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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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الـــــوزراء فــي االجــتــمــاع  قـــرر مجلس 
ــــس بــرئــاســة  ــي أمـ ــوعـ ــتــــيــــادي األســـبـ االعــ
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
مجلس الوزراء إطالق 5 مبادرات بهدف 
ــاء  ــبـ زيـــــــادة اإلســــهــــام فــــي تـــوظـــيـــف األطـ

البحرينيين ودعم مستواهم المهني.
فــي دعــم توظيف  الــمــبــادرات  تتمثل 
األطباء الجدد في القطاع الخاص مدة 
ــم عن  ــورهــ أجــ تــقــل  أال  عــلــى  ســـنـــوات   3

800 دينار كحد أدنــى، ودعــم زيــادة أجور 
المستشفيات  فـــي  الــعــامــلــيــن  األطـــبـــاء 
الــخــاصــة الــذيــن يــقــل أجــرهــم عــن 800 
إضافية  وتقديم حوافز  مدة سنة،  دينار 
نسبة  تبلغ  التي  الخاصة  للمستشفيات 
البحرينيين  األســنــان  وأطــبــاء  األطــبــاء 
وطــــرح  فـــأكـــثـــر،  لـــديـــهـــا %25  الــعــامــلــيــن 
القطاع  أطباء  لتدريب  »تأهيل«  برنامج 
ــي الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي مــع  ــاص فــ ــخــ الــ
استمرار العمل في القطاع الخاص ودعم 

القروض التعليمية حتى 30.000 دينار. 
ورفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الــذكــرى  بمناسبة  البحرين  أبــنــاء  وإلـــى 
العمل  ميثاق  إلقــرار  والعشرين  الثانية 
الوطني، منوها المجلس بما تحقق من 
مبادئ  ومنطلقها  أساسها  كان  إنجازات 
ــنـــي الـــتـــي شــكــلــت  مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الـــوطـ

إضافة لمسيرة العمل الوطني. 

المجلس  أشــــاد  االجـــتـــمـــاع  وخــــالل 
بـــتـــوجـــيـــهـــات جــــاللــــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم 
بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة إغــاثــيــة 
عاجلة إلى الدول المتضررة من الزلزال 
ــا، مــنــوهــا  ــ ــوريــ ــ ــا وســ ــيـ ــركـ ــرب تـ ــ الـــــــذي ضــ
بالجهود التي بذلتها المؤسسة الملكية 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة فــي اإلشــــراف على 
بعملية  مــشــيــدا  الـــمـــســـاعـــدات،  تــقــديــم 
فريق بحث  بها  قام  التي  الغيث  سواعد 
وإنــقــاذ مــن الــحــرس الملكي بــقــوة دفــاع 

البحرين.
ولي  الملكي  السمو  صــاحــب  ووجـــه 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بـــإعـــادة 
في  للحكومة  الممثلة  اللجنة  تشكيل 
االجـــتـــمـــاعـــات الــمــشــتــركــة مـــع الــســلــطــة 
الــدعــم  هيكلة  ــادة  إعــ بــشــأن  التشريعية 
مع  بالتعاون  ــوزراء  الــ وكــلــف  الحكومي، 

السلطة التشريعية في هذا الشأن.

كتبت نوال عباس:
أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط 
والــبــيــئــة الــمــبــعــوث الــخــاص لــشــؤون الــمــنــاخ أن مــشــروع 
مصفاة البحرين سيحقق االنتقال المنشود إلى مرحلة 
الرقمي  التحول  بتقنيات  االستعانة  خالل  من  جديدة 
الصناعي، وتطبيقات الذكاء االصطناعي، واستخدامات 
جانب  إلــى  الذكية،  والحلول  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
إرساء استراتيجيات واعية لتفعيل نظام ديناميكي إلدارة 
األداء، إذ من المتوقع االنتهاء منه خالل العام الحالي.
الثانية  النسخة  افتتاح  النفط خالل  وزيــر  وأضــاف 

أمس،  للتكرير  الخليجي  لالتحاد  الدولي  المؤتمر  من 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  رعــايــة  تحت 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي 
ومدى  التكرير  قطاع  تحول  »نقاط  شعار  تحت  انطلق 
ما  أن  شخص،   5000 بمشاركة  التحول«  من  االستفادة 
من حضرة  اهتماٍم  من  والــغــاز  النفط  قطاع  به  يحظى 
بـــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  صــاحــب الــجــاللــة 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، ومــتــابــعــة مــســتــمــرة مــن صاحب 
يدل  ــوزراء،  الـ رئيس مجلس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
الفعاليات  مختلف  دعـــم  عــلــى  الــحــكــومــة  حـــرص  عــلــى 

والمؤتمرات في مملكة البحرين، والتي تصب في تحقيق 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة، مشيرا إلى أن مملكة 
البحرين قامت بتنفيذ عديد من المشاريع التطويرية 
في هذا القطاع الحيوي ومن أهم هذه المشاريع مشروع 
تحديث مصفاة البحرين الذي يعد من أكبر المشاريع 
اإلنتاجية  السعة  زيــادة  إلــى  تهدف  التي  االستراتيجية 
ألف   380 إلــى  برميل  ألــف   267 مــن  اليومية  التكريرية 

برميل يوميا.

الملك حمد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب  تلقى 
برقية  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
تهنئة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
رفع سموه فيها إلى مقام جاللته السامي أخلص 
الذكرى  التهاني بمناسبة  وأسمى  التبريكات  آيات 

الثانية والعشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني.
الذكرى  هــذه  برقيته في  وأعــرب سموه خــالل 
ــنــــاء الـــوطـــن  الـــمـــجـــيـــدة عــــن الـــفـــخـــر بـــالـــتـــفـــاف أبــ
األفضل  المستقبل  لتحقيق  وتالحمهم  الــكــرام 
الجامع  الوطني  العمل  نهج  خالل  من  للبحرين 
المشرفة  بمواقفهم  واالعــتــزاز  وطــمــوح،  عــزم  بكل 
بــمــا يسهم  الــوطــنــي  الــعــمــل  فــي مختلف مــيــاديــن 
الشاملة  التنموية  المسيرة  أهـــداف  تحقيق  فــي 
فريق  بــروح  ومضينا  دعائمها  أرســى جاللته  التي 

البحرين ُقدًما على خطاها.
مـــعـــاهـــدًا ســمــوه جــاللــتــه فـــي هــــذه الــمــنــاســبــة 
العزيزة على مواصلة حمل كافة مسؤوليات العمل 
الــوطــنــي الــتــي شــرفــه بــهــا جــاللــتــه، والــســيــر على 
نهج جاللته لتحقيق رؤى جاللته النيرة، والبناء 
كان  مشرفة  وطنية  منجزات  مــن  تحقق  مــا  على 
الميثاق مرتكزا لها، ومواصلة العمل وفق مبادئه 

وقيمه، تنفيذا لتطلعات جاللته ومواصلة لمسيرة 
التنمية والعطاء من أجل الوطن وكافة أبنائه.

ــد بــعــث حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك  وقــ
السمو  صاحب  إلــى  جوابية  شكر  برقية  المعظم 
أكــد  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي 
جاللته فيها أن ميثاق العمل الوطني يمثل نقطة 
تحول مهمة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر، 
السياسية،  للحياة  نوعي  تطوير  من  به  جــاء  بما 
االقتصادية  والتنمية  الوطنية  للشراكة  وتعزيز 

واالجتماعية، وبناء المجتمع الديمقراطي.
ــا تــحــقــق  مـــســـتـــذكـــرا جـــاللـــتـــه بـــكـــل الـــفـــخـــر مــ
تلك  منذ  كبيرة،  وتنموية  حضارية  إنــجــازات  مــن 
اللحظة التاريخية التي نورت الطريق لمشروعنا 
اإلصـــالحـــي الســـتـــعـــادة نــهــضــة الــبــحــريــن، وشــكــل 

مرحلًة متقدمًة، في حياة أبناء شعبنا األعزاء.
الــبــارز لسموه فــي هذه  بــالــدور  وأشـــاد جاللته 
الــمــســيــرة الــمــبــاركــة مــنــذ الــبــدايــات األولــــى وحتى 
ــة ســـمـــوه لــلــجــنــة تفعيل  ــاسـ الــــيــــوم، مـــن خــــالل رئـ
أهداف  لتحقيق  والبرامج  الــرؤى  ووضــع  الميثاق 

الميثاق وتطلعات المجتمع البحريني. 

كتب محمد الساعي:

أكــــدت فــعــالــيــات وطــنــيــة أن 
االحتفال بذكرى ميثاق العمل 
ــادف 14  ــ ــــصـ ــنــــي الـــــــذي يـ الــــوطــ
فبراير من كل عام واجب وطني، 
في  وثيقة  وأهــم  أغلى  يمثل  إذ 

تاريخ البحرين الحديث. 
ــي حــــــــــوارات مــع  ــ وقـــــالـــــوا فـ
مــيــثــاق  إن  ــيـــج«  ــلـ الـــخـ ــار  ــ ــبـ ــ »أخـ
الــعــمــل الــوطــنــي جــســد خــارطــة 
طـــريـــق لــمــســتــقــبــل واعـــــد أكــثــر 
كما  الــقــادمــة،  اشــراقــًا لأجيال 
فــي مسيرة  قــويــة  انطالقة  كــان 
لمؤسسات  الــشــامــل  الــتــحــديــث 
الدستورية،  وسلطاتها  الــدولــة 
وهــــذا مـــا يــجــعــل مـــن الــمــيــثــاق 
قائد  أبطالها  تاريخية  ملحمة 
ملهم وشعب وفي، ودرس خالد 
ــن يــبــحــث عــن  ــه مــ يــســتــرشــد بــ

التطور واالزدهار.
وعـــــلـــــى عــــكــــس الــــتــــجــــارب 
ــأتـــي مــشــاريــع  ــتـــي تـ ــرى الـ ــ ــ األخـ
ــن الـــقـــاعـــدة  اإلصـــــــالح فــيــهــا مــ
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة وتــــحــــظــــى فــي 
الــغــالــب بــمــعــارضــة الــحــكــومــة، 
فــــــــإن الـــــمـــــشـــــروع اإلصـــــالحـــــي 
الــقــمــة،  مــن  جـــاء  المملكة  فــي 

وتــالقــفــتــه الــقــاعــدة، بــل إن كل 
ــات الــمــجــتــمــع ومــؤســســاتــه  ــئـ فـ
في  بمشاركتها  وتفخر  تحرص 
هذا المشروع الذي سيبقى عبر 
العصور درسا خالدا لما يمكن 
مع  الشعب  تكاتف  يحققه  ان 

حكومته. 
وأضافوا أن وثيقة الميثاق 
تمثل رؤية قائد ملهم، صاغتها 
بتأييد  وحظيت  بحرينية،  أياد 
االمــر  النظير،  منقطع  شعبي 
الـــــــــــذي ســــــاهــــــم فـــــــي تـــحـــقـــيـــق 
نــهــضــة شــامــلــة فــي وطـــن عزيز 
المخلصين،  وأبــنــائــه  بــقــيــادتــه 
الميثاق  أدبــيــات  المــســت  حيث 
واعتبرت  الحياة،  مناحي  كافة 
ــبـــادرة الـــصـــادقـــة  ــلـــمـ ــا لـ ــمـــوذجـ نـ
ــالـــوطـــن، ومــفــخــرة  لــلــنــهــوض بـ
ــة،  ــيـ ــنـ ــدة الـــوطـ ــ ــوحــ ــ جــــســــدت الــ
ــي مـــســـيـــرة  ــ ــول فــ ــ ــحـ ــ ــة تـ ــطــ ــقــ ونــ

مبادئ  وترسيخ  المملكة  تطور 
ودولــة  والديمقراطية  التنمية 
الــمــؤســســات. كــمــا نــالــت الــمــرأة 
من  ــر  األوفــ الــحــظ  البحرينية 
هــــذه الــنــهــضــة الــشــامــلــة الــتــي 

رسخها الميثاق.
الــفــعــالــيــات على  وشــــــددت 
قيادة  المملكة  في  الجميع  ان 
وشــعــبــا ومـــؤســـســـات يــتــحــمــلــون 
ــيــــة لــحــمــايــة  ــنــ ــيــــة وطــ مــــســــؤولــ
واستثمار ما تحقق من إنجازات 
بــفــضــل الـــمـــشـــروع اإلصـــالحـــي 
الملك حمد  الجاللة  لصاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البالد المعظم، ومؤازرة صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  بن حمد آل خليفة ولي 

رئيس مجلس الوزراء.
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عــقــدت لــجــنــة الــمــتــابــعــة 
ــة  ــريـ ــطـ ــقـ الـ  - الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
ــــس  أمـ األول  اجــــتــــمــــاعــــهــــا 
فبراير   13 الموافق  اإلثنين 
ــة  ــانــ األمــ ــر  ــقـ مـ فــــي  2023م، 
ــامـــة لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــعـ الـ
ــيــــج الـــعـــربـــيـــة  ــلــ لــــــــــدول الــــخــ
بالمملكة  الــريــاض  بمدينة 

العربية السعودية.
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ تــــــــــــــرأس وفـــــــــــد مـ
الـــبـــحـــريـــن الـــدكـــتـــور الــشــيــخ 
آل خليفة  أحمد  بن  عبداهلل 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
دولة  وفــد  وتــرأس  السياسية، 
قــطــر الــدكــتــور أحــمــد حسن 
الحمادي األمين العام لوزارة 

الخارجية.
ــد الــجــانــبــان أن هــذه  وأكــ
ــًدا  ــيـ ــي تـــجـــسـ ــ ــأتـ ــ الــــخــــطــــوة تـ
البلدين  قيادتي  لتوجيهات 
على  وحرصهما  الشقيقين 

مستقبل  عــلــى  الــمــحــافــظــة 
لدول  التعاون  وكيان مجلس 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، والــعــمــل 

على مكتسباته.
بـــــــــحـــــــــث االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
اإلجـــراءات واآللــيــات الالزمة 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــإنــجــاح 

إلنهاء  الثنائية  المباحثات 
الــمــلــفــات الــخــاصــة الــعــالــقــة 
ــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن  ــبـ ــيـــن الـ بـ
ــان  ــيـ ــه بـ ــنـ ــمـ ــا تـــضـ ــمــ ــا لــ ــ ــ ــًق ــ وفــ
الـــــعـــــال الـــــــصـــــــادر عــــــن قــمــة 
بالمملكة  الــمــنــعــقــدة  الــعــال 
الشقيقة،  السعودية  العربية 

شعبي  تطلعات  يحقق  وبما 
ــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن فــي  ــبــ الــ
األمن واالستقرار واالزدهار.

ــــق الـــجـــانـــبـــان  ــفـ ــ وقـــــــد اتـ
دوريــة  اجتماعات  عقد  على 
ــتـــمـــرة بــــهــــدف تــحــقــيــق  ومـــسـ

األهداف المرجوة. ص8و9 أخبار البحرين

لجن�ة المتابع�ة البحريني�ة القطري�ة تعق�د اجتماعه�ا الأول

بحـث �سـبل اإنجـاح المباحثـات لإنهـاء الملفـات العالقـة

يقوُل األميُن العام السابق لمنظمِة األمم المتحدة 
ُتولد  وال  صالًحا،  مواطًنا  أحــٌد  ُيــولــد  »ال  عــنــان:  كوفي 
التطوِر  في  العمليتان  تستمُر  وإنما  ديمقراطية،  دولــٌة 

على مدى العمر«.
ــيـــوَم الـــذكـــرى الــثــانــيــة والــعــشــريــن  ونــحــن نــتــأمــُل الـ
، ننظُر بعمٍق إلى  للتصويِت على ميثاِق العمل الوطنيِّ
ــدت مــن رحـــِم مــــوروٍث عريق  ــٍة خالصة ُولـ تــجــربــٍة وطــنــيَّ
النور  إلــى  وخــرجــت  وحكامه،  الشعب  بين  العالقِة  مــن 
الحقيقيَّ  المعنى  عــكــس  ســاحــق  شــعــبــيٍّ  اســتــفــتــاء  فــي 
بين  للتنسيق  طــريــقــة  أفــضــل  إليـــجـــاِد  ــِة  لــلــديــمــقــراطــيَّ
ــرارات  قـ وصــنــع  بأكمله  المجتمع  ومــطــالــب  طــمــوحــات 

تتوافُق مع مصالِح الشعب طويلة األجل.
ــة فــــي مــســيــرتــهــا  ــقــ الـــبـــحـــريـــن تــنــتــقــُل بــخــطــى واثــ
الــديــمــقــراطــيــة، مــن خـــالل تــجــاوز مــحــطــات صــعــبــة، لم 
للتحول  الحقيقي  الــمــفــهــوَم  خــاللــهــا  الــبــعــُض  يتفهم 
ــرَّ الـــشـــعـــُب عـــلـــى الــتــمــســك  ــ ــكـــن أصــ الـــديـــمـــقـــراطـــي، ولـ
بات  المتغيرات،  باستيعاب  القيادة  وعي  مع  بتجربته، 
لدينا جيٌل جديٌد من أبناء الوطن الذين نشأوا مع بزوغ 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المعظم، واليوم هم 
بالمملكة،  كل موقع  في  ة  الديمقراطيَّ المسيرة  قاطرُة 
مستندين  التجربة  تطوير  شعلَة  سيحملون  من  وهــم 

على وعي متراكٍم على مدار أكثر من عقدين.
خالل  من  البحريني  المواطن  على  الميثاُق  راهــن 
ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، 
وتــعــزيــز مــفــهــوم الــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة فـــي الــحــكــم، كما 
اللجنة  في  ــال  وفــعَّ بــارٌز  حضوٌر  البحرينية  للمرأة  كــان 
من  تألفت  والــتــي  الــوطــنــي،  العمِل  ميثاَق  ت  أعـــدَّ الــتــي 
التعديالُت  وتضمنت  ســيــدات،  ســت  بينهم  عــضــًوا،   46
حصوَل  الوطني  العمل  ميثاُق  مها  قدَّ التي  ُة  التشريعيَّ
الكاملة،  ة  السياسيَّ حقوقها  على  ة  البحرينيَّ الــمــرأة 
النيابية  لالنتخابات  الترشح  فــي  الــمــرأة  حــَق  وتشمل 

والبلدية.
الدولة  قواعد  لبناء  االنطالق  نقطَة  كــان  الميثاُق 
دســتــور مملكة  وضــع  خــالل  مــن  الــحــديــثــة،  البحرينية 
المحكمة  وإنــشــاء  السلطات،  بين  والفصل  البحرين، 
ة والنيابة العامة، إلى جانب المجلس األعلى  الدستوريَّ
لــلــقــضــاء، وإنـــشـــاء مــجــلــس الـــنـــواب والــمــجــلــس األعــلــى 
لحقوق  ة  الوطنيَّ المؤسسة  إنشاء  إلــى  وصــوال  للمرأة، 

اإلنسان.
أمــٌر  مؤسساتنا  فــي  والــتــحــديــث  التطوير  مــواصــلــُة 
ة ال  ضروريٌّ من جيل إلى جيل، ألن معيَن الديمقراطيَّ
تؤثر  دائم  نهٌج  فالحداثُة  باالكتفاء،  يؤمُن  وال  ينضب، 
وكثيًرا  خــبــرات،  مــن  اكتسبته  وبــمــا  بمحيطها،  وتتأثر 
ة عندما  ما يتحدُث الناُس عن دول »تصبح« ديمقراطيَّ
ا لكن من خالل  تصبح انتخاباُتها حرًة ومفتوحة نسبّيً
ــَة أكــثــُر من  حـــزب واحــــد فــقــط، فــيــمــا إن الــديــمــقــراطــيَّ
مجرد انتخابات، ونحن نتطلُع إلى مرحلٍة جديدة من 
أبنائنا  ومستقبل  مواطنينا  وعــي  خــالل  مــن  مسيرتنا 

وأحفادنا وإمكانياتنا.
22 عــاًمــا مــن عمر الــمــيــثــاق، هــي فــرصــٌة كــي ينظَر 
ة  السياسيَّ والجمعيات  ومؤسساته  المدنيُّ  المجتمُع 
تجربتنا  في  بعمق  ة  الفكريَّ والنخُب  الصحافة  وأربــاُب 
ونــقــبــل نــقــد الــــذات لــلــوقــوف عــلــى نــقــاط الــضــعــف في 
لبلورة  المجتمع  مكونات  مع  اتصالها  وتعزيز  أدائــهــا، 
حلول  لــوضــع  الشعبية،  الــمــشــاركــة  مــن  ة  حقيقيَّ رؤيــــٍة 

للتحديات التي تواجه هذه المسيرة.
ومسؤوليتنا  تاريخنا،  مــن  المحطَة  هــذه  نستذكُر 
كصحافة وطنية أن نواصَل توثيَق هذه النقاط المضيئة 
التاريخ  لتزييف  الساحَة  نترك  ال  حتى  مسيرتنا  مــن 
وتحريفه، في عقول األجيال الجديدة، خاصة في ظل 
التواصل  منصات  عبر  المعلومات  تــداول  سرعة  عصر 

االجتماعي.

أنور عبدالرحمن

م�سيرة الميثاق

تنويه م�ه�م
تــــــعــــــرض الــــمــــوقــــع 
ــار  ــبــ اإللــــكــــتــــرونــــي ألخــ
ــمــــحــــاوالت  الـــخـــلـــيـــج لــ
اخـــتـــراق مـــن حــســابــات 
العمل  خــارجــيــة، وجـــاٍر 
ــلـــى الـــتـــصـــدي لــهــذه  عـ
اإللكترونية،  الهجمات 

لذا وجب التنويه.

٣ �س�يارات جوائ�ز لجمه�ور �س�باق الخي�ل عل�ى كاأ��س نا�س�ر ب�ن حم�د واأنجال�ه
ص20 الرياضة

} جانب من اجتماع اللجنة.} د. جمعة الكعبي.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء. } جاللة الملك المعظم.

قصيدة مهداة إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المعظم بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.

»َح��َم��ٌد َل��َن��ا َرْم����ٌز ُن��َف��اِخ��ُر ِب��ا���س��ِم��ِه«
ــــَبـــــــــا ـــــــــــــــــــــاِم الــــصِّ َيــــــــهــــــــَوى ُفـــــــــــــــــــؤاِدي ِذْكـــــــــــــــــــــَر أيَّ

َيـــــــــْطــــَرَبـــــــــا ـــــــــــى   ّحـــــتَّ اأَلْلـــــــــــَحـــــــــــاَن   ُد  ُيـــــــــــــــــــــَردِّ َو 
ــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــاَلِدَن ــ ــ ـــ ــ ــ ــا ِبــــــُحـــــــــــــبِّ ِب ــ ــــ ــ ــاَهـ ــ ــــ ــ ــَنـ ــ ــْغـ ــ أَْلــــــــَحـــــــــــــــــاَن ِصـ

ــــــِك  ُنــــْعـــــــــِرَبــــا َكـــــــــَي َعـــــــــــْن َمـــــَشـــــاِعـــــِرَنـــــــــــا ِبــــــُحــــــبِّ
قـــضـــى ــد  ــ ــ ــــ ــ ــ َقـ ــا  ــ ــ ــــ ــ ــ َمـ فــــــــي  اهلَل  أَطــــــــْعــــــــَنــــــــا  إنــــــــــا 

َحـــَبـــــــا َلـــــَنـــــا   َحـــــيـــــُث   اهلَل   َحــــَمــــْدَنـــــــــا  َلـــــَقـــــْد  َو 
ــُق أَرَضـــــــــــُه ــ ــ ــَش ــ ــ ــْع ــ ــ ــُن َن ــ ــ ــْحـ ــ ــ َوَطــــــــَنــــــــًا َعـــــِظـــــْيـــــَمـــــًا َنـ

َنـــــــْلـــَعـــَبـــــــا أَْن   ُتـــــــَراِبـــــــــــــــِه   َفـــــــــــــــوَق   ُنـــــُحـــــــــــبُّ  َو 
ــدي ــ ــاِئـ ــ ــَصـ ــ ــــ ــ أََنـــــــــــــــا َشــــــــاِعــــــــٌر أَْهـــــــــــــــــَدْيــــــــُت ُكــــــــــلَّ َقـ

ــا ــ ـــ ــ ــَب ــ ــَوثِّ ــ ــَت ــ ــُم الــ َمــــْجـــــــــِدَهـــــــــا  ــي  ــ ــاِنـ ــ ــــ ــ َبـ َو  َوَطـــــــــــِنـــــي 
َمــــــْجــــــِدَهــــــا َبــــــــاِنــــــــي  ُحـــــــــــبُّ  َو  الـــــــــِبـــــــــالِد  ُحـــــــــــبُّ 

ـــــِم  كــــــــــاَن  فــــــرضــــــًا  واِجـــــَبـــــا َحــــــَمــــــِد الـــــُمـــــَعـــــظَّ
ــٍة ــ ـ ــبَّ ــ ــَحـ ــ ــى الـــــَبـــــْحـــــــــــَريـــــَن َصـــــــــــــَرَح َمـ ــ ــ ــَن ــ ــ ــٌد َب ــ ــ ــَمـ ــ ــ َحـ

ـــــــَبـــــــا َحـــبَّ ــي    ــ ــاِنـ ــ ــَفـ ــ ـ ــتَّ ــ الـ َو  ــَح   ــ ــاُمـ ــ ــَسـ ــ ـ ــتَّ ــ الـ ــا  ــ ـــ ــ ــَن ــ َل َو 
ـــــــــــــــــُه ــــــــى أَنَّ ـــــــعـــــــَب َحــــــــتَّ َمـــــــــِلـــــــــٌك أََحـــــــــــــــــــــــبَّ الـــــــشَّ

ــــا ـــــــ ــــاِس َصـــــــــــاَر َلــــــُهـــــــــــــْم  أََب ـــــــ ـــلـــــنَّ ـــــه  ِلــ َمـــــــــْن ُحـــــــــــبِّ
ــِه ــ ــ ـــ ــ ــأَرُضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ِب َو  ِبـــــَشـــــْعـــــِبـــــــــــِه  َيـــــِهـــــــــــْيـــــــــــُم  َمــــــــِلــــــــٌك 

ــا ــ ــــ ــ َبـ ــرَّ ــ ــَشـ ــ َفـــــــــــــــُفـــــــــــــــَؤاُدُه  ُحـــــــــــــــــبَّ   الـــــــــــــِبـــــــــــــالِد   َتـ
ــِه ــ ــــ ــ ــَبـ ــ ــْعـ ــ ــَشـ ــ ِلـ َفـــــــــــــــاَه  الـــــــــــــــرَّ إلَّ  أََبــــــــــــــى  َحـــــــــــَمـــــــــــٌد 

األْنــــَســــَبــــــــــــــا َرآُه   َمــــــــا  ِإلَّ   اٌخـــــــَتـــــــــــــــاَر  َمـــــــــــــا  
ــٍر ــ ــــ ــ ــاِبـ ــ ــَثـ ــ ُمـ َســـــــــــْعـــــِي  َو  ــاَلٍص  ــ ــ ــــ ــ ــ ــِإْخـ ــ ــ ــــ ــ ــ ِبـ ــٌد  ــ ــــ ــ ــَمـ ــ ــــ ــ َحـ

بـــــا َقـــــَرّ َو  الــــَبـــــــــِعــــْيــــَد   ـــــــيَء  الـــــــَشّ ــــا  ـــ ــ ــَن ــ ـــ ــ َل أَْدَنـــــــــــــــى 
ــاِق ُصـــــــــــْغـــــَت َوِثــــــْيــــــَقــــــًة ــ ــــ ــ ــَثـ ــ ــْيـ ــ ــِمـ ــ ــالـ ــ ــــ ــ َفـــــــَبـــــــــــــــَدأَت ِبـ

ــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَب ــ ــَرقِّ ــ ــَت ــ ُم َواِثـــــــَقـــــــــــــــًا   َشـــــْعـــــَبـــــَك  ــَت  ــلــ ــ ـــ ــ ــَع ــ ـــ َجــ َو 
ــَر ُمـــــــــَتــــرِجــــٍم ــ ــيـ ــ ــــ ــ ــاَء َخـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــْد َجـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــْم َق ــ ــُكـ ــ ــــ ــ ــاُقـ ــ ــَثـ ــ ــيـ ــ ِمـ

ِلـــــــــــــــُرؤى َمــــــِلــــــْيــــــٍك  َحـــــــــــــاَز ِفـــــــــــْكـــــــــــَرًا  َثـــــــاِقـــــــَبـــــــا
ـــــــــــِرْيـــــَق ِلـــَمـــْجـــــــِدَنـــــــا ــْم َرَســـــــــــَم الـــــطَّ ــ ــُك ــ ـــ ــ ــاُق ــ ــَث ــ ـــ ــ ــْي ــ ِم

الـــَكـــــــاَتـــــــَبـــــــا ُكـــــــــــْنـــــَت   َســـــْلـــــَمـــــــــــاَن   أََبـــــــــــــا  َلـــــــــــُه  َو 
ِبـــــأَْرِضـــــَنـــــــــــا ــاِء  ــ ــــ ــ ــَمـ ــ ــــ ــ ـ ــَنّ ــ الـ َغـــــــــــــرُس  َنـــــــــَمــــا  ِبـــــــــــِه  َو 

َواِصـــــَبـــــــــــا َعـــــــــَلـــــــــْيــــَنـــــــــا   َجـــــــــــــــــــاَدْت  ُبـــــــــــــُنـــــــــــــوُدُه  َو 
ــْم ــ ــِدُكـ ــ ــْهـ ــ ــَعـ ــ ــُب الــــــــَوِفــــــــيُّ ِبـ ــ ــعـ ــ ـ ــشَّ ــ َفـــــــــاْســــَتــــْبــــَشــــَر الـ

ــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاُرَب ــ ـــ ــ ــَق ــ ــُد  ِلــــلــــُقـــــــــُلــــوِب  َت ــ ــُشــ ــ ــ ــْن ــ ــ َفـــــــَغـــــــــــــــَدوَت  َت
ــــَدًا ُمــــَمــــهَّ ــَق  ــ ـــ ــ ــِرْي ــ ـــ ــ ــطَّ الــ ــــا  ـــ ــ ــَن ــ َل َجــــَعــــْلــــَت  ــْد  ــ ــَق ــ ـــ ــ َل َو 

َعـــــــواِقـــــــَبـــــــا َنـــــَخـــــــــــاُف  ل  َو  ــِه  ــ ــــ ــ ــْيـ ــ ِفـ ــَر  ــ ــْي ــســ ــ ــَن ــ ـــ ــ ِل  
ُمـــــــــــبـــــــــــاَرٌك َو  َزاِهـــــــــــــــــــٌر  ــُدَك  ــ ــ ـــ ــ ــ ــْه ــ ــ ـــ ــ ــ ــَع ــ ــ َف َحــــــَمـــــــــــــٌد 

ــا ــ ـــ ــ ــَب ــاِســ ــ ــَك ــ َم ِلــــــلــــــِبــــــاَلِد   ــَك   ــ ــاُلـ ــ ــــ ــ ــَعـ ــ ــــ ــ ِفـ َغـــــــــــــــَدْت  َو 
ــــُكــــْم ِبــــُحـــــــــبِّ ــوِب  ــ ــــ ــ ــُلـ ــ ــــ ــ ــُقـ ــ الـ ُكـــــــــــــلُّ  ـــــــــــــَدْت  َتـــــــــــــَوحَّ َو 

ــــاِرَبـــــــــا ُحـــــــــــبٌّ َقـــــــــــْد اْجــــــــَتــــــــَذَب الــــَبــــِعـــــــــيــــَد  الــــسَّ
ــٍق ــ ــ ــــ ــ ــ َداِفـ ــاٍء  ــ ــ ــــ ــ ــ َمـ َكـــــــــَنــــْبـــــــــِع  ــَك  ــ ــ ــْنـ ــ ــ ِمـ ــوُد  ــ ــــ ــ ــُجـ ــ ــــ ــ الـ َو 

ــا ــ ــــ ــ ــَرَبـ ــ ــْشـ ــ ــْم َكـــــــــــــــي   َيـ ــ ــــ ــ ــُكـ ــ ــَنـ ــ ــــ ــ ــِعـ ــ ُكـــــــــــــــلٌّ  َيـــــــــــــــــؤمُّ  َمـ
َنـــــْبـــــــــــُع الـــــــَجـــــــــــــــواِد َيـــــَظـــــــــــُل َدوَمـــــــــــــــــــًا َداِفـــــــــــَقـــــــــــًا

َيـــْنـــَضـــَبـــــــا َلـــــــــــْن  ِوْرُدُه  َتـــــــــَعـــــــــاَظـــــــــَم  ــا  ــ ـــ ــ ــَم ــ ـــ ــ ــْه ــ ـــ ــ َم
ــٌع ــ ــــ ــ ــواِضـ ــ ــــ ــ ــَتـ ــ ــــ ــ َمـــــــــــِلـــــــــــٌك َحـــــــــــِلـــــــــــْيـــــٌم َعـــــــــــــــــــــاِدٌل ُمـ

ــا ــ ـــ ــ ــَب ــ ــَواِه ــ ـــ ــ ــَت َم ــ ــيـ ــ ــَسـ ــ ُمــــَتـــــــــَســــاِمـــــــــٌح َكـــــــــــْم َقـــــــــــْد ُكـ
ــي ــ ــِن ــ ـــ ــ ــَث ــ ـــ ــ ــْن ــ َي ل  َضـــــــــــْيـــــَغـــــــــــٌم  َجـــــــــُســـــــــوٌر  َبــــــَطـــــــــــــٌل 

َيـــــــــْرَهــــَبـــــــــا َكـــــــــي   ــُه  ــ ــــ ــ ــــ ــ َلـ ِنـــــــــــــــــدٌّ   َل  ـــــــــْيــــِث  َكـــــــــالــــلَّ
ــِه ــ ــــ ــ ـ ــلِّ ــ ــِظـ ــ ـــــــــَداِئـــــــــِد َنـــــــْســـــــَتـــــــِفـــــــيُء ِبـ َوَقــــــــــــــــَت الـــــــــشَّ

اأَلْقــــــَرَبـــــــــــــا ــا  ــ ــرَنـ ــ ــَجـ ــ ــَتـ ــ اسـ إَذا  َيـــــُكـــــــــــوُن  َلــــَنـــــــــا  َو 
َقـــــْد َنــــــْخــــــَشــــــاُه  َهـــــــــــاِجـــــٌس  ــا  ــ ــــ ــ ــاَنـ ــ ــَشـ ــ َغـ َلــــــِئــــــْن  َو 

ــا ــ ـــ ــ ــَب ــ ـــ ــ ــْذَه ــ ــــى َي ــِه َحـــــــــتَّ ــ ـــ ــ ــْي ــ ـــ ــ أَْمـــــــَســـــــى ُيـــــــــَعـــــــــاِلــــُج  ِف
َهـــــــــا ِعـــــــــزِّ َو  الــــــِبـــــــــــــالِد  أْمــــــــــــِن  َعــــــــــْن  يــــــــــــــُذوُد  َو 

ــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــاِرَب ــ ــ َه ــــــــــــــى   َولَّ ــْم  ــ ــْصـ ــ ــــ ــ ــَخـ ــ ــــ ــ الـ َرآُه  َمــــــَتــــــى  َو 
َفــــــَفـــــــــــــاِرٌس الــــــَوطــــــيــــــُس  َحـــــــِمـــــــَي  إذا  َحـــــــَمـــــــٌد 

َنـــــــَبـــــــا أو  ــًا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــوَم ــ ــ ـــ ــ ــ َي لَن  َمـــــــــــا  ــُه  ــ ــ ـــ ــ ــ ــاُم ــ ــَســ ــ ِحــ َو 
ُفـــــــــــــــــــؤاِدِه ِمـــــــــــــلَء  َو  ــًا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــَداَم ــ ــ ـــ ــ ــ ــْق ــ ــ ـــ ــ ــ ِم َتـــــــــــــــــــــَراُه  َو 

ــا ــ ـــ ــ ــاِرَب ــ ـــ ــَحــ ــ ــُه  الــــــَعـــــــــــــُدوَّ  ُم ــ ــ ـــ ــ ــ َعـــــــــــــْزَمــــــًا  َيـــــُهـــــــــــدُّ  ِب
ــى َســـــــَتـــــــــــــــَراُه ِفـــــــي َغــــَمــــَراتــــَهـــــــــا ــ ــ ــَوَغ ــ ــ ـــ ــ ــ َوَقـــــــــــــَت ال

ــا ــــ ــَبـ ــــ َكـ أَو  َيـــــــــــوَمـــــــــــًا   َكـــــــــــــلَّ   ــا  ــ ــــ ــ َمـ َجـــــــــــــــــــــَواُدُه  َو  
َلـــــــــــُه َمــــــــــــْن  إلَّ  ــَد  ــ ــ ـــ ــ ــِديــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــْن ــ ــ ــصِّ ــ الــ َيـــــــــْعـــــــــرُف  ل 

ــا ــ ـــ ــ ــاَرَب ــ ـــ ــ َح َو  الـــــــُحـــــــــــــــُروِب   ــَرِك  ــ ــَتـ ــ ــــ ــ ــْعـ ــ ــَمـ ــ ِبـ ِعــــلـــــــــٌم 
َفـــــــَلـــــــُكـــــــم أَبـــــــــــــــا َســــــلــــــَمـــــــــــــاَن ُكـــــــــــــــلَّ َولِئـــــــــــَنـــــــــــــــــا

ـــــــَبـــــــا ــرَب  ِمــــْنـــــــــَك  َتـــَحـــبُّ ــ ــــ ــ ــُقـ ــ َفــــالــــُكــــلُّ َيـــْبـــــــِغـــي الـ
ــًة ــ ــ ــَراَحـ ــ ــ ــــِمــــيــــُر َصـ ــي الــــضَّ ــ ــِل ــمــ ــ ــا ُي ــ ــ َقــــــــْد ُقـــــلـــــُت َمـ

ــقِّ  َلـــــــْســـــــُت  ُمـــــــــــَواِرَبـــــــــــا ــ ــ ـــ ــ ــَحــ ــ ـــــــــي ِبــــــَقـــــــــــــوِل  الــ إنِّ
ــْم ــ ــــ ــ ــُكـ ــ ــدِحـ ــ ــــ ــ ــي َمـ ــ ــ ــاُر َمـــــــــــــــــاذا أنـــــَتـــــــــــِقـــــي فـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــَتـ ــ ــ أحـ

ــا ــ ـــ ــ ــَب ــ ــُت ــ ـــ ــ أَْك أَْن   ِلــــَفـــــــــْضــــِلـــــــــُكـــــــــْم   أردُت  إذا  َو 
ِهـــــَواَيـــــِتـــــي الـــــَقـــــريـــــِض  ــُم  ــ ــْظـ ــ ــــ ــ َنـ الــــــــــِذي  أَنـــــــــــا  َو 

ــا ــ ـــ ــ ــَب ــ ـــ ــ ــِه ُأْســ ــٍم   ــ ــــ ــ ــْظـ ــ ــــ ــ َنـ ــلِّ  ــ ــ ـــ ــ ــ ُك ِفـــــــي  أَْن  أِحـــــــــــبُّ  َو 
َقـــــــدَرُكـــــــم الـــــَمـــــَعـــــــــــاِنـــــي  ــي  ــ ــ ــوِف ــ ــ ـــ ــ ــ ُت أْن  َفــــــــأريــــــــُد 

ــا ــ ــــ ــ ــْأَرَبـ ــ ــَمـ ــ ــِدي  الـ ــ ــيــ ــ ــِصــ ــ ــ َقــــــــْد َكـــــــــــــاَن َهــــــــذا فـــــي َق
ــــــِدي َســــــِيّ ِبـــــــــَقـــــــــْدِرَك  ِشـــــــْعـــــــِري  َيـــــِفـــــي  َل  َقـــــــــــْد 

ــْن ِلـــــــُجـــــــــــــــوِدَك  ِلـــــــي َتـــــــــــــــــــَراُه   ُمـــــــَنـــاِســـَبـــــــا ــ ــــ ــ ــِكـ ــ َلـ
ــُه ــ ــــ ــ ــرُتـ ــ ــــ ــ ــَكـ ــ َشـ و  َمــــِلـــــــــيــــَكــــَنـــــــــا  َمـــــــــــــَدْحـــــــــــــُت  إنـــــــــي 

ــــــا ــــــَبـ يـــعـــَجـ ــَك   ــ ــَذلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ل ــٌد  ــ ــ ـــ ــ أحــ أْن  ــُت  ــ ــْبـ ــ ــــ ــ ــِجـ ــ َعـ َو 
ــا ــ ـــ ــ ــَم ـــــــــَك َيـــــــــــا َمــــِلـــــــــيــــَكـــــــــًا َقـــــــــــــْد َســ ـــــــــــــــا ُنـــــــــِجــــلُّ إَنّ

ـــَبـــــــا ــلِّ الـــــُقـــــــــــُلـــــــــــوِب  ُمـــَحـــــــبَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــلُّ ِفـــــــي ُك ــ ــــ ــ ــَظـ ــ ــَتـ ــ َسـ
ــِه ــ ـــ ــ ــِم ــاســ ــ ــا َرْمـــــــــــــــــٌز ُنـــــــــَفـــــــــاِخـــــــــُر ِب ــ ـــ ــ ــَن ــ ـــ ــ َحـــــــــَمـــــــــٌد َل

ــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــٍب  َقـــــــــــْد َرَب ــ ــــ ــ ــْلـ ــ ــــ ــ ــلِّ َقـ ــ ــــ ــ ــُكـ ــ ــِك ِبـ ــ ــيـ ــ ــِلـ ــ ــَمـ ــ ُحـــــــــبُّ الـ
ــا ــ ـــ ــ ــَن ــ ــَك ــيــ ــ ــِل ــ ـــ ــ َم ُرؤاَك  َلـــــــــَنـــــــــا  ـــــــــــَجـــــــــــاِح  الـــــنَّ ِســــــــــرُّ 

أََبــــــى أَْم   الـــَحـــــــِقـــْيـــــــَقـــــــَة  َنــــَكـــــــــَر  الـــــــــــِذي  َشـــــــــاَء 

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

أشاد الشيخ خالد بن عبداهلل 
رئــيــس مجلس  نــائــب  خــلــيــفــة  آل 
التي  الــمــقــدرة  بالجهود  ــوزراء،  ــ الـ
متابعة  فــي  الــمــحــافــظــات  تبذلها 
للمناطق  الــخــدمــيــة  المتطلبات 
ــي نـــطـــاقـــهـــا، ونــقــلــهــا  ــلــــة فــ الــــداخــ
ذات  ــات  ــ ــهـ ــ ــــجـ والـ الــــــــــــــوزارات  ــى  ــ ــ إلـ
الــعــالقــة عــلــى نــحــو يــعــزز تــرابــط 
ورفع  الحكومية  األجهزة  وتكامل 
مواصلة  إطار  في  وذلك  كفاءتها، 
تحقيق أهداف المسيرة التنموية 
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
الملكي  السمو  صــاحــب  ومتابعة 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

لقائه صباح  لــدى  ذلــك  جــاء 
أمس في مكتبه بقصر القضيبية 
ــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عــلــي  ــشـ ــو الـ ــمـ سـ
خــلــيــفــة، محافظ  آل  خــلــيــفــة  بـــن 

المحافظة الجنوبية.
ــنـــى عــلــى  ــالل الـــلـــقـــاء، أثـ ــ وخــ
تنفذها  التي  والــبــرامــج  الخطط 
المحافظة الجنوبية، وما تحظى 
بـــه مـــن إشـــــراف مــبــاشــر ومــتــابــعــة 
ــو الـــمـــحـــافـــظ؛  ــمــ ــن ســ ــ دؤوبـــــــــــة مــ
تلبية احتياجات وتطلعات  بهدف 
الخدمية  أبعادها  في  المواطنين 
واألمنية والجتماعية وغيرها بما 

يتسق وأهداف برنامج الحكومة.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ 
خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
ــافــــظ الـــمـــحـــافـــظـــة  خـــلـــيـــفـــة مــــحــ
ــن شـــكـــره وتــقــديــره  الــجــنــوبــيــة، عـ
لما  الـــوزراء  رئيس مجلس  لنائب 
تلقاه المحافظة من دعم واهتمام 
الـــلـــجـــنـــة الــــــــوزاريــــــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع 
ــنـــمـــويـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة،  ــتـ الـ
لســـيـــمـــا مــــا يــتــعــلــق بــمــســاهــمــة 
ــي اإلشـــــــراف على  الــمــحــافــظــة فـ
ــرافــــق  ــمــ ــات وتــــوفــــيــــر الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
الــوزارات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
والجهات الحكومية ذات العالقة.

ال��وزراء  رئي�س  العهد  وول��ي  الملك 

يتلقيان برقيتي �شكر من الرئي�س الكوبي
بــن عيسى آل  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  تلقى حــضــرة صــاحــب 
خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مـــن فخامة 
الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الصديقة، وذلك 
ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته إليه بمناسبة ذكرى 

يوم التحرير لجمهورية كوبا.
وتــلــقــى صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، برقية شكر جوابية من 
فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الصديقة، 
بمناسبة  إليه  بها سموه  بعث  التي  التهنئة  برقية  رًدا على  وذلك 

ذكرى يوم التحرير لجمهورية كوبا.
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آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
خليفة الممثل الخاص لجاللة الملك المعظم 
ــائـــزة عــيــســى لــخــدمــة  ــنـــاء جـ رئـــيـــس مــجــلــس أمـ
سفير  واجــل  راج  تيرثا  السيد  أمــس  اإلنسانية 
نيبال لدى مملكة البحرين الذي سلم الرسالة 
الــمــوجــهــة إلــــى ســمــوه مـــن الـــدكـــتـــور بــمــال راج 
بوديال، وزير خارجية نيبال، وتتعلق بالعالقات 
التقدير  عــن  واإلعـــراب  البلدين،  بين  الثنائية 
والمــتــنــان لــقــرار مــنــح جــائــزة عــيــســى لخدمة 
الــدكــتــور  الــنــيــبــالــي  الــعــيــون  اإلنــســانــيــة لطبيب 

سندوك رويت.

وقـــد رحـــب ســمــو الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك 
مسار  استعراض  تم  حيث  بالسفير،  خليفة  آل 
ونيبال  البحرين  مملكة  بين  الصداقة  عالقات 
وسبل تعزيزها، مشيدا سموه بجهود السفير في 
المجالت  في مختلف  الثنائي  التعاون  تطوير 
الـــتـــي تـــخـــدم الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن 
وشعبيهما الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق.
من جانبه، عبر السفير عن شكره وتقديره 
لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
عالقات  تنمية  على  حــرصــه  مــؤكــدا  استقباله، 

بالده مع مملكة البحرين على األصعدة كافة.

م��ح��م��د ب����ن م����ب����ارك ي��ت�����ش��ل��م ر���ش��ال��ة 

م������ن وزي����������ر خ�����ارج�����ي�����ة ن���ي���ب���ال

خالد بن عبداهلل يلتقي حمافظ اجلن�بية وي�ؤكد:

ج����ه����ود م�����ق�����درة ل���ل���م���ح���اف���ظ���ات ف��ي 

م���ت���اب���ع���ة ال���م���ت���ط���ل���ب���ات ال���خ���دم���ي���ة

ق���ائد ي�شتق�ب���ل  ال���عام  ال�ق�ائ���د 

البريطان���ي ال�ب�ح����ري  العن�ش���ر 
خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة  الشيخ  الــركــن  المشير  استقبل 
دينيس فيليب  بــحــري  العميد  البحرين  دفـــاع  لــقــوة  الــعــام  القائد 

بمناسبة  البريطاني  الــبــحــري  العنصر  Philip Dennis قائد 
تعيينه، وذلك بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس 

هيئة األركان، وذلك صباح أمس اإلثنين 13 فبراير 2023م.
بقائد  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  رحــب  اللقاء  وخــالل 
دوام  له  متمنيًا  لــه،  المرافق  والوفد  البريطاني  البحري  العنصر 

التوفيق في أداء مهامه الجديدة.
ــاع الــبــحــريــن بــعــالقــات الــصــداقــة  وأشــــاد الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفـ
والتي  المتحدة  والمملكة  البحرين  مملكة  تربط  التي  المتميزة 
لها جذور تاريخية متينة، منوهًا بالتعاون الثنائي وتطوير الصداقة 
بتبادل  يتعلق  ما  ومنها  المجالت  البلدين في شتى  بين  القائمة 

الخبرات والتعاون في المجال العسكري.
حــضــر الــلــقــاء الــلــواء الــركــن حــســن محمد ســعــد مــديــر ديـــوان 
القيادة العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس 
هيئة األركان للعمليات، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم 
قائد سالح البحرية الملكي البحريني، واللواء الركن طيار الشيخ 

محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري.

ي�ش�تقبل  اأحم�د  ب�ن  خليف�ة  الم�ش�ير 

ال�ش�فير ال�ع�م�ان��ي ل��دى ال�م�ملك��ة
ــن أحــــمــــد آل  ــ ــن الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ ــ ــركـ ــ اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الـ
حارب  بن  فيصل  السيد  البحرين،  دفــاع  خليفة القائد العام لقوة 
مملكة  لــدى  الشقيقة  عمان  سلطنة  سفير  البوسعيدي  حمد  بن 
صقر  بن  ذيــاب  الركن  الفريق  بحضور  تعيينه،  بمناسبة  البحرين 
النعيمي رئيس هيئة األركان، وذلك صباح امس اإلثنين 13 فبراير 

2023م.
بسفير  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  رحــب  اللقاء  وخــالل 
سلطنة عمان الشقيقة الجديد لدى المملكة، متمنيًا له التوفيق 
العالقات  بمتانة  مشيدًا  الدبلوماسية،  مهامه  أداء  فــي  والــنــجــاح 

األخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.
حــضــر الــلــقــاء الــلــواء الــركــن حــســن محمد ســعــد مــديــر ديـــوان 
القيادة العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس 

هيئة األركان للعمليات.

أشــــــــادت الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة بــنــت 
السيد جواد حسن وزيــرة الصحة 
مجلس  أطلقها  التي  بالمبادرات 
السمو  بــرئــاســة صــاحــب  الــــــوزراء 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ــي  ــ ولــ آل خــلــيــفــة 
اللجنة  رفع  بعد  الـــوزراء،  مجلس 
المجتمعية  لــلــخــدمــات  ــة  ــوزاريـ الـ
زيـــادة الســهــام في  مقترحا حــول 
ــاء الــبــحــريــنــيــيــن  ــبــ تــوظــيــف األطــ
ــم مــســتــواهــم الــمــهــنــي والــتــي  ودعــ
بتوجيه مــن صاحب  اعــدادهــا  تــم 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 

مجلس الوزراء.
الــعــرفــان لــصــاحــب الــســمــو الملكي ولـــي العهد  آيـــات  ورفــعــت أســمــى 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى دعـــم ســمــوه الــمــســتــمــر لــتــعــزيــز تــقــدم 
القطاع الصحي والستثمار في الكفاءات الطبية الوطنية، مؤكدًة أن 
الدعم الالمحدود من حكومة مملكة البحرين لألطباء من الكوادر 
كونه محور  البشري  العنصر  في  الستثمار  أهمية  الوطنية يجسد 

التنمية الشاملة في كافة القطاعات ومن أهمها القطاع الصحي.
وأكدت الوزيرة أن قرار إطالق خمس مبادرات في هذا الجانب يشكل 
حــافــزًا ودافــعــًا نحو بــذل الــمــزيــد مــن الــعــطــاء فــي إطـــار المنظومة 
بجودة  خدماتها  اســتــدامــة  ويــرســخ  أهــدافــهــا  يحقق  وبــمــا  الصحية 
المساعي  إلــى  مشيرًة  الوطنية،  كــوادرهــا  خــالل سواعد  من  وكــفــاءة 
من  المؤهلة  الوطنية  بالكفاءات  المنظومة  هذه  لرفد  المتواصلة 
خالل  مــن  وتوظيفهم  تدريبهم  فــرص  ودعـــم  البحرينيين  األطــبــاء 
المنشود  التكامل  تحقيق  أجــل  من  القطاعات  بمختلف  إشراكهم 

واألهداف المرجوة.
وأشــارت وزيــرة الصحة إلى أن القطاع الخاص كان ول يزال شريكًا 
مساهمته  حــيــث  مــن  الصحية  بالمنظومة  هــامــًا  ومــكــمــاًل  وداعـــمـــًا 
الفاعلة في تحقيق وتنفيذ العديد من الرؤى والتطلعات والبرامج 

الطموحة إلحالل البحرينيين واستقطاب الكوادر الوطنية.

وزيرة ال�ش�ح�ة ت��ش�ي�د ب�اإط�الق مجل�س 

الوزراء م��ب��ادرات ل�ت�وظ�ي�ف الأطب�اء

} وزيرة ال�صحة.

أعلنت وزارة األشغال وبالتنسيق مع اإلدارة العامة 
للمرور بوزارة الداخلية أن أعمال تطوير شارع الفاتح 

تستدعي غلق كلي للشارع حسب التفاصيل التالية:
في  شماًل  المتجه  للمرور  للشارع  كلي  غلق   -1
ــارع الــشــيــخ دعــيــج ومــدخــل  الــجــزء الــمــحــصــور بــيــن شـ
النادي البحري وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى 

شارع األمير سعود الفيصل.
في  جنوبًا  المتجه  للمرور  للشارع  كلي  غلق   -2
وشــارع  العبد  بــن  شــارع طرفة  بين  المحصور  الــجــزء 

إلى  الــمــروريــة  الحركة  تحويل  وسيتم  دعــيــج  الشيخ 
شارع المعارض.

من  لياًل  المذكور  الموقع  فــي  العمل  يتم  ســوف 
 05:00 الــســاعــة  إلـــى  الــلــيــل  منتصف   12:00 الــســاعــة 
من  ابــتــداًء  الرسمية  العطل  ليالي  عــدا  مــا  صــبــاحــًا 
تــاريــخ 21  إلــى  تــاريــخ 2023/02/14م  الــثــالثــاء  الــيــوم 
والمقيمين  المواطنين  من  يرجى  لذا   ،2023 مــارس 
ــزام بــالــقــواعــد الـــمـــروريـــة حــفــاظــًا عــلــى ســالمــة  ــتـ اللـ

الجميع.

غ���ل���ق ك���ل���ي ل�������ش���ارع ال���ف���ات���ح ال���ي���وم

بن علي  الشيخ أحمد  أعرب 
رئــيــس  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  بــــن عــ
الـــمـــحـــرق،  ــادي  ــ نــ إدارة  مــجــلــس 
باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس 
الــنــادي  منتسبي  وكـــافـــة  اإلدارة 
والشبابية  الــريــاضــيــة  بــجــمــوعــه 
والجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، عــــــن خـــالـــص 
التهاني وعظيم التبريكات لمقام 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
السمو  وصاحب  المعظم،  البالد 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى 
ميثاق  إلقــرار  والعشرين  الثانية 

العمل الوطني.
وأوضح رئيس نادي المحرق 
إنـــــجـــــازًا  ــل  ــثـ ــمـ يـ ــاق   ــثــ ــيــ ــمــ الــ أن 
ــًا، تــعــتــز بــــه مــمــلــكــة  ديـــمـــقـــراطـــيـ
بالدولة  إيــذانــا  كــونــه  الــبــحــريــن، 
العصرية، التي نحيا في رحابها 
ــل والـــتـــقـــدم  ــ ــ ــاق األمـ ــ ــ ويـــفـــتـــح آفـ
ــي الـــمـــســـيـــرة  ــ ــا فـ ــدمــ لـــلـــمـــضـــي قــ
ــيـــادة  ــة بـــقـ ــاركــ ــبــ ــمــ ــة الــ ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
المعظم، منوها إلى أن الميثاق 
بما يحمله من مضامين سامية 
ــة، يــجــســد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ومــــــــحــــــــددات وطـ
الـــعـــالقـــة الـــوطـــيـــدة بـــيـــن قـــيـــادة 
والشعب  المعظم  الملك  جاللة 

أبناؤه،  يقف  وطن  ارادة  ويترجم 
بما   ، قيادته  خلف  واحـــدا  صفا 
ــز أركــــــــان الــــدولــــة  ــزيـ ــعـ يـــضـــمـــن تـ
ــة وتــحــقــيــق  ــثـ ــة الـــحـــديـ ــيـ ــدنـ ــمـ الـ
ــاة الــكــريــمــة  ــيــ ــحــ الـــرفـــاهـــيـــة والــ

للمواطنين. 
المحرق  نــادي  رئيس  وأشـــار 
بمثابة  الــمــيــثــاق  ذكــــرى  أن  إلـــى 
ــولء  والـ البيعة  وتــأكــيــد  تــجــديــد 
هذا  وفــي  الملك،  جاللة  لقيادة 
نــادي  كافة منتسبي  فــإن  اإلطـــار 
المحرق، يجددون كامل تأييدهم 
ومـــســـانـــدتـــهـــم ودعـــمـــهـــم لــقــيــادة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
التي  السامية،  ورؤيــتــه  المعظم 

ــى تــحــقــيــق طــمــوحــات  تـــهـــدف إلــ
وتطلعات الشعب، وتعد منطلقا 
أســاســيــا فـــي مــســيــرة اإلنـــجـــازات 
والــنــهــضــة الــشــامــلــة، مــنــوهــا إلــى 
مستقبل  عــن  يعبر  الــمــيــثــاق  أن 
ــرق اســـتـــنـــادا  ــشــ ــمــ الـــبـــحـــريـــن الــ
إلـــى رصــيــد واســــع مـــن الــمــبــادئ 
الشعبية  والمشاركة  الدستورية 
الــمــواطــن  قيمة  مــن  تعلي  الــتــي 

ودوره المجتمعي. 
ــادي المحرق  نـ رئــيــس  ــال  وقـ
إنجاز  الوطني  العمل  ميثاق  إن 
تاريخي، في الشكل والمضمون، 
لتعزيز  قوية  دعائم  على  يرتكز 
من  وينطلق  المجتمعي،  السلم 
مبادئ سامية وحضارية، تجسد 
الـــثـــوابـــت الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة 
ومــــــبــــــادئ الــــــشــــــورى والــــشــــراكــــة 
الــوطــنــيــة فـــي الــحــيــاة الــعــمــلــيــة 

والسياسية. 
نموذج  الميثاق  أن  وأضـــاف 
السياسي  الــعــمــل  بــيــن  للتكامل 
ــن فــكــر  والــمــجــتــمــعــي ويـــعـــبـــر عــ
مــتــقــدم وإيـــمـــان أصــيــل بــقــدرات 
شعب البحرين الوفي، وساهم من 
خالل ما تضمنه من قيم ومبادئ 
في تعزيز المشاركة الشعبية في 
الــحــديــثــة وترسيخ  الــدولــة  بــنــاء 
الخريطة  على  البحرين  مكانة 

السياسية الدولية. 

اإنج��از ديمقراط��ي الميث��اق  المح��رق:  ن��ادي  رئي���س 

يترجم اإرادة وطن يقف اأبناوؤه خلف قيادة جاللة الملك

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

P  12

Link

P  7

Link

Link

P  7

Link

7 العدد )16398( - السنة الثامنة واألربعون - الثالثاء 23 رجب 1444هـ - 14 فبراير 2023م

اســتــقــبــل عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح، 
أمــس  بمكتبه  الـــشـــورى،  مــجــلــس  رئــيــس 
أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس 
ــواب، بــحــضــور جــمــال مــحــمــد فخرو  ــنـ الـ

النائب األول لرئيس مجلس الشورى.
مجلسي  رئيسا  أكــد  اللقاء،  وخــالل 
التشريعية  السلطة  أن  والنواب  الشورى 
السامية  الملكية  بالتوجيهات  تستنير 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
المعظم، وتستلهم من الرؤى والتطلعات 
الملكية السامية، وتعمل على ترجمتها 
والــمــســؤولــيــات  الــمــهــام  أداء  مـــن خــــالل 
الوطنية التي تؤديها السلطة التشريعية، 
المعظم،  الملك  جــاللــة  توجيهات  وإن 
بالنجاحات،  التشريعية  المسيرة  ترفد 
والتشاور  للتعاون  رحبة  مسارات  وتفتح 

مع السلطة التنفيذية.
الــشــورى  مجلسي  رئيسا  أعـــرب  كما 
والنواب عن االعتزاز والفخر بالمستويات 
ــاالت الــتــعــاون  ــجـ الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا مـ
والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــثـــمـــر بـــيـــن الــســلــطــتــيــن 

ــة، مــشــيــديــن  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الـــــوزراء، وحــرص  الــعــهــد رئــيــس مجلس 
التشريعية  الــجــهــود  تكامل  على  ســمــوه 
والــتــنــفــيــذيــة مــن أجـــل اســتــدامــة نهضة 

وازدهار مملكة البحرين.
وأثــــنــــى رئـــيـــســـا مــجــلــســي الــــشــــورى 
التي  المخلصة  الجهود  على  والــنــواب 
يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، 
مـــن أجــــل تــحــديــث الــقــوانــيــن الــنــافــذة، 
الوطنية  التشريعات  منظومة  وتطوير 

الـــداعـــمـــة لــإســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 

تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
اللقاء بحث ومناقشة  وجرى خالل 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــتــــجــــدات واالســ آخـــــــر الــــمــــســ
القائمة الستضافة اجتماعات الجمعية 
الـــدولـــي  الــبــرلــمــانــي  لـــالتـــحـــاد  الـــــ 146 
سيقام  الذي  المصاحبة،  واالجتماعات 
في مملكة البحرين خالل الفترة من 11 
إلى 15 مارس المقبل، بمشاركة وحضور 
إلى  الــعــالــم،  بــرلــمــانــات  رؤســـاء وممثلي 
البرلمانية  االتــحــادات  مــن  عــدد  جــانــب 

والمنظمات الدولية.
وأعـــــــرب رئـــيـــســـا مــجــلــســي الـــشـــورى 
والنواب عن الفخر واالعتزاز باإلمكانيات 
العالية، والقدرات الكبيرة التي تمتلكها 
تجمع  أكبر  الحتضان  البحرين  مملكة 
برلماني في العالم، مؤكدين تسخير كل 
عزيمة  بكل  العمل  ومضاعفة  الجهود، 
وتميز  أجــل ضمان نجاح  وإخــالص من 

انعقاد االجتماعات.

رئي�ض��ا �ل�ض��ورى و�لن��و�ب: ت�ض��خير كل �لجه��ود م��ن �أج��ل �ضم��ان

نج��اح وتمي��ز �نعق��اد �جتماع��ات �التح��اد �لبرلمان��ي �لدول��ي

} جانب من اجتماع رئي�شي ال�شورى والنواب.

 أكــــــــــدت الـــــســـــيـــــدة ســحــر 
وزارة  وكـــيـــل  الــمــنــاعــي،  ــد  ــ راشـ
حرص  االجتماعية،  التنمية 
الــــــــوزارة عــلــى إدمــــــاج األبـــنـــاء 
في  العزيمة  ذوي  من  الطلبة 
الخدمات  تقدم  التي  المراكز 
ــة واألكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــأهــ ــتــ الــ
نــحــو يساهم  عــلــى  والــمــهــنــيــة 
ــي إشــــراكــــهــــم بـــالـــنـــشـــاطـــات  ــ فـ
من  وتمكينهم  الــمــجــتــمــعــيــة، 
التي  واألدوار  بالمهام  القيام 
يــقــوم بــهــا أقــرانــهــم مــن أفـــراد 
الــمــجــتــمــع، وبــمــا يــحــقــق لهم 
المسيرة  في  الفعلي  االدمـــاج 
االجــتــمــاعــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الـــمـــراكـــز الـــرعـــائـــيـــة الــتــابــعــة 
للوزارة تقدم خدمات متنوعة 
لجميع الفئات التي يرتادونها، 
الـــمـــوظـــفـــيـــن  وأن  الســــيــــمــــا 
من  جهدهم  قــصــارى  يبذلون 
أجــــل تــقــديــم مــخــتــلــف أوجـــه 

الخدمات التأهيلية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل حــفــل 
اســـتـــقـــبـــال مــــركــــز الـــمـــتـــروك 
األطفال  ــادي،  اإلرشــ للتأهيل 
بــالــمــركــز، حيث  الــمــســجــلــيــن 
يــــــقــــــدم خـــــــدمـــــــات الـــــرعـــــايـــــة 
ــيــــل  ــأهــ ــتــ ــر الــ ــ ــبـ ــ الـــــنـــــهـــــاريـــــة عـ
النفسي  والتقييم  األكاديمي، 
ــيــــل  ــأهــ ــتــ ــي، والــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالجــ
الطبيعي،  والعالج  االرشـــادي، 
ــة  ــلــ ــرحــ ــمــ ــال مـــــــن الــ ــ ــفــ ــ ــأطــ ــ لــ
 18 ولغاية  سنوات   3 العمرية 
في  افتتاحه  منذ  وذلــك  سنة، 

العام 2008.
ــــت بـــــاالطـــــالع عــلــى  ــامـ ــ وقـ
المقدمة  والبرامج  الخدمات 
الــعــزيــمــة،  لــأطــفــال مــن ذوي 
ــق  ــرافــ ــب تـــفـــقـــد مــ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
سير  على  لالطمئنان  المركز 
الصدد  هذا  في  العمل، الفتة 
إلى أن مركز المتروك للتأهيل 

ــز الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ أحـــــــد الـ
يحتضن  الـــذي  المتخصصة 
الــعــزيــمــة،  فــئــة ذوي  األطـــفـــال 

ويـــقـــدم بـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة ذات 
مــســتــوى مــتــقــدم عــلــى أيـــدي 
متخصصة،  بــحــريــنــيــة  ــوادر  ــ كـ

مشيدة بجهود القائمين على 
ــز وبـــالـــمـــســـتـــوى الـــعـــام  ــركـ ــمـ الـ

والبرامج المنوعة.

م����رك����ز �ل����م����ت����روك ل���ل���ت���اأه���ي���ل �الإر�������ض������ادي

ي�����ب�����د�أ �����ض���ت���ق���ب���ال �الأط������ف������ال �ل��م�����ض��ج��ل��ي��ن

هــذه  فــي  نستقبل  إذ 
ــرى االســتــفــتــاء  ــام ذكــ ــ األيـ
الكبير على ميثاق العمل 
الـــوطـــنـــي الـــــــذي انــطــلــق 
ــات  ــهـ ــيـ ــوجـ ــى تـ ــلــ بــــــنــــــاًء عــ
ــايــــة حـــضـــرة صــاحــب  ورعــ
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حــمــد 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
عـــاهـــل الــــبــــالد الــمــعــظــم 
حفظه اهلل ورعــاه، لينقل 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن إلـــى 
اليوم  فإننا  عصٍر جديد، 
العظيمة  اآلثـــار  نتلمس 
لـــهـــذا الــمــنــجــز الــوطــنــي 
والديمقراطي  الحضاري 
الــــــذي كـــــان تـــعـــبـــيـــًرا عــن 
واألفــق  التاريخي  العمق 

ُملهمة  قــيــادة  تــحــت  للمملكة  المستقبلي 
واســتــثــنــائــيــة آلــــت عــلــى نــفــســهــا أن تــتــقــدم 
بالبحرين على مختلف األصعدة في مسيرة 
تــنــمــويــة شــامــلــة، يــتــنــعــم بــظــاللــهــا وثــمــارهــا 
والمقيمين  البحرينيين  المواطنين  جميع 

على ثرى هذا الوطن الطاهر.
لقد كانت البحرين وبترجمٍة أمينٍة من 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  قبِل 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــاه، مــن خــالل لجنِة  الـــوزراء حفظه اهلل ورعـ
سباقًة  الوطني  العمل  ميثاق  مبادئ  تفعيِل 
إلــى الــتــقــدم فــي العمل الــديــمــقــراطــي وإلــى 
التقاليد  ضــمــن  الشعبية  الــمــشــاركــة  إقــــرار 
الــوطــنــيــة الـــراســـخـــة، وكـــــان لـــرؤيـــة حــضــرة 
صاحب الجاللة عاهل البالد المعظم حفظه 
العميق  وتــفــهــمــه  الــمــدى  بــعــيــدة  ورعــــاه  اهلل 
واإلقليمية  المحلية  التفاعالت  لمختلف 
العمل  ميثاق  تبني  فــي  كبير  أثــر  والــدولــيــة 
الــوطــنــي كــمــنــهــاج عــمــل اســتــطــاع أن يــوحــد 
البالد  كل طاقات  لتنتظم  الوطنية  الجهود 

وإمكانياته لخدمة المواطن البحريني.
بوصفه  الــيــوم  الميثاق  إلــى  لننظر  إننا 
أحد أهم الوثائق التي صدرت على مستوى 
الوطن العربي بكل ما حمله من رؤى واقعية 
ــه انــطــلــق مـــن الــشــعــب  ومـــتـــوازنـــة، ذلــــك ألنــ
ومصالحه  الشعب  غايته  وكــانــت  وتــقــالــيــده 
في فصٍل جديٍد من تاريخ البحرين المجيد 
وصفحٍة مشرقٍة أخرى من تاريخ آل خليفة 
ــرام الـــذيـــن تـــمـــازجـــت فــيــهــم الــشــجــاعــة  ــكــ الــ
والـــحـــكـــمـــة فـــاخـــتـــطـــوا لــلــبــحــريــن الــطــريــق 

ومــــضــــوا بــــه فــــي الــمــســيــرة 
منعِة  من  لُيعززوا  الــزاهــرة، 
وكفاءتها  البحرين  مملكة 
ــات  ــديــ ــحــ ــي مــــــواجــــــهــــــِة تــ ــ ــ فـ
الجديِد  والعصر  الــحــداثــِة 
التقدِم  من  مزيٍد  وتحقيق 
ــي شــتــى  ــ واالزدهـــــــــــــار لـــهـــا فـ
مكانتها  وتعزيز  المجاالت، 
وتـــحـــقـــيـــق نـــهـــضـــٍة تــنــمــويــٍة 
ــٍل أكـــثـــر  ــبـ ــقـ ــتـ ــٍة ومـــسـ ــلــ ــامــ شــ
ألبناء  بالمنجزات  إشــراًقــا 
هــذا الــوطــن على األصــعــدِة 

كافة.
مـــــن  أجـــــــــــــــيـــــــــــــــال  إن 
عايشوا  الذين  البحرينيين 
الــمــســيــرة الـــمـــزدهـــرة الــتــي 
ــاحــــب الــــجــــاللــــة عــاهــل  ــرة صــ ــا حــــضــ ــهـ ــنـ دشـ
يــدركــون  ــاه  ورعــ اهلل  حفظه  المعظم  الــبــالد 
البحرين  لدخول  مهد  الوطني  ميثاقهم  أن 
ليكون  الزاهرة،  عصورها  من  جديًدا  عصًرا 
متعددة  شــامــلــٍة  تــنــمــويــٍة  لــمــســيــرٍة  مفتتًحا 

المراحل ومكتملة األركان.
المواطنين  خــروج  اليوم  أستذكر  وإنني 
للتصويت  مسبوٍق  غير  بإقباٍل  البحرينيين 
قائد  دعـــوة  الــوطــنــي، ملبين  الــمــيــثــاق  عــلــى 
الــــمــــســــيــــرة، وكــــــم ســـتـــبـــقـــى هــــــذه الــصــفــحــة 
البحرين  مملكة  تاريخ  في  خالدًة  الناصعة 

ليتناقلها أبناؤه جياًل فجيل.
ــان تـــأطـــيـــًرا لـــتـــراٍث وطــنــٍي  فــالــمــيــثــاق كــ
يــتــســع لجميع  عــظــيــٍم وتــطــلــًعــا لــمــســتــقــبــٍل 
الكريمة  الحياة  ويمنحهم  البحرين  أبــنــاء 
والـــفـــرص الـــواعـــدة، ويــتــخــطــى فــي جــوهــره  
ــاه الــــدســــتــــوري والــــقــــانــــونــــي، وعــمــقــه  ــنـ ــعـ مـ
االجـــتـــمـــاعـــي واالقــــتــــصــــادي لــيــكــون نــاظــًمــا 
لرؤيٍة  ومؤسًسا  البحريني  المواطن  لحياة 
إلى  ــراٍر  وإصــ بعزيمٍة  تدفعه  للعالم  خــاصــٍة 
العمل من أجل رفعة الوطن ومنعته وتعزيز 
األمـــن واالســتــقــرار، ودعـــم مسيرة اإلصــالح 
مكانِة  ورفـــع  بالتعليم  والــنــهــوض  والتنمية 
الــبــحــريــن الـــدولـــيـــة، عــــــالوًة عــلــى تــشــجــيــِج 
ــاِر واإلصــــالحــــاِت اإلداريــــــِة  ــكـ ــتـ ــادِة واالبـ ــريــ الــ
الشاملِة وغيرها من المنجزات التي تتوالى 
في واقع مملكة البحرين وتتطلع وتلوح في 

غدها المشرق.

} عضو مجلس الشورى

�لميثاق �لوطني و��ضت�ضر�ف �لم�ضتقبل

بقلم:
إجالل عيسى بو بشيت }

كتبت: فاطمة علي

كـــشـــف الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي لـــــــأورام 
ــان  ــرطـ ــسـ ــاعــــد مــــؤشــــر اإلصــــــابــــــة بـ تــــصــ
في  الــرجــال  بين  والمستقيم  الــقــولــون 
 ،2022 الماضي  العام  البحرين  مملكة 
بهذا  إصابة جديدة   160 تسجيل  تم  إذ 
جعله  مــا  الــخــبــيــثــة،  األورام  مــن  الــنــوع 
ــر  ــثـ ــانــــات األكـ ــة الــــســــرطــ ــمـ ــائـ ــتـــصـــدر قـ يـ
انــتــشــارًا فــي الــمــمــلــكــة خـــالل الــســنــوات 
المرتبة  احتل  حيث  الماضية،  الــثــالث 
االولى بين الرجال والثانية بين اإلناث.

ــرح بــــذلــــك لـــــ»أخــــبــــار الــخــلــيــج«  ــ صــ
والمستقيم  القولون  جراحة  استشاري 
ــيـــر فــي  ــنـــاظـ ــمـ والــــجــــراحــــة الـــعـــامـــة والـ
مــســتــشــفــى الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي 
ــازن جــمــعــة، مــحــذرا  ــ الـــدكـــتـــور عـــصـــام مـ
بنسب  المسبوقة  غير  الطفرة  هذه  من 
اإلصابة بسرطان القولون في المجتمع 
الـــبـــحـــريـــنـــي نــــظــــرا إلـــــى تـــغـــيـــر طــبــيــعــة 
ــاط الــغــذائــيــة ولــجــوء  ــمــ ــادات واألنــ ــعــ الــ
بعض األفراد من جميع الفئات العمرية 
ــى تــنــاول الــوجــبــات الــســريــعــة واألكـــل  إلـ
المسببات  مــن  تعد  الــتــي  الصحي  غير 

الرئيسية الرتفاع نسبة اإلصابة باألورام 
السرطانية محليا وعالميا. 

األكــثــر شيوعًا  األمــــراض  إن  وقــــال: 
في  المتخصصين  األطباء  تواجه  التي 
القولون والمستقيم هو سرطان  مجال 
المرتبة  يحتل  إذ  والمستقيم  القولون 
األولــــى فــي قــائــمــة الــســرطــانــات األكــثــر 
والثانية  المملكة  فــي  للرجال  انــتــشــارًا 
لــلــنــســاء، بــعــد ســـرطـــان الـــثـــدي، إضــافــة 
ــاالت الــتــهــابــات  إلـــى ازديـــــاد فـــي عـــدد حــ
الكرونز  مــرض  مثل  المناعية  القولون 
وخصوصا  التقرحي  القولون  والتهاب 
بين الشباب، موضحا أن األرقام األخيرة 
ــال مــعــرضــون لــإصــابــة  أكــــدت أن الـــرجـ
بـــســـرطـــان الـــقـــولـــون والــمــســتــقــيــم أكــثــر 
مــن الــنــســاء وبــمــعــدل عــمــر أصــغــر بـــ10 
سنوات من عمر اإلصابة لأقارب، داعيا 
الــجــمــيــع إلــــى الـــبـــدء بــفــحــص ســرطــان 
أو   45 مبكرة من عمر  في سن  القولون 
الذين  األشــخــاص  إلــى  بالنسبة  أصــغــر 

لديهم تاريخ مرضى في العائلة.
وأشـــار الــدكــتــور عــصــام مـــازن جمعة 
ــرزت  ــ الـــحـــديـــثـــة أحـ الـــعـــالجـــات  ــــى أن  إلـ
تــقــدمــا يــدعــو إلــــى إجـــــراء الــمــزيــد من 

الــدراســات واألبــحــاث مــن أجــل القضاء 
إذ  والمستقيم،  الــقــولــون  ســرطــان  على 
بنسبة  ممكنا  أصبح  المرضى  عالج  إن 
الــورم  تشخيص  تم  ما  إذا  وخاصة   %95
في مراحله األولى، كما أن لزيادة الوعي 
هذه  تحقيق  في  كبيرا  أثــرا  المجتمعي 

التقنيات  وجــود  إلــى  إضافة  المؤشرات 
الطبية  الجراحية  والعالجات  الحديثة 

المتطورة والحديثة.
األورام  استئصال  عمليات  أن  وأكــد 
مستشفى  فـــي  الــخــبــيــثــة  الــســرطــانــيــة 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي شــهــدت تــطــورا 
كبيرا خالل السنوات الماضية، إذ واكبت 
مجالها،  فــي  العالمية  الــمــراكــز  أحـــدث 
حياة صحي  أسلوب  ممارسة  إلى  داعيا 
واتباع نظام غذائي متوازن مع الحرص 

على إجراء الفحوصات الدورية.
يذكر أن سرطان القولون والمستقيم 
هو السرطان الذي يبدأ في القولون أو 
السفلي  الــطــرف  فــي  ويــقــع  المستقيم، 
مــن الــجــهــاز الــهــضــمــي، وعــــادة مــا يبدأ 
السرطان بنمو يسمى األورام الحميدة، 
الــتــي تــقــع عــلــى الــبــطــانــة األعـــمـــق من 
القولون أو المستقيم وتصبح سرطانية 
على مدى سنوات عديدة، ووفًقا لجمعية 
الـــســـرطـــان األمـــريـــكـــيـــة، يـــعـــد ســـرطـــان 
أنــواع  أكــثــر  ثــالــث  والمستقيم  الــقــولــون 
السرطان شيوًعا في الواليات المتحدة 

بين الرجال والنساء.

ال�سجل الوطني للأورام ي�سجل 160 �إ�صابة يف 2022م

�لمملكة  �لرجال في  بين  �لقولون و�لم�ضتقيم  ب�ضرطان  �الإ�ضابة  طفرة بمعدالت 

} د. عصام جمعة.

انــتــقــل إلـــى رحــمــة اهلل تــعــالــى يـــوم أمــس 
االستراتيجي  والخبير  الكاتب  الــريــاض  فــي 
ــــن ســـعـــود  الــــســــعــــودي الــــدكــــتــــور عــــبــــداإللــــه بـ
الــســعــدون الــــذي ظــل ســنــوات يــكــتــب مــقــاالت 
وذلك  الخليج«،  »أخــبــار  جريدة  في  أسبوعية 
بعد صراع طويل مع المرض.. وأسرة تحرير 
الراحل  الكاتب  الخليج« تتقدم ألسرة  »أخبار 
وكذلك  والــمــواســاة  التعازي  مشاعر  بخالص 
لكل آل السعدون الكرام وللدكتور أسعد حمود 
الــســعــدون األكـــاديـــمـــي والــخــبــيــر االقــتــصــادي 
عز  المولى  داعية  الخليج«،  بـ»أخبار  والكاتب 
وأن  رحــمــتــه  بــواســع  الفقيد  يتغمد  أن  وجـــل 

يدخله فسيح جناته.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الـــدكـــتـــور عــبــداإللــه 
بـــن ســعــود الــســعــدون خــبــيــر اســتــراتــيــجــي في 
على  حصل  وقــد  والعراقية،  التركية  الــشــؤون 
درجة الدكتوراه من تركيا، وكان يجيد الكتابة 
والحديث باللغة التركية بطالقة، وكان عضوا 
في مجلس أمناء منتدى الفكر العربي باألردن 

وعضو جمعية الصحفيين السعوديين.

بن  ع��ب��د�الإل��ه  د.  �ل�����ض��ع��ودي  �ل��ك��ات��ب 

���ض��ع��ود �ل�������ض���ع���دون.. ف���ي ذم����ة �هلل

}  د. عبدالإله بن �شعود ال�شعدون.

ــع رئـــيـــس جــمــعــيــة األطـــبـــاء  رفــ
الــدرازي  عامر  الدكتور  البحرينية 
األمير  الملكي  السمو  إلى صاحب 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى 
لدعم سموه  والعرفان  الشكر  آيــات 
بتنفيذ  وتوجيهه  الصحي  القطاع 
المبادرات المقترحة لزيادة االسهام 
البحرينيين  األطــبــاء  توظيف  فــي 

ودعم مستواهم المهني.
ــور الـــــــــــدرازي أن  ــتــ ــدكــ وأكـــــــد الــ
مـــواقـــف صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــوزراء  الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
سموه  اهــتــمــام  عكست  وتــوجــيــهــاتــه 
غير  دعــمــه  وأن  الصحي،  بالقطاع 
الـــمـــحـــدود ومــتــابــعــتــه الــمــســتــمــرة 
اليها  وصلت  التي  المكانة  يجسد 
دول  مقدمة  فــي  البحرين  مملكة 
العالم في الرعاية الصحية وتوفير 
حــفــظ صحة  فــي  نجاحها  ظـــروف 

وسالمة الجميع.
كما أكد رئيس جمعية األطباء 
البحرينية تطلعه وأطباء البحرين 
ــا تــحــقــق مــن  ــاء عـــلـــى مــ ــنـ ــبـ إلـــــى الـ
ــازات ونـــجـــاحـــات فــــي مــســيــرة  ــ ــجـ ــ إنـ

الــعــمــل الـــوطـــنـــي لــصــالــح أبــنــائــهــا 
األوفياء وصواًل الى تحقيق المزيد 
ــاء،  مـــن الـــرفـــعـــة واالزدهـــــــــار والــــرخــ
يوفق  أن  القدير  العلي  اهلل  ســائــاًل 
الرفعة  مــن  مــزيــد  لتحقيق  ســمــوه 
البحرين في ظل  لمملكة  والتقدم 
قــــيــــادة حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد 

ملك البالد المعظم.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش 
يوم االثنين مذكرة اللجنة الوزارية 
لــلــخــدمــات الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تم 
اعدادها بتوجيه من صاحب السمو 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
ــبــــادرات  والــمــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ الــــمــ
الــمــقــتــرحــة لــــزيــــادة االســــهــــام فــي 
توظيف األطباء البحرينيين ودعم 
ــرر إطـــالق  ــ مــســتــواهــم الــمــهــنــي، وقـ
مـــبـــادرات لــدعــم تــوظــيــف األطــبــاء 
الــجــدد فــي الــقــطــاع الــخــاص مــدة 
أجـــورهـــم  تــقــل  ــوات عــلــى أال  ــنـ 3 سـ
ــى، ودعـــم  ــ عـــن 800 ديـــنـــار كــحــد أدنـ
العاملين في  األطــبــاء  أجـــور  زيـــادة 
المستشفيات الخاصة والذين يقل 

أجرهم عن 800 دينار مدة سنة.
كـــمـــا قــــــرر الـــمـــجـــلـــس تــقــديــم 
حــــوافــــز إضـــافـــيـــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
األطباء  نسبة  تبلغ  التي  الخاصة 
وأطـــــبـــــاء األســـــنـــــان الــبــحــريــنــيــيــن 
وطرح  فأكثر،   %25 لديها  العاملين 
بــرنــامــج »تـــأهـــيـــل« لــتــدريــب أطــبــاء 
ــاع  ــطـ ــقـ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الـ
في  العمل  اســتــمــرار  مــع  الحكومي 

القطاع الخاص.

} د . عامر الدرازي.

رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة �الأط����ب����اء ي��ث��م��ن دع����م ول��ي 

�ل��ع��ه��د رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء ل��ل��ق��ط��اع �ل�����ض��ح��ي

ــادت مــهــا عــبــدالــحــمــيــد  ــ أشــ
مـــفـــيـــز الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــصــــنــــدوق الــــعــــمــــل »تـــمـــكـــيـــن« 
ــب الــســمــو  ــاحــ ــيـــهـــات صــ ــتـــوجـ بـ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء بتنفيذ عدد من 
الــمــبــادرات لــزيــادة اإلســهــام في 
البحرينيين  األطــبــاء  توظيف 

ودعم تطورهم المهني.
إطــــالق مجلس  أن  ــدت  ــ وأّكـ
تستهدف  مــــبــــادرات   5 ــوزراء  ــ ــ الـ
الوطنية  الــكــوادر  توظيف  دعــم 
ــاع  ــقــــطــ مــــــن األطـــــــبـــــــاء فــــــي الــ
الخاص من خالل دعم أجورهم 
جانب  إلــى  المهني،  وتأهيلهم 
ــات الــصــحــيــة  ــســ ــؤســ ــمــ دعــــــم الــ

الوطنية  الــكــوادر  تــوظــف  الــتــي 
من  الحكومة  تبذله  ما  يعكس 
ــهـــوٍد مــســتــمــرة فـــي مــواصــلــة  جـ
القطاع  منظومة  كفاءة  تعزيز 
البحرين،  مملكة  فــي  الصحي 
وحـــرصـــهـــا عــلــى تــأهــيــل ودعـــم 
مختلف  فــي  الوطنية  الــكــوادر 

القطاعات.
وأشـــارت إلــى الــتــزام تمكين 
بتقديم الدعم لتطوير القطاع 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــي 
لكونه أحد القطاعات الرئيسية 
التي تسهم بشكل كبير في رفد 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة، 
ــا يـــوفـــره مـــن فــــرص عمل  ولـــمـ
ــلـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة،  نـــوعـــيـــة لـ
األولــويــات  مــع  بالتوافق  وذلــك 

الــوطــنــيــة وبـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
وخطة التعافي االقتصادي.

الجدير بالذكر أن »تمكين« 

ــم تــوظــيــف  ــ ســـيـــواصـــل فــــي دعــ
ــاء الـــجـــدد فـــي الــقــطــاع  ــبــ األطــ
ــالل تـــقـــديـــم  ــ ــ الـــــخـــــاص مـــــن خـ
الدعم ألجورهم مدة 3 سنوات 
مـــن خـــالل الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
للتوظيف على أال تقل أجورهم 
إلى  أدنــى،  دينار كحد   800 عن 
جانب دعم زيادة أجور األطباء 
ــي الــمــســتــشــفــيــات  الــعــامــلــيــن فـ
أجرهم  يقل  والــذيــن  الــخــاصــة 
عن 800 دينار لمدة سنة واحدة 
ــامــــج الـــتـــطـــور  ــرنــ ــن خــــــالل بــ ــ مـ

الوظيفي.
إلــى ذلــك، سيعمل   إضافة 
»تمكين« بالتعاون مع عدد من 
البنوك المحلية لدعم األطباء 
البحرينيين الذين يرغبون في 

مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــم الــعــلــمــيــة 
ضـــمـــن الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة 
عن  اإلعــالن  وسيتم  المطلوبة 
التمويلي  الــبــرنــامــج  تــفــاصــيــل 

مع البنوك قريًبا. 
كما سيشمل الدعم تقديم 
للمستشفيات  إضافية  حــوافــز 
ــبـــلـــغ نــســبــة  ــة الــــتــــي تـ ــاصــ ــخــ الــ
ــان  ــ ــنـ ــ األطــــــبــــــاء وأطــــــبــــــاء األسـ
لديها  العاملين  البحرينيين 
عــلــى  ــفــــاظ  والــــحــ فـــأكـــثـــر   %25
نسبة البحرينيين بين األطباء 
ضمن فريق عملها انطالًقا من 
ــنـــدوق الــعــمــل  ــداف صـ ــ ــد أهــ أحــ
)تـــمـــكـــيـــن( فــــي تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
أمثل  كخيار  الوطنية  الــكــوادر 

للتوظيف.

»تمكي�ن« يوؤك�د �لتز�مه بدع�م �لكو�در �لوطنية ف�ي �لقطاع �ل�ضحي

} مها مفيز.
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اســتــقــبــل عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح، 
أمــس  بمكتبه  الـــشـــورى،  مــجــلــس  رئــيــس 
أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس 
ــواب، بــحــضــور جــمــال مــحــمــد فخرو  ــنـ الـ

النائب األول لرئيس مجلس الشورى.
مجلسي  رئيسا  أكــد  اللقاء،  وخــالل 
التشريعية  السلطة  أن  والنواب  الشورى 
السامية  الملكية  بالتوجيهات  تستنير 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
المعظم، وتستلهم من الرؤى والتطلعات 
الملكية السامية، وتعمل على ترجمتها 
والــمــســؤولــيــات  الــمــهــام  أداء  مـــن خــــالل 
الوطنية التي تؤديها السلطة التشريعية، 
المعظم،  الملك  جــاللــة  توجيهات  وإن 
بالنجاحات،  التشريعية  المسيرة  ترفد 
والتشاور  للتعاون  رحبة  مسارات  وتفتح 

مع السلطة التنفيذية.
الــشــورى  مجلسي  رئيسا  أعـــرب  كما 
والنواب عن االعتزاز والفخر بالمستويات 
ــاالت الــتــعــاون  ــجـ الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا مـ
والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــثـــمـــر بـــيـــن الــســلــطــتــيــن 

ــة، مــشــيــديــن  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الـــــوزراء، وحــرص  الــعــهــد رئــيــس مجلس 
التشريعية  الــجــهــود  تكامل  على  ســمــوه 
والــتــنــفــيــذيــة مــن أجـــل اســتــدامــة نهضة 

وازدهار مملكة البحرين.
وأثــــنــــى رئـــيـــســـا مــجــلــســي الــــشــــورى 
التي  المخلصة  الجهود  على  والــنــواب 
يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، 
مـــن أجــــل تــحــديــث الــقــوانــيــن الــنــافــذة، 
الوطنية  التشريعات  منظومة  وتطوير 

الـــداعـــمـــة لــإســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 

تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
اللقاء بحث ومناقشة  وجرى خالل 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــتــــجــــدات واالســ آخـــــــر الــــمــــســ
القائمة الستضافة اجتماعات الجمعية 
الـــدولـــي  الــبــرلــمــانــي  لـــالتـــحـــاد  الـــــ 146 
سيقام  الذي  المصاحبة،  واالجتماعات 
في مملكة البحرين خالل الفترة من 11 
إلى 15 مارس المقبل، بمشاركة وحضور 
إلى  الــعــالــم،  بــرلــمــانــات  رؤســـاء وممثلي 
البرلمانية  االتــحــادات  مــن  عــدد  جــانــب 

والمنظمات الدولية.
وأعـــــــرب رئـــيـــســـا مــجــلــســي الـــشـــورى 
والنواب عن الفخر واالعتزاز باإلمكانيات 
العالية، والقدرات الكبيرة التي تمتلكها 
تجمع  أكبر  الحتضان  البحرين  مملكة 
برلماني في العالم، مؤكدين تسخير كل 
عزيمة  بكل  العمل  ومضاعفة  الجهود، 
وتميز  أجــل ضمان نجاح  وإخــالص من 

انعقاد االجتماعات.

رئي�ض��ا �ل�ض��ورى و�لن��و�ب: ت�ض��خير كل �لجه��ود م��ن �أج��ل �ضم��ان

نج��اح وتمي��ز �نعق��اد �جتماع��ات �التح��اد �لبرلمان��ي �لدول��ي

} جانب من اجتماع رئي�شي ال�شورى والنواب.

 أكــــــــــدت الـــــســـــيـــــدة ســحــر 
وزارة  وكـــيـــل  الــمــنــاعــي،  ــد  ــ راشـ
حرص  االجتماعية،  التنمية 
الــــــــوزارة عــلــى إدمــــــاج األبـــنـــاء 
في  العزيمة  ذوي  من  الطلبة 
الخدمات  تقدم  التي  المراكز 
ــة واألكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــأهــ ــتــ الــ
نــحــو يساهم  عــلــى  والــمــهــنــيــة 
ــي إشــــراكــــهــــم بـــالـــنـــشـــاطـــات  ــ فـ
من  وتمكينهم  الــمــجــتــمــعــيــة، 
التي  واألدوار  بالمهام  القيام 
يــقــوم بــهــا أقــرانــهــم مــن أفـــراد 
الــمــجــتــمــع، وبــمــا يــحــقــق لهم 
المسيرة  في  الفعلي  االدمـــاج 
االجــتــمــاعــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الـــمـــراكـــز الـــرعـــائـــيـــة الــتــابــعــة 
للوزارة تقدم خدمات متنوعة 
لجميع الفئات التي يرتادونها، 
الـــمـــوظـــفـــيـــن  وأن  الســــيــــمــــا 
من  جهدهم  قــصــارى  يبذلون 
أجــــل تــقــديــم مــخــتــلــف أوجـــه 

الخدمات التأهيلية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل حــفــل 
اســـتـــقـــبـــال مــــركــــز الـــمـــتـــروك 
األطفال  ــادي،  اإلرشــ للتأهيل 
بــالــمــركــز، حيث  الــمــســجــلــيــن 
يــــــقــــــدم خـــــــدمـــــــات الـــــرعـــــايـــــة 
ــيــــل  ــأهــ ــتــ ــر الــ ــ ــبـ ــ الـــــنـــــهـــــاريـــــة عـ
النفسي  والتقييم  األكاديمي، 
ــيــــل  ــأهــ ــتــ ــي، والــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالجــ
الطبيعي،  والعالج  االرشـــادي، 
ــة  ــلــ ــرحــ ــمــ ــال مـــــــن الــ ــ ــفــ ــ ــأطــ ــ لــ
 18 ولغاية  سنوات   3 العمرية 
في  افتتاحه  منذ  وذلــك  سنة، 

العام 2008.
ــــت بـــــاالطـــــالع عــلــى  ــامـ ــ وقـ
المقدمة  والبرامج  الخدمات 
الــعــزيــمــة،  لــأطــفــال مــن ذوي 
ــق  ــرافــ ــب تـــفـــقـــد مــ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
سير  على  لالطمئنان  المركز 
الصدد  هذا  في  العمل، الفتة 
إلى أن مركز المتروك للتأهيل 

ــز الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ أحـــــــد الـ
يحتضن  الـــذي  المتخصصة 
الــعــزيــمــة،  فــئــة ذوي  األطـــفـــال 

ويـــقـــدم بـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة ذات 
مــســتــوى مــتــقــدم عــلــى أيـــدي 
متخصصة،  بــحــريــنــيــة  ــوادر  ــ كـ

مشيدة بجهود القائمين على 
ــز وبـــالـــمـــســـتـــوى الـــعـــام  ــركـ ــمـ الـ

والبرامج المنوعة.

م����رك����ز �ل����م����ت����روك ل���ل���ت���اأه���ي���ل �الإر�������ض������ادي
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هــذه  فــي  نستقبل  إذ 
ــرى االســتــفــتــاء  ــام ذكــ ــ األيـ
الكبير على ميثاق العمل 
الـــوطـــنـــي الـــــــذي انــطــلــق 
ــات  ــهـ ــيـ ــوجـ ــى تـ ــلــ بــــــنــــــاًء عــ
ــايــــة حـــضـــرة صــاحــب  ورعــ
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حــمــد 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
عـــاهـــل الــــبــــالد الــمــعــظــم 
حفظه اهلل ورعــاه، لينقل 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن إلـــى 
اليوم  فإننا  عصٍر جديد، 
العظيمة  اآلثـــار  نتلمس 
لـــهـــذا الــمــنــجــز الــوطــنــي 
والديمقراطي  الحضاري 
الــــــذي كـــــان تـــعـــبـــيـــًرا عــن 
واألفــق  التاريخي  العمق 

ُملهمة  قــيــادة  تــحــت  للمملكة  المستقبلي 
واســتــثــنــائــيــة آلــــت عــلــى نــفــســهــا أن تــتــقــدم 
بالبحرين على مختلف األصعدة في مسيرة 
تــنــمــويــة شــامــلــة، يــتــنــعــم بــظــاللــهــا وثــمــارهــا 
والمقيمين  البحرينيين  المواطنين  جميع 

على ثرى هذا الوطن الطاهر.
لقد كانت البحرين وبترجمٍة أمينٍة من 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  قبِل 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــاه، مــن خــالل لجنِة  الـــوزراء حفظه اهلل ورعـ
سباقًة  الوطني  العمل  ميثاق  مبادئ  تفعيِل 
إلــى الــتــقــدم فــي العمل الــديــمــقــراطــي وإلــى 
التقاليد  ضــمــن  الشعبية  الــمــشــاركــة  إقــــرار 
الــوطــنــيــة الـــراســـخـــة، وكـــــان لـــرؤيـــة حــضــرة 
صاحب الجاللة عاهل البالد المعظم حفظه 
العميق  وتــفــهــمــه  الــمــدى  بــعــيــدة  ورعــــاه  اهلل 
واإلقليمية  المحلية  التفاعالت  لمختلف 
العمل  ميثاق  تبني  فــي  كبير  أثــر  والــدولــيــة 
الــوطــنــي كــمــنــهــاج عــمــل اســتــطــاع أن يــوحــد 
البالد  كل طاقات  لتنتظم  الوطنية  الجهود 

وإمكانياته لخدمة المواطن البحريني.
بوصفه  الــيــوم  الميثاق  إلــى  لننظر  إننا 
أحد أهم الوثائق التي صدرت على مستوى 
الوطن العربي بكل ما حمله من رؤى واقعية 
ــه انــطــلــق مـــن الــشــعــب  ومـــتـــوازنـــة، ذلــــك ألنــ
ومصالحه  الشعب  غايته  وكــانــت  وتــقــالــيــده 
في فصٍل جديٍد من تاريخ البحرين المجيد 
وصفحٍة مشرقٍة أخرى من تاريخ آل خليفة 
ــرام الـــذيـــن تـــمـــازجـــت فــيــهــم الــشــجــاعــة  ــكــ الــ
والـــحـــكـــمـــة فـــاخـــتـــطـــوا لــلــبــحــريــن الــطــريــق 

ومــــضــــوا بــــه فــــي الــمــســيــرة 
منعِة  من  لُيعززوا  الــزاهــرة، 
وكفاءتها  البحرين  مملكة 
ــات  ــديــ ــحــ ــي مــــــواجــــــهــــــِة تــ ــ ــ فـ
الجديِد  والعصر  الــحــداثــِة 
التقدِم  من  مزيٍد  وتحقيق 
ــي شــتــى  ــ واالزدهـــــــــــــار لـــهـــا فـ
مكانتها  وتعزيز  المجاالت، 
وتـــحـــقـــيـــق نـــهـــضـــٍة تــنــمــويــٍة 
ــٍل أكـــثـــر  ــبـ ــقـ ــتـ ــٍة ومـــسـ ــلــ ــامــ شــ
ألبناء  بالمنجزات  إشــراًقــا 
هــذا الــوطــن على األصــعــدِة 

كافة.
مـــــن  أجـــــــــــــــيـــــــــــــــال  إن 
عايشوا  الذين  البحرينيين 
الــمــســيــرة الـــمـــزدهـــرة الــتــي 
ــاحــــب الــــجــــاللــــة عــاهــل  ــرة صــ ــا حــــضــ ــهـ ــنـ دشـ
يــدركــون  ــاه  ورعــ اهلل  حفظه  المعظم  الــبــالد 
البحرين  لدخول  مهد  الوطني  ميثاقهم  أن 
ليكون  الزاهرة،  عصورها  من  جديًدا  عصًرا 
متعددة  شــامــلــٍة  تــنــمــويــٍة  لــمــســيــرٍة  مفتتًحا 

المراحل ومكتملة األركان.
المواطنين  خــروج  اليوم  أستذكر  وإنني 
للتصويت  مسبوٍق  غير  بإقباٍل  البحرينيين 
قائد  دعـــوة  الــوطــنــي، ملبين  الــمــيــثــاق  عــلــى 
الــــمــــســــيــــرة، وكــــــم ســـتـــبـــقـــى هــــــذه الــصــفــحــة 
البحرين  مملكة  تاريخ  في  خالدًة  الناصعة 

ليتناقلها أبناؤه جياًل فجيل.
ــان تـــأطـــيـــًرا لـــتـــراٍث وطــنــٍي  فــالــمــيــثــاق كــ
يــتــســع لجميع  عــظــيــٍم وتــطــلــًعــا لــمــســتــقــبــٍل 
الكريمة  الحياة  ويمنحهم  البحرين  أبــنــاء 
والـــفـــرص الـــواعـــدة، ويــتــخــطــى فــي جــوهــره  
ــاه الــــدســــتــــوري والــــقــــانــــونــــي، وعــمــقــه  ــنـ ــعـ مـ
االجـــتـــمـــاعـــي واالقــــتــــصــــادي لــيــكــون نــاظــًمــا 
لرؤيٍة  ومؤسًسا  البحريني  المواطن  لحياة 
إلى  ــراٍر  وإصــ بعزيمٍة  تدفعه  للعالم  خــاصــٍة 
العمل من أجل رفعة الوطن ومنعته وتعزيز 
األمـــن واالســتــقــرار، ودعـــم مسيرة اإلصــالح 
مكانِة  ورفـــع  بالتعليم  والــنــهــوض  والتنمية 
الــبــحــريــن الـــدولـــيـــة، عــــــالوًة عــلــى تــشــجــيــِج 
ــاِر واإلصــــالحــــاِت اإلداريــــــِة  ــكـ ــتـ ــادِة واالبـ ــريــ الــ
الشاملِة وغيرها من المنجزات التي تتوالى 
في واقع مملكة البحرين وتتطلع وتلوح في 

غدها المشرق.

} عضو مجلس الشورى

�لميثاق �لوطني و��ضت�ضر�ف �لم�ضتقبل

بقلم:
إجالل عيسى بو بشيت }

كتبت: فاطمة علي

كـــشـــف الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي لـــــــأورام 
ــان  ــرطـ ــسـ ــاعــــد مــــؤشــــر اإلصــــــابــــــة بـ تــــصــ
في  الــرجــال  بين  والمستقيم  الــقــولــون 
 ،2022 الماضي  العام  البحرين  مملكة 
بهذا  إصابة جديدة   160 تسجيل  تم  إذ 
جعله  مــا  الــخــبــيــثــة،  األورام  مــن  الــنــوع 
ــر  ــثـ ــانــــات األكـ ــة الــــســــرطــ ــمـ ــائـ ــتـــصـــدر قـ يـ
انــتــشــارًا فــي الــمــمــلــكــة خـــالل الــســنــوات 
المرتبة  احتل  حيث  الماضية،  الــثــالث 
االولى بين الرجال والثانية بين اإلناث.

ــرح بــــذلــــك لـــــ»أخــــبــــار الــخــلــيــج«  ــ صــ
والمستقيم  القولون  جراحة  استشاري 
ــيـــر فــي  ــنـــاظـ ــمـ والــــجــــراحــــة الـــعـــامـــة والـ
مــســتــشــفــى الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي 
ــازن جــمــعــة، مــحــذرا  ــ الـــدكـــتـــور عـــصـــام مـ
بنسب  المسبوقة  غير  الطفرة  هذه  من 
اإلصابة بسرطان القولون في المجتمع 
الـــبـــحـــريـــنـــي نــــظــــرا إلـــــى تـــغـــيـــر طــبــيــعــة 
ــاط الــغــذائــيــة ولــجــوء  ــمــ ــادات واألنــ ــعــ الــ
بعض األفراد من جميع الفئات العمرية 
ــى تــنــاول الــوجــبــات الــســريــعــة واألكـــل  إلـ
المسببات  مــن  تعد  الــتــي  الصحي  غير 

الرئيسية الرتفاع نسبة اإلصابة باألورام 
السرطانية محليا وعالميا. 

األكــثــر شيوعًا  األمــــراض  إن  وقــــال: 
في  المتخصصين  األطباء  تواجه  التي 
القولون والمستقيم هو سرطان  مجال 
المرتبة  يحتل  إذ  والمستقيم  القولون 
األولــــى فــي قــائــمــة الــســرطــانــات األكــثــر 
والثانية  المملكة  فــي  للرجال  انــتــشــارًا 
لــلــنــســاء، بــعــد ســـرطـــان الـــثـــدي، إضــافــة 
ــاالت الــتــهــابــات  إلـــى ازديـــــاد فـــي عـــدد حــ
الكرونز  مــرض  مثل  المناعية  القولون 
وخصوصا  التقرحي  القولون  والتهاب 
بين الشباب، موضحا أن األرقام األخيرة 
ــال مــعــرضــون لــإصــابــة  أكــــدت أن الـــرجـ
بـــســـرطـــان الـــقـــولـــون والــمــســتــقــيــم أكــثــر 
مــن الــنــســاء وبــمــعــدل عــمــر أصــغــر بـــ10 
سنوات من عمر اإلصابة لأقارب، داعيا 
الــجــمــيــع إلــــى الـــبـــدء بــفــحــص ســرطــان 
أو   45 مبكرة من عمر  في سن  القولون 
الذين  األشــخــاص  إلــى  بالنسبة  أصــغــر 

لديهم تاريخ مرضى في العائلة.
وأشـــار الــدكــتــور عــصــام مـــازن جمعة 
ــرزت  ــ الـــحـــديـــثـــة أحـ الـــعـــالجـــات  ــــى أن  إلـ
تــقــدمــا يــدعــو إلــــى إجـــــراء الــمــزيــد من 

الــدراســات واألبــحــاث مــن أجــل القضاء 
إذ  والمستقيم،  الــقــولــون  ســرطــان  على 
بنسبة  ممكنا  أصبح  المرضى  عالج  إن 
الــورم  تشخيص  تم  ما  إذا  وخاصة   %95
في مراحله األولى، كما أن لزيادة الوعي 
هذه  تحقيق  في  كبيرا  أثــرا  المجتمعي 

التقنيات  وجــود  إلــى  إضافة  المؤشرات 
الطبية  الجراحية  والعالجات  الحديثة 

المتطورة والحديثة.
األورام  استئصال  عمليات  أن  وأكــد 
مستشفى  فـــي  الــخــبــيــثــة  الــســرطــانــيــة 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي شــهــدت تــطــورا 
كبيرا خالل السنوات الماضية، إذ واكبت 
مجالها،  فــي  العالمية  الــمــراكــز  أحـــدث 
حياة صحي  أسلوب  ممارسة  إلى  داعيا 
واتباع نظام غذائي متوازن مع الحرص 

على إجراء الفحوصات الدورية.
يذكر أن سرطان القولون والمستقيم 
هو السرطان الذي يبدأ في القولون أو 
السفلي  الــطــرف  فــي  ويــقــع  المستقيم، 
مــن الــجــهــاز الــهــضــمــي، وعــــادة مــا يبدأ 
السرطان بنمو يسمى األورام الحميدة، 
الــتــي تــقــع عــلــى الــبــطــانــة األعـــمـــق من 
القولون أو المستقيم وتصبح سرطانية 
على مدى سنوات عديدة، ووفًقا لجمعية 
الـــســـرطـــان األمـــريـــكـــيـــة، يـــعـــد ســـرطـــان 
أنــواع  أكــثــر  ثــالــث  والمستقيم  الــقــولــون 
السرطان شيوًعا في الواليات المتحدة 

بين الرجال والنساء.

ال�سجل الوطني للأورام ي�سجل 160 �إ�صابة يف 2022م

�لمملكة  �لرجال في  بين  �لقولون و�لم�ضتقيم  ب�ضرطان  �الإ�ضابة  طفرة بمعدالت 

} د. عصام جمعة.

انــتــقــل إلـــى رحــمــة اهلل تــعــالــى يـــوم أمــس 
االستراتيجي  والخبير  الكاتب  الــريــاض  فــي 
ــــن ســـعـــود  الــــســــعــــودي الــــدكــــتــــور عــــبــــداإللــــه بـ
الــســعــدون الــــذي ظــل ســنــوات يــكــتــب مــقــاالت 
وذلك  الخليج«،  »أخــبــار  جريدة  في  أسبوعية 
بعد صراع طويل مع المرض.. وأسرة تحرير 
الراحل  الكاتب  الخليج« تتقدم ألسرة  »أخبار 
وكذلك  والــمــواســاة  التعازي  مشاعر  بخالص 
لكل آل السعدون الكرام وللدكتور أسعد حمود 
الــســعــدون األكـــاديـــمـــي والــخــبــيــر االقــتــصــادي 
عز  المولى  داعية  الخليج«،  بـ»أخبار  والكاتب 
وأن  رحــمــتــه  بــواســع  الفقيد  يتغمد  أن  وجـــل 

يدخله فسيح جناته.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الـــدكـــتـــور عــبــداإللــه 
بـــن ســعــود الــســعــدون خــبــيــر اســتــراتــيــجــي في 
على  حصل  وقــد  والعراقية،  التركية  الــشــؤون 
درجة الدكتوراه من تركيا، وكان يجيد الكتابة 
والحديث باللغة التركية بطالقة، وكان عضوا 
في مجلس أمناء منتدى الفكر العربي باألردن 

وعضو جمعية الصحفيين السعوديين.

بن  ع��ب��د�الإل��ه  د.  �ل�����ض��ع��ودي  �ل��ك��ات��ب 

���ض��ع��ود �ل�������ض���ع���دون.. ف���ي ذم����ة �هلل

}  د. عبدالإله بن �شعود ال�شعدون.

ــع رئـــيـــس جــمــعــيــة األطـــبـــاء  رفــ
الــدرازي  عامر  الدكتور  البحرينية 
األمير  الملكي  السمو  إلى صاحب 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى 
لدعم سموه  والعرفان  الشكر  آيــات 
بتنفيذ  وتوجيهه  الصحي  القطاع 
المبادرات المقترحة لزيادة االسهام 
البحرينيين  األطــبــاء  توظيف  فــي 

ودعم مستواهم المهني.
ــور الـــــــــــدرازي أن  ــتــ ــدكــ وأكـــــــد الــ
مـــواقـــف صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــوزراء  الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
سموه  اهــتــمــام  عكست  وتــوجــيــهــاتــه 
غير  دعــمــه  وأن  الصحي،  بالقطاع 
الـــمـــحـــدود ومــتــابــعــتــه الــمــســتــمــرة 
اليها  وصلت  التي  المكانة  يجسد 
دول  مقدمة  فــي  البحرين  مملكة 
العالم في الرعاية الصحية وتوفير 
حــفــظ صحة  فــي  نجاحها  ظـــروف 

وسالمة الجميع.
كما أكد رئيس جمعية األطباء 
البحرينية تطلعه وأطباء البحرين 
ــا تــحــقــق مــن  ــاء عـــلـــى مــ ــنـ ــبـ إلـــــى الـ
ــازات ونـــجـــاحـــات فــــي مــســيــرة  ــ ــجـ ــ إنـ

الــعــمــل الـــوطـــنـــي لــصــالــح أبــنــائــهــا 
األوفياء وصواًل الى تحقيق المزيد 
ــاء،  مـــن الـــرفـــعـــة واالزدهـــــــــار والــــرخــ
يوفق  أن  القدير  العلي  اهلل  ســائــاًل 
الرفعة  مــن  مــزيــد  لتحقيق  ســمــوه 
البحرين في ظل  لمملكة  والتقدم 
قــــيــــادة حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد 

ملك البالد المعظم.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش 
يوم االثنين مذكرة اللجنة الوزارية 
لــلــخــدمــات الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تم 
اعدادها بتوجيه من صاحب السمو 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
ــبــــادرات  والــمــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ الــــمــ
الــمــقــتــرحــة لــــزيــــادة االســــهــــام فــي 
توظيف األطباء البحرينيين ودعم 
ــرر إطـــالق  ــ مــســتــواهــم الــمــهــنــي، وقـ
مـــبـــادرات لــدعــم تــوظــيــف األطــبــاء 
الــجــدد فــي الــقــطــاع الــخــاص مــدة 
أجـــورهـــم  تــقــل  ــوات عــلــى أال  ــنـ 3 سـ
ــى، ودعـــم  ــ عـــن 800 ديـــنـــار كــحــد أدنـ
العاملين في  األطــبــاء  أجـــور  زيـــادة 
المستشفيات الخاصة والذين يقل 

أجرهم عن 800 دينار مدة سنة.
كـــمـــا قــــــرر الـــمـــجـــلـــس تــقــديــم 
حــــوافــــز إضـــافـــيـــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
األطباء  نسبة  تبلغ  التي  الخاصة 
وأطـــــبـــــاء األســـــنـــــان الــبــحــريــنــيــيــن 
وطرح  فأكثر،   %25 لديها  العاملين 
بــرنــامــج »تـــأهـــيـــل« لــتــدريــب أطــبــاء 
ــاع  ــطـ ــقـ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الـ
في  العمل  اســتــمــرار  مــع  الحكومي 

القطاع الخاص.

} د . عامر الدرازي.

رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة �الأط����ب����اء ي��ث��م��ن دع����م ول��ي 

�ل��ع��ه��د رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء ل��ل��ق��ط��اع �ل�����ض��ح��ي

ــادت مــهــا عــبــدالــحــمــيــد  ــ أشــ
مـــفـــيـــز الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــصــــنــــدوق الــــعــــمــــل »تـــمـــكـــيـــن« 
ــب الــســمــو  ــاحــ ــيـــهـــات صــ ــتـــوجـ بـ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء بتنفيذ عدد من 
الــمــبــادرات لــزيــادة اإلســهــام في 
البحرينيين  األطــبــاء  توظيف 

ودعم تطورهم المهني.
إطــــالق مجلس  أن  ــدت  ــ وأّكـ
تستهدف  مــــبــــادرات   5 ــوزراء  ــ ــ الـ
الوطنية  الــكــوادر  توظيف  دعــم 
ــاع  ــقــــطــ مــــــن األطـــــــبـــــــاء فــــــي الــ
الخاص من خالل دعم أجورهم 
جانب  إلــى  المهني،  وتأهيلهم 
ــات الــصــحــيــة  ــســ ــؤســ ــمــ دعــــــم الــ

الوطنية  الــكــوادر  تــوظــف  الــتــي 
من  الحكومة  تبذله  ما  يعكس 
ــهـــوٍد مــســتــمــرة فـــي مــواصــلــة  جـ
القطاع  منظومة  كفاءة  تعزيز 
البحرين،  مملكة  فــي  الصحي 
وحـــرصـــهـــا عــلــى تــأهــيــل ودعـــم 
مختلف  فــي  الوطنية  الــكــوادر 

القطاعات.
وأشـــارت إلــى الــتــزام تمكين 
بتقديم الدعم لتطوير القطاع 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــي 
لكونه أحد القطاعات الرئيسية 
التي تسهم بشكل كبير في رفد 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة، 
ــا يـــوفـــره مـــن فــــرص عمل  ولـــمـ
ــلـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة،  نـــوعـــيـــة لـ
األولــويــات  مــع  بالتوافق  وذلــك 

الــوطــنــيــة وبـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
وخطة التعافي االقتصادي.

الجدير بالذكر أن »تمكين« 

ــم تــوظــيــف  ــ ســـيـــواصـــل فــــي دعــ
ــاء الـــجـــدد فـــي الــقــطــاع  ــبــ األطــ
ــالل تـــقـــديـــم  ــ ــ الـــــخـــــاص مـــــن خـ
الدعم ألجورهم مدة 3 سنوات 
مـــن خـــالل الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
للتوظيف على أال تقل أجورهم 
إلى  أدنــى،  دينار كحد   800 عن 
جانب دعم زيادة أجور األطباء 
ــي الــمــســتــشــفــيــات  الــعــامــلــيــن فـ
أجرهم  يقل  والــذيــن  الــخــاصــة 
عن 800 دينار لمدة سنة واحدة 
ــامــــج الـــتـــطـــور  ــرنــ ــن خــــــالل بــ ــ مـ

الوظيفي.
إلــى ذلــك، سيعمل   إضافة 
»تمكين« بالتعاون مع عدد من 
البنوك المحلية لدعم األطباء 
البحرينيين الذين يرغبون في 

مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــم الــعــلــمــيــة 
ضـــمـــن الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة 
عن  اإلعــالن  وسيتم  المطلوبة 
التمويلي  الــبــرنــامــج  تــفــاصــيــل 

مع البنوك قريًبا. 
كما سيشمل الدعم تقديم 
للمستشفيات  إضافية  حــوافــز 
ــبـــلـــغ نــســبــة  ــة الــــتــــي تـ ــاصــ ــخــ الــ
ــان  ــ ــنـ ــ األطــــــبــــــاء وأطــــــبــــــاء األسـ
لديها  العاملين  البحرينيين 
عــلــى  ــفــــاظ  والــــحــ فـــأكـــثـــر   %25
نسبة البحرينيين بين األطباء 
ضمن فريق عملها انطالًقا من 
ــنـــدوق الــعــمــل  ــداف صـ ــ ــد أهــ أحــ
)تـــمـــكـــيـــن( فــــي تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
أمثل  كخيار  الوطنية  الــكــوادر 

للتوظيف.

»تمكي�ن« يوؤك�د �لتز�مه بدع�م �لكو�در �لوطنية ف�ي �لقطاع �ل�ضحي

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 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
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اســتــقــبــل عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح، 
أمــس  بمكتبه  الـــشـــورى،  مــجــلــس  رئــيــس 
أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس 
ــواب، بــحــضــور جــمــال مــحــمــد فخرو  ــنـ الـ

النائب األول لرئيس مجلس الشورى.
مجلسي  رئيسا  أكــد  اللقاء،  وخــالل 
التشريعية  السلطة  أن  والنواب  الشورى 
السامية  الملكية  بالتوجيهات  تستنير 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
المعظم، وتستلهم من الرؤى والتطلعات 
الملكية السامية، وتعمل على ترجمتها 
والــمــســؤولــيــات  الــمــهــام  أداء  مـــن خــــالل 
الوطنية التي تؤديها السلطة التشريعية، 
المعظم،  الملك  جــاللــة  توجيهات  وإن 
بالنجاحات،  التشريعية  المسيرة  ترفد 
والتشاور  للتعاون  رحبة  مسارات  وتفتح 

مع السلطة التنفيذية.
الــشــورى  مجلسي  رئيسا  أعـــرب  كما 
والنواب عن االعتزاز والفخر بالمستويات 
ــاالت الــتــعــاون  ــجـ الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا مـ
والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــثـــمـــر بـــيـــن الــســلــطــتــيــن 

ــة، مــشــيــديــن  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الـــــوزراء، وحــرص  الــعــهــد رئــيــس مجلس 
التشريعية  الــجــهــود  تكامل  على  ســمــوه 
والــتــنــفــيــذيــة مــن أجـــل اســتــدامــة نهضة 

وازدهار مملكة البحرين.
وأثــــنــــى رئـــيـــســـا مــجــلــســي الــــشــــورى 
التي  المخلصة  الجهود  على  والــنــواب 
يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، 
مـــن أجــــل تــحــديــث الــقــوانــيــن الــنــافــذة، 
الوطنية  التشريعات  منظومة  وتطوير 

الـــداعـــمـــة لــإســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 

تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
اللقاء بحث ومناقشة  وجرى خالل 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــتــــجــــدات واالســ آخـــــــر الــــمــــســ
القائمة الستضافة اجتماعات الجمعية 
الـــدولـــي  الــبــرلــمــانــي  لـــالتـــحـــاد  الـــــ 146 
سيقام  الذي  المصاحبة،  واالجتماعات 
في مملكة البحرين خالل الفترة من 11 
إلى 15 مارس المقبل، بمشاركة وحضور 
إلى  الــعــالــم،  بــرلــمــانــات  رؤســـاء وممثلي 
البرلمانية  االتــحــادات  مــن  عــدد  جــانــب 

والمنظمات الدولية.
وأعـــــــرب رئـــيـــســـا مــجــلــســي الـــشـــورى 
والنواب عن الفخر واالعتزاز باإلمكانيات 
العالية، والقدرات الكبيرة التي تمتلكها 
تجمع  أكبر  الحتضان  البحرين  مملكة 
برلماني في العالم، مؤكدين تسخير كل 
عزيمة  بكل  العمل  ومضاعفة  الجهود، 
وتميز  أجــل ضمان نجاح  وإخــالص من 

انعقاد االجتماعات.

رئي�ض��ا �ل�ض��ورى و�لن��و�ب: ت�ض��خير كل �لجه��ود م��ن �أج��ل �ضم��ان

نج��اح وتمي��ز �نعق��اد �جتماع��ات �التح��اد �لبرلمان��ي �لدول��ي

} جانب من اجتماع رئي�شي ال�شورى والنواب.

 أكــــــــــدت الـــــســـــيـــــدة ســحــر 
وزارة  وكـــيـــل  الــمــنــاعــي،  ــد  ــ راشـ
حرص  االجتماعية،  التنمية 
الــــــــوزارة عــلــى إدمــــــاج األبـــنـــاء 
في  العزيمة  ذوي  من  الطلبة 
الخدمات  تقدم  التي  المراكز 
ــة واألكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــأهــ ــتــ الــ
نــحــو يساهم  عــلــى  والــمــهــنــيــة 
ــي إشــــراكــــهــــم بـــالـــنـــشـــاطـــات  ــ فـ
من  وتمكينهم  الــمــجــتــمــعــيــة، 
التي  واألدوار  بالمهام  القيام 
يــقــوم بــهــا أقــرانــهــم مــن أفـــراد 
الــمــجــتــمــع، وبــمــا يــحــقــق لهم 
المسيرة  في  الفعلي  االدمـــاج 
االجــتــمــاعــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الـــمـــراكـــز الـــرعـــائـــيـــة الــتــابــعــة 
للوزارة تقدم خدمات متنوعة 
لجميع الفئات التي يرتادونها، 
الـــمـــوظـــفـــيـــن  وأن  الســــيــــمــــا 
من  جهدهم  قــصــارى  يبذلون 
أجــــل تــقــديــم مــخــتــلــف أوجـــه 

الخدمات التأهيلية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل حــفــل 
اســـتـــقـــبـــال مــــركــــز الـــمـــتـــروك 
األطفال  ــادي،  اإلرشــ للتأهيل 
بــالــمــركــز، حيث  الــمــســجــلــيــن 
يــــــقــــــدم خـــــــدمـــــــات الـــــرعـــــايـــــة 
ــيــــل  ــأهــ ــتــ ــر الــ ــ ــبـ ــ الـــــنـــــهـــــاريـــــة عـ
النفسي  والتقييم  األكاديمي، 
ــيــــل  ــأهــ ــتــ ــي، والــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالجــ
الطبيعي،  والعالج  االرشـــادي، 
ــة  ــلــ ــرحــ ــمــ ــال مـــــــن الــ ــ ــفــ ــ ــأطــ ــ لــ
 18 ولغاية  سنوات   3 العمرية 
في  افتتاحه  منذ  وذلــك  سنة، 

العام 2008.
ــــت بـــــاالطـــــالع عــلــى  ــامـ ــ وقـ
المقدمة  والبرامج  الخدمات 
الــعــزيــمــة،  لــأطــفــال مــن ذوي 
ــق  ــرافــ ــب تـــفـــقـــد مــ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
سير  على  لالطمئنان  المركز 
الصدد  هذا  في  العمل، الفتة 
إلى أن مركز المتروك للتأهيل 

ــز الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ أحـــــــد الـ
يحتضن  الـــذي  المتخصصة 
الــعــزيــمــة،  فــئــة ذوي  األطـــفـــال 

ويـــقـــدم بـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة ذات 
مــســتــوى مــتــقــدم عــلــى أيـــدي 
متخصصة،  بــحــريــنــيــة  ــوادر  ــ كـ

مشيدة بجهود القائمين على 
ــز وبـــالـــمـــســـتـــوى الـــعـــام  ــركـ ــمـ الـ

والبرامج المنوعة.

م����رك����ز �ل����م����ت����روك ل���ل���ت���اأه���ي���ل �الإر�������ض������ادي

ي�����ب�����د�أ �����ض���ت���ق���ب���ال �الأط������ف������ال �ل��م�����ض��ج��ل��ي��ن

هــذه  فــي  نستقبل  إذ 
ــرى االســتــفــتــاء  ــام ذكــ ــ األيـ
الكبير على ميثاق العمل 
الـــوطـــنـــي الـــــــذي انــطــلــق 
ــات  ــهـ ــيـ ــوجـ ــى تـ ــلــ بــــــنــــــاًء عــ
ــايــــة حـــضـــرة صــاحــب  ورعــ
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حــمــد 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
عـــاهـــل الــــبــــالد الــمــعــظــم 
حفظه اهلل ورعــاه، لينقل 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن إلـــى 
اليوم  فإننا  عصٍر جديد، 
العظيمة  اآلثـــار  نتلمس 
لـــهـــذا الــمــنــجــز الــوطــنــي 
والديمقراطي  الحضاري 
الــــــذي كـــــان تـــعـــبـــيـــًرا عــن 
واألفــق  التاريخي  العمق 

ُملهمة  قــيــادة  تــحــت  للمملكة  المستقبلي 
واســتــثــنــائــيــة آلــــت عــلــى نــفــســهــا أن تــتــقــدم 
بالبحرين على مختلف األصعدة في مسيرة 
تــنــمــويــة شــامــلــة، يــتــنــعــم بــظــاللــهــا وثــمــارهــا 
والمقيمين  البحرينيين  المواطنين  جميع 

على ثرى هذا الوطن الطاهر.
لقد كانت البحرين وبترجمٍة أمينٍة من 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  قبِل 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــاه، مــن خــالل لجنِة  الـــوزراء حفظه اهلل ورعـ
سباقًة  الوطني  العمل  ميثاق  مبادئ  تفعيِل 
إلــى الــتــقــدم فــي العمل الــديــمــقــراطــي وإلــى 
التقاليد  ضــمــن  الشعبية  الــمــشــاركــة  إقــــرار 
الــوطــنــيــة الـــراســـخـــة، وكـــــان لـــرؤيـــة حــضــرة 
صاحب الجاللة عاهل البالد المعظم حفظه 
العميق  وتــفــهــمــه  الــمــدى  بــعــيــدة  ورعــــاه  اهلل 
واإلقليمية  المحلية  التفاعالت  لمختلف 
العمل  ميثاق  تبني  فــي  كبير  أثــر  والــدولــيــة 
الــوطــنــي كــمــنــهــاج عــمــل اســتــطــاع أن يــوحــد 
البالد  كل طاقات  لتنتظم  الوطنية  الجهود 

وإمكانياته لخدمة المواطن البحريني.
بوصفه  الــيــوم  الميثاق  إلــى  لننظر  إننا 
أحد أهم الوثائق التي صدرت على مستوى 
الوطن العربي بكل ما حمله من رؤى واقعية 
ــه انــطــلــق مـــن الــشــعــب  ومـــتـــوازنـــة، ذلــــك ألنــ
ومصالحه  الشعب  غايته  وكــانــت  وتــقــالــيــده 
في فصٍل جديٍد من تاريخ البحرين المجيد 
وصفحٍة مشرقٍة أخرى من تاريخ آل خليفة 
ــرام الـــذيـــن تـــمـــازجـــت فــيــهــم الــشــجــاعــة  ــكــ الــ
والـــحـــكـــمـــة فـــاخـــتـــطـــوا لــلــبــحــريــن الــطــريــق 

ومــــضــــوا بــــه فــــي الــمــســيــرة 
منعِة  من  لُيعززوا  الــزاهــرة، 
وكفاءتها  البحرين  مملكة 
ــات  ــديــ ــحــ ــي مــــــواجــــــهــــــِة تــ ــ ــ فـ
الجديِد  والعصر  الــحــداثــِة 
التقدِم  من  مزيٍد  وتحقيق 
ــي شــتــى  ــ واالزدهـــــــــــــار لـــهـــا فـ
مكانتها  وتعزيز  المجاالت، 
وتـــحـــقـــيـــق نـــهـــضـــٍة تــنــمــويــٍة 
ــٍل أكـــثـــر  ــبـ ــقـ ــتـ ــٍة ومـــسـ ــلــ ــامــ شــ
ألبناء  بالمنجزات  إشــراًقــا 
هــذا الــوطــن على األصــعــدِة 

كافة.
مـــــن  أجـــــــــــــــيـــــــــــــــال  إن 
عايشوا  الذين  البحرينيين 
الــمــســيــرة الـــمـــزدهـــرة الــتــي 
ــاحــــب الــــجــــاللــــة عــاهــل  ــرة صــ ــا حــــضــ ــهـ ــنـ دشـ
يــدركــون  ــاه  ورعــ اهلل  حفظه  المعظم  الــبــالد 
البحرين  لدخول  مهد  الوطني  ميثاقهم  أن 
ليكون  الزاهرة،  عصورها  من  جديًدا  عصًرا 
متعددة  شــامــلــٍة  تــنــمــويــٍة  لــمــســيــرٍة  مفتتًحا 

المراحل ومكتملة األركان.
المواطنين  خــروج  اليوم  أستذكر  وإنني 
للتصويت  مسبوٍق  غير  بإقباٍل  البحرينيين 
قائد  دعـــوة  الــوطــنــي، ملبين  الــمــيــثــاق  عــلــى 
الــــمــــســــيــــرة، وكــــــم ســـتـــبـــقـــى هــــــذه الــصــفــحــة 
البحرين  مملكة  تاريخ  في  خالدًة  الناصعة 

ليتناقلها أبناؤه جياًل فجيل.
ــان تـــأطـــيـــًرا لـــتـــراٍث وطــنــٍي  فــالــمــيــثــاق كــ
يــتــســع لجميع  عــظــيــٍم وتــطــلــًعــا لــمــســتــقــبــٍل 
الكريمة  الحياة  ويمنحهم  البحرين  أبــنــاء 
والـــفـــرص الـــواعـــدة، ويــتــخــطــى فــي جــوهــره  
ــاه الــــدســــتــــوري والــــقــــانــــونــــي، وعــمــقــه  ــنـ ــعـ مـ
االجـــتـــمـــاعـــي واالقــــتــــصــــادي لــيــكــون نــاظــًمــا 
لرؤيٍة  ومؤسًسا  البحريني  المواطن  لحياة 
إلى  ــراٍر  وإصــ بعزيمٍة  تدفعه  للعالم  خــاصــٍة 
العمل من أجل رفعة الوطن ومنعته وتعزيز 
األمـــن واالســتــقــرار، ودعـــم مسيرة اإلصــالح 
مكانِة  ورفـــع  بالتعليم  والــنــهــوض  والتنمية 
الــبــحــريــن الـــدولـــيـــة، عــــــالوًة عــلــى تــشــجــيــِج 
ــاِر واإلصــــالحــــاِت اإلداريــــــِة  ــكـ ــتـ ــادِة واالبـ ــريــ الــ
الشاملِة وغيرها من المنجزات التي تتوالى 
في واقع مملكة البحرين وتتطلع وتلوح في 

غدها المشرق.

} عضو مجلس الشورى

�لميثاق �لوطني و��ضت�ضر�ف �لم�ضتقبل

بقلم:
إجالل عيسى بو بشيت }

كتبت: فاطمة علي

كـــشـــف الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي لـــــــأورام 
ــان  ــرطـ ــسـ ــاعــــد مــــؤشــــر اإلصــــــابــــــة بـ تــــصــ
في  الــرجــال  بين  والمستقيم  الــقــولــون 
 ،2022 الماضي  العام  البحرين  مملكة 
بهذا  إصابة جديدة   160 تسجيل  تم  إذ 
جعله  مــا  الــخــبــيــثــة،  األورام  مــن  الــنــوع 
ــر  ــثـ ــانــــات األكـ ــة الــــســــرطــ ــمـ ــائـ ــتـــصـــدر قـ يـ
انــتــشــارًا فــي الــمــمــلــكــة خـــالل الــســنــوات 
المرتبة  احتل  حيث  الماضية،  الــثــالث 
االولى بين الرجال والثانية بين اإلناث.

ــرح بــــذلــــك لـــــ»أخــــبــــار الــخــلــيــج«  ــ صــ
والمستقيم  القولون  جراحة  استشاري 
ــيـــر فــي  ــنـــاظـ ــمـ والــــجــــراحــــة الـــعـــامـــة والـ
مــســتــشــفــى الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي 
ــازن جــمــعــة، مــحــذرا  ــ الـــدكـــتـــور عـــصـــام مـ
بنسب  المسبوقة  غير  الطفرة  هذه  من 
اإلصابة بسرطان القولون في المجتمع 
الـــبـــحـــريـــنـــي نــــظــــرا إلـــــى تـــغـــيـــر طــبــيــعــة 
ــاط الــغــذائــيــة ولــجــوء  ــمــ ــادات واألنــ ــعــ الــ
بعض األفراد من جميع الفئات العمرية 
ــى تــنــاول الــوجــبــات الــســريــعــة واألكـــل  إلـ
المسببات  مــن  تعد  الــتــي  الصحي  غير 

الرئيسية الرتفاع نسبة اإلصابة باألورام 
السرطانية محليا وعالميا. 

األكــثــر شيوعًا  األمــــراض  إن  وقــــال: 
في  المتخصصين  األطباء  تواجه  التي 
القولون والمستقيم هو سرطان  مجال 
المرتبة  يحتل  إذ  والمستقيم  القولون 
األولــــى فــي قــائــمــة الــســرطــانــات األكــثــر 
والثانية  المملكة  فــي  للرجال  انــتــشــارًا 
لــلــنــســاء، بــعــد ســـرطـــان الـــثـــدي، إضــافــة 
ــاالت الــتــهــابــات  إلـــى ازديـــــاد فـــي عـــدد حــ
الكرونز  مــرض  مثل  المناعية  القولون 
وخصوصا  التقرحي  القولون  والتهاب 
بين الشباب، موضحا أن األرقام األخيرة 
ــال مــعــرضــون لــإصــابــة  أكــــدت أن الـــرجـ
بـــســـرطـــان الـــقـــولـــون والــمــســتــقــيــم أكــثــر 
مــن الــنــســاء وبــمــعــدل عــمــر أصــغــر بـــ10 
سنوات من عمر اإلصابة لأقارب، داعيا 
الــجــمــيــع إلــــى الـــبـــدء بــفــحــص ســرطــان 
أو   45 مبكرة من عمر  في سن  القولون 
الذين  األشــخــاص  إلــى  بالنسبة  أصــغــر 

لديهم تاريخ مرضى في العائلة.
وأشـــار الــدكــتــور عــصــام مـــازن جمعة 
ــرزت  ــ الـــحـــديـــثـــة أحـ الـــعـــالجـــات  ــــى أن  إلـ
تــقــدمــا يــدعــو إلــــى إجـــــراء الــمــزيــد من 

الــدراســات واألبــحــاث مــن أجــل القضاء 
إذ  والمستقيم،  الــقــولــون  ســرطــان  على 
بنسبة  ممكنا  أصبح  المرضى  عالج  إن 
الــورم  تشخيص  تم  ما  إذا  وخاصة   %95
في مراحله األولى، كما أن لزيادة الوعي 
هذه  تحقيق  في  كبيرا  أثــرا  المجتمعي 

التقنيات  وجــود  إلــى  إضافة  المؤشرات 
الطبية  الجراحية  والعالجات  الحديثة 

المتطورة والحديثة.
األورام  استئصال  عمليات  أن  وأكــد 
مستشفى  فـــي  الــخــبــيــثــة  الــســرطــانــيــة 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي شــهــدت تــطــورا 
كبيرا خالل السنوات الماضية، إذ واكبت 
مجالها،  فــي  العالمية  الــمــراكــز  أحـــدث 
حياة صحي  أسلوب  ممارسة  إلى  داعيا 
واتباع نظام غذائي متوازن مع الحرص 

على إجراء الفحوصات الدورية.
يذكر أن سرطان القولون والمستقيم 
هو السرطان الذي يبدأ في القولون أو 
السفلي  الــطــرف  فــي  ويــقــع  المستقيم، 
مــن الــجــهــاز الــهــضــمــي، وعــــادة مــا يبدأ 
السرطان بنمو يسمى األورام الحميدة، 
الــتــي تــقــع عــلــى الــبــطــانــة األعـــمـــق من 
القولون أو المستقيم وتصبح سرطانية 
على مدى سنوات عديدة، ووفًقا لجمعية 
الـــســـرطـــان األمـــريـــكـــيـــة، يـــعـــد ســـرطـــان 
أنــواع  أكــثــر  ثــالــث  والمستقيم  الــقــولــون 
السرطان شيوًعا في الواليات المتحدة 

بين الرجال والنساء.

ال�سجل الوطني للأورام ي�سجل 160 �إ�صابة يف 2022م

�لمملكة  �لرجال في  بين  �لقولون و�لم�ضتقيم  ب�ضرطان  �الإ�ضابة  طفرة بمعدالت 

} د. عصام جمعة.

انــتــقــل إلـــى رحــمــة اهلل تــعــالــى يـــوم أمــس 
االستراتيجي  والخبير  الكاتب  الــريــاض  فــي 
ــــن ســـعـــود  الــــســــعــــودي الــــدكــــتــــور عــــبــــداإللــــه بـ
الــســعــدون الــــذي ظــل ســنــوات يــكــتــب مــقــاالت 
وذلك  الخليج«،  »أخــبــار  جريدة  في  أسبوعية 
بعد صراع طويل مع المرض.. وأسرة تحرير 
الراحل  الكاتب  الخليج« تتقدم ألسرة  »أخبار 
وكذلك  والــمــواســاة  التعازي  مشاعر  بخالص 
لكل آل السعدون الكرام وللدكتور أسعد حمود 
الــســعــدون األكـــاديـــمـــي والــخــبــيــر االقــتــصــادي 
عز  المولى  داعية  الخليج«،  بـ»أخبار  والكاتب 
وأن  رحــمــتــه  بــواســع  الفقيد  يتغمد  أن  وجـــل 

يدخله فسيح جناته.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الـــدكـــتـــور عــبــداإللــه 
بـــن ســعــود الــســعــدون خــبــيــر اســتــراتــيــجــي في 
على  حصل  وقــد  والعراقية،  التركية  الــشــؤون 
درجة الدكتوراه من تركيا، وكان يجيد الكتابة 
والحديث باللغة التركية بطالقة، وكان عضوا 
في مجلس أمناء منتدى الفكر العربي باألردن 

وعضو جمعية الصحفيين السعوديين.

بن  ع��ب��د�الإل��ه  د.  �ل�����ض��ع��ودي  �ل��ك��ات��ب 

���ض��ع��ود �ل�������ض���ع���دون.. ف���ي ذم����ة �هلل

}  د. عبدالإله بن �شعود ال�شعدون.

ــع رئـــيـــس جــمــعــيــة األطـــبـــاء  رفــ
الــدرازي  عامر  الدكتور  البحرينية 
األمير  الملكي  السمو  إلى صاحب 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى 
لدعم سموه  والعرفان  الشكر  آيــات 
بتنفيذ  وتوجيهه  الصحي  القطاع 
المبادرات المقترحة لزيادة االسهام 
البحرينيين  األطــبــاء  توظيف  فــي 

ودعم مستواهم المهني.
ــور الـــــــــــدرازي أن  ــتــ ــدكــ وأكـــــــد الــ
مـــواقـــف صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــوزراء  الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
سموه  اهــتــمــام  عكست  وتــوجــيــهــاتــه 
غير  دعــمــه  وأن  الصحي،  بالقطاع 
الـــمـــحـــدود ومــتــابــعــتــه الــمــســتــمــرة 
اليها  وصلت  التي  المكانة  يجسد 
دول  مقدمة  فــي  البحرين  مملكة 
العالم في الرعاية الصحية وتوفير 
حــفــظ صحة  فــي  نجاحها  ظـــروف 

وسالمة الجميع.
كما أكد رئيس جمعية األطباء 
البحرينية تطلعه وأطباء البحرين 
ــا تــحــقــق مــن  ــاء عـــلـــى مــ ــنـ ــبـ إلـــــى الـ
ــازات ونـــجـــاحـــات فــــي مــســيــرة  ــ ــجـ ــ إنـ

الــعــمــل الـــوطـــنـــي لــصــالــح أبــنــائــهــا 
األوفياء وصواًل الى تحقيق المزيد 
ــاء،  مـــن الـــرفـــعـــة واالزدهـــــــــار والــــرخــ
يوفق  أن  القدير  العلي  اهلل  ســائــاًل 
الرفعة  مــن  مــزيــد  لتحقيق  ســمــوه 
البحرين في ظل  لمملكة  والتقدم 
قــــيــــادة حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد 

ملك البالد المعظم.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش 
يوم االثنين مذكرة اللجنة الوزارية 
لــلــخــدمــات الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تم 
اعدادها بتوجيه من صاحب السمو 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
ــبــــادرات  والــمــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ الــــمــ
الــمــقــتــرحــة لــــزيــــادة االســــهــــام فــي 
توظيف األطباء البحرينيين ودعم 
ــرر إطـــالق  ــ مــســتــواهــم الــمــهــنــي، وقـ
مـــبـــادرات لــدعــم تــوظــيــف األطــبــاء 
الــجــدد فــي الــقــطــاع الــخــاص مــدة 
أجـــورهـــم  تــقــل  ــوات عــلــى أال  ــنـ 3 سـ
ــى، ودعـــم  ــ عـــن 800 ديـــنـــار كــحــد أدنـ
العاملين في  األطــبــاء  أجـــور  زيـــادة 
المستشفيات الخاصة والذين يقل 

أجرهم عن 800 دينار مدة سنة.
كـــمـــا قــــــرر الـــمـــجـــلـــس تــقــديــم 
حــــوافــــز إضـــافـــيـــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
األطباء  نسبة  تبلغ  التي  الخاصة 
وأطـــــبـــــاء األســـــنـــــان الــبــحــريــنــيــيــن 
وطرح  فأكثر،   %25 لديها  العاملين 
بــرنــامــج »تـــأهـــيـــل« لــتــدريــب أطــبــاء 
ــاع  ــطـ ــقـ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الـ
في  العمل  اســتــمــرار  مــع  الحكومي 

القطاع الخاص.

} د . عامر الدرازي.

رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة �الأط����ب����اء ي��ث��م��ن دع����م ول��ي 

�ل��ع��ه��د رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء ل��ل��ق��ط��اع �ل�����ض��ح��ي

ــادت مــهــا عــبــدالــحــمــيــد  ــ أشــ
مـــفـــيـــز الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــصــــنــــدوق الــــعــــمــــل »تـــمـــكـــيـــن« 
ــب الــســمــو  ــاحــ ــيـــهـــات صــ ــتـــوجـ بـ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء بتنفيذ عدد من 
الــمــبــادرات لــزيــادة اإلســهــام في 
البحرينيين  األطــبــاء  توظيف 

ودعم تطورهم المهني.
إطــــالق مجلس  أن  ــدت  ــ وأّكـ
تستهدف  مــــبــــادرات   5 ــوزراء  ــ ــ الـ
الوطنية  الــكــوادر  توظيف  دعــم 
ــاع  ــقــــطــ مــــــن األطـــــــبـــــــاء فــــــي الــ
الخاص من خالل دعم أجورهم 
جانب  إلــى  المهني،  وتأهيلهم 
ــات الــصــحــيــة  ــســ ــؤســ ــمــ دعــــــم الــ

الوطنية  الــكــوادر  تــوظــف  الــتــي 
من  الحكومة  تبذله  ما  يعكس 
ــهـــوٍد مــســتــمــرة فـــي مــواصــلــة  جـ
القطاع  منظومة  كفاءة  تعزيز 
البحرين،  مملكة  فــي  الصحي 
وحـــرصـــهـــا عــلــى تــأهــيــل ودعـــم 
مختلف  فــي  الوطنية  الــكــوادر 

القطاعات.
وأشـــارت إلــى الــتــزام تمكين 
بتقديم الدعم لتطوير القطاع 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــي 
لكونه أحد القطاعات الرئيسية 
التي تسهم بشكل كبير في رفد 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة، 
ــا يـــوفـــره مـــن فــــرص عمل  ولـــمـ
ــلـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة،  نـــوعـــيـــة لـ
األولــويــات  مــع  بالتوافق  وذلــك 

الــوطــنــيــة وبـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
وخطة التعافي االقتصادي.

الجدير بالذكر أن »تمكين« 

ــم تــوظــيــف  ــ ســـيـــواصـــل فــــي دعــ
ــاء الـــجـــدد فـــي الــقــطــاع  ــبــ األطــ
ــالل تـــقـــديـــم  ــ ــ الـــــخـــــاص مـــــن خـ
الدعم ألجورهم مدة 3 سنوات 
مـــن خـــالل الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
للتوظيف على أال تقل أجورهم 
إلى  أدنــى،  دينار كحد   800 عن 
جانب دعم زيادة أجور األطباء 
ــي الــمــســتــشــفــيــات  الــعــامــلــيــن فـ
أجرهم  يقل  والــذيــن  الــخــاصــة 
عن 800 دينار لمدة سنة واحدة 
ــامــــج الـــتـــطـــور  ــرنــ ــن خــــــالل بــ ــ مـ

الوظيفي.
إلــى ذلــك، سيعمل   إضافة 
»تمكين« بالتعاون مع عدد من 
البنوك المحلية لدعم األطباء 
البحرينيين الذين يرغبون في 

مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــم الــعــلــمــيــة 
ضـــمـــن الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة 
عن  اإلعــالن  وسيتم  المطلوبة 
التمويلي  الــبــرنــامــج  تــفــاصــيــل 

مع البنوك قريًبا. 
كما سيشمل الدعم تقديم 
للمستشفيات  إضافية  حــوافــز 
ــبـــلـــغ نــســبــة  ــة الــــتــــي تـ ــاصــ ــخــ الــ
ــان  ــ ــنـ ــ األطــــــبــــــاء وأطــــــبــــــاء األسـ
لديها  العاملين  البحرينيين 
عــلــى  ــفــــاظ  والــــحــ فـــأكـــثـــر   %25
نسبة البحرينيين بين األطباء 
ضمن فريق عملها انطالًقا من 
ــنـــدوق الــعــمــل  ــداف صـ ــ ــد أهــ أحــ
)تـــمـــكـــيـــن( فــــي تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
أمثل  كخيار  الوطنية  الــكــوادر 

للتوظيف.

»تمكي�ن« يوؤك�د �لتز�مه بدع�م �لكو�در �لوطنية ف�ي �لقطاع �ل�ضحي

} مها مفيز.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

محميد احملميد

بالكتابة  أو  بالقول  رأيــه،  عن  التعبــير  حق  مواطن  »لكل   
أو اإلبــداع  الــرأي  التعبـير عن  بــأي طريقة أخــرى من طــرق  أو 
العلمي  البحث  حرية  فــإن  المبدأ  هــذا  وبمقـتضى  الشخصي، 
التي  الحدود  في  مكفولة  والطباعة  والصحافة  النشر  وحرية 
األول  الفصل  الوطني،  العمل  ميثاق  مــن  الــقــانــون«..  يـبـينها 

»المقومات األساسية للمجتمع«، المادة الرابعة. 
حرية الرأي والتعبير المسؤولة، والمكفولة دستوريا، حرص 
ممارستها  ودعـــم  عليها  التأكيد  على  الــوطــنــي  العمل  ميثاق 
وحمايتها وصونها وفقا للقانون.. وانطالقا من أهميتها، جاءت 
المقومات  أبرز  أحد  باعتبارها  الميثاق،  األول من  الفصل  في 

األساسية للمجتمع.
لذلك أكد ميثاق العمل الوطني أنه: »ال يمكن ألّي مجتمع 
أن يستـقر، على مدى قرون ضاربة في القدم، وينجح بجدارة في 
بناء حضارة متميزة كشأن المجتمع البحريني، دون أن يتمتع 
تضمن  التي  األساسية  القيم  مــن  بمجموعة  المجتمع  ذلــك 
تماسكه، وتدفع به إلى األمام، وتعمل على رقيه، وتدعم دولته 
والحفاظ  بها  التمسك  ينبغي  الــتــي  القيم  وهـــذه  الــمــبــاركــة.. 
عليها، بل والدفاع عنها، ألنها اختيار المجتمع ذاته بكل فئاته 
واتجاهاته، وهي غرس اآلباء واألجداد من أجل وجود مجتمع 
األســاســيــة ال  المقومات  فــإن هــذه  ثــم،  ومــن  فــاضــل وصيانـته. 
يجوز ألي من السلطات العامة أو المواطنين الخروج عليها أو 

تجاوزها، وذلك حرصا على صالح المجتمع والدولة«. 
واليوم بمناسبة الذكرى )22( إلقرار ميثاق العمل الوطني، 
الوطني، وحق  أن نركز على دور الصحافة واإلعــالم  كان لزاما 
ــرأي والــتــعــبــيــر، ونــتــوقــف عــنــدهــا ونـــتـــدارس أوضــاعــهــا  حــريــة الــ
ونحّد  بها،  االرتقاء  ونتناقش في سبل  ونبحث في مستقبلها، 

من صور وأشكال تجاوزاتها.
التي  المسؤولة  الحرية  مستوى  أحــد  على  يخفى  ال  كما 
دعم  مــن  بــه  تحظى  ومــا  الــيــوم،  الوطنية  الصحافة  تمارسها 
ورعاية واهتمام من القيادة الحكيمة، ودورها الحيوي في تنوير 
وتلمس  المنجزات،  إبــراز  وفي  قضاياه،  عن  والدفاع  المجتمع 
فإن  التحديات..  ومعالجة  المالحظات،  وعرض  االحتياجات، 
الصحفية على  الــمــؤســســات  كــل  مــســألــة ضــروريــة تجمع  ثــمــة 
واستمرار  ديمومتها،  تواجدها، لضمان  إليها وضرورة  الحاجة 
دورها ومسؤوليتها، من خالل إشراك الصحافة في صنع القرار 
الوطني، ومدها بالمعلومات، وسياسة الباب المفتوح، وأهمية 
كسلطة  فاعلة«  »منصة  إلــى  األخبار  لنقل  »منبر«  من  تحولها 

رابعة مؤثرة. 
الدعم المالي والمشاركة في التطوير والتنوع في المصادر 
ــرز فــي كــل لــقــاءات قــيــادات  الــالزمــة تــكــاد تــكــون الــمــوضــوع األبــ
الصحافة الوطنية مع المسؤولين في الدولة، من أجل ضمان 
استمرارية العمل الصحفي العريق في مملكة البحرين، وهذه 
ــــرى مـــن حــديــث »األمــنــيــات  مــســألــة يــجــب أن تــنــتــقــل هـــي األخـ
ــع مــلــمــوس« يــنــعــكــس عــلــى الــمــؤســســات  ــ والــتــمــنــيــات« إلـــى »واقـ
أدائها  تطوير  على  إيجابيا  سينعكس  بالطبع  وهو  الصحفية، 

لواجباتها ومسؤوليتها الوطنية.
فــي اإلعــالم  الــمــمــارســات  ــرى، وهــي ضبط  أخـ تظل مسألة 
واستثمار  ــا،  دورهـ ودعــم  ووســائــلــه،  منصاته  بتعدد  اإللكتروني 
األهمية،  غاية  في  تجاوزاتها،  من  والحد  وتأثيرها،  انتشارها 
المكفولة  والتعبير  الرأي  والتطور، وحرية  االنفتاح  نتاج  فهي 
والمنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني، وال بد اليوم بعد 
وتقويمها،  بتقييمها  ونــقــوم  عندها  نتوقف  أن  عاما   22 مــرور 
بهدف تطويرها ودعم دورها المؤثر في المجتمع والرأي العام.

هذا باختصار.. جزء من رأي الجسم الصحفي واإلعالمي، 
بمناسبة ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني.. وكل عام ومملكة 

البحرين بألف خير.

malmahmeed7@gmail.com

الميثاق وال�صحافة.. 

وحرية الراأي والتعبير 
تــحــتــفــل الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
فبراير  مــن  عشر  الخامس  فــي 
الـــجـــاري بـــمـــرور عــشــريــن عــامــًا 
 2003 عـــــــام  تـــأســـيـــســـهـــا  ــى  ــلــ عــ
تحقيقًا لما نص عليه الدستور 
وتــلــبــيــة لــرؤيــة حــضــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم 
في استكمال منظومة القضاء 
لتكون بمثابة شعبة أصيلة من 

السلطة القضائية.
ــدد صـــرح  ــ ــصـ ــ وفــــــي هــــــذا الـ
بوعالي  رشيد  وائــل  المستشار 
مساعد  األول  الــعــام  المحامي 
ــأن احـــتـــفـــال  ــ ــنــــائــــب الــــعــــام بــ الــ
المناسبة  بهذه  العامة  النيابة 
ــار »عـــــشـــــرون عـــامـــًا  ــعــ تـــحـــت شــ
فـــي حــمــايــة الـــحـــقـــوق وإرســـــاء 
لمسيرة  توثيقًا  يأتي  العدالة« 
ــا  ــهـ ــتـ ــالـ ــابــــة الــــعــــامــــة ورسـ ــيــ ــنــ الــ
فـــي حــمــايــة الـــحـــقـــوق الــعــامــة 
والـــخـــاصـــة والـــتـــي أنــاطــهــا بها 
الــدســتــور والــقــانــون مــن خــالل 
اختصاصها بالدعوى الجنائية، 

ــازات  ــ ــجــ ــ ــن انــ ــ ــتـــه مــ ــقـ ــقـ ومـــــــا حـ
تــطــور مكنها من  وشــهــدتــه مــن 
وأداء  اخــتــصــاصــاتــهــا  مــبــاشــرة 
وفق  وجــه،  أكمل  على  رسالتها 
ومستدامة  شاملة  عمل  خطة 
ــث فــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــتــــطــــويــــر والـ لــ
القانونية  النواحي  العديد من 
واإلداريــــــة والــتــقــنــيــة، مــن ذلــك 
إنشاء نيابات نوعية متخصصة 
ــام تــخــصــصــيــة،  ومـــكـــاتـــب وأقــــســ

واالنتقال إلى التحول الرقمي 
إدارة  نــظــم  وتـــطـــويـــر  ــكـــامـــل،  الـ
الـــدعـــوى فـــضـــاًل عـــن الــتــدريــب 
بــهــدف  لمنتسبيها  الــمــســتــمــر 
على  القضائية  الــمــهــام  إنــجــاز 
نــحــو يــتــســم بــالــدقــة والـــجـــودة 
بهدف تحقيق العدالة بمفهوم 
أوسع وأشمل كإحدى المبادرات 
ــأن تــعــزيــز  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــشـ
الوصول إلى العدالة التي تلبي 
االقتصادية  الــرؤيــة  متطلبات 
البحرين  لمملكة  المستقبلية 
في  مــشــاركــتــهــا  وكـــذلـــك   ،2030
ــي الــتــنــمــيــة  جـــهـــود الــمــمــلــكــة فـ
ــة بــمــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والــــرعــــايــــة االجـ
تــقــدمــه مــن مــســاهــمــات تتمثل 
ــاب الـــجـــريـــمـــة  ــ ــبـ ــ ــي رصــــــد أسـ ــ فـ
على  للعمل  التوصيات  وإبـــداء 
دورها  بأن  منها  إيمانًا  إزالتها، 
شأن  في  المجتمع  عن  كنائبة 
الدعوى الجنائية يوجب عليها 
قضايا  معالجة  فــي  المشاركة 
انــطــالقــًا  اإلنــســانــيــة  المجتمع 

من مسؤولياتها تجاهه.
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} المستشار وائل رشيد بوعالي.

كتب: وليد دياب
تقدمت النائب جليلة علوي 
ــن بــاقــتــراح  ــريـ ــعــــة نـــــواب آخـ وأربــ
بـــرغـــبـــة بـــشـــأن قـــيـــام الــحــكــومــة 
متكامل  مــبــنــى صــحــي  بــإنــشــاء 
يــخــدم اإلنــــاث مــن مــرضــى فقر 

الدم المنجلي »السكلر«.
المذكرة  النائب في  وأشارت 
االيضاحية لالقتراح برغبة إلى 
أنه يتمحور حول قيام الحكومة 
متكامل  مــبــنــى صــحــي  بــإنــشــاء 
يــخــدم اإلنــــاث مــن مــرضــى فقر 
أســوة  »الــســكــلــر«  المنجلي  الـــدم 

بالمبنى المخصص للذكور.
مــــبــــررات  أن  إلـــــــى  ــتــــت  ولــــفــ
فــــي أن عـــدد  تــتــمــثــل  ــراح  ــ ــتـ ــ االقـ
يبلغ  السكلر  اإلناث من مرضى 
مــقــارنــة  مــريــضــة   4393 حـــوالـــي 
بعدد الذكور 4271 مريضا، وذلك 
على  الــصــحــة  ــرة  وزيــ رد  بحسب 
سؤال برلماني عرض في الفصل 
التشريعي الخامس، مضيفة أنه 
بــذات الــســؤال أوضــحــت الــوزيــرة 
وقسم  مــســار  تخصيص  تــم  أنـــه 
خاص لإلناث في قسم الحوادث 
المخصص  والقسم  والــطــوارئ، 

للعالج »D« سعته ال تتجاوز 12 
سريرا للمريضات فوق 18 سنة، 
أما من أعمارهن أقل فيعالجون 
في القسم المخصص لألطفال، 
باإلضافة إلى تخصيص أجنحة 

لهن.
وأشــــارت إلـــى أنـــه فــي ضــوء 
ذلــك فــإن االقــتــراح برغبة جاء 
لــيــعــالــج مــشــكــلــة الـــقـــصـــور في 
تــوفــيــر الــســعــة الـــالزمـــة لــعــالج 
مـــريـــضـــات »الـــســـكـــلـــر« والــســعــة 
المتوافرة حاليا لهم ال تغطي 
الـــعـــدد الــكــبــيــر، حــيــث تــحــتــاج 

كـــل مــريــضــة مــنــهــن إلـــى ســريــر 
لتلقي العالج الالزم والمتابعة 

الحثيثة بشكل دوري.
وقــالــت إنــه مــن شــأن إنشاء 
ــى مــــتــــخــــصــــص لــــعــــالج  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مـ
المساهمة  الــســكــلــر  مــريــضــات 
فـــي تــقــلــيــل ســـاعـــات االنــتــظــار 
الحاالت  بعض  في  تمتد  التي 
وأكــثــر، وخصوصا  يــومــيــن  إلـــى 
الـــمـــخـــصـــصـــة  األجـــــنـــــحـــــة  أن 
ما  ســرعــان  السكلر  لمريضات 
تمتلئ وتضطر المريضات الى 
ــوارئ،  ــطـ االنـــتـــظـــار فـــي قــســم الـ
ومـــن ثــم اصــبــح مــن الــضــروري 
وجـــــود مــبــنــى صــحــي مــتــكــامــل 

التجهيزات للمريضات.
مبنى  انـــشـــاء  ان  ــافـــت  وأضـ
مــتــخــصــص لــــعــــالج مـــريـــضـــات 
السكلر يوفر أيضا الخصوصية 
الالزمة للمريضات حيث يؤدي 
ــوادث  وجــــودهــــن فـــي قــســم الـــحـ
والـــــــطـــــــوارئ الــــــى اخـــتـــالطـــهـــن 
ــى  ــ ــرضــ ــ ــمــ ــ بــــــغــــــيــــــرهــــــن مــــــــــن الــ
السكلر  مــرضــى  ان  وخــصــوصــا 
ــدوى بــســبــب  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــون لـ ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ مـ
ضعف المناعة لبعض الحاالت 

شديدة النوبة.

اق����ت����راح ن���ي���اب���ي ب���اإن�������س���اء م��ب��ن��ى ���س��ح��ي 

م��ت��ك��ام��ل ي��خ��دم الإن�����اث م��ر���س��ى »ال�����س��ك��ل��ر« 

} جليلة علوي.

استقبل سمو الشيخ خليفة 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة مــحــافــظ 
المحافظة الجنوبية، في مكتبه 
بمقر المحافظة الجنوبية، هاي 
كــــوان تــشــونــغ ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مملكة  ــدى  لــ الــجــنــوبــيــة  ــا  ــوريـ كـ

البحرين.
وفـــي مــســتــهــل الــلــقــاء رحــب 
ــة  ــافـــظـ ــمـــحـ ســــمــــو مــــحــــافــــظ الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــالـــســـفـــيـــر، مــبــيــنــًا 
الثنائية  الــعــالقــات  عمق  ســمــوه 
الـــمـــشـــتـــركـــة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن 
ــن وكــــــوريــــــا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكــ ــلــ ــمــ مــ
المتبادل  والــحــرص  الجنوبية، 
على دعمها وتطويرها وتنميتها 
ــمــــجــــاالت، كــمــا  فــــي مــخــتــلــف الــ
ــــالل الـــلـــقـــاء بـــحـــث عـــدد  تــــم خــ
االهتمام  ذات  الموضوعات  مــن 

المشترك.
السفير  ــرب  أعــ جــانــبــه،  مـــن 
ــقـــديـــره  ــكــــره وتـ الـــــكـــــوري عــــن شــ
لجهود واهتمام سمو المحافظ 

الصداقة  إسهامات  تعزيز  نحو 
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وكـــوريـــا 
الجنوبية، متمنيًا االستمرار في 

التعاون على كل المستويات. 

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة وال�����س��ف��ي��ر ال��ك��وري 

ي��ب��ح��ث��ان ال��م��و���س��وع��ات ال��م�����س��ت��رك��ة

جديدًا  تحديثًا  والماء  الكهرباء  هيئة  أطلقت 
لفاتورة الكهرباء والماء، حرصت الهيئة من خالله 
على ضمان وصول جميع المعلومات للمشتركين، 
فواتيرهم  تفاصيل  عــلــى  االطــــالع  مــن  لتمكينهم 
الــفــاتــورة  تــحــديــث  تــضــّمــن  فيما  ووضــــوح،  بسهولة 
إضافة ثالثة أرقام لحساب الكهرباء والماء الحالي.

وأكدت الهيئة أن المشتركين يمكنهم استخدام 
السابق إلتمام جميع  والماء  الكهرباء  رقم حساب 
مــعــامــالتــهــم خـــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، فــيــمــا يمكن 
الكهرباء  حــســاب  رقـــم  عــلــى  االطــــالع  للمشتركين 
ــاء الــجــديــد عــبــر مــوقــع الــهــيــئــة االلــكــتــرونــي  ــمـ والـ
السابق  الحساب  رقــم  وإدخـــال   www.ewa.bh

للتعّرف على رقم الحساب الجديد.
وأشارت الهيئة في ذات السياق إلى أنها صممت 
شكل الفاتورة الجديد بناًء على تدقيق شامل آلراء 
الشراكة  وتطلعاتهم حرصًا منها على  المشتركين 
في تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المشتركين 

بالصورة المطلوبة.
وتــمــّكــن الـــفـــاتـــورة الــجــديــدة الــمــشــتــركــيــن من 
االطالع على كل تفاصيل فواتيرهم بصورة شاملة، 
حيث تتضمن الفاتورة الجديدة تفاصيل الفواتير 
مقارنة  الجديدة  الفاتورة  توفر  كما  والمدفوعات، 
لتفاصيل االستهالك الشهري للمشترك على مدى 
المشترك  يمّكن  بياني  رســم  خــالل  مــن  شــهــرًا   13
للكهرباء  اســتــهــالكــه  تــفــاصــيــل  عــلــى  ــــالع  مـــن االطـ
والماء كّل على حدة، ليكون المشترك على اطالع 
تـــام بجميع تــفــاصــيــل فــواتــيــره مـــدة عـــام كــامــل ما 
في  ترشيده  وبالتالي  استهالكه  مراقبة  من  يمكنه 

استهالك الكهرباء والماء.
إضافة إلى ذلك، فإن الفاتورة الجديدة تتضمن 
ومقدار  استهالك،  شريحة  لكل  المحددة  التعرفة 

االستهالك بالكيلو واط للكهرباء والمتر المكعب 
تفاصيل  أيضًا  وتوضح  االستهالك،  وقيمة  للمياه 
ــم الـــحـــكـــومـــي لــلــحــســاب،  حـــالـــة اســـتـــحـــقـــاق الــــدعــ

وتفاصيل خدمات الدفع.
إلى  المشتركين  والماء  الكهرباء  هيئة  ودعــت 
من  الجديدة  للفاتورة  مفّصل  شــرح  على  االطــالع 
أو من خالل   ewa.bh خالل موقعها االلكتروني 
ewa.االجتماعي التواصل  وسائل  عبر  منصتها 
إلــى  مــشــتــركــيــهــا  الــهــيــئــة  تــدعــو  كــمــا   ،  bahrain
أي  وجــود  حالة  فــي  الهيئة  مــع  المباشر  التواصل 
استفسار يخص شكل الفاتورة الجديد عبر جميع 
قــنــواتــهــا الــمــتــوافــرة أو مــن خـــالل مــركــز االتــصــال 

17515555 الذي يعمل على مدار الساعة.

ه��ي��ئ��ة ال���ك���ه���رب���اء وال����م����اء ت��ط��ل��ق 

ت��ح��دي��ث��ا ج���دي���دا ل�����س��ك��ل ال��ف��ات��ورة

الكبرى الجنائية األولى محاكمة شاب  بدأت المحكمة 
 26 إليه  وجــه  أن  بعد  سيف  بواسطة  شقيقه  قتل  ثالثيني 
حضر  حيث  مصرعه،  شقيقه  أثرها  على  لقي  نافذة  طعنة 
الــمــتــهــم جــلــســة أمـــس وأنــكــر تــهــمــة الــقــتــل الــعــمــد مــع سبق 
اإلصرار والترصد، فيما اعترف بتعاطي المخدرات وحيازته 
الواقعة  يــوم  أنــه  مدعيا  الجريمة،  فــي  المستخدم  الــســالح 
المحكمة جلسة  الكحولية، حيث حددت  المشروبات  تناول 
ــان مــركــز  لــشــهــود اإلثـــبـــات. وكــ فــبــرايــر 2023 لــالســتــمــاع   20
مع  خــالف  بوقوع  يقر  المتهم  من  بالغا  تلقى  قد  الشرطة 
شقيقه وضربه بواسطة سيف، حيث توجهت قوة أمنية إلى 
مكان الواقعة وشوهد المجني عليه متوفى فقام أحد أفراد 
الشرطة بسؤال المتهم عن الواقعة وقرر له أن هناك خالفا 
ماليا بينهما وحصلت بينهما مشادة بداخل المنزل وعندما 
خرجا من المنزل قام المجني عليه بمحاولة االعتداء عليه 
بسكين فقام هو بدوره بإخراج سيف من سيارته وضربه به 
عدة ضربات.. وبإجراء التحريات تبين له أن هناك خالفات 

مالية بين المجني عليه والمتهم.
فــيــمــا شـــهـــدت والـــــدة الــمــجــنــي عــلــيــه والــمــتــهــم بــوجــود 
للمتهم  عليه  المجني  تهديد  إلــى  وصلت  بينهما  خــالفــات 
الفجر  صــالة  أدائــهــا  أثناء  الواقعة  يــوم  إنها  وقالت  بضربه، 

المشادة  أثــر  على  المنزل  فناء  مــن  يصدر  صــراخــا  سمعت 
حينها  ــان  وكـ للمنزل  الــدخــول  منهما  فطلبت  ابنيها  بــيــن 
بالدخول  قامت  ثــم  ومــن  االستحمام،  يريد  عليه  المجني 
إلكــمــال الــصــالة، وأثــنــاء ذلــك سمعت صــوت ضــرب مــجــددا، 
وكان المتهم خارج المنزل ولم تشاهده وأخبرها أنه ال يوجد 
المجني  عــن  فسألته  للمنزل  الــدخــول  منها  وطــلــب  شـــيء، 
عليه فأخبرها أنه سقط على األرض، فطلبت منه أخذه إلى 
وهي  اإلسعاف،  إلى سيارة  يحتاج  أنه  لها  فقرر  المستشفى 
الذي  المنزل  أحد جيران  أشار  فيما  الطريق..  في  حاضرة 
المشادة فشاهد  أثر صوت  أنه خرج على  إلى  الواقعة  شهد 
المتهم متوقفا أمام سيارته بجوار منزلهم، وكان يتحدث مع 
الحالة  عن  منه  واستعلم  فطلب حضوره  بالهاتف  الشرطة 
التي عليها فاصطحبه المتهم قرب سيارته فشاهد شخصا 
منه  تسيل  والــدمــاء  بليغة  إصــابــات  وبــه  وجــهــه  على  ملقى 
الملقى  الشخص  هوية  عن  فسأله  وسيف،  سكين  وبجانبه 
وكان مسببًا  عليه،  المجني  أنه شقيقه  فأبلغه  األرض  على 
إزعاج لوالدته، وهو من أرباب المخدرات فقام بقتله، وأضاف 
أنه سمع المتهم يسأل اإلسعاف عما إذا كان المجني عليه 
يتواجد به نبض فأخبروه بأنه متوفى، فقام بااللتفات إلى 
وقاموا  الشرطة  رجــال  ثم حضر  ومــن  وابتسم  الشارع  جهة 

بالقبض على المتهم.
تــقــريــر الطبيب الــشــرعــي كــشــف أنـــه بــنــاء عــلــى انــتــداب 
ــراء  وإجـ عليه  المجني  جــثــة  عــلــى  للكشف  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
الصفة التشريحية تبين وجود 26 إصابة طعنية و26 إصابة 
حيث  قاتلة،  إصــابــات  كلها  وهــي  بالجسم،  مــوجــودة  قطعية 
وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه قتل شقيقه عمدًا مع 
وأعــّد  قتله  الــعــزم على  وعقد  النية  بّيت  بــأن  اإلصـــرار  سبق 
وأخفاه في سيارته قبل وصول  الجريمة »سيف«  أداة  لذلك 
المجني عليه إلى المنزل، وما أن ظفر به حتى انهال عليه 
السيف في عنقه ووجهه  بواسطة  بضربات قطعية وطعنية 
ورأسه وصدره وبطنه وظهره وذراعيه وفخذه، كما أدى ذلك 
إلى بتر كف يده اليسرى واصبعيه الخنصر والبنصر قاصدًا 
مـــن ذلــــك إزهـــــاق روحــــه فـــأحـــدث بـــه اإلصــــابــــات والــعــالمــات 
والتي  التشريحية  الصفة  بتقرير  الــمــوصــوفــة  واألعــــراض 
أودت بحياته وذلك على النحو المبين باألوراق، وقد اقترنت 
الــزمــان والمكان  أنــه في  الجناية بجرائم أخــرى، وهــي  هــذه 
ثانيًا  البندين  فــي  االتــهــام  مــوضــوع  الجنحتين  ارتــكــب  ذاتــه 
وثالثًا، إذ إنه حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش في غير 
األحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز السالح من دون 

ترخيص من وزارة الداخلية.

مع �صبق الإ�صرار والرت�صد..

ثالثين���ي ينه���ي حي���اة �س���قيقه ب����26 طعنة �س���يف قاتلة

أعــلــنــت هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل ضــبــط 8 
ــاالت تـــوريـــد الــعــمــالــة  ــ مــؤســســات تـــمـــارس نــشــاط وكـ
الــمــنــزلــيــة بــنــظــام الــســاعــة مـــن دون تــرخــيــص من 
محافظة  فــي  تفتيشية  حــمــلــة  فــي  وذلــــك  الــهــيــئــة، 
في  ممثلة  الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق  العاصمة 
وشؤون  الجنائية،  واألدلــة  للمباحث  العامة  اإلدارة 

الجنسية والجوازات واإلقامة.
وأكدت الهيئة الحرص - بالتنسيق مع الجهات 
العمل  ســـوق  ومــراقــبــة  متابعة  عــلــى  الــعــالقــة-  ذات 
بالرصد  فــريــق مختص  مــن خـــالل  دقــيــقــة  بــصــورة 
للكشف  واسعة  بخبرة  يتمتع  والتوثيق  والمتابعة 
عــن أي نــشــاط مــخــالــف لــلــقــانــون، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون، وذلك 

حفاًظا على صحة وسالمة المجتمع.
وعاملة  عاماًل   35 ضبط  عن  الحملة  وأسفرت 
ــيـــر نــظــامــيــيــن ومـــخـــالـــفـــيـــن لــألنــظــمــة  مـــنـــزلـــيـــة غـ
والقوانين وأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون 
اإلقامة بمملكة البحرين، من بينهم عمالة مطلوبة 
العمل  تــاركــات  مــنــازل  وعــامــالت  األمــنــيــة،  للجهات 

بالمخالفة لشروط التصريح )هروب(.
المخالفات  من  عــدد  رصــد  إلــى  الهيئة  ولفتت 
لدى المؤسسات التي تم ضبطها تتمثل في استخدام 
عمالة من دون تصريح، واالحتفاظ بتصاريح عمل 
دون الحاجة، إلى جانب ممارسة نشاط وكالة توريد 
تنظيم  هيئة  من  ترخيص  دون  من  منزلية  عمالة 
سوق العمل، وقد تم إحالة المخالفين إلى الجهات 

المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
وحــثــت الــهــيــئــة، جميع الــمــؤســســات والــشــركــات 
توريد  »وكــاالت  نشاط  يمارسون  الذين  واألشخاص 
دون  بالساعات  المنزلية  العمالة  وتوفير  الــعــّمــال« 
الحصول على ترخيص بشأن ذلك من هيئة تنظيم 
سوق العمل، إلى التوقف فوًرا عن ذلك والمسارعة 
إلى تصحيح أوضاعهم وفًقا لإلجراءات المعتمدة، 

لتجنب المساءلة القانونية.
وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين التعاون 
ــــالل عـــدم  مــــع الــهــيــئــة والـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة، مــــن خـ
على  واالطــالع  المخالفة،  المؤسسات  مع  التعامل 
قائمة مكاتب التوظيف ووكاالت التوريد المعتمدة 
الموقع  على  أسبوعية  بصورة  تحديثها  يتم  والتي 
مع  التعامل  قبل     www.lmra.bh اإللكتروني 
ال  وسالمتهم،  حقوقهم  على  حــفــاًظــا  مؤسسة  أي 
ــاالت يتم  ــوكــ ســيــمــا أن ســجــالت هــــذه الــمــكــاتــب والــ
متابعتها بصورة دائمة وهو ما يمنح الجمهور درجة 

أعلى من األمان.
وأشارت الهيئة إلى أن تكاتف الجهود والتعاون 
من  الحكومية  الــجــهــات  مــع  المجتمع  ــراد  أفــ بــيــن 
شأنه أن يسهم في المحافظة على سالمة المجتمع 
أمـــنـــًيـــا واجـــتـــمـــاعـــًيـــا وصـــحـــًيـــا واقـــتـــصـــادًيـــا، داعــيــة 
أية شكاوى تتعلق بمخالفات  الجمهور لإلبالغ عن 
ســـوق الــعــمــل والــعــمــالــة غــيــر الــنــظــامــيــة مــن خــالل 
أو  الهيئة،  موقع  على  اإللكترونية  االستمارة  مــلء 

االتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

�سب���ط 35 عام���ال هارب���ا ومطلوب���ا اأمني���ا

و8 موؤ�س�س�ات ت�ورد عمال�ة م�ن دون ترخي��س

في إطار حرص مختلف إدارات وزارة 
وسالمة  أمــن  على  للحفاظ  الداخلية 
من  وانــطــالقــًا  والمقيمين  المواطنين 
دورها وواجبها القانوني في ذلك، قامت 
الجنوبية  المحافظة  شــرطــة  مــديــريــة 
للمباحث  العامة  اإلدارة  مــع  بالتعاون 

الــعــامــة  واإلدارة  الـــجـــنـــائـــيـــة  واألدلـــــــــة 
للدفاع المدني، بتنفيذ حملة تفتيشية 
والمستودعات  المخازن  على  مشتركة 
للتأكد  الجنوبية  بالمحافظة  الكائنة 
باشتراطات  أصحابها  التزام  مــدى  من 
ــواجــــب  ــة الــ ــايـ ــمـ ــل الـــحـ ــبــ الــــســــالمــــة وســ

ــا فــــي مـــســـتـــودعـــات الــتــخــزيــن،  ــرهـ ــوافـ تـ
األمنية،  المتطلبات  لكل  واستيفائها 
واألنظمة  القوانين  والتزامهم بتطبيق 
العامة،  المصلحة  تحقيق  يكفل  بما 
والــمــمــتــلــكــات  األرواح  عــلــى  والــحــفــاظ 
الحملة  هــذه  وتــأتــي  والــخــاصــة،  العامة 

الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة، لـــحـــصـــر الـــمـــســـتـــودعـــات 
غــيــر الــمــدرجــة فــي كــشــوفــات الــمــخــازن 
والتنسيق  بالتعاون  وذلــك  المرخصة، 
لرصد  الجنوبية  المنطقة  بلدية  مــع 
ــازن والـــمـــســـتـــودعـــات الــمــخــالــفــة  الـــمـــخـ

لالشتراطات واألنظمة.

حمالت اأمنية على المخازن والم�ستودعات للتاأكد من التزامها با�ستراطات الحماية وال�سالمة
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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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ــوم خــصــص لــلــحــب فــي الـــرابـــع عــشــر مــن فــبــرايــر  يـ
ليكون فرصة للتعبير عما بداخلنا من مشاعر عاطفية 
لمن نحبهم؛ الشريك، الوالدان، األبناء، ومن لهم فضل 

علينا. 
مظاهر االحتفال تكون واضحة في البالد االوروبية، 
فنستطيع ان نقول انهم اكثر احتفاال منا بهذا اليوم؛ 
رسالة  ألف  حوالي  فيرونا  مدينة  تتلقى  إيطاليا  ففي 
موجهة إلى جولييت في يوم »عيد الحب« سنويا، ألنها 
وجولييت  رومــيــو  الشهير  الثنائي  رأس  مسقط  تعتبر 

وفي فرنسا تكسو الشوارع الورود الحمراء والقلوب.
في رأيي نحن نستحق هذا اليوم، نستحق ان نحب 
حولنا،  لمن  الــحــب  نــهــدي  أن  نستطيع  حتى  انفسنا 
النفسية  بصحتنا  االهتمام  علينا  ذلــك  نحقق  ولكي 
والــجــســديــة إذ تــؤثــر الــصــحــة الــنــفــســيــة عــلــى الــحــيــاة 
االجتماعية،  عالقتنا  ذلــك  ويشمل  لإلنسان،  اليومية 
ولــكــي نــضــمــن تــمــتــعــنــا بــصــحــة نــفــســيــة ســلــيــمــة علينا 

تحقيق راحة عاطفية واجتماعية.
وهناك بعض السبل هي حجر األساس لبناء نمط 
حــيــاة صــحــي مــن شــأنــه أن يــؤثــر بــشــكــل إيــجــابــي على 
غذائي  نظام  واتــبــاع  جيد،  بشكل  النوم  منها  صحتنا؛ 
مــتــوازن، ومــمــارســة الــريــاضــة، والــتــواصــل مــع اآلخــريــن 

بشكل منتظم.
أو  الــصــعــب  بــالــشــيء  لــيــس  ان االهــتــمــام بصحتنا   
المستحيل، كل ما علينا فعله هو التخلص من العادات 
غير المرغوب فيها وغير الصحية التي تشمل التخلي 
عـــن أو الــتــقــلــيــل مـــن اســتــهــالك الــكــافــيــيــن والــكــحــول 
اإللكترونية  األجهزة  استخدام  من  والحد  والنيكوتين 

والبعد عن التوتر النفسي واإلجهاد بقدر اإلمكان. 
حتى  وبصحتك  بنفسك  تهتم  ان  منك  المطلوب 

تستطيع أن تعتني باآلخرين وتحبهم.

يوم الحب 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الصحة الخليجي يعرض حلقات »سالمتك« على طالب االبتدائي 
ورشة  الخليجي  التعاون  لدول مجلس  الصحة  أقام مجلس 
عمل خاصة بالمسلسل الشهير »سالمتك« بهدف اختبار وصول 
وفعالية الرسائل الصحية المتضمنة داخل الحلقات المعروضة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــالب بــمــدرســة عــقــبــة بـــن نــافــع للبنين 
ردود  تقييم  تــم  حيث  االبــتــدائــيــة،  للمرحلة  للبنات  والمستقبل 
الــحــلــقــات عــن طــريــق طـــرح مجموعة من  بــعــد مــشــاهــدة  فعلهم 

األسئلة المبنية بشكل علمي من مختصين في الصحة العامة.
وتأتي إقامة هذه الورشة بهدف اختبار أولى حلقات البرنامج 
باستشارة  علمي  بشكل  بناؤها  تــم  والــتــي  الــجــديــدة،  نسخته  فــي 
تحديد  وتــم  بالطفل،  تعنى  التي  المجاالت  كافة  في  مختصين 
األولويات الصحية للطفل وتطعيمها في حلقات برنامج كرتوني 
هادف يحمل سلوكيات صحية وقيم المجتمعات الخليجية التي 
يحتاج إليها الطفل، ويأتي ذلك تحقيقًا ألهداف مجلس الصحة 

الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية.
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ــة  ــيــ ــالــ ــثــ ــمــ االبــــــتــــــســــــامــــــة الــ
ــزءا أســاســيــا مـــن جــمــال  تــعــّد جــ
البعض  يشعر  لــذا  األشــخــاص، 
بـــالـــحـــرج أثـــنـــاء الــتــبــســم. ومــن 
االبتسامة  المشاكل  تلك  أشهر 
الــلــثــويــة الــتــي تــؤثــر عــلــى شكل 
جماال  أقــل  وتجعله  االبتسامة 

وجاذبية.
ــالــــي مــع  ــتــ ــي الـــــحـــــوار الــ ــ  فـ
الدكتور عصام عكاري أخصائي 
االسنان  وتجميل  اللثة  جراحة 
ــعــــرف كـــيـــفـــيـــة اســــتــــعــــادة  ــتــ ــنــ ســ
االبتسامة الجميلة وتقديم أهم 
ــول أســـبـــاب تلك  الــمــعــلــومــات حـ
المشكلة وطرق عالج االبتسامة 

اللثوية.
ما هي االبتسامة اللثوية؟ 

بمشكلة  األشــخــاص  يصاب 
ــة الـــلـــثـــويـــة عــنــدمــا  ــامــ ــســ ــتــ االبــ
أو   3 بــمــقــدار  اللثة  خــط  يظهر 
ــاء الــتــبــســم، وتــشــيــر  ــنـ 4 مــلــم أثـ
أنـــهـــا تصيب  ـــى  الـ اإلحــــصــــاءات 
حوالي 10% من البالغين الذين 
بــيــن 20 و30  أعــمــارهــم  تـــتـــراوح 
عاما ويشيع انتشاره بين اإلناث.

 مــا هــي أســبــاب االبــتــســامــة 
اللثوية؟ 

يــشــيــر اعــتــقــاد خــاطــئ بين 
مــــعــــظــــم االشـــــــخـــــــاص إلــــــــى ان 
االبــتــســامــة الــلــثــويــة تــنــتــج عن 
بــزيــادة  متعلقة  ظــاهــرة  أســبــاب 
ســمــك الــلــثــة فـــقـــط، لــــذا وجــب 
عـــدة  ــنــــاك  هــ ان  ــى  ــ إلــ ــه  ــويـ ــنـ ــتـ الـ
أســـبـــاب رئــيــســيــة لــحــلــهــا جــذريــا 

للحصول على أفضل النتائج .
ــبـــاب االبــتــســامــة  تــتــمــثــل أسـ

اللثوية فيما يلي 
- مشاكل في نمو االبتسامة 

العلوية أثناء مرحلة الطفولة.
العلوي  الفك  عظام  نمو   -

بشكل غير متناسق. 
الـــشـــفـــة  عــــضــــالت  قــــصــــر   -
الــعــلــويــة أو فـــرط نــشــاطــهــا، ما 
الى  ويــؤدي  العليا  الشفة  يرفع 
أكثر  بــمــقــدار  اللثة  ظــهــور خــط 

من الالزم.

بــروز  عامل جيني،  وجــود   -
األسنان األمامية.

ــادة  ــ - فــــرط نــمــو الــلــثــة وزيـ
يجعلها  مــمــا  أنــســجــتــهــا  ســمــك 
تــغــطــي جــــزءا كــبــيــرا مـــن حجم 

األسنان األمامية. 
رفــيــعــة مما  - وجـــــود شــفــة 

يظهر جزءا كبيرا من اللثة.
ما هي طرق عالج االبتسامة 

اللثوية؟

التشخيص المتقن ومعرفة 
الــســبــب األســـاســـي يــســهــل على 
العالج  طريقة  اختيار  الطبيب 
ــرق الــعــالج  الــمــنــاســبــة وبـــيـــن طــ

التالية: 
الــبــوتــكــس لعالج  1 - حــقــن 

االبتسامة اللثوية 
تــفــيــد حــقــن الــبــوتــكــس في 
اللثوية  االبتسامة  عالج حاالت 
الــــنــــاتــــجــــة عــــــن فــــــــرط نـــشـــاط 

عـــضـــالت الـــشـــفـــة الـــعـــلـــويـــة عــن 
طريق الحد من انقباضه.

تــســتــمــر نــتــائــج هــــذا الــنــوع 
مــن الــعــالج مــدة 3 الــى 6 اشهر 

وينبغي تكراره. 
2 - ليزر لعالج االبتسامة 

ــدث  ــ ــن أحــ ــ ــزر مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــعــ يــ
الـــطـــرق لــعــالج تــلــك الــمــشــكــلــة، 
ــة  ويــتــضــمــن ذلــــك اإلجــــــراء إزالــ
الـــزائـــدة بتوجيه  الــلــثــة  أنــســجــة 

الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة على 
اللثة، وبالتالي يظهر جزء أكبر 
الــعــلــويــة وتحسن  مـــن األســـنـــان 

شكل االبتسامة.
3 - حقن الفيلر 

اذا كان سبب المشكلة ظهور 
أو  الــضــحــك  أثــنــاء  الــلــثــة  نسيج 
الــتــبــســم بــســبــب حــجــم الــشــفــاه 
فإن حقن  الرفيعة،  أو  الصغيرة 
ــي الـــشـــفـــة الـــعـــلـــويـــة  ــ الـــفـــيـــلـــر فـ
امــتــالئــهــا لتقليل  عــلــى  يــســاعــد 

الجزء الظاهر من اللثة.
4 - تركيب قشور األسنان 

يــســاعــد لــصــق قــشــور فينير 
األســـنـــان األمـــامـــيـــة عــلــى عــالج 
مـــشـــكـــلـــة االبــــتــــســــامــــة الـــلـــثـــويـــة 
البسيطة  الــحــاالت  في  وخاصة 
التي ال يظهر فيها نسيج اللثة 

بمقدار كبير.
5 - جراحة الفك 

يــلــح األطـــبـــاء عــلــى جــراحــة 
الــزائــدة  الــعــظــام  ــة  الفكين إلزالـ
أو نحتها للحصول على مظهر 
ــة  ــ جـــمـــيـــل البـــتـــســـامـــتـــه ثــــم إزالــ
أنــســجــة الــلــثــة الــــزائــــدة ايــضــا، 
الــمــنــاســب للحاالت  الــحــل  وهـــو 
الــــمــــتــــقــــدمــــة الــــــتــــــي أصـــيـــبـــت 
بالمشكلة نتيجة عيوب في نمو 

عظام الفك.
-6 تقويم األسنان 

يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام تــقــويــم 
الفك  أسنان  لتحريك  األسنان 
العلوي لألعلى ان كانت مشكلة 
ــي نــمــو  ــ ــوب فــ ــ ــيـ ــ ــن عـ ــ ــة عــ ــجــ ــاتــ نــ
األســنــان األمــامــيــة مثل بــروزهــا 

أو هبوطها لألسفل.

المخ  قسم  مــن  طبي  فريق  تمكن 
الــبــحــريــن  مستشفى  فـــي  واألعـــصـــاب 
الــتــخــصــصــي مـــن تــشــخــيــص وتــدبــيــر 
ــالــــة نــــــــادرة لــســكــتــة دمـــاغـــيـــة لـــدى  حــ
الــجــنــســيــة 42 ســنــة،  ــي  ــكـ ــريـ أمـ شـــــاب 
ريـــاضـــي غــيــر مــــدّخــــن، وغـــيـــر مــصــاب 
ــراض ســابــقــة، شــكــا فــجــأًة من  بـــأي أمــ
الــيــســرى مع  يـــده  تنميل وضــعــف فــي 
ضعف في نصف الوجه األيسر. راجع 
الــيــوم  فــي صــبــاح  المستشفى  الــشــاب 
الــتــالــي لــُتــجــرى لــه عــلــى الــفــور أشعة 
الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي لــلــدمــاغ الــتــي 
اقفارية  دماغية  سكتة  وجــود  أظهرت 
ــرة الــمــخــّيــة  ــكــ ــي نـــصـــف الــ صـــغـــيـــرة فــ
األيــمــن. تــم تــنــويــم الــمــريــض إلجـــراء 
تضمّنت  الــتــي  المتّممة  الفحوصات 
القلب  وفحوصات  مختبرية  تحاليل 
ودوبــلــر شــرايــيــن الــرقــبــة الــتــي أعطت 
غياب  أن  إال  طبيعية،  نتائج  جميعها 
عـــوامـــل الــخــطــر الــمــعــروفــة لــإلصــابــة 
إلى  األطــبــاء  دعــا  الدماغية  بالّسكتة 
دقة  األكــثــر  الــدم  فحوصات  استكمال 
أظهرت  الــتــي  والــُخــثــاريــة(  )المناعية 
ــابـــة الـــمـــريـــض بــمــتــالزمــة أضــــداد  إصـ
 Antiphospholipid الفوسفوليبيدات 
Syndrome. تم البدء بالعالج الدوائي 
الـــمـــنـــاســـب بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــعـــالج 

الطبيعي واعادة التأهيل.
وللحديث أكثر عن هذه المتالزمة 
كان لنا لقاء مع الدكتور محمود هشام 
استشاري أمراض المخ واألعصاب في 

مستشفى البحرين التخصصي.
مــــــــــا هــــــــــي مــــــــتــــــــالزمــــــــة أضـــــــــــــداد 

الفوسفوليبيدات؟ 
هي مرض مناعي نادر تتشكل فيه 
أضداد تهاجم أنسجة الجسم بطريقة 
األجــســام  مــن مهاجمة  بـــداًل  خــاطــئــة 
الغريبة مثل الفيروسات والبكتريا، ما 
يؤدي إلى تكّون الجلطات الدموية في 
من  مختلفة  مواقع  أوردة  أو  شرايين 
الجسم مثل الساق أو الرئة أو القلب 
تـــؤدي هــذه المتالزمة  قــد  الــدمــاغ.  أو 
أو  إلى إجهاضات متكررة  اإلنــاث  لدى 
أثناء الحمل وأحيانًا ال  وفاة الجنين 
أو عالمات مرضية  أعــراض  أي  تظهر 

على المصاب بهذه المتالزمة. 
ــة بــهــذه  ــ ــابـ ــ ــي أعـــــــراض اإلصـ ــا هــ مــ

المتالزمة؟ 
أضــداد  متالزمة  أعـــراض  تتضمن 
من  أكثر  أو  واحـــدا  الفوسفوليبيدات 

األمور اآلتية: 
التاجية  القلب  أمــراض شرايين   ?
ــات الــــقــــلــــبــــيــــة(، اعــــتــــالل  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ )الـ

الصّمامات، قصور القلب. 
? السكتة الدماغية اإلقفارية التي 
قد تصيب المريض الشاب دون وجود 

المعروفة.  الوعائية  الخطورة  عوامل 
عــلــى شكل  الــدمــاغــيــة  الــســكــتــة  تظهر 
تــنــمــيــل أو ضــعــف مــفــاجــئ فـــي نصف 
ــــدى  ــيــــن وإحـ ــذراعــ ــه وإحـــــــدى الــ ــوجــ الــ
بالكالم  ثقل  الى  باإلضافة  الساقين، 
بـــالـــرؤيـــة. وقــــد تــحــدث  ــراب  ــطــ أو اضــ
الــنــوبــة اإلقــفــاريــة الــدمــاغــيــة الــعــابــرة 
TIA التي تستمر عدة دقائق عادًة ثم 

تزول تلقائيًا.
الوريدي  )الخثار  الــّســاق  جلطة   ?
الــعــمــيــق( الــتــي تظهر عــلــى شــكــل ألــم 

بالساق مع تورم واحمرار.
ــوي الــتــي  ــرئـ ? جــلــطــة الـــشـــريـــان الـ
تظهر على شكل ضيق تنفس مفاجئ 

مع ألم صدري وسعال دموي. 
? اإلجـــهـــاض الــمــتــكــرر بــاإلضــافــة 
إلى االرتعاج الحملي )تسّمم الحمل( 
والوالدة المبكرة وفشل نمو الجنين أو 

وفاة الجنين أثناء الحمل.
الجلطات  الكلوي بسبب  الفشل   ?
ــيــــة الـــتـــي تـــغـــذي الــكــلــيــتــيــن  فـــي األوعــ

بالدم. 
هل توجد عوامل خطورة لإلصابة 

بمتالزمة أضداد الفوسفوليبيدات؟ 
مــن الــشــائــع إصــابــة الــنــســاء أكثر 
بمرض  اإلصابة  أن  كما  الرجال،  من 
تــزيــد مــن احتمال  آخــر  ذاتـــي  مناعي 
تــوجــد  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن  اإلصـــــابـــــة. 
المتالزمة  بهذه  المرتبطة  األضـــداد 
أي  تــظــهــر  أن  دون  ــدم  ــ الـ فـــي  جــائــلــًة 
بالرغم من  لكن  أو عالمات،  أعــراض 
ــا يــزيــد مـــن خطر  ــودهـ ذلــــك فــــإن وجـ
ــة بـــالـــتـــجـــّلـــطـــات الـــدمـــويـــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ
وخــصــوصــًا فــي بــعــض الــحــاالت مثل 
ــة )بــعــد  ــركـ ــحـ ــل، قـــلـــة الـ ــمـ ــحـ فـــتـــرة الـ
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مـــثـــاًل(، تــنــاول 
حبوب منع الحمل، التدخين، ارتفاع 

مستويات الكوليسترول والدهون. 
كيف يكون التشخيص؟

الــدم   فــي حــالــة اإلصــابــة بتخثر 
فـــي أحـــد أعـــضـــاء الــجــســم الــمــذكــورة 
آنفًا دون سبب معروف )أي دون وجود 

المعروفة  الــوعــائــيــة  الــخــطــر  عــوامــل 
السكري،  الــداء  الضغط،  ارتفاع  مثل 
ــتــــرول الــــــــــدم، عــــدم  ــيــــســ ارتــــــفــــــاع كــــولــ
انــتــظــام ضــربــات الــقــلــب( وخــصــوصــًا 
ــاالت  ــي حــ ــبــــاب، أو فــ الــــشــ لـــــدى فـــئـــة 
رة،  المفسَّ غير  المتكررة  اإلجهاضات 
ســيــقــوم الــطــبــيــب بــطــلــب فــحــوصــات 
ــرة األجـــســـام  ــايـ ــعـ ــة تــتــضــمــن مـ ــويــ دمــ
أضداد  بمتالزمة  المرتبطة  المضادة 

الفوسفوليبيدات 
إذن ما هو العالج؟ 

حــقــيــقــًة ال يـــوجـــد عــــالج نــهــائــي 
لبعض  يمكن  لكن  المتالزمة،  لهذه 
ــة أن تــقــلــل مـــن خــطــر تــكــرار  ــ ــ األدويـ
أو اإلجهاضات  الــدم  حــدوث جلطات 
المتكّررة. العالج األساسي هو األدوية 
المضادة لتخثر الدم )مسّيالت الدم( 
مــثــل الــهــيــبــاريــن الــــذي يــعــطــى على 
الجلد،  تحت  أو  وريــدّيــة  شكل حقن 
يعطى عن طريق  الــذي  والوارفارين 
الفم على شكل أقراص لكنه يحتاج 
إلى مراقبة مستوى سيولة الدم دوريا 
INRً لتكون ضمن حدود معّينة. في 
بعض الحاالت تعطى بعض األدوية 
الكوليسترول.  وخافضات  المناعّية 
المتالزمة  هــذه  تشخيص  حــال  فــي 
لدى سيدة تنوي الحمل فإنه يوصى 
بالهيبارين كعالج مضاد التخثر، وال 
تأثيراته  بسبب  الــوارفــاريــن  يــوصــف 

الجانبّية على الجنين. 
أو توصيات  تدابير  أي  توجد  هل 

للمريض بعد بدء العالج؟ 
في حال البدء بتناول دواء مضاد 
للتخثر، يجب على المريض االنتباه 
والـــحـــذر مـــن أي احــتــمــاالت لــلــّرض 
النزيف،  تجّنب  وبالتالي  الــجــرح  أو 
االحتكاكّية  الــريــاضــات  تجّنب  مثل 
مع الالعبين اآلخرين، توّخي الحذر 
عند استعمال األدوات الحاّدة، تجّنب 
 K بفيتامين  الغنّية  األطعمة  بعض 
ــاريـــن  ــوارفـ ــذي يــعــاكــس فــعــالــيــة الـ ــ الـ
والملفوف  الخضراء  الورقّيات  مثل 
ـــة  والـــبـــروكـــلـــي، تــجــنــب بــعــض األدويــ
بــإشــراف  الــغــذائــيــة إال  والــمــكــّمــالت 
ماكينة  استعمال  تشجيع  الطبيب، 
من  بــداًل  الكهربائية  اللحية  حالقة 
فــرشــاة  اســتــعــمــال  تشجيع  الــشــفــرة، 
السيدات  ناعمة. يوصى لدى  أسنان 
بالمراجعة الدورّية مع طبيب النساء 

والوالدة في حال الحمل. 
كلمة أخيرة توصي بها القّراء؟

ــراض الــّســكــتــة  ــ عــنــد مــشــاهــدة أعـ
ــــدى شـــخـــص مــــا يــجــب  الـــدمـــاغـــيـــة لـ
المريض  ونقل  فــورًا  التصرف  علينا 
إلى المستشفى، فهي حالة اسعافية 
لوضع  سريعا  طبيا  تقييما  تستلزم 
التشخيص الصحيح والبدء بالعالج 
المناسب الستعادة التروية الدموية 
فــي أقـــرب وقـــت. فــي حــالــة مريضنا 
في  تأخر  أنه  نالحظ  آنفًا  المذكورة 
الـــحـــضـــور إلــــى قــســم الــــطــــوارئ بما 
ــر الـــذي فــّوت  يــقــارب 12 ســاعــة، األمـ
عليه فرصة إعطائه الدواء في الحال 
أن  دومــــًا  نــتــذكــر  أن  علينا  لــلــخــثــرة. 
األعراض الشائعة للسكتة الدماغية 
مــجــمــوعــة فـــي حــــروف عـــبـــارة يمكن 

.BE FAST :تذكرها بسهولة وهي
حيث تشير الحروف إلى الكلمات 

التالية على التوالي: 
 Balance، Eyes، Face، Arm،

Speech، Time to call
اضــطــراب  الترتيب:  على  وتعني 
ــة، تــدّلــي  ــرؤيــ الــــتــــوازن، اضــــطــــراب الــ
جانب واحد من الوجه، تدّلي إحدى 
الــذراعــيــن، اضــطــراب الــكــالم، اتصل 

حااًل باإلسعاف.

الدكتور عصام العكاري: 

عدة أسباب وراء االبتسامة اللثوية

تشخيص حالة نادرة لسكتة دماغية تنقذ حياة شاب أربعيني 

Happiness is

ــوم خــصــص لــلــحــب فــي الـــرابـــع عــشــر مــن فــبــرايــر  يـ
ليكون فرصة للتعبير عما بداخلنا من مشاعر عاطفية 
لمن نحبهم؛ الشريك، الوالدان، األبناء، ومن لهم فضل 

علينا. 
مظاهر االحتفال تكون واضحة في البالد االوروبية، 
فنستطيع ان نقول انهم اكثر احتفاال منا بهذا اليوم؛ 
رسالة  ألف  حوالي  فيرونا  مدينة  تتلقى  إيطاليا  ففي 
موجهة إلى جولييت في يوم »عيد الحب« سنويا، ألنها 
وجولييت  رومــيــو  الشهير  الثنائي  رأس  مسقط  تعتبر 

وفي فرنسا تكسو الشوارع الورود الحمراء والقلوب.
في رأيي نحن نستحق هذا اليوم، نستحق ان نحب 
حولنا،  لمن  الــحــب  نــهــدي  أن  نستطيع  حتى  انفسنا 
النفسية  بصحتنا  االهتمام  علينا  ذلــك  نحقق  ولكي 
والــجــســديــة إذ تــؤثــر الــصــحــة الــنــفــســيــة عــلــى الــحــيــاة 
االجتماعية،  عالقتنا  ذلــك  ويشمل  لإلنسان،  اليومية 
ولــكــي نــضــمــن تــمــتــعــنــا بــصــحــة نــفــســيــة ســلــيــمــة علينا 

تحقيق راحة عاطفية واجتماعية.
وهناك بعض السبل هي حجر األساس لبناء نمط 
حــيــاة صــحــي مــن شــأنــه أن يــؤثــر بــشــكــل إيــجــابــي على 
غذائي  نظام  واتــبــاع  جيد،  بشكل  النوم  منها  صحتنا؛ 
مــتــوازن، ومــمــارســة الــريــاضــة، والــتــواصــل مــع اآلخــريــن 

بشكل منتظم.
أو  الــصــعــب  بــالــشــيء  لــيــس  ان االهــتــمــام بصحتنا   
المستحيل، كل ما علينا فعله هو التخلص من العادات 
غير المرغوب فيها وغير الصحية التي تشمل التخلي 
عـــن أو الــتــقــلــيــل مـــن اســتــهــالك الــكــافــيــيــن والــكــحــول 
اإللكترونية  األجهزة  استخدام  من  والحد  والنيكوتين 

والبعد عن التوتر النفسي واإلجهاد بقدر اإلمكان. 
حتى  وبصحتك  بنفسك  تهتم  ان  منك  المطلوب 

تستطيع أن تعتني باآلخرين وتحبهم.

يوم الحب 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الصحة الخليجي يعرض حلقات »سالمتك« على طالب االبتدائي 
ورشة  الخليجي  التعاون  لدول مجلس  الصحة  أقام مجلس 
عمل خاصة بالمسلسل الشهير »سالمتك« بهدف اختبار وصول 
وفعالية الرسائل الصحية المتضمنة داخل الحلقات المعروضة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــالب بــمــدرســة عــقــبــة بـــن نــافــع للبنين 
ردود  تقييم  تــم  حيث  االبــتــدائــيــة،  للمرحلة  للبنات  والمستقبل 
الــحــلــقــات عــن طــريــق طـــرح مجموعة من  بــعــد مــشــاهــدة  فعلهم 

األسئلة المبنية بشكل علمي من مختصين في الصحة العامة.
وتأتي إقامة هذه الورشة بهدف اختبار أولى حلقات البرنامج 
باستشارة  علمي  بشكل  بناؤها  تــم  والــتــي  الــجــديــدة،  نسخته  فــي 
تحديد  وتــم  بالطفل،  تعنى  التي  المجاالت  كافة  في  مختصين 
األولويات الصحية للطفل وتطعيمها في حلقات برنامج كرتوني 
هادف يحمل سلوكيات صحية وقيم المجتمعات الخليجية التي 
يحتاج إليها الطفل، ويأتي ذلك تحقيقًا ألهداف مجلس الصحة 

الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية.
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ــة  ــيــ ــالــ ــثــ ــمــ االبــــــتــــــســــــامــــــة الــ
ــزءا أســاســيــا مـــن جــمــال  تــعــّد جــ
البعض  يشعر  لــذا  األشــخــاص، 
بـــالـــحـــرج أثـــنـــاء الــتــبــســم. ومــن 
االبتسامة  المشاكل  تلك  أشهر 
الــلــثــويــة الــتــي تــؤثــر عــلــى شكل 
جماال  أقــل  وتجعله  االبتسامة 

وجاذبية.
ــالــــي مــع  ــتــ ــي الـــــحـــــوار الــ ــ  فـ
الدكتور عصام عكاري أخصائي 
االسنان  وتجميل  اللثة  جراحة 
ــعــــرف كـــيـــفـــيـــة اســــتــــعــــادة  ــتــ ــنــ ســ
االبتسامة الجميلة وتقديم أهم 
ــول أســـبـــاب تلك  الــمــعــلــومــات حـ
المشكلة وطرق عالج االبتسامة 

اللثوية.
ما هي االبتسامة اللثوية؟ 

بمشكلة  األشــخــاص  يصاب 
ــة الـــلـــثـــويـــة عــنــدمــا  ــامــ ــســ ــتــ االبــ
أو   3 بــمــقــدار  اللثة  خــط  يظهر 
ــاء الــتــبــســم، وتــشــيــر  ــنـ 4 مــلــم أثـ
أنـــهـــا تصيب  ـــى  الـ اإلحــــصــــاءات 
حوالي 10% من البالغين الذين 
بــيــن 20 و30  أعــمــارهــم  تـــتـــراوح 
عاما ويشيع انتشاره بين اإلناث.
 مــا هــي أســبــاب االبــتــســامــة 

اللثوية؟ 
يــشــيــر اعــتــقــاد خــاطــئ بين 
مــــعــــظــــم االشـــــــخـــــــاص إلــــــــى ان 
االبــتــســامــة الــلــثــويــة تــنــتــج عن 
بــزيــادة  متعلقة  ظــاهــرة  أســبــاب 
ســمــك الــلــثــة فـــقـــط، لــــذا وجــب 
عـــدة  ــنــــاك  هــ ان  ــى  ــ إلــ ــه  ــويـ ــنـ ــتـ الـ
أســـبـــاب رئــيــســيــة لــحــلــهــا جــذريــا 

للحصول على أفضل النتائج .
ــبـــاب االبــتــســامــة  تــتــمــثــل أسـ

اللثوية فيما يلي 
- مشاكل في نمو االبتسامة 

العلوية أثناء مرحلة الطفولة.
العلوي  الفك  عظام  نمو   -

بشكل غير متناسق. 
الـــشـــفـــة  عــــضــــالت  قــــصــــر   -
الــعــلــويــة أو فـــرط نــشــاطــهــا، ما 
الى  ويــؤدي  العليا  الشفة  يرفع 
أكثر  بــمــقــدار  اللثة  ظــهــور خــط 

من الالزم.

بــروز  عامل جيني،  وجــود   -
األسنان األمامية.

ــادة  ــ - فــــرط نــمــو الــلــثــة وزيـ
يجعلها  مــمــا  أنــســجــتــهــا  ســمــك 
تــغــطــي جــــزءا كــبــيــرا مـــن حجم 

األسنان األمامية. 
رفــيــعــة مما  - وجـــــود شــفــة 

يظهر جزءا كبيرا من اللثة.
ما هي طرق عالج االبتسامة 

اللثوية؟

التشخيص المتقن ومعرفة 
الــســبــب األســـاســـي يــســهــل على 
العالج  طريقة  اختيار  الطبيب 
ــرق الــعــالج  الــمــنــاســبــة وبـــيـــن طــ

التالية: 
الــبــوتــكــس لعالج  1 - حــقــن 

االبتسامة اللثوية 
تــفــيــد حــقــن الــبــوتــكــس في 
اللثوية  االبتسامة  عالج حاالت 
الــــنــــاتــــجــــة عــــــن فــــــــرط نـــشـــاط 

عـــضـــالت الـــشـــفـــة الـــعـــلـــويـــة عــن 
طريق الحد من انقباضه.

تــســتــمــر نــتــائــج هــــذا الــنــوع 
مــن الــعــالج مــدة 3 الــى 6 اشهر 

وينبغي تكراره. 
2 - ليزر لعالج االبتسامة 

ــدث  ــ ــن أحــ ــ ــزر مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــعــ يــ
الـــطـــرق لــعــالج تــلــك الــمــشــكــلــة، 
ــة  ويــتــضــمــن ذلــــك اإلجــــــراء إزالــ
الـــزائـــدة بتوجيه  الــلــثــة  أنــســجــة 

الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة على 
اللثة، وبالتالي يظهر جزء أكبر 
الــعــلــويــة وتحسن  مـــن األســـنـــان 

شكل االبتسامة.
3 - حقن الفيلر 

اذا كان سبب المشكلة ظهور 
أو  الــضــحــك  أثــنــاء  الــلــثــة  نسيج 
الــتــبــســم بــســبــب حــجــم الــشــفــاه 
فإن حقن  الرفيعة،  أو  الصغيرة 
ــي الـــشـــفـــة الـــعـــلـــويـــة  ــ الـــفـــيـــلـــر فـ
امــتــالئــهــا لتقليل  عــلــى  يــســاعــد 

الجزء الظاهر من اللثة.
4 - تركيب قشور األسنان 

يــســاعــد لــصــق قــشــور فينير 
األســـنـــان األمـــامـــيـــة عــلــى عــالج 
مـــشـــكـــلـــة االبــــتــــســــامــــة الـــلـــثـــويـــة 
البسيطة  الــحــاالت  في  وخاصة 
التي ال يظهر فيها نسيج اللثة 

بمقدار كبير.
5 - جراحة الفك 

يــلــح األطـــبـــاء عــلــى جــراحــة 
الــزائــدة  الــعــظــام  ــة  الفكين إلزالـ
أو نحتها للحصول على مظهر 
ــة  ــ جـــمـــيـــل البـــتـــســـامـــتـــه ثــــم إزالــ
أنــســجــة الــلــثــة الــــزائــــدة ايــضــا، 
الــمــنــاســب للحاالت  الــحــل  وهـــو 
الــــمــــتــــقــــدمــــة الــــــتــــــي أصـــيـــبـــت 
بالمشكلة نتيجة عيوب في نمو 

عظام الفك.
-6 تقويم األسنان 

يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام تــقــويــم 
الفك  أسنان  لتحريك  األسنان 
العلوي لألعلى ان كانت مشكلة 
ــي نــمــو  ــ ــوب فــ ــ ــيـ ــ ــن عـ ــ ــة عــ ــجــ ــاتــ نــ
األســنــان األمــامــيــة مثل بــروزهــا 

أو هبوطها لألسفل.

المخ  قسم  مــن  طبي  فريق  تمكن 
الــبــحــريــن  مستشفى  فـــي  واألعـــصـــاب 
الــتــخــصــصــي مـــن تــشــخــيــص وتــدبــيــر 
ــالــــة نــــــــادرة لــســكــتــة دمـــاغـــيـــة لـــدى  حــ
الــجــنــســيــة 42 ســنــة،  ــي  ــكـ ــريـ أمـ شـــــاب 
ريـــاضـــي غــيــر مــــدّخــــن، وغـــيـــر مــصــاب 
ــراض ســابــقــة، شــكــا فــجــأًة من  بـــأي أمــ
الــيــســرى مع  يـــده  تنميل وضــعــف فــي 
ضعف في نصف الوجه األيسر. راجع 
الــيــوم  فــي صــبــاح  المستشفى  الــشــاب 
الــتــالــي لــُتــجــرى لــه عــلــى الــفــور أشعة 
الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي لــلــدمــاغ الــتــي 
اقفارية  دماغية  سكتة  وجــود  أظهرت 
ــرة الــمــخــّيــة  ــكــ ــي نـــصـــف الــ صـــغـــيـــرة فــ
األيــمــن. تــم تــنــويــم الــمــريــض إلجـــراء 
تضمّنت  الــتــي  المتّممة  الفحوصات 
القلب  وفحوصات  مختبرية  تحاليل 
ودوبــلــر شــرايــيــن الــرقــبــة الــتــي أعطت 
غياب  أن  إال  طبيعية،  نتائج  جميعها 
عـــوامـــل الــخــطــر الــمــعــروفــة لــإلصــابــة 
إلى  األطــبــاء  دعــا  الدماغية  بالّسكتة 
دقة  األكــثــر  الــدم  فحوصات  استكمال 
أظهرت  الــتــي  والــُخــثــاريــة(  )المناعية 
ــابـــة الـــمـــريـــض بــمــتــالزمــة أضــــداد  إصـ
 Antiphospholipid الفوسفوليبيدات 
Syndrome. تم البدء بالعالج الدوائي 
الـــمـــنـــاســـب بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــعـــالج 

الطبيعي واعادة التأهيل.
وللحديث أكثر عن هذه المتالزمة 
كان لنا لقاء مع الدكتور محمود هشام 
استشاري أمراض المخ واألعصاب في 

مستشفى البحرين التخصصي.
مــــــــــا هــــــــــي مــــــــتــــــــالزمــــــــة أضـــــــــــــداد 

الفوسفوليبيدات؟ 
هي مرض مناعي نادر تتشكل فيه 
أضداد تهاجم أنسجة الجسم بطريقة 
األجــســام  مــن مهاجمة  بـــداًل  خــاطــئــة 
الغريبة مثل الفيروسات والبكتريا، ما 
يؤدي إلى تكّون الجلطات الدموية في 
من  مختلفة  مواقع  أوردة  أو  شرايين 
الجسم مثل الساق أو الرئة أو القلب 
تـــؤدي هــذه المتالزمة  قــد  الــدمــاغ.  أو 
أو  إلى إجهاضات متكررة  اإلنــاث  لدى 
أثناء الحمل وأحيانًا ال  وفاة الجنين 
أو عالمات مرضية  أعــراض  أي  تظهر 

على المصاب بهذه المتالزمة. 
ــة بــهــذه  ــ ــابـ ــ ــي أعـــــــراض اإلصـ ــا هــ مــ

المتالزمة؟ 
أضــداد  متالزمة  أعـــراض  تتضمن 
من  أكثر  أو  واحـــدا  الفوسفوليبيدات 

األمور اآلتية: 
التاجية  القلب  أمــراض شرايين   ?
ــات الــــقــــلــــبــــيــــة(، اعــــتــــالل  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ )الـ

الصّمامات، قصور القلب. 
? السكتة الدماغية اإلقفارية التي 
قد تصيب المريض الشاب دون وجود 

المعروفة.  الوعائية  الخطورة  عوامل 
عــلــى شكل  الــدمــاغــيــة  الــســكــتــة  تظهر 
تــنــمــيــل أو ضــعــف مــفــاجــئ فـــي نصف 
ــــدى  ــيــــن وإحـ ــذراعــ ــه وإحـــــــدى الــ ــوجــ الــ
بالكالم  ثقل  الى  باإلضافة  الساقين، 
بـــالـــرؤيـــة. وقــــد تــحــدث  ــراب  ــطــ أو اضــ
الــنــوبــة اإلقــفــاريــة الــدمــاغــيــة الــعــابــرة 
TIA التي تستمر عدة دقائق عادًة ثم 

تزول تلقائيًا.
الوريدي  )الخثار  الــّســاق  جلطة   ?
الــعــمــيــق( الــتــي تظهر عــلــى شــكــل ألــم 

بالساق مع تورم واحمرار.
ــوي الــتــي  ــرئـ ? جــلــطــة الـــشـــريـــان الـ
تظهر على شكل ضيق تنفس مفاجئ 

مع ألم صدري وسعال دموي. 
? اإلجـــهـــاض الــمــتــكــرر بــاإلضــافــة 
إلى االرتعاج الحملي )تسّمم الحمل( 
والوالدة المبكرة وفشل نمو الجنين أو 

وفاة الجنين أثناء الحمل.
الجلطات  الكلوي بسبب  الفشل   ?
ــيــــة الـــتـــي تـــغـــذي الــكــلــيــتــيــن  فـــي األوعــ

بالدم. 
هل توجد عوامل خطورة لإلصابة 

بمتالزمة أضداد الفوسفوليبيدات؟ 
مــن الــشــائــع إصــابــة الــنــســاء أكثر 
بمرض  اإلصابة  أن  كما  الرجال،  من 
تــزيــد مــن احتمال  آخــر  ذاتـــي  مناعي 
تــوجــد  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن  اإلصـــــابـــــة. 
المتالزمة  بهذه  المرتبطة  األضـــداد 
أي  تــظــهــر  أن  دون  ــدم  ــ الـ فـــي  جــائــلــًة 
بالرغم من  لكن  أو عالمات،  أعــراض 
ــا يــزيــد مـــن خطر  ــودهـ ذلــــك فــــإن وجـ
ــة بـــالـــتـــجـــّلـــطـــات الـــدمـــويـــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ
وخــصــوصــًا فــي بــعــض الــحــاالت مثل 
ــة )بــعــد  ــركـ ــحـ ــل، قـــلـــة الـ ــمـ ــحـ فـــتـــرة الـ
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مـــثـــاًل(، تــنــاول 
حبوب منع الحمل، التدخين، ارتفاع 

مستويات الكوليسترول والدهون. 
كيف يكون التشخيص؟

الــدم   فــي حــالــة اإلصــابــة بتخثر 
فـــي أحـــد أعـــضـــاء الــجــســم الــمــذكــورة 
آنفًا دون سبب معروف )أي دون وجود 

المعروفة  الــوعــائــيــة  الــخــطــر  عــوامــل 
السكري،  الــداء  الضغط،  ارتفاع  مثل 
ــتــــرول الــــــــــدم، عــــدم  ــيــــســ ارتــــــفــــــاع كــــولــ
انــتــظــام ضــربــات الــقــلــب( وخــصــوصــًا 
ــاالت  ــي حــ ــبــــاب، أو فــ الــــشــ لـــــدى فـــئـــة 
رة،  المفسَّ غير  المتكررة  اإلجهاضات 
ســيــقــوم الــطــبــيــب بــطــلــب فــحــوصــات 
ــرة األجـــســـام  ــايـ ــعـ ــة تــتــضــمــن مـ ــويــ دمــ
أضداد  بمتالزمة  المرتبطة  المضادة 

الفوسفوليبيدات 
إذن ما هو العالج؟ 

حــقــيــقــًة ال يـــوجـــد عــــالج نــهــائــي 
لبعض  يمكن  لكن  المتالزمة،  لهذه 
ــة أن تــقــلــل مـــن خــطــر تــكــرار  ــ ــ األدويـ
أو اإلجهاضات  الــدم  حــدوث جلطات 
المتكّررة. العالج األساسي هو األدوية 
المضادة لتخثر الدم )مسّيالت الدم( 
مــثــل الــهــيــبــاريــن الــــذي يــعــطــى على 
الجلد،  تحت  أو  وريــدّيــة  شكل حقن 
يعطى عن طريق  الــذي  والوارفارين 
الفم على شكل أقراص لكنه يحتاج 
إلى مراقبة مستوى سيولة الدم دوريا 
INRً لتكون ضمن حدود معّينة. في 
بعض الحاالت تعطى بعض األدوية 
الكوليسترول.  وخافضات  المناعّية 
المتالزمة  هــذه  تشخيص  حــال  فــي 
لدى سيدة تنوي الحمل فإنه يوصى 
بالهيبارين كعالج مضاد التخثر، وال 
تأثيراته  بسبب  الــوارفــاريــن  يــوصــف 

الجانبّية على الجنين. 
أو توصيات  تدابير  أي  توجد  هل 

للمريض بعد بدء العالج؟ 
في حال البدء بتناول دواء مضاد 
للتخثر، يجب على المريض االنتباه 
والـــحـــذر مـــن أي احــتــمــاالت لــلــّرض 
النزيف،  تجّنب  وبالتالي  الــجــرح  أو 
االحتكاكّية  الــريــاضــات  تجّنب  مثل 
مع الالعبين اآلخرين، توّخي الحذر 
عند استعمال األدوات الحاّدة، تجّنب 
 K بفيتامين  الغنّية  األطعمة  بعض 
ــاريـــن  ــوارفـ ــذي يــعــاكــس فــعــالــيــة الـ ــ الـ
والملفوف  الخضراء  الورقّيات  مثل 
ـــة  والـــبـــروكـــلـــي، تــجــنــب بــعــض األدويــ
بــإشــراف  الــغــذائــيــة إال  والــمــكــّمــالت 
ماكينة  استعمال  تشجيع  الطبيب، 
من  بــداًل  الكهربائية  اللحية  حالقة 
فــرشــاة  اســتــعــمــال  تشجيع  الــشــفــرة، 
السيدات  ناعمة. يوصى لدى  أسنان 
بالمراجعة الدورّية مع طبيب النساء 

والوالدة في حال الحمل. 
كلمة أخيرة توصي بها القّراء؟

ــراض الــّســكــتــة  ــ عــنــد مــشــاهــدة أعـ
ــــدى شـــخـــص مــــا يــجــب  الـــدمـــاغـــيـــة لـ
المريض  ونقل  فــورًا  التصرف  علينا 
إلى المستشفى، فهي حالة اسعافية 
لوضع  سريعا  طبيا  تقييما  تستلزم 
التشخيص الصحيح والبدء بالعالج 
المناسب الستعادة التروية الدموية 
فــي أقـــرب وقـــت. فــي حــالــة مريضنا 
في  تأخر  أنه  نالحظ  آنفًا  المذكورة 
الـــحـــضـــور إلــــى قــســم الــــطــــوارئ بما 
ــر الـــذي فــّوت  يــقــارب 12 ســاعــة، األمـ
عليه فرصة إعطائه الدواء في الحال 
أن  دومــــًا  نــتــذكــر  أن  علينا  لــلــخــثــرة. 
األعراض الشائعة للسكتة الدماغية 
مــجــمــوعــة فـــي حــــروف عـــبـــارة يمكن 

.BE FAST :تذكرها بسهولة وهي
حيث تشير الحروف إلى الكلمات 

التالية على التوالي: 
 Balance، Eyes، Face، Arm،

Speech، Time to call
اضــطــراب  الترتيب:  على  وتعني 
ــة، تــدّلــي  ــرؤيــ الــــتــــوازن، اضــــطــــراب الــ
جانب واحد من الوجه، تدّلي إحدى 
الــذراعــيــن، اضــطــراب الــكــالم، اتصل 

حااًل باإلسعاف.

الدكتور عصام العكاري: 

عدة أسباب وراء االبتسامة اللثوية

تشخيص حالة نادرة لسكتة دماغية تنقذ حياة شاب أربعيني 

Happiness is
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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
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ــوم خــصــص لــلــحــب فــي الـــرابـــع عــشــر مــن فــبــرايــر  يـ
ليكون فرصة للتعبير عما بداخلنا من مشاعر عاطفية 
لمن نحبهم؛ الشريك، الوالدان، األبناء، ومن لهم فضل 

علينا. 
مظاهر االحتفال تكون واضحة في البالد االوروبية، 
فنستطيع ان نقول انهم اكثر احتفاال منا بهذا اليوم؛ 
رسالة  ألف  حوالي  فيرونا  مدينة  تتلقى  إيطاليا  ففي 
موجهة إلى جولييت في يوم »عيد الحب« سنويا، ألنها 
وجولييت  رومــيــو  الشهير  الثنائي  رأس  مسقط  تعتبر 

وفي فرنسا تكسو الشوارع الورود الحمراء والقلوب.
في رأيي نحن نستحق هذا اليوم، نستحق ان نحب 
حولنا،  لمن  الــحــب  نــهــدي  أن  نستطيع  حتى  انفسنا 
النفسية  بصحتنا  االهتمام  علينا  ذلــك  نحقق  ولكي 
والــجــســديــة إذ تــؤثــر الــصــحــة الــنــفــســيــة عــلــى الــحــيــاة 
االجتماعية،  عالقتنا  ذلــك  ويشمل  لإلنسان،  اليومية 
ولــكــي نــضــمــن تــمــتــعــنــا بــصــحــة نــفــســيــة ســلــيــمــة علينا 

تحقيق راحة عاطفية واجتماعية.
وهناك بعض السبل هي حجر األساس لبناء نمط 
حــيــاة صــحــي مــن شــأنــه أن يــؤثــر بــشــكــل إيــجــابــي على 
غذائي  نظام  واتــبــاع  جيد،  بشكل  النوم  منها  صحتنا؛ 
مــتــوازن، ومــمــارســة الــريــاضــة، والــتــواصــل مــع اآلخــريــن 

بشكل منتظم.
أو  الــصــعــب  بــالــشــيء  لــيــس  ان االهــتــمــام بصحتنا   
المستحيل، كل ما علينا فعله هو التخلص من العادات 
غير المرغوب فيها وغير الصحية التي تشمل التخلي 
عـــن أو الــتــقــلــيــل مـــن اســتــهــالك الــكــافــيــيــن والــكــحــول 
اإللكترونية  األجهزة  استخدام  من  والحد  والنيكوتين 

والبعد عن التوتر النفسي واإلجهاد بقدر اإلمكان. 
حتى  وبصحتك  بنفسك  تهتم  ان  منك  المطلوب 

تستطيع أن تعتني باآلخرين وتحبهم.

يوم الحب 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الصحة الخليجي يعرض حلقات »سالمتك« على طالب االبتدائي 
ورشة  الخليجي  التعاون  لدول مجلس  الصحة  أقام مجلس 
عمل خاصة بالمسلسل الشهير »سالمتك« بهدف اختبار وصول 
وفعالية الرسائل الصحية المتضمنة داخل الحلقات المعروضة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــالب بــمــدرســة عــقــبــة بـــن نــافــع للبنين 
ردود  تقييم  تــم  حيث  االبــتــدائــيــة،  للمرحلة  للبنات  والمستقبل 
الــحــلــقــات عــن طــريــق طـــرح مجموعة من  بــعــد مــشــاهــدة  فعلهم 

األسئلة المبنية بشكل علمي من مختصين في الصحة العامة.
وتأتي إقامة هذه الورشة بهدف اختبار أولى حلقات البرنامج 
باستشارة  علمي  بشكل  بناؤها  تــم  والــتــي  الــجــديــدة،  نسخته  فــي 
تحديد  وتــم  بالطفل،  تعنى  التي  المجاالت  كافة  في  مختصين 
األولويات الصحية للطفل وتطعيمها في حلقات برنامج كرتوني 
هادف يحمل سلوكيات صحية وقيم المجتمعات الخليجية التي 
يحتاج إليها الطفل، ويأتي ذلك تحقيقًا ألهداف مجلس الصحة 

الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية.

22

ــة  ــيــ ــالــ ــثــ ــمــ االبــــــتــــــســــــامــــــة الــ
ــزءا أســاســيــا مـــن جــمــال  تــعــّد جــ
البعض  يشعر  لــذا  األشــخــاص، 
بـــالـــحـــرج أثـــنـــاء الــتــبــســم. ومــن 
االبتسامة  المشاكل  تلك  أشهر 
الــلــثــويــة الــتــي تــؤثــر عــلــى شكل 
جماال  أقــل  وتجعله  االبتسامة 

وجاذبية.
ــالــــي مــع  ــتــ ــي الـــــحـــــوار الــ ــ  فـ
الدكتور عصام عكاري أخصائي 
االسنان  وتجميل  اللثة  جراحة 
ــعــــرف كـــيـــفـــيـــة اســــتــــعــــادة  ــتــ ــنــ ســ
االبتسامة الجميلة وتقديم أهم 
ــول أســـبـــاب تلك  الــمــعــلــومــات حـ
المشكلة وطرق عالج االبتسامة 

اللثوية.
ما هي االبتسامة اللثوية؟ 

بمشكلة  األشــخــاص  يصاب 
ــة الـــلـــثـــويـــة عــنــدمــا  ــامــ ــســ ــتــ االبــ
أو   3 بــمــقــدار  اللثة  خــط  يظهر 
ــاء الــتــبــســم، وتــشــيــر  ــنـ 4 مــلــم أثـ
أنـــهـــا تصيب  ـــى  الـ اإلحــــصــــاءات 
حوالي 10% من البالغين الذين 
بــيــن 20 و30  أعــمــارهــم  تـــتـــراوح 
عاما ويشيع انتشاره بين اإلناث.

 مــا هــي أســبــاب االبــتــســامــة 
اللثوية؟ 

يــشــيــر اعــتــقــاد خــاطــئ بين 
مــــعــــظــــم االشـــــــخـــــــاص إلــــــــى ان 
االبــتــســامــة الــلــثــويــة تــنــتــج عن 
بــزيــادة  متعلقة  ظــاهــرة  أســبــاب 
ســمــك الــلــثــة فـــقـــط، لــــذا وجــب 
عـــدة  ــنــــاك  هــ ان  ــى  ــ إلــ ــه  ــويـ ــنـ ــتـ الـ
أســـبـــاب رئــيــســيــة لــحــلــهــا جــذريــا 

للحصول على أفضل النتائج .
ــبـــاب االبــتــســامــة  تــتــمــثــل أسـ

اللثوية فيما يلي 
- مشاكل في نمو االبتسامة 

العلوية أثناء مرحلة الطفولة.
العلوي  الفك  عظام  نمو   -

بشكل غير متناسق. 
الـــشـــفـــة  عــــضــــالت  قــــصــــر   -
الــعــلــويــة أو فـــرط نــشــاطــهــا، ما 
الى  ويــؤدي  العليا  الشفة  يرفع 
أكثر  بــمــقــدار  اللثة  ظــهــور خــط 

من الالزم.

بــروز  عامل جيني،  وجــود   -
األسنان األمامية.

ــادة  ــ - فــــرط نــمــو الــلــثــة وزيـ
يجعلها  مــمــا  أنــســجــتــهــا  ســمــك 
تــغــطــي جــــزءا كــبــيــرا مـــن حجم 

األسنان األمامية. 
رفــيــعــة مما  - وجـــــود شــفــة 

يظهر جزءا كبيرا من اللثة.
ما هي طرق عالج االبتسامة 

اللثوية؟

التشخيص المتقن ومعرفة 
الــســبــب األســـاســـي يــســهــل على 
العالج  طريقة  اختيار  الطبيب 
ــرق الــعــالج  الــمــنــاســبــة وبـــيـــن طــ

التالية: 
الــبــوتــكــس لعالج  1 - حــقــن 

االبتسامة اللثوية 
تــفــيــد حــقــن الــبــوتــكــس في 
اللثوية  االبتسامة  عالج حاالت 
الــــنــــاتــــجــــة عــــــن فــــــــرط نـــشـــاط 

عـــضـــالت الـــشـــفـــة الـــعـــلـــويـــة عــن 
طريق الحد من انقباضه.

تــســتــمــر نــتــائــج هــــذا الــنــوع 
مــن الــعــالج مــدة 3 الــى 6 اشهر 

وينبغي تكراره. 
2 - ليزر لعالج االبتسامة 

ــدث  ــ ــن أحــ ــ ــزر مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــعــ يــ
الـــطـــرق لــعــالج تــلــك الــمــشــكــلــة، 
ــة  ويــتــضــمــن ذلــــك اإلجــــــراء إزالــ
الـــزائـــدة بتوجيه  الــلــثــة  أنــســجــة 

الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة على 
اللثة، وبالتالي يظهر جزء أكبر 
الــعــلــويــة وتحسن  مـــن األســـنـــان 

شكل االبتسامة.
3 - حقن الفيلر 

اذا كان سبب المشكلة ظهور 
أو  الــضــحــك  أثــنــاء  الــلــثــة  نسيج 
الــتــبــســم بــســبــب حــجــم الــشــفــاه 
فإن حقن  الرفيعة،  أو  الصغيرة 
ــي الـــشـــفـــة الـــعـــلـــويـــة  ــ الـــفـــيـــلـــر فـ
امــتــالئــهــا لتقليل  عــلــى  يــســاعــد 

الجزء الظاهر من اللثة.
4 - تركيب قشور األسنان 

يــســاعــد لــصــق قــشــور فينير 
األســـنـــان األمـــامـــيـــة عــلــى عــالج 
مـــشـــكـــلـــة االبــــتــــســــامــــة الـــلـــثـــويـــة 
البسيطة  الــحــاالت  في  وخاصة 
التي ال يظهر فيها نسيج اللثة 

بمقدار كبير.
5 - جراحة الفك 

يــلــح األطـــبـــاء عــلــى جــراحــة 
الــزائــدة  الــعــظــام  ــة  الفكين إلزالـ
أو نحتها للحصول على مظهر 
ــة  ــ جـــمـــيـــل البـــتـــســـامـــتـــه ثــــم إزالــ
أنــســجــة الــلــثــة الــــزائــــدة ايــضــا، 
الــمــنــاســب للحاالت  الــحــل  وهـــو 
الــــمــــتــــقــــدمــــة الــــــتــــــي أصـــيـــبـــت 
بالمشكلة نتيجة عيوب في نمو 

عظام الفك.
-6 تقويم األسنان 

يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام تــقــويــم 
الفك  أسنان  لتحريك  األسنان 
العلوي لألعلى ان كانت مشكلة 
ــي نــمــو  ــ ــوب فــ ــ ــيـ ــ ــن عـ ــ ــة عــ ــجــ ــاتــ نــ
األســنــان األمــامــيــة مثل بــروزهــا 

أو هبوطها لألسفل.

المخ  قسم  مــن  طبي  فريق  تمكن 
الــبــحــريــن  مستشفى  فـــي  واألعـــصـــاب 
الــتــخــصــصــي مـــن تــشــخــيــص وتــدبــيــر 
ــالــــة نــــــــادرة لــســكــتــة دمـــاغـــيـــة لـــدى  حــ
الــجــنــســيــة 42 ســنــة،  ــي  ــكـ ــريـ أمـ شـــــاب 
ريـــاضـــي غــيــر مــــدّخــــن، وغـــيـــر مــصــاب 
ــراض ســابــقــة، شــكــا فــجــأًة من  بـــأي أمــ
الــيــســرى مع  يـــده  تنميل وضــعــف فــي 
ضعف في نصف الوجه األيسر. راجع 
الــيــوم  فــي صــبــاح  المستشفى  الــشــاب 
الــتــالــي لــُتــجــرى لــه عــلــى الــفــور أشعة 
الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي لــلــدمــاغ الــتــي 
اقفارية  دماغية  سكتة  وجــود  أظهرت 
ــرة الــمــخــّيــة  ــكــ ــي نـــصـــف الــ صـــغـــيـــرة فــ
األيــمــن. تــم تــنــويــم الــمــريــض إلجـــراء 
تضمّنت  الــتــي  المتّممة  الفحوصات 
القلب  وفحوصات  مختبرية  تحاليل 
ودوبــلــر شــرايــيــن الــرقــبــة الــتــي أعطت 
غياب  أن  إال  طبيعية،  نتائج  جميعها 
عـــوامـــل الــخــطــر الــمــعــروفــة لــإلصــابــة 
إلى  األطــبــاء  دعــا  الدماغية  بالّسكتة 
دقة  األكــثــر  الــدم  فحوصات  استكمال 
أظهرت  الــتــي  والــُخــثــاريــة(  )المناعية 
ــابـــة الـــمـــريـــض بــمــتــالزمــة أضــــداد  إصـ
 Antiphospholipid الفوسفوليبيدات 
Syndrome. تم البدء بالعالج الدوائي 
الـــمـــنـــاســـب بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــعـــالج 

الطبيعي واعادة التأهيل.
وللحديث أكثر عن هذه المتالزمة 
كان لنا لقاء مع الدكتور محمود هشام 
استشاري أمراض المخ واألعصاب في 

مستشفى البحرين التخصصي.
مــــــــــا هــــــــــي مــــــــتــــــــالزمــــــــة أضـــــــــــــداد 

الفوسفوليبيدات؟ 
هي مرض مناعي نادر تتشكل فيه 
أضداد تهاجم أنسجة الجسم بطريقة 
األجــســام  مــن مهاجمة  بـــداًل  خــاطــئــة 
الغريبة مثل الفيروسات والبكتريا، ما 
يؤدي إلى تكّون الجلطات الدموية في 
من  مختلفة  مواقع  أوردة  أو  شرايين 
الجسم مثل الساق أو الرئة أو القلب 
تـــؤدي هــذه المتالزمة  قــد  الــدمــاغ.  أو 
أو  إلى إجهاضات متكررة  اإلنــاث  لدى 
أثناء الحمل وأحيانًا ال  وفاة الجنين 
أو عالمات مرضية  أعــراض  أي  تظهر 

على المصاب بهذه المتالزمة. 
ــة بــهــذه  ــ ــابـ ــ ــي أعـــــــراض اإلصـ ــا هــ مــ

المتالزمة؟ 
أضــداد  متالزمة  أعـــراض  تتضمن 
من  أكثر  أو  واحـــدا  الفوسفوليبيدات 

األمور اآلتية: 
التاجية  القلب  أمــراض شرايين   ?
ــات الــــقــــلــــبــــيــــة(، اعــــتــــالل  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ )الـ

الصّمامات، قصور القلب. 
? السكتة الدماغية اإلقفارية التي 
قد تصيب المريض الشاب دون وجود 

المعروفة.  الوعائية  الخطورة  عوامل 
عــلــى شكل  الــدمــاغــيــة  الــســكــتــة  تظهر 
تــنــمــيــل أو ضــعــف مــفــاجــئ فـــي نصف 
ــــدى  ــيــــن وإحـ ــذراعــ ــه وإحـــــــدى الــ ــوجــ الــ
بالكالم  ثقل  الى  باإلضافة  الساقين، 
بـــالـــرؤيـــة. وقــــد تــحــدث  ــراب  ــطــ أو اضــ
الــنــوبــة اإلقــفــاريــة الــدمــاغــيــة الــعــابــرة 
TIA التي تستمر عدة دقائق عادًة ثم 

تزول تلقائيًا.
الوريدي  )الخثار  الــّســاق  جلطة   ?
الــعــمــيــق( الــتــي تظهر عــلــى شــكــل ألــم 

بالساق مع تورم واحمرار.
ــوي الــتــي  ــرئـ ? جــلــطــة الـــشـــريـــان الـ
تظهر على شكل ضيق تنفس مفاجئ 

مع ألم صدري وسعال دموي. 
? اإلجـــهـــاض الــمــتــكــرر بــاإلضــافــة 
إلى االرتعاج الحملي )تسّمم الحمل( 
والوالدة المبكرة وفشل نمو الجنين أو 

وفاة الجنين أثناء الحمل.
الجلطات  الكلوي بسبب  الفشل   ?
ــيــــة الـــتـــي تـــغـــذي الــكــلــيــتــيــن  فـــي األوعــ

بالدم. 
هل توجد عوامل خطورة لإلصابة 

بمتالزمة أضداد الفوسفوليبيدات؟ 
مــن الــشــائــع إصــابــة الــنــســاء أكثر 
بمرض  اإلصابة  أن  كما  الرجال،  من 
تــزيــد مــن احتمال  آخــر  ذاتـــي  مناعي 
تــوجــد  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن  اإلصـــــابـــــة. 
المتالزمة  بهذه  المرتبطة  األضـــداد 
أي  تــظــهــر  أن  دون  ــدم  ــ الـ فـــي  جــائــلــًة 
بالرغم من  لكن  أو عالمات،  أعــراض 
ــا يــزيــد مـــن خطر  ــودهـ ذلــــك فــــإن وجـ
ــة بـــالـــتـــجـــّلـــطـــات الـــدمـــويـــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ
وخــصــوصــًا فــي بــعــض الــحــاالت مثل 
ــة )بــعــد  ــركـ ــحـ ــل، قـــلـــة الـ ــمـ ــحـ فـــتـــرة الـ
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مـــثـــاًل(، تــنــاول 
حبوب منع الحمل، التدخين، ارتفاع 

مستويات الكوليسترول والدهون. 
كيف يكون التشخيص؟

الــدم   فــي حــالــة اإلصــابــة بتخثر 
فـــي أحـــد أعـــضـــاء الــجــســم الــمــذكــورة 
آنفًا دون سبب معروف )أي دون وجود 

المعروفة  الــوعــائــيــة  الــخــطــر  عــوامــل 
السكري،  الــداء  الضغط،  ارتفاع  مثل 
ــتــــرول الــــــــــدم، عــــدم  ــيــــســ ارتــــــفــــــاع كــــولــ
انــتــظــام ضــربــات الــقــلــب( وخــصــوصــًا 
ــاالت  ــي حــ ــبــــاب، أو فــ الــــشــ لـــــدى فـــئـــة 
رة،  المفسَّ غير  المتكررة  اإلجهاضات 
ســيــقــوم الــطــبــيــب بــطــلــب فــحــوصــات 
ــرة األجـــســـام  ــايـ ــعـ ــة تــتــضــمــن مـ ــويــ دمــ
أضداد  بمتالزمة  المرتبطة  المضادة 

الفوسفوليبيدات 
إذن ما هو العالج؟ 

حــقــيــقــًة ال يـــوجـــد عــــالج نــهــائــي 
لبعض  يمكن  لكن  المتالزمة،  لهذه 
ــة أن تــقــلــل مـــن خــطــر تــكــرار  ــ ــ األدويـ
أو اإلجهاضات  الــدم  حــدوث جلطات 
المتكّررة. العالج األساسي هو األدوية 
المضادة لتخثر الدم )مسّيالت الدم( 
مــثــل الــهــيــبــاريــن الــــذي يــعــطــى على 
الجلد،  تحت  أو  وريــدّيــة  شكل حقن 
يعطى عن طريق  الــذي  والوارفارين 
الفم على شكل أقراص لكنه يحتاج 
إلى مراقبة مستوى سيولة الدم دوريا 
INRً لتكون ضمن حدود معّينة. في 
بعض الحاالت تعطى بعض األدوية 
الكوليسترول.  وخافضات  المناعّية 
المتالزمة  هــذه  تشخيص  حــال  فــي 
لدى سيدة تنوي الحمل فإنه يوصى 
بالهيبارين كعالج مضاد التخثر، وال 
تأثيراته  بسبب  الــوارفــاريــن  يــوصــف 

الجانبّية على الجنين. 
أو توصيات  تدابير  أي  توجد  هل 

للمريض بعد بدء العالج؟ 
في حال البدء بتناول دواء مضاد 
للتخثر، يجب على المريض االنتباه 
والـــحـــذر مـــن أي احــتــمــاالت لــلــّرض 
النزيف،  تجّنب  وبالتالي  الــجــرح  أو 
االحتكاكّية  الــريــاضــات  تجّنب  مثل 
مع الالعبين اآلخرين، توّخي الحذر 
عند استعمال األدوات الحاّدة، تجّنب 
 K بفيتامين  الغنّية  األطعمة  بعض 
ــاريـــن  ــوارفـ ــذي يــعــاكــس فــعــالــيــة الـ ــ الـ
والملفوف  الخضراء  الورقّيات  مثل 
ـــة  والـــبـــروكـــلـــي، تــجــنــب بــعــض األدويــ
بــإشــراف  الــغــذائــيــة إال  والــمــكــّمــالت 
ماكينة  استعمال  تشجيع  الطبيب، 
من  بــداًل  الكهربائية  اللحية  حالقة 
فــرشــاة  اســتــعــمــال  تشجيع  الــشــفــرة، 
السيدات  ناعمة. يوصى لدى  أسنان 
بالمراجعة الدورّية مع طبيب النساء 

والوالدة في حال الحمل. 
كلمة أخيرة توصي بها القّراء؟

ــراض الــّســكــتــة  ــ عــنــد مــشــاهــدة أعـ
ــــدى شـــخـــص مــــا يــجــب  الـــدمـــاغـــيـــة لـ
المريض  ونقل  فــورًا  التصرف  علينا 
إلى المستشفى، فهي حالة اسعافية 
لوضع  سريعا  طبيا  تقييما  تستلزم 
التشخيص الصحيح والبدء بالعالج 
المناسب الستعادة التروية الدموية 
فــي أقـــرب وقـــت. فــي حــالــة مريضنا 
في  تأخر  أنه  نالحظ  آنفًا  المذكورة 
الـــحـــضـــور إلــــى قــســم الــــطــــوارئ بما 
ــر الـــذي فــّوت  يــقــارب 12 ســاعــة، األمـ
عليه فرصة إعطائه الدواء في الحال 
أن  دومــــًا  نــتــذكــر  أن  علينا  لــلــخــثــرة. 
األعراض الشائعة للسكتة الدماغية 
مــجــمــوعــة فـــي حــــروف عـــبـــارة يمكن 

.BE FAST :تذكرها بسهولة وهي
حيث تشير الحروف إلى الكلمات 

التالية على التوالي: 
 Balance، Eyes، Face، Arm،

Speech، Time to call
اضــطــراب  الترتيب:  على  وتعني 
ــة، تــدّلــي  ــرؤيــ الــــتــــوازن، اضــــطــــراب الــ
جانب واحد من الوجه، تدّلي إحدى 
الــذراعــيــن، اضــطــراب الــكــالم، اتصل 

حااًل باإلسعاف.

الدكتور عصام العكاري: 

عدة أسباب وراء االبتسامة اللثوية

تشخيص حالة نادرة لسكتة دماغية تنقذ حياة شاب أربعيني 

Happiness is

ــوم خــصــص لــلــحــب فــي الـــرابـــع عــشــر مــن فــبــرايــر  يـ
ليكون فرصة للتعبير عما بداخلنا من مشاعر عاطفية 
لمن نحبهم؛ الشريك، الوالدان، األبناء، ومن لهم فضل 

علينا. 
مظاهر االحتفال تكون واضحة في البالد االوروبية، 
فنستطيع ان نقول انهم اكثر احتفاال منا بهذا اليوم؛ 
رسالة  ألف  حوالي  فيرونا  مدينة  تتلقى  إيطاليا  ففي 
موجهة إلى جولييت في يوم »عيد الحب« سنويا، ألنها 
وجولييت  رومــيــو  الشهير  الثنائي  رأس  مسقط  تعتبر 

وفي فرنسا تكسو الشوارع الورود الحمراء والقلوب.
في رأيي نحن نستحق هذا اليوم، نستحق ان نحب 
حولنا،  لمن  الــحــب  نــهــدي  أن  نستطيع  حتى  انفسنا 
النفسية  بصحتنا  االهتمام  علينا  ذلــك  نحقق  ولكي 
والــجــســديــة إذ تــؤثــر الــصــحــة الــنــفــســيــة عــلــى الــحــيــاة 
االجتماعية،  عالقتنا  ذلــك  ويشمل  لإلنسان،  اليومية 
ولــكــي نــضــمــن تــمــتــعــنــا بــصــحــة نــفــســيــة ســلــيــمــة علينا 

تحقيق راحة عاطفية واجتماعية.
وهناك بعض السبل هي حجر األساس لبناء نمط 
حــيــاة صــحــي مــن شــأنــه أن يــؤثــر بــشــكــل إيــجــابــي على 
غذائي  نظام  واتــبــاع  جيد،  بشكل  النوم  منها  صحتنا؛ 
مــتــوازن، ومــمــارســة الــريــاضــة، والــتــواصــل مــع اآلخــريــن 

بشكل منتظم.
أو  الــصــعــب  بــالــشــيء  لــيــس  ان االهــتــمــام بصحتنا   
المستحيل، كل ما علينا فعله هو التخلص من العادات 
غير المرغوب فيها وغير الصحية التي تشمل التخلي 
عـــن أو الــتــقــلــيــل مـــن اســتــهــالك الــكــافــيــيــن والــكــحــول 
اإللكترونية  األجهزة  استخدام  من  والحد  والنيكوتين 

والبعد عن التوتر النفسي واإلجهاد بقدر اإلمكان. 
حتى  وبصحتك  بنفسك  تهتم  ان  منك  المطلوب 

تستطيع أن تعتني باآلخرين وتحبهم.

يوم الحب 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الصحة الخليجي يعرض حلقات »سالمتك« على طالب االبتدائي 
ورشة  الخليجي  التعاون  لدول مجلس  الصحة  أقام مجلس 
عمل خاصة بالمسلسل الشهير »سالمتك« بهدف اختبار وصول 
وفعالية الرسائل الصحية المتضمنة داخل الحلقات المعروضة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــالب بــمــدرســة عــقــبــة بـــن نــافــع للبنين 
ردود  تقييم  تــم  حيث  االبــتــدائــيــة،  للمرحلة  للبنات  والمستقبل 
الــحــلــقــات عــن طــريــق طـــرح مجموعة من  بــعــد مــشــاهــدة  فعلهم 

األسئلة المبنية بشكل علمي من مختصين في الصحة العامة.
وتأتي إقامة هذه الورشة بهدف اختبار أولى حلقات البرنامج 
باستشارة  علمي  بشكل  بناؤها  تــم  والــتــي  الــجــديــدة،  نسخته  فــي 
تحديد  وتــم  بالطفل،  تعنى  التي  المجاالت  كافة  في  مختصين 
األولويات الصحية للطفل وتطعيمها في حلقات برنامج كرتوني 
هادف يحمل سلوكيات صحية وقيم المجتمعات الخليجية التي 
يحتاج إليها الطفل، ويأتي ذلك تحقيقًا ألهداف مجلس الصحة 

الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية.
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ــة  ــيــ ــالــ ــثــ ــمــ االبــــــتــــــســــــامــــــة الــ
ــزءا أســاســيــا مـــن جــمــال  تــعــّد جــ
البعض  يشعر  لــذا  األشــخــاص، 
بـــالـــحـــرج أثـــنـــاء الــتــبــســم. ومــن 
االبتسامة  المشاكل  تلك  أشهر 
الــلــثــويــة الــتــي تــؤثــر عــلــى شكل 
جماال  أقــل  وتجعله  االبتسامة 

وجاذبية.
ــالــــي مــع  ــتــ ــي الـــــحـــــوار الــ ــ  فـ
الدكتور عصام عكاري أخصائي 
االسنان  وتجميل  اللثة  جراحة 
ــعــــرف كـــيـــفـــيـــة اســــتــــعــــادة  ــتــ ــنــ ســ
االبتسامة الجميلة وتقديم أهم 
ــول أســـبـــاب تلك  الــمــعــلــومــات حـ
المشكلة وطرق عالج االبتسامة 

اللثوية.
ما هي االبتسامة اللثوية؟ 

بمشكلة  األشــخــاص  يصاب 
ــة الـــلـــثـــويـــة عــنــدمــا  ــامــ ــســ ــتــ االبــ
أو   3 بــمــقــدار  اللثة  خــط  يظهر 
ــاء الــتــبــســم، وتــشــيــر  ــنـ 4 مــلــم أثـ
أنـــهـــا تصيب  ـــى  الـ اإلحــــصــــاءات 
حوالي 10% من البالغين الذين 
بــيــن 20 و30  أعــمــارهــم  تـــتـــراوح 
عاما ويشيع انتشاره بين اإلناث.
 مــا هــي أســبــاب االبــتــســامــة 

اللثوية؟ 
يــشــيــر اعــتــقــاد خــاطــئ بين 
مــــعــــظــــم االشـــــــخـــــــاص إلــــــــى ان 
االبــتــســامــة الــلــثــويــة تــنــتــج عن 
بــزيــادة  متعلقة  ظــاهــرة  أســبــاب 
ســمــك الــلــثــة فـــقـــط، لــــذا وجــب 
عـــدة  ــنــــاك  هــ ان  ــى  ــ إلــ ــه  ــويـ ــنـ ــتـ الـ
أســـبـــاب رئــيــســيــة لــحــلــهــا جــذريــا 

للحصول على أفضل النتائج .
ــبـــاب االبــتــســامــة  تــتــمــثــل أسـ

اللثوية فيما يلي 
- مشاكل في نمو االبتسامة 

العلوية أثناء مرحلة الطفولة.
العلوي  الفك  عظام  نمو   -

بشكل غير متناسق. 
الـــشـــفـــة  عــــضــــالت  قــــصــــر   -
الــعــلــويــة أو فـــرط نــشــاطــهــا، ما 
الى  ويــؤدي  العليا  الشفة  يرفع 
أكثر  بــمــقــدار  اللثة  ظــهــور خــط 

من الالزم.

بــروز  عامل جيني،  وجــود   -
األسنان األمامية.

ــادة  ــ - فــــرط نــمــو الــلــثــة وزيـ
يجعلها  مــمــا  أنــســجــتــهــا  ســمــك 
تــغــطــي جــــزءا كــبــيــرا مـــن حجم 

األسنان األمامية. 
رفــيــعــة مما  - وجـــــود شــفــة 

يظهر جزءا كبيرا من اللثة.
ما هي طرق عالج االبتسامة 

اللثوية؟

التشخيص المتقن ومعرفة 
الــســبــب األســـاســـي يــســهــل على 
العالج  طريقة  اختيار  الطبيب 
ــرق الــعــالج  الــمــنــاســبــة وبـــيـــن طــ

التالية: 
الــبــوتــكــس لعالج  1 - حــقــن 

االبتسامة اللثوية 
تــفــيــد حــقــن الــبــوتــكــس في 
اللثوية  االبتسامة  عالج حاالت 
الــــنــــاتــــجــــة عــــــن فــــــــرط نـــشـــاط 

عـــضـــالت الـــشـــفـــة الـــعـــلـــويـــة عــن 
طريق الحد من انقباضه.

تــســتــمــر نــتــائــج هــــذا الــنــوع 
مــن الــعــالج مــدة 3 الــى 6 اشهر 

وينبغي تكراره. 
2 - ليزر لعالج االبتسامة 

ــدث  ــ ــن أحــ ــ ــزر مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــعــ يــ
الـــطـــرق لــعــالج تــلــك الــمــشــكــلــة، 
ــة  ويــتــضــمــن ذلــــك اإلجــــــراء إزالــ
الـــزائـــدة بتوجيه  الــلــثــة  أنــســجــة 

الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة على 
اللثة، وبالتالي يظهر جزء أكبر 
الــعــلــويــة وتحسن  مـــن األســـنـــان 

شكل االبتسامة.
3 - حقن الفيلر 

اذا كان سبب المشكلة ظهور 
أو  الــضــحــك  أثــنــاء  الــلــثــة  نسيج 
الــتــبــســم بــســبــب حــجــم الــشــفــاه 
فإن حقن  الرفيعة،  أو  الصغيرة 
ــي الـــشـــفـــة الـــعـــلـــويـــة  ــ الـــفـــيـــلـــر فـ
امــتــالئــهــا لتقليل  عــلــى  يــســاعــد 

الجزء الظاهر من اللثة.
4 - تركيب قشور األسنان 

يــســاعــد لــصــق قــشــور فينير 
األســـنـــان األمـــامـــيـــة عــلــى عــالج 
مـــشـــكـــلـــة االبــــتــــســــامــــة الـــلـــثـــويـــة 
البسيطة  الــحــاالت  في  وخاصة 
التي ال يظهر فيها نسيج اللثة 

بمقدار كبير.
5 - جراحة الفك 

يــلــح األطـــبـــاء عــلــى جــراحــة 
الــزائــدة  الــعــظــام  ــة  الفكين إلزالـ
أو نحتها للحصول على مظهر 
ــة  ــ جـــمـــيـــل البـــتـــســـامـــتـــه ثــــم إزالــ
أنــســجــة الــلــثــة الــــزائــــدة ايــضــا، 
الــمــنــاســب للحاالت  الــحــل  وهـــو 
الــــمــــتــــقــــدمــــة الــــــتــــــي أصـــيـــبـــت 
بالمشكلة نتيجة عيوب في نمو 

عظام الفك.
-6 تقويم األسنان 

يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام تــقــويــم 
الفك  أسنان  لتحريك  األسنان 
العلوي لألعلى ان كانت مشكلة 
ــي نــمــو  ــ ــوب فــ ــ ــيـ ــ ــن عـ ــ ــة عــ ــجــ ــاتــ نــ
األســنــان األمــامــيــة مثل بــروزهــا 

أو هبوطها لألسفل.

المخ  قسم  مــن  طبي  فريق  تمكن 
الــبــحــريــن  مستشفى  فـــي  واألعـــصـــاب 
الــتــخــصــصــي مـــن تــشــخــيــص وتــدبــيــر 
ــالــــة نــــــــادرة لــســكــتــة دمـــاغـــيـــة لـــدى  حــ
الــجــنــســيــة 42 ســنــة،  ــي  ــكـ ــريـ أمـ شـــــاب 
ريـــاضـــي غــيــر مــــدّخــــن، وغـــيـــر مــصــاب 
ــراض ســابــقــة، شــكــا فــجــأًة من  بـــأي أمــ
الــيــســرى مع  يـــده  تنميل وضــعــف فــي 
ضعف في نصف الوجه األيسر. راجع 
الــيــوم  فــي صــبــاح  المستشفى  الــشــاب 
الــتــالــي لــُتــجــرى لــه عــلــى الــفــور أشعة 
الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي لــلــدمــاغ الــتــي 
اقفارية  دماغية  سكتة  وجــود  أظهرت 
ــرة الــمــخــّيــة  ــكــ ــي نـــصـــف الــ صـــغـــيـــرة فــ
األيــمــن. تــم تــنــويــم الــمــريــض إلجـــراء 
تضمّنت  الــتــي  المتّممة  الفحوصات 
القلب  وفحوصات  مختبرية  تحاليل 
ودوبــلــر شــرايــيــن الــرقــبــة الــتــي أعطت 
غياب  أن  إال  طبيعية،  نتائج  جميعها 
عـــوامـــل الــخــطــر الــمــعــروفــة لــإلصــابــة 
إلى  األطــبــاء  دعــا  الدماغية  بالّسكتة 
دقة  األكــثــر  الــدم  فحوصات  استكمال 
أظهرت  الــتــي  والــُخــثــاريــة(  )المناعية 
ــابـــة الـــمـــريـــض بــمــتــالزمــة أضــــداد  إصـ
 Antiphospholipid الفوسفوليبيدات 
Syndrome. تم البدء بالعالج الدوائي 
الـــمـــنـــاســـب بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــعـــالج 

الطبيعي واعادة التأهيل.
وللحديث أكثر عن هذه المتالزمة 
كان لنا لقاء مع الدكتور محمود هشام 
استشاري أمراض المخ واألعصاب في 

مستشفى البحرين التخصصي.
مــــــــــا هــــــــــي مــــــــتــــــــالزمــــــــة أضـــــــــــــداد 

الفوسفوليبيدات؟ 
هي مرض مناعي نادر تتشكل فيه 
أضداد تهاجم أنسجة الجسم بطريقة 
األجــســام  مــن مهاجمة  بـــداًل  خــاطــئــة 
الغريبة مثل الفيروسات والبكتريا، ما 
يؤدي إلى تكّون الجلطات الدموية في 
من  مختلفة  مواقع  أوردة  أو  شرايين 
الجسم مثل الساق أو الرئة أو القلب 
تـــؤدي هــذه المتالزمة  قــد  الــدمــاغ.  أو 
أو  إلى إجهاضات متكررة  اإلنــاث  لدى 
أثناء الحمل وأحيانًا ال  وفاة الجنين 
أو عالمات مرضية  أعــراض  أي  تظهر 

على المصاب بهذه المتالزمة. 
ــة بــهــذه  ــ ــابـ ــ ــي أعـــــــراض اإلصـ ــا هــ مــ

المتالزمة؟ 
أضــداد  متالزمة  أعـــراض  تتضمن 
من  أكثر  أو  واحـــدا  الفوسفوليبيدات 

األمور اآلتية: 
التاجية  القلب  أمــراض شرايين   ?
ــات الــــقــــلــــبــــيــــة(، اعــــتــــالل  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ )الـ

الصّمامات، قصور القلب. 
? السكتة الدماغية اإلقفارية التي 
قد تصيب المريض الشاب دون وجود 

المعروفة.  الوعائية  الخطورة  عوامل 
عــلــى شكل  الــدمــاغــيــة  الــســكــتــة  تظهر 
تــنــمــيــل أو ضــعــف مــفــاجــئ فـــي نصف 
ــــدى  ــيــــن وإحـ ــذراعــ ــه وإحـــــــدى الــ ــوجــ الــ
بالكالم  ثقل  الى  باإلضافة  الساقين، 
بـــالـــرؤيـــة. وقــــد تــحــدث  ــراب  ــطــ أو اضــ
الــنــوبــة اإلقــفــاريــة الــدمــاغــيــة الــعــابــرة 
TIA التي تستمر عدة دقائق عادًة ثم 

تزول تلقائيًا.
الوريدي  )الخثار  الــّســاق  جلطة   ?
الــعــمــيــق( الــتــي تظهر عــلــى شــكــل ألــم 

بالساق مع تورم واحمرار.
ــوي الــتــي  ــرئـ ? جــلــطــة الـــشـــريـــان الـ
تظهر على شكل ضيق تنفس مفاجئ 

مع ألم صدري وسعال دموي. 
? اإلجـــهـــاض الــمــتــكــرر بــاإلضــافــة 
إلى االرتعاج الحملي )تسّمم الحمل( 
والوالدة المبكرة وفشل نمو الجنين أو 

وفاة الجنين أثناء الحمل.
الجلطات  الكلوي بسبب  الفشل   ?
ــيــــة الـــتـــي تـــغـــذي الــكــلــيــتــيــن  فـــي األوعــ

بالدم. 
هل توجد عوامل خطورة لإلصابة 

بمتالزمة أضداد الفوسفوليبيدات؟ 
مــن الــشــائــع إصــابــة الــنــســاء أكثر 
بمرض  اإلصابة  أن  كما  الرجال،  من 
تــزيــد مــن احتمال  آخــر  ذاتـــي  مناعي 
تــوجــد  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن  اإلصـــــابـــــة. 
المتالزمة  بهذه  المرتبطة  األضـــداد 
أي  تــظــهــر  أن  دون  ــدم  ــ الـ فـــي  جــائــلــًة 
بالرغم من  لكن  أو عالمات،  أعــراض 
ــا يــزيــد مـــن خطر  ــودهـ ذلــــك فــــإن وجـ
ــة بـــالـــتـــجـــّلـــطـــات الـــدمـــويـــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ
وخــصــوصــًا فــي بــعــض الــحــاالت مثل 
ــة )بــعــد  ــركـ ــحـ ــل، قـــلـــة الـ ــمـ ــحـ فـــتـــرة الـ
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مـــثـــاًل(، تــنــاول 
حبوب منع الحمل، التدخين، ارتفاع 

مستويات الكوليسترول والدهون. 
كيف يكون التشخيص؟

الــدم   فــي حــالــة اإلصــابــة بتخثر 
فـــي أحـــد أعـــضـــاء الــجــســم الــمــذكــورة 
آنفًا دون سبب معروف )أي دون وجود 

المعروفة  الــوعــائــيــة  الــخــطــر  عــوامــل 
السكري،  الــداء  الضغط،  ارتفاع  مثل 
ــتــــرول الــــــــــدم، عــــدم  ــيــــســ ارتــــــفــــــاع كــــولــ
انــتــظــام ضــربــات الــقــلــب( وخــصــوصــًا 
ــاالت  ــي حــ ــبــــاب، أو فــ الــــشــ لـــــدى فـــئـــة 
رة،  المفسَّ غير  المتكررة  اإلجهاضات 
ســيــقــوم الــطــبــيــب بــطــلــب فــحــوصــات 
ــرة األجـــســـام  ــايـ ــعـ ــة تــتــضــمــن مـ ــويــ دمــ
أضداد  بمتالزمة  المرتبطة  المضادة 

الفوسفوليبيدات 
إذن ما هو العالج؟ 

حــقــيــقــًة ال يـــوجـــد عــــالج نــهــائــي 
لبعض  يمكن  لكن  المتالزمة،  لهذه 
ــة أن تــقــلــل مـــن خــطــر تــكــرار  ــ ــ األدويـ
أو اإلجهاضات  الــدم  حــدوث جلطات 
المتكّررة. العالج األساسي هو األدوية 
المضادة لتخثر الدم )مسّيالت الدم( 
مــثــل الــهــيــبــاريــن الــــذي يــعــطــى على 
الجلد،  تحت  أو  وريــدّيــة  شكل حقن 
يعطى عن طريق  الــذي  والوارفارين 
الفم على شكل أقراص لكنه يحتاج 
إلى مراقبة مستوى سيولة الدم دوريا 
INRً لتكون ضمن حدود معّينة. في 
بعض الحاالت تعطى بعض األدوية 
الكوليسترول.  وخافضات  المناعّية 
المتالزمة  هــذه  تشخيص  حــال  فــي 
لدى سيدة تنوي الحمل فإنه يوصى 
بالهيبارين كعالج مضاد التخثر، وال 
تأثيراته  بسبب  الــوارفــاريــن  يــوصــف 

الجانبّية على الجنين. 
أو توصيات  تدابير  أي  توجد  هل 

للمريض بعد بدء العالج؟ 
في حال البدء بتناول دواء مضاد 
للتخثر، يجب على المريض االنتباه 
والـــحـــذر مـــن أي احــتــمــاالت لــلــّرض 
النزيف،  تجّنب  وبالتالي  الــجــرح  أو 
االحتكاكّية  الــريــاضــات  تجّنب  مثل 
مع الالعبين اآلخرين، توّخي الحذر 
عند استعمال األدوات الحاّدة، تجّنب 
 K بفيتامين  الغنّية  األطعمة  بعض 
ــاريـــن  ــوارفـ ــذي يــعــاكــس فــعــالــيــة الـ ــ الـ
والملفوف  الخضراء  الورقّيات  مثل 
ـــة  والـــبـــروكـــلـــي، تــجــنــب بــعــض األدويــ
بــإشــراف  الــغــذائــيــة إال  والــمــكــّمــالت 
ماكينة  استعمال  تشجيع  الطبيب، 
من  بــداًل  الكهربائية  اللحية  حالقة 
فــرشــاة  اســتــعــمــال  تشجيع  الــشــفــرة، 
السيدات  ناعمة. يوصى لدى  أسنان 
بالمراجعة الدورّية مع طبيب النساء 

والوالدة في حال الحمل. 
كلمة أخيرة توصي بها القّراء؟

ــراض الــّســكــتــة  ــ عــنــد مــشــاهــدة أعـ
ــــدى شـــخـــص مــــا يــجــب  الـــدمـــاغـــيـــة لـ
المريض  ونقل  فــورًا  التصرف  علينا 
إلى المستشفى، فهي حالة اسعافية 
لوضع  سريعا  طبيا  تقييما  تستلزم 
التشخيص الصحيح والبدء بالعالج 
المناسب الستعادة التروية الدموية 
فــي أقـــرب وقـــت. فــي حــالــة مريضنا 
في  تأخر  أنه  نالحظ  آنفًا  المذكورة 
الـــحـــضـــور إلــــى قــســم الــــطــــوارئ بما 
ــر الـــذي فــّوت  يــقــارب 12 ســاعــة، األمـ
عليه فرصة إعطائه الدواء في الحال 
أن  دومــــًا  نــتــذكــر  أن  علينا  لــلــخــثــرة. 
األعراض الشائعة للسكتة الدماغية 
مــجــمــوعــة فـــي حــــروف عـــبـــارة يمكن 

.BE FAST :تذكرها بسهولة وهي
حيث تشير الحروف إلى الكلمات 

التالية على التوالي: 
 Balance، Eyes، Face، Arm،

Speech، Time to call
اضــطــراب  الترتيب:  على  وتعني 
ــة، تــدّلــي  ــرؤيــ الــــتــــوازن، اضــــطــــراب الــ
جانب واحد من الوجه، تدّلي إحدى 
الــذراعــيــن، اضــطــراب الــكــالم، اتصل 

حااًل باإلسعاف.

الدكتور عصام العكاري: 

عدة أسباب وراء االبتسامة اللثوية

تشخيص حالة نادرة لسكتة دماغية تنقذ حياة شاب أربعيني 

Happiness is

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16398/pdf/1-Supplime/16398.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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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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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بحث �إجر�ء�ت �إجناح �ملباحثات لإنهاء �مللفات �ملعلقة

جلنة �ملتابعة �لبحرينية �لقطرية تعقد �جتماعها �لأول

دعم �لقرو�س �لتعليمية حتى 30 �ألف دينار.. جمل�س �لوزر�ء:

5 مبادر�ت لتوظيف �لأطباء و�لرو�تب ل تقل عن 800 دينار

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وجه 

خالل  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اللجنة  ت�سكيل  باإعادة  الوزراء،  جمل�س  جل�سة  تروؤ�سه 

ال�سلطة  مع  امل�سرتكة  الجتماعات  يف  للحكومة  املمثلة 

الدعم احلكومي، وكلف  اإعادة هيكلة  ب�ساأن  الت�سريعية 

هذا  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  مع  بالتعاون  ــوزراء  ال

ال�ساأن.

للخدمات  الوزارية  اللجنة  مذكرة  املجل�س  وناق�س 

العهد  ويل  من  بتوجيه  اعدادها  مت  والتي  املجتمعية 

املبادرات  بتنفيذ  واملتعلقة  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س 

املقرتحة لزيادة ال�سهام يف توظيف الأطباء البحرينيني 

ودعم م�ستواهم املهني، وقد تقرر اإطالق 5 مبادرات:

اخلا�س  القطاع  يف  اجلدد  الأطباء  توظيف  دعم 

دينار   800 عن  اأجورهم  تقل  األ  على  �سنوات   3 ملدة 

يف  العاملني  الأطباء  اأجور  زيادة  ودعم  اأدنى،  كحد 

 800 عن  اأجرهم  يقل  والذين  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

للم�ست�سفيات  اإ�سافية  حوافز  وتقدمي  �سنة،  ملدة  دينار 

الأ�سنان  واأطباء  الأطباء  ن�سبة  تبلغ  التي  اخلا�سة 

البحرينيني العاملني لديها 25% فاأكرث، وطرح برنامج 

القطاع  يف  اخلا�س  القطاع  اأطباء  لتدريب  »تاأهيل« 

احلكومي مع ا�ستمرار العمل يف القطاع اخلا�س، ودعم 

القرو�س التعليمية حتى 30،000 دينار.

فريقا �لبحث و�لإنقاذ �لبحريني و�لعماين ينقذ�ن 

�شيدة حتت �لأنقا�س بعد �شبعة �أيام من �لزلز�ل برتكيا

روؤية ملك و�إر�دة �شعب

اإقرار  مت  اأن  منذ  الزمان  من  عقدين  من  اأكرث 

قبل  من  عليه  والت�صويت  الوطني  العمل  ميثاق 

تاريخ  يف  م�صبوقة  غري  وبن�صبة  البحرين  �صعب 

ليكون  النظري،  منقطع  �صعبي  واإجماع  اململكة 

جامًعا �صامًل ومنطلًقا لنه�صة كبرية يف البحرين 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  بقيادة 

اهلل  حفظه  املعظم  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

ورعاه.

اإقرار  ومنذ ذلك اليوم التاريخي الذي مت فيه 

التحديات  من  بالكثري  البحرين  مّرت  امليثاق 

اأ�صكالها واأحجامها، ا�صتطاعت البحرين  مبختلف 

اأن تتعامل معها وتخرج منها باأقل الأ�صرار، واأن 

منعة  اأكرث  وتكون  الأحوال  اأغلب  يف  تتجاوزها 

و�صلبة وت�صتكمل م�صريتها بوتريتها املت�صاعدة 

نحو اآفاق رحبة وواعدة.

وبف�صل ح�صرة �صاحب اجلللة امللك حمد بن 

اهلل  حفظه  املعظم  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

ورعاه ومبادراته احلكيمة والكرمية والتاريخية، 

والدميقراطية،  الإ�صلح  م�صروع  مقدمتها  ويف 

وعزمية  وثبات  بقوة  طريقها  البحرين  �صقت 

لت�صنع التاريخ باأيدي اأبنائها اخلرّيين واملخل�صني 

اأنف�صهم وبروح وطنية خال�صة.

حكيمة  روؤية  هو  الوطني  العمل  ميثاق  اإن 

اهلل  حفظه  املعظم  امللك  اجلللة  �صاحب  حل�صرة 

ورعاه �صبق ع�صره، واإرادة حرة ل�صعب البحرين 

اختار طريقه نحو احلرية والدميقراطية والتنمية 

وتكوينه  تاريخه  مع  يتنا�صب  مبا  والزدهار 

اأو  وتقاليده واأعرافه، ل ح�صب اإملءات خارجية 

ن�صخ جتارب اأخرى اأثبتت ف�صلها.

وبف�صل رعاية وعناية ح�صرة �صاحب اجلللة 

امللك املعظم مل�صروع الإ�صلح والدميقراطية فقد 

كل  تتناول  التي  النظم  كل  البحرين  ا�صتكملت 

بذله  ما  جانب  اإىل  البحرين،  يف  احلياة  مناحي 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء من جهود 

الوطني  العمل  ميثاق  مبادئ  تفعيل  يف  دوؤوبة 

الذي ن�صرت�صد به يف كل موؤ�ص�صاتنا والعمل بهذه 

املبادئ بروح الفريق الواحد.

�صعب  �صّوت  اأن  منذ  كثرية  مياه  جرت  لقد 

على  لي�س  الوطني،  العمل  ميثاق  على  البحرين 

الإقليم  م�صتوى  على  واإمنا  البحرين  م�صتوى 

والعامل ككل، تغريت مفاهيم كثرية، ومل يعد العامل 

الوقائع  تعد  عاًما، ومل   22 قبل  العامل  نف�صه  هو 

ول التحديات هي نف�صها، لكننا هنا يف البحرين، 

التعاي�س  ووطن  العريقة،  احل�صارات  اأر�س  يف 

بنهجنا  واإمياًنا  قناعة  نزداد  وال�صلم،  والتنوع 

�صمانتنا  الوطنية،  ووحدتنا  الوطني  ومبيثاقنا 

نحو امل�صتقبل.

اإننا اليوم ن�صري بكل ثقة، نتحمل م�صوؤولياتنا 

نريد،  التي  احلياة  �صنع  ويف  القرار  �صنع  يف 

نطوي مرحلة ونعزز مكا�صبنا واإجنازاتنا ون�صرع 

يف بناء مرحلة اأخرى مليئة بالعمل والأمل، ونكتب 

العزيز  الوطن  هذا  تاريخ  يف  جديدة  ف�صوًل 

وللأجيال  لنا  الدروب  ت�صيء  نور  من  باأحرف 

القادمة باإذن اهلل.

العام  الوطني هذا  العمل  وتاأتي ذكرى ميثاق 

الدميقراطية  العملية  كبريًا يف  وقد حققنا جناًحا 

امل�صبوقة  وغري  الوا�صعة  امل�صاركة  خلل  من 

ال�صكر  فكل  الوطني،  القرار  �صنع  للمواطنني يف 

امللك  اجلللة  �صاحب  حل�صر  المتنان  وعظيم 

املعظم، ول�صاحب ال�صمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، وهنيئًا للجميع، فنحن ن�صري على الدرب 

ال�صحيح.

�إعادة ت�شكيل �للجنة �ملمثلة للحكومة يف �إعادة هيكلة �لدعم 

معايل وزير �لديو�ن �مللكي لـ»�لأيام«:

بف�شل روؤية �مللك ومبادئ �مليثاق �جتزنا �لكثري من �لتحديات

جللة امللك

ويل العهد رئي�س الوزراء

وزير الديوان امللكي

م�شروعنا �لإ�شالحي ��شتعاد نه�شة �لبحرين.. �مللك:

�مليثاق تطوير نوعي للحياة �ل�شيا�شية و�ل�شر�كة �لوطنية

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اأكد 

ميثاق  اأن  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

يف  مهمة  حتول  نقطة  ميثل  الوطني  العمل 

به  جاء  مبا  املعا�سر،  البحرين  مملكة  تاريخ 

ال�سيا�سية، وتعزيز  للحياة  من تطويٍر نوعٍي 

القت�سادية  والتنمية  الوطنية  لل�سراكة 

الدميقراطي،  املجتمع  وبناء  والجتماعية، 

اإجنازاٍت  من  حتقق  ما  الفخر  بكل  جاللته  م�ستذكًرا 

التاريخية  اللحظة  تلك  منذ  كبريٍة،  وتنمويٍة  ح�ساريٍة 

ل�ستعادة  الإ�سالحي  مل�سروعنا  الطريق  نورت  التي 

اأبناء  حياة  يف  متقدمًة،  مرحلًة  و�سكل  البحرين،  نه�سة 

�سعبنا الأعزاء.

جاء ذلك يف رد جاللته على برقية تهنئة من �ساحب 

اآل خليفة ويل العهد  ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

الثانية  الذكرى  مبنا�سبة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

والع�سرين لإقرار ميثاق العمل الوطني.

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  واأكد 

العمل  م�سوؤوليات  كل  حمل  موا�سلة  على 

الوطني التي �سرفه بها جاللته، وال�سري على 

النرية،  جاللته  روؤى  لتحقيق  جاللته  نهج 

وطنية  منجزات  من  حتقق  ما  على  والبناء 

م�سرفة كان امليثاق مرتكًزا لها، وموا�سلة العمل وفق 

مبادئه وقيمه، تنفيًذا لتطلعات جاللته وموا�سلة مل�سرية 

التنمية والعطاء من اأجل الوطن واأبنائه كافة.

امل�سوؤولني  كبار  من  التهاين  امللك  جاللة  وتلقى 

والوزراء بهذه املنا�سبة.

�لوطنية للمنجز�ت  مرتكز  �مليثاق  �لــــوزر�ء:  رئي�س  �لعهد  ويل 

02

»الأيام« – خا�س:

اأكد معايل ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة وزير الديوان 

حل�سرة  والدميقراطي  الإ�سالحي  امل�سروع  اأن  امللكي 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

ميثاق  مببادئ  ا�ستهدى  والذي  ورعاه  اهلل  حفظة  املعظم 

العمل الوطني قد فتح الأبواب لنا لل�سري على دروب اململكة 

الد�ستورية احلديثة واملزدهرة.

وقال معايل ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة يف ت�سريح 

اإن  الوطني  العمل  مليثاق  الذكرى 22  لـ»الأيام« مبنا�سبة 

ت�سويت �سعب البحرين وبن�سبة غري م�سبوقة على امليثاق 

هو يوم تاريخي يف م�سرية مملكتنا العزيزة، موؤكًدا معاليه 

اأن امليثاق غري وجه احلياة ب�سكل تام يف البحرين.

واأو�سح معاليه اأن الف�سل يعود اإىل جاللة امللك املعظم 

الوثيقة  اإقرار هذه  اهلل ورعاه وروؤيته احلكيمة يف  حفظة 

مبادئ  من  احتوته  مبا  ع�سرها  �سبقت  التي  التاريخية 

اإليها يف جتاوز الكثري من التحديات التي مررنا  ا�ستندنا 

بها يف املرحلة املا�سية.

واأكد معاليه اأن اأهم ما حققه امليثاق هو ما مت من تعديالت 

على الد�ستور مبوجب ما ورد فيه من نظام املجل�سني وعودة 

احلقوق ال�سيا�سية للمراأة وا�ستكمال املوؤ�س�سات الد�ستورية 

ويف مقدمتها املحكمة الد�ستورية.

 3 �شيار�ت 

جو�ئز جلمهور 

�شباق �خليل 

على كاأ�س 

�شموه و�أجناله
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اأجورهم لن تقل عن 800 دينار كحد اأدنى.. وتقدمي حوافز للم�صت�صفيات اخلا�صة.. جمل�س الوزراء:

دعم توظيف الأطباء اجلدد يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �صنوات

 بعدها نوه املجل�س مب�ستوى امل�ساركات يف م�سابقة 

االبتكار احلكومي »فكرة« يف ن�سختها اخلام�سة، موجًها 

الوزارات واالأجهزة احلكومية لدرا�سة اإمكانية اال�ستفادة 

من هذه االأفكار االإبداعية يف تطوير م�سارات عملها، وذلك 

بهذا  التن�سيقية  اللجنة  مذكرة  على  املجل�س  اطالع  بعد 

ال�ساأن.

�ساحب  ح�سرة  بتوجيهات  املجل�س  اأ�ساد  ثم   

اإن�سانية  م�ساعدات  بتقدمي  املعظم  البالد  ملك  اجلاللة 

الذي  الزلزال  من  املت�سررة  الدول  اإىل  عاجلة  اإغاثية 

بذلتها  التي  باجلهود  منوًها  و�سوريا،  تركيا  �سرب 

على  االإ�سراف  يف  االإن�سانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة 

التي  الغيث  �سواعد  بعملية  وم�سيًدا  امل�ساعدات،  تقدمي 

قام بها فريق بحث واإنقاذ من احلر�س امللكي بقوة دفاع 

جمهورية  يف  االإن�سانية،  االإغاثة  مهمة  يف  البحرين 

ال�سقيقة. تركيا 

بعد ذلك وجه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

اللجنة املمثلة للحكومة  جمل�س الوزراء باإعادة ت�سكيل 

يف االجتماعات امل�سرتكة مع ال�سلطة الت�سريعية ب�ساأن 

اإعادة هيكلة الدعم احلكومي، وكلف الوزراء بالتعاون 

مع ال�سلطة الت�سريعية يف هذا ال�ساأن. 

الوزارية  اللجنة  مذكرة  املجل�س  ناق�س  بعدها 

من  بتوجيه  اإعدادها  مت  والتي  املجتمعية،  للخدمات 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  ال�سمو  �ساحب 

واملتعلقة بتنفيذ املبادرات املقرتحة لزيادة االإ�سهام يف 

املهني،  م�ستواهم  ودعم  البحرينيني  االأطباء  توظيف 

وقد تقرر اإطالق 5 مبادرات:

القطاع اخلا�س  االأطباء اجلدد يف  1. دعم توظيف 

دينار   800 عن  اأجورهم  تقل  اأال  على  �سنوات   3 ملدة 

كحد اأدنى.

يف  العاملني  االأطباء  اأجور  زيادة  دعم   .2

 800 عن  اأجرهم  يقل  والذين  اخلا�سة،  امل�ست�سفيات 

دينار ملدة �سنة.

اخلا�سة  للم�ست�سفيات  اإ�سافية  حوافز  تقدمي   .3

البحرينيني  االأ�سنان  واأطباء  االأطباء  ن�سبة  تبلغ  التي 

العاملني لديها 25% فاأكرث.

القطاع  اأطباء  لتدريب  »تاأهيل«  برنامج  طرح   .4

يف  العمل  ا�ستمرار  مع  احلكومي  القطاع  يف  اخلا�س 

القطاع اخلا�س.

5. دعم القرو�س التعليمية حتى 30000 دينار.

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

اأوالً: املوافقة على املذكرات التالية:

املعلومات  لتقنية  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

للعام  االإلكرتوين  التحول  اإجنازات  ب�ساأن  واالت�ساالت 

اإلكرتونية  خدمة   28 تد�سني  اأظهرت  والتي   ،2022

وجتهيز 22 خدمة للتد�سني وكذلك تد�سني 4 م�ساريع 

اإلكرتونية وجتهيز 4 م�ساريع اأخرى للتد�سني.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

اأحكام  ب�ساأن م�سروع قرار بتعديل بع�س  والت�سريعية 

للتعمري  التنظيمية  اال�سرتاطات  اإ�سدار  حول  القرار 

مبختلف مناطق مملكة البحرين.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

والت�سريعية ب�ساأن عدد من قرارات اإعادة ت�سكيل بع�س 

اللجان.

رئي�س  الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزير  مذكرة   .4

حول  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  اإدارة  جمل�س 

اعتماد تقارير الهيئة.

التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ذلك  بعد 

الوزراء  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املرفوعة  الوزارية 

رئي�س  نائب  بها  قام  التي  الر�سمية  الزيارة  ب�ساأن 

اإىل  كازخ�ستان  جمهورية  خارجية  وزير  الوزراء 

اململكة  اإىل  اخلارجية  وزير  وزيارة  البحرين،  مملكة 

املوا�سالت  وزير  وزيارة  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  واالت�ساالت 

القطاع  يف  للم�سوؤولني  الر�سمية  الزيارات  وخمرجات 

العربية  االإمارات  دولة  اإىل  البحرين  مبملكة  ال�سياحي 

ال�سقيقة. املتحدة 

حمليات
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ا�صتقبل �صفري تايلند.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

تطوير م�صارات التعاون للدفع بالعالقات بني البلدين

م�صيًدا بجهودها يف تر�صيخ مكان البحرين كاأحد املراكز املالية احليوية

ويل العهد رئي�س الوزراء ينوه بدور البنوك يف تعزيز النمو

اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على امل�ستويات 

مملكة  بني  الثنائية  العالقات  اإليها  و�سلت  التي  املتقدمة 

موا�سلة  اأهمية  اإىل  م�سرًيا  تايالند،  ومملكة  البحرين 

البلدين  بني  بالعالقات  للدفع  التعاون  م�سارات  تطوير 

وال�سعبني ال�سديقني نحو اآفاق اأرحب لتحقيق التطلعات 

املن�سودة. واالأهداف 

بق�سر  اهلل  حفظه  �سموه  ا�ستقبال  لدى  ذلك  جاء 

وزير  املالكي  في�سل  بن  حمد  بح�سور  اأم�س،  الق�سيبية 

�سفري  �سريت�ساروين  بياباك  الــوزراء،  جمل�س  �سوؤون 

لدى  لبالده  �سفرًيا  تعيينه  مبنا�سبة  تايالند،  مملكة 

مملكة البحرين، الفًتا �سموه اإىل اأهمية ا�ستمرار التن�سيق 

البلدين  امل�سرتك والبناء على ما حتقق يف ظل ما يجمع 

التايلندي  لل�سفري  متمنًيا  تفاهم،  ومذكرات  اتفاقيات  من 

يعزز  الدبلوما�سية مبا  مهامه  اأداء  والنجاح يف  التوفيق 

لتطلعات  حتقيًقا  االأ�سعدة  خمتلف  على  التعاون  اأوجه 

ال�سديقني. وال�سعبني  البلدين 

من جانبه، اأعرب ال�سفري عن �سكره وتقديره ل�ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ملا ُيوليه 

من اهتماٍم بتعزيز العالقات الثنائية بني مملكة البحرين 

التقدم  من  املزيد  البحرين  ململكة  متمنًيا  تايالند،  ومملكة 

والنماء.

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

على  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

من  وامل�سارف  البنوك  متثله  ما 

النمو االقت�سادي  اأهمية يف تعزيز 

مكانتها  وتر�سيخ  البحرين،  ململكة 

احليوية.  املالية  املراكز  كاإحدى 

املوؤ�س�سات  به  اإىل ما تتمتع  م�سرًيا 

خربات  من  وامل�سرفية  املالية 

القطاع  هذا  تطوير  يف  اأ�سهمت 

اأهداف  لتحقيق  مهًما  رافًدا  ليكون 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

امللك حمد  ح�سرة �ساحب اجلاللة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

املعظم.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه بق�سر 

حمد  بح�سور  اأم�س  الق�سيبية 

�سوؤون  وزير  املالكي  في�سل  بن 

كري�ستوف  جان  الوزراء،  جمل�س 

ال�سابق  التنفيذي  الرئي�س  دوراند 

نّوه  الوطني. حيث  البحرين  لبنك 

تقلّده  طوال  دوراند  بجهود  �سموه 

اإىل  التنفيذي  الرئي�س  من�سب 

الطويلة  وخدمته  خربته  جانب 

املوؤ�س�سات  يف منا�سب خمتلفة يف 

اململكة،  يف  وامل�سرفية  املالية 

معرًبا عن متنياته له بالتوفيق يف 

تطلعاته. لتحقيق  املقبلة  حياته 

ــن جــانــبــه، اأعـــرب جــان   م

�سكره  عن  ــد  دوران ي�ستوف  كر 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

حر�س  من  �سموه  ُيوليه  ما  على 

القطاع  دور  بتطوير  واهتمام 

مملكة  يف  ــــايل  وامل ــريف  ــس ــ� امل

العالقات  وتعزيز  البحرين، 

بني  والــتــجــاريــة  االقت�سادية 

للمملكة  متمنًيا  وفرن�سا.  البحرين 

دوام النماء واالزدهار.

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، الجتماع العتيادي الأ�سبوعي 

ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

يف بداية الجتماع، رفع جمل�س الوزراء اأ�سدق التهاين اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

املعظم، واإىل اأبناء البحرين مبنا�سبة الذكرى الثانية والع�سرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، منوًها املجل�س مبا حتقق من اإجنازات 

كان اأ�سا�سها ومنطلقها مبادئ ميثاق العمل الوطني، والتي �سكلت اإ�سافة مل�سرية العمل الوطني.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12365/PDF/INAF_20230214014716812.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/999443/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/999443/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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عن طريق فريق البحث والإنقاذ للحر�س امللكي بقوة دفاع البحرين

نا�صر بن حمد ين�صر مقطًعا م�صوًرا لإنقاذ امراأة من حتت احلطام يف تركيا

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ن�صر 

�صموه  ح�صاب  على  ال�صباب،  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك 

يف الإن�صتغرام مقطع فيديو جلهود فريق البحث والإنقاذ التابع 

الإغاثية  مهمته  اأثناء  يف  البحرين  دفاع  بقوة  امللكي  للحر�س 

الإن�صانية عملية »�صواعد الغيث« يف البحث عن الناجني والعثور 

على اجلرحى وامل�صابني وال�صحايا من حتت الأنقا�س يف املناطق 

املت�صررة من الزلزال يف تركيا.

وكتب �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة على مقطع الفيديو 

»اأبطال البحرين وعمان ينقذون امراأة كانت حتت احلطام ل�صبعة 

اأيام، قواكم اهلل«.

ويظهر يف الفيديو رجال فريق البحث والإنقاذ التابع للحر�س 

امللكي بقوة دفاع البحرين وعدد من رجال الإنقاذ من �صلطنة عمان 

يف اأثناء اإنقاذ امراأة جراء الزلزال.

وكان فريق البحث والإنقاذ التابع للحر�س امللكي قد بداأ مهمة 

الإغاثة الإن�صانية منذ و�صوله اإىل تركيا يوم ال�صبت املا�صي.

على قيد احلياة بعد �صبعة اأيام من الزلزال 

فريقا البحث والإنقاذ البحريني والعماين يعرثان على �صيدة حتت الأنقا�س

متكن رجال قوة دفاع البحرين ممثالً بفريق البحث والإنقاذ التابع 

ل�صلطنة  التابع  والإنقاذ  البحث  فريق  مع  وبالتعاون  امللكي  للحر�س 

ا�صتخراج �صيدة تركية على قيد احلياة يف منطقة  ال�صقيقة من  عمان 

اأيام على الزلزال  هاتاي الرتكية من حتت الأنقا�س بعد مرور �صبعة 

الذي �صرب تركيا و�صوريا.

مدار  على  امليدانية  عملياته  مبا�صرة  يف  النقاذ  فريق  ويوا�صل 

يف  الغيث«  »�صواعد  عملية  الإن�صانية  الإغاثية  مهمته  �صمن  ال�صاعة 

من  وال�صحايا  وامل�صابني  اجلرحى  على  والعثور  الناجني  عن  البحث 

حتت الأنقا�س يف املناطق املت�صررة من الزلزال يف تركيا، وذلك امتثالً 

للتوجيهات امللكية ال�صامية من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  املعظم  البالد  اآل خليفة ملك  بن عي�صى 

حفظه اهلل ورعاه.

التابع للحر�س امللكي بقوة  وتاأتي م�صاركة فريق البحث والإنقاذ 

تقوم  التي  الإن�صانية  املبادرات  تقدمي  مبداأ  من  انطالقاً  البحرين  دفاع 

ة  بها مملكة البحرين جتاه الدول ال�صقيقة وال�صديقة، وم�صاعيها اخليرّ

دائماً لوقوفها بجانب املت�صررين وم�صاعدة املنكوبني يف خمتلف دول 

العامل، والتي انعك�صت جلياً على مبادرة الفريق من خالل ما يقدمه من 

جهود م�صرفة لأداء هذه اخلدمة النبيلة، وملا يتمتع به من جاهزية تامة 

لتقدمي الدعم الالزم لالأ�صقاء املنكوبني يف تركيا �صمن عمليات البحث 

والإنقاذ وتنفيذ مثل هذه املهام اجل�صيمة بروح معنوية عالية. 

تت�صمن مطالب بلدية للمواطنني.. النعار يف جل�صة الأم�س:

300 طلب من »بلدي املحرق« مل ترّد عليها »البلديات«
خديجة العرادي:

قال رئي�س جمل�س بلدي املحرق عبدالعزيز 

النعار اإن هناك ما يقارب 300 طلب مقدم من 

املجل�س اإىل وزارة البلديات مل يتم الردرّ ب�صاأنها 

حتى الآن.

تتعلق  املرفوعة  الطلبات  تلك  باأن  وذكر 

البلدية  واملطالب  املو�صوعات  من  بالعديد 

من  عديدة  جوانب  تتناول  والتي  للمواطنني 

اأبرزها اإن�صاء وتطوير متنزهات وحدائق وطرق 

واأمور تتعلق باإيجارات وا�صتمالكات وغيها.

البلدي  جل�صة  يف  له  مداخلٍة  يف  وذكر 

جمل�س  اأع�صاء  بني  ا�صتياء  هناك  باأن  ام�س 

اإىل  داعًيا  الردود،  تاأخر  ب�صبب  املحرق  بلدي 

�صرورة ال�صتعجال والتعاون مع املجل�س من 

خالل الإ�صراع يف عملية الردود والتفاعل مع ما 

يطرحه املجل�س البلدي.

وا�صح  تهمي�س  هناك  باأن  النعار  واتهم 

البلدي  للمجل�س  البلديات  وزارة  قبل  من 

اأبرز تلك  اأن  واحتياجاته الأ�صا�صية، م�صيا اإىل 

داخل  ال�صحية  غي  البيئة  هي  الحتياجات 

حارة  الداخل  يف  الأجواء  اإن  حيث  املجل�س، 

ورغم  طويلة،  فرتة  منذ  متعطل  التكييف  واإن 

يتم  مل  اأنه  اإل  الوزارة  يف  امل�صوؤولني  خماطبة 

الرد.

واأ�صاف: »رفعنا طلبات بحاجة اإىل من�صقني 

وكانت  اأ�صهر،  ثالثة  منذ  ولالأع�صاء،  للمجل�س 

ردود الوزارة علينا انتظروا امليزانية واإقرارها 

من قبل جمل�س النواب، فهل يعقل بنا اأن ننتظر 

طويال وتعطيل العمل البلدي لأجل غي م�صمى، 

 8 ي�صم  كان  ال�صابق  يف  املجل�س  اأن  اإىل  لفتا 

من�صقني والآن املجل�س ينتظر تزويده باملن�صقني 

منذ �صهر نوفمرب، ول حياة ملن تنادي، كذلك فاإن 

وم�صتندات  الر�صمية  الأوراق  يف  نق�صا  هناك 

للطباعة«.

اأم�س  املجل�س  ك  مت�صرّ اآخر،  �صياق  يف 

احلا�صل  املواطن  م�صاواة  ب�صاأن  بتو�صيته 

الكهرباء باحل�صول على دعم ر�صوم  على دعم 

باأن  عليه  بالرد  الوزارة  قامت  والذي  البلدية 

هناك ا�صرتاطات يف قانون الكهرباء تختلف عن 

ال�صرتاطات يف البلديات فيما يتعلق بتخفي�س 

الر�صوم على املواطن.

العتيادية  جل�صته  يف  املجل�س  وناق�س 

ال�صالة، حيث  الكالب  اأم�س مو�صوع  اخلام�صة 

ا�صتعر�س املجل�س فيديو لتهجم عدد من الكالب 

على طفل يف منطقة ديار املحرق، اإذ قام املجل�س 

مبخاطبة امل�صوؤولني يف وزارة البلديات لتخاذ 

وللحد  الكالب  تلك  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات 

واإطالعنا على خطة  املناطق  انت�صارهم يف  من 

الوزارة القادمة بهذا اخل�صو�س.

ناق�صا زراعة 45 �صجرة يف الذكرى الـ 45 لعالقات البلدين

حمافظ العا�صمة وال�صفري التايلندي يبحثان العالقات الثنائية

عبدالرحمن  بن  را�صد  ال�صيخ  ا�صتقبل 

بياباك  العا�صمة،  حمافظ  خليفة  اآل 

لدى  تايلند  مملكة  �صفي  �صري�صارون 

مملكة البحرين.

العالقات  مبتانة  املحافظ  واأ�صاد 

البحرين  مملكة  جتمع  التي  الثنائية 

ال�صفي  جهود  مثمًنا  تايلند،  مبملكة 

التايلندي يف الدفع بالعالقات بني البلدين 

الأ�صعدة،  خمتلف  على  اأرحب  اآفاق  اإىل 

امل�صرتكة  والتطلعات  الروؤى  يحقق  مبا 

للبلدين ال�صديقني.

مقرتَح  اللقاء،  خالل  الطرفان  وبحث 

زراعة 45 �صجرة الكا�صيا الذهبية - وهي 

الرمز الوطني ململكة تايلند - يف حمافظة 

على  عاًما   45 مرور  مبنا�صبة  العا�صمة 

وتايلند،  البحرين  بني  الثنائية  العالقات 

ب املحافظ باملقرتح الذي يج�صد  حيث رحرّ

عالقات ال�صداقة الوطيدة التي جتمع بني 

العا�صمة  برنامج  البلدين، وي�صب �صمن 

�صحية  مدينة  املنامة  وبرنامج  اخل�صراء 

اللذين تتبناهما املحافظة.

لوري  يعقوب  يو�صف  اللقاء،  ح�صر 

مدير اإدارة املعلومات واملتابعة مبحافظة 

يف  امل�صوؤولني  من  وعدد  العا�صمة، 

ال�صفارة التايلندية، والنادي التايلندي يف 

البحرين.

الأهايل ينظرون للوثيقة الوطنية بو�صفها نربا�ًصا لالأجيال القادمة

حمافظ املحرق: منجزات امليثاق طالت كافة اجلوانب

هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  رفع 

وبا�صم  با�صمه  املحرق،  حمافظ  املناعي 

اأهايل حمافظة املحرق بكافة مدنها وقراها 

والولء  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

اإىل املقام ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد 

الأمي  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املعظم، 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

البحرين  �صعب  واإىل  الوزراء،  جمل�س 

الويف مبنا�صبة الذكرى الثانية والع�صرين 

مليثاق العمل الوطني.

الأ�صبوعي  املجل�س  خالل  ذلك  جاء 

عبداهلل  العميد  بح�صور  املحرق  ملحافظة 

املحافظ  نائب  اجليان  خليفة  بن 

والربوفي�صور �صمي العتوم رئي�س الكلية 

جامعة   - اإيرلندا  يف  للجراحني  امللكية 

البحرين الطبية وعدد من رجالت واأعيان 

خمتلف  من  املحرق  حمافظة  ووجهاء 

احل�صور  ا�صتعر�س  حيث  والقرى،  املدن 

منجزات ومكت�صبات ميثاق العمل الوطني 

املعظم،  امللك  جاللة  قواعده  اأر�صى  الذي 

يف  والنجاحات  ال�صعبي  اللتفاف  وحقق 

كافة املجالت. 

حول  العتوم  �صمي  الدكتور  وحتدث 

والتي  للتعليم  اجلاذبة  املناخية  البيئة 

اأن  اإىل  م�صًيا  البحرين،  مملكة  ت�صهدها 

الدميقراطية  البحرينية يف جمال  الريادة 

ال�صياحة  حتقيق  يف  اأ�صهمت  واحلريات 

وجهة  البحرين  جعل  مما  التعليمية، 

للعديد من الطالب من خمتلف دول العامل. 

املنجزات  اإىل  املحافظة  اأهايل  واأ�صار 

الوطني  العمل  ميثاق  بف�صل  حتقق  التي 

ب�صكل  املواطنني  تالم�س  التي  خا�صة 

مبا�صر، ومنها امل�صاريع واملدن الإ�صكانية 

فرتات  وانعدام  تقلي�س  يف  اأ�صهمت  التي 

البنى  تطوير  اإىل  بالإ�صافة  النتظار، 

قيمة  وزيادة  التعليم  وتطور  التحتية 

الدعم لكافة مناحي احلياة. 

والأهايل  املحرق  حمافظ  واختتم 

املجل�س الأ�صبوعي بالتاأكيد على اأن الرابع 

على  م�صهود  تاريخ  هو  فرباير  من  ع�صر 

امللك  جاللة  اأطلقها  التي  احلكيمة  الروؤية 

املعظم، واأ�صهم ال�صعب بتكاتفه ووطنيته 

حتقيق  ن�صهد  واليوم  عليها،  الإجماع  يف 

من  مبتابعة  ال�صامية  امللكية  الروؤى  تلك 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

مملكة  ت�صهد  اأن  متمنًيا  الوزراء.  جمل�س 

البحرين املزيد من التقدم والزدهار، واأن 

تنعم بالأمن والأمان وال�صتقرار وحتقيق 

الإجنازات والريادة يف جميع املجالت.

»الداخلية« تنظم حما�صرة عن 

مبادئ احلوكمة والتخطيط ال�صرتاتيجي

بوزارة  الب�صرية  املوارد  نظمت 

األقاها  تثقيفية  حما�صرة  الداخلية 

اآليات  الدكتور حممد �صعد عن  امل�صت�صار 

والتخطيط  احلوكمة  مبادئ  تنفيذ 

الإدارة  منت�صبي  من  لعدد  ال�صرتاتيجي، 

العامة ل�صوؤون وزارة الداخلية والإدارات 

التابعة ملكتب وكيل وزارة الداخلية وعدد 

من الإدارات الأخرى، تناول خاللها عددا 

احلوكمة  اأهداف  املت�صمنة  املحاور  من 

بوزارة  التنفيذ  واآليات  والأولويات 

الداخلية.

عادل  العميد  اأكد  املنا�صبة،  وبهذه 

للموارد  امل�صاعد  الوكيل  اأمني  عبداهلل 

الداخلية  وزارة  من  �صعًيا  اأنه  الب�صرية 

لن�صر ثقافة احلوكمة واآليات تطبيقها يف 

املمار�صات  اأف�صل  لتبني  الوزارة  اإدارات 

الإدارية التي تتما�صى مع الأنظمة الدولية 

التنمية  لأهداف  وحتقيًقا  املتطورة، 

امل�صتدامة على امل�صتوى املوؤ�ص�صي، فقد مت 

تنظيم املحا�صرة التثقيفية للنهو�س باأداء 

والفعالية  الكفاءة  ورفع  الب�صري  الكادر 

على  اإيجاًبا  تنعك�س  التي  الثقة  لتعزيز 

وا�صرتاتيجية  واأهداف  ر�صالة  حتقيق 

وزارة الداخلية.
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عن طريق فريق البحث والإنقاذ للحر�س امللكي بقوة دفاع البحرين

نا�صر بن حمد ين�صر مقطًعا م�صوًرا لإنقاذ امراأة من حتت احلطام يف تركيا

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ن�صر 

�صموه  ح�صاب  على  ال�صباب،  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك 

يف الإن�صتغرام مقطع فيديو جلهود فريق البحث والإنقاذ التابع 

الإغاثية  مهمته  اأثناء  يف  البحرين  دفاع  بقوة  امللكي  للحر�س 

الإن�صانية عملية »�صواعد الغيث« يف البحث عن الناجني والعثور 

على اجلرحى وامل�صابني وال�صحايا من حتت الأنقا�س يف املناطق 

املت�صررة من الزلزال يف تركيا.

وكتب �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة على مقطع الفيديو 

»اأبطال البحرين وعمان ينقذون امراأة كانت حتت احلطام ل�صبعة 

اأيام، قواكم اهلل«.

ويظهر يف الفيديو رجال فريق البحث والإنقاذ التابع للحر�س 

امللكي بقوة دفاع البحرين وعدد من رجال الإنقاذ من �صلطنة عمان 

يف اأثناء اإنقاذ امراأة جراء الزلزال.

وكان فريق البحث والإنقاذ التابع للحر�س امللكي قد بداأ مهمة 

الإغاثة الإن�صانية منذ و�صوله اإىل تركيا يوم ال�صبت املا�صي.

على قيد احلياة بعد �صبعة اأيام من الزلزال 

فريقا البحث والإنقاذ البحريني والعماين يعرثان على �صيدة حتت الأنقا�س

متكن رجال قوة دفاع البحرين ممثالً بفريق البحث والإنقاذ التابع 

ل�صلطنة  التابع  والإنقاذ  البحث  فريق  مع  وبالتعاون  امللكي  للحر�س 

ا�صتخراج �صيدة تركية على قيد احلياة يف منطقة  ال�صقيقة من  عمان 

اأيام على الزلزال  هاتاي الرتكية من حتت الأنقا�س بعد مرور �صبعة 

الذي �صرب تركيا و�صوريا.

مدار  على  امليدانية  عملياته  مبا�صرة  يف  النقاذ  فريق  ويوا�صل 

يف  الغيث«  »�صواعد  عملية  الإن�صانية  الإغاثية  مهمته  �صمن  ال�صاعة 

من  وال�صحايا  وامل�صابني  اجلرحى  على  والعثور  الناجني  عن  البحث 

حتت الأنقا�س يف املناطق املت�صررة من الزلزال يف تركيا، وذلك امتثالً 

للتوجيهات امللكية ال�صامية من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  املعظم  البالد  اآل خليفة ملك  بن عي�صى 

حفظه اهلل ورعاه.

التابع للحر�س امللكي بقوة  وتاأتي م�صاركة فريق البحث والإنقاذ 

تقوم  التي  الإن�صانية  املبادرات  تقدمي  مبداأ  من  انطالقاً  البحرين  دفاع 

ة  بها مملكة البحرين جتاه الدول ال�صقيقة وال�صديقة، وم�صاعيها اخليرّ

دائماً لوقوفها بجانب املت�صررين وم�صاعدة املنكوبني يف خمتلف دول 

العامل، والتي انعك�صت جلياً على مبادرة الفريق من خالل ما يقدمه من 

جهود م�صرفة لأداء هذه اخلدمة النبيلة، وملا يتمتع به من جاهزية تامة 

لتقدمي الدعم الالزم لالأ�صقاء املنكوبني يف تركيا �صمن عمليات البحث 

والإنقاذ وتنفيذ مثل هذه املهام اجل�صيمة بروح معنوية عالية. 

تت�صمن مطالب بلدية للمواطنني.. النعار يف جل�صة الأم�س:

300 طلب من »بلدي املحرق« مل ترّد عليها »البلديات«
خديجة العرادي:

قال رئي�س جمل�س بلدي املحرق عبدالعزيز 

النعار اإن هناك ما يقارب 300 طلب مقدم من 

املجل�س اإىل وزارة البلديات مل يتم الردرّ ب�صاأنها 

حتى الآن.

تتعلق  املرفوعة  الطلبات  تلك  باأن  وذكر 

البلدية  واملطالب  املو�صوعات  من  بالعديد 

من  عديدة  جوانب  تتناول  والتي  للمواطنني 

اأبرزها اإن�صاء وتطوير متنزهات وحدائق وطرق 

واأمور تتعلق باإيجارات وا�صتمالكات وغيها.

البلدي  جل�صة  يف  له  مداخلٍة  يف  وذكر 

جمل�س  اأع�صاء  بني  ا�صتياء  هناك  باأن  ام�س 

اإىل  داعًيا  الردود،  تاأخر  ب�صبب  املحرق  بلدي 

�صرورة ال�صتعجال والتعاون مع املجل�س من 

خالل الإ�صراع يف عملية الردود والتفاعل مع ما 

يطرحه املجل�س البلدي.

وا�صح  تهمي�س  هناك  باأن  النعار  واتهم 

البلدي  للمجل�س  البلديات  وزارة  قبل  من 

اأبرز تلك  اأن  واحتياجاته الأ�صا�صية، م�صيا اإىل 

داخل  ال�صحية  غي  البيئة  هي  الحتياجات 

حارة  الداخل  يف  الأجواء  اإن  حيث  املجل�س، 

ورغم  طويلة،  فرتة  منذ  متعطل  التكييف  واإن 

يتم  مل  اأنه  اإل  الوزارة  يف  امل�صوؤولني  خماطبة 

الرد.

واأ�صاف: »رفعنا طلبات بحاجة اإىل من�صقني 

وكانت  اأ�صهر،  ثالثة  منذ  ولالأع�صاء،  للمجل�س 

ردود الوزارة علينا انتظروا امليزانية واإقرارها 

من قبل جمل�س النواب، فهل يعقل بنا اأن ننتظر 

طويال وتعطيل العمل البلدي لأجل غي م�صمى، 

 8 ي�صم  كان  ال�صابق  يف  املجل�س  اأن  اإىل  لفتا 

من�صقني والآن املجل�س ينتظر تزويده باملن�صقني 

منذ �صهر نوفمرب، ول حياة ملن تنادي، كذلك فاإن 

وم�صتندات  الر�صمية  الأوراق  يف  نق�صا  هناك 

للطباعة«.

اأم�س  املجل�س  ك  مت�صرّ اآخر،  �صياق  يف 

احلا�صل  املواطن  م�صاواة  ب�صاأن  بتو�صيته 

الكهرباء باحل�صول على دعم ر�صوم  على دعم 

باأن  عليه  بالرد  الوزارة  قامت  والذي  البلدية 

هناك ا�صرتاطات يف قانون الكهرباء تختلف عن 

ال�صرتاطات يف البلديات فيما يتعلق بتخفي�س 

الر�صوم على املواطن.

العتيادية  جل�صته  يف  املجل�س  وناق�س 

ال�صالة، حيث  الكالب  اأم�س مو�صوع  اخلام�صة 

ا�صتعر�س املجل�س فيديو لتهجم عدد من الكالب 

على طفل يف منطقة ديار املحرق، اإذ قام املجل�س 

مبخاطبة امل�صوؤولني يف وزارة البلديات لتخاذ 

وللحد  الكالب  تلك  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات 

واإطالعنا على خطة  املناطق  انت�صارهم يف  من 

الوزارة القادمة بهذا اخل�صو�س.

ناق�صا زراعة 45 �صجرة يف الذكرى الـ 45 لعالقات البلدين

حمافظ العا�صمة وال�صفري التايلندي يبحثان العالقات الثنائية

عبدالرحمن  بن  را�صد  ال�صيخ  ا�صتقبل 

بياباك  العا�صمة،  حمافظ  خليفة  اآل 

لدى  تايلند  مملكة  �صفي  �صري�صارون 

مملكة البحرين.

العالقات  مبتانة  املحافظ  واأ�صاد 

البحرين  مملكة  جتمع  التي  الثنائية 

ال�صفي  جهود  مثمًنا  تايلند،  مبملكة 

التايلندي يف الدفع بالعالقات بني البلدين 

الأ�صعدة،  خمتلف  على  اأرحب  اآفاق  اإىل 

امل�صرتكة  والتطلعات  الروؤى  يحقق  مبا 

للبلدين ال�صديقني.

مقرتَح  اللقاء،  خالل  الطرفان  وبحث 

زراعة 45 �صجرة الكا�صيا الذهبية - وهي 

الرمز الوطني ململكة تايلند - يف حمافظة 

على  عاًما   45 مرور  مبنا�صبة  العا�صمة 

وتايلند،  البحرين  بني  الثنائية  العالقات 

ب املحافظ باملقرتح الذي يج�صد  حيث رحرّ

عالقات ال�صداقة الوطيدة التي جتمع بني 

العا�صمة  برنامج  البلدين، وي�صب �صمن 

�صحية  مدينة  املنامة  وبرنامج  اخل�صراء 

اللذين تتبناهما املحافظة.

لوري  يعقوب  يو�صف  اللقاء،  ح�صر 

مدير اإدارة املعلومات واملتابعة مبحافظة 

يف  امل�صوؤولني  من  وعدد  العا�صمة، 

ال�صفارة التايلندية، والنادي التايلندي يف 

البحرين.

الأهايل ينظرون للوثيقة الوطنية بو�صفها نربا�ًصا لالأجيال القادمة

حمافظ املحرق: منجزات امليثاق طالت كافة اجلوانب

هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  رفع 

وبا�صم  با�صمه  املحرق،  حمافظ  املناعي 

اأهايل حمافظة املحرق بكافة مدنها وقراها 

والولء  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

اإىل املقام ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد 

الأمي  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املعظم، 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

البحرين  �صعب  واإىل  الوزراء،  جمل�س 

الويف مبنا�صبة الذكرى الثانية والع�صرين 

مليثاق العمل الوطني.

الأ�صبوعي  املجل�س  خالل  ذلك  جاء 

عبداهلل  العميد  بح�صور  املحرق  ملحافظة 

املحافظ  نائب  اجليان  خليفة  بن 

والربوفي�صور �صمي العتوم رئي�س الكلية 

جامعة   - اإيرلندا  يف  للجراحني  امللكية 

البحرين الطبية وعدد من رجالت واأعيان 

خمتلف  من  املحرق  حمافظة  ووجهاء 

احل�صور  ا�صتعر�س  حيث  والقرى،  املدن 

منجزات ومكت�صبات ميثاق العمل الوطني 

املعظم،  امللك  جاللة  قواعده  اأر�صى  الذي 

يف  والنجاحات  ال�صعبي  اللتفاف  وحقق 

كافة املجالت. 

حول  العتوم  �صمي  الدكتور  وحتدث 

والتي  للتعليم  اجلاذبة  املناخية  البيئة 

اأن  اإىل  م�صًيا  البحرين،  مملكة  ت�صهدها 

الدميقراطية  البحرينية يف جمال  الريادة 

ال�صياحة  حتقيق  يف  اأ�صهمت  واحلريات 

وجهة  البحرين  جعل  مما  التعليمية، 

للعديد من الطالب من خمتلف دول العامل. 

املنجزات  اإىل  املحافظة  اأهايل  واأ�صار 

الوطني  العمل  ميثاق  بف�صل  حتقق  التي 

ب�صكل  املواطنني  تالم�س  التي  خا�صة 

مبا�صر، ومنها امل�صاريع واملدن الإ�صكانية 

فرتات  وانعدام  تقلي�س  يف  اأ�صهمت  التي 

البنى  تطوير  اإىل  بالإ�صافة  النتظار، 

قيمة  وزيادة  التعليم  وتطور  التحتية 

الدعم لكافة مناحي احلياة. 

والأهايل  املحرق  حمافظ  واختتم 

املجل�س الأ�صبوعي بالتاأكيد على اأن الرابع 

على  م�صهود  تاريخ  هو  فرباير  من  ع�صر 

امللك  جاللة  اأطلقها  التي  احلكيمة  الروؤية 

املعظم، واأ�صهم ال�صعب بتكاتفه ووطنيته 

حتقيق  ن�صهد  واليوم  عليها،  الإجماع  يف 

من  مبتابعة  ال�صامية  امللكية  الروؤى  تلك 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

مملكة  ت�صهد  اأن  متمنًيا  الوزراء.  جمل�س 

البحرين املزيد من التقدم والزدهار، واأن 

تنعم بالأمن والأمان وال�صتقرار وحتقيق 

الإجنازات والريادة يف جميع املجالت.

»الداخلية« تنظم حما�صرة عن 

مبادئ احلوكمة والتخطيط ال�صرتاتيجي

بوزارة  الب�صرية  املوارد  نظمت 

األقاها  تثقيفية  حما�صرة  الداخلية 

اآليات  الدكتور حممد �صعد عن  امل�صت�صار 

والتخطيط  احلوكمة  مبادئ  تنفيذ 

الإدارة  منت�صبي  من  لعدد  ال�صرتاتيجي، 

العامة ل�صوؤون وزارة الداخلية والإدارات 

التابعة ملكتب وكيل وزارة الداخلية وعدد 

من الإدارات الأخرى، تناول خاللها عددا 

احلوكمة  اأهداف  املت�صمنة  املحاور  من 

بوزارة  التنفيذ  واآليات  والأولويات 

الداخلية.

عادل  العميد  اأكد  املنا�صبة،  وبهذه 

للموارد  امل�صاعد  الوكيل  اأمني  عبداهلل 

الداخلية  وزارة  من  �صعًيا  اأنه  الب�صرية 

لن�صر ثقافة احلوكمة واآليات تطبيقها يف 

املمار�صات  اأف�صل  لتبني  الوزارة  اإدارات 

الإدارية التي تتما�صى مع الأنظمة الدولية 

التنمية  لأهداف  وحتقيًقا  املتطورة، 

امل�صتدامة على امل�صتوى املوؤ�ص�صي، فقد مت 

تنظيم املحا�صرة التثقيفية للنهو�س باأداء 

والفعالية  الكفاءة  ورفع  الب�صري  الكادر 

على  اإيجاًبا  تنعك�س  التي  الثقة  لتعزيز 

وا�صرتاتيجية  واأهداف  ر�صالة  حتقيق 

وزارة الداخلية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12365/PDF/INAF_20230214014716812.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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ال��ب��ح��ري��ن يف  اجل���دي���دة   Veloz م��رك��ب��ة  ت��ط��ل��ق  »ت���وي���وت���ا« 
التنقل  حرية  بتوفري  التزامها  اإطار  يف 

ن املزيد  للجميع وتقدمي مركبات متنوعة ُتوؤمِّ

عمالئها،  تطلعات  وتعك�س  البال  راحة  من 

 - كانو  خليل  اإبراهيم  �شركة  �شركة  اأطلقت 

الوكيل احل�شري ل�شيارات تويوتا يف مملكة 

والتي  اجلديدة   Veloz مركبة   - البحرين 

جتمع بني رحابة املق�شورة والت�شميم الأنيق، 

والراحة والأداء العملي، وُجهِّزت مبجموعة 

الحتياجات  لتلبية  املتقدمة  امليزات  من 

املختلفة لعمالء ال�شركة الأكرث متيًزا.  وُتعد 

تويوتا Veloz اجلديدة مركبًة عمليًة للغاية، 

الوقود  ا�شتهالك  يف  عالية  بكفاءة  تتميز  اإذ 

تبلغ 19.3 كم/  لرت، وقدرات ا�شتثنائية على 

املناورة حتى على الطرقات ال�شيقة، ف�شالً 

عن رحابة مق�شورتها الداخلية، والتي ت�شم 

ا�شتيعاب  ميكنها  املقاعد  من  �شفوف  ثالثة 

�شبعة ركاب ب�شكل مريح.  وبهذه املنا�شبة، 

املهند�شني  كبري  فوجيبايا�شي،  اإيجي  قال 

تويوتا  مركبة  تطوير  ع��ن  امل�شوؤولني 

Veloz: »اتبعنا مفهوم )�شهولة القيادة يف 

عند  �شخ�س(  اأي وقت ولأي  مكان ويف  اأي 

لتتمتع  اجلديدة، و�شممناها  املركبة  تطوير 

ي�شمح  ما  املناورة،  على  ا�شتثنائية  بقدرات 

الطرقات  على  ومريحة حتى  �شل�شة  بقيادة 

والن�شاط(  )الفخر  مفهوم  ومع  ال�شّيقة. 

اإىل  نتطلع  الرئي�س،  ت�شميمها  يف  املعتمد 

داخلية  مبق�شورة  ديناميكية  مركبة  تقدمي 

من  كبرية  جمموعة  مع  تتنا�شب  ف�شيحة 

ال�شتخدامات واأ�شاليب القيادة«.

املجموعة العاملية للذكاء اال�صطناعي 

ت�صيد بنجاح املوؤمتر الثاين للريا�صة

للذكاء  العاملية  املجموعة  ثّمنت 

ال�شيخ  ل�شمو  البارز  الدور  ال�شطناعي 

خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س 

رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�س 

اللجنة  رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة 

الكرمية  رعايته  يف  البحرينية،  الأوملبية 

لل�شنة الثانية على التوايل ملوؤمتر البحرين 

جهود  مواكًبا  ال�شطناعي،  للذكاء  الرائد 

لالبتكار  �شنوات  عدة  منذ  امل�شتمرة  �شموه 

يف جمال الذكاء ال�شطناعي.

للذكاء  العاملية  املجموعة  واأث��ن��ت 

�شمو  دع��م  على  ورئي�شها  ال�شطناعي 

نائب  خليفة  اآل  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ 

للريا�شة، وح�شوره  العامة  الهيئة  رئي�س 

وقد  املتحدثني.  وتكرمي  املوؤمتر  فعاليات 

ختم املوؤمتر الثاين اأعماله بنجاح من خالل 

اأوراق تقنية عاملية ملتحدثني دوليني  تقدمي 

واخلروج بعديد من املقرتحات العلمية.

رئي�س »االأعلى لل�صحة« ي�صتقبل وفد م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي
ا�شتقبل  الفريق   طبيب   ال�شيخ   حممد   بن   عبداهلل   اآل  

 خليفة   رئي�س   املجل�س   الأعلى   لل�شحة،   وفد   م�شت�شفى  

مل�شت�شفى  املنتدب   البحرين  التخ�ش�شي   ميثله   الع�شو 

وماجد  عرداتي،  قا�شم  الدكتور  التخ�ش�شي  البحرين 

البحرين  م�شت�شفى  يف  العمليات  مدير  ع��ردات��ي 

برعاية  تف�شله  على  معاليه  ل�شكر  وذلك  التخ�ش�شي، 

منتدى الروؤية ال�شحية 2030.  ورحب   رئي�س   املجل�س  

 الأعلى   لل�شحة   بالوفد،   مثمًنا   اجلهود   الطيبة   التي   تبذلها  

التي  املخل�شة  الطيبة  والإ�شهامات   اإدارة   امل�شت�شفى 

يبذلها القطاع الطبي اخلا�س لتطوير م�شتوى اخلدمات 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  مع  الوثيق  بالتعاون  ال�شحية 

و�شركاء املنظومة ال�شحية كافة.

الع�شو  عرداتي  قا�شم  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

املنتدب مل�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي عن بالغ �شكره 

دعمه  على  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  وامتنانه 

باحلر�س  م�شيًدا  ال�شحي،  بالقطاع  للنهو�س  امل�شتمر 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  يوليه  الذي  الكبري 

التغطية  وحتقيق  ال�شحية  اخلدمات  جودة  لتطوير 

الربامج  جلميع  امل�شاندة  وتقدمي  ال�شاملة،  ال�شحية 

بتعزيز  ُتعنى  التي  الطبية  واملنتديات  واملوؤمترات 

جودة اخلدمات وتقدير عطاء الكفاءات الوطنية وجميع 

منت�شبي احلقل الطبي يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائز

 بن�صف مليون دينار بحريني مع الهريات

البنك  والكويت،  البحرين  بنك  اأعلن 

الرائد يف جمال اخلدمات املالية وامل�شرفية 

فوز  عن  البحرين،  يف  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد 

بجائزة  اإبراهيم  تقي  ح�شن  �شيد  علوي 

ح�شاب  من  بحريني  دينار  مليون  الن�شف 

نوعها  من  اجلوائز  اأكرب  اإحدى  »الهريات«، 

على م�شتوى البحرين.

واأجرى البنك ال�شحب على اجلائزة يف 

الثامن من فرباير اجلاري بح�شور الدكتور 

التنفيذي  الرئي�س  �شيف،  الرحمن  عبد 

ملجموعة بنك البحرين والكويت، والدكتور 

امل�شرفية  اخلدمات  عام  مدير  �شامل،  عادل 

والتجارة،  ال�شناعة  وزارة  وممثل  لالأفراد، 

الداخلي  التدقيق  اإدارات  عن  وممثلني 

واخلدمات  والت�شويق  الداخلية  والرقابة 

امل�شرفية لالأفراد يف بنك البحرين والكويت، 

من  اخلارجي  التدقيق  ممثل  اإىل  اإ�شافة 

�شركة اأرن�شت ويونغ.

وقال الدكتور �شيف يف ت�شريح له بهذه 

والكويت  البحرين  بنك  اأ�شرة  اإن  املنا�شبة 

جميعها ت�شارك الفائز علوي اإبراهيم واأ�شرته 

واأحبابه فرحتهم بهذا الفوز والن�شمام اإىل 

اأ�شحاب احلظ ال�شعيد  القائمة الطويلة من 

على  الهريات  بجوائز  وفازوا  �شبق  الذين 

اإطالق هذا  منذ  اأكرث من ع�شرين عاماً  مدى 

اأعرب  جانبه  من  اليوم.  وحتى  احل�شاب 

الغامرة  �شعادته  عن  اإبراهيم  علوي  الفائز 

بفوزه بجائزة الن�شف مليون دينار بحريني 

حل�شاب الهريات من بنك البحرين والكويت، 

م�شرًيا اإىل اأن الأمل بالفوز كان دائًما يراوده 

كحلم جميل حتقق اأخرًيا، ولفًتا اإىل اأن اأي 

مودع يف ح�شاب الهريات قد يكون �شاحب 

احلظ ال�شعيد القادم.
انطالقة جديدة نحو عام 2023 بعرو�س ال ُتقاوم من »ني�صان«

 قامت �شركة يو�شف خليل املوؤيد واأولده بتمديد حملتها 

ا ح�شرية ومغرية جلميع  للعام اجلديد، والتي تت�شمن عرو�شً

ع�ّشاق ني�شان يف البحرين. ت�شمل هذه العرو�س بع�س اأ�شهر 

تريا  واإك�س  وباثفايندر  كيك�س  ذلك  يف  مبا  ني�شان،  طرازات 

وباترول. 

ا مع مراعاة  حملة العام اجلديد من ني�شان �شّممت خ�شي�شً

متطلبات العمالء، اأ�شبحت ني�شان باترول متوفرة الآن ب�شعر 

ح�شري ي�شمل خدمة و�شمان ٥ �شنوات، و٥ �شنوات م�شاعدة 

اأخرى،  ناحية  من  املميزات.  من  املزيد  وكذلك  الطريق  على 

وكيك�س  وباثفايندر  تريا  اإك�س  مثل  اأخرى  ط��رازات  تتوفر 

و�شمان  اخلدمة  من  �شنوات   3 ت�شمل  وكذلك  مغرية  باأ�شعار 

ملدة ٥ �شنوات وغريها من اخلدمات واملميزات الأخرى.

ويجدر بالذكر اأنه هنا يف ني�شان البحرين، قدمنا جناًحا 

بارًزا يف تقدمي اأ�شعار ل ميكن التناف�س فيها وخدمات ذات قيمة 

م�شافة ا�شتثنائية. هذه هي مبادرتنا املتوا�شعة مل�شاعدة ع�ّشاق 

براعتهم  عن  والتعبري  املف�شلة  �شيارتهم  اقتناء  على  ني�شان 

يف�شلونها،  التي  ال�شيارة  على  �شخ�شيتهم  انعكا�س  ومدى 

�شّرح بذلك اأحمد الديلمي، املدير العام، ني�شان البحرين.

اإ�صافة اإىل جوائز و�صهادات عاملية اأخرى

»اأ�صواق التميمي« تنال ا�صتحقاًقا عاملًيا الأف�صل بيئات العمل 
لثقافة  العاملية  الهيئة  منحت 

الأو�شط  ال�شرق   – العمل  بيئة 

 Great Place To Work-(

MENA(  �شهادة ر�شمية ل�»اأ�شواق 
التميمي« نتيجة ا�شتحقاقها �شهادة 

2023م،  لعام  عمل(  بيئة  )اأف�شل 

»اأ�شواق  ا�شم  باإدراج  تكللت  والتي 

التميمي« يف هذا العام مع ع�شرات 

ال�شرق  يف  املتميزة  ال�شركات 

بالكفاءات  اآم��ن��وا  ممن  الأو���ش��ط 

عملهم  بيئات  وطوعوا  الب�شرية 

حيث  للموظفني،  الأف�شل  لتوفري 

اإىل  جنباً  اأ�شماوؤهم  الهيئة  اأدرجت 

�شمن  التميمي«  »اأ�شواق  مع  جنب 

لهذا  ال�شادر  ال�شنوي  تقريرها 

ُم�شتحقي  لئحة  واملُت�شمن  العام، 

ال�شهادة من خمتلف دول املنطقة.

اأعرب  الإجن��از،  لهذا  وتتويًجا 

الرئي�س التنفيذي لأ�شواق التميمي، 

فخره  ع��ن  راج��ي��ن��دران  ب��وب��ي 

موظفي  بكافة  الكبريين  واعتزازه 

عددهم  البالغ  التميمي«  »اأ�شواق 

العربية  اململكة  موظًفا يف   6،124

البحرين،  ومملكة  ال�شعودية 

ُمعترباً ا�شتحقاق »اأ�شواق التميمي« 

على  ُبرهاًنا  ياأتي  ال�شهادة  لهذه 

التي  ال�شرتاتيجية  اخلطط  فاعلية 

تنتهجها ال�شركة يف اإدارة هذا العدد 

كل  على  وحر�شها  املوظفني،  من 

واحد منهم باعتباره فرًدا من عائلة 

فاعالً  وُعن�شراً  التميمي«  »اأ�شواق 

فيها.

واأ�شاف »راجيندران« : »اأ�شعر 

اأ�شواق  ا�شم  اأرى  واأنا  بال�شعادة 

ال�شركات  م�شاف  يف  التميمي 

اللقب  ه��ذا  حملوا  ممن  العاملية 

وقد  املا�شية،  ال�شنوات  مدار  على 

التي  التقرير  نتائج  �شدري  اأثلجت 

موظفينا  اآراء  ح�شد  فيها  روعي 

بالكفاءات  للرتحيب  متطلًعا  كافة، 

القادمة  والبحرينية  ال�شعودية 

عرب  التميمي  اأ���ش��واق  عائلة  يف 

املطروحة  الوظائف  على  التقدمي 

الر�شمي   ال�����ش��رك��ة  م��وق��ع  يف 

.»)Tamimimarkets.com(

د. عبد الرحمن �سيف
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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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َبـا ال�صِّ ــاِم  ـــ اأيَّ ـــــَر  ِذْك ـــ�ؤاِدي  ُف َيــهــَ�ى 

ِبـَلِدَنـا ِبُحـبِّ  ْغَنـاَهـا  �صِ ــاَن  ـــ اأَْلَ

ق�صى َقـــــد  َمـــــا  يف  اهللَ  ــا  ــَن ــْع اأَط اإنـــا 

ــُه اأَر�ــصَ َنْع�َصُق  َنْحُن  َعِظْيًما  َوَطــًنــا 

اِئدي َقـ�صَ ــلَّ  ُك اأَْهـــــَدْيــُت  �َصاِعٌر  اأََنـــــا 

ــا ــِدَه ـــاِن َمْ ــــبُّ َب ـــبُّ الــِبــلِد َوُح ُح

بٍَّة َمَ ــَرَح  �ــصَ الَبْحـَريَن  َبَنى  َحــَمــٌد 

ــُه ـــ اأَنَّ ــى  ــتَّ َح عَب  ال�صَّ اأََحـــــبَّ  ــٌك  ــِل َم

ـِه َوبـاأَر�صُ ِب�َصْعِبـِه  َيِهـْيـُم  َمــِلــٌك 

ِل�َصْعَبـِه َفـاَه  الـرَّ اإلَّ  ـــى  اأََب َحـَمـٌد 

ُمَثاِبـٍر �َصـْعِي  َو  ِبـاإِْخـَل�ٍص  َحـَمـٌد 

َوِثْيَقًة ـْغَت  �صُ ِبـامِلْيَثـاِق  َفــَبـــــَداأَت 

ُمـَتِجٍم َخـرَي  َجـاَء  َقـْد  ِميَثاُقـُكْم 

مِلَْجـِدَنـا ـِرْيَق  الطَّ َر�َصَم  ِمْيـَثاُقـُكْم 

َنـا ْر�صِ ِباأَ الَنّـَمـاِء  َغـر�ُص  َنـَما  َوِبـِه 

ِبَعْهِدُكْم الــَ�يِفُّ  عُب  ال�صَّ َفـا�ْصَتْب�َصَر 

ًدا هَّ ُمَ ـِرْيـَق  الطَّ َلَنـا  َجَعلَْت  َوَلـَقْد 

َوُمـّبـاَرٌك ــٌر  ـــ َزاِه َفَعـْهـُدَك  َحَمـٌد 

ِبُحـبُِّكْم الُقـلُـ�ِب  ُكـلُّ  ـَدْت  َوَتـَ�حَّ

َداِفـٍق َمـاٍء  َكـَنْبـِع  ِمْنَك  َوالـُجـ�ُد 

َداِفـًقـا َدوًمـــــا  َيَظـُل  اجَلـــــ�اِد  َنْبـُع 

ـٌع ُمـَتـ�ا�صِ ــاِدٌل  ـــ َع َحـِلـْيٌم  َمـِلـٌك 

َيْنـَثـِني ل  ـْيَغـٌم  �صَ َج�ُص�ٌر  َبَطـٌل 

ِه ِبِظلِـّ ــَتــِفــيُء  َنــ�ــصْ ــِد  ــَداِئ الــ�ــصَّ ـــَت  َوَق

َقْد َنْخ�َصاُه  َهـاِج�ٌص  َغ�َصاَنـا  َوَلــِئــْن 

َهـا َوِعـزِّ الِبـلِد  ـــِن  اأْم ــْن  َع ــــُذوُد  َوَي

َفَفـاِر�ٌص الَ�طي�ُص  َحــِمــَي  اإذا  َحــَمــٌد 

ــ�ؤاِدِه ـــ ُف َوِمـــلَء  ِمـْقـَداًمـا  َوَتـــــــَراُه 

َغَمَراُتَهـا يِف  �َصَتـَراُه  الـَ�َغى  ــَت  َوَق

َلـُه ــْن  َم اإلَّ  ْنـِديـَد  ال�صِّ ــرُف  ــْع َي ل 

َولِئـَنــا ُكـــــلَّ  �َصلَمـاَن  اأَبـــــا  َفلَُكم 

َراَحًة �صَ ِمرُي  ال�صَّ ُيِلي  َمــا  ُقلُت  ــْد  َق

َمـدِحُكـْم يف  اأنَتـِقي  َمـــــاذا  اأحــَتـــــاُر 

ِهَ�اَيِتي الَقري�ِص  َنـْظُم  ــِذي  ال َواأَنـــــا 

ــم ــدَرُك َق املَــَعـــــاِن  ـــــ�يِف  ُت اأْن  ــُد  ــاأري َف

�َصِيِّدي ــْدِرَك  ــَق ِب ْعِري  �صِ َيِفي  َل  َقـْد 

و�َصَكـرُتـُه َمِلـيَكَنـا  َمـَدْحـُت  اإن 

�َصَمـا َقـْد  َمِلـيكـًا  َيـا  َك  ُنـِجلُـّ ـــــا  اإَنّ

ِبا�صِمـِه ُنـَفـاِخـُر  َرْمـٌز  َلـَنـا  َحـَمـٌد 

َمـِلْيَكَنـا ُروؤاَك  َلـَنـا  النَّـَجـاِح  رُّ  �صِ

َيـْطَرَبـا ّحتَّـى  ــــاَن  الأَْلَ ُد  َوُيـــــَردِّ  

ُنْعـِرَبا ِبُحبِِّك  َم�َصاِعِرَنـا  َعـْن  ــَي  َك

َحَبـا َلــَنــا  َحــيــُث  اهللَ  َحَمْدَنـا  ــْد  ــَق َوَل

َنـلَْعَبـا ْن  اأَ ُتــَراِبـــــِه  َفـــــ�َق  َوُنُحـبُّ 

املَُتَ�ثَِّبـا ـِدَهـا  َمْ ــاِن  ـــ َوَب َوَطـِني 

ــا ــَب ــا واِج ــِم كـــاَن فــر�ــصً ــظَّ ــَع ــِد املُ ــَم َح

َحبَّـَبـا ــاِن  ــَف َوالــتَّ التَّ�َصاُمَح  َوَلَنـا 

َبـا اأَ َلُهـْم  اَر  �صَ ِللنَّـا�ِص  ُحـبِّه  ــْن  َم

َبـا َت�َصرَّ الـِبـلِد  ُحـــــبَّ  ــ�ؤَاُدُه  ـــ ــُف ـــ َف

الأْن�َصَبــا َراآُه  ــا  َم اإِلَّ  اٌخــَتـــــاَر  َمـا 

با َقَرّ َو  الَبـِعْيَد  يَء  ال�َصّ َلـَنـا  اأَْدَنـــــى 

َبــا ُمَتَقِّ َواِثَقـاً  �َصْعَبَك  َوَجـَعـلَت 

َثـاِقـَبـا ِفـْكـًرا  َحـاَز  َمِلْيٍك  ِلـــــُروؤى 

الَكـاَتـَبـا ُكـْنَت  �َصلَْمـاَن  اأََبـا  َوَلـُه 

َبـا َوا�صِ َعـلَـْيَنـا  َجـــــاَدْت  َوُبـُنـ�ُدُه 

َتَقـاُرَبــا ِللُقـلُ�ِب  َتْن�ُصُد  َفَغـَدوَت 

َعـ�اِقـَبـا َنَخـاُف  ل  َو  ِفْيـِه  ِلـَن�صرْيَ 

َبـا َمَكا�صِ ِلــلــِبــَلِد  ِفـَعـاُلَك  ــَدْت  ـــ َوَغ

اِرَبـا ال�صَّ الَبِعـيَد  اْجــَتــَذَب  َقـْد  ُحـبٌّ 

َي�ْصَرَبـا َكـي  َمِعيـَنُكـْم  َيـــــ�ؤمُّ  ُكـلٌّ   

َبـا َيْن�صَ َلـْن  ِوْرُدُه  َتـَعـاَظـَم  َمـْهـَمـا 

َمـَ�اِهَبـا ُك�َصيَت  َقـْد  َكـْم  ُمَتـ�َصاِمـٌح 

َيـْرَهَبـا َكــي  َلــُه  ِنــدٌّ  َل  ْيِث  َكـاللَـّ

الأَْقَرَبـا ا�صَتَجرَنا  اإَذا  َيُكـ�ُن  َوَلَنـا   

َيْذَهـَبـا َحـتَّى  ِفـْيـِه  ُيـَعـاِلُج  اأَْم�َصى 

َهاِرَبـا َولَّ  ْم  الـَخـ�صْ َراآُه  ــى  ــَت َوَم

َنـَبـا اأو  َيـ�ًمـا  لَن  َمـا  َوِح�َصاُمـُه 

ـاِرَبـا ُمَ الَعـُدوَّ  ِبـُه  َيُهـدُّ  َعـْزًما 

َكـَبـا اأَو  َيـ�مـًا  َكـلَّ  َمـا  ــَ�اُدُه  ـــ َوَج

َوَحـاَرَبـا اُلـــــُروِب  ْعـَتَِك  ِبَ ِعلـٌم 

بُّـَبـا َتَ ِمْنـَك  الُقـرَب  َيْبـِغي  َفالُكلُّ 

ُمـَ�اِرَبـا َل�ْصُت  اَلـــــقِّ  ِبَقـ�ِل  اإنِّ 

اأَْكـُتَبـا اأَْن  ِلـُكـْم  ِلَفـ�صْ اأردُت  َواإذا 

�ْصِهـَبـا اأُ َنـْظـٍم  ُكـلِّ  يِف  اأَْن  ـــبُّ  َواأِح

املَــاأَْرَبـــــا يِدي  َق�صِ يف  ــذا  َه َكـــــاَن  ــْد  َق

َبـا ُمـَنا�صِ ــَراُه  ـــ َت ِل  ــ�ِدَك  ـــ جِلُ َلِكـْن 

يعَجـَبـا لـَذلَك  اأحـــــٌد  اأْن  َوَعِجـْبُت 

ـبََّبـا ُمَ الُقـلُـ�ِب  ُكـلِّ  يِف  �َصَتَظـلُّ 

َرَبــا َقـْد  َقـلْـٍب  ِبُكـلِّ  املَِليِك  ــبُّ  ُح

اأََبــى اأَْم  اَلـِقْيـَقـَة  َنَكـَر  الـِذي  �َصاَء 

ق�صيدة مهداة اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املعظم مبنا�صبة 

ذكرى ميثاق العمل الوطني.

 »َحَمٌد َلَنا َرْمٌز ُنَفاِخُر بِا�صِمِه«

د. عبدالـله اأحمد من�صور اآل ر�صي

حمليات
11

www.alayam.com

Tuesday 14th February 2023 - No. 12365الثلثاء 23 رجب 1444 ـ العدد 12365

اأكدت اأنها تعك�س حر�س ويل العهد رئي�س الوزراء على دعم الكوادر الطبية 

 وزيرة ال�صحة ت�صيد باإطالق مبادرات توظيف الأطباء

»الأطباء« ت�صكر ويل العهد رئي�س الوزراء ملبادرات توظيف الأطباء

اأ�صادت الدكت�رة جليلة بنت ال�صيد ج�اد 

اأطلقها  التي  باملبادرات  ال�صحة  وزيرة  ح�صن 

مل�ص ال�زراء برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي 

العهد  ول  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

رفع  بعد  اهلل،  حفظه  ال�زراء  مل�ص  رئي�ص 

املجتمعية مقتًحا  ال�زارية للخدمات  اللجنة 

الأطباء  ت�ظيف  يف  الإ�صهام  زيادة  ح�ل 

مت  والتي  املهني  م�صت�اهم  ودعم  البحرينيني 

اإعدادها بت�جيه من �صاحب ال�صم� امللكي ول 

العهد رئي�ص مل�ص ال�زراء حفظه اهلل.

العرفان  اآيات  اأ�صمى  ال�زيرة  ورفعت   

رئي�ص  العهد  ول  امللكي  ال�صم�  ل�صاحب 

�صم�ه  دعم  على  اهلل  حفظه  ال�زراء  مل�ص 

ال�صحي  القطاع  تقدم  لتعزيز  امل�صتمر 

ال�طنية،  الطبية  الكفاءات  يف  وال�صتثمار 

حك�مة  من  اللمدود  الدعم  باأن  م�ؤكدًة 

ال�طنية  الك�ادر  من  للأطباء  البحرين  ملكة 

الب�صري  العن�صر  ال�صتثمار يف  اأهمية  يج�صد 

ك�نه م�ر التنمية ال�صاملة يف كل القطاعات 

ومن اأهمها القطاع ال�صحي.

 واأكدت ح�صن على اأن قرار اإطلق خم�ص 

مبادرات يف هذا اجلانب ي�صكل حافًزا ودافًعا 

املنظ�مة  اإطار  العطاء يف  املزيد من  نح� بذل 

ال�صحية وبا يحقق اأهدافها وير�صخ ا�صتدامة 

�ص�اعد  خلل  من  وكفاءة  بج�دة  خدماتها 

امل�صاعي  اإل  م�صريًة  ال�طنية،  ك�ادرها 

بالكفاءات  املنظ�مة  هذه  لرفد  املت�ا�صلة 

ال�طنية امل�ؤهلة من الأطباء البحرينيني ودعم 

اإ�صراكهم  تدريبهم وت�ظيفهم من خلل  فر�ص 

التكامل  تقيق  اأجل  من  القطاعات  بختلف 

املن�ص�د والأهداف املرج�ة.

النجاح  بق�ص�ص  ال�زيرة  ون�هت   

لطاملا  التي  املتميزة  املنجزات  و�صل�صلة 

مبينًة  البحرينية،  الطبية  الك�ادر  حققتها 

جله�دهم  ا�صتحقاقاً  تاأتي  الـ5  املبادرات  اأن 

القطاع  يف  املقدرة  واإ�صهاماتهم  وعطاءاتهم 

ال�صحي.

القطاع  اأن  اإل  ال�صحة  وزيرة  واأ�صارت   

اخلا�ص كان ول يزال �صريًكا وداعًما ومكملً 

م�صاهمته  حيث  من  ال�صحية  باملنظ�مة  مهًما 

الروؤى  من  العديد  وتنفيذ  الفاعلة يف تقيق 

لإحلل  الطم�حة  والربامج  والتطلعات 

البحرينيني وا�صتقطاب الك�ادر ال�طنية. 

�صيتم  باأنه  م��صحة  ت�صريحها  وختمت 

اتخاذ الإجراءات اللزمة على الف�ر بالتن�صيق 

مع جميع اجلهات املعنية ويف مقدمتها �صندوق 

املبادرات ح�ل  اأجل تنفيذ  العمل »متكني« من 

يف  واإدماجهم  البحريني  الأطباء  ت�ظيف 

البحرين،  بملكة  ال�صحي  بالقطاع  ال�ظائف 

املختلفة،  القطاعات  احتياجات  يلبي  با 

ويحقق  ال�صحية  اخلدمات  م�صت�يات  ويط�ر 

تطلعاتهم املهنية.

البحرينية  الأطباء  جمعية  رئي�ص  رفع 

الدكت�ر عامر الدرازي اإل �صاحب ال�صم� امللكي 

العهد  ول  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

اآيات  اأ�صمى  اهلل  حفظه  ال�زراء  مل�ص  رئي�ص 

ال�صحي  للقطاع  �صم�ه  لدعم  والعرفان  ال�صكر 

لزيادة  املقتحة  املبادرات  بتنفيذ  وت�جيهه 

البحرينيني ودعم  الأطباء  الإ�صهام يف ت�ظيف 

م�صت�اهم املهني.

�صاحب  م�اقف  اأن  الدرازي  الدكت�ر  واأكد 

ال�صم� امللكي ول العهد رئي�ص مل�ص ال�زراء 

بالقطاع  �صم�ه  اهتمام  عك�صت  وت�جيهاته 

ومتابعته  املحدود  غري  دعمه  واأن  ال�صحي 

امل�صتمرة يج�صد املكانة التي و�صلت لها ملكة 

الرعاية  يف  العامل  دول  مقدمة  يف  البحرين 

حفظ  يف  جناحها  ظروف  وت�فري  ال�صحية 

�صحة و�صلمة اجلميع.

البحرينية  الأطباء  رئي�ص جمعية  اأكد  كما 

ما  على  البناء  اإل  البحرين  واأطباء  تطلعه 

تقق من اإجنازات وجناحات يف م�صرية العمل 

ال�طني ل�صالح اأبنائها الأوفياء و�ص�لً لتحقيق 

املزيد من الرفعة والزدهار والرخاء، �صائلً اهلل 

العلي القدير اأن ي�فق �صم�ه لتحقيق مزيد من 

قيادة  ظل  البحرين يف  ململكة  والتقدم  الرفعة 

ح�صرة �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البلد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

وكان مل�ص ال�زراء قد ناق�ص اأم�ص الإثنني 

املجتمعية  للخدمات  ال�زارية  اللجنة  مذكرة 

ال�صم�  �صاحب  من  بت�جيه  اإعدادها  مت  والتي 

اهلل  حفظه  ال�زراء  مل�ص  رئي�ص  العهد  ول 

لزيادة  املقتحة  املبادرات  بتنفيذ  واملتعلقة 

البحرينيني ودعم  الأطباء  الإ�صهام يف ت�ظيف 

لدعم  مبادرات  اإطلق  وقرر  املهني،  م�صت�اهم 

ت�ظيف الأطباء اجلدد يف القطاع اخلا�ص ملدة 

3 �صن�ات على األ تقل اأج�رهم عن 800 دينار 

كحد اأدنى، ودعم زيادة اأج�ر الأطباء العاملني 

يف امل�صت�صفيات اخلا�صة والذين يقل اأجرهم عن 

800 دينار ملدة �صنة.

اإ�صافية  ح�افز  تقدمي  املجل�ص  قرر  كما 

للم�صت�صفيات اخلا�صة التي تبلغ ن�صبة الأطباء 

لديها  العاملني  البحرينيني  الأ�صنان  واأطباء 

لتدريب  »تاأهيل«  برنامج  وطرح  فاأكرث،   %25

اأطباء القطاع اخلا�ص يف القطاع الك�مي مع 

ا�صتمرار العمل يف القطاع اخلا�ص.

وزيرة ال�صحة

الدكتور عامر الدرازي

مت�صمنة تغيرًيا يف رقم ح�صاب الكهرباء واملاء

هيئة الكهرباء واملاء تطلق حتديًثا جديًدا ل�صكل الفاتورة

»الإ�صالح والتاأهيل«: ور�س مهنية وحرفية ويدوية للنزلء

واملاء  الكهرباء  هيئة  اأطلقت 

الكهرباء  لفات�رة  جديًدا  تديًثا 

خلله  من  الهيئة  حر�صت  واملاء، 

املعل�مات  جميع  و�ص�ل  �صمان 

الطلع  من  لتمكينهم  للم�صتكني، 

ب�صه�لة  ف�اتريهم  تفا�صيل  على 

الفات�رة  وو�ص�ح، وت�صمن تديث 

اإ�صافة ثلثة اأرقام ل�صاب الكهرباء 

واملاء الال.

امل�صتكني  اأن  الهيئة  واأكدت 

ح�صاب  رقم  ا�صتخدام  يكنهم 

الكهرباء واملاء ال�صابق لإمتام جميع 

معاملتهم خلل الفتة املقبلة، بينما 

رقم  على  الطلع  للم�صتكني  يكن 

عرب  اجلديد  واملاء  الكهرباء  ح�صاب 

www.ewa. م�قع الهيئة الإلكتون

ال�صابق  ال�صاب  رقم  واإدخال   bh
للتعرف اإل رقم ال�صاب اجلديد.

اإل  ال�صياق  يف  الهيئة  واأ�صارت 

اجلديد  الفات�رة  �صكل  �صممت  اأنها 

بناًء على تدقيق �صامل لآراء امل�صتكني 

ا منها على ال�صراكة  وتطلعاتهم، حر�صً

يف تط�ير خدماتها لتلبية احتياجات 

امل�صتكني بال�ص�رة املطل�بة.

اجلديدة  الفات�رة  ومتكن 

جميع  على  الطلع  من  امل�صتكني 

�صاملة،  ب�ص�رة  ف�اتريهم  تفا�صيل 

اإذ تت�صمن الفات�رة اجلديدة تفا�صيل 

ت�فر  كما  واملدف�عات،  الف�اتري 

لتفا�صيل  مقارنة  اجلديدة  الفات�رة 

على  للم�صتك  ال�صهري  ال�صتهلك 

مدى 13 �صهًرا من خلل ر�صم بيان 

على  الطلع  من  امل�صتك  يّكن 

واملاء،  للكهرباء  ا�صتهلكه  تفا�صيل 

تام  اطلع  على  امل�صتك  ليك�ن 

عام  ملدة  ف�اتريه  تفا�صيل  بجميع 

كامل، ما يكنه من مراقبة ا�صتهلكه 

ا�صتهلك  يف  تر�صيده  وبالتال 

الكهرباء واملاء.

الفات�رة  فاإن  ذلك،  اإل  اإ�صافة 

املحددة  التعرفة  تت�صّمن  اجلديدة 

ومقدار  ا�صتهلك،  �صريحة  لكل 

للكهرباء  واط  بالكيل�  ال�صتهلك 

وقيمة  للمياه  املكعب  واملت 

تفا�صيل  ا  اأي�صً وت��صح  ال�صتهلك، 

الك�مي  الدعم  ا�صتحقاق  حالة 

للح�صاب، وتفا�صيل خدمات الدفع.

واملاء  الكهرباء  هيئة  ودعت 

�صرح  على  الطلع  اإل  امل�صتكني 

من  اجلديدة  للفات�رة  ل  مف�صّ

ewa. الإلكتون  م�قعها  خلل 

عرب  من�صتها  خلل  من  اأو   ،bh
ewa. الجتماعي  الت�ا�صل  و�صائل 

م�صتكيها  دعت  كما   ،bahrain
الهيئة يف  مع  املبا�صر  الت�ا�صل  اإل 

يخ�ّص  ا�صتف�صار  اأي  وج�د  حالة 

جميع  عرب  اجلديد  الفات�رة  �صكل 

قن�اتها املت�افرة، اأو من خلل مركز 

الذي يعمل  الت�صال 17515555 

على مدار ال�صاعة.

على  والتاأهيل  للإ�صلح  العامة  الإدارة  حر�ص  اإطار  يف 

وتنمية  والتاأهيلية  الإ�صلحية  الربامج  يف  النزلء  اإدماج 

خروجهم  بعد  ي�صبح�ا  حتى  اليدوية،  الرف  يف  مهاراتهم 

العامة  الإدارة  برامج  تاأتي  املجتمع،  يف  فاعلني  ا  اأ�صخا�صً

وحرفية  مهنية  ور�ًصا  تت�صمن  والتي  والتاأهيل،  للإ�صلح 

ويدوية، وذلك يف اإطار اإ�صراك النزلء و�صقل م�اهبهم براكز 

املنح�تات  اإعداد  ال�ر�ص  هذه  وتت�صمن  والتاأهيل.  الإ�صلح 

وامل�صغ�لت اليدوية وعر�صها يف معار�ص عديدة مع اإمكانية 

ت�فري  دعمهم يف  اإل  بالإ�صافة  للنزلء،  ريعها  واإعادة  بيعها 

الإمكانات املطل�بة لهم للإبداع يف هذه ال�ر�ص، بحيث ينعك�ص 

الأعمال  هذه  اأن  اإل  بالإ�صافة  النزلء،  على  الإيجابي  اأثرها 

فنية  قيم  على  لحت�ائها  خيالهم  وت��صع  مهاراتهم،  ت�صقل 

وجمالية �صادقة.

َبـا ال�صِّ ــاِم  ـــ اأيَّ ـــــَر  ِذْك ـــ�ؤاِدي  ُف َيــهــَ�ى 

ِبـَلِدَنـا ِبُحـبِّ  ْغَنـاَهـا  �صِ ــاَن  ـــ اأَْلَ

ق�صى َقـــــد  َمـــــا  يف  اهللَ  ــا  ــَن ــْع اأَط اإنـــا 

ــُه اأَر�ــصَ َنْع�َصُق  َنْحُن  َعِظْيًما  َوَطــًنــا 

اِئدي َقـ�صَ ــلَّ  ُك اأَْهـــــَدْيــُت  �َصاِعٌر  اأََنـــــا 

ــا ــِدَه ـــاِن َمْ ــــبُّ َب ـــبُّ الــِبــلِد َوُح ُح

بٍَّة َمَ ــَرَح  �ــصَ الَبْحـَريَن  َبَنى  َحــَمــٌد 

ــُه ـــ اأَنَّ ــى  ــتَّ َح عَب  ال�صَّ اأََحـــــبَّ  ــٌك  ــِل َم

ـِه َوبـاأَر�صُ ِب�َصْعِبـِه  َيِهـْيـُم  َمــِلــٌك 

ِل�َصْعَبـِه َفـاَه  الـرَّ اإلَّ  ـــى  اأََب َحـَمـٌد 

ُمَثاِبـٍر �َصـْعِي  َو  ِبـاإِْخـَل�ٍص  َحـَمـٌد 

َوِثْيَقًة ـْغَت  �صُ ِبـامِلْيَثـاِق  َفــَبـــــَداأَت 

ُمـَتِجٍم َخـرَي  َجـاَء  َقـْد  ِميَثاُقـُكْم 

مِلَْجـِدَنـا ـِرْيَق  الطَّ َر�َصَم  ِمْيـَثاُقـُكْم 

َنـا ْر�صِ ِباأَ الَنّـَمـاِء  َغـر�ُص  َنـَما  َوِبـِه 

ِبَعْهِدُكْم الــَ�يِفُّ  عُب  ال�صَّ َفـا�ْصَتْب�َصَر 

ًدا هَّ ُمَ ـِرْيـَق  الطَّ َلَنـا  َجَعلَْت  َوَلـَقْد 

َوُمـّبـاَرٌك ــٌر  ـــ َزاِه َفَعـْهـُدَك  َحَمـٌد 

ِبُحـبُِّكْم الُقـلُـ�ِب  ُكـلُّ  ـَدْت  َوَتـَ�حَّ

َداِفـٍق َمـاٍء  َكـَنْبـِع  ِمْنَك  َوالـُجـ�ُد 

َداِفـًقـا َدوًمـــــا  َيَظـُل  اجَلـــــ�اِد  َنْبـُع 

ـٌع ُمـَتـ�ا�صِ ــاِدٌل  ـــ َع َحـِلـْيٌم  َمـِلـٌك 

َيْنـَثـِني ل  ـْيَغـٌم  �صَ َج�ُص�ٌر  َبَطـٌل 

ِه ِبِظلِـّ ــَتــِفــيُء  َنــ�ــصْ ــِد  ــَداِئ الــ�ــصَّ ـــَت  َوَق

َقْد َنْخ�َصاُه  َهـاِج�ٌص  َغ�َصاَنـا  َوَلــِئــْن 

َهـا َوِعـزِّ الِبـلِد  ـــِن  اأْم ــْن  َع ــــُذوُد  َوَي

َفَفـاِر�ٌص الَ�طي�ُص  َحــِمــَي  اإذا  َحــَمــٌد 

ــ�ؤاِدِه ـــ ُف َوِمـــلَء  ِمـْقـَداًمـا  َوَتـــــــَراُه 

َغَمَراُتَهـا يِف  �َصَتـَراُه  الـَ�َغى  ــَت  َوَق

َلـُه ــْن  َم اإلَّ  ْنـِديـَد  ال�صِّ ــرُف  ــْع َي ل 

َولِئـَنــا ُكـــــلَّ  �َصلَمـاَن  اأَبـــــا  َفلَُكم 

َراَحًة �صَ ِمرُي  ال�صَّ ُيِلي  َمــا  ُقلُت  ــْد  َق

َمـدِحُكـْم يف  اأنَتـِقي  َمـــــاذا  اأحــَتـــــاُر 

ِهَ�اَيِتي الَقري�ِص  َنـْظُم  ــِذي  ال َواأَنـــــا 

ــم ــدَرُك َق املَــَعـــــاِن  ـــــ�يِف  ُت اأْن  ــُد  ــاأري َف

�َصِيِّدي ــْدِرَك  ــَق ِب ْعِري  �صِ َيِفي  َل  َقـْد 

و�َصَكـرُتـُه َمِلـيَكَنـا  َمـَدْحـُت  اإن 

�َصَمـا َقـْد  َمِلـيكـًا  َيـا  َك  ُنـِجلُـّ ـــــا  اإَنّ

ِبا�صِمـِه ُنـَفـاِخـُر  َرْمـٌز  َلـَنـا  َحـَمـٌد 

َمـِلْيَكَنـا ُروؤاَك  َلـَنـا  النَّـَجـاِح  رُّ  �صِ

َيـْطَرَبـا ّحتَّـى  ــــاَن  الأَْلَ ُد  َوُيـــــَردِّ  

ُنْعـِرَبا ِبُحبِِّك  َم�َصاِعِرَنـا  َعـْن  ــَي  َك

َحَبـا َلــَنــا  َحــيــُث  اهللَ  َحَمْدَنـا  ــْد  ــَق َوَل

َنـلَْعَبـا ْن  اأَ ُتــَراِبـــــِه  َفـــــ�َق  َوُنُحـبُّ 

املَُتَ�ثَِّبـا ـِدَهـا  َمْ ــاِن  ـــ َوَب َوَطـِني 

ــا ــَب ــا واِج ــِم كـــاَن فــر�ــصً ــظَّ ــَع ــِد املُ ــَم َح

َحبَّـَبـا ــاِن  ــَف َوالــتَّ التَّ�َصاُمَح  َوَلَنـا 

َبـا اأَ َلُهـْم  اَر  �صَ ِللنَّـا�ِص  ُحـبِّه  ــْن  َم

َبـا َت�َصرَّ الـِبـلِد  ُحـــــبَّ  ــ�ؤَاُدُه  ـــ ــُف ـــ َف

الأْن�َصَبــا َراآُه  ــا  َم اإِلَّ  اٌخــَتـــــاَر  َمـا 

با َقَرّ َو  الَبـِعْيَد  يَء  ال�َصّ َلـَنـا  اأَْدَنـــــى 

َبــا ُمَتَقِّ َواِثَقـاً  �َصْعَبَك  َوَجـَعـلَت 

َثـاِقـَبـا ِفـْكـًرا  َحـاَز  َمِلْيٍك  ِلـــــُروؤى 

الَكـاَتـَبـا ُكـْنَت  �َصلَْمـاَن  اأََبـا  َوَلـُه 

َبـا َوا�صِ َعـلَـْيَنـا  َجـــــاَدْت  َوُبـُنـ�ُدُه 

َتَقـاُرَبــا ِللُقـلُ�ِب  َتْن�ُصُد  َفَغـَدوَت 

َعـ�اِقـَبـا َنَخـاُف  ل  َو  ِفْيـِه  ِلـَن�صرْيَ 

َبـا َمَكا�صِ ِلــلــِبــَلِد  ِفـَعـاُلَك  ــَدْت  ـــ َوَغ

اِرَبـا ال�صَّ الَبِعـيَد  اْجــَتــَذَب  َقـْد  ُحـبٌّ 

َي�ْصَرَبـا َكـي  َمِعيـَنُكـْم  َيـــــ�ؤمُّ  ُكـلٌّ   

َبـا َيْن�صَ َلـْن  ِوْرُدُه  َتـَعـاَظـَم  َمـْهـَمـا 

َمـَ�اِهَبـا ُك�َصيَت  َقـْد  َكـْم  ُمَتـ�َصاِمـٌح 

َيـْرَهَبـا َكــي  َلــُه  ِنــدٌّ  َل  ْيِث  َكـاللَـّ

الأَْقَرَبـا ا�صَتَجرَنا  اإَذا  َيُكـ�ُن  َوَلَنـا   

َيْذَهـَبـا َحـتَّى  ِفـْيـِه  ُيـَعـاِلُج  اأَْم�َصى 

َهاِرَبـا َولَّ  ْم  الـَخـ�صْ َراآُه  ــى  ــَت َوَم

َنـَبـا اأو  َيـ�ًمـا  لَن  َمـا  َوِح�َصاُمـُه 

ـاِرَبـا ُمَ الَعـُدوَّ  ِبـُه  َيُهـدُّ  َعـْزًما 

َكـَبـا اأَو  َيـ�مـًا  َكـلَّ  َمـا  ــَ�اُدُه  ـــ َوَج

َوَحـاَرَبـا اُلـــــُروِب  ْعـَتَِك  ِبَ ِعلـٌم 

بُّـَبـا َتَ ِمْنـَك  الُقـرَب  َيْبـِغي  َفالُكلُّ 

ُمـَ�اِرَبـا َل�ْصُت  اَلـــــقِّ  ِبَقـ�ِل  اإنِّ 

اأَْكـُتَبـا اأَْن  ِلـُكـْم  ِلَفـ�صْ اأردُت  َواإذا 

�ْصِهـَبـا اأُ َنـْظـٍم  ُكـلِّ  يِف  اأَْن  ـــبُّ  َواأِح

املَــاأَْرَبـــــا يِدي  َق�صِ يف  ــذا  َه َكـــــاَن  ــْد  َق

َبـا ُمـَنا�صِ ــَراُه  ـــ َت ِل  ــ�ِدَك  ـــ جِلُ َلِكـْن 

يعَجـَبـا لـَذلَك  اأحـــــٌد  اأْن  َوَعِجـْبُت 

ـبََّبـا ُمَ الُقـلُـ�ِب  ُكـلِّ  يِف  �َصَتَظـلُّ 

َرَبــا َقـْد  َقـلْـٍب  ِبُكـلِّ  املَِليِك  ــبُّ  ُح

اأََبــى اأَْم  اَلـِقْيـَقـَة  َنَكـَر  الـِذي  �َصاَء 

ق�صيدة مهداة اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املعظم مبنا�صبة 

ذكرى ميثاق العمل الوطني.

 »َحَمٌد َلَنا َرْمٌز ُنَفاِخُر بِا�صِمِه«

د. عبدالـله اأحمد من�صور اآل ر�صي
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اأكدت اأنها تعك�س حر�س ويل العهد رئي�س الوزراء على دعم الكوادر الطبية 

 وزيرة ال�صحة ت�صيد باإطالق مبادرات توظيف الأطباء

»الأطباء« ت�صكر ويل العهد رئي�س الوزراء ملبادرات توظيف الأطباء

اأ�صادت الدكت�رة جليلة بنت ال�صيد ج�اد 

اأطلقها  التي  باملبادرات  ال�صحة  وزيرة  ح�صن 

مل�ص ال�زراء برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي 

العهد  ول  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

رفع  بعد  اهلل،  حفظه  ال�زراء  مل�ص  رئي�ص 

املجتمعية مقتًحا  ال�زارية للخدمات  اللجنة 

الأطباء  ت�ظيف  يف  الإ�صهام  زيادة  ح�ل 

مت  والتي  املهني  م�صت�اهم  ودعم  البحرينيني 

اإعدادها بت�جيه من �صاحب ال�صم� امللكي ول 

العهد رئي�ص مل�ص ال�زراء حفظه اهلل.

العرفان  اآيات  اأ�صمى  ال�زيرة  ورفعت   

رئي�ص  العهد  ول  امللكي  ال�صم�  ل�صاحب 

�صم�ه  دعم  على  اهلل  حفظه  ال�زراء  مل�ص 

ال�صحي  القطاع  تقدم  لتعزيز  امل�صتمر 

ال�طنية،  الطبية  الكفاءات  يف  وال�صتثمار 

حك�مة  من  اللمدود  الدعم  باأن  م�ؤكدًة 

ال�طنية  الك�ادر  من  للأطباء  البحرين  ملكة 

الب�صري  العن�صر  ال�صتثمار يف  اأهمية  يج�صد 

ك�نه م�ر التنمية ال�صاملة يف كل القطاعات 

ومن اأهمها القطاع ال�صحي.

 واأكدت ح�صن على اأن قرار اإطلق خم�ص 

مبادرات يف هذا اجلانب ي�صكل حافًزا ودافًعا 

املنظ�مة  اإطار  العطاء يف  املزيد من  نح� بذل 

ال�صحية وبا يحقق اأهدافها وير�صخ ا�صتدامة 

�ص�اعد  خلل  من  وكفاءة  بج�دة  خدماتها 

امل�صاعي  اإل  م�صريًة  ال�طنية،  ك�ادرها 

بالكفاءات  املنظ�مة  هذه  لرفد  املت�ا�صلة 

ال�طنية امل�ؤهلة من الأطباء البحرينيني ودعم 

اإ�صراكهم  تدريبهم وت�ظيفهم من خلل  فر�ص 

التكامل  تقيق  اأجل  من  القطاعات  بختلف 

املن�ص�د والأهداف املرج�ة.

النجاح  بق�ص�ص  ال�زيرة  ون�هت   

لطاملا  التي  املتميزة  املنجزات  و�صل�صلة 

مبينًة  البحرينية،  الطبية  الك�ادر  حققتها 

جله�دهم  ا�صتحقاقاً  تاأتي  الـ5  املبادرات  اأن 

القطاع  يف  املقدرة  واإ�صهاماتهم  وعطاءاتهم 

ال�صحي.

القطاع  اأن  اإل  ال�صحة  وزيرة  واأ�صارت   

اخلا�ص كان ول يزال �صريًكا وداعًما ومكملً 

م�صاهمته  حيث  من  ال�صحية  باملنظ�مة  مهًما 

الروؤى  من  العديد  وتنفيذ  الفاعلة يف تقيق 

لإحلل  الطم�حة  والربامج  والتطلعات 

البحرينيني وا�صتقطاب الك�ادر ال�طنية. 

�صيتم  باأنه  م��صحة  ت�صريحها  وختمت 

اتخاذ الإجراءات اللزمة على الف�ر بالتن�صيق 

مع جميع اجلهات املعنية ويف مقدمتها �صندوق 

املبادرات ح�ل  اأجل تنفيذ  العمل »متكني« من 

يف  واإدماجهم  البحريني  الأطباء  ت�ظيف 

البحرين،  بملكة  ال�صحي  بالقطاع  ال�ظائف 

املختلفة،  القطاعات  احتياجات  يلبي  با 

ويحقق  ال�صحية  اخلدمات  م�صت�يات  ويط�ر 

تطلعاتهم املهنية.

البحرينية  الأطباء  جمعية  رئي�ص  رفع 

الدكت�ر عامر الدرازي اإل �صاحب ال�صم� امللكي 

العهد  ول  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

اآيات  اأ�صمى  اهلل  حفظه  ال�زراء  مل�ص  رئي�ص 

ال�صحي  للقطاع  �صم�ه  لدعم  والعرفان  ال�صكر 

لزيادة  املقتحة  املبادرات  بتنفيذ  وت�جيهه 

البحرينيني ودعم  الأطباء  الإ�صهام يف ت�ظيف 

م�صت�اهم املهني.

�صاحب  م�اقف  اأن  الدرازي  الدكت�ر  واأكد 

ال�صم� امللكي ول العهد رئي�ص مل�ص ال�زراء 

بالقطاع  �صم�ه  اهتمام  عك�صت  وت�جيهاته 

ومتابعته  املحدود  غري  دعمه  واأن  ال�صحي 

امل�صتمرة يج�صد املكانة التي و�صلت لها ملكة 

الرعاية  يف  العامل  دول  مقدمة  يف  البحرين 

حفظ  يف  جناحها  ظروف  وت�فري  ال�صحية 

�صحة و�صلمة اجلميع.

البحرينية  الأطباء  رئي�ص جمعية  اأكد  كما 

ما  على  البناء  اإل  البحرين  واأطباء  تطلعه 

تقق من اإجنازات وجناحات يف م�صرية العمل 

ال�طني ل�صالح اأبنائها الأوفياء و�ص�لً لتحقيق 

املزيد من الرفعة والزدهار والرخاء، �صائلً اهلل 

العلي القدير اأن ي�فق �صم�ه لتحقيق مزيد من 

قيادة  ظل  البحرين يف  ململكة  والتقدم  الرفعة 

ح�صرة �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البلد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

وكان مل�ص ال�زراء قد ناق�ص اأم�ص الإثنني 

املجتمعية  للخدمات  ال�زارية  اللجنة  مذكرة 

ال�صم�  �صاحب  من  بت�جيه  اإعدادها  مت  والتي 

اهلل  حفظه  ال�زراء  مل�ص  رئي�ص  العهد  ول 

لزيادة  املقتحة  املبادرات  بتنفيذ  واملتعلقة 

البحرينيني ودعم  الأطباء  الإ�صهام يف ت�ظيف 

لدعم  مبادرات  اإطلق  وقرر  املهني،  م�صت�اهم 

ت�ظيف الأطباء اجلدد يف القطاع اخلا�ص ملدة 

3 �صن�ات على األ تقل اأج�رهم عن 800 دينار 

كحد اأدنى، ودعم زيادة اأج�ر الأطباء العاملني 

يف امل�صت�صفيات اخلا�صة والذين يقل اأجرهم عن 

800 دينار ملدة �صنة.

اإ�صافية  ح�افز  تقدمي  املجل�ص  قرر  كما 

للم�صت�صفيات اخلا�صة التي تبلغ ن�صبة الأطباء 

لديها  العاملني  البحرينيني  الأ�صنان  واأطباء 

لتدريب  »تاأهيل«  برنامج  وطرح  فاأكرث،   %25

اأطباء القطاع اخلا�ص يف القطاع الك�مي مع 

ا�صتمرار العمل يف القطاع اخلا�ص.

وزيرة ال�صحة

الدكتور عامر الدرازي

مت�صمنة تغيرًيا يف رقم ح�صاب الكهرباء واملاء

هيئة الكهرباء واملاء تطلق حتديًثا جديًدا ل�صكل الفاتورة

»الإ�صالح والتاأهيل«: ور�س مهنية وحرفية ويدوية للنزلء

واملاء  الكهرباء  هيئة  اأطلقت 

الكهرباء  لفات�رة  جديًدا  تديًثا 

خلله  من  الهيئة  حر�صت  واملاء، 

املعل�مات  جميع  و�ص�ل  �صمان 

الطلع  من  لتمكينهم  للم�صتكني، 

ب�صه�لة  ف�اتريهم  تفا�صيل  على 

الفات�رة  وو�ص�ح، وت�صمن تديث 

اإ�صافة ثلثة اأرقام ل�صاب الكهرباء 

واملاء الال.

امل�صتكني  اأن  الهيئة  واأكدت 

ح�صاب  رقم  ا�صتخدام  يكنهم 

الكهرباء واملاء ال�صابق لإمتام جميع 

معاملتهم خلل الفتة املقبلة، بينما 

رقم  على  الطلع  للم�صتكني  يكن 

عرب  اجلديد  واملاء  الكهرباء  ح�صاب 

www.ewa. م�قع الهيئة الإلكتون

ال�صابق  ال�صاب  رقم  واإدخال   bh
للتعرف اإل رقم ال�صاب اجلديد.

اإل  ال�صياق  يف  الهيئة  واأ�صارت 

اجلديد  الفات�رة  �صكل  �صممت  اأنها 

بناًء على تدقيق �صامل لآراء امل�صتكني 

ا منها على ال�صراكة  وتطلعاتهم، حر�صً

يف تط�ير خدماتها لتلبية احتياجات 

امل�صتكني بال�ص�رة املطل�بة.

اجلديدة  الفات�رة  ومتكن 

جميع  على  الطلع  من  امل�صتكني 

�صاملة،  ب�ص�رة  ف�اتريهم  تفا�صيل 

اإذ تت�صمن الفات�رة اجلديدة تفا�صيل 

ت�فر  كما  واملدف�عات،  الف�اتري 

لتفا�صيل  مقارنة  اجلديدة  الفات�رة 

على  للم�صتك  ال�صهري  ال�صتهلك 

مدى 13 �صهًرا من خلل ر�صم بيان 

على  الطلع  من  امل�صتك  يّكن 

واملاء،  للكهرباء  ا�صتهلكه  تفا�صيل 

تام  اطلع  على  امل�صتك  ليك�ن 

عام  ملدة  ف�اتريه  تفا�صيل  بجميع 

كامل، ما يكنه من مراقبة ا�صتهلكه 

ا�صتهلك  يف  تر�صيده  وبالتال 

الكهرباء واملاء.

الفات�رة  فاإن  ذلك،  اإل  اإ�صافة 

املحددة  التعرفة  تت�صّمن  اجلديدة 

ومقدار  ا�صتهلك،  �صريحة  لكل 

للكهرباء  واط  بالكيل�  ال�صتهلك 

وقيمة  للمياه  املكعب  واملت 

تفا�صيل  ا  اأي�صً وت��صح  ال�صتهلك، 

الك�مي  الدعم  ا�صتحقاق  حالة 

للح�صاب، وتفا�صيل خدمات الدفع.

واملاء  الكهرباء  هيئة  ودعت 

�صرح  على  الطلع  اإل  امل�صتكني 

من  اجلديدة  للفات�رة  ل  مف�صّ

ewa. الإلكتون  م�قعها  خلل 

عرب  من�صتها  خلل  من  اأو   ،bh
ewa. الجتماعي  الت�ا�صل  و�صائل 

م�صتكيها  دعت  كما   ،bahrain
الهيئة يف  مع  املبا�صر  الت�ا�صل  اإل 

يخ�ّص  ا�صتف�صار  اأي  وج�د  حالة 

جميع  عرب  اجلديد  الفات�رة  �صكل 

قن�اتها املت�افرة، اأو من خلل مركز 

الذي يعمل  الت�صال 17515555 

على مدار ال�صاعة.

على  والتاأهيل  للإ�صلح  العامة  الإدارة  حر�ص  اإطار  يف 

وتنمية  والتاأهيلية  الإ�صلحية  الربامج  يف  النزلء  اإدماج 

خروجهم  بعد  ي�صبح�ا  حتى  اليدوية،  الرف  يف  مهاراتهم 

العامة  الإدارة  برامج  تاأتي  املجتمع،  يف  فاعلني  ا  اأ�صخا�صً

وحرفية  مهنية  ور�ًصا  تت�صمن  والتي  والتاأهيل،  للإ�صلح 

ويدوية، وذلك يف اإطار اإ�صراك النزلء و�صقل م�اهبهم براكز 

املنح�تات  اإعداد  ال�ر�ص  هذه  وتت�صمن  والتاأهيل.  الإ�صلح 

وامل�صغ�لت اليدوية وعر�صها يف معار�ص عديدة مع اإمكانية 

ت�فري  دعمهم يف  اإل  بالإ�صافة  للنزلء،  ريعها  واإعادة  بيعها 

الإمكانات املطل�بة لهم للإبداع يف هذه ال�ر�ص، بحيث ينعك�ص 

الأعمال  هذه  اأن  اإل  بالإ�صافة  النزلء،  على  الإيجابي  اأثرها 

فنية  قيم  على  لحت�ائها  خيالهم  وت��صع  مهاراتهم،  ت�صقل 

وجمالية �صادقة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12365/PDF/INAF_20230214014716812.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/999437/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/999436/News.html
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زيادة أجور األطباء في المستشفيات الخاصة الذين يقل أجرهم عن 800 دينار لمدة سنة

دعم القروض التعليمية حتى 30 ألف دينار

دعم توظيف األطباء الجدد في »الخاص« لمدة 3 سنوات على أال تقل أجورهم عن 800 دينار

طرح برنامج »تأهيل« لتدريب أطباء القطاع الخاص في القطاع الحكومي 

حوافز إضافية للمستشفيات الخاصة ممن لديها 25٪ من األطباء البحرينيين

إعادة تشكيل اللجنة الحكومية في اجتماعات السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم 

 مجلس الوزراء: إطالق 5 مبادرات
لزيادة اإلسهام في توظيف األطباء البحرينيين

ق��رر مجلس ال��وزراء إط��اق 5 مب��ادرات لزيادة 
اإلس��هام في توظيف األطب��اء البحرينيين ودعم 
مس��تواهم المهني، وذلك وفق مذك��رة اللجنة 
الوزاري��ة للخدم��ات المجتمعي��ة، والت��ي ت��م 
إعدادها بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وضمت المب��ادرات دعم توظي��ف األطباء الجدد 
ف��ي القطاع الخ��اص لم��دة 3 س��نوات على أال 
تق��ل أجورهم عن  800 دين��ار كحد أدنى، ودعم 
زي��ادة أجور األطباء العاملين في المستش��فيات 
الخاصة والذين يقل أجرهم عن 800 دينار لمدة 
س��نة، وتقدي��م حواف��ز إضافية للمستش��فيات 
الخاصة التي تبلغ نس��بة األطباء وأطباء األسنان 
البحرينيين العاملين لديه��ا 25% فأكثر، وطرح 
برنامج »تأهي��ل« لتدريب أطباء القطاع الخاص 
ف��ي القطاع الحكوم��ي مع اس��تمرار العمل في 
القطاع الخاص، ودعم القروض التعليمية حتى 

30,000 دينار.
ج��اء ذلك خال ت��رؤس صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، بقص��ر القضيبية أمس 

االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.
في بداي��ة االجتماع، رفع مجل��س الوزراء أصدق 
التهان��ي إل��ى حض��رة صاح��ب الجال��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك الباد المعظم 
وإلى أبن��اء البحرين بمناس��بة الذك��رى الثانية 
والعش��رين إلقرار ميثاق العمل الوطني، منوهًا 

المجلس بم��ا تحقق من إنجازات كان أساس��ها 
ومنطلقه��ا مبادئ ميثاق العم��ل الوطني والتي 

شكلت إضافة لمسيرة العمل الوطني.
بعدها نوه المجلس بمس��توى المش��اركات في 
مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« في نسختها 
الخامس��ة، موجهًا الوزارات واألجهزة الحكومية 
لدراس��ة إمكاني��ة االس��تفادة من ه��ذه األفكار 
اإلبداعية في تطوير مسارات عملها، وذلك بعد 
اط��اع المجلس على مذكرة اللجنة التنس��يقية 

بهذا الشأن.
ثم أش��اد المجل��س بتوجيهات حض��رة صاحب 
الجالة ملك الباد المعظم بتقديم مس��اعدات 
إنس��انية إغاثي��ة عاجل��ة إلى ال��دول المتضررة 
م��ن الزلزال الذي ض��رب تركيا وس��وريا، منوهًا 
بالجه��ود الت��ي بذلته��ا المؤسس��ة الملكي��ة 
لألعم��ال اإلنس��انية في اإلش��راف عل��ى تقديم 
المساعدات، ومشيدًا بعملية سواعد الغيث التي 
ق��ام بها فريق بحث وإنق��اذ من الحرس الملكي 
بقوة دفاع البحرين في مهمة اإلغاثة اإلنسانية 

في جمهورية تركيا الشقيقة.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء بإعادة تش��كيل اللجنة 
الممثلة للحكومة في االجتماعات المشتركة مع 
السلطة التشريعية بش��أن إعادة هيكلة الدعم 
الحكوم��ي، وكلف الوزراء بالتعاون مع الس��لطة 

التشريعية في هذا الشأن.
بعدها قرر المجلس ما يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:
1. مذك��رة اللجن��ة الوزارية لتقني��ة المعلومات 
واالتصاالت بش��أن إنجازات التح��ول اإللكتروني 
لع��ام 2022 والتي أظهرت تدش��ين 28 خدمة 
إلكترونية وتجهيز 22 خدمة للتدش��ين، وكذلك 
تدش��ين 4 مشاريع إلكترونية وتجهيز 4 مشاريع 

أخرى للتدشين.
2. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتشريعية بش��أن مشروع قرار بتعديل بعض 
أحكام القرار حول إصدار االشتراطات التنظيمية 

للتعمير بمختلف مناطق مملكة البحرين.
3. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن ع��دد م��ن ق��رارات إعادة 

تشكيل بعض اللجان.
4. مذك��رة وزير ش��ؤون مجلس ال��وزراء رئيس 
مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول 

اعتماد تقارير الهيئة.
بعد ذلك أخذ المجلس علم��ًا من خال التقارير 
الوزاري��ة المرفوع��ة من ال��وزراء بش��أن الزيارة 
الرس��مية التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير 
خارجية جمهورية كازاخستان لمملكة البحرين، 
وزيارة وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية 
الش��قيقة وزي��ارة وزير المواص��ات واالتصاالت 
الش��قيقة،  الس��عودية  العربي��ة  للمملك��ة 
ومخرج��ات الزيارات الرس��مية للمس��ؤولين في 
القط��اع الس��ياحي بمملك��ة البحري��ن لدول��ة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

التقى محافظ الجنوبية.. خالد بن عبداهلل: 
 جهود مقدرة للمحافظات في متابعة

المتطلبات الخدمية بالتنسيق مع األجهزة الحكومية
أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد 
ب��ن عبداهلل آل خليفة بالجهود المقدرة التي 
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الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجال��ة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك الباد 
المعظ��م، ومتابعة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
 ج��اء ذل��ك، ل��دى لقائه ف��ي مكتب��ه بقصر 
القضيبي��ة أم��س، محاف��ظ الجنوبية س��مو 
الش��يخ خليفة بن علي ب��ن خليفة آل خليفة، 
حي��ث أثن��ى عل��ى الخط��ط والبرام��ج التي 
تنفذها المحافظ��ة الجنوبية، وما تحظى به 

من إش��راف مباشر ومتابعة دؤوبة من سمو 
المحافظ؛ به��دف تلبية احتياجات وتطلعات 
المواطني��ن ف��ي أبعادها الخدمي��ة واألمنية 
واالجتماعي��ة وغيره��ا بم��ا يتس��ق وأهداف 

برنامج الحكومة.
م��ن جانب��ه، أعرب س��مو الش��يخ خليفة بن 
علي ب��ن خليفة آل خليفة عن ش��كره لنائب 

رئيس مجل��س الوزراء لما تلق��اه المحافظة 
من دعمه واهتمام اللجنة الوزارية للمشاريع 
التنموي��ة والبني��ة التحتي��ة، وال س��يما م��ا 
يتعل��ق بمس��اهمة المحافظة في اإلش��راف 
على الخدم��ات وتوفي��ر المراف��ق بالتعاون 
والتنس��يق مع الوزارات والجه��ات الحكومية 

ذات العاقة.

محمد بن مبارك يتسلم رسالة من وزير خارجية نيبال
استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
الممثل الخاص لجالة الملك المعظم رئيس 
مجلس أمناء جائزة عيس��ى لخدمة اإلنسانية 
أمس تيرثا راج واجل، سفير نيبال لدى مملكة 
البحري��ن الذي س��لم الرس��الة الموجهة إلى 
س��موه من الدكتور بم��اال راج بودي��ال، وزير 
خارجية نيبال، تتعلق بالعاقات الثنائية بين 
البلدين، واإلعراب عن التقدير واالمتنان لقرار 
منح جائزة عيس��ى لخدمة اإلنس��انية لطبيب 

العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت.
 وق��د رحب س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مبارك 
آل خليفة بالس��فير، حيث تم استعراض مسار 
عاق��ات الصداقة بين مملكة البحرين ونيبال 
وسبل تعزيزها، مشيدًا سموه بجهود السفير 

ف��ي تطوي��ر التع��اون الثنائ��ي ف��ي مختلف 
المج��االت التي تخ��دم المصالح المش��تركة 
للبلدين وش��عبيهما الصديقي��ن، متمنيًا له 

دوام التوفيق.

من جانبه، عبر الس��فير عن ش��كره وتقديره 
لسمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
اس��تقباله، مؤكدًا حرصه على تنمية عاقات 
باده مع مملكة البحرين على األصعدة كافة.
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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
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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

العدد:  6275
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 وزير المالية: الفعاليات االقتصادية
العالمية تضطلع بدور في نقل المعرفة

التق��ى وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور وزيرة التنمية 
المس��تدامة نور الخليف، ووزير الصناعة والتجارة 
عبداهلل فخرو، رئيس المنتدى االقتصادي العالمي 
كالوس ش��واب، وذلك على هامش مش��اركته في 
القم��ة العالمية للحكوم��ات المنعقدة في مدينة 

دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني على الدور 
الب��ارز ال��ذي تضطل��ع ب��ه االجتماعات الس��نوية 
نق��ل  ف��ي  العالمي��ة  االقتصادي��ة  والفعالي��ات 
المعرف��ة وتبادل التج��ارب والخبرات، ومناقش��ة 
الس��بل الكفيلة بتخطي مختلف التحديات المالية 
واالقتصادي��ة والتنموي��ة بم��ا يس��هم ف��ي نمو 
االقتصاد وتحقيق التطلعات واألهداف المنشودة.

كم��ا جرى خالل اللقاء اس��تعراض آخ��ر التطورات 
والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

ترأس وفد البحرين في القمة العالمية للحكومات بدبي.. وزير المالية: 

 مواصلة تطوير األداء وفق أفضل
الممارسات الدولية لتحقيق األهداف المنشودة

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة على 
م��ا توليه حكوم��ة مملكة البحرين برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، من حرٍص 
واهتمام بمواصلة تطوير األداء وفق أفضل الممارس��ات والمعايير الدولية 

بما يحقق األهداف المنشودة وينعكس على ازدهار ونماء البحرين.
وأش��ار إلى أهمية القمم والملتقي��ات التي تجمع النخب وق��ادة الحكومات 
والمس��ؤولين وصناع القرار من مختلف دول العال��م في مكان واحد لتبادل 
الخب��رات ونماذج الممارس��ات الحكومية الفاعلة، التي بدورها س��تعزز من 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمختلف الدول.
جاء ذلك لدى ترؤس��ه وفد مملكة البحرين المش��ارك ف��ي القمة العالمية 
للحكوم��ات 2023 والمنعق��دة ف��ي مدينة دب��ي بدولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة بحضور صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، وصاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم، نائ��ب رئيس دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الش��قيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار »استشراف مستقبل 

الحكومات«.
وخالل مشاركته في االجتماع رفيع المستوى على هامش القمة تحت عنوان 
»تمويل المناخ« بمش��اركة وزير دولة اإلمارات العربية المتحدة للش��ؤون 
المالي��ة محمد الحس��يني، ومدي��ر عام صن��دوق النقد الدولي كريس��تالينا 
جورجيف��ا، وعدد من الوزراء والمس��ؤولين، أكد الوزي��ر أهمية وضع الحلول 
المبتكرة وتوفير التمويل المالئم لبناء القدرات الوطنية واالس��تثمار فيها، 
واعتم��اد التقنيات الخض��راء، وزيادة كف��اءة الطاقة، لمواجه��ة التحديات 

المناخية. وأش��ار إلى ال��دور المهم الذي يضطلع به صن��دوق النقد الدولي 
إل��ى جان��ب المؤسس��ات المالي��ة وجهوده��م المبذول��ة في دع��م جهود 
مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق النمو االقتصادي المنش��ود، وذلك من 
خ��الل تبني أفضل الممارس��ات ومواءمتها مع أهداف التمويل المس��تدامة 
المندرج��ة ضمن إطار السياس��ات الت��ي تتبعها البلدان أله��داف مواجهة 
التغيرات المناخية، الفتًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في تحقيق النمو األخضر المس��تدام وتفعيل دور القطاع الخاص كش��ريٍك 

فاعٍل وعنصٍر أساسي في عملية التنمية. 
وفيم��ا يتعلق بالهيكل المالي العالمي لتوس��يع نط��اق التمويل لمواجهة 
التحدي��ات المناخية، أك��د أن المنطقة تعتبر مصدر ج��ذب متزايد لرؤوس 
األم��وال التي تحتاجها األس��واق اإلقليمية والعالمية، نظ��رًا إلى ما تتمتع 
به المنطقة من أس��واٍق مالية متعددة وأنظمة بيئية متطورة قائمة على 
االبتكار وتس��تهدف تحقيق االس��تفادة القصوى لالس��تثمار في االقتصاد 

األخضر.
ونوه الوزير بجهود صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين »ممتلكات« 
التكاملي��ة مع خب��راء البيئة والحوكم��ة البيئية واالجتماعية والمؤسس��ية 
لوضع إس��تراتيجية استثمار مستدام تتماشى مع أهداف المسيرة التنموية 

الشاملة في البحرين.
وشارك أعضاء وفد البحرين في مجموعة من الندوات والجلسات والمنتديات 
واللق��اءات المغلقة لمناقش��ة عدد من المواضيع والتحديات والممارس��ات 
الحكومية الفاعلة التي تصب في تحقيق نماء وازدهار كافة الدول المشاركة 

في هذه القمة.

 وزير النفط: دول الخليج ملتزمة بتلبية
احتياجات الطاقة للعالم دون انقطاع

تحت رعاية صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
افتتحت أمس النس��خة الثانية من 
المؤتم��ر الدولي لالتح��اد الخليجي 
للتكرير، والذي ينطلق تحت ش��عار 
»نقاط تحول قط��اع التكرير ومدى 
االس��تفادة من التحول«، بمشاركة 
م��ن  مش��ارك   5000 م��ن  أكث��ر 
والمتخصصين  المس��ؤولين  كب��ار 
والفنيين والمهتمين واألكاديميين 
المواضي��ع  مختل��ف  لمناقش��ة 
مج��ال  ف��ي  الراهن��ة  والتحدي��ات 

التكرير والبتروكيماويات.
وأكد وزي��ر النفط والبيئة المبعوث 
الدكتور  المن��اخ  الخ��اص لش��ؤون 
محم��د ب��ن دين��ه، أن منطقة دول 
مجل��س التعاون الخليج��ي ملتزمة 
بالحف��اظ عل��ى مكانته��ا الريادية 
والتنموي��ة ف��ي س��وق الطاقة من 
الطاق��ة  احتياج��ات  تلبي��ة  خ��الل 
ومش��تقاته لجمي��ع الش��ركاء م��ن 
مختل��ف دول العال��م دون انقط��اع 
عالي��ة  قيم��ة  ذات  وبمنتوج��ات 
العالمية  المواصفات  مع  متطابقة 
والصديق��ة  الكرب��ون  منخفض��ة 

للبيئة. 
وأش��ار إل��ى م��ا يحظ��ى ب��ه قطاع 
النف��ط والغ��از م��ن اهتم��اٍم من 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 

المعظ��م، ومتابعة مس��تمرة من 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى حرص الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء عل��ى دعم 
والمؤتمرات في  الفعاليات  مختلف 
مملك��ة البحري��ن، والتي تصب في 
تحقي��ق أهداف المس��يرة التنموية 
مكان��ة  عل��ى  مؤك��دًا  الش��املة، 
مؤتم��رات قط��اع النف��ط والغ��از 
والبتروكيماوي��ات كأحد الملتقيات 
الش��رق  عل��ى مس��توى  العالمي��ة 

األوسط.
وأك��د الوزي��ر، أن مملك��ة البحرين 
قامت بتنفيذ العديد من المشاريع 
القط��اع  ه��ذا  ف��ي  التطويري��ة 
الحي��وي وم��ن أهم هذه المش��اريع 
البحرين  مش��روع تحديث مصف��اة 

ال��ذي يعتب��ر م��ن أكبر المش��اريع 
االستراتيجية التي تهدف إلى زيادة 
السعة اإلنتاجية التكريرية اليومية 
م��ن 267 ألف برمي��ل إلى 380 ألف 
برميل يوميًا، مضيفًا أن المش��روع 
س��يعزز من قائم��ة المنتجات من 
ناحية الكم والنوع وتحس��ين كفاءة 
الطاقة مما يجع��ل المصفاة إحدى 
المصاف��ي األكثر تنافس��ًا وامتثااًل 

لمعايير البيئة في العالم.
وأوضح، أن مشروع مصفاة البحرين 
س��يحقق االنتقال المنشود لمرحلة 
االس��تعانة  خ��الل  م��ن  جدي��دة 
بتقني��ات التحول الرقمي الصناعي، 
االصطناع��ي،  ال��ذكاء  وتطبيق��ات 
الصناعي��ة  الث��ورة  واس��تخدامات 
الرابعة، والحلول الذكية، إلى جانب 
إرساء إس��تراتيجيات واعية لتفعيل 
نظام ديناميك��ي إلدارة األداء، حيث 

م��ن المتوق��ع االنتهاء من��ه خالل 
العام الجاري.

ولفت إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة 
جيدة الستكش��اف الفرص والحوافز 
الحيوي��ة  للمش��اريع  االس��تثمارية 
الكبيرة ف��ي دول مجل��س التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربي��ة ومنطق��ة 
الش��رق األوس��ط، باإلضاف��ة إل��ى 
تب��ادل المعلوم��ات والخب��رات من 
أج��ل تعزي��ز الق��درات والمه��ارات 
لتحس��ين اإلنتاجية المتطابقة مع 
المعايير الدولية والذي يس��هم في 
خلق التنافس في األسواق العالمية 
فض��اًل عن تعزي��ز البيئ��ة الجاذبة 

لالستثمارات في القطاع النفطي.
وأك��د الوزي��ر أن صناع��ة التكري��ر 
في الش��رق األوس��ط تش��هد نموًا 
مس��تمرًا في االس��تثمار لما له من 
أهمي��ة كبرى ف��ي تطوي��ر وتنويع 
التحديات  برغ��م  الوطني  االقتصاد 

الراهنة.
وأض��اف، أن منطق��ة دول مجل��س 
بالحفاظ  ملتزمة  الخليجي  التعاون 
عل��ى مكانتها الريادي��ة والتنموية 
في س��وق الطاقة من خ��الل تلبية 
احتياجات الطاقة ومشتقاته لجميع 
الش��ركاء م��ن مختل��ف دول العالم 
دون انقطاع وبمنتوجات ذات قيمة 
عالي��ة متطابق��ة م��ع المواصفات 
الكرب��ون  منخفض��ة  العالمي��ة 

والصديقة للبيئة. 

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
الوزراء.. »تمكين«: ملتزمون بدعم 

الكوادر الوطنية في القطاع الصحي
أش��ادت الرئي��س التنفي��ذي لصن��دوق العمل »تمكي��ن« مها 
مفيز، بتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء بتنفيذ عدد من 
المبادرات لزيادة اإلسهام في توظيف األطباء البحرينيين ودعم 

تطورهم المهني.
وأّك��دت أن إطالق مجلس ال��وزراء ل�5 مبادرات تس��تهدف دعم 
توظيف الكوادر الوطنية من األطباء في القطاع الخاص من خالل 
دعم أجوره��م وتأهيلهم المهني، إلى جانب دعم المؤسس��ات 
الصحية التي توظف الكوادر الوطنية يعكس ما تبذله الحكومة 
من جهوٍد مس��تمرة في مواصلة تعزيز كفاءة منظومة القطاع 
الصحي في مملكة البحرين، وحرصها على تأهيل ودعم الكوادر 

الوطنية في مختلف القطاعات.
وأش��ارت إلى التزام »تمكين«، بتقديم الدع��م لتطوير القطاع 
الصحي في مملكة البحرين لكونه أحد القطاعات الرئيسة التي 
تس��هم بش��كل كبير في رفد عجلة التنمي��ة االقتصادية، ولما 
يوفره من فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وذلك بالتوافق 
م��ع األولوي��ات الوطني��ة وبرنام��ج الحكوم��ة وخط��ة التعافي 

االقتصادي.

»األطباء«: توجيهات ولي العهد 
رئيس الوزراء عكست االهتمام 

بالقطاع الصحي
رف��ع رئيس جمعي��ة األطباء البحريني��ة الدكتور عامر ال��درازي إلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، الشكر والعرفان لدعم سموه للقطاع الصحي 
وتوجيهه بتنفيذ المبادرات المقترحة لزيادة اإلس��هام في توظيف 

األطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني.
وأكد أن مواقف صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وتوجيهاته، عكس��ت اهتمام س��موه بالقط��اع الصحي وأن 
دعم��ه غير المح��دود ومتابعته المس��تمرة يجس��د المكانة التي 
وصل��ت له��ا مملكة البحرين ف��ي مقدمة دول العال��م في الرعاية 

الصحية وتوفير ظروف نجاحها في حفظ صحة وسالمة الجميع.

وزيرة الصحة: اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ 
مبادرات توظيف األطباء البحرينيين

نوه��ت وزيرة الصحة الدكت��ورة جليلة الس��يد، بقصص النجاح 
وسلس��لة المنج��زات المتميزة الت��ي لطالما حققته��ا الكوادر 
الطبية البحرينية، موضحة أنه س��يتم اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة 
على الفور بالتنس��يق مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها 
صندوق العمل »تمكين« من أجل تنفيذ المبادرات التي أطلقها 
مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، حول توظيف 
األطب��اء البحرينيي��ن وإدماجهم في الوظائ��ف بالقطاع الصحي 
ف��ي البحرين، بما يلبي احتياجات القطاع��ات المختلفة، ويطور 

مستويات الخدمات الصحية ويحقق تطلعاتهم المهنية.
وأش��ادت بتل��ك المب��ادرات، وذل��ك بعد رف��ع اللجن��ة الوزارية 
للخدم��ات المجتمعية مقترحًا حول زيادة اإلس��هام في توظيف 
األطباء البحرينيين ودعم مس��تواهم المهني والتي تم إعدادها 
بتوجيه من صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.

اللورد طارق: »الملك حمد العالمي 
 للتعايش السلمي« نموذج

عالمي لحوار األديان
أكد وزير الدولة للش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا وجنوب آسيا 
واألم��م المتحدة بوزارة الخارجية والتنمي��ة بالمملكة المتحدة 
الل��ورد ط��ارق أحم��د، على التع��اون بي��ن المملك��ة المتحدة 
ومركز الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي وتكثيف العمل 
م��ع المركز إلطالق رس��ائل االحترام المتبادل كأس��اس لنش��ر 
حرية األديان والتعايش الس��لمي. وقال ل�»بن��ا«: »يقدم مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي نموذج��ًا عالميًا لحوار 
األدي��ان واالحت��رام المتبادل للجمي��ع، وهذا أم��ر تترتب عليه 
حي��اة الكثيرين وه��ذا ما يميز مملكة البحري��ن، االحتفاء بغنى 
المقوم��ات المجتمعية له��ذا البلد الذي يحتض��ن العديد من 

األعراق التي تنتمي إلى ديانات ومعتقدات مختلفة«.

 »الكهرباء والماء« تطلق
تحديثًا جديدًا لشكل الفاتورة

أطلق��ت هيئ��ة الكهرباء والم��اء تحديثًا جدي��دًا لفات��ورة الكهرباء 
والم��اء، حرصت الهيئة من خالله ضمان وص��ول جميع المعلومات 
للمش��تركين، لتمكينه��م م��ن االطالع عل��ى تفاصي��ل فواتيرهم 
بس��هولة ووضوح، فيما تضّمن تحديث الفاتورة إضافة ثالثة أرقام 
لحس��اب الكهرباء والم��اء الحالي. وأك��دت الهيئة أن المش��تركين 
يمكنهم استخدام رقم حساب الكهرباء والماء السابق إلتمام جميع 
معامالتهم خالل الفترة المقبلة، فيما يمكن للمش��تركين االطالع 
على رقم حساب الكهرباء والماء الجديد عبر موقع الهيئة اإللكتروني 
www.ewa.bh وإدخ��ال رقم الحس��اب الس��ابق للتع��ّرف على رقم 
الحس��اب الجديد . وأش��ارت الهيئة ف��ي ذات الس��ياق أنها صممت 
ش��كل الفاتورة الجدي��د بناًء على تدقيق ش��امل آلراء المش��تركين 
وتطلعاته��م حرصًا منها على الش��راكة في تطوير خدماتها لتلبية 

احتياجات المشتركين بالصورة المطلوبة.
وتمّك��ن الفات��ورة الجديدة المش��تركين م��ن االطالع عل��ى كافة 
تفاصيل فواتيرهم بصورة ش��املة، حيث تتضمن الفاتورة الجديدة 
تفاصي��ل الفواتير والمدفوعات، كما توفر الفاتورة الجديدة مقارنة 
لتفاصي��ل االس��تهالك الش��هري للمش��ترك عل��ى مدى 13 ش��هرًا 
من خالل رس��م بياني يمّكن المش��ترك من االط��الع على تفاصيل 
اس��تهالكه للكهرب��اء والم��اء كّل على حده، ليكون المش��ترك على 
اطالع ت��ام بجميع تفاصيل فواتيره لمدة عام كامل مما يمكنه من 

مراقبة استهالكه وبالتالي ترشيده في استهالك الكهرباء والماء.
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 وزير المالية: الفعاليات االقتصادية
العالمية تضطلع بدور في نقل المعرفة

التق��ى وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور وزيرة التنمية 
المس��تدامة نور الخليف، ووزير الصناعة والتجارة 
عبداهلل فخرو، رئيس المنتدى االقتصادي العالمي 
كالوس ش��واب، وذلك على هامش مش��اركته في 
القم��ة العالمية للحكوم��ات المنعقدة في مدينة 

دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني على الدور 
الب��ارز ال��ذي تضطل��ع ب��ه االجتماعات الس��نوية 
نق��ل  ف��ي  العالمي��ة  االقتصادي��ة  والفعالي��ات 
المعرف��ة وتبادل التج��ارب والخبرات، ومناقش��ة 
الس��بل الكفيلة بتخطي مختلف التحديات المالية 
واالقتصادي��ة والتنموي��ة بم��ا يس��هم ف��ي نمو 
االقتصاد وتحقيق التطلعات واألهداف المنشودة.

كم��ا جرى خالل اللقاء اس��تعراض آخ��ر التطورات 
والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

ترأس وفد البحرين في القمة العالمية للحكومات بدبي.. وزير المالية: 

 مواصلة تطوير األداء وفق أفضل
الممارسات الدولية لتحقيق األهداف المنشودة

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة على 
م��ا توليه حكوم��ة مملكة البحرين برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، من حرٍص 
واهتمام بمواصلة تطوير األداء وفق أفضل الممارس��ات والمعايير الدولية 

بما يحقق األهداف المنشودة وينعكس على ازدهار ونماء البحرين.
وأش��ار إلى أهمية القمم والملتقي��ات التي تجمع النخب وق��ادة الحكومات 
والمس��ؤولين وصناع القرار من مختلف دول العال��م في مكان واحد لتبادل 
الخب��رات ونماذج الممارس��ات الحكومية الفاعلة، التي بدورها س��تعزز من 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمختلف الدول.
جاء ذلك لدى ترؤس��ه وفد مملكة البحرين المش��ارك ف��ي القمة العالمية 
للحكوم��ات 2023 والمنعق��دة ف��ي مدينة دب��ي بدولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة بحضور صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، وصاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم، نائ��ب رئيس دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الش��قيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار »استشراف مستقبل 

الحكومات«.
وخالل مشاركته في االجتماع رفيع المستوى على هامش القمة تحت عنوان 
»تمويل المناخ« بمش��اركة وزير دولة اإلمارات العربية المتحدة للش��ؤون 
المالي��ة محمد الحس��يني، ومدي��ر عام صن��دوق النقد الدولي كريس��تالينا 
جورجيف��ا، وعدد من الوزراء والمس��ؤولين، أكد الوزي��ر أهمية وضع الحلول 
المبتكرة وتوفير التمويل المالئم لبناء القدرات الوطنية واالس��تثمار فيها، 
واعتم��اد التقنيات الخض��راء، وزيادة كف��اءة الطاقة، لمواجه��ة التحديات 

المناخية. وأش��ار إلى ال��دور المهم الذي يضطلع به صن��دوق النقد الدولي 
إل��ى جان��ب المؤسس��ات المالي��ة وجهوده��م المبذول��ة في دع��م جهود 
مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق النمو االقتصادي المنش��ود، وذلك من 
خ��الل تبني أفضل الممارس��ات ومواءمتها مع أهداف التمويل المس��تدامة 
المندرج��ة ضمن إطار السياس��ات الت��ي تتبعها البلدان أله��داف مواجهة 
التغيرات المناخية، الفتًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في تحقيق النمو األخضر المس��تدام وتفعيل دور القطاع الخاص كش��ريٍك 

فاعٍل وعنصٍر أساسي في عملية التنمية. 
وفيم��ا يتعلق بالهيكل المالي العالمي لتوس��يع نط��اق التمويل لمواجهة 
التحدي��ات المناخية، أك��د أن المنطقة تعتبر مصدر ج��ذب متزايد لرؤوس 
األم��وال التي تحتاجها األس��واق اإلقليمية والعالمية، نظ��رًا إلى ما تتمتع 
به المنطقة من أس��واٍق مالية متعددة وأنظمة بيئية متطورة قائمة على 
االبتكار وتس��تهدف تحقيق االس��تفادة القصوى لالس��تثمار في االقتصاد 

األخضر.
ونوه الوزير بجهود صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين »ممتلكات« 
التكاملي��ة مع خب��راء البيئة والحوكم��ة البيئية واالجتماعية والمؤسس��ية 
لوضع إس��تراتيجية استثمار مستدام تتماشى مع أهداف المسيرة التنموية 

الشاملة في البحرين.
وشارك أعضاء وفد البحرين في مجموعة من الندوات والجلسات والمنتديات 
واللق��اءات المغلقة لمناقش��ة عدد من المواضيع والتحديات والممارس��ات 
الحكومية الفاعلة التي تصب في تحقيق نماء وازدهار كافة الدول المشاركة 

في هذه القمة.

 وزير النفط: دول الخليج ملتزمة بتلبية
احتياجات الطاقة للعالم دون انقطاع

تحت رعاية صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
افتتحت أمس النس��خة الثانية من 
المؤتم��ر الدولي لالتح��اد الخليجي 
للتكرير، والذي ينطلق تحت ش��عار 
»نقاط تحول قط��اع التكرير ومدى 
االس��تفادة من التحول«، بمشاركة 
م��ن  مش��ارك   5000 م��ن  أكث��ر 
والمتخصصين  المس��ؤولين  كب��ار 
والفنيين والمهتمين واألكاديميين 
المواضي��ع  مختل��ف  لمناقش��ة 
مج��ال  ف��ي  الراهن��ة  والتحدي��ات 

التكرير والبتروكيماويات.
وأكد وزي��ر النفط والبيئة المبعوث 
الدكتور  المن��اخ  الخ��اص لش��ؤون 
محم��د ب��ن دين��ه، أن منطقة دول 
مجل��س التعاون الخليج��ي ملتزمة 
بالحف��اظ عل��ى مكانته��ا الريادية 
والتنموي��ة ف��ي س��وق الطاقة من 
الطاق��ة  احتياج��ات  تلبي��ة  خ��الل 
ومش��تقاته لجمي��ع الش��ركاء م��ن 
مختل��ف دول العال��م دون انقط��اع 
عالي��ة  قيم��ة  ذات  وبمنتوج��ات 
العالمية  المواصفات  مع  متطابقة 
والصديق��ة  الكرب��ون  منخفض��ة 

للبيئة. 
وأش��ار إل��ى م��ا يحظ��ى ب��ه قطاع 
النف��ط والغ��از م��ن اهتم��اٍم من 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 

المعظ��م، ومتابعة مس��تمرة من 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى حرص الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء عل��ى دعم 
والمؤتمرات في  الفعاليات  مختلف 
مملك��ة البحري��ن، والتي تصب في 
تحقي��ق أهداف المس��يرة التنموية 
مكان��ة  عل��ى  مؤك��دًا  الش��املة، 
مؤتم��رات قط��اع النف��ط والغ��از 
والبتروكيماوي��ات كأحد الملتقيات 
الش��رق  عل��ى مس��توى  العالمي��ة 

األوسط.
وأك��د الوزي��ر، أن مملك��ة البحرين 
قامت بتنفيذ العديد من المشاريع 
القط��اع  ه��ذا  ف��ي  التطويري��ة 
الحي��وي وم��ن أهم هذه المش��اريع 
البحرين  مش��روع تحديث مصف��اة 

ال��ذي يعتب��ر م��ن أكبر المش��اريع 
االستراتيجية التي تهدف إلى زيادة 
السعة اإلنتاجية التكريرية اليومية 
م��ن 267 ألف برمي��ل إلى 380 ألف 
برميل يوميًا، مضيفًا أن المش��روع 
س��يعزز من قائم��ة المنتجات من 
ناحية الكم والنوع وتحس��ين كفاءة 
الطاقة مما يجع��ل المصفاة إحدى 
المصاف��ي األكثر تنافس��ًا وامتثااًل 

لمعايير البيئة في العالم.
وأوضح، أن مشروع مصفاة البحرين 
س��يحقق االنتقال المنشود لمرحلة 
االس��تعانة  خ��الل  م��ن  جدي��دة 
بتقني��ات التحول الرقمي الصناعي، 
االصطناع��ي،  ال��ذكاء  وتطبيق��ات 
الصناعي��ة  الث��ورة  واس��تخدامات 
الرابعة، والحلول الذكية، إلى جانب 
إرساء إس��تراتيجيات واعية لتفعيل 
نظام ديناميك��ي إلدارة األداء، حيث 

م��ن المتوق��ع االنتهاء من��ه خالل 
العام الجاري.

ولفت إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة 
جيدة الستكش��اف الفرص والحوافز 
الحيوي��ة  للمش��اريع  االس��تثمارية 
الكبيرة ف��ي دول مجل��س التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربي��ة ومنطق��ة 
الش��رق األوس��ط، باإلضاف��ة إل��ى 
تب��ادل المعلوم��ات والخب��رات من 
أج��ل تعزي��ز الق��درات والمه��ارات 
لتحس��ين اإلنتاجية المتطابقة مع 
المعايير الدولية والذي يس��هم في 
خلق التنافس في األسواق العالمية 
فض��اًل عن تعزي��ز البيئ��ة الجاذبة 

لالستثمارات في القطاع النفطي.
وأك��د الوزي��ر أن صناع��ة التكري��ر 
في الش��رق األوس��ط تش��هد نموًا 
مس��تمرًا في االس��تثمار لما له من 
أهمي��ة كبرى ف��ي تطوي��ر وتنويع 
التحديات  برغ��م  الوطني  االقتصاد 

الراهنة.
وأض��اف، أن منطق��ة دول مجل��س 
بالحفاظ  ملتزمة  الخليجي  التعاون 
عل��ى مكانتها الريادي��ة والتنموية 
في س��وق الطاقة من خ��الل تلبية 
احتياجات الطاقة ومشتقاته لجميع 
الش��ركاء م��ن مختل��ف دول العالم 
دون انقطاع وبمنتوجات ذات قيمة 
عالي��ة متطابق��ة م��ع المواصفات 
الكرب��ون  منخفض��ة  العالمي��ة 

والصديقة للبيئة. 

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
الوزراء.. »تمكين«: ملتزمون بدعم 

الكوادر الوطنية في القطاع الصحي
أش��ادت الرئي��س التنفي��ذي لصن��دوق العمل »تمكي��ن« مها 
مفيز، بتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء بتنفيذ عدد من 
المبادرات لزيادة اإلسهام في توظيف األطباء البحرينيين ودعم 

تطورهم المهني.
وأّك��دت أن إطالق مجلس ال��وزراء ل�5 مبادرات تس��تهدف دعم 
توظيف الكوادر الوطنية من األطباء في القطاع الخاص من خالل 
دعم أجوره��م وتأهيلهم المهني، إلى جانب دعم المؤسس��ات 
الصحية التي توظف الكوادر الوطنية يعكس ما تبذله الحكومة 
من جهوٍد مس��تمرة في مواصلة تعزيز كفاءة منظومة القطاع 
الصحي في مملكة البحرين، وحرصها على تأهيل ودعم الكوادر 

الوطنية في مختلف القطاعات.
وأش��ارت إلى التزام »تمكين«، بتقديم الدع��م لتطوير القطاع 
الصحي في مملكة البحرين لكونه أحد القطاعات الرئيسة التي 
تس��هم بش��كل كبير في رفد عجلة التنمي��ة االقتصادية، ولما 
يوفره من فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وذلك بالتوافق 
م��ع األولوي��ات الوطني��ة وبرنام��ج الحكوم��ة وخط��ة التعافي 

االقتصادي.

»األطباء«: توجيهات ولي العهد 
رئيس الوزراء عكست االهتمام 

بالقطاع الصحي
رف��ع رئيس جمعي��ة األطباء البحريني��ة الدكتور عامر ال��درازي إلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، الشكر والعرفان لدعم سموه للقطاع الصحي 
وتوجيهه بتنفيذ المبادرات المقترحة لزيادة اإلس��هام في توظيف 

األطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني.
وأكد أن مواقف صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وتوجيهاته، عكس��ت اهتمام س��موه بالقط��اع الصحي وأن 
دعم��ه غير المح��دود ومتابعته المس��تمرة يجس��د المكانة التي 
وصل��ت له��ا مملكة البحرين ف��ي مقدمة دول العال��م في الرعاية 

الصحية وتوفير ظروف نجاحها في حفظ صحة وسالمة الجميع.

وزيرة الصحة: اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ 
مبادرات توظيف األطباء البحرينيين

نوه��ت وزيرة الصحة الدكت��ورة جليلة الس��يد، بقصص النجاح 
وسلس��لة المنج��زات المتميزة الت��ي لطالما حققته��ا الكوادر 
الطبية البحرينية، موضحة أنه س��يتم اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة 
على الفور بالتنس��يق مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها 
صندوق العمل »تمكين« من أجل تنفيذ المبادرات التي أطلقها 
مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، حول توظيف 
األطب��اء البحرينيي��ن وإدماجهم في الوظائ��ف بالقطاع الصحي 
ف��ي البحرين، بما يلبي احتياجات القطاع��ات المختلفة، ويطور 

مستويات الخدمات الصحية ويحقق تطلعاتهم المهنية.
وأش��ادت بتل��ك المب��ادرات، وذل��ك بعد رف��ع اللجن��ة الوزارية 
للخدم��ات المجتمعية مقترحًا حول زيادة اإلس��هام في توظيف 
األطباء البحرينيين ودعم مس��تواهم المهني والتي تم إعدادها 
بتوجيه من صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.

اللورد طارق: »الملك حمد العالمي 
 للتعايش السلمي« نموذج

عالمي لحوار األديان
أكد وزير الدولة للش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا وجنوب آسيا 
واألم��م المتحدة بوزارة الخارجية والتنمي��ة بالمملكة المتحدة 
الل��ورد ط��ارق أحم��د، على التع��اون بي��ن المملك��ة المتحدة 
ومركز الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي وتكثيف العمل 
م��ع المركز إلطالق رس��ائل االحترام المتبادل كأس��اس لنش��ر 
حرية األديان والتعايش الس��لمي. وقال ل�»بن��ا«: »يقدم مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي نموذج��ًا عالميًا لحوار 
األدي��ان واالحت��رام المتبادل للجمي��ع، وهذا أم��ر تترتب عليه 
حي��اة الكثيرين وه��ذا ما يميز مملكة البحري��ن، االحتفاء بغنى 
المقوم��ات المجتمعية له��ذا البلد الذي يحتض��ن العديد من 

األعراق التي تنتمي إلى ديانات ومعتقدات مختلفة«.

 »الكهرباء والماء« تطلق
تحديثًا جديدًا لشكل الفاتورة

أطلق��ت هيئ��ة الكهرباء والم��اء تحديثًا جدي��دًا لفات��ورة الكهرباء 
والم��اء، حرصت الهيئة من خالله ضمان وص��ول جميع المعلومات 
للمش��تركين، لتمكينه��م م��ن االطالع عل��ى تفاصي��ل فواتيرهم 
بس��هولة ووضوح، فيما تضّمن تحديث الفاتورة إضافة ثالثة أرقام 
لحس��اب الكهرباء والم��اء الحالي. وأك��دت الهيئة أن المش��تركين 
يمكنهم استخدام رقم حساب الكهرباء والماء السابق إلتمام جميع 
معامالتهم خالل الفترة المقبلة، فيما يمكن للمش��تركين االطالع 
على رقم حساب الكهرباء والماء الجديد عبر موقع الهيئة اإللكتروني 
www.ewa.bh وإدخ��ال رقم الحس��اب الس��ابق للتع��ّرف على رقم 
الحس��اب الجديد . وأش��ارت الهيئة ف��ي ذات الس��ياق أنها صممت 
ش��كل الفاتورة الجدي��د بناًء على تدقيق ش��امل آلراء المش��تركين 
وتطلعاته��م حرصًا منها على الش��راكة في تطوير خدماتها لتلبية 

احتياجات المشتركين بالصورة المطلوبة.
وتمّك��ن الفات��ورة الجديدة المش��تركين م��ن االطالع عل��ى كافة 
تفاصيل فواتيرهم بصورة ش��املة، حيث تتضمن الفاتورة الجديدة 
تفاصي��ل الفواتير والمدفوعات، كما توفر الفاتورة الجديدة مقارنة 
لتفاصي��ل االس��تهالك الش��هري للمش��ترك عل��ى مدى 13 ش��هرًا 
من خالل رس��م بياني يمّكن المش��ترك من االط��الع على تفاصيل 
اس��تهالكه للكهرب��اء والم��اء كّل على حده، ليكون المش��ترك على 
اطالع ت��ام بجميع تفاصيل فواتيره لمدة عام كامل مما يمكنه من 

مراقبة استهالكه وبالتالي ترشيده في استهالك الكهرباء والماء.
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خالل استقبال رئيس مجلس الشورى للمسّلم

مسارات رحبة للتعاون والتشاور مع السلطة التنفيذية
اس��تقبل رئي��س مجل��س الش��ورى علي ب��ن صالح 
الصال��ح، بمكتبه أمس أحمد بن س��لمان المس��لم 
رئي��س مجلس الن��واب، بحضور جم��ال محمد فخرو 

النائب األول لرئيس مجلس الشورى.
وأكد رئيس��ا مجلس��ي الش��ورى والنواب أنَّ السلطة 
التش��ريعية تس��تنير بالتوجيهات الملكية السامية 
م��ن ل��دن حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد المعّظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، وتس��تلهم من ال��رؤى والتطلع��ات الملكية 
الس��امية، وتعم��ل عل��ى ترجمته��ا من خ��الل أداء 
المهام والمسؤوليات الوطنية التي تؤديها السلطة 
التش��ريعية، وأّن توجيه��ات جاللة المل��ك المعّظم 
رع��اه اهلل ترف��د المس��يرة التش��ريعية بالنجاحات، 
وتفتح مس��ارات رحبة للتعاون والتشاور مع السلطة 
التنفيذية. كما أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب 
ع��ن االعتزاز والفخر بالمس��تويات التي وصلت إليها 
مجاالت التعاون والتنس��يق المثمر بين الس��لطتين 
التشريعية والتنفيذية، مشيَدين باهتمام ومتابعة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء حفظه 
اهلل، وحرص س��مّوه على تكامل الجهود التشريعية 
والتنفيذية من أجل استدامة نهضة وازدهار مملكة 

البحرين.

كما أثنى رئيسا مجلسي الشورى والنواب على الجهود 
المخلص��ة الت��ي يبذلها أصح��اب الس��عادة أعضاء 
مجلسي الش��ورى والنواب، من أجل تحديث القوانين 
الناف��ذة، وتطوي��ر منظوم��ة التش��ريعات الوطنية 
الداعمة لإلستراتيجيات والخطط التنموية الشاملة 

التي تستهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وجرى خالل اللقاء بحث ومناقش��ة آخر المس��تجدات 
اجتماع��ات  الس��تضافة  القائم��ة  واالس��تعدادات 
الدول��ي  البرلمان��ي  لالتح��اد  ال���146  الجمعي��ة 
واالجتماع��ات المصاحب��ة، الذي س��يقام في مملكة 

البحري��ن خالل الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل، 
بمش��اركة وحض��ور من رؤس��اء وممثل��ي برلمانات 
العالم، إل��ى جانب عدد م��ن االتح��ادات البرلمانية 

والمنظمات الدولية.
وأعرب رئيس��ا مجلس��ي الش��ورى والنواب عن الفخر 
واالعتزاز باإلمكان��ات العالية والقدرات الكبيرة التي 
تمتلكه��ا مملك��ة البحري��ن الحتض��ان أكب��ر تجمع 
برلمان��ي في العال��م، مؤكَدين تس��خير كل الجهود 
ومضاعف��ة العم��ل ب��كل عزيمة وإخ��الص من أجل 

ضمان نجاح وتمّيز انعقاد االجتماعات.

 الحكومة تحيل إلى »النواب« 19 مشروعًا
 بقانون لم يفصل فيها المجلس السابق

ثامر طيفور «

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب في جلسته العاشرة 19 مشروعًا بقانون، 
لم يفصل فيها مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الخامس.

وجاء في اس��تدراج جدول أعمال الجلس��ة العاش��رة عرض الرس��الة الواردة 
م��ن صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، والمرفق 
بها مش��روعات القواني��ن التي لم يفصل فيها، وترغب الحكومة التمس��ك 
باالس��تمرار في نظرها، وذلك للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة عماًل 

بأحكام المادة )102( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 
والمش��اريع بقانون هي مش��روع قانون بإضافة مادة جدي��دة برقم )316( 
مك��ررًا إل��ى قانون العقوب��ات الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )15( لس��نة 
1976، ومش��روع قان��ون بتعديل الم��ادة )5( من القانون رقم )39( لس��نة 
2009 بش��أن اس��تمالك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم 
)72( لسنة 2016، ومشروع قانون بإلغاء المادة )353( من قانون العقوبات 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976م.
كما أحالت الحكومة مش��روع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )15( لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )15( لس��نة 
1976، المرافق للمرس��وم رقم )83( لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم 
بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان ومزاولة غير األطباء 

والصيادلة للمهن الطبية المعاونة وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم )12( إلى الفقرة 
األول��ى من الم��ادة )3( من قان��ون التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم 
بقانون رقم )24( لس��نة 1976، المرافق للمرس��وم رقم )80( لسنة 2020، 

ومش��روع قانون باس��تبدال الفقرة )أ( من المادة )2( من قانون العمل في 
القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )36( لس��نة 2012، المرافق للمرسوم 
رق��م )79( لس��نة 2020، ومش��روع قانون بتعديل بعض أحكام المرس��وم 
بقانون رقم )47( لس��نة 2002 بش��أن تنظيم الصحافة والطباعة والنش��ر 

المرافق للمرسوم رقم )77( لسنة 2021.
كما أحالت الحكومة مش��روع قانون بإضافة م��ادة جديدة برقم )9( مكررًا( 
إلى المرس��وم بقانون رقم )78( لس��نة 2006 بش��أن التأمين ضد التعطل 
مش��روع قانون بالتصديق على النظام األساس��ي للمجل��س الدولي للتمور 
المرافق للمرس��وم رقم )14( لس��نة 2022، ومشروع قانون بالتصديق على 
اتفاقي��ة آرتميس لمبادئ التعاون في االستكش��افات المدنية واس��تخدام 
القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات لألغراض السلمية، المرافق للمرسوم 
رقم )17( لس��نة 2022، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط 
أنظم��ة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق 

للمرسوم رقم )20( لسنة 2022.
وأحالت الحكومة مش��روع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )17( مكررًا إلى 
القانون رقم )17( لس��نة 2015 بش��أن الحماية من العنف األس��ري مشروع 
قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررًا إلى القانون رقم )3( لسنة 
2008 بش��أن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، ومش��روع قانون بتعديل 
المادة )33( من المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد 
واس��تغالل وحماية الثروة البحرية مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية 
بين مملكة البحرين واليابان لتبادل وتش��جيع حماية االس��تثمار، المرافق 
للمرس��وم رقم )43( لسنة 2022. كما أحالت الحكومة مشروع قانون بشأن 
تعديل المادة )1( من المرس��وم بقانون رقم )10( لس��نة 1976 في ش��أن 
اإلسكان، ومش��روع قانون بتعديل المادة )180( من المرسوم بقانون رقم 

)55( لسنة 2002 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى.

اقتراح نيابي بإنشاء مركز صحي نسائي لمرضى السكلر
ثامر طيفور «

ق��دم عدد م��ن أعضاء مجل��س الن��واب، اقتراحًا 
برغبة بش��أن قيام الحكومة بإنش��اء مبنى صحي 
متكام��ل يخ��دم اإلن��اث م��ن مرضى فق��ر الدم 

المنجلي »السكلر«.
م��ن   68/1 للم��ادة  اس��تنادًا  االقت��راح  ويأت��ي 
الدس��تور، والمادة )128( من الالئح��ة الداخلية 
لمجل��س النواب، وتقدم به كل من النائب جليلة 
الس��يد، ومحمود الفردان، ومحس��ن العس��بول، 

وأحمد قراطة، وحنان فردان.
ودعا المقترح بقانون إلى قيام الحكومة بإنش��اء 
مبن��ى صحي يخ��دم اإلناث من مرض��ى فقر الدم 

المنجلي »الس��كلر« أس��وة بالمبن��ى المخصص 
للذكور.

وج��اء في مب��ررات المقت��رح أن ع��دد اإلناث من 
مرض��ى فقر ال��دم المنجل��ي يبلغ حوال��ي 4393 
مريضة مقارنًة بعدد الذكور 4271 مريضًا، وذلك 
على حس��ب رد وزيرة الصحة على سؤال برلماني 
ُعرض في الفص��ل التش��ريعي الخامس، وبذات 
الس��ؤال أوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص مسار 
وقسم خاص لإلناث في قسم الحوادث والطوارئ 
والقسم المخصص للعالج »D« سعته ال تتجاوز 
12 سريرًا للمريضات فوق 18 سنة، وأما َمْن هن 
أقل فيعاَلجن في األقس��ام المختلطة، باإلضافة 

إلى تخصيص أجنحة لهن.

وبين��ت الس��يد، أن االقت��راح برغبة ج��اء ليعالج 
مش��كلة القصور في توفير السعة الالزمة لعالج 
مريضات »السكلر«، والسعة المتوفرة حاليًا لهن 
ال تغّط��ي العدد الكبير حي��ث تحتاج كل مريضة 
منهن إلى س��رير لتلقي العالج الالزم والمتابعة 
الحثيث��ة بش��كل دوري، ومن ش��أن إنش��اء مبنى 
متخصص لعالج مريضات »السكلر« المساهمة 
في تقليل س��اعات االنتظار التي تمتد في بعض 

الحاالت إلى يومين وأكثر.
وبينت الس��يد أن األجنحة المخصصة للمريضات 
س��رعان ما تمتلئ وتضطر المريضات لالنتظار 
في قس��م الطوارئ، ومن ثم أصبح من الضروري 
وجود مبنى صحي متكامل التجهيزات للمريضات.

 »بلدي المحرق« يناقش الحدائق
واألرصفة وفشل مواجهة الكالب الضالة

ثامر طيفور «

ناقش مجل��س المح��رق البلدي في جلس��ته أمس 
غياب الحراس��ة عن الحدائق ف��ي محافظة المحرق، 
وضعف البنية التحتية الخاصة باألرصفة، وخصوصًا 
ف��ي قريت��ي الدي��ر وس��ماهيج، وفش��ل مح��اوالت 
مواجهة الكالب الضالة، وكثرة ش��كوى المواطنين 

من تعطل 300 طلب ألهالي المحرق.
وكش��فت مديري��ة ش��رطة المحرق ع��ن وجود 41 
حديق��ة ومتنزه��ًا تم رص��د مالحظات أمني��ة بها، 
حي��ث يوجد 4 حدائ��ق دورات المياه فيه��ا مغلقة، 
و7 حدائ��ق ال توج��د بها إنارة كافي��ة، و41 حديقة 
بال حراس��ة، و5 حدائق ال يوجد بها باب، و4 حدائق 
أتلفت بها النباتات واألعش��اب الخضراء، و6 حدائق 
أتلفت بها دورات مياهها، وحدائق بكراسي تالفة، 
و11 حديق��ة بألع��اب تالفة، باإلضاف��ة إلى وجود 

أسالك كهربائية غير آمنة في بعض الحدائق.
بدوره، أكد عض��و المجلس فاضل العود أن الدائرة 
السادس��ة تخلفت إلى حد بعيد عن الدوائر األخرى 
في عملية الرصف، حيث لم ينلها النصيب حتى اآلن 
يجب أن تتس��اوى مع الدوائر األخرى، ويوجد استياء 
كبي��ر م��ن المواطنين، حي��ث إن المنطق��ة تفتقر 

للرصف ومهملة.

وعبر أعضاء المجلس عن اس��تيائهم بس��بب وجود 
أكثر من 300 طلب معط��ل ألهالي المحرق، وذلك 
لتجاهل وزارة شؤون البلديات والزارعة، حيث يوجد 
أس��باب رئيس��ة، منها عدم وجود منسقين إداريين 
لألعضاء، وتجاه��ل وزارة البلديات للطلبات اإلدارية 
ولطباعة المس��تندات المرفقة، وال يوجد قرطاسية 
المس��تندات  ولطباع��ة  الرس��ائل  لعم��ل  وأوراق 
المرفق��ة، وتوقف التكييف عن العمل، ما يتس��بب 

في عدم توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة.
كما شكا أعضاء المجلس من انتشار الكالب الضالة، 
حي��ث ال يوج��د معالج��ة حقيقي��ة له��ا، مطالبين 

بتخصيص مأوى في أسرع وقت؛ ألن المشكلة تتكرر 
وتتفاقم وتزداد بصورة كبيرة، وهذه الظاهرة يجب 

إيجاد حل جذري لها وليس مؤقتًا.
وأك��دوا أن هن��اك فش��اًل ف��ي ح��ل ه��ذه الظاهرة 
الموج��ودة، الفتي��ن إل��ى أنه��م يتلقون عش��رات 
الش��كاوى يومي��ًا ف��ي الدوائ��ر جميعها م��ن قبل 
المواطنين، منوهين إلى أن الكالب الضالة س��ببت 
مش��اكل عدي��دة، منه��ا ح��وادث س��يارات وإتالف 
ممتلكات وحفرت في القبور وس��ببت الذعر والخوف 

وعدم األمان.

 فخرو يستعرض 
مع سفير المغرب تحضيرات 
استضافة »البرلمان الدولي«

اس��تقبل جمال محمد فخرو النائب األول لرئيس مجلس الشورى 
مصطفى بنخيي س��فير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين. 
وأك��د فخ��رو أن العالقات البحريني��ة � المغربية تتس��م ببعدها 
التاريخي ووش��ائجها الوطي��دة، والتي ترتكز عل��ى دعائم قوية 
وراس��خة من التفاهم والمحبة التي تجمع بين قيادتي وش��عبي 
البلدي��ن الش��قيقين. كما اس��تعرض فخ��رو آخر االس��تعدادات 
والتحضيرات القائمة ألعمال اجتماعات االتحاد البرلمان الدولي 
ال� 146 واالجتماعات المصاحبة، التي من المقرر أن تستضيفها 

مملكة البحرين خالل الفترة من 11-15 مارس القادم.
من جانبه، أعرب س��فير المملكة المغربية الشقيقة عن امتنانه 
الهتمام المملكة بكل ما يرتقي بعالقات التعاون المتميزة بين 
البلدين الش��قيقين، مؤك��دًا حرص بالده عل��ى تعزيز التضامن 
والتش��اور مع مملكة البحري��ن وتوطيد عرى التعاون في ش��تى 

المجاالت.

العسومي وشارومبيرا يتفقان 
على خريطة عمل برلمانية

أك��د رئيس البرلمان العرب��ي عادل بن عبدالرحمن العس��ومي، 
ح��رص البرلمان العربي على تعزيز العالق��ات مع برلمان عموم 
أفريقي��ا »البرلمان األفريقي«، مش��ددًا عل��ى أن القارة األفريقية 
تمثل العمق االستراتيجي الحقيقي للدول العربية، فضاًل عن أن 
نص��ف ال��دول العربية تقريبًا هي في الوقت ذات��ه دول أفريقية، 
مضيفًا أن العالقات العربية األفريقية الحالية ال تتناس��ب مع ما 
يجمع الجانبي��ن العربي واألفريقي من رواب��ط تاريخية وثقافية 

وشعبية ومصالح استراتيجية متبادلة.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقبال رئي��س البرلم��ان العربي فورتش��ن 
ش��ارومبيرا رئي��س برلمان عم��وم أفريقي��ا والوف��د المرافق له 
بالقاهرة؛ حيث قدم له الشكر لتلبيته الدعوة والمشاركة كضيف 
ش��رف في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤس��اء المجالس 
والبرلمان��ات العربي��ة ال��ذي نظم��ه البرلمان العرب��ي في مقر 

جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وخ��الل اللقاء، اتفق رئيس البرلم��ان العربي مع نظيره األفريقي 
عل��ى خريط��ة عم��ل برلماني��ة بي��ن المنظمتين خ��الل الفترة 
القادم��ة، تتمث��ل أب��رز مالمحها الرئيس��ية في تطوي��ر مذكرة 
التفاه��م الموقع��ة بين الجانبين لكي تتناس��ب م��ع التطورات 
والمس��تجدات الحالية، فضاًل عن التنسيق المشترك في المحافل 
البرلماني��ة الدولية التي تجمع بي��ن المنظمتين، واالتفاق على 

عدد من القضايا الرئيسية األكثر إلحاحًا لكال المؤسستين.

 جليلة السيد تسأل
 »اإلسكان« عن الطلبات 

في ثامنة وتاسعة العاصمة
ثامر طيفور «

قدم��ت النائ��ب جليل��ة عل��وي الس��يد، س��ؤااًل لوزيرة اإلس��كان 
والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، عن عدد الطلبات اإلسكانية 
ألهالي الدائرتين الثامنة والتاس��عة من محافظة العاصمة لكل 
سنة على انفراد. وتساءلت عن أنواع هذه الطلبات؟ وما هي خطة 
الوزارة لتلبية تلك الطلبات خالل األربع س��نوات المقبلة؟ وما هي 
المش��اريع اإلس��كانية الحالية والمس��تقبلية التي م��ن الممكن 
أن ينتف��ع بها أهالي الدائرتين؟ كما تس��اءلت الس��يد عن حول 
خطة الوزارة على المدى القريب لتوس��عة مش��روع جزيرة النبيه 
صالح اإلس��كاني، وهل توجد أرض مخصصة لهذا المشروع؟ وما 
ه��ي الفترة الزمنية لبدء العمل فيه إن وج��د؟ مع طلب تزويدها 
بجدول مفصل يوضح أنواع الطلبات وتاريخ تقديمها. واس��تندت 
السيد في س��ؤالها إلى المادة 91 من الدستور والمادة 133 من 
الالئح��ة الداخلية لمجلس الن��واب، اللتين تجيزان لكل عضو من 
أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أس��ئلة مكتوبة محددة 

الموضوع الستيضاح األمور الداخلة ضمن اختصاصاتهم.

في جلسة اإلجابة على أسئلة 
النواب.. وزير الصناعة مسافر

ثامر طيفور «

أخطر وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والن��واب غان��م البوعينين 
مجلس الن��واب، باعتذار وزير الصناعة والتجارة عبداهلل فخرو عن 
حضور الجلسة العاشرة لمجلس النواب، وذلك لدواعي السفر في 
مهمة رس��مية. وكان من المقرر في الجلسة أن يجيب الوزير على 
الس��ؤال المقدم من النائب محمد العلي��وي حول اإلجراءات التي 

ستتخذها الوزارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما كان من المقرر على الوزير اإلجابة على الس��ؤال المقدم من 
النائب حنان محمد فردان حول إعداد خطط اس��تراتيجية تتعلق 
بتأمي��ن احتياجات الب��الد من الم��واد الغذائية األساس��ية حال 
نش��وب أزمات دولية أو إقليمي��ة. واإلجابة من قبل وزير الصناعة 
والتج��ارة على الس��ؤال المق��دم من النائب جمي��ل مال حول دور 
ال��وزارة الرقاب��ي والتنظيمي في ضبط وحماي��ة المواطنين من 

ظاهرة ارتفاع األسعار العالمي.
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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

العدد:  6275

 وزير المالية: الفعاليات االقتصادية
العالمية تضطلع بدور في نقل المعرفة

التق��ى وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور وزيرة التنمية 
المس��تدامة نور الخليف، ووزير الصناعة والتجارة 
عبداهلل فخرو، رئيس المنتدى االقتصادي العالمي 
كالوس ش��واب، وذلك على هامش مش��اركته في 
القم��ة العالمية للحكوم��ات المنعقدة في مدينة 

دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني على الدور 
الب��ارز ال��ذي تضطل��ع ب��ه االجتماعات الس��نوية 
نق��ل  ف��ي  العالمي��ة  االقتصادي��ة  والفعالي��ات 
المعرف��ة وتبادل التج��ارب والخبرات، ومناقش��ة 
الس��بل الكفيلة بتخطي مختلف التحديات المالية 
واالقتصادي��ة والتنموي��ة بم��ا يس��هم ف��ي نمو 
االقتصاد وتحقيق التطلعات واألهداف المنشودة.

كم��ا جرى خالل اللقاء اس��تعراض آخ��ر التطورات 
والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

ترأس وفد البحرين في القمة العالمية للحكومات بدبي.. وزير المالية: 

 مواصلة تطوير األداء وفق أفضل
الممارسات الدولية لتحقيق األهداف المنشودة

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة على 
م��ا توليه حكوم��ة مملكة البحرين برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، من حرٍص 
واهتمام بمواصلة تطوير األداء وفق أفضل الممارس��ات والمعايير الدولية 

بما يحقق األهداف المنشودة وينعكس على ازدهار ونماء البحرين.
وأش��ار إلى أهمية القمم والملتقي��ات التي تجمع النخب وق��ادة الحكومات 
والمس��ؤولين وصناع القرار من مختلف دول العال��م في مكان واحد لتبادل 
الخب��رات ونماذج الممارس��ات الحكومية الفاعلة، التي بدورها س��تعزز من 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمختلف الدول.
جاء ذلك لدى ترؤس��ه وفد مملكة البحرين المش��ارك ف��ي القمة العالمية 
للحكوم��ات 2023 والمنعق��دة ف��ي مدينة دب��ي بدولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة بحضور صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، وصاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم، نائ��ب رئيس دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الش��قيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار »استشراف مستقبل 

الحكومات«.
وخالل مشاركته في االجتماع رفيع المستوى على هامش القمة تحت عنوان 
»تمويل المناخ« بمش��اركة وزير دولة اإلمارات العربية المتحدة للش��ؤون 
المالي��ة محمد الحس��يني، ومدي��ر عام صن��دوق النقد الدولي كريس��تالينا 
جورجيف��ا، وعدد من الوزراء والمس��ؤولين، أكد الوزي��ر أهمية وضع الحلول 
المبتكرة وتوفير التمويل المالئم لبناء القدرات الوطنية واالس��تثمار فيها، 
واعتم��اد التقنيات الخض��راء، وزيادة كف��اءة الطاقة، لمواجه��ة التحديات 

المناخية. وأش��ار إلى ال��دور المهم الذي يضطلع به صن��دوق النقد الدولي 
إل��ى جان��ب المؤسس��ات المالي��ة وجهوده��م المبذول��ة في دع��م جهود 
مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق النمو االقتصادي المنش��ود، وذلك من 
خ��الل تبني أفضل الممارس��ات ومواءمتها مع أهداف التمويل المس��تدامة 
المندرج��ة ضمن إطار السياس��ات الت��ي تتبعها البلدان أله��داف مواجهة 
التغيرات المناخية، الفتًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في تحقيق النمو األخضر المس��تدام وتفعيل دور القطاع الخاص كش��ريٍك 

فاعٍل وعنصٍر أساسي في عملية التنمية. 
وفيم��ا يتعلق بالهيكل المالي العالمي لتوس��يع نط��اق التمويل لمواجهة 
التحدي��ات المناخية، أك��د أن المنطقة تعتبر مصدر ج��ذب متزايد لرؤوس 
األم��وال التي تحتاجها األس��واق اإلقليمية والعالمية، نظ��رًا إلى ما تتمتع 
به المنطقة من أس��واٍق مالية متعددة وأنظمة بيئية متطورة قائمة على 
االبتكار وتس��تهدف تحقيق االس��تفادة القصوى لالس��تثمار في االقتصاد 

األخضر.
ونوه الوزير بجهود صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين »ممتلكات« 
التكاملي��ة مع خب��راء البيئة والحوكم��ة البيئية واالجتماعية والمؤسس��ية 
لوضع إس��تراتيجية استثمار مستدام تتماشى مع أهداف المسيرة التنموية 

الشاملة في البحرين.
وشارك أعضاء وفد البحرين في مجموعة من الندوات والجلسات والمنتديات 
واللق��اءات المغلقة لمناقش��ة عدد من المواضيع والتحديات والممارس��ات 
الحكومية الفاعلة التي تصب في تحقيق نماء وازدهار كافة الدول المشاركة 

في هذه القمة.

 وزير النفط: دول الخليج ملتزمة بتلبية
احتياجات الطاقة للعالم دون انقطاع

تحت رعاية صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
افتتحت أمس النس��خة الثانية من 
المؤتم��ر الدولي لالتح��اد الخليجي 
للتكرير، والذي ينطلق تحت ش��عار 
»نقاط تحول قط��اع التكرير ومدى 
االس��تفادة من التحول«، بمشاركة 
م��ن  مش��ارك   5000 م��ن  أكث��ر 
والمتخصصين  المس��ؤولين  كب��ار 
والفنيين والمهتمين واألكاديميين 
المواضي��ع  مختل��ف  لمناقش��ة 
مج��ال  ف��ي  الراهن��ة  والتحدي��ات 

التكرير والبتروكيماويات.
وأكد وزي��ر النفط والبيئة المبعوث 
الدكتور  المن��اخ  الخ��اص لش��ؤون 
محم��د ب��ن دين��ه، أن منطقة دول 
مجل��س التعاون الخليج��ي ملتزمة 
بالحف��اظ عل��ى مكانته��ا الريادية 
والتنموي��ة ف��ي س��وق الطاقة من 
الطاق��ة  احتياج��ات  تلبي��ة  خ��الل 
ومش��تقاته لجمي��ع الش��ركاء م��ن 
مختل��ف دول العال��م دون انقط��اع 
عالي��ة  قيم��ة  ذات  وبمنتوج��ات 
العالمية  المواصفات  مع  متطابقة 
والصديق��ة  الكرب��ون  منخفض��ة 

للبيئة. 
وأش��ار إل��ى م��ا يحظ��ى ب��ه قطاع 
النف��ط والغ��از م��ن اهتم��اٍم من 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 

المعظ��م، ومتابعة مس��تمرة من 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى حرص الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء عل��ى دعم 
والمؤتمرات في  الفعاليات  مختلف 
مملك��ة البحري��ن، والتي تصب في 
تحقي��ق أهداف المس��يرة التنموية 
مكان��ة  عل��ى  مؤك��دًا  الش��املة، 
مؤتم��رات قط��اع النف��ط والغ��از 
والبتروكيماوي��ات كأحد الملتقيات 
الش��رق  عل��ى مس��توى  العالمي��ة 

األوسط.
وأك��د الوزي��ر، أن مملك��ة البحرين 
قامت بتنفيذ العديد من المشاريع 
القط��اع  ه��ذا  ف��ي  التطويري��ة 
الحي��وي وم��ن أهم هذه المش��اريع 
البحرين  مش��روع تحديث مصف��اة 

ال��ذي يعتب��ر م��ن أكبر المش��اريع 
االستراتيجية التي تهدف إلى زيادة 
السعة اإلنتاجية التكريرية اليومية 
م��ن 267 ألف برمي��ل إلى 380 ألف 
برميل يوميًا، مضيفًا أن المش��روع 
س��يعزز من قائم��ة المنتجات من 
ناحية الكم والنوع وتحس��ين كفاءة 
الطاقة مما يجع��ل المصفاة إحدى 
المصاف��ي األكثر تنافس��ًا وامتثااًل 

لمعايير البيئة في العالم.
وأوضح، أن مشروع مصفاة البحرين 
س��يحقق االنتقال المنشود لمرحلة 
االس��تعانة  خ��الل  م��ن  جدي��دة 
بتقني��ات التحول الرقمي الصناعي، 
االصطناع��ي،  ال��ذكاء  وتطبيق��ات 
الصناعي��ة  الث��ورة  واس��تخدامات 
الرابعة، والحلول الذكية، إلى جانب 
إرساء إس��تراتيجيات واعية لتفعيل 
نظام ديناميك��ي إلدارة األداء، حيث 

م��ن المتوق��ع االنتهاء من��ه خالل 
العام الجاري.

ولفت إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة 
جيدة الستكش��اف الفرص والحوافز 
الحيوي��ة  للمش��اريع  االس��تثمارية 
الكبيرة ف��ي دول مجل��س التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربي��ة ومنطق��ة 
الش��رق األوس��ط، باإلضاف��ة إل��ى 
تب��ادل المعلوم��ات والخب��رات من 
أج��ل تعزي��ز الق��درات والمه��ارات 
لتحس��ين اإلنتاجية المتطابقة مع 
المعايير الدولية والذي يس��هم في 
خلق التنافس في األسواق العالمية 
فض��اًل عن تعزي��ز البيئ��ة الجاذبة 

لالستثمارات في القطاع النفطي.
وأك��د الوزي��ر أن صناع��ة التكري��ر 
في الش��رق األوس��ط تش��هد نموًا 
مس��تمرًا في االس��تثمار لما له من 
أهمي��ة كبرى ف��ي تطوي��ر وتنويع 
التحديات  برغ��م  الوطني  االقتصاد 

الراهنة.
وأض��اف، أن منطق��ة دول مجل��س 
بالحفاظ  ملتزمة  الخليجي  التعاون 
عل��ى مكانتها الريادي��ة والتنموية 
في س��وق الطاقة من خ��الل تلبية 
احتياجات الطاقة ومشتقاته لجميع 
الش��ركاء م��ن مختل��ف دول العالم 
دون انقطاع وبمنتوجات ذات قيمة 
عالي��ة متطابق��ة م��ع المواصفات 
الكرب��ون  منخفض��ة  العالمي��ة 

والصديقة للبيئة. 

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
الوزراء.. »تمكين«: ملتزمون بدعم 

الكوادر الوطنية في القطاع الصحي
أش��ادت الرئي��س التنفي��ذي لصن��دوق العمل »تمكي��ن« مها 
مفيز، بتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء بتنفيذ عدد من 
المبادرات لزيادة اإلسهام في توظيف األطباء البحرينيين ودعم 

تطورهم المهني.
وأّك��دت أن إطالق مجلس ال��وزراء ل�5 مبادرات تس��تهدف دعم 
توظيف الكوادر الوطنية من األطباء في القطاع الخاص من خالل 
دعم أجوره��م وتأهيلهم المهني، إلى جانب دعم المؤسس��ات 
الصحية التي توظف الكوادر الوطنية يعكس ما تبذله الحكومة 
من جهوٍد مس��تمرة في مواصلة تعزيز كفاءة منظومة القطاع 
الصحي في مملكة البحرين، وحرصها على تأهيل ودعم الكوادر 

الوطنية في مختلف القطاعات.
وأش��ارت إلى التزام »تمكين«، بتقديم الدع��م لتطوير القطاع 
الصحي في مملكة البحرين لكونه أحد القطاعات الرئيسة التي 
تس��هم بش��كل كبير في رفد عجلة التنمي��ة االقتصادية، ولما 
يوفره من فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وذلك بالتوافق 
م��ع األولوي��ات الوطني��ة وبرنام��ج الحكوم��ة وخط��ة التعافي 

االقتصادي.

»األطباء«: توجيهات ولي العهد 
رئيس الوزراء عكست االهتمام 

بالقطاع الصحي
رف��ع رئيس جمعي��ة األطباء البحريني��ة الدكتور عامر ال��درازي إلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، الشكر والعرفان لدعم سموه للقطاع الصحي 
وتوجيهه بتنفيذ المبادرات المقترحة لزيادة اإلس��هام في توظيف 

األطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني.
وأكد أن مواقف صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وتوجيهاته، عكس��ت اهتمام س��موه بالقط��اع الصحي وأن 
دعم��ه غير المح��دود ومتابعته المس��تمرة يجس��د المكانة التي 
وصل��ت له��ا مملكة البحرين ف��ي مقدمة دول العال��م في الرعاية 

الصحية وتوفير ظروف نجاحها في حفظ صحة وسالمة الجميع.

وزيرة الصحة: اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ 
مبادرات توظيف األطباء البحرينيين

نوه��ت وزيرة الصحة الدكت��ورة جليلة الس��يد، بقصص النجاح 
وسلس��لة المنج��زات المتميزة الت��ي لطالما حققته��ا الكوادر 
الطبية البحرينية، موضحة أنه س��يتم اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة 
على الفور بالتنس��يق مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها 
صندوق العمل »تمكين« من أجل تنفيذ المبادرات التي أطلقها 
مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، حول توظيف 
األطب��اء البحرينيي��ن وإدماجهم في الوظائ��ف بالقطاع الصحي 
ف��ي البحرين، بما يلبي احتياجات القطاع��ات المختلفة، ويطور 

مستويات الخدمات الصحية ويحقق تطلعاتهم المهنية.
وأش��ادت بتل��ك المب��ادرات، وذل��ك بعد رف��ع اللجن��ة الوزارية 
للخدم��ات المجتمعية مقترحًا حول زيادة اإلس��هام في توظيف 
األطباء البحرينيين ودعم مس��تواهم المهني والتي تم إعدادها 
بتوجيه من صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.

اللورد طارق: »الملك حمد العالمي 
 للتعايش السلمي« نموذج

عالمي لحوار األديان
أكد وزير الدولة للش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا وجنوب آسيا 
واألم��م المتحدة بوزارة الخارجية والتنمي��ة بالمملكة المتحدة 
الل��ورد ط��ارق أحم��د، على التع��اون بي��ن المملك��ة المتحدة 
ومركز الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي وتكثيف العمل 
م��ع المركز إلطالق رس��ائل االحترام المتبادل كأس��اس لنش��ر 
حرية األديان والتعايش الس��لمي. وقال ل�»بن��ا«: »يقدم مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي نموذج��ًا عالميًا لحوار 
األدي��ان واالحت��رام المتبادل للجمي��ع، وهذا أم��ر تترتب عليه 
حي��اة الكثيرين وه��ذا ما يميز مملكة البحري��ن، االحتفاء بغنى 
المقوم��ات المجتمعية له��ذا البلد الذي يحتض��ن العديد من 

األعراق التي تنتمي إلى ديانات ومعتقدات مختلفة«.

 »الكهرباء والماء« تطلق
تحديثًا جديدًا لشكل الفاتورة

أطلق��ت هيئ��ة الكهرباء والم��اء تحديثًا جدي��دًا لفات��ورة الكهرباء 
والم��اء، حرصت الهيئة من خالله ضمان وص��ول جميع المعلومات 
للمش��تركين، لتمكينه��م م��ن االطالع عل��ى تفاصي��ل فواتيرهم 
بس��هولة ووضوح، فيما تضّمن تحديث الفاتورة إضافة ثالثة أرقام 
لحس��اب الكهرباء والم��اء الحالي. وأك��دت الهيئة أن المش��تركين 
يمكنهم استخدام رقم حساب الكهرباء والماء السابق إلتمام جميع 
معامالتهم خالل الفترة المقبلة، فيما يمكن للمش��تركين االطالع 
على رقم حساب الكهرباء والماء الجديد عبر موقع الهيئة اإللكتروني 
www.ewa.bh وإدخ��ال رقم الحس��اب الس��ابق للتع��ّرف على رقم 
الحس��اب الجديد . وأش��ارت الهيئة ف��ي ذات الس��ياق أنها صممت 
ش��كل الفاتورة الجدي��د بناًء على تدقيق ش��امل آلراء المش��تركين 
وتطلعاته��م حرصًا منها على الش��راكة في تطوير خدماتها لتلبية 

احتياجات المشتركين بالصورة المطلوبة.
وتمّك��ن الفات��ورة الجديدة المش��تركين م��ن االطالع عل��ى كافة 
تفاصيل فواتيرهم بصورة ش��املة، حيث تتضمن الفاتورة الجديدة 
تفاصي��ل الفواتير والمدفوعات، كما توفر الفاتورة الجديدة مقارنة 
لتفاصي��ل االس��تهالك الش��هري للمش��ترك عل��ى مدى 13 ش��هرًا 
من خالل رس��م بياني يمّكن المش��ترك من االط��الع على تفاصيل 
اس��تهالكه للكهرب��اء والم��اء كّل على حده، ليكون المش��ترك على 
اطالع ت��ام بجميع تفاصيل فواتيره لمدة عام كامل مما يمكنه من 

مراقبة استهالكه وبالتالي ترشيده في استهالك الكهرباء والماء.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 »البحرين والكويت« يعلن 
الفائز بنصف مليون دينار مع الهيرات

أعلن بن��ك البحرين والكويت، البنك 
الرائد ف��ي مجال الخدم��ات المالية 
والمؤسس��ات  لألفراد  والمصرفي��ة 
ف��ي البحري��ن، عن فوز علوي س��يد 
حس��ن تقي إبراهيم بجائزة النصف 
ملي��ون دين��ار بحريني من حس��اب 
»الهيرات«، إح��دى أكبر الجوائز من 

نوعها على مستوى البحرين.
وأجرى البنك الس��حب عل��ى الجائزة 
في الثامن من فبراير الجاري بحضور 
الرئيس  الدكتور عبدالرحمن سيف، 
التنفي��ذي لمجموعة بن��ك البحرين 
والكوي��ت، والدكت��ور عادل س��الم، 
مدي��ر ع��ام الخدم��ات المصرفي��ة 
الصناع��ة  وزارة  وممث��ل  لألف��راد، 
إدارات  ع��ن  وممثلي��ن  والتج��ارة، 
التدقي��ق الداخلي والرقابة الداخلية 
والتس��ويق والخدم��ات المصرفي��ة 
لألفراد في بن��ك البحرين والكويت، 
إضافة إل��ى ممثل التدقيق الخارجي 

من شركة إرنست ويونغ.
وق��ال الدكت��ور س��يف ف��ي تصريح 
له بهذه المناس��بة: إن أس��رة بنك 
البحرين والكويت جميعها تش��ارك 
وأس��رته  إبراهي��م  عل��وي  الفائ��ز 
الف��وز  به��ذا  فرحته��م  وأحباب��ه 
القائم��ة الطويلة  إل��ى  واالنضمام 
من أصح��اب الحظ الس��عيد الذين 
س��بق أن فازوا بجوائز الهيرات على 
م��دى أكثر من عش��رين عام��ًا منذ 

إطالق هذا الحساب حتى اليوم.
وأض��اف: »نرحب اليوم بفائز جديد، 
أضفنا اس��مه إلى الفائزين بحساب 
الهي��رات، مثبتي��ن بذل��ك حرصن��ا 
على الوفاء بعهودن��ا تجاه عمالئنا 
ومنحهم فرص��ًا متكافئ��ة لتحقيق 
أحالمه��م، إضافة إلى مس��اعدتهم 
عل��ى االدخ��ار وتخطي��ط أموره��م 

المالية بطريقة أفضل«.
وأك��د أن بن��ك البحري��ن والكوي��ت 

س��يعزز م��ن مبادرات��ه الرامية إلى 
مكاف��أة عمالئ��ه بمختل��ف الطرق، 
ف��ي مقدمته��ا توثي��ق العالق��ات 
المصرفية معه��م وتقديم خدمات 
وتوقعاته��م  احتياجاته��م  تلب��ي 
إث��راء  إل��ى  إضاف��ة  وتطلعاته��م، 
تجاربه��م من خ��الل توفي��ر فرص 
الف��وز بإح��دى الجوائ��ز القيمة من 
حس��اب الهيرات، ومختل��ف الجوائز 
والس��حوبات األخ��رى الت��ي يجريها 

البنك.
م��ن جانب��ه أع��رب الفائ��ز عل��وي 
إبراهيم عن سعادته الغامرة بفوزه 
بجائزة النصف مليون دينار بحريني 
لحس��اب الهيرات من بن��ك البحرين 
والكويت، مشيرًا إلى أن األمل بالفوز 
كان دائم��ًا ي��راوده كحل��م جمي��ل 
تحقق أخيرًا، الفت��ًا إلى أن أي مودع 
في حساب الهيرات قد يكون صاحب 

الحظ السعيد القادم.

حس��اب  فت��ح  للعم��الء  ويمك��ن 
الهي��رات الخاص بهم ف��ي غضون 
 BBK دقائق بمجرد تحميل تطبيق
Mobile. كل 50 دين��ارًا بحرينيًا يتم 
إيداعه��ا في ه��ذا الحس��اب تؤهل 
العميل للحصول على فرصة واحدة 

للفوز بجوائز نقدية.

د. عبدالرحمن سيف

 »الخليجي التجاري« يعلن 
نسخة حساب »الوافر« لعام 2023

أعلن المص��رف الخليجي التجاري، 
الرائدة  اإلس��المية  المصارف  أحد 
بمملكة البحرين، عن نسخة العام 
2023 من حساب »الوافر«، والتي 
تشمل أربع جوائز كبيرة قيمة كل 
جائ��زة رب��ع مليون دين��ار بحريني 
حيث س��تكون أولى ه��ذه الجوائز 
ه��ي جائزة ش��هر م��ارس القادم، 
باإلضاف��ة إلى اس��تمرار الس��حب 
عل��ى الجوائ��ز الحصري��ة ألعضاء 
»نادي عمالء الوافر« وذلك بقيمة 

5000 دينار بحريني شهريًا.
وقالت أميرة أحمد العباسي، مدير 
إدارة الخدمات المصرفية لألفراد، 
بأن حساب »الوافر« يعكس التزام 
المصرف الخليجي التجاري بتقديم 

لعمالئه  ُمتميزة  تجربة مصرفية 
الك��رام، وذل��ك عل��ى صعي��د رفع 

قيمة الجوائز وإطالق مزايا خاصة 
للعم��الء، والت��ي تش��مل برنامج 
»النقاط المضاعفة« التي تساهم 
في زي��ادة فرص الف��وز بالجوائز، 
كما وسيحظى جميع عمالء حساب 
بفرص��ة  الع��ام  ه��ذا  »الواف��ر« 
اس��تثنائية للحص��ول على بطاقة 
ائتماني��ة م��ن الفئ��ة البالتينية، 
وسيس��تمر »نادي عم��الء الوافر« 
بتقدي��م جوائ��ز ش��هرية حصرية 

لألعضاء.
وفي ذات السياق، تابعت العباسي 
بالق��ول: »يس��رنا دع��وة العمالء 
الك��رام الغتن��ام الفرص��ة وفت��ح 
حس��اب »الوافر« أو زي��ادة اإليداع 
بالحس��اب عبر »تطبي��ق الخليجي 

للهات��ف النقال« أو من خالل زيارة 
أحد فروع المص��رف وذلك للتأهل 
للف��وز بإح��دى جوائزن��ا القيم��ة 
لهذا الع��ام، متمنيا حظ��ًا موفقًا 

للجميع«.
والجدير بالذكر أن حساب »الوافر« 
هو حساب اس��تثماري متوافق مع 
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
حي��ث يتم اس��تثمار األم��وال فيه 
على أس��اس المضاربة المطلقة، 
ويمكن فتح الحساب بمبلغ وقدره 
500 دين��ار بحرين��ي كح��د أدنى، 
حيث سيتم احتساب نقاط الدخول 
في الس��حب على الجوائز لكل 25 

دينارًا في الحساب.

أميرة العباسي

 »الخليجي األمريكي«: انضمام استشاري
جراحة العظام نيكوالوس ساتيرس

الخليج��ي  المستش��فى  أعل��ن 
انضم��ام  مؤخ��رًا  األمريك��ي 
استش��اري جراحة العظام الدكتور 
المستش��ار  س��اتيرس  نيكوالوس 
المعتم��د من المجل��س األلماني 
في جراحة العظ��ام، وذلك تواصاًل 
منه الس��تقطاب الكفاءات الطبية 
والخبرات الطويلة وحرصًا منه على 
تقدي��م أفضل مس��تويات الجودة 

الطبية للمرضى.
ويمتل��ك نيك��والوس خب��رة تربو 
على 20 عامًا في مجال تش��خيص 
وع��الج وجراحة العظام والكس��ور، 
خصيص��ًا ع��الج هشاش��ة العظام 
والكاح��ل«،  والركب��ة  »ال��ورك 
واألم��راض الناجم��ة عن الكس��ور 
في األط��راف الس��فلية عالوة على 

تخصصه في العالج الوقائي آلالم 
الظهر وجراحة عظام األطفال. كما 
أنه حاص��ل على الدراس��ات العليا 

في مجال الع��الج بتقويم العمود 
المرض��ى  يؤه��ل  مم��ا  الفق��ري 
الش��امل  الع��الج  الحص��ول عل��ى 

والتماثل للشفاء. 
العظ��ام  جراح��ة  قس��م  ويوّف��ر 
التقني��ات  أح��دث  بالمستش��فى 
الطبي��ة والعالج��ات التخصصي��ة 
للمرضى، ضمن أح��دث ما توصل 
إلي��ه الطب الحديث ف��ي عالج آالم 
الكت��ف، الي��د والمرف��ق، جراحات 
الكتف المتقدم��ة بالمنظار، عالج 
آالم وإصابات الركبة وعالج وجراحة 
تش��خيص  واإلصاب��ات،  الكس��ور 
وع��الج مش��اكل الق��دم والكاحل، 
واللحمي  العظمي  المس��مار  عالج 
والمفاص��ل،  األوت��ار  والتهاب��ات 
البس��يطة  الجراحي��ة  التدخ��الت 

كالمسمار اللحمي والزوائد والغدد 
الموضعية، تش��خيص وعالج آالم 
الرقب��ة والظهر والعم��ود الفقري 
وعالج اإلصابات الرياضية وجراحة 

األطفال.
األمريك��ي«،  »الخليج��ي  ويع��د 
متع��ددة  المستش��فيات  أح��د 
الرائدة ف��ي مملكة  التخصص��ات 
البحرين. ويقع في منطقة السهلة 
على شارع الشيخ سلمان وبمحاذاة 
ش��ارع الش��يخ عيس��ى بن سلمان 
الحيويين، في حين تبلغ مس��احته 
9270 مت��رًا مربع��ًا ويتس��ع حاليًا 
ل� 65 س��ريرًا. ويضم المستش��فى 
عي��ادات متخصصة لتقديم أفضل 
الخدم��ات الطبية تش��مل العديد 

من التخصصات.

د. نيكوالوس ساتيرس

»إبراهيم خليل كانو« تطلق 
النسخة الـ16 من مسابقة 
تويوتا لرسم سيارة األحالم

أطلقت ش��ركة إبراهي��م خليل كان��و، الوكيل الحصري 
لس��يارات تويوتا في البحرين النسخة 16 من مسابقة 
تويوتا لرس��م س��يارة األحالم. وهي مس��ابقة عالمية 
تتي��ح للمواه��ب الش��بابية الناش��ئة إط��الق العن��ان 
لمخيلته��م اإلبداعية والتعبير عن أفكارهم في رس��م 

مالمح مستقبل قطاع النقل والمواصالت.
ويتاح االش��تراك بمسابقة تويوتا لرسم سيارة األحالم 
حتى تاريخ 20 فبراير 2023. وهي متاحة للمتسابقين 
المقيمي��ن في المملكة من ثالث فئات عمرية هي: ما 
دون 7 س��نوات، 8-11 سنة و 12-15 سنة. حيث سيتم 
اختي��ار ثالثة فائزي��ن من كل فئة عمرية س��يمنحون 
جوائز نقدية تتراوح بين 150 إلى 300 دينار بحريني. 
وكذلك س��يتأهل الفائزون للمش��اركة في المس��ابقة 
اإلقليمية مع فرصة التأهل للمسابقة العالمية اللتين 

سيتم اإلعالن عنهما الحقًا.
وشجع عضو مجلس إدارة الش��ركة خالد كانو، الشباب 
على المش��اركة ف��ي هذه المس��ابقة مس��لطًا الضوء 
على حرص كل من الش��ركة وعالمة تويوتا على شحذ 
الخيال والتفكير اإلبداعي لدى األطفال، قائاًل: »يسرنا 
في تويوتا البحرين اإلعالن عن إطالق النس��خة 16 من 
مس��ابقة تويوتا لرس��م س��يارة األحالم، والتي حظيت 
بمش��اركة ما يق��ارب 6.7 مليون طف��ل من 100 دولة 
حول العالم. ولقد س��جلت مملكة البحرين مش��اركات 
متميزة في النسخ الماضية للمسابقة عبر العديد من 
الرس��ومات الواعدة، ونحن دائمًا س��عداء بما تقدمه 
العقول الش��ابة من تصورات لرؤيتها حول مس��تقبل 

التنقل«.
وس��ينضم الفنانان البحرينيان الموهوبان لينا األيوبي 
واألس��تاذ خالد المحرقي إلى المسابقة في هذا العام، 
وذل��ك به��دف تش��جيع ودعم المش��اركين م��ن خالل 
تقدي��م نصائح تتضمن أفضل تقنيات وطرق الرس��م 
في مقاطع فيديو قصيرة ستتوفر على موقع المسابقة 
وعبر جميع وسائل التواصل االجتماعي لعالمة تويوتا 
في البحري��ن. كما أنهما سيش��اركان في لجنة تحكيم 
المسابقة إلى جانب عدد من مسؤولي شركة إبراهيم 

خليل كانو.
بهدف المساهمة في الحفاظ على البيئة، سيتم قبول 
الرس��ومات إلكترونيًا فقط. حيث يجب تحميل بيانات 
المش��اركين واألعمال الفنية الخاصة بالمسابقة على 
https://dreamcar.toyota.com. موق��ع المس��ابقة

bh/ar/ للحد من استخدام النسخ الورقية. 
ويش��ترط لقبول الرس��ومات أن تكون مرسومة باليد 
عل��ى ورقة قي��اس A3 كح��د أقصى، وأن يت��م تحميل 
نسخة مصورة عالية الوضوح منها. كما يتوجب تعبئة 
اس��تمارة االش��تراك المتوف��رة على موقع المس��ابقة 
بش��كل كامل وتوقيعه��ا من قبل ولي أم��ر الطالب أو 
الوص��ي عليه للتأهل للمس��ابقة. ولن يت��م قبول أية 
رس��ومات تم رس��مها بواس��طة الكمبيوتر أو أي جهاز 
ذكي/إلكتروني، قام برس��مها أكثر من ش��خص واحد، 
أو تتع��ارض م��ع حق��وق الملكي��ة الفكري��ة. بإمكان 
المش��اركين الحصول على المزيد من المعلومات عن 

المسابقة واشتراطاتها على موقع المسابقة.

 مجموعة XS.com تشارك 
في مؤتمر البحرين للتكنولوجيا المالية

أعلنت مجموعة إكس أس العالمية 
العالم��ي  الوس��يط   ،)XS.com(
الرائد في مج��ال الخدمات المالية 
وتكنولوجي��ا أس��واق الم��ال، ع��ن 
مش��اركتها ف��ي مؤتم��ر البحرين 
والعم��الت  المالي��ة  للتكنولوجي��ا 
المشفرة بصفتها الشريك العالمي 
لهذا الحدث األول من نوعه في هذا 

المجال في مملكة البحرين.
للتكنولوجي��ا  البحري��ن  مؤتم��ر 
المالي��ة والعم��الت المش��فرة من 
تنظيم شركة سمارت فيجن الرائدة 
المؤتم��رات  تنظي��م  مج��ال  ف��ي 
والمع��ارض ويقام يوم��ي األربعاء 
والخمي��س م��ن هذا األس��بوع )15 
و16 فبراير( وذلك في فندق كراون 

بالزا بالعاصمة المنامة.
وقال الرئي��س التنفيذي لمجموعة 
إكس أس العالمية محمد إبراهيم: 
»يس��عدنا أن نق��وم برعاية الدورة 
البحري��ن  مؤتم��ر  م��ن  األول��ى 
والعم��الت  المالي��ة  للتكنولوجي��ا 
المشفرة بصفتنا الشريك العالمي. 
هذه الرعاية لهذا الحدث هي دليل 
عل��ى الت��زام مجموع��ة إكس أس 
العالمي��ة )XS.com( تجاه صناعة 

تكنولوجيا أس��واق المال، وتكريس 
جهوده��ا لدع��م االبت��كار واإلبداع 
والتطور في مجال الخدمات المالية 

وأسواق المال«.
وأضاف محمد إبراهيم: »أن الشراكة 
مع ش��ركة س��مارت فيجن ستمنح 
فريق العمل في مجموعة إكس أس 
الفرصة لمشاركة خبراتنا في مجال 
التكنولوجي��ا المالي��ة عل��ى نخب��ة 
عالمية من المس��تثمرين والخبراء 
والمهتمي��ن ف��ي مج��ال الخدمات 

المالية والعمالت المشفرة«.

البحري��ن  مؤتم��ر  »أن  وتاب��ع: 
والعم��الت  المالي��ة  للتكنولوجي��ا 
المش��فرة يعتب��ر حدث��ًا منتظ��رًا 
يجمع بين الناش��طين الرائدين في 
العالم في مج��ال الخدمات المالية 
ومعرفته��م  رؤاه��م  لمش��اركة 
ورؤيتهم لمس��تقبل الصناعة. كما 
يوف��ر المؤتمر فرص��ة ال مثيل لها 
العالمي��ة  أس  إك��س  لمجموع��ة 
)XS.com(، للتواص��ل مع مجموعة 
واس��عة م��ن المهتمي��ن وإظه��ار 

التزامنا بهذه الصناعة«.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
شركة سمارت فيجن الدكتور محمد 
تش��ارك  أن  »يس��عدنا  النظام��ي: 
العالمي��ة  أس  إك��س  مجموع��ة 
الرائ��دة في مجال الخدمات المالية 
وتكنولوجيا أسواق المال في مؤتمر 
المالي��ة  للتكنولوجي��ا  البحري��ن 
والعمالت المشفرة بصفتها شريًكا 
عالمًي��ا لنا. وأعتق��د أن هذا الحدث 
الفري��د الذي س��يعقد تحت ش��عار 
»ري��ادة األعم��ال ف��ي التكنولوجيا 
والتشفير« س��يكون جذاًبا  المالية 
العم��الت  للمس��تثمرين وعش��اق 
المش��فرة ف��ي قط��اع التكنولوجيا 

المالية ف��ي البحرين. كم��ا نتوقع 
مش��اركة في المؤتمر م��ن الدول 
المجاورة، وخاصة المملكة العربية 

السعودية«.
وأض��اف: »تهدف ه��ذه القمة إلى 
نش��ر الوع��ي وثقاف��ة التكنولوجيا 
المالية في مملكة البحرين ونش��ر 
الوعي حول الطرق اآلمنة لالستثمار 

والتجارة.«
إك��س  مجموع��ة  وس��تقوم  ه��ذا 
خ��الل   )XS.com( العالمي��ة  أس 
المؤتمر بعرض رؤيتها حول أحدث 
حلول التكنولوجي��ا المالية وأحدث 
االتجاهات والتط��ورات في صناعة 
وس��يكون  المش��فرة.  العم��الت 
فريق خبراء الش��ركة على استعداد 
لإلجابة على أي أسئلة والدخول في 

مناقشات مع الحاضرين.
ويعتب��ر اله��دف األه��م م��ن هذا 
الح��دث ه��و نش��ر الوع��ي وثقافة 
التكنولوجي��ا المالي��ة ف��ي مملكة 
عل��ى طم��وح  والتركي��ز  البحري��ن 
المملكة لتصبح واحدة من المراكز 
المش��فرة  للعم��الت  اإلقليمي��ة 
وتكنولوجي��ا الت��داول المال��ي في 

الشرق األوسط.

محمد إبراهيم
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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Link  – البحرينيـــة  المتابعـــة  لجنـــة  عقـــدت 
يـــوم أمـــس  القطريـــة اجتماعهـــا األول 
اإلثنيـــن، في مقر األمانة العامة لمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربيـــة بمدينة 
الريـــاض بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية. 
وتـــرأس وفـــد مملكـــة البحريـــن وكيـــل 
وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية، 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
وتـــرأس وفـــد دولة قطـــر األميـــن العام 
لوزارة الخارجيـــة أحمد الحمادي. وأكد 

الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيًدا 
لتوجيهـــات قيادتي البلدين الشـــقيقين 
وحرصهما على المحافظة على مستقبل 

وكيـــان مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية، والعمل على مكتسباته. 

وبحـــث االجتماع اإلجـــراءات واآلليات 

بإنجـــاح  الكفيلـــة  والســـبل  الالزمـــة 
الملفـــات  إلنهـــاء  الثنائيـــة؛  المباحثـــات 
الخاصة المعلقة بين البلدين الشـــقيقين 
وفًقا لمـــا تضمنه بيان العـــال الصادر عن 
قمـــة العـــال المنعقـــدة بالمملكـــة العربية 
يحقـــق  وبمـــا  الشـــقيقة،  الســـعودية 
تطلعات شـــعبي البلدين الشـــقيقين في 

األمن واالستقرار واالزدهار. 
وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماعات 
تحقيـــق  بهـــدف  ومســـتمرة؛  دوريـــة 

األهداف المرجوة.

توظيف األطباء الجدد في “الخاص” والحد األدنى لألجور 800 دينار
بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس الوزراء... مجلس الوزراء يطلق 5 مبادرات

ترأس ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد 

أمس، بقصر القضيبية.
ووجه صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بإعـــادة تشـــكيل 
اللجنة الممثلـــة للحكومة في االجتماعات 
المشـــتركة مع الســـلطة التشـــريعية بشأن 
إعـــادة هيكلـــة الدعـــم الحكومـــي، وكلَّـــف 
الوزراء بالتعاون مع الســـلطة التشـــريعية 

في هذا الشأن.
بعدهـــا، ناقـــش المجلـــس مذكـــرة اللجنـــة 
والتـــي  المجتمعيـــة  للخدمـــات  الوزاريـــة 
تـــم إعدادهـــا بتوجيـــه والمتعلقـــة بتنفيـــذ 
اإلســـهام  لزيـــادة  المقترحـــة  المبـــادرات 
فـــي توظيـــف األطبـــاء البحرينيين ودعم 

مســـتواهم المهنـــي، وقـــد تقـــرر إطـــالق 5 
مبادرات:

فـــي  الجـــدد  األطبـــاء  توظيـــف  دعـــم   .1
القطـــاع الخاص لمـــدة 3 ســـنوات على أال 

تقل أجورهم عن 800 دينار كحد أدنى.
2. دعم زيادة أجـــور األطباء العاملين في 
المستشفيات الخاصة والذين يقل أجرهم 

عن 800 دينار لمدة سنة.
3. تقديـــم حوافـــز إضافية للمستشـــفيات 
الخاصـــة التي تبلغ نســـبة األطباء وأطباء 
األسنان البحرينيين العاملين لديها 25 % 

فأكثر.
4. طـــرح برنامـــج “تأهيـــل” لتدريب أطباء 
القطاع الخـــاص في القطاع الحكومي مع 

استمرار العمل في القطاع الخاص.
5. دعـــم القروض التعليمية حتى 30,000 

دينار.
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء

6 شركات بحرينية تتنافس على إعادة 
تأهيل شارع الزالق بمليون دينار

جواهري: “الميثاق” وضع 
البحرين على طريق االزدهار

البقالي: “الميثاق” عّزز 
مسيرة التنمية الشاملة

تلقـــى ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية 
تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، رفع ســـموه فيها إلى مقام 
جاللته الســـامي أخلـــص آيـــات التبريكات 
وأســـمى التهاني؛ بمناســـبة الذكرى الثانية 

والعشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني.
وأعرب سموه في برقيته في هذه الذكرى 
المجيـــدة عن الفخر بالتفـــاف أبناء الوطن 
المســـتقبل  لتحقيـــق  وتالحمهـــم  الكـــرام 
األفضـــل للبحريـــن من خـــالل نهـــج العمل 
وطمـــوح،  عـــزم  بـــكل  الجامـــع  الوطنـــي 
واالعتزاز بمواقفهم المشـــرفة في مختلف 
مياديـــن العمـــل الوطنـــي بمـــا يســـهم فـــي 
تحقيق أهداف المســـيرة التنموية الشاملة 
التي أرسى جاللته دعائمها ومضينا بروح 
فريـــق البحرين ُقدًما على خطاها. معاهدًا 

ســـموه، صاحب الجاللة الملك المعظم في 
هذه المناســـبة العزيزة على مواصلة حمل 
كل مســـؤوليات العمل الوطني التي شرفه 

بهـــا جاللتـــه، والســـير علـــى نهـــج جاللتـــه 
لتحقيـــق رؤى جاللته النيـــرة، والبناء على 
ما تحقق من منجزات وطنية مشرفة كان 
الميثاق مرتكزا لهـــا، ومواصلة العمل وفق 
مبادئـــه وقيمـــه، تنفيـــذا لتطلعـــات جاللته 
ومواصلـــة لمســـيرة التنميـــة والعطـــاء من 

أجل الوطن وكل أبنائه.
وبعـــث صاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم، 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة إلى صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
أعـــرب جاللتـــه فيها عـــن االعتـــزاز بتهنئة 
سموه بذكرى التصويت على ميثاق العمل 
الوطني، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في 
تاريـــخ مملكة البحرين المعاصـــر، بما جاء 
به مـــن تطويـــٍر نوعـــٍي للحياة السياســـية، 
والتنميـــة  الوطنيـــة  للشـــراكة  وتعزيـــز 
االقتصاديـــة واالجتماعية، وبناء المجتمع 

الديمقراطي.

“الميثاق” نقطة تحول مهمة بتاريخ البحرين
جاللته تبادل التهاني مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء... الملك المعظم:
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بتوجيهات ودعـــم ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة، أعلن 
نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل عـــن تقديم جوائز عبارة 
مخصصـــة  ســـيارات   3 عـــن 
للجماهير بمناســـبة سباق كأس 
الخيـــل الذي ســـيقام على كأس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة وكؤوس أنجال ســـموه 
الكرام سمو الشيخة شيمة بنت 
ناصر آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
حمد بن ناصر آل خليفة وســـمو 
آل  ناصـــر  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفة وسمو الشيخ حمدان بن 
ناصر آل خليفة وســـمو الشـــيخ 

خليفـــة،  آل  ناصـــر  بـــن  خالـــد 
بجانـــب الجولة األخيرة لبطولة 
البحرين الدولية لســـباق الخيل 
وذلـــك يـــوم الجمعـــة 17 فبراير 
الجاري على مضمار سباق نادي 
راشد للفروســـية وسباق الخيل 

بالصخير.

بتوجيهات ودعم ناصر بن حمد... 3 سيارات جوائز 
لجمهــور سبـاق الخيـل على كـأس سمـوه وأنجالـه
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مستوى عالي من الخبرة في

العظام  جراحة  مشكالت  جميع 
تقييم  مثل   ، الرياضية  والصدمات 
، خاصة بعد  اللياقة البدنية للرياضة 
الهيكلي  العضلي  الجهاز  إصابات 

بأكمله ، أو بعد استبدال المفصل

استشاري جراحة العظام
وجراحة ا	صابات الرياضية

د. هولجر شميت
البروفيسور

استشاري جراحة العظام

في زيارة مستشفى السالم
التخصصي من ألــمـــانيــا

متواجد في البحرين بتاريخ
26  – 28  November 2022 th

25  February 2023 th, 26 , 27

جاللة الملك المعظم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعقد اجتماعها األول بمقر األمانة العامة لمجلس التعاون

)٠٦(

)٢٦(

)١٠(

)١٠(

“المتابعة البحرينية القطرية” تعقد اجتماعها األول بـ “أمانة المجلس”

تحتفل مملكة البحرين اليوم بالذكرى 22 إلقرار وثيقة ميثاق العمل الوطني، 
لنســـتذكر ذلـــك اليوم المجيد فـــي تاريخنا الوطني الذي ســـطرت فيه مملكة 
البحريـــن ملحمـــة وطنية أبطالهـــا هم أبناؤها الكـــرام، ليكـــون الميثاق وثيقة 
تالقـــت فيهـــا اإلرادة الملكيـــة لملـــك البـــالد المعظـــم حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة مع أبنـــاء شـــعبه، وليصوت الشـــعب في 
موقف تاريخي بنســـبة 98.4 % في مشهد وسابقة تاريخية شهد لهما العالم 
بأســـره وجـــال صداهمـــا كل بقـــاع العالم، ولتنطلـــق بعدها عجلـــة التنمية في 
مختلف مسارات العمل الوطني دون توقف، ولنشهد، كما شهد العالم، تفعيل 
المؤسســـات الدستورية وتعزيز دور أبناء الوطن في صنع القرار عبر مجلس 

النواب الذي يمثل بيت الشعب.
إن المبـــادئ التـــي تضمنها الميثاق ال تزال وبعـــد 22 عامًا منهجًا وطنيًا يغذي 
مختلـــف مســـارات العمـــل الوطني، ومـــا زال الملهـــم لمزيد من اإلنجـــاز الذي 
نشهده اليوم في كل مجال وميدان، وال بد للجميع في هذه الذكرى الوطنية 
المجيدة أن يستلهموا من الميثاق روح العطاء وحب البذل؛ لتتواصل مسيرة 
اإلنجاز نحو اآلفاق التي تحقق طموحات الجميع على أرض هذا الوطن في 
ظل القيادة الحكيمة لملك البالد المعظم، وبدعم ومساندة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ســـيظل ميثـــاق العمـــل الوطنـــي عالمـــة فارقة فـــي تاريـــخ مملكـــة البحرين، 
شـــكلت نموذجًا فريدًا على المســـتويات كافة، وعلى جميع أبناء هذا الشعب 
مسؤولية صيانة مبادئه، التي وضعها المجتمع البحريني بمختلف قطاعاته.

“الميثاق”... وثيقة إلنجازات حدودها السماء
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المنامة - وزارة الصحة

الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أشـــادت 
بالمبـــادرات التي أطلقهـــا مجلس الوزراء 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بعد رفع اللجنة الوزارية 
للخدمـــات المجتمعيـــة مقترحا عن زيادة 
اإلسهام في توظيف األطباء البحرينيين 
ودعـــم مســـتواهم المهنـــي والتـــي أعدت 
بتوجيـــه من صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ورفعـــت أســـمى آيـــات العرفـــان لصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء على دعم ســـموه المستمر لتعزيز 
تقـــدم القطـــاع الصحـــي واالســـتثمار في 
الكفـــاءات الطبيـــة الوطنيـــة، مؤكـــدًة أن 
الدعـــم الالمحـــدود مـــن حكومـــة مملكـــة 
البحريـــن لألطبـــاء مـــن الكـــوادر الوطنية 

يجســـد أهميـــة االســـتثمار فـــي العنصـــر 
البشـــري كونـــه محـــور التنميـــة الشـــاملة 
فـــي كل القطاعـــات ومـــن أهمهـــا القطـــاع 

الصحي.
وأكدت الوزيرة أن قرار إطالق 5 مبادرات 
في هذا الجانب يشكل حافزًا ودافعًا نحو 
بذل مزيد من العطاء في إطار المنظومة 

الصحيـــة وبمـــا يحقـــق أهدافها ويرســـخ 
اســـتدامة خدماتهـــا بجـــودة وكفـــاءة من 

خالل سواعد كوادرها الوطنية.
وسلســـلة  النجـــاح  بقصـــص  ونوهـــت 
المنجـــزات المتميزة التـــي لطالما حققتها 
أن  مبينـــًة  البحرينيـــة،  الطبيـــة  الكـــوادر 
المبادرات الـ 5 تأتي استحقاقًا لجهودهم 
وعطاءاتهـــم وإســـهاماتهم المقـــدرة فـــي 

القطاع الصحي.
تصريحهـــا  الصحـــة  وزيـــرة  واختتمـــت 
موضحـــة أنـــه ســـيتم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
الالزمـــة على الفور بالتنســـيق مـــع جميع 
الجهـــات المعنية وفـــي مقدمتها صندوق 
العمـــل “تمكين” من أجل تنفيذ المبادرات 
البحرينييـــن  األطبـــاء  توظيـــف  بشـــأن 
وإدماجهم في الوظائف بالقطاع الصحي 

بمملكة البحرين.

مشيدة بحرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على دعم الكوادر الوطنية... وزيرة الصحة:

إجراءات فورية بالتنسيق مع “تمكين” لتوظيف األطباء البحرينيين

مها مفيزوزيرة الصحة
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  أشـــاد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
تبذلهـــا  التـــي  المقـــدرة  بالجهـــود 
المحافظـــات فـــي متابعـــة المتطلبات 
فـــي  الداخلـــة  للمناطـــق  الخدميـــة 
نطاقها، ونقلها إلى الوزارات والجهات 
ذات العالقـــة علـــى نحـــو يعـــزز ترابط 
وتكامـــل األجهـــزة الحكوميـــة ورفـــع 
كفاءتهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار مواصلـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ومتابعة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلك لدى لقائـــه أمس في مكتبه 
بقصـــر القضيبيـــة محافـــظ الجنوبيـــة 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 

آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء، أثنـــى الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــدهللا علـــى الخطـــط والبرامج 
التـــي تنفذهـــا المحافظـــة الجنوبيـــة، 
ومـــا تحظـــى بـــه من إشـــراف مباشـــر 
ومتابعـــة دءوبـــة من ســـمو المحافظ؛ 
بهـــدف تلبيـــة احتياجـــات وتطلعـــات 
الخدميـــة  أبعادهـــا  فـــي  المواطنيـــن 

واألمنيـــة واالجتماعيـــة وغيرهـــا بمـــا 
يتسق وأهداف برنامج الحكومة.

من جانبه، أعرب ســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، عن 
شـــكره وتقديره لنائب رئيس مجلس 
الـــوزراء لما تلقاه المحافظة من دعمه 
واهتمـــام اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، الســـيما 
مـــا يتعلـــق بمســـاهمة المحافظـــة في 
وتوفيـــر  الخدمـــات  علـــى  اإلشـــراف 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  المرافـــق 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة ذات 

العالقة.

المنامة - بنا

جهود مقدرة للمحافظات في متابعة المتطلبات الخدمية
سمو محافظ الجنوبية يثمن اهتمام “الوزارية للمشاريع” ... خالد بن عبد اهلل:

المحافظـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة 
بـــن علـــي آل خليفـــة، فـــي مكتبـــه 
بمقـــر المحافظة الجنوبية، ســـفير 
جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة لـــدى 
مملكة البحرين هاي كوان تشونغ.
وفـــي مســـتهل اللقاء رحب ســـمو 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
عمـــق  ســـموه  مبيًنـــا  بالســـفير، 
العالقات الثنائية المشـــتركة التي 
تجمع بين مملكة البحرين وكوريا 
الجنوبية، والحرص المتبادل على 

دعمهـــا وتطويرهـــا وتنميتهـــا فـــي 
مختلـــف المجاالت، كمـــا تم خالل 
اللقاء بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
مـــن جانبه، أعرب الســـفير الكوري 
لجهـــود  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
نحـــو  المحافـــظ  ســـمو  واهتمـــام 
بيـــن  الصداقـــة  إســـهامات  تعزيـــز 
مملكـــة البحرين وكوريا الجنوبية، 
متمنًيا االستمرار في التعاون على 

كافة المستويات.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يؤكد عمق العالقات الثنائية مع كوريا
مستعرًضا سموه مع السفير الكوري الموضوعات ذات االهتمام المشترك

الزياني: فرصة إلبراز قصة نجاح البحرين أمام ضيوفها البرلمانيين
استعدادات جارية الستضافة اجتماعات الجمعية 146 لـ “البرلماني الدولي”

عقـــدت وزارة الخارجيـــة، بمقـــر الـــوزارة، 
أمس االثنين، اجتماًعا مشترًكا مع اللجنة 
الوطنيـــة المنظمـــة الجتماعـــات الجمعيـــة 
العامـــة )146( لالتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي 
واالجتماعـــات المصاحبـــة، بحضـــور وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، والنائب 
رئيـــس  الشـــورى  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
اللجنـــة جمال فخـــرو، وبحضـــور عدد من 
كبـــار المســـؤولين فـــي الـــوزارات المعنيـــة 

والجهات الرسمية المختصة.
وخالل االجتماع، نقل وزير الخارجية إلى 
رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة تحيـــات وتقدير 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
واهتمامهمـــا البالـــغ بتهيئـــة وتوفيـــر كافة 
المتطلبات واالستعدادات الكفيلة بإنجاح 
اســـتضافة مملكـــة البحريـــن الجتماعـــات 
الجمعيـــة العامة )146( لالتحـــاد البرلماني 
الرفيعـــة  المكانـــة  يعكـــس  بمـــا  الدولـــي، 

للمملكة ومسيرتها التنموية والحضارية.
وأكد وزير الخارجية أن اســـتضافة مملكة 
البحرين بكل أجهزتهـــا ألعمال اجتماعات 
الجمعية العامة الــــ 146 لالتحاد البرلماني 
الدولـــي خـــالل شـــهر مـــارس القـــادم، هـــو 
فرصـــة طيبـــة إلبـــراز قصـــة نجـــاح مملكة 
الشـــاملة  التنمويـــة  ومســـيرتها  البحريـــن 
أمـــام ضيوفها مـــن البرلمانييـــن الدوليين، 
مؤكدا حـــرص وزارة الخارجيـــة وتعاونها 

والمســـاندة  الدعـــم  لتقديـــم  الكامـــل 
لمجلســـي الشـــورى والنـــواب الســـتضافة 
هـــذا الحـــدث العالمـــي المهـــم، بالمســـتوى 
الرفيع المشـــرف الـــذي يعبر عن اإلمكانات 
والقـــدرات البحرينيـــة المتميـــزة ويعكس 
المكانة المهمة للعمـــل البرلماني البحريني 

وحضوره الفاعل إقليمًيا ودولًيا.
ومـــن جانبـــه، أوضـــح فخـــرو أن مملكـــة 
البحريـــن ستســـتضيف أعمـــال اجتماعات 
الجمعية العامة الــــ 146 لالتحاد البرلماني 
الدولي، فـــي الفترة من 11 إلى 15 مارس 
العالمـــي  البحريـــن  بمركـــز  وذلـــك   ،2023
للمعـــارض بمنطقـــة الصخيـــر، وبمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 2000 برلمانـــي ومراقـــب دولي 
دوراتـــي  وبحضـــور  دولـــة،   179 مـــن 

باتشيكو رئيس االتحاد البرلماني الدولي، 
ومارتن تشـــانغنونغ األمين العام لالتحاد، 
ومشـــاركة عدد مـــن المنظمـــات البرلمانية 

بصفة مراقب مثل األمم المتحدة.
وأشـــار فخرو إلـــى أن الموضـــوع الذي تم 

اعتماده للجمعية العامة الـ 146 في مملكة 
البحريـــن هـــو: “تعزيـــز التعايـــش الســـلمي 
والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب”، 
مؤكـــًدا أهمية أن يتم خـــالل المؤتمر إبراز 
قيـــم التعدديـــة والتنـــوع وروح التســـامح 

والتعايش السلمي التي تدعو إليها مملكة 
البحرين، مشـــيرا إلى أن استضافة مملكة 
تؤكـــد  االجتماعـــات،  ألعمـــال  البحريـــن 
التميـــز البرلمانـــي لمملكـــة البحريـــن علـــى 
مختلف المســـتويات اإلقليميـــة والدولية، 
ويبـــرز قـــدرات مملكـــة البحريـــن كوجهـــة 

الستقطاب أهم المحافل الدولية.

وقـــد اطلع المشـــاركون في االجتماع على 
كافـــة االســـتعدادات الجاريـــة الســـتضافة 
هذا الحـــدث العالمي المهم، فـــي النواحي 
التنظيمية واألمنية واالعالمية واإلدارية، 
واســـتمعوا الى شرح واف من المسؤولين 
مـــن  انجـــازه  تـــم  مـــا  حـــول  المختصيـــن 

خطوات تنفيذية في هذا الخصوص.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

أشـــادت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
“تمكيـــن” مها مفيز بتوجيهـــات ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
بتنفيذ عدد من المبادرات لزيادة اإلسهام 
فـــي توظيـــف األطبـــاء البحرينيين ودعم 
إطـــالق  أن  وأّكـــدت  المهنـــي.  تطورهـــم 
مجلـــس الوزراء لــــ 5 مبادرات تســـتهدف 
دعم توظيف الكوادر الوطنية من األطباء 
فـــي القطاع الخاص. وأشـــارت إلى التزام 
تمكيـــن بتقديـــم الدعـــم لتطويـــر القطـــاع 
الصحـــي فـــي مملكة البحريـــن لكونه أحد 
القطاعات الرئيسة التي تسهم بشكل كبير 
فـــي رفد عجلة التنميـــة االقتصادية، ولما 
يوفـــره من فـــرص عمل نوعيـــة للكفاءات 
الوطنية، بالتوافق مع األولويات الوطنية 
التعافـــي  وخطـــة  الحكومـــة  وبرنامـــج 

االقتصـــادي. يذكر أن “تمكين” ســـتواصل 
فـــي دعـــم توظيـــف األطبـــاء الجـــدد فـــي 
القطـــاع الخـــاص من خـــالل تقديم الدعم 
خـــالل  مـــن  ســـنوات   3 لمـــدة  ألجورهـــم 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف على أال تقل 
أجورهـــم عـــن 800 دينار كحـــد أدنى، إلى 
جانب دعم زيـــادة أجور األطباء العاملين 

فـــي المستشـــفيات الخاصـــة والذين يقل 
أجرهـــم عن 800 دينار لمدة ســـنة واحدة 
الوظيفـــي.   التطـــور  برنامـــج  خـــالل  مـــن 
إضافة لذلك، ســـتعمل “تمكيـــن” بالتعاون 
مع عدد من البنوك المحلية لدعم األطباء 
البحرينييـــن الذين يرغبون فـــي مواصلة 
التخصصـــات  ضمـــن  العلميـــة  مســـيرتهم 
الطبيـــة المطلوبـــة، وســـيتم اإلعـــالن عـــن 
تفاصيـــل البرنامـــج التمويلـــي مـــع البنوك 
قريًبا. كما سيشـــمل الدعـــم تقديم حوافز 
التـــي  الخاصـــة  للمستشـــفيات  إضافيـــة 
األســـنان  وأطبـــاء  األطبـــاء  نســـبة  تبلـــغ 
البحرينييـــن العاملين لديهـــا 25 % فأكثر 
والحفـــاظ علـــى نســـبة البحرينييـــن بيـــن 
األطبـــاء ضمـــن فريـــق عملهـــا انطالًقا من 
أحـــد أهداف صندوق العمـــل )تمكين( في 
تعزيز مكانة الكوادر الوطنية كخيار أمثل 

للتوظيف.

حوافز للمستشفيات البالغة نسبة األطباء البحرينيين العاملين فيها 25 % فأكثر

“تمكين”: دعم أجور األطباء الجدد في “الخاص” 3 سنوات

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/523614031547.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2023/5236/bahrain/795425.html
https://www.albiladpress.com/news/2023/5236/bahrain/795305.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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بلدي المحرق بال قرطاسية والمكيف “عطالن”
41 حديقة بحاجة لصيانة و300 طلب معطل

^رفـــع مجلس بلـــدي المحرق 
توصية إلى وزارة شؤون البلديات 
والزراعة لطلب توظيف منســـقين 
إداريين ألعضاء المجلس، وتوفير 
للرســـائل  وأوراق  قرطاســـية 
وصيانـــة  المســـتندات،  وطباعـــة 
مكيـــف المجلس ومقـــر البلدية، إذ 
ـــل التكييـــف تســـبب بعـــدم  إن تعطُّ
توفير بيئة عمل مريحة للموظفين 
والمراجعيـــن، كـــم طالـــب بتوفيـــر 
آليـــة جديـــدة؛  أجهـــزة حواســـيب 
ألن حواســـيب المجلس بطيئة وال 

تعمل بالصورة المناسبة.
كمـــا طالـــب المجلس بضرورة ســـد 
نقص التوظيف بعدد من الشـــواغر 
هيـــكل  فـــي  الموجـــودة  المهمـــة 
المجلـــس، وعـــدم فـــرض موظفين 
أخـــذ  دون  مـــن  المجلـــس  علـــى 

موافقة ورأي رئيس المجلس.
كما رفع المجلس خطاًبا إلى وزارة 
البلديات لالستفسار عن 300 طلب 

معطل في محافظة المحرق.
أحمـــد  البلـــدي  العضـــو  وقـــال 

المقهـــوي، إن المجلـــس يعاني من 
شـــح أدوات القرطاسية وقلة عدد 
الموظفين، ومشـــكلة عطل مكيف 
المجلـــس، مشـــددًا علـــى ضـــرورة 
إصـــالح التكييف قبل حلول فصل 

الصيف.
المجلـــس  أوصـــى  المقابـــل،  وفـــي 
بضـــرورة صيانـــة البنيـــة التحتيـــة 
السادســـة  الدائـــرة  لشـــوارع 
بمحافظة المحرق، “منطقتي الدير 
وسماهيج” من خالل إعادة رصف 
وتركيـــب  باإلســـفلت،  الشـــوارع 
والممـــرات  األزقـــة  فـــي  طـــوب 
الضيقـــة، وصيانة الشـــوارع العامة 

التي تكثر فيها الحفر.
وقـــال ممثـــل الدائرة فاضـــل العود 
إن سادسة المحرق تفتقر للصيانة 
وتعاني مـــن تردي البنيـــة التحتية 
التـــي تحتاج إلى صيانة الشـــوارع 

والطرقات العامة.
ومن جانـــب آخر أوصـــى المجلس 
بضرورة توفير خدمات صيانة إلى 

41 حديقة في محافظة المحرق.

مقترح لفرض 2 % ضريبة على المبالغ المحولة

5 سنوات سقف االعتراض على اكتساب وتعديل األسماء واأللقاب

1.2 مليار دينار حجم التحويالت األجنبية للخارج

بتعديـــل  بقانـــون  االقتـــراح  رمـــى 
المرســـوم  مـــن   )5( رقـــم  المـــادة 
بقانون رقم )26( لسنة 2000 بشأن 
تنظيـــم إجراءات دعاوى اكتســـاب 
األســـماء واأللقـــاب إلـــى تحصيـــن 
كل مـــن اكتســـب أو عدل اســـمه أو 
لقبـــه بحيـــث ال يمكن ألي شـــخص 
أن يعتـــرض علـــى ذلـــك بعـــد المدة 

المقررة وهي خمس سنوات.
وقـــدم المقتـــرح عـــدد مـــن النـــواب 
خالـــد  عبداألميـــر،  زينـــب  وهـــم 
بوعنـــق، ممـــدوح الصالـــح وهشـــام 

العوضـــي، الفتين إلـــى أن المقترح 
ســـائر  مـــع  تماشـــيًا  جـــاء  بقانـــون 
القوانيـــن المتضمنة بمـــدة التقادم؛ 
ألن القانـــون محل التعديل خال من 

هذه المدة.

أمـــا عـــن األســـس والمبـــادئ التـــي 
يقوم عليها المقترح، فأوضحوا “أن 
االســـم أو اللقـــب المكتســـب يعتبر 
مـــن الحقوق اللصيقة بالشـــخصية، 
فال يمكن أن يتصور المساس به أو 

الطعن عليه دون قيد زمني”.
مـــدة  علـــى  النـــص  “أن  وأضافـــوا 
التقادم المسقطة للطعن على الحق 
المكتسب السيما الحقوق المتعلقة 
تثبيـــت  إلـــى  يـــؤدي  بالشـــخصية 
المراكـــز القياديـــة ويضفـــي عليهـــا 
صفة االســـتقرار الذي يؤدي بدوره 
إلى الثبات واالستقرار المجتمعي”.
أشـــاروا إلـــى أن  الحـــق المكتســـب 
الحكـــم  تاريـــخ صـــدور  مـــن  يبـــدأ 
القضائـــي الـــذي اســـتنفد كل طرق 
الطعن أو القرار اإلداري إذا ما صدر 

صحيحًا.

قـــدم نـــواب اقتراحـــا بقانـــون بشـــأن 
ضريبة التحويالت المالية الخارجية 
إلـــى فـــرض ضريبـــة وقدرهـــا )2 %( 
لخـــارج  تحـــول  التـــي  المبالـــغ  علـــى 
مملكـــة البحريـــن، حيـــث بلـــغ حجـــم 
التحويـــالت األجنبية لخارج المملكة 

العام الماضي 1.2 مليار دينار . 
وقـــدم المقترح كل مـــن النائب زينب 

عبداألمير والنائب خالد بوعنق.

وذكـــر النـــواب بـــأن “المـــادة األولـــى 
بـــأداء  المكلـــف  لتحـــدد  جـــات  منـــه 
هـــذه الضريبـــة وهـــو األجنبـــي حـــال 
إلـــى  نقـــدي  مبلـــغ  بتحويـــل  قيامـــه 
ذات  حـــددت  كمـــا  المملكـــة،  خـــارج 
المادة نســـبة الضريبـــة وقدرها 2 % 
علـــى المبلـــغ المحـــول، فيمـــا جـــاءت 
المـــادة الثانية محددة آللية تحصيل 
الضريبة، حيث يقوم المكلف بدفعها 
لـــدى المؤسســـة المالية أثنـــاء قيامه 

بعمليـــة التحويـــل، ويتولـــى الجهـــاز 
الوطنـــي لإليـــرادات؛ لتحصيـــل هذه 

الضريبة من هذه المؤسسات”.
وتابعـــوا “أن المـــادة الثالثـــة جـــاءت 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  بتكليـــف 
الوطنـــي بإصـــدار القـــرارات الالزمـــة 
لتنفيذ أحـــكام هذا القانـــون، وأخيرًا 
جاءت المـــادة الرابعة تنفيذية تنص 
على الجهات المنوط به تنفيذ أحكام 

هذا القانون”.

توجهـــت النائـــب جليلـــة الســـيد بســـؤال لوزيـــرة اإلســـكان 
والتخطيط العمراني آمنة الرميحي وهذا نصه:

كـــم عـــدد الطلبـــات اإلســـكانية ألهالـــي الدائرتيـــن الثامنـــة 
والتاســـعة مـــن محافظة العاصمة لكل ســـنة على حدة؟ وما 
هـــي أنواع هذه الطلبات؟ ومـــا هي خطة الوزارة لتلبية تلك 
الطلبات خالل األربع ســـنوات المقبلة؟ وما هي المشروعات 
اإلســـكانية الحالية والمســـتقبلية التي مـــن الممكن أن ينتفع 

بهـــا أهالـــي الدائرتين؟ وهـــل لدى الوزارة خطة على المدى القريب لتوســـعة مشـــروع  جزيرة 
النبيه صالح اإلســـكاني؟ وهل توجد أرض مخصصة لهذا المشـــروع؟ وما هي الفترة الزمنية 

لبدء العمل فيه إن وجد؟
كمـــا طلبـــت أن يتـــم تزويدها بجدول مفصـــل بحيث تتمكن من اســـتيضاح الطلبـــات وتاريخ 

تقديمها والجدول الزمني لتلبيتها.

السيد تسأل وزيرة اإلسكان عن طلبات 
“ثامنة وتاسعة” العاصمة

يعتـــزم خمســـة نـــواب وهم جليلـــة الســـيد، محمود فـــردان، 
محســـن العســـبول، أحمـــد قراطـــة وحنـــان فـــردان التقـــدم 
باقتراح برغبة يقضي بإنشـــاء مبنـــى صحي متكامل يخدم 
اإلنـــاث مـــن مرضى فقر الـــدم المنجلي )الســـكلر( لما فيه من 
مصلحـــة عامـــة، آملين دعم الحكومة لهـــذا الملف والنهوض 
بالنظـــام الصحي.  وفيما يتعلق بمبررات المقترح، ذكروا أن 
“عـــدد اإلناث مـــن مرض مرضى فقر الدم المنجلي )الســـكلر( 

يبلـــغ حوالـــي 4393 مريضة مقارنة بعـــدد الذكور البالغ 4271 مريضًا وذلك بحســـب رد وزيرة 
الصحـــة علـــى ســـؤال برلماني ُعـــرض في الفصـــل التشـــريعي الخامس وبشـــأن الســـؤال ذاته 
أوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص مســـار وقســـم خاص لإلناث في قسم الحوادث والطوارئ 
والقســـم المخصص للعالج )D( ســـعته ال تتجاوز 12 ســـريرًا للمريضات فوق 18 ســـنة وأما من 
هـــم أقل فيعالجون في القســـم المخصص لألطفال باإلضافة إلـــى تخصيص أجنحة لهن. كما 
أكدوا أن االقتراح برغبة جاء ليعالج مشكلة القصور في توفير السعة الالزمة لعالج مريضات 

)السكلر( والسعة المتوافرة حاليًا لهم ال  تغطي العدد الكبير.

مقترح إلنشاء مبنى صحي لعالج مريضات السكلر

النائب حنان فردان

النائب جليلة السيد 

ارتفاع الحوادث المرورية بسببها

الكالب الضالة تنبش قبور الموتى في عراد
^طالـــب مجلـــس المحـــرق البلـــدي بوضـــع 
حلـــول جذريـــة لعـــالج مشـــكلة انتشـــار ظاهرة 
ظـــل  فـــي  المحافظـــة،  فـــي  الضالـــة  الـــكالب 
ازديـــاد عددها وارتفاع نســـبة شـــكاوى األهالي 
والقاطنيـــن بســـبب تلفيـــات المملـــكات وارتفاع 

معدل الحوادث المرورية.
واعتبر أعضاء المجلس أن التعاقد مع الشـــركة 
لـــم تقـــدم  الـــكالب الضالـــة  المعنيـــة باصطيـــاد 
الحلول الجذرية لمعالجة المشـــكلة، بل تفاقمت 

الظاهرة بشكل أعمق.
وأوصـــى المجلـــس بضـــرورة تخصيـــص مـــأوى 
للكالب الضالة فـــي المحافظة الصطياد الكالب 

وإخصائها.
مـــن جهته، قـــال العضو البلدي فاضـــل العود إن 
المجلـــس تلقى شـــكاوى كثيرة بســـبب األضرار 

والمخـــاوف والرعب من ظاهرة انتشـــار الكالب 
الضالـــة، مطالبـــًا ضـــرورة اإلســـراع فـــي توفيـــر 
الحلول الجذرية لمعالجة ظاهرة هجرة الكالب 

في مناطق المحرق.
وفـــي ســـياق متصل، قـــال العضو البلـــدي أحمد 

المقهـــوي، باتت ظاهرة انتشـــار الكالب الظاهرة 
مثيـــرة للقلق في محافظة المحرق، حيث تلقى 
المجلـــس صباح أمس اإلثنين شـــكاوى من قبل 
أهالي منطقة عراد بسبب دخول الكالب الضالة 

إلى المقبرة ونبش قبور الموتى.

 اختصاصي شؤون مجالس بلدية لمياء الهجن النعيمي

تغطية الجلسة

حسن عبدالرسول

منال الشيخ

منال الشيخ

النائب هشام العوضي  النائب ممدوح الصالح  النائب خالد بوعنق

منال الشيخ

منال الشيخ

النائب زينب عبداألمير

المنامة - وزارة الصحة

الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أشـــادت 
بالمبـــادرات التي أطلقهـــا مجلس الوزراء 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بعد رفع اللجنة الوزارية 
للخدمـــات المجتمعيـــة مقترحا عن زيادة 
اإلسهام في توظيف األطباء البحرينيين 
ودعـــم مســـتواهم المهنـــي والتـــي أعدت 
بتوجيـــه من صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ورفعـــت أســـمى آيـــات العرفـــان لصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء على دعم ســـموه المستمر لتعزيز 
تقـــدم القطـــاع الصحـــي واالســـتثمار في 
الكفـــاءات الطبيـــة الوطنيـــة، مؤكـــدًة أن 
الدعـــم الالمحـــدود مـــن حكومـــة مملكـــة 
البحريـــن لألطبـــاء مـــن الكـــوادر الوطنية 

يجســـد أهميـــة االســـتثمار فـــي العنصـــر 
البشـــري كونـــه محـــور التنميـــة الشـــاملة 
فـــي كل القطاعـــات ومـــن أهمهـــا القطـــاع 

الصحي.
وأكدت الوزيرة أن قرار إطالق 5 مبادرات 
في هذا الجانب يشكل حافزًا ودافعًا نحو 
بذل مزيد من العطاء في إطار المنظومة 

الصحيـــة وبمـــا يحقـــق أهدافها ويرســـخ 
اســـتدامة خدماتهـــا بجـــودة وكفـــاءة من 

خالل سواعد كوادرها الوطنية.
وسلســـلة  النجـــاح  بقصـــص  ونوهـــت 
المنجـــزات المتميزة التـــي لطالما حققتها 
أن  مبينـــًة  البحرينيـــة،  الطبيـــة  الكـــوادر 
المبادرات الـ 5 تأتي استحقاقًا لجهودهم 
وعطاءاتهـــم وإســـهاماتهم المقـــدرة فـــي 

القطاع الصحي.
تصريحهـــا  الصحـــة  وزيـــرة  واختتمـــت 
موضحـــة أنـــه ســـيتم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
الالزمـــة على الفور بالتنســـيق مـــع جميع 
الجهـــات المعنية وفـــي مقدمتها صندوق 
العمـــل “تمكين” من أجل تنفيذ المبادرات 
البحرينييـــن  األطبـــاء  توظيـــف  بشـــأن 
وإدماجهم في الوظائف بالقطاع الصحي 

بمملكة البحرين.

مشيدة بحرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على دعم الكوادر الوطنية... وزيرة الصحة:

إجراءات فورية بالتنسيق مع “تمكين” لتوظيف األطباء البحرينيين

مها مفيزوزيرة الصحة
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  أشـــاد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
تبذلهـــا  التـــي  المقـــدرة  بالجهـــود 
المحافظـــات فـــي متابعـــة المتطلبات 
فـــي  الداخلـــة  للمناطـــق  الخدميـــة 
نطاقها، ونقلها إلى الوزارات والجهات 
ذات العالقـــة علـــى نحـــو يعـــزز ترابط 
وتكامـــل األجهـــزة الحكوميـــة ورفـــع 
كفاءتهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار مواصلـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ومتابعة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلك لدى لقائـــه أمس في مكتبه 
بقصـــر القضيبيـــة محافـــظ الجنوبيـــة 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 

آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء، أثنـــى الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــدهللا علـــى الخطـــط والبرامج 
التـــي تنفذهـــا المحافظـــة الجنوبيـــة، 
ومـــا تحظـــى بـــه من إشـــراف مباشـــر 
ومتابعـــة دءوبـــة من ســـمو المحافظ؛ 
بهـــدف تلبيـــة احتياجـــات وتطلعـــات 
الخدميـــة  أبعادهـــا  فـــي  المواطنيـــن 

واألمنيـــة واالجتماعيـــة وغيرهـــا بمـــا 
يتسق وأهداف برنامج الحكومة.

من جانبه، أعرب ســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، عن 
شـــكره وتقديره لنائب رئيس مجلس 
الـــوزراء لما تلقاه المحافظة من دعمه 
واهتمـــام اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، الســـيما 
مـــا يتعلـــق بمســـاهمة المحافظـــة في 
وتوفيـــر  الخدمـــات  علـــى  اإلشـــراف 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  المرافـــق 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة ذات 

العالقة.

المنامة - بنا

جهود مقدرة للمحافظات في متابعة المتطلبات الخدمية
سمو محافظ الجنوبية يثمن اهتمام “الوزارية للمشاريع” ... خالد بن عبد اهلل:

المحافظـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة 
بـــن علـــي آل خليفـــة، فـــي مكتبـــه 
بمقـــر المحافظة الجنوبية، ســـفير 
جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة لـــدى 
مملكة البحرين هاي كوان تشونغ.
وفـــي مســـتهل اللقاء رحب ســـمو 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
عمـــق  ســـموه  مبيًنـــا  بالســـفير، 
العالقات الثنائية المشـــتركة التي 
تجمع بين مملكة البحرين وكوريا 
الجنوبية، والحرص المتبادل على 

دعمهـــا وتطويرهـــا وتنميتهـــا فـــي 
مختلـــف المجاالت، كمـــا تم خالل 
اللقاء بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
مـــن جانبه، أعرب الســـفير الكوري 
لجهـــود  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
نحـــو  المحافـــظ  ســـمو  واهتمـــام 
بيـــن  الصداقـــة  إســـهامات  تعزيـــز 
مملكـــة البحرين وكوريا الجنوبية، 
متمنًيا االستمرار في التعاون على 

كافة المستويات.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يؤكد عمق العالقات الثنائية مع كوريا
مستعرًضا سموه مع السفير الكوري الموضوعات ذات االهتمام المشترك

الزياني: فرصة إلبراز قصة نجاح البحرين أمام ضيوفها البرلمانيين
استعدادات جارية الستضافة اجتماعات الجمعية 146 لـ “البرلماني الدولي”

عقـــدت وزارة الخارجيـــة، بمقـــر الـــوزارة، 
أمس االثنين، اجتماًعا مشترًكا مع اللجنة 
الوطنيـــة المنظمـــة الجتماعـــات الجمعيـــة 
العامـــة )146( لالتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي 
واالجتماعـــات المصاحبـــة، بحضـــور وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، والنائب 
رئيـــس  الشـــورى  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
اللجنـــة جمال فخـــرو، وبحضـــور عدد من 
كبـــار المســـؤولين فـــي الـــوزارات المعنيـــة 

والجهات الرسمية المختصة.
وخالل االجتماع، نقل وزير الخارجية إلى 
رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة تحيـــات وتقدير 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
واهتمامهمـــا البالـــغ بتهيئـــة وتوفيـــر كافة 
المتطلبات واالستعدادات الكفيلة بإنجاح 
اســـتضافة مملكـــة البحريـــن الجتماعـــات 
الجمعيـــة العامة )146( لالتحـــاد البرلماني 
الرفيعـــة  المكانـــة  يعكـــس  بمـــا  الدولـــي، 

للمملكة ومسيرتها التنموية والحضارية.
وأكد وزير الخارجية أن اســـتضافة مملكة 
البحرين بكل أجهزتهـــا ألعمال اجتماعات 
الجمعية العامة الــــ 146 لالتحاد البرلماني 
الدولـــي خـــالل شـــهر مـــارس القـــادم، هـــو 
فرصـــة طيبـــة إلبـــراز قصـــة نجـــاح مملكة 
الشـــاملة  التنمويـــة  ومســـيرتها  البحريـــن 
أمـــام ضيوفها مـــن البرلمانييـــن الدوليين، 
مؤكدا حـــرص وزارة الخارجيـــة وتعاونها 

والمســـاندة  الدعـــم  لتقديـــم  الكامـــل 
لمجلســـي الشـــورى والنـــواب الســـتضافة 
هـــذا الحـــدث العالمـــي المهـــم، بالمســـتوى 
الرفيع المشـــرف الـــذي يعبر عن اإلمكانات 
والقـــدرات البحرينيـــة المتميـــزة ويعكس 
المكانة المهمة للعمـــل البرلماني البحريني 

وحضوره الفاعل إقليمًيا ودولًيا.
ومـــن جانبـــه، أوضـــح فخـــرو أن مملكـــة 
البحريـــن ستســـتضيف أعمـــال اجتماعات 
الجمعية العامة الــــ 146 لالتحاد البرلماني 
الدولي، فـــي الفترة من 11 إلى 15 مارس 
العالمـــي  البحريـــن  بمركـــز  وذلـــك   ،2023
للمعـــارض بمنطقـــة الصخيـــر، وبمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 2000 برلمانـــي ومراقـــب دولي 
دوراتـــي  وبحضـــور  دولـــة،   179 مـــن 

باتشيكو رئيس االتحاد البرلماني الدولي، 
ومارتن تشـــانغنونغ األمين العام لالتحاد، 
ومشـــاركة عدد مـــن المنظمـــات البرلمانية 

بصفة مراقب مثل األمم المتحدة.
وأشـــار فخرو إلـــى أن الموضـــوع الذي تم 

اعتماده للجمعية العامة الـ 146 في مملكة 
البحريـــن هـــو: “تعزيـــز التعايـــش الســـلمي 
والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب”، 
مؤكـــًدا أهمية أن يتم خـــالل المؤتمر إبراز 
قيـــم التعدديـــة والتنـــوع وروح التســـامح 

والتعايش السلمي التي تدعو إليها مملكة 
البحرين، مشـــيرا إلى أن استضافة مملكة 
تؤكـــد  االجتماعـــات،  ألعمـــال  البحريـــن 
التميـــز البرلمانـــي لمملكـــة البحريـــن علـــى 
مختلف المســـتويات اإلقليميـــة والدولية، 
ويبـــرز قـــدرات مملكـــة البحريـــن كوجهـــة 

الستقطاب أهم المحافل الدولية.

وقـــد اطلع المشـــاركون في االجتماع على 
كافـــة االســـتعدادات الجاريـــة الســـتضافة 
هذا الحـــدث العالمي المهم، فـــي النواحي 
التنظيمية واألمنية واالعالمية واإلدارية، 
واســـتمعوا الى شرح واف من المسؤولين 
مـــن  انجـــازه  تـــم  مـــا  حـــول  المختصيـــن 

خطوات تنفيذية في هذا الخصوص.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

أشـــادت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
“تمكيـــن” مها مفيز بتوجيهـــات ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
بتنفيذ عدد من المبادرات لزيادة اإلسهام 
فـــي توظيـــف األطبـــاء البحرينيين ودعم 
إطـــالق  أن  وأّكـــدت  المهنـــي.  تطورهـــم 
مجلـــس الوزراء لــــ 5 مبادرات تســـتهدف 
دعم توظيف الكوادر الوطنية من األطباء 
فـــي القطاع الخاص. وأشـــارت إلى التزام 
تمكيـــن بتقديـــم الدعـــم لتطويـــر القطـــاع 
الصحـــي فـــي مملكة البحريـــن لكونه أحد 
القطاعات الرئيسة التي تسهم بشكل كبير 
فـــي رفد عجلة التنميـــة االقتصادية، ولما 
يوفـــره من فـــرص عمل نوعيـــة للكفاءات 
الوطنية، بالتوافق مع األولويات الوطنية 
التعافـــي  وخطـــة  الحكومـــة  وبرنامـــج 

االقتصـــادي. يذكر أن “تمكين” ســـتواصل 
فـــي دعـــم توظيـــف األطبـــاء الجـــدد فـــي 
القطـــاع الخـــاص من خـــالل تقديم الدعم 
خـــالل  مـــن  ســـنوات   3 لمـــدة  ألجورهـــم 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف على أال تقل 
أجورهـــم عـــن 800 دينار كحـــد أدنى، إلى 
جانب دعم زيـــادة أجور األطباء العاملين 

فـــي المستشـــفيات الخاصـــة والذين يقل 
أجرهـــم عن 800 دينار لمدة ســـنة واحدة 
الوظيفـــي.   التطـــور  برنامـــج  خـــالل  مـــن 
إضافة لذلك، ســـتعمل “تمكيـــن” بالتعاون 
مع عدد من البنوك المحلية لدعم األطباء 
البحرينييـــن الذين يرغبون فـــي مواصلة 
التخصصـــات  ضمـــن  العلميـــة  مســـيرتهم 
الطبيـــة المطلوبـــة، وســـيتم اإلعـــالن عـــن 
تفاصيـــل البرنامـــج التمويلـــي مـــع البنوك 
قريًبا. كما سيشـــمل الدعـــم تقديم حوافز 
التـــي  الخاصـــة  للمستشـــفيات  إضافيـــة 
األســـنان  وأطبـــاء  األطبـــاء  نســـبة  تبلـــغ 
البحرينييـــن العاملين لديهـــا 25 % فأكثر 
والحفـــاظ علـــى نســـبة البحرينييـــن بيـــن 
األطبـــاء ضمـــن فريـــق عملهـــا انطالًقا من 
أحـــد أهداف صندوق العمـــل )تمكين( في 
تعزيز مكانة الكوادر الوطنية كخيار أمثل 

للتوظيف.

حوافز للمستشفيات البالغة نسبة األطباء البحرينيين العاملين فيها 25 % فأكثر

“تمكين”: دعم أجور األطباء الجدد في “الخاص” 3 سنوات
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