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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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ــي  ــالــ ــن أهــ ــ جـــــــدد عـــــــدد مــ
بتكثيف  مطالبتهم  المحرق 
الرقابة على األسعار ومخالفة 
غــيــر الــمــلــتــزمــيــن بــاألنــظــمــة 
األهالي  جدد  كما  والقوانين، 
الفروع  فتح  بإعادة  مطالبهم 
بخدمات  الخاصة  والمكاتب 
لهيئة  الــتــابــعــة  الــمــشــتــركــيــن 
الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء، مــؤكــديــن 
األساسية  الخدمات  مــن  أنها 
الــتــي يــلــجــأ الــيــهــا كــبــار السن 
وذوو الهمم غير القادرين على 
استخدام المواقع االلكترونية 
ــيـــقـــات  ــبـ ــتـــطـ والــــمــــنــــصــــات والـ

الذكية. 
جاء ذلك خالل المجلس 

األســـبـــوعـــي لــمــحــافــظــة الــمــحــرق 
بـــرئـــاســـة ســـلـــمـــان بــــن عــيــســى بــن 
هندي المناعي محافظ محافظة 

المحرق.
مشكلة  ــالــــي  األهــ طــــرح  كــمــا 
ــات الـــمـــروريـــة وخــاصــة  ــ ــامـ ــ االزدحـ
فــي الـــمـــدارس الــواقــعــة بــاألحــيــاء 
الــقــديــمــة والــمــكــتــظــة، مــؤكــديــن 
تعود  االزدحـــامـــات  تلك  أغــلــب  أن 
لبعض  الخاطئة  السلوكيات  إلى 
السواق وأولياء األمور، مقترحين 
زيادة المداخل والمخارج في تلك 
وتطرقوا  مــؤقــت،  كحل  الــمــدارس 
التي  الوافدة  العمالة  الى ظاهرة 
بــــال عـــمـــل ودورهـــــــــا الـــســـلـــبـــي فــي 

المجتمع.

ب����دء ت���وزي���ع ب��ط��اق��ة »���ص��ح��ت��ي« 

ب��ال��م��ن��ام��ة ���ص��ح��ي��ة  م���راك���ز   4 ف���ي 
»صحتي«  بطاقة  فــي  التسجيل  بــاب  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  فتحت 
وبرنامج »اختر طبيبك« في 4 مراكز صحية بمحافظة العاصمة، حيث يمكن 
لمرتادي المراكز اختيار طبيبهم عبر برنامج »اختر طبيبك« تمهيدًا إلصدار 
موضحين  الصحية،  المراكز  هــذه  مــرتــادي  على  »صحتي«  بطاقات  وتــوزيــع 
المراكز  باقي  على  تعميمه  سيتم  حيث  تدريجي  بشكل  يطبق  المشروع  أن 

الصحية بالمحافظة في الفترة المقبلة.
ــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة مــحــافــظ محافظة  ــاد الــشــيــخ راشــ ــ وأشـ
لمشروع  المحافظة  نظمتها  التي  التعريفية  المحاضرة  خــالل  العاصمة، 
التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية، بجهود ومبادرات المجلس 
الــرعــايــة  الــوطــنــي لتطوير  الــبــرنــامــج  تــصــب ضــمــن  والــتــي  األعــلــى للصحة، 
الــصــحــيــة »صــحــتــي«، الـــرامـــي إلـــى تــطــويــر الــهــيــكــل الــمــؤســســي الــصــحــي في 
المواطنين  إلى  المقدمة  الصحية  الخدمات  بمنظومة  واالرتقاء  المملكة، 
وتلبية جميع االحتياجات  الشاملة  التغطية الصحية  والمقيمين وتحقيق 
الــعــديــد من  تتضمن  »صــحــتــي«  بطاقة  أن  إلــى  وأشــــاروا  لــأهــالــي.  الصحية 
الخدمات  جميع  على  الحصول  لحاملها  تضمن  أنها  أبــرزهــا  مــن  الــمــزايــا، 
يضمن  بما  الصحي  ملفه  على  الــدخــول  مــن  وتمّكنه  األســاســيــة،  الصحية 
تقديم  من  الصحية  الخدمات  ومقدمي  األطــبــاء  يمكن  وبما  خصوصيته، 
أفــضــل خــدمــة عــالجــيــة لــحــامــلــي الــبــطــاقــة عــبــر الــســمــاح لــهــم بــالــنــفــاذ إلــى 
الحالة  البطاقة وتشخيص  المرتبطة بالسجل الصحي لحامل  المعلومات 

ومراجعتها التخاذ القرار العالجي المناسب.

مقار فتح  باإعادة  يطالبون  المحرق  اأهالي 
هيئة الكهرباء لخدمة كبار ال�سن وذوي الهمم

موؤ�ص�ص�ة   30 م�س�اركة  يرع�ى  »تمكي�ن« 
2022 جيتك��س  معر��س  ف�ي  بحريني�ة 

ــات مـــعـــرض  ــيـ ــالـ ــعـ تـــنـــطـــلـــق فـ
المقبل  الــشــهــر   2022 جــيــتــكــس 
أكتوبر   10 الموافق  اإلثنين  يــوم 
العالمي  التجاري  دبــي  مركز  في 
دولــــة،  مـــن 140  ــثـــر  أكـ بــمــشــاركــة 
ومـــن الــمــقــرر أن تــســتــمــر أعــمــال 
أيــام حتى  مــدة خمسة  المعرض 
وســـيـــرعـــى صـــنـــدوق  ــر،  ــوبـ ــتـ أكـ  14
مملكة  جـــنـــاح  »تــمــكــيــن«  الــعــمــل 
الــبــحــريــن بــمــا فــي ذلـــك مشاركة 
فئات  مــن  بحرينية  مــؤســســة   30
والمتوسطة  الصغيرة  الــشــركــات 
والناشئة المتخصصة في مجال 
واالتـــصـــاالت،  الــمــعــلــومــات  تقنية 

األعمال  ريادة  الفاعلين في منظومة  الشركاء  إلى عدد من  باإلضافة 
البحرينية، ممثلة بذلك مملكة البحرين في المعرض هذا العام وذلك 
بالتعاون مع جمعية البحرين لشركات التقنية »بتك« وذلك للمساهمة 

في تنظيم المشاركة في معرض جيتكس 2022.
وأكدت مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
في  للمشاركة  البحرينية  للشركات  المتواصل  تمكين  دعــم  »تمكين« 
في  العالمية  الشركات  أكبر  يستقطب  الذي  السنوي  معرض جيتكس 
مجال تقنية المعلومات واالتصاالت من مختلف دول العالم؛ وصرحت 
قائلة: »تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز 
األوسط،  والشرق  الخليج  منطقة  في  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية 
باإلضافة إلى إثراء خبرة الشركات البحرينية عبر االطالع على أحدث 
منتجات  عــرض  على  والعمل  القطاع  هــذا  في  العالمية  المستجدات 

وخدمات شركات التقنية المشاركة في جناح مملكة البحرين«.

كتب: وليد دياب
السياسيين  مــن  عــدد  تــوقــع 
الـــمـــســـتـــقـــلـــيـــن  أن  والــــــخــــــبــــــراء 
على  السيطرة  يــواصــلــون  ســوف 
الــنــواب  مجلس  مــقــاعــد  أغلبية 
ــعــــوا ذلــــك إلــــى أن  ــادم، وأرجــ ــقــ الــ
يثق  يعد  لــم  البحريني  الــشــارع 
فــي الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة، وأن 
المرشح  فــقــط  يهمه  الــمــواطــن 
كــــان  إذا  عــــمــــا  الــــنــــظــــر  بــــغــــض 
أو  سياسية  جمعية  إلــى  ينتمي 
كـــان مــســتــقــال، مــشــيــريــن إلـــى أن 
للمرشح  صوته  يمنح  المواطن 
الجمعية  الســـم  ولــيــس  الـــكـــفء 
عدة  إلى  يعود  وذلك  السياسية، 
ــا طــبــيــعــة الـــمـــزاج  ــهــ ــاب أولــ ــبــ أســ
العام للناخبين الذي يميل إلى 
الــــذهــــاب بـــاتـــجـــاه الــمــســتــقــلــيــن، 
وعــــدم الــتــنــســيــق واالتــــفــــاق بين 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــات الــ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
المشتركة  االنــتــخــابــيــة  الـــدوائـــر 

ــا يــشــتــت أصـــــــوات الــنــاخــبــيــن  مــ
لصالح المستقلين، بجانب عدم 
لمرشحين  الجمعيات  هذه  دفع 
كافية  شعبية  قــاعــدة  يمتلكون 

ورصيدا من العمل الوطني.
وقالوا لـ»أخبار الخليج« عبر 
إنــه   »2022 »انــتــخــابــات  صــفــحــة 
الجمعيات  أن وجود  بالرغم من 
السياسية في البرلمان أمر مهم 
وأنه قد يقوي من أداء المجلس 
ــر الــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي صـــنـــع  ــ ــبـ ــ عـ
التنفيذية،  السلطة  مــع  الــقــرار 
ــإن الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة في  فـ
الـــبـــحـــريـــن أدائــــهــــا بــــاهــــت، فــهــي 
أربـــع ســنــوات وال  تختفي طـــوال 
أو مــواقــف،  لــهــا أي وجــــود  نـــرى 
ثم تظهر فقط وقت االنتخابات، 
وحتى هذا الظهور ضعيف وغير 
مؤثر وال يكتسب ثقة المواطن.

وأضافوا أن الشارع ال يراهن 
عــلــى وجـــــود الــجــمــعــيــات داخـــل 
األمــل سيكون في  وأن  المجلس 

البرلمان  داخـــل  تكتالت  تكوين 
تحل محلها، منتقدين التكتالت 
ــي الـــمـــجـــلـــس  ــ ــونــــت فــ ــكــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
الحالي بقولها إنها لم يكن لها 

ينظموا  لــم  وإنــهــم  يــذكــر،  تأثير 
مطالبة  جــيــد،  بشكل  صفوفهم 
الــمــجــلــس  يـــشـــهـــد  أن  ــرورة  ــ ــضـ ــ بـ
ــتـــالت يــــكــــون لــديــهــا  ــكـ ــادم تـ ــ ــقـ ــ الـ

استراتيجية وهدف وتنظيم.
هــنــاك  يــــكــــون  أن  ــوا  ــعــ ــوقــ وتــ
تغيير كبير في تشكيلة البرلمان 
ذلــــك بسبب  وأرجــــعــــوا  الــــقــــادم؛ 

ــعـــرض لــهــا  ــي تـ ــتـ االنــــتــــقــــادات الـ
الــبــرلــمــان الــحــالــي وخــاصــة في 
عــــدة قـــوانـــيـــن لـــم تــكــن مــرضــيــة 
ــارع الـــبـــحـــريـــنـــي، الفــتــيــن  ــشــ ــلــ لــ
واألخـــيـــر  األول  الــــــرأي  أن  إلــــى 
ــادم  ــقـ فــــي تــشــكــيــل الــمــجــلــس الـ
يـــعـــود لــشــعــب الـــبـــحـــريـــن الــــذي 
ــرار الــنــهــائــي الخــتــيــار  ــقـ بــيــده الـ
المجلس  لــعــضــويــة  يــمــثــلــه  مـــن 
المنتخب والذي نتمنى أن يوفق 

للمشاركة وحسن االختيار.
ــدوا أن وجـــود الــكــفــاءات  ــ وأكـ
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــمــســتــقــلــة أكــثــر 
فــائــدة وأكــثــر جـــدوى فــي العمل 
ــود  ــ ــوجـ ــ ــي وذلـــــــــــك لـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
مقارنة  النائب  لــدى  استقاللية 
جمعية  إلـــى  المنتمي  بــالــنــائــب 
توجيهات  يتبع  الـــذي  ســيــاســيــة 

الجمعية.

نــشــر  وكــــــــــــاالت:   – ــران  ــ ــهــ ــ طــ
ــو »جـــيـــل خــبــر«  مـــوقـــع إيــــرانــــي هـ
مــع  ــلــــة  ــابــ مــــقــ  )Gil Khabar(
قائد  ملكي  اهلل  عــزيــز  الــجــنــرال 
ـــوات الـــشـــرطـــة فــــي مــحــافــظــة  ـــ قـ
الليالي  في  شهدت  التي  جيالن 
األخـــــــيـــــــرة مـــــظـــــاهـــــرات عــــارمــــة 
ــة فــــي عــاصــمــتــهــا رشــــت،  وخــــاصــ
لــيــال ونحن  قــائــال: منذ  اعــتــرف 
عــلــى حــافــة الــســقــوط. ولـــم تبق 
الــمــقــابــلــة كـــثـــيـــرا عـــلـــى صــفــحــة 
مــوقــع »غــيــل خــبــر«، فــســرعــان ما 
خطورة  إلــى  نظرا  الخبر  ُحــذف 
وصوله إلى المحافظات األخرى 
ـــوات األمـــن  فــتــنــهــار مــعــنــويــات قــ
اإليـــرانـــيـــة الــتــي تـــواجـــه أمــواجــا 
بــشــريــة مــحــتــجــة كـــســـرت حــاجــز 
الخوف وترفض الخضوع ألوامر 
النشطاء  كـــان  ولــكــن  الــســلــطــات. 
بالمرصاد حيث صوروا الصفحة 
قــال  إذ  الــخــبــر  نــشــر عليها  الــتــي 
ــات بــيــن  ــ ــــالفـ ــتـ ــ ــلــــكــــي: ثــــمــــة اخـ مــ
ــقــــوات  ــود فــــي الــ ــنــ ــجــ الـــــقـــــادة والــ
مواجهة  طريقة  بخصوص  األم 
االحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي وصــفــهــا 

بـ»أعمال الشغب«.
هــــذه االخـــتـــالفـــات  أن  وأكـــــد 
تسببت في تقدم المحتجين في 
المحافظة وخاصة في العاصمة 
»مـــعـــظـــم  أن  ــا  ــحــ ــوضــ مــ َرشـــــــــــت، 
العقد  مــوالــيــد  مــن  المحتجين 
األول من األلفية الثانية«، أي لم 

إيـــران وال  فــي  الــثــورة  يشهدوا ال 
الحرب العراقية اإليرانية.

كــمــا اعــتــرف أيــضــا بــالــقــول: 
»لــــــــــــــــوال إرســـــــــــــــــــال قــــــــــــــــوات مــــن 
لسيطر  األخــــــرى  الــمــحــافــظــات 
الــمــحــتــجــون عــلــى الــمــحــافــظــة«، 
المحافظات  أن  إلى  أشار  أنه  إال 
ــي األخــــــرى  ــ ــه هـ ــ ــواجـ ــ األخـــــــــرى تـ
»نفس التحديات، وقلة العدد في 
واصفا  األمـــن«،  عناصر  صــفــوف 

ذلك باألخطر.

ــــب ذلـــــــك شـــهـــدت  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
مـــخـــتـــلـــف الــــــمــــــدن اإليـــــرانـــــيـــــة 
وخــــــاصــــــة الــــعــــاصــــمــــة طــــهــــران 
ــيــــن عـــلـــى  ــجــ ــتــ ــحــ ــمــ ســـــيـــــطـــــرة الــ
الشوارع، وترددت أنباء عن تراجع 
أشنوية  مدينة  فــي  األمـــن  قـــوات 
فــــي كـــردســـتـــان إيـــــــران وســيــطــرة 
المحتجين على شوارع المدينة.

ــــس تـــظـــاهـــرات  وانـــدلـــعـــت أمـ
من  أســبــوع  بعد  جــديــدة  غاضبة 
مختلف  في  واسعة  احتجاجات 

وفــاة شابة  على  اإليرانية  المدن 
وعمد  اآلداب.  شــرطــة  اعتقلتها 
طالبية  مسيرة  قمع  إلــى  األمـــن 
في جامعة طهران أمس، وأشارت 
وكـــالـــة »تــســنــيــم« اإليـــرانـــيـــة عن 
مــصــدر أمــنــي إلــى اعــتــقــال 1200 

من المحتجين.
وكــــانــــت االحــــتــــجــــاجــــات قــد 
تواصلت أثناء الليل في مختلف 
أنـــحـــاء الـــمـــدن اإليـــرانـــيـــة وســط 
غضب عارم إثر وفاة مهسا أميني 

البالغة من العمر 22 عاما على 
يد شرطة اآلداب اإليرانية.

تم  فيديو  مقاطع  وأظــهــرت 
يهتفون  المتظاهرين  تصويرها 

بشعارات مناهضة للحكومة.
ــوع  ــ ــبـ ــ ــد دخــــولــــهــــا األسـ ــ ــعـ ــ وبـ
الـــثـــانـــي، امـــتـــدت االحــتــجــاجــات 
ــي إيـــــــران إلـــــى 133  الــشــعــبــيــة فــ
مدينة في أكثر من 30 محافظة 
السلطات  قمع  مــن  الــرغــم  على 
اإليــرانــيــة الـــذي خلف أكــثــر من 

واســعــة  واعـــتـــقـــاالت  قــتــيــل   100
النطاق في جميع أنحاء البالد.

ــلــــطــــات  ــا قــــطــــعــــت الــــســ ــ ــمـ ــ كـ
اإلنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت فـــــــــــي غـــــالـــــبـــــيـــــة 
ــة  ــاولــ ــحــ ـــــي مــ ــات فــ ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ومنع  االحــتــجــاجــات  مــن  للحد 
انــــتــــشــــار األخــــــبــــــار الــمــتــعــلــقــة 

باالحتجاجات.

ــد الـــلـــواء الـــدكـــتـــور الــشــيــخ حــمــد بن  أكــ
العام  األمــن  رئيس  نائب  خليفة  آل  محمد 
أن شرطة خدمة المجتمع ماضية قدما في 
الكرامة  دار  مع  بالتعاون  حمالتها،  تكثيف 
لرعاية حاالت التسول التابعة لوزارة التنمية 
االجتماعية، لضبط حاالت التسول، واتخاذ 
القانونية حيالها، تطبيقا لمواد  اإلجــراءات 
مكافحة  بــشــأن   2007 لسنة   5 رقــم  الــقــانــون 

التسول.
ــة  ــ ــــرطـ ــشـ ــ الـ مـــــــديـــــــريـــــــات  أن  وأوضـــــــــــــــح 
بــالــمــحــافــظــات، فـــي إطــــار تــطــبــيــق الــقــانــون 
المجتمعي  الــوعــي  تــعــزيــز  فــي  والــمــســاهــمــة 
ــتــــســــول، تـــتـــابـــع جـــهـــودهـــا فــي  لــمــكــافــحــة الــ
ــأن، عـــبـــر حـــمـــالت أمـــنـــيـــة لــضــبــط  ــشــ ــذا الــ ــ هـ
المتسولين. وفي هذا اإلطار تمكنت دوريات 
شــرطــة خــدمــة الــمــجــتــمــع بــمــديــريــة شــرطــة 
ممن  ثالث  من ضبط  الجنوبية  المحافظة 
أثـــنـــاء قيامهن  آســيــويــة،  يــحــمــلــن جــنــســيــات 
بالتسول في مناطق المحافظة، وجار اتخاذ 

اإلجراءات القانونية المقررة حيالهن.
وأشار نائب رئيس األمن العام إلى أهمية 
حــاالت  عــن  التبليغ  فــي  المجتمعي  الــــدور 

أو  لهم  المال  تقديم  عن  واالمتناع  التسول 
التعاطي معهم بأي شكل من األشكال.

ت��ك��ث��ي��ف ال����ح����م����ات ل�����س��ب��ط ح�������االت ال��ت�����س��ول

توقعات ب�سيطرة الم�ستقلين على البرلمان القادم

اإيران�ي: نح�ن عل�ى حاف�ة االنهي�ار وال�س�قوط اأمن�ي  قائ�د 
المتظاهري�ن يه�دد  ورئي�س�ي  مدين�ة   133 �إل�ى  �مت�دت  �الحتجاج�ات 

�ضيا�ضيون: �لجمعيات �ل�ضيا�ضية �ضعيفة وغير موؤثرة و�لمو�طن ال يثق فيها
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ــّكــــن فــــريــــق طــــبــــي مــن  تــــمــ
والحنجرة  واألذن  األنــف  قسم 
ــم الـــتـــخـــديـــر فــــي مــجــمــع  ــسـ وقـ
ــي، بــقــيــادة  ــبـ ــطـ الــســلــمــانــيــة الـ
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة ديــــــــنــــــــا شـــبـــيـــب 
االســــتــــشــــاريــــة الــمــتــخــصــصــة 
بــأمــراض الــحــنــجــرة واألحــبــال 
الـــصـــوتـــيـــة، والــــدكــــتــــورة مــيــلــدا 
خليل استشارية التخدير، من 
بحريني  مــريــض  حــيــاة  إنـــقـــاذ 
العمر  من  الــســادس  العقد  في 
في  سرطانيا  ورمـــا  يعاني  كــان 
الــحــنــجــرة، تــســّبــب فــي انــســداد 
ــرى الـــتـــنـــفـــس، وصـــعـــوبـــة  ــجــ مــ
ــّم إســعــافــه  فـــي الــبــلــع، حــيــث تــ
فـــورا، وقد  لــه  العملية  ــراء  وإجـ
إنــقــاذ  تـــّم  إذ  بــالــنــجــاح،  تكّللت 
حياة المريض في وقت قياسي 

سرعة  وبفضل  اهلل  مــن  بحمد 
اســتــجــابــة واحــتــرافــيــة ومــهــارة 
جميع الطاقم الطبي بمجمع 

السلمانية.
وكـــــــــان الــــمــــريــــض يـــعـــانـــي 

ــي الـــــــورم، ما  ـــادا فـ تــضــخــمــا حــ
لــمــجــرى  ــام  تــ ــالق  ــ إغـ ــى  إلــ أدى 
التنفس، حتى توّجه إلى قسم 
الـــطـــوارئ بــالــســلــمــانــيــة، الـــذي 
الفحوصات  بإجراء  دوره  باشر 

ــود  ــهـــرت وجـ الــــالزمــــة الـــتـــي أظـ
الــحــنــجــرة  فــــي  ســـرطـــانـــي  ورم 
تطّلب  ما  الصوتية،  واألحــبــال 
ــي الــعــاجــل  ــراحـ ــجـ الـــتـــدخـــل الـ
ودقيقة  سريعة  عملية  بإجراء 
شــــــــــــارك فــــيــــهــــا فــــــريــــــق طـــبـــي 
هــذا  فــي  ومتخصص  متكامل 
المجال من قسم األنف واألذن 
والــحــنــجــرة وقـــســـم الــتــخــديــر، 
األخــرى  األقــســام  مع  بالتعاون 
كالتمريض  الــمــســتــشــفــى،  فــي 
ــأداء متميز  بــ واألشـــعـــة، وذلـــك 
وسرعة دقيقة استجابة النعدام 
األوكسجين الواصل إلى الرئة، 
حــيــث تــعــّد هــــذه الــعــمــلــيــة من 

العمليات الشديدة الخطورة.

فريق طبي بال�سلمانية ينجح في اإنقاذ حياة مري�س يعاني من �سرطان الحنجرة

} مها مفيز.
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ــي  ــالــ ــن أهــ ــ جـــــــدد عـــــــدد مــ
بتكثيف  مطالبتهم  المحرق 
الرقابة على األسعار ومخالفة 
غــيــر الــمــلــتــزمــيــن بــاألنــظــمــة 
األهالي  جدد  كما  والقوانين، 
الفروع  فتح  بإعادة  مطالبهم 
بخدمات  الخاصة  والمكاتب 
لهيئة  الــتــابــعــة  الــمــشــتــركــيــن 
الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء، مــؤكــديــن 
األساسية  الخدمات  مــن  أنها 
الــتــي يــلــجــأ الــيــهــا كــبــار السن 
وذوو الهمم غير القادرين على 
استخدام المواقع االلكترونية 
ــيـــقـــات  ــبـ ــتـــطـ والــــمــــنــــصــــات والـ

الذكية. 
جاء ذلك خالل المجلس 

األســـبـــوعـــي لــمــحــافــظــة الــمــحــرق 
بـــرئـــاســـة ســـلـــمـــان بــــن عــيــســى بــن 
هندي المناعي محافظ محافظة 

المحرق.
مشكلة  ــالــــي  األهــ طــــرح  كــمــا 
ــات الـــمـــروريـــة وخــاصــة  ــ ــامـ ــ االزدحـ
فــي الـــمـــدارس الــواقــعــة بــاألحــيــاء 
الــقــديــمــة والــمــكــتــظــة، مــؤكــديــن 
تعود  االزدحـــامـــات  تلك  أغــلــب  أن 
لبعض  الخاطئة  السلوكيات  إلى 
السواق وأولياء األمور، مقترحين 
زيادة المداخل والمخارج في تلك 
وتطرقوا  مــؤقــت،  كحل  الــمــدارس 
التي  الوافدة  العمالة  الى ظاهرة 
بــــال عـــمـــل ودورهـــــــــا الـــســـلـــبـــي فــي 

المجتمع.

ب����دء ت���وزي���ع ب��ط��اق��ة »���ص��ح��ت��ي« 

ب��ال��م��ن��ام��ة ���ص��ح��ي��ة  م���راك���ز   4 ف���ي 
»صحتي«  بطاقة  فــي  التسجيل  بــاب  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  فتحت 
وبرنامج »اختر طبيبك« في 4 مراكز صحية بمحافظة العاصمة، حيث يمكن 
لمرتادي المراكز اختيار طبيبهم عبر برنامج »اختر طبيبك« تمهيدًا إلصدار 
موضحين  الصحية،  المراكز  هــذه  مــرتــادي  على  »صحتي«  بطاقات  وتــوزيــع 
المراكز  باقي  على  تعميمه  سيتم  حيث  تدريجي  بشكل  يطبق  المشروع  أن 

الصحية بالمحافظة في الفترة المقبلة.
ــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة مــحــافــظ محافظة  ــاد الــشــيــخ راشــ ــ وأشـ
لمشروع  المحافظة  نظمتها  التي  التعريفية  المحاضرة  خــالل  العاصمة، 
التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية، بجهود ومبادرات المجلس 
الــرعــايــة  الــوطــنــي لتطوير  الــبــرنــامــج  تــصــب ضــمــن  والــتــي  األعــلــى للصحة، 
الــصــحــيــة »صــحــتــي«، الـــرامـــي إلـــى تــطــويــر الــهــيــكــل الــمــؤســســي الــصــحــي في 
المواطنين  إلى  المقدمة  الصحية  الخدمات  بمنظومة  واالرتقاء  المملكة، 
وتلبية جميع االحتياجات  الشاملة  التغطية الصحية  والمقيمين وتحقيق 
الــعــديــد من  تتضمن  »صــحــتــي«  بطاقة  أن  إلــى  وأشــــاروا  لــأهــالــي.  الصحية 
الخدمات  جميع  على  الحصول  لحاملها  تضمن  أنها  أبــرزهــا  مــن  الــمــزايــا، 
يضمن  بما  الصحي  ملفه  على  الــدخــول  مــن  وتمّكنه  األســاســيــة،  الصحية 
تقديم  من  الصحية  الخدمات  ومقدمي  األطــبــاء  يمكن  وبما  خصوصيته، 
أفــضــل خــدمــة عــالجــيــة لــحــامــلــي الــبــطــاقــة عــبــر الــســمــاح لــهــم بــالــنــفــاذ إلــى 
الحالة  البطاقة وتشخيص  المرتبطة بالسجل الصحي لحامل  المعلومات 

ومراجعتها التخاذ القرار العالجي المناسب.

مقار فتح  باإعادة  يطالبون  المحرق  اأهالي 
هيئة الكهرباء لخدمة كبار ال�سن وذوي الهمم

موؤ�ص�ص�ة   30 م�س�اركة  يرع�ى  »تمكي�ن« 
2022 جيتك��س  معر��س  ف�ي  بحريني�ة 

ــات مـــعـــرض  ــيـ ــالـ ــعـ تـــنـــطـــلـــق فـ
المقبل  الــشــهــر   2022 جــيــتــكــس 
أكتوبر   10 الموافق  اإلثنين  يــوم 
العالمي  التجاري  دبــي  مركز  في 
دولــــة،  مـــن 140  ــثـــر  أكـ بــمــشــاركــة 
ومـــن الــمــقــرر أن تــســتــمــر أعــمــال 
أيــام حتى  مــدة خمسة  المعرض 
وســـيـــرعـــى صـــنـــدوق  ــر،  ــوبـ ــتـ أكـ  14
مملكة  جـــنـــاح  »تــمــكــيــن«  الــعــمــل 
الــبــحــريــن بــمــا فــي ذلـــك مشاركة 
فئات  مــن  بحرينية  مــؤســســة   30
والمتوسطة  الصغيرة  الــشــركــات 
والناشئة المتخصصة في مجال 
واالتـــصـــاالت،  الــمــعــلــومــات  تقنية 

األعمال  ريادة  الفاعلين في منظومة  الشركاء  إلى عدد من  باإلضافة 
البحرينية، ممثلة بذلك مملكة البحرين في المعرض هذا العام وذلك 
بالتعاون مع جمعية البحرين لشركات التقنية »بتك« وذلك للمساهمة 

في تنظيم المشاركة في معرض جيتكس 2022.
وأكدت مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
في  للمشاركة  البحرينية  للشركات  المتواصل  تمكين  دعــم  »تمكين« 
في  العالمية  الشركات  أكبر  يستقطب  الذي  السنوي  معرض جيتكس 
مجال تقنية المعلومات واالتصاالت من مختلف دول العالم؛ وصرحت 
قائلة: »تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز 
األوسط،  والشرق  الخليج  منطقة  في  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية 
باإلضافة إلى إثراء خبرة الشركات البحرينية عبر االطالع على أحدث 
منتجات  عــرض  على  والعمل  القطاع  هــذا  في  العالمية  المستجدات 

وخدمات شركات التقنية المشاركة في جناح مملكة البحرين«.

كتب: وليد دياب
السياسيين  مــن  عــدد  تــوقــع 
الـــمـــســـتـــقـــلـــيـــن  أن  والــــــخــــــبــــــراء 
على  السيطرة  يــواصــلــون  ســوف 
الــنــواب  مجلس  مــقــاعــد  أغلبية 
ــعــــوا ذلــــك إلــــى أن  ــادم، وأرجــ ــقــ الــ
يثق  يعد  لــم  البحريني  الــشــارع 
فــي الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة، وأن 
المرشح  فــقــط  يهمه  الــمــواطــن 
كــــان  إذا  عــــمــــا  الــــنــــظــــر  بــــغــــض 
أو  سياسية  جمعية  إلــى  ينتمي 
كـــان مــســتــقــال، مــشــيــريــن إلـــى أن 
للمرشح  صوته  يمنح  المواطن 
الجمعية  الســـم  ولــيــس  الـــكـــفء 
عدة  إلى  يعود  وذلك  السياسية، 
ــا طــبــيــعــة الـــمـــزاج  ــهــ ــاب أولــ ــبــ أســ
العام للناخبين الذي يميل إلى 
الــــذهــــاب بـــاتـــجـــاه الــمــســتــقــلــيــن، 
وعــــدم الــتــنــســيــق واالتــــفــــاق بين 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــات الــ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
المشتركة  االنــتــخــابــيــة  الـــدوائـــر 

ــا يــشــتــت أصـــــــوات الــنــاخــبــيــن  مــ
لصالح المستقلين، بجانب عدم 
لمرشحين  الجمعيات  هذه  دفع 
كافية  شعبية  قــاعــدة  يمتلكون 

ورصيدا من العمل الوطني.
وقالوا لـ»أخبار الخليج« عبر 
إنــه   »2022 »انــتــخــابــات  صــفــحــة 
الجمعيات  أن وجود  بالرغم من 
السياسية في البرلمان أمر مهم 
وأنه قد يقوي من أداء المجلس 
ــر الــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي صـــنـــع  ــ ــبـ ــ عـ
التنفيذية،  السلطة  مــع  الــقــرار 
ــإن الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة في  فـ
الـــبـــحـــريـــن أدائــــهــــا بــــاهــــت، فــهــي 
أربـــع ســنــوات وال  تختفي طـــوال 
أو مــواقــف،  لــهــا أي وجــــود  نـــرى 
ثم تظهر فقط وقت االنتخابات، 
وحتى هذا الظهور ضعيف وغير 
مؤثر وال يكتسب ثقة المواطن.

وأضافوا أن الشارع ال يراهن 
عــلــى وجـــــود الــجــمــعــيــات داخـــل 
األمــل سيكون في  وأن  المجلس 

البرلمان  داخـــل  تكتالت  تكوين 
تحل محلها، منتقدين التكتالت 
ــي الـــمـــجـــلـــس  ــ ــونــــت فــ ــكــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
الحالي بقولها إنها لم يكن لها 

ينظموا  لــم  وإنــهــم  يــذكــر،  تأثير 
مطالبة  جــيــد،  بشكل  صفوفهم 
الــمــجــلــس  يـــشـــهـــد  أن  ــرورة  ــ ــضـ ــ بـ
ــتـــالت يــــكــــون لــديــهــا  ــكـ ــادم تـ ــ ــقـ ــ الـ

استراتيجية وهدف وتنظيم.
هــنــاك  يــــكــــون  أن  ــوا  ــعــ ــوقــ وتــ
تغيير كبير في تشكيلة البرلمان 
ذلــــك بسبب  وأرجــــعــــوا  الــــقــــادم؛ 

ــعـــرض لــهــا  ــي تـ ــتـ االنــــتــــقــــادات الـ
الــبــرلــمــان الــحــالــي وخــاصــة في 
عــــدة قـــوانـــيـــن لـــم تــكــن مــرضــيــة 
ــارع الـــبـــحـــريـــنـــي، الفــتــيــن  ــشــ ــلــ لــ
واألخـــيـــر  األول  الــــــرأي  أن  إلــــى 
ــادم  ــقـ فــــي تــشــكــيــل الــمــجــلــس الـ
يـــعـــود لــشــعــب الـــبـــحـــريـــن الــــذي 
ــرار الــنــهــائــي الخــتــيــار  ــقـ بــيــده الـ
المجلس  لــعــضــويــة  يــمــثــلــه  مـــن 
المنتخب والذي نتمنى أن يوفق 

للمشاركة وحسن االختيار.
ــدوا أن وجـــود الــكــفــاءات  ــ وأكـ
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــمــســتــقــلــة أكــثــر 
فــائــدة وأكــثــر جـــدوى فــي العمل 
ــود  ــ ــوجـ ــ ــي وذلـــــــــــك لـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
مقارنة  النائب  لــدى  استقاللية 
جمعية  إلـــى  المنتمي  بــالــنــائــب 
توجيهات  يتبع  الـــذي  ســيــاســيــة 

الجمعية.

نــشــر  وكــــــــــــاالت:   – ــران  ــ ــهــ ــ طــ
ــو »جـــيـــل خــبــر«  مـــوقـــع إيــــرانــــي هـ
مــع  ــلــــة  ــابــ مــــقــ  )Gil Khabar(
قائد  ملكي  اهلل  عــزيــز  الــجــنــرال 
ـــوات الـــشـــرطـــة فــــي مــحــافــظــة  ـــ قـ
الليالي  في  شهدت  التي  جيالن 
األخـــــــيـــــــرة مـــــظـــــاهـــــرات عــــارمــــة 
ــة فــــي عــاصــمــتــهــا رشــــت،  وخــــاصــ
لــيــال ونحن  قــائــال: منذ  اعــتــرف 
عــلــى حــافــة الــســقــوط. ولـــم تبق 
الــمــقــابــلــة كـــثـــيـــرا عـــلـــى صــفــحــة 
مــوقــع »غــيــل خــبــر«، فــســرعــان ما 
خطورة  إلــى  نظرا  الخبر  ُحــذف 
وصوله إلى المحافظات األخرى 
ـــوات األمـــن  فــتــنــهــار مــعــنــويــات قــ
اإليـــرانـــيـــة الــتــي تـــواجـــه أمــواجــا 
بــشــريــة مــحــتــجــة كـــســـرت حــاجــز 
الخوف وترفض الخضوع ألوامر 
النشطاء  كـــان  ولــكــن  الــســلــطــات. 
بالمرصاد حيث صوروا الصفحة 
قــال  إذ  الــخــبــر  نــشــر عليها  الــتــي 
ــات بــيــن  ــ ــــالفـ ــتـ ــ ــلــــكــــي: ثــــمــــة اخـ مــ
ــقــــوات  ــود فــــي الــ ــنــ ــجــ الـــــقـــــادة والــ
مواجهة  طريقة  بخصوص  األم 
االحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي وصــفــهــا 

بـ»أعمال الشغب«.
هــــذه االخـــتـــالفـــات  أن  وأكـــــد 
تسببت في تقدم المحتجين في 
المحافظة وخاصة في العاصمة 
»مـــعـــظـــم  أن  ــا  ــحــ ــوضــ مــ َرشـــــــــــت، 
العقد  مــوالــيــد  مــن  المحتجين 
األول من األلفية الثانية«، أي لم 

إيـــران وال  فــي  الــثــورة  يشهدوا ال 
الحرب العراقية اإليرانية.

كــمــا اعــتــرف أيــضــا بــالــقــول: 
»لــــــــــــــــوال إرســـــــــــــــــــال قــــــــــــــــوات مــــن 
لسيطر  األخــــــرى  الــمــحــافــظــات 
الــمــحــتــجــون عــلــى الــمــحــافــظــة«، 
المحافظات  أن  إلى  أشار  أنه  إال 
ــي األخــــــرى  ــ ــه هـ ــ ــواجـ ــ األخـــــــــرى تـ
»نفس التحديات، وقلة العدد في 
واصفا  األمـــن«،  عناصر  صــفــوف 

ذلك باألخطر.

ــــب ذلـــــــك شـــهـــدت  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
مـــخـــتـــلـــف الــــــمــــــدن اإليـــــرانـــــيـــــة 
وخــــــاصــــــة الــــعــــاصــــمــــة طــــهــــران 
ــيــــن عـــلـــى  ــجــ ــتــ ــحــ ــمــ ســـــيـــــطـــــرة الــ
الشوارع، وترددت أنباء عن تراجع 
أشنوية  مدينة  فــي  األمـــن  قـــوات 
فــــي كـــردســـتـــان إيـــــــران وســيــطــرة 
المحتجين على شوارع المدينة.
ــــس تـــظـــاهـــرات  وانـــدلـــعـــت أمـ
من  أســبــوع  بعد  جــديــدة  غاضبة 
مختلف  في  واسعة  احتجاجات 

وفــاة شابة  على  اإليرانية  المدن 
وعمد  اآلداب.  شــرطــة  اعتقلتها 
طالبية  مسيرة  قمع  إلــى  األمـــن 
في جامعة طهران أمس، وأشارت 
وكـــالـــة »تــســنــيــم« اإليـــرانـــيـــة عن 
مــصــدر أمــنــي إلــى اعــتــقــال 1200 

من المحتجين.
وكــــانــــت االحــــتــــجــــاجــــات قــد 
تواصلت أثناء الليل في مختلف 
أنـــحـــاء الـــمـــدن اإليـــرانـــيـــة وســط 
غضب عارم إثر وفاة مهسا أميني 

البالغة من العمر 22 عاما على 
يد شرطة اآلداب اإليرانية.

تم  فيديو  مقاطع  وأظــهــرت 
يهتفون  المتظاهرين  تصويرها 

بشعارات مناهضة للحكومة.
ــوع  ــ ــبـ ــ ــد دخــــولــــهــــا األسـ ــ ــعـ ــ وبـ
الـــثـــانـــي، امـــتـــدت االحــتــجــاجــات 
ــي إيـــــــران إلـــــى 133  الــشــعــبــيــة فــ
مدينة في أكثر من 30 محافظة 
السلطات  قمع  مــن  الــرغــم  على 
اإليــرانــيــة الـــذي خلف أكــثــر من 

واســعــة  واعـــتـــقـــاالت  قــتــيــل   100
النطاق في جميع أنحاء البالد.

ــلــــطــــات  ــا قــــطــــعــــت الــــســ ــ ــمـ ــ كـ
اإلنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت فـــــــــــي غـــــالـــــبـــــيـــــة 
ــة  ــاولــ ــحــ ـــــي مــ ــات فــ ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ومنع  االحــتــجــاجــات  مــن  للحد 
انــــتــــشــــار األخــــــبــــــار الــمــتــعــلــقــة 

باالحتجاجات.

ــد الـــلـــواء الـــدكـــتـــور الــشــيــخ حــمــد بن  أكــ
العام  األمــن  رئيس  نائب  خليفة  آل  محمد 
أن شرطة خدمة المجتمع ماضية قدما في 
الكرامة  دار  مع  بالتعاون  حمالتها،  تكثيف 
لرعاية حاالت التسول التابعة لوزارة التنمية 
االجتماعية، لضبط حاالت التسول، واتخاذ 
القانونية حيالها، تطبيقا لمواد  اإلجــراءات 
مكافحة  بــشــأن   2007 لسنة   5 رقــم  الــقــانــون 

التسول.
ــة  ــ ــــرطـ ــشـ ــ الـ مـــــــديـــــــريـــــــات  أن  وأوضـــــــــــــــح 
بــالــمــحــافــظــات، فـــي إطــــار تــطــبــيــق الــقــانــون 
المجتمعي  الــوعــي  تــعــزيــز  فــي  والــمــســاهــمــة 
ــتــــســــول، تـــتـــابـــع جـــهـــودهـــا فــي  لــمــكــافــحــة الــ
ــأن، عـــبـــر حـــمـــالت أمـــنـــيـــة لــضــبــط  ــشــ ــذا الــ ــ هـ
المتسولين. وفي هذا اإلطار تمكنت دوريات 
شــرطــة خــدمــة الــمــجــتــمــع بــمــديــريــة شــرطــة 
ممن  ثالث  من ضبط  الجنوبية  المحافظة 
أثـــنـــاء قيامهن  آســيــويــة،  يــحــمــلــن جــنــســيــات 
بالتسول في مناطق المحافظة، وجار اتخاذ 

اإلجراءات القانونية المقررة حيالهن.
وأشار نائب رئيس األمن العام إلى أهمية 
حــاالت  عــن  التبليغ  فــي  المجتمعي  الــــدور 

أو  لهم  المال  تقديم  عن  واالمتناع  التسول 
التعاطي معهم بأي شكل من األشكال.

ت��ك��ث��ي��ف ال����ح����م����ات ل�����س��ب��ط ح�������االت ال��ت�����س��ول

توقعات ب�سيطرة الم�ستقلين على البرلمان القادم

اإيران�ي: نح�ن عل�ى حاف�ة االنهي�ار وال�س�قوط اأمن�ي  قائ�د 
المتظاهري�ن يه�دد  ورئي�س�ي  مدين�ة   133 �إل�ى  �مت�دت  �الحتجاج�ات 

�ضيا�ضيون: �لجمعيات �ل�ضيا�ضية �ضعيفة وغير موؤثرة و�لمو�طن ال يثق فيها

مجل��س الن�واب يحتاج اإلى تكتات قوي�ة تعو�س غياب الجمعيات
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ــبــــي مــن  ــّكــــن فــــريــــق طــ تــــمــ
والحنجرة  واألذن  األنــف  قسم 
ــم الـــتـــخـــديـــر فــــي مــجــمــع  ــسـ وقـ
ــي، بــقــيــادة  ــبـ ــطـ الــســلــمــانــيــة الـ
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة ديــــــــنــــــــا شـــبـــيـــب 
االســــتــــشــــاريــــة الــمــتــخــصــصــة 
بــأمــراض الــحــنــجــرة واألحــبــال 
الـــصـــوتـــيـــة، والــــدكــــتــــورة مــيــلــدا 
خليل استشارية التخدير، من 
بحريني  مــريــض  حــيــاة  إنـــقـــاذ 
العمر  من  الــســادس  العقد  في 
في  سرطانيا  ورمـــا  يعاني  كــان 
الــحــنــجــرة، تــســّبــب فــي انــســداد 
ــرى الـــتـــنـــفـــس، وصـــعـــوبـــة  ــجــ مــ
ــّم إســعــافــه  فـــي الــبــلــع، حــيــث تــ
فـــورا، وقد  لــه  العملية  ــراء  وإجـ
إنــقــاذ  تـــّم  إذ  بــالــنــجــاح،  تكّللت 
حياة المريض في وقت قياسي 

سرعة  وبفضل  اهلل  مــن  بحمد 
اســتــجــابــة واحــتــرافــيــة ومــهــارة 
جميع الطاقم الطبي بمجمع 

السلمانية.
وكـــــــــان الــــمــــريــــض يـــعـــانـــي 

ــي الـــــــورم، ما  ـــادا فـ تــضــخــمــا حــ
لــمــجــرى  ــام  تــ ــالق  ــ إغـ ــى  إلــ أدى 
التنفس، حتى توّجه إلى قسم 
الـــطـــوارئ بــالــســلــمــانــيــة، الـــذي 
الفحوصات  بإجراء  دوره  باشر 

ــود  ــهـــرت وجـ الــــالزمــــة الـــتـــي أظـ
الــحــنــجــرة  فــــي  ســـرطـــانـــي  ورم 
تطّلب  ما  الصوتية،  واألحــبــال 
ــي الــعــاجــل  ــراحـ ــجـ الـــتـــدخـــل الـ
ودقيقة  سريعة  عملية  بإجراء 
شــــــــــــارك فــــيــــهــــا فــــــريــــــق طـــبـــي 
هــذا  فــي  ومتخصص  متكامل 
المجال من قسم األنف واألذن 
والــحــنــجــرة وقـــســـم الــتــخــديــر، 
األخــرى  األقــســام  مع  بالتعاون 
كالتمريض  الــمــســتــشــفــى،  فــي 
ــأداء متميز  بــ واألشـــعـــة، وذلـــك 
وسرعة دقيقة استجابة النعدام 
األوكسجين الواصل إلى الرئة، 
حــيــث تــعــّد هــــذه الــعــمــلــيــة من 

العمليات الشديدة الخطورة.

فريق طبي بال�سلمانية ينجح في اإنقاذ حياة مري�س يعاني من �سرطان الحنجرة

} مها مفيز.
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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
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»هي لنا دار«.. وتحّية للمملكة ال�شقيقة
القراء األعزاء،

كـــان هــذا  لــنــا دار«،  »هـــي 
الحتفاالت  المالزم  الشعار 
العربية  المملكة  الشقيقة 
الوطني  بــالــيــوم  الــســعــوديــة 
الــســعــودي، الــذي يــوافــق 23 
ــام بعد  ســبــتــمــبــر مـــن كـــل عــ
أن تــم إقــــرار هـــذا الــيــوم في 
المغفور  قبل  عــام 2005مـــن 
الملك عبداهلل  بإذن اهلل  له 
آل ســعــود  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  بــــن 
بـــاعـــتـــبـــاره مــنــاســبــة وطــنــيــة 

ُيحتفى بها في كل عام.
وفــــــــي أعـــــيـــــن قـــيـــادتـــنـــا 
الـــحـــكـــيـــمـــة وفــــــــي أعـــيـــنـــنـــا 
ــم.. هــي  ــ ــعــ ــ ــن، نــ ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ كــ

الوطني  الــيــوم  شعار  أن  فالحقيقة  دار،  لنا 
السعودي 2022 كان واقعيًا وقريبًا إلى قلوبنا 
الُقربى  وشــائــج  الــبــحــريــن، حيث  أهــل  نحن 
الــوثــيــقــة والـــروابـــط الــتــاريــخــيــة واإلنــســانــيــة 
وشعبيهما،  قيادتينا  بين  الممتدة  والدينية 
أن  كــمــا  دار،  لــنــا  بــالــفــعــل  فــالــســعــوديــة هـــي 
وُمحّبة  جاذبة  دارًا  وستبقى  كانت  البحرين 

للسعوديين.
النهضة  أن  للعيان  الــواضــح  لــمــن  ــه  وإنـ
الحديثة التي تبناها فكرا وسياسة صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 
والصالح  اإلصــالح  مسار  في  ماضية  سعود 
ــأقـــدام راســـخـــة وثــابــتــة، تــعــززهــا الـــقـــرارات  بـ
بالقانون  للسعوديين  الداعمة  المتواصلة 
والــتــنــفــيــذ، ولــعــل آخـــرهـــا بـــدء تــنــفــيــذ قـــرار 

توطين مدن المالهي والمراكز الترفيهية.
المرتكزة  المسيرة اإلصالحية  وإن هذه 
التي  الحقيقية  الــثــروة  في  االستثمار  على 
تمتلكها الدول، وهي أبناء الوطن الصالحون 
روح  ـــى  عــــلـ انــــعــــكــــســــت  قــــــد  ــون،  الــــمــــخــــلــــصــ
الجوار،  دول  أرواح شعوب  وعلى  السعوديين 
ومنها البحرين، فكان يوم أمس للبحرينيين 
وبــروٍح  مــنــازع  دون  مــن  سعوديا  وطنيا  يوما 
بحرينية، والشاهد على ذلك أنني قد صدف 
لــعــدد من  زيــــارات مختلفة  كــنــت فــي  أن  لــي 
مـــواقـــع مختلفة من  فـــي  الــصــديــقــة  ــر  األســ
العائلي  اجتماعنا  مــن  انــطــالقــًا  الــبــحــريــن 
االســـبـــوعـــي، حــيــث كـــان الــقــاســم الــمــشــتــرك 
جميعًا  احتفالهم  توافق  هو  جميعًا  بينهم 
نحتفل  وكأننا  السعودي  الوطني  اليوم  مع 
بــالــعــيــد الــوطــنــي الــبــحــريــنــي، فــكــان الــلــون 
األخضر هو سّيد كل تفاصيل يوم الجمعة 23 
سبتمبر في قاللي، المحرق، مدينة عيسى، 
سند وقطعًا في أماكن أخرى لم أزرها، وقد 
الصادح  الصوت  الوطنية هي  األغاني  كانت 
السعودي  العلم  وكــان  الفتيات،  رّددتــه  الــذي 
الــلــقــاءات، جميعهم  هــذه  فــي جميع  عــالــيــًا 
احتفلوا فيما بينهم من دون حضور إعالمي 
تــلــفــزة أو صــحــافــة ســـوى صــدفــة  قـــنـــوات  أو 
الــُمــحــّب  احــتــفــال  احــتــفــلــوا  وجــــودي بينهم، 

ُيــرد سوى التعبير  الــذي لم 
فـــكـــانـــت   ، مـــــشـــــاعـــــره  عـــــــن 
حقيقية  شــعــبــيــة  مـــشـــاركـــة 
عــكــســت الــمــحــبــة الــصــادقــة 
البحرين  شعب  تربط  التي 
بشقيقتها المملكة العربية 

السعودية.
وقــــــــد تــــشــــرفــــت قــبــلــهــا 
بيومين بتلبية دعوة كريمة 
لــحــضــور حــفــل االســتــقــبــال 
سفارة  نظمته  الــذي  الرائع 
السعودية  العربية  المملكة 
في البحرين بهذه المناسبة 
كريمة من  برعاية  السعيدة 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمير سلطان بن أحمد بن 
لدى  الشقيقة  المملكة  سفير  عبدالعزيز 
الشيخ  معالي  وبتشريف  البحرين  مملكة 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  خــالــد 
التحتية، حيث  البنية  وزيــر  الموقر  الـــوزراء 
من  بمجموعة  الحفل  هــذا  الــســفــارة  رفـــدت 
الــشــبــاب والـــشـــابـــات الــســعــوديــيــن الـــذيـــن تم 
إعـــدادهـــم لــحــســن تــمــثــيــل وطــنــهــم فـــي هــذه 
سفراء  فكانوا  الغالية،  الوطنية  المناسبة 
بجانب  واللباقة،  واللياقة  والـــذوق  الجمال 
ال  التي  المتنوعة  بالفقرات  حافل  برنامج 
تدع لك مجااًل اللتقاط أنفاسك من فرط 

جمالها وال سيما فرقة العرضة.
بــالــيــوم  الـــبـــحـــريـــن  كـــمـــا أن احـــتـــفـــاالت 
الشعب  على  تقتصر  لم  السعودي  الوطني 
الــمــجــّرد، بــل شــاركــتــهــا الــقــنــوات اإلعــالمــيــة 
إذ نظمت  والــجــمــعــيــات األهــلــيــة،  الــرســمــيــة 
خاصة  شعرية  ليلة  الشعبي  الشعر  جمعية 
فــي أمــســيــة شــــارك فــيــهــا عـــدد مــن الــشــعــراء 
الــســعــوديــيــن والــبــحــريــنــيــيــن، كــمــا أنـــه أتــيــح 
حضور احتفالية السبت لدى لجنة أنشطة 
سيدات نادي قاللي احتفااًل بهذه المناسبة 
هناك  فــإن  شــك  وبــال  قلوبنا،  على  الغالية 

احتفاالت لم أعلمها ألتطرق إليها. 
الــحــضــور والــمــشــاركــة الشعبية  كــل هـــذا 
ــى الــشــقــيــقــة  ــة إلــ ــالـ تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا رسـ
المملكة العربية السعودية بأنها في قلوبنا 
وأعيننا، وبأننا دولة واحدة ومصيرنا واحد.

ــة بـــحـــريـــنـــيـــة أن  ــنـ ــيـــب لــــي كـــمـــواطـ ويـــطـ
الحرمين  لخادم  السامي  المقام  إلــى  أرفــع 
آل  الملك سلمان بن عبدالعزيز  الشريفين 
سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي 
عهده األمين وإلى الشعب السعودي الشقيق 
أصـــدق الــتــهــانــي بــالــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي 
الرفعة  دوام  للمملكة  اهلل  وأســـأل  المجيد، 

والعلّو والنصر والسؤدد. 
نعم انتوا السعوديين .... سندنا وأهلنا 

الغالين 
.... ومعانا في  وذرانــا في العسر واللين 

اللزم وافين 
نعم انتوا السعوديين 

بقلم:
احملامية د. هنادي عي�سى اجلودر 

تــمــّكــن فــريــق طــبــي مــن قسم 
وقسم  والــحــنــجــرة  واألذن  األنـــف 
السلمانية  مجمع  فــي  التخدير 
ــورة ديــنــا  ــتـ ــدكـ الـــطـــبـــي، بـــقـــيـــادة الـ
المتخصصة  االستشارية  شبيب 
ــال  ــبــ بــــأمــــراض الـــحـــنـــجـــرة واألحــ
ميلدا خليل  والدكتورة  الصوتية، 
اســتــشــاريــة الــتــخــديــر، مـــن إنــقــاذ 
العقد  في  بحريني  مريض  حياة 
السادس من العمر كان يعاني ورمًا 
سرطانيًا في الحنجرة، تسّبب في 
انسداد مجرى التنفس، وصعوبة 
في البلع، حيث تّم إسعافه وإجراء 
تكّللت  والــتــي  ــورًا،  ــ فـ لــه  العملية 
بــالــنــجــاح، حــيــث تـــّم إنـــقـــاذ حــيــاة 
بحمد  قياسي  وقــت  في  المريض 
استجابة  سرعة  وبفضل  اهلل  من 
الطاقم  واحترافية ومهارة جميع 

الطبي بمجمع السلمانية.
ــان الـــمـــريـــض يـــعـــانـــي مــن  ــ وكــ
تــضــخــم حــــاد فـــي الــــــورم مـــا أدى 
التنفس،  تــام لمجرى  إغــالق  إلــى 
حــتــى تـــوّجـــه إلـــى قــســم الـــطـــوارئ 
ــــذي بــاشــر دوره  بــالــســلــمــانــيــة، والـ
ــة  بـــــإجـــــراء الـــفـــحـــوصـــات الــــالزمــ
والتي أظهرت وجود ورم سرطاني 
ما  الصوتية،  واألحبال  للحنجرة 
تطّلب التدخل الجراحي العاجل 
إلجـــــراء عــمــلــيــة ســريــعــة ودقــيــقــة 
فــريــق طــبــي متكامل  بــهــا  شــــارك 
المجال من  ومتخصص في هذا 
والــحــنــجــرة  واألذن  ــــف  األنـ قــســم 

وقـــســـم الــتــخــديــر، بــالــتــعــاون مع 
المستشفى،  األقسام األخرى في 
كالتمريض واألشعة بأداء متميز 
النعدام  استجابة  دقيقة  وسرعة 
الواصل للرئة، حيث  األوكسجين 
العمليات  مــن  العملية  هــذه  تعّد 

شديدة الخطورة.
ــبــــة، أّكـــــــدت  ــنــــاســ وبـــــهـــــذه الــــمــ
استشارية  شبيب  ديــنــا  الــدكــتــورة 
ــنــــفــــس  ــتــ ــجـــــــال الــ أولـــــــــــــى فــــــــي مـــــ
واألذن  األنـــف  بقسم  والــحــنــجــرة 
السلمانية  مجمع  في  والحنجرة 
النوع  هــذا  إجــراء مثل  أن  الطبي 
اإلمكانيات  يعكس  العمليات  من 
ــزة لــــدى  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ والـــــــمـــــــهـــــــارات الــ
ــم الـــطـــبـــيـــة فــــي مــجــمــع  ــواقــ ــطــ الــ
التقدم  ومــدى  الطبي  السلمانية 
الذي وصل إليه المجمع في هذا 
المجال، ويبرز الجهود المستمرة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــر مـــــســـــتـــــوى ونـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـ
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة، 
ــة بــالــطــبــيــب  ــقـ ــثـ والــــتــــي تــــعــــّزز الـ
مملكة  مكانة  وتــرّســخ  البحريني 
البحرين على الخارطة الصحية 
والــســيــاحــة الــعــالجــيــة مــن خــالل 
الصحية  الرعاية  تقديم خدمات 
ــأحــــدث األســـالـــيـــب والــتــقــنــيــات  بــ
تضاهي  والــتــي  الحديثة  الطبية 
ــي الــمــجــال  ــا ُتـــقـــّدمـــه الــــــدول فـ مـ

الصحي.
ــادت الــدكــتــورة  ــ وبــــدورهــــا، أشــ
في  أولــى  استشارية  خليل  ميلدا 

بــاأللــم،  والــعــنــايــة  التخدير  قسم 
واألداء  الـــســـريـــعـــة  بـــاالســـتـــجـــابـــة 
الــمــتــمــيــز والـــجـــهـــود الـــتـــي ُبــذلــت 
في  المشارك  الطبي  الطاقم  من 
ــذا ما  إنـــقـــاذ حــيــاة الــمــريــض، وهــ
يعكس الدور المتميز الذي يقوم 
به الجميع وبروح الفريق الواحد 

في مثل هذه الحاالت.
كـــمـــا أشـــــــار الــــدكــــتــــور طـــالل 
ــراض الــمــتــعــددة  ــ حــســن إلـــى األعــ
ــر بــــعــــضــــهــــا أو  ــهــ ــظــ ــد يــ ــ ــ ــي قـ ــ ــتــ ــ الــ
النوع  هــذا  مرضى  على  جميعها 

في  والمتمثلة  الــســرطــانــات،  مــن 
الــصــوت، وظهور  في  تغّير  حــدوث 
بألم  والــشــعــور  الــرقــبــة،  فــي  كتلة 
الحلق، والمعاناة من مشاكل  في 
الـــتـــنـــّفـــس، وصـــعـــوبـــة فــــي الــبــلــع، 

وفقدان الوزن غير المبرر.
إّن  الــــدكــــتــــور طــــــالل  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ
ــي خـــاليـــا  ــ ــة فـ ــّيـ ــنـ ــيـ ــرة الـــجـ ــفــ الــــطــ
ــن أهــــــم أســـبـــاب  ــ الـــحـــلـــق تــــعــــّد مـ
إلى  يــؤدي  مــا  الحنجرة،  ســرطــان 
غير  بشكٍل  الخاليا  هــذه  انقسام 
طــبــيــعــي، حـــيـــث يـــعـــد الــتــدخــيــن 

ــيـــس لــــحــــدوث هـــذه  ــرئـ الـــســـبـــب الـ
ــى الــعــديــد  ــة إلــ ــافـ ــرات، إضـ ــفـ الـــطـ
تناول  مثل  األخــرى  العوامل  من 
ــاكــــل فــي  الــــكــــحــــول ووجــــــــــود مــــشــ

الجهاز المناعي.
الفريق  بالذكر، ضّم  الجدير 
ــرو بـــحـــر،  ــمــ الـــطـــبـــي الــــدكــــتــــور عــ
ــورة رحــــــــاب غــــريــــب مــن  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ والــ
قــســم الــتــخــديــر، والــدكــتــور طــالل 
سيادي،  محمد  والــدكــتــور  حسن، 
والدكتورة إسراء قائدي من قسم 

األنف واألذن والحنجرة.

ف���ري���ٌق ط��ب��ي ب��م��ج��م��ع ال�����ش��ل��م��ان��ي��ة ي��ن��ج��ح ف���ي اإن���ق���اذ 
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أّكــــد الــمــهــنــدس وائــــل بن 
نــاصــر الـــمـــبـــارك وزيــــر شـــؤون 
الــوزارة  أن  والزراعة  البلديات 
مــاضــيــة فــي دعـــم الــمــزارعــيــن 
الــبــحــريــنــيــيــن وتـــقـــديـــم كــافــة 
أوجــــه الـــدعـــم لــهــم بــمــا يــعــزز 
مـــن تـــقـــّدم صــنــاعــة الـــزراعـــة 
لــكــونــهــا أحــــد عــنــاصــر األمـــن 
الغذائي في المملكة، مشددًا 
عــلــى أهــمــيــة تــظــافــر الــجــهــود 
لــتــنــمــيــة هــــــذا الــــقــــطــــاع بــمــا 
يخدم االستراتيجية الوطنية 
فـــي مملكة  الـــغـــذائـــي  لــأمــن 

البحرين. 
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل لـــقـــاء 
وزير شؤون البلديات والزراعة 
الدكتور خالد أحمد  بحضور 
حسن وكيل الثروة الحيوانية 
الزراعة  وكيل  بأعمال  القائم 
من  وعـــددا  البحرية  والــثــروة 
ــؤولــــي شــــــــؤون الـــــزراعـــــة،  ــســ مــ
رئيس  علي  محسن  ومحمد 
التعاونية  الــبــحــريــن  جمعية 
الــزراعــيــة، ووفـــدا مــن أعضاء 
الوزير  أشــار  حيث  الجمعية، 
باعتبارها  الجمعية  دور  إلــى 
ــع الــــــوزارة  شــريــكــا أســـاســـيـــا مـ
تستهدف  التي  مبادراتها  في 
مملكة  فـــي  ــذاء  ــغــ الــ صــنــاعــة 
االجتماع،  وخــالل  البحرين. 
التواصل  آلية  المبارك  بحث 
مشترك  عمل  فريق  وتشكيل 
الــبــلــديــات  ــؤون  ــ شـ وزارة  بــيــن 

البحرين  وجمعية  والـــزراعـــة 
ــيــــة لــعــقــد  الـــتـــعـــاونـــيـــة الــــزراعــ
لمناقشة  ــة  ــ دوريـ اجــتــمــاعــات 
آلــيــة الــعــمــل وتــقــديــم الــدعــم 
الفني أو أي دعم آخر يحتاج 
إليه المزارعون البحرينيون. 

كـــــمـــــا اســـــتـــــمـــــع الــــــوزيــــــر 
ــات جـــمـــعـــيـــة  ــ ــظــ ــ ــــالحــ إلـــــــــى مــ
التعاونية  الزراعية  البحرين 
ــم  ــ ــدعــ ــ ومـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــاتـــــــهـــــــم لــ
التي  والتحديات  المزارعين 
تـــواجـــهـــهـــم، مــــشــــددًا عــلــى أن 
الوزارة مفتوحة لتلقي  أبواب 
أيـــة مــالحــظــات أو اقــتــراحــات 
مـــن شــأنــهــا تــحــســيــن الــدعــم 
والخدمات التي تقدمها شؤون 
ــروة الــبــحــريــة  ــ ــثـ ــ ــة والـ ــ ــزراعـ ــ الـ
من  البحرينيين.  للمزارعين 
محسن  محمد  أعــرب  جهته، 
البحرين  جمعية  رئيس  علي 
الزراعية عن شكره  التعاونية 
بن  وائــل  للمهندس  وتقديره 
نــاصــر الـــمـــبـــارك وزيــــر شـــؤون 
لحرصه  والــزراعــة،  البلديات 
ــة ســـبـــل  ــ ــافــ ــ ــم كــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
بــمــا يعزز  الــدعــم لــلــمــزارعــيــن 
مملكة  في  الزراعة  تطور  من 
الــبــحــريــن، مــثــمــنــًا االهــتــمــام 
ــوزارة إلدامــــة  ــ ــ الــــذي تــولــيــه الـ
ــاون الـــمـــشـــتـــرك  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــل الـ ســ
ــات الـــمـــعـــنـــيـــة،  ــيـ ــعـ ــمـ ــع الـــجـ ــ مـ
التنمية  تحقيق  إلــى  وصـــواًل 

واألهداف المنشودة. 

ت�ش���كيل فري���ق م�ش���ترك بي���ن وزارة البلدي���ات والزراع���ة وجمعي���ة 
البحري���ن التعاوني���ة الزراعية لتعزيز دع���م المزارعي���ن البحرينيين 

} اجتماع وزير البلديات والزراعة وعدد من م�سوؤولي �سوؤون الزراعة.

وزي�����را ال��ب��ي��ئ��ة والأ����ش���غ���ال ي��ت��ف��ق��دان ال��م�����ش��اري��ع 
ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ي��ة ل��ل��و���ش��ع ال��ب��ي��ئ��ي ف���ي خ��ل��ي��ج ت��وب��ل��ي
المبعوث  والبيئة  النفط  وزيــر  دينه  بن  مبارك  بن  محمد  الدكتور  قــام 
األشغال  وزير  الحواج  بن حسن  إبراهيم  والمهندس  المناخ  الخاص لشؤون 
بزيارة لتفقد المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها حاليا ضمن الخطة 
مشاريع  ثالثة  في  تتمثل  التي  توبلي  في خليج  البيئي  للوضع  التحسينية 
هي مشروع توسعة قناة المعامير جنوب خليج توبلي ومشروع تطوير وتوسعة 
الصباح  األحــمــد  جــابــر  الشيخ  شـــارع  أســفــل  الــواقــع  المائي  المعامير  معبر 
ومشروع توسعة وتطوير الجسر البحري الواقع جنوب قناة المعامير )جسر 

ألبا(. 
وأشــار وزير النفط والبيئة إلى أن منطقة خليج توبلي تعد واحــدة من 
أهم المناطق التي توليها الحكومة أهمية كبيرة، لما تتميز به المنطقة من 
موقع استراتيجي في خارطة المحميات الطبيعية، منوها إلى أن المشاريع 
في  المملكة  جــهــود  مــن  تــعــزز  توبلي  خليج  فــي  البيئي  للوضع  التحسينية 

الحفاظ على األوساط البيئية وازدهار التنوع البيولوجي.
تأتي  الثالثة  التحسينية  المشاريع  إن  األشــغــال  وزيــر  قــال  جانبه،  مــن 
تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى تحسين الوضع البيئي والمحافظة 
على الموارد البحرية في الخليج من خالل تحسين حركة تدفق المياه عبر 
برنامج  االستراتيجية مدرجة ضمن  المشاريع  أن هذه  إلى  الخليج، مشيرًا 
وفقًا  وسليمة  صحية  بيئة  وضــمــان  االســتــدامــة  تحقيق  أجــل  مــن  الحكومة 

للمعايير والمواصفات العالمية.
وخالل الزيارة، اطلع الوزيران على المشروع األول المتمثل في توسعة 
قــنــاة الــمــعــامــيــر جــنــوب خليج تــوبــلــي، الـــذي تــم االنــتــهــاء مــنــه فــي ديسمبر 
إلى  باإلضافة  180م،  بعرض  المعامير  قناة  توسعة  على  ويشتمل  الماضي، 
الجهة  من  المياه  تدفق  حركة  لتحسين  مترين،  عمقها  ليبلغ  القناة  حفر 
توبلي  خليج  إلى  المياه  جريان  زيــادة  التوسعة  أعمال  شأن  ومن  الجنوبية، 
وتحسين نوعية المياه، كما يسرع المدة الالزمة لتجدد المياه داخل الخليج.

المشاريع  حزمة  من  الثاني  المشروع  أعمال  على  االطــالع  تم  وبعدها 
التحسينية لخليج توبلي المتمثل في تطوير وتوسعة معبر المعامير المائي 
اإلنجاز  بلغت نسبة  الصباح، حيث  الشيخ جابر األحمد  أسفل شارع  الواقع 
القناة الحالية  فيه نحو 92%، وتتضمن االعمال االنشائية فيه زيادة طول 
إلــى 100 متر،  الكلي  الــطــول  والــجــنــوب ليصل  الشمال  مــن  مــتــرا   24 بــطــول 
الوزيران أعمال المشروع  المائي.  كما تفقد  إلى توسعة المجرى  باإلضافة 
الــثــالــث وهـــو مــشــروع تــوســعــة وتــطــويــر الــجــســر الــبــحــري الــواقــع جــنــوب قناة 
تبقت  فيما  المشروع،  أعمال  من  االنتهاء  تم  حيث  ألــبــا(،  )جسر  المعامير 
أعمال الحفر في المنطقة التي تحتوي على بعض الخدمات التي تتطلب 
التحويل، ويشتمل على إنشاء جسر بطول يبلغ حوالي 120م، كامتداد لجسر 

ألبا البالغ طوله 108م، ليصبح طول الجسر كاماًل 228م.

نـــــــظـــــــمـــــــت مـــــحـــــافـــــظـــــة 
تعريفية  العاصمة محاضرة 
حول مشروع التسيير الذاتي 
ــايـــة الــصــحــيــة  لـــمـــراكـــز الـــرعـ
األولية، بحضور الشيخ راشد 
آل خليفة  عــبــدالــرحــمــن  بــن 
محافظ محافظة العاصمة، 
ــيــــن  ــؤولــ ــســ ــمــ وعـــــــــــدد مـــــــن الــ
حيث  المحافظة،  ومنتسبي 
ــن مـــراكـــز  ــ ــلـــون عـ ــثـ قــــــدم مـــمـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة 
بطاقة  مميزات  حــول  شرحًا 
»صـــحـــتـــي« وبـــرنـــامـــج »اخــتــر 
ــن فــتــح  طــــبــــيــــبــــك«، الـــــلـــــذيـــ
التسجيل فيهما في 4 مراكز 

صحية تقع في المحافظة.
بجهود  المحافظ  وأشاد 
األعلى  المجلس  ومـــبـــادرات 
ضمن  تصب  الــتــي  للصحة، 
لتطوير  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
»صحتي«،  الصحية  الرعاية 
الهيكل  تطوير  إلــى  الــرامــي 

الــــمــــؤســــســــي الــــصــــحــــي فــي 
المملكة، واالرتقاء بمنظومة 
الخدمات الصحية المقدمة 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
الصحية  التغطية  وتحقيق 
ــة وتـــلـــبـــيـــة جــمــيــع  ــلــ ــامــ ــشــ الــ
ــة  ــيـ ــحـ االحــــــتــــــيــــــاجــــــات الـــصـ

لأهالي.
ممثلو  بين  جهتهم،  من 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ مــــراكــــز الــ
ــيــــة خــــالل الــمــحــاضــرة  األولــ
آلـــيـــة بـــــدء تــطــبــيــق مـــشـــروع 
الذاتي في 4 مراكز  التسيير 
صحية بمحافظة العاصمة، 
ــن خـــاللـــه  ــ الـــــــــذي يـــمـــكـــن مــ
لـــمـــرتـــادي الـــمـــراكـــز اخــتــيــار 
»اختر  برنامج  عبر  طبيبهم 
طــبــيــبــك« تــمــهــيــدًا إلصــــدار 
ــاقــــات صــحــتــي  وتـــــوزيـــــع بــــطــ
عــلــى مـــرتـــادي هـــذه الــمــراكــز 
ــيــــة، مـــوضـــحـــيـــن أن  الــــصــــحــ
ــبــــق بــشــكــل  ــروع يــــطــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ

تدريجي حيث سيتم تعميمه 
الصحية  المراكز  باقي  على 
ــتـــرة  ــافـــظـــة فـــــي الـــفـ ــالـــمـــحـ بـ

المقبلة.
بطاقة  أن  إلـــى  وأشــــــاروا 
»صــحــتــي« تــتــضــمــن الــعــديــد 
أنها  أبرزها  من  المزايا،  من 
تــضــمــن لــحــامــلــهــا الــحــصــول 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــى جــــمــــيــــع الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــة األســـــــاســـــــيـــــــة،  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ الــ
وتــمــّكــنــه مـــن الـــدخـــول على 
بــمــا يضمن  الــصــحــي  مــلــفــه 
ــا يــمــكــن  ــمــ خـــصـــوصـــيـــتـــه، وبــ
الخدمات  ومقدمي  األطباء 
أفضل  تقديم  مــن  الصحية 
خـــــدمـــــة عــــالجــــيــــة لـــحـــامـــل 
الــبــطــاقــة عــبــر الــســمــاح لهم 
ــى الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــاذ إلــ ــفـ ــنـ ــالـ بـ
الصحي  بالسجل  المرتبطة 
وتشخيص  البطاقة  لحامل 
التخاذ  ومراجعتها  الــحــالــة 

القرار العالجي المناسب. 

مع بدء توزيع بطاقة »�شحتي« في 4 مراكز بالمحافظة..

محافظ���ة العا�شم���ة تنظ���م محا�ش���رة تعريفية 
ح���ول »الت�ش���يير الذات���ي للمراك���ز ال�شحي���ة«
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»هي لنا دار«.. وتحّية للمملكة ال�شقيقة
القراء األعزاء،

كـــان هــذا  لــنــا دار«،  »هـــي 
الحتفاالت  المالزم  الشعار 
العربية  المملكة  الشقيقة 
الوطني  بــالــيــوم  الــســعــوديــة 
الــســعــودي، الــذي يــوافــق 23 
ــام بعد  ســبــتــمــبــر مـــن كـــل عــ
أن تــم إقــــرار هـــذا الــيــوم في 
المغفور  قبل  عــام 2005مـــن 
الملك عبداهلل  بإذن اهلل  له 
آل ســعــود  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  بــــن 
بـــاعـــتـــبـــاره مــنــاســبــة وطــنــيــة 

ُيحتفى بها في كل عام.
وفــــــــي أعـــــيـــــن قـــيـــادتـــنـــا 
الـــحـــكـــيـــمـــة وفــــــــي أعـــيـــنـــنـــا 
ــم.. هــي  ــ ــعــ ــ ــن، نــ ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ كــ

الوطني  الــيــوم  شعار  أن  فالحقيقة  دار،  لنا 
السعودي 2022 كان واقعيًا وقريبًا إلى قلوبنا 
الُقربى  وشــائــج  الــبــحــريــن، حيث  أهــل  نحن 
الــوثــيــقــة والـــروابـــط الــتــاريــخــيــة واإلنــســانــيــة 
وشعبيهما،  قيادتينا  بين  الممتدة  والدينية 
أن  كــمــا  دار،  لــنــا  بــالــفــعــل  فــالــســعــوديــة هـــي 
وُمحّبة  جاذبة  دارًا  وستبقى  كانت  البحرين 

للسعوديين.
النهضة  أن  للعيان  الــواضــح  لــمــن  ــه  وإنـ
الحديثة التي تبناها فكرا وسياسة صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 
والصالح  اإلصــالح  مسار  في  ماضية  سعود 
ــأقـــدام راســـخـــة وثــابــتــة، تــعــززهــا الـــقـــرارات  بـ
بالقانون  للسعوديين  الداعمة  المتواصلة 
والــتــنــفــيــذ، ولــعــل آخـــرهـــا بـــدء تــنــفــيــذ قـــرار 

توطين مدن المالهي والمراكز الترفيهية.
المرتكزة  المسيرة اإلصالحية  وإن هذه 
التي  الحقيقية  الــثــروة  في  االستثمار  على 
تمتلكها الدول، وهي أبناء الوطن الصالحون 
روح  ـــى  عــــلـ انــــعــــكــــســــت  قــــــد  ــون،  الــــمــــخــــلــــصــ
الجوار،  دول  أرواح شعوب  وعلى  السعوديين 
ومنها البحرين، فكان يوم أمس للبحرينيين 
وبــروٍح  مــنــازع  دون  مــن  سعوديا  وطنيا  يوما 
بحرينية، والشاهد على ذلك أنني قد صدف 
لــعــدد من  زيــــارات مختلفة  كــنــت فــي  أن  لــي 
مـــواقـــع مختلفة من  فـــي  الــصــديــقــة  ــر  األســ
العائلي  اجتماعنا  مــن  انــطــالقــًا  الــبــحــريــن 
االســـبـــوعـــي، حــيــث كـــان الــقــاســم الــمــشــتــرك 
جميعًا  احتفالهم  توافق  هو  جميعًا  بينهم 
نحتفل  وكأننا  السعودي  الوطني  اليوم  مع 
بــالــعــيــد الــوطــنــي الــبــحــريــنــي، فــكــان الــلــون 
األخضر هو سّيد كل تفاصيل يوم الجمعة 23 
سبتمبر في قاللي، المحرق، مدينة عيسى، 
سند وقطعًا في أماكن أخرى لم أزرها، وقد 
الصادح  الصوت  الوطنية هي  األغاني  كانت 
السعودي  العلم  وكــان  الفتيات،  رّددتــه  الــذي 
الــلــقــاءات، جميعهم  هــذه  فــي جميع  عــالــيــًا 
احتفلوا فيما بينهم من دون حضور إعالمي 
تــلــفــزة أو صــحــافــة ســـوى صــدفــة  قـــنـــوات  أو 
الــُمــحــّب  احــتــفــال  احــتــفــلــوا  وجــــودي بينهم، 

ُيــرد سوى التعبير  الــذي لم 
فـــكـــانـــت   ، مـــــشـــــاعـــــره  عـــــــن 
حقيقية  شــعــبــيــة  مـــشـــاركـــة 
عــكــســت الــمــحــبــة الــصــادقــة 
البحرين  شعب  تربط  التي 
بشقيقتها المملكة العربية 

السعودية.
وقــــــــد تــــشــــرفــــت قــبــلــهــا 
بيومين بتلبية دعوة كريمة 
لــحــضــور حــفــل االســتــقــبــال 
سفارة  نظمته  الــذي  الرائع 
السعودية  العربية  المملكة 
في البحرين بهذه المناسبة 
كريمة من  برعاية  السعيدة 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمير سلطان بن أحمد بن 
لدى  الشقيقة  المملكة  سفير  عبدالعزيز 
الشيخ  معالي  وبتشريف  البحرين  مملكة 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  خــالــد 
التحتية، حيث  البنية  وزيــر  الموقر  الـــوزراء 
من  بمجموعة  الحفل  هــذا  الــســفــارة  رفـــدت 
الــشــبــاب والـــشـــابـــات الــســعــوديــيــن الـــذيـــن تم 
إعـــدادهـــم لــحــســن تــمــثــيــل وطــنــهــم فـــي هــذه 
سفراء  فكانوا  الغالية،  الوطنية  المناسبة 
بجانب  واللباقة،  واللياقة  والـــذوق  الجمال 
ال  التي  المتنوعة  بالفقرات  حافل  برنامج 
تدع لك مجااًل اللتقاط أنفاسك من فرط 

جمالها وال سيما فرقة العرضة.
بــالــيــوم  الـــبـــحـــريـــن  كـــمـــا أن احـــتـــفـــاالت 
الشعب  على  تقتصر  لم  السعودي  الوطني 
الــمــجــّرد، بــل شــاركــتــهــا الــقــنــوات اإلعــالمــيــة 
إذ نظمت  والــجــمــعــيــات األهــلــيــة،  الــرســمــيــة 
خاصة  شعرية  ليلة  الشعبي  الشعر  جمعية 
فــي أمــســيــة شــــارك فــيــهــا عـــدد مــن الــشــعــراء 
الــســعــوديــيــن والــبــحــريــنــيــيــن، كــمــا أنـــه أتــيــح 
حضور احتفالية السبت لدى لجنة أنشطة 
سيدات نادي قاللي احتفااًل بهذه المناسبة 
هناك  فــإن  شــك  وبــال  قلوبنا،  على  الغالية 

احتفاالت لم أعلمها ألتطرق إليها. 
الــحــضــور والــمــشــاركــة الشعبية  كــل هـــذا 
ــى الــشــقــيــقــة  ــة إلــ ــالـ تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا رسـ
المملكة العربية السعودية بأنها في قلوبنا 
وأعيننا، وبأننا دولة واحدة ومصيرنا واحد.

ــة بـــحـــريـــنـــيـــة أن  ــنـ ــيـــب لــــي كـــمـــواطـ ويـــطـ
الحرمين  لخادم  السامي  المقام  إلــى  أرفــع 
آل  الملك سلمان بن عبدالعزيز  الشريفين 
سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي 
عهده األمين وإلى الشعب السعودي الشقيق 
أصـــدق الــتــهــانــي بــالــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي 
الرفعة  دوام  للمملكة  اهلل  وأســـأل  المجيد، 

والعلّو والنصر والسؤدد. 
نعم انتوا السعوديين .... سندنا وأهلنا 

الغالين 
.... ومعانا في  وذرانــا في العسر واللين 

اللزم وافين 
نعم انتوا السعوديين 

بقلم:
احملامية د. هنادي عي�سى اجلودر 

تــمــّكــن فــريــق طــبــي مــن قسم 
وقسم  والــحــنــجــرة  واألذن  األنـــف 
السلمانية  مجمع  فــي  التخدير 
ــورة ديــنــا  ــتـ ــدكـ الـــطـــبـــي، بـــقـــيـــادة الـ
المتخصصة  االستشارية  شبيب 
ــال  ــبــ بــــأمــــراض الـــحـــنـــجـــرة واألحــ
ميلدا خليل  والدكتورة  الصوتية، 
اســتــشــاريــة الــتــخــديــر، مـــن إنــقــاذ 
العقد  في  بحريني  مريض  حياة 
السادس من العمر كان يعاني ورمًا 
سرطانيًا في الحنجرة، تسّبب في 
انسداد مجرى التنفس، وصعوبة 
في البلع، حيث تّم إسعافه وإجراء 
تكّللت  والــتــي  ــورًا،  ــ فـ لــه  العملية 
بــالــنــجــاح، حــيــث تـــّم إنـــقـــاذ حــيــاة 
بحمد  قياسي  وقــت  في  المريض 
استجابة  سرعة  وبفضل  اهلل  من 
الطاقم  واحترافية ومهارة جميع 

الطبي بمجمع السلمانية.
ــان الـــمـــريـــض يـــعـــانـــي مــن  ــ وكــ
تــضــخــم حــــاد فـــي الــــــورم مـــا أدى 
التنفس،  تــام لمجرى  إغــالق  إلــى 
حــتــى تـــوّجـــه إلـــى قــســم الـــطـــوارئ 
ــــذي بــاشــر دوره  بــالــســلــمــانــيــة، والـ
ــة  بـــــإجـــــراء الـــفـــحـــوصـــات الــــالزمــ
والتي أظهرت وجود ورم سرطاني 
ما  الصوتية،  واألحبال  للحنجرة 
تطّلب التدخل الجراحي العاجل 
إلجـــــراء عــمــلــيــة ســريــعــة ودقــيــقــة 
فــريــق طــبــي متكامل  بــهــا  شــــارك 
المجال من  ومتخصص في هذا 
والــحــنــجــرة  واألذن  ــــف  األنـ قــســم 

وقـــســـم الــتــخــديــر، بــالــتــعــاون مع 
المستشفى،  األقسام األخرى في 
كالتمريض واألشعة بأداء متميز 
النعدام  استجابة  دقيقة  وسرعة 
الواصل للرئة، حيث  األوكسجين 
العمليات  مــن  العملية  هــذه  تعّد 

شديدة الخطورة.
ــبــــة، أّكـــــــدت  ــنــــاســ وبـــــهـــــذه الــــمــ
استشارية  شبيب  ديــنــا  الــدكــتــورة 
ــنــــفــــس  ــتــ ــجـــــــال الــ أولـــــــــــــى فــــــــي مـــــ
واألذن  األنـــف  بقسم  والــحــنــجــرة 
السلمانية  مجمع  في  والحنجرة 
النوع  هــذا  إجــراء مثل  أن  الطبي 
اإلمكانيات  يعكس  العمليات  من 
ــزة لــــدى  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ والـــــــمـــــــهـــــــارات الــ
ــم الـــطـــبـــيـــة فــــي مــجــمــع  ــواقــ ــطــ الــ
التقدم  ومــدى  الطبي  السلمانية 
الذي وصل إليه المجمع في هذا 
المجال، ويبرز الجهود المستمرة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــر مـــــســـــتـــــوى ونـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـ
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة، 
ــة بــالــطــبــيــب  ــقـ ــثـ والــــتــــي تــــعــــّزز الـ
مملكة  مكانة  وتــرّســخ  البحريني 
البحرين على الخارطة الصحية 
والــســيــاحــة الــعــالجــيــة مــن خــالل 
الصحية  الرعاية  تقديم خدمات 
ــأحــــدث األســـالـــيـــب والــتــقــنــيــات  بــ
تضاهي  والــتــي  الحديثة  الطبية 
ــي الــمــجــال  ــا ُتـــقـــّدمـــه الــــــدول فـ مـ

الصحي.
ــادت الــدكــتــورة  ــ وبــــدورهــــا، أشــ
في  أولــى  استشارية  خليل  ميلدا 

بــاأللــم،  والــعــنــايــة  التخدير  قسم 
واألداء  الـــســـريـــعـــة  بـــاالســـتـــجـــابـــة 
الــمــتــمــيــز والـــجـــهـــود الـــتـــي ُبــذلــت 
في  المشارك  الطبي  الطاقم  من 
ــذا ما  إنـــقـــاذ حــيــاة الــمــريــض، وهــ
يعكس الدور المتميز الذي يقوم 
به الجميع وبروح الفريق الواحد 

في مثل هذه الحاالت.
كـــمـــا أشـــــــار الــــدكــــتــــور طـــالل 
ــراض الــمــتــعــددة  ــ حــســن إلـــى األعــ
ــر بــــعــــضــــهــــا أو  ــهــ ــظــ ــد يــ ــ ــ ــي قـ ــ ــتــ ــ الــ
النوع  هــذا  مرضى  على  جميعها 

في  والمتمثلة  الــســرطــانــات،  مــن 
الــصــوت، وظهور  في  تغّير  حــدوث 
بألم  والــشــعــور  الــرقــبــة،  فــي  كتلة 
الحلق، والمعاناة من مشاكل  في 
الـــتـــنـــّفـــس، وصـــعـــوبـــة فــــي الــبــلــع، 

وفقدان الوزن غير المبرر.
إّن  الــــدكــــتــــور طــــــالل  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ
ــي خـــاليـــا  ــ ــّيـــة فـ ــنـ ــيـ ــرة الـــجـ ــفــ الــــطــ
ــن أهــــــم أســـبـــاب  ــ الـــحـــلـــق تــــعــــّد مـ
إلى  يــؤدي  مــا  الحنجرة،  ســرطــان 
غير  بشكٍل  الخاليا  هــذه  انقسام 
طــبــيــعــي، حـــيـــث يـــعـــد الــتــدخــيــن 

ــيـــس لــــحــــدوث هـــذه  ــرئـ الـــســـبـــب الـ
ــى الــعــديــد  ــة إلــ ــافـ ــرات، إضـ ــفـ الـــطـ
تناول  مثل  األخــرى  العوامل  من 
ــاكــــل فــي  الــــكــــحــــول ووجــــــــــود مــــشــ

الجهاز المناعي.
الفريق  بالذكر، ضّم  الجدير 
ــرو بـــحـــر،  ــمــ الـــطـــبـــي الــــدكــــتــــور عــ
ــورة رحــــــــاب غــــريــــب مــن  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ والــ
قــســم الــتــخــديــر، والــدكــتــور طــالل 
سيادي،  محمد  والــدكــتــور  حسن، 
والدكتورة إسراء قائدي من قسم 

األنف واألذن والحنجرة.

ف���ري���ٌق ط��ب��ي ب��م��ج��م��ع ال�����ش��ل��م��ان��ي��ة ي��ن��ج��ح ف���ي اإن���ق���اذ 
ح����ي����اة م���ري�������ض ي���ع���ان���ي م����ن ����ش���رط���ان ال��ح��ن��ج��رة

أّكــــد الــمــهــنــدس وائــــل بن 
نــاصــر الـــمـــبـــارك وزيــــر شـــؤون 
الــوزارة  أن  والزراعة  البلديات 
مــاضــيــة فــي دعـــم الــمــزارعــيــن 
الــبــحــريــنــيــيــن وتـــقـــديـــم كــافــة 
أوجــــه الـــدعـــم لــهــم بــمــا يــعــزز 
مـــن تـــقـــّدم صــنــاعــة الـــزراعـــة 
لــكــونــهــا أحــــد عــنــاصــر األمـــن 
الغذائي في المملكة، مشددًا 
عــلــى أهــمــيــة تــظــافــر الــجــهــود 
لــتــنــمــيــة هــــــذا الــــقــــطــــاع بــمــا 
يخدم االستراتيجية الوطنية 
فـــي مملكة  الـــغـــذائـــي  لــأمــن 

البحرين. 
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل لـــقـــاء 
وزير شؤون البلديات والزراعة 
الدكتور خالد أحمد  بحضور 
حسن وكيل الثروة الحيوانية 
الزراعة  وكيل  بأعمال  القائم 
من  وعـــددا  البحرية  والــثــروة 
ــؤولــــي شــــــــؤون الـــــزراعـــــة،  ــســ مــ
رئيس  علي  محسن  ومحمد 
التعاونية  الــبــحــريــن  جمعية 
الــزراعــيــة، ووفـــدا مــن أعضاء 
الوزير  أشــار  حيث  الجمعية، 
باعتبارها  الجمعية  دور  إلــى 
ــع الــــــوزارة  شــريــكــا أســـاســـيـــا مـ
تستهدف  التي  مبادراتها  في 
مملكة  فـــي  ــذاء  ــغــ الــ صــنــاعــة 
االجتماع،  وخــالل  البحرين. 
التواصل  آلية  المبارك  بحث 
مشترك  عمل  فريق  وتشكيل 
الــبــلــديــات  ــؤون  ــ شـ وزارة  بــيــن 

البحرين  وجمعية  والـــزراعـــة 
ــيــــة لــعــقــد  الـــتـــعـــاونـــيـــة الــــزراعــ
لمناقشة  ــة  ــ دوريـ اجــتــمــاعــات 
آلــيــة الــعــمــل وتــقــديــم الــدعــم 
الفني أو أي دعم آخر يحتاج 
إليه المزارعون البحرينيون. 

كـــــمـــــا اســـــتـــــمـــــع الــــــوزيــــــر 
ــات جـــمـــعـــيـــة  ــ ــظــ ــ ــــالحــ إلـــــــــى مــ
التعاونية  الزراعية  البحرين 
ــم  ــ ــدعــ ــ ومـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــاتـــــــهـــــــم لــ
التي  والتحديات  المزارعين 
تـــواجـــهـــهـــم، مــــشــــددًا عــلــى أن 
الوزارة مفتوحة لتلقي  أبواب 
أيـــة مــالحــظــات أو اقــتــراحــات 
مـــن شــأنــهــا تــحــســيــن الــدعــم 
والخدمات التي تقدمها شؤون 
ــروة الــبــحــريــة  ــ ــثـ ــ ــة والـ ــ ــزراعـ ــ الـ
من  البحرينيين.  للمزارعين 
محسن  محمد  أعــرب  جهته، 
البحرين  جمعية  رئيس  علي 
الزراعية عن شكره  التعاونية 
بن  وائــل  للمهندس  وتقديره 
نــاصــر الـــمـــبـــارك وزيــــر شـــؤون 
لحرصه  والــزراعــة،  البلديات 
ــة ســـبـــل  ــ ــافــ ــ ــم كــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
بــمــا يعزز  الــدعــم لــلــمــزارعــيــن 
مملكة  في  الزراعة  تطور  من 
الــبــحــريــن، مــثــمــنــًا االهــتــمــام 
ــوزارة إلدامــــة  ــ ــ الــــذي تــولــيــه الـ
ــاون الـــمـــشـــتـــرك  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــل الـ ســ
ــات الـــمـــعـــنـــيـــة،  ــيـ ــعـ ــمـ ــع الـــجـ ــ مـ
التنمية  تحقيق  إلــى  وصـــواًل 

واألهداف المنشودة. 

ت�ش���كيل فري���ق م�ش���ترك بي���ن وزارة البلدي���ات والزراع���ة وجمعي���ة 
البحري���ن التعاوني���ة الزراعية لتعزيز دع���م المزارعي���ن البحرينيين 

} اجتماع وزير البلديات والزراعة وعدد من م�سوؤولي �سوؤون الزراعة.

وزي�����را ال��ب��ي��ئ��ة والأ����ش���غ���ال ي��ت��ف��ق��دان ال��م�����ش��اري��ع 
ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ي��ة ل��ل��و���ش��ع ال��ب��ي��ئ��ي ف���ي خ��ل��ي��ج ت��وب��ل��ي
المبعوث  والبيئة  النفط  وزيــر  دينه  بن  مبارك  بن  محمد  الدكتور  قــام 
األشغال  وزير  الحواج  بن حسن  إبراهيم  والمهندس  المناخ  الخاص لشؤون 
بزيارة لتفقد المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها حاليا ضمن الخطة 
مشاريع  ثالثة  في  تتمثل  التي  توبلي  في خليج  البيئي  للوضع  التحسينية 
هي مشروع توسعة قناة المعامير جنوب خليج توبلي ومشروع تطوير وتوسعة 
الصباح  األحــمــد  جــابــر  الشيخ  شـــارع  أســفــل  الــواقــع  المائي  المعامير  معبر 
ومشروع توسعة وتطوير الجسر البحري الواقع جنوب قناة المعامير )جسر 

ألبا(. 
وأشــار وزير النفط والبيئة إلى أن منطقة خليج توبلي تعد واحــدة من 
أهم المناطق التي توليها الحكومة أهمية كبيرة، لما تتميز به المنطقة من 
موقع استراتيجي في خارطة المحميات الطبيعية، منوها إلى أن المشاريع 
في  المملكة  جــهــود  مــن  تــعــزز  توبلي  خليج  فــي  البيئي  للوضع  التحسينية 

الحفاظ على األوساط البيئية وازدهار التنوع البيولوجي.
تأتي  الثالثة  التحسينية  المشاريع  إن  األشــغــال  وزيــر  قــال  جانبه،  مــن 
تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى تحسين الوضع البيئي والمحافظة 
على الموارد البحرية في الخليج من خالل تحسين حركة تدفق المياه عبر 
برنامج  االستراتيجية مدرجة ضمن  المشاريع  أن هذه  إلى  الخليج، مشيرًا 
وفقًا  وسليمة  صحية  بيئة  وضــمــان  االســتــدامــة  تحقيق  أجــل  مــن  الحكومة 

للمعايير والمواصفات العالمية.
وخالل الزيارة، اطلع الوزيران على المشروع األول المتمثل في توسعة 
قــنــاة الــمــعــامــيــر جــنــوب خليج تــوبــلــي، الـــذي تــم االنــتــهــاء مــنــه فــي ديسمبر 
إلى  باإلضافة  180م،  بعرض  المعامير  قناة  توسعة  على  ويشتمل  الماضي، 
الجهة  من  المياه  تدفق  حركة  لتحسين  مترين،  عمقها  ليبلغ  القناة  حفر 
توبلي  خليج  إلى  المياه  جريان  زيــادة  التوسعة  أعمال  شأن  ومن  الجنوبية، 
وتحسين نوعية المياه، كما يسرع المدة الالزمة لتجدد المياه داخل الخليج.
المشاريع  حزمة  من  الثاني  المشروع  أعمال  على  االطــالع  تم  وبعدها 
التحسينية لخليج توبلي المتمثل في تطوير وتوسعة معبر المعامير المائي 
اإلنجاز  بلغت نسبة  الصباح، حيث  الشيخ جابر األحمد  أسفل شارع  الواقع 
القناة الحالية  فيه نحو 92%، وتتضمن االعمال االنشائية فيه زيادة طول 
إلــى 100 متر،  الكلي  الــطــول  والــجــنــوب ليصل  الشمال  مــن  مــتــرا   24 بــطــول 
الوزيران أعمال المشروع  المائي.  كما تفقد  إلى توسعة المجرى  باإلضافة 
الــثــالــث وهـــو مــشــروع تــوســعــة وتــطــويــر الــجــســر الــبــحــري الــواقــع جــنــوب قناة 
تبقت  فيما  المشروع،  أعمال  من  االنتهاء  تم  حيث  ألــبــا(،  )جسر  المعامير 
أعمال الحفر في المنطقة التي تحتوي على بعض الخدمات التي تتطلب 
التحويل، ويشتمل على إنشاء جسر بطول يبلغ حوالي 120م، كامتداد لجسر 

ألبا البالغ طوله 108م، ليصبح طول الجسر كاماًل 228م.

نـــــــظـــــــمـــــــت مـــــحـــــافـــــظـــــة 
تعريفية  العاصمة محاضرة 
حول مشروع التسيير الذاتي 
ــايـــة الــصــحــيــة  لـــمـــراكـــز الـــرعـ
األولية، بحضور الشيخ راشد 
آل خليفة  عــبــدالــرحــمــن  بــن 
محافظ محافظة العاصمة، 
ــيــــن  ــؤولــ ــســ ــمــ وعـــــــــــدد مـــــــن الــ
حيث  المحافظة،  ومنتسبي 
ــن مـــراكـــز  ــ ــلـــون عـ ــثـ قــــــدم مـــمـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة 
بطاقة  مميزات  حــول  شرحًا 
»صـــحـــتـــي« وبـــرنـــامـــج »اخــتــر 
ــن فــتــح  طــــبــــيــــبــــك«، الـــــلـــــذيـــ
التسجيل فيهما في 4 مراكز 

صحية تقع في المحافظة.
بجهود  المحافظ  وأشاد 
األعلى  المجلس  ومـــبـــادرات 
ضمن  تصب  الــتــي  للصحة، 
لتطوير  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
»صحتي«،  الصحية  الرعاية 
الهيكل  تطوير  إلــى  الــرامــي 

الــــمــــؤســــســــي الــــصــــحــــي فــي 
المملكة، واالرتقاء بمنظومة 
الخدمات الصحية المقدمة 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
الصحية  التغطية  وتحقيق 
ــة وتـــلـــبـــيـــة جــمــيــع  ــلــ ــامــ ــشــ الــ
ــة  ــيـ ــحـ االحــــــتــــــيــــــاجــــــات الـــصـ

لأهالي.
ممثلو  بين  جهتهم،  من 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ مــــراكــــز الــ
ــيــــة خــــالل الــمــحــاضــرة  األولــ
آلـــيـــة بـــــدء تــطــبــيــق مـــشـــروع 
الذاتي في 4 مراكز  التسيير 
صحية بمحافظة العاصمة، 
ــن خـــاللـــه  ــ الـــــــــذي يـــمـــكـــن مــ
لـــمـــرتـــادي الـــمـــراكـــز اخــتــيــار 
»اختر  برنامج  عبر  طبيبهم 
طــبــيــبــك« تــمــهــيــدًا إلصــــدار 
ــاقــــات صــحــتــي  وتـــــوزيـــــع بــــطــ
عــلــى مـــرتـــادي هـــذه الــمــراكــز 
ــيــــة، مـــوضـــحـــيـــن أن  الــــصــــحــ
ــبــــق بــشــكــل  ــروع يــــطــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ

تدريجي حيث سيتم تعميمه 
الصحية  المراكز  باقي  على 
ــتـــرة  ــافـــظـــة فـــــي الـــفـ ــالـــمـــحـ بـ

المقبلة.
بطاقة  أن  إلـــى  وأشــــــاروا 
»صــحــتــي« تــتــضــمــن الــعــديــد 
أنها  أبرزها  من  المزايا،  من 
تــضــمــن لــحــامــلــهــا الــحــصــول 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــى جــــمــــيــــع الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــة األســـــــاســـــــيـــــــة،  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ الــ
وتــمــّكــنــه مـــن الـــدخـــول على 
بــمــا يضمن  الــصــحــي  مــلــفــه 
ــا يــمــكــن  ــمــ خـــصـــوصـــيـــتـــه، وبــ
الخدمات  ومقدمي  األطباء 
أفضل  تقديم  مــن  الصحية 
خـــــدمـــــة عــــالجــــيــــة لـــحـــامـــل 
الــبــطــاقــة عــبــر الــســمــاح لهم 
ــى الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــاذ إلــ ــفـ ــنـ ــالـ بـ
الصحي  بالسجل  المرتبطة 
وتشخيص  البطاقة  لحامل 
التخاذ  ومراجعتها  الــحــالــة 

القرار العالجي المناسب. 

مع بدء توزيع بطاقة »�شحتي« في 4 مراكز بالمحافظة..

محافظ���ة العا�شم���ة تنظ���م محا�ش���رة تعريفية 
ح���ول »الت�ش���يير الذات���ي للمراك���ز ال�شحي���ة«

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16256/pdf/1-Supplime/16256.pdf?fixed6848
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/1309824
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309823
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ــل  ــلـ ــحـ ــمـ ــــب والـ ــاتـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــال الـ
مبارك  محمد  الدكتور  السياسي 
الــمــلــك حمد  جـــالـــة  إن  جــمــعــة 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
ــــس مــــن خـــال  الـــمـــعـــظـــم قــــد أســ
الــــمــــشــــروع اإلصـــــاحـــــي مــرحــلــة 
تــرتــكــز عــلــى مـــبـــادئ ومــثــل وقــيــم 
ــي مــقــدمــتــهــا حــمــايــة  عــالــمــيــة، فـ
حـــقـــوق اإلنـــســـان والــتــركــيــز على 
بما  المستدامة  التنمية  ملفات 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  يــخــدم 
على حد سواء، باإلضافة إلى دعم 
كل ما من شأنه خدمة اإلنسانية، 
مضيفا أن صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
التصدي  في  وطنية  ملحمة  قــاد 
ــيــــد-19«،  ــوفــ ــا »كــ ــورونــ لـــفـــيـــروس كــ
وصـــحـــة  أرواح  ذلــــــــك  وحـــــفـــــظ 
والمقيمين،  المواطنين  وسامة 
كما أنه سموه الملكي، من خال 
عملية  يتولى  الموقرة،  الحكومة 
لترجمة  شاملة  وطنية  حكومية 
والــمــبــادئ  والــمــثــل  الــقــيــم  جميع 
تلتزم  الــتــي  العالمية  اإلنــســانــيــة 
بـــهـــا مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لــتــكــون 
واقــعــًا نــافــذًا فــي بــرامــج وخطط 
وتوجهات العمل الحكومي، سواء 
في ترسيخ معايير حقوق اإلنسان 
وزيــادة  البيئة  على  المحافظة  أو 
أو االهــتــمــام  الـــخـــضـــراء  الــرقــعــة 
بالتنمية المستدامة، وغير ذلك، 
والتشريعات  القوانين  تكون  وأن 
ــوائـــمـــة ومـــتـــواكـــبـــة  ــتـ ــيـــة مـ ــنـ الـــوطـ
ــبـــحـــريـــن  ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ وتـــــوجـــــهـــــات مـ

وحكومتها الموقرة.
ــاق، أشـــــاد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الــكــاتــب الــدكــتــور مــحــمــد مــبــارك 
وزارة  لعبته  الــذي  الكبير  بــالــدور 
الـــداخـــلـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 

وزير الداخلية في تسطير نماذج 
ساطعة من القوانين والتشريعات 
الـــتـــي تــمــثــل أرقــــــى الـــمـــمـــارســـات 
ــقــــوق اإلنــــســــان  ــي حــ ــ الــــدولــــيــــة فـ
قانون  ذلــك  من  الطفل،  وحماية 
الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــدابـــيـــر الــبــديــلــة، 
وقـــــانـــــون الــــعــــدالــــة اإلصـــاحـــيـــة 
لـــأطـــفـــال وحــمــايــتــهــم مـــن ســوء 
المعاملة، واالنعكاسات اإليجابية 
الكبيرة التي جاءت نتيجة تطبيق 
على  والتشريعات  القوانين  هــذه 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي 
مملكة البحرين، وما حققته من 
حفظ وحــمــايــة وإصـــاح لــأفــراد 

واألسر والمجتمع بشكل عام.
من جهته، أشار عضو مجلس 
النفيعي  خــالــد  إبــراهــيــم  الــنــواب 
الخارجية هي  وزيــر  أن كلمة  إلــى 
خطوة أممية لأمام فيما يتعلق 
بتعزيز السلم واألمن في العالم، 
الدول  بين  الشراكة  إلى  والدعوة 
ــتـــي تــركــز  ــاء الـــعـــاقـــات الـ ــنـ فــــي بـ
وتوظيف  واألخــوة،  التعاون،  على 
كـــــافـــــة اإلمـــــكـــــانـــــيـــــات لــتــحــقــيــق 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، 
الفكر  ومواجهة  الشعوب،  ورخــاء 

المتطرف والعنيف.
آل رحمة  غــازي  النائب  وأكــد 
عــضــو لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
الـــنـــواب أن الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا 
الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بــن راشــد 
ــر الــخــارجــيــة جــاءت  الــزيــانــي وزيــ
البحرين  مملكة  لنهج  مــجــّســدًة 
الجالة  بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب 
الــــمــــلــــك حــــمــــد بــــــن عـــيـــســـى آل 
في  المعظم،  الباد  ملك  خليفة 
تــرســيــخ قــيــم الـــســـام والــتــســامــح 
ــايــــش الـــســـلـــمـــي، وتـــعـــزيـــز  ــعــ ــتــ والــ
ــان، ودعـــم  ــسـ وحــمــايــة حــقــوق اإلنـ
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة وخـــدمـــة 

ــّوًهـــا إلــــى حــرص  ــنـ اإلنـــســـانـــيـــة، مـ
الــمــمــلــكــة عــلــى تــعــزيــز الــشــراكــة 
الدولية على مبادئ حسن الجوار 
وتغليب  ــدول  ــ الـ ســـيـــادة  واحـــتـــرام 
تسوية  في  والدبلوماسية  الحوار 

الخافات.
بــنــت  جــــــواهــــــر  د.  ونــــــوهــــــت 
شاهين المضحكي رئيسة جامعة 
الخارجية  وزيــر  أّن  إلــى  البحرين 
الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بــن راشــد 
الــزيــانــي بــّيــن فـــي كــلــمــتــه بــجــاء 
ووضــــــوح كــبــيــريــن الــــــدور الــكــبــيــر 
ــذي تــــؤديــــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ الــ
الجالة  بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــم  ــ ــُمــــعــــظــــم، ودعـ ــــاد الــ ــبـ ــ ــلـــك الـ مـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء، على 

الصعيدين الوطني والخارجي.
سلمان  عــلــي  جميلة  وأكــــدت 
لــرئــيــس مجلس  الــثــانــي  الــنــائــب 
الخارجية  السياسة  أن  الــشــورى 
لمملكة البحرين تحظى بتقدير 
تتصف  لما  نظرًا  العالم،  وإشــادة 
بــــه مــــن حـــكـــمـــة ومـــســـؤولـــيـــة فــي 
التعاطي مع القضايا والتطورات 
الــدولــيــة،  الــســاحــة  الــتــي تشهدها 
ــة لـــــــــرؤى حـــضـــرة  ــمــ وذلـــــــــك تــــرجــ
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
ــان لها  ــبـــاد الــمــعــظــم، الـــتـــي كــ الـ
الــــــدور األبــــــرز فـــي الــــوصــــول إلــى 
الــتــي تتمتع  الــمــرمــوقــة  الــمــكــانــة 
بــهــا الــمــمــلــكــة عــلــى الــصــعــيــديــن 

اإلقليمي والدولي.
د. ســوســن  الـــنـــائـــب  وأعــــربــــت 
الـــنـــواب عن  كــمــال عــضــو مجلس 
اعــتــزازهــا الــراســخ بــالــدور المهم 
الذي تقوم به وزارة الخارجية في 
اإلصاحية  االستراتيجية  إبـــراز 
البحرين  لمملكة  والدبلوماسية 
بـــقـــيـــادة ســـيـــدي حـــضـــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل 
ــم  ــلــــى دعــ ــة عــ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ وحـــــــــرص الـ
ــــام والــــتــــســــامــــح والــتــنــمــيــة  ــسـ ــ الـ
أسلوب  على  والبناء  المستدامة، 

التفاهم الدولي في كل األوقات.
ــدر مــحــمــد  ــ وأكــــــد الـــدكـــتـــور بـ

ــام  ــعــ ــون الــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ عــــــــادل أســـــتـــــاذ الـ
أن  الــبــحــريــن  بجامعة  الــمــشــارك 
الدورة  في  البحرين  كلمة مملكة 
ـــ77 لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة شـــددت  ــ الــ
تحت  الــبــحــريــن  مملكة  أن  عــلــى 
ــادة حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة  ــيـ قـ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــم  ــ ــُمــــعــــظــــم، ودعـ ــــاد الــ ــبـ ــ ــلـــك الـ مـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــة كـــــــل الـــــــحـــــــرص عـــلـــى  ــ ــصـ ــ ــريـ ــ حـ
ــام الــمــحــافــل الــدولــيــة  الــتــأكــيــد أمـ
السام  قيم  ترسيخ  فــي  لرؤيتها 
والــتــســامــح والــتــعــايــش الــســلــمــي، 
اإلنسان،  حقوق  وحماية  وتعزيز 
ودعم التنمية المستدامة وخدمة 

اإلنسانية. 
وقالت المحامية دالل الزايد 
الــدكــتــور  إن مـــا تــضــمــنــتــه كــلــمــة 
عبداللطيف بن راشد الزياني وزير 
الخارجية جاء لواقع ما تنتهجه 
وما تحقق وما تعمل عليه مملكة 
صاحب  حضرة  بقيادة  البحرين 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
وجــــهــــود ودعـــــــم صــــاحــــب الــســمــو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ــوزراء األمــيــر ســلــمــان بــن حمد  ــ الـ

مواقف  أن  إلــى  الفتة  خليفة،  آل 
ثابتة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  وجـــهـــود 
الــدولــي  المستوى  على  وراســخــة 
ــم  ــتـــعـــاون مــــع األمــ ــالـ ــة بـ وبـــخـــاصـ
الــمــتــحــدة وأجــهــزتــهــا واحــتــرامــهــا 
األمــم  بميثاق  األدبـــي  والــتــزامــهــا 
ـــون  ــانـ ــقــ ــدة ومـــــــبـــــــادئ الــ ــحــ ـــتــ ــمـ الــ
الــــــدولــــــي، والـــــتـــــعـــــاون فـــــي كـــافـــة 
الــمــنــاحــي الــســيــاســيــة واالمــنــيــة، 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة، واالجـ ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالقـ
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــمـــل الــمــشــتــرك 
الــدولــي  واألمــــن  الــســلــم  لتحقيق 
ــبـــدأ  ــة ومـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ وتــــعــــزيــــز الـ
ــع جــمــيــع  الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي مــ
الدول والتعاون والتنسيق الدولي 
الدول بما  في ظل احترام سيادة 
ال يمّس أمنها وسيادتها وشؤونها 

الداخلية.
ــور هـــشـــام  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ أمـــــــا الــــــــد. الـ
ــه فــــي ظــل  ــ ــال إنــ ــقــ ــاوي فــ ــحــ ــطــ الــ
الكثير من الصراعات والتحديات 
ــاء  ــتــــى أنــــحــ ــة فـــــي شــ ــمــ ــراكــ ــتــ ــمــ الــ
الـــعـــالـــم، تــجــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الجالة  بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب 
الــــمــــلــــك حــــمــــد بــــــن عـــيـــســـى آل 
ــبــــاد الــمــفــدى  ــل الــ ــاهـ خــلــيــفــة عـ
تــنــتــهــج نـــهـــجـــا داعــــمــــا لــلــتــنــمــيــة 
الــمــســتــدامــة والـــســـام والــشــراكــة 
وثـــقـــافـــة الــــحــــوار، ويــتــضــح ذلــك 

الدبلوماسية  السياسة  في  جليا 
عن  المعروفة  والحكيمة  الهادئة 
مملكة البحرين. والافت للنظر 
لــحــضــرة  الــحــكــيــمــة  ــادة  ــيـ ــقـ الـ أن 
صــاحــب الــجــالــة انــعــكــســت على 
بــقــيــادة  الــرشــيــدة  الــحــكــومــة  أداء 
ــّي  ــ ــلـــكـــي ولـ ــب الـــســـمـــو الـــمـ ــاحــ صــ
في  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
بكل  شائكة  ملفات  مــع  التعامل 
ــتـــدار، وعــلــى رأس هــذه  كــفــاءة واقـ
مع  باحترافية  التعامل  الملفات 
التي وضعت  أزمة كورونا للدرجة 
رأس  ــلــــى  عــ ــن  ــريــ ــحــ ــبــ الــ ــكـــة  ــلـ مـــمـ
الفيروس  مع  تعاملها  في  الــدول 

والسيطرة عليه. 
وثـــــّمـــــن الــــمــــهــــنــــدس مــحــمــد 
إبـــراهـــيـــم الــســيــســي الــبــوعــيــنــيــن 
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئــيــس 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
والــرؤيــة  الثابتة  الخطى  الــنــواب 
ــلــــة لـــحـــضـــرة  ــامــ الـــتـــنـــمـــويـــة الــــشــ
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
صاحب  ومتابعة  ودعــم  الُمعظم، 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، في تحقيق أفضل 
ــة لــلــمــشــروع  ــيـ ــابـ الـــنـــتـــائـــج اإليـــجـ
اإلصــــــاحــــــي وتــــعــــزيــــز مــفــاهــيــم 

وقــيــم مــبــادئ الــســام والــتــعــايــش 
رؤيــة جالته  مــن خــال  السلمي 
الــســامــيــة لــتــكــون مــنــهــًجــا وطــنــًيــا 
النتائج  لتحقيق  أســاســيــة  ونـــواة 

االيجابية في التنمية الشاملة.
وأشاد النائب عيسى القاضي 
ــام  بــكــلــمــة مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن أمــ
ــة لــلــجــمــعــيــة  ــامــ ــعــ ــاقـــشـــة الــ ــنـ الـــمـ
العامة لأمم المتحدة في دورتها 
السابعة والسبعين بنيويورك، وما 
في  ثــوابــت  مــن  الــكــلــمــة  تضمنته 
البحرينية  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
وعـــاقـــاتـــهـــا الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
ــن خـــالـــهـــا إلـــــى تــعــزيــز  تـــدعـــو مــ
ــلـــى أســـس  ــة عـ ــيــ ــدولــ ــة الــ ــراكــ ــشــ الــ
مـــن الــتــآخــي والــتــفــاهــم ومــبــادئ 
ــوار واحــــتــــرام ســيــادة  ــجــ ُحـــســـن الــ
الدول، وعدم التدخل في شؤونها 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــة، وتـــغـــلـــيـــب الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
والحلول الدبلوماسية في تسوية 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  الــصــراعــات 
ــعــــة فــــي مـــقـــدمـــة أولـــويـــاتـــهـــا  واضــ
ــل الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــامــ ــكــ ــتــ ــز الــ ــزيــ ــعــ تــ
وحـــمـــايـــة أمـــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
واســـتـــقـــرارهـــا ووحـــدتـــهـــا وســامــة 
العادل  السام  أراضيها، وتحقيق 

والشامل في المنطقة. 
لرئيس  الثاني  النائب  وقــال 
مجلس النواب علي زايد إن كلمة 
المناقشة  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
لأمم  الــعــامــة  للجمعية  الــعــامــة 
ــا الــســابــعــة  ــهــ الــمــتــحــدة فـــي دورتــ
والسبعين بنيويورك تؤكد موقف 
ــي نــهــجــهــا  ــــخ فــ ــراسـ ــ الـــبـــحـــريـــن الـ
ــي فــي  ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ اإلصــــاحــــي والـ
تــرســيــخ قــيــم الـــســـام والــتــســامــح 
ــايــــش الـــســـلـــمـــي، وتـــعـــزيـــز  ــعــ ــتــ والــ
ــان، ودعـــم  ــسـ وحــمــايــة حــقــوق اإلنـ
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة وخـــدمـــة 
الملكية  لــلــرؤى  وفــقــا  اإلنــســانــيــة 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــاد الــُمــعــظــم ودعـــــم صــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأكـــد الــدكــتــور فــهــد إبــراهــيــم 
العاقات  رئيس جمعية  الشهابي 
العامة البحرينية أن كلمة مملكة 
العامة  الجمعية  أمـــام  البحرين 

لأمم المتحدة تعبير واضح عن 
الشراكة  بتعزيز  المملكة  اهتمام 
الـــدولـــيـــة الــقــائــمــة عــلــى الــتــآخــي 
الــجــوار  حسن  ومــبــادئ  والتفاهم 
واحــتــرام ســيــادة الــــدول، وهــو أمر 
حرص جالة الملك المعظم من 
البحرين  مملكة  مــواقــف  خـــال 
ــلـــومـــاســـيـــة والــــدولــــيــــة عــلــى  الـــدبـ
على  البحرين  وتــحــرص  تــأكــيــده، 
واستقرارها  العربية  الـــدول  أمــن 
ــا  ــهــ ــيــ ــة أراضــ ــ ــامــ ــ ووحـــــدتـــــهـــــا وســ
ــاره جــــــزءا ال يـــتـــجـــزأ مــن  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
بالمواقف  مشيدا  القومي،  أمنها 
ــادرات الـــــجـــــادة، كــتــنــظــيــم  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
ــار  ورشـــة الــســام مــن أجـــل االزدهــ
والــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــات مــبــادئ 

إبراهيم وإعان تأييد السام. 
وقالت د. زهرة حرم إن مملكة 
ــرة  ــن تــتــبــنــى فــــي كــــل مـ ــريـ ــبـــحـ الـ
أمـــام منظمة  الــحــديــث  لها  ُيــتــاح 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة نـــهـــًجـــا قــائــمــا 
ــي اســتــعــراض  عــلــى الــشــفــافــيــة فـ
والخارجية.  الداخلية  سياساتها 
تجاربها  تستعرض  الداخل  ففي 
رؤيتها  على  المرتكزة  التنموية، 
جــهــة،  مــــن   2030 ــة  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
التنمية  أهـــداف  مــن  أنجزته  ومــا 
ــنـــدة  ــة ألجـ ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــدامـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
أدمجتها  والتي  المتحدة،  األمــم 
ــجـــهـــا الـــحـــكـــومـــيـــة مــن  ــــي بـــرامـ فـ
أكبر  تحقيق  بهدف  أخـــرى،  جهة 
الــمــشــاريــع والــبــرامــج الــتــي تصّب 
في خدمة المواطن والمقيم على 

أرض مملكة البحرين. 
وأكــــــد الـــنـــائـــب عـــمـــار أحــمــد 
الــبــنــاي رئــيــس الــلــجــنــة الــنــوعــيــة 
الــدائــمــة لــحــقــوق االنـــســـان عضو 
والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة 
النواب  بمجلس  الوطني  واألمــن 
في  مــاضــيــة  الــبــحــريــن  مملكة  أن 
الدبلوماسية،  اإلنجازات  تحقيق 
وتـــرك بصمة واضــحــة فــي مجال 
تــعــزيــز األمــــن واالســـتـــقـــرار ونشر 
الــســام والــتــآخــي بــيــن الــشــعــوب، 
وتــعــزيــز مــبــادئ حــقــوق اإلنــســان، 
وذلك بفضل المشروع اإلصاحي 
الجالة  صاحب  حضرة  لسيدي 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل الباد المعظم.

فعالي���ات وطني���ة: نه���ج البحري���ن بقيادة الملك اأ�س���هم في تر�س���يخ ال�س���ام والت�س���امح
والتعاي����ش وتعزي���ز حق���وق الإن�س���ان ودع���م التنمي���ة الم�س���تدامة وخدمة الإن�س���انية

وزير  ألقاها  التي  الكلمة  بمضمون  وطنية  فعاليات  أشــادت 
الــدورة  أمــام  الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف  الدكتور  الخارجية 
أكــد فيها أمــام  الــمــتــحــدة، والــتــي  الــعــامــة لــأمــم  الــــ77 للجمعية 
السام  قيم  تعزيز  فــي  البحرين  لمملكة  الــراســخ  النهج  العالم 
البحرينية  التجارب  استعراض  عن  والتعايش، فضًا  والتسامح 

الرائدة دوليًا.

النائ�ب الثان�ي لرئي��ش ال�س�ورى: المل�ك اأر�س�ى ثواب�ت اإ�س�راك

ال�سباب وتهيئتهم لانخراط في العمل الت�سريعي والديمقراطي
سلمان،  علي  أكــدت جميلة 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
حـــضـــرة صــاحــب  أن  الـــــشـــــورى، 
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ ــة الــ ــ ــــالـ ــــجـ الـ
الباد  آل خليفة، عاهل  عيسى 
المعظم، قد أرسى ثوابت إشراك 
وتهيئتهم  الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب 
لـــانـــخـــراط فـــي مــجــال الــعــمــل 
ــتـــشـــريـــعـــي والــــديــــمــــقــــراطــــي،  الـ
مــــــن خــــــــال إتــــــاحــــــة الــــفــــرص 
وأفكارهم،  لمبادراتهم  السانحة 
وإبـــــداء آرائـــهـــم والــمــشــاركــة في 
مختلف  فــي  مفتوحة  ــوارات  حــ
المواضيع، موضحًة أن برنامج 
تنظمه  الذي  البرلماني  الشاب 
ُيعد  الشبابية  الــريــادة  جمعية 
أحـــــد أهـــــم الـــبـــرامـــج الــمــثــمــرة 
والبناءة، التي تهدف إلى تهيئة 
من  البرلماني  للعمل  الشباب 
ــاون مـــع مــنــظــمــات  ــعـ ــتـ خــــال الـ
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، تــحــقــيــًقــا 
ــقـــراطـــي  ــمـ لــــــــرؤى الـــنـــهـــج الـــديـ

لجالة الملك المعظم.
ونــوهــت ســلــمــان إلـــى الـــدور 
الذي تضطلع  والحيوي  المهم 
دفع  التشريعية في  السلطة  به 
عــجــلــة الــتــطــور واالزدهــــــــار من 
التي  الدستورية  األدوات  خال 
مملكة  دســـتـــور  إيـــاهـــا  مــنــحــهــا 
إتــمــام  مـــن  لتتمكن  الــبــحــريــن، 
نــســج الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة 
ــــك بــالــتــعــاون  ــّلـــة، وذلـ بــأبــهــى حـ
بقيادة  التنفيذية  السلطة  مع 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
جــاء ذلــك خــال كلمة لها 
فـــي افـــتـــتـــاح جــلــســة الــمــحــاكــاة 
ــامـــج  ــرنـ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة ضــــمــــن بـ
»الشاب البرلمانية 2022« الذي 
ُيـــقـــام تــحــت رعـــايـــة كــريــمــة من 
رئيس  الصالح  صالح  بــن  علي 
ــورى، وبــتــنــظــيــم  ــ ــشــ ــ مـــجـــلـــس الــ
الشبابية  الـــريـــادة  جمعية  مــن 
مع  إستراتيجية  شــراكــة  ضمن 
االتحاد األوربي، حيث اختتمت 
أمس )السبت( أعمال المرحلة 
الخامسة  نسخته  مــن  الثانية 
ــاء  ــاركــــة عـــــــدد مـــــن أعــــضــ بــــمــــشــ
مـــجـــلـــســـي الـــــشـــــورى والـــــنـــــواب، 
إلــى جــانــب عــدد مــن المدربين 

والمتحدثين والمختصين.
وأشـــــــــادت الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي 
بــدور  الــشــورى  لــرئــيــس مجلس 
التي  الشبابية  الــريــادة  جمعية 
تعمل على إبراز طاقات وقدرات 
الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي، وتــرتــقــي 

يتناسب  بما  وثقافته  بمهاراته 
خال  من  العالم  متغيرات  مع 

نشر وتطبيق المعرفة.
وبّينت أن ما شهدته أعمال 
بــرنــامــج الــشــاب الــبــرلــمــانــي في 
نــســخــتــه الـــخـــامـــســـة، اتــســمــت 
ــي  ــ ــراقـ ــ ــا بـــــالـــــحـــــوار الـ ــيـــعـــهـ جـــمـ
والبناء، مؤكدًة أن البرنامج وما 
تــضــمــنــه مـــن جــلــســات مــحــاكــاة 
برلمانًيا مهما في  ُيعد محفًا 
التي  العالمية  التحديات  ظــل 
الشباب،  وتمكين  إشــراك  ُتحتم 
وُتــــعــــد أرضـــــــا خـــصـــبـــة لـــتـــبـــادل 
الــــــــرؤى والــــخــــبــــرات الــشــبــابــيــة 
تــــــجــــــاه مــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا 
منوهًة  الــعــالــمــيــة،  والــتــحــديــات 
إلـــى أن الـــمـــبـــادرات الــتــي يــقــوم 
من  مــصــدرا  تعتبر  الشباب  بها 
واالعــتــزاز، فهم  الفخر  مــصــادر 
ومستقبله،  الوطن  هذا  حاضر 
تسهم  ومبادراتهم  أفكارهم  وأن 
مسيرة  استمرار  في  تأكيد  بكل 
التي يشهدها  التنمية الشاملة 
الــوطــن الــغــالــي فــي ظــل العهد 
الزاهر لجالة الملك المعظم. 
مــمــلــكــة  أن  ســــلــــمــــان  وذكـــــــــــرت 
فـــي سفينة  مــاضــيــة  الــبــحــريــن 
نصب  واضعة  والتطور،  التقدم 
أعــيــنــهــا تــحــقــيــق أعــلــى درجــــات 
الكريم  والعيش  والــرفــاه  األمــن 
ألبــنــائــهــا وشــعــبــهــا، مـــن خــال 
ــرار الـــنـــهـــضـــة الـــمـــبـــاركـــة  ــمــ ــتــ اســ
بـــســـواعـــد أبـــنـــائـــهـــا الــمــتــســلــحــة 
بــالــعــلــم والـــمـــعـــرفـــة، مــرســخــيــن 
الراية  الديمقراطية تحت  نهج 
الملكية السامية، داعيًة الشباب 
إلـــــــى الـــتـــحـــلـــي بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة 
والعمل  عاتقهم،  على  الُملقاة 
للوطن  ومحبة  بــوالء  والعطاء 
واستثمار  الحكيمة،  والــقــيــادة 
الـــوقـــت فـــي تــنــمــيــة الــمــعــلــومــات 
ــاون  ــعــ ــتــ والــــــمــــــهــــــارات بـــــــــروح الــ
السامية،  واألخــاق  والمواطنة 
والــتــمــســك بــالــعــهــد والــحــفــاظ 

على ُمقدرات الوطن.
ــة  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ ــمــ ــ واتــــــــســــــــمــــــــت الــ
بالطابع  البرنامج  مــن  الثانية 
ــدد مــن  ــ ــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــي ضــــمــــن عـ
طـــــاوالت الــنــقــاش الــمــســتــديــرة 
المجلس  لجلسات  محاكاة  في 
 150 من  أكثر  وضمت  الوطني، 
والشابات،  الشباب  من  مشارًكا 
حيث أعطي للمشاركين الفرصة 
والــخــبــرات  الــمــهــارات  لتطبيق 
األولى  المرحلة  من  المكتسبة 
مــن خـــال مناقشة  لــلــبــرنــامــج، 
عـــدة مــواضــيــع تــتــنــاول الــشــؤون 
واالقتصادية  والمالية  البيئية 
ــة والــــريــــاضــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
وأخـــرى  واإلعـــــام،  والتعليمية 
العام وصنع  بالرأي  ذات عاقة 
مواضيع  إلى  باإلضافة  القرار، 
تــركــز عــلــى قــضــايــا الــســاعــة بما 
ــي ذلـــــك الــــعــــاقــــات الـــدولـــيـــة  فــ
والـــمـــفـــاوضـــات وحـــل الــنــزاعــات 
وقد  الفعالة.  السياسات  وصنع 
من  األولــــى  الــمــرحــلــة  اشتملت 
شخصية  صقل  على  البرنامج 
ــي الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــن فــ ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ الــ
والقدرات  بالمهارات  وتزويدهم 
التي تسهم في تنمية طاقاتهم 
الــفــكــريــة والـــنـــقـــديـــة، وتــطــويــر 
األفكار  وتبادل  الحوار  أساليب 
عند الشباب لخلق جيل جديد 
واٍع يتسلم زمام األمور لتطوير 
ــن خــــال 4  عــجــلــة الــتــنــمــيــة، مـ
مــجــمــوعــة  قـــدمـــهـــا  عـــمـــل  ورش 
مـــن الــمــدربــيــن الــدولــيــيــن من 
تناولت  األوروبــــي  االتــحــاد  قبل 
وفن  العمل،  فرق  وبناء  القيادة 
اتخاذ القرار والتفكير النقدي، 
ـــاوض وحــــل  ــ ــفـ ــ ـــتــ ــ ومــــــــهــــــــارات الـ
ــات، ومــــهــــارات الــعــرض  ــزاعــ ــنــ الــ

والتواصل الفعال.

العام  األمــن  رئيس  الحسن  حسن  بــن  طــارق  الفريق  استقبل 
ويــذر  مــي  تــوم  السيد  الــكــوارث،  لمواجهة  الوطنية  اللجنة  رئيس 
ممثل كلية تخطيط الطوارئ البريطانية، بحضور اللواء الدكتور 

الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس األمن العام.
ــن الـــعـــام أن هـــذا الــلــقــاء  وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، أكـــد رئــيــس األمــ
يــأتــي فــي إطـــار تــوجــيــهــات وزيـــر الــداخــلــيــة رئــيــس مجلس الــدفــاع 
لــلــطــوارئ على  بــاالرتــقــاء بمستوى االســتــعــداد والــتــأهــب  الــمــدنــي 

جميع المستويات.
وتم خال اللقاء، بحث آلية تطوير منظومة التمارين الوطنية 
إدارة  مــجــال  فــي  الوطنية  والــغــايــات  ــداف  األهــ تحقيق  يكفل  بما 
الطوارئ بمراحلها المختلفة والتأكد من جاهزية جميع الوزارات 
والتخطيط  واالستعداد  الوقاية  في  المختلفة  الدولة  وقطاعات 
التطوير  يضمن  تكاملي  بشكل  والتعافي  االستجابة  إلــى  وصــوال 
المستمر، وفق استراتيجية ترتكز في طياتها على عناصر التدريب 
والــتــمــاريــن كــأحــد الــركــائــز فــي مــجــال قــيــاس جـــودة األداء وســريــان 
المعلومات والتعاون المشترك وإيجاد لغة موحدة تكفل التكامل 
الــحــكــومــي الــمــطــلــوب وتــضــمــن اســتــمــراريــة األعــمــال وفـــق معايير 

الجودة والتميز واستشراف المستقبل.
عام  ومدير  البشرية،  للموارد  المساعد  الوكيل  اللقاء،  حضر 

اإلدارة العامة للدفاع المدني.

خالل لقائه وفدا فرن�سيا

رئ���ي�������ش الأم�������ن ال����ع����ام ي����وؤك����د الرت�����ق�����اء ب��خ��دم��ات 
الإ����س���ع���اف وال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة ل���ل���ط���وارئ ال��ط��ب��ي��ة

استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام، وفدًا من 
مؤسسة المساعدة العامة بمستشفيات باريس، بحضور الوكيل المساعد 

للموارد البشرية.
ــاد رئــيــس األمـــن الــعــام بــالــتــعــاون الــوثــيــق مع  وفــي بــدايــة الــلــقــاء، أشـ
الجانب الفرنسي بشأن تطوير اإلسعاف الوطني وزيادة معدل االستجابة 
للطوارئ الطبية في كل الظروف والمواقع، مثمنا توجيهات الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية بشأن تنفيذ الخطط 
االستراتيجية الهادفة إلى تعزيز السامة العامة للمواطنين والمقيمين، 
واالرتـــقـــاء بــخــدمــات اإلســعــاف واالســتــجــابــة السريعة لــحــاالت الــطــوارئ 
الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول إلى كل المستشفيات العامة.

الجانب  االستفادة من خبرات  أهمية  إلى  العام  األمــن  رئيس  وأشــار 
الفرنسي في مجال اإلسعاف وتدريب األطباء والمسعفين، مؤكدًا أهمية 
االستمرار في تحسين تلك الخدمات وتأهيل الكوادر البشرية بالبرامج 
التدريبية وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات واالستفادة من الخبرات 

والتجارب بما يسهم في رفع األداء وتحسين االستجابة.
وكانت وزارة الداخلية قد وقعت مع المؤسسة الفرنسية في عام 2019 
المساعدة  وخدمة  الوطني  اإلسعاف  مجال  في  خدمات  تقديم  اتفاقية 

الطبية العاجلة.

رئ��ي�����ش الأم�����ن ال���ع���ام ي��ب��ح��ث وم��م��ث��ل ك��ل��ي��ة ت��خ��ط��ي��ط ال���ط���وارئ 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة اآل���ي���ة ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال���ت���م���اري���ن ال��وط��ن��ي��ة
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تــلــقــت »أخـــبـــار الــخــلــيــج« مــنــاشــدة مــن أحـــد أســـاتـــذة جامعة 
البحرين بعد قرار الجامعة بعدم التمديد له جاء فيها: فوجئت 
في  عملي  تــمــديــد  عــلــى  الــمــوافــقــة  عـــدم  تتضمن  رســالــة  بتسلم 
جــامــعــة الــبــحــريــن لــبــلــوغــي 62 مــن الــعــمــر بــالــرغــم مــن مــوافــقــة 
نفس  في  األســاتــذة ممن هم  تمديد عمل جميع  على  الجامعة 

عمري أو أكبر مني.
 2021  /  4  /  5 بتاريخ  الجامعة  اجتماع مجلس  أن  الغريب 
وافق على التمديد لي مع باقي األساتذة، إال أنني تسلمت رسالة 
رئيس  التمديد من  الموافقة على  بعدم   2021  /  4  / بتاريخ 11 
الجامعة، األمر الذي ال يتفق مع لوائح الجامعة وال مع سياقات 
العمل اإلداري واألكاديمي، وتعتبر تجاوزا على صالحية مجلس 

الجامعة مما يثبت وجود نية مسبقة ومبيتة.
قــــرار عــــدم الــتــمــديــد ال يــتــنــاســب مـــع جــمــلــة الــجــهــود الــتــي 
ــا  ــتـــي تــتــمــثــل فــيــمــا يـــأتـــي )أنـ قــمــت بــهــا خــــالل فـــتـــرة عــمــلــي، والـ
والقضايا  المقارن  الفقه  القسم بتخصص  في  الوحيد  األستاذ 
الدراسات  لبرنامج  األكاديمي  المنسق  وأنا  المعاصرة،  الفقهية 
كتابان  ولدي  األكاديمية،  المناهج  لجنة  رئيس  وأنا  اإلسالمية، 
في التخصص من تأليفي وقد تم طباعتهما من قبل الجامعة 
ويــتــم تــدريــســهــمــا مــنــذ 15 عــامــا، ولــــدي خــمــس مـــذكـــرات تــدرس 
لطالب الجامعة من تأليفي وإعدادي، وقد حصلت على الترقية 
العلمية إلى درجة أستاذ في نوفمبر 2020، ولدي عدد كبير من 
وبهذا  الجامعة(  فــي  عملي  فــتــرة  خــالل  التخصصية  األنشطة 
يعتبر قرار عدم التمديد مخالفا لماء جاء في المادة )44( من 
الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على مد 
خدمة الموظف إذا كان مستوى أدائه للسنتين األخيرتين ال يقل 

عن تقدير يفي تماما بالتوقعات.
ــاذ الــوحــيــد الــــذي لـــم يتم  ــتـ  الــغــريــب فـــي األمــــر أنــنــي األسـ
اآلخرين  لزمالئي  التمديد  تم  العمر، حيث  بسبب  لي  التمديد 
أن هذا  وأقل مني عطاء وخبرة، وهذا يعني  أكبر مني سنا  وهم 
القرار استبعد الكفاءة العلمية، وهو مناقض للغاية التي أرادها 
المشرع والتي يهدف منها إلى اإلفادة من الكفاءة العلمية وفقا 
للضوابط التي أشارت إليها المادة )44( من الالئحة التنفيذية 

لقانون الخدمة المدنية.
أود اإلشارة هنا إلى عدم قانونية لجنة التظلم، فقد تقدمت 
لجنة  إلــى  إحالتها  وتــم   ،2021 مــايــو   18 بــتــاريــخ  تظلم  بــرســالــة 
مرور  بعد  إال  التظلم  رسالة  على  الــرد  يتم  لم  لكن  التظلمات. 
المحددة  المدة  أن  من  بالرغم  يوما،   )118( تقريبا  أشهر  أربعة 
قانونا للرد على رسالة التظلم هي 30 يوم عمل كحد أقصى كما 

تشير المادة الخامسة من نظام لجنة التظلمات في الجامعة
ألحق  الــتــي  القانونية  والــمــخــالــفــات  المعطيات  هــذه  وبــعــد 
إلى صاحب  المناشدة  بهذه  أتقدم  والمعنوي  المادي  الضرر  بي 
السمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء طالبا إنصافي وإحقاق 
اللوائح  تــجــاوز على  وفــيــه  قــانــونــي  الــقــرار غير  هــذا  الــحــق، ألن 
المعتمدة في الجامعة وال يتناسب مع جملة الجهود التي قمت 

بها خالل فترة عملي.

محميد احملميد

»إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد الُمعظم، حفظه اهلل ورعاه، ودعم صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
اهلل،  الـــوزراء، حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
مــاضــيــة فــي نهجها اإلصــالحــي والــدبــلــومــاســي 
والتعايش  والــتــســامــح  الــســالم  قيم  ترسيخ  فــي 
السلمي، وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ودعم 

التنمية المستدامة وخدمة اإلنسانية«.
ــر-  ــاشـ ــبـ ـــذه هــــي -بـــاخـــتـــصـــار واضـــــــح ومـ هـــ
الثابتة  البحرين،  مملكة  ومسيرة  ونهج  رسالة 
والراسخة، التاريخية والحاضرة والمستقبلية، 
الــتــي أكــدهــا ســعــادة الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
راشــــد الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة، لـــدى إلــقــائــه 
العامة  المناقشة  أمـــام  البحرين  مملكة  كلمة 
دورتــهــا  فــي  المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 

السابعة والسبعين بنيويورك.
السياسة الوطنية والدبلوماسية البحرينية 
تقاس  الــــدول ال  وتــأثــيــر  ودور  مــكــانــة  أن  أكــــدت 
وال  السكاني،  الــعــدد  وال  الــجــغــرافــي،  بحجمها 
التقدم  والمالي، وال  االقتصادي  النشاط  حتى 
والتكنولوجي، فحسب.. ولكن  العلمي  والتطور 
من خالل رسالتها ونهجها، وحضورها الفاعل، 
أن حـــرص مملكة  ذلـــك  ــي..  ــانـ ــسـ واإلنـ الـــدولـــي 
البحرين الدائم، كما أكده وزير الخارجية، قائم 
الــحــوار  وتغليب  الــدولــيــة،  الــشــراكــة  تعزيز  على 
الصراعات  تسوية  فــي  الدبلوماسية  والــحــلــول 
تعزيز  على  حرصها  مــع  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
التكامل الخليجي، وحماية أمن الدول العربية 
والشامل  العادل  السالم  وتحقيق  واستقرارها، 

في المنطقة.
الــخــطــاب الــبــحــريــنــي إلــــى الــعــالــم تضمن 
مــن خــالل  البحرينية،  الــنــجــاح  قــصــص  عـــرض 
ومعالجة  البيئة  حــمــايــة  فــي  الــدولــي  الــتــعــاون 
ــي تـــجـــاوز  ــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة، وتـــمـــيـــزهـــا فــ ــغـ ــتـ الـ
خطة  وتنفيذ  كورونا،  فيروس  جائحة  تداعيات 
نحو  وتوجهها  االقــتــصــادي،  للتعافي  متكاملة 

الديمقراطية  مسيرتها  في  مزهر  جديد  فصل 
بإجراء االنتخابات النيابية والبلدية في دورتها 
السادسة في نوفمبر المقبل، ليواصل البرلمان 
صــالحــيــاتــه الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة، والــتــعــبــيــر 

الحقيقي عن إرادة الناخبين.
كــمــا أن الــخــطــاب الــبــحــريــنــي لــلــعــالــم أبــرز 
مـــنـــجـــزات الـــمـــســـيـــرة الــحــقــوقــيــة والــمــنــظــومــة 
عبر  عــصــريــة،  حــضــاريــة  رؤيـــة  وفــق  التشريعية، 
الــبــديــلــة«،  »الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر  تنفيذ قــانــون 
والـــتـــوجـــه نــحــو الـــســـجـــون الــمــفــتــوحــة، وإقـــــرار 
قــانــون الــعــدالــة اإلصــالحــيــة لــأطــفــال، بجانب 
التشريعات والبرامج المتطورة في ضوء متابعة 
في  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
أجواء من الحوار والشراكة المجتمعية كمبادئ 
راسخة في ظل النهج اإلصالحي لجاللة الملك 

المعظم.
استوقفتني كلمة وزير الخارجية، وهو يردد 
إلــى حجم  فــي لفتة متميزة  بـــالدي«  »إن  عــبــارة 
المنجزات  استعرض  وكما  الوطني..  االنتماء 
الــبــحــريــنــيــة، فــقــد أكـــد الــمــوقــف الـــراســـخ تجاه 
مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن اليمن 
والسودانية  المصرية  الحقوق  ودعــم  والبيئة، 
الــمــشــروعــة فــي مــيــاه نــهــر الــنــيــل، وأمـــن ووحـــدة 
القضية  حل  في  والجهود  المغربية،  األراضـــي 
وديــة  عــالقــات  بإقامة  واالهــتــمــام  الفلسطينية، 
الجمهورية  ضمنها  مــن  الجميع،  مــع  متوازنة 

اإلسالمية اإليرانية.
الجميل والالفت في األمر أنه خالل كلمة 
البحريني  الخطاب  عــرض  في  الخارجية  وزيــر 
لـــلـــعـــالـــم كـــــان فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن الـــدبـــلـــومـــاســـي 
يواصل استثمار هذا المحفل الدولي من أجل 
وزارة  وكيل  لقاءات  البحرين، من خالل  مملكة 
الخارجية الشيخ د. عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
وكذلك  الدولية،  والشخصيات  المسؤولين  مع 
لـــقـــاءات الــمــديــر الـــعـــام ألكــاديــمــيــة الـــدراســـات 
ــة.. وجــمــيــعــهــا تــعــمــل لــتــحــقــيــق  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ

وإيصال الرسالة البحرينية إلى العالم أجمع.

malmahmeed7@gmail.com

الخطاب البحريني.. 

وجهود الفريق الدبلوما�سي 
فح�ص ما قبل التعليم

للشعوب  أول حاجة  العيش..  لقمة  »بعد  دانتون  جــورج  يقول 
هي التربية«!

نعم التربية تأتي في المقدمة ثم بعد ذلك التعليم، ولكن أي 
نوع من التربية هذه التي يتلقاها البعض من أبنائنا في عدد من 
باألحرى  أو  بعض  أيدي  الجامعات على  أو  المدارس  أو  الروضات 
ومــا يمارسونه ضــدهــم من  الــحــقــل،  فــي هــذا  العاملين  »قــلــة« مــن 
العام  بــدايــة  مــع  السطح  الـــذي طفا على  ولــفــظــي،  عنف جــســدي 
واقعية،  فردية  نتحدث عن حــاالت  أننا  هنا  التأكيد  الــدراســي، مع 
في  االصطياد  إلــى  تهدف  التي  والمغرضة  الزائفة  تلك  وليست 
الماء العكر وإحداث البلبلة، وهو ما كشفت عنه مشكورة تحقيقات 

وزارة التربية والتعليم.
ولعل أبرز الحاالت التي أوجعت بل أدمت قلوبنا ما حدث مع 
الطفلة أميرة التي تم تداول الفيديو الخاص باالعتداء عليها من 
قبل مجرمتين وليس معلمتين على وسائل التواصل االجتماعي، 
والتي طرحت من جديد كيفية انتقاء الشخص المناسب للمكان 

المناسب. 
حسنا فعلت وزارة التربية والتعليم حين أغلقت تلك الروضة 
التي يعمل بها أمثال هؤالء المجرمات المجردات من اإلنسانية، 
تابع هذه  كل من  غليل  ليشفي  والتحقيق معهما  وجــاء حبسهما 
القضية، وشاهد هذه الجريمة النكراء التي كسرت قلوبنا جميعا، 

واهلل يكون في عون والديها وأسرتها.
من  المعلم  اختيار  كيفية  تؤكد  أنها  الواقعة  هذه  في  ما  أهم 
التعليم ليس وظيفة للباحث عن عمل، بل هي رسالة  منطلق أن 
تكون مرحلة  وقد  المراحل،  قبل كل شيء، وينطبق ذلك على كل 
الــروضــة هــي الــفــارقــة واألهــــم، ألنــهــا الــمــؤثــر األســاســي واألول في 
بناء شخصية الطفل الذي يكون في هذه السن المبكرة عبارة عن 

عجينة سهلة التشكيل.
لذلك يجب إجراء العديد من االختبارات لكل من يتقدم لنيل 
شرف القيام برسالة المعلم تتعلق بجودة مؤهالته النفسية، تماما 
كما نهتم بجودة التعليم والمناهج، والتأكد من مدى تأهله للقيام 
استحداث  مطلوب  آخر  بمعنى  التعليمية،  قبل  التربوية  بمهامه 
نــظــام »فــحــص مــا قــبــل الــتــعــلــيــم« وذلـــك عــلــى غـــرار الــفــحــص قبل 
الزواج، للكشف عن األمراض النفسية التي قد تكون كامنة داخل 
البعض من الباحثين عن عمل في قطاع التربية والتعليم، الذين 
ينظرون إلى مهنة المعلم على أنها مجرد وظيفة لالسترزاق مثل 

باقي الوظائف!! 
نــقــطــة أخــــرى مــهــمــة يــجــب أن نــتــطــرق إلــيــهــا عــنــد الــحــديــث 
عــن ريــاض األطــفــال وهــي تتعلق بــضــرورة وضــع حــد أدنــى لرواتب 
العاملين بها، وذلك لضمان جودتهم، فتعيين أناس غير مؤهلين 
برواتب زهيدة يفتح المجال أمام مثل هذه التجاوزات بل المآسي 
وأخالقيا،  وسلوكيا  ماديا  الرخيصة  العمالة  قبل  من  ترتكب  التي 
واألعــبــاء  النفقات  تقليل  بهدف  أحيانا  إليها  اللجوء  يتم  والــتــي 

المالية على أصحاب هذه المشاريع.
ولنعلم جميعا أنه ال يمكننا تخريج جيل من األسوياء نفسيا 
المعلمين  رديئة من  بنوعية  في طفولتهم  كانوا محاطين  طالما 
نهاية حياته،  أعــرج حتى  إفــراز جيل  النتيجة هي  التربويين، ألن 
التربية  مهنة  مــبــادئ  بأبسط  جهالء  أيــدي  على  وتربيته  لنشأته 

والتعليم.
إن هــــدف الــتــعــلــيــم لــيــس الــتــعــلــم فـــقـــط، بـــل تــحــقــيــق الــبــنــاء 
والتطوير المتكامل للشخصية اإلنسانية، فألف ال للتعليم إذا كان 
ال إنسانيا، لذلك على أي مرب أن يبدأ بتربية نفسه أوال، قبل أن 

يقدم على تربية طالبه! 
يقول سيمور سانت جون »إن تربية الطفل يجب أن تبدأ قبل 

والدته بعشرين عاما.. وذلك بتربية أمه«!
فماذا عن تربية معلميه؟!! 

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

اإعــــادة  يـنـا�سـد  جـامـعـي  اأ�ستاذ 
الـنظر في قـــرار  جامعة البحرين 
غير الـقـانـوني بعـدم التمديد له 

تــــــــــــرأس الـــــمـــــهـــــنـــــدس وائـــــــل 
بـــن نــاصــر الــمــبــارك وزيــــر شـــؤون 
البلديات والزراعة، رئيس مجلس 
ــاء كــلــيــة الــبــحــريــن الــتــقــنــيــة  ــنـ أمـ
االجتماع  البحرين(  )بوليتكنك 
بـــحـــضـــور  ــلـــس،  ــجـ ــمـ ــلـ لـ  56 رقـــــــم 
لبوليتكنك  التنفيذي  الــرئــيــس 
ــيـــســـور كـــيـــران  ــبـــروفـ الـــبـــحـــريـــن الـ
ــام بــتــقــديــم  ــ أوكــــــوهــــــان، الـــــــذي قــ
الجديدة  اإلستراتيجية  الــرؤيــة 
والتي  للكلية،  المهني  للتعليم 
تــمــت الــمــوافــقــة عــلــيــهــا مـــن قبل 

المجلس.
وفــي بــدايــة االجــتــمــاع، رحب 
الــرئــيــس وبــاقــي أعــضــاء مجلس 
ــاء بــالــســيــد أســـامـــة الــســيــد  ــنـ األمـ
نائب الرئيس التنفيذي الجديد 
لشؤون الموارد والجودة، والسيدة 
ديانا سرحان المدير العام لمعهد 
جرى  الـــذي  لــلــتــدريــب،  البحرين 
لبوليتكنك  مــؤخــًرا  تبعيته  نقل 
رقم  المرسوم  بموجب  البحرين 

46 لسنة 2022م.
التنفيذي  الــرئــيــس  وعــــرض 
البروفيسور كيران أوكوهان خالل 
االستراتيجية،  الخطة  االجتماع 
والــتــي حـــددت الــطــمــوحــات التي 
تــمــت مــنــاقــشــتــهــا خــــالل األشــهــر 
الــمــاضــيــة فـــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
بالنهج  يتعلق  فيما  التنسيقية، 
الذي من  الكلية  التوزيعي لحرم 
شــأنــه أن يــوســع نــطــاق الــوصــول، 
ويــوفــر الــمــزيــد مــن الــمــرونــة في 

التعلم.
وأوضح سعادة رئيس مجلس 
اإلستراتيجية  »ستوفر  األمــنــاء: 
ــن فـــرص  ــ ــد مـ ــزيــ ــمــ الــــجــــديــــدة الــ
الدولية  والخبرات  ريادة األعمال 
تحسينات  تــصــاحــبــهــا  لــطــلــبــتــنــا، 
ــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ كــ
من  المزيد  وعقد  الكلية،  لحرم 
الــشــراكــات االســتــراتــيــجــيــة لفتح 
لطلبتنا  الــمــســارات  مــن  الــمــزيــد 

وخريجينا«.

ــن جـــهـــتـــه قـــــــال الـــرئـــيـــس  ــ مــ
أوكوهان:  البروفيسور  التنفيذي 
»يـــعـــمـــل مــجــلــس األمــــنــــاء جــنــًبــا 
التنفيذية  اإلدارة  مــع  جنب  إلــى 
لــلــبــولــيــتــكــنــك عــلــى تــنــفــيــذ هــذه 
الـــخـــطـــة، فـــهـــي تــمــثــل بــالــنــســبــة 
مــن  بــثــمــن  تـــقـــدر  ال  أداة  إلـــيـــنـــا 
شــأنــهــا تــحــقــيــق رؤيـــــة الــبــحــريــن 
طموح  وتلبية   2030 االقتصادية 
ــدة  ــ ــون رائـ ــكـ ــأن تـ ــ الــبــولــيــتــكــنــك بـ
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــمـــهـــنـــي، مــع 
الكلية،  لــحــرم  الــتــوزيــعــي  الــنــهــج 
مرنة  تعليمية  خــيــارات  لتقديم 

في جميع أنحاء المملكة«.
وفــــــــــي خــــــتــــــام االجــــــتــــــمــــــاع، 
ــلـــس األمــــنــــاء  شـــكـــر رئــــيــــس مـــجـ
جــمــيــع أعــــضــــاء الــمــجــلــس عــلــى 
أن  مــؤكــًدا  القيمة،  مالحظاتهم 
المهني  العالي  التعليم  خريجي 
يـــشـــكـــلـــون أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــســوق 
العمل، كما يساهمون بشكل كبير 

في ازدهار االقتصاد. 

ــص الـــــروؤيـــــة ــ�ـ ــاقـ ــنـ ــنـــك تـ ــكـ ــتـ ــيـ ــولـ ــبـ الـ
اال�ســـتراتيجية الجديـــدة للتـعـلـيــــم المــــهني

نــتــائــج  الــعــمــل  وزارة  أعــلــنــت 
عــام  مـــن  األول  الــنــصــف  تــقــريــر 
وبــيــانــات  مــعــامــالت  2022م ألهـــم 
ــدريــــب الـــخـــاصـــة  ــتــ مـــؤســـســـات الــ
الــوزارة، حيث  التي تشرف عليها 
قــامــت، فــي إطــار دورهـــا الرقابي، 
ومعاينة  تفتيشية  زيــارة  ـــ)147(  بـ
لــلــتــدقــيــق عــلــى مــســتــوى الـــتـــزام 
باشتراطات  الــتــدريــب  مــؤســســات 
ــادر لــهــا، وذلـــك  الــتــرخــيــص الـــصـ
بهدف ضمان االرتقاء بمخرجات 

التدريب المهني.
المؤسسات  إجــمــالــي  ويبلغ   
ــة مـــن  ــ ــــصـ ــرخـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ

الـــــوزارة )82( مــؤســســة تــدريــب خــاصــة تقدم  قــبــل 
عمل  عــن  للباحثين  والتطوير  التدريب  خــدمــات 
عدة مجاالت  في  الخاص  القطاع  في  والعاملين 
المعلومات،  تكنولوجيا  التجارية،  اإلداريــة،  منها 
والفندقة  التموين  المهنية،  والــســالمــة  الصحة 
والسفر والسياحة، المكياج والتجميل، والمجاالت 

الصحية والهندسية وغيرها.
 وقال مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية بوزارة 
العمل أحمد جعفر مفتاح إن الوزارة، في إطار أداء 
دورها االشرافي والرقابي، قامت خالل الفترة من 
يناير إلى أغسطس 2022 بترخيص انشاء مؤسسة 
مؤسسات،   )9( ترخيص  وسحب  جــديــدة،  تــدريــب 
لمؤسسات  المرخصة  البرامج  عدد  بلغ  في حين 
إصــدار  إلــى  بــاإلضــافــة  برنامجًا،   )367( الــتــدريــب 
المجاالت،  مختلف  فــي  مــدربــًا  لــــ)191(  ترخيص 
مــن  شـــكـــوى   )20( اســــتــــالم  مـــتـــابـــعـــة  عــــن  فـــضـــاًل 
متدربين على مؤسسات تدريبية مختلفة تم حل 
إجــراءات  استكمال  العمل على  ويجري  منها   )8(
حل الشكاوى المتبقية مع الجهات ذات العالقة. 
وقد تم إصدار 35 إنذارًا للمؤسسات غير الملتزمة، 
في حين بلغت نسبة المؤسسات الملتزمة )%78( 

تدرجت مخالفاتها بين إخالء أو 
نقل مقر المؤسسة بدون موافقة 
أنظمة  استيفاء  عــدم  أو  الـــوزارة، 
الصحة والسالمة، أو عدم وجود 
مدير متفرغ معتمد من الوزارة، 
مرخص  غــيــر  بــرنــامــج  تنفيذ  أو 
أو وجـــود مـــدرب غير مــرخــص أو 
ترخيص  بــدون  التدريب  مــزاولــة 
وغــيــرهــا مـــن الــمــخــالــفــات الــتــي 
يــحــددهــا الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 
25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة الــــذي 
الــتــدريــب  ينظم عــمــل مــؤســســات 

المهني. 
التي  المعامالت  إجمالي  أن  مفتاح  وأوضـــح 
أنجزتها الوزارة لمؤسسات التدريب قد بلغ )771( 
بنسبة  بانخفاض   2022 أغسطس  حتى  معاملة 
)22%( مقارنة بـ)991( معاملة أنجزت في الفترة 
تجديد  بين  تــتــراوح  الــمــاضــي،  الــعــام  مــن  نفسها 
أو  تدريبية  مؤسسات  مقرات  اعتماد  أو  ترخيص 
تراخيص لتعيين الهيئة اإلدارية، أو التدريبية، أو 
تراخيص البرامج، أو تصديق الشهادات وغيرها. 

شـــؤون  إدارة  مـــديـــر  نــــوه  الــمــنــاســبــة،  وبـــهـــذه   
المعاهد المهنية بوزارة العمل أحمد جعفر مفتاح 
بالشراكة المجتمعية بين وزارة العمل ومؤسسات 
ــتـــدريـــب الـــخـــاصـــة لـــالرتـــقـــاء بـــجـــودة الــتــدريــب  الـ
ونــوعــيــتــه وضـــمـــان تــأهــيــل كـــــوادر وطــنــيــة يــحــتــاج 
إليها سوق العمل وتسهم في تعزيز االنتاجية في 
السياق  الخاص، مشيدًا في هذا  القطاع  منشآت 
بالجهود التي تبذلها مؤسسات التدريب في إطار 
بتقديم  العمل  ســوق  مستجدات  لمواكبة  سعيها 
والمتطورة  المتخصصة  المهني  التدريب  برامج 
للمستفيدين، بما يعزز من مكانة البحرين كمركز 

إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وزارة العمل تنجز اأكثر من 700 خدمة لموؤ�س�سات 
العام من  االأول  الن�سف  خالل  الخا�سة  التدريب 

} أحمد جعفر مفتاح.

البحرين   stc شركة  أنــارت 
مــبــنــى مــقــرهــا الــرئــيــســي على 
شارع الملك فيصل في المنامة 
الــذي  الذهبي  الشريط  بشعار 
يرمز إلى التضامن مع األطفال 
وذلــك دعما  الــســرطــان،  مرضى 
ــتــــســــامــــة«،  لـــجـــهـــود مـــــبـــــادرة »ابــ
الــتــابــعــة لــجــمــعــيــة الــمــســتــقــبــل 
الـــشـــبـــابـــيـــة الــمــعــنــيــة بــتــقــديــم 
الـــدعـــم الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي 
لـــأطـــفـــال مــــرضــــى الـــســـرطـــان 
ــار مــشــاركــة  وأهــالــيــهــم، وفـــي إطــ
الحملة  فــعــالــيــات  فـــي  الــشــركــة 
الـــتـــطـــوعـــيـــة لــلــتــوعــيــة بــمــرض 
مملكة  فـــي  األطــــفــــال  ــان  ســـرطـ
البحرين »أطفالنا كالذهب 9«.

وقال رئيس الجمعية صباح 
عــبــدالــرحــمــن الــزيــانــي إن دعــم 
stc البحرين المتواصل في كل 
»أطفالنا  حملة  لفعاليات  عــام 
كالذهب« يعكس حرص الشركة 
المسؤولية  بمبدأ  االلتزام  على 
والشراكة المجتمعية، وأن تكون 
الوطنية  الــمــبــادرات  مــن  جـــزءا 
ــئـــات الــمــجــتــمــع  ــتـــي تـــخـــدم فـ الـ
الــمــخــتــلــفــة، والـــتـــزامـــهـــا بــدعــم 
الـــمـــجـــتـــمـــع وإحــــــــــــداث تــغــيــيــر 

إيجابي في حياة األفراد.
ــانـــي أنــــه من  ــزيـ وأضــــــاف الـ
شأن إضاءة مبنى stc البحرين 
االســـتـــراتـــيـــجـــي  الــــمــــوقــــع  ذي 
مستوى  رفع  الذهبي  بالشريط 
الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي بــســرطــان 
ــم  ــ ــدعــ ــ األطـــــــــفـــــــــال وحـــــــشـــــــد الــ

لـــأطـــفـــال الـــمـــرضـــى وأولــــيــــاء 
ــت  ــوقـ ــــي الـ أمــــــورهــــــم، مـــثـــمـــنـــا فـ
القطاع  مــبــادرات  مختلف  ذاتــه 
ــاص الـــــداعـــــمـــــة لــقــضــيــة  ــ ــخــ ــ الــ
في  السرطان  مرضى  األطــفــال 

مملكة البحرين.
وتــنــظــم مـــبـــادرة »ابــتــســامــة« 
حملة »أطفالنا كالذهب« للمرة 
التاسعة على التوالي، وتتضمن 
ــيـــات  ــالـ ــعـ الـــحـــمـــلـــة بــــرنــــامــــج فـ
ــز الــصــحــيــة  ــراكــ ــمــ ــام فــــي الــ ــقــ تــ
ــات ومـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ
مــــن مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
نشاط  إلى  باإلضافة  والخاص 

اعــالمــي عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
نشر  بهدف  وذلــك  االجتماعي، 
الوعي بمرض سرطان األطفال 

في مملكة البحرين.
وتــتــزامــن حــمــلــة »أطــفــالــنــا 
كالذهب 9« في مملكة البحرين 
للتوعية  العالمي  الــحــراك  مــع 
بــســرطــان االطــفــال طـــوال شهر 
على  الحملة  وتعتمد  سبتمبر، 
تــأســيــس شـــراكـــة حــقــيــقــيــة مع 
مختلف جهات القطاعين العام 
والخاص الراغبة بالمشاركة في 
األطفال مرضى  ودعــم  الحملة 

السرطان.

stc الـبـحـرين تدعم جهود مبادرة »ابت�سامــة« 
ــال ــف االأط �ــســرطــان  بــمــر�ــص  ــي  ــوع ال لن�سر 

ترأس الشيخ فواز بن محمد آل 
الدبلوماسي  السلك  عميد  خليفة 
العربي سفير مملكة البحرين لدى 
الجمعة  يـــوم  الــمــتــحــدة،  الــمــمــلــكــة 
الموافق 23 سبتمبر 2022، اجتماع 
ــعــــرب الــتــابــع  مــجــلــس الـــســـفـــراء الــ

لجامعة الدول العربية في لندن. 
االجتماع مناقشة  وجرى خالل 
العربي  عدة مواضيع ذات االهتمام 
التطورات  آخر  ومناقشة  المشترك 
الــســيــاســيــة عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة 

والمحلية البريطانية.
ومــــــــع بــــــــدء االجــــــتــــــمــــــاع، عــبــر 
الشقيقة  الــعــربــيــة  الـــــدول  ســـفـــراء 
البريطانية  للعائلة  الــتــعــازي  عــن 
المملكة  وشعب  ولحكومة  المالكة 
الملكة  جاللة  وفــاة  على  المتحدة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، كــمــا أثــنــوا على 

ــبــل وزارة  ِق الــمــبــذولــة مـــن  الــجــهــود 
البريطانية وكل الجهات  الخارجية 
الــمــعــنــيــة فـــي الـــقـــيـــام بــالــتــرتــيــبــات 
الـــــخـــــاصـــــة الســــتــــقــــبــــال أصــــحــــاب 
الــجــاللــة والــفــخــامــة والــســمــو قـــادة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
للملكة  الــرســمــيــة  الــجــنــازة  مــراســم 

الراحلة.
ــرب الــســفــراء  ــ ــــك، أعـ بــجــانــب ذلـ
عـــن تــعــازيــهــم لــلــســيــدة لــيــز تـــراس 
للمملكة  الــجــديــدة  ــوزراء  ــ الـ رئــيــســة 
ــدة وأعـــــــضـــــــاء حـــكـــومـــتـــهـــا  ــحــ ــتــ ــمــ الــ
في  التوفيق  لهم  وتمنياتهم  الجدد 
تطلع  مؤكدين  الــجــديــدة،  مهامهم 
الــمــجــلــس إلـــى الــتــعــاون مــعــهــم من 
وتوطيد  تعميق  في  ورغبتهم  كثب، 
ــخ الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــربــط  ــرواســ الــ
ــافـــة الــــدول  الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وكـ

تم  عليه،  وبــنــاء  الشقيقة.  العربية 
االتـــفـــاق عــلــى إجــــراء مــقــابــالت مع 
عدد من الوزراء الجدد والمسؤولين 
ــن لـــمـــنـــاقـــشـــة مــخــتــلــف  ــاريـ ــتـ ــمـــخـ الـ

المواضيع ذات االهتمام المشترك.
ذلــك، تمت مناقشة  عــالوة على 
ــع الــمــتــعــلــقــة بــمــشــاركــة  ــيـ ــواضـ ــمـ الـ
الشقيقة في  العربية  الدول  سفراء 

العمال  لحزب  السنوية  المؤتمرات 
ــلــــقــــاءات  وحــــــزب الــمــحــافــظــيــن والــ
المرتقبة بناًء على المشاركات آنفة 

الذكر.
بتفعيل  الــمــجــلــس  أوصــــى  كــمــا 
والتنسيق  فلسطين  لجنة  أعــمــال 
لعقد اجتماعات دورية لمتابعة آخر 
الــمــســتــجــدات والـــتـــطـــورات فــي هــذا 

الشأن.
ــام، قـــــدم الـــســـفـــراء  ــتــ وفـــــي الــــخــ
الحرمين  إلى سفير خادم  تهانيهم 
الوطني  اليوم  بمناسبة  الشريفين 
السعودية  العربية  للمملكة  ـــ92  الـــ
قيادًة  للمملكة  متمنين  الشقيقة، 
وحكومًة وشعبًا دوام الرقي والتقدم 
ــار، بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، تم  ــ واالزدهـ
الذين  الــجــدد  بالسفراء  الترحيب 

تم تعيينهم مؤخرًا في لندن.

ــص اجـــتـــمـــاع مــجــلــ�ــص ــ ــراأ� ــ ــت ــ ــدن ي ــ ــن ــ ــن فــــي ل ــريـ ــحـ ــبـ ــر الـ ــي ــف ــس �
الـــ�ـــســـفـــراء الــــعــــرب الـــتـــابـــع لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة
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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/1309873
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309834
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16256/pdf/1-Supplime/16256.pdf?fixed6848
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 ¿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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تــلــقــت »أخـــبـــار الــخــلــيــج« مــنــاشــدة مــن أحـــد أســـاتـــذة جامعة 
البحرين بعد قرار الجامعة بعدم التمديد له جاء فيها: فوجئت 
في  عملي  تــمــديــد  عــلــى  الــمــوافــقــة  عـــدم  تتضمن  رســالــة  بتسلم 
جــامــعــة الــبــحــريــن لــبــلــوغــي 62 مــن الــعــمــر بــالــرغــم مــن مــوافــقــة 
نفس  في  األســاتــذة ممن هم  تمديد عمل جميع  على  الجامعة 

عمري أو أكبر مني.
 2021  /  4  /  5 بتاريخ  الجامعة  اجتماع مجلس  أن  الغريب 
وافق على التمديد لي مع باقي األساتذة، إال أنني تسلمت رسالة 
رئيس  التمديد من  الموافقة على  بعدم   2021  /  4  / بتاريخ 11 
الجامعة، األمر الذي ال يتفق مع لوائح الجامعة وال مع سياقات 
العمل اإلداري واألكاديمي، وتعتبر تجاوزا على صالحية مجلس 

الجامعة مما يثبت وجود نية مسبقة ومبيتة.
قــــرار عــــدم الــتــمــديــد ال يــتــنــاســب مـــع جــمــلــة الــجــهــود الــتــي 
ــا  ــتـــي تــتــمــثــل فــيــمــا يـــأتـــي )أنـ قــمــت بــهــا خــــالل فـــتـــرة عــمــلــي، والـ
والقضايا  المقارن  الفقه  القسم بتخصص  في  الوحيد  األستاذ 
الدراسات  لبرنامج  األكاديمي  المنسق  وأنا  المعاصرة،  الفقهية 
كتابان  ولدي  األكاديمية،  المناهج  لجنة  رئيس  وأنا  اإلسالمية، 
في التخصص من تأليفي وقد تم طباعتهما من قبل الجامعة 
ويــتــم تــدريــســهــمــا مــنــذ 15 عــامــا، ولــــدي خــمــس مـــذكـــرات تــدرس 
لطالب الجامعة من تأليفي وإعدادي، وقد حصلت على الترقية 
العلمية إلى درجة أستاذ في نوفمبر 2020، ولدي عدد كبير من 
وبهذا  الجامعة(  فــي  عملي  فــتــرة  خــالل  التخصصية  األنشطة 
يعتبر قرار عدم التمديد مخالفا لماء جاء في المادة )44( من 
الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على مد 
خدمة الموظف إذا كان مستوى أدائه للسنتين األخيرتين ال يقل 

عن تقدير يفي تماما بالتوقعات.
ــاذ الــوحــيــد الــــذي لـــم يتم  ــتـ  الــغــريــب فـــي األمــــر أنــنــي األسـ
اآلخرين  لزمالئي  التمديد  تم  العمر، حيث  بسبب  لي  التمديد 
أن هذا  وأقل مني عطاء وخبرة، وهذا يعني  أكبر مني سنا  وهم 
القرار استبعد الكفاءة العلمية، وهو مناقض للغاية التي أرادها 
المشرع والتي يهدف منها إلى اإلفادة من الكفاءة العلمية وفقا 
للضوابط التي أشارت إليها المادة )44( من الالئحة التنفيذية 

لقانون الخدمة المدنية.
أود اإلشارة هنا إلى عدم قانونية لجنة التظلم، فقد تقدمت 
لجنة  إلــى  إحالتها  وتــم   ،2021 مــايــو   18 بــتــاريــخ  تظلم  بــرســالــة 
مرور  بعد  إال  التظلم  رسالة  على  الــرد  يتم  لم  لكن  التظلمات. 
المحددة  المدة  أن  من  بالرغم  يوما،   )118( تقريبا  أشهر  أربعة 
قانونا للرد على رسالة التظلم هي 30 يوم عمل كحد أقصى كما 

تشير المادة الخامسة من نظام لجنة التظلمات في الجامعة
ألحق  الــتــي  القانونية  والــمــخــالــفــات  المعطيات  هــذه  وبــعــد 
إلى صاحب  المناشدة  بهذه  أتقدم  والمعنوي  المادي  الضرر  بي 
السمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء طالبا إنصافي وإحقاق 
اللوائح  تــجــاوز على  وفــيــه  قــانــونــي  الــقــرار غير  هــذا  الــحــق، ألن 
المعتمدة في الجامعة وال يتناسب مع جملة الجهود التي قمت 

بها خالل فترة عملي.

محميد احملميد

»إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد الُمعظم، حفظه اهلل ورعاه، ودعم صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
اهلل،  الـــوزراء، حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
مــاضــيــة فــي نهجها اإلصــالحــي والــدبــلــومــاســي 
والتعايش  والــتــســامــح  الــســالم  قيم  ترسيخ  فــي 
السلمي، وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ودعم 

التنمية المستدامة وخدمة اإلنسانية«.
ــر-  ــاشـ ــبـ ـــذه هــــي -بـــاخـــتـــصـــار واضـــــــح ومـ هـــ
الثابتة  البحرين،  مملكة  ومسيرة  ونهج  رسالة 
والراسخة، التاريخية والحاضرة والمستقبلية، 
الــتــي أكــدهــا ســعــادة الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
راشــــد الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة، لـــدى إلــقــائــه 
العامة  المناقشة  أمـــام  البحرين  مملكة  كلمة 
دورتــهــا  فــي  المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 

السابعة والسبعين بنيويورك.
السياسة الوطنية والدبلوماسية البحرينية 
تقاس  الــــدول ال  وتــأثــيــر  ودور  مــكــانــة  أن  أكــــدت 
وال  السكاني،  الــعــدد  وال  الــجــغــرافــي،  بحجمها 
التقدم  والمالي، وال  االقتصادي  النشاط  حتى 
والتكنولوجي، فحسب.. ولكن  العلمي  والتطور 
من خالل رسالتها ونهجها، وحضورها الفاعل، 
أن حـــرص مملكة  ذلـــك  ــي..  ــانـ ــسـ واإلنـ الـــدولـــي 
البحرين الدائم، كما أكده وزير الخارجية، قائم 
الــحــوار  وتغليب  الــدولــيــة،  الــشــراكــة  تعزيز  على 
الصراعات  تسوية  فــي  الدبلوماسية  والــحــلــول 
تعزيز  على  حرصها  مــع  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
التكامل الخليجي، وحماية أمن الدول العربية 
والشامل  العادل  السالم  وتحقيق  واستقرارها، 

في المنطقة.
الــخــطــاب الــبــحــريــنــي إلــــى الــعــالــم تضمن 
مــن خــالل  البحرينية،  الــنــجــاح  قــصــص  عـــرض 
ومعالجة  البيئة  حــمــايــة  فــي  الــدولــي  الــتــعــاون 
ــي تـــجـــاوز  ــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة، وتـــمـــيـــزهـــا فــ ــغـ ــتـ الـ
خطة  وتنفيذ  كورونا،  فيروس  جائحة  تداعيات 
نحو  وتوجهها  االقــتــصــادي،  للتعافي  متكاملة 

الديمقراطية  مسيرتها  في  مزهر  جديد  فصل 
بإجراء االنتخابات النيابية والبلدية في دورتها 
السادسة في نوفمبر المقبل، ليواصل البرلمان 
صــالحــيــاتــه الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة، والــتــعــبــيــر 

الحقيقي عن إرادة الناخبين.
كــمــا أن الــخــطــاب الــبــحــريــنــي لــلــعــالــم أبــرز 
مـــنـــجـــزات الـــمـــســـيـــرة الــحــقــوقــيــة والــمــنــظــومــة 
عبر  عــصــريــة،  حــضــاريــة  رؤيـــة  وفــق  التشريعية، 
الــبــديــلــة«،  »الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر  تنفيذ قــانــون 
والـــتـــوجـــه نــحــو الـــســـجـــون الــمــفــتــوحــة، وإقـــــرار 
قــانــون الــعــدالــة اإلصــالحــيــة لــأطــفــال، بجانب 
التشريعات والبرامج المتطورة في ضوء متابعة 
في  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
أجواء من الحوار والشراكة المجتمعية كمبادئ 
راسخة في ظل النهج اإلصالحي لجاللة الملك 

المعظم.
استوقفتني كلمة وزير الخارجية، وهو يردد 
إلــى حجم  فــي لفتة متميزة  بـــالدي«  »إن  عــبــارة 
المنجزات  استعرض  وكما  الوطني..  االنتماء 
الــبــحــريــنــيــة، فــقــد أكـــد الــمــوقــف الـــراســـخ تجاه 
مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن اليمن 
والسودانية  المصرية  الحقوق  ودعــم  والبيئة، 
الــمــشــروعــة فــي مــيــاه نــهــر الــنــيــل، وأمـــن ووحـــدة 
القضية  حل  في  والجهود  المغربية،  األراضـــي 
وديــة  عــالقــات  بإقامة  واالهــتــمــام  الفلسطينية، 
الجمهورية  ضمنها  مــن  الجميع،  مــع  متوازنة 

اإلسالمية اإليرانية.
الجميل والالفت في األمر أنه خالل كلمة 
البحريني  الخطاب  عــرض  في  الخارجية  وزيــر 
لـــلـــعـــالـــم كـــــان فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن الـــدبـــلـــومـــاســـي 
يواصل استثمار هذا المحفل الدولي من أجل 
وزارة  وكيل  لقاءات  البحرين، من خالل  مملكة 
الخارجية الشيخ د. عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
وكذلك  الدولية،  والشخصيات  المسؤولين  مع 
لـــقـــاءات الــمــديــر الـــعـــام ألكــاديــمــيــة الـــدراســـات 
ــة.. وجــمــيــعــهــا تــعــمــل لــتــحــقــيــق  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ

وإيصال الرسالة البحرينية إلى العالم أجمع.

malmahmeed7@gmail.com

الخطاب البحريني.. 

وجهود الفريق الدبلوما�سي 
فح�ص ما قبل التعليم

للشعوب  أول حاجة  العيش..  لقمة  »بعد  دانتون  جــورج  يقول 
هي التربية«!

نعم التربية تأتي في المقدمة ثم بعد ذلك التعليم، ولكن أي 
نوع من التربية هذه التي يتلقاها البعض من أبنائنا في عدد من 
باألحرى  أو  بعض  أيدي  الجامعات على  أو  المدارس  أو  الروضات 
ومــا يمارسونه ضــدهــم من  الــحــقــل،  فــي هــذا  العاملين  »قــلــة« مــن 
العام  بــدايــة  مــع  السطح  الـــذي طفا على  ولــفــظــي،  عنف جــســدي 
واقعية،  فردية  نتحدث عن حــاالت  أننا  هنا  التأكيد  الــدراســي، مع 
في  االصطياد  إلــى  تهدف  التي  والمغرضة  الزائفة  تلك  وليست 
الماء العكر وإحداث البلبلة، وهو ما كشفت عنه مشكورة تحقيقات 

وزارة التربية والتعليم.
ولعل أبرز الحاالت التي أوجعت بل أدمت قلوبنا ما حدث مع 
الطفلة أميرة التي تم تداول الفيديو الخاص باالعتداء عليها من 
قبل مجرمتين وليس معلمتين على وسائل التواصل االجتماعي، 
والتي طرحت من جديد كيفية انتقاء الشخص المناسب للمكان 

المناسب. 
حسنا فعلت وزارة التربية والتعليم حين أغلقت تلك الروضة 
التي يعمل بها أمثال هؤالء المجرمات المجردات من اإلنسانية، 
تابع هذه  كل من  غليل  ليشفي  والتحقيق معهما  وجــاء حبسهما 
القضية، وشاهد هذه الجريمة النكراء التي كسرت قلوبنا جميعا، 

واهلل يكون في عون والديها وأسرتها.
من  المعلم  اختيار  كيفية  تؤكد  أنها  الواقعة  هذه  في  ما  أهم 
التعليم ليس وظيفة للباحث عن عمل، بل هي رسالة  منطلق أن 
تكون مرحلة  وقد  المراحل،  قبل كل شيء، وينطبق ذلك على كل 
الــروضــة هــي الــفــارقــة واألهــــم، ألنــهــا الــمــؤثــر األســاســي واألول في 
بناء شخصية الطفل الذي يكون في هذه السن المبكرة عبارة عن 

عجينة سهلة التشكيل.
لذلك يجب إجراء العديد من االختبارات لكل من يتقدم لنيل 
شرف القيام برسالة المعلم تتعلق بجودة مؤهالته النفسية، تماما 
كما نهتم بجودة التعليم والمناهج، والتأكد من مدى تأهله للقيام 
استحداث  مطلوب  آخر  بمعنى  التعليمية،  قبل  التربوية  بمهامه 
نــظــام »فــحــص مــا قــبــل الــتــعــلــيــم« وذلـــك عــلــى غـــرار الــفــحــص قبل 
الزواج، للكشف عن األمراض النفسية التي قد تكون كامنة داخل 
البعض من الباحثين عن عمل في قطاع التربية والتعليم، الذين 
ينظرون إلى مهنة المعلم على أنها مجرد وظيفة لالسترزاق مثل 

باقي الوظائف!! 
نــقــطــة أخــــرى مــهــمــة يــجــب أن نــتــطــرق إلــيــهــا عــنــد الــحــديــث 
عــن ريــاض األطــفــال وهــي تتعلق بــضــرورة وضــع حــد أدنــى لرواتب 
العاملين بها، وذلك لضمان جودتهم، فتعيين أناس غير مؤهلين 
برواتب زهيدة يفتح المجال أمام مثل هذه التجاوزات بل المآسي 
وأخالقيا،  وسلوكيا  ماديا  الرخيصة  العمالة  قبل  من  ترتكب  التي 
واألعــبــاء  النفقات  تقليل  بهدف  أحيانا  إليها  اللجوء  يتم  والــتــي 

المالية على أصحاب هذه المشاريع.
ولنعلم جميعا أنه ال يمكننا تخريج جيل من األسوياء نفسيا 
المعلمين  رديئة من  بنوعية  في طفولتهم  كانوا محاطين  طالما 
نهاية حياته،  أعــرج حتى  إفــراز جيل  النتيجة هي  التربويين، ألن 
التربية  مهنة  مــبــادئ  بأبسط  جهالء  أيــدي  على  وتربيته  لنشأته 

والتعليم.
إن هــــدف الــتــعــلــيــم لــيــس الــتــعــلــم فـــقـــط، بـــل تــحــقــيــق الــبــنــاء 
والتطوير المتكامل للشخصية اإلنسانية، فألف ال للتعليم إذا كان 
ال إنسانيا، لذلك على أي مرب أن يبدأ بتربية نفسه أوال، قبل أن 

يقدم على تربية طالبه! 
يقول سيمور سانت جون »إن تربية الطفل يجب أن تبدأ قبل 

والدته بعشرين عاما.. وذلك بتربية أمه«!
فماذا عن تربية معلميه؟!! 

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

اإعــــادة  يـنـا�سـد  جـامـعـي  اأ�ستاذ 
الـنظر في قـــرار  جامعة البحرين 
غير الـقـانـوني بعـدم التمديد له 

تــــــــــــرأس الـــــمـــــهـــــنـــــدس وائـــــــل 
بـــن نــاصــر الــمــبــارك وزيــــر شـــؤون 
البلديات والزراعة، رئيس مجلس 
ــاء كــلــيــة الــبــحــريــن الــتــقــنــيــة  ــنـ أمـ
االجتماع  البحرين(  )بوليتكنك 
بـــحـــضـــور  ــلـــس،  ــجـ ــمـ ــلـ لـ  56 رقـــــــم 
لبوليتكنك  التنفيذي  الــرئــيــس 
ــيـــســـور كـــيـــران  ــبـــروفـ الـــبـــحـــريـــن الـ
ــام بــتــقــديــم  ــ أوكــــــوهــــــان، الـــــــذي قــ
الجديدة  اإلستراتيجية  الــرؤيــة 
والتي  للكلية،  المهني  للتعليم 
تــمــت الــمــوافــقــة عــلــيــهــا مـــن قبل 

المجلس.
وفــي بــدايــة االجــتــمــاع، رحب 
الــرئــيــس وبــاقــي أعــضــاء مجلس 
ــاء بــالــســيــد أســـامـــة الــســيــد  ــنـ األمـ
نائب الرئيس التنفيذي الجديد 
لشؤون الموارد والجودة، والسيدة 
ديانا سرحان المدير العام لمعهد 
جرى  الـــذي  لــلــتــدريــب،  البحرين 
لبوليتكنك  مــؤخــًرا  تبعيته  نقل 
رقم  المرسوم  بموجب  البحرين 

46 لسنة 2022م.
التنفيذي  الــرئــيــس  وعــــرض 
البروفيسور كيران أوكوهان خالل 
االستراتيجية،  الخطة  االجتماع 
والــتــي حـــددت الــطــمــوحــات التي 
تــمــت مــنــاقــشــتــهــا خــــالل األشــهــر 
الــمــاضــيــة فـــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
بالنهج  يتعلق  فيما  التنسيقية، 
الذي من  الكلية  التوزيعي لحرم 
شــأنــه أن يــوســع نــطــاق الــوصــول، 
ويــوفــر الــمــزيــد مــن الــمــرونــة في 

التعلم.
وأوضح سعادة رئيس مجلس 
اإلستراتيجية  »ستوفر  األمــنــاء: 
ــن فـــرص  ــ ــد مـ ــزيــ ــمــ الــــجــــديــــدة الــ
الدولية  والخبرات  ريادة األعمال 
تحسينات  تــصــاحــبــهــا  لــطــلــبــتــنــا، 
ــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ كــ
من  المزيد  وعقد  الكلية،  لحرم 
الــشــراكــات االســتــراتــيــجــيــة لفتح 
لطلبتنا  الــمــســارات  مــن  الــمــزيــد 

وخريجينا«.

ــن جـــهـــتـــه قـــــــال الـــرئـــيـــس  ــ مــ
أوكوهان:  البروفيسور  التنفيذي 
»يـــعـــمـــل مــجــلــس األمــــنــــاء جــنــًبــا 
التنفيذية  اإلدارة  مــع  جنب  إلــى 
لــلــبــولــيــتــكــنــك عــلــى تــنــفــيــذ هــذه 
الـــخـــطـــة، فـــهـــي تــمــثــل بــالــنــســبــة 
مــن  بــثــمــن  تـــقـــدر  ال  أداة  إلـــيـــنـــا 
شــأنــهــا تــحــقــيــق رؤيـــــة الــبــحــريــن 
طموح  وتلبية   2030 االقتصادية 
ــدة  ــ ــون رائـ ــكـ ــأن تـ ــ الــبــولــيــتــكــنــك بـ
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــمـــهـــنـــي، مــع 
الكلية،  لــحــرم  الــتــوزيــعــي  الــنــهــج 
مرنة  تعليمية  خــيــارات  لتقديم 

في جميع أنحاء المملكة«.
وفــــــــــي خــــــتــــــام االجــــــتــــــمــــــاع، 
ــلـــس األمــــنــــاء  شـــكـــر رئــــيــــس مـــجـ
جــمــيــع أعــــضــــاء الــمــجــلــس عــلــى 
أن  مــؤكــًدا  القيمة،  مالحظاتهم 
المهني  العالي  التعليم  خريجي 
يـــشـــكـــلـــون أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــســوق 
العمل، كما يساهمون بشكل كبير 

في ازدهار االقتصاد. 

ــص الـــــروؤيـــــة ــ�ـ ــاقـ ــنـ ــنـــك تـ ــكـ ــتـ ــيـ ــولـ ــبـ الـ
اال�ســـتراتيجية الجديـــدة للتـعـلـيــــم المــــهني

نــتــائــج  الــعــمــل  وزارة  أعــلــنــت 
عــام  مـــن  األول  الــنــصــف  تــقــريــر 
وبــيــانــات  مــعــامــالت  2022م ألهـــم 
ــدريــــب الـــخـــاصـــة  ــتــ مـــؤســـســـات الــ
الــوزارة، حيث  التي تشرف عليها 
قــامــت، فــي إطــار دورهـــا الرقابي، 
ومعاينة  تفتيشية  زيــارة  ـــ)147(  بـ
لــلــتــدقــيــق عــلــى مــســتــوى الـــتـــزام 
باشتراطات  الــتــدريــب  مــؤســســات 
ــادر لــهــا، وذلـــك  الــتــرخــيــص الـــصـ
بهدف ضمان االرتقاء بمخرجات 

التدريب المهني.
المؤسسات  إجــمــالــي  ويبلغ   
ــة مـــن  ــ ــــصـ ــرخـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ

الـــــوزارة )82( مــؤســســة تــدريــب خــاصــة تقدم  قــبــل 
عمل  عــن  للباحثين  والتطوير  التدريب  خــدمــات 
عدة مجاالت  في  الخاص  القطاع  في  والعاملين 
المعلومات،  تكنولوجيا  التجارية،  اإلداريــة،  منها 
والفندقة  التموين  المهنية،  والــســالمــة  الصحة 
والسفر والسياحة، المكياج والتجميل، والمجاالت 

الصحية والهندسية وغيرها.
 وقال مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية بوزارة 
العمل أحمد جعفر مفتاح إن الوزارة، في إطار أداء 
دورها االشرافي والرقابي، قامت خالل الفترة من 
يناير إلى أغسطس 2022 بترخيص انشاء مؤسسة 
مؤسسات،   )9( ترخيص  وسحب  جــديــدة،  تــدريــب 
لمؤسسات  المرخصة  البرامج  عدد  بلغ  في حين 
إصــدار  إلــى  بــاإلضــافــة  برنامجًا،   )367( الــتــدريــب 
المجاالت،  مختلف  فــي  مــدربــًا  لــــ)191(  ترخيص 
مــن  شـــكـــوى   )20( اســــتــــالم  مـــتـــابـــعـــة  عــــن  فـــضـــاًل 
متدربين على مؤسسات تدريبية مختلفة تم حل 
إجــراءات  استكمال  العمل على  ويجري  منها   )8(
حل الشكاوى المتبقية مع الجهات ذات العالقة. 
وقد تم إصدار 35 إنذارًا للمؤسسات غير الملتزمة، 
في حين بلغت نسبة المؤسسات الملتزمة )%78( 

تدرجت مخالفاتها بين إخالء أو 
نقل مقر المؤسسة بدون موافقة 
أنظمة  استيفاء  عــدم  أو  الـــوزارة، 
الصحة والسالمة، أو عدم وجود 
مدير متفرغ معتمد من الوزارة، 
مرخص  غــيــر  بــرنــامــج  تنفيذ  أو 
أو وجـــود مـــدرب غير مــرخــص أو 
ترخيص  بــدون  التدريب  مــزاولــة 
وغــيــرهــا مـــن الــمــخــالــفــات الــتــي 
يــحــددهــا الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 
25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة الــــذي 
الــتــدريــب  ينظم عــمــل مــؤســســات 

المهني. 
التي  المعامالت  إجمالي  أن  مفتاح  وأوضـــح 
أنجزتها الوزارة لمؤسسات التدريب قد بلغ )771( 
بنسبة  بانخفاض   2022 أغسطس  حتى  معاملة 
)22%( مقارنة بـ)991( معاملة أنجزت في الفترة 
تجديد  بين  تــتــراوح  الــمــاضــي،  الــعــام  مــن  نفسها 
أو  تدريبية  مؤسسات  مقرات  اعتماد  أو  ترخيص 
تراخيص لتعيين الهيئة اإلدارية، أو التدريبية، أو 
تراخيص البرامج، أو تصديق الشهادات وغيرها. 

شـــؤون  إدارة  مـــديـــر  نــــوه  الــمــنــاســبــة،  وبـــهـــذه   
المعاهد المهنية بوزارة العمل أحمد جعفر مفتاح 
بالشراكة المجتمعية بين وزارة العمل ومؤسسات 
ــتـــدريـــب الـــخـــاصـــة لـــالرتـــقـــاء بـــجـــودة الــتــدريــب  الـ
ونــوعــيــتــه وضـــمـــان تــأهــيــل كـــــوادر وطــنــيــة يــحــتــاج 
إليها سوق العمل وتسهم في تعزيز االنتاجية في 
السياق  الخاص، مشيدًا في هذا  القطاع  منشآت 
بالجهود التي تبذلها مؤسسات التدريب في إطار 
بتقديم  العمل  ســوق  مستجدات  لمواكبة  سعيها 
والمتطورة  المتخصصة  المهني  التدريب  برامج 
للمستفيدين، بما يعزز من مكانة البحرين كمركز 

إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وزارة العمل تنجز اأكثر من 700 خدمة لموؤ�س�سات 
العام من  االأول  الن�سف  خالل  الخا�سة  التدريب 

} أحمد جعفر مفتاح.

البحرين   stc شركة  أنــارت 
مــبــنــى مــقــرهــا الــرئــيــســي على 
شارع الملك فيصل في المنامة 
الــذي  الذهبي  الشريط  بشعار 
يرمز إلى التضامن مع األطفال 
وذلــك دعما  الــســرطــان،  مرضى 
ــتــــســــامــــة«،  لـــجـــهـــود مـــــبـــــادرة »ابــ
الــتــابــعــة لــجــمــعــيــة الــمــســتــقــبــل 
الـــشـــبـــابـــيـــة الــمــعــنــيــة بــتــقــديــم 
الـــدعـــم الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي 
لـــأطـــفـــال مــــرضــــى الـــســـرطـــان 
ــار مــشــاركــة  وأهــالــيــهــم، وفـــي إطــ
الحملة  فــعــالــيــات  فـــي  الــشــركــة 
الـــتـــطـــوعـــيـــة لــلــتــوعــيــة بــمــرض 
مملكة  فـــي  األطــــفــــال  ــان  ســـرطـ
البحرين »أطفالنا كالذهب 9«.

وقال رئيس الجمعية صباح 
عــبــدالــرحــمــن الــزيــانــي إن دعــم 
stc البحرين المتواصل في كل 
»أطفالنا  حملة  لفعاليات  عــام 
كالذهب« يعكس حرص الشركة 
المسؤولية  بمبدأ  االلتزام  على 
والشراكة المجتمعية، وأن تكون 
الوطنية  الــمــبــادرات  مــن  جـــزءا 
ــئـــات الــمــجــتــمــع  ــتـــي تـــخـــدم فـ الـ
الــمــخــتــلــفــة، والـــتـــزامـــهـــا بــدعــم 
الـــمـــجـــتـــمـــع وإحــــــــــــداث تــغــيــيــر 

إيجابي في حياة األفراد.
ــانـــي أنــــه من  ــزيـ وأضــــــاف الـ
شأن إضاءة مبنى stc البحرين 
االســـتـــراتـــيـــجـــي  الــــمــــوقــــع  ذي 
مستوى  رفع  الذهبي  بالشريط 
الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي بــســرطــان 
ــم  ــ ــدعــ ــ األطـــــــــفـــــــــال وحـــــــشـــــــد الــ

لـــأطـــفـــال الـــمـــرضـــى وأولــــيــــاء 
ــت  ــوقـ ــــي الـ أمــــــورهــــــم، مـــثـــمـــنـــا فـ
القطاع  مــبــادرات  مختلف  ذاتــه 
ــاص الـــــداعـــــمـــــة لــقــضــيــة  ــ ــخــ ــ الــ
في  السرطان  مرضى  األطــفــال 

مملكة البحرين.
وتــنــظــم مـــبـــادرة »ابــتــســامــة« 
حملة »أطفالنا كالذهب« للمرة 
التاسعة على التوالي، وتتضمن 
ــيـــات  ــالـ ــعـ الـــحـــمـــلـــة بــــرنــــامــــج فـ
ــز الــصــحــيــة  ــراكــ ــمــ ــام فــــي الــ ــقــ تــ
ــات ومـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ
مــــن مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
نشاط  إلى  باإلضافة  والخاص 

اعــالمــي عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
نشر  بهدف  وذلــك  االجتماعي، 
الوعي بمرض سرطان األطفال 

في مملكة البحرين.
وتــتــزامــن حــمــلــة »أطــفــالــنــا 
كالذهب 9« في مملكة البحرين 
للتوعية  العالمي  الــحــراك  مــع 
بــســرطــان االطــفــال طـــوال شهر 
على  الحملة  وتعتمد  سبتمبر، 
تــأســيــس شـــراكـــة حــقــيــقــيــة مع 
مختلف جهات القطاعين العام 
والخاص الراغبة بالمشاركة في 
األطفال مرضى  ودعــم  الحملة 

السرطان.

stc الـبـحـرين تدعم جهود مبادرة »ابت�سامــة« 
ــال ــف االأط �ــســرطــان  بــمــر�ــص  ــي  ــوع ال لن�سر 

ترأس الشيخ فواز بن محمد آل 
الدبلوماسي  السلك  عميد  خليفة 
العربي سفير مملكة البحرين لدى 
الجمعة  يـــوم  الــمــتــحــدة،  الــمــمــلــكــة 
الموافق 23 سبتمبر 2022، اجتماع 
ــعــــرب الــتــابــع  مــجــلــس الـــســـفـــراء الــ

لجامعة الدول العربية في لندن. 
االجتماع مناقشة  وجرى خالل 
العربي  عدة مواضيع ذات االهتمام 
التطورات  آخر  ومناقشة  المشترك 
الــســيــاســيــة عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة 

والمحلية البريطانية.
ومــــــــع بــــــــدء االجــــــتــــــمــــــاع، عــبــر 
الشقيقة  الــعــربــيــة  الـــــدول  ســـفـــراء 
البريطانية  للعائلة  الــتــعــازي  عــن 
المملكة  وشعب  ولحكومة  المالكة 
الملكة  جاللة  وفــاة  على  المتحدة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، كــمــا أثــنــوا على 

ــبــل وزارة  ِق الــمــبــذولــة مـــن  الــجــهــود 
البريطانية وكل الجهات  الخارجية 
الــمــعــنــيــة فـــي الـــقـــيـــام بــالــتــرتــيــبــات 
الـــــخـــــاصـــــة الســــتــــقــــبــــال أصــــحــــاب 
الــجــاللــة والــفــخــامــة والــســمــو قـــادة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
للملكة  الــرســمــيــة  الــجــنــازة  مــراســم 

الراحلة.
ــرب الــســفــراء  ــ ــــك، أعـ بــجــانــب ذلـ
عـــن تــعــازيــهــم لــلــســيــدة لــيــز تـــراس 
للمملكة  الــجــديــدة  ــوزراء  ــ الـ رئــيــســة 
ــدة وأعـــــــضـــــــاء حـــكـــومـــتـــهـــا  ــحــ ــتــ ــمــ الــ
في  التوفيق  لهم  وتمنياتهم  الجدد 
تطلع  مؤكدين  الــجــديــدة،  مهامهم 
الــمــجــلــس إلـــى الــتــعــاون مــعــهــم من 
وتوطيد  تعميق  في  ورغبتهم  كثب، 
ــخ الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــربــط  ــرواســ الــ
ــافـــة الــــدول  الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وكـ

تم  عليه،  وبــنــاء  الشقيقة.  العربية 
االتـــفـــاق عــلــى إجــــراء مــقــابــالت مع 
عدد من الوزراء الجدد والمسؤولين 
ــن لـــمـــنـــاقـــشـــة مــخــتــلــف  ــاريـ ــتـ ــمـــخـ الـ

المواضيع ذات االهتمام المشترك.
ذلــك، تمت مناقشة  عــالوة على 
ــع الــمــتــعــلــقــة بــمــشــاركــة  ــيـ ــواضـ ــمـ الـ
الشقيقة في  العربية  الدول  سفراء 

العمال  لحزب  السنوية  المؤتمرات 
ــلــــقــــاءات  وحــــــزب الــمــحــافــظــيــن والــ
المرتقبة بناًء على المشاركات آنفة 

الذكر.
بتفعيل  الــمــجــلــس  أوصــــى  كــمــا 
والتنسيق  فلسطين  لجنة  أعــمــال 
لعقد اجتماعات دورية لمتابعة آخر 
الــمــســتــجــدات والـــتـــطـــورات فــي هــذا 

الشأن.
ــام، قـــــدم الـــســـفـــراء  ــتــ وفـــــي الــــخــ
الحرمين  إلى سفير خادم  تهانيهم 
الوطني  اليوم  بمناسبة  الشريفين 
السعودية  العربية  للمملكة  ـــ92  الـــ
قيادًة  للمملكة  متمنين  الشقيقة، 
وحكومًة وشعبًا دوام الرقي والتقدم 
ــار، بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، تم  ــ واالزدهـ
الذين  الــجــدد  بالسفراء  الترحيب 

تم تعيينهم مؤخرًا في لندن.

ــص اجـــتـــمـــاع مــجــلــ�ــص ــ ــراأ� ــ ــت ــ ــدن ي ــ ــن ــ ــن فــــي ل ــريـ ــحـ ــبـ ــر الـ ــي ــف ــس �
الـــ�ـــســـفـــراء الــــعــــرب الـــتـــابـــع لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة

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/1309871
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16256/pdf/1-Supplime/16256.pdf?fixed6848
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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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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

الرجولة في خطر

مــن صعيد،  أكــثــر  عــلــى  التهلكة  إلـــى  الــخــواجــات ســيــقــودونــنــا 
وال بصل  فيه  لنا  فهذا مجال ال فجل  الــحــروب،  عــن  أتــحــدث  وال 
والــطــاعــة،  السمع  علينا  مكتوب  بــل  عــجــل،  وال  فيه  لنا  عــنــزة  وال 
ــراب« مـــن بــضــاعــة، بـــل أتــكــلــم عن  ــعــ وقـــبـــول مـــا يــعــرضــه عــلــيــنــا »الــ
بعد  كرامتنا،  وتمرمط  األرض  بنا  تمسح  أن  تريد  أمريكية  سيدة 
زوجها  إلــى  كتبتها  مــذكــرة  بموجب  البيت  أعــمــال  عــن  أضــربــت  أن 
الطبخ  سئمت  إنــهــا  فيها  قــالــت  بـــرس،  أســوشــيــتــد  وكــالــة  ونقلتها 
بالكامل  المهام  بتلك  يقوم  أن  عليه  وأن  المالبس  وكــي  والكنس 
من »طقطق لسالمو عليكم«، ولن أذكر اسم السيدة هذه ألن قراء 
أن  وأخشى  والــوراثــة،  بالميالد  اإلرهابيين  من  كلهم  الــزاويــة  هــذه 
اإلهانة  يقبل  قد  العربي  الرجل  وأن  خاصة  باستهدافها،  يقوموا 
اإلفــرنــجــي ويلعقه،  فــي جــوخ الشخص  وقــد يتمسح  مــن شــرطــي، 
ولكنه ال يقبل الذل المتمثل في الطبخ وغسل الحمامات وكنس 
من  وليس  الرجولة،  وتنقض  الــشــرف،  تمس  أشياء  فهذه  الــغــرف، 
المستبعد لو دخلنا نحن الرجال المطابخ، وتعاملنا مع المكانس، 
نبدل  للهول-  يا  أن-  منا  زوجاتنا  فيه  الــذي تطلب  اليوم  يأتي  أن 
ضع! لقد حذرت من قبل وعبر أكثر  حفاظات أو بامبرز عيالنا الرُّ
من صحيفة ومجلة من دالالت الجرم الذي اقترفته بحقنا تشيري 
بلير، حرم رئيس وزراء بريطانيا األسبق، عندما أرغمته على أخذ 
»إجازة وضع« عندما »وضعت« هي وليدها المسمى ليو! وقد تفرغ 
بلير فعاًل لرعاية الوليد أسبوعين متتالين فـ »فشلنا« نحن معشر 
رجــل،  ظهر  مــن  رجــل  أنــه  وليثبت  ثــم  واألزالم،  واألزوال  الرياييل 
تعنتر علينا، وشارك جورج بوش أبو طربوش في غزو العراق، وهي 
الــشــرق األوســـط تــدفــع ثمنها دعدشة  الــتــي مــا زالـــت دول  الــغــزوة 

وفركشة.. طيب يا فالح: أسد على صدام وعلى تشيري نعامة؟
وكـــانـــت شــيــري »تــبــعــي« أم الــجــعــافــر، قـــد حــســبــت أنــنــي صــرت 
متحضرا ألنــنــي وخـــالل إقــامــة الــعــائــلــة فــي لــنــدن كــنــت أقـــوم بين 
أواني الطعام،  الحين واآلخر بكنس األرضيات والحمامات وغسل 
وكي المالبس، ثم عدنا إلى قطر، فُعْدُت إلى »أصلي«: أبو الجعافر 
صاحت:  قواعدنا  إلــى  لعودتنا  التالي  الــيــوم  ففي  العناتر؛  سليل 
جعفر دخل الهدوم في الغسالة، فنشطت جيناتي العنترية وقلت 
ــا ويــلــك  لـــهـــا: يـــكـــون فـــي مــعــلــومــك أنـــنـــي رجــــل مـــن ظــهــر رجــــل ويــ
في  بــأي عمل ستاتي  القيام  مني  لو طلبت  وليلك  نهارك  وظــالم 
يا  بديبلوماسية:  بــل  الــعــبــارات  بتلك  أقلها  لــم  )بــصــراحــة  البيت 
العدة  بغسل  إنــي  لو عرفت  عني  تقول شنو  الناس  الــنــاس...  بنت 
بقية  إذا سمع  السمعة  أتعرض إلشانة  أن  يرضيِك  هل  والــهــدوم؟ 

الرجاجيل أنني قدمت بتشغيل الغسالة؟
فرض  عندنا  يصبح  قد  مستحبا،  الخواجات  عند  يعتبر  وما 
نتهافت  ألننا  ولكن  بذلك،  يأمروننا  ألنهم  بالضرورة  ليس  عين، 
لحد  مجاراتهم،  على  قــادرون  أننا  إثبات  وعلى  استرضائهم،  على 
الــشــطــط، وأنـــظـــر عــلــى عــجــل – وال تــكــرر الــنــظــر – إلـــى قــنــواتــنــا 
الفضائية لترى كيف أن المسلك الذي يراه الخواجات عاديًا أمام 
الكاميرا، صار عند بعض مذيعاتنا فوق العادة، وفوق الركبة، وتحت 
ــارت مــالمــســة جــهــاز الــتــلــفــزيــون تبطل الــوضــوء،  الــكــتــف، حــتــى صـ
ومــتــابــعــة بــرنــامــج ألكــثــر مــن ثـــالث دقــائــق تــوجــب الــغــســل، بــمــا في 
بــالــديــتــول، وليس  مـــرات إحــداهــن  الــجــهــاز نفسه سبع  ذلــك غسل 
من المستبعد أن يصدر قرار عن مجلس األمن الدولي على غرار 
مقابل  والسالم  عراق صدام حسين(،  )في  الشفط  مقابل  النفط 
عدم الكالم، يلزمنا نحن الرجال العرب النشامى البواسل الكواسر 
مــنــع حمل  أن ينتجوا حــبــوب  الــــوارد  ومـــن  بــل  الــحــمــامــات،  بغسل 
جده  مثلي  شخصا  وتخيل  المرأة!  مع  للمساواة  تحقيقًا  رجالية 
التكشيرة  ذو  أي  أبيه عباس  واســم  الــفــوارس،  أبــو  بن شــداد  عنترة 
»السيد«،  اسمه  األســد، وجدي  أسماء  أيضًا من  وعباس  والعبوس، 

ثم تصيح بي أم الجعافر: أخدت الحبة؟
الــشــكــوى لــغــيــر اهلل مــذلــة فـــاتـــركـــوا مــجــلــس األمــــن وحـــاولـــوا 
استرضاء النساء فهن بالتأكيد أكثر »حنّية« علينا ألنهن من أهل 

الفيمتو، ولسن من جماعة الفيتو!
ــد الـــبـــاحـــث الــفــلــكــي عــلــي  ــ أكـ
الحجري أن قمر شهر ربيع األول 
ســـوف يــقــتــرن بــالــشــمــس فـــي أول 
ــاح غــــد اإلثــنــيــن  ــبـ ــائــــق مــــن صـ دقــ
وذلك   2022 26 سبتمبر  الموافق 
في تمام الساعة )00:17( صباحا 
وفقا للحساب السطحي لمملكة 
الــبــحــريــن، مــشــيــرا إلـــى أنـــه وفقا 
من  فـــإن  العينية  الــرؤيــة  لمعيار 
ربيع  شهر  قمر  رؤيــة  المستحيل 
الــشــمــس  غـــــروب  بــعــد  مـــن  األول 
مــن مــســاء يــوم االثــنــيــن فــي تمام 
لثالثة  مــســاء   )05:30( الــســاعــة 
أسباب رئيسية منها ارتفاع القمر 
عن  دقــيــقــة  و40  ــات  ــ درجــ  5 عــلــى 
الشمس  القمر عن  ليبعد  األفــق، 
درجــــــات،   8 ــاوي  يــــســ زاوي  بــبــعــد 
ــرا يــمــكــث الــقــمــر مـــن بعد  ــيــ وأخــ
الــشــمــس 30 دقــيــقــة فقط  غـــروب 
وفــــق الـــحـــســـاب الــســطــحــي ألفــق 

البحرين.

عملية  أن  الحجري  وأضـــاف 
ــرانــــه  ــتــ ــــالل فـــــي يـــــــوم اقــ ــهـ ــ ــتـ ــ االسـ
تصوير  على  ستقتصر  بالشمس 
 CCD الــقــمــر مـــن خــــالل كــامــيــرا
من خــالل رصــد بتلسكوب موجه 
ــي حـــالـــة صـــفـــاء الـــجـــو بــســبــب  فــ
ال  التي  الفلكية  المؤشرات  صغر 
بالعين  حتى  ليرى  القمر  تؤهل 
هــالل  ســيــكــون  بينما  الــمــســلــحــة، 
بجميع  الرصد  سهل  األول  ربيع 
وســــائــــل الــــرصــــد مــــن الــتــصــويــر 
والعين  والــمــنــاظــيــر  بالتلسكوب 
الثالثاء  يــوم  مساء  في  المجردة 
فترة  لــتــكــون   ،2022 سبتمبر   27
الــقــمــر ســـاعـــة و4 دقــائــق  مـــكـــوث 
تمام  الشمس في  غــروب  بعد  من 
وعــلــى  مـــســـاء،   )05:29( الــســاعــة 
دقــيــقــة،  و43  درجــــــة   12 ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ
دقــائــق،  و4  درجـــة   20 وباستطالة 
وبشدة   ،)%3.05( بنسبة  ومــضــاء 
ــرا  ــيـ وأخـ  )Mag  5.96-( إضـــــــاءة 

بسمك للهالل 58 ثانية قوسية.
هــنــاك  أن  الـــحـــجـــري  ويــــــرى 
غرتين لشهر ربيع األول هي ليوم 
لمعتمدي  سبتمبر   27 الــثــالثــاء 
ستكون  بينما  الفلكية،  التقاويم 

ــوم األربــــعــــاء  ــ ــر فــــي يــ ــهـ ــرة الـــشـ ــ غــ
 2022 ســـبـــتـــمـــبـــر   28 ــق  ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ الـ

لمعتمدي الرؤية العينية.
وخــــــــتــــــــم الــــــــحــــــــجــــــــري بـــــــأن 
تــدريــجــيــا وبشكل  الــجــو  اعـــتـــدال 
بــطــيء فــاتــحــة خــيــر عــلــى مــوســم 
االســـتـــهـــالل والــــرصــــد مـــن خــالل 
ــي مــن  ــ ــة وهــ ــادمــ ــقــ ــور الــ ــهــ الــــــــ6 شــ
ــتــــدال الــخــريــفــي واالنـــقـــالب  االعــ
الربيعي  االعــتــدال  إلــى  الــشــتــوي 
ــارس، وســمــاء  ــ الـــقـــادم فـــي شــهــر مـ
الــبــحــريــن تـــزخـــر بــظــهــور كــواكــب 
ــة مــنــهــا  ــيـ ــمـــسـ الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــشـ
وزحــل طــوال  والــمــريــخ  المشتري 
الكواكب  مــن  وهــي  تقريبا  الليل 
مع  وعــطــارد  والــزهــرة  الخارجية، 
ليكون  القادم  نوفمبر  نهاية شهر 
ظهورهما من بعد غروب الشمس 
جــهــة الــغــرب وهــمــا مــن الــكــواكــب 

الداخلية. 

العالمي  اليوم  مع  تزامنا 
لـــإســـعـــافـــات األولــــيــــة أقـــامـــت 
لــرعــايــة  ــنـــار  الـــمـ دار  جــمــعــيــة 
الـــوالـــديـــن مـــؤخـــرا مــحــاضــرة 
ــات األولـــــيـــــة  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــعـ ــ ــ عــــــن »اإلسـ
عــلــي  د.  قـــدمـــهـــا  وأهـــمـــيـــتـــهـــا« 
الــــــبــــــقــــــارة اســــــتــــــشــــــاري طـــب 
األســـــرة والــمــجــتــمــع. وتــطــرق 
معرفة  أهمية  إلــى  المحاضر 
طرق اإلسعافات األولية لكبار 
على  المحافظة  بهدف  السن 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــاذ أرواحـ ــ ــقـ ــ صــحــتــهــم وإنـ
وخـــاصـــة اإلســـعـــاف فـــي حــالــة 
ــة الـــصـــدريـــة  ــحــ ــذبــ حــــــــدوث الــ
والسكتة الدماغية أو السقوط 
واإلصابات باالختناق وغيرها 
مــن الــحــاالت الــخــطــيــرة التي 

تهدد حياة اإلنسان.
وكــــــــان تــــفــــاعــــل الـــحـــضـــور 
واضحا بدا من خالل االصغاء 
ان  يــذكــر  أو توجيه األســئــلــة.  
منذ  رفــعــت  الــبــحــريــن  مملكة 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي 

شــعــار »فـــي كــل بــيــت مــســعــف«، 
إنقاذ  فــي  دوره  ألهمية  وذلـــك 
ارواح االفراد والمحافظة على 

صحتهم.
ــت وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة  ــ ــانــ ــ وكــ
السيد  بــنــت  جليلة  الــدكــتــورة 

جــــواد قـــد اكــــدت مـــجـــددا هــذا 
ــام أهـــمـــيـــة هــــــذا الـــشـــعـــار  ــ ــعـ ــ الـ

وتفعيله.

أكد الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي وزير 
شؤون اإلعالم أهمية االستثمار في مجال اإلعالم 
ــات الــوطــنــيــة على  ــويـ بــمــا يــدعــم جملة مــن األولـ
رأســهــا دعــم الــتــجــارب الــخــالقــة وتمكين الــكــوادر 
والتاريخية  الثقافية  الــهــويــة  وتــعــزيــز  الــوطــنــيــة 

العريقة لمملكة البحرين.
 جــاء ذلــك خــالل زيـــارة وزيـــر شـــؤون اإلعــالم 
المصرية  بالعاصمة  اإلعــالمــي  اإلنــتــاج  لمدينة 
الــقــاهــرة عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاعــات 
في  كــــان  حــيــث  ــعــــرب،  الــ اإلعــــــالم  وزراء  مــجــلــس 
استقباله عدد من المسؤولين عن مدينة اإلنتاج.

وقـــام وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم بجولة فــي مدينة 
الــمــرافــق المختلفة  ــتـــاج، حــيــث اطــلــع عــلــى  اإلنـ
ــدد مــن الــقــنــوات الــخــاصــة  فــي الــمــديــنــة مــنــهــا عـ
التدريب  ومــراكــز  المفتوحة  التصوير  ومــنــاطــق 
إلى  واستمع  السينمائي،  الــتــراث  ترميم  ومــركــز 
ومــراحــل  العمل  آلــيــة  عــن  المسؤولين  مــن  شــرح 
شاهده  بما  إعجابه  مبدًيا  التلفزيوني،  اإلنــتــاج 

ــتــــاج اإلعـــالمـــي  ــي مـــجـــال اإلنــ ــن تـــطـــور كــبــيــر فـ مـ
متمنًيا  الشقيقة،  العربية  مصر  جمهورية  فــي 

للجميع كل التوفيق والنجاح.
ــارة مقر  كــمــا قــــام وزيـــــر شـــــؤون اإلعــــــالم بــــزيــ

الكاتب  التقى  حيث  للصحافة،  األهــرام  مؤسسة 
مجلس  رئــيــس  ســالمــة  عبدالمحسن  الصحفي 

إدارة مؤسسة األهرام وعدًدا من المسؤولين.
ــر شــــؤون اإلعــــالم أن  ــد وزيــ وخــــالل الــلــقــاء أكـ
الــتــعــاون الــمــتــمــيــز فـــي الــمــجــال الــصــحــفــي بين 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
التاريخية  األخــويــة  الــعــالقــات  يعكس  الشقيقة 
بجذورها  تضرب  والتي  الشقيقين  البلدين  بين 
صاحب  حضرة  رعاية  ظل  في  التاريخ  عمق  في 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقد أجــرى وزيــر شــؤون اإلعــالم حــواًرا شاماًل 
الزيارة تطرق خالله  مع صحيفة األهــرام خالل 
واإلقليمية،  المحلية  الــقــضــايــا  مــن  جملة  إلـــى 
باإلضافة إلى تسليط الضوء على جوانب التعاون 
والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في 

مختلف المجاالت.

الم�سرحي  الإ�سكندرية  مهرجان  انطالق 

الـثـانـيـة عـ�ســرة الـدولـي في دورتـه 
انطلق مهرجان اإلسكندرية المسرحي الدولي )مسرح بال إنتاج( 
في دورته الثانية عشرة الجمعة والمهداة إلى اسم الممثل الكوميدي 

الراحل سمير غانم.
مصر  مــن  عرضا   15 الخالقة«  الحلول  »جــائــزة  على  ويتنافس 
وليبيا والعراق والكويت والسعودية وسلطنة عمان والجزائر وتونس 

وقطر وإسبانيا ورومانيا وكوسوفو.
وكرم المهرجان في االفتتاح الممثلة إلهام شاهين عن مسيرتها 
المسرحية التي تضم أكثر من 20 مسرحية وقفت خاللها أمام كبار 
شعبان  ويــوســف  العزيز  عبد  ومحمود  الشريف  نــور  أمــثــال  النجوم 

وآخرهم سمير غانم.
»هذه  االفتتاح:  كلمة  الفرن في  إبراهيم  المهرجان  رئيس  وقال 
والمختلفة  المهمة  للتجربة  الجديد  االســم  انطالق  تشهد  الــدورة 
المهرجان  قاعدة  توسيع  تم  ياقوت حيث  دكتور جمال  أسسها  التي 
على المستوى العربي والدولي مع الحفاظ على فلسفة المهرجان 

القائمة على شعار.. الخيال وليس المال«.
تــأســس الــمــهــرجــان عــام 2008 بــاســم )مــســرح بــال إنــتــاج( بهدف 
تسليط الضوء على األعمال قليلة التكلفة والقائمة بشكل أكبر على 
أداء الممثلين واتخذ أسماء مختلفة على مدى دوراته المتتالية إلى 

أن بدأ في اجتذاب عروض دولية منذ دورته السادسة.
ويشمل برنامج الدورة الثانية عشرة الممتدة حتى 29 سبتمبر 
ست ورش تدريب في اإلخراج والنقد المسرحي واألزيــاء واالرتجال 

وتصميم السينوغرافيا.
الحرية  ومركز  اإلسكندرية  مكتبة  في  والــورش  العروض  وتقام 
ثقافة  وقــصــر  الثقافي  الــجــزويــت  ومــركــز  الليسيه  ومــســرح  لــإبــداع 

األنفوشي.
أول عــروض  اإلســكــنــدريــة  مــســرح مكتبة  االفــتــتــاح على  وأعــقــب 

المهرجان )السلطان( من قطر للمخرج سالم المنصوري.

غرت�ان ل�ش�هر ربي�ع الأول يوم�ي الثالث�اء والأربع�اء

»الإ�سعافات الأولية« في محا�سرة للدكتور علي البق�ارة بجمعية دار المن�ار

وزير �شوؤون الإعالم يزور مدينة الإنتاج الإعالمي ومقر موؤ�ش�شة الأهرام في م�شر

} علي الحجري.

ــيــط قد  بــ�ــس ــر.. خـــطـــاأ  ــذيـ ــحـ تـ

ــون« ــ ــفـ ــ يـــدمـــر بـــطـــاريـــة »اآيـ
إلى  يــؤدي  فــادحــا  الــنــاس خطأ  يرتكب  قــد  بسيطة،  بحركة 
إبطاء جهاز »آيفون« وحتى التسبب في مشاكل بعمر البطارية، 

تتمثل في إغالق التطبيقات المفتوحة في خلفية الهاتف.
البطارية  التطبيقات سيوفر عمر  أن إغالق  يعتقد كثيرون 
أو يعزز أداء جهاز »آيفون«، إال أنه من األفضل أال تقوم بإغالق 

التطبيقات إذا كنت تريد أن يعمل جهازك بشكل صحيح.
يمكن أن يؤدي إغالق التطبيقات إلى استغراق وقت أطول 
للتحميل في المرة المقبلة. وفي هذا الصدد، ذكر موقع »سكاي 
»عندما  أوضــحــت:  آليــفــون  المصنعة  »أبـــل«  شركة  عربية«  نيوز 
الهاتف،  خلفية  فــي  مــؤخــرا،  المستخدمة  التطبيقات  تظهر 
فــإنــهــا غــيــر مــفــتــوحــة )ال تــعــمــل(، لكنها فــي وضـــع االســتــعــداد 

لمساعدتك على التنقل والقيام بمهام متعددة«.
فقط  التطبيقات  أحد  إغالق  فرض  عليك  »يجب  وتابعت: 

في حالة عدم استجابته«.
وأوضحت صحيفة »الصن« البريطانية، أن البعض يعتقدون 
الواقع  في  لكن  الوقت،  طــوال  تعمل  المفتوحة  التطبيقات  أن 
فإن جهاز »آيفون« يقوم بتجميدها، لذا فهي ال تستنزف الموارد 

أثناء قيامك بأشياء أخرى.
جروبر،  جــون  التقنية،  بــاألمــور  المتخصص  الكاتب  وقــال 
إنه »من الجيد جدا أن يؤدي إلغاء تجميد تطبيق مجّمد )أي 
إلى  الهاتف(  خلفية  في  بالفعل  مفتوحا  تطبيقا  تستخدم  أن 
مقارنة  والبطارية،  المركزية  المعالجة  وحدة  استهالك  تقليل 

بإعادة تشغيل تطبيق تم إغالقه بالقوة«.
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ــة افـــتـــتـــاح  ــيـ ــور أمـــسـ ــهـ ــمـ ــرقـــب الـــجـ ــتـ يـ
للموسيقى،  الــدولــي  الــبــحــريــن  مــهــرجــان 
الــســبــت األول من  والـــــذي ســيــقــام مــســاء 
أكـــتـــوبـــر عـــلـــى خــشــبــة مـــســـرح الــبــحــريــن 
الــوطــنــي، حــضــور مــفــاجــأة الــمــهــرجــان أال 
الفيلھارمونية  البحرين  أوركسترا  وهــي 
الدكتور  الموسيقار  حديثا  أسسها  التي 
مبارك نجم لتكون تلك األمسية انطالق 
رحــلــتــهــا فـــي الــتــرويــج لــلــوجــه الــحــضــاري 

لمملكة البحرين.

يستعد  للحفل،  التنازلي  البدء  ومــع 
نجم  مبارك  المايسترو  األوركسترا  قائد 
ــاء األوركــــســــتــــرا لــتــكــثــيــف  ــضــ وجـــمـــيـــع أعــ
التدريبات استعدادًا لهذا الحدث الثقافي 
ــرا مكانها  ــتـ ــسـ األوركـ تــأخــذ  لــكــي  الــمــهــم، 
كمعلم موسيقي مهم في المشهد الثقافي 
البحرين وخارجها، والجمهور  في مملكة 
موسيقي  ببرنامج  لالستمتاع  موعد  مــع 
من  جميلة  أعــمــال  عــلــى  يشتمل  مــتــنــوع، 
العالمية  الكالسيكية  الموسيقى  روائـــع 

ــان الــبــحــريــنــيــة  ــحــ وســـحـــر مــوســيــقــى األلــ
والــخــلــيــجــيــة الـــتـــي صــاغــهــا لــأوركــســتــرا 
تذاكر  بأن  علمًا  نجم،  مبارك  الموسيقار 

الحفل أوشكت على النفاد.
يذكر أن مهرجان البحرين للموسيقى 
ويلقي  2022م.  أكتوبر  و7   1 بين  ما  يقام 
األنماط  على مختلف  الضوء  المهرجان 
الــشــعــبــّيــة منها  الــمــوســيــقــّيــة والــغــنــائــّيــة، 
والحديثة، المحلّية، والعربّية، والعالمّية. 
المتناغمة  الــمــوســيــقــّيــة  الــتــولــيــفــة  هـــذه 

سيصدح بألحانها الفّنانون على مدار أّيام 
البحرين  مسرح  من  انطالقا  المهرجان، 
الوطني، والصالة الثقافّية ودار المحّرق. 
ــلــــومــــات حــــول  ــعــ ــمــ ــزيــــد مـــــن الــ ــمــ ــلــ ولــ
مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 31، 
يمكن زيارة موقع هيئة البحرين للثقافة 
ــذلــــك مــتــابــعــة  ــتــــرونــــي، وكــ ــكــ واآلثـــــــــار اإللــ
حــســابــات الــهــيــئــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

.CultureBah@ االجتماعي على

اأ�س�سها املو�سيقار الدكتور مبارك جنم..

اأورك�شترا البحرين الفيلهارمونية تطلق مهرجان البحرين الدولي للمو�شيقى في الم�شرح الوطني

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16256/pdf/1-Supplime/16256.pdf?fixed6848
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309883
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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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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

توزيع الكتب

املدر�صية  الكتب  توزيع  يوم  ي�أتي  املدار�س  ذكري�ت  ومن 

اأن يوؤخر توزيع الكتب يف انتظ�ر  اإذ جرت الع�دة  على الطلبة، 

اخلم�صيني�ت  عقدي  يف  الكتب  اأغلب  اأن  اإل  م�صر،  من  و�صوله� 

املع�رف  دار  يف  وُتطبع  ُتوؤلف  امل��صي  القرن  من  وال�صتيني�ت 

مب�صر، اإل بع�س منه� مثل احل�ص�ب وامل�ص�هدة واجلغرافي� التي 

يتم طبعه� يف البحرين، وم� اأن ي�صتقر اأعداد الطلبة يف ال�صفوف 

ت�صتغل  حيث  املدر�صة،  افتت�ح  من  تقريًب�  اأ�صبوعني  مرور  بعد 

هذه الفرتة يف اإعداد جدول لتوزيع املعلمني على ال�صفوف، وهذا 

عك�س الوقت احل��صر حيث تبداأ الدرا�صة من اأول يوم، اإذ ي�صتلم 

الطلبة الكتب ويب��صرون الدرا�صة.

اخلم�صيني�ت  عقدي  يف  الكتب  توزيع  يوم  وُيعترب 

العيد،  كيوم  امل��صي  القرن  من  ال�صبعيني�ت  حتى  وال�صتيني�ت 

م�  التي  املتميزة  برائحته�  الكتب  ا�صتالم  عند  الطالب  يفرح  اإذ 

الطالب  يحمل  اأن  وم�  اجليل،  ذلك  اأنوف طالب  يف  ع�لقة  تزال 

هذه الكتب اإىل املن�زل ُت�صتنفر جلهة التجليد وجتهيز اجلالدات 

عليه�  واملح�فظة  ت�صفحه�  على  يعكفون  حيث  وتقطيعه�، 

الكتب  تنق�س  اأن  ي�ص�دف  وقد  للدرا�صة،  ا�صتعداًدا  وجتليده� 

اآخرين،  اجلديدة فُيعو�س عنه� بكتب م�صتخدمة من قبل طالب 

على  زميله  راأى  م�  اإذا  ب�لإحب�ط وخ��صة  الط�لب  ُي�ص�ب  وهن� 

اأكرث منه، وكذلك  م� هي  الكتب اجلديدة  املقعد ولديه من  نف�س 

عندم� يجد كتبه م�صتخدمة ا�صتخداًم� �صيًئ� بينم� زميله ي�صتمتع 

الأوراق  مقطعة  كتب  ُت�صلم  عندم�  وخ��صة  اجلديدة،  بكتبه 

بع�س  وهن�ك  الكت�ب،  يف  الأ�صئلة  وحملولة  ال�صور  وم�صوهة 

امل�صتخدمة على  الكتب  تلك  املدار�س حت�ول توزيع  الإدارات يف 

الكتب  من  للتخل�س  وذلك  اجلديدة،  ب�لكتب  والحتف�ظ  الطالب 

امل�صتخدمة.

وقد ك�نت الدرا�صة يف تلك العقود �صنة ك�ملة تتخلله� ثالث 

الث�لثة، حيث  الفرتة  ثم  الث�نية  والفرتة  الأوىل  ف�لفرتة  فرتات، 

الأوىل  الفرتة  الط�لب بعد  ُيقيم  اأنه  مل تكن ف�صلية، وهذا يعني 

اإىل  وُي�ص�ف  الفرتتني  متو�صط  ويوؤخذ  الث�نية،  الفرتة  بعد  ثم 

درج�ت الفرتة الث�لثة، وهن� ُيقرر جن�ح الط�لب من عدمه.

ملونة،  تكون  م�  ن�دًرا  املدر�صية  الكتب  اأن  ب�لذكر  واجلدير 

والتقدمي  املحتوى  حيث  من  للط�لب  ج�ذبة  فهي  ذلك  ومع 

واملواد  العربية  اللغة  كتب  خ��صة  فيه�  الواردة  والدرو�س 

الجتم�عية والعلوم.

الع�م  نه�ية  يف  ُت�صرتجع  الكتب  هذه  اأن  الإ�ص�رة  وجتدر 

الدرا�صي عند ا�صتالم ال�صه�دات اإل اأن التحريف والت�صويه غ�لًب� 

م� يط�ل هذه الكتب كم� اأ�صرن� اأعاله وخ��صة يف ال�صفح�ت التي 

ت�أتي يف منت�صف الكت�ب، وعليه يكون يوم توزيع الكتب يوًم� ل 

ُين�صى عند الطالب يف تلك العقود، واإىل ذاكرة اأخرى.

توجيه اخلدمات ملحدوي الدخل.. احلكومة توافق على قانون نيابي:

تو�سيع �سالحيات »الإ�سكان« يف نطاق اخلدمات الإ�سكانية
حمرر ال�صوؤون الربمل�نية:

ني�بي  ق�نون  على  احلكومة  وافقت 

وزارة  �صالحي�ت  تو�صيع  يت�صمن 

الإ�صك�نية  اخلدم�ت  نط�ق  يف  الإ�صك�ن 

ومفهومه�.

وق�لت احلكومة اإن امل�صروع بق�نون 

الإ�صك�ن �صالحية  الني�بي مينح وزارة 

ترقى  جديدة  خدم�ت  ا�صتحداث 

لتطلع�ت املواطنني، وت�صهم يف حلحلة 

خدم�ت  اإىل  للو�صول  الإ�صك�ين  امللف 

اأن  انتظ�ر، بح�صب�ن  فورية دون قوائم 

نظ�م الإ�صك�ن يهدف اإىل حتقيق غ�ي�ت 

على  العمل  البحرين يف  د�صتور مملكة 

لذوي  والآمن  املالئم  امل�صكن  توفري 

الدخل املحدود من املواطنني.

منح  على  الني�بي  الق�نون  وين�س 

اأي  ب�إ�ص�فة  ال�صالحية  الإ�صك�ن  وزارة 

خدم�ت اإ�صك�نية جديدة، واأن توجه تلك 

ذوي  �صريحة  اإىل  الإ�صك�نية  اخلدم�ت 

الدخل املحدود من املواطنني فقط.

واأف�دت احلكومة يف مذكرة ملجل�س 

ن�صخة  على  »الأي�م«  -ح�صلت  النواب 

منه�- اأن م�صروع الق�نون الني�بي لي�س 

فيه م� يخ�لف اأحك�م الد�صتور والقوانني 

املعمول به� يف مملكة البحرين، ويهدف 

اإىل التو�صع يف مفهوم ونط�ق اخلدم�ت 

الإ�صك�ن  وزارة  تقدمه�  التي  الإ�صك�نية 

فيم�  وذلك  الجتم�عي،  لدوره�  ت�أكيًدا 

يتعلق بتوفري امل�صكن املالئم للمواطنني 

من ذوي الدخل املحدود.

امل�صلحة  ف�إن  »وب�لت�يل  وت�بعت: 

الق�نون،  م�صروع  املوافقة على  تقت�صي 

ال�صلطة  نط�ق  يف  يدخل  اأنه  �صيم�  ل 

تنظيم  جم�ل  يف  للم�صّرع  التقديرية 

بدائل  يف��صل  اأن  ولزمه�  احلقوق، 

من��صًب�  يراه  م�  بينه�  مرجًح�  متعددة 

لتحقيق امل�ص�لح امل�صروعة والتي ق�صد 

تتفق  اأنه�  احلكومة  واأكدت  حم�يته�«. 

امل�صروع  اإليه�  يرمي  التي  الأهداف  مع 

الالزمة  املرونة  اإ�صف�ء  يف  الني�بي 

اخلدم�ت  لتنويع  الإ�صك�ن  لوزارة 

اأ�صك�ًل  تتخذ  قد  والتي  الإ�صك�نية، 

لذوي  املن��صب  امل�صكن  لتوفري  خمتلفة 

عن  ذلك  ك�ن  �صواء  املحدود،  الدخل 

طريق التمليك اأو الإيج�ر اأو التمويل اأو 

احل�صول على ق�صيمة �صكنية.

يف ال�صي�ق ذاته، ق�لت احلكومة يف 

اإنه� جنحت خالل  الإي�ص�حية  مذكرته� 

ال�صنوات امل��صية يف ا�صتحداث خدم�ت 

حديدة، ومنه� خدمة ال�صكن الجتم�عي 

مبوجبه�  املواطن  يتمكن  التي  »مزاي�« 

املن��صبة  ال�صكنية  وحدته  �صراء  من 

لتطلع�ته، من خالل متويل عق�ري من 

من  وبدعم  ب�لربن�مج  امل�ص�ركة  البنوك 

احلكومة.

مذكرة تفاهم بني كلية »فاتيل« ومعر�ض البحرين للطريان
وقعت اللجنة العلي� املنظمة ملعر�س 

تف�هم  اتف�قية  للطريان  الدويل  البحرين 

مع كلية »ف�تيل« لل�صي�فة، يتم مبوجبه� 

�صمن  الكلية  طلبة  من  تدريب جمموعة 

الدويل  البحرين  معر�س  عمل  ط�قم 

للطريان 2022، املزمع عقده يف ق�عدة 

البحرين  مملكة  يف  اجلوية  ال�صخري 

نوفمرب   11-9 بني  م�  الفرتة  خالل 

لدن  من  �ص�مية  ملكية  برع�ية   ،2022

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ص�حب  ح�صرة 

املعظم  البالد  ع�هل  خليفة  اآل  عي�صى 

حفظه اهلل ورع�ه.

من  الأوىل  املب�درة  هذه  وت�أتي 

اللجنة  اهتم�م  منطلق  من  نوعه�، 

الدويل  البحرين  ملعر�س  املنظمة  العلي� 

للطريان، برئ��صة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 

ال�صخ�صي جلاللة  املمثل  اآل خليفة  حمد 

امللك املعظم، ب�إ�صراك الكوادر امل�صتقبلية 

بهدف  اململكة؛  يف  املهمة  الفع�لي�ت  يف 

الطلبة يف معر�س  لتدريب  خلق فر�س 

البحرين الدويل للطريان 2022.

بن  خ�لد  ال�صيخ  من  كل  وقع  وقد 

لكلية  الع�م  املدير  خليفة  اآل  خليفة 

»ف�تيل« لل�صي�فة وال�صيد يو�صف حممد 

حممود مدير جمموعة معر�س البحرين 

وذلك  التف�هم،  مذكرة  للطريان  الدويل 

الكعبي  ث�مر  بن  حممد  ال�صيد  بح�صور 

وال�صيدة  والت�ص�لت  املوا�صالت  وزير 

وزيرة  ال�صرييف  جعفر  بنت  ف�طمة 

ال�صي�حة.

والت�ص�لت  املوا�صالت  وزير  واأكد 

للطريان  الدويل  البحرين  معر�س  اأن 

2022 ملتزم بتطوير املواهب والط�ق�ت 

ف�ئدة  اأكرب  لتحقيق  البحرينية  املحلية 

املجتمع؛ لإك�ص�بهم  ممكنة ملختلف فئ�ت 

ال�صي�فة  جم�ل  يف  املتميزة  اخلربات 

وال�صي�حة والفندقة، وهو م� يتوافق مع 

روؤية البحرين القت�ص�دية 2030.

من ج�نبه� ق�لت وزيرة ال�صي�حة اإن 

معر�س البحرين الدويل للطريان فر�صة 

�ص�نحة للكوادر الوطنية لتنمية قدراته� 

اللتق�ء  خالل  من  والعملية  العلمية 

ال�صرك�ت  وممثلني  الع�ملية  ب�ل�صرك�ت 

املهمة  وال�صخ�صي�ت  امل�صوؤولني  وكب�ر 

يف  اخلربات  واكت�ص�ب  مه�راتهم  ل�صقل 

اأهداف  من  وتعزز  والأعم�ل  امل�ل  قط�ع 

املن�هج الدرا�صية يف معهد »ف�تيل«. 

بن  خ�لد  ال�صيخ  �صرح  جهته،  من 

لكلية  الع�م  املدير  خليفة  اآل  خليفة 

�صعداء  »اإنن�  ق�ئالً:  لل�صي�فة  »ف�تيل« 

ب�إت�حة هذه الفر�صة الفريدة لطالبن�، من 

خالل م�ص�ركتهم الفع�لة يف هذا احلدث 

ال�صرك�ت  اأكرب  ي�صتقطب  الذي  الدويل، 

طلبة  اإك�ص�ب  يف  ي�صهم  ومب�  الع�ملية، 

وفًق�  املطلوبة  العملية  امله�رات  املعهد 

لهم  املج�ل  واإت�حة  الع�ملية،  للمع�يري 

دور  لتعزيز  امليداين  التدريب  خالل  من 

والفندقة،  وال�صي�حة  ال�صي�فة  قط�ع 

العمل  بفرق  طالبن�  دمج  خالل  ومن 

املختلفة لتنظيم املعر�س ي�صتطيع كب�ر 

امل�صوؤولني من هذه ال�صرك�ت اأن ي�ص�هدوا 

�صمعة  من  يعزز  مم�  اأدائهم،  م�صتوى 

رئي�صي  ع�مل  وهو  البحريني،  الك�در 

يف جذب ال�صرك�ت الع�ملية اإىل البحرين 

وخلق فر�س التوظيف والتدريب«.

وزيرا البيئة والأ�سغال يتفقدان امل�ساريع البيئية يف خليج توبلي

 تعزيز احلفاظ على الأو�ساط البيئية وازدهار التنوع البيولوجي
ق�م الدكتور حممد بن مب�رك بن دينة وزير النفط 

واملهند�س  املن�خ  ل�صوؤون  اخل��س  املبعوث  والبيئة 

بزي�رة  الأ�صغ�ل  وزير  احلواج  ح�صن  بن  اإبراهيم 

ح�لًي�  تنفيذه�  على  العمل  يتم  التي  امل�ص�ريع  لتفقد 

خليج  يف  البيئي  للو�صع  التح�صينية  اخلطة  �صمن 

م�صروع  م�ص�ريع، هي  ثالثة  تتمثل يف  والتي  توبلي، 

وم�صروع  توبلي  خليج  املع�مري جنوب  قن�ة  تو�صعة 

اأ�صفل  الواقع  امل�ئي  املع�مري  معرب  وتو�صعة  تطوير 

�ص�رع ال�صيخ ج�بر الأحمد ال�صب�ح وم�صروع تو�صعة 

املع�مري  قن�ة  الواقع جنوب  البحري  وتطوير اجل�صر 

)ج�صر األب�(.

 واأ�ص�ر وزير النفط والبيئة اإىل اأن منطقة خليج 

توبلي ُتعد واحدة من اأهم املن�طق التي توليه� احلكومة 

اأهمية كبرية، مل� تتميز به املنطقة من موقع ا�صرتاتيجي 

يف خريطة املحمي�ت الطبيعية، لفًت� اإىل اأن امل�ص�ريع 

تعزز  توبلي  خليج  يف  البيئي  للو�صع  التح�صينية 

البيئية  الأو�ص�ط  على  احلف�ظ  يف  اململكة  جهود  من 

وازده�ر التنوع البيولوجي.

امل�ص�ريع  اإن  الأ�صغ�ل  وزير  ق�ل  ج�نبه،  من 

احلكومة  لتوجيه�ت  تنفيًذا  ت�أتي  الثالثة  التح�صينية 

على  واملح�فظة  البيئي  الو�صع  حت�صني  اإىل  الرامية 

من خالل حت�صني حركة  اخلليج  البحرية يف  املوارد 

اأن هذه امل�ص�ريع  اإىل  تدفق املي�ه عرب اخلليج، م�صرًيا 

ال�صرتاتيجية مدرجة �صمن برن�مج احلكومة من اأجل 

حتقيق ال�صتدامة و�صم�ن بيئة �صحية و�صليمة وفًق� 

للمع�يري واملوا�صف�ت الع�ملية.

امل�صروع  على  الوزيران  اطلع  الزي�رة،  وخالل 

املع�مري جنوب خليج  قن�ة  تو�صعة  املتمثل يف  الأول 

امل��صي،  دي�صمرب  يف  منه  النته�ء  مت  والذي  توبلي، 

وي�صتمل على تو�صعة قن�ة املع�مري بعر�س 180 مرًتا 

ب�لإ�ص�فة اإىل حفر القن�ة ليبلغ عمقه� مرتين، لتح�صني 

�ص�أن  ومن  اجلنوبية،  اجلهة  من  املي�ه  تدفق  حركة 

التو�صعة زي�دة جري�ن املي�ه اىل خليج توبلي  اأعم�ل 

وحت�صني نوعية املي�ه، كم� ي�صرع املدة الالزمة لتجدد 

املي�ه داخل اخلليج.

الث�ين من  امل�صروع  اأعم�ل  بعده� مت الطالع على 

املتمثل يف  توبلي  التح�صينية خلليج  امل�ص�ريع  حزمة 

اأ�صفل  الواقع  امل�ئي  املع�مري  معرب  وتو�صعة  تطوير 

ن�صبة  بلغت  اإذ  ال�صب�ح،  الأحمد  ج�بر  ال�صيخ  �ص�رع 

الإن�ص�ئية  العم�ل  وتت�صمن   ،%92 نحو  فيه  الإجن�ز 

فيه على زي�دة طول القن�ة احل�لية بطول 24 مرًتا من 

ال�صم�ل واجلنوب لي�صل الطول الكلي اإىل 100 مرت، 

اإ�ص�فة اإىل تو�صعة املجرى امل�ئي. 

وهو  الث�لث  امل�صروع  اأعم�ل  الوزيران  تفقد  كم� 

الواقع  البحري  اجل�صر  وتطوير  تو�صعة  م�صروع 

من  النته�ء  مت  اإذ  األب�(،  )ج�صر  املع�مري  قن�ة  جنوب 

املنطقة  احلفر يف  اأعم�ل  تبقت  بينم�  امل�صروع،  اأعم�ل 

تتطلب  التي  اخلدم�ت  بع�س  على  حتتوي  التي 

يبلغ  بطول  ج�صر  اإن�ص�ء  على  وي�صتمل  التحويل، 

طوله  الب�لغ  األب�  جل�صر  ك�متداد  مرًتا،   120 حوايل 

108 اأمت�ر، لي�صبح طول اجل�صر ك�مالً 228 مرًتا.

فريق طبي بـ»ال�سلمانية« ينجح يف اإنقاذ 

حياة مري�ض يعاين من �سرطان احلنجرة

وق�صم  واحلنجرة  والأذن  الأنف  ق�صم  من  طبي  فريق  متكن 

التخدير يف جممع ال�صلم�نية الطبي، بقي�دة الدكتورة دين� �صبيب 

ال�صوتية،  والأحب�ل  احلنجرة  ب�أمرا�س  املتخ�ص�صة  ال�صت�ص�رية 

والدكتورة ميلدا خليل ا�صت�ص�رية التخدير، من اإنق�ذ حي�ة مري�س 

بحريني يف العقد ال�ص�د�س من العمر ك�ن يع�ين من ورم �صرط�ين 

يف احلنجرة، ت�صّبب يف ان�صداد جمرى التنف�س، و�صعوبة يف البلع، 

حيث مت اإ�صع�فه واإجراء العملية له فوًرا، والتي تكلّلت ب�لنج�ح، 

وبف�صل  اهلل  من  بحمد  قي��صي  وقت  املري�س يف  حي�ة  اإنق�ذ  مّت  اإذ 

مبجمع  الطبي  الط�قم  جميع  ومه�رة  واحرتافية  ا�صتج�بة  �صرعة 

مم�  الورم  يف  ح�د  ت�صخم  من  يع�ين  املري�س  وك�ن  ال�صلم�نية. 

اأدى اإىل اإغالق ت�م ملجرى التنف�س، حتى توّجه اإىل ق�صم الطوارئ 

ب�ل�صلم�نية، والذي ب��صر دوره ب�إجراء الفحو�ص�ت الالزمة والتي 

اأظهرت وجود ورم �صرط�ين للحنجرة والأحب�ل ال�صوتية، م� تطلب 

�ص�رك  ودقيقة  �صريعة  عملية  لإجراء  الع�جل  اجلراحي  التدخل 

به� فريق طبي متك�مل ومتخ�ص�س يف هذا املج�ل من ق�صم الأنف 

الأخرى  الأق�ص�م  ب�لتع�ون مع  التخدير،  والأذن واحلنجرة وق�صم 

دقيقة  و�صرعة  متميز  ب�أداء  والأ�صعة  ك�لتمري�س  امل�صت�صفى،  يف 

ا�صتج�بة لنعدام الأوك�صجني الوا�صل للرئة، حيث تعّد هذه العملية 

من العملي�ت �صديدة اخلطورة.

اأوىل  ا�صت�ص�رية  �صبيب  دين�  الدكتورة  اأكدت  املن��صبة،  وبهذه 

يف  واحلنجرة  والأذن  الأنف  بق�صم  واحلنجرة  التنف�س  جم�ل  يف 

العملي�ت  من  النوع  هذا  مثل  اإجراء  اأن  الطبي  ال�صلم�نية  جممع 

يعك�س الإمك�ن�ت وامله�رات املتميزة لدى الطواقم الطبية يف جممع 

هذا  يف  املجمع  اإليه  و�صل  الذي  التقدم  ومدى  الطبي  ال�صلم�نية 

املج�ل، ويربز اجلهود امل�صتمرة لتطوير م�صتوى ونوعية اخلدم�ت 

الطبية املقدمة، والتي تعزز الثقة ب�لطبيب البحريني وتر�ّصخ مك�نة 

من  العالجية  وال�صي�حة  ال�صحية  اخل�رطة  على  البحرين  مملكة 

خالل تقدمي خدم�ت الرع�ية ال�صحية ب�أحدث الأ�ص�ليب والتقني�ت 

الطبية احلديثة والتي ت�ص�هي م� ُتقّدمه الدول يف املج�ل ال�صحي.

يف  اأوىل  ا�صت�ص�رية  خليل  ميلدا  الدكتورة  اأ�ص�دت  وبدوره�، 

والأداء  ال�صريعة  ب�ل�صتج�بة  ب�لأمل،  والعن�ية  التخدير  ق�صم 

اإنق�ذ  يف  امل�ص�رك  الطبي  الط�قم  من  ُبذلت  التي  واجلهود  املتميز 

حي�ة املري�س، وهذا م� يعك�س الدور املتميز الذي يقوم به اجلميع 

وبروح الفريق الواحد يف مثل هذه احل�لت.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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يف اإطار ال�صراكة املجتمعية وتوفري الرعاية الطبية ملن�صوبي الوزارة.. مدير اإدارة ال�صوؤون ال�صحية والجتماعية بوزارة الداخلية:

طاقم طبي موؤهل واأحدث التقنيات لتوفري العالج والتوعية مب�صار التدخني

�صالح  الدكتور  اأ�صار  جانبه،  من 

عيادة  عن  امل�صوؤول  الطبيب  عبدالوهاب 

ال�صحية  ال�صوؤون  باإدارة  التبغ  مكافحة 

والجتماعية بوزارة الداخلية اإىل اأن العيادة 

التوعية  ن�صر  جمال  يف  بارز  بدور  ت�صطلع 

ال�صلبي  والتدخني  التبغ  تعاطي  باأ�صرار 

غري  التبغ  وتعاطي  الإلكرتوين  والتدخني 

الإن�صان  على  املختلفة  وتاأثرياته  املدخن 

واحليوان والنبات.

واأو�صح اأنه يف هذا العام طرحت منظمة 

لهذا  الحتفال  مو�صوع  العاملية  ال�صحة 

حتت  جاء  اإذ  البيئة،  على  التبغ  تاأثري  العام 

عنوان »التبغ يهدد بيئتنا«، لذلك راأت الإدارة 

مع  متما�صًيا  العام  لهذا  الحتفال  يكون  اأن 

واأن  واحليوي،  املهم  املو�صوع  هذا  م�صمون 

ياأتي جت�صيًدا ملرئيات منظمة ال�صحة العاملية 

منت�صبي  توعية  يف  الإدارة  لطموح  ومر�صًيا 

وزارة الداخلية بهذا ال�صاأن

الإدارة  نفذتها  التي  الفعاليات  وحول   

عن  لالمتناع  العاملي  باليوم  لالحتفال 

لهذا  مو�صوعه  حمتوي  وتغطية  التدخني 

الدكتور  اأكد  فقد  بيئتنا«،  يهدد  »التبغ  العام 

ومو�صوعه  الحتفال  هذا  منا�صبة  اأن  �صالح 

لأكرب  املعلومات  هذه  لإي�صال  جيدة  منا�صبة 

قدر من منت�صبي الوزارة، فقررت اأن يحتوي 

يوم  نفذتها  الأوىل  فعاليتني؛  على  الحتفال 

22 مايو وذلك بتوزيع 100 �صتلة �صغرية 

املوظفني  من  املدخنني  بع�ض  على  مزهرة 

العاملني بقلعة ال�صرطة وذلك للفت انتباههم 

وتوجيههم  البيئة  على  التدخني  باأ�صرار 

ال�صتول  هذه  بزراعة  وذلك  عليها،  باحلفاظ 

البيئة  اإ�صحاح  لإعادة  ورعايتها  والأزهار 

الذي اأدي تدخينهم اإىل تلفها.

اأما الثانية فقد مت تنفيذها يوم 31 مايو 

العام وقد كانت  الأمن  2022 بنادي �صباط 

نا�صر  ال�صيخ  الداخلية  وزارة  وكيل  برعاية 

مدير  وبح�صور  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

املقدم  والجتماعية  ال�صحية  ال�صوؤون  اإدارة 

من  العديد  وم�صاركة  عبدالغفار  عمر  فاطمة 

الأق�صام  من  واخلارجية  الداخلية  اجلهات 

املختلفة  الوزارة  واإدارات  لالإدارة  املختلفة 

وم�صاركات خارجية.

اإي�صال  على  نعمل  اأن  املهم  اإنه  وقال   

باأ�صرار  التوعية  بن�صر  املتوا�صلة  ر�صائلنا 

والتدخني  ال�صلبي  والتدخني  التبغ  تعاطي 

املدخن  غري  التبغ  وتعاطي  الإلكرتوين 

تعاطي  تاأثري  املختلفة ونركز على  وتاأثرياته 

قررت  لذا  الوقت،  ذات  يف  البيئة  على  التبغ 

جميع  امل�صاحب  املعر�ض  ي�صم  اأن  الإدارة 

الأق�صام باإدارة ال�صوؤون ال�صحية والجتماعية 

التي لها عالقة بالآثار ال�صحية للتدخني ويف 

املختلفة،  مراحله  يف  الإقالع  على  امل�صاعدة 

النف�صي  الطب  عيادات  م�صاركة  جاءت  اإذ 

والأمرا�ض املزمنة والذين يعمالن يف تعاون 

معاجلة  يف  التبغ  مكافحة  عيادة  مع  وثيق 

للتعاطي  امل�صاحبة  والأمرا�ض  الأعرا�ض 

اأتت  كما  عنه،  الإقالع  اأثناء  يف  اأو  التبغ 

الطبيعي  والعالج  الأ�صنان  اأق�صام  م�صاركة 

و�صحة املجتمع مكملة لذات املهمة.

اإدارة الأ�صغال بركن يو�صح  كما �صاركت 

البيئي  التوازن  اإعادة  يف  الوزارة  جهود 

والزهور،  ال�صتول  وزراعة  بالت�صجري 

العامة  لالإدارة  ركن  هناك  كان  اأنه  واأو�صح 

التي  احلرائق  تاأثريات  عن  املدين  للدفاع 

اإىل  توؤدي  والتي  التدخني  ب�صبب  تكون 

منها  والوقاية  وكيفية  بيئية ج�صيمة  اأ�صرار 

وتخفيف �صررها، كما �صاهمت اإدارة مكافحة 

والأدلة  للمباحث  العامة  بالإدارة  املخدرات 

بني  الوثيقة  العالقة  بتو�صيح  اجلنائية 

املخدرات  اإدمان  براثن  يف  والوقوع  التدخني 

وتاأثري  املخدرات  اأنواع  يف  الكبري  والتطور 

�صحة  على  املخدرة  للمواد  املختلفة  الأنواع 

�صباط  نادي  اإدارة  اأ�صهمت  بينما  الإن�صان، 

الأمن العام يف تو�صيح اأهمية الغذاء ال�صحي 

ودوره الفاعل يف عملية الإقالع عن التدخني 

يف  وم�صاعدته  عموًما،  الإن�صان  �صحة  ويف 

الوقاية وحماربة الأمرا�ض املختلفة. كما كان 

لالحتاد الريا�صي دور بارز يف هذه الفعالية 

الريا�صة  اأهمية  يبني  بركن  وم�صاركتهم 

ملرحلة  واملنا�صبة  املختلفة  والتمارين 

منع  وامل�صاعدة يف  التبغ  تعاطي  عن  الإقالع 

النتكا�صة. 

واأ�صار امل�صوؤول عن عيادة مكافحة التبغ 

ال�صامة  الكيميائية  واملركبات  املواد  اأن  اإىل 

�صرًرا  ت�صكل  اأ�صراًرا  التبغ  يحتويها  التي 

هو  كان  �صواء  الإن�صان  �صحة  على  بليًغا 

اإرادًيا  ل  التبغ  دخان  ي�صتن�صق  اأو  مدخن 

ت�صبب  فيما  النا�ض،  من  الكثري  يعتقد  كما 

اآلف  جرف  حيث  من  عظيمة،  بيئية  اأ�صراًرا 

النباتي  والغطاء  الغابات  من  الهكتارات 

هذه  كل  تتلف  كما  التبغ،  زراعة  بغر�ض 

ل�صنوات  خ�صوبتها  وتفقدها  الرتبة  ال�صموم 

واأعقاب  التدخني  اإىل خملفات  اإ�صافًة  عديدة، 

الحرتاق  الناجت من عملية  والرماد  ال�صجائر 

واخلارجية  الداخلية  ال�صجائر  علب  واأغلفة 

والتي تهدد الطبيعة بكوارث بيئية خطرية.

تفقد  وت�صنيعه  التبغ  زراعة  اأن  واأ�صاف 

الب�صرية مليارات الأطنان من مواردها املائية 

هذه  احرتاق  انبعاثات  تظل  بينما  �صنوًيا، 

داهم  خطر  م�صدر  ال�صامة  واملركبات  املواد 

الأوزون،  طبقة  على  بتاأثريه  كوكبنا  يهدد 

واحليوان  الإن�صان  �صحة  تاأثريها  ويطال 

والنبات على حد �صواء.

وكما ت�صمنت قائمة اإدارة الغذاء والدواء 

واملركبات  للمواد  اأن�صاأتها  التي  الأمريكية 

اأن  املحتمل  من  والتي  ال�صارة  الكيميائية 

تكون �صارة منها يف منتجات التبغ ودخانه 

ح�صب  ت�صنف  م�صرطنة،  مادة   93 على 

�صررها اإىل ما يلي:

مواد م�صرطنة.

مواد �صامة تنف�صًيا.

مواد �صامة للقلب والأوعية الدموية. 

مواد �صامة اإجنابًيا ومنائًيا. 

مواد م�صببة لالإدمان.

احل�صر:  ل  املثال  �صبيل  على  ومنها 

الأفالتوك�صني  الأ�صيتون،  اأ�صيتالديهيد، 

الزرنيخ،  الأمونيا،  1-اأمينونافثالني،  ب1، 

الكربون،  اأك�صيد  اأول  الكادميوم،  البنزين، 

الهيدروجني،  �صيانيد  الفورمالديهايد، 

الفينول،  النيكوتني، نيكل،  النفثالني،  الزئبق، 

التولوين،  و238،   235 اليورانيوم 

املكلورة  الديوك�صينات   ،210 البولونيوم 

تاأثري  وذات  ال�صمية  )�صديدة  الفيورانات    /

ومركبات  الإجنابية(،  ال�صحة  على  عايل 

املختلفة. النيرتو�صامني 

التاأثريات  اإيجاز  ميكن  اأنه  واأو�صح 

ال�صلبية لنبعاثات احرتاق التبغ يف الآتي:

تاأثريها على الهواء:

 تلوث الهواء من خالل الزراعة.

الإنتاج  عملية  خالل  من  الهواء  تلوث   

ال�صناعي.

تلوث الهواء من خالل التدخني.

 تلوث الهواء من خالل حرائق الغابات.

تاأثريها على الغطاء النباتي.

ومبا  نراها  التي  الدخان  جزيئات  اإن 

حتتويه من مواد �صامة مبا فيها القطران هي 

اأن يغطي �صطح الورقة  تلوث ج�صيمي ميكن 

املطلوبة  الغازات  تبادل  مينع  ما  وم�صامها، 

كمية  من  ويقلل  ال�صوئي،  التمثيل  عملية  يف 

الغذاء املتاحة للنبات.

تاأثريها على املياه:

خملفات  بتاأثري  وذلك  املبا�صر:  الأثر 

املياه  م�صادر  على  املختلفة  التبغ  �صناعات 

جراء  من  ي�صيبها  الذي  والتلوث  وجماريها 

املواد ال�صامة الناجتة عن تلك املخلفات.

الأثر غري املبا�صر: الناجت عن عملية تلوث 

تلف  يف  وت�صببه  التبغ  احرتاق  من  الهواء 

احلراري  الحتبا�ض  وعملية  الأوزون  طبقة 

الناجت عنها وقلة الأمطار ومنا�صيبها.

الب�صرية  يهدد  داهم  خطر  هناك  واأخرًيا، 

ويوؤرق م�صجع الكثري من البلدان واملوؤ�ص�صات 

اجلهد  لبذل  ويدفعها  العاملية  واملنظمات 

�صره  واتقاء  ملحاربته  والنفي�ض  والغايل 

وهو  العاملية،  ال�صحة  منظمة  مقدمتها  ويف 

من  لأكرث  يحتويه  مبا  التبغ  تعاطي  جائحة 

ُتعد  مادة   69 منها  كيميائية،  مادة   7000

اأكرث من 1.3  التبغ  بتدخني  م�صرطنة. ويقوم 

بحياة  يودي  ما  العامل،  حول  �صخ�ض  مليار 

اأكرث من 8 ماليني �صخ�ض �صنوًيا، منهم 1.2 

مليون �صخ�ض من جراء التدخني ال�صلبي، كل 

امل�صارعة  يف  دولة   169 من  باأكرث  حدا  ذلك 

للمنظمة  الإطارية  التفاقية  على  بالتوقيع 

بنودها،  وتنفيذ  التبغ  مكافحة  ب�صاأن  العاملية 

 31 يوم  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأفردت  لذا 

اإذ  اليوم،  بهذا  لالحتفال  عام  كل  من  مايو 

ال�صحية،  الأ�صرار  على  ال�صوء  ت�صليط  يتم 

لأ�صرار  والقت�صادية  ال�صلوكية  الجتماعية، 

جميع  يف  �صركاءها  وحتّث  التبغ،  تعاطي 

اأنحاء العامل لالحتفاء به.

 اأ�صارت املقدم فاطمة عمر عبدالغفار مدير اإدارة ال�صوؤون ال�صحية والجتماعية اإىل حر�ص الإدارة على تنفيذ توجيهات 

الفريق اول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية على توفري اأعلى مقومات الرعاية الطبية ملنت�صبي وزارة الداخلية 

واأ�صرهم، اإذ خطونا بجد يف جمال مكافحة التبغ واحلد من انت�صاره وامل�صاعدة على الإقالع عنه بني من�صوبي وزارة الداخلية 

واأ�صرهم خا�صة، واأفراد املجتمع عامة، وذلك من خالل افتتاح عيادة مكافحة التبغ منذ اأغ�صط�ص 2015 كاأول عيادة يف 

اململكة متخ�ص�صة يف هذا املجال خارج منظومة وزارة ال�صحة، وُتعد هذه العيادة رافداًا اأ�صيالاً ي�ُصب يف بحٍر زاخٍر من 

اخلدمات ال�صحية املتنوعة واملتطورة والتي تتبع معايري اجلودة العاملية التي تقدمها الإدارة ملن�صوبي الوزارة واأ�صرهم.

واأو�صحت املقدم فاطمة عمر عبدالغفار اأن عيادة مكافحة التبغ اأ�ص�صت للو�صول اإىل بيئة عمل خ�صراء خالية من التبغ، 

من خالل الرتكيز على التعريف باأ�صرار التعاطي وفوائد الإقالع، با�صتخدام الأ�صاليب العلمية احلديثة لتحقيق اأعلى معدلت 

النجاح، ولذلك جهزت العيادة باأحدث الأجهزة والربامج امل�صاعدة على الإقالع وزودت بكل الو�صائل املعينة على ذلك، بهدف 

الو�صول اإىل وزارة خالية من التبغ وذلك بتقليل عدد املدخنني، ورفع درجة الوعي باأخطار تعاطي التبغ باأنواعه املختلفة 

وباأخطار التدخني ال�صلبي والتدخني الإلكرتوين، اإ�صافة اإىل م�صاعدة متعاطي التبغ على الإقالع وت�صجيعهم على ال�صتمرارية 

يف ذلك ملا له من دور يف تقليل ن�صبة الأمرا�ص املرتبطة بتعاطي التبغ وتقليل تكلفتها القت�صادية.
الدكتور �صالح عبدالوهاب املقدم فاطمة عمر عبدالرحيم

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12223/pdf/INAF_20220925013258294.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/979937/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اهلل  ب�إذن  طبيعته�  اإىل  احلي�ة  ع�دت  قد  ه�   

�سبح�نه وتع�ىل، وع�د اأبن�وؤن� وبن�تن� اإىل مدرا�سهم 

درا�سي  بع�م  م�ستب�سرين  وج�مع�تهم،  ومع�هدهم 

فيه  ير�سمون  والع�فية،  ال�سحة  معه  يحمل  جديد 

اأحالمهم واآم�لهم مل�ستقبل م�سرق ي�أملونه ب�إذن اهلل.

نومهم وهم فرحون  ال�سغ�ر من  ا�ستيقظ  فقد   

اأروقة  يف  ال�سغرية  اأقدامهم  ي�سعون  يوم  ب�أول 

مدار�سهم، �سواء من الطلبة امل�ستجدين او من الطلبة 

الذين ق�سوا م� يقرب من الع�مني ون�سف يف املن�زل، 

م�س�هدين اأجهزتهم لتلقي العلم، وهم يف بداية �سن 

التعليم.

 ف�لكل �سعيد بهذا الع�م وحتى الأبن�ء والبن�ت 

الذين ق�سوا عدًدا من �سنوات درا�ستهم يف املدر�سة، 

املب��سر  التعليم  وعن  املدر�سة  عن  النقط�ع  فهذا 

جعلهم ي�سعرون ب�لفرح لرغبتهم يف التوا�سل مع 

زمالئهم، يف التع�مل مع معلميهم، ويف التف�عل مع 

ل�ستكم�ل  خ�س�ست  التي  املدر�سة  اإمك�ن�ت  جميع 

تكوين  يف  كبري  دور  له�  والتي  وتعلمهم  تعليمهم 

�سخ�سيتهم، و�سقل مواهبهم وقدراتهم.

اأمورهم  اأولي�ء  التي تغمر  الفرحة   كذلك هن�ك 

�س�ملون،  وهم  تعليمهم  مراكز  اإىل  اأبن�ئهم  بعودة 

يف  والتفوق  ب�لنج�ح  مكلالً  ع�ًم�  لهم  ويرجون 

وال�سحية  والثق�فية  العلمية  املج�لت  خمتلف 

والجتم�عية والنف�سية.

 ف�جلميع كم� اأ�سلفت �س�بًق� �سعداء بعودة احلي�ة 

اإىل طبيعته�، مودعني ب�إذن اهلل الوب�ء، و�س�ئلني اهلل 

ويحفظ  ويرع�هم  اأبن�ئهم  يحفظ  اأن  العظيم  العلي 

جمتمعهم ومملكتهم الغ�لية يف ظل جاللة امللك حمد 

البحرين  مملكة  ملك  املعظم  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

�س�حب  من  وبدعم  اهلل،  حفظه  نه�سته�،  وراعي 

اآل خليفة ويل  الأمري �سلم�ن بن حمد  امللكي  ال�سمو 

اهلل،  حفظه  املوقر،  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

واأدام على مملكتن� الغ�لية اخلري والأمن والأم�ن.

لولوة علي الرميحي 

رئي�سة جمعية املنطلق الن�سائية
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طلبة امل�سائي: ننا�سد 

حتويلنا اإىل التعليم عن ُبعد

ب�ملدار�س،  امل�س�ئية  الفرتة  طلبة  من  جمموعة  نحن 

اآل  حمد  بن  �سلم�ن  الأمري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  نن��سد 

اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

 � ورع�ه، مل�س�عدتن� يف ا�ستكم�ل درا�ستن� عن ُبعد، خ�سو�سً

النوب�ت  بنظ�م  العمل  منه  يتطلب  وبع�سن�  موظفون  اأنن� 

يجعل  م�  وهذا  الأ�سرية،  لرتب�ط�تن�  اإ�س�فة  »ال�سفت�ت«، 

من عملية التعليم اأكرث �سعوبة، ونحن نرغب يف ا�ستكم�ل 

درا�ستن� حتى التخّرج.

البيانات لدى املحرر

عوًدا حميًدا.. وحتية لكل معلم �ساحب روؤية تعليمية

خالل  من  �س�هدت  اأي�م  منذ 

قن�ة  -وهي   )TED( املف�سلة  من�ستي 

واملب�درات  الأفك�ر  لدعم  متخ�س�سة 

يتحدث  وهو  امل�س�ركني  اأحد  املتعددة- 

مدر�سة  يف  اخل�م�س  ال�سف  طالب  عن 

بولية  ت�كوم�  مدينة  البتدائية يف  بوز 

وا�سنطن الأمريكية، وهم يق�سون ع�مهم 

كوكب  ل�ستعم�ر  يخططون  الدرا�سي 

الأجي�ل  على  للحف�ظ  �سنتوري(  )األف� 

هن�ك،  جديدة  ح�س�رة  وبدء  الق�دمة 

اإىل  الرحلة  اأن  تخيلهم  خالل  من  وذلك 

رحلة  �ستكون  �سنتوري(  )األف�  كوكب 

طويلة عرب مركبة متعددة الأجي�ل، ول 

�سك اأن مثل هذه امل�س�ريع تبداأ يف الع�دة 

ميكن  كيف  مثل:  توجيهية  ب�أ�سئلة 

مركبة  الأجي�ل يف  حي�ة  على  املح�فظة 

الطالب يف خو�س  يبداأ  ف�س�ئية؟ وهن� 

النق��س�ت الأولية عن كيفية حتكمهم يف 

املركبة وامتالك الأ�س��سي�ت على متنه�، 

وت�أمني الأمن وال�ستقرار بطريقة ع�دلة 

املركبة  منت  على  الأجي�ل  حي�ة  ت�سمن 

املطلوبة  الأدوار  وحتديد  الف�س�ئية، 

ن�س�ط  لإن�س�ء  به  �سيقومون  الذي  وم� 

جمتمعي، بينم� املعلم بدوره ي�سرح لهم 

كيفية عي�س املواطنني الأمريكيني الأوائل 

اأي  يف  اللوج�ستية  اخلدم�ت  ومقوم�ت 

من  اأخرى  جمموعة  جتد  كم�  جمتمع، 

الطالب ي�ستخدمون مه�راتهم الري��سية 

مركبتهم  لأجل  الإن�س�ن  قدرة  حل�س�ب 

اأي�س�ً جمموعة  الف�س�ئية، و�سوف جتد 

تقوم  املعلم  اإ�سراف  التالميذ وحتت  من 

النزول على الكوكب  ب�لتخطيط مل� بعد 

املنطقة  جغرافية  ويتدار�سون  املذكور 

اقرتاح  مع  به�  للعي�س  ت�أهيله�  املزمع 

للحي�ة  وال�سروري�ت  اللوازم  بع�س 

تزور  وعندم�  الكوكب.  هذا  اأر�س  على 

الطالب بعد اأ�سبوع اأو اأكرث، قد جتد هن�ك 

اإليهم  يتحدث  زائًرا   � اأو خمت�سً مهند�ًس� 

مراحل  من  مرحلة  كل  موا�سف�ت  عن 

امل�سروع اأو مكون�ته، اأو قد يكون ال�سف 

التالميذ يف متحف  ف�رًغ� ب�سبب وجود 

مركب�ت  على  يجل�سون  مثالً  الطريان 

بزي�رة  يقومون  اأو  حقيقية  ف�س�ئية 

وال�سحية  ال�سن�عية  املن�س�آت  بع�س 

اله�مة  ال�سرورية  املن�س�آت  من  وغريه� 

ويتعلمون كيف تعمل ودوره� يف دفع 

املحتوى  جلب  اإن  اإذ  التنمية،  عجلة 

التالميذ  ي�س�عد  التعليم  اإىل  احلقيقي 

اأفك�ر  واإنت�ج  ب�ملعلومة  الحتف�ظ  يف 

جديدة.

العمل  اأ�س�بيع يف  عدة  م�سي  وبعد 

 � على م�سروعهم، واإعط�ء بع�سهم بع�سً

بدقة،  ذلك  وعمل  داعمة  راجعة  تغذية 

وهو  الكبري  لليوم  التالميذ  ي�ستعد 

معر�س التعلم، اإذ يح�سره مئ�ت الن��س 

الطالب  اآب�ء  فيهم  مبن  املجتمع  من 

عرو�س  مل�س�هدة  وذلك  وع�ئالتهم، 

مالب�س  ارتدوا  الذين  التالميذ  اأعم�ل 

واملعلمون  املن��سبة،  بهذه  خ��سة 

بدورهم ي�سعرون ب�لفخر ويدركون كم 

اأ�سبح تالمذتهم مبخيالتهم ذات الع�سر 

�سنوات متقدمون يف رحلتهم التعليمية، 

يف حني ي�سعر التالميذ ب�لإجن�ز والكثري 

من الثقة.

على  الق�ئم  التعلم  اأّن  �سك  ل 

واحدة  التخ�س�س�ت  متعددة  امل�س�ريع 

يف  والف�علة  الع�دلة  الطرق  اأكرث  من 

مه�رات  تنمي  الطريقة  فهذه  التدري�س؛ 

التفكري الن�قد املتقدم ومه�رات التوا�سل 

املعلم  متّكن  كم�  والت�أثري،  والتف�عل 

�س�حب الروؤية التعليمية من فهم طريقة 

التعديالت  وو�سع  ط�لب  كل  تعلّم 

النت�ئج،  على  الق�ئمة  ال�سرورية 

الطالب على  من خالله� يح�سل  واأي�س�ً 

فر�سة لتحقيق اأهدافهم مع متكينهم من 

اكت�س�ف م�هيتهم كمتعلمني.

الع�م  بدء  ومبن��سبة  وخت�ًم�، 

املدار�س،  اإىل  اأبن�ئن�  وعودة  الدرا�سي 

نرفع اأ�سمى اآي�ت ال�سكر وعظيم المتن�ن 

ملك  اجلاللة  �س�حب  ح�سرة  مق�م  اإىل 

على  ورع�ه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

توجيه�ت جاللته بتعزيز واإثراء امل�سرية 

التعليمية وموا�سلة الرتق�ء مبخرج�ت 

التعليم، واإىل �س�حب ال�سمو امللكي ويل 

حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

املتوا�سلني  والرع�ية  الدعم  على  اهلل، 

التي  التعليمية  والربامج  للمب�درات 

كم�  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تنفذه� 

الع�ملني  جميع  يبذله  م�  ع�لًي�  نقدر 

التعليمية  والهيئتني  التعليم  قط�ع  يف 

والإدارية ب�ملدار�س احلكومية واخل��سة 

من جهود وطنية خمل�سة نحو الإجن�ز 

املت�سلح  امل�ستقبل  جيل  لبن�ء  والتميز 

�ستتحقق  بهم�  اللذين  واملعرفة  ب�لعلم 

مع  الغ�لية..  ململكتن�  املرجوة  الأهداف 

مليء  درا�سي  بع�م  للجميع  متني�تن� 

ب�لإجن�زات والعط�ء.

توفيق حممد ال�سباعي

باحث يف املوارد الب�سرية وحتليل الأعمال

توفيق ال�سباعي

كلمة 

مبنا�سبة 

العام 

الدرا�سي 

اجلديد 

لولوة الرميحي

زوجتي ت�سّررت كبدها.. والأطّباء اأوقفوا عالجها ب�سبب العنوان!

مبر�س  زوجتي  اأ�سيبت  بحريني  مواطن  اأن� 

ال�سرط�ن ومت عالجه� مب�ست�سفى امللك حمد اجل�معي، 

اأن  ات�سح  الإ�سع�عي  العالج  اإعط�وؤه�  مت  اأن  وبعد 

الإ�سع�عي،  العالج  نتيجة  بتلف  اأُ�سيبت  قد  كبده� 

ومت  ب�مل�ست�سفى  العالج  واأوقفوا  الأطب�ء  واجتمع 

الطبي،  ال�سلم�نية  مبجمع  للعالج  زوجتي  حتويل 

مرّبرين ذلك ب�سبب عنوان �سكنن�، فمن غري املنطقي 

اإىل  نقله�  ثم  ومن  مب�ست�سفى  عالجية  خطة  بدء 

اخلط�أ  اأن  العلم  مع  عنوان!  وال�سبب  اآخر  م�ست�سفى 

ح�سل يف امل�ست�سفى الأول. 

امللكي  ال�سمو  �س�حب  اأن��سد  املنرب  هذا  من  واأن� 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلم�ن  الأمري 

اأوامره  لإ�سدار  ورع�ه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

لتتمّكن زوجتي من ا�ستكم�ل عالجه� واحل�سول على 

الرع�ية الطبية الالزمة.

البيانات لدى املحرر

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي ترّد على 

»موظفو التاأمينات الجتماعية ي�ستخدمون نظامني خمتلفني«

ب�لإ�س�رة اإىل املو�سوع املن�سور يف �سحيفة 

ال�س�در   )12206( رقم  العدد  »الأي�م« 

 ،2022 �سبتمرب   8 املوافق  اخلمي�س  يوم 

الجتم�عية  الت�أمين�ت  »موظفو  عنوان  حتت 

الهيئة  تود  خمتلفني«،  نظ�مني  ي�ستخدمون 

الع�مة للت�أمني الجتم�عي تو�سيح الآتي:

الطلب�ت  اعتم�ده�  الهيئة  توؤكد  اأولً: 

على  عليهم  املوؤّمن  من  املقدمة  الر�سمية 

املوقع  خالل  من  اأو  لذلك  املعدة  ال�ستم�رات 

تت�سمنه  م�  على  وبن�ًء  للهيئة،  الإلكرتوين 

اإعداد الرد من قبل الق�سم املعني  الطلب�ت يتم 

ب�لهيئة وفق البي�ن�ت اخل��سة ب�ملوؤّمن عليهم 

التق�عدية  ال�ست�س�رات  عدا  الق�نون،  واأحك�م 

اأثن�ء  يف  عليهم  للموؤّمن  الهيئة  تقدمه�  التي 

املن��سبة  القرارات  لتخ�ذ  ملقراته�  زي�رتهم 

ب�س�أن اأو�س�عهم التق�عدية.

بت�ريخ  عليه�  املوؤّمن  تقدمت  ث�نًي�: 

ل�سراء  كت�بي  بطلب  للهيئة   2022   /7   /17

ت�ريخ  فيه  حددت  �سهًرا،   )121( مدة 

 ،2031   /3   /31 ليكون  الفرتا�سي  تق�عده� 

لحت�س�ب  املعني  للق�سم  الطلب  حتويل  ومت 

التكلفة وفق اأحك�م الق�نون، اإذ تبنّي اأنه �سبق 

واحدة  دفعة  م�ستحق�ته�  �سرف  للمذكورة 

اأن ل  الق�نون ن�س على  اإن  خم�س مرات، واإذ 

ال�س�بقة  يقل املبلغ املطلوب ل�سم مدة اخلدمة 

املك�ف�أة  مبلغ  عن  الت�أمني  يف  ال�سرتاك  على 

رف للموؤّمن عليه دفعة واحدة، طبًق�  الذي �سُ

الجتم�عي،  والت�أمني  التق�عد  قوانني  من  لأي 

من  �سنوًي�   )%5( بواقع  ف�ئدة  اإليه  م�س�ًف� 

طلب  تقدمي  ت�ريخ  اإىل  املك�ف�أة  �سرف  ت�ريخ 

الواردة يف طلب  املعطي�ت  على  وبن�ًء  ال�سم، 

املدة  �سراء  تكلفة  احت�س�ب  مت  فقد  املذكورة، 

للموؤّمن عليه�.

وعليه، توؤكد الهيئة التزامه� الت�م بتطبيق 

الأخت  َرِغبت  ح�ل  ويف  الق�نون،  اأحك�م 

الف��سلة يف تعديل املدد املطلوب �سّمه� واإع�دة 

ف�إنه  جديدة،  معطي�ت  وفق  التكلفة  احت�س�ب 

ميكنه� ذلك من خالل تقدمي طلب ر�سمي لدى 

عرب  اأو  الهيئة  خدم�ت  لتقدمي  مركز  اأقرب 

على  امل�سرتكني  خلدم�ت  الإلكرتوين  املركز 

موقع الهيئة )sio.gov.bh(، وتف�سلوا بقبول 

خ�ل�س التحية.

العالقات العامة

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي

ابني امل�ساب بالتوّحد يحتاج

 ل�سكن مالئم.. تعليم ومتابعة طبية

اأن� مواطن بحريني وابني م�س�ب ب�لتوحد وهو من مواليد الع�م 2015، وهو 

غري ق�در على احلديث اأو التعبري عن م�س�عره، كم� اأنه ع�سبي للغ�ية واأ�سبح 

ب�ملدار�س  ت�سجيله  ح�ولت  اإنني  اإذ  فيه،  مير  الذي  الفراغ  نتيجة  نف�سه  ي�سر 

احلكومية ولكن مل يتم قبوله يف اأي مدر�سة، وعند توا�سلن� مع وزارة الرتبية 

املدار�س  كلفة  حتمل  ا�ستطيع  ل  واأن�  النتظ�ر،  علين�  اأن  يخربونن�  والتعليم 

اخل��سة التي قد ت�سل اأق�س�طه� اإىل 400 دين�ر، كم� اأنن� ن�سكن يف �سقة �سغرية 

ونتيجة �سراخه امل�ستمر اأ�سبح اجلريان ي�ستكون منه وهم ل يعلمون اأن �سراخه 

الطريقة الوحيدة للتعبري عم� بداخله، فال يوجد م�ست�سفى يت�بع ح�لته وال�سقة 

التي اأ�سكنه� دائًم� م� يت�سلل منه� واأخرج للبحث عنه ف�ألق�ه يف ال�س�رع، واأن� من 

هذا املنرب اأن��سد �س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اأجواء  يف  ابني  تربية  من  لأمتكن  مل�س�عدتي  ورع�ه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  رئي�س 

�سحية، ف�بني يحت�ج مل�س�ح�ت وا�سعة للعب، واأن� اأن��سد الت�سريع مبنحي وحدة 

�سكنية، واأن��سد اإدراجه ب�ملدار�س احلكومية حتى ل يكون مت�أخًرا يف التح�سيل 

الدرا�سي، مع �سرورة ح�سوله على املت�بعة الطبية الالزمة.

البيانات لدى املحرر

�سركة ات�سالت تلزمني بدفع 

فاتورة ملوا�سفات مل اأطلبها!

ات�س�ل  �سركة  عمالء  واأحد  بحريني  مواطن  اأن� 

بحرينية، قمت بطلب ه�تف مع رقم ع�دي من خالل 

العقد  اإر�س�ل  عند  ولكن  لل�سركة،  الإلكرتوين  املوقع 

يل مت تخ�سي�س رقم »بالتينيوم« مع عقد ملدة ع�مني 

 100 بقيمة  اآخر  ومبلغ  دين�ر   400 مبلغ  وحتّمل 

اأح�سل  مل  عديدة  مرات  لهم  مراجعتي  وعند  دين�ر، 

على حّل، ويف اإحدى املرات �سمعت املوظف يتحدث مع 

م�سوؤوله الذي ق�ل: »اإذا م� يبي خله يروح ي�ستكي«، 

اأن��سد املعنّيني لتخلي�سي من هذه  واأن� من هذا املنرب 

اأنني مل   � اأ�ستطيع حتّمله�، خ�سو�سً التي ل  الف�تورة 

النوع، فكل م� طلبته رقم ع�دي،  اأطلب رقًم� من هذا 

والق�نون  الت�س�لت  هيئة  قوانني  يخ�لف  الأمر  فهذا 

املدين ململكة البحرين.

البيانات لدى املحرر
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برعاية �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة

ختام املوؤمتر الد�يل للذكاء اال�شطناعي بتكرمي جمموعة من الر�ؤ�شاء التنفيذيني

 THE WORLD( اختتم امل�ؤمتر الدويل

SUMMIT 200 CIO( اأعماله برعاية �صم� 
ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة، النائب الأول 

والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

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

الأوملبية البحرينية.

بن  �صلمان  ال�صيخ  �صم�  امل�ؤمتر  ح�صر 

العامة  الهيئة  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  حممد 

ع�صكر  عبدالرحمن  والدكت�ر  للريا�صة، 

للريا�صة،  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

وعدد من الروؤ�صاء التنفيذين وممثلني اجلهات 

الداعمة.

كما احتفى امل�ؤمتر مبجم�عة من الروؤ�صاء 

التكن�ل�جي  لالبتكار  الداعمني  التنفيذيني 

لتقنية  التنفيذيني  املدراء  من  وجمم�عة 

املعل�مات، حيث مت تكرمي 16 رئي�صاً تنفيذياً 

الداعمني  والعامة،  اخلا�صة  امل�ؤ�ص�صات  من 

التكن�ل�جيا  قطاع  يف  ال�صطناعي  للذكاء 

وتقنية املعل�مات.

اجلل�صات  من  جمم�عة  امل�ؤمتر  وا�صتمل 

ال�صطناعي  الذكاء  جمال  يف  احل�ارية 

ملتحدثني  فقرات  مع  الرقمي  والتح�ل 

وتقنيات  تكن�ل�جيا  جمال  يف  متخ�ص�صني 

ال�صيرباين  والأمن  وامل�صريف  املايل  القطاع 

وعل�م امل�صتقبل، كما تخلل امل�ؤمتر م��ص�عات 

ح�ل بل�ك�صني والاأمن ال�صيرباين على م�صاحة 

جيدة من احل�ارات والنقا�صات.

حاجي،  جا�صم  الدكت�ر  عرب  جانبه  ومن 

ال�صطناعي  للذكاء  العاملية  املجم�عة  رئي�س 

�صكره  عن  للم�ؤمتر،  املنظمة  اللجنة  ورئي�س 

وتقديره ل�صم� ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

على رعايته الكرمية للم�ؤمتر ودعمه املت�ا�صل 

ال�صطناعي،  الذكاء  وت�ظيف  لالبتكار 

للمرة  حتت�صن  البحرين  مملكة  باأن  م��صًحا 

حدث  اأكرب  يعد  الذي  امل�ؤمتر  هذا  ال�صابعة 

انخرط�ا  تنفيذيني  روؤ�صاء  لتكرمي  عاملي 

بفاعلية واإتقان لتط�ير ا�صرتاتيجيتهم للعمل 

بت�ظيف التقنيات والذكاء ال�صطناعي.

ت�شوير: عبدعلي قربان

معهد االأمل للرتبية اخلا�شة يحتفي

 باليوم الوطني للمملكة العربية ال�شعودية

الأخ�ة  لأوا�صر  تعزيًزا 

احلبيبة  مملكتنا  بني 

اململكة  الكربى  وال�صقيقة 

وتزامًنا  ال�صع�دية،  العربية 

بالي�م  احتفالتها  مع 

الأمل  معهد  نظم  ال�طني، 

التابع  اخلا�صة  للرتبية 

الطفل  رعاية  جلمعية 

والأم�مة فعالية حتت �صعار 

»هي لنا دار« ت�صمنت اأنا�صيد 

�صعبية  واألعاًبا  وطنية 

من  الفنية  لل�حات  وركًنا 

اأعمال الطلبة وركًنا لالأكالت 

ال�صعبية ال�صع�دية.

م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي �»اخلالدية« يوقعان اتفاقات تعا�ن

البحرين  م�صت�صفى  عقد 

التخ�ص�صي مع جمعية اخلالدية 

وذلك  تعاونياً،  اتفاقاً  ال�صبابية 

املجتمعية  ال�صراكات  �صمن 

والقطاع  اخلا�س  القطاع  بني 

را�صد  اإبراهيم  وبح�ص�ر  الأهلي، 

اخلالدية  جمعية  رئي�س  النامي 

القالف  خليفة  وحممد  ال�صبابية، 

والدكت�ر  اجلمعية،  مدير 

املنتدب  الع�ص�  عرداتي  قا�صم 

التخ�ص�صي،  البحرين  مل�صت�صفى 

العالقات  ق�صم  من  و�صارة 

وت�صمن  بامل�صت�صفى.  العامة 

التخفي�صات  من  عدًدا  التفاق 

جميع  على  واخل�ص�مات 

امل�صت�صفى،  يف  الطبية  اخلدمات 

جمعية  اأع�صاء  تدريب  مع 

مبادرة  واأ�صدقاء  اخلالدية 

التنظيم  يف  اجلمعية  اأ�صدقاء 

تاأهلهم  والتي  والطبي،  الإداري 

القطاعات  �ص�ق  يف  للدخ�ل 

اخلا�صة.

واأكد را�صد على اأن القطاعات 

يف  الأول  الداعم  هي  اخلا�صة 

وال�صبابية  الأهلية  املنظمات 

ل�صاحب  الزاهر  العهد  ظل  يف 

بن  حمد  املعظم  امللك  اجلاللة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

ال�صم�  �صاحب  ومتابعة  املفدى، 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س  العهد  خليفة ويل 

اهتماًما  ي�ليان  اللذين  ال�زراء، 

للقطاع  م�صتمًرا  ودعًما  كبرًيا 

ال�صبابي يف مملكة البحرين.

دار ح�شانة ماجد الزياين التابعة جلمعية رعاية

الطفل �االأمومة حتتفل باليوم الوطني ال�شعودي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12223/pdf/INAF_20220925013258294.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/979944/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/979939/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اهلل  ب�إذن  طبيعته�  اإىل  احلي�ة  ع�دت  قد  ه�   

�سبح�نه وتع�ىل، وع�د اأبن�وؤن� وبن�تن� اإىل مدرا�سهم 

درا�سي  بع�م  م�ستب�سرين  وج�مع�تهم،  ومع�هدهم 

فيه  ير�سمون  والع�فية،  ال�سحة  معه  يحمل  جديد 

اأحالمهم واآم�لهم مل�ستقبل م�سرق ي�أملونه ب�إذن اهلل.

نومهم وهم فرحون  ال�سغ�ر من  ا�ستيقظ  فقد   

اأروقة  يف  ال�سغرية  اأقدامهم  ي�سعون  يوم  ب�أول 

مدار�سهم، �سواء من الطلبة امل�ستجدين او من الطلبة 

الذين ق�سوا م� يقرب من الع�مني ون�سف يف املن�زل، 

م�س�هدين اأجهزتهم لتلقي العلم، وهم يف بداية �سن 

التعليم.

 ف�لكل �سعيد بهذا الع�م وحتى الأبن�ء والبن�ت 

الذين ق�سوا عدًدا من �سنوات درا�ستهم يف املدر�سة، 

املب��سر  التعليم  وعن  املدر�سة  عن  النقط�ع  فهذا 

جعلهم ي�سعرون ب�لفرح لرغبتهم يف التوا�سل مع 

زمالئهم، يف التع�مل مع معلميهم، ويف التف�عل مع 

ل�ستكم�ل  خ�س�ست  التي  املدر�سة  اإمك�ن�ت  جميع 

تكوين  يف  كبري  دور  له�  والتي  وتعلمهم  تعليمهم 

�سخ�سيتهم، و�سقل مواهبهم وقدراتهم.

اأمورهم  اأولي�ء  التي تغمر  الفرحة   كذلك هن�ك 

�س�ملون،  وهم  تعليمهم  مراكز  اإىل  اأبن�ئهم  بعودة 

يف  والتفوق  ب�لنج�ح  مكلالً  ع�ًم�  لهم  ويرجون 

وال�سحية  والثق�فية  العلمية  املج�لت  خمتلف 

والجتم�عية والنف�سية.

 ف�جلميع كم� اأ�سلفت �س�بًق� �سعداء بعودة احلي�ة 

اإىل طبيعته�، مودعني ب�إذن اهلل الوب�ء، و�س�ئلني اهلل 

ويحفظ  ويرع�هم  اأبن�ئهم  يحفظ  اأن  العظيم  العلي 

جمتمعهم ومملكتهم الغ�لية يف ظل جاللة امللك حمد 

البحرين  مملكة  ملك  املعظم  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

�س�حب  من  وبدعم  اهلل،  حفظه  نه�سته�،  وراعي 

اآل خليفة ويل  الأمري �سلم�ن بن حمد  امللكي  ال�سمو 

اهلل،  حفظه  املوقر،  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

واأدام على مملكتن� الغ�لية اخلري والأمن والأم�ن.

لولوة علي الرميحي 

رئي�سة جمعية املنطلق الن�سائية
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طلبة امل�سائي: ننا�سد 

حتويلنا اإىل التعليم عن ُبعد

ب�ملدار�س،  امل�س�ئية  الفرتة  طلبة  من  جمموعة  نحن 

اآل  حمد  بن  �سلم�ن  الأمري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  نن��سد 

اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

 � ورع�ه، مل�س�عدتن� يف ا�ستكم�ل درا�ستن� عن ُبعد، خ�سو�سً

النوب�ت  بنظ�م  العمل  منه  يتطلب  وبع�سن�  موظفون  اأنن� 

يجعل  م�  وهذا  الأ�سرية،  لرتب�ط�تن�  اإ�س�فة  »ال�سفت�ت«، 

من عملية التعليم اأكرث �سعوبة، ونحن نرغب يف ا�ستكم�ل 

درا�ستن� حتى التخّرج.

البيانات لدى املحرر

عوًدا حميًدا.. وحتية لكل معلم �ساحب روؤية تعليمية

خالل  من  �س�هدت  اأي�م  منذ 

قن�ة  -وهي   )TED( املف�سلة  من�ستي 

واملب�درات  الأفك�ر  لدعم  متخ�س�سة 

يتحدث  وهو  امل�س�ركني  اأحد  املتعددة- 

مدر�سة  يف  اخل�م�س  ال�سف  طالب  عن 

بولية  ت�كوم�  مدينة  البتدائية يف  بوز 

وا�سنطن الأمريكية، وهم يق�سون ع�مهم 

كوكب  ل�ستعم�ر  يخططون  الدرا�سي 

الأجي�ل  على  للحف�ظ  �سنتوري(  )األف� 

هن�ك،  جديدة  ح�س�رة  وبدء  الق�دمة 

اإىل  الرحلة  اأن  تخيلهم  خالل  من  وذلك 

رحلة  �ستكون  �سنتوري(  )األف�  كوكب 

طويلة عرب مركبة متعددة الأجي�ل، ول 

�سك اأن مثل هذه امل�س�ريع تبداأ يف الع�دة 

ميكن  كيف  مثل:  توجيهية  ب�أ�سئلة 

مركبة  الأجي�ل يف  حي�ة  على  املح�فظة 

الطالب يف خو�س  يبداأ  ف�س�ئية؟ وهن� 

النق��س�ت الأولية عن كيفية حتكمهم يف 

املركبة وامتالك الأ�س��سي�ت على متنه�، 

وت�أمني الأمن وال�ستقرار بطريقة ع�دلة 

املركبة  منت  على  الأجي�ل  حي�ة  ت�سمن 

املطلوبة  الأدوار  وحتديد  الف�س�ئية، 

ن�س�ط  لإن�س�ء  به  �سيقومون  الذي  وم� 

جمتمعي، بينم� املعلم بدوره ي�سرح لهم 

كيفية عي�س املواطنني الأمريكيني الأوائل 

اأي  يف  اللوج�ستية  اخلدم�ت  ومقوم�ت 

من  اأخرى  جمموعة  جتد  كم�  جمتمع، 

الطالب ي�ستخدمون مه�راتهم الري��سية 

مركبتهم  لأجل  الإن�س�ن  قدرة  حل�س�ب 

اأي�س�ً جمموعة  الف�س�ئية، و�سوف جتد 

تقوم  املعلم  اإ�سراف  التالميذ وحتت  من 

النزول على الكوكب  ب�لتخطيط مل� بعد 

املنطقة  جغرافية  ويتدار�سون  املذكور 

اقرتاح  مع  به�  للعي�س  ت�أهيله�  املزمع 

للحي�ة  وال�سروري�ت  اللوازم  بع�س 

تزور  وعندم�  الكوكب.  هذا  اأر�س  على 

الطالب بعد اأ�سبوع اأو اأكرث، قد جتد هن�ك 

اإليهم  يتحدث  زائًرا   � اأو خمت�سً مهند�ًس� 

مراحل  من  مرحلة  كل  موا�سف�ت  عن 

امل�سروع اأو مكون�ته، اأو قد يكون ال�سف 

التالميذ يف متحف  ف�رًغ� ب�سبب وجود 

مركب�ت  على  يجل�سون  مثالً  الطريان 

بزي�رة  يقومون  اأو  حقيقية  ف�س�ئية 

وال�سحية  ال�سن�عية  املن�س�آت  بع�س 

اله�مة  ال�سرورية  املن�س�آت  من  وغريه� 

ويتعلمون كيف تعمل ودوره� يف دفع 

املحتوى  جلب  اإن  اإذ  التنمية،  عجلة 

التالميذ  ي�س�عد  التعليم  اإىل  احلقيقي 

اأفك�ر  واإنت�ج  ب�ملعلومة  الحتف�ظ  يف 

جديدة.

العمل  اأ�س�بيع يف  عدة  م�سي  وبعد 

 � على م�سروعهم، واإعط�ء بع�سهم بع�سً

بدقة،  ذلك  وعمل  داعمة  راجعة  تغذية 

وهو  الكبري  لليوم  التالميذ  ي�ستعد 

معر�س التعلم، اإذ يح�سره مئ�ت الن��س 

الطالب  اآب�ء  فيهم  مبن  املجتمع  من 

عرو�س  مل�س�هدة  وذلك  وع�ئالتهم، 

مالب�س  ارتدوا  الذين  التالميذ  اأعم�ل 

واملعلمون  املن��سبة،  بهذه  خ��سة 

بدورهم ي�سعرون ب�لفخر ويدركون كم 

اأ�سبح تالمذتهم مبخيالتهم ذات الع�سر 

�سنوات متقدمون يف رحلتهم التعليمية، 

يف حني ي�سعر التالميذ ب�لإجن�ز والكثري 

من الثقة.

على  الق�ئم  التعلم  اأّن  �سك  ل 

واحدة  التخ�س�س�ت  متعددة  امل�س�ريع 

يف  والف�علة  الع�دلة  الطرق  اأكرث  من 

مه�رات  تنمي  الطريقة  فهذه  التدري�س؛ 

التفكري الن�قد املتقدم ومه�رات التوا�سل 

املعلم  متّكن  كم�  والت�أثري،  والتف�عل 

�س�حب الروؤية التعليمية من فهم طريقة 

التعديالت  وو�سع  ط�لب  كل  تعلّم 

النت�ئج،  على  الق�ئمة  ال�سرورية 

الطالب على  من خالله� يح�سل  واأي�س�ً 

فر�سة لتحقيق اأهدافهم مع متكينهم من 

اكت�س�ف م�هيتهم كمتعلمني.

الع�م  بدء  ومبن��سبة  وخت�ًم�، 

املدار�س،  اإىل  اأبن�ئن�  وعودة  الدرا�سي 

نرفع اأ�سمى اآي�ت ال�سكر وعظيم المتن�ن 

ملك  اجلاللة  �س�حب  ح�سرة  مق�م  اإىل 

على  ورع�ه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

توجيه�ت جاللته بتعزيز واإثراء امل�سرية 

التعليمية وموا�سلة الرتق�ء مبخرج�ت 

التعليم، واإىل �س�حب ال�سمو امللكي ويل 

حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

املتوا�سلني  والرع�ية  الدعم  على  اهلل، 

التي  التعليمية  والربامج  للمب�درات 

كم�  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تنفذه� 

الع�ملني  جميع  يبذله  م�  ع�لًي�  نقدر 

التعليمية  والهيئتني  التعليم  قط�ع  يف 

والإدارية ب�ملدار�س احلكومية واخل��سة 

من جهود وطنية خمل�سة نحو الإجن�ز 

املت�سلح  امل�ستقبل  جيل  لبن�ء  والتميز 

�ستتحقق  بهم�  اللذين  واملعرفة  ب�لعلم 

مع  الغ�لية..  ململكتن�  املرجوة  الأهداف 

مليء  درا�سي  بع�م  للجميع  متني�تن� 

ب�لإجن�زات والعط�ء.

توفيق حممد ال�سباعي

باحث يف املوارد الب�سرية وحتليل الأعمال

توفيق ال�سباعي

كلمة 

مبنا�سبة 

العام 

الدرا�سي 

اجلديد 

لولوة الرميحي

زوجتي ت�سّررت كبدها.. والأطّباء اأوقفوا عالجها ب�سبب العنوان!

مبر�س  زوجتي  اأ�سيبت  بحريني  مواطن  اأن� 

ال�سرط�ن ومت عالجه� مب�ست�سفى امللك حمد اجل�معي، 

اأن  ات�سح  الإ�سع�عي  العالج  اإعط�وؤه�  مت  اأن  وبعد 

الإ�سع�عي،  العالج  نتيجة  بتلف  اأُ�سيبت  قد  كبده� 

ومت  ب�مل�ست�سفى  العالج  واأوقفوا  الأطب�ء  واجتمع 

الطبي،  ال�سلم�نية  مبجمع  للعالج  زوجتي  حتويل 

مرّبرين ذلك ب�سبب عنوان �سكنن�، فمن غري املنطقي 

اإىل  نقله�  ثم  ومن  مب�ست�سفى  عالجية  خطة  بدء 

اخلط�أ  اأن  العلم  مع  عنوان!  وال�سبب  اآخر  م�ست�سفى 

ح�سل يف امل�ست�سفى الأول. 

امللكي  ال�سمو  �س�حب  اأن��سد  املنرب  هذا  من  واأن� 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلم�ن  الأمري 

اأوامره  لإ�سدار  ورع�ه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

لتتمّكن زوجتي من ا�ستكم�ل عالجه� واحل�سول على 

الرع�ية الطبية الالزمة.

البيانات لدى املحرر

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي ترّد على 

»موظفو التاأمينات الجتماعية ي�ستخدمون نظامني خمتلفني«

ب�لإ�س�رة اإىل املو�سوع املن�سور يف �سحيفة 

ال�س�در   )12206( رقم  العدد  »الأي�م« 

 ،2022 �سبتمرب   8 املوافق  اخلمي�س  يوم 

الجتم�عية  الت�أمين�ت  »موظفو  عنوان  حتت 

الهيئة  تود  خمتلفني«،  نظ�مني  ي�ستخدمون 

الع�مة للت�أمني الجتم�عي تو�سيح الآتي:

الطلب�ت  اعتم�ده�  الهيئة  توؤكد  اأولً: 

على  عليهم  املوؤّمن  من  املقدمة  الر�سمية 

املوقع  خالل  من  اأو  لذلك  املعدة  ال�ستم�رات 

تت�سمنه  م�  على  وبن�ًء  للهيئة،  الإلكرتوين 

اإعداد الرد من قبل الق�سم املعني  الطلب�ت يتم 

ب�لهيئة وفق البي�ن�ت اخل��سة ب�ملوؤّمن عليهم 

التق�عدية  ال�ست�س�رات  عدا  الق�نون،  واأحك�م 

اأثن�ء  يف  عليهم  للموؤّمن  الهيئة  تقدمه�  التي 

املن��سبة  القرارات  لتخ�ذ  ملقراته�  زي�رتهم 

ب�س�أن اأو�س�عهم التق�عدية.

بت�ريخ  عليه�  املوؤّمن  تقدمت  ث�نًي�: 

ل�سراء  كت�بي  بطلب  للهيئة   2022   /7   /17

ت�ريخ  فيه  حددت  �سهًرا،   )121( مدة 

 ،2031   /3   /31 ليكون  الفرتا�سي  تق�عده� 

لحت�س�ب  املعني  للق�سم  الطلب  حتويل  ومت 

التكلفة وفق اأحك�م الق�نون، اإذ تبنّي اأنه �سبق 

واحدة  دفعة  م�ستحق�ته�  �سرف  للمذكورة 

اأن ل  الق�نون ن�س على  اإن  خم�س مرات، واإذ 

ال�س�بقة  يقل املبلغ املطلوب ل�سم مدة اخلدمة 

املك�ف�أة  مبلغ  عن  الت�أمني  يف  ال�سرتاك  على 

رف للموؤّمن عليه دفعة واحدة، طبًق�  الذي �سُ

الجتم�عي،  والت�أمني  التق�عد  قوانني  من  لأي 

من  �سنوًي�   )%5( بواقع  ف�ئدة  اإليه  م�س�ًف� 

طلب  تقدمي  ت�ريخ  اإىل  املك�ف�أة  �سرف  ت�ريخ 

الواردة يف طلب  املعطي�ت  على  وبن�ًء  ال�سم، 

املدة  �سراء  تكلفة  احت�س�ب  مت  فقد  املذكورة، 

للموؤّمن عليه�.

وعليه، توؤكد الهيئة التزامه� الت�م بتطبيق 

الأخت  َرِغبت  ح�ل  ويف  الق�نون،  اأحك�م 

الف��سلة يف تعديل املدد املطلوب �سّمه� واإع�دة 

ف�إنه  جديدة،  معطي�ت  وفق  التكلفة  احت�س�ب 

ميكنه� ذلك من خالل تقدمي طلب ر�سمي لدى 

عرب  اأو  الهيئة  خدم�ت  لتقدمي  مركز  اأقرب 

على  امل�سرتكني  خلدم�ت  الإلكرتوين  املركز 

موقع الهيئة )sio.gov.bh(، وتف�سلوا بقبول 

خ�ل�س التحية.

العالقات العامة

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي

ابني امل�ساب بالتوّحد يحتاج

 ل�سكن مالئم.. تعليم ومتابعة طبية

اأن� مواطن بحريني وابني م�س�ب ب�لتوحد وهو من مواليد الع�م 2015، وهو 

غري ق�در على احلديث اأو التعبري عن م�س�عره، كم� اأنه ع�سبي للغ�ية واأ�سبح 

ب�ملدار�س  ت�سجيله  ح�ولت  اإنني  اإذ  فيه،  مير  الذي  الفراغ  نتيجة  نف�سه  ي�سر 

احلكومية ولكن مل يتم قبوله يف اأي مدر�سة، وعند توا�سلن� مع وزارة الرتبية 

املدار�س  كلفة  حتمل  ا�ستطيع  ل  واأن�  النتظ�ر،  علين�  اأن  يخربونن�  والتعليم 

اخل��سة التي قد ت�سل اأق�س�طه� اإىل 400 دين�ر، كم� اأنن� ن�سكن يف �سقة �سغرية 

ونتيجة �سراخه امل�ستمر اأ�سبح اجلريان ي�ستكون منه وهم ل يعلمون اأن �سراخه 

الطريقة الوحيدة للتعبري عم� بداخله، فال يوجد م�ست�سفى يت�بع ح�لته وال�سقة 

التي اأ�سكنه� دائًم� م� يت�سلل منه� واأخرج للبحث عنه ف�ألق�ه يف ال�س�رع، واأن� من 

هذا املنرب اأن��سد �س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اأجواء  يف  ابني  تربية  من  لأمتكن  مل�س�عدتي  ورع�ه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  رئي�س 

�سحية، ف�بني يحت�ج مل�س�ح�ت وا�سعة للعب، واأن� اأن��سد الت�سريع مبنحي وحدة 

�سكنية، واأن��سد اإدراجه ب�ملدار�س احلكومية حتى ل يكون مت�أخًرا يف التح�سيل 

الدرا�سي، مع �سرورة ح�سوله على املت�بعة الطبية الالزمة.

البيانات لدى املحرر

�سركة ات�سالت تلزمني بدفع 

فاتورة ملوا�سفات مل اأطلبها!

ات�س�ل  �سركة  عمالء  واأحد  بحريني  مواطن  اأن� 

بحرينية، قمت بطلب ه�تف مع رقم ع�دي من خالل 

العقد  اإر�س�ل  عند  ولكن  لل�سركة،  الإلكرتوين  املوقع 

يل مت تخ�سي�س رقم »بالتينيوم« مع عقد ملدة ع�مني 

 100 بقيمة  اآخر  ومبلغ  دين�ر   400 مبلغ  وحتّمل 

اأح�سل  مل  عديدة  مرات  لهم  مراجعتي  وعند  دين�ر، 

على حّل، ويف اإحدى املرات �سمعت املوظف يتحدث مع 

م�سوؤوله الذي ق�ل: »اإذا م� يبي خله يروح ي�ستكي«، 

اأن��سد املعنّيني لتخلي�سي من هذه  واأن� من هذا املنرب 

اأنني مل   � اأ�ستطيع حتّمله�، خ�سو�سً التي ل  الف�تورة 

النوع، فكل م� طلبته رقم ع�دي،  اأطلب رقًم� من هذا 

والق�نون  الت�س�لت  هيئة  قوانني  يخ�لف  الأمر  فهذا 

املدين ململكة البحرين.

البيانات لدى املحرر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12223/pdf/INAF_20220925013258294.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/979947/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 ضبط 3 آسيويات 
يتسولن في الجنوبية

أكد نائب رئيس األمن العام اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد 
آل خليف��ة، أن ش��رطة خدمة المجتمع، ماضي��ة قدمًا في تكثيف 
حمالتها، بالتعاون مع دار الكرامة لرعاية حاالت التسول التابعة 
ل��وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة، لضبط ح��االت التس��ول، واتخاذ 
اإلج��راءات القانونية حيالها، تطبيقًا لمواد القانون رقم 5 لس��نة 

2007 بشأن مكافحة التسول.
وتمكن��ت دوري��ات ش��رطة خدم��ة المجتم��ع بمديرية ش��رطة 
المحافظة الجنوبية من ضبط 3 ممن يحملن جنس��يات آسيوية، 
أثن��اء قيامهن بالتس��ول في مناط��ق المحافظة، ويج��ري اتخاذ 

اإلجراءات القانونية المقررة، حيالهن.
وأوض��ح أن مديري��ات الش��رطة بالمحافظات، وف��ي إطار تطبيق 
القانون والمس��اهمة ف��ي تعزي��ز الوعي المجتمع��ي لمكافحة 
التس��ول، تتابع جهودها في هذا الشأن عبر حمالت أمنية لضبط 
المتس��ولين. وأش��ار نائب رئيس األمن العام، إل��ى أهمية الدور 
المجتمع��ي في التبليغ عن حاالت التس��ول واالمتناع عن تقديم 

المال لهم أو التعاطي معهم بأي شكل من األشكال.

 الحسن: االستفادة من خبرات 
فرنسا في اإلسعاف وتدريب األطباء

أكد رئي��س األمن الع��ام الفريق طارق الحس��ن، 
أهمية االس��تفادة من خبرات الجانب الفرنس��ي 
في مجال اإلس��عاف وتدريب األطباء والمسعفين، 
مؤكدًا أهمية االستمرار في تحسين تلك الخدمات 
وتأهي��ل الك��وادر البش��رية بالبرام��ج التدريبية 
وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات واالستفادة 
من الخب��رات والتجارب بما يس��هم في رفع األداء 

وتحسين االستجابة.
جاء ذل��ك، أثن��اء اس��تقباله، وفدًا من مؤسس��ة 
المس��اعدة العامة بمستشفيات باريس، بحضور 
الوكيل المس��اعد للموارد البش��رية، حيث أش��اد 
بالتع��اون الوثي��ق مع الجانب الفرنس��ي بش��أن 
تطوير اإلسعاف الوطني وزيادة معدل االستجابة 

للطوارئ الطبية في كافة الظروف والمواقع.
كم��ا ثمن توجيه��ات وزير الداخلي��ة الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، بشأن تنفيذ 
تعزي��ز  إل��ى  الهادف��ة  االس��تراتيجية  الخط��ط 
السالمة العامة للمواطنين والمقيمين، واالرتقاء 
بخدمات اإلس��عاف واالس��تجابة السريعة لحاالت 
الط��وارئ الطبي��ة للمرض��ى والمصابي��ن قب��ل 

الدخول لكافة المستشفيات العامة. وكانت وزارة 
الداخلية وقعت مع المؤسس��ة الفرنسية في عام 

2019، اتفاقية تقديم خدمات في مجال اإلسعاف 
الوطني وخدمة المساعدة الطبية العاجلة.

 تخريج المرحلة الثالثة 
من دورة فريق مكافحة اإلرهاب

ش��هد مس��اعد رئي��س األم��ن الع��ام لش��ؤون 
العمليات والتدريب العميد محمد عبداهلل الحرم، 
ونائب السفير األمريكي ديفيد براونشتاين، حفل 
تخري��ج المرحلة الثالثة من دورة »فريق مكافحة 
اإلرهاب«، والتي نظمتها إدارة التدريب والمركز 
المشترك لمكافحة اإلرهاب بالتعاون مع سفارة 
الواليات المتحدة لدى البحرين، من خالل برنامج 

المس��اعدة على مكافحة اإلرهاب »ATA« التابع 
لوزارة الخارجية األمريكية.

وتضمن��ت ال��دورة والتي ش��ارك فيه��ا عدد من 
الضب��اط ب��وزارة الداخلي��ة، وعدد م��ن القضاة 
ووكالء النيابة العامة محاضرات وتجارب عملية، 

في مجال مكافحة األنشطة اإلرهابية.
وأش��اد مس��اعد رئي��س األم��ن العام لش��ؤون 

االحتراف��ي  بالمس��توى  التدري��ب  و  العملي��ات 
للمش��اركين في الدورة، منوهًا إل��ى أهمية هذه 

الدورات في زيادة الجاهزية وتطوير القدرات.
وق��ام العمي��د محم��د الح��رم ونائ��ب الس��فير 
للمدربي��ن  الش��هادات  بتس��ليم  األمريك��ي 
والمش��اركين والجهات المش��اركة ف��ي الدورة، 

متمنيًا لهم التوفيق.

 »على عينك يا تاجر«.. عمالة أجنبية 
تقيم سوقًا عشوائيًا في الحجيات

محرر الشؤون المحلية «

ش��هد يوم الجمعة الماضي، س��وقًا عش��وائيًا 
ف��ي منطقة الحجيات قرب رام��ز هايبر ماركت، 
نظمته العمال��ة األجنبية، بعد صالة الجمعة، 

واستمر حتى غروب الشمس.

السوق العشوائي الذي حدث في هذه المنطقة 
ألول م��رة، س��بب توافدًا بش��ريًا م��ن العمالة 
األجنبية، لش��راء المعروضات في هذا الس��وق، 
من مالب��س وأحذي��ة، باإلضافة إل��ى الخضار 
والفواك��ه وغيرها من األطعمة والمش��روبات، 
الت��ي تب��اع دون معرف��ة مصدره��ا أو م��دى 

صالحيتها.
ومنذ بداية الس��وق وحتى انتهائه، لم تتحرك 
أي جه��ة رس��مية إلزالته، حيث اس��تمر بعمله 
بش��كل طبيعي، رغم كونه في منطقة يرتادها 
الكثي��ر، نظ��رًا لوقوع��ه ق��رب أس��واق رام��ز، 

والكراجات وورش العمل.

الحسن يبحث مع كلية تخطيط الطوارئ 
البريطانية تطوير منظومة التمارين الوطنية

بح��ث رئي��س األمن الع��ام رئيس 
اللجنة الوطني��ة لمواجهة الكوارث 
خ��الل  الحس��ن،  ط��ارق  الفري��ق 
تخطيط  كلي��ة  ممث��ل  اس��تقباله 
م��ي  ت��وم  البريطاني��ة  الط��وارئ 
وي��ذر، بحضور نائ��ب رئيس األمن 
العام الل��واء الدكتور الش��يخ حمد 
ب��ن محم��د آل خليفة آلي��ة تطوير 
منظوم��ة التماري��ن الوطني��ة بما 
يكف��ل تحقي��ق األه��داف والغايات 
الوطنية ف��ي مج��ال إدارة الطوارئ 

بمراحلها المختلفة.
كم��ا ت��م، مناقش��ة التأك��د م��ن 
جاهزي��ة جميع ال��وزارات وقطاعات 
الوقاي��ة  ف��ي  المختلف��ة  الدول��ة 
وص��واًل  والتخطي��ط  واالس��تعداد 

إل��ى االس��تجابة والتعافي بش��كل 
تكاملي يضمن التطوير المستمر، 

وفق استراتيجية ترتكز في طياتها 
عل��ى عناص��ر التدري��ب والتمارين 

كأحد الركائز في مجال قياس جودة 
األداء وسريان المعلومات والتعاون 
لغ��ة موح��دة  وإيج��اد  المش��ترك 
المطلوب  الحكومي  التكامل  تكفل 
وتضمن اس��تمرارية األعمال وفق 
معايير الجودة والتميز واستش��راف 

المستقبل.
وأك��د رئي��س األمن الع��ام أن هذا 
اللق��اء يأت��ي ف��ي إط��ار توجيهات 
مجل��س  رئي��س  الداخلي��ة  وزي��ر 
الدفاع المدني باالرتقاء بمس��توى 
االس��تعداد والتأهب للطوارئ على 

جميع المستويات.
المس��اعد  الوكيل  اللق��اء،  وحض��ر 
للموارد البشرية، ومدير عام اإلدارة 

العامة للدفاع المدني.

 فريٌق طبي بالسلمانية ينجح 
في إنقاذ مريض بسرطان الحنجرة

تمّكن فريق طبي من قسم األنف واألذن والحنجرة وقسم التخدير 
ف��ي مجم��ع الس��لمانية الطب��ي، بقي��ادة الدكتورة دينا ش��بيب 
االستش��ارية المتخصصة في أمراض الحنجرة واألحبال الصوتية، 
والدكتورة ميلدا خليل استشارية التخدير، من إنقاذ حياة مريض 
بحريني في العقد الس��ادس من العمر كان يعاني ورمًا سرطانيًا 
في الحنجرة، تس��ّبب في انس��داد مجرى التنف��س، وصعوبة في 
البلع، حيث تّم إس��عافه وإج��راء العملية له ف��ورًا، والتي تكّللت 
بالنج��اح، حيث تّم إنقاذ حي��اة المريض في وقت قياس��ي بحمد 
من اهلل وبفضل سرعة استجابة واحترافية ومهارة جميع الطاقم 

الطبي بمجمع السلمانية.
وكان المريض يعاني من تضخم حاد في الورم، ما أدى إلى إغالق 
تام لمجرى التنفس، حتى توّجه إلى قس��م الطوارئ بالسلمانية، 
والذي باش��ر دوره إج��راء الفحوصات الالزمة الت��ي أظهرت وجود 
ورم س��رطاني للحنج��رة واألحب��ال الصوتية، ما تطّل��ب التدخل 
الجراحي العاجل إلجراء عملية س��ريعة ودقيقة شارك فيها فريق 
طبي متكامل ومتخصص في هذا المجال من قس��م األنف واألذن 
والحنج��رة وقس��م التخدي��ر، بالتعاون م��ع األقس��ام األخرى في 
المستش��فى، كالتمريض واألش��عة بأداء متميز وسرعة دقيقة 
اس��تجابة النع��دام األوكس��جين الواصل للرئة، حي��ث تعّد هذه 

العملية من العمليات شديدة الخطورة.
و أّكدت الدكتورة دينا ش��بيب استشارية أولى في مجال التنفس 
والحنج��رة بقس��م األن��ف واألذن والحنجرة في مجمع الس��لمانية 
الطب��ي أن إجراء مثل هذا النوع م��ن العمليات يعكس اإلمكانات 
والمهارات المتميزة لدى الطواقم الطبية في مجمع الس��لمانية 
الطب��ي ومدى التق��دم الذي وصل إليه المجمع ف��ي هذا المجال، 
ويب��رز الجه��ود المس��تمرة لتطوير مس��توى ونوعي��ة الخدمات 
الطبي��ة المقدمة، التي تع��ّزز الثقة بالطبيب البحريني وترّس��خ 
مكانة مملكة البحرين على الخارطة الصحية والسياحة العالجية. 

 لجنة تنفيذ الحوكمة 
بالداخلية تبحث تطبيق 

القواعد على جميع المستويات

بح��ث الوكيل المس��اعد للم��وارد البش��رية رئيس لجن��ة تنفيذ 
الحوكمة ب��وزارة الداخلية العميد عادل عبداهلل أمين، مع المدراء 
العامين، آليات تطبيق الحوكمة، والتي تعنى بتحديد األولويات 
والتخطي��ط االس��تراتيجي واتخ��اذ الق��رارات ووضعه��ا موضع 

التطبيق والمتابعة.
وأكد أن تش��كيل هذه اللجنة، جاء بتوجيه��ات من وزير الداخلية 
الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبد اهلل آل خليفة، لمتابعة تطبيق 
قواع��د الحوكمة عل��ى جميع مس��تويات الوزارة، وجعل مس��يرة 

التطوير والتحديث واقعًا ملموسًا.
وأش��ار رئيس لجنة تنفيذ الحوكمة إلى أنه في إطار سعي الوزارة 
لتس��ريع خط��وات إتمام تنفي��ذ الحوكم��ة، تم تش��كيل 6 فرق 
متخصصة في مجاالت التخطي��ط، اإلدارة، عالقات المتعاملين، 
األداء المؤسسي، االستدامة والرقابة، بهدف تقديم الدعم الالزم 
لكل المس��تويات اإلدارية بالوزارة ومساعدتهم خالل رحلة تنفيذ 

الحوكمة في إداراتهم.
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 ضبط 3 آسيويات 
يتسولن في الجنوبية

أكد نائب رئيس األمن العام اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد 
آل خليف��ة، أن ش��رطة خدمة المجتمع، ماضي��ة قدمًا في تكثيف 
حمالتها، بالتعاون مع دار الكرامة لرعاية حاالت التسول التابعة 
ل��وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة، لضبط ح��االت التس��ول، واتخاذ 
اإلج��راءات القانونية حيالها، تطبيقًا لمواد القانون رقم 5 لس��نة 

2007 بشأن مكافحة التسول.
وتمكن��ت دوري��ات ش��رطة خدم��ة المجتم��ع بمديرية ش��رطة 
المحافظة الجنوبية من ضبط 3 ممن يحملن جنس��يات آسيوية، 
أثن��اء قيامهن بالتس��ول في مناط��ق المحافظة، ويج��ري اتخاذ 

اإلجراءات القانونية المقررة، حيالهن.
وأوض��ح أن مديري��ات الش��رطة بالمحافظات، وف��ي إطار تطبيق 
القانون والمس��اهمة ف��ي تعزي��ز الوعي المجتمع��ي لمكافحة 
التس��ول، تتابع جهودها في هذا الشأن عبر حمالت أمنية لضبط 
المتس��ولين. وأش��ار نائب رئيس األمن العام، إل��ى أهمية الدور 
المجتمع��ي في التبليغ عن حاالت التس��ول واالمتناع عن تقديم 

المال لهم أو التعاطي معهم بأي شكل من األشكال.

 الحسن: االستفادة من خبرات 
فرنسا في اإلسعاف وتدريب األطباء

أكد رئي��س األمن الع��ام الفريق طارق الحس��ن، 
أهمية االس��تفادة من خبرات الجانب الفرنس��ي 
في مجال اإلس��عاف وتدريب األطباء والمسعفين، 
مؤكدًا أهمية االستمرار في تحسين تلك الخدمات 
وتأهي��ل الك��وادر البش��رية بالبرام��ج التدريبية 
وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات واالستفادة 
من الخب��رات والتجارب بما يس��هم في رفع األداء 

وتحسين االستجابة.
جاء ذل��ك، أثن��اء اس��تقباله، وفدًا من مؤسس��ة 
المس��اعدة العامة بمستشفيات باريس، بحضور 
الوكيل المس��اعد للموارد البش��رية، حيث أش��اد 
بالتع��اون الوثي��ق مع الجانب الفرنس��ي بش��أن 
تطوير اإلسعاف الوطني وزيادة معدل االستجابة 

للطوارئ الطبية في كافة الظروف والمواقع.
كم��ا ثمن توجيه��ات وزير الداخلي��ة الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، بشأن تنفيذ 
تعزي��ز  إل��ى  الهادف��ة  االس��تراتيجية  الخط��ط 
السالمة العامة للمواطنين والمقيمين، واالرتقاء 
بخدمات اإلس��عاف واالس��تجابة السريعة لحاالت 
الط��وارئ الطبي��ة للمرض��ى والمصابي��ن قب��ل 

الدخول لكافة المستشفيات العامة. وكانت وزارة 
الداخلية وقعت مع المؤسس��ة الفرنسية في عام 

2019، اتفاقية تقديم خدمات في مجال اإلسعاف 
الوطني وخدمة المساعدة الطبية العاجلة.

 تخريج المرحلة الثالثة 
من دورة فريق مكافحة اإلرهاب

ش��هد مس��اعد رئي��س األم��ن الع��ام لش��ؤون 
العمليات والتدريب العميد محمد عبداهلل الحرم، 
ونائب السفير األمريكي ديفيد براونشتاين، حفل 
تخري��ج المرحلة الثالثة من دورة »فريق مكافحة 
اإلرهاب«، والتي نظمتها إدارة التدريب والمركز 
المشترك لمكافحة اإلرهاب بالتعاون مع سفارة 
الواليات المتحدة لدى البحرين، من خالل برنامج 

المس��اعدة على مكافحة اإلرهاب »ATA« التابع 
لوزارة الخارجية األمريكية.

وتضمن��ت ال��دورة والتي ش��ارك فيه��ا عدد من 
الضب��اط ب��وزارة الداخلي��ة، وعدد م��ن القضاة 
ووكالء النيابة العامة محاضرات وتجارب عملية، 

في مجال مكافحة األنشطة اإلرهابية.
وأش��اد مس��اعد رئي��س األم��ن العام لش��ؤون 

االحتراف��ي  بالمس��توى  التدري��ب  و  العملي��ات 
للمش��اركين في الدورة، منوهًا إل��ى أهمية هذه 

الدورات في زيادة الجاهزية وتطوير القدرات.
وق��ام العمي��د محم��د الح��رم ونائ��ب الس��فير 
للمدربي��ن  الش��هادات  بتس��ليم  األمريك��ي 
والمش��اركين والجهات المش��اركة ف��ي الدورة، 

متمنيًا لهم التوفيق.

 »على عينك يا تاجر«.. عمالة أجنبية 
تقيم سوقًا عشوائيًا في الحجيات

محرر الشؤون المحلية «

ش��هد يوم الجمعة الماضي، س��وقًا عش��وائيًا 
ف��ي منطقة الحجيات قرب رام��ز هايبر ماركت، 
نظمته العمال��ة األجنبية، بعد صالة الجمعة، 

واستمر حتى غروب الشمس.

السوق العشوائي الذي حدث في هذه المنطقة 
ألول م��رة، س��بب توافدًا بش��ريًا م��ن العمالة 
األجنبية، لش��راء المعروضات في هذا الس��وق، 
من مالب��س وأحذي��ة، باإلضافة إل��ى الخضار 
والفواك��ه وغيرها من األطعمة والمش��روبات، 
الت��ي تب��اع دون معرف��ة مصدره��ا أو م��دى 

صالحيتها.
ومنذ بداية الس��وق وحتى انتهائه، لم تتحرك 
أي جه��ة رس��مية إلزالته، حيث اس��تمر بعمله 
بش��كل طبيعي، رغم كونه في منطقة يرتادها 
الكثي��ر، نظ��رًا لوقوع��ه ق��رب أس��واق رام��ز، 

والكراجات وورش العمل.

الحسن يبحث مع كلية تخطيط الطوارئ 
البريطانية تطوير منظومة التمارين الوطنية

بح��ث رئي��س األمن الع��ام رئيس 
اللجنة الوطني��ة لمواجهة الكوارث 
خ��الل  الحس��ن،  ط��ارق  الفري��ق 
تخطيط  كلي��ة  ممث��ل  اس��تقباله 
م��ي  ت��وم  البريطاني��ة  الط��وارئ 
وي��ذر، بحضور نائ��ب رئيس األمن 
العام الل��واء الدكتور الش��يخ حمد 
ب��ن محم��د آل خليفة آلي��ة تطوير 
منظوم��ة التماري��ن الوطني��ة بما 
يكف��ل تحقي��ق األه��داف والغايات 
الوطنية ف��ي مج��ال إدارة الطوارئ 

بمراحلها المختلفة.
كم��ا ت��م، مناقش��ة التأك��د م��ن 
جاهزي��ة جميع ال��وزارات وقطاعات 
الوقاي��ة  ف��ي  المختلف��ة  الدول��ة 
وص��واًل  والتخطي��ط  واالس��تعداد 

إل��ى االس��تجابة والتعافي بش��كل 
تكاملي يضمن التطوير المستمر، 

وفق استراتيجية ترتكز في طياتها 
عل��ى عناص��ر التدري��ب والتمارين 

كأحد الركائز في مجال قياس جودة 
األداء وسريان المعلومات والتعاون 
لغ��ة موح��دة  وإيج��اد  المش��ترك 
المطلوب  الحكومي  التكامل  تكفل 
وتضمن اس��تمرارية األعمال وفق 
معايير الجودة والتميز واستش��راف 

المستقبل.
وأك��د رئي��س األمن الع��ام أن هذا 
اللق��اء يأت��ي ف��ي إط��ار توجيهات 
مجل��س  رئي��س  الداخلي��ة  وزي��ر 
الدفاع المدني باالرتقاء بمس��توى 
االس��تعداد والتأهب للطوارئ على 

جميع المستويات.
المس��اعد  الوكيل  اللق��اء،  وحض��ر 
للموارد البشرية، ومدير عام اإلدارة 

العامة للدفاع المدني.

 فريٌق طبي بالسلمانية ينجح 
في إنقاذ مريض بسرطان الحنجرة

تمّكن فريق طبي من قسم األنف واألذن والحنجرة وقسم التخدير 
ف��ي مجم��ع الس��لمانية الطب��ي، بقي��ادة الدكتورة دينا ش��بيب 
االستش��ارية المتخصصة في أمراض الحنجرة واألحبال الصوتية، 
والدكتورة ميلدا خليل استشارية التخدير، من إنقاذ حياة مريض 
بحريني في العقد الس��ادس من العمر كان يعاني ورمًا سرطانيًا 
في الحنجرة، تس��ّبب في انس��داد مجرى التنف��س، وصعوبة في 
البلع، حيث تّم إس��عافه وإج��راء العملية له ف��ورًا، والتي تكّللت 
بالنج��اح، حيث تّم إنقاذ حي��اة المريض في وقت قياس��ي بحمد 
من اهلل وبفضل سرعة استجابة واحترافية ومهارة جميع الطاقم 

الطبي بمجمع السلمانية.
وكان المريض يعاني من تضخم حاد في الورم، ما أدى إلى إغالق 
تام لمجرى التنفس، حتى توّجه إلى قس��م الطوارئ بالسلمانية، 
والذي باش��ر دوره إج��راء الفحوصات الالزمة الت��ي أظهرت وجود 
ورم س��رطاني للحنج��رة واألحب��ال الصوتية، ما تطّل��ب التدخل 
الجراحي العاجل إلجراء عملية س��ريعة ودقيقة شارك فيها فريق 
طبي متكامل ومتخصص في هذا المجال من قس��م األنف واألذن 
والحنج��رة وقس��م التخدي��ر، بالتعاون م��ع األقس��ام األخرى في 
المستش��فى، كالتمريض واألش��عة بأداء متميز وسرعة دقيقة 
اس��تجابة النع��دام األوكس��جين الواصل للرئة، حي��ث تعّد هذه 

العملية من العمليات شديدة الخطورة.
و أّكدت الدكتورة دينا ش��بيب استشارية أولى في مجال التنفس 
والحنج��رة بقس��م األن��ف واألذن والحنجرة في مجمع الس��لمانية 
الطب��ي أن إجراء مثل هذا النوع م��ن العمليات يعكس اإلمكانات 
والمهارات المتميزة لدى الطواقم الطبية في مجمع الس��لمانية 
الطب��ي ومدى التق��دم الذي وصل إليه المجمع ف��ي هذا المجال، 
ويب��رز الجه��ود المس��تمرة لتطوير مس��توى ونوعي��ة الخدمات 
الطبي��ة المقدمة، التي تع��ّزز الثقة بالطبيب البحريني وترّس��خ 
مكانة مملكة البحرين على الخارطة الصحية والسياحة العالجية. 

 لجنة تنفيذ الحوكمة 
بالداخلية تبحث تطبيق 

القواعد على جميع المستويات

بح��ث الوكيل المس��اعد للم��وارد البش��رية رئيس لجن��ة تنفيذ 
الحوكمة ب��وزارة الداخلية العميد عادل عبداهلل أمين، مع المدراء 
العامين، آليات تطبيق الحوكمة، والتي تعنى بتحديد األولويات 
والتخطي��ط االس��تراتيجي واتخ��اذ الق��رارات ووضعه��ا موضع 

التطبيق والمتابعة.
وأكد أن تش��كيل هذه اللجنة، جاء بتوجيه��ات من وزير الداخلية 
الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبد اهلل آل خليفة، لمتابعة تطبيق 
قواع��د الحوكمة عل��ى جميع مس��تويات الوزارة، وجعل مس��يرة 

التطوير والتحديث واقعًا ملموسًا.
وأش��ار رئيس لجنة تنفيذ الحوكمة إلى أنه في إطار سعي الوزارة 
لتس��ريع خط��وات إتمام تنفي��ذ الحوكم��ة، تم تش��كيل 6 فرق 
متخصصة في مجاالت التخطي��ط، اإلدارة، عالقات المتعاملين، 
األداء المؤسسي، االستدامة والرقابة، بهدف تقديم الدعم الالزم 
لكل المس��تويات اإلدارية بالوزارة ومساعدتهم خالل رحلة تنفيذ 

الحوكمة في إداراتهم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/25/watan-20220925.pdf?1664080745
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/1028054
https://alwatannews.net/article/1028105
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link
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MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 
has a vacancy for the occupation of 

HOUSEKEEPER, suitably qualified applicants 
can contact 17790090 or ITICO@BATELCO.

COM.BH

Mechanical Contracting & Services 
Company W.L.L has a vacancy for the 

occupation of FLAME-CUTTER(HAND), 
suitably qualified applicants can contact 

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services 
Company W.L.L has a vacancy for the 

occupation of FOREMAN, suitably qualified 
applicants can contact 36937988 or MCSC@

MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services 
Company W.L.L has a vacancy for the 

occupation of FOREMAN, suitably qualified 
applicants can contact 36937988 or MCSC@

MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services 
Company W.L.L has a vacancy for the 

occupation of FLAME-CUTTER(HAND), 
suitably qualified applicants can contact 

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

GENTS SALON21 has a vacancy for the 
occupation of BARBER, suitably qualified 

applicants can contact 39947747 or 
FD_ALSHAIKH@HOTMAIL.COM

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY 
W.L.L has a vacancy for the occupation of 
WORKER, suitably qualified applicants can 
contact 17514166 or info@panarabco.net

NUR ZAHAN CLEANING SERVICES has a 
vacancy for the occupation of CLEANER, 
suitably qualified applicants can contact 

38700481 or nzccleaning@gmail.com

INFINIOS FINANCIAL SERVICES B.S.C 
CLOSED has a vacancy for the occupation 

of COMPUTER PROGRAMMER, suitably 
qualified applicants can contact 17203000 

or FUAD@NONOO.COM

AL KAWTHAR ELECTRCAL & ELECTRONCS 
EQUIPMENT has a vacancy for the 

occupation of LABOURER, suitably qualified 
applicants can contact 39881951 or 

ALKAWTHARELECBH@HOTMAIL.COM

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. has 
a vacancy for the occupation of MECHANIC, 

suitably qualified applicants can contact 
17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.

COM

PALLETBIZ W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of CARPENTER, suitably 

qualified applicants can contact 17700777 
or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

Mechanical Contracting & Services 
Company W.L.L has a vacancy for the 

occupation of FOREMAN, suitably qualified 
applicants can contact 36937988 or MCSC@

MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services 
Company W.L.L has a vacancy for the 

occupation of FLAME-CUTTER(HAND), 
suitably qualified applicants can contact 

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services 
Company W.L.L has a vacancy for the 

occupation of FLAME-CUTTER(HAND), 
suitably qualified applicants can contact 

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L has a 
vacancy for the occupation of WORKER/

PACKER, suitably qualified applicants can 
contact 17180530 or mona.alnokhedha@

bas.com.bh

MCDONALD,S has a vacancy for the 
occupation of FOOD SERVICE WORKER, 

suitably qualified applicants can contact 
17220060 or HR@FAKHRO.COM

SHAMAS ALZAWRA FOODSTUFF has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 
17004999 or S.ANWAR7777@gmail.com

Vacancies Available

ضمن جناح البحرين في معرض جيتكس 2022

»تمكين« ترعى مشاركة 30 شركة تقنية بحرينية
تنطل��ق فعاليات مع��رض جيتكس 
2022 ي��وم 10 أكتوب��ر ف��ي مركز 
دب��ي التج��اري العالمي بمش��اركة 
140 دول��ة، وتس��تمر  أكث��ر م��ن 
أعمال المعرض خمس��ة أيام حتى 
14 أكتوب��ر. حيث س��يرعى صندوق 
العم��ل »تمكي��ن« جن��اح المملكة 
بما في ذلك مش��اركة 30 مؤسسة 
الش��ركات  فئ��ات  م��ن  بحريني��ة 
الصغي��رة والمتوس��طة والناش��ئة 
تقني��ة  مج��ال  ف��ي  المتخصص��ة 
المعلوم��ات واالتصاالت، باإلضافة 
إلى عدد من الش��ركاء الفاعلين في 
منظوم��ة ريادة األعم��ال البحرينية 
البحري��ن  مملك��ة  بذل��ك  ممثل��ة 
في المع��رض ه��ذا الع��ام، وذلك 
البحري��ن  بالتع��اون م��ع جمعي��ة 
لش��ركات التقني��ة »بت��ك« وذل��ك 
للمس��اهمة في تنظيم المش��اركة 

في معرض جيتكس 2022.
المؤسس��ات  مش��اركة  وتع��زز 
البحرينية دور مملكة البحرين الرائد 

في المشاركات الدولية، كما تؤكد 
اس��تمرار دع��م المملك��ة منظومة 
ري��ادة األعم��ال الوطني��ة الداعمة 
المختلفة،  االقتصادي��ة  للقطاعات 
وال س��يما قطاع تقنية المعلومات 
واالتص��االت الواعد الذي سيس��هم 
في دف��ع عجل��ة النم��و االقتصادي 
من خالل خل��ق الف��رص الوظيفية 
إلى  باإلضاف��ة  المحلي��ة،  للك��وادر 
العالمية من  االس��تثمارات  ج��ذب 
خ��الل االلتق��اء بالش��ركات التقنية 
من مختلف دول العالم واالستفادة 
م��ن تجاربه��م ف��ي ه��ذا المج��ال 
الفعالي��ات  سلس��لة  خ��الل  م��ن 
واالجتماع��ات وورش العم��ل التي 
س��يتم عقدها في أثن��اء المعرض. 
حيث ستس��هم فعالي��ات المعرض 
ف��ي خلق العالق��ات الدولي��ة لرواد 
األعم��ال البحرينيين وال��ذي بدوره 
سيوفر فرصًا اس��تثمارية للشركات 

البحرينية.
وبه��ذه المناس��بة أك��دت القائ��م 

بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق 
العم��ل »تمكين« مه��ا مفيز دعم 
للش��ركات  المتواص��ل  تمكي��ن 
البحريني��ة للمش��اركة في معرض 
جيتكس الس��نوي الذي يس��تقطب 
كبرى الش��ركات العالمية في مجال 
تقنية المعلوم��ات واالتصاالت من 
مختل��ف دول العال��م. حيث صرحت 
قائل��ة: »ته��دف ه��ذه المش��اركة 

إل��ى تعزيز مكان��ة مملكة البحرين 
المعلوم��ات  لتقني��ة  كمرك��ز 
واالتص��االت ف��ي منطق��ة الخلي��ج 
والش��رق األوس��ط، باإلضاف��ة إلى 
إثراء خبرة الش��ركات البحرينية عبر 
االط��الع على أح��دث المس��تجدات 
العالمي��ة في ه��ذا القطاع والعمل 
وخدم��ات  منتج��ات  ع��رض  عل��ى 
الش��ركات التقني��ة المش��اركة في 

جناح مملكة البحرين«
من جانبه ثّمن رئيس مجلس إدارة 
جمعية »بتك« طارق فخرو استمرار 
الش��راكة مع تمكين، مؤكدًا أهمية 
هذه المش��اركة في تنمي��ة القطاع 
التكنولوج��ي بالمملكة عبر االطالع 
عل��ى تج��ارب الش��ركات العالمي��ة 
الرائ��دة في ه��ذا القط��اع والعمل 
على تطبيق أحدث الممارس��ات في 
المملك��ة للمس��اهمة ف��ي س��رعة 
التحول الرقمي الذي يتطلبه التغيير 

الكبير في االقتصاد العالمي.
ومن المرتقب أن يزور جيتكس هذا 
العام أكثر م��ن 100,000 زائر من 
مختل��ف دول العال��م، وهو ما يمثل 
فرص��ة لبناء صالت وعالقات تجارية 
متينة مع أصحاب القرار من الشركات 
العالمي��ة الرائ��دة ومجموع��ة من 
المشترين المؤثرين، والتواصل مع 
المجتمع التكنولوج��ي العالمي في 

مكان واحد.
الجدي��ر بالذكر أنه ت��م اإلعالن عن 

المش��اركة ف��ي مع��رض جيتكس 
2022 عبر منصات تمكين الرسمية 
التي تم من خاللها تسجيل واختيار 
الشركات الراغبة في المشاركة في 

المعرض هذا العام.
يض��اف ه��ذا الدع��م إلى ع��دد من 
المبادرات والش��راكات األخرى التي 
أطلقتها »تمكين« مؤخرًا في مجال 
التكنولوجي��ا كمب��ادرة التعاون مع 
األكاديمي��ة األمريكي��ة الرائدة في 
مجال التدري��ب التكنولوجي »جنرال 
أسمبلي« الهادفة إلى توفير برنامج 
لتدريب  تدريب��ي تقني متخص��ص 
1200 ف��رد بحرين��ي، وذل��ك ضمن 
الكفاءات  جهوده��ا لتعزيز ق��درات 
بالف��رص  وتزويده��ا  الوطني��ة 
التدريبية التي تسهم في سد فجوة 
المه��ارات المطلوب��ة في الس��وق، 
وذل��ك انطالق��ًا م��ن أح��د أه��داف 
في  المتمثل��ة  الرئيس��ية  تمكي��ن 
جعل المواطن البحريني الخيار األول 

للتوظيف.

طارق فخرومها مفيز

في إطار حملة »أطفالنا كالذهب 9«
 »stc« تدعم جهود مبادرة 

»ابتسامة« لنشر الوعي بسرطان األطفال
أنارت ش��ركة stc البحرين مبنى مقرها الرئيسي على 
شارع الملك فيصل في المنامة بشعار الشريط الذهبي 
ال��ذي يرم��ز إل��ى التضامن م��ع األطفال م��ن مرضى 
الس��رطان، وذلك دعم��ا لجهود مبادرة »ابتس��امة«، 
التابع��ة لجمعي��ة المس��تقبل الش��بابية والمعني��ة 
بتقديم الدعم النفس��ي واالجتماعي لألطفال مرضى 
الس��رطان وأهاليهم، وفي إطار مش��اركة الشركة في 
فعالي��ات الحملة التطوعية للتوعية بمرض س��رطان 

األطفال »أطفالنا كالذهب 9«.
 stc وق��ال رئي��س الجمعي��ة صب��اح الزيان��ي إن دعم
البحري��ن المتواص��ل ف��ي كل ع��ام لفعالي��ات حملة 
»أطفالن��ا كالذه��ب« يعك��س ح��رص الش��ركة على 
االلتزام بمبدأ المسؤولية والشراكة المجتمعية، وأن 
تكون جزء م��ن المبادرات الوطني��ة التي تخدم فئات 
المجتمع المختلفة، والتزامها بدعم المجتمع وإحداث 

تغيير إيجابي في حياة األفراد.
وأضاف أنه من ش��أن إض��اءة مبن��ى stc البحرين ذي 
الموقع االس��تراتيجي بالش��ريط الذهبي رفع مستوى 
الوع��ي المجتمعي بس��رطان األطفال وحش��د الدعم 
لألطف��ال المرضى وأولياء أموره��م، مثمنا في الوقت 
ذاته مختلف مبادرات القطاع الخاص الداعمة لقضية 

األطفال مرضى السرطان في مملكة البحرين.
وتنظم مبادرة »ابتس��امة« حملة »أطفالنا كالذهب« 
للمرة التاسعة على التوالي، وتتضمن الحملة برنامج 
فعالي��ات تقام ف��ي المراكز الصحية والمستش��فيات 
ومجموع��ة من مؤسس��ات القط��اع الع��ام والخاص 
باإلضاف��ة إلى نش��اط إعالم��ي عبر وس��ائل التواصل 
االجتماعي، وذلك بهدف نش��ر الوعي بمرض سرطان 

األطفال في مملكة البحرين.
وتتزام��ن حمل��ة »أطفالن��ا كالذهب 9« ف��ي مملكة 

البحري��ن م��ع الح��راك العالم��ي للتوعي��ة بس��رطان 
األطفال طوال ش��هر س��بتمبر، وتعتم��د الحملة على 
تأس��يس ش��راكة حقيقة م��ع مختلف جه��ات القطاع 
الع��ام والخاص الراغبة بالمش��اركة في الحملة ودعم 

األطفال مرضى السرطان.

 »التكافل الدولية« تفوز 
بجائزة افضل بيئة عمل في 2022

منح��ت هيئ��ة ثقافة بيئ��ة العمل 
العالمية ش��ركة التكاف��ل الدولية 
جائ��زة أفض��ل بيئ��ة عم��ل للعام 
2022 في اس��تطالع ومس��ح قامت 
ب��ه الهيئ��ة ت��وج بف��وز الش��ركة 
بجائ��زة العام 2022، حيث تعكس 
تلك الجائزة الثقافة المؤسس��اتية 
الت��ي  المهني��ة  العم��ل  وبيئ��ة 
إضف��اء  ف��ي  الش��ركة  تنتهجه��ا 
أجواء عمل محف��زة تدعم التطوير 
ال��كادر  واس��تمرارية  واالبت��كار 

الوظيفي.
ووفق��ًا لبي��ان الهيئة، ف��إن نتائج 
ال��دور  لتؤك��د  ج��اءت  االس��تبيان 
الري��ادي للش��ركة وتب��رز أهمي��ة 
االستقرار الوظيفي الذي من شأنه 
بالكف��اءات  المؤسس��ة  يرف��د  أن 
المهنية التي تس��هم ف��ي تحقيق 

األهداف االستراتيجية للشركة.
وتعليقًا على حصول الش��ركة على 
هذه الش��هادة المهني��ة قال نائب 
عبدالعزي��ز  التنفي��ذي  الرئي��س 
العثم��ان، إن م��ا تحق��ق يعك��س 
توجهات الشركة االستراتيجية في 
العمل على ريادة القطاع التكافلي 
ف��ي المملكة،موضحًا بأن ذلك من 
شأنه أن يعزز من الثقة لدى عمالء 
الش��ركة ويس��هم ف��ي رف��ع جودة 
الخدم��ات الت��ي تقدمها الش��ركة 
لعمالئه��ا مضيف��ا ب��أن الش��ركة 
تفخ��ر بكادره��ا الوظيف��ي وتولي 
أهمية كبيرة لبيئة العمل المحفزة 

الت��ي تس��هم ف��ي رف��ع الكف��اءة 
التشغيلية لعمليات الشركة والذي 

يعكس التزامنا نحو موظفينا.
 Great وترتك��ز نتائ��ج اس��تطالع
Place to Work عل��ى مش��اركات 
الموظفي��ن م��ن خ��الل منهجي��ة 
المباش��رة،  و  الس��رية  التقيي��م 
وتشكل الدراسة التي تقّيم مستوى 
والنزاه��ة  واالحت��رام  المصداقي��ة 
والعمل بروح الفريق داخل الشركة 
وتع��د ه��ذه الش��هادة دلي��ل على 
ما تطمح الش��ركات إل��ى تحقيقه. 
الت��ي تعتمد  الوحي��دة  الش��هادة 
كلي��ًا عل��ى م��ا يقول��ه الموظفون 
ع��ن تجربتهم ف��ي م��كان العمل 
على وجه التحديد و مدى اس��تمرار 
العمل في بيئة رائعة عالية الثقة. 
حي��ث يت��م التع��رف على ش��هادة 
Great Place to Work ف��ي جميع 

أنح��اء العالم من قب��ل الموظفين 
وأصحاب العمل على حد سواء وهي 
المعي��ار العالمي لالعتراف بتجربة 
الموظ��ف المتميزة. ف��ي كل عام، 
تتق��دم أكثر م��ن 10000 ش��ركة 
من 60 دولة للحصول على شهادة 

.Great Place to Work
الدولي��ة  التكاف��ل  وتع��د ش��ركة 
أول ش��ركة تأمي��ن إس��المية ف��ي 
المنطقة. وتأسست في عام 1989 
لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من 
التأمينية  والتغطي��ات  المنتج��ات 
المتوافق��ة م��ع أس��س الش��ريعة 
ومتطلب��ات  الغ��راء  اإلس��المية 
المختلف��ة  واألف��راد  المؤسس��ات 
 GIG وهي شركة تابعة لمجموعة
 )-A( البحرين وقد صنفت الشركة –
ممتاز من وكالة التصنيف العالمية 

.AM Best

عبدالعزيز العثمان

 الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية
 يمنح جائزة التميز لجمعية حفظ النعمة

من��ح الكونج��رس الدول��ي للمس��ؤولية 
المجتمعية جمعية حفظ النعمة جائزة 
التميز ف��ي مجال خدم��ة المجتمع لعام 
٢٠٢٢ فئة المؤسس��ات تتويجًا لجهود 
الجمعي��ة ف��ي تحقي��ق أه��داف التنمية 

المستدامة والمسؤولية المجتمعية
العالم��ي  الي��وم  ج��اء ذل��ك بمناس��بة 
للمس��ؤولية المجتمعية والذي يأتي في 

٢٤ من سبتمبر.
ويه��دي مجلس إدارة الجمعية برئاس��ة 
عبداللطي��ف ب��ن عب��داهلل الراجحي هذا 
اإلنجاز لمقام صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء وإلى 

ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الشباب سمو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليف��ة حفظه��م اهلل ورعاهم، 
ويأتي ه��ذا اإلنج��از تتويجًا لم��ا توليه 
قي��ادة البحري��ن م��ن دعم��ا للمنظمات 
األهلية والمسؤولية المجتمعية وتهيئة 
البيئ��ة الخصب��ة لالبت��كار واإلب��داع في 

مجال العمل الخيري والتطوعي.
كما ونشكر ونثمن جهود كل من ساهم 
في دعم الجمعية من أفراد ومؤسس��ات 
ومتطوعي��ن، فه��م نتاج ه��ذا التتويج، 
ونعدهم بمزي��د من تحقي��ق النجاحات 

واإلنجازات.
وأكد الرئيس التنفي��ذي للجمعية أحمد 
الكويت��ي ب��أن ه��ذه الجائ��زة الدولي��ة 
بمثابة حافز للجمعية لمواصلة عطائها 

لتطلعات مملكة  ومجهوداتها تحقيق��ًا 
البحري��ن من أجل تحقيق أهداف التنمية 
المس��تدامة والمس��ؤولية المجتمعية، 
والتي هي من أهم أهداف جمعية حفظ 

النعمة. 
وتعتب��ر جمعي��ة حف��ظ النعم��ة ه��ي 
أول بن��ك طعام أس��س في ع��ام ٢٠١٤ 
بمملكة البحرين، للحد والتوعية من هدر 
الطعام، ودعم األسر المتعففة بالمواد 
أه��داف  لتحقي��ق  ويس��عى  الغذائي��ة، 
التنمية المس��تدامة وخصوص��ًا الهدف 
رقم )١٢( المعني بإع��ادة التدوير حيث 
تقوم حفظ النعمة بتدوير الفائض من 
الطعام وغيره من المواد الغذائية لدعم 
األسر المس��جلة لديها في قوائم الدعم 

الغذائي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/25/watan-20220925.pdf?1664080745
https://alwatannews.net/article/1028004
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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مقبلون على 
مشروعات 

عمالقة ستضعنا 
على رأس العالم

الملك عبدالعزيز 
قدوة لنا 
باألفعال 

والسلوكيات

قال عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس مجلس األعمال السعودي البحريني خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري إن النهضة شاملة بعهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا، تعكس جدية الدولة في أن تكون المملكة صانعة للقرار في العالم، 

وليس متابعة له.

أن  إلى  لـ”البالد”  الدوسري في حديثه  وأشــار 
فكر ولي العهد األمين األمير محمد بن سلمان 
يعبر عن همم وإرادة السعوديين جميعًا، عبر 
تسابق  التي  المستقبلية  المشروعات  رســم 
الزمن، ووضع الخطط الالزمة لنجاحها، ورسم 
أهدافها، ثم المضي بها، وبسواعد أبناء الوطن 

األوفياء، من الكفاءات والمخلصين.
وقال “المملكة العربية السعودية مقبلة بإذنه 
واقتصادية  حضارية  مشروعات  على  تعالى 
في  الــهــرم  رأس  على  ستضعها  استثنائية، 

العالم، صناعيًا وتجاريًا وعلميًا وسياحيًا”.
  

 سنوات عديدة من النهضة وبناء الدولة  «
الحديثة تشهدها المملكة العربية 

السعودية على جميع األصعدة، كيف 
تقرأ المشهد في ظل حكم خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز حفظه هللا؟

  
المملكة  يتابع بكل تقدير وإعجاب، في  الكل 
بعهد  ويتحقق  تحقق  ما  والعالم،  والمنطقة 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
جميع  وعــلــى  ورعـــاه،  هللا  حفظه  عبدالعزيز 
التنمية  عجلة  تسارعت  حيث  المستويات، 
كــمــا لـــم تــتــســارع مـــن قــبــل، ُأّســـســـت خاللها 
والبناء  التنمية  إلدارة  قوية  ومبادئ  مفاهيم 
مع  تتناسب  ومــؤثــرة،  وفاعلة  حديثة  بطرق 
المتغيرات التي تشهدها المفاهيم االقتصادية 
والسياسية في المنطقة والعالم، وتتواكب مع 

تطلعات الشعب السعودي.
للعام  المملكة  ــة  رؤي إطــالق  منها 

2030 لتحقيق االستقرار المالي 
األهــداف  وتحقيق  لــمــواردهــا، 

البعيد،  المدى  على  واآلمــال 
الــريــاض  منطقة  وتــطــويــر 
الملك  عليها  عمل  والــتــي 
ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
كان  أن  منذ  هللا  حفظه 
أميرًا لها، حيث أضحت 
العربية  المدن  أكثر  من 

تطورًا، ونماء.

إنجازات  أيضًا  هنالك 
الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبدالعزيز اإلسالمية 
ــة فــي  ــ ــل ــ ــث ــمــ ــ ــت ــمــ ــ وال
ــعـــة وتـــطـــويـــر  تـــوسـ
ــكــــي،  ــمــ ــ الــــــحــــــرم ال
والــــــــتــــــــحــــــــديــــــــث 
فــــــــــــــــي مــــــــجــــــــال 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
ــار  ــطـ وتــــطــــويــــر مـ
ــك مــحــمــد بن  ــمــل ال
عبدالعزيز بالمدينة 
وتحديث  المنورة، 

وإطالق  وينبع،  الجبيل  في  الصناعية  المدن 
برنامج التحول الوطني، وإنشاء مركز الملك 
لتقديم  اإلنسانية  واألعــمــال  لإلغاثة  سلمان 
اإلعانات والمساعدات للدول الفقيرة، وتنمية 

االقتصاد بعمل طفرات في الميزانية.
وكذلك االعتماد على اإلستراتيجيات الحديثة 
لتنويع مصادر الدخل القومي، وافتتاح العديد 
الملك عبدهللا  الطبية كمركز  المشروعات  من 
الملك  ومستشفى  الطبية،  لألبحاث  العالمي 

عبدهللا التخصصي لألطفال.
ــذه الــســيــاســات الــحــكــيــمــة ثــابــتــة الــخــطــى،  هـ
عليها،  والقائمين  الــدولــة،  مؤسسات  مكَّنت 
تقتضيه  ما  وفق  يجب  كما  واجبها  أداء  من 
متطلبات المرحلة، فتمّخض عنها زيادة كبيرة 
في مصادر الدخل، واجتثاث الفساد، وتنويع 
وتمكين  والتنموية،  االقتصادية  المشروعات 
الشباب السعودي، وإحالل الكفاءات، وترشيد 

اإلنفاق العام، ورفع تنافسية قطاع األعمال.

غير  شاملة  نهضة  الوقت،  مــرور  مع  ولنشهد 
محط  لتصبح  قــيــاســي،  وبــوقــت  مــســبــوقــة، 
الــســعــودي،  الشعب  أبــنــاء  جميع  ــدى  ل تفاخر 
كل  في  المتصاعدة  المنجزات  يــرون  والذين 
حدب وصوب، تعكس جدية الدولة والجميع 
في أن تكون المملكة صانعة للقرار في العالم، 

وليس متابعة له.

)هي لنا دار( الثيمة التي تعبر عن روح  «
اليوم الوطني السعودي، وقصص 
النجاح والبناء والتنمية الشاملة، ما 

الذي يوجده هذا الشعار في نفسك 
وأنت تتأمل كلماته؟

أستذكر في هذا الشعار أهمية االستمرار في 
إكمال مسيرة والبناء التي أوجدها المؤسس 
هللا  طيب  عبدالعزيز  الملك  الكبير  الــراحــل 
ثراه، والتي حملها أبناؤه بكل وفاء واحدًا تلو 

اآلخر.
ــام والــــرؤى  ـــهـ ــشــعــار اإلل ــــرى بــهــذا ال ونــحــن ن
لتحقيق  الــعــزم  منها  نستمد  التي  الطموحة 
عهده  وولــي  الشريفين  الحرمين  خــادم  رؤى 
األمين، لتكون المملكة على الدوام قبلة للعالم 
والتنمية  البناء  مــجــاالت  كــل  فــي  المتحضر 

وأطر الحياة الزاهرة والرغدة.
وأستذكر أيضًا وبكل الفخر واالعتزاز التاريخ 
القواعد  على  تأسست  والتي  للمملكة  التليد 
الثابتة في إرساء العدل والمواقف المناصرة 
والــداعــمــة  واإلســالمــيــة،  الــعــربــيــة  للشعوب 
والتي  العالم،  في  واالستقرار  لألمن 
من ضمنها مملكة البحرين العزيزة 
نشاطرها  والــتــي  قلوبنا،  على 
ــحــــب ووشـــــائـــــج الـــقـــربـــى  ــ ال

والمصير المشترك.

إعجاب  «
عالمي، وأممي، 

بحجم المشروعات 
الكبرى التي يقود 

زمامها ولي 
العهد األمين 

صاحب السمو 
الملكي األمير 

محمد بن 
سلمان حفظه 

هللا، ما قراءتك 
للمستقبل 

القادم في 
ظل هذه 

النهضة 
المتسارعة؟ 

  
العربية  المملكة 
مقبلة  السعودية 
بإذنه تعالى على 

استثنائية  واقتصادية  حضارية  مشروعات 
عمالقة، ستضعها على رأس الهرم في العالم، 
أبرزها  وسياحيًا،  وعلميًا  وتــجــاريــًا  صناعيًا 
روح  عن  يعبر  ــذي  وال الكبير  “نيوم”  مشروع 
ببذل  الـــقـــادة  وتــطــلــعــات  الــحــديــثــة،  المملكة 
الزمن  تسابق  لكي  والــالمــمــكــن  الممكن،  كــل 
فما  واإلمكانات،  والطاقات  الحدود  متجاوزة 
وإلى  األمــم،  بين  المملكة  مكانة  هو  هنا  يهّم 

أين ماضية.
محمد  األمــيــر  األمــيــن  العهد  ولــي  فكر  ويعبر 
بن سلمان حفظه هللا ورعاه، عن همم وإرادة 
المشروعات  رســم  عبر  جميعًا،  السعوديين 
الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي تــســابــق الـــزمـــن، ووضـــع 
ثم  أهدافها،  لنجاحها، ورسم  الالزمة  الخطط 
المضي بها،  وبسواعد أبناء الوطن األوفياء، 
يريدون  والــذيــن  والمخلصين  الكفاءات  من 
مستقبل  بناء  في  مخلدة  أرقــامــًا  يكونوا  أن 
بها  الهمم  وشحذ  السعودية،  العربية  المملكة 

إلى القمة.
  

في ظل هذه المشروعات الضخمة  «
التي تعلن عنها المملكة لتفاجئ 

العالم كل يوم بالجديد، والمختلف، 
ر تمامًا لنمط حياة البشرية إلى  والُمغّيِ

األفضل، إلى أين يتجه العهد الجديد مع 
كل هذا الطموح والعمل الشاق؟

الــســعــوديــة فــي عــهــدهــا الــجــديــد مــاضــيــة ألن 
برؤى  النفط،  عن  بعيدًا  دخلها،  مصادر  تنوع 
الــمــدى،  بــعــيــدة  إستراتيجية  ونــظــرة  ثــاقــبــة، 
وأشير بهذا الشأن - على سبيل المثال وليس 
سيكون  والـــذي  اليــن(  )ذا  لمشروع   - الحصر 
أهم  أحــد  يعتبر  والـــذي  )نــيــوم(  مدينة  بقلب 
ركائز رؤية السعودية 2030 بتصاميم عصرية 
تسابق الزمن، وتتمحور حول اإلنسان، وتمثل 
االستدامة  سيحقق  استثنائيًا  رياديًا  نموذجًا 

واالزدهار، والتناغم األمثل مع الطبيعة.
والمشروع والذي يبلغ عرضه 200 متر فقط، 
يبلغ  وارتــفــاع  كيلومترًا،   170 امــتــداد  وعلى 
500 متر فوق سطح البحر، سُتبنى به مدينة 
ال تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، وستتسع لنحو 
مسبوق  غير  أمــر  وهــو  نسمة،  ماليين  سبعة 
التحتية،  البنية  تمدد  من  مقلالً  الحجم،  بهذا 

ومعززًا للكفاءة، واالستدامة.
الـــشـــوارع  مـــن  ــن”  ــ ّ“ذا اليـ وســتــخــلــو مــديــنــة 
كلفة  الكربون، وستبلغ  وانبعاثات  والسيارات 
البنية التحتية بها ما بين 100 إلى 200 مليار 
عنها  ُأعــلــن  تقديرية  إحصائيات  وفــق  دوالر 

مسبقًا.
  

في اليوم الوطني السعودي، يستذكر  «
السعوديون وأبناء الخليج والعرب جميعًا، 

حجم التضحيات الكبرى التي قدمها 
المؤسس الراحل الكبير الملك عبدالعزيز 

آل سعود رحمه هللا في توحيد المملكة، 
ورفع رايتها، ما الذي تؤكد عليه بهذا 

المحفل؟

  
تظل ذكرى الوطن تختزل وبكل فخر تفاصيل 
شخصية هذا القائد الملهم، والذي أسر كل من 
المؤثرة،  ومهابته  القوية،  بشخصيته  عرفه 
وصورته الباسمة والمشرقة، وتواضعه الجم، 
أبناء  مع  الحديث  في  تكلفه  وعــدم  ومرحه، 
شعبه، ورعيته، فضالً عن كرمه، وسخائه مع 

الجميع.
بنفس  الــخــارجــي  بــالــشــأن  اهتمامه  كــان  كما 
يتعامل  كان  الداخلي، حيث  بالشأن  اهتمامه 
سالم  بدبلوماسية  والعالم  المنطقة  دول  مع 
وبناء عالقات خيرة، يحترم خاللها العالقات 
خصوصيتها،  فــيــهــا  بــمــا  ــدول،  ــ ــ ال جــمــيــع  مـــع 
حكيم،  قــائــد  بحكمة  ــيــة،  الــداخــل ــهــا  وشــؤون
ــد الــمــحــبــة فــي قــلــوب الجميع  ووقـــــور، أوجــ

والحديث المستمر عنه.
لنا  قـــدوة  هــو  رحــمــه هللا  عبدالعزيز  والــمــلــك 
بشخصيته  والسلوكيات،  األفعال  في  جميعًا 
الصيني  ــمــؤرخ  ال عنها  قــال  والــتــي  الــمــبــهــرة، 
الملك  كــان  “لقد  هونغ  يــان  يانغ  البروفيسور 
الذين قدموا ألممهم  العباقرة  عبدالعزيز أحد 
الجبارة  وأوطانهم خدمات جليلة، بجهودهم 
التي ال تعرف الكلل أو الملل، وأثروا في تطور 
الغاية  نحو  وتقدمها  البشرية،  المجتمعات 
السجل  في  مآثر عظيمة  المنشودة، وسجلوا 

التاريخي المفعم باألمجاد الخالدة”.

كيف تقرأ مساعي وجهود اللجنة  «
التنسيقية السعودية البحرينية في 

تطوير العالقات االقتصادية بين البلدين، 
وتعظيمها، وبناء مستقبل جديد 

يتشارك به أبناؤهما في بنائه؟

العالقات  إطــار من  وفــق  المجلس  هــذا  ُشكِّل 
يسعى  حيث  البلدين،  بين  والمميزة  المتينة 
ــتــعــاون  ــه ال ــ ــى أن يــنــقــلــهــا فـــي شــتــى أوجـ ــ إل
ــار عــصــري مــمــيــز، يؤطر  االقــتــصــادي إلـــى إطـ

التعاون الثنائي.
المشترك  العمل  مسار  تحديد  على  ويساعد 
التعاون  مــن  وعملية  علمية  مــن  أســس  وفــق 
الــبــنــاء والــمــثــمــر، بــمــشــروعــات تعبر عــن روح 
مشروع  منها  البلدين،  بين  المميزة  العالقة 
التطويرية  والمشروعات  حمد،  الملك  جسر 
وغيرها  فــهــد  الــمــلــك  جــســر  سيشهدها  الــتــي 

الكثير.

العالم يتابع بتقدير وإعجاب نجاحات عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز
فكر ولي العهد األمين يعبر عن إرادة الشعب السعودي... عضو مجلس الشورى السعودي خليفة الدوسري لـ :“^”:
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إبراهيم النهام

عالقات تاريخية وطيدة تجمع البحرين بشقيقتها الكبرى
ــارة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــفـ نــظــمــت سـ
الــســعــوديــة فـــي الــبــحــريــن احــتــفــاال 
السعودي  الوطني  بمناسبة  خاصا؛ 
الدبلومات  بفندق  والتسعين  الثاني 
راديسون بلو بالمنطقة الدبلوماسية 
ــامــة، بــحــضــور نـــائـــب رئــيــس  ــمــن ــال ب
مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، 
خليفة  آل  عبدهللا  بن  خالد  الشيخ 
الشريفين  الحرمين  خــادم  وسفير 
السمو  البحرين صاحب  مملكة  لدى 
بن  أحمد  بن  سلطان  األمير  الملكي 

عبدالعزيز آل سعود.
ــن الـــســـفـــراء  ــ كـــمـــا حـــضـــر عــــــدد مـ
ــمـــديـــن ورجـــــــــال األعــــمــــال  ــتـ ــعـ ــمـ الـ

المقيمين  السعوديين  والمواطنين 
والزوار والطلبة المبتعثين وأعضاء 

السفارة.
ــا، أشـــــادت وزيـــــرة الــصــحــة  ــدورهــ ــ ب
التاريخية  بالعالقات  السيد  جليلة 
ــدة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــيـ ــوطـ الـ
العربية  المملكة  الكبرى  وشقيقتها 

السعودية.
ــأت عـــبـــر “الــــــبــــــالد” الــشــعــب  ــ ــنـ ــ وهـ
الوطني  باليوم  الشقيق  الــســعــودي 
عــز وجل  الــمــولــى  الــســعــودي سائلة 
مؤكدًة  والبركات،  باليمن  يعيده  أن 
البحرين  مملكة  بين  العالقات  “أن 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 

المعظم  الــبــالد  لملك  ــزاهــر  ال العهد 
ــمــلــك حــمــد بن  ــة ال صــاحــب الــجــالل
عيسى آل خليفة، في تقدم وازدهار 

واستمرارية”.
لشركة  عــام  المدير  قــال  جانبه،  من 
يوسف عبدالوهاب الحواج وأوالده، 
الحواج” نحن سعيدون  عبدالوهاب 
بــوجــودنــا في  الــيــوم وتشرفنا  جــدا 
هـــذه االحــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة الــيــوم 
الوطني السعودي والذي يعتبر عيدا 
والعرب،  الخليج  لكل  عيدا  للجميع، 
ونحن فخورون بوجود سفير خادم 
لـــدى مملكة  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 

البحرين”.

ويعز  يــبــارك  “هللا  الــحــواج  وأردف 
ومملكة  السعودية  العربية  المملكة 
بأكمله  الــعــربــي  ــم  ــعــال وال الــبــحــريــن 

ويحفظه من كل سوء”.

إلــــى ذلـــــك، أوضـــــح عــضــو مجلس 
النواب، إبراهيم النفيعي أن البحرين 
بمناسبة  تحتفل  فيها  ومــا  بأكملها 

اليوم الوطني السعودي.

العربي  والــعــالــم  الخليج  أن  وأكـــد 
المناسبة،  بــهــذه  يــفــرح  واالســالمــي 
السعودية  العربية  للمملكة  متمنيا 

دوام التقدم والنجاح واالزدهار.

إبراهيم النفيعي جليلة السيد عبدالوهاب الحواج 
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السفارة السعودية بالمملكة تحتفل باليوم الوطني...  السيد لـ “^”:

تم اإلعالن عن النتائج النهائية لعرض استحواذ بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع “بيتك” على ما يصل إلى 100 % من أسهم البنك 
األهلــي المتحــد ش.م.ب )األهلــي المتحــد( فــي صفقــة تبلغ قيمتهــا 10.9 مليــار دوالر. وتم تكليف ســيكو ش.م.ب.)م( البنــك اإلقليمي 
المتخصص في مجال إدارة األصول والوســاطة والخدمات المصرفية االســتثمارية )المرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك 
جملة تقليدي( ليكون وكيل االســتالم في البحرين، ومستشــار التنفيذ في البحرين، ومستشــار اإلدراج الثانوي في العرض الطوعي 
والمشروط المقدم من بيتك لالستحواذ على ما يصل إلى 100 % من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد عن 

طريق تبادل األسهم، وبناًء على نسبة تبادل سهم واحد في بيتك مقابل 2.695 من أسهم األهلي المتحد. 

إدراج  أول  الصفقـــة  هـــذه  وتمثـــل 
ثانوي في البحرين لمؤسســـة مدرجة 
عمليـــة  أكبـــر  وثالـــث  الكويـــت،  فـــي 
اســـتحواذ مصرفي فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث بلغت القيمة 
الســـوقية للبنـــك األهلـــي المتحـــد كما 
في تاريخ تعليق تداول أســـهمه 10.9 
مليار دوالر. ومن المتوقع أن تســـاهم 
هـــذه العمليـــة فـــي خلق ســـادس أكبر 

بنك في المنطقة.
الرئيـــس  علقـــت  الصـــدد،  هـــذا  فـــي 
التنفيـــذي لســـيكو نجالء الشـــيراوي: 
إننـــا نشـــعر ببالـــغ الفخر بدورنـــا كأحد 
المستشاريين الرئيسين القائمين على 
هـــذه الصفقـــة، كما نعتـــز بجهودنا في 
تحقيـــق النتائج المرجـــوة إلتمام هذه 
الصفقة التاريخية. لقد كرسنا خبراتنا 
الحافـــل  الراســـخة وســـجلنا  العمليـــة 

في مجـــال هيكلـــة وإدارة االكتتابات 
وتنفيـــذ  والثانويـــة،  األوليـــة  العامـــة 
بعـــض مـــن أهم صفقـــات االســـتحواذ 
لألسهم العامة والخاصة في المنطقة 
لنجـــاح هـــذه الصفقـــة. هـــذا وتتضمن 
ثانـــوي  إدراج  عمليـــة  الصفقـــة  هـــذه 
والتـــي تطلبت فترة طويلة من العمل 
بنجـــاح،  الهـــدف  لتحقيـــق  والجهـــود 
خصوصا أن مثـــل هذه الصفقة قادرة 
علـــى تحقيـــق قيمة عاليـــة ليس فقط 
لعمالئنا، بل أيضا للســـوق بشـــكل عام 
بما يرسي معايير جديدة في عمليات 

الدمج واالستحواذ.
لقد بدأت فترة العرض األولي في 24 
أغســـطس 2022، بينما انتهى اإلغالق 
النهائي للعرض في 23 سبتمبر 2022. 
وقـــد حصل العرض على نســـبة قبول 
تشـــكل 97.273 % من أســـهم األهلي 

التوقعـــات  علـــى  متفوًقـــا  المتحـــد 
المشـــترط  األدنـــى  الحـــد  ومتجـــاوًزا 
لحصول بيت التمويـــل الكويتي على 
قبول بنسبة 90 % على األقل. ووفق 
قانون الشـــركات التجاريـــة البحريني 
ومجلـــد التوجيهات لمصرف البحرين 
الســـيطرة  عمليـــات  بشـــأن  المركـــزي 
واالندماج واالســـتحواذ، مارس بيتك 
حقـــه في االســـتحواذ اإلجباري لباقي 
مســـاهمي البنك األهلي المتحد الذين 

لم يقدموا استمارات قبول العرض.
وباعتبارهـــا عملية اســـتحواذ تتطلب 
تنفيـــذا متزامنـــا في كل مـــن البحرين 
 100 تبـــادل  طريـــق  عـــن  والكويـــت 
% مـــن األســـهم واســـتيفاء الشـــروط 
األساســـية للعـــرض، فـــإن المهمة التي 
تـــم تكليفنـــا بها تضمنت التنســـيق مع 
العديـــد مـــن األطـــراف وضمـــان قدرة 

مســـاهمي البنك األهلـــي المتحد على 
المشـــاركة في العرض بطريقة سلسة 
وعاليـــة الكفـــاءة. ومما يزيدنـــا فخًرا 
أن هـــذه الصفقـــة تؤكـــد قدرتنـــا على 
االســـتمرار في تحقيـــق نتائج مميزة، 
حيـــث إن تنفيـــذ عمليـــة اإلدراج هذة 
تعتبـــر أول عمليـــة إدراج ثانـــوي بهذا 
الحجـــم والقيمة المؤثـــرة وأول وأكبر 
للحـــدود  عابـــر  مصرفـــي  اســـتحواذ 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي خـــالل 
العقـــد الماضـــي، وأول تطبيـــق لحـــق 

االستحواذ اإلجباري الجديد. 

الخدمـــات  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
المصرفية االستثمارية والعقارات في 
ســـيكو وســـام حداد “تواصل عمليات 
فـــي  االزدهـــار  واالســـتحواذ  الدمـــج 
المنطقة، خصوصا في القطاع المالي، 
حيث تســـاهم مثل هذه العمليات في 
تعزيـــز فـــرص التوســـع فـــي األعمـــال 
واألســـواق. كمـــا يؤكـــد هـــذا اإلنجـــاز 
ســـجلنا  إلـــى  ينضـــم  الـــذي  الجديـــد 
الحافـــل باإلنجـــازات أننـــا فـــي وضـــع 
فريـــد يتيـــح لنا االســـتفادة مـــن زخم 

خبراتنـــا ونجاحاتنـــا، وإتاحـــة الفرص 
المثمرة لعمالئنا في جميع أنحاء دول 

مجلس التعاون الخليجي”.
األهلـــي  البنـــك  أســـهم  إدراج  وفـــور 
المتحد في بورصة البحرين وبورصة 
الكويت، فإن مساهمي األهلي المتحد 
المدرجة أســـهمهم في البحرين سوف 
يحصلـــون على أســـهم بيتك الجديدة 
القابلـــة للتداول فـــي بورصة البحرين 
)والمســـعرة بالـــدوالر األميركي(، بينما 
ســـيحصل مســـاهمو األهلـــي المتحـــد 
المالكون ألســـهم فـــي بورصة الكويت 
علـــى أســـهم بيتـــك الجديـــدة القابلـــة 
للتداول في بورصة الكويت. وســـيتم 
الجديـــدة  بيتـــك  أســـهم  تخصيـــص 
العـــرض  قبلـــوا  الذيـــن  للمســـاهمين 
اعتبـــاًرا من 2 أكتوبر 2022، وســـوف 
تبدأ عمليات التـــداول في صباح يوم 

6 أكتوبر 2022. 
الذيـــن  المســـاهمين  علـــى  ويتعيـــن 
قبلـــوا العـــرض ويرغبـــون فـــي تداول 
أسهمهم في التاريخ المحدد التواصل 
مـــع الوســـيط قبـــل التـــداول لضمـــان 

صالحية المستندات والحسابات.
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نجالء الشيراوي

في أعقاب زيادة أسعار الفائدة من قبل “الفيدرالي األميركي” واقتفاء أثره خليجيا

تضارب آراء خبراء بشأن تأثير ارتفاع 
“الفائدة” على القوة الشرائية بالبحرين

رفــع  االحتياطــي الفيدرالــي ســعر الفائــدة يــوم األربعــاء الماضي بنســبة 
0.75 %، للمــرة الخامســة علــى التوالــي منــذ بداية العام الجــاري. ووصل 
ســعر الفائــدة علــى الــدوالر بعد هذا الرفع ما بيــن 3 و3.25 %. وجاء قرار 
الفيدرالــي األميركــي، ضمــن المحــاوالت لكبــح جمــاح التضخــم المرتفــع، 
والــذي ســجل مســتويات قياســية. وتباينــت آراء خبراء اقتصــاد ورجال 
أعمــال بحرينييــن في تأثير ذلك على القوة الشــرائية للمواطن البحريني، 
حيث أعلن بنك البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة على غرار الفيدرالي 

األميركي بنسبة 0.75 %. 

النتائج النهائية لصفقة استحواذ “بيتك” على أسهم “األهلي المتحد” بقيمة 10.9 مليار دوالر
 “سيكو” وكيل االستالم ومستشار التنفيذ واإلدراج الثانوي في البحرين

هبة محسن

فريد بدرعدنان يوسف

أنارت شركة stc البحرين مبنى مقرها 
الرئيس على شـــارع الملك فيصل في 
المنامة بشعار الشـــريط الذهبي الذي 
يرمـــز إلـــى التضامن مـــع األطفال من 
مرضى الســـرطان، وذلك دعما لجهود 
مبـــادرة “ابتســـامة”، التابعـــة لجمعية 
المستقبل الشـــبابية والمعنية بتقديم 
الدعم النفســـي واالجتماعي لألطفال 
مرضـــى الســـرطان وأهاليهـــم، وفـــي 
إطار مشـــاركة الشـــركة فـــي فعاليات 
الحملـــة التطوعيـــة؛ للتوعيـــة بمرض 
ســـرطان األطفال في مملكة البحرين 

“أطفالنا كالذهب 9”.

وقـــال رئيـــس الجمعيـــة صبـــاح عبـــد 
الرحمن الزياني إن دعم stc البحرين 
لفعاليـــات  عـــام  كل  فـــي  المتواصـــل 
يعكـــس  كالذهـــب”  “أطفالنـــا  حملـــة 
حـــرص الشـــركة علـــى االلتـــزام بمبدأ 
المجتمعيـــة،  والشـــراكة  المســـؤولية 
المبـــادرات  مـــن  جـــزءا  تكـــون  وأن 
الوطنيـــة التي تخدم فئـــات المجتمع 
المختلفـــة، والتزامها بدعـــم المجتمع 
وإحـــداث تغييـــر إيجابـــي فـــي حياة 

األفراد.
وأضاف الزياني أنه من شـــأن إضاءة 
الموقـــع  ذي  البحريـــن   stc مبنـــى 

اإلستراتيجي بالشـــريط الذهبي رفع 
مســـتوى الوعي المجتمعي بســـرطان 
لألطفـــال  الدعـــم  وحشـــد  األطفـــال 
المرضى وأوليـــاء أمورهم، مثمنا في 
الوقت ذاته مختلف مبادرات القطاع 
األطفـــال  لقضيـــة  الداعمـــة  الخـــاص 
مرضى السرطان في مملكة البحرين.
حملـــة  “ابتســـامة”  مبـــادرة  وتنظـــم 
التاســـعة  للمـــرة  كالذهـــب”  “أطفالنـــا 
الحملـــة  وتتضمـــن  التوالـــي،  علـــى 
برنامـــج فعاليـــات تقـــام فـــي المراكـــز 
الصحيـــة والمستشـــفيات ومجموعة 
من مؤسسات القطاع العام والخاص 

باإلضافـــة إلـــى نشـــاط إعالمـــي عبـــر 
وســـائل التواصـــل االجتماعي؛ بهدف 
نشر الوعي بمرض ســـرطان األطفال 

في مملكة البحرين.
كالذهـــب  “أطفالنـــا  حملـــة  وتتزامـــن 
9” فـــي مملكـــة البحريـــن مـــع الحراك 
العالمـــي للتوعيـــة بســـرطان األطفال 
طوال شـــهر ســـبتمبر، وتعتمد الحملة 
مـــع  تأســـيس شـــراكة حقيقـــة  علـــى 
مختلف جهات القطاع العام والخاص 
الراغبة بالمشـــاركة في الحملة ودعم 

األطفال مرضى السرطان.

“stc” البحرين تدعم مبادرة “ابتسامة” للوعي بسرطان األطفال
في إطار حملة “أطفالنا كالذهب 9”

وبحســـب مؤشـــر نشـــره موقع الشـــرق، 
صـــادر عـــن بيانـــات البنـــوك المركزيـــة 
رفـــع  مـــع  وتفاعلهـــا  العربيـــة  للبلـــدان 
الفيدرالـــي األميركـــي الفائـــدة في عام 
2022 الجاري، أظهر المؤشـــر أن مملكة 
البحرين في المركز الرابع بنسبة فائدة 

وصلت إلى 3.25 %.
وفي هذا الســـياق، قـــال رئيس مجلس 
إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان 
أحمـــد يوســـف “إن رفع البنـــك المركزي 
األميركـــي لســـعر الفائـــدة واحـــدة مـــن 
آليـــات كبح التضخم وهـــي من اآلليات 
الســـريعة التـــي يلجـــأ إليهـــا الفيدرالـــي 
األميركي لتخفيف االقتراض وســـحب 
الســـيولة من السوق”، واستبعد يوسف 
أن يكـــون الرتفـــاع ســـعر الفائـــدة تأثير 
على القوة الشرائية بالبحرين، موضًحا 
أن ارتفـــاع ســـعر الـــدوالر يعطـــي قـــوة 
للعمـــالت المرتبطـــة بـــه، ومنهـــا عمالت 
الدول الخليجية، ومـــن بينها البحرين، 
مؤكًدا بأن التأثير السلبي غير موجود، 
ولكن تأتي المخاوف من نقل التضخم 
الموجـــود حالًيـــا فـــي أميـــركا والـــدول 
تحـــت  الخليـــج  دول  إلـــى  األوروبيـــة 
مســـمى “التضخم المســـتورد” ، شـــارًحا 
“سنشـــاهد ذلك على ســـبيل المثال في 
ارتفاع أسعار البضائع المستوردة والتي 
قيمتهـــا بالـــدوالر، مثـــل أســـعار الطاقة، 

وهـــذا ليـــس تضخـــم مـــن داخـــل البلد، 
ولكنه خارجي، مبيًنا بأن هذا ســـيكون 
تأثيـــره ضعيـــف علـــى اقتصـــاد الدولة؛ 
ألنه على الجانب اآلخر مداخيل الدول 
النفطيـــة، ومنها البحرين جيدة بســـبب 

ارتفاع سعر البترول.
وأوضـــح يوســـف، بـــأن ارتبـــاط البنوك 
المركزيـــة الخليجيـــة وأســـعار عمالتها 
بســـعر الدوالر  يجعـــل الفائـــدة تتحرك 
تلقائيـــا مـــع تغيـــر الفائـــدة األميركيـــة؛ 
وذلك خوًفا من هروب األموال للخارج 
وبالـــذات فـــي الـــدول المفتوحـــة مثـــل 

البحرين. 
يوســـف  قـــال  لإلقـــراض  وبالنســـبة 
“القروض ســـتتأثر وســـنجد هناك نقصا 
فـــي اإلقراض بنســـبة أعلى فـــي الفترة 
األعمـــال  رجـــال  أن  مبيًنـــا  المقبلـــة، 
والمســـتثمرين فـــي حال ترقـــب لوضع 
الســـوق لذلك ســـيكون هنـــاك بطء في 

علـــى  ولكـــن  الجديـــدة،  المشـــروعات 
لفتـــرة  ذلـــك  ســـيكون  توقعاتـــه  حـــد 
قصيرة ســـتعود بعدها األمور لطبيعتها 

تدريجًيا. 
رجـــل  قـــال  مختلـــف  صعيـــد  علـــى 
األعمـــال وخبيـــر الصناعـــة، فريـــد بـــدر 
“إن التضخم أمـــر عالمي وليس محليا، 
وارتفاع ســـعر الفائدة هو الحتواء هذا 
التضخم”،  موضًحا أنه في أوائل العام 
عالميـــة  زيـــادة  تحـــدث  بـــدأت   ،2021
فـــي التضخـــم،  يعزى ذلك إلى أســـباب 
مختلفـــة، بمـــا في ذلك التحفيـــز المالي 
ونقـــص  بالوبـــاء،  المرتبـــط  والنقـــدي 
العـــرض )بمـــا فـــي ذلـــك نقـــص الرقائق 
ونقص الطاقة(، والتالعب في األسعار، 
واعتبـــارا مـــن عـــام 2022، جـــاء الغـــزو 

الروسي ألوكرانيا.
إلـــى  التوقعـــات تشـــير  بـــدر أن  وذكـــر 
نمـــو متواضـــع فـــي اإلنفـــاق واإلنتاج”، 

لكـــن التوقعـــات الجديـــدة تضـــع النمـــو 
االقتصادي لنهاية العام 2022 عند 0.2 
%، يرتفـــع إلـــى 1.2 % في عام 2023، 
وهو أقل بكثيـــر من إمكانات االقتصاد 
الفيدرالـــي  مجلـــس  تصريـــح  حســـب 

األميركي.
توقعات بانخفاض نســـبة اإلقراض إلى 

30 % بالبحرين. 
وأكد بدر أن تداعيات هذا ســـتظهر في 
ضعف القوة الشرائية للمواطنين بنسبة 
ســـتبدأ بــــ 2 % ومن الممكـــن تصل إلى 
10 %، باإلضافـــة إلـــى أن حدوث ركود 
فـــي الخطـــط التوســـعية فـــي القطـــاع 
التجاري؛ بســـبب ضعـــف االقتراض من 
البنـــوك نظـــًرا الرتفاع الفائـــدة، متوقعا 
انخفـــاض نســـبة اإلقـــراض إلـــى 30 % 

في البحرين. 
وقال بدر “كل هذه األمور ســـتؤثر على 
االقتصاد، واالرتفاع في نســـبة الفائدة 

ســـيزيد الســـيولة الموجـــودة بالبنـــوك، 
وســـتصبح مجمـــدة فـــي ودائـــع وهـــذا 
األمـــر غيـــر صحـــي؛ ألن هذه الســـيولة 
البـــد من تشـــغيلها في األســـواق، وهذا 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  ســـيحدث 

والعالمي على حد سواء”.
واستطرد بدر قائال “على سبيل المثال 
لدينـــا عدد من المشـــروعات بنيت فيها 
دراسة الجدوى على أساس سعر فائدة 
للتمويـــل 5 %، ولكنهـــا اليـــوم ارتفعـــت 
إلـــى 8 % لذلـــك أصبـــح المشـــروع غير 
مجـــٍد ونضطـــر إلـــى تأجيل عـــدد كبير 
مـــن المشـــروعات، وذلـــك ينطبـــق على 
كثيـــر مـــن رجـــال األعمـــال”، موضًحـــا 
بـــأن تداعيات ذلـــك إضاعة فرص عمل 
جديدة للمواطنين، وتأثير ســـلبي على 

الحركة االقتصادية وغيرها.   
فئـــات  ثـــالث  بـــدر أن هنـــاك  وأوضـــح 
رئيســـة مـــن حوافـــز االســـتثمار، والتي 

المســـتويات  علـــى  تنفيذهـــا  يمكـــن 
المحليـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة وغير 
الوطنيـــة وهـــي الحوافـــز الماليـــة، مثل 
المنـــح والقـــروض المختلفـــة، الحوافـــز 
الضريبيـــة، مثـــل اإلعفـــاءات الضريبية 
ومعدالت الضرائب المخفضة؛ وغيرها 
التحتيـــة  البنيـــة  مثـــل  الحوافـــز،  مـــن 
المدعومـــة، وعلى الحكومـــة أن تطرح 
مشـــروعات جديـــدة إلنعـــاش الحركـــة 
االقتصاديـــة، علـــى أن يكـــون التمويـــل 
لهذه المشـــروعات نوعيا ومبتكرا وغير 

المعتاد.
وعلـــى غرار الوضـــع فـــي بريطانيا قال 
بـــدر ”شـــجعت بريطانيـــا المســـتثمرين 
عـــن طريق تخفيـــض الضرائب إلى 19 
%، مقترًحا بأن تقوم حكومة البحرين 
بتخفيـــض القيمـــة المضافـــة إلـــى 5 % 
لمدة عـــام واحد، مؤكدا أن هـــذا القرار 
إذا صدر سيكون له تأثير إيجابي كبير 
علـــى الوضـــع االقتصادي فـــي البحرين 
وتحفيـــز المســـتثمرين وتنشـــيط القوة 
الشرائية.  وتوقع بدر بأن تستمر زيادة 
أســـعار الفائدة على الدوالر، مشيًرا إلى 
أنـــه مـــن المقـــرر أن يجتمـــع الفيدرالـــي 
األميركـــي لمراجعة أســـعار الفائدة مرة 

أخرى يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

عدنان يوسف: 
الخوف من التضخم 

المستورد على 
اقتصادات الخليج

ركود في الخطط 
التوسعية في 

القطاع التجاري 
لضعف اإلقراض 

فريد بدر: ضعف 
القوة الشرائية 

للمواطنين سيبدأ 
تدريجيا  بـ 2 %

دراسات جدوى جرت 
على أساس فائدة 

للتمويل 5 % ولكنها 
ارتفعت اليوم 
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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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لقـــاء مـــع  نـــوح فـــي  وأوضحـــت آل 
“البـــاد” أن هـــذه األمـــراض وعوامل 
الخطـــر المرتبطـــة بهـــا تعـــد مـــن أهم 
أســـباب الوفاة عالميًا وفي البحرين، 
حيـــث تتســـبب مجتمعة فـــي الوفاة 
 30 مـــن  العمريـــة  للفئـــة  المبكـــرة 
ولغاية 70 عاما، مشـــيرة إلى أن هذه 
األمراض المزمنـــة تؤثر على الصحة 
وجودة الحياة وعلى النظام الصحي 
والحالـــة االقتصادية لما لهـــا من آثار 

صحية ومضاعفات.

الخطة الوطنية

وذكـــرت أن البحريـــن حرصـــت منـــذ 
تشـــكيل النظام الصحي في المملكة 
 ،2008 العـــام  وبشـــكل خـــاص منـــذ 
واستجابة لإلعان السياسي الصادر 
وبالتعـــاون  المتحـــدة،  األمـــم  مـــن 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة علـــى 
حيـــث  األمـــراض،  لهـــذه  التصـــدي 
تـــم وضـــع خطـــة وطنيـــة متعـــددة 
القطاعـــات للتصـــدي لألمـــراض غير 
الســـارية والوقايـــة منها والســـيطرة 
عليهـــا، بهـــدف الحد مـــن مخاطرها، 
وتـــم تشـــكيل لجنة وطنيـــة متعددة 
القطاعـــات برئاســـة وزيـــرة الصحـــة 
وتشـــارك بعضويـــة فيهـــا مجموعـــة 
أهـــداف  لتحقيـــق  القطاعـــات  مـــن 
الخطـــة الوطنية، كمـــا حرصت على 
تبنـــي الخطـــة مـــن خـــال الخطـــط 
الرؤيـــة  مـــع  وتماشـــيها  الوطنيـــة 
االقتصادية واســـتراتيجية الصحة، 
وتحقق مـــن خالها أهـــداف التنمية 
المستدامة المتعلقة بتقليل الوفيات 
مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، وذلك 
للوقاية من هذه األمراض والسيطرة 
عليهـــا وللحد مـــن مضاعفاتهـــا وفقًا 
وبرامـــج  اســـتراتيجية  ألهـــداف 
طبقـــًا  تنفيذيـــة  واســـتراتيجيات 

لمؤشرات زمنية واضحة.

الفئة المستهدفة

وأشـــارت آل نوح إلى أن حملة “احِم 
قلبـــك” فـــي أماكـــن العمـــل هـــي أحد 
البرامج المهمة للكشف المبكر ولرفع 
الوعـــي بيـــن الفئـــة المســـتهدفة مـــن 
قبـــل طاقـــم الحملة ألجل التشـــجيع 
على الكشـــف المبكـــر في أماكن عمل 
الموظفيـــن، كمـــا تـــم تشـــكيل فريـــق 
عمل طبي مؤهل لزيارة أماكن العمل 
بناء على تنســـيق مسبق مع الجهات 
الحكوميـــة، والقيام بالدور التثقيفي 
الصحـــي و الكشـــف المبكـــر وتقديـــم 
الدعـــم واالستشـــارة والتمكيـــن مـــن 
أجل خفض معدالت انتشـــار أمراض 
القلـــب واألوعية الدمويـــة والتعرف 
علـــى األنمـــاط الصحيـــة لألفـــراد من 
خال االســـتبيان عن أنمـــاط الحياة 
التبـــغ،  تعاطـــي  مثـــل  والســـلوكيات 
وأنمـــاط  البدنـــي  النشـــاط  ممارســـة 
الغـــذاء و الحركـــة أثنـــاء العمل وفي 
النظـــام  وتقييـــم  الفـــراغ  أوقـــات 
الغذائي والتاريـــخ العائلي لمجموعة 
من األمـــراض الوراثية والمزمنة بين 

المشاركين.

أهداف الحملة

وعـــن أهـــم أهـــداف الحملـــة الوطنية 
للكشـــف المبكـــر عـــن األمـــراض غيـــر 
السارية )المزمنة( وعوامل االختطار 
المرتبطة بها في أماكن العمل، والتي 
انطلقت منذ العام 2010 لحملة “احِم 
الحملـــة  أن  نـــوح،  آل  بينـــت  قلبـــك” 
تهدف لرفع الوعي عن األمراض غير 
الســـارية وعوامل الخطر التي تؤدي 
اليها بين الفئة المســـتهدفة “موظفي 
القطاع الحكومي” لحثهم على إتباع 
أنمـــاط حيـــاة صحيـــة وعـــن أهميـــة 
الكشـــف المبكر وإجـــراء الفحوصات 
المختبريـــة والمتابعـــة و أخـــذ العاج 
إذا تبيـــن إصابتهـــم بأحـــد األمـــراض 
المزمنة في مراكـــز الرعاية الصحية، 
إضافـــة لحـــث الموظفين علـــى اتباع 
أنماط حيـــاة صحية في محيط بيئة 
العمـــل كالحـــرص على تنـــاول الغذاء 
الصحـــي و تجنب الجلوس لســـاعات 
اســـتخدام  علـــى  والحـــرص  طويلـــة 
الســـالم بدل المصاعـــد قدر اإلمكان، 
وممارســـة النشـــاط البدني المتوسط 
يوميـــًا  ســـاعة  نصـــف  لمـــدة  الشـــدة 
خارج أوقات العمل على الحد األدنى 

بمعدل 5 أيام في األسبوع.

الكشف المبكر

وتابعـــت آل نـــوح أن الكشـــف المبكر 
تقليـــل  فـــي  العامليـــن يســـاهم  بيـــن 
معـــدالت الوفيات مـــن األمراض غير 
السارية من خال الفحص المبكر عن 
عوامل الخطر المرتبطة بها والتوعية 
وتقديم النصح والمشـــورة المناســـبة 
وتوجيههـــم  المشـــاركين  مـــن  لـــكل 
بشـــكل مناسب عاوة على تزويدهم 
بإرشـــادات عمليـــة تناســـب معـــدالت 
واســـتعانة  لديهـــم،  الخطـــورة 
باالســـتفادة مـــن الخدمـــات الصحية 
الرعايـــة  فـــي  المتوفـــرة  المجانيـــة 
والمستشـــفيات  األوليـــة  الصحيـــة 

ومراكز التأهيل.
تســـتهدف  الحملـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تغطيـــة 20 % من موظفي الحكومة 
خـــال فترة األربع ســـنوات، مشـــيرة 
إلـــى أنها تســـتهدف موظفي الجهات 
حكومية فـــي أماكن عملهـــم وأحيانًا 
الحكوميـــة،  الجهـــات  خـــارج  مـــن 
وذلـــك انعكاســـا للشـــراكة المجتمعية 
خـــال  مـــن  المســـتمر  والتنســـيق 
لألمـــراض  الوطنيـــة  اللجنـــة  عمـــل 
غيـــر الســـارية والتـــي ترأســـها وزيرة 
الصحـــة، إضافة للشـــراكة فـــي فريق 
الحملـــة والمكـــون مـــن ممرضات من 
وقســـم  المدرســـية  الصحـــة  قســـم 
مكافحة األمراض والرعاية الصحية 
وطاقـــم  الصحـــة  بـــوزارة  األوليـــة 
مـــن المتطوعيـــن، كما يشـــارك قســـم 
المختبر ومشـــروع الجينوم الوطني 
فـــي الحملـــة، ويتـــم العمـــل فيهـــا من 
خـــال محطات متعددة تبدأ بمحطة 
تليهـــا محطـــة  المشـــاركين  تســـجيل 
المختبر والتمريـــض ومحطة توعية 
وتمكيـــن المدخنيـــن المشـــاركين من 
التوقـــف عـــن تعاطي التبـــغ ومحطة 

أخيرة لتقديم االستشارة الطبية.

طاقم الحملة

وعـــن عـــدد طاقـــم الحملة ذكـــرت آل 
نـــوح أن عـــدد الطاقـــم المشـــارك في 
الحملة 4 أطباء و 6 أفراد متطوعين 
و 3 ممرضـــات و4 أخصائـــي مختبـــر 
مـــن إجمالـــي 17 فـــرد مـــن مختلـــف 

التخصصات.

مشروع الجينوم 

إلى ذلك، أشـــارت آل نـــوح بالقول ان 
مشـــروع جينوم الوطني يساهم في 
دراســـة الجيـــن الخـــاص بالمواطنين 
في المملكة للوصول لمعرفة إمكانية 
الكشـــف عن األمراض ذات األســـاس 
الجيني مثل ارتفاع معدالت الدهون 
والخلـــل  الـــدم  فـــي  والكولســـترول 
فـــي النشـــاط األيضـــي الـــذي يعرض 
والســـرطان  الســـكر  بـــداء  لإلصابـــة 
وأمـــراض القلب الوراثية وغيرها من 

األمراض.

أرقام ونتائج

وعـــن أبرز نتائـــج الحملة كشـــفت آل 
نـــوح أن عـــدد مـــن شـــملهم الفحـــص 
الطبـــي فـــي الحملـــة الوطنيـــة )احـــِم 
بلـــغ  4 ســـنوات  مـــدة  قلبـــك( خـــال 
مـــن  الفتـــرة  خـــال  شـــخص   6231
العـــام 2016 ولغاية 2020، وتفاوتت 
المئويـــة  النســـب  انتشـــار  معـــدالت 
لعوامـــل االختطـــار بيـــن المشـــاركين 
و  الحالييـــن  للمدخنيـــن   %  18.8
15.9 % من المشـــاركين ال يتناولون 
كاٍف  بشـــكل  والفاكهـــة  الخضـــار 
ويومـــي، فيمـــا بلغـــت نســـبة الذين ال 
يمارسون النشاط البدني بشكل كاٍف 
حوالـــي 52.7 % وبلغت نســـبة زيادة 
الـــوزن مـــن خال الرصد فـــي الحملة 
 %  33.8 الســـمنة  ونســـبة   ،%  40.4
ونســـبة الذيـــن تبيـــن ارتفـــاع معـــدل 
 33.2 بلغـــت  لديهـــم  الكوليســـترول 
%، وبلغت نســـبة الذين تبين ارتفاع 
معدل الســـكر في الفحص العشوائي 
)غيـــر صائم( 28.4 % خـــال الزيارة، 
ونســـبة الذيـــن تبيـــن ارتفـــاع ضغـــط 

الـــدم أثنـــاء الزيارة والفحـــص لديهم 
23.4 % من المشاركين.

عيادات افتراضية

وحـــول مخرجـــات وخطـــط الحملـــة 
المستحدثة للفترة المقبلة، فتحدثت 
آل نوح ع التوجه لمتابعة المشاركين 
مـــن خـــال عيـــادات افتراضية يقوم 
عليهـــا مجموعـــة مـــن االستشـــاريين 
خـــال 6 أشـــهر مـــن الزيـــارة بمعـــدل 
مرتيـــن كل ثاثـــة أشـــهر، للعمل على 
خـــال  ومـــن  الفـــرد  ســـلوك  متابعـــة 
نمـــط  لتغييـــر  واستشـــارة  نصائـــح 
الغـــذاء والتوقف عن التدخين وحث 
وتشـــجيع المشـــاركين على ممارســـة 
النشـــاط البدني والحفاظ على الوزن 
المثالـــي والمتابعة الدورية والفحص 
المبكر للوقاية من االصابة باألمراض 

المزمنة ومضاعفاتها.
وعن أبرز األمراض التي تم اكتشافها 
من خـــال حملـــة “احِم قلبـــك” بينت 
مـــن   ،%  87.9 نحـــو  أن  نـــوح،  آل 
األفـــراد المشـــاركين فـــي الفتـــرة من 
2016 ولغاية 2022، تم تشـــخيصهم 
بواحـــد أو أكثـــر مـــن عوامـــل الخطـــر 
من التدخين، الســـمنة، ارتفاع ضغط 
الدم، ارتفاع الكولســـترول، او ارتفاع 
في معدالت الســـكر وكلهـــا مجموعة 
عوامـــل تســـتدعي المتابعـــة والعاج 
أحيانـــًا مـــن خـــال مراجعـــة طبيـــب 
العائلـــة في مراكـــز الرعايـــة الصحية 
والتغييـــر الجـــاد فـــي نمـــط الســـلوك 

الغير الصحي.

ارتفاع ضغط الدم 

 وفـــي ســـياق ذلـــك، ألقـــت آل نـــوح 
الضـــوء علـــى أهمية الفحـــص المبكر 
التوعويـــة  الوطنيـــة  والحمـــات 
للكشـــف عن أحد أهم األمراض التي 
تتســـبب في أمراض القلب واألوعية 
الدمويـــة، وهـــو مـــرض ارتفاع ضغط 
الدم من خال قياســـه بشكل مبدئي 
أثنـــاء الحملـــة لمتابعتـــه فـــي مراكـــز 

مؤشـــر  وقيـــاس  الصحيـــة،  الرعايـــة 
كتلة الجسم ومحيط الخصر والوزن 
للتشـــجيع على المحافظة على الوزن 
المثالـــي وتجنـــب الســـمنة وتوضيح 

األثر الصحي للسمنة المركزية.

التخلص من الضغوط

وردا علـــى ســـؤال “البـــاد” عن طرق 
التعامـــل مـــع بعـــض األســـباب التـــي 
تـــؤدي الرتفـــاع ضغـــط الـــدم، أكـــدت 
علـــى  المحافظـــة  ضـــرورة  نـــوح  آل 
والحصـــول  النـــوم  ســـاعات  ترتيـــب 
للمســـاهمة  الكافيـــة  الســـاعات  علـــى 
فـــي التعامـــل مـــع الضغوط النفســـية 
التي تســـاهم في التأثيـــر على صحة 
اإلنســـان، حيث يحتـــاج األفراد ألخذ 
الراحـــة واالســـترخاء و  مـــن  قســـط 
ممارســـة األنشـــطة البدنية المستمرة 
والتوقف عن التدخين والحرص على 
تنـــاول الغـــذاء الصحي واالســـتفادة 

من جميع برامج تعزيز الصحة.

تشجيع الموظفين 

وقالـــت يحـــرص طاقـــم حملـــة “احِم 
المعلومـــات  جمـــع  علـــى  قلبـــك” 
وتحليلها وعـــرض نتائج الفحوصات 
على المســـئولين في الـــوزارات ألجل 
تشـــجيع الموظفيـــن على خلـــق بيئة 
عمل صحية وتشجيع الموظفين على 
التعامـــل االيجابـــي مـــع الضغوطـــات 
وتبنـــي أنماط حيـــاة صحية وتجنب 
الخمـــول البدنـــي داخل بيئـــة العمل، 
كمـــا يتم حث الموظفيـــن على توفير 
الوجبـــات الصحيـــة لهـــم فـــي العمل، 
وتنـــاول الغـــذاء الصحـــي والوقـــوف 
لمـــدة دقيقة بين حيـــن وآخر، إضافة 
ألهمية الحركة داخل مؤسسة العمل.

5 حصص يوميا

ولفتـــت إلى أهمية تنـــاول 3 حصص 
يوميـــة مـــن الخضـــار ووحصتين من 
الفواكـــه وبحســـب الحالـــة الصحيـــة 
فـــي خفـــض  للمســـاهمة  للمشـــاركين 
القلـــب  بأمـــراض  اإلصابـــة  معـــدالت 
واألوعيـــة الدموية، حيـــث إنها غنية 
الضروريـــة  واألليـــاف  بالفيتامينـــات 
مـــن  التقليـــل  فـــي  تســـاهم  والتـــي 
الـــدم،  فـــي  الكولســـترول  معـــدالت 
والخضـــروات  الفواكـــه  وتتميـــز 
بإحتوائهـــا علـــى الســـعرات الحرارية 
القليلـــة إذا مـــا تـــم تناولهـــا بصـــورة 
صحية للحفاظ على الـــوزن المثالي، 
مبينة أهمية تنـــاول اللحوم البيضاء 
كالســـمك بدالً من اإلفراط في تناول 
اللحـــوم الحمـــراء واســـتبدال زيـــوت 
وتجنـــب  الزيتـــون  بزيـــت  الطهـــي 
الزيوت المهدرجة والمتحولة وتبني 
طرق الطهي الصحية كالطهي داخل 
الفـــرن بـــدالً التركيز علـــى المأكوالت 
المقليـــة والغنيـــة بالدهـــون والزيوت 
المهدرجـــة، كمـــا حثـــت علـــى أهميـــة 
معتـــدل  بشـــكل  المكســـرات  تنـــاول 
كمصـــدر للدهـــون غيـــر المشـــبعة في 

حال عدم وجود حساسية منها.

أميرة علي آل نوح
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23.4 %  لديهم 
ارتفاع في ضغط 

الدم

نسبة السمنة 
بين البحرينيين 

% 33.8

حسن عبدالرسول | تصوير: خليل إبراهيم

“احِم قلبك” فحصت 6231 موظفا في 4 سنوات.. آل نوح لـ “^”

جانب من الحوار الصحافي للزميل حسن عبدالرسول وأميرة آل نوح 

87.9 % تم تشخيصهم بواحد أو أكثر من عوامل أمراض الخطر

كـــــاٍف بـــشـــكـــل  والــــفــــاكــــهــــة  الــــخــــضــــار  يــــتــــنــــاولــــون  ال   %  15.9

ارتفــــــــــــاع مـعـــــــــدل الكـوليسـتـــــــــرول 33.2 % 

قالــت رئيــس مجموعــة األمــراض غيــر الســارية واستشــاري 
صحــة عامــة وطــب عائلــة بــوزارة الصحــة أميــرة آل نــوح 
الســكر  داء  تشــمل  الســارية  غيــر  األمــراض  إن 
والســرطان وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 
والتــي  المزمنــة،  التنفســي  الجهــاز  وأمــراض 
االختطــار  عوامــل  مــن  بمجموعــة  ترتبــط 
الســلوكية والتــي تشــمل التدخيــن وتعاطــي 
التبــغ والكحــول والخمــول البدنــي وعوامــل 
الســمنة  أمــراض  منهــا  أخــرى  بيولوجيــة 
الــدم والدهــون الثالثيــة  وارتفــاع ضغــط 

والكوليسترول في الدم.
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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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يشــكو رضــا العــود مــن حساســية التهــاب الجيــوب األنفيــة وأضــرار الجهــاز 
التنفســي والصــداع المزمــن لســنوات طويلــة، ولم يكن يعرف األســباب التي 
تؤدي لتهيج الجيوب األنفية والصداع، واستمر في مراجعة عيادات األطباء 
خالل رحلة عالج اســتمرت لمدة 5 ســنوات، دون اكتشــاف الســبب الحقيقي 
اللتهــاب الجيــوب األنفيــة، بالرغــم مــن وصف األطبــاء له أدويــة العالج مثل 
أقــراص الزيرتــك والكالرتيــن، وبخــاخ الكورتيــزون والمحلــول المائــي لألنف 

وذلك كعالج لحساسية الجيوب األنفية التي عانى منها كثيرًا لسنوات.

وعــنــد الــمــراجــعــة الــمــســتــمــرة لــعــيــادات 
وعمل  والحنجرة  واألذن  األنــف  أطباء 
األشعة المقطعية، أكد له جميع األطباء 
ــراء عــمــلــيــة، إال أن  ــ عـــدم الــحــاجــة إلجـ
المعاناة كانت مستمرة وأكثر سوءًا مع 
أمره  من  وكان في حيرة  الوقت،  مرور 
خصوصًا أنه شخص غير مدخن ألي نوع 
من مشتقات التبغ، فنصحه أحد األطباء 
بــالــتــوقــف عــن شــم واســتــنــشــاق روائـــح 
معرفة  رضــا  فــأراد  والمنظفات،  البخور 
الستمرار  تؤدي  التي  األسباب  اكتشاف 
مــشــكــات الـــصـــداع وتــهــيــج الــجــيــوب 
األنفية وهو ملتزم في أخذ العاج وأخذ 
الــتــوقــف عــن استعمال  فــقــرر  ــة،  ــ األدويـ
من  يشتريها  التي  المستنسخة  العطور 
العطور  بيع  ومتاجر  الرقمية  الحسابات 
التقليد لمدة 3 أشهر، و”إذا عرف السبب 
بطل العجب”، فاكتشف من تلقاء نفسه 
لمدة  استعملها  التي  المقلدة  العطور  أن 
الرئيسي  الــســبــب  ســنــوات طــويــلــة هــي 
ــتــي عــانــى  فـــي الــمــشــكــات الــصــحــيــة ال
منها لمدة 5 سنوات، وعند المراجعة ما 
قبل األخيرة للطبيب المعالج، قال رضا 
لطبيبة إنه توقف عن استخدام العطور 
مع  الــشــم  حــاســة  وتحسنت  “الــمــقــلــدة” 
تهيج  حساسية  مــن  المعاناة  انخفاض 
أخذ  فــي  واالســتــمــرار  األنفية  الجيوب 

العاج.
لمشكلته  الحل  أن  رضا  الطبيب  فأخبر 
عدم  رضــا  فقرر  البداية،  منذ  بيده  كــان 
شراء العطور المقلدة واستعمال العطور 
يشكو  ال  ــو  وهــ “الــمــبــتــكــرة”،  األصــلــيــة 
لعملة  يخضع  ولم  الحساسية  من  حاليًا 

جراحية.

مشكالت جلدية

أما حليمة العلوي، التي كانت تتردد على 
إسمرار  بسبب  الجلدية  أطباء  عيادات 
الجلد في منطقة الرقبة والتهاب جلدي 
وحكة شديدة تؤدي إلحمرار البشرة، لم 
المقلدة  العطور  تدرك خطورة استعمال 
المعالج  الطبيب  على صحتها، فنصحها 
لمدة شهرين  العطور  رش  عن  بالتوقف 
وبالفعل  العاج،  أخذ  في  االستمرار  مع 
المشكات  أن سبب  الطبي  الــرأي  أثبت 
الجلدية جراء استخدام العطور المقلدة 

التي لم تدركها حليمة.
عطور  تستخدم  الــتــي  الــعــلــوي  وتــؤكــد 
ــوم، إنــهــا لـــم تـــعـــاِن مـــن أي  ــيـ “نـــيـــش” الـ
مشكات صحية بعد تركها رش العطور 

المستنسخة.

بقع داكنة

 مــن جــهــتــهــا، قــالــت أخــصــائــيــة أمـــراض 
الــمــقــلــدة ال تخضع  الــعــطــور  إن  جــلــديــة 

لوحدة قياس دقيق وهي مخالفة 
مما  الصناعية  المقاييس  للبنود 
يــؤدي ذلــك لعدة أمــراض جمة 
ــار  ــ ــمـــدى الــبــعــيــد واآلثـ عــلــى الـ
الجانبية على البشرة والصحة 
ــلــعــنــاصــر  ــا ل ــهـ ــدانـ ــقـ بـــســـبـــب فـ
العطور،  األساسية في صناعة 
التي  اإليــثــانــول  مــادة  وأهمها 
ويتطلب  الثمن  غالية  تعتبر 

ــــب الـــــدول  ــل ــا فــــي أغــ ــ ــراؤهـ ــ شـ
أن  إلــى  الفتة  رسميًا،  ترخيصًا 
على  تحتوي  التقليد  الــعــطــور 

مـــــواد الــمــيــثــانــول الــتــي 
تعتبر من المواد السامة 

صانعو  ويستخدمها 
تـــركـــيـــب الـــعـــطـــور 
كــبــديــل عـــن مـــادة 
اإليثانول، ويؤدي 
اســــتــــنــــشــــاقــــهــــا 
الجهاز  فــي  لخلل 
حيث  الــتــنــفــســي، 
كــثــرة اســتــخــدام 

البعيد تؤثر  المدى  المقلدة على  العطور 
داكنة  بقع  وظهور  البشرة  سامة  على 
المرضى  أن  إلـــى  مــشــيــرة  الــجــلــد،  عــلــى 
يجهلون سبب تلك البقع على أجسامهم 
ــد مــراجــعــتــهــم لـــلـــعـــيـــادات الــطــبــيــة،  عــن
الصناعي  العطري  الــزيــت  أن  موضحة 
يساعد على تنشيط مادة المالين التي 
تسبب إسمرار الجلد مما يكلف المريض 

مصاريف رحلة عاج طويلة.
أوضحت  التقليد  العطور  مخاطر  وعن 
المقلد  الــعــطــر  اســتــخــدام  أن  الــطــبــيــبــة 
يــســبــب الــحــســاســيــة الــجــلــديــة وتــفــاقــم 
الــربــو واإلكــزيــمــا لكل شخصين  حـــاالت 
بالحكة  يــصــابــون  أفــــراد   10 أصـــل  مــن 
العطور  الحتواء  وذلك  الجلد،  وإحمرار 
الزرنيخ  مواد  من  على خلطات  المقلدة 
ــاص الــمــســرطــنــة على  ــرصـ ــبــق والـ ــزئ وال
الزيوت  نسبة  قلة  بسبب  البعيد،  المدى 
وارتــفــاع  القنينة  فــي   % 20 مــن  ألقـــل 
ومثبت  والكحول  المذيب  مــواد  نسبة 
الــمــصــادر،  مـــواد مجهولة  مــن  الــرائــحــة 
المركبات  عــلــى  يــحــتــوي  بعضها  حــيــث 
مواد  تشابه  التي  البترولية  الــمــواد  من 
لتهيج  تـــؤدي  الــتــي  الــحــشــرات  مبيدات 
الجيوب األنفية ومخاطر صحية أخرى 
تؤدي لتشوهات الجلد وربما العقم على 
البعض في  كما يستخدم  البعيد،  المدى 
العطرية خليطًا من بول  المثبتات  مواد 
الرائحة، التي  األبقار بهدف تثبيت قوة 
صحة  عــلــى  الــســلــبــي  بــالــشــكــل  تنعكس 
التنفسي  الجهاز  على  وتؤثر  المستهلك 
بــطــريــقــة  واســتــنــشــقــت  اســتــعــمــلــت  إذا 
وحساسية  ربــو  تسبب  قــد  مما  خاطئة 

الجلد والصداع والغثيان والدوخة.

صعوبة التنفس

ــذر مــصــدر طــبــي بــمــركــز جدحفص   وحـ
الــصــحــي أصــحــاب حــســاســيــة الــجــيــوب 
المقلدة  العطور  استخدام  مــن  األنفية 
الحمضيات  زيـــوت  على  تحتوي  الــتــي 
المركبة  الــزيــوت  أن  مــؤكــدًا  والــتــوابــل، 
أصلية  غير  كحول  مــواد  مع  المخلوطة 
تسبب االحتقان وتهيج الجيوب األنفية 
ألصحاب الشحميات مما تؤدي النغاق 
مجرى التنفس، حيث المرضى يكتشفون 
أن العطور المقلدة تنعكس عليهم بالضرر 
بعد التوقف عن االستخدام، موضحًا أن 
من  يعانون  الحساسيات  مرضى  أغلب 
عيادات  ويراجعون  الشحميات  تضخم 
العطور  أن  مسبقة  معرفة  دون  األطباء 
على  وتــؤثــر  لصحتهم  مــضــرة  التقليد 

مجرى التنفس.

ــا مـــرضـــى الــجــيــوب األنــفــيــة تــرك  ــ ودعـ
الــعــطــور الــمــقــلــدة واســتــخــدام الــعــطــور 
تؤثر  ال  حــتــى  الــتــركــيــز  قليلة  األصــلــيــة 
بشكل سلبي على صحتهم، حيث هناك 
مرضى استمرت لديهم األعراض لفترات 
طويلة وكانت رحلة العاج طويلة، كما 
العطور  يستعملون  ال  مرضى  هناك  أن 
ــن قبل  ــرون بــشــمــهــا مـ ــأثـ ــتـ الــتــقــلــيــد ويـ

اآلخرين. 

ال يطابق األصلي

محمد  البحريني  العطور  مصمم  يقول 
يعمل  شــخــص  ألي  يمكن  ال  الــعــصــفــور، 
المستنسخة  العطور  تركيب  مجال  في 
“التقليد”، معرفة تفاصيل مكونات الهرم 
الصعب  ومــن  المبتكر،  األصلي  العطري 
التي  األصــلــيــة  الــعــطــور  استنساخ  جـــدًا 
زيتًا   150 من  أكثر  على  زيوتها  تحتوي 
عطريًا طبيعيًا مستوردًا من عدة دول، 
مركبي  مــن  الكثير  ويــحــاول 
استنساخ  الــعــطــور 
الــعــطــور األصــلــيــة 
يفشلون  أنــهــم  إال 
إيــقــاع  مطابقة  فــي 
ــر  ــطــ ــعــ ــ رائــــــــحــــــــة ال
ــن  األصـــــــــــلـــــــــــي مــ
ــودة  ــجــ ــ ــة ال ــيـ ــاحـ نـ
ــات الـــرائـــحـــة  ــ ــبـ ــ وثـ
من  الثاثي  والتدرج 
إلى  الــهــرم وصـــوالً  قمة 
لضمان  العطرية  القاعدة 

استمرار الرائحة.
األصلية  العطور  أن  إلــى  الصفور  ولفت 
دقيق  وفحص  علمية  لدراسات  تخضع 
جدًا بين حين وآخر للتأكد من سامتها 

وعدم تأثيرها على صحة المستهلك.

أسرار خفية

ــالـــي  ــطـ ويــــؤكــــد مـــصـــمـــم الـــعـــطـــور اإليـ
العطور  أليساندرو جوالتيير يعتبر عالم 
الخفية الصعبة في تفكيك  من األســرار 
الــهــرم  بــعــد تصميم  مــكــونــاتــهــا  شــفــرات 
العطري السري سواء كان العطر “نيش” 
من   %  100 طبيعية  مــكــونــات  ذا  أي 
ناحية الزيوت العطرية الموسمية النادرة 
الطبيعة  مــن  بــصــعــوبــة  والمستخلصة 
أو جلود  الغابات  أزهار  سواء كانت من 
الحيوانات أو الفاكهة الموسمية وغيرها 
من مستخلصات الزيوت كالعود ومسك 
الغزال والعنبر، أو عطر “ديزاينر” خليط 
بين زيوت طبيعية وزيــوت صناعية  ما 
معالجة طبيعيًا في مصانع معتمدة من 
والجهات  العالمية  الصحة  منظمة  قبل 
الصحية الرسمية في العديد من الدول 
ــوت عــطــريــة صــنــاعــيــة  ــ الـــتـــي تــنــتــج زيـ
أن  إال   ،%  100 األصــل  تطابق  بنكهات 
العطور المقلدة أو المستنسخة ويسميها 
يمكن  “الـــتـــركـــيـــب”، ال  بــعــطــور  الــبــعــض 
األصلي  للعطر  مطابقة  تــكــون  أن  ــدًا  أبـ
واألداء  الهرمية  المكونات  ناحية  مــن 
من  التدرج  وإيقاع  والفوحان  والثبات 
إلى  وختامًا  العطر  وقلب  الهرم  مقدمة 

قاعدة الرائحة، وفي الحقيقة هي عطور 
تــســمــى “كــيــمــيــكــال” مــشــبــعــة بــالــكــحــول 

تؤدي لمشكات صحية.

عطور جنيسة

ــواق عــطــور تعتبر  ــ وتــتــوافــر فـــي األســ
جــنــيــســة أو بــديــلــة يــتــم صــنــاعــتــهــا من 
مكونات طبيعية وصناعية شبيهة نوعًا 
األصلية  العطور  رائــحــة  تطابق  فــي  مــا 
“المبتكرة” تصنع كبدائل في العديد من 
البلدان وتباع بشكل رسمي مرخص في 
ــواق بأسعار أقــل ســعــرًا مــن عطور  األسـ
الـــمـــاركـــات الــمــعــروفــة، ومــعــتــمــدة بعد 
لضمان  والمعاينة  المختبري  الفحص 
عــــدم الــتــســبــب بــالــحــســاســيــة الــجــلــديــة 
الجيوب  تهيج  مــن  والــتــأثــيــر  والــحــكــة 

األنفية.

نسخ العطر 

تمكنت  الحديثة  التكنلوجيا  ظل  وفــي 
ــدول من  ــ بــعــض الــمــصــانــع فـــي بــعــض الـ
“المبتكرة”  األصلية  العطور  استنساخ 
ــاه الــعــطــريــة  ــيـ ــمـ ــزة نـــســـخ الـ ــهــ عـــبـــر أجــ
ــى كــمــيــات زيـــوت  ــ لـــغـــرض تــحــويــلــهــا إل
بالكيلو،  والتعبئة  للبيع  جاهزة  عطرية 
وتـــســـتـــوردهـــا أغـــلـــب مـــحـــات تــركــيــب 
الــزيــت  ــادة تعبئة  الــمــقــلــدة إلعــ الــعــطــور 
المستنسخ الجاهز في قنينة مع الدمج 
والخلط مع مواد الكحول ومثبت العطر 
الذي يتطلب دقة في وضع نسبة كميات 
في  بالمللي  الــرائــحــة  ومثبت  الــكــحــول 

القنينة سواء كانت 30 مل، أو 50 مل، أو 
100 مل، وهو األمر الذي يعتبر مخاطرة 
قنينة  يشتري  الــذي  للمستهلك  بالنسبة 
معرفة  دون  زهيد  بسعر  المركب  العطر 
محتوى المواد المضافة مع الزيت سواء 
من كحول أو مثبت عطري أو مواد أخرى 
كيميائية غير معروفة تدخل في تصنيع 
بأسعار رخيصة دون  تباع  التي  العطور 
الصحية  والمعاينة  المختبري  الفحص 
والحفظ تحت درجات الحرارة المحددة 

والتخمير ما قبل البيع.

رأي الخبراء

مجال  فــي  الــخــبــراء  مــن  الكثير  يــقــول 
العطور  إن  الـــروائـــح  وتصنيع  تصميم 
ــة” غــيــر آمــنــة صحيًا  ــمــركــب “ال الــمــقــلــدة 
مكوناتها  على  يغلب  حيث  لاستعمال، 
معروفة  غير  وكيميائية  مجهولة  مــواد 
في ماذا تستعمل؟ ومدى مدة صاحية 
المكونات المخلوطة مع الزيوت، إضافة 
الحسابات  عــن  بعيدًا  الــيــدويــة  للتعبئة 
ــع نسب  ــدقــيــقــة فـــي وضــ الــريــاضــيــة ال
المكونات داخل قنينة العطر، مما تؤدي 
الجلدية  الحساسية  ومنها  جمة  ألضرار 
وتهيج الجيوب األنفية والرشح والزكام 
ــتــهــاب  وأضــــــرار الــجــهــاز الــتــنــفــســي وال
وزغللة  والــصــداع  المخاطية  األغشية 
العصبي  الجهاز  في  واضطرابات  العين 
الــفــم  فـــي  وتــهــيــجــًا  وغـــثـــيـــان،  ودوارًا 
والــحــنــجــرة، إضــافــة إلـــى الــتــأثــيــر على 

الدماغ.

تركيب العطور

هناك جهات وّفرت برامج التدريب لمن 
ــرار تــركــيــب العطور  يــرغــب مــعــرفــة أســ
بهدف العمل في مجال تصميم وتصنيع 
ــم الــمــشــروعــات  ــال دعـ الــعــطــور مـــن خـ
التدريبية وورش  الدورات  المنزلية عبر 
العمل لتعلم أسرار صناعة العطور، وبعد 
اجتياز الدورات ينطلق بعض المتدربين 
البيع  أو  دكاكين  فتح  خــال  من  للعمل 
لبيع  االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 
العطر “الكوبي” بأسعار زهيدة بعد شراء 
وإضافة  الجاهزة  المستنسخة  الزيوت 
ــواد  الــكــحــول والــمــثــبــت الــكــيــمــيــائــي ومـ
طرق  معرفة  بعد  من  المصدر  مجهولة 

تركيب الزيوت العطرية.

  تجربة العطور المقلدة 
وبعد تجربة ومقارنة من قبل “أنا كاتب 
الماحظات  بعض  رصــد  تــم  التحقيق” 
وهي أن تلك العطور تسبب الحساسية 
تؤدي  األنفية،  الجيوب  تهيج  والحكة، 
لاحتقان والعطس، تسبب الصداع، غير 
العطر  فوحان  الرائحة،  بقاء  في  ثابتة 
واحدة  رائحة  ذو  العطر  الخط  ضعيف، 
تـــــدرج في  ــان دون  ــيــ األحــ أغـــلـــب  ــي  فـ
العطور  أغلب  رائــحــة  العطري،  اإليــقــاع 
ــكــحــول، بعض  تــطــغــى عــلــيــهــا رائـــحـــة ال

العطور تسبب البقع على المابس.

قبل البيع

لمحات  الكبير  العدد  انتشار  ظل  وفي 
ال  الــتــي  والمقلدة  المركبة  العطور  بيع 
تخضع للرقابة والفحص المختبري قبل 
الربح  ذات  البيع  عمليات  تستمر  البيع، 
السريع دون حسيب أو رقيب على تلك 
التواصل  منصات  والباعة في  المحات 
متى  “الباد”  سؤال  ويبقى  االجتماعي، 
الفحص  إلــى  المركبة  العطور  ستخضع 
والــمــعــايــنــة والــتــرخــيــص الــمــســبــق قبل 

طرحها في األسواق؟

حسن عبدالرسول

شخصان من كل 
10 أفراد يصابون 

بالحكة وإحمرار 
الجلد

العطور األصلية 
تخضع لدراسات 
علمية وفحص 

مختبري

العطور 
المقلدة ال 

تخضع لوحدة 
قياس دقيقة

من المسؤول؟
هناك مسؤولية تقع على عدة جهات بشأن صحة الناس بعد السماح لمزاولة نشاط بيع العطور المركبة، إضافة 
لحماية الوكاء وتجار استيراد العطور األصلية في ظل الملكية الفكرية لمصممي العطور األصلية “المبتكرة”، 
وتسأل “الباد” هل هناك رقابة من الناحية الصحية على سوق صناعة العطور؟ أم أن ترك مجال البيع والشراء 

للتجربة أمام المستهلك وضمير البائع؟
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