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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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ترأس الشيخ خالد بن عبداهلل 
مجلس  رئـــيـــس  نـــائـــب  خــلــيــفــة  آل 
ــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــ ــ الــــــــــوزراء وزيـ
االجــتــمــاع االعـــتـــيـــادي األســبــوعــي 
الــذي عقد أمس  الـــوزراء  لمجلس 

بقصر القضيبية.
ــلـــس الـــــــــوزراء  وقــــــد تــــابــــع مـــجـ
تنفيذ األوامر الصادرة عن صاحب 
ــر ســلــمــان  ــيــ الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمــ
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
إلغاء  الــوزراء بشأن  رئيس مجلس 
وافق  حيث  المرن،  العمل  تصريح 
قرار يصدر  المجلس على مشروع 
عددا  يتضمن  الداخلية  وزيــر  عن 
من اإلجراءات تنفيذًا ألمر سموه.

الــوزراء دور  بعدها أكد مجلس 
المملكة العربية السعودية بقيادة 

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
آل سعود  عــبــدالــعــزيــز  بــن  ســلــمــان 
السعودية  العربية  المملكة  ملك 
السمو  صــاحــب  وبــدعــم  الشقيقة 
سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي 
ولـــي  ــود  ــعــ ســ آل  ــز  ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ عـ بــــن 
في  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
العالمي  االقتصاد  استقرار  تعزيز 
كركيزة أساسية لألمن واالستقرار 
ــا  ــ فــــي الــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم، ودورهــ
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي الــكــبــيــر، 
وإسالميًا  عربيًا  الرائدة  ومكانتها 
وعـــالـــمـــيـــًا، مـــشـــيـــدًا الــمــجــلــس في 
هذا الصدد بالخطاب الذي وجهه 
خـــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن في 
الـــدورة  مــن  الثالثة  السنة  أعــمــال 
الثامنة لمجلس الشورى السعودي 

التنمية  مــنــطــلــقــات  حـــدد  ــذي  ــ والـ
الــعــربــيــة  بــالــمــمــلــكــة  المستقبلية 
الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة وجـــهـــودهـــا 
ــرار  ــقــ ــتــ ــفــــاظ عـــلـــى االســ ــي الــــحــ ــ فـ
ــادي الـــعـــالـــمـــي وتــكــريــس  ــتــــصــ االقــ
كوسيط  المستدام  الريادي  دورهــا 

للسالم.
ــرر الــمــجــلــس مــا  ــ ــــك قـ بـــعـــد ذلـ

يأتي:
المذكرات  على  الموافقة  أواًل: 

اآلتية:
ــــالت  ــواصـ ــ ــمـ ــ مــــــذكــــــرة وزيــــــــــر الـ
على  الموافقة  بشأن  واالتــصــاالت 
تــــولــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن رئـــاســـة 
الرقمي  الــتــعــاون  منظمة  مجلس 
القادمة للمنظمة مدة  الــدورة  في 

عام واحد.

ــؤون الــبــلــديــات  ــر شــ مــذكــرة وزيــ
والــزراعــة حول استمالك عدد من 
لتوفير  العامة  للمنفعة  العقارات 
الـــمـــســـاحـــات الـــــالزمـــــة لــلــتــطــويــر 

العمراني.
ثـــم أخــــذ الــمــجــلــس عــلــمــًا من 
المرفوعة  الوزارية  التقارير  خالل 
مـــن الــــــوزراء بــشــأن الــمــشــاركــة في 
مــؤتــمــر ركـــائـــز الـــثـــالـــث »الــتــعــلــيــم 
ــدام هــــــو الـــمـــســـتـــقـــبـــل«،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــر الــقــمــة  ــمـ ــؤتـ ــة فــــي مـ ــاركــ ــشــ ــمــ والــ
السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير 
بــــنــــاء الـــثـــقـــة فــــي آســــيــــا )ســـيـــكـــا(، 
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ ــة فـــــي االجــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ والـ
السنوية لمجموعة البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي، والمشاركة 
المفوضين  المندوبين  مؤتمر  في 

التي  الرسمية  والـــزيـــارة   ،)PP22(
ــر الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة  ــام بــهــا وزيــ قـ
ــة  ــوديـ ــعـ ــسـ لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـ
أعــمــال  فــي  والــمــشــاركــة  الشقيقة، 
الخبراء  للجنة  الــدوري  االجتماع 
 )SAGE( االستشارية االستراتيجية
التابعة لمنظمة الصحة العالمية، 
الـ69  الــدورة  أعمال  والمشاركة في 
للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة 
ولقاء  المتوسط،  لشرق  العالمية 
ــر الــعــدل والـــشـــؤون اإلســالمــيــة  وزيـ
ــدل رئــيــس  ــعــ ــر الــ ــوزيــ واألوقــــــــــاف بــ
ــى لـــلـــقـــضـــاء فــي  ــلــ الـــمـــجـــلـــس األعــ
ــة،  ــوديـ ــعـ ــسـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
ونــتــائــج االجــتــمــاع الــــــ)32( لـــوزراء 
العدل بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

في اجتماعه برئا�سة خالد بن عبداهلل

مجل�س الوزراء يت�بع تنفيذ اأوامر ولي العهد رئي�س الوزراء ب�ش�أن »المرنة«

ت�������اأك�������ي�������د ال�����������������دور ال�����������ري�����������ادي ل����ل���������س����ع����ودي����ة 

ف�������ي ت�����ع�����زي�����ز ا������س�����ت�����ق�����رار االق�����ت�����������س�����اد ال����ع����ال����م����ي

الموافق�ة عل�ى ا�ش�تمالك ع�دد من العق��رات لتوفي�ر م�ش��ح�ت للتطوي�ر العمراني

اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الــــركــــن 
ــد آل  ــمــ ــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحــ ــشـ الـ
الــعــام لــقــوة دفــاع  الــقــائــد  خليفة 
الشيخ  طبيب  الفريق  البحرين، 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز 
لرعاية  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ 
من  مكون  وفــد  يرافقه  الوالدين 
والــــذي  لــلــمــركــز،  الــعــلــيــا  اإلدارة 
ــام اإلصــــــدار  ــعــ ــائـــد الــ ــقـ أهــــــدى الـ
الــخــاص بــالــمــغــفــور لــه بـــإذن اهلل 
تــعــالــى ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بن 
ثــراه  اهلل  طيب  خليفة  آل  خــالــد 
»الـــداعـــيـــة والــمــفــكــر والــــمــــؤرخ«، 
ــاب  ــن ذيــ ــركــ ــريـــق الــ ــفـ بـــحـــضـــور الـ
هيئة  رئــيــس  النعيمي  صــقــر  بــن 
األركـــــــــــــان، وذلــــــــك صــــبــــاح أمــــس 

اإلثنين 17 أكتوبر 2022م.
وأثنى القائد العام لقوة دفاع 
المبذولة  الجهود  على  البحرين 
ــداد الــكــتــاب بما  ــ فـــي تــألــيــف وإعــ
ــن مـــعـــلـــومـــات قــّيــمــة  يـــحـــتـــويـــه مــ

اســم وأعــمــال سمو  وثــريــة تخلد 
الزاخرة  وسيرته  الكبير  الــراحــل 
ــديــــد مــن  ــعــ ــي الــ ــ بـــــاإلنـــــجـــــازات فـ
المجاالت الشرعية واالجتماعية 
الخيرية  والخدمات  والسياسية 

واإلنـــســـانـــيـــة مــــع حـــكـــام مــمــلــكــة 
حكم  فــتــرة  وخــصــوصــًا  البحرين 
األمير الراحل سمو الشيخ عيسى 
اهلل  طيب  خليفة  آل  سلمان  بــن 
ثراه، كما استذكر مناقب الفقيد 

وخـــدمـــاتـــه الــجــلــيــلــة فـــي خــدمــة 
الشخصيات  ــد  أحـ كــونــه  الــوطــن 
المهمة والبارزة كانت إلسهاماته 
كما  الــمــمــلــكــة،  فــي  ــدة  رائــ بصمة 
ذاكـــرة  فــي  ذكــــراه خــالــدة  سيبقى 

الوطن.
األعمال  تقديره  عن  وأعــرب 
الــمــجــاالت الخيرية  فــي  الــرائــدة 
واإلنسانية التي تقدمها مؤسسة 
مــركــز الــشــيــخ عــبــداهلل بــن خالد 
أنها  خصوصًا  الوالدين،  لرعاية 
له  المغفور  وأعــمــال  اســم  تخلد 
الــشــيــخ  تـــعـــالـــى ســـمـــو  بــــــإذن اهلل 
عبداهلل بن خالد آل خليفة طيب 
في  نموذجًا  كــان  ثـــراه، حيث  اهلل 
والعطاء  والبذل  الخيري  العمل 
بكل جهود  الــنــاس، مشيدًا  وحــب 
الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــؤســســة في 
خدمة فئة تحظى بكل االحترام 
لهم  متمنيًا  والعرفان،  والتقدير 

التوفيق والسداد.
حــضــر الــلــقــاء الـــلـــواء الــركــن 
ديــوان  مــديــر  سعد  حسن محمد 
ــلـــواء الــركــن  الــقــيــادة الــعــامــة، والـ
خليفة  الــشــيــخ عــلــي بــن راشــد آل 
ــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــان  مـــســـاعـــد رئــ
كبار  مــن  وعــدد  البشرية،  للقوى 

ضباط قوة دفاع البحرين.

الشيخ خليفة بن  الركن  المشير  استقبل 
أحــمــد آل خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة دفـــاع 
كــوريــال قائد  مــايــكــل  أول  الــفــريــق  الــبــحــريــن، 
المرافق،  والوفد  األمريكية  المركزية  القيادة 
بن صقر  ذيــاب  الركن  الفريق  بحضور  وذلــك 
أمــس  األركـــــان، صــبــاح  هــيــئــة  رئــيــس  النعيمي 

االثنين 17 أكتوبر 2022م.
وخـــالل الــلــقــاء رحـــب الــقــائــد الــعــام لقوة 
ــاع الـــبـــحـــريـــن بـــقـــائـــد الـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة  ــ دفــ
بعالقات  مشيدًا  المرافق،  والــوفــد  األمريكية 
الــصــداقــة الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط بــيــن مملكة 
وما  األمريكية  المتحدة  والــواليــات  البحرين 

كافة،  األصعدة  على  ونماء  تطور  من  تشهده 
والــتــي مــن شــأنــهــا تــعــزيــز االرتـــقـــاء بــالــتــعــاون 
هذا  اســتــمــرار  متمنيًا  الــمــشــتــرك،  والتنسيق 
في  والســيــمــا  الــشــؤون  مختلف  فــي  التنسيق 
المجال العسكري، بما يصب في صالح تطوير 
ــأن الــدفــاعــي بــيــن  عـــالقـــات الـــتـــعـــاون فـــي الـــشـ

البلدين الصديقين.
محمد  حسن  الركن  الــلــواء  اللقاء  حضر 
ســعــد مــديــر ديــــوان الــقــيــادة الــعــامــة، والــلــواء 
الـــركـــن طـــيـــار الــشــيــخ مــحــمــد بـــن ســلــمــان آل 
خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

ا�ستقبل قائد القيادة المركزية االأمريكية

ال����ق�����ئ����د ال�����ع������م ي�������ش���ي���د ب���ع���الق����ت 

ال�����ش��داق��ة ال��م��ت��ن���م��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن

ــد جــــاســــم مــحــمــد  ــيـ ــمـ ــعـ شــــــــارك الـ
أعمال  في  السواحل  خفر  قائد  الغتم 
وكاالت  لرؤساء  الثامن عشر  االجتماع 
األمن البحري وقيادات خفر السواحل 
 ،  )HACGAM( اآلســيــويــة  بالمنظمة 
عاصمة  نيودلهي  بمدينة  عقد  الـــذي 
الــدفــاع  وزيـــر  برعاية  الهند،  جمهورية 
الهندي السيد راجناث سينغ بمشاركة 

ثماني عشرة دولة ومنظمة.
ــالل االجــــتــــمــــاع، تــــم مــنــاقــشــة  ــ ــ وخـ
األمن  وكــاالت  بين  التعاون  تعزيز  أطر 
ــواحـــل  ــسـ ــر الـ ــفـ ــادات خـ ــ ــيــ ــ ــبــــحــــري وقــ الــ
بـــالـــمـــنـــطـــقـــة اآلســــيــــويــــة تـــحـــت شـــعـــار 
السيطرة  لفرض  ونظيفة«  آمنة  »بحار 
تسمح  أن  مــن شأنها  والــتــي  الــبــحــريــة، 
بــحــّل الــقــضــايــا الــبــحــريــة فــي مــجــاالت 
األمن البحري، وحماية البيئة البحرية 
ــال غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة فــي  ــمــ ــنـــع األعــ ومـ

البحر وبرامج بناء القدرات.

ق����ئ���د خ���ف���ر ال�������ش���واح���ل ي�������ش����رك ف��ي 

ب�لهند ال��ب��ح��ري  الأم����ن  وك�����لت  اج��ت��م���ع 

} جانب من الم�شاركة.

تعازي  خالص  عــن  الخارجية  وزارة  أعــربــت 
ومــــواســــاة مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــحــكــومــة وشــعــب 
جــمــهــوريــة نــيــجــيــريــا االتـــحـــاديـــة الــصــديــقــة في 
ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أراضيها، مما 

أودى بحياة مئات األشخاص وتدمير اآلالف من 
مع جمهورية  المملكة  تعاطف  مؤكدة  المنازل، 
هذه  فــي  الصديق  وشعبها  االتــحــاديــة  نيجيريا 

الكارثة المؤلمة.

ال���ب���ح���ري���ن ت���ت���ع����ط���ف م����ع ن��ي��ج��ي��ري��� 

ف�������ي �����ش����ح�����ي����� ال����ف����ي���������ش�����ن�����ت

} جانب من اال�ستقبال. 

لدى ا�ستقباله رئي�س مجل�س اإدارة الموؤ�س�سة

ال���ق����ئ���د ال���ع����م ي�����ش��ي��د ب�����ل����دور ال���خ���ي���ري والإن�������ش����ن���ي 

ل��م��وؤ���ش�����ش��ة م��رك��ز ع���ب���داهلل ب���ن خ���ل��د ل��رع���ي��ة ال��وال��دي��ن

ــام  ــخ هـــشـ ــيــ ــشــ اســـتـــقـــبـــل الــ
خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــن  بــ
لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل 
واإلقــامــة  والــجــوازات  الجنسية 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن عــيــســى آل 
خــلــيــفــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــيــــة،  لـــحـــلـــبـــة الـــبـــحـــريـــن الــــدولــ
ــارة عـــبـــده بـــشـــارة  ــشــ ــد بــ ــيـ ــسـ والـ
مــديــر أول األمــــن والــســالمــة - 

الشؤون الحكومية.
ــة الــــلــــقــــاء، رحـــب  ــدايــ ــي بــ فــ
لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل 
واإلقــامــة  والــجــوازات  الجنسية 
بـــالـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــحــلــبــة 
الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــيــــة، مـــشـــيـــدًا 

بــالــدور الـــذي تــقــوم بــه الحلبة 
مملكة  في  السياحة  تعزيز  في 
ــة فــي  ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ الـــبـــحـــريـــن، والـ
جـــعـــلـــهـــا مـــــن أبــــــــرز الــــوجــــهــــات 

المتميزة في المنطقة.
وخــــالل الــلــقــاء، اســتــعــرض 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــحــلــبــة 
الفعاليات  الــدولــيــة  الــبــحــريــن 
ــج الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ والـ
تــحــتــضــنــهــا الــحــلــبــة، حــيــث تم 
والتنسيق  الــتــعــاون  سبل  بحث 
مزيد  لتقديم  الــجــانــبــيــن  بــيــن 
ــبــــادرات  مــــن الــتــســهــيــالت والــــمــ
ــهــــدف دعــــــم االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  بــ

السياحية لمملكة البحرين.
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�ل��ق��ر�آن��ي��ة خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ���س��ل��م��ان  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
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ــايـــة كـــريـــمـــة مــــن ســمــو  بـــرعـ
ــوة بـــنـــت خــلــيــفــة  ــولــ الــشــيــخــة لــ
الرئيسة  خليفة  آل  سلمان  بن 
للبر،  الــنــور  لجمعية  الفخرية 
تنظم جمعية النور للبر الدورة 
السمو  صاحب  لجائزة  الثالثة 
ــر خـــلـــيـــفـــة بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
 - الــقــرآنــيــة  خليفة  آل  ســلــمــان 

رحمه اهلل تعالى.
أعلنت اللجنة المنظمة أنه 
الذي  الكبير  النجاح  إلى  نظرًا 
حظيت به الجائزة في الدورتين 
األولى والثانية، وتلبية لرغبات 
الــــكــــثــــيــــريــــن فـــــــي الــــمــــشــــاركــــة 
تم  فقد  الــجــائــزة،  فــي  الفاعلة 
الثالثة  الــــدورة  انــطــالق  إعـــالن 
للمتسابقين  جــديــدة  حلة  فــي 
بإضافة  وذلـــك  والــمــتــســابــقــات، 
بمسمى:  لألطفال  خــاص  فــرع 
ــرآن، لــتــصــبــح  ــ ــقـ ــ ــرع بــــراعــــم الـ ــ فـ
فروع الجائزة للجنسين الذكور 

واإلناث حسب التالي:
القرآن  األول: حفظ  الفرع 
الكريم كاماًل )من سورة البقرة 
إلى سورة الناس( العمر: مفتوح 

وللبحرينيين والمقيمين.
الثاني: حفظ عشرة  الفرع 
أجزاء )من سورة العنكبوت إلى 
الــعــمــر: مفتوح  ــنـــاس(  الـ ــورة  ســ

وللبحرينيين فقط
ُعشر  حفظ  الثالث:  الفرع 
القرآن )من سورة المجادلة إلى 
 15 العمر: حتى  الــنــاس(  ســورة 

سنة، وللبحرينيين فقط.
ــرع بــراعــم  ــفـــرع الـــرابـــع فــ الـ

القرآن )جزء عم( العمر: حتى 
10 سنوات، وللبحرينيين فقط.
ــرع الــــخــــامــــس: حــســن  ــ ــفـ ــ الـ
الـــــصـــــوت والــــمــــحــــاكــــاة )تــــــالوة 
ــر  ــهـ ــًا أشـ ــيــ ــاكــ ــحــ ــتــــجــــويــــد مــ ــالــ بــ
ــم اإلســـــــالمـــــــي(  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ قـــــــــــراء الــ
وللبحرينيين  مــفــتــوح  الــعــمــر: 

والمقيمين.
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وقــــــــــــــد بـــــــــــــــــدأت الـ
المنظمة في استقبال تسجيل 
ــــالل  الــــمــــتــــســــابــــقــــيــــن مــــــــن خــ
الـــرابـــط اإللـــكـــتـــرونـــي الــخــاص 
بالجائزة وفقًا لفروع المسابقة 
ــع الـــعـــلـــم بـــأنـــه  ــ ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــروطـ ــ وشـ
في  التسجيل  بــاب  يغلق  ســوف 
سيتم  حيث   ،2022 نوفمبر   30
إجــــــــــراء الـــتـــصـــفـــيـــات األولــــيــــة 
لــلــمــتــســابــقــيــن والــمــتــســابــقــات 
فــي األســـبـــوع األخــيــر مــن شهر 
بــحــضــور   2023 الــــقــــادم  يـــنـــايـــر 
فــعــلــي لــلــمــتــســابــقــيــن فـــي قــاعــة 

ســتــخــصــص لــهــذا الـــغـــرض في 
جــمــعــيــة الـــنـــور لــلــبــر، عــلــى أن 
النهائية  التصفيات  إجراء  يتم 
متسابقين  عــشــرة  أفــضــل  عــلــى 
فروع  فــرع من  كل  متأهلين في 
الثاني  األســبــوع  فــي  المسابقة 
من شهر رمضان المبارك وذلك 
وفقًا للجدول الزمني للجائزة.

وبـــرغـــبـــة كــريــمــة فـــي زيــــادة 
دعـــم أهـــل الــقــرآن الــكــريــم فقد 
ــنــــة الـــمـــنـــظـــمـــة  ــلــــجــ أعــــلــــنــــت الــ
من  ومباركة  وبتوجيه  للجائزة 
سمو الشيخة لولوة بنت خليفة 
تنظيم  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
باسم  خليجية  قرآنية  مسابقة 
بـــــإذن اهلل تــعــالــى  لـــه  الــمــغــفــور 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة،  آل  سلمان  بــن  خليفة 
سمو  مــن  كريمة  برعاية  وذلــك 
ــوة بـــنـــت خــلــيــفــة  ــولــ الــشــيــخــة لــ
الرئيسة  خليفة  آل  سلمان  بن 
للبر  الــنــور  لجمعية  الــفــخــريــة 
وذلــــــــــك تـــشـــجـــيـــعـــًا لـــلـــحـــفـــاظ 
والمجودين من خارج البحرين، 
ــاٍر الـــعـــمـــل والــتــرتــيــب  ــ حـــيـــث جــ
ــائـــزة الــخــلــيــجــيــة  إلطـــــالق الـــجـ
بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن جــائــزة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
ــا  ــهـ الـــقـــرآنـــيـــة أقـــيـــمـــت فــــي دورتـ
األولــــــى والـــثـــانـــيـــة خــــالل فــتــرة 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا عـــبـــر تــقــنــيــة 
برنامج التيمز وفقًا لإلجراءات 
الصادرة من الجهات الرسمية.

} األمير خليفة بن سلمان 
»رحمه اهلل«.

افـــتـــتـــح الـــفـــريـــق الــطــبــيــب 
آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
للـتأهيل  عالية  مركز  للصحة 
فــي مــقــره الــجــديــد فــي عــالــي، 
والـــتـــابـــع لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن 
في  الــصــعــوبــة  ذوي  لــألطــفــال 
ــتــــواصــــل، والــــذي  الـــســـلـــوك والــ

أقيم تحت رعايته.
حــــضــــر حــــفــــل االفــــتــــتــــاح 

الــــســــيــــد أســــــامــــــة بــــــن أحـــمـــد 
التنمية  وزيــر  العصفور  خلف 
جليلة  والدكتورة  االجتماعية، 
وزيــرة  السيد جــواد حسن  بنت 
الشيخة  والـــدكـــتـــورة  الــصــحــة، 
رانية بنت علي آل خليفة رئيس 
الجمعية وعدد من المدعوين. 
كــمــا حــضــر االفـــتـــتـــاح الــعــديــد 
ــات والـــمـــؤســـســـات  ــركــ ــشــ مــــن الــ
والــشــخــصــيــات مــمــن أســهــمــوا 
فــي دعــم تشييد مــشــروع مركز 
ــام الــشــيــخ  عــالــيــة لــلــتــأهــيــل. قــ
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  محمد 
والــحــضــور بــجــولــة فــي مــرافــق 
المركز، واستمعوا من الدكتورة 
ــة بــنــت عــلــي آل  ــيـ الــشــيــخــة رانـ

خليفة إلى شرح حول األقسام 
التي يضمها المركز، وقد أشاد 
التي  المركز  بأقسام  الحضور 
تــطــابــق أحـــــدث الــمــســتــجــدات 
رحب  وقــد  التوحد،  مجال  في 
مــركــز عالية  بــفــكــرة  الــحــضــور 
لــلــشــبــاب والـــــــذي فـــتـــح الـــبـــاب 
من  الشباب  مــن  جــديــدة  لفئة 
مجال  لهم  ليكون  الهمم  ذوي 
للتعلم والتأهيل لسوق العمل، 
وســـلـــط فـــريـــق الــعــمــل الــضــوء 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة دعـــــم الـــشـــركـــات 
والــمــؤســســات لــهــؤالء الــشــبــاب 
من خالل دعم نشاط الطباعة 
والمنتجات  اليدوية  واألعمال 
التي يتقن الشباب القيام بها.

رئي�����س »�لأع����لى لل��س�����حة« ي�ف�ت�ت����ح 

�لمق���ر �لجدي���د لمرك���ز عالي���ة للتاأهيل

السيد جواد  الدكتورة جليلة بنت  أكدت 
حــســن وزيـــــرة الــصــحــة الـــــدور الــمــهــم الـــذي 
مجلس  لـــدول  الصحة  مجلس  بــه  يضطلع 
تعزيز  فــي  الــعــربــيــة  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
الــتــنــســيــق والــتــكــامــل الــصــحــي الــخــلــيــجــي، 
مشيدًة بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه 
التعاون  مجلس  دول  بين  الصحي  التعاون 

لدول الخليج العربية الشقيقة.
الــوزيــرة بمكتبها  جــاء ذلــك خــالل لقاء 
في وزارة الصحة األستاذ سليمان بن صالح 
الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث 
أشـــــادت بــجــهــوده فـــي تــطــويــر عــمــل مجلس 
تمنياتها  عـــن  مــعــربــًة  الــخــلــيــجــي،  الــصــحــة 
لــه ولــكــل الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــجــلــس بمزيد 
األهــداف  تحقيق  في  والــســداد  التوفيق  من 

المنشودة والتطلعات المرجوة.
وخــــالل الـــلـــقـــاء، تـــم اســـتـــعـــراض جـــدول 
ــاع الـــخـــامـــس والــثــمــانــيــن  ــمــ ــتــ أعــــمــــال االجــ
مــجــلــس  لـــــــدول  الـــصـــحـــة  وزراء  لـــمـــجـــلـــس 
الـــتـــعـــاون، واســـتـــعـــراض عــــدد مـــن الــبــرامــج 

ــاور خــطــة مجلس  الــخــلــيــجــيــة الــمــشــتــركــة ومــــحــ
لبرامج  األساسية  ومرتكزاتها  الخليجي  الصحة 
الــوقــايــة والــتــطــويــر والــتــوعــيــة والـــدعـــم الــصــحــي، 
ــــدد مــــن الـــمـــوضـــوعـــات الــمــتــعــلــقــة  ــــالوة عـــلـــى عـ عــ
المرحلة  في  الخليجي  الصحة  مجلس  بأهداف 
المقبلة، ومؤشرات عمل بعض البرامج والمبادرات 

الصحية المشتركة.
لــدول  الصحة  الــعــام لمجلس  الــمــديــر  وثــّمــن 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الذي 
دعم  في  البحرين  بمملكة  الصحة  وزارة  به  تقوم 
العديد من الحمالت والبرامج الصحية التوعوية 
العلمية  المؤتمرات  واستضافة  وعقد  والتدريبية 
ــات الــبــحــثــيــة  ــ ــدراسـ ــ ــبـــرات وإعـــــــداد الـ ــادل الـــخـ ــبــ وتــ
المهمة، الفتًا إلى دورها الكبير في تدعيم التعاون 

الصحي الخليجي والدفع به إلى آفاق أرحب.
كما هنأ األستاذ الدخيل وزيرة الصحة بمناسبة 
في  العالمية  الصحة  منظمة  ِقــبــل  مــن  تكريمها 
التابعة  االستشارية  الخبراء  لجنة  أعمال  ختام 
في  الــمــتــمــيــزة  جــهــودهــا  يــؤكــد  والــــذي  للمنظمة؛ 
مــجــال الــتــطــعــيــمــات وإســهــامــاتــهــا الــواضــحــة في 

مختلف المجاالت الطبية.

وزي�رة �ل�سح�ة ت�س�يد ب�دور مجل��س �ل�سح�ة 

�ل�سحي�ة بالبر�م�ج  �لرتق�اء  ف�ي  �لخليج�ي 

ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ اســــتــــقــــبــــل الـ
عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بــــن راشــــد 
ــر الــخــارجــيــة،  الــزيــانــي وزيـ
أمـــــــــس بــــمــــقــــر الــــــــــــــــوزارة، 
فيصل بن حارب بن حمد 
ــذي سلم  الــ الــبــوســعــيــدي، 
أوراق  مـــن  نــســخــة  الـــوزيـــر 
لسلطنة  ســفــيــًرا  اعــتــمــاده 
ُعمان المعين لدى مملكة 

البحرين.
وخــــالل الــلــقــاء، أشـــاد 
وزير الخارجية بالمستوى 
ــات  ــ ــــالقـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــز لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
األخوية الراسخة القائمة 
ــيــــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  بــ
الشقيقة،  ُعمان  وسلطنة 
مــــــؤكــــــًدا حـــــــرص وتـــطـــلـــع 
لتعزيز  الــبــحــريــن  مملكة 
والمضي  الثنائي  التعاون 
بـــه قـــدًمـــا نــحــو مــســتــويــات 
أرحـــــــــــــــــــب بــــــــمــــــــا يــــحــــقــــق 
ــح واألهـــــــــــــداف  ــ ــالـ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة لـــلـــبـــلـــديـــن  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــن الــشــقــيــقــيــن  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ والـ
ويــــعــــود عــلــيــهــمــا بــالــنــفــع 
للسفير  متمنًيا  والــخــيــر، 

كل التوفيق والنجاح في مهامه 
الدبلوماسية.  

أكـــد ســفــيــر سلطنة  ــدوره،  ــ بــ
ــــرص بــــالده  ُعــــمــــان الـــمـــعـــيـــن حــ
عــلــى تــعــزيــز الــعــالقــات األخــويــة 
التاريخية التي تجمعها بمملكة 
ــا عـــن اعـــتـــزازه  الــبــحــريــن، مــعــرًب
بــمــا تــشــهــده تــلــك الــعــالقــات من 
تطور ونماء في شتى المجاالت، 
التقدم  دوام  للمملكة  متمنًيا 

واالزدهار.  
ــتــــور  ــاء، الــــدكــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر الـ حــــضــ
الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحـــمـــد آل 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  خليفة، 
ــيـــة، وصــــالح  ــيـــاسـ لـــلـــشـــؤون الـــسـ
ــيــــس قــطــاع  مـــحـــمـــد شــــهــــاب، رئــ
عبدالعزيز  والسفير  الــمــراســم، 
ــيــــس قــطــاع  مـــحـــمـــد الــــعــــيــــد، رئــ
ــوزارة  ــؤون مــجــلــس الــتــعــاون بــ شــ

الخارجية.

�أور�ق  م���ن  ن�����س��خ��ة  ي��ت�����س��ل��م  �ل��خ��ارج��ي��ة  وزي�����ر 

�ع���ت���م���اد ���س��ف��ي��ر ���س��ل��ط��ن��ة ُع����م����ان �ل��م��ع��ي��ن

} وزير الخارجية يستقبل السفير العماني المعين.

ــور رمــــــــــزان بــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ أكـــــــد الـ
عـــبـــداهلل الــنــعــيــمــي وزيـــــر شـــؤون 
اإلعالم أن العملية الديمقراطية 
مملكة  فـــي  الــنــيــابــيــة  ــاة  ــيـ والـــحـ
الــبــحــريــن تــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة 
وراسخة، وأن انتظام االنتخابات 
ــا دلـــيـــل عــلــى  ــدهـ ــيـ ــواعـ حـــســـب مـ

ذلك.
ونــوه، في حــوار مع صحيفة 
أنه مع  إلى  المصرية،  »األهــرام« 
اإلصالحي  المشروع  فجر  بــزوغ 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
ــاء مــيــثــاق  ــ ــبــــالد الـــمـــعـــظـــم، جـ الــ
ــي الــــــذي أجــمــع  ــنـ ــوطـ الـــعـــمـــل الـ
عــلــيــه شــعــب الــبــحــريــن بــمــبــادئ 
إقــرار  تضمن  وصريحة  واضــحــة 
نموذج دستوري حديث يستجيب 
السياسية  الــمــمــارســات  ألحـــدث 

العالمية وأكثرها كفاءة.
وقال: »إنه مع اقتراب الدورة 
النيابية  لالنتخابات  الــســادســة 
والبلدية نستطيع أن نؤكد نضوج 
التجربة البحرينية، وهي تجربة 
عريقة تعد امتداًدا لتقليد راسخ 

في الممارسة السياسية لمملكة 
البحرين  البحرين، حيث عرفت 
على مدى تاريخها الذي يتجاوز 
230 عاما الشورى نهًجا للعالقة 
وال  وكــان  والشعب،  الحاكم  بين 
مهًما  عاماًل  الشعب  يزال صوت 
ــرار الـــوطـــنـــي،  ــ ــقـ ــ ــي صـــنـــاعـــة الـ فــ
وهـــومـــا تـــم تـــأطـــيـــره والــحــفــاظ 
عــلــيــه ضــمــن مــؤســســات الـــدولـــة 

البحرينية الحديثة«.
ــدادات  ــعــ ــتــ االســ أن  وأوضـــــــح 
ــة لـــالنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  ــاريــ جــ
الــمــؤســســات  كـــل  وأن  والــبــلــديــة، 
الــدســتــوريــة تــعــمــل إلنــجــاح هــذا 
الــحــدث الــوطــنــي الــكــبــيــر، الفــًتــا 
إلى أن وزارة شؤون اإلعالم تفخر 
بتسخير كل الجهود واإلمكانيات 
ــاءة عـــالـــيـــة مــن  ــ ــفـ ــ بـــجـــاهـــزيـــة وكـ
الوزارة وكوادرها  جميع منتسبي 
والهندسية  والفنية  اإلعــالمــيــة 
ــق خـــطـــة شـــامـــلـــة ومــتــكــامــلــة  ــ وفـ
لــتــغــطــيــة هـــذا الـــحـــدث الــوطــنــي 
الذي  بالشكل  العالم  إلى  ونقله 

يليق به.
الــصــحــفــي  الــعــمــل  أن  ــد  ــ وأكـ

كبيًرا  اهتماًما  يلقى  واإلعالمي 
من قبل جاللة الملك المعظم، 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ ــــن حـ بـ ــان  ــمـ ــلـ سـ
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــوزراء، حيث تم تخصيص يوم 
لالحتفاء بالصحافة البحرينية 
الملك  وصــدرت في عهد جاللة 
التشريعات  من  الكثير  المعظم 
التي تحمي الصحفيين وتحفظ 
ومــن  كــامــلــة،  المهنية  حقوقهم 

مملكة  فــي  تجد  أن  المستحيل 
بسبب  يعاقب  البحرين صحفيا 

رأيه وقلمه.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــالقـــات 
ــة الــــمــــصــــريــــة، أكــــد  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الــــدكــــتــــور رمـــــــــزان بـــــن عـــبـــداهلل 
النعيمي أن هذه العالقات تمتاز 
بـــخـــصـــوصـــيـــة فـــــريـــــدة، وتــشــكــل 
ــة  ــويــ ــات األخــ ــعـــالقـ ــلـ ــا لـ ــوذًجــ ــمــ نــ
الهدف  التي يجمعها  المشتركة 
الــــواحــــد والــمــصــيــر الــمــشــتــرك، 

وتتطابق رؤى البلدين الشقيقين 
حـــــــيـــــــال مــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا 
اإلقليمية والدولية، وتشهد على 
الدوام تنامًيا مستمًرا واهتماًما 
وحرًصا كبيًرا من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
البالد المعظم،  آل خليفة ملك 
ــيــــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــرئــ ــه الــ ــ ــيـ ــ وأخـ
مصر  جمهورية  رئيس  السيسي 

العربية الشقيقة.
الشقيقة  مــصــر  »إن  وقـــــال: 
مملكة  دعم  عن  يوًما  تتأخر  لم 
البحرين في مختلف محطاتها 
الــتــاريــخــيــة، وكــذلــك هــو الــحــال 
لم  التي  البحرين  إلــى  بالنسبة 
ولــن تــتــوانــى عــن الــقــيــام بــدورهــا 
الــتــاريــخــي الــمــســؤول دفــاًعــا عن 
عــمــقــنــا الـــعـــربـــي االســتــراتــيــجــي 
الجامع، ونحن في  العرب  وبيت 
وحكومًة  قيادًة  البحرين  مملكة 
وشعًبا نفخر ونعتز بما يجمعنا 
مع األشقاء في مصر من أواصر 
عليها  للحفاظ  نسعى  تاريخية 

وتطويرها دائًما«.

في حوار مع »الأهرام« الم�شرية.. وزير �شوؤون الإعام: 

جاللة �لملك �أر�سى نموذجا د�ستوريا ي�ستجيب لأحدث �لممار�سات �ل�سيا�سية �لعالمية

رئي�س �لأمن �لعام ي�ستقبل نائب �سفير �لمملكة �لمتحدة
اســتــقــبــل الــفــريــق طــــارق بن 
ــيــــس األمــــن  ــن رئــ ــسـ ــن الـــحـ ــسـ حـ
الــــعــــام، أمــــس الــســيــد ســتــيــوارت 
ــائـــب ســفــيــر الــمــمــلــكــة  ســــامــــرز نـ
البحرين  مملكة  لدى  المتحدة 
والــوفــد الــمــرافــق لــه.وتــم خــالل 
ــعــــراض الـــعـــالقـــات  ــتــ الـــلـــقـــاء اســ
الثنائية بين البلدين الصديقين 
وبحث مجاالت التنسيق األمني 
وتــطــويــر الـــتـــعـــاون فـــي مــجــاالت 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل، بــاإلضــافــة 
إلى بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

ــارك الــدكــتــور الــشــيــخ خــالــد بـــن خــلــيــفــة آل  شــ
ــاء الــمــديــر  ــ ــنـ ــ خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس األمـ
الــتــنــفــيــذي لــمــركــز عــيــســى الــثــقــافــي فـــي احــتــفــال 
أقيم في مقر جامعة  الذي  العربية«  الوثيقة  »يوم 
القاهرة.  المصرية،  العاصمة  فــي  العربية  الـــدول 
استهل كلمته في الحفل بمقولة لصاحب الجاللة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
الــمــعــظــم، مــفــادهــا »إذا كــانــت الــحــضــارة هـــي ابــنــة 
وكاتبها،  الحضارة،  سجل  هو  التاريخ  فإن  التاريخ 
وليًا  كــان  عندما  دونــهــا جاللته  والــتــي  وديــوانــهــا«. 
للعهد، في افتتاحية أول عدد من مجلة »الوثيقة« 
عام 1982م التي يصدرها مركز الوثائق التاريخية. 
الكبير  أثــرهــا  المقولة  لــهــذه  كــانــت  »لــقــد  وأضـــاف: 
الثقافية  الحياة  اعتبارات  التاريخ ضمن  في وضع 
واالجتماعية في البحرين، خصوًصا ونحن نتحدث 
ألكثر  يعود  البحرين  لمملكة  تاريخي  امتداد  عن 
التاريخية  الوثيقة  ان  الى  من 5000 عــام«.، منوهًا 
القضايا  في حل  محورًيا  دورًا  لعبت  البحرين  في 

الشائكة محليا وعالميا، مما يعطي للوثيقة قوتها 
واألمــم  الــدول  ورســم مستقبل  الحقائق  إثبات  في 
اإلنسانية. وأكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ال 
الحضارات  ربط  في  »التأريخ«  أهمية  على  خليفة 
ــوات، بــاعــتــبــاره وظــيــفــة إنــســانــيــة  ــفـــجـ وتــجــســيــر الـ
موجة  يشهد  الــذي  الحاضر  عصرنا  فــي  ضــروريــة 
شائكة من التزييف والتدليس الهادف لهدم األمم 

والدول وإثارة الفتن بين الشعوب والمجتمعات.
وفـــي خــتــام كــلــمــتــه، دعـــا الــمــؤســســات الــعــربــيــة 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــى  ــ ــفـ ــ الــمــعــنــيــة بــالــتــوثــيــق واألرشـ
مراجعة تشريعات أمن وحماية الوثائق التاريخية 
بــالــنــظــر الـــى الــتــطــور الــتــقــنــي فــي وســائــل اإلعـــالم 
واالتصاالت التي غيرت اساليب التزييف التاريخي 

والمعلوماتي.
ــعــــرب الـــــى الــتــكــاتــف  ــيـــن الــ كـــمـــا دعـــــا الـــمـــؤرخـ
مشيرًا  والتوثيق،  الــتــدويــن  أمــانــة  على  والــحــفــاظ 
حارسها  والمؤرخ  عصرها،  شاهدة  الوثيقة  أن  إلى 

بما ينفع الناس للخير وازدهار األوطان.

�لبحرين ت�سارك في �حتفال يوم �لوثيقة �لعربية بالقاهرة

تضامن  عــن  الــخــارجــيــة  وزارة  تــعــرب 
المملكة  مـــع  الــكــامــل  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، ورفــضــهــا 
أوبــك  مجموعة  قـــرار  لتسييس  الــقــاطــع 
دولية،  في صراعات  انحياًزا  اعتباره  أو   +
ــقـــديـــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــة عــــن تـ ــربـ ــعـ مـ
لــلــســيــاســة الــحــكــيــمــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
لترسيخ  المتزنة  ومــبــادراتــهــا  الــســعــوديــة 

ــن والـــســـالم فـــي الــمــنــطــقــة والــعــالــم،  األمــ
ودعــــم االســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 

والتوازن في السوق النفطية الدولية.
ــدور  ــالــ بــ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وتـــشـــيـــد 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة  الــمــحــوري 
السوق  واستقرار  الطاقة  أمن  ضمان  في 
النفطية بما يحقق التوازن بين مصالح 
الرخاء  ويعزز  والمستهلكين،  المنتجين 

واالزدهــــــــار لــشــعــوب الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
بعد  العالمي،  االقتصادي  النمو  ويدعم 
قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل 
عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر 
و»الشرق  الخضراء«  »السعودية  مبادرتي 
األوسط األخضر«، ودورها البارز بين أكبر 

الدول المانحة للمساعدات اإلنسانية.
اعــتــزاز  عـــن  الــخــارجــيــة  وزارة  وتــعــبــر 

التاريخية  بــالــمــواقــف  الــبــحــريــن  مملكة 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة  الــمــشــرفــة 
والدولية  اإلقليمية  النزاعات  تسوية  في 
بــالــطــرق الــســلــمــيــة، ومــكــافــحــة الــتــطــرف 
الدولية  للمساعي  ومساندتها  واإلرهــاب، 
ــات الــراهــنــة، في  ــ إلنــهــاء الـــحـــروب واألزمــ
المتحدة  ــم  األمــ بــمــيــثــاق  ــزام  ــتـ االلـ ــار  إطــ

ومبادئ القانون الدولي.

�لبحرين تعرب عن ت�سامنها �لكامل مع �ل�سعودية وترف�س ت�سيي�س قر�ر �أوبك
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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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برعاية �شمو ال�شيخة لولوة بنت خليفة

ان���ط���اق ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة ل���ج���ائ���زة الأم���ي���ر 

�ل��ق��ر�آن��ي��ة خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ���س��ل��م��ان  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ب���دء الترتي���ب لإط���اق جائ���زة خليجية با�ش���م الأمي���ر خليفة

ــايـــة كـــريـــمـــة مــــن ســمــو  بـــرعـ
ــوة بـــنـــت خــلــيــفــة  ــولــ الــشــيــخــة لــ
الرئيسة  خليفة  آل  سلمان  بن 
للبر،  الــنــور  لجمعية  الفخرية 
تنظم جمعية النور للبر الدورة 
السمو  صاحب  لجائزة  الثالثة 
ــر خـــلـــيـــفـــة بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
 - الــقــرآنــيــة  خليفة  آل  ســلــمــان 

رحمه اهلل تعالى.
أعلنت اللجنة المنظمة أنه 
الذي  الكبير  النجاح  إلى  نظرًا 
حظيت به الجائزة في الدورتين 
األولى والثانية، وتلبية لرغبات 
الــــكــــثــــيــــريــــن فـــــــي الــــمــــشــــاركــــة 
تم  فقد  الــجــائــزة،  فــي  الفاعلة 
الثالثة  الــــدورة  انــطــالق  إعـــالن 
للمتسابقين  جــديــدة  حلة  فــي 
بإضافة  وذلـــك  والــمــتــســابــقــات، 
بمسمى:  لألطفال  خــاص  فــرع 
ــرآن، لــتــصــبــح  ــ ــقـ ــ ــرع بــــراعــــم الـ ــ فـ
فروع الجائزة للجنسين الذكور 

واإلناث حسب التالي:
القرآن  األول: حفظ  الفرع 
الكريم كاماًل )من سورة البقرة 
إلى سورة الناس( العمر: مفتوح 

وللبحرينيين والمقيمين.
الثاني: حفظ عشرة  الفرع 
أجزاء )من سورة العنكبوت إلى 
الــعــمــر: مفتوح  ــنـــاس(  الـ ــورة  ســ

وللبحرينيين فقط
ُعشر  حفظ  الثالث:  الفرع 
القرآن )من سورة المجادلة إلى 
 15 العمر: حتى  الــنــاس(  ســورة 

سنة، وللبحرينيين فقط.
ــرع بــراعــم  ــفـــرع الـــرابـــع فــ الـ

القرآن )جزء عم( العمر: حتى 
10 سنوات، وللبحرينيين فقط.
ــرع الــــخــــامــــس: حــســن  ــ ــفـ ــ الـ
الـــــصـــــوت والــــمــــحــــاكــــاة )تــــــالوة 
ــر  ــهـ ــًا أشـ ــيــ ــاكــ ــحــ ــتــــجــــويــــد مــ ــالــ بــ
ــم اإلســـــــالمـــــــي(  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ قـــــــــــراء الــ
وللبحرينيين  مــفــتــوح  الــعــمــر: 

والمقيمين.
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وقــــــــــــــد بـــــــــــــــــدأت الـ
المنظمة في استقبال تسجيل 
ــــالل  الــــمــــتــــســــابــــقــــيــــن مــــــــن خــ
الـــرابـــط اإللـــكـــتـــرونـــي الــخــاص 
بالجائزة وفقًا لفروع المسابقة 
ــع الـــعـــلـــم بـــأنـــه  ــ ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــروطـ ــ وشـ
في  التسجيل  بــاب  يغلق  ســوف 
سيتم  حيث   ،2022 نوفمبر   30
إجــــــــــراء الـــتـــصـــفـــيـــات األولــــيــــة 
لــلــمــتــســابــقــيــن والــمــتــســابــقــات 
فــي األســـبـــوع األخــيــر مــن شهر 
بــحــضــور   2023 الــــقــــادم  يـــنـــايـــر 
فــعــلــي لــلــمــتــســابــقــيــن فـــي قــاعــة 

ســتــخــصــص لــهــذا الـــغـــرض في 
جــمــعــيــة الـــنـــور لــلــبــر، عــلــى أن 
النهائية  التصفيات  إجراء  يتم 
متسابقين  عــشــرة  أفــضــل  عــلــى 
فروع  فــرع من  كل  متأهلين في 
الثاني  األســبــوع  فــي  المسابقة 
من شهر رمضان المبارك وذلك 
وفقًا للجدول الزمني للجائزة.

وبـــرغـــبـــة كــريــمــة فـــي زيــــادة 
دعـــم أهـــل الــقــرآن الــكــريــم فقد 
ــنــــة الـــمـــنـــظـــمـــة  ــلــــجــ أعــــلــــنــــت الــ
من  ومباركة  وبتوجيه  للجائزة 
سمو الشيخة لولوة بنت خليفة 
تنظيم  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
باسم  خليجية  قرآنية  مسابقة 
بـــــإذن اهلل تــعــالــى  لـــه  الــمــغــفــور 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة،  آل  سلمان  بــن  خليفة 
سمو  مــن  كريمة  برعاية  وذلــك 
ــوة بـــنـــت خــلــيــفــة  ــولــ الــشــيــخــة لــ
الرئيسة  خليفة  آل  سلمان  بن 
للبر  الــنــور  لجمعية  الــفــخــريــة 
وذلــــــــــك تـــشـــجـــيـــعـــًا لـــلـــحـــفـــاظ 
والمجودين من خارج البحرين، 
ــاٍر الـــعـــمـــل والــتــرتــيــب  ــ حـــيـــث جــ
ــائـــزة الــخــلــيــجــيــة  إلطـــــالق الـــجـ
بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن جــائــزة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
ــا  ــهـ الـــقـــرآنـــيـــة أقـــيـــمـــت فــــي دورتـ
األولــــــى والـــثـــانـــيـــة خــــالل فــتــرة 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا عـــبـــر تــقــنــيــة 
برنامج التيمز وفقًا لإلجراءات 
الصادرة من الجهات الرسمية.

} األمير خليفة بن سلمان 
»رحمه اهلل«.

افـــتـــتـــح الـــفـــريـــق الــطــبــيــب 
آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
للـتأهيل  عالية  مركز  للصحة 
فــي مــقــره الــجــديــد فــي عــالــي، 
والـــتـــابـــع لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن 
في  الــصــعــوبــة  ذوي  لــألطــفــال 
ــتــــواصــــل، والــــذي  الـــســـلـــوك والــ

أقيم تحت رعايته.
حــــضــــر حــــفــــل االفــــتــــتــــاح 

الــــســــيــــد أســــــامــــــة بــــــن أحـــمـــد 
التنمية  وزيــر  العصفور  خلف 
جليلة  والدكتورة  االجتماعية، 
وزيــرة  السيد جــواد حسن  بنت 
الشيخة  والـــدكـــتـــورة  الــصــحــة، 
رانية بنت علي آل خليفة رئيس 
الجمعية وعدد من المدعوين. 
كــمــا حــضــر االفـــتـــتـــاح الــعــديــد 
ــات والـــمـــؤســـســـات  ــركــ ــشــ مــــن الــ
والــشــخــصــيــات مــمــن أســهــمــوا 
فــي دعــم تشييد مــشــروع مركز 
ــام الــشــيــخ  عــالــيــة لــلــتــأهــيــل. قــ
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  محمد 
والــحــضــور بــجــولــة فــي مــرافــق 
المركز، واستمعوا من الدكتورة 
ــة بــنــت عــلــي آل  ــيـ الــشــيــخــة رانـ

خليفة إلى شرح حول األقسام 
التي يضمها المركز، وقد أشاد 
التي  المركز  بأقسام  الحضور 
تــطــابــق أحـــــدث الــمــســتــجــدات 
رحب  وقــد  التوحد،  مجال  في 
مــركــز عالية  بــفــكــرة  الــحــضــور 
لــلــشــبــاب والـــــــذي فـــتـــح الـــبـــاب 
من  الشباب  مــن  جــديــدة  لفئة 
مجال  لهم  ليكون  الهمم  ذوي 
للتعلم والتأهيل لسوق العمل، 
وســـلـــط فـــريـــق الــعــمــل الــضــوء 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة دعـــــم الـــشـــركـــات 
والــمــؤســســات لــهــؤالء الــشــبــاب 
من خالل دعم نشاط الطباعة 
والمنتجات  اليدوية  واألعمال 
التي يتقن الشباب القيام بها.

رئي�����س »�لأع����لى لل��س�����حة« ي�ف�ت�ت����ح 

�لمق���ر �لجدي���د لمرك���ز عالي���ة للتاأهيل

السيد جواد  الدكتورة جليلة بنت  أكدت 
حــســن وزيـــــرة الــصــحــة الـــــدور الــمــهــم الـــذي 
مجلس  لـــدول  الصحة  مجلس  بــه  يضطلع 
تعزيز  فــي  الــعــربــيــة  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
الــتــنــســيــق والــتــكــامــل الــصــحــي الــخــلــيــجــي، 
مشيدًة بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه 
التعاون  مجلس  دول  بين  الصحي  التعاون 

لدول الخليج العربية الشقيقة.
الــوزيــرة بمكتبها  جــاء ذلــك خــالل لقاء 
في وزارة الصحة األستاذ سليمان بن صالح 
الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث 
أشـــــادت بــجــهــوده فـــي تــطــويــر عــمــل مجلس 
تمنياتها  عـــن  مــعــربــًة  الــخــلــيــجــي،  الــصــحــة 
لــه ولــكــل الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــجــلــس بمزيد 
األهــداف  تحقيق  في  والــســداد  التوفيق  من 

المنشودة والتطلعات المرجوة.
وخــــالل الـــلـــقـــاء، تـــم اســـتـــعـــراض جـــدول 
ــاع الـــخـــامـــس والــثــمــانــيــن  ــمــ ــتــ أعــــمــــال االجــ
مــجــلــس  لـــــــدول  الـــصـــحـــة  وزراء  لـــمـــجـــلـــس 
الـــتـــعـــاون، واســـتـــعـــراض عــــدد مـــن الــبــرامــج 

ــاور خــطــة مجلس  الــخــلــيــجــيــة الــمــشــتــركــة ومــــحــ
لبرامج  األساسية  ومرتكزاتها  الخليجي  الصحة 
الــوقــايــة والــتــطــويــر والــتــوعــيــة والـــدعـــم الــصــحــي، 
ــــدد مــــن الـــمـــوضـــوعـــات الــمــتــعــلــقــة  ــــالوة عـــلـــى عـ عــ
المرحلة  في  الخليجي  الصحة  مجلس  بأهداف 
المقبلة، ومؤشرات عمل بعض البرامج والمبادرات 

الصحية المشتركة.
لــدول  الصحة  الــعــام لمجلس  الــمــديــر  وثــّمــن 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الذي 
دعم  في  البحرين  بمملكة  الصحة  وزارة  به  تقوم 
العديد من الحمالت والبرامج الصحية التوعوية 
العلمية  المؤتمرات  واستضافة  وعقد  والتدريبية 
ــات الــبــحــثــيــة  ــ ــدراسـ ــ ــبـــرات وإعـــــــداد الـ ــادل الـــخـ ــبــ وتــ
المهمة، الفتًا إلى دورها الكبير في تدعيم التعاون 

الصحي الخليجي والدفع به إلى آفاق أرحب.
كما هنأ األستاذ الدخيل وزيرة الصحة بمناسبة 
في  العالمية  الصحة  منظمة  ِقــبــل  مــن  تكريمها 
التابعة  االستشارية  الخبراء  لجنة  أعمال  ختام 
في  الــمــتــمــيــزة  جــهــودهــا  يــؤكــد  والــــذي  للمنظمة؛ 
مــجــال الــتــطــعــيــمــات وإســهــامــاتــهــا الــواضــحــة في 

مختلف المجاالت الطبية.

وزي�رة �ل�سح�ة ت�س�يد ب�دور مجل��س �ل�سح�ة 

�ل�سحي�ة بالبر�م�ج  �لرتق�اء  ف�ي  �لخليج�ي 

ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ اســــتــــقــــبــــل الـ
عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بــــن راشــــد 
ــر الــخــارجــيــة،  الــزيــانــي وزيـ
أمـــــــــس بــــمــــقــــر الــــــــــــــــوزارة، 
فيصل بن حارب بن حمد 
ــذي سلم  الــ الــبــوســعــيــدي، 
أوراق  مـــن  نــســخــة  الـــوزيـــر 
لسلطنة  ســفــيــًرا  اعــتــمــاده 
ُعمان المعين لدى مملكة 

البحرين.
وخــــالل الــلــقــاء، أشـــاد 
وزير الخارجية بالمستوى 
ــات  ــ ــــالقـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــز لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
األخوية الراسخة القائمة 
ــيــــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  بــ
الشقيقة،  ُعمان  وسلطنة 
مــــــؤكــــــًدا حـــــــرص وتـــطـــلـــع 
لتعزيز  الــبــحــريــن  مملكة 
والمضي  الثنائي  التعاون 
بـــه قـــدًمـــا نــحــو مــســتــويــات 
أرحـــــــــــــــــــب بــــــــمــــــــا يــــحــــقــــق 
ــح واألهـــــــــــــداف  ــ ــالـ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة لـــلـــبـــلـــديـــن  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــن الــشــقــيــقــيــن  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ والـ
ويــــعــــود عــلــيــهــمــا بــالــنــفــع 
للسفير  متمنًيا  والــخــيــر، 

كل التوفيق والنجاح في مهامه 
الدبلوماسية.  

أكـــد ســفــيــر سلطنة  ــدوره،  ــ بــ
ــــرص بــــالده  ُعــــمــــان الـــمـــعـــيـــن حــ
عــلــى تــعــزيــز الــعــالقــات األخــويــة 
التاريخية التي تجمعها بمملكة 
ــا عـــن اعـــتـــزازه  الــبــحــريــن، مــعــرًب
بــمــا تــشــهــده تــلــك الــعــالقــات من 
تطور ونماء في شتى المجاالت، 
التقدم  دوام  للمملكة  متمنًيا 

واالزدهار.  
ــتــــور  ــاء، الــــدكــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر الـ حــــضــ
الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحـــمـــد آل 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  خليفة، 
ــيـــة، وصــــالح  ــيـــاسـ لـــلـــشـــؤون الـــسـ
ــيــــس قــطــاع  مـــحـــمـــد شــــهــــاب، رئــ
عبدالعزيز  والسفير  الــمــراســم، 
ــيــــس قــطــاع  مـــحـــمـــد الــــعــــيــــد، رئــ
ــوزارة  ــؤون مــجــلــس الــتــعــاون بــ شــ

الخارجية.

�أور�ق  م���ن  ن�����س��خ��ة  ي��ت�����س��ل��م  �ل��خ��ارج��ي��ة  وزي�����ر 

�ع���ت���م���اد ���س��ف��ي��ر ���س��ل��ط��ن��ة ُع����م����ان �ل��م��ع��ي��ن

} وزير الخارجية يستقبل السفير العماني المعين.

ــور رمــــــــــزان بــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ أكـــــــد الـ
عـــبـــداهلل الــنــعــيــمــي وزيـــــر شـــؤون 
اإلعالم أن العملية الديمقراطية 
مملكة  فـــي  الــنــيــابــيــة  ــاة  ــيـ والـــحـ
الــبــحــريــن تــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة 
وراسخة، وأن انتظام االنتخابات 
ــا دلـــيـــل عــلــى  ــدهـ ــيـ ــواعـ حـــســـب مـ

ذلك.
ونــوه، في حــوار مع صحيفة 
أنه مع  إلى  المصرية،  »األهــرام« 
اإلصالحي  المشروع  فجر  بــزوغ 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
ــاء مــيــثــاق  ــ ــبــــالد الـــمـــعـــظـــم، جـ الــ
ــي الــــــذي أجــمــع  ــنـ ــوطـ الـــعـــمـــل الـ
عــلــيــه شــعــب الــبــحــريــن بــمــبــادئ 
إقــرار  تضمن  وصريحة  واضــحــة 
نموذج دستوري حديث يستجيب 
السياسية  الــمــمــارســات  ألحـــدث 

العالمية وأكثرها كفاءة.
وقال: »إنه مع اقتراب الدورة 
النيابية  لالنتخابات  الــســادســة 
والبلدية نستطيع أن نؤكد نضوج 
التجربة البحرينية، وهي تجربة 
عريقة تعد امتداًدا لتقليد راسخ 

في الممارسة السياسية لمملكة 
البحرين  البحرين، حيث عرفت 
على مدى تاريخها الذي يتجاوز 
230 عاما الشورى نهًجا للعالقة 
وال  وكــان  والشعب،  الحاكم  بين 
مهًما  عاماًل  الشعب  يزال صوت 
ــرار الـــوطـــنـــي،  ــ ــقـ ــ ــي صـــنـــاعـــة الـ فــ
وهـــومـــا تـــم تـــأطـــيـــره والــحــفــاظ 
عــلــيــه ضــمــن مــؤســســات الـــدولـــة 

البحرينية الحديثة«.
ــدادات  ــعــ ــتــ االســ أن  وأوضـــــــح 
ــة لـــالنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  ــاريــ جــ
الــمــؤســســات  كـــل  وأن  والــبــلــديــة، 
الــدســتــوريــة تــعــمــل إلنــجــاح هــذا 
الــحــدث الــوطــنــي الــكــبــيــر، الفــًتــا 
إلى أن وزارة شؤون اإلعالم تفخر 
بتسخير كل الجهود واإلمكانيات 
ــاءة عـــالـــيـــة مــن  ــ ــفـ ــ بـــجـــاهـــزيـــة وكـ
الوزارة وكوادرها  جميع منتسبي 
والهندسية  والفنية  اإلعــالمــيــة 
ــق خـــطـــة شـــامـــلـــة ومــتــكــامــلــة  ــ وفـ
لــتــغــطــيــة هـــذا الـــحـــدث الــوطــنــي 
الذي  بالشكل  العالم  إلى  ونقله 

يليق به.
الــصــحــفــي  الــعــمــل  أن  ــد  ــ وأكـ

كبيًرا  اهتماًما  يلقى  واإلعالمي 
من قبل جاللة الملك المعظم، 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ ــــن حـ بـ ــان  ــمـ ــلـ سـ
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــوزراء، حيث تم تخصيص يوم 
لالحتفاء بالصحافة البحرينية 
الملك  وصــدرت في عهد جاللة 
التشريعات  من  الكثير  المعظم 
التي تحمي الصحفيين وتحفظ 
ومــن  كــامــلــة،  المهنية  حقوقهم 

مملكة  فــي  تجد  أن  المستحيل 
بسبب  يعاقب  البحرين صحفيا 

رأيه وقلمه.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــالقـــات 
ــة الــــمــــصــــريــــة، أكــــد  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الــــدكــــتــــور رمـــــــــزان بـــــن عـــبـــداهلل 
النعيمي أن هذه العالقات تمتاز 
بـــخـــصـــوصـــيـــة فـــــريـــــدة، وتــشــكــل 
ــة  ــويــ ــات األخــ ــعـــالقـ ــلـ ــا لـ ــوذًجــ ــمــ نــ
الهدف  التي يجمعها  المشتركة 
الــــواحــــد والــمــصــيــر الــمــشــتــرك، 

وتتطابق رؤى البلدين الشقيقين 
حـــــــيـــــــال مــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا 
اإلقليمية والدولية، وتشهد على 
الدوام تنامًيا مستمًرا واهتماًما 
وحرًصا كبيًرا من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
البالد المعظم،  آل خليفة ملك 
ــيــــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــرئــ ــه الــ ــ ــيـ ــ وأخـ
مصر  جمهورية  رئيس  السيسي 

العربية الشقيقة.
الشقيقة  مــصــر  »إن  وقـــــال: 
مملكة  دعم  عن  يوًما  تتأخر  لم 
البحرين في مختلف محطاتها 
الــتــاريــخــيــة، وكــذلــك هــو الــحــال 
لم  التي  البحرين  إلــى  بالنسبة 
ولــن تــتــوانــى عــن الــقــيــام بــدورهــا 
الــتــاريــخــي الــمــســؤول دفــاًعــا عن 
عــمــقــنــا الـــعـــربـــي االســتــراتــيــجــي 
الجامع، ونحن في  العرب  وبيت 
وحكومًة  قيادًة  البحرين  مملكة 
وشعًبا نفخر ونعتز بما يجمعنا 
مع األشقاء في مصر من أواصر 
عليها  للحفاظ  نسعى  تاريخية 

وتطويرها دائًما«.

في حوار مع »الأهرام« الم�شرية.. وزير �شوؤون الإعام: 

جاللة �لملك �أر�سى نموذجا د�ستوريا ي�ستجيب لأحدث �لممار�سات �ل�سيا�سية �لعالمية

رئي�س �لأمن �لعام ي�ستقبل نائب �سفير �لمملكة �لمتحدة
اســتــقــبــل الــفــريــق طــــارق بن 
ــيــــس األمــــن  ــن رئــ ــسـ ــن الـــحـ ــسـ حـ
الــــعــــام، أمــــس الــســيــد ســتــيــوارت 
ــائـــب ســفــيــر الــمــمــلــكــة  ســــامــــرز نـ
البحرين  مملكة  لدى  المتحدة 
والــوفــد الــمــرافــق لــه.وتــم خــالل 
ــعــــراض الـــعـــالقـــات  ــتــ الـــلـــقـــاء اســ
الثنائية بين البلدين الصديقين 
وبحث مجاالت التنسيق األمني 
وتــطــويــر الـــتـــعـــاون فـــي مــجــاالت 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل، بــاإلضــافــة 
إلى بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

ــارك الــدكــتــور الــشــيــخ خــالــد بـــن خــلــيــفــة آل  شــ
ــاء الــمــديــر  ــ ــنـ ــ خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس األمـ
الــتــنــفــيــذي لــمــركــز عــيــســى الــثــقــافــي فـــي احــتــفــال 
أقيم في مقر جامعة  الذي  العربية«  الوثيقة  »يوم 
القاهرة.  المصرية،  العاصمة  فــي  العربية  الـــدول 
استهل كلمته في الحفل بمقولة لصاحب الجاللة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
الــمــعــظــم، مــفــادهــا »إذا كــانــت الــحــضــارة هـــي ابــنــة 
وكاتبها،  الحضارة،  سجل  هو  التاريخ  فإن  التاريخ 
وليًا  كــان  عندما  دونــهــا جاللته  والــتــي  وديــوانــهــا«. 
للعهد، في افتتاحية أول عدد من مجلة »الوثيقة« 
عام 1982م التي يصدرها مركز الوثائق التاريخية. 
الكبير  أثــرهــا  المقولة  لــهــذه  كــانــت  »لــقــد  وأضـــاف: 
الثقافية  الحياة  اعتبارات  التاريخ ضمن  في وضع 
واالجتماعية في البحرين، خصوًصا ونحن نتحدث 
ألكثر  يعود  البحرين  لمملكة  تاريخي  امتداد  عن 
التاريخية  الوثيقة  ان  الى  من 5000 عــام«.، منوهًا 
القضايا  في حل  محورًيا  دورًا  لعبت  البحرين  في 

الشائكة محليا وعالميا، مما يعطي للوثيقة قوتها 
واألمــم  الــدول  ورســم مستقبل  الحقائق  إثبات  في 
اإلنسانية. وأكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ال 
الحضارات  ربط  في  »التأريخ«  أهمية  على  خليفة 
ــوات، بــاعــتــبــاره وظــيــفــة إنــســانــيــة  ــفـــجـ وتــجــســيــر الـ
موجة  يشهد  الــذي  الحاضر  عصرنا  فــي  ضــروريــة 
شائكة من التزييف والتدليس الهادف لهدم األمم 

والدول وإثارة الفتن بين الشعوب والمجتمعات.
وفـــي خــتــام كــلــمــتــه، دعـــا الــمــؤســســات الــعــربــيــة 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــى  ــ ــفـ ــ الــمــعــنــيــة بــالــتــوثــيــق واألرشـ
مراجعة تشريعات أمن وحماية الوثائق التاريخية 
بــالــنــظــر الـــى الــتــطــور الــتــقــنــي فــي وســائــل اإلعـــالم 
واالتصاالت التي غيرت اساليب التزييف التاريخي 

والمعلوماتي.
ــعــــرب الـــــى الــتــكــاتــف  ــيـــن الــ كـــمـــا دعـــــا الـــمـــؤرخـ
مشيرًا  والتوثيق،  الــتــدويــن  أمــانــة  على  والــحــفــاظ 
حارسها  والمؤرخ  عصرها،  شاهدة  الوثيقة  أن  إلى 

بما ينفع الناس للخير وازدهار األوطان.

�لبحرين ت�سارك في �حتفال يوم �لوثيقة �لعربية بالقاهرة

تضامن  عــن  الــخــارجــيــة  وزارة  تــعــرب 
المملكة  مـــع  الــكــامــل  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، ورفــضــهــا 
أوبــك  مجموعة  قـــرار  لتسييس  الــقــاطــع 
دولية،  في صراعات  انحياًزا  اعتباره  أو   +
ــقـــديـــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــة عــــن تـ ــربـ ــعـ مـ
لــلــســيــاســة الــحــكــيــمــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
لترسيخ  المتزنة  ومــبــادراتــهــا  الــســعــوديــة 

ــن والـــســـالم فـــي الــمــنــطــقــة والــعــالــم،  األمــ
ودعــــم االســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 

والتوازن في السوق النفطية الدولية.
ــدور  ــالــ بــ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وتـــشـــيـــد 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة  الــمــحــوري 
السوق  واستقرار  الطاقة  أمن  ضمان  في 
النفطية بما يحقق التوازن بين مصالح 
الرخاء  ويعزز  والمستهلكين،  المنتجين 

واالزدهــــــــار لــشــعــوب الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
بعد  العالمي،  االقتصادي  النمو  ويدعم 
قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل 
عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر 
و»الشرق  الخضراء«  »السعودية  مبادرتي 
األوسط األخضر«، ودورها البارز بين أكبر 

الدول المانحة للمساعدات اإلنسانية.
اعــتــزاز  عـــن  الــخــارجــيــة  وزارة  وتــعــبــر 

التاريخية  بــالــمــواقــف  الــبــحــريــن  مملكة 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة  الــمــشــرفــة 
والدولية  اإلقليمية  النزاعات  تسوية  في 
بــالــطــرق الــســلــمــيــة، ومــكــافــحــة الــتــطــرف 
الدولية  للمساعي  ومساندتها  واإلرهــاب، 
ــات الــراهــنــة، في  ــ إلنــهــاء الـــحـــروب واألزمــ
المتحدة  ــم  األمــ بــمــيــثــاق  ــزام  ــتـ االلـ ــار  إطــ

ومبادئ القانون الدولي.

�لبحرين تعرب عن ت�سامنها �لكامل مع �ل�سعودية وترف�س ت�سيي�س قر�ر �أوبك
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دور الوسائل اإلعالمية
التطلع  بأهمية  الــمــؤتــمــر  ــى  أوصـ كــمــا 
إلى عقد وتوثيق أواصر العالقة مع وسائل 
ــواقـــع  اإلعـــــــالم الـــمـــرئـــيـــة والـــمـــســـمـــوعـــة ومـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فــي سبيل الــخــروج 
عن الصورة النمطية التي تقع فيها بعض 
المؤسسات اإلعالمية، والحرص على رصد 
زجها في  والعمل على  الشبابية،  المواهب 
صميم التواصل الرقمي، والحرص على دور 
المؤسسات التربوية والتعليمية كالمدارس 
األطفال  توجيه  في  والجامعات  والمعاهد 
في  المناسب  السليم  التوجيه  والــنــاشــئــة 
التكنولوجيا  وســائــل  مــع  الــتــعــامــل  كيفية 

الحديثة.
ــتـــح أعـــمـــالـــه  ــتـ ــر قــــد افـ ــمـ ــؤتـ ــمـ وكـــــــان الـ
صـــبـــاح أمـــــس بــكــلــمــة لــــراعــــي الـــحـــفـــل د. 
إدارة  رئــيــس مجلس  فــخــرو  عــبــداهلل  حسن 
الــطــفــولــة،  لتنمية  الــبــحــريــنــيــة  الــجــمــعــيــة 
التكنولوجية صاحبها  الثورة  أن  أكد  الذي 
تــطــور ســريــع فــي إيــقــاع الــحــيــاة إلـــى الحد 
وعدم  التجاوب  علينا سرعة  يفرض  الــذي 
الرجوع إلى الــوراء، األمر الذي يلقي على 
التعليم  كاهلنا حمال للتعاطي مع قضايا 
والتعلم في هذ العصر المليء بالتطورات 

واالختراعات.
ــهـــدف إلـــى  ــــى أن الـــمـــؤتـــمـــر يـ ــفـــت إلـ ولـ
بالتحديات  المتعلقة  األولـــويـــات  تحديد 
ــز عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ ــه الـــطـــفـــولـــة والـ ــواجــ الـــتـــي تــ
يهدف  كما  ومــصــادرهــا،  المعلومات  قيمة 
في  الــطــفــولــة  تمثيل  عــلــى  التشجيع  إلـــى 
ــــالل الـــعـــديـــد مــن  ــائــــل االعـــــــالم مــــن خـ وســ
بالموضوع  والــمــرتــبــطــة  المهمة  الــمــحــاور 
كـــمـــوقـــع الـــطـــفـــولـــة مــــن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
استخدام  في  واإلفــراط  والعربية  التربوية 
الحاسوب واستعراض االثار المترتبة على 
النفسية  ــار  ــ اآلثـ ومــنــاقــشــة  الــطــفــل  صــحــة 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة عــلــى ســلــوك 

األطفال الناجم عن كثرة االستخدام.
وأضاف أن محاور المؤتمر تتناول أيضا 
الــجــرائــم االلكترونية  وقــايــة األطــفــال مــن 
األطفال  لحماية  الجماعية  والمسؤولية 
من مخاطر االنترنت اثناء جائحة كورونا 
والتعليمية  والــصــحــيــة  الــنــفــســيــة  واآلثـــــار 
اإلنترنت  األطفال  استخدام  عن  الناجمة 
أثـــنـــاء كـــورونـــا، والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــتــــي فــرضــتــهــا  ــة بـــعـــد الـــعـــزلـــة الــ ــ ــريــ ــ واالســ

الجائحة على األطفال.
نستخدم التكنولوجيا وال تستخدمنا

بدوره أشار األستاذ الدكتور فؤاد شهاب 
أنه  إلــى  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  رئيس 
ال  وطبيعيا  نموا سويا  أطفالنا  ينمو  لكي 
طبيعيا  تواصال  متواصلين  يكونوا  أن  بد 
وصحيا مع بيئاتهم ومحيطهم االجتماعي، 
مضيفا أن هذا المحيط االجتماعي حافل 
ــن ثــــم يـــجـــب تــســلــيــح  ــ بــالــتــكــنــولــوجــيــا، ومـ
أبنائنا بالمعارف التكنولوجية؛ ليس فقط 
لديهم  الحياة  إمكانيات  وتسهيل  لتيسير 
االستقاللية  مــن  لتمكينهم  أيــضــا  وإنــمــا 
النفس  في  والثقة  النفس  على  واالعتماد 
أجــيــال  تــنــشــأ  لــكــي  اآلالت،  عـــوالـــم  تـــجـــاه 
وفوبيا  الدونية  مشاعر  من  متحررة  سوية 

التكنولوجيا.
وطالب بضرورة أن تقوم كل أسرة بمحو 
أيضا  مطالبا  التكنولوجية،  اطفالها  أمية 
المؤسسات التعليمية المختلفة بأن تقوم 
بالدور المنوط بها في ذلك الصدد، مؤكدا 
كيفية  هـــو  الـــيـــوم  الــحــقــيــقــي  الــتــحــدي  أن 
أن  وليس  التكنولوجيا  نحن  نستخدم  أن 
الــتــكــنــولــوجــيــا،  تــســتــخــدمــنــا أو تــســتــعــبــدنــا 
ولـــذلـــك ال بـــد مـــن أنــســنــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــي تحمي  اإلنــســانــيــة  بالقيم  وتــزويــدهــا 

أطفالنا وتحمينا من عنفها وتوحشها.
ــيــــف  تــــوظــ أن  شــــــهــــــاب  د.  واعــــــتــــــبــــــر 
التكنولوجيا لتنشئة أجيال من المدمنين 
يمثل تحديا مرعبا، سواء كان هذا اإلدمان 
في نطاق المخدرات أو الجنس أو توظيف 

التكنولوجيا لصالح قيم التطرف واإلرهاب 
إلشعال  أو  المثليين  من  أجيال  تنشئة  أو 
ــتـــوســـع فـــي نشر  الــــحــــروب فـــي الـــعـــالـــم والـ
في  الصراعات  وإشعال  الكراهية  خطابات 
العالم، مؤكدا أنه أصبح علينا اليوم واجب 
إنساني وقومي ووطني أن نحمي الطفولة 
التكنولوجيا للطفولة وهو ما  انتهاك  من 
من  المستقبل  إنــســانــيــة  نحمي  أن  يعني 

مصائر قادرة على تدمير المستقبل.
تشريعات واتفاقيات دولية

أكثر من  المؤتمر  فعاليات  وشــارك في 
جميع  يــمــثــلــون  ومــتــخــصــصــا  بــاحــثــا   150
الــقــطــاعــات الــمــعــنــيــة، كــمــا نــوقــشــت عشرة 
أوراق بحثية خالل جلسات المؤتمر، حيث 
شــــارك فــي جــلــســة الــعــمــل األولــــى األســتــاذ 
رئــيــس الجامعة  الــعــالــي  الــدكــتــور مــنــصــور 
األهلية بورقة بحثية بعنوان »كيفية حماية 
الــطــفــل والــطــفــولــة مـــن الــتــقــنــيــة والـــذكـــاء 
الـــذكـــاء  أن  ــد خـــاللـــهـــا  ــ أكـ االصــــطــــنــــاعــــي«، 
االصــطــنــاعــي يــخــتــلــط بــعــاطــفــة االنـــســـان 
ومن ثم يحكم تصرفات البشر، مضيفا أن 
الذكاء البشري محدود بما نعيش فيه، أما 
ويأخذ  مــحــدود  فغير  االصطناعي  الــذكــاء 
واصفا  التخصصات،  متعددة  مــصــادر  مــن 
ــاء االصــطــنــاعــي بــأنــه غــيــر أخــالقــي،  ــذكـ الـ
ومصمم ليتعلم ويتطور، وقادر على التنبؤ 
واإلدراك  والــتــعــلــم  »الــمــنــطــق  والتخطيط 

والتطور الذاتي«.
عالمية  أن هناك مطالبات  إلــى  وأشــار 
لحماية اإلنسانية من الذكاء االصطناعي 
إلى  ذا حــديــن، الفــتــا  الـــذي يعتبر ســالحــا 
أن عــالــم الــطــفــل أصــبــح مــرتــبــطــا بــالــذكــاء 
ــي بــــصــــورة كـــبـــيـــرة مــــن خـــالل  ــاعـ ــنـ ــطـ االصـ
الــتــســلــيــة والــتــرفــيــه والـــمـــدرســـة والــتــعــلــيــم 
واالسرة واألصدقاء والمعلومات والسجالت 
الــصــوتــيــة والــســفــر والـــرحـــالت والــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي ومــواضــيــع الــبــحــث والــطــعــام 
والشراب، وكل هذا مسجل عن الطفل ومن 
توجيه  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  يستطيع  ثــم 

الطفل.
الـــوقـــت  أنــــــه حــــــان  ــي  ــالــ ــعــ الــ د.  وأكــــــــد 
االصطناعي  الــذكــاء  مــن  الطفل  لحماية 
مــن خـــالل تــشــريــعــات وتــراخــيــص ومــراقــبــة 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي، ويـــجـــب أن  بـــرامـــج الــــذكــ
تلك  لفرض  دولــيــة  اتفاقيات  هناك  يكون 

الحماية، مشيرا إلى أن هناك العديد من 
القوانين التي تحمي األطفال من سلبيات 
العالم  مستوى  على  االصطناعي  الــذكــاء 
مثل قانون حماية األطفال على اإلنترنت 
وقانون الخدمات الرقمية لالتحاد األوروبي 
على  األطــفــال  خصوصية  حماية  وتشريع 
التشريعات  هـــذه  هــل  متسائال  االنــتــرنــت، 
مـــوجـــودة لــديــنــا فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة؟ 
مضيفا أنه حان الوقت لوضع هيكل لمنح 
االصــطــنــاعــي  الــــذكــــاء  ألدوات  تـــراخـــيـــص 
آلثارها  تصنيفات  ولــوضــع  اآللــي  والتعلم 

قبل تطبيقها في المجتمعات.
الفجوة بني اآلباء وأبنائهم

االجتماعية  الــبــاحــثــة  ــارت  أشــ بـــدورهـــا 
البحثية  ورقــتــهــا  مــحــمــود خـــالل  آل  هـــدى 
الــجــمــاعــيــة لحماية  »الــمــســؤولــيــة  بــعــنــوان 
األطــفــال على اإلنــتــرنــت« إلــى أنــه لــم يعد 
هــنــاك خــصــوصــيــة لــلــفــرد نــتــيــجــة الــذكــاء 
االصطناعي، وأن كل ما يتعلق بنا موجود 
نحن  ثــم  ومــن  علمنا،  دون  االنــتــرنــت  على 

مخترقون وهذا أساس التكنولوجيا اآلن.
لها وجهان،  التكنولوجيا  أن  وأوضحت 
األول أن تساعد أطفالنا على أن يصبحوا 
التعامل  القدرة على  أفضل منا من خالل 
مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا واالســـتـــفـــادة مــنــهــا في 
ــرة الــمــعــلــومــات، ولكن  اخــتــزال الــوقــت ووفــ
ــه اآلخــــــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا أنـــهـــا اآلن  ــوجــ الــ
والخسارة  الربح  بمقياس  تقاس  أصبحت 
بعوائد  ترتبط  بــأن  الــخــطــورة  تكمن  وهــنــا 
مــالــيــة، مـــؤكـــدة أنـــه حــتــى لـــو كــانــت هــنــاك 

تشريعات وقوانين فإنه يتم اختراقها.
ــار الــســلــبــيــة  ــ ــه مـــن اآلثــ ــى أنــ ولــفــتــت إلــ
أيضا للتكنولوجيا أنها تتالعب بالمستوى 
تخلق  وأنها  باإلنسان،  والعقلي  االنفعالي 
واقــعــا مــوازيــا يــوفــر لــنــا بــديــال عــن الــواقــع 
أننا  إلــى  ونرفضه، الفتة  فيه  نعيش  الــذي 
نجد اآلن فجوة كبيرة بين اآلباء وأبنائهم، 
عن  يبحثون  األبــنــاء  تجعل  الفجوة  وهــذه 
ثــم هــذا  ومـــن  وأشــخــاص تفهمهم،  جــهــات 
الـــواقـــع الـــمـــوازي يــخــلــق عــالــمــا افــتــراضــيــا 
جــمــيــال يــبــيــع الــوهــم وخــاصــة أن االنــســان 
اليوم أصبح هش العاطفة ويبحث عن أحد 

يفهمه ويعطف عليه.
ورأت أن جائحة كورونا هدمت وقطعت 
كـــل الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة الــهــشــة الــتــي 

العالم  أن  إلى  الفتة  لدينا،  موجودة  كانت 
يــقــدم للطفل االحــتــرام حتى  االفــتــراضــي 
يمكن  ذلــك  وبــعــد  عليه،  ويسيطر  يمتلكه 
أن يــحــول هـــذا الــطــفــل إلـــى طـــرق خــطــرة 
كاإلدمان أو االتجار باألطفال واستغاللهم، 
واألمراض  االكتئاب  أن حاالت  إلى  مشيرة 
النفسية ارتفعت بين األطفال بسبب ادمان 
الواقع  فــي  الثقة  الطفل  وفقد  اإلنــتــرنــت، 

وتغير سلوكه.
وأكــــدت د. هـــدى آل مــحــمــود أن اآلبـــاء 
واألمــهــات هــم حجر الــزاويــة فــي حــل هذه 
األمــــــور، مـــن خــــالل عــالقــاتــهــم بــاألطــفــال 
استخدام  والعمل على حمايتهم من سوء 
نعيد  أن  يمكن  »هــل  متسائلة:  االنــتــرنــت، 
الموازي  الواقع  ينافس  مــواز  واقــع  تخليق 

الذي خلقه اإلنترنت«؟
تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية

مـــن جــانــبــه قـــال عــبــدالــرحــمــن الــنــهــام 
متخصص في علم النفس في ورقته البحثية 
الناجمة عن اإلفــراط في  »اآلثــار النفسية 
استخدام التقانة.. االضطرابات المزاجية 
نفسي  تأثير  لها  التكنولوجيا  إن  نموذجا« 
وعقلي على األطفال، ومن ثم فإن الصحة 
النفسية تأثرت كثيرا بالتكنولوجيا، مشيرا 
على  المترتبة  المرضية  العالمات  أن  إلى 
االضــطــرابــات  منها  مــتــعــددة  التكنولوجيا 
المزاجية، وحاالت االختالل الفسيولوجية 

واالكتئاب.
النفسية  الــتــأثــيــرات  أهـــم  أن  ــح  ــ وأوضـ
للتكنولوجيا تتمثل في إحداث بؤرة كهربية 
فــي الـــدمـــاغ ومــشــاعــر الــقــلــق واالنــدفــاعــيــة 
والــســلــوك الــتــدمــيــري واضـــطـــرابـــات الــنــوم 
واضــطــرابــات  الشخصية  فــي  واضــطــرابــات 
فسيولوجية وإدراك مشوه غير متزن، قائال 
الــســلــبــيــة فــي نفوس  يــتــم زرع األفـــكـــار  ــه  إنـ
أبــنــائــنــا مـــن خـــالل األلـــعـــاب االلــكــتــرونــيــة، 
ــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه نـــجـــد أن  ــ مــضــيــفــا أنـ
متعددة  إيجابية  جوانب  لها  التكنولوجيا 
ــداع واالبـــتـــكـــار وحـــل الــمــشــكــالت  ــ مــثــل االبــ

ولكنها تفتقد اإلثراء الحسي الوجداني.
التحكم يف استخدام اإلنترنت

مـــن جــانــبــهــا تــطــرقــت د. مــــوزة الـــدوي 
الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة بكلية  رئــيــســة قــســم 
ورقـــتـــهـــا  ــي  ــ فـ الـــبـــحـــريـــن  جـــامـــعـــة  اآلداب 
االجتماعية  »الــتــأثــيــرات  بعنوان  البحثية 

لإلنترنت  األطفال  استخدام  عن  الناتجة 
أثناء كورونا« إلى نتائج استخدام االطفال 
فرضته  ومــا  الجائحة  ظــل  فــي  لإلنترنت 
ــروف اســتــثــنــائــيــة  ــ تـــلـــك الـــجـــائـــحـــة مــــن ظــ
وعلى  المجتمعية،  المؤسسات  كل  طالت 
إغالق  تم  المدرسية، حيث  التحديد  وجه 
ــدول كــــإجــــراءات  ــ ــل الــ ــدارس فـــي كـ ــمــ ــل الــ كـ
والعدوي  الفيروس  انتشار  لمنع  احترازية 
بين األطفال، الفتة إلى أن تلك الظروف 
االســتــثــنــائــيــة فــرضــت عــلــى األطـــفـــال في 
سواء  اإلنترنت  مع  التعامل  التعليم  سن 
بغرض التعلم وتحصيل الدروس »التعليم 
الترفيه  أو استخدامها ألغراض  عن بعد« 
من  زادت  الـــظـــروف  هــــذه  وأن  والــتــســلــيــة، 
ــفــــال لــإلنــتــرنــت ومــــن ثم  اســـتـــخـــدام األطــ
السلبية،  تأثيراتها  مــن  للكثير  تعرضهم 
بالرغم من انها حققت كثيرا من الفوائد 
بالنسبة إليهم، وخاصة في مجال المعرفة 

والثقافة.
هــنــاك  ــكــــون  يــ أن  ــرورة  ــ ــضـ ــ بـ وطـــالـــبـــت 
تــوجــيــه ســلــيــم لــأطــفــال لــتــحــديــد قيمة 
شخصية  وتشكيل  يتناسب  بما  االنترنت 
حول  والمعرفة  بالخبرة  وتــزويــده  الطفل 
ــثــــل لــلــحــاســوب  ــتــــخــــدام االمــ أهـــمـــيـــة االســ
وشــبــكــة االنــتــرنــت، وضــــرورة تحكم أولــيــاء 
التي  المواقع واألوقــات  االمور في تحديد 
األطــفــال  وتــمــكــيــن  ابــنــاؤهــم،  يستخدمها 
يــرونــه مناسبا، مــع ضــرورة  مــا  مــن اختيار 
التربية  بــأســالــيــب  وتحصينهم  توعيتهم 
يخص  فيما  اإليــجــابــيــة  والــقــيــم  السليمة 
أهمية  وتقدير  العائلة  أســـرار  إفــشــاء  عــدم 
الغرباء  االشخاص  المعلومات عن  حجب 
وذلك لجهلهم بماهية الشخص المتحدث 
معهم مــن خــالل غــرف الـــدردشـــة، وإجـــراء 
مزيد من الدراسات والبحوث االجتماعية 
االثــار  عــن  بالكشف  المتعلقة  والنفسية 
لإلنترنت،  األطــفــال  الســتــخــدام  السلبية 
ــم الــمــعــالــجــات  ــ ــوقـــوف عـــلـــى أهـ ــلـ وذلــــــك لـ
التي  المناسبة  وااللــيــات  الــحــلــول  ووضـــع 
والسلوكية  النفسية  اآلثــار  بتحديد  تهتم 

لالستخدام المفرط لإلنترنت.
االنفصال عن الواقع االجتماعي

بــهــيــجــة  ــاذة  ــ ــتــ ــ األســ رأت  جــهــتــهــا  مــــن 
الجمعية  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  الــديــلــمــي 
ورقتها  عبر  الطفولة  لتنمية  البحرينية 

ــر الــتــكــنــولــوجــيــا عـــلـــى نــمــو  ــ الــبــحــثــيــة »أثــ
وتــطــور الــذكــاء االجــتــمــاعــي عــنــد الطفل« 
والحياة  العالم  عن  انفصلوا  األطفال  أن 
ــن ثم  االجــتــمــاعــيــة خــــالل الــجــائــحــة، ومــ
ــإن شــخــصــيــة األطـــفـــال تــغــيــرت وأصــبــح  فــ
مع  االجتماعي  التعامل  في  قصور  هناك 

اآلخرين.
ــى أن األســــــرة والـــمـــدرســـة  إلــ وأشـــــــارت 
تـــمـــثـــالن الــبــيــئــة األســـاســـيـــة لــســلــوكــيــات 
ــفــــال الــمــقــبــولــة وتــخــزيــنــهــا وإعـــــادة  األطــ
ــي الـــــمـــــواقـــــف الـــحـــيـــاتـــيـــة  ــ تـــوظـــيـــفـــهـــا فــ
ــه مــــع تـــزايـــد  ــ ــى انـ ــ ــة إلـ ــتـ الــمــخــتــلــفــة، الفـ
تتوسع  للتكنولوجيا  الــطــفــل  اســتــخــدام 
ــاط  ــ ــمـ ــ دائــــــــــرة تـــــأثـــــره بـــالـــســـلـــوكـــيـــات وأنـ
عالم  إلــى  الطفل  ينقل  مــا  الشخصيات، 
غير محدود جغرافيا واجتماعيا وثقافيا، 
كثيرة متنوعة  بنماذج  تأثره  وتزيد فرص 
ــار مـــن الــجــاذبــيــة الــتــي  ومــتــبــايــنــة فـــي اطــ
تضيفها التكنولوجيا صوتا وصورة لتبهره 
وتزيد من فرص تمثله للسلوكيات والقيم 
التي يظهر بها أبطاله االفتراضيون، في 
ــروف الــغــربــة االجــتــمــاعــيــة واالنــفــصــال  ظـ
الرقابة، وضعف فرص  الواقع وغياب  عن 
تمثل سلوكيات أفراد األسرة ومن يتواصل 

معهم في المدرسة والمجتمع المحلي.
ــذا الـــواقـــع  ــه ضــمــن هــ ــى أنــ ولــفــتــت إلــ
االفتراضي يتأثر الطفل بنماذج متباينة 
ومختلفة عن مجتمعه وأسرته في فضاء 
الثقافية  الــحــدود  فــيــه  تغيب  مــحــدود  ال 
ــة، مــتــفــاعــال  ــ ــيـ ــ ــــالقـ ــة واألخـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
ونـــمـــاذج ذات جــاذبــيــة،  الــشــخــصــيــات  مـــع 
فكره  تخاطب  مبهرة  بتقنيات  ومحاطة 
ووجـــدانـــه ســاعــات طــويــلــة ومــتــكــررة أيــامــا 
ارتباط  في  نفسه  الطفل  فيجد  وشهورا، 
وينمو  معها،  وعاطفي  وثقافي  اجتماعي 
مــهــاراتــه  عــلــى  تــؤثــر  غــربــة اجتماعية  فــي 
االجتماعية في العيش بسالم وتوافق مع 
إلى انخفاض  عالمه الحقيقي، ما يؤدي 
قدرته  وعـــدم  االجــتــمــاعــي  ذكــائــه  مستوى 
ــرة  ــ ــمـــن مـــحـــيـــط األســ ــق ضـ ــوافــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
إلى لجوئه  والمجتمع، إضافة  والمدرسة 
إلى العنف اللفظي والجسدي في تعامله 

مع اآلخرين.

في ختام الموؤتمر التا�شع لجمعية تنمية الطفولة بم�شاركة 150 باحثا 

تاأكي�د دور الأ�س�رة والمدر�س�ة ف�ي توجي�ه الأطف�ال ومتابع�ة عالقته�م بالتكنولوجي�ا

اال���ش��ط��ن��اع��ي ال���ذك���اء  و���ش��ائ��ل  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ف��ي  للنا�شئة  ال�����ش��ل��ي��م  ب��ال��ت��وج��ي��ه  ال��م��ط��ال��ب��ة 

تغطية: وليد دياب 

الــبــحــريــنــيــة لتنمية  لــلــجــمــعــيــة  الــتــاســع  الــمــؤتــمــر  ــدر  ــ أصـ
الطفولة مجموعة من التوصيات في ختام أعماله أمس تحت 
تمثلت  والتحديات«،  الفرص  والتكنولوجيا..  »الطفولة  عنوان 
األطــفــال،  تعليم  فــي  النظر  إعـــادة  أهمية  فــي  التوصيات  تلك 
حول متابعة المستجدات بشأن طريقة التعاطي مع اإلنترنت، 
مع أهمية أن تقوم األسرة بدورها في عملية التنشئة والتربية 
االجتماعية، والتركيز على طريقة النظر إلى اإلنترنت، بوصفه 
المجتمعات  حياة  في  والبالغ  العميق  التأثير  لها  تقنية،  قوة 
التي  بالمخاطر  األطــفــال  توعية  على  والــحــرص  الــمــعــاصــرة، 
تحيق بطريقة التواصل اإللكتروني، مع أهمية أن يكون لأسرة 
التوجيه،  على  والــحــرص  األطــفــال  متابعة  فــي  الرئيس  الـــدور 
األمـــور،  وأولــيــاء  الــفــجــوة بين األطــفــال  والــعــمــل على تقليص 
السلوكيات اإليجابية، من خالل  اتباع  وتشجيع األطفال على 
مــهــارات  استثمار  على  والــحــرص  النبيلة،  القيم  غــرس  تأكيد 
الــطــفــل فــي مــجــال الــتــقــانــة الــرقــمــيــة، والــعــمــل عــلــى التفاعل 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

أول السطر:
الــتــواصــل الــســريــع والــمــســؤول مــن وزارة 
نشرناه  مــا  بشأن  الكهرباء،  وهيئة  البلديات 
ــانـــات واإلجـــــــــــراءات فــــي مــقــال  ــيـ ــام بـ ــظـ عــــن نـ
الــكــريــم والــفــاعــل لمعالجة  أمـــس، والــتــحــرك 
والتقدير،  الشكر  منا  يستوجب  الــمــوضــوع.. 
الــوطــن  خــدمــة  أجـــل  مــن  يعمل  الجميع  ألن 

والمواطن والمستثمر. 
أسعار اإلعالنات االنتخابية:

واضـــح جـــدا أنــنــا أمـــام ظــاهــرة ومــمــارســة 
والتقنين، في شأن  المراجعة  وواقع، يستلزم 
الحسابات  فــي  االنتخابية  اإلعــالنــات  أســعــار 
والــمــواقــع االلــكــتــرونــيــة »الــســوشــيــال مــيــديــا«، 
ــار وتــصــاعــدهــا، دون  ــعـ انـــفـــالت األسـ ذلــــك أن 
تــــحــــديــــد وضـــــــوابـــــــط، مـــــدعـــــاة لــــلــــوقــــوع فــي 
المحظور، والصرف والبذخ وحتى االستغالل 

غير السليم.
فما معنى أن يصل إعالن انتخابي واحد 
دينارا..؟؟   50 بقيمة  انستجرام«  »بوست على 
مــا أســاســه ومـــا ضــوابــطــه؟ أخــشــى أن يسهم 
هــذا األمـــر فــي الــصــرف الــمــتــجــاوز عــن حــده، 
واقتصاره فقط على المترشح المقتدر، فيما 
ربما لن يتمكن من  البسيط ماليا  المترشح 
بسبب  المترشحين،  باقي  ومسايرة  مواجهة 

تلك األسعار.
ــار فــي  ـــعــ ــاع األسـ ــفــ ــا نــنــتــقــد ارتــ ــنـ ــا أنـ ــمـ وكـ
الــمــحــالت والــمــطــاعــم، والـــرســـوم والــضــرائــب، 
وكما أن تلك الحسابات تبادر مشكورة النتقاد 
ــار عــلــى »األكـــــل والــمــشــروبــات،  ــعـ ــاع األسـ ــفـ ارتـ
والمالبس والقرطاسيات«، فإننا ندعوها اليوم 
كذلك إلى مراجعة أسعارها مع المترشحين، 
وكي ال تتسبب في وجود منافسة غير متكافئة.

صــحــيــح أن مـــوســـم االنـــتـــخـــابـــات فــرصــة 
ــوارد الــمــالــيــة لتلك  ــمــ لــالســتــثــمــار وزيــــــادة الــ
الحسابات وأصحابها، ولكن من غير المعقول 
إعالنات بعض حسابات  اليوم في  ما يحصل 
إعالنات  أسعار  وكذلك في  السوشيال ميديا، 

بعض المطابع، سواء االلكترونية والخشبية 
والـــورقـــيـــة.. لــقــد أصــبــح الــجــمــيــع يــغــالــي في 

األسعار بدرجة كبيرة.
ربما نحن بحاجة إلى ضوابط وإجراءات 
رسمية، واضحة ومحددة، للحمالت اإلعالنية 
االنــتــخــابــيــة، فــفــي الــعــديــد مــن الــــدول تقوم 
ــات الـــمـــخـــتـــصـــة، وكـــــذلـــــك جــمــعــيــات  ــهــ ــجــ الــ
الشفافية، ومنظمات الرقابة على االنتخابات، 
الحمالت  فــي  تــجــاوزه  يتم  ال  بتحديد سقف 
تكافؤ  تحقيق  بهدف  االنتخابية،  واإلعالنات 
االستغالل  وعــدم  المترشحين،  بين  الفرص 

المالي للعملية االنتخابية. 
إلــيــه وتــأكــيــده،  ــر ينبغي اإلشـــــارة  ــر آخـ أمـ
بمراقبة  المختصة  الجهات  قيام  ضــرورة  هو 
إعالنات  ضد  وكتابات  تعليقات  من  ينشر  ما 
الــمــتــرشــحــيــن، وبــعــضــهــا يــقــع تــحــت طــائــلــة 
ــون والــــجــــرائــــم االنـــتـــخـــابـــيـــة، مــــع حــث  ــانـ ــقـ الـ
بمسح  والــمــواقــع  الــحــســابــات  على  القائمين 
يقوم  شخص  أي  وتحذير  مسيء،  تعليق  أي 
بــالــتــعــلــيــق بــشــكــل خــــــارج عــــن حـــريـــة الـــــرأي 

والتعبير المسؤولة.
مـــع خــالــص الــتــمــنــيــات بــعــرس انــتــخــابــي 
ــوازن وتــكــافــؤ  ــ ــتـ ــ ــزز مــــن الـ ــعـ ــنـــي جـــمـــيـــل، يـ وطـ
ــذلـــك الـــعـــدالـــة والــشــفــافــيــة في  الــــفــــرص، وكـ

اإلعالنات االنتخابية.
آخر السطر:

ــاء الـــمـــحـــالت  ــ ــمـ ــ عـــشـــوائـــيـــة وضـــعـــيـــة أسـ
ــعــــامــــة، وخـــاصـــة  ــي األســـــــــواق الــ ــة فــ ــاريـ ــتـــجـ الـ
ــن نـــطـــاق الـــمـــحـــل، وتــطــل  الـــخـــارجـــة مــنــهــا عـ
لمبنى  وليست مالصقة  السوق،  على ممرات 
المحل، يجعلك تتصور أنك في سوق آسيوي 
فيلم  فــي  ســوقــا مفتوحا  تــتــابــع  أو  عــشــوائــي، 
عربي قديم.. الدنيا تطورت والتجارة تنظمت، 
وال تزال الكثير من المحالت تضع إعالناتها 
بشكل غير جمالي.. في حين أنه في األسواق 
أسماء  أن  تجد  تحديثها  تــم  الــتــي  القديمة 

المحالت منظمة بشكل جميل وحضاري. 

malmahmeed7@gmail.com

اأ�سعار االإعالنات االنتخابية
خالل جوالته الصباحية، قام 
النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور 
ــارة  ــزيـ ــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم بـ ــ وزيــ
لــمــدرســة مــديــنــة عــيــســى الــثــانــويــة 
ــّرم خــاللــهــا ثـــالثـــة من  ــ لــلــبــنــيــن، كـ
على  الــمــدرســة إلنــجــازاتــهــم  طلبة 
الطالب  وهــم:  األصــعــدة،  مختلف 
تحدي  بطل  عــلــي،  جميل  محمد 
للدورة   2022 لعام  العربي  القراءة 
الـــســـادســـة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــمــلــكــة 
خالد  عيسى  والــطــالــب  البحرين، 
مرجان الحاصل على المركز األول 
فــي لــعــبــة الــبــوتــشــيــا لــــذوي الهمم 
ألــعــاب  بــطــولــة  لــعــام 2022 ضــمــن 
غرب آسيا البارالمبية، واألول على 
في  البحرينية  الثانوية  الــمــدارس 
الـــريـــاضـــي، وممثل  الــنــشــاط  هـــذا 
العالم  كــأس  بطولة  فــي  المملكة 
ــرر إقـــامـــتـــهـــا فــي  ــقـ ــمـ لــلــبــوتــشــيــا الـ
مملكة البحرين، والطالب حسين 
عــبــدالــرضــا الــحــاصــل عــلــى شــهــادة 
ــبـــة االســـتـــثـــنـــائـــيـــة« ضــمــن  »الـــمـــوهـ
مــبــادرة »الــمــوهــوبــون الــعــرب« التي 
نظمتها المنظمة العربية للتربية 
والــثــقــافــة والــعــلــوم )ألــكــســو( لعام 

.2022
شرح  إلــى  الــوزيــر  استمع  كما 

من األستاذ أحمد إبراهيم صويلح 
المدير المساعد عن أهم المشاريع 
المدرسة،  تنفذها  التي  التربوية 
من بينها برنامج )ارتقاء( الهادف 
إلى رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي 
ـــالل تــنــفــيــذ عــدد  لــلــطــلــبــة، مـــن خـ
ــثـــل )بــتــفــوقــي  ــادرات مـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ مــــن الـ
لــلــتــفــوق( و)همتي  أرتــقــي( و)مــعــًا 

بمختلف  الــطــلــبــة  لــدعــم  عــالــيــة( 
مــســتــويــات الــتــحــصــيــل الـــدراســـي، 
لدعم  المخصص  للنجاح(  و)معًا 
طلبة الحاالت الخاصة وصعوبات 
الــتــعــلــم، و)فــســحــة نــجــاح وإتــقــان( 
الستثمار وقت الفسحة في تنفيذ 
الــــقــــرن 21(  األنـــشـــطـــة، و)طــــالــــب 
ــاب الــطــلــبــة مــــهــــارات الــقــرن  ــسـ إلكـ

ــدروس  الـــحـــادي والــعــشــريــن فـــي الــ
ــوز  ــنــ ــة، و)كــ ــوعـ ــنـ ــتـ ــمـ ــة الـ ــطــ ــشــ واألنــ
مهارات  الطلبة  إلكساب  المدينة( 
البحث والتعلم الذاتي عبر تفعيل 
ــادر الــتــعــلــم والــمــكــتــبــة  مـــركـــز مـــصـ
الـــرقـــمـــيـــة والـــمـــكـــتـــبـــة الــمــتــنــقــلــة، 
وتــشــجــيــع الــطــلــبــة عــلــى الـــقـــراءة 
عــبــر حــديــقــة الـــقـــراءة بــالــمــدرســة، 

كما تقوم المدرسة بتنفيذ برنامج 
المعلمين  بــأداء  لالرتقاء  )إجــادة( 
وتــعــزيــز مــهــاراتــهــم وتــدريــبــهــم على 
التعليمية،  االستراتيجيات  أحدث 
)نماء(  برنامج  تنفيذ  جانب  إلــى 
ــور الـــشـــخـــصـــي  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ لــــتــــعــــزيــــز الــ
المسؤولية  قــيــم  وغـــرس  للطلبة، 
ــبــــادئ  ــة مــ ــيـ ــمـ ــنـ ــة، وتـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
المواطنة وحقوق اإلنسان، وتعزيز 
الجماعي،  والــعــمــل  الــمــبــادرة  روح 
ــامــــج  ــرنــ إضـــــــافـــــــًة إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ بــ
ــودة  ــادة( لـــرفـــع مــــؤشــــرات جـ ــ ــريـ ــ )الـ
القيادة واإلدارة المدرسية، وتكريم 
الهيئتين  أعــضــاء  مــن  المتميزين 
بــالــمــدرســة.  والتعليمية  اإلداريـــــة 
ــاد الـــوزيـــر بــالــجــهــود التي  ــد أشــ وقـ
لتنفيذ  المدرسية  اإلدارة  تبذلها 
األنــشــطــة والــبــرامــج الــهــادفــة إلــى 
االرتــــــقــــــاء بـــمـــســـتـــوى الــتــحــصــيــل 
ــم  ــريــ ــكــ ــة، وتــ ــبــ ــلــ ــطــ ــلــ الـــــــــدراســـــــــي لــ
الــمــتــمــيــزيــن مـــنـــهـــم، إلـــــى جــانــب 
أعـــضـــاء  أداء  بـــتـــعـــزيـــز  ــتــــمــــام  االهــ
الهيئتين اإلدارية والتعليمية، مما 
كـــان لـــه أطــيــب األثــــر فـــي تحقيق 
األصعدة  مختلف  على  اإلنجازات 
دوام  للجميع  متمنيًا  التعليمية، 

التوفيق والنجاح. 

ال��م��در���س��ي��ة  االإدارة  ب��ج��ه��ود  ي�����س��ي��د  ال��ت��رب��ي��ة  وزي�����ر 

ل����ارت����ق����اء ب���م�������س���ت���وى ال���ت���ح�������س���ي���ل ال����درا�����س����ي

} وزير التربية خالل زيارته مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين.

تفتيشية  حملة  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  نفذت 
الجنسية  شــؤون  مع  بالتعاون  الشمالية  محافظة  في 
شرطة  ومديرية  الداخلية،  بــوزارة  واإلقامة  والجوازات 
مــحــافــظــة الـــشـــمـــالـــيـــة، شــمــلــت عـــــــددًا مــــن الــمــحــالت 
التجارية ومواقع العمل ومواقع تجمع العمالة، بهدف 
الــتــأكــد مــن الــتــزامــهــم بــأحــكــام الــقــانــون واالشــتــراطــات 
واألنظمة النافذة في مملكة البحرين وأسفرت الحملة 
بأحكام  تتعلق  الــتــي  المخالفات  مــن  عــدد  ضبط  عــن 
قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة 
البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين لألنظمة 

والقوانين، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
وتستمر الحمالت التفتيشية التي تنظمها الهيئة 
مختلف  مــع  وبالتعاون  الداخلية  وزارة  مــع  بالشراكة 
الجهات الحكومية بهدف القضاء على ظاهرة العمالة 
على  الرقابة  وتشديد  العمل  ســوق  في  النظامية  غير 
خالل  مــن  العمل  وأصــحــاب  العمالة  مــن  المخالفين 

بيئة  تطوير  إلــى  سعيًا  التفتيشية  الــحــمــالت  تكثيف 
الــعــمــل والـــتـــصـــدي لــكــل الــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة 
ومرونة  وعــدالــة  تنافسية  في  تؤثر  أن  شأنها  من  التي 
األمن  في  السلبية  تأثيراتها  على  عــالوة  العمل،  سوق 

االجتماعي.
جميع  دعوتها  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  وجــددت 
الحكومية  الــجــهــات  جــهــود  دعـــم  إلـــى  المجتمع  أفــــراد 
العمل  ســوق  في  القانونية  غير  للممارسات  للتصدي 
داعية  ككل،  للمجتمع  النظامية حماية  والعمالة غير 
الجمهور لإلبالغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق 
العمل والعمالة غير النظامية من خالل االتصال على 

مركز اتصال الهيئة 17506055.
جدير بالذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون 
مــع الــشــركــاء فــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة تــقــوم بتنظيم 
الـــعـــديـــد مـــن الــــزيــــارات والـــحـــمـــالت الــتــفــتــيــشــيــة على 
العمالة وأصحاب العمل بمختلف فئاتها بشكل يومي.

حمل�ة تفتي�س�ية ف�ي ال�س�مالية عل�ى مواق�ع العم�ل ومواق�ع تجم�ع العمال�ة

} جانب من الحملة التفتي�شية.

نــظــمــت األمـــانـــة الــعــامــة 
لــلــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء 
مـــحـــاضـــرة تـــوعـــويـــة بــعــنــوان 
بيئة  فــي  النفسية  »الــصــحــة 
الـــعـــمـــل«، قــدمــتــهــا الــدكــتــورة 
دانية ناجي كابلي اختصاصي 
عالج وإرشاد نفسي إكلينيكي 
وذلك  للتأهيل-  دانــة  –مركز 
ــوم الـــدولـــي  ــيــ ــع الــ تـــزامـــنـــًا مــ

للصحة النفسية.
تـــــنـــــاولـــــت الــــمــــحــــاضــــرة 

الـــتـــوعـــيـــة بــأهــمــيــة الــصــحــة 
الـــنـــفـــســـيـــة ومـــــــدى تــأثــيــرهــا 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى جــــودة 
ــور بــالــرضــا  ــعــ الـــحـــيـــاة والــــشــ
عـــن الــنــفــس، وبـــاألخـــص في 
بــيــئــة الــعــمــل وأهــمــيــتــهــا في 
إيجابية  صحية  بيئة  تكوين 
ــاءة  ــفـ ــكـ لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو والـ
ــنــــت  ــمــ اإلنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة، وتــــضــ
الــــــمــــــحــــــاضــــــرة الــــتــــعــــريــــف 
وعالقتها  النفسية  بالصحة 

ــع تــقــديــم  بــبــيــئــة الـــعـــمـــل، مــ
ــح  ــائـ ــنـــصـ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـ
والتي  للحضور  واإلرشـــــادات 
على  المحافظة  إلــى  تــهــدف 

الصحة النفسية.
حــضــر الــمــحــاضــرة عــدد 
العامة  األمانة  منتسبي  من 
للقضاء،  األعــلــى  للمجلس 
وعــــــــضــــــــوات لــــجــــنــــة تـــكـــافـــؤ 
الفرص من عضوات السلطة 

القضائية.

»الأع���ل���ى ل��ل��ق�����س��اء« ي��ن��ظ��م م��ح��ا���س��رة 

ال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ف���ي ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل

كتب عبداألمير السالطنة:

تسبب تصادم بين شاحنة وسيارة في إرباك 
ــارع الــشــيــخ خــلــيــفــة بن  حــركــة الــســيــر عــلــى شــ
وقــوع  )اإلثــنــيــن( مــن دون  أمــس  سلمان صباح 

إصابات.
الــذي  للحادث  األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس 
شارع  على  سيارته  يقود  كــان  بحرينيا  أن  إلــى 
الشيخ خليفة بن سلمان وبسبب عدم االنتباه 

وتـــــرك الــمــســافــة الــقــانــونــيــة بــيــن الــمــركــبــات 
ذلك  عــن  نتج  أمــامــه،  اصــطــدم بشاحنة تسير 
دون  من  بتلفيات  إحداهما  المركبتين  تضرر 

أن تسجيل إصابات بشرية.
وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة 
السيارات  سير  بتسهيل  أفــرادهــا  وقــام  النجدة 
ــاه نــفــســه لــحــيــن وصـــول  ــادمـــة فـــي االتــــجــ ــقـ الـ
شرطة المرور وتم إزاحة المركبتين من موقع 
الرسمية  الــجــهــات  فــتــحــت  وبــعــدهــا  ــادث،  الـــحـ

التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

ت�����س��رر م��رك��ب��ت��ي��ن ف���ي ح�����ادث م����روري 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��م�����س��اف��ة  ت���رك  ع���دم  ب�سبب 

ـــدأت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة  ــ بـ
بـــوزارة  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  األولــــى محاكمة 
فــي قضية  آســيــوي  أعــمــال  الداخلية ورجــل 
وإداريــة  مالية  بتجاوزات  بالقيام  اتهامهما 
ــار، حيث  ــنـ ألـــف ديـ أكــثــر مـــن 775  تـــجـــاوزت 
ــرا ما  ــكـ حــضــر الــمــتــهــمــان جــلــســة أمـــس وأنـ
دفاعهما  كما حضر  اتهام  من  إليهما  نسب 
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 
ــرد مـــن قــبــل دفـــاع  ــ 24 أكــتــوبــر لـــالطـــالع والـ

المتهمين.
المتهمين  إلى  العامة  النيابة  ووجهت 
أنهما من عام 2020 حتى 2022 أوال: المتهم 
والــمــعــهــود  عـــامـــا  مـــوظـــفـــا  بــصــفــتــه  األول 
إلــيــه اإلشــــــراف عــلــى عــمــلــيــة تـــوريـــد بعض 
والــمــحــافــظــة عــلــى مصلحة  الــمــســتــلــزمــات 
جهة عمله فيما تبرمه من تعاقدات لتوريد 
بأموال جهة  عمدا  أضر  المستلزمات  تلك 
ذلك  وكــان  لغيره،  ربــح  عمله ليحصل على 
بأن تدخل »لحساب شركة« زاعما لمسؤولي 
جهة عمله عبر عدد من المكاتبات الرسمية 
تــواصــلــه مــع عــدد مــن الــشــركــات الخارجية 
مــنــهــا »الـــشـــركـــة الــمــعــنــيــة«، مــقــدرتــهــا على 
الــمــطــلــوبــة، محتجًا  الــمــســتــلــزمــات  تـــوريـــد 

المتعاقد  المحلية  الــشــركــات  قـــدرة  بــعــدم 
معها بالفعل على الوفاء بالتزاماتها سواء 
من الناحية النوعية أو الزمنية وذلك على 

خالف الحقيقة.
تلك  إدراج  إلــــى  بـــذلـــك  تـــوصـــل  حــيــث 
ضمن  الــثــانــي  للمتهم  الــمــمــلــوكــة  الــشــركــة 
الداخلية في  المتعاقدة مع وزارة  الشركات 
عملية توريد المستلزمات، وذلك دون وجه 
حـــق، وبــالــمــخــالــفــة لــلــقــواعــد واالجــــــراءات، 
وبــطــريــق الــحــيــلــة؛ حـــال كــونــهــا شــركــة غير 
أسست  المستلزمات  توريد  في  متخصصة 
باتفاق مسبق بين المتهمين األول والثاني 
التوريد المشار  بغرض الدخول في عملية 
إلــيــهــا، وبــغــيــة االســـتـــفـــادة مـــن االمـــتـــيـــازات 
المقررة للتعاقد مع الموردين الخارجيين، 
الجمركية  الــضــريــبــة  ــداد  ســ مــن  ــاء  ــفـ واإلعـ
ــاف الــمــطــلــوب  ــ ــنـ ــ ــلـــى األصـ الــمــســتــحــقــة عـ

توريدها.
كما أنه تعمد حجب إجــراءات التعاقد 
اإلدارات  على  عرضها  أو  الشركة  تلك  مــع 
تلك  قــيــام  دون  حــال  نحو  على  المختصة 
نشاط  مــن  الــتــحــقــق  فــي  بـــدورهـــا  اإلدارات 
تلك الشركة وصالحيتها وأهليتها للتعاقد 

والمواصفات  الــجــودة  متطلبات  واستيفاء 
المملكة  فــي  الصحية  الجهات  موافقة  أو 
بشأن األصناف الموردة ومشروعية تحولها، 
ــا قــد يــرتــبــط بــذلــك مــن اســتــبــعــاد تلك  ومـ
الــتــوريــد  الـــدخـــول فــي عملية  الــشــركــة مــن 

المشار إليها. 
تــرتــب على ذلــك اإلضــــرار بالمال  وقــد 
الــداخــلــيــة  أمــــوال وزارة  الــعــام مــتــمــثــاًل فــي 
وأمـــــوال الــخــزانــة الــعــامــة، والــمــعــهــود إلــيــه 
 532 قـــدره  بمبلغ  وذلـــك  عليها  المحافظة 
المبالغ  مــقــدار  يمثل  بحريني،  ديــنــار  ألــف 
عن  الداخلية  وزارة  مــن  الــمــســددة  المالية 
دون  التعاقد  ذلك  محل  الموردة  األصناف 
وجه حقا حال كونها أصنافا غير مرخصة 
أو مفيدا تداولها من جانب وأصنافا أخرى 
أو غير مطابقة لمعايير الجودة،  مغشوشة 
فضال عن مبلغ قدره 23 ألف دينار بحريني 
الجمركية  الضريبة  حصيلة  مــقــدار  يمثل 
التي أعفيت تلك الشركة من سدادها بأثر 
دون  خــارجــي  كــمــورد  معها  للتعاقد  مباشر 
وجــه حــق، وهــو الضرر الــذي يمثل في ذات 
الـــوقـــت مـــقـــدارا لــلــربــح الــــذي حــصــل عليه 
على  وذلـــك  حــق،  وجــه  دون  الثاني  المتهم 

النحو المبين باألوراق.
ــانـــي  ــثـ ــم الـ ــهـ ــتـ ــمـ ــى الـ ــ ــ كــــمــــا أســـــنـــــدت إلـ
االتـــفـــاق  بـــطـــريـــق  األول  مــــع  ــتــــرك  اشــ ــه  ــ أنـ
المبينة  الجريمة  ارتــكــاب  فــي  والــمــســاعــدة 
بصفته  الثاني  المتهم  أن  كما  أوال  بالبند 
مالك »الشركة المعنية«، كأحد المتعاقدين 
مع وزارة الداخلية على توريد المستلزمات 
بــمــوجــب عــقــد تــوريــد ???? ارتــكــب غــشــا في 
تــرتــب عليه  نــحــو  الــعــقــد عــلــى  تنفيذ ذلـــك 
وكــان  الداخلية  وزارة  بــأمــوال  جسيم  ضــرر 
ــد بـــعـــض األصـــنـــاف  ــوريـ ــتـ ذلـــــك بـــــأن قـــــام بـ
مصدرها  وحقيقة  ذاتيتها  فــي  المتالعب 
ضـــمـــن مـــشـــتـــمـــالت ذلـــــك الـــعـــقـــد بـــــأن ورد 
أصنافا مجهولة المصدر على أنها مصنعه 
عالمة  وتحمل  خليجية  بدولة  شركته  في 
الحقيقة حال  على خــالف  وذلـــك  الــجــودة 
مدينة  فــي  الشقق  احــدى  فــي  شركة  كونها 
بدولة خليجية ال يندرج ضمن اختصاصها، 
وهو ما ترتب عليه االضرار الجسيم بالمال 
التي  المغشوشة  العام وهو قيمة األصناف 
تم توريدها وسداد قيمتها البالغة 219 ألف 
المبين  النحو  على  وذلـــك  بحريني  ديــنــار 

باألوراق.

ب�����دء م��ح��اك��م��ة م���وظ���ف ع�����ام ورج������ل اأع����م����ال اآ����س���ي���وي

دي��ن��ار األ����ف   800 ق��ارب��ت  وم��ال��ي��ة  اإداري������ة  ت���ج���اوزات  ب��ت��ه��م 

النيابة  بــأن  العاصمة  محافظة  نيابة  رئيس  صــرح 
العامة تلقت بالغًا من إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية 
بأنه من خالل البحث وإجراء تحريات حول بالغ تقدم 
مبالغ  على  واالستيالء  لالحتيال  لتعرضه  مواطن  به 
مالية من حسابه البنكي فقد تم التوصل إلى شبكة من 
خالل  من  احتيالية  بعمليات  يقومون  آسيوية  جنسية 
االتصال بالضحايا والزعم لهم أنهم موظفون بالبنوك 
المحلية وأن بياناتهم البنكية تحتاج إلى تحديث وذلك 
االستيالء  ثم  ومن  البيانات  تلك  الحصول على  بهدف 
الخاصة  البنكية  الحسابات  في  المودعة  المبالغ  على 
بالضحايا ثم تحويلهـا إلى الخارج.   وقد باشرت النيابة 
العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البالغ، فاستمعت إلى 
لالحتيال  بتعرضه  شــهــد  الـــذي  عليه  المجني  شــهــادة 
على  االستيالء  الجناة من  وتمكن  الكيفية  بتلك  عليه 
في  النيابة  تتبعت  كما  دينار من حسابه  ألــف   11 مبلغ 
المصرفية  التحويل  عمليات  مــســار  تحقيقاتها  إطـــار 
من  المستفيدين  هــويــة  تحديد  إلــى  وصـــوال  وبياناتها 

وتحريات  التحقيقات  توصلت  وقــد  الــتــحــويــالت،  تلك 
الشرطة إلى الجناة، وبناء عليه أصدرت النيابة العامة 
أمرًا بضبطهم وإحضارهم، فتم القبض على ثالثة عشر 
باألدلة  وواجهتهم  استجوابهم  النيابة  وباشرت  متهمًا 
ذمة  على  احتياطيًا  بحبسهم  وأمـــرت  ضدهم  القائمة 
التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة االحتيال الكتروني، 
ــوال  ــ ــزال الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة لــمــالحــقــة األمــ ــ تــ وال 
النيابة  رئيس  ودعا  المرتكبة.  الجرائم  عن  المتحصلة 
في  الحيطة  التزام  إلى ضــرورة  والمقيمين  المواطنين 
التعامل بالبيانات البنكية وعدم االفصاح عنها وتداولها 
إال وفق االرشادات والتوجيهات التي تصدر عن القطاع 
المصرفي واألجهزة األمنية في هذا الشأن، فيما أكد أن 
تحقيقات  الوقائع  هــذه  مثل  في  تباشر  العامة  النيابة 
مكثفة وجادة في الداخل وأيضًا في الخارج إن اقتضى 
األمـــر وذلـــك عــبــر الــتــعــاون الــقــضــائــي الـــدولـــي بتوجيه 
االنابات القضائية وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم 

عليهم واسترداد األموال.

حب��س 13 محت�ال ا�س�تولوا عل�ى 11 األ�ف دينار عب�ر المكالم�ات الوهمية

من السهل الخلط بين الصداع النصفي والصداع الناتج عن التهاب 
وأعراضهما،  الــصــداع  نــوعــي  مــؤشــرات  تــداخــل  بسبب  األنفية  الجيوب 
وتختلف كل حالة عن االخرى وتبقى استشارة الطبيب هي الحل االمثل 

للوصول إلى التشخيص الصحيح ووضع الخطة العالجية. 
فــخــراوي طبيب  الــدكــتــورة بشرى  مــن  التالي سنتعرف  الــحــوار  فــي 
األذن واألنف والحنجرة بمستشفى السالم التخصصي على كيف نفرق 

بين نوعي الصداع وأعراضهما وطرق عالجهما 
ما هي أسباب الصداع النصفي؟

ولــكــن هناك  مــعــروف،  غير  لــه  االســاســي  السبب  النصفي  الــصــداع 
التي  أو  الكيميائية  المواد  أثبتت أن هناك تغيرات في مستوى  دراسات 
لأللم،  العصبي  الجهاز  تنظيم  كيفية  على  تــؤثــر  قــد  الــدمــاغ  ينتجها 

وطبعا هناك عوامل بيئية ووراثية لها دور في األسباب. 
ما هي أعراض الصداع النصفي التي تكثر الشكوى منها؟

أعراض الصداع النصفي التي يشتكي منها المريض غالبا ما تكون 
أو  بالخفقان  وتمتاز  وإمــا شديدة  تكون معتدلة  أن  إما  الــرأس  ألما في 

ألم نابض. 
المريض  يكون  كما  معا،  الجهتين  أو  واحــدة  في جهة  األلــم  يكون 
ويصاحب  تحمله  يستطيع  ال  والصوت  للضوء  شديدة  حساسية  لديه 

ذلك الشعور بالغثيان أو ترجيع وألم حول منطقة الجيوب األنفية. 
أما في حاالت الجيوب األنفية فاألسباب تكون التهابا في الجيوب 

األنفية أو أن تكون من العدوى، أو حساسية أو انسداد األنف.
والعين  الجبين  حــول  يكون  األنفية  الجيوب  فــي  األلــم  األعـــراض 
وألم في منطقة الخد وتزيد األعراض مع االنحناء إلى األمام أو عند 
كانت  ســواء  االنــف  مــن  وإفــــرازات  لألنف  احتقان  يصاحبها  االستلقاء 
شفافة أو لزجة وخضراء ويشتكي المريض من ألم في منطقة األسنان 

العلوية ويصاحب ذلك تعب عام وحمى.
ومهم أن نحدد وقت ظهور األعراض هل هي بعد تناول أكالت معينة 
مثل شرب الكافيين أو الشوكوالتة أو االغذية المصنعة مثل األجبان 
التي تزيد من فرص اإلصابة  المملحة  المصنعة واألكالت  واللحوم 

بالصداع النصفي.
ايضا االشخاص الذين يقصدون تأخر تناول الوجبات والنوم 
أو  بــرد  لنزلة  التعرض  وبعد  الــهــرمــونــات،  وتغييرات  الكافي  غير 

انفلونزا. 
النصفي ما بين 4 ساعات و72 ساعة لكن  يستمر الصداع 
في حاالت الجيوب األنفية يختلف الوضع ويستمر بين 7 أيام 

أعراض تستمر  المريض، وهناك  ايام متتالية بحسب  و10 
مع الحاالت المزمنة. 

كيف يكون التشخيص؟
بالتاريخ  المريض  بفحص  يكون  التشخيص 
المرضي واالستيضاح منه ببعض المعلومات مثل 
عدد مرات الصداع وإلى متى تستمر ونوع األعراض 
وإذا بدأ بعد أطعمة معينة وهل هناك تاريخ عائلي. 
المعملية واالشعة  الفحوصات  مع عمل بعض 

المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. 

أما في حالة الجيوب األنفية فيكون األلم في الجهة األمامية من 
الرأس وحول العين وألم في األذن وحول األسنان ويجب أن يكون هناك 
عن  ذلــك  ويكون  مزمنة  أو  حــادة  التهابات  وجــود  على  تشخيصي  دليل 

طريق منظار األنف.
ماذا عن العالج؟

العالج يكون في حاالت الجيوب األنفية استنشاقا لتخفيف المخاط 
وبعض االدوية التي تقوم بتخفيف االحتقان وااللتهاب عن طريق الفم 
)الكورتروسترويد(  أو  )االستوريد(  على  تحتوي  التي  األنف  وبخاخات 
تعطى للمريض كحبوب أو ابر بحسب الحالة ويمكن استخدام مضادات 
حيوية، في الحاالت المزمنة قد نلجأ إلى التدخل الجراحي في حاالت 
انحراف الحاجز األنفي أو تصغير القرنيات الضخمة وعمليات الجيوب 

األنفية بالمناظير لفتح المسارات بالجيوب.

  

أبناؤهن  يعاني  ألمــهــات  قرأتها  رســالــة  مــن  أكثر  آلمني 
من التنمر في المدرسة، ومضمون الرسالة أنه بعد تعرض 
الطعام  تناول  يرفضون  أصبحوا  للتنمر  الطفلة  أو  الطفل 
يرفض  انطوائيا  الطفل  وأصــبــح  الـــوزن،  مــن  كثيرا  وفــقــدوا 

الحديث وشاحب الوجه وبدت عليه عالمات المرض. 
أال تدري والدة الطفل المتنمر أنها مشتركة معه إذا لم 
تتخذ موقفا حاسما لعالج المشكلة، وأن طفلك يحتاج إلى 

مساعدة حقيقية؟
الــتــنــمــر لــمــن ال يـــعـــرف هـــو ســـلـــوك يـــهـــدف إلــــى إيــــذاء 
شخص عاطفيا أو جسديا بشكل متكرر، قد يكون عن طريق 
سبب  يــوجــد  وال  الــجــســدي،  العنف  أو  المنطوقة  الكلمات 
واألطفال  البالغون  يكون  أن  يمكن  إذ  التنمر،  يفّسر  معين 
بشكل  تنتشر  التنمر  ظــاهــرة  أن  مــن  الــرغــم  على  متنمرين 
ذكـــر منها عــلــمــاء الطب  أســبــاب،  لــعــدة  الـــمـــدارس  فــي  كبير 
في  أو  قبل،  من  للتنمر  تعرض  الشخص  يكون  أن  النفسي 
بعض األحيان يكون تعبيرا عن غضب أو إحباط، ويمكن أن 
العنيفة  األلعاب  تؤثر  وقد  الخاطئة،  للتربية  نتيجة  يكون 
الناس وتجعلهم  أو األفالم على سلوك بعض  وااللكترونية 

أكثر تنمرًا.
ضعيفًا  شخصًا  المتنمر  يكون  األحيان  من  كثير  وفــي 

مثل ضحيته ويحتاج إلى دعم ومساعدة بالقدر نفسه.
ندعوه  وأن  المتنمر  الشخص  مواجهة  الــضــروري  مــن 
الــخــاطــئ، وأن نعلم  الــســلــوك  الــتــوقــف تماما عــن هــذا  إلــى 
الصحيح  الــتــصــرف  كيفية  للتنمر  تعرضهم  عــنــد  أبــنــاءنــا 
المسؤولين  وإبــالغ  اهتمامه،  يفقد  حتى  المتنمر  بتجاهل 
في المدرسة او النادي، وتذكير الطفل بأن التنمر ال يمكن 
أن يكون مقبوال على اإلطــالق وطلب االعتذار، مع ضرورة 

التحدث مع والدي الطفل المتنمر. 
كم يعاني الطفل المتنمر عليه وأهله من هذا السلوك 
كــآبــاء..  اهــتــمــوا  أرجــوكــم  المجتمع،  مــن  الــمــرفــوض  البشع 

أبناؤكم أمانة وكذلك أبناء اآلخرين. 
َ ال ُيِحُبّ اْلُمْعَتِديَن«.  قال الل تعالى »وال َتْعَتُدوا ِإَنّ الَلّ

معا �ضد التنمر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بــالــمــكــتــب  ــج  ــرامــ ــبــ الــ إدارة  مــــديــــر  أكـــــــدت 
الصحة  لمنظمة  المتوسط  لشرق  اإلقليمي 
االحتباس  أن  الحجة،  رنا  الدكتورة  العالمية 
الحراري يتسبب في العديد من األوبئة حول 

العالم.
جاء ذلك، خالل المؤتمر الصحفي، الذي 
عقدته الصحة العالمية في ختام أعمال دورته 

الـ69 للجنة اإلقليمية.
وفي بيان صحفي قالت إن تلوث الهواء من 

المناخية،  التغيرات  حـــدوث  أســبــاب 
بــمــا فــي ذلـــك االحــتــبــاس الــحــراري، 
ومن ثم ارتفاع خطر اإلصابة ببعض 
األمراض، مثل المشكالت التنفسية.

وأشـــــــــــارت إلــــــى زيـــــــــادة األمــــــــراض 
ــعــــوض  ــبــ ــة عــــــن طـــــريـــــق الــ ــولــ ــقــ ــنــ ــمــ الــ

ــرارة الــطــقــس  ــ ــة حــ ــ نــتــيــجــة ارتــــفــــاع درجـ
المشكالت  إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــالريــا،  مثل 

المعوية التي تنتج عن تلوث المياه.
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تشارك مملكة البحرين دول العالم 
فــي شــهــر أكــتــوبــر، الــشــهــر الــــوردي شهر 
التوعية بسرطان الثدي، وأهمية وطرق 
ــذا الـــســـرطـــان  ــ الـــكـــشـــف الــمــبــكــر عــــن هـ
وتــقــلــيــل الــوفــيــات الــمــتــعــلــقــة بـــه ودعـــم 

األبحاث التي تسعى إليجاد العالج.
الدكتورة  تنصح  التالي  المقال  في 
ســحــر زكـــي اســتــشــاري أمــــراض الــنــســاء 
والـــــــوالدة الـــســـيـــدات بــبــعــض الــنــصــائــح 
بعض  توضح  كما  المهمة،  ــادات  واالرشـ
االصابة  تقلل من خطر  التي  العوامل 
الثدي، وبدأت حديثها قائلة:  بسرطان 
في  تغير  بسبب  الثدي  سرطان  يتكون 
ألنسجة  المكونة  الــخــاليــا  ونــمــو  عمل 
الثدي دون القدرة على السيطرة عليها 
مــا يــحــولــهــا إلـــى خــاليــا ســرطــانــيــة مع 

قدرة هذه الخاليا على االنتشار.
وهـــو مــن أكــثــر الــســرطــانــات شيوعا 
عند النساء، حيث تشير الدراسات إلى 
أن واحــــدة مــن بــيــن كــل ثــمــانــي ســيــدات 
في  الــثــدي  بسرطان  لإلصابة  معرضة 
من  الرغم  وعلى  حياتها.  من  ما  فترة 
تــزايــد نسب اإلصــابــة فــإن زيـــادة الوعي 
والكشف المبكر عن هذا السرطان أدى 
إلــــى انــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي مــعــدالت 

الوفيات.
هناك عوامل قد تزيد من احتمالية 

اإلصابة:
كونك أنثى.

التقدم بالعمر 50 سنة وأكثر.
ــان لــديــك  ــ ــاريـــخ الـــعـــائـــلـــي/أو كـ ــتـ الـ

إصابة قديمة.
السمنة المفرطة.

التدخين.
باإلضافة إلى أن هناك عوامل تقلل 

من احتمالية اإلصابة:
اتباع نظام حياة صحي )شرب الماء 
الغني  الـــغـــذاء   - الــريــاضــة  مــمــارســة   -

بالخضراوات والفواكه(.
التوقف عن التدخين.

الرضاعة الطبيعية.
ــاع عـــن أخــــذ الــهــرمــونــات  ــنـ ــتـ االمـ
باستشارة  إال  الطمث  انــقــطــاع  بعد 

الطبيب المختص.
عـــلـــيـــك اســـــتـــــشـــــارة الـــطـــبـــيـــب 

المختص.
عن  مختلفة  كــتــلــة  هــنــاك  ــان  كـ إذا 
انــتــفــاخ تــحــت اإلبـــط،  بقية االنــســجــة، 
تــغــيــر فــي شــكــل وحــجــم حــلــمــة الــثــدي، 
ــروج  دخـــــول الــحــلــمــة إلــــى الــــداخــــل، خـ
أورام  مـــن   ?%80 أن  عــلــمــا  االفــــــــــرازات، 

الثدي حميدة غير سرطانية.
احــــمــــي نـــفـــســـك بــنــفــســك وبـــــــادري 
الثدي،  سرطان  عن  المبكر  بالفحص 
وبشكل عام على كل فتاة وسيدة القيام 
دوري،  بـــشـــكـــل  الـــفـــحـــوصـــات  ـــراء  ـــإجــ بــ

وتشمل هذه الفحوصات:
الــــــدوري في  الـــذاتـــي  الــفــحــص   -1

وذلــك  العشرين  ســن  مــن  المنزل 
للتعرف على طبيعة االنسجة 

ــحـــت اإلبــــط  ــثــــدي وتـ فــــي الــ
فيها  تغيير  أي  واكــتــشــاف 
ويكون في االسبوع الذي 
يلي الدورة الشهرية وإذا 
مــمــن  أو  ــامـــال  حـ ــانـــت  كـ
الــدورة  عنهن  انقطعت 
الشهر  فــي  يــوم  تحديد 

إلجراء الفحص.
الـــــــفـــــــحـــــــص   -2

الـــــــســـــــريـــــــري بــــواســــطــــة 
الطبيب المختص.

3- فحص السونار.

4- فحص الماموغرام. 
وقــــــــــــدرة  حـــــســـــاســـــيـــــة  إن  حــــــيــــــث 
الماموغرام عالية جدًا في كشف األورام 
غير  تكون  ألنها  كشفها  يمكن  ال  التي 

محسوسة.
وهو أفضل وسيلة لمن هم في عمر 
40 سنة فما فــوق وهــو آمــن ألن جرعة 

األشعة ضئيلة. 
المغناطيسي؛  الــرنــيــن  فــحــص   -5
إذا استدعى األمر بحسب رأي الطبيب 

المختص.
ــمـــي بــصــحــتــك  ــتـ ــة واهـ ــيــ كـــونـــي واعــ
ــكــــشــــف عـــــــن والـــــــحـــــــد مـــن  ــلــ لــ
انــتــشــار الــمــرض فــي ظل 
الخدمات  كــافــة  تــوافــر 
واالمكانيات إلجراء 
الــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات 
الـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
بـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الـــــــــــــمـــــــــــــراكـــــــــــــز 
ت  لمستشفيا ا و
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــــــي مــ

البحرين.

الدكتورة بشرى فخراوي: صداع الجيوب األنفية.. األلم 
حول الجبين والعين ويزداد عند االنحناء.. أهم األعراض

في شهر التوعية بسرطان الثدي..
 الدكتورة سحر زكي تنصح: االهتمام بالكشف الدوري للحد من انتشار المرض

»الصحة العالمية« تكشف تأثير
 التغيرات المناخية في انتشار األمراض 

الدكتورة مريم باقي تصحح بعض 
المعتقدات الخاطئة عن مرض الثعلبة 

تــنــتــشــر الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 
ــول األمـــــراض الــجــلــديــة بشكل  حـ
المفاهيم  هذه  انتشار  ويؤثر  عام 
والـــمـــعـــتـــقـــدات ســلــبــا عـــلـــى حــيــاة 
من  بدايًة  العالم،  حول  الماليين 
الــتــي ترتبط  الــنــفــســيــة  صــحــتــهــم 

ارتباطا وثيقا بالعالج.
تصحيح هذه المفاهيم خطوة 
ــل  ــاويــ مــهــمــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى األقــ

الخاطئة والحد من انتشارها.
ــالــــي قـــامـــت  ــتــ ــقــــال الــ ــــي الــــمــ فـ
الـــدكـــتـــورة مــريــم بــاقــي اســتــشــاري 
ــلــــة  ــيــ األمـــــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة وزمــ
طب  فــي  نيويورك  سيناي  مــاونــت 
غير  والتجميل  والصدفية  الجلد 
للجلدية  نضارة  بمركز  الجراحي 
حديثها  بــدأت  والــتــي  والتجميل، 

قائلة:
ــمــــرضــــى  يــــتــــعــــرض بــــعــــض الــ
بسبب المفاهيم الخاطئة للكثير 
من األذى النفسي الذي يؤثر على 
في  بعضها  نــســتــعــرض  عــالجــهــم، 
خاطئ  معتقد  وأول  المقال،  هذا 
هو: ثعلبتك )أنثى أم ذكر(؟ تذكير 
ــأنـــيـــث الــثــعــلــبــة مـــــــوروث قــديــم  وتـ
الصحة،  من  له  أســاس  ال  خرافي 
الثعلبة  أن  الــنــاس  بــعــض  يعتقد 
الثعلبة  أما  وتزيد،  تتكاثر  األنثى 
ومن  االفضل  النوع  فهي  الذكرية 

يصاب بها يكون أكثر حظا. 
هــــــــــذا كــــــــــالم غـــــيـــــر صــــحــــيــــح، 
فيه  يــوجــد  مــــرض وال  فــالــثــعــلــبــة 
أو ذكر( ولكن  جنس محدد )أنثى 
يمكن  الثعلبة  ــواع،  أنــ منه  يــوجــد 
الجسم  كـــل  فـــي  تــكــون شــامــلــة  أن 
اكثر  الثعلبة  كانت  واذا  مفردة،  أو 
من بقعة فتكون أصعب في العالج 
تكون  الشعر  خط  على  كانت  وإذا 
أيـــضـــا أصـــعـــب فـــي عــالجــهــا، وفــي 
تــكــون  أن  أو  الـــحـــواجـــب،  مــنــطــقــة 
الثعلبة معها امراض مناعية مثل 
الــغــدة الــدرقــيــة تــكــون فــي الــعــالج 
ــع األطــــفــــال مــرضــى  اصـــعـــب أو مـ
عرضة  األكثر  وهــم  داون  متالزمة 
وإذا  الــثــعــلــبــة،  بـــمـــرض  لـــإلصـــابـــة 
استمرت مدة زمنية أكثر من سنة 
يصبح عالجها صعبا فيقصد من 
ذلك أن هناك بعض العوامل التي 
الــعــالج، وأن هناك  اتــجــاه  تــوضــح 
ــاالت مــعــيــنــة تـــكـــون صــعــبــة في  ــ حـ
وجهد  إلــى صبر  وتحتاج  عالجها 

وليس جنس ذكري أو أنثوي.
ــــرض لــــه عــالقــة  الـــثـــعـــلـــبـــة مــ
بــالــنــفــســيــة فــــإذا ســــاءت الــحــالــة 
مــرض  يــســوء  أو  يــزيــد  النفسية 
ــه مــــثــــل مــــرض  ــلــ ــثــ ــبــــة مــ ــلــ ــثــــعــ الــ
األمـــراض  أسميها  وأنـــا  الــبــهــاق، 
هـــنـــاك  أن  بـــمـــعـــنـــى  الــــمــــزاجــــيــــة 

بــعــض األشــــخــــاص بـــــدون عــالج 
مع  اآلخــــر  والــبــعــض  يتحسنون 
وآخــرون  الشعر  ينبت  ال  الــعــالج 
يــظــهــر الــشــعــر ثـــم يـــرجـــع ليقع 
يتوقف  ذلــك  كــل  ثانية  مــرة  كله 
للمريض،  النفسية  الحالة  على 
إلــى وقت  الــعــالج  وأيــضــا يحتاج 
النتائج  لتظهر  ومــثــابــرة  طــويــل 
مـــــع دراســــــــــة الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي 

للمريض.
معدية  غــيــر  الثعلبة  ثــالــثــا: 
ــغـــرض من  ــو الـ ــذا هـ ــ نــهــائــيــا، وهـ
الـــــمـــــقـــــال فـــالـــثـــعـــلـــبـــة ومــــــرض 
الصدفية كلها امراض ال تعدي، 
الـــتـــأثـــيـــر  ان  دراســـــــــة  ــي  ــ فـ وجــــــد 
األمــراض  مرضى  على  النفسي 
على  التأثير  نفس  هو  الجلدية 
مــرضــى الــقــلــب، فــيــجــب الــحــذر 
الشديد عند التعامل معهم؛ ألن 

نفسيتهم تؤثر على مرضهم.
الثوم  إلى استخدام  بالنسبة 
لعالج مرض الثعلبة فهو يوجد 
به مادة محسسه، قد تحفز نمو 
يــجــب تحضيرها  ولــكــن  الــشــعــر، 
وبعض  خاصة  معملية  بطريقة 
الـــنـــاس يــســتــخــدمــونــهــا مــبــاشــرة 
وتـــســـبـــب لـــهـــم تــحــســســا شـــديـــدا 
والمضار  ونتائج عكسية،  وتليفا 

تفوق المنفعة. 
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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

P  12

Link

P  18

Link

Link

P  18

Link

من السهل الخلط بين الصداع النصفي والصداع الناتج عن التهاب 
وأعراضهما،  الــصــداع  نــوعــي  مــؤشــرات  تــداخــل  بسبب  األنفية  الجيوب 
وتختلف كل حالة عن االخرى وتبقى استشارة الطبيب هي الحل االمثل 

للوصول إلى التشخيص الصحيح ووضع الخطة العالجية. 
فــخــراوي طبيب  الــدكــتــورة بشرى  مــن  التالي سنتعرف  الــحــوار  فــي 
األذن واألنف والحنجرة بمستشفى السالم التخصصي على كيف نفرق 

بين نوعي الصداع وأعراضهما وطرق عالجهما 
ما هي أسباب الصداع النصفي؟

ولــكــن هناك  مــعــروف،  غير  لــه  االســاســي  السبب  النصفي  الــصــداع 
التي  أو  الكيميائية  المواد  أثبتت أن هناك تغيرات في مستوى  دراسات 
لأللم،  العصبي  الجهاز  تنظيم  كيفية  على  تــؤثــر  قــد  الــدمــاغ  ينتجها 

وطبعا هناك عوامل بيئية ووراثية لها دور في األسباب. 
ما هي أعراض الصداع النصفي التي تكثر الشكوى منها؟

أعراض الصداع النصفي التي يشتكي منها المريض غالبا ما تكون 
أو  بالخفقان  وتمتاز  وإمــا شديدة  تكون معتدلة  أن  إما  الــرأس  ألما في 

ألم نابض. 
المريض  يكون  كما  معا،  الجهتين  أو  واحــدة  في جهة  األلــم  يكون 
ويصاحب  تحمله  يستطيع  ال  والصوت  للضوء  شديدة  حساسية  لديه 

ذلك الشعور بالغثيان أو ترجيع وألم حول منطقة الجيوب األنفية. 
أما في حاالت الجيوب األنفية فاألسباب تكون التهابا في الجيوب 

األنفية أو أن تكون من العدوى، أو حساسية أو انسداد األنف.
والعين  الجبين  حــول  يكون  األنفية  الجيوب  فــي  األلــم  األعـــراض 
وألم في منطقة الخد وتزيد األعراض مع االنحناء إلى األمام أو عند 
كانت  ســواء  االنــف  مــن  وإفــــرازات  لألنف  احتقان  يصاحبها  االستلقاء 
شفافة أو لزجة وخضراء ويشتكي المريض من ألم في منطقة األسنان 

العلوية ويصاحب ذلك تعب عام وحمى.
ومهم أن نحدد وقت ظهور األعراض هل هي بعد تناول أكالت معينة 
مثل شرب الكافيين أو الشوكوالتة أو االغذية المصنعة مثل األجبان 
التي تزيد من فرص اإلصابة  المملحة  المصنعة واألكالت  واللحوم 

بالصداع النصفي.
ايضا االشخاص الذين يقصدون تأخر تناول الوجبات والنوم 
أو  بــرد  لنزلة  التعرض  وبعد  الــهــرمــونــات،  وتغييرات  الكافي  غير 

انفلونزا. 
النصفي ما بين 4 ساعات و72 ساعة لكن  يستمر الصداع 
في حاالت الجيوب األنفية يختلف الوضع ويستمر بين 7 أيام 

أعراض تستمر  المريض، وهناك  ايام متتالية بحسب  و10 
مع الحاالت المزمنة. 

كيف يكون التشخيص؟
بالتاريخ  المريض  بفحص  يكون  التشخيص 
المرضي واالستيضاح منه ببعض المعلومات مثل 
عدد مرات الصداع وإلى متى تستمر ونوع األعراض 
وإذا بدأ بعد أطعمة معينة وهل هناك تاريخ عائلي. 
المعملية واالشعة  الفحوصات  مع عمل بعض 

المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. 

أما في حالة الجيوب األنفية فيكون األلم في الجهة األمامية من 
الرأس وحول العين وألم في األذن وحول األسنان ويجب أن يكون هناك 
عن  ذلــك  ويكون  مزمنة  أو  حــادة  التهابات  وجــود  على  تشخيصي  دليل 

طريق منظار األنف.
ماذا عن العالج؟

العالج يكون في حاالت الجيوب األنفية استنشاقا لتخفيف المخاط 
وبعض االدوية التي تقوم بتخفيف االحتقان وااللتهاب عن طريق الفم 
)الكورتروسترويد(  أو  )االستوريد(  على  تحتوي  التي  األنف  وبخاخات 
تعطى للمريض كحبوب أو ابر بحسب الحالة ويمكن استخدام مضادات 
حيوية، في الحاالت المزمنة قد نلجأ إلى التدخل الجراحي في حاالت 
انحراف الحاجز األنفي أو تصغير القرنيات الضخمة وعمليات الجيوب 

األنفية بالمناظير لفتح المسارات بالجيوب.

  

أبناؤهن  يعاني  ألمــهــات  قرأتها  رســالــة  مــن  أكثر  آلمني 
من التنمر في المدرسة، ومضمون الرسالة أنه بعد تعرض 
الطعام  تناول  يرفضون  أصبحوا  للتنمر  الطفلة  أو  الطفل 
يرفض  انطوائيا  الطفل  وأصــبــح  الـــوزن،  مــن  كثيرا  وفــقــدوا 

الحديث وشاحب الوجه وبدت عليه عالمات المرض. 
أال تدري والدة الطفل المتنمر أنها مشتركة معه إذا لم 
تتخذ موقفا حاسما لعالج المشكلة، وأن طفلك يحتاج إلى 

مساعدة حقيقية؟
الــتــنــمــر لــمــن ال يـــعـــرف هـــو ســـلـــوك يـــهـــدف إلــــى إيــــذاء 
شخص عاطفيا أو جسديا بشكل متكرر، قد يكون عن طريق 
سبب  يــوجــد  وال  الــجــســدي،  العنف  أو  المنطوقة  الكلمات 
واألطفال  البالغون  يكون  أن  يمكن  إذ  التنمر،  يفّسر  معين 
بشكل  تنتشر  التنمر  ظــاهــرة  أن  مــن  الــرغــم  على  متنمرين 
ذكـــر منها عــلــمــاء الطب  أســبــاب،  لــعــدة  الـــمـــدارس  فــي  كبير 
في  أو  قبل،  من  للتنمر  تعرض  الشخص  يكون  أن  النفسي 
بعض األحيان يكون تعبيرا عن غضب أو إحباط، ويمكن أن 
العنيفة  األلعاب  تؤثر  وقد  الخاطئة،  للتربية  نتيجة  يكون 
الناس وتجعلهم  أو األفالم على سلوك بعض  وااللكترونية 

أكثر تنمرًا.
ضعيفًا  شخصًا  المتنمر  يكون  األحيان  من  كثير  وفــي 

مثل ضحيته ويحتاج إلى دعم ومساعدة بالقدر نفسه.
ندعوه  وأن  المتنمر  الشخص  مواجهة  الــضــروري  مــن 
الــخــاطــئ، وأن نعلم  الــســلــوك  الــتــوقــف تماما عــن هــذا  إلــى 
الصحيح  الــتــصــرف  كيفية  للتنمر  تعرضهم  عــنــد  أبــنــاءنــا 
المسؤولين  وإبــالغ  اهتمامه،  يفقد  حتى  المتنمر  بتجاهل 
في المدرسة او النادي، وتذكير الطفل بأن التنمر ال يمكن 
أن يكون مقبوال على اإلطــالق وطلب االعتذار، مع ضرورة 

التحدث مع والدي الطفل المتنمر. 
كم يعاني الطفل المتنمر عليه وأهله من هذا السلوك 
كــآبــاء..  اهــتــمــوا  أرجــوكــم  المجتمع،  مــن  الــمــرفــوض  البشع 

أبناؤكم أمانة وكذلك أبناء اآلخرين. 
َ ال ُيِحُبّ اْلُمْعَتِديَن«.  قال الل تعالى »وال َتْعَتُدوا ِإَنّ الَلّ

معا �ضد التنمر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بــالــمــكــتــب  ــج  ــرامــ ــبــ الــ إدارة  مــــديــــر  أكـــــــدت 
الصحة  لمنظمة  المتوسط  لشرق  اإلقليمي 
االحتباس  أن  الحجة،  رنا  الدكتورة  العالمية 
الحراري يتسبب في العديد من األوبئة حول 

العالم.
جاء ذلك، خالل المؤتمر الصحفي، الذي 
عقدته الصحة العالمية في ختام أعمال دورته 

الـ69 للجنة اإلقليمية.
وفي بيان صحفي قالت إن تلوث الهواء من 

المناخية،  التغيرات  حـــدوث  أســبــاب 
بــمــا فــي ذلـــك االحــتــبــاس الــحــراري، 
ومن ثم ارتفاع خطر اإلصابة ببعض 
األمراض، مثل المشكالت التنفسية.

وأشـــــــــــارت إلــــــى زيـــــــــادة األمــــــــراض 
ــعــــوض  ــبــ ــة عــــــن طـــــريـــــق الــ ــولــ ــقــ ــنــ ــمــ الــ

ــرارة الــطــقــس  ــ ــة حــ ــ نــتــيــجــة ارتــــفــــاع درجـ
المشكالت  إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــالريــا،  مثل 

المعوية التي تنتج عن تلوث المياه.
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ما الفرق بين الصداع النصفي وصداع الجيوب األنفية 

تشارك مملكة البحرين دول العالم 
فــي شــهــر أكــتــوبــر، الــشــهــر الــــوردي شهر 
التوعية بسرطان الثدي، وأهمية وطرق 
ــذا الـــســـرطـــان  ــ الـــكـــشـــف الــمــبــكــر عــــن هـ
وتــقــلــيــل الــوفــيــات الــمــتــعــلــقــة بـــه ودعـــم 

األبحاث التي تسعى إليجاد العالج.
الدكتورة  تنصح  التالي  المقال  في 
ســحــر زكـــي اســتــشــاري أمــــراض الــنــســاء 
والـــــــوالدة الـــســـيـــدات بــبــعــض الــنــصــائــح 
بعض  توضح  كما  المهمة،  ــادات  واالرشـ
االصابة  تقلل من خطر  التي  العوامل 
الثدي، وبدأت حديثها قائلة:  بسرطان 
في  تغير  بسبب  الثدي  سرطان  يتكون 
ألنسجة  المكونة  الــخــاليــا  ونــمــو  عمل 
الثدي دون القدرة على السيطرة عليها 
مــا يــحــولــهــا إلـــى خــاليــا ســرطــانــيــة مع 

قدرة هذه الخاليا على االنتشار.
وهـــو مــن أكــثــر الــســرطــانــات شيوعا 
عند النساء، حيث تشير الدراسات إلى 
أن واحــــدة مــن بــيــن كــل ثــمــانــي ســيــدات 
في  الــثــدي  بسرطان  لإلصابة  معرضة 
من  الرغم  وعلى  حياتها.  من  ما  فترة 
تــزايــد نسب اإلصــابــة فــإن زيـــادة الوعي 
والكشف المبكر عن هذا السرطان أدى 
إلــــى انــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي مــعــدالت 

الوفيات.
هناك عوامل قد تزيد من احتمالية 

اإلصابة:
كونك أنثى.

التقدم بالعمر 50 سنة وأكثر.
ــان لــديــك  ــ ــاريـــخ الـــعـــائـــلـــي/أو كـ ــتـ الـ

إصابة قديمة.
السمنة المفرطة.

التدخين.
باإلضافة إلى أن هناك عوامل تقلل 

من احتمالية اإلصابة:
اتباع نظام حياة صحي )شرب الماء 
الغني  الـــغـــذاء   - الــريــاضــة  مــمــارســة   -

بالخضراوات والفواكه(.
التوقف عن التدخين.

الرضاعة الطبيعية.
ــاع عـــن أخــــذ الــهــرمــونــات  ــنـ ــتـ االمـ
باستشارة  إال  الطمث  انــقــطــاع  بعد 

الطبيب المختص.
عـــلـــيـــك اســـــتـــــشـــــارة الـــطـــبـــيـــب 

المختص.
عن  مختلفة  كــتــلــة  هــنــاك  ــان  كـ إذا 
انــتــفــاخ تــحــت اإلبـــط،  بقية االنــســجــة، 
تــغــيــر فــي شــكــل وحــجــم حــلــمــة الــثــدي، 
ــروج  دخـــــول الــحــلــمــة إلــــى الــــداخــــل، خـ
أورام  مـــن   ?%80 أن  عــلــمــا  االفــــــــــرازات، 

الثدي حميدة غير سرطانية.
احــــمــــي نـــفـــســـك بــنــفــســك وبـــــــادري 
الثدي،  سرطان  عن  المبكر  بالفحص 
وبشكل عام على كل فتاة وسيدة القيام 
دوري،  بـــشـــكـــل  الـــفـــحـــوصـــات  ـــراء  ـــإجــ بــ

وتشمل هذه الفحوصات:
الــــــدوري في  الـــذاتـــي  الــفــحــص   -1

وذلــك  العشرين  ســن  مــن  المنزل 
للتعرف على طبيعة االنسجة 

ــحـــت اإلبــــط  ــثــــدي وتـ فــــي الــ
فيها  تغيير  أي  واكــتــشــاف 
ويكون في االسبوع الذي 
يلي الدورة الشهرية وإذا 
مــمــن  أو  ــامـــال  حـ ــانـــت  كـ
الــدورة  عنهن  انقطعت 
الشهر  فــي  يــوم  تحديد 

إلجراء الفحص.
الـــــــفـــــــحـــــــص   -2

الـــــــســـــــريـــــــري بــــواســــطــــة 
الطبيب المختص.

3- فحص السونار.

4- فحص الماموغرام. 
وقــــــــــــدرة  حـــــســـــاســـــيـــــة  إن  حــــــيــــــث 
الماموغرام عالية جدًا في كشف األورام 
غير  تكون  ألنها  كشفها  يمكن  ال  التي 

محسوسة.
وهو أفضل وسيلة لمن هم في عمر 
40 سنة فما فــوق وهــو آمــن ألن جرعة 

األشعة ضئيلة. 
المغناطيسي؛  الــرنــيــن  فــحــص   -5
إذا استدعى األمر بحسب رأي الطبيب 

المختص.
ــمـــي بــصــحــتــك  ــتـ ــة واهـ ــيــ كـــونـــي واعــ
ــكــــشــــف عـــــــن والـــــــحـــــــد مـــن  ــلــ لــ
انــتــشــار الــمــرض فــي ظل 
الخدمات  كــافــة  تــوافــر 
واالمكانيات إلجراء 
الــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات 
الـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
بـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الـــــــــــــمـــــــــــــراكـــــــــــــز 
ت  لمستشفيا ا و
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــــــي مــ

البحرين.

الدكتورة بشرى فخراوي: صداع الجيوب األنفية.. األلم 
حول الجبين والعين ويزداد عند االنحناء.. أهم األعراض

في شهر التوعية بسرطان الثدي..
 الدكتورة سحر زكي تنصح: االهتمام بالكشف الدوري للحد من انتشار المرض

»الصحة العالمية« تكشف تأثير
 التغيرات المناخية في انتشار األمراض 

الدكتورة مريم باقي تصحح بعض 
المعتقدات الخاطئة عن مرض الثعلبة 

تــنــتــشــر الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 
ــول األمـــــراض الــجــلــديــة بشكل  حـ
المفاهيم  هذه  انتشار  ويؤثر  عام 
والـــمـــعـــتـــقـــدات ســلــبــا عـــلـــى حــيــاة 
من  بدايًة  العالم،  حول  الماليين 
الــتــي ترتبط  الــنــفــســيــة  صــحــتــهــم 

ارتباطا وثيقا بالعالج.
تصحيح هذه المفاهيم خطوة 
ــل  ــاويــ مــهــمــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى األقــ

الخاطئة والحد من انتشارها.
ــالــــي قـــامـــت  ــتــ ــقــــال الــ ــــي الــــمــ فـ
الـــدكـــتـــورة مــريــم بــاقــي اســتــشــاري 
ــلــــة  ــيــ األمـــــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة وزمــ
طب  فــي  نيويورك  سيناي  مــاونــت 
غير  والتجميل  والصدفية  الجلد 
للجلدية  نضارة  بمركز  الجراحي 
حديثها  بــدأت  والــتــي  والتجميل، 

قائلة:
ــمــــرضــــى  يــــتــــعــــرض بــــعــــض الــ
بسبب المفاهيم الخاطئة للكثير 
من األذى النفسي الذي يؤثر على 
في  بعضها  نــســتــعــرض  عــالجــهــم، 
خاطئ  معتقد  وأول  المقال،  هذا 
هو: ثعلبتك )أنثى أم ذكر(؟ تذكير 
ــأنـــيـــث الــثــعــلــبــة مـــــــوروث قــديــم  وتـ
الصحة،  من  له  أســاس  ال  خرافي 
الثعلبة  أن  الــنــاس  بــعــض  يعتقد 
الثعلبة  أما  وتزيد،  تتكاثر  األنثى 
ومن  االفضل  النوع  فهي  الذكرية 

يصاب بها يكون أكثر حظا. 
هــــــــــذا كــــــــــالم غـــــيـــــر صــــحــــيــــح، 
فيه  يــوجــد  مــــرض وال  فــالــثــعــلــبــة 
أو ذكر( ولكن  جنس محدد )أنثى 
يمكن  الثعلبة  ــواع،  أنــ منه  يــوجــد 
الجسم  كـــل  فـــي  تــكــون شــامــلــة  أن 
اكثر  الثعلبة  كانت  واذا  مفردة،  أو 
من بقعة فتكون أصعب في العالج 
تكون  الشعر  خط  على  كانت  وإذا 
أيـــضـــا أصـــعـــب فـــي عــالجــهــا، وفــي 
تــكــون  أن  أو  الـــحـــواجـــب،  مــنــطــقــة 
الثعلبة معها امراض مناعية مثل 
الــغــدة الــدرقــيــة تــكــون فــي الــعــالج 
ــع األطــــفــــال مــرضــى  اصـــعـــب أو مـ
عرضة  األكثر  وهــم  داون  متالزمة 
وإذا  الــثــعــلــبــة،  بـــمـــرض  لـــإلصـــابـــة 
استمرت مدة زمنية أكثر من سنة 
يصبح عالجها صعبا فيقصد من 
ذلك أن هناك بعض العوامل التي 
الــعــالج، وأن هناك  اتــجــاه  تــوضــح 
ــاالت مــعــيــنــة تـــكـــون صــعــبــة في  ــ حـ
وجهد  إلــى صبر  وتحتاج  عالجها 

وليس جنس ذكري أو أنثوي.
ــــرض لــــه عــالقــة  الـــثـــعـــلـــبـــة مــ
بــالــنــفــســيــة فــــإذا ســــاءت الــحــالــة 
مــرض  يــســوء  أو  يــزيــد  النفسية 
ــه مــــثــــل مــــرض  ــلــ ــثــ ــبــــة مــ ــلــ ــثــــعــ الــ
األمـــراض  أسميها  وأنـــا  الــبــهــاق، 
هـــنـــاك  أن  بـــمـــعـــنـــى  الــــمــــزاجــــيــــة 

بــعــض األشــــخــــاص بـــــدون عــالج 
مع  اآلخــــر  والــبــعــض  يتحسنون 
وآخــرون  الشعر  ينبت  ال  الــعــالج 
يــظــهــر الــشــعــر ثـــم يـــرجـــع ليقع 
يتوقف  ذلــك  كــل  ثانية  مــرة  كله 
للمريض،  النفسية  الحالة  على 
إلــى وقت  الــعــالج  وأيــضــا يحتاج 
النتائج  لتظهر  ومــثــابــرة  طــويــل 
مـــــع دراســــــــــة الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي 

للمريض.
معدية  غــيــر  الثعلبة  ثــالــثــا: 
ــغـــرض من  ــو الـ ــذا هـ ــ نــهــائــيــا، وهـ
الـــــمـــــقـــــال فـــالـــثـــعـــلـــبـــة ومــــــرض 
الصدفية كلها امراض ال تعدي، 
الـــتـــأثـــيـــر  ان  دراســـــــــة  ــي  ــ فـ وجــــــد 
األمــراض  مرضى  على  النفسي 
على  التأثير  نفس  هو  الجلدية 
مــرضــى الــقــلــب، فــيــجــب الــحــذر 
الشديد عند التعامل معهم؛ ألن 

نفسيتهم تؤثر على مرضهم.
الثوم  إلى استخدام  بالنسبة 
لعالج مرض الثعلبة فهو يوجد 
به مادة محسسه، قد تحفز نمو 
يــجــب تحضيرها  ولــكــن  الــشــعــر، 
وبعض  خاصة  معملية  بطريقة 
الـــنـــاس يــســتــخــدمــونــهــا مــبــاشــرة 
وتـــســـبـــب لـــهـــم تــحــســســا شـــديـــدا 
والمضار  ونتائج عكسية،  وتليفا 

تفوق المنفعة. 

من السهل الخلط بين الصداع النصفي والصداع الناتج عن التهاب 
وأعراضهما،  الــصــداع  نــوعــي  مــؤشــرات  تــداخــل  بسبب  األنفية  الجيوب 
وتختلف كل حالة عن االخرى وتبقى استشارة الطبيب هي الحل االمثل 

للوصول إلى التشخيص الصحيح ووضع الخطة العالجية. 
فــخــراوي طبيب  الــدكــتــورة بشرى  مــن  التالي سنتعرف  الــحــوار  فــي 
األذن واألنف والحنجرة بمستشفى السالم التخصصي على كيف نفرق 

بين نوعي الصداع وأعراضهما وطرق عالجهما 
ما هي أسباب الصداع النصفي؟

ولــكــن هناك  مــعــروف،  غير  لــه  االســاســي  السبب  النصفي  الــصــداع 
التي  أو  الكيميائية  المواد  أثبتت أن هناك تغيرات في مستوى  دراسات 
لأللم،  العصبي  الجهاز  تنظيم  كيفية  على  تــؤثــر  قــد  الــدمــاغ  ينتجها 

وطبعا هناك عوامل بيئية ووراثية لها دور في األسباب. 
ما هي أعراض الصداع النصفي التي تكثر الشكوى منها؟

أعراض الصداع النصفي التي يشتكي منها المريض غالبا ما تكون 
أو  بالخفقان  وتمتاز  وإمــا شديدة  تكون معتدلة  أن  إما  الــرأس  ألما في 

ألم نابض. 
المريض  يكون  كما  معا،  الجهتين  أو  واحــدة  في جهة  األلــم  يكون 
ويصاحب  تحمله  يستطيع  ال  والصوت  للضوء  شديدة  حساسية  لديه 

ذلك الشعور بالغثيان أو ترجيع وألم حول منطقة الجيوب األنفية. 
أما في حاالت الجيوب األنفية فاألسباب تكون التهابا في الجيوب 

األنفية أو أن تكون من العدوى، أو حساسية أو انسداد األنف.
والعين  الجبين  حــول  يكون  األنفية  الجيوب  فــي  األلــم  األعـــراض 
وألم في منطقة الخد وتزيد األعراض مع االنحناء إلى األمام أو عند 
كانت  ســواء  االنــف  مــن  وإفــــرازات  لألنف  احتقان  يصاحبها  االستلقاء 
شفافة أو لزجة وخضراء ويشتكي المريض من ألم في منطقة األسنان 

العلوية ويصاحب ذلك تعب عام وحمى.
ومهم أن نحدد وقت ظهور األعراض هل هي بعد تناول أكالت معينة 
مثل شرب الكافيين أو الشوكوالتة أو االغذية المصنعة مثل األجبان 
التي تزيد من فرص اإلصابة  المملحة  المصنعة واألكالت  واللحوم 

بالصداع النصفي.
ايضا االشخاص الذين يقصدون تأخر تناول الوجبات والنوم 
أو  بــرد  لنزلة  التعرض  وبعد  الــهــرمــونــات،  وتغييرات  الكافي  غير 

انفلونزا. 
النصفي ما بين 4 ساعات و72 ساعة لكن  يستمر الصداع 
في حاالت الجيوب األنفية يختلف الوضع ويستمر بين 7 أيام 

أعراض تستمر  المريض، وهناك  ايام متتالية بحسب  و10 
مع الحاالت المزمنة. 

كيف يكون التشخيص؟
بالتاريخ  المريض  بفحص  يكون  التشخيص 
المرضي واالستيضاح منه ببعض المعلومات مثل 
عدد مرات الصداع وإلى متى تستمر ونوع األعراض 
وإذا بدأ بعد أطعمة معينة وهل هناك تاريخ عائلي. 
المعملية واالشعة  الفحوصات  مع عمل بعض 

المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. 

أما في حالة الجيوب األنفية فيكون األلم في الجهة األمامية من 
الرأس وحول العين وألم في األذن وحول األسنان ويجب أن يكون هناك 
عن  ذلــك  ويكون  مزمنة  أو  حــادة  التهابات  وجــود  على  تشخيصي  دليل 

طريق منظار األنف.
ماذا عن العالج؟

العالج يكون في حاالت الجيوب األنفية استنشاقا لتخفيف المخاط 
وبعض االدوية التي تقوم بتخفيف االحتقان وااللتهاب عن طريق الفم 
)الكورتروسترويد(  أو  )االستوريد(  على  تحتوي  التي  األنف  وبخاخات 
تعطى للمريض كحبوب أو ابر بحسب الحالة ويمكن استخدام مضادات 
حيوية، في الحاالت المزمنة قد نلجأ إلى التدخل الجراحي في حاالت 
انحراف الحاجز األنفي أو تصغير القرنيات الضخمة وعمليات الجيوب 

األنفية بالمناظير لفتح المسارات بالجيوب.

  

أبناؤهن  يعاني  ألمــهــات  قرأتها  رســالــة  مــن  أكثر  آلمني 
من التنمر في المدرسة، ومضمون الرسالة أنه بعد تعرض 
الطعام  تناول  يرفضون  أصبحوا  للتنمر  الطفلة  أو  الطفل 
يرفض  انطوائيا  الطفل  وأصــبــح  الـــوزن،  مــن  كثيرا  وفــقــدوا 

الحديث وشاحب الوجه وبدت عليه عالمات المرض. 
أال تدري والدة الطفل المتنمر أنها مشتركة معه إذا لم 
تتخذ موقفا حاسما لعالج المشكلة، وأن طفلك يحتاج إلى 

مساعدة حقيقية؟
الــتــنــمــر لــمــن ال يـــعـــرف هـــو ســـلـــوك يـــهـــدف إلــــى إيــــذاء 
شخص عاطفيا أو جسديا بشكل متكرر، قد يكون عن طريق 
سبب  يــوجــد  وال  الــجــســدي،  العنف  أو  المنطوقة  الكلمات 
واألطفال  البالغون  يكون  أن  يمكن  إذ  التنمر،  يفّسر  معين 
بشكل  تنتشر  التنمر  ظــاهــرة  أن  مــن  الــرغــم  على  متنمرين 
ذكـــر منها عــلــمــاء الطب  أســبــاب،  لــعــدة  الـــمـــدارس  فــي  كبير 
في  أو  قبل،  من  للتنمر  تعرض  الشخص  يكون  أن  النفسي 
بعض األحيان يكون تعبيرا عن غضب أو إحباط، ويمكن أن 
العنيفة  األلعاب  تؤثر  وقد  الخاطئة،  للتربية  نتيجة  يكون 
الناس وتجعلهم  أو األفالم على سلوك بعض  وااللكترونية 

أكثر تنمرًا.
ضعيفًا  شخصًا  المتنمر  يكون  األحيان  من  كثير  وفــي 

مثل ضحيته ويحتاج إلى دعم ومساعدة بالقدر نفسه.
ندعوه  وأن  المتنمر  الشخص  مواجهة  الــضــروري  مــن 
الــخــاطــئ، وأن نعلم  الــســلــوك  الــتــوقــف تماما عــن هــذا  إلــى 
الصحيح  الــتــصــرف  كيفية  للتنمر  تعرضهم  عــنــد  أبــنــاءنــا 
المسؤولين  وإبــالغ  اهتمامه،  يفقد  حتى  المتنمر  بتجاهل 
في المدرسة او النادي، وتذكير الطفل بأن التنمر ال يمكن 
أن يكون مقبوال على اإلطــالق وطلب االعتذار، مع ضرورة 

التحدث مع والدي الطفل المتنمر. 
كم يعاني الطفل المتنمر عليه وأهله من هذا السلوك 
كــآبــاء..  اهــتــمــوا  أرجــوكــم  المجتمع،  مــن  الــمــرفــوض  البشع 

أبناؤكم أمانة وكذلك أبناء اآلخرين. 
َ ال ُيِحُبّ اْلُمْعَتِديَن«.  قال الل تعالى »وال َتْعَتُدوا ِإَنّ الَلّ

معا �ضد التنمر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بــالــمــكــتــب  ــج  ــرامــ ــبــ الــ إدارة  مــــديــــر  أكـــــــدت 
الصحة  لمنظمة  المتوسط  لشرق  اإلقليمي 
االحتباس  أن  الحجة،  رنا  الدكتورة  العالمية 
الحراري يتسبب في العديد من األوبئة حول 

العالم.
جاء ذلك، خالل المؤتمر الصحفي، الذي 
عقدته الصحة العالمية في ختام أعمال دورته 

الـ69 للجنة اإلقليمية.
وفي بيان صحفي قالت إن تلوث الهواء من 

المناخية،  التغيرات  حـــدوث  أســبــاب 
بــمــا فــي ذلـــك االحــتــبــاس الــحــراري، 
ومن ثم ارتفاع خطر اإلصابة ببعض 
األمراض، مثل المشكالت التنفسية.

وأشـــــــــــارت إلــــــى زيـــــــــادة األمــــــــراض 
ــعــــوض  ــبــ ــة عــــــن طـــــريـــــق الــ ــولــ ــقــ ــنــ ــمــ الــ

ــرارة الــطــقــس  ــ ــة حــ ــ نــتــيــجــة ارتــــفــــاع درجـ
المشكالت  إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــالريــا،  مثل 

المعوية التي تنتج عن تلوث المياه.
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تشارك مملكة البحرين دول العالم 
فــي شــهــر أكــتــوبــر، الــشــهــر الــــوردي شهر 
التوعية بسرطان الثدي، وأهمية وطرق 
ــذا الـــســـرطـــان  ــ الـــكـــشـــف الــمــبــكــر عــــن هـ
وتــقــلــيــل الــوفــيــات الــمــتــعــلــقــة بـــه ودعـــم 

األبحاث التي تسعى إليجاد العالج.
الدكتورة  تنصح  التالي  المقال  في 
ســحــر زكـــي اســتــشــاري أمــــراض الــنــســاء 
والـــــــوالدة الـــســـيـــدات بــبــعــض الــنــصــائــح 
بعض  توضح  كما  المهمة،  ــادات  واالرشـ
االصابة  تقلل من خطر  التي  العوامل 
الثدي، وبدأت حديثها قائلة:  بسرطان 
في  تغير  بسبب  الثدي  سرطان  يتكون 
ألنسجة  المكونة  الــخــاليــا  ونــمــو  عمل 
الثدي دون القدرة على السيطرة عليها 
مــا يــحــولــهــا إلـــى خــاليــا ســرطــانــيــة مع 

قدرة هذه الخاليا على االنتشار.
وهـــو مــن أكــثــر الــســرطــانــات شيوعا 
عند النساء، حيث تشير الدراسات إلى 
أن واحــــدة مــن بــيــن كــل ثــمــانــي ســيــدات 
في  الــثــدي  بسرطان  لإلصابة  معرضة 
من  الرغم  وعلى  حياتها.  من  ما  فترة 
تــزايــد نسب اإلصــابــة فــإن زيـــادة الوعي 
والكشف المبكر عن هذا السرطان أدى 
إلــــى انــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي مــعــدالت 

الوفيات.
هناك عوامل قد تزيد من احتمالية 

اإلصابة:
كونك أنثى.

التقدم بالعمر 50 سنة وأكثر.
ــان لــديــك  ــ ــاريـــخ الـــعـــائـــلـــي/أو كـ ــتـ الـ

إصابة قديمة.
السمنة المفرطة.

التدخين.
باإلضافة إلى أن هناك عوامل تقلل 

من احتمالية اإلصابة:
اتباع نظام حياة صحي )شرب الماء 
الغني  الـــغـــذاء   - الــريــاضــة  مــمــارســة   -

بالخضراوات والفواكه(.
التوقف عن التدخين.

الرضاعة الطبيعية.
ــاع عـــن أخــــذ الــهــرمــونــات  ــنـ ــتـ االمـ
باستشارة  إال  الطمث  انــقــطــاع  بعد 

الطبيب المختص.
عـــلـــيـــك اســـــتـــــشـــــارة الـــطـــبـــيـــب 

المختص.
عن  مختلفة  كــتــلــة  هــنــاك  ــان  كـ إذا 
انــتــفــاخ تــحــت اإلبـــط،  بقية االنــســجــة، 
تــغــيــر فــي شــكــل وحــجــم حــلــمــة الــثــدي، 
ــروج  دخـــــول الــحــلــمــة إلــــى الــــداخــــل، خـ
أورام  مـــن   ?%80 أن  عــلــمــا  االفــــــــــرازات، 

الثدي حميدة غير سرطانية.
احــــمــــي نـــفـــســـك بــنــفــســك وبـــــــادري 
الثدي،  سرطان  عن  المبكر  بالفحص 
وبشكل عام على كل فتاة وسيدة القيام 
دوري،  بـــشـــكـــل  الـــفـــحـــوصـــات  ـــراء  ـــإجــ بــ

وتشمل هذه الفحوصات:
الــــــدوري في  الـــذاتـــي  الــفــحــص   -1

وذلــك  العشرين  ســن  مــن  المنزل 
للتعرف على طبيعة االنسجة 

ــحـــت اإلبــــط  ــثــــدي وتـ فــــي الــ
فيها  تغيير  أي  واكــتــشــاف 
ويكون في االسبوع الذي 
يلي الدورة الشهرية وإذا 
مــمــن  أو  ــامـــال  حـ ــانـــت  كـ
الــدورة  عنهن  انقطعت 
الشهر  فــي  يــوم  تحديد 

إلجراء الفحص.
الـــــــفـــــــحـــــــص   -2

الـــــــســـــــريـــــــري بــــواســــطــــة 
الطبيب المختص.

3- فحص السونار.

4- فحص الماموغرام. 
وقــــــــــــدرة  حـــــســـــاســـــيـــــة  إن  حــــــيــــــث 
الماموغرام عالية جدًا في كشف األورام 
غير  تكون  ألنها  كشفها  يمكن  ال  التي 

محسوسة.
وهو أفضل وسيلة لمن هم في عمر 
40 سنة فما فــوق وهــو آمــن ألن جرعة 

األشعة ضئيلة. 
المغناطيسي؛  الــرنــيــن  فــحــص   -5
إذا استدعى األمر بحسب رأي الطبيب 

المختص.
ــمـــي بــصــحــتــك  ــتـ ــة واهـ ــيــ كـــونـــي واعــ
ــكــــشــــف عـــــــن والـــــــحـــــــد مـــن  ــلــ لــ
انــتــشــار الــمــرض فــي ظل 
الخدمات  كــافــة  تــوافــر 
واالمكانيات إلجراء 
الــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات 
الـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
بـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الـــــــــــــمـــــــــــــراكـــــــــــــز 
ت  لمستشفيا ا و
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــــــي مــ

البحرين.

الدكتورة بشرى فخراوي: صداع الجيوب األنفية.. األلم 
حول الجبين والعين ويزداد عند االنحناء.. أهم األعراض

في شهر التوعية بسرطان الثدي..
 الدكتورة سحر زكي تنصح: االهتمام بالكشف الدوري للحد من انتشار المرض

»الصحة العالمية« تكشف تأثير
 التغيرات المناخية في انتشار األمراض 

الدكتورة مريم باقي تصحح بعض 
المعتقدات الخاطئة عن مرض الثعلبة 

تــنــتــشــر الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 
ــول األمـــــراض الــجــلــديــة بشكل  حـ
المفاهيم  هذه  انتشار  ويؤثر  عام 
والـــمـــعـــتـــقـــدات ســلــبــا عـــلـــى حــيــاة 
من  بدايًة  العالم،  حول  الماليين 
الــتــي ترتبط  الــنــفــســيــة  صــحــتــهــم 

ارتباطا وثيقا بالعالج.
تصحيح هذه المفاهيم خطوة 
ــل  ــاويــ مــهــمــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى األقــ

الخاطئة والحد من انتشارها.
ــالــــي قـــامـــت  ــتــ ــقــــال الــ ــــي الــــمــ فـ
الـــدكـــتـــورة مــريــم بــاقــي اســتــشــاري 
ــلــــة  ــيــ األمـــــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة وزمــ
طب  فــي  نيويورك  سيناي  مــاونــت 
غير  والتجميل  والصدفية  الجلد 
للجلدية  نضارة  بمركز  الجراحي 
حديثها  بــدأت  والــتــي  والتجميل، 

قائلة:
ــمــــرضــــى  يــــتــــعــــرض بــــعــــض الــ
بسبب المفاهيم الخاطئة للكثير 
من األذى النفسي الذي يؤثر على 
في  بعضها  نــســتــعــرض  عــالجــهــم، 
خاطئ  معتقد  وأول  المقال،  هذا 
هو: ثعلبتك )أنثى أم ذكر(؟ تذكير 
ــأنـــيـــث الــثــعــلــبــة مـــــــوروث قــديــم  وتـ
الصحة،  من  له  أســاس  ال  خرافي 
الثعلبة  أن  الــنــاس  بــعــض  يعتقد 
الثعلبة  أما  وتزيد،  تتكاثر  األنثى 
ومن  االفضل  النوع  فهي  الذكرية 

يصاب بها يكون أكثر حظا. 
هــــــــــذا كــــــــــالم غـــــيـــــر صــــحــــيــــح، 
فيه  يــوجــد  مــــرض وال  فــالــثــعــلــبــة 
أو ذكر( ولكن  جنس محدد )أنثى 
يمكن  الثعلبة  ــواع،  أنــ منه  يــوجــد 
الجسم  كـــل  فـــي  تــكــون شــامــلــة  أن 
اكثر  الثعلبة  كانت  واذا  مفردة،  أو 
من بقعة فتكون أصعب في العالج 
تكون  الشعر  خط  على  كانت  وإذا 
أيـــضـــا أصـــعـــب فـــي عــالجــهــا، وفــي 
تــكــون  أن  أو  الـــحـــواجـــب،  مــنــطــقــة 
الثعلبة معها امراض مناعية مثل 
الــغــدة الــدرقــيــة تــكــون فــي الــعــالج 
ــع األطــــفــــال مــرضــى  اصـــعـــب أو مـ
عرضة  األكثر  وهــم  داون  متالزمة 
وإذا  الــثــعــلــبــة،  بـــمـــرض  لـــإلصـــابـــة 
استمرت مدة زمنية أكثر من سنة 
يصبح عالجها صعبا فيقصد من 
ذلك أن هناك بعض العوامل التي 
الــعــالج، وأن هناك  اتــجــاه  تــوضــح 
ــاالت مــعــيــنــة تـــكـــون صــعــبــة في  ــ حـ
وجهد  إلــى صبر  وتحتاج  عالجها 

وليس جنس ذكري أو أنثوي.
ــــرض لــــه عــالقــة  الـــثـــعـــلـــبـــة مــ
بــالــنــفــســيــة فــــإذا ســــاءت الــحــالــة 
مــرض  يــســوء  أو  يــزيــد  النفسية 
ــه مــــثــــل مــــرض  ــلــ ــثــ ــبــــة مــ ــلــ ــثــــعــ الــ
األمـــراض  أسميها  وأنـــا  الــبــهــاق، 
هـــنـــاك  أن  بـــمـــعـــنـــى  الــــمــــزاجــــيــــة 

بــعــض األشــــخــــاص بـــــدون عــالج 
مع  اآلخــــر  والــبــعــض  يتحسنون 
وآخــرون  الشعر  ينبت  ال  الــعــالج 
يــظــهــر الــشــعــر ثـــم يـــرجـــع ليقع 
يتوقف  ذلــك  كــل  ثانية  مــرة  كله 
للمريض،  النفسية  الحالة  على 
إلــى وقت  الــعــالج  وأيــضــا يحتاج 
النتائج  لتظهر  ومــثــابــرة  طــويــل 
مـــــع دراســــــــــة الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي 

للمريض.
معدية  غــيــر  الثعلبة  ثــالــثــا: 
ــغـــرض من  ــو الـ ــذا هـ ــ نــهــائــيــا، وهـ
الـــــمـــــقـــــال فـــالـــثـــعـــلـــبـــة ومــــــرض 
الصدفية كلها امراض ال تعدي، 
الـــتـــأثـــيـــر  ان  دراســـــــــة  ــي  ــ فـ وجــــــد 
األمــراض  مرضى  على  النفسي 
على  التأثير  نفس  هو  الجلدية 
مــرضــى الــقــلــب، فــيــجــب الــحــذر 
الشديد عند التعامل معهم؛ ألن 

نفسيتهم تؤثر على مرضهم.
الثوم  إلى استخدام  بالنسبة 
لعالج مرض الثعلبة فهو يوجد 
به مادة محسسه، قد تحفز نمو 
يــجــب تحضيرها  ولــكــن  الــشــعــر، 
وبعض  خاصة  معملية  بطريقة 
الـــنـــاس يــســتــخــدمــونــهــا مــبــاشــرة 
وتـــســـبـــب لـــهـــم تــحــســســا شـــديـــدا 
والمضار  ونتائج عكسية،  وتليفا 

تفوق المنفعة. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16279/pdf/1-Supplime/16279.pdf?fixed518
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/1312520
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1312521


العدد:  16279

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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
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من السهل الخلط بين الصداع النصفي والصداع الناتج عن التهاب 
وأعراضهما،  الــصــداع  نــوعــي  مــؤشــرات  تــداخــل  بسبب  األنفية  الجيوب 
وتختلف كل حالة عن االخرى وتبقى استشارة الطبيب هي الحل االمثل 

للوصول إلى التشخيص الصحيح ووضع الخطة العالجية. 
فــخــراوي طبيب  الــدكــتــورة بشرى  مــن  التالي سنتعرف  الــحــوار  فــي 
األذن واألنف والحنجرة بمستشفى السالم التخصصي على كيف نفرق 

بين نوعي الصداع وأعراضهما وطرق عالجهما 
ما هي أسباب الصداع النصفي؟

ولــكــن هناك  مــعــروف،  غير  لــه  االســاســي  السبب  النصفي  الــصــداع 
التي  أو  الكيميائية  المواد  أثبتت أن هناك تغيرات في مستوى  دراسات 
لأللم،  العصبي  الجهاز  تنظيم  كيفية  على  تــؤثــر  قــد  الــدمــاغ  ينتجها 

وطبعا هناك عوامل بيئية ووراثية لها دور في األسباب. 
ما هي أعراض الصداع النصفي التي تكثر الشكوى منها؟

أعراض الصداع النصفي التي يشتكي منها المريض غالبا ما تكون 
أو  بالخفقان  وتمتاز  وإمــا شديدة  تكون معتدلة  أن  إما  الــرأس  ألما في 

ألم نابض. 
المريض  يكون  كما  معا،  الجهتين  أو  واحــدة  في جهة  األلــم  يكون 
ويصاحب  تحمله  يستطيع  ال  والصوت  للضوء  شديدة  حساسية  لديه 

ذلك الشعور بالغثيان أو ترجيع وألم حول منطقة الجيوب األنفية. 
أما في حاالت الجيوب األنفية فاألسباب تكون التهابا في الجيوب 

األنفية أو أن تكون من العدوى، أو حساسية أو انسداد األنف.
والعين  الجبين  حــول  يكون  األنفية  الجيوب  فــي  األلــم  األعـــراض 
وألم في منطقة الخد وتزيد األعراض مع االنحناء إلى األمام أو عند 
كانت  ســواء  االنــف  مــن  وإفــــرازات  لألنف  احتقان  يصاحبها  االستلقاء 
شفافة أو لزجة وخضراء ويشتكي المريض من ألم في منطقة األسنان 

العلوية ويصاحب ذلك تعب عام وحمى.
ومهم أن نحدد وقت ظهور األعراض هل هي بعد تناول أكالت معينة 
مثل شرب الكافيين أو الشوكوالتة أو االغذية المصنعة مثل األجبان 
التي تزيد من فرص اإلصابة  المملحة  المصنعة واألكالت  واللحوم 

بالصداع النصفي.
ايضا االشخاص الذين يقصدون تأخر تناول الوجبات والنوم 
أو  بــرد  لنزلة  التعرض  وبعد  الــهــرمــونــات،  وتغييرات  الكافي  غير 

انفلونزا. 
النصفي ما بين 4 ساعات و72 ساعة لكن  يستمر الصداع 
في حاالت الجيوب األنفية يختلف الوضع ويستمر بين 7 أيام 

أعراض تستمر  المريض، وهناك  ايام متتالية بحسب  و10 
مع الحاالت المزمنة. 

كيف يكون التشخيص؟
بالتاريخ  المريض  بفحص  يكون  التشخيص 
المرضي واالستيضاح منه ببعض المعلومات مثل 
عدد مرات الصداع وإلى متى تستمر ونوع األعراض 
وإذا بدأ بعد أطعمة معينة وهل هناك تاريخ عائلي. 
المعملية واالشعة  الفحوصات  مع عمل بعض 

المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. 

أما في حالة الجيوب األنفية فيكون األلم في الجهة األمامية من 
الرأس وحول العين وألم في األذن وحول األسنان ويجب أن يكون هناك 
عن  ذلــك  ويكون  مزمنة  أو  حــادة  التهابات  وجــود  على  تشخيصي  دليل 

طريق منظار األنف.
ماذا عن العالج؟

العالج يكون في حاالت الجيوب األنفية استنشاقا لتخفيف المخاط 
وبعض االدوية التي تقوم بتخفيف االحتقان وااللتهاب عن طريق الفم 
)الكورتروسترويد(  أو  )االستوريد(  على  تحتوي  التي  األنف  وبخاخات 
تعطى للمريض كحبوب أو ابر بحسب الحالة ويمكن استخدام مضادات 
حيوية، في الحاالت المزمنة قد نلجأ إلى التدخل الجراحي في حاالت 
انحراف الحاجز األنفي أو تصغير القرنيات الضخمة وعمليات الجيوب 

األنفية بالمناظير لفتح المسارات بالجيوب.

  

أبناؤهن  يعاني  ألمــهــات  قرأتها  رســالــة  مــن  أكثر  آلمني 
من التنمر في المدرسة، ومضمون الرسالة أنه بعد تعرض 
الطعام  تناول  يرفضون  أصبحوا  للتنمر  الطفلة  أو  الطفل 
يرفض  انطوائيا  الطفل  وأصــبــح  الـــوزن،  مــن  كثيرا  وفــقــدوا 

الحديث وشاحب الوجه وبدت عليه عالمات المرض. 
أال تدري والدة الطفل المتنمر أنها مشتركة معه إذا لم 
تتخذ موقفا حاسما لعالج المشكلة، وأن طفلك يحتاج إلى 

مساعدة حقيقية؟
الــتــنــمــر لــمــن ال يـــعـــرف هـــو ســـلـــوك يـــهـــدف إلــــى إيــــذاء 
شخص عاطفيا أو جسديا بشكل متكرر، قد يكون عن طريق 
سبب  يــوجــد  وال  الــجــســدي،  العنف  أو  المنطوقة  الكلمات 
واألطفال  البالغون  يكون  أن  يمكن  إذ  التنمر،  يفّسر  معين 
بشكل  تنتشر  التنمر  ظــاهــرة  أن  مــن  الــرغــم  على  متنمرين 
ذكـــر منها عــلــمــاء الطب  أســبــاب،  لــعــدة  الـــمـــدارس  فــي  كبير 
في  أو  قبل،  من  للتنمر  تعرض  الشخص  يكون  أن  النفسي 
بعض األحيان يكون تعبيرا عن غضب أو إحباط، ويمكن أن 
العنيفة  األلعاب  تؤثر  وقد  الخاطئة،  للتربية  نتيجة  يكون 
الناس وتجعلهم  أو األفالم على سلوك بعض  وااللكترونية 

أكثر تنمرًا.
ضعيفًا  شخصًا  المتنمر  يكون  األحيان  من  كثير  وفــي 

مثل ضحيته ويحتاج إلى دعم ومساعدة بالقدر نفسه.
ندعوه  وأن  المتنمر  الشخص  مواجهة  الــضــروري  مــن 
الــخــاطــئ، وأن نعلم  الــســلــوك  الــتــوقــف تماما عــن هــذا  إلــى 
الصحيح  الــتــصــرف  كيفية  للتنمر  تعرضهم  عــنــد  أبــنــاءنــا 
المسؤولين  وإبــالغ  اهتمامه،  يفقد  حتى  المتنمر  بتجاهل 
في المدرسة او النادي، وتذكير الطفل بأن التنمر ال يمكن 
أن يكون مقبوال على اإلطــالق وطلب االعتذار، مع ضرورة 

التحدث مع والدي الطفل المتنمر. 
كم يعاني الطفل المتنمر عليه وأهله من هذا السلوك 
كــآبــاء..  اهــتــمــوا  أرجــوكــم  المجتمع،  مــن  الــمــرفــوض  البشع 

أبناؤكم أمانة وكذلك أبناء اآلخرين. 
َ ال ُيِحُبّ اْلُمْعَتِديَن«.  قال الل تعالى »وال َتْعَتُدوا ِإَنّ الَلّ

معا �ضد التنمر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بــالــمــكــتــب  ــج  ــرامــ ــبــ الــ إدارة  مــــديــــر  أكـــــــدت 
الصحة  لمنظمة  المتوسط  لشرق  اإلقليمي 
االحتباس  أن  الحجة،  رنا  الدكتورة  العالمية 
الحراري يتسبب في العديد من األوبئة حول 

العالم.
جاء ذلك، خالل المؤتمر الصحفي، الذي 
عقدته الصحة العالمية في ختام أعمال دورته 

الـ69 للجنة اإلقليمية.
وفي بيان صحفي قالت إن تلوث الهواء من 

المناخية،  التغيرات  حـــدوث  أســبــاب 
بــمــا فــي ذلـــك االحــتــبــاس الــحــراري، 
ومن ثم ارتفاع خطر اإلصابة ببعض 
األمراض، مثل المشكالت التنفسية.

وأشـــــــــــارت إلــــــى زيـــــــــادة األمــــــــراض 
ــعــــوض  ــبــ ــة عــــــن طـــــريـــــق الــ ــولــ ــقــ ــنــ ــمــ الــ

ــرارة الــطــقــس  ــ ــة حــ ــ نــتــيــجــة ارتــــفــــاع درجـ
المشكالت  إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــالريــا،  مثل 

المعوية التي تنتج عن تلوث المياه.
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ما الفرق بين الصداع النصفي وصداع الجيوب األنفية 

تشارك مملكة البحرين دول العالم 
فــي شــهــر أكــتــوبــر، الــشــهــر الــــوردي شهر 
التوعية بسرطان الثدي، وأهمية وطرق 
ــذا الـــســـرطـــان  ــ الـــكـــشـــف الــمــبــكــر عــــن هـ
وتــقــلــيــل الــوفــيــات الــمــتــعــلــقــة بـــه ودعـــم 

األبحاث التي تسعى إليجاد العالج.
الدكتورة  تنصح  التالي  المقال  في 
ســحــر زكـــي اســتــشــاري أمــــراض الــنــســاء 
والـــــــوالدة الـــســـيـــدات بــبــعــض الــنــصــائــح 
بعض  توضح  كما  المهمة،  ــادات  واالرشـ
االصابة  تقلل من خطر  التي  العوامل 
الثدي، وبدأت حديثها قائلة:  بسرطان 
في  تغير  بسبب  الثدي  سرطان  يتكون 
ألنسجة  المكونة  الــخــاليــا  ونــمــو  عمل 
الثدي دون القدرة على السيطرة عليها 
مــا يــحــولــهــا إلـــى خــاليــا ســرطــانــيــة مع 

قدرة هذه الخاليا على االنتشار.
وهـــو مــن أكــثــر الــســرطــانــات شيوعا 
عند النساء، حيث تشير الدراسات إلى 
أن واحــــدة مــن بــيــن كــل ثــمــانــي ســيــدات 
في  الــثــدي  بسرطان  لإلصابة  معرضة 
من  الرغم  وعلى  حياتها.  من  ما  فترة 
تــزايــد نسب اإلصــابــة فــإن زيـــادة الوعي 
والكشف المبكر عن هذا السرطان أدى 
إلــــى انــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي مــعــدالت 

الوفيات.
هناك عوامل قد تزيد من احتمالية 

اإلصابة:
كونك أنثى.

التقدم بالعمر 50 سنة وأكثر.
ــان لــديــك  ــ ــاريـــخ الـــعـــائـــلـــي/أو كـ ــتـ الـ

إصابة قديمة.
السمنة المفرطة.

التدخين.
باإلضافة إلى أن هناك عوامل تقلل 

من احتمالية اإلصابة:
اتباع نظام حياة صحي )شرب الماء 
الغني  الـــغـــذاء   - الــريــاضــة  مــمــارســة   -

بالخضراوات والفواكه(.
التوقف عن التدخين.

الرضاعة الطبيعية.
ــاع عـــن أخــــذ الــهــرمــونــات  ــنـ ــتـ االمـ
باستشارة  إال  الطمث  انــقــطــاع  بعد 

الطبيب المختص.
عـــلـــيـــك اســـــتـــــشـــــارة الـــطـــبـــيـــب 

المختص.
عن  مختلفة  كــتــلــة  هــنــاك  ــان  كـ إذا 
انــتــفــاخ تــحــت اإلبـــط،  بقية االنــســجــة، 
تــغــيــر فــي شــكــل وحــجــم حــلــمــة الــثــدي، 
ــروج  دخـــــول الــحــلــمــة إلــــى الــــداخــــل، خـ
أورام  مـــن   ?%80 أن  عــلــمــا  االفــــــــــرازات، 

الثدي حميدة غير سرطانية.
احــــمــــي نـــفـــســـك بــنــفــســك وبـــــــادري 
الثدي،  سرطان  عن  المبكر  بالفحص 
وبشكل عام على كل فتاة وسيدة القيام 
دوري،  بـــشـــكـــل  الـــفـــحـــوصـــات  ـــراء  ـــإجــ بــ

وتشمل هذه الفحوصات:
الــــــدوري في  الـــذاتـــي  الــفــحــص   -1

وذلــك  العشرين  ســن  مــن  المنزل 
للتعرف على طبيعة االنسجة 

ــحـــت اإلبــــط  ــثــــدي وتـ فــــي الــ
فيها  تغيير  أي  واكــتــشــاف 
ويكون في االسبوع الذي 
يلي الدورة الشهرية وإذا 
مــمــن  أو  ــامـــال  حـ ــانـــت  كـ
الــدورة  عنهن  انقطعت 
الشهر  فــي  يــوم  تحديد 

إلجراء الفحص.
الـــــــفـــــــحـــــــص   -2

الـــــــســـــــريـــــــري بــــواســــطــــة 
الطبيب المختص.

3- فحص السونار.

4- فحص الماموغرام. 
وقــــــــــــدرة  حـــــســـــاســـــيـــــة  إن  حــــــيــــــث 
الماموغرام عالية جدًا في كشف األورام 
غير  تكون  ألنها  كشفها  يمكن  ال  التي 

محسوسة.
وهو أفضل وسيلة لمن هم في عمر 
40 سنة فما فــوق وهــو آمــن ألن جرعة 

األشعة ضئيلة. 
المغناطيسي؛  الــرنــيــن  فــحــص   -5
إذا استدعى األمر بحسب رأي الطبيب 

المختص.
ــمـــي بــصــحــتــك  ــتـ ــة واهـ ــيــ كـــونـــي واعــ
ــكــــشــــف عـــــــن والـــــــحـــــــد مـــن  ــلــ لــ
انــتــشــار الــمــرض فــي ظل 
الخدمات  كــافــة  تــوافــر 
واالمكانيات إلجراء 
الــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات 
الـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
بـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الـــــــــــــمـــــــــــــراكـــــــــــــز 
ت  لمستشفيا ا و
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــــــي مــ

البحرين.

الدكتورة بشرى فخراوي: صداع الجيوب األنفية.. األلم 
حول الجبين والعين ويزداد عند االنحناء.. أهم األعراض

في شهر التوعية بسرطان الثدي..
 الدكتورة سحر زكي تنصح: االهتمام بالكشف الدوري للحد من انتشار المرض

»الصحة العالمية« تكشف تأثير
 التغيرات المناخية في انتشار األمراض 

الدكتورة مريم باقي تصحح بعض 
المعتقدات الخاطئة عن مرض الثعلبة 

تــنــتــشــر الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 
ــول األمـــــراض الــجــلــديــة بشكل  حـ
المفاهيم  هذه  انتشار  ويؤثر  عام 
والـــمـــعـــتـــقـــدات ســلــبــا عـــلـــى حــيــاة 
من  بدايًة  العالم،  حول  الماليين 
الــتــي ترتبط  الــنــفــســيــة  صــحــتــهــم 

ارتباطا وثيقا بالعالج.
تصحيح هذه المفاهيم خطوة 
ــل  ــاويــ مــهــمــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى األقــ

الخاطئة والحد من انتشارها.
ــالــــي قـــامـــت  ــتــ ــقــــال الــ ــــي الــــمــ فـ
الـــدكـــتـــورة مــريــم بــاقــي اســتــشــاري 
ــلــــة  ــيــ األمـــــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة وزمــ
طب  فــي  نيويورك  سيناي  مــاونــت 
غير  والتجميل  والصدفية  الجلد 
للجلدية  نضارة  بمركز  الجراحي 
حديثها  بــدأت  والــتــي  والتجميل، 

قائلة:
ــمــــرضــــى  يــــتــــعــــرض بــــعــــض الــ
بسبب المفاهيم الخاطئة للكثير 
من األذى النفسي الذي يؤثر على 
في  بعضها  نــســتــعــرض  عــالجــهــم، 
خاطئ  معتقد  وأول  المقال،  هذا 
هو: ثعلبتك )أنثى أم ذكر(؟ تذكير 
ــأنـــيـــث الــثــعــلــبــة مـــــــوروث قــديــم  وتـ
الصحة،  من  له  أســاس  ال  خرافي 
الثعلبة  أن  الــنــاس  بــعــض  يعتقد 
الثعلبة  أما  وتزيد،  تتكاثر  األنثى 
ومن  االفضل  النوع  فهي  الذكرية 

يصاب بها يكون أكثر حظا. 
هــــــــــذا كــــــــــالم غـــــيـــــر صــــحــــيــــح، 
فيه  يــوجــد  مــــرض وال  فــالــثــعــلــبــة 
أو ذكر( ولكن  جنس محدد )أنثى 
يمكن  الثعلبة  ــواع،  أنــ منه  يــوجــد 
الجسم  كـــل  فـــي  تــكــون شــامــلــة  أن 
اكثر  الثعلبة  كانت  واذا  مفردة،  أو 
من بقعة فتكون أصعب في العالج 
تكون  الشعر  خط  على  كانت  وإذا 
أيـــضـــا أصـــعـــب فـــي عــالجــهــا، وفــي 
تــكــون  أن  أو  الـــحـــواجـــب،  مــنــطــقــة 
الثعلبة معها امراض مناعية مثل 
الــغــدة الــدرقــيــة تــكــون فــي الــعــالج 
ــع األطــــفــــال مــرضــى  اصـــعـــب أو مـ
عرضة  األكثر  وهــم  داون  متالزمة 
وإذا  الــثــعــلــبــة،  بـــمـــرض  لـــإلصـــابـــة 
استمرت مدة زمنية أكثر من سنة 
يصبح عالجها صعبا فيقصد من 
ذلك أن هناك بعض العوامل التي 
الــعــالج، وأن هناك  اتــجــاه  تــوضــح 
ــاالت مــعــيــنــة تـــكـــون صــعــبــة في  ــ حـ
وجهد  إلــى صبر  وتحتاج  عالجها 

وليس جنس ذكري أو أنثوي.
ــــرض لــــه عــالقــة  الـــثـــعـــلـــبـــة مــ
بــالــنــفــســيــة فــــإذا ســــاءت الــحــالــة 
مــرض  يــســوء  أو  يــزيــد  النفسية 
ــه مــــثــــل مــــرض  ــلــ ــثــ ــبــــة مــ ــلــ ــثــــعــ الــ
األمـــراض  أسميها  وأنـــا  الــبــهــاق، 
هـــنـــاك  أن  بـــمـــعـــنـــى  الــــمــــزاجــــيــــة 

بــعــض األشــــخــــاص بـــــدون عــالج 
مع  اآلخــــر  والــبــعــض  يتحسنون 
وآخــرون  الشعر  ينبت  ال  الــعــالج 
يــظــهــر الــشــعــر ثـــم يـــرجـــع ليقع 
يتوقف  ذلــك  كــل  ثانية  مــرة  كله 
للمريض،  النفسية  الحالة  على 
إلــى وقت  الــعــالج  وأيــضــا يحتاج 
النتائج  لتظهر  ومــثــابــرة  طــويــل 
مـــــع دراســــــــــة الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي 

للمريض.
معدية  غــيــر  الثعلبة  ثــالــثــا: 
ــغـــرض من  ــو الـ ــذا هـ ــ نــهــائــيــا، وهـ
الـــــمـــــقـــــال فـــالـــثـــعـــلـــبـــة ومــــــرض 
الصدفية كلها امراض ال تعدي، 
الـــتـــأثـــيـــر  ان  دراســـــــــة  ــي  ــ فـ وجــــــد 
األمــراض  مرضى  على  النفسي 
على  التأثير  نفس  هو  الجلدية 
مــرضــى الــقــلــب، فــيــجــب الــحــذر 
الشديد عند التعامل معهم؛ ألن 

نفسيتهم تؤثر على مرضهم.
الثوم  إلى استخدام  بالنسبة 
لعالج مرض الثعلبة فهو يوجد 
به مادة محسسه، قد تحفز نمو 
يــجــب تحضيرها  ولــكــن  الــشــعــر، 
وبعض  خاصة  معملية  بطريقة 
الـــنـــاس يــســتــخــدمــونــهــا مــبــاشــرة 
وتـــســـبـــب لـــهـــم تــحــســســا شـــديـــدا 
والمضار  ونتائج عكسية،  وتليفا 

تفوق المنفعة. 

من السهل الخلط بين الصداع النصفي والصداع الناتج عن التهاب 
وأعراضهما،  الــصــداع  نــوعــي  مــؤشــرات  تــداخــل  بسبب  األنفية  الجيوب 
وتختلف كل حالة عن االخرى وتبقى استشارة الطبيب هي الحل االمثل 

للوصول إلى التشخيص الصحيح ووضع الخطة العالجية. 
فــخــراوي طبيب  الــدكــتــورة بشرى  مــن  التالي سنتعرف  الــحــوار  فــي 
األذن واألنف والحنجرة بمستشفى السالم التخصصي على كيف نفرق 

بين نوعي الصداع وأعراضهما وطرق عالجهما 
ما هي أسباب الصداع النصفي؟

ولــكــن هناك  مــعــروف،  غير  لــه  االســاســي  السبب  النصفي  الــصــداع 
التي  أو  الكيميائية  المواد  أثبتت أن هناك تغيرات في مستوى  دراسات 
لأللم،  العصبي  الجهاز  تنظيم  كيفية  على  تــؤثــر  قــد  الــدمــاغ  ينتجها 

وطبعا هناك عوامل بيئية ووراثية لها دور في األسباب. 
ما هي أعراض الصداع النصفي التي تكثر الشكوى منها؟

أعراض الصداع النصفي التي يشتكي منها المريض غالبا ما تكون 
أو  بالخفقان  وتمتاز  وإمــا شديدة  تكون معتدلة  أن  إما  الــرأس  ألما في 

ألم نابض. 
المريض  يكون  كما  معا،  الجهتين  أو  واحــدة  في جهة  األلــم  يكون 
ويصاحب  تحمله  يستطيع  ال  والصوت  للضوء  شديدة  حساسية  لديه 

ذلك الشعور بالغثيان أو ترجيع وألم حول منطقة الجيوب األنفية. 
أما في حاالت الجيوب األنفية فاألسباب تكون التهابا في الجيوب 

األنفية أو أن تكون من العدوى، أو حساسية أو انسداد األنف.
والعين  الجبين  حــول  يكون  األنفية  الجيوب  فــي  األلــم  األعـــراض 
وألم في منطقة الخد وتزيد األعراض مع االنحناء إلى األمام أو عند 
كانت  ســواء  االنــف  مــن  وإفــــرازات  لألنف  احتقان  يصاحبها  االستلقاء 
شفافة أو لزجة وخضراء ويشتكي المريض من ألم في منطقة األسنان 

العلوية ويصاحب ذلك تعب عام وحمى.
ومهم أن نحدد وقت ظهور األعراض هل هي بعد تناول أكالت معينة 
مثل شرب الكافيين أو الشوكوالتة أو االغذية المصنعة مثل األجبان 
التي تزيد من فرص اإلصابة  المملحة  المصنعة واألكالت  واللحوم 

بالصداع النصفي.
ايضا االشخاص الذين يقصدون تأخر تناول الوجبات والنوم 
أو  بــرد  لنزلة  التعرض  وبعد  الــهــرمــونــات،  وتغييرات  الكافي  غير 

انفلونزا. 
النصفي ما بين 4 ساعات و72 ساعة لكن  يستمر الصداع 
في حاالت الجيوب األنفية يختلف الوضع ويستمر بين 7 أيام 

أعراض تستمر  المريض، وهناك  ايام متتالية بحسب  و10 
مع الحاالت المزمنة. 

كيف يكون التشخيص؟
بالتاريخ  المريض  بفحص  يكون  التشخيص 
المرضي واالستيضاح منه ببعض المعلومات مثل 
عدد مرات الصداع وإلى متى تستمر ونوع األعراض 
وإذا بدأ بعد أطعمة معينة وهل هناك تاريخ عائلي. 
المعملية واالشعة  الفحوصات  مع عمل بعض 

المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. 

أما في حالة الجيوب األنفية فيكون األلم في الجهة األمامية من 
الرأس وحول العين وألم في األذن وحول األسنان ويجب أن يكون هناك 
عن  ذلــك  ويكون  مزمنة  أو  حــادة  التهابات  وجــود  على  تشخيصي  دليل 

طريق منظار األنف.
ماذا عن العالج؟

العالج يكون في حاالت الجيوب األنفية استنشاقا لتخفيف المخاط 
وبعض االدوية التي تقوم بتخفيف االحتقان وااللتهاب عن طريق الفم 
)الكورتروسترويد(  أو  )االستوريد(  على  تحتوي  التي  األنف  وبخاخات 
تعطى للمريض كحبوب أو ابر بحسب الحالة ويمكن استخدام مضادات 
حيوية، في الحاالت المزمنة قد نلجأ إلى التدخل الجراحي في حاالت 
انحراف الحاجز األنفي أو تصغير القرنيات الضخمة وعمليات الجيوب 

األنفية بالمناظير لفتح المسارات بالجيوب.

  

أبناؤهن  يعاني  ألمــهــات  قرأتها  رســالــة  مــن  أكثر  آلمني 
من التنمر في المدرسة، ومضمون الرسالة أنه بعد تعرض 
الطعام  تناول  يرفضون  أصبحوا  للتنمر  الطفلة  أو  الطفل 
يرفض  انطوائيا  الطفل  وأصــبــح  الـــوزن،  مــن  كثيرا  وفــقــدوا 

الحديث وشاحب الوجه وبدت عليه عالمات المرض. 
أال تدري والدة الطفل المتنمر أنها مشتركة معه إذا لم 
تتخذ موقفا حاسما لعالج المشكلة، وأن طفلك يحتاج إلى 

مساعدة حقيقية؟
الــتــنــمــر لــمــن ال يـــعـــرف هـــو ســـلـــوك يـــهـــدف إلــــى إيــــذاء 
شخص عاطفيا أو جسديا بشكل متكرر، قد يكون عن طريق 
سبب  يــوجــد  وال  الــجــســدي،  العنف  أو  المنطوقة  الكلمات 
واألطفال  البالغون  يكون  أن  يمكن  إذ  التنمر،  يفّسر  معين 
بشكل  تنتشر  التنمر  ظــاهــرة  أن  مــن  الــرغــم  على  متنمرين 
ذكـــر منها عــلــمــاء الطب  أســبــاب،  لــعــدة  الـــمـــدارس  فــي  كبير 
في  أو  قبل،  من  للتنمر  تعرض  الشخص  يكون  أن  النفسي 
بعض األحيان يكون تعبيرا عن غضب أو إحباط، ويمكن أن 
العنيفة  األلعاب  تؤثر  وقد  الخاطئة،  للتربية  نتيجة  يكون 
الناس وتجعلهم  أو األفالم على سلوك بعض  وااللكترونية 

أكثر تنمرًا.
ضعيفًا  شخصًا  المتنمر  يكون  األحيان  من  كثير  وفــي 

مثل ضحيته ويحتاج إلى دعم ومساعدة بالقدر نفسه.
ندعوه  وأن  المتنمر  الشخص  مواجهة  الــضــروري  مــن 
الــخــاطــئ، وأن نعلم  الــســلــوك  الــتــوقــف تماما عــن هــذا  إلــى 
الصحيح  الــتــصــرف  كيفية  للتنمر  تعرضهم  عــنــد  أبــنــاءنــا 
المسؤولين  وإبــالغ  اهتمامه،  يفقد  حتى  المتنمر  بتجاهل 
في المدرسة او النادي، وتذكير الطفل بأن التنمر ال يمكن 
أن يكون مقبوال على اإلطــالق وطلب االعتذار، مع ضرورة 

التحدث مع والدي الطفل المتنمر. 
كم يعاني الطفل المتنمر عليه وأهله من هذا السلوك 
كــآبــاء..  اهــتــمــوا  أرجــوكــم  المجتمع،  مــن  الــمــرفــوض  البشع 

أبناؤكم أمانة وكذلك أبناء اآلخرين. 
َ ال ُيِحُبّ اْلُمْعَتِديَن«.  قال الل تعالى »وال َتْعَتُدوا ِإَنّ الَلّ

معا �ضد التنمر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بــالــمــكــتــب  ــج  ــرامــ ــبــ الــ إدارة  مــــديــــر  أكـــــــدت 
الصحة  لمنظمة  المتوسط  لشرق  اإلقليمي 
االحتباس  أن  الحجة،  رنا  الدكتورة  العالمية 
الحراري يتسبب في العديد من األوبئة حول 

العالم.
جاء ذلك، خالل المؤتمر الصحفي، الذي 
عقدته الصحة العالمية في ختام أعمال دورته 

الـ69 للجنة اإلقليمية.
وفي بيان صحفي قالت إن تلوث الهواء من 

المناخية،  التغيرات  حـــدوث  أســبــاب 
بــمــا فــي ذلـــك االحــتــبــاس الــحــراري، 
ومن ثم ارتفاع خطر اإلصابة ببعض 
األمراض، مثل المشكالت التنفسية.

وأشـــــــــــارت إلــــــى زيـــــــــادة األمــــــــراض 
ــعــــوض  ــبــ ــة عــــــن طـــــريـــــق الــ ــولــ ــقــ ــنــ ــمــ الــ

ــرارة الــطــقــس  ــ ــة حــ ــ نــتــيــجــة ارتــــفــــاع درجـ
المشكالت  إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــالريــا،  مثل 

المعوية التي تنتج عن تلوث المياه.
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تشارك مملكة البحرين دول العالم 
فــي شــهــر أكــتــوبــر، الــشــهــر الــــوردي شهر 
التوعية بسرطان الثدي، وأهمية وطرق 
ــذا الـــســـرطـــان  ــ الـــكـــشـــف الــمــبــكــر عــــن هـ
وتــقــلــيــل الــوفــيــات الــمــتــعــلــقــة بـــه ودعـــم 

األبحاث التي تسعى إليجاد العالج.
الدكتورة  تنصح  التالي  المقال  في 
ســحــر زكـــي اســتــشــاري أمــــراض الــنــســاء 
والـــــــوالدة الـــســـيـــدات بــبــعــض الــنــصــائــح 
بعض  توضح  كما  المهمة،  ــادات  واالرشـ
االصابة  تقلل من خطر  التي  العوامل 
الثدي، وبدأت حديثها قائلة:  بسرطان 
في  تغير  بسبب  الثدي  سرطان  يتكون 
ألنسجة  المكونة  الــخــاليــا  ونــمــو  عمل 
الثدي دون القدرة على السيطرة عليها 
مــا يــحــولــهــا إلـــى خــاليــا ســرطــانــيــة مع 

قدرة هذه الخاليا على االنتشار.
وهـــو مــن أكــثــر الــســرطــانــات شيوعا 
عند النساء، حيث تشير الدراسات إلى 
أن واحــــدة مــن بــيــن كــل ثــمــانــي ســيــدات 
في  الــثــدي  بسرطان  لإلصابة  معرضة 
من  الرغم  وعلى  حياتها.  من  ما  فترة 
تــزايــد نسب اإلصــابــة فــإن زيـــادة الوعي 
والكشف المبكر عن هذا السرطان أدى 
إلــــى انــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي مــعــدالت 

الوفيات.
هناك عوامل قد تزيد من احتمالية 

اإلصابة:
كونك أنثى.

التقدم بالعمر 50 سنة وأكثر.
ــان لــديــك  ــ ــاريـــخ الـــعـــائـــلـــي/أو كـ ــتـ الـ

إصابة قديمة.
السمنة المفرطة.

التدخين.
باإلضافة إلى أن هناك عوامل تقلل 

من احتمالية اإلصابة:
اتباع نظام حياة صحي )شرب الماء 
الغني  الـــغـــذاء   - الــريــاضــة  مــمــارســة   -

بالخضراوات والفواكه(.
التوقف عن التدخين.

الرضاعة الطبيعية.
ــاع عـــن أخــــذ الــهــرمــونــات  ــنـ ــتـ االمـ
باستشارة  إال  الطمث  انــقــطــاع  بعد 

الطبيب المختص.
عـــلـــيـــك اســـــتـــــشـــــارة الـــطـــبـــيـــب 

المختص.
عن  مختلفة  كــتــلــة  هــنــاك  ــان  كـ إذا 
انــتــفــاخ تــحــت اإلبـــط،  بقية االنــســجــة، 
تــغــيــر فــي شــكــل وحــجــم حــلــمــة الــثــدي، 
ــروج  دخـــــول الــحــلــمــة إلــــى الــــداخــــل، خـ
أورام  مـــن   ?%80 أن  عــلــمــا  االفــــــــــرازات، 

الثدي حميدة غير سرطانية.
احــــمــــي نـــفـــســـك بــنــفــســك وبـــــــادري 
الثدي،  سرطان  عن  المبكر  بالفحص 
وبشكل عام على كل فتاة وسيدة القيام 
دوري،  بـــشـــكـــل  الـــفـــحـــوصـــات  ـــراء  ـــإجــ بــ

وتشمل هذه الفحوصات:
الــــــدوري في  الـــذاتـــي  الــفــحــص   -1

وذلــك  العشرين  ســن  مــن  المنزل 
للتعرف على طبيعة االنسجة 

ــحـــت اإلبــــط  ــثــــدي وتـ فــــي الــ
فيها  تغيير  أي  واكــتــشــاف 
ويكون في االسبوع الذي 
يلي الدورة الشهرية وإذا 
مــمــن  أو  ــامـــال  حـ ــانـــت  كـ
الــدورة  عنهن  انقطعت 
الشهر  فــي  يــوم  تحديد 

إلجراء الفحص.
الـــــــفـــــــحـــــــص   -2

الـــــــســـــــريـــــــري بــــواســــطــــة 
الطبيب المختص.

3- فحص السونار.

4- فحص الماموغرام. 
وقــــــــــــدرة  حـــــســـــاســـــيـــــة  إن  حــــــيــــــث 
الماموغرام عالية جدًا في كشف األورام 
غير  تكون  ألنها  كشفها  يمكن  ال  التي 

محسوسة.
وهو أفضل وسيلة لمن هم في عمر 
40 سنة فما فــوق وهــو آمــن ألن جرعة 

األشعة ضئيلة. 
المغناطيسي؛  الــرنــيــن  فــحــص   -5
إذا استدعى األمر بحسب رأي الطبيب 

المختص.
ــمـــي بــصــحــتــك  ــتـ ــة واهـ ــيــ كـــونـــي واعــ
ــكــــشــــف عـــــــن والـــــــحـــــــد مـــن  ــلــ لــ
انــتــشــار الــمــرض فــي ظل 
الخدمات  كــافــة  تــوافــر 
واالمكانيات إلجراء 
الــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات 
الـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
بـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الـــــــــــــمـــــــــــــراكـــــــــــــز 
ت  لمستشفيا ا و
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــــــي مــ

البحرين.

الدكتورة بشرى فخراوي: صداع الجيوب األنفية.. األلم 
حول الجبين والعين ويزداد عند االنحناء.. أهم األعراض

في شهر التوعية بسرطان الثدي..
 الدكتورة سحر زكي تنصح: االهتمام بالكشف الدوري للحد من انتشار المرض

»الصحة العالمية« تكشف تأثير
 التغيرات المناخية في انتشار األمراض 

الدكتورة مريم باقي تصحح بعض 
المعتقدات الخاطئة عن مرض الثعلبة 

تــنــتــشــر الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 
ــول األمـــــراض الــجــلــديــة بشكل  حـ
المفاهيم  هذه  انتشار  ويؤثر  عام 
والـــمـــعـــتـــقـــدات ســلــبــا عـــلـــى حــيــاة 
من  بدايًة  العالم،  حول  الماليين 
الــتــي ترتبط  الــنــفــســيــة  صــحــتــهــم 

ارتباطا وثيقا بالعالج.
تصحيح هذه المفاهيم خطوة 
ــل  ــاويــ مــهــمــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى األقــ

الخاطئة والحد من انتشارها.
ــالــــي قـــامـــت  ــتــ ــقــــال الــ ــــي الــــمــ فـ
الـــدكـــتـــورة مــريــم بــاقــي اســتــشــاري 
ــلــــة  ــيــ األمـــــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة وزمــ
طب  فــي  نيويورك  سيناي  مــاونــت 
غير  والتجميل  والصدفية  الجلد 
للجلدية  نضارة  بمركز  الجراحي 
حديثها  بــدأت  والــتــي  والتجميل، 

قائلة:
ــمــــرضــــى  يــــتــــعــــرض بــــعــــض الــ
بسبب المفاهيم الخاطئة للكثير 
من األذى النفسي الذي يؤثر على 
في  بعضها  نــســتــعــرض  عــالجــهــم، 
خاطئ  معتقد  وأول  المقال،  هذا 
هو: ثعلبتك )أنثى أم ذكر(؟ تذكير 
ــأنـــيـــث الــثــعــلــبــة مـــــــوروث قــديــم  وتـ
الصحة،  من  له  أســاس  ال  خرافي 
الثعلبة  أن  الــنــاس  بــعــض  يعتقد 
الثعلبة  أما  وتزيد،  تتكاثر  األنثى 
ومن  االفضل  النوع  فهي  الذكرية 

يصاب بها يكون أكثر حظا. 
هــــــــــذا كــــــــــالم غـــــيـــــر صــــحــــيــــح، 
فيه  يــوجــد  مــــرض وال  فــالــثــعــلــبــة 
أو ذكر( ولكن  جنس محدد )أنثى 
يمكن  الثعلبة  ــواع،  أنــ منه  يــوجــد 
الجسم  كـــل  فـــي  تــكــون شــامــلــة  أن 
اكثر  الثعلبة  كانت  واذا  مفردة،  أو 
من بقعة فتكون أصعب في العالج 
تكون  الشعر  خط  على  كانت  وإذا 
أيـــضـــا أصـــعـــب فـــي عــالجــهــا، وفــي 
تــكــون  أن  أو  الـــحـــواجـــب،  مــنــطــقــة 
الثعلبة معها امراض مناعية مثل 
الــغــدة الــدرقــيــة تــكــون فــي الــعــالج 
ــع األطــــفــــال مــرضــى  اصـــعـــب أو مـ
عرضة  األكثر  وهــم  داون  متالزمة 
وإذا  الــثــعــلــبــة،  بـــمـــرض  لـــإلصـــابـــة 
استمرت مدة زمنية أكثر من سنة 
يصبح عالجها صعبا فيقصد من 
ذلك أن هناك بعض العوامل التي 
الــعــالج، وأن هناك  اتــجــاه  تــوضــح 
ــاالت مــعــيــنــة تـــكـــون صــعــبــة في  ــ حـ
وجهد  إلــى صبر  وتحتاج  عالجها 

وليس جنس ذكري أو أنثوي.
ــــرض لــــه عــالقــة  الـــثـــعـــلـــبـــة مــ
بــالــنــفــســيــة فــــإذا ســــاءت الــحــالــة 
مــرض  يــســوء  أو  يــزيــد  النفسية 
ــه مــــثــــل مــــرض  ــلــ ــثــ ــبــــة مــ ــلــ ــثــــعــ الــ
األمـــراض  أسميها  وأنـــا  الــبــهــاق، 
هـــنـــاك  أن  بـــمـــعـــنـــى  الــــمــــزاجــــيــــة 

بــعــض األشــــخــــاص بـــــدون عــالج 
مع  اآلخــــر  والــبــعــض  يتحسنون 
وآخــرون  الشعر  ينبت  ال  الــعــالج 
يــظــهــر الــشــعــر ثـــم يـــرجـــع ليقع 
يتوقف  ذلــك  كــل  ثانية  مــرة  كله 
للمريض،  النفسية  الحالة  على 
إلــى وقت  الــعــالج  وأيــضــا يحتاج 
النتائج  لتظهر  ومــثــابــرة  طــويــل 
مـــــع دراســــــــــة الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي 

للمريض.
معدية  غــيــر  الثعلبة  ثــالــثــا: 
ــغـــرض من  ــو الـ ــذا هـ ــ نــهــائــيــا، وهـ
الـــــمـــــقـــــال فـــالـــثـــعـــلـــبـــة ومــــــرض 
الصدفية كلها امراض ال تعدي، 
الـــتـــأثـــيـــر  ان  دراســـــــــة  ــي  ــ فـ وجــــــد 
األمــراض  مرضى  على  النفسي 
على  التأثير  نفس  هو  الجلدية 
مــرضــى الــقــلــب، فــيــجــب الــحــذر 
الشديد عند التعامل معهم؛ ألن 

نفسيتهم تؤثر على مرضهم.
الثوم  إلى استخدام  بالنسبة 
لعالج مرض الثعلبة فهو يوجد 
به مادة محسسه، قد تحفز نمو 
يــجــب تحضيرها  ولــكــن  الــشــعــر، 
وبعض  خاصة  معملية  بطريقة 
الـــنـــاس يــســتــخــدمــونــهــا مــبــاشــرة 
وتـــســـبـــب لـــهـــم تــحــســســا شـــديـــدا 
والمضار  ونتائج عكسية،  وتليفا 

تفوق المنفعة. 
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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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يــعــمــل بـــاحـــثـــون عــســكــريــون 
أمــريــكــيــون عــلــى تــطــويــر شبكات 
طـــاقـــة الســلــكــيــة لــنــقــل الــطــاقــة 
ــى مــوجــات  بــتــحــويــل الـــطـــاقـــة إلــ
ونقلها عبر األثير لتعزيز سرعة 
إمداد الطاقة، األمر الذي سوف 
يــحــدث ثــــورة غــيــر مــســبــوقــة في 
االقتصاد وطريقة عمل الجيوش 

على السواء. 
ــذه الــتــقــنــيــة  ــ ــ ــأن هـ ــ ــ ــن شـ ــ ــ ومـ
تــوفــيــر قــــدر مـــذهـــل مـــن مــرونــة 
األصول العسكرية في الخطوط 
ــن الــبــنــيــة  ــ األمــــامــــيــــة بـــعـــيـــدا عـ
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة، إضـــافـــة إلــى 
ــة مـــــن الــــفــــضــــاء،  ــاقــ ــطــ جــــلــــب الــ
بحسب ما ورد في تقرير لموقع 

»اوراسيان تايمز«. 
ــع  ــاريــ ــشــ ــة مــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــل وكـ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
المتقدمة  الــدفــاعــيــة  األبـــحـــاث 
لترحيل  برنامج  على  األمريكية 
الـــطـــاقـــة الــاســلــكــيــة الــضــوئــيــة 
ويــهــدف  )بـــــاور(،  الــثــابــتــة يسمى 
إلــــى تــصــمــيــم مـــرحـــات الــطــاقــة 
والتي  جــوا  المحمولة  الضوئية 
ستشكل جزءًا من شبكات طاقة 
الضوء.  بسرعة  عاملة  السلكية 
الطاقة  شبكات  مشروع  ويرتبط 
الـــاســـلـــكـــيـــة بــمــنــافــســة ضـــاريـــة 

حول  تــدور  وأمريكا  الصين  بين 
جلب الــطــاقــة مــن الــفــضــاء، وأن 
أبحاثًا  تجري  التي  الـــدول  أبــرز 
ــة  ــاقـ الـــطـ بـــمـــفـــهـــوم  مـــهـــتـــمـــة  أو 
اليابان  الفضائية هي  الشمسية 

ــا والـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــيــ ــ ــن وروســ ــيــ والــــصــ
المتحدة والواليات المتحدة. 

ــدرت  ــ ــ أصـ  2008 ــام  ــ ــ عـ فــــفــــي 
األساسي  الفضاء  قانون  اليابان 
الشمسية  الــطــاقــة  وضـــع  ــذي  الــ

ولــدى  وطــنــي،  كــهــدف  الفضائية 
بــاألمــر،  المعنية  جــاكــســا  وكــالــة 
خــــارطــــة طـــريـــق لـــلـــوصـــول إلـــى 
ــيـــة  ــاد الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــسـ ــ ــصــ ــ حــ

الفضائية بشكل تجاري.
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تــعــهــدت مــؤســســة بــيــل ومــيــلــيــنــدا 
جــيــتــس يــــوم األحــــد بــاســتــثــمــار مــلــيــار 
لــلــمــســاعــدة في  مــلــيــون دوالر  ومــائــتــي 
الــقــضــاء نــهــائــيــًا عــلــى شــلــل األطــفــال 
في العالم، وذلك خال مؤتمر صحي 
ــال بــيــل جيتس،  دولــــي فــي بــرلــيــن. وقــ
كلمة  للمؤسسة في  المشارك  الرئيس 
ــــال قـــمـــة الــصــحــة  ــيـــديـــو خــ ــفـ ــر الـ ــبـ عـ
العاصمة  المقامة حاليًا في  العالمية 
األلمانية »القضاء على شلل األطفال 
يبقى  الــمــرض  لكّن  الــيــد.  متناول  فــي 

تهديدًا«. 
المبادرة  لحساب  المبلغ  وسُيدفع 
العالمية للقضاء على شلل األطفال، 
ــاون بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام  ــعــ وهـــــو تــ
والــخــاص يــهــدف إلـــى الــقــضــاء نهائيا 
المرض  هــذا  على   2026 سنة  بحلول 
الــــذي يــمــكــن اســتــخــدام لــقــاح مــوجــود 
ــــده. هــــذا الـــمـــرض الــشــديــد  حــالــيــًا ضـ
ويمكن  العصبي  الجهاز  يغزو  العدوى 

دائـــــم، وهـــو يصيب  بــشــلــل  يــتــســبــب  أن 
فــي أكــثــر األحـــيـــان األطـــفـــال دون سن 

الخامسة، لكّنه قد يصيب أي شخص 
إطاقها  ومنذ  ضــده.  اللقاح  يتلق  لم 

سنة 1988، ساعدت المبادرة في تقليص 
حاالت شلل األطفال بنسبة تفوق %99 
حول العالم، وبتفادي أكثر من عشرين 
ــا ذّكـــــرت  مـــلـــيـــون حـــالـــة شـــلـــل، وفـــــق مــ
باكستان  تزال  وال  بيان.  في  المؤسسة 
وأفــغــانــســتــان الــبــلــديــن الــوحــيــديــن في 
الــعــالــم حــيــث ُيــصــنــف شــلــل األطــفــال 
إفريقيين  بلدين  لكّن  متأصًا،  مرضًا 
هــمــا مــــاوي ومــوزمــبــيــق، رصــــدا سنة 
2022 حاالت من شلل األطفال دخلتا 

على أراضيهما. 
وميليندا  بــيــل  مــؤســســة  واعــتــبــرت 
ــم الــتــقــدم الــتــاريــخــي  ــ ــه »رغـ غــيــتــس أنــ
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــي الــــســــنــــوات األخـ ــ الـــمـــســـجـــل فـ
فـــــإن عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح الـــروتـــيـــنـــيـــة، 
ــة بـــشـــأن  ــوطــ ــلــ ــغــ ــمــ ــات الــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
السياسية  واالضـــطـــرابـــات  الــتــطــعــيــم، 
باكستان  فــي  الــمــأســويــة  والــفــيــضــانــات 
سنة 2022 سلطت الضوء على ضرورة 

إتمام العمل بشأن شلل األطفال«. 

ط��ي��ارو ���ش��رك��ة »ي����ورو وي��ن��ج��ز« الأل��م��ان��ي��ة 

�أي�����ام  3 ي�����ش��ت��م��ر  اإ�����ش����راب����ا  ي�����ب�����دوؤون 

م�ؤ�ش�ش�ة جيت��س ت�ش�تثمر 1.2 ملي�ار دولر لمكافح�ة �ش�لل �لأطفال

} مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

متر�شحات

أسعدتني أعداد المترشحات البحرينيات 
دائرة  والبلدية، ففي كل  النيابية  لانتخابات 
هناك  والبلدي  النيابي  الجانب  من  كل  وفــي 
هذا  في  يشاركن  ثاث  أو  اثنتان  أو  مترشحة 
العرس االنتخابي ويحملن مسؤوليتهن تجاه 
وطنهن الغالي البحرين، وال شك أنه بالنسبة 
وإنما  الــهــدف  هــو  الــفــوز  يــكــون  إليهن فقد ال 

مجرد المشاركة هي خدمة للوطن وللنفس.
الــخــبــرات  الــمــزيــد مــن  فــالــمــشــاركــة تعني 
قــادرة  تجعلها  السياسي  المجال  فــي  للمرأة 
فإذا  المجال؛  السير في هذا  تواصل  ان  على 
الــخــبــرة  الـــمـــرة فستكتسب  هـــذه  فـــي  تــفــز  لـــم 
وكنت  القادمة،  المرة  في  للفوز  تؤهلها  التي 
أنظر إلى صور المرشحات في الشوارع وأقول 
الحمد هلل أن أي زائر للبحرين بمجرد رؤيته 
لهذه الصور سيعرف أن البحرين تفتح الباب 
على مصراعيه أمام المرأة وقدراتها ومواهبها 
كــل مجال  فــي  الــرجــل  كأخيها  الــبــاد  لتخدم 
ويــكــون الــمــيــزان هــو الــكــفــاءة واإلخــــاص في 
الــعــمــل، وســيــعــرف ان الـــمـــرأة فـــي الــبــحــريــن 
أسرعت  المسؤوليات،  تحمل  على  قــادر  كيان 
ان تكلل جهودها  ونــأمــل  واســتــعــدت،  وشــاركــت 

بالنجاح على كافة المستويات.
ولقد كانت سنوات الحياة النيابية سنوات 
الرجال  إلى جانب  النساء  إلى  بالنسبة  تعلم 
مطالب  ومعرفة  العامة  الحياة  في  للخوض 
بالجوالت  منهن  العديد  قامت  وقد  األهالي، 
الميدانية التي تقابلت فيها مع األهالي وجها 
لوجه وعرفت منهم احتياجاتهم واقتراحاتهم 
وظــروفــهــم  المعيشية  حياتهم  إلـــى  بالنسبة 
الـــســـكـــنـــيـــة والــــصــــحــــيــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، مــا 
عليهن  الــذي  بالدرب  معرفة  على  سيجعلهن 
األهالي  تجاه  بواجباتهن  للقيام  يسلكنه  ان 

وتجاه الوطن.

عبداملنعم إبراهيم

م�شيدة �أمريكية لت�ريط دول �لخليج في حرب �أوكر�نيا
ِة بقصد توريطنا في  هناك )مصيدٌة( تحيُكها أمريكا لدوِلنا الخليجيَّ
هناك..  الدائِر  العسكريِّ  الصراِع  في  بالقوِة  وإقحامنا  أوكرانيا(،  )حرب 
وهذه )المصيدُة( أو )الفُخ( الذي تنصُبه )واشنطن( لنا يقوُم على اتهاٍم 
فــي حرب  روســيــا(  )جــانــب  إلــى  أنها منحازٌة  المنطقِة على  لـــدوِل  بــاطــٍل 
ِة  أوكرانيا.. وقد الحظنا ذلك بوضوٍح كبير في تصريحاِت اإلدارِة األمريكيَّ
التي  )الديمقراطيين(  من  األمريكي  الكونجرس  أعضاء  بعض  وكذلك 
إلــى  بــاالنــحــيــاز  الخليج  دول  وبــقــيــَة  واإلمـــــارات  الــســعــوديــَة  فيها  اتــهــمــت 
بلس( خفض  )أوبــك  قــراِر منظمة  بعد  أوكرانيا  حــرب  في  روسيا  صالح 
ا ابتداء من نوفمبر المقبل، وقد ردت  إنتاج النفط مليوني برميل يومّيً
ِة الكاذبة،  الخارجيُة السعوديُة بقوٍة ووضوح على تلك االدعاءاِت األمريكيَّ
وتضامنت مــع الــســعــوديــة فــي ذلــك الــمــوقــِف كــلٌّ مــن اإلمــــارات والكويت 
أن  إال  كثيرة،  ٌة  ودوٌل عربيَّ الخليجي  التعاون  والبحرين ومصر ومجلس 
ة وتصريحاِت المسؤولين في البيت األبيض  َة األمريكيَّ الدعايَة اإلعاميَّ
والكونجرس األمريكي ظلت تصدع دماَغنا كل يوم باتهاِم دول المنطقة 
)أوبــك  قــرار  أوكرانيا، متخذة من  في حــرب  روسيا  إلــى جانب  باالنحياز 
أكثر  تــمــادت  بــل  الباطل،  االتــهــام  لذلك  ذريــعــة  اإلنــتــاج  بتخفيض  بلس( 
ودول  السعودية  تتخذها ضد  اقتصادية سوف  عقوباٍت  عن  في حديثها 

الخليج!
واآلن نأتي إلى السؤال الجوهري: لماذا أمريكا تصرُّ على مقولِة وزير 
اإلعام األلماني النازي إبان الحرب العالمية الثانية )جوبلز( الشهيرة: 
)اكذب.. اكذب.. اكذب.. حتى يصدقك الناس(؟! لماذا تصرُّ أمريكا على 

اتهام دول الخليج العربي باالنحياز إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا؟
أمريكا تفعل ذلك لكي تدفَع دوَل الخليج وحصرها في زاوية ضيقة 
مــن خـــال نعتها بــاالنــحــيــاز ضــد أوكــرانــيــا فــي الــحــرب! وســـوف تستمر 
تدفعنا  لكي  ذلك  تفعل  )واشنطن(  في  والسياسية  ُة  اإلعاميَّ الماكينُة 
دفــًعــا إلـــى إظــهــار حــســن الــنــيــة تــجــاه أوكــرانــيــا ومــســاعــدتــهــا مــالــيــا! من 
إلى  تهمَة االنحياز  أنفسنا  ننفي عن  أن  أردنا  إذا  الخليج  دول  ميزانيات 

روسيا!
لدول  )واشنطن(  نصبتها  التي  األمريكية  )المصيدة(  تكمن  وهنا 
باتهامات باطلة لكي تدفع عنها  المنطقة  ابتزاز حكومات  الخليج.. أي 
الفساد  فــي  الغارقة  )زيلينسكي(  حكومة  على  األمـــوال  بــإغــداق  التهمة 
المساعداُت  هذه  كانت  ســواء  كذلك،  الحرب  وأثناء  الحرب  قبل  المالي 
مساعدات  أو  اإلنسانية(  )المساعدات  ضمن  تدخل  الخليجية  المالية 

لتعمير أوكرانيا من مخلفات الحرب التي ال تزال تشتعل هناك!
هذه هي المصيدُة أو الفخ الذي تنصبه أمريكا لدول الخليج، ويجب 
أن نكون حذرين من هذه المصيدة األمريكية، ألن هذه المساعدات المالية 
الخليجية إذا ذهبت إلى حكومة )زيلينسكي( الفاسدة في أوكرانيا فإنها 
سوف يتم تقاسمها بين الطبقة السياسية وعائاتهم الثرية المقيمين 
إذا حدثت  الخليجية  المالية  الــمــســاعــدات  هــذه  مــن  وجـــزء  أوروبــــا،  فــي 

ــة على  ــيـ ــرانـ ســــوف تــصــرفــهــا الــحــكــومــة األوكـ
الــدفــاع  وأنظمة  والــصــواريــخ  األسلحة  شـــراء 
العسكرية  الــرادار  وأنظمة  والدبابات  الجوي 

من المصانع األمريكية والبريطانية واأللمانية والفرنسية! وهذا يعني 
بشكل غير مباشر توريطنا في حرب أوكرانيا.. وكما لو كنا نقوي الطرف 
يزعج  وهذا سوف  الروسي..  العسكري  الطرف  األوكراني ضد  العسكري 
وبـــدال مــن أن نكسب )مثلما هــو حــالــيــا( ثقة  الــكــرمــلــيــن..  فــي  الــســاســة 
سوف  فإننا  سلمي،  بشكل  الــنــزاع  لحل  الــدائــرة  المساعي  في  الطرفين 
نفقد هذه الثقة في الحياد اإليجابي بين الطرفين المتنازعين عسكريا 

هناك.
أوكــرانــيــا  لحكومة  نقدمها  الــتــي  المالية  الــمــســاعــدات  أن  ولنتذكر 
ألن  روسيا  جانب  إلى  باالنحياز  الباطلة  أمريكا  اتهامات  من  تبرئنا  لن 
ابــتــزازنــا  الــمــشــروخــة بقصد  فــي األســطــوانــة  )واشــنــطــن( ســـوف تستمر 
تشتري  لــن  الــفــاســدة  زيلينسكي  حــكــومــة  أن  كــمــا  بــاســتــمــرار،  الــســيــاســي 
وســيــارات  ــة  وأدويـ ضــمــادات  أو  بطانيات  أو  لألطفال  حليبا  بمساعداتنا 
إســـعـــاف، بــل ســـوف تــشــتــري بــهــا عــربــات عــســكــريــة وذخـــيـــرة حــيــة وقــنــابــل 

وطائرات مسيرة ودبابات وصواريخ أمريكية وأوروبية!
هذا هو الفخ األمريكي والمصيدة التي تريد )واشنطن( أن تورطنا 
فيه من خال تقديم الدعم والمساعدات لحكومة )زيلينسكي( الفاسدة 
فــي أوكـــرانـــيـــا.. وإذا كـــان لـــدى الــمــراقــبــيــن شـــٌك فــي وصـــول الــمــســاعــدات 
اإلنسانية عبر المنظمات التابعة لهيئة األمم المتحدة إلى محتاجيها 
حقا نظرا إلى اختراق هذه المنظمات من ِقبل عناصر موالية ألطراف 
صراع عسكري مثلما حدث في اليمن سنوات طويلة، حيث كانت تذهب 
هناك،  الحوثية  اإلرهــابــيــة  الجماعات  إلــى  اإلنسانية  المساعدات  هــذه 
والتي تبيعها بأسعار باهظة في السوق السوداء في اليمن، بل إن األمم 
المتحدة قــدمــت فــي ســنــوات الــحــرب هــنــاك ســيــارات دفــع ربــاعــيــة هدية 
لقيادات حوثية! ثم نصب عليها رشاشات حربية وصواريخ حوثية فيما 

بعد هناك واستخدامها كآليات حربية! ضد الحكومة الشرعية!
دائــرَة  فإن  أممية..  إنسانية  يــدوُر حول منظماٍت  الشُك  هذا  كان  إذا 
الخليجية  المالية  المساعداُت  وصلت  لو  فيما  بكثير  أكبَر  تكون  الشك 
إلى يد حكومة زيلينسكي األوكرانية التي قالت عنها الصحافة األمريكية 
ذاتها إنها فاسدة، وقالت أيضا إن 30 بالمائة فقط من األسلحة األمريكية 
الــســوداء  الــســوق  فــي  فتباع  بالمائة   70 أمــا  الــقــتــال،  إلــى جبهات  تــذهــب 
لصالح المافيا األوكرانية! وإن قناًة فضائية أمريكية وصفت )زيلينسكي( 
الــمــالــيــة األمريكية  الــمــســاعــداِت  لــم يعتبر  يــومــيــن ألنـــه  مــنــذ  بــالــمــهــرج 
األخيرة كافيًة ألوكرانيا! فهو ال يشبُع أبدا من تدفق األموال األمريكية 
واألوروبية على حكومته.. واآلن ينظُر بجشٍع أكبر وطمٍع نهم إلى األمواِل 

الخليجية أيضا!

�أمري�كا تط��ر تقني�ة لنق�ل �لطاقة ل�ش�لكيا

ن�شب تمثال �شاهق يخرج منه 24 راأ�شا 

في متنزه »�شنتر�ل بارك« بني�ي�رك
الــبــرونــز ويــخــرج منه 24  بــدأ تمثال شــاهــق االرتــفــاع مصنوع مــن 
رأسا، في جذب أنظار السكان المحليين والسائحين، بعد أن تم نصبه 
»صندوق  ويــرى  بنيويورك.  الشهير  بــارك«  »سنترال  متنزه  في  مؤخرا 
الفن العام«، المعني بالفن العام، أن التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ستة 
الهندية،  البريطانية   للفنانة  »أنسيستور«  اسم  يحمل  والــذي  أمتار، 
الفني،  العمل  أن  إلــى  ويشار  عالمية«.  ألم  »شخصية  هو  خير،  بارتي 
الذي يقف إلى حد ما على النقيض من التماثيل البرونزية الغربية 
هو  الــتــاريــخــيــة،  ــداث  ــ واألحـ الشخصيات  ذكـــرى  تخلد  الــتــي  الفخمة 
في  المولودة  خير  بارتي  للفنانة  اآلن«  حتى  طموحا  األكثر  »العمل 

لندن. 
جدير بالذكر أن »صندوق الفن العام« يضع عند المدخل الجنوبي 
من  اآلالف  عــشــرات  فيه  يمر  الــذي  بـــارك«،  »سنترال  لمتنزه  الشرقي 
ومن  أشــهــر.  بضعة  كــل  لفنان مختلف  جــديــدا  يــومــيــا، عما  ــراد  األفــ
»أنسيستور« حتى شهر أغسطس من  أن يستمر عرض تمثال  المقرر 

عام 2023.

ب���دء م�����ش��اب��ق��ة �خ��ت��ي��ار ط��ائ��ر 

�ل�����ع�����ام ف�����ي ن���ي����زي���ل���ن���د�
بدأ النيوزيلنديون في اختيار طائرهم المفضل، في إطار مسابقة 
ســنــويــة، ولــكــن تــم حــظــر مــشــاركــة الــطــائــر الـــذي فـــاز بــهــذه المسابقة 
مرتين. وتشهد مسابقة مؤسسة »فورست اند بيردز« )الغابة والطيور( 
زيــادة  بهدف  لديهم،  مفضلة  طيور  خمسة  ألفضل  الناخبين  اختيار 

الوعي تجاه التهديدات التي تواجه األنواع الحية في نيوزيلندا. 
ــذي فـــاز بالمسابقة  الــ كــاكــابــو،  الــبــبــغــاء  تـــم حــظــر مــشــاركــة  وقـــد 
الذيل  طويل  الخفاش  الماضي  العام  باللقب  والفائز  عامين،  خال 
)بيكابيكا-تو-روا( من المشاركة هذا العام. وقالت المديرة التنفيذية 
نيكوال توكي إن المؤسسة حددت 20 طائرا »ال يحظون باالهتمام« وهي 
الطيور غير المعروفة بصورة كبيرة في الباد، أما في أن يحصل أحد 
منها على اللقب. وتعد مسابقة اختيار طائر العام، التي يتم إجراؤها 
فــورســت  لمؤسسة  شــهــرة  األكــثــر  الــســنــويــة  الفعالية   ،2005 عـــام  مــنــذ 
ألــف شخص في   55 أكثر من  الماضي  العام  بــيــردز، حيث شــارك  انــد 
أكتوبر   30 في  التصويت  عملية  من  االنتهاء  المقرر  ومن  التصويت. 

الجاري، ويتم تكريم الطائر الفائز في اليوم التالي. 

�شر�ء  يريد  وي�شت  كانييه  �لر�ب  مغني 

�شبكة »بارلر« �لمحببة لدى �لمحافظين 

ويست  كانييه  األمــريــكــي  الـــراب  مغني  أعـــرب 
»بارلر«  شبكة  شــراء  في  رغبته  عن  االثنين  أمــس 
االجتماعية المحببة خصوصًا لدى المحافظين 
السابق  الــرئــيــس  وأنــصــار  المتحدة  الــواليــات  فــي 
نفسه  يسمي  الذي  المغني  وكتب  ترامب.  دونالد 
»في  االجتماعية:  الشبكة  نشرته  بــيــان  فــي  »يـــي« 
مثيرة  بأنها  المحافظة  اآلراء  فيه  توَصف  عالم 
للجدل، علينا أن نتأكد أن لدينا الحق في أن نعّبر 

عن أنفسنا بحرّية«. 
ُيتوقع  الــتــي  الصفقة  قيمة  عــن  ُيكشف  ولــم 
إنــجــازهــا خـــال الــربــع الـــرابـــع مــن 2022. وشــّكــل 
الماضية محور جدليات  األيام  كانييه ويست في 
كثيرة، وخصوصًا بعد ارتدائه قميصًا حمل شعارًا 
شّكلت  التي  مهمة«  السود  »حياة  عبارة  فيه  حــّور 
عامين،  قــبــل  للعنصرية  مناهضة  حــركــة  أســـاس 
ُوصفت  منشورات  وتويتر  إنستجرام  على  ولنشره 

بأنها معادية للسامية. 
وفرضت إنستجرام وتويتر قيودا على حساباته 
بعد هذه المنشورات التي تحدث فيها عن النفوذ 
الــمــفــتــرض لــلــيــهــود. وأكــــد الــمــديــر الــعــام لشبكة 
ثورية  بخطوة  يي  قام  »لقد  فارمر:  جــورج  »بارلر« 
في المجال اإلعامي على صعيد حرية التعبير، 
ولـــن يــخــشــى يـــومـــًا فـــي الــمــســتــقــبــل إرغـــامـــه على 
وأضــاف:  االجتماعية«.  الشبكات  مــن  االنسحاب 
المعتمد  الخطاب  تقدمه على  »أثبت يي مجددًا 

في وسائل اإلعام التقليدية«.

} تمثال »أنسيستور«.

} الببغاء كاكابو أبعد من المسابقة. 

} كانييه ويست.

ــي شـــركـــة »يــــــورو ويــنــجــز«  ــارون فـ ــيـ ــطـ ــرك الـ تــ
التابعة لشركة »لوفتهانزا« العمل في وقت مبكر 
إجـــراءات مهنية جــديــدة ضد  فــي  أمــس االثنين 
بالحصول  مطالبهم  أجــل  من  للضغط  الشركة 
ــة أكــبــر. وقـــال متحدث  عــلــى رواتــــب أفــضــل وراحــ
باسم نقابة الطيارين لوكالة األنباء األلمانية إن 
اإلضــراب بدأ كما هو مخطط له، حيث لم يكن 

هناك عرض جديد من شركة الطيران. 
أكثر  تسيير  يجري  أن  وينجز«  »يــورو  وتأمل 

أو ما يقارب  من 230 من بين 400 رحلة طيران 
ذلك كان من المقرر لها االنطاق أمس االثنين. 
تكون  أن  أيضا  تتوقع  إنها  وينجز«  »يــورو  وقالت 
قــــــادرة عــلــى الـــقـــيـــام بــأكــثــر مـــن نــصــف بــرنــامــج 
واألربــعــاء.  الثاثاء  ليومي  المجدولة  رحاتها 
أقل من  الثانية في  المرة  أن هذه هي  إلى  يشار 
أسبوعين التي يضرب فيها الطيارون عن العمل 
المنخفض  األلماني  الناقل  وينجز«،  »يــورو  في 

الكلفة المملوك لشركة »لوفتهانزا«.

} طائرة تستخدم في تجارب نقل الطاقة السلكيا.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16279/pdf/1-Supplime/16279.pdf?fixed518
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1312529
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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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ت�شلم ن�شخة من كتاب »الداعية واملفكر وامل�ؤرخ«.. امل�شري:

اإ�شهامات وطنية وب�شمة رائدة للراحل عبدالـله بن خالد

بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

رئي�س  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 

من  مكون  وفد  يرافقه  الوالدين،  لرعاية  خالد 

الإدارة العليا للمركز، اإذ اأهداه الإ�شدار اخلا�س 

باملغفور له باإذن اهلل تعاىل �شمو ال�شيخ عبداهلل 

بن خالد اآل خليفة طيب اهلل ثراه »الداعية واملفكر 

واملوؤرخ«، بح�شور الفريق الركن ذياب بن �شقر 

النعيمي رئي�س هيئة الأركان، اأم�س.

واأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على 

مبا  الكتاب  واإعداد  تاأليف  يف  املبذولة  اجلهود 

ا�شم  تخلد  وثرية  قّيمة  معلومات  من  يحتويه 

الزاخرة  و�شريته  الكبري  الراحل  �شمو  واأعمال 

ال�شرعية  املجالت  من  العديد  يف  بالإجنازات 

اخلريية  واخلدمات  وال�شيا�شية  والجتماعية 

ا  والإن�شانية مع حكام مملكة البحرين، خ�شو�شً

عي�شى  ال�شيخ  �شمو  الراحل  الأمري  حكم  فرتة 

بن �شلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، كما ا�شتذكر 

مناقب الفقيد وخدماته اجلليلة يف خدمة الوطن 

ال�شخ�شيات املهمة والبارزة كانت  اإحدى  كونه 

اململكة، كما �شيبقى  لإ�شهاماته ب�شمة رائدة يف 

ذكراه خالًدا يف ذاكرة الوطن.

يف  الرائدة  لالأعمال  تقديره  عن  واأعــرب 

تقدمها  التي  والإن�شانية  اخلريية  املجالت 

لرعاية  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز  موؤ�ش�شة 

واأعمال  ا�شم  تخلد  اأنها  ا  خ�شو�شً الوالدين، 

ال�شيخ عبداهلل  باإذن اهلل تعاىل �شمو  املغفور له 

كان  اإذ  ــراه،  ث اهلل  طيب  خليفة  اآل  خالد  بن 

والعطاء  والبذل  اخلريي  العمل  يف  منوذًجا 

القائمني  جهود  بجميع  م�شيًدا  النا�س،  وحب 

بكل  حتظى  فئة  خدمة  يف  املوؤ�ش�شة  على 

لهم  متمنًيا  والعرفان،  والتقدير  ــرتام  الح

التوفيق وال�شداد.

ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد �شعد 

الركن  واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير 

اآل خليفة م�شاعد رئي�س  را�شد  بن  ال�شيخ علي 

كبار  من  وعدد  الب�شرية،  للقوى  الأركان  هيئة 

�شباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام: تعزيز االرتقاء بالتعاون 

الع�شكري والتن�شيق مع ال�اليات املتحدة

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

دفاع البحرين، الفريق اأول مايكل كوريال 

والوفد  الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد 

الركن  الفريق  بح�شور  وذلك  املرافق، 

هيئة  رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب 

الأركان اأم�س.

وخالل اللقاء رّحب القائد العام لقوة 

املركزية  القيادة  بقائد  البحرين  دفاع 

الأمريكية والوفد املرافق، م�شيًدا بعالقات 

مملكة  بني  تربط  التي  الوثيقة  ال�شداقة 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  البحرين 

على  ومناء  تطور  من  ت�شهده  وما 

تعزيز  �شاأنها  من  والتي  كافة،  الأ�شعدة 

امل�شرتك،  والتن�شيق  بالتعاون  الرتقاء 

التن�شيق يف خمتلف  ا�شتمرار هذا  متمنًيا 

ال�شوؤون ل �شيما يف املجال الع�شكري، مبا 

ي�شب يف �شالح تطوير عالقات التعاون 

يف ال�شاأن الدفاعي بني البلدين ال�شديقني.

ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد 

�شعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء 

اآل  �شلمان  بن  حممد  ال�شيخ  طيار  الركن 

وعدد  الع�شكري،  التعاون  مدير  خليفة 

من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

وزير اخلارجية يت�شلم ن�شخة من اأوراق 

اعتماد �شفري �شلطنة ُعمان لدى البحرين

ا�شتقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن 

في�شل  الوزارة،  مبقر  اأم�س  الزياين،  را�شد 

�شلّم  الذي  البو�شعيدي  حمد  بن  حارب  بن 

�شفرًيا  اعتماده  اأوراق  من  ن�شخة  الوزير 

ل�شلطنة ُعمان املعني لدى مملكة البحرين.

اخلارجية  وزير  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل 

الأخوية  للعالقات  املتميز  بامل�شتوى 

البحرين  مملكة  بني  القائمة  الرا�شخة 

حر�س  موؤكًدا  ال�شقيقة،  ُعمان  و�شلطنة 

التعاون  لتعزيز  البحرين  مملكة  وتطلع 

م�شتويات  نحو  قدًما  به  وامل�شي  الثنائي 

والأهداف  امل�شالح  يحقق  مبا  اأرحب 

ال�شقيقني  وال�شعبني  للبلدين  امل�شرتكة 

متمنًيا  واخلري،  بالنفع  عليهما  ويعود 

مهامه  يف  والنجاح  التوفيق  كل  لل�شفري 

الدبلوما�شية.

املعنّي  ُعمان  �شلطنة  �شفري  اأكد  بدوره، 

حر�س بالده على تعزيز العالقات الأخوية 

البحرين،  مبملكة  جتمعها  التي  التاريخية 

معرًبا عن اعتزازه مبا ت�شهده تلك العالقات 

من تطور ومناء يف �شتى املجالت، متمنًيا 

للمملكة دوام التقدم والزدهار. 

عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  اللقاء  ح�شر 

اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية  اأحمد  بن 

�شهاب  و�شالح حممد  ال�شيا�شية،  لل�شوؤون 

عبدالعزيز  وال�شفري  املرا�شم،  قطاع  رئي�س 

جمل�س  �شوؤون  قطاع  رئي�س  العيد  حممد 

التعاون بوزارة اخلارجية.

ال�شفري ال�شع�دي لدى القاهرة 

ُيقيم حفل وداع ل�شفري البحرين

مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفرًيا ململكة البحرين لدى جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة، 

العربية  م�شر  جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  اجلودر  حممد  ه�شام  ال�شفري  ح�شر 

ال�شقيقة حفل الوداع الذي اأقامه له اأ�شامة نقلي �شفري اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

لدى جمهورية م�شر العربية.

وبهذه املنا�شبة، اأعرب ال�شفري ه�شام اجلودر عن �شكره وتقديره لل�شفري ال�شعودي على 

هذه اللفتة التي تعرب عن عمق العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني.

لدى  املعتمدون  العربية  الدول  و�شفراء  التعاون  جمل�س  دول  �شفراء  احلفل  ح�شر 

جمهورية م�شر العربية.

مركز عي�شى الثقايف ي�شارك يف احتفال ال�ثيقة العربية بالقاهـرة

خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  الدكتور  �شارك 

املدير  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

التنفيذي ملركز عي�شى الثقايف يف احتفال »يوم 

جامعة  مقر  يف  اأقيم  الذي  العربية«  الوثيقة 

الدول العربية يف العا�شمة امل�شرية القاهرة.

ل�شاحب  مبقولة  احلفل  يف  كلمته  ا�شتهل 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

»اإذا كانت احل�شارة هي  املعظم، مفادها  البالد 

ابنة التاريخ فاإن التاريخ هو �شجل احل�شارة، 

وكاتبها، وديوانها«، والتي دونها جاللته عندما 

كان ولًيا للعهد يف افتتاحية اأول عدد من جملة 

مركز  ي�شدرها  التي   1982 عام  »الوثيقة« 

الوثائق التاريخية.

اأثرها  املقولة  لهذه  كانت  »لقد  واأ�شاف: 

الكبري يف و�شع التاريخ �شمن اعتبارات احلياة 

ا  خ�شو�شً البحرين،  يف  والجتماعية  الثقافية 

ململكة  تاريخي  امتداد  عن  نتحدث  ونحن 

مبيًنا  عام«،   5000 من  لأكرث  يعود  البحرين 

البحرين لعبت دوًرا  التاريخية يف  الوثيقة  اأن 

حمورًيا يف حل الق�شايا ال�شائكة حملًيا وعاملًيا، 

احلقائق  اإثبات  يف  قوتها  للوثيقة  يعطي  ما 

ور�شم م�شتقبل الدول والأمم الإن�شانية.

ال  خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  الدكتور  واأكد 

احل�شارات  ربط  يف  »التاأريخ«  اأهمية  خليفة 

اإن�شانية  وظيفة  بو�شفه  الفجوات،  وجت�شري 

ي�شهد  الذي  احلا�شر  ع�شرنا  يف  �شرورية 

الهادف  والتدلي�س  التزييف  من  �شائكة  موجة 

ال�شعوب  بني  الفنت  واإثارة  والدول  الأمم  لهدم 

واملجتمعات.

العربية  املوؤ�ش�شات  دعا  كلمته،  ختام  ويف 

اإىل  التاريخية  والأر�شفة  بالتوثيق  املعنية 

الوثائق  وحماية  اأمن  ت�شريعات  مراجعة 

يف  التقني  التطور  اىل  بالنظر  التاريخية 

و�شائل الإعالم والت�شالت التي غريت اأ�شاليب 

التزييف التاريخي واملعلوماتي.

التكاتف  اإىل  العرب  املوؤرخني  دعا  كما 

واحلفاظ على اأمانة التدوين والتوثيق، م�شرًيا 

اإىل اأن الوثيقة �شاهدة ع�شرها واملوؤرخ حار�شها 

مبا ينفع النا�س للخري وازدهار الأوطان.

»متكني« و»BIBF« يفتتحان باب ا�شتقبال

 الطلبات لربنامج تدريب رواد االأعمال على االإدارة املالية
»متكني«  العمل  �شندوق  اأعلن 

الطلبات  ا�شتقبال  باب  فتح 

مالية«  »اإدارة  التدريبي  للربنامج 

الدعم  تقدمي  ي�شتهدف  الذي 

الأعمال  رواد  وتاأهيل  لتدريب 

الإدارة  على  البحرين  مملكة  يف 

املالية بال�شراكة مع معهد البحرين 

واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات 

الإعالن  خلفية  على  وذلك   ،BIBF
عن هذا الربنامج يف وقت �شابق هذا 

العام من اأجل تزويد رواد الأعمال 

يف البحرين بدورة تدريبية �شاملة 

وتطوير  لأعمالهم  املالية  لالإدارة 

اخلطط الإ�شرتاتيجية اأكرث فعالية 

وكفاءة.

متا�شًيا  املبادرة  هذه  وتاأتي   

ريادة  بت�شجيع  متكني  التزام  مع 

الرواد  وتزويد  اململكة  يف  الأعمال 

ي�شاعدهم  الذي  والدعم  بالأدوات 

لتنمية اأعمالهم وتعزيز اإنتاجيتهم 

�شيقدم  اإذ  ال�شتدامة.  وحتقيق 

متكني  تدعمه  الذي  الربنامج  هذا 

التدريب املخت�س على  للم�شاركني 

يد نخبة من اخلرباء ورواد الأعمال 

الأعمال،  ريادة  مثل  جمالت،  يف 

وحوكمة  والتدقيق،  والتمويل 

ال�شركات النا�شئة، واإدارة املخاطر، 

وتطوير الأعمال. اإ�شافة اإىل فر�س 

اأ�ش�س  لتطبيق  والتوجيه  الر�شاد 

�شركاتهم  على  املالية  الدارة 

النا�شئة.

وميكن لرواد الأعمال واأ�شحاب 

ال�شغر  متناهية  امل�شاريع 

القائمة  واملتو�شطة  وال�شغرية 

التجارية  ال�شجالت  واأ�شحاب 

عن  يبحثون  ممن  الفرتا�شية 

فر�س تدريبية متخ�ش�شة لتطوير 

الإدارة  يف  ومعارفهم  مهاراتهم 

وال�شوؤون املالية تقدمي طلباتهم يف 

 ،2022 اأكتوبر   24 اأق�شاه  موعد 

وذلك على الرابط الآتي:
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financial-training-for-

  /entrepreneurs
تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  يذكر 

تفعيل  يف  متكني  جهود  من  جزءا 

التي  واملبادرات  ال�شراكات 

ال�شاملة  التحول  خطة  ت�شمنتها 

التي اأطلقتها مطلع هذا العام بهدف 

القت�شادي والفر�س  النمو  تعزيز 

يتما�شى  للبحرينيني، مبا  النوعية 

وخطة  الوطنية  الأولويات  مع 

ت�شمنت  التي  القت�شادي  التعايف 

رئي�ًشا  برناجًما   16 عن  الإعالن 

بهدف  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  لدعم 

على  اأكرب  اأثر  اإحداث  من  متكينهم 

القت�شاد الوطني.

فريق طالبي من جامعة البحرين يتاأهل

 للت�شفيات النهائية يف م�شابقة حتدي »م�شاري«
جامعة  من  طالبي  فريق  تاأهل 

م�شابقة  يف  النهائية  للت�شفيات  البحرين 

ال�شبابي  املنتدى  �شمن  »م�شاري«،  حتدي 

وزارة  رعاية  حتت  اأقيم  الذي  للحوكمة 

مع  بال�شراكة  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

مبادرة بريل »ال�شارقة«. 

فعاليات  يف  اجلامعة  فريق  و�شارك 

املوافق  والثالثاء  الثنني  يومي  املنتدى 

10-11 اأكتوبر 2022 يف فندق ويندهام 

للت�شفيات  اإعدادهم  مت  اإذ  باملنامة،  جراند 

النهائية يف م�شابقة حتدي »م�شاري«، التي 

للفرق  معرفًيا  واإثراًء  حقيقًيا،  حتدًيا  ُتعد 

حالة  درا�شة  تقدميهم  من خالل  امل�شاركة، 

خمتارة  �شركات  حوكمة  ممار�شات  حول 

العربية  والإمارات  البحرين  مملكة  من 

املتحدة. 

اإدارة  بكلية  امل�شاعدة  الأ�شتاذة  وقامت 

ماجي�شتري  لربنامج  واملن�شقة  الأعمال 

العلوم يف املوارد الب�شرية الدكتورة جنالء 

متنوع  فريق  برت�شيح  الد�شوقي  فتحي 

خم�شة  من  مكون  امل�شابقة،  يف  للم�شاركة 

اأع�شاء من طلبة برنامج ماج�شتري العلوم 

يف املوارد الب�شرية، وبرنامج بكالوريو�س 

اإدارة الأعمال. 
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ا�ستمالك عّدة عقارات للمنفعة لغر�س التطوير العمراين.. جمل�س الوزراء:

املوافقة على اإ�سدار وزارة الداخلية لإجراءات اإلغاء تاأ�سرية العمل املرنة

راأ�س ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

الجتماع  التحتية  البنية  ووزير 

ملجل�س  الأ�شبوعي  العتيادي 

بق�شر  اأم�س  عقد  الذي  الوزراء، 

الق�شيبية.

الوزراء  جمل�س  تابع  وقد 

تنفيذ الأوامر ال�شادرة عن �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء ب�شاأن اإلغاء ت�شريح العمل 

املرن، اإذ وافق املجل�س على م�شروع 

الداخلية  وزير  عن  ي�شدر  قرار 

يت�شمن عدًدا من الإجراءات تنفيًذا 

لأمر �شموه.

بعدها اأكد جمل�س الوزراء على 

ال�شعودية  العربية  اململكة  دور 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 

العربية  اململكة  ملك  �شعود 

وبدعم  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 

بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

القت�شاد  ا�شتقرار  تعزيز  يف 

لالأمن  اأ�شا�شية  ركيزة  العاملي 

والعامل،  املنطقة  يف  وال�شتقرار 

والقت�شادي  ال�شيا�شي  ودورها 

عربًيا  الرائدة  ومكانتها  الكبري، 

املجل�س  م�شيًدا  وعاملًيا،  واإ�شالمًيا 

الذي  باخلطاب  ال�شدد  هذا  يف 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  وجهه 

من  الثالثة  ال�شنة  اأعمال  يف 

ال�شورى  ملجل�س  الثامنة  الدورة 

منطلقات  حدد  الذي  ال�شعودي، 

التنمية امل�شتقبلية باململكة العربية 

يف  وجهودها  ال�شقيقة  ال�شعودية 

احلفاظ على ال�شتقرار القت�شادي 

الريادي  دورها  وتكري�س  العاملي 

امل�شتدام كو�شيط لل�شالم.

بعد ذلك قرر املجل�س ما يلي:

املذكرات  على  املوافقة  اأولً: 

الآتية:

املوا�شالت  وزير  مذكرة   .1

على  املوافقة  ب�شاأن  والت�شالت 

تويل مملكة البحرين رئا�شة جمل�س 

منظمة التعاون الرقمي يف الدورة 

القادمة للمنظمة ملدة عام واحد.

�شوؤون  وزير  مذكرة   .2

ا�شتمالك  حول  والزراعة  البلديات 

العامة  للمنفعة  العقارات  من  عدد 

لتوفري امل�شاحات الالزمة للتطوير 

العمراين.

ثم اأخذ املجل�س علًما من خالل 

من  املرفوعة  الوزارية  التقارير 

الوزراء ب�شاأن امل�شاركة يف موؤمتر 

امل�شتدام  »التعليم  الثالث  ركائز 

يف  وامل�شاركة  امل�شتقبل«،  هو 

ملوؤمتر  ال�شاد�شة  القمة  موؤمتر 

يف  الثقة  بناء  وتدابري  التفاعل 

يف  وامل�شاركة  )�شيكا(،  اآ�شيا 

ملجموعة  ال�شنوية  الجتماعات 

النقد  و�شندوق  الدويل  البنك 

موؤمتر  يف  وامل�شاركة  الدويل، 

 ،)PP22( املفو�شني  املندوبني 

قام  التي  الر�شمية  والزيارة 

القانونية  ال�شوؤون  وزير  بها 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل 

اأعمال  يف  وامل�شاركة  ال�شقيقة، 

اخلرباء  للجنة  الدوري  الجتماع 

ال�شرتاتيجية  ال�شت�شارية 

ال�شحة  التابعة ملنظمة   )SAGE(

اأعمال  يف  امل�شاركة  و  العاملية، 

الدورة 69 للجنة الإقليمية ملنظمة 

املتو�شط،  ل�شرق  العاملية  ال�شحة 

وال�شوؤون  العدل  وزير  ولقاء 

العدل  بوزير  والأوقاف  الإ�شالمية 

للق�شاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 

لوزراء   )32( الجتماع  ونتائج 

العدل بدول جمل�س التعاون لدول 

العربية. اخلليج 

انطالق الدورة الثالثة جلائزة الأمري

الراحل خليفة بن �سلمان اآل خليفة القراآنية

برعاية كرمية من �شمو ال�شيخة لولوة 

اآل خليفة الرئي�شة  بنت خليفة بن �شلمان 

الفخرية جلمعية النور للرب، تنظم جمعية 

النور للرب الدورة الثالثة جلائزة �شاحب 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة القراآنية.

نظًرا  اأنه  املنظمة  اللجنة  اأعلنت  اإذ 

للنجاح الكبري الذي حظيت به اجلائزة يف 

الدورتني الأوىل والثانية، وتلبية لرغبات 

الكثريين يف امل�شاركة الفاعلة يف اجلائزة، 

فقد مت الإعالن عن انطالق الدورة الثالثة 

واملت�شابقات،  للمت�شابقني  جديدة  حلة  يف 

لالأطفال  خا�س  فرع  باإ�شافة  وذلك 

مب�شمى: فرع براعم القراآن، لت�شبح فروع 

ح�شب  والإناث  الذكور  للجن�شني  اجلائزة 

الآتي:

الفرع الأول: حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

النا�س(  �شورة  اإىل  البقرة  �شورة  )من 

العمر: مفتوح وللبحرينيني واملقيمني.

اأجزاء )من  الفرع الثاين: حفظ ع�شرة 

�شورة العنكبوت اإىل �شورة النا�س( العمر: 

مفتوح وللبحرينيني فقط.

القراآن )من  ُع�شر  الثالث: حفظ  الفرع 

النا�س( العمر:  اإىل �شورة  �شورة املجادلة 

حتى 15 �شنة، وللبحرينيني فقط.

القراآن  براعم  فرع  الرابع  الفرع 

�شنوات،   10 حتى  العمر:  عم(  )جزء 

وللبحرينيني فقط.

ال�شوت  ح�شن  اخلام�س:  الفرع 

اأ�شهر  بالتجويد حماكًيا  )تالوة  واملحاكاة 

مفتوح  العمر:  الإ�شالمي(  العامل  قراء 

وللبحرينيني واملقيمني.

وقد بداأت اللجنة املنظمة يف ا�شتقبال 

الرابط  خالل  من  املت�شابقني  ت�شجيل 

وفًقا  باجلائزة  اخلا�س  الإلكرتوين 

العلم  مع  و�شروطها،  امل�شابقة  لفروع 

 30 يف  الت�شجيل  باب  يغلق  �شوف  باأنه 

نوفمرب 2022، اإذ �شيتم اإجراء الت�شفيات 

يف  واملت�شابقات  للمت�شابقني  الأولية 

القادم  يناير  �شهر  من  الأخري  الأ�شبوع 

يف  للمت�شابقني  فعلي  بح�شور   2023

قاعة �شتخ�ش�س لهذا الغر�س يف جمعية 

اإجراء الت�شفيات  اأن يتم  النور للرب، على 

مت�شابقني  ع�شرة  اأف�شل  على  النهائية 

متاأهلني يف كل فرع من فروع امل�شابقة يف 

املبارك  رم�شان  �شهر  من  الثاين  الأ�شبوع 

وذلك وفًقا للجدول الزمني للجائزة.

اأهل  دعم  زيادة  يف  كرمية  وبرغبة 

املنظمة  اللجنة  اأعلنت  فقد  الكرمي،  القراآن 

�شمو  من  ومباركة  وبتوجيه  للجائزة 

ال  �شلمان  بن  بنت خليفة  لولوة  ال�شيخة 

خليفة عن تنظيم م�شابقة قراآنية خليجية 

�شاحب  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  با�شم 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

�شمو  من  كرمية  برعاية  وذلك  خليفة، 

اآل  �شلمان  بن  بنت خليفة  لولوة  ال�شيخة 

النور  جلمعية  الفخرية  الرئي�شة  خليفة 

من  واملجودين  للحفاظ  ت�شجيًعا  للرب؛ 

خارج البحرين، اإذ يجرى العمل والرتتيب 

بالتن�شيق  اخلليجية  اجلائزة  اإطالق  على 

مع اجلهات الر�شمية.

�شاحب  جائزة  اأن  بالذكر  اجلدير 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الأوىل  دورتها  يف  اأقيمت  القراآنية  خليفة 

كورونا  جائحة  فرتة  خالل  والثانية 

وفًقا  وذلك  التيمز،  برنامج  تقنية  عرب 

لالإجراءات ال�شادرة من اجلهات الر�شمية.

الأمري الراحل خليفة بن �سلمان 

وزير املالية يبحث تعزيز التعاون مع ال�سفري الأردين

الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  اأكد 

عمق  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ 

الرا�شخة  الأخوية  والروابط  العالقات 

الأردنية  واململكة  البحرين  مملكة  بني 

تطور  من  ت�شهده  وما  ال�شقيقة  الها�شمية 

ما  بف�شل  كافة،  الأ�شعدة  على  ومنو 

حتظى به من رعاية واهتمام من ح�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

�شاحب  واأخيه  املعظم  البالد  ملك  خليفة 

احل�شني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة 

ال�شقيقة.  الها�شمية  الأردنية  اململكة  ملك 

اململكة  �شفري  ا�شتقباله  لدى  ذلك  جاء 

مملكة  لدى  ال�شقيقة  الها�شمية  الأردنية 

العدوان.  وريكات  �شالح  رامي  البحرين 

معه  وا�شتعر�س  بال�شفري  رّحب  اإذ 

تربط  التي  الوطيدة  الأخوية  العالقات 

الأردنية  واململكة  البحرين  مملكة  بني 

من  اإليه  ت�شتند  وما  ال�شقيقة،  الها�شمية 

والتن�شيق  التعاون  يف  را�شخة  اأ�ش�س 

امل�شرتك واحلر�س املتبادل على موا�شلة 

اأرحب مبا  اآفاق  بها نحو  والدفع  تنميتها 

بني  امل�شرتكة  والأهداف  التطلعات  يلّبي 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

�ُشبل  بحث  اللقاء  خالل  جرى  كما 

تعزيز اأوجه التعاون والعمل امل�شرتك يف 

املجالت املالية والقت�شادية بني البلدين، 

ذات  املوا�شيع  من  عدد  وا�شتعرا�س 

الهتمام امل�شرتك.

اأ�سادت بدور املجل�س يف الرتقاء بالربامج ال�سحية والتوعوية

وزيرة ال�سحة ت�ستقبل مدير عام جمل�س ال�سحة اخلليجي

بنت  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

ال�شحة  ال�شيد جواد ح�شن وزيرة 

ي�شطلع  الذي  املهم  الدور  على 

جمل�س  لدول  ال�شحة  جمل�س  به 

التعاون لدول اخلليج العربية يف 

ال�شحي  والتكامل  التن�شيق  تعزيز 

اخلليجي، م�شيدًة بامل�شتوى املتقدم 

ال�شحي  التعاون  اإليه  و�شل  الذي 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني 

اخلليج العربية ال�شقيقة.

جاء ذلك خالل لقائها، مبكتبها 

بن  �شليمان  ال�شحة،  وزارة  يف 

�شالح الدخيل املدير العام ملجل�س 

التعاون  جمل�س  لدول  ال�شحة 

اأ�شادت  اإذ   العربية،  لدول اخلليج 

جمل�س  عمل  تطوير  يف  بجهوده 

عن  معربًة  اخلليجي،  ال�شحة 

القائمني على  متنياتها له وجلميع 

املجل�س مبزيد من التوفيق وال�شداد 

املن�شودة  الأهداف  حتقيق  يف 

والتطلعات املرجوة.

ا�شتعرا�س  مت  اللقاء،  وخالل 

اخلام�س  الجتماع  اأعمال  جدول 

ال�شحة  وزراء  ملجل�س  والثمانني 

لدول جمل�س التعاون، وا�شتعرا�س 

عدد من الربامج اخلليجية امل�شرتكة 

ال�شحة  جمل�س  خطة  وحماور 

الأ�شا�شية  ومرتكزاتها  اخلليجي 

والتطوير  الوقاية  لربامج 

عالوة  ال�شحي،  والدعم  والتوعية 

املتعلقة  املو�شوعات  من  عدد  على 

اخلليجي  ال�شحة  جمل�س  باأهداف 

وموؤ�شرات  املقبلة،  املرحلة  يف 

واملبادرات  الربامج  بع�س  عمل 

املدير  وثمن  امل�شرتكة.  ال�شحية 

العام ملجل�س ال�شحة لدول جمل�س 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

الدور الذي تقوم به وزارة ال�شحة 

العديد  دعم  يف  البحرين  مبملكة 

ال�شحية  والربامج  احلمالت  من 

وعقد  والتدريبية  التوعوية 

العلمية  املوؤمترات  وا�شت�شافة 

وتبادل اخلربات واإعداد الدرا�شات 

دورها  اإىل  لفًتا  املهمة،  البحثية 

التعاون ال�شحي  الكبري يف تدعيم 

اآفاق  اإىل  به  والدفع  اخلليجي 

وزيرة  الدخيل  هناأ  كما  اأرحب. 

قبل  من  تكرميها  ال�شحة مبنا�شبة 

ختام  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة 

ال�شت�شارية  اخلرباء  جلنة  اأعمال 

التابعة للمنظمة، اإذ يوؤكد جهودها 

التطعيمات  جمال  يف  املتميزة 

خمتلف  يف  الوا�شحة  واإ�شهاماتها 

املجالت الطبية.

البحرين تعرب عن تعاطفها مع نيجرييا 

اإثر الفي�سانات التي اجتاحت اأرا�سيها

حلكومة  البحرين  مملكة  وموا�شاة  تعازي  خال�س  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

التي اجتاحت  الفي�شانات  ال�شديقة يف �شحايا  و�شعب جمهورية نيجرييا الحتادية 

اأرا�شيها، ما اأودى بحياة مئات الأ�شخا�س وتدمري الآلف من املنازل، موؤكدة تعاطف 

اململكة مع جمهورية نيجرييا الحتادية و�شعبها ال�شديق يف هذه الكارثة املوؤملة.

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل توؤكد تعزير التعاون مع الفلبني

ا�شتقبلت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة الأمني العام 

اآن  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س 

جالندوؤن لوي�س القائم باأعمال ال�شفري الفلبيني لدى مملكة البحرين.

باأعمال  بالقائم  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  رحبت  اللقاء،  وخالل 

والتاريخية  الثنائية  العالقات  عمق  موؤكدًة  البحرين،  لدى  الفلبينية  ال�شفارة 

البلدين ما�شية  بني البحرين والفلبني يف خمتلف املجالت، واأن العالقات بني 

قدًما مبزيد من التطور والنماء. وا�شتعر�شت خالل اللقاء جملة من املو�شوعات 

والطلبة  العايل  التعليم  التعاون يف جمال  تعزيز  اأهمية  موؤكدًة  العالقة،  ذات 

اجلامعيني مع جمهورية الفلبني ال�شديقة.

التعليم  ملجل�س  العام  لالأمني  وامتنانها  �شكرها  عن عظيم  لوي�س  واأعربت 

العايل على ح�شن ال�شتقبال، واجلهود املبذولة للمجل�س لتعزيز اوا�شر التعاون 

بني البلدين يف القطاعات ذات العالقة.

ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12246/PDF/INAF_20221018004516433.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/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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»ن�شيج« ترعى ال�شباق اخلريي للتوعية

 ب�شرطان الثدي يف »كنال فيو« بجزيرة دملونيا

تعزيز  يف  ا�سرتاتيجيتها  مع  ان�سجاًما 

املجتمع  وخدمة  الجتماعية  امل�س�ؤولية 

املحلي، اأعلنت �سركة ن�سيج، اإحدى ال�سركات 

مبملكة  العقاري  التط�ير  يف  الرائدة 

ال�ردية  للم�سرية  رعايتها  عن  البحرين، 

والتي  الثدي،  ب�سرطان  للت�عية  ال�سن�ية 

اأقيمت م�ساء ي�م ال�سبت امل�افق 15 اأكت�بر 

2022 يف م�قع م�سروع »كنال في�« الكائن 

بجزيرة دمل�نيا، وذلك بالتعاون مع جمم�عة 

»Lettuce Run« الن�سائية.

ممثل�  الت�ع�ي  احلدث  هذا  يف  و�سارك 

والفعاليات  الرعاة  من  وعدد  ن�سيج  �سركة 

واجلمعيات  املدين  املجتمع  اأفراد  من  املحلية 

الأهلية وجمتمع الأعمال وعدد من امل�اطنني 

متام  يف  الفعالية  انطلقت  وقد  واملقيمني. 

ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء يف ال�اجهة البحرية 

مل�سروع كنال في�، حيث �سار جميع امل�ساركني 

واملنظمني واجلهات الراعية كجزء من دعمهم 

الت�عية  لزيادة  وذلك  النبيل،  الهدف  لهذا 

خماطره  على  والتعّرف  الثدي  ب�سرطان 

املبكر  الك�سف  و�سرورة  منه  ال�قاية  و�سبل 

اجله�د  لدعم  عينية  مبالغ  جمع  مع  عنه، 

الثدي.  ب�سرطان  للت�عية  الهادفة  املجتمعية 

و�سيخ�س�ص ريع الفعالية جلمعية البحرين 

 .»Think Pink Bahrain« ل�سرطان الثدي

احلمادي  اأحمد  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 

فخ�رون  »نحن  ن�سيج:  �سركة  عام  مدير 

ال�سحية  الفعالية  لهذه  الثانية  برعايتنا 

املهمة، والتي ترتجم مدى حر�سنا على دعم 

املجتمع املحلي يف قطاعات مهمة مثل قطاع 

القطاعات  من  وغريها  ال�سحية  الرعاية 

الجتماعية  امل�س�ؤولية  لتعزيز  احلي�ية 

بني  املجتمعي  التكافل  مب�ست�ى  والرتقاء 

الذي  واملجتمع  اخلا�ص  القطاع  م�ؤ�س�سات 

تعمل فيه«.

اأحمد احلمادي

»كاف الإن�شانية« حت�شل على املركز

الثاين بجائزة عبداهلل كانو لالإعالم التطوعي 

ففي اإطار تفعيل مبداأ امل�ساركة املجتمعية 

�ساركت »كاف الإن�سانية« بجمعية الإ�سالح 

ال�سن�ية  امل�سابقة  فاعليات  �سمن  م�ؤخًرا 

البحرين  جمعية  نظمتها  التي  الأوىل 

علي  بن  عبداهلل  »جائزة  با�سم  اخلريية 

بدعم  واخلريي«  التط�عي  لالإعالم  كان� 

كان�.  اأحمد  بن  ف�زي  ال�جيه  من  �سخي 

املركز  على  الإن�سانية«  »كاف  ح�سلت  وقد 

الثاين يف الفرع الأول من امل�سابقة واخلا�ص 

اإلكرتونية  اإعالمية  من�سة  اأف�سل  بجائزة 

تدعم العمل اخلريي والتط�عي.

الأوىل  الن�سخة  هذه  اأن  بالذكر  جدير 

فرعني،  تت�سمن  ال�سن�ية  اجلائزة  من 

رقمية  اإعالمية  من�سة  اأف�سل  جائزة  الأول 

الكرتونية تدعم العمل اخلريي والتط�عي، 

والثاين اأف�سل م�سروع اإعالمي ورقي يدعم 

العمل اخلريي والتط�عي. وتهدف امل�سابقة 

واخلريي  ال�طني  العمل  لرم�ز  ال�فاء  اإىل 

له  املغف�ر  جه�د  وتقدير  البحرين  مبملكة 

باإذن اهلل تعاىل عبداهلل بن علي كان� رحمه 

اهلل يف هذا املجال، بالإ�سافة اإىل التاأكيد على 

الدور الإعالمي يف ن�سر ثقافة العمل اخلريي 

يف  امل�ساركة  على  والتحفيز  والتط�عي، 

اإىل  اجلائزة  تهدف  كما  جمالته،  �ستى 

العمل  تط�ير  يف  والأفراد  امل�ؤ�س�سات  دعم 

اخلريي والتط�عي. 

جلائزة  اخلتامي  احلفل  هام�ص  وعلى 

التط�عي  لالإعالم  كان�  علي  بن  عبداهلل 

الدكت�ر عبداللطيف  ال�سيخ  واخلريي تقدم 

الإ�سالح  جمعية  رئي�ص  ال�سيخ  اأحمد  بن 

كان�  اآل  لعائلة  والتقدير  ال�سكر  بخال�ص 

يف  واملت�ا�سل  املقدر  جهدها  على  الكرمية 

والذي  اخلريي  العمل  جمالت  خمتلف 

ت�ساهم من خالله يف دعم الأ�سر البحرينية 

املتعــففة وحمدودي الدخل وتغطية جانب 

اأ�ساد  كما  اإليهم،  املقدم  املايل  الدعم  من 

عائلة  ت�ليه  الذي  الكبري  بالدعم  ال�سيــخ 

كانــ� مل�ؤ�س�سات العمل الإن�ساين واخلريي 

من  مهمة  �سريحة  دعم  فــي  البحرينية 

�سرائح املجتمع.

طريان اخلليج حتتفل بالذكرى الأربعني لتد�شني خطها اإىل اأثينا
احتفلت طريان اخلليج -الناقلة ال�طنية ململكة 

البحرين والطريان الأكرث تط�ًرا يف العامل- م�ؤخًرا 

املبا�سرة  رحالتها  بدء  على  عاًما  اأربعني  مبرور 

وذلك  الهيلينية،  واجلمه�رية  البحرين  مملكة  بني 

بتنظيم مطار اأثينا الدويل لحتفالية بهذه املنا�سبة 

الناقلة. الحتفالية ت�سمنت  بالتعاون مع  اأثينا  يف 

فيها مع  تفاعل�ا  والإعالم  ال�سحافة  ملمثلي  فعالية 

اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�ص  باأعمال  القائم 

التنفيذية  الإدارة  واأع�ساء  العل�ي  وليد  القبطان 

اآخر  ح�ل  الدويل  اأثينا  مطار  وم�س�ؤويل  للناقلة 

امل�ستجدات للجهتني.

املنا�سبة  بهذه  العل�ي  القبطان  �سرح  وقد 

بعالقات  والي�نان  البحرين  مملكة  »تتمتع  قائالً: 

اأثينا  خط  اخلليج  طريان  وتثمن  ق�ية،  جتارية 

الذي يربط بني البلدين وي�ؤمن نقل ال�سياح اإىل كال 

ال�جهتني. لقد انتهت للت� رحالتنا امل��سمية اإىل كل 

من ميك�ن��ص و�سانت�ريني«.

»تربط  بق�له:  باراكي�ص  د.  عّقب  جانبه،  من 

الـ40  مدى  على  بالي�نان  العامل  اخلليج  طريان 

عاًما املا�سية، وهي ت�سرّي رحالتها منذ العام 2001 

فينيزيل��ص،  الفثريي��ص  الدويل  اأثينا  مطار  من 

حيث كانت طريان اخلليج ولزالت اأحد اأكرث �سركاء 

الطريان اأهمية لدينا لإ�سهاماتها امللح�ظة يف ربط 

مطارنا ومدينة اأثينا«.

»ال�سحة  بعن�ان  ت�ع�ية  حما�سرة  للق�ساء  الأعلى  للمجل�ص  العامة  الأمانة  نظمت 

واإر�ساد  عالج  اأخ�سائي  كابلي  ناجي  دانية  الدكت�رة  قدمتها  العمل«،  بيئة  يف  النف�سية 

نف�سي اإكلينيكي مبركز دانة للتاأهيل، وذلك تزامًنا مع الي�م الدويل لل�سحة النف�سية.

تناولت املحا�سرة الت�عية باأهمية ال�سحة النف�سية ومدى تاأثريها ب�سكل مبا�سر على 

ج�دة احلياة وال�سع�ر بالر�سى عن النف�ص، وبالأخ�ص يف بيئة العمل واأهميتها يف تك�ين 

التعريف  املحا�سرة  وت�سمنت  الإنتاجية.  والكفاءة  النم�  لتحقيق  اإيجابية  �سحية  بيئة 

والإر�سادات  الن�سائح  من  تقدمي جمم�عة  مع  العمل،  ببيئة  وعالقتها  النف�سية  بال�سحة 

للح�س�ر والتي تهدف اإىل املحافظة على ال�سحة النف�سية.

وح�سر املحا�سرة عدد من منت�سبي الأمانة العامة للمجل�ص الأعلى للق�ساء، وع�س�ات 

جلنة تكاف�ؤ الفر�ص من ع�س�ات ال�سلطة الق�سائية.

الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�شاء تنظم

 حما�شرة توعوية حول »ال�شحة النف�شية يف بيئة العمل«

مكتبة الأيام »الك�شكول« تقيم حفل تد�شني رواية طيف للكاتبة زبيدة ال�شيخ

ت�شوير: ح�شن قربان

»الك�سك�ل«  الأيام  مكتبة  اأقامت 

للكاتبة  طيف  رواية  تد�سني  حفل 

زبيدة ال�سيخ.

عائلة  عن  اجتماعية  رواية  وهي 

بحرينية ب�سيطة ت�سرّي الأيام اأم�رها، 

ا�ستقرارها،  يهز  واقًعا  لت�اجه 

ونخ�ة،  ب�سهامة  اجلميع  ليتعامل 

وتبقى احلرية هي �سيدة امل�قف.

من  عدد  احلفل  ح�سر  وقد  هذا 

املدع�ين واملهتمني والأهل والأ�سدقاء.

وبدورها، مكتبة الأيام »الك�سك�ل« 

متمنية  ال�سيخ،  زبيدة  للكاتبة  تبارك 

لها دوام الت�فيق والنجاح.
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»ن�شيج« ترعى ال�شباق اخلريي للتوعية

 ب�شرطان الثدي يف »كنال فيو« بجزيرة دملونيا

تعزيز  يف  ا�سرتاتيجيتها  مع  ان�سجاًما 

املجتمع  وخدمة  الجتماعية  امل�س�ؤولية 

املحلي، اأعلنت �سركة ن�سيج، اإحدى ال�سركات 

مبملكة  العقاري  التط�ير  يف  الرائدة 

ال�ردية  للم�سرية  رعايتها  عن  البحرين، 

والتي  الثدي،  ب�سرطان  للت�عية  ال�سن�ية 

اأقيمت م�ساء ي�م ال�سبت امل�افق 15 اأكت�بر 

2022 يف م�قع م�سروع »كنال في�« الكائن 

بجزيرة دمل�نيا، وذلك بالتعاون مع جمم�عة 

»Lettuce Run« الن�سائية.

ممثل�  الت�ع�ي  احلدث  هذا  يف  و�سارك 

والفعاليات  الرعاة  من  وعدد  ن�سيج  �سركة 

واجلمعيات  املدين  املجتمع  اأفراد  من  املحلية 

الأهلية وجمتمع الأعمال وعدد من امل�اطنني 

متام  يف  الفعالية  انطلقت  وقد  واملقيمني. 

ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء يف ال�اجهة البحرية 

مل�سروع كنال في�، حيث �سار جميع امل�ساركني 

واملنظمني واجلهات الراعية كجزء من دعمهم 

الت�عية  لزيادة  وذلك  النبيل،  الهدف  لهذا 

خماطره  على  والتعّرف  الثدي  ب�سرطان 

املبكر  الك�سف  و�سرورة  منه  ال�قاية  و�سبل 

اجله�د  لدعم  عينية  مبالغ  جمع  مع  عنه، 

الثدي.  ب�سرطان  للت�عية  الهادفة  املجتمعية 

و�سيخ�س�ص ريع الفعالية جلمعية البحرين 

 .»Think Pink Bahrain« ل�سرطان الثدي

احلمادي  اأحمد  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 

فخ�رون  »نحن  ن�سيج:  �سركة  عام  مدير 

ال�سحية  الفعالية  لهذه  الثانية  برعايتنا 

املهمة، والتي ترتجم مدى حر�سنا على دعم 

املجتمع املحلي يف قطاعات مهمة مثل قطاع 

القطاعات  من  وغريها  ال�سحية  الرعاية 

الجتماعية  امل�س�ؤولية  لتعزيز  احلي�ية 

بني  املجتمعي  التكافل  مب�ست�ى  والرتقاء 

الذي  واملجتمع  اخلا�ص  القطاع  م�ؤ�س�سات 

تعمل فيه«.

اأحمد احلمادي

»كاف الإن�شانية« حت�شل على املركز

الثاين بجائزة عبداهلل كانو لالإعالم التطوعي 

ففي اإطار تفعيل مبداأ امل�ساركة املجتمعية 

�ساركت »كاف الإن�سانية« بجمعية الإ�سالح 

ال�سن�ية  امل�سابقة  فاعليات  �سمن  م�ؤخًرا 

البحرين  جمعية  نظمتها  التي  الأوىل 

علي  بن  عبداهلل  »جائزة  با�سم  اخلريية 

بدعم  واخلريي«  التط�عي  لالإعالم  كان� 

كان�.  اأحمد  بن  ف�زي  ال�جيه  من  �سخي 

املركز  على  الإن�سانية«  »كاف  ح�سلت  وقد 

الثاين يف الفرع الأول من امل�سابقة واخلا�ص 

اإلكرتونية  اإعالمية  من�سة  اأف�سل  بجائزة 

تدعم العمل اخلريي والتط�عي.

الأوىل  الن�سخة  هذه  اأن  بالذكر  جدير 

فرعني،  تت�سمن  ال�سن�ية  اجلائزة  من 

رقمية  اإعالمية  من�سة  اأف�سل  جائزة  الأول 

الكرتونية تدعم العمل اخلريي والتط�عي، 

والثاين اأف�سل م�سروع اإعالمي ورقي يدعم 

العمل اخلريي والتط�عي. وتهدف امل�سابقة 

واخلريي  ال�طني  العمل  لرم�ز  ال�فاء  اإىل 

له  املغف�ر  جه�د  وتقدير  البحرين  مبملكة 

باإذن اهلل تعاىل عبداهلل بن علي كان� رحمه 

اهلل يف هذا املجال، بالإ�سافة اإىل التاأكيد على 

الدور الإعالمي يف ن�سر ثقافة العمل اخلريي 

يف  امل�ساركة  على  والتحفيز  والتط�عي، 

اإىل  اجلائزة  تهدف  كما  جمالته،  �ستى 

العمل  تط�ير  يف  والأفراد  امل�ؤ�س�سات  دعم 

اخلريي والتط�عي. 

جلائزة  اخلتامي  احلفل  هام�ص  وعلى 

التط�عي  لالإعالم  كان�  علي  بن  عبداهلل 

الدكت�ر عبداللطيف  ال�سيخ  واخلريي تقدم 

الإ�سالح  جمعية  رئي�ص  ال�سيخ  اأحمد  بن 

كان�  اآل  لعائلة  والتقدير  ال�سكر  بخال�ص 

يف  واملت�ا�سل  املقدر  جهدها  على  الكرمية 

والذي  اخلريي  العمل  جمالت  خمتلف 

ت�ساهم من خالله يف دعم الأ�سر البحرينية 

املتعــففة وحمدودي الدخل وتغطية جانب 

اأ�ساد  كما  اإليهم،  املقدم  املايل  الدعم  من 

عائلة  ت�ليه  الذي  الكبري  بالدعم  ال�سيــخ 

كانــ� مل�ؤ�س�سات العمل الإن�ساين واخلريي 

من  مهمة  �سريحة  دعم  فــي  البحرينية 

�سرائح املجتمع.

طريان اخلليج حتتفل بالذكرى الأربعني لتد�شني خطها اإىل اأثينا
احتفلت طريان اخلليج -الناقلة ال�طنية ململكة 

البحرين والطريان الأكرث تط�ًرا يف العامل- م�ؤخًرا 

املبا�سرة  رحالتها  بدء  على  عاًما  اأربعني  مبرور 

وذلك  الهيلينية،  واجلمه�رية  البحرين  مملكة  بني 

بتنظيم مطار اأثينا الدويل لحتفالية بهذه املنا�سبة 

الناقلة. الحتفالية ت�سمنت  بالتعاون مع  اأثينا  يف 

فيها مع  تفاعل�ا  والإعالم  ال�سحافة  ملمثلي  فعالية 

اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�ص  باأعمال  القائم 

التنفيذية  الإدارة  واأع�ساء  العل�ي  وليد  القبطان 

اآخر  ح�ل  الدويل  اأثينا  مطار  وم�س�ؤويل  للناقلة 

امل�ستجدات للجهتني.

املنا�سبة  بهذه  العل�ي  القبطان  �سرح  وقد 

بعالقات  والي�نان  البحرين  مملكة  »تتمتع  قائالً: 

اأثينا  خط  اخلليج  طريان  وتثمن  ق�ية،  جتارية 

الذي يربط بني البلدين وي�ؤمن نقل ال�سياح اإىل كال 

ال�جهتني. لقد انتهت للت� رحالتنا امل��سمية اإىل كل 

من ميك�ن��ص و�سانت�ريني«.

»تربط  بق�له:  باراكي�ص  د.  عّقب  جانبه،  من 

الـ40  مدى  على  بالي�نان  العامل  اخلليج  طريان 

عاًما املا�سية، وهي ت�سرّي رحالتها منذ العام 2001 

فينيزيل��ص،  الفثريي��ص  الدويل  اأثينا  مطار  من 

حيث كانت طريان اخلليج ولزالت اأحد اأكرث �سركاء 

الطريان اأهمية لدينا لإ�سهاماتها امللح�ظة يف ربط 

مطارنا ومدينة اأثينا«.

»ال�سحة  بعن�ان  ت�ع�ية  حما�سرة  للق�ساء  الأعلى  للمجل�ص  العامة  الأمانة  نظمت 

واإر�ساد  عالج  اأخ�سائي  كابلي  ناجي  دانية  الدكت�رة  قدمتها  العمل«،  بيئة  يف  النف�سية 

نف�سي اإكلينيكي مبركز دانة للتاأهيل، وذلك تزامًنا مع الي�م الدويل لل�سحة النف�سية.

تناولت املحا�سرة الت�عية باأهمية ال�سحة النف�سية ومدى تاأثريها ب�سكل مبا�سر على 

ج�دة احلياة وال�سع�ر بالر�سى عن النف�ص، وبالأخ�ص يف بيئة العمل واأهميتها يف تك�ين 

التعريف  املحا�سرة  وت�سمنت  الإنتاجية.  والكفاءة  النم�  لتحقيق  اإيجابية  �سحية  بيئة 

والإر�سادات  الن�سائح  من  تقدمي جمم�عة  مع  العمل،  ببيئة  وعالقتها  النف�سية  بال�سحة 

للح�س�ر والتي تهدف اإىل املحافظة على ال�سحة النف�سية.

وح�سر املحا�سرة عدد من منت�سبي الأمانة العامة للمجل�ص الأعلى للق�ساء، وع�س�ات 

جلنة تكاف�ؤ الفر�ص من ع�س�ات ال�سلطة الق�سائية.

الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�شاء تنظم

 حما�شرة توعوية حول »ال�شحة النف�شية يف بيئة العمل«

مكتبة الأيام »الك�شكول« تقيم حفل تد�شني رواية طيف للكاتبة زبيدة ال�شيخ

ت�شوير: ح�شن قربان

»الك�سك�ل«  الأيام  مكتبة  اأقامت 

للكاتبة  طيف  رواية  تد�سني  حفل 

زبيدة ال�سيخ.

عائلة  عن  اجتماعية  رواية  وهي 

بحرينية ب�سيطة ت�سرّي الأيام اأم�رها، 

ا�ستقرارها،  يهز  واقًعا  لت�اجه 

ونخ�ة،  ب�سهامة  اجلميع  ليتعامل 

وتبقى احلرية هي �سيدة امل�قف.

من  عدد  احلفل  ح�سر  وقد  هذا 

املدع�ين واملهتمني والأهل والأ�سدقاء.

وبدورها، مكتبة الأيام »الك�سك�ل« 

متمنية  ال�سيخ،  زبيدة  للكاتبة  تبارك 

لها دوام الت�فيق والنجاح.
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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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»الكمبوزيت فينري« لدى الدكتورة اأمرية �شاحي

ُتعد ح�شوات الكمبوزيت التجميلية 

التجميلية  �شنان  الأ طب  عالجات  من 

والرتميمية معا، اإذ تتمتع مبظهر ولون 

�شنان الطبيعية، وهي من  طبيعي كما الأ

اأقل  ُتعد  والتي  �شيوعا  احل�شوات  اأكرث 

تكلفة من احل�شوات التجميلية الأخرى 

كالتيجان والبور�شيلني فينري.

اأو  اأمل  دون  من  كامال  العالج  ويتم 

انزعاج يف زيارة واحدة، اإذ يتم تطبيق 

احل�شوات بال�شكل التجميلي املطلوب.

يغطي  اأن  ممكن  فينري  الكمبوزيت 

�شنان املك�شورة  �شنان، مثل الأ عيوب الأ

تغري  التي  اأو  واملت�شبغة  امل�شوهة  اأو 

كما  �شنان،  الأ مينا  تاآكل  ب�شبب  لونها 

ميكن اإزالة ت�شو�شات الأ�شنان املوجودة 

قبل و�شعه.

ب�شهولة  فينري  الكمبوزيت  يتميز 

بعد تطبيق احل�شوات حتى  التعديالت 

يح�شل املري�ض على النتيجة املرجوة، 

فهو عالج حديث و�شريع وفعال وغري 

�شنان  الأ على  املحافظة  يتم  اإذ  موؤمل، 

�شليمة دون برد اأو نحت لالأ�شنان.

فينري  الكمبوزيت  على  للمحافظة   

�شنان  الأ نظافة  قواعد  تطبيق  يجب 

�شنان ب�شكل منتظم  العامة، كتفري�ض الأ

يجب  كما  �شنان،  الأ خيط  وا�شتخدام 

طعمة وامل�شروبات امللونة مثل  تقليل الأ

القهوة وال�شاي، ويجب جتنب احللوى 

�شنان اخلاطئة  ال�شلبة وبع�ض عادات الأ

�شنان لفتح  كق�شم الأظافر وا�شتخدام الأ

الأ�شياء اأو اأكل مكعبات الثلج.

مراجعة  يجب  النهاية،  وفــي 

وذلــك  دوري،  ب�شكل  �شنان  الأ طبيب 

�شنان واللثة  الأ لالطمئنان عـلى �شحة 

العالج  لختيار  بن�شيـــحته  خذ  والأ

التجميلي املنا�شب.

مملكة البحرين ت�شارك دول العامل

 يف �شهر التوعية ب�شرطان الثدي

ت�شارك مملكة البحرين دول العامل يف 

�شهر اأكتوبر، ال�شهر الوردي، �شهر التوعية 

الك�شف  وطرق  واأهمية  الثدي  ب�شرطان 

الوفيات  وتقليل  ال�شرطان  هذا  عن  املبكر 

ت�شعى  التي  الأبحاث  ودعم  به  املتعلقة 

لإيجاد العالج.

تغري  ب�شبب  الثدي  �شرطان  يتكون 

لأن�شجة  املكونة  اخلاليا  ومنو  عمل  يف 

الثدي دون القدرة على ال�شيطرة عليها، ما 

يحولها اإىل خاليا �شرطانية مع قدرة هذه 

اخلاليا على النت�شار.

اأكرث ال�شرطانات �شيوعا عند  وهو من 

واحدة  اأن  اإىل  الدرا�شات  ت�شري  اإذ  الن�شاء، 

من بني كل ثماين �شيدات معر�شة لالإ�شابة 

حياتها.  من  ما  فرتة  يف  الثدي  ب�شرطان 

الإ�شابة،  ن�شب  يف  تزايد  من  الرغم  وعلى 

اإل اأن زيادة الوعي والك�شف املبكر عن هذا 

يف  ملحوظ  انخفا�ض  اإىل  اأدى  ال�شرطان 

معدلت الوفيات.

احتمالية  من  تزيد  قد  عوامل  هنالك 

الإ�شابة:

1- كونك اأنثى.

2- التقدم بالعمر 50 �شنة واأكرث.

لديك  كان  اأو  العائلي  التاريخ   -3

اإ�شابة قدمية.

4- ال�شمنة املفرطة.

5- التدخني.

 بالإ�شافة اإىل اأن هناك عوامل تقلل من 

احتمالية الإ�شابة، وهي:

)�شرب  �شحي  حياة  نظام  اتباع   -1

الغني  الغذاء   - الريا�شة  ممار�شة   - املاء 

باخل�شراوات والفواكه(.

2- التوقف عن التدخني.

3- الر�شاعة الطبيعية.

بعد  الهرمونات  اأخذ  عن  المتناع   -4

الطبيب  با�شت�شارة  اإل  الطمث  انقطاع 

املخت�ض.

اإذا  املخت�ض  الطبيب  ا�شت�شارة  عليك 

كانت هناك كتلة خمتلفة عن بقية الأن�شجة، 

�شكل  يف  تغري  اأو  الإبط،  حتت  انتفاخ  اأو 

احللمة  دخول  اأو  الثدي،  حلمة  وحجم 

للداخل، اأو خروج الإفرازات، علًما اأن %80 

من اأورام الثدي حميدة وغري �شرطانية.

احمي نف�شك بنف�شك وبادري بالفح�ض 

املبكر عن �شرطان الثدي، وب�شكل عام على 

كل فتاة و�شيدة القيام باإجراء الفحو�شات 

ب�شكل دوري. 

وت�شمل هذه الفحو�شات:

املنزل  الدوري يف  الذاتي  الفح�ض   -1

من �شن الع�شرين، وذلك للتعرف اإىل طبيعة 

الأن�شجة يف الثدي وحتت الإبط واكت�شاف 

الذي  الأ�شبوع  ويكون يف  فيها،  تغيري  اأي 

يلي الدورة ال�شهرية، واإذا كانت حامال اأو 

ممن انقطعت عنهم الدورة حتديد يوم يف 

ال�شهر لإجراء الفح�ض.

2- الفح�ض ال�شريري بوا�شطة الطبيب 

املخت�ض.

3- فح�ض ال�شونار.

»الأ�شعة  املاموغرام  فح�ض   -4

ال�شينية الب�شيطة«، اإذ اإن ح�شا�شية وقدرة 

املاموغرام عالية جًدا يف ك�شف الأورام التي 

ل ميكن ك�شفها لأنها تكون غري حم�شو�شة.

وهو اأف�شل و�شيلة ملن هم يف عمر 40 

�شنة فما فوق، وهو اآمن لأن جرعة الأ�شعة 

�شئيلة. 

وذلك  املغناطي�شي،  الرنني  فح�ض   -5

الطبيب  راأي  وح�شب  الأمر  ا�شتدعى  اإذا 

املخت�ض.

للك�شف  كوين واعية واهتمي ب�شحتك 

عن واحلد من انت�شار املر�ض يف ظل توافر 

كل اخلدمات والإمكانات لإجراء الفحو�شات 

الوقائية مبختلف املراكز وامل�شت�شفيات يف 

مملكة البحرين.

د. �سحر زكي

د. �أمرية �ساحي

اأف�شل مكتب حماماة وطني يف البحرين لعام 2022

»ح�شن ر�شي وم�شاركوه« يح�شد اجلائزة الكربى للمرة الثانية لهذا العام

فازمكتب ح�شن ر�شي وم�شاركوه بجائزة اأف�شل مكتب حماماة وطني يف مملكة البحرين 

لعام 2022، وذلك يف حفل توزيع جوائز IFLR Middle East Awards 2022 الذي اأقيم 

.Mandarin Oriental موؤخًرا يف دبي يف فندق

اإذ راأت ال�شركة العاملية IFLR Middle East املانحة للجائزة:

»اأن مكتب ح�شن ر�شي وم�شاركوه قد قدم امل�شورة ب�شاأن العديد من �شفقات اأ�شواق الديون 

الراأ�شمالية اجلديدة )DCM( خالل فرتة تقييم اجلوائز. وكان عمله على �شكوك اإنفراكورب 

ل�شكوك  اإ�شدار  اأول  ال�شفقة  هذه  وكانت  ب�شكل خا�ض.  لالإعجاب  مثريا   Infracorp sukuk
خ�شراء من البحرين، وت�شمنت اأي�شا اإ�شداًرا هجيًنا نادًرا واأداة قابلة للتبادل. 

القائمون  املراقبون  واأكد  املحلي،  القانون  ب�شاأن  الأمر م�شورة عميقة وم�شتفي�شة  وتطلب 

على اجلائزة اأن جمموعة العمل باملكتب تقوم »بعمل ممتاز«، م�شريين ب�شكل خا�ض اإىل قوتها 

يف بيان املتطلبات التنظيمية ذات العالقة بال�شفقة«.

و�شرح الرئي�ض التنفيذي للمكتب باأن الف�شل يف هذا الفوز يعود اإىل العمل اجلاد والدوؤوب 

الذي يقوم به منت�شبو املكتب من قانونيني واإداريني، وكذلك اىل عمالئنا الكرام الذين يدعمونا 

با�شتمرار ولثقتهم الثمينة واملتميزة يف فريق عملنا البحريني ذي اخلربة والكفاءة العالية.

ح�شن ر�شي وم�شاركوه يهدي هذا الفوز اىل جميع منت�شبيه واىل عمالئه الكرام الذين نفخر 

بهم جميًعا.

»زين البحرين« �شريك الريا�شات الإلكرتونية

 والت�شالت الر�شمي ملعر�ض »كوميك كون« البحرين

عن  بالإعالن  البحرين  زين  تفخر 

للريا�شات  ر�شميا  راعيا  م�شاركتها 

»كوميك  ملعر�ض  والت�شالت  الإلكرتونية 

الذي �شيقام يومي 28 و29  البحرين  كون« 

اأكتوبر يف حلبة البحرين الدولية، وذلك بعد 

عودته للمرة الأوىل منذ 2019 وجناحه يف 

الن�شخ ال�شابقة. 

الت�شال  خدمة  البحرين  زين  �شتوفر 

بالإنرتنت »زين واي فاي« جلميع احلا�شرين 

اإ�شافة  الألعاب،  منطقة  و�شمن  املعر�ض  يف 

يف  للفائزين  اجلوائز  من  العديد  تقدمي  اإىل 

م�شابقات الألعاب الإلكرتونية وجائزة نقدية 

قدرها 5000$ لبطولة PUBG التي �شتقام 

معتمدة  ر�شمية  بطولة  وهي  املعر�ض،  خالل 

�شتعر�ض  كما   .Tencent Games قبل  من 

خدمات  املعر�ض  خالل  جناحها  يف  ال�شركة 

الفائزين  جميع  و�شتدعو  البحرين.  زين 

الأوىل  الت�شنيفية  البحرين  زين  بطولة  يف 

خالل  اأقيمت  التي  الإلكرتونية  للريا�شات 

جوائزهم  ل�شتالم  حل�شوراملعر�ض  ال�شيف 

النقدية. 

من  جمموعة  املعر�ض  و�شي�شت�شيف 

من  العديد  م�شاركة  مع  هوليوود  جنوم 

الدول  خمتلف  من  والعار�شني  الر�شامني 

العربية والعاملية. و�شيقام يف املعر�ض العديد 

كبطولة  الإلكرتونية،  الألعاب  بطولت  من 

�شرتايك«  »كاونرت  وبطولة  »فالورنت« 

و�شيقدم  املتنوعة.  البطولت  من  وغريها 

الور�ض  مثل  الفعاليات  من  العديد  املعر�ض 

املواهب  دعم  مع  الفن  جمالت  يف  التعليمية 

املحلية من �شانعي الألعاب واألعاب ترفيهية 

وجل�شات التوقيع مع امل�شاهري املف�شلني لدى 

احلا�شرين.

توا�شل زين البحرين بلعب دوًرا اأ�شا�شًيا 

على م�شتوى اإقليمي كعامل لتمكني ال�شباب يف 

جمال الألعاب والريا�شات الإلكرتونية لتنمية 

البيئي لالألعاب ب�شكل جماعي، ومنح  النظام 

ي�شتحقونه  الذي  والتقدير  الدعم  الالعبني 

للمناف�شة عاملًيا.

مبنا�شبة »اأ�شبوع التذوق« 

املدر�شة الفرن�شية ت�شارك يف ور�ض للطهي يف فندق كراون بالزا 

�شارك طالب CM1A من املدر�شة الفرن�شية الدولية يف البحرين 

يف ور�ض عمل للطهي والتذوق يف فندق كراون بالزا البحرين، وذلك 

مبنا�شبة »اأ�شبوع التذوق«.

و�شهدت املنا�شبة 3 ور�شات عمل متنوعة لتجربة التذوق للطالب، 

عمل  وور�شة  الفطائر،  عمل  وور�شة  املعكرونة،  عمل  »ور�شة  هي 

الب�شكويت«.

والأبي�ض،  الوردي  باللون  الكعك  بتزيني  الأطفال  قام  ذلك،  بعد 

وذلك تزامًنا مع �شهر التوعية من خماطر �شرطان الثدي.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12246/PDF/INAF_20221018004516433.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/events/983278/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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استمالك عقارات للمنفعة العامة وتوفير مساحات للتطوير العمراني

دور للسعودية في تعزيز استقرار االقتصاد العالمي
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البحرين تتولى رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي في الدورة المقبلة

 مجلس الوزراء: مشروع قرار يتضمن
إجراءات تنفيذية إللغاء تصريح العمل المرن

رأس الش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليفة 
نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء ووزي��ر 
البنية التحتية، بقص��ر القضيبية امس 
االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 

الوزراء.
وقد تاب��ع مجلس ال��وزراء تنفيذ األوامر 
الص��ادرة ع��ن صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل 
بشأن إلغاء تصريح العمل المرن، حيث 
وافق المجلس على مش��روع قرار يصدر 
ع��ن وزي��ر الداخلية يتضمن ع��ددًا من 
اإلجراءات تنفيذًا ألمر سموه حفظه اهلل.

بعده��ا أك��د مجلس ال��وزراء عل��ى دور 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود ملك المملكة 
العربي��ة الس��عودية الش��قيقة وبدعم 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء في تعزيز 
اس��تقرار االقتص��اد العالم��ي كركي��زة 
أساسية لألمن واالستقرار في المنطقة 
والعالم، ودورها السياس��ي واالقتصادي 
الكبير، ومكانتها الرائدة عربيًا وإسالميًا 
وعالمي��ًا، مش��يدًا المجل��س ف��ي ه��ذا 
الص��دد بالخط��اب ال��ذي وجه��ه خادم 
الحرمين الش��ريفين في أعمال الس��نة 
الثالث��ة م��ن ال��دورة الثامن��ة لمجلس 

الشورى السعودي والذي حدد منطلقات 
العربية  بالمملكة  المستقبلية  التنمية 
الش��قيقة وجهوده��ا ف��ي  الس��عودية 
الحف��اظ عل��ى االس��تقرار االقتص��ادي 
الري��ادي  دوره��ا  وتكري��س  العالم��ي 

المستدام كوسيط للسالم. 
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة وزي��ر المواصالت واالتصاالت 
بش��أن الموافق��ة عل��ى تول��ي مملكة 
البحرين رئاسة مجلس منظمة التعاون 
الرقمي ف��ي الدورة القادم��ة للمنظمة 

لمدة عام واحد.

2. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة 
ح��ول اس��تمالك ع��دد م��ن العق��ارات 
للمنفع��ة العام��ة لتوفي��ر المس��احات 

الالزمة للتطوير العمراني.
ثم أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير 
الوزاري��ة المرفوع��ة من الوزراء بش��أن 
المش��اركة ف��ي مؤتم��ر ركائ��ز الثالث 
»التعليم المس��تدام هو المس��تقبل«، 
والمش��اركة في مؤتمر القمة السادسة 
لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في 
آسيا )سيكا(، والمشاركة في االجتماعات 
الدول��ي  البن��ك  لمجموع��ة  الس��نوية 
وصن��دوق النق��د الدول��ي، والمش��اركة 
ف��ي مؤتم��ر المندوبي��ن المفوضي��ن 
)PP22(، والزيارة الرسمية التي قام بها 
وزير الش��ؤون القانونية إل��ى المملكة 
والمش��اركة في  الس��عودي��ة،  العربية 
أعمال االجتم��اع الدوري للجن��ة الخبراء 
 )SAGE( االس��تراتيجية  االستش��ارية 
التابع��ة لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة، 
والمش��اركة في أعمال الدورة 69 للجنة 
اإلقليمي��ة لمنظم��ة الصح��ة العالمية 
لش��رق المتوس��ط، ولقاء وزي��ر العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف بوزير 
الع��دل رئيس المجل��س األعلى للقضاء 
ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودي��ة، 
ونتائ��ج االجتم��اع )32( ل��وزراء الع��دل 
ب��دول مجلس التع��اون ل��دول الخلي��ج 

العربية.

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة

 جليلة السيد تستعرض مع مدير 
الصحة الخليجي البرامج المشتركة

أك��دت وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة 
جليل��ة الس��يد على ال��دور المهم 
ال��ذي يضطلع ب��ه مجلس الصحة 
ل��دول  التع��اون  مجل��س  ل��دول 
الخليج العربية في تعزيز التنسيق 
الخليج��ي،  الصح��ي  والتكام��ل 
مش��يدًة بالمستوى المتقدم الذي 
وصل إلي��ه التع��اون الصحي بين 
دول مجل��س التعاون لدول الخليج 

العربية.
ج��اء ذل��ك خ��الل لق��اء بمكتبها 
ف��ي وزارة الصحة بالمدي��ر العام 
لمجل��س الصح��ة ل��دول مجل��س 
العربية  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون 

سليمان بن صالح الدخيل.
وأشادت بجهوده في تطوير عمل 
مجل��س الصحة الخليج��ي، معربًة 
عن تمنياتها له ولكافة القائمين 
على المجل��س بمزيد من التوفيق 
والس��داد ف��ي تحقي��ق األه��داف 

المنشودة والتطلعات المرجوة.

اس��تعراض  ت��م  اللق��اء،  وخ��الل 
ج��دول أعمال االجتم��اع الخامس 
والثماني��ن لمجل��س وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون، واستعراض 
الخليجي��ة  البرام��ج  م��ن  ع��دد 
المش��تركة ومح��اور خطة مجلس 
ومرتكزاته��ا  الخليج��ي  الصح��ة 

األساسية لبرامج الوقاية والتطوير 
الصحي، عالوة  والدع��م  والتوعية 
الموضوع��ات  م��ن  ع��دد  عل��ى 
الصحة  بأهداف مجلس  المتعلقة 
الخليج��ي ف��ي المرحل��ة المقبلة، 
ومؤش��رات عم��ل بع��ض البرامج 

والمبادرات الصحية المشتركة.

وثّم��ن المدي��ر الع��ام لمجل��س 
الصحة لدول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربية ال��دور الذي تقوم 
ب��ه وزارة الصح��ة بالمملك��ة في 
دعم العديد من الحمالت والبرامج 
والتدريبي��ة  التوعوي��ة  الصحي��ة 
المؤتم��رات  واس��تضافة  وعق��د 
العلمي��ة وتبادل الخب��رات وإعداد 
الدراس��ات البحثية المهمة، الفتًا 
إل��ى دوره��ا الكبي��ر ف��ي تدعي��م 
التعاون الصح��ي الخليجي والدفع 

به إلى آفاق أرحب.
كما هن��أ الدخي��ل وزي��رة الصحة 
ِقب��ل  م��ن  تكريمه��ا  بمناس��بة 
منظمة الصحة العالمية في ختام 
أعم��ال لجنة الخبراء االستش��ارية 
التابع��ة للمنظمة؛ وال��ذي يؤكد 
جه��ود س��عادتها المتمي��زة في 
وإس��هاماتها  التطعيمات  مج��ال 
الواضح��ة ف��ي مختل��ف المجاالت 

الطبية.

فيصل البوسعيدي سفيرًا للسلطنة لدى البحرين

 الزياني: تعزيز التعاون الثنائي 
مع ُعمان إلى مستويات أرحب

اس��تقبل وزير الخارجي��ة عبداللطي��ف الزياني 
أمس بمق��ر الوزارة فيصل البوس��عيدي، الذي 
س��لم الوزير نس��خة من أوراق اعتماده سفيرًا 

لسلطنة ُعمان المعين لدى مملكة البحرين. 
وخالل اللقاء، أش��اد وزير الخارجية بالمس��توى 
المتمي��ز للعالقات األخوية الراس��خة القائمة 
بين مملك��ة البحرين وس��لطنة ُعمان، مؤكدًا 
ح��رص وتطل��ع مملك��ة البحري��ن إل��ى تعزيز 
التع��اون الثنائ��ي والمض��ي ب��ه قدم��ًا نح��و 
مس��تويات أرحب بما يحقق المصالح واألهداف 
المش��تركة للبلدي��ن والش��عبين الش��قيقين 
ويعود عليهما بالنفع والخير، متمنيًا لس��عادة 
الس��فير كل التوفي��ق والنج��اح ف��ي مهام��ه 

الدبلوماسية.
 بدوره، أكد سفير سلطنة ُعمان المعين حرص 
بالده على تعزيز العالق��ات األخوية التاريخية 

الت��ي تجمعه��ا بمملكة البحري��ن، معربًا عن 
اعتزازه بما تش��هده تل��ك العالقات من تطور 

ونم��اء في ش��تى المجاالت، متمني��ًا للمملكة 
دوام التقدم واالزدهار.

 وزير الخارجية اليمني
يتسلم أوراق اعتماد سفير 

البحرين المقيم بالرياض

اس��تقبل وزير الخارجي��ة وش��ؤون المغتربي��ن بالجمهورية 
اليمني��ة أحم��د ع��وض بن مب��ارك، أم��س، الش��يخ علي بن 
عبدالرحمن بن علي آل خليفة، الذي س��لمه نس��خة من أوراق 
اعتماده س��فيرًا لمملك��ة البحرين لدى الجمهوري��ة اليمنية 

والمقيم في الرياض. 
وخالل اللقاء، أش��اد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني 
بالعالقات األخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين 
والجمهورية اليمنية، متمنيًا للس��فير دوام التوفيق والسداد 

في االضطالع بكافة مهامه الدبلوماسية. 
من جانبه، عبر الش��يخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة 
عن شكره وتقديره لوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني 
على حس��ن اس��تقباله وترحيب��ه، واهتمامه الدائ��م بتعزيز 
التع��اون الثنائي بي��ن البلدين، متمني��ًا للجمهورية اليمنية 

المزيد من التقدم والرخاء واالزدهار.

السفير السعودي بالقاهرة 
يقيم حفل وداع لسفير البحرين

حضر س��فير مملكة البحري��ن لدى جمهورية مص��ر العربية 
الشقيقة هش��ام محمد الجودر، حفل الوداع الذي أقامه سفير 
المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة لدى جمهورية مصر 
العربية أس��امة نقلي، بمناسبة بمناس��بة انتهاء فترة عمله 

سفيرا للبحرين لدى مصر.
وعرب الجودر عن شكره وتقديره للسفير السعودي على هذه 
اللفت��ة التي تعبر ع��ن عمق العالقات األخوي��ة بين البلدين 

الشقيقين.
وحض��ر الحفل، س��فراء دول مجل��س التعاون وس��فراء الدول 

العربية المعتمدون لدى جمهورية مصر.

 وزير الخارجية 
 يبحث وسفير الجزائر 

مسار العالقات األخوية
اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، سفير الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين عبدالحميد خوجه، حيث 
جرى بحث مس��ار العالقات األخوية بين البلدين الش��قيقين، وس��بل االرتقاء 
بالتعاون المش��ترك إلى آفاق أش��مل بما يعود بالخي��ر والنفع على البلدين 

والشعبين الشقيقين، باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام المشترك.
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 القائد العام: 
تطوير التعاون الدفاعي مع أمريكا

اس��تقبل القائ��د العام لق��وة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
ب��ن أحم��د آل خليف��ة، أم��س، قائد 
القيادة المركزي��ة األمريكية الفريق 
أول ماي��كل كوريال والوف��د المرافق، 
وذل��ك بحضور رئي��س هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
وخ��الل اللق��اء رح��ب القائ��د العام 
لقوة دف��اع البحرين بقائ��د القيادة 
المركزية األمريكية والوفد المرافق، 
مش��يدًا بعالقات الصداق��ة الوثيقة 
الت��ي تربط بي��ن مملك��ة البحرين 
األمريكي��ة  المتح��دة  والوالي��ات 
وما تش��هده م��ن تطور ونم��اء على 
كاف��ة األصع��دة والتي من ش��أنها 

والتنس��يق  بالتعاون  االرتقاء  تعزيز 
المش��ترك، متمني��ًا اس��تمرار ه��ذا 

التنسيق في مختلف الشؤون والسيما 
في المجال العسكري، بما يصب في 

صالح تطوي��ر عالق��ات التعاون في 
الشأن الدفاعي بين البلدين.

لدى تسلمه نسخة من كتاب »الداعية والمفكر والمؤرخ«

 القائد العام: سيرة
عبداهلل بن خالد زاخرة باإلنجازات الوطنية

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع 
الش��يخ  الركن  المش��ير  البحرين 
آل خليف��ة،  أحم��د  ب��ن  خليف��ة 
أم��س، رئي��س المجل��س األعلى 
إدارة  مجل��س  رئي��س  للصح��ة 
مؤسسة مركز الشيخ عبداهلل بن 
خال��د لرعاي��ة الوالدي��ن الفريق 
 طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة يرافق��ه وف��د مك��ون 
م��ن اإلدارة العليا للمركز، والذي 
أه��داه اإلصدار الخاص بالمغفور 
له بإذن اهلل تعالى س��مو الشيخ 
عبداهلل ب��ن خالد آل خليفة طيب 
والمفك��ر  »الداعي��ة  ث��راه  اهلل 
والم��ؤرخ«، وذلك بحضور رئيس 
هيئة األركان الفريق الركن ذياب 

النعيمي.
وأثن��ى القائد العام لق��وة دفاع 
المبذولة  الجه��ود  على  البحرين 
ف��ي تأليف وإع��داد الكت��اب بما 
يحتوي��ه م��ن معلوم��ات قّيم��ة 
وثرية تخلد اس��م وأعمال س��مو 
الراح��ل الكبير وس��يرته الزاخرة 
م��ن  العدي��د  ف��ي  باإلنج��ازات 
المجاالت الش��رعية واالجتماعية 
والسياس��ية والخدم��ات الخيرية 
واإلنس��انية م��ع ح��كام مملك��ة 
البحري��ن وخصوص��ًا فت��رة حكم 
الش��يخ  س��مو  الراح��ل  األمي��ر 
عيس��ى ب��ن س��لمان آل خليف��ة 
طي��ب اهلل ث��راه، كم��ا أس��تذكر 
مناقب الفقي��د وخدماته الجليلة 
ف��ي خدم��ة الوط��ن كون��ه أحد 

والب��ارزة  المهم��ة  الش��خصيات 
رائدة  كانت إلس��هاماته بصمة 
في المملكة، كما س��يبقى ذكراه 

خالدًا في ذاكرة الوطن.
وأع��رب ع��ن تقدي��ره لألعم��ال 
الرائ��دة ف��ي المج��االت الخيرية 
تقدمه��ا  الت��ي  واإلنس��انية 
مؤسسة مركز الشيخ عبداهلل بن 
خالد لرعاي��ة الوالدين، خصوصًا 
أنها تخلد أس��م وأعمال المغفور 
له بإذن اهلل تعالى س��مو الشيخ 
عبداهلل ب��ن خالد آل خليفة طيب 
اهلل ثراه، حي��ث كان نموذجًا في 
العم��ل الخيري والب��ذل والعطاء 
وحب الناس، مشيدًا بكافة جهود 

القائمي��ن عل��ى المؤسس��ة في 
خدمة فئة تحظ��ى بكل االحترام 

لهم  متمنيًا  والعرفان،  والتقدير 
التوفيق والسداد.

 وزير المالية يبحث تعزيز 
أوجه التعاون االقتصادي مع األردن

أك��د وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة على عمق العالقات 
والروابط األخوية الراسخة بين مملكة البحرين 
والمملكة األردنية وما تشهده من تطور ونمو 
عل��ى كافة األصعدة، بفضل م��ا تحظى به من 
رعاي��ة واهتم��ام من حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م وصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني 

بن الحسين ملك المملكة األردنية.
جاء ذلك لدى اس��تقباله، الس��فير األردني لدى 
مملك��ة البحري��ن رامي الع��دوان. حي��ث رحب 
بالس��فير، واس��تعرض معه العالقات األخوية 
الوطي��دة الت��ي ترب��ط بي��ن مملك��ة البحرين 
والمملكة األردنية، وما تس��تند إليه من أسس 
المش��ترك  التع��اون والتنس��يق  راس��خة ف��ي 
والح��رص المتب��ادل عل��ى مواصل��ة تنميته��ا 
والدف��ع بها نحو آفاٍق أرحب بما يلبي التطلعات 

واألهداف المشتركة بين البلدين والشعبين.
كم��ا جرى خ��الل اللقاء بحث س��بل تعزيز أوجه 
التع��اون والعم��ل المش��ترك ف��ي المج��االت 

المالية واالقتصادية بين البلدين، واستعراض 
عدٍد من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

 البحرين تعزي 
نيجيريا بضحايا الفيضانات

أعرب��ت وزارة الخارجية عن خالص تعازي ومواس��اة البحرين 
لحكومة وش��عب جمهورية نيجيريا االتحادي��ة الصديقة في 
ضحاي��ا الفيضانات الت��ي اجتاحت أراضيها، مم��ا أودى بحياة 
مئات األش��خاص وتدمير اآلالف من المنازل، مؤكدة تعاطف 
المملكة م��ع جمهورية نيجيريا االتحادية وش��عبها الصديق 

في هذه الكارثة المؤلمة.

وكيل الداخلية: تنمية مهارات 
العاملين في حقوق اإلنسان

 اس��تقبل وكيل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر ب��ن عبدالرحمن 
آل خليفة وفد البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر 

برئاسة مندوب الحماية في البعثة علي عبداهلل.
ورحب وكي��ل وزارة الداخلي��ة بزيارة وفد البعث��ة، التي تأتي 
تعزي��زًا للتواصل م��ع المنظمات اإلقليمي��ة والدولية وتبادل 
الخبرات ووجهات النظر، مشيدًا بدور البعثة في تعزيز التعاون 
والتنسيق، مشيرًا إلى حرص وزارة الداخلية على ترسيخ ثقافة 
حقوق اإلنس��ان وتنمية مه��ارات وق��درات العاملين في هذا 

المجال.

 قائد خفر السواحل 
يشارك في اجتماع وكاالت 

األمن البحري اآلسيوية

ش��ارك قائد خفر الس��واحل العميد جاس��م الغتم في أعمال 
االجتماع الثامن عشر لرؤس��اء وكاالت األمن البحري وقيادات 
خفر الس��واحل بالمنظمة اآلس��يوية )HACGAM(، الذي عقد 
بمدين��ة نيودله��ي عاصمة جمهوري��ة الهن��د، برعاية وزير 
الدفاع الهندي راجناث س��ينغ بمش��اركة ثماني عش��رة دولة 

ومنظمة.
وخالل االجتماع، تم مناقش��ة أطر تعزيز التعاون بين وكاالت 
األمن البحري وقيادات خفر السواحل بالمنطقة اآلسيوية تحت 
ش��عار »بحار آمنة ونظيفة« لفرض السيطرة البحرية، والتي 
من ش��انها أن تسمح بحل القضايا البحرية في مجاالت األمن 
البحري، وحماية البيئة البحرية ومنع األعمال غير المش��روعة 

في البحر وبرامج بناء القدرات.

 هشام بن عبدالرحمن: 
 دور هام لحلبة البحرين 

في تعزيز السياحة

اس��تقبل وكي��ل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
واإلقامة الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليف��ة، الرئيس 
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الش��يخ س��لمان بن عيس��ى 
آل خليفة، ومدير أول األمن والس��المة - الش��ؤون الحكومية 

بشارة عبده بشارة.
وفي بداية اللقاء، رحب وكيل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة بالرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، 
مش��يدًا بالدور الذي تقوم به الحلبة في تعزيز الس��ياحة في 
مملكة البحرين، والمس��اهمة في جعلها م��ن أبرز الوجهات 

المتميزة في المنطقة.
وخ��الل اللقاء، اس��تعرض الرئيس التنفي��ذي لحلبة البحرين 
الدولية الفعاليات والبرامج المختلفة التي تحتضنها الحلبة، 
حيث تم بحث س��بل التعاون والتنسيق بين الجانبين لتقديم 
مزيد من التس��هيالت والمبادرات بهدف دعم االس��تراتيجية 

السياحية لمملكة البحرين.

دور محوري للرياض في ضمان أمن الطاقة واستقرار سوق النفط

 البحرين: نتضامن مع السعودية 
ونرفض تسييس قرار »أوبك +«

أعربت وزارة الخارجي��ة، عن تضامن مملكة 
البحري��ن الكام��ل م��ع المملك��ة العربي��ة 
القاط��ع  ورفضه��ا  الش��قيقة،  الس��عودية 
لتس��ييس قرار مجموعة أوب��ك+ أو اعتباره 
انحيازًا في صراعات دولية، معربة عن تقدير 
مملكة البحرين للسياسة الحكيمة للمملكة 
العربي��ة الس��عودية ومبادراته��ا المتزن��ة 
لترسيخ األمن والسالم في المنطقة والعالم، 
العالم��ي  االقتص��ادي  االس��تقرار  ودع��م 

والتوازن في السوق النفطية الدولية.

المح��وري  بال��دور  »الخارجي��ة«،  وأش��ادت 
للمملك��ة العربي��ة الس��عودية ف��ي ضمان 
أم��ن الطاق��ة واس��تقرار الس��وق النفطي��ة 
بم��ا يحقق الت��وازن بين مصال��ح المنتجين 
واالزده��ار  الرخ��اء  والمس��تهلكين، ويع��زز 
لش��عوب المنطق��ة والعالم، ويدع��م النمو 
االقتص��ادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة 
لمجموعة العش��رين قب��ل عامين، وحرصها 
على حماية البيئة عبر مبادرتي »السعودية 
الخض��راء« و»الش��رق األوس��ط األخض��ر«، 

ودوره��ا الب��ارز بي��ن أكب��ر ال��دول المانحة 
للمساعدات اإلنسانية.

وعب��رت وزارة الخارجي��ة عن اعت��زاز مملكة 
المش��ّرفة  التاريخي��ة  بالمواق��ف  البحري��ن 
للمملك��ة العربية الس��عودية في تس��وية 
بالط��رق  والدولي��ة  اإلقليمي��ة  النزاع��ات 
واإلره��اب،  التط��رف  ومكافح��ة  الس��لمية، 
ومساندتها للمساعي الدولية إلنهاء الحروب 
واألزم��ات الراهنة، في إط��ار االلتزام بميثاق 

األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/18/watan-20221018.pdf?1666068173
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/1032269
https://alwatannews.net/article/1032319
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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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يضاهي أحدث المستجدات في التوحد وتأهيل ذوي الهمم

 رئيس المجلس األعلى للصحة 
يفتتح المقر الجديد لمركز عالية للتأهيل

افتت��ح رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق 
الطبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، مركز 
عالية لل�تأهيل في مقره الجديد في عالي، والتابع 
لجمعي��ة البحري��ن لألطف��ال ذوي الصعوبة في 

السلوك والتواصل، والذي أقيم تحت رعايته.
وحض��ر االفتتاح وزير التنمية االجتماعية أس��امة 

العصف��ور، ووزيرة الصحة جليلة الس��يد، ورئيس 
الجمعية الش��يخة رانية بنت علي آل خليفة، وعدد 
م��ن المدعوي��ن. كما حضر االفتت��اح العديد من 
الشركات والمؤسسات والشخصيات ممن أسهموا 

في دعم تشييد مشروع مركز عالية للتأهيل.
وقام الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة والحضور 

بجولة في مرافق المركز، واس��تمعوا من الشيخة 
رانية بنت علي آل خليفة، إلى ش��رح حول األقسام 
التي يضمها المركز، وقد أش��اد الحضور بأقسام 
المرك��ز الت��ي تطاب��ق اح��دث المس��تجدات في 
مج��ال التوحد، وقد رح��ب الحضور بفك��رة مركز 
عالية للش��باب الذي فتح الب��اب لفئة جديدة من 

الشباب من ذوي الهمم ليكون لهم مجال للتعلم 
والتأهي��ل لس��وق العمل، وس��لط فري��ق العمل 
الضوء على أهمية دعم الش��ركات والمؤسس��ات 
لهؤالء الش��باب من خ��ال دعم نش��اط الطباعة 
واألعمال اليدوية والمنتجات التي يتقن الش��باب 

القيام بها.

الملك أرسى نموذجًا دستوريًا يستجيب ألحدث الممارسات السياسية العالمية

 وزير اإلعالم لـ»األهرام«: االستعدادات 
جارية لالنتخابات وكل المؤسسات تعمل إلنجاحها

أكد وزير ش��ؤون اإلعام الدكت��ور رمزان 
النعيمي أن العملية الديمقراطية والحياة 
النيابية في مملكة البحرين تسير بخطى 
ثابتة وراس��خة، وأن انتظ��ام االنتخابات 
النيابية والبلدية بحس��ب مواعيدها دليل 
عل��ى ذلك، مش��يرًا إلى أن االس��تعدادات 
جارية لانتخابات وكل المؤسسات تعمل 

إلنجاح هذا الحدث الوطني الكبير.
ون��وه في ح��وار م��ع صحيف��ة »األهرام« 
المصرية إلى أنه مع بزوغ فجر المش��روع 
اإلصاحي لحضرة صاح��ب الجالة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك الباد 
المعظ��م، جاء ميثاق العمل الوطني الذي 
أجمع عليه شعب البحرين بمبادئ واضحة 
وصريح��ة تضمن إقرار نموذج دس��توري 
الممارس��ات  ألح��دث  يس��تجيب  حدي��ث 

السياسية العالمية وأكثرها كفاءة.
وق��ال: »إنه مع اقتراب الدورة السادس��ة 
لانتخاب��ات النيابي��ة والبلدية نس��تطيع 
أن نؤك��د نضوج التجربة البحرينية، وهي 
تجربة عريقة تعتبر امتدادًا لتقليد راسخ 
في الممارس��ة السياس��ية للبحرين، حيث 
عرف��ت البحرين على م��دى تاريخها الذي 
يتجاوز 230 عامًا الش��ورى نهجًا للعاقة 
بين الحاكم والشعب، وكان وال يزال صوت 
الش��عب عامًا مهم��ًا في صناع��ة القرار 
الوطن��ي، وهو ما ت��م تأطي��ره والحفاظ 
عليه ضمن مؤسس��ات الدولة البحرينية 

الحديثة«.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تفخر بتسخير 
كافة الجهود واإلمكانات بجاهزية وكفاءة 
عاليتي��ن م��ن جمي��ع منتس��بي ال��وزارة 
والهندس��ية  والفنية  وكوادرها اإلعامية 
وفق خط��ة ش��املة ومتكامل��ة لتغطية 
ه��ذا الحدي��ث الوطني ونقله إل��ى العالم 

بالشكل الذي يليق به.
وأك��د أن هن��اك حماس��ة ش��عبية م��ن 
المواطني��ن م��ع أولى مراح��ل االنتخابات 
المتمثلة في طرح جداول الناخبين، معربًا 
عن الفخر بمش��اركة المرأة البحرينية في 
جميع االستحقاقات الش��عبية وصواًل إلى 
تبوئه��ا رأس الس��لطة التش��ريعية عام 

.2018
وعن واقع ومس��تقبل الصحافة المقروءة 
ف��ي البحري��ن، ق��ال: »إن الصح��ف ف��ي 
البحرين تمت��از بمهنيته��ا وعملها الحر 
المستند إلى الثوابت الوطنية، وإنها تعد 

مصدرًا مهمًا ال يمكن االستغناء عنه«.
وأكد أن العمل الصحفي واإلعامي يلقى 
اهتمام��ًا كبي��رًا م��ن قبل جال��ة الملك 
المعظم، وصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء، حيث تم تخصيص 
يوم لاحتفاء بالصحافة البحرينية وصدر 
ف��ي عهد جال��ة المل��ك المعظ��م كثير 
من التش��ريعات التي تحم��ي الصحفيين 
وتحف��ظ حقوقهم المهني��ة كاملة، ومن 
المس��تحيل أن تجد في مملك��ة البحرين 

صحفيًا يعاقب بسبب رأيه وقلمه.
البحريني��ة  بالعاق��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
المصرية أك��د النعيمي أن هذه العاقات 
وتش��كل  فري��دة،  بخصوصي��ة  تمت��از 
نموذج��ًا للعاق��ات األخوية المش��تركة 

الت��ي يجمعها اله��دف الواح��د والمصير 
البلدي��ن  رؤى  وتتطاب��ق  المش��ترك، 
الشقيقين حيال مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولي��ة، وتش��هد عل��ى ال��دوام تناميًا 
مس��تمرًا واهتمامًا وحرص��ًا كبيرين من 
حض��رة صاح��ب الجالة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��اد المعظم، 
وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.
عبدالفت��اح  الرئي��س  زي��ارة  أن  وأك��د 
السيسي األخيرة لمملكة البحرين ولقاءه 
بأخي��ه جالة الملك المعظم، كانت زيارة 
 10 تاريخي��ة مهم��ة، وتوج��ت بتوقي��ع 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم بهدف توسيع 
أطر الش��راكة وتعزيز العمل المش��ترك، 
وتأت��ي إيمان��ًا بم��ا يجمعنا م��ن تاريخ 
وحاضر وتطلع إلى المستقبل في مواصلة 
التعاون ف��ي جميع المج��االت التنموية، 
ونؤكد حرص المملكة على ترس��يخ هذا 
التعاون ومواصلة العمل مع األش��قاء في 
مصر في كل ما من ش��أنه تحقيق الرخاء 

واالزدهار للشعبين الشقيقين.
ون��وه إل��ى أن الزي��ارات المتك��ررة بي��ن 
قيادتي البلدي��ن خال الفت��رة الماضية 
تعد خير دليل على عمق الشراكة األخوية 
والمستوى العالي من التنسيق المشترك 
لمواجه��ة التحدي��ات المش��تركة عل��ى 
المس��تويين اإلقليم��ي والدول��ي، وقال: 

»دائم��ًا ما نعتبر الرئيس السيس��ي بين 
أهله ف��ي البحرين مثلما يعتبر الش��عب 
المصري الش��قيق جال��ة الملك المعظم 

بين أهله في مصر«.
وأوضح أن مصر الش��قيقة لم تتأخر يومًا 
ع��ن دع��م مملك��ة البحرين ف��ي مختلف 
محطاته��ا التاريخي��ة، وكذل��ك هو الحال 
بالنس��بة للبحرين التي لم ول��ن تتوانى 
ع��ن القي��ام بدورها التاريخي المس��ؤول 
دفاع��ًا عن عمقن��ا العربي اإلس��تراتيجي 
وبيت العرب الجام��ع، ونحن في البحرين 
قيادًة وحكومًة وش��عبًا نفخ��ر ونعتز بما 
يجمعنا مع األش��قاء في مص��ر من أواصر 
تاريخية نسعى للحفاظ عليها وتطويرها 

دائمًا.
وفيم��ا يرتب��ط بالتع��اون اإلعامي بين 
مص��ر ومملك��ة البحري��ن، أك��د الوزي��ر 
أن��ه من��ذ توقي��ع االتفاقي��ة األول��ى في 
الش��أن اإلعامي والثقافي بي��ن البلدين 
الش��قيقين في عام 1987 توالت العديد 
والبروتوك��والت، ومن  االتفاقي��ات  م��ن 
بينه��ا توقي��ع بروتوك��ول التع��اون في 
المج��ال اإلعامي خال الزيارة الرس��مية 
التي أجراها جال��ة الملك المعظم تلبية 
لدعوة أخيه الرئيس عبدالفتاح السيس��ي 

عام 2016.
وتطرق إلى اللقاء األخوي التشاوري »قمة 
العلمي��ن« بي��ن ق��ادة مص��ر والبحرين 

واإلمارات واألردن والعراق التي عقدت في 
22 أغس��طس الماضي، حيث أكد أن هذا 
اللقاء األخوي التشاوري جاء في ظل ظروف 
معق��دة تش��هدها الس��احتان اإلقليمية 
والدولي��ة، وكان ال بد لمثل هذه اللقاءات 
األخوية م��ن تنس��يق المواق��ف وتوحيد 
الجهود إيمانًا م��ن مصر العروبة والدول 
المش��اركة في هذا اللقاء ب��أن الحوار هو 
السبيل األنجح لمواجهة التحديات وحلها.
وأش��ار إلى أن ه��ذا اللقاء ل��م يكن األول 
من نوعه، بل تقود الدول المش��اركة في 
هذا اللقاء جه��دًا عربيًا جماعيًا هادفًا إلى 
تحقي��ق األمن والس��لم الدوليي��ن بدعم 
األش��قاء في ال��دول العربي��ة، مؤكدًا أن 
مثل هذه اللقاءات س��تبقى ش��اهدة على 
وح��دة الصف وتطاب��ق الرؤى بي��ن قادة 
الدول العربية لما فيه خير وازدهار دولها 

وشعوبها.
وفي س��ياق آخر، أك��د الوزي��ر أن اجتماع 
وزراء اإلعام العرب الذي عقد مؤخرًا كان 
مثمرًا، ونتج عنه مجموعة من المبادرات 
الهادفة إلى تقويم مسار اإلعام العربي، 
وش��هد تجديد الموقف الداع��ي إلى وقف 
الخط��اب اإلعام��ي الدخيل عل��ى ثقافة 
ي��زال  ال  وال��ذي  العربي��ة،  مجتمعاتن��ا 
يترب��ص بدولنا وش��عوبنا، وهذا يتطلب 
تفكيرًا متزنًا ومقاربات موحدة وجماعية 

تضع الوطن فوق كل اعتبار.

وأوض��ح أن االجتم��اع ق��ام بمراجعة كل 
البن��ود المطروح��ة عل��ى ج��دول أعمال 
االجتماع، ومنها ميثاق الش��رف اإلعامي 
العربي��ة  اإلعامي��ة  واإلس��تراتيجية 
والخريط��ة اإلعامي��ة العربي��ة للتنمية 
المستدامة وغيرها، كما تم تأكيد أهمية 
التنسيق المستمر بين الدول العربية في 

مجال اإلعام اإللكتروني.
وفيم��ا يخ��ص اإلس��تراتيجية اإلعامي��ة 
والتطرف،  اإلره��اب  لمكافح��ة  العربي��ة 
أن��ه ت��م صياغ��ة ه��ذه  الوزي��ر  أوض��ح 
اإلستراتيجية في ضوء أسباب عدة تفرض 
وجودها، وتأتي في سياق الجهود الدولية 

لمكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف.
وقال: »عانت منطقتنا العربية من توغل 
هذا الفكر م��ن خال تنظيم��ات إرهابية 
تقوم على ترويج أفكارها الهدامة، وهذه 
اإلستراتيجية تعد خارطة طريق طموحة 
تس��عى لتوحيد جه��ود اإلع��ام العربي 
ف��ي التصدي لألف��كار المتطرفة وتوعية 
ال��رأي الع��ام العرب��ي بأهمي��ة الترابط 
العربي وخصوصًا لدى فئة الش��باب التي 
تعد النس��بة الكبرى م��ن مواطني الدول 
تس��تهدفهم  فاإلس��تراتيجية  العربي��ة، 
بشكل مباشر، حيث إنها تدعو إلى حماية 

النشء من مخاطر التقنيات الحديثة«.
وأكد أن البحرين لديها تجارب ناجحة في 
هذا المج��ال، وهي على اس��تعداد لتبني 
كل البرامج والمبادرات الس��اعية لتحقيق 
أه��داف هذه اإلس��تراتيجية بالتعاون مع 

الدول العربية كافة.
والمس��ؤولية  اإلع��ام  أن  عل��ى  وش��دد 
وجه��ان لعملة واح��دة، ومتى م��ا غابت 
فإن  واألخاقي��ة،  المهني��ة  المس��ؤولية 
اإلعام س��يتحول من س��اح وطني للبناء 
والتنمي��ة والتثقي��ف إل��ى مع��ول ه��دم 

لألفكار والقيم والمجتمعات.
وأكد أن المسؤولية التاريخية تحتم على 
المس��ؤولين عن قطاع اإلعام في العالم 
العرب��ي الكبي��ر تعزي��ز س��بل التنس��يق 
البيني��ة للخروج بآليات عم��ل ومقترحات 
عملي��ة وبّن��اءة تمّك��ن اإلع��ام العربي 
م��ن القي��ام ب��دوره الوطني عل��ى الوجه 
األكمل، وترّس��خ الوع��ي بالقيم والثوابت 
العربية واإلس��امية في وجدان الشعوب 
العربي��ة وتحيي ش��عور االنتماء للقضايا 
العربية العادلة وف��ي مقدمتها القضية 

الفلسطينية.

 العملية الديمقراطية والحياة 
النيابية في البحرين تسير بخطى ثابتة وراسخة

 من المستحيل أن تجد 
في البحرين صحفيًا يعاقب بسبب رأيه وقلمه

 العمل الصحفي يلقى اهتمامًا 
كبيرًا من الملك وولي العهد رئيس الوزراء

 العالقات البحرينية المصرية تمتاز 
بخصوصية فريدة وتشكل نموذجًا للتعاون األخوي

فريق طالبي من جامعة البحرين 
يتأهل لتصفيات »مساري«

تأهل فريق طالبي من جامعة البحرين إلى التصفيات النهائية 
ف��ي مس��ابقة تح��دي »مس��اري«، ضم��ن المنت��دى الش��بابي 
للحوكمة، الذي أقيم تحت رعاية وزارة شؤون الشباب والرياضة 

بالشراكة مع مبادرة بيرل الشارقة.
وش��ارك فري��ق الجامعة في فعالي��ات المنتدى يوم��ي االثنين 
والثالث��اء 10-11 أكتوب��ر 2022، ف��ي فن��دق وينده��ام جراند 
بالمنام��ة، حيث تم إعدادهم للتصفيات النهائية في مس��ابقة 
تحدي »مساري«، التي تعد تحديًا حقيقيًا، وإثراًء معرفيًا للفرق 
المش��اركة، من خالل تقديمهم دراس��ة حالة حول ممارس��ات 
حوكمة ش��ركات مختارة من مملكة البحرين واإلمارات العربية 
المتح��دة. وقامت األس��تاذة المس��اعدة بكلي��ة إدارة األعمال 
والمنس��قة لبرنامج ماجيس��تير العل��وم في الموارد البش��رية 
الدكتورة نجالء فتحي الدسوقي، بترشيح فريق متنوع للمشاركة 
ف��ي المس��ابقة، مكون من خمس��ة أعض��اء من طلب��ة برنامج 
ماجس��تير العلوم في الموارد البش��رية، وبرنام��ج بكالوريوس 

إدارة األعمال. 

انطالق مؤتمر »الحلول اإلبداعية من خالل مخرجات البحوث المنجزة« بالبوليتكنك

 المبارك: مناقشة الممارسات 
التعليمية الجديدة التي فرضتها الجائحة

تحت رعاي��ة وزير ش��ؤون البلديات 
أمن��اء  مجل��س  رئي��س  والزراع��ة 
»بوليتكنك  التقني��ة  البحرين  كلية 
البحرين« المهندس وائل بن ناصر 
المبارك، ينطلق صباح اليوم الثالثاء 
مؤتمر »الحلول اإلبداعية من خالل 
فترة  المنج��زة  البح��وث  مخرج��ات 
الجائحة«، والذي يس��تمر على مدار 
ثالثة أي��ام إلى 20 أكتوب��ر الجاري 
في قاعة البحرين مبنى رقم 12 في 

حرم البوليتكنك بمدينة عيسى.
الطلب��ة  المؤتم��ر  ويس��تهدف 
والباحثين األكاديميين والصناعيين 
واألكاديميي��ن ف��ي التعليم العالي 
وصانع��ي السياس��ات التعليمي��ة، 
والمدربين، والقادة، والمديرين في 
التعلي��م، ومحترفي جودة التعليم، 
المناهج، والمتخصصين  ومصممي 
ف��ي التدري��س والتعل��م، وأصحاب 

المصلح��ة ف��ي الصناع��ة وخب��راء 
تسويق البحوث، والخبراء القانونيين 

في البحث.
وأوض��ح المهندس وائ��ل بن ناصر 
س��يعمل  المؤتم��ر  »أن  المب��ارك 

على ط��رح ومناقش��ة الممارس��ات 
الت��ي فرضها  الجديدة  التعليمي��ة 
العالمي لجائحة فيروس  االنتش��ار 
كورونا في مختلف المجاالت ومنها: 
وإدارة  والتكنولوجي��ا  الهندس��ة 
اللوجس��تية  والخدم��ات  األعم��ال 
العالي، وم��دى تأثيرها  والتعلي��م 
عل��ى جوان��ب متنوعة م��ن الحياة 
بع��د  م��ا  فت��رة  خ��الل  اليومي��ة 

الجائحة«.
وأض��اف: »وف��ي الي��وم الثاني من 
المؤتمر س��تتم مناقشة متطلبات 
س��وق العم��ل ودراس��ة التأثير ذي 
الصل��ة عل��ى التعلي��م العال��ي في 
حقب��ة ما بع��د كوفي��د 19، بهدف 
األكاديميين  المستش��ارين  تثقيف 
والمهنيي��ن حول تط��ور متطلبات 
العم��ل وتغيي��ر المه��ارات الالزمة 
باعتبارها أحد تأثيرات حقبة ما بعد 

الجائح��ة. وعلى هام��ش المؤتمر، 
الطلب��ة  م��ن  مجموع��ة  س��تقوم 

بعرض مشاريعهم المتنوعة«.
وأش��ار المب��ارك إل��ى أن بوليتكنك 
البحري��ن تس��عى م��ن خ��الل هذا 
المؤتم��ر إل��ى تعزي��ز المش��اركة 
النش��طة واإليجابي��ة م��ع أصح��اب 
المصلح��ة على المس��توى الوطني 
لتعزي��ز  والعالم��ي،  واإلقليم��ي 
مساهمتها في التنمية االجتماعية 
واالقتصادي��ة ف��ي عال��م م��ا بعد 
الجائح��ة، حي��ث م��ن ش��أن ه��ذا 
للمؤسس��ة  يس��مح  أن  المؤتم��ر 
بالتواصل مع ش��ركائها، من خالل 
جم��ع الخبراء مع��ًا لتب��ادل األفكار 
البحثية المبتك��رة عبر التخصصات 
المتنوعة التي من ش��أنها أن تفيد 
الجمي��ع، حي��ث ينتقل العال��م إلى 

مرحلة ما بعد الجائحة.

 وزير شؤون البلديات والزراعة

دعا المؤرخين العرب إلى الحفاظ على أمانة التوثيق.. خالد بن خليفة:

 الوثيقة التاريخية في البحرين لعبت 
دورًا محوريًا في حل القضايا الشائكة

ش��ارك نائب رئيس مجلس األمن��اء المدير التنفيذي لمركز عيس��ى الثقافي 
الدكتور الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة في احتفال »يوم الوثيقة العربية« 

والذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة.
واس��تهل الش��يخ خالد بن خليفة كلمته في الحف��ل بمقولة لصاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم، مفاده��ا: »إذا كانت 
الحضارة هي ابنة التاريخ فإن التاريخ هو سجل الحضارة، وكاتبها، وديوانها«. 
والت��ي دونها جاللته عندما كان وليًا للعهد، في افتتاحية أول عدد من مجلة 

»الوثيقة« عام 1982 التي يصدرها مركز الوثائق التاريخية.
وأض��اف: »لق��د كانت له��ذه المقولة أثره��ا الكبير في وض��ع التاريخ ضمن 
اعتب��ارات الحياة الثقافية واالجتماعية في البحري��ن، خصوصُا ونحن نتحدث 
ع��ن امتداد تاريخي لمملكة البحرين يعود ألكثر من 5000 عام«، منوهًا إلى 
أن الوثيقة التاريخية في البحرين لعبت دورًا محوريًا في حل القضايا الشائكة 
محليًا وعالميًا، مما يعطي للوثيقة قوتها في إثبات الحقائق ورسم مستقبل 

الدول واألمم اإلنسانية.
وأكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة على أهمية »التأريخ« في ربط 
الحضارات وتجس��ير الفجوات، باعتباره وظيفة إنس��انية ضرورية في عصرنا 
الحاضر الذي يشهد موجة شائكة من التزييف والتدليس الهادف لهدم األمم 

والدول وإثارة الفتن بين الشعوب والمجتمعات.

ودعا المؤسسات العربية المعنية بالتوثيق واألرشفة التاريخية إلى مراجعة 
تشريعات أمن وحماية الوثائق التاريخية بالنظر إلى التطور التقني في وسائل 

اإلعالم واالتصاالت التي غيرت أساليب التزييف التاريخي والمعلوماتي.
كم��ا دع��ا المؤرخي��ن العرب إل��ى التكات��ف والحف��اظ على أمان��ة التدوين 
والتوثيق، مش��يرًا إلى أن الوثيقة شاهدة عصرها، والمؤرخ حارسها بما ينفع 

الناس للخير وازدهار األوطان.

أمانة األعلى للقضاء تنظم 
محاضرة توعوية حول الصحة 

النفسية في بيئة العمل

نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء محاضرة توعوية 
بعنوان »الصحة النفس��ية في بيئة العم��ل«، قدمتها الدكتورة 
دانية ناجي كابلي أخصائي عالج وإرش��اد نفسي إكلينيكي –مركز 

دانة للتأهيل- وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للصحة النفسية.
وتناول��ت المحاض��رة التوعي��ة بأهمية الصحة النفس��ية ومدى 
تأثيرها بش��كل مباش��ر على جودة الحياة والشعور بالرضى عن 
النفس، وباألخ��ص في بيئة العمل وأهميته��ا في تكوين بيئة 
صحي��ة إيجابية لتحقي��ق النم��و والكفاءة اإلنتاجي��ة، وتضمنت 
المحاضرة التعريف بالصحة النفسية وعالقتها ببيئة العمل، مع 
تقديم مجموعة من النصائح واإلرش��ادات للحضور والتي تهدف 

إلى المحافظة على الصحة النفسية.
وحض��ر المحاضرة عدد من منتس��بي األمان��ة العامة للمجلس 
األعل��ى للقض��اء، وعض��وات لجنة تكاف��ؤ الفرص م��ن عضوات 

السلطة القضائية.

مؤتمر يوصي بإعادة النظر 
في تعليم األطفال طريقة 

التعاطي مع اإلنترنت
اختتمت فعاليات المؤتمر التاس��ع للجمعي��ة البحرينية لتنمية 
الطفولة »الطفول��ة و التكنولوجيا.. الفرص و التحديات« أمس، 
تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حس��ن عبداهلل 
فخرو، حيث أوصى بإعادة النظر في تعليم األطفال، حول متابعة 

المستجدات بشأن طريقة التعاطي مع اإلنترنت.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور فؤاد ش��هاب، أن 
المؤتم��ر أوصى أيضًا، بالتركيز على طريقة النظر إلى اإلنترنت، 
بوصف��ه ق��وة تقاني��ة له��ا التأثي��ر العمي��ق والبالغ ف��ي حياة 

المجتمعات المعاصرة.

»الحد الخيرية« تنفذ 43 مشروعًا بـ1.5 مليون دينار
أص��درت جمعية الح��د الخيرية تقريرها الس��نوي 
2019 – 2021، تح��ت ش��عار: »بدعمكم أنجزنا«، 
وال��ذي يوثق أعمال ومش��روعات اللج��ان العاملة 
الدائم��ة  المش��روعات  وتكالي��ف  الثماني��ة، 
والموس��مية الت��ي نفذته��ا كل لجن��ة خالل تلك 
الفت��رة، وعددها 43 مش��روعًا بتكلفة تقدر بنحو 

مليون ونصف مليون دينار.
ويشمل التقرير على كلمة لمجلس إدارة الجمعية، 
تأس��يس وتطور جمعية الحد الخيرية، والرس��الة 
واألهداف، وفصواًل مخصصة لمش��روعات ونفقات 
كل لجن��ة من اللج��ان العامل��ة بالجمعية، وهي: 
لجن��ة رعاية األس��ر واأليتام، اللجن��ة االجتماعية، 
لجن��ة الدع��وة واإلرش��اد، مش��روع طال��ب العلم 
الجامعي، لجنة األس��ر المنتجة، المركز النسائي، 
المش��روعات  لجن��ة  الجاري��ة،  الصدق��ات  لجن��ة 

الموسمية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ إبراهيم 
عب��داهلل البراهي��م، إن التقرير يش��مل بالتفصيل 
مشروعات جميع لجان الجمعية، وإنه لشرف عظيم 
لن��ا في جمعي��ة الح��د الخيرية أن نعم��ل لخدمة 
أهال��ي المنطقة وأن نك��ون رواد العم��ل الخيري 
ف��ي مدينة الحد، مضيفًا أن هذا التقرير الس��نوي 
يعرف المجتمع والش��ركاء عن ُقرب بكل تفاصيل 
المشروعات واألنشطة التي اضطلعت بها جمعية 

الحد الخيرية خالل األعوام الثالثة السابقة.
وتوجه رئيس الجمعية بالشكر إلى كافة الشركاء 
بالش��كر والتقدي��ر عل��ى ثقته��م الكبي��رة ف��ي 
الجمعية، قائاًل إننا نضع بين أيديهم هذا التقرير 
انطالق��ًا م��ن الش��فافية التي تنتهجه��ا جمعية 
الح��د الخيرية، وتعزيزًا لثقة المجتمع والداعمين، 

وسعيًا إلى استدامة وتوسيع الشراكات، بما يخدم 
الشرائح االجتماعية المستهدفة.

تج��در اإلش��ارة إلى أن جمعي��ة الح��د الخيرية قد 
تأسس��ت لبنتها األولى عبر لجنة الحد االجتماعية 
ف��ي أواخ��ر الثمانينات، ث��م انطلقت ف��ي العمل 
المؤسسي من خالل إش��هار صندوق الحد الخيري 
9 يوني��و 1993، قبل أن تتحول إلى جمعية أهلية 

يوم 25 نوفمبر 2011.
وط��وال هذه العق��ود، توالت أعمال ومش��روعات 
الجمعي��ة، وتعمل اللجان العاملة فيها، على بذل 
كل طاقاتها لمساعدة األس��ر المتعففة، وخدمة 
الش��باب والطالب وكبار الس��ن والنس��اء واأليتام، 
عبر مش��روعاتها الثابتة والموس��مية والوقفية، 
المتنوع��ة والمتط��ورة، انطالق��ًا م��ن عقيدتها 

الراسخة وواجبها الديني والوطني.

 »المحامين العرب«
 يجدد الثقة بهدى المهزع

أمينًا عامًا مساعدًا
المحامي��ن  اتح��اد  ج��دد 
العرب ثقته في المحامية 
أمي��ن عام  المهزع  ه��دى 
للجن��ة  ورئيس��ًا  مس��اعد 
وذل��ك  باالتح��اد  الم��رأة 
المكت��ب  أش��غال  ضم��ن 
الدائ��م في دورت��ه األولى 
أقيم��ت  الت��ي   2022
بنقاب��ة المحامين بمدينة 

طرابلس بلبنان.
وأه��دت المحامية المهزع 
ه��ذا اإلنج��از إل��ى صاحبة 
الس��مو الملك��ي األمي��رة 
إبراهي��م  بن��ت   س��بيكة 

آل خليفة قرين��ة عاهل البالد المعظم، رئيس��ة المجلس األعلى 
للمرأة، وقال��ت إن ما تحققه المرأة البحرينية على المس��تويين 
اإلقليم��ي والدول��ي، م��ا ه��و إال نتاج جه��ود المجلس برئاس��ة 
سموها، وتنفيذًا لرؤية جاللة الملك المعظم، وبمؤازرة الحكومة 

برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��دت أن الثقة العربية في المرأة البحريني��ة تتعزز يومًا بعد 
آخر، حيث تتبوأ المناصب العليا في المؤسسات الدولية، وتعمل 
بج��د على رفع مكان��ة المملكة في جميع المجاالت، مش��يرة إلى 
أن اتح��اد المحامين الع��رب يتخذ من مملك��ة البحرين نموذجًا 
يحتذى به في قضية دعم وتمكين المرأة، ويظهر ذلك بجالء في 

الفعاليات والمناسبات التي يعقدها على مدار العام.
وكان��ت نتائ��ج االنتخابات الت��ي أجريت ف��ي اتح��اد المحامين 
العرب قد أس��فرت عن التمدي��د لألمين الع��ام لالتحاد النقيب 
المكاوي بنعيس��ى لوالية أخرى لمدة عامي��ن، والتمديد للعضو 
محمد المس��وري كأمين عام مس��اعد باالتحاد ع��ن اليمن، كما 
تم تزكية كل من النقيب ضياء الس��عدي وش��اكر محمود خضير 
كأمينين مساعدين باالتحاد عن العراق، كما فاز باالنتخابات عن 
مقعدين ش��اغرين باألردن كل من النقيب مازن رش��يدات وأنس 

الشطناوي كأمينين مساعدين باالتحاد.

انطالق معرض »لون إضافي« بالسفارة السودانية
تقي��م مجموع��ة الف��ن التش��كيلي 
الثاني  بالنادي الس��وداني معرضها 
بعن��وان »ل��ون إضافي« ال��ذي يقام 
بمقر الس��فارة الس��ودانية بضاحية 
الس��يف ف��ي الفترة م��ن 21 إلى 28 
أكتوب��ر الجاري، تح��ت رعاية رئيس 
المجلس الوطني للفنون الشيخ راشد 
بن خليف��ة آل خليف��ة، وذلك ضمن 
سلس��لة معارض تقيمها المجموعة 

في الفترات المقبلة. 
ويش��ارك ف��ي المع��رض ع��دد م��ن 
المعروفي��ن  المبدعي��ن  الفنانيي��ن 
بإبداعاتهم وهم عبدالرحمن التكينة، 
ول��ؤي محمد خير، ومنى الروبي، ونادر 
عبداله��ادي،  وس��لمى  عبدالحمي��د، 
وعبداله��ادي  حس��ن،  ومحم��د 
عبدالوه��اب، حي��ث تتن��اول األعم��ال 
المش��اركة باقة من اللمسات الجميلة 
والمخت��ارات المفضلة الت��ي يحب أن 
يقدمه��ا كل مش��ارك ف��ي المع��رض 
كهدي��ة لل��زوار الك��رام، س��واء كانت 
أعم��ااًل تجريدي��ة أو منحوت��ات م��ن 

الخشب أو من التراث السوداني.
التعريف  إل��ى  المع��رض  ويه��دف 
باإلبداعات الس��ودانية في مجاالت 
بمدارس��ها  التش��كيلية  الفن��ون 
المختلف��ة، ومن ثم إثراء الس��احة 
بالنش��اط  البحرين  بمملكة  الفنية 
التش��كيلي باعتب��اره أح��د األدوات 

الفعالة في تعزيز عالقات الشعوب 
وتقويته��ا، وترس��يخ دور الفن��ون 
التش��كيلية عل��ى وج��ه الخصوص 
في االرتقاء بحالة اإلنس��ان في كل 

مناحي حياته.
م��ع  إضاف��ي«  »ل��ون  ويتزام��ن 
إقام��ة 4 ورش عمل فني��ة تدريبية 
موجهة للذين يرغب��ون في تطوير 
والتصميم  الرس��م  ف��ي  مهاراتهم 

والتلوي��ن وتش��تمل ال��ورش على 
تقني��ات التلوين باألل��وان المائية 
التكين��ة،  عبدالرحم��ن  يقدمه��ا 
التلوين بأل��وان األكريلك  وتقنيات 
يقدمها لؤي محمد خي��ر، وتقنيات 
ناج��ي  يقدمه��ا  البورتري��ه  رس��م 
لعوت��ه، وتصميم الرس��م يقدمها 

محمد مختار.
وكان��ت باك��ورة المع��ارض الفنية 

بمملك��ة  الس��ودانية  التش��كيلية 
المجموع��ة  أقامته��ا  البحري��ن 
»المعرض الفن��ي األول«الذي أقيم 
ف��ي نهاي��ة مايو الماض��ي بالنادي 
إس��هامات  إط��ار  ف��ي  الس��وداني 
التش��كيليين ف��ي التعريف بأنماط 
الجماع��ي  ش��كلها  ف��ي  الفن��ون 
المتنوع وق��د حظي المعرض األول 

بإقبال كبير من الزوار.

هدى المهزع
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على بالي

ريادة األعمال الخليجية.. اقتصاد واعد لمستقبل أفضل
عل��ى مدى الس��نوات الماضية، ش��هدت دول مجلس التعاون الخليج��ي العديد من 
المش��اريع االقتصادي��ة العمالقة، والتي س��اهمت ف��ي تعزيز التق��ارب الخليجي – 
الخليجي، وس��عت لبناء منظومة اقتصادية مش��تركة وقوية قفزت بها إلى مقدمة 
االقتصاديات العمالقة، خصوصًا في المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة، والتي 

تبوأت مكانة عالية بين أكبر وأقوى اقتصاديات العالم.
وبالت��وازي مع كل هذه المش��اريع وما ُيخطط له مس��تقباًل، كان لرواد األعمال من 
أصحاب المنش��آت المتوس��طة والصغيرة حض��ور فاعل، حيث أول��ت دول المجلس 
ه��ذه الفئة اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما تمثله م��ن أهمية في تحقيق أهداف المجلس 

اقتصاديًا وتساهم في خلق فرص العمل الحقيقية والدائمة ألبنائه.
وتفعياًل لكل هذه األدوار، فقد جاءت انطالقة أعمال المنتدى الخليجي لرواد األعمال 
بنس��خته الثالثة في العاصمة الس��عودية، الرياض، ترجمة جدي��ة لتحويل األفكار 
والتطلعات إلى واقع ملموس، والعمل على توفير فرص حقيقية ألصحاب المنش��آت 
الصغيرة والمتوس��طة ورواد األعمال، مما يساهم في استدامة أعمالهم وتوسعها 

على المستوى الخليجي.
والشك بأن هذا التقارب بين رواد األعمال من الشباب الخليجي في المنتدى سيساهم 
أيضًا في إتاحة الفرص لتبادل األفكار والرؤى، ما يولد أفكارًا جديدة إلطالق مشاريع 
مش��تركة، إلى جانب كونه منص��ة واعدة لخلق المزيد من الفرص الريادية ونش��ر 

ثقافة ريادة األعمال وتشجيع االبتكار لتعزيز النمو االقتصادي في المنطقة.
وألن األف��كار واإلبداع��ات ال تأتي إال بتب��ادل الخبرات والتجارب، ف��إن المنتدى من 

المقرر أن يكون المكان األنس��ب لرواد األعمال الخليجيين لالس��تفادة من التجارب 
والخب��رات، وصواًل إلى تنمية وتطوير مش��اريعهم الناش��ئة، وإيجاد أفضل وأنس��ب 
الحل��ول لما قد يواجهون م��ن تحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقي��ة والبناء عليها 

للمستقبل.
ومع وجود عدد كبير من قادة االقتصاد والمسؤولين والخبراء من جميع دول المجلس 
وبمختلف القطاعات االقتصادية ومن خالل الندوات واللقاءات والجلس��ات، س��تكون 
الفرصة مواتية ألصحاب المنش��آت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال لالستفادة 
واكتساب الخبرة، إلى جانب الترويج لمشاريعهم على مستوى أكثر وبفعالية أفضل.

وعن��د الحديث عن ريادة األعمال واالبتكار، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا أش��خاص 
كان لهم بصمات واضحة في االقتصاد والمجتمع، مثل وإيلون ماسك وستيف جوبز 
وتوماس إديس��ون.. إلى جانب تأثيرهم في تغيير حياة الماليين حول العالم؛ ودون 
ش��ك فإن هناك غيرهم عش��رات اآلالف من الرواد الذين ساهموا جميعًا في تحسين 

مستوى معيشتنا.
وبالتأكي��د فإن دولنا تتمتع بالكثير من األفكار الخالقة واإلبداعية، يقودها ش��باب 
يمتلك ناصية العلم والمعرفة، يسعى إلى الفرصة المناسبة إلطالق إبداعه ليكون 
عنصرًا فاعاًل في بناء األوطان، ومس��اهمًا حقيقيًا في اقتصاد المس��تقبل، لذلك فإن 
هذا المنتدى حلقة هامة من حلقات خلق اإلبداع الخليجي وتعزيز الحضور الش��بابي 

في البناء والتنمية.

هل ال يزال مجنونًا؟
لق��د مّر عل��ى مقالي المعنون »مجن��ون هو من يقصد الطبيب النفس��ي؟!« عام و7 
أي��ام والج��واب انتقل من مرحلة االنتظ��ار إلى مرحلة قيد التنفي��ذ. فقد الحظت أن 
األمر لم يعد كما الس��ابق بش��كله الكلي وما كان س��بب خوفًا وقلقًا وانزعاجًا وعيبًا 
وارتب��اكًا بات اليوم مقبواًل إلى ح��د ما ولكن أيضًا بتحف��ظ وبالخفاء. وهذا بفضل 
الحمالت اإلعالمية الخجولة والمدروس��ة التي ترافق اليوم العالمي للصحة النفسية 
في ش��هر أكتوبر وتع��ّرف األهمية الالزم��ة لقصد األخصائي ال��ذي تكمن مهمته 
بوضع الحلول العالجية المناس��بة »للمريض« نع��م مريض وليس »المجنون« كما 
البعض عنه يقولون. طيب وماذا عن صديقتي التي كانت تقصد المعالج النفس��ي 
بش��كل س��ري وخائفة من أن يكشف أمرها وتش��وه صورتها أمام من يعرفها؟ فقد 
أخذت قرار االنسحاب بعد أن تسرب خبر قصدها للطبيب وسمعت ما يمكن أن يكّدر 
الخاط��ر ويضعها في ش��بهة بوجه العارفين. ووجدت نفس��ها في مواجهة أزمتين؛ 

أزمة تتعلق بالتبرير والتعليل وأزمة في كيفية استمرارية قصد الطبيب. فاختصرت 
الطري��ق وق��ررت االبتعاد بعد أن زادت على عاتقها األعب��اء التي عملت جّل جهدها 

كي ال تكشف للجميع.
ومن هنا على بالي أن أوضح أمرًا، شكرًا لكل الجهود ولكل من يحاول أن يلّمع صورة 
الطبيب أو المعالج النفس��ي ولكن الطريق حقًا طويل وال يمكن أن نختصره بيوم أو 
لقاء أو فعالية وقليل من التصوير. أعيد وأكرر أن من يقصده لذلك الطبيب ال يعتبر 
أب��دًا أنه ارتكب أمرًا مش��ينًا وعليه أن يحجب نفس��ه عن اآلخري��ن. فنحن اآلن أكثر 
األوق��ات حاجة إليه وذلك لما نمر به من ظروف إنس��انية، أس��رية، وبائية، مهنية، 
مادية، صحّية، أمنية وغيرها الكثير. فلعل زيارات قليلة لهذا المختص أو ذاك سوف 
تجنبن��ا الكثير من العذاب. انظر للحوادث األليمة من حولك وس��وف تدرك أن زيارة 

الطبيب النفسي حٌل كان وليس مدعاة للهالك.

ما أحلته أمريكا لنفسها وحرمته على غيرها
انتقادات واس��عة طالت الواليات المتحدة م��ن حلفائها األوروبيين هذه المرة، 
بعد قرار األولى رفع أس��عار غازها المصدر للقارة العجوز إلى أربعة أضعاف سعر 
بيع��ه محليًا في أمريكا، وه��و ما اعتبره البعض أن واش��نطن »تتاجر« باألزمة 

التي تمر فيها أوروبا جراء قرار روسيا خفض الغاز المصدر لها.
والغريب في األمر، أن الواليات المتحدة بساس��اتها وإعالمها اليس��اري، وجهت 
انتقادات واسعة إلى منظمة »أوبك بلس«، وأقامت واشنطن الدنيا ولم تقعدها 
بعد قرار المنظمة خفض إنتاجها من النفط ابتداًء من نوفمبر المقبل، خاصة 
وأن ه��ذه االنتق��ادات موجهة للس��عودية بالذات، رغ��م أن المنظمة تضم 23 
دول��ة، وأن قرار الخفض جاء بإجماع الدول األعضاء وليس��ت من الس��عودية أو 
روس��يا فقط، ولكن قرار رفع س��عر الغ��از األمريكي جاء من الوالي��ات المتحدة 
فق��ط، فهي صاحبة القرار، والس��ؤال هنا كيف تحل أمريكا لنفس��ها ما حرمته 

على غيرها؟
إن الق��رار األمريكي جاء في وقت عصيب تعيش��ه أوروبا الت��ي من المحتمل أن 
تش��هد ش��تاًء صعبًا، بل ربما هو األصعب من��ذ عقود طويلة، فالغاز الروس��ي 
مصدر أساسي للطاقة في أوروبا، وأن قرار خفضه ثم إيقافه من شأنه أن يعود 
بأوروبا 100 س��نة إلى الخلف، ولقد س��عت أوروبا جاهدًة إلى طلب غاز بديل عن 

الغاز الروسي، ولكنها لم توفق في ذلك فعليًا حتى اآلن.

وفي عز هذه األزمة التي تعيشها أوروبا، تأتي الحليفة األولى الواليات المتحدة 
وبكل ب��رود أعصاب لترفع س��عر غازها ليس إلى الضعف وإنم��ا أربعة أضعاف 
عل��ى أوروبا، وتطبق قاعدة »العرض والطل��ب«، وهي صفعة لم تتوقعها دول 
الق��ارة العجوز من حليفتها األولى، وهو ما جعل تلك الدول مصدومة من القرار 

األمريكي، وغاضبة جدًا منه خاصة فرنسا وألمانيا.
هناك تس��اؤالت حول توقيت القرار األمريكي، الذي جاء بعد حوادث تسرب الغاز 
في خط أنابيب »نورد ستريم« والذي يعد أحد أهم خطوط تمديد الغاز الروسي 
ألوروب��ا، وقد اتهم الرئيس الروس��ي بوتي��ن الواليات المتح��دة بافتعال هذه 

الحوادث وهو ما نفته األخيرة.
يتضح م��ن خالل الموق��ف األمريكي إنها تص��ر على انهيار االقتصاد الروس��ي 
من خالل إغراق الس��وق بالنف��ط، المؤدي إلى انخفاض كبير في أس��عار بيعه، 
وبالتالي س��ينهار االقتصاد الروسي، مما ُيعجل باإلطاحة بنظام بوتين، عندها 
س��وف تس��تعيد أمريكا مجددًا دورها في التحكم بالعالم واقتصاده، ولكن هذا 
اله��دف ال يجب أن يأتي بيدها بل بيد »زيد أو عمرو«، حتى وإن تم ذلك الهدف 
على حساب حلفائها الرئيسيين، لتؤكد الواليات المتحدة مقولة وزير خارجيتها 
األش��هر هنري كيسنجر الذي قال واقتبس: »على أعداء أمريكا أن يخشوا أمريكا، 

ولكن على أصدقائها أن يخشوها أكثر«.

 الحق الدستوري
 والمشاركة الفاعلة 

كفتان لميزان الديمقراطية
تصّدرت دس��تور مملكة البحري��ن مادته األولى الت��ي جاء فيها: 
»نظ��ام الحكم ف��ي البحرين ديمقراطي.. الس��يادة فيه للش��عب 
مصدر الس��لطات جميعًا«. دعنا نس��ّلط الضوء على هذه المادة 
الحيوي��ة الت��ي افتتح��ت مواد دس��تور مملك��ة البحري��ن وذلك 
ألهميته��ا، وحي��ث إننا اقتربن��ا م��ن الع��رس الديمقراطي ولم 
تفصلن��ا س��وى بضعة أي��ام، وها نح��ن نقترب م��ن االنتخابات 
النيابي��ة والبلدية. هذه المادة من الدس��تور جاءت مضيئة تفتح 
أفق الديمقراطية من خالل إعطاء الس��يادة لشعب البحرين حتى 
يكون مصدرًا للس��لطات جميعًا، وهذا يعكس الثقة القوية التي 
ترب��ط الحاكم بالمحك��وم وتوّثق لعالقة متين��ة ثابتة متجّذرة 
ف��وق أرض صلبة بين الحكومة والش��عب، وإن ج��ذور الثقة تلك 
تجّل��ت في أفضل صورها واضحًة جليًة للقاصي والداني من خالل 
نتيج��ة التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أجمع الش��عب 
على التفافه حول قيادته، فقد أرسى جاللة الملك المعظم دعائم 
الديمقراطية من خالل إعطاء الش��عب الس��يادة التي هي مصدر 
الس��لطات جميع��ًا، وإن تصّدر مادة الديمقراطي��ة في أولى مواد 
الدس��تور يعكس مدى حب القائد لشعبه حيث جعل أولى مواده 
هي الس��يادة للش��عب »للمواطنين رجااًل ونس��اء حق المش��اركة 
في الش��ؤون العام��ة والتمتع بالحقوق السياس��ية بما فيها حق 

االنتخاب والترشح«.
وحتى يتمتع الش��عب بتلك السيادة عليه المشاركة في الشؤون 
العامة والش��ؤون السياس��ية من خالل االنتخاب والترش��ح. وها 
نحن نالحظ جميعًا كيف يبادل الرعية الثقة بالراعي والتي أوالها 
لشعبه، فعلى طوال المس��يرة الديمقراطية لالنتخابات النيابية 
والبلدية يتصّدر هذا العام »2022« أكبر عدد للمترش��حين حيث 
تقدم 561 شخصًا بأوراق ترشحهم لالنتخابات النيابية والبلدية، 
وهذا يوضح فزعة أهل البحرين الذين هّبوا رجااًل ونس��اًء من أجل 
إنجاح المشروع اإلصالحي لجالله الملك المعظم، مغلقين آذانهم 
وأعينهم عمن يريدون زعزعة هذه الثقة بين الراعي والرعية. هذا 
هو ش��عب البحرين؛ أما بالنس��بة إلى اختيار المرشح فهذه الكّفة 
األخرى لميزان العملية االنتخابية ويتحّملها بالكامل المنتخبون، 
فحتى ال ُيندب الحظ وتكُثر البلبلة ويزداد الّلغط بين الناس علينا 
أن ُنحس��ن االختيار، فإن جودة العمل الديمقراطي تنشق من أداء 
العض��و البرلماني داخ��ل المجلس وهي الكفة األخ��رى للميزان، 
فكّفته األولى هي أعطاء الدس��تور الحق لش��عب البحرين ليكون 
مصدرًا للسلطات، والكفة األخرى للميزان هي حسن االختيار حتى 
تسير رمانة ميزان العملية الديمقراطية بشكل موزون وكما أريد 
له��ا أن تكون. فهل نلّب��ي النداء جميعًا من أجل وطن مس��تدام 

مرتكز على األمن واألمان واالستقرار والرفاهية للمواطنين؟

* استشاري إدارة صحية - نائب سابق

رد »التقدمي« على الداعين 
لمقاطعة االنتخابات

ملخ��ص بيان جمعي��ة المنب��ر التقدم��ي الديمقراطي األخير 
بش��أن مش��اركتها في االنتخابات النيابية هو أن أحدًا ال ينكر 
وجود نواقص وأخطاء وأن البحرين ليست جمهورية أفالطون 
لكن اتخاذ موقف س��الب م��ن االنتخابات يض��ر بهذا الوطن 
وأهله وأن الصحيح وعين العقل هو المشاركة في االنتخابات 

والعمل على التغيير من داخل البرلمان، وهو أمر ممكن.
البيان لم ينكر أن »االنتخابات ستجري في ظروف مزاج شعبي 
غير راٍض عن المناخ االجتماعي والسياسي، وكذلك عن األداء 
البرلماني« ولفت إلى أن »مس��ببات هذا اإلحباط الجماهيري 
كثيرة« وأساس��ها انشغال المواطن بهمومه المعيشية التي 
قد تجعله يائس��ًا من العمل السياس��ي، لكنه أيضًا لفت إلى 
أن الس��لبية من شأنها أن »تفس��ح المجال لمزيد من النواب 
المس��تعدين لخدمة مصالح ذوي النفوذ، والمستفيدين من 
األوض��اع االقتصادية واالجتماعية والسياس��ية الراهنة« وأن 
ه��ذا »يبقى المواطن ب��ال خيار سياس��ي، انتظارًا لما س��وف 

يحدث«. 
جمعية المنبر التقدمي التي وافقت على هذا الذي يراه البعض 
رأت أيضًا أن المواطنين يستطيعون بأصواتهم إحداث تغيير 
ف��ي ميزان القوى داخل المجلس النيابي »بإيصال من يتبنون 
بإخالص وصدق قضاي��ا الناس والدفاع عن حقوقهم وحماية 
مكتسباتهم وتطويرها« وأن هذا »يجعل الدولة أكثر تمسكًا 
بالتزاماته��ا االجتماعي��ة وانتهاج مبدأ العدال��ة االجتماعية 
ف��ي ديمقراطية توزيع الدخل الوطني وضمان جودة الخدمات 

االجتماعية«.
بي��ان »التقدم��ي« دعا المواطني��ن أيضًا إلى االس��تمرار في 
»مراقبة أداء النواب بعد انتخابهم ومحاس��بتهم الدائمة في 
مجالسهم وفي وسائل اإلعالم واالتصال لتشجيع أو تقويم أو 
انتق��اد هذا األداء، وتقديم العرائ��ض والمطالب ذات الطابع 
االجتماعي والسياس��ي« فمثل هذه المواقف »تس��اعد أيضًا 
على تعديل السياس��ات الحكومية لتس��تجيب لحاجات الناس 
والمجتم��ع بما يع��زز االس��تقرار االجتماعي والسياس��ي في 

البالد«.
ليس��ت دعاي��ة ل�»التقدمي« وال عالقة لي ب��ه ولكن تقديري 
أن مثل البيان��ات والمواقف المعتدلة هو م��ا يخدم البحرين 
ويحق��ق المكاس��ب للمواطني��ن، وه��و رد عملي عل��ى أولئك 
الذين يعتبرون أنفس��هم »معارض��ة« ويدعون إلى مقاطعة 

االنتخابات.

شرطة البحرين.. بين الكاذبين والُسذج
تخيل��وا لو أن جامعة بريطانية قام��ت بعقد برامج تدريبية معنية ب�»علم النفس 
االس��تقصائي« و»سبل حل مس��ائل اإلرهاب والنزاعات« ألفراد في الشرطة، وهما 
مادتان مهمتان وتتالقيان مع مبادئ حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، تخيلوا لو 
قامت هذه الجامعة بعقد هذه البرامج مع قوات الباسيج أو الحرس الثوري اإليراني 
أو عناص��ر من حزب اهلل اإلرهابي، هل كنت س��تجد من ينتقد ذلك، وباألخص من 
مرتزقة إيران الموجودين في لندن، والذين يحس��بون أنفس��هم كبحرينيين وهم 

الذين باعوا البحرين بشكل فاضح؟!
طبعًا ال، لن تجدهم ينبس��ون بحرف، إذ حينما تأتي المس��ألة عند إيران ونظامها 
أكب��ر منته��ك لحق��وق اإلنس��ان ومم��ارس التعذيب والش��نق ب��دون محاكمات 
لمعارضي��ه، تجد هؤالء الذي��ن يتباكون أمام الغرب ليثبت��وا أنهم مدافعون عن 
حقوق اإلنسان، تجد هؤالء ال ينبسون بحرف! وكيف أصاًل ينبسون بحرف على نظام 

هو مصدر تمويلهم المالي وإعاشتهم في بريطانيا. 
عموم��ًا، القصة كلها بش��أن أخبار انتش��رت هنا وهناك تتحدث ع��ن تعاون بين 
جامع��ة هدرس��فيلد البريطاني��ة ووزارة الداخلية البحرينية بموجب��ه يتم تدريب 
ع��دد من منتس��بي الوزارة على هذه المع��ارف والعلوم المتقدم��ة التي ذكرناها 
أعاله، وهذا التعاون كالعادة يس��بب »أزمة« لمرتزقة إيران المتواجدين في بالد 

الضباب. 
تتح��دث األخب��ار عن تقري��ر أعدته »هيومن رايت��س ووتش«، وكلن��ا كبحرينيين 
نعرف تمامًا كيف »تنس��ج« هذه المنظمة أخبارها، وماهية عالقاتها البعيدة عن 

االحترافية والحيادية مع عناصر انقالبية في البحرين، وكيف دافعت عن إرهابيين، 
ومن تحديدًا يتعاطى معهم بشكل مباشر من خونة للبحرين ويزودهم بمعلومات 
من نسج خياله وبنات أفكاره، وشاركها التقرير مركز ألصق كلمة البحرين باسمه 
ليوهم الغرب بأنه يتحدث باسم البحرينيين، ومن فيه عناصر انقالبية ال يملكون 
حتى القدرة عن الكش��ف عن مصدر أموالهم وكيف يعيش��ون ف��ي أغلى العواصم 
األوروبية وكيف يتدبرون أمورهم، ألن الكش��ف عن ذلك سيقودك إلى طريق واحد 

فقط، وهو »إيران«. 
المضحك حينما تجد جهات يفترض أنها مؤسسات حقوقية، أو عناصر وأفراد لهم 
صفات اعتبارية في بريطانيا وحتى بعض الدول األوروبية تصدق هؤالء الكاذبين، 
حينم��ا تجده��م يأخذون ما يقولونه له��م ويحاولون زرعه ف��ي أذهانهم على أنه 
»حقائق«، دون أن يكلفوا أنفسهم مجرد التدقيق في »الوالء الحقيقي« لهؤالء، أو 
ينظروا في التناقضات الصارخة لمن يدعي أنه يدافع عن حقوق اإلنس��ان لكنه ال 

يتحدث إطالقًا عن إيران. 
البحرين ال تتأثر بهذه المحاوالت البائس��ة ألنن��ا نعلم تمامًا كيف يعمل العمالء 
الذي��ن باع��وا بالدهم ليكون��وا أداة في يد نظام يس��تهدف ت��راب أرضهم، لكن 
المأس��اة حينم��ا يصدق البع��ض ما يروجه الكاذب��ون، إذ هذا م��ا يجعل األطراف 
األخ��رى في موقع »الُس��ذج« الذين يمكن تس��ويق أي كذبة عليه��م، ناهيكم عن 
المتواطئين معهم من كارهي األنظمة والدول العربية، الخليجية منها باألخص. 

خبتم وخاب مسعاكم كالعادة.

د. جميلة السماك
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 »زين« راعيًا رسميًا للرياضات 
اإللكترونية واالتصاالت بمعرض »كوميك كون«

أعلن��ت زي��ن البحري��ن ع��ن اعتزازه��ا وفخرها 
رس��مي  كراع��ي  مش��اركتها  ع��ن  باإلع��ان 
للرياض��ات اإللكتروني��ة واالتص��االت لمعرض 
»كوميك كون« البحرين الذي س��يقام يومي 28 
و29 أكتوب��ر في حلبة البحري��ن الدولية، وذلك 
بعد عودت��ه للمرة األولى من��ذ 2019 ونجاحه 

في النسخ السابقة. 
وذكرت زين البحرين أنها ستوفر خدمة االتصال 
باإلنترنت »زين واي فاي« لجميع الحاضرين في 
المعرض وضم��ن منطقة األلع��اب، باإلضافة 
إلى تقدي��م العديد من الجوائ��ز للفائزين في 
مس��ابقات األلعاب اإللكتروني��ة وجائزة نقدية 
قدره��ا 5000 $ لبطولة PUBG التي س��تقام 
خال المعرض، وهي بطولة رس��مية معتمدة 
م��ن قب��ل Tencent Games. كما س��تعرض 
الشركة في جناحها خال المعرض خدمات زين 
البحرين. وس��تدعو جمي��ع الفائزين في بطولة 
زي��ن البحري��ن التصنيفي��ة األول��ى للرياضات 
اإللكتروني��ة التي أقيمت خ��ال الصيف لحضور 

المعرض الستام جوائزهم النقدية. 
وسيس��تضيف المع��رض مجموعة م��ن نجوم 
هولي��وود مع مش��اركة العديد من الرس��امين 
العربي��ة  ال��دول  مختل��ف  م��ن  والعارضي��ن 
والعالمي��ة. وس��يقام ف��ي المع��رض العدي��د 
م��ن بط��والت األلع��اب اإللكتروني��ة كبطولة 
س��ترايك«  »كاونت��ر  وبطول��ة  »فالورن��ت« 
وغيره��ا م��ن البط��والت المتنوعة. وس��يقدم 
المع��رض العديد من الفعالي��ات مثل الورش 
التعليمية في مج��االت الفن مع دعم المواهب 
المحلية من صانع��ي األلعاب وألعاب ترفيهية 
وجلسات التوقيع مع المشاهير المفضلين لدى 

الحاضرين.
وتواصل زي��ن البحرين لعب دورًا أساس��يًا على 
مس��توى إقليمي كعامل لتمكين الش��باب في 
مج��ال األلعاب والرياض��ات اإللكترونية لتنمية 
النظام البيئ��ي لأللعاب بش��كل جماعي، ومنح 
الاعبي��ن الدع��م والتقدي��ر الذي يس��تحقونه 

للمنافسة عالميًا.

 »كاف اإلنسانية« تنال المركز الثاني 
بجائزة عبداهلل بن علي كانو لإلعالم التطوعي

شاركت »كاف اإلنسانية« بجمعية اإلصاح 
مؤخرًا ضمن فاعليات المس��ابقة السنوية 
األول��ى الت��ي نظمته��ا جمعي��ة البحرين 
الخيري��ة باس��م »جائزة عب��داهلل بن علي 
كانو لإلع��ام التطوعي والخي��ري« بدعم 

سخي من الوجيه فوزي بن أحمد كانو.
عل��ى  اإلنس��انية«  »كاف  حصل��ت  وق��د 
م��ن  األول  الف��رع  ف��ي  الثان��ي  المرك��ز 
المس��ابقة والخاص بجائزة أفضل منصة 
إعامي��ة إلكترونية تدع��م العمل الخيري 

والتطوعي.
يذكر أن هذه النس��خة األولى من الجائزة 
الس��نوية تتضم��ن فرعي��ن، األول جائزة 
أفضل منص��ة إعامية رقمي��ة إلكترونية 
تدعم العمل الخي��ري والتطوعي، والثاني 
أفضل مش��روع إعامي ورقي يدعم العمل 
الخي��ري والتطوع��ي. وتهدف المس��ابقة 
إلى الوفاء لرموز العم��ل الوطني والخيري 
بمملكة البحري��ن وتقدير جهود المغفور 

له بإذن اهلل تعال��ى عبداهلل بن علي كانو 
رحمه اهلل في هذا المج��ال، باإلضافة إلى 
التأكيد على الدور اإلعامي في نشر ثقافة 
العمل الخيري والتطوع��ي، والتحفيز على 
المشاركة في ش��تى مجاالته، كما تهدف 
الجائزة إلى دعم المؤسس��ات واألفراد في 

تطوير العمل الخيري والتطوعي.  
م رئي��س جمعي��ة اإلصاح الش��يخ  وتق��دَّ
الدكت��ور عبداللطي��ف ب��ن أحمد الش��يخ 
بخالص الش��كر والتقدي��ر لعائلة آل كانو 
ر والمتواصل  الكريمة على جهده��ا المقدَّ
في مختلف مجاالت العم��ل الخيري والذي 
تساهم من خاله في دعم األسر البحرينية 
المتعفف��ة ومح��دودي الدخ��ل وتغطي��ة 
جانب م��ن الدعم المالي المق��دم إليهم، 
كما أشاد الشيخ بالدعم الكبير الذي توليه 
عائلة كانو لمؤسس��ات العمل اإلنس��اني 
والخيري البحرينية في دعم شريحة مهمة 

من شرائح المجتمع.

HUAWEI nova 10 Pro"
 مزود بكاميرا أمامية
مطلقة وشحن أسرع

فاجأت ه��واوي الجميع بإطاق هات��ف HUAWEI nova10، أحد 
أجمل الهواتف الذكية الرائدة والعصرية بكاميرا أمامية مطلقة 
 AppGallery وأسرع شحن. واألفضل من ذلك، أنه يأتي مع متجر
الموث��وق به والمبتكر وس��هل االس��تخدام واآلم��ن حيث يمكن 
للمس��تخدمين التنق��ل بس��هولة واستكش��اف وإيج��اد وتنزيل 

مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.
يذكر أن اس��م nova مشتق من الكلمة الاتينية »novas«، الذي 
يدل على أن كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار ش��غف الشباب 

عند السعي لتحقيق أحامهم في مستقبل أفضل.
وتم إنش��اء ه��ذه الهواتف على أس��اس التكنولوجي��ا المبتكرة، 
حيث يس��عى كل جيل من هواتف سلس��لة HUAWEI nova إلى 
تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري 

وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعلية ذكية. 
وم��ع وضع ه��ذه األيديولوجية في االعتبار، تأتي إطاق سلس��لة 
HUAWEI nova10 الجدي��دة، الت��ي تنقل السلس��لة إلى جيلها 
 nova العاش��ر. اعتباًرا من يوليو 2022، جمعت سلس��لة هواتف
أكث��ر م��ن 200 مليون مس��تخدم ح��ول العال��م. ويأت��ي هاتف 
HUAWEI nova10Pro بتصمي��م جدي��د تمام��ًا، حيث يبرز في 
التصمي��م اللون الجديد، اللون رق��م Colour No – 10. 10 الذي 
يستخدم الفضة كلون رئيسي، ولكن بنبرة عامة باردة. ويتطابق 
 Golden Star Orbit Ring هذا اللون بش��كل مذهل مع تصميم
ويضفي على الس��طح الزائدي ثاثي األبعاد، ويرتقي بالتصميم 
 Star الجمي��ل إلى آفاق جديدة م��ن النجوم.  وتم تنقي��ح عملية
Orbit Craft باس��تخدام أكث��ر م��ن 20 عملي��ة إلنش��اء ملمس 
ومظه��ر أملس وحريري وفيلم وهج م��زدوج الطاء. كما تم وضع 
ش��عار nova الذهب��ي على الظهر بدقة على مس��توى النانومتر، 
لخل��ق تأثي��ر الذه��ب والفض��ة المذهل، وال��ذي يع��د بمثابة 
العام��ة الحصرية لسلس��لة هواتف HUAWEI nova وتجس��يًدا 
لألزياء الشبابية. وباس��تخدام تقنية التغليف COP، يأتي هاتف 
Pro 10 HUAWEI nova بإطار رفيع بقياس 2.56 مم فقط. إلى 
 Starry جان��ب اللون رقم 10، يأتي الهاتف أيًضا باللون األس��ود

Black مع تصميم Orbit Ring الذهبي المزخرف. 

 الديري: حضور الفت للمؤسسات 
البحرينية بمعرض جيتكس الدولي

المؤسس��ات  جمعي��ة  رئي��س  عب��ر 
البحريني��ة  والمتوس��طة  الصغي��رة 
عبدالحس��ن الدي��ري عن بال��غ فخره 
واعتزازه بمشاركة قطاع المؤسسات 
البحريني��ة  والمتوس��طة  الصغي��رة 
والس��يما الناش��ئة منها في معرض 
جيتكس الدولي 2022. وقال إن عددًا 
من هذه المؤسسات وقعت اتفاقيات 

عمل مع بعض الشركات العالمية.
وأوضح أن توقيع مثل هذه االتفاقيات 
يبعث على الس��رور والتف��اؤل بنجاح 
هذه المؤسس��ات البحرينية ولحاقها 
برك��ب التطور والمش��اركة العالمية 
الفاعل��ة إضاف��ة إلى االس��تفادة من 
الخب��رات العالمي��ة والت��ي ه��ي من 
أهم ثمار المش��اركة في هذا المحفل 

الدولي.
ولفت إلى أن مش��اركة المؤسس��ات 
والمتوس��طة  الصغي��رة  البحريني��ة 
ق��د ش��كل حض��ورًا الفتًا س��اهم في 
نجاح مش��اركة الجن��اح البحريني في 
 ه��ذا المع��رض الدول��ي ف��ي دورته 
ال� 42 والذي أقيم بمركز دبي التجاري 
العالمي في إمارة دبي في الفترة 10 
– 15 أكتوب��ر الج��اري برعاية كريمة 
من نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكت��وم الذي زار 
المع��رض واطل��ع عل��ى الفعالي��ات 

المصاحبة.
ودعا الدي��ري المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة التي لم يحالفها الحظ 
إلى ضرورة العمل واإلعداد للمشاركة 
خال الع��ام الق��ادم متمني��ًا النجاح 
والتوفيق لرواد األعمال والمؤسسات 
والمتوس��طة.  والصغي��رة  الناش��ئة 
وق��ال أن الدعم الحكوم��ي البحريني 
عبر صن��دوق العمل تمكين والجهات 
األخ��رى س��اهم ف��ي نجاح مش��اركة 
البحرينية في جايتكس  المؤسس��ات 

22. مبين��ًا أن المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة تحقق فوائد كبيرة من 
خال مشاركتها في المحافل الدولية 
المس��اهمة  م��ن  تمكنه��م  والت��ي 
بفاعلي��ة ف��ي النهض��ة االقتصادية 
الش��املة لمملك��ة البحري��ن في ظل 
المش��روع اإلصاح��ي لجال��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه والجهود 
المبذول��ة م��ن الحكوم��ة الرش��يدة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء الموقر ودعم 
جمي��ع الجه��ات الفاعل��ة الحكومي��ة 

وغي��ر الحكومية والس��يما خال فترة 
التعاف��ي االقتص��ادي ال��ذي تخطوه 
المملك��ة بنج��اح نحو بل��وغ االزدهار 

االقتصادي المنشود.
وفي ختام تصريح��ه تقدم د. الديري 
بجزيل الش��كر للمؤسسات المشاركة 
ف��ي المعرض هذا الع��ام، معربًا عن 
ش��كره للقائمي��ن على تنظي��م هذا 
المع��رض الدول��ي الهام م��ن دولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة وال��ذي 
يع��د مفخرة ل��دول مجل��س التعاون 

الخليجي.

 أمينة عبدالرحمن 
رئيسًة لقسم علم األمراض بـ»الخليج العربي«

صدر عن نائب رئيس جامعة الخليج 
اإلداري��ة عميد  للش��ؤون  العرب��ي 
الدكتور عبدالرحمن  شؤون الطلبة 
إسماعيل، وبتوصية من عميد كلية 
الط��ب والعلوم الطبي��ة بالجامعة 
األس��تاذ الدكت��ور عبدالحليم ضيف 
اهلل، قرار يقض��ي بتعيين الدكتورة 
رئيس��ًة  يوس��ف  عبدالرحمن  أمينة 
لقس��م علم األم��راض بكلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة بجامع��ة الخليج 

العربي.
وثمنت الدكتورة أمينة عبدالرحمن 
إدارة  م��ن  التكلي��ف  ه��ذا  يوس��ف 

الجامع��ة، وعبرت عن بالغ ش��كرها 
للثقة والتقدير والدعم المستمرين 
ألعض��اء الهيئ��ة األكاديمية بكلية 
الط��ب، مثمن��ًة ف��ي الوق��ت ذاته 
ح��رص إدارة الجامع��ة عل��ى دع��م 
توف��ر  وعل��ى  الخليج��ي،  الش��باب 
بيئ��ة أكاديمية حاضنة ومش��جعة 
لابتكار ف��ي البحث العلمي لخدمة 
القضايا الصحية المحورية في دول 

المنطقة.
وقالت: »نهدف ف��ي جامعة الخليج 
العرب��ي ألن نكون مرك��زًا أكاديميًا 
وبحثيًا متمي��زًا لمعاجلة اهتمامات 

الخليج��ي  التع��اون  مجل��س  دول 
الس��يما القضاي��ا الطبية، ل��ذا فإن 
الجامعة التي تأسست قبل أكثر من 
40 عام��ًا تعطي األولوي��ة لألبحاث 
العلمية الرصينة الساعية إلى وضع 
الحلول لمختلف القضايا والمشكات 
في دول المنطقة«، موضحة أن نشر 
أعض��اء الهيئ��ة األكاديمي��ة لعدد 
كبير من األبحاث العلمية المحكمة 
والمنش��ورة في مجات علمية ذات 
ثق��ة علمية عالية يترجم مدى دعم 
الجامع��ة لتعزيز الجه��ود البحثية، 

د. أمينة عبدالرحمنوهو ما يدعو إلى الفخر واالعتزاز.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7
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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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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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أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة وزير المواصالت واالتصاالت بشـــأن 
الموافقـــة علـــى تولـــي مملكـــة البحرين رئاســـة 
مجلـــس منظمـــة التعـــاون الرقمـــي فـــي الدورة 

القادمة للمنظمة لمدة عام واحد.
2. مذكرة وزير شـــؤون البلديات والزراعة حول 
اســـتمالك عـــدد مـــن العقـــارات للمنفعـــة العامـــة 

لتوفير المساحات الالزمة للتطوير العمراني.
ثـــم أخـــذ المجلـــس علمـــًا مـــن خـــالل التقاريـــر 
الوزارية المرفوعة من الوزراء بشـــأن المشاركة 
فـــي مؤتمـــر ركائـــز الثالـــث “التعليـــم المســـتدام 
هـــو المســـتقبل”، والمشـــاركة فـــي مؤتمـــر القمة 
السادســـة لمؤتمـــر التفاعـــل وتدابير بنـــاء الثقة 
في آســـيا )ســـيكا(، والمشـــاركة في االجتماعات 

الســـنوية لمجموعـــة البنـــك الدولـــي وصنـــدوق 
النقد الدولي، والمشـــاركة في مؤتمر المندوبين 
المفوضين )PP22(، والزيارة الرسمية التي قام 
بها وزير الشـــؤون القانونية إلى المملكة العربية 
فـــي أعمـــال  الشـــقيقة، والمشـــاركة  الســـعودية 
االجتمـــاع الـــدوري للجنة الخبراء االستشـــارية 
االســـتراتيجية )SAGE( التابعة لمنظمة الصحة 
العالميـــة، والمشـــاركة فـــي أعمـــال الـــدورة 69 
العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة  اإلقليميـــة  للجنـــة 
لشـــرق المتوســـط، ولقاء وزير العدل والشؤون 
رئيـــس  العـــدل  بوزيـــر  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
المجلـــس األعلـــى للقضاء فـــي المملكـــة العربية 
السعودية، ونتائج االجتماع )32( لوزراء العدل 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قرارات المجلس

الموافقة على مشروع قرار لتنفيذ أمر 
إلغاء “العمل المرن”

 البحرين تتولى رئاسة مجلس “التعاون 
الرقمي” بالدورة المقبلة

local@albiladpress.com 02

تــرأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير البنيــة التحتية الشــيخ خالد بن عبــدهللا آل خليفة، 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

وتابـــع مجلس الـــوزراء تنفيـــذ األوامر الصادرة 
عـــن ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بشـــأن إلغاء تصريح العمـــل المرن، حيث وافق 
المجلـــس على مشـــروع قـــرار يصدر عـــن وزير 
الداخليـــة يتضمن عددا مـــن اإلجراءات تنفيًذا 

ألمر سموه.
المملكـــة  دور  الـــوزراء  مجلـــس  أكـــد  بعدهـــا 
العربية الســـعودية بقيادة ملك المملكة العربية 
السعودية الشـــقيقة  خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وبدعم 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز 

آل ســـعود في تعزيز استقرار االقتصاد العالمي 
كركيزة أساسية لألمن واالستقرار في المنطقة 
والعالم، ودورها السياسي واالقتصادي الكبير، 
ومكانتهـــا الرائـــدة عربًيـــا وإســـالمًيا وعالمًيـــا، 
مشـــيًدا المجلـــس فـــي هـــذا الصـــدد بالخطـــاب 
الـــذي وجهـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين فـــي 
أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس 
منطلقـــات  حـــدد  والـــذي  الســـعودي  الشـــورى 
التنمية المستقبلية بالمملكة العربية السعودية 
الشقيقة وجهودها في الحفاظ على االستقرار 
االقتصـــادي العالمـــي وتكريس دورهـــا الريادي 

المستدام كوسيط للسالم.

المنامة - بنا

دور بارز للسعودية في الحفاظ على االستقرار االقتصادي العالمي
استمالك عقارات لتوفير المساحات الالزمة للتطوير العمراني... مجلس الوزراء:

الثالثاء 18 أكتوبر 2022 - 22 ربيع األول 1444 - العدد 5117

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 17 أكتوبر 2022:

التأكيد علـــى دور المملكة العربية الســـعودية في تعزيز 
اســـتقرار االقتصـــاد العالمـــي كركيـــزة أساســـية لألمن 

واالستقرار في المنطقة والعالم.

اإلشـــادة  بالخطاب الذي وجهه خادم الحرمين الشـــريفين 
فـــي أعمال الســـنة الثالثة مـــن الـــدورة الثامنة لمجلس 

الشورى السعودي.

:

متابعة تنفيذ األوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه الله بشـــأن إلغاء تصريح 

العمل المرن، والموافقة على مشروع قرار بهذا الشأن.

تولـــي مملكـــة البحرين رئاســـة مجلـــس منظمـــة التعاون 
الرقمي في الدورة القادمة.

اســـتمالك عـــدد مـــن العقـــارات للمنفعة العامـــة لتوفير 
المساحات الالزمة للتطوير العمراني.
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اإلشـــادة  بالخطاب الذي وجهه خادم الحرمين الشـــريفين 
فـــي أعمال الســـنة الثالثة مـــن الـــدورة الثامنة لمجلس 

الشورى السعودي.

:

متابعة تنفيذ األوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه الله بشـــأن إلغاء تصريح 

العمل المرن، والموافقة على مشروع قرار بهذا الشأن.

تولـــي مملكـــة البحرين رئاســـة مجلـــس منظمـــة التعاون 
الرقمي في الدورة القادمة.

اســـتمالك عـــدد مـــن العقـــارات للمنفعة العامـــة لتوفير 
المساحات الالزمة للتطوير العمراني.

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 17 أكتوبر 2022:

التأكيد علـــى دور المملكة العربية الســـعودية في تعزيز 
اســـتقرار االقتصـــاد العالمـــي كركيـــزة أساســـية لألمن 

واالستقرار في المنطقة والعالم.

اإلشـــادة  بالخطاب الذي وجهه خادم الحرمين الشـــريفين 
فـــي أعمال الســـنة الثالثة مـــن الـــدورة الثامنة لمجلس 

الشورى السعودي.

:

متابعة تنفيذ األوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه الله بشـــأن إلغاء تصريح 

العمل المرن، والموافقة على مشروع قرار بهذا الشأن.

تولـــي مملكـــة البحرين رئاســـة مجلـــس منظمـــة التعاون 
الرقمي في الدورة القادمة.

اســـتمالك عـــدد مـــن العقـــارات للمنفعة العامـــة لتوفير 
المساحات الالزمة للتطوير العمراني.

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيـــف الزياني، أمس بمقر 
الوزارة، فيصل البوســـعيدي، الذي ســـلم الوزير نسخة من 
أوراق اعتماده ســـفيًرا لســـلطنة ُعمان المعيـــن لدى مملكة 

البحرين.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد وزيـــر الخارجية بالمســـتوى المتميز 
للعالقـــات األخوية الراســـخة القائمة بيـــن مملكة البحرين 
وســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة، مؤكـــًدا حـــرص وتطلـــع مملكة 
البحريـــن لتعزيـــز التعـــاون الثنائي والمضي بـــه قدًما نحو 
مستويات أرحب بما يحقق المصالح واألهداف المشتركة 
بالنفـــع  عليهمـــا  ويعـــود  الشـــقيقين  والشـــعبين  للبلديـــن 
والخيـــر، متمنًيا للســـفير كل التوفيـــق والنجاح في مهامه 

الدبلوماسية.
بدوره، أكد ســـفير ســـلطنة ُعمان المعين حرص بالده على 
تعزيـــز العالقات األخوية التاريخيـــة التي تجمعها بمملكة 
البحرين، معرًبا عن اعتزازه بما تشـــهده تلك العالقات من 

تطـــور ونماء في شـــتى المجـــاالت، متمنًيـــا للمملكة دوام 
التقدم واالزدهار.

حضـــر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون السياســـية 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ورئيـــس قطـــاع 
المراســـم صـــالح شـــهاب، ورئيـــس قطاع شـــؤون مجلس 

التعاون بوزارة الخارجية السفير عبدالعزيز العيد.

الزياني يتسلم أوراق اعتماد السفير العماني
المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة عمق 
العالقـــات والروابـــط األخويـــة الراســـخة 
بيـــن مملكة البحريـــن والمملكـــة األردنية 
الهاشمية الشـــقيقة وما تشهده من تطور 
ونمـــو علـــى كافـــة األصعـــدة، بفضـــل مـــا 
تحظـــى به مـــن رعاية واهتمـــام من ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وأخيه ملك 
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة 
صاحب الجاللـــة الملك عبدهللا الثاني بن 

الحسين.
جـــاء ذلك لدى اســـتقباله، ســـفير المملكة 
األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة لـــدى مملكة 
البحريـــن رامـــي العـــدوان، حيـــث رحـــب 

العالقـــات  معـــه  واســـتعرض  بالســـفير، 
األخوية الوطيـــدة التي تربط بين مملكة 
الهاشـــمية  البحريـــن والمملكـــة األردنيـــة 
الشـــقيقة، ومـــا تســـتند إليـــه مـــن أســـس 
راســـخة في التعاون والتنسيق المشترك 
والحـــرص المتبادل على مواصلة تنميتها 
والدفـــع بهـــا نحـــو آفـــاٍق أرحب بمـــا يلبي 

بيـــن  المشـــتركة  واألهـــداف  التطلعـــات 
البلدين والشعبين الشقيقين.

كمـــا جرى خالل اللقاء بحث ســـبل تعزيز 
فـــي  المشـــترك  والعمـــل  التعـــاون  أوجـــه 
بيـــن  واالقتصاديـــة  الماليـــة  المجـــاالت 
البلدين، واســـتعراض عـــدٍد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.

الدفع بالتعاون المالي واالقتصادي مع األردن

مدينة عيسى - مجلس التعليم العالي

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالي، الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
القائـــم  خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن 
لـــدى  الفلبينـــي  الســـفير  بأعمـــال 
جالنـــدؤن  آن  البحريـــن  مملكـــة 

لويس.
وخالل اللقاء، رحبت األمين العام 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي بالقائـــم 
بأعمـــال الســـفارة الفلبينيـــة لـــدى 

البحريـــن، مؤكدًة عمـــق العالقات 
الثنائية والتاريخية بين البحرين 
والفلبين في مختلـــف المجاالت، 
وأن العالقات بين البلدين ماضية 

قدمًا بمزيد من التطور والنماء.
واســـتعرض خـــالل اللقـــاء جملـــة 
مـــن الموضوعـــات ذات العالقـــة، 
مؤكـــدًة أهمية تعزيز التعاون في 
مجـــال التعليـــم العالـــي والطلبـــة 
الجامعيين مـــع جمهورية الفلبين 

الصديقة.

اســـتقبل عبداللطيف الزياني، وزير 
الخارجية، في مكتبـــه بمقر الوزارة 
أمس، ســـفير الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشـــعبية لـــدى مملكة 

البحرين عبدالحميد خوجه.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث مســـار 

البلديـــن  بيـــن  األخويـــة  العالقـــات 
الشقيقين، وسبل االرتقاء بالتعاون 
بمـــا  أشـــمل  آفـــاق  إلـــى  المشـــترك 
يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى البلدين 
والشـــعبين الشقيقين، باإلضافة إلى 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

تعزيز التعاون مع الفلبين بالمجال التعليمي بحث مسار العالقات مع الصين

المنامة - بنا

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تضامـــن مملكـــة البحريـــن الكامـــل مـــع 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، ورفضها القاطع لتســـييس قرار 
مجموعـــة أوبك + أو اعتباره انحيـــاًزا في صراعات دولية، معربة عن 
تقديـــر مملكة البحرين للسياســـة الحكيمة للمملكة العربية الســـعودية 
ومبادراتها المتزنة لترسيخ األمن والسالم في المنطقة والعالم، ودعم 

االستقرار االقتصادي العالمي والتوازن في السوق النفطية الدولية.
وأشـــادت وزارة الخارجية بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية 
في ضمان أمن الطاقة واســـتقرار الســـوق النفطية بما يحقق التوازن 
بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز الرخاء واالزدهار لشعوب 
المنطقـــة والعالـــم، ويدعـــم النمـــو االقتصـــادي العالمـــي، بعـــد قيادتهـــا 
الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة 
عبـــر مبادرتـــي “الســـعودية الخضـــراء” و “الشـــرق األوســـط األخضر”، 
ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمســـاعدات اإلنسانية. وعبرت 
وزارة الخارجيـــة عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن بالمواقـــف التاريخية 
المشـــرفة للمملكة العربية الســـعودية في تســـوية النزاعـــات اإلقليمية 
والدولية بالطرق الســـلمية، ومكافحة التطرف واإلرهاب، ومســـاندتها 
للمساعي الدولية إلنهاء الحروب واألزمات الراهنة، في إطار االلتزام 

بميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

البحرين تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية

ال يوجد في البحرين 
صحافي يعاقب 

بسبب رأيه وقلمه

العملية الديمقراطية 
والحياة النيابية في البحرين 

تسير بخطى ثابتة وراسخة

 مصر لم تتأخر يوما عن 
دعم البحرين في مختلف 

محطاتها التاريخية

الصحف البحرينية تمتاز 
بالمهنية وهي مصدر مهم 

ال يمكن االستغناء عنه

local@albiladpress.com03

 أكد وزير شـــؤون اإلعـــام رمزان النعيمي 
أن العمليـــة الديمقراطية والحياة النيابية 
في مملكـــة البحرين تســـير بخطـــى ثابتة 
وراســـخة، وأن انتظام االنتخابات حسب 

مواعيدها دليل على ذلك.
وأشـــار النعيمـــي، فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
“األهـــرام” المصرية، إلى أنه مع بزوغ فجر 
المشـــروع اإلصاحي لملـــك الباد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، جـــاء ميثاق العمـــل الوطني الذي 
أجمع عليه شعب البحرين بمبادئ واضحة 
وصريحـــة تضمـــن إقرار نموذج دســـتوري 
الممارســـات  ألحـــدث  يســـتجيب  حديـــث 

السياسية العالمية وأكثرها كفاءة.
وقـــال “إنه مـــع اقتـــراب الدورة السادســـة 
لانتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة نســـتطيع 
أن نؤكـــد نضج التجربـــة البحرينية، وهي 
تجربة عريقة تعتبر امتداًدا لتقليد راســـخ 
في الممارســـة السياسية لمملكة البحرين، 
حيث عرفت البحرين، على مدى تاريخها 
الـــذي يتجـــاوز 230 عامـــا، الشـــورى نهًجا 
وكان  والشـــعب،  الحاكـــم  بيـــن  للعاقـــة 
ومـــا يزال صوت الشـــعب عامـــًا مهًما في 
صناعة القرار الوطني، وهو ما تم تأطيره 
والحفـــاظ عليـــه ضمـــن مؤسســـات الدولة 

البحرينية الحديثة”.
وأوضـــح وزيـــر اإلعـــام أن االســـتعدادات 
جارية لانتخابـــات النيابية والبلدية، وأن 
كل المؤسسات الدســـتورية تعمل إلنجاح 
هـــذا الحـــدث الوطنـــي الكبيـــر، الفًتـــا إلى 
أن وزارة شـــؤون اإلعـــام تفخر بتســـخير 
بجهوزيـــة  واإلمكانـــات  الجهـــود  جميـــع 
وكفاءة عالية من جميع منتســـبي الوزارة 
وكوادرهـــا اإلعامية والفنية والهندســـية 
وفق خطة شـــاملة ومتكاملة لتغطية هذا 
الحدث الوطني ونقله للعالم بالشكل الذي 

يليق به. وذكر أن هناك حماًســـا شعبًيا من 
المواطنيـــن مـــع أولى مراحـــل االنتخابات 
المتمثلة في طرح جداول الناخبين، معرًبا 
عن الفخر بمشـــاركة المـــرأة البحرينية في 
وصـــوال  الشـــعبية  االســـتحقاقات  جميـــع 
لتبوئهـــا رأس الســـلطة التشـــريعية بالعـــام 

.2018
وعن واقع ومســـتقبل الصحافة المقروءة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، قـــال وزير شـــؤون 
اإلعـــام إن الصحـــف فـــي البحريـــن تمتاز 
إلـــى  المســـتند  الحـــر  وعملهـــا  بمهنيتهـــا 
الثوابت الوطنية، وأنهـــا تعد مصدًرا مهًما 

ال يمكن االستغناء عنه.
الصحافـــي  العمـــل  أن  الوزيـــر  وبيـــن 
واإلعامـــي يلقـــى اهتماًما كبيـــًرا من قبل 
جالـــة الملك المعظم، وولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، حيث 
تـــم تخصيـــص يـــوم لاحتفـــاء بالصحافة 
البحرينيـــة وصدرت في عهد جالة الملك 
المعظم الكثير من التشريعات التي تحمي 
الصحافييـــن وتحفـــظ حقوقهـــم المهنيـــة 
كاملة، ومن المستحيل أن تجد في مملكة 
البحريـــن صحافيـــا يعاقـــب بســـبب رأيـــه 

وقلمه.
البحرينيـــة  بالعاقـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
المصريـــة، أكد النعيمي أن هـــذه العاقات 
تمتاز بخصوصية فريدة، وتشكل نموذًجا 
للعاقات األخوية المشتركة التي يجمعها 
المشـــترك،  والمصيـــر  الواحـــد  الهـــدف 
وتتطابـــق رؤى البلديـــن الشـــقيقين حيال 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  القضايـــا  مختلـــف 
مســـتمًرا  تنامًيـــا  الـــدوام  علـــى  وتشـــهد 
واهتماًمـــا وحرًصا كبيًرا منجالة المعظم، 
وأخيـــه رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي.
وأشـــار إلـــى أن زيـــارة الرئيـــس السيســـي 

األخيـــرة لمملكـــة البحريـــن ولقائـــه أخيـــه 
جالة الملك المعظم كانت زيارة تاريخية 
اتفاقيـــات   10 بتوقيـــع  وتوجـــت  مهمـــة، 
أطـــر  توســـيع  بهـــدف  تفاهـــم  ومذكـــرات 
الشـــراكة وتعزيـــز العمل المشـــترك، وتأتي 
إيماًنـــا بمـــا يجمعنـــا مـــن تاريـــخ وحاضـــر 
وتطلع إلى المستقبل في مواصلة التعاون 
فـــي جميـــع المجـــاالت التنمويـــة، ونؤكـــد 
حرص المملكة على ترســـيخ هذا التعاون 
ومواصلة العمل مع األشقاء في مصر في 
كل ما من شـــأنه تحقيق الرخاء واالزدهار 

للشعبين الشقيقين.
ولفـــت إلـــى أن الزيـــارات المتكـــررة بيـــن 
قيادتـــي البلديـــن خـــال الفتـــرة الماضية، 
تعد خير دليل على عمق الشراكة األخوية 
والمســـتوى العالي من التنســـيق المشترك 
علـــى  المشـــتركة  التحديـــات  لمواجهـــة 
المســـتوى اإلقليمي والدولي، وقال “دائما 
مـــا نعتبر الرئيس السيســـي بيـــن أهله في 
البحريـــن مثلمـــا يعتبـــر الشـــعب المصـــري 
الشقيق جالة الملك المعظم بين أهله في 
مصر”. وقال “إن مصر الشـــقيقة لم تتأخر 
يوًما عن دعم مملكة البحرين في مختلف 
محطاتهـــا التاريخيـــة، وكذلـــك هـــو الحال 
بالنســـبة للبحرين التي لم ولن تتوانى عن 
القيـــام بدورها التاريخي المســـؤول دفاًعا 
عـــن عمقنـــا العربـــي االســـتراتيجي وبيت 
العـــرب الجامع، ونحن في مملكة البحرين 
قيـــادًة وحكومـــًة وشـــعًبا نفخـــر ونعتز بما 
يجمعنا مع األشـــقاء في مصـــر من أواصر 
تاريخية نســـعى للحفاظ عليها وتطويرها 

دائًما”.
وفيمـــا يرتبـــط بالتعـــاون اإلعامـــي بيـــن 
مصـــر ومملكة البحرين، أكد وزير شـــؤون 
اإلعـــام أنه منـــذ توقيع االتفاقيـــة األولى 
بيـــن  والثقافـــي  اإلعامـــي  الشـــأن  فـــي 
البلدين الشـــقيقين في العام 1987 توالت 

العديـــد مـــن االتفاقيـــات والبروتوكوالت، 
ومن بينها توقيـــع بروتوكول التعاون في 
المجـــال اإلعامي خال الزيارة الرســـمية 
التـــي أجراها جالـــة الملك المعظـــم تلبية 
لدعوة أخيه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 

العام 2016.
وتطـــرق وزير شـــؤون اإلعام إلـــى اللقاء 
األخـــوي التشـــاوري “قمـــة العلميـــن” بيـــن 
قـــادة مصر والبحرين واإلمـــارات واألردن 
والعـــراق التـــي عقـــدت في 22 أغســـطس 
الماضـــي، حيث أكد أن هذا اللقاء األخوي 
التشـــاوري جـــاء فـــي ظل ظـــروف معقدة 
تشـــهدها الســـاحتان اإلقليميـــة والدولية، 
وكان ال بـــد لمثـــل هذه اللقـــاءات األخوية 
لتنســـيق المواقف وتوحيـــد الجهود إيماًنا 
مـــن مصر العروبـــة والدول المشـــاركة في 
هذا اللقاء، بأن الحوار هو السبيل األنجح 

لمواجهة التحديات وحلها.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا اللقـــاء لم يكـــن األول 
مـــن نوعه، بـــل تقود الدول المشـــاركة في 
هـــذا اللقـــاء جهـــًدا عربًيـــا جماعًيـــا هادًفـــا 
لتحقيـــق األمـــن والســـلم الدولييـــن بدعم 
األشـــقاء فـــي الـــدول العربيـــة، مؤكـــدا أن 
مثـــل هذه اللقاءات ســـتبقى شـــاهدة على 
وحـــدة الصـــف وتطابق الـــرؤى بيـــن قادة 

الـــدول العربية لما فيه خير وازدهار دولها 
وشعوبها.

وفي ســـياق آخر، أكد وزير شؤون اإلعام 
أن اجتماع وزراء اإلعام العرب الذي عقد 
حديثـــا كان مثمـــًرا، ونتـــج عنـــه مجموعة 
مـــن المبـــادرات الهادفة إلى تقويم مســـار 
اإلعـــام العربـــي، وشـــهد تجديـــد الموقف 
الداعـــي إلـــى وقـــف الخطـــاب اإلعامـــي 
الدخيـــل على ثقافـــة مجتمعاتنـــا العربية، 
والـــذي ما يـــزال يتربص بدولنا وشـــعوبنا، 
وهـــذا يتطلـــب تفكيـــًرا متزًنـــا ومقاربـــات 
موحـــدة وجماعيـــة تضع الوطـــن فوق كل 

اعتبار.
وأردف النعيمي أن االجتماع قام بمراجعة 
كل البنـــود المطروحة علـــى جدول أعمال 
االجتماع، ومنها ميثاق الشـــرف اإلعامي 
العربيـــة  اإلعاميـــة  واالســـتراتيجية 
للتنميـــة  العربيـــة  اإلعاميـــة  والخريطـــة 
المســـتدامة وغيرها، كما تـــم تأكيد أهمية 
التنســـيق المســـتمر بين الدول العربية في 

مجال اإلعام اإللكتروني.
وفيمـــا يخـــص االســـتراتيجية اإلعاميـــة 
والتطـــرف،  اإلرهـــاب  لمكافحـــة  العربيـــة 
أوضح وزير شؤون اإلعام أنه تم صياغة 
هـــذه االســـتراتيجية فـــي ضـــوء أســـباب 

عـــدة تفرض وجودهـــا، وتأتي في ســـياق 
الجهـــود الدولية لمكافحة اإلرهاب والفكر 

المتطرف.
وقـــال “عانـــت منطقتنا العربيـــة من توغل 
هـــذا الفكر مـــن خـــال تنظيمـــات إرهابية 
تقـــوم على ترويج أفكارها الهدامة، وهذه 
االستراتيجية تعد خارطة طريق طموحة 
تســـعى لتوحيد جهود اإلعام العربي في 
التصدي لألفـــكار المتطرفة وتوعية الرأي 
العربـــي  الترابـــط  بأهميـــة  العربـــي  العـــام 
خصوًصـــا لـــدى فئـــة الشـــباب والتـــي تعد 
النســـبة األكبر من مواطني الدول العربية، 
فاالستراتيجية تســـتهدفهم بشكل مباشر 
حيـــث إنهـــا تدعـــو لحمايـــة النـــشء مـــن 

مخاطر التقنيات الحديثة”.
وأكـــد أن البحريـــن لديهـــا تجـــارب ناجحة 
في هذا المجال وهي على استعداد لتبني 
كل البرامج والمبادرات الســـاعية لتحقيق 
أهـــداف هـــذه االســـتراتيجية بالتعاون مع 

جميع الدول العربية.
والمســـؤولية  اإلعـــام  أن  علـــى  وشـــدد 
وجهـــان لعملـــة واحـــدة، ومتـــى مـــا غابت 
فـــإن  واألخاقيـــة،  المهنيـــة  المســـؤولية 
وطنـــي  ســـاح  مـــن  ســـيتحول  اإلعـــام 
للبنـــاء والتنمية والتثقيف إلى معول هدم 

لألفكار والقيم والمجتمعات.
وأكد وزير شـــؤون اإلعام أن المســـؤولية 
التاريخيـــة تحتـــم علـــى المســـؤولين عـــن 
قطـــاع اإلعـــام في العالـــم العربـــي الكبير 
تعزيـــز ســـبل التنســـيق البينيـــة للخـــروج 
بآليـــات عمـــل ومقترحـــات عمليـــة وبّناءة 
تمّكـــن اإلعـــام العربي مـــن القيـــام بدوره 
الوطني على الوجه األكمل، وترّسخ الوعي 
بالقيم والثوابت العربية واإلســـامية في 
وجـــدان الشـــعوب العربية وتحيي شـــعور 
االنتمـــاء للقضايـــا العربيـــة العادلـــة وفـــي 

مقدمتها القضية الفلسطينية.

المنامة - بنا

الملك المعظم أرسى نموذجا دستوريا يستجيب ألحدث الممارسات السياسية العالمية
االستعدادات جارية لالنتخابات المقبلة ونعمل إلنجاح الحدث الكبير... وزير اإلعالم في حوار مع “األهرام” المصرية:

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين، أمـــس اإلثنين، قائد القيـــادة المركزية 
األمريكيـــة الفريـــق أول مايـــكل كوريـــا  والوفـــد المرافـــق، بحضور رئيـــس هيئة 
األركان الفريـــق الركن ذياب النعيمـــي. وخال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحريـــن بقائـــد القيـــادة المركزيـــة األمريكيـــة والوفـــد المرافق، مشـــيدًا بعاقات 
الصداقـــة الوثيقـــة التي تربط بين مملكة البحرين والواليـــات المتحدة األمريكية 
وما تشـــهده من تطور ونماء على كافة األصعدة والتي من شـــأنها تعزيز االرتقاء 
بالتعاون والتنســـيق المشـــترك، متمنيًا استمرار هذا التنسيق في مختلف الشؤون 
والســـيما في المجال العســـكري، بما يصب في صالح تطوير عاقات التعاون في 
الشـــأن الدفاعـــي بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء مديـــر ديوان القيادة العامة 
اللـــواء الركـــن حســـن محمد ســـعد، ومديـــر التعاون العســـكري اللـــواء الركن طيار 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تطوير عالقات التعاون العسكري مع أميركا

عبداهلل بن خالد ستبقى ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن
الراحل كان نموذجا في العمل الخيري وحب الناس... القائد العام:

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمـــد آل خليفـــة، رئيس المجلس 
األعلـــى للصحة رئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
خالـــد لرعاية الوالديـــن الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
يرافقه وفـــد مكون مـــن اإلدارة العليا 
للمركـــز، صبـــاح أمس اإلثنيـــن، والذي 
أهـــداه اإلصـــدار الخـــاص بالمغفور له 
بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه 
“الداعية والمفكـــر والمؤرخ”، بحضور 
رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 

ذياب النعيمي.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأثنـــى 
البحريـــن علـــى الجهـــود المبذولة في 

تأليـــف وإعـــداد الكتـــاب بمـــا يحتويه 
من معلومات قّيمة وثرية تخلد اســـم 
وأعمال ســـمو الراحل الكبير وســـيرته 
الزاخـــرة باإلنجـــازات فـــي العديد من 
واالجتماعيـــة  الشـــرعية  المجـــاالت 
الخيريـــة  والخدمـــات  والسياســـية 
واإلنســـانية مع حكام مملكة البحرين 
وخصوصـــًا فترة حكـــم األمير الراحل 

ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة طيب هللا ثـــراه، كما أســـتذكر 
مناقـــب الفقيد وخدماتـــه الجليلة في 
خدمة الوطن؛ كونه أحد الشخصيات 
إلســـهاماته  كانـــت  والبـــارزة  المهمـــة 
بصمة رائدة في المملكة، كما ســـتبقى 

ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن.
وأعـــرب عـــن تقديره لألعمـــال الرائدة 

فـــي المجـــاالت الخيريـــة واإلنســـانية 
التـــي تقدمهـــا مؤسســـة مركز الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن، 
خصوصـــًا أنهـــا تخلـــد اســـم وأعمـــال 
بـــإذن هللا تعالـــى ســـمو  لـــه  المغفـــور 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة 
طيب هللا ثراه، حيث كان نموذجًا في 
العمل الخيري والبذل والعطاء وحب 
الناس، مشـــيدًا بكافـــة جهود القائمين 
على المؤسسة في خدمة فئة تحظى 
بـــكل االحتـــرام والتقديـــر والعرفـــان، 

متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمـــد 
ســـعد، و مســـاعد رئيس هيئة األركان 
للقـــوى البشـــرية اللواء الركن الشـــيخ 
علـــي بن راشـــد آل خليفـــة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

افتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق الطبيب الشـــيخ محمد بن عبد 
هللا آل خليفة، مركز عالية للتأهيل في 
مقره الجديد في عالي، والتابع لجمعية 
البحريـــن لألطفـــال ذوي الصعوبة في 
السلوك و التواصل، والذي أقيم تحت 
رعايته.وقد حضر حفل االفتتاح وزير 
التنمية االجتماعية أســـامة العصفور ، 
ووزيرة الصحة جليلة السيد ، ورئيس 
الجمعية الشـــيخة رانيـــة بنت علي آل 

خليفة، وعدد من المدعوين.
مـــن  العديـــد  االفتتـــاح  حضـــر  كمـــا 
الشـــركات والمؤسسات والشخصيات 
ممن أسهموا في دعم تشييد مشروع 

مركز عالية للتأهيل.
وقـــد قـــام الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
فـــي  بجولـــة  والحضـــور  خليفـــة  آل 
مرافق المركز، واستمعوا من الشيخة 

رانيـــة بنت علي آل خليفة، إلى شـــرح 
حـــول األقســـام التـــي يضمهـــا المركز، 
وقـــد أشـــاد الحضـــور بأقســـام المركـــز 
التـــي تطابق أحدث المســـتجدات في 
مجـــال التوحـــد، وقد رحـــب الحضور 
الـــذي  للشـــباب  عاليـــة  مركـــز  بفكـــرة 
فتـــح البـــاب لفئة جديدة من الشـــباب 

مـــن ذوي الهمـــم ليكـــون لهـــم مجـــال 
و  العمـــل،  لســـوق  التأهيـــل  و  للتعلـــم 
ســـلط فريق العمل الضوء على أهمية 
دعـــم الشـــركات والمؤسســـات لهؤالء 
الشباب من خال دعم نشاط الطباعة 
واألعمـــال اليدويـــة والمنتجـــات التي 

يتقن الشباب القيام بها.

وفق أحدث المستجدات في مجال التوحد

رئيس “األعلى للصحة” يفتتح المقر الجديد لـ “عالية للتأهيل”

رئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح المقر الجديد لمركز عالية للتأهيل

المنامة - وزارة الصحة

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد الدور 
المهـــم الـــذي يضطلـــع به مجلـــس الصحة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة فـــي تعزيـــز التنســـيق والتكامـــل 
الصحـــي الخليجـــي، مشـــيدًة بالمســـتوى 
المتقدم الذي وصل إليه التعاون الصحي 
بيـــن دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية الشقيقة.
فـــي  بمكتبهـــا  لقائهـــا  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لمجلـــس  العـــام  المديـــر  الصحـــة  وزارة 
الصحـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربية ســـليمان الدخيل، حيث 
أشـــادت بجهوده في تطوير عمل مجلس 
الصحة الخليجـــي، معربًة عن تمنياتها له 
ولكافـــة القائمين على المجلس بمزيد من 
التوفيـــق والســـداد في تحقيـــق األهداف 

المنشودة والتطلعات المرجوة.
وخـــال اللقـــاء، تـــم اســـتعراض جـــدول 
والثمانيـــن  الخامـــس  االجتمـــاع  أعمـــال 
لـــدول مجلـــس  لمجلـــس وزراء الصحـــة 

التعـــاون، واســـتعراض عدد مـــن البرامج 
خطـــة  ومحـــاور  المشـــتركة  الخليجيـــة 
مجلـــس الصحـــة الخليجـــي ومرتكزاتهـــا 
والتطويـــر  الوقايـــة  لبرامـــج  األساســـية 
والتوعيـــة والدعـــم الصحي، عـــاوة على 
عدد مـــن الموضوعـــات المتعلقة بأهداف 
مجلـــس الصحـــة الخليجي فـــي المرحلة 
المقبلـــة، ومؤشـــرات عمل بعـــض البرامج 

والمبادرات الصحية المشتركة.
وثّمـــن المدير العام لمجلس الصحة لدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
الدور الذي تقوم به وزارة الصحة بمملكة 
البحريـــن في دعـــم العديد مـــن الحمات 

والبرامج الصحيـــة التوعوية والتدريبية 
العلميـــة  المؤتمـــرات  وعقـــد واســـتضافة 
الدراســـات  وإعـــداد  الخبـــرات  وتبـــادل 
البحثيـــة المهمة، الفتًا إلـــى دورها الكبير 
في تدعيـــم التعـــاون الصحـــي الخليجي 

والدفع به إلى آفاق أرحب.
كما هنـــأ الدخيل وزيرة الصحة بمناســـبة 
الصحـــة  منظمـــة  ِقبـــل  مـــن  تكريمهـــا 
العالمية فـــي ختام أعمال لجنـــة الخبراء 
والـــذي  للمنظمـــة؛  التابعـــة  االستشـــارية 
مجـــال  فـــي  المتميـــزة  جهودهـــا  يؤكـــد 
التطعيمـــات وإســـهاماتها الواضحـــة فـــي 

مختلف المجاالت الطبية.

تدعيم التعاون والدفع به نحو آفاق أرحب... السيد:

“الصحة الخليجي” يعزز التكامل بين دول المجلس

الصحافة تلقى اهتماما كبيرا 
من الملك المعظم وسمو 

ولي العهد رئيس الوزراء

عالقات فريدة تجمعنا مع 
مصر وتطابق في الرؤى 

حيال مجمل القضايا 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/10/511718021603.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/5117#pdf56187
https://www.albiladpress.com/news/2022/5117/bahrain/779666.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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ال يوجد في البحرين 
صحافي يعاقب 

بسبب رأيه وقلمه

العملية الديمقراطية 
والحياة النيابية في البحرين 

تسير بخطى ثابتة وراسخة

 مصر لم تتأخر يوما عن 
دعم البحرين في مختلف 

محطاتها التاريخية

الصحف البحرينية تمتاز 
بالمهنية وهي مصدر مهم 

ال يمكن االستغناء عنه

local@albiladpress.com03

 أكد وزير شـــؤون اإلعـــام رمزان النعيمي 
أن العمليـــة الديمقراطية والحياة النيابية 
في مملكـــة البحرين تســـير بخطـــى ثابتة 
وراســـخة، وأن انتظام االنتخابات حسب 

مواعيدها دليل على ذلك.
وأشـــار النعيمـــي، فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
“األهـــرام” المصرية، إلى أنه مع بزوغ فجر 
المشـــروع اإلصاحي لملـــك الباد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، جـــاء ميثاق العمـــل الوطني الذي 
أجمع عليه شعب البحرين بمبادئ واضحة 
وصريحـــة تضمـــن إقرار نموذج دســـتوري 
الممارســـات  ألحـــدث  يســـتجيب  حديـــث 

السياسية العالمية وأكثرها كفاءة.
وقـــال “إنه مـــع اقتـــراب الدورة السادســـة 
لانتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة نســـتطيع 
أن نؤكـــد نضج التجربـــة البحرينية، وهي 
تجربة عريقة تعتبر امتداًدا لتقليد راســـخ 
في الممارســـة السياسية لمملكة البحرين، 
حيث عرفت البحرين، على مدى تاريخها 
الـــذي يتجـــاوز 230 عامـــا، الشـــورى نهًجا 
وكان  والشـــعب،  الحاكـــم  بيـــن  للعاقـــة 
ومـــا يزال صوت الشـــعب عامـــًا مهًما في 
صناعة القرار الوطني، وهو ما تم تأطيره 
والحفـــاظ عليـــه ضمـــن مؤسســـات الدولة 

البحرينية الحديثة”.
وأوضـــح وزيـــر اإلعـــام أن االســـتعدادات 
جارية لانتخابـــات النيابية والبلدية، وأن 
كل المؤسسات الدســـتورية تعمل إلنجاح 
هـــذا الحـــدث الوطنـــي الكبيـــر، الفًتـــا إلى 
أن وزارة شـــؤون اإلعـــام تفخر بتســـخير 
بجهوزيـــة  واإلمكانـــات  الجهـــود  جميـــع 
وكفاءة عالية من جميع منتســـبي الوزارة 
وكوادرهـــا اإلعامية والفنية والهندســـية 
وفق خطة شـــاملة ومتكاملة لتغطية هذا 
الحدث الوطني ونقله للعالم بالشكل الذي 

يليق به. وذكر أن هناك حماًســـا شعبًيا من 
المواطنيـــن مـــع أولى مراحـــل االنتخابات 
المتمثلة في طرح جداول الناخبين، معرًبا 
عن الفخر بمشـــاركة المـــرأة البحرينية في 
وصـــوال  الشـــعبية  االســـتحقاقات  جميـــع 
لتبوئهـــا رأس الســـلطة التشـــريعية بالعـــام 

.2018
وعن واقع ومســـتقبل الصحافة المقروءة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، قـــال وزير شـــؤون 
اإلعـــام إن الصحـــف فـــي البحريـــن تمتاز 
إلـــى  المســـتند  الحـــر  وعملهـــا  بمهنيتهـــا 
الثوابت الوطنية، وأنهـــا تعد مصدًرا مهًما 

ال يمكن االستغناء عنه.
الصحافـــي  العمـــل  أن  الوزيـــر  وبيـــن 
واإلعامـــي يلقـــى اهتماًما كبيـــًرا من قبل 
جالـــة الملك المعظم، وولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، حيث 
تـــم تخصيـــص يـــوم لاحتفـــاء بالصحافة 
البحرينيـــة وصدرت في عهد جالة الملك 
المعظم الكثير من التشريعات التي تحمي 
الصحافييـــن وتحفـــظ حقوقهـــم المهنيـــة 
كاملة، ومن المستحيل أن تجد في مملكة 
البحريـــن صحافيـــا يعاقـــب بســـبب رأيـــه 

وقلمه.
البحرينيـــة  بالعاقـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
المصريـــة، أكد النعيمي أن هـــذه العاقات 
تمتاز بخصوصية فريدة، وتشكل نموذًجا 
للعاقات األخوية المشتركة التي يجمعها 
المشـــترك،  والمصيـــر  الواحـــد  الهـــدف 
وتتطابـــق رؤى البلديـــن الشـــقيقين حيال 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  القضايـــا  مختلـــف 
مســـتمًرا  تنامًيـــا  الـــدوام  علـــى  وتشـــهد 
واهتماًمـــا وحرًصا كبيًرا منجالة المعظم، 
وأخيـــه رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي.
وأشـــار إلـــى أن زيـــارة الرئيـــس السيســـي 

األخيـــرة لمملكـــة البحريـــن ولقائـــه أخيـــه 
جالة الملك المعظم كانت زيارة تاريخية 
اتفاقيـــات   10 بتوقيـــع  وتوجـــت  مهمـــة، 
أطـــر  توســـيع  بهـــدف  تفاهـــم  ومذكـــرات 
الشـــراكة وتعزيـــز العمل المشـــترك، وتأتي 
إيماًنـــا بمـــا يجمعنـــا مـــن تاريـــخ وحاضـــر 
وتطلع إلى المستقبل في مواصلة التعاون 
فـــي جميـــع المجـــاالت التنمويـــة، ونؤكـــد 
حرص المملكة على ترســـيخ هذا التعاون 
ومواصلة العمل مع األشقاء في مصر في 
كل ما من شـــأنه تحقيق الرخاء واالزدهار 

للشعبين الشقيقين.
ولفـــت إلـــى أن الزيـــارات المتكـــررة بيـــن 
قيادتـــي البلديـــن خـــال الفتـــرة الماضية، 
تعد خير دليل على عمق الشراكة األخوية 
والمســـتوى العالي من التنســـيق المشترك 
علـــى  المشـــتركة  التحديـــات  لمواجهـــة 
المســـتوى اإلقليمي والدولي، وقال “دائما 
مـــا نعتبر الرئيس السيســـي بيـــن أهله في 
البحريـــن مثلمـــا يعتبـــر الشـــعب المصـــري 
الشقيق جالة الملك المعظم بين أهله في 
مصر”. وقال “إن مصر الشـــقيقة لم تتأخر 
يوًما عن دعم مملكة البحرين في مختلف 
محطاتهـــا التاريخيـــة، وكذلـــك هـــو الحال 
بالنســـبة للبحرين التي لم ولن تتوانى عن 
القيـــام بدورها التاريخي المســـؤول دفاًعا 
عـــن عمقنـــا العربـــي االســـتراتيجي وبيت 
العـــرب الجامع، ونحن في مملكة البحرين 
قيـــادًة وحكومـــًة وشـــعًبا نفخـــر ونعتز بما 
يجمعنا مع األشـــقاء في مصـــر من أواصر 
تاريخية نســـعى للحفاظ عليها وتطويرها 

دائًما”.
وفيمـــا يرتبـــط بالتعـــاون اإلعامـــي بيـــن 
مصـــر ومملكة البحرين، أكد وزير شـــؤون 
اإلعـــام أنه منـــذ توقيع االتفاقيـــة األولى 
بيـــن  والثقافـــي  اإلعامـــي  الشـــأن  فـــي 
البلدين الشـــقيقين في العام 1987 توالت 

العديـــد مـــن االتفاقيـــات والبروتوكوالت، 
ومن بينها توقيـــع بروتوكول التعاون في 
المجـــال اإلعامي خال الزيارة الرســـمية 
التـــي أجراها جالـــة الملك المعظـــم تلبية 
لدعوة أخيه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 

العام 2016.
وتطـــرق وزير شـــؤون اإلعام إلـــى اللقاء 
األخـــوي التشـــاوري “قمـــة العلميـــن” بيـــن 
قـــادة مصر والبحرين واإلمـــارات واألردن 
والعـــراق التـــي عقـــدت في 22 أغســـطس 
الماضـــي، حيث أكد أن هذا اللقاء األخوي 
التشـــاوري جـــاء فـــي ظل ظـــروف معقدة 
تشـــهدها الســـاحتان اإلقليميـــة والدولية، 
وكان ال بـــد لمثـــل هذه اللقـــاءات األخوية 
لتنســـيق المواقف وتوحيـــد الجهود إيماًنا 
مـــن مصر العروبـــة والدول المشـــاركة في 
هذا اللقاء، بأن الحوار هو السبيل األنجح 

لمواجهة التحديات وحلها.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا اللقـــاء لم يكـــن األول 
مـــن نوعه، بـــل تقود الدول المشـــاركة في 
هـــذا اللقـــاء جهـــًدا عربًيـــا جماعًيـــا هادًفـــا 
لتحقيـــق األمـــن والســـلم الدولييـــن بدعم 
األشـــقاء فـــي الـــدول العربيـــة، مؤكـــدا أن 
مثـــل هذه اللقاءات ســـتبقى شـــاهدة على 
وحـــدة الصـــف وتطابق الـــرؤى بيـــن قادة 

الـــدول العربية لما فيه خير وازدهار دولها 
وشعوبها.

وفي ســـياق آخر، أكد وزير شؤون اإلعام 
أن اجتماع وزراء اإلعام العرب الذي عقد 
حديثـــا كان مثمـــًرا، ونتـــج عنـــه مجموعة 
مـــن المبـــادرات الهادفة إلى تقويم مســـار 
اإلعـــام العربـــي، وشـــهد تجديـــد الموقف 
الداعـــي إلـــى وقـــف الخطـــاب اإلعامـــي 
الدخيـــل على ثقافـــة مجتمعاتنـــا العربية، 
والـــذي ما يـــزال يتربص بدولنا وشـــعوبنا، 
وهـــذا يتطلـــب تفكيـــًرا متزًنـــا ومقاربـــات 
موحـــدة وجماعيـــة تضع الوطـــن فوق كل 

اعتبار.
وأردف النعيمي أن االجتماع قام بمراجعة 
كل البنـــود المطروحة علـــى جدول أعمال 
االجتماع، ومنها ميثاق الشـــرف اإلعامي 
العربيـــة  اإلعاميـــة  واالســـتراتيجية 
للتنميـــة  العربيـــة  اإلعاميـــة  والخريطـــة 
المســـتدامة وغيرها، كما تـــم تأكيد أهمية 
التنســـيق المســـتمر بين الدول العربية في 

مجال اإلعام اإللكتروني.
وفيمـــا يخـــص االســـتراتيجية اإلعاميـــة 
والتطـــرف،  اإلرهـــاب  لمكافحـــة  العربيـــة 
أوضح وزير شؤون اإلعام أنه تم صياغة 
هـــذه االســـتراتيجية فـــي ضـــوء أســـباب 

عـــدة تفرض وجودهـــا، وتأتي في ســـياق 
الجهـــود الدولية لمكافحة اإلرهاب والفكر 

المتطرف.
وقـــال “عانـــت منطقتنا العربيـــة من توغل 
هـــذا الفكر مـــن خـــال تنظيمـــات إرهابية 
تقـــوم على ترويج أفكارها الهدامة، وهذه 
االستراتيجية تعد خارطة طريق طموحة 
تســـعى لتوحيد جهود اإلعام العربي في 
التصدي لألفـــكار المتطرفة وتوعية الرأي 
العربـــي  الترابـــط  بأهميـــة  العربـــي  العـــام 
خصوًصـــا لـــدى فئـــة الشـــباب والتـــي تعد 
النســـبة األكبر من مواطني الدول العربية، 
فاالستراتيجية تســـتهدفهم بشكل مباشر 
حيـــث إنهـــا تدعـــو لحمايـــة النـــشء مـــن 

مخاطر التقنيات الحديثة”.
وأكـــد أن البحريـــن لديهـــا تجـــارب ناجحة 
في هذا المجال وهي على استعداد لتبني 
كل البرامج والمبادرات الســـاعية لتحقيق 
أهـــداف هـــذه االســـتراتيجية بالتعاون مع 

جميع الدول العربية.
والمســـؤولية  اإلعـــام  أن  علـــى  وشـــدد 
وجهـــان لعملـــة واحـــدة، ومتـــى مـــا غابت 
فـــإن  واألخاقيـــة،  المهنيـــة  المســـؤولية 
وطنـــي  ســـاح  مـــن  ســـيتحول  اإلعـــام 
للبنـــاء والتنمية والتثقيف إلى معول هدم 

لألفكار والقيم والمجتمعات.
وأكد وزير شـــؤون اإلعام أن المســـؤولية 
التاريخيـــة تحتـــم علـــى المســـؤولين عـــن 
قطـــاع اإلعـــام في العالـــم العربـــي الكبير 
تعزيـــز ســـبل التنســـيق البينيـــة للخـــروج 
بآليـــات عمـــل ومقترحـــات عمليـــة وبّناءة 
تمّكـــن اإلعـــام العربي مـــن القيـــام بدوره 
الوطني على الوجه األكمل، وترّسخ الوعي 
بالقيم والثوابت العربية واإلســـامية في 
وجـــدان الشـــعوب العربية وتحيي شـــعور 
االنتمـــاء للقضايـــا العربيـــة العادلـــة وفـــي 

مقدمتها القضية الفلسطينية.

المنامة - بنا

الملك المعظم أرسى نموذجا دستوريا يستجيب ألحدث الممارسات السياسية العالمية
االستعدادات جارية لالنتخابات المقبلة ونعمل إلنجاح الحدث الكبير... وزير اإلعالم في حوار مع “األهرام” المصرية:

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين، أمـــس اإلثنين، قائد القيـــادة المركزية 
األمريكيـــة الفريـــق أول مايـــكل كوريـــا  والوفـــد المرافـــق، بحضور رئيـــس هيئة 
األركان الفريـــق الركن ذياب النعيمـــي. وخال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحريـــن بقائـــد القيـــادة المركزيـــة األمريكيـــة والوفـــد المرافق، مشـــيدًا بعاقات 
الصداقـــة الوثيقـــة التي تربط بين مملكة البحرين والواليـــات المتحدة األمريكية 
وما تشـــهده من تطور ونماء على كافة األصعدة والتي من شـــأنها تعزيز االرتقاء 
بالتعاون والتنســـيق المشـــترك، متمنيًا استمرار هذا التنسيق في مختلف الشؤون 
والســـيما في المجال العســـكري، بما يصب في صالح تطوير عاقات التعاون في 
الشـــأن الدفاعـــي بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء مديـــر ديوان القيادة العامة 
اللـــواء الركـــن حســـن محمد ســـعد، ومديـــر التعاون العســـكري اللـــواء الركن طيار 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تطوير عالقات التعاون العسكري مع أميركا

عبداهلل بن خالد ستبقى ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن
الراحل كان نموذجا في العمل الخيري وحب الناس... القائد العام:

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمـــد آل خليفـــة، رئيس المجلس 
األعلـــى للصحة رئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
خالـــد لرعاية الوالديـــن الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
يرافقه وفـــد مكون مـــن اإلدارة العليا 
للمركـــز، صبـــاح أمس اإلثنيـــن، والذي 
أهـــداه اإلصـــدار الخـــاص بالمغفور له 
بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه 
“الداعية والمفكـــر والمؤرخ”، بحضور 
رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 

ذياب النعيمي.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأثنـــى 
البحريـــن علـــى الجهـــود المبذولة في 

تأليـــف وإعـــداد الكتـــاب بمـــا يحتويه 
من معلومات قّيمة وثرية تخلد اســـم 
وأعمال ســـمو الراحل الكبير وســـيرته 
الزاخـــرة باإلنجـــازات فـــي العديد من 
واالجتماعيـــة  الشـــرعية  المجـــاالت 
الخيريـــة  والخدمـــات  والسياســـية 
واإلنســـانية مع حكام مملكة البحرين 
وخصوصـــًا فترة حكـــم األمير الراحل 

ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة طيب هللا ثـــراه، كما أســـتذكر 
مناقـــب الفقيد وخدماتـــه الجليلة في 
خدمة الوطن؛ كونه أحد الشخصيات 
إلســـهاماته  كانـــت  والبـــارزة  المهمـــة 
بصمة رائدة في المملكة، كما ســـتبقى 

ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن.
وأعـــرب عـــن تقديره لألعمـــال الرائدة 

فـــي المجـــاالت الخيريـــة واإلنســـانية 
التـــي تقدمهـــا مؤسســـة مركز الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن، 
خصوصـــًا أنهـــا تخلـــد اســـم وأعمـــال 
بـــإذن هللا تعالـــى ســـمو  لـــه  المغفـــور 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة 
طيب هللا ثراه، حيث كان نموذجًا في 
العمل الخيري والبذل والعطاء وحب 
الناس، مشـــيدًا بكافـــة جهود القائمين 
على المؤسسة في خدمة فئة تحظى 
بـــكل االحتـــرام والتقديـــر والعرفـــان، 

متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمـــد 
ســـعد، و مســـاعد رئيس هيئة األركان 
للقـــوى البشـــرية اللواء الركن الشـــيخ 
علـــي بن راشـــد آل خليفـــة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

افتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق الطبيب الشـــيخ محمد بن عبد 
هللا آل خليفة، مركز عالية للتأهيل في 
مقره الجديد في عالي، والتابع لجمعية 
البحريـــن لألطفـــال ذوي الصعوبة في 
السلوك و التواصل، والذي أقيم تحت 
رعايته.وقد حضر حفل االفتتاح وزير 
التنمية االجتماعية أســـامة العصفور ، 
ووزيرة الصحة جليلة السيد ، ورئيس 
الجمعية الشـــيخة رانيـــة بنت علي آل 

خليفة، وعدد من المدعوين.
مـــن  العديـــد  االفتتـــاح  حضـــر  كمـــا 
الشـــركات والمؤسسات والشخصيات 
ممن أسهموا في دعم تشييد مشروع 

مركز عالية للتأهيل.
وقـــد قـــام الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
فـــي  بجولـــة  والحضـــور  خليفـــة  آل 
مرافق المركز، واستمعوا من الشيخة 

رانيـــة بنت علي آل خليفة، إلى شـــرح 
حـــول األقســـام التـــي يضمهـــا المركز، 
وقـــد أشـــاد الحضـــور بأقســـام المركـــز 
التـــي تطابق أحدث المســـتجدات في 
مجـــال التوحـــد، وقد رحـــب الحضور 
الـــذي  للشـــباب  عاليـــة  مركـــز  بفكـــرة 
فتـــح البـــاب لفئة جديدة من الشـــباب 

مـــن ذوي الهمـــم ليكـــون لهـــم مجـــال 
و  العمـــل،  لســـوق  التأهيـــل  و  للتعلـــم 
ســـلط فريق العمل الضوء على أهمية 
دعـــم الشـــركات والمؤسســـات لهؤالء 
الشباب من خال دعم نشاط الطباعة 
واألعمـــال اليدويـــة والمنتجـــات التي 

يتقن الشباب القيام بها.

وفق أحدث المستجدات في مجال التوحد

رئيس “األعلى للصحة” يفتتح المقر الجديد لـ “عالية للتأهيل”

رئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح المقر الجديد لمركز عالية للتأهيل

المنامة - وزارة الصحة

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد الدور 
المهـــم الـــذي يضطلـــع به مجلـــس الصحة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة فـــي تعزيـــز التنســـيق والتكامـــل 
الصحـــي الخليجـــي، مشـــيدًة بالمســـتوى 
المتقدم الذي وصل إليه التعاون الصحي 
بيـــن دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية الشقيقة.
فـــي  بمكتبهـــا  لقائهـــا  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لمجلـــس  العـــام  المديـــر  الصحـــة  وزارة 
الصحـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربية ســـليمان الدخيل، حيث 
أشـــادت بجهوده في تطوير عمل مجلس 
الصحة الخليجـــي، معربًة عن تمنياتها له 
ولكافـــة القائمين على المجلس بمزيد من 
التوفيـــق والســـداد في تحقيـــق األهداف 

المنشودة والتطلعات المرجوة.
وخـــال اللقـــاء، تـــم اســـتعراض جـــدول 
والثمانيـــن  الخامـــس  االجتمـــاع  أعمـــال 
لـــدول مجلـــس  لمجلـــس وزراء الصحـــة 

التعـــاون، واســـتعراض عدد مـــن البرامج 
خطـــة  ومحـــاور  المشـــتركة  الخليجيـــة 
مجلـــس الصحـــة الخليجـــي ومرتكزاتهـــا 
والتطويـــر  الوقايـــة  لبرامـــج  األساســـية 
والتوعيـــة والدعـــم الصحي، عـــاوة على 
عدد مـــن الموضوعـــات المتعلقة بأهداف 
مجلـــس الصحـــة الخليجي فـــي المرحلة 
المقبلـــة، ومؤشـــرات عمل بعـــض البرامج 

والمبادرات الصحية المشتركة.
وثّمـــن المدير العام لمجلس الصحة لدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
الدور الذي تقوم به وزارة الصحة بمملكة 
البحريـــن في دعـــم العديد مـــن الحمات 

والبرامج الصحيـــة التوعوية والتدريبية 
العلميـــة  المؤتمـــرات  وعقـــد واســـتضافة 
الدراســـات  وإعـــداد  الخبـــرات  وتبـــادل 
البحثيـــة المهمة، الفتًا إلـــى دورها الكبير 
في تدعيـــم التعـــاون الصحـــي الخليجي 

والدفع به إلى آفاق أرحب.
كما هنـــأ الدخيل وزيرة الصحة بمناســـبة 
الصحـــة  منظمـــة  ِقبـــل  مـــن  تكريمهـــا 
العالمية فـــي ختام أعمال لجنـــة الخبراء 
والـــذي  للمنظمـــة؛  التابعـــة  االستشـــارية 
مجـــال  فـــي  المتميـــزة  جهودهـــا  يؤكـــد 
التطعيمـــات وإســـهاماتها الواضحـــة فـــي 

مختلف المجاالت الطبية.

تدعيم التعاون والدفع به نحو آفاق أرحب... السيد:

“الصحة الخليجي” يعزز التكامل بين دول المجلس

الصحافة تلقى اهتماما كبيرا 
من الملك المعظم وسمو 

ولي العهد رئيس الوزراء

عالقات فريدة تجمعنا مع 
مصر وتطابق في الرؤى 

حيال مجمل القضايا 

ال يوجد في البحرين 
صحافي يعاقب 

بسبب رأيه وقلمه

العملية الديمقراطية 
والحياة النيابية في البحرين 

تسير بخطى ثابتة وراسخة

 مصر لم تتأخر يوما عن 
دعم البحرين في مختلف 

محطاتها التاريخية

الصحف البحرينية تمتاز 
بالمهنية وهي مصدر مهم 

ال يمكن االستغناء عنه
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 أكد وزير شـــؤون اإلعـــام رمزان النعيمي 
أن العمليـــة الديمقراطية والحياة النيابية 
في مملكـــة البحرين تســـير بخطـــى ثابتة 
وراســـخة، وأن انتظام االنتخابات حسب 

مواعيدها دليل على ذلك.
وأشـــار النعيمـــي، فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
“األهـــرام” المصرية، إلى أنه مع بزوغ فجر 
المشـــروع اإلصاحي لملـــك الباد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، جـــاء ميثاق العمـــل الوطني الذي 
أجمع عليه شعب البحرين بمبادئ واضحة 
وصريحـــة تضمـــن إقرار نموذج دســـتوري 
الممارســـات  ألحـــدث  يســـتجيب  حديـــث 

السياسية العالمية وأكثرها كفاءة.
وقـــال “إنه مـــع اقتـــراب الدورة السادســـة 
لانتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة نســـتطيع 
أن نؤكـــد نضج التجربـــة البحرينية، وهي 
تجربة عريقة تعتبر امتداًدا لتقليد راســـخ 
في الممارســـة السياسية لمملكة البحرين، 
حيث عرفت البحرين، على مدى تاريخها 
الـــذي يتجـــاوز 230 عامـــا، الشـــورى نهًجا 
وكان  والشـــعب،  الحاكـــم  بيـــن  للعاقـــة 
ومـــا يزال صوت الشـــعب عامـــًا مهًما في 
صناعة القرار الوطني، وهو ما تم تأطيره 
والحفـــاظ عليـــه ضمـــن مؤسســـات الدولة 

البحرينية الحديثة”.
وأوضـــح وزيـــر اإلعـــام أن االســـتعدادات 
جارية لانتخابـــات النيابية والبلدية، وأن 
كل المؤسسات الدســـتورية تعمل إلنجاح 
هـــذا الحـــدث الوطنـــي الكبيـــر، الفًتـــا إلى 
أن وزارة شـــؤون اإلعـــام تفخر بتســـخير 
بجهوزيـــة  واإلمكانـــات  الجهـــود  جميـــع 
وكفاءة عالية من جميع منتســـبي الوزارة 
وكوادرهـــا اإلعامية والفنية والهندســـية 
وفق خطة شـــاملة ومتكاملة لتغطية هذا 
الحدث الوطني ونقله للعالم بالشكل الذي 

يليق به. وذكر أن هناك حماًســـا شعبًيا من 
المواطنيـــن مـــع أولى مراحـــل االنتخابات 
المتمثلة في طرح جداول الناخبين، معرًبا 
عن الفخر بمشـــاركة المـــرأة البحرينية في 
وصـــوال  الشـــعبية  االســـتحقاقات  جميـــع 
لتبوئهـــا رأس الســـلطة التشـــريعية بالعـــام 

.2018
وعن واقع ومســـتقبل الصحافة المقروءة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، قـــال وزير شـــؤون 
اإلعـــام إن الصحـــف فـــي البحريـــن تمتاز 
إلـــى  المســـتند  الحـــر  وعملهـــا  بمهنيتهـــا 
الثوابت الوطنية، وأنهـــا تعد مصدًرا مهًما 

ال يمكن االستغناء عنه.
الصحافـــي  العمـــل  أن  الوزيـــر  وبيـــن 
واإلعامـــي يلقـــى اهتماًما كبيـــًرا من قبل 
جالـــة الملك المعظم، وولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، حيث 
تـــم تخصيـــص يـــوم لاحتفـــاء بالصحافة 
البحرينيـــة وصدرت في عهد جالة الملك 
المعظم الكثير من التشريعات التي تحمي 
الصحافييـــن وتحفـــظ حقوقهـــم المهنيـــة 
كاملة، ومن المستحيل أن تجد في مملكة 
البحريـــن صحافيـــا يعاقـــب بســـبب رأيـــه 

وقلمه.
البحرينيـــة  بالعاقـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
المصريـــة، أكد النعيمي أن هـــذه العاقات 
تمتاز بخصوصية فريدة، وتشكل نموذًجا 
للعاقات األخوية المشتركة التي يجمعها 
المشـــترك،  والمصيـــر  الواحـــد  الهـــدف 
وتتطابـــق رؤى البلديـــن الشـــقيقين حيال 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  القضايـــا  مختلـــف 
مســـتمًرا  تنامًيـــا  الـــدوام  علـــى  وتشـــهد 
واهتماًمـــا وحرًصا كبيًرا منجالة المعظم، 
وأخيـــه رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي.
وأشـــار إلـــى أن زيـــارة الرئيـــس السيســـي 

األخيـــرة لمملكـــة البحريـــن ولقائـــه أخيـــه 
جالة الملك المعظم كانت زيارة تاريخية 
اتفاقيـــات   10 بتوقيـــع  وتوجـــت  مهمـــة، 
أطـــر  توســـيع  بهـــدف  تفاهـــم  ومذكـــرات 
الشـــراكة وتعزيـــز العمل المشـــترك، وتأتي 
إيماًنـــا بمـــا يجمعنـــا مـــن تاريـــخ وحاضـــر 
وتطلع إلى المستقبل في مواصلة التعاون 
فـــي جميـــع المجـــاالت التنمويـــة، ونؤكـــد 
حرص المملكة على ترســـيخ هذا التعاون 
ومواصلة العمل مع األشقاء في مصر في 
كل ما من شـــأنه تحقيق الرخاء واالزدهار 

للشعبين الشقيقين.
ولفـــت إلـــى أن الزيـــارات المتكـــررة بيـــن 
قيادتـــي البلديـــن خـــال الفتـــرة الماضية، 
تعد خير دليل على عمق الشراكة األخوية 
والمســـتوى العالي من التنســـيق المشترك 
علـــى  المشـــتركة  التحديـــات  لمواجهـــة 
المســـتوى اإلقليمي والدولي، وقال “دائما 
مـــا نعتبر الرئيس السيســـي بيـــن أهله في 
البحريـــن مثلمـــا يعتبـــر الشـــعب المصـــري 
الشقيق جالة الملك المعظم بين أهله في 
مصر”. وقال “إن مصر الشـــقيقة لم تتأخر 
يوًما عن دعم مملكة البحرين في مختلف 
محطاتهـــا التاريخيـــة، وكذلـــك هـــو الحال 
بالنســـبة للبحرين التي لم ولن تتوانى عن 
القيـــام بدورها التاريخي المســـؤول دفاًعا 
عـــن عمقنـــا العربـــي االســـتراتيجي وبيت 
العـــرب الجامع، ونحن في مملكة البحرين 
قيـــادًة وحكومـــًة وشـــعًبا نفخـــر ونعتز بما 
يجمعنا مع األشـــقاء في مصـــر من أواصر 
تاريخية نســـعى للحفاظ عليها وتطويرها 

دائًما”.
وفيمـــا يرتبـــط بالتعـــاون اإلعامـــي بيـــن 
مصـــر ومملكة البحرين، أكد وزير شـــؤون 
اإلعـــام أنه منـــذ توقيع االتفاقيـــة األولى 
بيـــن  والثقافـــي  اإلعامـــي  الشـــأن  فـــي 
البلدين الشـــقيقين في العام 1987 توالت 

العديـــد مـــن االتفاقيـــات والبروتوكوالت، 
ومن بينها توقيـــع بروتوكول التعاون في 
المجـــال اإلعامي خال الزيارة الرســـمية 
التـــي أجراها جالـــة الملك المعظـــم تلبية 
لدعوة أخيه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 

العام 2016.
وتطـــرق وزير شـــؤون اإلعام إلـــى اللقاء 
األخـــوي التشـــاوري “قمـــة العلميـــن” بيـــن 
قـــادة مصر والبحرين واإلمـــارات واألردن 
والعـــراق التـــي عقـــدت في 22 أغســـطس 
الماضـــي، حيث أكد أن هذا اللقاء األخوي 
التشـــاوري جـــاء فـــي ظل ظـــروف معقدة 
تشـــهدها الســـاحتان اإلقليميـــة والدولية، 
وكان ال بـــد لمثـــل هذه اللقـــاءات األخوية 
لتنســـيق المواقف وتوحيـــد الجهود إيماًنا 
مـــن مصر العروبـــة والدول المشـــاركة في 
هذا اللقاء، بأن الحوار هو السبيل األنجح 

لمواجهة التحديات وحلها.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا اللقـــاء لم يكـــن األول 
مـــن نوعه، بـــل تقود الدول المشـــاركة في 
هـــذا اللقـــاء جهـــًدا عربًيـــا جماعًيـــا هادًفـــا 
لتحقيـــق األمـــن والســـلم الدولييـــن بدعم 
األشـــقاء فـــي الـــدول العربيـــة، مؤكـــدا أن 
مثـــل هذه اللقاءات ســـتبقى شـــاهدة على 
وحـــدة الصـــف وتطابق الـــرؤى بيـــن قادة 

الـــدول العربية لما فيه خير وازدهار دولها 
وشعوبها.

وفي ســـياق آخر، أكد وزير شؤون اإلعام 
أن اجتماع وزراء اإلعام العرب الذي عقد 
حديثـــا كان مثمـــًرا، ونتـــج عنـــه مجموعة 
مـــن المبـــادرات الهادفة إلى تقويم مســـار 
اإلعـــام العربـــي، وشـــهد تجديـــد الموقف 
الداعـــي إلـــى وقـــف الخطـــاب اإلعامـــي 
الدخيـــل على ثقافـــة مجتمعاتنـــا العربية، 
والـــذي ما يـــزال يتربص بدولنا وشـــعوبنا، 
وهـــذا يتطلـــب تفكيـــًرا متزًنـــا ومقاربـــات 
موحـــدة وجماعيـــة تضع الوطـــن فوق كل 

اعتبار.
وأردف النعيمي أن االجتماع قام بمراجعة 
كل البنـــود المطروحة علـــى جدول أعمال 
االجتماع، ومنها ميثاق الشـــرف اإلعامي 
العربيـــة  اإلعاميـــة  واالســـتراتيجية 
للتنميـــة  العربيـــة  اإلعاميـــة  والخريطـــة 
المســـتدامة وغيرها، كما تـــم تأكيد أهمية 
التنســـيق المســـتمر بين الدول العربية في 

مجال اإلعام اإللكتروني.
وفيمـــا يخـــص االســـتراتيجية اإلعاميـــة 
والتطـــرف،  اإلرهـــاب  لمكافحـــة  العربيـــة 
أوضح وزير شؤون اإلعام أنه تم صياغة 
هـــذه االســـتراتيجية فـــي ضـــوء أســـباب 

عـــدة تفرض وجودهـــا، وتأتي في ســـياق 
الجهـــود الدولية لمكافحة اإلرهاب والفكر 

المتطرف.
وقـــال “عانـــت منطقتنا العربيـــة من توغل 
هـــذا الفكر مـــن خـــال تنظيمـــات إرهابية 
تقـــوم على ترويج أفكارها الهدامة، وهذه 
االستراتيجية تعد خارطة طريق طموحة 
تســـعى لتوحيد جهود اإلعام العربي في 
التصدي لألفـــكار المتطرفة وتوعية الرأي 
العربـــي  الترابـــط  بأهميـــة  العربـــي  العـــام 
خصوًصـــا لـــدى فئـــة الشـــباب والتـــي تعد 
النســـبة األكبر من مواطني الدول العربية، 
فاالستراتيجية تســـتهدفهم بشكل مباشر 
حيـــث إنهـــا تدعـــو لحمايـــة النـــشء مـــن 

مخاطر التقنيات الحديثة”.
وأكـــد أن البحريـــن لديهـــا تجـــارب ناجحة 
في هذا المجال وهي على استعداد لتبني 
كل البرامج والمبادرات الســـاعية لتحقيق 
أهـــداف هـــذه االســـتراتيجية بالتعاون مع 

جميع الدول العربية.
والمســـؤولية  اإلعـــام  أن  علـــى  وشـــدد 
وجهـــان لعملـــة واحـــدة، ومتـــى مـــا غابت 
فـــإن  واألخاقيـــة،  المهنيـــة  المســـؤولية 
وطنـــي  ســـاح  مـــن  ســـيتحول  اإلعـــام 
للبنـــاء والتنمية والتثقيف إلى معول هدم 

لألفكار والقيم والمجتمعات.
وأكد وزير شـــؤون اإلعام أن المســـؤولية 
التاريخيـــة تحتـــم علـــى المســـؤولين عـــن 
قطـــاع اإلعـــام في العالـــم العربـــي الكبير 
تعزيـــز ســـبل التنســـيق البينيـــة للخـــروج 
بآليـــات عمـــل ومقترحـــات عمليـــة وبّناءة 
تمّكـــن اإلعـــام العربي مـــن القيـــام بدوره 
الوطني على الوجه األكمل، وترّسخ الوعي 
بالقيم والثوابت العربية واإلســـامية في 
وجـــدان الشـــعوب العربية وتحيي شـــعور 
االنتمـــاء للقضايـــا العربيـــة العادلـــة وفـــي 

مقدمتها القضية الفلسطينية.

المنامة - بنا

الملك المعظم أرسى نموذجا دستوريا يستجيب ألحدث الممارسات السياسية العالمية
االستعدادات جارية لالنتخابات المقبلة ونعمل إلنجاح الحدث الكبير... وزير اإلعالم في حوار مع “األهرام” المصرية:

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين، أمـــس اإلثنين، قائد القيـــادة المركزية 
األمريكيـــة الفريـــق أول مايـــكل كوريـــا  والوفـــد المرافـــق، بحضور رئيـــس هيئة 
األركان الفريـــق الركن ذياب النعيمـــي. وخال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحريـــن بقائـــد القيـــادة المركزيـــة األمريكيـــة والوفـــد المرافق، مشـــيدًا بعاقات 
الصداقـــة الوثيقـــة التي تربط بين مملكة البحرين والواليـــات المتحدة األمريكية 
وما تشـــهده من تطور ونماء على كافة األصعدة والتي من شـــأنها تعزيز االرتقاء 
بالتعاون والتنســـيق المشـــترك، متمنيًا استمرار هذا التنسيق في مختلف الشؤون 
والســـيما في المجال العســـكري، بما يصب في صالح تطوير عاقات التعاون في 
الشـــأن الدفاعـــي بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء مديـــر ديوان القيادة العامة 
اللـــواء الركـــن حســـن محمد ســـعد، ومديـــر التعاون العســـكري اللـــواء الركن طيار 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تطوير عالقات التعاون العسكري مع أميركا

عبداهلل بن خالد ستبقى ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن
الراحل كان نموذجا في العمل الخيري وحب الناس... القائد العام:

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمـــد آل خليفـــة، رئيس المجلس 
األعلـــى للصحة رئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
خالـــد لرعاية الوالديـــن الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
يرافقه وفـــد مكون مـــن اإلدارة العليا 
للمركـــز، صبـــاح أمس اإلثنيـــن، والذي 
أهـــداه اإلصـــدار الخـــاص بالمغفور له 
بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه 
“الداعية والمفكـــر والمؤرخ”، بحضور 
رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 

ذياب النعيمي.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأثنـــى 
البحريـــن علـــى الجهـــود المبذولة في 

تأليـــف وإعـــداد الكتـــاب بمـــا يحتويه 
من معلومات قّيمة وثرية تخلد اســـم 
وأعمال ســـمو الراحل الكبير وســـيرته 
الزاخـــرة باإلنجـــازات فـــي العديد من 
واالجتماعيـــة  الشـــرعية  المجـــاالت 
الخيريـــة  والخدمـــات  والسياســـية 
واإلنســـانية مع حكام مملكة البحرين 
وخصوصـــًا فترة حكـــم األمير الراحل 

ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة طيب هللا ثـــراه، كما أســـتذكر 
مناقـــب الفقيد وخدماتـــه الجليلة في 
خدمة الوطن؛ كونه أحد الشخصيات 
إلســـهاماته  كانـــت  والبـــارزة  المهمـــة 
بصمة رائدة في المملكة، كما ســـتبقى 

ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن.
وأعـــرب عـــن تقديره لألعمـــال الرائدة 

فـــي المجـــاالت الخيريـــة واإلنســـانية 
التـــي تقدمهـــا مؤسســـة مركز الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن، 
خصوصـــًا أنهـــا تخلـــد اســـم وأعمـــال 
بـــإذن هللا تعالـــى ســـمو  لـــه  المغفـــور 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة 
طيب هللا ثراه، حيث كان نموذجًا في 
العمل الخيري والبذل والعطاء وحب 
الناس، مشـــيدًا بكافـــة جهود القائمين 
على المؤسسة في خدمة فئة تحظى 
بـــكل االحتـــرام والتقديـــر والعرفـــان، 

متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمـــد 
ســـعد، و مســـاعد رئيس هيئة األركان 
للقـــوى البشـــرية اللواء الركن الشـــيخ 
علـــي بن راشـــد آل خليفـــة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

افتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق الطبيب الشـــيخ محمد بن عبد 
هللا آل خليفة، مركز عالية للتأهيل في 
مقره الجديد في عالي، والتابع لجمعية 
البحريـــن لألطفـــال ذوي الصعوبة في 
السلوك و التواصل، والذي أقيم تحت 
رعايته.وقد حضر حفل االفتتاح وزير 
التنمية االجتماعية أســـامة العصفور ، 
ووزيرة الصحة جليلة السيد ، ورئيس 
الجمعية الشـــيخة رانيـــة بنت علي آل 

خليفة، وعدد من المدعوين.
مـــن  العديـــد  االفتتـــاح  حضـــر  كمـــا 
الشـــركات والمؤسسات والشخصيات 
ممن أسهموا في دعم تشييد مشروع 

مركز عالية للتأهيل.
وقـــد قـــام الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
فـــي  بجولـــة  والحضـــور  خليفـــة  آل 
مرافق المركز، واستمعوا من الشيخة 

رانيـــة بنت علي آل خليفة، إلى شـــرح 
حـــول األقســـام التـــي يضمهـــا المركز، 
وقـــد أشـــاد الحضـــور بأقســـام المركـــز 
التـــي تطابق أحدث المســـتجدات في 
مجـــال التوحـــد، وقد رحـــب الحضور 
الـــذي  للشـــباب  عاليـــة  مركـــز  بفكـــرة 
فتـــح البـــاب لفئة جديدة من الشـــباب 

مـــن ذوي الهمـــم ليكـــون لهـــم مجـــال 
و  العمـــل،  لســـوق  التأهيـــل  و  للتعلـــم 
ســـلط فريق العمل الضوء على أهمية 
دعـــم الشـــركات والمؤسســـات لهؤالء 
الشباب من خال دعم نشاط الطباعة 
واألعمـــال اليدويـــة والمنتجـــات التي 

يتقن الشباب القيام بها.

وفق أحدث المستجدات في مجال التوحد

رئيس “األعلى للصحة” يفتتح المقر الجديد لـ “عالية للتأهيل”

رئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح المقر الجديد لمركز عالية للتأهيل

المنامة - وزارة الصحة

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد الدور 
المهـــم الـــذي يضطلـــع به مجلـــس الصحة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة فـــي تعزيـــز التنســـيق والتكامـــل 
الصحـــي الخليجـــي، مشـــيدًة بالمســـتوى 
المتقدم الذي وصل إليه التعاون الصحي 
بيـــن دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية الشقيقة.
فـــي  بمكتبهـــا  لقائهـــا  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لمجلـــس  العـــام  المديـــر  الصحـــة  وزارة 
الصحـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربية ســـليمان الدخيل، حيث 
أشـــادت بجهوده في تطوير عمل مجلس 
الصحة الخليجـــي، معربًة عن تمنياتها له 
ولكافـــة القائمين على المجلس بمزيد من 
التوفيـــق والســـداد في تحقيـــق األهداف 

المنشودة والتطلعات المرجوة.
وخـــال اللقـــاء، تـــم اســـتعراض جـــدول 
والثمانيـــن  الخامـــس  االجتمـــاع  أعمـــال 
لـــدول مجلـــس  لمجلـــس وزراء الصحـــة 

التعـــاون، واســـتعراض عدد مـــن البرامج 
خطـــة  ومحـــاور  المشـــتركة  الخليجيـــة 
مجلـــس الصحـــة الخليجـــي ومرتكزاتهـــا 
والتطويـــر  الوقايـــة  لبرامـــج  األساســـية 
والتوعيـــة والدعـــم الصحي، عـــاوة على 
عدد مـــن الموضوعـــات المتعلقة بأهداف 
مجلـــس الصحـــة الخليجي فـــي المرحلة 
المقبلـــة، ومؤشـــرات عمل بعـــض البرامج 

والمبادرات الصحية المشتركة.
وثّمـــن المدير العام لمجلس الصحة لدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
الدور الذي تقوم به وزارة الصحة بمملكة 
البحريـــن في دعـــم العديد مـــن الحمات 

والبرامج الصحيـــة التوعوية والتدريبية 
العلميـــة  المؤتمـــرات  وعقـــد واســـتضافة 
الدراســـات  وإعـــداد  الخبـــرات  وتبـــادل 
البحثيـــة المهمة، الفتًا إلـــى دورها الكبير 
في تدعيـــم التعـــاون الصحـــي الخليجي 

والدفع به إلى آفاق أرحب.
كما هنـــأ الدخيل وزيرة الصحة بمناســـبة 
الصحـــة  منظمـــة  ِقبـــل  مـــن  تكريمهـــا 
العالمية فـــي ختام أعمال لجنـــة الخبراء 
والـــذي  للمنظمـــة؛  التابعـــة  االستشـــارية 
مجـــال  فـــي  المتميـــزة  جهودهـــا  يؤكـــد 
التطعيمـــات وإســـهاماتها الواضحـــة فـــي 

مختلف المجاالت الطبية.

تدعيم التعاون والدفع به نحو آفاق أرحب... السيد:

“الصحة الخليجي” يعزز التكامل بين دول المجلس

الصحافة تلقى اهتماما كبيرا 
من الملك المعظم وسمو 

ولي العهد رئيس الوزراء

عالقات فريدة تجمعنا مع 
مصر وتطابق في الرؤى 
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