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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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غير  أمر  »هــذا  وقالت سموها: 
التي  البحرينية  للمرأة  مستغرب 
المواقف  أنبل  لها  ونشهد  شهدنا 
الــوطــنــيــة عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ حتى 
يــومــنــا الــحــاضــر، ســــواء مــن خــال 
دورهـــــا فـــي رعـــايـــة أســـرتـــهـــا، أو في 
ــع  ــوقـ خـــــدمـــــة وطــــنــــهــــا مــــــن كــــــل مـ
مـــن مـــواقـــع الــعــمــل، أو مـــن خــال 
مــســاهــمــاتــهــا الــتــطــوعــيــة الــنــبــيــلــة 

لتلبية احتياجات مجتمعها«.
تواجدنا  »إن  سموها:  وتابعت 
الصرح  هــذا  الــيــوم الفــتــتــاح  معكم 
الــــــــــذي نـــســـجـــلـــه بـــــاســـــم الـــــمـــــرأة 
الــبــحــريــنــيــة لــهــو اجــتــمــاع مــبــارك 
بحضوركم، وإننا على ثقة بأن لكل 
فرد منكم عطاءه الخاص والمتميز 
في نطاق عمله ومسؤولياته، ويعمل 
جــاهــدا لــبــذل الــمــزيــد مــن الجهد 
وتقديم األفضل لمستقبل أجيالنا 
لفرصة  »إنــهــا  مضيفة:  الـــواعـــدة«، 
طيبة، نتوجه فيها بخالص الشكر 
العميق لكل المؤسسات  واالمتنان 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــريـــصـــة عــلــى 
ــال الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــ ــمـ ــ دعــــــم أعـ
بمساهماتهم  نعتز  الذين  للمرأة، 
واهتماماتهم، ويسعدنا أن نرى أثر 
البحرينية  المرأة  حياة  على  ذلك 

في جميع مراحل عطائها«.
ونــــقــــلــــت ســــمــــوهــــا الـــتـــهـــانـــي 
ــكـــات لــجــمــيــع الــفــائــزيــن  ــبـــريـ ــتـ والـ
فــي هــذا االحــتــفــال، الــذيــن توضح 
الــتــزامــهــم  أن  تــجــاربــهــم  خـــاصـــة 
برسالتهم هو السبيل لبلوغ الهدف 
يبدأ  التفوق  طريق  وأن  المنشود، 
دائـــمـــا بــخــطــوة وعـــزيـــمـــة صـــادقـــة، 
ــيـــة الــمــولــى الــقــديــر أن يــديــم  داعـ
عليهم النجاح لكل ما يسعون إليه 

من خير ونفع.
لهيئة  ســمــوهــا  تــوجــهــت  كــمــا 
بتقديرها  للمرأة  المتحدة  األمــم 
الكبير على اهتمامهم ومساندتهم 
تقدم  مجال  فــي  البحرين  لجهود 
ــــرص عــلــى  ــحـ ــ ــدة الـ ــ ــؤكـ ــ الــــــمــــــرأة، مـ
مواصلة التعاون لتحقيق األهداف 
كل  فــي  الــمــرأة  لخدمة  المشتركة 

مكان. 
وفي ختام كلمة سموها، باركت 
الــســعــي الــحــثــيــث لــكــل مــن اجتهد 
عــلــى تــنــفــيــذ هـــذا الــمــشــروع الـــذي 
بــــدأ قــبــل خــمــس ســـنـــوات كــفــكــرة، 
ــــرح وطــنــي  ــــى صـ وتــــحــــول الــــيــــوم إلـ
بأياد شبابية، تكريما لجهود نساء 
الوطن العزيزات، متمنية للجميع 

دوام التوفيق. 
د. بحوث: املرأة شهدت قفزات 
نوعية منذ تولي جاللة امللك 

مقاليد احلكم يف البالد 

الدكتورة  أعــربــت  جانبها،  مــن 
ــــن  ــيـ ــ ــة األمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــوث وكـ ــ ــحــ ــ ــا بــ ــمــ ــيــ ســ
الـــعـــام لــأمــم الــمــتــحــدة، الــمــديــرة 
المتحدة  األمــم  لهيئة  التنفيذية 
ــلـــمـــرأة، رئــيــســة لــجــنــة الــتــحــكــيــم  لـ
ــيـــرة سبيكة  األمـ لــجــائــزة  الــدولــيــة 
العالمية  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
لــتــمــكــيــن الـــــمـــــرأة، عــــن ســعــادتــهــا 
مــمــلــكــة  أرض  عــــلــــى  ــوف  ــ ــوقــ ــ ــالــ ــ بــ
البحرين المزدهرة، مقدمة شكرها 
وتقديرها لحضرة صاحب الجالة 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــعــظــم 
البحرينية  للمرأة  تحقق  مــا  لكل 
د. بحوث  وأكــدت  ورفــعــة،  من تقدم 
أنـــه مــنــذ تــولــي جــالــتــه الــعــهــد في 
عــام 1999 شــهــدت الــمــرأة فــي هذه 
وأصبحت  نوعية  قــفــزات  المملكة 
إلهام  مصدر  الــيــوم  نجاحها  قصة 
كــمــا  الــمــنــطــقــة،  دول  مــــن  لــكــثــيــر 
ــت الـــشـــكـــر لــصــاحــبــة الــســمــو  ــدمـ قـ
الـــمـــلـــكـــي األمــــــيــــــرة ســـبـــيـــكـــة بــنــت 
قــريــنــة ملك  آل خــلــيــفــة  إبـــراهـــيـــم 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــعــظــم، الــتــي 
ووقفت  المهم  الملف  هــذا  تابعت 
على كل تفاصيله لتصل اليوم إلى 

ما نراه من تقدم ونجاح.
بــالــشــراكــة  بـــحـــوث  د.  ــوهـــت  ونـ
مملكة  بين  والمتنامية  الــوطــيــدة 
ــتــــحــــدة  ــــن واألمـــــــــــــم الــــمــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
المتخصصة،  ووكاالتها  وأجهزتها 
وال ســيــمــا هــيــئــة األمــــم الــمــتــحــدة 
والــرؤى  النهج  منطلق  من  للمرأة، 
الـــتـــي رســمــتــهــا الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة 
بمملكة البحرين والداعمة للمرأة 
وتمكينها، مشيرة إلى أن البحرين 
وشريكًا  قــويــًا  نصيرًا  كانت  طالما 
بارزًا في إحراز التقدم نحو تحقيق 
 2030 المستدامة  التنمية  أهــداف 
للتنمية  وشاملة  طموحة  كأجندة 
ــهــــدف  الــ ســـيـــمـــا  وال  ــة،  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
المرأة،  بتمكين  المعني  الخامس 
ــدا  ــ ــيـــة ورافـ ــــذي يــعــد أولـــويـــة دولـ الـ
مــهــمــا لــلــقــضــاء عـــلـــى كــــل أشـــكـــال 

التمييز.
ــاق مـــتـــصـــل أشــــــادت  ــيــ وفــــــي ســ
د. بــحــوث بــاإلقــبــال الــكــبــيــر الـــذي 
حــظــيــت بـــه الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
المرأة،  لتمكين  العالمية  الجائزة 
المشاركة  ــادة  زيـ نسبة  أن  وخــاصــة 
مقارنة  ـــ%31.4  ــ الـ يــقــارب  مــا  بلغت 
نجاح  يــؤكــد  مــا  األولــــى،  بالنسخة 
الــــجــــائــــزة لـــتـــكـــون مـــنـــصـــة مــهــمــة 
المتميزة  الـــمـــبـــادرات  الســتــقــطــاب 
من  المستويات  كل  على  والمؤثرة 
النسائية في جميع  الكفاءات  قبل 
أنحاء العالم وإبراز قصص النجاح 

الملهمة.
األنصاري: طابع خاص ليوم 

املرأة البحرينية هذا العام

إلى جانب ذلك أكدت األستاذة 
ــام  ــعـ ــاري األمــــيــــن الـ ــ ــصــ ــ ــة األنــ ــالــ هــ
للمجلس األعلى للمرأة أن صاحبة 
سبيكة  ــرة  ــيــ األمــ الــمــلــكــي  الــســمــو 
ــيـــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة  ــراهـ إبـ بــنــت 
المجلس  رئيسة  المعظم  العاهل 
األعلى للمرأة عملت منذ تأسيس 
نحو  قبل  للمرأة  األعلى  المجلس 
مع  التعامل  ضمان  على  عاما   21
الــشــأن الوطني  الـــمـــرأة فــي  مــكــون 
كمواطن كامل األهلية يتمتع بذات 

الحقوق والواجبات الدستورية.
الـــمـــرأة  يــــوم  إلــــى أن  وأشـــــــارت 
ــام يــحــمــل  ــ ــعـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة هــــــذا الـ
ــر إلـــى  ــنـــظـ ــالـ ــاص، بـ ــ ــخــ ــ طـــابـــعـــه الــ
ــازات والــنــجــاحــات الــمــؤثــرة  ــجــ اإلنــ
ــن، الـــمـــحـــاطـــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لــــنــــســــاء الـ
بــرعــايــة ســيــاســيــة ال تــقــبــل إال بــأن 
الرجل في  إلــى جنب  الــمــرأة  تكون 
مسيرة البناء الوطني، مشيرة إلى 
أن مــن أبـــرز تــلــك اإلنـــجـــازات التي 

الافتة  المشاركة  مؤخرًا  تحققت 
االنتخابات  في  البحرينية  للمرأة 
والـــبـــلـــديـــة، حــيــث بلغت  الــنــيــابــيــة 
نسبة النساء في المجلس النيابي 
في   %10 نــســبــتــه  مـــا  تــقــابــلــهــا   ،%20
حافظت  وقــد  البلدية.  المجالس 
المرأة كذلك على نسبة مشاركتها 
ــــدت عــنــد %48،  كــنــاخــبــة، الــتــي ُرصـ
إضـــافـــة إلـــى تــعــيــيــن عــشــر ســيــدات 
 ،%25 بنسبة  الـــشـــورى  مجلس  فــي 
ليبلغ إجمالي وجودها من إجمالي 
السلطة التشريعية ما نسبته %23، 
ــورا غــيــر  ــ ــــضـ وتـــســـجـــيـــل الـــــمـــــرأة حـ
ــبـــوق فــــي الـــحـــكـــومـــة بــتــعــيــيــن  مـــسـ
تشكيلها  ضــمــن  وزيــــــــرات،  خــمــس 
الصادر قبل أيام، وبنسبة تصل إلى 
22% من إجمالي التشكيل الوزاري.
ونوهت في هذا السياق إلى أن 
البحرينية  الــمــرأة  إليه  وصلت  مــا 
لــتــعــزيــز دورهــــــا فـــي مـــواقـــع صنع 
ــم يــــــأت بــــــأي شـــكـــل مــن  ــ الـــــقـــــرار لـ
ــادًا عـــلـــى ســيــاســة  ــمــ ــتــ األشــــكــــال اعــ
االختيارية،  أو  اإللــزامــيــة  »الــكــوتــا« 
ومــتــســق مع  بــتــدرج طبيعي  وإنــمــا 
في مسيرة  المبكر  تطور حضورها 
التنمية، وبقناعة شعبية وسياسية، 
اإليجابي«  »التغيير  إرادة  تجمعها 
والمتكافئة  العادلة  المشاركة  نحو 

بين الرجل والمرأة.
بعض  األنــصــاري  واستعرضت 
الخاص  القطاع  فــي  المستجدات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر الــســيــاســات 
الـــداعـــمـــة لــتــعــزيــز حـــضـــور الـــمـــرأة 
فــيــهــا، بــمــا فــي ذلـــك حـــول مــراعــاة 
تـــمـــثـــيـــل الـــــمـــــرأة ضـــمـــن مــجــالــس 
العامة،  المساهمة  الشركات  إدارة 
وااللتزام باإلفصاح عن احصائيات 
ولتكون  الجنس،  بحسب  العضوية 
للتوازن  حاضنة  بيئة  العمل  بيئة 
لمبادئ  ومــراعــيــة  الجنسين،  بــيــن 
ــفــــرص  ــنــــد اتـــــاحـــــة الــ ــة عــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
الوظيفية والتدريبية، وبما يضمن 
الحفاظ على الخبرات المكتسبة، 
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االهـ ــر  ــ ــؤثــ ــ يــ أن  دون  مـــــــن 

بالمسؤوليات األسرية على التقدم 
الوظيفي.

كما أشــارت األنصاري في هذا 
السياق إلى صدور قرارات بتشكيل 
لجان إشرافية لتكافؤ الفرص على 
مــســتــوى قــطــاعــات حــيــويــة وواعـــدة 
القطاع  الخاص، منها  القطاع  في 
ــنـــفـــط  ــي والــــمــــصــــرفــــي، والـ ــالــ ــمــ الــ
والقطاع  العالي،  والتعليم  والغاز، 
الــتــوازن  سياسات  لتفعيل  الطبي، 
ــبـــة ُحــســن  بــيــن الــجــنــســيــن، ومـــراقـ
تطبيقها، وقياس فائدتها المباشرة 
على أداء تلك المؤسسات. وجميع 
تــلــك الــقــطــاعــات لــهــا إســهــامــاتــهــا 
الــكــبــيــرة فـــي االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
في  المرأة  مشاركة  جانب  وتعظيم 
مؤسساتها ودعم حضورها هو أمر 

ذو أولوية كبرى.
وأكدت األمين العام للمجلس 
األعــلــى لــلــمــرأة أن الــمــشــاركــات في 
الـــجـــوائـــز قـــد تـــجـــاوزت الــمــنــافــســة 
الــــعــــدديــــة، لــتــنــتــقــل إلـــــى مــرحــلــة 
واالبتكار  بــاإلبــداع  تتصف  جديدة 
والـــــمـــــرونـــــة، وعـــالـــمـــيـــة الـــطـــابـــع، 
إلحــــــــداث الــــفــــرق الـــمـــنـــشـــود عــلــى 
صــعــيــد إدمـــــاج احــتــيــاجــات الــمــرأة 
األنــصــاري  وتــقــدمــت  التنمية،  فــي 
بالتقدير الخالص للجان التحكيم 
بخبراتها الدولية والوطنية، الذين 

حرصوا على أن يأتي التكريم على 
قدمت  كما  الــمــبــذول،  الجهد  قــدر 

التهنئة لجميع الفائزين.
تدشني صرح »أثر«

وجـــرى خـــال الــحــفــل تدشين 
ــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة »أثـــــر«،  نــصــب الــ
رمزيته  في  أهميته  تتجسد  الــذي 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــطــ ــعــ ــفـــي بــ ــتـ ــي تـــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ووقفاتها  وبإسهاماتها  البحرينية 
الوطنية على مر التاريخ، المرتبط 
ويقدم  الحديثة،  البحرين  بنهضة 
وإحصائية  وفيلمية  مــصــورة  مـــواد 
التعريف  فــي  مــتــنــوعــة،  ونــشــاطــات 
اسهاماتها  وحــجــم  الــمــرأة  بجهود 
والحاضر،  الماضي  في  وتأثيرها، 
الغد  أجيال  وتحفيز  إللهام  وذلــك 
لتتبع خطى من سبق، والبناء على 
ما ُأنجز للحفاظ على تلك السيرة 
ــيـــرة بــمــخــزونــهــا الــثــقــافــي  والـــمـــسـ
والحضاري الغني بالدروس والعبر.
على  المجسم  هندسة  وتــركــز 
أربعة جوانب أساسية، أولها »البحر« 
الرتــبــاطــه الــوثــيــق بــمــهــن وأســلــوب 
حياة المجتمع البحريني تاريخيًا، 
دور  البحرينية  لــلــمــرأة  كـــان  حــيــث 
األســـرة  شــــؤون  إدارة  فـــي  مــلــحــوظ 
في  الرجل  خــروج  عند  والمجتمع 
رحــــات الــصــيــد والـــلـــؤلـــؤ، وثــانــيــهــا 

»المرأة« كإنسان وما ترمز إليه من 
ومربية  كــأم  مــتــعــددة  وأدوار  عــطــاء 
لأجيال، وثالثها المرأة »كشريك« 
الوطني من أجل  البناء  جدير في 
نهضته  واستدامة  المجتمع  رفعة 
وتــقــدمــه، وأخـــيـــرًا يــقــدم الــمــشــروع 
يــراعــي  هــنــدســي،  كتصميم  نــفــســه 
على  والمحافظة  الحداثة  جوانب 
تستلهم  شــبــابــيــة  بـــرؤيـــة  الــبــيــئــة، 
حماسها من إنجازات الرواد وتنظر 
للمزيد  ثــقــة  بــكــل  المستقبل  إلـــى 

من العطاء.
إعالن الفائزين بجائزة األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

العاملية لتمكني املرأة

وجــــــــــــرى خــــــــــال االحـــــتـــــفـــــال 
ــــان أســـمـــاء الــفــائــزيــن بــجــائــزة  إعـ
األمـــيـــرة ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم آل 
الــمــرأة،  لتمكين  العالمية  خليفة 
العام  الدفاع  فاز مكتب محامي  إذ 
بجمهورية البرازيل االتحادية الذي 
لمواجهة  وطنيا  برنامجا  اعتمد 
العنف األسري عبر توسيع وحدات 
ــة باهيا  الـــمـــرأة فـــي واليــ مــســاعــدة 
البرازيلية لتوفير الحماية الطارئة 

وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وعــــــــــــــــــــن فــــــــــئــــــــــة الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع 

الخاص فازت شركة »دي أوليفيت« 
نيجيريا،  جمهورية  مــن  العالمية 
ــارات في  ــكـ ــتـ الــتــي تــعــمــل عــلــى االبـ
لتصفير  النظيفة  الــطــاقــة  مــجــال 
استخدام  عن  الناتجة  المخلفات 
ــة فــي  ــاقـ ــطـ ــلـ الــــحــــطــــب كــــمــــصــــدر لـ
مستويات  لرفع  الريفية،  األحــيــاء 

جودة حياة المرأة واألسرة.
وفـــي فــئــة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
فازت مؤسسة »روكونجيري للتنمية 
جمهورية  مــن  لــلــمــرأة«  المتكاملة 
ــي مــنــظــمــة نــســائــيــة  ــ ــدا، وهــ ــ ــنــ ــ أوغــ
ورفاهية  حقوق  تعزيز  على  تعمل 
النساء والفتيات المعرضات للفقر 

والعنف األسري.
ــازت نــوال  وعـــن فــئــة األفـــــراد فــ
سيد مصطفى عطية من جمهورية 
مصر العربية، وهي ناشطة ذات باع 
طويل في مجال حقوق السجينات 
وأطفالهن، وتسعى من خال قلمها 
الــصــحــفــي وإســـهـــامـــاتـــهـــا الــفــرديــة 
لــتــحــســيــن ظــروفــهــن االجــتــمــاعــيــة 

واالقتصادية.
الفائزون بجائزة

 األميرة سبيكة بنت إبراهيم
 آل خليفة لتقدم املرأة البحرينية

كما جرى خال الحفل إعان 
الــفــائــزيــن بــجــائــزة األمــيــرة سبيكة 
إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة لــتــقــدم  بــنــت 
ــا  ــهــ الـــــمـــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــــي دورتــ
السابعة، حيث فاز عن فئة القطاع 
العام »الوزارات والهيئات الرسمية« 
الــقــطــاع  فــئــة  ــن  وعـ الــصــحــة،  وزارة 
الرسمية«  »المؤسسات  أيضا  العام 
صــنــدوق الــعــمــل »تــمــكــيــن«، أمـــا في 
فئة  عن  فــاز  فقد  الخاص  القطاع 
»الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة« شـــركـــة نفط 
ــازت شــركــة  ــ ــو«، وفــ ــكـ ــابـ الــبــحــريــن »بـ
»مــمــتــلــكــات« الــبــحــريــن الــقــابــضــة 
عـــن فــئــة »الـــشـــركـــات الــمــتــوســطــة«، 
وشـــركـــة »صـــــــادرات الــبــحــريــن« عن 
فئة  وفي  الصغيرة«،  »الشركات  فئة 

فازت  المدني  المجتمع  مؤسسات 
وفي  البحرينية،  السكري  جمعية 
ــراد فــــازت الـــدكـــتـــورة أمــل  ــ فــئــة األفــ

عبدالرحمن الجودر.
احلائزات على »امتياز« رائدة 

األعمال البحرينية الشابة
وُأعلنت أيضا خال االحتفال 
ــائــــزات عـــلـــى »امـــتـــيـــاز  أســــمــــاء الــــحــ
لـــــــرائـــــــدة األعـــــــمـــــــال الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
الــشــابــة« فــي دورتــهــا الــرابــعــة، وهــم 
كل من: فاطمة إبراهيم األنصاري 
الــواقــع  تقنيات  مشروعها  ويتبنى 
ــتـــقـــديـــم تــصــامــيــم  ــي لـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ االفـ
االستدامة  مبادئ  تواكب  هندسية 
والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، ود. ســارة 
مركزًا  أسست  التي  الريفي  مؤمن 
مــتــخــصــصــًا لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
وتشخيص  والــعــاجــيــة  الــجــراحــيــة 
سرطان الثدي المبكر داخل وخارج 
الـــبـــحـــريـــن، ومــــريــــم عــبــدالــرحــمــن 
معمل  أول  صــاحــبــة  الـــمـــنـــصـــوري 
ــريـــن لــصــنــاعــة  ــبـــحـ فــــي مــمــلــكــة الـ
ود.  المبتكرة،  النباتية  المنتجات 
ــيـــم مــطــر الـــتـــي أســســت  ــراهـ مـــي إبـ
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة تـــوفـــر خــدمــات 
لتحليل  الجودة  عالية  تشخيصية 
ــد،  ــعـ وتــــشــــخــــيــــص األشــــــعــــــة عــــــن بـ
وحصة فاح البنفاح التي أسست 
مــــشــــروعــــًا هـــنـــدســـيـــًا لــلــتــصــامــيــم 
ــادر بــحــريــنــي  ــ الـــداخـــلـــيـــة يــــديــــره كــ
من  تصاميمه  ويــســتــوحــي  نــســائــي 
ولــولــوة  البحرينية،  الــعــمــارة  فــنــون 
التي أسست  المناعي  عبدالرحمن 
لتصنيع  بحرينية  تجارية  عــامــة 
ــائــــب بــــاســــتــــخــــدام الـــجـــلـــد  ــقــ ــحــ الــ

الطبيعي.
ــبــــة الـــســـمـــو  وتـــفـــضـــلـــت صــــاحــ
الملكي قرينة عاهل الباد المعظم 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
تــذكــاريــة مع  بــأخــذ صـــور جماعية 
الداعمة  الــجــهــات  ومــع  الــفــائــزيــن، 

لنصب »أثر«.

الأن�صاري: الم�صاركة في جوائز ومبادرات المجل�س اأ�صبحت نوعية وعالمية الطابع

د. بحوث: وقفة �شكر وتقدير لجاللة الملك لكل ما تحقق للمراأة البحرينية من تقدم

لدى رعاية �شموها افتتاح ن�شب »اأثر« واإعالن الفائزين بجوائز ومبادرات »الأعلى للمراأة«

ب�صائر  ح��م��ل  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ال���م���راأة  ي���وم  ال��م��ع��ظ��م:  ال��ع��اه��ل  ق��ري��ن��ة 
البحرين اأه����ل  ج��م��ي��ع  اأ���ص��ع��دت  ال��ت��ي  ال��م��ب��ارك��ة  والإن����ج����ازات  ال��خ��ي��ر 

بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة  تفضلت 
رئيسة  المعظم  الــبــاد  عــاهــل  قــريــنــة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
مساء  الكريمة  برعايتها  فشملت  للمرأة  األعلى  المجلس 
»أثر«  البحرينية  المرأة  نصب  افتتاح  حفل  األربعاء  أمس 
البحرينية، حيث  الــمــرأة  بيوم  الــبــاد  احتفاالت  إطــار  فــي 
جــرى خــال االحــتــفــال تسليم عــدد مــن جــوائــز ومــبــادرات 

المجلس. 
وألــقــت صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي قــريــنــة عــاهــل الــبــاد 
في  كريمة  كلمة  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المعظم 
بداية االحتفال تقدمت خالها بأخلص التهاني لحضرة 
صــاحــب الــجــالــة عــاهــل الــبــاد الــمــعــظــم، بــقــدوم الــذكــرى 
العام  هــذا  يحل  الـــذي  البحرينية،  الــمــرأة  لــيــوم  السنوية 
ببشائر الخير واإلنجازات المباركة التي أسعدت جميع أهل 
البحرين، والتي سجلت المرأة من خالها موقعًا متقدمًا 

وأداء باهرًا وحضورًا الفتًا في أعلى المناصب القيادية.
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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
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هنأ سلمان بن عيسى بن هندي المناعي 
وأعضاء  رئيس  المحرق  محافظ محافظة 
المواطنين  بثقة  البلدي  المحرق  مجلس 
المجلس  لــعــضــويــة  انــتــخــابــهــم  مـــن خــــال 
يدا  ستعمل  المحافظة  أن  مؤكدا  البلدي، 
لتقديم  البلدي  المحرق  مجلس  مــع  بيد 
والمقيمين  للمواطنين  الــخــدمــات  أفــضــل 
جاء  المجتمعية.  الــشــراكــة  مبدأ  وتحقيق 
ذلك خال االجتماع الذي عقده المحافظ 
بحضور العميد عبداهلل بن خليفة الجيران 
نائب المحافظ مع رئيس مجلس المحرق 
الــبــلــدي عــبــدالــعــزيــز الــنــعــار ونــائــبــه صالح 
بــوهــزاع وعــدد مــن أعــضــاء المجلس، حيث 
التعاون  أن  االجتماع  خال  المحافظ  أكد 
الـــبـــنـــاء مــــن شــــأنــــه االرتـــــقـــــاء بـــالـــخـــدمـــات 
مشيرا  بالمحافظة،  للمواطنين  المقدمة 
إلــــى أهــمــيــة مــثــل هــــذه الـــلـــقـــاءات الـــوديـــة 

الشراكة  دور  لتفعيل  الدورية  واالجتماعات 
الــمــجــتــمــعــيــة، وتــحــقــيــق الــطــمــوحــات الــتــي 

ترتقي إلى تطوير الخدمات المقدمة.
من جانبه عبر عبدالعزيز أحمد النعار 
تشرفه  البلدي عن  المحرق  رئيس مجلس 
بــحــمــل ثــقــة الــمــواطــنــيــن لــخــدمــة الــوطــن 
ــرة والــمــحــافــظــة بــشــكــل عــام،  وأهـــالـــي الـــدائـ
دائما  مفتوحة  المجلس  ــواب  ابـ أن  مــؤكــدا 
لــلــمــواطــنــيــن لــاســتــمــاع الـــى مــاحــظــاتــهــم 
ــهــــم، مـــشـــيـــدا بـــــــدور مــحــافــظــة  ــاتــ ــتــــراحــ واقــ
الــمــحــرق فـــي خــدمــة الــمــواطــنــيــن، مــؤكــدا 
اســتــمــرار الــتــعــاون. وفــي خــتــام الــلــقــاء وجه 
الــمــحــافــظ الــشــكــر لــوزيــر شــــؤون الــبــلــديــات 
والـــزراعـــة وائـــل بــن نــاصــر الــمــبــارك ومــديــر 
على  الــجــودر،  إبراهيم  المحرق  بلدية  عــام 
المحرق  بلدية  بــه  تحظى  الــذي  االهتمام 

وما تزخر به من كفاءات.

اأكد التعاون لخدمة المواطنين

محاف��ظ المح��رق يلتق��ي رئي���س واأع�ض��اء مجل���س المح��رق البل��دي 

ــخ راشـــــــــد بــن  ــيــ ــشــ تـــــــــرأس الــ
آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ ــــن حـ بـ خـــلـــيـــفـــة 
رئيس المجلس الوطني للفنون 
بـــحـــضـــور نـــائـــب الـــرئـــيـــس ســمــو 
الشيخ تركي بن راشد بن عيسى 
التشاوري  االجــتــمــاع  خليفة  آل 
الــمــجــلــس  ــاء  ــضــ أعــ بـــيـــن  األول 
الوطني للفنون وأعضاء مجلس 
أمــنــاء جــائــزة يــوســف بــن أحمد 
الذي تمت خاله مناقشة  كانو، 
ــيـــســـة لـــجـــائـــزة  الـــمـــســـابـــقـــة الـــرئـ
يوسف بن أحمد كانو في دورتها 
لدعم  والموجهة  الحادية عشرة 

الفنون في البحرين.
وخـــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع أشــــــاد 
ــــن خـــلـــيـــفـــة آل  ــخ راشـــــــد بـ ــيـ ــشـ الـ
الوطني  خليفة رئيس المجلس 
يوسف  جــائــزة  بتجربة  للفنون 
ــي تــشــجــيــع  ــ ــو فـ ــانــ ــد كــ ــمــ ــن أحــ ــ بـ
ــتــــاج اإلبــــداعــــي، مــعــربــا عن  اإلنــ
يبذلها  الــتــي  لــلــجــهــود  تــقــديــره 
ــاء الـــجـــائـــزة الــتــي  ــنــ مــجــلــس أمــ

في  المبدعين  دعــم  إلــى  تــهــدف 
البحرين. وأكد حرص المجلس 
الوطني للفنون على التعاون مع 
تسهم  الــتــي  النوعية  الــمــبــادرات 
ـــراف  ــي ارتــــقــــاء الـــفـــنـــون واإلشـــ فـ
ــتــــي تــعــنــى  ــات الــ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــلـــى الـ عـ
بتطويرها وتهتم بإبراز الفنانين 

البحرينيين. 
أمناء  أعــضــاء مجلس  وأكـــد 
أن  كانو  أحمد  بن  جائزة يوسف 
للفنون  الــوطــنــي  المجلس  دور 
محوري وأساسي وذلك من خال 
الجائزة  معايير  على  اإلشــــراف 
المخصصة للفنون ووضع أسس 

لألعمال  التقييم  واشــتــراطــات 
بها  المعنيين  وتــوجــيــه  الفنية 
ــرق لــجــعــلــهــا  ــطــ نـــحـــو أفـــضـــل الــ
ــا اإلقــلــيــمــي  جـــائـــزة لــهــا وجـــودهـ
ــز اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــوائــ ــجــ ــالــ أســــــــوة بــ
الــفــنــيــة األخــــــرى، مــعــربــيــن عن 
شكرهم وتقديرهم للشيخ راشد 

رئــيــس  بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة 
المجلس الوطني للفنون ونائب 
بن  تــركــي  الشيخ  الــرئــيــس سمو 
سخرا  اللذين  خليفة  آل  راشــد 
ــرات الـــمـــجـــلـــس لـــدعـــم  ــ ــبـ ــ ــــل خـ كـ

الجائزة وأهدافها. 
وتم خال االجتماع اختيار 
للدورة  كشعار  االستدامة  شعار 
الحادية عشرة من جائزة يوسف 
ليواكب  للفنون  كانو  أحمد  بــن 
هـــــذا الـــشـــعـــار اهـــتـــمـــام مــمــلــكــة 
المستدامة  بالتنمية  البحرين 
ــكــــس حــــــــرص الـــمـــجـــلـــس  ــعــ ــيــ ولــ
يوسف  وجائزة  للفنون  الوطني 
بن أحمد كانو على دعم الجهود 
اإلبـــداعـــيـــة الــفــنــيــة الــتــي تصب 
ــي هــــــذا الــــمــــجــــال. وســـيـــكـــون  ــ فـ
ــائــــزة يــوســف  ــراك فــــي جــ ــ ــتـ ــ االشـ
المزمع  للفنون  كانو  أحمد  بن 
لجميع  مفتوحًا  قريبًا  إطاقها 
أبناء  من  والمبدعين  الفنانين 

البحرين. 

خالل االجتماع الت�شاوري مع مجل�س اأمناء الجائزة

رئي�س »الوطني للفنون« ي�ضيد بتجربة يو�ضف بن اأحمد كانو في ت�ضجيع الإبداع
الــصــالــح رئيس  بــن صــالــح  تحت رعــايــة علي 
مــجــلــس الـــشـــورى، تــنــظــم الــمــجــمــوعــة الــعــالــمــيــة 
بالشراكة  )الخميس(  اليوم  االصطناعي  للذكاء 
النسخة  االصطناعي،  للذكاء  البرازيل  مركز  مع 
األولــــــى مـــن مــؤتــمــر الــبــحــريــن الــــدولــــي لــلــرؤيــة 
الــحــوســبــيــة فـــي الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، بــمــشــاركــة 
الــمــتــحــدثــيــن الــدولــيــيــن مـــن الـــبـــرازيـــل، بــولــنــدا، 
أكثر من 300 طالب وطالبة في  اسبانيا وحضور 

صالة جامعة البرازيل الدولية.
وبهذه المناسبة تقدم الدكتور جاسم حاجي 
رئــيــس الــمــؤتــمــر ورئـــيـــس الــمــجــمــوعــة الــعــالــمــيــة 
إلى علي  واالمتنان  بالشكر  للذكاء االصطناعي، 
بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى لرعايته 
في  المتواصل  والــدعــم  جــهــوده  مثمنا  المؤتمر، 
مــجــال الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي والــتــحــول الــرقــمــي، 
الجيل  به في تحفيز  الــذي يقوم  الفاعل  والــدور 
القادم من الشباب البحريني في تطوير التحول 

الرقمي في المملكة في ظل رعاية حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
السمو  ومــســانــدة صاحب  ودعــم  المعظم،  الــبــاد 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
الــمــؤتــمــر ستركز  أعــمــال  أن  وأوضــــح حــاجــي 
عــلــى الــتــجــارب والــــدراســــات مـــن دول أخــــرى في 
مجال التطبيقات والتحديات والرؤية الحاسوبية 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي وكـــيـــفـــيـــة اســـتـــخـــدام  ــ ــذكـ ــ فــــي الـ
الــتــحــلــيــات واالســـتـــنـــتـــاجـــات الــمــســتــخــرجــة من 
ــة الـــحـــاســـوبـــيـــة، مـــن أجــــل تــحــســيــن جـــودة  ــرؤيــ الــ
هذا  أن  مبينا  المستقبلية،  والــقــرارات  التنبؤات 
المؤتمر هو الثالث الذي يقام تحت رعاية رئيس 
مجلس الشورى في فعاليات الذكاء االصطناعي 
والسادس خال السنة الحالية بعد مؤتمر الذكاء 
التعليم  الـــريـــاضـــة،  الــصــحــة،  فـــي  االصــطــنــاعــي 

العالي، القضاء، البيئة والبيانات الضخمة. 

كتبت فاطمة علي:

شــكــا مــرضــى نــقــص حقن 
بـــكـــافـــة   »METHYCOBEL«
والــمــعــالــجــة لبعض  جــرعــاتــهــا 
إن  إذ  المستعصية،  األمـــراض 
بعض جرعاتها تعطى أسبوعيا 
وأخرى شهريا، مشيرين إلى أن 
جميع  طالت  النقص  مشكلة 
المراكز الصحية منذ أكثر من 
6 شهور، األمر الذي يضطرهم 
إلـــى شــرائــهــا مــن الــصــيــدلــيــات 
ــفـــرض عــلــيــهــم  ــا يـ الـــخـــاصـــة مــ

أعباء مالية إضافية.
ــلــــوا  وقــــــالــــــوا إنــــهــــم تــــواصــ
ــع الــمــعــنــيــيــن فـــي مــراكــزهــم  مـ
الـــصـــحـــيـــة وقـــــد أفـــــــــادوا بــعــدم 
تـــوافـــرهـــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
وســـــيـــــتـــــم إخـــــــطـــــــارهـــــــم حـــــال 
اســتــامــهــا مـــجـــددا، مــشــيــريــن 
إلى أن الدواء المذكور يوصف 
ــعـــاج مـــســـاعـــد فــي  ويــــصــــرف كـ
ــراض األعـــصـــاب الــطــرفــيــة،  ــ أمـ
ــن  ــقــ ــحــ ــث تـــــســـــتـــــخـــــدم الــ ــ ــيــ ــ حــ

ــاج الــتــنــمــيــل والــخــلــل  ــ فــــي عـ
العصبي  االعــتــال  عــن  الناتج 
ــي، كـــمـــا تــســتــخــدم  ــطـ ــيـ ــحـ ــمـ الـ
ــدم  ــي عـــــاج حــــــاالت فـــقـــر الــ فــ
واألنــيــمــيــا، وذلــــك ألنــهــا تزيد 
الدم الحمراء،  إنتاج كرات  من 
إضافة إلى كونها تصرف لعاج 
 B12 فــيــتــامــيــن نــســبــة  نـــقـــص 

بالجسم.
بــعــض  أن  إلــــــــى  ــوا  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
من  يتمكنون  قــد  المواطنين 
شراء األدوية مهما كان ثمنها، 

ولكن في المقابل هناك من ال 
التي  حــتــى  ــراء  شـ يستطيعون 
في  الثمن  منخفضة  أسعارها 
المعيشي.  الغاء  ظــروف  ظل 
مــيــثــيــكــوبــال  مـــركـــب  أن  يـــذكـــر 
الـــشـــكـــل  هـــــــو   Methycobal
ـــ12،  ــ الـــنـــشـــط مــــن فــيــتــامــيــن بـ
والـــــذي يــســتــخــدم لــعــاج فقر 
الــــدم وكـــذلـــك تــلــف األعــصــاب 
مــع الــتــنــمــيــل، والـــوخـــز واأللـــم 
ــي مـــخـــتـــلـــف االضــــطــــرابــــات  ــ فـ

العصبية.

ــان  ــمــ ــلــ ــخ ســ ــ ـــيــ ــ ــشـ ـــ أكـــــــــــد الـ
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة وزيـــر 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
الـــمـــتـــواصـــلـــة  اإلنــــــجــــــازات  أن 
التي تحققها الكوادر الوطنية 
ــــت نـــــمـــــوذجـــــًا يـــحـــتـــذى  ــحـ ــ أضـ
بـــه فـــي اإلبــــــداع والـــعـــطـــاء في 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، فــأبــنــاء 
الحقيقية  الــثــروة  الــوطــن هــم 
ــز عــلــيــهــا تــنــفــيــذ  ــكـ ــرتـ ــتــــي يـ الــ
ــادرات الـــطـــمـــوحـــة الــتــي  ــبــ ــمــ الــ
تـــصـــب فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
الشاملة  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 

المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة 
وخــــطــــط الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة 
صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
لــدى استقباله  جــاء ذلــك 
أمس الموظفْين بالوزارة علي 
أيـــوب أبـــو الــفــتــح وعــلــي حسن 
قبولهما  بــمــنــاســبــة  حــمــيــدان، 
ــعـــة الـــثـــامـــنـــة مــن  ضـــمـــن الـــدفـ
الــوزراء  رئيس مجلس  برنامج 
ــوادر الــحــكــومــيــة،  ــكــ لــتــنــمــيــة الــ
حيث أعرب عن خالص تهانيه 
لــهــمــا بــمــنــاســبــة اخــتــيــارهــمــا 
ضــمــن الــبــرنــامــج بــعــد مــراحــل 

متمنيًا  التقييم،  من  متعددة 
والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  دوام  لهما 
القصوى  االســتــفــادة  وتحقيق 

من البرنامج.
ــه  ــ ــاق ذاتـ ــيــ ــي الــــســ ــ ونـــــــوه فـ
يشكله  الـــــذي  ــارز  ــبــ الــ ــالــــدور  بــ
الــوزراء  رئيس مجلس  برنامج 
في  الحكومية  الكوادر  لتنمية 
تعزيز مهارات وقدرات موظفي 
رؤيــة  وفــق  الحكومية  الجهات 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
وبـــمـــا يــســهــم فـــي تــقــديــم أداء 
مميز وذي كفاءة وجودة عالية 

في العمل الحكومي.

انطالق الن�ضخة الأولى من موؤتمر  البحرين الدولي
الي�وم ال�ضطناع�ي  ال�ذكاء  ف�ي  الحو�ض�بية  للروؤي�ة 

اأكدوا اختفاءها منذ 6 �شهور..

م����ر�����ض����ى ي�������ض���ك���ون ن���ق�������س ح��ق��ن
)METHYCOBEL( م�ن المراك�ز ال�ضحي�ة 

برنامج في  المقبولين  الموظفين  ي�ضتقبل  المالية  وزير 
الحكومي��ة الك��وادر  لتنمي��ة  ال��وزراء  مجل���س  رئي���س 

} جانب من االجتماع الت�شاوري.

في إطار العاقات األخوية ومسيرة 
مملكة  تجمع  التي  والتنسيق  التعاون 
الـــبـــحـــريـــن ودولـــــــة اإلمــــــــــارات الــعــربــيــة 
ــام الــفــريــق أول  الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، قـ
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
اإلمارات  لدولة  بزيارة  الداخلية، أمس، 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، حــيــث الــتــقــى أخــاه 
آل  زايــد  بن  سيف  الشيخ  الفريق  سمو 
نهيان نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 

الداخلية.
ــن خـــالـــص  ــ وقــــــد أعــــــــرب الـــــوزيـــــر عـ
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات لــدولــة االمــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، رئــيــســا 
وحــكــومــة وشــعــبــا، بــمــنــاســبــة االحــتــفــال 
بالعيد الوطني، مشيدا بمسيرة التقدم 
واالزدهــار التي تشهدها دولة اإلمــارات. 
بالعاقات  االعتزاز  بالغ  أعرب عن  كما 

بقيادة  الــبــلــديــن،  تــربــط  الــتــي  الوثيقة 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين 
الشيخ  السمو  وأخيه صاحب  المعظم، 
دولــة  رئــيــس  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأشــــــاد وزيـــــر الــداخــلــيــة بــالــتــعــاون 
ــيــــن الـــبـــلـــديـــن  والـــتـــنـــســـيـــق األمـــــنـــــي بــ
تبادل  تعزيز  على  المشترك  والحرص 
الــخــبــرات والــتــجــارب الــنــاجــحــة، معبرا 
عن تقديره للمواقف الطيبة والمشّرفة 
لــــدولــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 

الشقيقة تجاه مملكة البحرين.
وتــــم خــــال االجـــتـــمـــاع بــحــث عــدد 
مـــن الــمــوضــوعــات والــقــضــايــا األمــنــيــة 
الربط  منظومة  بينها  من  المشتركة، 
ــي الـــثـــنـــائـــي لــلــمــخــالــفــات  ــرونــ ــتــ ــكــ االلــ

المرورية، وتعزيز السبل الكفيلة بتبادل 
المجاالت، منها  الخبرات في عدد من 
المتعلق  والــبــرنــامــج  الــمــدنــي  الـــدفـــاع 
االتــفــاق  تــم  كما  الــمــســافــريــن.  ببيانات 
برامج مشتركة في مجال  إطــاق  على 
البرامج  وتــقــديــم  الــمــخــدرات  مكافحة 
الخبرات  وتبادل  التوعوية  والمبادرات 

في مجال العاج من اإلدمان.
وقــــد قــــام وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة بـــزيـــارة 
أبوظبي،  في  للتأهيل  الوطني  للمركز 
ويقدم  قبل عشرين عاما  أنشئ  والــذي 
ــات الـــوقـــايـــة والــــعــــاج والــتــأهــيــل  ــدمـ خـ
مـــــن اإلدمـــــــــــــان، حــــيــــث اطــــلــــع الــــوزيــــر 
ــة الـــتـــي  ــدامـ ــتـ ــسـ ــمـ ــى الــــخــــدمــــات الـ ــلـ عـ
المستهدفة  والــفــئــات  الــمــركــز  يقدمها 
ــة والـــدمـــج  ــقـ وبــــرامــــج الـــرعـــايـــة الـــاحـ
بــنــاء  الــمــركــز فـــي  الــمــجــتــمــع ودور  فـــي 

يعمل  حيث  وابــتــكــاريــة،  بحثية  ــدرات  قـ
بمهارات  المريض  تأهيل  على  المركز 
له  يضمن  مما  وتطبيقاته  الــحــاســوب 
العمل،  لــســوق  تؤهله  مــهــارات  اكتساب 
ودينيا  روحيا  المرضى  تأهيل  بجانب 
والسلوكي  النفسي  استقرارهم  لدعم 
وتمكينهم من مهارات الحياة األساسية. 
كما أطلق المركز العديد من المبادرات 
المخدرات  بأضرار  المجتمع  لتثقيف 

والتدابير الوقائية إزاءها.
ــاد الـــوزيـــر  ــ وفــــي خـــتـــام الــــزيــــارة، أشـ
بـــاإلمـــكـــانـــات الـــعـــاجـــيـــة والــتــأهــيــلــيــة 
لـــلـــمـــركـــز، مـــنـــوهـــا إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــبـــادل 
الوقائية،  البرامج  مجال  في  الخبرات 
مــعــربــا عـــن تــمــنــيــاتــه لـــدولـــة اإلمـــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وشــعــبــهــا الــشــقــيــق 

التوفيق ومواصلة التقدم واالزدهار.

اأ�شاد بالتعاون والتن�شيق بين البلدين

وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي��ب��ح��ث خ����الل زي���ارت���ه ل���الإم���ارات 
ع�������ددا م����ن ال���ق�������ض���اي���ا الأم����ن����ي����ة ال��م�����ض��ت��رك��ة

} وزير الداخلية يلتقي مع نظيره الإماراتي.

آل  عبدالرحمن  بــن  راشــد  الشيخ  أكــد 
سعي  العاصمة  محافظة  محافظ  خليفة 
الــمــحــافــظــة الــحــثــيــث لـــرصـــد احــتــيــاجــات 
وشكاوى أهالي العاصمة والعمل بالتعاون 
ــهـــات الــمــعــنــيــة عــلــى  ــع الـــجـ والــتــنــســيــق مــ
وتلبية  للمشاكل  المناسبة  الحلول  إيجاد 
الفّعال  التعاون  أن  إلــى  مشيرًا  مطالبهم، 
بين المحافظة والجهات الخدمية يحقق 
ويصب  والمقيمين،  المواطنين  مصالح 
ــمـــن األهــــــــــداف الـــمـــشـــتـــركـــة لــمــخــتــلــف  ضـ
الجهات الحكومية في االرتقاء بالخدمات 
المقدمة لألهالي وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
ــه اجـــتـــمـــاع  ــ ــرؤسـ ــ جــــــاء ذلــــــك خــــــال تـ
الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي الــــــذي عـــقـــد عــبــر 
االتصال المرئي بحضور األعضاء ممثلي 
الجهات الحكومية، إذ تابع الحضور عرضًا 

المتفرقة  أبـــرز االحــتــيــاجــات  مــرئــيــًا حـــول 
التي رصدت خال  في مناطق المحافظة 
العامة،  األحوال  لفرق  الميدانية  الزيارات 
ــا أهــمــيــة االرتــــقــــاء بــالــصــورة  ــرزهــ ومــــن أبــ
ومعالجة  العاصمة  لمحافظة  الحضارية 
المشكات المزمنة، ومنها انتشار الحظائر 

والمزارع العشوائية في األحياء السكنية.
وأوصى المجلس التنسيقي بمخالفة 
الــحــظــائــر غــيــر الــمــرخــصــة وإبـــعـــادهـــا عن 
األحـــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ــزارع  الــمــحــافــظــة، ومــنــع بــنــاء أو إنــشــاء مـ
وحظائر دون الحصول على تراخيص من 
الــجــهــات الــمــخــتــصــة، ومــخــالــفــة مــمــارســة 
األراضــي  واستغال  المواشي،  وسلخ  ذبــح 
الـــمـــقـــام عــلــيــهــا مــــــــزارع بـــشـــكـــل مــخــالــف 
لمشاريع اسكانية واستثمارية تفيد أهالي 

المنطقة.

محاف���ظ العا�ضم���ة يتراأ����س اجتم���اع المجل����س التن�ض���يقي للمحافظ���ة
حسن  فواز  العميد  استقبل 
الملكية  األكاديمية  آمر  الحسن 
لـــلـــشـــرطـــة الــــدكــــتــــورة الــشــيــخــة 
خليفة  آل  خــلــيــفــة  بــنــت  مــنــيــرة 
محمد  ألكاديمية  العام  المدير 
للدراسات  خليفة  آل  مبارك  بن 

الدبلوماسية.
ــلــــقــــاء، بــحــث  وتـــــم خـــــال الــ
المشترك  الــتــعــاون  تــعــزيــز  ســبــل 
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات فـــي الــبــرامــج 
ــا بـــرنـــامـــج  ــ ــرزهــ ــ ــة، أبــ ــيــ ــبــ ــدريــ ــتــ الــ
الــدبــلــومــاســيــة الــحــقــوقــيــة الــذي 
الملكية  األكاديمية  في  سيعقد 
المقبل  ديسمبر  خال  للشرطة 
بــالــتــعــاون مــع أكــاديــمــيــة محمد 
منتسبي  ويستهدف  مــبــارك  بــن 
ــي الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة  ــ ــ وزارتـ

المجتمع  منظمات  مــن  ــراد  وأفــ
المدني المعنيين بمجال حقوق 
ــــدف الـــبـــرنـــامـــج  ــهـ ــ اإلنــــــســــــان. ويـ
إلـــى تــرســيــخ الــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
ونشر  وتعزيز  اإلنــســان،  لحقوق 

العمل  فــي  المعايير  تلك  ودمــج 
الدبلوماسيين  وعــمــل  الشرطي 
في  الحقوقية  الجمعيات  وعمل 
ــان، ورفــــع  ــ ــسـ ــ مـــجـــال حـــقـــوق اإلنـ

مستوى الوعي بها.

الأم��ي��ن  ي�ضتقبل  ال�����ض��رط��ة  اأك��ادي��م��ي��ة  اآم���ر 
ال���ع���ام لأك���ادي���م���ي���ة م��ح��م��د ب���ن م��ب��ارك
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ــب  ــ ــاحـ ــ بــــــعــــــث حــــــــضــــــــرة صـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المعظم  البالد  آل خليفة ملك 
برقية تهنئة إلى فخامة كالوس 

ــيــــس جـــمـــهـــوريـــة  يـــوهـــانـــيـــس رئــ
الــيــوم  ذكـــرى  بمناسبة  رومــانــيـــــا 

الوطني لبالده.
البرقية  وأعــرب جاللته في 

ــن أطـــيـــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه  عــ
ــة  ــتــــه مــــــوفــــــور الـــصـــحـ لــــفــــخــــامــ
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة  ــ ــهـ ــ والـــــســـــعـــــادة بـ

الوطنية.

الملك يهنئ رئي�س اإفريقيا الو�سطى بيوم الجمهورية
حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  بعث 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم برقية 
تو  أركــانــج  فاوستين  الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة 
أديرا رئيس جمهورية إفريقيـا الوسطـى، بمناسبة 

ذكرى يوم الجمهورية لبالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 
وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

عاه���ل الب���اد يهن���ئ بالعي���د الوطن���ي لروماني���ا

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
تعزية  برقية  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
رئيس  بينغ  شــي جين  الرئيس  فخامة  إلــى  ومــواســاة 
جمهورية الصين الشعبية الصديقة في وفاة الرئيس 

األسبق لجمهورية الصين الشعبية جيانغ زيمين. 
وعــبــر جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن خــالــص تــعــازيــه 
وألســرة  الصيني  الرئيس  لفخامة  مــواســاتــه  وصـــادق 
الــصــديــق، راجــيــًا  الــصــيــنــي  الــفــقــيــد ولــلــشــعــب  وذوي 
وحسن  الصبر  جميل  الفقيد  وذوي  ألســـرة  جاللته 

العزاء.
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وبعث 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد 

جين  شي  الرئيس  فخامة  إلى  ومواساة  تعزية  برقية 
في  الصديقة  الشعبية  الصين  رئيس جمهورية  بينغ 
الــرئــيــس األســبــق لــجــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية  وفـــاة 

جيانغ زيمين.
ــرب ســمــوه فـــي الــبــرقــيــة عـــن خــالــص تــعــازيــه  ــ وأعـ
وألســرة  الصيني  الرئيس  لفخامة  مــواســاتــه  وصـــادق 
وذوي الفقيد وللشعب الصيني الصديق، راجًيا سموه 

ألسرة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
إلــى  ومـــواســـاة مماثلة  تــعــزيــة  بــرقــيــة  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية 

الصين الشعبية.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يعزيان القيادة ال�سينية

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
بن  عبداللطيف  الدكتور  البحرين  دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد 
راشد الزياني وزير الخارجية، وذلك صباح أمس األربعاء 30 

نوفمبر 2022م.
ــاع الــبــحــريــن  ــ ــ وبــــعــــد أن رحـــــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــقــــوة دفـ
بوزير الخارجية تم خالل اللقاء استعراض التعاون والتنسيق 

المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الخارجية.

وزير م���ع  ي�س���تعر�س  العام  القائ���د 
الخارجية التعاون والتن�سيق الم�سترك

استقبل رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة وبحضور وزيرة 
السيد  بنت  الدكتورة جليلة  الصحة 
جــــواد حــســن بــمــقــر الــمــجــلــس وزيـــرة 
ــان والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي  ــ ــكـ ــ اإلسـ
الرميحي  أحــمــد  بنت  آمــنــة  الــســيــدة 
ــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ والــــمــــهــــنــــدس أحـ
لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــخــيــاط 
ــر الــعــمــرانــي  ــويـ ــتـــطـ الــتــخــطــيــط والـ
والــدكــتــور أحــمــد مــحــمــد األنــصــاري 
للمستشفيات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
الحكومية والسيد إبراهيم النواخذة 
ــلـــى  األمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس األعـ

للصحة وعدد من المسؤولين.
ــي مــســتــهــل االجـــتـــمـــاع بحث  وفــ
مع  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني 
جودة  تعزيز  إلــى  الهادفة  الــمــبــادرات 
ــات اإلســـكـــانـــيـــة والــصــحــيــة  ــدمــ الــــخــ
بــمــا يحقق  لــلــمــواطــنــيــن  الــمــقــدمــة 
التطلعات المنشودة للقطاع الصحي 
الشاملة  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة  ضــمــن 
بـــقـــيـــادة حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
ــبــــالد الـــمـــعـــظـــم، وبــمــتــابــعــة  مـــلـــك الــ
الملكي  السمو  من صاحب  مستمرة 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
تنفيذ  متابعة  الطرفان  وبحث 
باالهتمام  الــمــوقــرة  الــحــكــومــة  رؤيـــة 
بالخدمات الصحية في كافة مناطق 
في ظل  يأتي  بها  واالرتقاء  المملكة 
ما تشهده المملكة من قفزة تنموية 

شاملة في مختلف المجاالت، وتلبي 
احــتــيــاجــات وتــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن، 
ــًا فـــي الـــمـــدن والــمــنــاطــق  وخـــصـــوصـ
ــثـــة واســـتـــكـــمـــال  اإلســـكـــانـــيـــة الـــحـــديـ
توفير البنية التحتية لتلبية التطور 
المستقبلية  واالحتياجات  العمراني 
بما يجسد أهداف المملكة بالتنمية 

المستدامة.
األعلى  المجلس  رئيس  وأعــرب 
للجهود  وتقديره  شكره  عن  للصحة 
تبذلها  الــتــي  والحثيثة  المتواصلة 

العمراني  والتخطيط  اإلسكان  وزارة 
ــة  ــيــ ــانــ ــكــ ــذ الـــــخـــــدمـــــات اإلســ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ
وتخصيص البنية التحتية والمرافق 
المجلس  حــرص  مــؤكــدًا  المتكاملة، 
عــــلــــى تــــقــــديــــم أفـــــضـــــل الــــخــــدمــــات 
الصحية للمجتمع وتنفيذ توجيهات 
كافة  تسخير  فــي  الموقرة  الحكومة 
الصحي  القطاع  لتعزيز  االمــكــانــات 
ورفــــــع جــــــودة خـــدمـــاتـــه، وخـــصـــوصـــًا 
البنية  تــطــويــر  مــواصــلــة  مـــن خــــالل 
ــا يــضــمــن  ــيـــة الـــصـــحـــيـــة بــــمــ ــتـ ــتـــحـ الـ

وشدد  والكفاءة.  والجودة  االستدامة 
ــة مـــــراعـــــاة الــتــخــطــيــط  ــيـ ــمـ ــى أهـ ــلـ عـ
واالحتياجات  السكاني  المستقبلي 
والمقيمين  لــلــمــواطــنــيــن  الــصــحــيــة 

بحسب المعايير الدولية.
كــمــا نــــوه الـــطـــرفـــان إلــــى أهــمــيــة 
الــتــنــســيــق الـــدائـــم وتــهــيــئــة الــمــواقــع 
ضمن  الصحية  للمشاريع  الــالزمــة 
جــهــود الــمــمــلــكــة لــبــنــاء الــمــزيــد من 
المستشفيات  من  الصحية  المرافق 
والـــــمـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تــلــبــي 

والمستقبلية  الحالية  االحتياجات 
للسكان.

ــرة الصحة  أكـــدت وزيــ ــا،  ــدورهـ وبـ
الــســيــد جــواد  بــنــت  الــدكــتــورة جليلة 
ــات الــحــكــومــة  ــهـ ــيـ ــلـــى تـــوجـ حـــســـن عـ
ــم  ــديـ ــقـ ــــخـــــص تـ ــا يـ ــمــ ــيــ الــــــمــــــوقــــــرة فــ
الــنــوعــيــة  ذات  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
الــعــالــيــة والـــوصـــول الــيــهــا بــكــل يسر 
ــا يـــنـــســـجـــم مـــــع رؤيـــــة  وســــهــــولــــة بــــمــ
التنسيق مع  البحرين 2030 وأهمية 
الجهات الحكومية للتأكد من تطبيق 
لتقديم  االنــشــائــيــة  الــمــعــايــيــر  أعــلــى 

الخدمات الصحية المستقبلية.
ــا أشــــــــــــارت وزيــــــــرة  ــهــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
ــان والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي  ــ ــكـ ــ اإلسـ
الرميحي  أحــمــد  بنت  آمــنــة  الــســيــدة 
التنسيق  عــلــى  الـــــــوزارة  حــــرص  إلــــى 
الحثيث مع كافة الجهات الحكومية 
ذات الــعــالقــة وتــوفــيــر الــدعــم الـــالزم 
وعلى  الخدمية  االحتياجات  لتلبية 
ــا الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الــتــي  ــهــ رأســ
إلى  الفتة  والمواطن،  الوطن  تخدم 
الــوزارة مستمرة في العمل ضمن  أن 
فريق البحرين الواحد لتحقيق كافة 

األهداف التنموية المنشودة.

وزي�رة  م�ع  يبحث�ان  ال�سح�ة  ووزي�رة  لل�سح�ة  الأعل�ى  المجل��س  رئي��س 
الإ�س�كان الم�س�اريع ال�سحي�ة الم�س�تقبلية ف�ي الم�دن والمناطق الإ�س�كانية

ــاء الـــمـــركـــز الــثــقــافــي  ــنـ ــاء مــجــلــس أمـ انــتــخــب أعـــضـ
واإلسالمية  العربية  الــدول  سفراء  لندن  في  اإلســالمــي 
بن  ــواز  فـ الــشــيــخ  الــمــتــحــدة،  المملكة  لـــدى  المعتمدين 
المملكة  لدى  البحرين  آل خليفة سفير مملكة  محمد 
الــمــتــحــدة رئــيــســًا لمجلس أمــنــاء الــمــركــز، وذلـــك خــالل 

االجتماع السنوي العام للمركز أمس الثالثاء.
بالمصادقة على  األمــنــاء  أعــضــاء مجلس  قــام  كما   
جدول أعمال المجلس واعتماد التقرير المالي واإلداري 
واألنشطة  البرامج  أهم  مناقشة  إلى  باإلضافة  للمركز، 

التي سيقوم بها المركز خالل العام القادم 2023م.
ــي جـــلـــســـتـــه الـــخـــطـــوات  ــ ــلـــس فـ واســــتــــعــــرض الـــمـــجـ
مدير  الدبيان  أحمد  الدكتور  بها  يقوم  التي  اإليجابية 

الــمــركــز والــقــائــمــيــن عليه فــي نــشــر الــثــقــافــة اإلســالمــيــة 
وتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف والمساعي الدؤوبة لكل 

الدول األعضاء في مساندة هذه الخطوات.
الــجــديــر بـــالـــذكـــر، أن الــمــركــز الــثــقــافــي اإلســالمــي 
فــي لــنــدن ومــنــذ تأسيسه فــي عـــام 1940 يــعــد مــن أوائـــل 
الــمــؤســســات اإلســالمــيــة فـــي لــنــدن ومـــن أقــــدم الــمــراكــز 
بـــدور مهم  يــقــوم  أوروبــــا، حيث  فــي  اإلســالمــيــة  الثقافية 
في مجال تعزيز الحوار والتفاهم بين المسلمين وغير 
العربية في  الثقافة اإلسالمية واللغة  المسلمين، ونشر 
المسجد  أهمها  من  عدة  مرافق  على  ويشمل  بريطانيا 
الذي يتسع لـ5000 مصّل والمكتبة الضخمة والمعرض 

الدائم.

ان���ت���خ���اب ���س��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ل����دى ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة رئ��ي�����س��ا 
ل��م��ج��ل�����س اأم����ن����اء ال���م���رك���ز ال���ث���ق���اف���ي الإ�����س����ام����ي ف����ي ل��ن��دن

} الشيخ فواز بن محمد.

تنطلق بعد غد السبت المقبل 
فعاليات  أولــى  ديسمبر  من  الثالث 
ــة لـــجـــائـــزة بــن  ــ ــيـ ــ الـــتـــصـــفـــيـــات األولـ
مستوى  على  الكريم  للقرآن  فقيه 
والتي  البحرين  مملكة  محافظات 
تــقــيــمــهــا جــمــعــيــة خــــدمــــة الــــقــــرآن 
ــن أهــــــــم أنـــشـــطـــتـــهـــا  ــمــ ــم ضــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ
الــســنــويــة وتــنــفــذ بـــدعـــم كـــريـــم من 
شركة بن فقيه لالستثمار العقاري.

ــــالب  ــــطـ ــة الـ ــ ــافــ ــ ــول كــ ــ ــبــ ــ وتـــــــــم قــ
الــمــراكــز  منتسبي  مــن  والــطــالــبــات 
إلدارة  التابعة  القرآنية  والحلقات 
العدل  بــوزارة  الكريم  القرآن  شــؤون 
ــة واألوقــــــــاف  ــيــ ــالمــ ــؤون اإلســ ــ ــشــ ــ والــ
وشروط  المتطلبات  استوفوا  ممن 
التسجيل  بــاب  أغلق  حيث  القبول، 
ــعـــشـــريـــن مــــن شــهــر  ــي الــــرابــــع والـ فــ
ــع الــمــشــاركــيــن  ــوزيــ نــوفــمــبــر وتـــــم تــ

بحسب فروع المسابقة.
ــيـــخ إســــحــــاق بــن  وأوضــــــــح الـــشـ
راشد الكوهجي رئيس مجلس إدارة 
بأن  الكريم  الــقــرآن  خــدمــة  جمعية 
الماضية  الــفــتــرة  عكفت  الجمعية 
مستويات  تقييم  آلية  تطوير  على 
الــمــشــاركــيــن  وأداء  وتــجــويــد  حــفــظ 
والمشاركات في فروع الجائزة، حيث 
تم إلغاء النظام الورقي لالختبارات 
جديد  الكتروني  نظام  واســتــحــداث 
يتم من خالله السماح للمشاركين 
بــــإدخــــال بــيــانــاتــهــم ورفـــــع الــوثــائــق 

الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــلـــتـــرشـــح كـــمـــا يــســمــح 
درجات  بإدخال  للمحكمين  النظام 
ــاء االخـــتـــبـــارات  ــنــ الــمــتــســابــقــيــن أثــ
الــكــتــرونــيــا عــلــى أن يــتــم اســتــخــراج 
ــالل الــنــظــام  ــ الـــنـــتـــائـــج آلـــيـــا مــــن خـ
ــد، كـــمـــا ســـتـــتـــوفـــر شـــاشـــات  ــديــ الــــجــ
عــرض ألسئلة االخــتــبــارات وأخــرى 
ــات الــــمــــشــــارك الــــذي  ــانـ ــيـ لـــعـــرض بـ
بيانات  وكذلك  لالختبار  دوره  حــان 
الــمــشــارك الــــذي يــلــيــه لــيــكــون على 
فقيه  بن  مسابقة  وتعتبر  استعداد، 
من  محلية  مسابقة  أكبر  القرآنية 
أهلية  مسابقة  وأول  الجوائز  حيث 
لعمليات  إلكترونيا  نظاما  تعتمد 
حيث  النتائج  واســتــخــراج  التقييم 
تـــأتـــي مــســابــقــة الــبــحــريــن الــكــبــرى 

والتي تقيمها وزارة العدل والشؤون 
برعاية  واألوقــاف سنويا  اإلسالمية 
ــــدن حـــضـــرة صــاحــب  ســـامـــيـــة مــــن لـ
في  المعظم  الــبــالد  ملك  الــجــاللــة 
المرتبة األولى حكوميًا في عمليات 
ــي ألنـــظـــمـــة  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الــــتــــحــــول االلـ
اخـــتـــبـــارات الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة. 
ــرى بــيــن خــالــد جاسم  مــن جــهــة أخـ
إدارة جمعية  المالود عضو مجلس 
خدمة القرآن الكريم رئيس اللجنة 
قد  اللجنة  بــأن  للجائزة  المنظمة 
من  الماضي  األسبوع  خالل  انتهت 
التجهيزات  كافة  لتوفير  التحضير 
التصفيات  لمقرات  والمستلزمات 
اســـتـــعـــدادا الســتــقــبــال الــمــشــاركــيــن 
بأن  المالود  وأوضح  الجنسين.  من 

أعـــــداد الــمــشــاركــيــن قـــد بــلــغــت 430 
النحو  على  موزعين  وطالبة  طالبا 
الــتــالــي حــيــث بــلــغ مــجــمــوع الــذكــور 
مــشــاركــا   148 مــنــهــم  مـــشـــاركـــا   258
ــزاء وعـــدد 55  أجـ بــفــرع 5  مسجلين 
أجــزاء   10 بــفــرع  مــشــاركــا مسجلين 
بفرع  مسجلين  مــشــاركــا   55 وعــــدد 
اإلنــاث 172  20 جــزءًا وبلغ مجموع 
مسجلة  مشاركة   88 منهن  مشاركة 
بــفــرع 5 أجـــــزاء وعــــدد 40 مــشــاركــة 
وعـــدد 44  أجـــزاء   10 بــفــرع  مسجلة 
ــزءًا.  مــشــاركــة مــســجــلــة بــفــرع 20 جــ
الــذكــور  أن تصفيات  الــمــالــود  وبــّيــن 
الفاتح  أحمد  مركز  بجامع  ستقام 
ــي بــمــنــطــقــة الــجــفــيــر في  ــالمــ اإلســ
الــفــتــرة مـــن 3 ولــغــايــة 6 ديــســمــبــر، 
وأمـــــــا تـــصـــفـــيـــات اإلنـــــــــاث فــســتــقــام 
بقاعة أحمد كانو بالدوار األول في 
مــن 10  الــفــتــرة  مدينة حمد خــالل 
سيكون  حيث  ديسمبر،   13 ولــغــايــة 
ــدد مــن  ــ ــال الـــطـــلـــبـــة عــ ــبـ ــقـ ــتـ فــــي اسـ
المؤهلين  والمنظمات  المنظمين 

لتوجيه وإرشاد المشاركين.
وأشـــــــار الـــمـــالـــود بـــــأن الـــدعـــوة 
مــفــتــوحــة لـــعـــمـــوم الــمــهــتــمــيــن مــن 
أرض  على  والمقيمين  المواطنين 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن خـــــالل الــفــتــرة 
الـــمـــســـائـــيـــة مــــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
والــنــصــف عــصــرا الــى غــايــة الساعة 

السابعة والنصف مساء.

بم�شاركة �أكثر من 400 طالب وطالبة 

انطاق الت�سفيات الأولية لجائزة بن فقيه القراآنية بعد غد 

} خالد المالود.} اإ�سحاق الكوهجي.

الركن  المشير  استقبل 
آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ 
خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 
دفــــــــاع الـــبـــحـــريـــن الـــدكـــتـــور 
رمـــزان بــن عــبــداهلل النعيمي 

وزيـــر اإلعــــالم، وذلـــك صباح 
نوفمبر   30 ــعــــاء  األربــ أمــــس 

2022م.
وخـــــــــالل الــــلــــقــــاء رحــــب 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــقــــوة دفــــاع 

ــر اإلعــــــالم،  ــوزيــ الـــبـــحـــريـــن بــ
وتم خالل اللقاء استعراض 
والتنسيق  الــتــعــاون  عــالقــات 
ــاع  الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن قـــــوة دفــ

البحرين ووزارة اإلعالم.

الم�س�ير خليف�ة ب�ن اأحم�د ي�س�تقبل وزي�ر الإع�ام

استضاف السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة 
البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك السيد أنطونيو غوتيريش 
للمجموعة  عــشــاء  مــأدبــة  أقـــام  المتحدة، حيث  لــأمــم  الــعــام  األمــيــن 
العربية على شرفه، وذلك بمقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى 

األمم المتحدة.
وقد تم خالل اللقاء بحث العديد من القضايا اإلقليمية والدولية 
المتحدة،  الملفات المطروحة في األمم  النظر حول  وتبادل وجهات 
العربية  الـــدول  بين  المشترك  الــتــعــاون  آفـــاق  توسيع  إلــى  بــاإلضــافــة 

واألمم المتحدة.

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة ي�ست�سيف الأمين العام للمنظمة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16323/pdf/1-Supplime/16323.pdf?fixed1818
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/1317542
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1317526
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
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 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
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 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
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.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG
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.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)
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اليوم  في  البحرين  مملكة  تحتفل 
األول من ديسمبر بيوم المرأة البحرينية 
الفعالة  المرأة ومشاركتها  تقديرا لدور 
والــكــبــيــرة فــي الــنــهــضــة الــتــنــمــويــة التي 
تحظى  مـــا  ظـــل  فـــي  الــمــمــلــكــة  تعيشها 
بــه مــن اهتمام ورعــايــة مــن قبل حضرة 
ــمـــد بــن  ــمـــلـــك حـ ــاحــــب الــــجــــالــــة الـ صــ
المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
صاحب  برئاسة  الحكومة  من  ومتابعة 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 

الوزراء.
بن  عبداللطيف  الدكتور  أشــاد  وقد 
بالتاريخ  الخارجية  وزير  الزياني  راشد 
البحرينية  لــلــمــرأة  الــمــشــرف  الــوطــنــي 
مكتسباته  وتــعــزيــز  الـــوطـــن  نــهــضــة  فـــي 
الــحــضــاريــة، ودورهــــــا الــفــاعــل كــشــريــك 
مــتــكــافــئ فـــي دفــــع الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة 
الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة بــقــيــادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك الباد الُمعظم.
ــر الــخــارجــيــة أســمــى آيــات  ورفـــع وزيـ
التهاني والتبريكات إلى المقام السامي 
لــــحــــضــــرة صــــاحــــب الــــجــــالــــة الـــمـــلـــك 
الملكي  السمو  صاحب  وإلــى  المعظم، 
آل خليفة ولي  األمير سلمان بن حمد 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، وإلـــى 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
جالة  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت 
الملك المعظم رئيسة المجلس األعلى 
المرأة  بيوم  االحتفاء  بمناسبة  للمرأة، 
تعلمت   - »قــرأت  البحرينية تحت شعار 

– شاركت«.
الــبــحــريــن في  اعــتــزاز مملكة  وأكـــد 
هذه المناسبة الوطنية بالتاريخ العريق 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة مـــنـــذ انــدمــاجــهــا  ــمـ ــلـ لـ
 ،1928 ــام  ــ عــ ــامـــي  ــنـــظـ الـ الـــتـــعـــلـــيـــم  فــــي 
والــبــلــدي  والتعليمي  والــعــمــل الــصــحــي 
خمسينيات  فـــي  ــلـــي  واألهـ والــمــصــرفــي 
الدبلوماسي  والمجال  الماضي،  القرن 
واألمـــنـــي والــعــســكــري والـــريـــاضـــي منذ 
ــة حــقــوقــهــا  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــات، ومـ ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــسـ الـ
الــســيــاســيــة كـــامـــلـــة فــــي ظــــل الــمــســيــرة 
الــتــنــمــويــة الـــشـــامـــلـــة لـــجـــالـــة الــمــلــك 
في  اإليجابية  مشاركتها  عبر  المعظم، 
إعداد ميثاق العمل الوطني وإقراره في 
استفتاء تاريخي بنسبة 98.4%، ودورها 
الوطني في إنجاح االنتخابات النيابية 
الــســت بتمثيلها  دوراتـــهـــا  فــي  والــبــلــديــة 

نصف الكتلة الناخبة.
ــر الـــخـــارجـــيـــة بــالــشــكــر  ــ وتــــقــــدم وزيــ
للمرأة  األعلى  المجلس  إلى  والتقدير 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  بقيادة 
على  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
جــهــود الــمــجــلــس  الــمــثــمــرة عــلــى مــدى 
أكثر من عقدين في تطوير التشريعات 
والخطط والبرامج التنفيذية الداعمة 
األســرة  بناء  في  ودورهــا  المرأة  لحقوق 
الخطة  بموجب  وتعزيزها  والمجتمع، 
البحرينية  الـــمـــرأة  لــنــهــوض  الــوطــنــيــة 
الــوطــنــي  ــوذج  ــمــ ــنــ والــ  ،)2022-2013(
بــإدمــاج احــتــيــاجــات الــمــرأة فــي برنامج 
عمل الحكومة، بالتوافق مع االتفاقيات 
والـــمـــواثـــيـــق الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة وفــي 
القضاء على جميع  اتفاقية  مقدمتها: 

أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(.
ـــر وزيــــر الــخــارجــيــة عـــن فــخــره  وعـــبَّ
العام مع  وسعادته بتزامن احتفاء هذا 
المشاركة الفاعلة للمرأة البحرينية في 

الــقــرار مــن خــال توليها  صنع واتــخــاذ 
تمثيلها  وارتفاع  وزاريــة،  خمس حقائب 
السلطة  أعــضــاء  مــن   %22.5 نسبة  إلــى 

التشريعية.
وثمن دور المرأة البحرينية كشريك 
االقتصادية  التنمية  مسيرة  فــي  فاعل 
ــيــــة الـــمـــســـتـــدامـــة بــنــســبــة  ــتــــمــــاعــ واالجــ
54% مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
الحكومي و35% في القطاع الخاص، في 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  مــبــادرات  ظــل 

الداعمة لتقدمها وتنمية قدراتها.
ــر الــخــارجــيــة عــن شكره  وأعــــرب وزيـ
ــرأة  ــمــ وتــــقــــديــــره واعـــــــتـــــــزازه بـــعـــطـــاء الــ
البحرينية العاملة في وزارة الخارجية، 
والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة 
من   %33 بنسبة  الــخــارج،  فــي  للمملكة 
رئاسة  وتوليها  الــدبــلــومــاســيــة،  الــكــوادر 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات والــمــنــاصــب 
الــتــنــفــيــذيــة، وحـــضـــورهـــا الــمــشــرف في 

المنظمات اإلقليمية والدولية.
وأكــــــد  الـــســـيـــد جــمــيــل بــــن مــحــمــد 
عــلــي حــمــيــدان وزيـــر الــعــمــل، أن الــمــرأة 
في  كبيرة  إنــجــازات  سطرت   البحرينية 
لمملكة  الــشــامــلــة  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة 
البحرين، بفضل الدعم المستمر الذي 
ــرة صــاحــب  ــدن حـــضـ ــ تــحــظــى بــــه مــــن لـ
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
ومتابعة  المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
آل خليفة ولي  األمير سلمان بن حمد 
العهد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى 
الدور المساند  للمجلس األعلى للمرأة 
الملكي األميرة  السمو  برئاسة صاحبة 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم، ومــســانــدة كل 
الداعمة  واألهلية  المدنية  المؤسسات 
ــيـــة لــتــمــكــيــن الــــمــــرأة  ــنـ لـــلـــجـــهـــود الـــوطـ
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية.
البحرينية  الـــمـــرأة  يـــوم  وبــمــنــاســبــة 
أشار  ديسمبر،  األول من  الــذي يصادف 
العاملة  به  ما تحظى  إلــى  العمل  وزيــر 
الــبــحــريــنــيــة مـــن اهـــتـــمـــام فـــي مــجــالــي 
التدريب والتوظيف، مؤكدًا أن مبادرات 
وزارة العمل منحت العديد من الحوافز 
مختلف  فــي  الـــمـــرأة  تــوظــيــف  لتسهيل 
إضافة   والجاذبة،  الحيوية  القطاعات 
إلــــى مـــشـــروع دعــــم الــمــواطــنــة الــعــامــلــة 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص حـــســـب الــنــظــام 
الــجــزئــي إلــــى جــانــب الــعــمــل عـــن بــعــد، 
المبادرة لقيت استجابة  مؤكدًا أن هذه 
العمل  فــي  الــراغــبــات  ــاث  كبيرة مــن اإلنـ
الــجــزئــي، والــــذي يــتــنــاســب مــع الــوضــع 

االجتماعي واألسري البحريني، إضافة 
الممنوحة  المزايا  من  استفادتها  إلــى 
للقوى العاملة الوطنية، وشكلت المرأة 
أعــداد  إجــمــالــي  مــن   %40.3 البحرينية 
الــمــوظــفــيــن فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص في 
العام الحالي )حتى شهر أكتوبر(، الفتًا 
نحو  تمثل   البحرينية  الــمــرأة  أن  إلــى 
في  البحرينيين  الــمــوظــفــيــن  مــن   %54
القطاع العام، ونحو 35% من المواطنين 
وتشكل  الخاص،  القطاع  في  العاملين 
الـــعـــامـــلـــة  ــوى  ــ ــقـ ــ الـ ــالــــي  ــمــ إجــ ــن  ــ مـ  %39

الوطنية.
من جانبه رفع وزير شؤون الكهرباء 
والماء السيد ياسر بن إبراهيم حميدان 
أســمــى آيـــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة ملك  بــنــت 
الباد المعظم رئيسة المجلس األعلى 

للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
ــاد بــالــدعــم الــمــســتــمــر لــلــمــرأة  ــ وأشــ
األعلى  المجلس  قبل  مــن  البحرينية 
للمرأة، مؤكدًا أن ذلك أسهم في تعزيز 
ركيزة  لتكون  البحرينية  الــمــرأة  مكانة 
أساسية في المسيرة التنموية الشاملة 
الــتــي يــقــودهــا حــضــرة صــاحــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
أثبتت  أن  بــعــد  وذلــــك  الــمــعــظــم  الــبــاد 
شتى  فــي  جــدارتــهــا  البحرينية  الـــمـــرأة 
المجاالت واستطاعت تحقيق إنجازات 
عديدة ساهمت في دعم عجلة التنمية 

الوطنية.
وأعـــــــــــــرب الــــــــوزيــــــــر عـــــــن اعـــــــتـــــــزازه 
حققتها  التي  واإلسهامات  باإلنجازات 
المرأة البحرينية في جميع المجاالت، 
ــاق ذاتــــــــــه الــــدعــــم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــًا فــــــي الـ ــنــ ــمــ ــثــ مــ
ــه الـــمـــرأة  ــذي تــحــظــى بـ ــ الـــامـــحـــدود الـ
برئاسة  الحكومة  قبل  مــن  البحرينية 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 

مجلس الوزراء. 
وأكد السيد أسامة بن أحمد خلف 
العصفور وزير التنمية االجتماعية، أن 
ما تحقق من منجزات حضارية للمرأة 
المسيرة  التنموية  ظل  في  البحرينية 
ــاحـــب  ــضـــــرة صـ ــادة حـــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــلــ ــامــ ــشــ الــ
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
وبمتابعة  المعظم،  الباد  ملك  خليفة 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
مجلس الوزراء، رسخت من تقدم المرأة 
الوطنية  الخطط  وتنفيذ  البحرينية، 
العديد  خــال  مــن  بقدراتها،  للنهوض 
مــــن الــــمــــبــــادرات وأوجــــــــه الــــدعــــم عــلــى 

الـــذي عكس  األمـــر  الــوطــنــي،  المستوى 
ومكانة  تقدير جليل  به من  ما تحظى 

رفيعة على كل المستويات.
ــالـــص الــتــهــانــي لــصــاحــبــة  ورفـــــع خـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
إبراهيم آل خليفة، قرينة جالة الملك 
المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة، 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة، والــمــجــتــمــع  ــمـ وهــنــأ الـ
الــبــحــريــنــي كـــافـــة، بــمــنــاســبــة االحــتــفــاء 

بإنجازات المرأة البحرينية 
وأكًد أن نسبة صاحبات المشروعات 
وذلك   ،%75 بلغت  النساء  من  المنزلية 
برنامج  إلـــى  المنتسبين  إجــمــالــي  مــن 
خــطــوة لــلــمــشــروعــات الــمــنــزلــيــة الــتــابــع 
والــرامــي  االجــتــمــاعــيــة  التنمية  ــوزارة  ــ لـ
إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، كما بلغت 
نسبة النساء المستفيدات من الدورات 
ــمـــخـــصـــصـــة ألصــــحــــاب  ــة الـ ــيــ ــبــ ــتــــدريــ الــ
على  أمــــا   ،%99 الــمــنــزلــيــة  الـــمـــشـــاريـــع 
تضاعف  فقد  المدني،  العمل  مستوى 
ــرأة لــيــصــل إلـــى 20  ــمـ عـــدد جــمــعــيــات الـ

جمعية.
من جانبها أكدت السيدة روان بنت 
نــجــيــب تــوفــيــقــي وزيـــــر شـــــؤون الــشــبــاب 
من  الــســامــيــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات  أن 
لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
الباد  حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
المحرك  الــــدوام  على  شكلت  المعظم 
في  البحرينية  المرأة  لتقدم  األساسي 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، مــشــيــرة إلــــى أن 
ــم جـــالـــة الــمــلــك الــمــعــظــم لــلــمــرأة  دعــ
العديد  البحرينية ساهم في تحقيقها 
المحلي  المستوى  على  اإلنــجــازات  من 
وتـــعـــزيـــز مــكــتــســبــاتــهــا عـــلـــى الــمــســتــوى 
الخارجي وتأكيد مكانتها كشريك فاعل 

في مسيرة البناء والتحديث.
وتابعت إن الجهود المتواصلة التي 
تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو 
ــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل  الــمــلــكــي األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة مــقــومــات  ــمـ ــلـ كــفــلــت لـ
الوطني  العمل  فــي  الفاعلة  المشاركة 
في  للتقدم  الكاملة  الفرصة  ومنحتها 
برامج  تنفيذ  عبر  الــمــجــاالت  مختلف 
ــدة ســاهــمــت فــي االرتــقــاء  ــبـــادرات رائــ ومـ

بالمرأة البحرينية.
الشباب أسمى  وزيــرة شــؤون  ورفعت 
صاحبة  إلــى  والتبريكات  التهاني  آيــات 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
المجلس  رئــيــســة  خــلــيــفــة  آل  إبــراهــيــم 
ــى لـــلـــمـــرأة قـــريـــنـــة مـــلـــك الـــبـــاد  ــلــ األعــ
المعظم بمناسبة االحتفاء بيوم المرأة 
المرأة  قطعت  »لقد  وقالت  البحرينية 
ــم وتــوجــيــهــات  ــ الــبــحــريــنــيــة بــفــضــل دعـ
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
كبيرة  أشــواطــا  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
ــة واالهـــتـــمـــام  ــمـ ــدائـ بــفــضــل الـــعـــنـــايـــة الـ

البالغ من سموها«.
الــدكــتــورة  رفــعــت  المناسبة  وبــهــذه 
لولوة المطلق رئيسة جميعة اإلداريين 
ــى آيـــــــات الـــتـــهـــانـــي  ــمــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أســ
صاحب  حضرة  مقام  إلــى  والتبريكات 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
وإلــى  الــمــفــدى،  الــبــاد  عــاهــل  خليفة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
السمو  وإلــى صاحبة  الـــوزراء،  مجلس 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي 
آل خليفة قرينة عاهل الباد المفدى 

وإلى  للمرأة،  األعلى  المجلس  رئيسة 
جميع منتسبات المجلس وكل النساء 

بمملكة البحرين.
ــالــــغ  وأعــــــــربــــــــت الــــمــــطــــلــــق عـــــــن بــ
والمساندة  بالدعم  واعتزازها  فخرها 
لرفع  الحكيمة  الــقــيــادة  توليها  الــتــي 
شـــأن الــمــرأة وتــقــدمــهــا فــي الــمــجــاالت 
في  حضورها  إبــراز  وأهمها  المختلفة 

المناصب القيادية ومجالس اإلدارة.
التي  الكبيرة  باإلنجازات  وأشــادت 
حــقــقــهــا الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة 
السمو  صاحبة  برئاسة  تأسيسه  منذ 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
تقدم  تعزيز  في  أسهم  والــذي  خليفة، 

المرأة البحرينية. 
ــت نـــائـــبـــة رئــــيــــس تــجــمــع  ــدمــ ــقــ وتــ
التنظيمية  للشؤون  الوطنية  الوحدة 
أســـمـــاء الــرئــيــس بــالــتــهــنــئــة الــخــالــصــة 
ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــاء مـ ــ ــسـ ــ ــيـــع نـ ــمـ لـــجـ
بمناسبة يوم المرأة البحرينية والذي 
يصادف اليوم األول من شهر ديسمبر 
المرأة  وتكريمًا لمسيرة عطاء  تقديرًا 

البحرينية.
نــســاء البحرين  وعــبــرت عــن فــخــر 
واعــتــزازهــن بــاســتــمــرار وتــطــور مسيرة 
ميادين  في  البحرينية  المرأة  تمكين 
الحياة العامة والتي اقتربت من بلوغ 
ــي الــبــرلــمــان  حــصــة تــمــكــيــن الــــمــــرأة فـ
بــرنــامــج األمـــم المتحدة  وفــق أهـــداف 
الكبير  الـــدور  بفضل  وذلـــك  اإلنــمــائــي 
ــايــــة  لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة ورعــ
ــكـــي األمــــيــــرة  ــلـ ــمـ صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو الـ
المجلس  رئيسة  إبراهيم  بنت  سبيكة 
لتمكين المرأة البحرينية ودفعها إلى 
المشاركة واالرتقاء في مجاالت العمل 

العام وخدمة المجتمع.
عبدالعزيز  أحمد  المهندس  ورفع 
لهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الــخــيــاط 
أسمى  العمراني  والتطوير  التخطيط 
المقام  إلــى  والتبريكات  التهاني  آيــات 
ــاحـــب الــجــالــة  الـــســـامـــي لـــحـــضـــرة صـ
آل خليفة  عــيــســى  ــن  بـ حــمــد  الــمــلــك 
ــــى صــاحــب  ــبـــاد الــمــعــظــم وإلـ مــلــك الـ
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
الملكي  السمو  وإلى صاحبة   ، الــوزراء 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قــريــنــة عــاهــل الــبــاد الــمــعــظــم رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة، مهنئًا جميع 
بمملكة  النساء  وكل  الهيئة  منتسبات 
االحتفال  بمناسبة  وذلـــك  الــبــحــريــن، 
يصادف  الــذي  البحرينية  المرأة  بيوم 

األول من ديسمبر من كل عام.
السامية  الملكية  بــالــرؤيــة  وأشـــاد 
لجالة الملك المعظّم في دعم تقدم 
المجاالت،  كــل  فــي  البحرينية  الــمــرأة 
ــدار الـــســـنـــوات  ــ والــــتــــي أثــــمــــرت عـــلـــى مــ
المكتسبات  مــن  الــعــديــد  تحقيق  عــن 
المحوري  دورهــا  تؤكد  التي  المشرفة 
ــدًا أن  ــؤكــ ــن، مــ ــوطــ فـــي بـــنـــاء ورفـــعـــة الــ
الرؤى  هذه  وبفضل  البحرينية  المرأة 
بكل  التنمية  مسيرة  تواصل  المباركة 
جدارة واقتدار، مثبتة على الدوام بأنها 
شــريــك فــاعــل وأســـاســـي فـــي الــمــســيــرة 
التنموية الشاملة التي تشهدها الباد 
ملك  الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
الباد المعظم وبمتابعة مستمرة من 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد 

رئيس مجلس الوزراء

اإ�ضادة وا�ضعة بدور المراأة البحرينية في النه�ضة الوطنية
الخا�ص في  العاملين  من  و%35  العام  القطاع  في  البحرينيين  الموظفين  من  تمثل %54 

رفع علي بن صالح الصالح 
أسمى  الــشــورى  رئــيــس مجلس 
ــي والـــتـــبـــريـــكـــات  ــانـ ــهـ ــتـ آيـــــــات الـ
الــســامــي لحضرة  الــمــقــام  إلـــى 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك 
صاحب  وإلـــى  المعّظم،  الــبــاد 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وإلـــى 
صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
قــريــنــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــعــّظــم 
ــــى  ــلـ ــ ــلــــس األعـ ــجــ ــمــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
للمرأة، وذلك بمناسبة الذكرى 
لاحتفاء  والعشرين  الحادية 
التي  البحرينية،  الــمــرأة  بــيــوم 
تصادف األول من شهر ديسمبر 

كل عام.
وأكد رئيس مجلس الشورى 
فـــي هــــذه الــمــنــاســبــة، عــلــى ما 
تـــقـــدمـــه الـــــمـــــرأة الــبــحــريــنــيــة 
ــاءات وطــنــيــة زاخـــــرة،  مـــن عــــطــ
وما  فاعلة،  تنموية  وإســهــامــات 
تؤديه من أدوار محورية ومهمة 
فــي ظــل الــمــشــروع اإلصــاحــي 
الجالة ملك  لحضرة صاحب 
أن  إلى  مشيًرا  المعظم،  الباد 
رعـــايـــة واهــتــمــام جــالــتــه رعـــاه 
م  تقدُّ محطات  لمختلف  اهلل، 
ونـــهـــضـــة الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة، 

األساسية  والركيزة  النواة  يعد 
التي  والــنــجــاحــات  لــإنــجــازات 
البحرينية،  الـــمـــرأة  حــصــدتــهــا 
وأصـــبـــحـــت جـــــــزًءا راســــًخــــا فــي 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
ــريـــن، ومـــصـــدر  ــبـــحـ لــمــمــلــكــة الـ
ــزاز وإشـــــــــادة عــلــى  ــ ــتــ ــ ــٍر واعــ فــــخــ

المستويين الوطني والدولي.
وأعــــــــــــرب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــشـــورى عـــن اإلشـــــادة والــثــنــاء 
الملكية  الكبيرين بالتوجيهات 
ــدن جــالــة  ــ الـــمـــســـتـــمـــرة مــــن لــ
ــم، وحــــــرص  ــظــ ــعــ ــمــ ــك الــ ــلــ ــمــ الــ
جــالــتــه عــلــى إشــــــراك الـــمـــرأة 
العمل  مجاالت  في  البحرينية 
ــنــــي، وتـــقـــّلـــد الــمــنــاصــب  الــــوطــ
القيادية والتنفيذية، باعتبارها 
شريًكا فاعًا وُمْنِجًزا في صوغ 
وبرامج  استراتيجيات  وتنفيذ 
التقدم والتطور، مثمًنا السجل 
ــتـــي  الــــــزاخــــــر بــــــاإلنــــــجــــــازات الـ
حــصــدتــهــا الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
مــــــنــــــذ انـــــــــطـــــــــاق الــــــمــــــشــــــروع 
ــة الــمــلــك  اإلصـــــاحـــــي لـــجـــالـ

المعظم.
رئـــيـــس مجلس  أشـــــاد  كــمــا 
الشورى بالمبادرات الحكومية، 
تبذلها  التي  المثمرة  والجهود 
الـــحـــكـــومـــة الــــمــــوقــــرة إلدمــــــاج 
البرامج  في  المرأة  احتياجات 
ــيـــة، مــعــرًبــا  ــنـ والـــخـــطـــط الـــوطـ

باهتمام  الــكــبــيــر  االعـــتـــزاز  عــن 
ــة صــــــاحــــــب الـــســـمـــو  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ومـ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة،  آل 
مجلس الــوزراء، وحرص سمّوه 
وأدوار  مسؤوليات  ترسيخ  على 
مختلف  في  البحرينية  المرأة 

مجاالت العمل.
ــلـــس  ــجـ ونـــــــــــــــــّوه رئـــــــيـــــــس مـ
ـــاالت  ــجـ مــ أنَّ  إلــــــــى  الـــــــشـــــــورى 
الدعم والمساندة التي تحظى 
بــهــمــا الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة من 
قــبــل صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي 
إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمـــيـــرة 
الباد  عاهل  قرينة  خليفة،  آل 
الـــمـــعـــّظـــم رئـــيـــســـة الــمــجــلــس 
لــلــمــرأة، تشّكل مــحــوًرا  األعــلــى 
التي  الرفيعة  للمكانة  رئيسًيا 
وصلت إليها المرأة البحرينية، 
مثمًنا الجهود المستدامة التي 
يبذلها المجلس األعلى للمرأة 
ــع خــــطــــط طـــمـــوحـــة،  ــ ــ فـــــي وضـ
وبـــــــرامـــــــج مــــتــــكــــامــــلــــة تــضــمــن 

استمرارية نهوض المرأة.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ وأوضـــــــــــح رئـ
بــيــوم  ــاء  ــفــ ــتــ االحــ أن  ــورى  ــ ــشـ ــ الـ
ــة يــعــتــبــر  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الــــــمــــــرأة الـ
أعياد  موسم  في  مهمة  محطة 
الــبــحــريــن الــمــجــيــدة، وُيــتــرجــم 
التي  البحرينية  الــمــرأة  مكانة 
اإلدراك  تــنــامــي  مـــع  تــتــعــاظــم 

المتميزة  بإسهاماتها  والــوعــي 
فــــي تــحــقــيــق ازدهـــــــــار ونــهــضــة 
أن االحــتــفــاء  مــبــيــًنــا  الــــوطــــن، 
هذا  الوطنية  المناسبة  بــهــذه 
الـــعـــام تــحــت شـــعـــار الــمــنــاســبــة 
تــعــلــمــت   – )قــــــــرأت  ــيـــســـي  ــرئـ الـ
ُيــتــرجــم امـــتـــدادًا  ــاركــــت(،  – شــ
لعقدين زاخرين من المشاركة 
للمرأة  واإليــجــابــيــة  الــمــســؤولــة 
ــة فـــــي الــــمــــجــــاالت  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
الــحــيــويــة الـــمـــتـــعـــددة، وحـــافـــًزا 
مملكة  ســجــل  ــد  رفــ لــمــواصــلــة 
البحرين بالعطاء واإلنتاجية.

وأشــــــــــــــاد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
والخبرات  بالكفاءات  الــشــورى 
الـــنـــســـائـــيـــة الــــتــــي تــــزخــــر بــهــا 
تمّثل  الــتــي  الــبــحــريــن،  مملكة 
للمرأة  ومضيئة  مشّرفة  نماذج 
البحرينية المثابرة والمعطاءة 
مملكة  خــدمــة  فــي  والمخلصة 
الـــمـــرأة  أنَّ  ــًدا  مــــؤكــ الـــبـــحـــريـــن، 
ــارات  ــســ ــم مــ ــرســ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة تــ
واثقة  بخطى  وتسير  تقّدمها، 
نــحــو آفــــاق أرحــــب مــن اإلنــجــاز 
بصماتها  وأصــبــحــت  والــتــمــيــز، 
مــشــهــودة وحــاضــرة فــي مسيرة 

العمل الوطني.
عبداهلل  بنت  فوزية  وأكــدت 
أن  النواب  رئيسة مجلس  زينل 
الدعم السامي من لدن حضرة 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 

مــلــك  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
الـــبـــاد الــمــعــظــم، كــــان الــمــؤثــر 
األســــــمــــــى فــــــي بـــــلـــــوغ الـــــمـــــرأة 
الرفيعة  الــمــراقــي  الــبــحــريــنــيــة 
مـــن الــتــقــدم، وتــعــزيــز اإليــمــان 
وفاعلية  وإمكانياتها،  بقدراتها 
المؤثرة  المساهمة  فــي  دورهـــا 
ــم الـــمـــســـيـــرة الــوطــنــيــة  ــ فــــي دعـ
المباركة، مثمنة ما وصلت إليه 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن مــراحــل 
وتــقــدم  تــمــكــيــن  إزاء  مــتــقــدمــة 
المرأة في مختلف المجاالت. 

بيوم  االحــتــفــال  وبمناسبة 
ــذي  ــ الـــــمـــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، والــ
ديــســمــبــر  ــن  مــ األول  ــادف  يــــصــ
رئيسة مجلس  رفــعــت  عـــام،  كــل 
ــات الــتــهــانــي  ــ الـــنـــواب أســـمـــى آيـ
والــتــبــريــكــات إلـــى مــقــام حضرة 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
مــلــك  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
صاحب  وإلـــى  المعظم،  الــبــاد 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وإلـــى 
صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قــريــنــة مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة. 
ونـــــوهـــــت بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــكــــومــــة بـ تـــبـــذلـــهـــا الــــحــ
ــيــــس  ســـــمـــــو ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد رئــ

مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، مــــن خـــال 
ــرأة  ــ ــمـ ــ إدمـــــــــــاج احــــتــــيــــاجــــات الـ
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ضـــمـــن الــخــطــط 
الحكومية،  واالســتــراتــيــجــيــات 
ــي جــمــيــع بــــرامــــج الــتــنــمــيــة  ــ وفـ
الشاملة، بما يمكنها من القيام 
ــا الـــوطـــنـــي فـــي صــنــاعــة  بــــدورهــ

مجد وطنها، وتعزيز تقدمه.
تــحــقــق من  مـــا  أن  وأكــــــدت 
إنـــجـــازات مــتــنــامــيــة ونــجــاحــات 
البحرينية،  لــلــمــرأة  مــتــواصــلــة 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ هـــــــو نــــــتــــــاج وثـــــــمـــــــرة مـ
ــــرص صــاحــبــة  وتـــوجـــيـــهـــات وحــ
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو 
قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم رئــيــســة 
وما  لــلــمــرأة،  األعــلــى  المجلس 
وما  اهتمام،  من  سموها  أولته 
رعته من مبادرات نوعية حققت 
الــغــايــات الــمــرجــوة فـــي مــجــال 
البحرينية  بــالــمــرأة  الــنــهــوض 
وتسجيل تقدمها الافت، حتى 

باتت مثاال يحتذى به.
تم  الــذي  بالشعار  وأشـــادت 
ــن قـــبـــل الــمــجــلــس  ــيــــاره مــ ــتــ اخــ
ــلـــى لـــلـــمـــرأة، لـــيـــوم الـــمـــرأة  األعـ
مؤكدة  الــعــام،  هــذا  البحرينية 
أنه شعار جامع يعكس مرحلة 
الــمــرأة  تعيشها  الــتــي  الـــريـــادة 
الــزاهــر  الــعــهــد  فــي  البحرينية 

لملك الباد المعظم.

بقلم: عائشة عبداهلل غلوم
عندما يطلع عليِك فجر جديد وأنِت بخير وعافية، وأنِت 
َقْدر النعمة التي تتقلبين فيها،  آمنٌة مطمئنة، حينها تدركين 
فأنت في حفظ رّب كريم، وأنت في بلد طيب آمن، أهله طيبون 
بها،  ويؤمنون  المرأة،  أوفياء، يقّدرون  وقادته مخلصون  كرماء، 
الوطن  هــذا  بناء  فــي  كبير  بــدور  المساهمة  على  قـــادرة  وبأنها 

ورفعة شأنه.
فهم ال يخجلون من التحدث عن المرأة، عن األم واألخت، 
أو  ــرْون في ذكرها عيًبا  َي الــجــّدة، وال  وعــن  والبنت،  الزوجة  عن 
فخر  وملء صدروهم  المرأة  يذكرون  إنهم  لمكانتهم،  انتقاًصا 

واعتزاز.
فهذا النبي الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم قد ذكر أمه 
وعن  زوجته خديجة،  وفــاء  عن  وتحدث  بركة،  وحاضنته  آمنة، 
محبته البنته فاطمة، وأكبَر في نفسه صنيَع نسيبة وهي تقاتل 
ُأُحد حين انهزم الرجال، فدعا لها وألبنائها بالجنة،  دونه في 
زوجته  وعــّلــم  منه،  واســتــزاد  وامتدحه  الخنساء  شعر  وأعجبه 

عائشة األحاديث ألنه وجد فيها عقًا راجًحا وحافظًة قوية.
فأي دين عظيم هذا الذي كّرم المرأة وأعلى شأنها؟!

بالمرأة  له  الذي أوصى في آخر كام  نبّي عظيم هذا  وأي 
وحّث على 

إكرامها؟!
في يوم المرأة البحرينية.. كلمة حق ينبغي أن نتنبه إليها 
ونعيها، أال وهي أن المرأة في البحرين ما كان لها أن تبلغ ما 
لوال  المنزلة  هذه  لتتبوأ  كانت  وما  مرموقة،  مكانة  من  بلغته 
هذا االهتمام الكبير، والدعم المستمر من لدن سيدة البحرين 
قــريــنــة ملك  آل خليفة  إبــراهــيــم  بــنــت  األمــيــرة سبيكة  األولــــى 
الباد، هذه المرأة التي من حبها لوطنها أحبت كل امرأة تعيش 
الوجيهة،  والغنية  الفقيرة،  البسيطة  المرأة  على أرضه، أحبت 
العالمة والمعلمة والمتعلمة، والقائدة، أحبت المبدعة  أحبت 
والــمــتــمــيــزة فـــي كـــل مـــجـــال. لــقــد وســــع صـــدرهـــا حــبــا وكـــرامـــًة 

للجميع، وما ذاك إال لسّمو أخاقها وأصالة جوهرها.
جاهدة  وعملت  الــمــرأة،  هموم  سبيكة  األمــيــرة  لقد حملت 
لتخفيفها، وبفضل جهودها المخلصة أصبح للمرأة شأن كبير، 
تأسس  إذ  المملكة؛  كبير في  تقدير  لها  وصوت مسموع، وصار 
المجلس األعلى للمرأة الذي يعمل على مدارسة قضايا المرأة، 
وتلبية احتياجاتها، وتمكينها من إبراز إمكاناتها للمساهمة في 

بناء المجتمع وتقدم الوطن.
هكذا.. أدرك العالم من هي المرأة البحرينية.. كيف قرأت 

وتعلمت وشاركت وإلى أين وصلت، وماذا قدمت.
فهنيئا لنا أم الجميع، وأخت الجميع، وصديقة الجميع.

يوم  أن  وهــي  أال  أخـــرى  إلــى حقيقة  نلتفت  أن  بنا  وحـــري 
في  يحمل  يــوم  فهو  أيــًضــا،  للرجل  يــوم  هــو  البحرينية  الــمــرأة 
إقــراًرا بأن الرجل البحريني له الدور البارز في مساندة  ثناياه 

المرأة ودعم جهودها، وتشجيعها إلظهار قدراتها الخّاقة.
- فكم من أٍب واٍع َسانَد ابنته بكل ما يملك حتى تشق ابنته 

طريقها وتبلغ النجاح وتحقق التفوق.
- وكم من أٍخ أعان أخته، بل وآثرها على نفسه، فوقف إلى 

جانبها لتحقق آمالها وطموحاتها.
بها نحو  يدفع  الناجحة،  زوجــتــه  وراء  كــان  زوج  مــن  وكــم   -

طريق اإلنجاز 
واإلبداع.

َقــْدر أمــه، فأعطاها الكثير من جهده  - وكم من ولــٍد عرف 
ووقته، وشّد عضدها، إلبراز مواهبها وإسعادها.

التقدير  مشاعر  فيه  تتجلى  يـــوٌم  البحرينية  الــمــرأة  يــوم 
والعرفان، والمواطنة 

الحّقة، يوٌم نحتفي به جميًعا بإنجازات وإبداعات ما كانت 
لتبرز للعالم لوال فضل اهلل، ثم ذاك اإلحسان الخفّي، والدعم 
بــالــمــرأة، وعـــرف حقها، وأدرك قيمة  آمــن  َمــن  كــل  ِمــن  الــجــلــّي 

عطائها في بناء هذا الوطن الشامخ العريق.

كاتبة ومؤلفة بحرينية

»في يوم المراأة البحرينية«

البحرينية  المرأة  أثبتت 
ــي الــــعــــديــــد مــن  ــ ريـــــادتـــــهـــــا فــ
الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات الـــــحـــــيـــــويـــــة 
إسهاماتها  مؤكدة  بالمملكة؛ 
البارزة في االرتقاء بالمسيرة 
نجاحات  محققة  التنموية؛ 
بـــارزة، وفــي هــذا الصدد نالت 
العقيد فاطمة خليل إبراهيم 
ــة الـــتـــمـــريـــض  ــبــ ــعــ رئـــــيـــــس شــ
الملكية  الطبية  بــالــخــدمــات 
ــى شـــــــهـــــــادة الــــــدكــــــتــــــوراة  ــ ــلـ ــ عـ
التمريض  علوم  في  والزمالة 
العناية  )تــخــصــص  والــقــبــالــة 
الـــمـــركـــزة(، حــيــث تــعــتــبــر أول 

ممرضة عسكرية في مملكة البحرين تحصل على هذه الشهادة.
وقالت العقيد فاطمة: »إن الفكرة بدأت عام 2010 حيث قمت 
في  الــمــوجــوديــن  المرضى  بمتابعة  سنتين  مــدة  مبدئية  بــدراســة 
االجنحة والذين هم على جهاز التنفس وكذلك متابعة المرضى 
يحتاجون  والذين  االجنحة  إلــى  المركزة  العناية  من  المنقولين 
إلـــى عــنــايــة فــائــقــة، حــيــث كــانــت الــحــاجــة إلـــى عـــدة عــوامــل للقيام 
بالعناية بــهــؤالء الــمــرضــى، وكـــان أحــد الــعــوامــل هــو الــحــاجــة إلى 
وجود طاقم تمريضي للعناية والتعامل مع مرضى أجهزة التنفس، 
وهذا الدور ال تقوم به إال ممرضة العناية القصوى، حيث كان أبرز 
الدراسة هي تطبيق دور حديث متقدم للممرضة في  محاور هذه 
يقوم  والـــذي   )ICU Liaison Nurse( العسكري  المستشفى 
إلى  المركزة  العناية  المنقولين من  المرضى  متابعة جميع  على 
األجنحة  في  التنفس  أجهزة  على  الذين هم  والمرضى  األجنحة 
العامة ويحتاجون إلى رعاية فائقة. كما تهدف الدراسة إلى دعم 
النوعية  تلك  برعاية  القيام  على  االجنحة  في  الممرضات  كفاءة 

من المرضى.
الــتــي شجعتني لــاســتــمــرار فــي البحث  الــنــتــائــج  تــلــك  وكــانــت 
عناية  في  االجنحة  ممرضات  دعم  في  الحلول  لوجود  والمتابعة 
مــرضــى اجـــهـــزة الــتــنــفــس فـــي االجـــنـــحـــة، كــمــا أن أولــــويــــات قــيــادة 
الخدمات الطبية الملكية هي توفير رعاية طبية آمنة ذات جودة. 
ومن هذا المنطلق تقدمت باالنضمام لدراسة الدكتوراه في مجال 
تمريض العناية المركزة والتي استغرقت 6 سنوات بحث ومتابعة 

المرضى من وإلى العناية المركزة واألجنحة.
وأكدت العقيد فاطمة أن الدراسة المقدمة في هذه األطروحة 
النتائج،  ومتابعة  الجديد  الــدور  لتطبيق  المتابعة  تتطلب  والتي 
فكانت النتيجة اإليجابية لدور الممرضة المتخصصة في العناية 
انخفاض  خــال  مــن  وذلـــك   )ICU Liaison Nurse( الــمــركــزة 
معدل إعادة إدخال المرضى لوحدة العناية المركزة من 2.3 إلى 
الــدراســة اإليجابية  0.9 فــي ثــاث ســنــوات. كما أن أحــد مــؤشــرات 
هي تحسن مستوى الكفاءة لدى ممرضات الجناح وفًقا لمقياس 
الكفاءة في رعاية مرضى اجهزة التنفس المقيمين في االجنحة.

���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  تح�شل  ع�����ش��ك��ري��ة  م��م��ر���ش��ة  اأول 

التمري�ض  ع��ل��وم  ف���ي  وال���زم���ال���ة  ال���دك���ت���وراه 

وال��ق��ب��ال��ة )ت��خ�����ش�����ض ال��ع��ن��اي��ة ال��م��رك��زة(

} العقيد فاطمة خليل إبراهيم.

رئي�ش���ا ال�ش���ورى والنواب: الم���راأة البحريني���ة تقدم العط���اءات الوطنية 
الزاخ���رة والإ�ش���هامات التنموي���ة في ظ���ل الم�ش���روع الإ�شالح���ي للملك

أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بـــكـــوادرهـــا  تـــزخـــر  أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي اســـتـــطـــاعـــت بــعــزمــهــا  ــتــ الـــوطـــنـــيـــة الــ
وإخالصها وعطائها المستمر أن تواصل 
الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــــا تــحــقــق مــــن نــجــاحــات 
الــوطــن، مشيًرا  ونــمــاء  رفعة  فــي  وتسهم 
والدفع  الوطنية  الــكــوادر  تطوير  أن  إلــى 
بهم نحو تبوء المناصب اإلدارية العليا 
ــة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة  يــتــرجــم رؤيــ

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، ويعكس الدعم المستمر 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
إلــى مــا تتمتع  ــوزراء، مــشــيــرًا  ــ الـ مجلس 
بــه الــكــوادر الوطنية مــن كــفــاءة واقــتــدار 
بما  التحديات  تجاوز  في  يسهم  وإبـــداع 
وازدهــار  تحقيق  نماء  صالح  في  يصب 

الوطن. 
جاء ذلك لدى لقائه أمس بالوكالء 

الــــمــــســــاعــــديــــن والـــــمـــــديـــــريـــــن الــــجــــدد 
الــمــعــيــنــيــن بــــــوزارة الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
المسؤولين  مــن  عــدٍد  بحضور  الوطني، 
في الوزارة، حيث هنأهم معاليه بمناسبة 
نــيــلــهــم الــثــقــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة وثــقــة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، بتعيينهم في مناصبهم 
الــتــوفــيــق  لــهــم دوام  الـــجـــديـــدة، مــتــمــنــيــًا 

والنجاح في أداء مهامهم الجديدة.
من جانبهم، رفع الوكالء المساعدون 

والمديرون المعينون أسمى آيات الشكر 
والــعــرفــان إلــى حــضــرة صــاحــب الجاللة 
ورعــاه،  اهلل  المعظم حفظه  البالد  ملك 
وصـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد 
على  اهلل  حفظه  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
على  حرصهم  مــؤكــديــن  الــغــالــيــة،  الثقة 
وتسخير  ما تحقق  البناء على  مواصلة 
ــل ما  طــاقــاتــهــم وجـــهـــودهـــم لــتــحــقــيــق كـ
الــخــيــر والــنــمــاء لمملكة  يــدعــم مــســيــرة 

البحرين.
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نــجــيــب  بـــنـــت  روان  ــدة  ــيـ ــسـ الـ شـــهـــدت 
تــوفــيــقــي وزيــــــرة شـــــؤون الـــشـــبـــاب الــحــفــل 
برنامج  مــن  الثامنة  للنسخة  الختامي 
نظمته  والــذي  الناجح  الشبابية  القيادة 
ــاون مــــع بـــرنـــامـــج األمــــم  ــعـ ــتـ ــالـ الــــــــــوزارة بـ
البحرين  مملكة  فــي  اإلنمائي  المتحدة 
وذلـــــك بــحــضــور الـــســـيـــدة نــــور بــنــت علي 
الــخــلــيــف وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
لبرنامج  المقيم  المنسق  غرايبة  وفــراس 
وعــدد  باإلنابة  االنمائي  المتحدة  االمــم 
الشباب  شــؤون  وزارة  فــي  المسؤولين  مــن 

والرياضة واألمم المتحدة.
من  الشبابية  القيادة  برنامج  ويعتبر 
من  تنظم  الــتــي  اإلقليمية  الــبــرامــج  أبـــرز 
ــم الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي  قــبــل بــرنــامــج األمــ
عام  في  إطالقه  تم  حيث  العربية  للدول 

الـــقـــادة  مـــن  تــمــكــيــن جــيــل  بـــهـــدف   2015
ــاع الــتــغــيــيــر والــمــبــتــكــريــن  ــنـ الـــشـــبـــاب وصـ
ــم فــي  ــهــ ــدراتــ االجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن لــتــنــمــيــة قــ
في  المستدامة  التنمية  أهـــداف  تحقيق 
االرتقاء  عبر  العربية  والمنطقة  بلدانهم 
بمشروعاتهم ومهاراتهم وافكارهم في هذا 

المجال.
قــالــت وزيــــرة شـــؤون الــشــبــاب »نفتخر 
تنظيم  في  المتحدة  األمــم  مع  بالتعاون 
برنامج القيادة الشبابية الذي نعتبره من 
المنطقة  مستوى  على  الــرائــدة  البرامج 
وزارة شؤون  اهداف  يتماشى مع  باعتباره 
ــبـــاب فــــي اكـــتـــســـاب مــــهــــارات جـــديـــدة  الـــشـ
ــر مـــعـــارفـــهـــم وشــبــكــات  ــويـ لـــلـــشـــبـــاب، وتـــطـ
لتنفيذ  خــبــراتــهــم  وتــســخــيــر  عــالقــاتــهــم، 
مبادرات تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم 

مملكة البحرين«.
وأضافت: »نؤمن في مملكة البحرين 
يمكن  التي  والمحورية  المهمة  بـــاألدوار 
التنمية،  عملية  فــي  الــشــبــاب  يلعبها  أن 
فهم األكثر قدرة على دفع عجلة التنمية، 
واألكثر تقديما للمبادرات التنموية ونحن 
فــخــورون بــرؤيــة تــلــك الــمــبــادرات ونسعى 

دوما الى احتضانها ودعمها«.
ــــراس  ــد فـ ــيـ ــسـ ــه صــــــرح الـ ــبـ ــانـ ومــــــن جـ
برنامج  لمكتب  المقيم  الممثل  غرايبة، 
الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي فــي البحرين  ــم  األمـ
بــالــنــيــابــة بــأنــه »بــعــد عــامــيــن مـــن تجربة 
يسعدنا  االفـــتـــراضـــيـــة،  الـــقـــيـــادة  بــرنــامــج 
بــرنــامــج شخصي  لــديــنــا  يـــكـــون  أن  ــًدا  ــ جـ
الكثير  اليوم  معنا  يكون  وأن  العام،  لهذا 
ســواء  الملهمين،  والــشــبــان  الــشــابــات  مــن 

.» YLP8كمشاركين أو كجزء من فريق
ــأن الـــشـــبـــاب  ــ ــؤمــــن بــ وأشــــــــار »نــــحــــن نــ
المنطقة  أنــحــاء  جميع  وفـــي  البحريني 
ــالــــفــــعــــل الـــتـــقـــدم  ــة يـــــــقـــــــودون بــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والــتــنــمــيــة فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم ويــشــكــلــون 
لدعم  دولهم. نحن هنا  بالفعل مستقبل 
ــادة، لـــيـــكـــونـــوا مـــثـــااًل  ــيــ ــقــ رحــلــتــهــم فــــي الــ
يــحــتــذى بـــه لــآخــريــن لــلــعــمــل مـــن أجــل 
االبتكار  خــالل  مــن  المستدامة  التنمية 

االجتماعي«.
ــع »كـــمـــا أنـــنـــا نــفــتــخــر بــالــتــعــاون  ــابـ وتـ
الــشــبــاب، حيث  شــــؤون  وزارة  مــع  الــوثــيــق 
ــي نــســخــتــهــا  ــامـــج فــ ــرنـ ــبـ كـــانـــت تـــجـــربـــة الـ
تدريب  فــي  وســاهــمــت  ثــريــة جــدا  الثامنة 
الشباب من الجنسين على قيادة التنمية 

المستدامة في مملكة البحرين«.

وزي������رة �����ش����وؤون ال�������ش���ب���اب: ن���وؤم���ن ب����ال����دور ال��م��ح��وري 

ل�����س��ب��اب��ن��ا ف���ي ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة

} جانب من حفل التكريم.

لدى لقائه الوكالء الم�ساعدين والمديرين الجدد بمنا�سبة تعيينهم.. وزير المالية:

ال��ب��ح��ري��ن ت���زخ���ر ب���ك���وادره���ا ال���ت���ي ا���س��ت��ط��اع��ت ب��ع��زم��ه��ا 
ن��ج��اح��ات م����ن  ت��ح��ق��ق  م����ا  ع���ل���ى  ال���ب���ن���اء  ت���وا����س���ل  اأن 

البحرين  مملكة  ُتشارك 
دول العالم االحتفال باليوم 
لــمــكــافــحــة نقص  الــعــالــمــي 
»اإليدز«،  المكتسبة  المناعة 
مــن  األول  يــــصــــادف  الـــــــذي 
ويتم  ــام؛  عـ كــل  مــن  ديسمبر 
الــضــوء  تسليط  خــاللــه  مــن 
على جهود وزارة الصحة في 
رعاية مرضى اإليدز وتعزيز 
ــة إلـــــى جــانــب  ــايــ ــوقــ ســـبـــل الــ
مستجدات  آخــر  اســتــعــراض 

المرض محلًيا ودولًيا.
إن مملكة البحرين تولي 
اهتماًما بالًغا وتبذل جهوًدا 
كــبــيــرة ومــلــمــوســة لــمــتــابــعــة 
ــائـــي لــفــيــروس  ــوبـ الـــوضـــع الـ
المكتسبة  الــمــنــاعــة  نــقــص 

المملكة  إن  حيث  »اإليــــدز«، 
ــلـــت صــــحــــة الــمــجــتــمــع  ــعـ جـ
والحفاظ على سالمته على 
وفــي مجال  أولــويــاتــهــا،  رأس 
مــكــافــحــة »اإليـــــــــدز« وضــعــت 
الــقــوانــيــن وحــثــت عــلــى بــذل 
ــيــــة إلـــى  ــود الــــرامــ ــهـ ــجـ ــل الـ كــ
ــمــــرض  ــى الــ ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
وتــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
الــــمــــســــتــــدامــــة واألهــــــــــــداف 
ــا يــــؤكــــد  ــ ــمــ ــ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
المملكة  تــوجــهــات  وُيــجــســد 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــخـــدمـــة 
جـــمـــيـــع أفـــــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع 
ووقــايــتــهــم، وحــمــايــة حقوق 
مع  المتعايشين  األشخاص 
مملكة  وتـــحـــرص  الـــمـــرض. 

ــام  ــتـــمـ ــلـــى االهـ ــبـــحـــريـــن عـ الـ
بـــمـــكـــافـــحـــة »اإليـــــــــــــــدز« مــن 
لرفع  الــــدؤوب  عملها  خــالل 
الوعي الصحي والمجتمعي 
حـــولـــه، والــتــضــامــن الــدولــي 
ــاء،  ــوبــ ــذا الــ ــ ــة هـ ــهـ فــــي مـــواجـ
المزيد  إحـــراز  على  والعمل 
من  الوقاية  فــي  التقدم  مــن 
الــمــرض والـــعـــالج والــرعــايــة 
لــلــمــصــابــيــن بــــه بـــالـــشـــراكـــة 
الــعــالقــة  ذات  الـــجـــهـــات  مـــع 
ــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي  مـ
ــى  ــ والـــــــــخـــــــــاص، إضـــــــافـــــــة إلـ
تــعــزيــز الــوعــي حـــول الــوضــع 
ــلــــمــــرض. وعــلــى  ــي لــ ــائــ ــوبــ الــ
معدل  انخفاض  مــن  الــرغــم 
ــروس فــي  ــيــ ــفــ ــالــ اإلصــــــابــــــة بــ

جهود  فــإن  البحرين  مملكة 
ــة عــــلــــى جــمــيــع  ــحــ ــافــ ــكــ ــمــ الــ
مستمرة  تــــزال  ال  األصـــعـــدة 
ــة الــعــالــمــيــة  ــرؤيـ لــتــحــقــيــق الـ
ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا مــنــظــمــة  ــ ــتـ ــ الـ
ــة تــحــت  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــصـــحـــة الـ
نــقــضــي  أن  ــد  ــ ــريــ ــ »ونــ شــــعــــار 
على اإليـــدز قــضــاًء تــامــًا فال 
يــتــســبــب فـــي عــــدوى جــديــدة 
وال تمييز وال وفيات«، وذلك 
الصفرية  األهداف  لتحقيق 
وهـــي )صـــفـــر( مـــن الــحــاالت 
بالعدوى  لإلصابة  الجديدة 
مـــن خــــالل بـــرامـــج الــوقــايــة 
المبكر  والتشخيص  األولية 
ومنع المضاعفات، و)صفر( 
لـــــــحـــــــاالت الــــــــوفــــــــاة بـــســـبـــب 

مـــــــرض اإليــــــــــدز مـــــن خــــالل 
بــرنــامــج الـــوقـــايـــة الــثــانــويــة، 
ــات  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ و)صـــــــــــفـــــــــــر( لــ
الــتــمــيــيــز ضــــد الــمــصــابــيــن 
تم  كما  الــفــيــروس.  وحاملي 
الصحية  الــخــدمــات  تــوفــيــر 
مع  الجودة  عالية  المجانية 
ســهــولــة الـــوصـــول إلــيــهــا من 
خــــــالل الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
األولية والثانوية، والتنسيق 
الـــمـــبـــاشـــر لـــضـــمـــان تــوفــيــر 
الــمــشــورة والــكــشــف والــعــالج 
المبكر والمتابعة المستمرة 
للمصابين، وهو األمر الذي 
تحقيق  فــي  بفعالية  ُيسهم 
أهـــــــداف الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

لمكافحة اإليدز.

ب��ال��ي��وم  االح����ت����ف����ال  ال���ع���ال���م  دول  ت�������س���ارك  ال���ب���ح���ري���ن 
ال��ع��ال��م��ي ل��م��ك��اف��ح��ة ن��ق�����ص ال��م��ن��اع��ة ال��م��ك��ت�����س��ب��ة »االإي������دز«

كتب محمد القصاص:

ــمــــحــــرق تــجــهــيــز  ــي الــ ــ ــالـ ــ يـــتـــرقـــب أهـ
عراد  جسر  بمشروع  الخاصة  التصاميم 
الماضية  السنوات  تنفيذه منذ  الموعود 
لتخفيف حدة االختناقات المرورية التي 

يعانون منها وخاصة في ساعة الذروة.
ــــح مـــمـــثـــل الــــــدائــــــرة الـــســـابـــعـــة  ــمـ ــ وألـ
بمجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي 
إلى أن هذا المشروع كان مطلبا لألهالي 

منذ سنوات مطالبا بتنفيذ مشروع جسر 
)عراد المحرق( وذلك لتخفيف االزدحام 
ومدينة  النعيم  وحالة  عــراد  مناطق  في 
استراتيجيا  يــعــد  الــمــشــروع  كـــون  الــحــد 

ويخدم جميع أهالي المحرق.
الــوعــود  كــانــت   2019 عـــام  فــي  وأردف 
بــإنــهــاء الــتــصــامــيــم فــي نــهــايــة الــعــام من 
ــؤون الــبــلــديــات  ــ ــال وشـ ــغـــ ــبــل وزيــــر األشـــ ِق
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــســابــق ولــكــن 
إلى اآلن لم يتم االنتهاء من التصاميم 

انــتــظــار تحقيق هــذا  ونــحــن مــازلــنــا فــي 
المطلب.

وبحسب رئيس مجلس بلدي المحرق 
مطالبات  فــإن  المرباطي  غــازي  السابق 
جديدة  تكن  لــم  المحرق  بلدي  مجلس 
)الجسر  إنشاء  بشأن  اللحظة  وليدة  أو 
الـــجـــديـــد(، بـــل كـــانـــت تــلــك الــمــطــالــبــات 
البلدي  الــمــحــرق  تــأســيــس مجلس  مــنــذ 
تحتاج  والــجــســور  الــطــرق  أن شبكة  كــون 
إلــــى مــتــابــعــة دوريــــــة وتـــطـــويـــر مــضــطــرد 

الســتــيــعــاب الــكــم الــهــائــل مــن الــمــركــبــات، 
الـــمـــزمـــع إلنــشــاء  الـــمـــوقـــع  مــوضــحــا أن 
ــارع خــلــيــفــة الكبير  الــجــســر يــبــدأ مـــن شــ
وصوال  المحرق  فرضة  بجانب  تحديدا 
إلـــى الــجــانــب الــغــربــي مــن منطقة عــراد 
ليلتقي  والنعيم  السلطة  حالتي  وحتى 
ــارع 47 الـــذي أصــبــح مــن الــشــوارع  مــع شـ
المهمة والحيوية، حيث يربط جزءا من 
مــرورا  الغربي  الجانب  من  الحد  مدينة 

بجنوب منطقة عراد.

ال��م��ح��رق  – ب��اإن�����س��اء ج�����س��ر ع����راد  اأه��ل��ي��ة  م��ط��ال��ب��ات 

شهد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور 
المهن  مــعــرض  الشمالية  المحافظة  محافظ 
الـــــذي أقـــامـــتـــه الــمــحــافــظــة فـــي خـــتـــام ورشــتــي 
اللتين  والهندسي  الطبي  المجالين  في  العمل 
عن  الباحثات  للخريجات  المحافظة  أقامتهما 
الــعــمــل، بــالــتــعــاون مــع مكتب الــتــوظــيــف بـــوزارة 
العمل ومكتب NJ لالستشارات الهندسية ومركز 
استعدادا لدمجهن في سوق  وذلك  الطبي،  تاج 

العمل واالحتفال بيوم المرأة البحرينية.
أعرب محافظ  المعرض  وخالل جولته في 
ــقـــديـــره لــكــل  ــكـــره وتـ ــالـــص شـ الــشــمــالــيــة عــــن خـ
الــعــارضــيــن لــتــعــاونــهــم فــي تــوفــيــر فـــرص العمل 
للخريجات الباحثات عن عمل بما يحقق رؤية 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
والتعافي  للتوظيف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  ضمن 
االقتصادي في نسخته الثانية، مشيدًا بالجهات 
المتعاونة والمشاركة في المعرض التي بلغت ما 
يقارب الـ25 مؤسسة طبية وهندسية، التي وفرت 

شواغر وظيفية الستقطاب 20 متدربة في ورشة 
الــطــبــي، مثمنًا  الــمــجــال  فــي  و13  الــمــهــنــدســات 
وزارة  بها  تــقــوم  الــتــي  والــبــنــاءة  الكبيرة  الجهود 
المحافظة  مع  وتعاونها  الصدد  هذا  في  العمل 

لتدريب وتوظيف الباحثات عن عمل.
كعادتها  المحافظة  أن  المحافظ  وأضـــاف 
ــيــــوم الــــمــــرأة  ــتـــقـــوم بـــاالحـــتـــفـــال بــ ــنـــويـــة سـ الـــسـ
من  االول  الموافق  الخميس  الــيــوم  البحرينية 
ديسمبر، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل جهاد 
التخطيط  بقسم  الــعــلــوي  حسين  ود.  النيسر 
ــالــــك  ومــ الــــمــــشــــاريــــع  وإدارة  ــي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
واإلعــالم  العامة  العالقات  قسم  رئيس  الغسرة 

بالمحافظة في تنظيم وإقامة هذا المعرض.
مــن جــانــبــه، أكـــد عـــالء حــســن رئــيــس مكتب 
كل  متابعة  سيتم  أنــه  حمد  بمدينة  التوظيف 
الـــفـــرص والـــوظـــائـــف الـــتـــي تـــم الــتــســجــيــل بها 
والــمــؤســســات  الــجــهــات  للباحثات عــن عــمــل مــع 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــمـــعـــرض لــضــمــان تــوظــيــفــهــن 

وإحاللهن في الوظائف المناسبة.

لتوظي�ف معر�س�ا  تنظ�م  ال�س�مالية  المحافظ�ة 
والطب�ي الهند�س�ي  المجالي�ن  ف�ي  المتدرب�ات 

أعــــرب عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 
المجلس عــن عظيم  أعــضــاء  ــم  واسـ بــاســمــه  الــشــورى 
االعتزاز والتقدير للثقة الملكية السامية من حضرة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عاهل البالد المعظم، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس 
المسؤولية  لتحمل  قــدًمــا  مضيهم  مــؤكــًدا  الــشــورى، 
وإخــالص  صــدق  بكل  التعبير  فــي  الجليلة  الوطنية 
ومبادئ  قيم  مستلهمين  الغالي،  الوطن  مصالح  عن 
القيام  فــي  الــقــانــون  وســيــادة  والــحــريــة  الديمقراطية 
بمهامهم التشريعية في إطار التعاون المثمر والبّناء 

مع الحكومة ومجلس النواب.
والترحيبي  التعريفي  الــلــقــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
ــانــــة الــعــامــة  بـــاألعـــضـــاء الــــجــــدد، الـــــذي نــظــمــتــه األمــ
بــرنــامــج  أمـــس )األربــــعــــاء(، ضــمــن  الـــشـــورى  لمجلس 
ــام  ــدار األيــ ــ شـــامـــل لــلــدعــم الــبــرلــمــانــي يــعــقــد عــلــى مـ
ــذا الــلــقــاء بــهــدف الــتــعــارف،  الــمــقــبــلــة، حــيــث يــأتــي هـ
وإطـــالع األعــضــاء الــُجــدد على اخــتــصــاصــات األمــانــة 
تقديم  في  واألقسام  اإلدارات  ودور  للمجلس،  العامة 
الدعم والمساندة ألعضاء المجلس لتسهيل مهامهم 
وعملهم التشريعي خالل الفصل التشريعي السادس. 
وأكد رئيس مجلس الشورى خالل اللقاء حرص 
والنماء لرفعة  الخير  المجلس على مواصلة مسيرة 
مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة، مشيًرا إلى 
أن أعمال المجلس ستكون ترجمة للنهج اإلصالحي 
المستمر الذي يعزز المكاسب الوطنية، مؤكًدا حرص 
والــحــوار  والــقــانــون،  الــدســتــور  احــتــرام  المجلس على 

القوانين  لمشروعات  المتأنية  والدراسة  الموضوعي 
واالقتراحات بقوانين، التي تصب في مصلحة الوطن 

والمواطنين. 
مـــن جــانــبــهــا تــقــدمــت كــريــمــة مــحــمــد الــعــبــاســي 
ــورى بــخــالــص الــتــهــانــي  ــشـ األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الـ
مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بــن  لعلي  والتبريكات 
الملكي  األمـــر  صـــدور  بمناسبة  ولــألعــضــاء  الـــشـــورى 
السامي بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، متمنية 
المزيد من العطاء  النجاح والتوفيق في تقديم  لهم 
البحرين،  لمملكة  العليا  المصلحة  لخدمة  والتميز 
وتحقيق التطلعات السامية لحضرة صاحب الجاللة 
عــاهــل الــبــالد الــمــعــظــم فــي مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى ما 

تحقق من إنجازات رائدة.
لمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  أن  الــعــبــاســي  وأكـــــدت 
ــم  ــدعـ ــم الـ ــديـ ــقـ ــلــــة تـ ــى مــــواصــ ــحــــرص عـــلـ الـــــشـــــورى تــ
والـــمـــســـانـــدة بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــلــيــق بـــهـــذه الــمــؤســســة 
الــدســتــوريــة الــعــريــقــة، الــتــي تــعــد إحـــدى ثــمــار النهج 
اإلصـــالحـــي الــكــبــيــر لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة ملك 
البالد المعظم، مشيرة إلى أن األمانة العامة لن تألو 
جهًدا للعمل من أجل استمرار اإلنجازات التي حققها 
التي  والقوانين  التشريعات  سن  في  الشورى  مجلس 
تدعم مسيرة التنمية الحضارية والدفاع عن مصالح 
الوطن العليا، التي برهن من خاللها المجلس خالل 
عشرين سنة مضت ما وصلت إليه السلطة التشريعية 
مـــن تــطــور حـــضـــاري مــشــرق عــلــى الــصــعــيــد المحلي 

واإلقليمي والدولي.

رئي�ص ال�سورى: حري�سون على موا�سلة م�سيرة الخير 
الحكيمة القيادة  ظل  في  البحرين  لرفعة  والنماء 

أّكـــد الــدكــتــور أحــمــد محمد 
األنـــصـــاري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
أهمية  الحكومية  للمستشفيات 
االســـتـــمـــرار فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــمــشــتــرك بــيــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــاص بـــمـــا يـــخـــدم الــقــطــاع  ــخــ والــ
الــــصــــحــــي مــــــن خــــــــالل تـــقـــديـــم 
ــل الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــضـ ــ أفـ
والعالجية عبر شبكة من الفروع 
مختلف  فــي  الــمــوجــودة  الطبية 
مـــحـــافـــظـــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الطبية  الجودة  معايير  وبأعلى 
وإداريــة  طبية  كــفــاءات  وباختيار 
مـــتـــمـــيـــزة لـــتـــلـــبـــيـــة الـــتـــطـــلـــعـــات 
نــحــو األفــضــل وتــطــويــر مستوى 

الخدمات المقدمة.
ــــدى اســتــقــبــال  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــمــكــتــبــه بــمــجــمــع 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، الـــدكـــتـــور 

المسؤولين  كبير  شــاريــان  جــورج 
الــطــبــيــيــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمستشفى اإلرسالية األمريكية، 
حيث أشاد بالجهود التي يبذلها 
ــون عــــلــــى مــســتــشــفــى  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
لتقديم  األمــريــكــيــة،  اإلرســالــيــة 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
بمملكة  والمقيمين  للمواطنين 
بالخبرات  وتــمــيــزهــم  الــبــحــريــن، 
الــطــبــيــة والــــكــــفــــاءات الــطــبــيــة. 
كما أشــار األنــصــاري إلــى ضــرورة 
تطوير منظومة القطاع الصحي 
بمملكة البحرين بإنشاء المزيد 
من المرافق الصحية التي تقدم 
ــات نـــوعـــيـــة وتـــخـــصـــصـــات  ــ ــدمـ ــ خـ
الفترة  خالل  وخصوصًا  نوعية، 
المقبلة والتي ستشهدها مملكة 
نظام  برنامج  بتطبيق  البحرين 
الضمان الصحي، والذي سيوفر 
ــيــــارات  لـــلـــمـــرضـــى عــــــــددًا مــــن خــ

التي  الطبية  والــمــرافــق  الــعــالج 
تقدم خدمات صحية. ومن جانبه 
أعـــــرب الـــدكـــتـــور جـــــورج شـــاريـــان 
كـــبـــيـــر الـــمـــســـؤولـــيـــن الــطــبــيــيــن 
لمستشفى  التنفيذي  الــرئــيــس 
شكره  عــن  األمريكية  اإلرســالــيــة 
وامـــتـــنـــانـــه لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
على  الحكومية  للمستشفيات 
ــــم  ــــدعـ ــال، والـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــســــن االسـ
الـــمـــتـــواصـــل الـــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
الصحية  الــمــؤســســات  مــخــتــلــف 
في مملكة البحرين ومن بينهم 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى 
وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فــيــه، مــؤكــدًا 
تطلعه إلى زيادة جسور التعاون 
بشكل أوسع فيما يخص تطوير 
ــات الـــصـــحـــة الــتــابــعــة  ــمـــؤســـسـ الـ
اإلدارة  مــــجــــاالت  فــــي  ــوزارة  ــ ــلــ ــ لــ
الحديثة للمستشفيات والجودة 

واقتصاديات الصحة.

الرئي����ص التنفي���ذي للم�ست�س���فيات الحكومي���ة يوؤك���د 
اأهمي�ة تعزي�ز التع�اون بي�ن القطاعي�ن الع�ام والخا��ص
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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
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 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
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أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بـــكـــوادرهـــا  تـــزخـــر  أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي اســـتـــطـــاعـــت بــعــزمــهــا  ــتــ الـــوطـــنـــيـــة الــ
وإخالصها وعطائها المستمر أن تواصل 
الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــــا تــحــقــق مــــن نــجــاحــات 
الــوطــن، مشيًرا  ونــمــاء  رفعة  فــي  وتسهم 
والدفع  الوطنية  الــكــوادر  تطوير  أن  إلــى 
بهم نحو تبوء المناصب اإلدارية العليا 
ــة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة  يــتــرجــم رؤيــ

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، ويعكس الدعم المستمر 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
إلــى مــا تتمتع  ــوزراء، مــشــيــرًا  ــ الـ مجلس 
بــه الــكــوادر الوطنية مــن كــفــاءة واقــتــدار 
بما  التحديات  تجاوز  في  يسهم  وإبـــداع 
وازدهــار  تحقيق  نماء  صالح  في  يصب 

الوطن. 
جاء ذلك لدى لقائه أمس بالوكالء 

الــــمــــســــاعــــديــــن والـــــمـــــديـــــريـــــن الــــجــــدد 
الــمــعــيــنــيــن بــــــوزارة الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
المسؤولين  مــن  عــدٍد  بحضور  الوطني، 
في الوزارة، حيث هنأهم معاليه بمناسبة 
نــيــلــهــم الــثــقــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة وثــقــة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، بتعيينهم في مناصبهم 
الــتــوفــيــق  لــهــم دوام  الـــجـــديـــدة، مــتــمــنــيــًا 

والنجاح في أداء مهامهم الجديدة.
من جانبهم، رفع الوكالء المساعدون 

والمديرون المعينون أسمى آيات الشكر 
والــعــرفــان إلــى حــضــرة صــاحــب الجاللة 
ورعــاه،  اهلل  المعظم حفظه  البالد  ملك 
وصـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد 
على  اهلل  حفظه  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
على  حرصهم  مــؤكــديــن  الــغــالــيــة،  الثقة 
وتسخير  ما تحقق  البناء على  مواصلة 
ــل ما  طــاقــاتــهــم وجـــهـــودهـــم لــتــحــقــيــق كـ
الــخــيــر والــنــمــاء لمملكة  يــدعــم مــســيــرة 

البحرين.
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نــجــيــب  بـــنـــت  روان  ــدة  ــيـ ــسـ الـ شـــهـــدت 
تــوفــيــقــي وزيــــــرة شـــــؤون الـــشـــبـــاب الــحــفــل 
برنامج  مــن  الثامنة  للنسخة  الختامي 
نظمته  والــذي  الناجح  الشبابية  القيادة 
ــاون مــــع بـــرنـــامـــج األمــــم  ــعـ ــتـ ــالـ الــــــــــوزارة بـ
البحرين  مملكة  فــي  اإلنمائي  المتحدة 
وذلـــــك بــحــضــور الـــســـيـــدة نــــور بــنــت علي 
الــخــلــيــف وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
لبرنامج  المقيم  المنسق  غرايبة  وفــراس 
وعــدد  باإلنابة  االنمائي  المتحدة  االمــم 
الشباب  شــؤون  وزارة  فــي  المسؤولين  مــن 

والرياضة واألمم المتحدة.
من  الشبابية  القيادة  برنامج  ويعتبر 
من  تنظم  الــتــي  اإلقليمية  الــبــرامــج  أبـــرز 
ــم الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي  قــبــل بــرنــامــج األمــ
عام  في  إطالقه  تم  حيث  العربية  للدول 

الـــقـــادة  مـــن  تــمــكــيــن جــيــل  بـــهـــدف   2015
ــاع الــتــغــيــيــر والــمــبــتــكــريــن  ــنـ الـــشـــبـــاب وصـ
ــم فــي  ــهــ ــدراتــ االجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن لــتــنــمــيــة قــ
في  المستدامة  التنمية  أهـــداف  تحقيق 
االرتقاء  عبر  العربية  والمنطقة  بلدانهم 
بمشروعاتهم ومهاراتهم وافكارهم في هذا 

المجال.
قــالــت وزيــــرة شـــؤون الــشــبــاب »نفتخر 
تنظيم  في  المتحدة  األمــم  مع  بالتعاون 
برنامج القيادة الشبابية الذي نعتبره من 
المنطقة  مستوى  على  الــرائــدة  البرامج 
وزارة شؤون  اهداف  يتماشى مع  باعتباره 
ــبـــاب فــــي اكـــتـــســـاب مــــهــــارات جـــديـــدة  الـــشـ
ــر مـــعـــارفـــهـــم وشــبــكــات  ــويـ لـــلـــشـــبـــاب، وتـــطـ
لتنفيذ  خــبــراتــهــم  وتــســخــيــر  عــالقــاتــهــم، 
مبادرات تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم 

مملكة البحرين«.
وأضافت: »نؤمن في مملكة البحرين 
يمكن  التي  والمحورية  المهمة  بـــاألدوار 
التنمية،  عملية  فــي  الــشــبــاب  يلعبها  أن 
فهم األكثر قدرة على دفع عجلة التنمية، 
واألكثر تقديما للمبادرات التنموية ونحن 
فــخــورون بــرؤيــة تــلــك الــمــبــادرات ونسعى 

دوما الى احتضانها ودعمها«.
ــــراس  ــد فـ ــيـ ــسـ ــه صــــــرح الـ ــبـ ــانـ ومــــــن جـ
برنامج  لمكتب  المقيم  الممثل  غرايبة، 
الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي فــي البحرين  ــم  األمـ
بــالــنــيــابــة بــأنــه »بــعــد عــامــيــن مـــن تجربة 
يسعدنا  االفـــتـــراضـــيـــة،  الـــقـــيـــادة  بــرنــامــج 
بــرنــامــج شخصي  لــديــنــا  يـــكـــون  أن  ــًدا  ــ جـ
الكثير  اليوم  معنا  يكون  وأن  العام،  لهذا 
ســواء  الملهمين،  والــشــبــان  الــشــابــات  مــن 

.» YLP8كمشاركين أو كجزء من فريق
ــأن الـــشـــبـــاب  ــ ــؤمــــن بــ وأشــــــــار »نــــحــــن نــ
المنطقة  أنــحــاء  جميع  وفـــي  البحريني 
ــالــــفــــعــــل الـــتـــقـــدم  ــة يـــــــقـــــــودون بــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والــتــنــمــيــة فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم ويــشــكــلــون 
لدعم  دولهم. نحن هنا  بالفعل مستقبل 
ــادة، لـــيـــكـــونـــوا مـــثـــااًل  ــيــ ــقــ رحــلــتــهــم فــــي الــ
يــحــتــذى بـــه لــآخــريــن لــلــعــمــل مـــن أجــل 
االبتكار  خــالل  مــن  المستدامة  التنمية 

االجتماعي«.
ــع »كـــمـــا أنـــنـــا نــفــتــخــر بــالــتــعــاون  ــابـ وتـ
الــشــبــاب، حيث  شــــؤون  وزارة  مــع  الــوثــيــق 
ــي نــســخــتــهــا  ــامـــج فــ ــرنـ ــبـ كـــانـــت تـــجـــربـــة الـ
تدريب  فــي  وســاهــمــت  ثــريــة جــدا  الثامنة 
الشباب من الجنسين على قيادة التنمية 

المستدامة في مملكة البحرين«.

وزي������رة �����ش����وؤون ال�������ش���ب���اب: ن���وؤم���ن ب����ال����دور ال��م��ح��وري 

ل�����س��ب��اب��ن��ا ف���ي ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة

} جانب من حفل التكريم.

لدى لقائه الوكالء الم�ساعدين والمديرين الجدد بمنا�سبة تعيينهم.. وزير المالية:

ال��ب��ح��ري��ن ت���زخ���ر ب���ك���وادره���ا ال���ت���ي ا���س��ت��ط��اع��ت ب��ع��زم��ه��ا 
ن��ج��اح��ات م����ن  ت��ح��ق��ق  م����ا  ع���ل���ى  ال���ب���ن���اء  ت���وا����س���ل  اأن 

البحرين  مملكة  ُتشارك 
دول العالم االحتفال باليوم 
لــمــكــافــحــة نقص  الــعــالــمــي 
»اإليدز«،  المكتسبة  المناعة 
مــن  األول  يــــصــــادف  الـــــــذي 
ويتم  ــام؛  عـ كــل  مــن  ديسمبر 
الــضــوء  تسليط  خــاللــه  مــن 
على جهود وزارة الصحة في 
رعاية مرضى اإليدز وتعزيز 
ــة إلـــــى جــانــب  ــايــ ــوقــ ســـبـــل الــ
مستجدات  آخــر  اســتــعــراض 

المرض محلًيا ودولًيا.
إن مملكة البحرين تولي 
اهتماًما بالًغا وتبذل جهوًدا 
كــبــيــرة ومــلــمــوســة لــمــتــابــعــة 
ــائـــي لــفــيــروس  ــوبـ الـــوضـــع الـ
المكتسبة  الــمــنــاعــة  نــقــص 

المملكة  إن  حيث  »اإليــــدز«، 
ــلـــت صــــحــــة الــمــجــتــمــع  ــعـ جـ
والحفاظ على سالمته على 
وفــي مجال  أولــويــاتــهــا،  رأس 
مــكــافــحــة »اإليـــــــــدز« وضــعــت 
الــقــوانــيــن وحــثــت عــلــى بــذل 
ــيــــة إلـــى  ــود الــــرامــ ــهـ ــجـ ــل الـ كــ
ــمــــرض  ــى الــ ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
وتــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
الــــمــــســــتــــدامــــة واألهــــــــــــداف 
ــا يــــؤكــــد  ــ ــمــ ــ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
المملكة  تــوجــهــات  وُيــجــســد 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــخـــدمـــة 
جـــمـــيـــع أفـــــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع 
ووقــايــتــهــم، وحــمــايــة حقوق 
مع  المتعايشين  األشخاص 
مملكة  وتـــحـــرص  الـــمـــرض. 

ــام  ــتـــمـ ــلـــى االهـ ــبـــحـــريـــن عـ الـ
بـــمـــكـــافـــحـــة »اإليـــــــــــــــدز« مــن 
لرفع  الــــدؤوب  عملها  خــالل 
الوعي الصحي والمجتمعي 
حـــولـــه، والــتــضــامــن الــدولــي 
ــاء،  ــوبــ ــذا الــ ــ ــة هـ ــهـ فــــي مـــواجـ
المزيد  إحـــراز  على  والعمل 
من  الوقاية  فــي  التقدم  مــن 
الــمــرض والـــعـــالج والــرعــايــة 
لــلــمــصــابــيــن بــــه بـــالـــشـــراكـــة 
الــعــالقــة  ذات  الـــجـــهـــات  مـــع 
ــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي  مـ
ــى  ــ والـــــــــخـــــــــاص، إضـــــــافـــــــة إلـ
تــعــزيــز الــوعــي حـــول الــوضــع 
ــلــــمــــرض. وعــلــى  ــي لــ ــائــ ــوبــ الــ
معدل  انخفاض  مــن  الــرغــم 
ــروس فــي  ــيــ ــفــ ــالــ اإلصــــــابــــــة بــ

جهود  فــإن  البحرين  مملكة 
ــة عــــلــــى جــمــيــع  ــحــ ــافــ ــكــ ــمــ الــ
مستمرة  تــــزال  ال  األصـــعـــدة 
ــة الــعــالــمــيــة  ــرؤيـ لــتــحــقــيــق الـ
ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا مــنــظــمــة  ــ ــتـ ــ الـ
ــة تــحــت  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــصـــحـــة الـ
نــقــضــي  أن  ــد  ــ ــريــ ــ »ونــ شــــعــــار 
على اإليـــدز قــضــاًء تــامــًا فال 
يــتــســبــب فـــي عــــدوى جــديــدة 
وال تمييز وال وفيات«، وذلك 
الصفرية  األهداف  لتحقيق 
وهـــي )صـــفـــر( مـــن الــحــاالت 
بالعدوى  لإلصابة  الجديدة 
مـــن خــــالل بـــرامـــج الــوقــايــة 
المبكر  والتشخيص  األولية 
ومنع المضاعفات، و)صفر( 
لـــــــحـــــــاالت الــــــــوفــــــــاة بـــســـبـــب 

مـــــــرض اإليــــــــــدز مـــــن خــــالل 
بــرنــامــج الـــوقـــايـــة الــثــانــويــة، 
ــات  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ و)صـــــــــــفـــــــــــر( لــ
الــتــمــيــيــز ضــــد الــمــصــابــيــن 
تم  كما  الــفــيــروس.  وحاملي 
الصحية  الــخــدمــات  تــوفــيــر 
مع  الجودة  عالية  المجانية 
ســهــولــة الـــوصـــول إلــيــهــا من 
خــــــالل الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
األولية والثانوية، والتنسيق 
الـــمـــبـــاشـــر لـــضـــمـــان تــوفــيــر 
الــمــشــورة والــكــشــف والــعــالج 
المبكر والمتابعة المستمرة 
للمصابين، وهو األمر الذي 
تحقيق  فــي  بفعالية  ُيسهم 
أهـــــــداف الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

لمكافحة اإليدز.

ب��ال��ي��وم  االح����ت����ف����ال  ال���ع���ال���م  دول  ت�������س���ارك  ال���ب���ح���ري���ن 
ال��ع��ال��م��ي ل��م��ك��اف��ح��ة ن��ق�����ص ال��م��ن��اع��ة ال��م��ك��ت�����س��ب��ة »االإي������دز«

كتب محمد القصاص:

ــمــــحــــرق تــجــهــيــز  ــي الــ ــ ــالـ ــ يـــتـــرقـــب أهـ
عراد  جسر  بمشروع  الخاصة  التصاميم 
الماضية  السنوات  تنفيذه منذ  الموعود 
لتخفيف حدة االختناقات المرورية التي 

يعانون منها وخاصة في ساعة الذروة.
ــــح مـــمـــثـــل الــــــدائــــــرة الـــســـابـــعـــة  ــمـ ــ وألـ
بمجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي 
إلى أن هذا المشروع كان مطلبا لألهالي 

منذ سنوات مطالبا بتنفيذ مشروع جسر 
)عراد المحرق( وذلك لتخفيف االزدحام 
ومدينة  النعيم  وحالة  عــراد  مناطق  في 
استراتيجيا  يــعــد  الــمــشــروع  كـــون  الــحــد 

ويخدم جميع أهالي المحرق.
الــوعــود  كــانــت   2019 عـــام  فــي  وأردف 
بــإنــهــاء الــتــصــامــيــم فــي نــهــايــة الــعــام من 
ــؤون الــبــلــديــات  ــ ــال وشـ ــغـــ ــبــل وزيــــر األشـــ ِق
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــســابــق ولــكــن 
إلى اآلن لم يتم االنتهاء من التصاميم 

انــتــظــار تحقيق هــذا  ونــحــن مــازلــنــا فــي 
المطلب.

وبحسب رئيس مجلس بلدي المحرق 
مطالبات  فــإن  المرباطي  غــازي  السابق 
جديدة  تكن  لــم  المحرق  بلدي  مجلس 
)الجسر  إنشاء  بشأن  اللحظة  وليدة  أو 
الـــجـــديـــد(، بـــل كـــانـــت تــلــك الــمــطــالــبــات 
البلدي  الــمــحــرق  تــأســيــس مجلس  مــنــذ 
تحتاج  والــجــســور  الــطــرق  أن شبكة  كــون 
إلــــى مــتــابــعــة دوريــــــة وتـــطـــويـــر مــضــطــرد 

الســتــيــعــاب الــكــم الــهــائــل مــن الــمــركــبــات، 
الـــمـــزمـــع إلنــشــاء  الـــمـــوقـــع  مــوضــحــا أن 
ــارع خــلــيــفــة الكبير  الــجــســر يــبــدأ مـــن شــ
وصوال  المحرق  فرضة  بجانب  تحديدا 
إلـــى الــجــانــب الــغــربــي مــن منطقة عــراد 
ليلتقي  والنعيم  السلطة  حالتي  وحتى 
ــارع 47 الـــذي أصــبــح مــن الــشــوارع  مــع شـ
المهمة والحيوية، حيث يربط جزءا من 
مــرورا  الغربي  الجانب  من  الحد  مدينة 

بجنوب منطقة عراد.

ال��م��ح��رق  – ب��اإن�����س��اء ج�����س��ر ع����راد  اأه��ل��ي��ة  م��ط��ال��ب��ات 

شهد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور 
المهن  مــعــرض  الشمالية  المحافظة  محافظ 
الـــــذي أقـــامـــتـــه الــمــحــافــظــة فـــي خـــتـــام ورشــتــي 
اللتين  والهندسي  الطبي  المجالين  في  العمل 
عن  الباحثات  للخريجات  المحافظة  أقامتهما 
الــعــمــل، بــالــتــعــاون مــع مكتب الــتــوظــيــف بـــوزارة 
العمل ومكتب NJ لالستشارات الهندسية ومركز 
استعدادا لدمجهن في سوق  وذلك  الطبي،  تاج 

العمل واالحتفال بيوم المرأة البحرينية.
أعرب محافظ  المعرض  وخالل جولته في 
ــقـــديـــره لــكــل  ــكـــره وتـ ــالـــص شـ الــشــمــالــيــة عــــن خـ
الــعــارضــيــن لــتــعــاونــهــم فــي تــوفــيــر فـــرص العمل 
للخريجات الباحثات عن عمل بما يحقق رؤية 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
والتعافي  للتوظيف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  ضمن 
االقتصادي في نسخته الثانية، مشيدًا بالجهات 
المتعاونة والمشاركة في المعرض التي بلغت ما 
يقارب الـ25 مؤسسة طبية وهندسية، التي وفرت 

شواغر وظيفية الستقطاب 20 متدربة في ورشة 
الــطــبــي، مثمنًا  الــمــجــال  فــي  و13  الــمــهــنــدســات 
وزارة  بها  تــقــوم  الــتــي  والــبــنــاءة  الكبيرة  الجهود 
المحافظة  مع  وتعاونها  الصدد  هذا  في  العمل 

لتدريب وتوظيف الباحثات عن عمل.
كعادتها  المحافظة  أن  المحافظ  وأضـــاف 
ــيــــوم الــــمــــرأة  ــتـــقـــوم بـــاالحـــتـــفـــال بــ ــنـــويـــة سـ الـــسـ
من  االول  الموافق  الخميس  الــيــوم  البحرينية 
ديسمبر، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل جهاد 
التخطيط  بقسم  الــعــلــوي  حسين  ود.  النيسر 
ــالــــك  ومــ الــــمــــشــــاريــــع  وإدارة  ــي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
واإلعــالم  العامة  العالقات  قسم  رئيس  الغسرة 

بالمحافظة في تنظيم وإقامة هذا المعرض.
مــن جــانــبــه، أكـــد عـــالء حــســن رئــيــس مكتب 
كل  متابعة  سيتم  أنــه  حمد  بمدينة  التوظيف 
الـــفـــرص والـــوظـــائـــف الـــتـــي تـــم الــتــســجــيــل بها 
والــمــؤســســات  الــجــهــات  للباحثات عــن عــمــل مــع 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــمـــعـــرض لــضــمــان تــوظــيــفــهــن 

وإحاللهن في الوظائف المناسبة.

لتوظي�ف معر�س�ا  تنظ�م  ال�س�مالية  المحافظ�ة 
والطب�ي الهند�س�ي  المجالي�ن  ف�ي  المتدرب�ات 

أعــــرب عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 
المجلس عــن عظيم  أعــضــاء  ــم  واسـ بــاســمــه  الــشــورى 
االعتزاز والتقدير للثقة الملكية السامية من حضرة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عاهل البالد المعظم، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس 
المسؤولية  لتحمل  قــدًمــا  مضيهم  مــؤكــًدا  الــشــورى، 
وإخــالص  صــدق  بكل  التعبير  فــي  الجليلة  الوطنية 
ومبادئ  قيم  مستلهمين  الغالي،  الوطن  مصالح  عن 
القيام  فــي  الــقــانــون  وســيــادة  والــحــريــة  الديمقراطية 
بمهامهم التشريعية في إطار التعاون المثمر والبّناء 

مع الحكومة ومجلس النواب.
والترحيبي  التعريفي  الــلــقــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
ــانــــة الــعــامــة  بـــاألعـــضـــاء الــــجــــدد، الـــــذي نــظــمــتــه األمــ
بــرنــامــج  أمـــس )األربــــعــــاء(، ضــمــن  الـــشـــورى  لمجلس 
ــام  ــدار األيــ ــ شـــامـــل لــلــدعــم الــبــرلــمــانــي يــعــقــد عــلــى مـ
ــذا الــلــقــاء بــهــدف الــتــعــارف،  الــمــقــبــلــة، حــيــث يــأتــي هـ
وإطـــالع األعــضــاء الــُجــدد على اخــتــصــاصــات األمــانــة 
تقديم  في  واألقسام  اإلدارات  ودور  للمجلس،  العامة 
الدعم والمساندة ألعضاء المجلس لتسهيل مهامهم 
وعملهم التشريعي خالل الفصل التشريعي السادس. 
وأكد رئيس مجلس الشورى خالل اللقاء حرص 
والنماء لرفعة  الخير  المجلس على مواصلة مسيرة 
مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة، مشيًرا إلى 
أن أعمال المجلس ستكون ترجمة للنهج اإلصالحي 
المستمر الذي يعزز المكاسب الوطنية، مؤكًدا حرص 
والــحــوار  والــقــانــون،  الــدســتــور  احــتــرام  المجلس على 

القوانين  لمشروعات  المتأنية  والدراسة  الموضوعي 
واالقتراحات بقوانين، التي تصب في مصلحة الوطن 

والمواطنين. 
مـــن جــانــبــهــا تــقــدمــت كــريــمــة مــحــمــد الــعــبــاســي 
ــورى بــخــالــص الــتــهــانــي  ــشـ األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الـ
مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بــن  لعلي  والتبريكات 
الملكي  األمـــر  صـــدور  بمناسبة  ولــألعــضــاء  الـــشـــورى 
السامي بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، متمنية 
المزيد من العطاء  النجاح والتوفيق في تقديم  لهم 
البحرين،  لمملكة  العليا  المصلحة  لخدمة  والتميز 
وتحقيق التطلعات السامية لحضرة صاحب الجاللة 
عــاهــل الــبــالد الــمــعــظــم فــي مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى ما 

تحقق من إنجازات رائدة.
لمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  أن  الــعــبــاســي  وأكـــــدت 
ــم  ــدعـ ــم الـ ــديـ ــقـ ــلــــة تـ ــى مــــواصــ ــحــــرص عـــلـ الـــــشـــــورى تــ
والـــمـــســـانـــدة بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــلــيــق بـــهـــذه الــمــؤســســة 
الــدســتــوريــة الــعــريــقــة، الــتــي تــعــد إحـــدى ثــمــار النهج 
اإلصـــالحـــي الــكــبــيــر لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة ملك 
البالد المعظم، مشيرة إلى أن األمانة العامة لن تألو 
جهًدا للعمل من أجل استمرار اإلنجازات التي حققها 
التي  والقوانين  التشريعات  سن  في  الشورى  مجلس 
تدعم مسيرة التنمية الحضارية والدفاع عن مصالح 
الوطن العليا، التي برهن من خاللها المجلس خالل 
عشرين سنة مضت ما وصلت إليه السلطة التشريعية 
مـــن تــطــور حـــضـــاري مــشــرق عــلــى الــصــعــيــد المحلي 

واإلقليمي والدولي.

رئي�ص ال�سورى: حري�سون على موا�سلة م�سيرة الخير 
الحكيمة القيادة  ظل  في  البحرين  لرفعة  والنماء 

أّكـــد الــدكــتــور أحــمــد محمد 
األنـــصـــاري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
أهمية  الحكومية  للمستشفيات 
االســـتـــمـــرار فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــمــشــتــرك بــيــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــاص بـــمـــا يـــخـــدم الــقــطــاع  ــخــ والــ
الــــصــــحــــي مــــــن خــــــــالل تـــقـــديـــم 
ــل الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــضـ ــ أفـ
والعالجية عبر شبكة من الفروع 
مختلف  فــي  الــمــوجــودة  الطبية 
مـــحـــافـــظـــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الطبية  الجودة  معايير  وبأعلى 
وإداريــة  طبية  كــفــاءات  وباختيار 
مـــتـــمـــيـــزة لـــتـــلـــبـــيـــة الـــتـــطـــلـــعـــات 
نــحــو األفــضــل وتــطــويــر مستوى 

الخدمات المقدمة.
ــــدى اســتــقــبــال  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــمــكــتــبــه بــمــجــمــع 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، الـــدكـــتـــور 

المسؤولين  كبير  شــاريــان  جــورج 
الــطــبــيــيــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمستشفى اإلرسالية األمريكية، 
حيث أشاد بالجهود التي يبذلها 
ــون عــــلــــى مــســتــشــفــى  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
لتقديم  األمــريــكــيــة،  اإلرســالــيــة 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
بمملكة  والمقيمين  للمواطنين 
بالخبرات  وتــمــيــزهــم  الــبــحــريــن، 
الــطــبــيــة والــــكــــفــــاءات الــطــبــيــة. 
كما أشــار األنــصــاري إلــى ضــرورة 
تطوير منظومة القطاع الصحي 
بمملكة البحرين بإنشاء المزيد 
من المرافق الصحية التي تقدم 
ــات نـــوعـــيـــة وتـــخـــصـــصـــات  ــ ــدمـ ــ خـ
الفترة  خالل  وخصوصًا  نوعية، 
المقبلة والتي ستشهدها مملكة 
نظام  برنامج  بتطبيق  البحرين 
الضمان الصحي، والذي سيوفر 
ــيــــارات  لـــلـــمـــرضـــى عــــــــددًا مــــن خــ

التي  الطبية  والــمــرافــق  الــعــالج 
تقدم خدمات صحية. ومن جانبه 
أعـــــرب الـــدكـــتـــور جـــــورج شـــاريـــان 
كـــبـــيـــر الـــمـــســـؤولـــيـــن الــطــبــيــيــن 
لمستشفى  التنفيذي  الــرئــيــس 
شكره  عــن  األمريكية  اإلرســالــيــة 
وامـــتـــنـــانـــه لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
على  الحكومية  للمستشفيات 
ــــم  ــــدعـ ــال، والـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــســــن االسـ
الـــمـــتـــواصـــل الـــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
الصحية  الــمــؤســســات  مــخــتــلــف 
في مملكة البحرين ومن بينهم 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى 
وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فــيــه، مــؤكــدًا 
تطلعه إلى زيادة جسور التعاون 
بشكل أوسع فيما يخص تطوير 
ــات الـــصـــحـــة الــتــابــعــة  ــمـــؤســـسـ الـ
اإلدارة  مــــجــــاالت  فــــي  ــوزارة  ــ ــلــ ــ لــ
الحديثة للمستشفيات والجودة 

واقتصاديات الصحة.

الرئي����ص التنفي���ذي للم�ست�س���فيات الحكومي���ة يوؤك���د 
اأهمي�ة تعزي�ز التع�اون بي�ن القطاعي�ن الع�ام والخا��ص

أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بـــكـــوادرهـــا  تـــزخـــر  أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي اســـتـــطـــاعـــت بــعــزمــهــا  ــتــ الـــوطـــنـــيـــة الــ
وإخالصها وعطائها المستمر أن تواصل 
الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــــا تــحــقــق مــــن نــجــاحــات 
الــوطــن، مشيًرا  ونــمــاء  رفعة  فــي  وتسهم 
والدفع  الوطنية  الــكــوادر  تطوير  أن  إلــى 
بهم نحو تبوء المناصب اإلدارية العليا 
ــة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة  يــتــرجــم رؤيــ

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، ويعكس الدعم المستمر 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
إلــى مــا تتمتع  ــوزراء، مــشــيــرًا  ــ الـ مجلس 
بــه الــكــوادر الوطنية مــن كــفــاءة واقــتــدار 
بما  التحديات  تجاوز  في  يسهم  وإبـــداع 
وازدهــار  تحقيق  نماء  صالح  في  يصب 

الوطن. 
جاء ذلك لدى لقائه أمس بالوكالء 

الــــمــــســــاعــــديــــن والـــــمـــــديـــــريـــــن الــــجــــدد 
الــمــعــيــنــيــن بــــــوزارة الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
المسؤولين  مــن  عــدٍد  بحضور  الوطني، 
في الوزارة، حيث هنأهم معاليه بمناسبة 
نــيــلــهــم الــثــقــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة وثــقــة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، بتعيينهم في مناصبهم 
الــتــوفــيــق  لــهــم دوام  الـــجـــديـــدة، مــتــمــنــيــًا 

والنجاح في أداء مهامهم الجديدة.
من جانبهم، رفع الوكالء المساعدون 

والمديرون المعينون أسمى آيات الشكر 
والــعــرفــان إلــى حــضــرة صــاحــب الجاللة 
ورعــاه،  اهلل  المعظم حفظه  البالد  ملك 
وصـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد 
على  اهلل  حفظه  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
على  حرصهم  مــؤكــديــن  الــغــالــيــة،  الثقة 
وتسخير  ما تحقق  البناء على  مواصلة 
ــل ما  طــاقــاتــهــم وجـــهـــودهـــم لــتــحــقــيــق كـ
الــخــيــر والــنــمــاء لمملكة  يــدعــم مــســيــرة 

البحرين.
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نــجــيــب  بـــنـــت  روان  ــدة  ــيـ ــسـ الـ شـــهـــدت 
تــوفــيــقــي وزيــــــرة شـــــؤون الـــشـــبـــاب الــحــفــل 
برنامج  مــن  الثامنة  للنسخة  الختامي 
نظمته  والــذي  الناجح  الشبابية  القيادة 
ــاون مــــع بـــرنـــامـــج األمــــم  ــعـ ــتـ ــالـ الــــــــــوزارة بـ
البحرين  مملكة  فــي  اإلنمائي  المتحدة 
وذلـــــك بــحــضــور الـــســـيـــدة نــــور بــنــت علي 
الــخــلــيــف وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
لبرنامج  المقيم  المنسق  غرايبة  وفــراس 
وعــدد  باإلنابة  االنمائي  المتحدة  االمــم 
الشباب  شــؤون  وزارة  فــي  المسؤولين  مــن 

والرياضة واألمم المتحدة.
من  الشبابية  القيادة  برنامج  ويعتبر 
من  تنظم  الــتــي  اإلقليمية  الــبــرامــج  أبـــرز 
ــم الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي  قــبــل بــرنــامــج األمــ
عام  في  إطالقه  تم  حيث  العربية  للدول 

الـــقـــادة  مـــن  تــمــكــيــن جــيــل  بـــهـــدف   2015
ــاع الــتــغــيــيــر والــمــبــتــكــريــن  ــنـ الـــشـــبـــاب وصـ
ــم فــي  ــهــ ــدراتــ االجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن لــتــنــمــيــة قــ
في  المستدامة  التنمية  أهـــداف  تحقيق 
االرتقاء  عبر  العربية  والمنطقة  بلدانهم 
بمشروعاتهم ومهاراتهم وافكارهم في هذا 

المجال.
قــالــت وزيــــرة شـــؤون الــشــبــاب »نفتخر 
تنظيم  في  المتحدة  األمــم  مع  بالتعاون 
برنامج القيادة الشبابية الذي نعتبره من 
المنطقة  مستوى  على  الــرائــدة  البرامج 
وزارة شؤون  اهداف  يتماشى مع  باعتباره 
ــبـــاب فــــي اكـــتـــســـاب مــــهــــارات جـــديـــدة  الـــشـ
ــر مـــعـــارفـــهـــم وشــبــكــات  ــويـ لـــلـــشـــبـــاب، وتـــطـ
لتنفيذ  خــبــراتــهــم  وتــســخــيــر  عــالقــاتــهــم، 
مبادرات تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم 

مملكة البحرين«.
وأضافت: »نؤمن في مملكة البحرين 
يمكن  التي  والمحورية  المهمة  بـــاألدوار 
التنمية،  عملية  فــي  الــشــبــاب  يلعبها  أن 
فهم األكثر قدرة على دفع عجلة التنمية، 
واألكثر تقديما للمبادرات التنموية ونحن 
فــخــورون بــرؤيــة تــلــك الــمــبــادرات ونسعى 

دوما الى احتضانها ودعمها«.
ــــراس  ــد فـ ــيـ ــسـ ــه صــــــرح الـ ــبـ ــانـ ومــــــن جـ
برنامج  لمكتب  المقيم  الممثل  غرايبة، 
الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي فــي البحرين  ــم  األمـ
بــالــنــيــابــة بــأنــه »بــعــد عــامــيــن مـــن تجربة 
يسعدنا  االفـــتـــراضـــيـــة،  الـــقـــيـــادة  بــرنــامــج 
بــرنــامــج شخصي  لــديــنــا  يـــكـــون  أن  ــًدا  ــ جـ
الكثير  اليوم  معنا  يكون  وأن  العام،  لهذا 
ســواء  الملهمين،  والــشــبــان  الــشــابــات  مــن 

.» YLP8كمشاركين أو كجزء من فريق
ــأن الـــشـــبـــاب  ــ ــؤمــــن بــ وأشــــــــار »نــــحــــن نــ
المنطقة  أنــحــاء  جميع  وفـــي  البحريني 
ــالــــفــــعــــل الـــتـــقـــدم  ــة يـــــــقـــــــودون بــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والــتــنــمــيــة فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم ويــشــكــلــون 
لدعم  دولهم. نحن هنا  بالفعل مستقبل 
ــادة، لـــيـــكـــونـــوا مـــثـــااًل  ــيــ ــقــ رحــلــتــهــم فــــي الــ
يــحــتــذى بـــه لــآخــريــن لــلــعــمــل مـــن أجــل 
االبتكار  خــالل  مــن  المستدامة  التنمية 

االجتماعي«.
ــع »كـــمـــا أنـــنـــا نــفــتــخــر بــالــتــعــاون  ــابـ وتـ
الــشــبــاب، حيث  شــــؤون  وزارة  مــع  الــوثــيــق 
ــي نــســخــتــهــا  ــامـــج فــ ــرنـ ــبـ كـــانـــت تـــجـــربـــة الـ
تدريب  فــي  وســاهــمــت  ثــريــة جــدا  الثامنة 
الشباب من الجنسين على قيادة التنمية 

المستدامة في مملكة البحرين«.
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لدى لقائه الوكالء الم�ساعدين والمديرين الجدد بمنا�سبة تعيينهم.. وزير المالية:

ال��ب��ح��ري��ن ت���زخ���ر ب���ك���وادره���ا ال���ت���ي ا���س��ت��ط��اع��ت ب��ع��زم��ه��ا 
ن��ج��اح��ات م����ن  ت��ح��ق��ق  م����ا  ع���ل���ى  ال���ب���ن���اء  ت���وا����س���ل  اأن 

البحرين  مملكة  ُتشارك 
دول العالم االحتفال باليوم 
لــمــكــافــحــة نقص  الــعــالــمــي 
»اإليدز«،  المكتسبة  المناعة 
مــن  األول  يــــصــــادف  الـــــــذي 
ويتم  ــام؛  عـ كــل  مــن  ديسمبر 
الــضــوء  تسليط  خــاللــه  مــن 
على جهود وزارة الصحة في 
رعاية مرضى اإليدز وتعزيز 
ــة إلـــــى جــانــب  ــايــ ــوقــ ســـبـــل الــ
مستجدات  آخــر  اســتــعــراض 

المرض محلًيا ودولًيا.
إن مملكة البحرين تولي 
اهتماًما بالًغا وتبذل جهوًدا 
كــبــيــرة ومــلــمــوســة لــمــتــابــعــة 
ــائـــي لــفــيــروس  ــوبـ الـــوضـــع الـ
المكتسبة  الــمــنــاعــة  نــقــص 

المملكة  إن  حيث  »اإليــــدز«، 
ــلـــت صــــحــــة الــمــجــتــمــع  ــعـ جـ
والحفاظ على سالمته على 
وفــي مجال  أولــويــاتــهــا،  رأس 
مــكــافــحــة »اإليـــــــــدز« وضــعــت 
الــقــوانــيــن وحــثــت عــلــى بــذل 
ــيــــة إلـــى  ــود الــــرامــ ــهـ ــجـ ــل الـ كــ
ــمــــرض  ــى الــ ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
وتــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
الــــمــــســــتــــدامــــة واألهــــــــــــداف 
ــا يــــؤكــــد  ــ ــمــ ــ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
المملكة  تــوجــهــات  وُيــجــســد 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــخـــدمـــة 
جـــمـــيـــع أفـــــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع 
ووقــايــتــهــم، وحــمــايــة حقوق 
مع  المتعايشين  األشخاص 
مملكة  وتـــحـــرص  الـــمـــرض. 

ــام  ــتـــمـ ــلـــى االهـ ــبـــحـــريـــن عـ الـ
بـــمـــكـــافـــحـــة »اإليـــــــــــــــدز« مــن 
لرفع  الــــدؤوب  عملها  خــالل 
الوعي الصحي والمجتمعي 
حـــولـــه، والــتــضــامــن الــدولــي 
ــاء،  ــوبــ ــذا الــ ــ ــة هـ ــهـ فــــي مـــواجـ
المزيد  إحـــراز  على  والعمل 
من  الوقاية  فــي  التقدم  مــن 
الــمــرض والـــعـــالج والــرعــايــة 
لــلــمــصــابــيــن بــــه بـــالـــشـــراكـــة 
الــعــالقــة  ذات  الـــجـــهـــات  مـــع 
ــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي  مـ
ــى  ــ والـــــــــخـــــــــاص، إضـــــــافـــــــة إلـ
تــعــزيــز الــوعــي حـــول الــوضــع 
ــلــــمــــرض. وعــلــى  ــي لــ ــائــ ــوبــ الــ
معدل  انخفاض  مــن  الــرغــم 
ــروس فــي  ــيــ ــفــ ــالــ اإلصــــــابــــــة بــ

جهود  فــإن  البحرين  مملكة 
ــة عــــلــــى جــمــيــع  ــحــ ــافــ ــكــ ــمــ الــ
مستمرة  تــــزال  ال  األصـــعـــدة 
ــة الــعــالــمــيــة  ــرؤيـ لــتــحــقــيــق الـ
ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا مــنــظــمــة  ــ ــتـ ــ الـ
ــة تــحــت  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــصـــحـــة الـ
نــقــضــي  أن  ــد  ــ ــريــ ــ »ونــ شــــعــــار 
على اإليـــدز قــضــاًء تــامــًا فال 
يــتــســبــب فـــي عــــدوى جــديــدة 
وال تمييز وال وفيات«، وذلك 
الصفرية  األهداف  لتحقيق 
وهـــي )صـــفـــر( مـــن الــحــاالت 
بالعدوى  لإلصابة  الجديدة 
مـــن خــــالل بـــرامـــج الــوقــايــة 
المبكر  والتشخيص  األولية 
ومنع المضاعفات، و)صفر( 
لـــــــحـــــــاالت الــــــــوفــــــــاة بـــســـبـــب 

مـــــــرض اإليــــــــــدز مـــــن خــــالل 
بــرنــامــج الـــوقـــايـــة الــثــانــويــة، 
ــات  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ و)صـــــــــــفـــــــــــر( لــ
الــتــمــيــيــز ضــــد الــمــصــابــيــن 
تم  كما  الــفــيــروس.  وحاملي 
الصحية  الــخــدمــات  تــوفــيــر 
مع  الجودة  عالية  المجانية 
ســهــولــة الـــوصـــول إلــيــهــا من 
خــــــالل الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
األولية والثانوية، والتنسيق 
الـــمـــبـــاشـــر لـــضـــمـــان تــوفــيــر 
الــمــشــورة والــكــشــف والــعــالج 
المبكر والمتابعة المستمرة 
للمصابين، وهو األمر الذي 
تحقيق  فــي  بفعالية  ُيسهم 
أهـــــــداف الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

لمكافحة اإليدز.

ب��ال��ي��وم  االح����ت����ف����ال  ال���ع���ال���م  دول  ت�������س���ارك  ال���ب���ح���ري���ن 
ال��ع��ال��م��ي ل��م��ك��اف��ح��ة ن��ق�����ص ال��م��ن��اع��ة ال��م��ك��ت�����س��ب��ة »االإي������دز«

كتب محمد القصاص:

ــمــــحــــرق تــجــهــيــز  ــي الــ ــ ــالـ ــ يـــتـــرقـــب أهـ
عراد  جسر  بمشروع  الخاصة  التصاميم 
الماضية  السنوات  تنفيذه منذ  الموعود 
لتخفيف حدة االختناقات المرورية التي 

يعانون منها وخاصة في ساعة الذروة.
ــــح مـــمـــثـــل الــــــدائــــــرة الـــســـابـــعـــة  ــمـ ــ وألـ
بمجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي 
إلى أن هذا المشروع كان مطلبا لألهالي 

منذ سنوات مطالبا بتنفيذ مشروع جسر 
)عراد المحرق( وذلك لتخفيف االزدحام 
ومدينة  النعيم  وحالة  عــراد  مناطق  في 
استراتيجيا  يــعــد  الــمــشــروع  كـــون  الــحــد 

ويخدم جميع أهالي المحرق.
الــوعــود  كــانــت   2019 عـــام  فــي  وأردف 
بــإنــهــاء الــتــصــامــيــم فــي نــهــايــة الــعــام من 
ــؤون الــبــلــديــات  ــ ــال وشـ ــغـــ ــبــل وزيــــر األشـــ ِق
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــســابــق ولــكــن 
إلى اآلن لم يتم االنتهاء من التصاميم 

انــتــظــار تحقيق هــذا  ونــحــن مــازلــنــا فــي 
المطلب.

وبحسب رئيس مجلس بلدي المحرق 
مطالبات  فــإن  المرباطي  غــازي  السابق 
جديدة  تكن  لــم  المحرق  بلدي  مجلس 
)الجسر  إنشاء  بشأن  اللحظة  وليدة  أو 
الـــجـــديـــد(، بـــل كـــانـــت تــلــك الــمــطــالــبــات 
البلدي  الــمــحــرق  تــأســيــس مجلس  مــنــذ 
تحتاج  والــجــســور  الــطــرق  أن شبكة  كــون 
إلــــى مــتــابــعــة دوريــــــة وتـــطـــويـــر مــضــطــرد 

الســتــيــعــاب الــكــم الــهــائــل مــن الــمــركــبــات، 
الـــمـــزمـــع إلنــشــاء  الـــمـــوقـــع  مــوضــحــا أن 
ــارع خــلــيــفــة الكبير  الــجــســر يــبــدأ مـــن شــ
وصوال  المحرق  فرضة  بجانب  تحديدا 
إلـــى الــجــانــب الــغــربــي مــن منطقة عــراد 
ليلتقي  والنعيم  السلطة  حالتي  وحتى 
ــارع 47 الـــذي أصــبــح مــن الــشــوارع  مــع شـ
المهمة والحيوية، حيث يربط جزءا من 
مــرورا  الغربي  الجانب  من  الحد  مدينة 

بجنوب منطقة عراد.

ال��م��ح��رق  – ب��اإن�����س��اء ج�����س��ر ع����راد  اأه��ل��ي��ة  م��ط��ال��ب��ات 

شهد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور 
المهن  مــعــرض  الشمالية  المحافظة  محافظ 
الـــــذي أقـــامـــتـــه الــمــحــافــظــة فـــي خـــتـــام ورشــتــي 
اللتين  والهندسي  الطبي  المجالين  في  العمل 
عن  الباحثات  للخريجات  المحافظة  أقامتهما 
الــعــمــل، بــالــتــعــاون مــع مكتب الــتــوظــيــف بـــوزارة 
العمل ومكتب NJ لالستشارات الهندسية ومركز 
استعدادا لدمجهن في سوق  وذلك  الطبي،  تاج 

العمل واالحتفال بيوم المرأة البحرينية.
أعرب محافظ  المعرض  وخالل جولته في 
ــقـــديـــره لــكــل  ــكـــره وتـ ــالـــص شـ الــشــمــالــيــة عــــن خـ
الــعــارضــيــن لــتــعــاونــهــم فــي تــوفــيــر فـــرص العمل 
للخريجات الباحثات عن عمل بما يحقق رؤية 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
والتعافي  للتوظيف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  ضمن 
االقتصادي في نسخته الثانية، مشيدًا بالجهات 
المتعاونة والمشاركة في المعرض التي بلغت ما 
يقارب الـ25 مؤسسة طبية وهندسية، التي وفرت 

شواغر وظيفية الستقطاب 20 متدربة في ورشة 
الــطــبــي، مثمنًا  الــمــجــال  فــي  و13  الــمــهــنــدســات 
وزارة  بها  تــقــوم  الــتــي  والــبــنــاءة  الكبيرة  الجهود 
المحافظة  مع  وتعاونها  الصدد  هذا  في  العمل 

لتدريب وتوظيف الباحثات عن عمل.
كعادتها  المحافظة  أن  المحافظ  وأضـــاف 
ــيــــوم الــــمــــرأة  ــتـــقـــوم بـــاالحـــتـــفـــال بــ ــنـــويـــة سـ الـــسـ
من  االول  الموافق  الخميس  الــيــوم  البحرينية 
ديسمبر، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل جهاد 
التخطيط  بقسم  الــعــلــوي  حسين  ود.  النيسر 
ــالــــك  ومــ الــــمــــشــــاريــــع  وإدارة  ــي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
واإلعــالم  العامة  العالقات  قسم  رئيس  الغسرة 

بالمحافظة في تنظيم وإقامة هذا المعرض.
مــن جــانــبــه، أكـــد عـــالء حــســن رئــيــس مكتب 
كل  متابعة  سيتم  أنــه  حمد  بمدينة  التوظيف 
الـــفـــرص والـــوظـــائـــف الـــتـــي تـــم الــتــســجــيــل بها 
والــمــؤســســات  الــجــهــات  للباحثات عــن عــمــل مــع 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــمـــعـــرض لــضــمــان تــوظــيــفــهــن 

وإحاللهن في الوظائف المناسبة.

لتوظي�ف معر�س�ا  تنظ�م  ال�س�مالية  المحافظ�ة 
والطب�ي الهند�س�ي  المجالي�ن  ف�ي  المتدرب�ات 

أعــــرب عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 
المجلس عــن عظيم  أعــضــاء  ــم  واسـ بــاســمــه  الــشــورى 
االعتزاز والتقدير للثقة الملكية السامية من حضرة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عاهل البالد المعظم، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس 
المسؤولية  لتحمل  قــدًمــا  مضيهم  مــؤكــًدا  الــشــورى، 
وإخــالص  صــدق  بكل  التعبير  فــي  الجليلة  الوطنية 
ومبادئ  قيم  مستلهمين  الغالي،  الوطن  مصالح  عن 
القيام  فــي  الــقــانــون  وســيــادة  والــحــريــة  الديمقراطية 
بمهامهم التشريعية في إطار التعاون المثمر والبّناء 

مع الحكومة ومجلس النواب.
والترحيبي  التعريفي  الــلــقــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
ــانــــة الــعــامــة  بـــاألعـــضـــاء الــــجــــدد، الـــــذي نــظــمــتــه األمــ
بــرنــامــج  أمـــس )األربــــعــــاء(، ضــمــن  الـــشـــورى  لمجلس 
ــام  ــدار األيــ ــ شـــامـــل لــلــدعــم الــبــرلــمــانــي يــعــقــد عــلــى مـ
ــذا الــلــقــاء بــهــدف الــتــعــارف،  الــمــقــبــلــة، حــيــث يــأتــي هـ
وإطـــالع األعــضــاء الــُجــدد على اخــتــصــاصــات األمــانــة 
تقديم  في  واألقسام  اإلدارات  ودور  للمجلس،  العامة 
الدعم والمساندة ألعضاء المجلس لتسهيل مهامهم 
وعملهم التشريعي خالل الفصل التشريعي السادس. 
وأكد رئيس مجلس الشورى خالل اللقاء حرص 
والنماء لرفعة  الخير  المجلس على مواصلة مسيرة 
مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة، مشيًرا إلى 
أن أعمال المجلس ستكون ترجمة للنهج اإلصالحي 
المستمر الذي يعزز المكاسب الوطنية، مؤكًدا حرص 
والــحــوار  والــقــانــون،  الــدســتــور  احــتــرام  المجلس على 

القوانين  لمشروعات  المتأنية  والدراسة  الموضوعي 
واالقتراحات بقوانين، التي تصب في مصلحة الوطن 

والمواطنين. 
مـــن جــانــبــهــا تــقــدمــت كــريــمــة مــحــمــد الــعــبــاســي 
ــورى بــخــالــص الــتــهــانــي  ــشـ األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الـ
مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بــن  لعلي  والتبريكات 
الملكي  األمـــر  صـــدور  بمناسبة  ولــألعــضــاء  الـــشـــورى 
السامي بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، متمنية 
المزيد من العطاء  النجاح والتوفيق في تقديم  لهم 
البحرين،  لمملكة  العليا  المصلحة  لخدمة  والتميز 
وتحقيق التطلعات السامية لحضرة صاحب الجاللة 
عــاهــل الــبــالد الــمــعــظــم فــي مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى ما 

تحقق من إنجازات رائدة.
لمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  أن  الــعــبــاســي  وأكـــــدت 
ــم  ــدعـ ــم الـ ــديـ ــقـ ــلــــة تـ ــى مــــواصــ ــحــــرص عـــلـ الـــــشـــــورى تــ
والـــمـــســـانـــدة بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــلــيــق بـــهـــذه الــمــؤســســة 
الــدســتــوريــة الــعــريــقــة، الــتــي تــعــد إحـــدى ثــمــار النهج 
اإلصـــالحـــي الــكــبــيــر لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة ملك 
البالد المعظم، مشيرة إلى أن األمانة العامة لن تألو 
جهًدا للعمل من أجل استمرار اإلنجازات التي حققها 
التي  والقوانين  التشريعات  سن  في  الشورى  مجلس 
تدعم مسيرة التنمية الحضارية والدفاع عن مصالح 
الوطن العليا، التي برهن من خاللها المجلس خالل 
عشرين سنة مضت ما وصلت إليه السلطة التشريعية 
مـــن تــطــور حـــضـــاري مــشــرق عــلــى الــصــعــيــد المحلي 

واإلقليمي والدولي.

رئي�ص ال�سورى: حري�سون على موا�سلة م�سيرة الخير 
الحكيمة القيادة  ظل  في  البحرين  لرفعة  والنماء 

أّكـــد الــدكــتــور أحــمــد محمد 
األنـــصـــاري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
أهمية  الحكومية  للمستشفيات 
االســـتـــمـــرار فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــمــشــتــرك بــيــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــاص بـــمـــا يـــخـــدم الــقــطــاع  ــخــ والــ
الــــصــــحــــي مــــــن خــــــــالل تـــقـــديـــم 
ــل الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــضـ ــ أفـ
والعالجية عبر شبكة من الفروع 
مختلف  فــي  الــمــوجــودة  الطبية 
مـــحـــافـــظـــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الطبية  الجودة  معايير  وبأعلى 
وإداريــة  طبية  كــفــاءات  وباختيار 
مـــتـــمـــيـــزة لـــتـــلـــبـــيـــة الـــتـــطـــلـــعـــات 
نــحــو األفــضــل وتــطــويــر مستوى 

الخدمات المقدمة.
ــــدى اســتــقــبــال  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــمــكــتــبــه بــمــجــمــع 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، الـــدكـــتـــور 

المسؤولين  كبير  شــاريــان  جــورج 
الــطــبــيــيــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمستشفى اإلرسالية األمريكية، 
حيث أشاد بالجهود التي يبذلها 
ــون عــــلــــى مــســتــشــفــى  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
لتقديم  األمــريــكــيــة،  اإلرســالــيــة 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
بمملكة  والمقيمين  للمواطنين 
بالخبرات  وتــمــيــزهــم  الــبــحــريــن، 
الــطــبــيــة والــــكــــفــــاءات الــطــبــيــة. 
كما أشــار األنــصــاري إلــى ضــرورة 
تطوير منظومة القطاع الصحي 
بمملكة البحرين بإنشاء المزيد 
من المرافق الصحية التي تقدم 
ــات نـــوعـــيـــة وتـــخـــصـــصـــات  ــ ــدمـ ــ خـ
الفترة  خالل  وخصوصًا  نوعية، 
المقبلة والتي ستشهدها مملكة 
نظام  برنامج  بتطبيق  البحرين 
الضمان الصحي، والذي سيوفر 
ــيــــارات  لـــلـــمـــرضـــى عــــــــددًا مــــن خــ

التي  الطبية  والــمــرافــق  الــعــالج 
تقدم خدمات صحية. ومن جانبه 
أعـــــرب الـــدكـــتـــور جـــــورج شـــاريـــان 
كـــبـــيـــر الـــمـــســـؤولـــيـــن الــطــبــيــيــن 
لمستشفى  التنفيذي  الــرئــيــس 
شكره  عــن  األمريكية  اإلرســالــيــة 
وامـــتـــنـــانـــه لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
على  الحكومية  للمستشفيات 
ــــم  ــــدعـ ــال، والـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــســــن االسـ
الـــمـــتـــواصـــل الـــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
الصحية  الــمــؤســســات  مــخــتــلــف 
في مملكة البحرين ومن بينهم 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى 
وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فــيــه، مــؤكــدًا 
تطلعه إلى زيادة جسور التعاون 
بشكل أوسع فيما يخص تطوير 
ــات الـــصـــحـــة الــتــابــعــة  ــمـــؤســـسـ الـ
اإلدارة  مــــجــــاالت  فــــي  ــوزارة  ــ ــلــ ــ لــ
الحديثة للمستشفيات والجودة 

واقتصاديات الصحة.

الرئي����ص التنفي���ذي للم�ست�س���فيات الحكومي���ة يوؤك���د 
اأهمي�ة تعزي�ز التع�اون بي�ن القطاعي�ن الع�ام والخا��ص
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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

ــدت فــاطــمــة بــنــت جــعــفــر الــصــيــرفــي  أكــ
وزيرة السياحة أن منطقة الشرق األوسط 
تمثل  أصبحت  تــحــديــدًا  العربي  والخليج 
الــدولــيــة،  للسياحة  وجـــاذبـــة  الفــتــة  وجــهــة 
دول  بها  تقوم  التي  الجهود  بفضل  وذلــك 
الــمــنــطــقــة لــتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل وعـــدم 
االعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط كــمــصــدر رئــيــســي، 

والتي أثمرت عوائد فاقت التوقعات.
ــة وزيـــــــرة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال مـ
ضمن  عقدت  حــواريــة  جلسة  في  السياحة 
للسياحة  العالمي  المجلس  قمة  فعاليات 
العربية  المملكة  التي تستضيفها  والسفر 
نوفمبر   28 مـــن  الــفــتــرة  الــســعــوديــة خـــال 
الــمــلــك  مــركــز  فـــي  ديــســمــبــر 2022،   1 إلــــى 
بالعاصمة  للمؤتمرات  الدولي  عبدالعزيز 
ــار »الـــســـفـــر مــــن أجـــل  ــعـ الــــريــــاض تـــحـــت شـ
مستقبل أفضل«، حيث نّوهت إلى أن هناك 
عــوامــل متعددة كــان لها األثـــر فــي إحــداث 
السياحة،  مــن  المتوقعة  بــالــعــوائــد  تغيير 
مــن أبــرزهــا الــظــروف الــدولــيــة التي جعلت 
للسياح،  اســتــقــطــابــًا  األكــثــر  هــي  المنطقة 

فضًا عن توفير برامج وفعاليات متنوعة، 
ثم الترويج الدولي لهذه البرامج.

وأشـــــارت إلـــى الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
التعامل  طريقة  وتتفاوت  السياحة  قطاع 
معها من مكان إلى آخر ومن سياسة دولة 
البحرين  مملكة  أن  مضيفة  ــرى،  أخــ إلـــى 
ــاوز تــــداعــــيــــات جــائــحــة  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ نـــجـــحـــت فـ

ــيــــد-19( مـــن خــال  ــوفــ ــيـــروس كــــورونــــا )كــ فـ
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي الــتــي وضعت 
ركائزها،  أهم  السياحة ضمن إحدى  قطاع 
البحرين  لمملكة  الدولية  السمعة  وعــززت 
للعيش  أمــاكــن   8 أفــضــل  ضمن  باعتبارها 
والعمل وفًقا الستطاع HSBC الصادر في 

العام الماضي.

أهمية  إلــى  السياحة  وزيــرة  لفتت  كما 
الــتــاريــخ اإلنــســانــي والــحــضــارة كــأحــد أهــم 
ــل الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــــي الـــعـــالـــم،  ــوامــ عــ
تاريخ  البحرين  مملكة  في  »لدينا  وقالت: 
عريق يستحق أن نبرزه كأحد ركائز الترويج 
الـــســـيـــاحـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وهــــذا 
شعوب  مــع  وثيقًا  ارتــبــاطــًا  يرتبط  التاريخ 
تاريخها  فــي  تتشابه  التي  المنطقة  ودول 
التنسيق  أهمية  يؤكد  ما  وهــو  وحضارتها، 
من  االستفادة  لتعظيم  المشترك  والعمل 

القطاع«.
الـــذي تلعبه االســتــدامــة  الــــدور  وحـــول 
في نمو القطاع أكدت الوزيرة أهمية توفير 
أحد  باعتبارها  المتطورة  التحتية  البنية 
عــوامــل اســتــدامــة نمو الــقــطــاع، الفــتــة إلى 
أهمية تطوير مناهج التعليم المتخصصة 
فــي الــســيــاحــة والــضــيــافــة، واالســتــثــمــار في 
القطاع  وإســـهـــام  والــتــكــنــولــوجــيــا،  االبــتــكــار 
للشباب،  عمل  فــرص  توفير  فــي  السياحي 
في  للمشاركة  الفرصة  األعمال  رواد  ومنح 

تطوير صناعة السياحة. 
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رئي�س مجل�س اإدارة األبا يتراأ�س وفد ال�شركة في م�ؤتمر عربال 2022

يقدم  مطعما  ت�شبط  والتجـارة  ال�شنـاعة  وزارة 
�شكني مجمع  في  الكح�لية  والم�شروبات  الأطعمة 

على هام�ض م�ساركتها يف قمة املجل�ض العاملي لل�سياحة يف الريا�ض

ــر  ــ ــع وزي ــ ــع م ــم ــت ــج وزيـــــــرة الــ�ــشــيــاحــة ت
ــعــ�ديــة ــ�ــش ــي ال ــط فـ ــي ــط ــخ ــت القــتــ�ــشــاد وال

تزامنا مع يوم املراأة البحرينية..
The Global Economics البركة الإ�شالمي« يف�ز بجائزة اأف�شل بنك في مجال تمكين المراأة من«

ــرأس الـــشـــيـــخ دعــــيــــج بــن  ــ ــتـ ــ يـ
آل خــلــيــفــة،  ــيــــج  دعــ بــــن  ــلـــمـــان  سـ
رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 
الــبــحــريــن )ألــــبــــا(، وفــــد الــشــركــة 
الـــمـــشـــارك فـــي الــنــســخــة الــرابــعــة 
والعشرين من المؤتمر والمعرض 
ــيـــوم  ــنـ ــي الـــــــدولـــــــي لـــألـــمـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
شركة  تستضيفه  والذي  )عربال( 
مصر لألمنيوم )إيجيبتالوم( في 
وحــتــى 1  نوفمبر   29 مــن  الــفــتــرة 
ريتز  النيل  بفندق   2022 ديسمبر 

كارلتون في القاهرة – مصر. 
الرئيس  من  كا  الوفد  يضم 
الرئيس  البقالي،  علي  التنفيذي 
التنفيذي للعمليات اإلنتاجية د. 
عبداهلل حبيب، الرئيس التنفيذي 
لــلــتــســويــق خـــالـــد عــبــدالــلــطــيــف، 
اإلداريــة  للشؤون  اإلداري  المدير 
اإلمــداد  أول  مدير  الشيبة،  حمد 
والتخطيط االستراتيجي محمد 
لمنطقة  المبيعات  مدير  خــالــد، 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
فاطمة المهري، إلى جانب مدير 
العاقات العامة عبداهلل سيادي. 
وفي تعليقه على مشاركة ألبا 

في المؤتمر، صرح رئيس مجلس 
إدارة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان 
بن دعيج آل خليفة قائًا: »أصبح 
اسم مؤتمر عربال عنواًنا للتعاون 
والــعــاقــات الــوثــيــقــة الــتــي تربط 
بين مصاهر األلمنيوم األولى في 
بكوننا  فخورون  ونحن  المنطقة، 
الممتد  المؤتمر  تاريخ  جزًءا من 

إلى أكثر من 3 عقود«.  
ــة الـــفـــخـــر  ــ ــايــ ــ وإنـــــــنـــــــا فـــــــي غــ
ــا حـــقـــقـــنـــاه مــن  ــمــ واالعــــــــتــــــــزاز بــ
إنـــــجـــــازات عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
التي  الــعــديــدة  الــشــراكــات  بفضل 
ــال،  ــربــ ــســـت تـــحـــت مـــظـــلـــة عــ ــأسـ تـ

الــتــعــاون  مــن  مــزيــد  إلـــى  ونتطلع 
ــل الـــتـــخـــطـــيـــط لـــمـــشـــروع  ــ ــي ظـ ــ فـ
خـــط الــصــهــر الـــســـابـــع لــلــتــوســعــة 

المرتقب«.
البقالي  أضــاف  جانبه،  ومن 
قـــائـــًا: »يــعــد مــؤتــمــر عــربــال من 
األلمنيوم  صناعة  فعاليات  أهــم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، حــيــث 
الــتــحــديــات  عــلــى  الــضــوء  يسلط 
والـــــفـــــرص الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
ــتـــصـــادي  ــر فــــي الــــوضــــع االقـ ــؤثـ تـ
ســعــداء  ونــحــن  للمنطقة.  الــعــام 
ــي الـــمـــؤتـــمـــر لــمــا  بــمــشــاركــتــنــا فــ
يــتــيــحــه مـــن فــرصــة الســتــعــراض 

أهم قصص النجاح في ألبا على 
ــعـــدة واالســتــفــادة  مــخــتــلــف األصـ
مـــن خـــبـــرات الــمــصــاهــر األخــــرى 
ــا الــــمــــشــــتــــرك نــحــو  ــنـ ــيـ ــعـ فــــــي سـ
ومسؤول  مستدام  إنتاج  تحقيق 

لألمنيوم«. 
وقـــــــــــــد شــــــــــــــــارك الــــــرئــــــيــــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي عـــلـــي الـــبـــقـــالـــي فــي 
حلقة النقاش التنفيذية بعنوان 
التحديات   – العربية  »المصاهر 
المستقبلية«،  والفرص  الحالية 
والـــتـــي ضــمــت كــبــار الــمــســؤولــيــن 
ــدول  ــ الــتــنــفــيــذيــيــن بــمــصــاهــر الـ
ــارك الــرئــيــس  ــ الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا شــ

اإلنتاجية  للعمليات  التنفيذي 
د. عبداهلل حبيب في حلقة نقاش 
بعنوان »األلمنيوم عامل مساعد 
نحو  التحول  مسيرة  في  رئيسي 
االقــتــصــاد الــمــســتــدام والــتــعــافــي 
ــن عـــقـــدتـــا  ــيــ ــتــ ــلــ األخــــــــضــــــــر«، والــ
في   .2022 نــوفــمــبــر   30 بــتــاريــخ 
التنفيذي  الرئيس  يشارك  حين 
في  عبداللطيف  خالد  للتسويق 
»منتجات  بــعــنــوان  نــقــاش  حلقة 
الــســبــيــل   – ــافـــة  الـــمـــضـ الـــقـــيـــمـــة 
لــتــحــقــيــق هـــامـــش ربـــــح أفـــضـــل« 

بتاريخ 1 ديسمبر 2022.
الكويت  في  انطاقته  ومنذ 
اكتسب مؤتمر عربال  عام 1983، 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــمــســتــوى 
ــار  ــبـ ــث يـــجـــمـــع كـ ــيــ الـــــــدولـــــــي، حــ
الشخصيات القيادية في صناعة 
لمناقشة  العالم  حول  األلمنيوم 
أبرز القضايا المعاصرة بالنسبة 
ــاع األلـــمـــنـــيـــوم وبــحــث  ــى قــــطــ ــ إلــ
الفرص االستثمارية العديدة في 
المؤتمر  هــذا  ويعقد  المنطقة. 
بـــالـــتـــنـــاوب بـــيـــن مـــصـــاهـــر إنـــتـــاج 

األلمنيوم األولى في المنطقة.

اإلسامي  البركة  بنك  يرفع 
والتبريكات  التهنئة  آيــات  أسمى 
إلى مقام صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــاد الــمــعــظــم، وإلـــــى صــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ــى صــاحــبــة  ــ مــجــلــس الــــــــوزراء، وإلـ
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
المجلس  رئــيــس  المعظم  الــبــاد 
األعلى للمرأة، وإلى جميع نساء 
يــوم  بمناسبة  الــبــحــريــن،  مملكة 
يصادف  الــذي  البحرينية  الــمــرأة 
كل  مــن  ديسمبر  شــهــر  مــن  األول 
البحرينية  لــلــمــرأة  متمنًيا  عـــام، 
شتى  فــي  والــنــجــاح  التوفيق  دوام 
المجاالت، وبهذه المناسبة يعلن 
البنك عن تتوجيه بجائزة أفضل 
ــي مــجــال  ــي الـــبـــحـــريـــن فــ بـــنـــك فــ
ــام 2022 مــن  ــ ــعـ ــ ــرأة لـ ــ ــمـ ــ تــمــكــيــن الـ
 Global Business ــة ــســ ــؤســ مــ قــبــل 

نتيجة  ذلــك  ويــأتــي   .Economics
للجهود المبذولة من قبل البنك 
لــتــعــزيــز الـــعـــدل بــيــن الــجــنــســيــن 
في  البحرينية  بالمرأة  والنهوض 
األقسام مع اإلسهام في  مختلف 
رفــــع مــســتــوى نــمــوهــا الــوظــيــفــي 
وتشجيع مشاركتها في دفع عجلة 

التنمية.

العقاب  وعــبــر حــمــد عــبــداهلل 
ــيــــذي لــلــبــنــك  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــن اعــــــتــــــزازه بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــ عـ
هـــذه الــجــائــزة قـــائـــًا: »إن الــمــرأة 
دورها الريادي  أثبتت  البحرينية 
وعطائها  الــوطــنــيــة  التنمية  فــي 
الـــامـــحـــدود فـــي خـــدمـــة الــوطــن 
الســيــمــا فـــي مـــجـــال الــمــصــرفــيــة 

اإلســــامــــيــــة، وإنـــــــه لـــمـــن دواعـــــي 
نــــرى  أن  واالمـــــتـــــنـــــان  ـــزاز  ــ ــتــ ــ ــ االعـ
جــهــودنــا قـــد أثـــمـــرت الـــفـــوز بــهــذه 
المملكة.  مستوى  على  الــجــائــزة 
أن  يسرني  فإنه  ذلــك  عــاوة على 
داخلية  لجنة  تأسيس  عــن  أعلن 
لتمكين المرأة في البنك، لضمان 
استمرارية دعم المرأة البحرينية 
تمّكن  بيئة عمل  من خــال خلق 
ــرأة مـــن مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــا  ــمــ الــ
لــرؤيــة  تحقيًقا  بــنــجــاح  المهنية 

البحرين االقتصادية 2030«.
ــلـــوي  ــعـ وأعــــــربــــــت فــــاطــــمــــة الـ
المصرفية  الخدمات  رئيس قسم 
ــيــــس لــجــنــة تــمــكــيــن  لــــأفــــراد ورئــ
في  »نحن  قــائــلــًة:  بالبنك  الــمــرأة 
ــي نــؤمــن  ــ ــــامـ بـــنـــك الـــبـــركـــة اإلسـ
بــأهــمــيــة تــوفــيــر فــــرص مــتــكــافــئــة 
واالرتــقــاء  للتطور  كــوادرنــا  لكافة 
مع  يتناسب  مــا  البنك  فــي سلك 
كما  تــمــيــيــز،  أي  دون  كـــفـــاءاتـــهـــم 
تــكــلــلــت هــــذه الــمــمــارســات بــإبــراز 

الــعــامــات  الــمــوظــفــات  نخبة مــن 
كــافــة  وعــلــى  اإلدارات  جــمــيــع  فـــي 
المستويات، وصار عطاؤهن مثااًل 

يحتذى به لدى الجميع«.
ــتــــكــــريــــم مــن  ــذا الــ ــ ــ ويـــــأتـــــي هـ
 Global Business ــة ــســ ــؤســ مــ قــبــل 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة   Economics
المالية  الشؤون  الُمتخصصة في 
وتــتــخــذ مـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
مـــقـــًرا لــهــا. وتـــقـــدم الــمــجــلــة آراء 
مــفــّصــلــة ومــســتــقــلــة لــلــصــنــاعــات 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة وعــلــى  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
ــي. وتــــرّكــــز الــمــجــلــة  ــومــ أســــــاس يــ
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى إبــــراز جهود 
المؤسسات المالية واالستثمارية 
فـــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــخــاص 
ــيــــُث تــخــصــص  ــالــــم، حــ ــعــ حـــــول الــ
الجوائز  من  المؤسسة مجموعة 
ــــود ومـــســـاعـــي  ـــهـ ــــوج جــ ـــتـ ــــتـــــي تــ الـ
وإنـــجـــازات الــشــركــات الــتــي تعمل 
ــــن هـــــــــذه الـــــقـــــطـــــاعـــــات مـــن  ــمـ ــ ضـ

مختلف أنحاء العالم.

} فاطمة العلوي.

أكـــدت فــاطــمــة بــنــت جعفر الــصــيــرفــي وزيـــرة 
الــســيــاحــة عــمــق الــعــاقــات األخـــويـــة الــتــاريــخــيــة 
الـــراســـخـــة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
منوهة  الشقيقة،  السعودية  العربية  والمملكة 
بما تشهده هذه العاقات من تطور ونمو مستمر 
ــة واهــتــمــام  ــايــ ــدة بـــدعـــم ورعــ ــعــ عــلــى كـــافـــة األصــ
مــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
وأخيه  المعظم  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بن  ســلــمــان  الــمــلــك  الشريفين  الــحــرمــيــن  خـــادم 
عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود مــلــك الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية الشقيقة.
الذي  الحرص  إلــى  السياحة  وزيــرة  وأشــارت 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  يوليه صاحب 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الملكي األمير محمد بن  السمو  وأخوه صاحب 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بالمملكة  ــوزراء  ــ الــ مــجــلــس 
الشقيقة لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين 

مختلف  وعــلــى  الــمــجــاالت  جميع  فــي  الشقيين 
األصعدة، وبما يسهم في تعزيز مسارات التعاون 
الــثــنــائــي ويــحــقــق الــتــطــلــعــات الــمــشــتــركــة ويــعــزز 
الشراكة المميزة بينهما وينعكس أثره على نماء 

وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
ــاع عـــقـــدتـــه وزيـــــرة  ــمـ ــتـ جـــــاء ذلـــــك خـــــال اجـ
وزيــر  فــاضــل اإلبــراهــيــم  بــن  السياحة مــع فيصل 
االقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــســعــودي عــلــى هامش 
للسياحة  العالمي  المجلس  قمة  في  مشاركتها 
والسفر المنعقدة حاليا في العاصمة السعودية 
ــرة الــســيــاحــة حــرص  ــ الـــريـــاض، حــيــث أكــــدت وزيـ
مملكة البحرين على مواصلة الجهود التكاملية 
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 
الــشــقــيــقــة فـــي قــطــاع الــســيــاحــة، بــمــا يــســهــم في 
رفع مساهمة هذا القطاع في االقتصاد الوطني 
لكلتا المملكتين، وخلق مزيد من فرص العمل 
في  الوطنية  التنمية  مسارات  وتسريع  النوعية، 

البلدين الشقيقين.

بـــــوزارة  الــتــفــتــيــش  إدارة  اهـــتـــمـــام  إطـــــار  فـــي 
يتم  التي  الشكاوى  بمتابعة  والتجارة  الصناعة 
لـــلـــوزارة، فقد  الــمــتــاحــة  الــقــنــوات  عــبــر  تقديمها 
واردة  شــكــوى  مـــن  الــتــحــقــق  فـــي  اإلدارة  بـــاشـــرت 
حول مطعم يقدم خدماته للعماء في منطقة 

الجفير من دون ترخيص.
وفي هذا السياق صّرح عبدالعزيز األشراف 
ــأن إدارة  الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــرقــابــة والـــمـــوارد بـ
الــتــفــتــيــش تــلــقــت شــكــوى مـــن أحـــد الــمــواطــنــيــن 
ــرام عـــن طــريــق حــســاب الـــواتـــســـاب الــرســمــي  ــكـ الـ
يــقــدم  مــفــادهــا وجــــود مــطــعــم  الــتــفــتــيــش  إلدارة 
األطــعــمــة والـــمـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة فـــي إحـــدى 
الفلل بالمجمعات السكنية في منطقة الجفير، 
وتم مباشرة الشكوى والتحقق منها عبر الزيارة 
صحة  للمفتشين  تبين  وقد  للموقع،  الميدانية 

الشكوى. 
أن نتائج التحري والزيارة  وأوضح األشراف 
ــام بـــعـــض األجــــانــــب مــن  ــيـ الـــمـــيـــدانـــيـــة أثـــبـــتـــت قـ
متكامل  مــكــان  بتهيئة  المجمع  فــي  القاطنين 
ــمـــشـــروبـــات  ــة وتـــقـــديـــم الـ ــمــ ــعــ ــمـــشـــاوي واألطــ ــلـ لـ
المختصين  مع  التنسيق  تم  وبذلك  الكحولية، 
بــمــديــريــة شـــرطـــة مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بـــــوزارة 
والمعارض،  للسياحة  البحرين  وهيئة  الداخلية 
ــروا لــلــمــوقــع، وتــــم الــتــحــفــظ على  ــن حـــضـ ــذيـ الـ
استكمال  وجــار  المخالف،  والمقر  المضبوطات 
ــة بحسب  اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــازمـ

اختصاص كل جهة.
الجزيل  الــشــكــر  بتوجيه  األشــــراف  واخــتــتــم 

ــوزارة الــداخــلــيــة وهــيــئــة الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة  ــ ــ لـ
والـــــمـــــعـــــارض عـــلـــى تـــعـــاونـــهـــم وســـــرعـــــة اتـــخـــاذ 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  ولــجــمــيــع  اإلجـــــــراءات، 
مع  الــفــّعــال  وتواصلهم  المستمر  تعاونهم  على 
ــوزارة لــن تــتــهــاون في  الــــوزارة، مــشــددًا على أن الــ
المخالفين  حيال  القانونية  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ 
الُمنظمة  والقوانين  األنظمة  يتجاوزون  الذين 
وحقوق  لسامة  والضامنة  التجارية  لأنشطة 
ــنــــاس، مـــنـــوهـــًا الــــى أهــمــيــة تــقــديــم الــشــكــاوى  الــ
والــبــاغــات بــشــأن أيــة أمـــور مخالفة ومــمــارســات 

غير قانونية، عبر قنوات إدارة التفتيش.

تزامنا مع حملة »نوفمرب العاملية«

البحرين الإ�شالمي )BisB( ينظم عددًا من المبادرات الت�ع�ية ال�شحية لم�ظفيه
ضـــــــمـــــــن نـــــــــطـــــــــاق جـــــــهـــــــوده 
ــى  ــ الـــــمـــــســـــتـــــمـــــرة الـــــــرامـــــــيـــــــة إلــ
الـــمـــســـؤولـــيـــة  فــــي  دوره  تــفــعــيــل 
المجتمعية، نظم بنك البحرين 
ــيـــع مـــوظـــفـــي  ــمـ ــي لـــجـ ــ ــ ــامـ ــ ــ اإلسـ
ــنـــك عــــــــددًا مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــبـ الـ
ــتـــوى  ــسـ ــة الــــــــى رفــــــــع مـ ــ ــادفــ ــ ــهــ ــ الــ
ــي  ــتــ ــا الــ ــايــ ــضــ ــقــ ــول الــ ــي حــ ــوعــ الــ
الــرجــال وطــرق  على صحة  تؤثر 
الـــوقـــايـــة مــنــهــا وعـــاجـــهـــا، حيث 
ــع حــمــلــة  ــــا مــ ــًن يـــأتـــي ذلـــــك تــــزامــ

»نوفمبر« العالمية السنوية. 

وتــــــم خــــــال شـــهـــر نــوفــمــبــر 
مــن  ســلــســلــة  ــة  ــافـ ــتـــضـ اسـ  2022
أبرزها  من  كان  حيث  المبادرات، 
مشاركة عدد من موظفي البنك 
ــي نـــــدوة افـــتـــراضـــيـــة بــالــتــعــاون  فـ
مــــع مــــركــــز بــــارنــــا لـــاســـتـــشـــارات 
الــطــبــيــة، قــدمــهــا الــدكــتــور رؤوف 
المسالك  استشاري  البرناشاوي 
الــبــولــيــة والــمــتــخــصــص فــي علم 
ــامــــت الــلــجــنــة  الــــذكــــورة. كــــمــــا قــ
الــبــنــك بنشر  ــي  فـ االجــتــمــاعــيــة 
مــلــصــق تــــوعــــوي عـــنـــد الــمــدخــل 

جانب  إلــى  البنك،  فــي  الرئيسي 
توزيع بعض المنشورات والهدايا 
والـــــــشـــــــارات الــــــزرقــــــاء الـــداعـــمـــة 
لــمــحــاربــي الـــســـرطـــان لــمــوظــفــي 

البنك.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــّرحــت 
ــان صـــالـــح رئـــيـــس تــنــفــيــذي  ــنــ أفــ
ــي بــنــك  ــ ــة فــ ــريــ ــشــ ــبــ لـــــلـــــمـــــوارد الــ
»إننا  قائلة:  اإلسامي  البحرين 
ــي  فــــي بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن اإلســـامـ
نـــولـــي صــحــة مــوظــفــيــنــا أهــمــيــة 
ونــدرك  أولوياتنا،  ضمن  قصوى 

حــجــم الــمــعــانــاة الـــتـــي يــمــر بها 
ــى الـــــســـــرطـــــان وذووهـــــــــــم،  ــ ــرضـ ــ مـ
ونحرص من منطلق مسؤوليتنا 
المساهمة  على  المجتمع  تجاه 
فـــي الـــتـــوعـــويـــة بــمــخــتــلــف أنــــواع 
منها  الوقاية  وسبل  السرطانات 
ــة الــنــفــســيــة لــلــمــريــض  ــاطــ واإلحــ
الصعبة.  المرحلة  هذه  لتخطي 
ونؤكد استمرارنا بتنظيم المزيد 
ــذه الـــمـــبـــادرات الــتــوعــويــة  مـــن هــ
حـــفـــاظـــًا عــلــى صــحــة مــوظــفــيــنــا 

ومجتمعنا«. } أفنان صالح.

وزيرة ال�شياحة: الظروف الدولية جعلت المنطقة اأكثر ا�شتقطابا لل�شياح

اإدارتها  مجل�س  اإلى  الع��شي  ت�شعيد  تقر  الغرفة 
فخرو عادل  عبداهلل  من  بدل  الثالثين  دورتها  في 

غــرفــة  إدارة  مــجــلــس  أقــــر 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــاعــ ــنــ تـــــجـــــارة وصــ
تــصــعــيــد الــعــضــو االحــتــيــاطــي 
إلــى  الـــعـــوضـــي  يــعــقــوب  األول 
الغرفة  إدارة  مجلس  عضوية 
فــــي دورتـــــهـــــا الـــثـــاثـــيـــن، بــعــد 
خــلــو مــقــعــد الــعــضــو األصــيــل 
الذي  فخرو  عــادل  بن  عبداهلل 
للصناعة  وزيــــرًا  تعيينه  جــرى 
التشكيل  بــمــوجــب  والـــتـــجـــارة 
بنص  عما  الجديد،  الـــوزاري 
الغرفة  قانون  )27( من  المادة 
اذا خـــا محل  فـــي حــــال  بــأنــه 
اإلدارة،  مــجــلــس  أعــضــاء  أحـــد 
ألي سبب، يحل محله المرشح 
الذي نال في آخر انتخاب أكثر 

العضو  ويكمل  المجلس،  أعضاء  بعد  األصـــوات 
الجديد المدة المتبقية لسلفه.

ومـــن جــانــبــه، هــنــأ رئــيــس الــغــرفــة سمير بن 
عبداهلل ناس يعقوب العوضي بمناسبة انضمامه 
الــتــوفــيــق  لـــه  مــتــمــنــيــًا  الـــغـــرفـــة،  إدارة  لــمــجــلــس 
والـــســـداد فـــي خــدمــة الـــشـــارع الــتــجــاري بجانب 
تعزيز  شأنه  من  ما  لكل  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
العمل الغرفي ودعم قطاع األعمال نحو تحقيق 
مشيرًا  الشامل،  بمفهومهما  واالستدامة  النماء 
إلى أن مجلس اإلدارة بدأ منذ الثاثاء بإجراءات 
تــنــصــيــب الــعــوضــي بــمــوجــب قـــانـــون الــغــرفــة في 
لممارسة  رسمي  بشكل  اإلدارة  مجلس  عضوية 

مهامه الموكلة إليه.
»الــغــرفــة«  إدارة  مجلس  بجهود  نــاس  وأشـــاد 

ــه ورؤيـــــــتـــــــه حــــول  ــ ــمـ ــ ــاحـ ــ وتـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ الـ
إلى  تحتاج  والتي  المقبلة، 
بــــذل الـــمـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
الغرفة  لــجــان  مــع  بالتعاون 
القطاعية من أجل التنسيق 
بين مختلف أطراف العملية 
ــا يـــضـــمـــن  ــ ــمـ ــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـ
واألهــداف  الخطط  تحقيق 
المعتمدة من قبل المجلس 
ــال في  ــمـ لــخــدمــة بــيــئــة األعـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلــــك 
تــحــقــيــقــًا لــمــبــادرات الــغــرفــة 
ــلــــدورة الــــــــ30، مـــنـــوهـــًا بــأن  لــ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــراهـــنـــة تــســتــهــدف تــنــويــع 
مواجهة  في  بإيجابية  للمساهمة  العمل  خطط 
أبرز التحديات التي تواجه الشارع التجاري مما 

يعزز األهداف المنشودة لدعم االقتصاد.
الراهنة تتطلب  وذكر ناس أن هذه المرحلة 
ــزيـــدا مـــن الــتــنــســيــق والــعــمــل الــمــشــتــرك بين  مـ
بالقطاعات  العام والخاص للنهوض  القطاعين 
إلى  داعــيــًا  والصناعية،  واالستثمارية  التجارية 
الخطط  إليه  تصبو  ما  لتنفيذ  الجهود  توحيد 
لتحقيق  المعززة  االقتصادية  واالستراتيجيات 
 ،2030 االقــتــصــاديــة  البحرين  رؤيـــة  مستهدفات 
منوهًا بأن هناك ملفات اقتصادية مهمة تحتاج 
إلى التناغم والتواصل بين الجميع للوصل إلى 
القطاعات  وتنمية  دعــم  في  المنشودة  األهــداف 

االقتصادية بمملكة البحرين.

} يعقوب العوضي. 

ــدت فــاطــمــة بــنــت جــعــفــر الــصــيــرفــي  أكــ
وزيرة السياحة أن منطقة الشرق األوسط 
تمثل  أصبحت  تــحــديــدًا  العربي  والخليج 
الــدولــيــة،  للسياحة  وجـــاذبـــة  الفــتــة  وجــهــة 
دول  بها  تقوم  التي  الجهود  بفضل  وذلــك 
الــمــنــطــقــة لــتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل وعـــدم 
االعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط كــمــصــدر رئــيــســي، 

والتي أثمرت عوائد فاقت التوقعات.
ــة وزيـــــــرة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال مـ
ضمن  عقدت  حــواريــة  جلسة  في  السياحة 
للسياحة  العالمي  المجلس  قمة  فعاليات 
العربية  المملكة  التي تستضيفها  والسفر 
نوفمبر   28 مـــن  الــفــتــرة  الــســعــوديــة خـــال 
الــمــلــك  مــركــز  فـــي  ديــســمــبــر 2022،   1 إلــــى 
بالعاصمة  للمؤتمرات  الدولي  عبدالعزيز 
ــار »الـــســـفـــر مــــن أجـــل  ــعـ الــــريــــاض تـــحـــت شـ
مستقبل أفضل«، حيث نّوهت إلى أن هناك 
عــوامــل متعددة كــان لها األثـــر فــي إحــداث 
السياحة،  مــن  المتوقعة  بــالــعــوائــد  تغيير 
مــن أبــرزهــا الــظــروف الــدولــيــة التي جعلت 
للسياح،  اســتــقــطــابــًا  األكــثــر  هــي  المنطقة 

فضًا عن توفير برامج وفعاليات متنوعة، 
ثم الترويج الدولي لهذه البرامج.

وأشـــــارت إلـــى الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
التعامل  طريقة  وتتفاوت  السياحة  قطاع 
معها من مكان إلى آخر ومن سياسة دولة 
البحرين  مملكة  أن  مضيفة  ــرى،  أخــ إلـــى 
ــاوز تــــداعــــيــــات جــائــحــة  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ نـــجـــحـــت فـ

ــيــــد-19( مـــن خــال  ــوفــ ــيـــروس كــــورونــــا )كــ فـ
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي الــتــي وضعت 
ركائزها،  أهم  السياحة ضمن إحدى  قطاع 
البحرين  لمملكة  الدولية  السمعة  وعــززت 
للعيش  أمــاكــن   8 أفــضــل  ضمن  باعتبارها 
والعمل وفًقا الستطاع HSBC الصادر في 

العام الماضي.

أهمية  إلــى  السياحة  وزيــرة  لفتت  كما 
الــتــاريــخ اإلنــســانــي والــحــضــارة كــأحــد أهــم 
ــل الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــــي الـــعـــالـــم،  ــوامــ عــ
تاريخ  البحرين  مملكة  في  »لدينا  وقالت: 
عريق يستحق أن نبرزه كأحد ركائز الترويج 
الـــســـيـــاحـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وهــــذا 
شعوب  مــع  وثيقًا  ارتــبــاطــًا  يرتبط  التاريخ 
تاريخها  فــي  تتشابه  التي  المنطقة  ودول 
التنسيق  أهمية  يؤكد  ما  وهــو  وحضارتها، 
من  االستفادة  لتعظيم  المشترك  والعمل 

القطاع«.
الـــذي تلعبه االســتــدامــة  الــــدور  وحـــول 
في نمو القطاع أكدت الوزيرة أهمية توفير 
أحد  باعتبارها  المتطورة  التحتية  البنية 
عــوامــل اســتــدامــة نمو الــقــطــاع، الفــتــة إلى 
أهمية تطوير مناهج التعليم المتخصصة 
فــي الــســيــاحــة والــضــيــافــة، واالســتــثــمــار في 
القطاع  وإســـهـــام  والــتــكــنــولــوجــيــا،  االبــتــكــار 
للشباب،  عمل  فــرص  توفير  فــي  السياحي 
في  للمشاركة  الفرصة  األعمال  رواد  ومنح 

تطوير صناعة السياحة. 
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رئي�س مجل�س اإدارة األبا يتراأ�س وفد ال�شركة في م�ؤتمر عربال 2022

يقدم  مطعما  ت�شبط  والتجـارة  ال�شنـاعة  وزارة 
�شكني مجمع  في  الكح�لية  والم�شروبات  الأطعمة 

على هام�ض م�ساركتها يف قمة املجل�ض العاملي لل�سياحة يف الريا�ض

ــر  ــ ــع وزي ــ ــع م ــم ــت ــج وزيـــــــرة الــ�ــشــيــاحــة ت
ــعــ�ديــة ــ�ــش ــي ال ــط فـ ــي ــط ــخ ــت القــتــ�ــشــاد وال

تزامنا مع يوم املراأة البحرينية..
The Global Economics البركة الإ�شالمي« يف�ز بجائزة اأف�شل بنك في مجال تمكين المراأة من«

ــرأس الـــشـــيـــخ دعــــيــــج بــن  ــ ــتـ ــ يـ
آل خــلــيــفــة،  ــيــــج  دعــ بــــن  ــلـــمـــان  سـ
رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 
الــبــحــريــن )ألــــبــــا(، وفــــد الــشــركــة 
الـــمـــشـــارك فـــي الــنــســخــة الــرابــعــة 
والعشرين من المؤتمر والمعرض 
ــيـــوم  ــنـ ــي الـــــــدولـــــــي لـــألـــمـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
شركة  تستضيفه  والذي  )عربال( 
مصر لألمنيوم )إيجيبتالوم( في 
وحــتــى 1  نوفمبر   29 مــن  الــفــتــرة 
ريتز  النيل  بفندق   2022 ديسمبر 

كارلتون في القاهرة – مصر. 
الرئيس  من  كا  الوفد  يضم 
الرئيس  البقالي،  علي  التنفيذي 
التنفيذي للعمليات اإلنتاجية د. 
عبداهلل حبيب، الرئيس التنفيذي 
لــلــتــســويــق خـــالـــد عــبــدالــلــطــيــف، 
اإلداريــة  للشؤون  اإلداري  المدير 
اإلمــداد  أول  مدير  الشيبة،  حمد 
والتخطيط االستراتيجي محمد 
لمنطقة  المبيعات  مدير  خــالــد، 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
فاطمة المهري، إلى جانب مدير 
العاقات العامة عبداهلل سيادي. 
وفي تعليقه على مشاركة ألبا 

في المؤتمر، صرح رئيس مجلس 
إدارة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان 
بن دعيج آل خليفة قائًا: »أصبح 
اسم مؤتمر عربال عنواًنا للتعاون 
والــعــاقــات الــوثــيــقــة الــتــي تربط 
بين مصاهر األلمنيوم األولى في 
بكوننا  فخورون  ونحن  المنطقة، 
الممتد  المؤتمر  تاريخ  جزًءا من 

إلى أكثر من 3 عقود«.  
ــة الـــفـــخـــر  ــ ــايــ ــ وإنـــــــنـــــــا فـــــــي غــ
ــا حـــقـــقـــنـــاه مــن  ــمــ واالعــــــــتــــــــزاز بــ
إنـــــجـــــازات عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
التي  الــعــديــدة  الــشــراكــات  بفضل 
ــال،  ــربــ ــســـت تـــحـــت مـــظـــلـــة عــ ــأسـ تـ

الــتــعــاون  مــن  مــزيــد  إلـــى  ونتطلع 
ــل الـــتـــخـــطـــيـــط لـــمـــشـــروع  ــ ــي ظـ ــ فـ
خـــط الــصــهــر الـــســـابـــع لــلــتــوســعــة 

المرتقب«.
البقالي  أضــاف  جانبه،  ومن 
قـــائـــًا: »يــعــد مــؤتــمــر عــربــال من 
األلمنيوم  صناعة  فعاليات  أهــم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، حــيــث 
الــتــحــديــات  عــلــى  الــضــوء  يسلط 
والـــــفـــــرص الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
ــتـــصـــادي  ــر فــــي الــــوضــــع االقـ ــؤثـ تـ
ســعــداء  ونــحــن  للمنطقة.  الــعــام 
ــي الـــمـــؤتـــمـــر لــمــا  بــمــشــاركــتــنــا فــ
يــتــيــحــه مـــن فــرصــة الســتــعــراض 

أهم قصص النجاح في ألبا على 
ــعـــدة واالســتــفــادة  مــخــتــلــف األصـ
مـــن خـــبـــرات الــمــصــاهــر األخــــرى 
ــا الــــمــــشــــتــــرك نــحــو  ــنـ ــيـ ــعـ فــــــي سـ
ومسؤول  مستدام  إنتاج  تحقيق 

لألمنيوم«. 
وقـــــــــــــد شــــــــــــــــارك الــــــرئــــــيــــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي عـــلـــي الـــبـــقـــالـــي فــي 
حلقة النقاش التنفيذية بعنوان 
التحديات   – العربية  »المصاهر 
المستقبلية«،  والفرص  الحالية 
والـــتـــي ضــمــت كــبــار الــمــســؤولــيــن 
ــدول  ــ الــتــنــفــيــذيــيــن بــمــصــاهــر الـ
ــارك الــرئــيــس  ــ الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا شــ

اإلنتاجية  للعمليات  التنفيذي 
د. عبداهلل حبيب في حلقة نقاش 
بعنوان »األلمنيوم عامل مساعد 
نحو  التحول  مسيرة  في  رئيسي 
االقــتــصــاد الــمــســتــدام والــتــعــافــي 
ــن عـــقـــدتـــا  ــيــ ــتــ ــلــ األخــــــــضــــــــر«، والــ
في   .2022 نــوفــمــبــر   30 بــتــاريــخ 
التنفيذي  الرئيس  يشارك  حين 
في  عبداللطيف  خالد  للتسويق 
»منتجات  بــعــنــوان  نــقــاش  حلقة 
الــســبــيــل   – ــافـــة  الـــمـــضـ الـــقـــيـــمـــة 
لــتــحــقــيــق هـــامـــش ربـــــح أفـــضـــل« 

بتاريخ 1 ديسمبر 2022.
الكويت  في  انطاقته  ومنذ 
اكتسب مؤتمر عربال  عام 1983، 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــمــســتــوى 
ــار  ــبـ ــث يـــجـــمـــع كـ ــيــ الـــــــدولـــــــي، حــ
الشخصيات القيادية في صناعة 
لمناقشة  العالم  حول  األلمنيوم 
أبرز القضايا المعاصرة بالنسبة 
ــاع األلـــمـــنـــيـــوم وبــحــث  ــى قــــطــ ــ إلــ
الفرص االستثمارية العديدة في 
المؤتمر  هــذا  ويعقد  المنطقة. 
بـــالـــتـــنـــاوب بـــيـــن مـــصـــاهـــر إنـــتـــاج 

األلمنيوم األولى في المنطقة.

اإلسامي  البركة  بنك  يرفع 
والتبريكات  التهنئة  آيــات  أسمى 
إلى مقام صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــاد الــمــعــظــم، وإلـــــى صــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ــى صــاحــبــة  ــ مــجــلــس الــــــــوزراء، وإلـ
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
المجلس  رئــيــس  المعظم  الــبــاد 
األعلى للمرأة، وإلى جميع نساء 
يــوم  بمناسبة  الــبــحــريــن،  مملكة 
يصادف  الــذي  البحرينية  الــمــرأة 
كل  مــن  ديسمبر  شــهــر  مــن  األول 
البحرينية  لــلــمــرأة  متمنًيا  عـــام، 
شتى  فــي  والــنــجــاح  التوفيق  دوام 
المجاالت، وبهذه المناسبة يعلن 
البنك عن تتوجيه بجائزة أفضل 
ــي مــجــال  ــي الـــبـــحـــريـــن فــ بـــنـــك فــ
ــام 2022 مــن  ــ ــعـ ــ ــرأة لـ ــ ــمـ ــ تــمــكــيــن الـ
 Global Business ــة ــســ ــؤســ مــ قــبــل 

نتيجة  ذلــك  ويــأتــي   .Economics
للجهود المبذولة من قبل البنك 
لــتــعــزيــز الـــعـــدل بــيــن الــجــنــســيــن 
في  البحرينية  بالمرأة  والنهوض 
األقسام مع اإلسهام في  مختلف 
رفــــع مــســتــوى نــمــوهــا الــوظــيــفــي 
وتشجيع مشاركتها في دفع عجلة 

التنمية.

العقاب  وعــبــر حــمــد عــبــداهلل 
ــيــــذي لــلــبــنــك  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــن اعــــــتــــــزازه بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــ عـ
هـــذه الــجــائــزة قـــائـــًا: »إن الــمــرأة 
دورها الريادي  أثبتت  البحرينية 
وعطائها  الــوطــنــيــة  التنمية  فــي 
الـــامـــحـــدود فـــي خـــدمـــة الــوطــن 
الســيــمــا فـــي مـــجـــال الــمــصــرفــيــة 

اإلســــامــــيــــة، وإنـــــــه لـــمـــن دواعـــــي 
نــــرى  أن  واالمـــــتـــــنـــــان  ـــزاز  ــ ــتــ ــ ــ االعـ
جــهــودنــا قـــد أثـــمـــرت الـــفـــوز بــهــذه 
المملكة.  مستوى  على  الــجــائــزة 
أن  يسرني  فإنه  ذلــك  عــاوة على 
داخلية  لجنة  تأسيس  عــن  أعلن 
لتمكين المرأة في البنك، لضمان 
استمرارية دعم المرأة البحرينية 
تمّكن  بيئة عمل  من خــال خلق 
ــرأة مـــن مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــا  ــمــ الــ
لــرؤيــة  تحقيًقا  بــنــجــاح  المهنية 

البحرين االقتصادية 2030«.
ــلـــوي  ــعـ وأعــــــربــــــت فــــاطــــمــــة الـ
المصرفية  الخدمات  رئيس قسم 
ــيــــس لــجــنــة تــمــكــيــن  لــــأفــــراد ورئــ
في  »نحن  قــائــلــًة:  بالبنك  الــمــرأة 
ــي نــؤمــن  ــ ــــامـ بـــنـــك الـــبـــركـــة اإلسـ
بــأهــمــيــة تــوفــيــر فــــرص مــتــكــافــئــة 
واالرتــقــاء  للتطور  كــوادرنــا  لكافة 
مع  يتناسب  مــا  البنك  فــي سلك 
كما  تــمــيــيــز،  أي  دون  كـــفـــاءاتـــهـــم 
تــكــلــلــت هــــذه الــمــمــارســات بــإبــراز 

الــعــامــات  الــمــوظــفــات  نخبة مــن 
كــافــة  وعــلــى  اإلدارات  جــمــيــع  فـــي 
المستويات، وصار عطاؤهن مثااًل 

يحتذى به لدى الجميع«.
ــتــــكــــريــــم مــن  ــذا الــ ــ ــ ويـــــأتـــــي هـ
 Global Business ــة ــســ ــؤســ مــ قــبــل 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة   Economics
المالية  الشؤون  الُمتخصصة في 
وتــتــخــذ مـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
مـــقـــًرا لــهــا. وتـــقـــدم الــمــجــلــة آراء 
مــفــّصــلــة ومــســتــقــلــة لــلــصــنــاعــات 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة وعــلــى  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
ــي. وتــــرّكــــز الــمــجــلــة  ــومــ أســــــاس يــ
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى إبــــراز جهود 
المؤسسات المالية واالستثمارية 
فـــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــخــاص 
ــيــــُث تــخــصــص  ــالــــم، حــ ــعــ حـــــول الــ
الجوائز  من  المؤسسة مجموعة 
ــــود ومـــســـاعـــي  ـــهـ ـــتـــــوج جــ ــــتـــــي تــ الـ
وإنـــجـــازات الــشــركــات الــتــي تعمل 
ــــن هـــــــــذه الـــــقـــــطـــــاعـــــات مـــن  ــمـ ــ ضـ

مختلف أنحاء العالم.

} فاطمة العلوي.

أكـــدت فــاطــمــة بــنــت جعفر الــصــيــرفــي وزيـــرة 
الــســيــاحــة عــمــق الــعــاقــات األخـــويـــة الــتــاريــخــيــة 
الـــراســـخـــة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
منوهة  الشقيقة،  السعودية  العربية  والمملكة 
بما تشهده هذه العاقات من تطور ونمو مستمر 
ــة واهــتــمــام  ــايــ ــدة بـــدعـــم ورعــ ــعــ عــلــى كـــافـــة األصــ
مــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
وأخيه  المعظم  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بن  ســلــمــان  الــمــلــك  الشريفين  الــحــرمــيــن  خـــادم 
عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود مــلــك الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية الشقيقة.
الذي  الحرص  إلــى  السياحة  وزيــرة  وأشــارت 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  يوليه صاحب 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الملكي األمير محمد بن  السمو  وأخوه صاحب 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بالمملكة  ــوزراء  ــ الــ مــجــلــس 
الشقيقة لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين 

مختلف  وعــلــى  الــمــجــاالت  جميع  فــي  الشقيين 
األصعدة، وبما يسهم في تعزيز مسارات التعاون 
الــثــنــائــي ويــحــقــق الــتــطــلــعــات الــمــشــتــركــة ويــعــزز 
الشراكة المميزة بينهما وينعكس أثره على نماء 

وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
ــاع عـــقـــدتـــه وزيـــــرة  ــمـ ــتـ جـــــاء ذلـــــك خـــــال اجـ
وزيــر  فــاضــل اإلبــراهــيــم  بــن  السياحة مــع فيصل 
االقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــســعــودي عــلــى هامش 
للسياحة  العالمي  المجلس  قمة  في  مشاركتها 
والسفر المنعقدة حاليا في العاصمة السعودية 
ــرة الــســيــاحــة حــرص  ــ الـــريـــاض، حــيــث أكــــدت وزيـ
مملكة البحرين على مواصلة الجهود التكاملية 
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 
الــشــقــيــقــة فـــي قــطــاع الــســيــاحــة، بــمــا يــســهــم في 
رفع مساهمة هذا القطاع في االقتصاد الوطني 
لكلتا المملكتين، وخلق مزيد من فرص العمل 
في  الوطنية  التنمية  مسارات  وتسريع  النوعية، 

البلدين الشقيقين.

بـــــوزارة  الــتــفــتــيــش  إدارة  اهـــتـــمـــام  إطـــــار  فـــي 
يتم  التي  الشكاوى  بمتابعة  والتجارة  الصناعة 
لـــلـــوزارة، فقد  الــمــتــاحــة  الــقــنــوات  عــبــر  تقديمها 
واردة  شــكــوى  مـــن  الــتــحــقــق  فـــي  اإلدارة  بـــاشـــرت 
حول مطعم يقدم خدماته للعماء في منطقة 

الجفير من دون ترخيص.
وفي هذا السياق صّرح عبدالعزيز األشراف 
ــأن إدارة  الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــرقــابــة والـــمـــوارد بـ
الــتــفــتــيــش تــلــقــت شــكــوى مـــن أحـــد الــمــواطــنــيــن 
ــرام عـــن طــريــق حــســاب الـــواتـــســـاب الــرســمــي  ــكـ الـ
يــقــدم  مــفــادهــا وجــــود مــطــعــم  الــتــفــتــيــش  إلدارة 
األطــعــمــة والـــمـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة فـــي إحـــدى 
الفلل بالمجمعات السكنية في منطقة الجفير، 
وتم مباشرة الشكوى والتحقق منها عبر الزيارة 
صحة  للمفتشين  تبين  وقد  للموقع،  الميدانية 

الشكوى. 
أن نتائج التحري والزيارة  وأوضح األشراف 
ــام بـــعـــض األجــــانــــب مــن  ــيـ الـــمـــيـــدانـــيـــة أثـــبـــتـــت قـ
متكامل  مــكــان  بتهيئة  المجمع  فــي  القاطنين 
ــمـــشـــروبـــات  ــة وتـــقـــديـــم الـ ــمــ ــعــ ــمـــشـــاوي واألطــ ــلـ لـ
المختصين  مع  التنسيق  تم  وبذلك  الكحولية، 
بــمــديــريــة شـــرطـــة مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بـــــوزارة 
والمعارض،  للسياحة  البحرين  وهيئة  الداخلية 
ــروا لــلــمــوقــع، وتــــم الــتــحــفــظ على  ــن حـــضـ ــذيـ الـ
استكمال  وجــار  المخالف،  والمقر  المضبوطات 
ــة بحسب  اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــازمـ

اختصاص كل جهة.
الجزيل  الــشــكــر  بتوجيه  األشــــراف  واخــتــتــم 

ــوزارة الــداخــلــيــة وهــيــئــة الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة  ــ ــ لـ
والـــــمـــــعـــــارض عـــلـــى تـــعـــاونـــهـــم وســـــرعـــــة اتـــخـــاذ 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  ولــجــمــيــع  اإلجـــــــراءات، 
مع  الــفــّعــال  وتواصلهم  المستمر  تعاونهم  على 
ــوزارة لــن تــتــهــاون في  الــــوزارة، مــشــددًا على أن الــ
المخالفين  حيال  القانونية  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ 
الُمنظمة  والقوانين  األنظمة  يتجاوزون  الذين 
وحقوق  لسامة  والضامنة  التجارية  لأنشطة 
ــنــــاس، مـــنـــوهـــًا الــــى أهــمــيــة تــقــديــم الــشــكــاوى  الــ
والــبــاغــات بــشــأن أيــة أمـــور مخالفة ومــمــارســات 

غير قانونية، عبر قنوات إدارة التفتيش.

تزامنا مع حملة »نوفمرب العاملية«

البحرين الإ�شالمي )BisB( ينظم عددًا من المبادرات الت�ع�ية ال�شحية لم�ظفيه
ضـــــــمـــــــن نـــــــــطـــــــــاق جـــــــهـــــــوده 
ــى  ــ الـــــمـــــســـــتـــــمـــــرة الـــــــرامـــــــيـــــــة إلــ
الـــمـــســـؤولـــيـــة  فــــي  دوره  تــفــعــيــل 
المجتمعية، نظم بنك البحرين 
ــيـــع مـــوظـــفـــي  ــمـ ــي لـــجـ ــ ــ ــامـ ــ ــ اإلسـ
ــنـــك عــــــــددًا مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــبـ الـ
ــتـــوى  ــسـ ــة الــــــــى رفــــــــع مـ ــ ــادفــ ــ ــهــ ــ الــ
ــي  ــتــ ــا الــ ــايــ ــضــ ــقــ ــول الــ ــي حــ ــوعــ الــ
الــرجــال وطــرق  على صحة  تؤثر 
الـــوقـــايـــة مــنــهــا وعـــاجـــهـــا، حيث 
ــع حــمــلــة  ــــا مــ ــًن يـــأتـــي ذلـــــك تــــزامــ

»نوفمبر« العالمية السنوية. 

وتــــــم خــــــال شـــهـــر نــوفــمــبــر 
مــن  ســلــســلــة  ــة  ــافـ ــتـــضـ اسـ  2022
أبرزها  من  كان  حيث  المبادرات، 
مشاركة عدد من موظفي البنك 
ــي نـــــدوة افـــتـــراضـــيـــة بــالــتــعــاون  فـ
مــــع مــــركــــز بــــارنــــا لـــاســـتـــشـــارات 
الــطــبــيــة، قــدمــهــا الــدكــتــور رؤوف 
المسالك  استشاري  البرناشاوي 
الــبــولــيــة والــمــتــخــصــص فــي علم 
ــامــــت الــلــجــنــة  الــــذكــــورة. كــــمــــا قــ
الــبــنــك بنشر  ــي  فـ االجــتــمــاعــيــة 
مــلــصــق تــــوعــــوي عـــنـــد الــمــدخــل 

جانب  إلــى  البنك،  فــي  الرئيسي 
توزيع بعض المنشورات والهدايا 
والـــــــشـــــــارات الــــــزرقــــــاء الـــداعـــمـــة 
لــمــحــاربــي الـــســـرطـــان لــمــوظــفــي 

البنك.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــّرحــت 
ــان صـــالـــح رئـــيـــس تــنــفــيــذي  ــنــ أفــ
ــي بــنــك  ــ ــة فــ ــريــ ــشــ ــبــ لـــــلـــــمـــــوارد الــ
»إننا  قائلة:  اإلسامي  البحرين 
ــي  فــــي بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن اإلســـامـ
نـــولـــي صــحــة مــوظــفــيــنــا أهــمــيــة 
ونــدرك  أولوياتنا،  ضمن  قصوى 

حــجــم الــمــعــانــاة الـــتـــي يــمــر بها 
ــى الـــــســـــرطـــــان وذووهـــــــــــم،  ــ ــرضـ ــ مـ
ونحرص من منطلق مسؤوليتنا 
المساهمة  على  المجتمع  تجاه 
فـــي الـــتـــوعـــويـــة بــمــخــتــلــف أنــــواع 
منها  الوقاية  وسبل  السرطانات 
ــة الــنــفــســيــة لــلــمــريــض  ــاطــ واإلحــ
الصعبة.  المرحلة  هذه  لتخطي 
ونؤكد استمرارنا بتنظيم المزيد 
ــذه الـــمـــبـــادرات الــتــوعــويــة  مـــن هــ
حـــفـــاظـــًا عــلــى صــحــة مــوظــفــيــنــا 

ومجتمعنا«. } أفنان صالح.

وزيرة ال�شياحة: الظروف الدولية جعلت المنطقة اأكثر ا�شتقطابا لل�شياح

اإدارتها  مجل�س  اإلى  الع��شي  ت�شعيد  تقر  الغرفة 
فخرو عادل  عبداهلل  من  بدل  الثالثين  دورتها  في 

غــرفــة  إدارة  مــجــلــس  أقــــر 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــاعــ ــنــ تـــــجـــــارة وصــ
تــصــعــيــد الــعــضــو االحــتــيــاطــي 
إلــى  الـــعـــوضـــي  يــعــقــوب  األول 
الغرفة  إدارة  مجلس  عضوية 
فــــي دورتـــــهـــــا الـــثـــاثـــيـــن، بــعــد 
خــلــو مــقــعــد الــعــضــو األصــيــل 
الذي  فخرو  عــادل  بن  عبداهلل 
للصناعة  وزيــــرًا  تعيينه  جــرى 
التشكيل  بــمــوجــب  والـــتـــجـــارة 
بنص  عما  الجديد،  الـــوزاري 
الغرفة  قانون  )27( من  المادة 
اذا خـــا محل  فـــي حــــال  بــأنــه 
اإلدارة،  مــجــلــس  أعــضــاء  أحـــد 
ألي سبب، يحل محله المرشح 
الذي نال في آخر انتخاب أكثر 

العضو  ويكمل  المجلس،  أعضاء  بعد  األصـــوات 
الجديد المدة المتبقية لسلفه.

ومـــن جــانــبــه، هــنــأ رئــيــس الــغــرفــة سمير بن 
عبداهلل ناس يعقوب العوضي بمناسبة انضمامه 
الــتــوفــيــق  لـــه  مــتــمــنــيــًا  الـــغـــرفـــة،  إدارة  لــمــجــلــس 
والـــســـداد فـــي خــدمــة الـــشـــارع الــتــجــاري بجانب 
تعزيز  شأنه  من  ما  لكل  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
العمل الغرفي ودعم قطاع األعمال نحو تحقيق 
مشيرًا  الشامل،  بمفهومهما  واالستدامة  النماء 
إلى أن مجلس اإلدارة بدأ منذ الثاثاء بإجراءات 
تــنــصــيــب الــعــوضــي بــمــوجــب قـــانـــون الــغــرفــة في 
لممارسة  رسمي  بشكل  اإلدارة  مجلس  عضوية 

مهامه الموكلة إليه.
»الــغــرفــة«  إدارة  مجلس  بجهود  نــاس  وأشـــاد 

ــه ورؤيـــــــتـــــــه حــــول  ــ ــمـ ــ ــاحـ ــ وتـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ الـ
إلى  تحتاج  والتي  المقبلة، 
بــــذل الـــمـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
الغرفة  لــجــان  مــع  بالتعاون 
القطاعية من أجل التنسيق 
بين مختلف أطراف العملية 
ــا يـــضـــمـــن  ــ ــمـ ــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـ
واألهــداف  الخطط  تحقيق 
المعتمدة من قبل المجلس 
ــال في  ــمـ لــخــدمــة بــيــئــة األعـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلــــك 
تــحــقــيــقــًا لــمــبــادرات الــغــرفــة 
ــلــــدورة الــــــــ30، مـــنـــوهـــًا بــأن  لــ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــراهـــنـــة تــســتــهــدف تــنــويــع 
مواجهة  في  بإيجابية  للمساهمة  العمل  خطط 
أبرز التحديات التي تواجه الشارع التجاري مما 

يعزز األهداف المنشودة لدعم االقتصاد.
الراهنة تتطلب  وذكر ناس أن هذه المرحلة 
ــزيـــدا مـــن الــتــنــســيــق والــعــمــل الــمــشــتــرك بين  مـ
بالقطاعات  العام والخاص للنهوض  القطاعين 
إلى  داعــيــًا  والصناعية،  واالستثمارية  التجارية 
الخطط  إليه  تصبو  ما  لتنفيذ  الجهود  توحيد 
لتحقيق  المعززة  االقتصادية  واالستراتيجيات 
 ،2030 االقــتــصــاديــة  البحرين  رؤيـــة  مستهدفات 
منوهًا بأن هناك ملفات اقتصادية مهمة تحتاج 
إلى التناغم والتواصل بين الجميع للوصل إلى 
القطاعات  وتنمية  دعــم  في  المنشودة  األهــداف 

االقتصادية بمملكة البحرين.

} يعقوب العوضي. 
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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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لدى رعاية �صموها افتتاح ن�صب »اأثر« والإعالن عن الفائزين بجوائز ومبادرات »الأعلى للمراأة«.. قرينة العاهل املعظم:

يوم املراأة البحرينية َحَمَل ب�صائر اخلري والإجنازات التي اأ�صعدت جميع اأهل البحرين

بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  لت  تف�سّ

اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد املعظم رئي�سة املجل�س 

الأعلى للمراأة حفظها اهلل ف�سملت برعايتها الكرمية م�ساء 

»اأثر«  البحرينية  املراأة  افتتاح ن�سب  الأربعاء حفل  اليوم 

يف اإطار احتفالت البالد بيوم املراأة البحرينية، حيث جرى 

خالل الحتفال ت�سليم عدد من جوائز ومبادرات املجل�س. 

البالد  امللكي قرينة عاهل  ال�سمو  هذا، واألقت �ساحبة 

املعظم رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة كلمة كرمية يف بداية 

الحتفال تقدمت خاللها باأخل�س التهاين حل�سرة �ساحب 

بقدوم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد  عاهل  اجلاللة 

هذا  يحل  الذي  البحرينية،  املراأة  ليوم  ال�سنوية  الذكرى 

اأ�سعدت  التي  املباركة  والإجنازات  اخلري  بب�سائر  العام، 

جميع اأهل البحرين، والتي �سجلت املراأة من خاللها موقًعا 

املنا�سب  اأعلى  يف  لفًتا  وح�سوًرا،  باهًرا  واأداًء  متقدًما 

القيادية. 

للمراأة  م�ستغرب  غري  اأمر  »هذا  �سموها:  وقالت   

اأنبل املواقف الوطنية  التي �سهدنا ون�سهد لها  البحرينية 

من خالل  �سواء  احلا�سر،  يومنا  التاريخ وحتى  مر  على 

كل  من  وطنها  خدمة  يف  اأو  اأ�سرتها،  رعاية  يف  دورها 

موقع من مواقع العمل، اأو من خالل م�ساهماتها التطوعية 

النبيلة لتلبية احتياجات جمتمعها«.

وتابعت �سموها: »اإن تواجدنا معكم اليوم لفتتاح هذا 

ال�سرح الذي ن�سجله با�سم املراأة البحرينية، لهو اجتماع 

مبارك بح�سوركم، واإننا على ثقة باأن لكل فرد منكم عطاوؤه 

ويعمل  وم�سوؤولياته،  عمله  نطاق  يف  واملتميز  اخلا�س 

مل�ستقبل  الأف�سل  وتقدمي  اجلهد  من  املزيد  لبذل  جاهدا 

نتوجه  طيبة،  لفر�سة  »اأنها  م�سيفة  الواعدة«،  اأجيالنا 

املوؤ�س�سات  لكافة  العميق  والمتنان  ال�سكر  بخال�س  فيها 

الأعلى  املجل�س  اأعمال  دعم  على  احلري�سة  وال�سخ�سيات 

للمراأة، الذي نعتز مب�ساهماتهم واهتماماتهم، وي�سعدنا اأن 

نرى اأثر ذلك على حياة املراأة البحرينية يف جميع مراحل 

عطائها«.

الفائزين  والتربيكات جلميع  التهاين  �سموها  ونقلت 

باأن  جتاربهم  خال�سة  تو�سح  والتي  الحتفال،  هذا  يف 

املن�سود،  الهدف  لبلوغ  ال�سبيل  هو  بر�سالتهم  التزامهم 

�سادقة.  وعزمية  بخطوة  دائما  يبداأ  التفوق  طريق  واأن 

داعية املوىل القدير اأن يدمي عليهم النجاح لكل ما ي�سعون 

له من خري ونفع.

للمراأة،  املتحدة  الأمم  لهيئة  �سموها  توجهت  كما 

جلهود  وم�ساندتهم  اهتمامهم  على  الكبري  بتقديرها 

على  حر�س  موؤكدة  املراأة،  تقدم  جمال  يف  البحرين 

موا�سلة التعاون لتحقيق الأهداف امل�سرتكة خلدمة املراأة 

يف كل مكان. 

ويف ختام كلمة �سموها، باركت ال�سعي احلثيث لكل 

قبل خم�س  بداأ  الذي  امل�سروع  هذا  تنفيذ  اجتهد على  من 

باأيادي  وطني  �سرح  اإىل  اليوم  كفكرة، وحتول  �سنوات 

متمنية  العزيزات،  الوطن  ن�ساء  تكرميا جلهود  �سبابية، 

للجميع دوام التوفيق. 

د. بحوث: املراأة �صهدت قفزات نوعية 

منذ تويل جاللة امللك مقاليد احلكم يف البالد 

وكيلة  بحوث  �سيما  الدكتورة  اأعربت  جانبها،  من 

الأمني العام لالأمم املتحدة، واملديرة التنفيذية لهيئة الأمم 

الدولية جلائزة  التحكيم  ورئي�سة جلنة  للمراأة،  املتحدة 

لتمكني  العاملية  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

املراأة عن �سعادتها بالوقوف على اأر�س مملكة البحرين 

املزدهرة مقدمة �سكرها وتقديرها ل�ساحب اجلاللة امللك 

املعظم  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه لكل ما حتقق للمراأة البحرينية من تقدم 

العهد يف  منذ تويل جاللته  باأنه  واأكدت بحوث  ورفعة، 

نوعية  قفزات  اململكة  هذه  املراأة يف  �سهدت  عام 1999 

واأ�سبح ق�سة جناحها اليوم م�سدر اإلهام لكثري من دول 

املنطقة كما قدمت ال�سكر ل�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 

�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين 

املعظم حفظها اهلل التي تابعت هذا امللف الهام ووقفت على 

كل تفا�سيله لت�سل اليوم ملا نراه من تقدم وجناح.

بني  واملتنامية  الوطيدة  بال�سراكة  بحوث  ونوهت   

ووكالتها  واأجهزتها  املتحدة  والأمم  البحرين  مملكة 

من  للمراأة،  املتحدة  الأمم  هيئة  �سيما  ل  املتخ�س�سة، 

الر�سيدة  القيادة  ر�سمتها  التي  والروؤى  النهج  منطلق 

اإىل  م�سرية  للمراأة ومتكينها.  والداعمة  البحرين  مبملكة 

بارًزا  و�سريًكا  قوًيا  ن�سرًيا  كانت  طاملا  ل  البحرين  اأن 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  نحو  التقدم  اإحراز  يف 

ول  العاملية،  للتنمية  و�ساملة  طموحة  كاأجندة   2030

يعد  الذي  املراأة،  بتمكني  املعني  اخلام�س  الهدف  �سيما 

اأ�سكال  كافة  على  للق�ساء  مهم  ورافد  دولية  اأولوية 

التمييز.

الكبري  بالإقبال  بحوث  اأ�سادت  مت�سل،  �سياق  ويف 

العاملية  اجلائزة  من  الثانية  الن�سخة  به  حظيت  الذي 

بلغت  امل�ساركة  زيادة  ن�سبة  واأن  خا�سة  املراأة،  لتمكني 

الأوىل، مما يوؤكد  الـ31.4% مقارنة بالن�سخة  ما يقارب 

املبادرات  جناح اجلائزة لتكون من�سة مهمة ل�ستقطاب 

املتميزة واملوؤثرة على كافة امل�ستويات من قبل الكفاءات 

اأنحاء العامل واإبراز ق�س�س النجاح  الن�سائية يف جميع 

امللهمة.

الأن�صاري: طابع خا�ص ليوم املراأة البحرينية هذا العام

اإىل ذلك اأكدت �سعادة الأ�ستاذة هالة الأن�ساري الأمني 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اأن  للمراأة  الأعلى  للمجل�س  العام 

العاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

عملت  اهلل  حفظها  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  املعظم 

عاًما   21 نحو  قبل  للمراأة  الأعلى  املجل�س  تاأ�سي�س  منذ 

الوطني  ال�ساأن  املراأة يف  التعامل مع مكون  على �سمان 

والواجبات  احلقوق  بذات  يتمتع  الأهلية  كامل  كمواطن 

الد�ستورية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12290/PDF/INAF_20221201010349229.pdf
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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االتفاق على اإطالق برامج م�شرتكة يف جمال مكافحة املخدرات

وزير الداخلية يبحث يف االإمارات عدًدا من الق�شايا االأمنية امل�شرتكة
يف اإطار العالقات الأخوية وم�سرية التعاون والتن�سيق 

التي جتمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�سقيقة، قام الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

العربية  الإمارات  دولة  اإىل  بزيارة  اأم�س،  الداخلية،  وزير 

بن  �سيف  ال�سيخ  الفريق  �سمو  اأخيه  التقى  حيث  املتحدة، 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

التهاين  خال�س  عن  الداخلية  ــر  وزي ــرب  اأع وقــد   

ال�سقيقة،  املتحدة  العربية  المــارات  لدولة  والتربيكات 

بالعيد  الحتفال  مبنا�سبة  و�سعبا،  وحكومة  رئي�سا 

الوثيقة  بالعالقات  العتزاز  بالغ  عن  اأعرب  كما  الوطني، 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  البلدين،  تربط  التي 

املعظم،  البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة.

الأمني  والتن�سيق  بالتعاون  الداخلية  وزير  واأ�ساد   

بني البلدين واحلر�س امل�سرتك على تعزيز تبادل اخلربات 

الناجحة. والتجارب 

املو�سوعات  من  عــدد  بحث  الجتماع  خــالل  ومت 

اطالق  على  التفاق  مت  اإذ  امل�سرتكة،  الأمنية  والق�سايا 

وتقدمي  املخدرات  مكافحة  جمال  يف  م�سرتكة  برامج 

التوعوية وتبادل اخلربات يف جمال  واملبادرات  الربامج 

العالج من الإدمان.

الوطني  املركز  اإىل  بزيارة  الداخلية  وزير  قام  وقد   

اخلدمات  على  الوزير  اطلع  حيث  اأبوظبي،  يف  للتاأهيل 

وبرامج  امل�ستهدفة  والفئات  املركز  يقدمها  التي  امل�ستدامة 

الزيارة،  ختام  ويف  املجتمع.  والدمج يف  الالحقة  الرعاية 

للمركز،  والتاأهيلية  العالجية  بالإمكانات  الوزير  اأ�ساد 

منوًها باأهمية تبادل اخلربات يف جمال الربامج الوقائية.

خالل اجتماع »االأعلى لل�شحة« ووزيرة ال�شحة مع وزيرة االإ�شكان 

مناق�شة امل�شاريع ال�شحية امل�شتقبلية يف املدن واملناطق االإ�شكانية

املجل�س  رئي�س  ا�ستقبل 

طبيب  الفريق  لل�سحة  الأعلى 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ 

ال�سحة  وزيرة  وبح�سور  خليفة 

ال�سيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

املجل�س وزيرة  جواد ح�سن مبقر 

العمراين  والتخطيط  الإ�سكان 

واأحمد  الرميحي  اأحمد  بنت  اآمنة 

الرئي�س  اخلياط  عبدالعزيز 

التخطيط  لهيئة  التنفيذي 

والدكتور  العمراين  والتطوير 

الرئي�س  الأن�ساري  حممد  اأحمد 

التنفيذي للم�ست�سفيات احلكومية 

العام  الأمني  النواخذة  واإبراهيم 

للمجل�س الأعلى لل�سحة وعدد من 

امل�سوؤولني.

بحث  الجتماع  م�ستهّل  ويف 

لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

والتخطيط  الإ�سكان  وزيرة  مع 

اإىل  الهادفة  املبادرات  العمراين 

الإ�سكانية  اخلدمات  تعزيز جودة 

مبا  للمواطنني  املقدمة  وال�سحية 

يحقق التطلعات املن�سودة للقطاع 

التنموية  امل�سرية  �سمن  ال�سحي 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

�ساحب  من  م�ستمرة  ومبتابعة 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س الوزراء.

متابعة  الطرفان  وبحث 

املوقرة  احلكومة  روؤية  تنفيذ 

يف  ال�سحية  باخلدمات  بالهتمام 

اململكة والرتقاء بها  كافة مناطق 

ياأتي يف ظل ما ت�سهده اململكة من 

خمتلف  يف  �ساملة  تنموية  قفزة 

احتياجات  وتلبي  املجالت، 

ا  خ�سو�سً املواطنني،  وتطلعات 

الإ�سكانية  واملناطق  املدن  يف 

البنية  توفري  وا�ستكمال  احلديثة 

العمراين  التطور  لتلبية  التحتية 

مبا  امل�ستقبلية  والحتياجات 

بالتنمية  اململكة  اأهداف  يج�سد 

امل�ستدامة.

واأعرب رئي�س املجل�س الأعلى 

وتقديره  �سكره  عن  لل�سحة 

للجهود املتوا�سلة واحلثيثة التي 

تبذلها وزارة الإ�سكان والتخطيط 

اخلدمات  لتنفيذ  العمراين 

البنية  وتخ�سي�س  الإ�سكانية 

التحتية واملرافق املتكاملة، موؤكًدا 

معاليه حر�س املجل�س على تقدمي 

اأف�سل اخلدمات ال�سحية للمجتمع 

وتنفيذ توجيهات احلكومة املوقرة 

يف ت�سخري كافة الإمكانات لتعزيز 

جودة  ورفع  ال�سحي  القطاع 

خالل  من  ا  خ�سو�سً خدماته، 

التحتية  البنية  تطوير  موا�سلة 

ال�ستدامة  ي�سمن  مبا  ال�سحية 

واجلودة والكفاءة. و�سدد معاليه 

التخطيط  مراعاة  اأهمية  على 

والحتياجات  ال�سكاين  امل�ستقبلي 

واملقيمني  للمواطنني  ال�سحية 

بح�سب املعايري الدولية.

اأهمية  اإىل  الطرفان  نّوه  كما 

املواقع  وتهيئة  الدائم  التن�سيق 

الالزمة للم�ساريع ال�سحية �سمن 

من  املزيد  لبناء  اململكة  جهود 

امل�ست�سفيات  من  ال�سحية  املرافق 

تلبي  التي  ال�سحية  واملراكز 

وامل�ستقبلية  احلالية  الحتياجات 

لل�سكان.

وزيرة  اأكدت  وبدورها، 

بنت  جليلة  الدكتورة  ال�سحة 

ال�سيد جواد ح�سن على توجيهات 

يخ�س  فيما  املوقرة  احلكومة 

ذات  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي 

اإليها  والو�سول  العالية  النوعية 

ين�سجم  مبا  و�سهولة  ي�سر  بكل 

مع روؤية البحرين 2030 واأهمية 

احلكومية  اجلهات  مع  التن�سيق 

املعايري  اأعلى  تطبيق  من  للتاأكد 

اخلدمات  لتقدمي  الإن�سائية 

ومن  امل�ستقبلية.  ال�سحية 

الإ�سكان  وزيرة  اأ�سارت  جانبها 

بنت  اآمنة  العمراين  والتخطيط 

اأحمد الرميحي اإىل حر�س الوزارة 

كافة  مع  احلثيث  التن�سيق  على 

العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات 

لتلبية  الالزم  الدعم  وتوفري 

الحتياجات اخلدمية وعلى راأ�سها 

تخدم  التي  ال�سحية  اخلدمات 

اأن  اإىل  لفتة  واملواطن،  الوطن 

العمل �سمن  م�ستمرة يف  الوزارة 

لتحقيق  الواحد  البحرين  فريق 

كافة الأهداف التنموية املن�سودة.

»الوطني للفنون« و»جائزة كانو« يبحثان

�شروط اجلائزة املوّجهة لدعم الفنون

اآل  بن حمد  بن خليفة  را�سد  ال�سيخ  تراأ�س 

خليفة رئي�س املجل�س الوطني للفنون وبح�سور 

بن  را�سد  بن  تركي  ال�سيخ  �سمو  الرئي�س  نائب 

عي�سى اآل خليفة الجتماع الت�ساوري الأول بني 

اأع�ساء املجل�س الوطني للفنون واأع�ساء جمل�س 

والذي  كانو،  اأحمد  بن  يو�سف  جائزة  اأمناء 

جلائزة  الرئي�سة  امل�سابقة  مناق�سة  خالله  متت 

يو�سف بن اأحمد كانو يف دورتها احلادية ع�سرة 

واملوجهة لدعم الفنون يف البحرين. 

بن  را�سد  ال�سيخ  اأ�ساد  الجتماع  وخالل 

خليفة اآل خليفة رئي�س املجل�س الوطني للفنون 

بتجربة جائزة يو�سف بن اأحمد كانو يف ت�سجيع 

الإنتاج الإبداعي، معرًبا عن تقديره للجهود التي 

اإىل  تهدف  والتي  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  يبذلها 

دعم املبدعني يف البحرين. واأكد حر�س املجل�س 

املبادرات  مع  التعاون  على  للفنون  الوطني 

وعلى  الفنون  ارتقاء  يف  ت�سهم  التي  النوعية 

التي تعنى بتطويرها  الفعاليات  الإ�سراف على 

اأع�ساء  واأكد  البحرينني.  الفنانني  باإبراز  وتهتم 

اأن  كانو  اأحمد  بن  يو�سف  جائزة  اأمناء  جمل�س 

دور املجل�س الوطني للفنون حموري واأ�سا�سي، 

الإ�سراف على معايري اجلائزة  وذلك من خالل 

وا�سرتاطات  اأ�س�س  وو�سع  للفنون  املخ�س�سة 

بها  املعنني  وتوجيه  الفنية  لالأعمال  التقييم 

نحو اأف�سل الطرق جلعلها جائزة لها تواجدها 

الفنية  الإقليمية  باجلوائز  اأ�سوة  الإقليمي 

ملعايل  وتقديرهم  �سكرهم  عن  معربني  الأخرى، 

ال�سيخ را�سد بن خليفة اآل خليفة رئي�س املجل�س 

ال�سيخ  �سمو  الرئي�س  ونائب  للفنون  الوطني 

كافة  �سّخرا  اللذين  خليفة  اآل  را�سد  بن  تركي 

ومت  واأهدافها.  اجلائزة  لدعم  املجل�س  خربات 

خالل الجتماع اختيار �سعار ال�ستدامة ك�سعار 

بن  يو�سف  جائزة  من  ع�سرة  احلادية  للدورة 

اهتمام  ال�سعار  ليواكب هذا  للفنون  كانو  اأحمد 

وليعك�س  امل�ستدامة  بالتنمية  البحرين  مملكة 

حر�س املجل�س الوطني للفنون وجائزة يو�سف 

بن اأحمد كانو على دعم اجلهود الإبداعية الفنية 

التي ت�سب يف هذا املجال.

اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

اأن  الوطني  املالية والقت�ساد  خليفة وزير 

الكوادر  التي حتققها  املتوا�سلة  الإجنازات 

يف  به  يحتذى  منوذًجا  اأ�سحت  الوطنية 

الإبداع والعطاء يف خمتلف املجالت، فاأبناء 

يرتكز  التي  احلقيقية  الرثوة  هم  الوطن 

عليها تنفيذ املبادرات الطموحة التي ت�سب 

يف حتقيق اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة  وخطط 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

جاء ذلك لدى ا�ستقباله، اأم�س، املوظفني 

اأبوالفتح وعلي ح�سن  اأيوب  بالوزارة علي 

الدفعة  �سمن  قبولهما  مبنا�سبة  حميدان، 

الثامنة من برنامج رئي�س جمل�س الوزراء 

عن  اأعرب  اإذ  احلكومية،  الكوادر  لتنمية 

اختيارهما  مبنا�سبة  لهما  تهانيه  خال�س 

من  متعددة  مراحل  بعد  الربنامج  �سمن 

التقييم، متمنًيا لهما دوام التوفيق والنجاح 

وحتقيق ال�ستفادة الق�سوى من الربنامج.

البارز  بالدور  ال�سياق  ذات  يف  ونّوه 

الذي ي�سكله برنامج رئي�س جمل�س الوزراء 

لتنمية الكوادر احلكومية يف تعزيز مهارات 

وفق  احلكومية  اجلهات  موظفي  وقدرات 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  روؤية 

يف  ي�سهم  ومبا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

عالية  كفاءة وجودة  اأداء مميز وذو  تقدمي 

يف العمل احلكومي. 

عن  املوظفان  اأعرب  جهتهما،  من 

املالية  لوزير  وتقديرهما  �سكرهما  خال�س 

املتوا�سل  دعمه  على  الوطني  والقت�ساد 

ملنت�سبي الوزارة كافة، ما ي�سكل لهم دافًعا 

للتطلعات  حتقيًقا  العطاء  من  املزيد  لبذل 

والأهداف املرجوة.

وزير املالية ي�شتقبل املوظفني املقبولني يف برنامج

 رئي�س جمل�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية

لدى لقائه الوكالء امل�شاعدين واملدراء اجلدد مبنا�شبة تعيينهم.. وزير املالية:

البحرين تزخر بكوادرها الوطنية التي اأ�شهمت يف رفعة ومناء الوطن

خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

مملكة  اأن  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير 

التي  الوطنية  بكوادرها  تزخر  البحرين 

ا�ستطاعت بعزمها واإخال�سها وعطائها امل�ستمر 

جناحات  من  حتقق  ما  على  البناء  توا�سل  اأن 

اأن  اإىل  م�سرًيا  الوطن،  رفعة ومناء  وت�سهم يف 

تطوير الكوادر الوطنية والدفع بهم نحو تبّوء 

ح�سرة  روؤية  يرتجم  العليا  الإدارية  املنا�سب 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ويعك�س  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

ال�سمو امللكي الأمري  الدعم امل�ستمر من �ساحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، م�سرًيا اإىل ما تتمتع 

واإبداع  واقتدار  كفاءة  من  الوطنية  الكوادر  به 

ت�سهم يف جتاوز التحديات مبا ي�سب يف �سالح 

حتقيق مناء وازدهار الوطن. 

جاء ذلك لدى لقاء اأم�س بالوكالء امل�ساعدين 

واملدراء اجلدد املعينني بوزارة املالية والقت�ساد 

يف  امل�سوؤولني  من  عدٍد  بح�سور  الوطني، 

نيلهم  مبنا�سبة  معاليه  هّناأهم  حيث  الوزارة، 

الثقة امللكية ال�سامية وثقة �ساحب ال�سمو امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، بتعيينهم يف 

التوفيق  دوام  لهم  متمنًيا  اجلديدة،  منا�سبهم 

والنجاح يف اأداء مهامهم اجلديدة.

امل�ساعدون  الوكالء  رفع  جانبهم،  من 

اآيات ال�سكر والعرفان  اأ�سمى  واملدراء املعينون 

املعظم  البالد  ملك  اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ورعاه،  اهلل  حفظه 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

على  حر�سهم  موؤكدين  الغالية،  الثقة  على 

موا�سلة البناء على ما حتقق وت�سخري طاقاتهم 

اخلري  م�سرية  يدعم  ما  كل  لتحقيق  وجهودهم 

والنماء ململكة البحرين.

»امل�ؤيد« تطلــق »اإنفينيتي QX 60« اجلديــدة كلًيا يف البحـرين

ت�ص�ير: عبدعلي قربان

اأعلنت جمموعة يو�سف خليل املوؤيد واأوالده، املوزع 

الوحيد والوكيل احل�سري ل�سيارات اإنفينيتي يف مملكة 

الريا�سية اجلديدة   )QX60( اإطالق �سيارة البحرين، 

كلًيا ومتعددة اال�ستخدامات يف �سالة عر�ض اإنفينيتي 

يف 29 نوفمرب 2022.

خليل  يو�سف  جمموعة  نظمت  املنا�سبة،  وبهذه 

لفيف من كبار  واأوالده فعالية �سخمة ح�سرها  املوؤيد 

جمل�ض  رئي�ض  املوؤيد  فاروق  يتقدمهم  ال�سخ�سيات 

اإ�سافة  واأوالده،  املوؤيد  خليل  يو�سف  جمموعة  اإدارة 

ل�سركة  واالإقليميني  املحليني  التنفيذيني  املديرين  اإىل 

اإنفينيتي، وجمموعة من النخب االإعالمية واالجتماعية 

من البحرين.

املدير  عبداهلل  اأن�ض  �سرح  املنا�سبة،  بهذه  واحتفااًل 

اإنفينيتي  بتقدمي  للغاية  فخورون  »نحن  قائاًل:  العام 

متثل  التي  ال�سيارة  وهي  البحرين،  ل�سعب   )QX60(

قمة التطور واالإبداع ل�سركة اإنفينيتي املردافة للفخامة 

ال�سيارات. وكوننا املوزع احل�سري  واالبتكار يف عامل 

اأن  ي�سعدنا  البحرين،  مملكة  يف  اإنفينيتي  ل�سيارات 

لع�ساق  االآن  متاًحا  �سيكون   )QX60( طراز  اأن  نعلن 

هدفنا  اإن  اإذ  اململكة.  يف  واملتميزة  الفاخرة  ال�سيارات 

االأ�سا�سي الذي ال نحيد عنه هو اإر�ساء عمالئنا بتقدمي 

يلبي  مبا  واأف�سلها،  اإنفينيتي  �سيارات  طرز  اأحدث 

كانوا  الذين  اململكة  يف  عمالئنــا  تطلعــات  خمــتلف 

من  الأكرث  ا�ستمرت  التي  رحلتنــا  من  يتجزاأ  ال  جزًءا 

ثالثة عقود«.

»البالد العقارية« حتتفل بالي�م ال�طني الإماراتي

العقارية  البالد  �سركة  اأعلنت 

�سركات  اأكرب  اإحدى  لال�ستثمار، 

البحرين  يف  العقاري  التطوير 

الواتر  مل�سروع  الرئي�ض  واملطور 

ب�ساحية  الواقع  �سيتي  جاردن 

»باليوم  احتفاالتها  انطالق  ال�سيف، 

رعاية  حتت  االماراتي«،  الوطني 

اآل  عبدالرحمن  بن  را�سد  ال�سيخ 

العا�سمة،  حمافظة  حمافظ  خليفة 

والتي �ستنطلق فعالياته بدا من اليوم 

ال�سبت  حتى  دي�سمرب   1 اخلمي�ض 

جاردن  واتر  م�سروع  يف  دي�سمرب   3

دولة  احتفاالت  مع  بالتزامن  �سيتي، 

ال�سقيقة  املتحدة  العربية  االمارات 

بعيدها الوطني.

العام  هذا  املهرجان  و�سي�سم 

الرتفيهية  الفعاليات  من  العديد 

عرو�ض  منها  العائلية،  والت�سويقية 

ي�سم  و�سوق  ومو�سيقية،  ترفيهية 

من  امل�ساركني  من  مميزة  جمموعة 

مطاعم ومقاٍه معروفة وعدد من حمال 

واالأك�س�سوارات،  والعبايات  العطور 

خا�ض  وركن  ت�سكيلي،  فن  وركن 

باالطفال.

واأعرب املدير العام لل�سركة زياد 

جناحي عن �سعادته باإطالق احتفاالت 

اأر�ض  على  االماراتي  الوطني  اليوم 

�سيتي.  جاردن  الواتر  م�سروع 

اأن  �سرورنا  دواعي  »من  واأ�ساف: 

اليوم الوطني االماراتي  يقام احتفال 

اإذ  �سيتي،  جاردن  واتر  اأر�ض  على 

ن�ستطيع  م�ساركة  االحتفال  ي�سكل 

حبنا  خال�ض  عن  التعبري  من خالله 

ال�سقيق  االماراتي  لل�سعب  وامتناننا 

وم�ساركتهم فرحتنا وفرحتهم باليوم 

الوطني االماراتي«.

م�صت�صفى الإر�صاليـة الأمريكية تقيــم م�صابقة »ميد اأثل�ن« 

ميد  م�سابقة  االأمريكية  االإر�سالية  م�ست�سفى  تنظم 

العديد  فيه  ي�سارك  الذي  احلدث  هذا  ال�سنوية.  اأثلون 

وهي  البحرين،  مملكة  اأنحاء  جميع  من  املدار�ض  من 

من  كبريا  ا�ستح�سانا  نالت  تعليمية  �سحية  مبادرة 

االأمريكية. االإر�سالية  م�ست�سفى  وت�ست�سيفها  امل�ساركني 

املفتوحة  امل�سابقات  من  العديد  الفعالية  تت�سمن   

لطالب جميع املدار�ض يف البحرين. اإذ ت�سمل امل�سابقات 

وم�سابقة  الكالم  وم�سابقة  الق�سرية  االأفالم  م�سابقة 

االأ�سئلة وم�سابقة املناظرة )م�سابقة املناظرة خم�س�سة 

فقط(.  للمعلمني 

االإر�سالية  م�ست�سفى  �ست�سيف  العام،  هذا 

بناء  منها  والهدف  زاب،  ميد  م�سابقة  ا  اأي�سً االأمريكية 

اإعطاء  �سيتم  اإذ  املبدعة،  العقول  واختبار  جماعي  عمل 

عليهم و�سع  م�سبق، ويجب  ب�سكل  مو�سوًعا  فريق  كل 

والهدف  املجتمع.  يف  الوعي  خللق  حوله  ا�سرتاتيجية 

الوعي  خلق  هو  املدار�ض  بني  امل�سابقات  هذه  من  العام 

املجتمع.  ال�سحي يف 

�سيكون مو�سوع عام 2022 هو »التنف�ض، العقل، 

الفائزين  جانب  اإىل  كوفيد-19«.  تاأثري  القلب،  تاأثري 

واحدة  مدر�سة  �سُتمنح  امل�سابقات،  من  فئة  كل  يف 

ح�سدت اأعلى عدد من االنت�سارات جائزة »ال�سحة هي 

الرثوة«.

60 عاًما من رحلة جيم�س ب�ند

»OMEGA« ترّحب بدانيال كريج يف احتفالها بلندن

ل�سناعة  ال�سوي�سرية   OMEGA �سركة  ا�ست�سافت 

ال�ساعات احتفااًل اأنيًقا يف لندن، مع �سيف ال�سرف دانيال 

�سل�سلة  انطالق  على  عاًما   60 مبرور  لالحتفال  كريج، 

اأفالم جيم�ض بوند. 

فليمنج،  اإيان  روايات  من  ال�سل�سلة  واقُتب�ست 

 EON وقدمت 25 فيلًما غامًرا باالإثارة من اإنتاج �سركة

Productions، لرت�سي االأ�سا�ض الإرث �سينمائي عاملي. 
وكانت OMEGA جزًءا اأ�سا�سًيا من اأزياء العميل 007 

عندما   ،1995 عام   GoldenEye فيلم  منذ  ال�سهرية 

زّودت م�سممة االأزياء الفائزة بجائزة االأو�سكار، ليندي 

 Seamaster Diver ب�ساعة   007 العميل  هيمينج، 

300M، الإميانها اأن هذه ال�ساعة هي اخليار االأن�سب له 
نظًرا خللفيته البحرية الربيطانية.

 OMEGA ومع و�سع هذا االإرث يف االعتبار، اأقامت

ليلًة م�ستوحاًة من عامل التج�س�ض يف مكان �سري؛ لتتميز 

بتجربة حية مثرية ت�ستند اإىل عامل جيم�ض بوند. وكانت 

املنا�سبة مبنزلة تكرمي منا�سب للعميل 007، اإىل جانب 

الدعائم واالأدوات ال�سينمائية من Q›s Lab، كما ُعر�ست 

التي   OMEGA �ساعات  من  كاملة  جمموعة  ا  اأي�سً

ارتداها جيم�ض بوند. وت�سمن العر�ض �ساعتني جديدتني 

من طراز 300M Seamaster Diver احتفااًل بالذكرى 

ال�ستني.

وقال راينالد اي�سليمان، رئي�ض OMEGA ومديرها 

 EON االإنتاج  �سركة  مع  �سراكتنا  »متثل  التنفيذي: 

�سمن  كلًيا  فريًدا  اأمًرا  بوند  وجيم�ض   Productions
لنكون  �سانحة  فر�سة  اإنها  ال�ساعات.  �سناعة  قطاع 

مبدعني ونحظى باملتعة، مع اإبراز خ�سائ�سنا يف الطراز 

لياٍل  يف  ال�سراكة  هذه  اإحياء  بحق  نع�سق  واملوثوقية. 

كهذه«.

دانيال  اأفالم  اأحدث  الليلة  هذه  فعاليات  وت�سمنت 

خم�سة  مدار  على   007 العميل  دور  مّثل  الذي  كريج، 

اأ�سد  من   OMEGA �سفري  وهو  كريج  ُيعد  كما  اأفالم. 

كان  »لقد  وقال:  التجارية،  العالمة  ب�ساعات  املعجبني 

جميع  يف   OMEGA مع  العمل  �سروري  دواعي  من 

االأفالم منذ Casino Royale. جيم�ض بوند هو �سخ�سية 

حتب اأف�سل االأمور يف جميع النواحي، لذا فمن املنطقي 

دائًما اأنه �سريتدي �سيًئا جمياًل وجديًرا بالثقة ك�ساعات 

.»OMEGA
ال�سيوف  من  عدد  لندن  يف  االحتفاالت  وح�سر 

مايكل  بوند  جيم�ض  اأفالم  منتج  بينهم  من  االآخرين، 

جي  وكي  بو،  األي�سا  املمثلني  جانب  اإىل  ويل�سون،  جي 

بولرت،  وويل  رو،  مباثا  وجوجو  اأتويل،  وهايلي  اآبا، 

�سانع  على  عالوة  بو،  ولويف  اأكور�سي،  و�ستيفانو 

املحتوى جاكوب روت.
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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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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عطاءها  توا�صل  البحرينية  واملراأة  عام  كّل 

مع  جنب  اإىل  جنبًا  وم�صاركتها  وتقّدمها  وريادتها 

وطننا  وبناء  ال�صاملة  نه�صتنا  �صناعة  يف  الرجل 

اجلميل.

املواطنني  لكبار  املئوية  الن�صبة  فاإن  الإح�صاءات،  ح�صب 

يف جمتمعاتنا يف ازدياد نظًرا لتطور الرعاية ال�صحية املقدمة، 

اإل اأنهم معّر�صون ملخاطر �صحية وم�صاكل طبية ونف�صية.

وجب و�صع خطط وبرامج م�صتقبلية خا�صة لهذه الفئة، 

ل�صحة  امل�صتدامة  التنمية  علمية حملية، وحتقق  اأ�ص�س  على  مبنية 

املجتمع.
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1882 - تعيني �شم�ص الدين الإنبابي �شيًخا للجامع 

الأزهر.

1889 - �شدور العدد الأول من جريدة امل�ؤيد التي 

اأ�ش�شها م�شطفى كامل وراأ�ص حتريرها علي ي��شف.

وثيقة  تقدم  املغربية  ال�طنية  احلركة   -  1934

مطالب ال�شعب املغربي اإىل �شلطات احلماية الفرن�شية.

على  ي�قع  هريوهيت�  اليابان  اإمرباط�ر   -  1942

وان�شمام  املتحدة،  ال�ليات  على  احلرب  اإعالن  قرار 

اليابان اإىل دول املح�ر يف احلرب العاملية الثانية.

يتفق�ن  العربية  الدول  وروؤ�شاء  مل�ك   -  1948

يف م�ؤمتر اأريحا على تن�شيب امللك عبداهلل ابن ال�شريف 

احل�شني بن علي ملك اململكة الأردنية الها�شمية ملًكا على 

ال�شفة الغربية والقد�ص.

فريو�ص  اكت�شاف  عن  ر�شمًيا  الإعالن   -  1981

الإيدز.

تقرر  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  1988

منظمة  رئي�ص  خلطاب  لال�شتماع  جنيف  اإىل  النتقال 

رف�شت  اأن  بعد  عرفات  يا�شر  الفل�شطينية  التحرير 

ال�ليات املتحدة اإعطاءه تاأ�شرية دخ�ل.

�كت�ساف �أكرب �سلحفاة بحرية يف �أوروبا.. بحجم �سيارة

يف  وذلك  الإطالق،  على  عليها  ُعرث  بحرية  �شلحفاة  اأكرب  العلماء  اكت�شف 

اأوروبا، وبالتحديد يف جبال الربان�ص يف �شمال اإ�شبانيا، وفًقا مل�قع »�شي اإن اإن« 

الأمريكي. وكان ُيعتقد اأن ال�شالحف البحرية العمالقة، التي ي�شل ط�لها اإىل اأكرث 

من 3 اأمتار من الراأ�ص اإىل الذيل، ت�جد يف املياه املحيطة باأمريكا ال�شمالية فقط.

ا�شم  الن�ع  هذا  على  العلماء  اأطلق  فقد  ني�ز،  ل�شكاي  ووفًقا 

تعني   »Leviathan« اأن  اعتبار  على   ،»Leviathanochelys aenigmatica«

وح��ص البحر، وذلك يف اإ�شارة وا�شحة اإىل احلجم الكبري جل�شم هذا املخل�ق، 

بينما »chelys« ترتجم اإىل �شلحفاة، بينما تعني »aenigmatica« اللغز. وح�شب 

الدرا�شة التي ن�شرت اخلمي�ص يف جملة »Scientific Reports«، فاإن وج�د هذا 

العمالقة  »ال�شالحف  اأن  يك�شف  العامل  من  اجلزء  هذا  يف  املعتاد  غري  احلي�ان 

كانت اأكرث �شي�ًعا مما كان يعتقد �شابًقا«. وقبل هذا الكت�شاف، كانت اأكرب الأن�اع 

التي مت العث�ر عليها يف اأوروبا يبلغ ط�لها 1.5 مرت فقط، بينما يبلغ وزنها يف 

التي جرى  ال�شلحفاة  اأن �شظايا عظام  اإل  املت��شط بني 300 و500 كيل�غرام. 

العث�ر عليها حديًثا، ت�شري اإىل اأن ج�شم »Leviathanochelys« يبلغ ط�له 3.7 

مرت، اأي تقريًبا بحجم �شيارة �شيدان.

�ليابان توّلد �لطاقة من �لثلوج

خرباء  اأن  اإعالم  و�شائل  ذكرت 

لت�ليد  تقنية  تط�ير  من  يابانيني متكن�ا 

الطاقة )الكهرباء( بالعتماد على الثل�ج. 

املقبل  دي�شمرب  خالل  جتريبها  و�شيتم 

ت�شاقًطا  اليابان  مدن  اأكرث  اأوم�ري،  يف 

للثل�ج. واأ�شارت اإىل »اأن التقنية اجلديدة 

الأ�شتاذ  اإين�كي،  ك�جي  ابتكرها  التي 

تقل  لن  لالت�شالت،  ط�كي�  جامعة  يف 

كفاءة عن تقنية الأل�اح ال�شم�شية لت�ليد 

على  اجلديدة  التقنية  وتعتمد  الكهرباء«. 

منظ�مة ت�شم حلقات مغلقة يدور ال�شائل 

درجات  يف  فارق  خلق  على  بداخلها، 

احلرارة، يحدث تاأثرًيا فيزيائًيا ي�ؤدي اإىل 

بت�ليد  بدورها  �شتق�م  ت�ربينات  تدوير 

الكهرباء.

ملل�للسللللل�للسللات  3 يف  جلللللللّدة  �أيللللللللللللوب..  �للسللملليللحللة 

اأعمال فنية من  اأي�ب دور »اجلدة« يف ثالثة  ت�ؤدي �شميحة 

املقرر عر�شها خالل الفرتة املقبلة.

بتج�شيد  ت�شابهها  رغم  الأعمال  هذه  يف  اأدوارها  اإن  وقالت 

بني  وتتن�ع  امل�شم�ن  حيث  من  تختلف  اأنها  اإل  ال�شخ�شية، 

ال�شرامة والق�ة وال�شيطرة، وبني الطيبة.

واأو�شحت اأي�ب اأن اأول الأعمال م�شل�شل »جروب العيلة« مع 

اأحمد �شعيد عبدالغني وحنان �شليمان، تاأليف دعاء عبدال�هاب 

ويناق�ص  حلقة،   15 يف  اأحداثه  وتدور  ال�شيفي،  منال  واإخراج 

جدة  �شخ�شية  وجت�شد  بالعائالت،  اخلا�شة  الأم�ر  من  العديد 

ب�شبب  تف�شل  ولكنها  اأحفادها،  على  �شيطرتها  فر�ص  حتاول 

عنادهم.

�إدر�ج �ملن�سف �لأردين بقائمة �ليون�سكو للرت�ث �لثقايف غري �ملادي

املتحدة  الأمم  منظمة  اأدرجت 

»الي�ن�شك�«  والثقافة  والعلم  للرتبية 

طبق املن�شف الأردين على لئحة الرتاث 

العاملي غري املادي.

لدى  لالأردن  الدائم  املندوب  واأعلن 

القي�شي  مكرم  ال�شفري  »الي�ن�شك�« 

لئحة  على  املن�شف  اإدراج  ملف  جناح 

خالل  املادي،  غري  العاملي  الرتاث 

اجتماعات اللجنة يف العا�شمة املغربية 

ن�فمرب وحتى  املمتدة بني 27  الرباط 

3 دي�شمرب من العام احلايل.

الدائمة  الأردنية  البعثة  وكانت 

لدى »الي�ن�شك�« قد قدمت ملف اإدراج 

احتفالية  وليمة  الأردن:  يف  »املن�شف 

على  والثقافية«  الجتماعية  ودللتها 

غري  الثقايف  للرتاث  التمثيلية  القائمة 

املادي لالإن�شانية مبنظمة »الي�ن�شك�« 

خالل   ،2021 عام  مار�ص  نهاية  يف 

ال�شابعة  الدورة  يف  الأردن  م�شاركة 

ع�شرة للجنة احلك�مية الدولية ل�ش�ن 

الرتاث الثقايف غري املادي.

 وجاءت جه�د البعثة بعد تن�شيق 

عدد  به  �شارك  وممتد  م�شرتك  وعمل 

ذات  الأردنية  واجلهات  ال�زارات  من 

الثقافة،  وزارة  راأ�شها  وعلى  العالقة، 

بعد اأن مت اختيار »املن�شف« �شمن عدد 

اتخاذ  ليتم  الأخرى،  الرت�شيحات  من 

ن�فمرب  �شهر  يف  اإدراجه  ب�شاأن  القرار 

من العام 2022 على هذه القائمة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12290/PDF/INAF_20221201010349229.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://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12290/PDF/20.pdf
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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

P  12

Link

P  4

Link

04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 17  |   العدد 6200   |  الخميس 07 جمادى األول 1444هـ  |  Thu 01 Dec 2022أخبار الوطن

لدى رعاية سموها افتتاح نصب »أثر« واإلعالن عن الفائزين بجوائز ومبادرات »األعلى للمرأة«

 األميرة سبيكة: يوم المرأة البحرينية َحَمَل 
بشائر خير وإنجازات مباركة أسعدت أهل البحرين

تفضل��ت صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل 
البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
حفظها اهلل، فشملت برعايتها الكريمة مساء 
األربعاء حفل افتت��اح نصب المرأة البحرينية 
»أث��ر« في إطار احتفاالت الب��الد بيوم المرأة 
البحرينية، حيث جرى خالل االحتفال تس��ليم 

عدد من جوائز ومبادرات المجلس. 
وألقت صاحبة الس��مو الملك��ي قرينة عاهل 
البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
كلم��ة كريمة ف��ي بداية االحتف��ال تقدمت 
خالله��ا بأخل��ص التهان��ي لحض��رة صاحب 
الجالل��ة عاهل الب��الد المعظ��م، حفظه اهلل 
ورع��اه، بقدوم الذكرى الس��نوية ليوم المرأة 
البحرينية، الذي يحل هذا العام، ببشائر الخير 
واإلنجازات المباركة التي أسعدت جميع أهل 
البحري��ن، والتي س��جلت المرأة م��ن خاللها 
موقع��ًا متقدمًا وأداء باهرًا وحضورًا الفتًا في 

أعلى المناصب القيادية. 
 وقال��ت س��موها: »ه��ذا أمر غير مس��تغرب 
للمرأة البحرينية التي ش��هدنا ونش��هد لها 
أنب��ل المواق��ف الوطني��ة عل��ى م��ر التاريخ 
وحت��ى يومنا الحاضر، س��واء من خالل دورها 
ف��ي رعاي��ة أس��رتها، أو ف��ي خدم��ة وطنها 
م��ن كل موق��ع م��ن مواق��ع العم��ل، أو من 
خالل مس��اهماتها التطوعي��ة النبيلة لتلبية 

احتياجات مجتمعها«
وتابعت س��موها: »إن وجودن��ا معكم اليوم 
الفتت��اح ه��ذا الص��رح الذي نس��جله باس��م 
مب��ارك  اجتم��اع  له��و  البحريني��ة،  الم��رأة 
بحضوركم، وإننا على ثقة بأن لكل فرد منكم 
عط��اءه الخ��اص والمتميز في نط��اق عمله 
ومس��ؤولياته، ويعم��ل جاهدا لب��ذل المزيد 
من الجهد وتقديم األفضل لمستقبل أجيالنا 
الواعدة« مضيفة أنه��ا فرصة طيبة، نتوجه 
فيها بخالص الشكر واالمتنان العميق لكافة 
المؤسسات والشخصيات الحريصة على دعم 
أعم��ال المجل��س األعلى للم��رأة، الذي نعتز 
أن  بمس��اهماتهم واهتماماتهم، ويسعدنا 
نرى أثر ذلك على حي��اة المرأة البحرينية في 

جميع مراحل عطائها«.
ونقلت س��موها التهان��ي والتبريكات لجميع 
الفائزي��ن في ه��ذا االحتف��ال، والتي توضح 
خالص��ة تجاربهم بأن التزامهم برس��التهم 
هو السبيل لبلوغ الهدف المنشود، وأن طريق 
التفوق يبدأ دائم��ا بخطوة وعزيمة صادقة. 
داعية المول��ى القدير أن يديم عليهم النجاح 

لكل ما يسعون له من خير ونفع.
كما توجهت س��موها لهيئ��ة األمم المتحدة 
للم��رأة، بتقديرها الكبير عل��ى اهتمامهم و 
مس��اندتهم لجهود البحرين في مجال تقدم 
المرأة، مؤكدة الحرص على مواصلة التعاون 
لتحقيق األه��داف المش��تركة لخدمة المرأة 

في كل مكان. 
وف��ي خت��ام كلمة س��موها، باركت الس��عي 
الحثي��ث لكل م��ن اجته��د على تنفي��ذ هذا 
المشروع الذي بدأ قبل خمس سنوات كفكرة، 

وتحول اليوم إلى صرح وطني بأياٍد ش��بابية، 
تكريم��ا لجه��ود نس��اء الوط��ن العزي��زات، 

متمنية للجميع دوام التوفيق. 

بحوث: المرأة شهدت 
قفزات نوعية منذ تولي 
الملك مقاليد الحكاد 

م��ن جانبه��ا، أعربت الدكتورة س��يما بحوث 
المتح��دة،  لألم��م  الع��ام  األمي��ن  وكيل��ة 
والمدي��رة التنفيذية لهيئ��ة األمم المتحدة 
للم��رأة، ورئيس��ة لجن��ة التحكي��م الدولي��ة 
لجائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
العالمي��ة لتمكي��ن الم��رأة عن س��عادتها 
البحري��ن  مملك��ة  أرض  عل��ى  بالوق��وف 
المزدهرة مقدمة شكرها وتقديرها لصاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملك��ة البحرين المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه 
ل��كل ما تحقق للم��رأة البحريني��ة من تقدم 
ورفعة، وأكدت بحوث بأنه منذ تولي جاللته 
العهد في عام 1999 شهدت المرأة في هذه 
المملكة قف��زات نوعية وأصبح قصة نجاحها 
اليوم مصدر إلهام لكثي��ر من دول المنطقة 
كما قدمت الش��كر لصاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
ملك مملك��ة البحرين المعظ��م حفظها اهلل 
الت��ي تابعت هذا الملف اله��ام ووقفت على 
كل تفاصيله لتصل اليوم لما نراه من تقدم 

ونجاح.

ونوهت بحوث بالشراكة الوطيدة والمتنامية 
المتح��دة  واألم��م  البحري��ن  مملك��ة  بي��ن 
وأجهزته��ا ووكاالتها المتخصصة، ال س��يما 
هيئة األم��م المتح��دة للمرأة، م��ن منطلق 
النهج والرؤى التي رس��متها القيادة الرشيدة 
بمملكة البحرين والداعمة للمرأة وتمكينها. 
مش��يرة إلى أن البحرين طالم��ا كانت نصيرًا 
قويًا وش��ريكًا ب��ارزًا ف��ي إحراز التق��دم نحو 
تحقي��ق أه��داف التنمية المس��تدامة 2030 
كأجندة طموحة وش��املة للتنمية العالمية، 
وال س��يما الهدف الخام��س المعني بتمكين 
المرأة، الذي يعد أولوي��ة دولية ورافد مهمًا 

للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وفي س��ياق متصل، أش��ادت بحوث باإلقبال 
الكبير ال��ذي حظيت به النس��خة الثانية من 
الجائ��زة العالمي��ة لتمكين الم��رأة، خاصة 
 وأن نس��بة زيادة المش��اركة بلغت ما يقارب 
ال���31.4% مقارن��ة بالنس��خة األول��ى، مم��ا 
يؤكد نج��اح الجائ��زة لتكون منص��ة مهمة 
الس��تقطاب المبادرات المتمي��زة والمؤثرة 
على كاف��ة المس��تويات من قب��ل الكفاءات 
النسائية في جميع أنحاء العالم وإبراز قصص 

النجاح الملهمة.

األنصاري: طابع خاص ليوم 
المرأة البحرينية هذا العام

إلى ذلك أكدت هال��ة األنصاري األمين العام 
للمجل��س األعل��ى للمرأة أن صاحبة الس��مو 

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرين��ة العاه��ل المعظ��م رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة حفظها اهلل عملت منذ تأسيس 
المجلس األعلى للمرأة قبل نحو 21 عاما على 
ضمان التعامل مع مكون المرأة في الش��أن 
الوطني كمواط��ن كامل األهلية يتمتع بذات 

الحقوق والواجبات الدستورية.
وأش��ارت إلى أن ي��وم الم��رأة البحرينية هذا 
الع��ام يحم��ل طابع��ه الخ��اص، بالنظر إلى 
اإلنجازات والنجاحات المؤثرة لنساء البحرين، 
والمحاط��ة برعاية سياس��ية، ال تقبل إال بأن 
تك��ون الم��رأة إلى جن��ب الرجل في مس��يرة 
البناء الوطني، مش��يرة إل��ى أنه من أبرز تلك 
اإلنج��ازات التي تحقق��ت مؤخرًا المش��اركة 

الالفت��ة للم��رأة البحريني��ة ف��ي االنتخابات 
النيابية والبلدية، حيث بلغت نس��بة النس��اء 
في المجلس النيابي 20%، تقابلها ما نسبته 
10% ف��ي المجال��س البلدية. وق��د حافظت 
المرأة كذلك على نس��بة مشاركتها كناخبة، 
الت��ي ُرصدت عن��د 48%. إضاف��ة إلى تعيين 
عشر سيدات في مجلس الشورى بنسبة %25، 
ليبل��غ إجمالي وجودها من إجمالي الس��لطة 
التشريعية، ما نسبته 23%، وتسجيل المرأة 
حض��ورا غير مس��بوق في الحكوم��ة الموقرة 
بتعيي��ن خم��س وزي��رات، ضمن تش��كيلها 
الصادر قبل أيام، وبنسبة تصل إلى 22% من 

إجمالي التشكيل الوزاري.
ونوه��ت في هذا الس��ياق إل��ى أن ما وصلت 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/12/01/watan-20221201.pdf?1669873864
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/1039557


العدد:  6200

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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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الحد تودع نشمي.. نزل إلى البحر فارتقى إلى السماء

ثامر طيفور  «

ودع��ت مدين��ة الحد أم��س الش��اب الخل��وق والغواص 
النوخ��ذة كما يحب أصدقاؤه أن ينادوه، الش��اب نش��مي 
الح��دي، وذلك بعد أيام م��ن فقدانه في عرض البحر في 

أثناء ممارسته هواية الغوص في هير شتية.
وكان��ت وزارة الداخلي��ة أعلنت عثور رجال خفر الس��واحل 
في البحرين الثالثاء، على جثة المواطن الغواص نشمي 
الحدي )35 س��نة(، وكان الشاب تصدر حديث رواد مواقع 

التواصل االجتماعي خالل األيام الماضية.
وبين��ت الوزارة أن فريق الغواصي��ن التابع لمركز اإلنقاذ 
البح��ري بقيادة خفر الس��واحل تمّكن بمس��اندة طيران 
الش��رطة من العثور على جثة المواطن الذي توفي غرقًا 

في أثناء الغوص.
الح��زن والصدمة خيما على أجواء دفن الش��اب، وتهافت 
أبناء الحد والبحرين لتشييع جثمانه إلى مثواه األخير في 

مقبرة الحد، داعين له بالرحمة والمغفرة.
وقال أحمد عبداهلل صديق الش��اب نش��مي الحدي: »نزل 

للبحر وارتقى للسماء، نسأل اهلل أن يحسبه من الشهداء، 
وأن يصبر أهله وأحبابه، المصاب كبير، وال نعترض على 
قضاء اهلل وقدره، ونس��أل اهلل له الرحمة والمغفرة، وأن 

يكون قبره نورًا والجنة مثواه«.
بدوره، قال عب��داهلل الحدي: »إن القلب ليحزن وإن العين 
لتدمع وال نق��ول إال ما يرضي اهلل، اللهم ارحمه وافس��ح 
له في قبره مّد بصره، اللهم عوض ش��بابه وما فقده في 
دني��اه بنعيم وقرة عين ال تنقط��ع، اللهم عوضه بأجمل 

مما كان يتمناه في هذه الحياة«.

من جانبه، قال المواطن محمد أنور: »عرفناه أخًا وصديقًا 
وجارًا عزيزًا، تميز بحسن خلقه وطيبة التعامل مع الناس، 
كان وجهه مبتس��مًا دائمًا، نسأل اهلل له الجنة، وال نقول 

إال ما يرضي ربنا، وإنا هلل وإنا إليه راجعون«.
بدوره، قال المواطن مظهر الشيخ: »رحم اهلل ذلك الوجه 
المبتس��م، الرجل الخلوق والزميل المخلص اللي ما شفنا 
من��ه مض��رة، رحل بصم��ت وكل ل��ه بصمة ف��ي رثائه 
ووداعه، ح��ب ونقاء وود وجمال ل��رد الجميل ولو بدعوة 

في ظهر الغيب فرحمك اهلل يا أخانا نشمي الحدي«.

بحث المشاريع الصحية في المدن والمناطق اإلسكانية

محمد بن عبداهلل: أهمية مراعاة التخطيط
المستقبلي السكاني بحسب المعايير الدولية

اس��تقبل رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة بحض��ور وزيرة الصحة 
الدكت��ورة جليلة الس��يد بمق��ر المجلس وزيرة اإلس��كان 
والتخطي��ط العمراني آمنة بنت أحم��د الرميحي والرئيس 
التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني المهندس 
أحمد عبدالعزيز الخياط والرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية الدكت��ور أحمد محمد األنص��اري واألمين العام 
للمجل��س األعل��ى للصح��ة إبراهي��م النواخ��ذة وعدد من 

المسؤولين.
وت��م خالل االجتماع بح��ث المبادرات الهادف��ة إلى تعزيز 
جودة الخدمات اإلس��كانية والصحية المقدمة للمواطنين 
بما يحق��ق التطلعات المنش��ودة للقط��اع الصحي ضمن 
المسيرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��الد المعظم، 
وبمتابع��ة مس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل.
وبح��ث الطرفان متابعة تنفيذ رؤي��ة الحكومة باالهتمام 
بالخدمات الصحية في كافة مناطق المملكة واالرتقاء بها 
في ظل ما تش��هده المملكة من قفزة تنموية شاملة في 
مختلف المج��االت، وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، 
وخصوص��ًا ف��ي الم��دن والمناط��ق اإلس��كانية الحديث��ة 

واس��تكمال توفير البنية التحتية لتلبية التطور العمراني 
واالحتياج��ات المس��تقبلية بم��ا يجس��د أه��داف المملكة 

بالتنمية المستدامة.
وأعرب رئيس المجلس األعلى للصحة عن ش��كره وتقديره 
للجه��ود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها وزارة اإلس��كان 

اإلس��كانية  الخدم��ات  لتنفي��ذ  العمران��ي  والتخطي��ط 
وتخصي��ص البنية التحتي��ة والمراف��ق المتكاملة، مؤكدًا 
ح��رص المجلس عل��ى تقديم أفض��ل الخدم��ات الصحية 
للمجتم��ع وتنفي��ذ توجيه��ات الحكومة في تس��خير كافة 
اإلمكان��ات لتعزيز القط��اع الصحي ورفع ج��ودة خدماته، 

وخصوصًا من خالل مواصلة تطوير البنية التحتية الصحية 
بما يضمن االس��تدامة والج��ودة والكفاءة، مش��ددًا على 
أهمية مراعاة التخطيط المستقبلي السكاني واالحتياجات 

الصحية للمواطنين والمقيمين بحسب المعايير الدولية.
كم��ا نوه الطرف��ان إلى أهمية التنس��يق الدائ��م وتهيئة 
المواقع الالزمة للمش��اريع الصحية ضمن جهود المملكة 
لبناء مزيد من المرافق الصحية من المستشفيات والمراكز 
الصحي��ة الت��ي تلب��ي االحتياج��ات الحالية والمس��تقبلية 

للسكان.  
وبدوره��ا، أكدت وزيرة الصح��ة على توجيه��ات الحكومة 
فيم��ا يخص تقديم الخدمات الصحية ذات النوعية العالية 
والوصول إليها بكل يس��ر وس��هولة بما ينس��جم مع رؤية 
البحري��ن 2030 وأهمية التنس��يق مع الجه��ات الحكومية 
للتأك��د م��ن تطبيق أعل��ى المعايي��ر اإلنش��ائية لتقديم 

الخدمات الصحية المستقبلية.
من جانبها أش��ارت وزيرة اإلس��كان والتخطيط العمراني 
إل��ى حرص الوزارة على التنس��يق الحثيث مع كافة الجهات 
الحكومي��ة ذات العالق��ة وتوفي��ر الدع��م ال��الزم لتلبي��ة 
االحتياج��ات الخدمية وعلى رأس��ها الخدمات الصحية التي 
تخدم الوطن والمواطن، الفتًة إلى أن الوزارة مستمرة في 
العم��ل ضمن فريق البحرين الواحد لتحقيق كافة األهداف 

التنموية المنشودة.

وزيرا البلديات والبيئة يزوران محمية دوحة عراد

خطة وطنية شاملة لمشروع استزراع أشجار القرم
قام وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس 
وائل بن ناصر المبارك، ووزير النفط والبيئة 
المبعوث الخاص لش��ؤون المن��اخ الدكتور 
محم��د بن مبارك بن دين��ه، بزيارة تفقدية 
إلى متن��زه ومحمية دوحة عراد، الذي يعتبر 
أحد أهم المواقع المقترحة وأكثرها مالئمة 
الس��تزراع ش��جر القرم نظرًا لطبيعتها المد 

جزرية.
وخ��الل الزيارة، أك��د وزير ش��ؤون البلديات 
والزراعة أن مملكة البحرين قطعت ش��وطًا 
مهم��ًا ف��ي تنفيذ الت��زام مملك��ة البحرين 
بالوص��ول إل��ى الحياد الصف��ري بحلول عام 
2060، وذل��ك وفق��ًا لم��ا ج��اء ف��ي إع��الن 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، خالل مش��اركة سموه في 
المؤتمر السادس والعش��رين لألطراف في 
اتفاقي��ة األمم اإلطارية بش��أن تغير المناخ 
)COP26( المنعق��د ف��ي مدين��ة غالس��كو 

بالمملكة المتحدة.

وق��ال وزي��ر ش��ؤون البلدي��ات والزراعة إن 
ال��وزارة اعتم��دت سلس��لة من المب��ادرات 
المس��اندة للخط��ط الوطني��ة الرامي��ة إلى 
زيادة عدد األشجار، كما أنشأت مجموعة من 

المش��اتل الزراعية إلنتاج اآلالف من أش��جار 
الق��رم إلع��ادة تأهيل ع��دد م��ن المناطق، 
باإلضاف��ة إل��ى االس��تعانة بمجموعة من 
الخبراء والمختصي��ن المحليين واإلقليميين 

بهدف تحقي��ق األهداف ومنه��ا زراعة 110 
آالف ش��جرة ق��رم ف��ي المواق��ع المعتمدة 
حس��ب خطة التش��جير في مملكة البحرين 
وزراعة 140 ألف ش��جرة في الشوارع العامة 

والميادين.
م��ن جانبه، أّك��د وزي��ر النف��ط والبيئة أن 
مملك��ة البحري��ن اعتم��دت مجموع��ة من 
المبادرات إلزالة الكرب��ون، ومنها مضاعفة 
أش��جار نبات القرم ألربع م��رات، إضافة إلى 
حزمة م��ن المب��ادرات المس��اندة للخطط 
الوطنية الرامية إلى زيادة عدد األش��جار في 
المش��اريع الحكومية والش��ركات الصناعية 
الكب��رى ومش��اركة المؤسس��ات والقط��اع 
الخاص التخاذ دور في هذه المبادرة، وكذلك 
توفير السياسات الداعمة للتشجير وتشجيع 
كافة أفراد المجتمع على المشاركة في هذا 

العمل والتطوع في تنميته.
وأوض��ح وزي��ر النف��ط والبيئ��ة أن البحرين 
رسمت خطة وطنية شاملة لمشروع استزراع 
نبات القرم، بهدف تنفيذ البرامج والمبادرات 

الرامية لزياد أش��جار القرم بدعم ومس��اندة 
عدد م��ن القطاع��ات الحكومي��ة والخاصة، 
حيث نجحت الخطط الوطنية الستزراع القرم 
في إنشاء مجموعة من المش��اتل الزراعية، 
ونفذ الفريق الوطني الس��تزراع أشجار القرم 
حزمة من البرامج التي تهدف إلعادة تأهيل 
ع��دد من المناطق، وذل��ك من خالل تنظيف 
الممرات المائية وتقليم األشجار المتدهورة 
وإعادة تأهيل بع��ض المناطق الزراعية في 
الس��واحل والمحميات الطبيعي��ة مثل خليج 
توبل��ي ورأس س��ند ومحمي��ة دوح��ة عراد 

وغيرها من المواقع الهامة.
الفري��ق  إن  والبيئ��ة  النف��ط  وزي��ر  وق��ال 
الوطني الس��تزراع أش��جار القرم نف��ذ عددًا 
من المس��وحات الميدانية بهدف استكشاف 
المواق��ع المناس��بة الحتضان نب��ات القرم 
خ��الل فترات االس��تزراع المس��تقبلية حتى 
العام 2035، وقد س��اهمت المسوحات في 
إع��داد التقاري��ر الفني��ة والبيئي��ة الداعمة 

للتوسع في مشروع استزراع نبات القرم.

17 p e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e tأمــل

إعداد: هدى عبدالحميد

3 3 2 0 2 1 0 0

تتيح لهم فرصة االندماج في الوسط الفني واإلعالمي االحترافي

تأسيس قناة تلفزيونية وإذاعية ألصحاب الهمم في دبي
بهدف دم��ج أصحاب الهمم في ش��ّتى مناحي 
الحياة، ومنحهم الح��ق واإلمكانية في العيش 
الُمستقل على قدم المساواة مع اآلخرين، ومن 
الدع��م الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة لهذه الشريحة 
المهمة، ج��اءت فكرة المنت��ج والمخرج صالح 
الياس��ري من خالل »الياس��ري لإلنتاج الفني« 
بمشروع تأسيس قناة تلفزيونية وقناة إذاعية 
»رادي��و« مخصص��ة ألصح��اب الهم��م، تتيح 
له��م الفرصة في االندماج في الوس��ط الفني 
واإلعالمي االحترافي، والمشاركة بشكل فعال 
في المج��االت الفني��ة واإلعالمي��ة واالنخراط 
في المؤسس��ات اإلعالمي��ة، ومن خالل تأمين 
البيئ��ة الُمؤّهل��ة لضم��ان مش��اركاتهم على 
المس��توى العالي والمهني، وكذلك تأس��يس 
مركز تدريب مهني فني وإعالمي يقوم بتدريب 
المؤهلين ف��ي مختلف المجاالت اإلعالمية في 
جميع المهن التخصصية في االس��توديوهات 
من خ��الل التدري��ب على الهندس��ة الصوتية 
بما فيه��ا مراحل التس��جيل الصوت��ي وصواًل 
للماسترينغ و والمكسنغ، والتشغيل، واإلعداد 
اإلعالمي االحترافي ف��ي مجال اإللقاء الصوتي 
والتدري��ب اإلذاع��ي، والتصوي��ر الفوتوغرافي 

والتلفزيون��ي، واإلخراج، وتجهيزه��م ليكونوا 
مذيعي��ن ومقدم��ي برام��ج وتقاري��ر إعالمية 
إليجاد فرصه��م ضمن التخصص في القناة أو 

القنوات اإلعالمية األخرى.
الياس��ري  المنت��ج والمخ��رج ص��الح  وأوض��ح 
رئي��س مجل��س اإلدارة في »الياس��ري لإلنتاج 
الفن��ي« الذي يتخ��ذ من مدينة دب��ي لإلعالم 
مق��رًا لش��ركته، أن دبي واإلم��ارات مركز هام 
النطالق المش��اريع المتمي��زة ودعمها، وقال: 
»بدأن��ا العمل منذ م��ا يزيد عن أربع س��نوات 
ول��آن ف��ي مراحل اإلع��داد بجهد اس��تثنائي 
وضمن إمكانيات الشركة واألستوديو الصوتي 
العائد لها إلطالق أول قن��اة تلفزيونية وقناة 
إذاعية عبر اإلنترنت يقوم بالعمل بها إخواننا 
وأخواتن��ا وأوالدن��ا وبناتن��ا م��ن ذوي أصحاب 
الهم��م، وس��يكون له��م دور كبير أيض��ًا بعد 
اكتس��اب الخبرة والممارس��ة في إدارة البرامج 
والقنوات بشكل عام، وهي فرصة كبيرة إلبراز 
إمكانياته��م الهائلة وطرحها أم��ام الجمهور 

بكل ثقة«.
وأض��اف ص��الح الياس��ري أن هن��اك اتصاالت 
وتعاونات مش��تركة مع جميع مراكز ومدارس 
متخصصة ف��ي رعاي��ة أصحاب اله��م كمركز 

راش��د ألصح��اب الهم��م ف��ي دبي وع��دد من 
الجهات الرس��مية المتخصصة، وقال: »نعمل 
بش��كل احترافي للوصول إلى أفضل ما يمكن 
تقديم��ه في عالم التلف��زة واإلذاعة، ووضعنا 
خطة الستقطاب المؤهلين من أصحاب الهمم 
لهذا الن��وع من العم��ل والدراس��ة والتدريب 
المقبل��ة  الفت��رة  ف��ي  وس��نقوم  والتأهي��ل، 
مقابلة مجموعة كبيرة من المرش��حين لشغل 

الوظائ��ف المطلوبة للقنوات، والحمد هلل نحن 
متفائلون في إمكانياتهم بعد أن اطلعنا على 
أعمالهم وجهودهم أثن��اء العملية التعليمية 

في مراكزهم ومدارسهم والجامعات«.
وكشف صالح الياسري أن القنوات التلفزيونية 
واإلذاعية س��يتم بثها من خ��الل اإلنترنت في 
البداية، وس��تظهر برامج ترفيهية واجتماعية 
ودرامي��ة أو كرتوني��ة متنوعة بش��كل حديث 

ومتطور يتماشى مع الرؤية المستقبلية لهذا 
البلد المفعم باإلنسانية والنجاح، وهناك خطة 
وضع��ت للب��دء بعملي��ة البث ي��وم 18 أبريل 
2024، وه��و التاري��خ ال��ذي أعلن ب��ه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدول��ة رئيس مجل��س ال��وزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، بإطالق هذا المسمى »أصحاب 

الهمم«.
وم��ن جانب آخ��ر، وبمناس��بة الي��وم الوطني 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ال�51، سخرت 
»الياس��ري لإلنت��اج الفن��ي« األس��توديوهات 
الصوتي��ة الت��ي تملكه��ا وتديرها ف��ي دبي، 
لتس��جيل وتنفي��ذ األعم��ال الوطني��ة ب��دون 
تقاض��ي أجور األس��توديو والعمل الهندس��ي 
إلنت��اج األعم��ال الوطني��ة عل��ى أي��دي أه��م 
مهندس��ي الصوت في الوطن العرب��ي إيمانا 
بحب اإلمارات وبالرس��الة اإلنس��انية الشاملة 
ويشمل العرض الذي قدمه صالح الياسري إلى 
كل الفنانين والشعراء والموزعين الموسيقيين 
والمؤسس��ات الحكومية والخاصة لهذه السنة 
وطيلة أيام الس��نوات القادم��ة إلنتاج األعمال 
الوطنية التي تتغنى بحب اإلمارات وإنجازاتها 

الباهرة على جميع األصعدة.

جمعية التصّلب المتعدد تنّظم برامج توعوية للمدارس الحكومية

أبوالفتح: مرض »MS« مزمن ويصيب الجهاز العصبي المركزي
أف��ادت رئي��س مجل��س اإلدارة الجمعي��ة 
البحريني��ة لمرضى التصلب المتعدد نهلة 
أبوالفتح بالذكر أن التصلب المتعدد، الذي 
يطلق علي��ه اختصارًا »MS«، مرض عصبي 
مزم��ن يصيب الجه��از العصب��ي المركزي 
ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، ويسبب 
تلفًا في الغشاء المحيط بالخاليا العصبية 
وال��ذي يدع��ى المايلي��ن، مما ي��ؤدي إلى 
تصلب في الخالي��ا وبالتالي بطء أو توقف 
س��ير اإلش��ارات العصبي��ة المتنقل��ة بين 

الدماغ وأعضاء الجسم.
وم��ن أع��راض الم��رض، الش��عور بوخز أو 
تنمي��ل ف��ي األط��راف، وخلل ف��ي التوازن، 
ضعف أو تش��نج في العضالت، كما أنه قد 
يؤدي لتشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية 

أو ع��دم تمييز األلوان، وم��ن أبرز األعراض 
أيض��ًا ضعف وإجه��اد س��ريع، صعوبة في 

الكالم، وقد تتأثر الذاكرة أيضًا. 
وق��د نظم��ت الجمعية البحريني��ة لمرضى 

التصلب »MS« بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم من خالل إدارة الصحة المدرسية، 

برام��ج توعوية بمرض التصل��ب المتعدد 
لعدد من المدارس الحكومية. 

وقد تضمنت تلك البرنامج عرضًا للتعريف 
وكيفي��ة  األولي��ة،  وأعراض��ه  بالم��رض 
التعام��ل والتكي��ف معه، كما ت��م تقديم 
نصائح مهمة لطرق التعايش مع التصلب 
المتعدد بحس��ب المرحلة العمرية، س��واء 
أم بعده��ا،  المدرس��ية  المرحل��ة  أكان��ت 
كما تضمن البرنامج أيضًا س��ردًا لقصص 
تجارب أش��خاص قاوموا الم��رض، ونجحوا 
في مواصل��ة حياتهم بش��كل طبيعي مثل 
أقرانه��م األصح��اء، حي��ث ش��مل البرنامج 
التوعوي عش��رين مدرس��ة إعدادية للبنين 
والبن��ات ف��ي مختل��ف محافظ��ات مملكة 

البحرين.

 المرزوق: منيرة بن هندي أّهلت 
جياًل ذا علم وخبرة بشؤون ذوي اإلعاقة

نعى رئيس جمعية المحفزين لذوي 
الهمم ري��اض المرزوق عضو مجلس 
النواي��ا  الش��ورى الس��ابق وس��فيرة 
الحس��نة الراحل��ة مني��رة ب��ن هندي 
قائ��اًل: »لقد فقدنا أمًا حنونة تعلمنا 
واإلص��رار،  والعزيم��ة  اإلرادة  منه��ا 
وه��ي مس��يرة ال تنته��ي لن��ا نح��ن 
أبناؤها الذين نستلم الراية ونواصل 
المش��وار بعدها عل��ى الطريق الذي 
رس��مته وخطته وعلمته لجيل لديه 
ثقافة عالية وعلم وخبرة في ش��ؤون 

ذوي اإلعاق��ة«. وقال إن األم الحنونة 
العزيزة منيرة ب��ن هندي رحمها اهلل 
امتلكت ش��خصية متف��ردة فرضتها 
والح��ب  باالحت��رام  الجمي��ع  عل��ى 
والتقدي��ر لجمي��ع ش��رائح المجتمع 
البحرين��ي بجميع أطياف��ه مما أهلها 
العم��ل  ف��ي  باالنخ��راط  ومكنه��ا 
وهي  متع��ددة،  بمراك��ز  الحكوم��ي 
م��ن قامت بإعداد مخطط��ات وببناء 
وتأسيس وهندسة كيان ذوي اإلعاقة 

ليصبح محل أنظار الداخل والخارج. 

 وق��ال إن الراحلة تميزت ونجحت في 
العديد م��ن األماكن التي ش��غلتها 
س��واء ف��ي وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعية أو عبر رئاس��تها للمركز 
البحرين��ي للحراك الدول��ي والمديرة 
الح��راك«  »أزه��ار  لروض��ة  العام��ة 
وف��ي المؤسس��ة الوطني��ة لخدمات 
المعوقي��ن، ل��ذا حظي��ت مني��رة بن 
هندي عل��ى الثقة الملكية الس��امية 
م��ن حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة بتعيينها 

عضوًا في مجلس الشورى، تقديرًا لما 
قدمته للوطن والمواطنين وخصوصًا 

ذوي الهمم.
وأكد أن ما قامت به منيرة بن هندي 
من عمل وعطاء ونج��اح وإصرار على 
تحدي وقهر كاف��ة الصعوبات كفيل 
للمجتم��ع كل��ه أن يس��لك منهجه��ا 
لتحقي��ق األحالم والطم��وح للوصول 
إلى قمم النجاح بعزيمة وإرادة وثقة 

فهي القدوة الملهمة المتميزة.
اإلنس��اني  العط��اء  ه��ذا  أن  وأك��د 

الفري��دة  اإلرادة  وه��ذه  المتواص��ل 
والكف��اح المس��تمر أعط��ت نموذجًا 
ُمشّرفًا للبحرين والخليج والعرب فقد 

كانت قدوة يحت��ذي بها ذوو الهمم. 
رحمها اهلل وغفر لها وأس��كنها فسيح 

جناته.

الراحلة منيرة بن هندي رياض المرزوق

شراكة نحو تعليم أفضل إلطالع أولياء األمور على مستويات أبنائهم

 العلي: مركز العناية 
بمتالزمة داون يبدأ فعالية اليوم المفتوح

في إطار توثيق العالقة بين البيت والمركز قامت إدارة مركز 
العناية بمتالزمة داون بتنظي��م فعالية »اليوم المفتوح« 
بالمركز وألول مرة لجميع الطلبة المس��جلين في كشوفات 
المرك��ز. الفكرة من عمل برنامج زيارة يحضرها أولياء أمور 
الطلبة لقضاء فترة مع األخصائيين والمساعدين واإلداريين 
بغية التعرف عل��ى كل البرامج التدريبية ألبنائهم وما هي 

المناهج واألنشطة التي يوفرها المركز للطلبة.
واليوم المفتوح هو لتعريف أولي��اء األمور بالمناهج وطرق 
التعليم المتبعة داخل المركز، واجتماع كل أخصائي بولي 
األم��ر لمدة 20 دقيق��ة، لتوضيح ما تم إنج��ازه من الخطة 
التربوية الفردية البنه وأيضًا الرد على جميع استفس��ارات 

ولي األمر. 
وأوض��ح أحمد العلى مدير مركز العناية بمتالزمة داون، أن 
»أحد معايير الحك��م على النظام التعليم��ي الجيد ألبنائنا 
من ذوي متالزمة داون هو من خالل بناء عالقات مجتمعية 
وثيقة تس��اعد في تحقيق مش��اركة أولي��اء األمور في صنع 
الق��رار التربوي ومس��اهمته الفعالة في متابع��ة البرامج 
واألنش��طة داخ��ل المرك��ز واالش��تراك في دع��م العملية 

التعليمية«. 
وأك��د العل��ي أيضًا حرص المرك��ز الدائم على دم��ج أولياء 
األمور في البرام��ج الخاصة بالطالب ألنها تجعل ولي األمر 

أكثر إيجابية بالعملية التعليمية. 
وقال إن نس��بة حض��ور أولياء األمور للي��وم المفتوح كانت 
كبيرة وتقدر ب���«90%« من خالل إحصائية قامت بها إدارة 
المركز. وشهد المركز هذا العام تعاونًا مكثفًا ومثمرًا بين 
أولياء األم��ور وإدارة المركز واألخصائيين وذلك في س��بيل 
رف��ع جودة الخدم��ات التي يقدمه المرك��ز ألبنائه من فئة 

متالزمة داون.
هدف المركز من فعالية اليوم المفتوح هو:

• وعي ولي األمر بالخدمات المتوفرة بالمركز
• التقييم ومتابعة الطالب

• التعاون مع األخصائيين ومع أعضاء فريق المركز 
• المشاركة في مسؤولية التربية بين البيت والمركز 

• المش��اركة في تحدي��د األهداف التربوي��ة ومعرفة مدى 
تقدم الطفل 

• دعم جهود األخصائيين والمس��اعدة في عملية التدريس 
بالمنزل 

• الرد على أسئلة واستفسارات أولياء األمور 
• تشجيع مشاركة اآلباء في عملية تقييم الخطة التربوية 

وبناء على ما أثبتته الدراس��ات من أهمية مش��اركة أولياء 
األمور في تقدم ونجاح الطالب أعرب العلى أنه »من جانبنا 

نري��د األفضل ألبنائن��ا من خالل التعاون في إطار ش��راكة 
يمكننا أن ننجح في إثراء مس��يرة أطفال متالزمة داون، وأن 
إط��الع أولياء األم��ور على تقدم أطفالهم جزء أساس��ي من 
أهداف المركز ومن هن��ا كان اليوم المفتوح لتوفير فرصة 
ألولياء األمور للنقاش ح��ول كل ما يخص أبناءهم الطالب. 
لقد برز مفهوم الشراكة بين االخصائين وأسر األطفال من 
ذوي اإلعاقة ف��ي اآلونة األخير في مي��دان التربية الخاصة 
حيث أصبح دور برامج التربية الخاصة ال يقتصر على تقديم 
الخدمات للطفل فقط ولكن أيضًا تقديم يد العون ألسرته 

وتقديم البرامج اإلرشادية التي تخص الطفل وحالته«.
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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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كشف األس��تاذ المشارك بكلية الطب 
والعل��وم الطبية في جامع��ة الخليج 
العربي، د.طارق أحمد الشيباني، عن 
مجموعة من الوظائف األساسية التي 
يقوم بها الكبد في جس��م اإلنس��ان، 
موضح��ًا أن م��ن أبرز تل��ك الوظائف 
أن الكب��د يق��وم بصناع��ة العوام��ل 
األساس��ية ف��ي عملية تجل��ط الدم، 
باإلضاف��ة إلى أنه يحت��وي على خاليا 

دفاعية تقضي على البكتيريا.
وق��ال ف��ي تصريح��ات ل�»الوط��ن«: 
»نقول ف��ي كالمنا ال��دارج أو العامي 
عندم��ا نص��ف أح��دًا نع��زه أو نحب��ه 
عب��ارة »يا بع��د كبدي« فه��ل الكبد 
تستحق هذه المنزلة وهذه األهمية، 
نع��م فالكبد عضو متع��دد المواهب 
والوظائف في جس��م اإلنسان ولذلك 
فإن أي خل��ل لهذا العض��و الهام قد 
يؤدي إلى عواق��ب وخيمة ومتعددة، 
لذل��ك نحن نه��دف إلى إلق��اء بعض 
الض��وء بطريق��ة س��هلة ومفهومة 
على بع��ض الوظائف المتعددة لهذا 

العضو الحساس«.
وذك��ر أن »الكبد عض��و قابل للتمدد 
ولذلك ف��إن كميات كبي��رة من الدم 
يمكن تخزينها في األوعية أو الجيوب 
الدموية في الكبد، فالكبد في الحالة 
الطبيعية تس��توعب كمي��ة من الدم 

10% م��ن  أي  450 ملليلت��ر  تق��ارب 
كمية الدم الكلي في جس��م اإلنس��ان 
ولك��ن عندم��ا يرتف��ع ضغ��ط الدم 
عند اإلنس��ان في حالة فشل عضالت 
القلب مثاًل فإن استيعابها للدم يزيد 
بمقدار 0.5 – 1.0 لتر ولذلك في هذه 
الحال��ة تلعب دور مخ��زن للدم فتقل 
من كمية الدم الموجودة في الشبكة 
الدموي��ة ولذل��ك تخف��ض الضغط، 
أم��ا في حال��ة هبوط ضغ��ط الدم أو 
نقص كمية الدم فإنها تقوم بتزويد 
األوعي��ة الدموية من ال��دم المخزون 
فيه��ا فتك��ون ف��ي بمثاب��ة قطع��ة 
بال��دم تش��رب  المش��ربة  اإلس��فنج 
ال��دم في حال��ة زيادة ضغ��ط الدم و 
تنعصر في حالة الحاجة إلى الدم في 

الشرايين واألوردة«.
وأوض��ح أن »الوظيفة األخ��رى للكبد 
ه��ي أنه��ا تحت��وي على ن��وع خاص 
م��ن الخالي��ا الدفاعية الت��ي تقضي 
عل��ى البكتيري��ا، ولذلك ف��إن الخالق 
الب��ارئ جعل الدم ال��ذي يحمل ما تم 
امتصاص��ه م��ن أغذي��ة م��ن الجهاز 
الهضمي يمر أواًل على الكبد لكي يتم 
ترش��يح هذا الدم م��ن أي بكتيريا قد 
تكون دخلت مع المواد الغذائية التي 
تم امتصاصها ومن بع��د الكبد يمر 

الدم بعد »تنظيفه« إلى القلب«.

وأش��ار إلى أن »الوظيف��ة الثالثة هي 
أن الكب�د تق�وم بتخزي���ن السكريات 
وتحويل بعض أنواع الس��كريات إلى 
سكر الجلوكوز وهو الذي يسبب مرض 
السكر في حالة ارتفاع تركيزه، فالكبد 
تساعد على الحفاظ على نسبة تركيز 
الس��كر في الدم فعمله��ا عمل تاجر 
الس��كر، فعند ازدياد الس��كر في الدم 
تق��وم بالتخزين وعن��د نقصه تقوم 

بتمويل السكر وتصديره إلى الدم«.
وتابع أن »الكبد تقوم بتحويل بعض 
األحم��اض األميني��ة والدهني��ة إل��ى 
س��كر الجلوكوز، وتق��وم بعكس ذلك 
بروتينات  إل��ى  الس��كريات  بتحوي��ل 

ودهون حسب حاجة اإلنسان فتعمل 
عل��ى ضبط نس��ب المواد األساس��ية 

الغذائية في جسم اإلنسان«.
ولف��ت إل��ى أن »للكب��د دور مهم في 
تخزي��ن بع��ض أن��واع الفيتامين��ات 
مث��ل فيتامي��ن »إي��ه«، »A« ويكفي 
المخزون الكب��دي من هذا الفيتامين 
مدة 3-4 أش��هر وفيتامين »باء 12«، 
B 12« لمدة س��نة، وكذلك فيتامين 
»دال«، »D«، ولذل��ك ف��إذا ل��م يزود 
االنسان نفسه بأحد هذه الفيتامينات 
ف��ان لدي��ه احتياطي��ًا يكفي��ه للمدة 

المذكورة«.
وبي��ن أن »الكبد تخ��زن كذلك عنصر 
الحدي��د فعندما تزداد حاجة الجس��م 
إل��ى الحديد ت��زود الدم بم��ا عندها 
من ه��ذا االحتياط��ي وإذا كان هناك 
زيادة ف��ي حدي��د الدم فإنه��ا تقوم 
باالحتف��اظ بهذا الزائ��د من كميات 
الحديد وبقدر مح��دد طبعًا، كما أنها 
تتخلص كذلك من عنصر الكالسيوم 
الزائد عن حاجة اإلنس��ان بإفرازه مع 

عص��ارات الكب��د ف��ي كي��س المرارة 
ومن ثم إلى خارج جس��م اإلنسان مع 
الفض��الت«. وق��ال إن »الكب��د تقوم 
بصناعة العوامل األساسية في عملية 
تجل��ط الدم وهي العوامل التي تمنع 
النزيف في حالة حصول شق في الجلد 
فتقوم الكبد بصناع��ة هذه العوامل 
م��ن فيتامين »K«، ولذلك يعتبر هذا 
الفيتامين أساس��يًا في عملية إيقاف 
النزيف الدموي«. ونوه الش��يباني إلى 
أن »للكب��د أيضًا دورًا فع��ااًل جدًا في 
التخل��ص من بع��ض األدوي��ة التي 
يتناوله��ا اإلنس��ان مث��ل البنس��لين 
واإلمبس��لين ومركبات السلفا وغيرها 
وذل��ك بتحويلها إلى م��واد غير ضارة 
أو بإفرازه��ا م��ع الم��ادة الصفراء في 
القن��اة الهضمية والتخلص منها إلى 
خارج جس��م اإلنسان«. وتابع: »كذلك 
الغ��دد  تفرزه��ا  الت��ي  الهرمون��ات 
الهرموني��ة ف��ي الدم فه��ي ال تبقى 
في الدم لم��دة طويلة ولكنها تعمل 
عمله��ا ومن ث��م يجب أن ت��زال من 

الدم تجنبًا الس��تمرارية تأثيرها إلى 
األب��د ولذلك ف��إن الكب��د تحول هذه 
الهرمون��ات إل��ى مركب��ات كيميائية 
أخرى وتفرزها م��ع مادة الصفراء إلى 
القن��اة الهضمية ومنها إل��ى الخارج، 
ولذل��ك ف��إن كان هناك فش��ل كبدي 
فمعن��ى ه��ذا أن التخل��ص من هذه 
الهرمونات عن طريق الكبد سينقص 
اآلث��ار  بعده��ا  وتظه��ر  يتوق��ف  أو 
الس��لبية الزدياد هذه الهرمونات في 
الدم«. وأوض��ح أن »الوظيفة األخيرة 
ه��ي أن خالي��ا الكبد تق��وم بصناعة 
المادة الصفراء وتخزينها في المرارة 
وم��ن ث��م إفرازه��ا عن��د الحاجة في 
القناة الهضمية على الغذاء اآلتي من 
المعدة فتس��اعد المادة الصفراء في 
عملية هضم الم��واد الدهنية، وعليه 
فإن أي انس��داد في القنوات الكبدية 
التي تساعد على مرور المادة الصفراء 
فإنه يتس��بب في نش��وء حصوات في 
الم��رارة أو في نش��وء م��رض إصفرار 
الجلد أو ما يس��مى باللهجة العامية 

»بوصفار««. 
وخلص إلى أنه »بعد اس��تعراض كل 
ه��ذه الوظائف التي تق��وم بها الكبد 
فكأنها تحافظ عل��ى حياتنا وبقائنا، 
كم��ا أن فلذات أكبادنا يحافظون على 

بقاء أسمائنا بعد مماتنا«.

حسن علي

في المختبر

 التخلص من الكالسيوم الزائد 
بإفرازه مع عصارات الكبد

خاليا دفاعية في الكبد تقضي على البكتيريا
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الديتوكس: وسيلة تخلص الجسم من السموم بطريقة طبيعية، ويعتمد في األساس على خلط الماء بقطع الفاكهة أو الخضروات أو األعشاب المتنوعة، وتركها عدة ساعات حتى تذوب فيتامينات الفاكهة والخضروات داخل المياه. 
ويساعد شرب هذا الخليط على تحسين الحالة الصحية، ومن أبرز فوائده، يمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويعمل على تحفيز وظائف الجسم، حيث يساعد الكبد والكلى والقولون على أداء وظائفها على أكمل وجه، وتخليص الجسم 

من السموم والنفايات المخزنة داخل الجسم والتي ال يستطيع الكبد أو القولون التخلص منها، كما أنه يقوي الجهاز المناعي.

مكافحة أنواع من السرطان أبرزها اللوكيميا
 شاي ورق الغار يحّسن 

الهضم وينّظم سكر الدم
شاي ورق الغار مشروب دافئ يتم إعداده باستخدام 
ورق الغ��ار، ويع��د ه��ذا الش��اي أح��د المش��روبات 
التقليدية الش��ائعة في بع��ض دول العالم، مثل: 

الهند.
وألوراق الغ��ار ع��دة أن��واع، من ضمنه��ا ورق الغار 
المعروف باس��م ورق اللوري، والذي يؤخذ من نبتة 

يطلق عليها علمّيًا اسم لوروس النوبيليس.
وقد يكون لورق الغار فوائد محتملة، مثل، مقاومة 
األرق، والس��منة، فورق الغار غن��ي بمغذيات هامة، 
المغنيس��يوم،  ج،  وفيتامي��ن  أ،  فيتامي��ن  مث��ل: 

والكالسيوم. 
ول��ورق الغ��ار رائح��ة عطري��ة مميزة وقوي��ة، وقد 
يس��اعد اس��تخدام ورق الغار كنوع من التوابل أثناء 
الطبخ على إضفاء نكهة محببة للطعام، كما يمكن 

استخدام هذا الورق إلعداد شاي لذيذ ومفيد. 
وم��ن أبرز فائ��د ش��اي ورق الغار، تنظي��م عمليات 
هض��م الطعام، وع��الج اضطراب��ات الهضم، مثل، 
النفخة، واإلس��هال، واإلمساك، وألم البطن، وتعزيز 
امتص��اص المغذي��ات المتنوع��ة م��ن الطع��ام، 
ومكافحة متالزمة القولون العصبي وعس��ر الهضم 
والقرحة، ومقاوم��ة القلق والتوت��ر، والتحفيز على 
االس��ترخاء وتحسين الحالة النفسية، والحفاظ على 

انتظام مس��تويات س��كر الدم، من خالل تحس��ين 
قدرة الجسم على االستفادة من الغلوكوز، وتحسين 
قدرة مس��تقبالت األنس��ولين على العمل بطريقة 
طبيعي��ة، ومقاومة بعض االضطرابات التنفس��ية، 
وعالج البلغم والس��عال والتهابات الحلق، ومقاومة 
الحساس��ية والرب��و والحف��اظ على س��المة القلب، 
وتعزي��ز التئام أنس��جة البش��رة وتحس��ين مرونة 
البش��رة، مما قد يس��هم في مقاومة البقع الداكنة، 
والتجاعيد، وتثبيط انتش��ار بعض أنواع السرطان، 
مث��ل اللوكيمي��ا، وتقليل فرص ظهور أن��واع أخرى 
من الس��رطانات، مثل، س��رطان القولون، وسرطان 
الثدي، باإلضافة إلى مقاومة حصى الكلى، وخفض 

وزن الجسم، وتقوية المناعة.

تصنيع العوامل األساسية في عملية تجلط الدم

الشيباني: الكبد يسهم في تخزين السكر وضبط مستواه

د. طارق الشيباني

نداء استغاثة من »قمة المناخ« في شرم الشيخ
جب��ال جليدية تته��اوى، بحار من المي��اه تفيض، طبيعة 
جميلة تموت، حرائق تشعل الغابات، حرارة تولد الجحيم، 
عواصف تدمر الحياة، بكاء يفطر الجمود، صرخات تستنجد 
الجموع!!! إنها ليس��ت س��يمفونية أو رواية، إنها الطبيعة 

تشتكي صاحبها، وصاحبها ركب قطار جنونه.
وضع��ت ه��ذه االس��تغاثات عل��ى طاول��ة قم��ة المن��اخ 
»COP27«، الت��ي عقدت في ش��رم الش��يخ في جمهورية 
مص��ر العربي��ة وبرعاية األم��م المتح��دة، والتي حضرها 
زعماء وقادة وخبراء ومهتمون بالشأن المناخي على مدى 
عدة أيام، وقد س��ميت بقمة التنفيذ، وتعني تنفيذ ما تم 
االتف��اق عليه في القمم الس��ابقة وخصوصًا من األطراف 
الصناعي��ة العظمى المتس��ببة بالتغي��ر المناخي بصفة 
رئيس��ة، وقد كان عمل صندوق لتمويل الخسائر واألضرار 
تس��اهم فيه الدول العظمى بقوة من ثمرات هذه القمة، 
علمًا بأن توفير 100 مليار س��نويًا حسب القمم السابقة    
اليزال قائمًا، باإلضافة إلى التزام جميع األطراف في حماية 
البيئة وتقليل االحتباس الحراري واللجوء للطاقة النظيفة. 
وكما أوضح تقرير عن جمعية »الخس��ائر واألضرار« وهي 
جمعية تضم 100 باحث وصانع سياسات عالمي »إن كل   
ج��زء من درجة ارتفاع الح��رارة اإلضافية يعني المزيد من 
التأثيرات المناخية مصحوبًا مع خسائر بسبب تغّير المناخ 
ف��ي البل��دان النامية تقدر بين 290 ملي��ار دوالر إلى 580 

مليار دوالر بحلول 2030.
وبم��ا أن األمن الغذائي من أولوي��ات القمة، فقد ُأفرد له 

يوم وس��مي بيوم الغذاء، وقد أش��ار رائد المناخ المصري 
الدكت��ور محمود مح��ي الدين في كلمته به��ذا اليوم إلى 
»أهمي��ة توفي��ر التموي��ل المناس��ب لمواجه��ة الفجوة 
الغذائية مع األخذ في االعتب��ار ضرورة خفض االنبعاثات 
من القط��اع الزراعي من خالل دعم إجراءات الصالبة بهذا 
القط��اع، وأنه إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة س��يؤدي 

إلى تفاقم األزمة«.
وم��ن الملفت للنظر في هذه القم��ة اإلجماع على ضرورة 
إنت��اج الطعام المغ��ذي والصحي والمس��تدام، المتحدي 
للتغي��رات المناخي��ة، إضاف��ة إلدخ��ال المي��اه ف��ي ملف 
االس��تحقاقات التمويني��ة ألهميته وتأثي��ره الحيوي على 

اإلنتاج الغذائي. 
ويبقى بناء القدرات وتنمي��ة المهارات التي منها االبتكار 
والتكنولوجيا، وإدخال الس��الالت عالي��ة اإلنتاج المقاومة 
للتغيرات المناخية س��واء في القطاع الحيواني أو النباتي، 
وتبادل البحوث والخبرات ونشر الثقافة اإلرشادية خصوصًا 
ف��ي القطاع التعليم��ي والمهني ودع��م الطاقة النظيفة، 
وتقلي��ل االحتب��اس الح��راري، جزء م��ن سياس��ة التكّيف 

المناخي. 
ولك��ن يبقى التزام ال��دول الصناعية الكب��رى بتعهداتها 
سواء المادية أو العملية هو صمام األمان، فما عاد العالم 

يتحمل أضرارًا مادية وحروبًا طاحنة. 

* أخصائي الغذاء والتغذية
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 فاطمة خليل أول ممرضة عسكرية 
تحصل على الدكتوراه في تخصص العناية المركزة

ريادته��ا  البحريني��ة  الم��رأة  أثبت��ت 
ف��ي العديد م��ن القطاع��ات الحيوية 
بالمملكة؛ مؤكدة إسهاماتها البارزة 
ف��ي االرتق��اء بالمس��يرة التنموي��ة؛ 
محققة نجاحات ب��ارزة، ونالت العقيد 
فاطم��ة خليل إبراهيم رئيس ش��عبة 
التمري��ض بالخدمات الطبية الملكية 
على ش��هادة الدكت��وراه والزمالة في 
عل��وم التمري��ض والقبالة »تخصص 
العناي��ة المرك��زة« حي��ث تعتبر أول 
ممرضة عسكرية في مملكة البحرين 

تحصل على هذه الشهادة.
وقال��ت العقي��د فاطم��ة: »إن الفكرة 
بدأت عام 2010 حيث قمت بدراس��ة 
بمتابع��ة  س��نتين  لم��دة  مبدئي��ة 
المرض��ى المتواجدي��ن ف��ي األجنحة 
والذين هم على جهاز التنفس وكذلك 
متابع��ة المرض��ى المنقولي��ن م��ن 

العناية المرك��زة إلى األجنحة والذين 
يحتاج��ون إل��ى عناي��ة فائق��ة، حيث 
كانت الحاجة إلى ع��دة عوامل للقيام 
بالعناية به��ؤالء المرضى، وكان أحد 
العوامل ه��ي الحاجة إلى وجود طاقم 
تمريضي للعناية والتعامل مع مرضى 
أجهزة التنفس وهذا الدور ال تقوم به 
إال ممرضة العناية القصوى. حيث كان 
أبرز محاور هذه الدراس��ة هي تطبيق 
دور حدي��ث متق��دم للممرض��ة ف��ي 
 ICU Liaison« المستشفى العسكري
Nurse« وال��ذي يق��وم عل��ى متابعة 
جميع المرضى المنقولين من العناية 
المركزة إلى األجنحة والمرضى الذين 
هم على أجه��زة التنفس في األجنحة 
العامة ويحتاجون إل��ى رعاية فائقة. 
كما تهدف الدراس��ة إل��ى دعم كفاءة 
الممرض��ات في األجنحة عل��ى القيام 

برعاية تلك النوعية من المرضى.
وكانت تل��ك النتائج التي ش��جعتني 
لالس��تمرار ف��ي البح��ث والمتابع��ة 
لوج��ود الحل��ول ف��ي دع��م ممرضات 

األجنح��ة ف��ي عناي��ة مرض��ى أجهزة 
التنفس في األجنحة، كما أن أولويات 
قي��ادة الخدمات الطبي��ة الملكية هي 
توفي��ر رعاية طبية آمن��ة ذات جودة. 
ومن هذا المنطلق تقدمت باالنضمام 
لدراس��ة الدكتوراه في مجال تمريض 
العناي��ة المركزة والتي اس��تغرقت 6 
س��نوات بحث ومتابع��ة المرضى من 

وإلى العناية المركزة واألجنحة.
وأكدت العقي��د فاطمة بأن الدراس��ة 
المقدم��ة في ه��ذه األطروح��ة والتي 
تتطلب المتابعة لتطبيق الدور الجديد 
ومتابع��ة النتائ��ج، فكان��ت النتيج��ة 
اإليجابية ل��دور الممرضة المتخصصة 
 ICU Liaison« في العناي��ة المرك��زة
Nurse« وذل��ك م��ن خ��الل انخفاض 
معدل إع��ادة إدخال المرض��ى لوحدة 
العناية المركزة م��ن 2.3 إلى 0.9 في 

ث��الث س��نوات. كما أن أحد مؤش��رات 
الدراسة اإليجابية هي تحسن مستوى 
الكف��اءة ل��دى ممرضات الجن��اح وفقًا 
لمقي��اس الكف��اءة في رعاي��ة مرضى 
أجهزة التنفس المقيمين في األجنحة.
أضافت العقيد فاطمة خليل بأن هذه 
ه��ي الدراس��ة األولى م��ن نوعها في 
مملك��ة البحرين، والتي قدمت تحلياًل 
لبرنامج رعاية مرضى أجهزة التنفس 
المنقولي��ن  والمرض��ى  باألجنح��ة 
م��ن وح��دة العناي��ة المرك��زة، حيث 
إن تطبي��ق ال��دور المتق��دم الجدي��د 
 »ICU Liaison Nurse« للممرض��ة 
يعد ارتقاء بمهنة التمريض ومواكبة 
التمري��ض  تخص��ص  ف��ي  التق��دم 
عالمًي��ا. كم��ا أن ه��ذا ال��دور يضيف 
إلى رفع مس��توى الخدم��ة الطبية في 
المستشفى، ومن خالل هذه الدراسة 

ال��ذي تضع المستش��فى العس��كري 
نموذج��ًا للمستش��فيات األخ��رى في 
الدول��ة وذل��ك م��ن خ��الل اإلق��دام 
عل��ى تغير وتحس��ين ج��ودة الرعاية 
التمريضية لمرضى العناية المركزة. 
كم��ا أن هذا الدور المتقدم للممرضة 
في المستش��فى العس��كري يعد أحد 
المؤش��رات اإليجابية ضم��ن معايير 

االعتماد الصحي.
وأعربت العقيد فاطمة خليل عن خالص 
ش��كرها وامتنانه��ا لقائ��د الخدم��ات 
الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ 
خالد ب��ن علي آل خليف��ة، على منحها 
الفرص��ة لدراس��ة برنام��ج الدكتوراه. 
كما توجهت بالشكر إلى العقيد طبيب 
نايف عبدالرحمن لوري، رئيس التعليم 
المس��تمر لألطب��اء ف��ي المستش��فى 

العسكري لدعمه المستمر.

العقيد فاطمة إبراهيم

كشف األس��تاذ المشارك بكلية الطب 
والعل��وم الطبية في جامع��ة الخليج 
العربي، د.طارق أحمد الشيباني، عن 
مجموعة من الوظائف األساسية التي 
يقوم بها الكبد في جس��م اإلنس��ان، 
موضح��ًا أن م��ن أبرز تل��ك الوظائف 
أن الكب��د يق��وم بصناع��ة العوام��ل 
األساس��ية ف��ي عملية تجل��ط الدم، 
باإلضاف��ة إلى أنه يحت��وي على خاليا 

دفاعية تقضي على البكتيريا.
وق��ال ف��ي تصريح��ات ل�»الوط��ن«: 
»نقول ف��ي كالمنا ال��دارج أو العامي 
عندم��ا نص��ف أح��دًا نع��زه أو نحب��ه 
عب��ارة »يا بع��د كبدي« فه��ل الكبد 
تستحق هذه المنزلة وهذه األهمية، 
نع��م فالكبد عضو متع��دد المواهب 
والوظائف في جس��م اإلنسان ولذلك 
فإن أي خل��ل لهذا العض��و الهام قد 
يؤدي إلى عواق��ب وخيمة ومتعددة، 
لذل��ك نحن نه��دف إلى إلق��اء بعض 
الض��وء بطريق��ة س��هلة ومفهومة 
على بع��ض الوظائف المتعددة لهذا 

العضو الحساس«.
وذك��ر أن »الكبد عض��و قابل للتمدد 
ولذلك ف��إن كميات كبي��رة من الدم 
يمكن تخزينها في األوعية أو الجيوب 
الدموية في الكبد، فالكبد في الحالة 
الطبيعية تس��توعب كمي��ة من الدم 

10% م��ن  أي  450 ملليلت��ر  تق��ارب 
كمية الدم الكلي في جس��م اإلنس��ان 
ولك��ن عندم��ا يرتف��ع ضغ��ط الدم 
عند اإلنس��ان في حالة فشل عضالت 
القلب مثاًل فإن استيعابها للدم يزيد 
بمقدار 0.5 – 1.0 لتر ولذلك في هذه 
الحال��ة تلعب دور مخ��زن للدم فتقل 
من كمية الدم الموجودة في الشبكة 
الدموي��ة ولذل��ك تخف��ض الضغط، 
أم��ا في حال��ة هبوط ضغ��ط الدم أو 
نقص كمية الدم فإنها تقوم بتزويد 
األوعي��ة الدموية من ال��دم المخزون 
فيه��ا فتك��ون ف��ي بمثاب��ة قطع��ة 
بال��دم تش��رب  المش��ربة  اإلس��فنج 
ال��دم في حال��ة زيادة ضغ��ط الدم و 
تنعصر في حالة الحاجة إلى الدم في 

الشرايين واألوردة«.
وأوض��ح أن »الوظيفة األخ��رى للكبد 
ه��ي أنه��ا تحت��وي على ن��وع خاص 
م��ن الخالي��ا الدفاعية الت��ي تقضي 
عل��ى البكتيري��ا، ولذلك ف��إن الخالق 
الب��ارئ جعل الدم ال��ذي يحمل ما تم 
امتصاص��ه م��ن أغذي��ة م��ن الجهاز 
الهضمي يمر أواًل على الكبد لكي يتم 
ترش��يح هذا الدم م��ن أي بكتيريا قد 
تكون دخلت مع المواد الغذائية التي 
تم امتصاصها ومن بع��د الكبد يمر 

الدم بعد »تنظيفه« إلى القلب«.

وأش��ار إلى أن »الوظيف��ة الثالثة هي 
أن الكب�د تق�وم بتخزي���ن السكريات 
وتحويل بعض أنواع الس��كريات إلى 
سكر الجلوكوز وهو الذي يسبب مرض 
السكر في حالة ارتفاع تركيزه، فالكبد 
تساعد على الحفاظ على نسبة تركيز 
الس��كر في الدم فعمله��ا عمل تاجر 
الس��كر، فعند ازدياد الس��كر في الدم 
تق��وم بالتخزين وعن��د نقصه تقوم 

بتمويل السكر وتصديره إلى الدم«.
وتابع أن »الكبد تقوم بتحويل بعض 
األحم��اض األميني��ة والدهني��ة إل��ى 
س��كر الجلوكوز، وتق��وم بعكس ذلك 
بروتينات  إل��ى  الس��كريات  بتحوي��ل 

ودهون حسب حاجة اإلنسان فتعمل 
عل��ى ضبط نس��ب المواد األساس��ية 

الغذائية في جسم اإلنسان«.
ولف��ت إل��ى أن »للكب��د دور مهم في 
تخزي��ن بع��ض أن��واع الفيتامين��ات 
مث��ل فيتامي��ن »إي��ه«، »A« ويكفي 
المخزون الكب��دي من هذا الفيتامين 
مدة 3-4 أش��هر وفيتامين »باء 12«، 
B 12« لمدة س��نة، وكذلك فيتامين 
»دال«، »D«، ولذل��ك ف��إذا ل��م يزود 
االنسان نفسه بأحد هذه الفيتامينات 
ف��ان لدي��ه احتياطي��ًا يكفي��ه للمدة 

المذكورة«.
وبي��ن أن »الكبد تخ��زن كذلك عنصر 
الحدي��د فعندما تزداد حاجة الجس��م 
إل��ى الحديد ت��زود الدم بم��ا عندها 
من ه��ذا االحتياط��ي وإذا كان هناك 
زيادة ف��ي حدي��د الدم فإنه��ا تقوم 
باالحتف��اظ بهذا الزائ��د من كميات 
الحديد وبقدر مح��دد طبعًا، كما أنها 
تتخلص كذلك من عنصر الكالسيوم 
الزائد عن حاجة اإلنس��ان بإفرازه مع 

عص��ارات الكب��د ف��ي كي��س المرارة 
ومن ثم إلى خارج جس��م اإلنسان مع 
الفض��الت«. وق��ال إن »الكب��د تقوم 
بصناعة العوامل األساسية في عملية 
تجل��ط الدم وهي العوامل التي تمنع 
النزيف في حالة حصول شق في الجلد 
فتقوم الكبد بصناع��ة هذه العوامل 
م��ن فيتامين »K«، ولذلك يعتبر هذا 
الفيتامين أساس��يًا في عملية إيقاف 
النزيف الدموي«. ونوه الش��يباني إلى 
أن »للكب��د أيضًا دورًا فع��ااًل جدًا في 
التخل��ص من بع��ض األدوي��ة التي 
يتناوله��ا اإلنس��ان مث��ل البنس��لين 
واإلمبس��لين ومركبات السلفا وغيرها 
وذل��ك بتحويلها إلى م��واد غير ضارة 
أو بإفرازه��ا م��ع الم��ادة الصفراء في 
القن��اة الهضمية والتخلص منها إلى 
خارج جس��م اإلنسان«. وتابع: »كذلك 
الغ��دد  تفرزه��ا  الت��ي  الهرمون��ات 
الهرموني��ة ف��ي الدم فه��ي ال تبقى 
في الدم لم��دة طويلة ولكنها تعمل 
عمله��ا ومن ث��م يجب أن ت��زال من 

الدم تجنبًا الس��تمرارية تأثيرها إلى 
األب��د ولذلك ف��إن الكب��د تحول هذه 
الهرمون��ات إل��ى مركب��ات كيميائية 
أخرى وتفرزها م��ع مادة الصفراء إلى 
القن��اة الهضمية ومنها إل��ى الخارج، 
ولذل��ك ف��إن كان هناك فش��ل كبدي 
فمعن��ى ه��ذا أن التخل��ص من هذه 
الهرمونات عن طريق الكبد سينقص 
اآلث��ار  بعده��ا  وتظه��ر  يتوق��ف  أو 
الس��لبية الزدياد هذه الهرمونات في 
الدم«. وأوض��ح أن »الوظيفة األخيرة 
ه��ي أن خالي��ا الكبد تق��وم بصناعة 
المادة الصفراء وتخزينها في المرارة 
وم��ن ث��م إفرازه��ا عن��د الحاجة في 
القناة الهضمية على الغذاء اآلتي من 
المعدة فتس��اعد المادة الصفراء في 
عملية هضم الم��واد الدهنية، وعليه 
فإن أي انس��داد في القنوات الكبدية 
التي تساعد على مرور المادة الصفراء 
فإنه يتس��بب في نش��وء حصوات في 
الم��رارة أو في نش��وء م��رض إصفرار 
الجلد أو ما يس��مى باللهجة العامية 

»بوصفار««. 
وخلص إلى أنه »بعد اس��تعراض كل 
ه��ذه الوظائف التي تق��وم بها الكبد 
فكأنها تحافظ عل��ى حياتنا وبقائنا، 
كم��ا أن فلذات أكبادنا يحافظون على 

بقاء أسمائنا بعد مماتنا«.

حسن علي

في المختبر

 التخلص من الكالسيوم الزائد 
بإفرازه مع عصارات الكبد

خاليا دفاعية في الكبد تقضي على البكتيريا
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الطب البديل

معلومة

الديتوكس: وسيلة تخلص الجسم من السموم بطريقة طبيعية، ويعتمد في األساس على خلط الماء بقطع الفاكهة أو الخضروات أو األعشاب المتنوعة، وتركها عدة ساعات حتى تذوب فيتامينات الفاكهة والخضروات داخل المياه. 
ويساعد شرب هذا الخليط على تحسين الحالة الصحية، ومن أبرز فوائده، يمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويعمل على تحفيز وظائف الجسم، حيث يساعد الكبد والكلى والقولون على أداء وظائفها على أكمل وجه، وتخليص الجسم 

من السموم والنفايات المخزنة داخل الجسم والتي ال يستطيع الكبد أو القولون التخلص منها، كما أنه يقوي الجهاز المناعي.

مكافحة أنواع من السرطان أبرزها اللوكيميا
 شاي ورق الغار يحّسن 

الهضم وينّظم سكر الدم
شاي ورق الغار مشروب دافئ يتم إعداده باستخدام 
ورق الغ��ار، ويع��د ه��ذا الش��اي أح��د المش��روبات 
التقليدية الش��ائعة في بع��ض دول العالم، مثل: 

الهند.
وألوراق الغ��ار ع��دة أن��واع، من ضمنه��ا ورق الغار 
المعروف باس��م ورق اللوري، والذي يؤخذ من نبتة 

يطلق عليها علمّيًا اسم لوروس النوبيليس.
وقد يكون لورق الغار فوائد محتملة، مثل، مقاومة 
األرق، والس��منة، فورق الغار غن��ي بمغذيات هامة، 
المغنيس��يوم،  ج،  وفيتامي��ن  أ،  فيتامي��ن  مث��ل: 

والكالسيوم. 
ول��ورق الغ��ار رائح��ة عطري��ة مميزة وقوي��ة، وقد 
يس��اعد اس��تخدام ورق الغار كنوع من التوابل أثناء 
الطبخ على إضفاء نكهة محببة للطعام، كما يمكن 

استخدام هذا الورق إلعداد شاي لذيذ ومفيد. 
وم��ن أبرز فائ��د ش��اي ورق الغار، تنظي��م عمليات 
هض��م الطعام، وع��الج اضطراب��ات الهضم، مثل، 
النفخة، واإلس��هال، واإلمساك، وألم البطن، وتعزيز 
امتص��اص المغذي��ات المتنوع��ة م��ن الطع��ام، 
ومكافحة متالزمة القولون العصبي وعس��ر الهضم 
والقرحة، ومقاوم��ة القلق والتوت��ر، والتحفيز على 
االس��ترخاء وتحسين الحالة النفسية، والحفاظ على 

انتظام مس��تويات س��كر الدم، من خالل تحس��ين 
قدرة الجسم على االستفادة من الغلوكوز، وتحسين 
قدرة مس��تقبالت األنس��ولين على العمل بطريقة 
طبيعي��ة، ومقاومة بعض االضطرابات التنفس��ية، 
وعالج البلغم والس��عال والتهابات الحلق، ومقاومة 
الحساس��ية والرب��و والحف��اظ على س��المة القلب، 
وتعزي��ز التئام أنس��جة البش��رة وتحس��ين مرونة 
البش��رة، مما قد يس��هم في مقاومة البقع الداكنة، 
والتجاعيد، وتثبيط انتش��ار بعض أنواع السرطان، 
مث��ل اللوكيمي��ا، وتقليل فرص ظهور أن��واع أخرى 
من الس��رطانات، مثل، س��رطان القولون، وسرطان 
الثدي، باإلضافة إلى مقاومة حصى الكلى، وخفض 

وزن الجسم، وتقوية المناعة.

تصنيع العوامل األساسية في عملية تجلط الدم

الشيباني: الكبد يسهم في تخزين السكر وضبط مستواه

د. طارق الشيباني

نداء استغاثة من »قمة المناخ« في شرم الشيخ
جب��ال جليدية تته��اوى، بحار من المي��اه تفيض، طبيعة 
جميلة تموت، حرائق تشعل الغابات، حرارة تولد الجحيم، 
عواصف تدمر الحياة، بكاء يفطر الجمود، صرخات تستنجد 
الجموع!!! إنها ليس��ت س��يمفونية أو رواية، إنها الطبيعة 

تشتكي صاحبها، وصاحبها ركب قطار جنونه.
وضع��ت ه��ذه االس��تغاثات عل��ى طاول��ة قم��ة المن��اخ 
»COP27«، الت��ي عقدت في ش��رم الش��يخ في جمهورية 
مص��ر العربي��ة وبرعاية األم��م المتح��دة، والتي حضرها 
زعماء وقادة وخبراء ومهتمون بالشأن المناخي على مدى 
عدة أيام، وقد س��ميت بقمة التنفيذ، وتعني تنفيذ ما تم 
االتف��اق عليه في القمم الس��ابقة وخصوصًا من األطراف 
الصناعي��ة العظمى المتس��ببة بالتغي��ر المناخي بصفة 
رئيس��ة، وقد كان عمل صندوق لتمويل الخسائر واألضرار 
تس��اهم فيه الدول العظمى بقوة من ثمرات هذه القمة، 
علمًا بأن توفير 100 مليار س��نويًا حسب القمم السابقة    
اليزال قائمًا، باإلضافة إلى التزام جميع األطراف في حماية 
البيئة وتقليل االحتباس الحراري واللجوء للطاقة النظيفة. 
وكما أوضح تقرير عن جمعية »الخس��ائر واألضرار« وهي 
جمعية تضم 100 باحث وصانع سياسات عالمي »إن كل   
ج��زء من درجة ارتفاع الح��رارة اإلضافية يعني المزيد من 
التأثيرات المناخية مصحوبًا مع خسائر بسبب تغّير المناخ 
ف��ي البل��دان النامية تقدر بين 290 ملي��ار دوالر إلى 580 

مليار دوالر بحلول 2030.
وبم��ا أن األمن الغذائي من أولوي��ات القمة، فقد ُأفرد له 

يوم وس��مي بيوم الغذاء، وقد أش��ار رائد المناخ المصري 
الدكت��ور محمود مح��ي الدين في كلمته به��ذا اليوم إلى 
»أهمي��ة توفي��ر التموي��ل المناس��ب لمواجه��ة الفجوة 
الغذائية مع األخذ في االعتب��ار ضرورة خفض االنبعاثات 
من القط��اع الزراعي من خالل دعم إجراءات الصالبة بهذا 
القط��اع، وأنه إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة س��يؤدي 

إلى تفاقم األزمة«.
وم��ن الملفت للنظر في هذه القم��ة اإلجماع على ضرورة 
إنت��اج الطعام المغ��ذي والصحي والمس��تدام، المتحدي 
للتغي��رات المناخي��ة، إضاف��ة إلدخ��ال المي��اه ف��ي ملف 
االس��تحقاقات التمويني��ة ألهميته وتأثي��ره الحيوي على 

اإلنتاج الغذائي. 
ويبقى بناء القدرات وتنمي��ة المهارات التي منها االبتكار 
والتكنولوجيا، وإدخال الس��الالت عالي��ة اإلنتاج المقاومة 
للتغيرات المناخية س��واء في القطاع الحيواني أو النباتي، 
وتبادل البحوث والخبرات ونشر الثقافة اإلرشادية خصوصًا 
ف��ي القطاع التعليم��ي والمهني ودع��م الطاقة النظيفة، 
وتقلي��ل االحتب��اس الح��راري، جزء م��ن سياس��ة التكّيف 

المناخي. 
ولك��ن يبقى التزام ال��دول الصناعية الكب��رى بتعهداتها 
سواء المادية أو العملية هو صمام األمان، فما عاد العالم 

يتحمل أضرارًا مادية وحروبًا طاحنة. 

* أخصائي الغذاء والتغذية
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 فاطمة خليل أول ممرضة عسكرية 
تحصل على الدكتوراه في تخصص العناية المركزة

ريادته��ا  البحريني��ة  الم��رأة  أثبت��ت 
ف��ي العديد م��ن القطاع��ات الحيوية 
بالمملكة؛ مؤكدة إسهاماتها البارزة 
ف��ي االرتق��اء بالمس��يرة التنموي��ة؛ 
محققة نجاحات ب��ارزة، ونالت العقيد 
فاطم��ة خليل إبراهيم رئيس ش��عبة 
التمري��ض بالخدمات الطبية الملكية 
على ش��هادة الدكت��وراه والزمالة في 
عل��وم التمري��ض والقبالة »تخصص 
العناي��ة المرك��زة« حي��ث تعتبر أول 
ممرضة عسكرية في مملكة البحرين 

تحصل على هذه الشهادة.
وقال��ت العقي��د فاطم��ة: »إن الفكرة 
بدأت عام 2010 حيث قمت بدراس��ة 
بمتابع��ة  س��نتين  لم��دة  مبدئي��ة 
المرض��ى المتواجدي��ن ف��ي األجنحة 
والذين هم على جهاز التنفس وكذلك 
متابع��ة المرض��ى المنقولي��ن م��ن 

العناية المرك��زة إلى األجنحة والذين 
يحتاج��ون إل��ى عناي��ة فائق��ة، حيث 
كانت الحاجة إلى ع��دة عوامل للقيام 
بالعناية به��ؤالء المرضى، وكان أحد 
العوامل ه��ي الحاجة إلى وجود طاقم 
تمريضي للعناية والتعامل مع مرضى 
أجهزة التنفس وهذا الدور ال تقوم به 
إال ممرضة العناية القصوى. حيث كان 
أبرز محاور هذه الدراس��ة هي تطبيق 
دور حدي��ث متق��دم للممرض��ة ف��ي 
 ICU Liaison« المستشفى العسكري
Nurse« وال��ذي يق��وم عل��ى متابعة 
جميع المرضى المنقولين من العناية 
المركزة إلى األجنحة والمرضى الذين 
هم على أجه��زة التنفس في األجنحة 
العامة ويحتاجون إل��ى رعاية فائقة. 
كما تهدف الدراس��ة إل��ى دعم كفاءة 
الممرض��ات في األجنحة عل��ى القيام 

برعاية تلك النوعية من المرضى.
وكانت تل��ك النتائج التي ش��جعتني 
لالس��تمرار ف��ي البح��ث والمتابع��ة 
لوج��ود الحل��ول ف��ي دع��م ممرضات 

األجنح��ة ف��ي عناي��ة مرض��ى أجهزة 
التنفس في األجنحة، كما أن أولويات 
قي��ادة الخدمات الطبي��ة الملكية هي 
توفي��ر رعاية طبية آمن��ة ذات جودة. 
ومن هذا المنطلق تقدمت باالنضمام 
لدراس��ة الدكتوراه في مجال تمريض 
العناي��ة المركزة والتي اس��تغرقت 6 
س��نوات بحث ومتابع��ة المرضى من 

وإلى العناية المركزة واألجنحة.
وأكدت العقي��د فاطمة بأن الدراس��ة 
المقدم��ة في ه��ذه األطروح��ة والتي 
تتطلب المتابعة لتطبيق الدور الجديد 
ومتابع��ة النتائ��ج، فكان��ت النتيج��ة 
اإليجابية ل��دور الممرضة المتخصصة 
 ICU Liaison« في العناي��ة المرك��زة
Nurse« وذل��ك م��ن خ��الل انخفاض 
معدل إع��ادة إدخال المرض��ى لوحدة 
العناية المركزة م��ن 2.3 إلى 0.9 في 

ث��الث س��نوات. كما أن أحد مؤش��رات 
الدراسة اإليجابية هي تحسن مستوى 
الكف��اءة ل��دى ممرضات الجن��اح وفقًا 
لمقي��اس الكف��اءة في رعاي��ة مرضى 
أجهزة التنفس المقيمين في األجنحة.
أضافت العقيد فاطمة خليل بأن هذه 
ه��ي الدراس��ة األولى م��ن نوعها في 
مملك��ة البحرين، والتي قدمت تحلياًل 
لبرنامج رعاية مرضى أجهزة التنفس 
المنقولي��ن  والمرض��ى  باألجنح��ة 
م��ن وح��دة العناي��ة المرك��زة، حيث 
إن تطبي��ق ال��دور المتق��دم الجدي��د 
 »ICU Liaison Nurse« للممرض��ة 
يعد ارتقاء بمهنة التمريض ومواكبة 
التمري��ض  تخص��ص  ف��ي  التق��دم 
عالمًي��ا. كم��ا أن ه��ذا ال��دور يضيف 
إلى رفع مس��توى الخدم��ة الطبية في 
المستشفى، ومن خالل هذه الدراسة 

ال��ذي تضع المستش��فى العس��كري 
نموذج��ًا للمستش��فيات األخ��رى في 
الدول��ة وذل��ك م��ن خ��الل اإلق��دام 
عل��ى تغير وتحس��ين ج��ودة الرعاية 
التمريضية لمرضى العناية المركزة. 
كم��ا أن هذا الدور المتقدم للممرضة 
في المستش��فى العس��كري يعد أحد 
المؤش��رات اإليجابية ضم��ن معايير 

االعتماد الصحي.
وأعربت العقيد فاطمة خليل عن خالص 
ش��كرها وامتنانه��ا لقائ��د الخدم��ات 
الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ 
خالد ب��ن علي آل خليف��ة، على منحها 
الفرص��ة لدراس��ة برنام��ج الدكتوراه. 
كما توجهت بالشكر إلى العقيد طبيب 
نايف عبدالرحمن لوري، رئيس التعليم 
المس��تمر لألطب��اء ف��ي المستش��فى 

العسكري لدعمه المستمر.

العقيد فاطمة إبراهيم

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/12/01/watan-20221201.pdf?1669873864
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/1039500
https://alwatannews.net/article/1039579
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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كشف األس��تاذ المشارك بكلية الطب 
والعل��وم الطبية في جامع��ة الخليج 
العربي، د.طارق أحمد الشيباني، عن 
مجموعة من الوظائف األساسية التي 
يقوم بها الكبد في جس��م اإلنس��ان، 
موضح��ًا أن م��ن أبرز تل��ك الوظائف 
أن الكب��د يق��وم بصناع��ة العوام��ل 
األساس��ية ف��ي عملية تجل��ط الدم، 
باإلضاف��ة إلى أنه يحت��وي على خاليا 

دفاعية تقضي على البكتيريا.
وق��ال ف��ي تصريح��ات ل�»الوط��ن«: 
»نقول ف��ي كالمنا ال��دارج أو العامي 
عندم��ا نص��ف أح��دًا نع��زه أو نحب��ه 
عب��ارة »يا بع��د كبدي« فه��ل الكبد 
تستحق هذه المنزلة وهذه األهمية، 
نع��م فالكبد عضو متع��دد المواهب 
والوظائف في جس��م اإلنسان ولذلك 
فإن أي خل��ل لهذا العض��و الهام قد 
يؤدي إلى عواق��ب وخيمة ومتعددة، 
لذل��ك نحن نه��دف إلى إلق��اء بعض 
الض��وء بطريق��ة س��هلة ومفهومة 
على بع��ض الوظائف المتعددة لهذا 

العضو الحساس«.
وذك��ر أن »الكبد عض��و قابل للتمدد 
ولذلك ف��إن كميات كبي��رة من الدم 
يمكن تخزينها في األوعية أو الجيوب 
الدموية في الكبد، فالكبد في الحالة 
الطبيعية تس��توعب كمي��ة من الدم 

10% م��ن  أي  450 ملليلت��ر  تق��ارب 
كمية الدم الكلي في جس��م اإلنس��ان 
ولك��ن عندم��ا يرتف��ع ضغ��ط الدم 
عند اإلنس��ان في حالة فشل عضالت 
القلب مثاًل فإن استيعابها للدم يزيد 
بمقدار 0.5 – 1.0 لتر ولذلك في هذه 
الحال��ة تلعب دور مخ��زن للدم فتقل 
من كمية الدم الموجودة في الشبكة 
الدموي��ة ولذل��ك تخف��ض الضغط، 
أم��ا في حال��ة هبوط ضغ��ط الدم أو 
نقص كمية الدم فإنها تقوم بتزويد 
األوعي��ة الدموية من ال��دم المخزون 
فيه��ا فتك��ون ف��ي بمثاب��ة قطع��ة 
بال��دم تش��رب  المش��ربة  اإلس��فنج 
ال��دم في حال��ة زيادة ضغ��ط الدم و 
تنعصر في حالة الحاجة إلى الدم في 

الشرايين واألوردة«.
وأوض��ح أن »الوظيفة األخ��رى للكبد 
ه��ي أنه��ا تحت��وي على ن��وع خاص 
م��ن الخالي��ا الدفاعية الت��ي تقضي 
عل��ى البكتيري��ا، ولذلك ف��إن الخالق 
الب��ارئ جعل الدم ال��ذي يحمل ما تم 
امتصاص��ه م��ن أغذي��ة م��ن الجهاز 
الهضمي يمر أواًل على الكبد لكي يتم 
ترش��يح هذا الدم م��ن أي بكتيريا قد 
تكون دخلت مع المواد الغذائية التي 
تم امتصاصها ومن بع��د الكبد يمر 

الدم بعد »تنظيفه« إلى القلب«.

وأش��ار إلى أن »الوظيف��ة الثالثة هي 
أن الكب�د تق�وم بتخزي���ن السكريات 
وتحويل بعض أنواع الس��كريات إلى 
سكر الجلوكوز وهو الذي يسبب مرض 
السكر في حالة ارتفاع تركيزه، فالكبد 
تساعد على الحفاظ على نسبة تركيز 
الس��كر في الدم فعمله��ا عمل تاجر 
الس��كر، فعند ازدياد الس��كر في الدم 
تق��وم بالتخزين وعن��د نقصه تقوم 

بتمويل السكر وتصديره إلى الدم«.
وتابع أن »الكبد تقوم بتحويل بعض 
األحم��اض األميني��ة والدهني��ة إل��ى 
س��كر الجلوكوز، وتق��وم بعكس ذلك 
بروتينات  إل��ى  الس��كريات  بتحوي��ل 

ودهون حسب حاجة اإلنسان فتعمل 
عل��ى ضبط نس��ب المواد األساس��ية 

الغذائية في جسم اإلنسان«.
ولف��ت إل��ى أن »للكب��د دور مهم في 
تخزي��ن بع��ض أن��واع الفيتامين��ات 
مث��ل فيتامي��ن »إي��ه«، »A« ويكفي 
المخزون الكب��دي من هذا الفيتامين 
مدة 3-4 أش��هر وفيتامين »باء 12«، 
B 12« لمدة س��نة، وكذلك فيتامين 
»دال«، »D«، ولذل��ك ف��إذا ل��م يزود 
االنسان نفسه بأحد هذه الفيتامينات 
ف��ان لدي��ه احتياطي��ًا يكفي��ه للمدة 

المذكورة«.
وبي��ن أن »الكبد تخ��زن كذلك عنصر 
الحدي��د فعندما تزداد حاجة الجس��م 
إل��ى الحديد ت��زود الدم بم��ا عندها 
من ه��ذا االحتياط��ي وإذا كان هناك 
زيادة ف��ي حدي��د الدم فإنه��ا تقوم 
باالحتف��اظ بهذا الزائ��د من كميات 
الحديد وبقدر مح��دد طبعًا، كما أنها 
تتخلص كذلك من عنصر الكالسيوم 
الزائد عن حاجة اإلنس��ان بإفرازه مع 

عص��ارات الكب��د ف��ي كي��س المرارة 
ومن ثم إلى خارج جس��م اإلنسان مع 
الفض��الت«. وق��ال إن »الكب��د تقوم 
بصناعة العوامل األساسية في عملية 
تجل��ط الدم وهي العوامل التي تمنع 
النزيف في حالة حصول شق في الجلد 
فتقوم الكبد بصناع��ة هذه العوامل 
م��ن فيتامين »K«، ولذلك يعتبر هذا 
الفيتامين أساس��يًا في عملية إيقاف 
النزيف الدموي«. ونوه الش��يباني إلى 
أن »للكب��د أيضًا دورًا فع��ااًل جدًا في 
التخل��ص من بع��ض األدوي��ة التي 
يتناوله��ا اإلنس��ان مث��ل البنس��لين 
واإلمبس��لين ومركبات السلفا وغيرها 
وذل��ك بتحويلها إلى م��واد غير ضارة 
أو بإفرازه��ا م��ع الم��ادة الصفراء في 
القن��اة الهضمية والتخلص منها إلى 
خارج جس��م اإلنسان«. وتابع: »كذلك 
الغ��دد  تفرزه��ا  الت��ي  الهرمون��ات 
الهرموني��ة ف��ي الدم فه��ي ال تبقى 
في الدم لم��دة طويلة ولكنها تعمل 
عمله��ا ومن ث��م يجب أن ت��زال من 

الدم تجنبًا الس��تمرارية تأثيرها إلى 
األب��د ولذلك ف��إن الكب��د تحول هذه 
الهرمون��ات إل��ى مركب��ات كيميائية 
أخرى وتفرزها م��ع مادة الصفراء إلى 
القن��اة الهضمية ومنها إل��ى الخارج، 
ولذل��ك ف��إن كان هناك فش��ل كبدي 
فمعن��ى ه��ذا أن التخل��ص من هذه 
الهرمونات عن طريق الكبد سينقص 
اآلث��ار  بعده��ا  وتظه��ر  يتوق��ف  أو 
الس��لبية الزدياد هذه الهرمونات في 
الدم«. وأوض��ح أن »الوظيفة األخيرة 
ه��ي أن خالي��ا الكبد تق��وم بصناعة 
المادة الصفراء وتخزينها في المرارة 
وم��ن ث��م إفرازه��ا عن��د الحاجة في 
القناة الهضمية على الغذاء اآلتي من 
المعدة فتس��اعد المادة الصفراء في 
عملية هضم الم��واد الدهنية، وعليه 
فإن أي انس��داد في القنوات الكبدية 
التي تساعد على مرور المادة الصفراء 
فإنه يتس��بب في نش��وء حصوات في 
الم��رارة أو في نش��وء م��رض إصفرار 
الجلد أو ما يس��مى باللهجة العامية 

»بوصفار««. 
وخلص إلى أنه »بعد اس��تعراض كل 
ه��ذه الوظائف التي تق��وم بها الكبد 
فكأنها تحافظ عل��ى حياتنا وبقائنا، 
كم��ا أن فلذات أكبادنا يحافظون على 

بقاء أسمائنا بعد مماتنا«.

حسن علي

في المختبر

 التخلص من الكالسيوم الزائد 
بإفرازه مع عصارات الكبد

خاليا دفاعية في الكبد تقضي على البكتيريا
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معلومة

الديتوكس: وسيلة تخلص الجسم من السموم بطريقة طبيعية، ويعتمد في األساس على خلط الماء بقطع الفاكهة أو الخضروات أو األعشاب المتنوعة، وتركها عدة ساعات حتى تذوب فيتامينات الفاكهة والخضروات داخل المياه. 
ويساعد شرب هذا الخليط على تحسين الحالة الصحية، ومن أبرز فوائده، يمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويعمل على تحفيز وظائف الجسم، حيث يساعد الكبد والكلى والقولون على أداء وظائفها على أكمل وجه، وتخليص الجسم 

من السموم والنفايات المخزنة داخل الجسم والتي ال يستطيع الكبد أو القولون التخلص منها، كما أنه يقوي الجهاز المناعي.

مكافحة أنواع من السرطان أبرزها اللوكيميا
 شاي ورق الغار يحّسن 

الهضم وينّظم سكر الدم
شاي ورق الغار مشروب دافئ يتم إعداده باستخدام 
ورق الغ��ار، ويع��د ه��ذا الش��اي أح��د المش��روبات 
التقليدية الش��ائعة في بع��ض دول العالم، مثل: 

الهند.
وألوراق الغ��ار ع��دة أن��واع، من ضمنه��ا ورق الغار 
المعروف باس��م ورق اللوري، والذي يؤخذ من نبتة 

يطلق عليها علمّيًا اسم لوروس النوبيليس.
وقد يكون لورق الغار فوائد محتملة، مثل، مقاومة 
األرق، والس��منة، فورق الغار غن��ي بمغذيات هامة، 
المغنيس��يوم،  ج،  وفيتامي��ن  أ،  فيتامي��ن  مث��ل: 

والكالسيوم. 
ول��ورق الغ��ار رائح��ة عطري��ة مميزة وقوي��ة، وقد 
يس��اعد اس��تخدام ورق الغار كنوع من التوابل أثناء 
الطبخ على إضفاء نكهة محببة للطعام، كما يمكن 

استخدام هذا الورق إلعداد شاي لذيذ ومفيد. 
وم��ن أبرز فائ��د ش��اي ورق الغار، تنظي��م عمليات 
هض��م الطعام، وع��الج اضطراب��ات الهضم، مثل، 
النفخة، واإلس��هال، واإلمساك، وألم البطن، وتعزيز 
امتص��اص المغذي��ات المتنوع��ة م��ن الطع��ام، 
ومكافحة متالزمة القولون العصبي وعس��ر الهضم 
والقرحة، ومقاوم��ة القلق والتوت��ر، والتحفيز على 
االس��ترخاء وتحسين الحالة النفسية، والحفاظ على 

انتظام مس��تويات س��كر الدم، من خالل تحس��ين 
قدرة الجسم على االستفادة من الغلوكوز، وتحسين 
قدرة مس��تقبالت األنس��ولين على العمل بطريقة 
طبيعي��ة، ومقاومة بعض االضطرابات التنفس��ية، 
وعالج البلغم والس��عال والتهابات الحلق، ومقاومة 
الحساس��ية والرب��و والحف��اظ على س��المة القلب، 
وتعزي��ز التئام أنس��جة البش��رة وتحس��ين مرونة 
البش��رة، مما قد يس��هم في مقاومة البقع الداكنة، 
والتجاعيد، وتثبيط انتش��ار بعض أنواع السرطان، 
مث��ل اللوكيمي��ا، وتقليل فرص ظهور أن��واع أخرى 
من الس��رطانات، مثل، س��رطان القولون، وسرطان 
الثدي، باإلضافة إلى مقاومة حصى الكلى، وخفض 

وزن الجسم، وتقوية المناعة.

تصنيع العوامل األساسية في عملية تجلط الدم

الشيباني: الكبد يسهم في تخزين السكر وضبط مستواه

د. طارق الشيباني

نداء استغاثة من »قمة المناخ« في شرم الشيخ
جب��ال جليدية تته��اوى، بحار من المي��اه تفيض، طبيعة 
جميلة تموت، حرائق تشعل الغابات، حرارة تولد الجحيم، 
عواصف تدمر الحياة، بكاء يفطر الجمود، صرخات تستنجد 
الجموع!!! إنها ليس��ت س��يمفونية أو رواية، إنها الطبيعة 

تشتكي صاحبها، وصاحبها ركب قطار جنونه.
وضع��ت ه��ذه االس��تغاثات عل��ى طاول��ة قم��ة المن��اخ 
»COP27«، الت��ي عقدت في ش��رم الش��يخ في جمهورية 
مص��ر العربي��ة وبرعاية األم��م المتح��دة، والتي حضرها 
زعماء وقادة وخبراء ومهتمون بالشأن المناخي على مدى 
عدة أيام، وقد س��ميت بقمة التنفيذ، وتعني تنفيذ ما تم 
االتف��اق عليه في القمم الس��ابقة وخصوصًا من األطراف 
الصناعي��ة العظمى المتس��ببة بالتغي��ر المناخي بصفة 
رئيس��ة، وقد كان عمل صندوق لتمويل الخسائر واألضرار 
تس��اهم فيه الدول العظمى بقوة من ثمرات هذه القمة، 
علمًا بأن توفير 100 مليار س��نويًا حسب القمم السابقة    
اليزال قائمًا، باإلضافة إلى التزام جميع األطراف في حماية 
البيئة وتقليل االحتباس الحراري واللجوء للطاقة النظيفة. 
وكما أوضح تقرير عن جمعية »الخس��ائر واألضرار« وهي 
جمعية تضم 100 باحث وصانع سياسات عالمي »إن كل   
ج��زء من درجة ارتفاع الح��رارة اإلضافية يعني المزيد من 
التأثيرات المناخية مصحوبًا مع خسائر بسبب تغّير المناخ 
ف��ي البل��دان النامية تقدر بين 290 ملي��ار دوالر إلى 580 

مليار دوالر بحلول 2030.
وبم��ا أن األمن الغذائي من أولوي��ات القمة، فقد ُأفرد له 

يوم وس��مي بيوم الغذاء، وقد أش��ار رائد المناخ المصري 
الدكت��ور محمود مح��ي الدين في كلمته به��ذا اليوم إلى 
»أهمي��ة توفي��ر التموي��ل المناس��ب لمواجه��ة الفجوة 
الغذائية مع األخذ في االعتب��ار ضرورة خفض االنبعاثات 
من القط��اع الزراعي من خالل دعم إجراءات الصالبة بهذا 
القط��اع، وأنه إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة س��يؤدي 

إلى تفاقم األزمة«.
وم��ن الملفت للنظر في هذه القم��ة اإلجماع على ضرورة 
إنت��اج الطعام المغ��ذي والصحي والمس��تدام، المتحدي 
للتغي��رات المناخي��ة، إضاف��ة إلدخ��ال المي��اه ف��ي ملف 
االس��تحقاقات التمويني��ة ألهميته وتأثي��ره الحيوي على 

اإلنتاج الغذائي. 
ويبقى بناء القدرات وتنمي��ة المهارات التي منها االبتكار 
والتكنولوجيا، وإدخال الس��الالت عالي��ة اإلنتاج المقاومة 
للتغيرات المناخية س��واء في القطاع الحيواني أو النباتي، 
وتبادل البحوث والخبرات ونشر الثقافة اإلرشادية خصوصًا 
ف��ي القطاع التعليم��ي والمهني ودع��م الطاقة النظيفة، 
وتقلي��ل االحتب��اس الح��راري، جزء م��ن سياس��ة التكّيف 

المناخي. 
ولك��ن يبقى التزام ال��دول الصناعية الكب��رى بتعهداتها 
سواء المادية أو العملية هو صمام األمان، فما عاد العالم 

يتحمل أضرارًا مادية وحروبًا طاحنة. 

* أخصائي الغذاء والتغذية

Thu 01 Dec 2022  |  السنة 17  |   العدد 6200   |  الخميس 07 جمادى األول 1444هـ

 فاطمة خليل أول ممرضة عسكرية 
تحصل على الدكتوراه في تخصص العناية المركزة

ريادته��ا  البحريني��ة  الم��رأة  أثبت��ت 
ف��ي العديد م��ن القطاع��ات الحيوية 
بالمملكة؛ مؤكدة إسهاماتها البارزة 
ف��ي االرتق��اء بالمس��يرة التنموي��ة؛ 
محققة نجاحات ب��ارزة، ونالت العقيد 
فاطم��ة خليل إبراهيم رئيس ش��عبة 
التمري��ض بالخدمات الطبية الملكية 
على ش��هادة الدكت��وراه والزمالة في 
عل��وم التمري��ض والقبالة »تخصص 
العناي��ة المرك��زة« حي��ث تعتبر أول 
ممرضة عسكرية في مملكة البحرين 

تحصل على هذه الشهادة.
وقال��ت العقي��د فاطم��ة: »إن الفكرة 
بدأت عام 2010 حيث قمت بدراس��ة 
بمتابع��ة  س��نتين  لم��دة  مبدئي��ة 
المرض��ى المتواجدي��ن ف��ي األجنحة 
والذين هم على جهاز التنفس وكذلك 
متابع��ة المرض��ى المنقولي��ن م��ن 

العناية المرك��زة إلى األجنحة والذين 
يحتاج��ون إل��ى عناي��ة فائق��ة، حيث 
كانت الحاجة إلى ع��دة عوامل للقيام 
بالعناية به��ؤالء المرضى، وكان أحد 
العوامل ه��ي الحاجة إلى وجود طاقم 
تمريضي للعناية والتعامل مع مرضى 
أجهزة التنفس وهذا الدور ال تقوم به 
إال ممرضة العناية القصوى. حيث كان 
أبرز محاور هذه الدراس��ة هي تطبيق 
دور حدي��ث متق��دم للممرض��ة ف��ي 
 ICU Liaison« المستشفى العسكري
Nurse« وال��ذي يق��وم عل��ى متابعة 
جميع المرضى المنقولين من العناية 
المركزة إلى األجنحة والمرضى الذين 
هم على أجه��زة التنفس في األجنحة 
العامة ويحتاجون إل��ى رعاية فائقة. 
كما تهدف الدراس��ة إل��ى دعم كفاءة 
الممرض��ات في األجنحة عل��ى القيام 

برعاية تلك النوعية من المرضى.
وكانت تل��ك النتائج التي ش��جعتني 
لالس��تمرار ف��ي البح��ث والمتابع��ة 
لوج��ود الحل��ول ف��ي دع��م ممرضات 

األجنح��ة ف��ي عناي��ة مرض��ى أجهزة 
التنفس في األجنحة، كما أن أولويات 
قي��ادة الخدمات الطبي��ة الملكية هي 
توفي��ر رعاية طبية آمن��ة ذات جودة. 
ومن هذا المنطلق تقدمت باالنضمام 
لدراس��ة الدكتوراه في مجال تمريض 
العناي��ة المركزة والتي اس��تغرقت 6 
س��نوات بحث ومتابع��ة المرضى من 

وإلى العناية المركزة واألجنحة.
وأكدت العقي��د فاطمة بأن الدراس��ة 
المقدم��ة في ه��ذه األطروح��ة والتي 
تتطلب المتابعة لتطبيق الدور الجديد 
ومتابع��ة النتائ��ج، فكان��ت النتيج��ة 
اإليجابية ل��دور الممرضة المتخصصة 
 ICU Liaison« في العناي��ة المرك��زة
Nurse« وذل��ك م��ن خ��الل انخفاض 
معدل إع��ادة إدخال المرض��ى لوحدة 
العناية المركزة م��ن 2.3 إلى 0.9 في 

ث��الث س��نوات. كما أن أحد مؤش��رات 
الدراسة اإليجابية هي تحسن مستوى 
الكف��اءة ل��دى ممرضات الجن��اح وفقًا 
لمقي��اس الكف��اءة في رعاي��ة مرضى 
أجهزة التنفس المقيمين في األجنحة.
أضافت العقيد فاطمة خليل بأن هذه 
ه��ي الدراس��ة األولى م��ن نوعها في 
مملك��ة البحرين، والتي قدمت تحلياًل 
لبرنامج رعاية مرضى أجهزة التنفس 
المنقولي��ن  والمرض��ى  باألجنح��ة 
م��ن وح��دة العناي��ة المرك��زة، حيث 
إن تطبي��ق ال��دور المتق��دم الجدي��د 
 »ICU Liaison Nurse« للممرض��ة 
يعد ارتقاء بمهنة التمريض ومواكبة 
التمري��ض  تخص��ص  ف��ي  التق��دم 
عالمًي��ا. كم��ا أن ه��ذا ال��دور يضيف 
إلى رفع مس��توى الخدم��ة الطبية في 
المستشفى، ومن خالل هذه الدراسة 

ال��ذي تضع المستش��فى العس��كري 
نموذج��ًا للمستش��فيات األخ��رى في 
الدول��ة وذل��ك م��ن خ��الل اإلق��دام 
عل��ى تغير وتحس��ين ج��ودة الرعاية 
التمريضية لمرضى العناية المركزة. 
كم��ا أن هذا الدور المتقدم للممرضة 
في المستش��فى العس��كري يعد أحد 
المؤش��رات اإليجابية ضم��ن معايير 

االعتماد الصحي.
وأعربت العقيد فاطمة خليل عن خالص 
ش��كرها وامتنانه��ا لقائ��د الخدم��ات 
الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ 
خالد ب��ن علي آل خليف��ة، على منحها 
الفرص��ة لدراس��ة برنام��ج الدكتوراه. 
كما توجهت بالشكر إلى العقيد طبيب 
نايف عبدالرحمن لوري، رئيس التعليم 
المس��تمر لألطب��اء ف��ي المستش��فى 

العسكري لدعمه المستمر.

العقيد فاطمة إبراهيم

كشف األس��تاذ المشارك بكلية الطب 
والعل��وم الطبية في جامع��ة الخليج 
العربي، د.طارق أحمد الشيباني، عن 
مجموعة من الوظائف األساسية التي 
يقوم بها الكبد في جس��م اإلنس��ان، 
موضح��ًا أن م��ن أبرز تل��ك الوظائف 
أن الكب��د يق��وم بصناع��ة العوام��ل 
األساس��ية ف��ي عملية تجل��ط الدم، 
باإلضاف��ة إلى أنه يحت��وي على خاليا 

دفاعية تقضي على البكتيريا.
وق��ال ف��ي تصريح��ات ل�»الوط��ن«: 
»نقول ف��ي كالمنا ال��دارج أو العامي 
عندم��ا نص��ف أح��دًا نع��زه أو نحب��ه 
عب��ارة »يا بع��د كبدي« فه��ل الكبد 
تستحق هذه المنزلة وهذه األهمية، 
نع��م فالكبد عضو متع��دد المواهب 
والوظائف في جس��م اإلنسان ولذلك 
فإن أي خل��ل لهذا العض��و الهام قد 
يؤدي إلى عواق��ب وخيمة ومتعددة، 
لذل��ك نحن نه��دف إلى إلق��اء بعض 
الض��وء بطريق��ة س��هلة ومفهومة 
على بع��ض الوظائف المتعددة لهذا 

العضو الحساس«.
وذك��ر أن »الكبد عض��و قابل للتمدد 
ولذلك ف��إن كميات كبي��رة من الدم 
يمكن تخزينها في األوعية أو الجيوب 
الدموية في الكبد، فالكبد في الحالة 
الطبيعية تس��توعب كمي��ة من الدم 

10% م��ن  أي  450 ملليلت��ر  تق��ارب 
كمية الدم الكلي في جس��م اإلنس��ان 
ولك��ن عندم��ا يرتف��ع ضغ��ط الدم 
عند اإلنس��ان في حالة فشل عضالت 
القلب مثاًل فإن استيعابها للدم يزيد 
بمقدار 0.5 – 1.0 لتر ولذلك في هذه 
الحال��ة تلعب دور مخ��زن للدم فتقل 
من كمية الدم الموجودة في الشبكة 
الدموي��ة ولذل��ك تخف��ض الضغط، 
أم��ا في حال��ة هبوط ضغ��ط الدم أو 
نقص كمية الدم فإنها تقوم بتزويد 
األوعي��ة الدموية من ال��دم المخزون 
فيه��ا فتك��ون ف��ي بمثاب��ة قطع��ة 
بال��دم تش��رب  المش��ربة  اإلس��فنج 
ال��دم في حال��ة زيادة ضغ��ط الدم و 
تنعصر في حالة الحاجة إلى الدم في 

الشرايين واألوردة«.
وأوض��ح أن »الوظيفة األخ��رى للكبد 
ه��ي أنه��ا تحت��وي على ن��وع خاص 
م��ن الخالي��ا الدفاعية الت��ي تقضي 
عل��ى البكتيري��ا، ولذلك ف��إن الخالق 
الب��ارئ جعل الدم ال��ذي يحمل ما تم 
امتصاص��ه م��ن أغذي��ة م��ن الجهاز 
الهضمي يمر أواًل على الكبد لكي يتم 
ترش��يح هذا الدم م��ن أي بكتيريا قد 
تكون دخلت مع المواد الغذائية التي 
تم امتصاصها ومن بع��د الكبد يمر 

الدم بعد »تنظيفه« إلى القلب«.

وأش��ار إلى أن »الوظيف��ة الثالثة هي 
أن الكب�د تق�وم بتخزي���ن السكريات 
وتحويل بعض أنواع الس��كريات إلى 
سكر الجلوكوز وهو الذي يسبب مرض 
السكر في حالة ارتفاع تركيزه، فالكبد 
تساعد على الحفاظ على نسبة تركيز 
الس��كر في الدم فعمله��ا عمل تاجر 
الس��كر، فعند ازدياد الس��كر في الدم 
تق��وم بالتخزين وعن��د نقصه تقوم 

بتمويل السكر وتصديره إلى الدم«.
وتابع أن »الكبد تقوم بتحويل بعض 
األحم��اض األميني��ة والدهني��ة إل��ى 
س��كر الجلوكوز، وتق��وم بعكس ذلك 
بروتينات  إل��ى  الس��كريات  بتحوي��ل 

ودهون حسب حاجة اإلنسان فتعمل 
عل��ى ضبط نس��ب المواد األساس��ية 

الغذائية في جسم اإلنسان«.
ولف��ت إل��ى أن »للكب��د دور مهم في 
تخزي��ن بع��ض أن��واع الفيتامين��ات 
مث��ل فيتامي��ن »إي��ه«، »A« ويكفي 
المخزون الكب��دي من هذا الفيتامين 
مدة 3-4 أش��هر وفيتامين »باء 12«، 
B 12« لمدة س��نة، وكذلك فيتامين 
»دال«، »D«، ولذل��ك ف��إذا ل��م يزود 
االنسان نفسه بأحد هذه الفيتامينات 
ف��ان لدي��ه احتياطي��ًا يكفي��ه للمدة 

المذكورة«.
وبي��ن أن »الكبد تخ��زن كذلك عنصر 
الحدي��د فعندما تزداد حاجة الجس��م 
إل��ى الحديد ت��زود الدم بم��ا عندها 
من ه��ذا االحتياط��ي وإذا كان هناك 
زيادة ف��ي حدي��د الدم فإنه��ا تقوم 
باالحتف��اظ بهذا الزائ��د من كميات 
الحديد وبقدر مح��دد طبعًا، كما أنها 
تتخلص كذلك من عنصر الكالسيوم 
الزائد عن حاجة اإلنس��ان بإفرازه مع 

عص��ارات الكب��د ف��ي كي��س المرارة 
ومن ثم إلى خارج جس��م اإلنسان مع 
الفض��الت«. وق��ال إن »الكب��د تقوم 
بصناعة العوامل األساسية في عملية 
تجل��ط الدم وهي العوامل التي تمنع 
النزيف في حالة حصول شق في الجلد 
فتقوم الكبد بصناع��ة هذه العوامل 
م��ن فيتامين »K«، ولذلك يعتبر هذا 
الفيتامين أساس��يًا في عملية إيقاف 
النزيف الدموي«. ونوه الش��يباني إلى 
أن »للكب��د أيضًا دورًا فع��ااًل جدًا في 
التخل��ص من بع��ض األدوي��ة التي 
يتناوله��ا اإلنس��ان مث��ل البنس��لين 
واإلمبس��لين ومركبات السلفا وغيرها 
وذل��ك بتحويلها إلى م��واد غير ضارة 
أو بإفرازه��ا م��ع الم��ادة الصفراء في 
القن��اة الهضمية والتخلص منها إلى 
خارج جس��م اإلنسان«. وتابع: »كذلك 
الغ��دد  تفرزه��ا  الت��ي  الهرمون��ات 
الهرموني��ة ف��ي الدم فه��ي ال تبقى 
في الدم لم��دة طويلة ولكنها تعمل 
عمله��ا ومن ث��م يجب أن ت��زال من 

الدم تجنبًا الس��تمرارية تأثيرها إلى 
األب��د ولذلك ف��إن الكب��د تحول هذه 
الهرمون��ات إل��ى مركب��ات كيميائية 
أخرى وتفرزها م��ع مادة الصفراء إلى 
القن��اة الهضمية ومنها إل��ى الخارج، 
ولذل��ك ف��إن كان هناك فش��ل كبدي 
فمعن��ى ه��ذا أن التخل��ص من هذه 
الهرمونات عن طريق الكبد سينقص 
اآلث��ار  بعده��ا  وتظه��ر  يتوق��ف  أو 
الس��لبية الزدياد هذه الهرمونات في 
الدم«. وأوض��ح أن »الوظيفة األخيرة 
ه��ي أن خالي��ا الكبد تق��وم بصناعة 
المادة الصفراء وتخزينها في المرارة 
وم��ن ث��م إفرازه��ا عن��د الحاجة في 
القناة الهضمية على الغذاء اآلتي من 
المعدة فتس��اعد المادة الصفراء في 
عملية هضم الم��واد الدهنية، وعليه 
فإن أي انس��داد في القنوات الكبدية 
التي تساعد على مرور المادة الصفراء 
فإنه يتس��بب في نش��وء حصوات في 
الم��رارة أو في نش��وء م��رض إصفرار 
الجلد أو ما يس��مى باللهجة العامية 

»بوصفار««. 
وخلص إلى أنه »بعد اس��تعراض كل 
ه��ذه الوظائف التي تق��وم بها الكبد 
فكأنها تحافظ عل��ى حياتنا وبقائنا، 
كم��ا أن فلذات أكبادنا يحافظون على 

بقاء أسمائنا بعد مماتنا«.

حسن علي

في المختبر

 التخلص من الكالسيوم الزائد 
بإفرازه مع عصارات الكبد

خاليا دفاعية في الكبد تقضي على البكتيريا
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معلومة

الديتوكس: وسيلة تخلص الجسم من السموم بطريقة طبيعية، ويعتمد في األساس على خلط الماء بقطع الفاكهة أو الخضروات أو األعشاب المتنوعة، وتركها عدة ساعات حتى تذوب فيتامينات الفاكهة والخضروات داخل المياه. 
ويساعد شرب هذا الخليط على تحسين الحالة الصحية، ومن أبرز فوائده، يمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويعمل على تحفيز وظائف الجسم، حيث يساعد الكبد والكلى والقولون على أداء وظائفها على أكمل وجه، وتخليص الجسم 

من السموم والنفايات المخزنة داخل الجسم والتي ال يستطيع الكبد أو القولون التخلص منها، كما أنه يقوي الجهاز المناعي.

مكافحة أنواع من السرطان أبرزها اللوكيميا
 شاي ورق الغار يحّسن 

الهضم وينّظم سكر الدم
شاي ورق الغار مشروب دافئ يتم إعداده باستخدام 
ورق الغ��ار، ويع��د ه��ذا الش��اي أح��د المش��روبات 
التقليدية الش��ائعة في بع��ض دول العالم، مثل: 

الهند.
وألوراق الغ��ار ع��دة أن��واع، من ضمنه��ا ورق الغار 
المعروف باس��م ورق اللوري، والذي يؤخذ من نبتة 

يطلق عليها علمّيًا اسم لوروس النوبيليس.
وقد يكون لورق الغار فوائد محتملة، مثل، مقاومة 
األرق، والس��منة، فورق الغار غن��ي بمغذيات هامة، 
المغنيس��يوم،  ج،  وفيتامي��ن  أ،  فيتامي��ن  مث��ل: 

والكالسيوم. 
ول��ورق الغ��ار رائح��ة عطري��ة مميزة وقوي��ة، وقد 
يس��اعد اس��تخدام ورق الغار كنوع من التوابل أثناء 
الطبخ على إضفاء نكهة محببة للطعام، كما يمكن 

استخدام هذا الورق إلعداد شاي لذيذ ومفيد. 
وم��ن أبرز فائ��د ش��اي ورق الغار، تنظي��م عمليات 
هض��م الطعام، وع��الج اضطراب��ات الهضم، مثل، 
النفخة، واإلس��هال، واإلمساك، وألم البطن، وتعزيز 
امتص��اص المغذي��ات المتنوع��ة م��ن الطع��ام، 
ومكافحة متالزمة القولون العصبي وعس��ر الهضم 
والقرحة، ومقاوم��ة القلق والتوت��ر، والتحفيز على 
االس��ترخاء وتحسين الحالة النفسية، والحفاظ على 

انتظام مس��تويات س��كر الدم، من خالل تحس��ين 
قدرة الجسم على االستفادة من الغلوكوز، وتحسين 
قدرة مس��تقبالت األنس��ولين على العمل بطريقة 
طبيعي��ة، ومقاومة بعض االضطرابات التنفس��ية، 
وعالج البلغم والس��عال والتهابات الحلق، ومقاومة 
الحساس��ية والرب��و والحف��اظ على س��المة القلب، 
وتعزي��ز التئام أنس��جة البش��رة وتحس��ين مرونة 
البش��رة، مما قد يس��هم في مقاومة البقع الداكنة، 
والتجاعيد، وتثبيط انتش��ار بعض أنواع السرطان، 
مث��ل اللوكيمي��ا، وتقليل فرص ظهور أن��واع أخرى 
من الس��رطانات، مثل، س��رطان القولون، وسرطان 
الثدي، باإلضافة إلى مقاومة حصى الكلى، وخفض 

وزن الجسم، وتقوية المناعة.

تصنيع العوامل األساسية في عملية تجلط الدم

الشيباني: الكبد يسهم في تخزين السكر وضبط مستواه

د. طارق الشيباني

نداء استغاثة من »قمة المناخ« في شرم الشيخ
جب��ال جليدية تته��اوى، بحار من المي��اه تفيض، طبيعة 
جميلة تموت، حرائق تشعل الغابات، حرارة تولد الجحيم، 
عواصف تدمر الحياة، بكاء يفطر الجمود، صرخات تستنجد 
الجموع!!! إنها ليس��ت س��يمفونية أو رواية، إنها الطبيعة 

تشتكي صاحبها، وصاحبها ركب قطار جنونه.
وضع��ت ه��ذه االس��تغاثات عل��ى طاول��ة قم��ة المن��اخ 
»COP27«، الت��ي عقدت في ش��رم الش��يخ في جمهورية 
مص��ر العربي��ة وبرعاية األم��م المتح��دة، والتي حضرها 
زعماء وقادة وخبراء ومهتمون بالشأن المناخي على مدى 
عدة أيام، وقد س��ميت بقمة التنفيذ، وتعني تنفيذ ما تم 
االتف��اق عليه في القمم الس��ابقة وخصوصًا من األطراف 
الصناعي��ة العظمى المتس��ببة بالتغي��ر المناخي بصفة 
رئيس��ة، وقد كان عمل صندوق لتمويل الخسائر واألضرار 
تس��اهم فيه الدول العظمى بقوة من ثمرات هذه القمة، 
علمًا بأن توفير 100 مليار س��نويًا حسب القمم السابقة    
اليزال قائمًا، باإلضافة إلى التزام جميع األطراف في حماية 
البيئة وتقليل االحتباس الحراري واللجوء للطاقة النظيفة. 
وكما أوضح تقرير عن جمعية »الخس��ائر واألضرار« وهي 
جمعية تضم 100 باحث وصانع سياسات عالمي »إن كل   
ج��زء من درجة ارتفاع الح��رارة اإلضافية يعني المزيد من 
التأثيرات المناخية مصحوبًا مع خسائر بسبب تغّير المناخ 
ف��ي البل��دان النامية تقدر بين 290 ملي��ار دوالر إلى 580 

مليار دوالر بحلول 2030.
وبم��ا أن األمن الغذائي من أولوي��ات القمة، فقد ُأفرد له 

يوم وس��مي بيوم الغذاء، وقد أش��ار رائد المناخ المصري 
الدكت��ور محمود مح��ي الدين في كلمته به��ذا اليوم إلى 
»أهمي��ة توفي��ر التموي��ل المناس��ب لمواجه��ة الفجوة 
الغذائية مع األخذ في االعتب��ار ضرورة خفض االنبعاثات 
من القط��اع الزراعي من خالل دعم إجراءات الصالبة بهذا 
القط��اع، وأنه إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة س��يؤدي 

إلى تفاقم األزمة«.
وم��ن الملفت للنظر في هذه القم��ة اإلجماع على ضرورة 
إنت��اج الطعام المغ��ذي والصحي والمس��تدام، المتحدي 
للتغي��رات المناخي��ة، إضاف��ة إلدخ��ال المي��اه ف��ي ملف 
االس��تحقاقات التمويني��ة ألهميته وتأثي��ره الحيوي على 

اإلنتاج الغذائي. 
ويبقى بناء القدرات وتنمي��ة المهارات التي منها االبتكار 
والتكنولوجيا، وإدخال الس��الالت عالي��ة اإلنتاج المقاومة 
للتغيرات المناخية س��واء في القطاع الحيواني أو النباتي، 
وتبادل البحوث والخبرات ونشر الثقافة اإلرشادية خصوصًا 
ف��ي القطاع التعليم��ي والمهني ودع��م الطاقة النظيفة، 
وتقلي��ل االحتب��اس الح��راري، جزء م��ن سياس��ة التكّيف 

المناخي. 
ولك��ن يبقى التزام ال��دول الصناعية الكب��رى بتعهداتها 
سواء المادية أو العملية هو صمام األمان، فما عاد العالم 

يتحمل أضرارًا مادية وحروبًا طاحنة. 

* أخصائي الغذاء والتغذية
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 فاطمة خليل أول ممرضة عسكرية 
تحصل على الدكتوراه في تخصص العناية المركزة

ريادته��ا  البحريني��ة  الم��رأة  أثبت��ت 
ف��ي العديد م��ن القطاع��ات الحيوية 
بالمملكة؛ مؤكدة إسهاماتها البارزة 
ف��ي االرتق��اء بالمس��يرة التنموي��ة؛ 
محققة نجاحات ب��ارزة، ونالت العقيد 
فاطم��ة خليل إبراهيم رئيس ش��عبة 
التمري��ض بالخدمات الطبية الملكية 
على ش��هادة الدكت��وراه والزمالة في 
عل��وم التمري��ض والقبالة »تخصص 
العناي��ة المرك��زة« حي��ث تعتبر أول 
ممرضة عسكرية في مملكة البحرين 

تحصل على هذه الشهادة.
وقال��ت العقي��د فاطم��ة: »إن الفكرة 
بدأت عام 2010 حيث قمت بدراس��ة 
بمتابع��ة  س��نتين  لم��دة  مبدئي��ة 
المرض��ى المتواجدي��ن ف��ي األجنحة 
والذين هم على جهاز التنفس وكذلك 
متابع��ة المرض��ى المنقولي��ن م��ن 

العناية المرك��زة إلى األجنحة والذين 
يحتاج��ون إل��ى عناي��ة فائق��ة، حيث 
كانت الحاجة إلى ع��دة عوامل للقيام 
بالعناية به��ؤالء المرضى، وكان أحد 
العوامل ه��ي الحاجة إلى وجود طاقم 
تمريضي للعناية والتعامل مع مرضى 
أجهزة التنفس وهذا الدور ال تقوم به 
إال ممرضة العناية القصوى. حيث كان 
أبرز محاور هذه الدراس��ة هي تطبيق 
دور حدي��ث متق��دم للممرض��ة ف��ي 
 ICU Liaison« المستشفى العسكري
Nurse« وال��ذي يق��وم عل��ى متابعة 
جميع المرضى المنقولين من العناية 
المركزة إلى األجنحة والمرضى الذين 
هم على أجه��زة التنفس في األجنحة 
العامة ويحتاجون إل��ى رعاية فائقة. 
كما تهدف الدراس��ة إل��ى دعم كفاءة 
الممرض��ات في األجنحة عل��ى القيام 

برعاية تلك النوعية من المرضى.
وكانت تل��ك النتائج التي ش��جعتني 
لالس��تمرار ف��ي البح��ث والمتابع��ة 
لوج��ود الحل��ول ف��ي دع��م ممرضات 

األجنح��ة ف��ي عناي��ة مرض��ى أجهزة 
التنفس في األجنحة، كما أن أولويات 
قي��ادة الخدمات الطبي��ة الملكية هي 
توفي��ر رعاية طبية آمن��ة ذات جودة. 
ومن هذا المنطلق تقدمت باالنضمام 
لدراس��ة الدكتوراه في مجال تمريض 
العناي��ة المركزة والتي اس��تغرقت 6 
س��نوات بحث ومتابع��ة المرضى من 

وإلى العناية المركزة واألجنحة.
وأكدت العقي��د فاطمة بأن الدراس��ة 
المقدم��ة في ه��ذه األطروح��ة والتي 
تتطلب المتابعة لتطبيق الدور الجديد 
ومتابع��ة النتائ��ج، فكان��ت النتيج��ة 
اإليجابية ل��دور الممرضة المتخصصة 
 ICU Liaison« في العناي��ة المرك��زة
Nurse« وذل��ك م��ن خ��الل انخفاض 
معدل إع��ادة إدخال المرض��ى لوحدة 
العناية المركزة م��ن 2.3 إلى 0.9 في 

ث��الث س��نوات. كما أن أحد مؤش��رات 
الدراسة اإليجابية هي تحسن مستوى 
الكف��اءة ل��دى ممرضات الجن��اح وفقًا 
لمقي��اس الكف��اءة في رعاي��ة مرضى 
أجهزة التنفس المقيمين في األجنحة.
أضافت العقيد فاطمة خليل بأن هذه 
ه��ي الدراس��ة األولى م��ن نوعها في 
مملك��ة البحرين، والتي قدمت تحلياًل 
لبرنامج رعاية مرضى أجهزة التنفس 
المنقولي��ن  والمرض��ى  باألجنح��ة 
م��ن وح��دة العناي��ة المرك��زة، حيث 
إن تطبي��ق ال��دور المتق��دم الجدي��د 
 »ICU Liaison Nurse« للممرض��ة 
يعد ارتقاء بمهنة التمريض ومواكبة 
التمري��ض  تخص��ص  ف��ي  التق��دم 
عالمًي��ا. كم��ا أن ه��ذا ال��دور يضيف 
إلى رفع مس��توى الخدم��ة الطبية في 
المستشفى، ومن خالل هذه الدراسة 

ال��ذي تضع المستش��فى العس��كري 
نموذج��ًا للمستش��فيات األخ��رى في 
الدول��ة وذل��ك م��ن خ��الل اإلق��دام 
عل��ى تغير وتحس��ين ج��ودة الرعاية 
التمريضية لمرضى العناية المركزة. 
كم��ا أن هذا الدور المتقدم للممرضة 
في المستش��فى العس��كري يعد أحد 
المؤش��رات اإليجابية ضم��ن معايير 

االعتماد الصحي.
وأعربت العقيد فاطمة خليل عن خالص 
ش��كرها وامتنانه��ا لقائ��د الخدم��ات 
الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ 
خالد ب��ن علي آل خليف��ة، على منحها 
الفرص��ة لدراس��ة برنام��ج الدكتوراه. 
كما توجهت بالشكر إلى العقيد طبيب 
نايف عبدالرحمن لوري، رئيس التعليم 
المس��تمر لألطب��اء ف��ي المستش��فى 

العسكري لدعمه المستمر.

العقيد فاطمة إبراهيم

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/12/01/watan-20221201.pdf?1669873864
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/1039580
https://alwatannews.net/article/1039581
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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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وزيرة الصحة جليلة السيد جواد
يعبــق هــذا اللقــاء مــع وزيــرة الصحة جليلة الســيد جــواد بعطور التهاني وعبير االعتزاز والفخر، فباســمها وباســم جميع منتســبي وزارة الصحة ترفع ٔاســمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى المقام السامي لعاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى قرينة ملك البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة يوم المرأة 

البحرينية؛ والذي تحتفي فيه المملكة هذا العام بمسيرة تقدم المرأة البحرينية وريادتها في شتى المجاالت.

إعداد: سعيد محمد

المضاميــن  مــن  مزيــدا  الوزيــرة  وتضفــي 
الجميلــة، فتؤكــد أن تخصيــص يــوم وطني 
لالحتفــاء بمــا تحققــه المــرأة البحرينية من 
فــي  إيجابيــة  ومشــاركة  نوعيــة  منجــزات 
علــى  دليــل  خيــر  التنميــة  مســارات  جميــع 
ســامية  ملكيــة  رعايــة  مــن  بــه  تحظــى  مــا 
ودعــم حكومــي مســتمر، مــن خــالل برامــج 
ومبــادرات هادفــة إلى ترســيخ تقــدم المرأة 
البحرينيــة، األمر الــذي انتقل بها من مرحلة 
عــن  فضــاًل  التقــدم،  مرحلــة  إلــى  التمكيــن 
الجهــود الجبــارة التــي يقــوم بهــا المجلــس 
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي 
قرينــة جاللــة الملك المعظم مــن أجل تعزيز 
مكانــة المــرأة وتهيئــة المقومــات الســتمرار 

عطائها ومساهماتها الرائدة. 
يعتبــر صرًحــا  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  إن 
وطنًيــا شــامًخا يعتز به جميع أبنــاء الوطن، 
ومــا تحقــق لــه مــن منجــزات متعاظمــة في 
ظل المســيرة التنموية الشاملة يعكس زخم 
الجهــود الكبيــرة التــي يقــوم بهــا مــن أجــل 
تحقيق تنمية مجتمعية شــاملة ومستدامة، 
بيــوم  االحتفــاء  مناســبة  أســهمت  وقــد 
المــرأة البحرينيــة فــي إبراز مســاهمة المرأة 
الوطنيــة  التنميــة  مســيرة  فــي  البحرينيــة 
بمختلــف القطاعــات وفــي شــتى الصعد من 
خــالل تخصيــص هويــة لــكل عام يتــم فيها 
إبــراز إنجازات وجهود المرأة، وعبر تســليط 
للمــرأة  التاريخــي  الحضــور  علــى  الضــوء 
البحرينيــة فــي جهــود البنــاء والتطويــر من 

أجل تعزيز مكانة المملكة وتقدمها. 
بالتأكيــد، فــي رحــاب حوارنــا مــع الوزيــرة 
كثير من الجوانب المضيئة، فقد ســألناها: 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  تأســيس  منــذ 
فــي أغســطس 2001، شــهد تقــدم المــرأة 
مبــادرات حضاريــة تحت إشــراف صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة، ونحــن نســير في العقــد الثالث 
مــن عمر المجلــس، هل تحققــت التطلعات 

تحت مظلة المجلس؟
مظلــة  تحــت  التطلعــات  تحققــت  نعــم، 
المجلــس األعلى للمرأة، حيث كان للمجلس 
الــدور   2001 منــذ تأسيســه فــي أغســطس 
الكبيــر فــي قيــادة العمــل النســائي، ورعايــة 
كل  توجهاتــه  وشــملت  الحديثــة،  نهضتــه 
نواحــي حيــاة المــرأة البحرينيــة وتقدمهــا، 
حيــث أرســى قواعــد العمــل وفــق منهجيــة 
مؤسســية قائمــة علــى الشــراكة المجتمعيــة 
المعنيــة،  المؤسســات  جميــع  مــع  الفاعلــة 
وكانت هذه االنعكاســات والمكتســبات التي 
تحققــت فــي شــتى القطاعــات عديــدة وال 
تحصى، في ظل مســيرة مباركة، وأســهمت 
في أن يكون لمملكة البحرين مكانة متقدمة 
بنموذج خاص يتعامل بحرفية واستباقية.

والشك أن المرأة البحرينية وبدعم المجلس 
األعلــى للمــرأة اســتطاعت تســجيل سلســلة 
حققتــه  مــا  أبرزهــا  ومــن  المنجــزات،  مــن 
العمــل بمختلــف  مــن كفــاءة نوعيــة ضمــن 
عاليــة  مســتويات  حققــت  كمــا  القطاعــات، 
مــن اإلنتاجيــة والعطــاء ضمــن مشــاركاتها 
الفاعلــة لصالح المجتمــع البحريني وتطوير 
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن 
وصــول  فــي  ســاهم  مــا  عمومــًا،  بالمملكــة 
إلــى أفضــل  هــذه الخدمــات والمشــروعات 

مستويات األداء والتميز والريادة.

تحدثتكم عن الكفاءة النوعية واإلنتاجية 
وهــذه  كمنجــزات..  األداء  ومســتويات 
تقــرأون  نقطــة جوهريــة، ونســأل.. كيــف 
رؤى جاللــة العاهــل المعظــم علــى صعيــد 
مختلــف  علــى  المــرأة  احتياجــات  تلبيــة 

المستويات؟
الرصيد الزاخر للمرأة البحرينية باإلنجازات 
الرائــدة والمشــرفة بجميــع القطاعات وعلى 
يأتــي  ودولًيــا،  محلًيــا  األصعــدة  مختلــف 
بــه  تحظــى  الــذي  المســتمر  الدعــم  بفضــل 
المــرأة البحرينيــة مــن لــدن حضــرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ورعــاه،  هللا  حفظــه  المعظــم  البــالد  ملــك 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الــوزراء حفظــه هللا، ويعكــس أيًضــا الــدور 
الرائد والمهم الذي يقوم به المجلس األعلى 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة قرينة ملك 
تعزيــز  فــي  هللا،  حفظهــا  المعظــم  البــالد 
تقــدم المــرأة البحرينية بجميع المســتويات 
وتحقيقهــا للنجاحــات المنشــودة، فــي إطار 
الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينية 

.)2022 - 2013(
وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن بالغ الفخر 
واالعتــزاز باإلنجــازات التــي حققتهــا المرأة 
البحرينيــة في جميع المجاالت والقطاعات، 
مثمنــًة الدعــم الالمحــدود الــذي تحظــى بــه 
المــرأة البحرينيــة مــن لدن صاحــب الجاللة 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل  الملــك حمــد 
البــالد المعظــم حفظــه هللا ورعــاه؛ فقيــادة 
المــرأة  مكانــة  عــززت  المســتنيرة  جاللتــه 
وفــي  الريــادي  دورهــا  وأبــرزت  البحرينيــة 
تقلدهــا للعديــد مــن المناصــب القيادية على 

مستوى المملكة.
وأؤكــد أن المــرأة البحرينيــة أصبحت اليوم 
تشــكل ركيــزة أساســية وعنصــًرا مهًمــا فــي 
وضــع اســم مملكــة البحريــن علــى خارطــة 
اإلنجــازات اإلقليمية والعالميــة، حيث نالت 
هــذا  فــي  والتكريــم  االحتفــاء  اســتحقاق 
اليــوم الــذي يحمــل اســم المــرأة البحرينيــة؛ 
تقديــًرا وتكريًمــا لجهودهــا ولدورهــا الفعال 

وعطاءاتها المتواصلة.
اهتمــت مملكــة البحريــن بتحديــث األفكار 
األعلــى  المجلــس  مظلــة  تحــت  المبتكــرة 
الجنســين  بيــن  المســاواة  لتعزيــز  للمــرأة 
مميــزة  والمبــادرات  المــرأة،  وإدمــاج 
ومنجــزة، تــرى كيف هي أصــداء إنجازات 
المــرأة البحرينية خصوًصا على المســتوى 
وفــق  والعالمــي  والعربــي  الخليجــي 

تقييمكم؟
سلســلة  البحرينيــة  المــرأة  حققــت  لقــد 
المحلــي  المســتوى  علــى  اإلنجــازات  مــن 
والخليجــي والعربــي والعالمــي؛ بفضــل مــا 
تتلقــاه مــن دعــم كبيــر مــن المجلــس األعلى 
للمــرأة ودور المجلس القيادي البارز والرائد 
فــي شــتى المجاالت التنمويــة والمجتمعية، 
ومــا يبذلــه المجلــس مــن جهود وإســهامات 
مشــهودة تصب في صالح تقدم المرأة على 
المســتوى الوطنــي، ودعــم الكفــاءات وبناء 
الخبــرات النوعيــة وإبرازهــا علــى المنصــات 

اإلقليمية والدولية.
تقــدم  تؤكــد  التــي  الرفيعــة  اإلنجــازات  إن 
المجــاالت  شــتى  فــي  البحرينيــة  المــرأة 

تأتــي ضمن سلســلة مــن اإلنجــازات الدولية 
واإلقليمية التي هندســها ورسخها المجلس 
الرؤيــة  نجاعــة  وتعكــس  للمــرأة،  األعلــى 
التنمويــة الحكيمــة لصاحبــة الســمو الملكــي 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
قرينــة عاهل البالد المعظم رئيســة المجلس 
األعلــى للمــرأة حفظهــا هللا؛ مــا ســاهم فــي 
تبــوء مملكــة البحريــن المكانــة الرفيعة بين 
األمم والشــعوب في ظل المســيرة التنموية 

الشاملة.
والتمييــز  العنــف  مــن  المــرأة  حمايــة 
وقانــون  االقتصــادي،  تمكينهــا  وتشــجيع 
المتخصصــة،  األســرة  ومحاكــم  األســرة 
هــل تنظرون إلى أن هذه الخطوات ميزت 
مملكــة البحرين في إطــار الهدف الخامس 
للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف  مــن 

المستدامة )المساواة بين الجنسين(؟
كبيــرة  نقلــة  البحريــن  مملكــة  حققــت  لقــد 
وخطــوات نوعية ومتميزة في إطار الهدف 
الخامــس من أهداف األمم المتحدة للتنمية 
بيــن  “المســاواة  فــي  المتمثــل  المســتدامة، 
الجنسين”، فالمســاواة بين الجنسين ليست 
مجــرد حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، 
لكنهــا قاعدة ضرورية لعالم مســالم ومزدهر 

ومستدام.
إن مملكة البحرين ســباقة في تمكين المرأة 
وريادتهــا  العريــق  تاريخهــا  إلــى  اســتناًدا 
والثقافــة،  والتعليــم  الصحــة  فــي مجــاالت 
انطــالق  منــذ  مرموقــة  مكانــة  وبلوغهــا 
المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة جاللــة 
الملــك المعظــم حفظه هللا ورعاه وتأســيس 
المجلــس األعلــى للمــرأة، وتوافــر الضمانات 
حقــوق  الحتــرام  والتشــريعية  الدســتورية 
جميــع  بيــن  المســاواة  وتعزيــز  اإلنســان 
المواطنيــن، بالتوافق مع المعايير الحقوقية 
العالميــة، وأود أن أشــير هنــا إلــى حصــول 
المــرأة علــى حقوقهــا السياســية كاملــة فــي 
هللا  حفظــه  المعظــم  الملــك  جاللــة  عهــد 
ورعــاه، عبــر مشــاركتها الفاعلــة فــي إعــداد 
ميثــاق العمــل الوطنــي، والتصويــت عليــه، 
وحضورهــا المؤثــر فــي المجالــس النيابيــة 
ورئيســة،  ومترشــحة  كناخبــة  والبلديــة 
وشــغلها نســبة مــن مقاعــد مجلســي النواب 

والشورى، والمجالس البلدية.
مناصــب  البحرينيــة  المــرأة  تقلــدت  كمــا 
رفيعــة فــي المراكــز القياديــة وصنــع القــرار 
فــي الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة. هــذا 
وزارة  ووكيلــة  وزيــرة  المــرأة  تعييــن  وأن 
وســفيرة وقاضيــة، وتميزهــا فــي مؤشــرات 
نصــف  وشــغلها حوالــي  والتعليــم،  الصحــة 
الوظائــف في القطــاع الحكومي لدليل على 
نجــاح مبــادرات تقــدم المــرأة فــي المجتمــع 
البحريني وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
بالمــرأة  للنهــوض  الوطنيــة  الخطــة 
البحرينيــة بــدأت في العام 2013 وحســب 
الجــدول تنتهــي هذا العــام 2022... ما أبرز 
ما تحقق ضمن محاور الخطة ال ســيما في 
محور تشــكيل الشراكة المتكافئة في بناء 

مجتمع تنافسي مستدام؟
أود أن أشــيد بــكل اعتــزاز وفخــر بما تحقق 
عديــدة  مكاســب  مــن  البحرينيــة  للمــرأة 
وإنجــازات عظيمــة ضمــن الخطــة الوطنيــة 
لنهــوض المــرأة البحرينيــة “2013 - 2022”، 
الشــراكة  تشــكيل  محــور  فــي  خصوًصــا 

المتكافئــة فــي بناء مجتمع تنافســي 
الخطــة  هــذه  إذ ســاهمت  مســتدام، 
الوطنيــة بشــكل ملحــوظ وجلي في 
ودعمهــا  البحرينيــة  المــرأة  تمكيــن 
لتحقيق اإلنجازات والتطور والتميز 
التقــدم  مرحلــة  إلــى  بهــا  واالنتقــال 
الثابــت، وتعزيــز مكانتهــا على جميع 
المناصــب  أرفــع  لتتبــوأ  األصعــدة 

محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا.
وعن مسيرة المرأة بمملكة البحرين، 
فــإن مؤشــرات التطــور الذي يشــهده 
وضع المرأة البحرينية على األصعدة 
كافــة لهــو دليــل واضــح علــى نجــاح 
بالمــرأة  للنهــوض  الوطنيــة  الخطــة 
البحرينيــة، لــذا أعــرب عــن اعتــزازي 
الوطنيــة  الخطــة  لهــذه  وتقديــري 
التــي وضعها المجلس األعلى للمرأة، 
حيــث إن لجنة تكافؤ الفرص بوزارة 
الصحــة وبالتعــاون مــع إدارة تكافــؤ 
الفــرص بالمجلس قامت بتنفيذ هذه 

الخطــة، وتطبيــق النمــوذج الوطنــي لدمــج 
احتياجات المرأة.

إن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
التحفيزيــة  ســاهمت فــي دعــم السياســات 
مناصــب  تبــوؤ  مــن  المــرأة  تمكــن  لبرامــج 
ومواقــع اتخــاذ القــرار، وتوفيــر بيئــة داعمة 
ومراعيــة إلدمــاج احتياجات المــرأة العاملة 
فــي برامــج عمــل مؤسســات القطــاع العــام 
وتدريــب  تأهيــل  نســبة  وزيــادة  والخــاص 
وزارة  فــي  لتطبيقهــا  كان  والتــي  المــرأة، 
الصحة األثر الكبير لتحقيق مؤشــرات تقدم 
المرأة والنهوض بها خالل المرحلة الراهنة.

كيــف تعبــرون عن مشــاعركم وأنتــم ترون 
ما تتمتع به المرأة في البحرين من حضور 
بــارز فــي العديــد مــن مجــاالت المجتمــع... 
والقضــاء  والرياضــة  والتعليــم  الصحــة 
واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
أثبتــت  كذلــك  كورونــا  مرحلــة  وغيرهــا... 

جدارة المرأة البحرينية، فما رأيكم؟
إن المــرأة البحرينيــة أثبتــت جــدارة كبيــرة 
فــي النهــوض بجميــع القطاعــات ومــن بينها 
القطــاع الصحي في مملكة البحرين؛ لتكون 
مســاهًما فاعــاًل إلى جــوار أخيهــا الرجل في 
بفضــل  المبذولــة  الوطنيــة  الجهــود  نجــاح 
مســتوى التطــور والتقــدم والوعــي، والــذي 
يعكــس ثمــار الجهــود الوطنيــة التــي ينهض 
بهــا المجلــس األعلــى للمــرأة فــي تعزيز دور 
المــرأة وإشــراكها الفاعــل في الحيــاة العامة 
وتعزيــز دورها في مختلف المجاالت وعلى 

كل المستويات ضمن فريق البحرين.
الجهــود  بمســتوى  أشــيد  المناســبة،  وبهــذه 
والمجلــس  الصحــة  وزارة  بيــن  المشــتركة 
األعلــى للمــرأة، والتي ســاهمت فــي تحقيق 
وتنفيــذ العديد من الخطــط والمبادرات في 
ســبيل تطويــر مســيرة المــرأة فــي القطــاع 
الصحــي وتقدمهــا لتكــون شــريًكا فاعاًل في 
النهضــة التنمويــة الوطنية، كما أشــيد كذلك 
بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به المرأة 
والــذي  الصحــي،  القطــاع  فــي  البحرينيــة 
تشــكل فيــه نســبًة كبيرة مــن القــوى العاملة 
التــي تــؤدي أدوارهــا الوطنيــة بــكل كفــاءة 
واقتــدار وهــو مــا انعكــس إيجاًبــا علــى مــا 
حققتــه وزارة الصحة من مؤشــرات ونتائج 
مثمــرة علــى صعيــد تحقيــق التــوازن بيــن 

الجنســين وتكافــؤ الفــرص وارتفــاع األداء 
المؤسسي ودمج احتياجات المرأة واألسرة 

البحرينية ضمن أهدافها وخدماتها.
إلى جانب ذلك فقد قدمت المرأة البحرينية 
فــي القطاع الصحي جهوًدا ومســاعَي نبيلة 
وخبــرات جليلــة في ظل الظــروف الصحية 
االستثنائية خالل االنتشار العالمي لجائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، حيث ساهمت 
إطــار  ضمــن  الفعــال  بدورهــا  وشــاركت 
المنظومــة الصحيــة فــي التصــدي للجائحة 
جميــع  مــع  يتســق  بمــا  تحدياتهــا  وتجــاوز 
نحــو  الراميــة  والمســاعي  اإلســتراتيجيات 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بعيــًدا 
أن مواصلــة  كمــا  الجائحــة،  تداعيــات  عــن 
تعزيز العمل والتنســيق المشترك بين وزارة 
يــؤدي  للمــرأة  األعلــى  والمجلــس  الصحــة 
إلــى تفعيل هــذه الخطط والبرامــج الكفيلة 
للمــرأة  الداعمــة  المبــادرات  بمتابعــة تنفيــذ 
واألســرة البحرينية عموًمــا، وذلك في إطار 
المكتســبات الوطنيــة والنجاحــات المتميزة 
التي حققتها مملكة البحرين في العديد من 

المجاالت.
لدينــا أكثــر مــن 40 لجنــة تكافــؤ للفــرص 
فــي القطــاع الحكومــي لدمــج احتياجات 

المرأة، ما أبرز مخرجات هذه اللجان؟
لقــد حققــت لجان تكافؤ الفرص في القطاع 
الحكومي لدمج احتياجات المرأة الكثير من 
المخرجــات المتميــزة، حيث إن هذه اللجان 
ســاهمت في دعــم وتقدم المــرأة البحرينية 
بمــا شــكل نقطة االرتكاز التــي انطلقت منها 
فــي تحقيــق العديد من المكتســبات الرائدة 
إقليمًيــا وعالمًيــا، كمــا ســاهمت فــي تأكيــد 
دورهــا المحــوري ومكانتهــا المرموقــة فــي 
المجتمــع كشــريك فاعل فــي مســيرة البناء 
الشــاملة  التنمويــة  والنهضــة  والتحديــث 

والمستدامة.
وعلــى مســتوى وزارة الصحــة، فــإن لجنــة 
تكافــؤ الفرص بوزارة الصحة منذ تشــكيلها 
وهي تقوم بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص 
بالمجلــس األعلــى للمــرأة مــن أجــل تطبيــق 
اإلاســتراتيجية والنمــوذج الوطنــي إلدمــاج 
احتياجــات المرأة فــي التنمية، فهناك اتفاق 
تام مع األهداف العليا للمجلس، حيث تقدم 
والمبــادرات  للبرامــج  كبيــًرا  دعًمــا  الــوزارة 
تمكيــن  أجــل  مــن  المجلــس  ينفذهــا  التــي 
المــرأة وتنميتها في ظل شــراكة حقيقية 
بيــن الجانبين في العديد من المجاالت 
يتعاونــان خاللهــا علــى تنفيــذ العديــد 
من الفعاليات المشــتركة التي أســهمت 
جميعهــا فــي توفيــر بيئة أفضــل للمرأة 

البحرينية العاملة بالوزارة.
وبهــذه المناســبة، أؤكــد مــدى اهتمــام 
لجنــة  مهــام  بتفعيــل  الصحــة  وزارة 
تكافــؤ الفرص بين الجنســين بالوزارة، 
فــي  المــرأة  احتياجــات  وإدمــاج 
قضاياهــا  ومناقشــة  التنميــة،  برامــج 
المهنيــة والصحية، بما يليــق بمكانتها، 
وشــريًكا  المجتمــع،  نصــف  باعتبارهــا 
اإلصــالح  مســيرة  تعزيــز  فــي  جديــًرا 

والتنمية الشاملة في المملكة.
جائــزة تقــدم المــرأة التــي تتشــرف بحمــل 
اسم سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة لها صداها اإلقليمي والعالمي، كيف 
والممارســات  النمــاذج  مســتوى  تقيمــون 

النوعية التي تشارك في الجائزة؟
إن جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
لتقــدم  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
ســمو  اســم  بحمــل  تتشــرف  التــي  المــرأة 
قرينــة عاهــل البالد المعظــم حفظها هللا، لها 
صداهــا اإلقليمــي والعالمــي، حيــث إن لهذه 
الجائــزة أهمية بالغــة وأثرها كبير في تعزيز 
التنافسية بين مختلف الوزارات الحكومية، 
وفــي إتاحــة فــرص المنافســة الشــريفة بين 
مــن  الحكومــي  بالقطــاع  العامليــن  جميــع 
الرجــال والنســاء، والذين يعملــون جنًبا إلى 

جنب من أجل خدمة الصالح العام.
وأود أن أشير إلى أن هذه الجائزة هي نتاج 
للدعــم والرعايــة الكريمــة الــذي تحظــى بهــا 
المــرأة البحرينية من صاحبة الســمو الملكي 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
قرينــة ملــك البــالد المعظم رئيســة المجلس 
األعلــى للمــرأة، والتــي ســاهمت فــي تعزيــز 
مكانــة المــرأة البحرينية على األصعدة كافة 
لتتبــوأ أرفــع المناصــب واألوســمة والجوائز 

المحلية واإلقليمية والعالمية. 
فهذه الجائزة تشكل حافًزا للجميع من أجل 
بــذل مزيــد مــن الجهــد والعطــاء في ســبيل 
القطاعــات  شــتى  فــي  المــرأة  دور  ازدهــار 
بالشراكة مع جميع الجهات المهتمة بتمكين 
المــرأة قيادًيــا، خصوًصــا المجلــس األعلــى 
علــى جميــع  يحتــم  التقديــر  وهــذا  للمــرأة، 
الجهــات المضــي قدًمــا لتحقيــق العديــد من 
المكتســبات واإلنجــازات للمــرأة علــى جميع 

األصعدة محلًيا ودولًيا.

التهانــي  بــه  نعطــر  األخيــر...  ســؤالنا 
البحرينيــة...  المــرأة  بيــوم  والتبريــكات 
ومســك الختام رســالتكم للمرأة البحرينية 

والعربية والمسلمة ولكل نساء العالم؟
يــوم  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي  أجــدد 
وأبــارك   ،2022 للعــام  البحرينيــة  المــرأة 
عطــاءات المــرأة التــي تحــرص دائًمــا علــى 
تحقيــق التقــدم واإلنجاز، كما أبــارك حضور 
المــرأة الفاعــل فــي مختلــف مياديــن العمل، 
ومــا تقــوم بــه مــن جهــود متواصلــة لخدمة 
مجتمعها وإعالء راية وطنها، عبر ما تقدمه 
مــن صــورة مشــرفة تجســد أســمى معانــي 
العطاء واإلبداع والشراكة الفاعلة في تقدم 

الوطن وازدهاره. 
وأقــدر الــدور المهــم والحيوي الــذي تضطلع 
بــه المــرأة أينمــا كانت فــي شــتى القطاعات 
مشــرًفا،  حضارًيــا  نموذًجــا  أصبــح  والــذي 
وعنواًنــا راســًخا للعطــاء واإلنجــاز، يعكــس 
وطنهــا  تمثيــل  فــي  وجدارتهــا  المــرأة  دور 
بهــا  الشــاملة  التنمويــة  المســيرة  ورفــد 
ومكتســبات  منجــزات  مــن  تحققــه  ومــا 
باهــرة تصــب فــي تعزيــز مكانتهــا الوطنيــة 

واإلقليمية والدولية.

الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7 جمادى األولى 1444 - العدد 5161 09

المجلس األعلـى للمـرأة صرح وطنـي شامـخ يعتــز به جميـع أبنـاء الوطــن

وزارة الصحة تطبق النموذج الوطني لدمج احتياجات المرأة بالتعاون مع “المجلس األعلى”

وزيرة الصحة
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المنامة - بنا

انتخـــب أعضـــاء مجلـــس أمناء 
المركـــز الثقافـــي اإلســـامي في 
العربيـــة  الـــدول  ســـفراء  لنـــدن 
لـــدى  المعتمديـــن  واإلســـامية 
المملكـــة المتحدة، ســـفير مملكة 
البحريـــن لدى المملكـــة المتحدة 
الشيخ فواز بن محمد آل خليفة 
رئيًســـا لمجلـــس أمنـــاء المركـــز، 
وذلك خـــال االجتماع الســـنوي 

العام للمركز الثاثاء الماضي.
كما قام أعضـــاء مجلس األمناء 
بالمصادقـــة على جـــدول أعمال 
المجلس واعتماد التقرير المالي 
إلـــى  إضافـــة  للمركـــز،  واإلداري 
مناقشـــة أهم البرامج واألنشطة 
التـــي ســـيقوم بها المركـــز خال 

العام المقبل 2023م.
واستعرض المجلس في جلسته 
الخطـــوات اإليجابية التي يقوم 
بهـــا مديـــر المركز أحمـــد الدبيان 
والقائمين عليه في نشر الثقافة 
الديـــن  وتعاليـــم  اإلســـامية 
اإلســـامي الحنيـــف والمســـاعي 
الدؤوبـــة لكافة الـــدول األعضاء 

في مساندة هذه الخطوات.
الثقافـــي  المركـــز  أن  يذكـــر 

ومنـــذ  لنـــدن  فـــي  اإلســـامي 
تأسيسه في العام 1940 يعد من 
أوائل المؤسسات اإلسامية في 
لندن ومن أقدم المراكز الثقافية 
اإلســـامية في أوروبـــا، إذ يقوم 
بـــدور مهـــم فـــي مجـــال تعزيـــز 
الحوار والتفاهم بين المســـلمين 
وغير المســـلمين، ونشـــر الثقافة 
اإلســـامية واللغـــة العربيـــة في 
بريطانيـــا ويشـــمل علـــى مرافق 
عـــدة، من أهمهـــا المســـجد الذي 
يتســـع لــــ 5000 مصـــل والمكتبة 

الضخمة والمعرض الدائم.

فواز بن محمد رئيًسا ألمناء 
“الثقافي اإلسالمي” في لندن تعــــاون مثمــــــر مــــع “^” قــريبـــــا

بحث سبل التعاون بين الجانبين... رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمصر:

قـــال رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة للصحافـــة 
عبدالصـــادق الشـــوربجي إن الهيئة عملت 
في الفتـــرات الســـابقة 150 دورة تدريبية 
ومنهـــا  الصحافـــة،  مجـــاالت  جميـــع  فـــي 
الصحافة االســـتقصائية واإللكترونية في 
سبيل تهيئة الصحافي للنشر اإللكتروني. 
“البـــاد” ممثـــا  مـــن صحيفـــة  وزار وفـــد 
عبدالنبـــي  اإلدارة  مجلـــس  برئيـــس 
الشـــعلة، ورئيس التحريـــر مؤنس المردي، 
والصحافية هبة محســـن، الهيئة الوطنية 
للصحافـــة بجمهورية مصر العربية؛ لبحث 
ســـبل التعـــاون وتوقيع بروتوكـــول تبادل 
وقطـــاع  “البـــاد”  بيـــن صحيفـــة  خبـــرات 
مصـــر  بجمهوريـــة  الحكوميـــة  الصحـــف 
العربيـــة، وبحـــث إنشـــاء مركز للدراســـات 
على غـــرار الموجود فـــي صحيفة األهرام 

المصرية.
وأجـــرت “البـــاد” لقـــاء مـــع رئيـــس الهيئة 
عبدالصـــادق  للصحافـــة  الوطنيـــة 

الشوربجي، وفيما يأتي نصه:

تعاون مثمر

 -ما انطباعك عن زيارة “البالد” لكم؟ «

- أوالً أرحـــب بكـــم وأشـــكركم علـــى هـــذه 
الزيـــارة وأتمنـــى أن يكـــون هنـــاك تعـــاون 
مثمـــر فـــي األيـــام المقبلـــة، إن دور الهيئة 
الوطنيـــة للصحافـــة هـــو إدارة مؤسســـات 
“األهـــرام”،  مثـــل  قوميـــة  صحافيـــة 
“الجمهوريـــة”، “دار الهال” و”دار المعارف” 
وكل مؤسســـة منها تعتبر مؤسسة عريقة، 
إذ تعـــد “األهرام” ثاني أقدم مؤسســـة في 

العالم وكذلـــك “دار الهال” وغيرها فنحن 
نملـــك 55 إصـــدارا، ســـواء كان يوميـــا، أو 
الكترونيا، أو أســـبوعيا، أو شهريا أو دوريا 
كل ثاثة أشـــهر، فنحن نحظـــى بزخم من 

االصدارات.
وتوقيعنا معكـــم “البروتوكول” يأتي بغية 
نقـــل الخبـــرات، كمـــا لفـــت رئيـــس مجلس 
إدارة “البـــاد” عبدالنبـــي الشـــعلة إلى عدم 
وجـــود مانع من اندماج الفكر الذي يتســـم 
بالعراقـــة بالفكـــر الشـــبابي، ونحـــن نرحب 

بهذا األمر والشك يعد إضافة للطرفين.

صحافة المواطن

- ما توقعاتك لما سيثمر عنه هذا  «
البروتوكول في القريب من خالل 

التعاون البناء؟

ورقيـــة،  الســـابق  فـــي  كانـــت  -الصحافـــة 
إنمـــا اليـــوم باتـــت الصحافـــة اإللكترونيـــة 
موجودة، ونحـــن نعمل بالتوازي مع بعض 
بحيـــث نحافظ على الصحافة الورقية مع 

مســـايرة التطـــور التكنولوجـــي الموجـــود 
بالعالـــم من خال عمـــل بوابات قوية جدا 
لكافة المؤسسات الصحافية، على أساس 
أن هناك شـــريحة كبيرة من الشباب تميل 
إلى المواقع والبوابـــات اإللكترونية، األمر 
الـــذي اســـتوجب منـــا مخاطبتهـــم وعـــدم 
تركهـــم يعزفـــون عـــن الصحافـــة الورقية، 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه الحفـــاظ علـــى جميع 

شرائح المجتمع.
وأشـــرنا إلـــى أن هنـــاك صحافـــة تدعـــى بــ 
“صحافة المواطن” كون أن الهاتف الذكي 
أصبح متعدد الوظائف؛ ألنه يجمع ما بين 
الكتابة والتصوير ومـــا إلى ذلك، وبالتالي 
نريـــد أن نثبـــت لـــكل فرد فـــي االقاليم أنه 
أصبح صحافيا، مصورا وما شـــابه، بحيث 
يرســـل إلينـــا الخبـــر، ونحـــن بدورنـــا نعمل 

على فلترته وكذلك تدريب المرسل.
كمـــا اننـــا عملنـــا فـــي الفتـــرات الســـابقة ما 
يتـــراوح من 140 إلـــى 150 دورة تدريبية 
ومنهـــا  الصحافـــة،  مجـــاالت  جميـــع  فـــي 
واإللكترونيـــة  االســـتقصائية  الصحافـــة 

فـــي ســـبيل نحـــول الصحافـــي مـــن مجرد 
صحافـــي مختـــص بكتابة الخبـــر الورقي، 
إلى صحافي يكتب الخبر بشـــكل يتوافق 
مع النشر اإللكتروني، فدربنا الكثير، وهذا 
النهـــج ســـيكون مـــن ضمـــن التعـــاون بينا؛ 
كون أن لدينا مراكز تدريب مجهزة كمركز 
التدريـــب بـــــ “الهيئـــة” ومركـــز التدريـــب بــ 
“األهـــرام” إذ يعد مركز األهرام للدراســـات 
السياســـية واالســـتراتيجية مـــن المراكـــز 
األولية في العالـــم، ويحظى بوجود نخبة 
مـــن األكفاء، وكان يعتمد على اإلصدارات 
علـــى  حرصنـــا  أننـــا  إال  فقـــط،  الورقيـــة 

تخصيص موقع له ليزيد انتشاره.

النهج الجديد

-صحيفة “البالد” تبنت منذ فترة طويلة  «
التحول الرقمي؛ باعتباره النهج الجديد 

للصحافة، وكانت الفكرة أن يكون بينها 
وبين الدول العربية التي لها خبرة في 
األمر تعاون.. فكيف بإمكانكم كهيئة 

وطنية للصحافة االستفادة من “البالد”؟ 

- نحـــن عملنا موقعـــا وتطبيقا على الهاتف 
الذكي يدعى “سبوت”، وفي الوقت الحالي 
نعمـــل على البث التجريبـــي له لنتمكن من 
استخدامه من خال أخذ االخبار الخاصة 
بالبلـــد، ونرحـــب باشـــتراك أية إصـــدارات 
معنا لكيا يكون مقتصرا على المؤسسات 
القومية إنما محتضن للمؤسسات القومية 
والمؤسســـات الخاصـــة وأيـــة مؤسســـات 
صحافية موجـــودة بالوطن العربي، وكلي 
اســـتعداد للعمـــل معها؛ كون ذلك ســـيثري 

التطبيق بشكل أكبر.

“^” مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بجمهورية مصر العربية

وزيرا البلديات والنفط: خطة شاملة لمشروع استزراع نبات القرم
قام وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
وائـــل المبارك، ووزيـــر النفط والبيئة 
المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ 
محمـــد بن دينه، بزيـــارة تفقدية إلى 
متنـــزه ومحميـــة دوحة عـــراد، الذي 
يعتبـــر أحد أهـــم المواقـــع المقترحة 
وأكثرهـــا مائمـــة الســـتزراع شـــجر 

القرم نظرًا لطبيعتها المد جزرية.
 وخـــال الزيـــارة، أكد وزير شـــؤون 
مملكـــة  أن  والزراعـــة  البلديـــات 
مهمـــًا  شـــوطًا  قطعـــت  البحريـــن 
فـــي تنفيـــذ التـــزام مملكـــة البحرين 
بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 
عـــام 2060، وذلك وفقا لما جاء في 

إعـــان ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
خال مشـــاركة ســـموه فـــي المؤتمر 
الســـادس والعشـــرين لألطـــراف في 
اتفاقيـــة األمم اإلطارية بشـــأن تغير 
المناخ )COP26( المنعقد في مدينة 

غاسكو بالمملكة المتحدة.
البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  وقـــال   
اعتمـــدت  الـــوزارة  إن  والزراعـــة 
المســـاندة  المبـــادرات  مـــن  سلســـلة 
للخطط الوطنيـــة الرامية إلى زيادة 
عدد األشـــجار، كما أنشأت مجموعة 
من المشاتل الزراعية إلنتاج اآلالف 

مـــن أشـــجار القـــرم إلعـــادة تأهيـــل 
عـــدد مـــن المناطـــق، باإلضافـــة إلـــى 
االســـتعانة بمجموعـــة مـــن الخبراء 
والمختصين المحليين واإلقليميين 
بهدف تحقيق األهداف ومنها زراعة 
110 آالف شـــجرة قرم فـــي المواقع 
المعتمـــدة حســـب خطـــة التشـــجير 
فـــي مملكـــة البحريـــن وزراعـــة 140 
ألـــف شـــجرة فـــي الشـــوارع العامـــة 

والميادين.
 من جانبه، أّكـــد وزير النفط والبيئة 
اعتمـــدت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
إلزالـــة  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة 
الكربـــون، ومنهـــا مضاعفـــة أشـــجار 

نبـــات القـــرم ألربـــع مـــرات، إضافـــة 
إلـــى حزمة من المبادرات المســـاندة 
إلـــى  الراميـــة  الوطنيـــة  للخطـــط 
زيـــادة عدد األشـــجار في المشـــاريع 
الصناعيـــة  والشـــركات  الحكوميـــة 
المؤسســـات  ومشـــاركة  الكبـــرى 
دور  التخـــاذ  الخـــاص  والقطـــاع 
فـــي هـــذه المبـــادرة، وكذلـــك توفير 
للتشـــجير  الداعمـــة  السياســـات 
وتشـــجيع كافة أفـــراد المجتمع على 
المشـــاركة في هذا العمـــل والتطوع 

في تنميته.
   وأوضـــح وزيـــر النفـــط والبيئـــة أن 
خطـــة  رســـمت  البحريـــن  مملكـــة 

وطنيـــة شـــاملة لمشـــروع اســـتزراع 
نبـــات القرم، بهـــدف تنفيـــذ البرامج 
والمبـــادرات الراميـــة لزيـــاد أشـــجار 
مـــن  عـــدد  بدعـــم ومســـاندة  القـــرم 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  القطاعـــات 
الوطنيـــة  الخطـــط  نجحـــت  حيـــث 
الستزراع القرم في إنشاء مجموعة 
من المشـــاتل الزراعية، ونفذ الفريق 
القـــرم  أشـــجار  الوطنـــي الســـتزراع 
التـــي تهـــدف  البرامـــج  حزمـــة مـــن 
إلعـــادة تأهيـــل عـــدد مـــن المناطق، 
وذلك مـــن خـــال تنظيـــف الممرات 
المائية وتقليم األشـــجار المتدهورة 
المناطـــق  بعـــض  تأهيـــل  وإعـــادة 

الزراعية في الســـواحل والمحميات 
الطبيعية مثل خليـــج توبلي ورأس 
ســـند ومحمية دوحة عـــراد وغيرها 

من المواقع المهمة.
 وقال وزير النفط والبيئة إن الفريق 
الوطني الستزراع أشجار القرم نفذ 
الميدانيـــة  المســـوحات  مـــن  عـــددا 
بهدف استكشـــاف المواقع المناسبة 
الحتضـــان نبـــات القـــرم فـــي فترات 
االســـتزراع المســـتقبلية حتى العام 
2035م، وقد ســـاهمت المســـوحات 
في إعـــداد التقارير الفنيـــة والبيئية 
مشـــروع  فـــي  للتوســـع  الداعمـــة 

استزراع نبات القرم.

المنامة - بنا
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مراعاة التخطيط المستقبلي السكاني وفق االحتياجات الصحية للسكان
التنسيق مع “اإلسكان” لتهيئة المواقع الالزمة للمشاريع الصحية... محمد بن عبداهلل:

اســتقبل رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا 
آل خليفــة وبحضــور وزيــرة الصحــة جليلــة الســيد بمقــر المجلــس وزيــرة اإلســكان 
والتخطيــط العمرانــي آمنــة الرميحي والرئيــس التنفيذي لهيئــة التخطيط والتطوير 
العمرانــي أحمــد الخياط والرئيس التنفيذي للمستشــفيات الحكومية أحمد األنصاري 

واألمين العام للمجلس األعلى للصحة إبراهيم النواخذة وعدد من المسؤولين.

وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، بحـــث رئيس 
وزيـــرة  مـــع  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
اإلسكان والتخطيط العمراني المبادرات 
الخدمـــات  جـــودة  تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة 
اإلسكانية والصحية المقدمة للمواطنين 
بمـــا يحقـــق التطلعات المنشـــودة للقطاع 
الصحي ضمن المسيرة التنموية الشاملة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبمتابعة مســـتمرة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبحـــث الطرفـــان متابعـــة تنفيـــذ رؤيـــة 
الحكومة باالهتمـــام بالخدمات الصحية 
في كافـــة مناطق المملكـــة واالرتقاء بها 
يأتي في ظل ما تشهده المملكة من قفزة 
تنموية شـــاملة فـــي مختلـــف المجاالت، 
وتلبـــي احتياجات وتطلعات المواطنين، 
والمناطـــق  المـــدن  فـــي  خصوًصـــا 

اإلســـكانية الحديثـــة واســـتكمال توفيـــر 
البنيـــة التحتية لتلبية التطـــور العمراني 
واالحتياجـــات المســـتقبلية بمـــا يجســـد 

أهداف المملكة بالتنمية المستدامة.
وأعـــرب رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
عن شـــكره وتقديره للجهـــود المتواصلة 
والحثيثـــة التـــي تبذلهـــا وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمرانـــي لتنفيـــذ الخدمات 
اإلســـكانية وتخصيـــص البنيـــة التحتيـــة 
حـــرص  مؤكـــًدا  المتكاملـــة،  والمرافـــق 
المجلـــس علـــى تقديم أفضـــل الخدمات 
توجيهـــات  وتنفيـــذ  للمجتمـــع  الصحيـــة 
الحكومـــة فـــي تســـخير كافـــة اإلمكانات 
لتعزيـــز القطـــاع الصحـــي ورفـــع جـــودة 
خدماتـــه، خصوًصـــا مـــن خـــال مواصلة 
بمـــا  الصحيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 

يضمن االستدامة والجودة والكفاءة.
وشـــدد علـــى أهميـــة مراعـــاة التخطيـــط 
واالحتياجـــات  الســـكاني  المســـتقبلي 

الصحيـــة للمواطنين والمقيمين بحســـب 
المعايير الدولية.

كمـــا نـــوه الطرفان إلـــى أهمية التنســـيق 
الدائم وتهيئة المواقع الازمة للمشـــاريع 
لبنـــاء  المملكـــة  الصحيـــة ضمـــن جهـــود 
مـــن  الصحيـــة  المرافـــق  مـــن  المزيـــد 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة التـــي 
تلبي االحتياجات الحالية والمســـتقبلية 

للسكان.
وبدورهـــا، أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة 
الســـيد علـــى توجيهـــات الحكومـــة فيما 
يخـــص تقديـــم الخدمـــات الصحية ذات 
النوعية العالية والوصول إليها بكل يسر 
وســـهولة بما ينســـجم مع رؤيـــة البحرين 

الجهـــات  مـــع  التنســـيق  2030، وأهميـــة 
أعلـــى  تطبيـــق  مـــن  للتأكـــد  الحكوميـــة 
الخدمـــات  لتقديـــم  اإلنشـــائية  المعاييـــر 

الصحية المستقبلية.
اإلســـكان  وزيـــرة  أشـــارت  جانبهـــا،  مـــن 
والتخطيط العمراني آمنة الرميحي إلى 
حرص الـــوزارة علـــى التنســـيق الحثيث 
مع كافة الجهات الحكومية ذات العاقة 
وتوفير الدعم الازم لتلبية االحتياجات 
الخدمية وعلى رأسها الخدمات الصحية 
التي تخدم الوطن والمواطن، الفتة إلى 
أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي العمـــل ضمـــن 
فريـــق البحريـــن الواحـــد لتحقيـــق كافـــة 

األهداف التنموية المنشودة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة
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األكاديميـــة  آمـــر  اســـتقبل 
الملكيـــة للشـــرطة العميـــد فواز 
حســـن الحســـن، المديـــر العـــام 
ألكاديميـــة محمد بـــن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماسية 
الشـــيخة منيرة بنـــت خليفة آل 

خليفة.
وتـــم خـــال اللقاء، بحث ســـبل 
المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز 
وتبـــادل الخبرات فـــي البرامج 
برنامـــج  وأبرزهـــا  التدريبيـــة، 
الدبلوماســـية الحقوقيـــة الـــذي 
ســـيعقد في األكاديمية الملكية 
للشرطة خال ديســـمبر المقبل 

بالتعـــاون مـــع أكاديميـــة محمد 
بن مبارك ويســـتهدف منتسبي 
وزارتـــي الداخليـــة والخارجية 
وأفراد مـــن منظمـــات المجتمع 
المدني المعنيين بمجال حقوق 

اإلنسان.
ويهـــدف البرنامج إلى ترســـيخ 
لحقـــوق  الدوليـــة  المعاييـــر 
اإلنســـان، وتعزيز ونشـــر ودمج 
العمـــل  فـــي  المعاييـــر  تلـــك 
الشـــرطي وعمل الدبلوماسيين 
وعمل الجمعيات الحقوقية في 
مجـــال حقـــوق اإلنســـان، ورفع 

مستوى الوعي بها.

الشرطة يتدربون على 
“الدبلوماسية الحقوقية”

الشيخ فواز بن محمد

لقاء: هبة محسن  - أعده للنشر: منال الشيخ

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
لـــــ  الشـــايجي  عيســـى  البحرينيـــة 
“البـــاد” أنـــه تـــم خـــال اللقـــاء مـــع 
مستشـــار شـــؤون اإلعـــام بديـــوان 
الحمـــادي  عيســـى  العهـــد  ولـــي 
مناقشة األمور المتعلقة بالصحافة 
عموما وشؤون جمعية الصحفيين 
البحرينية خصوصـــا، بحضورنائب 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
عبدالرحمـــن المدفـــع وأميـــن الســـر 
والعاقات الدولية بالجمعية راشد 

الحمر.

أبرز مجريات لقاء “الصحفيين” 
مع المستشار الحمادي

عيسى الشايجي

باالنتخابات  النيابي  المترشح  ثمن 
ــرة عـــن “ســابــعــة  ــ ــي ــيــة األخــ ــيــاب ــن ال
الثقة  البستكي  عبدهللا  الــمــحــرق” 
العهد  ولـــي  يوليها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء صــاحــب 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
حمد آل خليفة، األمر الذي أدى إلى 
تصدرهم المشهد الحكومي بشكل 

الفت.
ولي  سمو  ثقة  أن  البستكي  وأكــد 
ــة  الــعــهــد رئــيــس الـــــوزراء تــعــد دالل
على العهد الجديد وتحمل الجميع 
أداء  ــي  فـ ــيــة  ــوطــن ال ــيــة  ــمــســؤول ال

الواجب بكل وفاء وإخالص.
ــاتـــه ألعـــضـــاء  ــيـ ــنـ   وعـــبـــر عــــن أمـ
والنجاح  بالتوفيق  النواب  مجلس 
فــي خــدمــة الــوطــن والــمــواطــنــيــن، 
مؤكدا أن هنالك كثيرا من الملفات 
المعيشية  الملفات  أن  إال  المهمة 
وال شك  أبرزها،  تعد  واالقتصادية 
والــرعــايــة  االهــتــمــام  تستلزم  أنــهــا 

والمتابعة وبذل كل ما يمكن بذله.

بــالــوجــوه الشابة  ــر عــن أمــلــه  وعــّب
التي فازت بعضوية مجلس النواب 
لــلــعــمــل عــلــى تــحــديــث واقـــتـــراح 
تنهض  التي  والتشريعات  القوانين 
بالبلد وتضمن مستقبال أكثر رخاء 
بأن  البستكي  واختتم  واستقرار. 
الطريق  إلى  البوصلة  مسار  إعــادة 
الـــصـــحـــيـــح، وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات 
الــمــواطــنــيــن والــعــمــل بــشــكــل بناء 
من  التنفيذية  السلطة  مع  وواعــد 
بأعضاء  الــمــنــوطــة  الــمــهــمــات  أبـــرز 

مجلس النواب الحاليين.

البستكي: هذه أولويات النواب

تجمــــع األمطـــار أول ملــف على طاولــة بلدي الجنوبيــة

لمجلس  رئيسا  عبداللطيف  عبدهللا  فاز 
بالتزكية،  الجنوبية  المحافظة  بــلــدي 
له،  نائبا  بشيت  بــو  عــبــدهللا  حــل  بينما 
البلديين  ولم يترشح أحد من األعضاء 

تحتج  ولــم  الفائزين،  ســوى  للمنصبين 
الــجــلــســة األولـــــى لــلــمــجــلــس لــصــنــاديــق 
ــراع وحــســم األمــــر بـــتـــالوة اســم  ــتــ االقــ
الــرئــيــس ونــائــبــه وقــســم األعــضــاء أمــام 

وزير البلديات وائل بن ناصر المبارك.
والــزراعــة  البلديات  وأكــد وزيــر شــؤون 
البلدية  المجالس  أن  ألقاها  كلمة  خالل 
التنموية  المسيرة  أساسيا في  ركنا  تعد 
المعظم  الــبــالد  مــلــك  بــقــيــادة  الــشــامــلــة 

ــة الــمــلــك حمد  حــضــرة صــاحــب الــجــالل
داعما  وشــريــكــا  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
ــي الــعــهــد رئيس  لــلــحــكــومــة بــرئــاســة ولـ
الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 

البناء  عملية  فــي  بــدورهــا  منوها  هللا، 
والتطوير لتلبية تطلعات المواطنين.

ــــك أشــــار رئــيــس مــجــلــس بــلــدي  ــــى ذل إل
الــجــنــوبــيــة عـــبـــدهللا عــبــدالــلــطــيــف في 
حديثه لـ “البالد” إلى أن طاولة المجلس 

مناقشة  جلساتها  ــــى  أول فــي  ستشهد 
ملف تجمع األمطار، ونحن مقبلون على 
مــوســم األمــطــار، مــشــددا على أن ملف 
الطرح  في  األولــويــة  له  التحتية  البنية 

والمناقشة.

طلبنا مقابلة وزير التربية لمناقشة وضع طلبة الطب
تعزيز التنسيق مع المستشفيات الحكومية.. رئيس “األطباء” لــ “^”:

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  أوضــح 
ــدرازي  ــ ال عــامــر  البحرينية،  ــاء  األطــب
ناقشوا  أنهم  “البالد”  لــ  حديثه  خالل 
الرئيس  استقبال  خــالل  عــدة  أمـــورا 
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي 
أحــمــد األنــصــاري يــوم أمـــس؛ بغرض 
المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون  تعزيز 
األطباء  وجمعية  المستشفيات  بين 
الصحي  الــقــطــاع  ودعـــم   البحرينية 

بمملكة البحرين.
ــم الــتــطــرق  ــ وذكــــــر الــــــــــدرازي أنـــــه ت
لمجاالت التعاون بين جمعية األطباء 
الحكومية،  والمستشفيات  البحرينية 
عدة  أوجها  هناك  أن  استيضاح  وتــم 
ــتــعــاون فــي مجال  ــا ال لــذلــك وأبـــرزهـ
الــتــنــســيــق بــالــنــســبــة لــأطــبــاء الــجــدد 
تؤهلهم  مخارج  وإيــجــاد  وتوظيفهم 
من إيجاد فرصة عمل مناسبة بجانب 

شأنها  من  التي  األفــكــار  بعض  تبادل 
معالجة تلك المشكلة.

ــتــنــســيــق في  ال تـــم  إلــــى أن  وأشــــــار 
ليتسنى  الطبية والمؤتمرات  البحوث 
لهم التعاون وعمل مؤتمرات مشتركة 
لأطباء وخصوصا  األيـــام  قــادم  فــي 
أن هناك شريحة كبيرة منهم بحاجة 
ولــيــكــونــوا  الــمــســتــمــر،  الــطــبــي  للتعلم 
مــؤهــلــيــن لــتــجــديــد رخـــصـــة مـــزاولـــة 
المؤتمرات  هــذه  بحضورهم  المهنة 

لمدة 30 ساعة تقريبًا.
تم  إذا  عــمــا  “الــــبــــالد”  ســـــؤال  وفــــي 
التطرق للطلبة المتخصصين بدراسة 
تمس  ال  الجزئية  “هـــذه  ذكــر  الــطــب، 
ــقــدر ما  الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ب
الــتــربــيــة  ووزارة  ــجــامــعــات  ال تــمــس 
والتعليم إال أننا تقدمنا بطلب لمقابلة 
لمناقشة هذه  والتعليم؛  التربية  وزير 

الطلبة  ــة  دراســ ومـــوضـــوع  الــجــزئــيــة 
رئيس  مقابلة  طلبنا  بجانب  بالخارج 
جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي وجــامــعــة 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة؛ كــونــهــم يــدّرســون 
ــطــب ولــمــعــرفــة هـــل إذا كـــان عــدد  ال
الخريجين يتوازى مع حاجة البلد من 

األطباء أم ال. 

المواعيد  انتظار  فترة  طــول  وحــول 
بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، أشـــار 
ــه لـــكـــون الــجــمــعــيــة  ــ ــى أن ــ الـــــــدرازي إل
لأطباء  المهني  بالجانب  متخصصة 
الــتــطــرق لمشكالت  مــحــاوالتــهــا  ومـــع 
مباشر  غير  بشكل  تناولوا  المرضى، 
هــــذه الــجــزئــيــة مـــن خــــالل اقـــتـــراح 
توظيف بعض من األطباء الذين أنهوا 
فترة االمتياز ولم يحصلوا على شاغر 
الوقت  وفــي  االنتظار  مــدة  لتتقلص 
ذاته؛ ليكونوا جزءا من الحل الشامل 

لطول المواعيد بــ “السلمانية”.
لــمــســوا اهتمام  أنــهــم  ــدرازي  ــ الـ وأكـــد 
ــذي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــس الـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وتـــــــعـــــــاون الـ
ــحــكــومــيــة، أحــمــد  لــلــمــســتــشــفــيــات ال
االنصاري موضحًا أنه شدد على دور 
جمعية األطباء البحرينية في معاونة 

األطباء خصوصا الجدد وتمكينهم.

عامر الدرازي
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المكتب التنفيذي لـ “بحريننا” 
يطلق مهرجانا بقلعة البحرين

ضمن موسم “أعياد البحرين”

الوطنية  للخطة  التنفيذي  المكتب   يحتفل 
ــتــمــاء الــوطــنــي وتــكــريــس قيم  لــتــعــزيــز االن
من  اعتبارا  “بحريننا”  بمهرجان  المواطنة 
الثاني من ديسمبر المقبل في قلعة البحرين، 
واآلثار  للثقافة  البحرين  هيئة  مع  بالتعاون 
وضمن فعاليات موسم “أعياد البحرين” الذي 

تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
الساعة  عند  العروض  تبدأ  أن  المقرر   ومــن 
الرابعة مساء، إذ سيكون جمهور المواطنين 
على  المملكة  والــزوار من خارج  والمقيمين 
موعد مع استعراضات مبهرة تجسد التاريخ 
بعراقة  األمــجــاد  وتحكي  عــصــري  بمنظور 
عروضا  تتضمن  إذ  الحاضر،  ولغة  التاريخ 
لطابور المنامة والفرقة الموسيقية للشرطة 
يعود  الــتــي  الــبــحــريــن  قلعة  فــي  والــخــيــالــة 

تاريخها إلى ما قبل 5 آالف عام.
ــيــات مـــهـــرجـــان “بــحــريــنــنــا”   وتــنــطــلــق فــعــال
بالتزامن مع انطالق احتفالية ليالي المحرق 
1 - 10 ديسمبر  الفترة  والتي ستقام خالل 
ما  للمدينة  التاريخية  األحــيــاء  في  المقبل 
بين مجلس سيادي في الشمال وحّتى قلعة 
بوماهر. وستحتفي هذه الفعالية بالتصميم 
والموسيقى  والمأكوالت  واألزيــاء  والفنون 
مركز  المحرق تشمل  فــي  مــواقــع  عــدة  فــي 
وعمارة  والبحوث  للثقافة  إبراهيم  الشيخ 

فخرو وسوق القيصرية.
حافال  سيكون  “بحريننا”  مهرجان  أن   يذكر 
والفعاليات  األنشطة  من  واسعة  بمجموعة 
والــزوار  والمقيمين  للمواطنين  يمكن  التي 

والسياح االستمتاع بها، والدعوة عامة.

المنامة - بنا

المحفوظ: 3 سنوات وعالوة التمديد لم تصرف
ــتــربــوي مــحــمــد الــمــحــفــوظ أن  ــح ال أوضــ
منذ  للمعلمين  لم تصرف  التمديد  عالوة 
معدودة  ألشهر  صرفت  إنما  ســنــوات   3
ــعــد إقــــرار  ال غــيــر حــســب مــعــلــومــاتــه ب
التمديد  ساعتي  والتعليم  التربية  وزارة 
والثانوية  اإلعــداديــة  المرحلة  لمدرسي 
سيكون  الــتــمــديــد  أن  لــهــم  وإيــضــاحــهــا 

بمقابل مادي.
بانتظار  مازالوا  المعلمين  أن  إلى  وأشــار 
هذه العالوة التي هي حق من حقوقهم 

مهنة  أن  كـــون  لــهــا؛  استحقاقهم  ــم  ورغـ
حد  على  الصعبة،  المهن  مــن  الــتــدريــس 

قوله.
“البالد”  لــ  المحفوظ خالل حديثه  وقال 
عدم  فــي  تتلخص  الحالية  المشكلة  إن 
لــعــالوة  المستحقين  المعلمين  مــعــرفــة 
وزارة  رد  وعــدم  إيقافها  سببب  التمديد 
استفساراتهم  عــلــى  والتعليم  الــتــربــيــة 
فيها  اســتــجــابــت  الــتــي  الــمــرة  باستثناء 
المساعد  للوكيل  صحافي  تصريح  عبر 
للمناهج واإلشراف التربوي أحالم العامر 
من  أكتوبر  بشهر  “الــبــالد”  صحيفة  عبر 

ــارت فــيــه لصرف  ــعــام الـــجـــاري، إذ أشــ ال
عالوة التمديد للمعلمين بعد التنسيق مع 
جهاز الخدمة المدنية، إال أن ما اكتشفه 
المعلمون هو أّن ليس ثمة تنسيق أو أن 
هذا التنسيق لم يسفر عن نتائج ملموسة 

على أرض الواقع.
ــى أن تــوضــح وزارة  ــه مــن األولـ وأكـــد أن
المعلمين  ــؤالء  ــهـ لـ والــتــعــلــيــم  ــيــة  ــتــرب ال
إيقافها  سبب  العالوة  لهذه  المستحقين 
يستحقونها  ألنهم  لهم؛  وصرفها  الفعلي 
أفادتهم  الـــوزارة  وطالما  جهدهم  نظير 

أنها ستكون بمقابل مادي.

ــبــلــدي  ــمــجــلــس ال أكــــد عــضــو ال
بمحافظة  الثالثة  ــدائــرة  ال عــن 
المحرق، عبدالقادر السيد خالل 
إعادة  تم  أنه  “البالد”  لــ  حديثه 
الكبرى  المحرق  افتتاح حديقة 
رسًما  فلس   300 تحديد  وتــم 

للدخول.

300 فلس رسوم الدخول إلى “المحرق الكبرى”

ــبــلــدي  ــمــجــلــس ال أوضـــــح عــضــو ال
بالدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، 
مــحــمــد الـــمـــقـــهـــوي لــــــــ”الـــبـــالد” أن 
الموجودة  الصالة  كبينة  ترخيص 
بين  وتحديًدا  الحد  شرق  بمنطقة 
جليعة،  وحـــي  الــســوالــي  أم  حـــي 
بحي  وتحديًدا  آخر  بمكان  متعلق 
للمنطقة  نقلها  تم  ثم  ومــن  جليعة 

المذكورة.
وأضاف “هذه األرض مخصصة في 
إصدار  وتم  لبناء مسجد  األســاس 
الترخيص وتحديد مقرها من قبل 
وتجهيزها  السنية  األوقــاف  إدارة 
ــوى جلب  لــم يــتــبــق سـ لــدرجــة أن 
لها، إال أن ما حصل يتلخص  إمــام 
في ورود إخطار من بلدية المحرق 

تم  معهم  التواصل  وبعد  بإزالتها 
جاء  بإزالتها  األمــر  أن  استيضاح 

من وزارة اإلسكان”. 
وأشار المقهوي إلى أنه تم التفاعل 
ــة  مــع هــذا اإلخــطــار مــن خــالل إزال
أنه  إال  يومين،  قبل  الكبينة  هــذه 
الذي سيتم  الموقع  لم يتم تحديد 

نقلها له.

إخطار من “اإلسكان” بإزالة كبينة صالة “شرق الحد”

عبدالله البستكي

عبدالقادر السيد

محمد المقهوي

محمد المحفوظ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5161/bahrain/785918.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5161/bahrain/785914.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/12/516101020849.pdf
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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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ا،  دعــا رئيــس مركــز نصــف الطريــق للتأهيــل خالد الحســيني الحتــواء مرضى االيــدز مجتمعيًّ
وتقبــل حالتهــم وظروفهــم، عبر التثقيف والتوعية، الفًتا إلى أنهم فئة مكســورة، وموجوعة، 

وتعتريهم غصة، وتساؤالت عن أسباب رفض الناس لهم.

وأشـــار الحســـيني في لقائـــه مع “البالد” بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي لمكافحـــة مـــرض االيـــدز إلـــى أن 
المرضـــى الذين يجهرون عن إصابتهم بالفيروس 
هـــم شـــجعان، وأبطال، فـــي موقـــف يعكس عدم 
وجود الرغبة منهم مـــن الضرر باآلخرين، مضيًفا 

“هم بحاجة للعالج النفسي وليس الرفض”.
بداية، ما الفكرة التي أوجدت مركز “نصف  «

الطريق للتأهيل”؟

ــطــريــق لــلــتــأهــيــل” تم  مـــشـــروع “مـــركـــز نــصــف ال
مكان  وهـــو  2018م،  ــعــام  ال كجمعية  تأسيسه 
الحتواء من يريد التعافي من إدمان المخدرات، 
أو األمراض المتفرعة منه، وبحيث تتم معالجة 

الـــمـــريـــض وتــأهــيــلــه 
ا، لكي يندمج  نفسيًّ
مــع الــمــجــتــمــع من 

بشكل  جـــديـــد، 
ــي  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ

أســــــــــــــــوة 

باآلخرين. ويتفّرغ من ذلك اإلرهاصات النفسية 
التي تكون مصاحبة لإلدمان، أو مواقف سابقة 
أثناء مرحلة  مر بها الشخص، سواء بالصغر، أو 
التعاطي، وغيرها، ومن الحاالت التي نشخصها 
الفيروس بسبب  مرضى اإليدز، والذين أصابهم 
للحقن  استخدامهم  ولربما  للمخدرات،  إدمانهم 

الملوثة.
ذكرت أن جزًءا من المرضى الذين يرتادون  «

مركزكم، هم من مرضى اإليدز، ما هي 
تجربتكم حول ذلك؟

مرضـــى االيـــدز حيـــن يأتـــون لمركزنـــا، يجهرون 
أمامنا بأنهم مصابون بالفيروس، ما يعكس أيًضا 
رغبتهـــم بعدم اإلضـــرار باآلخرين، ونحن نحرص 
علـــى أن نتعامل معهم بشـــكل عادي أســـوة ببقية 
المرضى، ولكن مع أخذ اإلجراءات االحترازية 
الالزمة، كاســـتخدام األدوات بشكل مشترك 

معهم.
ومـــن بيـــن كل الحـــاالت التـــي نظـــرت لها، 
اســـتمرت معـــي حالـــة واحدة فقـــط حتى 

النهاية.
بماذا تصّنف مرضى االيدز ممن يجهرون  «

بمرضهم؟

أصنفهم بالشجعان، واألبطال، بل 
إذ ليس  ذلــك،  أكثر من  هم 
ــك،  ــســهــل فــعــل ذلـ ــن ال مـ
بسبب الخوف، والخجل، 
والــتــوجــس مــن نظرة 
المجتمع، وهذا أكبر 
خطأ، ألن فيروس 

االيدز ال ينقل عبر التعامل العادي، وإنما بالدم أو 
السوائل فقط، ولربما األدوات المشتركة كأدوات 

الحالقة.
ما الذي نحتاجه في البحرين اليوم فيما يتعلق  «

بفئة مرضى االيدز؟

نحتاج لتوعية وتثقيف المجتمع بشـــكل مستمر، 
عـــن المـــرض، واألشـــخاص المصابيـــن بـــه، وآلية 
انتقـــال  ووســـائل  واحتوائهـــم،  معهـــم  التعامـــل 

الفيروس، ووسائل االحتراز منها.
يجـــب أن يكـــون هنالك تقبل لهـــذه الفئة، وتفهم، 
وبحاجـــة  مرضـــى،  المطـــاف  نهايـــة  فـــي  ألنهـــم 
للمســـاعدة، ومنهـــم مـــن انتقـــل الفيـــروس لـــه بال 
ذنـــب منه، كعمليات نقل الدم، أو الوالدة بالمرض 

وغيرها.
مـــن  نفســـي  لتدخـــل  بحاجـــة  اإليـــدز  مريـــض 
ا  األخصائيين، لرفع معنوياته، ومســـاعدته، وحاليًّ
هنالـــك عالجات مؤقتة للمـــرض، وهي أفضل من 
الحال الســـابق للفيروس، قبل عشـــرين أو ثالثين 

سنة.

هل سبق لك أن اعتذرت عن حاالت مرضية  «
معّينة، كمرضى االيدز مثًل؟

لـــم يســـبق لـــي أن فعلـــت ذلـــك، وأنـــا ال أنظـــر 
للشـــخص من طبيعة مرضه، أو شكله، أو لونه، 
أو عقيدته، وإنما من خالل حاجته للمســـاعدة 

كمريض، ودوري هو أن أفعل ذلك.
كم عدد مراكز التأهيل التي تساعد مرضى  «

االيدز؟

هنالك أخصائيون يتابعون ذلك، وليس مراكز، 
ولكـــن وفـــي المقابـــل توجد مراكـــز متخصصة 
لمســـاعدة مدمنـــي المخـــدرات علـــى التعافـــي 
وهو أمر جيد، ويعكس وعي المجتمع، وجهود 

الناس الخيرة.
منذ أن بدأت العمل في مجال التعافي، كم  «

عدد حاالت االيدز التي واجهتها؟

أعمـــل فـــي مجال التعافـــي منذ العـــام 2012م، 
ولقـــد مـــّرت علـــي حـــاالت عديـــدة، ولكنهـــا ال 
تتناســـب مـــع عـــدد المصابيـــن فـــي البحريـــن 
والمعلـــن عنهـــم مـــن قبـــل الجهـــات الرســـمية، 

والسبب هو تحفظ، وخوف، وخجل المصابين 
بفيروس االيدز من الحديث بذلك.

ولقد تعاملت مع المرضى بشكل سلس ومريح، 
مطالًبـــا إياهـــم باســـتخدام أدواتهـــم الخاصـــة 
لوحدهـــم، وأن تكـــون لهـــم غرفهـــم الخاصـــة، 

وغير ذلك.
ما أكثر تساؤالت مرضى االيدز؟ «

مريض اإليـــدز يكون بالغالب خائًفـــا، ومتوتًرا، 
وتســـاؤالته تـــدور بفلك كم باقي لـــه من العمر، 
وســـبب رفـــض المجتمـــع لـــه، وعـــدم مقدرتـــه 
على الـــزواج، وحرمانه من أبســـط حقوقه في 
اإلنجـــاب، ويتمنـــى بـــأن يعيش حيـــاة طبيعية 

أسوة بغيره من الناس.
وهـــو حـــال يتطلـــب -كمـــا أســـلفت- التدخـــل 
النفسي، خصوًصا مع غياب العالج الحاسم له، 
باستثناء بعض األدوية والعقاقير التي تخفف 

حدة المرض، وتؤخر آثاره.
ما أهم التجارب الغربية التي لفتت انتباهك  «

بهذا الشأن؟

تزويج مرضى اإليدز ببعضهم بعًضا، وفق آلية 
وشروط معينة.

ما الواجب المنتظر مّنا تقديمه لمريض االيدز؟ «

رفـــع مســـتوى التوعيـــة والتثقيف، ســـواء في 
والرياضيـــة  الثقافيـــة  والمراكـــز  الجامعـــات، 
واالجتماعية، والصحف، والتلفزيون وغيرها، 
أيًضـــا،  األخـــرى  المجـــاالت  يطـــول  وبحيـــث 
كإدمـــان المخـــدرات، والتهـــاب الكبـــد الوبائـــي 

وغيرها.
كلمة أخيرة. «

االجتماعيـــة  مســـؤوليتنا  نعـــي  أن  يجـــب 
واألخالقيـــة لمســـاعدة هـــذه الفئـــة، والوقوف 
لجانبها، ألنها تعاني الغصة، واالنكســـار، واأللم، 

والوجع.

^يحتفل العالم في األول من ديســـمبر من 
كل عـــام، باليوم العالمي لأليـــدز، فيتحد الناس 
في كل بقاع األرض، ليظهروا دعمهم للمصابين 
باأليـــدز، والمتأثريـــن بـــه، وإلحيـــاء ذكـــرى مـــن 

قضوا بسببه.

مشاهير قضوا نحبهم باإليدز

مشـــاهير كثيـــرون رحلوا باكرًا بســـبب إصابتهم 
بفيروس نقص المناعة المكتسبة، فمن هم؟

أشـــهرهم هـــو المغني األساســـي بفرقـــة “كوين” 
البريطانيـــة فريـــدي ميركـــوري، والـــذي توفـــي 
العـــام 1991 بعد إصابتـــه بالفيروس، حيث كان 

الفيروس في مطلع التسعينات قاتالً.
األميركيـــة  التمثيـــل  نجمـــة  باليـــك،  امانـــدا 
المعروفـــة، والتـــي قتلها الفيـــروس العام 1989 
بعمر ســـتين عامـــًا، بعدما حاربته طويـــالً، لكنها 

في النهاية خسرت معركتها هي أيضًا.
آرثـــر آش، العـــب كـــرة المضـــرب “التنـــس” كان 

أحـــد نجـــوم المشـــهد الرياضـــي خـــالل حياتـــه، 
لكنه توفي عام 1993 عن خمســـين عامًا بسبب 

األيدز.
انطونـــي بيركينـــز، بعـــد عـــدد كبير مـــن الجوائز 
السينمائية، غادر بيركينز الحياة، عن عمر يناهز 
الســـتين عامـــًا، بعـــد إصابتـــه بفيـــروس األيـــدز، 
لينضم إلى الئحة النجوم الذي قتلهم الفيروس 

العام 1992.
روك هادسون، النجم شبه المطلق في هوليوود 
في خمســـينات وســـتينات القرن الماضي، نجح 
فـــي مســـيرته، لكنـــه فشـــل فـــي االنتصـــار على 
الفيـــروس الـــذي أودى بحياتـــه عـــام 1985 عن 

عمر الستين سنة هو أيضًا.
بيدرو زامورا، نجم التلفزيون الكوبي المعروف 
التوعيـــة  مجـــاالت  فـــي  كثيـــرًا  والـــذي جاهـــد 

بالمرض ومكافحته، حتى وفاته العام 1994.
تومـــي موريســـون، وهـــو مـــن أشـــهر المالكمين 
األميركيين في الـــوزن الثقيل، وهو بطل العالم 

السابق للمنظمة العالمية للمالكمة، لكن مسيرته 
انتهت باإلصابة بالفيروس العام 1996، وتوفي 

متأثرًا به العام 2013.

ما الدول األكثر إصابة بالفيروس؟ 

19 بلـــدًا مـــن جميـــع أنحـــاء العالم، لديهـــا أعلى 
معـــدالت اإلصابـــة بفيـــروس األيـــدز، أغلبها في 
القـــارة اإلفريقية، حيـــث تتصدر جنوب إفريقيا 
عـــدد المصابيـــن قياســـًا بعـــدد الســـكان، بعـــدد 
خمســـة ماليين شـــخص مصاب، فـــي حين يبلغ 

عدد الوفيات السنوية 110 آالف شخص.
ويبلـــغ عـــدد المصابيـــن فـــي زيمبابـــوي مليـــون 
وثالثمئـــة ألف مصاب، وعدد الوفيات الســـنوية 
ثالثيـــن ألفًا، وفي موزمبيق تبلغ عدد اإلصابات 
مليـــون وثمانمئة الف، وعدد الوفيات الســـنوية 
عـــدد  فيبلـــغ  كينيـــا  أمـــا  ألفـــًا،  وســـتين  اثنيـــن 
الـــف، وعـــدد  بهـــا مليـــون وســـتمئة  المصابيـــن 

الوفيات السنوية ستة وثالثين الفًا.

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة مواصلة الجهـــود وتحقيق اإلنجـــازات في مجال 
مكافحـــة مرض نقص المناعة المكتســـبة “األيدز”، حيـــث ُتجدد االلتزام 
بما تم البدء فيه خالل السنوات الماضية من جهود جبارة، وتسعى إلى 

الحد من مرض األيدز، والحد من مضاعفاته على المرضى.
وأضافـــت في بيان أمس، أن مملكـــة البحرين تولي اهتماًما بالًغا وتبذل 
جهوًدا كبيرة وملموســـة لمتابعة الوضـــع الوبائي لفيروس نقص المناعة 

المكتسبة “األيدز”.
وُتشـــارك مملكة البحرين دول العالم االحتفـــال باليوم العالمي لمكافحة 
نقص المناعة المكتســـبة “األيدز”، والذي يصادف األول من ديســـمبر من 
كل عـــام، ويتم من خالله تســـليط الضوء علـــى جهود وزارة الصحة في 
رعايـــة مرضى األيـــدز وتعزيز ســـبل الوقاية إلى جانب اســـتعراض آخر 

مستجدات المرض محلًيا ودولًيا.
وتحـــرص مملكـــة البحرين علـــى االهتمـــام بمكافحة “األيـــدز” من خالل 
عملهـــا الـــدءوب لرفـــع الوعـــي الصحـــي والمجتمعـــي حولـــه، والتضامن 
الدولـــي في مواجهة هـــذا الوباء، والعمل على إحـــراز المزيد من التقدم 
فـــي الوقايـــة من المرض والعـــالج والرعايـــة للمصابين به بالشـــراكة مع 
الجهـــات ذات العالقـــة مـــن القطاعيـــن الحكومي والخـــاص، إضافة إلى 

تعزيز الوعي حول الوضع الوبائي للمرض.
وعلى الرغم من انخفاض معدل اإلصابة بالفيروس في مملكة البحرين، 
إال أن جهـــود المكافحـــة على جميـــع األصعدة ال تزال مســـتمرة لتحقيق 
الرؤية العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية تحت شعار “ونريد 
أن نقضـــي علـــى األيدز قضـــاًء تامًا فال يتســـبب في عـــدوى جديدة وال 
تمييز وال وفيات”؛ لتحقيق األهداف الصفرية، وهي )صفر( من الحاالت 
الجديدة لإلصابة بالعدوى من خالل برامج الوقاية األولية والتشخيص 
المبكـــر ومنـــع المضاعفات، و)صفـــر( لحاالت الوفاة بســـبب مرض األيدز 
مـــن خـــالل برنامج الوقايـــة الثانويـــة، و)صفـــر( لممارســـات التمييز ضد 

المصابين وحاملي الفيروس.
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^يحتفل العالم في األول من ديســـمبر من 
كل عـــام، باليـــوم العالمـــي لأليدز، فيتحـــد الناس 
في كل بقـــاع األرض، ليظهـــروا دعمهم للمصابين 
باأليـــدز، والمتأثرين به، وإلحيـــاء ذكرى من قضوا 

بسببه.
وتكشـــف البيانـــات المســـتمدة مـــن برنامـــج األمـــم 
المتحدة المشـــترك، المعني بفيروس نقص المناعة 
البشـــرية “األيدز” عـــن تعثر التقـــدم المحرز في 
التصـــدي العالمـــي للمـــرض، أثنـــاء العاميـــن 

الماضيين من كورونا، واألزمات العالمية األخرى، حيث تقلصت 
الموارد، مما عرض ماليين األنفس للمخاطر.

والمتبقـــي اآلن هو ثماني ســـنوات، قبل حلـــول الموعد األقصى 
لتحقيـــق أحـــد أهـــداف جـــدول أعمال عـــام 2030م فيمـــا يتعلق 

بإنهاء األيدز، باعتباره تهديدًا للصحة العالمية.
ولقـــد كشـــف تقرير اليـــوم العالمي لأليـــدز لعـــام 2022م المعنون 
بــــ “تفاوتـــات خطـــرة” ويصـــدره برنامج األمـــم المشـــترك المعني 
بالفيـــروس، عـــن عرقلـــة غيـــاب المســـاواة للجهـــود المبذولة في 

إنهاء األيدز.

وفي ظل االتجاهات الحالية، لن يحقق العالم األهداف العالمية 
المتفـــق عليهـــا، بشـــأن األيـــدز، وحتـــى ذلـــك، فأنفـــس المالييـــن 
المصابـــة بهـــذا المرض على المحك، وُيظهـــر تقرير برنامج األمم 
المتحـــدة المشـــترك الجديـــد أن اإلجـــراءات العاجلـــة لمعالجـــة 
غياب المســـاواة، هي وحدها الكفيلـــة في وضع الجهود العالمية 

المبذولة للتصدي لأليدز على المسار الصحيح.
كمـــا يوضـــح التقرير كذلـــك، الســـبل المتاحة أمـــام قـــادة العالم، 
للتصـــدي لتلـــك التفاوتات، ويدعوهـــم إلى التحلـــي بالجرأة في 

سعيهم بذلك.

إبراهيم النهام   |   تصوير- إسماعيل السقاي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/12/516101020849.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5161/bahrain/785966.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5161/bahrain/785963.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5161/bahrain/785964.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5161/bahrain/785965.html



