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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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كتبت: فاطمة علي
كشفت مسؤول قسم األسنان 
ــو الــصــحــي  ــانـ ــركـــز حـــمـــد كـ فــــي مـ
ــان فــي  ــ ــنـ ــ ــثـــل خــــدمــــات األسـ ومـــمـ
مشروع التسيير الذاتي الدكتورة 
رنـــا إبــراهــيــم الــســنــدي عــن خطة 
مــســتــقــبــلــيــة تــتــيــح خـــدمـــة حجز 
ــات صـــحـــة الــفــم  ــدمــ ــيـــد خــ مـــواعـ
الــمــراكــز الصحية  فــي  واألســـنـــان 
ــتــــي« الــــذي  ــر تــطــبــيــق »صــــحــ ــبـ عـ
يـــقـــدم مــجــمــوعــة مـــن الــخــدمــات 

ــز الـــمـــواعـــيـــد  ــجـ الـــصـــحـــيـــة مـــنـــهـــا حـ
اإللكترونية، فيما تم توفير الخدمة 
مــؤخــرا عــبــر مــركــز االتـــصـــال لحجز 
إلــــى أن اآللــيــة  ــيـــد، مــنــوهــة  الـــمـــواعـ
الـــجـــديـــدة لــحــجــز الـــمـــواعـــيـــد بـــدأت 
الحصول  لضمان  تطويري  كمشروع 
عــلــى مـــوعـــد لـــأســـنـــان فـــي أي وقــت 
وتقليص فترات االنتظار إضافة إلى 
لتطبيق مشروع  االولى  اللبنة  كونها 
الصحة  الذاتي في خدمات  التسيير 

واألسنان.

الراغ�ب�ي��ن  الط��ل��ب���ة  التربي�ة: ح���صر 

باالنتظ�ار بالتوقي�ت الحال�ي اأو االن�صراف
تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم تنفيذ قرار إعادة جدولة اليوم الدراسي 

لمختلف المراحل التعليمية ومواعيد انتظار الحافالت.
االجــتــمــاع  للتعليم خـــالل  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  الــبــونــوظــة  وأكــــدت لطيفة 
الــمــدارس  ومــديــرات جميع  مــديــري  مــع  الــمــدارس  شـــؤون  لقطاع  التنسيقي 
الحكومية اإلجراءات التي يجب على المدارس التقيد بها للتأكد من سالسة 
عملية نقل الطلبة من وإلى مدارسهم، وأهمية حصر بيانات الطلبة الراغبين 
باالنتظار في المدرسة بحسب التوقيت الحالي أو االنصراف بحسب التوقيت 
الــمــســتــحــدث، كــمــا نــاقــشــت مــع الــحــضــور الــتــوقــيــت الــزمــنــي لــلــيــوم الــدراســي 

التنمية االجتماعي�ة: مدرب ال��ص�ي�اق�ة 
المالي للدعم  الم�صتحقين  �صمن  لي�س 

أوضحت وزارة التنمية االجتماعية بشأن ما أثير حول وقف صرف الدعم 
المالي )عالوة الغالء( عن مدربي السياقة أن إيقاف طلب استحقاق الدعم 
للوزارة  ولم يدل  لديه  اتضاح وجود دخل  يتم عند  أي مستفيد  المالي عن 
الــوزارة اإلجــراءات الالزمة بإيقاف  بحصوله على هذا الدخل، وعليه تتخذ 
صرف الدعم المالي )عالوة الغالء(، وذلك وفق األنظمة والقوانين المعمول 
بها. كما بّينت الوزارة أنه قد تم عرض موضوع أصحاب المهن )منهم مدربو 
السياقة( على اللجنة المعنية بالدعم المالي، وتمت دراسة أوضاعهم، وفق 
القوانين والقرارات ذات العالقة. وقد تأكد للجنة أنه بعد انتظام العمل في 
المادية  القيمة  وتحديد  الجائحة،  تحديات  وانتهاء  السياقة  مدربي  مهنة 
للساعة التدريبية الواحدة، فإن معدل مدخول مدرب السياقة يجعله ال يقع 

ضمن فئة محدودي الدخل المستحقين للدعم المالي.
الفئات  كافة  مصلحة  على  حرصها  االجتماعية  التنمية  وزارة  وأكــدت 
وتحريها الدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن استحقاق أي مساعدة اجتماعية، 
علمًا بأن أبواب الوزارة مفتوحة لكل من يريد التقدم للتظلم في هذا الشأن 

مصطحًبا معه المستندات الثبوتية للحالة.
السياقة  أن مجموعة من مدربي  إلــى  أشــاروا  النواب قد  وكــان عــدد من 
تشعرهم  االجتماعية  التنمية  وزارة  من  هواتفهم  على  نصية  رسائل  تلقوا 
بوقف الدعم االجتماعي عنهم من دون سابق إنذار، الفتين إلى أن الظروف 
االقتصادية التي يمر بها مدربو السياقة ال تحتمل ضغوطا مالية إضافية 

بإلغاء الدعم المالي عنهم.

كتب فاضل منسي:
تصوير: عبداألمير السالطنة

ــة حــمــد  ــنـ ــديـ ــانـــي ســــــوق واقـــــــف فــــي مـ ــعـ يـ
مــن بـــطء شــديــد فــي عملية تــطــويــر الــشــوارع 
الــداخــلــيــة الــتــي بــــدأت مــنــذ يــنــايــر الــمــاضــي، 
حيث مازالت عمليات الحفر والهدم مستمرة 
فــي الــســوق بــالــرغــم مــن وعـــود وزارة األشــغــال 
من  الثالث  الربع  في  المشروع  من  باالنتهاء 

العام الجاري بحسب تصريحات سابقة.
ــة »أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج« رصــــــدت بـــطء  ــدسـ عـ
عمليات التطوير في الشوارع الداخلية للسوق، 
مع عدم توافر مواقف سيارات للمحالت بسبب 
عــمــلــيــات الــحــفــر، وضــيــق شــديــد فــي الــشــوارع 
الداخلية مما يتسبب يوميا في فوضى مرورية 

وخصوصا في الفترة المسائية.
وتسبب تأخير عمليات التطوير في عزوف 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عـــن الـــســـوق بسبب 
ــات وعــــدم تــوافــر مــواقــف لــلــســيــارات  ــامــ االزدحــ

في  والــحــفــر  الـــهـــدم  عــمــلــيــات  والـــتـــي خلفتها 
الــشــوارع الــداخــلــيــة، وتــرتــب على ذلــك خسارة 
سوق  فــي  الــمــوجــودة  المحالت  لمئات  فــادحــة 
واقـــف. وشــكــا عــدد مــن رواد الــســوق وأصــحــاب 
الــمــحــال الــتــجــاريــة مـــن أن عــمــلــيــات تــطــويــر 
دون  من  أيــام  منذ  متوقفة  الداخلية  الــشــوارع 
ــــك، وأن عــمــلــيــات  ذلــ ــــول  ــود مـــعـــلـــومـــات حـ ــ وجــ

تتم  المملكة  أســواق  وأكبر  أقــدم  في  التطوير 
ــدا وعــلــى فـــتـــرات مــتــفــاوتــة،  بـــصـــورة بــطــيــئــة جـ
الوحيد  بالرغم من أن سوق واقف هو السوق 
والمحافظة  قاطني مدينة حمد  الذي يخدم 

الشمالية.

أكد عدد من الرؤساء التنفيذيين 
ــات حـــكـــومـــيـــة أهــمــيــة  ــ ــركـ ــ لـــهـــيـــئـــات وشـ
ــة الــــعــــمــــل لـــــدعـــــم خــطــط  ــفــ ــاعــ ــضــ مــ
الـــتـــطـــويـــر فــــي مــنــطــقــة جـــنـــوب غـــرب 
ــتــــي أصــبــحــت  مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، الــ
تــســتــقــطــب الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــشـــاريـــع 
الـــنـــوعـــيـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
المساعي  تعزيز  معها  يستوجب  التي 
لمواكبة المستجدات التنموية، وذلك 
وتـــطـــلـــعـــات حــضــرة  رؤى  يــحــقــق  بـــمـــا 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــب الـــجـــاللـ ــاحـ صـ
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
وتــوجــيــهــات صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
بن  سلمان  الشيخ  مــن  كــل  وعقد 
التنفيذي  الرئيس  خليفة  آل  عيسى 
ناصر  ود.  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  لحلبة 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة  ــرئـ ــائــــدي الـ قــ
وأمين  والمعارض  للسياحة  البحرين 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــريــض 
المدير  كريستيانسن  ديبي  ود.  إدامــة 
تشالمرز  وشاين   ASM Globalلـ العام 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــســرح الـــدانـــة 
التنفيذي  الــرئــيــس  أودن  دن  ومـــاركـــو 
ــيـــرا خـــلـــيـــج الــبــحــريــن  لــمــنــتــجــع جـــمـ
تعزيز  سبل  لبحث  مشترًكا  اجتماًعا 

الجهات  بين  فيما  والــشــراكــة  التعاون 
ــام  ــ ــهـ ــ ــــدف اإلسـ ــهـ ــ ــا بـ ــهـ ــلـــونـ ــثـ ــي يـــمـ ــ ــتـ ــ الـ
بإيجابية في تهيئة األرضية المناسبة 
الــوتــيــرة مــن التطوير  لــمــواصــلــة هـــذه 

واإلنجاز للفترة القادمة.
وخــــــالل االجـــتـــمـــاع رحـــــب أمــيــن 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــريــض 
إدامة بالرؤساء التنفيذيين، معرًبا عن 
المتاحة  الــفــرص  تــعــزيــز  إلـــى  تطلعه 
لالستثمار في هذه المنطقة الحيوية 
من مملكة البحرين التي تشهد تحوال 
والبنية  األنــشــطــة  صعيد  عــلــى  كــبــيــرا 
نقاط  أهم  بعض  وتحتضن  التحتية، 
والترفيه  السيارات  مجال  في  الجذب 
والــســيــاحــة، مـــؤكـــدا فـــي هـــذا الــجــانــب 
المشترك  العمل  آفــاق  توسيع  أهمية 

بين هذه الجهات.
ذلـــك سيتم االجــتــمــاع  وبــمــوجــب 
لــهــذه  مــمــثــلــيــن  وتــعــيــيــن  بــشــكــل دوري 
الــجــهــات لــلــتــواصــل مــن أجـــل االطـــالع 
عـــلـــى آخـــــر الـــمـــســـتـــجـــدات مـــثـــل دعـــم 
األنــشــطــة الــمــشــتــركــة وتــســهــيــل حركة 
بين  المنطقة  هــذه  في  للزوار  التنقل 
تقديم عروض  وإمكانية  الجهات  هذه 

ترويجية مشتركة.

جنيف - )أ ف ب(: أكد المدير العام لمنظمة 
أن  غيبريسوس  ادهانوم  تيدروس  العالمية  الصحة 
العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء 
األشــخــاص  ماليين  أرواح  حصد  الـــذي  كــوفــيــد-19 

منذ نهاية عام 2019. 
وأكـــــد خــــالل مــؤتــمــر صــحــفــي: »فــــي األســـبـــوع 
الــمــاضــي تــراجــع عـــدد الــوفــيــات األســبــوعــيــة جــراء 
مــارس 2020.  له منذ  أدنــى مستوى  إلى  كوفيد-19 
لم نكن يوما في موقع أفضل مما نحن عليه االن 
للقضاء على الجائحة«.. لكنه حذر: »لم ندرك ذلك 

بعد لكن النهاية في متناول اليد«. 
أنــه »شخص  لــو  العالم كما  أن  تــيــدروس  وذكــر 

يــركــض فـــي مـــاراتـــون وال يــتــوقــف حــيــن يـــرى خط 
النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. 

ونحن أيضا«.
وتابع: »يمكننا جميعا رؤية خط النهاية ونحن 
وقت  أســـوأ  فعليا  سيكون  لكنه  للفوز  طريقنا  فــي 

للتوقف عن الركض«. 
وقال: »إذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه 
خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات 
داعيا  اليقين«،  عــدم  مــن  ومــزيــد  أكثر  واضــطــرابــات 

إلى »انتهاز هذه الفرصة«. 
نــشــرتــه منظمة  تــقــريــر وبـــائـــي  بــحــســب آخــــر 
فإن   19- كوفيد  لوباء  وخصص  العالمية  الصحة 

بنسبة 12% خــالل االسبوع  تــراجــع  عــدد اإلصــابــات 
الممتد من 29 اغسطس الى 4 سبتمبر مقارنة مع 
األسبوع الذي سبقه ليصل الى حوالى 4,2 ماليين 
إصــابــة جـــديـــدة. عـــدد اإلصـــابـــات بـــدون شــك أعلى 
بكثير وال سيما أن الحاالت الطفيفة ال يتم إعالنها 
أحيانا ولكن أيضا ألن العديد من الدول خففت من 
الكشف. في 4 سبتمبر، أحصت منظمة  فحوصات 
الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة 
الــعــدد أقــل بكثير من  رسميا -هــنــا أيــضــا بــال شــك 
ــواقــــع- كــمــا هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى الــوفــيــات  الــ

المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 ماليين وفاة. 

كتبت فاطمة املاجد:

الشيخ  طبيب  الفريق  أّكــد 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
تــســعــى  ــبـــحـــريـــن  الـ مــمــلــكــة  أن 
الخدمات  أفضل  لتقديم  دائمًا 
لجميع  والــعــالجــيــة  الــصــحــيــة 
في  ُيسهم  بما  المجتمع  أفــراد 
الصحي،  القطاع  مستوى  رفــع 
آفــاق  وال سيما مــن خــالل فتح 
القطاعين  بين  للتكامل  أوســع 
العام والخاص، وذلك في إطار 
الــجــهــود الــمــبــذولــة لــمــواصــلــة 
إلى  يستند  صحي  نظام  وضــع 
أفضل المعايير العالمية ويعزز 

من جودة الحياة.
افتتاحه  خـــالل  ذلـــك  ــاء  جـ
المرئي  الــمــركــز  تــدشــيــن  حــفــل 
لــلــتــطــبــيــب بــلــغــة اإلشــــــــارة فــي 
مراكز الرعاية الصحية األولية، 
األولــى  الصحية  الخدمة  وهــي 
البحرين  من نوعها في مملكة 

لــفــئــة الــصــم وضـــعـــاف الــســمــع، 
بين  المشترك  بالتعاون  وتأتي 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
وجمعية  البحرين  زيــن  وشركة 
ــنــــيــــة، لــتــلــبــي  ــم الــــبــــحــــريــ ــ ــــصـ الـ
وضعاف  الصم  فئة  احتياجات 
ــع مـــــــن خـــــــــالل تـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــواصــل الــفــّعــال مــع األطــبــاء 

والكوادر الصحية.
مــن جــانــبــه، أوضـــح محمد 
زين العابدين المدير المنتدب 
ــن الـــبـــحـــريـــن أّن  ــ ــة زيـ ــركـ فــــي شـ
مـــــــبـــــــادرة »نــــــتــــــواصــــــل« تــعــكــس 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة زيـــــن الــبــحــريــن 
هي  والــتــي  والشمولية،  للتنوع 
ــي الــمــعــايــيــر  مـــكـــون رئـــيـــســـي فــ

وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
الـــشـــركـــات، وهــــذا يـــنـــدرج تحت 
لتنظيم  الــشــركــة  استراتيجية 
تكنولوجية  ــبـــادرات  ومـ أنــشــطــة 
تــســهــم فـــي تــعــزيــز الــمــنــظــومــة 

الصحية بالمملكة.

ا�ص�تياء م�ن ب�طء عملي�ات التطوي�ر ف�ي �ص�وق واق�ف

بحث الخطط اال�صتراتيجية لتطوير جنوب غرب البحرين

ال�صح�ة العالمي�ة: العال�م يقت�رب م�ن الق�ص�اء عل�ى كورون�ا

ت��د���ص��ي��ن م��رك��ز م��رئ��ي ل��ل��ت��ط��ب��ي��ب ب��ل��غ��ة االإ����ص���ارة
ال�سمع و���س��ع��اف  ال�����س��م  لفئة  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن  خ��دم��ة  اأول 

هيئ�ات و�س�ركات حكومي�ة تناق��ص تعزي�ز فر��ص اال�س�تثمار ف�ي المنطق�ة 

} عدد من رؤساء الهيئات والشركات الحكومية المشاركين في االجتماع. ص 12 المال واالقتصاد

ص3 أخبار البحرين
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} سوق واقف ينتظر انتهاء أعمال التطوير.

ص8 أخبار البحرين

االأر�صاد : انخفا�س ن�صبي في درجات 
القادمة االأي���ام  خ��ال  ال��ح��رارة 

شهدت مملكة البحرين خالل األيام الماضية أجواء صيفية حارة 
االتــجــاه خفيفة  ريــاح متقلبة  مــع  الليل،  ورطــبــة وخــاصــة خــالل فترة 
السرعة في أغلب األحيان ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وقد كانت 

أعلى من المعدل الطبيعي لشهر سبتمبر.
ومن خالل خرائط الطقس يالحظ تقدم مرتفع جوي شمال شبه 
الجزيرة العربية ليصل امتداده إلى مملكة البحرين ويبدأ تأثيره في 
وقت الحق من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى هبوب رياح شمالية غربية 
الجمعة  يومي  أحيانا  قوية  إلــى  وتصل  السرعة  نشطة  إلــى  معتدلة 

والسبت وتكون مثيرة لأتربة والغبار.
في  نسبي  انخفاض  يطرأ  الغربية  الشمالية  الرياح  سيطرة  ومع 
أن تكون األجــواء حارة نسبيا  الرطوبة على  الحرارة ومعدالت  درجات 

نهارا ومعتدلة خالل فترات الليل وساعات الصباح األولى.
الــمــواصــالت  بــــــوزارة  الــجــويــة  تــهــيــب إدارة األرصــــــاد  ــنـــاء عــلــيــه  وبـ
ومتابعة  والحذر  الحيطة  توخي  البحر  مرتادي  وخاصة  واالتــصــاالت 

تحديثات النشرات الجوية عبر القنوات الرسمية خالل هذه الفترة.

خ�دم��ات اإ�صافي�ة تخ�ص�صي�ة ل�صح�ة
ال�صحي�ة بالمراك�ز  واالأ�صن��ان  الف�م 

} جانب من حفل تدشين المركز.

ص3 أخبار البحرين

ص2 أخبار البحرين

كتبت: فاطمة علي
كشفت مسؤول قسم األسنان 
ــو الــصــحــي  ــانـ ــركـــز حـــمـــد كـ فــــي مـ
ــان فــي  ــ ــنـ ــ ــثـــل خــــدمــــات األسـ ومـــمـ
مشروع التسيير الذاتي الدكتورة 
رنـــا إبــراهــيــم الــســنــدي عــن خطة 
مــســتــقــبــلــيــة تــتــيــح خـــدمـــة حجز 
ــات صـــحـــة الــفــم  ــدمــ ــيـــد خــ مـــواعـ
الــمــراكــز الصحية  فــي  واألســـنـــان 
ــتــــي« الــــذي  ــر تــطــبــيــق »صــــحــ ــبـ عـ
يـــقـــدم مــجــمــوعــة مـــن الــخــدمــات 

ــز الـــمـــواعـــيـــد  ــجـ الـــصـــحـــيـــة مـــنـــهـــا حـ
اإللكترونية، فيما تم توفير الخدمة 
مــؤخــرا عــبــر مــركــز االتـــصـــال لحجز 
إلــــى أن اآللــيــة  ــيـــد، مــنــوهــة  الـــمـــواعـ
الـــجـــديـــدة لــحــجــز الـــمـــواعـــيـــد بـــدأت 
الحصول  لضمان  تطويري  كمشروع 
عــلــى مـــوعـــد لـــأســـنـــان فـــي أي وقــت 
وتقليص فترات االنتظار إضافة إلى 
لتطبيق مشروع  االولى  اللبنة  كونها 
الصحة  الذاتي في خدمات  التسيير 

واألسنان.

الراغ�ب�ي��ن  الط��ل��ب���ة  التربي�ة: ح���صر 

باالنتظ�ار بالتوقي�ت الحال�ي اأو االن�صراف
تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم تنفيذ قرار إعادة جدولة اليوم الدراسي 

لمختلف المراحل التعليمية ومواعيد انتظار الحافالت.
االجــتــمــاع  للتعليم خـــالل  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  الــبــونــوظــة  وأكــــدت لطيفة 
الــمــدارس  ومــديــرات جميع  مــديــري  مــع  الــمــدارس  شـــؤون  لقطاع  التنسيقي 
الحكومية اإلجراءات التي يجب على المدارس التقيد بها للتأكد من سالسة 
عملية نقل الطلبة من وإلى مدارسهم، وأهمية حصر بيانات الطلبة الراغبين 
باالنتظار في المدرسة بحسب التوقيت الحالي أو االنصراف بحسب التوقيت 
الــمــســتــحــدث، كــمــا نــاقــشــت مــع الــحــضــور الــتــوقــيــت الــزمــنــي لــلــيــوم الــدراســي 

التنمية االجتماعي�ة: مدرب ال��ص�ي�اق�ة 
المالي للدعم  الم�صتحقين  �صمن  لي�س 

أوضحت وزارة التنمية االجتماعية بشأن ما أثير حول وقف صرف الدعم 
المالي )عالوة الغالء( عن مدربي السياقة أن إيقاف طلب استحقاق الدعم 
للوزارة  ولم يدل  لديه  اتضاح وجود دخل  يتم عند  أي مستفيد  المالي عن 
الــوزارة اإلجــراءات الالزمة بإيقاف  بحصوله على هذا الدخل، وعليه تتخذ 
صرف الدعم المالي )عالوة الغالء(، وذلك وفق األنظمة والقوانين المعمول 
بها. كما بّينت الوزارة أنه قد تم عرض موضوع أصحاب المهن )منهم مدربو 
السياقة( على اللجنة المعنية بالدعم المالي، وتمت دراسة أوضاعهم، وفق 
القوانين والقرارات ذات العالقة. وقد تأكد للجنة أنه بعد انتظام العمل في 
المادية  القيمة  وتحديد  الجائحة،  تحديات  وانتهاء  السياقة  مدربي  مهنة 
للساعة التدريبية الواحدة، فإن معدل مدخول مدرب السياقة يجعله ال يقع 

ضمن فئة محدودي الدخل المستحقين للدعم المالي.
الفئات  كافة  مصلحة  على  حرصها  االجتماعية  التنمية  وزارة  وأكــدت 
وتحريها الدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن استحقاق أي مساعدة اجتماعية، 
علمًا بأن أبواب الوزارة مفتوحة لكل من يريد التقدم للتظلم في هذا الشأن 

مصطحًبا معه المستندات الثبوتية للحالة.
السياقة  أن مجموعة من مدربي  إلــى  أشــاروا  النواب قد  وكــان عــدد من 
تشعرهم  االجتماعية  التنمية  وزارة  من  هواتفهم  على  نصية  رسائل  تلقوا 
بوقف الدعم االجتماعي عنهم من دون سابق إنذار، الفتين إلى أن الظروف 
االقتصادية التي يمر بها مدربو السياقة ال تحتمل ضغوطا مالية إضافية 

بإلغاء الدعم المالي عنهم.

كتب فاضل منسي:
تصوير: عبداألمير السالطنة

ــة حــمــد  ــنـ ــديـ ــانـــي ســــــوق واقـــــــف فــــي مـ ــعـ يـ
مــن بـــطء شــديــد فــي عملية تــطــويــر الــشــوارع 
الــداخــلــيــة الــتــي بــــدأت مــنــذ يــنــايــر الــمــاضــي، 
حيث مازالت عمليات الحفر والهدم مستمرة 
فــي الــســوق بــالــرغــم مــن وعـــود وزارة األشــغــال 
من  الثالث  الربع  في  المشروع  من  باالنتهاء 

العام الجاري بحسب تصريحات سابقة.
ــة »أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج« رصــــــدت بـــطء  ــدسـ عـ
عمليات التطوير في الشوارع الداخلية للسوق، 
مع عدم توافر مواقف سيارات للمحالت بسبب 
عــمــلــيــات الــحــفــر، وضــيــق شــديــد فــي الــشــوارع 
الداخلية مما يتسبب يوميا في فوضى مرورية 

وخصوصا في الفترة المسائية.
وتسبب تأخير عمليات التطوير في عزوف 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عـــن الـــســـوق بسبب 
ــات وعــــدم تــوافــر مــواقــف لــلــســيــارات  ــامــ االزدحــ

في  والــحــفــر  الـــهـــدم  عــمــلــيــات  والـــتـــي خلفتها 
الــشــوارع الــداخــلــيــة، وتــرتــب على ذلــك خسارة 
سوق  فــي  الــمــوجــودة  المحالت  لمئات  فــادحــة 
واقـــف. وشــكــا عــدد مــن رواد الــســوق وأصــحــاب 
الــمــحــال الــتــجــاريــة مـــن أن عــمــلــيــات تــطــويــر 
دون  من  أيــام  منذ  متوقفة  الداخلية  الــشــوارع 
ــــك، وأن عــمــلــيــات  ذلــ ــــول  ــود مـــعـــلـــومـــات حـ ــ وجــ

تتم  المملكة  أســواق  وأكبر  أقــدم  في  التطوير 
ــدا وعــلــى فـــتـــرات مــتــفــاوتــة،  بـــصـــورة بــطــيــئــة جـ
الوحيد  بالرغم من أن سوق واقف هو السوق 
والمحافظة  قاطني مدينة حمد  الذي يخدم 

الشمالية.

أكد عدد من الرؤساء التنفيذيين 
ــات حـــكـــومـــيـــة أهــمــيــة  ــ ــركـ ــ لـــهـــيـــئـــات وشـ
ــة الــــعــــمــــل لـــــدعـــــم خــطــط  ــفــ ــاعــ ــضــ مــ
الـــتـــطـــويـــر فــــي مــنــطــقــة جـــنـــوب غـــرب 
ــتــــي أصــبــحــت  مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، الــ
تــســتــقــطــب الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــشـــاريـــع 
الـــنـــوعـــيـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
المساعي  تعزيز  معها  يستوجب  التي 
لمواكبة المستجدات التنموية، وذلك 
وتـــطـــلـــعـــات حــضــرة  رؤى  يــحــقــق  بـــمـــا 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــب الـــجـــاللـ ــاحـ صـ
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
وتــوجــيــهــات صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
بن  سلمان  الشيخ  مــن  كــل  وعقد 
التنفيذي  الرئيس  خليفة  آل  عيسى 
ناصر  ود.  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  لحلبة 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة  ــرئـ ــائــــدي الـ قــ
وأمين  والمعارض  للسياحة  البحرين 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــريــض 
المدير  كريستيانسن  ديبي  ود.  إدامــة 
تشالمرز  وشاين   ASM Globalلـ العام 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــســرح الـــدانـــة 
التنفيذي  الــرئــيــس  أودن  دن  ومـــاركـــو 
ــيـــرا خـــلـــيـــج الــبــحــريــن  لــمــنــتــجــع جـــمـ
تعزيز  سبل  لبحث  مشترًكا  اجتماًعا 

الجهات  بين  فيما  والــشــراكــة  التعاون 
ــام  ــ ــهـ ــ ــــدف اإلسـ ــهـ ــ ــا بـ ــهـ ــلـــونـ ــثـ ــي يـــمـ ــ ــتـ ــ الـ
بإيجابية في تهيئة األرضية المناسبة 
الــوتــيــرة مــن التطوير  لــمــواصــلــة هـــذه 

واإلنجاز للفترة القادمة.
وخــــــالل االجـــتـــمـــاع رحـــــب أمــيــن 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــريــض 
إدامة بالرؤساء التنفيذيين، معرًبا عن 
المتاحة  الــفــرص  تــعــزيــز  إلـــى  تطلعه 
لالستثمار في هذه المنطقة الحيوية 
من مملكة البحرين التي تشهد تحوال 
والبنية  األنــشــطــة  صعيد  عــلــى  كــبــيــرا 
نقاط  أهم  بعض  وتحتضن  التحتية، 
والترفيه  السيارات  مجال  في  الجذب 
والــســيــاحــة، مـــؤكـــدا فـــي هـــذا الــجــانــب 
المشترك  العمل  آفــاق  توسيع  أهمية 

بين هذه الجهات.
ذلـــك سيتم االجــتــمــاع  وبــمــوجــب 
لــهــذه  مــمــثــلــيــن  وتــعــيــيــن  بــشــكــل دوري 
الــجــهــات لــلــتــواصــل مــن أجـــل االطـــالع 
عـــلـــى آخـــــر الـــمـــســـتـــجـــدات مـــثـــل دعـــم 
األنــشــطــة الــمــشــتــركــة وتــســهــيــل حركة 
بين  المنطقة  هــذه  في  للزوار  التنقل 
تقديم عروض  وإمكانية  الجهات  هذه 

ترويجية مشتركة.

جنيف - )أ ف ب(: أكد المدير العام لمنظمة 
أن  غيبريسوس  ادهانوم  تيدروس  العالمية  الصحة 
العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء 
األشــخــاص  ماليين  أرواح  حصد  الـــذي  كــوفــيــد-19 

منذ نهاية عام 2019. 
وأكـــــد خــــالل مــؤتــمــر صــحــفــي: »فــــي األســـبـــوع 
الــمــاضــي تــراجــع عـــدد الــوفــيــات األســبــوعــيــة جــراء 
مــارس 2020.  له منذ  أدنــى مستوى  إلى  كوفيد-19 
لم نكن يوما في موقع أفضل مما نحن عليه االن 
للقضاء على الجائحة«.. لكنه حذر: »لم ندرك ذلك 

بعد لكن النهاية في متناول اليد«. 
أنــه »شخص  لــو  العالم كما  أن  تــيــدروس  وذكــر 

يــركــض فـــي مـــاراتـــون وال يــتــوقــف حــيــن يـــرى خط 
النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. 

ونحن أيضا«.
وتابع: »يمكننا جميعا رؤية خط النهاية ونحن 
وقت  أســـوأ  فعليا  سيكون  لكنه  للفوز  طريقنا  فــي 

للتوقف عن الركض«. 
وقال: »إذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه 
خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات 
داعيا  اليقين«،  عــدم  مــن  ومــزيــد  أكثر  واضــطــرابــات 

إلى »انتهاز هذه الفرصة«. 
نــشــرتــه منظمة  تــقــريــر وبـــائـــي  بــحــســب آخــــر 
فإن   19- كوفيد  لوباء  وخصص  العالمية  الصحة 

بنسبة 12% خــالل االسبوع  تــراجــع  عــدد اإلصــابــات 
الممتد من 29 اغسطس الى 4 سبتمبر مقارنة مع 
األسبوع الذي سبقه ليصل الى حوالى 4,2 ماليين 
إصــابــة جـــديـــدة. عـــدد اإلصـــابـــات بـــدون شــك أعلى 
بكثير وال سيما أن الحاالت الطفيفة ال يتم إعالنها 
أحيانا ولكن أيضا ألن العديد من الدول خففت من 
الكشف. في 4 سبتمبر، أحصت منظمة  فحوصات 
الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة 
الــعــدد أقــل بكثير من  رسميا -هــنــا أيــضــا بــال شــك 
ــواقــــع- كــمــا هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى الــوفــيــات  الــ

المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 ماليين وفاة. 

كتبت فاطمة املاجد:

الشيخ  طبيب  الفريق  أّكــد 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
تــســعــى  ــبـــحـــريـــن  الـ مــمــلــكــة  أن 
الخدمات  أفضل  لتقديم  دائمًا 
لجميع  والــعــالجــيــة  الــصــحــيــة 
في  ُيسهم  بما  المجتمع  أفــراد 
الصحي،  القطاع  مستوى  رفــع 
آفــاق  وال سيما مــن خــالل فتح 
القطاعين  بين  للتكامل  أوســع 
العام والخاص، وذلك في إطار 
الــجــهــود الــمــبــذولــة لــمــواصــلــة 
إلى  يستند  صحي  نظام  وضــع 
أفضل المعايير العالمية ويعزز 

من جودة الحياة.
افتتاحه  خـــالل  ذلـــك  ــاء  جـ
المرئي  الــمــركــز  تــدشــيــن  حــفــل 
لــلــتــطــبــيــب بــلــغــة اإلشــــــــارة فــي 
مراكز الرعاية الصحية األولية، 
األولــى  الصحية  الخدمة  وهــي 
البحرين  من نوعها في مملكة 

لــفــئــة الــصــم وضـــعـــاف الــســمــع، 
بين  المشترك  بالتعاون  وتأتي 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
وجمعية  البحرين  زيــن  وشركة 
ــنــــيــــة، لــتــلــبــي  ــم الــــبــــحــــريــ ــ ــــصـ الـ
وضعاف  الصم  فئة  احتياجات 
ــع مـــــــن خـــــــــالل تـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــواصــل الــفــّعــال مــع األطــبــاء 

والكوادر الصحية.
مــن جــانــبــه، أوضـــح محمد 
زين العابدين المدير المنتدب 
ــن الـــبـــحـــريـــن أّن  ــ ــة زيـ ــركـ فــــي شـ
مـــــــبـــــــادرة »نــــــتــــــواصــــــل« تــعــكــس 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة زيـــــن الــبــحــريــن 
هي  والــتــي  والشمولية،  للتنوع 
ــي الــمــعــايــيــر  مـــكـــون رئـــيـــســـي فــ

وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
الـــشـــركـــات، وهــــذا يـــنـــدرج تحت 
لتنظيم  الــشــركــة  استراتيجية 
تكنولوجية  ــبـــادرات  ومـ أنــشــطــة 
تــســهــم فـــي تــعــزيــز الــمــنــظــومــة 

الصحية بالمملكة.

ا�ص�تياء م�ن ب�طء عملي�ات التطوي�ر ف�ي �ص�وق واق�ف

بحث الخطط اال�صتراتيجية لتطوير جنوب غرب البحرين

ال�صح�ة العالمي�ة: العال�م يقت�رب م�ن الق�ص�اء عل�ى كورون�ا

ت��د���ص��ي��ن م��رك��ز م��رئ��ي ل��ل��ت��ط��ب��ي��ب ب��ل��غ��ة االإ����ص���ارة
ال�سمع و���س��ع��اف  ال�����س��م  لفئة  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن  خ��دم��ة  اأول 

هيئ�ات و�س�ركات حكومي�ة تناق��ص تعزي�ز فر��ص اال�س�تثمار ف�ي المنطق�ة 

} عدد من رؤساء الهيئات والشركات الحكومية المشاركين في االجتماع. ص 12 المال واالقتصاد

ص3 أخبار البحرين
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} سوق واقف ينتظر انتهاء أعمال التطوير.

ص8 أخبار البحرين

االأر�صاد : انخفا�س ن�صبي في درجات 
القادمة االأي���ام  خ��ال  ال��ح��رارة 

شهدت مملكة البحرين خالل األيام الماضية أجواء صيفية حارة 
االتــجــاه خفيفة  ريــاح متقلبة  مــع  الليل،  ورطــبــة وخــاصــة خــالل فترة 
السرعة في أغلب األحيان ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وقد كانت 

أعلى من المعدل الطبيعي لشهر سبتمبر.
ومن خالل خرائط الطقس يالحظ تقدم مرتفع جوي شمال شبه 
الجزيرة العربية ليصل امتداده إلى مملكة البحرين ويبدأ تأثيره في 
وقت الحق من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى هبوب رياح شمالية غربية 
الجمعة  يومي  أحيانا  قوية  إلــى  وتصل  السرعة  نشطة  إلــى  معتدلة 

والسبت وتكون مثيرة لأتربة والغبار.
في  نسبي  انخفاض  يطرأ  الغربية  الشمالية  الرياح  سيطرة  ومع 
أن تكون األجــواء حارة نسبيا  الرطوبة على  الحرارة ومعدالت  درجات 

نهارا ومعتدلة خالل فترات الليل وساعات الصباح األولى.
الــمــواصــالت  بــــــوزارة  الــجــويــة  تــهــيــب إدارة األرصــــــاد  ــنـــاء عــلــيــه  وبـ
ومتابعة  والحذر  الحيطة  توخي  البحر  مرتادي  وخاصة  واالتــصــاالت 

تحديثات النشرات الجوية عبر القنوات الرسمية خالل هذه الفترة.

خ�دم��ات اإ�صافي�ة تخ�ص�صي�ة ل�صح�ة
ال�صحي�ة بالمراك�ز  واالأ�صن��ان  الف�م 

} جانب من حفل تدشين المركز.

ص3 أخبار البحرين

ص2 أخبار البحرين
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
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أّكدت الدكتورة جميلة السلمان 
لمؤتمر  الــمــنــظــمــة  الــلــجــنــة  رئــيــس 
المناعة  لنقص  الــدولــي  البحرين 
ــاد  ــمـ ــتـ ــه قـــــد تـــــم اعـ ــ ــ الـــمـــكـــتـــســـبـــة أنـ
الــــخــــبــــراء واالســـتـــشـــاريـــيـــن الـــذيـــن 
سيقام  الــذي  بالمؤتمر  سيشاركون 
رعــايــة  تــحــت  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل 
و23   22 يــــومــــي  لــلــصــحــة  األعــــلــــى 

سبتمبر الحالي بفندق الخليج.
المنظمة  الــلــجــنــة  إّن  وقـــالـــت 
ــتــــرة الــمــاضــيــة  عـــمـــلـــت خــــــال الــــفــ

ــراء  ــبــ ــخــ ــل الــ ــ ــضـ ــ ــار أفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــى اخـ ــلــ عــ
واالســــتــــشــــاريــــيــــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تـــواجـــد هــذا  الـــمـــؤتـــمـــر، مــبــيــنــة أن 
الــكــم الــهــائــل مــن الــخــبــراء سيسهم 
ــق كــــــامــــــل األهــــــــــــداف  ــيــ ــقــ ــحــ فـــــــي تــ
الــمــرجــوة مــن عــقــد هـــذا الــمــؤتــمــر، 
أيضًا  انتهت  اللجنة  أن  وأوضــحــت 
من وضع البرنامج الكامل للمؤتمر 
يومين  مـــدار  عــلــى  سيستمر  الـــذي 
مــتــتــالــيــيــن. وذكـــــــرت الـــســـلـــمـــان أن 
خــبــراء  مــشــاركــة  سيشهد  الــمــؤتــمــر 
دول  مـــخـــتـــلـــف  ــن  ــ مـ ــيــــن  ــيــ ــمــ ــاديــ وأكــ
ــالـــم ونـــخـــبـــة مــــن الــمــخــتــصــيــن  ــعـ الـ

ــات من  ــاركـ بــــالــــدول الــعــربــيــة، ومـــشـ
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة 
ومـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــمــديــر 
األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي 
األمــم  برنامج  فــي  إفريقيا  وشــمــال 
ــتـــرك لــمــكــافــحــة  ــمـــشـ ــتـــحـــدة الـ ــمـ الـ
ــاركـــة مــخــتــصــيــن من  اإليـــــــدز، ومـــشـ
جـــمـــهـــوريـــة إيــــرلــــنــــدا ومـــمـــثـــل مــن 
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــهــذا 
المؤتمر الذي سيغطي محاور عدة 
حول مكافحة مرض نقص المناعة 

المكتسبة »اإليدز«.
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} د. جميلة السلمان.

االن����ت����ه����اء م�����ن و�����ض����ع ب����رن����ام����ج م����ؤت���م���ر 

المك��ت�����سبة الم����ناعة  ل��نق�����ص  الدول��ي  البحري��ن 

كتبت: فاطمة علي

كــشــفــت مــــســــؤول قـــســـم االســــنــــان فــي 
مركز حمد كانو الصحي وممثل خدمات 
ــان فـــي مـــشـــروع الــتــســيــيــر الـــذاتـــي  ــنــ االســ
خطة  عن  السندي  ابراهيم  رنــا  الدكتورة 
مــواعــيــد  حــجــز  خــدمــة  تــتــيــح  مستقبلية 
خدمات صحة الفم واالسنان في المراكز 
الــصــحــيــة عــبــر تــطــبــيــق »صــحــتــي« الـــذي 
الصحية  الــخــدمــات  مــن  مجموعة  يــقــدم 
فيما  االلكترونية،  المواعيد  ومنها حجز 
تـــم تــوفــيــر الـــخـــدمـــة مـــؤخـــرا عــبــر مــركــز 
االتــصــال لحجز الــمــواعــيــد، مــنــوهــة الــي 
أن اآللية الجديدة لحجز المواعيد بدأت 
الحصول على  كمشروع تطويري لضمان 
مـــوعـــد لــأســنــان فـــي اي وقــــت وتــقــلــيــص 
اللبنة  لــكــونــهــا  االنــتــظــار إضـــافـــة  فـــتـــرات 
الذاتي  التسيير  مشروع  لتطبيق  االولــى 

في خدمات الصحة واالسنان.
وأكــــدت الــســنــدي عــبــر مــقــطــع فيديو 
بــث فــي حــســابــات مــراكــز الــرعــايــة االولــيــة 
الرسمية أن خدمات صحة الفم واالسنان 
بــالــمــراكــز الــصــحــيــة ســتــوفــر الــمــزيــد من 
الخدمات االضافية غير الموجودة حاليا 
ومــنــهــا الـــخـــدمـــات الــمــتــقــدمــة كــعــاجــات 
العصب المتقدمة  والتقويم كذلك طب 
والمتوفرة  اللثة  وطــب  المتقدم  االسنان 
أن  الــى  مشيرة  معينة،  مــراكــز  فــي  حاليا 
عيادات  تقدمها  التي  الصحية  الخدمات 
حاليا  الصحية  المراكز  بجميع  االسنان 

تــشــمــل الـــخـــدمـــات الــوقــائــيــة والــعــاجــيــة 
وعيادات طب االسنان المتقدمة كخدمات 
الحشوات العاجية والوقائية إضافة الى 
خـــدمـــات الــصــحــة الـــمـــدرســـيـــة وخـــدمـــات 
االطـــفـــال، مــنــوهــة الـــى أن خـــدمـــات طب 
الفم واألسنان هي إحدى الخدمات التي 
تقدمها الرعاية األولية وتشمل الخدمات 
إضافة  والعاجية  والوقائية  التثقيفية 

الى الخدمات  التخصصية.
وقالت إن خدمة صحة الفم واالسنان 
بالمراكز الصحية متوفرة من األحد الى 
الــخــمــيــس مــن الــســاعــة الــســابــعــة صباحا 

تنسيق  وجـــــود  مـــؤكـــدة  مـــســـاء،   3 وحـــتـــى 
فيما  العائلة  اطــبــاء  مــع  مستمر  وتــعــاون 
يــخــتــص بـــمـــرضـــى األمـــــــــراض الــمــزمــنــة 
»كــمــرضــى الــســكــري وضــغــط الـــدم وغــيــره« 
بحيث يتم تحويل المريض من العيادات 
ــان لــيــتــم  ــ ــنـ ــ ــادات االسـ ــ ــيـ ــ الــمــعــنــيــة الـــــى عـ
الــفــحــص الــمــبــكــر عــن عــوامــل االخــتــطــار 
ــالـــي تـــوفـــيـــر خـــطـــة عـــاجـــيـــة تــامــة  ــتـ ــالـ وبـ
الــمــضــاعــفــات الصحية  لــتــفــادي  ووقــائــيــة 
الــتــي قـــد يــســبــبــهــا الـــمـــرض أو تــنــتــج عن 
والتي  للمرض  المعالجة  ــة  األدويـ تــنــاول 

قد تؤثر على صحة الفم واألسنان.

مواعيد الأ�صنان عبر تطبيق »�صحتي« قريبا..

ل�سحة  ت��خ�����س�����س��ي��ة  اإ���س��اف��ي��ة  خ���دم���ات  اإت���اح���ة 
ال����ف����م والأ������س�����ن�����ان ب���ال���م���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة 

بـــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ أحــمــد  ــارك  شــ
رئيس الجمارك في االجتماع التاسع والعشرين 
التعاون  مجلس  بــدول  الجمركي  االتحاد  لهيئة 
االتــحــاد  هيئة  إدارة  لمجلس  األول  واالجــتــمــاع 
العامة  األمانة  مقر  في  عقد  والــذي  الجمركي، 

بالرياض.
وتـــــــم خـــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، بــــحــــث عـــــــدد مــن 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال أهمها 
تبقى  ما  استكمال  بشأن  العامة  األمانة  مذكرة 
من خطوات لقيام االتحاد الجمركي وفق برنامج 
والــلــقــاء  نــهــايــة عـــام 2024م،  قــبــل  زمــنــي مــحــدد 
الجمركي  االتــحــاد  هيئة  بين  الثامن  المشترك 

والقطاع الخاص.
كما تطرق االجتماع إلى عدد من المحاضر 
الموحد  الجمركي  القانون  لجنة  تضمنت  التي 
ــاون، ولـــجـــنـــة اإلجـــــــــراءات  ــعــ ــتــ لــــــدول مــجــلــس الــ
إلى فريق  الجمركية والحاسب اآللي، باإلضافة 
الخليجي،  المعتمد  االقتصادي  المشغل  عمل 
حيث أصــدرت هيئة االتحاد الجمركي عددا من 
التوصيات واعتماد محاضر االجتماعات ورفعها 
رئيس  المالي.وهنأ  الــتــعــاون  لجنه  أعــضــاء  إلــى 
الــجــمــارك، ســهــيــل بــن مــحــمــد ابــانــمــي محافظ 
بمناسبة  والـــجـــمـــارك  والــضــريــبــة  الـــزكـــاة  هــيــئــة 

االتـــحـــاد  هــيــئــة  إدارة  لــمــجــلــس  رئـــيـــســـًا  تــعــيــيــنــه 
فيه  لما  والتوفيق  النجاح  له  متمنيًا  الجمركي 
مصلحة العمل الجمركي لدول مجلس التعاون. 
وفــي الــخــتــام، أعـــرب رئــيــس الــجــمــارك عــن شكره 
االستقبال  حسن  على  العامة  لأمانة  وتقديره 

أعضاء  االجتماع، مشيدًا بجهود  لهذا  واإلعــداد 
العمل  لتطوير  الملحوظة  وجهودهم  المجلس 
أهمية  مؤكدًا  التعاون،  مجلس  بــدول  الجمركي 
ــاون والــتــنــســيــق بــمــا يــخــدم  ــعـ ــتـ الــســعــي نــحــو الـ

المصلحة المشتركة. 

رئ����ي���������ص ال�����ج�����م�����ارك ي���������س����ارك ف�����ي اج���ت���م���اع 
الت�����ح�����اد ال���ج���م���رك���ي ب�������دول م��ج��ل�����ص ال���ت���ع���اون

وتعد الخدمة الصحية األولى من نوعها في مملكة البحرين 
بين  المشترك  بالتعاون  تأتي  التي  السمع،  وضــعــاف  الصم  لفئة 
مراكز الرعاية الصحية األولية وشركة زين البحرين وجمعية الصم 
البحرينية، لتلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع من خال 

تعزيز التواصل الفّعال مع األطباء والكوادر الصحية.
الشيخ  طبيب  الفريق  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  وأّكـــد 
لتقديم  تسعى  البحرين  مملكة  أن  خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد 
بما  المجتمع  أفراد  والعاجية لجميع  الصحية  الخدمات  أفضل 
ُيسهم في رفع مستوى القطاع الصحي، وال سيما من خال فتح 
آفاق أوسع للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار 
أفضل  إلى  يستند  صحي  نظام  وضع  لمواصلة  المبذولة  الجهود 

المعايير العالمية ويعزز من جودة الحياة.
الــرؤى  يجسد  الــخــدمــة  هــذه  تدشين  إن  كلمته:  خــال  وتــابــع 
الجالة  صاحب  لحضرة  الصحي  للقطاع  الــداعــمــة  والتوجهات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، والمتابعة 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  المستمرة من صاحب 
التعاون  بأهمية  منّوها  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
الوثيق بين كافة مؤسسات المجتمع من القطاع الخاص والمجتمع 

المدني في تحقيق األهداف التي تتطّلع إليها المملكة بمختلف 
القطاع الصحي، وذلك ما يمّيز هذه  المهّمة وال سيما  قطاعاتها 
الخدمة التي تّم تدشينها اليوم لفئة الصم وضعاف السمع، التي 
ُتعتبر محطة مهمة ومميزة لتسهيل الخدمات الصحية المقدمة 

لهذه الفئة في مراكز الرعاية الصحية األولية.
زين  شركة  في  المنتدب  المدير  العابدين  زيــن  محمد  وصــرح 
البحرين: »تفخر زين البحرين بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية 
األولية وجمعية الصم البحرينية بإطاق المركز المرئي للتطبيب 
بلغة اإلشارة، الذي يهدف إلى تعزيز دور شركة زين البحرين الريادي 
وذلـــك مــن خـــال تقديمها  االتـــصـــال،  فــي مــجــال  كــشــركــة مبتكرة 
مختلف أنواع الدعم لهذا المركز لتمكين فئة الصم من الوصول 
»نتواصل«  مــبــادرة  أّن  وأوضـــح  سهولة«،  بكل  الخدمات  جميع  إلــى 
هي  الــتــي  والشمولية،  للتنوع  البحرين  زيــن  استراتيجية  تعكس 
مكون رئيسي من المعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
ومبادرات  أنشطة  لتنظيم  الشركة  استراتيجية  تحت  يندرج  وهــذا 

تكنولوجية تسهم في تعزيز المنظومة الصحية بالمملكة.
الرئيس  بأعمال  القائم  راشد شويطر  لولوة  الدكتورة  وأشــارت 
الــدمــج  أهــمــيــة  إلـــى  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  لــمــراكــز  التنفيذي 

الواعي  البحرين  مجتمع  في  السمع  وضعاف  الصم  لفئة  الكلي 
إلى  الفــتــًة  المتقدمة،  التكنولوجيا  واســتــخــدام  توفير  خــال  مــن 
التواصل المباشر  أن هذه الخدمة ستلبي احتياجاتهم من خال 
مع األطباء والكوادر الصحية، معربة عن بالغ شكرها لشركة زين 
هــذه  تــدشــيــن  دعــمــهــم  عــلــى  البحرينية  الــصــم  وجمعية  الــبــحــريــن 
الخدمة التي تعكس الشراكة المجتمعية وحب العمل بروح الفريق 
الوطن  بما يصب في صالح  المرجّوة  التطلعات  لتحقيق  الواحد 

والمواطن.
ويعمل مركز االتصال المرئي للتطبيب بلغة اإلشارة 5 أيام في 
األسبوع في الفترة الصباحية، وبنظام جزئي في الفترة المسائية، 
توفير  إلى  اإلشــارة  بلغة  للتطبيب  المرئي  االتصال  مركز  ويهدف 
تلبي احتياجاتهم من  التي  الصم  لفئة  الصحية  الرعاية  خدمات 

خال التواصل الواضح والفعال مع األطباء. 
كطرف  بالترجمة  المترجم  قيام  حول  المركز  فكرة  وتتمحور 
ثالث من خال مركز االتصال المرئي للطبيب بلغة اإلشارة )سيتم 
برنامج  عبر  المترجم  مع  للمريض  فيديو  لمكالمة  رابــط  إرســال 
العربية  اللغة  إلــى  ــارة  اإلشــ لغة  بترجمة  ذلــك  فيتم  الــواتــســاب(، 
من  والــمــريــض  الطبيب  بين  كوسيط  المترجم  ليعمل  والــعــكــس، 

خال مكالمة فيديو بين األطراف الثاثة.
وقامت زين البحرين بتدريب موظفيها على لغة اإلشارة بهدف 
مساعدة فئة الصم على االندماج أكثر في المجتمع وتقليل مشاكل 

التواصل لديهم.

»زي�ن« تد�س�ن الم�رك�ز الم�رئ��ي للتطبي�ب بلغ��ة الإ�س��ارة
 في مبادرة تعد الأولى من نوعها في البحرين.. تحت عنوان »نتوا�صل« 

رئي�ص الأعلى لل�سحة: فتح اآفاق اأو�سع لتكامل الخدمات ال�سحية بين القطاعين العام والخا�ص

 كتبت: فاطمة الماجد
تصوير: محمود بابا 

ــاق مـــبـــادرة  ــ ــن« الــبــحــريــن إطـ أعــلــنــت شـــركـــة »زيــــ
في  نوعها  مــن  األولـــى  الصحية  الخدمة  »نــتــواصــل«، 
الــحــلــول التقنية  تــوفــيــر  تــركــز عــلــى  الــتــي  الــمــمــلــكــة 
كوسيلة تواصل بين فئة الصم واألطباء لتلبية جميع 
احــتــيــاجــاتــهــم الــصــحــيــة، حــيــث دشــنــت زيــــن الــمــركــز 
مراكز  مــع  بالتعاون  اإلشـــارة  بلغة  للتطبيب  المرئي 
البحرينية  الصم  وجمعية  األولية  الصحية  الرعاية 
الموافق 14  األربــعــاء  أمــس  الخليج  فــي فندق  وذلــك 

سبتمبر. 

ــارك الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد  ــ  شـ
الذي  االحتفال  في  الخارجية،  وزيــر  الزياني، 
نظمته السفارة األمريكية في مملكة البحرين 
اتفاق  على  للتوقيع  الثانية  الذكرى  بمناسبة 
مــبــادئ إبــراهــيــم، بــحــضــور عـــدد مــن الــســفــراء، 

وعدد من المدعوين.
كلمة  الحفل  فــي  الخارجية  وزيـــر   وألــقــى 
نــقــل فــيــهــا تــحــيــات وتـــقـــديـــر حـــضـــرة صــاحــب 
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة  الــجــالــة 
الملكي  السمو  المعظم، وصاحب  الباد  ملك 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
بتوجيهاتهما  منوها  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
الـــســـديـــدة لــدعــم كـــل مـــا يــعــزز قــيــم الــتــســامــح 
الخير  فيه  لما  والــتــعــاون  السلمي  والتعايش 

والنفع لشعوب المنطقة.
 وأعرب وزير الخارجية عن الشكر للسفير 
ســتــيــفــن بـــونـــدي ســفــيــر الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
هذا  ترتيب  على  السفارة  وأعــضــاء  األمريكية 
في  زيتون  شجرة  زرع  مبادرة  وعلى  االحتفال، 
حديقة السفارة، كرمز للسام اإلنساني واألمل 
الشجرة  رعــايــة هــذه  والــطــمــوح، مــؤكــًدا أهمية 
ليسود السام بشكل تام في المنطقة، مشيًرا 
إلى أنه من خال السام والتسامح والتعايش 
واالحترام نصل لازدهار معا بغض النظر عن 

الدين والمعتقدات.
ــيـــة أنـــنـــا مــــن خـــال  ــارجـ ــخـ وأكــــــد وزيــــــر الـ
المشكلة  لحل  الــوصــول  مــن  الــســام سنتمكن 
أن يكون  الفلسطينية بما يضمن  اإلسرائيلية 
لجنب  جنبا  تعيش  دولــة  الفلسطيني  للشعب 
أن  إســرائــيــل، معرًبا عــن تمنياته فــي  مــع دولــة 

تكون الشجرة التي تم زرعها اليوم بذرة لسام 
دائم وشامل للجميع.

وقد قام وزير الخارجية والسفير األمريكي 
ــزرع شــجــرة زيــتــون في  والــســفــيــر اإلســرائــيــلــي بـ
حديقة السفارة رمزا للسام اإلنساني واألمل 

والتفاؤل.

الأمريكي�ة ال�س�فارة  حف�ل  ف�ي  ي�س�ارك  الخارجي�ة  وزي�ر 
بمنا�سبة الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق مبادئ اإبراهيم

عقد قطاع شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
اجتماعًا تنسيقيًا مع مديري ومديرات جميع المدارس 
الــحــكــومــيــة، بــشــأن قــــرار إعــــادة جــدولــة الــيــوم الــدراســي 
ــيــــد انـــتـــظـــار  ــمــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة ومــــواعــ لــمــخــتــلــف الــ
االجتماع،  وخالل  الخميس.  اليوم  من  بدءًا  الحافالت، 
أكدت لطيفة البونوظة الوكيل المساعد للتعليم أن هذا 
إدارات  بها  التي قامت  المشاورات  يأتي في ضوء  القرار 
العمليات لجميع المناطق التعليمية مع عدد من لجان 
ومجالس اآلباء بمختلف المدارس الحكومية، وبالنظر 
إلى مخرجات التقارير المرفوعة من اللجان المختصة 
إمكانية  بــدراســة  قامت  والتي  والتعليم،  التربية  بـــوزارة 
االبــتــدائــيــة  للمرحلتين  الـــدراســـي  الــيــوم  إعــــادة جــدولــة 
المنشودة،  واإلعــداديــة، بما يصب في تحقيق األهــداف 
مالحظات  برصد  المستمر  الـــوزارة  اهتمام  جانب  إلــى 

الجمهور وأخذها بعين االعتبار.
واســـتـــعـــرضـــت الـــبـــونـــوظـــة اإلجـــــــــراءات الـــتـــي يجب 
عملية  ســالســة  مــن  للتأكد  بها  التقيد  الــمــدارس  على 

بيانات  حصر  وأهمية  مدارسهم،  وإلــى  من  الطلبة  نقل 
الطلبة الراغبين باالنتظار في المدرسة حسب التوقيت 
الحالي أو االنصراف بحسب التوقيت المستحدث، كما 
الــدراســي  لليوم  الزمني  التوقيت  الحضور  مــع  ناقشت 

المستحدث، بناًء على إعادة جدولة اليوم الدراسي.
مدير  الكعبي  خلود  المهندسة  أثنت  جانبها،  مــن 
عملية  في ضبط  الــمــدارس  جهود  على  الخدمات  إدارة 
الـــــوزارة، وأوضــحــت  بــاســتــخــدام مــواصــالت  نــقــل الطلبة 
تفعيل  وأهمية  اتباعها،  الواجب  اإلجــراءات  المزيد من 

قنوات التواصل لتوفير المزيد من الدعم.
من  المقدمة  االستفسارات  عن  اإلجابة  تمت  وقــد 
ــمـــدارس، والـــذيـــن أعـــربـــوا عن  قــبــل مــديــري ومـــديـــرات الـ
الدراسي،  اليوم  جدولة  بشأن  الصادر  بالقرار  سعادتهم 
للمدارس  الطلبة  نقل  عملية  سيرورة  في  سيسهم  مما 
أوقات  وباألخص في  المروري  االزدحــام  والتخفيف من 
الذروة. حضر اللقاء مديرو إدارات العمليات التعليمية 

ورؤساء المدارس وعدد من االختصاصيين في الوزارة.
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الملك يهنئ روؤ�ساء كو�ستاريكا وال�سلفادور وجواتيماال 
بلدانهم ا�ستقالل  بذكرى  ونيكاراغوا  وهندورا�س 

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم برقية تهنئة إلى 
فخامـة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز رئيس جمهورية 

كوستاريكا، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه 

وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.
كــمــا بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم برقية تهنئة 
جمهورية  رئيس  كيلة  أبــو  نجيب  الرئيس  فخامة  إلــى 

السلفادور، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه 

وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.
وبــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم برقية تهنئة إلى 
جمهوريـة  رئيس  غياماتي  أليخاندرو  الرئيس  فخامة 

جواتيماال، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده، وأعرب 
جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

بهذه المناسبة الوطنية.
كــمــا بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم برقية تهنئة 
جمهوريـة  رئيسة  كاسترو  زيــومــارا  السيدة  فخامة  إلــى 

هندوراس، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.
وأعـــــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه 

وتمنياته لفخامتها بهذه المناسبة الوطنية.
وبــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
تهنئة  بــرقــيــة  المعظم  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى 
رئيـس  ســافــيــدرا  أورتــيــجـــــا  دانــيـــــل  الرئيـس  فخامـة  إلــى 
استقالل  ذكـــرى  بمناسبة  وذلـــك  نيكاراغـوا،  جمهوريـة 
بــــالده. وأعــــرب جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــة عــن أطــيــب تهانيه 

وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.
} القائد العام يلتقي رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة.

} القائد العام خالل لقاء وزير المالية.

القائ�د العام ي�س�يد بجهود المجل��س االأعل�ى لل�سحة
الـــركـــن الــشــيــخ خليفة  الــمــشــيــر  اســتــقــبــل 
دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد  خليفة  آل  أحمد  بــن 
بن  الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طبيب  الــبــحــريــن، 
األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  آل خليفة  عــبــداهلل 

للصحة، وذلك صباح أمس.
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  برئيس  البحرين 
للصحة  األعلى  المجلس  يقدمه  بما  مشيدًا 
الطبية  الــخــدمــات  إدارة  فــي  جــهــود طيبة  مــن 
والرعاية الصحية في مملكة البحرين، منوهًا 
باالهتمام المستمر الذي يوليه المجلس في 
الطبية  واألنظمة  المؤسسات  تطور  استدامة 
هذا  في  التحديث  لمواكبة  جودتها  وتحسين 
المجال الحيوي بما يخدم المواطن والمقيم.

بين ال���ت���ع���اون  م���ج���االت  ب��ح��ث 
ال��م��ال��ي��ة ووزارة  ال���دف���اع  ق���وة 

القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير  استقبل 
وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ  الــبــحــريــن،  دفـــاع  لــقــوة  الــعــام 
المالية واالقتصاد الوطني، وذلك صباح أمس، وبعد أن رحب القائد العام 
لقوة دفاع البحرين بوزير المالية واالقتصاد الوطني، تم بحث عدد من 
الموضوعات المتعلقة بمجاالت التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع 

البحرين ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.

بــن  ــد  ــ راشــ الـــشـــيـــخ  أول  الـــفـــريـــق  اســتــقــبــل 
عددا  أمس،  الداخلية،  وزير  آل خليفة  عبداهلل 
مــن الــقــضــاة الــجــدد بــمــحــاكــم الــشــرطــة، حيث 
قاموا بأداء القسم أمام معاليه، وذلك بحضور 
األمــن  رئيس  الحسن  بــن حسن  طــارق  الفريق 

العام.

بتعيينهم،  الجدد  القضاة  الوزير،  هنأ  وقد 
ــــداد فــــي خــدمــة  ــسـ ــ مــتــمــنــيــا لـــهـــم الـــتـــوفـــيـــق والـ
الـــوطـــن، مــؤكــدا أهــمــيــة االســتــمــرار فــي تنفيذ 
البرامج والخطط لتطوير األداء بإدارة محاكم 
الوكيل  الــقــســم،  وأداء  الــلــقــاء  حضر  الــشــرطــة. 

المساعد للشؤون القانونية. 

ق�������س���اة ج������دد ب���م���ح���اك���م ال�������س���رط���ة 
ي�����وؤدون ال��ق�����س��م اأم�����ام وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة

ــد الـــزيـــانـــي، وزيـــر  تــســلــم الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
نسًخا  المرئي،  اإللكتروني  االتــصــال  عبر  أمــس،  الخارجية، 
من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى مملكة 

البحرين. 
وقد تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد مارك 
ترنتسو، سفير مملكة بلجيكا المعين لدى مملكة البحرين 

والمقيم في الكويت. 
اعتماد  أوراق  من  نسخة  كذلك  الخارجية  وزيــر  وتسلم 
الشمالية  مــقــدونــيــا  جــمــهــوريــة  مــيــمــيــدي، سفير  عــبــدالــقــادر 

المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.

كما تسلم نسخة من أوراق اعتماد محمد حبيبو تيجاني، 
سفير جمهورية غانا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم 
أوراق  من  نسخة  أيًضا  الخارجية  وزيــر  وتسلم  الــريــاض.  في 
أندريس غونزاليز كيسادا، سفير جمهورية  اعتماد فالديمير 

كوبا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض. 
كــمــا تــســلــم وزيــــر الــخــارجــيــة نــســخــة مـــن أوراق اعــتــمــاد 
لــدى  المعينة  الــدنــمــارك  مملكة  سفير  بــلــيــزنــيــر،  لــيــزالــوتــه 

مملكة البحرين والمقيمة في الرياض. 
وخـــــالل االجـــتـــمـــاع، رحــــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــالــســفــراء 
الكبير  تقديره  عن  معرًبا  البحرين،  مملكة  لــدى  المعينين 

بــمــتــانــة عـــالقـــات الــصــداقــة والـــتـــعـــاون الــقــائــمــة بــيــن مملكة 
البحرين وبلدانهم الصديقة، مؤكًدا حرص مملكة البحرين 
قدًما  بها  والمضي  الثنائية  العالقات  تكثيف  مواصلة  على 
نــحــو مــســتــويــات أشــمــل بــمــا يــعــود بــالــخــيــر والــمــنــفــعــة على 
الجميع، متمنًيا لهم كل التوفيق والنجاح في مهام عملهم. 

من جانبهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم بتقديم نسخة 
الــخــارجــيــة، مثمنين  إلــى ســعــادة وزيـــر  مــن أوراق اعــتــمــادهــم 
تجمع  التي  الطيبة  الثنائية  للعالقات  المتميز  المستوى 
بين مملكة البحرين ودولهم، متمنين لمملكة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.

اأوراق  م����ن  ن�����س��ًخ��ا  ي��ت�����س��ل��م  ال���خ���ارج���ي���ة  وزي������ر 
اع���ت���م���اد ع�����دد م����ن ����س���ف���راء ال�������دول ال��م��ع��ي��ن��ي��ن

»ال��ت��رب��ي��ة« ت��ج��ت��م��ع م���ع م���دي���ري ال��م��دار���س 
ب�����س��اأن ق���رار اإع����ادة ج��دول��ة ال��ي��وم ال��درا���س��ي

عبداللطيف  الــدكــتــور  ــاد  أشــ
الخارجية  وزير  الزياني  راشد  بن 
بـــالـــنـــهـــج اإلصــــــالحــــــي الـــشـــامـــل 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــالد الـــُمـــعـــظـــم، والــــــذي أرســـى 
ــد الــديــمــقــراطــيــة والــحــكــم  قـــواعـ
العدالة  مــن  أســس  على  الــرشــيــد 
وســيــادة الــقــانــون واحــتــرام حقوق 
ــه الــصــحــفــيــة  ــاتــ ــريــ اإلنـــــســـــان وحــ
وتعزيزها  المسؤولة،  واإلعالمية 
العمل  وميثاق  الدستور  بموجب 

الوطني
ــمــــى آيــــات  ورفـــــــع الـــــوزيـــــر أســ
المقام  إلــى  والتبريكات  التهاني 
السامي لحضرة صاحب الجاللة 
الــمــلــك الــمــعــظــم، وإلــــى صــاحــب 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ

العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
بمناسبة  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس 
ــوم الـــعـــالـــمـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ االحـــــتـــــفـــــاء بـ
الخامس عشر  في  للديمقراطية 
من سبتمبر، ويركز هذا العام على 
الصحافة  »صــون حرية  مــوضــوع: 

من أجل الديمقراطية«.
ــتـــزازه  ــرب عـــن فــخــره واعـ ــ وأعـ
ــة  ــرؤيـ ــالـ ــن بـ ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــع الـ ــيـ ــمـ وجـ
حرية  لتعزيز  السامية  الملكية 
الــــصــــحــــافــــة ووســـــــائـــــــل اإلعــــــــالم 
ــا فــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــهـ ــوقـ ــقـ وحـ
ــة  ــأديـ ــا، وتـ ــهــ ــداولــ الـــمـــعـــلـــومـــات وتــ
رســالــتــهــا الــتــنــويــريــة والــتــوعــويــة 
في مواجهة الشائعات والكراهية، 
ــيـــخ الـــتـــســـامـــح والــتــعــايــش  وتـــرسـ
ــدة الــمــســيــرة  ــانــ ــســ ــمـــي، ومــ ــلـ ــسـ الـ
الديمقراطية التي تدخل مرحلة 

الـــدورة السادسة  بــإجــراء  جــديــدة 
من االنتخابات النيابية والبلدية 
ــن ثــم  ــ فــــي نــوفــمــبــر الـــمـــقـــبـــل، ومـ
مـــتـــابـــعـــة الـــبـــرلـــمـــان بــمــجــلــســيــه 

التشريعي  دوره  والــنــواب  الــشــورى 
والــرقــابــي فــي إطــار دولــة القانون 

والمؤسسات.
الوطنية  الخطة  أن  وأوضـــح 
 ،)2026-2022( اإلنــســان  لحقوق 
ــلـــس الـــــــــوزراء  الــــتــــي أقـــــرهـــــا مـــجـ
بمتابعة  تنفيذها  ــاٍر  وجــ الــمــوقــر 
مـــن الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة الــعــلــيــا 
لــــحــــقــــوق اإلنــــــــســــــــان، تــــضــــع فــي 
وحماية  تعزيز  أولوياتها  مقدمة 
الــحــقــوق الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة، 
ــة الـــــــــرأي  ــ ــريــ ــ ــا حــ ــهــ ــنــ ومـــــــــن ضــــمــ
والــتــعــبــيــر، والــحــق فــي االنــتــخــاب 
والحريات الصحفية واإلعالمية، 
وتدعيم الديمقراطية مع مراعاة 
تـــمـــكـــيـــن الــــشــــبــــاب ودعــــــــم تـــقـــدم 
الــمــجــتــمــع  دور  وتـــطـــويـــر  ــرأة  ــمــ الــ
الحقوقية  والمؤسسات  المدني، 

الـــمـــســـتـــقـــلـــة، وآلـــــيـــــات الــحــمــايــة 
الــوطــنــيــة والــعــدالــة اإلصــالحــيــة، 
والسياسات  التشريعات  ومواءمة 
الحقوقية  المواثيق  الوطنية مع 

الدولية.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن 
أن  الخارجية  وزيــر  الزياني  راشــد 
القيادة  بفضل  البحرين  مملكة 
ــة  ــة لــــصــــاحــــب الـــجـــاللـ ــيـــمـ ــكـ الـــحـ
ــهــــات  ــلــــك الــــُمــــعــــظــــم، وتــــوجــ ــمــ الــ
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
البحريني،  الشعب  ووعي  الوزراء، 
التنموية  مسيرتها  فــي  مستمرة 
واإلصــالحــيــة الــشــامــلــة كــأنــمــوذج 
في الديمقراطية واحترام حقوق 
ــه الــســيــاســيــة  ــاتــ ــريــ اإلنـــــســـــان وحــ

واالقتصادية واإلعالمية.

وزي�������ر ال����خ����ارج����ي����ة: ال���م���ل���ك اأر������س�����ى ق���واع���د 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال���ح���ري���ات ال�����س��ح��ف��ي��ة ال��م�����س��وؤول��ة

} وزير الخارجية.

المل���ك وول���ي العه���د رئي����س ال���وزراء يتلقي���ان برقيت���ي تهنئ���ة م���ن 
للديمقراطي���ة العالم���ي  الي���وم  بمنا�س���بة  والن���واب  ال�س���ورى  رئي�س���ي 

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
فوزية  من  تهنئة  برقية  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل 
بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب، رفعت فيها إلى 
المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك المعظم 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي  خــالــص 
شهر  مــن  عشر  الــخــامــس  يــصــادف  الـــذي  للديمقراطية، 

سبتمبر من كل عام.
ــــدت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب فـــي بــرقــيــتــهــا أن ما  وأكـ
تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل قيادة جاللة 
الملك المعظم الحكيمة وبدعم ورعاية جاللته الكريمة 
اإلصالحية  المسيرة  انطالقة  منذ  التشريعية  للسلطة 
التنموية الشاملة والمستدامة شكل نقلة نوعية للمسيرة 
تبنيها  مــن خـــالل  الــبــحــريــن،  فــي مملكة  الــديــمــقــراطــيــة 
والمؤسسات،  القانون  دولــة  تعزز  التي  الرفيعة  المبادئ 
وبناء أسس دستورية عصرية وحضارية انبثقت من ميثاق 
بتدشين عهد جديد من اإلصالح  إيذانًا  الوطني  العمل 

السياسي والحياة الديمقراطية.
كــمــا تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
تهنئة  برقية  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
مـــن عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، 
الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  المقام  إلــى  فيها  رفــع 
بمناسبة  والتبريكات  التهاني  خــالــص  المعظم  الملك 
اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر 

من شهر سبتمبر من كل عام.

الفخر  عــن عظيم  الــشــورى  رئــيــس مجلس  ــرب   وأعــ
واالعـــتـــزاز بــالــنــهــج الــديــمــقــراطــي الــــذي تــفــضــل جاللته 
ــه الـــمـــتـــقـــدمـــة لـــتـــعـــزيـــز الــحــيــاة  ــادئــ ــبــ بـــوضـــع أســـســـه ومــ
المسيرة  انطالق  منذ  السياسية  والمشاركة  البرلمانية 
اإلصالحية الشاملة التي انطلقت بقيادة جاللته، مؤكدًا 
لتطوير  البحرين  مملكة  بها  قامت  التي  الخطوات  أن 
السياسية  الــمــشــاركــة  وتــوســيــع  الــديــمــقــراطــيــة  مسيرتها 
أصبحت موضع إشادة وتقدير على المستويين اإلقليمي 

والعالمي.
المجال  المملكة إلتاحة  اتخذته  ما  الصالح   وثّمن 
في  لإلسهام  المخلصة  الوطنية  الــكــفــاءات  جميع  أمــام 
ــاء أســـس الــديــمــقــراطــيــة واحــتــرام  ــ الــبــنــاء الــوطــنــي، وإرسـ

حقوق المواطن وحرياته السياسية.
الملك  جــاللــة  رؤيـــة  أن  المناسبة  هــذه  فــي  أكــد  كما 
الــذي  الديمقراطي  النهج  وعـــززت  رســخــت  المستقبلية 
والتي  2002م  عام  منذ  التشريعية  السلطة  مسيرة  واكب 
الــتــي مكنتها من  الــصــالحــيــات  ــا ومــنــحــهــا  ســانــدت دورهــ
خدمة الوطن والمواطنين وتحديث منظومة التشريعات 
التشريعية من  السلطة  به  بما تحظى  الوطنية، مشيدًا 
مكنها  مــا  المعظم،  الملك  جاللة  مــن  ومتابعة  اهتمام 
من المساهمة الفاعلة في بناء دولة المؤسسات والقانون 
وفقًا للمفاهيم الحضارية والعصرية، ومواصلة المسيرة 
الديمقراطية الناجحة التي ستشهدها مملكة البحرين 
يعكس  بما  الديمقراطي،  االنتخابي  بالعرس  العام  هذا 

مضي مملكة البحرين بكل عزيمة في مسيرتها الوطنية 
الديمقراطية الزاخرة باإلنجازات التنموية الشاملة.

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  تلقى صاحب  كما 
الــوزراء برقية  حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
تهنئة من فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب، 
رفعت فيها إلى سموه التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم 
العالمي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من 

سبتمبر من كل عام.
البحرين  لمملكة  إنجازات  ما تحقق من  أن   وأكــدت 
فــي ظــل الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة لــحــضــرة صاحب 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
الملكي  السمو  صاحب  من  المستمر  والــدعــم  المعظم، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في تحقيق األثر 
البارز في نجاح وسير أعمال السلطة التشريعية، ما وضع 
المتقدمة من خالل  الــدول  البحرين في مصاف  مملكة 
إنجازها  تم  التي  المهمة  التطويرية  المشاريع  سلسلة 

على مختلف األصعدة.
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  تلقى صاحب  كما 
الــوزراء برقية  حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
تهنئة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، 
اليوم  بمناسبة  والتبريكات  التهاني  سموه  إلى  فيها  رفع 
العالمي للديمقراطية، الذي ُيصادف الخامس عشر من 

شهر سبتمبر من كل عام.
والتقدير  الشكر  عن  الشورى  مجلس  رئيس  وأعــرب 

صاحب  يوليه  الـــذي  والــدعــم  والمتابعة  االهــتــمــام  على 
للدفع  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
بالمزيد من المبادرات والمشاريع التي تعزز مبادئ وقيم 
تحقيق  على  مباشر  بشكل  ينعكس  بما  الديمقراطية، 
والــمــجــاالت  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي  ــار  ــ واالزدهـ التنمية 

بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ظــل  فــي  بالمملكة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أن يحفظ  المولى عز وجل  المعظم، سائاًل  البالد  ملك 
ويحقق  خطاه  الخير  طريق  على  ويسدد  ويــرعــاه  سموه 

للمملكة المزيد من التقدم واالزدهار.

} �صمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. } جاللة الملك المعظم.
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 ,%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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أّكدت الدكتورة جميلة السلمان 
لمؤتمر  الــمــنــظــمــة  الــلــجــنــة  رئــيــس 
المناعة  لنقص  الــدولــي  البحرين 
ــاد  ــمـ ــتـ ــه قـــــد تـــــم اعـ ــ ــ الـــمـــكـــتـــســـبـــة أنـ
الــــخــــبــــراء واالســـتـــشـــاريـــيـــن الـــذيـــن 
سيقام  الــذي  بالمؤتمر  سيشاركون 
رعــايــة  تــحــت  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل 
و23   22 يــــومــــي  لــلــصــحــة  األعــــلــــى 

سبتمبر الحالي بفندق الخليج.
المنظمة  الــلــجــنــة  إّن  وقـــالـــت 
ــتــــرة الــمــاضــيــة  عـــمـــلـــت خــــــال الــــفــ

ــراء  ــبــ ــخــ ــل الــ ــ ــضـ ــ ــار أفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــى اخـ ــلــ عــ
واالســــتــــشــــاريــــيــــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تـــواجـــد هــذا  الـــمـــؤتـــمـــر، مــبــيــنــة أن 
الــكــم الــهــائــل مــن الــخــبــراء سيسهم 
ــق كــــــامــــــل األهــــــــــــداف  ــيــ ــقــ ــحــ فـــــــي تــ
الــمــرجــوة مــن عــقــد هـــذا الــمــؤتــمــر، 
أيضًا  انتهت  اللجنة  أن  وأوضــحــت 
من وضع البرنامج الكامل للمؤتمر 
يومين  مـــدار  عــلــى  سيستمر  الـــذي 
مــتــتــالــيــيــن. وذكـــــــرت الـــســـلـــمـــان أن 
خــبــراء  مــشــاركــة  سيشهد  الــمــؤتــمــر 
دول  مـــخـــتـــلـــف  ــن  ــ مـ ــيــــن  ــيــ ــمــ ــاديــ وأكــ
ــالـــم ونـــخـــبـــة مــــن الــمــخــتــصــيــن  ــعـ الـ

ــات من  ــاركـ بــــالــــدول الــعــربــيــة، ومـــشـ
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة 
ومـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــمــديــر 
األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي 
األمــم  برنامج  فــي  إفريقيا  وشــمــال 
ــتـــرك لــمــكــافــحــة  ــمـــشـ ــتـــحـــدة الـ ــمـ الـ
ــاركـــة مــخــتــصــيــن من  اإليـــــــدز، ومـــشـ
جـــمـــهـــوريـــة إيــــرلــــنــــدا ومـــمـــثـــل مــن 
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــهــذا 
المؤتمر الذي سيغطي محاور عدة 
حول مكافحة مرض نقص المناعة 

المكتسبة »اإليدز«.
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} د. جميلة السلمان.

االن����ت����ه����اء م�����ن و�����ض����ع ب����رن����ام����ج م����ؤت���م���ر 

المك��ت�����سبة الم����ناعة  ل��نق�����ص  الدول��ي  البحري��ن 

كتبت: فاطمة علي

كــشــفــت مــــســــؤول قـــســـم االســــنــــان فــي 
مركز حمد كانو الصحي وممثل خدمات 
ــان فـــي مـــشـــروع الــتــســيــيــر الـــذاتـــي  ــنــ االســ
خطة  عن  السندي  ابراهيم  رنــا  الدكتورة 
مــواعــيــد  حــجــز  خــدمــة  تــتــيــح  مستقبلية 
خدمات صحة الفم واالسنان في المراكز 
الــصــحــيــة عــبــر تــطــبــيــق »صــحــتــي« الـــذي 
الصحية  الــخــدمــات  مــن  مجموعة  يــقــدم 
فيما  االلكترونية،  المواعيد  ومنها حجز 
تـــم تــوفــيــر الـــخـــدمـــة مـــؤخـــرا عــبــر مــركــز 
االتــصــال لحجز الــمــواعــيــد، مــنــوهــة الــي 
أن اآللية الجديدة لحجز المواعيد بدأت 
الحصول على  كمشروع تطويري لضمان 
مـــوعـــد لــأســنــان فـــي اي وقــــت وتــقــلــيــص 
اللبنة  لــكــونــهــا  االنــتــظــار إضـــافـــة  فـــتـــرات 
الذاتي  التسيير  مشروع  لتطبيق  االولــى 

في خدمات الصحة واالسنان.
وأكــــدت الــســنــدي عــبــر مــقــطــع فيديو 
بــث فــي حــســابــات مــراكــز الــرعــايــة االولــيــة 
الرسمية أن خدمات صحة الفم واالسنان 
بــالــمــراكــز الــصــحــيــة ســتــوفــر الــمــزيــد من 
الخدمات االضافية غير الموجودة حاليا 
ومــنــهــا الـــخـــدمـــات الــمــتــقــدمــة كــعــاجــات 
العصب المتقدمة  والتقويم كذلك طب 
والمتوفرة  اللثة  وطــب  المتقدم  االسنان 
أن  الــى  مشيرة  معينة،  مــراكــز  فــي  حاليا 
عيادات  تقدمها  التي  الصحية  الخدمات 
حاليا  الصحية  المراكز  بجميع  االسنان 

تــشــمــل الـــخـــدمـــات الــوقــائــيــة والــعــاجــيــة 
وعيادات طب االسنان المتقدمة كخدمات 
الحشوات العاجية والوقائية إضافة الى 
خـــدمـــات الــصــحــة الـــمـــدرســـيـــة وخـــدمـــات 
االطـــفـــال، مــنــوهــة الـــى أن خـــدمـــات طب 
الفم واألسنان هي إحدى الخدمات التي 
تقدمها الرعاية األولية وتشمل الخدمات 
إضافة  والعاجية  والوقائية  التثقيفية 

الى الخدمات  التخصصية.
وقالت إن خدمة صحة الفم واالسنان 
بالمراكز الصحية متوفرة من األحد الى 
الــخــمــيــس مــن الــســاعــة الــســابــعــة صباحا 

تنسيق  وجـــــود  مـــؤكـــدة  مـــســـاء،   3 وحـــتـــى 
فيما  العائلة  اطــبــاء  مــع  مستمر  وتــعــاون 
يــخــتــص بـــمـــرضـــى األمـــــــــراض الــمــزمــنــة 
»كــمــرضــى الــســكــري وضــغــط الـــدم وغــيــره« 
بحيث يتم تحويل المريض من العيادات 
ــان لــيــتــم  ــ ــنـ ــ ــادات االسـ ــ ــيـ ــ الــمــعــنــيــة الـــــى عـ
الــفــحــص الــمــبــكــر عــن عــوامــل االخــتــطــار 
ــالـــي تـــوفـــيـــر خـــطـــة عـــاجـــيـــة تــامــة  ــتـ ــالـ وبـ
الــمــضــاعــفــات الصحية  لــتــفــادي  ووقــائــيــة 
الــتــي قـــد يــســبــبــهــا الـــمـــرض أو تــنــتــج عن 
والتي  للمرض  المعالجة  ــة  األدويـ تــنــاول 

قد تؤثر على صحة الفم واألسنان.

مواعيد الأ�صنان عبر تطبيق »�صحتي« قريبا..

ل�سحة  ت��خ�����س�����س��ي��ة  اإ���س��اف��ي��ة  خ���دم���ات  اإت���اح���ة 
ال����ف����م والأ������س�����ن�����ان ب���ال���م���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة 

بـــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ أحــمــد  ــارك  شــ
رئيس الجمارك في االجتماع التاسع والعشرين 
التعاون  مجلس  بــدول  الجمركي  االتحاد  لهيئة 
االتــحــاد  هيئة  إدارة  لمجلس  األول  واالجــتــمــاع 
العامة  األمانة  مقر  في  عقد  والــذي  الجمركي، 

بالرياض.
وتـــــــم خـــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، بــــحــــث عـــــــدد مــن 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال أهمها 
تبقى  ما  استكمال  بشأن  العامة  األمانة  مذكرة 
من خطوات لقيام االتحاد الجمركي وفق برنامج 
والــلــقــاء  نــهــايــة عـــام 2024م،  قــبــل  زمــنــي مــحــدد 
الجمركي  االتــحــاد  هيئة  بين  الثامن  المشترك 

والقطاع الخاص.
كما تطرق االجتماع إلى عدد من المحاضر 
الموحد  الجمركي  القانون  لجنة  تضمنت  التي 
ــاون، ولـــجـــنـــة اإلجـــــــــراءات  ــعــ ــتــ لــــــدول مــجــلــس الــ
إلى فريق  الجمركية والحاسب اآللي، باإلضافة 
الخليجي،  المعتمد  االقتصادي  المشغل  عمل 
حيث أصــدرت هيئة االتحاد الجمركي عددا من 
التوصيات واعتماد محاضر االجتماعات ورفعها 
رئيس  المالي.وهنأ  الــتــعــاون  لجنه  أعــضــاء  إلــى 
الــجــمــارك، ســهــيــل بــن مــحــمــد ابــانــمــي محافظ 
بمناسبة  والـــجـــمـــارك  والــضــريــبــة  الـــزكـــاة  هــيــئــة 

االتـــحـــاد  هــيــئــة  إدارة  لــمــجــلــس  رئـــيـــســـًا  تــعــيــيــنــه 
فيه  لما  والتوفيق  النجاح  له  متمنيًا  الجمركي 
مصلحة العمل الجمركي لدول مجلس التعاون. 
وفــي الــخــتــام، أعـــرب رئــيــس الــجــمــارك عــن شكره 
االستقبال  حسن  على  العامة  لأمانة  وتقديره 

أعضاء  االجتماع، مشيدًا بجهود  لهذا  واإلعــداد 
العمل  لتطوير  الملحوظة  وجهودهم  المجلس 
أهمية  مؤكدًا  التعاون،  مجلس  بــدول  الجمركي 
ــاون والــتــنــســيــق بــمــا يــخــدم  ــعـ ــتـ الــســعــي نــحــو الـ

المصلحة المشتركة. 

رئ����ي���������ص ال�����ج�����م�����ارك ي���������س����ارك ف�����ي اج���ت���م���اع 
الت�����ح�����اد ال���ج���م���رك���ي ب�������دول م��ج��ل�����ص ال���ت���ع���اون

وتعد الخدمة الصحية األولى من نوعها في مملكة البحرين 
بين  المشترك  بالتعاون  تأتي  التي  السمع،  وضــعــاف  الصم  لفئة 
مراكز الرعاية الصحية األولية وشركة زين البحرين وجمعية الصم 
البحرينية، لتلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع من خال 

تعزيز التواصل الفّعال مع األطباء والكوادر الصحية.
الشيخ  طبيب  الفريق  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  وأّكـــد 
لتقديم  تسعى  البحرين  مملكة  أن  خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد 
بما  المجتمع  أفراد  والعاجية لجميع  الصحية  الخدمات  أفضل 
ُيسهم في رفع مستوى القطاع الصحي، وال سيما من خال فتح 
آفاق أوسع للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار 
أفضل  إلى  يستند  صحي  نظام  وضع  لمواصلة  المبذولة  الجهود 

المعايير العالمية ويعزز من جودة الحياة.
الــرؤى  يجسد  الــخــدمــة  هــذه  تدشين  إن  كلمته:  خــال  وتــابــع 
الجالة  صاحب  لحضرة  الصحي  للقطاع  الــداعــمــة  والتوجهات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، والمتابعة 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  المستمرة من صاحب 
التعاون  بأهمية  منّوها  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
الوثيق بين كافة مؤسسات المجتمع من القطاع الخاص والمجتمع 

المدني في تحقيق األهداف التي تتطّلع إليها المملكة بمختلف 
القطاع الصحي، وذلك ما يمّيز هذه  المهّمة وال سيما  قطاعاتها 
الخدمة التي تّم تدشينها اليوم لفئة الصم وضعاف السمع، التي 
ُتعتبر محطة مهمة ومميزة لتسهيل الخدمات الصحية المقدمة 

لهذه الفئة في مراكز الرعاية الصحية األولية.
زين  شركة  في  المنتدب  المدير  العابدين  زيــن  محمد  وصــرح 
البحرين: »تفخر زين البحرين بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية 
األولية وجمعية الصم البحرينية بإطاق المركز المرئي للتطبيب 
بلغة اإلشارة، الذي يهدف إلى تعزيز دور شركة زين البحرين الريادي 
وذلـــك مــن خـــال تقديمها  االتـــصـــال،  فــي مــجــال  كــشــركــة مبتكرة 
مختلف أنواع الدعم لهذا المركز لتمكين فئة الصم من الوصول 
»نتواصل«  مــبــادرة  أّن  وأوضـــح  سهولة«،  بكل  الخدمات  جميع  إلــى 
هي  الــتــي  والشمولية،  للتنوع  البحرين  زيــن  استراتيجية  تعكس 
مكون رئيسي من المعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
ومبادرات  أنشطة  لتنظيم  الشركة  استراتيجية  تحت  يندرج  وهــذا 

تكنولوجية تسهم في تعزيز المنظومة الصحية بالمملكة.
الرئيس  بأعمال  القائم  راشد شويطر  لولوة  الدكتورة  وأشــارت 
الــدمــج  أهــمــيــة  إلـــى  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  لــمــراكــز  التنفيذي 

الواعي  البحرين  مجتمع  في  السمع  وضعاف  الصم  لفئة  الكلي 
إلى  الفــتــًة  المتقدمة،  التكنولوجيا  واســتــخــدام  توفير  خــال  مــن 
التواصل المباشر  أن هذه الخدمة ستلبي احتياجاتهم من خال 
مع األطباء والكوادر الصحية، معربة عن بالغ شكرها لشركة زين 
هــذه  تــدشــيــن  دعــمــهــم  عــلــى  البحرينية  الــصــم  وجمعية  الــبــحــريــن 
الخدمة التي تعكس الشراكة المجتمعية وحب العمل بروح الفريق 
الوطن  بما يصب في صالح  المرجّوة  التطلعات  لتحقيق  الواحد 

والمواطن.
ويعمل مركز االتصال المرئي للتطبيب بلغة اإلشارة 5 أيام في 
األسبوع في الفترة الصباحية، وبنظام جزئي في الفترة المسائية، 
توفير  إلى  اإلشــارة  بلغة  للتطبيب  المرئي  االتصال  مركز  ويهدف 
تلبي احتياجاتهم من  التي  الصم  لفئة  الصحية  الرعاية  خدمات 

خال التواصل الواضح والفعال مع األطباء. 
كطرف  بالترجمة  المترجم  قيام  حول  المركز  فكرة  وتتمحور 
ثالث من خال مركز االتصال المرئي للطبيب بلغة اإلشارة )سيتم 
برنامج  عبر  المترجم  مع  للمريض  فيديو  لمكالمة  رابــط  إرســال 
العربية  اللغة  إلــى  ــارة  اإلشــ لغة  بترجمة  ذلــك  فيتم  الــواتــســاب(، 
من  والــمــريــض  الطبيب  بين  كوسيط  المترجم  ليعمل  والــعــكــس، 

خال مكالمة فيديو بين األطراف الثاثة.
وقامت زين البحرين بتدريب موظفيها على لغة اإلشارة بهدف 
مساعدة فئة الصم على االندماج أكثر في المجتمع وتقليل مشاكل 

التواصل لديهم.

»زي�ن« تد�س�ن الم�رك�ز الم�رئ��ي للتطبي�ب بلغ��ة الإ�س��ارة
 في مبادرة تعد الأولى من نوعها في البحرين.. تحت عنوان »نتوا�صل« 

رئي�ص الأعلى لل�سحة: فتح اآفاق اأو�سع لتكامل الخدمات ال�سحية بين القطاعين العام والخا�ص

 كتبت: فاطمة الماجد
تصوير: محمود بابا 

ــاق مـــبـــادرة  ــ ــن« الــبــحــريــن إطـ أعــلــنــت شـــركـــة »زيــــ
في  نوعها  مــن  األولـــى  الصحية  الخدمة  »نــتــواصــل«، 
الــحــلــول التقنية  تــوفــيــر  تــركــز عــلــى  الــتــي  الــمــمــلــكــة 
كوسيلة تواصل بين فئة الصم واألطباء لتلبية جميع 
احــتــيــاجــاتــهــم الــصــحــيــة، حــيــث دشــنــت زيــــن الــمــركــز 
مراكز  مــع  بالتعاون  اإلشـــارة  بلغة  للتطبيب  المرئي 
البحرينية  الصم  وجمعية  األولية  الصحية  الرعاية 
الموافق 14  األربــعــاء  أمــس  الخليج  فــي فندق  وذلــك 

سبتمبر. 

ــارك الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد  ــ  شـ
الذي  االحتفال  في  الخارجية،  وزيــر  الزياني، 
نظمته السفارة األمريكية في مملكة البحرين 
اتفاق  على  للتوقيع  الثانية  الذكرى  بمناسبة 
مــبــادئ إبــراهــيــم، بــحــضــور عـــدد مــن الــســفــراء، 

وعدد من المدعوين.
كلمة  الحفل  فــي  الخارجية  وزيـــر   وألــقــى 
نــقــل فــيــهــا تــحــيــات وتـــقـــديـــر حـــضـــرة صــاحــب 
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة  الــجــالــة 
الملكي  السمو  المعظم، وصاحب  الباد  ملك 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
بتوجيهاتهما  منوها  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
الـــســـديـــدة لــدعــم كـــل مـــا يــعــزز قــيــم الــتــســامــح 
الخير  فيه  لما  والــتــعــاون  السلمي  والتعايش 

والنفع لشعوب المنطقة.
 وأعرب وزير الخارجية عن الشكر للسفير 
ســتــيــفــن بـــونـــدي ســفــيــر الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
هذا  ترتيب  على  السفارة  وأعــضــاء  األمريكية 
في  زيتون  شجرة  زرع  مبادرة  وعلى  االحتفال، 
حديقة السفارة، كرمز للسام اإلنساني واألمل 
الشجرة  رعــايــة هــذه  والــطــمــوح، مــؤكــًدا أهمية 
ليسود السام بشكل تام في المنطقة، مشيًرا 
إلى أنه من خال السام والتسامح والتعايش 
واالحترام نصل لازدهار معا بغض النظر عن 

الدين والمعتقدات.
ــيـــة أنـــنـــا مــــن خـــال  ــارجـ ــخـ وأكــــــد وزيــــــر الـ
المشكلة  لحل  الــوصــول  مــن  الــســام سنتمكن 
أن يكون  الفلسطينية بما يضمن  اإلسرائيلية 
لجنب  جنبا  تعيش  دولــة  الفلسطيني  للشعب 
أن  إســرائــيــل، معرًبا عــن تمنياته فــي  مــع دولــة 

تكون الشجرة التي تم زرعها اليوم بذرة لسام 
دائم وشامل للجميع.

وقد قام وزير الخارجية والسفير األمريكي 
ــزرع شــجــرة زيــتــون في  والــســفــيــر اإلســرائــيــلــي بـ
حديقة السفارة رمزا للسام اإلنساني واألمل 

والتفاؤل.

الأمريكي�ة ال�س�فارة  حف�ل  ف�ي  ي�س�ارك  الخارجي�ة  وزي�ر 
بمنا�سبة الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق مبادئ اإبراهيم

أّكدت الدكتورة جميلة السلمان 
لمؤتمر  الــمــنــظــمــة  الــلــجــنــة  رئــيــس 
المناعة  لنقص  الــدولــي  البحرين 
ــاد  ــمـ ــتـ ــه قـــــد تـــــم اعـ ــ ــ الـــمـــكـــتـــســـبـــة أنـ
الــــخــــبــــراء واالســـتـــشـــاريـــيـــن الـــذيـــن 
سيقام  الــذي  بالمؤتمر  سيشاركون 
رعــايــة  تــحــت  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل 
و23   22 يــــومــــي  لــلــصــحــة  األعــــلــــى 

سبتمبر الحالي بفندق الخليج.
المنظمة  الــلــجــنــة  إّن  وقـــالـــت 
ــتــــرة الــمــاضــيــة  عـــمـــلـــت خــــــال الــــفــ

ــراء  ــبــ ــخــ ــل الــ ــ ــضـ ــ ــار أفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــى اخـ ــلــ عــ
واالســــتــــشــــاريــــيــــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تـــواجـــد هــذا  الـــمـــؤتـــمـــر، مــبــيــنــة أن 
الــكــم الــهــائــل مــن الــخــبــراء سيسهم 
ــق كــــــامــــــل األهــــــــــــداف  ــيــ ــقــ ــحــ فـــــــي تــ
الــمــرجــوة مــن عــقــد هـــذا الــمــؤتــمــر، 
أيضًا  انتهت  اللجنة  أن  وأوضــحــت 
من وضع البرنامج الكامل للمؤتمر 
يومين  مـــدار  عــلــى  سيستمر  الـــذي 
مــتــتــالــيــيــن. وذكـــــــرت الـــســـلـــمـــان أن 
خــبــراء  مــشــاركــة  سيشهد  الــمــؤتــمــر 
دول  مـــخـــتـــلـــف  ــن  ــ مـ ــيــــن  ــيــ ــمــ ــاديــ وأكــ
ــالـــم ونـــخـــبـــة مــــن الــمــخــتــصــيــن  ــعـ الـ

ــات من  ــاركـ بــــالــــدول الــعــربــيــة، ومـــشـ
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة 
ومـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــمــديــر 
األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي 
األمــم  برنامج  فــي  إفريقيا  وشــمــال 
ــتـــرك لــمــكــافــحــة  ــمـــشـ ــتـــحـــدة الـ ــمـ الـ
ــاركـــة مــخــتــصــيــن من  اإليـــــــدز، ومـــشـ
جـــمـــهـــوريـــة إيــــرلــــنــــدا ومـــمـــثـــل مــن 
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــهــذا 
المؤتمر الذي سيغطي محاور عدة 
حول مكافحة مرض نقص المناعة 

المكتسبة »اإليدز«.
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} د. جميلة السلمان.

االن����ت����ه����اء م�����ن و�����ض����ع ب����رن����ام����ج م����ؤت���م���ر 

المك��ت�����سبة الم����ناعة  ل��نق�����ص  الدول��ي  البحري��ن 

كتبت: فاطمة علي

كــشــفــت مــــســــؤول قـــســـم االســــنــــان فــي 
مركز حمد كانو الصحي وممثل خدمات 
ــان فـــي مـــشـــروع الــتــســيــيــر الـــذاتـــي  ــنــ االســ
خطة  عن  السندي  ابراهيم  رنــا  الدكتورة 
مــواعــيــد  حــجــز  خــدمــة  تــتــيــح  مستقبلية 
خدمات صحة الفم واالسنان في المراكز 
الــصــحــيــة عــبــر تــطــبــيــق »صــحــتــي« الـــذي 
الصحية  الــخــدمــات  مــن  مجموعة  يــقــدم 
فيما  االلكترونية،  المواعيد  ومنها حجز 
تـــم تــوفــيــر الـــخـــدمـــة مـــؤخـــرا عــبــر مــركــز 
االتــصــال لحجز الــمــواعــيــد، مــنــوهــة الــي 
أن اآللية الجديدة لحجز المواعيد بدأت 
الحصول على  كمشروع تطويري لضمان 
مـــوعـــد لــأســنــان فـــي اي وقــــت وتــقــلــيــص 
اللبنة  لــكــونــهــا  االنــتــظــار إضـــافـــة  فـــتـــرات 
الذاتي  التسيير  مشروع  لتطبيق  االولــى 

في خدمات الصحة واالسنان.
وأكــــدت الــســنــدي عــبــر مــقــطــع فيديو 
بــث فــي حــســابــات مــراكــز الــرعــايــة االولــيــة 
الرسمية أن خدمات صحة الفم واالسنان 
بــالــمــراكــز الــصــحــيــة ســتــوفــر الــمــزيــد من 
الخدمات االضافية غير الموجودة حاليا 
ومــنــهــا الـــخـــدمـــات الــمــتــقــدمــة كــعــاجــات 
العصب المتقدمة  والتقويم كذلك طب 
والمتوفرة  اللثة  وطــب  المتقدم  االسنان 
أن  الــى  مشيرة  معينة،  مــراكــز  فــي  حاليا 
عيادات  تقدمها  التي  الصحية  الخدمات 
حاليا  الصحية  المراكز  بجميع  االسنان 

تــشــمــل الـــخـــدمـــات الــوقــائــيــة والــعــاجــيــة 
وعيادات طب االسنان المتقدمة كخدمات 
الحشوات العاجية والوقائية إضافة الى 
خـــدمـــات الــصــحــة الـــمـــدرســـيـــة وخـــدمـــات 
االطـــفـــال، مــنــوهــة الـــى أن خـــدمـــات طب 
الفم واألسنان هي إحدى الخدمات التي 
تقدمها الرعاية األولية وتشمل الخدمات 
إضافة  والعاجية  والوقائية  التثقيفية 

الى الخدمات  التخصصية.
وقالت إن خدمة صحة الفم واالسنان 
بالمراكز الصحية متوفرة من األحد الى 
الــخــمــيــس مــن الــســاعــة الــســابــعــة صباحا 

تنسيق  وجـــــود  مـــؤكـــدة  مـــســـاء،   3 وحـــتـــى 
فيما  العائلة  اطــبــاء  مــع  مستمر  وتــعــاون 
يــخــتــص بـــمـــرضـــى األمـــــــــراض الــمــزمــنــة 
»كــمــرضــى الــســكــري وضــغــط الـــدم وغــيــره« 
بحيث يتم تحويل المريض من العيادات 
ــان لــيــتــم  ــ ــنـ ــ ــادات االسـ ــ ــيـ ــ الــمــعــنــيــة الـــــى عـ
الــفــحــص الــمــبــكــر عــن عــوامــل االخــتــطــار 
ــالـــي تـــوفـــيـــر خـــطـــة عـــاجـــيـــة تــامــة  ــتـ ــالـ وبـ
الــمــضــاعــفــات الصحية  لــتــفــادي  ووقــائــيــة 
الــتــي قـــد يــســبــبــهــا الـــمـــرض أو تــنــتــج عن 
والتي  للمرض  المعالجة  ــة  األدويـ تــنــاول 

قد تؤثر على صحة الفم واألسنان.

مواعيد الأ�صنان عبر تطبيق »�صحتي« قريبا..

ل�سحة  ت��خ�����س�����س��ي��ة  اإ���س��اف��ي��ة  خ���دم���ات  اإت���اح���ة 
ال����ف����م والأ������س�����ن�����ان ب���ال���م���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة 

بـــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ أحــمــد  ــارك  شــ
رئيس الجمارك في االجتماع التاسع والعشرين 
التعاون  مجلس  بــدول  الجمركي  االتحاد  لهيئة 
االتــحــاد  هيئة  إدارة  لمجلس  األول  واالجــتــمــاع 
العامة  األمانة  مقر  في  عقد  والــذي  الجمركي، 

بالرياض.
وتـــــــم خـــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، بــــحــــث عـــــــدد مــن 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال أهمها 
تبقى  ما  استكمال  بشأن  العامة  األمانة  مذكرة 
من خطوات لقيام االتحاد الجمركي وفق برنامج 
والــلــقــاء  نــهــايــة عـــام 2024م،  قــبــل  زمــنــي مــحــدد 
الجمركي  االتــحــاد  هيئة  بين  الثامن  المشترك 

والقطاع الخاص.
كما تطرق االجتماع إلى عدد من المحاضر 
الموحد  الجمركي  القانون  لجنة  تضمنت  التي 
ــاون، ولـــجـــنـــة اإلجـــــــــراءات  ــعــ ــتــ لــــــدول مــجــلــس الــ
إلى فريق  الجمركية والحاسب اآللي، باإلضافة 
الخليجي،  المعتمد  االقتصادي  المشغل  عمل 
حيث أصــدرت هيئة االتحاد الجمركي عددا من 
التوصيات واعتماد محاضر االجتماعات ورفعها 
رئيس  المالي.وهنأ  الــتــعــاون  لجنه  أعــضــاء  إلــى 
الــجــمــارك، ســهــيــل بــن مــحــمــد ابــانــمــي محافظ 
بمناسبة  والـــجـــمـــارك  والــضــريــبــة  الـــزكـــاة  هــيــئــة 

االتـــحـــاد  هــيــئــة  إدارة  لــمــجــلــس  رئـــيـــســـًا  تــعــيــيــنــه 
فيه  لما  والتوفيق  النجاح  له  متمنيًا  الجمركي 
مصلحة العمل الجمركي لدول مجلس التعاون. 
وفــي الــخــتــام، أعـــرب رئــيــس الــجــمــارك عــن شكره 
االستقبال  حسن  على  العامة  لأمانة  وتقديره 

أعضاء  االجتماع، مشيدًا بجهود  لهذا  واإلعــداد 
العمل  لتطوير  الملحوظة  وجهودهم  المجلس 
أهمية  مؤكدًا  التعاون،  مجلس  بــدول  الجمركي 
ــاون والــتــنــســيــق بــمــا يــخــدم  ــعـ ــتـ الــســعــي نــحــو الـ

المصلحة المشتركة. 

رئ����ي���������ص ال�����ج�����م�����ارك ي���������س����ارك ف�����ي اج���ت���م���اع 
الت�����ح�����اد ال���ج���م���رك���ي ب�������دول م��ج��ل�����ص ال���ت���ع���اون

وتعد الخدمة الصحية األولى من نوعها في مملكة البحرين 
بين  المشترك  بالتعاون  تأتي  التي  السمع،  وضــعــاف  الصم  لفئة 
مراكز الرعاية الصحية األولية وشركة زين البحرين وجمعية الصم 
البحرينية، لتلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع من خال 

تعزيز التواصل الفّعال مع األطباء والكوادر الصحية.
الشيخ  طبيب  الفريق  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  وأّكـــد 
لتقديم  تسعى  البحرين  مملكة  أن  خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد 
بما  المجتمع  أفراد  والعاجية لجميع  الصحية  الخدمات  أفضل 
ُيسهم في رفع مستوى القطاع الصحي، وال سيما من خال فتح 
آفاق أوسع للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار 
أفضل  إلى  يستند  صحي  نظام  وضع  لمواصلة  المبذولة  الجهود 

المعايير العالمية ويعزز من جودة الحياة.
الــرؤى  يجسد  الــخــدمــة  هــذه  تدشين  إن  كلمته:  خــال  وتــابــع 
الجالة  صاحب  لحضرة  الصحي  للقطاع  الــداعــمــة  والتوجهات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، والمتابعة 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  المستمرة من صاحب 
التعاون  بأهمية  منّوها  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
الوثيق بين كافة مؤسسات المجتمع من القطاع الخاص والمجتمع 

المدني في تحقيق األهداف التي تتطّلع إليها المملكة بمختلف 
القطاع الصحي، وذلك ما يمّيز هذه  المهّمة وال سيما  قطاعاتها 
الخدمة التي تّم تدشينها اليوم لفئة الصم وضعاف السمع، التي 
ُتعتبر محطة مهمة ومميزة لتسهيل الخدمات الصحية المقدمة 

لهذه الفئة في مراكز الرعاية الصحية األولية.
زين  شركة  في  المنتدب  المدير  العابدين  زيــن  محمد  وصــرح 
البحرين: »تفخر زين البحرين بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية 
األولية وجمعية الصم البحرينية بإطاق المركز المرئي للتطبيب 
بلغة اإلشارة، الذي يهدف إلى تعزيز دور شركة زين البحرين الريادي 
وذلـــك مــن خـــال تقديمها  االتـــصـــال،  فــي مــجــال  كــشــركــة مبتكرة 
مختلف أنواع الدعم لهذا المركز لتمكين فئة الصم من الوصول 
»نتواصل«  مــبــادرة  أّن  وأوضـــح  سهولة«،  بكل  الخدمات  جميع  إلــى 
هي  الــتــي  والشمولية،  للتنوع  البحرين  زيــن  استراتيجية  تعكس 
مكون رئيسي من المعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
ومبادرات  أنشطة  لتنظيم  الشركة  استراتيجية  تحت  يندرج  وهــذا 

تكنولوجية تسهم في تعزيز المنظومة الصحية بالمملكة.
الرئيس  بأعمال  القائم  راشد شويطر  لولوة  الدكتورة  وأشــارت 
الــدمــج  أهــمــيــة  إلـــى  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  لــمــراكــز  التنفيذي 

الواعي  البحرين  مجتمع  في  السمع  وضعاف  الصم  لفئة  الكلي 
إلى  الفــتــًة  المتقدمة،  التكنولوجيا  واســتــخــدام  توفير  خــال  مــن 
التواصل المباشر  أن هذه الخدمة ستلبي احتياجاتهم من خال 
مع األطباء والكوادر الصحية، معربة عن بالغ شكرها لشركة زين 
هــذه  تــدشــيــن  دعــمــهــم  عــلــى  البحرينية  الــصــم  وجمعية  الــبــحــريــن 
الخدمة التي تعكس الشراكة المجتمعية وحب العمل بروح الفريق 
الوطن  بما يصب في صالح  المرجّوة  التطلعات  لتحقيق  الواحد 

والمواطن.
ويعمل مركز االتصال المرئي للتطبيب بلغة اإلشارة 5 أيام في 
األسبوع في الفترة الصباحية، وبنظام جزئي في الفترة المسائية، 
توفير  إلى  اإلشــارة  بلغة  للتطبيب  المرئي  االتصال  مركز  ويهدف 
تلبي احتياجاتهم من  التي  الصم  لفئة  الصحية  الرعاية  خدمات 

خال التواصل الواضح والفعال مع األطباء. 
كطرف  بالترجمة  المترجم  قيام  حول  المركز  فكرة  وتتمحور 
ثالث من خال مركز االتصال المرئي للطبيب بلغة اإلشارة )سيتم 
برنامج  عبر  المترجم  مع  للمريض  فيديو  لمكالمة  رابــط  إرســال 
العربية  اللغة  إلــى  ــارة  اإلشــ لغة  بترجمة  ذلــك  فيتم  الــواتــســاب(، 
من  والــمــريــض  الطبيب  بين  كوسيط  المترجم  ليعمل  والــعــكــس، 

خال مكالمة فيديو بين األطراف الثاثة.
وقامت زين البحرين بتدريب موظفيها على لغة اإلشارة بهدف 
مساعدة فئة الصم على االندماج أكثر في المجتمع وتقليل مشاكل 

التواصل لديهم.

»زي�ن« تد�س�ن الم�رك�ز الم�رئ��ي للتطبي�ب بلغ��ة الإ�س��ارة
 في مبادرة تعد الأولى من نوعها في البحرين.. تحت عنوان »نتوا�صل« 

رئي�ص الأعلى لل�سحة: فتح اآفاق اأو�سع لتكامل الخدمات ال�سحية بين القطاعين العام والخا�ص

 كتبت: فاطمة الماجد
تصوير: محمود بابا 

ــاق مـــبـــادرة  ــ ــن« الــبــحــريــن إطـ أعــلــنــت شـــركـــة »زيــــ
في  نوعها  مــن  األولـــى  الصحية  الخدمة  »نــتــواصــل«، 
الــحــلــول التقنية  تــوفــيــر  تــركــز عــلــى  الــتــي  الــمــمــلــكــة 
كوسيلة تواصل بين فئة الصم واألطباء لتلبية جميع 
احــتــيــاجــاتــهــم الــصــحــيــة، حــيــث دشــنــت زيــــن الــمــركــز 
مراكز  مــع  بالتعاون  اإلشـــارة  بلغة  للتطبيب  المرئي 
البحرينية  الصم  وجمعية  األولية  الصحية  الرعاية 
الموافق 14  األربــعــاء  أمــس  الخليج  فــي فندق  وذلــك 

سبتمبر. 

ــارك الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد  ــ  شـ
الذي  االحتفال  في  الخارجية،  وزيــر  الزياني، 
نظمته السفارة األمريكية في مملكة البحرين 
اتفاق  على  للتوقيع  الثانية  الذكرى  بمناسبة 
مــبــادئ إبــراهــيــم، بــحــضــور عـــدد مــن الــســفــراء، 

وعدد من المدعوين.
كلمة  الحفل  فــي  الخارجية  وزيـــر   وألــقــى 
نــقــل فــيــهــا تــحــيــات وتـــقـــديـــر حـــضـــرة صــاحــب 
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة  الــجــالــة 
الملكي  السمو  المعظم، وصاحب  الباد  ملك 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
بتوجيهاتهما  منوها  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
الـــســـديـــدة لــدعــم كـــل مـــا يــعــزز قــيــم الــتــســامــح 
الخير  فيه  لما  والــتــعــاون  السلمي  والتعايش 

والنفع لشعوب المنطقة.
 وأعرب وزير الخارجية عن الشكر للسفير 
ســتــيــفــن بـــونـــدي ســفــيــر الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
هذا  ترتيب  على  السفارة  وأعــضــاء  األمريكية 
في  زيتون  شجرة  زرع  مبادرة  وعلى  االحتفال، 
حديقة السفارة، كرمز للسام اإلنساني واألمل 
الشجرة  رعــايــة هــذه  والــطــمــوح، مــؤكــًدا أهمية 
ليسود السام بشكل تام في المنطقة، مشيًرا 
إلى أنه من خال السام والتسامح والتعايش 
واالحترام نصل لازدهار معا بغض النظر عن 

الدين والمعتقدات.
ــيـــة أنـــنـــا مــــن خـــال  ــارجـ ــخـ وأكــــــد وزيــــــر الـ
المشكلة  لحل  الــوصــول  مــن  الــســام سنتمكن 
أن يكون  الفلسطينية بما يضمن  اإلسرائيلية 
لجنب  جنبا  تعيش  دولــة  الفلسطيني  للشعب 
أن  إســرائــيــل، معرًبا عــن تمنياته فــي  مــع دولــة 

تكون الشجرة التي تم زرعها اليوم بذرة لسام 
دائم وشامل للجميع.

وقد قام وزير الخارجية والسفير األمريكي 
ــزرع شــجــرة زيــتــون في  والــســفــيــر اإلســرائــيــلــي بـ
حديقة السفارة رمزا للسام اإلنساني واألمل 

والتفاؤل.

الأمريكي�ة ال�س�فارة  حف�ل  ف�ي  ي�س�ارك  الخارجي�ة  وزي�ر 
بمنا�سبة الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق مبادئ اإبراهيم
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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
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شـــاركـــت آمــنــة بــنــت أحــمــد الــرمــيــحــي وزيـــــرة اإلســكــان 
ـــ20 الجتماع  الــ الــــدورة  أعــمــال  فــي  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
التعاون  بــدول مجلس  اإلســكــان  بــشــؤون  المعنيين  الـــوزراء 

الخليجي، والذي عقد بالرياض صباح أمس األربعاء.
الرميحي خــال االجــتــمــاع أهمية  الــوزيــرة  أكـــدت  وقــد 
مواصلة الجهود لتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات 
اإلسكانية  والتجارب  الخطط  تعزيز  في  تسهم  وتوصيات 
لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق رؤى وتطلعات 
أصحاب الجالة والسمو قادة دول المجلس، مثمنة جهود 
ــدورة  ــدول األعـــضـــاء وإســهــامــاتــهــم فـــي إنـــجـــاح أعـــمـــال الــ ــ الـ
تفعيل  والتي شهدت  البحرين،  ترأستها مملكة  التي  الـــ19 
القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس المنعقد العام 

الماضي.
اإلســـكـــان  وزارة  إن  الــرمــيــحــي  آمـــنـــة  الــــوزيــــرة  وقـــالـــت 
المنصرمة  الـــــدورة  قــامــت خـــال  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط 
التخطيط  وســائــط  دليل  إعـــداد  بشأن  التزاماتها  بتنفيذ 

والتطبيقات في مجال اإلسكان المعمول بها حاليًا، والذي 
والتخطيط  اإلســـكـــان  وزارة  مــن  فــنــي  فــريــق  ــإعـــداده  بـ ــام  قـ
الــعــمــرانــي، مستقيا مــحــتــواه مــن الــتــجــارب اإلســكــانــيــة في 
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، منوهة إلى أن هذا 
المدرجة  التخطيطية  الجوانب  تعزيز  شأنه  مــن  الدليل 

ضمن الخطط اإلسكانية لدى دول مجلس التعاون. 
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل ثــمــنــت الــــوزيــــرة الــرمــيــحــي قـــرار 
اإلســكــانــي،  الخليجي  األســبــوع  بــإقــامــة  الــخــاص  المجلس 
وبرامج تدريبية  أن يتضمن ورش عمل،  المقرر  والذي من 
ميدانية،  ــارات  وزيــ دولــيــة  وأنشطة  ومــؤتــمــرات  متخصصة، 
منوهة إلى أن ذلك المقترح من شأنه أن يحقق مزيدا من 
التكامل وتوحيد الرؤى بين دول المجلس، ويسهم بالتوسع 
فــي تــبــادل الــخــبــرات والــتــجــارب، مــؤكــدة اســتــعــداد المملكة 

للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث.
كــمــا هــنــأت وزيــــرة اإلســكــان الــفــائــزيــن بــجــائــزة مجلس 
الــتــعــاون فــي مــجــال العمل اإلســكــانــي فــي دورتــهــا الــرابــعــة، 

المتخصصين  تشجع  التي  الجائزة  تلك  بأهداف  مشيدة 
البحوث  اإلبــداع، من خال تقديم  المجلس على  في دول 
والمشاريع المتخصصة، والتي تثري الحراك اإلسكاني في 

دول المجلس، وتعزز من خبرات وتجارب الدول األعضاء.
وقد شهد جدول أعمال االجتماع الـ20 للوزراء المعنيين 
مناقشة  الخليجي  التعاون  مجلس  بــدول  اإلسكان  بشؤون 
كان  األعمال،  جــدول  على  المدرجة  الموضوعات  من  عدد 
من أبرزها مناقشة مستجدات استراتيجية العمل اإلسكاني 
الــمــشــتــرك، ومــســتــجــدات قـــواعـــد الــمــعــلــومــات اإلســكــانــيــة، 
والنظام العام الموحد لماك العقارات، كما تم استعراض 
المؤتمرات  وتنظيم  استضافة  بشأن  إليه  التوصل  تــم  مــا 
والتنسيق  اإلســكــان،  مجال  في  المتخصصة  العمل  وورش 
العمل  وإبـــراز  والــدولــيــة،  اإلقليمية  لاجتماعات  واإلعـــداد 
باإلضافة  اإلقليمية،  المحافل  فــي  الخليجي  اإلســكــانــي 
إلى مقترح األمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات 

والمعلومات.

في إطار الجهود العتماد عالي مدينة 
الشمالية  الــمــحــافــظــة  اســتــقــبــلــت  صــحــيــة، 
وفــدًا من خبراء منظمة  على مدى يومين 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، اطــلــعــوا خــالــهــا على 
ــادرات والــفــعــالــيــات الــتــي  ــبــ ــمــ الــتــقــاريــر والــ
استراتيجيتها  المحافظة ضمن  بها  قامت 

لتحقيق األهداف الموضوعة.
الشيخ  بن  أشــاد علي  المناسبة،  وبهذه 
عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة 
الشمالية بمشروع المدن الصحية كمشروع 
ــاري مــرتــبــط بــالــمــشــروع االصـــاحـــي  حـــضـ
ــة مـــلـــك الـــبـــاد  ــجـــالـ لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الـ
الــمــعــظــم، وقـــصـــة نـــجـــاح فـــريـــق الــبــحــريــن 
بـــرئـــاســـة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ــي الــعــهــد  ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
رئــيــس مجلس الـــــوزراء، مــنــوهــًا فــي الــوقــت 
ذاته بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن 
بتنفيذ  الداخلية  وزيــر  خليفة  آل  عــبــداهلل 

برنامج المدن الصحية بكل المحافظات.
وخــــال االجــتــمــاع مــع الــدكــتــورة سمر 
العالمية،  الصحية  منظمة  خبيرة  الفقي 
النائب  سلمان  عبدالنبي  النائب  بحضور 
والــدكــتــورة  الـــنـــواب،  مجلس  لــرئــيــس  األول 
للصحة  المساعد  الوكيل  الهاجري  مريم 

ونــائــب المحافظ  الــصــحــة،  بــــوزارة  الــعــامــة 
ــان الــــدوســــري،  ــنـ ــد ربـــيـــعـــة سـ ــالـ الــعــمــيــد خـ
أشــــار مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة إلــى 
الميدانية  واالجتماعات  الــزيــارات  هــذه  أن 
تـــأتـــي ضــمــن بـــروتـــوكـــول مــنــظــمــة الــصــحــة 
عالي  اعــتــمــاد  اســتــحــقــاق  لبحث  العالمية 
والمبادرات  األعمال  وتقييم  مدينة صحية 
ــع مــعــايــيــر  والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــتـــطـــابـــق مــ
االعتماد والبالغة 90 معيارًا ، مبديًا تطلع 
التي  والجهود  األعمال  لتتويج  المحافظة 
منذ  الماضيين  العامين  خــال  بها  قامت 
الــتــوقــيــع عــلــى خــطــاب االعــتــمــاد لتحقيق 
تحقيق  سبيل  في  تنفيذه  يمكن  ما  أقصى 

االعتماد.
ــا تــــــم خــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع، عــــرض  ــمــ كــ
الــمــنــصــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــمـــدن الــصــحــيــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــًا لجمع  تــعــتــبــر مـــرجـــعـــًا  والـــتـــي 
إلكترونيا  وأرشفتها  باالعتماد  المعلومات 
لتسهيل الرجوع إليها، وعرض فيديو يبين 
األنشطة والبرامج والفعاليات التي أقامتها 
الــمــحــافــظــة بــالــتــعــاون مـــع كـــل الــقــطــاعــات 
الحكومية واألهلية والقطاع الخاص خال 
التسعة  مـــحـــاور  لــتــحــقــيــق  فــتــرة االعــتــمــاد 

االستحقاق.

الجدير بالذكر، أن وفد خبراء منظمة 
العليا  اللجنة  وأعــضــاء  العالمية  الصحة 
عالي  منطقة  فــي  تفقدية  بـــزيـــارات  قــامــوا 
لعدد من المواقع لمعرفة تطابق المعايير 
واالعـــتـــمـــاد وعــمــلــيــة الــتــحــقــق عــلــى أرض 
ــــال زيـــــــارة حـــديـــقـــة عــالــي  ــع، مــــن خـ ــ ــواقـ ــ الـ
الـــكـــبـــرى ومــمــشــى عـــالـــي الـــلـــذيـــن يــشــكــان 
جنان  ومركز   ، الخضراء  المساحات  معيار 
القطاعات،  بين  ما  التعاون  لمعيار  الطبي 
نجاح  لقصة  المفتوحة  العربية  والجامعة 
تجربة التعلم عن بعد خال جائحة كرونا، 
كأحد  الرملي  مجمع  زيـــارة  إلــى  باإلضافة 
كانت  فيما  للصحة،  الــمــعــززة  المجمعات 
المخلفات  لتدوير  استدامة  مــشــروع  زيـــارة 
إلـــى أســـمـــدة عضوية  الـــزراعـــيـــة وتــحــويــلــهــا 

لمعيار المحافظة على البيئة.
إحدى  في  الــزيــارات، جولة  كما شملت 
والـــلـــوز تمثل قصة  الــتــيــن  الـــمـــزارع إلنــتــاج 
نجاح دعم المشاريع الصغيرة، وزيارة سوق 
المزارعين بهدف عرض تجربة دعم المنتج 
المحلي، في حين اشتمل اليوم الثاني زيارة 
الرعاية  على  للتعرف  الصحي  عالي  مركز 
بالتعاون مع  المركز  ودور  األولية  الصحية 
المتطوعين خال جائحة كورونا، باإلضافة 

إلى زيارة التال الدلمونية ومعامل الفخار 
الدلمونية  بالحضارة  والتعريف  لــاطــاع 
التي سادت في المنطقة منذ ما يقارب الـ 5 
قرون وتسليط الضوء على التراث والتاريخ 
الجدارية  موقع  وزيـــارة  العريق،  البحريني 
نــادي  جــدار  على  المحافظة  نفذتها  التي 
ــمـــدن الــصــحــيــة  ــوع الـ ــبـ عـــالـــي بــمــنــاســبــة أسـ
ــول بــيــن  ــحـ ــتـ ــي تــعــكــس الـ ــتــ الــخــلــيــجــي والــ
الماضي والحاضر والمستقبل، وزيارة نادي 
التعريف  بهدف  والرياضي  الثقافي  عالي 
بأنشطة رعاية الشباب والمرأة، كما شملت 
الخيرية  عالي  إلــى جمعية  زيــارة  الجوالت 
ــم فــي مــجــال الــشــراكــة  لــاطــاع عــلــى دورهــ
الــمــجــتــمــعــيــة مــــع الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
المجتمعي  والــتــرابــط  السن  كبار  وتطعيم 
لمنطقة  الــمــوحــد  االجــتــمــاعــي  والــنــســيــج 
إلى  بــزيــارة  الــجــوالت  اختتمت  فيما  عالي، 
مزرعة دار أكوا لاستزراع السمكي والنباتي 
في هورة عالي لاطاع على تجربتهم في 
رؤية تحقيق األمن الغذائي وصحة الغذاء 
المستدام  والــنــبــاتــي  السمكي  واالســـتـــزراع 

وتجربة األكوابونيك.

الــشــيــخ خليفة  تــــرأس ســمــو 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي 
ــه الــثــالــثــة لعام  الــثــامــن فــي دورتــ
، بحضور العميد  2022 عن بعد 
عــيــســى ثـــامـــر الـــــدوســـــري نــائــب 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
ممثلي  مــن  األعــضــاء  وبمشاركة 

الجهات المختلفة.
ــاع  ــمــ ــتــ ــهـــل االجــ ــتـ وفـــــــي مـــسـ
رحب سمو المحافظ بالحضور، 
مـــشـــيـــدًا ســـمـــوه بــجــهــود أعــضــاء 
تعزيز  فــي  التنسيقي  المجلس 
ــتـــعـــاون الــمــشــتــرك  الــتــنــســيــق والـ
ــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  ــبـ ــلـ ــة تـ ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ لـ
وتـــــــطـــــــلـــــــعـــــــات الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن 
بــمــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــحــافــظــة 
يــخــدم الخطط  بــمــا  الــجــنــوبــيــة 
التطويرية  والــبــرامــج  التنموية 
ــة، وذلــــــــك تـــنـــفـــيـــذًا  ــافـــظـ ــمـــحـ ــلـ لـ
لحضرة  الــســديــدة  لــلــتــوجــيــهــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
المعظم، ومتابعة صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء، منوهًا سموه بأن 
للمحافظة  التنسيقي  المجلس 
الجنوبية يعتبر من أهم القنوات 
التواصلية لدوره في وضع حلول 
ــالـــي  مـــجـــديـــة الحـــتـــيـــاجـــات األهـ
الـــمـــرصـــودة والــعــمــل عــلــى حلها 
مع مختلف  والتنسيق  بالتعاون 

الجهات ذات الصلة.
ــاع اطـــلـــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــال االجـ
ــحـــافـــظ عـــلـــى عـــرض  ســـمـــو الـــمـ
مــرئــي قــدمــه الــمــهــنــدس عــاصــم 

بلدية  عـــام  مــديــر  عــبــدالــلــطــيــف 
ــم مــن  الــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــ
ــتـــعـــراض مــســتــجــدات  خـــالـــه اسـ
تــــنــــفــــيــــذ وتــــــطــــــويــــــر عــــــــــدد مـــن 
من  لها  وما  والمرافق  المشاريع 
دور في تلبية احتياجات األهالي، 
ــع تـــطـــويـــر)ســـوق  ــاريـ ــشـ ومـــنـــهـــا مـ
ــزي(، و)مــــشــــروع  ـــركــ ــمـ الــــرفــــاع الــ
إلى  بــاإلضــافــة  غــويــفــة(،  أم  عين 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع ممشى  مــتــابــعــة 
أهمية  زايــد، مبينًا سموه  مدينة 
تطوير المرافق الخدمية العامة 
بما يتماشى مع النمو العمراني 
الجنوبية  مناطق  تشهده  الــذي 
مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلــك   ،

مختلف الجهات المختصة.
آخــر، اطلع سمو  وفي سياق 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي،  رئــ
عــلــى عـــرض مــرئــي قــدمــتــه وزارة 
األشغال، اشتمل على إحصائيات 
ــع تــجــمــع مـــيـــاه األمـــطـــار  ــواقــ ومــ

وعليه  نقطة،   470 بلغت  والــتــي 
خطة  بوضع  الـــوزارة  قامت  فقد 
اشــتــمــلــت عــلــى تــوفــيــر صــهــاريــج 
ومـــضـــخـــات فـــي جــمــيــع مــنــاطــق 
المحافظة الجنوبية، كما تناول 
ــعــــرض عـــــــددًا مــــن الــمــشــاريــع  الــ
الـــتـــطـــويـــريـــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
كـــإعـــادة تــأهــيــل الـــطـــرق وإنـــشـــاء 
األرصــفــة، بــاإلضــافــة إلــى إنشاء 
شــبــكــات تــصــريــف مــيــاه األمــطــار 
التالية  المجمعات  من  عدد  في 
917، 913، 926، بمدينة الرفاع   :
عــيــســى،  بــمــديــنــة   805 ومــجــمــع 
المجمعات في طور  وغيرها من 
بضرورة  سموه  مشيرًا  التنفيذ، 
التي تلبي  تنفيذ هذه المشاريع 
المجال  في  األهالي  احتياجات 
الخدمي والحرص على تنفيذها 
بالجودة العالية بما يعود بالنفع 

للمواطنين والمقيمين.

العالي  التعليم  مجلس  نظم 
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن في 
الطبية)  البحرين  أيرلندا- جامعة 
تنفيذ  حــول  تعريفيا  لقاء   ،)RCSI
العالمية  الــصــحــة  منظمة  مــبــادرة 
والتي  للصحة،  المعززة  للجامعات 
تــهــدف إلـــى خــلــق جــامــعــات صحية 
تعليمية  بــيــئــة  تــوفــيــر  فـــي  تــســاهــم 
ــة تــنــظــيــمــيــة تــــعــــزز صــحــة  ــافــ ــقــ وثــ
ــة الــمــجــتــمــع،  ــدامــ ــتــ ــيــــة واســ ــاهــ ورفــ
بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة  بحضور 
األمين  آل خليفة  دعيج  بن  عيسى 
العام لمجلس التعليم العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
ــادة الــــدكــــتــــورة مــريــم  ــعــ الـــعـــالـــي وســ
الهاجري الوكيل المساعد للصحة 
من  وخــبــراء  الصحة  بـــوزارة  العامة 
والمكتب  العالمية  الصحة  منظمة 
ــة بــمــمــلــكــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ ــلـ الـــــقـــــطـــــري لـ
ــن الــمــســؤولــيــن  ــدد مـ ــ الــبــحــريــن وعـ
عدد  وممثلي  الصحة  تعزيز  بــإدارة 
من الجامعات الحكومية والخاصة 

بالمملكة.
ــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء، ألـــقـــت د.  وفــ
دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة 
إلــى  فــيــهــا  أشــــارت  كــلــمــة  آل خليفة 
والــنــفــســيــة  ــيـــة  ــبـــدنـ الـ الـــصـــحـــة  أن 
للمجتمع في مملكة البحرين تعتبر 
ركيزة أساسية في تعزيز االستدامة، 

والـــحـــفـــاظ عليها  تــكــريــســهــا  ويــعــد 
المملكة  مــســاعــي  لــدعــم  ــا  ــ ضــــرورًي
ــور اإلنـــســـانـــي  ــطــ ــتــ ــي تـــحـــقـــيـــق الــ ــ فـ
صــحــة  تـــعـــزيـــز  وأن  والـــمـــجـــتـــمـــعـــي، 
مشترًكا  التزاًما  يتطلب  المجتمع 
ومن  الجهات  بين مختلف  وتكاتًفا 
الــعــالــي،  الــتــعــلــيــم  مــؤســســات  بينها 
تحقيقها إلمكانات  إن فرص  حيث 
البشرية تزداد في مجتمع مترابط 

ومعافى.
ومــــن جــهــتــهــا أكــــدت الــدكــتــورة 
مريم الهاجري اهتمام وزارة الصحة 
وحرصها على تنفيذ مبادرة منظمة 
الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــجـــامـــعـــات 
المعززة للصحة، الفتًة إلى أن وزارة 
الصحة تولي اهتماًما كبيًرا بتعزيز 
أنماط الحياة الصحية التي تكفل 
ــوب حــــيــــاة صــحــيــة  ــ ــلـ ــ لـــلـــجـــمـــيـــع أسـ
لُتشكل حجر أساس في الوقاية من 

جميع األمراض.
وأضـــافـــت الـــدكـــتـــورة الــهــاجــري 
أن مبادرة الجامعة الصحية تتبنى 
مفهومًا شامًا للصحة، يأخذ نهجا 
إلـــى خلق  وتــطــمــح  كــامــا،  جامعيا 
بيئة تعليمية وثقافة تنظيمية تعزز 
صحة ورفاهية واستدامة مجتمعها 
وتـــــمـــــكـــــن الــــــــنــــــــاس مــــــــن تـــحـــقـــيـــق 
إمــكــانــاتــهــم الــكــامــلــة، مــوضــحــًة أن 
تتمثل  الصحية  الجامعات  أهــداف 
والتخطيط  الــســيــاســات  تعزيز  فــي 

الصحي المستدام في جميع أنحاء 
الجامعة، وتوفير بيئة عمل صحية، 
ــة واجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــان بــيــئــة مـ ــمـ وضـ
ــة، وتـــشـــجـــيـــع  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ صـــحـــيـــة ومـ
والــتــطــورات  أوســع  أكــاديــمــي  اهتمام 
وتطوير  الصحة،  تعزيز  مجال  في 

الروابط مع المجتمع.
الـــدكـــتـــورة سمر   وقــــد قـــدمـــت 
الــفــقــي خــبــيــرة الــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي 
شرحًا  العالمية  الصحة  لمنظمة 
الجامعات  مــبــادرة  حـــول  تفصيليًا 
ــة الــتــنــفــيــذ  ــيـ الـــمـــعـــززة لــلــصــحــة وآلـ
والــفــئــات الــمــســتــهــدفــة، كــمــا ثمنت 
الجهود الرائدة والنوعية التي تقوم 
الصحة  لتعزيز  الصحة  وزارة  بها 
المستويات  كــل  عــلــى  واالســـتـــدامـــة 
ــتــــي شــمــلــت بــيــئــة  ــات والــ ــاعـ ــقـــطـ والـ

العلم والتعلم.
د.  نـــــوهـــــت  ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا،   
منظمة  ممثلة  الــعــطــاطــرة  تسنيم 
الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي مــمــلــكــة 
الــصــحــة  وزارة  بـــتـــوجـــه  الـــبـــحـــريـــن 
إلـــى إيــجــاد اســتــراتــيــجــيــات صحية 
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ نـــوعـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة بــ
ومؤسسات  العالي  التعليم  مجلس 
وضــع  أن  معتبرة  الــعــالــي،  التعليم 
من  هــدفــا  يعتبر  الصحي  الــطــالــب 
األهداف األولية في تطبيق مشروع 

الجامعات الصحية.

استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الفخري  الرئيس  الــوزراء  وزارة شؤون مجلس  وكيل 
ريــاض  نيفين  الــدكــتــورة  الــطــيــبــة  الــكــلــمــة  لجمعية 
الــقــبــاج وزيـــــرة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي بــجــمــهــوريــة 
شعبان  أحمد  ياسر  السفير  بحضور  العربية  مصر 
سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة 
البحرين  لمملكة  زيارتها  بمناسبة  وذلك  البحرين، 
في  الــتــطــوعــي  للعمل  ســمــوه  جــائــزة  فــي  للمشاركة 

نسختها الثانية عشرة.

وقــــد رحــــب ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن عــلــي آل 
البحرين،  الثاني مملكة  بلدها  بالوزيرة في  خليفة 
وأشاد سموه بالعاقات التاريخية التي تربط مملكة 
سموه  مــؤكــدًا  العربية،  مصر  بجمهورية  البحرين 
كبيرة  جهود  من  به  تقوم  لما  للوزيرة  تقديره  بالغ 
تــعــزز مــن روح  الــتــي  الــبــرامــج االجــتــمــاعــيــة  لتقديم 
التضامن االجتماعي في األوطان وتحفز على تبني 
مع  تتماشى  التي  االجتماعية  الــمــبــادرات  مختلف 
التطلعات الوطنية التي تخدم البلدين الشقيقين.

خالل اجتماع خليجي.. وزيرة الإ�سكان:

ال�وزارة اأع�دت دليال لو�س�ائط التخطي�ط والتطبيقات في مجال الإ�س�كان

خالل زيارة ميدانية لخبيرة اأممية

محافظ ال�سمالية: برنامج المدن ال�سحية  م�سروع ح�ساري يعك�س الم�سروع الإ�سالحي

ح����زم����ة خ�����دم�����ات اإل����ك����ت����رون����ي����ة ل��ل��م��ق��ب��ل��ي��ن ع���ل���ى ال�������زواج

»تن�سيقي الجنوبية« يتابع تنفيذ وتطوير عدد من الم�ساريع
والمرافق ويطلع على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

ع��ي�����س��ى ب����ن ع���ل���ي ي�����س��ت��ق��ب��ل وزي�����رة 
ال��ت�����س��ام��ن الج���ت���م���اع���ي ال��م�����س��ري��ة

} وزيرة اإلسكان خال مشاركتها في االجتماع.

} محافظ الشمالية خال زيارته التفقدية رفقة وفد منظمة الصحة العالمية.

} محافظ الجنوبية.

في إطار جهود هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
الرقمية  الثقافة  وتعزيز  المجتمعية  التوعية  إلى  الرامية 
بــيــن أفــــراد الــمــجــتــمــع ومــكــونــاتــه مــن األســــر، جــــددت هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية تذكيرها للمقبلين على 
اإللكترونية  الخدمات  بحزمة  الجدد  والمتزوجين  الــزواج 
ومتجر   bahrain.bh الوطنية  الــبــوابــة  عبر  لهم  الــمــتــوافــرة 
والتي   ،bahrain.bh/apps اإللكترونية  الحكومة  تطبيقات 
مراجعة  عن  وتغنيهم  معاماتهم،  إتمام  تسريع  في  ُتسهم 

مراكز تقديم الخدمة الحكومية.
إلى االستفادة من  الزواج  الهيئة المقبلين على  ودعت 
الهيئة  تقدمها  التي  الشرعيين«  المأذونين  »دلــيــل  خدمة 
إذ  واألوقــاف  اإلسامية  والشؤون  العدل  وزارة  مع  بالتعاون 
والقضاة  الشرعيين  المأذونين  قائمة  على  االطــاع  يمكن 
الــمــعــنــيــيــن بــتــحــريــر عــقــود الــــــزواج، والــبــحــث عـــن الـــمـــأذون 
المتصفح  ليتمكن  المنطقة  أو  اســمــه  بـــإدخـــال  الــشــرعــي 
مــن اســتــعــراض بــيــانــات الــتــواصــل مــعــه، فــضــًا عــن إمكانية 
تعّرف المستندات المطلوبة عبر خدمة »شروط ومتطلبات 
تحرير عقد الزواج« المتوافرة عبر bahrain.bh، كما بإمكان 
المتزوجين الجدد توثيق عقود الزواج إلكترونيًا من خال 
خدمة »طلب توثيق عقود الزواج«، إذ يتم التحقق إلكترونيًا 
مـــن الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة مـــن قــبــل الــجــهــات ذات الــعــاقــة 
بهيئة  السكاني  والسجل  الصحة  كــوزارة  العملية  إتمام  في 
مع  وأيسر  أســرع  بشكل  اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 

إرفاق المستندات المطلوبة.
وأكـــــدت أهــمــيــة تــحــديــث بــيــانــات الــعــائــلــة ورب األســــرة 

السجل  بــيــانــات  »تــحــديــث  عبر  ــزواج  الــ عقد  استكمال  بعد 
الشخصي« المتوافرة إلكترونيًا ضمن حزمة خدمات بطاقة 
الهوية واالستفادة من »خدمة تعديل عنوان السكن الخاص 
الهوية«، الفتة إلى ضرورة قيام المتزوجين الجدد  ببطاقة 
بيانات  توفير  في  ذلك  أهمية  إلى  نظرا  بياناتهم  بتحديث 
الخدمية  الحكومية  للجهات  السكن  عناوين  حــول  دقيقة 
الكهرباء والماء  بالعناوين كخدمات  التي ترتبط خدماتها 
الصحي  والــقــطــاع  التعليمي  القطاع  وخــدمــات  والبلديات 
وكــفــاءة  بــجــودة  خدماتها  تقديم  مــن  ُيمكنها  بما  وغــيــرهــا، 
إلكترونيًا  بياناتهم  تحديث  بمجرد  أنــه  موضحة  عــالــيــة، 
بــمــقــدورهــم االســتــفــادة مــن خــدمــات الــدعــم الــمــقــدمــة من 
خدمتي  خــال  مــن  والــمــاء  الكهرباء  كــدعــم  الحكومة  قبل 
عنوان  إلى  االنتقال  و»طلب  الخدمة«  توصيل  إعــادة  »طلب 
جديد«، ودعم اللحوم، وعاوة الغاء، وذلك عبر الخدمات 

اإللكترونية وخدمات عرض الدعم المالي الحكومي.
النظام  فــي  والتسجيل  االســتــفــادة  إلـــى  الهيئة  ودعـــت 
الوطني لإلشعارات الحكومية المتاح عبر البوابة الوطنية، 
والذي يتيح إمكانية حصول األفراد على أحدث اإلشعارات 
الخدمية  الحكومية  الجهات  من  إليهم  الــواردة  الحكومية 
اإلسكان  وزارة  إشــعــارات  استامهم  مثل  معاماتهم،  بشأن 
الخاصة بمعاماتهم المتعلقة بالخدمات اإلسكانية بشكل 

فوري عبر الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني.
من  االستفادة  ُيمكن  لألسرة،  تأجير مسكن  حــال  وفــي 
عقود  خدمات  حزمة  ضمن  اإليجار«  عقد  »تسجيل  خدمة 
االيجار اإللكترونية المتوافرة عبر البوابة الوطنية، )شقة، 

الــعــقــود  تسجيل  يمكنهم  مــســتــأجــريــن  وبصفتهم  بـــيـــت(.. 
المسجلة مسبقًا  العقود  والتحقق من  إلكترونيا  وتوثيقها 
واالطـــــاع عــلــى تــفــاصــيــل كـــل مــنــهــا، بــمــا يــحــفــظ الــحــقــوق 
ــرأت خــافــات بين  ــراءات الــتــقــاضــي فــي حـــال طـ ــ ويــســهــل إجـ

المستأجر والمالك مستقبًا.

لقاء تعريفي حول مبادرة الجامعات المعززة لل�سحة
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شـــاركـــت آمــنــة بــنــت أحــمــد الــرمــيــحــي وزيـــــرة اإلســكــان 
ـــ20 الجتماع  الــ الــــدورة  أعــمــال  فــي  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
التعاون  بــدول مجلس  اإلســكــان  بــشــؤون  المعنيين  الـــوزراء 

الخليجي، والذي عقد بالرياض صباح أمس األربعاء.
الرميحي خــال االجــتــمــاع أهمية  الــوزيــرة  أكـــدت  وقــد 
مواصلة الجهود لتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات 
اإلسكانية  والتجارب  الخطط  تعزيز  في  تسهم  وتوصيات 
لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق رؤى وتطلعات 
أصحاب الجالة والسمو قادة دول المجلس، مثمنة جهود 
ــدورة  ــدول األعـــضـــاء وإســهــامــاتــهــم فـــي إنـــجـــاح أعـــمـــال الــ ــ الـ
تفعيل  والتي شهدت  البحرين،  ترأستها مملكة  التي  الـــ19 
القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس المنعقد العام 

الماضي.
اإلســـكـــان  وزارة  إن  الــرمــيــحــي  آمـــنـــة  الــــوزيــــرة  وقـــالـــت 
المنصرمة  الـــــدورة  قــامــت خـــال  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط 
التخطيط  وســائــط  دليل  إعـــداد  بشأن  التزاماتها  بتنفيذ 

والتطبيقات في مجال اإلسكان المعمول بها حاليًا، والذي 
والتخطيط  اإلســـكـــان  وزارة  مــن  فــنــي  فــريــق  ــإعـــداده  بـ ــام  قـ
الــعــمــرانــي، مستقيا مــحــتــواه مــن الــتــجــارب اإلســكــانــيــة في 
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، منوهة إلى أن هذا 
المدرجة  التخطيطية  الجوانب  تعزيز  شأنه  مــن  الدليل 

ضمن الخطط اإلسكانية لدى دول مجلس التعاون. 
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل ثــمــنــت الــــوزيــــرة الــرمــيــحــي قـــرار 
اإلســكــانــي،  الخليجي  األســبــوع  بــإقــامــة  الــخــاص  المجلس 
وبرامج تدريبية  أن يتضمن ورش عمل،  المقرر  والذي من 
ميدانية،  ــارات  وزيــ دولــيــة  وأنشطة  ومــؤتــمــرات  متخصصة، 
منوهة إلى أن ذلك المقترح من شأنه أن يحقق مزيدا من 
التكامل وتوحيد الرؤى بين دول المجلس، ويسهم بالتوسع 
فــي تــبــادل الــخــبــرات والــتــجــارب، مــؤكــدة اســتــعــداد المملكة 

للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث.
كــمــا هــنــأت وزيــــرة اإلســكــان الــفــائــزيــن بــجــائــزة مجلس 
الــتــعــاون فــي مــجــال العمل اإلســكــانــي فــي دورتــهــا الــرابــعــة، 

المتخصصين  تشجع  التي  الجائزة  تلك  بأهداف  مشيدة 
البحوث  اإلبــداع، من خال تقديم  المجلس على  في دول 
والمشاريع المتخصصة، والتي تثري الحراك اإلسكاني في 

دول المجلس، وتعزز من خبرات وتجارب الدول األعضاء.
وقد شهد جدول أعمال االجتماع الـ20 للوزراء المعنيين 
مناقشة  الخليجي  التعاون  مجلس  بــدول  اإلسكان  بشؤون 
كان  األعمال،  جــدول  على  المدرجة  الموضوعات  من  عدد 
من أبرزها مناقشة مستجدات استراتيجية العمل اإلسكاني 
الــمــشــتــرك، ومــســتــجــدات قـــواعـــد الــمــعــلــومــات اإلســكــانــيــة، 
والنظام العام الموحد لماك العقارات، كما تم استعراض 
المؤتمرات  وتنظيم  استضافة  بشأن  إليه  التوصل  تــم  مــا 
والتنسيق  اإلســكــان،  مجال  في  المتخصصة  العمل  وورش 
العمل  وإبـــراز  والــدولــيــة،  اإلقليمية  لاجتماعات  واإلعـــداد 
باإلضافة  اإلقليمية،  المحافل  فــي  الخليجي  اإلســكــانــي 
إلى مقترح األمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات 

والمعلومات.

في إطار الجهود العتماد عالي مدينة 
الشمالية  الــمــحــافــظــة  اســتــقــبــلــت  صــحــيــة، 
وفــدًا من خبراء منظمة  على مدى يومين 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، اطــلــعــوا خــالــهــا على 
ــادرات والــفــعــالــيــات الــتــي  ــبــ ــمــ الــتــقــاريــر والــ
استراتيجيتها  المحافظة ضمن  بها  قامت 

لتحقيق األهداف الموضوعة.
الشيخ  بن  أشــاد علي  المناسبة،  وبهذه 
عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة 
الشمالية بمشروع المدن الصحية كمشروع 
ــاري مــرتــبــط بــالــمــشــروع االصـــاحـــي  حـــضـ
ــة مـــلـــك الـــبـــاد  ــجـــالـ لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الـ
الــمــعــظــم، وقـــصـــة نـــجـــاح فـــريـــق الــبــحــريــن 
بـــرئـــاســـة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ــي الــعــهــد  ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
رئــيــس مجلس الـــــوزراء، مــنــوهــًا فــي الــوقــت 
ذاته بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن 
بتنفيذ  الداخلية  وزيــر  خليفة  آل  عــبــداهلل 

برنامج المدن الصحية بكل المحافظات.
وخــــال االجــتــمــاع مــع الــدكــتــورة سمر 
العالمية،  الصحية  منظمة  خبيرة  الفقي 
النائب  سلمان  عبدالنبي  النائب  بحضور 
والــدكــتــورة  الـــنـــواب،  مجلس  لــرئــيــس  األول 
للصحة  المساعد  الوكيل  الهاجري  مريم 

ونــائــب المحافظ  الــصــحــة،  بــــوزارة  الــعــامــة 
ــان الــــدوســــري،  ــنـ ــد ربـــيـــعـــة سـ ــالـ الــعــمــيــد خـ
أشــــار مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة إلــى 
الميدانية  واالجتماعات  الــزيــارات  هــذه  أن 
تـــأتـــي ضــمــن بـــروتـــوكـــول مــنــظــمــة الــصــحــة 
عالي  اعــتــمــاد  اســتــحــقــاق  لبحث  العالمية 
والمبادرات  األعمال  وتقييم  مدينة صحية 
ــع مــعــايــيــر  والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــتـــطـــابـــق مــ
االعتماد والبالغة 90 معيارًا ، مبديًا تطلع 
التي  والجهود  األعمال  لتتويج  المحافظة 
منذ  الماضيين  العامين  خــال  بها  قامت 
الــتــوقــيــع عــلــى خــطــاب االعــتــمــاد لتحقيق 
تحقيق  سبيل  في  تنفيذه  يمكن  ما  أقصى 

االعتماد.
ــا تــــــم خــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع، عــــرض  ــمــ كــ
الــمــنــصــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــمـــدن الــصــحــيــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــًا لجمع  تــعــتــبــر مـــرجـــعـــًا  والـــتـــي 
إلكترونيا  وأرشفتها  باالعتماد  المعلومات 
لتسهيل الرجوع إليها، وعرض فيديو يبين 
األنشطة والبرامج والفعاليات التي أقامتها 
الــمــحــافــظــة بــالــتــعــاون مـــع كـــل الــقــطــاعــات 
الحكومية واألهلية والقطاع الخاص خال 
التسعة  مـــحـــاور  لــتــحــقــيــق  فــتــرة االعــتــمــاد 

االستحقاق.

الجدير بالذكر، أن وفد خبراء منظمة 
العليا  اللجنة  وأعــضــاء  العالمية  الصحة 
عالي  منطقة  فــي  تفقدية  بـــزيـــارات  قــامــوا 
لعدد من المواقع لمعرفة تطابق المعايير 
واالعـــتـــمـــاد وعــمــلــيــة الــتــحــقــق عــلــى أرض 
ــــال زيـــــــارة حـــديـــقـــة عــالــي  ــع، مــــن خـ ــ ــواقـ ــ الـ
الـــكـــبـــرى ومــمــشــى عـــالـــي الـــلـــذيـــن يــشــكــان 
جنان  ومركز   ، الخضراء  المساحات  معيار 
القطاعات،  بين  ما  التعاون  لمعيار  الطبي 
نجاح  لقصة  المفتوحة  العربية  والجامعة 
تجربة التعلم عن بعد خال جائحة كرونا، 
كأحد  الرملي  مجمع  زيـــارة  إلــى  باإلضافة 
كانت  فيما  للصحة،  الــمــعــززة  المجمعات 
المخلفات  لتدوير  استدامة  مــشــروع  زيـــارة 
إلـــى أســـمـــدة عضوية  الـــزراعـــيـــة وتــحــويــلــهــا 

لمعيار المحافظة على البيئة.
إحدى  في  الــزيــارات، جولة  كما شملت 
والـــلـــوز تمثل قصة  الــتــيــن  الـــمـــزارع إلنــتــاج 
نجاح دعم المشاريع الصغيرة، وزيارة سوق 
المزارعين بهدف عرض تجربة دعم المنتج 
المحلي، في حين اشتمل اليوم الثاني زيارة 
الرعاية  على  للتعرف  الصحي  عالي  مركز 
بالتعاون مع  المركز  ودور  األولية  الصحية 
المتطوعين خال جائحة كورونا، باإلضافة 

إلى زيارة التال الدلمونية ومعامل الفخار 
الدلمونية  بالحضارة  والتعريف  لــاطــاع 
التي سادت في المنطقة منذ ما يقارب الـ 5 
قرون وتسليط الضوء على التراث والتاريخ 
الجدارية  موقع  وزيـــارة  العريق،  البحريني 
نــادي  جــدار  على  المحافظة  نفذتها  التي 
ــمـــدن الــصــحــيــة  ــوع الـ ــبـ عـــالـــي بــمــنــاســبــة أسـ
ــول بــيــن  ــحـ ــتـ ــي تــعــكــس الـ ــتــ الــخــلــيــجــي والــ
الماضي والحاضر والمستقبل، وزيارة نادي 
التعريف  بهدف  والرياضي  الثقافي  عالي 
بأنشطة رعاية الشباب والمرأة، كما شملت 
الخيرية  عالي  إلــى جمعية  زيــارة  الجوالت 
ــم فــي مــجــال الــشــراكــة  لــاطــاع عــلــى دورهــ
الــمــجــتــمــعــيــة مــــع الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
المجتمعي  والــتــرابــط  السن  كبار  وتطعيم 
لمنطقة  الــمــوحــد  االجــتــمــاعــي  والــنــســيــج 
إلى  بــزيــارة  الــجــوالت  اختتمت  فيما  عالي، 
مزرعة دار أكوا لاستزراع السمكي والنباتي 
في هورة عالي لاطاع على تجربتهم في 
رؤية تحقيق األمن الغذائي وصحة الغذاء 
المستدام  والــنــبــاتــي  السمكي  واالســـتـــزراع 

وتجربة األكوابونيك.

الــشــيــخ خليفة  تــــرأس ســمــو 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي 
ــه الــثــالــثــة لعام  الــثــامــن فــي دورتــ
، بحضور العميد  2022 عن بعد 
عــيــســى ثـــامـــر الـــــدوســـــري نــائــب 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
ممثلي  مــن  األعــضــاء  وبمشاركة 

الجهات المختلفة.
ــاع  ــمــ ــتــ ــهـــل االجــ ــتـ وفـــــــي مـــسـ
رحب سمو المحافظ بالحضور، 
مـــشـــيـــدًا ســـمـــوه بــجــهــود أعــضــاء 
تعزيز  فــي  التنسيقي  المجلس 
ــتـــعـــاون الــمــشــتــرك  الــتــنــســيــق والـ
ــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  ــبـ ــلـ ــة تـ ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ لـ
وتـــــــطـــــــلـــــــعـــــــات الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن 
بــمــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــحــافــظــة 
يــخــدم الخطط  بــمــا  الــجــنــوبــيــة 
التطويرية  والــبــرامــج  التنموية 
ــة، وذلــــــــك تـــنـــفـــيـــذًا  ــافـــظـ ــمـــحـ ــلـ لـ
لحضرة  الــســديــدة  لــلــتــوجــيــهــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
المعظم، ومتابعة صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء، منوهًا سموه بأن 
للمحافظة  التنسيقي  المجلس 
الجنوبية يعتبر من أهم القنوات 
التواصلية لدوره في وضع حلول 
ــالـــي  مـــجـــديـــة الحـــتـــيـــاجـــات األهـ
الـــمـــرصـــودة والــعــمــل عــلــى حلها 
مع مختلف  والتنسيق  بالتعاون 

الجهات ذات الصلة.
ــاع اطـــلـــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــال االجـ
ــحـــافـــظ عـــلـــى عـــرض  ســـمـــو الـــمـ
مــرئــي قــدمــه الــمــهــنــدس عــاصــم 

بلدية  عـــام  مــديــر  عــبــدالــلــطــيــف 
ــم مــن  الــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــ
ــتـــعـــراض مــســتــجــدات  خـــالـــه اسـ
تــــنــــفــــيــــذ وتــــــطــــــويــــــر عــــــــــدد مـــن 
من  لها  وما  والمرافق  المشاريع 
دور في تلبية احتياجات األهالي، 
ــع تـــطـــويـــر)ســـوق  ــاريـ ــشـ ومـــنـــهـــا مـ
ــزي(، و)مــــشــــروع  ـــركــ ــمـ الــــرفــــاع الــ
إلى  بــاإلضــافــة  غــويــفــة(،  أم  عين 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع ممشى  مــتــابــعــة 
أهمية  زايــد، مبينًا سموه  مدينة 
تطوير المرافق الخدمية العامة 
بما يتماشى مع النمو العمراني 
الجنوبية  مناطق  تشهده  الــذي 
مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلــك   ،

مختلف الجهات المختصة.
آخــر، اطلع سمو  وفي سياق 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي،  رئــ
عــلــى عـــرض مــرئــي قــدمــتــه وزارة 
األشغال، اشتمل على إحصائيات 
ــع تــجــمــع مـــيـــاه األمـــطـــار  ــواقــ ومــ

وعليه  نقطة،   470 بلغت  والــتــي 
خطة  بوضع  الـــوزارة  قامت  فقد 
اشــتــمــلــت عــلــى تــوفــيــر صــهــاريــج 
ومـــضـــخـــات فـــي جــمــيــع مــنــاطــق 
المحافظة الجنوبية، كما تناول 
ــعــــرض عـــــــددًا مــــن الــمــشــاريــع  الــ
الـــتـــطـــويـــريـــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
كـــإعـــادة تــأهــيــل الـــطـــرق وإنـــشـــاء 
األرصــفــة، بــاإلضــافــة إلــى إنشاء 
شــبــكــات تــصــريــف مــيــاه األمــطــار 
التالية  المجمعات  من  عدد  في 
917، 913، 926، بمدينة الرفاع   :
عــيــســى،  بــمــديــنــة   805 ومــجــمــع 
المجمعات في طور  وغيرها من 
بضرورة  سموه  مشيرًا  التنفيذ، 
التي تلبي  تنفيذ هذه المشاريع 
المجال  في  األهالي  احتياجات 
الخدمي والحرص على تنفيذها 
بالجودة العالية بما يعود بالنفع 

للمواطنين والمقيمين.

العالي  التعليم  مجلس  نظم 
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن في 
الطبية)  البحرين  أيرلندا- جامعة 
تنفيذ  حــول  تعريفيا  لقاء   ،)RCSI
العالمية  الــصــحــة  منظمة  مــبــادرة 
والتي  للصحة،  المعززة  للجامعات 
تــهــدف إلـــى خــلــق جــامــعــات صحية 
تعليمية  بــيــئــة  تــوفــيــر  فـــي  تــســاهــم 
ــة تــنــظــيــمــيــة تــــعــــزز صــحــة  ــافــ ــقــ وثــ
ــة الــمــجــتــمــع،  ــدامــ ــتــ ــيــــة واســ ــاهــ ورفــ
بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة  بحضور 
األمين  آل خليفة  دعيج  بن  عيسى 
العام لمجلس التعليم العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
ــادة الــــدكــــتــــورة مــريــم  ــعــ الـــعـــالـــي وســ
الهاجري الوكيل المساعد للصحة 
من  وخــبــراء  الصحة  بـــوزارة  العامة 
والمكتب  العالمية  الصحة  منظمة 
ــة بــمــمــلــكــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ ــلـ الـــــقـــــطـــــري لـ
ــن الــمــســؤولــيــن  ــدد مـ ــ الــبــحــريــن وعـ
عدد  وممثلي  الصحة  تعزيز  بــإدارة 
من الجامعات الحكومية والخاصة 

بالمملكة.
ــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء، ألـــقـــت د.  وفــ
دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة 
إلــى  فــيــهــا  أشــــارت  كــلــمــة  آل خليفة 
والــنــفــســيــة  ــيـــة  ــبـــدنـ الـ الـــصـــحـــة  أن 
للمجتمع في مملكة البحرين تعتبر 
ركيزة أساسية في تعزيز االستدامة، 

والـــحـــفـــاظ عليها  تــكــريــســهــا  ويــعــد 
المملكة  مــســاعــي  لــدعــم  ــا  ــ ضــــرورًي
ــور اإلنـــســـانـــي  ــطــ ــتــ ــي تـــحـــقـــيـــق الــ ــ فـ
صــحــة  تـــعـــزيـــز  وأن  والـــمـــجـــتـــمـــعـــي، 
مشترًكا  التزاًما  يتطلب  المجتمع 
ومن  الجهات  بين مختلف  وتكاتًفا 
الــعــالــي،  الــتــعــلــيــم  مــؤســســات  بينها 
تحقيقها إلمكانات  إن فرص  حيث 
البشرية تزداد في مجتمع مترابط 

ومعافى.
ومــــن جــهــتــهــا أكــــدت الــدكــتــورة 
مريم الهاجري اهتمام وزارة الصحة 
وحرصها على تنفيذ مبادرة منظمة 
الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــجـــامـــعـــات 
المعززة للصحة، الفتًة إلى أن وزارة 
الصحة تولي اهتماًما كبيًرا بتعزيز 
أنماط الحياة الصحية التي تكفل 
ــوب حــــيــــاة صــحــيــة  ــ ــلـ ــ لـــلـــجـــمـــيـــع أسـ
لُتشكل حجر أساس في الوقاية من 

جميع األمراض.
وأضـــافـــت الـــدكـــتـــورة الــهــاجــري 
أن مبادرة الجامعة الصحية تتبنى 
مفهومًا شامًا للصحة، يأخذ نهجا 
إلـــى خلق  وتــطــمــح  كــامــا،  جامعيا 
بيئة تعليمية وثقافة تنظيمية تعزز 
صحة ورفاهية واستدامة مجتمعها 
وتـــــمـــــكـــــن الــــــــنــــــــاس مــــــــن تـــحـــقـــيـــق 
إمــكــانــاتــهــم الــكــامــلــة، مــوضــحــًة أن 
تتمثل  الصحية  الجامعات  أهــداف 
والتخطيط  الــســيــاســات  تعزيز  فــي 

الصحي المستدام في جميع أنحاء 
الجامعة، وتوفير بيئة عمل صحية، 
ــة واجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــان بــيــئــة مـ ــمـ وضـ
ــة، وتـــشـــجـــيـــع  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ صـــحـــيـــة ومـ
والــتــطــورات  أوســع  أكــاديــمــي  اهتمام 
وتطوير  الصحة،  تعزيز  مجال  في 

الروابط مع المجتمع.
الـــدكـــتـــورة سمر   وقــــد قـــدمـــت 
الــفــقــي خــبــيــرة الــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي 
شرحًا  العالمية  الصحة  لمنظمة 
الجامعات  مــبــادرة  حـــول  تفصيليًا 
ــة الــتــنــفــيــذ  ــيـ الـــمـــعـــززة لــلــصــحــة وآلـ
والــفــئــات الــمــســتــهــدفــة، كــمــا ثمنت 
الجهود الرائدة والنوعية التي تقوم 
الصحة  لتعزيز  الصحة  وزارة  بها 
المستويات  كــل  عــلــى  واالســـتـــدامـــة 
ــتــــي شــمــلــت بــيــئــة  ــات والــ ــاعـ ــقـــطـ والـ

العلم والتعلم.
د.  نـــــوهـــــت  ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا،   
منظمة  ممثلة  الــعــطــاطــرة  تسنيم 
الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي مــمــلــكــة 
الــصــحــة  وزارة  بـــتـــوجـــه  الـــبـــحـــريـــن 
إلـــى إيــجــاد اســتــراتــيــجــيــات صحية 
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ نـــوعـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة بــ
ومؤسسات  العالي  التعليم  مجلس 
وضــع  أن  معتبرة  الــعــالــي،  التعليم 
من  هــدفــا  يعتبر  الصحي  الــطــالــب 
األهداف األولية في تطبيق مشروع 

الجامعات الصحية.

استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الفخري  الرئيس  الــوزراء  وزارة شؤون مجلس  وكيل 
ريــاض  نيفين  الــدكــتــورة  الــطــيــبــة  الــكــلــمــة  لجمعية 
الــقــبــاج وزيـــــرة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي بــجــمــهــوريــة 
شعبان  أحمد  ياسر  السفير  بحضور  العربية  مصر 
سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة 
البحرين  لمملكة  زيارتها  بمناسبة  وذلك  البحرين، 
في  الــتــطــوعــي  للعمل  ســمــوه  جــائــزة  فــي  للمشاركة 

نسختها الثانية عشرة.

وقــــد رحــــب ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن عــلــي آل 
البحرين،  الثاني مملكة  بلدها  بالوزيرة في  خليفة 
وأشاد سموه بالعاقات التاريخية التي تربط مملكة 
سموه  مــؤكــدًا  العربية،  مصر  بجمهورية  البحرين 
كبيرة  جهود  من  به  تقوم  لما  للوزيرة  تقديره  بالغ 
تــعــزز مــن روح  الــتــي  الــبــرامــج االجــتــمــاعــيــة  لتقديم 
التضامن االجتماعي في األوطان وتحفز على تبني 
مع  تتماشى  التي  االجتماعية  الــمــبــادرات  مختلف 
التطلعات الوطنية التي تخدم البلدين الشقيقين.

خالل اجتماع خليجي.. وزيرة الإ�سكان:

ال�وزارة اأع�دت دليال لو�س�ائط التخطي�ط والتطبيقات في مجال الإ�س�كان

خالل زيارة ميدانية لخبيرة اأممية

محافظ ال�سمالية: برنامج المدن ال�سحية  م�سروع ح�ساري يعك�س الم�سروع الإ�سالحي

ح����زم����ة خ�����دم�����ات اإل����ك����ت����رون����ي����ة ل��ل��م��ق��ب��ل��ي��ن ع���ل���ى ال�������زواج

»تن�سيقي الجنوبية« يتابع تنفيذ وتطوير عدد من الم�ساريع
والمرافق ويطلع على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

ع��ي�����س��ى ب����ن ع���ل���ي ي�����س��ت��ق��ب��ل وزي�����رة 
ال��ت�����س��ام��ن الج���ت���م���اع���ي ال��م�����س��ري��ة

} وزيرة اإلسكان خال مشاركتها في االجتماع.

} محافظ الشمالية خال زيارته التفقدية رفقة وفد منظمة الصحة العالمية.

} محافظ الجنوبية.

في إطار جهود هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
الرقمية  الثقافة  وتعزيز  المجتمعية  التوعية  إلى  الرامية 
بــيــن أفــــراد الــمــجــتــمــع ومــكــونــاتــه مــن األســــر، جــــددت هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية تذكيرها للمقبلين على 
اإللكترونية  الخدمات  بحزمة  الجدد  والمتزوجين  الــزواج 
ومتجر   bahrain.bh الوطنية  الــبــوابــة  عبر  لهم  الــمــتــوافــرة 
والتي   ،bahrain.bh/apps اإللكترونية  الحكومة  تطبيقات 
مراجعة  عن  وتغنيهم  معاماتهم،  إتمام  تسريع  في  ُتسهم 

مراكز تقديم الخدمة الحكومية.
إلى االستفادة من  الزواج  الهيئة المقبلين على  ودعت 
الهيئة  تقدمها  التي  الشرعيين«  المأذونين  »دلــيــل  خدمة 
إذ  واألوقــاف  اإلسامية  والشؤون  العدل  وزارة  مع  بالتعاون 
والقضاة  الشرعيين  المأذونين  قائمة  على  االطــاع  يمكن 
الــمــعــنــيــيــن بــتــحــريــر عــقــود الــــــزواج، والــبــحــث عـــن الـــمـــأذون 
المتصفح  ليتمكن  المنطقة  أو  اســمــه  بـــإدخـــال  الــشــرعــي 
مــن اســتــعــراض بــيــانــات الــتــواصــل مــعــه، فــضــًا عــن إمكانية 
تعّرف المستندات المطلوبة عبر خدمة »شروط ومتطلبات 
تحرير عقد الزواج« المتوافرة عبر bahrain.bh، كما بإمكان 
المتزوجين الجدد توثيق عقود الزواج إلكترونيًا من خال 
خدمة »طلب توثيق عقود الزواج«، إذ يتم التحقق إلكترونيًا 
مـــن الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة مـــن قــبــل الــجــهــات ذات الــعــاقــة 
بهيئة  السكاني  والسجل  الصحة  كــوزارة  العملية  إتمام  في 
مع  وأيسر  أســرع  بشكل  اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 

إرفاق المستندات المطلوبة.
وأكـــــدت أهــمــيــة تــحــديــث بــيــانــات الــعــائــلــة ورب األســــرة 

السجل  بــيــانــات  »تــحــديــث  عبر  ــزواج  الــ عقد  استكمال  بعد 
الشخصي« المتوافرة إلكترونيًا ضمن حزمة خدمات بطاقة 
الهوية واالستفادة من »خدمة تعديل عنوان السكن الخاص 
الهوية«، الفتة إلى ضرورة قيام المتزوجين الجدد  ببطاقة 
بيانات  توفير  في  ذلك  أهمية  إلى  نظرا  بياناتهم  بتحديث 
الخدمية  الحكومية  للجهات  السكن  عناوين  حــول  دقيقة 
الكهرباء والماء  بالعناوين كخدمات  التي ترتبط خدماتها 
الصحي  والــقــطــاع  التعليمي  القطاع  وخــدمــات  والبلديات 
وكــفــاءة  بــجــودة  خدماتها  تقديم  مــن  ُيمكنها  بما  وغــيــرهــا، 
إلكترونيًا  بياناتهم  تحديث  بمجرد  أنــه  موضحة  عــالــيــة، 
بــمــقــدورهــم االســتــفــادة مــن خــدمــات الــدعــم الــمــقــدمــة من 
خدمتي  خــال  مــن  والــمــاء  الكهرباء  كــدعــم  الحكومة  قبل 
عنوان  إلى  االنتقال  و»طلب  الخدمة«  توصيل  إعــادة  »طلب 
جديد«، ودعم اللحوم، وعاوة الغاء، وذلك عبر الخدمات 

اإللكترونية وخدمات عرض الدعم المالي الحكومي.
النظام  فــي  والتسجيل  االســتــفــادة  إلـــى  الهيئة  ودعـــت 
الوطني لإلشعارات الحكومية المتاح عبر البوابة الوطنية، 
والذي يتيح إمكانية حصول األفراد على أحدث اإلشعارات 
الخدمية  الحكومية  الجهات  من  إليهم  الــواردة  الحكومية 
اإلسكان  وزارة  إشــعــارات  استامهم  مثل  معاماتهم،  بشأن 
الخاصة بمعاماتهم المتعلقة بالخدمات اإلسكانية بشكل 

فوري عبر الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني.
من  االستفادة  ُيمكن  لألسرة،  تأجير مسكن  حــال  وفــي 
عقود  خدمات  حزمة  ضمن  اإليجار«  عقد  »تسجيل  خدمة 
االيجار اإللكترونية المتوافرة عبر البوابة الوطنية، )شقة، 

الــعــقــود  تسجيل  يمكنهم  مــســتــأجــريــن  وبصفتهم  بـــيـــت(.. 
المسجلة مسبقًا  العقود  والتحقق من  إلكترونيا  وتوثيقها 
واالطـــــاع عــلــى تــفــاصــيــل كـــل مــنــهــا، بــمــا يــحــفــظ الــحــقــوق 
ــرأت خــافــات بين  ــراءات الــتــقــاضــي فــي حـــال طـ ــ ويــســهــل إجـ

المستأجر والمالك مستقبًا.

لقاء تعريفي حول مبادرة الجامعات المعززة لل�سحة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16246/pdf/1-Supplime/16246.pdf?fixed3599
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/1308663
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308656
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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
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اجــتــمــعــت جــمــعــيــة أصــحــاب 
الــصــيــدلــيــات »الــلــجــنــة الــمــؤقــتــة« 
ــرة فــــي الــتــســعــة  ــ ــرة مـ اثـــنـــتـــي عـــشـ
الدكتور  الماضية برئاسة  األشهر 
الدكتور  وبحضور  العوضي  خالد 
عبدالمجيد العوضي نائبًا وأمانة 
الــــســــر يــــوســــف أحــــمــــد مـــحـــمـــود 
حــســيــن واألمــــيــــن الـــمـــالـــي طــال 

الجشي وعضوية محمد رسمي.
واســـتـــطـــاعـــت الــلــجــنــة خــال 
تتقدم  أن  الــوجــيــزة  الــفــتــرة  هـــذه 
المسائل  فــي  الــحــلــول  بــعــدد مــن 
ــورات  ــة ووضـــــــع تــــصــ ــيـ ــيـــدالنـ الـــصـ
المستقبل  فــي  ناجحة  لجمعية 

القريب.
كما أن على عاتق اللجنة اآلن 
االســـتـــعـــداد إلقـــامـــة االنــتــخــابــات 
أكتوبر   3 بتاريخ  عقدها  المزمع 

.2022
وعلى من يرغب من أصحاب 
الــصــيــادلــة دفـــع رســـوم االشــتــراك 
بسجل  صيدلية  كل  عن  السنوي 
منفصل للسنة الجديدة القادمة 
على  بالتسجيل  يتقدم  أن   2023

رقم 17241719.
حتى  سجلت  قــد  بــأنــه  علما 
صـــيـــدلـــيـــة   60 مــــــن  أكـــــثـــــر  اآلن 

لانتخابات القادمة.

 يف املوؤمتر الدويل للأملنيوم ..

البقالي يوؤكد التزام »األبا« بتحقيق اأهداف الو�صول اإلى الحياد الكربوني ال�صفري

»ال��ب��ح��ري��ن وال���ك���وي���ت« ي��خ��ت��ت��م ب��رن��ام��ج��ه 
ال�����ص��ي��ف��ي ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ك����وادر ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

الم�صتجدين  للطلبة  تعريفيا  برنامجًا  ينظم   BIBF
ف��ي ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س ل��ج��ام��ع��ة ب��ان��ج��ور

البحرين  بــنــك  اخــتــتــم 
والكويت برنامجه التدريبي 
الــصــيــفــي الـــذي ركـــز بشكل 
خـــاص فــي هـــذا الــعــام على 
تأهيل مجموعة من الكوادر 
الــبــحــريــنــيــة الـــنـــاشـــئـــة فــي 
مــجــاالت الــتــحــول الــرقــمــي 
في  المالية  والتكنولوجيا 

القطاع المصرفي.
م بـــنـــك الــبــحــريــن  وقـــــــدَّ
والــــــــكــــــــويــــــــت لـــمـــنـــتـــســـبـــي 
تدريبا  العام  هذا  البرنامج 
ــا، وجـــــرى  ــيــ ــلــ ــمــ ــا وعــ ــريــ نــــظــ
تـــــــزويـــــــدهـــــــم بـــــالـــــمـــــعـــــارف 

ــة لــلــتــعــامــل  والــــمــــهــــارات األســـاســـيـــة الــــازمــ
مع  الـــرقـــمـــي  الــعــصــر  أدوات  ــع  مـ بــفــاعــلــيــة 
ــلـــى الـــخـــدمـــات  ــيـــز بـــشـــكـــل خـــــاص عـ ــتـــركـ الـ
ــيــــة والـــمـــنـــتـــجـــات  ــتــــرونــ ــكــ ــة اإللــ ــيـ ــرفـ ــمـــصـ الـ

والمعامات الرقمية.
الموارد  رئيس   - األحمد  نجوى  وقالت 
الــبــشــريــة والـــتـــدريـــب، إن بــرنــامــج الــتــدريــب 
ركز  العام  هذا  الجدد  للخريجين  الصيفي 
والمهارات  بالمعرفة  المتدربين  إثراء  على 
المتعلقة بخدمات وعمليات البنك الرقمية، 
مــنــوهــة بــمــخــرجــات الــبــرنــامــج مــن الــكــوادر 
الكامل  الــتــزامــهــا  أثــبــتــت  الــتــي  البحرينية 
ــتـــفـــادة الــقــصــوى  بــحــضــور الــبــرنــامــج واالسـ
يــزيــد من  الـــذي تضمنه مما  الــتــدريــب  مــن 
اطــاعــهــم وثــقــافــتــهــم حــــول الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة واســتــخــدامــاتــهــا ويــضــعــهــم على 
القطاع  الـــى  لــانــضــمــام  الصحيح  الــمــســار 

ــالــــي والــــمــــصــــرفــــي فــي  ــمــ الــ
مسيرتهم المهنية.

وأعـــــــــــربـــــــــــت فـــــــــي هــــــذا 
الـــســـيـــاق عــــن فـــخـــر الــبــنــك 
البرامج  من  سلسة  بتنفيذ 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الــمــتــخــصــصــة 
لـــلـــمـــتـــدربـــيـــن مــــن الــــكــــوادر 
ــيـــة وتـــأهـــيـــلـــهـــا عــبــر  ــنـ الـــوطـ
دورات نوعية ومدربين ذوي 
وتوفير  الــمــجــال،  فــي  خبرة 
المتميزين  ــام  أمــ الــفــرصــة 
منهم لانضمام إلى برنامج 
عــمــلــي مــتــكــامــل يــخــوضــون 
حقيقة  عملية  تجربة  فيه 
في بيئة عمل جاذبة تشجعهم على اإلبداع 

واالبتكار. 
وقالت من خال هذه البرنامج: »نؤكد 
مرة أخرى إيماننا الراسخ بعطاء الكفاءات 
ــا عــلــى مـــواصـــلـــة قــيــادة  ــهـ الــوطــنــيــة وقـــدرتـ
مــســيــرة عــطــاء وتــمــيــز الــبــنــك الــمــتــواصــلــة 
عن  مــعــربــيــن  اآلن،  وحـــتـــى  عـــامـــا   50 مــنــذ 
أعلى  واحــد من  على  نحافظ  بأننا  فخرنا 
المالية  المؤسسات  فــي  البحرنة  مــعــدالت 
والــمــصــرفــيــة فـــي الـــبـــحـــريـــن، إضـــافـــة إلــى 
تطوير  استراتيجية  فــي  الــفــاعــل  إسهامنا 
قطاع الخدمات المالية 2022 - 2026 التي 
أعلنها مصرف البحرين المركزي، وضمان 
صدارة بنك البحرين والكويت في مقدمة 
المؤسسات المالية والمصرفية التي تقدم 
تواكب  رقمية  مصرفية  خــدمــات  لعمائها 

تطلعاتهم«.

أقــــام مــعــهــد الــبــحــريــن 
لـــــلـــــدراســـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة 
برنامجًا   )BIBF( والمالية 
تــعــريــفــيــًا لــلــطــلــبــة الــجــدد 
الــمــلــتــحــقــيــن بــالــبــرنــامــج 
التمهيدي العالمي وبرامج 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس الـــتـــابـــعـــة 
لــجــامــعــة بـــانـــجـــور، بــهــدف 
إطــاعــهــم على اإلرشــــادات 
واألنـــــــظـــــــمـــــــة والــــــلــــــوائــــــح 
وتعريفهم بمرافق المعهد 
اســتــعــدادًا لــبــدء دراســتــهــم 

الجامعية.
ــبــــة؛  ــنــــاســ وبــــــهــــــذه الــــمــ
»رحب المدير العام لمعهد 
الـــــبـــــحـــــريـــــن لــــــلــــــدراســــــات 
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ الــــمــــصــــرفــــيــــة والــ
أحــمــد  الـــدكـــتـــور   ،)BIBF(
ــخ،  ــيــ ــشــ ــد الــ ــيــ ــمــ ــحــ ــدالــ ــبــ عــ
ــيـــن،  ــولـ ــبـ ــقـ ــمـ بـــالـــطـــلـــبـــة الـ
بـــرنـــامـــج  أن  الــــــــى  ــا  ــ ــتـ الفـــ
الــتــهــيــئــة الـــطـــابـــيـــة هـــذا 
ــيــــز بـــمـــشـــاركـــة  الــــــعــــــام تــــمــ
عـــــــــدد مـــــــن الــــمــــؤســــســــات 
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ الــــمــــصــــرفــــيــــة والــ
مــــنــــهــــا؛ بــــنــــك الـــبـــحـــريـــن 
البحرين  وبــنــك  الــوطــنــي، 
والــكــويــت، وكــريــدي ماكس 
وبـــيـــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي 
الــبــحــريــن، وذلـــك بهدف   -
ــريـــف الـــطـــلـــبـــة الـــجـــدد  ــعـ تـ
الفجوة  وتجسير  بالقطاع 
بــيــن الـــحـــيـــاة األكــاديــمــيــة 

والعملية«.
الــدكــتــور الشيخ  وأشـــار 
الــتــهــيــئــة  بـــرنـــامـــج  أن  إلــــى 
الـــطـــابـــيـــة تــضــمــن عـــــددًا 
من الفعاليات الهادفة إلى 
بالمعهد  الــطــلــبــة  تــعــريــف 
يقدمها  الــتــي  والــخــدمــات 
التي  والــلــوائــح  واألنــظــمــة 
ــب  ــالــ ــطــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــغــــي عـ ــبــ ــنــ يــ
مــعــرفــتــهــا قـــبـــل االنـــتـــظـــام 

فــي الـــدراســـة، إضــافــة إلــى 
الـــــتـــــعـــــريـــــف بــــاألنــــشــــطــــة 
ــج الـــتـــي يــوفــرهــا  ــرامــ ــبــ والــ
الــمــعــهــد لــلــطــلــبــة، والــتــي 
ـــدهــــم عــــلــــى صــقــل  ــاعـ ــســ تــ
ــم وتـــنـــمـــيـــة  ــهــ ــاتــ ــيــ شــــخــــصــ
ــم  ــ ــهــ ــ ــ ــدرات ــ مـــــهـــــاراتـــــهـــــم وقــ
وتـــــهـــــيـــــئـــــتـــــهـــــم لــــلــــحــــيــــاة 

الجامعية.
ــامــــج  ــرنــ ــبــ وتــــضــــمــــن الــ
األول  يومه  فــي  التعريفي 
ــيــــات  ــالــ عــــــــــــددًا مــــــن الــــفــــعــ
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ الــمــبــتــكــرة بـ
ــاز الــــبــــحــــريــــن. كــمــا  ــ ــجــ ــ إنــ
ــدد  ــجــ خـــــــاض الـــطـــلـــبـــة الــ
ــًا يــتــمــثــل بــابــتــكــار  تــــحــــديــ
حـــلـــول فــاعــلــة بــاســتــخــدام 
ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــقــ تــ

المالية »الفنتك«.
ــوم الـــثـــانـــي  ــ ــيــ ــ وفـــــــي الــ
ــئـــة؛  ــج الـــتـــهـــيـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــن بـ ــ مــ
تـــم تــعــريــف الــطــلــبــة على 
األكاديمي  الفريق  أعضاء 
ــي الــمــعــهــد والــســيــاســات  فـ
واإلجــــــــــــــراءات اســــتــــعــــدادًا 
للفصل الدراسي الجديد.

كـــمـــا الـــتـــقـــى الــطــلــبــة 
الــجــدد عـــددا مــن خريجي 
جــامــعــة بــانــجــور وجــامــعــة 
لـــــنـــــدن والـــــــذيـــــــن حـــقـــقـــوا 

نــــــجــــــاحــــــات مــــهــــنــــيــــة فـــي 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ مــــخــــتــــلــــف الـ
ــنـــهـــا؛ مــكــتــب  الـــوطـــنـــيـــة ومـ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة 
الـــوطـــنـــي، بــنــك الــبــحــريــن 
البحرين  وبــنــك  والــكــويــت 
ــــث ألــــقــــى  ــيـ ــ الــــــوطــــــنــــــي، حـ
الــخــريــجــيــن نــصــائــح حــول 
ــم الـــجـــامـــعـــيـــة  ــهــ ــتــ ــربــ ــجــ تــ
وكــيــف ســاهــمــت فــي صقل 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ مــــهــــاراتــــهــــم فــ

العملية.
وفـــــــــــي الـــــــخـــــــتـــــــام، تـــم 
قّيمة  جوائز  على  السحب 
ــال«،  ــبـ ــيـ ــونـ مـــقـــدمـــة مــــن »يـ
وهــــــــو تـــطـــبـــيـــق بـــحـــريـــنـــي 
يــقــدم عـــروض وخــصــومــات 
الجامعة  لطاب  حصرية 
عــلــى مــخــتــلــف الــخــدمــات 

في المملكة.
المؤسسات  قامت  كما 
بإتاحة  المشاركة  المالية 
الــفــرصــة لــلــطــلــبــة الــجــدد 
مصرفية  حــســابــات  بــفــتــح 
وربـــــــطـــــــهـــــــا بـــــالـــــخـــــدمـــــات 
الـــمـــالـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة الـــى 
تــــــقــــــديــــــم الـــــخـــــصـــــومـــــات 
والعروض بأسعار تنافسية. 

للطاب الجامعيين. 

} نجوى األحمد.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  تــرأس 
ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن عــلــي الــبــقــالــي، 
وفــد الــشــركــة الــمــشــارك فــي المؤتمر 
الدولي لأللمنيوم 2022 الذي تنظمه 
وكالة Fastmarkets وتقام فعالياته في 
سبتمبر   15 وحـــتـــى   13 مـــن  الــفــتــرة 
برشلونة،  إنتركونتننتال  في  الجاري 

إسبانيا. 
وشارك البقالي كمتحدث رئيسي 

كبار مسؤولي  مــن  عــدد  إلــى جانب   -
صناعة األلمنيوم - في لجنة النقاش 
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي عــقــدت بــتــاريــخ 14 
ســبــتــمــبــر، حــيــث ســلــط الـــضـــوء على 
العديد من المبادرات المندرجة تحت 
البيئية  للجوانب  ألبا  طريق  خارطة 
والتي تدعم  واالجتماعية والحوكمة 
أهداف مملكة البحرين للوصول إلى 
الــكــربــونــي الــصــفــري بحلول  الــحــيــاد 

عام 2060، ومن بينها مشروع إضافة 
مجمع طاقة رابع بمحطة الطاقة 5 
الــذي من شأنه أن يسهم في خفض 
الدفيئة  الـــغـــازات  انــبــعــاثــات  إجــمــالــي 
النقاش  لجنة  تناولت  وقــد  للشركة. 
القضايا  مــن  عـــدًدا  أيــًضــا  التنفيذية 
الــــمــــهــــمــــة، ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا تــــحــــوالت 
في  الصناعة  توقعات  السوق،  ظروف 
األقــالــيــم الــرئــيــســيــة، واالســتــثــمــارات 

ــة فــــي ظــــل أولــــويــــات  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
خفض الكربون في الصناعة. 

ــارك  ــمـــشـ ــد الــــشــــركــــة الـ ــ ــم وفــ ــ وضــ
الرئيس  مــن  كــا  أيــًضــا  المؤتمر  فــي 
التنفيذي لإلمدادات وليد التميمي، 
بــوريــس  لــلــتــســويــق  اإلداري  الــمــديــر 
ممثلي  ــى  إلــ بـــاإلضـــافـــة  ســانــتــوســي، 
مكتب مبيعات شركة ألبا في زيوريخ، 

سويسرا. 

ال��ل��ج��ن��ة ال���م���وؤق���ت���ة ل��ج��م��ع��ي��ة اأ����ص���ح���اب ال�����ص��ي��دل��ي��ات ت��وا���ص��ل 
ل��ان��ت��خ��اب��ات ���ص��ج��ل��ت  ���ص��ي��دل��ي��ة   60 م���ن  واأك����ث����ر  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا.. 

ان����ط����اق����ة اأع�����م�����ال م���ن���ت���دى »ال����ت����ح����والت اال����ص���ت���رات���ي���ج���ي���ة
وال����ت����اأث����ي����ر ال���م�������ص���ت���ق���ب���ل���ي ل��������دول ال����خ����ل����ي����ج« ف�����ي دب����ي 

 »FEKRA« ص���ولي�درت��ي البح��ري�ن تطل���ق ب�رن��امجه���ا ال�صن���وي�
أطــلــقــت ســـولـــيـــدرتـــي الـــبـــحـــريـــن، إحـــدى 
ــيـــن فــــي الــبــحــريــن  ــتـــأمـ كـــبـــريـــات شــــركــــات الـ
ــة الــتــابــعــة لــمــجــمــوعــة ســولــيــدرتــي  ــركـ ــشـ والـ
تحت  السنوي  برنامجها  مــؤخــرًا  القابضة، 

مسمى »فكرة« للسنة الثانية على التوالي.
ــرة« إحـــــدى مـــبـــادرات  ــكــ ــادرة »فــ ــبــ وتـــعـــد مــ
ســولــيــدرتــي الــتــي تــهــدف إلـــى تنمية مــواهــب 
االبتكار واإلبداع لدى الموظفين، وخلق بيئة 
عــمــل إيــجــابــيــة بــاإلضــافــة إلـــى بــنــاء وإعــــداد 
بما  األقسام  مختلف  في  مستقبلية  قيادات 

يحقق أهداف منظومة العمل المؤسسي. 
ــة  ــوعـ ــمـ وشـــــــــــــارك فـــــــي الـــــبـــــرنـــــامـــــج مـــجـ

مـــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف األقــــســــام 
ــي عــمــلــت عـــلـــى إيـــجـــاد  ــتـ والـــتـــخـــصـــصـــات، الـ
أداء  وتطوير  لتحسين  مبتكرة  وحلول  افكار 
الــشــركــة عــبــر منصة الــبــرنــامــج وذلـــك خــال 
البرنامج  شــمــل  وقـــد  أســابــيــع.  ثمانية  فــتــرة 
االفـــتـــراضـــيـــة  الـــعـــمـــل  ورش  ــن  مــ مـــجـــمـــوعـــة 
الموظفون  قام  التوجيهية، حيث  والجلسات 
المبتكرة  المشاركون بطرح األفكار والحلول 
من  عــدد  من  تتكون  والتي  التحكيم،  للجنة 

المدراء والمسؤولين في الشركة.
عواجي،  محمد  صــرح  المناسبة،  وبهذه 
مــــســــاعــــد الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لـــــوحـــــدة الــــدعــــم 

المؤسسي لشركة سوليدرتي البحرين: »نحن 
المقدمة  واألفكار  البرنامج  بنجاح  فخورون 
والحلول المبتكرة التي اقترحها الموظفون 
المشاركون«. وأضاف: »تسعى الشركة جاهدة 
إلى هندسة وتطوير حلول التأمين الرقمية 
يكون موظفوها جــزًءا من  أن  وتحرص على 
التحديات  لــمــواجــهــة  الــحــلــول  هـــذه  صــنــاعــة 
أن  المقرر  »مــن  أيــًضــا:  وأضــاف  التشغيلية«. 
ينعقد برنامج »فكرة« سنوًيا ليعكس التزامنا 
مهاراتهم  وتنمية  موظفينا،  بتمكين  القوي 
الـــقـــيـــاديـــة، وإشـــــــراك الــمــوظــفــيــن فـــي صنع 

القرار«. } محمد عواجي.

يــنــاقــش مــنــتــدى »الــتــحــوالت 
ــة والـــــتـــــأثـــــيـــــر  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــ ــرات ــ ــتــ ــ االســ
الــمــســتــقــبــلــي لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج«، 
السياسات والخطط المستقبلية 
ــدول الــخــلــيــج ضــمــن فــعــالــيــاتــه  ــ لـ
هارفارد  كلية  نادي  ينظمها  التي 
ــى فــي دبــي  لــألعــمــال لــلــمــرة األولــ
يومي 14 و15 سبتمبر 2022، كما 
يــبــحــث عــبــر جــلــســاتــه الــمــتــنــوعــة 
المرتبطة  والــحــلــول  الــتــحــديــات 
ــن  ــ ــ بــــمــــواضــــيــــع الــــحــــوكــــمــــة واألمـ
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الــــغــــذائــــي والـ
الرقمي  واالقــتــصــاد  واالســتــدامــة 
ــي دول  فــ الـــوطـــنـــيـــة  والــــكــــفــــاءات 

الخليج.
التي  الــرئــيــســيــة  كلمته  وفـــي 
ألــقــاهــا بــحــضــور نــخــبــة مـــن قـــادة 
األعمال والشخصيات األكاديمية 
والـــمـــســـؤولـــيـــن الــحــكــومــيــيــن فــي 
المنطقة، أكد الدكتور نايف فاح 
مــبــارك الــحــجــرف، األمــيــن الــعــام 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
العربية  الخليج  دول  أن  العربية 
ــرزت الــعــديــد مـــن اإلنـــجـــازات  ــ أحــ
والــــنــــجــــاحــــات خــــــال الـــســـنـــوات 
الـــمـــاضـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز اســـتـــقـــرارهـــا 
والــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــلــــــى مــــــعــــــدالت 
نـــمـــو مـــرتـــفـــعـــة، بـــجـــانـــب تــعــزيــز 
االســتــدامــة والــتــنــوع االقــتــصــادي 
والتنمية المجتمعية واالستثمار 
إلــى أن دول  فــي اإلنــســان. مشيرًا 
الخليج العربي العب رئيسي في 
تعزيز المشهد العالمي وال تسهم 

من  العالمي  االقتصاد  في  فقط 
خــــال إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة، ولــكــن 
الطاقة  أســواق  أيضًا في استقرار 

العالمية.
دول  »حـــــقـــــقـــــت  وأضـــــــــــــــــاف: 
الخليج العربية أفضل مراكز وفق 
ــرات الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة،  ــؤشـ مـ
حكومات  حـــرص  يعكس  مــا  وهـــو 
اقتصاداتها  المنطقة على تنمية 
من خال تمكين القطاع الخاص 
لــلــعــب دور أكــبــر فــي اقــتــصــاداتــهــا 

ــادي  ــتــــصــ ــول االقــ ــحــ ــتــ ــادة الــ ــ ــيــ ــ وقــ
وتنوعه، وبالتالي تعزيز االقتصاد 

غير النفطي«. 
وتابع: »لدى المنطقة العديد 
ــة، فــهــي  ــلـ ــائـ ــهـ ــات الـ ــومـ ــقـ ــمـ ـــن الـ مـ
من   %22 مــن  أكــثــر  على  تستحوذ 
صادرات النفط الخام في العالم، 
النفط  مــن  مــخــزون  أكبر  ولديها 
تحتل  كما   ،%32 مــن  أكثر  بنسبة 
المنطقة المركز الثالث في إنتاج 
الغاز الطبيعي والغاز المسال في 

العالم. كما يعد السوق الخليجي 
تنظيمًا  األســـواق  وأكــثــر  أكبر  مــن 
فرص  بالفعل  ولدينا  واستقرارًا. 
كــبــيــرة لــلــتــعــاون بــشــكــل أكــبــر ألن 
الــمــســتــقــبــل مــشــتــرك والــمــصــيــر 

واحد«.
وخــــال كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة، 
ــار صــالــح لـــوتـــاه، رئــيــس نـــادي  أشــ
كــلــيــة هـــارفـــارد لــألعــمــال فــي دول 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
لمجموعة  الــتــنــفــيــذي  والــرئــيــس 

المنتدى  أن  إلــى  القابضة،  لوتاه 
يـــهـــدف إلــــى الــــخــــروج بــتــوصــيــات 
حـــول وضـــع الــســيــاســات واالتــفــاق 
للتنفيذ  قــابــلــة  مــخــرجــات  عــلــى 
المستقبلية  الــســيــاســات  لـــدعـــم 
التعاون بين  للمنطقة من خال 

القطاعين العام والخاص. 
التحوالت  »تتطلب  وأضـــاف: 
الراهنة  العالمية  االستراتيجية 
معًا  والعمل  الخليج  دول  تضافر 
مــــن أجـــــل مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الـــمـــقـــبـــلـــة. وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هـــذا 
الــمــنــتــدى فـــي قـــدرتـــه عــلــى وضــع 
في  للتعاون  الصحيحة  األســـس 
للتحديات،  فــعــالــة  حــلــول  إيــجــاد 
ترسيخ  من  الخليج  دول  وتمكين 
ــيــــة كـــبـــيـــرة  ــوة عــــالــــمــ ــ ــقـ ــ دورهـــــــــــا كـ

للسنوات العشرين القادمة«.
وســيــســتــعــرض خــــال يــومــي 
الــمــنــتــدى عــــدد مـــن أبـــــرز صــنــاع 
دول  فـــي  األعـــمـــال  ورواد  الـــقـــرار 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
شهدتها  التي  الكبيرة  التحوالت 
المنطقة والتركيز على التوجهات 
سريعة  واالقتصادية  االجتماعية 
التطور في دول المجلس. وستتم 
ــات الــنــظــر  ــ ــهـ ــ مـــنـــاقـــشـــة أبـــــــرز وجـ
التحديات  هـــذه  مــثــل  إدارة  حـــول 
الــمــعــقــدة والـــــدروس الــمــســتــفــادة، 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى بـــحـــث وجـــهـــات 
قــدرات  لتنمية  المختلفة  النظر 
ــيـــة فــي  ــنـ ــلـــة الـــوطـ الــــقــــوى الـــعـــامـ

المنطقة. 
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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

P  12

Link

P  1

Link

Link

P  4

Link

37
اخلمي�س 19 �صفر 1444 ـ العدد 12213

Thursday 15th September 2022 - No. 12213

1118
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يف ختام اجلولة 

الثانية لدوري خالد 
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ب�شبب اأن�شطة �شيربانية خبيثة

اأمريكا تفر�ض عقوبات على كيانات اإيرانية

وا�صنطن - وكاالت:

اأم�س  املتحدة،  الواليات  فر�صت   

وكيانات  اأفراد  على  عقوبات  االأربعاء، 

ربطت بينها وبني احلر�س الثوري االإيراين؛ 

اإلكرتونية  باأن�صطة  و�صفته  ما  ب�صبب 

»خبيثة« وا�صتخدام لربامج فدية من جانب 

طهران.

يف  االأمريكية،  اخلزانة  وزارة  واأفادت 

رّد  اإطار  يف  جاءت  العقوبات  باأن  بيان، 

م�صرتك من جانب عدة جهات اأمريكية، من 

بينها وزارتا العدل واخلارجية.

واحلر�س الثوري االإيراين ف�صيل قوي 

اإ�صافة  جتارية،  اإمرباطورية  على  ي�صيطر 

اإىل قوات م�صلحة وجهاز خمابرات، وتّتهمه 

عاملية.  متطرفة  حملة  بتنفيذ  وا�صنطن 

اإنها  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  وقالت 

اأفراد وكيانني  فر�صت عقوبات على ع�صرة 

ب�صبب االأن�صطة االإلكرتونية.

ت�صفري  على  الفدية  برنامج  ويعمل 

بيانات ال�صحايا. وعادة ما يقّدم املهاجمون 

بعمالت  مدفوعات  مقابل  احلّل  لل�صحية 

اأو  االآالف  اإىل مئات  اأن ت�صل  رقمية، ميكن 

حتى ماليني الدوالرات.

فر�صت،  قد  االأمريكية   اخلزانة  وكانت 

وزارة  على  عقوبات   املا�صي،   االأ�صبوع 

ووزير  االإيرانية  واالأمن  اال�صتخبارات 

يف  امل�صاركة  جّراء  االإيراين،  اال�صتخبارات 

االأن�صطة االإلكرتونية �صد  الواليات املتحدة  

ال�صيرباين  الهجوم  بينها  ومن  وحلفائها، 

االأخري على األبانيا. 

ا�شتقبال طلبات تغيري العناوين وت�شحيح بيانات الناخبني

عر�ض جداول الناخبني اليوم وي�شتمر اأ�شبوًعا
حمرر ال�صوؤون االنتخابية:

تفتح املراكز االإ�صرافية باملحافظات االأربع اأبوابها 

عند اخلام�صة من ع�صر اليوم، لعر�س جداول الناخبني 

يف الدوائر االنتخابية، وحتى التا�صعة م�صاًء، ملدة 7 

اأيام متوا�صلة.

االإ�صرافية طلبات  اللجان  اأن ت�صتقبل  املزمع  ومن 

تغيري العناوين وت�صحيح بيانات الناخبني وطلبات 

اإدراج وقيد االأ�صماء واالعرتا�س.

هيئة  رئي�س  عبداهلل حمزة  نواف  امل�صت�صار  وقال 

الت�صريع والراأي القانوين املدير التنفيذي لالنتخابات 

عر�س  باإتاحة  العمل  �صتوا�صل  اللجنة  اإن   2022

جداول الناخبني ب�صكل اإلكرتوين على املوقع الر�صمي 

من  الناخبني  متكني  بهدف  vote.bh؛  لالنتخابات 

طلبات  وتقدمي  االنتخابية،  دوائرهم  عن  اال�صتعالم 

تغيري وت�صحيح بياناتهم.

باملحافظات  االأربعة  املراكز  اأن  بالذكر  اجلدير 

خولة  مدر�صة  ومقرها  العا�صمة  هي: جلنة حمافظة 

ومقرها  املحرق  حمافظة  جلنة  للبنات،  الثانوية 

جلنة  للبنني،  الثانوية  اخلليفية  الهداية  مدر�صة 

االإعدادية  يرثب  مدر�صة  ومقرها  ال�صمالية  املحافظة 

مدر�صة  ومقرها  اجلنوبية  املحافظة  جلنة  للبنات، 

امل�صتقبل االبتدائية للبنات.

�شندوق »�شفاء« يوفر العالج املّجاين للمواطنني.. »الأعلى لل�شحة«:

تطبيق »ال�شمان ال�شحي« مطلع 2023
عبا�س ر�صي:

ك�صف رئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة عن بدء 

التطبيق الفعلي مل�صروع ال�صمان ال�صحي للمواطنني واالأجانب مطلع العام املقبل 2023، على 

اأن يتم ا�صتكماله بحلول العام 2024.

»نتوا�صل«،  مبادرة  اإطالق  لل�صحافيني على هام�س  ت�صريحات  ال�صيخ حممد -يف  واأ�صار 

بالتعاون مع مراكز الرعاية ال�صحية االأولية و�صركة زين البحرين وجمعية ال�صم البحرينية- 

اإىل اأن م�صروع ال�صمان ال�صحي للمواطنني �صتتوىّل احلكومة تطبيقه عرب �صندوق »�صفاء« الذي 

متّوله احلكومة؛ لتوفري العالج املجاين للمواطنني.

واملقيمني،  لالأجانب  االأ�صا�صية  ال�صحية  اخلدمات  تغطية  يف  التاأمني  �صركات  دور  وعن 

ال�صمان  م�صروع  اإدارة  �صتتوىّل  التاأمني  �صركات  اأن  لل�صحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  اأو�صح 

ال�صحي اخلا�س باالأجانب واملقيمني، عرب طرح منتج تاأميني موّحد �صيلغي ر�صوم الـ72 ديناًرا 

اخلا�صة بالتغطية االأ�صا�صية يف املراكز ال�صحية احلكومية، اإذ �صيكون رّب العمل ملزًما بالتاأمني 

على العامل االأجنبي وعائلته لدى �صركات التاأمني املرخ�صة يف البحرين.

امللك وويل العهد تلقيا التهاين يف اليوم العاملي للدميقراطية

 نقلة نوعية للم�شرية الدميقراطية يف البحرين

رًدا على ما اأُثري ب�شاأن وقف عالوة الغالء عنهم.. التنمية الجتماعية:

مدّربو ال�شياقة لي�شوا من فئة حمدودي الدخل

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

زينل  فوزية  من  تهنئة  برقيتي  املعظم، 

رئي�صة جمل�س النواب، ومن علي ال�صالح 

اإىل  فيها  رفعا  ال�صورى،  جمل�س  رئي�س 

املقام ال�صامي اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة 

مبنا�صبة  التهاين  خال�س  املعظم  امللك 

اليوم العاملي للدميقراطية.

النواب  جمل�س  رئي�صة  واأكدت 

اإجنازات  من  حتقق  ما  اأن  برقيتها  يف 

امللك  جاللة  قيادة  ظل  يف  البحرين 

الكرمية  جاللته  ورعاية  وبدعم  املعظم، 

انطالقة  منذ  الت�صريعية  لل�صلطة 

ال�صاملة  التنموية  االإ�صالحية  امل�صرية 

للم�صرية  نوعية  نقلة  �صّكل  وامل�صتدامة، 

من  البحرين،  مملكة  يف  الدميقراطية 

تعزز  التي  الرفيعة  املبادئ  تبنيها  خالل 

اأ�ص�س  وبناء  واملوؤ�ص�صات،  القانون  دولة 

د�صتورية ع�صرية وح�صارية انبثقت من 

اإيذاًنا بتد�صني عهد  الوطني  العمل  ميثاق 

واحلياة  ال�صيا�صي  االإ�صالح  من  جديد 

ال�صمو  �صاحب  تلقى  كما  الدميقراطية. 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقيتي 

تهنئة من رئي�صة جمل�س النواب ورئي�س 

جمل�س ال�صورى.

وزارة  اأو�صحت 

االجتماعية،  التنمية 

حول  اأثري  ما  ب�صاأن 

الدعم  �صرف  وقف 

الغالء(  )عالوة  املايل 

ال�صياقة،  مدّربي  عن 

طلب  اإيقاف  اأن 

املايل  الدعم  ا�صتحقاق 

وجود  ات�صاح  عند  يتم  م�صتفيد  اأّي  عن 

بح�صوله  للوزارة  ُيدِل  ومل  لديه  دخل 

الوزارة  تتخذ  وعليه  الدخل،  هذا  على 

الدعم  �صرف  باإيقاف  الالزمة  االإجراءات 

املايل )عالوة الغالء(، وذلك وفق االأنظمة 

والقوانني املعمول بها. وبّينت الوزارة اأنه 

قد ُعر�س مو�صوع اأ�صحاب املهن )ومنهم 

املعنية  اللجنة  على  ال�صياقة(  مدّربو 

ومتت  املايل،  بالدعم 

وفق  اأو�صاعهم  درا�صة 

والقرارات  القوانني 

ذات العالقة.

وقد تاأكد للجنة اأنه 

يف  العمل  انتظام  بعد 

ال�صياقة  مدّربي  مهنة 

حتديات  وانتهاء 

لل�صاعة  املادية  القيمة  وحتديد  اجلائحة، 

مدخول  معدل  فاإن  الواحدة،  التدريبية 

مدّرب ال�صياقة ال يقع �صمن فئة حمدودي 

الدخل امل�صتحقني للدعم املايل.

االجتماعية  التنمية  وزارة  واأكدت 

كافة،  الفئات  م�صلحة  على  حر�صها 

اأّي قرار ب�صاأن  اتخاذ  الدقة قبل  وحتّريها 

ا�صتحقاق اأّي م�صاعدة اجتماعية.

 ال�شيخ حممد بن عبداهلل

ويل العهد رئي�س الوزراء جاللة امللك

ح�شود غفرية تتابع الوداع الأخري يف لندن

نقل جثمان امللكة اإليزابيث من باكنغهام للربملان
لندن - وكاالت:

وهاري،  وليام  االأمريان  وجناله  ت�صارلز  امللك  تقّدم   

وعدد من كبار اأفراد العائلة املالكة، موكًبا مهيًبا لنقل نع�س 

امللكة اإليزابيث، اأم�س، يف رحلته االأخرية من ق�صر بكنجهام 

اإىل الربملان.

اأحدث  وجتّمعت ح�صود غفرية يف و�صط لندن لت�صهد 

املدفعية  طلقات  انطلقت  حني  يف  امللكة،  تاأبني  يف  مرا�صم 

ودقت �صاعة بيج بن حتية للملكة التي توفيت عن 96 عاًما 

النع�س على منت عربة مدفع من  املا�صي.  وُنقل  االأ�صبوع 

والتاج  امللكي  بالعلم  امللكية وهو مغّطى  اخليالة  مدفعية 

االإمرباطوري، على و�صادة واإكليل من الزهور، وبداأ رحلة 

اإىل قاعة و�صتمن�صرت،  الق�صر عرب و�صط لندن  متمّهلة من 

حيث �صي�صّجى النع�س مك�صوًفا الأربعة اأيام. ووراء النع�س 

اآن واالأمريان  االأمرية  واإخوته؛  ت�صارلز  امللك  �صار  مبا�صرة 

العائلة امللكية ت�شري خلف جثمان امللكة اإليزابيث يف لندناآندور واإدوارد.

قانون البيئة اجلديد يدخل حّيز التنفيذ اليوم

منح ال�شالحية باإزالة فورية للمخالفات ووقف الن�شاط
حمرر ال�صوؤون املحلية:

عن  بدياًل  ليكون  اليوم،  التنفيذ  حّيز  اجلديد  البيئة  قانون  دخل 

القانون ال�صابق ال�صادر منذ العام 1996.

للبيئة يف منح  االأعلى  املجل�س  القانون اجلديد من �صالحيات  وزاد 

امل�صروعات  اأو  املن�صاآت  اأو  االأن�صطة  جميع  لت�صمل  البيئية،  الرتاخي�س 

اإ�صافة  اأو  تطوير  اأو  تعديل  جمّرد  على  منها  اقت�صر  ما  اأو  اجلديدة، 

مل�صروعات قائمة �صبق الرتخي�س لها، ف�صاًل عن احلق يف طلب البيانات 

اأو املعلومات اأو امل�صتندات، اأو اإجراء الدرا�صات التي يراها �صرورية من 

اأّي جهة متار�س ن�صاًطا اأو ت�صرع فيه قد يوؤّدي اإىل تلوث اأو تدهور البيئة.

وا�صتحدث القانون اجلديد اإن�صاء ال�صندوق الوطني حلماية البيئة، 

اأو  غرامات  اإىل  باالإ�صافة  العامة،  امليزانية  من  مبالغ  له  �س  تخ�صّ اإذ 

تعوي�صات االأ�صرار التي ت�صيب البيئة.

ومنح القانون اجلديد الرئي�س التنفيذي للمجل�س االأعلى للبيئة عند 

املخالف ووقف  الفور على نفقة  املخالفة على  اإزالة  ال�صرورة �صالحية 

بتعّدد  املخالفات  وتتعّدد  العقوبات،  بع�س  ت�صديد  عن  ف�صاًل  الن�صاط، 

اجلرائم، كما تت�صاعف العقوبات يف حالة العود اإىل ارتكابها.
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امللك املعظم يهنئ رئي�س جمهورية 

كو�ستاريكا بذكرى اال�ستقالل

عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  بعث ح�صرة �صاحب 

فخامـة  اإىل  تهنئة  برقية  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

جمهورية  رئي�س  روبلز  ت�صافي�س  رودريغو  الرئي�س 

كو�صتاريكا، وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامته بهذه املنا�صبة الوطنية.

امللك املعظم يهنئ رئي�س جمهورية 

ال�سلفادور بذكرى اال�ستقالل

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة 

جمهورية  رئي�س  اأبوكيلة  جنيب  الرئي�س  فخامة  اإىل 

ال�صلفادور، وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامته بهذه املنا�صبة الوطنية.

امللك املعظم يهنئ رئي�س جمهورية 

نيكاراغوا بذكرى اال�ستقالل

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة 

رئيـ�س  �صافيدرا  اأورتيجـا  دانيـل  الرئيـ�س  فخامـة  اإىل 

ا�صتقالل  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك  نيكاراغـوا،  جمهوريـة 

بالده.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامته بهذه املنا�صبة الوطنية.

امللك املعظم يهنئ رئي�س جمهورية 

جواتيماال بذكرى اال�ستقالل

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 

جواتيماال،  جمهوريـة  رئي�س  غياماتي  األيخاندرو 

جاللته  واأعرب  بالده،  ا�صتقالل  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

بهذه  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف 

املنا�صبة الوطنية.

جاللة امللك املعظم يهنئ رئي�سة 

جمهورية هندورا�س بذكرى اال�ستقالل

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة 

اإىل زيومارا كا�صرتو رئي�صة جمهوريـة هندورا�س، وذلك 

مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالدها.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامتها بهذه املنا�صبة الوطنية.

القائد العام ووزير املالية يبحثان التعاون والتن�سيق امل�سرتك

القائد العام يوؤكد اأهمية ا�ستدامة تطوير املوؤ�س�سات الطبية

��شتقبل �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة 

�ل�شيخ  �لبحرين، �م�س �لأربعاء،  �لعام لقوة دفاع  �لقائد 

و�لقت�شاد  �ملالية  وزير  خليفة  �آل  خليفة  بن  �شلمان 

�لوطني.

بوزير  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  ورحب  

عدد  بحث  �للقاء  خالل  ومت  �لوطني،  و�لقت�شاد  �ملالية 

و�لتن�شيق  �لتعاون  مبجالت  �ملتعلقة  �ملو�شوعات  من 

�لقائم بني قوة دفاع �لبحرين ووز�رة �ملالية و�لقت�شاد 

�لوطني.

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري  ا�صتقبل 

القائد العام لقوة دفاع البحرين، ام�س االأربعاء، الفريق طبيب 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ 

لل�صحة.

وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئي�س 

االأعلى  املجل�س  يقدمه  مبا  م�صيًدا  لل�صحة،  االأعلى  املجل�س 

والرعاية  الطبية  اإدارة اخلدمات  لل�صحة من جهود طيبة يف 

الذي  امل�صتمر  باالهتمام  منوًها  البحرين،  مملكة  يف  ال�صحية 

يوليه املجل�س يف ا�صتدامة تطور املوؤ�ص�صات واالأنظمة الطبية 

وحت�صني جودتها ملواكبة التحديث يف هذا املجال احليوي مبا 

يخدم املواطن واملقيم.

لدى م�ساركته يف االجتماع اخلام�س والع�سرين لوزراء البلديات اخلليجيني

املبارك يبحث التعاون امل�سرتك مع وزيرة املناخ والبيئة االإماراتية
املبارك  نا�صر  بن  وائل  املهند�س  اأكد 

على  والزراعة  البلديات  �صوؤون  وزير 

مملكة  بني  تربط  التي  االأخوية  العالقات 

البحرين ودولة االإمارات العربية املتحدة 

امل�صرتك  التعاون  ي�صهده  وما  ال�صقيقة، 

بني البلدين من تطور ومناء على املجاالت 

كافة ومبختلف امل�صتويات، منوًها بحر�س 

العالقات  مبتانة  قدًما  الدفع  على  اململكة 

اآفاق  نحو  ال�صقيقني  البلدين  جتمع  التي 

اأرحب. 

عقده  الذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الوزير مع مرمي بنت �صعيد حارب املهريي 

بدولة  والبيئة  املناخي  التغري  وزيرة 

على  وذلك  ال�صقيقة،  العربية  االإمارات 

اخلام�س  االجتماع  يف  م�صاركته  هام�س 

والع�صرين لوزراء البلديات بدول جمل�س 

الذي عقد  العربية  لدول اخلليج  التعاون 

باململكة  الريا�س  العا�صمة  يف  موؤخًرا 

العربية ال�صعودية ال�صقيقة. 

املبارك  رحب  االجتماع،  بداية  ويف 

املرافق،  والوفد  االإماراتية  بالوزيرة 

موؤكًدا احلر�س على اال�صتمرار يف تعزيز 

التعاون مع دولة االإمارات العربية املتحدة 

انبعاثات  تقليل  جهود  لدعم  ال�صقيقة 

الغازات وحت�صني الواقع البيئي من خالل 

ا�صرتاتيجيات الت�صجري، وذلك باال�صتفادة 

من خربات وجتارب كال البلدين ال�صقيقني.

البحرين  اأن مملكة  اإىل  املبارك  واأ�صار 

التعامل  ل�صمان  مبادرات  عدة  و�صعت 

الواقع  وحت�صني  املناخ  تغري  مع  االأمثل 

العاملية  اجلهود  اإطار  يف  وذلك  البيئي، 

هذا  يف  مرحًبا  املجال،  هذا  يف  املبذولة 

دولة  مع  التعاون  من  باملزيد  ال�صدد 

ال�صقيقة  املتحدة  العربية  االإمارات 

وال�صعي لال�صتفادة من جتاربها الناجحة 

يف هذا املجال.

وبنينّ املبارك جهود مملكة البحرين يف 

خالل  من  املناخي  التغري  مكافحة  جمال 

والتي  الت�صجري  خطة  تنفيذ  على  العمل 

البالد  يف  االأ�صجار  عدد  مل�صاعفة  تهدف 

اأ�صجار  زيادة  مع   ،2035 العام  بحلول 

اأهداف  بح�صب  مرات  اأربع  مبعدل  القرم 

ب�صاأن  االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية 

العمل  جانب  اإىل   ،)cop26( املناخ  تغري 

اإىل  الغازات و�صواًل  انبعاثات  تقليل  على 

العام  بحلول  ال�صفري  احلياد  حتقيق 

هذا  يف  املبادرات  من  وغريها   2060

املجال. 

�صعيد  بنت  مرمي  اأكدت  جانبها،  من 

املناخي  التغري  وزيرة  املهريي  حارب 

والبيئة يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

ال�صراكة  توطيد  على  احلر�س  ال�صقيقة 

التغري  ملف  يف  البحرين  مملكة  مع 

املناخي، متطلعة اإىل تعزيز اآفاق التعاون 

هذا  يف  ال�صقيقني  البلدين  بني  والتن�صيق 

املجال مبا يحقق م�صاحلهما امل�صرتكة.

رئي�س اجلمارك ي�سارك باجتماع هيئة االحتاد اجلمركي بدول »التعاون«

مناق�سة ا�ستكمال ما تبقى من خطوات لقيام االحتاد اجلمركي اخلليجي

�صارك ال�صيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك 

اجلمركي  االحتاد  لهيئة  والع�صرين  التا�صع  االجتماع  يف 

اإدارة  ملجل�س  االأول  واالجتماع  التعاون،  جمل�س  بدول 

هيئة االحتاد اجلمركي، والذي عقد يف مقر االأمانة العامة 

بالريا�س.

املدرجة  املوا�صيع  ومت خالل االجتماع بحث عدد من 

ب�صاأن  العامة  االأمانة  مذكرة  اأهمها  االأعمال  جدول  على 

اجلمركي  االحتاد  لقيام  خطوات  من  تبقى  ما  ا�صتكمال 

وفق برنامج زمني حمدد قبل نهاية عام 2024، واللقاء 

والقطاع  اجلمركي  االحتاد  هيئة  بني  الثامن  امل�صرتك 

اخلا�س.

كما تطرق االجتماع اإىل عدد من املحا�صر التي ت�صمنت 

التعاون،  جمل�س  لدول  املوحد  اجلمركي  القانون  جلنة 

باالإ�صافة  االآيل،  واحلا�صب  اجلمركية  االإجراءات  وجلنة 

اإذ  اخلليجي،  املعتمد  االقت�صادي  امل�صغل  عمل  فريق  اإىل 

التو�صيات  من  عددا  اجلمركي  االحتاد  هيئة  اأ�صدرت 

جلنه  الأع�صاء  ورفعها  االجتماعات  حما�صر  واعتماد 

التعاون املايل.

وهناأ رئي�س اجلمارك، �صهيل بن حممد ابامني حمافظ 

هيئة الزكاة وال�صريبة واجلمارك مبنا�صبة تعيينه رئي�ًصا 

النجاح  له  متمنًيا  اجلمركي،  االحتاد  هيئة  اإدارة  ملجل�س 

لدول جمل�س  اجلمركي  العمل  م�صلحة  فيه  ملا  والتوفيق 

التعاون.

�صكره  عن  اجلمارك  رئي�س  اأعرب  اخلتام،  ويف 

واالعداد  اال�صتقبال  ح�صن  على  العامة  لالأمانة  وتقديره 

املجل�س وجهودهم  اأع�صاء  بجهود  م�صيًدا  االجتماع،  لهذا 

امللحوظة لتطوير العمل اجلمركي بدول جمل�س التعاون، 

يخدم  والتن�صيق مبا  التعاون  نحو  ال�صعي  اأهمية  موؤكًدا 

امل�صلحة امل�صرتكة.

»االأعلى للبيئة«: �سريان 

قانون البيئة اجلديد اليوم

القانون  االأعلى للبيئة �صريان تطبيق  اأعلن املجل�س 

من  ابتداًء  وذلك  البيئة،  ب�صاأن   2022 ل�صنة   )7( رقم 

اليوم اخلمي�س.

البيئة  قانون  اأن  للبيئة  االأعلى  املجل�س  واأو�صح 

اجلديد يهدف اإىل حماية البيئة وم�صادرها من االأن�صطة 

التلوث  م�صببات  على  ت�صتمل  التي  كافة  واملمار�صات 

والتدهور البيئي والتنوع البيولوجي، والعمل على منع 

البيئة  تدهور  ووقف  اأ�صكاله  بجميع  التلوث  ومكافحة 

من خالل اخلطط وال�صيا�صات الالزمة للمحافظة عليها 

توؤدي  التي  االأن�صطة  عن  والناجمة  ال�صارة  االآثار  من 

البحرية والربية  البيئة  اأو  باالإن�صان  ال�صرر  اإحلاق  اإىل 

واجلوية، كما يهدف اإىل املحافظة على املوارد الطبيعية 

والتنوع  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  ي�صمن  وتنميتها مبا 

االأحيائي داخل احلدود االإقليمية ململكة البحرين.

ولفت املجل�س االأعلى للبيئة اإىل اأن القانون اجلديد 

الذي  الدوؤوب  للعمل  نتاجا  جاءت  مادة   125 يت�صمن 

عكف عليه امل�صهمون يف حتديث م�صروع قانون البيئة، 

التنفيذية  ال�صلطتني  بني  املثمر  التعاون  خالل  ومن 

والت�صريعية، داعًيا اجلهات ذات العالقة بال�صاأن البيئي 

اأجل  من  التكاتف  من  املزيد  اإىل  واالأفراد  وال�صركات 

من  املرجوة  االأهداف  وحتقيق  البيئي  بالعمل  االرتقاء 

وراء تطبيق قانون البيئة اجلديد.
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ملتابعة الن�صرة االقت�صادي وجه كامريتك نحو �صعار امللحق االقت�صادي

10
�سركات التاأمني تتوىل تغطية اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية للأجانب واملقيمني

»الأعلى لل�سحة«: ال�سمان ال�سحي يدخل حّيز التنفيذ مطلع 2023

حت�صني  اإلـى  يهـدف  �صـامل  �صحي  �صمان  نظام  تطبيق  اأن  ال�صيخ  واأكد 

تقديــم خدمــات �صحية متكاملة، وم�صتدامة، وذات جودة عالية، باال�صتخدام 

االأمثل للموارد املتاحة، ويجعل القطاع ال�صحي قـادًرا علـى جتاوز التحديات 

املتمثلة فـي النمو ال�صكاين املت�صارع ومـا يرتتـب من زيادة يف ال�صرف علـى 

اخلدمات ال�صحية.

القطاع  ا�صرتاتيجيات  بر�صم  -املعني  لل�صحة  االأعلى  املجل�س  ويجري 

ال�صحي- اجتماعات ماراثونية مع �صركات التاأمني من اأجل حتديد �صقف احلد 

االأدنى للتغطية االإلزامية للمنتج للتاأميني اخلا�س مب�صروع ال�صمان ال�صحي.

نحو  اجلديد  ال�صحي  ال�صمان  مل�صروع  �صيخ�صع  ر�صمية،  لبيانات  ووفًقا 

التغطية  نظام  يف  م�صجلون  غالبيتهم  البحرين،  يف  مقيم  اأجنبي  األف   720

اإذ  �صنوية،  ر�صوًما  ديناًرا   72 يفر�س  الذي  ال�صحة  لوزارة  التابع  االأ�صا�صي 

يتوقع اأن يتجاوز اإ�صهام م�صروع التاأمني ال�صحي على االأجانب الـ52 مليون 

يف  التاأمني  �صوق  يف  اجلديدة  التاأمينية  للأق�صاط  اإ�صهام  اأدنى  وهو  دينار، 

البحرين.

 وي�صتهدف م�صروع ال�صمان االإلزامي على االأجانب واملقيمني متهيَد الطريق 

خلطة تاأمني م�صتدامة للمقيمني االأجانب لتحويل ثقافة االعتماد على اخلدمات 

ذاتًيا، وبناء برنامج  تاأمني �صحي �صامل وممّول  اإىل نظام  ال�صحية احلكومية 

تاأمني �صحي خا�صع للرقابة ويربط جميع املر�صى الوافدين مبقدمي الرعاية 

بيانات  قاعدة  خلل  من  اخلا�س،  القطاع  يف  اخلدمات  وم�صرتي  ال�صحية 

مركزية.

وطرح املجل�س االأعلى لل�صحة، االإثنني املن�صرم، مناق�صة لتعيني اأخ�صائيني 

يف اقت�صاديات ال�صحة وتقدم للمناق�صة �صركة )Milliman LLC( بعطائها 

الوحيد، والذي بلغت قيمته 850 األف دينار.

�صركة  املا�صي  مايو  مطلع  مطلع  لل�صحة  االأعلى  املجل�س  عنّي  اأن  و�صبق   

ال�صحي  ال�صمان  تطبيق  من  االأوىل  املرحلة  مهام  الإدارة  البحرين«  »اأيون 

مرحلة  اجلاري  العام  مطلع  ال�صحة  وزارة  بداأت  اإذ  االأجانب،  على  االإلزامي 

االأولية،  الرعاية  ومراكز  للم�صت�صفيات  الذاتي  للت�صيري  التجريبي  التطبيق 

االإ�صرافية على تطبيق نظام ال�صمان  االأعلى لل�صحة اجلهة  و�صيكون املجل�س 

ال�صحي وا�صتكمال االإجراءات والتدابري اللزمة ل�صمان �صهولة احل�صول على 

اخلدمات ال�صحية.

ت�سوير: عبدعلي قربان الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل

ت�سوير: عبدعلي قربان

عبا�س ر�صي:

ك�صف رئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة، الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، عن بدء التطبيق الفعلي م�صروع 

ال�صمان ال�صحي للمواطنني واالأجانب مطلع العام املقبل 2023 على اأن يتم ا�صتكماله بحلول العام 2024.

واأ�صار ال�صيخ حممد - يف ت�صريحات لل�صحافيني على هام�س اإطالق مبادرة »نتوا�صل« بالتعاون مع مراكز الرعاية 

ال�صحية االأولية و�صركة زين البحرين وجمعية ال�صم البحرينية - اأن م�صروع ال�صمان ال�صحي للمواطنني �صتتوىل احلكومة 

تطبيقه عرب �صندوق »�صفاء« الذي متّوله احلكومة لتوفري العالج املجاين للمواطنني.

االأعلى  املجل�س  رئي�س  اأو�صح  واملقيمني،  لالأجانب  االأ�صا�صية  ال�صحية  تغطية اخلدمات  التاأمني يف  �صركات  وعن دور 

اإدارة م�صروع ال�صمان ال�صحي اخلا�س باالأجانب واملقيمني عرب طرح منتج تاأميني  التاأمني �صتتوىل  اأن �صركات  لل�صحة 

موحد �صيلغي ر�صوم الـ72 ديناًرا اخلا�صة بالتغطية االأ�صا�صية يف املراكز ال�صحية احلكومية، اإذ �صيكون رّب العمل ملزًما 

بالتاأمني على العامل االأجنبي وعائلته لدى �صركات التاأمني املرخ�صة يف البحرين.

ولفت ال�صيخ حممد اأن �صندوق ال�صمان ال�صحي »�صفاء« �صيتوىل نظام متويل رعاية �صحية م�صتدامة للمواطنني يف 

مملكة البحرين واأداء املهام املحددة وفًقا لقانون ال�صمان ال�صحي، الفتًا اأن ال�صندوق �صيقوم بالتعاقد مع مزّودي اخلدمة 

ل�صراء اخلدمات ح�صب الرزم ال�صحية االإلزامية واالختيارية.

بالتعاون مع مراكز الرعاية ال�سحية الأولية وجمعية ال�سم البحرينية

»زين البحرين« ُتطلق مبادرة »نتوا�سل« للتطبيب بلغة الإ�سارة

املركز  تد�صني  »اأن  حممد  ال�صيخ  واأكد 

مراكز  يف  االإ�صارة  بلغة  للتطبيب  املرئي 

اخلدمة  وهي  االأولية،  ال�صحية  الرعاية 

ال�صحية االأوىل من نوعها يف مملكة البحرين 

تاأتي  والتي  ال�صمع،  و�صعاف  ال�صم  لفئة 

بالتعاون امل�صرتك بني مراكز الرعاية ال�صحية 

االأولية و�صركة زين البحرين وجمعية ال�صم 

ال�صم  فئة  احتياجات  لتلبي  البحرينية، 

التوا�صل  تعزيز  خلل  من  ال�صمع  و�صعاف 

الفّعال مع االأطباء والكوادر ال�صحية«.

لل�صحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  واأعترب 

الروؤى  يج�صد  اخلدمة  هذه  تد�صني  »اأن 

والتوجهات الداعمة للقطاع ال�صحي حل�صرة 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البلد  ملك  خليفة 

امللكي  ال�صمو  امل�صتمرة من �صاحب  واملتابعة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل«.

كافة  بني  الوثيق  التعاون  باأهمية  ونّوه 

اخلا�س  القطاع  من  املجتمع  موؤ�ص�صات 

التي  االأهداف  حتقيق  يف  املدين  واملجتمع 

تتطلّع اإليها اململكة مبختلف قطاعاتها الهاّمة 

هذه  ميّيز  ما  وذلك  ال�صحي،  القطاع  ال�صيما 

ال�صم  لفئة  اليوم  تد�صينها  مّت  التي  اخلدمة 

مهمة  حمطة  ُتعترب  والتي  ال�صمع،  و�صعاف 

املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  لت�صهيل  ومميزة 

لهذه الفئة يف مراكز الرعاية ال�صحية االأولية.

من جانبه، قال الع�صو املنتدب يف �صركة 

»تفخر  العابدين:  زين  حممد  البحرين  زين 

الرعاية  مراكز  مع  بالتعاون  البحرين  زين 

البحرينية  ال�صم  وجمعية  االأولية  ال�صحية 

االإ�صارة،  الإطلق املركز املرئي للتطبيب بلغة 

زين  �صركة  دور  تعزيز  اإىل  يهدف  والذي 

البحرين الريادي كال�صركة املبتكرة يف جمال 

االت�صال«.

 وتابع: »اإن ال�صركة �صتقدم خمتلف اأنواع 

الدعم لتمكني فئة ال�صم من الو�صول اإىل جميع 

مبادرة  »اأّن  �صهولة«، مو�صًحا  بكل  اخلدمات 

»نتوا�صل« تعك�س ا�صرتاتيجية زين البحرين 

للتنوع وال�صمولية، والتي هي مكون رئي�صي 

وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  املعايري  من 

ا�صرتاتيجية  حتت  يندرج  وهذا  ال�صركات، 

ال�صركة لتنظيم اأن�صطة ومبادرات تكنولوجية 

ت�صهم يف تعزيز املنظومة ال�صحية باململكة«.

الرئي�س  باأعمال  القائم  اأكدت  جهتها  من 

االأولية  ال�صحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي 

اأهمية  على  �صويطر  را�صد  لولوة  الدكتورة 

ال�صمع  و�صعاف  ال�صم  لفئة  الكلي  الدمج 

توفري  الواعي من خلل  البحرين  يف جمتمع 

اإىل  الفتًة  املتقدمة،  التكنولوجيا  وا�صتخدام 

من  احتياجاتهم  �صتلبي  اخلدمة  هذه  اأن 

والكوادر  االأطباء  مع  املبا�صر  التوا�صل  خلل 

ل�صركة  �صكرها  بالغ  عن  معربة  ال�صحية، 

البحرينية  ال�صم  وجمعية  البحرين  زين 

التي تعك�س  على دعمهم تد�صني هذه اخلدمة 

ال�صراكة املجتمعية وحب العمل بروح الفريق 

الواحد لتحقيق التطلعات املرجّوة مبا ي�صب 

يف �صالح الوطن واملواطن.

حمرر ال�صوؤون االقت�صادية:

االأولية  االإ�صارة  بلغة  للتطبيب  »نتوا�صل«  مبادرة  البحرين  زين  �صركة  اأطلقت   

بالتعاون مع مراكز الرعاية ال�صحية االأولية وجمعية ال�صم، وتهدف املبادرة لتعزيز 

من  وذلك  االت�صال،  جمال  يف  مبتكرة  ك�صركة  الريادي  البحرين  زين  �صركة  دور 

خالل تقدميها خمتلف اأنواع الدعم لهذا املركز؛ لتمكني فئة ال�صم و�صعاف ال�صمع من 

الو�صول اإىل جميع اخلدمات بكل �صهولة.

اأّكد رئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة، الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

اأف�صل  لتقدمي  البحرين ت�صعى دائماً  اأن مملكة  اأم�س -  - خالل موؤمتر �صحفي عقد 

اخلدمات ال�صحية والعالجية جلميع اأفراد املجتمع مبا ُي�صهم يف رفع م�صتوى القطاع 

ال�صحي، ال�صيما من خالل فتح اآفاًقا اأو�صع للتكامل بني القطاعني العام واخلا�س، وذلك 

يف اإطار اجلهود املبذولة ملوا�صلة و�صع نظام �صحي ي�صتند اإىل اأف�صل املعايري العاملية 

ويعزز من جودة احلياة. 
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/978588/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/978519/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12213/pdf/INAF_20220915021401255.pdf
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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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مبنا�سبة اليوم الدويل للدميقراطية.. زينل:

البحرين تعي�ش اأزهى ع�سورها الدميقراطية 

مبنا�سبة اليوم الدويل للدميقراطية.. نواب و�سوريون:

 اإجنازات متوا�سلة وم�ستقبل زاهر يف ظل امل�سرية الدميقراطية

جمل�ش التعليم العايل ووزارة ال�سحة يعقدان لقاًء حول مبادرة اجلامعات املعززة لل�سحة

عرب امل�ساركة ال�سيا�سية الفاعلة �سمن املوؤ�س�سات الد�ستورية.. ال�سالح:

البحرين قدمت منوذًجا ح�سارًيا للممار�سات الدميقراطية

عبداهلل  بنت  فوزية  رفعت 

اأ�صمى  النواب  جمل�س  رئي�صة  زينل 

املقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامي 

اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�صى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

مبنا�صبة اليوم الدويل للدميقراطية 

من  ع�صر  اخلام�س  ي�صادف  الذي 

�صهر �صبتمرب من كل عام.

النواب  جمل�س  رئي�صة  ولفتت 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  برقيتها  يف 

تعي�س اأزهى ع�صورها الدميقراطية 

ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  ظل  يف 

امللك  جلاللة  الإ�صالحي  وامل�صروع 

البالد  ت�صهده  ما  اأن  موؤكدة  املعظم، 

جتربتها  يف  متقدمة  خطوات  من 

لالأهداف  ثمرة  لهو  الدميقراطية 

والتالحم  امل�صرتكة  وامل�صاعي 

يف  وقيادته  ال�صعب  بني  ما 

واأهداف  مبادئ  وتر�صيخ  �صيانة 

مبادئ  تعزيز  خا�صة  الدميقراطية، 

التعددية  واإقرار  الن�صان  حقوق 

احلقوق  ودعم  وامل�صاواة  والعدالة 

دولة  يف  العامة  واحلريات 

املوؤ�ص�صات والقانون.

اىل  تهنئة  برقية  رفعت  كما 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

توليه  مبا  م�صيدة  الوزراء،  جمل�س 

على  حر�س  من  املوقرة  احلكومة 

الدميقراطية وحقوق  تعزيز مبادئ 

البناء  التعاون  الن�صان ومن خالل 

هذا  يف  الت�صريعية  ال�صلطة  مع 

املجل�س  حر�س  موؤكدة  ال�صدد، 

النيابي على ممار�صة دوره الرقابي 

�صيانة  اأجل  من  والت�صريعي 

التي  الت�صريعات  وتطوير  وتعزيز 

العامة  واحلريات  احلقوق  تنظم 

الدميقراطية  القيم  �صاأن  من  وترفع 

الإن�صانية  وحقوق  والتعددية 

الوطن  ورفاهية  تقدم  اأجل  من 

واملواطن.

فاطمة �صلمان: 

هناأ عدد من اأع�صاء جمل�صي ال�صورى والنواب؛ �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املعظم، 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 

الدويل  اليوم  الوزراء، مبنا�صبة  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

للدميقراطية الذي ي�صادف اخلام�س ع�صر من �صبتمرب من 

التي  وامل�صتمرة  املتوا�صلة  بالإجنازات  م�صيدين  عام،  كل 

ت�صهدها امل�صرية الدميقراطية مبملكة البحرين يف ظل عهد 

جاللة امللك املعظم.

النهج  اأن  فخرو  جمال  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  اأكد  اإذ 

الذي خطته ال�صيا�صة احلكيمة جلاللة امللك املعظم، لتعزيز 

احلياة الربملانية وامل�صاركة ال�صيا�صية، قد فتح اآفاًقا رحبة 

التنموية  للعملية  والدعم  التطوير  من  املزيد  اأمام  جديدة 

الوطن  اأبناء  يجمع  زاهر  م�صتقبل  لبناء  ومّهد  ال�صاملة، 

وامل�صاواة،  واحلرية  العدالة  اأ�صا�صها  مظلة  حتت  جميًعا 

اجلهود  مثمًنا  القانون،  واحرتام  الإن�صان  حقوق  وحفظ 

وتوجيهاته  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  لويل  احلثيثة 

وال�صلطة  احلكومة  بني  الدائم  التعاون  لتعزيز  امل�صتمرة 

اأثمر العديد من الإجنازات التي ت�صب  الت�صريعية، والذي 

البالد  عاهل  جلاللة  الإ�صالحي  النهج  اأهداف  حتقيق  يف 

املعظم.

ميثل  للدميقراطية  الدويل  اليوم  اأن  فخرو  واأو�صح 

حمطة مهمة لبيان التقدم الذي حترزه دول العامل يف جمال 

املمار�صات الدميقراطية على م�صتوى الأفراد، واملوؤ�ص�صات 

الدولة،  ت�صنها  التي  والقوانني  والت�صريعات  الد�صتورية 

�صائاًل املوىل القدير اأن يحفظ جاللة امللك املعظم و�صاحب 

ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س لوزراء، واأن ميتعهما 

اخلري  طريق  على  وي�صدد  والعافية  ال�صحة  مبوفور 

خطاهما، واأن يحفظ مملكة البحرين و�صعبها الويف بدوام 

ي�صبو  ما  الغايل  للوطن  يحقق  واأن  والأمان،  الأمن  نعمة 

اإليه من عزة ورخاء يف ظل قيادة جاللة امللك احلكيمة.

الروؤية  اأن  �صلمان  جميلة  ال�صوري  اأكدت  بدورها، 

ال�صامل  الإ�صالحي  امل�صروع  يف  املتمثلة  ال�صامية،  امللكية 

موؤ�ص�صي  دميقراطي  لبناء  اأ�ّص�صت  املعظم،  امللك  جلاللة 

النوعية  بالنقلة  م�صيدة  والعامل،  املنطقة  يف  به  ُيحتذى 

والتي  الدميقراطي،  التطور  م�صرية  يف  امل�صبوقة  وغري 

�صملت جمالت متكني املراأة وال�صباب، ودعم قيم املواطنة، 

وتعزيز واحرتام حقوق الإن�صان وتوفري جميع ال�صمانات 

القانونية حلمايتها، وتر�صيخ مبادئ ال�صفافية وامل�صاواة، 

الإجنازات  مثمنًة  واملوؤ�ص�صات،  القانون  دولة  وبناء 

الدميقراطية  امل�صرية  ت�صهدها  التي  وامل�صتمرة  املتوا�صلة 

�صاحب  حل�صرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  البحرين  مبملكة 

اجلاللة امللك املعظم.

واأ�صادت �صلمان بالدور البارز للحكومة املوقرة بقيادة 

�صمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف تعزيز املمار�صات 

الدميقراطية، وو�صع اخلطط الوطنية التي من �صانها دعم 

امل�صرية الدميقراطية وتطويرها وتقدمها.

كما اأكد ع�صو جمل�س ال�صورى في�صل بن را�صد النعيمي 

اأن مملكة البحرين �صهدت نقلة نوعية مميزة ورائدة على 

م�صتوى الإ�صالح ال�صيا�صي والدميقراطي، واحرتام حقوق 

ل�صاحب  الزاهر  العهد  يف  العامة،  واحلريات  الن�صان 

اجلالله املعظم، مبيًنا اأن مملكة البحرين مقبلة على مرحلة 

جديدة من البناء والتطور الدميقراطي �صمن م�صرية العمل 

جلاللة  الإ�صالحي  امل�صروع  قواعده  اأر�صى  الذي  الوطني 

امللك املعظم.

كما اأثنى على اجلهود التي تقوم بها احلكومة، برئا�صة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ل�صمان ا�صتمرار العملية 

اأجل  من  كافة  احلكومية  اجلهات  وتهيئة  الدميقراطية، 

و�صفافية،  حرية  بكل  املقبلة  النتخابية  العملية  جناح 

مثمًنا الدور املميز الذي تقوم به احلكومة من اأجل �صمان 

امل�صاركة الفاعلة من قبل املر�صحني والناخبني.

الدولية  بالإجنازات  واعتزازه  فخره  عن  واأعرب 

م�صريتها  خالل  البحرين  مملكة  حققتها  التي  واملحلية 

الدميقراطية، يف املجالت كافة، وذلك على م�صتوى تر�صيخ 

الأطر املوؤ�ص�صية والت�صريعية للعمل الدميقراطي، وتكري�س 

دولة القانون واملوؤ�ص�صات الد�صتورية، وكذلك على ال�صعيد 

الأمني وال�صيا�صي والقت�صادي.

تعزيز  على  الت�صريعية  ال�صلطة  حر�س  اأكد  كما 

الدميقراطية يف مملكة البحرين من خالل �صن الت�صريعات 

يف  وت�صهم  الت�صريعية،  املنظومة  تدعم  التي  والقوانني 

الدولية  املكانة  وتعزز  واملواطن،  الوطن  ورقي  ازدهار 

ململكة البحرين على م�صتوى التطور الدميقراطي. 

يف ذات ال�صياق، قال النائب عي�صى الدو�صري اإن جهود 

احلكومة برئا�صة �صاحب ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

واقًعا  وترجمتها  البحرينية،  الدميقراطية  امل�صرية  عززت 

ال�صلطة  مع  امل�صتمر  وتفاعلها  امل�صرتك  عملها  خالل  من 

اأ�صا�صية  قاعدة  الدميقراطية  ملبداأ  واعتمادها  الت�صريعية، 

يف كل خططها وم�صاريعها الوطنية، الأمر الذي ترك اأثره 

يف  الدميقراطية  للم�صرية  نوعية  نقلة  ت�صكيل  يف  البالغ 

الوطن  م�صلحة  يف  ُجلها  ت�صب  والتي  البحرين،  مملكة 

واملواطنني.

كل  حتر�س  الت�صريعية  املوؤ�ص�صة  اأن  النائب  واأو�صح 

احلر�س على تطوير وحت�صني القيم واملبادئ الدميقراطية، 

القانونية  املنظومة  تطوير  �صبيل  يف  جهًدا  تدخر  ول 

مبجالت  يتعلق  ما  �صيما  ل  عامة،  ب�صفة  والت�صريعية 

للراأي  امل�صوؤولة  واحلرية  العامة،  واحلريات  احلقوق 

الذي  الدميقراطي  والتطور  الن�صان،  وحقوق  والتعبري، 

للوطن  والرفعة  التقدم  من  املزيد  اإحراز  اجتاه  يف  ي�صب 

والرفاهية املواطنني.

اأر�صت ركائز  البحرين  اأن مملكة  اإىل  الدو�صري  واأ�صار 

قيم  وتر�صيخ  الت�صامح  ثقافة  ن�صر  الدميقراطية من خالل 

ال�صالم واملحبة والتاآخي بني جميع من يعي�س على اأر�صها، 

وتي�صري  الدميقراطية  امل�صرية  دعائم  تقوية  يف  اأ�صهم  ما 

حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، واختتم النائب معرًبا عن 

بالغ فخره واعتزازه بالإ�صادات الدولية ملختلف الجنازات 

الدميقراطية املتحققة مبملكة البحرين يف خمتلف املجالت 

ال�صيا�صية والقت�صادية والت�صريعية واحلقوقية.

مملكة  اأن  البناي  اأحمد  عّمار  النائب  اأكد  جانبه،  من 

متميزة  نوعية  وحتولت  رائدة  خطوات  ت�صهد  البحرين 

نحو بناء موؤ�ص�صات الدولة الدميقراطية احلديثة، والقائمة 

على تفعيل امل�صاركة ال�صعبية احلقيقية والكاملة يف �صنع 

وبناء  واملوؤ�ص�صات،  القانون  دولة  دعائم  وتر�صيخ  القرار، 

ت�صهم  وطنية  وموؤ�ص�صات  وقانونية  ت�صريعية  منظومة 

يلبي  ومبا  البناء،  الدميقراطي  العمل  ممار�صة  تعزيز  يف 

تطلعات املواطنني ويحقق الأهداف العليا للوطن.

كما نوه باأهمية دور و�صائل الإعالم ل �صيما ال�صحافة، 

موؤ�ص�صات  من  كافة  وال�صركاء  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات 

الدميقراطية  ثقافة  ون�صر  التوعية  يف  واأهلية،  ر�صمية 

املحلي،  املجتمع  اأو�صاط  يف  دائم  ب�صكل  الن�صان  وحقوق 

انطالًقا من اأن التوعية تعمل على تو�صيح التوازن اليجابي 

بني احلقوق والواجبات، ومبا ي�صهم يف خلق جمتمع واٍع 

لثقافة  و�صامن  ال�صيا�صية  لإرادته  وحاٍم  الوطني  لدوره 

دميقراطية اإيجابية وم�صتدامة.

املجتمع  ومنظمات  وبرملانات  دول  من  اجلميع  ودعا 

الإعالم  حرية  على  احلفاظ  اأجل  من  التكاتف  اإىل  املدين 

واحلروب  والنزاعات  ال�صطرابات  ظل  يف  وال�صحافة 

املنت�صرة يف مناطق كثرية من عاملنا، م�صدًدا على �صرورة 

ع�صر  ال�صاد�س  الهدف  حتقيق  اأجل  من  اجلهود  ت�صافر 

والعدل  ال�صالم  يف  املتمثل  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  من 

واملوؤ�ص�صات القوية.

وزارة  مع  بالتعاون  العايل  التعليم  جمل�س  نظم 

اأيرلندا - جامعة  للجراحني يف  امللكية  الكلية  ال�صحة يف 

البحرين الطبية )RCSI( لقاء تعريفيا حول تنفيذ مبادرة 

منظمة ال�صحة العاملية للجامعات املعززة لل�صحة، والتي 

بيئة  توفري  يف  ت�صهم  �صحية  جامعات  خلق  اإىل  تهدف 

تعليمية وثقافة تنظيمية تعزز �صحة ورفاهية وا�صتدامة 

بن  عي�صى  بنت  رنا  ال�صيخة  الدكتورة  بح�صور  املجتمع، 

التعليم العايل نائب  العام ملجل�س  اآل خليفة الأمني  دعيج 

والدكتورة  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

بوزارة  العامة  لل�صحة  امل�صاعد  الوكيل  الهاجري  مرمي 

واملكتب  العاملية  ال�صحة  منظمة  من  وخرباء  ال�صحة، 

امل�صوؤولني  من  وعدد  البحرين،  مبملكة  للمنظمة  القطري 

باإدارة تعزيز ال�صحة وممثلي عدد من اجلامعات احلكومية 

واخلا�صة باململكة. 

اجلامعات  ممثلي  تعريف  اإطار  يف  اللقاء  هذا  وياأتي 

هذه  اأهداف  باأهم  لل�صحة  املعززة  اجلامعات  مببادرة 

جانب  اإىل  لتنفيذها  للت�صجيل  املطلوبة  واملعايري  املبادرة 

من  تف�صيلي  �صرح  تقدمي  مت  كما  املطلوبة،  الإ�صرتاطات 

جانب خرباء منظمة ال�صحة العاملية لأهداف ومعايري هذه 

املبادرة.

ويف بداية اللقاء، األقت د. ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن 

اأن ال�صحة البدنية  اإىل  اأ�صارت فيها  اآل خليفة كلمة  دعيج 

والنف�صية للمجتمع يف مملكة البحرين تعد ركيزة اأ�صا�صية 

عليها  واحلفاظ  تكري�صها  ويعد  ال�صتدامة،  تعزيز  يف 

�صرورًيا لدعم م�صاعي اململكة يف حتقيق التطور الإن�صاين 

التزاًما  يتطلب  املجتمع  �صحة  تعزيز  واأن  واملجتمعي، 

م�صرتًكا وتكاتًفا بني خمتلف اجلهات ومن بينها موؤ�ص�صات 

الب�صرية  الإمكانات  حتقيق  فر�س  اإن  اإذ  العايل،  التعليم 

تزداد يف جمتمع مرتابط ومعافى.

املعززة  اجلامعات  برنامج  اأن  العام  الأمني  واأ�صافت 

وداعم  �صحي  مكان  اجلامعة  جعل  اإىل  يهدف  لل�صحة 

قبل  من  متو�صعها  ملعايري  وفًقا  ال�صحية  احلياة  لأمناط 

م�صتدامة  لتوفري خيارات  العاملية،  ال�صحة  منظمة  خرباء 

واأكرث �صحة لطلبة واأع�صاء الهيئات الإدارية والأكادميية 

اإمكاناتهم  حتقيق  من  متكنهم  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات 

اهتمام وزارة  الهاجري  د.مرمي  اأكدت  الكاملة. من جهتها، 

ال�صحة  منظمة  مبادرة  تنفيذ  على  وحر�صها  ال�صحة 

وزارة  اأن  اإىل  لفتًة  لل�صحة،  املعززة  للجامعات  العاملية 

ال�صحة تويل اهتماًما كبرًيا لتعزيز اأمناط احلياة ال�صحية 

حجر  لُت�صكل  �صحية  حياة  اأ�صلوب  للجميع  تكفل  التي 

اأ�صا�س يف الوقاية منجميع الأمرا�س.

ال�صحية  اجلامعة  مبادرة  اأن  د.الهاجري  واأ�صافت 

كاماًل،  نهًجا جامعًيا  ياأخذ  لل�صحة،  �صاماًل  مفهوًما  تتبنى 

وتطمح اإىل خلق بيئة تعليمية وثقافة تنظيمية تعزز �صحة 

حتقيق  من  النا�س  ومتكن  جمتمعها  وا�صتدامة  ورفاهية 

اإمكاناتهم الكاملة، مو�صحًة اأن اأهداف اجلامعات ال�صحية 

امل�صتدام  ال�صحي  والتخطيط  ال�صيا�صات  تعزيز  تتمثل يف 

�صحية،  عمل  بيئة  وتوفري  اجلامعة،  اأنحاء  جميع  يف 

وم�صتدامة،  �صحية  واجتماعية  مادية  بيئة  و�صمان 

جمال  يف  والتطورات  اأو�صع  اأكادميي  اهتمام  وت�صجيع 

و�صمان  املجتمع،  مع  الروابط  وتطوير  ال�صحة،  تعزيز 

اإثبات تاأثري حت�صن اخلدمات والأداء الأكادميي يف اجلامعة 

عند دعم املعايري ال�صحية، بينما تتمثل جمالت العمل يف 

بناء �صيا�صة �صحية، وا�صتحداث بيئات م�صاندة، وتعزيز 

واإعادة  ال�صخ�صية،  املهارات  وتطوير  املجتمعي،  العمل 

توجيه اخلدمات ال�صحية.

ال�صالح  �صالح  بن  علي  اأكد 

امل�صروع  اأن  ال�صورى  جمل�س  رئي�س 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  الإ�صالحي 

ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، فتح 

للممار�صات  وا�صعة  وم�صارات  اآفاًقا 

املفاهيم  احلديثة ور�صخ  الدميقراطية 

يف  للدميقراطية  الر�صينة  واملبادئ 

امل�صروع  اأن  موؤكًدا  البحرين،  مملكة 

الإ�صالحي جلاللة العاهل املعظم عزز 

�صمن  الفاعلة  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

يف  املتطورة  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات 

اململكة، واأتاح الفر�صة القيمة لالإ�صهام 

يف نه�صة الوطن وتقدمه.

ال�صورى  جمل�س  رئي�س  واأعرب 

ال�صامي  بالنهج  البالغ  العتزاز  عن 

ترجمة  يف  املعظم  امللك  جلاللة 

اإىل  الدميقراطية  والقيم  املبادئ 

تت�صافر  وطنية  وم�صاريع  برامج 

خمتلف  بني  وامل�صاعي  اجلهود  فيها 

ومبا  لتنفيذها،  واملوؤ�ص�صات  اجلهات 

يوؤكد مكانة مملكة البحرين والتزامها 

بتحقيق باأهداف التنمية امل�صتدامة.

الذي  الكبري  بالدور  واأ�صاد 

برئا�صة  املوقرة  احلكومة  بها  تقوم 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ل�صوغ  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

اأجل  من  واخلطط  ال�صرتاتيجيات 

وتر�صيخ  بالدميقراطية  النهو�س 

الربامج  يف  واأ�ص�صها  ركائزها 

واملبادرات احلكومية.

كما لفت اإىل اأن ال�صلطة الت�صريعية 

خالل  ا�صتطاعت  البحرين  مملكة  يف 

منوذًجا  تقدم  اأن  املا�صيني  العقدين 

الدميقراطية  للممار�صات  ح�صارًيا 

وت�صخري  امل�صوؤول،  الوطني  والعمل 

منظومة  تطوير  يف  اجلهود 

الت�صريعات املحلية، معرًبا عن الفخر 

بني  الثنائية  بالروابط  والعتزاز 

ال�صلطة الت�صريعية يف مملكة البحرين 

وبرملانات الدول ال�صقيقة وال�صديقة.

رئي�سة جمل�س النواب
رئي�س جمل�س ال�سورى

عمار البنايعي�سى الدو�سريفي�سل النعيميجميلة �سلمانجمال فخرو

�صليم م�صطفى بودبو�س 

حممد كمال

هذا التحول الذهني حول الطب اإىل ا�صتثمار جتاري يتخطى مقت�صيات 

املهنة والوظيفة واال�صرتزاق املوزون واأفقد الطب �صمة النعمة

لقد اأ�صبحت هذه الالعبة مثاالً يحتذى وعنواًنا للبذل 

واملثابرة ملا اأظهرته من اجتهاد وعزمية عز نظريها

د. ها�صم البا�س 

احلرب الرو�صية - االأوكرانية:

حرية وماأزق

عامل  يف  حقيقة  عن  البحث  ال�سهل  من  يكن  مل 

املواقف  ت�سكل  التي  امل�سالح  ثقل  ب�سبب  ال�سيا�سة 

لتو�سيع  خدمة  قوية،  اإعالمية  مبن�سة  واملدعومة 

و  الأ�سئلة  طرح  يف  القدرة  و�سل  ال�سبابية،  دوائر 

البحث عن تف�سري اأكرث مو�سوعية وعقالنية يف قراءة 

الأوكرانية، وما ت�سمنته  الرو�سية -  احداث احلرب 

من عقوبات فر�ستها الدول الغربية والوليات املتحدة 

الأمريكية واملتمثلة يف جتميد اأموال رو�سية، اإ�سافة 

تقييدية، كحظر  اإجراءات  تتمثل يف  عقابية  اىل حزم 

و�سائل  حجب  اىل  اإ�سافة  والنفط،  الفحم  ا�سترياد 

الإعالم الرو�سية يف الدول الغربية دون التحدث عنها 

حملت يف  العقوبات  تلك  اأن  اإل  الغربي،  الإعالم  يف 

جوفها م�سكالت قا�سية، ا�سرت بدول الغرب نف�سها 

وخا�سة الدول الأوروبية، ما دفع اإىل زيادة حادة يف 

الت�سخم اأي زيادة يف ارتفاع اأ�سعار الغذاء والوقود.

الغربية  العقوبات  �سيا�سة  اإن  الرو�س  ويعتقد 

ولكن  رو�سيا،  �سد  املدى  طويلة  ا�سرتاتيجية  متثل 

جاءت هذه العقوبات حاملة �سربة معاك�سة و خطرية 

التوازن  اإىل  مفتقًرا  لزال  الذي  العاملي  لالقت�ساد 

من جراء اجلائحة )كورونا( وولدت م�ساكل قا�سية 

يئن من وطاأتها القت�ساد الغربي والأوروبي ب�سكل 

والغذاء.  الوقود  اأ�سعار  ت�ساعد  طريق  عن  خا�س 

وكلها  والطلب،  العر�س  بني  الختاللت  اىل  اإ�سافة 

النمو  اإن  حيث  العامل  م�ستوى  على  الت�سخم  تغذي 

القت�سادي الذي بداأ يف ظل اآفاق قامتة واأكرث �سبابية 

يف اكرب ثالث اقت�ساديات يف العامل، اأمريكا، والحتاد 

الأوروبي، وال�سني. مل يكن ماألوًفا م�ساهدة اقرتان بني 

احلرب الع�سكرية والعقوبات يف ال�سراعات ال�سابقة، 

حيث اإن الت�سعيد يف هذا ال�سراع اجليو- �سيا�سي، ل 

ميثل مفهوم )القت�ساد يف التكلفة(، بل ي�سكل تورًطا 

مبا�سًرا يف ال�سراع، حيث اإن امل�ساهمة امل�ستمرة يف 

توؤكدان  العقوبات  وترية  وتزايد  بالأ�سلحة  الإمداد 

التورط الوا�سح يف احلرب، ولكن يبدو اإن دول الغرب 

علي  واحل�سار  اأوكرانيا  يف  احلرب  اإن  ت�سعر  بداأت 

رو�سيا يولد تبعات �سعبة تتحملها الدول الأوروبية، 

لذا اتخذت خطاًبا مغايًرا غري املاألوف لو�سف املعارك 

الع�سكرية يف اأوكرانيا يف الأ�سهر الأوىل للحرب، كما 

مل حتتل مكان ال�سدارة يف الخبار، بل اخذت حتل 

حملها اخبار احلرائق وارتفاع درجات احلرارة التي 

احلديث  يف  وال�سروع  الأوروبية  القارة  تع�سها  مل 

ق�سوة  من  يخبئه  وما  القادم  بال�ستاء  الهتمام  و 

جملة  ن�سرته  الذي  التقرير  اكده  ما  وهذا  وبرودة. 

الإيكونوم�ست الربيطانية، حتت عنوان »�ستاء اأوروبا 

املقلق«، اإذ عر�ست ال�سورة القامتة لل�ستاء القادم يف 

اأوروبا وال�سعوبة التي �ستواجه القيادات ال�سيا�سية، 

اىل  اإ�سافة  اأكرانيا،  يف  احلرب  خماطروتبعات  لدرء 

على  الغرب  دول  فر�سته  الذي  ال�سديد  احل�سار 

رو�سيا. 

الربيطانية  »الغارديان«  �سحيفة  ذكرت  كما   

من  »تختفي«  بداأت  اأوكرانيا  يف  احلرب  اأخبار  اأن 

من  الرغم  على  الإعالم،  وو�سائل  ال�سحف  عناوين 

�سئم  حتى  �سراوتها،  وتزايد  املعارك،  ا�ستمرارية 

النا�س �سماع اخبارها، واأ�سبحت الرغبة املن�سودة يف 

ال�سالم واحلياة الهادئة، ولي�س الرتفاع يف الأ�سعار. 

من  مطالبات  هناك  كان  اأي�سا  الغارديان  ذكرت  كما 

جمموعة كبرية من املثقفني الأملان يطالبون حكومتهم 

وقف ت�سليم الأ�سلحة اإىل اأوكرانيا، خوًفا من اأن يجر 

ذلك اإىل حرب عاملية ثالثة، ورغبة ب�سيا�سة �سالم و 

لي�س احلرب.

ال�سياق يرى اخلرباء القت�ساديون يف  ويف ذات 

باأن  احلكومية  امل�سرفية  دبليو(  اإف  )كيه  جمموعة 

الأملاين  لالقت�ساد  بالن�سبة  الأفق  يف  قامتة  �سحبًا 

اإفال�س،  �سورة  يف  لل�سركات،  كبرية  وحتديات 

ب�سبب  اأعمالها،  اإجناز  يف  �سعبة  اأمورها  و�ستكون 

علي  امل�ستهلكني  و�سريغم  الطاقة،  اأ�سعار  ارتفاع 

التق�سف مع توقع و�سول معدل الت�سخم اإىل ع�سرة 

الكهرباء.  و  الغاز  اأ�سعار  وترية  وت�سارع  املائة،  يف 

كما حذر خرباء يف �سحيفة »كومباكت« الأملانية من 

الأوروبية  الدول  اإىل  اأوكرانيا  من  ال�سراع  انتقال 

م�سداقيتها  و  اأوكرانيا  قدرة  لعدم  وذلك  الغربية 

يرى  كما  النزاع.  لإنهاء  رو�سيا  مع  املفاو�سات  يف 

دخول  من  الرغم  على  باأنه  اأي�ًسا  ال�سحيفة  خرباء 

النزاع الرو�سي –الأوكراين مرحلة حرجة، فقد جفت 

املبادرات اجلديدة لتقدمي م�ساعدات لأوكرانيا من قبل 

قبل  من  امل�ستمرة  ال�سغوط  رغم  الأوروبية،  الدول 

اأوروبا  واإن  وخا�سة  اأوروبا.  على  املتحدة  الوليات 

تعي�س حتت �سغوط قا�سية من بطء يف حركة النمو 

بقوة  ويدفع  ركود  اإىل  يجر  قد  الذي  القت�سادي، 

ب�سبب  ترتاكم  �سحبه  بداأت  الذي  التذمر  تاأجيج  اإىل 

عبء التكاليف ال�سخمة للحرب يف اأوكرانيا واخلوف 

ال�سديدين من �ستاء قا�س و تزايد احتمالت انخفا�س 

احلكومات  ان  �سك  بال  و  الرو�سية.  الطاقة  امدادات 

واختباًرا  ال�سعوبة  �سديد  خياًرا  �ستواجه  الأوروبية 

اإىل  يرتدد  بداأ  الذي  وال�سوؤال  وحدتها  �سالبة  ملدى 

متى �ستتحمل �سعوبها هذه امل�سائب؟

اأُْن�س جابر وزيرة ال�صعادة التون�صية

 يف خ�سّم ما متّر به تون�س من حتّوالت خالل ال�سنوات االأخرية، وال 

�سّيما بعد نقلة 25 يوليو 2021، ويف ظّل اأزمات اجتماعية واقت�سادية 

�سعادتهم  لنقل  اأو  عزاءهم  التون�سيون  يجد  مل  متالحقة،  و�سيا�سية 

امل�سرب  كرة  العبة  جابر«  »اأن�س  املتاألقة  بطلتهم  يف  �سوى  وبهجتهم 

امل�سّنفة الثانية عامليا يف العبات التن�س املحرتفات، وهي مرتبة مل تدركها 

قبلها العبة عربية وال اأفريقية. وبذلك غدت اأن�س جابر فخر تون�س وفخر 

ا. العرب اأجمعني من ع�ساق هذه الريا�سة خ�سو�سً

للبذل  وعنواًنا  ُيحتذى،  مثاالً  املجتهدة  الالعبة  هذه  اأ�سبحت  لقد 

واملثابرة ملا اأظهرته من اجتهاد وعزمية عّز نظريها. ولعّل ما حّققته من 

يف  واملعلّقني  املالحظني  من  العديد  جعل  التوقعات،  �سقف  فاقت  نتائج 

مواقع التوا�سل االجتماعي ويف و�سائل االإعالم املقروءة واملرئية يقارنون 

يقّدمه  وما  التون�سيني  اأ�سعدت  نتائج  من  لتون�س  اأن�س  قّدمته  ما  بني 

ال�سيا�سيون، دون ا�ستثناء، من ف�سل يزيد يف اإح�سا�س التون�سيني بالياأ�س 

واحلرية ب�ساأن م�سري البالد.

وال ميكن املرور �سريًعا على اختيار التون�سيني لقب وزيرة ال�سعادة 

الأن�س، ولو كان افرتا�سيا، فهو يعّب عّما ين�سده التون�سّيون من حاجة 

�سديدة اإىل م�ساعر الفرح والبهجة وال�سعادة، اإىل اإجنازات نوعية تزيح 

الغّمة وتن�سر الفرحة وتعيد الب�سمة اإىل وجوههم. ولئن ي�ستمّد البع�س 

�سعادتهم من الرفاه املادي، فاإّن عموم التون�سيني اليوم يوؤكدون على اأّن 

ال�سعادة قد تاأتي اأي�سا من االإجنازات الوطنية غري امل�سبوقة. وقد كانت 

الريا�سة  هذه  يف  حققته  مبا  ال�سعادة  هذه  م�سدر  تزال  وال  جابر  اأن�س 

الفردية من بطوالت وتتويجات بّواأتها املرتبة الثانية عاملًيا. 

والالفت اأّن »وزيرة ال�سعادة« مل جتد اأمامها الطريق مفرو�سة بالورد، 

البدايات وحتّدي  الالعبة تتاأرجح بني �سعوبة  واإّنا كانت م�سرية هذه 

املناف�سات لبلوغ اأحلى االأمنيات؛ فبعد اأن تاأكدت موهبتها يف عامل الكرة 

ال�سفراء، ذهبت للتدرب يف بلجيكا وفرن�سا، بت�سجيع من والديها وخا�سة 

وقد  حلمي..  حتقيق  على  مل�ساعدتي  كبرية  »ت�سحية  �سّحت:  التي  اأّمها 

اأن�س  البطلة  تقول  فيه«. كما  اأنا  ملا  اأ�سل  الثقة كي  بي، ومنحتني  اآمنت 

جابر. 

بل  ت�ست�سلم،  مل  فهي  رائعني  باأ�سخا�س  حماطة  كانت  اأن�س  والأّن 

اآمنت بقدرتها على حتقيق حلمها الذي مل يكن �سهل املنال، بل كانت دونه 

عوائق وحتديات ا�ستطاعت هذه البطلة اأن تتجاوزها وتتغلب عليها خالل 

م�سريتها الوردية؛ فقد قد �ساركت جنمة تون�س يف العديد من البطوالت، 

�سما�س  ببطولة  وفازت  النا�سئات،  م�ستوى  على   2009 عام  من  بداية 

ومنذ  للنا�سئات.  الدولية  املغرب  وبطولة  م�سر،  للنا�سئات، يف  الدولية 

تاريًخا  لتكتب  بقوة  املحرتفات  عامل  اأن�س جابر  اقتحمت  العام 2018، 

الكبى  البطوالت  يف  م�سبوقة  غري  اإجنازات  وحتقق  اللعبة  مع  جديًدا 

بداية من ن�سخة اأ�سرتاليا املفتوحة لعام 2020 لتظهر الأول مرة يف قائمة 

اأف�سل 50 العبة تن�س. ووا�سلت البطلة التون�سية التقدم يف الت�سنيف 

العاملي، لت�سل اإىل املرتبة الـ23 يف مايو 2021 بعد بلوغها الدور النهائي 

لبطولة ت�سارل�ستون املفتوحة. وو�سلت جابر للنهائي الثالث يف حياتها 

املهنية و�سنعت التاريخ كاأول امراأة عربية تفوز بلقب لرابطة حمرتفات 

داريا  الرو�سية  على  بفوزها  كال�سيك،  برمنجهام  بطولة  يف  التن�س 

اأن�س جابر يف بطولة كندا لالأ�ساتذة عدة انت�سارات  كا�ساتكينا. وحققت 

على امل�سنفات املتقدمات واأبرزهن حاملة اللقب الكندية بيانكا اأندري�سكو، 

لتظهر بعدها الأول مرة يف قائمة اأف�سل 20 العبة يف اأغ�سط�س 2021. 

ويف 7 مايو 2022 هزمت البطلة التون�سية نظريتها االأمريكية جي�سيكا 

بيجال يف نهائي بطولة مدريد، لت�سبح اأول العبة عربية واأفريقية تفوز 

بلقب اإحدى البطوالت ذات الـ1000 نقطة. 

يف  الثاين  املركز  يف  لت�سبح  جديد  من  جابر  اأن�س  ت�سنيف  وارتفع 

عامل  يف  األقابها  كثالث  برلني  ببطولة  تتويجها  عقب  العاملي،  الت�سنيف 

اأن�س جابر بعدها اإجنازاتها يف البطوالت الكبى،  املحرتفات. ووا�سلت 

هذا  حتّقق  واأفريقية  عربية  العبة  كاأّول  وميبلدون  نهائي  بلغت  بعدما 

االإجناز، قبل اأن توا�سل اكت�ساح عامل اجلراند �سالم باإجنازها اجلديد يف 

نهائي اأمريكا املفتوحة، وتغدو اأن�س بذلك، الالعبة املف�سلة لدى اجلماهري 

يف نيويورك ب�سبب اأدائها االإبداعي و�سخ�سيتها احلما�سية.

التون�سيون  اأحّبها  ال�سعادة...  وزيرة  امللهمة،  البطلة،  هي  هذه 

مالعب  يف  ح�سورها  ويف  االأمل  يبدو  حمياها  فعلى  وغريهم؛  والعرب 

التوا�سع  تلحظ  االإعالمي  ح�سورها  ويف  والعمل،  اجلد  تالحظ  التن�س 

اإيقاعات واأغان تون�سية  اإىل  اال�ستماع  الوطن؛ فكم من مّرة طلبت  وحب 

امللعب  من�ّسط  معها  يتفاعل  تردد  ودون  فيها،  انت�سرت  مباراة  كل  بعد 

ا مقاطع من اأغان تون�سية تزداد بها ن�سوة ويزداد بها  ويبث لها خ�سي�سً

التون�سيون �سعادًة وفخًرا.

ومل تكتِف بهذا، ففي مبادرة منها، قامت خالل �سهر يوليو 2021 ببيع 

م�سربيها يف املزاد العلني ل�سراء معدات طبية وم�ساعدة امل�ست�سفيات يف 

تون�س جراء تداعيات جائحة »كوفيد-19«، كما اأ�سهمت وت�سهم يف ترميم 

واإعادة تهيئة مدار�س يف بع�س القرى واملحافظات التون�سية. 

 نعم لو كانت ال�سعادة موجودة يف تون�س، ولو كان لها وزيرا فلن 

يكون �سوى اأن�س جابر.. هكذا هو ل�سان كل التون�سيني خالل هذه ال�سائفة 

املك�سورة حني  اأن�س، وجبت خواطرهم  البطلة  واآن�ستهم  اأ�سعدتهم  لقد 

رفعت علم بالدهم عاليا يف املحافل الدولية. 

دمِت فخًرا واأُن�ًسا وجًبا خلواطر التون�سيني يا اأن�س.

�صعر العالج يف �صوق املر�س

الطب يف جوهره لي�س مهنة وال وظيفة وال حتى ا�سرتزاقا مثل بقية 

للب�سرية ال ميكن  بل نعمة  االن�سان وميار�سها،  التي يحتاجها  االن�سطة 

تقديرها باأي ثمن مادي، الأن القيمة الروحية يف الطب تعلو فوق جميع 

االن�سان  ي�سعر  عندما  واخلدمات..  ال�سلع  اأ�سواق  يف  املاديات  اأ�سعار 

اىل  اإرادًيا  ال  ي�سطره  مما  لغز  وكاأنها  اليها  ينظر  فاإنه  �سحية،  بوعكة 

اأفراد  اأحد عن حاله، حتى  اأن يعلم  اللغز بال�سر، حيث ال يرغب  تغليف 

نف�سه  يف  دفني  �سر  االن�سان  مر�س  النا�س.  من  لكثري  بالن�سبة  اأ�سرته 

الطبيب  اأمام  الطب.  نعمة  بيده  من  على  اإال  النا�س  جميع  على  وع�سي 

البال  ال�سر عن لغز حالته ال�سحية وهو مطمئن  يك�سف املري�س غالف 

وكله اأمل بال�سفاء الأنه حتت يد رحيمة يف ماأوى الرحمة والنعمة. 

ينعم  للطب  الطبيب  اأخل�س  اذا  الطبيب،  بيد  املري�س  اأمانة  والطب 

املري�س بال�سفاء وال�سحة، اأما اذا عبث الطبيب باأمانة الطب وخان العهد 

ال�سعر  اىل  للطب  الروحية  القيمة  من  وانزلق  باملري�س،  يربطه  الذي 

فاإن  املري�س،  الطب على ح�ساب �سحة  ا�ستنزافه من  الذي ميكن  املادي 

جيب  تدخل  املال  من  مرتاكمة  ثروة  اىل  تتحول  للمري�س  الطب  نعمة 

الطبيب  به  تنباأ  الطب  �سعر  اىل  الطب  نعمة  من  االنزالق  هذا  الطبيب. 

اأكرث من 2500 عام، مما جعله ي�سيغ  اأبقراط قبل  الفيل�سوف اليوناين 

جلة  اىل  �سمريه  ينزلق  ال  حتى  للمري�س،  به  يتعهد  للطبيب،  ق�سًما 

الهوى.. عندما كان الطبيب ي�سرت�سد بالق�سم ويلتزم بالعهد، كانت النا�س 

يعب  الأنه  والذهني  النف�سي  مو�سعه  يف  اللقب  وكان  »احلكيم«،  تلقبه 

عن جوهر الطب املغرو�س يف �سمري الطبيب.. مع والدة نظام اقت�سادي 

جديد على انقا�س نظام اإقطاعي - اأبوي قدمي تبلور دين جديد اإَلُهُه املال 

ومعبده الربح، اجنرف كثري من االطباء مع التيار وتبخر ق�سم اأبقراط، 

وانقطع حبل العهد بني الطبيب واملري�س، و�سقط من الذهن اجلمعي عند 

النا�س لقب »حكيم«، وما كان لهذا التحول اأن ي�سري َمْن ا�ست�ساغ الدين 

الدنيوي اجلديد. 

والتطور  التحول،  وطبيعة  ين�سجم  تطور  يعقبه  نوعي  حتول  كل 

الطب  انت�سار  املادي هو  الوجه  ذو وجهني، وجه مادي ووجه معنوي. 

يدفع  اأن  املري�س  يلزم  وهذا  بالق�سور،  اأ�سبه  م�ست�سفيات  اخلا�س ويف 

امل�ساريف  يغطي  اإ�سافًيا  مبلًغا  والدواء  العالج  �سعر  اىل  باال�سافة 

التحول  هو  املعنوي  والوجه  للم�ست�سفى.  واخلدماتية  اال�ستثمارية 

الطبيب حتول  ان  واملجتمع، حيث  الطبيب  بني  الطب  الذهني يف جمال 

اىل تاجر واملجتمع اىل �سوق. وذهنية »التاجر وال�سوق« فر�ست نف�سها 

الذهني  التحول  وهذا  امل�سلمات،  من  واأ�سحت  اجلمعية  النف�سية  على 

والوظيفة  املهنة  مقت�سيات  يتخطى  جتاري  ا�ستثمار  اىل  الطب  َل  َحَوّ

واال�سرتزاق املوزون، واأفقد الطب �سمة النعمة، وحرم املجتمع من نعمة 

الطب.. وهكذا �سقط من قامو�س الذهن لقب »حكيم«، الأن الطبيب احلكيم 

ا�ست�ساغ �سفة الطبيب التاجر.

و�سار التحول الكبري حيث �سحة النا�س اأ�سبحت جمااًل لال�ستثمار 

بغية االإثراء على ح�ساب ال�سحة.. االطباء والعالج، ال�سيدلة واالدوية، 

وا�ستثمار..  ا�ستغالل  �سفاء..  وال  دواء  وال  عالج  ال  وال�سفاء..  املر�سى 

االطباء..  عند  زبائن  االأ�سحاء  والنا�س  �سوًقا..  اأ�سبحت  النا�س  �سحة 

املري�س يدخل امل�ست�سفى كاأنه يدخل متجًرا او �سوبرماركت ل�سراء عالج 

مالئم، واأ�سعار العالج مبالغ فيه، ال رقابة وال رقيب وال �سمري، وهي يف 

ارتفاع مع ازدياد الطلب على �سلعة العالج. من كانت له حيلة فليحتال.. 

ونبذ  املحتال  بحق  االدانة  معنى  يحمل  رزية،  عن  تعبرًيا  املثل،  كان 

املثل  اأ�سحى  واليوم  االن�سان،  ومكانة  االخالق  مبكارم  ترفًعا  االحتيال 

مثااًل  يحتذى به ودفًعا بالنا�س اىل التالعب بالنا�س، واعتبار االحتيال 

من مكارم الذكاء.. 

تغريدة تخرج من الو�سط ال�سعبي يف فرن�سا تفيد باملخت�سر املعب 

الفرن�سيون؟  �سي�ستيقظ  متى  اأخرًيا!  ي�ستيقظون  »االأ�سرتاليون  واملفيد: 

انق�ساع  هي  اال�سرتالية  اليقظة   ..»!!! االطفال ميوتون  يكذبون،  االطباء 

لي�س  االطباء،  يد  على  االطفال  ما�ساوية، �سحاياها  الغمامة عن حقيقة 

التغريدة،  تفيد  هكذا  ا�ستثماري..  قرار  ب�سبب  ولكن  طبي  خطاأ  ب�سبب 

اىل  ال�سادق  العالج  من  حتول  قد  الطب  من  الهدف  اأن  تعني  والتي 

اأحد، حتى  على  بخاف  لي�س  اخلا�س.  اال�ستثمار  املاكر، وهو  اال�ستثمار 

ومن  االخالق،  انزلق خارج  اذا  اخلا�س  اال�ستثمار  ان  والفقراء،  اجلهلة 

اأن ي�ستعني بال�سيطان لكي ميده  اأجل تراكم املال والرثوة، فاإنه م�ستعد 

اال�ستثمار  ا�سحاب  من  نادرة  قلة  واملكر.  واالحتيال  الكذب  باأدوات 

اخلا�س ما زالت �سمائرهم حية تنب�س باحلق وتتغذى على االخالق.. 

فرن�سا وا�سرتاليا، حيث الدميقراطية لها تاريخ وعراقة، يئن فيهما عامة 

النا�س من وطاأة الطب اخلا�س، فكيف احلال اإًذا بدول بالكاد ت�سم رائحة 

الدميقراطية او تلك الدول املحرومة من جمرد حق الكالم والتعبري!!! 

النظام الرا�سمايل ال�سائد حول كل ذي قيمة اىل �سلعة او و�سيلة لها 

�سعر ح�سب تقلبات ال�سوق، فمن ملك ال�سعر ح�سل على مبتغاه، وجمع 

االمرا�س  من  وال�سفاء  ال�سحة  فاإن  للعالج  �سعر  اىل  الطب  قيمة  حتول 

تكون من حق من ميلك املال الكايف، اأما من كان ماله بالكاد يكفي طعامه 

وو�سائل عي�سه االخرى فاإن ال�سفاء من مر�سه ي�سبح حلًما بعيد املنال، 

تنزل  لكي  ال�سماء  اىل  مت�سرًعا  كفيه  يرفع  اأن  الياأ�س  ي�سطره  وعندها 

عليه معجزة ال�سفاء.. او يبحث عن عالج لهذا اخللل يف ميزان العدالة 

اآلية  وبف�سل  اليوم،  اخللل  هذا  الواقع..  ار�س  على  واملر�س  الطب  بني 

االقت�ساد  تربة  يف  عميقة  جذور  لها  �ُسّنًة  اأ�سحى  الرا�سمايل،  العمل 

الوطني والعاملي.

والطبيب،  املري�س  بني  وال�سفاء،  املر�س  بني  العدل  ميزان  اختل 

وامل�سافة بينهما يف ازدياد، و�سعر العالج يف ارتفاع، وقدرة ال�سراء يف 

انخفا�س.. خلل يف حاجة اىل عالج، وال �سلطة بيدها القدرة على عالج 

اخللل �سوى �سلطة الدولة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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دول  البحري��ن  مملك��ة  تش��ارك 
العال��م باالحتفال بالي��وم العالمي 
للديمقراطي��ة، ف��ي ظ��ل منج��زات 
كبي��رة  وتش��ريعية  ديمقراطي��ة 
تمثل��ت ف��ي تعزي��ز دول��ة القانون 
وبناء أسس دستورية  والمؤسسات، 

عصرية وحضارية.
وتمكن��ت الس��لطة التش��ريعية في 
البحري��ن خالل العقدي��ن الماضيين 
حض��اري  نم��وذج  تقدي��م  م��ن 
والعمل  الديمقراطية،  للممارس��ات 
الوطني المسؤول، وتسخير جهودها 
ف��ي تطوي��ر منظومة التش��ريعات 

المحلية.
وتلق��ى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، برقية تهنئة من رئيس��ي  
مجلس��ي النواب والش��ورى بمناسبة 
الي��وم العالم��ي للديمقراطية، أكدا 
فيه��ا أن م��ا تحق��ق م��ن إنج��ازات 

لمملكة البحرين في ظل قيادة جاللة 
الحكيم��ة وبدعم  المعظ��م  المل��ك 
ورعاي��ة جاللت��ه الكريمة للس��لطة 
التش��ريعية منذ انطالقة المس��يرة 
الش��املة  التنموي��ة  اإلصالحي��ة 

والمس��تدامة، ش��كل نقل��ة نوعي��ة 
للمس��يرة الديمقراطي��ة في مملكة 
البحري��ن، من خ��الل تبنيها المبادئ 
الرفيع��ة الت��ي تعزز دول��ة القانون 
والمؤسس��ات، وبناء أسس دستورية 

عصرية وحضارية انبثقت من ميثاق 
العمل الوطني ودشنت عهد اإلصالح 

السياسي والحياة الديمقراطية.
كما تلق��ى صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
تهنئة من رئيس��ي مجلسي النواب، 
والش��ورى أك��دا فيها أن م��ا تحقق 
من إنج��ازات لمملك��ة البحرين في 
التنموية الش��املة  ظ��ل المس��يرة 
والدع��م  المعظ��م،  الب��الد  لمل��ك 
المستمر من صاحب السمو الملكي 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
قد س��اهم ف��ي تحقيق األث��ر البارز 
ف��ي نج��اح وس��ير أعمال الس��لطة 
التشريعية ما وضع مملكة البحرين 
ف��ي مص��اف ال��دول المتقدمة من 
خالل سلسلة المش��اريع التطويرية 
المهم��ة الت��ي ت��م إنجازه��ا عل��ى 

مختلف األصعدة.

سماهر سيف اليزل  «

أكد خبراء، أن انتش��ار ظاهرة التس��ول 
عل��ى  و  الس��ياحة  عل��ى  يؤث��ر س��لبًا 
االقتص��اد الوطن��ي، مش��يرين إلى أن 
تلك الظاهرة أصبحت تس��بب اشمئزازًا 
ألف��راد المجتمع وتس��اهم ف��ي تنفير 
الس��ياح وتقلل من رغبته��م في زيارة 

المملكة. 
وأضاف��وا ل�»الوط��ن« أن هن��اك حاج��ة 
ماسة للبحث عن حلول مجدية للتصدي 
له��ذه الظاه��رة، خصوص��ًا وأن ه��ؤالء 
المتس��ولين يتخذون األماك��ن الحيوية 
التي يزداد بها السياح مقرًا ألنشطتهم. 
وأش��اروا إلى أن ه��ذه الظاهرة تس��يء 
لواجهة البل��د وتنفر مرت��ادي األماكن 
ومواطني��ن  مقيمي��ن  م��ن  الس��ياحية 
خصوص��ًا وأن المتس��ولين يقتنص��ون 
الس��ياح، وهو يش��كل صورة خاطئة عن 

البحرين لدى السائح.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
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 رؤساء هيئات حكومية: دعم 
خطط تطوير جنوب غرب البحرين

 بدء تطبيق قانون 
البيئة الجديد اليوم

 أمريكا تفرض عقوبات 
على 10 أشخاص وكيانين إيرانيين
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»Play Book« تمكين« تتّوج« 
 بكأس العالم لريادة األعمال

فازت مؤسسة Play Book بمسابقة النهائيات الوطنية لكأس 
العالم لري��ادة األعمال في البحرين الذي اس��تضافه صندوق 
العم��ل »تمكي��ن« بالش��راكة مع الش��بكة العالمي��ة لريادة 
األعم��ال »GEN« عبر فرعه��ا المحلي. وحصدت المؤسس��ة 
 The collective hub عل��ى خدم��ات عينية من ش��ركاء مث��ل
كاش��تراك لمدة عام إضافة إلى جلسات إرش��ادية من الفائز 
الس��ابق بالبطولة Trillion Tree Fund. كما ستتاح الفرصة 
ل��� Playbook لتمثيل البحرين خالل الح��دث العالمي لريادة 

األعمال والذي سيعقد في الرياض.

 »التنمية االجتماعية«:
 مدربو السياقة غير 

مستحقين لعالوة الغالء
أوضحت وزارة التنمية االجتماعية بشأن ما أثير حول وقف صرف 
الدع��م المالي »عالوة الغ��الء« عن مدربي الس��ياقة، أن إيقاف 
طلب اس��تحقاق الدعم المالي عن أي مس��تفيد يتم عند اتضاح 
وج��ود دخ��ل لديه ولم يدل لل��وزارة بحصوله على ه��ذا الدخل، 
وعليه تتخذ الوزارة اإلجراءات الالزمة بإيقاف صرف عالوة الغالء، 

وذلك وفق األنظمة والقوانين المعمول بها.
وبّين��ت الوزارة أنه تم عرض موض��وع أصحاب المهن - ومنهم 
مدرب��و الس��ياقة - على اللجنة المعنية بالدع��م المالي، وتمت 
دراس��ة أوضاعهم، وفق القوانين والقرارات ذات العالقة. وتأكد 
للجنة أنه بعد انتظام العمل في مهنة مدربي السياقة وانتهاء 
تحديات الجائح��ة، وتحديد القيمة المادية للس��اعة التدريبية 
الواح��دة، فإن معدل مدخول مدرب الس��ياقة ال يقع ضمن فئة 

محدودي الدخل المستحقين للدعم المالي.

 محمد بن عبداهلل لـ                 :  
ال سقف للضمان الصحي 

والعالج بالخارج سيظل قائمًا

ثامر طيفور  «

أكد رئي��س المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عبداهلل آل خليفة، أنه ال س��قف مح��ددًا للضمان 
الصح��ي الخ��اص بالمواطني��ن ف��ي النظ��ام الجدي��د، وأن 
المواطن س��يتلقى الع��الج بالمجان في جميع المؤسس��ات 
الصحية الحكومية. وأضاف ل�»الوطن«، أنه لو كان المواطن 
بحاج��ة للعالج بالخارج لعدم توافر العالج في البحرين، فإن 
النظام الجديد س��يوفر له ذلك، وأن النظام الجديد س��يحوي 
رزمتي��ن، األولى إجبارية خاصة بالجمي��ع، والثانية اختياريه 
خاصة لمن يري��د العالج ب�»الطب الخاص« أو الحصول على 

مزايا إضافية.

 24 مدرسة ابتدائية وإعدادية تحتضن 141 من طالب وطالبات »التوحد«

 »التربية« لـ                 : 483 طالبًا وطالبة 
استفادوا من دمج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون

هدى عبدالحميد  «

أكدت الوكي��ل المس��اعدة للتعليم ب��وزارة التربية 
والتعليم، لطيفة البونوظ��ة، أن الوزارة وفرت كافة 
متطلب��ات احتض��ان الطلب��ة ذوي العزيم��ة ضمن 
مختلف البرامج المخصصة لهم مع عودتهم للتعليم 
الحضوري االعتي��ادي في مدارس الدم��ج الحكومية 

بمختل��ف المحافظ��ات، ومنها برنام��ج دمج اإلعاقة 
الذهنية البس��يطة ومتالزمة داون، الذي انطلق منذ 
العام الدراس��ي 2001/2000، ف��ي 8 مدارس، وتم 
التوس��ع فيه بشكل س��نوي حتى بلغ عدد المدارس 
المطبقة ل��ه 60 مدرس��ة بالمرحلتي��ن االبتدائية 

واإلعدادية. 
وقالت في تصريح ل�»الوطن« إن 483 طالبًا وطالبة 

بالمرحلتي��ن االبتدائي��ة واإلعدادية اس��تفادوا من 
برنام��ج »اإلعاقة الذهنية« و»داون« بإش��راف 108 
معلمين ومعلمات، مش��يرة كذلك إلى أن هناك 24 
مدرسة ابتدائية وإعدادية توفر دمج التوحد بإشراف 
71 معلم��ًا. وبل��غ ع��دد الطلب��ة المنضمي��ن لهذا 
البرنام��ج في الوقت الحال��ي 141 طالبًا وطالبة من 

المرحلتين االبتدائية واإلعدادية.

 خبراء لـ                 : »التسول« 
ينفر السياح.. ويجب إيجاد الحلول

vote.bh عرض كشوف الناخبين عبر موقع
 »جداول الناخبين« بالمراكز اإلشرافية اليوم

محرر الشؤون المحلية «

يبدأ اليوم عرض جداول الناخبين في اللجان اإلشرافية 
األرب��ع والذي يمتد حتى األربعاء 21 س��بتمبر الحالي، 
في الفترة من الخامس��ة عصرًا وحتى التاسعة مساء. 
وأجرت »الوطن« تجربة للتحقق من كش��وف الناخبين 
عبر الموقع اإللكتروني النتخابات 2022 والتي كشفت 

عن بدء تفعيل الخدمة عبر الموقع مساء أمس.
وسيجرى استقبال الناخبين في اللجان اإلشرافية األربع 
الموزعة على محافظات المملكة، وهي لجنة محافظة 
العاصمة ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات، ولجنة 
محافظ��ة المحرق ومقرها مدرس��ة الهداي��ة الخليفية 
الثانوي��ة للبنين، ولجنة المحافظة الش��مالية ومقرها 

مدرس��ة يث��رب اإلعدادية للبن��ات، ولجن��ة المحافظة 
الجنوبية ومقرها مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات.

ومن المقرر أن يتم اس��تعراض ج��داول الناخبين على 
شاش��ات إلكترونية في كافة اللجان اإلشرافية بجانب 
وجود النس��خة الورقية. وف��ي إطار توظي��ف التقنيات 
الحديث��ة لتيس��ير مراجع��ة ج��داول الناخبين، س��يتم 
كذلك إتاحة عرض جداول الناخبين بش��كل إلكتروني 
على الموقع الرس��مي لالنتخاب��ات vote.bh، لتمكين 
الناخبي��ن من االس��تعالم ع��ن دوائره��م االنتخابية، 
وتقديم طلبات تغيير وتصحي��ح بياناتهم على نحو ال 
يتطلب الحضور الشخصي إلى المراكز، وذلك استمرارًا 
لآللية التي أثبتت فاعليتها عند تفعيلها ألول مرة في 

انتخابات الدورة الماضية.

 191 حادثًا مروريًا 
يوميًا في البحرين

مشاركة شعبية كاملة بصنع القرار.. فعاليات في يوم الديمقراطية: 

البحرين كرست حقوق اإلنسان والحريات

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

 كازاخستان تمنح 
 شيخ األزهر جائزة 
 آستانة لجهوده 

في الحوار بين األديان
15 

02 

03 

06 

16 
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06 

الخدمة اإللكترونية للتأكد من كشوف الناخبين
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 القائد العام يبحث 
مع وزير المالية الموضوعات المشتركة

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المش��ير الركن الش��يخ 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليف��ة، 
وزير المالية واالقتصاد الوطني 
خليف��ة  ب��ن  س��لمان   الش��يخ 

آل خليفة.
وبعد أن رحب القائد العام لقوة 
دف��اع البحري��ن بوزي��ر المالية 
بحث  تم  الوطن��ي،  واالقتص��اد 
عدد من الموضوعات المتعلقة 
بمج��االت التع��اون والتنس��يق 
القائم بين ق��وة دفاع البحرين 
واالقتص��اد  المالي��ة  ووزارة 

الوطني.

 الملك يهنئ رئيس 
نيكاراغوا بذكرى االستقالل

 بعث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظ��م حفظه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئ��ة إلى فخام�ة الرئي���س داني�ل أورتيج�ا س��افيدرا 
رئي���س جمهوري�ة نيكاراغ���وا، وذلك بمناس��بة ذكرى 

استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية ع��ن أطيب تهانيه وتمنياته 

لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.

 الملك يهنئ رئيسة 
هندوراس بذكرى االستقالل

 بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئ��ة إل��ى فخام��ة الس��يدة زيومارا كاس��ترو رئيس��ة 
جمهوري���ة هندوراس، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل 

بالدها.
وأع��رب جاللته في البرقية عن أطي��ب تهانيه وتمنياته 

لفخامتها بهذه المناسبة الوطنية.

 الملك يهنئ رئيس
 جواتيماال بذكرى االستقالل

بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة ملك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية تهنئة 
إل��ى فخامة الرئيس أليخان��درو غياماتي رئي��س جمهوري�ة 
جواتيماال، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل ب��الده، وأعرب 
جاللت��ه في البرقية ع��ن أطيب تهاني��ه وتمنياته لفخامته 

بهذه المناسبة الوطنية.

 الملك يهنئ رئيس
 السلفادور بذكرى االستقالل

 بعث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظ��م حفظه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئ��ة إل��ى فخامة الرئي��س نجي��ب أبو كيل��ة رئيس 
جمهورية الس��لفادور، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل 

بالده.
وأعرب جاللته في البرقية ع��ن أطيب تهانيه وتمنياته 

لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.

 الملك يهنئ رئيس 
كوستاريكا بذكرى االستقالل

 بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة مل��ك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئ��ة إلى فخام���ة الرئي��س رودريغو تش��افيس روبلز 
رئي��س جمهوري��ة كوس��تاريكا، وذلك بمناس��بة ذكرى 

استقالل بالده.
وأعرب جاللت��ه في البرقية عن أطي��ب تهانيه وتمنياته 

لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان 
تهنئة رئيس الشورى باليوم العالمي للديمقراطية

تلق��ى حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه برقية 
تهنئة من معالي الس��يد علي ب��ن صالح الصالح رئيس 
مجلس الش��ورى، رفع فيها إلى المقام الس��امي لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك المعظ��م خال��ص التهان��ي 
والتبريكات بمناس��بة اليوم العالمي للديمقراطية الذي 

يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر واالعتزاز 
بالنهج الديمقراطي الذي تفضل جاللته بوضع أسس��ه 
ومبادئه المتقدمة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة 
السياس��ية من��ذ انطالق المس��يرة اإلصالحية الش��املة 
الت��ي انطلقت بقي��ادة جاللته رع��اه اهلل، مؤك��دًا على 
أن الخط��وات الت��ي قامت بها مملك��ة البحرين لتطوير 

مس��يرتها الديمقراطية وتوسيع المش��اركة السياسية 
أصبحت موضع إشادة وتقدير على المستويين اإلقليمي 

والعالمي.
وثمن الصالح ما اتخذت��ه المملكة إلتاحة المجال أمام 
جميع الكف��اءات الوطنية المخلصة لإلس��هام في البناء 
الوطن��ي، وإرس��اء أس��س الديمقراطية واحت��رام حقوق 

المواطن وحرياته السياسية.
كما أكد معاليه في هذه المناسبة أن رؤية جاللة الملك 
المس��تقبلية رس��خت وعززت النه��ج الديمقراطي الذي 
واكب مس��يرة الس��لطة التش��ريعية منذ العام 2002م 
والتي س��اندت دورها ومنحه��ا الصالحيات التي مكنتها 
م��ن خدم��ة الوط��ن والمواطني��ن وتحدي��ث منظومة 
التش��ريعات الوطني��ة، مش��يدًا معاليه بم��ا تحظى به 

الس��لطة التش��ريعية من اهتمام ومتابع��ة من جاللة 
المل��ك المعظ��م، مما مكنه��ا من المس��اهمة الفاعلة 
ف��ي بناء دول��ة المؤسس��ات والقانون وفق��ًا للمفاهيم 
الحضارية والعصرية، ومواصلة المس��يرة الديمقراطية 
الناجح��ة التي ستش��هدها مملكة البحرين ه��ذا العام 
بالع��رس االنتخاب��ي الديمقراطي، بم��ا يعكس مضي 
مملك��ة البحرين ب��كل عزيمة ف��ي مس��يرتها الوطنية 

الديمقراطية الزاخرة باإلنجازات التنموية الشاملة.
وتلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل 
برقية تهنئة من معالي الس��يد عل��ي بن صالح الصالح 
رئيس مجلس الش��ورى، رف��ع فيها إلى س��موه التهاني 
والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية، 

والذي ُيصادف الخامس عش��ر من شهر سبتمبر من كل 
عام.

وأعرب رئيس مجلس الش��ورى عن الشكر والتقدير على 
االهتمام والمتابعة والدعم الذي يوليه صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للدفع بالمزيد 
م��ن المب��ادرات والمش��اريع الت��ي تع��زز مب��ادئ وقيم 
الديمقراطية، بما ينعكس بش��كل مباش��ر على تحقيق 
التنمي��ة واالزده��ار في مختل��ف القطاع��ات والمجاالت 
بالمملكة في ظل المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، س��ائاًل المولى عز 
وجل أن يحفظ س��موه ويرعاه ويس��دد على طريق الخير 

خطاه ويحقق للمملكة المزيد من التقدم واالزدهار.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة 
رئيسة النواب بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

تلق��ى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة من معالي 
الس��يدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيس��ة 
مجل��س الن��واب، رفعت فيها إل��ى المقام 
الس��امي لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
المعظ��م خال��ص التهان��ي والتبري��كات 
بمناس��بة الي��وم العالم��ي للديمقراطية، 
ال��ذي يص��ادف الخامس عش��ر من ش��هر 

سبتمبر من كل عام.
وأكدت رئيس��ة مجلس النواب في برقيتها 
أن ما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين 
ف��ي ظ��ل قي��ادة جالل��ة المل��ك المعظم 
الحكيمة وبدعم ورعاي��ة جاللته الكريمة 
انطالق��ة  من��ذ  التش��ريعية  للس��لطة 

المس��يرة اإلصالحي��ة التنموية الش��املة 
والمستدامة، ش��كل نقلة نوعية للمسيرة 
الديمقراطي��ة ف��ي مملك��ة البحرين، من 
خالل تبنيها المب��ادئ الرفيعة التي تعزز 
دولة القانون والمؤسس��ات، وبناء أس��س 
دس��تورية عصرية وحضاري��ة انبثقت من 
ميث��اق العم��ل الوطن��ي إيذانًا بتدش��ين 
عهد جديد من اإلصالح السياس��ي والحياة 

الديمقراطية.
كما تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل برقية 
تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبد 
اهلل زين��ل رئيس��ة مجلس الن��واب، رفعت 
فيه��ا إل��ى س��موه التهان��ي والتبريكات 

بمناس��بة الي��وم العالم��ي للديمقراطية 
الذي يصادف الخامس عش��ر من س��بتمبر 

من كل عام.
وأك��دت معاليه��ا عل��ى أن م��ا تحقق من 
إنجازات لمملكة البحرين في ظل المسيرة 
التنموية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، والدعم 
المس��تمر من صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل قد 
ساهم في تحقيق األثر البارز في نجاح وسير 
أعمال السلطة التشريعية ما وضع مملكة 
البحرين في مصاف ال��دول المتقدمة من 
خالل سلسلة المشاريع التطويرية المهمة 

سمو ولي العهد رئيس الوزراءالتي تم إنجازها على مختلف األصعدة. ملك البالد المعظم

 القائد العام: دور مهم 
لـ»األعلى للصحة« في تطور األنظمة الطبية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الركن الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة، رئيس 
المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة.
ورحب القائد العام لقوة دف��اع البحرين برئيس 
المجل��س األعل��ى للصحة، مش��يدًا بم��ا يقدمه 
المجلس األعلى للصحة من جهود طيبة في إدارة 
الخدم��ات الطبية والرعاية الصحية في المملكة، 
منوهًا باالهتمام المس��تمر الذي يوليه المجلس 
في استدامة تطور المؤسسات واألنظمة الطبية 
وتحس��ين جودته��ا لمواكبة التحدي��ث في هذا 

المجال الحيوي بما يخدم المواطن والمقيم.

 قوة الدفاع تحتفل 
بتخريج إحدى دورات المستجدين

أقيم بقوة دفاع البحرين حفل تخريج دورة 
لألفراد المستجدين في مركز تدريب قوة 
الدف��اع الملكي، بحضور مس��اعد رئيس 
هيئة األركان للقوى البشرية اللواء الركن 

الشيخ علي بن راشد آل خليفة.
واس��تهل الحفل بتالوة آي��ات عطرة من 
الذك��ر الحكيم، ثم ألقى آمر مركز تدريب 
قوة الدفاع الملكي كلمة بهذه المناسبة 
وإيجاز عن الدورة وما اش��تملت عليه من 
مراحل تدريبية ومواد نظرية وتطبيقات 
عملية عس��كرية، بعدها قدم الخريجون 
عرضًا عس��كريًا ميدانيًا للمشاة، ثم أدى 

الخريجون القسم القانوني.
وف��ي خت��ام الحفل ق��ام مس��اعد رئيس 
هيئ��ة األركان للقوى البش��رية بتس��ليم 
الجوائ��ز والش��هادات التقديري��ة عل��ى 

المتفوقين بالدورة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/15/watan-20220915.pdf?1663217313
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/1026266
https://alwatannews.net/article/1026418
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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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تقديم الرعاية الصحية النفسية دون الحاجة للسفر ألمريكا

البرنامج يستحوذ على اهتمام فروع الجيش االمريكي في دول الخليج نجح مستش��فى سيرين للطب النفس��ي في مملكة البحرين 
في إظهار تميز طبي الفت من خالل تقديم برنامج متكامل 
لخدم��ات الطب النفس��ي يعتمد عليه األطب��اء في الجيوش 
االمريكي��ة بالخليج ومنطقة الش��رق االوس��ط، إذ إعتمدت 
القاعدة األمريكية في مملكة البحرين مستش��فى س��يرين 
للطب النفس��ي كمستش��فى ذو درجة سالمة عالية وليكون 
المستش��فى الوحي��د لتقدي��م الع��الج النفس��ي المتكامل 
لمرض��ى الجن��ود االمريكيي��ن وعائالتهم، ونظ��را للنتائج 
الناجح��ة التي أظهرها المستش��فى في عالج المرضى خالل 
السنوات الماضية فقد قررت القاعدة إستمرار التعاون معه 
وتطوي��ر البرنامج ليش��مل ع��الج مكثف لمرض��ى العيادات 

الخارجية.
وفي زيارته لتهنئة المستشفى أشاد الكابتن ميغيل كوبانو 
المستش��ار الطبي لإلدمي��رال كوبر في البحري��ة األمريكية 
واالدمي��رال كوبر هو قائ��د الجيوش االمريكية باالس��طول 
الخامس والخليج والش��رق االوس��ط أش��اد بخدم��ات الطب 
النفس��ي الت��ي يتلقاه��ا مرضاهم في مستش��فى س��يرين 
بمملك��ة البحرين حيث قرروا تطوير مس��توى الخدمة التي 

يتلقونها إلى خدمات متكاملة.
وق��ال الكابت��ن كوبان��و »نظرا لنج��اح المستش��فى وكونه 
مستشفى ذو درجة سالمة عالية في تقديم العالج المطلوب 
للجيش األمريكي في البحرين، وإشادة عدد كبير من الجنود 
بالجيش األمريكي والعاملين في القاعدة بمستوى الخدمات 
الطبية العالية المقدمة من المستشفى، فقد قررت القاعدة 
االمريكية ي��وم 4 إبري��ل 2022 تطوير الخدم��ة المطلوبة 
لتكون خدمات متكاملة شاملة التشخيص والتقييم والعالج 

وأحيانا المتابعة«.

وأض��اف »بمناس��بة النجاح الكبي��ر للبرنام��ج العالجي فأن 
زمالءه في الكويت والس��عودية ودول الخلي��ج األخرى طلبوا 
تحوي��ل مرضاهم إلى مستش��فى س��يرين لنف��س البرنامج 

العالجي«.
وأك��د الكابت��ن ميغي��ل كوبان��و رئي��س االطب��اء بالقاعدة 
االمريكية خالل اجتماعه بالفريق العالجي في المستش��فى 
لتهنئت��ه بنج��اح البرنام��ج المش��ترك بي��ن المستش��فى 
والقاعدة األمريكية، بحضور الدكت��ور عبدالكريم مصطفى 
إستش��اري الطب النفس��ي رئي��س مجلس إدارة مستش��فى 
س��يرين، والدكتورة روعة جابي إستش��ارية الطب النفس��ي 
ب��أن  س��بتمبر   11 المواف��ق  األح��د  ي��وم  بالمستش��فى، 
البروتوك��والت المعمول بها في القاعدة االمريكية لم تكن 
تسمح بتقديم مثل هذا البرنامج بتحويل الجنود وعائالتهم 
ف��ي البحرين لرعاية المرضى المنومين ألكثر خمس��ة أيام، 
أو الرعاية المكثفة للمرض��ى في الخارجيين على اإلطالق«، 
لكن مستشفى سيرين أظهر تميزًا حقيقيًا والفتًا في تقديم 
العالج لقواتنا مما ساعدنا على الموجة الثانية من البرنامج 

والمعمول بها في الوقت الحالي.
وبي��ن ب��أن البرنام��ج الطب��ي المتكام��ل يس��مح لألف��راد 
العس��كريين عائالتهم الذين يعانون من مش��اكل نفسية 
ح��ادة بتلقي الرعاية النفس��ية، س��واء للمرض��ى المنومين 
داخل المستش��فى او بمتابعة العالج بعيادات المستشفى 

دون الحاجة للسفر إلى امريكا والذي سيتم تكثيفه حاليًا.
وذك��ر بأن عدد الق��وات العاملة في البحري��ة االمريكية في 
مملكة البحرين يبلغ حوالي 6000 جندي أمريكي في الخدمة 
الفعلي��ة وقوات االحتي��اط و1200 من أفراد األس��رة و500 

مدني عسكري و300 متعاقد.
إنجاز دولي يضاف إلى اإلنجازات الطبية المشرفة للمملكة

وبهذه المناس��بة قال الدكت��ور عبدالكريم مصطفى رئيس 
مجلس إدارة مستش��فى س��يرين للطب النفسي »إننا نشعر 
ب��كل الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز الكبي��ر الذي يأتي اعترافًا 
وتقدي��رًا لنجاحن��ا المش��رف ف��ي تقدي��م العالج النفس��ي 
ف��ي المملكة، األم��ر الذي يعك��س بوضوح التزامن��ا الجاد 
والمتواص��ل بتقدي��م أرقى وأفضل الخدم��ات الصحية التي 
تتسم باألمان والجودة العالية للقوات االمريكية وللمرضى 

من جميع أفراد المجتمع في مملكتنا الغالية وخارجها«.
وأض��اف » ه��ذا االنجاز المش��رف والتقدي��ر الكبي��ر والثقة 
العالي��ة الت��ي حظى بها المستش��فى وال��ذي جعل مملكة 
البحري��ن محط أنظ��ار واعجاب جمي��ع دول العال��م نهديه 
للقيادة الرش��يدة لمملكة البحرين التي هيأت ظروف العمل 
واعط��ت التوجيه��ات وصوال له��ذا التميز، نهدي��ه للقيادة 
الرش��يدة الداعم الرئيسي واالساس��ي لتقدم القطاع الطبي 

وتطويره«.
وفي تفاصيل الخدمة، أوض��ح الدكتور عبدالكريم مصطفى 

بأن��ه يتم اس��تقبال المرضى على مدار الس��اعة حيث يقوم 
زمالئهم بإحضارها من السفن أو من القاعدة إلى مستشفى 
سيرين الذي أصبح مركز تحويل مميز للمرضى، بعدها يقوم 
الطاقم الطبي بمستش��فى سيرين باس��تقباله والتأكد من 
سالمته واستقرار حالته الطبية وتقييم مستوى الخطر لديه 
حي��ث أن هذا مري��ض مدرب على القت��ال ولذلك يتم إعطاء 

تقرير عن حالته إلى القاعدة األمريكية على مدار الساعة.
وتاب��ع »يق��وم االستش��اريون بالمستش��فى بتقيي��م حالة 
الجندي ومتابعته يوميًا وكذلك يقوم االخصائيون النفسيون 
بعمل االختبارات النفس��ية وجلسات العالج النفسي الفردي 
والجماع��ي، ويوم الخمي��س من كل اس��بوع يجتمع الفريق 
م��ع زمالئهم من األطب��اء في القاع��دة األمريكية للمتابعة 
واتخاذ القرارات بخصوص من يستطيع منهم مواصلة عمله 
على الس��فينة وحمل الس��الح ومن يحتاج المتابعة ومن ال 

يستطيع ويحتاج العودة الى أمريكا«.
وأك��د رئيس مستش��فى س��يرين للط��ب النفس��ي الدكتور 
عبدالكري��م مصطفى ب��أن العمل مع الزمالء م��ن القاعدة 
االمريكي��ة ملهم وس��اعدنا على تطوير أدائن��ا لينافس أداء 
المراكز العالمي��ة، مضيفًا »والحقيقة أنه��م يقومون بدور 
االسرة للمرضى األمريكيين في برنامج التدخل االسري الذي 

يساعد المريض في السيطرة على حياته«.
تجدر اإلش��ارة الى ان أن مستش��فى س��يرين للطب النفسي 
هو الجهة الوحيدة الت��ي تقدم هذه الخدمة لقوات القاعدة 
األمريكي��ة وعائالتهم في البحري��ن، وأن البرنامج العالجي 
مستمر منذ عام 2016 وكان محددا بمدة قصيرة يتم فيها 
إحتواء الحاالت الحادة حتى يمكن إرسالها إلى ألمانيا ومنها 

إلى الواليات المتحدة قبل تطويره بشكله الحالي.

 القاعدة األمريكية بالبحرين تعتمد المستشفى

 »سيرين للطب النفسي« مركزًا رئيسيًا ورسميًا
لعالج القوات األمريكية وعوائلهم في المنطقة

د.عبدالكريم مصطفى الكابتن ميغيل كوبانو
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دّشن المركز المرئي للتطبيب بلغة اإلشارة بالتعاون مع مراكز الرعاية و»زين«

 محمد بن عبداهلل لـ                 : 
ال سقف لـ»الضمان الصحي« وعالج المواطنين مجاني

ثامر طيفور «

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
أن��ه ال س��قف مح��ددًا للضم��ان الصح��ي 
الخ��اص بالمواطنين في النظ��ام الجديد، 
وأن المواطن سيتلقى العالج بالمجان في 

جميع المؤسسات الصحية الحكومية.
وأض��اف ل�»الوطن«، أنه ل��و كان المواطن 
بحاجة للع��الج بالخارج لعدم توافر العالج 
في البحرين، فإن النظام الجديد سيوفر له 
ذلك، وأن النظام الجديد س��يحوي رزمتين، 
األولى إجباري��ة خاصة بالجمي��ع، والثانية 
اختياريه خاصة لمن يريد العالج ب�»الطب 

الخاص« أو الحصول على مزايا إضافية.
وأوضح خالل افتتاحه حفل تدشين المركز 
المرئي للتطبيب بلغة اإلش��ارة في مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية، أن��ه وبعد بدء 
للمستش��فيات،  الذاتي��ة  اإلدارة  تطبي��ق 
أصبح لكل مستش��فى في البحرين مجلس 
إدارة، ومجل��س أمن��اء، وه��م مس��ؤولون 
بش��كل كام��ل ع��ن المستش��فى، ويت��م 
تخصيص ميزانية له��م، للتصرف بها في 
المستش��فى بحس��ب ما يرونه مناسبًا، إال 

أن��ه وبعد تطبيق نظ��ام الضمان الصحي 
الجدي��د، س��يصبح تمويل المستش��فيات 
مربوط��ًا بع��دد المرضى الذي��ن يتلقون 

العالج.
وأك��د أن تلقي المواطنين للعالج س��يبقى 
مجاني��ًا في جمي��ع المؤسس��ات العالجية 
أو  صحي��ة  مراك��ز  س��واء  الحكومي��ة، 
مستشفيات، وأن البطاقة الجديدة للصحة 
المس��ماة »صحتي« هي ج��زء ال يتجزأ من 
النظ��ام الجدي��د، وم��ن خاللها يس��تطيع 
المواط��ن الع��الج ف��ي أي م��كان، فه��ذه 
البطاق��ة س��تحتوي عل��ى المل��ف الصحي 
الوطني للمريض البحريني، ما يعني أنه لو 
ذهب المواطن إلى المستشفى »أ« أو »ب« 
أو »ج«، فإن ملفه الصحي س��يكون موحدًا، 
بنظ��ام واح��د يس��تطيع األطب��اء االطالع 
عليه��ا، وبطاقة صحتي ه��ي المدخل إلى 
هذا النظام، وهذا النظ��ام يحمي البيانات 
ويحافظ على س��رية المعلوم��ات الخاصة 

بالمريض.
وبين أن صندوق الضمان الصحي »شفا«، 
سيكون مسؤواًل عن االشتراكات العالجية 
الخاصة بالمواطنين، وسيأخذ المخصصات 
من المالية، أما بخص��وص المقيمين من 

األجانب، سيتم توفير أموال العالج الخاصة 
بهم من خالل شركات التأمين، وكل شركة 

سيصلها فواتير عالج المؤمنين لديها.
وأض��اف رئي��س المجلس األعل��ى للصحة، 
أن البحرين تس��عى دائم��ًا لتقديم أفضل 
الخدمات الصحي��ة والعالجية لجميع أفراد 
المجتمع بما ُيسهم في رفع مستوى القطاع 
الصحي، الس��يما من خالل فتح آفاق أوسع 
للتكام��ل بين القطاعين الع��ام والخاص، 
وذل��ك في إطار الجهود المبذولة لمواصلة 
وض��ع نظ��ام صح��ي يس��تند إل��ى أفضل 
 المعايير العالمية ويعزز من جودة الحياة. 

ويعتب��ر المرك��ز المرئي للتطبي��ب بلغة 
اإلشارة، الخدمة الصحية األولى من نوعها 
ف��ي البحرين لفئة الصم وضعاف الس��مع، 
والت��ي تأت��ي بالتع��اون المش��ترك بين 
مراكز الرعاية الصحية األولية وشركة زين 
البحرين وجمعية الص��م البحرينية، لتلبي 
احتياج��ات فئة الصم وضعاف الس��مع من 
خالل تعزي��ز التواصل الفّع��ال مع األطباء 

والكوادر الصحية.
وأكد أن تدشين هذه الخدمة يجسد الرؤى 
الصح��ي  للقط��اع  الداعم��ة  والتوجه��ات 
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 

عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، 
والمتابعة المس��تمرة من صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ون��وه بأهمية التعاون الوثي��ق بين كافة 
مؤسس��ات المجتمع من القط��اع الخاص 
والمجتمع المدني في تحقيق األهداف التي 
تتطّلع إليه��ا المملكة بمختلف قطاعاتها 
الهاّمة الس��يما القطاع الصح��ي، ما يمّيز 
هذه الخدمة التي تّم تدشينها اليوم لفئة 
الصم وضعاف السمع، والتي ُتعتبر محطة 
مهمة ومميزة لتسهيل الخدمات الصحية 
المقدمة له��ذه الفئة في مراك��ز الرعاية 

الصحية األولية.
فيما قال المدير المنتدب في ش��ركة زين 
البحري��ن محم��د زي��ن العابدي��ن: »تفخر 
الش��ركة بالتع��اون م��ع مراك��ز الرعاي��ة 
الصحية األولية وجمعي��ة الصم البحرينية 
إلط��الق المرك��ز المرئي للتطبي��ب بلغة 
اإلشارة، والذي يهدف إلى تعزيز دور شركة 
زين البحرين الريادي كالش��ركة المبتكرة 
ف��ي مج��ال االتص��ال، وذل��ك م��ن خ��الل 
تقديمها مختلف أنواع الدعم لهذا المركز 
لتمكي��ن فئة الصم من الوصول إلى جميع 

الخدمات بكل سهولة«.
وأوض��ح أن مب��ادرة »نتواص��ل« تعك��س 
للتن��وع  البحري��ن  زي��ن  اس��تراتيجية 
والش��مولية، والتي ه��ي مكون رئيس من 
المعايي��ر البيئي��ة واالجتماعي��ة وحوكمة 
الش��ركات، وهذا يندرج تحت اس��تراتيجية 
ومب��ادرات  أنش��طة  لتنظي��م  الش��ركة 
تكنولوجية تس��هم في تعزي��ز المنظومة 

الصحية بالمملكة.
بدوره��ا، أش��ارت القائم بأعم��ال الرئيس 
التنفيذي لمراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
الدكتورة لولوة شويطر، إلى أهمية الدمج 
الكل��ي لفئ��ة الص��م وضعاف الس��مع في 
مجتم��ع البحرين الواعي م��ن خالل توفير 

واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
ولفت��ت إل��ى أن ه��ذه الخدم��ة س��تلبي 
احتياجاته��م من خالل التواصل المباش��ر 
م��ع األطباء والكوادر الصحي��ة، معربة عن 
بالغ شكرها لشركة زين البحرين وجمعية 
الصم البحرينية على دعمهم تدشين هذه 
الخدمة التي تعكس الشراكة المجتمعية 
وحب العمل ب��روح الفريق الواحد لتحقيق 
التطلع��ات المرجّوة بما يص��ب في صالح 

الوطن والمواطن.

العال��ي  التعلي��م  نظ��م مجل��س 
بالتع��اون م��ع وزارة الصح��ة في 
الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي 
الطبية  البحرين  جامع��ة  أيرلندا- 
ح��ول  تعريفي��ا  لق��اء   ،)RCSI  (
تنفي��ذ مب��ادرة منظم��ة الصح��ة 
المع��ززة  للجامع��ات  العالمي��ة 
للصح��ة، والت��ي ته��دف إلى خلق 
جامعات صحية تساهم في توفير 
بيئ��ة تعليمية وثقاف��ة تنظيمية 
تع��زز صح��ة ورفاهية واس��تدامة 
المجتم��ع، بحضور األمي��ن العام 
لمجل��س التعلي��م العال��ي نائب 
مجل��س  أمن��اء  مجل��س  رئي��س 
التعلي��م العالي الش��يخة رنا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة والوكيل 
المس��اعد للصحة العام��ة بوزارة 
الصح��ة مريم الهاجري وخبراء من 
منظمة الصحة العالمية والمكتب 
بمملك��ة  للمنظم��ة  القط��ري 
المس��ؤولين  البحرين وع��دد من 
بإدارة تعزيز الصحة وممثلي عدد 
من الجامعات الحكومية والخاصة 

بالمملكة.
ويأتي ه��ذا اللقاء في إطار تعريف 
بمب��ادرة  الجامع��ات  ممثل��ي 
الجامعات المع��ززة للصحة بأهم 
أهداف ه��ذه المب��ادرة والمعايير 
لتنفيذه��ا  للتس��جيل  المطلوب��ة 
إلى جانب االشتراطات المطلوبة، 
كما ت��م تقدي��م ش��رح تفصيلي 

من جان��ب خبراء منظم��ة الصحة 
العالمي��ة أله��داف ومعايير هذه 

المبادرة.
وفي بداية اللقاء، القت الش��يخة رنا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة كلمة 
أش��ارت فيها إلى أن الصحة البدنية 
والنفس��ية للمجتم��ع ف��ي مملك��ة 
البحرين تعتبر ركيزة أساس��ية في 
تعزيز االس��تدامة، ويعد تكريسها 
لدع��م  والحف��اظ عليه��ا ضروري��ًا 
مساعي المملكة في تحقيق التطور 
اإلنس��اني والمجتمعي، وأن تعزيز 
صح��ة المجتم��ع يتطل��ب التزام��ًا 
مختل��ف  بي��ن  وتكاتف��ًا  مش��تركًا 
الجه��ات وم��ن بينه��ا مؤسس��ات 
التعلي��م العال��ي، حي��ث إن فرص 
تحقي��ق اإلمكانات البش��رية تزداد 

في مجتمع مترابط ومعافى.
وأضاف��ت أن برنام��ج الجامع��ات 
المعززة للصح��ة يهدف إلى جعل 
الجامع��ة مكان��ا صحي��ا وداعم��ا 
وفق��ًا  الصحي��ة  الحي��اة  ألنم��اط 
لمعايير تموضعها من قبل خبراء 
منظم��ة الصح��ة العالمية لتوفير 
خي��ارات مس��تدامة وأكث��ر صحة 
لطلب��ة وأعضاء الهيئ��ات اإلدارية 
التعليم  واألكاديمية بمؤسس��ات 
تحقي��ق  م��ن  تمكنه��م  العال��ي 

إمكاناتهم الكاملة.
الهاج��ري  أك��دت  جهته��ا  وم��ن 
اهتم��ام وزارة الصح��ة وحرصه��ا 
على تنفيذ مبادرة منظمة الصحة 
المع��ززة  للجامع��ات  العالمي��ة 
للصحة، الفتًة إلى أن وزارة الصحة 

تولي اهتمامًا كبيًرا بتعزيز أنماط 
الحياة الصحية التي تكفل للجميع 
أس��لوب حياة صحية لُتش��كل حجر 
أس��اس ف��ي الوقاي��ة م��ن جميع 

األمراض.
الجامع��ة  مب��ادرة  أن  وأضاف��ت 
الصحي��ة تتبن��ى مفهومًا ش��امًل 
للصحة، يأخذ نهجا جامعيا كامل، 
وتطم��ح إلى خلق بيئ��ة تعليمية 
وثقاف��ة تنظيمي��ة تع��زز صح��ة 
واس��تدامة مجتمعه��ا  ورفاهي��ة 
تحقي��ق  م��ن  الن��اس  وتمك��ن 
إمكاناته��م الكامل��ة، موضحًة أن 
أهداف الجامع��ات الصحية تتمثل 
في تعزيز السياس��ات والتخطيط 
جمي��ع  ف��ي  المس��تدام  الصح��ي 
بيئ��ة  وتوفي��ر  الجامع��ة،  أنح��اء 
عمل صحي��ة، وضمان بيئة مادية 
واجتماعي��ة صحي��ة ومس��تدامة، 
وتش��جيع اهتمام أكاديمي أوس��ع 
تعزي��ز  مج��ال  ف��ي  والتط��ورات 
الصح��ة، وتطوي��ر الرواب��ط م��ع 
المجتم��ع، وضم��ان إثب��ات تأثير 
تحسن الخدمات واألداء األكاديمي 
في الجامع��ة عند دع��م المعايير 
الصحي��ة، بينم��ا تتمث��ل مجاالت 
العم��ل في بن��اء سياس��ة صحية، 
مس��اندة،  بيئ��ات  واس��تحداث 
المجتمع��ي،  العم��ل  وتعزي��ز 
الش��خصية،  المه��ارات  وتطوي��ر 

وإعادة توجيه الخدمات الصحية.

سماهر سيف اليزل  «

أكد خبراء، أن انتشار ظاهرة التسول 
يؤثر س��لبًا على الس��ياحة وبالتالي 
عل��ى االقتص��اد الوطني، مش��يرين 
إلى أن تلك الظاهرة أصبحت تسبب 
اش��مئزازًا ألفراد المجتمع وتساهم 
في تنفير السواح وتقلل من رغبتهم 

في زيارة البلد. 
وأضاف��وا ل�»الوط��ن«، أن البع��ض 
يتخ��ذ من التس��ول وظيف��ة »بارت 
تايم« يمارس��ها بع��د االنتهاء من 
عملة األساسي، مشيرين في الوقت 
نفس��ه إل��ى أن هناك حاجة ماس��ة 
للبحث عن حل��ول مجدية، من خلل 
بحث مدى حاجة هؤالء المتسولين، 
خصوص��ًا وأنهم يتخ��ذون األماكن 
الحيوية التي يزداد بها السواح مقرًا 

ألنشطتهم.
وأكد عضو لجنة الضيافة والسياحة 
في غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين 
التس��ول  أن  الكوهج��ي،  إبراهي��م 
أصبح ظاهرة تسبب اشمئزازًا ألفراد 
المجتم��ع خصوص��ًا وأن المتس��ول 
يلج��أ إلى عدة حيل لإلقناع، مبينًا أن 
هذه الظاهرة تس��يء لواجهة البلد 
وتنف��ر الس��واح ومرت��ادي األماكن 
الس��ياحية من مقيمي��ن ومواطنين 
خصوصًا وأن المتسولين يقتنصون 

السواح. 
وأض��اف، أن هذه الظاهرة ال تش��به 
البحري��ن، حث إن وجود متس��ولين 
يعك��س  الس��ياحية  األماك��ن  ف��ي 
رسالة ويشكل واجهه غير حضارية، 
األم��ر ال��ذي يس��تدعي م��ع إيج��اد 

الحل��ول والتحرك الف��وري من كافة 
الجهات المعنية، الفتًا إلى أن ازدياد 
الظاهرة يع��ود إلى كث��رة العمالة 
السائبة التي ال تمتلك قوت يومها 
حيث تلجأ للتس��ول كونه الوس��يلة 

األسرع واألسهل. 
بينم��ا أكد، رئي��س اللجن��ة المالية 
واالقتصادي��ة بمجلس النواب أحمد 
م��ن  العدي��د  هن��اك  أن  الس��لوم، 
الدعوم التي تحرص عليها الحكومة 
وتس��عى لتقديمه��ا ل��ذوي الدخل 
المح��دود، وه��ذا ما يتأت��ى بصورة 
واضحة من خلل طرحها في برنامج 
عم��ل الحكوم��ة والموازن��ة العامة 

للدولة بشكل مستمر.
ونوه ب��أن اإلجراءات الت��ي تتبعها 
الحكوم��ة ممثلًة ف��ي وزارة التنمية 
االجتماعي��ة والت��ي تب��ذل جه��وًدا 
مستمرًة في دراس��ة كافة الطلبات 
الدع��م  المرفوع��ة له��ا، وتقدي��م 
الحكومي للمستحقين، يحمي األسر 

البحرينية من دائرة العوز والحاجة، 
ويقدم لها مختلف الدعم والحصول 

عليه بكل يسر وسهولة.
وأش��ار إل��ى أن ظاهرة التس��ول لها 
العدي��د م��ن اآلثار الس��لبية س��واء 
عل��ى المجتمع نفس��ه أو تأثيراتها 
االقتصادي��ة عل��ى الس��ياحة، مبيًنا 
أن هذه الظاهرة تكاد تتلشى، في 
ظل الجهود األخرى والمساندة التي 
والتي  الخيري��ة  الجمعيات  تبذله��ا 
تقدم العديد من المبادرات والدعم 

كذلك لألسر المحتاجة.
وشدد الس��لوم على أنه يجب إيجاد 
المعالج��ة الحقيقي��ة بالنس��بة إلى 
العمالة الواف��دة والتي تلجأ بعض 
التس��ول  اس��تخدام  إل��ى  األحي��ان 
كأس��لوب لكس��ب ال��رزق، من خلل 
القن��وات الرس��مية الت��ي تحميهم 
وتجعله��م قادري��ن عل��ى العم��ل، 
تداعيات  إل��ى معالج��ات  باإلضافة 

الفيزا المرنة.

وذك��ر، أن التع��اون الوثي��ق بي��ن 
والتشريعية  التنفيذية  الس��لطتين 
كان واضحًا، وهو ما أثمر عن تحقيق 
المزي��د من المكتس��بات والتي من 
بينها تحقيق وفًرا بالميزانية العامة 
ألول مرة منذ العام 2008، مبيًنا أن 
الفترة القادمة س��تكون اس��تكمااًل 
لتحقيق ه��ذه اإلنج��ازات بما يعود 

بالنفع على المواطنين الكرام.
ذك��ر رئيس لجن��ة العقار واإلنش��اء 
ف��ي جمعية رجال األعمال البحرينية 
ناص��ر األهل��ي، أن انتش��ار ظاهرة 
التس��ول يؤثر س��لبًا على الس��ياحة 
المحلي��ة وبالتال��ي عل��ى االقتصاد 
المحلي، حيث تساهم هذه الظاهرة 
بش��كل كبي��ر ف��ي تنفير الس��واح، 
وتقل��ل من رغبتهم ف��ي زيارة البلد 

التي تزداد فيها هذه الظاهرة. 
وأض��اف أن هذه الظاه��رة تزيد من 
االتكالية، وعدم ب��ذل الجهد وعليه 
ي��ؤدي إل��ى ضي��اع وإه��دار طاقات 

الش��باب والت��ي ينبغي االس��تفادة 
منه��ا لتنمي��ة وتطوي��ر المجتم��ع 
الش��ابة  الفئ��ة  بي��ن  وخصوص��ًا 
والق��ادرة عل��ى االنخراط في س��وق 
العمل أو القادرة على اإلنتاج في أي 

من القطاعات.
وق��ال األهل��ي: »كلما زاد التس��ول 
زادت االتكالي��ة وقل��ت اإلنتاجي��ة، 
الت��ي  األم��وال  أن  إل��ى  باإلضاف��ة 
تجمع من التسول يتم تحويلها في 
الغالب إلى الخارج بس��بب أن غالبية 
المتس��ولين هم م��ن األجانب مما 
يش��كل نزفًا للمال«. ولف��ت إلى أن 
هناك من يتخذ من التسول وظيفة 
»بارت تايم« يمارسها بعد االنتهاء 
من عملة األساسي صباحًا، كمصدر 
ثان للدخ��ل، خصوصا أنها ال تحتاج 
لبذل جه��د بدني أو ذهني، مش��يرًا 
إلى أن مجموعات التسول تصل إلى 

مئات األفراد. 
وأشار األهلي إلى أن البحرين ليست 

م��ن ال��دول الفقي��رة التي ينتش��ر 
فيه��ا الفقر لك��ي تظه��ر بها هذه 
الفئ��ات، مبين��ًا أن ه��ذه الظاه��رة 
بحاجة لتش��ديد في تنفيذ القوانين 
الرادع��ة، خصوص��ًا بع��د أن ب��ات 
داخ��ل  إل��ى  يصل��ون  المتس��ولين 
المجمعات التجارية وأسواق الذهب 

وداخل الفرجان.
وشدد األهلي على وجوب نشر الوعي 
المجتمع��ي ووق��ف إعط��اء األموال 
لمن ال يحتاجها، لبتر هذه الظاهرة 
الت��ي تعتبر غي��ر حضاري��ة، وتثير 

انزعاج المواطنين البحرينيين. 
الخبي��رة زه��راء طاه��ر، أك��دت أنه 
يج��ب الوقوف على ظاهرة التس��ول 
خصوصًا وأن البحرين بلد إس��لمي، 
تق��وم  والش��عب  الحكوم��ة  وأن 
بمس��اعدة ودع��م المحتاجي��ن من 
خلل ع��دد من الجهات والجمعيات، 
مبينة أن الش��عب البحريني يحرص 
عل��ى إخ��راج الصدقات، األم��ر الذي 
يضع تساؤالت عدة حول ظهور هذه 
الحاالت. وأضافت أن التوسل ظاهرة 
عالمي��ة منتش��رة في أكب��ر وأغلب 
الدول، وبأشكال مشينة، لذلك فهي 
بحاجة لدراس��ة والبح��ث حول مدى 
حاجة هؤالء المتس��ولين، وهل هم 
فع��ل يعانون م��ن الفق��ر أم أنهم 
التسول كوس��يلة للنصب،  يتخذون 
الستجداء العطف والشفقة، مشيرة 
إل��ى أنه ف��ي بعض الح��االت يكون 
هناك استغلل لألشخاص واألطفال 
من أجل التسول وهو أمر يحتاج لحل 

فوري.
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البعض يتخذها وظيفة »بارت تايم« 

خبراء: التسول ينفر السياح وال بدَّ من حلول جدية

إبراهيم الكوهجي زهراء الطاهر ناصر االهلي أحمد السلوم

تبحث استعدادات تطبيق قرار تغيير التوقيت

 »التربية«: حصر الطلبة الراغبين 
باالنتظار في المدرسة بعد »تعديل الدوام«

عقد قطاع شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
اجتماع��ًا تنس��يقيًا م��ع مدي��ري ومدي��رات جمي��ع 
المدارس الحكومية، بش��أن قرار إعادة جدولة اليوم 
الدراس��ي لمختل��ف المراح��ل التعليمي��ة ومواعيد 

انتظار الحافلت، بدءًا من الخميس.
وأكدت الوكيلة المساعدة للتعليم لطيفة البونوظة 
خ��لل االجتم��اع أن ه��ذا الق��رار يأت��ي ف��ي ضوء 
المش��اورات التي قامت بها إدارات العمليات لجميع 
المناط��ق التعليمية م��ع عدد من لج��ان ومجالس 
اآلب��اء بمختلف الم��دارس الحكومي��ة، وبالنظر إلى 
مخرج��ات التقارير المرفوعة م��ن اللجان المختصة 
ب��وزارة التربي��ة والتعلي��م، والتي قامت بدراس��ة 
إمكاني��ة إع��ادة جدولة اليوم الدراس��ي للمرحلتين 
االبتدائي��ة واإلعدادي��ة، بم��ا يص��ب ف��ي تحقيق 
األه��داف المنش��ودة، إل��ى جان��ب اهتم��ام الوزارة 
المس��تمر برصد ملحظات الجمهور وأخذها بعين 
االعتبار. واستعرضت البونوظة اإلجراءات التي يجب 
على المدارس التقيد بها للتأكد من سلسة عملية 
نق��ل الطلبة م��ن وإل��ى مدارس��هم، وأهمية حصر 

بيان��ات الطلبة الراغبي��ن باالنتظار في المدرس��ة 
حسب التوقيت الحالي أو االنصراف بحسب التوقيت 
المس��تحدث، كما ناقش��ت م��ع الحض��ور التوقيت 
الزمني لليوم الدراس��ي المستحدث، بناًء على إعادة 

جدولة اليوم الدراسي.
م��ن جانبها، أثنت مدير إدارة الخدمات المهندس��ة 
خلود الكعبي على جهود المدارس في ضبط عملية 
نقل الطلبة باس��تخدام مواصلت الوزارة، وأوضحت 

المزي��د من اإلج��راءات الواج��ب اتباعه��ا، وأهمية 
تفعيل قنوات التواصل لتوفير المزيد من الدعم.

وق��د تمت اإلجابة عن االستفس��ارات المقدمة من 
قب��ل مدي��ري ومديرات الم��دارس، والذي��ن أعربوا 
عن س��عادتهم بالقرار الصادر بش��أن جدولة اليوم 
الدراس��ي، مما سيس��هم ف��ي س��يرورة عملية نقل 
الطلب��ة للمدارس والتخفيف م��ن االزدحام المروري 

وباألخص في أوقات الذروة.

مدير عام المباحث واألدلة 
الجنائية: التصدي للتحديات 
المهددة لمنجزاتنا الحضارية

ش��ارك مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية في 
االجتماع الس��ادس والثلثي��ن للمديرين العامي��ن للتحقيقات 
والمباح��ث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وال��ذي عقد عبر تقنية االتص��ال المرئي.وقد ألقى المدير العام 
لإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية كلمة نقل فيها تحيات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة ورئيس 
األم��ن العام الفري��ق طارق الحس��ن للمش��اركين، وتمنياتهما 
الصادق��ة بالتوفي��ق والنج��اح ألعمال ه��ذا االجتم��اع، متوجهًا 
بالش��كر للمديرين العامين للتحقيق��ات والمباحث الجنائية في 
دول مجلس التعاون الخليجي على مشاركتهم الفاعلة في أعمال 
االجتماع، ورئيس جهاز الشرطة الخليجية واألمانة العامة لدول 
مجل��س التع��اون على جهوده��م وحرصهم المتواص��ل لتعزيز 
التعاون وترس��يخ دعائم األمن بالموضوعات والدراسات البّناءة 
إلثراء مثل هذه االجتماعات.وأش��ار إلى أن ه��ذا االجتماع الهام 
يأتي ضمن سلسلة من االجتماعات األمنية الخليجية المشتركة 
لتعزيز ق��درة األجهزة األمنية على مواكبة األحداث المس��تجدة 
ومجابهتها بالتخطيط الواعي والنهج العلمي، بما يؤكد حرص 
جمي��ع دول مجلس التعاون على تجس��يد تطلعاتها حفاظًا على 
أمن واس��تقرار مجتمعاتها ومكتسباتها وتنميتها ورخائها في 
عالم يش��هد تغيرات هامة وتحديات خطيرة توجب علينا إحكام 
الس��يطرة عل��ى الجريمة والحد من انتش��ارها لخلق غٍد مش��رق 

ومستقبل واعد ننعم في ظلله باألمن والرخاء.

 »التعليم العالي« و»الصحة« 
يعقدان لقاًء حول »الجامعات المعززة للصحة«

 البلوشي مندوب دائم 
للبحرين لدى منظمة »الفاو«

تس��ّلم مدير ع��ام منظمة األغذي��ة والزراع��ة التابعة لألمم 
المتحدة ش��و دوني��و، أوراق اعتماد الس��فير ناصر البلوش��ي 
كمن��دوب دائم لمملك��ة البحرين لدى المنظم��ة، حيث رحب 
المدي��ر العام بالس��فير، متمنيًا له كل التوفي��ق والنجاح في 
مهام��ه الجدي��دة. من جانبه، أعرب الس��فير ناصر البلوش��ي 
عن تطلعه للعمل على تعزي��ز التعاون بين مملكة البحرين 
ومنظم��ة األغذية والزراعة التابع��ة لألمم المتحدة في جميع 

مجاالت الزراعة واألمن الغذائي الحيوية في المملكة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/15/watan-20220915.pdf?1663217313
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/1026399
https://alwatannews.net/article/1026418
https://alwatannews.net/article/1026296
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أكد مدير مركز العناية بمتالزمة داون 
أحمــد عبدالرحمن العلــي لـ»الوطن« 
أهميــة مشــاركة األســر مــع المركــز 
في تعليــم األطفال إذ تعــود بفوائد 
جمــة علــى كل مــن الطفل واألســرة 
المقصــود هنا  والعمــل  والمدرســة، 
هو العمل التعاونــي الذي تصبح فيه 
األسرة شريكًا مســاويًا وكاماًل للكوادر 
المجتمعــات  أن  فيمــا  المدرســية 
المحليــة والمــدارس واألســر تلعــب 
أدوارًا مترابطــة فــي تعليــم األطفال 
وتربيتهــم فإن عليهم إيجــاد طرائق 
مناســبة للعمــل معــًا كشــركاء فــي 
العملية التربوية والمفتاح لمثل هذا 
العالقة هو تزويد األســر بالمعلومات 
والمصادر الالزمة لدعم تعلم األطفال 
ونموهم. وتطرق العلــي لدور المركز 
في تشجيع وتدريب األسر على أساليب 
رعاية الطفل ذوى متالزمة داون، مبينًا 
أنــه يشــجع األخصائيــون األســر على 
القيام بــاألدوار المتوقعــة في رعاية 
الطفــل إذ ينبغــي على األســرة فهم 
التغيرات التي تطــرأ على هذه األدوار 
عندمــا يكــون أحــد أفرادها مــن فئة 
متالزمة داون، وتحليل هذه التغيرات، 
مؤكــدًا أن أحــد األهــداف المنشــودة 

للمركز ومن خدمــات التربية الخاصة 
والتأهيــل والخدمــات الداعمة األخرى 
هو توفير الدعــم ألولياء أمور األطفال 

ذوي متالزمة داون.  
وأضــاف: »كان العاملــون فــي ميدان 
التربية الخاصة ولعقود طويلة ينظرون 
إلــى أســر األطفــال ذوي االحتياجــات 
الخاصــة كجهة متلقية للخدمات ليس 
أكثــر وكأن اللــوم يوجه لهذه األســر 
بدعوى أنها التعــرف كيف تتعامل مع 
أطفالهــا ذوي االحتياجــات الخاصة أو 
أنها ال تكثرت بهم أو أنها الســبب في 

المشكالت التي يواجهونها«.

17 p e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e tأمــل

إعداد: هدى عبدالحميد
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ذوو العزيمة يعودون للتعليم الحضوري في مدارس الدمج.. لطيفة البونوظة: لـ              :

483 طالبًا وطالبة استفادوا من برنامج »اإلعاقة الذهنية« و»داون«
هدى عبدالحميد  «

أكــدت الوكيلة المســاعدة للتعليم 
بــوزارة التربيــة والتعليــم لطيفــة 
ذوي  مــن  الطلبــة  أن  البونوظــة، 
العزيمــة قــد عــادوا إلــى التعليم 
الحضــوري االعتيــادي فــي مدارس 
بمختلــف  الحكوميــة  الدمــج 
المحافظــات، مــع انطالقــة العــام 
 ،2023/2022 الجديــد  الدراســي 
فــي  الــوزارة  لجهــود  اســتكمااًل 
فئاتهــم،  بمختلــف  احتضانهــم 
في إطار ضمــان الحق فــي التعليم 

للجميع.
وكشفت البونوظة في تصريح خاص 
لـ»الوطن« أن الوزارة قد وفرت كافة 
متطلبات احتضان هذه الشريحة من 
األبناء الطلبة ضمن مختلف البرامج 
المخصصــة لهــم، ومنهــا برنامــج 

دمــج اإلعاقــة الذهنيــة البســيطة 
ومتالزمــة داون، الــذي انطلق منذ 
العــام الدراســي 2001/2000، في 
8 مــدارس فقط، وتم التوســع فيه 
بشكل سنوي حتى بلغ عدد المدارس 
المطبقة له 60 مدرسة بالمرحلتين 

االبتدائية واإلعدادية.
ويقوم على هــذا البرنامج عدد 108 
معلميــن ومعلمــة، بهــدف توفير 
الفرص التربوية المناســبة للتعلم 
وتعديــل اتجاهــات المجتمــع نحو 
األكاديمي في  والتعليــم  المعاقين 
حدود قدراتهــم الذهنية، وبلغ عدد 
الطلبــة المســتفيدين 483 طالبــًا 
االبتدائيــة  بالمرحلتيــن  وطالبــة 

واإلعدادية.
وأشــارت البونوظة إلى أنه من أهم 
البرامــج المقدمة لفئة ذوي اإلعاقة 
الذهنية هو برنامج التنمية الشاملة 

»بورتــاج«،  المبكــرة  للطفولــة 
ومقيــاس الســلوك التكيفــي »وهو 
المهــارات  يقيــس  للنمــو  مقنــن 
االجتماعية«، وتطبيق منهج تربوي 
تعليمــي تأهيلــي لتنميــة القدرات 
والمهــارات في المجــاالت التربوية 

والتعليمية والتأهيلية ومساعدتهم 
فــي الوصــول إلى أقصــى درجة من 
التفاعــل والمشــاركة مــع المجتمع 
والخارجــي،  والعائلــي  المدرســي 
باإلضافــة لتنفيــذ مشــروع زراعــي 
يهدف لمزيد من الدمج في األنشطة 

والفعاليات والبرامج في المدرسة.
وعلى صعيٍد متصل، تحدثت الوكيل 
المســاعد عن برنامج دمــج الطلبة 
والــذي  التوحــد،  اضطــراب  ذوي 
يعــد من أهــم برامــج الدمــج التي 
تنفذها الوزارة، والــذي بدأ تطبيقه 
في المــدارس الحكومية فــي العام 
الدراســي 2011/2010، فــي ثــالث 

مــدارس، ووصــل عددهــا فــي هذا 
العام الدراسي 2022/2021 إلى 24 
مدرســة في المرحلتيــن االبتدائية 
معلمــًا   71 بإشــراف  واإلعداديــة، 

ومعلمة. 
ويهــدف البرنامج إلــى توفير خبرات 
لدى  االجتماعي  والتقبــل  التفاعــل 
أشــكال  وتطويــر  التوحــد،  طلبــة 
الســلوك لديهم. وبلغ عــدد الطلبة 
المنضمين لهذا البرنامج في الوقت 
مــن  141 طالبــًا وطالبــة  الحالــي 

المرحلتين االبتدائية واإلعدادية.
ويتم خــالل هذا البرنامــج تطبيق 
برنامج تحليل الســلوك التطبيقي، 

بهدف تدريب الطلبــة على عملية 
المشــكالت  الكلــي وعالج  الدمــج 
الســلوكية لديهم، وكذلك برنامج 
التواصــل »بيكــس« الــذي يهدف 
لمســاعدة الطفــل التوحــدي على 
بالتواصــل االجتماعــي  المبــادرة 
باإلضافــة لبرنامج »تيتش«، حيث 
يعتمد على تنظيم البيئة الصفية 
المصــورة  الجــداول  واســتعمال 
بهــدف تنظيــم الوقت لنشــاطات 
مختلفة، وبرنامج التنمية الشاملة 
»بورتــاج«،  المبكــرة  للطفولــة 
وبرنامج »تعليــم الحروف واألرقام 

بالموسيقى«.

لطيفة البونوظة

60 مدرسة ابتدائية وإعدادية توفر دمجًا لإلعاقة الذهنية و»داون«

24 مدرسة ابتدائية وإعدادية توفر دمج التوحد بإشراف 71 معلمًا

األسر تلعب أدوارًا نشطة في البرامج التعليمية والتدريبية

 العلي: »مركز داون« يوفر 
المعرفة والمهارات الالزمة لتعليم األطفال

أحمد العلي 

فصل إبداعي جديد )1(

تعنــى وزارة التربيــة والتعليم 
التعليميــة  البيئــة  بتوفيــر 
المالئمــة لجميــع الطلبــة من 
المــدارس الحكوميــة والخاصة 
فــي المملكة، مــع األخذ بعين 
مختلــف  احتياجــات  االعتبــار 
الطلبة وعلى رأســهم فئة ذوي 
عبــر توفيــر كافــة  العزيمــة، 
الرعاية وســبل الدعم والتأهيل 
الخدمــات  لتعزيــز  الالزميــن، 
المقدمــة لهــم بالشــكل الذي 
يضمن حصولهم على حقوقهم 

الكافية. 
وضمنت وزارة التربية والتعليم تقديم خدمات الرعاية الشاملة 
المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الدعم من طلبة ذوي العزيمة، 

بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته ووضعه االجتماعي. 
كما ساهمت الوزارة في توظيف الخدمات التعليمية واإلرشادية 
والطبية والنفســية وغيرها، في مساعدة هؤالء الطلبة لتحقيق 
أقصى درجة ممكنة من الفاعلية العلمية واإلبداعية، لتمكينهم 
من التكيف مع متطلبات البيئة االجتماعية والمدرسية، وتنمية 
قدراتهــم لالعتمــاد على أنفســهم وجعلهم عضــوًا منتجًا في 

المجتمع. 
وهــو ما يجســد االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه وزارة التربية 
والتعليم لطلبة ذوي الهمم من أبناء المملكة، حســبما هو جاٍر 
على عادتها في المبادرة باالســتجابة السريعة ألي طلب يخص 

هذه الفئة المكافحة لوطنها.
فلــن تتوانى الوزارة في تســخير اإلمكانيات وتذليل الصعوبات 
لتحقيق أهدافهم المنشودة، والذي تمثل في تجهيز المنحدرات 
لطلبــة ذوي اإلعاقــة الحركية وترجمة الكتب إلــى لغة البرايل 
وأجهزة الحواســيب الخاصــة بالمكفوفين، والمعــدات الطبية 
الالزمــة لفئة الصم، وتوظيف ذوي الكفــاءة والخبرة في تأهيل 

وتعليم ذوي اإعاقة الذهنية. 
وعليه فإن وزارة التربية والتعليم برهنت على تقديم خدماتها 
التعليميــة لجميــع فئــات ذوي االحتياجــات الخاصــة القابلين 
للتعلــم، باذلــة جل جهودهــا المتفانيــة في توســيع برنامج 
الدمج الذي أطلق العنان منذ عام 2010، ليجســد ما نص عليه 
دســتور مملكة البحرين وقانــون التعليم مــن أن التعليم حق 
تكفله المملكــة للجميع، بما يراعي االختــالف لدى الطلبة في 

إمكانياتهم وقدراتهم في التحصيل الدراسي. 
حيــث تدرجت الــوزارة في تطويرها لبرنامــج الدمج بعد النجاح 

الذي حققه البرنامج منذ تنفيذه في المدارس.

إيمان عبدالعزيز

 دراسة: المواليد من نساء بدينات 
أكثر عرضة لإلصابة بـ»فرط الحركة«

توصلت دراســة جديــدة إلى أن األمهــات اللواتي يعانين من الســمنة 
يعرضــن أطفالهــن لخطــر متزايد مــن المعاناة من اضطــراب نقص 
االنتباه وفرط النشــاط )ADHD(. ووجد باحثون في مستشــفى جامعة 
ميتوا تيراســا في برشــلونة بإســبانيا، أن النســاء اللواتي يعانين من 
الســمنة - ســواء كانت مرتبطة بمرض الســكري الناجم عن الحمل أو 
بســبب زيادة الوزن السريعة في وقت مبكر من األشهر الثالثة األولى - 
أكثر عرضة إلنجاب طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.

وكان األطفــال المولــودون من أمهــات بدينات أكثر عرضــة لإلصابة 
باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص االنتباه بمقــدار الضعــف. والحظ 
الباحثون أن ما يقرب من ثلث النســاء يعانين من السمنة في أول زيارة 

لألطباء لهن تتعلق بالحمل، ونصف النساء المصابات بسكري الحمل.
وقالت فيرونيكا بيريا، الباحثة التي تعمل أيضا في المستشفى: »وجدت 
دراســتنا أن النســاء الحوامل المصابات بالسمنة وسكري الحمل لديهن 
أطفال يعانون من اضطرابات نفســية طويلة األمد مثل اضطراب فرط 
الحركة ونقص االنتباه. لم نجد هذه العالقة عندما اكتسبت النساء وزنا 

صحيا أثنــاء الحمل«. وجمع الباحثــون، الذين نشــروا النتائج في مجلة 
علــم الغدد الصماء والتمثيــل الغذائي، بيانات مــن 1036 امرأة ولدن 
مصابات بســكري الحمل. وتحدث الحالة الشــائعة عندما تصاب المرأة 

بنوع من داء السكري من النوع األول أثناء الحمل. 
والنســاء اللواتي كن يعانين من الســمنة قبل الحمــل، أو في مرحلة ما 
قبل اإلصابة بالســكري، معرضات بشكل متزايد لإلصابة بهذه الحالة. 
ومن بين مجتمع الدراســة، تم تشــخيص 13% من األطفال المولودين 
من أمهات مصابات بمرض الســكري في النهاية بمرض اضطراب فرط 

الحركة ونقص االنتباه.
ووجدوا أن سبعة في المائة من األطفال المولودين من أمهات يعانين 
من نقص الــوزن، أصيبوا باضطراب فرط الحركــة ونقص االنتباه قبل 
بلوغهم ســن الثامنة عشــرة، مقارنة بـ 11.4% من أولئك الذين ولدوا 
ألمهــات يتمتعن بوزن صحي. وأولئك الذين ولدوا ألمهات يعانين من 
زيادة الوزن لديهم فرصة بنســبة 14.2% لتطويــر الحالة، و16.2% من 

أطفال األمهات البدينات سيصابون بهذه الحالة في نهاية المطاف.

 »البحرين الوطني«: ضرورة تبني 
وتمكين ذوي الهمم في بيئة العمل

الوطنــي،  البحريــن  بنــك  مجموعــة  أعلنــت 
 »NBB« المتمثلــة في بنــك البحرين الوطنــي
وبنــك البحرين اإلســالمي »BisB«، عن دعمها 
للمؤتمر والمعرض الدولــي لذوي الهمم الذي 
تم تنظيمه برعاية ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 

وشؤون الشباب.
وعلــى مدار يوميــن، تضمن هذا الحــدث البارز 
العديــد مــن جلســات النقــاش التــي تتمحور 
حول دمج األشــخاص مــن ذوي الهمم في بيئة 
العمل اســتنادًا علــى مبادئ التنوع والشــمول. 
كما جــاء الحــدث ليؤكد علــى الــدور المحوري 
الذي تلعبه مؤسســات المجتمع من القطاعين 
العام والخاص في احتضان وتمكين األشخاص 
مــن ذوي الهمم، وإبراز القيمــة المحورية التي 

يضيفونها ألي بيئة عمل.
عبــر هــذه النــدوات والجلســات النقاشــية، تم 
التطرق ألهمية وجود األفراد من ذوي الهمم في 
مختلف القطاعات، مثــل الرياضة والتكنولوجيا 
وغيرهما. كما اســتعرض عدد مــن الخبراء في 
المجال أحــدث الممارســات المحليــة والدولية 
المندرجــة ضمــن جهــود وتوجهــات تعليــم 

وتدريب هذه الفئة. 
وتضمــن المؤتمــر مشــاركة بعــض األبطال 
البحرينييــن من ذوي الهمــم لقصص نجاحهم 
الملهمة. وتمثل الهدف األساســي لهذا الحدث 
في التأكيد على أهمية دمج ذوي الهمم وتعزيز 
دورهم فــي المجتمع، إضافة إلــى تزويد أولياء 
أمورهم بالمــوارد واالحتياجات الالزمة لتمكين 

هذه الفئة والنهوض بإمكاناتها.
وشــارك موظفو مجموعة بنك البحرين الوطني 
فــي المؤتمــر، حيث تم تســليط الضــوء على 
المبادرات التــي نفذتها المجموعة في ســبيل 

تمكين األشخاص من ذوي الهمم. 

وقامــت دانــة بوحجي رئيس تنفيــذي للموارد 
المجموعــة،  لــدى  واالســتدامة  البشــرية 
باســتعراض مبــادرات بنــك البحريــن الوطني 
التي تندرج تحت مظلة لجنة التنوع والشمولية 
فــي البنــك. كمــا أشــادت بالدعــم المتواصل 
الذي يقدمه أعضاء مجلــس اإلدارة تجاه تعزيز 
مساعي دمج ذوي الهمم في العمل المؤسسي، 

والخطط المستقبلية الداعمة لذلك.
وتطرقــت مشــرف المــوارد البشــرية فــي بنك 
البحرين الوطني شذى القاســمي، إلى تجربتها 
في العمل مع أصحاب الهمم، مؤكدة اســتمرار 
التعاون المثمر مع الجمعية البحرينية لمتالزمة 
داون لتوظيف ودمج األشــخاص من ذوي الهمم 

ضمن بيئة العمل.
كما اســتعرضت محلل حســابات المدفوعات في 
بنــك البحريــن الوطنــي مريم شــهاب تجربتها 

الملهمــة، كونها أول موظفة مــن ذوي اإلعاقة 
السمعية تنضم للعمل في بنك البحرين الوطني، 
حيث تمكنت مريم من االندماج الكامل في بيئة 
العمل المؤسســي باعتمادها على قراءة الشفاه 

والتحدث رغم الصعوبات التي واجهتها.
يذكــر أن شــهاب كانــت مــن أولــى الطالبات 
المتميزات أكاديميًا، فقد تخرجت بتقدير امتياز 
من المدرســة الثانويــة وتلقت منحة دراســية 
إلكمال مسيرتها التعليمية الجامعية والحصول 

على درجة البكالوريوس.
وتعكس مشــاركة المجموعة في هذا المؤتمر 
توجهاتهــا الراميــة لدمج األشــخاص من ذوي 
الهمــم في العمل المؤسســي الوطني بشــكل 
عــام، وفــي المجموعة علــى وجــه الخصوص. 
ويأتي ذلك من منطلق التزامها بتفعيل مبادئ 

التنوع والشمول التي تتبناها.

الطب البديل البيئة الطبيعية
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تغير المناخ: يقصد بتغير المناخ التحوالت طويلة األجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحوالت طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خالل التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت 
األنش��طة البش��رية المس��بب الرئيس لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساًس��ا إلى حرق الوقود األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز. وينتج عن حرق الوقود األحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة األرضية، 

مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. وتشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان.
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ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.. فرح النعيمي:

انتشار سرطانات عنق الرحم بين فئات عمرية صغيرة
وليد صبري «

النس��اء  أم��راض  استش��ارية  ح��ذرت 
وال��والدة والعق��م، د. ف��رح س��ليمان 
النعيمي، من »زيادة نس��بة المصابات 
بحال��ة متالزم��ة ما قب��ل الطمث حيث 
والتع��ب  بالص��داع  الم��رأة  تش��عر 
المزم��ن والعصبي��ة المفرط��ة واآلالم 
في األعصاب والمفاصل والثدي وتغير 
نمط الغذاء بالشراهة أو في قلة األكل 
في فئ��ات عمرية أصغ��ر«، موضحة أن 
»ه��ذا يرج��ع إل��ى الضغوط النفس��ية 
ت��زداد  حي��ث  والحياتي��ة  والعصبي��ة 
الضغ��وط اليومي��ة خاصة م��ا يتعلق 
بالدراسة وزيادة ساعات العمل للفئات 
الش��ابة وتغير أنماط الغذاء«، كاشفة 
عن »انتش��ار اإلصابة بس��رطانات عنق 

الرحم بين فئات عمرية صغيرة«.
تصريح��ات  ف��ي  النعيم��ي  وش��ددت 
ل�«الوطن« على ضرورة إجراء الفحوصات 
الالزمة الخاصة بالفيتامينات والمعادن 
ونس��بة الحديد، مشيرة إلى أن من أبرز 
أس��باب زيادة نس��بة المصابات بحالة 
متالزم��ة ما قب��ل الطمث اتب��اع نمط 
صحي غير آمن، والسهر لساعات طويلة 
ومتأخرة وع��دم تنظيم س��اعات النوم 
وعدم تنظيم ساعات الرياضة والعمل، 
وسعي الفئة الشبابية للعمل لساعات 
متأخرة بغرض تأمين متطلبات الحياة 
وم��ن أجل تأمي��ن مورد م��ادي أفضل، 
م��ا يؤثر على الصح��ة العامة وبالتالي 
تحدي��د س��اعات العمل وتهيئ��ة بيئة 

صحية آمنة نفسيا وبدنيا مهم جدًا.
وقالت استشارية أمراض النساء والوالدة 
والعقم »ش��هدت الفترة األخيرة تراجع 
انتش��ار أم��راض معينة عند الس��يدات 
وظه��ور مجموعة أخرى م��ن األمراض 
بأعراض جديدة م��ن خالل فئة عمرية 
تعاني من أمراض كنا نشاهدها سابقا 
في فترات عمرية أكثر تقدمًا في السن، 
ومنها اضطرابات الهرمونات، وتكيس 
المبايض، في الفئات العمرية األصغر 
والتي تش��تمل على حدوث اضطرابات 
ف��ي الدورة الش��هرية، واضطرابات في 

البشرة والجلد، وتساقط الشعر«.
وأرجعت ذلك إلى »اختالف نمط الحياة 
اليوم��ي حيث تش��هد نس��بة الس��منة 
ارتفاعًا ملحوظًا وبطريقة غير مسبوقة 
مع قلة الحركة وقلة النش��اط الرياضي 
خارج المن��زل وكذل��ك الحي��اة الخالية 

من ممارس��ة النش��اط البدني بس��بب 
ممارسة األلعاب اإللكترونية من خالل 
األجهزة الذكية وأجهزة الحاس��ب اآللي 
والت��ي له��ا بطبيع��ة الح��ال تداعيات 
صحي��ة خطي��رة حيث تؤث��ر على نمط 
الصح��ة اإلنجابية وتزي��د من معدالت 
تأخ��ر الحم��ل وتزي��د من الحاج��ة إلى 
معالج��ة األم��راض الناتجة عن تكيس 
المبايض ف��ي فئات عمري��ة أقل عمرًا 
ومن ثم تزيد معدالت اإلصابة بضغط 
الدم والس��كري والكوليسترول وكذلك 
س��رطانات بطان��ة الرح��م ف��ي فئات 
عمري��ة أقل وذلك بس��بب نمط الحياة 

السيء«.
»زي��ادة  م��ن  النعيم��ي  ح��ذرت  كم��ا 
االلتهابات النس��ائية وتكرارها وتزايد 
نس��بة اإلصاب��ة بأمراض عن��ق الرحم، 
وبينها، تغيرات عن��ق الرحم، بمراحلها 
المختلفة، ونسبة اإلصابة بااللتهابات 

الفيروسية«.
ونصحت »بضرورة إجراء الفحص الطبي 
للزوجين  والدقي��ق  والكام��ل  الش��امل 
بطريق��ة منتظم��ة ودوري��ة وذلك من 
أج��ل التأك��د م��ن خل��و الزوجي��ن من 
اإلصابة باألمراض الجنس��ية االنتقالية 
وااللتهابات الن ه��ذا يؤثر على ارتفاع 
نس��بة تأخر اإلنجاب والعقم، باإلضافة 
إلى ارتفاع نس��بة اإلصابة بس��رطانات 
عنق الرحم وس��رطان الش��رج وسرطان 
اإلحلي��ل الذكري إذا لم يتم تش��خيص 
اإلصابة المبكرة بالفيروس الحليمي«.

وتابع��ت »أيضًا ش��هدنا فئ��ة عمرية 
بين ال�35 وال���50، تأثرت بوجود نزيف 
رحمي وعدم انتظام في الدورة أو نزيف 
مس��تمر أو نزي��ف متقطع وكان قس��م 

من هذه الحاالت يرجع إلى نمط الحياة 
المتغير وزيادة الوزن وقسم منها يعزى 
إلى عدم االنتظ��ام في الفحص الدوري 

والسنوي«.
وفي رد على سؤال حول أعراض اإلصابة 
بمتالزم��ة م��ا قب��ل الطم��ث، أف��ادت 
النعيمي بأنها تش��مل »ش��عور المرأة 

بالص��داع والتعب المزم��ن والعصبية 
األعص��اب  ف��ي  واآلالم  المفرط��ة 
والمفاصل والث��دي وتغير نمط الغذاء 
بالش��راهة أو في قل��ة األكل في فئات 
عمرية أصغر«. وذك��رت أن »الضغوط 
النفس��ية والعصبي��ة والحياتية وزيادة 
س��اعات العمل للفئات الش��ابة وتغير 

أنم��اط الغذاء وعدم إج��راء الفحوصات 
الالزمة الخاصة بالفيتامينات والمعادن 
ونس��بة الحديد واتباع نمط صحي غير 
آمن، والس��هر لساعات طويلة ومتأخرة 
وع��دم تنظي��م س��اعات الن��وم وعدم 
تنظيم س��اعات الرياضة والعمل، تعد 

من أبرز أسباب اإلصابة بالمرض«.

د. فرح النعيمي

ظهور مجموعة من األمراض النسائية بأعراض جديدة

الصداع والعصبية المفرطة من أعراض متالزمة ما بعد الطمث

الفئة العمرية بين 35 و50 عامًا تعاني من النزيف الرحمي

نمط الحياة السيئ يؤدي الضطرابات في الهرمونات

الثوم يعالج األورام الشحمية

كش��فت أحدث الدراس��ات الطبية المتعلقة بالطب البديل 
ع��ن إمكانية اس��تخدام الثوم ف��ي عالج الورم الش��حمي. 
والورم الش��حمي هو كتل دهنية تظهر تحت الجلد بس��بب 
فرط نشاط الخاليا الدهنية، وُيعد من األورام الحميدة غير 
المميتة إال أنه قد ُيس��بب بع��ض المضاعفات واألعراض 
المؤرق��ة، وألن الكثيري��ن ال ُيحب��ذون الط��رق التجميلية 
للتخلص منه لذلك يعد الث��وم بدياًل جيدًا لمكافحة الورم 

الشحمي.
ويحتوي الثوم على مركبات طبيعية نشطة، مثل: كبريتيد 
 ،»Allicin« واألليس��ين   ،»Paraffin sulfide« البارافين��ي 
واألدينوزي��ن »Adenosine«، الت��ي قد ُتس��اهم جميعها 

في تقليل حجم األورام الش��حمية تحت الجلد، ومن الجدير 
بذكره أن��ه هناك الحاجة إلى إجراء الدراس��ات إلثبات هذه 

الفائدة.
وُيمكن استخدام الثوم في العالج على النحو التالي:

- يمك��ن اس��تخدام الثوم فموي��ًا عن طريق تن��اول 2 - 3 
فص��وص من الثوم النيء صباحًا عل��ى معدة خاوية أو عن 
طريق تن��اول مكمالت الثوم لكن يجب استش��ارة الطبيب 

أواًل.
- ُيمكن وض��ع زيت الثوم موضعيًا على المنطقة المصابة 
بعد تخفيف��ه بزيت الزيتون أو زيت ج��وز الهند من 2 - 3 

مرات في اليوم.

غاز الكلور السام.. منافع وأضرار

يحذر خبراء الصحة والطب من التعرض بش��كل مباش��ر لغاز الكلور السام، حيث يعد 
إحدى الم��واد الكيماوية التي تدخل في صناعة العديد من المواد، فمثاًل، يس��تخدم 
كمبي��ض في صناع��ة الورق واألقمش��ة، ويس��تخدم ف��ي صناعة مبيدات الحش��رات 
والمط��اط والمذيبات، ويس��تخدم ف��ي عملية تعقيم مياه الش��رب ومي��اه حمامات 

السباحة، باإلضافة إلى كونه جزءًا من عملية الصرف الصحي.
ويكون الكلور غازًا بصورته األساسية، إال أنه يتم ضغطه وتحويله إلى سائل لتخرينه 
ونقله، وهو غاز أصفر مخضر له رائحة الذعة تش��به رائحة المبيض، لذا تعد إش��ارة 

تحذيرية مناسبة لألشخاص المتعرضين له.
ويعاني م��ن يتعرض له لمجموعة من األعراض والعالمات، أبرزها، رؤية مشوش��ة، 
وأل��م حارق وبثور عل��ى الجلد المتعرض للغاز، والش��عور بحرقة وحك��ة في العينين 
واألنف والحلق، والسعال، وضيق الصدر، وصعوبة التنفس، واستفراغ وغثيان، وظهور 

سوائل في الرئتين، ودمع العيون نتيجة الشعور بالحرقة.
وتعتمد مخاطر التس��مم على كمية غاز الكلور التي يتعرض لها الش��خص، وكيفية 

التعرض، وطول فترة التعرض.
وال يوج��د أي ترياق أو مصل أو لقاح أو أي م��ادة مضادة يمكن من خاللها وقف تأثير 
التس��مم بالكلور، إال أن العالج يعتمد على االبتعاد عن مكان انتش��ار الغاز في أسرع 
وقت والحصول على الرعاية الطبية الفورية للتعامل مع األعراض والعالمات الظاهرة.

 البحرين تحتفي باليوم العالمي 
للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية

ُتش��ارك مملكة البحرين دول العالم االحتف��ال باليوم العالمي 
للتوعية بس��رطان الغدد الليمفاوية، وال��ذي ُيصادف تاريخ 15 
س��بتمبر من كل ع��ام، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بس��رطان 
الغدد الليمفاوية، وتقليل الوفيات المتعلقة به، ودعم األبحاث 
التي تسعى إلى إيجاد العالج، وتثقيف المعرضين لخطر اإلصابة 
بس��رطان الغدد الليمفاوية، حيث إن االكتش��اف المبكر لألورام 

السرطانية ُيعطي خيارات أكثر للعالج وارتفاع معدل الشفاء.
وبهذه المناسبة أكدت وزارة الصحة حرصها على تنظيم فعاليات 
توعوية تس��تهدف مرضى س��رطان الغدد الليمفاوية وذويهم، 
والعاملي��ن ف��ي المج��ال الصح��ي م��ن األطب��اء، والممرضين، 
والصيادل��ة، والمثقفي��ن الصحيي��ن، والجمعي��ات والمنظمات 
الصحي��ة، وجميع أفراد المجتمع بش��كل عام، س��عيًا نحو نش��ر 
التثقيف والتوعية حول سرطان الغدد الليمفاوية، إذ تدرك وزارة 
الصحة أن أفضل وس��يلة للوقاية من سرطان الغدد الليمفاوية 
ه��ي رف��ع الوع��ي الصحي ح��ول المرض مث��ل أه��م األعراض، 
والعالم��ات الدالة عل��ى اإلصابة بالمرض؛ والتي ُتس��اعد على 
تش��خيص الحالة مبكًرا، ومن ثم العالج، ومحاولة االبتعاد عن 
مس��ببات هذا النوع من الس��رطان، مثل تجنب التعرض للمواد 

الكيميائية، وغيرها.
وجدي��ر بالذكر أن الغ��دد الليمفاوية تقع ف��ي مجموعات، وكل 
مجموع��ة تخ��ص منطقة معين��ة من الجس��م، وغالب��ا ما يقع 
التضخ��م في العنق، أو الذقن، أو اإلب��ط، أو منطقة الفخذ. كما 
أن موقع تضخم الغدد الليمفاوية قد ُيساعد على تحديد السبب 
الكام��ن وراء اإلصابة، وغالب��ا عندما تتورم العق��د الليمفاوية 

تكون ملتهبة نتيجة اإلصابة بالعدوى. ومع ذلك، هناك العديد 
من األسباب المحتملة لتضخم الغدد الليمفاوية، ويعتمد عالج 

التهاب وتورم الغدد الليمفاوية على مسبب المرض.
وُيصيب س��رطان الغدد الليمفاوية واألنسجة الليمفاوية أعضاء 
أخ��رى من الجس��م مث��ل الجهاز الهضم��ي، والطح��ال، والنخاع 
العظم��ي وكذلك المخ والكبد والجلد أيضًا، وُيعتبر هذا المرض 
مكتس��بًا وليس وراثيًا، وحتى اآلن لم تكتش��ف الدراس��ات سبًبا 
لحدوث��ه، ولك��ن أرجعت بعض الدراس��ات احتمالي��ة أن تكون 
من ضمن مس��ببات اإلصابة بهذا السرطان؛ التعرض لإلصابة 
بفيروسات معينة وربما التعرض لمواد كيميائية وكذلك بعض 
األدوي��ة، ولكن غالبية المرضى ال يوجد س��بب واضح إلصابتهم 

بهذا المرض.
وتتمث��ل أع��راض ه��ذا الس��رطان بوج��ود تضخم ف��ي الغدد 
الليمفاوية وارتفاع في درجة الحرارة، وكثرة التعرق أثناء الليل، 
ونزول الوزن وفي بعض األوقات قد ال تكون هناك أعراض وربما 
يكتش��ف بالصدفة إما عن طريق الكش��ف الطب��ي أو عن طريق 
فحوص الدم الروتينية، حيث يتم التشخيص عن طريق الفحص 
المجه��ري لعين��ة من الغ��دد الليمفاوية أو األعض��اء المحتمل 
إصابته��ا أو عن طريق الفحص الع��ام وفحص النخاع العظمي، 
ويتم عالج المصاب بس��رطان الغدد الليمفاوية بحسب الحالة، 
فالبعض يحتاج إلى عالج كيماوي والبعض اآلخر العالج الكيماوي 
م��ع العالجات المناعية األخرى، وهناك ح��االت تحتاج إلى أدوية 
مناعية أو بيولوجية فقط، إذ إن غالبية المرضى يمكن شفاؤهم 

من هذا السرطان وخصوصًا مع االكتشاف المبكر له.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/15/watan-20220915.pdf?1663217313
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/15/watan-20220915.pdf?1663217313
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308668
https://alwatannews.net/article/1026395
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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الطب البديل البيئة الطبيعية

معلومة

18r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5

نرحب باستقبال المشاركات والمقاالت على:
waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

تغير المناخ: يقصد بتغير المناخ التحوالت طويلة األجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحوالت طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خالل التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت 
األنش��طة البش��رية المس��بب الرئيس لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساًس��ا إلى حرق الوقود األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز. وينتج عن حرق الوقود األحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة األرضية، 

مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. وتشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان.
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ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.. فرح النعيمي:

انتشار سرطانات عنق الرحم بين فئات عمرية صغيرة
وليد صبري «

النس��اء  أم��راض  استش��ارية  ح��ذرت 
وال��والدة والعق��م، د. ف��رح س��ليمان 
النعيمي، من »زيادة نس��بة المصابات 
بحال��ة متالزم��ة ما قب��ل الطمث حيث 
والتع��ب  بالص��داع  الم��رأة  تش��عر 
المزم��ن والعصبي��ة المفرط��ة واآلالم 
في األعصاب والمفاصل والثدي وتغير 
نمط الغذاء بالشراهة أو في قلة األكل 
في فئ��ات عمرية أصغ��ر«، موضحة أن 
»ه��ذا يرج��ع إل��ى الضغوط النفس��ية 
ت��زداد  حي��ث  والحياتي��ة  والعصبي��ة 
الضغ��وط اليومي��ة خاصة م��ا يتعلق 
بالدراسة وزيادة ساعات العمل للفئات 
الش��ابة وتغير أنماط الغذاء«، كاشفة 
عن »انتش��ار اإلصابة بس��رطانات عنق 

الرحم بين فئات عمرية صغيرة«.
تصريح��ات  ف��ي  النعيم��ي  وش��ددت 
ل�«الوطن« على ضرورة إجراء الفحوصات 
الالزمة الخاصة بالفيتامينات والمعادن 
ونس��بة الحديد، مشيرة إلى أن من أبرز 
أس��باب زيادة نس��بة المصابات بحالة 
متالزم��ة ما قب��ل الطمث اتب��اع نمط 
صحي غير آمن، والسهر لساعات طويلة 
ومتأخرة وع��دم تنظيم س��اعات النوم 
وعدم تنظيم ساعات الرياضة والعمل، 
وسعي الفئة الشبابية للعمل لساعات 
متأخرة بغرض تأمين متطلبات الحياة 
وم��ن أجل تأمي��ن مورد م��ادي أفضل، 
م��ا يؤثر على الصح��ة العامة وبالتالي 
تحدي��د س��اعات العمل وتهيئ��ة بيئة 

صحية آمنة نفسيا وبدنيا مهم جدًا.
وقالت استشارية أمراض النساء والوالدة 
والعقم »ش��هدت الفترة األخيرة تراجع 
انتش��ار أم��راض معينة عند الس��يدات 
وظه��ور مجموعة أخرى م��ن األمراض 
بأعراض جديدة م��ن خالل فئة عمرية 
تعاني من أمراض كنا نشاهدها سابقا 
في فترات عمرية أكثر تقدمًا في السن، 
ومنها اضطرابات الهرمونات، وتكيس 
المبايض، في الفئات العمرية األصغر 
والتي تش��تمل على حدوث اضطرابات 
ف��ي الدورة الش��هرية، واضطرابات في 

البشرة والجلد، وتساقط الشعر«.
وأرجعت ذلك إلى »اختالف نمط الحياة 
اليوم��ي حيث تش��هد نس��بة الس��منة 
ارتفاعًا ملحوظًا وبطريقة غير مسبوقة 
مع قلة الحركة وقلة النش��اط الرياضي 
خارج المن��زل وكذل��ك الحي��اة الخالية 

من ممارس��ة النش��اط البدني بس��بب 
ممارسة األلعاب اإللكترونية من خالل 
األجهزة الذكية وأجهزة الحاس��ب اآللي 
والت��ي له��ا بطبيع��ة الح��ال تداعيات 
صحي��ة خطي��رة حيث تؤث��ر على نمط 
الصح��ة اإلنجابية وتزي��د من معدالت 
تأخ��ر الحم��ل وتزي��د من الحاج��ة إلى 
معالج��ة األم��راض الناتجة عن تكيس 
المبايض ف��ي فئات عمري��ة أقل عمرًا 
ومن ثم تزيد معدالت اإلصابة بضغط 
الدم والس��كري والكوليسترول وكذلك 
س��رطانات بطان��ة الرح��م ف��ي فئات 
عمري��ة أقل وذلك بس��بب نمط الحياة 

السيء«.
»زي��ادة  م��ن  النعيم��ي  ح��ذرت  كم��ا 
االلتهابات النس��ائية وتكرارها وتزايد 
نس��بة اإلصاب��ة بأمراض عن��ق الرحم، 
وبينها، تغيرات عن��ق الرحم، بمراحلها 
المختلفة، ونسبة اإلصابة بااللتهابات 

الفيروسية«.
ونصحت »بضرورة إجراء الفحص الطبي 
للزوجين  والدقي��ق  والكام��ل  الش��امل 
بطريق��ة منتظم��ة ودوري��ة وذلك من 
أج��ل التأك��د م��ن خل��و الزوجي��ن من 
اإلصابة باألمراض الجنس��ية االنتقالية 
وااللتهابات الن ه��ذا يؤثر على ارتفاع 
نس��بة تأخر اإلنجاب والعقم، باإلضافة 
إلى ارتفاع نس��بة اإلصابة بس��رطانات 
عنق الرحم وس��رطان الش��رج وسرطان 
اإلحلي��ل الذكري إذا لم يتم تش��خيص 
اإلصابة المبكرة بالفيروس الحليمي«.

وتابع��ت »أيضًا ش��هدنا فئ��ة عمرية 
بين ال�35 وال���50، تأثرت بوجود نزيف 
رحمي وعدم انتظام في الدورة أو نزيف 
مس��تمر أو نزي��ف متقطع وكان قس��م 

من هذه الحاالت يرجع إلى نمط الحياة 
المتغير وزيادة الوزن وقسم منها يعزى 
إلى عدم االنتظ��ام في الفحص الدوري 

والسنوي«.
وفي رد على سؤال حول أعراض اإلصابة 
بمتالزم��ة م��ا قب��ل الطم��ث، أف��ادت 
النعيمي بأنها تش��مل »ش��عور المرأة 

بالص��داع والتعب المزم��ن والعصبية 
األعص��اب  ف��ي  واآلالم  المفرط��ة 
والمفاصل والث��دي وتغير نمط الغذاء 
بالش��راهة أو في قل��ة األكل في فئات 
عمرية أصغر«. وذك��رت أن »الضغوط 
النفس��ية والعصبي��ة والحياتية وزيادة 
س��اعات العمل للفئات الش��ابة وتغير 

أنم��اط الغذاء وعدم إج��راء الفحوصات 
الالزمة الخاصة بالفيتامينات والمعادن 
ونس��بة الحديد واتباع نمط صحي غير 
آمن، والس��هر لساعات طويلة ومتأخرة 
وع��دم تنظي��م س��اعات الن��وم وعدم 
تنظيم س��اعات الرياضة والعمل، تعد 

من أبرز أسباب اإلصابة بالمرض«.

د. فرح النعيمي

ظهور مجموعة من األمراض النسائية بأعراض جديدة

الصداع والعصبية المفرطة من أعراض متالزمة ما بعد الطمث

الفئة العمرية بين 35 و50 عامًا تعاني من النزيف الرحمي

نمط الحياة السيئ يؤدي الضطرابات في الهرمونات

الثوم يعالج األورام الشحمية

كش��فت أحدث الدراس��ات الطبية المتعلقة بالطب البديل 
ع��ن إمكانية اس��تخدام الثوم ف��ي عالج الورم الش��حمي. 
والورم الش��حمي هو كتل دهنية تظهر تحت الجلد بس��بب 
فرط نشاط الخاليا الدهنية، وُيعد من األورام الحميدة غير 
المميتة إال أنه قد ُيس��بب بع��ض المضاعفات واألعراض 
المؤرق��ة، وألن الكثيري��ن ال ُيحب��ذون الط��رق التجميلية 
للتخلص منه لذلك يعد الث��وم بدياًل جيدًا لمكافحة الورم 

الشحمي.
ويحتوي الثوم على مركبات طبيعية نشطة، مثل: كبريتيد 
 ،»Allicin« واألليس��ين   ،»Paraffin sulfide« البارافين��ي 
واألدينوزي��ن »Adenosine«، الت��ي قد ُتس��اهم جميعها 

في تقليل حجم األورام الش��حمية تحت الجلد، ومن الجدير 
بذكره أن��ه هناك الحاجة إلى إجراء الدراس��ات إلثبات هذه 

الفائدة.
وُيمكن استخدام الثوم في العالج على النحو التالي:

- يمك��ن اس��تخدام الثوم فموي��ًا عن طريق تن��اول 2 - 3 
فص��وص من الثوم النيء صباحًا عل��ى معدة خاوية أو عن 
طريق تن��اول مكمالت الثوم لكن يجب استش��ارة الطبيب 

أواًل.
- ُيمكن وض��ع زيت الثوم موضعيًا على المنطقة المصابة 
بعد تخفيف��ه بزيت الزيتون أو زيت ج��وز الهند من 2 - 3 

مرات في اليوم.

غاز الكلور السام.. منافع وأضرار

يحذر خبراء الصحة والطب من التعرض بش��كل مباش��ر لغاز الكلور السام، حيث يعد 
إحدى الم��واد الكيماوية التي تدخل في صناعة العديد من المواد، فمثاًل، يس��تخدم 
كمبي��ض في صناع��ة الورق واألقمش��ة، ويس��تخدم ف��ي صناعة مبيدات الحش��رات 
والمط��اط والمذيبات، ويس��تخدم ف��ي عملية تعقيم مياه الش��رب ومي��اه حمامات 

السباحة، باإلضافة إلى كونه جزءًا من عملية الصرف الصحي.
ويكون الكلور غازًا بصورته األساسية، إال أنه يتم ضغطه وتحويله إلى سائل لتخرينه 
ونقله، وهو غاز أصفر مخضر له رائحة الذعة تش��به رائحة المبيض، لذا تعد إش��ارة 

تحذيرية مناسبة لألشخاص المتعرضين له.
ويعاني م��ن يتعرض له لمجموعة من األعراض والعالمات، أبرزها، رؤية مشوش��ة، 
وأل��م حارق وبثور عل��ى الجلد المتعرض للغاز، والش��عور بحرقة وحك��ة في العينين 
واألنف والحلق، والسعال، وضيق الصدر، وصعوبة التنفس، واستفراغ وغثيان، وظهور 

سوائل في الرئتين، ودمع العيون نتيجة الشعور بالحرقة.
وتعتمد مخاطر التس��مم على كمية غاز الكلور التي يتعرض لها الش��خص، وكيفية 

التعرض، وطول فترة التعرض.
وال يوج��د أي ترياق أو مصل أو لقاح أو أي م��ادة مضادة يمكن من خاللها وقف تأثير 
التس��مم بالكلور، إال أن العالج يعتمد على االبتعاد عن مكان انتش��ار الغاز في أسرع 
وقت والحصول على الرعاية الطبية الفورية للتعامل مع األعراض والعالمات الظاهرة.

 البحرين تحتفي باليوم العالمي 
للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية

ُتش��ارك مملكة البحرين دول العالم االحتف��ال باليوم العالمي 
للتوعية بس��رطان الغدد الليمفاوية، وال��ذي ُيصادف تاريخ 15 
س��بتمبر من كل ع��ام، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بس��رطان 
الغدد الليمفاوية، وتقليل الوفيات المتعلقة به، ودعم األبحاث 
التي تسعى إلى إيجاد العالج، وتثقيف المعرضين لخطر اإلصابة 
بس��رطان الغدد الليمفاوية، حيث إن االكتش��اف المبكر لألورام 

السرطانية ُيعطي خيارات أكثر للعالج وارتفاع معدل الشفاء.
وبهذه المناسبة أكدت وزارة الصحة حرصها على تنظيم فعاليات 
توعوية تس��تهدف مرضى س��رطان الغدد الليمفاوية وذويهم، 
والعاملي��ن ف��ي المج��ال الصح��ي م��ن األطب��اء، والممرضين، 
والصيادل��ة، والمثقفي��ن الصحيي��ن، والجمعي��ات والمنظمات 
الصحي��ة، وجميع أفراد المجتمع بش��كل عام، س��عيًا نحو نش��ر 
التثقيف والتوعية حول سرطان الغدد الليمفاوية، إذ تدرك وزارة 
الصحة أن أفضل وس��يلة للوقاية من سرطان الغدد الليمفاوية 
ه��ي رف��ع الوع��ي الصحي ح��ول المرض مث��ل أه��م األعراض، 
والعالم��ات الدالة عل��ى اإلصابة بالمرض؛ والتي ُتس��اعد على 
تش��خيص الحالة مبكًرا، ومن ثم العالج، ومحاولة االبتعاد عن 
مس��ببات هذا النوع من الس��رطان، مثل تجنب التعرض للمواد 

الكيميائية، وغيرها.
وجدي��ر بالذكر أن الغ��دد الليمفاوية تقع ف��ي مجموعات، وكل 
مجموع��ة تخ��ص منطقة معين��ة من الجس��م، وغالب��ا ما يقع 
التضخ��م في العنق، أو الذقن، أو اإلب��ط، أو منطقة الفخذ. كما 
أن موقع تضخم الغدد الليمفاوية قد ُيساعد على تحديد السبب 
الكام��ن وراء اإلصابة، وغالب��ا عندما تتورم العق��د الليمفاوية 

تكون ملتهبة نتيجة اإلصابة بالعدوى. ومع ذلك، هناك العديد 
من األسباب المحتملة لتضخم الغدد الليمفاوية، ويعتمد عالج 

التهاب وتورم الغدد الليمفاوية على مسبب المرض.
وُيصيب س��رطان الغدد الليمفاوية واألنسجة الليمفاوية أعضاء 
أخ��رى من الجس��م مث��ل الجهاز الهضم��ي، والطح��ال، والنخاع 
العظم��ي وكذلك المخ والكبد والجلد أيضًا، وُيعتبر هذا المرض 
مكتس��بًا وليس وراثيًا، وحتى اآلن لم تكتش��ف الدراس��ات سبًبا 
لحدوث��ه، ولك��ن أرجعت بعض الدراس��ات احتمالي��ة أن تكون 
من ضمن مس��ببات اإلصابة بهذا السرطان؛ التعرض لإلصابة 
بفيروسات معينة وربما التعرض لمواد كيميائية وكذلك بعض 
األدوي��ة، ولكن غالبية المرضى ال يوجد س��بب واضح إلصابتهم 

بهذا المرض.
وتتمث��ل أع��راض ه��ذا الس��رطان بوج��ود تضخم ف��ي الغدد 
الليمفاوية وارتفاع في درجة الحرارة، وكثرة التعرق أثناء الليل، 
ونزول الوزن وفي بعض األوقات قد ال تكون هناك أعراض وربما 
يكتش��ف بالصدفة إما عن طريق الكش��ف الطب��ي أو عن طريق 
فحوص الدم الروتينية، حيث يتم التشخيص عن طريق الفحص 
المجه��ري لعين��ة من الغ��دد الليمفاوية أو األعض��اء المحتمل 
إصابته��ا أو عن طريق الفحص الع��ام وفحص النخاع العظمي، 
ويتم عالج المصاب بس��رطان الغدد الليمفاوية بحسب الحالة، 
فالبعض يحتاج إلى عالج كيماوي والبعض اآلخر العالج الكيماوي 
م��ع العالجات المناعية األخرى، وهناك ح��االت تحتاج إلى أدوية 
مناعية أو بيولوجية فقط، إذ إن غالبية المرضى يمكن شفاؤهم 

من هذا السرطان وخصوصًا مع االكتشاف المبكر له.

الطب البديل البيئة الطبيعية
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ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.. فرح النعيمي:

انتشار سرطانات عنق الرحم بين فئات عمرية صغيرة
وليد صبري «

النس��اء  أم��راض  استش��ارية  ح��ذرت 
وال��والدة والعق��م، د. ف��رح س��ليمان 
النعيمي، من »زيادة نس��بة المصابات 
بحال��ة متالزم��ة ما قب��ل الطمث حيث 
والتع��ب  بالص��داع  الم��رأة  تش��عر 
المزم��ن والعصبي��ة المفرط��ة واآلالم 
في األعصاب والمفاصل والثدي وتغير 
نمط الغذاء بالشراهة أو في قلة األكل 
في فئ��ات عمرية أصغ��ر«، موضحة أن 
»ه��ذا يرج��ع إل��ى الضغوط النفس��ية 
ت��زداد  حي��ث  والحياتي��ة  والعصبي��ة 
الضغ��وط اليومي��ة خاصة م��ا يتعلق 
بالدراسة وزيادة ساعات العمل للفئات 
الش��ابة وتغير أنماط الغذاء«، كاشفة 
عن »انتش��ار اإلصابة بس��رطانات عنق 

الرحم بين فئات عمرية صغيرة«.
تصريح��ات  ف��ي  النعيم��ي  وش��ددت 
ل�«الوطن« على ضرورة إجراء الفحوصات 
الالزمة الخاصة بالفيتامينات والمعادن 
ونس��بة الحديد، مشيرة إلى أن من أبرز 
أس��باب زيادة نس��بة المصابات بحالة 
متالزم��ة ما قب��ل الطمث اتب��اع نمط 
صحي غير آمن، والسهر لساعات طويلة 
ومتأخرة وع��دم تنظيم س��اعات النوم 
وعدم تنظيم ساعات الرياضة والعمل، 
وسعي الفئة الشبابية للعمل لساعات 
متأخرة بغرض تأمين متطلبات الحياة 
وم��ن أجل تأمي��ن مورد م��ادي أفضل، 
م��ا يؤثر على الصح��ة العامة وبالتالي 
تحدي��د س��اعات العمل وتهيئ��ة بيئة 

صحية آمنة نفسيا وبدنيا مهم جدًا.
وقالت استشارية أمراض النساء والوالدة 
والعقم »ش��هدت الفترة األخيرة تراجع 
انتش��ار أم��راض معينة عند الس��يدات 
وظه��ور مجموعة أخرى م��ن األمراض 
بأعراض جديدة م��ن خالل فئة عمرية 
تعاني من أمراض كنا نشاهدها سابقا 
في فترات عمرية أكثر تقدمًا في السن، 
ومنها اضطرابات الهرمونات، وتكيس 
المبايض، في الفئات العمرية األصغر 
والتي تش��تمل على حدوث اضطرابات 
ف��ي الدورة الش��هرية، واضطرابات في 

البشرة والجلد، وتساقط الشعر«.
وأرجعت ذلك إلى »اختالف نمط الحياة 
اليوم��ي حيث تش��هد نس��بة الس��منة 
ارتفاعًا ملحوظًا وبطريقة غير مسبوقة 
مع قلة الحركة وقلة النش��اط الرياضي 
خارج المن��زل وكذل��ك الحي��اة الخالية 

من ممارس��ة النش��اط البدني بس��بب 
ممارسة األلعاب اإللكترونية من خالل 
األجهزة الذكية وأجهزة الحاس��ب اآللي 
والت��ي له��ا بطبيع��ة الح��ال تداعيات 
صحي��ة خطي��رة حيث تؤث��ر على نمط 
الصح��ة اإلنجابية وتزي��د من معدالت 
تأخ��ر الحم��ل وتزي��د من الحاج��ة إلى 
معالج��ة األم��راض الناتجة عن تكيس 
المبايض ف��ي فئات عمري��ة أقل عمرًا 
ومن ثم تزيد معدالت اإلصابة بضغط 
الدم والس��كري والكوليسترول وكذلك 
س��رطانات بطان��ة الرح��م ف��ي فئات 
عمري��ة أقل وذلك بس��بب نمط الحياة 

السيء«.
»زي��ادة  م��ن  النعيم��ي  ح��ذرت  كم��ا 
االلتهابات النس��ائية وتكرارها وتزايد 
نس��بة اإلصاب��ة بأمراض عن��ق الرحم، 
وبينها، تغيرات عن��ق الرحم، بمراحلها 
المختلفة، ونسبة اإلصابة بااللتهابات 

الفيروسية«.
ونصحت »بضرورة إجراء الفحص الطبي 
للزوجين  والدقي��ق  والكام��ل  الش��امل 
بطريق��ة منتظم��ة ودوري��ة وذلك من 
أج��ل التأك��د م��ن خل��و الزوجي��ن من 
اإلصابة باألمراض الجنس��ية االنتقالية 
وااللتهابات الن ه��ذا يؤثر على ارتفاع 
نس��بة تأخر اإلنجاب والعقم، باإلضافة 
إلى ارتفاع نس��بة اإلصابة بس��رطانات 
عنق الرحم وس��رطان الش��رج وسرطان 
اإلحلي��ل الذكري إذا لم يتم تش��خيص 
اإلصابة المبكرة بالفيروس الحليمي«.

وتابع��ت »أيضًا ش��هدنا فئ��ة عمرية 
بين ال�35 وال���50، تأثرت بوجود نزيف 
رحمي وعدم انتظام في الدورة أو نزيف 
مس��تمر أو نزي��ف متقطع وكان قس��م 

من هذه الحاالت يرجع إلى نمط الحياة 
المتغير وزيادة الوزن وقسم منها يعزى 
إلى عدم االنتظ��ام في الفحص الدوري 

والسنوي«.
وفي رد على سؤال حول أعراض اإلصابة 
بمتالزم��ة م��ا قب��ل الطم��ث، أف��ادت 
النعيمي بأنها تش��مل »ش��عور المرأة 

بالص��داع والتعب المزم��ن والعصبية 
األعص��اب  ف��ي  واآلالم  المفرط��ة 
والمفاصل والث��دي وتغير نمط الغذاء 
بالش��راهة أو في قل��ة األكل في فئات 
عمرية أصغر«. وذك��رت أن »الضغوط 
النفس��ية والعصبي��ة والحياتية وزيادة 
س��اعات العمل للفئات الش��ابة وتغير 

أنم��اط الغذاء وعدم إج��راء الفحوصات 
الالزمة الخاصة بالفيتامينات والمعادن 
ونس��بة الحديد واتباع نمط صحي غير 
آمن، والس��هر لساعات طويلة ومتأخرة 
وع��دم تنظي��م س��اعات الن��وم وعدم 
تنظيم س��اعات الرياضة والعمل، تعد 

من أبرز أسباب اإلصابة بالمرض«.

د. فرح النعيمي

ظهور مجموعة من األمراض النسائية بأعراض جديدة

الصداع والعصبية المفرطة من أعراض متالزمة ما بعد الطمث

الفئة العمرية بين 35 و50 عامًا تعاني من النزيف الرحمي

نمط الحياة السيئ يؤدي الضطرابات في الهرمونات

الثوم يعالج األورام الشحمية

كش��فت أحدث الدراس��ات الطبية المتعلقة بالطب البديل 
ع��ن إمكانية اس��تخدام الثوم ف��ي عالج الورم الش��حمي. 
والورم الش��حمي هو كتل دهنية تظهر تحت الجلد بس��بب 
فرط نشاط الخاليا الدهنية، وُيعد من األورام الحميدة غير 
المميتة إال أنه قد ُيس��بب بع��ض المضاعفات واألعراض 
المؤرق��ة، وألن الكثيري��ن ال ُيحب��ذون الط��رق التجميلية 
للتخلص منه لذلك يعد الث��وم بدياًل جيدًا لمكافحة الورم 

الشحمي.
ويحتوي الثوم على مركبات طبيعية نشطة، مثل: كبريتيد 
 ،»Allicin« واألليس��ين   ،»Paraffin sulfide« البارافين��ي 
واألدينوزي��ن »Adenosine«، الت��ي قد ُتس��اهم جميعها 

في تقليل حجم األورام الش��حمية تحت الجلد، ومن الجدير 
بذكره أن��ه هناك الحاجة إلى إجراء الدراس��ات إلثبات هذه 

الفائدة.
وُيمكن استخدام الثوم في العالج على النحو التالي:

- يمك��ن اس��تخدام الثوم فموي��ًا عن طريق تن��اول 2 - 3 
فص��وص من الثوم النيء صباحًا عل��ى معدة خاوية أو عن 
طريق تن��اول مكمالت الثوم لكن يجب استش��ارة الطبيب 

أواًل.
- ُيمكن وض��ع زيت الثوم موضعيًا على المنطقة المصابة 
بعد تخفيف��ه بزيت الزيتون أو زيت ج��وز الهند من 2 - 3 

مرات في اليوم.

غاز الكلور السام.. منافع وأضرار

يحذر خبراء الصحة والطب من التعرض بش��كل مباش��ر لغاز الكلور السام، حيث يعد 
إحدى الم��واد الكيماوية التي تدخل في صناعة العديد من المواد، فمثاًل، يس��تخدم 
كمبي��ض في صناع��ة الورق واألقمش��ة، ويس��تخدم ف��ي صناعة مبيدات الحش��رات 
والمط��اط والمذيبات، ويس��تخدم ف��ي عملية تعقيم مياه الش��رب ومي��اه حمامات 

السباحة، باإلضافة إلى كونه جزءًا من عملية الصرف الصحي.
ويكون الكلور غازًا بصورته األساسية، إال أنه يتم ضغطه وتحويله إلى سائل لتخرينه 
ونقله، وهو غاز أصفر مخضر له رائحة الذعة تش��به رائحة المبيض، لذا تعد إش��ارة 

تحذيرية مناسبة لألشخاص المتعرضين له.
ويعاني م��ن يتعرض له لمجموعة من األعراض والعالمات، أبرزها، رؤية مشوش��ة، 
وأل��م حارق وبثور عل��ى الجلد المتعرض للغاز، والش��عور بحرقة وحك��ة في العينين 
واألنف والحلق، والسعال، وضيق الصدر، وصعوبة التنفس، واستفراغ وغثيان، وظهور 

سوائل في الرئتين، ودمع العيون نتيجة الشعور بالحرقة.
وتعتمد مخاطر التس��مم على كمية غاز الكلور التي يتعرض لها الش��خص، وكيفية 

التعرض، وطول فترة التعرض.
وال يوج��د أي ترياق أو مصل أو لقاح أو أي م��ادة مضادة يمكن من خاللها وقف تأثير 
التس��مم بالكلور، إال أن العالج يعتمد على االبتعاد عن مكان انتش��ار الغاز في أسرع 
وقت والحصول على الرعاية الطبية الفورية للتعامل مع األعراض والعالمات الظاهرة.

 البحرين تحتفي باليوم العالمي 
للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية

ُتش��ارك مملكة البحرين دول العالم االحتف��ال باليوم العالمي 
للتوعية بس��رطان الغدد الليمفاوية، وال��ذي ُيصادف تاريخ 15 
س��بتمبر من كل ع��ام، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بس��رطان 
الغدد الليمفاوية، وتقليل الوفيات المتعلقة به، ودعم األبحاث 
التي تسعى إلى إيجاد العالج، وتثقيف المعرضين لخطر اإلصابة 
بس��رطان الغدد الليمفاوية، حيث إن االكتش��اف المبكر لألورام 

السرطانية ُيعطي خيارات أكثر للعالج وارتفاع معدل الشفاء.
وبهذه المناسبة أكدت وزارة الصحة حرصها على تنظيم فعاليات 
توعوية تس��تهدف مرضى س��رطان الغدد الليمفاوية وذويهم، 
والعاملي��ن ف��ي المج��ال الصح��ي م��ن األطب��اء، والممرضين، 
والصيادل��ة، والمثقفي��ن الصحيي��ن، والجمعي��ات والمنظمات 
الصحي��ة، وجميع أفراد المجتمع بش��كل عام، س��عيًا نحو نش��ر 
التثقيف والتوعية حول سرطان الغدد الليمفاوية، إذ تدرك وزارة 
الصحة أن أفضل وس��يلة للوقاية من سرطان الغدد الليمفاوية 
ه��ي رف��ع الوع��ي الصحي ح��ول المرض مث��ل أه��م األعراض، 
والعالم��ات الدالة عل��ى اإلصابة بالمرض؛ والتي ُتس��اعد على 
تش��خيص الحالة مبكًرا، ومن ثم العالج، ومحاولة االبتعاد عن 
مس��ببات هذا النوع من الس��رطان، مثل تجنب التعرض للمواد 

الكيميائية، وغيرها.
وجدي��ر بالذكر أن الغ��دد الليمفاوية تقع ف��ي مجموعات، وكل 
مجموع��ة تخ��ص منطقة معين��ة من الجس��م، وغالب��ا ما يقع 
التضخ��م في العنق، أو الذقن، أو اإلب��ط، أو منطقة الفخذ. كما 
أن موقع تضخم الغدد الليمفاوية قد ُيساعد على تحديد السبب 
الكام��ن وراء اإلصابة، وغالب��ا عندما تتورم العق��د الليمفاوية 

تكون ملتهبة نتيجة اإلصابة بالعدوى. ومع ذلك، هناك العديد 
من األسباب المحتملة لتضخم الغدد الليمفاوية، ويعتمد عالج 

التهاب وتورم الغدد الليمفاوية على مسبب المرض.
وُيصيب س��رطان الغدد الليمفاوية واألنسجة الليمفاوية أعضاء 
أخ��رى من الجس��م مث��ل الجهاز الهضم��ي، والطح��ال، والنخاع 
العظم��ي وكذلك المخ والكبد والجلد أيضًا، وُيعتبر هذا المرض 
مكتس��بًا وليس وراثيًا، وحتى اآلن لم تكتش��ف الدراس��ات سبًبا 
لحدوث��ه، ولك��ن أرجعت بعض الدراس��ات احتمالي��ة أن تكون 
من ضمن مس��ببات اإلصابة بهذا السرطان؛ التعرض لإلصابة 
بفيروسات معينة وربما التعرض لمواد كيميائية وكذلك بعض 
األدوي��ة، ولكن غالبية المرضى ال يوجد س��بب واضح إلصابتهم 

بهذا المرض.
وتتمث��ل أع��راض ه��ذا الس��رطان بوج��ود تضخم ف��ي الغدد 
الليمفاوية وارتفاع في درجة الحرارة، وكثرة التعرق أثناء الليل، 
ونزول الوزن وفي بعض األوقات قد ال تكون هناك أعراض وربما 
يكتش��ف بالصدفة إما عن طريق الكش��ف الطب��ي أو عن طريق 
فحوص الدم الروتينية، حيث يتم التشخيص عن طريق الفحص 
المجه��ري لعين��ة من الغ��دد الليمفاوية أو األعض��اء المحتمل 
إصابته��ا أو عن طريق الفحص الع��ام وفحص النخاع العظمي، 
ويتم عالج المصاب بس��رطان الغدد الليمفاوية بحسب الحالة، 
فالبعض يحتاج إلى عالج كيماوي والبعض اآلخر العالج الكيماوي 
م��ع العالجات المناعية األخرى، وهناك ح��االت تحتاج إلى أدوية 
مناعية أو بيولوجية فقط، إذ إن غالبية المرضى يمكن شفاؤهم 

من هذا السرطان وخصوصًا مع االكتشاف المبكر له.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/15/watan-20220915.pdf?1663217313
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/1026419
https://alwatannews.net/article/1026394
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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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كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
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واإلصالحي��ة  التنموي��ة  بمس��يرتها  مس��تمرة  البحري��ن 
الش��املة كأنم��وذج ف��ي الديمقراطي��ة واحت��رام حقوق 

اإلنسان وحرياته السياسية واالقتصادية.
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 »األرصاد«: البحرين تتأثر برياح
شمالية غربية اليوم وانخفاض في الحرارة

شهدت البحرين خالل األيام الماضية أجواء صيفية حارة ورطبة 
خاصة خالل فترة الليل مع رياح متقلبة االتجاه خفيفة السرعة 
في أغلب األحيان مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وقد كانت 

أعلى من المعدل الطبيعي لشهر سبتمبر.
ومن خ��الل خرائط الطقس يالحظ تقدم مرتفع جوي ش��مال 
شبه الجزيرة العربية ليصل امتداده إلى المملكة ويبدأ تأثيره 
في وقت الحق من الخميس، مما يؤدي إلى هبوب رياح شمالية 
غربي��ة معتدلة إلى نش��طة الس��رعة وتصل إلى قوي��ة أحيانًا  

يومي الجمعة والسبت وتكون مثيرة لألتربة والغبار.
ومع س��يطرة الرياح الش��مالية الغربية يطرأ انخفاض نس��بي 
ف��ي درجات الح��رارة ومعدالت الرطوبة عل��ى أن تكون األجواء 
حارة نس��بيًا نهارًا ومعتدلة خالل فترات الليل وساعات الصباح 

األولى.
وأهاب��ت إدارة األرصاد الجوية ب��وزارة المواصالت واالتصاالت 
وخاصة مرتادي البحر بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة تحديثات 

النشرات الجوية عبر القنوات الرسمية خالل هذه الفترة.

 نحن وأوروبا
تعارف جديد

رئيس المجلس األوروبي وهو ال��ذراع التنفيذي لالتحاد »األمانة العامة« 
ي��زور دول الخليج للمرة األولى وهو اآلن في المملكة العربية الس��عودية 
من أجل حضور مؤتمر حول المناخ وس��يزور بعدها دولتي اإلمارات وقطر، 

وهو أول رئيس مجلس أوروبي يزور المنطقة!!!!!!
وعلى مدونته الخاصة كتب الس��يد تشارلز ميش��يل أنه التقى بمجموعة 
من نساء المملكة العربية السعودية وأنه شاكر وممتن لهن لمشاركته 
اس��تعراض تجاربه��ن المثيرة لالهتمام وألنهن نس��اء ملهمات ويتعلم 
منه��ن اإلرادة والقوة وف��ق تعبيره، خاصة لمش��اركتهن التطورات التي 

تجري في بلدهن.
أليس غريبًا أنها المرة األولى التي يفكر بها رئيس المجلس األوروبي زيارة 
المنطقة بالرغم من تردده عل��ى إيران أكثر من مرة، لهذا نلفت االنتباه 
أنه يعد هذا تحواًل ملحوظًا في السياس��ة األوروبية وزيارته تتماش��ى مع 
البيان الذي صدر في ش��هر يونيو من هذا العام وفيه وردت نقاط للعمل 
كله��ا تهدف لتعزيز التع��اون لالتحاد األوروبي م��ع دول المجلس وكأنه 

استدراك لخطأ استراتيجي كبير.
من الجدير بالذكر أن االتحاد األوروبي له ثالث س��لطات، فهناك البرلمان 
األوروبي وهو مكون من األحزاب السياس��ية األوروبية واالتحاد الذي يمثل 
الحكومات والمجلس الذي هو الذراع التنفيذي أو األمانة العامة كما يقال.
عالقة البرلمان األوروبي معنا عالقة معقدة وتس��وء حين يس��يطر اليسار 
م��ن األحزاب على مقاع��ده خاصة وأنهم يتعامل��ون معنا بمنطق نمطي 
يق��ف ضد الملكيات بش��كل عام بم��ا فيه��ا الملكيات األوروبي��ة، ولديه 
فك��رة وتصور غير واضحين ع��ن المنطقة نقلت له غالب��ًا من مجموعات 

)المعارضة( العربية.
الحكومات األوروبية نتعامل معها بوضوح أكثر وفقًا للمصالح المشتركة 
بي��ن دولنا وبي��ن دولهم، لكننا بحاجة لتعزيز ه��ذه العالقة من خالل مد 

خيوط التواصل مع كل األطراف الفاعلة ومنها المجلس.
نحن بحاجة لرس��م دبلوماسية جديدة تعمل على تجميع جهود التواصل 
س��واء الرس��مي الحكومي أو البرلماني أو مع مؤسسات المجتمع المدني، 
ومساعدة الجميع على التحرك لمالقاة هذا المتغير الجديد الذي صدر في 

البيان المذكور وتوظيفه من أجل مصالحنا بداًل من انتظار خطواتهم.
صحيح أن رئيس المجلس األوروبي س��يزور الدول المصدرة للنفط والغاز 
من بين دول الخليج ولكنها أول مرة والبحرين ليست ضمن برنامج زيارته 
له��ذا البد م��ن أن نعمل على اس��تغالل هذا الظرف ال��ذي دفع المجلس 
األوروب��ي وتش��جيعه وتحفي��زه والتحرك اتجاه��ه على الجبه��ات الثالث 

)الرسمية والبرلمانية والمدنية( بتنسيق وتفاهم.
وصحيح أن المجلس جهة تنفيذية ولكنها جهة مؤثرة جدًا ولها دور كبير 
في توجيه العالقات ولدينا أكث��ر من مدخل يصب في اهتماماتهم منها 
البيئة والمن��اخ واألمن والمرأة والش��باب، ومنها باإلمكان رس��م برنامج 

متكامل إلطالع المجلس على صورة واقعية وحقيقية عن البحرين.
يؤسفنا أن تنش��ط إيران في هذا التواصل منذ زمن طويل وتستفيد منه 
ق��در اإلمكان بالرغم من كون نظامه��ا إرهابيًا ومزعزعًا لألمن الدولي وال 
يهتم بش��عبه وال بتنميته وازدهاره، ولكن دبلوماسيته تجاه أوروبا قوية 

جدًا ساعدته في الحفاظ على مصالحه.
ونح��ن من نمل��ك حقيقة مغاي��رة تمامًا عن م��ا ترس��مه الذهنية التي 
تس��تقي صورتنا من مواقفها السياس��ية ال نتح��رك إال باتجاه واحد وهو 

الدبلوماسية الرسمية فقط.

لبنانية تقتحم مصرفًا بسالح لسحب أموالها
اقتحم��ت مودعة أمس فرعًا لمص��رف في بيروت، حيث تمكنت بعد رفعها مسدس��ًا 
والتهدي��د بإضرام الني��ران، من الحصول على جزء من وديعته��ا، وفق مقاطع فيديو 

متداولة ومصور فرانس برس، في مشهد تكرر مؤخرًا في لبنان.
وتف��رض المص��ارف منذ خريف 2019 قيودًا مش��ددة على س��حب الودائع المصرفية 
تزايدت ش��يئًا فش��يئًا، حتى أصبح شبه مس��تحيل على المودعين التصّرف بأموالهم، 
خصوص��ًا تلك المودعة بالدوالر األمريكي، م��ع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام 
ال��دوالر. وصّنف البنك الدولي أزمة لبنان االقتصادية من بين األس��وأ في العالم منذ 

العام 1850.
في بث مباش��ر على صفحتها على »فيس��بوك«، ظهرت المودع��ة من داخل فرع بنك 
لبنان والمهجر »بلوم« في الس��وديكو وهي تقول »أنا س��الي حافظ، جئت اليوم الى 

بلوم بنك آلخذ وديعة أختي التي تموت في المستشفى«.
وتظه��ر ام��رأة أخرى في مقط��ع فيديو وهي تدع��ي الحصول عل��ى 13 ألف دوالر من 

الوديعة بينما يحمل رجل بقربها كدسة من الدوالرات.
وتعاني إحدى ش��قيقات حافظ من س��رطان في الرأس. وكتبت في تعليق سابق على 
حس��ابها على فيس��بوك أرفقته بصورة شقيقتها على س��رير المستشفى »يا عمري، 

أعدك أنك ستسافرين وتتلقين العالج... لو كلفني األمر حياتي«.

 »مساهمو تويتر« يوافقون
على صفقة بيع الشركة إلى إيلون ماسك

واف��ق مس��اهمو ش��ركة »تويت��ر« عل��ى صفقة 
اس��تحواذ الملياردير األمريكي إيلون ماسك على 
الش��ركة مقابل 44 مليار دوالر، رغم إعالن األخير 

انسحابه منها قبل شهور.
وص��وت أعض��اء الجمعي��ة العمومي��ة لش��ركة 
»تويتر« مس��اء الثالثاء بالموافقة على الصفقة 

بأغلبي��ة 98% من المس��اهمين. ووفق��ًا لوكالة 
األنباء األلمانية )د ب أ( س��تحاول »تويتر« إرغام 
إيل��ون ماس��ك مؤس��س ورئيس ش��ركة صناعة 
الس��يارات الكهربائية »تس��ال« على اس��تكمال 
الصفق��ة، وذلك بعدم��ا أقامت دع��وى قضائية 

إلرغامه على إتمامها مقابل 44 مليار دوالر.
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 علماء: السجائر اإللكترونية 
توقظ الخاليا السرطانية

على الرغ��م من أن التدخي��ن اإللكتروني أقل ضررًا م��ن التدخين بالطريقة 
العادي��ة، كما هو ش��ائع، ف��إن علم��اء بريطانيين ح��ذروا من أن الس��جائر 
اإللكترونية تس��ببت في موجة إصابات بمرض الس��رطان في غضون عش��ر 
س��نوات، مش��يرين إلى أنها »توقظ الخاليا الس��رطانية«، وق��د تحمل هذه 
الخاليا طفرات يمكن أن تسبب السرطان، والقلق هو أن التدخين اإللكتروني 

قد يثير نفس العملية.
وقال البروفيسور تشارلز سوانتون، من معهد فرانسيس كريك وكبير األطباء 
الس��ريريين في أبحاث الس��رطان ف��ي المملكة المتح��دة: »ال نعرف إن كان 

التدخين اإللكتروني لن يسبب سرطان الرئة بعد 10 سنوات من اآلن«.
وتأت��ي تعليقات س��وانتون ف��ي الوقت الذي ح��ذر فيه علماء م��ن أن تلوث 
الهواء والمواد المهيجة قد تؤدي إلى حدوث التهاب عبر عملية الشفاء التي 

»توقظ« الخاليا النائمة. وفقًا لصحيفة »اإلندبندنت« البريطانية.
وقد أجرى العلماء هذا البحث الذي اس��تخدم دراس��ات على البش��ر والفئران 
للتحقيق والمس��اعدة في تفسير س��بب إصابة واحد من كل ثمانية أشخاص 
بس��رطان الرئة في المملكة المتحدة )نحو 6000 شخص سنويًا(، على الرغم 

من عدم التدخين مطلقًا.
واستشهد العلماء بدراسة نشرت مؤخرًا، وأكدت أن تلوث الهواء بالجسيمات 
الدقيقة، يؤدي إلى تغيرات مس��رطنة في خاليا الجهاز التنفسي، ويمكن أن 

يتسبب في عدد من سرطانات الرئة لدى أشخاص من غير المدخنين.
ويعتقد العلماء أنه يمكن تطوير عقاقير مضادة لاللتهابات للمساعدة في 
وقف العملية التي يمكن أن تؤدي إلى اإلصابة بالس��رطان، لكنهم قالوا إن 

هذه األدوية قد تستغرق سنوات قبل أن تصبح متاحة.
وقال د.ويليام هيل، من كريك أيضًا: إن »إيجاد طرق لمنع أو تقليل االلتهاب 
الناج��م عن تلوث الهواء س��يقطع ش��وطًا طوياًل في تقلي��ل مخاطر اإلصابة 

بسرطان الرئة لدى األشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا«.
يذكر أن نحو 3.6 مليون شخص في بريطانيا يدخنون السجائر اإللكترونية.

إدارة الدفاع المدني تدفع بـ 12 آلية و33 ضابطًا وفردًا إلخماد حريق اندلع في 3 مستودعات للمواد البالستيكية واإلسفنجية بالقرب من عسكر.
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تغير المناخ: يقصد بتغير المناخ التحوالت طويلة األجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحوالت طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خالل التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت 
األنش��طة البش��رية المس��بب الرئيس لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساًس��ا إلى حرق الوقود األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز. وينتج عن حرق الوقود األحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة األرضية، 

مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. وتشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان.
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ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.. فرح النعيمي:

انتشار سرطانات عنق الرحم بين فئات عمرية صغيرة
وليد صبري «

النس��اء  أم��راض  استش��ارية  ح��ذرت 
وال��والدة والعق��م، د. ف��رح س��ليمان 
النعيمي، من »زيادة نس��بة المصابات 
بحال��ة متالزم��ة ما قب��ل الطمث حيث 
والتع��ب  بالص��داع  الم��رأة  تش��عر 
المزم��ن والعصبي��ة المفرط��ة واآلالم 
في األعصاب والمفاصل والثدي وتغير 
نمط الغذاء بالشراهة أو في قلة األكل 
في فئ��ات عمرية أصغ��ر«، موضحة أن 
»ه��ذا يرج��ع إل��ى الضغوط النفس��ية 
ت��زداد  حي��ث  والحياتي��ة  والعصبي��ة 
الضغ��وط اليومي��ة خاصة م��ا يتعلق 
بالدراسة وزيادة ساعات العمل للفئات 
الش��ابة وتغير أنماط الغذاء«، كاشفة 
عن »انتش��ار اإلصابة بس��رطانات عنق 

الرحم بين فئات عمرية صغيرة«.
تصريح��ات  ف��ي  النعيم��ي  وش��ددت 
ل�«الوطن« على ضرورة إجراء الفحوصات 
الالزمة الخاصة بالفيتامينات والمعادن 
ونس��بة الحديد، مشيرة إلى أن من أبرز 
أس��باب زيادة نس��بة المصابات بحالة 
متالزم��ة ما قب��ل الطمث اتب��اع نمط 
صحي غير آمن، والسهر لساعات طويلة 
ومتأخرة وع��دم تنظيم س��اعات النوم 
وعدم تنظيم ساعات الرياضة والعمل، 
وسعي الفئة الشبابية للعمل لساعات 
متأخرة بغرض تأمين متطلبات الحياة 
وم��ن أجل تأمي��ن مورد م��ادي أفضل، 
م��ا يؤثر على الصح��ة العامة وبالتالي 
تحدي��د س��اعات العمل وتهيئ��ة بيئة 

صحية آمنة نفسيا وبدنيا مهم جدًا.
وقالت استشارية أمراض النساء والوالدة 
والعقم »ش��هدت الفترة األخيرة تراجع 
انتش��ار أم��راض معينة عند الس��يدات 
وظه��ور مجموعة أخرى م��ن األمراض 
بأعراض جديدة م��ن خالل فئة عمرية 
تعاني من أمراض كنا نشاهدها سابقا 
في فترات عمرية أكثر تقدمًا في السن، 
ومنها اضطرابات الهرمونات، وتكيس 
المبايض، في الفئات العمرية األصغر 
والتي تش��تمل على حدوث اضطرابات 
ف��ي الدورة الش��هرية، واضطرابات في 

البشرة والجلد، وتساقط الشعر«.
وأرجعت ذلك إلى »اختالف نمط الحياة 
اليوم��ي حيث تش��هد نس��بة الس��منة 
ارتفاعًا ملحوظًا وبطريقة غير مسبوقة 
مع قلة الحركة وقلة النش��اط الرياضي 
خارج المن��زل وكذل��ك الحي��اة الخالية 

من ممارس��ة النش��اط البدني بس��بب 
ممارسة األلعاب اإللكترونية من خالل 
األجهزة الذكية وأجهزة الحاس��ب اآللي 
والت��ي له��ا بطبيع��ة الح��ال تداعيات 
صحي��ة خطي��رة حيث تؤث��ر على نمط 
الصح��ة اإلنجابية وتزي��د من معدالت 
تأخ��ر الحم��ل وتزي��د من الحاج��ة إلى 
معالج��ة األم��راض الناتجة عن تكيس 
المبايض ف��ي فئات عمري��ة أقل عمرًا 
ومن ثم تزيد معدالت اإلصابة بضغط 
الدم والس��كري والكوليسترول وكذلك 
س��رطانات بطان��ة الرح��م ف��ي فئات 
عمري��ة أقل وذلك بس��بب نمط الحياة 

السيء«.
»زي��ادة  م��ن  النعيم��ي  ح��ذرت  كم��ا 
االلتهابات النس��ائية وتكرارها وتزايد 
نس��بة اإلصاب��ة بأمراض عن��ق الرحم، 
وبينها، تغيرات عن��ق الرحم، بمراحلها 
المختلفة، ونسبة اإلصابة بااللتهابات 

الفيروسية«.
ونصحت »بضرورة إجراء الفحص الطبي 
للزوجين  والدقي��ق  والكام��ل  الش��امل 
بطريق��ة منتظم��ة ودوري��ة وذلك من 
أج��ل التأك��د م��ن خل��و الزوجي��ن من 
اإلصابة باألمراض الجنس��ية االنتقالية 
وااللتهابات الن ه��ذا يؤثر على ارتفاع 
نس��بة تأخر اإلنجاب والعقم، باإلضافة 
إلى ارتفاع نس��بة اإلصابة بس��رطانات 
عنق الرحم وس��رطان الش��رج وسرطان 
اإلحلي��ل الذكري إذا لم يتم تش��خيص 
اإلصابة المبكرة بالفيروس الحليمي«.

وتابع��ت »أيضًا ش��هدنا فئ��ة عمرية 
بين ال�35 وال���50، تأثرت بوجود نزيف 
رحمي وعدم انتظام في الدورة أو نزيف 
مس��تمر أو نزي��ف متقطع وكان قس��م 

من هذه الحاالت يرجع إلى نمط الحياة 
المتغير وزيادة الوزن وقسم منها يعزى 
إلى عدم االنتظ��ام في الفحص الدوري 

والسنوي«.
وفي رد على سؤال حول أعراض اإلصابة 
بمتالزم��ة م��ا قب��ل الطم��ث، أف��ادت 
النعيمي بأنها تش��مل »ش��عور المرأة 

بالص��داع والتعب المزم��ن والعصبية 
األعص��اب  ف��ي  واآلالم  المفرط��ة 
والمفاصل والث��دي وتغير نمط الغذاء 
بالش��راهة أو في قل��ة األكل في فئات 
عمرية أصغر«. وذك��رت أن »الضغوط 
النفس��ية والعصبي��ة والحياتية وزيادة 
س��اعات العمل للفئات الش��ابة وتغير 

أنم��اط الغذاء وعدم إج��راء الفحوصات 
الالزمة الخاصة بالفيتامينات والمعادن 
ونس��بة الحديد واتباع نمط صحي غير 
آمن، والس��هر لساعات طويلة ومتأخرة 
وع��دم تنظي��م س��اعات الن��وم وعدم 
تنظيم س��اعات الرياضة والعمل، تعد 

من أبرز أسباب اإلصابة بالمرض«.

د. فرح النعيمي

ظهور مجموعة من األمراض النسائية بأعراض جديدة

الصداع والعصبية المفرطة من أعراض متالزمة ما بعد الطمث

الفئة العمرية بين 35 و50 عامًا تعاني من النزيف الرحمي

نمط الحياة السيئ يؤدي الضطرابات في الهرمونات

الثوم يعالج األورام الشحمية

كش��فت أحدث الدراس��ات الطبية المتعلقة بالطب البديل 
ع��ن إمكانية اس��تخدام الثوم ف��ي عالج الورم الش��حمي. 
والورم الش��حمي هو كتل دهنية تظهر تحت الجلد بس��بب 
فرط نشاط الخاليا الدهنية، وُيعد من األورام الحميدة غير 
المميتة إال أنه قد ُيس��بب بع��ض المضاعفات واألعراض 
المؤرق��ة، وألن الكثيري��ن ال ُيحب��ذون الط��رق التجميلية 
للتخلص منه لذلك يعد الث��وم بدياًل جيدًا لمكافحة الورم 

الشحمي.
ويحتوي الثوم على مركبات طبيعية نشطة، مثل: كبريتيد 
 ،»Allicin« واألليس��ين   ،»Paraffin sulfide« البارافين��ي 
واألدينوزي��ن »Adenosine«، الت��ي قد ُتس��اهم جميعها 

في تقليل حجم األورام الش��حمية تحت الجلد، ومن الجدير 
بذكره أن��ه هناك الحاجة إلى إجراء الدراس��ات إلثبات هذه 

الفائدة.
وُيمكن استخدام الثوم في العالج على النحو التالي:

- يمك��ن اس��تخدام الثوم فموي��ًا عن طريق تن��اول 2 - 3 
فص��وص من الثوم النيء صباحًا عل��ى معدة خاوية أو عن 
طريق تن��اول مكمالت الثوم لكن يجب استش��ارة الطبيب 

أواًل.
- ُيمكن وض��ع زيت الثوم موضعيًا على المنطقة المصابة 
بعد تخفيف��ه بزيت الزيتون أو زيت ج��وز الهند من 2 - 3 

مرات في اليوم.

غاز الكلور السام.. منافع وأضرار

يحذر خبراء الصحة والطب من التعرض بش��كل مباش��ر لغاز الكلور السام، حيث يعد 
إحدى الم��واد الكيماوية التي تدخل في صناعة العديد من المواد، فمثاًل، يس��تخدم 
كمبي��ض في صناع��ة الورق واألقمش��ة، ويس��تخدم ف��ي صناعة مبيدات الحش��رات 
والمط��اط والمذيبات، ويس��تخدم ف��ي عملية تعقيم مياه الش��رب ومي��اه حمامات 

السباحة، باإلضافة إلى كونه جزءًا من عملية الصرف الصحي.
ويكون الكلور غازًا بصورته األساسية، إال أنه يتم ضغطه وتحويله إلى سائل لتخرينه 
ونقله، وهو غاز أصفر مخضر له رائحة الذعة تش��به رائحة المبيض، لذا تعد إش��ارة 

تحذيرية مناسبة لألشخاص المتعرضين له.
ويعاني م��ن يتعرض له لمجموعة من األعراض والعالمات، أبرزها، رؤية مشوش��ة، 
وأل��م حارق وبثور عل��ى الجلد المتعرض للغاز، والش��عور بحرقة وحك��ة في العينين 
واألنف والحلق، والسعال، وضيق الصدر، وصعوبة التنفس، واستفراغ وغثيان، وظهور 

سوائل في الرئتين، ودمع العيون نتيجة الشعور بالحرقة.
وتعتمد مخاطر التس��مم على كمية غاز الكلور التي يتعرض لها الش��خص، وكيفية 

التعرض، وطول فترة التعرض.
وال يوج��د أي ترياق أو مصل أو لقاح أو أي م��ادة مضادة يمكن من خاللها وقف تأثير 
التس��مم بالكلور، إال أن العالج يعتمد على االبتعاد عن مكان انتش��ار الغاز في أسرع 
وقت والحصول على الرعاية الطبية الفورية للتعامل مع األعراض والعالمات الظاهرة.

 البحرين تحتفي باليوم العالمي 
للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية

ُتش��ارك مملكة البحرين دول العالم االحتف��ال باليوم العالمي 
للتوعية بس��رطان الغدد الليمفاوية، وال��ذي ُيصادف تاريخ 15 
س��بتمبر من كل ع��ام، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بس��رطان 
الغدد الليمفاوية، وتقليل الوفيات المتعلقة به، ودعم األبحاث 
التي تسعى إلى إيجاد العالج، وتثقيف المعرضين لخطر اإلصابة 
بس��رطان الغدد الليمفاوية، حيث إن االكتش��اف المبكر لألورام 

السرطانية ُيعطي خيارات أكثر للعالج وارتفاع معدل الشفاء.
وبهذه المناسبة أكدت وزارة الصحة حرصها على تنظيم فعاليات 
توعوية تس��تهدف مرضى س��رطان الغدد الليمفاوية وذويهم، 
والعاملي��ن ف��ي المج��ال الصح��ي م��ن األطب��اء، والممرضين، 
والصيادل��ة، والمثقفي��ن الصحيي��ن، والجمعي��ات والمنظمات 
الصحي��ة، وجميع أفراد المجتمع بش��كل عام، س��عيًا نحو نش��ر 
التثقيف والتوعية حول سرطان الغدد الليمفاوية، إذ تدرك وزارة 
الصحة أن أفضل وس��يلة للوقاية من سرطان الغدد الليمفاوية 
ه��ي رف��ع الوع��ي الصحي ح��ول المرض مث��ل أه��م األعراض، 
والعالم��ات الدالة عل��ى اإلصابة بالمرض؛ والتي ُتس��اعد على 
تش��خيص الحالة مبكًرا، ومن ثم العالج، ومحاولة االبتعاد عن 
مس��ببات هذا النوع من الس��رطان، مثل تجنب التعرض للمواد 

الكيميائية، وغيرها.
وجدي��ر بالذكر أن الغ��دد الليمفاوية تقع ف��ي مجموعات، وكل 
مجموع��ة تخ��ص منطقة معين��ة من الجس��م، وغالب��ا ما يقع 
التضخ��م في العنق، أو الذقن، أو اإلب��ط، أو منطقة الفخذ. كما 
أن موقع تضخم الغدد الليمفاوية قد ُيساعد على تحديد السبب 
الكام��ن وراء اإلصابة، وغالب��ا عندما تتورم العق��د الليمفاوية 

تكون ملتهبة نتيجة اإلصابة بالعدوى. ومع ذلك، هناك العديد 
من األسباب المحتملة لتضخم الغدد الليمفاوية، ويعتمد عالج 

التهاب وتورم الغدد الليمفاوية على مسبب المرض.
وُيصيب س��رطان الغدد الليمفاوية واألنسجة الليمفاوية أعضاء 
أخ��رى من الجس��م مث��ل الجهاز الهضم��ي، والطح��ال، والنخاع 
العظم��ي وكذلك المخ والكبد والجلد أيضًا، وُيعتبر هذا المرض 
مكتس��بًا وليس وراثيًا، وحتى اآلن لم تكتش��ف الدراس��ات سبًبا 
لحدوث��ه، ولك��ن أرجعت بعض الدراس��ات احتمالي��ة أن تكون 
من ضمن مس��ببات اإلصابة بهذا السرطان؛ التعرض لإلصابة 
بفيروسات معينة وربما التعرض لمواد كيميائية وكذلك بعض 
األدوي��ة، ولكن غالبية المرضى ال يوجد س��بب واضح إلصابتهم 

بهذا المرض.
وتتمث��ل أع��راض ه��ذا الس��رطان بوج��ود تضخم ف��ي الغدد 
الليمفاوية وارتفاع في درجة الحرارة، وكثرة التعرق أثناء الليل، 
ونزول الوزن وفي بعض األوقات قد ال تكون هناك أعراض وربما 
يكتش��ف بالصدفة إما عن طريق الكش��ف الطب��ي أو عن طريق 
فحوص الدم الروتينية، حيث يتم التشخيص عن طريق الفحص 
المجه��ري لعين��ة من الغ��دد الليمفاوية أو األعض��اء المحتمل 
إصابته��ا أو عن طريق الفحص الع��ام وفحص النخاع العظمي، 
ويتم عالج المصاب بس��رطان الغدد الليمفاوية بحسب الحالة، 
فالبعض يحتاج إلى عالج كيماوي والبعض اآلخر العالج الكيماوي 
م��ع العالجات المناعية األخرى، وهناك ح��االت تحتاج إلى أدوية 
مناعية أو بيولوجية فقط، إذ إن غالبية المرضى يمكن شفاؤهم 

من هذا السرطان وخصوصًا مع االكتشاف المبكر له.
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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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مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الخارجية

التقـــى وزيـــر العمل، رئيـــس مجلس 
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  إدارة 
جميل حميـــدان في مكتبه بالوزارة 
أمس، سفير مملكة ماليزيا شازريل 

بن زاهيران.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العاقـــات 
الصديقيـــن وســـبل تنميتهـــا، خاصة 
فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز التعـــاون فـــي 
المجـــال العمالـــي وتبـــادل التجارب 
الناجحة على صعيد تطوير الموارد 
البشرية وبرامج وخطط التوظيف، 
هـــذا  فـــي  حميـــدان  أطلـــع  حيـــث 

السياق السفير الماليزي على تجربة 
البحريـــن في مجـــال تطوير ســـوق 
العمـــل وتحديث األنظمة والقوانين 
للمحافظـــة  والتشـــريعات الوطنيـــة 

على حقوق أطراف اإلنتاج.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الســـفير الماليزي 
تجميـــع  التـــي  العاقـــات  بمســـتوى 
بمـــا  منوهـــًا  الصديقيـــن،  البلديـــن 
تشـــهده مملكـــة البحرين مـــن تطور 
وما تزخر  به من فرص اســـتثمارية 
محفـــزة وبيئـــة عمل آمنـــة وجاذبة، 
داعيـــًا إلـــى المزيد مـــن التعاون في 

البلدين في مجاالت العمل.

لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  تســـّلم 
األغذيـــة والزراعـــة التابعة لألمم 
دونيـــو،  شـــو   FAO”k“ المتحـــدة 
ناصـــر  الســـفير  اعتمـــاد  أوراق 
البلوشـــي مندوبـــا دائمـــا لمملكـــة 
المنظمـــة، حيـــث  لـــدى  البحريـــن 
بالســـفير،  العـــام  المديـــر  رحـــب 
متمنًيا لـــه كل التوفيـــق والنجاح 

في مهامه الجديدة.
من جانبه، أعرب السفير البلوشي 
عـــن تطلعـــه للعمـــل علـــى تعزيـــز 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون 
والزراعـــة  األغذيـــة  ومنظمـــة 
التابعـــة لألمم المتحدة في جميع 
مجاالت الزراعـــة واألمن الغذائي 

الحيوية في المملكة.

تقوية التعاون مع ماليزيا بالمجال العمالي

البلوشي يقدم أوراق اعتماده 
مندوبا دائما للبحرين لدى “الفاو”

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بالعالقات التاريخية بين البحرين ومصر
مستقبال سموه وزيرة التضامن االجتماعي المصرية

شـــؤون  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
مجلس الـــوزراء الرئيـــس الفخري 
ســـمو  الطيبـــة  الكلمـــة  لجمعيـــة 
الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة، 
االجتماعـــي  التضامـــن  وزيـــرة 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة نيفيـــن 
القبـــاج بحضـــور ســـفير جمهورية 
لـــدى  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 
ياســـر  الســـفير  البحريـــن  مملكـــة 
شـــعبان، وذلـــك بمناســـبة زيارتهـــا 
لمملكـــة البحريـــن للمشـــاركة فـــي 
جائزة ســـموه للعمل التطوعي في 

نسختها الثانية عشرة.
ورحـــب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفة بالوزيرة في بلدها 
البحريـــن، وأشـــاد  الثانـــي مملكـــة 
ســـموه بالعاقـــات التاريخية التي 
تربـــط مملكة البحريـــن بجمهورية 

مصـــر العربيـــة، مؤكدًا ســـموه بالغ 
تقديـــره للوزيـــرة لما تقـــوم به من 
البرامـــج  لتقديـــم  كبيـــرة  جهـــود 
االجتماعيـــة التـــي تعزز مـــن روح 
التضامـــن االجتماعي في األوطان 
مختلـــف  تبنـــي  علـــى  وتحفـــز 
التـــي  االجتماعيـــة  المبـــادرات 
تتماشـــى مـــع التطلعـــات الوطنيـــة 

التي تخدم البلدين الشقيقين.

المنامة - بنا

الوزارة أعدت دليال لوسائط التخطيط والتطبيقات في مجال اإلسكان
مستقيا محتواه من تجارب البحرين ودول المجلس... الرميحي:

آمنـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  شـــاركت 
الرميحـــي  فـــي أعمـــال الـــدورة الــــ 20 الجتمـــاع الـــوزراء 
التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  اإلســـكان  بشـــئون  المعنييـــن 

الخليجي، والذي عقد صباح أمس بالرياض .
وأكدت الوزيرة الرميحي خال االجتماع أهمية مواصلة 
الجهـــود لتنفيـــذ مـــا يصـــدر عـــن المجلـــس مـــن قـــرارات 
وتوصيات تسهم في تعزيز الخطط والتجارب اإلسكانية 
لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق رؤى وتطلعات 
أصحاب الجالة والسمو قادة دول المجلس، مثمنة جهود 
الدول األعضاء واســـهاماتهم في إنجـــاح أعمال الدورة الـ 
19 التـــي ترأســـتها مملكة البحرين، والتي شـــهدت تفعيل 
القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس المنعقد العام 

الماضي.
اإلســـكان  وزارة  إن  الرميحـــي  آمنـــة  الوزيـــرة  وقالـــت 
والتخطيـــط العمرانـــي قامـــت خـــال الـــدورة المنصرمـــة 

بتنفيـــذ التزاماتها بشـــأن إعـــداد دليل وســـائط التخطيط 
والتطبيقات في مجال اإلسكان المعمول بها حاليًا، والذي 
قـــام بإعـــداده فريقًا فنيـــًا من وزارة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي، مســـتقيًا محتـــواه من التجارب اإلســـكانية في 
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، منوهة إلى أن هذا 
الدليـــل من شـــأنه تعزيـــز الجوانب التخطيطيـــة المدرجة 

ضمن الخطط اإلسكانية لدى دول مجلس التعاون.
وفي سياق متصل ثمنت الوزيرة الرميحي قرار المجلس 
الخـــاص بإقامـــة األســـبوع الخليجـــي اإلســـكاني، والـــذي 
مـــن المقـــرر أن يتضمـــن ورش عمـــل، وبرامـــج تدريبيـــة 
متخصصة، ومؤتمرات وأنشطة دولية وزيارات ميدانية، 
منوهـــة إلـــى أن ذلـــك المقترح مـــن شـــأنه أن يحقق مزيد 
مـــن التكامل وتوحيـــد الرؤى بين دول المجلس، ويســـهم 
بالتوســـع في تبادل الخبرات والتجارب، مؤكدة استعداد 

المملكة للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث.
كمـــا هنـــأت وزيـــرة اإلســـكان الفائزيـــن بجائـــزة مجلـــس 
التعـــاون في مجال العمل اإلســـكاني في دورتهـــا الرابعة، 

مشـــيدة بأهداف تلك الجائزة التي تشـــجع المتخصصين 
في دول المجلس على اإلبداع، من خال تقديم البحوث 
والمشـــاريع المتخصصـــة، والتـــي تثري الحراك اإلســـكاني 
فـــي دول المجلـــس، وتعـــزز من خبـــرات وتجـــارب الدول 

األعضاء.
وقد شـــهد جدول أعمال االجتماع الـ 20 للوزراء المعنيين 
بشئون اإلسكان بدول مجلس التعاون الخليجي مناقشة 
عـــدد مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول األعمال، 
كان من أبرزها مناقشـــة مســـتجدات اســـتراتيجية العمل 
المعلومـــات  قواعـــد  ومســـتجدات  المشـــترك،  اإلســـكاني 
اإلســـكانية، والنظام العام الموحد لماك العقارات، كما تم 
اســـتعراض ما تم التوصل إليه بشـــأن اســـتضافة وتنظيم 
المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال اإلسكان، 
والتنســـيق واإلعـــداد لاجتماعـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، 
وإبراز العمل اإلســـكاني الخليجي في المحافل اإلقليمية، 
باإلضافة إلى مقترح األمانة العامة بشأن تبادل التجارب 

والخبرات والمعلومات.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفـــة، أمس األربعاء، 
الوطنـــي  الماليـــة واالقتصـــاد  وزيـــر 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 

البحريـــن بوزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي، وتـــم خـــال اللقـــاء، بحث 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
بمجـــاالت التعاون والتنســـيق القائم 
ووزارة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بيـــن 

المالية واالقتصاد الوطني.

التنسيق بين قوة الدفاع و“المالية”

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمس 
األربعـــاء، رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 

بن عبدهللا آل خليفة.
وخـــال اللقـــاء رحـــب القائـــد العـــام 
برئيـــس  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة، مشـــيدًا 

بمـــا يقدمه المجلـــس األعلى للصحة 
من جهود طيبة في إدارة الخدمات 
الطبية والرعاية الصحية في مملكة 
البحرين، ومنوهًا باالهتمام المستمر 
الـــذي يوليه المجلس في اســـتدامة 
تطور المؤسســـات واألنظمة الطبية 
وتحسين جودتها لمواكبة التحديث 
فـــي هذا المجال الحيـــوي بما يخدم 

المواطن والمقيم.

تطوير أداء الخدمات الطبية والرعاية الصحية

الحمر يشيد بدور اإلعالم في إبراز منجزات الوطن
مهنًئا النعيمي بالثقة الملكية

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملك لشـــؤون 
اإلعـــام نبيـــل الحمـــر بمكتبـــه فـــي قصـــر 
القضيبيـــة، أمـــس األربعـــاء، وزير شـــؤون 

اإلعام رمزان النعيمي.
وخـــال اللقـــاء، هنـــأ الحمر، وزير شـــؤون 
الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  علـــى  اإلعـــام 
متمنًيـــا  الجديـــد،  منصبـــه  فـــي  بتعيينـــه 
لـــه دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مهامـــه 

ومسؤولياته لخدمة الوطن والمواطن.
لشـــؤون  الملـــك  جالـــة  مستشـــار  وأكـــد 
اإلعـــام، على الدور الحيوي الذي يضطلع 
بـــه اإلعـــام الوطنـــي فـــي تعزيـــز المكانـــة 
المرموقـــة لمملكـــة البحرين في األوســـاط 
اإلعاميـــة اإلقليميـــة والعالميـــة والدفـــاع 

عـــن قضايـــا الوطـــن وإبـــراز ومواكبـــة مـــا 
حضاريـــة  نهضـــة  مـــن  المملكـــة  تشـــهده 
وتنموية شاملة وما حققته من مكتسبات 
وإنجـــازات رائـــدة على كافة المســـتويات 

تحت القيادة الحكيمة لملك الباد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ودعم ومتابعة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــاد الحمر بجهـــود العاملين في الحقل 
اإلعامـــي وعطائهـــم المخلـــص مـــن أجل 
النهوض بالرســـالة اإلعاميـــة وبما حققته 
مختلـــف وســـائل اإلعـــام البحرينيـــة من 

نجاحات مهمة عبر مسيرتها العريقة.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب وزير شـــؤون اإلعام 
عـــن خالـــص الشـــكر والتقديـــر لمستشـــار 
جالة الملك لشـــؤون اإلعام على حرصه 
واهتمامـــه ودعمه لقطـــاع اإلعام وأهمية 
دوره في خدمة مســـيرة التنمية الشاملة، 
مؤكـــًدا مواصلـــة الجهـــود للبنـــاء علـــى ما 
المنظومـــة  لتطويـــر  إنجـــاز  مـــن  تحقـــق 
اإلعامية بما يخـــدم األهداف والتطلعات 

المنشودة.

المنامة - بنا

تكثيف العالقات نحو مستويات أشمل مع الدول
تسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد ... وزير الخارجية:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تســـلم 
الزياني، أمس ، عبـــر االتصال اإللكتروني 
المرئـــي، نســـًخا مـــن أوراق اعتمـــاد عـــدد 
من ســـفراء الـــدول المعينين لـــدى مملكة 

البحرين.
وتسلم الوزير الخارجية نسخة من أوراق 
اعتماد ســـفير مملكة بلجيـــكا المعين لدى 
مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي الكويـــت 
مارك ترنتســـو، وسفير جمهورية مقدونيا 
الشـــمالية المعيـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن 
والمقيم فـــي أبوظبي عبدالقادر ميميدي، 

وســـفير جمهورية غانا المعين لدى مملكة 
البحريـــن والمقيـــم فـــي الريـــاض محمـــد 
حبيبـــو تيجاني، وســـفير جمهوريـــة كوبا 
المعيـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيـــم 
فـــي الرياض فاديميـــر أندريس غونزاليز 
كيســـادا، وســـفير مملكة الدنمارك المعينة 

لدى مملكة البحرين والمقيمة في الرياض
ليزالوته بليزنير.

وخـــال االجتماع، رحـــب وزير الخارجية 
بالســـفراء المعينين لـــدى مملكة البحرين، 
معرًبا عـــن تقديره الكبيـــر بمتانة عاقات 
الصداقـــة والتعـــاون القائمـــة بيـــن مملكة 

مؤكـــًدا  الصديقـــة،  وبلدانهـــم  البحريـــن 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى مواصلـــة 
تكثيـــف العاقـــات الثنائيـــة والمضـــي بها 
قدًمـــا نحـــو مســـتويات أشـــمل بمـــا يعود 
بالخير والمنفعة على الجميع، متمنًيا لهم 

كل التوفيق والنجاح في مهام عملهم.
من جانبهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم 
بتقديم نســـخة مـــن أوراق اعتمادهم إلى 
وزير الخارجية، مثمنين المستوى المتميز 
للعاقـــات الثنائية الطيبة التي تجمع بين 
مملكـــة البحرين ودولهـــم، متمنين لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

أّكـــدت رئيس اللجنـــة المنظمة لمؤتمر 
المناعـــة  لنقـــص  الدولـــي  البحريـــن 
المكتســـبة، جميلة السلمان بأنه قد تم 
اعتماد الخبراء واالستشـــاريين الذين 
سيشاركون بالمؤتمر الذي سيقام في 
مملكـــة البحريـــن تحت رعايـــة رئيس 
الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
بـــن عبـــدهللا  الشـــيخ محمـــد  طبيـــب 
22 و23 ســـبتمبر  آل خليفـــة، يومـــي 

الجاري بفندق الخليج.
وقالـــت إّن اللجنة المنظمة عملت في 
الفتـــرة الماضيـــة على اختيـــار أفضل 
للمشـــاركة  واالستشـــاريين  الخبـــراء 
فـــي المؤتمـــر، مبينـــة إلـــى أن تواجـــد 
هذا الكم الهائل من الخبراء سيســـهم 
فـــي تحقيق كامل األهـــداف المرجوة 

من عقد هـــذا المؤتمر، وأوضحت بأن 
اللجنة انتهت أيضًا من وضع البرنامج 
الكامـــل للمؤتمـــر الذي سيســـتمر على 

مدار يومين متتاليين.
المؤتمـــر  أن  الســـلمان  وذكـــرت 

سيشـــهد مشـــاركة خبراء وأكاديميين 
ونخبـــة  العالـــم  دول  مختلـــف  مـــن 
العربيـــة،  بالـــدول  المختصيـــن  مـــن 
ومشـــاركات مـــن الواليـــات المتحـــدة 
األميريكيـــة ومـــن المملكـــة المتحـــدة 
الشـــرق  لمنطقـــة  اإلقليمـــي  والمديـــر 
األوســـط وشـــمال إفريقيا في برنامج 
األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة 
األيـــدز، مضيفة ومشـــاركة مختصين 
مـــن جمهوريـــة إيرلنـــدا وممثـــل مـــن 
المكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق المتوســـط 
بهـــذا  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 
المؤتمـــر الذي ســـيغطي محـــاور عدة 
حـــول مكافحة مـــرض نقـــص المناعة 
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ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  تـــرأس 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
المجلـــس  اجتمـــاع  خليفـــة،  آل 
التنسيقي الثامن في دورته الثالثة 
لعـــام 2022 عن بعد، بحضور نائب 
المحافظ العميد عيسى الدوسري، 
وبمشـــاركة األعضـــاء مـــن ممثلـــي 

الجهات المختلفة.
رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
ســـمو المحافظ بالحضور، مشـــيًدا 
بجهود أعضاء المجلس التنسيقي 
والتعـــاون  التنســـيق  تعزيـــز  فـــي 
المشترك لمتابعة تلبية احتياجات 
بمختلـــف  المواطنيـــن  وتطلعـــات 
مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة بمـــا 
يخدم الخطـــط التنموية والبرامج 
وذلـــك  للمحافظـــة،  التطويريـــة 
الســـديدة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  لملـــك 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ومتابعة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، منوًها ســـموه بأن المجلس 
الجنوبيـــة  للمحافظـــة  التنســـيقي 
يعتبر من أهـــم القنوات التواصلية 
لـــدوره فـــي وضـــع حلـــول مجدية 
المرصـــودة  األهالـــي  الحتياجـــات 
بالتعـــاون  حلهـــا  علـــى  والعمـــل 
والتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات 

ذات الصلة.
ســـمو  اطلـــع  االجتمـــاع  وخـــال 
مرئـــي  عـــرض  علـــى  المحافـــظ، 
قدمـــه مديـــر عـــام بلديـــة المنطقة 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيف، تم 
من خاله اســـتعراض مســـتجدات 
تنفيـــذ وتطوير عدد من المشـــاريع 

والمرافـــق ومـــا لهـــا مـــن دور فـــي 
تلبيـــة احتياجـــات األهالـــي، ومنها 
الرفـــاع  )ســـوق  تطويـــر  مشـــاريع 
أم  عيـــن  و)مشـــروع  المركـــزي(، 
متابعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  غويفـــة(، 
تنفيذ مشروع ممشى مدينة زايد، 
مبيًنا سموه أهمية تطوير المرافق 
يتماشـــى  بمـــا  العامـــة  الخدميـــة 
مـــع النمـــو العمرانـــي الذي تشـــهده 
مناطق الجنوبيـــة، وذلك بالتعاون 
والتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات 

المختصة.
ســـمو  اطلـــع  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
رئيـــس المجلـــس التنســـيقي، على 
عرض مرئي قدمته وزارة األشغال، 
اشـــتمل علـــى إحصائيـــات ومواقع 
تجمـــع ميـــاه األمطار والتـــي بلغت 
470 نقطـــة، وعليـــه، فقـــد قامـــت 

اشـــتملت  خطـــة  بوضـــع  الـــوزارة 
علـــى توفيـــر صهاريـــج ومضخات 
المحافظـــة  مناطـــق  جميـــع  فـــي 
الجنوبيـــة، كما تناول العرض عدًدا 
مـــن المشـــاريع التطويريـــة للبنيـــة 
الطـــرق  تأهيـــل  كإعـــادة  التحتيـــة 
وإنشـــاء األرصفـــة، باإلضافـــة إلى 
ميـــاه  تصريـــف  شـــبكات  إنشـــاء 
األمطـــار في عـــدد مـــن المجمعات 
التاليـــة: 917، 913، 926، بمدينـــة 
بمدينـــة   805 ومجمـــع  الرفـــاع 
عيســـى، وغيرهـــا مـــن المجمعـــات 
فـــي طـــور التنفيذ، مشـــيًرا ســـموه 
المشـــاريع  هـــذه  تنفيـــذ  بضـــرورة 
التي تلبـــي احتياجات األهالي في 
المجـــال الخدمـــي والحـــرص على 
تنفيذها بالجـــودة العالية بما يعود 

بالنفع للمواطنين والمقيمين.
كما تابع ســـمو محافـــظ المحافظة 

ـــا مـــن قبل  الجنوبيـــة، عرًضـــا مرئيًّ
حـــول  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
اســـتعدادات بـــدء العام الدراســـي 
الجديـــد 2022 - 2023، والمتمثلة 
المرافـــق  وصيانـــة  إنشـــاء  فـــي 
التعليميـــة فـــي نطـــاق المحافظـــة 
الجنوبية والتي بلغت 56 مدرسة، 
بالمتابعـــة  ســـموه  أشـــار  وعليـــه، 
التربيـــة  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
والتعليـــم من أجل توفيـــر المرافق 
التعليمية، بالشـــكل النموذجي من 
خال احتضـــان المرافق المتطورة 

والتقنيات الحديثة.
مـــن جانب آخـــر، اســـتمع المجلس 
أعمـــال  لمســـتجدات  التنســـيقي 
وتجهيزات وزارة الســـياحة خال 
الفترة القادمة، منوًها ســـموه لفتح 
الدائـــم  والتنســـيق  التعـــاون  أطـــر 
للمناسبات القادمة التي ستشهدها 

المحافظة الجنوبية، موكًدا سموه 
التنســـيقي  المجلـــس  اســـتعداد 
للتعـــاون المتبـــادل وتعزيـــز أوجـــه 
العمـــل المشـــترك، بمـــا يســـهم فـــي 
تعزيـــز مكانة المحافظـــة الجنوبية 
كواجهـــة ســـياحية متميزة تحظى 
بالعديد مـــن المكتســـبات الوطنية 

والتاريخية والحضارية.
أشـــاد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الحضـــور بالدور البـــارز الذي يقوم 
بـــه ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، وتواصلـــه 
المستمر خال المجلس التنسيقي 
األمر الذي يؤكد على دور الشراكة 
الحثيـــث  والســـعي  المجتمعيـــة 
الســـتمرار التعـــاون والتنســـيق مع 
مختلـــف الجهـــات، وذلـــك لتحقيق 
تطلعات ورؤى األهالي في مختلف 

مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمرافق المدرسية بأعلى جودة
تعزيز مكانة “الجنوبية” كواجهة سياحية متميزة... سمو الشيخ خليفة بن علي:

المنامة - وزارة الخارجية

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
بـــن أحمـــد آل  الشـــيخ عبـــدهللا  السياســـية 
خليفـــة، مع وزيـــر التحول الرقمـــي الياباني 
كونـــو تـــارو، وذلـــك بمقـــر الوكالـــة الرقميـــة 

بمناسبة زيارته الرسمية إلى طوكيو.
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
حـــرص  السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
مملكـــة البحرين على تعزيز التعاون وتبادل 
الخبرات مع اليابان في مجاالت االتصاالت 
والتحـــول  واالبتـــكار  المعلومـــات  وتقنيـــة 
علـــى  وتميزهـــا  ريادتهـــا  وتعزيـــز  الرقمـــي، 
المستوى اإلقليمي في تسخير التكنولوجيا 
ألغـــراض تحســـين جـــودة الحيـــاة وتطوير 
الخدمات الحكومية ودعـــم أهداف التنمية 

المستدامة.
الرقمـــي  التحـــول  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الشـــراكة  بتعزيـــز  بـــاده  اهتمـــام  اليابانـــي 
والتعـــاون البنـــاء مـــع مملكـــة البحريـــن في 
االبتكار واالقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات 
فـــي المجاالت التقنيـــة بما يخـــدم المصالح 

التنموية المشتركة لكا البلدين والشعبين.

تسخير التكنولوجيا لتطوير الخدمات الحكومية

وزارة الصحة

يقام يومي 22 و23 سبتمبر الجاري بفندق الخليج

نخبـــة مــن المختصيـــن العالمييـــن 
سيشاركــون فــي مؤتمــر “األيــدز”

تعلــن القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن عــن فتــح بــاب التطــوع للمدنييــن 
ــارب  ــك ألق ــى، وذل ــة األول ــة اســتمراراً للمرحل ــوة االحتياطي ــاق بالق لاللتح
الوطنــي  والحــرس  البحريــن،  دفــاع  قــوة  فــي  والمتقاعديــن  العامليــن 
)العســكريين والمدنييــن(، لــذا علــى الراغبيــن التقــدم بطلــب التطــوع القيــام 
ــى  ــن عل ــاع البحري ــوة دف ــاص بق ــي الخ ــع اإللكترون ــي الموق ــجيل ف بالتس

https://www.bdf.bh :الرابــط اآلتــي

على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:

1.   أن يكون بحريني الجنسية.
2.   أن ال يقــل عمــره عــن )18( عامــاً، وال يزيــد علــى )55( عامــاً، ويســتثنى مــن 

الحــد األعلــى للعمــر، الفنيــون، واالختصاصيــون، أو حســب متطلبــات الواجب.
3.   أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، وغيــر محكــوم عليــه بجنايــة، أو جنحــة 

مخلــة بالشــرف، أو األمانــة.
ــاز  ــة، ويجت ــوة االحتياطي ــي الق ــة العســكرية ف ــاً للخدم ــاً صحي ــون الئق 4.   أن يك
بنجــاح الفحــص الطبــي المقــرر حســب نظــام اللجــان الطبيــة العســكرية فــي قــوة 

دفــاع البحريــن.
5.   أن يقدم طلباً للتطوع على النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني.

ــتقراره وســامة  ــه واس ــى أمن ــة الوطــن، والمحافظــة عل ــي حماي ــاهمة ف إن المس
ــم قانــون القــوة  أراضيــه هــو واجــب وطنــي مقــدس وشــرف للمواطنيــن، وقــد نظّ
االحتياطيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 1987م، واألنظمــة 
والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه جميــع الحقــوق والواجبــات الخاصــة بالقــوة 
ــا  ــاع البحريــن، كمــا تضمــن المزاي ــة( لقــوة دف ــة باعتبارهــا قــوة )رديف االحتياطي

ــك. ــى ذل ــة عل ــتحقاقات المترتب واالس

ــن  ــاب التطــوع للمواطني ــح ب ــى فت ــى( االقتصــار عل ــة األول ــي )المرحل ــيتم ف وس
ــي  ــرس الوطن ــن، والح ــاع البحري ــوة دف ــبي ق ــارب منتس ــن أق ــط م ــور( فق )الذك
ــة(  ــة الثاني ــي )المرحل ــيتم ف ــا س ــم، فيم ــن منه ــن والمتقاعدي ــكريين والمدنيي العس
ــاث(،  ــور وإن ــن )ذك ــع م ــات المجتم ــي فئ ــاب التطــوع لباق ــح ب ــن فت اإلعــان ع

ــى. ــة األول ــتكمال المرحل ــد اس ــك بع وذل

جميلة السلمان
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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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هبة محسن

زين العابدين: المبادرات التكنولوجية تعكس إستراتيجية “زين” للتنوع والشمولية

صرح المدير المنتدب لشـــركة زين لالتصاالت 
مركـــز  بـــأن  العابديـــن  زيـــن  عبـــد هللا  أحمـــد 
التطبيـــب بلغة اإلشـــارة يعتبر فرصـــة فريدة 
الصـــم  فئـــة  علـــى  الضـــوء  وتســـليط  لدعـــم 
وحمايـــة الهويـــة اللغويـــة والتنـــوع الثقافـــي 
لهم، والصعوبات التـــي يواجهونها. وأكد زين 
العابديـــن بـــأن المركـــز يأتـــي وفقـــا لتوجهات 
شركة زين ألن تكون شريكا فاعال مع الجهات 
الخدمية في المجتمع ويهدف إلى تعزيز دور 
الشـــركة الريـــادي كشـــركة مبتكـــرة في مجال 
االتصال، مبينا بأن شـــركة زين البحرين تقدم 

المركـــز  لهـــذا  والمـــادي  التكنولوجـــي  الدعـــم 
لتمكيـــن فئة الصم من الوصـــول إلى خدمات 

االتصاالت على قدم المساواة مع اآلخرين. 
وفـــي هذا اإلطار، قـــال زيـــن العابدين “قامت 
زيـــن البحريـــن بالعديـــد مـــن المبـــادرات، مثل 
تدريـــب موظفيهـــا على لغـــة اإلشـــارة؛ بهدف 
مســـاعدة فئة الصـــم على االندمـــاج أكثر في 
المجتمـــع وتقليـــل مشـــاكل التواصـــل لديهم”. 
وأوضح أن سياســـة الشركة تسعى إلى زيادة 
الشـــراكة مع الجهـــات الحكومية مـــن منطلق 
الشـــركات  االجتماعيـــة وتحفيـــز  المســـئولية 

األخرى لتحذو في نفس االتجاه.
وأضـــاف “كما هو الحال مـــع أي إعاقة أخرى، 

يمكن التغلب على العديد من الصعوبات التي 
تواجههـــا فئة الصـــم وذوي اإلعاقة الســـمعية 
عند تمكينهم من الوصول للخدمات بسهولة. 
إن أفضل طريقة لتوصيل الخدمات إلى كافة 
فئـــات المجتمع تبـــدأ بالوعي ومـــن ثم تمهيد 
الطريق لهم عبر االبتكار التكنولوجي”، منوهًا 
بـــأن هـــذه المبـــادرات التكنولوجيـــة تعكـــس 
إستراتيجية زين البحرين للتنوع والشمولية، 
والتـــي هي مكون رئيس مـــن المعايير البيئية 
لتمكيـــن  الشـــركات،  واالجتماعيـــة وحوكمـــة 
فئـــة الصـــم وتقديـــم خدمات ســـهلة الوصول 
لهم بكل اســـتقاللية، وتعزيز جودة الخدمات 

المتوفرة لهم في المملكة.

أّكـــد وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت، 
محمـــد الكعبـــي أّن اإلقبـــال الالفـــت 
على المشـــاركة في معـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران 2022، ، في الفترة 
مـــن 9 وحتـــى 11 نوفمبـــر 2022 في 
قاعدة الصخير الجوية، يأتي تتويجًا 
للجهـــود التـــي تبذلهـــا اللجنـــة العليـــا 
المنظمـــة للمعـــرض برئاســـة الممثـــل 
المعظـــم  الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفة، وفريق عمل معرض البحرين 
الدولـــي للطيران بـــوزارة المواصالت 
واالتصاالت بالتعاون مع سالح الجو 
اســـتقطاب  فـــي  البحرينـــي  الملكـــي 
الشـــركات الرائـــدة التـــي تـــؤدي دورًا 

أساسيا في قطاع الطيران.
لـــدى اســـتقبال الكعبـــي،  جـــاء ذلـــك 
نائـــب الرئيـــس للخدمـــات الصناعيـــة 
فـــي شـــركة أرامكـــو الســـعودية فهـــد 
يوســـف  بحضـــور  العبدالكريـــم، 
البحريـــن  معـــرض  مديـــر  محمـــود 
الناطـــور  وخالـــد  للطيـــران،  الدولـــي 
أرامكـــو  فـــي  الطيـــران  إدارة  مديـــر 
الســـعودية، وجمـــال الخضيـــر مديـــر 

أرامكـــو  فـــي  الحكوميـــة  الشـــؤون 
السعودية؛ للوقوف على استعدادات 
شـــركة أرامكو الســـعودية لمشاركتها 
برعايتهـــا الذهبيـــة لمعـــرض البحرين 
وبجنـــاح   ،2022 للطيـــران  الدولـــي 
يمثـــل قطـــاع الطيـــران يعـــرض عددًا 
مـــن المروحيـــات والطائـــرات النفاثة 

التي تمتلكها الشركة.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
بنائـــب الرئيـــس للخدمـــات الصناعية 
في شركة أرامكو الســـعودية والوفد 
المرافق له، معربًا عن شكره وتقديره 

فـــي  الســـعودية  أرامكـــو  لمشـــاركة 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 

2022 كراٍع ذهبي.
العبدالكريـــم  فهـــد  قـــال  وبـــدوره، 
معـــرض  فـــي  المشـــاركة  “يســـعدنا 
 2022 للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن 
فـــي  المســـتجدات  آخـــر  يبـــرز  الـــذي 
قطـــاع الطيـــران وُيعد منصـــة مثالية 
لتبـــادل األفكار والوقوف على أفضل 
التطـــورات  لمواكبـــة  الممارســـات؛ 

المتسارعة في سوق الطيران”.

الكعبي: تتويجا لجهود استقطاب الشركات الرائدة لدعم القطاع

“أرامكو السعودية” راعًيا ذهبًيا لمعرض البحرين للطيران

أول خدمة من نوعها في المملكة لفئة الصم وضعاف السمع

تدشين المركز المرئي للتطبيب بلغة اإلشارة في مراكز الرعاية الصحية األولية
أّكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا 
آل خليفــة أن مملكــة البحريــن تســعى دائمــًا لتقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة 
والعالجيــة لجميــع أفــراد المجتمــع بمــا ُيســهم فــي رفع مســتوى القطــاع الصحي، 
الســيما مــن خالل فتح آفاق أوســع للتكامل بين القطاعيــن العام والخاص، وذلك 
في إطار الجهود المبذولة لمواصلة وضع نظام صحي يستند إلى أفضل المعايير 

العالمية ويعزز من جودة الحياة.

جـــاء ذلـــك خـــالل افتتـــاح الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا حفـــل تدشـــين 
بلغـــة  للتطبيـــب  المرئـــي  المركـــز 
اإلشـــارة في مراكز الرعاية الصحية 
الصحيـــة  الخدمـــة  وهـــي  األوليـــة، 
مملكـــة  فـــي  نوعهـــا  مـــن  األولـــى 
البحرين لفئة الصم وضعاف السمع، 
والتي تأتي بالتعاون المشـــترك بين 
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز 
وشركة زين البحرين وجمعية الصم 
البحرينيـــة؛ لتلبـــي احتياجـــات فئـــة 
الصـــم وضعـــاف الســـمع مـــن خـــالل 
تعزيـــز التواصل الفّعـــال مع األطباء 

والكوادر الصحية.
بـــن عبـــدهللا  وأكـــد الشـــيخ محمـــد 
خالل كلمته أن تدشين هذه الخدمة 
يجســـد الرؤى والتوجهـــات الداعمة 
للقطـــاع الصحـــي لحضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة ملك البالد المعظم، والمتابعة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
منّوهـــا بأهمية التعـــاون الوثيق بين 
كافة مؤسسات المجتمع من القطاع 
فـــي  المدنـــي  والمجتمـــع  الخـــاص 

تحقيـــق األهداف التـــي تتطّلع إليها 
المملكـــة بمختلف قطاعاتهـــا المهمة 
الســـيما القطـــاع الصحـــي، وذلك ما 
يمّيز هذه الخدمة التي تّم تدشـــينها 
لفئـــة الصـــم وضعاف الســـمع، والتي 
ُتعتبر محطة مهمة ومميزة لتسهيل 

الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة لهـــذه 
الفئـــة فـــي مراكـــز الرعايـــة الصحية 

األولية.
من جانبـــه، قال المدير المنتدب في 
شـــركة زيـــن البحريـــن محمـــد زيـــن 
البحريـــن  زيـــن  “تفخـــر   : العابديـــن 

بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية 
األوليـــة وجمعيـــة الصـــم البحرينية 
إلطالق المركز المرئي للتطبيب بلغة 
اإلشـــارة، والـــذي يهـــدف إلـــى تعزيز 
دور شـــركة زيـــن البحريـــن الريـــادي 
مجـــال  فـــي  المبتكـــرة  كالشـــركة 

االتصـــال، وذلك من خـــالل تقديمها 
مختلـــف أنـــواع الدعم لهـــذا المركز؛ 
لتمكيـــن فئـــة الصـــم مـــن الوصـــول 
إلـــى جميـــع الخدمات بكل ســـهولة”، 
“نتواصـــل”  مبـــادرة  بـــأّن  وأوضـــح 
مكون رئيســـي من المعاييـــر البيئية 
واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات، 
وهـــذا ينـــدرج تحـــت اســـتراتيجية 
الشـــركة لتنظيم أنشـــطة ومبادرات 
تعزيـــز  فـــي  تســـهم  تكنولوجيـــة 

المنظومة الصحية بالمملكة”.
بأعمـــال  القائـــم  أشـــارت  بدورهـــا، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة 
الصحية األولية لولوة راشد شويطر 
إلـــى أهمية الدمـــج الكلي لفئة الصم 
وضعاف السمع في مجتمع البحرين 
الواعي من خالل توفير واستخدام 
التكنولوجيا المتقدمة، الفتًة إلى أن 
هـــذه الخدمـــة ســـتلبي احتياجاتهم 
مـــن خـــالل التواصـــل المباشـــر مـــع 
األطباء والكـــوادر الصحيـــة، معربة 
عن بالغ شكرها لشركة زين البحرين 
علـــى  البحرينيـــة  الصـــم  وجمعيـــة 
دعمهـــم تدشـــين هـــذه الخدمة التي 
تعكـــس الشـــراكة المجتمعية وحب 
العمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق 
التطلعـــات المرجـــّوة بمـــا يصب في 

صالح الوطن والمواطن.

تصوير: خليل ابراهيم

والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك  اختتـــم 
والـــذي  الصيفـــي  التدريبـــي  برنامجـــه 
ركز بشـــكل خـــاص في هـــذا العام على 
تأهيل مجموعة من الكوادر البحرينية 
الناشـــئة في مجاالت التحـــول الرقمي 
القطـــاع  فـــي  الماليـــة  والتكنولوجيـــا 

المصرفي. 
م بنك البحرين والكويت لمنتسبي  وقدَّ
نظريـــا  تدريبـــا  العـــام  هـــذا  البرنامـــج 
وعمليـــا، وجـــرى تزويدهـــم بالمعـــارف 
والمهـــارات األساســـية الالزمة للتعامل 
الرقمـــي  العصـــر  أدوات  مـــع  بفاعليـــة 
مـــع التركيـــز خصوصا علـــى الخدمات 

والمنتجـــات  اإللكترونيـــة  المصرفيـــة 
والمعامالت الرقمية.

وقالـــت نجوى األحمـــد -رئيس الموارد 
برنامـــج  إن  والتدريـــب،  البشـــرية 
التدريـــب الصيفـــي للخريجيـــن الجدد 
هـــذا العـــام ركز علـــى إثـــراء المتدربين 
بالمعرفة والمهارات المتعلقة بخدمات 
منوهـــة  الرقميـــة،  البنـــك  وعمليـــات 
الكـــوادر  مـــن  البرنامـــج  بمخرجـــات 
البحرينية التي أثبتت التزامها الكامل 
بحضور البرنامج واالستفادة القصوى 
من التدريب الذي تضمنه مما يزيد من 
إطالعهم وثقافتهم حول التكنولوجيا 
الحديثة واستخداماتها ويضعهم على 

المسار الصحيح لالنضمام إلى القطاع 
مســـيرتهم  فـــي  والمصرفـــي  المالـــي 

المهنية.
وأعربـــت فـــي هـــذا الســـياق عـــن فخر 
البرامـــج  مـــن  سلســـة  بتنفيـــذ  البنـــك 
للمتدربيـــن  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
مـــن الكـــوادر الوطنيـــة وتأهيلهـــا عبـــر 
دورات نوعيـــة ومدربيـــن ذوي خبـــرة 
فـــي المجـــال، وتوفيـــر الفرصـــة أمـــام 
المتميزيـــن منهم لالنضمام إلى برنامج 
عملـــي متكامل يخوضـــون فيه تجربة 
عمليـــة حقيقـــة فـــي بيئة عمـــل جاذبة 

تشجعهم على اإلبداع واالبتكار.
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مديرو المدارس يشيدون بقرار إعادة جدولة اليوم الدراسي
عقـــد قطـــاع شـــؤون المـــدارس بـــوزارة 
تنســـيقيًا  اجتماعـــًا  والتعليـــم  التربيـــة 
مـــع مديـــري ومديـــرات جميـــع المدارس 
الحكوميـــة، بشـــأن قـــرار إعـــادة جدولـــة 
المراحـــل  لمختلـــف  الدراســـي  اليـــوم 
التعليميـــة ومواعيـــد انتظـــار الحافالت، 

بدءًا من اليوم الخميس. 
وخالل االجتماع، أكدت لطيفة البونوظة 
الوكيـــل المســـاعد للتعليم أن هـــذا القرار 
يأتـــي في ضوء المشـــاورات التي قامت 
بهـــا إدارات العمليـــات لجميـــع المناطـــق 
التعليميـــة مـــع عدد من لجـــان ومجالس 
اآلبـــاء بمختلـــف المـــدارس الحكوميـــة، 
التقاريـــر  مخرجـــات  إلـــى  وبالنظـــر 
المرفوعـــة من اللجـــان المختصة بوزارة 
التربيـــة والتعليم، والتي قامت بدراســـة 
إمكانيـــة إعـــادة جدولة اليوم الدراســـي 
للمرحلتيـــن االبتدائيـــة واإلعداديـــة، بما 
يصب فـــي تحقيق األهداف المنشـــودة، 
المســـتمر  الـــوزارة  اهتمـــام  إلـــى جانـــب 
وأخذهـــا  الجمهـــور  مالحظـــات  برصـــد 

باالعتبار.
واســـتعرضت البونوظة اإلجراءات التي 

يجـــب على المـــدارس التقيد بهـــا للتأكد 
من سالســـة عملية نقـــل الطلبة من وإلى 
مدارســـهم، وأهمية حصر بيانات الطلبة 
الراغبين باالنتظار في المدرســـة حســـب 
التوقيـــت الحالي أو االنصراف بحســـب 
ناقشـــت  كمـــا  المســـتحدث،  التوقيـــت 
مـــع الحضـــور التوقيـــت الزمنـــي لليـــوم 
الدراســـي المســـتحدث، بنـــاًء على إعادة 

جدولة اليوم الدراسي.
مـــن جانبهـــا، أثنـــت خلـــود الكعبـــي مدير 
إدارة الخدمـــات علـــى جهـــود المـــدارس 

في ضبط عملية نقل الطلبة باســـتخدام 
مواصـــالت الـــوزارة، وأوضحـــت المزيـــد 
مـــن اإلجراءات الواجب اتباعها، وأهمية 
تفعيـــل قنـــوات التواصل لتوفيـــر المزيد 

من الدعم.

وقـــد تمـــت اإلجابـــة عـــن االستفســـارات 
قبـــل مديـــري ومديـــرات  مـــن  المقدمـــة 
المـــدارس، والذين أعربوا عن ســـعادتهم 
اليـــوم  جدولـــة  بشـــأن  الصـــادر  بالقـــرار 
الدراســـي، ممـــا سيســـهم فـــي ســـيرورة 
عمليـــة نقل الطلبة للمـــدارس والتخفيف 
مـــن االزدحـــام المـــروري وباألخـــص في 

أوقات الذروة.
حضـــر اللقـــاء مديـــرو إدارات العمليـــات 
التعليمية ورؤســـاء المـــدارس وعدد من 

االختصاصيين في الوزارة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نقل الطلبة بسالسة 
والتخفيف من 

االزدحام المروري

نظم مجلس التعليـــم العالي بالتعاون 
مـــع وزارة الصحة فـــي الكلية الملكية 
جامعـــة  أيرلنـــدا-  فـــي  للجراحيـــن 
البحرين الطبية )RCSI(، لقاًء تعريفيا 
بشـــأن تنفيذ مبـــادرة منظمـــة الصحة 
العالميـــة للجامعات المعـــززة للصحة، 
جامعـــات  خلـــق  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
بيئـــة  توفيـــر  فـــي  تســـاهم  صحيـــة 
تعليميـــة وثقافة تنظيمية تعزز صحة 
ورفاهية واستدامة المجتمع، بحضور 
األمين العـــام لمجلس التعليـــم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلس 
التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة والوكيل المساعد 
للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحة مريم 
الهاجـــري وخبراء مـــن منظمة الصحة 
العالميـــة والمكتـــب القطـــري للمنظمة 
بمملكة البحرين وعدد من المسؤولين 
بـــإدارة تعزيـــز الصحـــة وممثلـــي عدد 
مـــن الجامعـــات الحكوميـــة والخاصة 

بالمملكة.
ويأتـــي هـــذا اللقـــاء في إطـــار تعريف 
ممثلـــي الجامعات بمبـــادرة الجامعات 
المعـــززة للصحـــة بأهـــم أهـــداف هذه 
المبادرة والمعايير المطلوبة للتسجيل 
االشـــتراطات  جانـــب  إلـــى  لتنفيذهـــا 

شـــرح  تقديـــم  تـــم  كمـــا  المطلوبـــة، 
تفصيلـــي مـــن جانـــب خبـــراء منظمة 
الصحـــة العالميـــة ألهـــداف ومعاييـــر 

هذه المبادرة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، ألقـــت الشـــيخة 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
إلـــى أن  خليفـــة كلمـــة أشـــارت فيهـــا 
الصحـــة البدنيـــة والنفســـية للمجتمـــع 
فـــي مملكـــة البحريـــن تعتبـــر ركيـــزة 
أساســـية في تعزيز االســـتدامة، ويعد 
تكريســـها والحفـــاظ عليهـــا ضرورًيـــا 
لدعـــم مســـاعي المملكـــة فـــي تحقيق 
التطـــور اإلنســـاني والمجتمعـــي، وأن 

تعزيز صحـــة المجتمع يتطلب التزاًما 
مشترًكا وتكاتًفا بين مختلف الجهات 
ومـــن بينها مؤسســـات التعليم العالي، 
حيـــث أن فـــرص تحقيـــق اإلمكانـــات 
البشـــرية تـــزداد فـــي مجتمـــع مترابط 

ومعافى.
العـــام أن برنامـــج  وأضافـــت األميـــن 
الجامعات المعززة للصحة يهدف إلى 
جعـــل الجامعـــة مكانا صحيـــا وداعما 
ألنماط الحياة الصحيـــة وفًقا لمعايير 
تموضعهـــا مـــن قبـــل خبـــراء منظمـــة 
خيـــارات  لتوفيـــر  العالميـــة  الصحـــة 
مستدامة وأكثر صحة لطلبة وأعضاء 

واألكاديميـــة  اإلداريـــة  الهيئـــات 
بمؤسسات التعليم العالي تمكنهم من 

تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت مريـــم الهاجـــري 
اهتمـــام وزارة الصحـــة وحرصها على 
تنفيـــذ مبادرة منظمة الصحة العالمية 
للجامعـــات المعززة للصحة، الفتًة إلى 
أن وزارة الصحـــة تولي اهتماًما كبيًرا 
بتعزيـــز أنمـــاط الحيـــاة الصحية التي 
تكفـــل للجميع أســـلوب حيـــاة صحية 
لُتشـــكل حجر أســـاس في الوقاية من 

جميع األمراض.
وأضافت الهاجري أن مبادرة الجامعة 

الصحية تتبنى مفهوًما شاماًل للصحة، 
يأخذ نهجا جامعيا كامال، وتطمح إلى 
خلق بيئـــة تعليمية وثقافـــة تنظيمية 
واســـتدامة  ورفاهيـــة  صحـــة  تعـــزز 
مجتمعهـــا وتمكـــن الناس مـــن تحقيق 
أن  موضحـــًة  الكاملـــة،  إمكاناتهـــم 
أهـــداف الجامعـــات الصحيـــة تتمثـــل 
والتخطيـــط  السياســـات  تعزيـــز  فـــي 
الصحـــي المســـتدام في جميـــع أنحاء 
الجامعـــة، وتوفير بيئـــة عمل صحية، 
واجتماعيـــة  ماديـــة  بيئـــة  وضمـــان 
صحية ومســـتدامة، وتشجيع اهتمام 
أكاديمي أوسع والتطورات في مجال 

تعزيـــز الصحـــة، وتطويـــر الروابط مع 
المجتمع، وضمان إثبات تأثير تحسن 
فـــي  األكاديمـــي  واألداء  الخدمـــات 
الجامعة عند دعـــم المعايير الصحية، 
بينمـــا تتمثل مجـــاالت العمل في بناء 
سياســـة صحيـــة، واســـتحداث بيئات 
مســـاندة، وتعزيـــز العمـــل المجتمعي، 
وتطوير المهارات الشـــخصية، وإعادة 

توجيه الخدمات الصحية.
وقد قدمت خبيـــرة المكتب اإلقليمي 
لمنظمـــة الصحة العالمية ســـمر الفقي 
شـــرًحا تفصيلًيا عن مبادرة الجامعات 
المعززة للصحة وآلية التنفيذ والفئات 
المستهدفة، كما ثمنت الجهود الرائدة 
والنوعية التي تقوم بها وزارة الصحة 
علـــى  واالســـتدامة  الصحـــة  لتعزيـــز 
جميع المستويات والقطاعات، والتي 

شملت بيئة العلم والتعلم.
مـــن جانبهـــا، نوهـــت ممثلـــة منظمـــة 
الصحـــة العالمية في مملكـــة البحرين 
وزارة  بتوجـــه  العطاطـــرة  تســـنيم 
اســـتراتيجيات  إيجـــاد  إلـــى  الصحـــة 
صحيـــة نوعية متكاملـــة بالتعاون مع 
مجلـــس التعليـــم العالـــي ومؤسســـات 
وضـــع  أن  معتبـــرة  العالـــي،  التعليـــم 
مـــن  هدفـــا  يعتبـــر  الصحـــي  الطالـــب 
األهداف األولية في تطبيق مشـــروع 

الجامعات الصحية.

المنامة - بنا

الصحة البدنية والنفسية ركيزة أساس في تعزيز االستدامة
جعل الجامعة مكانا داعما ألنماط الحياة الصحية... رنا بنت عيسى:

شارك وزير الخارجية عبداللطيف 
الـــذي  االحتفـــال  فـــي  الزيانـــي، 
فـــي  األميركيـــة  الســـفارة  نظمتـــه 
مملكـــة البحريـــن اليـــوم بمناســـبة 
الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق 
مبـــادئ إبراهيـــم، بحضور عدد من 

السفراء، والمدعوين.
وألقى وزيـــر الخارجية في الحفل 
كلمـــة نقـــل فيهـــا تحيـــات وتقدير 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  وولـــي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، منوها 

بتوجيهاتهمـــا الســـديدة لدعـــم كل 
ما يعـــزز قيم التســـامح والتعايش 
الســـلمي والتعـــاون لما فيـــه الخير 

والنفع لشعوب المنطقة.
عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الشـــكر لســـفير الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة ســـفير ســـتيفن بوندي، 
ترتيـــب  علـــى  الســـفارة  وأعضـــاء 

مبـــادرة  وعلـــى  االحتفـــال،  هـــذا 
زرع شـــجرة زيتـــون فـــي حديقـــة 
الســـفارة، كرمز للســـالم اإلنســـاني 
واألمـــل والطمـــوح، مؤكـــًدا أهمية 
ليســـود  الشـــجرة  هـــذه  رعايـــة 
الســـالم بشـــكل تـــام فـــي المنطقة، 
مشـــيًرا إلـــى أنه من خالل الســـالم 
والتســـامح والتعايـــش واالحترام 

نصل لالزدهار معا بغض النظر عن 
الدين والمعتقدات.

الســـالم  خـــالل  مـــن  أننـــا  وأكـــد 
لحـــل  الوصـــول  مـــن  ســـنتمكن 
المشكلة اإلســـرائيلية الفلسطينية 
للشـــعب  يكـــون  أن  يضمـــن  بمـــا 
جنبـــا  تعيـــش  دولـــة  الفلســـطيني 
لجنـــب مـــع دولـــة إســـرائيل، معرًبا 

عن تمنياته في أن تكون الشـــجرة 
التـــي تم زرعها اليوم بذرة لســـالم 

دائم وشامل للجميع.
وقد قام وزير الخارجية والســـفير 
اإلســـرائيلي  والســـفير  األميركـــي 
بـــزرع شـــجرة زيتون فـــي حديقة 
الســـفارة رمـــزا للســـالم اإلنســـاني 

واألمل والتفاؤل.

المنامة - وزارة الخارجية

الزياني يشارك في احتفالية الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق مبادئ إبراهيم
زرع شجرة زيتون في حديقة السفارة األميركية رمزا للسالم اإلنساني واألمل والتفاؤل
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