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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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�ل��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ م��ال��ط��ا و�أرم��ي��ن��ي��ا 
وب���ل���ي���ز ب����ذك����رى �ال���س��ت��ق��ال

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الرئيس جورج فيال  البالد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة  عاهل 

رئيس جمهوريـة مالطا بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث  كما 
الرئيـس  فخامــــة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة 
ذكــرى  بمناسبة  أرمينيـا  جمهوريـة  رئيــس  خــاتــشــاتــوريــان  فــاهــاكــن 

استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث  كما 
خليفة ملك البالد المعظم برقية تهنئة إلى فرويال تزاالم الحاكم 

العـامة لبليـز بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.
لها  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب  عــن  الــبــرقــيــة  فــي  جــاللــتــه  وأعــــرب 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

�ل����م����ل����ك ي���ت���ل���ق���ى ب���رق���ي���ة 
���س��ك��ر  م���ن رئ��ي�����س �ل��ب��رت��غ��ال

ــن عــيــســى  تــلــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
ــيــــة مــن  ــيـــة شـــكـــر جــــوابــ ــــالد الـــمـــعـــظـــم بـــرقـ ــبـ ــ آل خـــلـــيـــفـــة مـــلـــك الـ
البرتغالية  الجمهورية  رئــيــس  ســوســا  فخامة مارسيلو ريبيلو دي 
جاللته  بها  بعث  الــتــي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلـــك  الــصــديــقــة، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجمهورية البرتغالية.

عاد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
قــادًمــا  أمــس  الــوطــن  إلــى أرض  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  ولــي العهد 
من المملكة المتحدة، بعد أن شارك سموه بمعية حضرة صاحب 
المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
الملك تشارلز  الجاللة  إلى صاحب  والمواساة  التعازي  في تقديم 
الــثــالــث مــلــك الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وإيــرلــنــدا 
الشمالية وأفراد العائلة المالكة وشعب وحكومة بريطانيا في وفاة 

جاللة الملكة إليزابيث الثانية.

ولي �لعهد رئي�س �لوزر�ء يعود �إلى �أر�س �لوطن 
بعد �لم�ساركة في جنازة �لملكة �إليز�بيث �لثانية

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
أرمــيــنــيــا بمناسبة ذكــرى  رئــيــس جــمــهــوريــة  فــاهــاكــن خــاتــشــاتــوريــان 
وتمنياته  تهانيه  خــالــص  عــن  فيها  ســمــوه  أعـــرب  بــــالده،  اســتــقــالل 

لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
الــعــهــد رئــيــس مجلس  كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الملكي ولـــي 
وزراء  رئــيــس  بــاشــيــنــيــان  نــيــكــول  إلـــى  مماثلة  تهنئة  بــرقــيــة  الـــــوزراء 

جمهورية أرمينيا.

يهن�ئ �ل�وزر�ء  رئي��س  �لعه�د  ول�ي 
�أرم��ي��ن��ي��ا ب���ذك���رى �ال���س��ت��ق��ال

استقبلت هالة األنصاري األمين العام للمجلس األعلى 
الرميحي  بنت أحمد  آمنة  بالرفاع  المجلس  للمرأة في مقر 
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني، واستعرضت معها عددًا 
الــخــدمــات  بتوفير  الــصــلــة  ذات  المشتركة  الــمــوضــوعــات  مــن 
االستقرار  تعزيز  يضمن  وبما  البحرينية،  للمرأة  اإلسكانية 

المجتمعي واألسري في مملكة البحرين.
وتم خالل االجتماع تناول برنامج التمويالت اإلسكانية 
الــجــديــدة الـــذي تــضــّمــن تــوســعــة أنــــواع وامــتــيــازات الــخــدمــات 
في  والــتــوســع  الــســابــقــة  الــتــمــويــالت  إلـــى  لــتــضــاف  التمويلية 
وانعكاسات  وغيرها،  تسهيل  برنامج  وإضــافــة  مــزايــا،  برنامج 
الــبــحــريــنــيــة المستحقة  الـــمـــرأة  اســتــفــادة  ذلـــك عــلــى درجــــة 

ناقش  كما  االستفادة.  تلك  تعظيم  وكيفية  الخدمات  لتلك 
االجتماع مستجدات تشغيل مبنى »مساكن« بمنطقة اللوزي 
والمتمثلة  الخامسة،  الفئة  مــن  للمستفيدات  المخصص 
أو  ابــن  لديها  ولــيــس  األرمــلــة  أو  المهجورة  أو  المطلقة  فــي 
أكثر أو العزباء يتيمة األبوين، حيث تمنح هذه الفئة خدمة 
السكن المؤقت. من جانبها أشادت الوزيرة الرميحي بجهود 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــبــة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس 
البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  ابراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
البحرينية،  الــمــرأة  ــادة  وريــ تــقــدم  مسيرة  دعــم  فــي  المعظم 
الــمــرأة  اســتــفــادة  لتحقيق  مــحــدود  الــال  دعــم سموها  مثمنة 

البحرينية من جميع الخدمات اإلسكانية. 

يب�ح����ثان �الإ�سك����ان  ووز�رة  للم�����ر�أة  �الأعل���ى 
�لبحريني��ة للم��ر�أة  �الإ�س��كانية  �لخدم��ات  تعزي��ز 

أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب أن التطور 
البحرين  بــيــن مملكة  الــوطــيــدة  الــعــالقــات  تــشــهــده  الـــذي  الــمــطــرد 
وســلــطــنــة ُعـــمـــان، والـــتـــقـــارب الــمــتــنــامــي، يــرتــكــز عــلــى ثـــوابـــت ورؤى 
تحظى  متجذرة،  تاريخية  واستراتيجية  أخوية  وروابـــط  مشتركة، 
بــدعــم ومــســانــدة مــن قــيــادة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك حمد 
وأخيه حضرة صاحب  م،  المعظَّ البالد  آل خليفة، ملك  بن عيسى 

الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.
العميقة  الــُعــمــانــيــة  البحرينية  الــعــالقــات  حــجــم  الـــى  وأشــــارت 
روابــط متينة وأواصــر محبة بين  التاريخ، وما تشهده من  على مر 
البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومشيدة بالشراكة الفاعلة والقّيمة، 
والمصير  الموقف  وحــدة  من  ينطلق  الــذي  الثنائي،  العمل  ومسار 

المشترك.
اللجنة  الــنــواب رئيسة  جــاء ذلــك خــالل وصــول رئيسة مجلس 
البرلماني  والوفد  البحرين  بمملكة  البرلمانية  للشعبة  التنفيذية 
الشعبة  وفــد  تــرؤس  هامش  على  العمانية  العاصمة  الــى  المرافق 
ــدوري الــســادس عشر لــرؤســاء مجالس  الــمــشــارك فــي االجــتــمــاع الــ
الــشــورى والـــنـــواب والــوطــنــي واألمــــة، الــمــقــرر انــعــقــاده صــبــاح الــيــوم 

األربعاء )21 سبتمبر الجاري( بمسقط.
ــان فـــي مــقــدمــة مــســتــقــبــلــي الـــوفـــد الــشــيــخ خـــالـــد بـــن هــالل   كــ
المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، والسفير 
الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين في مسقط.

�إلى  ت�سل  �ل��ن��و�ب  مجل�س  رئي�سة 
�سلطنة عمان لتروؤ�س �لوفد �لم�سارك 
�لخليجية �لبرلمانات  روؤ�ساء  باجتماع 

عبداللطيف  الدكتور  شــارك 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
المشترك  الــوزاري  االجتماع  في 
ــاون لـــــدول  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ ــيــــن مـــجـ بــ
ــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة  ــربـ ــعـ الـــخـــلـــيـــج الـ
الصين الشعبية، والذي عقد يوم 
اإلثنين، في مقر البعثة الدائمة 
ــيــــن بــمــديــنــة  لـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــ
ــويــــورك، وذلــــــك عـــلـــى هــامــش  ــيــ نــ
انــعــقــاد أعـــمـــال الـــــدورة الــســابــعــة 
والـــســـبـــعـــيـــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة 

لألمم المتحدة.
التعاون  وفد مجلس  وتــرأس 

صاحب السمو األمير فيصل بن 
وزيـــر خارجية  فــرحــان آل ســعــود، 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــعـــربـ الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
للمجلس  الحالية  الــدورة  رئيس 
وزراء  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وبـ الـــــــــــــــــوزاري، 
الخارجية بدول مجلس التعاون، 
والــدكــتــور نــايــف بــن فــالح مبارك 
الحجرف، األمين العام لمجلس 
الـــتـــعـــاون، بــيــنــمــا تــــرأس الــجــانــب 
الدولة  الصيني ونغ يي مستشار 

وزير الخارجية. 
وتـــم خـــالل االجــتــمــاع بحث 
ــات الـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة  عــــالقــ

دول  بــيــن  تــربــط  الــتــي  المتميزة 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
ــة الــصــيــن  ــوريــ ــهــ ــمــ الـــعـــربـــيـــة وجــ
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي إطــــــــــار الـــــحـــــوار 
االســتــراتــيــجــي بــيــن الــجــانــبــيــن، 
المشترك  الــتــعــاون  تعزيز  وسبل 
ــمـــجـــاالت، وفــتــح  فـــي مــخــتــلــف الـ
آفـــــاق أوســـــع لــتــنــمــيــة الــمــصــالــح 

المتبادلة. 
كما ناقش الجانبان، تطورات 
األوضــــــاع اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
العالمية  والتحديات  والقضايا 

محل االهتمام المشترك.

�ن���ع���ق���اد �الج���ت���م���اع �ل�������وز�ري 
�ل��خ��ل��ي��ج��ي �ل�����س��ي��ن��ي ب��ن��ي��وي��ورك

رئيس  حسين  أحــمــد  عائشة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
استكماال  أنــه  الصحة  وزارة  فــي  الطبية  الــلــجــان 
لــخــصــخــصــة خـــدمـــة الــفــحــص الــطــبــي لــلــعــمــالــة 
يسهم  بما   2017 عام  منذ  انطلقت  والتي  الوافدة 
المنزلية  العمالة  الخدمات وإجراءات  في تسهيل 
المراكز  على  الضغط  وتخفيف  حكمها  في  ومــن 
الصحية لإلسهام في تحسين خدماتها المقدمة 
القطاع  بمشاركة  التنافسية  وتعزيز  للمواطنين، 
الخاص في تقديم الخدمات، تم إطالق الخدمة 
اإللكترونية لحجز موعد الفحص الطبي للعمالة 
الوطنية الــبــوابــة  عبر  حكمها  فــي  ومــن  المنزلية 

. Bahrain.bh

ويـــهـــدف تــحــديــث إجــــــراءات الــفــحــص الطبي 
تعزيز  إلـــى  فــي حكمها  ومـــن  الــمــنــزلــيــة  لــلــعــمــالــة 
الــوافــدة  الــعــمــالــة  بــيــانــات شــامــلــة لجميع  قــاعــدة 
إجــراءات  وتوحيد  وتحسين  البحرين،  مملكة  في 
الــفــحــص الــطــبــي لــهــم، فــضــاًل عــن تــعــزيــز إشـــراك 
القطاع الخاص في تقديم خدمة الفحص الطبي 
للفحص بحيث  قريبة  وإتاحة مواعيد  للوافدين، 
يتم عرض الوافد على المؤسسة الصحية المصرح 
ــه إلــى  ــولـ ــاريـــخ وصـ ــام مـــن تـ ــ لــهــا خــــالل خــمــســة أيـ
المملكة، إلى جانب أنه باإلمكان اختيار المؤسسة 
الــصــحــيــة األقــــرب واألنـــســـب لــصــاحــب الــعــمــل من 
كــذلــك حجز  ويمكنهم  والــتــكــلــفــة،  الــمــوقــع  حــيــث 

الطبي  نتائج الفحص  المواعيد، وطباعة  وتغيير 
Bahrain.الوطنية البوابة  عبر  اللياقة  وشهادة 

. bh
وأوضـــحـــت رئــيــس الــلــجــان الــطــبــيــة فـــي وزارة 
الخدمات  تجهيز  االنتهاء من  تم  قد  أنه  الصحة 
الصحة،  وزارة  من  كل  مع  بالتنسيق  اإللكترونية 
وهيئة  اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات  وهيئة 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة  الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم 
المهن والخدمات الصحية، حتى يتسنى لصاحب 
لها  الــمــصــرح  الصحية  المؤسسة  اخــتــيــار  العمل 
والتي  الــوافــدة؛  للعمالة  الطبي  الفحص  بــإجــراء 
موعد  إعــادة جدولة  من  أيضا  العمل  رب  ستمكن 

الــفــحــص الــطــبــي إلــكــتــرونــيــا، بــحــيــث ال يــتــجــاوز 
الموعد خمسة أيام من وصول الوافد إلى المملكة.

إلى  العمل  أصــحــاب  عائشة  الــدكــتــورة  ودعـــت 
اســتــكــمــال إجــــــــراءات الــفــحــص الــطــبــي لــلــعــمــالــة 
الــمــنــزلــيــة ومـــن فـــي حــكــمــهــا حــفــاظــا عــلــى األمـــن 
الصحي في المملكة وخصوصا صحة أفراد األسرة 
التي تعمل بها، حيث يمكن حجز المواعيد وإعادة 
المنزلية  العمالة  خــدمــات  طــريــق  عــن  جدولتها 
بــإجــراءات  بــدأ  من  ذلــك  من  ويستثنى  إلكترونيا، 
ــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــراكـ الــفــحــص الــطــبــي فـــي مـ
األولـــيـــة، حــيــث يمكن اســتــكــمــال إجــراءاتــهــم وفــق 

اآللية القديمة.

�إط�اق خدم�ة حج�ز مو�عي�د �لفح��س �لطب�ي للعمال�ة �لمنزلي�ة 

في إطار االستعدادات إلجراء التمرين البحريني 
 ،»3 »جلمود  اإلرهـــاب  لمكافحة  المشترك  اإلمــاراتــي 
البحرين،  الجاري في مملكة  العام  أواخر  له  المقرر 
ُعــقــد أمــــس الـــثـــالثـــاء اجــتــمــاع تــحــضــيــري بــمــشــاركــة 

ممثلي القوات اإلماراتية المشاركة في التمرين.
ــدادات  ــعـ ــتـ ــل االسـ ــم خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث كـ وتــ

التمرين،  مراحل  كل  في  التنسيق  وسبل  والترتيبات 
الــعــســكــري واألمــنــي  الــتــعــاون  وذلـــك ضــمــن منظومة 
والعمل المشترك لمكافحة اإلرهاب ورفع الجاهزية 
بــمــا يسهم فــي تعزيز  الــمــيــدانــيــة،  الــخــبــرات  وتــبــادل 
ــادة الــتــنــســيــق بــيــن الــقــوات  ــ الـــقـــدرات الــعــســكــريــة وزيــ

المشاركة.

ــة الــــصــــحــــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ جـــــــــــــــددت مـ
الــعــالــمــيــة اعــتــمــاد قــســم الــتــمــريــض 
والــريــاضــيــة  الــصــحــيــة  الــعــلــوم  بكلية 
بــجــامــعــة الــبــحــريــن كــمــركــز مــتــعــاون، 
الشرق  في  التمريض  مهنة  لتطوير 
المقبلة  األربــع  للسنوات  المتوسط، 
حــتــى  2022م  ســبــتــمــبــر  ــن  ــ مـ بـــــــــدءًا 
سبتمبر 2026م، كما تم تجديد تعيين 
محمد  لينا  الدكتورة  الكلية  عميدة 

خنجي مديرًة للمركز.   
رئيسة  أشــادت  المناسبة،  وبهذه 
جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت 
الفاعل  بــالــدور  المضحكي،  شاهين 
مع  المتعاون  المركز  بــه  يقوم  الــذي 
منظمة الصحة العالمية - التي جاء 
خـــطـــاب تــجــديــد االعـــتـــمـــاد مـــن قبل 
الدكتور  بالقاهرة،  اإلقليمي  مديرها 

أحمد المنذري - لتطوير التمريض 
بالجامعة. 

وقــالــت: »إن إعـــادة اعــتــمــاد قسم 
الصحية  الــعــلــوم  بــكــلــيــة  الــتــمــريــض 
لتطوير  إقليمي  كمركز  والــريــاضــيــة 
ــد إنــــــجــــــازًا  ــعــ مـــهـــنـــة الــــتــــمــــريــــض، يــ
البحرين  مملكة  إلــى  يضاف  جــديــدًا 
ــاًل على  ــيــ والـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة، ودلــ
تـــجـــديـــد ثـــقـــة الـــمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
بأهمية عمل قسم التمريض وجودته 
ــريـــض فــي  ــمـ ــتـ ــر مـــهـــنـــة الـ ــويـ ــطـ فــــي تـ
مجاالت التعليم، والتدريب، والبحث 
المحلية،  المستويات:  على  العلمي، 

والخليجية، واإلقليمية«.   
أن  ــكـــي  ــمـــضـــحـ الـ د.  وأضــــــافــــــت 
المركز - متمثاًل في قسم التمريض 
 - والرياضية  الصحية  العلوم  بكلية 

هو المركز األول والوحيد في منطقة 
اعــتــمــاده  تــم  الـــذي  الــعــربــي،  الخليج 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  قــبــل  مــن 
الـــركـــيـــزة  وهـــــو  1990م،  الــــعــــام  مـــنـــذ 
الــبــحــريــن في  فــي مملكة  األســاســيــة 
تــطــويــر مــهــنــة الــتــمــريــض والــقــبــالــة، 
مـــن خــــالل إعــــــداد كــــــوادر تــمــريــضــيــة 
ــذ مــــا يــــتــــجــــاوز خــمــســة  ــنـ ــلــــة، مـ مــــؤهــ
وأربعين عامًا، ليزود المملكة بالقوى 
الـــعـــامـــلـــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، ويـــرتـــقـــي 
التمريض،  مهنة  في  التعليم  بجودة 
ويحسن من مخرجاته.  ومن جهتها، 
الصحية  العلوم  كلية  عميدة  أشــارت 
المتعاون  المركز  ومديرة  والرياضية 
مع منظمة الصحة العالمية لتطوير 
مهنة التمريض الدكتورة لينا محمد 
بقسم  الثقة  تجديد  إلـــى أن  خنجي 

الكلية هو نتاج تقييم  التمريض في 
ــامــــت بــــه الـــمـــنـــظـــمـــة - مــن  ــق قــ ــيــ دقــ
خـــالل الــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي بــالــقــاهــرة 
- لــجــمــيــع الــمــهــام واألنـــشـــطـــة الــتــي 
الــمــركــز فــي الــســنــوات األربــع  حققها 
عليه سابقًا،  ِفق  اتُّ ما  وفق  الماضية، 
للمركز  المستقبلية  الخطة  وكذلك 
القادمة.  األربـــع  للسنوات  المتعاون 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أشـــــادت الــدكــتــورة 
تــســنــيــم عــطــاطــرة بــتــجــديــد اعــتــمــاد 
ــة الـــعـــلـــوم  ــيـ ــلـ ــكـ ــريــــض بـ ــمــ ــتــ ــم الــ ــســ قــ
متعاون  كمركز  والرياضية  الصحية 
مع منظمة الصحة العالمية لتطوير 
الـــتـــمـــريـــض. وأكــــــدت »إنـــنـــا فـــخـــورون 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن، 
على  النوعية  الــبــرامــج  على  والعمل 
مــســتــوى إقــلــيــم الـــشـــرق الــمــتــوســط، 

الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــبـــرامـــج 
ممارسة  في  المتخصصة  التعليمية 
وتعزيز  والقبالة،  التمريض  مهنتي 
الرعاية  وحــدات  في  القابالت  كفاءة 

األولية«.

م���ن���ظ���م���ة �ل�������س���ح���ة �ل���ع���ال���م���ي���ة ت����ج����دد �ع����ت����م����اد ق�����س��م 
�ل��ت��م��ري�����س ف���ي »�ل���ع���ل���وم �ل�����س��ح��ي��ة« م��رك��ز ت���دري���ب �إق��ل��ي��م��ي��ا

} د. لينا محمد خنجي.

�ج��ت��م��اع ت��ح�����س��ي��ري �����س���ت���ع���د�د� ل��ل��ت��م��ري��ن �ل��ب��ح��ري��ن��ي
�الإم����ار�ت����ي �ل��م�����س��ت��رك ل��م��ك��اف��ح��ة �الإره������اب »ج��ل��م��ود 3«

الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
وزير  آل خليفة  راشــد بن عبداهلل 
ستيوارت  الــلــورد  أمــس  الداخلية 
ــــوالك عــضــو مــجــلــس الـــلـــوردات  بـ
ــانــــي، بـــحـــضـــور الــــلــــواء  ــريــــطــ ــبــ الــ
محمد  بــن  حمد  الشيخ  الدكتور 
ــيـــس األمــــن  رئـ ــائـــب  نـ آل خــلــيــفــة 

العام. 
وقد رحب الوزير بزيارة اللورد 
ستيوارت بوالك لمملكة البحرين، 
الـــتـــي تـــأتـــي فـــي إطـــــار الــتــواصــل 
ــادل وجـــهـــات الــنــظــر، مــشــيــدا  ــبـ وتـ
والوثيقة  الــتــاريــخــيــة  بــالــعــالقــات 
بين البلدين الصديقين، والعمل 
على دعمها وتطويرها، بما يحقق 

المصالح المشتركة.
ــاء بــحــث  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـــــــم خـــــــالل الـ
ــاون والــتــنــســيــق،  ــعــ ــتــ مــــجــــاالت الــ
بــجــانــب عــــدد مـــن الــمــوضــوعــات 
الساحة  على  والتطورات  األمنية 

اإلقليمية.

وزي�����ر �ل���د�خ���ل���ي���ة ي�����س��ي��د ب��ال��ع��اق��ات 
�ل����ت����اري����خ����ي����ة م������ع ب���ري���ط���ان���ي���ا 

} استقبال وزير الداخلية لعضو مجلس اللوردات البريطاني.
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�ل��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ م��ال��ط��ا و�أرم��ي��ن��ي��ا 
وب���ل���ي���ز ب����ذك����رى �ال���س��ت��ق��ال

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الرئيس جورج فيال  البالد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة  عاهل 

رئيس جمهوريـة مالطا بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث  كما 
الرئيـس  فخامــــة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة 
ذكــرى  بمناسبة  أرمينيـا  جمهوريـة  رئيــس  خــاتــشــاتــوريــان  فــاهــاكــن 

استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث  كما 
خليفة ملك البالد المعظم برقية تهنئة إلى فرويال تزاالم الحاكم 

العـامة لبليـز بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.
لها  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب  عــن  الــبــرقــيــة  فــي  جــاللــتــه  وأعــــرب 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

�ل����م����ل����ك ي���ت���ل���ق���ى ب���رق���ي���ة 
���س��ك��ر  م���ن رئ��ي�����س �ل��ب��رت��غ��ال

ــن عــيــســى  تــلــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
ــيــــة مــن  ــيـــة شـــكـــر جــــوابــ ــــالد الـــمـــعـــظـــم بـــرقـ ــبـ ــ آل خـــلـــيـــفـــة مـــلـــك الـ
البرتغالية  الجمهورية  رئــيــس  ســوســا  فخامة مارسيلو ريبيلو دي 
جاللته  بها  بعث  الــتــي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلـــك  الــصــديــقــة، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجمهورية البرتغالية.

عاد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
قــادًمــا  أمــس  الــوطــن  إلــى أرض  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  ولــي العهد 
من المملكة المتحدة، بعد أن شارك سموه بمعية حضرة صاحب 
المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
الملك تشارلز  الجاللة  إلى صاحب  والمواساة  التعازي  في تقديم 
الــثــالــث مــلــك الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وإيــرلــنــدا 
الشمالية وأفراد العائلة المالكة وشعب وحكومة بريطانيا في وفاة 

جاللة الملكة إليزابيث الثانية.

ولي �لعهد رئي�س �لوزر�ء يعود �إلى �أر�س �لوطن 
بعد �لم�ساركة في جنازة �لملكة �إليز�بيث �لثانية

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
أرمــيــنــيــا بمناسبة ذكــرى  رئــيــس جــمــهــوريــة  فــاهــاكــن خــاتــشــاتــوريــان 
وتمنياته  تهانيه  خــالــص  عــن  فيها  ســمــوه  أعـــرب  بــــالده،  اســتــقــالل 

لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
الــعــهــد رئــيــس مجلس  كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الملكي ولـــي 
وزراء  رئــيــس  بــاشــيــنــيــان  نــيــكــول  إلـــى  مماثلة  تهنئة  بــرقــيــة  الـــــوزراء 

جمهورية أرمينيا.

يهن�ئ �ل�وزر�ء  رئي��س  �لعه�د  ول�ي 
�أرم��ي��ن��ي��ا ب���ذك���رى �ال���س��ت��ق��ال

استقبلت هالة األنصاري األمين العام للمجلس األعلى 
الرميحي  بنت أحمد  آمنة  بالرفاع  المجلس  للمرأة في مقر 
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني، واستعرضت معها عددًا 
الــخــدمــات  بتوفير  الــصــلــة  ذات  المشتركة  الــمــوضــوعــات  مــن 
االستقرار  تعزيز  يضمن  وبما  البحرينية،  للمرأة  اإلسكانية 

المجتمعي واألسري في مملكة البحرين.
وتم خالل االجتماع تناول برنامج التمويالت اإلسكانية 
الــجــديــدة الـــذي تــضــّمــن تــوســعــة أنــــواع وامــتــيــازات الــخــدمــات 
في  والــتــوســع  الــســابــقــة  الــتــمــويــالت  إلـــى  لــتــضــاف  التمويلية 
وانعكاسات  وغيرها،  تسهيل  برنامج  وإضــافــة  مــزايــا،  برنامج 
الــبــحــريــنــيــة المستحقة  الـــمـــرأة  اســتــفــادة  ذلـــك عــلــى درجــــة 

ناقش  كما  االستفادة.  تلك  تعظيم  وكيفية  الخدمات  لتلك 
االجتماع مستجدات تشغيل مبنى »مساكن« بمنطقة اللوزي 
والمتمثلة  الخامسة،  الفئة  مــن  للمستفيدات  المخصص 
أو  ابــن  لديها  ولــيــس  األرمــلــة  أو  المهجورة  أو  المطلقة  فــي 
أكثر أو العزباء يتيمة األبوين، حيث تمنح هذه الفئة خدمة 
السكن المؤقت. من جانبها أشادت الوزيرة الرميحي بجهود 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــبــة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس 
البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  ابراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
البحرينية،  الــمــرأة  ــادة  وريــ تــقــدم  مسيرة  دعــم  فــي  المعظم 
الــمــرأة  اســتــفــادة  لتحقيق  مــحــدود  الــال  دعــم سموها  مثمنة 

البحرينية من جميع الخدمات اإلسكانية. 

يب�ح����ثان �الإ�سك����ان  ووز�رة  للم�����ر�أة  �الأعل���ى 
�لبحريني��ة للم��ر�أة  �الإ�س��كانية  �لخدم��ات  تعزي��ز 

أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب أن التطور 
البحرين  بــيــن مملكة  الــوطــيــدة  الــعــالقــات  تــشــهــده  الـــذي  الــمــطــرد 
وســلــطــنــة ُعـــمـــان، والـــتـــقـــارب الــمــتــنــامــي، يــرتــكــز عــلــى ثـــوابـــت ورؤى 
تحظى  متجذرة،  تاريخية  واستراتيجية  أخوية  وروابـــط  مشتركة، 
بــدعــم ومــســانــدة مــن قــيــادة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك حمد 
وأخيه حضرة صاحب  م،  المعظَّ البالد  آل خليفة، ملك  بن عيسى 

الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.
العميقة  الــُعــمــانــيــة  البحرينية  الــعــالقــات  حــجــم  الـــى  وأشــــارت 
روابــط متينة وأواصــر محبة بين  التاريخ، وما تشهده من  على مر 
البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومشيدة بالشراكة الفاعلة والقّيمة، 
والمصير  الموقف  وحــدة  من  ينطلق  الــذي  الثنائي،  العمل  ومسار 

المشترك.
اللجنة  الــنــواب رئيسة  جــاء ذلــك خــالل وصــول رئيسة مجلس 
البرلماني  والوفد  البحرين  بمملكة  البرلمانية  للشعبة  التنفيذية 
الشعبة  وفــد  تــرؤس  هامش  على  العمانية  العاصمة  الــى  المرافق 
ــدوري الــســادس عشر لــرؤســاء مجالس  الــمــشــارك فــي االجــتــمــاع الــ
الــشــورى والـــنـــواب والــوطــنــي واألمــــة، الــمــقــرر انــعــقــاده صــبــاح الــيــوم 

األربعاء )21 سبتمبر الجاري( بمسقط.
ــان فـــي مــقــدمــة مــســتــقــبــلــي الـــوفـــد الــشــيــخ خـــالـــد بـــن هــالل   كــ
المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، والسفير 
الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين في مسقط.

�إلى  ت�سل  �ل��ن��و�ب  مجل�س  رئي�سة 
�سلطنة عمان لتروؤ�س �لوفد �لم�سارك 
�لخليجية �لبرلمانات  روؤ�ساء  باجتماع 

عبداللطيف  الدكتور  شــارك 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
المشترك  الــوزاري  االجتماع  في 
ــاون لـــــدول  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ ــيــــن مـــجـ بــ
ــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة  ــربـ ــعـ الـــخـــلـــيـــج الـ
الصين الشعبية، والذي عقد يوم 
اإلثنين، في مقر البعثة الدائمة 
ــيــــن بــمــديــنــة  لـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــ
ــويــــورك، وذلــــــك عـــلـــى هــامــش  ــيــ نــ
انــعــقــاد أعـــمـــال الـــــدورة الــســابــعــة 
والـــســـبـــعـــيـــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة 

لألمم المتحدة.
التعاون  وفد مجلس  وتــرأس 

صاحب السمو األمير فيصل بن 
وزيـــر خارجية  فــرحــان آل ســعــود، 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــعـــربـ الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
للمجلس  الحالية  الــدورة  رئيس 
وزراء  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وبـ الـــــــــــــــــوزاري، 
الخارجية بدول مجلس التعاون، 
والــدكــتــور نــايــف بــن فــالح مبارك 
الحجرف، األمين العام لمجلس 
الـــتـــعـــاون، بــيــنــمــا تــــرأس الــجــانــب 
الدولة  الصيني ونغ يي مستشار 

وزير الخارجية. 
وتـــم خـــالل االجــتــمــاع بحث 
ــات الـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة  عــــالقــ

دول  بــيــن  تــربــط  الــتــي  المتميزة 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
ــة الــصــيــن  ــوريــ ــهــ ــمــ الـــعـــربـــيـــة وجــ
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي إطــــــــــار الـــــحـــــوار 
االســتــراتــيــجــي بــيــن الــجــانــبــيــن، 
المشترك  الــتــعــاون  تعزيز  وسبل 
ــمـــجـــاالت، وفــتــح  فـــي مــخــتــلــف الـ
آفـــــاق أوســـــع لــتــنــمــيــة الــمــصــالــح 

المتبادلة. 
كما ناقش الجانبان، تطورات 
األوضــــــاع اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
العالمية  والتحديات  والقضايا 

محل االهتمام المشترك.

�ن���ع���ق���اد �الج���ت���م���اع �ل�������وز�ري 
�ل��خ��ل��ي��ج��ي �ل�����س��ي��ن��ي ب��ن��ي��وي��ورك

رئيس  حسين  أحــمــد  عائشة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
استكماال  أنــه  الصحة  وزارة  فــي  الطبية  الــلــجــان 
لــخــصــخــصــة خـــدمـــة الــفــحــص الــطــبــي لــلــعــمــالــة 
يسهم  بما   2017 عام  منذ  انطلقت  والتي  الوافدة 
المنزلية  العمالة  الخدمات وإجراءات  في تسهيل 
المراكز  على  الضغط  وتخفيف  حكمها  في  ومــن 
الصحية لإلسهام في تحسين خدماتها المقدمة 
القطاع  بمشاركة  التنافسية  وتعزيز  للمواطنين، 
الخاص في تقديم الخدمات، تم إطالق الخدمة 
اإللكترونية لحجز موعد الفحص الطبي للعمالة 
الوطنية الــبــوابــة  عبر  حكمها  فــي  ومــن  المنزلية 

. Bahrain.bh

ويـــهـــدف تــحــديــث إجــــــراءات الــفــحــص الطبي 
تعزيز  إلـــى  فــي حكمها  ومـــن  الــمــنــزلــيــة  لــلــعــمــالــة 
الــوافــدة  الــعــمــالــة  بــيــانــات شــامــلــة لجميع  قــاعــدة 
إجــراءات  وتوحيد  وتحسين  البحرين،  مملكة  في 
الــفــحــص الــطــبــي لــهــم، فــضــاًل عــن تــعــزيــز إشـــراك 
القطاع الخاص في تقديم خدمة الفحص الطبي 
للفحص بحيث  قريبة  وإتاحة مواعيد  للوافدين، 
يتم عرض الوافد على المؤسسة الصحية المصرح 
ــه إلــى  ــولـ ــاريـــخ وصـ ــام مـــن تـ ــ لــهــا خــــالل خــمــســة أيـ
المملكة، إلى جانب أنه باإلمكان اختيار المؤسسة 
الــصــحــيــة األقــــرب واألنـــســـب لــصــاحــب الــعــمــل من 
كــذلــك حجز  ويمكنهم  والــتــكــلــفــة،  الــمــوقــع  حــيــث 

الطبي  نتائج الفحص  المواعيد، وطباعة  وتغيير 
Bahrain.الوطنية البوابة  عبر  اللياقة  وشهادة 

. bh
وأوضـــحـــت رئــيــس الــلــجــان الــطــبــيــة فـــي وزارة 
الخدمات  تجهيز  االنتهاء من  تم  قد  أنه  الصحة 
الصحة،  وزارة  من  كل  مع  بالتنسيق  اإللكترونية 
وهيئة  اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات  وهيئة 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة  الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم 
المهن والخدمات الصحية، حتى يتسنى لصاحب 
لها  الــمــصــرح  الصحية  المؤسسة  اخــتــيــار  العمل 
والتي  الــوافــدة؛  للعمالة  الطبي  الفحص  بــإجــراء 
موعد  إعــادة جدولة  من  أيضا  العمل  رب  ستمكن 

الــفــحــص الــطــبــي إلــكــتــرونــيــا، بــحــيــث ال يــتــجــاوز 
الموعد خمسة أيام من وصول الوافد إلى المملكة.

إلى  العمل  أصــحــاب  عائشة  الــدكــتــورة  ودعـــت 
اســتــكــمــال إجــــــــراءات الــفــحــص الــطــبــي لــلــعــمــالــة 
الــمــنــزلــيــة ومـــن فـــي حــكــمــهــا حــفــاظــا عــلــى األمـــن 
الصحي في المملكة وخصوصا صحة أفراد األسرة 
التي تعمل بها، حيث يمكن حجز المواعيد وإعادة 
المنزلية  العمالة  خــدمــات  طــريــق  عــن  جدولتها 
بــإجــراءات  بــدأ  من  ذلــك  من  ويستثنى  إلكترونيا، 
ــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــراكـ الــفــحــص الــطــبــي فـــي مـ
األولـــيـــة، حــيــث يمكن اســتــكــمــال إجــراءاتــهــم وفــق 

اآللية القديمة.

�إط�اق خدم�ة حج�ز مو�عي�د �لفح��س �لطب�ي للعمال�ة �لمنزلي�ة 

في إطار االستعدادات إلجراء التمرين البحريني 
 ،»3 »جلمود  اإلرهـــاب  لمكافحة  المشترك  اإلمــاراتــي 
البحرين،  الجاري في مملكة  العام  أواخر  له  المقرر 
ُعــقــد أمــــس الـــثـــالثـــاء اجــتــمــاع تــحــضــيــري بــمــشــاركــة 

ممثلي القوات اإلماراتية المشاركة في التمرين.
ــدادات  ــعـ ــتـ ــل االسـ ــم خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث كـ وتــ

التمرين،  مراحل  كل  في  التنسيق  وسبل  والترتيبات 
الــعــســكــري واألمــنــي  الــتــعــاون  وذلـــك ضــمــن منظومة 
والعمل المشترك لمكافحة اإلرهاب ورفع الجاهزية 
بــمــا يسهم فــي تعزيز  الــمــيــدانــيــة،  الــخــبــرات  وتــبــادل 
ــادة الــتــنــســيــق بــيــن الــقــوات  ــ الـــقـــدرات الــعــســكــريــة وزيــ

المشاركة.

ــة الــــصــــحــــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ جـــــــــــــــددت مـ
الــعــالــمــيــة اعــتــمــاد قــســم الــتــمــريــض 
والــريــاضــيــة  الــصــحــيــة  الــعــلــوم  بكلية 
بــجــامــعــة الــبــحــريــن كــمــركــز مــتــعــاون، 
الشرق  في  التمريض  مهنة  لتطوير 
المقبلة  األربــع  للسنوات  المتوسط، 
حــتــى  2022م  ســبــتــمــبــر  ــن  ــ مـ بـــــــــدءًا 
سبتمبر 2026م، كما تم تجديد تعيين 
محمد  لينا  الدكتورة  الكلية  عميدة 

خنجي مديرًة للمركز.   
رئيسة  أشــادت  المناسبة،  وبهذه 
جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت 
الفاعل  بــالــدور  المضحكي،  شاهين 
مع  المتعاون  المركز  بــه  يقوم  الــذي 
منظمة الصحة العالمية - التي جاء 
خـــطـــاب تــجــديــد االعـــتـــمـــاد مـــن قبل 
الدكتور  بالقاهرة،  اإلقليمي  مديرها 

أحمد المنذري - لتطوير التمريض 
بالجامعة. 

وقــالــت: »إن إعـــادة اعــتــمــاد قسم 
الصحية  الــعــلــوم  بــكــلــيــة  الــتــمــريــض 
لتطوير  إقليمي  كمركز  والــريــاضــيــة 
ــد إنــــــجــــــازًا  ــعــ مـــهـــنـــة الــــتــــمــــريــــض، يــ
البحرين  مملكة  إلــى  يضاف  جــديــدًا 
ــاًل على  ــيــ والـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة، ودلــ
تـــجـــديـــد ثـــقـــة الـــمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
بأهمية عمل قسم التمريض وجودته 
ــريـــض فــي  ــمـ ــتـ ــر مـــهـــنـــة الـ ــويـ ــطـ فــــي تـ
مجاالت التعليم، والتدريب، والبحث 
المحلية،  المستويات:  على  العلمي، 

والخليجية، واإلقليمية«.   
أن  ــكـــي  ــمـــضـــحـ الـ د.  وأضــــــافــــــت 
المركز - متمثاًل في قسم التمريض 
 - والرياضية  الصحية  العلوم  بكلية 

هو المركز األول والوحيد في منطقة 
اعــتــمــاده  تــم  الـــذي  الــعــربــي،  الخليج 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  قــبــل  مــن 
الـــركـــيـــزة  وهـــــو  1990م،  الــــعــــام  مـــنـــذ 
الــبــحــريــن في  فــي مملكة  األســاســيــة 
تــطــويــر مــهــنــة الــتــمــريــض والــقــبــالــة، 
مـــن خــــالل إعــــــداد كــــــوادر تــمــريــضــيــة 
ــذ مــــا يــــتــــجــــاوز خــمــســة  ــنـ ــلــــة، مـ مــــؤهــ
وأربعين عامًا، ليزود المملكة بالقوى 
الـــعـــامـــلـــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، ويـــرتـــقـــي 
التمريض،  مهنة  في  التعليم  بجودة 
ويحسن من مخرجاته.  ومن جهتها، 
الصحية  العلوم  كلية  عميدة  أشــارت 
المتعاون  المركز  ومديرة  والرياضية 
مع منظمة الصحة العالمية لتطوير 
مهنة التمريض الدكتورة لينا محمد 
بقسم  الثقة  تجديد  إلـــى أن  خنجي 

الكلية هو نتاج تقييم  التمريض في 
ــامــــت بــــه الـــمـــنـــظـــمـــة - مــن  ــق قــ ــيــ دقــ
خـــالل الــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي بــالــقــاهــرة 
- لــجــمــيــع الــمــهــام واألنـــشـــطـــة الــتــي 
الــمــركــز فــي الــســنــوات األربــع  حققها 
عليه سابقًا،  ِفق  اتُّ ما  وفق  الماضية، 
للمركز  المستقبلية  الخطة  وكذلك 
القادمة.  األربـــع  للسنوات  المتعاون 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أشـــــادت الــدكــتــورة 
تــســنــيــم عــطــاطــرة بــتــجــديــد اعــتــمــاد 
ــة الـــعـــلـــوم  ــيـ ــلـ ــكـ ــريــــض بـ ــمــ ــتــ ــم الــ ــســ قــ
متعاون  كمركز  والرياضية  الصحية 
مع منظمة الصحة العالمية لتطوير 
الـــتـــمـــريـــض. وأكــــــدت »إنـــنـــا فـــخـــورون 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن، 
على  النوعية  الــبــرامــج  على  والعمل 
مــســتــوى إقــلــيــم الـــشـــرق الــمــتــوســط، 

الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــبـــرامـــج 
ممارسة  في  المتخصصة  التعليمية 
وتعزيز  والقبالة،  التمريض  مهنتي 
الرعاية  وحــدات  في  القابالت  كفاءة 

األولية«.

م���ن���ظ���م���ة �ل�������س���ح���ة �ل���ع���ال���م���ي���ة ت����ج����دد �ع����ت����م����اد ق�����س��م 
�ل��ت��م��ري�����س ف���ي »�ل���ع���ل���وم �ل�����س��ح��ي��ة« م��رك��ز ت���دري���ب �إق��ل��ي��م��ي��ا

} د. لينا محمد خنجي.

�ج��ت��م��اع ت��ح�����س��ي��ري �����س���ت���ع���د�د� ل��ل��ت��م��ري��ن �ل��ب��ح��ري��ن��ي
�الإم����ار�ت����ي �ل��م�����س��ت��رك ل��م��ك��اف��ح��ة �الإره������اب »ج��ل��م��ود 3«

الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
وزير  آل خليفة  راشــد بن عبداهلل 
ستيوارت  الــلــورد  أمــس  الداخلية 
ــــوالك عــضــو مــجــلــس الـــلـــوردات  بـ
ــانــــي، بـــحـــضـــور الــــلــــواء  ــريــــطــ ــبــ الــ
محمد  بــن  حمد  الشيخ  الدكتور 
ــيـــس األمــــن  رئـ ــائـــب  نـ آل خــلــيــفــة 

العام. 
وقد رحب الوزير بزيارة اللورد 
ستيوارت بوالك لمملكة البحرين، 
الـــتـــي تـــأتـــي فـــي إطـــــار الــتــواصــل 
ــادل وجـــهـــات الــنــظــر، مــشــيــدا  ــبـ وتـ
والوثيقة  الــتــاريــخــيــة  بــالــعــالقــات 
بين البلدين الصديقين، والعمل 
على دعمها وتطويرها، بما يحقق 

المصالح المشتركة.
ــاء بــحــث  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـــــــم خـــــــالل الـ
ــاون والــتــنــســيــق،  ــعــ ــتــ مــــجــــاالت الــ
بــجــانــب عــــدد مـــن الــمــوضــوعــات 
الساحة  على  والتطورات  األمنية 

اإلقليمية.

وزي�����ر �ل���د�خ���ل���ي���ة ي�����س��ي��د ب��ال��ع��اق��ات 
�ل����ت����اري����خ����ي����ة م������ع ب���ري���ط���ان���ي���ا 

} استقبال وزير الداخلية لعضو مجلس اللوردات البريطاني.
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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
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كتبت فاطمة علي:
للخدمات  الــعــام  الرئيس  أكـــدت 
الحكومية  بالمستشفيات  الطبية 
الدكتورة جميلة محمد السلمان أن 
إمكانيات  تمتلك  البحرين  مملكة 
فــي عـــاج األورام  عــالــيــة ومــتــقــدمــة 
نوعية  خــدمــات  وتــقــدم  السرطانية، 
متطورة عبر مركز البحرين لألورام 
ــيـــة  الــــــــــذي يـــــقـــــدم خــــــدمــــــات عـــاجـ
متطورة تضاهي مثياتها في الدول 
المركز  أن  إلـــى  إضــافــة  الــمــتــقــدمــة، 
ــراء  ــإجــ ــة الـــتـــســـهـــيـــات بــ ــافــ ــه كــ ــديــ لــ
ــواع الــعــاجــات الــجــهــازيــة  ــ جــمــيــع أنـ
المسيطرة  ــة  ــ األدويـ جميع  وتــوفــيــر 
على المرض، مشيرة إلى أن ابتعاث 
بــعــض الـــحـــاالت الــمــرضــيــة لــلــعــاج 
األورام  أن  بسبب  يــكــون  الــخــارج  فــي 
مراكز  متابعة  إلى  تحتاج  سرطانية 

عاجية متخصصة.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال الـــمـــؤتـــمـــر 
الــصــحــفــي الــــذي عــقــد صــبــاح أمــس 
بفندق الخليج للكشف عن تفاصيل 
التلطيفية  والرعاية  األورام  مؤتمر 
البحرين  مملكة  فــي  ســيــقــام  الـــذي 
يومي 5 و6 نوفمبر القادم تحت رعاية 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل 
األعـــلـــى لــلــصــحــة، فــيــمــا تــحــدث في 
الــمــؤتــمــر كــل مــن الــدكــتــورة جميلة 
ــيـــس الـــعـــام  ــرئـ مــحــمــد الـــســـلـــمـــان الـ
بالمستشفيات  الــطــبــيــة  لــلــخــدمــات 
الهرمي  والدكتور حسين  الحكومية 
القائم بأعمال رئيس قسم العاقات 
الحكومية،  بالمستشفيات  الــعــامــة 
والـــــدكـــــتـــــورة عـــائـــشـــة زمـــــــان رئـــيـــس 
اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتورة 
األورام  طب  أخصائية  السندي  مها 

بمجمع السلمانية الطبي.
ومن المؤمل ان يسلط المؤتمر 
الخليجي  المركز  دور  على  الــضــوء 

لمكافحة السرطان والخطوات التي 
لتفعيل  الــبــحــريــن  مملكة  اتــبــعــتــهــا 
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ ــة الـ ــطــ ــخــ الــ
وإحصائيات   2025-2016 السرطان 
الـــســـرطـــان وســـجـــل بـــيـــانـــات مــرضــى 
ــان فـــي الـــبـــحـــريـــن، وكــذلــك  الـــســـرطـ
إشــراك  أهمية  على  الضوء  تسليط 
وتقييم  الــعــاج  فــي خطة  الــمــرضــى 
باإلضافة  لهم  المقدمة  الــخــدمــات 
الى أهمية الشراكة المجتمعية ودور 
الجمعيات األهلية غير الربحية في 

مكافحة السرطان.
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان 
أن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر 
تجسد  التلطيفية  والرعاية  األورام 
ما يتمتع به المواطنون والمقيمون 
رعـــايـــة  ــن  ــ مـ الـــمـــمـــلـــكـــة  أرض  عـــلـــى 
واهـــتـــمـــام مـــن لــــدن حــضــرة صــاحــب 
الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــعــظــم، 
ومتابعة مستمرة من صاحب السمو 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
ــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  خــلــيــفــة ولـ
الـــــــــوزراء، وجـــعـــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العالمية  األحــداث  الستضافة  قبلة 
أن  بعد  الطبي  الجانب  في  الكبرى 
مميزة  اســتــضــافــة  المملكة  شــهــدت 
للعديد من المؤتمرات الطبية التي 
سلطت الضوء على مملكة البحرين 
والــمــكــتــســبــات الــتــي حــقــقــتــهــا. كما 
ــدادًا  ــ ــتـ ــ ــأتــــي هـــــذه االســـتـــضـــافـــة امـ تــ
لتفعيل توصيات الخطة الخليجية 
 2025-2016 الـــســـرطـــان  لــمــكــافــحــة 
والــحــد مــن أعــبــائــه والــمــنــبــثــقــة من 
والوكالة  العالمية  الصحة  منظمة 

الدولية ألبحاث السرطان.
وذكرت الدكتورة جميلة السلمان 
ستجنيها  عديدة  مكاسب  هناك  أن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــيــس فــقــط من 
ــة الــــمــــؤتــــمــــر، بــل  ــافـ ــتـــضـ ــة اسـ ــيـ ــاحـ نـ
ســـيـــكـــون الـــمـــؤتـــمـــر فـــرصـــة لــتــبــادل 

ــبــــرات بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــــخــ
إلى وضع  المشاركة، إضافة  والــدول 
العالمية  الــخــارطــة  عــلــى  الــمــمــلــكــة 
الــطــبــيــة فـــي احــتــضــان الــمــؤتــمــرات 
لبحث  فــرصــة  سيكون  كما  الــكــبــرى، 
في  العالم  شهدها  الــتــي  الــتــطــورات 
التلطيفية،  والرعاية  األورام  مجال 
ــيـــث تــــحــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن  حـ
مشاركة  عبر  الخبرات  اكتساب  على 
ــي مــخــتــلــف الــمــحــافــل  ــبــــراء فــ الــــخــ

الدولية.
ــا هــــو الــــحــــال فـــإن  ــمـ وقــــالــــت: »كـ
أهــمــيــة الــمــؤتــمــرات تــكــمــن فـــي أنــهــا 
تــعــطــي فـــرصـــة لــلــتــكــامــل بــيــن دول 
الــمــنــطــقــة فــــي الـــمـــجـــال الــصــحــي 
الموحد  والــشــراء  الــذاتــي  واالكتفاء 
الطبية  الــخــدمــات  جـــودة  وتحسين 
من خال تبادل الخبرات واالستفادة 
مــن تــجــارب اآلخـــريـــن وخــاصــة دول 
بينها،  الــمــتــبــادل  والتقييم  لخليج 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــعــاون فــي مجال 

تدريب األطباء«.
وتابعت: »إن تنظيم هذا المؤتمر 
نحو  المنصبة  الجهود  مع  يتماشى 
تعزيز السياحة العاجية من خال 
المقدمة  الــخــدمــات  جـــودة  تحسين 
ــى تـــجـــربـــة  ــلــ ــوء عــ ــ ــضــ ــ ــلــــيــــط الــ وتــــســ
لتدعيم  المجال،  هذا  في  البحرين 
ــبـــحـــريـــن كــمــركــز  ــانـــة مــمــلــكــة الـ ــكـ مـ
الخدمات  لتقديم  ومتميز  معتمد 
الـــطـــبـــيـــة بـــمـــخـــتـــلـــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
وخصوصا مع تواجد مراكز متقدمة 
الصحية  المؤسسات  بكافة  للعاج 

الحكومية والخاصة«.
من جانبها استعرضت الدكتورة 
عــائــشــة زمـــــان أبـــــرز الـــمـــحـــاور الــتــي 
ســيــشــهــدهــا الــمــؤتــمــر، حــيــث قــالــت: 
الشركة  مع  بالتنسيق  حرصنا  لقد 
التركيز  يتم  أن  للمؤتمر  المنظمة 
ــة  ــايــ ــرعــ والــ األورام  أمـــــــــراض  عـــلـــى 
التي  األزمـــــات  ظــل  فــي  التلطيفية 

ــان، حـــيـــث وصـــل  ــ ــــسـ يـــصـــاب بـــهـــا اإلنـ
العلم الطبي إلى مستويات متقدمة 
الــعــاجــات  الــعــديــد مــن  فــي تحقيق 
اإلصــابــات،  تقليل  في  أسهمت  التي 
الــضــوء في  مــا سيسلط عليه  وهــذا 
المؤتمر من خال األبحاث العلمية 
المتطورة التي سيتم مناقشتها في 
الــمــؤتــمــر، عــــاوة عــلــى أن الــمــؤتــمــر 
وعملية  نظرية  محاضرات  سيشهد 

ستسهم في تحقيق أهداف عديدة.
وأضـــــــافـــــــت: مـــــحـــــاور الـــمـــؤتـــمـــر 
ــنـــوان  تـــشـــمـــل كـــمـــا هـــــو مــــوضــــح بـــعـ
الــمــؤتــمــر )ســـد الــثــغــرات إن وجـــدت 
ــايــــة الــطــبــيــة  فــــي الـــخـــدمـــات والــــرعــ
وأمــراض  األورام  لمرضى  المقدمة 
ــيــــر أجـــــود  ــوفــ ــن تــ ــمـ ــا يـــضـ ــمــ الـــــــــدم بــ
للمرضى  الصحية  الرعاية  خدمات 
األمــر  الــدولــيــة(،  الــمــعــايــيــر  بحسب 
ــذي يــحــتــم تــســلــيــط الـــضـــوء على  الــ
من  الفئة  لهذه  المقدمة  الخدمات 
المرضى من حيث الوقاية والكشف 
الــمــبــكــر ودراســـــة عـــوامـــل االخــتــطــار 
سواء ما يتعلق باألسباب الوراثية أو 
البيئية أو أنماط الحياة لمثل هذه 
األمراض، وذلك للحد منها وتوفير 
الدقيق،  التشخيص  وســائــل  أحــدث 
سبل  أحــدث  مناقشة  إلــى  باإلضافة 
باإلضافة  تطويرها،  وكيفية  العاج 
إلى دور التجارب السريرية الحيوي 
والبصمة الجينية في تحديد العاج 

األنسب لكل مريض.
المؤتمر،  في  المحاضرين  وعن 
كشفت أن اللجنة المنظمة اختارت 
ــل الــــخــــبــــراء والـــمـــســـتـــشـــاريـــن  أفــــضــ
للمشاركة في المؤتمر، حيث سيشهد 
مشاركة نخبة من الخبراء من داخل 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وخـــارجـــهـــا، حيث 
سيشهد مشاركة خبراء من المملكة 
ومصر  واألردن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
األوروبية  الــدول  وعــدد من  والكويت 
الـــرائـــدة فـــي هـــذا الــمــجــال وغــيــرهــا 

مــن الــــدول. لــقــد تــم اخــتــيــار الـــرواد 
االستشارية  والهيئة  الــقــرار  وصــنــاع 
والتنفيذية لصناع القرار وباألخص 
الــمــنــطــقــة  ودول  الــخــلــيــج  دول  ــي  فـ
متحدثين  استضافة  إلى  باإلضافة 
عالميين لمناقشة أوراقهم البحثية 

وآخر ما توصلت إليه األبحاث.
واســــتــــعــــرض الــــدكــــتــــور حــســيــن 
الــــهــــرمــــي حـــــــرص الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
المؤتمر  فكرة  تبني  الحكومية على 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  رعــايــة  تحت 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
وتماشيًا  للصحة  األعلى  المجلس 
مع رؤية مجلس أمناء المستشفيات 
لهذا  اإلعــداد  بدأ  وقــال:  الحكومية، 
المؤتمر من شهر مايو 2022 حرصًا 
بالمكانة  المؤتمر  يحظى  أن  على 
ــالــــدور الــمــطــلــوب  الـــمـــرجـــّوة مــنــه وبــ
مــن إقــامــتــه. وقــدمــت الــدكــتــورة مها 

السندي شرحًا مفصا حول عنوان 
هو  السرطان  قالت:  حيث  المؤتمر، 
في  للوفاة  الرئيسية  األســبــاب  أحــد 
العالم، وعبئه على المجال الصحي 
في تزايد. في عام 2021، تم تشخيص 
مـــا يــقــدر بــنــحــو 20 مــلــيــون شخص 
مــايــيــن.   10 ــي  ــوفــ وتــ بـــالـــســـرطـــان، 
ــام فــي االرتــفــاع  ستستمر هــذه األرقــ
فـــي الـــعـــقـــود الــمــقــبــلــة. ومــــع ذلـــك، 
السرطان،  أنــواع  عــاج جميع  يمكن 
أو  منها  العديد  من  الوقاية  ويمكن 
الشفاء منها. إن العناية بالسرطان 
األخــرى  األمـــراض  العديد من  مثل 
عالمنا.  فــي  الــمــســاواة  عـــدم  تعكس 
نختار سد الفجوة لمحاولة تسليط 
المهمة  الــمــوضــوعــات  عــلــى  الــضــوء 
تحسين  إلـــى  تـــؤدي  أن  يمكن  الــتــي 
رعاية مرضى السرطان في البحرين 
رعاية  وتقديم  البلدان األخرى  وفي 

ــان. تم  ــرطـ ــسـ مــتــســاويــة لــمــرضــى الـ
تبني العديد من المبادرات من قبل 
لجنة  إنــشــاء  مثل  البحرين  مملكة 
وطنية متعددة التخصصات لضمان 
في  الرعاية  ممارسة  معايير  تنفيذ 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن واالســـتـــثـــمـــار في 
فريق الرعاية التلطيفية في مجمع 
السالمية الطبي. نأمل في مناقشة 
العديد من الموضوعات التي يمكن 
أن تساعد بشكل أكبر في سد الفجوة 

في رعاية مرضى السرطان.
الــتــلــطــيــفــي  ــعـــاج  الـ دور  ــول  ــ وحـ
الــمــؤتــمــر  ــدت أن  ــ أكــ الـــمـــؤتـــمـــر،  فــــي 
ســيــتــضــمــن مــحــاضــرات عـــن الــعــاج 
الــتــلــطــيــفــي ومـــشـــاركـــة تـــجـــارب دول 
باإلضافة  الجانب،  هــذا  في  الــجــوار 
للجانب  المهم  الـــدور  مناقشة  إلــى 
لمرضى  النفسي  والــعــاج  النفسي 

السرطان وذويهم.

ــلــــم خــــــــــادم الـــحـــرمـــيـــن  تــــســ
الــشــريــفــيــن، الــمــلــك ســلــمــان بن 
عــاهــل  ــود،  ــعــ ســ آل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
فــي مدينة  الــســام  أمــس بقصر 
علي  الشيخ  اعتماد  أوراق  جــدة، 
بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن عـــلـــي آل 
البحرين  مملكة  سفير  خليفة، 
فـــي الـــريـــاض، بــحــضــور صــاحــب 
السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
رئيس مجلس  نائب  العهد  ولــي 

الوزراء وزير الدفاع السعودي. 
ــات  ــيـ ــحـ ــر تـ ــيــ ــفــ ــســ ونـــــقـــــل الــ
وتقدير حضرة صاحب الجالة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
الُمعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة، 

األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
ــوزراء،  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
الشريفين،  الحرمين  إلى خادم 

الصحة  بموفور  له  وتمنياتهما 
والــعــافــيــة، ولــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية الشقيقة دوام الرفعة 

والتقدم والنماء. 

كـــمـــا هـــنـــأ الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــن 
عبدالرحمن بن علي آل خليفة 
ــن الــشــريــفــيــن  ــيـ ــرمـ ــحـ خـــــــادم الـ
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــة الــــــذكــــــرى الـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ

ــوم الـــوطـــنـــي  ــيــ ــلــ والــــتــــســــعــــون لــ
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــــشــــقــــيــــقــــة، مـــــشـــــيـــــًدا بـــعـــمـــق 
المتميزة  التاريخية  الــعــاقــات 
ــيـــن  ــتـ ــكـ ــلـ ــمـ الــــــتــــــي تــــجــــمــــع الـــمـ
ــا تــشــهــده من  الــشــقــيــقــتــيــن، ومــ
ونـــمـــاء مستمر  وتـــطـــور  تــكــامــل 
عـــلـــى األصــــعــــدة والـــمـــســـتـــويـــات 

كافة. 
ــادم  ــ ــه، حـــمـــل خـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
السفير  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 
نــقــل تــحــيــاتــه إلـــى مــلــك الــبــاد 
الــُمــعــظــم، وإلـــى صــاحــب السمو 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء، متمنًيا للسفير 
مهام  فــي  والنجاح  التوفيق  كــل 

عمله الدبلوماسي. 

خادم الحرمين يت�سلم اأوراق اعتماد �سفير البحرين لدى ال�سعودية 

محمد  ــور  ــتـ ــدكـ الـ أكــــد 
المدير  أحــمــد  بــن  مــبــارك 
ــمــــدارس  ــؤون الــ ــشــ ــام لــ ــعــ الــ
والتعليم  الــتــربــيــة  بـــــوزارة 
أن قطاع العمليات لجميع 
ــــق الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
في  األســــاس  حــجــر  يعتبر 
العمليات  جــمــيــع  مــتــابــعــة 
ــة الــــخــــاصــــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
بـــالـــمـــؤســـســـات الــمــدرســيــة 
االنطاقة  وأن  الحكومية، 
الــمــوفــقــة لــلــعــام الـــدراســـي 
ــا كـــانـــت لــتــتــم  ــد مــ ــديـ ــجـ الـ
دون جهود جميع منتسبي 
إدارات العمليات التعليمية 

من دون استثناء.
وتـــقـــدم الــمــديــر الــعــام 
بالشكر  الــمــدارس  لــشــؤون 
والتقدير لمنتسبي القطاع 
إلى  العمليات  مديري  من 
ــاء الـــمـــدارس ورؤســــاء  ــ رؤسـ
األقـــــســـــام والـــمـــجـــمـــوعـــات 
واالخــتــصــاصــيــيــن األوائــــل 
واالخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــيــــــــيــــــــن 
والــمــعــلــمــيــن والــمــوظــفــيــن 
الــمــنــتــدبــيــن والـــمـــوفـــديـــن 
ــلـــى كــــل مــا  ــن، عـ ــيـ ــيـ ــنـ ــفـ والـ
ــن عـــمـــل وجـــهـــد  ــ ــوه مـ ــ ــذلـ ــ بـ
األثر  بالغ  له  كان  ومثابرة 
الشاملة  الــعــودة  نجاح  في 
واإللــزامــيــة إلـــى الــمــدارس 
ــي تـــجـــاوز  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، وفـ
التي  الــتــحــديــات  وتــخــطــي 
تــــواجــــه تــســيــيــر الــعــمــلــيــة 

التعليمية بكل انسيابية.
وتــــطــــرق الـــدكـــتـــور بــن 
العام  بــدايــة  أن  إلــى  أحمد 
الــدراســي قــد شهدت عــددًا 

ــات الـــتـــي ســـرعـــان  ــديـ ــتـــحـ ــن الـ مــ
ــم الــتــغــلــب عــلــيــهــا بــفــضــل  ــا تــ مــ
مقدمتها  وفــي  الــجــهــود،  تكاتف 
الحاجة إلى إعادة جدولة توقيت 
الــدوام المدرسي  االنــصــراف من 
فـــي ضــــوء مــســتــجــدات الــحــركــة 
ــــي أوقـــــــــات الـــــــذروة  ــة فـ ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ الـ
إلى مواعيد  المعتادة، باإلضافة 
ــافـــات الــمــدرســيــة  ــحـ انـــتـــظـــار الـ
ــو مــا أحــــدث مــرونــة  صــبــاحــًا، وهـ
ــة،  ــروريـ ــمـ كــبــيــرة فـــي الـــحـــركـــة الـ
وســــــاعــــــد ســــائــــقــــي الــــحــــافــــات 
الـــمـــدرســـيـــة عــلــى الــــوصــــول إلــى 
أبكر،  بشكل  الطلبة  نقل  مواقع 
وقــــــد كــــــان لـــــه بــــالــــغ األثــــــــر فــي 
وأولــيــاء  الطلبة  على  التخفيف 
األمــور. كما أشار إلى أنه تجري 
تزويد  استكمال  متابعة  حــالــيــًا 
الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة بــالــكــتــب 
اإلشــارة  مع  المتبقية،  الدراسية 
إلى اكتمال عمليات توزيع الكتب 

الــنــواقــص  بــعــض  وأن   ،% بنسبة 
المطابع  من  تسلمها  يتم  التي 
ستصل إلى المدارس خال هذا 

األسبوع على أكثر تقدير.
ــام  ــ ــعــ ــ وأشــــــــــــــــار الــــــمــــــديــــــر الــ
إلـــــــــى أن  الـــــــــمـــــــــدارس  لـــــــشـــــــؤون 
المختصة  الــلــوجــســتــيــة  الـــفـــرق 
تــلــقــت مــاحــظــات تــتــعــلــق بــعــدد 
أو عمليات  التكييف  من وحدات 
متابعتها  على  وتعمل  النظافة، 
منوهًا  مستمر،  بشكل  وإنجازها 
ــاع الـــخـــدمـــات  ــطــ بـــمـــا حـــقـــقـــه قــ
ــاز فـــي دعــم  الــمــســانــدة مـــن إنـــجـ
العمليات التعليمية عبر صيانة 
واستبدال آالف وحدات التكييف، 
الــازم  الــدعــم  تقديم  عــن  فضًا 
على  للمحافظة  الــمــدارس  إلــى 
نظافتها ومعالجة أي ماحظات 
واردة بخصوص عمليات النظافة 

بشكل مستمر.

اكتمال  ال��م��دار���س:  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 
%98 ب��ن�����س��ب��ة  ال���ك���ت���ب  ت����وزي����ع  ع��م��ل��ي��ات 

} د. محمد مبارك متحدثا خال اجتماع قطاع العمليات التعليمية.

أكــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة جــلــيــلــة 
ــرة  ــواد حــســن وزيــ ــ بــنــت الــســيــد جـ
الــصــحــة الـــحـــرص عــلــى مــتــابــعــة 
ــورات  ــطــ ــتــ ــتـــجـــدات والــ ــسـ ــمـ كــــل الـ
الــوبــائــي  بــالــتــقــصــي  تتعلق  الــتــي 
والـــتـــصـــدي لــمــكــافــحــة األمــــراض 

السارية عالميًا.
جاء ذلك لدى ترؤسها أعمال 
الــعــمــل  لــفــريــق  األول  االجـــتـــمـــاع 
الــــوطــــنــــي لـــمـــكـــافـــحـــة األمـــــــراض 
الـــســـاريـــة والـــــــذي عـــقـــد بــحــضــور 
ــع األعــــــــضــــــــاء وعـــــــــــدد مـــن  ــيــ ــمــ جــ

المسؤولين بالوزارة.
وتم خال االجتماع مناقشة 
ــدات الـــصـــحـــيـــة  ــتــــجــ ــســ ــمــ آخـــــــر الــ
المتعلقة بجدري القردة والسبل 
ــار  ــتـــشـ ــالــــحــــد مـــــن انـ ــلـــة بــ ــيـ الـــكـــفـ
الفيروس والحفاظ على السامة 
الــعــامــة، إلـــى جــانــب الــعــمــل على 
تــعــزيــز خــطــط الــتــرصــد الــوبــائــي 
ــيـــذ الـــتـــوصـــيـــات  ــفـ ــنـ ــة تـ ــعــ ــابــ ــتــ ومــ
الــصــادرة  الصحية  والــبــرتــوكــوالت 
عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 

بهذا الشأن.

ف������ري������ق ال�����ع�����م�����ل ال������وط������ن������ي ي����ن����اق���������س م���������س����ت����ج����دات 
»ج�������������دري ال���������ق���������ردة« وخ������ط������ط ال�����ت�����ر������س�����د ال�����وب�����ائ�����ي

الم�شت�شفيات الحك�مية تك�شف عن محاور م�ؤتمر الأورام.. 

ال�����س��رط��ان��ي��ة..  الأورام  ع���اج  ف���ي  م��ت��ق��دم��ة  ال��ب��ح��ري��ن  ال�����س��ل��م��ان:  ج��م��ي��ل��ة  د. 
ال�����س��رط��ان ل��م��ك��اف��ح��ة  ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  ال��خ��ط��ة  ت��و���س��ي��ات  لتفعيل  ام���ت���داد  وال��م��وؤت��م��ر 
م�����ش��ت���ى خ����دم����ات ع��ال��م��ي ت���ق���دي���م  ���ش��ب��اق��ة ف����ي  ال���ب���ح���ري���ن  ال���ه���رم���ي:  د. ح�����ش��ي��ن 

} وزيرة الصحة متحدثة خال المؤتمر الصحفي.

استخدام  عقوبة  أن  والتعليم  التربية  وزارة  ــادت  أفـ
العقاب اللفظي أو البدني من قبل المعلمين أو اإلداريين 
الخاصة  أو  الحكومية  التعليمية  المؤسسات  في  ســواء 
تجاه الطلبة هي الفصل من الخدمة بعد إجراء التحقيق 
ــزاءات الــمــعــتــمــدة من  ــــازم، وذلـــك طــبــقــًا لــائــحــة الـــجـ الـ
الحكومة  بالنسبة لموظفي  المدنية  الخدمة  قبل جهاز 
المؤسسات  الخاص فيما يخص  التعليم  لقانون  وطبقًا 

التعليمية الخاصة.
بين  تنمر  أو  بأنها شجار  التي تصنف  الحاالت  وأما 
هــذه  تــعــالــج  المسلكية  الــطــابــيــة  الــائــحــة  فـــإن  الطلبة 
الــســلــوكــيــات عــبــر الــعــقــوبــات الــطــابــيــة والــتــي تــصــل إلــى 
حجب نتائج العام الدراسي والشطب من سجل التعليم 
النظامي وإحالة الطالب إلى نظام تعليمي ال يسمح له 

باالختاط بأقرانه.
وبــيــنــت الـــــوزارة أن كــل مــا يــردهــا مــن شــكــاوى بشأن 
اســتــخــدام الــعــقــاب الــبــدنــي أو ســلــوك االعـــتـــداء يــجــري 
تعمل  مختصة  تحقيق  لجان  تشكيل  عبر  معه  التعامل 
ــة مــابــســاتــهــا  ــ عـــلـــى الــتــحــقــق مــــن صـــحـــة الـــشـــكـــوى ودقــ

والتوصية بالقرارات الازمة.
أنــهــا تحافظ على  الــوقــت نفسه  فــي  الــــوزارة  وأكـــدت 
حقوق وكرامة المعلمين ومنتسبي المدارس فا تتهاون 
مع أي ممارسات طابية تحط من قدر الكادر التعليمي 
قويم  غير  سلوك  بــأي  الخاصة  العقوبات  وأن  واإلداري، 
المؤسسات  أو  الــمــدارس  منتسبي  تجاه  الطلبة  قبل  من 
سوف  التحقيق،  لجان  عبر  ثبوتها  حــال  في  التعليمية، 

تنتهي بحرمان الطالب من امتيازات النظام التعليمي.

التربية: �سطب نتائج العام الدرا�سي وخ�سارة امتيازات 
النظام التعليمي لأي طالب ي�سيء اإلى منت�سبي المدار�س

7العدد )16252( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 25 صفر 1444هـ - 21 سبتمبر 2022م

كتبت فاطمة علي:
للخدمات  الــعــام  الرئيس  أكـــدت 
الحكومية  بالمستشفيات  الطبية 
الدكتورة جميلة محمد السلمان أن 
إمكانيات  تمتلك  البحرين  مملكة 
فــي عـــاج األورام  عــالــيــة ومــتــقــدمــة 
نوعية  خــدمــات  وتــقــدم  السرطانية، 
متطورة عبر مركز البحرين لألورام 
ــيـــة  الــــــــــذي يـــــقـــــدم خــــــدمــــــات عـــاجـ
متطورة تضاهي مثياتها في الدول 
المركز  أن  إلـــى  إضــافــة  الــمــتــقــدمــة، 
ــراء  ــإجــ ــة الـــتـــســـهـــيـــات بــ ــافــ ــه كــ ــديــ لــ
ــواع الــعــاجــات الــجــهــازيــة  ــ جــمــيــع أنـ
المسيطرة  ــة  ــ األدويـ جميع  وتــوفــيــر 
على المرض، مشيرة إلى أن ابتعاث 
بــعــض الـــحـــاالت الــمــرضــيــة لــلــعــاج 
األورام  أن  بسبب  يــكــون  الــخــارج  فــي 
مراكز  متابعة  إلى  تحتاج  سرطانية 

عاجية متخصصة.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال الـــمـــؤتـــمـــر 
الــصــحــفــي الــــذي عــقــد صــبــاح أمــس 
بفندق الخليج للكشف عن تفاصيل 
التلطيفية  والرعاية  األورام  مؤتمر 
البحرين  مملكة  فــي  ســيــقــام  الـــذي 
يومي 5 و6 نوفمبر القادم تحت رعاية 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل 
األعـــلـــى لــلــصــحــة، فــيــمــا تــحــدث في 
الــمــؤتــمــر كــل مــن الــدكــتــورة جميلة 
ــيـــس الـــعـــام  ــرئـ مــحــمــد الـــســـلـــمـــان الـ
بالمستشفيات  الــطــبــيــة  لــلــخــدمــات 
الهرمي  والدكتور حسين  الحكومية 
القائم بأعمال رئيس قسم العاقات 
الحكومية،  بالمستشفيات  الــعــامــة 
والـــــدكـــــتـــــورة عـــائـــشـــة زمـــــــان رئـــيـــس 
اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتورة 
األورام  طب  أخصائية  السندي  مها 

بمجمع السلمانية الطبي.
ومن المؤمل ان يسلط المؤتمر 
الخليجي  المركز  دور  على  الــضــوء 

لمكافحة السرطان والخطوات التي 
لتفعيل  الــبــحــريــن  مملكة  اتــبــعــتــهــا 
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ ــة الـ ــطــ ــخــ الــ
وإحصائيات   2025-2016 السرطان 
الـــســـرطـــان وســـجـــل بـــيـــانـــات مــرضــى 
ــان فـــي الـــبـــحـــريـــن، وكــذلــك  الـــســـرطـ
إشــراك  أهمية  على  الضوء  تسليط 
وتقييم  الــعــاج  فــي خطة  الــمــرضــى 
باإلضافة  لهم  المقدمة  الــخــدمــات 
الى أهمية الشراكة المجتمعية ودور 
الجمعيات األهلية غير الربحية في 

مكافحة السرطان.
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان 
أن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر 
تجسد  التلطيفية  والرعاية  األورام 
ما يتمتع به المواطنون والمقيمون 
رعـــايـــة  ــن  ــ مـ الـــمـــمـــلـــكـــة  أرض  عـــلـــى 
واهـــتـــمـــام مـــن لــــدن حــضــرة صــاحــب 
الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــعــظــم، 
ومتابعة مستمرة من صاحب السمو 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
ــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  خــلــيــفــة ولـ
الـــــــــوزراء، وجـــعـــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العالمية  األحــداث  الستضافة  قبلة 
أن  بعد  الطبي  الجانب  في  الكبرى 
مميزة  اســتــضــافــة  المملكة  شــهــدت 
للعديد من المؤتمرات الطبية التي 
سلطت الضوء على مملكة البحرين 
والــمــكــتــســبــات الــتــي حــقــقــتــهــا. كما 
ــدادًا  ــ ــتـ ــ ــأتــــي هـــــذه االســـتـــضـــافـــة امـ تــ
لتفعيل توصيات الخطة الخليجية 
 2025-2016 الـــســـرطـــان  لــمــكــافــحــة 
والــحــد مــن أعــبــائــه والــمــنــبــثــقــة من 
والوكالة  العالمية  الصحة  منظمة 

الدولية ألبحاث السرطان.
وذكرت الدكتورة جميلة السلمان 
ستجنيها  عديدة  مكاسب  هناك  أن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــيــس فــقــط من 
ــة الــــمــــؤتــــمــــر، بــل  ــافـ ــتـــضـ ــة اسـ ــيـ ــاحـ نـ
ســـيـــكـــون الـــمـــؤتـــمـــر فـــرصـــة لــتــبــادل 

ــبــــرات بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــــخــ
إلى وضع  المشاركة، إضافة  والــدول 
العالمية  الــخــارطــة  عــلــى  الــمــمــلــكــة 
الــطــبــيــة فـــي احــتــضــان الــمــؤتــمــرات 
لبحث  فــرصــة  سيكون  كما  الــكــبــرى، 
في  العالم  شهدها  الــتــي  الــتــطــورات 
التلطيفية،  والرعاية  األورام  مجال 
ــيـــث تــــحــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن  حـ
مشاركة  عبر  الخبرات  اكتساب  على 
ــي مــخــتــلــف الــمــحــافــل  ــبــــراء فــ الــــخــ

الدولية.
ــا هــــو الــــحــــال فـــإن  ــمـ وقــــالــــت: »كـ
أهــمــيــة الــمــؤتــمــرات تــكــمــن فـــي أنــهــا 
تــعــطــي فـــرصـــة لــلــتــكــامــل بــيــن دول 
الــمــنــطــقــة فــــي الـــمـــجـــال الــصــحــي 
الموحد  والــشــراء  الــذاتــي  واالكتفاء 
الطبية  الــخــدمــات  جـــودة  وتحسين 
من خال تبادل الخبرات واالستفادة 
مــن تــجــارب اآلخـــريـــن وخــاصــة دول 
بينها،  الــمــتــبــادل  والتقييم  لخليج 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــعــاون فــي مجال 

تدريب األطباء«.
وتابعت: »إن تنظيم هذا المؤتمر 
نحو  المنصبة  الجهود  مع  يتماشى 
تعزيز السياحة العاجية من خال 
المقدمة  الــخــدمــات  جـــودة  تحسين 
ــى تـــجـــربـــة  ــلــ ــوء عــ ــ ــضــ ــ ــلــــيــــط الــ وتــــســ
لتدعيم  المجال،  هذا  في  البحرين 
ــبـــحـــريـــن كــمــركــز  ــانـــة مــمــلــكــة الـ ــكـ مـ
الخدمات  لتقديم  ومتميز  معتمد 
الـــطـــبـــيـــة بـــمـــخـــتـــلـــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
وخصوصا مع تواجد مراكز متقدمة 
الصحية  المؤسسات  بكافة  للعاج 

الحكومية والخاصة«.
من جانبها استعرضت الدكتورة 
عــائــشــة زمـــــان أبـــــرز الـــمـــحـــاور الــتــي 
ســيــشــهــدهــا الــمــؤتــمــر، حــيــث قــالــت: 
الشركة  مع  بالتنسيق  حرصنا  لقد 
التركيز  يتم  أن  للمؤتمر  المنظمة 
ــة  ــايــ ــرعــ والــ األورام  أمـــــــــراض  عـــلـــى 
التي  األزمـــــات  ظــل  فــي  التلطيفية 

ــان، حـــيـــث وصـــل  ــ ــــسـ يـــصـــاب بـــهـــا اإلنـ
العلم الطبي إلى مستويات متقدمة 
الــعــاجــات  الــعــديــد مــن  فــي تحقيق 
اإلصــابــات،  تقليل  في  أسهمت  التي 
الــضــوء في  مــا سيسلط عليه  وهــذا 
المؤتمر من خال األبحاث العلمية 
المتطورة التي سيتم مناقشتها في 
الــمــؤتــمــر، عــــاوة عــلــى أن الــمــؤتــمــر 
وعملية  نظرية  محاضرات  سيشهد 

ستسهم في تحقيق أهداف عديدة.
وأضـــــــافـــــــت: مـــــحـــــاور الـــمـــؤتـــمـــر 
ــنـــوان  تـــشـــمـــل كـــمـــا هـــــو مــــوضــــح بـــعـ
الــمــؤتــمــر )ســـد الــثــغــرات إن وجـــدت 
ــايــــة الــطــبــيــة  فــــي الـــخـــدمـــات والــــرعــ
وأمــراض  األورام  لمرضى  المقدمة 
ــيــــر أجـــــود  ــوفــ ــن تــ ــمـ ــا يـــضـ ــمــ الـــــــــدم بــ
للمرضى  الصحية  الرعاية  خدمات 
األمــر  الــدولــيــة(،  الــمــعــايــيــر  بحسب 
ــذي يــحــتــم تــســلــيــط الـــضـــوء على  الــ
من  الفئة  لهذه  المقدمة  الخدمات 
المرضى من حيث الوقاية والكشف 
الــمــبــكــر ودراســـــة عـــوامـــل االخــتــطــار 
سواء ما يتعلق باألسباب الوراثية أو 
البيئية أو أنماط الحياة لمثل هذه 
األمراض، وذلك للحد منها وتوفير 
الدقيق،  التشخيص  وســائــل  أحــدث 
سبل  أحــدث  مناقشة  إلــى  باإلضافة 
باإلضافة  تطويرها،  وكيفية  العاج 
إلى دور التجارب السريرية الحيوي 
والبصمة الجينية في تحديد العاج 

األنسب لكل مريض.
المؤتمر،  في  المحاضرين  وعن 
كشفت أن اللجنة المنظمة اختارت 
ــل الــــخــــبــــراء والـــمـــســـتـــشـــاريـــن  أفــــضــ
للمشاركة في المؤتمر، حيث سيشهد 
مشاركة نخبة من الخبراء من داخل 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وخـــارجـــهـــا، حيث 
سيشهد مشاركة خبراء من المملكة 
ومصر  واألردن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
األوروبية  الــدول  وعــدد من  والكويت 
الـــرائـــدة فـــي هـــذا الــمــجــال وغــيــرهــا 

مــن الــــدول. لــقــد تــم اخــتــيــار الـــرواد 
االستشارية  والهيئة  الــقــرار  وصــنــاع 
والتنفيذية لصناع القرار وباألخص 
الــمــنــطــقــة  ودول  الــخــلــيــج  دول  ــي  فـ
متحدثين  استضافة  إلى  باإلضافة 
عالميين لمناقشة أوراقهم البحثية 

وآخر ما توصلت إليه األبحاث.
واســــتــــعــــرض الــــدكــــتــــور حــســيــن 
الــــهــــرمــــي حـــــــرص الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
المؤتمر  فكرة  تبني  الحكومية على 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  رعــايــة  تحت 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
وتماشيًا  للصحة  األعلى  المجلس 
مع رؤية مجلس أمناء المستشفيات 
لهذا  اإلعــداد  بدأ  وقــال:  الحكومية، 
المؤتمر من شهر مايو 2022 حرصًا 
بالمكانة  المؤتمر  يحظى  أن  على 
ــالــــدور الــمــطــلــوب  الـــمـــرجـــّوة مــنــه وبــ
مــن إقــامــتــه. وقــدمــت الــدكــتــورة مها 

السندي شرحًا مفصا حول عنوان 
هو  السرطان  قالت:  حيث  المؤتمر، 
في  للوفاة  الرئيسية  األســبــاب  أحــد 
العالم، وعبئه على المجال الصحي 
في تزايد. في عام 2021، تم تشخيص 
مـــا يــقــدر بــنــحــو 20 مــلــيــون شخص 
مــايــيــن.   10 ــي  ــوفــ وتــ بـــالـــســـرطـــان، 
ــام فــي االرتــفــاع  ستستمر هــذه األرقــ
فـــي الـــعـــقـــود الــمــقــبــلــة. ومــــع ذلـــك، 
السرطان،  أنــواع  عــاج جميع  يمكن 
أو  منها  العديد  من  الوقاية  ويمكن 
الشفاء منها. إن العناية بالسرطان 
األخــرى  األمـــراض  العديد من  مثل 
عالمنا.  فــي  الــمــســاواة  عـــدم  تعكس 
نختار سد الفجوة لمحاولة تسليط 
المهمة  الــمــوضــوعــات  عــلــى  الــضــوء 
تحسين  إلـــى  تـــؤدي  أن  يمكن  الــتــي 
رعاية مرضى السرطان في البحرين 
رعاية  وتقديم  البلدان األخرى  وفي 

ــان. تم  ــرطـ ــسـ مــتــســاويــة لــمــرضــى الـ
تبني العديد من المبادرات من قبل 
لجنة  إنــشــاء  مثل  البحرين  مملكة 
وطنية متعددة التخصصات لضمان 
في  الرعاية  ممارسة  معايير  تنفيذ 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن واالســـتـــثـــمـــار في 
فريق الرعاية التلطيفية في مجمع 
السالمية الطبي. نأمل في مناقشة 
العديد من الموضوعات التي يمكن 
أن تساعد بشكل أكبر في سد الفجوة 

في رعاية مرضى السرطان.
الــتــلــطــيــفــي  ــعـــاج  الـ دور  ــول  ــ وحـ
الــمــؤتــمــر  ــدت أن  ــ أكــ الـــمـــؤتـــمـــر،  فــــي 
ســيــتــضــمــن مــحــاضــرات عـــن الــعــاج 
الــتــلــطــيــفــي ومـــشـــاركـــة تـــجـــارب دول 
باإلضافة  الجانب،  هــذا  في  الــجــوار 
للجانب  المهم  الـــدور  مناقشة  إلــى 
لمرضى  النفسي  والــعــاج  النفسي 

السرطان وذويهم.

ــلــــم خــــــــــادم الـــحـــرمـــيـــن  تــــســ
الــشــريــفــيــن، الــمــلــك ســلــمــان بن 
عــاهــل  ــود،  ــعــ ســ آل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
فــي مدينة  الــســام  أمــس بقصر 
علي  الشيخ  اعتماد  أوراق  جــدة، 
بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن عـــلـــي آل 
البحرين  مملكة  سفير  خليفة، 
فـــي الـــريـــاض، بــحــضــور صــاحــب 
السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
رئيس مجلس  نائب  العهد  ولــي 

الوزراء وزير الدفاع السعودي. 
ــات  ــيـ ــحـ ــر تـ ــيــ ــفــ ــســ ونـــــقـــــل الــ
وتقدير حضرة صاحب الجالة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
الُمعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة، 

األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
ــوزراء،  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
الشريفين،  الحرمين  إلى خادم 

الصحة  بموفور  له  وتمنياتهما 
والــعــافــيــة، ولــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية الشقيقة دوام الرفعة 

والتقدم والنماء. 

كـــمـــا هـــنـــأ الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــن 
عبدالرحمن بن علي آل خليفة 
ــن الــشــريــفــيــن  ــيـ ــرمـ ــحـ خـــــــادم الـ
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــة الــــــذكــــــرى الـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ

ــوم الـــوطـــنـــي  ــيــ ــلــ والــــتــــســــعــــون لــ
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــــشــــقــــيــــقــــة، مـــــشـــــيـــــًدا بـــعـــمـــق 
المتميزة  التاريخية  الــعــاقــات 
ــيـــن  ــتـ ــكـ ــلـ ــمـ الــــــتــــــي تــــجــــمــــع الـــمـ
ــا تــشــهــده من  الــشــقــيــقــتــيــن، ومــ
ونـــمـــاء مستمر  وتـــطـــور  تــكــامــل 
عـــلـــى األصــــعــــدة والـــمـــســـتـــويـــات 

كافة. 
ــادم  ــ ــه، حـــمـــل خـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
السفير  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 
نــقــل تــحــيــاتــه إلـــى مــلــك الــبــاد 
الــُمــعــظــم، وإلـــى صــاحــب السمو 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء، متمنًيا للسفير 
مهام  فــي  والنجاح  التوفيق  كــل 

عمله الدبلوماسي. 

خادم الحرمين يت�سلم اأوراق اعتماد �سفير البحرين لدى ال�سعودية 

محمد  ــور  ــتـ ــدكـ الـ أكــــد 
المدير  أحــمــد  بــن  مــبــارك 
ــمــــدارس  ــؤون الــ ــشــ ــام لــ ــعــ الــ
والتعليم  الــتــربــيــة  بـــــوزارة 
أن قطاع العمليات لجميع 
ــــق الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
في  األســــاس  حــجــر  يعتبر 
العمليات  جــمــيــع  مــتــابــعــة 
ــة الــــخــــاصــــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
بـــالـــمـــؤســـســـات الــمــدرســيــة 
االنطاقة  وأن  الحكومية، 
الــمــوفــقــة لــلــعــام الـــدراســـي 
ــا كـــانـــت لــتــتــم  ــد مــ ــديـ ــجـ الـ
دون جهود جميع منتسبي 
إدارات العمليات التعليمية 

من دون استثناء.
وتـــقـــدم الــمــديــر الــعــام 
بالشكر  الــمــدارس  لــشــؤون 
والتقدير لمنتسبي القطاع 
إلى  العمليات  مديري  من 
ــاء الـــمـــدارس ورؤســــاء  ــ رؤسـ
األقـــــســـــام والـــمـــجـــمـــوعـــات 
واالخــتــصــاصــيــيــن األوائــــل 
واالخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــيــــــــيــــــــن 
والــمــعــلــمــيــن والــمــوظــفــيــن 
الــمــنــتــدبــيــن والـــمـــوفـــديـــن 
ــلـــى كــــل مــا  ــن، عـ ــيـ ــيـ ــنـ ــفـ والـ
ــن عـــمـــل وجـــهـــد  ــ ــوه مـ ــ ــذلـ ــ بـ
األثر  بالغ  له  كان  ومثابرة 
الشاملة  الــعــودة  نجاح  في 
واإللــزامــيــة إلـــى الــمــدارس 
ــي تـــجـــاوز  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، وفـ
التي  الــتــحــديــات  وتــخــطــي 
تــــواجــــه تــســيــيــر الــعــمــلــيــة 

التعليمية بكل انسيابية.
وتــــطــــرق الـــدكـــتـــور بــن 
العام  بــدايــة  أن  إلــى  أحمد 
الــدراســي قــد شهدت عــددًا 

ــات الـــتـــي ســـرعـــان  ــديـ ــتـــحـ ــن الـ مــ
ــم الــتــغــلــب عــلــيــهــا بــفــضــل  ــا تــ مــ
مقدمتها  وفــي  الــجــهــود،  تكاتف 
الحاجة إلى إعادة جدولة توقيت 
الــدوام المدرسي  االنــصــراف من 
فـــي ضــــوء مــســتــجــدات الــحــركــة 
ــــي أوقـــــــــات الـــــــذروة  ــة فـ ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ الـ
إلى مواعيد  المعتادة، باإلضافة 
ــافـــات الــمــدرســيــة  ــحـ انـــتـــظـــار الـ
ــو مــا أحــــدث مــرونــة  صــبــاحــًا، وهـ
ــة،  ــروريـ ــمـ كــبــيــرة فـــي الـــحـــركـــة الـ
وســــــاعــــــد ســــائــــقــــي الــــحــــافــــات 
الـــمـــدرســـيـــة عــلــى الــــوصــــول إلــى 
أبكر،  بشكل  الطلبة  نقل  مواقع 
وقــــــد كــــــان لـــــه بــــالــــغ األثــــــــر فــي 
وأولــيــاء  الطلبة  على  التخفيف 
األمــور. كما أشار إلى أنه تجري 
تزويد  استكمال  متابعة  حــالــيــًا 
الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة بــالــكــتــب 
اإلشــارة  مع  المتبقية،  الدراسية 
إلى اكتمال عمليات توزيع الكتب 

الــنــواقــص  بــعــض  وأن   ،% بنسبة 
المطابع  من  تسلمها  يتم  التي 
ستصل إلى المدارس خال هذا 

األسبوع على أكثر تقدير.
ــام  ــ ــعــ ــ وأشــــــــــــــــار الــــــمــــــديــــــر الــ
إلـــــــــى أن  الـــــــــمـــــــــدارس  لـــــــشـــــــؤون 
المختصة  الــلــوجــســتــيــة  الـــفـــرق 
تــلــقــت مــاحــظــات تــتــعــلــق بــعــدد 
أو عمليات  التكييف  من وحدات 
متابعتها  على  وتعمل  النظافة، 
منوهًا  مستمر،  بشكل  وإنجازها 
ــاع الـــخـــدمـــات  ــطــ بـــمـــا حـــقـــقـــه قــ
ــاز فـــي دعــم  الــمــســانــدة مـــن إنـــجـ
العمليات التعليمية عبر صيانة 
واستبدال آالف وحدات التكييف، 
الــازم  الــدعــم  تقديم  عــن  فضًا 
على  للمحافظة  الــمــدارس  إلــى 
نظافتها ومعالجة أي ماحظات 
واردة بخصوص عمليات النظافة 

بشكل مستمر.

اكتمال  ال��م��دار���س:  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 
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} د. محمد مبارك متحدثا خال اجتماع قطاع العمليات التعليمية.

أكــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة جــلــيــلــة 
ــرة  ــواد حــســن وزيــ ــ بــنــت الــســيــد جـ
الــصــحــة الـــحـــرص عــلــى مــتــابــعــة 
ــورات  ــطــ ــتــ ــتـــجـــدات والــ ــسـ ــمـ كــــل الـ
الــوبــائــي  بــالــتــقــصــي  تتعلق  الــتــي 
والـــتـــصـــدي لــمــكــافــحــة األمــــراض 

السارية عالميًا.
جاء ذلك لدى ترؤسها أعمال 
الــعــمــل  لــفــريــق  األول  االجـــتـــمـــاع 
الــــوطــــنــــي لـــمـــكـــافـــحـــة األمـــــــراض 
الـــســـاريـــة والـــــــذي عـــقـــد بــحــضــور 
ــع األعــــــــضــــــــاء وعـــــــــــدد مـــن  ــيــ ــمــ جــ

المسؤولين بالوزارة.
وتم خال االجتماع مناقشة 
ــدات الـــصـــحـــيـــة  ــتــــجــ ــســ ــمــ آخـــــــر الــ
المتعلقة بجدري القردة والسبل 
ــار  ــتـــشـ ــالــــحــــد مـــــن انـ ــلـــة بــ ــيـ الـــكـــفـ
الفيروس والحفاظ على السامة 
الــعــامــة، إلـــى جــانــب الــعــمــل على 
تــعــزيــز خــطــط الــتــرصــد الــوبــائــي 
ــيـــذ الـــتـــوصـــيـــات  ــفـ ــنـ ــة تـ ــعــ ــابــ ــتــ ومــ
الــصــادرة  الصحية  والــبــرتــوكــوالت 
عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 

بهذا الشأن.

ف������ري������ق ال�����ع�����م�����ل ال������وط������ن������ي ي����ن����اق���������س م���������س����ت����ج����دات 
»ج�������������دري ال���������ق���������ردة« وخ������ط������ط ال�����ت�����ر������س�����د ال�����وب�����ائ�����ي

الم�شت�شفيات الحك�مية تك�شف عن محاور م�ؤتمر الأورام.. 

ال�����س��رط��ان��ي��ة..  الأورام  ع���اج  ف���ي  م��ت��ق��دم��ة  ال��ب��ح��ري��ن  ال�����س��ل��م��ان:  ج��م��ي��ل��ة  د. 
ال�����س��رط��ان ل��م��ك��اف��ح��ة  ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  ال��خ��ط��ة  ت��و���س��ي��ات  لتفعيل  ام���ت���داد  وال��م��وؤت��م��ر 
م�����ش��ت���ى خ����دم����ات ع��ال��م��ي ت���ق���دي���م  ���ش��ب��اق��ة ف����ي  ال���ب���ح���ري���ن  ال���ه���رم���ي:  د. ح�����ش��ي��ن 

} وزيرة الصحة متحدثة خال المؤتمر الصحفي.

استخدام  عقوبة  أن  والتعليم  التربية  وزارة  ــادت  أفـ
العقاب اللفظي أو البدني من قبل المعلمين أو اإلداريين 
الخاصة  أو  الحكومية  التعليمية  المؤسسات  في  ســواء 
تجاه الطلبة هي الفصل من الخدمة بعد إجراء التحقيق 
ــزاءات الــمــعــتــمــدة من  ــــازم، وذلـــك طــبــقــًا لــائــحــة الـــجـ الـ
الحكومة  بالنسبة لموظفي  المدنية  الخدمة  قبل جهاز 
المؤسسات  الخاص فيما يخص  التعليم  لقانون  وطبقًا 

التعليمية الخاصة.
بين  تنمر  أو  بأنها شجار  التي تصنف  الحاالت  وأما 
هــذه  تــعــالــج  المسلكية  الــطــابــيــة  الــائــحــة  فـــإن  الطلبة 
الــســلــوكــيــات عــبــر الــعــقــوبــات الــطــابــيــة والــتــي تــصــل إلــى 
حجب نتائج العام الدراسي والشطب من سجل التعليم 
النظامي وإحالة الطالب إلى نظام تعليمي ال يسمح له 

باالختاط بأقرانه.
وبــيــنــت الـــــوزارة أن كــل مــا يــردهــا مــن شــكــاوى بشأن 
اســتــخــدام الــعــقــاب الــبــدنــي أو ســلــوك االعـــتـــداء يــجــري 
تعمل  مختصة  تحقيق  لجان  تشكيل  عبر  معه  التعامل 
ــة مــابــســاتــهــا  ــ عـــلـــى الــتــحــقــق مــــن صـــحـــة الـــشـــكـــوى ودقــ

والتوصية بالقرارات الازمة.
أنــهــا تحافظ على  الــوقــت نفسه  فــي  الــــوزارة  وأكـــدت 
حقوق وكرامة المعلمين ومنتسبي المدارس فا تتهاون 
مع أي ممارسات طابية تحط من قدر الكادر التعليمي 
قويم  غير  سلوك  بــأي  الخاصة  العقوبات  وأن  واإلداري، 
المؤسسات  أو  الــمــدارس  منتسبي  تجاه  الطلبة  قبل  من 
سوف  التحقيق،  لجان  عبر  ثبوتها  حــال  في  التعليمية، 

تنتهي بحرمان الطالب من امتيازات النظام التعليمي.

التربية: �سطب نتائج العام الدرا�سي وخ�سارة امتيازات 
النظام التعليمي لأي طالب ي�سيء اإلى منت�سبي المدار�س

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16252/pdf/1-Supplime/16252.pdf?fixed719
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/1309355
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309367
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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محميد احملميد

لماذا حرص حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
الــمــشــاركــة فــي مــراســم  ــاه عــلــى  حفظه اهلل ورعــ
ولماذا  الثانية؟  إليزابيث  الراحلة  الملك  عزاء 
الــحــدث بشكل  بــهــذا  الــبــحــريــن  اهــتــمــت مملكة 
البحرينية  العالقات  مستقبل  ومــا  استثنائي؟ 
الثالث  الملك تشارلز  البريطانية بعد تنصيب 
ملكا للمملكة المتحدة؟ هذه األسئلة الحيوية 
القاسم«  »هيا  الفاضلة  المذيعة  التي طرحتها 
برنامج  في  األول  أمــس  مساء  مشاركتي  خــالل 

»بين السطور« بتلفزيون البحرين. 
الــمــعــظــم على  الــمــلــك  إن حــــرص جـــاللـــة 
الــمــشــاركــة فــي مــراســم عــــزاء الــمــلــكــة الــراحــلــة، 
وبحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والشخصيات  العالم،  دول  وزعــمــاء  قــادة  ضمن 
عديدة،  ورسائل  رفيعة  دالالت  يحمل  الدولية، 
ــا: الــتــقــديــر الــكــبــيــر مــن جاللة  ــرزهـ لــعــل مــن أبـ
الراحلة، وما يربطهما  المعظم للملكة  الملك 
ــات ثــنــائــيــة مــتــمــيــزة عـــلـــى الــجــانــب  مــــن عــــالقــ
المكانة  وكذلك  الرسمي،  والجانب  الشخصي 
للملكة  والــمــعــاصــرة-  -الــتــاريــخــيــة  الــمــتــمــيــزة 
العالقة  البحرين، بجانب  الراحلة لدى مملكة 
الوطيدة بين العائلتين الملكيتين في البلدين 
بين  الوثيقة  التاريخية  والعالقة  الصديقين، 

مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
كما أن حرص جاللة الملك المعظم على 
الرسالة  يــؤكــد  العالمي  الــحــدث  فــي  المشاركة 
الحكيمة  والدبلوماسية  الراسخة  البحرينية 
الحضور  جسد  كما  الرفيع،  اإلنساني  والــوفــاء 
البحريني الرسمي في لحظة إنسانية فارقة مع 
مسيرتها  طــوال  العالم  أثــرت  عالمية  شخصية 

بالعطاء والسالم، واألمن واالستقرار.
ــذا فــحــســب بـــل إن جـــاللـــة الــمــلــك  لــيــس هــ
ــر بــتــنــكــيــس األعـــــــالم فــــي مــمــلــكــة  ــ الــمــعــظــم أمـ
ــلــــى وفـــــاة  ــبــــحــــريــــن مـــــــدة 3 أيــــــــام حــــــــــدادا عــ الــ
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأعرب جاللته 
عن تعازيه ومواساته إلى الملك تشارلز الثالث، 
البريطاني،  المالكة والشعب  العائلة  أفراد  وكل 
ــد جــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم أنـــه قـــد جمعت  وأكــ
ــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن صـــداقـــة طــويــلــة  ــلـ الـــراحـ
وروابط وثيقة، مستذكرًا دورها البارز في تعزيز 
بين  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية  العالقات 
العائلتين الملكيتين في البلدين، وأكد جاللته 
أن العالم فقد برحيل الملكة إليزابيث الثانية 
»رمزا كبيرا في اإلنسانية والحكمة والتسامح«.. 
فضال عن مشاركة المسؤولين والمواطنين في 
تــقــديــم واجــــب الـــعـــزاء فــي بــيــت الــســفــيــر ومقر 
السفارة، وما قدمته مملكة البحرين من برامج 
إعــالمــيــة وحــتــى إضــــاءة فــي عـــدد مــن المباني 
التعاطف  على  رمزية  داللة  البنفسجي  باللون 

ــي رحـــيـــل الــمــلــكــة  ــع بــريــطــانــيــا فـ الــبــحــريــنــي مـ
إليزابيث الثانية.

ــذا االحـــتـــفـــاء الــبــحــريــنــي االســتــثــنــائــي  ــ هـ
ــا تكنه  الـــخـــاص يــعــكــس الــمــكــانــة الــرفــيــعــة ومــ
كانت  فقد  الــراحــلــة،  للملكة  البحرين  مملكة 
واسعة األفق وتتميز بالهدوء والرقي، وعاصرت 
مــراحــل تــاريــخــيــة بــالــغــة األهــمــيــة، وتــمــلــك من 
الــكــثــيــر، مــن خـــالل قيادتها  الــخــبــرة والــحــكــمــة 
في  المتميز  دورهــا  أن  كما  المتحدة،  للمملكة 
كــان  الــبــريــطــانــيــة  البحرينية  الــعــالقــات  تــعــزيــز 
حاضرا باستمرار، ومن خالل تعاقب كل الوزارات 
الــبــريــطــانــيــة، حــيــث كــانــت وال تــــزال الــعــالقــات 
الثنائية قوية ووطيدة، وترجمة ذلك من خالل 
الـــتـــعـــاون فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، ومــواقــفــهــا 

الداعمة لمملكة البحرين على الدوام.
ــــث عــــــن الـــــعـــــالقـــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
يعبر عن مسيرة  كثيرا، ألنه  البريطانية يطول 
سنين،   206 إلــى  تمتد  طويلة  وتاريخية  زمنية 
أي أكثر من قرنين من الزمان هو عمر العالقات 
التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة 
المتحدة، والتي تعود إلى القرنين الثامن عشر 

والتاسع عشر.
بها  قامت  رسمية  زيــارة  أول  نستذكر  وكلنا 
شهر  منتصف  فــي  للبحرين  الــراحــلــة  الملكة 
صاحب  له  المغفور  عهد  في   1979 عام  فبراير 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  عيسى  الــشــيــخ  العظمة 

طيب اهلل ثراه.
العريقة،  البريطانية  البحرينية  العالقات 
العالقات  مــن  عــريــق  تــاريــخــي  إرث  على  تستند 
الرسمية، وكذلك العالقات اإلنسانية المتميزة، 
العديد  في  البلدين  بين  المشتركة  والقواسم 
من القضايا اإلقليمية والدولية، بفضل حكمة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل 
ــاه، وبـــدعـــم ومـــســـانـــدة مـــن صــاحــب الــســمــو  ورعــــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
الراسخ  واإليــمــان  الكبير  الفخر  ويــحــدونــا 
أكثر  بشكل  المشتركة  الــعــالقــات  مستقبل  فــي 
ــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم  ــربـــط جـــاللـ تــــطــــورا، لـــمـــا يـ
والــمــلــك تــشــارلــز الــثــالــث مــن عــالقــات متميزة، 
المنطقة  إلى  الملك تشارلز  زيــارات  أن  بجانب 
فيها،  رئيسية  محطة  الــبــحــريــن  مملكة  كــانــت 
وخاصة الزيارة التي تمت عام 2016، والزيارات 
الملك  جاللة  من  المستمرة  والودية  الرسمية 
المعظم للمملكة المتحدة.. األمر الذي يشير 
الــمــزيــد من  الــمــقــبــلــة ستشهد  الــفــتــرة  أن  إلـــى 
التعاون في كل المجاالت التنموية بين البلدين 

والشعبين الصديقين.

malmahmeed7@gmail.com

بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة

أكد العميد طبيب هيثم أمين 
رئيس قسم أمراض القلب في مركز 
مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
أهمية  للقلب،  التخصصي  خليفة 
ــز الــــوعــــي بـــــأمـــــراض الــقــلــب  ــزيـ ــعـ تـ
أفــراد  وتمكين  الــدمــويــة،  واألوعــيــة 
الــمــجــتــمــع مــــن إجــــــــراء تــغــيــيــرات 
إيجابية تسهم في المحافظة على 
وأنها  خصوصا  وحياتهم،  صحتهم 
تــعــد الــســبــب الــرئــيــســي لــلــوفــاة في 

العالم.
القلب  ــراض  أمــ أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ــيـــث يــــصــــاب مـــريـــض  ــة، بـــحـ ــعــ ــائــ شــ
 4 كل  العالم  في  القلبية  بالجلطة 
ثوان، لذلك يتوجب على المريض 
في  الطبية  العناية  على  الحصول 
ــرع وقــــت مــمــكــن، لــتــقــلــيــل حــدة  ــ أسـ
المضاعفات التي قد تحدث بسبب 
تــأخــر الــمــريــض عــن الـــوصـــول إلــى 
لتلقي  مــســتــشــفــى  أو  مـــركـــز  ــــرب  أقـ

العالج الالزم.
الــعــمــيــد طــبــيــب هيثم  وتـــابـــع 
الــكــولــيــســتــرول  تـــرســـبـــات  أن  أمـــيـــن 
ــؤدي إلــى  فــي الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة تـ
انـــســـدادهـــا عـــن طـــريـــق تــكــويــن ما 
فــإن  وبــالــتــالــي  بــالــلــويــحــات،  يسمى 
تــمــزق هــــذه الــلــويــحــات يــنــتــج عنه 
الجلطة الدموية التي توقف تدفق 
الــــدم فـــي الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة، ما 
القلب  فــي عضلة  تــلــف  إلـــى  يـــؤدي 
وموتها، لذلك فإن الجلطة القلبية 
عضلة  احتشاء  باسم  أيضا  تعرف 

القلب.
يــتــم  الـــــــذي  الــــوقــــت  أن  وذكـــــــر 
فــيــه عــــالج الــجــلــطــة الــقــلــبــيــة يعد 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى عضلة  جــوهــريــا 
العالج  ويتمثل  التلف،  من  القلب 
الشريان  المحاولة إلعــادة فتح  في 
الـــمـــســـدود، عـــن طـــريـــق اســتــخــدام 
األدويــة التي تزيد من سيولة الدم 
وبـــالـــتـــالـــي تــمــنــع تــفــاقــم الــجــلــطــة 
القسطرة  بــاســتــخــدام  أو  الــدمــويــة، 
ــــع تــركــيــب  ــة الــــفــــوريــــة مـ ــيـ ــعـــالجـ الـ
الـــدعـــامـــة الـــتـــاجـــيـــة فــــي الـــشـــريـــان 
الـــمـــســـدود، وتــعــتــبــر هـــذه الــطــريــقــة 
المصابين  المرضى  لعالج  المثلى 

بالجلطة القلبية الحادة.
هيثم  طبيب  العميد  وأوضــــح 
أمين أنه قد يحتاج بعض المرضى 
المفتوح  القلب  عملية  إجــراء  إلــى 

فـــي حــــال تـــعـــذر إجــــــراء الــقــســطــرة 
التاجية،  الدعامة  وتركيب  القلبية 
الـــفـــوري  ــعـــالج  الـ مــبــيــنــا أن تــوفــيــر 
الــحــادة  القلبية  الجلطة  لمريض 
خـــالل أول ســاعــتــيــن مــنــذ إصــابــتــه 
الذهبيتين(  )الساعتين  بأعراضها 
ــي الـــحـــفـــاظ عــلــى عضلة  يــســهــم فـ
المضاعفات  نسب  وتقليل  القلب 

والوفيات.
ــذ بــــــدء الــعــمــل  ــنـ وقـــــــال إنــــــه مـ
بالبرنامج الوطني لعالج الجلطات 
القلبية الحادة في مملكة البحرين 
ــذا الــــعــــام، فـــإنـــه يتم  ــع مــطــلــع هــ مـ
المصابين  الــمــرضــى  جميع  قــبــول 
ــادة من  بــالــجــلــطــات الــقــلــبــيــة الــــحــ
ــذيـــن هم  مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن والـ
بـــحـــاجـــة إلــــــى إجـــــــــراء الـــقـــســـطـــرة 
إلى  نقلهم  ليتم  الفورية  العالجية 
مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
في  للقلب  التخصصي  خليفة  آل 
منطقة عوالي عن طريق اإلسعاف 

الوطني.
هيثم  طبيب  العميد  وأضـــاف 
الـــعـــامـــة وزيـــــادة  تــثــقــيــف  أمـــيـــن أن 

ــول الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة  وعــيــهــم حــ
األرواح،  إنقاذ  في  يسهم  وأعراضها 
ــرا إلـــــــى أعــــــــــراض الـــجـــلـــطـــة  ــيــ ــشــ مــ
الــقــلــبــيــة، وهــــي الـــشـــعـــور بـــألـــم في 
كما  ــرارة،  ــ حــ أو  أو ضــغــط،  الـــصـــدر 
ــــم في  يــمــكــن اإلحـــســـاس بـــهـــذا األلـ
أكــثــر في  الـــذراعـــيـــن،  الــكــتــفــيــن، أو 
باليمنى،  مــقــارنــة  الــيــســرى  الــجــهــة 
أو الفك، أو الرقبة، أو أعلى الظهر، 
يبدأ  والــذي  الرسغين،  في  وأحيانا 

ــزداد حدته  ــ الــشــعــور بــهــذا األلــــم وتـ
تــدريــجــيــا حــتــى يــصــل إلــــى ذروتــــه 
فــي غــضــون 30 دقــيــقــة، وقـــد ينجم 
نتيجة لإلجهاد البدني أو العاطفي 

أو يحدث أثناء الراحة.
ــراض  ــ ــه تــــوجــــد أعــ ــ وأوضــــــــح أنــ
ــد تـــصـــاحـــب ألـــــم الـــصـــدر  أخــــــرى قــ
وتــشــمــل ضــيــق الــتــنــفــس، والــتــعــرق، 
أو  واإلغــمــاء،  والغثيان،  والخفقان، 
الــتــعــب الـــشـــديـــد، فـــي حــيــن قـــد ال 
الصدر  بألم  المرضى  بعض  يشعر 
والمصابين  الــســن  كــبــار  خــصــوصــا 
بعض  يشتكي  كما  الــســكــري،  بـــداء 
الــمــرضــى مــن حــرقــة الــمــعــدة التي 
تزداد سوءا بشكل تدريجي وترتبط 
ذكرها  تــم  الــتــي  العامة  بــاألعــراض 

آنفا.
الــعــمــيــد طــبــيــب هيثم  ولـــفـــت 
ــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى كــل  ــ ــى أنـ ــ ــن إلـ ــيـ أمـ
الجلطة  ــأعـــراض  بـ يــشــعــر  مــريــض 
الطبية  العناية  يطلب  أن  القلبية 
فورا عن طريق االتصال باإلسعاف 
أو   ،)999( ــم  ــرقــ الــ عـــلـــى  ــنـــي  الـــوطـ
التوجه مع مرافق لنقله إلى أقرب 

لـــلـــطـــوارئ  قـــســـم  أو  مـــركـــز صـــحـــي 
ــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة أو  فـ
الخاصة، حيث يتم إجراء تخطيط 
للقلب، وفي حال التأكد من إصابة 
الشخص بالجلطة القلبية الحادة، 
ــن تــلــك  ــور مــ ــفــ يـــتـــم نــقــلــه عـــلـــى الــ
الـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة إلــــى مــركــز 
مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
خــلــيــفــة الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب فــي 
منطقة عوالي عن طريق اإلسعاف 
الوطني لتلقي القسطرة العالجية 

الفورية.
الــشــخــص  كــــان  إذا  أنــــه  ــع  ــابـ وتـ
مريض قلب في السابق، وتم وصف 
أقــــــراص الــنــيــتــروغــلــســريــن لـــه من 
أن  له  المعالج، فيمكن  قبل طبيبه 
الموصوف له  النحو  يتناولها على 
الرعاية  مــوقــع  إلــى  وصــولــه  لحين 
الصحية، الفتا بأن الوقت جوهري 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة، فكلما 
أســــرع الــمــريــض فـــي تــلــقــي الــعــالج 
المسدود، ساهم ذلك في  للشريان 
الحفاظ على عضلة قلبه وأدى إلى 

خفض نسب المضاعفات والوفاة.

مري�ض بالجلطة القلبية في العالم كل 4 ثوان 

اأمرا��ض القل�ب: �ض�رورة تقدي�م الع�اج الف�وري  رئي��ض ق�ض�م 
لمري��ض الجلط�ة القلبي�ة الح�ادة خ�ال ال�ض�اعتين الذهبيتي�ن

} د. هيثم أمين.

اســتــقــبــل الــمــهــنــدس إبــراهــيــم بـــن حــســن الــحــواج 
ــال، عــبــدالــحــمــيــد أحـــمـــد خـــوجـــة ســفــيــر  ــ ــغـ ــ ــر األشـ ــ وزيــ
لدى  الشعبية  الديمقراطية  الــجــزائــريــة  الجمهورية 
الــبــحــريــن.   وخــــالل الــلــقــاء بــحــث الــطــرفــان مــجــاالت 
تعزيز العالقات بين البلدين الشقيقين، وبحث مجاالت 
التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية، مشيرًا 
الوزير إلى ما تشهده العالقات بين البحرين والجزائر 
من تطور ونماء، معربًا عن تطلع الوزارة لالستفادة من 
وبخاصة  المجاالت  مختلف  في  الجزائرية  الخبرات 
سفير  أشــاد  جانبه  مــن  التحتية.  البنية  مــجــاالت  فــي 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتعاون 
تعزيز  السفارة وجهودها نحو  الــوزارة مع  تبديه  الــذي 
الجانبين  بين  الستمراره  متطلعًا  المشترك،  التعاون 
بــمــا يــحــقــق األهـــــداف الــمــشــتــركــة. كــمــا أثــنــى السفير 
على الخدمات والمشاريع التي تقدمها وزارة األشغال، 

ومتمنيًا للبحرين دوام التقدم واالزدهار.

ب�����ح�����ث ال������ت������ع������اون ب�����ي�����ن ال����ب����ح����ري����ن 
وال���ج���زائ���ر ف���ي م���ج���االت ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة

} ا�ستقبال وزير الأ�سغال لل�سفير الجزائري.

ألعضاء  ا  تعريفّيً لقاًء  العامة  النيابة  عقدت 
في  مبادرتها  بشأن  البحرينية  المحامين  جمعية 
اللقاء  هــذا  ويــأتــي  »رعــايــة«،  االجتماعية  الــرعــايــة 
القضائية  الــدراســات  بتنظيم من معهد  تم  الــذي 
مــع شركاء  الفعلي  الــتــواصــل  بــهــدف  والــقــانــونــيــة؛ 
ـــرؤى بــشــأن  ــ ـــادل الــ ـــبـ ــار وتـ ـــكــ ــرح األفـ ــ ــبــــادرة وطــ الــــمــ

الخدمات المتوقعة منهم.
وخــــالل الــلــقــاء، قــدمــت كـــل مـــن رئــيــس نيابة 
ونائب  العويناتي  زينب  األســتــاذة  والطفل  األســرة 

مــديــر مــبــادرة رعــايــة األســـتـــاذة نـــور شــهــاب، عــرضــًا 
وقد  عملها  وطبيعة  فكرتها  يتضمن  المبادرة  عن 
تخلل اللقاء عددا من األسئلة حول كيفية مشاركة 
أعـــضـــاء جــمــعــيــة الــمــحــامــيــن فـــي هــــذه الـــمـــبـــادرة 

اإلنسانية.
واحدة  هي  »رعاية«  مبادرة  أن  بالذكر  الجدير 
من مبادرات النيابة العامة المعنية برعاية الطفل 
ــرة، وتـــهـــدف إلــــى مــعــالــجــة أســبــاب  ــ ــ والــــمــــرأة واألسـ

الجريمة وتتضمن تدابير متنوعة للوقاية منها.

مبادرة ع���ن  تعريفي���ا  لق���اء  تعق���د  النياب���ة 
البحريني���ة المحامي���ن  لجمعي���ة  »رعاي���ة« 

العامة  النيابة  بــأن  والطفل  األســرة  نيابة  رئيس  صرحت 
تلقت بالغًا من مركز شرطة البديع يتضمن قيام عاملة بإحدى 
داخل  باالعتداء على سالمة جسم طفلة  األطفال  رياض  دور 
الدار، وقد تبين أن ذلك االعتداء قد تم تصويره بمعرفة عاملة 

أخرى بذات الدار.
فور  البالغ  ذلك  في  التحقيق  العامة  النيابة  باشرت  وقد 
وروده فاطلعت على المقطع المرئي المسجل لواقعة االعتداء 
العاملة  وكذلك  واستجوبتها  العاملة  وإحضار  بضبط  وأمــرت 
األخــــرى الــتــي تــولــت تــصــويــر الــواقــعــة وواجــهــتــهــمــا بالمقطع 
المسجل للواقعة وباألدلة القائمة ضدهما فاعترفا بما نسب 
وإزاء  التحقيق،  ذمة  على  احتياطيًا  وأمــرت بحبسهما  إليهما، 
انتهاء ترخيص الحضانة وأن العاملين بها غير مصرح  ثبوت 
قــرارًا بغلق  النيابة  لهم بالعمل في هذا المجال فقد أصــدرت 

الحضانة.
كــمــا كــلــفــت مـــركـــز حــمــايــة الــطــفــل بــبــحــث ودراســــــة حــالــة 
الطفلة المجني عليها، ومازالت التحقيقات مستمرة لتقديم 

المتهمتين وكل من تثبت مسؤوليته الجنائية للمحاكمة.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء 
التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، 

الرقابية  وانطالقًا من مسؤوليتها  العام،  النائب  لقرار  وإنفاذًا 
إجـــراءات،  مــن  تجاهها  يلزم  مــا  واتــخــاذ  المخالفات  رصــد  فــي 
وعلى خلفية ما تبين إلدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر 
تجاه  العنف  مــمــارســة  تتضمن  مخالفات  وجـــود  مــن  بـــالـــوزارة 
األطــفــال فــي إحـــدى الــحــضــانــات، فــقــد قــامــت الـــــوزارة باتخاذ 
إجــراءات الغلق الفوري للحضانة، نتيجة ما خلصت إليه من 
انعدام أهلية عدد من منتسبيها للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية 

األطفال واالهتمام بهم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها كجهة تنظيمية ورقابية 
على كامل قطاع التعليم المبكر من حضانات ورياض أطفال، 
قــيــام مؤسسات  إلـــى التحقق مــن  أهــمــيــة قــصــوى  تــولــي  فــإنــهــا 
التعليم المبكر بواجباتها التعليمية والتربوية والصحية على 
الوجه األكمل تجاه فلذات أكباد المواطنين والمقيمين، وأنها 
المختصة،  الحكومية  الــجــهــات  مــع  المستمر  التنسيق  عــبــر 
سوف تستمر في عملياتها الرقابية في رصد وتتبع المخالفات 
ــــالزم بــشــأنــهــا بــمــا يــضــمــن تــطــويــر الــتــعــلــيــم المبكر  واتـــخـــاذ الـ

واالرتقاء بجودة أدائه.

ري���ا����ض  دور  ب������اإح������دى  ع���ام���ل���ت���ي���ن  ح���ب�������ض 
االأط����ف����ال الإ�����ض����اءة م��ع��ام��ل��ة ط��ف��ل��ة وغ��ل��ق ال����دار

ــبـــرى الــجــنــائــيــة  ــكـ تــنــظــر الــمــحــكــمــة الـ
مــحــاكــمــة اربــعــيــنــي اســتــغــل بــيــانــات زوجــتــه 
وتمكن  بها  خاصا  إلكترونيا  مفتاحا  وأنشأ 
من  الــذي  الخاص  التنفيذ  ملف  إلغاء  من 
حيث  علمها،  دون  لــهــا،  نفقة  يــدفــع  خــاللــه 
 18 لجلسة  الــدعــوى  حجز  المحكمة  قــررت 
عن  ــزوج  الـ غــيــاب  بعد  للحكم   2022 أكــتــوبــر 

الجلسة رغما من إعالنه بها قانونيا.
ــى تــقــديــم  ــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة إلــ ــعـ وتـ
زوجها  المتهم  أن  إلــى  تشير  بالغا  الــزوجــة 
الحكومة  موقع  فــي  حساب  بإنشاء  قــام  قــد 
تمكن  وقــد  علمها،  دون  باسمها  اإللكتروني 
من خالل الحساب بتقديم طلب إلغاء حكم 
شهدت  حــيــث  لمصلحتها،  الــصــادر  النفقة 
محامية الزوجة أنها وكلت من قبل األخيرة 

ــوة نــفــقــة زوجـــيـــة وأنـــهـــا مـــن خــالل  لــرفــع دعــ
الــزوج  على  وترتب  القضية  كسبت  القضية 
نفقة لصالح موكلتها، وقد تم تقديم الحكم 

للتنفيذ.
وأضافت المحامية أن الزوجة تواصلت 
على  المترتبة  النفقة  بــأن  واخبرتها  معها 
إدارة  راجــعــت  وعليه  صــرفــهــا،  يتم  ال  الـــزوج 
تــم حسم  بــانــه  تبين  الــعــدل  بـــوزارة  التنفيذ 
ــاب الــــزوجــــة مــن  ــسـ مـــلـــف الــتــنــفــيــذ عـــبـــر حـ
وعندما  اإللكترونية،  الحكومة  بوابة  خالل 
الزوجة اخبرتها األخيرة بأنها  تواصلت مع 
لــديــهــا حــســاب عــلــى مــوقــع الحكومة  لــيــس 
اإللكترونية وال تعلم شيئا عن ذلك الحساب.

ــــرت الــمــحــامــيــة أنــهــا تــلــقــت اتــصــاال  وذكـ
ــأن تــم  ــ مــــن »بــــاحــــث بــــــــوزارة الــــعــــدل« أفــــــاد بـ

وإلــغــاء  التنفيذ  ملف  لحسم  طلب  تقديم 
وعليه  النفقة،  بصرف  الخاصة  ــراءات  اإلجـ
عادت مرة أخرى للزوجة التي أكدت انها لم 
تتقدم بأي طلب بخصوص ذلك، واوضحت 
الحقا  التنفيذ  إلدارة  تبين  أنــه  المحامية 
ــاتـــف الــمــتــهــم  أن الـــطـــلـــب مــســجــل بـــرقـــم هـ
بــوزارة  باحث  أكــد  فيما  االلكتروني.  وبريده 
قــرار  بــصــدور  تبين  عمله  بحكم  أنــه  الــعــدل 
من القاضي بتكليفه لالستعالم عن المنفذ 
تقديم طلب حسم  عن سبب  »الــزوجــة«  لها 
تفاجأ  للتأكد  اتصاله  وعند  التنفيذ،  ملف 
من  وهــو  للمتهم  يعود  المسجل  الرقم  بــأن 
رد على االتصال، وقرر له المتهم أنه هو من 
تقدم بطلب نيابة عن زوجته كونها ال تعرف 
القاضي  على  عرضه  تــم  وعليه  اإلجــــراءات 

وتم رفض الطلب.
ــد اســـتـــجـــوابـــه  ــنـ ــر الـــمـــتـــهـــم عـ ــ فـــيـــمـــا أقــ
ــه هــــو مــن  ــ بــتــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أنـ
لــزوجــتــه بنفسه وقــدم  بــإنــشــاء حــســاب  ــام  قـ
الموجود  والرقم  التنفيذ  ملف  حسم  طلب 
بــالــطــلــب هـــو رقـــمـــه، حــيــث وجـــهـــت الــنــيــابــة 
بوسيلة  بــيــانــات  أدخـــل  أنـــه  للمتهم  الــعــامــة 
المصالح  إحــدى  تخص  المعلومات  تقنية 
الــحــكــومــيــة عــلــى الــنــحــو مـــن شـــأنـــه اظــهــار 
أنــهــا صحيحة  عــلــى  غــيــر صحيحة  بــيــانــات 
التوقيع  استعمل  أنــه  كما  استعمالها،  بنية 
اإللكتروني الخاص بالمجني عليها لغرض 
ــروع، كــمــا أنــــه دخــــل بــغــيــر مــســوغ  ــشــ غــيــر مــ
الخاص  المعلومات  تقنية  لنظام  قــانــونــي 

بالمجني عليها.

اأربعيني ين�ضئ مفتاحا اإلكترونيا لزوجته ويلغي ملف تنفيذ اإلزامه ب�ضداد نفقة
بفتاة  لاتجار  الآ�ضيويتين  �ضجنا  �ضنوات   5

أيدت محكمة االستئناف 
الـــعـــلـــيـــا الـــجـــنـــائـــيـــة عــقــوبــة 
السجن 5 سنوات آلسيويتين 
استغال حاجة عاملة آسيوية 
واتجرا بها، كما أيدت تغريم 
كل منهما مبلغ 2000 دينار، 
الى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
كــانــت  عــلــيــهــا  الـــمـــجـــنـــي  أن 
فــي بــلــدهــا وشـــاهـــدت إعــالنــا 
ــى الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا  ــلــ عــ
مــفــاده وجــــود وظــيــفــة بأحد 
بطلب  فتقدمت  الــمــطــاعــم، 

للحصول على الوظيفة.
وتــواصــلــت مــعــهــا إحـــدى 
الــمــتــهــمــات وأبــلــغــتــهــا بــأنــه 
ســـوف يــتــم تــوفــيــر عــمــل لها 
إلى  باإلضافة  البحرين  في 

إقامة وتذكرة سيتم خصمها 
راتــبــهــا شــهــريــا، فوافقت  مــن 
ــة  ــمـ ــهـ ــتـ ــمـ ــا الـ ــهــ ــتــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ واســ
إحــدى  إلــى  وأخذتها  األولـــى 
الــبــنــايــات بــالــجــفــيــر وهــنــاك 
الــتــقــت بــالــمــتــهــمــة الــثــانــيــة 
سفرها  جـــواز  منها  وأخــــذت 
بــأنــهــا ستعمل  أخــبــرتــهــا  ثــم 
اإلدارة  وتلقت  الـــدعـــارة.  فــي 
األمـــنـــيـــة بـــالًغـــا مـــن ســفــارة 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا تــفــيــد عن 
تــعــرض إحـــدى الــفــتــيــات من 
رعــــايــــاهــــا لـــحـــجـــز حــريــتــهــا 
بــإحــدى الــمــبــانــي وإجــبــارهــا 
عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة الــــــدعــــــارة 
ـــي مــمــلــكــة  ــا فـ ــ ــودهـ ــ إبــــــان وجـ
إدارة  بـــــــادرت  إذ  الـــبـــحـــريـــن، 

مــكــافــحــة االتــــجــــار بــالــبــشــر 
إلـــى إجــــراء الــتــحــريــات التي 
ــود  ــى مـــكـــان وجــ ــ ــلـــت إلـ ــوّصـ تـ
الـــضـــحـــيـــة، والــــتــــي حــضــرت 
إلــــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن بعد 
عمل  فرصة  بوجود  إيهامها 
استقبالها  وتم  مجٍز،  براتب 
وأخذها  المتهمين  قبل  من 
إلى إحدى المباني السكنية 
وحـــجـــز حــريــتــهــا وإجـــبـــارهـــا 
عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة الــــــدعــــــارة 
ــي الــمــتــعــة مــقــابــل  ــبـ مـــن راغـ
تـــحـــّصـــلـــهـــم عـــلـــى الـــمـــبـــالـــغ 
الــمــالــيــة، وتــمــكــنــت الــشــرطــة 
ــن الـــقـــبـــض عـــلـــى جــمــيــع  ــ مـ
ــيــــص  ــلــ ــخــ ــــن وتــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

المجني عليها.
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محميد احملميد

لماذا حرص حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
الــمــشــاركــة فــي مــراســم  ــاه عــلــى  حفظه اهلل ورعــ
ولماذا  الثانية؟  إليزابيث  الراحلة  الملك  عزاء 
الــحــدث بشكل  بــهــذا  الــبــحــريــن  اهــتــمــت مملكة 
البحرينية  العالقات  مستقبل  ومــا  استثنائي؟ 
الثالث  الملك تشارلز  البريطانية بعد تنصيب 
ملكا للمملكة المتحدة؟ هذه األسئلة الحيوية 
القاسم«  »هيا  الفاضلة  المذيعة  التي طرحتها 
برنامج  في  األول  أمــس  مساء  مشاركتي  خــالل 

»بين السطور« بتلفزيون البحرين. 
الــمــعــظــم على  الــمــلــك  إن حــــرص جـــاللـــة 
الــمــشــاركــة فــي مــراســم عــــزاء الــمــلــكــة الــراحــلــة، 
وبحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والشخصيات  العالم،  دول  وزعــمــاء  قــادة  ضمن 
عديدة،  ورسائل  رفيعة  دالالت  يحمل  الدولية، 
ــا: الــتــقــديــر الــكــبــيــر مــن جاللة  ــرزهـ لــعــل مــن أبـ
الراحلة، وما يربطهما  المعظم للملكة  الملك 
ــات ثــنــائــيــة مــتــمــيــزة عـــلـــى الــجــانــب  مــــن عــــالقــ
المكانة  وكذلك  الرسمي،  والجانب  الشخصي 
للملكة  والــمــعــاصــرة-  -الــتــاريــخــيــة  الــمــتــمــيــزة 
العالقة  البحرين، بجانب  الراحلة لدى مملكة 
الوطيدة بين العائلتين الملكيتين في البلدين 
بين  الوثيقة  التاريخية  والعالقة  الصديقين، 

مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
كما أن حرص جاللة الملك المعظم على 
الرسالة  يــؤكــد  العالمي  الــحــدث  فــي  المشاركة 
الحكيمة  والدبلوماسية  الراسخة  البحرينية 
الحضور  جسد  كما  الرفيع،  اإلنساني  والــوفــاء 
البحريني الرسمي في لحظة إنسانية فارقة مع 
مسيرتها  طــوال  العالم  أثــرت  عالمية  شخصية 

بالعطاء والسالم، واألمن واالستقرار.
ــذا فــحــســب بـــل إن جـــاللـــة الــمــلــك  لــيــس هــ
ــر بــتــنــكــيــس األعـــــــالم فــــي مــمــلــكــة  ــ الــمــعــظــم أمـ
ــلــــى وفـــــاة  ــبــــحــــريــــن مـــــــدة 3 أيــــــــام حــــــــــدادا عــ الــ
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأعرب جاللته 
عن تعازيه ومواساته إلى الملك تشارلز الثالث، 
البريطاني،  المالكة والشعب  العائلة  أفراد  وكل 
ــد جــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم أنـــه قـــد جمعت  وأكــ
ــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن صـــداقـــة طــويــلــة  ــلـ الـــراحـ
وروابط وثيقة، مستذكرًا دورها البارز في تعزيز 
بين  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية  العالقات 
العائلتين الملكيتين في البلدين، وأكد جاللته 
أن العالم فقد برحيل الملكة إليزابيث الثانية 
»رمزا كبيرا في اإلنسانية والحكمة والتسامح«.. 
فضال عن مشاركة المسؤولين والمواطنين في 
تــقــديــم واجــــب الـــعـــزاء فــي بــيــت الــســفــيــر ومقر 
السفارة، وما قدمته مملكة البحرين من برامج 
إعــالمــيــة وحــتــى إضــــاءة فــي عـــدد مــن المباني 
التعاطف  على  رمزية  داللة  البنفسجي  باللون 

ــي رحـــيـــل الــمــلــكــة  ــع بــريــطــانــيــا فـ الــبــحــريــنــي مـ
إليزابيث الثانية.

ــذا االحـــتـــفـــاء الــبــحــريــنــي االســتــثــنــائــي  ــ هـ
ــا تكنه  الـــخـــاص يــعــكــس الــمــكــانــة الــرفــيــعــة ومــ
كانت  فقد  الــراحــلــة،  للملكة  البحرين  مملكة 
واسعة األفق وتتميز بالهدوء والرقي، وعاصرت 
مــراحــل تــاريــخــيــة بــالــغــة األهــمــيــة، وتــمــلــك من 
الــكــثــيــر، مــن خـــالل قيادتها  الــخــبــرة والــحــكــمــة 
في  المتميز  دورهــا  أن  كما  المتحدة،  للمملكة 
كــان  الــبــريــطــانــيــة  البحرينية  الــعــالقــات  تــعــزيــز 
حاضرا باستمرار، ومن خالل تعاقب كل الوزارات 
الــبــريــطــانــيــة، حــيــث كــانــت وال تــــزال الــعــالقــات 
الثنائية قوية ووطيدة، وترجمة ذلك من خالل 
الـــتـــعـــاون فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، ومــواقــفــهــا 

الداعمة لمملكة البحرين على الدوام.
ــــث عــــــن الـــــعـــــالقـــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
يعبر عن مسيرة  كثيرا، ألنه  البريطانية يطول 
سنين،   206 إلــى  تمتد  طويلة  وتاريخية  زمنية 
أي أكثر من قرنين من الزمان هو عمر العالقات 
التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة 
المتحدة، والتي تعود إلى القرنين الثامن عشر 

والتاسع عشر.
بها  قامت  رسمية  زيــارة  أول  نستذكر  وكلنا 
شهر  منتصف  فــي  للبحرين  الــراحــلــة  الملكة 
صاحب  له  المغفور  عهد  في   1979 عام  فبراير 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  عيسى  الــشــيــخ  العظمة 

طيب اهلل ثراه.
العريقة،  البريطانية  البحرينية  العالقات 
العالقات  مــن  عــريــق  تــاريــخــي  إرث  على  تستند 
الرسمية، وكذلك العالقات اإلنسانية المتميزة، 
العديد  في  البلدين  بين  المشتركة  والقواسم 
من القضايا اإلقليمية والدولية، بفضل حكمة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل 
ــاه، وبـــدعـــم ومـــســـانـــدة مـــن صــاحــب الــســمــو  ورعــــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
الراسخ  واإليــمــان  الكبير  الفخر  ويــحــدونــا 
أكثر  بشكل  المشتركة  الــعــالقــات  مستقبل  فــي 
ــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم  ــربـــط جـــاللـ تــــطــــورا، لـــمـــا يـ
والــمــلــك تــشــارلــز الــثــالــث مــن عــالقــات متميزة، 
المنطقة  إلى  الملك تشارلز  زيــارات  أن  بجانب 
فيها،  رئيسية  محطة  الــبــحــريــن  مملكة  كــانــت 
وخاصة الزيارة التي تمت عام 2016، والزيارات 
الملك  جاللة  من  المستمرة  والودية  الرسمية 
المعظم للمملكة المتحدة.. األمر الذي يشير 
الــمــزيــد من  الــمــقــبــلــة ستشهد  الــفــتــرة  أن  إلـــى 
التعاون في كل المجاالت التنموية بين البلدين 

والشعبين الصديقين.

malmahmeed7@gmail.com

بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة

أكد العميد طبيب هيثم أمين 
رئيس قسم أمراض القلب في مركز 
مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
أهمية  للقلب،  التخصصي  خليفة 
ــز الــــوعــــي بـــــأمـــــراض الــقــلــب  ــزيـ ــعـ تـ
أفــراد  وتمكين  الــدمــويــة،  واألوعــيــة 
الــمــجــتــمــع مــــن إجــــــــراء تــغــيــيــرات 
إيجابية تسهم في المحافظة على 
وأنها  خصوصا  وحياتهم،  صحتهم 
تــعــد الــســبــب الــرئــيــســي لــلــوفــاة في 

العالم.
القلب  ــراض  أمــ أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ــيـــث يــــصــــاب مـــريـــض  ــة، بـــحـ ــعــ ــائــ شــ
 4 كل  العالم  في  القلبية  بالجلطة 
ثوان، لذلك يتوجب على المريض 
في  الطبية  العناية  على  الحصول 
ــرع وقــــت مــمــكــن، لــتــقــلــيــل حــدة  ــ أسـ
المضاعفات التي قد تحدث بسبب 
تــأخــر الــمــريــض عــن الـــوصـــول إلــى 
لتلقي  مــســتــشــفــى  أو  مـــركـــز  ــــرب  أقـ

العالج الالزم.
الــعــمــيــد طــبــيــب هيثم  وتـــابـــع 
الــكــولــيــســتــرول  تـــرســـبـــات  أن  أمـــيـــن 
ــؤدي إلــى  فــي الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة تـ
انـــســـدادهـــا عـــن طـــريـــق تــكــويــن ما 
فــإن  وبــالــتــالــي  بــالــلــويــحــات،  يسمى 
تــمــزق هــــذه الــلــويــحــات يــنــتــج عنه 
الجلطة الدموية التي توقف تدفق 
الــــدم فـــي الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة، ما 
القلب  فــي عضلة  تــلــف  إلـــى  يـــؤدي 
وموتها، لذلك فإن الجلطة القلبية 
عضلة  احتشاء  باسم  أيضا  تعرف 

القلب.
يــتــم  الـــــــذي  الــــوقــــت  أن  وذكـــــــر 
فــيــه عــــالج الــجــلــطــة الــقــلــبــيــة يعد 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى عضلة  جــوهــريــا 
العالج  ويتمثل  التلف،  من  القلب 
الشريان  المحاولة إلعــادة فتح  في 
الـــمـــســـدود، عـــن طـــريـــق اســتــخــدام 
األدويــة التي تزيد من سيولة الدم 
وبـــالـــتـــالـــي تــمــنــع تــفــاقــم الــجــلــطــة 
القسطرة  بــاســتــخــدام  أو  الــدمــويــة، 
ــــع تــركــيــب  ــة الــــفــــوريــــة مـ ــيـ ــعـــالجـ الـ
الـــدعـــامـــة الـــتـــاجـــيـــة فــــي الـــشـــريـــان 
الـــمـــســـدود، وتــعــتــبــر هـــذه الــطــريــقــة 
المصابين  المرضى  لعالج  المثلى 

بالجلطة القلبية الحادة.
هيثم  طبيب  العميد  وأوضــــح 
أمين أنه قد يحتاج بعض المرضى 
المفتوح  القلب  عملية  إجــراء  إلــى 

فـــي حــــال تـــعـــذر إجــــــراء الــقــســطــرة 
التاجية،  الدعامة  وتركيب  القلبية 
الـــفـــوري  ــعـــالج  الـ مــبــيــنــا أن تــوفــيــر 
الــحــادة  القلبية  الجلطة  لمريض 
خـــالل أول ســاعــتــيــن مــنــذ إصــابــتــه 
الذهبيتين(  )الساعتين  بأعراضها 
ــي الـــحـــفـــاظ عــلــى عضلة  يــســهــم فـ
المضاعفات  نسب  وتقليل  القلب 

والوفيات.
ــذ بــــــدء الــعــمــل  ــنـ وقـــــــال إنــــــه مـ
بالبرنامج الوطني لعالج الجلطات 
القلبية الحادة في مملكة البحرين 
ــذا الــــعــــام، فـــإنـــه يتم  ــع مــطــلــع هــ مـ
المصابين  الــمــرضــى  جميع  قــبــول 
ــادة من  بــالــجــلــطــات الــقــلــبــيــة الــــحــ
ــذيـــن هم  مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن والـ
بـــحـــاجـــة إلــــــى إجـــــــــراء الـــقـــســـطـــرة 
إلى  نقلهم  ليتم  الفورية  العالجية 
مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
في  للقلب  التخصصي  خليفة  آل 
منطقة عوالي عن طريق اإلسعاف 

الوطني.
هيثم  طبيب  العميد  وأضـــاف 
الـــعـــامـــة وزيـــــادة  تــثــقــيــف  أمـــيـــن أن 

ــول الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة  وعــيــهــم حــ
األرواح،  إنقاذ  في  يسهم  وأعراضها 
ــرا إلـــــــى أعــــــــــراض الـــجـــلـــطـــة  ــيــ ــشــ مــ
الــقــلــبــيــة، وهــــي الـــشـــعـــور بـــألـــم في 
كما  ــرارة،  ــ حــ أو  أو ضــغــط،  الـــصـــدر 
ــــم في  يــمــكــن اإلحـــســـاس بـــهـــذا األلـ
أكــثــر في  الـــذراعـــيـــن،  الــكــتــفــيــن، أو 
باليمنى،  مــقــارنــة  الــيــســرى  الــجــهــة 
أو الفك، أو الرقبة، أو أعلى الظهر، 
يبدأ  والــذي  الرسغين،  في  وأحيانا 

ــزداد حدته  ــ الــشــعــور بــهــذا األلــــم وتـ
تــدريــجــيــا حــتــى يــصــل إلــــى ذروتــــه 
فــي غــضــون 30 دقــيــقــة، وقـــد ينجم 
نتيجة لإلجهاد البدني أو العاطفي 

أو يحدث أثناء الراحة.
ــراض  ــ ــه تــــوجــــد أعــ ــ وأوضــــــــح أنــ
ــد تـــصـــاحـــب ألـــــم الـــصـــدر  أخــــــرى قــ
وتــشــمــل ضــيــق الــتــنــفــس، والــتــعــرق، 
أو  واإلغــمــاء،  والغثيان،  والخفقان، 
الــتــعــب الـــشـــديـــد، فـــي حــيــن قـــد ال 
الصدر  بألم  المرضى  بعض  يشعر 
والمصابين  الــســن  كــبــار  خــصــوصــا 
بعض  يشتكي  كما  الــســكــري،  بـــداء 
الــمــرضــى مــن حــرقــة الــمــعــدة التي 
تزداد سوءا بشكل تدريجي وترتبط 
ذكرها  تــم  الــتــي  العامة  بــاألعــراض 

آنفا.
الــعــمــيــد طــبــيــب هيثم  ولـــفـــت 
ــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى كــل  ــ ــى أنـ ــ ــن إلـ ــيـ أمـ
الجلطة  ــأعـــراض  بـ يــشــعــر  مــريــض 
الطبية  العناية  يطلب  أن  القلبية 
فورا عن طريق االتصال باإلسعاف 
أو   ،)999( ــم  ــرقــ الــ عـــلـــى  ــنـــي  الـــوطـ
التوجه مع مرافق لنقله إلى أقرب 

لـــلـــطـــوارئ  قـــســـم  أو  مـــركـــز صـــحـــي 
ــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة أو  فـ
الخاصة، حيث يتم إجراء تخطيط 
للقلب، وفي حال التأكد من إصابة 
الشخص بالجلطة القلبية الحادة، 
ــن تــلــك  ــور مــ ــفــ يـــتـــم نــقــلــه عـــلـــى الــ
الـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة إلــــى مــركــز 
مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
خــلــيــفــة الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب فــي 
منطقة عوالي عن طريق اإلسعاف 
الوطني لتلقي القسطرة العالجية 

الفورية.
الــشــخــص  كــــان  إذا  أنــــه  ــع  ــابـ وتـ
مريض قلب في السابق، وتم وصف 
أقــــــراص الــنــيــتــروغــلــســريــن لـــه من 
أن  له  المعالج، فيمكن  قبل طبيبه 
الموصوف له  النحو  يتناولها على 
الرعاية  مــوقــع  إلــى  وصــولــه  لحين 
الصحية، الفتا بأن الوقت جوهري 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة، فكلما 
أســــرع الــمــريــض فـــي تــلــقــي الــعــالج 
المسدود، ساهم ذلك في  للشريان 
الحفاظ على عضلة قلبه وأدى إلى 

خفض نسب المضاعفات والوفاة.

مري�ض بالجلطة القلبية في العالم كل 4 ثوان 

اأمرا��ض القل�ب: �ض�رورة تقدي�م الع�اج الف�وري  رئي��ض ق�ض�م 
لمري��ض الجلط�ة القلبي�ة الح�ادة خ�ال ال�ض�اعتين الذهبيتي�ن

} د. هيثم أمين.

اســتــقــبــل الــمــهــنــدس إبــراهــيــم بـــن حــســن الــحــواج 
ــال، عــبــدالــحــمــيــد أحـــمـــد خـــوجـــة ســفــيــر  ــ ــغـ ــ ــر األشـ ــ وزيــ
لدى  الشعبية  الديمقراطية  الــجــزائــريــة  الجمهورية 
الــبــحــريــن.   وخــــالل الــلــقــاء بــحــث الــطــرفــان مــجــاالت 
تعزيز العالقات بين البلدين الشقيقين، وبحث مجاالت 
التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية، مشيرًا 
الوزير إلى ما تشهده العالقات بين البحرين والجزائر 
من تطور ونماء، معربًا عن تطلع الوزارة لالستفادة من 
وبخاصة  المجاالت  مختلف  في  الجزائرية  الخبرات 
سفير  أشــاد  جانبه  مــن  التحتية.  البنية  مــجــاالت  فــي 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتعاون 
تعزيز  السفارة وجهودها نحو  الــوزارة مع  تبديه  الــذي 
الجانبين  بين  الستمراره  متطلعًا  المشترك،  التعاون 
بــمــا يــحــقــق األهـــــداف الــمــشــتــركــة. كــمــا أثــنــى السفير 
على الخدمات والمشاريع التي تقدمها وزارة األشغال، 

ومتمنيًا للبحرين دوام التقدم واالزدهار.

ب�����ح�����ث ال������ت������ع������اون ب�����ي�����ن ال����ب����ح����ري����ن 
وال���ج���زائ���ر ف���ي م���ج���االت ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة

} ا�ستقبال وزير الأ�سغال لل�سفير الجزائري.

ألعضاء  ا  تعريفّيً لقاًء  العامة  النيابة  عقدت 
في  مبادرتها  بشأن  البحرينية  المحامين  جمعية 
اللقاء  هــذا  ويــأتــي  »رعــايــة«،  االجتماعية  الــرعــايــة 
القضائية  الــدراســات  بتنظيم من معهد  تم  الــذي 
مــع شركاء  الفعلي  الــتــواصــل  بــهــدف  والــقــانــونــيــة؛ 
ـــرؤى بــشــأن  ــ ـــادل الــ ـــبـ ــار وتـ ـــكــ ــرح األفـ ــ ــبــــادرة وطــ الــــمــ

الخدمات المتوقعة منهم.
وخــــالل الــلــقــاء، قــدمــت كـــل مـــن رئــيــس نيابة 
ونائب  العويناتي  زينب  األســتــاذة  والطفل  األســرة 

مــديــر مــبــادرة رعــايــة األســـتـــاذة نـــور شــهــاب، عــرضــًا 
وقد  عملها  وطبيعة  فكرتها  يتضمن  المبادرة  عن 
تخلل اللقاء عددا من األسئلة حول كيفية مشاركة 
أعـــضـــاء جــمــعــيــة الــمــحــامــيــن فـــي هــــذه الـــمـــبـــادرة 

اإلنسانية.
واحدة  هي  »رعاية«  مبادرة  أن  بالذكر  الجدير 
من مبادرات النيابة العامة المعنية برعاية الطفل 
ــرة، وتـــهـــدف إلــــى مــعــالــجــة أســبــاب  ــ ــ والــــمــــرأة واألسـ

الجريمة وتتضمن تدابير متنوعة للوقاية منها.

مبادرة ع���ن  تعريفي���ا  لق���اء  تعق���د  النياب���ة 
البحريني���ة المحامي���ن  لجمعي���ة  »رعاي���ة« 

العامة  النيابة  بــأن  والطفل  األســرة  نيابة  رئيس  صرحت 
تلقت بالغًا من مركز شرطة البديع يتضمن قيام عاملة بإحدى 
داخل  باالعتداء على سالمة جسم طفلة  األطفال  رياض  دور 
الدار، وقد تبين أن ذلك االعتداء قد تم تصويره بمعرفة عاملة 

أخرى بذات الدار.
فور  البالغ  ذلك  في  التحقيق  العامة  النيابة  باشرت  وقد 
وروده فاطلعت على المقطع المرئي المسجل لواقعة االعتداء 
العاملة  وكذلك  واستجوبتها  العاملة  وإحضار  بضبط  وأمــرت 
األخــــرى الــتــي تــولــت تــصــويــر الــواقــعــة وواجــهــتــهــمــا بالمقطع 
المسجل للواقعة وباألدلة القائمة ضدهما فاعترفا بما نسب 
وإزاء  التحقيق،  ذمة  على  احتياطيًا  وأمــرت بحبسهما  إليهما، 
انتهاء ترخيص الحضانة وأن العاملين بها غير مصرح  ثبوت 
قــرارًا بغلق  النيابة  لهم بالعمل في هذا المجال فقد أصــدرت 

الحضانة.
كــمــا كــلــفــت مـــركـــز حــمــايــة الــطــفــل بــبــحــث ودراســــــة حــالــة 
الطفلة المجني عليها، ومازالت التحقيقات مستمرة لتقديم 

المتهمتين وكل من تثبت مسؤوليته الجنائية للمحاكمة.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء 
التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، 

الرقابية  وانطالقًا من مسؤوليتها  العام،  النائب  لقرار  وإنفاذًا 
إجـــراءات،  مــن  تجاهها  يلزم  مــا  واتــخــاذ  المخالفات  رصــد  فــي 
وعلى خلفية ما تبين إلدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر 
تجاه  العنف  مــمــارســة  تتضمن  مخالفات  وجـــود  مــن  بـــالـــوزارة 
األطــفــال فــي إحـــدى الــحــضــانــات، فــقــد قــامــت الـــــوزارة باتخاذ 
إجــراءات الغلق الفوري للحضانة، نتيجة ما خلصت إليه من 
انعدام أهلية عدد من منتسبيها للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية 

األطفال واالهتمام بهم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها كجهة تنظيمية ورقابية 
على كامل قطاع التعليم المبكر من حضانات ورياض أطفال، 
قــيــام مؤسسات  إلـــى التحقق مــن  أهــمــيــة قــصــوى  تــولــي  فــإنــهــا 
التعليم المبكر بواجباتها التعليمية والتربوية والصحية على 
الوجه األكمل تجاه فلذات أكباد المواطنين والمقيمين، وأنها 
المختصة،  الحكومية  الــجــهــات  مــع  المستمر  التنسيق  عــبــر 
سوف تستمر في عملياتها الرقابية في رصد وتتبع المخالفات 
ــــالزم بــشــأنــهــا بــمــا يــضــمــن تــطــويــر الــتــعــلــيــم المبكر  واتـــخـــاذ الـ

واالرتقاء بجودة أدائه.

ري���ا����ض  دور  ب������اإح������دى  ع���ام���ل���ت���ي���ن  ح���ب�������ض 
االأط����ف����ال الإ�����ض����اءة م��ع��ام��ل��ة ط��ف��ل��ة وغ��ل��ق ال����دار

ــبـــرى الــجــنــائــيــة  ــكـ تــنــظــر الــمــحــكــمــة الـ
مــحــاكــمــة اربــعــيــنــي اســتــغــل بــيــانــات زوجــتــه 
وتمكن  بها  خاصا  إلكترونيا  مفتاحا  وأنشأ 
من  الــذي  الخاص  التنفيذ  ملف  إلغاء  من 
حيث  علمها،  دون  لــهــا،  نفقة  يــدفــع  خــاللــه 
 18 لجلسة  الــدعــوى  حجز  المحكمة  قــررت 
عن  ــزوج  الـ غــيــاب  بعد  للحكم   2022 أكــتــوبــر 

الجلسة رغما من إعالنه بها قانونيا.
ــى تــقــديــم  ــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة إلــ ــعـ وتـ
زوجها  المتهم  أن  إلــى  تشير  بالغا  الــزوجــة 
الحكومة  موقع  فــي  حساب  بإنشاء  قــام  قــد 
تمكن  وقــد  علمها،  دون  باسمها  اإللكتروني 
من خالل الحساب بتقديم طلب إلغاء حكم 
شهدت  حــيــث  لمصلحتها،  الــصــادر  النفقة 
محامية الزوجة أنها وكلت من قبل األخيرة 

ــوة نــفــقــة زوجـــيـــة وأنـــهـــا مـــن خــالل  لــرفــع دعــ
الــزوج  على  وترتب  القضية  كسبت  القضية 
نفقة لصالح موكلتها، وقد تم تقديم الحكم 

للتنفيذ.
وأضافت المحامية أن الزوجة تواصلت 
على  المترتبة  النفقة  بــأن  واخبرتها  معها 
إدارة  راجــعــت  وعليه  صــرفــهــا،  يتم  ال  الـــزوج 
تــم حسم  بــانــه  تبين  الــعــدل  بـــوزارة  التنفيذ 
ــاب الــــزوجــــة مــن  ــسـ مـــلـــف الــتــنــفــيــذ عـــبـــر حـ
وعندما  اإللكترونية،  الحكومة  بوابة  خالل 
الزوجة اخبرتها األخيرة بأنها  تواصلت مع 
لــديــهــا حــســاب عــلــى مــوقــع الحكومة  لــيــس 
اإللكترونية وال تعلم شيئا عن ذلك الحساب.
ــــرت الــمــحــامــيــة أنــهــا تــلــقــت اتــصــاال  وذكـ
ــأن تــم  ــ مــــن »بــــاحــــث بــــــــوزارة الــــعــــدل« أفــــــاد بـ

وإلــغــاء  التنفيذ  ملف  لحسم  طلب  تقديم 
وعليه  النفقة،  بصرف  الخاصة  ــراءات  اإلجـ
عادت مرة أخرى للزوجة التي أكدت انها لم 
تتقدم بأي طلب بخصوص ذلك، واوضحت 
الحقا  التنفيذ  إلدارة  تبين  أنــه  المحامية 
ــاتـــف الــمــتــهــم  أن الـــطـــلـــب مــســجــل بـــرقـــم هـ
بــوزارة  باحث  أكــد  فيما  االلكتروني.  وبريده 
قــرار  بــصــدور  تبين  عمله  بحكم  أنــه  الــعــدل 
من القاضي بتكليفه لالستعالم عن المنفذ 
تقديم طلب حسم  عن سبب  »الــزوجــة«  لها 
تفاجأ  للتأكد  اتصاله  وعند  التنفيذ،  ملف 
من  وهــو  للمتهم  يعود  المسجل  الرقم  بــأن 
رد على االتصال، وقرر له المتهم أنه هو من 
تقدم بطلب نيابة عن زوجته كونها ال تعرف 
القاضي  على  عرضه  تــم  وعليه  اإلجــــراءات 

وتم رفض الطلب.
ــد اســـتـــجـــوابـــه  ــنـ ــر الـــمـــتـــهـــم عـ ــ فـــيـــمـــا أقــ
ــه هــــو مــن  ــ بــتــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أنـ
لــزوجــتــه بنفسه وقــدم  بــإنــشــاء حــســاب  ــام  قـ
الموجود  والرقم  التنفيذ  ملف  حسم  طلب 
بــالــطــلــب هـــو رقـــمـــه، حــيــث وجـــهـــت الــنــيــابــة 
بوسيلة  بــيــانــات  أدخـــل  أنـــه  للمتهم  الــعــامــة 
المصالح  إحــدى  تخص  المعلومات  تقنية 
الــحــكــومــيــة عــلــى الــنــحــو مـــن شـــأنـــه اظــهــار 
أنــهــا صحيحة  عــلــى  غــيــر صحيحة  بــيــانــات 
التوقيع  استعمل  أنــه  كما  استعمالها،  بنية 
اإللكتروني الخاص بالمجني عليها لغرض 
ــروع، كــمــا أنــــه دخــــل بــغــيــر مــســوغ  ــشــ غــيــر مــ
الخاص  المعلومات  تقنية  لنظام  قــانــونــي 

بالمجني عليها.

اأربعيني ين�ضئ مفتاحا اإلكترونيا لزوجته ويلغي ملف تنفيذ اإلزامه ب�ضداد نفقة
بفتاة  لاتجار  الآ�ضيويتين  �ضجنا  �ضنوات   5

أيدت محكمة االستئناف 
الـــعـــلـــيـــا الـــجـــنـــائـــيـــة عــقــوبــة 
السجن 5 سنوات آلسيويتين 
استغال حاجة عاملة آسيوية 
واتجرا بها، كما أيدت تغريم 
كل منهما مبلغ 2000 دينار، 
الى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
كــانــت  عــلــيــهــا  الـــمـــجـــنـــي  أن 
فــي بــلــدهــا وشـــاهـــدت إعــالنــا 
ــى الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا  ــلــ عــ
مــفــاده وجــــود وظــيــفــة بأحد 
بطلب  فتقدمت  الــمــطــاعــم، 

للحصول على الوظيفة.
وتــواصــلــت مــعــهــا إحـــدى 
الــمــتــهــمــات وأبــلــغــتــهــا بــأنــه 
ســـوف يــتــم تــوفــيــر عــمــل لها 
إلى  باإلضافة  البحرين  في 

إقامة وتذكرة سيتم خصمها 
راتــبــهــا شــهــريــا، فوافقت  مــن 
ــة  ــمـ ــهـ ــتـ ــمـ ــا الـ ــهــ ــتــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ واســ
إحــدى  إلــى  وأخذتها  األولـــى 
الــبــنــايــات بــالــجــفــيــر وهــنــاك 
الــتــقــت بــالــمــتــهــمــة الــثــانــيــة 
سفرها  جـــواز  منها  وأخــــذت 
بــأنــهــا ستعمل  أخــبــرتــهــا  ثــم 
اإلدارة  وتلقت  الـــدعـــارة.  فــي 
األمـــنـــيـــة بـــالًغـــا مـــن ســفــارة 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا تــفــيــد عن 
تــعــرض إحـــدى الــفــتــيــات من 
رعــــايــــاهــــا لـــحـــجـــز حــريــتــهــا 
بــإحــدى الــمــبــانــي وإجــبــارهــا 
عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة الــــــدعــــــارة 
ـــي مــمــلــكــة  ــا فـ ــ ــودهـ ــ إبــــــان وجـ
إدارة  بـــــــادرت  إذ  الـــبـــحـــريـــن، 

مــكــافــحــة االتــــجــــار بــالــبــشــر 
إلـــى إجــــراء الــتــحــريــات التي 
ــود  ــى مـــكـــان وجــ ــ ــلـــت إلـ ــوّصـ تـ
الـــضـــحـــيـــة، والــــتــــي حــضــرت 
إلــــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن بعد 
عمل  فرصة  بوجود  إيهامها 
استقبالها  وتم  مجٍز،  براتب 
وأخذها  المتهمين  قبل  من 
إلى إحدى المباني السكنية 
وحـــجـــز حــريــتــهــا وإجـــبـــارهـــا 
عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة الــــــدعــــــارة 
ــي الــمــتــعــة مــقــابــل  ــبـ مـــن راغـ
تـــحـــّصـــلـــهـــم عـــلـــى الـــمـــبـــالـــغ 
الــمــالــيــة، وتــمــكــنــت الــشــرطــة 
ــن الـــقـــبـــض عـــلـــى جــمــيــع  ــ مـ
ــيــــص  ــلــ ــخــ ــــن وتــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

المجني عليها.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16252/pdf/1-Supplime/16252.pdf?fixed719
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/1309324
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309348


P  12

Link

P  16

Link

في أغسطس 2022، تعّرض الكاتب سلمان رشدي 
بفتوى  مباشرة  ُمتعلق  هجوم  فــي  اغتيال،  لمحاولة 
كتابه  ا على  رّدً دمه؛  بإهدار  إيران  عام 1989 أصدرتها 
المثير للجدل »آيات شيطانية«، وذّكرت تلك المحاولة 
العنف  أعــمــال  مــن  الــنــوع  بــهــذا  الغربيين  المراقبين 
ُسجلت  األخــيــرة،  الــســنــوات  وفــي  بالنظام.  المرتبطة 
التي نفذت  زيادة في مثل هذه المؤامرات والهجمات 
تأتي  أنها  المحللون  أوضــح  الغربية، حيث  الــدول  في 
انتقاًما من الغارة الجوية األمريكية التي قتلت قاسم 
الثوري،  التابع للحرس  سليماني، قائد فيلق القدس 

أثناء زيارته العراق في يناير 2020. 
ــوري اإليـــرانـــي  ــثـ وقــــد صــّعــد الــنــظــام والـــحـــرس الـ
وشخصيات  الغربيين  الــمــســؤولــيــن  اســتــهــدافــهــم  مــن 
ــة، فـــي مــقــدمــة هــذه  ــيـ ــرانـ الــمــعــارضــة الــســيــاســيــة اإليـ
ماثيو  وكتب  االغتيال.  نمط محاوالت  يأتي  األعمال 
ليفيت، زميل بمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 
أن فكرة تجنيد النظام اإليراني لعمالء في الواليات 
المتحدة للتخطيط وتنفيذ هجمات عنيفة ضد كبار 
لدرجة  ا  جـــّدً رائــعــة  »تــبــدو  والشخصيات  المسؤولين 
االغتيال  أبرز محاوالت  بين  ومن  يصعب تصديقها«، 
في  يعملون  إيــرانــيــون  عــمــالء  بها  قــام  الــتــي  الفاشلة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة خــطــط الغــتــيــال جـــون بــولــتــون، 
الــســابــق، ومــايــك  الــقــومــي األمــريــكــي  ــن  مستشار األمـ
بــومــبــيــو، وزيــــر الــخــارجــيــة األمـــريـــكـــي الـــســـابـــق. وفــي 
أغسطس 2022، اتهمت وزارة العدل األمريكية شهرام 
الثوري  الحرس  وعضو  اإليراني  المواطن  بورصافي، 
الصقور  من  وهــو  بولتون،  اغتيال  بمحاولة  اإليــرانــي 
ــذي اشتهر  ــ الــمــتــشــددة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة والـ
بمعارضته الشديدة للحكومات المعادية ألمريكا في 

الشرق األوسط. 
وبالتزامن مع محاوالت االغتيال، تم القبض على 
مراقبة  بأعمال  يقومون  بالنظام  مرتبطين  إيرانيين 
وتــجــســس. فــي عـــام 2019، أقـــر اثــنــان مــن اإليــرانــيــيــن 
الــمــقــيــمــيــن فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة بــتــهــمــة مــراقــبــة 
أعضاء المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية، وحضور 
فعاليات في نيويورك وواشنطن للقيام بذلك. في هذه 
اإليرانيين  »العمالء  أن  ليفيت  أضــاف  أيًضا،  الحالة 
كانوا على اتصال منتظم مع مسؤول بالحرس الثوري 
اإليـــرانـــي فـــي إيــــــران«، مـــا يـــدل عــلــى أن هـــذه »ليست 
المسؤولين  من  بتوجيه  مــؤامــرات  بل  مارقة  عمليات 

اإليرانيين«.
وفــســر الــبــروفــيــســور أفــشــون أوســـتـــوفـــار، مــن كلية 
ــات الــعــلــيــا الــبــحــريــة األمــريــكــيــة، ســبــب لجوء  ــدراسـ الـ
النظام اإليراني إلى مثل هذه الوسائل على الرغم من 
بــأن طهران  واضــح،  بشكل  النجاح  انخفاض مخاطر 
االنتقام« لموت  »تريد بشدة تحقيق شكل من أشكال 
سليماني، لــكــن هـــذا »مـــا لــم يــتــقــنــوه«، ومـــع كــل فشل 
ذلــك،  ومــع  ذلـــك.  مــن  بـــداًل  بنقاط ضعفهم  يذكرهم 
الهجمات  هــذه  مثل  استمرار  يــؤدي  أن  الطبيعي  مــن 
وقــدراتــهــا ستتحسن، مما  كــفــاءتــهــا  أن  افــتــراض  إلـــى 
يسلط الضوء على خطر أن تنجح إحدى المؤامرات 
أو أكثر في تحقيق أهدافها في نهاية المطاف. ويرى 
»وسيلة  الــحــالــي  األســـلـــوب  تعتبر  طــهــران  أن  ليفيت 
المعارضة  إسكات  التكلفة« لمحاولة  فعالة من حيث 
ا خاصة مع تأكيد جرايم وود، من مجلة  ا ودولّيً محلّيً
ذي أتالتنيك، أن محاوالت شن العديد من الهجمات 
مــن ِقــَبــل وكــــالء »ُســـــذج« تــعــكــس »حــــدود مــا يــمــكــن أن 
نــمــوذًجــا  أيــًضــا  تعكس  ولكنها  حــالــًيــا،  إيــــران«  تفعله 
إليه داعش والجماعات اإلرهابية  ا« تلجأ  »استراتيجّيً
تولي  على  مجاهديها  لتشجيع  األخـــرى  المتطرفة 
»العمالة  أشــكــال  مــن  كشكل  بأنفسهم،  الهجوم  زمـــام 
يلبي  الذي  المأجور«،  بـ»القتل  أشبه  أو ما  الرخيصة« 
كل الرغبات العنيفة للنظام اإليراني وسط ثقتها بأنه 

ال يمكن محاسبتها بشكل مباشر.
وبــاإلضــافــة إلـــى اشــتــراكــه فــي مـــؤامـــرات لتنفيذ 

هجمات عنيفة ضد شخصيات سياسية غربية وخصوم 
محليين يعيشون خارج طهران، لطالما تورط النظام 
اإليراني بشكل مباشر في هجمات إلكترونية ضد دول 
العدل  وزارة  اتهمت   ،2022 سبتمبر   14 ففي  ــرى،  أخـ
عمليات  الرتكاب  بـ»التآمر  إيرانيين  ثالثة  األمريكية 
العملية  أن  لــدرجــة  إلــكــتــرونــي«،  ابــتــزاز  وتــهــم  احتيال 
اعتبرها جلين ثراش، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، 
»حملة اختراق وقرصنة واسعة النطاق تستهدف عدة 
عامة  ومــرافــق  »حــكــومــات محلية  ذلــك  فــي  بما  دول« 
بينها  مــن  كــان  للربح«،  هــادفــة  غير  أخــرى  ومؤسسات 
»ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى لألطفال«. 
تــم اخــتــيــار تلك األهـــداف  ــراش،  ثـ ووفــًقــا لـجلين 
اإللكترونية  أنظمتها  أن  غير  آخــر  سبب  ألي  »لــيــس 
تعتريها نقاط ضعف« كما أن »عمليات اختراق أجهزة 
الحاسب الخاصة بمئات الشخصيات البارزة في كل من 
الواليات المتحدة وإسرائيل وروسيا وبريطانيا«، كانت 
عمالت  هيئة  على  فدية  بدفع  المطالبة  إلــى  تهدف 
الخطيرة  الــضــارة  الــبــرامــج  إلزالـــة  افتراضية  مشفرة 
هذه  فــي  ذلــك،  ومــع  الضحايا.  شبكات  على  المثبتة 
الحالة، يبدو من غير المحتمل تحقيق العدالة ضد 
لكونهم  العمليات  لتلك  والمرتكبين  الجناة  هـــؤالء 
داخل إيران، وعلى ما يبدو أنهم يتمتعون بحماية من 
إلــى أن واشنطن  ِقَبل النظام اإليــرانــي«، وأشــار ثــراش 
»أكدت عدم رغبة إيران في اتخاذ إجراءات صارمة ضد 
وهو  حــدودهــا،  داخــل  المرتكبة  اإللكترونية  الجرائم 
ما سّهل على الجناة العمل مع اإلفالت من العقاب«، 
حيث اتهم مساعد المدعي العام األمريكي ماثيو جي 
أولــســن إيـــران بأنها مــالذ آمــن لـــ»مــجــرمــي اإلنــتــرنــت« 

)الجرائم اإللكترونية(.
وأوضحت صحيفة الجارديان أن انتشار »هجمات 
برامج الفدية الضارة هذه قد نمت بشكل كبير خالل 
بالعشرات  الــضــرر  إلــحــاق  إلــى  وأدت  الــمــاضــي،  العقد 
مـــن الــشــركــات األمــريــكــيــة والــمــنــظــمــات األخـــــرى في 
جميع أنحاء العالم«، كما تم استخدام تلك الهجمات 
اإللكترونية من ِقَبل قوى أخرى، مثل الصين وروسيا 
وكوريا الشمالية، على يد جهات فاعلة متشددة تعمل 
االغتياالت  سياسة  اعتمادها  إلى  باإلضافة  بالوكالة، 
اإللكترونية  الجرائم  أسلوب  وتبّني  أعــاله،  المذكورة 
الــتــي يــتــقــن ارتــكــابــهــا مــجــرمــون مــنــظــمــون ونــشــطــاء، 
بتلك  إنــكــار صلتهم  أنــظــمــتــهــم  ــام  أمــ أكــــدوا  لــطــالــمــا 
األنشطة، وتدرك كل وكاالت االستخبارات الغربية أنها 
تنسق وتتورط في مثل هذه األعمال. وفي هذا الصدد، 
وكــاالت  أصــدرت  األخــيــرة،  القرصنة  ا على هجمات  رّدً
والمملكة  المتحدة  الــواليــات  فــي  السيبراني  األمـــن 
مشترًكا  ا  استشارّيً تقريًرا  وأستراليا  وكندا  المتحدة 
»الــجــهــات الفاعلة  فــيــه أن  أكـــدت  الــســيــبــرانــي،  لــألمــن 
»تستهدف  كــانــت  اإليـــرانـــي«  الــثــوري  للحرس  التابعة 
»البنى  ذلــك  في  بما  األهـــداف«،  من  واسعة  مجموعة 

التحتية الحيوية«.
وتـــمـــتـــد مــــحــــاوالت إيـــــــران الــمــتــعــلــقــة بــمــمــارســة 
ــى نــطــاق أبــعــد مــن الــقــوى  أنــشــطــتــهــا اإللــكــتــرونــيــة إلـ
الغربية التقليدية؛ حيث إنه في أوائل سبتمبر 2022، 
مع  الدبلوماسية  عالقاتها  ألبانيا  جمهورية  قطعت 
طـــهـــران بــعــد هــجــوم إلــكــتــرونــي كــبــيــر فـــي يــولــيــو من 
نفس العام استهدف خدماتها العامة واستهدف سرقة 
معلوماتها وبياناتها الحكومية المهمة. وأشار ديفيد 
»عرضت  ألبانيا  أن  إلى  نيوز،  بي سي  بي  من  غريتن، 
فـــي الــمــقــابــل حـــق الــلــجــوء عــلــى آالف الــمــعــارضــيــن 
إلى  يهدف  كــان  اإللكتروني  الهجوم  وأن  اإليرانيين«، 
الناتو.  فــي  العضو  الــدولــة  فــي تلك  الــفــوضــى«  »إثـــارة 
عــالوة على ذلــك، أضــاف شــون لينجاس، مــن ســي إن 
إن، أن هذا الهجوم وقع قبل مؤتمر صحفي في ألبانيا 

حضره أعضاء من جماعة معارضة إيرانية.
ومـــن جــانــبــه، أفــــاد »جــــون هــولــتــكــويــســت«، رئــيــس 
االستخبارات في شركة األمن السيبراني »مانديانت«، 
أن طرد ألبانيا للدبلوماسيين اإليرانيين »ربما يكون 
ــد مــثــل هــذا  ــــالق ضـ ــنــــاه عــلــى اإلطــ ــام رأيــ ــوى رد عــ ــ أقـ
الهجوم اإللكتروني«، مضيًفا أن »الهجوم يعد تذكيًرا 

األكثر  اإليراني  السيبراني  النشاط  أن  في حين  بأنه 
الــشــرق  عـــام فــي منطقة  مـــرّكـــًزا بشكل  كـــان  عــدوانــيــة 
األوسط، بات اآلن ال يقتصر على تلك المنطقة بأي 
أيــام من هذا الطرد، سجل  حال من األحـــوال«. وبعد 
مرتبًطا  آخــر  ا  إلكترونّيً هجوًما  األلــبــان  المسؤولون 
الذين  لألفراد  الدولة  مراقبة  نظام  استهدف  بإيران، 

يدخلون ويغادرون البالد.
وبالنظر إلى الخطر المتزايد الواضح للهجمات 
اإليــرانــي  بــالــنــظــام  المرتبطة  والــســيــبــرانــيــة  العنيفة 
ــرانـــي، تــســاءل الــمــحــلــلــون عما  والــحــرس الــثــوري اإليـ
يمكن أن تفعله الواليات المتحدة وحلفاؤها العتراض 
ا على الهجوم  هذه األعمال وردعها بشكل أفضل. ورّدً
ــان  اإللــكــتــرونــي أللــبــانــيــا الــمــذكــور أعــــاله، اتــهــمــت أدريـ
ــن الــقــومــي  واتـــســـون، الــمــتــحــدثــة بــاســم مــجــلــس األمــ
األمـــريـــكـــي، طـــهـــران بـــارتـــكـــاب أعـــمـــال »طــائــشــة وغــيــر 
»تجاهاًل  تمثل  الهجمات  هــذه  أَنّ  واعتبرت  مسؤولة« 
لقواعد السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في 
الفضاء اإللكتروني«. كما تعهدت واشنطن »بمحاسبة 
أحــد حلفائها«،  أمــن  تهدد  التي  األعــمــال  على  إيـــران 
وزير  على  جديدة  عقوبات  بايدن  إدارة  فرضت  حيث 

المخابرات اإليراني، إسماعيل الخطيب، ووزارته.
ومـــع ذلـــك، يـــرى هــولــتــكــويــســت، وكــذلــك الجهات 
الفاعلة السيبرانية األخرى، »أن الحلول الدبلوماسية 
لــن تــردع طــهــران«، وأن »األمـــر كما لــو أن عــواقــب هذه 
الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة مــقــبــولــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم في 
أنـــه مــع اســتــمــرار تلك  الــنــهــايــة«، كــمــا أوضـــح ليفيت 
من  ــوادة«،  هــ »بــال  اإليــرانــيــة  السيبرانية  المخططات 
إلى  ينصاعوا  لن  طهران  في  المسؤولين  أن  الواضح 
اإلفــالت من  بإمكانهم  أن  »يعلمون  عنها ألنهم  الكف 
»لــوائــح  أن  على  كــذلــك  هولتكويست  وعــلــق  الــعــقــاب«، 
ردودا  ليست  المالية  والعقوبات  والتصنيفات  االتهام 
كــافــيــة عــلــى مــثــل هـــذه األنــشــطــة، خــاصــة عــنــدمــا يتم 
التخطيط لها على األراضي األمريكية. وعلى األقل، 
يجب أن يشمل رد الواليات المتحدة وحلفائها العزلة 
الدبلوماسية، وحظر السفر الذي يمنع أفراد عائالت 
الذهاب  أو  الخارج  في  الدراسة  اإليرانيين من  القادة 
الغرب، وغيرها من اإلجــراءات  إلى  في رحــالت تسوق 
التي تجعل صّناع القرار اإليرانيين يتكبدون تكاليف 
ملموسة«. وفي الوقت نفسه، كتب وود أن إدارة بايدن 
ــاجــــزة« بـــشـــأن مــعــالــجــة قــضــيــة الــهــجــمــات  »لــيــســت عــ
أو  تطوير  على  المناسب  »الـــرد  أن  معتبًرا  اإليــرانــيــة، 
أي  جعل  سيكون  جــديــدة«  سيبرانية  هجمات  توجيه 
بتخلي  »مشروًطا«  مع طهران  مستقبلي  نووي  اتفاق 
ــران عــن عملياتها اإلرهــابــيــة الــدولــيــة«. ومــع ذلــك،  إيـ
لـــــوود، مــن شأنه  بــذلــك، وفــًقــا  فــإن الفشل فــي القيام 
للنظام  ــا«  وجــاذًب »مــقــبــواًل  االتــفــاق  بجعل  يخاطر  أن 

اإليراني من ِقَبل النقاد والخبراء األمنيين.
في النهاية، يبدو أن حملة االغتياالت ومحاوالت 
والهجمات  التجسس  وعمليات  واالخــتــطــاف  القتل 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي قـــام بــهــا الــنــظــام اإليـــرانـــي تظهر 
لمقتل  انــتــقــامــي  بعمل  للمطالبة  الــواضــحــة  نــوايــاه 
الجنرال سليماني، فضاًل عن نيته إضعاف التماسك 
الغربية.  الدول  في  السياسي  واالستقرار  االجتماعي 
عــــالوة عــلــى ذلــــك، أشــــار لــيــفــيــت إلــــى أنــــه فـــي خضم 
االضــطــرابــات الــداخــلــيــة فــي إيــــران، مــن الــمــرجــح أن 
النظام من  اإليراني« حماية  الثوري  »الحرس  يحاول 
أكثر  »بــصــورة  الــخــارج  فــي  المتمركزين  الــمــعــارضــيــن 
من  مزيد  المخاطرة  على  سيعم  وبالتالي  عدوانية«، 
الــتــصــعــيــد. وبــيــنــمــا ُأشــيــر إلـــى الــمــحــاوالت اإليــرانــيــة 
الــحــالــيــة بــأنــهــا »ســـاذجـــة« و»تــتــمــيــز بــأخــطــاء تفتقد 
هذه  مثل  انتشار  استمرار  تجاهل  يمكن  ال  للعقل«، 
الــمــخــاطــر. وبــالــتــالــي، مــن الــواضــح أن هــنــاك حاجة 
إلى وسيلة أفضل لردعها، وفًقا لما أشار إليه ليفيت. 
المسؤولين  لمعاقبة  الوسيلة  غياب  فــإن  ذلــك،  ومــع 
اإليرانيين وعمالئهم بالغرب بشكل كبير، ُيلزم وكاالت 
المدمرة  الهجمات  تلك  منع  بــضــرورة  االســتــخــبــارات 
التي تطول المسؤولين والمدنيين البارزين على حد 

سواء.

ت��ح��ل��ي��ل غ���رب���ي ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج�����س�����س واالغ���ت���ي���االت
غربي���ة اأه���داف  �س���د  االإيراني���ة  ال�س���يبرانية  والهجم���ات 

 في مواجهة الخطة.. ما العمل؟!

فوزية رشيد

{ كـــان مــن الــمــهــم نــشــر نــقــاط »الــخــطــة الــســريــة«.. 
سواء  الغرب،  من  بــدءًا  العالم  في  الالأخالقية  للحملة 
الشذوذ أو التحّول الجنسي بإعطاء األطفال )هرمونات 
الــتــغــيــيــر(، وحــيــث مــا يــشــابــه نــقــاط تــلــك الــخــطــة، يتم 
ــة إلــيــهــا الــيــوم بــمــا يــخــص )الــعــالــم  ــافـ اعــتــمــادهــا واإلضـ
العربي واإلسالمي(!  معرفة الخطة هي الخطوة األولى 
فــي مــواجــهــتــهــا، ومـــن الــمــهــم الــحــديــث عــن كيفية تلك 
الــمــواجــهــة ســـواء مــن الــجــانــب اإلعــالمــي أو الــفــكــري، أو 
فيه،  التغيير  فــرض  ُيــراد  الــذي  »القانوني«  الجانب  من 
طبيعية!،  باعتبارها  الالأخالقية  الجوانب  مع  ليتالءم 
الــدولــيــة« ونموذجها  الــفــرض عــبــر »االتــفــاقــيــات  ويــكــون 
كثير  فــي  عليها  المختلف  بالبنود  الــســيــداو«،  »اتفاقية 
القانون  لتغيير  األممية  )الــضــغــوط  عبر  أو  الـــدول  مــن 
في دولنا العربية واإلسالمية( إلى جانب ضغوط الغرب 
للسماح بالترويج داخل بلداننا لكل ما هو نقيض الدين 
اإلسالمي! ونفيض القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية 
الطبيعية!، ونقيض الهوية والثقافة واالنتماء الحضاري 

المراعي، الختالف القّيم بين الشرق والغرب!
{ ما دور اإلعالم الرسمي والشعبي وعبر السوشيال 
مــيــديــا؟! ومـــا دور الــمــؤســســات الــرســمــيــة واألهــلــيــة، بعد 
اإلســالمــي؟!  والعالم  لدولنا  االخــتــراق  مخطط  معرفة 
النوع  تستهدف  التي  الالأخالقية  الحمالت  ازديــاد  ومع 
وبــالــتــحــويــل الجنسي،  الـــشـــاذة،  بــالــمــمــارســات  اإلنــســانــي 
وإنسان  طبيعي  إنــســان  بين  البشرية  الخلطات  و)تــنــوع 
متحّول وآخر شاذ، وآخر إنسان روبوت بشفرة إلكترونية 
ترويج  رأســهــا  وعلى  التالعبات  تلك  كــل  إلـــخ..  مــزروعــة( 
ــام دولــنــا  ــ الـــشـــذوذ واإللــــحــــاد، هـــي مــلــفــات مــطــروحــة أمـ
يعد  لم  اليوم  اإلعــالم  واإلسالمية!  والعربية  الخليجية 
مقتصرًا على القنوات التلفزيونية والصحف واإلذاعة... 
)اإلعالم اتسع فضاؤه ليشمل كل ما لدى مجتمعنا من 
خطاب إعالمي وفكري وثقافي وديني وبشكل متداخل( 
أو في السوشيال ميديا، أو  سواء في اإلعالم التقليدي، 
المراكز البحثية واالستراتيجية، أو الخطاب في التعليم 
وفـــي الــثــقــافــة وفـــي الــفــكــر، فــكــل ذلـــك يــدخــل فــي بوتقة 
الرسمية مع  تــعــاون الجهات  ولــذلــك البــد مــن  اإلعـــالم! 
مــوّحــد(  تقديم )خــطــاب  فــي  الشعبية  األهــلــيــة  الــجــهــات 
لمكافحة »الفوضى األخالقية« التي ُيراد زج مجتمعاتنا 
واإلعـــالم  واالتــفــاقــيــات  والــضــغــوط  الــحــمــالت  فيها، عبر 

العربي الموّجه!
إلى األطفال  الموجهة  البرامج  { البد من مراقبة 
واأللـــعـــاب الــمــنــتــشــرة، والـــدرامـــا الــمــوجــهــة إلـــى الــشــبــاب 
المنحرفة!  الــســلــوكــيــات  وتـــكـــّرس  ــّروج  تــ الــتــي  والــصــغــار، 
والبد أن تقوم الجهات الرسمية واألهلية بتوعية األسرة 
ــديـــن والــمــجــتــمــع كــكــل بــمــا يــســتــهــدف أطــفــالــهــم  ــوالـ والـ

واألجيال الناشئة والمستقبلية!
- وعلى الجهات الرسمية رفض االتفاقيات الدولية 
األممي  الضغط  يتم  الــتــي  الــبــنــود  ورفـــض  المسمومة، 
)التشريع  يــأخــذ  وأن  الــســيــداو«!  »اتــفــاقــيــة  فــي  لقبولها 
والقضاء( والبرلمان، دوره في عدم السماح بأي محاولة 

أو ضــغــوط، لــتــعــديــل الــقــوانــيــن، بــمــا يــســمــح )بــقــونــنــة( 
السلوكيات الالأخالقية والشاذة في المجتمع البحريني 

والعربي واإلسالمي!
- وعـــلـــى الـــمـــؤســـســـات الــديــنــيــة الــمــحــلــيــة، وربـــطـــًا 
بــالــمــؤســســات الــديــنــيــة الــكــبــرى فـــي الــســعــوديــة ومــصــر 
ــدوا الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي فـــي رفــض  ــوحــ وغـــيـــرهـــمـــا، أن يــ
االنحرافات وكل ما يبتعد عن التعاليم اإللهية، خاصة 
أن كل الدول العربية تعتبر اإلسالم مصدرًا أساسيًا من 
والبرلمان  القضاء  فدور  وفيها!  لديها  التشريع  مصادر 

هو التشريع والحماية القانونية للمجتمع!
توّحد  أن  والتعليمية،  التربوية  المؤسسة  وعلى   -
من  والــشــبــاب  الــصــغــار  يحمي  بما  التعليمي،  خطابها 
الهجمة الالأخالقية الشرسة، سواء عبر المنهج، أو في 
المحاضرات أو في استضافة من لديه إلمام بآليات تلك 

الهجمة!
ــلــــى الـــمـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة فــــي الــبــحــريــن  - وعــ
إلفــراغ  يـــدور،  بما  الــوعــي  المنطقة،  وفــي  الخليج  وفــي 
المجتمعات العربية واإلسالمية من محتواها البشري، 
واستهداف الهوية والقيم والتقاليد العربية واإلسالمية 

الراسخة وأن يكون لها دور فاعل في المواجهة!
دور  هــو  واألهــلــيــة  السياسية  الجمعيات  دور  إن   }
)التحرك  من  وتجعل  تتحرك  أن  وعليها  مهم،  توعوي 
وذلــك  مــضــادًا(  )ضغطًا  يشّكل  مــا  األهــلــي(  المجتمعي 
رسائل  وتــوجــيــه  جماعية،  عمل  ورشـــات  عقد  يستدعي 
للجهات  المجتمع  أخــالقــيــات  على  الحفاظ  عــن  تعّبر 
الرسمية والقانونية والبرلمان، وأن يكون لديها خطاب 
موحد في هذا الشأن، بما يتعلق بحماية المجتمع من 
ج لكل أشــكــال االنــحــالل واالنــحــراف  تـــروِّ الــتــي  الهجمة 

والفساد األخالقي!
الــعــربــيــة واإلســالمــيــة،  الــمــجــتــمــعــات  إذا عــرفــت   }
السرية( الختراق عقول وسيكولوجية  )الخطة  خطورة 
شــعــوبــهــا، فــبــالــتــالــي البــــّد أن تــعــرف كــيــف تــضــع خطط 
بثه بكل  يتم  الــذي  الــمــدروس،  هــذا االخــتــراق  مواجهة 
ــذا يــعــنــي أن  ــ طــريــقــة ووســـيـــلـــة إعـــالمـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة، وهـ
الــعــربــيــة فــي هـــذا االتــجــاه للمواجهة،  تــتــوّحــد الــجــهــود 
واقع مختلف وغريب يصيغه  أنفسنا في  أن نجد  )قبل 
ونجد  والملحدون(!  والمنحرفون  والمتحولون  الشواذ 
ونساء حقيقيات،  رجال حقيقيين  دون  من  مجتمعاتنا 
يدافعن عن الوطن وعن القيم وعن األخالق وعن الدين 

والهوية!
واإلسالمية  العربية  المجتمعات  إفــراغ  عملية  إنها 
ونخرها من الداخل، وتهجين بشرها ونوعها اإلنساني، 
أشكال  ألبشع  الترويج  يتم  والــتــطــّور،  التحّضر  وبــاســم 
ــذوذ واالنــــحــــالل، والــبــدائــيــة  ــشــ اإلفـــســـاد األخـــالقـــي والــ
الــســلــوكــيــة والــجــنــســيــة والـــهـــوس الــجــنــســي، والــتــخــلــف 
التطور  إلــى  اإلنــســان  يسعى  التي  القيم(  )مــن  القيمي 
بها ومن خاللها، عبر آالف السنوات ليرتقي بنفسه، عن 
الهمجية والحيوانية! وكما قلنا مرارًا المسألة هنا هي 

مسألة أمن قومي بامتياز إن تم التفّكر فيها عميقًا!

نحو م�ستقبل خاٍل من اأ�سرار البال�ستيك
بــنــاء عــلــى الــقــرار الــصــادر مــن وزارة 
الصناعة والتجارة رقم )14( لسنة 2022 
تــداول  أو  استيراد  أو  تصنيع  منع  بشأن 
االســتــخــدام  ذات  البالستيكية  األكــيــاس 
الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون 
 19 بتاريخ  النفاذ  حيز  دخــولــه  والــمــقــرر 
سبتمبر 2022، ويأتي هذا القرار في إطار 
لحماية  الهادفة  للمبادرات  الـــوزارة  دعــم 
الـــبـــيـــئـــة، وتـــنـــفـــيـــًذا لـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
للتنمية  ــة  ــمـ ــداعـ الـ الــبــيــئــة  تــأمــيــن  فـــي 
الــمــســتــدامــة، وتــحــقــيــًق رؤيــــة الــبــحــريــن 
االقتصادية 2030 في حماية المساحات 

الطبيعية والحد من التلوث البيئي.
هـــــــنـــــــاك مــــــــواســــــــم تـــــــأتـــــــي وتـــــذهـــــب 
ــو ســـيـــد الـــمـــوقـــف، وقـــد  والـــبـــالســـتـــيـــك هــ
النفايات  عادت مشكلة  عندما  ذلك  رأينا 
جائحة  تفشى  عند  مجدًدا  البالستيكية 

كورونا بشكل الفت مع تراجع بعض أنواع النفايات بشكل 
والتجارية  عام، وذلك بسبب تراجع األنشطة االقتصادية 
فـــي الــعــالــم وقــتــهــا، وظـــهـــرت لــلــواجــهــة مــشــكــلــة الــنــفــايــات 
التي  بأنواعها  والعبوات  والقفازات  الكمامات  من  الطبية 
وخاصة  الطبية،  الفحوصات  إجـــراء  فــي  استخدامها  تــم 
انتهى  والــــذي  مــضــاعــف،  بشكل  الــواحــد  االســتــعــمــال  ذات 
وبعضها  لها،  المخصصة  والمدافن  المحارق  في  بعضها 
واألرض. حيُث  البحر  تلوث  إلى  أدت  إلى مواقع عشوائية 
وإعـــادة  للتدوير  القابلة  غير  الــخــطــرة  الــمــواد  مــن  تعتبر 
من  تبين  شـــروط  وفــق  مختصين  بموافقة  إال  التصنيع 
دون  مــن  مفيدة  لصناعات  استخدامها  إمكانية  خاللها 

حدوث أخطار على صحة اإلنسان والبيئة.
هناك حقيقة مذهلة جًدا وال نستطيع إنكارها ويتفق 
عليها الجميع في اعتبار مادة البالستيك المصنعة جزءا 
يمكننا  ال  الــتــي  اليومية،  حياتنا  تفاصيل  مــن  يتجزأ  ال 
االستغناء عنها لتميزها بعدة خصائص منها رخص الثمن 
كثيرة أصبحت  االستعماالت وحقائق  وتعدد  الــوزن  وخفة 
الــرأي  وهــذا  وأمــاًنــا،  أكــثــًرا سهولة  البالستيك  مــادة  معها 
البراءة لهذه المادة المصنعة  ال يعُد دفاًعا وإعطاء صك 
التي ال يزال النشطاء والجمعيات البيئية يعتبرونها عدًوا 
ذا أثر سلبي إلى حد كبير على البيئة وينادون بالتخلص 
في  إنــمــا  البالستيك  مـــادة  فــي  ليس  هنا  والمشكلة  مــنــه، 
استخدامات اإلنسان وكيفية تصريفها وإدارته لهذه المادة 
البيئة ومقدراتها؛  يؤثر سلًبا في  للتحلل ما  القابلة  غير 
لذا فإنه يتوجب علينا النظر نحو المخلفات البالستيكية 
على أنها »ثروة وطنية« نحاول استغاللها وإعادة تصنيعها 
وتدويرها حسب إمكانياتنا البشرية والفكرية واإلبداعية، 
بل  استعماله،  تعد منع  لم  المشكلة  أن  ذلك  ويتضح من 
منه  والتخلص  تصنيعه،  وإعـــادة  إنتاجه  إدارة  فــي  تكمن 

بطريقة مالئمة ومسؤولة.
تشكيلية  ــارض  ــعــ ومــ فــعــالــيــات  ســـابـــًقـــا  أقــيــمــت  لــقــد 
المجتمع  على  الحفاظ  في  تسهم  أفكار  ضمن  بحرينية 
نعمرها« في  »لو  فعالية معرض  أثــًرا  أكثرها  ومن  والبيئة 
جــامــعــة الــبــحــريــن الــتــي ضــّمــت مــشــروعــات تــوعــويــة بشأن 
تدوير المخلفات، وأضرار البالستيك على البيئة والثروة 
إلــى ترسيخ  والــتــي هــدفــت  الــزراعــيــة،  والتنمية  الــبــحــريــة، 
ثقافة تدوير المخلفات البالستيكية وإيجاد بدائل لتكون 
توعية  جانب  إلــى  للبيئة،  وصديقة  لالستخدام  صالحة 
تغيير  خــالل  من  البيئة  على  المحافظة  بأهمية  األفـــراد 
والتنسيق  الربط  أهمية  وبيان  الضارة،  الممارسات  بعض 
بين مختلف القطاعات لتحقيق ديمومة البيئة ومواردها 
التشكيلية  الــمــعــارض  مــن  وكــذلــك  اســتــدامــتــهــا،  وضــمــان 
الــتــي قــمــت بــزيــارتــهــا وأبــهــرتــنــي إلـــى حـــد كــبــيــر »مــعــرض 
الموج األسود« والذي كان برعاية جمعية البحرين للفنون 
التشكيلية بالمنامة، وقد أشار الفنان التشكيلي إلى أدواته 

للبيئة  جمالية  معالجة  ناحية  الفنية 
الــدمــار  مــقــدار  واستشعار  بــه،  المحيطة 
والفوضى التي خلفتها اآللة التقنية على 
بكارة األرض وجمالها الطبيعي، ومن هنا 
يتأمل الفنان جزيرة البحرين بامتدادها 
الجغرافي، ويتعاطى مع البحر بمفهومه 
الداللي الكبير، والوصول من خالله إلى 
مجموعة أسئلة ترجمها بتشكيل أعمال 
القابلة  ــواد  ــمـ والـ الــبــالســتــيــك  مــن  فــنــيــة 
للتدوير ويحكي بذلك معاناة البيئة من 
أثاره، باإلضافة إلى ثقافة اإلنسان وقلة 

الوعي البيئي لديه.
هـــل تــشــّكــل مــــادة الــبــالســتــيــك حــًقــا 
ولذا  والبيئة،  للمجتمع  وتحدًيا  تهديًدا 
إنه مع تزايد النمو السكاني بشكل متسارع 
والذي صاحبه اعتماد أنماط عصرية في 
اعــتــبــار حظر  يمكننا  الــحــيــاة، ال  أســلــوب 
لــلــتــخــلــص مـــن سلبياته  نــهــائــًيــا حـــال  الــبــالســتــيــك  ومــنــع 
المدمرة للبيئة والمجتمع، ولكن إعادة تدويره أمر ضروري 
لصّحة بيئتنا وجودة حياتنا، ولتحقيق ذلك فإنه يمكننا 
الوعي  زيـــادة  العمل على  مــع  اســتــخــدامــه  فــي  االســتــمــرار 
ضمن  والبحث  االبتكارية  األفكار  وتشجيع  وإدارة  البيئي 
النفايات البالستيكية  فرق عمل مجتمعية للتخلص من 
بشكل أكثر أماًنا وفائدة، ونحن كمجتمع بإمكاننا التحرك 
منتج  بشكل  مــًثــال  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  وتفعيل 
البالستيك  بأهمية  المجتمعي  الــوعــي  لــرفــع  ومــســتــدام 
ــى تــقــلــيــل الــنــفــايــات  وإعـــــادة اســتــخــدامــه حــتــى نــتــوصــل إلـ
تحويل  ونحو  وطننا،  فــي  للبيئة  والــمــؤذيــة  عنه  الناتجة 
النفايات البالستيكية إلى منتجات ذات قيمة فعلية هناك 
مزيد من تطبيق أفكارنا المبدعة في االبتكار والتصميم 
واالستخدام المستدام، وبالتأكيد فإن دور الجهات المعنية 
تحقق  والمجتمعية  الــفــرديــة  ــواء  سـ الــتــحــركــات  دعـــم  فــي 
أو  البالستكية  للنفايات  السليمة  اإلدارة  تطوير  عملية 
أساليب  للتحلل، وتوظيف  القابلة  المواد غير  غيرها من 
أكثر تحفيزية والعمل بشكل متواصل على رفع وعي الفرد 
االستخدام  وإعـــادة  الــتــدويــر  عمليات  بأهمية  والمجتمع 
حيُث  مفيدة،  منتجات  في  البالستكية  للمواد  المسؤول 
هذه  فــإن  بالمسؤولية،  والشعور  الوعي  يرتفع  عندما  إنــه 
النفايات تصبح ذات قيمة فعلية وسوف تقل هذه النفايات 
من  وتــصــبــح  منها  االســتــفــادة  يمكننا  وبــذلــك  تــدريــجــًيــا، 
ضروريات الحياة، والتي سيكون لها األثر الواضح بالتأكيد 

في اقتصادنا الوطني. 
وأخيًرا نحًن كمجتمع كيف يمكننا اإلسهام الحقيقي 
ذلك  ولتحقيق  البالستيك؟  من  خــاٍل  مستقبل  بناء  في 
البد من العمل على تشجيع البحث واالبتكارات بتضامن 
استهالكنا  ومراجعة  المدني،  المجتمع  مؤسسات  جميع 
ذلك  سيتطلب  وبالتأكيد  البالستيك،  مــادة  من  الــفــردي 
ــادة فــي األســـعـــار، لــكــن في  جــهــوًدا كــبــيــرة، وقـــد يكلفنا زيــ
ال  وشعور  ونفسية  بيئية  انتصارات  إلى  سيقودنا  النهاية 
الضمير؛  وراحــة  بالرضا  واإلحساس  السعادة  يوصف من 
لذا نحُن فًعال بحاجة إلى مؤسسات ترعى تطوير وصناعة 
الــبــالســتــيــك والــمــطــاط وغــيــره مــن الـــمـــواد غــيــر القابلة 
أكــاديــمــي وتــطــبــيــقــي تسهم  وتـــكـــون ذات طــابــع  لــلــتــحــلــل، 
التي  مخلفاته  تدوير  في  والمجتمع  األفـــراد  تدريب  في 
بالنفع  يــعــود  والـــذي  والــصــحــة،  البيئة  على  عبئا  تشكل 
والــفــائــدة عــلــى الــمــجــتــمــع الــمــدنــي مــن عملية الــتــدويــر 
الـــدورات  بــذلــك عقد  بـــًدال مــن حظرها، ويمكن  وإدارتــهــا 
التدريبية والتطبيقية للناشئة سواء التابعين للمؤسسات 
أو الراغبين بالتعلم والتدريب في أوقات فراغهم أو الفترة 

الصيفية. 

{ مختصة في الدراسات البيئية وآليات التنمية المستدامة

بقلم: 
د. فاطمة ناصر {

مركز الخليج للدراسات االستراتيجية

»من ال يستطيع أن يحلم ال يتفاوض معنا، ال   }

يأتي معنا، وال يأتي ألبوابنا.. فقط مرحبًا بالحالمين 
الذين يريدون صناعة عالم جديد«

»دائــمــا مــا تــبــدأ قصص الــنــجــاح بــرؤيــة. وأنجح   }

الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة« 
سمو األمير محمد بن سلمان

في الثالث والعشرين من كل عام تحتفل المملكة 
هذا  وفــي  المجيد  الوطني  بيومها  السعودية  العربية 
شعار  تحت  والتسعين  الثانية  بالذكرى  تحتفل  العام 
الــغــالــيــة عــلــى قلوبنا  الــمــنــاســبــة  وبــهــذه   » دار  لــنــا  »هـــي 
السعودية  العربية  المملكة  إنجازات  أمام  نقف  جميعًا 
الحرمين  ــادم  خـ بــقــيــادة ملكها  وإعــجــاب  إجـــالل  وقــفــة 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي 
عهدها األمير الشاب محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعــود، نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء ووزيـــر الــدفــاع، 
ومجلس  واألمنية  السياسية  الــشــؤون  مجلس  ورئــيــس 
إنه أمير شاب  الشؤون االقتصادية والتنمية السعودي، 
النهوض  على  الكبير  األثــر  ذات  وأعــمــالــه  بفكره  تميز 
بمستقبل المملكة وطموح تبلغ أمنياته وأحالمه عنان 
السماء، جريء في طرحة، ذو رؤى مستقبلية واضحة، 
على  معتمدًا  وطموحاته  أهــدافــه  تحقيق  إلــى  ساعيًا 
أولها شعبه  للقوة  ومكامن  قــدرات  بــالده من  تملكه  ما 
الفتي الطموح، وما تملكه المملكة من ثروات طبيعية 

متنوعة، وقدرات استثمارية ضخمة.
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  تــكــون  أن  هــي  رؤيــتــه 
اإلســالم،  دستورها  للجميع،  تتسع  مــزدهــرة  قوية  دولــة 

ومنهجها الوسطية، تتقبل اآلخر.
أهــــدافــــه وطـــمـــوحـــاتـــه أن تــصــبــح الــمــمــلــكــة قــويــة 
الحكومي  األداء  في  العالم  دول  مقدمة  وفي  ومزدهرة 
وخـــدمـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، مـــن خــــالل تــوســيــع الــخــدمــات 
واعتماد  الطويلة،  اإلجــــراءات  وتخفيف  اإللــكــتــرونــيــة، 
واالستمرار  الفورية،  والمحاسبة  العمل  في  الشفافية 
الداخلية  واإلصــالحــات  واإلرهـــاب،  الفساد  محاربة  في 

في كل المجاالت. 
إلى  السعودية  بتحويل  وهدفه  طموحه  ولتحقيق 
نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، وتحقيق 
مــشــروع  الــطــمــوح  األمــيــر  أطــلــق   2030 لــرؤيــة  تطلعاته 
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بمنطقة تبوك محافظة ضباء وتشير كلمة »نيوم« إلى 

»المستقبل الجديد«.
»شركة   2019 يناير  في  وتأسست 
ــوم« لـــتـــطـــويـــر الــمــنــطــقــة وإنـــشـــاء  ــيــ نــ
للمنطقة  تحتية  وبنية  جديدة  مــدن 
تـــشـــمـــل مـــيـــنـــاء ومـــــطـــــارات ومـــنـــاطـــق 
صــنــاعــيــة ومـــراكـــز لـــإبـــداع والــفــنــون، 
القطاعات  وتطوير  لالبتكار،  ومراكز 

االقتصادية.
رأسمالية  مــديــنــة  أول  نــيــوم  تــعــد 
فــي الــعــالــم وأضــخــم مــشــروع سعودي 
ــدى  إحــ تــصــبــح  أن  الـــمـــخـــطـــط  ومـــــن 
والعلمية  االقتصادية  العواصم  أهــم 

الـــعـــالـــمـــيـــة، مـــوقـــعـــهـــا االســـتـــراتـــيـــجـــي 
الذي يربط ثالث قارات )أسيا وأوروبا 
وأفـــريـــقـــيـــا( ســُيــســهــل لــمــا يـــقـــارب من 
إليها  الــوصــول  العالم  سكان  مــن   %70

خالل 8 ساعات، يشمل المشروع 9 قطاعات استثمارية 
مستقبل  الـــغـــذاء،  مستقبل  فـــي:  متمثلة  متخصصة 
الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التصنيع 
المتطور،، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل 
ومستقبل  الــتــرفــيــه،  ومــســتــقــبــل  الــحــيــويــة،  الــتــقــنــيــات 

المعيشة ومستقبل اإلعالم واإلنتاج اإلعالمي.
في عام 2025 من المقرر أن ينتهي العمل بالمرحلة 
ــــى مـــن الــمــنــطــقــة االقــتــصــاديــة حــيــث ســـتـــدرج في  األولـ

األسواق المالية.
في عام 2030 من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة 

نيوم بالناتج المحلي بنحو 100 مليار دوالر.
ستضم مدينة نيوم المستقبلية عددًا من الشركات 
في  الــطــمــوحــة  الــرؤيــة  لتحقيق  الضخمة  والــمــشــاريــع 

المدينة منها: 
لتكون جميع  )أنــــوا(  والــمــيــاه  للطاقة  نــيــوم  شــركــة 
المتجددة،  بالطاقة  مدعومة  نيوم  في  الحياة  مناحي 
وإنـــشـــاء أكــبــر مصنع فــي الــعــالــم إلنــتــاج الــهــيــدروجــيــن 

األخضر.
مدينة  )أوكــســاجــون(هــي  الصناعية   نــيــوم  مــديــنــة 

صناعية تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.
واالعتماد  القابضة  الرقمية  التقنية  نيوم  شركة 
للعلماء  يتسنى  لكي  المفتوح  الــمــصــدر  سياسة  على 

تحليل البيانات وتحقيق االبتكارات.

مـــشـــروع  هــــو  اليـــــــن(  )ذا  مــــشــــروع 
وتحافظ  الكربون  مــن  خالية  لمدينة 
عــلــى 95% مـــن الــطــبــيــعــة داخــــل نــيــوم، 
مــعــدومــة  وشـــــــوارع  ســــيــــارات،  مـــن دون 

االنبعاثات الكربونية.
مـــشـــروع )تـــروجـــيـــنـــا( هـــو مــشــروع 
وجـــهـــة عــالــمــيــة لــلــســيــاحــة الــجــبــلــيــة 
الــجــديــدة فــي نــيــوم لــإســهــام فــي دعــم 
وتطوير القطاع السياحي في المنطقة 
ضخمة  بحيرة  المشروع  معالم  وأبــرز 
الـــذي  بــــو«  »ذا  بــمــيــاه عـــذبـــة، وفـــنـــدق 
الجبال،  داخــل  عــمــودي  بشكل  سيبنى 
مــنــحــدر لــلــتــزلــج يــطــل عــلــى الــبــحــيــرة، 
لــلــتــرفــيــه والــضــيــافــة،  قــريــة »ذا فـــولـــت« 
فنادق  فاخرة،  وفلل  سكنية  ومجمعات 
على  الــمــشــروع  وسيشتمل  ومنتجعات 
مجموعة من األنشطة الترفيهية ومهرجانات رياضية، 

وفنية وموسيقية وثقافية.
ــة( ضـــمـــت مــجــمــوعــة مــن  ــيــ ــة نـــيـــوم اإلعــــالمــ ــريــ )قــ
األستوديوهات الصحراوية الصوتية ومرافق دعم إنتاج 

األفالم في السعودية.  
المبادرة  وتهدف  النباتي(  الغطاء  تنمية  )مبادرة   
وفق  واستدامته  وتنميته  النباتي  الغطاء  حماية  إلــى 

رؤية المملكة 2030.
وطموحا  جريئا  حلما  نــيــوم«  مدينة  »مــشــروع  يعد 
المملكة  ستنقل  للتغيير  وانطالقة  جديد  لمستقبل 
مستدامة  لمعيشة  جديد  عالم  إلى  السعودية  العربية 

ومزدهرة وآفاق تفوق التصورات.
الوطني  باليوم  احتفالنا  في  البحرين  أهل  ونحن 
الــســعــودي الــثــانــي والــتــســعــيــن مــع أهــلــنــا فــي المملكة 
الضخمة  المشاريع  بــهــذه  نهنأهم  السعودية  العربية 
على مستوى العالم، ونقدر طموحات األمير محمد بن 
سلمان فكل ما يطمح إليه هو من أجل مستقبل وطنه.
أجـــمـــل الـــتـــهـــانـــي نـــرفـــعـــهـــا إلـــــى خــــــادم الــحــرمــيــن 
المملكة  شعب  وإلـــى  األمــيــن،  عــهــده  وولـــي  الشريفين، 
الشقيق بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا. أدام 
واألمــان وحفظ شعوبنا  اهلل علينا جميعا نعمة األمن 

وقياداتنا من كل شر.
nshowaiter98@gmail.com

اليوم الوطني ال�سعودي وطموحات االأمير محمد بن �سلمان

بقلم:
 جناة بنت علي شويطر 
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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

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/1309362
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16252/pdf/1-Supplime/16252.pdf?fixed719
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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وزير الرتبية والتعليم يلتقي بنظريته الُعمانية

التقى الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

ال�صيبانية  اأحمد  بنت  مديحة  الدكتورة  مع  والتعليم، 

وزيرة الرتبية والتعليم يف �صلطنة ُعمان ال�صقيقة، على 

هام�ش موؤمتر قمة حتويل التعليم املنعقد يف مقر الأمم 

املتحدة بنيويورك، اإذ مت خالل اللقاء بحث �ُصبل التعاون 

وال�صتفادة  التعليمي،  املجال  ال�صقيقني يف  البلدين  بني 

من التجارب املوجودة لديهما.

فيما  الطرفني  بني  التعاون  على  التفاق  مت  وقد   

يتعلق بال�صتفادة من جتربة مملكة البحرين يف التعليم 

الفني واملهني للطلبة والطالبات يف املدار�ش احلكومية، 

مبا يف ذلك تدري�ش املواد ذات الطابع التجاري واملايل، 

واآليات رعاية الطلبة املوهوبني. 

امل�صت�صار  اجلالهمة  �صلطان  بدر  اللقاء  ح�صر 

بامللحقية الثقافية ب�صفارة مملكة البحرين لدى الوليات 

املتحدة الأمريكية.

جامعة البحرين وال�سفارة الأمريكية 

تبحثان تعزيز التعاون التعليمي والثقايف

اأكدت رئي�صة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت 

التن�صيق  من  للمزيد  اجلامعة  تطلّع  امل�صحكي،  �صاهني 

مع اجلامعات واملوؤ�ص�صات البحثية يف الوليات املتحدة 

الأمريكية يف جمالت التعليم والثقافة، وذلك عن طريق 

التعاون مع �صفارة الوليات املتحدة لدى مملكة البحرين.

مبملكة  الأمريكي  ال�صفري  ا�صتقبالها  لدى  واأ�صارت 

به  يتميز  ما  اإىل  الثالثاء  اأم�ش  بوندي  �صتيفن  البحرين 

التعليم الأمريكي من تركيز على البعد العملي وت�صجيع 

جامعة  تطلّع  عن  معربة  وامل�صتقل،  الإبداعي  التفكري 

التعليمية  القطاعات  من  الكثري  يف  للتكامل  البحرين 

التي تقّدمها اجلامعات الأمريكية ذات ال�صمعة الأكادميية 

املرموقة.

فيها  �صاركت  مباحثات  جل�صة  الطرفان  وعقد   

اخت�صا�صية ال�صوؤون العامة يف ال�صفارة ليندا ماكمولن، 

حيث  ح�صن،  �صمر  ال�صفارة  يف  التعليم  واخت�صا�صية 

التعاون  واأوجه  والثقافية  التعليمية  ال�صوؤون  ُنوق�صت 

بني اجلامعة الوطنية ونظرياتها الأمريكية.

مناق�سة م�ستجدات ت�سغيل مبنى »م�ساكن« مبنطقة اللوزي

الأن�ساري ووزيرة الإ�سكان تبحثان اخلدمات الإ�سكانية للن�ساء

للمجل�ش  العام  الأمني  الأن�صاري  هالة  ا�صتقبلت 

بنت  اآمنة  بالرفاع،  املجل�ش  مقر  يف  للمراأة،  الأعلى 

العمراين،  والتخطيط  الإ�صكان  وزيرة  الرميحي  اأحمد 

امل�صرتكة ذات  وا�صتعر�صت معها عدًدا من املو�صوعات 

ال�صلة بتوفري اخلدمات الإ�صكانية للمراأة البحرينية، مبا 

والأ�صري يف مملكة  املجتمعي  ال�صتقرار  تعزيز  ي�صمن 

البحرين.

التمويالت  برنامج  تناول  الجتماع  خالل  ومت 

الإ�صكانية اجلديدة الذي ت�صّمن تو�صعة اأنواع وامتيازات 

ال�صابقة  التمويالت  اإىل  لت�صاف  التمويلية  اخلدمات 

ت�صهيل  برنامج  واإ�صافة  مزايا،  برنامج  يف  والتو�صع 

املراأة  ا�صتفادة  درجة  على  ذلك  وانعكا�صات  وغريها، 

البحرينية امل�صتحقة لتلك اخلدمات وكيفية تعظيم تلك 

ال�صتفادة.

مبنى  ت�صغيل  م�صتجدات  الجتماع  ناق�ش  كما 

من  للم�صتفيدات  املخ�ص�ش  اللوزي  مبنطقة  »م�صاكن« 

الفئة اخلام�صة، املتمثلة يف املطلقة اأو املهجورة اأو الأرملة 

اإذ  الأبوين،  يتيمة  العزباء  اأو  اأكرث  اأو  ابن  لديها  ولي�ش 

الطرفان  واتفق  املوؤقت.  ال�صكن  خدمة  الفئة  هذه  متنح 

م�صروع  لتطوير  م�صرتك  عمل  برنامج  و�صع  على 

يف  اإ�صافية  مباين  اإيجاد  عرب  فيه  والتو�صع  »م�صاكن« 

عليها  تنطبق  التي  الطلبات  لتلبية  اململكة  حمافظات 

ا�صرتاطات هذه الفئة.

من جانبها، اأ�صادت الوزيرة الرميحي بجهود املجل�ش 

الأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  برئا�صة  للمراأة  الأعلى 

�صبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد املعظم 

يف دعم م�صرية تقدم وريادة املراأة البحرينية، مثمنة دعم 

�صموها الالحمدود لتحقيق ا�صتفادة املراأة البحرينية من 

جميع اخلدمات الإ�صكانية. و�صددت على حر�ش وزارة 

وبرامج  خطط  دعم  على  العمراين  والتخطيط  الإ�صكان 

املجل�ش الأعلى للمراأة يف اإطار اخلطة الوطنية لنهو�ش 

املراأة البحرينية، والتعاون الفاعل واملثمر بني اجلانبني، 

ملا فيه خري و�صالح املراأة البحرينية.

جّددت منظمة ال�صحة العاملية اعتماد 

ال�صحية  العلوم  بكلية  التمري�ش  ق�صم 

كمركز  البحرين  بجامعة  والريا�صية 

يف  التمري�ش  مهنة  لتطوير  متعاون، 

املقبلة  الأربع  املتو�صط، لل�صنوات  ال�صرق 

�صبتمرب  حتى  2022م  �صبتمرب  من  بدءاً 

عميدة  تعيني  جتديد  مت  كما  2026م، 

الكلية الدكتورة لينا حممد خنجي مديرًة 

للمركز. 

رئي�صة  اأ�صادت  املنا�صبة،  وبهذه 

بنت  جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة 

الذي  الفاعل  بالدور  امل�صحكي،  �صاهني 

منظمة  مع  املتعاون  املركز  به  يقوم 

خطاب  جاء  التي   - العاملية  ال�صحة 

الإقليمي  قبل مديرها  العتماد من  جتديد 

بالقاهرة، الدكتور اأحمد املنذري - لتطوير 

التمري�ش باجلامعة. 

ق�صم  اعتماد  اإعادة  »اإن  وقالت: 

ال�صحية  العلوم  بكلية  التمري�ش 

مهنة  لتطوير  اإقليمي  كمركز  والريا�صية 

ي�صاف  جديًدا  اإجناًزا  ُيعد  التمري�ش، 

الوطنية،  واجلامعة  البحرين  مملكة  اإىل 

الدولية  املنظمة  ثقة  جتديد  على  ودليالً 

وجودته  التمري�ش  ق�صم  عمل  باأهمية 

جمالت  يف  التمري�ش  مهنة  تطوير  يف 

العلمي،  والبحث  والتدريب،  التعليم، 

واخلليجية،  املحلية،  امل�صتويات:  على 

والإقليمية«. 

 - املركز  اأن  امل�صحكي  د.  واأ�صافت 

العلوم  بكلية  التمري�ش  ق�صم  يف  متمثالً 

الأول  املركز  هو   - والريا�صية  ال�صحية 

العربي،  اخلليج  منطقة  يف  والوحيد 

ال�صحة  قبل منظمة  اعتماده من  الذي مت 

العاملية منذ العام 1990م، وهو الركيزة 

تطوير  يف  البحرين  مملكة  يف  الأ�صا�صية 

مهنة التمري�ش والقبالة، من خالل اإعداد 

يتجاوز  ما  منذ  موؤهلة،  كوادر متري�صية 

اململكة  ليزود  عاماً،  واأربعني  خم�صة 

ويرتقي  املتخ�ص�صة،  العاملة  بالقوى 

التمري�ش،  مهنة  يف  التعليم  بجودة 

يف  �صهدنا  كما  خمرجاته،  من  ويح�صن 

الكلية  طرحتها  التي   - التمري�ش  علوم 

بدءاً بدرجة الدبلوم امل�صارك يف التمري�ش 

درجة  ملنح  و�صولً   - �صابقاً  كان  كما 

هذا  وجاء  الآن.  التمري�ش  املاج�صتري يف 

مع  امل�صرتك  التعاون  على  بناًء  التطور 

العاملية،  ال�صحة  منظمة  يف  ال�صركاء 

وال�صعي يًدا بيد لتطوير املهنة، وتخريج 

تقدم  التي  املوؤهلة،  التمري�صية  الكوادر 

يحقق  ما  التمري�صية،  اخلدمات  اأف�صل 

ال�صحة للجميع«. 

كلية  عميدة  اأ�صارت  جهتها،  ومن 

ومديرة  والريا�صية  ال�صحية  العلوم 

ال�صحة  منظمة  مع  املتعاون  املركز 

العاملية لتطوير مهنة التمري�ش الدكتورة 

الثقة  جتديد  اأن  اإىل  خنجي،  حممد  لينا 

نتاج  هو  الكلية  يف  التمري�ش  بق�صم 

تقييم دقيق قامت به املنظمة - من خالل 

املهام  الإقليمي بالقاهرة - جلميع  املكتب 

والأن�صطة التي حققها املركز يف ال�صنوات 

الأربع املا�صية، وفق ما اتُِّفق عليه �صابقاً، 

وكذلك اخلطة امل�صتقبلية للمركز املتعاون 

جاء  وكذلك  القادمة،  الأربع  لل�صنوات 

جتديد الثقة نتيجة اجلهد املكثف، والعمل 

وبدعم  التمري�ش،  ق�صم  لفريق  الدوؤوب 

ومتابعة  اجلامعة،  رئي�صة  من  م�صتمر 

العاملية  ال�صحة  منظمة  من ممثل  حثيثة 

البحرين،  مملكة  يف  املكتب  ومديرة 

الدكتورة ت�صنيم عطاطرة. 

املركز  اأن  خنجي،  د.  واأ�صافت 

القادمة على  الأربع  ال�صنوات  �صيعمل يف 

بدعم  وذلك  امل�صرتكة،  الأهداف  حتقيق 

ا�صتحداث  على  الرتكيز  املنظمة، يف  عمل 

العلمية  البحوث  على  املبنية  الرباهني 

يتعلق  وما  التمري�ش،  مهنة  جمال  يف 

الآمنة،  الإكلينيكية  واملمار�صة  بالتعليم 

الإكلينيكية،  املهارات  حت�صني  وكذلك 

للقابالت  الأ�صا�صية  الكفاءات  وترقية 

يف  التمري�صية  الرعاية  يقدمن  الالئي 

وحدات الرعاية ال�صحية الأولية. 

عطاطرة: فخورون بالتعاون مع جامعة البحرين يف اإطالق برامج نوعية

منظمة ال�سحة جتدد اعتماد كلية »العلوم ال�سحية« مركًزا تدريبًيا اإقليمًيا

غلق فوري حل�سانة مار�ست العنف جتاه الأطفال.. النيابة:

حب�ض عاملتني باإحدى دور ريا�ض الأطفال لإ�ساءة معاملة طفلة

د. لينا خنجي

�صّرحت رئي�ش نيابة ال�صرة والطفل 

باأن النيابة العامة تلقت بالًغا من مركز 

عاملة  قيام  يت�صمن  البديع  �صرطة 

بالعتداء  الأطفال  ريا�ش  دور  باإحدى 

على �صالمة ج�صم طفلة داخل الدار وقد 

ت�صويره  مت  قد  العتداء  ذلك  اأن  تبني 

مبعرفة عاملة اأخرى بذات الدار.

وقد با�صرت النيابة العامة التحقيق 

يف ذلك البالغ فور وروده فاطلعت على 

العتداء  لواقعة  امل�صجل  املرئي  املقطع 

العاملة  واإح�صار  ب�صبط  واأمرت 

الأخرى  العاملة  وكذلك  وا�صتجوبتها 

التي تولت ت�صوير الواقعة وواجهتهما 

باملقطع امل�صجل للواقعة وبالأدلة القائمة 

�صدهما فاعرتفا مبا ن�صب اليهما، واأمرت 

التحقيق،  احتياطًيا على ذمة  بحب�صهما 

احل�صانة  ترخي�ش  انتهاء  ثبوت  واإزاء 

واأن العاملني بها غري م�صرح لهم بالعمل 

يف هذا املجال فقد اأ�صدرت النيابة قراراً 

بغلق احل�صانة. كما كلفت مركز حماية 

الطفلة  حالة  ودرا�صة  ببحث  الطفل 

التحقيقات  املجني عليها، هذا ول زالت 

م�صتمرة لتقدمي املتهمتني وكل من تثبت 

م�صئوليته اجلنائية للمحاكمة.

والتعليم  الرتبية  وزارة  واأعلنت 

الدائم وامل�صتمر  التن�صيق  اأنه يف �صوء 

الداخلية،  ووزارة  العامة  النيابة  مع 

واإنفاًذا لقرار النائب العام، وانطالًقا من 

م�صوؤوليتها الرقابية يف ر�صد املخالفات 

اإجراءات،  من  جتاهها  يلزم  ما  واتخاذ 

تراخي�ش  لإدارة  تبني  ما  خلفية  وعلى 

من  بالوزارة  املبكر  التعليم  ومتابعة 

وجود خمالفات تت�صمن ممار�صة العنف 

جتاه الأطفال يف اإحدى احل�صانات، فقد 

الغلق  اإجراءات  باتخاذ  الوزارة  قامت 

خل�صت  ما  نتيجة  للح�صانة  الفوري 

اإليه من انعدام اأهلية عدد من منت�صبيها 

للقيام مب�صوؤولية واأمانة رعاية الأطفال 

والهتمام بهم.

والتعليم  الرتبية  وزارة  واأكدت 

اأنها كجهة تنظيمية ورقابية على كامل 

ح�صانات  من  املبكر  التعليم  قطاع 

اأهمية  تويل  فاإنها  اأطفال،  وريا�ش 

موؤ�ص�صات  قيام  من  للتحقق  ق�صوى 

التعليمية  بواجباتها  املبكر  التعليم 

والرتبوية وال�صحية على الوجه الأكمل 

واملقيمني،  املواطنني  اأكباد  فلذات  جتاه 

واأنها عرب التن�صيق امل�صتمر مع اجلهات 

يف  ت�صتمر  �صوف  املخت�صة  احلكومية 

وتتبع  ر�صد  يف  الرقابية  عملياتها 

مبا  ب�صاأنها،  الالزم  واتخاذ  املخالفات 

والرتقاء  املبكر  التعليم  تطوير  ي�صمن 

بجودة اأدائه.

اأفادت اإدارة الت�صال بوزارة الرتبية والتعليم اأن قطاع �صوؤون املدار�ش قد فتح 

تعر�ش  مفاده  الثالثة  باملنطقة  التعليمية  العمليات  اإدارة  تلقته  بالغ  حتقيقاً يف 

طالب مبدر�صة عايل البتدائية للبنني اإىل عقاب بدين من قبل اأحد اأع�صاء الهيئة 

التعليمية. واأو�صحت اإدارة الت�صال اأن اإجراءات التحقيق تتم وفق ما تن�ش عليه 

الالزم يف �صوء  اتخاذ  �صيجري  واأنه  املدنية،  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة 

نتائج التحقيق.

الرتبية: فتح حتقيق

 بتعّر�ض طالب اإىل عقاب بدين

 الرتبية: الف�سل من اخلدمة جراء 

ا�ستخدام  العقاب البدين جتاه الطلبة

ا�صتخدام  عقوبة  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأفادت 

اأو الإداريني �صواء  اأو البدين من قبل املعلمني  العقاب اللفظي 

اأو اخلا�صة جتاه الطلبة  يف املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية 

وذلك  الالزم،  التحقيق  اإجراء  بعد  اخلدمة  من  الف�صل  هي 

طبقاً لالئحة اجلزاءات املعتمدة من قبل جهاز اخلدمة املدنية 

بالن�صبة ملوظفي احلكومة وطبقاً لقانون التعليم اخلا�ش فيما 

يخ�ش املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة.

بني  تنمر  اأو  �صجار  باأنها  ت�صنف  التي  احلالت  واأما 

الطلبة فاإن الالئحة الطالبية امل�صلكية تعالج هذه ال�صلوكيات 

العام  نتائج  اإىل حجب  ت�صل  والتي  الطالبية  العقوبات  عرب 

الدرا�صي وال�صطب من �صجل التعليم النظامي واإحالة الطالب 

اإىل نظام تعليمي ل ي�صمح له بالختالط باأقرانه.

وبينت الوزارة اأن كل ما يردها من �صكاوى ب�صاأن ا�صتخدام 

عرب  معه  التعامل  يجري  العتداء  �صلوك  اأو  البدين  العقاب 

التحقق من �صحة  ت�صكيل جلان حتقيق خمت�صة تعمل على 

ال�صكوى ودقة مالب�صاتها والتو�صية بالقرارات الالزمة.

واأكدت الوزارة يف الوقت نف�صه اأنها حتافظ على حقوق 

اأي  مع  تتهاون  فال  املدار�ش  ومنت�صبي  املعلمني  وكرامة 

والإداري،  التعليمي  الكادر  قدر  من  حتط  طالبية  ممار�صات 

واأن العقوبات اخلا�صة باأي �صلوك غري قومي من قبل الطلبة 

حال  يف  التعليمية،  املوؤ�ص�صات  اأو  املدار�ش  منت�صبي  جتاه 

ثبوتها عرب جلان التحقيق، �صوف تنتهي بحرمان الطالب من 

امتيازات النظام التعليمي.
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جمل�س  رئي�صة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

العالقات  ت�صهده  الذي  املطرد  التطور  اأن  النواب 

الوطيدة بني مملكة البحرين و�صلطنة عمان، والتقارب 

وروابط  م�صرتكة  وروؤى  ثوابت  على  يرتكز  املتنامي 

بدعم  متجذرة، حتظى  تاريخية  وا�صرتاتيجية  اأخوية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  من  وم�صاندة 

ح�صرة  واأخيه  املعظم،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى 

�صاحب اجلاللة ال�صلطان هيثم بن طارق �صلطان عمان.

العمانية  البحرينية  العالقات  حجم  اإىل  واأ�صارت 

العميقة على مّر التاريخ، وما ت�صهده من روابط متينة 

ال�صقيقني،  و�صعبيهما  البلدين  بني  حمبة  واأوا�صر 

العمل  وم�صار  والقيمة،  الفاعلة  بال�صراكة  م�صيدة 

وامل�صري  املوقف  وحدة  من  ينطلق  والذي  الثنائي، 

امل�صرتك.

زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  و�صول  خالل  ذلك  جاء 

التنفيذية  اللجنة  رئي�صة  النواب  جمل�س  رئي�صة 

الربملاين  والوفد  البحرين  مبملكة  الربملانية  لل�صعبة 

املرافق للعا�صمة العمانية م�صقط على هام�س تروؤ�صها 

ال�صاد�س  الدوري  الجتماع  يف  امل�صارك  ال�صعبة  وفد 

والوطني  والنواب  ال�صورى  جمال�س  لروؤ�صاء  ع�صر 

 21 املوافق  الأربعاء  اليوم  انعقاده  واملقرر  والأمة، 

�صبتمرب اجلاري. 

زينل ترتاأ�س وفد ال�شعبة الربملانية يف 

اجتماع روؤ�شاء الربملانات اخلليجية مب�شقط

بن دينة و�شفرية �شريالنكا يبحثان 

التعاون يف جماالت البيئة والطاقة

النفط  وزير  دينة  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  اأكد 

مملكة  حر�س  املناخ  ل�صوؤون  اخلا�س  املبعوث  والبيئة 

البحرين على تعزيز �صبل التعاون مع جمهورية �صريالنكا 

اخلربات  تبادل  خالل  من  ال�صرتاكية  الدميقراطية 

والتجارب يف خمتلف املجالت البيئية واملناخية والطاقة 

املتجددة.

الدكتور حممد بن مبارك بن  ا�صتقبال  جاء ذلك خالل 

دينة وزير النفط والبيئة املبعوث اخلا�س ل�صوؤون املناخ 

�صريالنكا  جمهورية  �صفرية  �صارام  بريانغاين  لراديبا 

الدميقراطية ال�صرتاكية ال�صديقة لدى مملكة البحرين.

اعتزاز  عن  ال�صريالنكية  ال�صفرية  عربت  جانبها،  من 

البحرين،  مبملكة  تربطها  التي  ال�صداقة  بعالقات  بالدها 

يف  وا�صح  تطور  من  البحرين  مملكة  حققته  مبا  م�صيدة 

جمالت التنمية امل�صتدامة، متمنية حتقيق املزيد من التقدم 

والزدهار يف م�صتوى العالقات الثنائية مبا يعود بالنفع 

واخلري ل�صالح البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

اأكدت فوزية بنت عبد اهلل زينل رئي�صة جمل�س النواب 

ومثالً  والنفتاح  للتعاي�س  رمًزا  البحرين  مملكة  اأن 

ُيحتذى به يف ال�صالم بني خمتلف الأديان واملذاهب، وذلك 

بف�صل الروؤى ال�صديدة والقيادة احلكيمة حل�صرة �صاحب 

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

الذي ب�صط قيم ال�صالم وعززها يف اأو�صاط املجتمع املحلي.

والثابت  الرا�صخ  النهج  هو  ال�صالم  اأن  اإىل  واأ�صارت   

القاعدة  وهو  البحرين،  مملكة  يف  به  املعمول  الأ�صيل 

الأ�صل الذي من خالله ُتطلق املبادرات واخلطط احلكومية 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل، والذي ُين�صد 

اإىل  الرامية  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  خالله  من 

الوحدة واملحبة بني جميع من يعي�س على  اإر�صاء دعائم 

هذه الأر�س الطيبة.

جاء ذلك مبنا�صبة الحتفال باليوم الدويل لل�صالم الذي 

يوافق 21 �صبتمرب من كل عام، حيث اأكدت اأن ال�صتقرار 

الذي يلبي طموحات البلدان و�صعوبها ويعالج النزاعات 

وال�صراعات يف املنطقة ل يتحقق اإل بب�صط ال�صالم وجعله 

خياًرا ا�صرتاتيجياً، كما هو احلال يف مملكة البحرين التي 

عن  املُعربة  احل�صارية  ال�صالم  �صور  اأ�صمى  فيها  تتج�صد 

اأ�صالة ال�صعب البحريني وقيّمه الرفيعة.

ال�صامية  باملبادرات  النواب  جمل�س  رئي�صة  واأ�صادت 

جلاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه، كاإن�صاء مركز امللك 

جاللة  »كر�صي  وتد�صني  ال�صلمي،  للتعاي�س  العاملي  حمد 

ال�صلمي«  التعاي�س  ودرا�صات  الأديان  بني  للحوار  امللك 

تد�صني  عن  ف�صالً  باإيطاليا،  العريقة  �صابينزا  جامعة  يف 

حمد  امللك  ملركز  ال�صيرباين  ال�صالم  »برنامج  واإطالق 

للتعاي�س ال�صلمي« يف مدينة نيويورك بالوليات املتحدة، 

مما يعك�س الهتمام والرعاية التي توليها مملكة البحرين 

�صيا�صة  تر�صيخ  نحو  احلكيمة،  جاللته  قيادة  ظل  يف 

جزًء  متثل  والتي  الآخر،  وقبول  والتعاي�س  النفتاح 

مكانة  واإعالء  ال�صالم،  مبادئ  تعزيز  على  يرتكز  رئي�صًيا 

مملكة البحرين اإقليمًيا ودولًيا.

م�ؤكدة اأن اال�شتقرار ال يتحقق اإال بب�شط ال�شالم وجعله خياًرا ا�شرتاتيجًيا

زينـــل: البحريـــن اأمنــــ�ذج متميــــز يف ال�شـــالم والتعايـــ�س

اأن  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  ال�صالح  �صالح  بن  علي  اأكد 

والوئام  لل�صالم  ال�صامية  املبادئ  برت�صيخ  تلتزم  البحرين  مملكة 

ثابت  ملكي  نهج  وال�صعوب، ومت�صي وفق  الدول  والتعاي�س بني 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  من  حكيمة  بقيادة 

بناء  يدعم  الذي  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

وال�صعوب  الدول  الطيبة بني  ال�صرتاتيجية والعالقات  ال�صراكات 

التنمية  اأهداف  لتحقيق  امل�صتمرة  وامل�صاعي  اجلهود  مل�صاندة 

امل�صتدامة.

الطموحة من جاللة  والتطلعات  النبيلة  الروؤى  اأن  اإىل  ولفت 

املبادرات  العاملي تتجلى يف  ال�صالم  ا�صتقرار  املعظم ل�صمان  امللك 

الإن�صانية اخلالقة التي تقدمها البحرين لن�صر احلوار والت�صامح، 

وتاأكيد فاعلية الحتكام لقيم املودة والتقارب والتعاي�س ال�صلمي، 

الأخوة وال�صداقة بني  بناء عالقات  والإيجابي يف  املوؤثر  ودورها 

الذي  والتطور  التقدم  حتقيق  يف  ت�صهم  التي  وال�صعوب،  الدول 

ت�صعى له جميع الدول.

ويف ت�صريح له مبنا�صبة اليوم العاملي لل�صالم الذي حتتفي به 

دول العامل يف احلادي والع�صرين من �صهر �صبتمرب كل عام، اأعرب 

عن التقدير والثناء للجهود الرفيعة التي تبذلها احلكومة املوقرة، 

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، جلعل ال�صالم منهًجا وطنًيا وقاعدة 

اأ�صا�صية يف املبادرات التي تنفذها احلكومة للم�صي نحو مزيد من 

الإجناز يف امل�صرية التنموية ال�صاملة ململكة البحرين.

واأ�صــار ال�صالح اإىل اأن مملكة البحرين اأثبتــت عرب التاريخ 

واحلوار  للت�صامح  م�صيء  ومنــوذج  والوئام،  ال�صالم  بلد  اأنها 

والتعاي�س ال�صلمي، موؤكًدا اأن �صعب البحرين يت�صم باملودة واملحبة 

والحرتام، ويتكاتف ويتعا�صد لإبراز البحرين مملكة لل�صالم.

م�شرًيا اإىل دعم جاللته لبناء �شراكات ا�شرتاتيجية م�شاندة للتنمية امل�شتدامة.. ال�شالح:

البحرين ملتزمة بالنهج امللكي يف تر�شيخ مبادئ ال�شالم 

بن  طارق  الفريق  تراأ�س 

ح�صن احل�صن رئي�س الأمن العام، 

وفد وزارة الداخلية، امل�صارك يف 

اجتماع مديري الأمن العام بدول 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

العربية، الذي عقد يوم ام�س يف 

الريا�س.

العام يف  الأمن  رئي�س  ورفع 

كلمته التي األقاها خالل الجتماع 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

اإىل خادم احلرمني ال�صريفني وويل 

ال�صعودي  وال�صعب  الأمني  عهده 

الوطني،  اليوم  ال�صقيق مبنا�صبة 

الوطنية  اأنه يوم للعزة  مو�صًحا 

مل�صرية  وتقدير  اعتزاز  ومنا�صبة 

العطاء والإجناز وللدور الريادي 

العربية  للمملكة  واملحوري 

ا�صتقرار  يف  ال�صقيقة  ال�صعودية 

املنطقة ون�صرة الق�صايا العربية 

والإ�صالمية.

العام  الأمن  رئي�س  ونقل 

حتيات  الجتماع  يف  للم�صاركني 

ال�صيخ  اأول  الفريق  وتقدير 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد 

الطيبة  ومتنياته  الداخلية 

تعزيز  يف  والنجاح  بالتوفيق 

والتن�صيق  التعاون  م�صرية 

الأمني، لفًتا اإىل اأن تاأكيد اللحمة 

روابط  وتعزيز  اخلليجية 

جتمع  التي  التاريخية  الأخوة 

اأولوية رئي�صية يف  دول املجل�س 

انطالًقا  البحرين،  مملكة  نهج 

�صاحب  ح�صرة  توجيهات  من 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املعظم،  البالد  عاهل  خلفية  اآل 

ال�صمو  �صاحب  من  ومبتابعة 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء، وجت�صيًدا لوحدة الهدف 

وال�صالت  امل�صرتك  وامل�صري 

الوثيقة والثوابت اجلامعة للعمل 

اخلليجي.

املعطيات  اأن  واأو�صح 

والتحديات  والإقليمية  الأمنية 

واملتغريات املت�صارعة يف املحيط 

النهج  موا�صلة  تفر�س  اخلليجي 

ال�صتقرار  حلماية  امل�صرتك 

العامة  ال�صالمة  وتعزيز  الأمني 

ومواجهة التهديدات املحتملة، ما 

اجلاهزية  على  احلفاظ  يتطلب 

املفاهيم  وتوحيد  وال�صتعداد، 

املحيطة  املخاطر  كل  ملواجهة 

وحماية مقدرات ومكت�صبات دول 

املجل�س، لفًتا اإىل اأهمية موا�صلة 

التمارين  جمال  يف  التعاون 

ا�صهامات  من  لها  ملا  امل�صرتكة 

والتجارب  اخلربات  تطوير  يف 

اخلليجي،  الأمني  العمل  وتعزيز 

الأمن  على  اإيجاًبا  ينعك�س  مبا 

وال�صتقرار الإقليمي.

تبادل خربات مكافحة اجلرمية املنظمة وق�شايا االحتيال.. احل�شن:

احلفاظ على اجلاهزية �شرورة تفر�شها التحديات يف حميط اخلليج

 اأكدت اأن م�ؤمتر االأورام امتداد لتفعيل ت��شيات اخلطة اخلليجية.. ال�شلمان:

البحرين رائدة يف عالج االأورام وعالجنا مياثل كربيات مراكز العامل
خديجة العرادي: 

ك�صفت امل�صت�صفيات احلكومية عن تفا�صيل موؤمتر الأورام 

والرعاية التلطيفية الذي �صيقام يف مملكة البحرين يومي 5 و6 

نوفمرب القادم 2022 حتت رعاية الفريق طبيب ال�صيخ حممد 

بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة، وذلك خالل 

املوؤمتر ال�صحايف اخلا�س الذي عقد يف فندق اخلليج بح�صور 

وا�صع، حيث �صيقام املوؤمتر بتنظيم من امل�صت�صفيات احلكومية 

بالتعاون مع اأديوكي�صن بال�س.

جميلة  الدكتورة  من  كل  ال�صحفي  باملوؤمتر  وحتدثت 

بامل�صت�صفيات  الطبية  للخدمات  العام  الرئي�س  ال�صلمان 

باأعمال رئي�س ق�صم  القائم  الهرمي  احلكومية والدكتور ح�صني 

عائ�صة  والدكتورة  احلكومية  بامل�صت�صفيات  العامة  العالقات 

ال�صندي  مها  والدكتورة  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  زمان 

اأخ�صائية طب الأورام مبجمع ال�صلمانية الطبي.

مملكة  ا�صت�صافة  اأن  ال�صلمان  جميلة  اكدت  جانبها  من 

يتمتع  ما  يج�صد  التلطيفية  والرعاية  الأورام  ملوؤمتر  البحرين 

به املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة من رعاية واهتمام من 

لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املعظم، ومتابعة م�صتمرة من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

وجعل مملكة البحرين قبلة ل�صت�صافة الأحداث العاملية الكربى 

يف اجلانب الطبي بعد اأن �صهدت اململكة ا�صت�صافة مميزة للعديد 

من املوؤمترات الطبية التي �صلطت ال�صوء على مملكة البحرين 

امتداًدا  ال�صت�صافة  هذه  وتاأتي  كما  حققتها.  التي  واملكت�صبات 

لتفعيل تو�صيات اخلطة اخلليجية ملكافحة ال�صرطان 2016-

2025 واحلد من اعبائه واملنبثقة من منظمة ال�صحة العاملية 

والوكالة الدولية لأبحاث ال�صرطان.

اأن هناك مكا�صب عديدة �صتجنيها مملكة  وذكرت ال�صلمان 

�صيكون  بل  املوؤمتر،  ا�صت�صافة  ناحية  من  فقط  لي�س  البحرين 

والدول  البحرين  مملكة  بني  اخلربات  لتبادل  فر�صة  املوؤمتر 

العاملية  اخلارطة  على  اململكة  و�صع  اإىل  اإ�صافة  امل�صاركة، 

فر�صة  �صيكون  كما  الكربى،  املوؤمترات  احت�صان  يف  الطبية 

لبحث التطورات التي �صهدها العامل يف جمال الأورام والرعاية 

التلطيفية، حيث حتر�س مملكة البحرين على اكت�صاب اخلربات 

عرب م�صاركة اخلرباء يف خمتلف املحافل الدولية.

يف  تكمن  املوؤمترات  اأهمية  فاإن  احلال  هو  »كما  وقالت: 

اأنها تعطي فر�صة للتكامل بني دول املنطقة يف املجال ال�صحي 

اخلدمات  جودة  وحت�صني  املوحد  وال�صراء  الذاتي  والكتفاء 

جتارب  من  وال�صتفادة  اخلربات  تبادل  خالل  من  الطبية 

الآخرين وخا�صة دول خلليج والتقييم املتبادل بينها بالإ�صافة 

اىل التعاون يف جمال تدريب الأطباء«.

اجلهود  مع  يتما�صى  املوؤمتر  هذا  تنظيم  »اإن  وتابعت: 

حت�صني  خالل  من  العالجية  ال�صياحة  تعزيز  نحو  املن�صبة 

جودة اخلدمات املقدمة وت�صليط ال�صوء على جتربة البحرين 

معتمد  كمركز  البحرين  مملكة  مكانة  لتدعيم  املجال،  هذا  يف 

ا  ومتميز لتقدمي اخلدمات الطبية مبختلف م�صتوياتها خ�صو�صً

ال�صحية  املوؤ�ص�صات  بكافة  للعالج  متقدمة  مراكز  تواجد  مع 

احلكومية واخلا�صة«.

واكدت ال�صلمان يف ردها على �صوؤال لـ»الأيام« باأن مملكة 

البحرين رائدة يف عالج الأورام ال�صرطانية واأن العالج املقدم 

فيها مماثل لأكرب مراكز عالج ال�صرطان باملنطقة العربية ودول 

العامل، وذلك من خالل الدور الريادي املهم الذي يقوم به مركز 

البحرين لالأورام التابع مل�صت�صفى امللك حمد اجلامعي يف تطوير 

م�صتوى خدمات عالج اأمرا�س ال�صرطان بالإ�صعاع، اإ�صافًة اإىل 

ا�صتخدام الأ�صعة يف ت�صخي�س الأمرا�س ال�صرطانية بالتن�صيق 

باقي  مع  امل�صرتك  والعمل  ال�صحة  وزارة  مع  والتعاون 

املعنية يف دول جمل�س  البحرين واجلهات  م�صت�صفيات مملكة 

مكافحة  يف  وامل�صاهمة  اجلهود  لتوحيد  اخلليجي  التعاون 

مر�س ال�صرطان على امل�صتوى املحلي والإقليمي والعاملي.

التي  املحاور  اأبرز  زمان  عائ�صة  الدكتورة  وا�صتعر�صت 

مع  بالتن�صيق  حر�صنا  »لقد  قالت:  حيث  املوؤمتر،  �صي�صهدها 

الأورام  اأمرا�س  الرتكيز على  يتم  اأن  للموؤمتر  املنظمة  ال�صركة 

الإن�صان،  التي ي�صاب بها  الأزمات  التلطيفية يف ظل  والرعاية 

حيث و�صل العلم الطبي اإىل م�صتويات متقدمة يف حتقيق العديد 

من العالجات التي اأ�صهمت يف تقليل ال�صابات وهذا ما �صي�صلط 

املتطورة  العلمية  الأبحاث  خالل  من  املوؤمتر  يف  ال�صوء  عليه 

التي �صيتم مناق�صتها يف املوؤمتر، عالوة على اأن املوؤمتر �صي�صهد 

حما�صرات نظرية وعملية �صت�صهم يف حتقيق اأهداف عديدة«.

بعنوان  مو�صح  هو  كما  ت�صمل  املوؤمتر  »حماور  واأ�صافت 

املوؤمتر )�صد الثغرات اأن وجدت يف اخلدمات والرعاية الطبية 

املقدمة ملر�صى الأورام وامرا�س الدم( مبا ي�صمن توفري اأجود 

الدولية(  املعايري  ح�صب  للمر�صى  ال�صحية  الرعاية  خدمات 

الأمر الذي يحتم ت�صليط ال�صوء على اخلدمات املقدمة لهذه الفئة 

عوامل  ودرا�صة  املبكر  والك�صف  الوقاية  من حيث  املر�صى  من 

اأو  البيئية  اأو  الوراثية  بالأ�صباب  يتعلق  ما  �صواء  الختطار 

اأمناط احلياة ملثل هذه الأمرا�س وذلك للحد منها وتوفرياأحدث 

اأحدث �صبل  اإىل مناق�صة  بالإ�صافة  الدقيق،  الت�صخي�س  و�صائل 

العالج وكيفية تطويرها بالإ�صافة اإىل دور التجارب ال�صريرية 

لكل  الأن�صب  العالج  حتديد  يف  اجلينية  والب�صمة  احليوي 

مري�س.

كما و�صوف يت�صمن املوؤمتر ت�صليط ال�صوء على دور املركز 

مملكة  اتبعتها  التي  واخلطوات  ال�صرطان  ملكافحة  اخلليجي 

البحرين لتفعيل اخلطة اخلليجية ملكافحة ال�صرطان 2016-

2025 واإح�صائيات ال�صرطان.

املنظمة  اللجنة  اأن  ك�صفت  املوؤمتر،  يف  املحا�صرين  وعن 

املوؤمتر،  يف  للم�صاركة  وامل�صت�صارين  اخلرباء  اأف�صل  اختارت 

وخارج  داخل  من  اخلرباء  من  نخبة  م�صاركة  �صي�صهد  حيث 

اململكة  من  خرباء  م�صاركة  �صي�صهد  حيث  البحرين،  مملكة 

الدول  والكويت وعدد من  والأردن وم�صر  ال�صعودية  العربية 

الأوروبية الرائدة يف هذا املجال وغريهم من الدول.

امل�صت�صفيات  حر�س  الهرمي  ح�صني  الدكتور  وا�صتعر�س 

الفريق طبيب  رعاية  املوؤمتر حتت  فكرة  تبني  احلكومية على 

ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة 

احلكومية،  امل�صت�صفيات  اأمناء  جملـ�س  روؤية  مع  ومتا�صيــًا 

ا  وقال: »بداأ العداد لهــذا املوؤتــمر من �صهر مايو 2022 حر�صً

على اأن يحــظى املوؤتــمر باملكانة املرجوة منه وبالدور املطلوب 

من اإقامته«.

علي بن �صالح ال�صالح
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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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نورة املن�سوري

اأ�سطر النون 

ف�تورة الكهرب�ء وامل�ء تراكمت

 على اأبن�ء �سقيقي املتوّفى

»والدهم«  �صقيقي  ُتويف  ر،  ق�صّ اأطفال  ثالثة  عّمة  اأنا 

بفريو�س  اإ�صابتهما  بعد  »والدتهم«  وزوجته  موؤخًرا 

طرف  من  جديهم  اإىل  اإر�صالهم  مت  حينها  ومن  كورونا، 

مهجوًرا  بيتهم  وبقي  العربية  الدول  اإحدى  اإىل  والدتهم 

العام  هذا  ح�صورًيا  �صتكون  الدرا�صة  وكون  حينها،  من 

املنزل  ترتيب  اإعادة  وبعد  اأيام،  بعد  للدرا�صة  ف�صيعودون 

اكت�صفنا اأن خدمة الكهرباء واملاء مقطوعة، وبعد املراجعة 

بقيمة  املنزل  فاتورة  على  م�صتحًقا  مبلًغا  هناك  اأن  ات�صح 

اأنا�صد  املنرب  هذا  من  واأنا  بحرينًيا!  ديناًرا   1،382،730

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، مل�صاعدتي 

مبنزلهم  ال�صكن  من  ليتمكنوا  الأطفال  هوؤلء  رعاية  يف 

والنتظام باملدر�صة، من خالل اإعادة التيار الكهربائي واملاء 

لهم واحل�صول على الدعم كونهم بحرينيني.

البي�ن�ت لدى املحرر

الفل�سفة امللكية الدبلوم��سية

�صاحب  ح�صرة  ل�صيدي  امللكية  الر�ؤية  ر�صخت 

مبادئ  �رعاه  اهلل  حفظه  املعظم  امللك  اجلاللة 

القيم  على  ترتكز  التي  البحرينية  الدبلوما�صية 

�ال�صالم  �االحرتام  كالت�صامح  االأ�صيلة  البحرينية 

�ح�صن  الد�ل  �صيادة  احرتام  على  حتر�ص  �التي 

�الد�يل  االإقليمي  �ال�صالم  االأمن  �تر�صيخ  اجلوار 

�العربية  ال�صقيقة  الد�ل  مع  العالقات  �توثيق 

�ال�صديقة.

قبل عدة اأيام، التقينا ب�صعادة الدكتور عبداللطيف 

بن را�صد الزياين �زير اخلارجية يف لقاء مفتوح مع عدد 

من كتاب الراأي يف ال�صحافة املحلية، �حتدث �صعادته 

خالل اللقاء باإ�صهاب حول اأهم االحداث الدبلوما�صية 

التي حدثت يف االأيام املا�صية �التي �صارك بها جاللة 

امللك املعظم، �قد اأ�صهمت تلك التحركات الدبلوما�صية 

يف اإك�صاب مملكة البحرين التقدير �االحرتام �الثقة 

على ال�صعيد العاملي �االإقليمي �ذلك بف�صل مواقف 

تعزز  �التي  الرا�صخة  الدبلوما�صية  �حنكته  جاللته 

دائًما د�ر اململكة �تاأثريها يف املنطقة.

اخلطابات  خالل  من  جاللته  حر�ص  �لطاملا 

امللكية ال�صامية يف املحافل الد�لية �العاملية �الوطنية 

بني  �تعزيزها  الثنائي  التعا�ن  ركائز  تثبيت  على 

�االعتدال  الثابتة  املواقف  على  الثقة  �بناء  الد�ل 

البيئة  لتوفري  �ال�صعي  الهادئة  �الدبلوما�صية 

امل�صاركات  يف  �صيما  �ال  امل�صتدامة،  �التنمية  االأمنة 

الدبلوما�صية التي يقوم بها جاللته، �ال تقف عند ذلك 

مل�صتجدات  املتابعة  بعدها  من  تتم  بل  �ح�صب  احلد 

ال�صعيد  على  �صواء  �القمم  املوؤمترات  به  اأ��صت  ما 

قبل  من  العاملي،  ا�  اخلليجي  ال�صعيد  ا�  املحلي 

�صيدي �صاحب ال�صمو امللكي �يل العهد االأمني �ذلك 

على  املوقرة  احلكومة  �حر�ص  جاللته  بتوجيهات 

حتقيق تطلعات جاللته.

الدبلوما�صية  لالحداث  جاللته  م�صاركة  فلدى   

االأخرية �التي ال ي�صعها الو�صف ا� املناق�صة يف مقال 

�احد فاإننا جندها مادة متكاملة لتخ�صع الأ�صا�صيات 

التحليل االإعالمي الذي يعد د�ًرا ا�صا�صيًا لكتاب الراأي 

الوطنيني الذين با�صتطاعتهم حتليل املوقف ال�صيا�صي 

التحركات  الدبلوما�صي ب�صكل �ا�صح، فمثل هذه  ا� 

تبني مدى حر�ص �اهتمام جاللته بامل�صلحة امل�صرتكة 

امل�صري  ذات  بهم  يجمعنا  �التي  العربية  للد�ل 

هي  بل  دبلوما�صيًا  موقًفا  اأقل  مل  الد�لية،  �امل�صالح 

بالفعل فل�صفة ملكية ر�صينة منذ تويل جاللته مقاليد 

ملا  الدبلوما�صية  حتركاته  يف  ن�صهد  �نحن  احلكم 

الد�لية  الدبلوما�صية  يف  �طنية  خربة  من  به  يتمتع 

�ر�صانته  اجلليل  الفكر  حنكة  بد�رها  ت�صف  �التي 

لدى جاللته حفظه اهلل �رعاه.

فاإنه  االإعالمي  التحليل  الأ�صا�صيات  �باالإ�صارة 

يرتكز على اأ�صا�صيات حمددة يف مناهج البحث العلمي، 

اأحد  اتفق مع  انا  التحليلي، �لذلك  املجال  خا�صة يف 

ا�صتح�صان  القى  �قد  املقرتح  هذا  قدم  الذي  الكتاب 

االإعالمي  التحليل  لنا  يت�صنى  �لكي  الوزير،  معايل 

نخ�صع  اأن  بد  ال  �الر�صني  املتكامل  الدبلوما�صي 

لد�رات متخ�ص�صة يف عملية التحليل االإعالمي على 

�زارة  �باإ�صراف  االخت�صا�ص  ذ�ي  االأكادمييني  يد 

الوطني  للد�ر  ا�صتكمااًل  �ذلك  البحرينية،  اخلارجية 

الذي نحر�ص عليه �ن�صعى لتحقيقه من خالل اأقالمنا 

الوطنية �صواء على ال�صعيد املحلي ا� الد�يل �العاملي.

اإىل وزير �سوؤون الكهرب�ء وامل�ء.. اأريد حاًل مل�سكلتي

قبل �صنة جرى اتفاق بيني وبني هيئة الكهرباء واملاء، 

لر�صوم  املتاأخرة  املبالغ  لدفع  ت�صوية  املحكمة، على  عرب 

الكهرباء واملاء، ومتت الت�صوية، ومنذ توقيعها اإىل اليوم 

مل اأتخلف عن دفع اأي ق�صط. 

وقبل هذه الت�صوية قامت املحكمة با�صدار اأمر بتجميد 

ح�صابي البنكي وتعطيل معامالتي احلكومية، وذلك بناء 

على خطاب من املحامي املوكل من جانب هيئة الكهرباء 

واملاء. ولكن بعد تفعيل ومبا�صرة الت�صوية مت رفع هذه 

اإجراء  باأن  اأ�صهر تفاجاأت  انني وبعد عدة  اإل  الجراءات، 

وذلك  املرور،  اإدارة  يف  �صارًيا  زال  ما  املعامالت  تعطيل 

للم�صرتي  مركبتي  ا�صم  حتويل  باإجراءات  قمت  حينما 

اجلديد. وقد مت اإخباري حينها من قبل موظف املرور باأنه 

ل ميكنني اإمتام الإجراءات ب�صبب وجود ا�صمي على قائمة 

»احلظر« بطلب من املحكمة. 

ما حدث،  �صبب  لأ�صتف�صر عن  للهيئة  بعدها  وذهبت 

املحكمة  املعني مبخاطبة  املحامي هو  اإن مكتب  فقيل يل 

وعليه  اإليه.  الذهاب  علّي  واإن  احلظر،  اإجراءات  لرفع 

بيد  الأمر  اإن  قال  بدوره  الذي  املحامي  مكتب  اإىل  ذهبت 

اإليه  تر�صل  اأن  اأولً  عليها  اإن  اإذ  واملاء،  الكهرباء  هيئة 

خطاباً يخّوله مبخاطبة املحكمة لرفع احلظر، وطلب مني 

العودة اإىل الهيئة والتحدث اإليهم ب�صرورة اإر�صال خطاب 

الهيئة،  اإىل  اأخرى  مرة  عدت  وبدوري،  اأولً.  للمكتب 

الأمر  اأن  واأ�صافوا  ال�صابق،  الكالم  اأعادوا علّي  وبدورهم 

عليه  واأن  املحامي،  مكتب  اإىل  خطاب  اإر�صال  يتطلب  ل 

مبا�صرة الإجراءات دون الرجوع اإىل الهيئة. 

اأتنقل  �صنة،  حوايل  من  منذ  احلال  هذا  على  اأنا  وها 

بني هيئة الكهرباء واملاء ومكتب املحامي، اأبحث عن حل 

مل�صكلتي، ولكن مل اأجد!

واملاء  الكهرباء  �صوؤون  وزير  اأنا�صد  املنرب،  هذا  ومن 

بتوجيه امل�صوؤولني لإنهاء معاناتي التي ا�صتمرت حوايل 

�صنة وعّطلت الكثري من اأعمايل.

 البي�ن�ت لدى املحرر

مل�ذا ل يتم توفري م�سخة الأن�سولني ملر�سى ال�سكري النوع الأول؟

مبا  كامل  علم  على  ال�صحة  وزارة  اأن  نعتقد 

يتعّر�س له مر�صى ال�صكري من نوبات هبوط وارتفاع 

اأنها قد تتكرر لهم  الدم، وتعلم  ال�صكري يف  مب�صتوى 

مرات عديدة يف اليوم الواحد، وتعلم بتاأثريات املر�س 

الكليتني والكبد واملناعة  امل�صتقبلية خطرية جًدا على 

يعانون  اأنهم  وتعلم  املري�س،  واأع�صاء  والب�صر 

الف�صل  اإىل  توؤدي  قد  التي  امل�صاعفات  تلك  من  كثرًيا 

الأع�صاء،  بع�س  وبرت  العني  �صبكية  واعتالل  الكلوي 

النوبات  تلك  تهدد  الأحايني  من  كثري  يف  اأنهم  وتعلم 

وامل�صاعفات حياتهم اإذا ما اأ�صابتهم يف بع�س الأماكن 

حقيقة  من  التاأكد  فيها  ي�صتطيعون  ل  التي  احلرجة 

م�صتوى  هبوط  بني  الأعرا�س  بع�س  لأن  فيه،  هم  ما 

ال�صكري يف الدم وارتفاعه مت�صابه، وكل منهما يحتاج 

اإىل تعامل خا�س لتفادي خطورته على حياتهم. وقد 

ال�صكري  الت�صنيف احلايل ملر�س  اأن  اإىل  البحث  اأ�صار 

توؤدي  اأخرى  ت�صنيفات  هناك  واأن  الدقة،  اإىل  يفتقر 

مر�س  اإن  حديثة  درا�صة  قالت  كما  اأف�صل،  نتائج  اإىل 

ميكن  خمتلفة  اأنواع  خم�صة  على  ينطوي  ال�صكري 

عالج كل منها بطريقة خمتلفة عن الأخرى.

يف  ال�صطرابات  ال�صكري،  مر�س  عن  وال�صائع 

الأوىل  الفئة  اإىل  ينق�صم  اأنه  الدم،  يف  ال�صكر  ن�صبة 

والفئة الثانية، لكن باحثني من ال�صويد وفنلندا يرون 

هو  عما  املر�س  لهذا  تعقيًدا  اأكرث  �صورة  هناك  اأن 

اأنواع داء ال�صكري، ويف  اإذ اكت�صفوا املزيد من  �صائع، 

طريقهم اإىل بداية ع�صر جديد لعالجه وحتديد طريقة 

عالج خا�صة بكل مري�س.

اإليه  تو�صل  الذي  الكت�صاف  اإن  خرباء  وقال 

مر�س  لعالج  اأف�صل  مب�صتقبل  يب�ّصر  الباحثون 

لن  اجلديدة  العالج  طرق  اإىل  التحّول  لكن  ال�صكري، 

يكون يف وقت قريب.

م�صتجدات  بكل  اأكيد  علم  على  ال�صحة  فوزارة 

اأثر  من  تقلل  التي  احللول  ولديها  ال�صكري،  مر�س 

م�صاعفاته على حياة املر�صى، واأن الرتابة يف العالج 

مل�صاعفات  ال�صكري  مري�س  تعّر�س  من  تزيد  قد 

املواطنني  اآلف  اأن  وتعلم  عقباها،  ُيحمد  ل  عك�صية 

يعانون من مر�س ال�صكري، وتعلم اأن امل�صابني به من 

لن  هنا  بها،  ي�صتهان  ل  كبرية  ن�صبة  الأطفال ميثلون 

التي  املر�س،  لهذا  الوراثية  الأ�صباب غري  نتحدث عن 

رمبا تنتج من اأخطاء طبية ل قدر اهلل، ولكننا ما نقوله 

كان  هل  املو�صوع،  هذا  مع  الوزارة  بتعامل  يتعلق 

باإجراء  قامت  هل  ل؟  اأم  الطبية  اهتماماتها  �صمن  من 

اأبناء  بني  ال�صائع  املر�س  لهذا  معمقة  علمية  درا�صات 

خالل  من  حقيقية  نتائج  اإىل  تو�صلت  هل  البحرين؟ 

قوله  اأردت  ما  وجدت؟  اأن  والدرا�صات  البحوث  تلك 

م�صخات  توفري  باإمكانها  الوزارة  اأن  املجال؛  هذا  يف 

الأن�صولني  �صخ  لتاأمني  ال�صكري  ملر�صى  لالأن�صولني 

به  امل�صابني  وحماية  له،  حاجتهم  وقت  يف  لهم 

وقت،  اأي  يف  ت�صيبهم  قد  خطرية  م�صاعفات  اأي  من 

القدرة  لهم  لي�س  املر�صى  غالبية  اأن  الوزارة  وتعلم 

املالية لتوفري م�صخة الأن�صولني لأنف�صهم، وكما تعلم 

اأن  نعتقد  جًدا.  املرتفع  �صعرها  ذلك  يف  ال�صبب  اأن 

ال�صحة من واجباتها توفري اأف�صل العالجات والطرق 

اإذا  ال�صكري.  بداء  امل�صاب  للمواطن  للعالج  امل�صاعدة 

ما ُوجدت الإرادة فلن يكون توفريها بالأمر ال�صعب، 

ل مراكز الأبحاث الطبية العاملية اإىل عالج  حلني تو�صّ

الأمرا�س  من  فكثري  الب�صرية،  تفيد  للمر�س  ناجع 

ل العلماء اإىل عالجات لها، وحققت نتائج  املزمنة تو�صّ

اأن هناك  مذهلة، ومن متابعاتنا ملر�س ال�صكري راأينا 

ل اأ�صحابها اإىل عالج لهذا  حماولت علمية رائعة تو�صّ

ال�صت�صاريني  اأحد  بذلك  اأخربنا  وقد  اخلطري،  املر�س 

البارزين يف البحرين، ولكن هذا النوع من العالج ل 

يحتاج  وهذا  طبًيا،  اإجازته  بعد  اإل  ا�صتخدامه  ميكن 

عاملًيا  لعتماده  ال�صحة  وزارة  من  حثيث  �صعي  اإىل 

من  وطبية  علمية  وكفاءات  قدرات  لدينا  للبحرين. 

بكل  جمهزة  اأبحاث  مراكز  لها  يوفر  لو  الوطن  اأبناء 

وُتفّرغ  كامالً،  املجال  لها  وُيف�صح  الالزمة،  متطلباتها 

لإجراء البحوث والدرا�صات الطبية والعلمية، لأثبتوا 

العقلية  اإمكاناتهم  يف  يقلون  ل  اأنهم  اأجمع  للعامل 

ال�صحة  فوزارة  العامل،  دول  جميع  يف  اأقرانهم  عن 

والعلمية  الطبية  القدرات  بتنمية  املعنية  واجلهات 

اجلانب  بهذا  النهو�س  البحرينيني مبقدورها  لالأطباء 

بعني  املطلب  هذا  ال�صحة  وزارة  تاأخذ  اأن  ناأمل  املهم. 

واملواطن،  للوطن  كربى  فائدة  من  فيه  ملا  الهتمام، 

والعمل حالًيا على توفري م�صخات الأن�صولني ملر�صى 

قلق  دون  من  ليعي�صوا  الأول،  النوع  من  ال�صكري 

يطلبه  ما  اأن  الوزارة  تعلم  حياتهم.  على  خوف  ول 

فهو  عليها،  م�صتحيالً  توفريه  لي�س  ال�صكري  مر�صى 

�صوء،  كل  من  املر�صى  جميع  اهلل  حفظ  متناولها.  يف 

يف  والعالج  الطبية  اخلدمات  لتنمية  ال�صاعني  ووفق 

بلدنا احلبيب.

�سلم�ن عبدالـله

�س�حب العظمة.. يف عهدك البحرين تزخر ب�لإجن�زات 

برناجمه  ُيعد  مر�صح  كل  وبداأ  التناف�س،  بداأ 

النتخابي يف ظاهرة ح�صارية تنم عن وعي جماهريي 

�صعبي لال�صتحقاق وال�صتعداد لذلك احلدث الدميقراطي 

رّبان  برعاية وباهتمام وبتوجيه من  املنطقة  املهم يف 

ثقافة  موؤ�ص�س  الديقراطية  التحولت  �صانع  ال�صفينة 

البناء والتنمية والوعي اجلماهريي.

ل�صعب  اإمكاناته وجهوده  كل  ي�صّخر  قائٌد خمل�ٌس 

عظيم، اإنه �صاحب اجلاللة امللك املعظم حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه، �صّباق 

وتنمية  وتوعية  بناء  يف  ت�صهم  التي  لالأحداث  دائًما 

البحريني  الإن�صان  بدا  الزاهر  عهده  ويف  الإن�صان، 

الأنظمة  وتاأ�صي�س  وبناء  ر�صم  يف  ي�صارك  فخر  بكل 

م�صرق  غد  مالمح  رفد  يف  ت�صهم  التي  الت�صريعية 

التناف�س  ولعّل  البحريني،  لالإن�صان  زاهر،  وم�صتقبل 

النواب  اليوم لالنخراط يف الرت�صح لع�صوية جمل�س 

انتهجها  التي  الإ�صالحات  اأهم  اأحد  البلدي  واملجل�س 

�صاحب اجلاللة امللك املعظم حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين، وها هي الأيام تقرتب لالنتخابات 

الت�صريعية للف�صل الت�صريعي اخلام�س لتوا�صل م�صرية 

الربملانية  الريادة  من  عاًما   16 جتربة  بعد  النجاح، 

اأكرث  �صتكون   2022 انتخابات  ان  �صك  ل  والبلدية. 

جناًحا، ولها دور متميز م�صتقبالً بعد النجاح لدورات 

وجناحها  اأهميتها  اأثبتت  والتي  ال�صابقة،  النتخابية 

اليوم ت�صتمر وبداأ  انتخابية، وها هي  يف عدة دورات 

يف  اإعالمية  اأ�صداء  و�صط  لها،  والتح�صري  الإعداد 

الإخبارية واملحللني  الإعالم والقنوات  خمتلف و�صاٸل 

واملراقبني الدوليني، اإنه فعالً حدث مرتقب مهم بالن�صبة 

للمتابعني والذي فعالً يحظى برعاية �صامية واهتمام 

بذلك  البحريني  املواطن  بالغ من لدن جاللته؛ لري�صم 

احلدث املهم تواجده يف اخلريطة الدولية ب�صكل بارز 

وح�صور له األقه واأهميته يف املحافل الدولية املختلفة.

ها هي املجال�س البحرينية بداأت ت�صتعيد عافيتها 

يتمثل يف  مهم  زخم  له  بحدث  كورونا(  )جائحة  بعد 

مناق�صة ومداولة ذلك احلدث النتخابي املهم وفعالياته 

وتناف�س  وحوارات  مهم  ح�صور  لرت�صم  املختلفة 

انتخابي و�صط م�صاركة ل�صباب واملراأة ورجال البحرين 

فكل  للم�صاركة،  متعط�س  الكل  اجلهات،  خمتلف  من 

مواطن ومواطنة له حّق الرت�صح والنتخاب والختيار 

من  القادمة  ملرحلة  العمل  لأجل  ميثله  من  وتر�صيح 

البلدية،  واملجال�س  النواب  جمل�صي  اأروقة  داخل 

مبباركة �صعبية واهتمام بالغ من �صاحب العظمة امللك 

البحرين  ملك مملكة  اآل خليفة  بن عي�صى  املفدى حمد 

حفظه اهلل ورعاه.
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»شاملة الضريبة«
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 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
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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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 ولي العهد رئيس الوزراء 
يعود إلى أرض الوطن

انطالق السباق األول في الموسم الجديدة 3 مارس

البحرين تستضيف افتتاحية »الفورموال1« 
أعل��ن االتح��اد الدولي للس��يارات أن المجلس 
العالمي لرياضة السيارات قد وافق على تقويم 
بطولة العالم للفورموال1 لعام 2023، والذي 
حدد اس��تضافة حلبة البحرين الدولية لسباق 
جائزة البحرين الكبرى للفورموال1 كافتتاحية 

للموسم.
وس��ينطلق س��باق جائزة البحرين الكبرى في 
الفترة من 3 حتى 5 مارس 2023، وس��يكون 
الس��باق الخامس الذي تتشرف حلبة البحرين 
افتتاحي��ة.  كجول��ة  باس��تضافته  الدولي��ة 
وسيش��هد س��باق جائ��زة البحري��ن الكب��رى 
للفورموال 1 للعام المقبل نس��خته التاس��عة 
عشرة والسباق العاشر تحت األضواء الكاشفة 
األكث��ر حداثة ف��ي حلب��ة البحري��ن الدولية. 
وتس��تضيف الفورم��وال1 ع��ددًا قياس��يًا من 
الس��باقات يبلغ 24 س��باقًا، مع بداية الموسم 
في البحرين والشرق األوسط وذلك مع انطالق 
الجولة الثانية في المملكة العربية السعودية 

بعد أسبوعين. 

»التربية« تحقق في تعرض طالب لعقاب بدني بـ»عالي االبتدائية«

غلق روضة وحبس عاملتين لالعتداء على طفلة
صرحت رئيسة نيابة األسرة والطفل أن النيابة العامة 
تلقت بالغًا من مركز شرطة البديع يتضمن قيام عاملة 
بإحدى دور رياض األطفال باالعتداء على سالمة جسم 
طفلة حيث أمرت بغلق الحضانة واس��تجوبت العاملة 
وكذلك اس��تجوبت العاملة التي صورت الواقعة. وقد 
اعترفت��ا بما نس��ب إليهما، وأمرت النيابة بحبس��هما 

احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وف��ي واقع��ة أخ��رى، أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعليم 
طال��ب  تع��رض  مف��اده  ب��الغ  ف��ي  تحقي��ق  فت��ح 

عق��اب  إل��ى  للبني��ن  االبتدائي��ة  عال��ي  بمدرس��ة 
 بدن��ي م��ن قب��ل أح��د أعض��اء الهيئ��ة التعليمي��ة.

إل��ى ذل��ك أك��دت التربية ف��ي بي��ان أن »الفصل من 
 الخدمة« هو جزاء استخدام العقاب البدني تجاه الطلبة. 
وكانت وسائل التواصل االجتماعي قد ضجت بمقطعي 
فيدي��و األول لعامل��ة ف��ي روضة تض��رب طفلة وهي 
تص��رخ عليها »اال تس��تطيعين الجل��وس في الصف«، 
واآلخ��ر يظهر ب��دن طالب مص��اب بآثار ض��رب قالت 

مصورته إنه نتيجة »اعتداء معلم«. صورة تداولتها مواقع التواصل لحادثة 
االعتداء على طالب بمدرسة عالي

 CBRE عطاء« تعّين« 
 مديرًا ومستشارًا 
Once Mall لتأجير

 األمن اإليراني يقتل 3 طلبة 
 في احتجاجات على حادثة مهسا

أعلن محافظ كردس��تان اإليرانية، إس��ماعيل 
زارعي كوش��ا، أمس الثالثاء ع��ن مقتل ثالثة 
قتلوا في االحتجاجات المن��ددة بمقتل الفتاة 
الكردية مهس��ا أميني على يد شرطة األخالق. 
في األثناء، أفاد ناشطون بخروج احتجاجات في 
طهران تحت شعار »ليرحل الماللي«، مشيرين 
إلى أن قوات األمن تطلق الغاز المسيل للدموع 
عل��ى محتجين في إحدى محط��ات المترو. كما 
أك��دوا إق��دام محتجي��ن عل��ى إحراق س��يارات 

للشرطة في مدينتي مشهد وقزوين.
بم��وازاة ذلك، تج��ددت التظاهرات في معظم 
الجامع��ات اإليراني��ة الثالث��اء، فق��د اندلعت 
مواجه��ات بين طلبة جامعة العلوم والصناعة 
وعناصر من الباس��يج في طهران، وفق ما ذكر 

ناشطون.
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 تدشين مدرسة مستشفى
 الملك حمد المصغرة بجناح األطفال

دشنت مؤسسة بحرين ترست أمس بالتعاون 
مع مستش��فى المل��ك حمد الجامعي مدرس��ة 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي المصغرة 

بجناح األطفال.
وأش��اد قائد المستش��فى الش��يخ س��لمان بن 
الجمعي��ات  بجه��ود  خليف��ة  آل  اهلل  عطي��ة 
والمؤسس��ات األهلية التي تس��اهم في خدمة 
ورفعة مملكة البحرين ومواطنيها كافة، معبرًا 
عن ش��كره وتقديره لمؤسس��ة بحرين ترست 
على إنشاء فكرة مدرسة مستشفى الملك حمد 
الجامع��ي المصغ��رة في جناح األطف��ال والتي 
س��تكون وسيلة لتعليم األطفال المرضى خالل 
إقامتهم في المستش��فى ومزاولة أنش��طتهم 
اليومية والحفاظ عل��ى التحصيل مما ينعكس 

إيجابيًا على سير العالج.

237.145 شخص راجعوا بياناتهم حتى اليوم السادس

اليوم انتهاء فترة عرض »جداول الناخبين«

أيمن شكل ومحمد رشاد  «
وثامر طيفور وياسمينا صالح «

شهد اليوم السادس وقبل األخير من فترة التحقق من 
جداول الناخبين، مراجعة 47745 ش��خصًا لبياناتهم، 
فيما قدم أمس 1361 شخصًا، طلبات لتعديل أو إدراج 
بياناته��م عبر المراكز اإلش��رافية األرب��ع في مختلف 

محافظات المملكة.
وتنته��ي فت��رة التأكد من ج��داول الناخبين بحس��ب 
القانون، في الساعة التاسعة من مساء األربعاء، فيما 
نس��قت »تنفيذي��ة االنتخابات« مع ش��ركات االتصال 
إلرس��ائل رس��ائل SMS تحث الناخبي��ن على مراجعة 
أسمائهم. من جانبه أكد األمين العام لجمعية المنبر 
الوطني اإلس��المي محمد العمادي، أن الجمعية ليس 
لديها مترشحون لالنتخابات النيابية والبلدية المقبلة 
حت��ى اآلن، مبين��ًا أن الجمعية ستش��ارك في العملية 
االنتخابي��ة من خ��الل التصويت للمترش��حين الذين 
يرونهم األكفأ واألصلح، كاش��فًا ع��ن تلقي الجمعية 
للكثير من طلبات المترش��حين المس��تقلين للحصول 

على دعم »المنبر«.

05 

05 

09 

16 

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Wed 21 Sep 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6129   |  األربعــاء 25 صفــر 1444هـــ

وزير التربية يبحث مجاالت 
التعاون مع نظيرته العمانية

التقى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، مع وزيرة التربية 
والتعليم في س��لطنة ُعمان مديحة الش��يبانية، على هامش 
مؤتم��ر قمة تحويل التعليم المنعقد في مقر األمم المتحدة 

بنيويورك.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في المجال 

التعليمي، واالستفادة من التجارب الموجودة لديهما.
وت��م االتف��اق عل��ى التع��اون بي��ن الطرفي��ن فيم��ا يتعلق 
باالس��تفادة من تجرب��ة مملكة البحرين ف��ي التعليم الفني 
والمهن��ي للطالب والطالبات ف��ي الم��دارس الحكومية، بما 
ف��ي ذلك تدريس المواد ذات الطابع التجاري والمالي، وآليات 

رعاية الطلبة الموهوبين.

منح عربية تأشيرة إقامة 
لحضانة أطفالها من بحريني

أيمن شكل «

قضت المحكمة اإلدارية، بإلزام اإلدارة العامة للجنس��ية 
والج��وازات واإلقام��ة بمنح س��يدة عربية تأش��يرة إقامة 

بالبالد لحضانة أطفالها من زوجها البحريني.
وتتحص��ل وقائ��ع الدع��وى، فيما ذك��ره وكي��ل المدعية 
المحامي حس��ين س��الم، في أن وكيلته س��يدة من إحدى 
الجنس��يات العربي��ة وه��ي أم ألطف��ال م��ن زوج بحريني 

الجنسية.
وامتن��ع الزوج ع��ن تجديد إقامة زوجته منذ س��نة 2019 
حي��ث غ��ادر زوجه��ا المملك��ة للعمل ف��ي إح��دى الدول 
الخليجية، ول��م يرجع لتتمكن من إتمام إجراءات اإلقامة، 
مما حدا بها إلى التقدم بطلب تجديد إقامتها إلى اإلدارة 
العامة للجنسية والجوازات واإلقامة إال أن طلبها قد قوبل 
بالرف��ض، مم��ا اضطر المدعي��ة إلى رفع دعوى ش��رعية 
إلثبات حضانتها ألبنائها، وقد صدر لها حكم شرعي بذلك 
من قبل المحكمة الشرعية، ثم عاودت المدعية لمخاطبة 
اإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة للحصول على 
تجديد رخصة اإلقام��ة إال أن المدعى عليها رفضت ذلك، 
األم��ر الذي حدا بالمدعية لرف��ع دعواها مختصمًة اإلدارة 

العامة للجنسية والجوازات واإلقامة.
وأش��ار وكيل المدعي��ة، إلى أن من مقتضي��ات الحضانة 
توج��ب عل��ى المدعي��ة البق��اء ف��ي البحرين ط��وال مدة 
الحضان��ة حماي��ة ورعاية للمحض��ون، وبالتالي فإن قرار 
اإلدارة العامة للجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة باالمتناع 
عن منحها تأش��يرة إقامة في البالد يكون قائمًا على غير 

أساس من القانون يتعين القضاء بإلغائه.

»ديوان الرقابة« يشارك في 
اجتماع وكالء الدواوين الخليجية

ش��ارك وكيل ديوان الرقاب��ة المالية واإلداري��ة للرقابة اإلدارية 
الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، في االجتماع الثالث والعشرين 
لوكالء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون 

الذي عقد عبر االتصال المرئي.
وناق��ش االجتم��اع مس��ودة الخط��ة االس��تراتيجية للتدري��ب 
للس��نوات الثالث المقبل��ة )2023–2025( والت��ي أعدها ديوان 
الرقاب��ة المالية واإلدارية في مملك��ة البحرين، كما بحث خطة 

التدريب للعام 2023.
واطل��ع ال��وكالء عل��ى نتائ��ج المس��ابقة الخامس��ة لمجل��س 
التع��اون للبحوث والدراس��ات في مج��ال الرقابة والمحاس��بة، 
وعلى المس��ودات النهائية لألدلة المش��تركة التي تم االنتهاء 
م��ن تحديثها )دليل الرقاب��ة على النفط والغ��از، دليل الرقابة 
المس��بقة، دليل الرقابة على إيرادات الزكاة والضرائب(، إضافة 
إلى إعداد مش��روع جدول أعمال االجتماع التاس��ع عش��ر لرؤساء 
الدواوين الخليجية المق��رر عقده في 24 أكتوبر المقبل بمدينة 

جدة السعودية.
يذكر أن مش��روع خطة التدريب لع��ام 2023 تضمنت 5 برامج 
هي »مؤش��رات قياس أداء وحدات الرقاب��ة الداخلية« و«الرقابة 
 »IFRSs عل��ى القط��اع الصح��ي« و«المس��تجدات في معايي��ر
و«الرقاب��ة المعاص��رة ف��ي زم��ن التكنولوجيا« و«تقيي��م أداء 

الخطط االستراتيجية«.
وتضمن��ت المس��ابقة الخامس��ة لمجل��س التع��اون للبح��وث 
والدراس��ات في مجال الرقابة والمحاسبة 3 مواضيع هي »أتمتة 
العم��ل الرقابي ودوره في تطوير األداء« والذي فازت به س��مية 
المي��ر ومريم طال��ب من دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية في 
مملك��ة البحرين، وموضوع »دور األجه��زة الرقابية في التدقيق 
في ظل األزم��ات الطارئة«، و«رقابة األداء عل��ى أهداف التنمية 

المستدامة«.

 »النيابة«: غلق روضة وحبس 
عاملتين فيها لالعتداء على طفلة

صرح��ت رئيس نيابة األس��رة والطفل ب��أن النيابة 
العامة تلقت بالغًا من مركز شرطة البديع يتضمن 
قي��ام عاملة بإح��دى دور رياض األطف��ال باالعتداء 
على س��المة جسم طفلة داخل الدار، وتبين أن ذلك 
االعتداء قد تم تصويره بمعرفة عاملة أخرى بذات 

الدار.
وباش��رت النيابة العام��ة التحقيق ف��ي ذلك البالغ 
فور وروده، فاطلعت على المقطع المرئي المس��جل 
لواقع��ة االعتداء وأم��رت بضبط وإحض��ار العاملة 
واس��تجوبتها وكذل��ك العاملة األخ��رى التي تولت 
تصوي��ر الواقع��ة وواجهتهما بالمقطع المس��جل 
للواقع��ة وباألدل��ة القائمة ضدهم��ا فاعترفا بما 
نس��ب إليهما، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة 
التحقي��ق، وإزاء ثبوت انتهاء ترخيص الحضانة وأن 

العاملي��ن به��ا غير مص��رح لهم بالعم��ل في هذا 
المجال فق��د أصدرت النيابة ق��رارًا بغلق الحضانة. 
كما كلفت مركز حماية الطفل ببحث ودراس��ة حالة 
الطفلة المجني عليها، ومازالت التحقيقات مستمرة 
لتقدي��م المتهمتي��ن وكل من تثبت مس��ؤوليته 

الجنائية للمحاكمة.
وأعلن��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م أن��ه ف��ي ض��وء 
التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة العامة ووزارة 
الداخلية، وإنف��اذًا لقرار النائب العام، وانطالقًا من 
مس��ؤوليتها الرقابية في رص��د المخالفات واتخاذ 
م��ا يلزم تجاهها من إجراءات، وعلى خلفية ما تبين 
إلدارة تراخي��ص ومتابعة التعلي��م المبكر بالوزارة 
من وجود مخالفات تتضمن ممارس��ة العنف تجاه 
األطف��ال في إح��دى الحضانات، فقد قام��ت الوزارة 

باتخ��اذ إجراءات الغلق الف��وري للحضانة، نتيجة ما 
خلص��ت إليه من انعدام أهلية عدد من منتس��بيها 
للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية األطفال واالهتمام 

بهم.
وأك��دت الوزارة، أنها كجه��ة تنظيمية ورقابية على 
كام��ل قطاع التعليم المبكر م��ن حضانات ورياض 
أطف��ال، فإنه��ا تولي أهمي��ة قصوى إل��ى التحقق 
من قي��ام مؤسس��ات التعلي��م المبك��ر بواجباتها 
التعليمية والتربوية والصحي��ة على الوجه األكمل 
تجاه فلذات أكباد المواطنين والمقيمين، وأنها عبر 
التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة، 
سوف تستمر في عملياتها الرقابية في رصد وتتبع 
المخالفات واتخاذ الالزم بشأنها بما يضمن تطوير 

التعليم المبكر واالرتقاء بجودة أدائه.

»التربية« تحقق في حادثة 
اعتداء معلم على طالب

أف��ادت إدارة االتص��ال ب��وزارة التربي��ة والتعلي��م أن قطاع 
ش��ؤون المدارس فتح تحقيقًا في بالغ تلقته إدارة العمليات 
التعليمي��ة بالمنطقة الثالثة مفاده تعرض طالب بمدرس��ة 
عال��ي االبتدائية للبنين إلى عق��اب بدني من قبل أحد أعضاء 

الهيئة التعليمية.
وأوضح��ت إدارة االتص��ال أن إج��راءات التحقيق تت��م وفق ما 
تنص عليه الالئح��ة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأنه 

سيجرى اتخاذ الالزم في ضوء نتائج التحقيق.

لمواصلة تعليم األطفال المرضى خالل فترة عالجهم

 تدشين مدرسة مستشفى الملك 
حمد الجامعي المصغرة بجناح األطفال

تحت رعاية قائد مستشفى الملك حمد الجامعي 
الل��واء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل 
خليفة وبحضور الشيخة مرام بنت عيسى المدير 
العام لمكتب صاحبة الس��مو الملكي قرينة ملك 
البالد المعظم، قامت مؤسس��ة بحرين ترس��ت 
أمس بالتعاون مع المستشفى بتدشين مدرسة 
مستشفى الملك حمد الجامعي المصغرة بجناح 

األطفال.
وأشاد قائد المستشفى الشيخ سلمان بن عطية 
اهلل آل خليف��ة بجه��ود الجمعيات والمؤسس��ات 
األهلية التي تس��اهم في خدم��ة ورفعة مملكة 
البحري��ن ومواطنيه��ا كاف��ة، معبرًا عن ش��كره 
وتقديره لمؤسس��ة بحرين ترس��ت على إنش��اء 
فكرة مدرس��ة مستش��فى الملك حمد الجامعي 
المصغ��رة ف��ي جن��اح األطف��ال والتي س��تكون 
وس��يلة لتعليم األطفال المرضى خالل إقامتهم 
ف��ي المستش��فى ومزاول��ة أنش��طتهم اليومية 

والحفاظ على التحصيل مما ينعكس إيجابيًا على 
سير العالج. 

وصرح��ت رئيس مجلس أمناء مؤسس��ة »بحرين 
ترس��ت« فاطمة البلوش��ي أنه ف��ي عهد صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، وبقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئيس الوزراء، وبدعم من صاحبة السمو الملكي 
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة 
عاهل البالد المعظم، ذات اليد البيضاء في دعم 
المش��اريع الخيرية والتنموية من أجل اإلنس��ان 
والمجتم��ع. تواص��ل مؤسس��ة بحرين ترس��ت 
الخيري��ة مس��يرتها ف��ي دع��م التعلي��م بجميع 
أش��كاله من خالل مش��روع الم��دارس المصغرة 
الخ��اص بمش��روع م��دارس  وبرنام��ج عّلمن��ي 
المستش��فى الذي بدأ العمل ب��ه في عام 2017 

بمجمع السلمانية الطبي.

م��دارس  مش��روع  ف��ي  »الجمي��ل  وأضاف��ت: 
المستش��فى أنه لم يعد فقط لمرضى السرطان 
بل إنه اتس��ع ليش��مل جميع األطفال المصابين 
باألمراض المختلفة«، وقالت: »لمسنا احتياجات 
عدة للمرضى وبنينا جسور التعاون مع الجمعيات 
المعنية برعاي��ة األطفال المرضى وذوي اإلعاقة 
ف��ي البحرين، وبدأنا ب��أول تجمع عربي لمدارس 
المستش��فى في كل من البحرين، والس��عودية، 
والكويت، واألردن، وليبيا، ومصر، ولبنان. وإن دور 
مدرس��ة المستشفى ال يقف في تقديم الخدمات 
داخل المستش��فى بل يتع��داه بتقديم خدمات 
خارجي��ة متمثل��ة ف��ي تقدي��م دروس التقوي��ة 
م��ن قب��ل المتطوعي��ن م��ن نقاب��ة التربويين 
البحرينية والمعلمين المتطوعين بجانب تقديم 
االستشارة النفسية واالجتماعية للطلبة وذويهم 
لتكون مدرسة المستش��فى نموذجًا رائدًا لدعم 

الطلبة المرضى نفخر به جميعًا«.

 مدير شؤون المدارس: تزويد المدارس 
بالكتب المتبقية األسبوع الجاري

أك��د المدير العام لش��ؤون المدارس 
الدكت��ور محمد مبارك ب��ن أحمد أنه 
تجرى حاليًا متابعة اس��تكمال تزويد 
المدارس الحكومية بالكتب الدراسية 
المتبقية، مشيرًا إلى اكتمال عمليات 
توزيع الكتب بنسبة ٩٨٪، وأن بعض 
النواق��ص الت��ي يتم اس��تالمها من 
المطابع س��تصل إلى المدارس خالل 

هذا األسبوع على أكثر تقدير.
وأشار المدير العام لشؤون المدارس 
إل��ى أن الفرق اللوجس��تية المختصة 
تلق��ت مالحظ��ات تتعل��ق بعدد من 
وحدات التكيي��ف أو عمليات النظافة، 
وتعم��ل عل��ى متابعته��ا وإنجازه��ا 
بشكل مستمر، منوهًا بما حققه قطاع 
الخدم��ات المس��اندة من إنج��از في 
دعم العمليات التعليمية عبر صيانة 
واستبدال آالف وحدات التكييف، فضاًل 
عن تقديم الدعم الالزم إلى المدارس 
للمحافظة على نظافتها ومعالجة أي 
مالحظ��ات واردة بخص��وص عمليات 
مس��تمر.وعرج  بش��كل  النظاف��ة 
الدكت��ور محم��د مبارك عل��ى ضرورة 
متابعة الم��دارس لالرتقاء بالعملية 
العلم��ي  والتحصي��ل  التعليمي��ة 

ومعالج��ة الفاقد التعليم��ي باعتبار 
ذلك هو النتيجة األساسية التي تصب 
من أجلها جميع العمليات التعليمية 
واللوجستية في المدارس الحكومية، 
مؤكدًا على أن العام الدراسي الجديد 
سوف يشهد عددًا من االجتماعات مع 
التعليمية بهدف  القطاع��ات  جمي��ع 
اس��تعراض ومناقش��ة المس��تجدات 
بشكل دوري. وقال إن قطاع العمليات 
لجميع المناطق التعليمية يعتبر حجر 
األس��اس في متابعة جميع العمليات 
بالمؤسس��ات  الخاص��ة  التعليمي��ة 
أن  مبين��ًا  الحكومي��ة،  المدرس��ية 

االنطالق��ة الموفقة للعام الدراس��ي 
الجدي��د ما كان��ت لتت��م دون جهود 
العملي��ات  إدارات  منتس��بي  جمي��ع 

التعليمية دون استثناء.
لش��ؤون  الع��ام  المدي��ر  وتق��دم 
المدارس بالشكر والتقدير لمنتسبي 
القط��اع من مدي��ري العملي��ات إلى 
رؤس��اء الم��دارس ورؤس��اء األقس��ام 
واالختصاصيي��ن  والمجموع��ات 
والمعلمين  واالختصاصيي��ن  األوائل 
والموفدين  المنتدبي��ن  والموظفين 
والفنيين، على كل ما بذلوه من عمل 
وجه��د ومثاب��رة كان ل��ه بال��غ األثر 

في نجاح العودة الش��املة واإللزامية 
إلى المدارس الحكومي��ة، وفي تجاوز 
وتخطي التحديات التي تواجه تسيير 

العملية التعليمية بكل انسيابية.
 كم��ا تق��دم بالش��كر إل��ى الوكيل��ة 
المس��اعدة للتعلي��م لطيفة عيس��ى 
البونوظ��ة على جهوده��ا ومتابعتها 
واالس��تراتيجيات  السياس��ات  لتنفيذ 
والخط��ط المرس��ومة لتطوير ودعم 

عمليات المدارس الحكومية.
وتط��رق الدكت��ور ب��ن أحم��د إلى أن 
بداية العام الدراسي قد شهدت عددًا 
م��ن التحدي��ات التي س��رعان ما تم 
التغلب عليها بفضل تكاتف الجهود، 
وف��ي مقدمته��ا الحاج��ة إل��ى إعادة 
جدولة توقيت االنص��راف من الدوام 
المدرسي في ضوء مستجدات الحركة 
المرورية في أوقات الذروة المعتادة، 
باإلضافة إلى مواعيد انتظار الحافالت 
المدرس��ية صباح��ًا، وه��و م��ا أحدث 
مرون��ة كبيرة في الحرك��ة المرورية، 
وس��اعد س��ائقي الحافالت المدرسية 
على الوصول إل��ى مواقع نقل الطلبة 
بشكل أبكر، وقد كان له بالغ األثر في 

التخفيف على الطلبة وأولياء األمور.

 »التربية«: الفصل من الخدمة جزاء 
استخدام العقاب البدني تجاه الطلبة

عقوب��ة  أن  والتعلي��م  التربي��ة  وزارة  أف��ادت 
اس��تخدام العقاب اللفظ��ي أو البدني من قبل 
المعلمين أو اإلداريين س��واء في المؤسس��ات 
التعليمية الحكومية أو الخاصة تجاه الطلبة هي 
الفصل م��ن الخدمة بعد إجراء التحقيق الالزم، 
وذل��ك طبقًا لالئح��ة الج��زاءات المعتمدة من 
قب��ل جهاز الخدمة المدنية بالنس��بة لموظفي 
الحكومة وطبقًا لقان��ون التعليم الخاص فيما 

يخص المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأم��ا الحاالت التي تصنف بأنها ش��جار أو تنمر 

بين الطلب��ة فإن الالئحة الطالبية المس��لكية 
تعالج هذه السلوكيات عبر العقوبات الطالبية 
والت��ي تصل إل��ى حجب نتائج العام الدراس��ي 
والش��طب من س��جل التعليم النظامي وإحالة 
الطال��ب إل��ى نظ��ام تعليم��ي ال يس��مح ل��ه 

باالختالط بأقرانه.
وبينت الوزارة أن كل ما يردها من شكاوى بشأن 
اس��تخدام العق��اب البدن��ي أو س��لوك االعتداء 
يج��ري التعامل معه عبر تش��كيل لجان تحقيق 
مختصة تعمل على التحقق من صحة الش��كوى 

ودقة مالبساتها والتوصية بالقرارات الالزمة.
وأكدت ال��وزارة في الوقت نفس��ه أنها تحافظ 
عل��ى حق��وق وكرام��ة المعلمي��ن ومنتس��بي 
المدارس فال تتهاون مع أي ممارس��ات طالبية 
تحط م��ن قدر الكادر التعليم��ي واإلداري، وأن 
العقوبات الخاصة بأي سلوك غير قويم من قبل 
الطلبة تجاه منتس��بي المدارس أو المؤسسات 
التعليمية، في حال ثبوتها عبر لجان التحقيق، 
س��وف تنتهي بحرم��ان الطالب م��ن امتيازات 

النظام التعليمي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/21/watan-20220921.pdf?1663738007
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/1027328
https://alwatannews.net/article/1027328
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 البحرين تستضيف مؤتمر األورام 
والرعاية التلطيفية نوفمبر المقبل

تح��ت رعاية رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
كش��فت  خليف��ة،  آل  عب��داهلل  ب��ن 
المستشفيات الحكومية عن تفاصيل 
مؤتم��ر األورام والرعاي��ة التلطيفية 
الذي سيقام في المملكة يومي 5 و6 

نوفمبر المقبل.
وذلك خ��ال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد ف��ي فندق الخليج، حيث س��يقام 
المؤتمر بتنظيم من المستش��فيات 
الحكومي��ة بالتعاون مع أديوكيش��ن 

باس.
وتحدث في المؤتمر الرئيسة العامة 
بالمستش��فيات  الطبي��ة  للخدم��ات 
الحكومي��ة الدكت��ورة جميل��ة محمد 
السلمان والقائم بأعمال رئيس قسم 
بالمستش��فيات  العام��ة  العاق��ات 
الهرمي  الدكتور حس��ين  الحكومي��ة 
ورئيس��ة اللجن��ة العلمي��ة للمؤتمر 
الدكت��ورة عائش��ة زم��ان وأخصائية 
طب األورام بمجمع السلمانية الطبي 

الدكتورة مها السندي.
أن  الس��لمان  الدكت��ورة  وأك��دت 
اس��تضافة البحرين لمؤتم��ر األورام 
والرعاية التلطيفية يجس��د ما يتمتع 
به المواطنون والمقيمون على أرض 
المملكة من رعاية واهتمام من لدن 
حضرة صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الباد 
المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، ومتابعة 

مس��تمرة من صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء 
حفظ��ه اهلل، وجع��ل البحري��ن قبل��ة 
الكبرى  العالمية  األحداث  الستضافة 
ف��ي الجان��ب الطبي بعد أن ش��هدت 
المملكة اس��تضافة ممي��زة للعديد 
من المؤتمرات الطبية التي س��لطت 
الضوء عل��ى المملكة والمكتس��بات 

الت��ي حققته��ا. كم��ا وتأت��ي ه��ذه 
االستضافة امتدادًا لتفعيل توصيات 
الخطة الخليجية لمكافحة الس��رطان 
أعبائ��ه  م��ن  والح��د    2025-2016
الصح��ة  منظم��ة  م��ن  والمنبثق��ة 
العالمي��ة والوكال��ة الدولية ألبحاث 

السرطان.
وذك��رت أن هن��اك مكاس��ب عديدة 
س��تجنيها البحري��ن لي��س فقط من 
ب��ل  المؤتم��ر،  اس��تضافة  ناحي��ة 
س��يكون المؤتم��ر فرص��ة لتب��ادل 
وال��دول  البحري��ن  بي��ن  الخب��رات 
المشاركة، إضافة إلى وضع المملكة 
على الخارط��ة العالمي��ة الطبية في 
احتض��ان المؤتم��رات الكب��رى، كما 
س��يكون فرصة لبحث التطورات التي 
ش��هدها العال��م ف��ي مج��ال األورام 
التلطيفي��ة، حيث تحرص  والرعاي��ة 
المملك��ة على اكتس��اب الخبرات عبر 
مش��اركة الخبراء في مختلف المحافل 

الدولية.

 البحرين تودع خادم 
القرآن الكريم الشيخ عبدالحليم قارئ

محرر الشؤون المحلية  «

ودع��ت البحرين أمس الش��يخ عبد الحلي��م محمود قارئ 
ال��ذي أفن��ى حياته في تعلي��م وتحفيظ الق��رآن الكريم 
وخ��رج أجيااًل من المحفظين والحافظي��ن للقرآن الكريم 

في الحد.

وكان للش��يخ عبدالحلي��م منه��ج خ��اص ف��ي تحفي��ظ 
األوليي��ن  طريق��ة  عل��ى  يعتم��د  الكري��م  الق��رآن 
ألكث��ر  الكري��م  الق��رآن  وتدري��س  التحفي��ظ  ف��ي 
اهلل. كت��اب  خدم��ة  ف��ي  قضاه��ا  عام��ًا   40  م��ن 

وقد ش��يع الش��يخ بمقبرة الحد في جنازة شهدت حضورًا 
الفتًا.

 »العلوم التطبيقية« 
تنّظم يوم التهيئة للطلبة المستجدين

أقام��ت عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة 
التطبيقي��ة،  العل��وم  بجامع��ة 
للطلبة  التهيئ��ة  ي��وم  فعالي��ات 
المستجدين بمناسبة بدء الفصل 
الدراس��ي األول للع��ام الجامع��ي 
رئيس  رعاية  تحت   ،2023-2022
الجامع��ة الدكت��ور غس��ان عواد، 
بحضور رئيس الجامعة ونخبة من 

أعضاء اإلدارة العليا.
ويهدف ي��وم التهيئة -الذي يقام 
ف��ي بداية كل فصل دراس��ي- إلى 
تهيئة الطلبة المستجدين نفسيًا 
بالخدمات  وتعريفه��م  وأكاديميًا 
المتوف��رة واللوائ��ح واإلرش��ادات 
التي تهم الطالب، حيث يأتي هذا 
العام بعد عودة الطلبة للدراس��ة 
حضوريًا في الح��رم الجامعي بعد 
س��نتين م��ن التعلي��م ع��ن بعد 
بسبب الظروف التي فرضتها على 

العالم جائحة كورونا.
التهيئ��ة، فعاليات  ي��وم  وش��هد 
متنوعة بمش��اركة أعضاء مجلس 
الطلبة ومنتسبي األندية الطابية 
الذي��ن قام��وا باس��تقبال الطلبة 
ب��دور  وتعريفه��م  المس��تجدين 
مجل��س الطابي��ة واألندي��ة من 
واس��تقبالهم  تواجده��م  خ��ال 

للطلبة.

وأك��د رئي��س الجامع��ة أن عودة 
طلب��ة الجامع��ة وطلب��ة البرام��ج 
إل��ى  المس��تضافة  البريطاني��ة 
مقاع��د الدراس��ة، أع��ادت الحياة 
الجامعية إلى س��ابق عهدها كما 
كانت قبل جائح��ة كورونا، منوهًا 
ب��أن الجامعة هيأت كافة الظروف 
الطلب��ة  الس��تقبال  المناس��بة 
ف��ي الع��ام الدراس��ي الجديد من 
خ��ال جهوزية القاعات الدراس��ية 
ومختب��رات الجامع��ة والمختبرات 

الهندس��ة لضمان  الخاصة بكلية 
تجرب��ة تعليمي��ة فري��دة للطلبة 

الملتحقين ببرامج الجامعة.
وأوض��ح أن الجامع��ة تس��عى إلى 
الطلبة ومساعدتهم في  احتضان 
والعمل على  الجامعية  مسيرتهم 
توظي��ف طاقاته��م وإبداعاته��م 
من خال إش��راكهم في األنشطة 
الت��ي تقيمها الجامعة  المختلفة 
باس��تمرار، مش��جعًا الطلب��ة على 
االنخ��راط ف��ي العم��ل الش��بابي 

والطابي والمشاركة في األنشطة 
المختلفة.

الطلب��ة محم��د  رئي��س مجل��س 
الشيراوي، دعا الطلبة المستجدين 
إلى المشاركة في كافة الفعاليات 
والبرام��ج التي تنظمه��ا الجامعة 
بش��كل مس��تمر، وع��دم الت��ردد 
في التواص��ل مع مجل��س الطلبة 
الت��ي  األنش��طة  ف��ي  لانخ��راط 
األندية  إلى  واالنتس��اب  ينظمها، 

الطابية.

 وزيرة الصحة: بحث 
آخر المستجدات الصحية 
المتعلقة بجدري القردة

ترأس��ت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد االجتماع األول 
لفري��ق العمل الوطن��ي لمكافحة األمراض الس��ارية بحضور 

جميع األعضاء وعدد من المسؤولين بالوزارة.
كم��ا تم خ��ال االجتماع مناقش��ة آخر المس��تجدات الصحية 
المتعلقة بجدري القردة والس��بل الكفيلة بالحد من انتش��ار 
الفيروس والحفاظ على الس��امة العامة، إل��ى جانب العمل 
على تعزيز خطط الترصد الوبائي ومتابعة تنفيذ التوصيات 
والبرتوك��والت الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 

بهذا الشأن.

 »األعلى للمرأة« 
 و»اإلسكان« يبحثان 

التوسع بمشروع »مساكن«

استقبلت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
في مق��ر المجلس وزيرة اإلس��كان والتخطيط العمراني آمنة 
الرميحي، واستعرضت معها عددًا من الموضوعات المشتركة 
ذات الصلة بتوفير الخدمات اإلسكانية للمرأة البحرينية، وبما 
يضم��ن تعزيز االس��تقرار المجتمعي واألس��ري ف��ي مملكة 

البحرين.
وت��م خ��ال االجتماع تن��اول برنام��ج التمويات اإلس��كانية 
الجدي��دة الذي تضّمن توس��عة أن��واع وامتي��ازات الخدمات 
التمويلي��ة لتض��اف إل��ى التمويات الس��ابقة والتوس��ع في 
برنامج مزايا، وإضافة برنامج تس��هيل وغيرها، وانعكاس��ات 
ذلك على درجة اس��تفادة المرأة البحرينية المس��تحقة لتلك 

الخدمات وكيفية تعظيم تلك االستفادة.
كم��ا ناقش االجتماع مس��تجدات تش��غيل مبنى »مس��اكن« 
بمنطقة اللوزي المخصص للمستفيدات من الفئة الخامسة، 
والمتمثلة في المطلق��ة أو المهجورة أو األرملة وليس لديها 
اب��ن أو أكثر أو العزباء يتيم��ة األبوين، حيث تمنح هذه الفئة 
خدمة الس��كن المؤق��ت. واتفق الطرفان عل��ى وضع برنامج 
عمل مش��ترك لتطوير مش��روع »مس��اكن« والتوسع فيه عبر 
إيج��اد مباني إضافية في محافظ��ات المملكة لتلبية الطلبات 

التي تنطبق عليها اشتراطات هذه الفئة.

تصوير: سهيل وزير
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تح��ت رعاية رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
كش��فت  خليف��ة،  آل  عب��داهلل  ب��ن 
المستشفيات الحكومية عن تفاصيل 
مؤتم��ر األورام والرعاي��ة التلطيفية 
الذي سيقام في المملكة يومي 5 و6 

نوفمبر المقبل.
وذلك خ��ال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد ف��ي فندق الخليج، حيث س��يقام 
المؤتمر بتنظيم من المستش��فيات 
الحكومي��ة بالتعاون مع أديوكيش��ن 

باس.
وتحدث في المؤتمر الرئيسة العامة 
بالمستش��فيات  الطبي��ة  للخدم��ات 
الحكومي��ة الدكت��ورة جميل��ة محمد 
السلمان والقائم بأعمال رئيس قسم 
بالمستش��فيات  العام��ة  العاق��ات 
الهرمي  الدكتور حس��ين  الحكومي��ة 
ورئيس��ة اللجن��ة العلمي��ة للمؤتمر 
الدكت��ورة عائش��ة زم��ان وأخصائية 
طب األورام بمجمع السلمانية الطبي 

الدكتورة مها السندي.
أن  الس��لمان  الدكت��ورة  وأك��دت 
اس��تضافة البحرين لمؤتم��ر األورام 
والرعاية التلطيفية يجس��د ما يتمتع 
به المواطنون والمقيمون على أرض 
المملكة من رعاية واهتمام من لدن 
حضرة صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الباد 
المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، ومتابعة 

مس��تمرة من صاحب السمو الملكي 
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الجامع��ة الدكت��ور غس��ان عواد، 
بحضور رئيس الجامعة ونخبة من 

أعضاء اإلدارة العليا.
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 »األعلى للمرأة« 
 و»اإلسكان« يبحثان 

التوسع بمشروع »مساكن«
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برنامج مزايا، وإضافة برنامج تس��هيل وغيرها، وانعكاس��ات 
ذلك على درجة اس��تفادة المرأة البحرينية المس��تحقة لتلك 

الخدمات وكيفية تعظيم تلك االستفادة.
كم��ا ناقش االجتماع مس��تجدات تش��غيل مبنى »مس��اكن« 
بمنطقة اللوزي المخصص للمستفيدات من الفئة الخامسة، 
والمتمثلة في المطلق��ة أو المهجورة أو األرملة وليس لديها 
اب��ن أو أكثر أو العزباء يتيم��ة األبوين، حيث تمنح هذه الفئة 
خدمة الس��كن المؤق��ت. واتفق الطرفان عل��ى وضع برنامج 
عمل مش��ترك لتطوير مش��روع »مس��اكن« والتوسع فيه عبر 
إيج��اد مباني إضافية في محافظ��ات المملكة لتلبية الطلبات 

التي تنطبق عليها اشتراطات هذه الفئة.

تصوير: سهيل وزير
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://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/1027383
https://alwatannews.net/article/1027429
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/21/watan-20220921.pdf?1663738007
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 »التظلمات« تستعرض 
 أمام وفد من المملكة 
المتحدة أنشطة األمانة

اس��تعرضت نائ��ب أمين ع��ام التظلمات غ��ادة حبيب، عضو 
مجل��س الل��وردات ف��ي المملكة المتح��دة اللورد س��تيورات 
بوالك، بمناس��بة زيارته لمملكة البحرين، أهم أنشطة أمانة 
التظلمات والس��يما ف��ي نطاق التع��اون الدول��ي والتواصل 
الهادف مع المؤسس��ات والشخصيات المهتمة بعمل األمانة 
وكذلك م��ع أعض��اء البعث��ات الدبلوماس��ية المعتمدة لدى 
البحرين في إطار تعزيز الش��فافية واالس��تفادة من الخبرات 
والممارس��ات الدولية المتبعة في مجاالت عمل مكاتب أمناء 

التظلمات على مستوى العالم. 
وقدم��ت حميد خالل اللقاء -الذي حض��ره مدير إدارة التعاون 
الدولي والتطوير الش��يخ محمد بن علي آل خليفة- شرحًا عن 
األمانة العامة للتظلم��ات، ومهامها واختصاصاتها الهادفة 
إل��ى تعزيز احترام مبادئ حقوق اإلنس��ان ل��دى أجهزة إنفاذ 
القانون وضمن منظومة العدالة الجنائية، ودورها كذلك في 
مراقبة مراكز اإلص��الح والتأهيل ومراك��ز الحبس االحتياطي 
واالحتجاز، وما تؤديه من خدمات لفئات النزالء والمحبوسين 
م��ن خالل طلبات المس��اعدة الت��ي تتلقاه منه��م والتي يتم 
تس��ويتها بش��كل كبير بالتعاون مع الجه��ات المختصة في 

مراكز اإلصالح والتأهيل.

 »علوم الفضاء« 
تفوز بجائز »3G« الدولية عن تكافؤ الفرص

أعلن االجتم��اع الس��نوي للمنظمة 
الفضائية خالل  للمالح��ة  الدولي��ة 
االجتماع الس��نوي، ال��ذي عقد على 
هام��ش المؤتم��ر الدول��ي ال���73 
للمالح��ة الفضائي��ة بالجمهوري��ة 
الفرنس��ية، ع��ن الفائزي��ن بجوائز 
المنظم��ة والت��ي يتناف��س عليه��ا 
433 جه��ة من أكثر م��ن 72 دولة، 
حيث ف��ازت الهيئ��ة الوطنية لعلوم 
الفضاء بجائ��زة »3G« والتي تمنح 
وفقًا لش��روط دقيق��ة للجهات التي 
تتف��وق في معايي��ر تكافؤ الفرص 
بي��ن الجنس��ين، وتمكين الش��باب 
وتتميز ضم��ن نطاقاتها الجغرافية 

وعلى المستوى العالمي. 
وتم تكريم الهيئة ومنحها ش��هادة 
على هذا اإلنجاز الدولي أمام الوفود 
المش��اركة، حي��ث مث��ل الهيئة في 
حف��ل التكري��م رئيس��ها التنفيذي 

الدكتور محمد العسيري.
وأكد العسيري، التزام الهيئة طويل 
األم��د ومس��اهماتها الناجح��ة في 
دعم تكافؤ الفرص بين الجنس��ين، 
وتمكي��ن الش��باب وحرصه��ا عل��ى 
التميز ضمن منطقة الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا، األمر الذي أوصلها 
لتحقيق هذا اإلنجاز على المس��توى 

الدولي.
وأض��اف، أن الحص��ول عل��ى ه��ذه 
الجائ��زة لم يكن ممكنًا لوال الرعاية 
الكريم��ة الت��ي تحظى به��ا الهيئة 
م��ن قب��ل حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
والدع��م  المعظ��م،  الب��الد  عاه��ل 
المستمر من صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
والمتابعة المستمرة من قبل سمو 

الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليفة 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي األمين العام لمجلس الدفاع 

األعلى. 
وأش��اد بالجه��ود المتمي��زة لكافة 
أعض��اء الهيئة، الذي��ن تمكنوا من 
وضع البحرين بين الدول المتقدمة 
في مجال الفضاء، والمس��اهمة في 

تقدم اإلنسانية والعلوم.
فيما أك��دت مهندس��ة الفضاء ريم 
س��نان، فخرها ب��أن تك��ون الهيئة 

مثااًل يحتذى به من حيث المس��اواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث 
تبلغ نس��بة المرأة في الهيئة %65 
ونس��بتها ف��ي المناص��ب القيادية 
67% وه��ي تعتب��ر النس��بة األعلى 

عالميًا بين مختلف وكاالت الفضاء.
مهندس الفض��اء يعقوب القصاب، 
أوضح أن من أهم ركائز هذه الجائزة 
ه��ي التعاون العالمي لخدمة قطاع 
الفض��اء، مبينًا أن الهيئة مس��تمرة 
في توسيع نطاق تعاونها الدولي مع 
مختلف وكاالت الفضاء والمؤسسات 
ومؤسس��ات التعليم العالي ومراكز 
األبح��اث العالمي��ة، حي��ث بلغ عدد 
الجه��ات المتعاونة مع الهيئة أكثر 
من 55 جهة عالمية على الرغم من 

كون الهيئة حديثة نسبيًا.
الفض��اء  مهندس��ة  ذك��رت  بينم��ا 
عائش��ة الحرم، أن ه��ذا اإلنجاز جاء 
ليؤك��د للجميع إيم��ان إدارة الهيئة 
بق��درات الش��باب وحرصه��ا الدائم 
عل��ى تمكينه��م، حي��ث إن جمي��ع 
اإلنج��ازات تحقق��ت بأي��ٍد بحرينية 
شابة، وقد أشادت المنظمة الدولية 
الهيئة  الفضائية بتمكين  للمالحة 
للش��باب خصوصًا أن متوسط أعمار 

منتسبي الهيئة هو 32 سنة.

تدشين ورش عمل لتدريب العاملين الصحيين لدعم الرضاعة الطبيعية.. المانع: 

الرقابة على منتجات الرضع وطرق التسويق
أّكد وكي��ل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أن البحرين 
تولي صحة األم والطفل غاية االهتمام إليمانها بأهمّية 
مواصل��ة دع��م الصحة من��ذ بداي��ة الحياة، ل��ذا قامت 
المملكة اس��تنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية 
ومنّظمة األمم المتحّدة للطفولة »اليونيسف« وجمعية 
الصحة العالمية بتبني االس��تراتيجية العالمية لتغذية 
الرض��ع وصغ��ار األطف��ال في تنفي��ذ المدون��ة الدولية 
لتس��ويق بدائل لبن األم، وأصدرت مرسومًا بقانون رقم 
)4( لسنة 1995 بش��أن الرقابة على استعمال وتسويق 
وتروي��ج بدائل لبن األم، وألحقته في العام 2018 بقرار 
تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق 
وترويج بدائل لبن األم، وشّرعت أيضًا بالتمهيد لتطبيق 

مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال.
 ج��اء ذل��ك خالل تدش��ين حزم��ة ورش عم��ل للتدريب 
المعتمد للعاملي��ن الصحيين لدعم الرضاعة الطبيعية 
في مملكة البحري��ن تحت عنوان »الرضاع��ة الطبيعية 
من منظور علمي وتطبيق عملي« ؛ والتي انطلقت صباح 
أم��س بقاعة الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة في 
مرك��ز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، تحت رعاية 
وزي��رة الصح��ة الدكتورة جليلة الس��يد، وذل��ك بتنظيم 
من قس��م التغذية بإدارة الصحة العامة وبالتعاون مع 
مركز ولي العهد للتدري��ب والبحوث الطبية ولجنة دعم 
الرضاع��ة الطبيعية ومراقبة تس��ويق بدائ��ل لبن األم 
بوزارة الصحة والتنس��يق المش��ترك مع المستش��فيات 
الحكومي��ة ومراكز الرعاية الصحية األولية ومستش��فى 
قوة دف��اع البحرين ومستش��فى الملك حم��د الجامعي 
وع��دد م��ن المستش��فيات الخاصة، وذل��ك بحضور كل 

م��ن قائد الخدمات الطبي��ة الملكية اللواء البروفيس��ور 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والوكيل المساعد للصحة 
العامة الدكتورة مريم الهاجري، وعدد من المس��ؤولين 
والمعنيين بوزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين 

والجهات المعنية.
وأك��د المان��ع ح��رص وزارة الصح��ة عل��ى اس��تمرارية 
الرقاب��ة على منتج��ات الرض��ع وصغار األطف��ال وطرق 

التس��ويق والتروي��ج لبدائل لبن األم لضم��ان الحصول 
على المعلوم��ات الصحيحة ودعم وتمكين األس��رة من 
الرضاع��ة الطبيعي��ة حرصًا عل��ى صح��ة األم والطفل، 
إذ تس��عى المملك��ة إلى تحقي��ق اله��دف المرجو وهو 
رف��ع نس��بة الرضاعة الطبيعي��ة في المجتم��ع لتحقيق 
الهدف األس��مى، وذلك من خالل تعاون مختلف الجهات 
الحكومية منها والخاصة م��ع الحرص على دعم أصحاب 

القرار لرفع المس��توى الصحي للمجتمع بأسره باعتباره 
أساس التنمية ومحورها.

 من جانبها، قالت رئيس قس��م التغذية الدكتورة بثينة 
عج��الن إن البحري��ن تس��عى دوم��ًا إلى تقدي��م أفضل 
الخدم��ات والرعاية لصحة األمومة والطفولة، الفتًة إلى 
أن ه��ذه الحزم��ة من ال��ورش التدريبية ج��اءت لتحقيق 
أه��داف لجن��ة الرضاع��ة الطبيعي��ة لتمكي��ن وتدريب 
العاملين الصحيين لتقديم المش��ورة وتحقيق األهداف 
األس��مى لتحويل جميع المستش��فيات والمراكز الطبية 
في مملك��ة البحرين إلى مستش��فيات صديقة لألطفال 
معتمدة دوليًا، لضمان حصول األم والطفل على الرعاية 

الصحية األفضل.
من جهته��ا، قالت الدكتورة إيمان ش��اجرة استش��اري 
األطفال والعناية المركزة لحديثي الوالدة بمستش��فى 
قوة دفاع البحرين إن الرضاعة الطبيعية هي أفضل سبل 
التغذية وأكثرها فائدة وفعالية للطفل، كما أنها تلبي 
االحتياجات العاطفية والنفسية للطفل فضاًل عن إشباع 
جس��ده، الفتًة إلى أن الرضاعة الطبيعي��ة ُتمثل الغذاء 
المثالي الذي ال يس��تغني عنه األطف��ال حديثو الوالدة، 
حيث أنه عل��ى الرغم من التقدم الهائل في ميدان غذاء 
األطف��ال وبدائ��ل لبن األم فل��م ولن يت��م التوصل إلى 
غذاء بديل ينافس اآلثار النفس��ية والعاطفية والغذائية 

المترتبة من الرضاعة الطبيعية.
 بعدها تفّضل كل من قائ��د الخدمات الطبية الملكية، 
ووكيل وزارة الصحة، والوكيلة المساعدة للصحة العامة، 
بتكريم المنظمين والمش��اركين والداعمين الذين كان 

لهم دور فاعل في عقد هذه الورش.
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 نوف جمشير تبحث التعاون 
مع تركيا في المجاالت العمالية

اس��تقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نوف 
جمش��ير في مكتبها الس��فيرة التركية ل��دى مملكة البحرين 

ايسن تشاكيل.
واس��تعرض الطرفان العالقات الوثيقة التي تربط البلدين، 
وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجاالت العمالية والتنموية، 
واالستفادة من الخبرات في مختلف المجاالت في كال البلدين.
وبحثت جمش��ير أوضاع الق��وى العاملة التركي��ة في مملكة 
البحري��ن، وآفاق التعاون بين البلدين، والعمل على تس��هيل 
اإلج��راءات التجاري��ة المقدم��ة ألصحاب العمل م��ن الجالية 
التركية، بهدف زيادة فعالية استقطاب االستثمارات لمواكبة 

متطلبات التنمية االقتصادية في البالد.
وأش��ادت بدور الس��فارة التركية في توعية رعاياها بحقوقها 
وواجباتها، منوهًة بحرصهم على االلتزام بالقوانين واألنظمة 

المتبعة في المملكة.
م��ن جانبها، أكدت الس��فيرة ايس��ن تش��اكيل عل��ى أهمية 
تعزيز العالقة مع هيئة تنظيم س��وق العمل وذلك بما يخدم 
المصال��ح المش��تركة بي��ن البلدين، مش��يدًة بم��ا تزخر به 
البحرين من تشريعات عمالية متطورة ومتوافقة مع معايير 
العمل الدولية والتي ساهمت في المحافظة على حقوق جميع 

أصحاب العمل والعمالة الوافدة.

 »الصحة«: إطالق خدمة حجز مواعيد 
الفحص الطبي للعمالة المنزلية إلكترونيًا

أطلقت وزارة الصحة الخدمة اإللكترونية لحجز موعد 
الفحص الطبي للعمال��ة المنزلية ومن في حكمها 
عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh، وذلك اس��تكمااًل 
لخصخصة خدمة الفحص الطب��ي للعمالة الوافدة 
الذي انطلق منذ 2017 لتسهيل الخدمات وإجراءات 
العمالة المنزلية ومن في حكمها وتخفيف الضغط 
على المراكز الصحية لإلسهام في تحسين خدماتها 
المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنافس��ية بمشاركة 

القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأك��دت رئيس اللج��ان الطبي��ة ف��ي وزارة الصحة 
الدكت��ورة عائش��ة حس��ين، أن تحدي��ث إج��راءات 
الفحص الطبي للعمال��ة المنزلية ومن في حكمها 
يه��دف إل��ى تعزي��ز قاعدة بيان��ات ش��املة لجميع 
العمالة الوافدة، وتحسين وتوحيد إجراءات الفحص 

الطبي لهم، فضاًل عن تعزيز إشراك القطاع الخاص 
في تقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين، وإتاحة 
مواعيد قريبة للفحص بحيث يتم عرض الوافد على 
المؤسس��ة الصحي��ة المصرح لها خ��الل 5 أيام من 
تاريخ وصوله إلى المملكة، إلى جانب أنه باإلمكان 
اختيار المؤسسة الصحية األقرب واألنسب لصاحب 
العمل من حيث الموق��ع والكلفة، ويمكنهم كذلك 
حجز وتغيير المواعيد، وطباعة نتائج الفحص الطبي 
.Bahrain.bh وشهادة اللياقة عبر البوابة الوطنية

وأوضح��ت أنه ت��م االنتهاء م��ن تجهي��ز الخدمات 
اإللكتروني��ة بالتنس��يق مع كل م��ن وزارة الصحة، 
وهيئة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية، وهيئة 
تنظيم س��وق العم��ل،  والهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدم��ات الصحية، حتى يتس��نى لصاحب 

العمل اختيار المؤسسة الصحية المصرح لها بإجراء 
الفحص الطبي للعمالة الوافدة؛ والتي ستمكن رب 
العمل أيضًا من إعادة جدولة موعد الفحص الطبي 
إلكترونيًا، بحيث ال يتجاوز الموعد 5 أيام من وصول 

الوافد إلى المملكة.
ودعت حسين أصحاب العمل، إلى ضرورة استكمال 
إجراءات الفح��ص الطبي للعمالة المنزلية ومن في 
حكمه��ا حفاظ��ًا على األم��ن الصحي ف��ي المملكة 
وخصوصًا صحة أفراد األس��رة التي تعمل بها، حيث 
يمك��ن حج��ز المواعيد وإعادة جدولته��ا عن طريق 
خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا، ويس��تثنى من 
ذل��ك من بدأ بإج��راءات الفحص الطب��ي في مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة، حيث يمكن اس��تكمال 

إجراءاتهم وفق اآللية القديمة.

البحرين ُتشارك العالم االحتفال بـ»يوم الزهايمر«
ُتش��ارك البحري��ن دول العال��م االحتف��ال بالي��وم 
العالمي لم��رض الزهايمر، والذي ُيص��ادف الواحد 
والعش��رين من س��بتمبر من كل عام، وذلك بهدف 
زيادة الوعي بطبيعة ه��ذا المرض وكيفية التغلب 

على تحدياته.
وتنظ��م المستش��فيات الحكومي��ة غي��ر الخاضعة 
للضمان الصحي سلس��لة من الفعالي��ات متعددة 
البرام��ج واألنش��طة منه��ا التعليمي��ة والتثقيفية 
والمجتمعية، تحت الشعار الذي أطلقته الفيدرالية 
العالمي��ة لم��رض الزهايم��ر لهذا الع��ام: »تعرف 
عل��ى الخرف.. تعرف على الزهايم��ر: مرحلة ما بعد 

التشخيص«.
 كما تتضم��ن الفعاليات انطالق لبرنامج المش��ي 
ف��ي محافظ��ة المح��رق ويتخلله��ا مجموع��ة م��ن 
المحط��ات التوعوية والتثقيفية بمش��اركة جهات 

صحي��ة حكومية وخاص��ة، حيث إن هذه األنش��طة 
س��تمثل فرص��ة س��انحة لتوعي��ة وتثقي��ف أفراد 
المجتم��ع عن األمراض الش��ائعة التي قد يتعرض 
له��ا كبار الس��ن. كذل��ك تتضمن البرام��ج انعقاد 
ورش��ة علمية تدريبية في مستشفى الطب النفسي 
تهدف لتس��ليط الضوء على النماذج المتقدمة في 
الرعاية الصحية والمس��اعي نح��و تبنيها بالتواكب 
م��ع التغي��رات والتط��ورات اإليجابي��ة ف��ي المجال 
العلمي والممارس��ات الصحية في رعاية كبار السن 
وخصوصًا المصابين بم��رض الزهايمر، ومن جهة 
أخ��رى س��تقوم ف��رق الدعم النفس��ي بمستش��فى 
الط��ب النفس��ي بالقي��ام بعدد م��ن الزي��ارات إلى 
مراك��ز التنمية االجتماعية ودور رعاية كبار الس��ن 
لتوفير جلسات تثقيفية وتوعوية عن مرض الخرف 
من خ��الل التع��اون والتنس��يق م��ع وزارة التنمية 

االجتماعية، إضافة إلى إش��راك العديد من الجهات 
الصحية الحكومية والخاصة ذات العالقة في البرامج 

واألنشطة المخصصة لالحتفاء بهذه المناسبات.
وأك��دت وزارة الصحة حرصها عل��ى مواصلة تطوير 
الخدم��ات الصحي��ة المقدمة لفئة كبار الس��ن في 
البحري��ن توافًقا مع توجه��ات الحكومة في تطوير 
الخدم��ات  م��ن  ومس��تدامة  متكامل��ة  منظوم��ة 
العالجية والتشخيصية والتأهيلية لفئة كبار السن، 
من خالل المقومات الداعمة لتحقيق أهداف الرعاية 
الصحي��ة لكبار الس��ن، نحو تلبي��ة وتأمين مختل�ف 
احتياج�ات كبار الس��ن بناء نهج ق�ائم عل�ى أس�اس 
القيم اإلنس��انية التي تكفل الحياة الكريمة لكافة 
ش��رائح المجتمع وتوفر الخدمات الصحية الشاملة 
بمختلف مؤسس��ات ومرافق القطاع الصحي ضمن 

أفضل المعايير والممارسات.

P  12

Link

P  7

Link

 »التظلمات« تستعرض 
 أمام وفد من المملكة 
المتحدة أنشطة األمانة

اس��تعرضت نائ��ب أمين ع��ام التظلمات غ��ادة حبيب، عضو 
مجل��س الل��وردات ف��ي المملكة المتح��دة اللورد س��تيورات 
بوالك، بمناس��بة زيارته لمملكة البحرين، أهم أنشطة أمانة 
التظلمات والس��يما ف��ي نطاق التع��اون الدول��ي والتواصل 
الهادف مع المؤسس��ات والشخصيات المهتمة بعمل األمانة 
وكذلك م��ع أعض��اء البعث��ات الدبلوماس��ية المعتمدة لدى 
البحرين في إطار تعزيز الش��فافية واالس��تفادة من الخبرات 
والممارس��ات الدولية المتبعة في مجاالت عمل مكاتب أمناء 

التظلمات على مستوى العالم. 
وقدم��ت حميد خالل اللقاء -الذي حض��ره مدير إدارة التعاون 
الدولي والتطوير الش��يخ محمد بن علي آل خليفة- شرحًا عن 
األمانة العامة للتظلم��ات، ومهامها واختصاصاتها الهادفة 
إل��ى تعزيز احترام مبادئ حقوق اإلنس��ان ل��دى أجهزة إنفاذ 
القانون وضمن منظومة العدالة الجنائية، ودورها كذلك في 
مراقبة مراكز اإلص��الح والتأهيل ومراك��ز الحبس االحتياطي 
واالحتجاز، وما تؤديه من خدمات لفئات النزالء والمحبوسين 
م��ن خالل طلبات المس��اعدة الت��ي تتلقاه منه��م والتي يتم 
تس��ويتها بش��كل كبير بالتعاون مع الجه��ات المختصة في 

مراكز اإلصالح والتأهيل.

 »علوم الفضاء« 
تفوز بجائز »3G« الدولية عن تكافؤ الفرص

أعلن االجتم��اع الس��نوي للمنظمة 
الفضائية خالل  للمالح��ة  الدولي��ة 
االجتماع الس��نوي، ال��ذي عقد على 
هام��ش المؤتم��ر الدول��ي ال���73 
للمالح��ة الفضائي��ة بالجمهوري��ة 
الفرنس��ية، ع��ن الفائزي��ن بجوائز 
المنظم��ة والت��ي يتناف��س عليه��ا 
433 جه��ة من أكثر م��ن 72 دولة، 
حيث ف��ازت الهيئ��ة الوطنية لعلوم 
الفضاء بجائ��زة »3G« والتي تمنح 
وفقًا لش��روط دقيق��ة للجهات التي 
تتف��وق في معايي��ر تكافؤ الفرص 
بي��ن الجنس��ين، وتمكين الش��باب 
وتتميز ضم��ن نطاقاتها الجغرافية 

وعلى المستوى العالمي. 
وتم تكريم الهيئة ومنحها ش��هادة 
على هذا اإلنجاز الدولي أمام الوفود 
المش��اركة، حي��ث مث��ل الهيئة في 
حف��ل التكري��م رئيس��ها التنفيذي 

الدكتور محمد العسيري.
وأكد العسيري، التزام الهيئة طويل 
األم��د ومس��اهماتها الناجح��ة في 
دعم تكافؤ الفرص بين الجنس��ين، 
وتمكي��ن الش��باب وحرصه��ا عل��ى 
التميز ضمن منطقة الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا، األمر الذي أوصلها 
لتحقيق هذا اإلنجاز على المس��توى 

الدولي.
وأض��اف، أن الحص��ول عل��ى ه��ذه 
الجائ��زة لم يكن ممكنًا لوال الرعاية 
الكريم��ة الت��ي تحظى به��ا الهيئة 
م��ن قب��ل حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
والدع��م  المعظ��م،  الب��الد  عاه��ل 
المستمر من صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
والمتابعة المستمرة من قبل سمو 

الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليفة 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي األمين العام لمجلس الدفاع 

األعلى. 
وأش��اد بالجه��ود المتمي��زة لكافة 
أعض��اء الهيئة، الذي��ن تمكنوا من 
وضع البحرين بين الدول المتقدمة 
في مجال الفضاء، والمس��اهمة في 

تقدم اإلنسانية والعلوم.
فيما أك��دت مهندس��ة الفضاء ريم 
س��نان، فخرها ب��أن تك��ون الهيئة 

مثااًل يحتذى به من حيث المس��اواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث 
تبلغ نس��بة المرأة في الهيئة %65 
ونس��بتها ف��ي المناص��ب القيادية 
67% وه��ي تعتب��ر النس��بة األعلى 

عالميًا بين مختلف وكاالت الفضاء.
مهندس الفض��اء يعقوب القصاب، 
أوضح أن من أهم ركائز هذه الجائزة 
ه��ي التعاون العالمي لخدمة قطاع 
الفض��اء، مبينًا أن الهيئة مس��تمرة 
في توسيع نطاق تعاونها الدولي مع 
مختلف وكاالت الفضاء والمؤسسات 
ومؤسس��ات التعليم العالي ومراكز 
األبح��اث العالمي��ة، حي��ث بلغ عدد 
الجه��ات المتعاونة مع الهيئة أكثر 
من 55 جهة عالمية على الرغم من 

كون الهيئة حديثة نسبيًا.
الفض��اء  مهندس��ة  ذك��رت  بينم��ا 
عائش��ة الحرم، أن ه��ذا اإلنجاز جاء 
ليؤك��د للجميع إيم��ان إدارة الهيئة 
بق��درات الش��باب وحرصه��ا الدائم 
عل��ى تمكينه��م، حي��ث إن جمي��ع 
اإلنج��ازات تحقق��ت بأي��ٍد بحرينية 
شابة، وقد أشادت المنظمة الدولية 
الهيئة  الفضائية بتمكين  للمالحة 
للش��باب خصوصًا أن متوسط أعمار 

منتسبي الهيئة هو 32 سنة.

تدشين ورش عمل لتدريب العاملين الصحيين لدعم الرضاعة الطبيعية.. المانع: 

الرقابة على منتجات الرضع وطرق التسويق
أّكد وكي��ل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أن البحرين 
تولي صحة األم والطفل غاية االهتمام إليمانها بأهمّية 
مواصل��ة دع��م الصحة من��ذ بداي��ة الحياة، ل��ذا قامت 
المملكة اس��تنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية 
ومنّظمة األمم المتحّدة للطفولة »اليونيسف« وجمعية 
الصحة العالمية بتبني االس��تراتيجية العالمية لتغذية 
الرض��ع وصغ��ار األطف��ال في تنفي��ذ المدون��ة الدولية 
لتس��ويق بدائل لبن األم، وأصدرت مرسومًا بقانون رقم 
)4( لسنة 1995 بش��أن الرقابة على استعمال وتسويق 
وتروي��ج بدائل لبن األم، وألحقته في العام 2018 بقرار 
تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق 
وترويج بدائل لبن األم، وشّرعت أيضًا بالتمهيد لتطبيق 

مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال.
 ج��اء ذل��ك خالل تدش��ين حزم��ة ورش عم��ل للتدريب 
المعتمد للعاملي��ن الصحيين لدعم الرضاعة الطبيعية 
في مملكة البحري��ن تحت عنوان »الرضاع��ة الطبيعية 
من منظور علمي وتطبيق عملي« ؛ والتي انطلقت صباح 
أم��س بقاعة الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة في 
مرك��ز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، تحت رعاية 
وزي��رة الصح��ة الدكتورة جليلة الس��يد، وذل��ك بتنظيم 
من قس��م التغذية بإدارة الصحة العامة وبالتعاون مع 
مركز ولي العهد للتدري��ب والبحوث الطبية ولجنة دعم 
الرضاع��ة الطبيعية ومراقبة تس��ويق بدائ��ل لبن األم 
بوزارة الصحة والتنس��يق المش��ترك مع المستش��فيات 
الحكومي��ة ومراكز الرعاية الصحية األولية ومستش��فى 
قوة دف��اع البحرين ومستش��فى الملك حم��د الجامعي 
وع��دد م��ن المستش��فيات الخاصة، وذل��ك بحضور كل 

م��ن قائد الخدمات الطبي��ة الملكية اللواء البروفيس��ور 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والوكيل المساعد للصحة 
العامة الدكتورة مريم الهاجري، وعدد من المس��ؤولين 
والمعنيين بوزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين 

والجهات المعنية.
وأك��د المان��ع ح��رص وزارة الصح��ة عل��ى اس��تمرارية 
الرقاب��ة على منتج��ات الرض��ع وصغار األطف��ال وطرق 

التس��ويق والتروي��ج لبدائل لبن األم لضم��ان الحصول 
على المعلوم��ات الصحيحة ودعم وتمكين األس��رة من 
الرضاع��ة الطبيعي��ة حرصًا عل��ى صح��ة األم والطفل، 
إذ تس��عى المملك��ة إلى تحقي��ق اله��دف المرجو وهو 
رف��ع نس��بة الرضاعة الطبيعي��ة في المجتم��ع لتحقيق 
الهدف األس��مى، وذلك من خالل تعاون مختلف الجهات 
الحكومية منها والخاصة م��ع الحرص على دعم أصحاب 

القرار لرفع المس��توى الصحي للمجتمع بأسره باعتباره 
أساس التنمية ومحورها.

 من جانبها، قالت رئيس قس��م التغذية الدكتورة بثينة 
عج��الن إن البحري��ن تس��عى دوم��ًا إلى تقدي��م أفضل 
الخدم��ات والرعاية لصحة األمومة والطفولة، الفتًة إلى 
أن ه��ذه الحزم��ة من ال��ورش التدريبية ج��اءت لتحقيق 
أه��داف لجن��ة الرضاع��ة الطبيعي��ة لتمكي��ن وتدريب 
العاملين الصحيين لتقديم المش��ورة وتحقيق األهداف 
األس��مى لتحويل جميع المستش��فيات والمراكز الطبية 
في مملك��ة البحرين إلى مستش��فيات صديقة لألطفال 
معتمدة دوليًا، لضمان حصول األم والطفل على الرعاية 

الصحية األفضل.
من جهته��ا، قالت الدكتورة إيمان ش��اجرة استش��اري 
األطفال والعناية المركزة لحديثي الوالدة بمستش��فى 
قوة دفاع البحرين إن الرضاعة الطبيعية هي أفضل سبل 
التغذية وأكثرها فائدة وفعالية للطفل، كما أنها تلبي 
االحتياجات العاطفية والنفسية للطفل فضاًل عن إشباع 
جس��ده، الفتًة إلى أن الرضاعة الطبيعي��ة ُتمثل الغذاء 
المثالي الذي ال يس��تغني عنه األطف��ال حديثو الوالدة، 
حيث أنه عل��ى الرغم من التقدم الهائل في ميدان غذاء 
األطف��ال وبدائ��ل لبن األم فل��م ولن يت��م التوصل إلى 
غذاء بديل ينافس اآلثار النفس��ية والعاطفية والغذائية 

المترتبة من الرضاعة الطبيعية.
 بعدها تفّضل كل من قائ��د الخدمات الطبية الملكية، 
ووكيل وزارة الصحة، والوكيلة المساعدة للصحة العامة، 
بتكريم المنظمين والمش��اركين والداعمين الذين كان 

لهم دور فاعل في عقد هذه الورش.

07 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Wed 21 Sep 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6129   |  األربعــاء 25 صفــر 1444هـــ

 نوف جمشير تبحث التعاون 
مع تركيا في المجاالت العمالية

اس��تقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نوف 
جمش��ير في مكتبها الس��فيرة التركية ل��دى مملكة البحرين 

ايسن تشاكيل.
واس��تعرض الطرفان العالقات الوثيقة التي تربط البلدين، 
وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجاالت العمالية والتنموية، 
واالستفادة من الخبرات في مختلف المجاالت في كال البلدين.
وبحثت جمش��ير أوضاع الق��وى العاملة التركي��ة في مملكة 
البحري��ن، وآفاق التعاون بين البلدين، والعمل على تس��هيل 
اإلج��راءات التجاري��ة المقدم��ة ألصحاب العمل م��ن الجالية 
التركية، بهدف زيادة فعالية استقطاب االستثمارات لمواكبة 

متطلبات التنمية االقتصادية في البالد.
وأش��ادت بدور الس��فارة التركية في توعية رعاياها بحقوقها 
وواجباتها، منوهًة بحرصهم على االلتزام بالقوانين واألنظمة 

المتبعة في المملكة.
م��ن جانبها، أكدت الس��فيرة ايس��ن تش��اكيل عل��ى أهمية 
تعزيز العالقة مع هيئة تنظيم س��وق العمل وذلك بما يخدم 
المصال��ح المش��تركة بي��ن البلدين، مش��يدًة بم��ا تزخر به 
البحرين من تشريعات عمالية متطورة ومتوافقة مع معايير 
العمل الدولية والتي ساهمت في المحافظة على حقوق جميع 

أصحاب العمل والعمالة الوافدة.

 »الصحة«: إطالق خدمة حجز مواعيد 
الفحص الطبي للعمالة المنزلية إلكترونيًا

أطلقت وزارة الصحة الخدمة اإللكترونية لحجز موعد 
الفحص الطبي للعمال��ة المنزلية ومن في حكمها 
عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh، وذلك اس��تكمااًل 
لخصخصة خدمة الفحص الطب��ي للعمالة الوافدة 
الذي انطلق منذ 2017 لتسهيل الخدمات وإجراءات 
العمالة المنزلية ومن في حكمها وتخفيف الضغط 
على المراكز الصحية لإلسهام في تحسين خدماتها 
المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنافس��ية بمشاركة 

القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأك��دت رئيس اللج��ان الطبي��ة ف��ي وزارة الصحة 
الدكت��ورة عائش��ة حس��ين، أن تحدي��ث إج��راءات 
الفحص الطبي للعمال��ة المنزلية ومن في حكمها 
يه��دف إل��ى تعزي��ز قاعدة بيان��ات ش��املة لجميع 
العمالة الوافدة، وتحسين وتوحيد إجراءات الفحص 

الطبي لهم، فضاًل عن تعزيز إشراك القطاع الخاص 
في تقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين، وإتاحة 
مواعيد قريبة للفحص بحيث يتم عرض الوافد على 
المؤسس��ة الصحي��ة المصرح لها خ��الل 5 أيام من 
تاريخ وصوله إلى المملكة، إلى جانب أنه باإلمكان 
اختيار المؤسسة الصحية األقرب واألنسب لصاحب 
العمل من حيث الموق��ع والكلفة، ويمكنهم كذلك 
حجز وتغيير المواعيد، وطباعة نتائج الفحص الطبي 
.Bahrain.bh وشهادة اللياقة عبر البوابة الوطنية

وأوضح��ت أنه ت��م االنتهاء م��ن تجهي��ز الخدمات 
اإللكتروني��ة بالتنس��يق مع كل م��ن وزارة الصحة، 
وهيئة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية، وهيئة 
تنظيم س��وق العم��ل،  والهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدم��ات الصحية، حتى يتس��نى لصاحب 

العمل اختيار المؤسسة الصحية المصرح لها بإجراء 
الفحص الطبي للعمالة الوافدة؛ والتي ستمكن رب 
العمل أيضًا من إعادة جدولة موعد الفحص الطبي 
إلكترونيًا، بحيث ال يتجاوز الموعد 5 أيام من وصول 

الوافد إلى المملكة.
ودعت حسين أصحاب العمل، إلى ضرورة استكمال 
إجراءات الفح��ص الطبي للعمالة المنزلية ومن في 
حكمه��ا حفاظ��ًا على األم��ن الصحي ف��ي المملكة 
وخصوصًا صحة أفراد األس��رة التي تعمل بها، حيث 
يمك��ن حج��ز المواعيد وإعادة جدولته��ا عن طريق 
خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا، ويس��تثنى من 
ذل��ك من بدأ بإج��راءات الفحص الطب��ي في مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة، حيث يمكن اس��تكمال 

إجراءاتهم وفق اآللية القديمة.

البحرين ُتشارك العالم االحتفال بـ»يوم الزهايمر«
ُتش��ارك البحري��ن دول العال��م االحتف��ال بالي��وم 
العالمي لم��رض الزهايمر، والذي ُيص��ادف الواحد 
والعش��رين من س��بتمبر من كل عام، وذلك بهدف 
زيادة الوعي بطبيعة ه��ذا المرض وكيفية التغلب 

على تحدياته.
وتنظ��م المستش��فيات الحكومي��ة غي��ر الخاضعة 
للضمان الصحي سلس��لة من الفعالي��ات متعددة 
البرام��ج واألنش��طة منه��ا التعليمي��ة والتثقيفية 
والمجتمعية، تحت الشعار الذي أطلقته الفيدرالية 
العالمي��ة لم��رض الزهايم��ر لهذا الع��ام: »تعرف 
عل��ى الخرف.. تعرف على الزهايم��ر: مرحلة ما بعد 

التشخيص«.
 كما تتضم��ن الفعاليات انطالق لبرنامج المش��ي 
ف��ي محافظ��ة المح��رق ويتخلله��ا مجموع��ة م��ن 
المحط��ات التوعوية والتثقيفية بمش��اركة جهات 

صحي��ة حكومية وخاص��ة، حيث إن هذه األنش��طة 
س��تمثل فرص��ة س��انحة لتوعي��ة وتثقي��ف أفراد 
المجتم��ع عن األمراض الش��ائعة التي قد يتعرض 
له��ا كبار الس��ن. كذل��ك تتضمن البرام��ج انعقاد 
ورش��ة علمية تدريبية في مستشفى الطب النفسي 
تهدف لتس��ليط الضوء على النماذج المتقدمة في 
الرعاية الصحية والمس��اعي نح��و تبنيها بالتواكب 
م��ع التغي��رات والتط��ورات اإليجابي��ة ف��ي المجال 
العلمي والممارس��ات الصحية في رعاية كبار السن 
وخصوصًا المصابين بم��رض الزهايمر، ومن جهة 
أخ��رى س��تقوم ف��رق الدعم النفس��ي بمستش��فى 
الط��ب النفس��ي بالقي��ام بعدد م��ن الزي��ارات إلى 
مراك��ز التنمية االجتماعية ودور رعاية كبار الس��ن 
لتوفير جلسات تثقيفية وتوعوية عن مرض الخرف 
من خ��الل التع��اون والتنس��يق م��ع وزارة التنمية 

االجتماعية، إضافة إلى إش��راك العديد من الجهات 
الصحية الحكومية والخاصة ذات العالقة في البرامج 

واألنشطة المخصصة لالحتفاء بهذه المناسبات.
وأك��دت وزارة الصحة حرصها عل��ى مواصلة تطوير 
الخدم��ات الصحي��ة المقدمة لفئة كبار الس��ن في 
البحري��ن توافًقا مع توجه��ات الحكومة في تطوير 
الخدم��ات  م��ن  ومس��تدامة  متكامل��ة  منظوم��ة 
العالجية والتشخيصية والتأهيلية لفئة كبار السن، 
من خالل المقومات الداعمة لتحقيق أهداف الرعاية 
الصحي��ة لكبار الس��ن، نحو تلبي��ة وتأمين مختل�ف 
احتياج�ات كبار الس��ن بناء نهج ق�ائم عل�ى أس�اس 
القيم اإلنس��انية التي تكفل الحياة الكريمة لكافة 
ش��رائح المجتمع وتوفر الخدمات الصحية الشاملة 
بمختلف مؤسس��ات ومرافق القطاع الصحي ضمن 

أفضل المعايير والممارسات.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/21/watan-20220921.pdf?1663738007
https://alwatannews.net/article/1027274
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/1027423
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

االنتخابات طريقنا لبناء الوطن
لقـــد عبـــرت مملكـــة البحرين فـــي ظل قيـــادة رائد المشـــروع اإلصالحي 
ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه، نحو آفاق رحبة في تجســـيد حاجتها 
لإلصالحات الشـــاملة التي بدأت باكورتها يوم صوت الشـــعب البحريني 
الوفـــي على مشـــروع ميثاق العمل الوطني بإجماع شـــعبي رائع في 14 
فبرايـــر 2001، وبهذا التصويـــت التاريخي قدم الشـــعب لمليكه المعظم 
صاحـــب المبـــادرة اإلصالحيـــة عربون ثقـــة كبيرة بحمايـــة اإلصالحات، 
وفي شـــهر نوفمبر المقبل يجدد الشعب والءه ومحبته إلى مليكه وإلى 
الوطـــن مـــن خالل االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية التي تعتبـــر من أركان 
ومكتســـبات المشـــروع اإلصالحـــي، والوقائـــع والحقائـــق ال تحتـــاج إلى 
برهان، فجميع أطياف الشـــعب تتحمل المســـؤولية والمشـــاركة الفاعلة 

في صنع القرار. 
ولعـــل أهم ما ســـتتميز بـــه انتخابات نوفمبر 2022 أنهـــا جاءت بعد أكبر 
تعديل وزاري في تاريخ مملكة البحرين، وكذلك فتح آفاق جديدة في 
تطويـــر العمـــل الحكومي برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 
ورعاه، لذلك البد أن يعزز مجلس النواب موقعه وقوته المؤثرة ويسهم 
فـــي مســـيرة البنـــاء والتنميـــة واالزدهـــار، ويواكـــب مســـتجدات العصر 
وصروح التقدم التي تعيشـــها مملكتنا الغالية والرؤية الســـديدة لسيدي 
جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، ومؤازرة سيدي سمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
إن مجلـــس النواب يعتبـــر جبهة وطنية تحقق تطلعات شـــعب البحرين 
وبناء المستقبل، واالستحقاق االنتخابي القادم واختيار الشعب ممثليه 
في المجلس النيابي والبلدي، ســـيكون مرحلة جديدة من مراحل العمل 
الوطنـــي، فاالنتخابات طريقنا إلى بنـــاء الوطن والتصميم على الحفاظ 
علـــى منجزاتـــه ومكتســـباته، فالعمـــل الوطنـــي المخلص والجـــاد هو ما 
تقتضيـــه المرحلـــة الراهنـــة من أجـــل بلوغ الهدف المنشـــود والمســـتقل 
الزاهـــر الذي جاء به المشـــروع اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك المعظم 

حفظه هللا ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اإلرشاد األسري وحل المشكالت
تعد األسرة البيئة األولى التي تخلق التفاعل لألفراد من خالل التواصل 
اإليجابي بين جميع أطرافها، ومن أهمية األسرة تكمن أهمية أن يتمتع 
أفرادها بقدر من السواء والصحة النفسية التي تساعدهم على التكيف 

ضمن النسق األسري السليم. 
وقـــد جاء اإلرشـــاد األســـري وهو أحـــد التخصصات المهمة فـــي المجال 
اإلنســـاني حيث يهدف إلى مساعدة األســـرة على حل مشكالتها وتفهم 
احتياجاتها والســـعي إلعادة توازن ســـير النسق األسري بصورة طبيعية 
مـــن خـــالل تقديـــم الخدمـــة اإلرشـــادية الفعالة لألفـــراد داخل األســـرة، 
وتعزيز المبادئ والقيم األســـرية اإليجابية من خالل التركيز على النمو 
الشـــخصي لـــدى األفـــراد ومحاولـــة الحد مـــن القيـــم والمبادئ الســـلبية، 
ومساعدة األفراد على تكوين العالقات الناجحة داخل األسرة وخارجها.  
دائمًا نؤكد أن اســـتقرار الفرد النفســـي يبدأ من األســـرة، فاألشخاص هم 
انعـــكاس ألســـرهم وتربيتهم وظـــروف حياتهـــم التي يعيشـــونها، لنا أن 
نتصـــور أن هناك أســـرة لم يخدمها الحظ كثيـــرًا ألن تكون على قدر من 
االســـتقرار ألســـباب متعددة منها: األســـباب المادية أو قصور في درجة 
وعـــي األبوين بأمور التربية، أو عدم الســـكن فـــي مكان مالئم.. إلخ، كل 
هذه الظروف كفيلة بأن تخلق أسرة مضطربة في عالقاتها بسبب كثرة 
المشـــاكل التي تتعرض لها، لذا يبرز هنا الدور الحقيقي لإلرشاد األسري 
من خالل عمل المرشـــد األســـري المختص الذي يسعى لمساعدة األسرة 
لكي تعيد ترتيب احتياجاتها وأولوياتها وتســـعى لحل المشـــكالت بدال 
من أن يترك األفراد في دائرة الصراعات النفسية التي يكون لها أثر بالغ 

على المجتمع.
إن أفراد األســـر الذيـــن يدركون أهمية حل المشـــكالت ويدركون أهمية 
التوافق النفســـي واالجتماعي لألفراد ال يتأخرون في طلب المســـاعدة 
من المرشـــد األســـري الـــذي يترجم بفنـــون عالجه أهمية ودور اإلرشـــاد 
األسري الذي يهتم باألسرة وتحقيق االستقرار النفسي والوجداني لكل 

أفرادها.

naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم

العرب بين الديمقراطيات العميلة لألحزاب والملكيات
فلســـفة النظام السياســـي ألي بلد ترتكز على عدة مرتكزات وعقائد، منها قيادة 
أمن واســـتقرار البلد وتحقيق مصالحه وتســـخير إمكانات وموارد البلد لتحقيق 
التطور واالزدهار وتسويق ثقافة وآيديولوجية البلد الثقافية، ومن يحقق هذه 
المرتكزات والعقائد مجموعة من األشـــخاص ينتمون للنظام السياســـي، ســـواء 
قـــادة وأعضـــاء األحـــزاب التي تفـــوز باالنتخابات، أو عن طريق قادة الســـلطات 

والهيئات التي تتبع السلطة الملكية.
وبالمقارنـــة بيـــن الديمقراطيـــة العربيـــة العميلـــة لألحـــزاب التـــي تحركها جهات 
خارجيـــة لتحقيـــق مصلحتهـــا على حســـاب الوطـــن والمجتمع العربـــي، وما بين 
الملكيـــات العربية الوراثية، نجد أن األخيرة تفوقـــت على الديمقراطية العربية 
بشـــكل كبيـــر ومذهل بـــكل الجوانب، فمـــن ناحية األمـــن واالســـتقرار والتنمية، 
نجد أن ســـيطرة الديمقراطية العربية العميلة على البلد العربي دمرته وأفقدته 
األمـــن واألمان وعطلت التنمية فيه، وأصبـــح البلد يباع والمجتمع يصرخ ويئن 
لفقدانـــه أبســـط مقومـــات الحياة. ولـــم يكن هناك وجـــود مطلقا لمفهـــوم الهوية 
العربية والســـيادة واالســـتقالل في أجنـــدة أحزاب وقـــادة الديمقراطية العربية 
العميلة. والســـبب بذلك تبعية هؤالء السياســـيين العرب وأحزابهم العميلة لكل 

من الصفويين والعثمانيين واألنجلوسكسونية الجديدة والفرانكفونية.
أمـــا لـــو نظرنـــا للملكيـــات العربيـــة الوراثية، التـــي تصفهـــا الديمقراطيـــة العربية 
العميلة بالفساد وعدم الديمقراطية، فسنجدها وفرت األمان والتنمية والحفاظ 
علـــى الهويـــة والســـيادة العربية للبلد والمجتمـــع العربي، ومـــن دون ديمقراطية 
الخيانة، والســـبب واضح جدا، فالديمقراطية العربية العميلة وأحزابها وقادتها 
مســـتأجرون للبلـــد العربي ويســـعون لســـرقته قدر اإلمـــكان قبـــل اإلطاحة بهم، 
وإذا مـــا تطلـــب األمر فإنهم ســـيحرقونه قبل فرارهـــم بســـرقاتهم، إليمانهم بأن 
مـــدة مكوثهـــم بدفة الحكم قصيـــرة ولن تدوم. أما الملكيـــات العربية فهي تعلم 
أن البلـــد العربـــي ملكها ومأواها ومالذها وأمنها الوحيـــد، لهذا فإنها تحاول قدر 
اإلمـــكان الحفـــاظ عليه وفـــق ترتيـــب األولويات وهـــي األمن واألمـــان والهوية 
والســـيادة والتنميـــة والتطويـــر. فقـــط انظروا للعالـــم العربي وافحصـــوا كل بلد 
عربي على حدة ســـتجدون أن أي بلد عربي كان مدمرا أو شـــبه مدمر أو معطال، 
فإن الديمقراطية العربية العميلة وأحزابها وقادتها هي المســـؤولة عن تدميره، 

وبقيادة طبعا عمالء المرشد والخليفة واألخ سام والمسيو.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

dr.ali.saegh 
@gmail.com

شـــيء ملفت أن ترى معظم المنتجات المعروضة منتجات صحية تتناســـب مع 
األنظمة الغذائية المتوازنة التي تهدف إلى التأثير المفيد على الجسم بابتعادها 
عن المكونات والعناصر التي قد تشكل خطرًا على صحة اإلنسان على المستوى 

البعيد، وهو ما يبدو واضحًا وجليًا في الكثير من دول العالم.
فـــي الواليـــات المتحدة األميركيـــة مثالً، يغلب المعروض مـــن األطعمة الصحية 
علـــى نقيضهـــا مـــن األطعمـــة التـــي تصنف علـــى أنها غيـــر صحية فـــي المحالت 
التجارية، وينم ذلك - دون أدنى شك - عن ثقافة المجتمع ومدى وعيه بأهمية 
ذلـــك علـــى الصحة العامة، ولو كانت ثقافة المجتمع نفســـه عكس ذلك لما عكف 

التجار على تغليب األطعمة الصحية حتى ال يتكبدوا الخسائر.
أما بالنسبة لدولنا، فقد يكون عرض كميات كبيرة من هذه األطعمة الصحية غير 
مجـــد اقتصاديـــًا للتجار؛ لتعارض ما هو معروض مع ما هو مطلوب، لكن بمنطق 

آخـــر، فإن علـــى التجار أن يتحملوا شـــيئًا من العنـــاء باتباع الزيـــادة التدريجية 
لمثـــل هـــذه المنتجات، وهو ما يتطلب خطة وطنيـــة متكاملة لبناء هذه الثقافة 

لدى األجيال.
إحدى الطرق المتبعة للتقليل من استهالك مثل هذه المنتجات الغذائية، هو رفع 
أســـعارها، وهي طريقة متبعة - على حد علمي - في الشـــقيقة اإلمارات العربية 
المتحـــدة؛ فمن الصعب إيجاد بعض العصائر التي تحتوي على نســـب عالية من 
الســـكريات، وذلك للمســـاهمة في تقليل اســـتهالك األطفال لها، وإن وجدت فإن 
أســـعارها تكون عالية نســـبيًا، وفي مقارنة بســـيطة، فمن الصعب إيجاد عصائر 
قليلة السكر )أقل من ١٣ غرامًا( الستهالك األطفال في البحرين، وهو ما يتطلب 
تحـــركًا جادًا لبناء ثقافة غذائيـــة متكاملة، تضمن صحة عامة جيدة للمواطنين 

والمقيمين، وتقلل تكاليف العالج الباهظة التي تتحملها الدولة.

د. علي الصايغ

غياب الثقافة الغذائية

هـــل ال تـــزال المعارك بين الدول قائمـــة على عمل عضلي أكبر وعقلي أقل، أم أن 
حروب األجيال المعاصرة، باتت تتجاوز النســـق التقليدي للقوة الخشنة، ودخل 
العالـــم من أســـف، في مرحلة تالية من موجات الحـــروب المعرفية، تلك التي لم 
تعهدها البشـــرية من قبل؟ التساؤل السابق مرده ما يحدث مؤخرا حول العالم، 
مـــن تحـــوالت وتبدالت في شـــكل الصراعـــات التقليديـــة، والولوج إلـــى منطقة 
الحروب المغايرة، السيما ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس وما بعدهما 

من حروب ما أنزل هللا بها من سلطان.
ولعل المسطح المتاح للكتابة يضيق عن العرض والسرد، غير أن ما نود أن نلفت 
إليـــه االنتباه فـــي هذا اإلطار، هو الخطورة الحقيقية التي باتت تمثلها وســـائط 
التواصـــل االجتماعـــي، وكيف أنها معيـــن ال ينضب من المعلومات، تلك الســـلعة 
التي تمثل وقود المعارك المســـتقبلية وليس البارود. فرحت البشـــرية أيما فرح 
وال تزال، بفكرة الوصل بين شـــعوب العالم، من أقصى الشـــرق إلى الغرب، وبين 
أجناس وأعراق، أديان ومذاهب متباينة، وهذا قد يكون جميال في شكله، لكن 

في موضوعه أمر مختلف. 
ليـــس مجانـــا قدمـــت تلك االبتـــكارات للبشـــرية، وحتى في أفضل أنواع حســـن 

النية، ربما خطرت على عقول بشرية ألهداف التسلية كما الحال مع الفيسبوك، 
غير أن فكرة اإلنترنت في أصلها ومنشأها، ليست سوى أول آلية لوزارة الدفاع 
األميركية، لتبادل المعلومات داخليا، وعلى أعلى مســـتوى من المهارة والســـرية 
في آن معا. ولعل المتابع لبعض تلك الوسائط، السيما تويتر، يكاد يستشعر قلقا 
بعينـــه هذه األيام، ومرجع األمر، تلك الدعوات الخبيثة التي تعاود الصعود مرة 
أخـــرى، داعيـــة لتخريب األوطان، وإعادة الكرة من جديد، كرة العبث والفوضى 

التي عرفتها مواقع ومواضع جغرافية حول العالم، في العقد الماضي.
هـــل مـــن يقـــف وراء تلك الصيحات المســـتنكرة؟ البد أن يكون ذلـــك كذلك، فما 
من شـــيء يحدث في فراغ أممي، بل هناك من يرســـم مخططات استراتيجية، 
الســـيما من جانب الدول الكبرى، ويســـعى إلى تفعيلها، وله في ذلك عدة طرق. 
فـــي البدايـــة تبـــدو الخطـــوط المســـتقيمة ماضيـــة قدمـــا، أي الهجـــوم المباشـــر، 
ومحاولة إصابة قلب الهدف، مرة وإلى األبد، غير أنه في بعض األحايين، يفشل 
الطريـــق األول، غير أن الهدف يبقـــى كما هو، من غير تعديل أو تبديل جوهري، 
وجـــل مـــا يحدث هو االلتفاف من حـــول التضاريس، وهذا ما تقـــوم به الكتائب 

المعرفية اإللكترونية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.
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االنتخابات طريقنا لبناء الوطن
لقـــد عبـــرت مملكـــة البحرين فـــي ظل قيـــادة رائد المشـــروع اإلصالحي 
ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه، نحو آفاق رحبة في تجســـيد حاجتها 
لإلصالحات الشـــاملة التي بدأت باكورتها يوم صوت الشـــعب البحريني 
الوفـــي على مشـــروع ميثاق العمل الوطني بإجماع شـــعبي رائع في 14 
فبرايـــر 2001، وبهذا التصويـــت التاريخي قدم الشـــعب لمليكه المعظم 
صاحـــب المبـــادرة اإلصالحيـــة عربون ثقـــة كبيرة بحمايـــة اإلصالحات، 
وفي شـــهر نوفمبر المقبل يجدد الشعب والءه ومحبته إلى مليكه وإلى 
الوطـــن مـــن خالل االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية التي تعتبـــر من أركان 
ومكتســـبات المشـــروع اإلصالحـــي، والوقائـــع والحقائـــق ال تحتـــاج إلى 
برهان، فجميع أطياف الشـــعب تتحمل المســـؤولية والمشـــاركة الفاعلة 

في صنع القرار. 
ولعـــل أهم ما ســـتتميز بـــه انتخابات نوفمبر 2022 أنهـــا جاءت بعد أكبر 
تعديل وزاري في تاريخ مملكة البحرين، وكذلك فتح آفاق جديدة في 
تطويـــر العمـــل الحكومي برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 
ورعاه، لذلك البد أن يعزز مجلس النواب موقعه وقوته المؤثرة ويسهم 
فـــي مســـيرة البنـــاء والتنميـــة واالزدهـــار، ويواكـــب مســـتجدات العصر 
وصروح التقدم التي تعيشـــها مملكتنا الغالية والرؤية الســـديدة لسيدي 
جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، ومؤازرة سيدي سمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
إن مجلـــس النواب يعتبـــر جبهة وطنية تحقق تطلعات شـــعب البحرين 
وبناء المستقبل، واالستحقاق االنتخابي القادم واختيار الشعب ممثليه 
في المجلس النيابي والبلدي، ســـيكون مرحلة جديدة من مراحل العمل 
الوطنـــي، فاالنتخابات طريقنا إلى بنـــاء الوطن والتصميم على الحفاظ 
علـــى منجزاتـــه ومكتســـباته، فالعمـــل الوطنـــي المخلص والجـــاد هو ما 
تقتضيـــه المرحلـــة الراهنـــة من أجـــل بلوغ الهدف المنشـــود والمســـتقل 
الزاهـــر الذي جاء به المشـــروع اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك المعظم 

حفظه هللا ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اإلرشاد األسري وحل المشكالت
تعد األسرة البيئة األولى التي تخلق التفاعل لألفراد من خالل التواصل 
اإليجابي بين جميع أطرافها، ومن أهمية األسرة تكمن أهمية أن يتمتع 
أفرادها بقدر من السواء والصحة النفسية التي تساعدهم على التكيف 

ضمن النسق األسري السليم. 
وقـــد جاء اإلرشـــاد األســـري وهو أحـــد التخصصات المهمة فـــي المجال 
اإلنســـاني حيث يهدف إلى مساعدة األســـرة على حل مشكالتها وتفهم 
احتياجاتها والســـعي إلعادة توازن ســـير النسق األسري بصورة طبيعية 
مـــن خـــالل تقديـــم الخدمـــة اإلرشـــادية الفعالة لألفـــراد داخل األســـرة، 
وتعزيز المبادئ والقيم األســـرية اإليجابية من خالل التركيز على النمو 
الشـــخصي لـــدى األفـــراد ومحاولـــة الحد مـــن القيـــم والمبادئ الســـلبية، 
ومساعدة األفراد على تكوين العالقات الناجحة داخل األسرة وخارجها.  
دائمًا نؤكد أن اســـتقرار الفرد النفســـي يبدأ من األســـرة، فاألشخاص هم 
انعـــكاس ألســـرهم وتربيتهم وظـــروف حياتهـــم التي يعيشـــونها، لنا أن 
نتصـــور أن هناك أســـرة لم يخدمها الحظ كثيـــرًا ألن تكون على قدر من 
االســـتقرار ألســـباب متعددة منها: األســـباب المادية أو قصور في درجة 
وعـــي األبوين بأمور التربية، أو عدم الســـكن فـــي مكان مالئم.. إلخ، كل 
هذه الظروف كفيلة بأن تخلق أسرة مضطربة في عالقاتها بسبب كثرة 
المشـــاكل التي تتعرض لها، لذا يبرز هنا الدور الحقيقي لإلرشاد األسري 
من خالل عمل المرشـــد األســـري المختص الذي يسعى لمساعدة األسرة 
لكي تعيد ترتيب احتياجاتها وأولوياتها وتســـعى لحل المشـــكالت بدال 
من أن يترك األفراد في دائرة الصراعات النفسية التي يكون لها أثر بالغ 

على المجتمع.
إن أفراد األســـر الذيـــن يدركون أهمية حل المشـــكالت ويدركون أهمية 
التوافق النفســـي واالجتماعي لألفراد ال يتأخرون في طلب المســـاعدة 
من المرشـــد األســـري الـــذي يترجم بفنـــون عالجه أهمية ودور اإلرشـــاد 
األسري الذي يهتم باألسرة وتحقيق االستقرار النفسي والوجداني لكل 

أفرادها.

naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم

العرب بين الديمقراطيات العميلة لألحزاب والملكيات
فلســـفة النظام السياســـي ألي بلد ترتكز على عدة مرتكزات وعقائد، منها قيادة 
أمن واســـتقرار البلد وتحقيق مصالحه وتســـخير إمكانات وموارد البلد لتحقيق 
التطور واالزدهار وتسويق ثقافة وآيديولوجية البلد الثقافية، ومن يحقق هذه 
المرتكزات والعقائد مجموعة من األشـــخاص ينتمون للنظام السياســـي، ســـواء 
قـــادة وأعضـــاء األحـــزاب التي تفـــوز باالنتخابات، أو عن طريق قادة الســـلطات 

والهيئات التي تتبع السلطة الملكية.
وبالمقارنـــة بيـــن الديمقراطيـــة العربيـــة العميلـــة لألحـــزاب التـــي تحركها جهات 
خارجيـــة لتحقيـــق مصلحتهـــا على حســـاب الوطـــن والمجتمع العربـــي، وما بين 
الملكيـــات العربية الوراثية، نجد أن األخيرة تفوقـــت على الديمقراطية العربية 
بشـــكل كبيـــر ومذهل بـــكل الجوانب، فمـــن ناحية األمـــن واالســـتقرار والتنمية، 
نجد أن ســـيطرة الديمقراطية العربية العميلة على البلد العربي دمرته وأفقدته 
األمـــن واألمان وعطلت التنمية فيه، وأصبـــح البلد يباع والمجتمع يصرخ ويئن 
لفقدانـــه أبســـط مقومـــات الحياة. ولـــم يكن هناك وجـــود مطلقا لمفهـــوم الهوية 
العربية والســـيادة واالســـتقالل في أجنـــدة أحزاب وقـــادة الديمقراطية العربية 
العميلة. والســـبب بذلك تبعية هؤالء السياســـيين العرب وأحزابهم العميلة لكل 

من الصفويين والعثمانيين واألنجلوسكسونية الجديدة والفرانكفونية.
أمـــا لـــو نظرنـــا للملكيـــات العربيـــة الوراثية، التـــي تصفهـــا الديمقراطيـــة العربية 
العميلة بالفساد وعدم الديمقراطية، فسنجدها وفرت األمان والتنمية والحفاظ 
علـــى الهويـــة والســـيادة العربية للبلد والمجتمـــع العربي، ومـــن دون ديمقراطية 
الخيانة، والســـبب واضح جدا، فالديمقراطية العربية العميلة وأحزابها وقادتها 
مســـتأجرون للبلـــد العربي ويســـعون لســـرقته قدر اإلمـــكان قبـــل اإلطاحة بهم، 
وإذا مـــا تطلـــب األمر فإنهم ســـيحرقونه قبل فرارهـــم بســـرقاتهم، إليمانهم بأن 
مـــدة مكوثهـــم بدفة الحكم قصيـــرة ولن تدوم. أما الملكيـــات العربية فهي تعلم 
أن البلـــد العربـــي ملكها ومأواها ومالذها وأمنها الوحيـــد، لهذا فإنها تحاول قدر 
اإلمـــكان الحفـــاظ عليه وفـــق ترتيـــب األولويات وهـــي األمن واألمـــان والهوية 
والســـيادة والتنميـــة والتطويـــر. فقـــط انظروا للعالـــم العربي وافحصـــوا كل بلد 
عربي على حدة ســـتجدون أن أي بلد عربي كان مدمرا أو شـــبه مدمر أو معطال، 
فإن الديمقراطية العربية العميلة وأحزابها وقادتها هي المســـؤولة عن تدميره، 

وبقيادة طبعا عمالء المرشد والخليفة واألخ سام والمسيو.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

dr.ali.saegh 
@gmail.com

شـــيء ملفت أن ترى معظم المنتجات المعروضة منتجات صحية تتناســـب مع 
األنظمة الغذائية المتوازنة التي تهدف إلى التأثير المفيد على الجسم بابتعادها 
عن المكونات والعناصر التي قد تشكل خطرًا على صحة اإلنسان على المستوى 

البعيد، وهو ما يبدو واضحًا وجليًا في الكثير من دول العالم.
فـــي الواليـــات المتحدة األميركيـــة مثالً، يغلب المعروض مـــن األطعمة الصحية 
علـــى نقيضهـــا مـــن األطعمـــة التـــي تصنف علـــى أنها غيـــر صحية فـــي المحالت 
التجارية، وينم ذلك - دون أدنى شك - عن ثقافة المجتمع ومدى وعيه بأهمية 
ذلـــك علـــى الصحة العامة، ولو كانت ثقافة المجتمع نفســـه عكس ذلك لما عكف 

التجار على تغليب األطعمة الصحية حتى ال يتكبدوا الخسائر.
أما بالنسبة لدولنا، فقد يكون عرض كميات كبيرة من هذه األطعمة الصحية غير 
مجـــد اقتصاديـــًا للتجار؛ لتعارض ما هو معروض مع ما هو مطلوب، لكن بمنطق 

آخـــر، فإن علـــى التجار أن يتحملوا شـــيئًا من العنـــاء باتباع الزيـــادة التدريجية 
لمثـــل هـــذه المنتجات، وهو ما يتطلب خطة وطنيـــة متكاملة لبناء هذه الثقافة 

لدى األجيال.
إحدى الطرق المتبعة للتقليل من استهالك مثل هذه المنتجات الغذائية، هو رفع 
أســـعارها، وهي طريقة متبعة - على حد علمي - في الشـــقيقة اإلمارات العربية 
المتحـــدة؛ فمن الصعب إيجاد بعض العصائر التي تحتوي على نســـب عالية من 
الســـكريات، وذلك للمســـاهمة في تقليل اســـتهالك األطفال لها، وإن وجدت فإن 
أســـعارها تكون عالية نســـبيًا، وفي مقارنة بســـيطة، فمن الصعب إيجاد عصائر 
قليلة السكر )أقل من ١٣ غرامًا( الستهالك األطفال في البحرين، وهو ما يتطلب 
تحـــركًا جادًا لبناء ثقافة غذائيـــة متكاملة، تضمن صحة عامة جيدة للمواطنين 

والمقيمين، وتقلل تكاليف العالج الباهظة التي تتحملها الدولة.

د. علي الصايغ

غياب الثقافة الغذائية

هـــل ال تـــزال المعارك بين الدول قائمـــة على عمل عضلي أكبر وعقلي أقل، أم أن 
حروب األجيال المعاصرة، باتت تتجاوز النســـق التقليدي للقوة الخشنة، ودخل 
العالـــم من أســـف، في مرحلة تالية من موجات الحـــروب المعرفية، تلك التي لم 
تعهدها البشـــرية من قبل؟ التساؤل السابق مرده ما يحدث مؤخرا حول العالم، 
مـــن تحـــوالت وتبدالت في شـــكل الصراعـــات التقليديـــة، والولوج إلـــى منطقة 
الحروب المغايرة، السيما ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس وما بعدهما 

من حروب ما أنزل هللا بها من سلطان.
ولعل المسطح المتاح للكتابة يضيق عن العرض والسرد، غير أن ما نود أن نلفت 
إليـــه االنتباه فـــي هذا اإلطار، هو الخطورة الحقيقية التي باتت تمثلها وســـائط 
التواصـــل االجتماعـــي، وكيف أنها معيـــن ال ينضب من المعلومات، تلك الســـلعة 
التي تمثل وقود المعارك المســـتقبلية وليس البارود. فرحت البشـــرية أيما فرح 
وال تزال، بفكرة الوصل بين شـــعوب العالم، من أقصى الشـــرق إلى الغرب، وبين 
أجناس وأعراق، أديان ومذاهب متباينة، وهذا قد يكون جميال في شكله، لكن 

في موضوعه أمر مختلف. 
ليـــس مجانـــا قدمـــت تلك االبتـــكارات للبشـــرية، وحتى في أفضل أنواع حســـن 

النية، ربما خطرت على عقول بشرية ألهداف التسلية كما الحال مع الفيسبوك، 
غير أن فكرة اإلنترنت في أصلها ومنشأها، ليست سوى أول آلية لوزارة الدفاع 
األميركية، لتبادل المعلومات داخليا، وعلى أعلى مســـتوى من المهارة والســـرية 
في آن معا. ولعل المتابع لبعض تلك الوسائط، السيما تويتر، يكاد يستشعر قلقا 
بعينـــه هذه األيام، ومرجع األمر، تلك الدعوات الخبيثة التي تعاود الصعود مرة 
أخـــرى، داعيـــة لتخريب األوطان، وإعادة الكرة من جديد، كرة العبث والفوضى 

التي عرفتها مواقع ومواضع جغرافية حول العالم، في العقد الماضي.
هـــل مـــن يقـــف وراء تلك الصيحات المســـتنكرة؟ البد أن يكون ذلـــك كذلك، فما 
من شـــيء يحدث في فراغ أممي، بل هناك من يرســـم مخططات استراتيجية، 
الســـيما من جانب الدول الكبرى، ويســـعى إلى تفعيلها، وله في ذلك عدة طرق. 
فـــي البدايـــة تبـــدو الخطـــوط المســـتقيمة ماضيـــة قدمـــا، أي الهجـــوم المباشـــر، 
ومحاولة إصابة قلب الهدف، مرة وإلى األبد، غير أنه في بعض األحايين، يفشل 
الطريـــق األول، غير أن الهدف يبقـــى كما هو، من غير تعديل أو تبديل جوهري، 
وجـــل مـــا يحدث هو االلتفاف من حـــول التضاريس، وهذا ما تقـــوم به الكتائب 

المعرفية اإللكترونية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

 

إميل أمين

الحروب المعرفية ووسائط التواصل االجتماعية

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/09/509021015309.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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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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أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، عن توقيع اتفاقية مع بنك مسقط لالستحواذ 
النقــدي علــى الحصــة المتبقيــة البالــغ نســبتها 27.29 % والمملوكــة لبنك 
مســقط فــي ســيكو كابيتال، وهي شــركة متخصصة فــي توفير خدمات 

أسواق المال، ويقع مقرها الرئيس في المملكة العربية السعودية.

وتقدر قيمة األســـتحواذ للحصة 
كابيتـــال  ســـيكو  فـــي  المتبقيـــة 
نحـــو 1.9 مليون دينـــار بحريني 
وذلك استنادًا إلى صافي القيمة 
31 مـــارس  الدفتريـــة كمـــا فـــي 
عمليـــة  إتمـــام  وســـيتم   .2022
االستحواذ النقدي فور الحصول 
علـــى جميع الموافقـــات الرقابية 
الســـلطات  جميـــع  مـــن  الالزمـــة 

التنظيمية.
وكانـــت ســـيكو قـــد اســـتحوذت  
حصـــة  علـــى  الماضـــي  العـــام 
األغلبية في الشـــركة التي كانت 
تابعـــة ومملوكـــة بالكامـــل لبنـــك 
مســـقط من خالل صفقة لتبادل 
األســـهم. وأســـفرت هذه الصفقة 
عـــن امتالك ســـيكو 72.7 % من 
امتلـــك  بينمـــا  كابيتـــال،  ســـيكو 
بنك مســـقط بالمقابل حصة في 
ســـيكو تبلـــغ اآلن 10.38 % مـــن 

رأس المال المدفوع.

وبعـــد إتمـــام عملية االســـتحواذ 
ســـتصبح ســـيكو كابيتال شركة 
مملوكـــة بالكامل لســـيكو. وتعزز 
هـــذة الخطوة من اســـتراتيجية 
فـــي  المباشـــر  للتواجـــد  ســـيكو 
والتوســـع  الســـعودية  الســـوق 
وذلـــك  المنطقـــة؛  فـــي  والنمـــو 
كبنـــك  ســـيكو  مكانـــة  لترســـيخ 
اســـتثماري رائـــد علـــى مســـتوى 

المنطقة.

“سيكو” تستحوذ علـى حصــة 
27.29 % في “سيكو كابيتال”

افتتاح مدرسة مستشفى الملك حمد المصغرة بجناح األطفال
تحت رعاية الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة

قامت مؤسسة بحرين ترست بالتعاون مع 
مستشـــفى الملك حمد الجامعي بتدشـــين 
مدرســـة مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي 
المصغـــرة بجنـــاح األطفـــال، يـــوم الثالثاء 
الموافـــق  20 ســـبتمبر 2022، تحت رعاية 
كريمة من اللواء طبيب الشيخ سلمان بن 
عطية هللا آل خليفة قائد مستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي وبحضـــور الشـــيخة مرام 
بنت عيســـى المدير العـــام لمكتب صاحبة 
السمو الملكي قرينة ملك مملكة البحرين.
 وعليـــه أشـــاد الشـــيخ ســـلمان بـــن عطيـــة 
هللا آل خليفـــة قائـــد المستشـــفى بجهـــود 
التـــي  األهليـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
تســـاهم في خدمة ورفعة مملكة البحرين 

شـــكره  عـــن  معبـــرا  كافـــة،  ومواطنيهـــا 
وتقديـــره لمؤسســـة بحريـــن ترســـت على 
إنشاء فكرة مدرسة مستشفى الملك حمد 
الجامعـــي المصغـــرة فـــي جنـــاح األطفـــال 
والتـــي ســـتكون وســـيلة لتعليـــم األطفال 
المرضـــى خـــالل إقامتهم في المستشـــفى 
ومزاولة أنشطتهم اليومية والحفاظ على 
التحصيـــل مما ينعكس إيجابيا على ســـير 

العالج. 
وصرحـــت رئيـــس مجلس أمناء مؤسســـة 
أنـــه  البلوشـــي  فاطمـــة  ترســـت،  بحريـــن 
فـــي عهد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، 
وبقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيس الوزارء، وبدعم من صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينة عاهـــل البـــالد المعظم، ذات 
اليـــد البيضاء في دعم المشـــاريع الخيرية 
والتنمويـــة من أجـــل اإلنســـان والمجتمع. 
تواصل مؤسســـة بحرين ترســـت الخيرية 
مســـيرتها في دعم التعليم بجميع أشكاله 
مـــن خـــالل مشـــروع المـــدارس المصغـــرة 
وبرنامج عّلمني الخاص بمشروع مدارس 
المستشـــفى الـــذي بـــدأ العمل به فـــي عام 

2017 بمجمع السلمانية الطبي.
فـــي  “والجميـــل  البلوشـــي  وأضافـــت   
لـــم  أنـــه  المستشـــفى  مـــدارس  مشـــروع 

إنـــه  بـــل  الســـرطان،  يعـــد فقـــط لمرضـــى 
اتســـع ليشـــمل جميـــع األطفـــال المصابين 
“لمســـنا  وقالـــت  المختلفـــة”،  باألمـــراض 
احتياجـــات عـــدة للمرضـــى وبنينا جســـور 
التعـــاون مـــع الجمعيـــات المعنيـــة برعايـــة 

فـــي  اإلعاقـــة  وذوي  المرضـــى  األطفـــال 
عربـــي  تجمـــع  بـــأول  وبدأنـــا  البحريـــن، 
لمدارس المستشـــفى في كل من البحرين، 
والســـعودية، والكويـــت، واألردن، وليبيـــا، 
مدرســـة  دور  وإن  ولبنـــان.  ومصـــر، 

المستشـــفى ال يقف في تقديـــم الخدمات 
بـــل يتعـــداه بتقديـــم  داخـــل المستشـــفى 
تقديـــم  فـــي  متمثلـــة  خارجيـــة  خدمـــات 
دروس التقويـــة من قبـــل المتطوعين من 
والمعلميـــن  البحرينيـــة  التربوييـــن  نقابـــة 
المتطوعيـــن بجانـــب تقديـــم االستشـــارة 
للطلبـــة وذويهـــم  النفســـية واالجتماعيـــة 
لتكون مدرســـة المستشـــفى نموذجًا رائدًا 

لدعم الطلبة المرضى نفخر به جميعًا”. 
حضـــر حفـــل التدشـــين أعضـــاء مجلـــس 
أمنـــاء المؤسســـة بحريـــن ترســـت ومدير 
الطاقـــم  المصغـــرة،  المـــدارس  برنامـــج 
الملـــك  بمستشـــفى  والتمريضـــي  اإلداري 

حمد الجامعي.

“الجواهر العربية 2022” يحتفي بذكراه الثالثين في “عالم المعارض” الجديد
على امتداد يعادل 3 أضعاف مساحة نسخه السابقة

يســـتعد معـــرض الجواهر العربيـــة 2022، 
مجـــال  فـــي  األبـــرز  الحـــدث  يعـــد  الـــذي 
مســـتوى  علـــى  والســـاعات  المجوهـــرات 
بالذكـــرى  لالحتفـــال  األوســـط،  الشـــرق 
الثالثيـــن النطالقتـــه األولى. ومـــن المقرر 
اســـتضافة المعرض فـــي “عالـــم المعارض 
البحريـــن” الجديـــد بمنطقـــة الصخيـــر في 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن 22 إلـــى 26 نوفمبـــر 
2022. ويأتي المعرض بنســـخته الجديدة 
والـــزوار  التجـــار  مـــن  كلٍّ  تجربـــة  ليعـــزز 
بتوفيـــر ممـــرات تســـوق أوســـع، وإطـــالق 
معـــرض العطـــور العربيـــة ألول مـــرة فـــي 

المملكة.
الجديـــدة  بنســـخته  المعـــرض  أن  وُيذكـــر 
والمتفردة، ســـيمتد على مســـاحة 54000 

متـــر مربع، ليتيح للزبائـــن فرصة الوصول 
لمجموعـــة أوســـع من التجـــار والمصممين 
المشـــهورين من أبـــرز العالمـــات التجارية 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة المعروفة 
والمشـــاركة فـــي المعـــرض بشـــكل دوري، 
التجاريـــة  العالمـــات  مـــن  لعـــدد  إضافـــة 
المعـــرض.  فـــي  مـــرة  التـــي تشـــارك ألول 

وعالوة على ذلك، سيضم المعرض منافذ 
وسيشـــمل  والمشـــروبات.  األغذيـــة  بيـــع 
الحـــدث المرتقب انطالقة “ســـوق الذهب” 
البحرينـــي التقليـــدي، ومناطـــق مخصصة 
لعرض الساعات ومنتجات اللؤلؤ، والعديد 

من المجوهرات المشـــهورة من المصممين 
البارزين والجدد.

وتعليقـــًا على هـــذه المناســـبة، ّصرح مهند 
المحجـــوب، المديـــر العام لشـــركة إنفورما 
“تســـرنا  قائـــالً:  البحريـــن   – ماركتـــس 

العربيـــة  الجواهـــر  معـــرض  اســـتضافة 
بنســـخته االســـتثنائية لهـــذا العـــام، وذلك 
البحريـــن”  المعـــارض  “عالـــم  مركـــز  فـــي 
الجديـــد الذي تـــم افتتاحـــه أخيـــرًا. وعبر 
اســـتقطابه ألكبر عـــدد من التجـــار، نتوقع 
أن يترك المعرض بنســـخته الحالية بصمة 
مؤثرة ومتفردة علـــى جميع الزوار. حيث 
إننـــا نتطلـــع من خالل هـــذا الحـــدث البارز 
لتقديـــم تجربـــة متفـــردة ال ُتنســـى، وذلك 
عبـــر توفيـــر خدمـــات محّســـنة وإضافـــة 
منتجات وخيارات جديـــدة ومختلفة من 
أبرز العالمـــات التجارية العالمية في عالم 

المجوهرات”. 
يشـــار إلى أن معرض العطـــور العربية يعد 
أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى 

المملكـــة، ومـــن المقـــرر انطالقـــه بجانـــب 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة 2022، ليوفـــر 
منصة لعرض مجموعة واسعة من العطور 
الفاخرة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، 
المجوهـــرات  عشـــاق  ســـيجتمع  وبذلـــك 
والعطـــور فـــي تجربـــة تســـوق فريـــدة من 
نوعهـــا، تشـــمل أنـــواع متنوعـــة ومتميـــزة 
مـــن العطـــور والمجوهـــرات ذات اإلصدار 

المحدود.
ويمكن للزوار تســـجيل حضورهم بشـــكل 
مجانـــي عبـــر زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 
ومتابعة   ،”www.jewelleryarabia.com“
www.instagram.“ اإلنســـتغرام  صفحـــة 
 ”c o m / j e w e l l e r y a r a b i a b a h r a i n

لالطالع على كل مستجدات المعرض.

اللؤلـــؤ التقليـــدي وعـــرض للســـاعات ومنتجـــات  البحرينـــي  لــــ “ســـوق الذهـــب”  انطالقـــة 
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ياسر الحمادي

أكبر حدث عقاري بتاريخ البحرين سيقام من 22 ـ 24 نوفمبر

“إنفراكورب” تقدم رعايتها الذهبية لـ “سيتي سكيب”
عـــن  إنفراكـــورب  شـــركة  أعلنـــت 
رعايتهـــا الذهبيـــة لمعرض “ســـيتي 
ســـكيب” الـــذي يعتبـــر أكبـــر حـــدث 
عقاري في تاريـــخ مملكة البحرين، 
والذي ســـيقام خـــالل الفترة من 22 
ـ 24 نوفمبـــر المقبل بمركز البحرين 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  العالمـــي 
الصخيـــر.  منطقـــة  فـــي  الجديـــد 
ويحظـــى برعايـــة كريمـــة مـــن ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وســـتقوم إنفراكورب، وهي الشركة 
المختصة بأنشـــطة البنيـــة التحتية 
أصـــول  تديـــر  والتـــي  االجتماعيـــة 
دوالر  مليـــار   3 قيمتهـــا  تتجـــاوز 
مجموعـــة  باســـتعراض  أميركـــي، 
مـــن مشـــروعاتها العقاريـــة البـــارزة 
في جناحهـــا الخاص فـــي المعرض 
والتي تشـــمل “الهابور رو” و”الهاربر 
هايتس” في مملكة البحرين إضافة 
فيليـــج”  “كالفورنيـــا  مشـــروع  إلـــى 
المقـــام فـــي إمـــارة دبـــي باإلضافـــة 

بأنشـــطتها  المســـتثمرين  لتعريـــف 
ومحفظتها الدولية.

ماجـــد  قـــال  ذلـــك،  علـــى  وتعليقـــًا 
الخـــان، الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
المشـــاركة  “يســـعدنا  إنفراكـــورب: 
وتقديم الدعم لهذا الحدث العقاري 
المهـــم الـــذي يعتبـــر األول من نوعه 
البحريـــن،  مملكـــة  مســـتوى  علـــى 
حيـــث يســـاهم هـــذا المعـــرض فـــي 
وضع المملكة على خريطة الســـوق 
جانـــب  إلـــى  العالميـــة  العقاريـــة 
استعراض أبرز اإلنجازات العقارية 
المميزة في البحرين ويتماشـــى مع 

خطة المملكة لجـــذب أكبر عدد من 
الزائرين مـــن خالل تنظيم فعاليات 

نوعية في مختلف القطاعات”.
“يعتبـــر  الخـــان:  ماجـــد  وأضـــاف 
القطـــاع العقاري من أهم القطاعات 
الداعمة لمســـيرة النمـــو االقتصادي 
وسيســـاهم هذا المعـــرض في فتح 
آفاق واســـعة لجذب االســـتثمارات. 
سيضم جناح الشركة مجموعة من 
مشـــروعاتها العقارية البارزة والتي 
وتجاريـــة  ســـكنية  وجهـــة  شـــكلت 
رائـــدة في المملكة”. من جانبه، قال 
نائب الرئيس لدى انفورما ماركتس، 

كريـــس ســـبيلر “نحـــن متحّمســـون 
للغاية بشراكتنا مع إنفراكورب التي 
تعـــد من أبرز الشـــركات فـــي مملكة 
البحريـــن وتمتلـــك محفظـــة قيمـــة 
من المشـــروعات العقاريـــة المميزة، 
وهي تعتبر إضافـــة مميزة لمعرض 
ســـيتي ســـكيب. نحن متأكدون أن 
هـــذا الحدث سيســـاهم فـــي إضافة 
المزيـــد مـــن الزخـــم لقطـــاع العقـــار 
المزدهر في المملكـــة نتيجة للدعم 

الحكومي الكبير الذي يشهده”.
إنفراكورب تقـــوم بتطوير منتجات 
االجتماعيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
المستدامة للمســـتثمرين في جميع 
عوائـــد  وتحقيـــق  العالـــم،  أنحـــاء 
طويلة األجـــل وإضافة قيمة دائمة 
إنفراكـــورب  تمتلـــك  للمجتمعـــات. 
محفظـــة مـــن األصول تبلـــغ قيمتها 
حوالـــي 3 مليـــارات دوالر، وتهدف 
البنيـــة  تطويـــر  نمـــو  تســـريع  إلـــى 
التحتيـــة المســـتدامة عبـــر مناطـــق 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 

وجنوب آسيا.

“درة البحرين” تشارك في “سيتي سكيب البحرين 2022”
أعلنت شركة درة البحرين، أكبر منتجع 
ســـكني فاخـــر فـــي مملكـــة البحريـــن، 
عـــن مشـــاركتها فـــي معـــرض البحرين 
ســـيتي سكيب العقاري والذي سيكون 
تحـــت رعايـــة كريمة من لـــدن صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
مملكـــة  تســـتضيفه  والـــذي  الـــوزراء، 
البحريـــن ألول مرة في مركز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد 
بمنطقة الصخير خـــالل الفترة من 22 

إلى 24 نوفمبر من العام الجاري.
الرئيـــس  الحمـــادي  ياســـر  وصـــرح 

أن  البحريـــن،  درة  لشـــركة  التنفيـــذي 
مشـــاركة درة البحريـــن فـــي المعـــرض 
تأتـــي ضمن حرص الشـــركة على دعم 
تنظيم البحرين لهذه الفعالية العقارية 
الرائـــدة، من خـــالل مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري برئاســـة الشـــيخ ســـلمان بـــن 
مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
اإلدارة، والشـــيخ محمـــد بن خليفة آل 
خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي، علمـــًا بأن 
هذه المشـــاركة تأتي ضمن مشـــاركات 
عديـــدة لـــدرة البحريـــن فـــي معـــارض 
“سيتي ســـكيب” منذ عام 2006 وكان 
آخرهـــا معـــرض “ســـيتي ســـكيب دبي 

2021” حيث تثق درة البحرين بالدور 
الفعـــال الـــذي تقدمـــه هـــذه المعـــارض 
لتنمية القطاع العقاري وإتاحة الفرص 
والمســـتثمرين  العقارييـــن  للمطوريـــن 
خصوًصـــا فـــي هذه األيام التي يشـــهد 
ا مطـــرًدا.  فيهـــا القطـــاع العقـــاري نمـــوًّ
كمـــا تقـــدم الحمـــادي بشـــكره الجزيـــل 
علـــى  العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة 
مبادرتهـــا المتواصلـــة والتـــي تضـــاف 
للمجهود الجبار الذي تقدمه المؤسسة 
بأكملـــه  العقـــاري  القطـــاع  لتنظيـــم 

والنهوض به.

يستمتع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عامًا 
بمرافقـــة والديهـــم في لولـــو الحد، حيث تـــم افتتاح الفرع 
الخامـــس لمملكـــة األطفـــال. يتميز مركـــز الترفيـــه العائلي 
الشـــهير بمجموعة كاملة من المرح: جوالت عائلية وألعاب 
Arcade VR وألعـــاب االســـترداد الترفيهية لألطفال. هناك 
عامل جذب إضافي لمساحة حفالت أعياد الميالد لإليجار 
بحيث يمكن اســـتخدام المنطقة لصنع ذكريات عيد ميالد 

جميلة. تبلغ رسوم ألعاب األركيد 500 فلس فصاعدًا.
يوجـــد اآلن خمســـة أفـــرع لمملكـــة األطفـــال فـــي مملكـــة 
البحرين: المنامة، ونادي البحري )فرعان(، ومجمع الجفير، 

ولولو هايبرماركت.

ــاح خــامــس ــت ــت ــد اف ــن ــال ع ــبـ ــادة اإلقـ ــ زيـ
الحد ــو”  ــول “ل ــي  ف ــال  ــف األط لمملكة  فــرع 

 

ذكـــر رجـــل األعمـــال حســـن إبراهيـــم 
حســـن، أن قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة 
يحظـــى باهتمـــام بالـــغ مـــن الحكومة 
الموقـــرة، وهو مـــا يتجلـــى من خالل 
لتطويـــره  الدعـــم  مختلـــف  تقديـــم 
المســـتمرة  والمتابعـــة  والحـــرص 
للتصدي لألمراض السارية وتطورات 
وزيـــادة  العالمـــي،  الوبائـــي  التقصـــي 
االســـتعدادات لتعزيز االستجابة ألية 

مستجدات بهذا الشأن.
كل  تمتلـــك  البحريـــن  إن  وقـــال 
بالســـياحة  للنهـــوض  المقومـــات 
العالجيـــة، مـــن خالل وجـــود الكوادر 
امتالكهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  المؤهلـــة، 
للعديـــد مـــن المراكـــز والمستشـــفيات 
التوســـع  باإلمـــكان  والتـــي  الكبـــرى، 
فـــي إنشـــاء المزيد مـــن هـــذه المراكز 
التخصصية واالستثمار بها بالشراكة 

مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المشـــاريع التنموية الكبرى 

والتـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا، تأتـــي كذلـــك 
مـــن أجـــل إيجـــاد الفـــرص االســـتثمارية، 
والتي تأتي على رأســـها انشـــاء المشاريع 
الصحيـــة، واالرتقـــاء بها من أجـــل توفير 
ورفـــده  القطـــاع  لهـــذا  التحتيـــة  البنيـــة 
التـــي  والمعـــدات  األجهـــزة  بأحـــدث 
تجعلـــه مـــن القطاعـــات المهمـــة والمؤثرة 

والمســـاهمة بشـــكل كبيـــر فـــي االقتصـــاد 
الوطني.

وأكـــد أنـــه مـــن المهـــم كذلـــك تحفيـــز 
واســـتقطاب  الدوائيـــة،  الصناعـــات 
الشـــراكة  عبـــر  الكبـــرى،  الشـــركات 
التجارية مع القطاع الخاص، لتنشيط 
هـــذه الصناعـــة المهمـــة والتـــي باتـــت 
تتطلب تظافر الجهود من أجل إنشاء 
صناعـــات دوائية هادفة نحو االرتقاء 
بهـــا إلى فـــي ظل الحاجة الماســـة إلى 
إنشائها، مبيًنا أن رفع جودة الخدمات 
الصحيـــة تتطلـــب كذلك الســـعي نحو 
توفيـــر قاعدة بيانـــات معرفية ورصد 
االحتياجات الصحية، والتشجيع على 
االســـتثمار فـــي القطـــاع الصحي نحو 
تقديـــم التســـهيالت الالزمـــة لالرتقاء 
به، والتي تمضي البحرين بثبات نحو 
التوســـع في تقديم مختلف الخدمات 
التشـــجيع  العالجيـــة، والســـعي نحـــو 

على السياحة العالجية.

مؤكًدا أهمية الشراكة مع “الخاص”.. رجل األعمال حسن إبراهيم:

البحرين تمتلك كل المقومات للنهوض بالسياحة العالجية

 حسن ابراهيم

أقامت عمادة شـــؤون الطلبـــة بجامعة 
رعايـــة  تحـــت  التطبيقيـــة،  العلـــوم 
الدكتـــور  األســـتاذ  الجامعـــة،  رئيـــس 
غســـان عـــواد، فعاليـــات يـــوم التهيئـــة 
بـــدء  بمناســـبة  المســـتجدين  للطلبـــة 
الفصل الدراســـي األول للعام الجامعي 
2022/2023، بحضـــور رئيس الجامعة 

ونخبة من أعضاء اإلدارة العليا.
ويهدف “يـــوم التهيئة” الـــذي يقام في 
بدايـــة كل فصـــل دراســـي إلـــى تهيئـــة 
الطلبة المســـتجدين نفســـيًا وأكاديميًا 
المتوفـــرة  بالخدمـــات  وتعريفهـــم 
تهـــم  التـــي  واإلرشـــادات  واللوائـــح 
الطالـــب، حيـــث يأتـــي هـــذا العـــام بعد 
ـــا في  عـــودة الطلبـــة للدراســـة حضوريًّ

الحرم الجامعة بعد سنتين من التعليم 
عن بعد بســـبب الظروف التي فرضتها 

على العالم جائحة كورونا.
وشـــهد يـــوم التهيئة فعاليـــات متنوعة 
الطلبـــة  مجلـــس  أعضـــاء  بمشـــاركة 
الذيـــن  الطالبيـــة  األنديـــة  ومنتســـبي 
قامـــوا باســـتقبال الطلبة المســـتجدين 
الطالبيـــة  مجلـــس  بـــدور  وتعريفهـــم 
تواجدهـــم  خـــالل  مـــن  واألنديـــة 

واستقبالهم للطلبة.
الجامعـــة  رئيـــس  رّحـــب  جهتـــه،  مـــن 
بالطلبـــة والحضور، معرًبا عن ســـعادته 
بعـــودة طلبة الجامعة وطلبـــة البرامج 
البريطانيـــة المســـتضافة إلـــى مقاعـــد 
الدراسة، مشيًرا إلى أن عودتهم للحرم 

الجامعـــي أعادت الحياة الجامعية إلى 
ســـابق عهدهـــا كمـــا كانت قبـــل جائحة 
كورونا، منوًها بأن الجامعة هيأت كافة 
الظـــروف المناســـبة الســـتقبال الطلبـــة 
فـــي العام الدراســـي الجديد من خالل 
جهوزية القاعات الدراسية ومختبرات 
الجامعـــة والمختبـــرات الخاصة بكلية 
الهندسة لضمان تجربة تعليمية فريدة 

للطلبة الملتحقين ببرامج الجامعة. 
أن  إلـــى  الجامعـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
الجامعـــة تســـعى إلى احتضـــان الطلبة 
ومســـاعدتهم في مســـيرتهم الجامعية 
طاقاتهـــم  توظيـــف  علـــى  والعمـــل 
إشـــراكهم  خـــالل  مـــن  وإبداعاتهـــم 
فـــي األنشـــطة المختلفـــة التـــي تقيمها 

الجامعة باستمرار، مشجعًا الطلبة إلى 
االنخراط في العمل الشبابي والطالبي 

والمشاركة في األنشطة المختلفة.

مجلـــس  رئيـــس  ألقـــى  جانبـــه،  مـــن 
الطلبـــة محمد الشـــيراوي كلمة رحب 
المســـتجدين  الطلبـــة  بزمالئـــه  فيهـــا 

كمـــا دعاهم إلى المشـــاركة فـــي كافة 
تنظمهـــا  التـــي  والبرامـــج  الفعاليـــات 
الجامعة بشكل مستمر، وعدم التردد 
الطلبـــة  مـــع مجلـــس  التواصـــل  فـــي 
األنشـــطة  فـــي  واالنخـــراط  لتقديـــم 
التي ينظمها، واالنتســـاب إلى األندية 

الطالبية.
وفـــي الختـــام، قـــام أعضـــاء مجلـــس 
فـــي  الطـــالب  باصطحـــاب  الطلبـــة 
جولـــة تعريفية في مرافـــق الجامعة، 
كلياتهـــم،  علـــى  خاللهـــا  تعرفـــوا 
وإدارات الجامعـــة ومرافقها واألندية 
الطالبية، وقاعات األنشطة الرياضية 
الدراســـية  والقاعـــات  والمختبـــرات 

وغيرها من المرافق.

جامعة العلوم التطبيقية تقيم يوم التهيئة للطلبة المستجدين
بمناسبةبدءالفصلالدراسياألولللعام2022/2023

 تحتفـــل كارفـــور، التـــي تملكهـــا وتديرهـــا 
شركة “ماجد الفطيم” في مملكة البحرين، 
بالذكرى الســـنوية الـ 14 علـــى افتتاح أول 
فـــرع بمملكة البحرين. وانطالًقا من مكانة 
وموقـــع كارفـــور الرائـــد فـــي مجـــال البيـــع 
بالتجزئـــة، ومســـاهمتها الفعالـــة مـــن أجـــل 
المجتمـــع، تدعم نمو وازدهـــار المجتمعات 
والشـــريك المحلي الموثوق به الذي يعمل 
القطـــاع  لهـــذا  أكبـــر  قيمـــة  علـــى تحقيـــق 
واالقتصـــاد ككل، منـــذ انطالقتها في العام 
2008 وستواصل في هذا الدور، من خالل 
إتاحـــة فرصة الفوز للعمـــالء بمبلغ إجمالي 

قدره 7,000 آالف دينار بحريني من خالل 
الحملة التي تم إطالقها مؤخًرا. 

وتمتـــد االحتفاالت بالذكرى الســـنوية على 
انطالقـــة كارفـــور، من 21 ســـبتمبر إلى 11 
أكتوبـــر، وســـيتم منح جائزة كبـــرى قدرها 
5,000 دينار بحريني لفائز واحد من خالل 
السحب اإللكتروني، باإلضافة إلى، اختيار 
200 عميل للفوز بقســـيمة هدية بقيمة 10 

دنانير لكل عميل.
وقال لوران هاوسكنشت، المدير اإلقليمي 
الفطيـــم  “ماجـــد  لـــدى  الخليـــج  لمنطقـــة 
بالذكـــرى  االحتفـــال  “يســـعدنا  للتجزئـــة” 

الســـنوية 14 لكارفـــور مـــع قاعـــدة عمالئنا 
القيمـــة والمتنامية، والتـــي تضم اآلن أكثر 
من 200 ألف عضو “ماي كلوب” سجلوا من 
خالل تطبيق كارفور باإلضافة إلى ماليين 
الزوار إلى فروعنا سنويًا. وتحرص كارفور 
على تقديـــم أفضل الخدمـــات والمنتجات 
للعمالء في جميع أنحـــاء مملكة البحرين، 
التجـــارة  تعزيـــز منصـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
نواصـــل  حيـــث  والرقميـــة،  اإللكترونيـــة 
بتقديم قيمة فريدة من نوعها واستثنائية 
مـــن خالل كل تجربة تســـوق علـــى مدار الـ 

14 عاًما المقبلة وما بعدها”.

مـــن  العديـــد  عـــن  كارفـــور  أعلنـــت  كمـــا 
األنشـــطة الترويجية والعروض الحصرية 
وســـائل  علـــى  الخاصـــة  والمســـابقات 
التواصـــل االجتماعي والتعاون بين صناع 
بهـــذه  الرقمييـــن  والمؤثريـــن  المحتـــوى 
المناســـبة. وســـيتم اختيار 3 عمـــالء للفوز 
بــــ100 دينـــار بحرينـــي علـــى شـــكل نقـــاط 
“مـــاي كلـــوب” مقابل كافة المشـــتريات من 
خالل تطبيق كارفور. باالضافة إلى خدمة 
التوصيل المجاني على جميع المشـــتريات 
مـــن خـــالل تطبيـــق كارفـــور، وذلـــك خالل 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن 21 ســـبتمبر إلـــى 11 

أكتوبـــر، إلـــى جانب فرصـــة الحصول على 
رمـــز الخصـــم الخاصـــة بهـــذه االحتفـــاالت 
الذي ســـيتم إرســـاله عبر منصات التواصل 

االجتماعي الخاصة بكارفور البحرين.
وتشـــمل العروض خصومـــات خاصة على 
فئـــات متعـــددة، تصـــل إلـــى 70 % علـــى 

منتجـــات البقالـــة والفواكـــه والخضـــروات 
واللحـــوم وأصنـــاف  الطازجـــة  واألطعمـــة 
إلـــى خصومـــات  باإلضافـــة  المنســـوجات، 
تصل إلى 50 % على األجهزة اإللكترونية 
العنايـــة  ومنتجـــات  المنزليـــة  واألدوات 

الشخصية.

“كارفور” تحتفل بالذكرى السنوية الـ 14 على انطالقتها في البحرين
5آالفدينارلرابحواحدكجائزةكبرىبسحبهاالرقمي
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اختتمـــت فعاليـــة جوائز “سوشـــيال 
ميديـــا” 2022، والتـــي أقيمـــت ألول 
مـــرة فـــي البحريـــن، برعايـــة شـــركة 
وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل  يوســـف 
الموزع الوحيد لســـيارات نيسان في 
المملكـــة، أعمالهـــا بنجـــاح بمشـــاركة 
عالمية وإقليمية واسعة من مشاهير 

التواصل االجتماعي.
حفـــل الجوائـــز العالمـــي الفريـــد مـــن 
بتنظيـــم شـــركة  أقيـــم  الـــذي  نوعـــه 
بوكـــس  وبرانـــد  للفعاليـــات  ســـايا 
فـــي 9 ســـبتمبر بفنـــق كـــراون بـــالزا 
قـــدم العديـــد مـــن الجوائـــز لمنشـــئي 
منصـــات  علـــى  الرقمـــي  المحتـــوى 
التواصل االجتماعـــي وذلك بحضور 
مجموعـــة مـــن المشـــاهير العالمييـــن 
مـــن بينهـــم الممثلـــة الهنديـــة أميشـــا 

باتيـــل والممثـــل الباكســـتاني عمران 
عبـــاس، إلى جانـــب العديد مـــن كبار 
التواصـــل  نجـــوم ومؤثـــري وســـائل 

االجتماعي من المنطقة والعالم.
و أكـــد أنـــس عبـــد هللا، المديـــر العام 
لشركة نيسان البحرين على االهتمام 
الـــذي توليـــه شـــركة يوســـف خليـــل 
المؤيـــد وأوالده بمنصـــات التواصـــل 
االجتماعـــي في خططها التســـويقية 
ألثرهـــا البالـــغ في التعـــرف أكثر على 
ومتطلباتهـــم،  والعمـــالء  الجمهـــور 
باإلضافة للتواصل مـــع الجمهور في 
والوصـــول  واســـع  جغرافـــي  نطـــاق 
إلى أكبر عـــدد ممكن من العمالء من 
خـــالل األدوات الفريـــدة مـــن نوعهـــا 
التـــي تتيحها هـــذه الوســـائل مقارنة 

بالتسويق التقليدي.

وأضـــاف عبد هللا “لقد قامت نيســـان 
البحرين بدمج التسويق عبر وسائل 
جميـــع  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
هـــذا  وفـــي  التســـويقية،  خططهـــا 
اإلطـــار نحـــن نركز علـــى  التعاون مع 
المؤثريـــن البحرينييـــن على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي منـــذ ســـنوات 
طويلة. ومن خالل شراكتنا ورعايتنا 
لهـــذه الجائـــزة األولى مـــن نوعها في 
البحريـــن، لم تكن إنجازات المؤثرين 
إلهـــام  مصـــدر  فقـــط  البحرينييـــن 
ودافـــع لنـــا فـــي نيســـان البحرين، بل 
شـــعرنا أيًضا بإحســـاس عارم بالفخر 
لمشـــاركتنا فـــي هـــذا الحـــدث المهـــم 
وتكريـــم مواهبنـــا المحليـــة بحضـــور 

عالمي مميز”. 
بتأكيـــده  كلمتـــه  عبـــد هللا  واختتـــم 

على التنظيـــم المميـــز والمبهر لحفل 
توزيـــع الجوائز بما يليق بهذا الحدث 
الفريـــد مـــن نوعـــه، كمـــا أعـــرب عـــن 
تطلع نيســـان البحرين للمشاركة في 
جميـــع األحداث والفعاليـــات القادمة 
التـــي تهدف إلـــى تشـــجيع المواهب 
البحرينيـــة وترويـــج مملكة البحرين 
على خريطة الفعاليـــات العالمية في 

مجال التواصل االجتماعي.  
وقـــد تـــم اختيـــار جوائـــز “سوشـــيال 
ميديا” 2022 من جانب لجنة تحكيم 
بارزة جـــرى تشـــكيلها خصيصا لهذه 
الغايـــة، والتـــي اختـــارت المتأهليـــن 
للتصفيـــات النهائيـــة والفائزيـــن فـــي 
العديـــد من الفئات الحاســـمة بما في 
ذلـــك أفضل مؤثـــر على اإلنســـتغرام 

وأفضل مؤثر على منصة تيك توك.

جوائز “سوشيال ميديا” 2022 تختتم فعاليتها بمشاركة عالمية
أقيمتألولمرةبالمملكةوبالشراكةمعنيسانالبحرين
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