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ٍة     تعقيًبا على ما نشرناه يوَم أمس من مقابلٍة صحفيَّ
الــذي  البوعينين،  الــدكــتــور عــلــى  الــعــام  الــنــائــِب  لــة مــع  مــطــوَّ
ا  قضائّيً النيابُة  تمارسه  الذي  الكبيَر  الــدوَر  بالتفصيل  شرَح 
اء  الــقــرَّ عــن  غائبًة  حقائَق  هناك  أن  لنا  ن  تبيَّ  - ا  واجتماعّيً
اء في دراسِة  والمجتمِع عن دوِر النيابِة اإلنسانيِّ الراقي والبنَّ
األبــعــاِد  ذات  المنظورِة  القضايا  خــال  مــن  المجتمع  حالة 
ة، ذلك الدوُر اإلنسانيُّ التي تؤديه النيابُة العامة  االجتماعيَّ
ا  ذهنّيً المرسوِم  والقضائيِّ  القانونيِّ  عمِلها  حــدوَد  يتجاوُز 
اإلنساِن  كونه يامُس جوهَر إصاح  العظمي،  ِة  الغالبيَّ لدى 

واستقرار المجتمع.
   وألجِل أن نكوَن منصفين، فإننا حتى في الصحافِة لم 
نكن نعلُم أن الوجَه اآلخر للنيابِة العامة هو دوُرها في تقديِم 
ِة وبحث كل حالة تباشُرها على حدة، سواء  الرعايِة االجتماعيَّ
وهي  الطفل،  وجــنــوح  المعنفة  الــمــرأة  أو  المتصدعة  األســر 
ة تم التعامُل بشكل  الحاالُت التي قاربت من 250 حالًة إنسانيَّ
صرٍح  ِقبل  من  لهم  ة  االجتماعيَّ الخدماِت  وتقديم  إنسانيِّ 

قضائيٍّ كبير عبر شركاء في ذلك النجاح.
   تلك الحقائُق يتولى أموَرها ليس فقط رجــاُل قانون 
ٍة  اجتماعيَّ حــقــوٍل  فــي  ومهنيون  أخصائيون  بــل  ومحققون، 
بكيفيِة  ــًة  درايـ أكــثــُر  وهــم  واالجــتــمــاع،  النفس  كعلم  مختلفة 
التعامِل مع تلك الحاالت - كيف تتمُّ المحادثُة بين المحقق 
على  لاطمئنان  ظاهر  غير  بشكٍل  االجتماعي  واألخصائي 
ما في  التعرُف على  يمكُن  وكيف  َة جريمة،  وقع ضحيَّ طفٍل 
خاطِره من خوٍف أو رهبة - وكيف تتعرُف المجني عليها وهي 
طفلٌة على الجاني من دون أن تشعَر بذعٍر أو قلق، عن طريق 
دعٍم إنسانيٍّ واجتماعيٍّ وقانوني يساعُدها في عبوِر محنتها.

   مع األسف الشديد إن اسَم النيابِة العامة عند الكثير 
ه البعض »سيف جاد« ولكن بعد زيارتي  اسٌم مخيف بل يعدُّ
ة من النائب  ة واالطاِع على تلك الجهوِد اإلنسانيَّ الشخصيَّ
العام ومشاهدِة العرِض المرئيِّ للخدمات المقدمة يمكنني 
ٍة خالصة ال أظن أنها ُشرعت  أن أجزَم أننا أمام مبادرٍة بحرينيَّ
اســتــفــادت من  مــبــادرٌة  إنها  بــل  العربية،  الـــدوِل  فــي كثيٍر مــن 
التجربِة األيرلندية ووضعت في اعتبارها التقاليَد واألعراَف 
صاِح  إلى  يهدُف  وبشكٍل  طبيعِتنا  مع  يتناسُب  بما  والديَن 

اإلنسان والمجتمع.
النيابُة  ترعاها  التي  ة  اإلنسانيَّ ُة  البحرينيَّ مبادرُتنا     
م  ِة القليلة التي تقدِّ ا عن التجارِب الدوليَّ العامة مختلفٌة كلّيً
مــبــادراِت  ألن  عقوبتهم،  انتهاء  بعد  للمستفيدين  رعايتها 
بل  ارتــكــابــهــا  دوافـــع  بــدراســة  الــجــريــمــِة  وقـــوَع  تستبُق  النيابة 
تحقيٍق  األولــى ألي  اللحظِة  خــال  من  منعها  على  والعمل 
ة أو يرصُد أيَّ ظواهر قد  ًة أو إنسانيَّ يشمُل جوانَب اجتماعيَّ

تنتهي بوقوع الجريمة. 
ــة  ــُده الــنــيــابــُة الــعــامــة مـــن حـــــاالٍت اجــتــمــاعــيَّ    مـــا تـــرصـ
نقُف  يجعلنا  معها،  اإلنــســانــيَّ  والتعامَل  التدخَل  تستدعي 
ة صعبٍة تتطلُب من الجميِع دعَم تلك  أمام حاالٍت اجتماعيَّ
والمساعدة  التدخل  يجُب  واقــٍع  عن  تكشُف  التي  المبادراِت 
حاالت  مثل  المبادرات  تلك  وكشفته  سبق  ما  معالجته،  في 
أوراق  با  وأطفال  مشروعة  غير  أعماٍل  في  أطفال  استغال 
هوية يدفعون ثمَن تفكك أسري ومنع حق التعليم عنهم، أو 
زوجة لم تجد مأوى لها وألطفالها بسبب خافاتها الزوجية، 
ذلك  لــرأب  شاما  تدخا مجتمعيا  تستدعي  الــحــاالت  تلك 

الصدع.
لم يساعدنا على رصد  العام أمس  النائب  اللقاء مع     
دور النيابة القانوني واإلنساني فقط، وإنما يمكُن أن نقرأ ما 
إلى  النيابة  أعضاُء وعضوات  وكيف يصُل  اللقاء  بين سطور 
تقديم  على  العام  النائب  حــرص  من  شاهدته  ما   - النجاح 
ة ودعِمه لهم في عرض جهود  شباٍب رؤساء لنيابات تخصصيَّ
ُد بما ال يدع مجاال للشك أن ذلك الصرَح  وآليات عملهم يؤكِّ
ُيــجــبــُر مــن يــدخــل تحت  ــٍة وتــعــاوٍن  ُيـــدار بــاحــتــرافــيَّ القضائي 

مظلِته على النجاح.
التفاصيِل  أدق  والحرَص على  الحماَس  نرى ذلك  أن     
العامة  النيابة  أعــضــاء  مــن  اإلنسانية  بالجوانب  المتعلقة 
ة األصيلة، يؤكد لي أن تلك الجهوَد  أصحاب المهام القضائيَّ
ُتــبــذل مــن خــال قناعة بــأن ذلــك الــجــانــَب اإلنــســانــيَّ ضمن 
واجــبــاتــهــم فــي تــوفــيــر الــحــمــايــِة والــرعــايــة أثــنــاء مباشرتهم 
ة؛ وأن دوَر عضو النيابة يمتدُّ إلى المساهمِة  مهامهم القضائيَّ
فــي رعــايــِة الطفل والـــمـــرأِة واألســــرة، مــن خــال قـــراءة واقــع 
ــِة  إنــســانــيِّ واجــتــمــاعــيِّ ودراسـ ة مــن مــنــظــوٍر  الــدعــوى الجنائيَّ
سبب وقوع الجريمة أو الوقوع ضحيتها وإبداء توصية لمنع 

تكرارها بهدف استقرار المجتمع.
ُم اإلنسانيُّ الكبير كان يجُب أن يعرَف المجتمُع  هذا التقدُّ
به، ولكن مثل ما عنونا المقابلَة أمس بأن النائَب العام يجري 
أوَل لقاٍء صحفي له فهذا يدل على أن رجاَل النيابِة العامة 
بــروَز مثل تلك  أن  رجــاالٌت للعمل وليس إلبــراز أنفسهم، إال 
ة  ٌة وتاريخيَّ ٌة واجتماعيَّ ٌة وطنيَّ الجهود والكشف عنها مسؤوليَّ
َخ عنها الصحافُة وترصَد المتغيراِت على الساحِة  يجُب أن تؤرِّ
ــِل إصـــاِح  ــِة وتــبــرَز الــذيــن نــــذروا حياتهم مــن أجـ االجــتــمــاعــيَّ

المجتمع.

أنور عبد الرحمن

الــوزراء مذكرة  استعرض مجلس 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــمــالــيــة 
بشأن  المالي  والــتــوازن  واالقتصادية 
ــيـــة األولـــــيـــــة لــلــســنــة  ــالـ ــمـ ــائـــج الـ ــتـ ــنـ الـ
ارتفاعًا  أظهرت  والتي   ،2022 المالية 
العامة مقارنة  في إجمالي اإليــرادات 
بالنتائج المالية للسنة المالية 2021، 
بتنفيذ  البحرين  مملكة  الــتــزام  مــع 
ــبــــرامــــج االقـــتـــصـــاديـــة  األولـــــويـــــات والــ
والـــتـــنـــمـــويـــة، كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات 
ــزام بــمــســتــويــات الـــمـــصـــروفـــات  ــ ــتـ ــ االلـ
المالية  السنة  اعتمادات  وفق  العامة 
خــفــض  فــــي  ســــاهــــم  مــــا  وهـــــو   ،2022
الــعــجــز الـــمـــالـــي الــكــلــي بــنــســبــة %85 
مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية 
المالية  للسنة  دينار  مليون   178 إلى 

.2022
ــاء ذلـــك خـــال تــــرؤس صاحب  جـ
ــر ســلــمــان بن  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
االعتيادي  االجتماع  الـــوزراء  مجلس 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد 

أمس بقصر القضيبية.
وأكد المجلس أهمية المباحثات 
التي أجراها حضرة صاحب الجالة 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد 
ــبــــاد الــمــعــظــم مــــع فــخــامــة  مـــلـــك الــ

الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة المجر 
عاقات  تعزيز  على صعيد  الصديقة 
الصداقة وتنمية التعاون الثنائي بين 

البلدين في مختلف المجاالت.
بـــعـــدهـــا نـــــوه الـــمـــجـــلـــس بــجــائــزة 
وأهميتها  اإلنــســانــيــة  لخدمة  عيسى 
اإلنساني،  العمل  تعزيز  صعيد  على 
الدورة  في  المشاركات  بحجم  مشيدا 
الــخــامــســة مـــن الـــجـــائـــزة، مـــؤكـــدًا دور 
المغفور  ذكـــرى  تخليد  فــي  الــجــائــزة 
العظمة  تعالى صــاحــب  اهلل  بـــإذن  لــه 
خليفة  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ 
ــه مــن  قــــدمــ ــا  ــ ثــــــــراه- ومــ ــيــــب اهلل  -طــ

خدمات جليلة لإلنسانية.
ــد الــمــجــلــس أهمية  بــعــد ذلـــك أكـ
مـــؤتـــمـــر ومــــعــــرض الــــشــــرق األوســـــط 
الجيولوجية  والعلوم  والــغــاز  للنفط 
مملكة  فــي  المنعقد  وجــيــو(  )مــيــوس 
ــبـــحـــريـــن ومـــــا يـــقـــدمـــه مــــن حــلــول  الـ

مبتكرة في مجال النفط والغاز.
إلـــى جــانــب ذلـــك أشـــاد المجلس 
لفنون  الــبــحــريــن  مــنــتــخــب  بتحقيق 
القتال المختلطة لقب بطولة العالم 
تاريخ مشاركاته، مؤكدًا  ألول مرة في 
أن هذا اإلنجاز يعّد إضافة لإلنجازات 
التي حققتها مملكة البحرين خال 

مسيرتها الرياضية.

ووافــــــــق الـــمـــجـــلـــس عـــلـــى مـــذكـــرة 
القانونية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة 
مشاريع  مــن  عــدد  بشأن  والتشريعية 
الــقــوانــيــن الــتــي مــن شــأنــهــا أن تسهم 
فـــي تــنــشــيــط الــقــطــاعــيــن الــســيــاحــي 
والعقاري بمملكة البحرين، كما وافق 
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة  على 
مذكرة  حــول  والتشريعية  القانونية 
والــكــلــيــة  الــصــحــة  وزارة  بــيــن  تــفــاهــم 
ــبــــرة فــي  ــإدنــ الــمــلــكــيــة لـــلـــجـــراحـــيـــن بــ
األســنــان،  طــب  وتقييم  تعليم  مــجــال 
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة  على  ووافـــق 
حول  والتشريعية  القانونية  للشؤون 
لجنة  وتشكيل  بــإنــشــاء  ــرار  قـ مــشــروع 
العاصمة  أمانة  مجلس  بين  التعاون 
ــات  ــهــ ــجــ ــة والــ ــديــ ــلــ ــبــ والــــمــــجــــالــــس الــ

الحكومية.
مذكرة  على  المجلس  وافـــق  كما 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــمــالــيــة 
المالي حول  والــتــوازن  واالقــتــصــاديــة 
ــادرات الـــتـــي تم  ــبـ ــمـ االســـتـــمـــرار فـــي الـ
لتعزيز   2022-2021 عامي  في  تبنيها 
قطاع  فــي  البحرين  مملكة  تنافسية 
اإلقليمي  المستويين  على  الطيران 

والدولي. 

الجمهورية  رئــيــس  الــتــقــى 
إردوغـــان،  طيب  رجــب  التركية، 
فــريــق البحث  ــراد  ــ وأفـ بــضــبــاط 
واإلنقاذ التابع للحرس الملكي 
بـــقـــوة دفـــــاع الـــبـــحـــريـــن. وذلـــك 
منطقة  في  الفريق  أثناء عمل 
تركيا في مهمته  هاتاي جنوب 
ــة عــمــلــيــة  ــيـ ــانـ ــسـ ــيــــة اإلنـ ــاثــ اإلغــ
»ســـواعـــد الــغــيــث« لــلــبــحــث عن 
الناجين والعثور على الجرحى 
ــا مــن  ــايـ والـــمـــصـــابـــيـــن والـــضـــحـ
المناطق  فــي  األنـــقـــاض  تــحــت 
ــن الـــــزلـــــزال فــي  ــررة مــ ــتـــضـ ــمـ الـ
تـــركـــيـــا، بــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة من 
سمو اللواء الركن الشيخ ناصر 
مستشار  خــلــيــفــة  آل  حــمــد  بـــن 
ــن الــوطــنــي قــائــد الــحــرس  األمــ

الملكي.
الجمهورية  رئــيــس  وأعــــرب 
تــقــديــره لحضرة  عـــن  الــتــركــيــة 
حمد  الملك  الجالة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك 
األعلى  القائد  المعظم  الباد 

ــداه  لــلــقــوات الــمــســلــحــة، لــمــا أبـ
ــن مــشــاعــر صـــادقـــة،  جــالــتــه مـ
سائا المولى تعالى أن يحفظ 
من  وشــعــبــهــا  الــبــحــريــن  مملكة 
األمن  عليها  ويديم  مكروه  كل 
ــاء والــتــقــدم، كــمــا أعــرب  والـــرخـ
ــل شـــكـــره  ــ ــزيـ ــ فـــخـــامـــتـــه عـــــن جـ

البحرين  مملكة  تضامن  على 
الجمهورية  مع  وشعبًا  حكومة 
التركية في تجاوز هذه الكارثة 

الطبيعية.

ــوان الــمــلــكــي أن  ــديـ أعــلــن الـ
ــردار بـــردي  ــ فــخــامــة الــرئــيــس سـ
ــيـــس جــمــهــوريــة  ــمـــدوف، رئـ ــحـ مـ
سيصل  الصديقة،  تركمانستان 
ــوم، الـــثـــاثـــاء  ــ ــيـ ــ إلـــــى الــــبــــاد الـ
الـــمـــوافـــق الـــحـــادي والــعــشــريــن 
مــن شــهــر فــبــرايــر الــحــالــي، في 
يجري  البحرين،  لمملكة  زيــارة 
خــالــهــا مــبــاحــثــات مـــع حــضــرة 
ــلــــك  صــــــاحــــــب الــــــجــــــالــــــة الــــمــ
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  حـــمـــد 
الــمــعــظــم حفظه  الـــبـــاد  مــلــك 

ــات  عـــاقـ تــــتــــنــــاول  ورعــــــــــاه،  اهلل 
التاريخية  والــصــداقــة  الــتــعــاون 
البلدين  بين  القائمة  الوثيقة 
الــصــديــقــيــن، إضـــافـــة إلــــى آخــر 
ــلـــى الــســاحــتــيــن  الــــتــــطــــورات عـ

اإلقليمية والدولية.
ــوان الــمــلــكــي  ــديــ ويــغــتــنــم الــ
بضيف  ليرحب  المناسبة  هــذه 
المرافق،  والوفد  الكريم  الباد 
متمنيا لفخامته طيب اإلقامة 

في مملكة البحرين.

أكـــد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــالــة 
ــة  ــيـ ــانـ ــسـ ــال اإلنـ ــمــ ــأعــ الـــمـــلـــك لــ
وشــئــون الــشــبــاب رئــيــس مجلس 
للنفط  الــقــابــضــة  الــشــركــة  إدارة 
القابضة  الشركة  حــرص  والــغــاز 
ــلــــى تــنــفــيــذ  لـــلـــنـــفـــط والــــــغــــــاز عــ
ــب  ــاحــ تـــــوجـــــيـــــهـــــات حــــــضــــــرة صــ
الجالة الملك حمد بن عيسى 
المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل 
ورؤيـــــة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمـــــيـــــر ســـلـــمـــان بـــــن حـــمـــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء فــــي االرتـــــقـــــاء بــقــطــاع 
ــي الــمــمــلــكــة  ــ الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فـ
عــبــر بــنــاء شـــراكـــات مــتــمــيــزة مع 
في  المتطورة  الشركات  مختلف 
هذا المجال باإلضافة إلى تعزيز 
رؤيــة  مــع  يتوافق  بما  االستثمار 

البحرين 2030.
استقباله  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس 
الــتــنــفــيــذي  ــيــــس  ــرئــ والــ اإلدارة 
لــشــركــة بــيــكــر هـــيـــوز، كـــاي نيف 

الدولي  واإلنتاج  التنقيب  رئيس 
بــشــركــة شـــيـــفـــرون، وجــيــف ميلر 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 

التنفيذي لشركة هاليبورتون.
وبــيــن ســمــوه أن الــنــجــاحــات 
ــا مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــهـ ــتـ ــقـ ــقـ حـ
ــال الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي  فــــي مـــجـ
ظـــل تــوجــيــهــات حـــضـــرة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل 

ورؤيـــــة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمـــــيـــــر ســـلـــمـــان بـــــن حـــمـــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــمــمــلــكــة  أن  مــــؤكــــدا  الــــــــــــوزراء، 
تــتــطــلــع دائـــمـــا إلـــى تــطــويــر هــذا 
القطاعات  من  باعتباره  القطاع 

الهامة في المملكة.

أن  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزارة  كشفت 
تحقيقها خال  تم  التي  األولية  المالية  النتائج 
العامة  اإليــــــرادات  فــي  ــادًة  ــ زيـ أظــهــرت   ،2022 عـــام 
وانــخــفــاضــا فـــي مــســتــويــات الــعــجــز الـــمـــالـــي، مع 
محافظة مملكة البحرين على التزاماتها بتنفيذ 
تحقيق  إلــى  تهدف  التي  الحكومية  المشروعات 
إلى  بــاإلضــافــة  الــمــنــشــودة،  واألهــــداف  التطلعات 
المالي،  الــتــوازن  برنامج  أهــداف  بتنفيذ  االلــتــزام 
األولية  المالية  البيانات  بأن  الــوزارة  أفــادت  حيث 
ارتفاعًا في إجمالي اإليــرادات  لعام 2022 أظهرت 

الميزانية  النفطية بنسبة 58% مقارنة بتقديرات 
وبنسبة 36% مقارنة بالنتائج الفعلية للعام 2021، 
وأن إجمالي اإليرادات العامة بلغت 3.490 مايين 
عن   %42 بنسبة  زيــــادة  محققة  بــحــريــنــّي،  ديــنــار 
بالنتائج  33% مقارنة  وبنسبة  الميزانية  تقديرات 
ارتفعت اإليــرادات غير  الفعلية لعام 2021، بينما 
الــنــفــطــيــة بــنــســبــة 15% عـــن تــقــديــرات الــمــيــزانــيــة 

وبنسبة 28% مقارنة بنتائج عام 2021.

إلى  إسرائيل  أعادت  اليوم(:  )روسيا 
تــركــيــا مــخــطــوطــات تــاريــخــيــة قـــام فريق 
ــذي تـــم إرســالــه  اإلنـــقـــاذ اإلســرائــيــلــي الــ
مرعش  كــهــرمــان  زلــــزال  إثـــر  للمساعدة 

بسرقتها.
التركي   »Haber7« مــوقــع  وأفــــاد 
األحـــــد بـــأنـــه اتـــضـــح أن فـــريـــق الــبــحــث 
ــل  ــ واإلنــــــقــــــاذ اإلســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي أرسـ
ــــذ مــعــه  ــزال أخـ ــ ــزلـ ــ ــنــــاء الـ ــــى تـــركـــيـــا أثــ إلـ
أنطاكيا  كنيس  مــن  إســتــر  مــخــطــوطــات 

المدمر.
وأشار الموقع إلى أنه تم نقل لفائف 
من  استخراجها  تم  التي  إستير،  كتاب 
أنقاض الكنيس الذي تضرر بشكل كبير 

ــزلــــزال، ألول مـــرة إلـــى إســرائــيــل  مـــن الــ
من قبل فرق البحث، لترسلها إسرائيل 
مـــرة ثــانــيــة إلـــى تــركــيــا، وهـــي اآلن لــدى 

الحاخامية الرئيسية في إسطنبول.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أصــــــــــدرت الـــجـــالـــيـــة 
الــيــهــوديــة الــتــركــيــة بــيــانــا عــلــى حسابها 
الــرســمــي عــلــى »تــويــتــر« جـــاء فــيــه: »تــم 
ذات  إســــتــــيــــر  مــــخــــطــــوطــــات  اســــــتــــــام 
ــي مــحــفــوظــة  الــصــلــة مـــن إســـرائـــيـــل وهــ
إلى  وســتــعــود  الرئيسية.  حاخمتنا  فــي 

أنطاكيا بعد تجديد كنيسنا اليهودي«.

ارتفاع اإجمالي الإيرادات العامة في 2022

ويلتق�ي  المل�ك  بدع�م  ي�ش�يد  الترك�ي  الرئي��س 
الملك�ي للحر��س  التاب�ع  والإنق�اذ  البح�ث  فري�ق 

رئي��س تركمان�ش�تان ي�ش�ل اإل�ى الب�اد الي�وم ن�ا�ش��ر ب��ن حم��د: ب�ن��اء �ش�راك��ات م�ت�م�ي��زة م�����ع
والغ�از ال�ن��فط  م�ج��ال  ف�ي  ال�م�ت�ط��ورة  ال��ش�رك��ات 

الت�زام الحك�وم��ة  اأظه���رت   2022 المالي�ة: تقدي�رات ع�ام 
ال��م��ال����ي ال�ت���وازن  ب�رن��ام����ج  اأه���داف  ب��ت��ن��ف��ي���ذ 

فري�ق الإنق�اذ الإ�ش�رائيلي ف�ي تركي�ا �ش�رق مخطوط�ات اأثري�ة

85% خف�ص�ا ف�ي �لعج�ز �لكل�ي للميز�ني�ة لي�ص�ل �إلى 178 ملي�ون دينار

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل لورينزو سيمونيلي.

} الرئيس التركي يلتقي فريق اإلنقاذ التابع للحرس الملكي.

} سردار بردي محمدوف.

ص3 أخبار البحرين
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الوجه الحقيقي للنيابة العامة

ص11 المال واالقتصاد
ص9 عربية ودولية

ارتفاع �شافي دخل »البركة« اإلى 239 مليون دولر في عام 2022

} حسام بن الحاج عمر.} الشيخ عبداهلل صالح.

ص3 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين

البركة  مجموعة  أمــس  أعلنت 
عـــن ارتـــفـــاع صــافــي الـــدخـــل الــعــائــد 
لــلــربــع  األم  ــركــــة  الــــشــ لـــمـــســـاهـــمـــي 
 17 لــيــبــلــغ   2022 عــــام  مـــن  األخـــيـــر 
مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 15 
ذاتها  للفترة  أمريكي  دوالر  مليون 
بذلك  مسجًا  الماضي،  الــعــام  مــن 
ارتــفــع  كــمــا   .%17 بــنــســبــة  ارتـــفـــاعـــًا 
بنسبة  للمجموعة  الــدخــل  صــافــي 
دوالر  مــلــيــون   239 بــلــغ  حــيــث   ،%52
بــالــمــقــارنــة مع  لــعــام 2022  أمــريــكــي 
157 مليون دوالر أمريكي لعام 2021، 

 .%52 بنسبة  زيــــادة  بــذلــك  مــســجــًا 
التشغيلي  الـــدخـــل  إجــمــالــي  وبـــلـــغ 
السنوي 1.1 مليار دوالر أمريكي في 
عام 2022 بالمقارنة مع 993 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2021.
قال  النتائج  هذه  على  وتعليًقا 
رئيس  كامل،  صالح  عبداهلل  الشيخ 
نــحــن  الـــمـــجـــمـــوعـــة:  إدارة  مــجــلــس 
الذي  الكبير  بالنمو  للغاية  سعداء 

حققته المجموعة.

ص10 المال واالقتصاد
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عبد  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  أكــد 
اهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة، 
حـــــرص واهـــتـــمـــام مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــتــنــظــيــم 
الصحية  والـــمـــعـــارض  الــمــؤتــمــرات  واســتــضــافــة 
التي تهدف إلى تبادل الخبرات مع المختّصين 
والمعنيين بهذا القطاع من مختلف دول العالم، 
والمعرفة  الــقــدرات  وإثــراء  تعزيز  في  ُيسهم  بما 
الصحية، وتوفير بيئة داعمة للكفاءات الصحية 
ُيعزز  وبما  المبتكرة،  الحلول  أفضل  إيجاد  على 
مـــن فــاعــلــيــة واســـتـــدامـــة الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة، 
والحرص على توفير الخدمات الصحية بأفضل 
المجتمع  أفـــــراد  لــجــمــيــع  كـــفـــاءة  وأعـــلـــى  جــــودة 

بمملكة البحرين.
المؤتمر  فعاليات  افتتاحه  خالل  ذلك  جاء 
الــصــيــدلــة  ومــســتــقــبــل  لـــواقـــع  األول  والـــمـــعـــرض 
جليلة  الدكتورة  وبحضور  البحرين،  مملكة  في 
ــرة الــصــحــة، وكــبــار  بــنــت الــســيــد جـــواد حــســن وزيــ
الحكومية  القطاعات  مختلف  من  المسؤولين 
البحرينيين  والــصــيــادلــة  الــمــعــنــيــة،  والــخــاصــة 
بالشأن  والمختصين  والمهنيين  والخليجيين 
الــدوائــي مــع خــبــراء ومتخصصين مــن مختلف 
الصيادلة  جمعية  نظمته  والـــذي  الــعــالــم،  دول 
ــع جــامــعــة الــبــحــريــن،  الــبــحــريــنــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـ
الجهات  مــن  عــدد  ودعـــم  استراتيجية  وبــشــراكــة 
الخليج  مركز  فــي  وذلــك  والــخــاصــة،  الحكومية 

للمؤتمرات بفندق الخليج.
الشيخ  طبيب  الفريق  المؤتمر  افتتح  وقــد 
المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد 
األعلى للصحة، بكلمة رّحب فيها بالحضور في 
مؤتمر واقع ومستقبل الصيدلية الذي يجمع بين 

الصيادلة  من  والمهتمين  المختصين  جنباته 
واألكــاديــمــيــيــن وراســـمـــي الــســيــاســات الــصــحــيــة؛ 
بالصيدلة  المعنيين  جــمــع  إلـــى  يــهــدف  والــــذي 
والعالمي  والخليجي  المحلي  المستوى  على 
الدوائي  والتصنيع  الصيدلة  فــروع  مختلف  في 
المستقبلية واالطالع على  الرؤى  للتعرف على 
المستجدات واالستفادة من التجارب والخبرات 

الدولية في المجاالت المختلفة للصيدلة.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر يسعى إلى توفير 
والــعــامــلــيــن في  الــصــيــادلــة  فــيــهــا  مــنــصــة يلتقي 
والراغبين  الجامعات  وطلبة  الصحي  القطاع 
باالستثمار في قطاع الصيدلة والتصنيع الدوائي 
في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول 
والمعنيين  القرار  أصحاب  مع  العربية  الخليج 
بــالــتــراخــيــص والــرقــابــة وبــاالســتــثــمــار فــي قطاع 
األدوية والمستلزمات الصيدلية وصناعة الدواء 
آفاق جديدة  لفتح  يهدف  أنه  كما  المملكة،  في 
ــام الــصــيــادلــة وطــلــبــة الــصــيــدلــة بــالــجــامــعــة  ــ أمـ
لالطالع على كل ما هو جديد ومبتكر، وااللتقاء 
األعــمــال  وبــأصــحــاب  والمتخصصين  بالخبراء 

والمهتمين بالصناعات الدوائية.
وعّبر عن سعادته بتنظيم مثل هذا المؤتمر 
البحرين،  مملكة  أرض  عــلــى  فعالياته  وإقــامــة 
الــصــيــادلــة  جمعية  بــيــن  فــعــالــة  لــشــراكــة  نتيجة 
الضوء  لتسليط  البحرين  وجامعة  البحرينية 
وتــدارس  الــدوائــي  والــشــأن  الصيدلة  قطاع  على 
النبيلة،  المهنة  لهذه  المستقبلية  الطموحات 
والتعاون  التنسيق  لهذا  مؤكًدا دعمه ومساندته 
أكاديميًا  الــكــوادر  وتأهيل  بــإعــداد  يقوم  من  بين 
على  تعمل  التي  والجمعية  البحرين،  كجامعة 

ــدور الـــريـــادي لــهــذه الــمــهــنــة مـــن أجــل  ــ تــعــزيــز الـ
مملكة  في  المهم  الحيوي  القطاع  هــذا  تطوير 
الــبــحــريــن، مــتــطــلــعــًا لــلــحــضــور مــشــاركــة مفيدة 
فــي هـــذا الــمــؤتــمــر الـــهـــادف، والــتــوفــيــق والــنــجــاح 
للقائمين على تنظيم المؤتمر، ولضيوف مملكة 
البحرين من متحدثين ومشاركين طيب اإلقامة 

في هذا البلد المضياف.
بنت  الــدكــتــورة جليلة  أوضــحــت  مــن جهتها، 
الــســيــد جـــــواد حــســن وزيــــــرة الــصــحــة بــــأن هــذه 
القطاع  تــطــور  مــواصــلــة  فــي  تسهم  الــمــؤتــمــرات 
الصحي في المملكة في ظل المشاركة الواسعة 

من الخبراء واألكاديميين واالستشاريين.
وّأكدت وزيرة الصحة أهمية تعزيز دور الكوادر 
المتخصصة بما يتماشى مع الجهود المبذولة 
التي يقدمها  الخدمات  وكفاءة  تعزيز جودة  في 
من خالل  وذلــك  المملكة،  في  الصحي  القطاع 
تــطــويــر وتــحــســيــن مــســتــوى الــخــدمــات الــدوائــيــة 
ما  المجتمعية  بــالــشــراكــة  للمجتمع  المقدمة 
بــيــن مــخــتــلــف مــؤســســات الــمــمــلــكــة الــحــكــومــيــة 

والخاصة واألهلية.
من جانبها، قالت الصيدالنية رحاب النعيمي 
ورئيسة  البحرينية،  الــصــيــادلــة  جمعية  رئــيــســة 
مؤتمر  تنظيم  إن  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة 
واقــــع ومــســتــقــبــل الــصــيــدلــة يــأتــي فـــي ضــــوء ما 
تشهده مهنة الصيدلة وقطاع الدواء من تطورات 
كبيرة وقفزات سريعة تتطلب من القائمين على 
األكاديمي  الجانب  في  كانوا  ســواء  المهنة  هــذه 
الــعــمــلــيــة األخـــــرى  ــوانــــب  الــــجــ أو  والـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
الدوائي،  التصنيع  وحتى  والتطبيق  للممارسة 
والذي يتطلب منهم جميعًا التكيف واالستعداد 

التطورات  هــذه  لمواكبة  التكنولوجيا  وتسخير 
وتهيئة منتسبيها للسير بخطى واثقة للتعامل 
بكفاءة واقتدار لكل ما هو مستجد في المجاالت 

المختلفة لمهنة الصيدلة.
المؤتمر؛  مــحــاور  أن  إلــى  النعيمي  ــارت  وأشــ
متتالين،  يومين  خــالل  تغطيتها  سيتم  والــتــي 
الصيدلة  إليه مهنة  ما وصلت  ُتركز على  سوف 
في الدول المتقدمة واالستفادة من خبراتهم في 
هذا المجال، وخبرات اآلخرين في مجال الذكاء 
في  الحيوية  التكنولوجيا  وكذلك  االصطناعي 
أن  إلــى  الفتًة  ــة،  األدويـ وصناعة  البحوث  مجال 
للصيادلة  ومنصة  فــرصــة  يعتبر  المؤتمر  هــذا 
والمهنيين الصحيين اآلخرين وطالب الصيدلة 
لاللتقاء بأصحاب القرار والتنفيذيين للتعرف 
مــنــهــم عــن قـــرب ومــنــاقــشــتــهــم بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الــخــطــط الــمــســتــقــبــلــيــة فـــي مـــجـــال الــصــيــدلــة 

والدواء، والصناعات الدوائية.
وخــــالل حــفــل افــتــتــاح الــمــؤتــمــر، تــم تقديم 
عــــرض فــيــديــو قــصــيــر حــــول دور الــصــيــدلــة في 
الشركاء  تكريم  أعقبها  الصحي،  القطاع  خدمة 
والجهات  والشركات  للمؤتمر،  االستراتيجيين 
الــراعــيــة، ثــم قــدمــت الــدكــتــورة مــريــم الجالهمة 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
علمية  مــحــاضــرة  الصحية،  والــخــدمــات  المهن 
الصيدلة  »قــانــون  بــعــنــوان:  للمؤتمر  افتتاحية 
واآلفــــــاق الــمــســتــقــبــلــيــة«، تــلــتــهــا جــلــســة حــواريــة 
بالصيدلة،  المتعلقة  الموضوعات  أهــم  ناقشت 
بــعــدهــا تــفــضــل الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 

للصحة بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

} جانب من افتتاح المؤتمر.

البحرين في  ال�صيدلة  وم�صتقبل  واقع  ومعر�ض  م�ؤتمر  يفتتح  لل�صحة  الأعلى  رئي�ض 
ال�صح��ي القط��اع  يف  والعامل��ون  ال�صيادل��ة  فيه��ا  يلتق��ي  من�ص��ة  لتوف��ر  ي�ص��عى  املوؤمت��ر 

نــظــمــت فــعــالــيــة تــكــريــمــيــة 
حمد  بن  خالد  الشيخ  برعاية 
بمركز  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
وذلك  الخاصة،  للتربية  النور 
ــبـــة احــــتــــفــــال مــمــلــكــة  ــنـــاسـ ــمـ بـ
بــيــوم مــيــثــاق العمل  الــبــحــريــن 
ــنـــي، حــيــث قــــام الــمــمــثــل  الـــوطـ
الــشــخــصــي لــــراعــــي الــفــعــالــيــة 
ــد بـــتـــوزيـــع  ــ ــمـ ــ ــن أحـ ــ ــف بــ ــ ــوسـ ــ يـ
الــهــدايــا عــلــى الــمــشــاركــيــن في 

الفعالية. 
بدوره رفع يوسف بن أحمد 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ ــام حـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى مـ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
البالد  آل خليفة عاهل  عيسى 
الــمــفــدى والـــى صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 

رئيس  الــعــهــد  ــي  ولـ خليفة  آل 
الفريق  والــى  ــوزراء،  الــ مجلس 
الركن الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة وزير الداخلية وإلى 
الــمــهــنــدس الــشــيــخ مــحــمــد بن 
الــوزارة  وكيل  خليفة  آل  أحمد 
السيد  وإلــى  البلديات  لــشــؤون 
وليد خليفة المانع وكيل وزارة 
شرطة  مديرية  والــى  الصحة، 
ــى  ــ ــة والــ ــمــ ــاصــ ــعــ مـــحـــافـــظـــة الــ
البحرين،  مملكة  شعب  عموم 
متمنيا لهم المزيد من الخير 
الغالي،  الــوطــن  لــهــذا  والــرفــعــة 
واألمان  األمن  نعمة  يديم  وان 

في المملكة.
للداعمين  الشكر  قدم  كما 
كل من مجموعة رامي للفنادق 
والشقق والمصايف، مجموعة 

إبراهيم عبدالوهاب ومجموعة 
وأوالده،  الـــحـــواج  عــبــدالــوهــاب 
ومـــعـــرض الـــعـــالـــي لــلــســيــارات، 

وحلويات  العود،  نجوم  وشركة 
ــات  ــ ــروشـ ــ ــفـ ــ ســــعــــد الـــــــديـــــــن، ومـ
ســيــتــي، ومــجــوهــرات أبـــو علي، 

ــة قــطــار  ــركــ وغــــــاز الــــســــالم، وشــ
ــة، مــثــمــنــا  ــاريــ ــجــ ــتــ الـــعـــائـــلـــة الــ
عــطــاءهــم الــمــســتــمــر فـــي دعــم 

الوطنية  الــفــعــالــيــات  مختلف 
ــي مــمــلــكــة  ــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة فــ

البحرين.

برعاية ال�صيخ خالد بن حمد بن عبداهلل 

الن���ر للتربي��ة الخا�ص��ة ينظ��م فعالي��ة تكريمي��ة بذك��رى الميث��اق

} يوسف بن أحمد.

حــضــر الــفــريــق الــركــن ذيــاب 
هيئة  رئــيــس  النعيمي  صــقــر  بــن 
األركــــــــان، صـــبـــاح أمــــس اإلثــنــيــن 
فــعــالــيــات  2023م،  فـــبـــرايـــر   20
الـــــــــــــــدورة الــــــــــــــ16 مــــن مــــعــــرضــــي 
الذي   ،)2023 )أيدكس ونافدكس 
في  أبوظبي  العاصمة  في  ُيعقد 

الفترة 20 - 24 فبراير الحالي.
وقـــــام رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــان 
بجولة اطلع خاللها على عدد من 
األجنحة المشاركة في المعرض 
المختلفة  األقسام  تحتويه  ومــا 
من أحدث نظم الدفاع العالمية 
الدقيقة  الــعــســكــريــة  والــتــقــنــيــات 
والــمــتــقــدمــة، وأحــــدث مــا توصل 
الدفاعية  الصناعات  قطاع  إليه 
من تكنولوجيا ومعدات متطورة 
تسهم في تعزيز األمن اإلقليمي 
والدولي وخدمة السالم العالمي.
ــا قـــــــام رئــــيــــس هــيــئــة  بــــعــــدهــ
مملكة  لسفينة  بـــزيـــارة  ــان  ــ األركـ
البحرين »مشهور« التابعة لسالح 
الـــبـــحـــريـــة الـــمـــلـــكـــي الــبــحــريــنــي 

بــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن الــمــشــاركــة 
ضــمــن فــعــالــيــات مــعــرض الــدفــاع 
وتعد   ،)2023 )نافدكس  البحري 

الملكي  البحرية  ســالح  مشاركة 
ــاء بــدولــة  ــقـ الــبــحــريــنــي مـــع األشـ
في  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 

هـــذا الـــمـــعـــرض مـــكـــســـبـــا إلثـــــراء 
حصيلة المعرفة العسكرية حيث 
الــمــعــارض الــدفــاعــيــة  مــن  ُيعتبر 

البحرية الرائدة في العالم.
رافـــــــــــــــق رئــــــــيــــــــس األركـــــــــــــــان 
خــــــــــــــــالل زيــــــــارتــــــــه مــــــــعــــــــرضــــــــي 

 )2023 ــــس  ــدكــ ــ ــافــ ــ ــ ــــس ون ــدكــ ــ )أيــ
عـــدد مــن كــبــار ضــبــاط قـــوة دفــاع 

البحرين. 

رئي���ض الأركان يح�ص��ر فعالي��ات معر�ص��ي )اأيدك�ض ونافدك���ض( باأب�ظب��ي

حتت رعاية نا�صر بن حمد

بالبحري���ن الأمريكي���ة  الجامع���ة 
الثقافي« التن�ع  »ي�م  فعالية  تد�صن 

الشيخ  سمو  رعــايــة  بالبحرين  األمــريــكــيــة  الجامعة  أعلنت 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب فعالية »يوم التنوع الثقافي«، التي ستقام في حرم 
الجامعة الكائن بالرفاع يوم السبت الموافق 11 مارس 2023 من 

الساعة الثالثة عصًرا حتى الساعة التاسعة والنصف مساًء.
ــوم الــتــنــوع الــثــقــافــي« حـــدثـــا ســنــويــا عــلــى مــســتــوى  ــ ويـــعـــد »يـ
مجتمعي حيث يلتقي الجميع ليحتفي بـ»عالم واحد، حضارات 
متنوعة«. ويسلط هذا الحدث الضوء على قيمتين من أهم قيم 
الحدث  هــذا  خــالل  ومــن  والشمولية  الــتــنــوع  وهــمــا  أال  الجامعة 
بالبحرين  األمــريــكــيــة  الــجــامــعــة  حـــرم  فــي  المجتمع  سيجتمع 
الكــتــشــاف وتــجــربــة الــثــقــافــات الــفــريــدة، مــن خــالل مــعــرض يضم 
مختلف الحضارات، الموسيقى، اللغة، والفن. يؤكد هذا الحدث 
أيًضا أن مجتمع الجامعة األمريكية بالبحرين يهتم بثقافة كل 

طالب ويعتبرها فريدة من نوعها.
باإلضافة إلى معرض الحضارات، يضم الحدث عدة أنشطة 
التقليدية، ومنطقة خاصة لتقديم  ترفيهية مثل موكب لألزياء 

مختلف أطباق الطعام الدولية، وعروض موسيقية حية.. إلخ.
رئــيــس الجامعة  كــوك  بــرادلــي ج.  الــدكــتــور  مــن جــانــبــه، علق 
األمريكية بالبحرين قائاًل: »يشرفنا أن تقام هذه الفعالية تحت 
ألنه  خليفة،  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  مــن  كريمة  رعــايــة 
 AUBH( الثقافي  التنوع  يوم  جوهر  هي  تعد  التي  القيم  يمثل 
الــجــامــعــة  فـــي  بــأنــنــا  أيـــًضـــا  ونــفــخــر   )International Day
الثقافات  متنوع  مجتمع  بــوجــود  نتمتع  بالبحرين  األمــريــكــيــة 
ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم في 11 
اإليجابي  والتفكير  والتسامح  الثقة  الحدث  هذا  ويؤكد  مــارس. 
ومهارات االتصال الالزمة لحياة مليئة بالنجاح. ويمكن للجميع 
على  المتاح  الــرابــط  خــالل  مــن  التسجيل  عبر  الفعالية  حضور 
 www.aubh.edu.bh بالبحرين  األمريكية  الجامعة  موقع 
أو عبر منصات التسجيل في الحرم الجامعي يوم السبت الموافق 

11 مارس 2023.

البحرين يزور  ال�ص�دان  خارجية  وزير 
وزيــر خارجية  الصادق  السيد علي  أمس  البالد  إلى  وصل 
جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق، في زيارة لمملكة 

البحرين تستغرق يومين.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي، 
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسيد 
عبدالرحمن علي عبدالرحمن القائم بأعمال سفارة جمهورية 
السودان لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في وزارة 

الخارجية.

وزير الخارجية والقائم باأعمال ال�صفارة 
الثنائية العالقات  ي�صتعر�صان  ال�صينية 

ــر  ــانـــي، وزيـ ــزيـ ــد الـ ــ اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـ
الخارجية، بمقر الوزارة، أمس، السيدة ليو غانج القائم بأعمال 

سفارة جمهورية الصين الشعبية باإلنابة لدى مملكة البحرين.
وتــم خــالل الــلــقــاء، اســتــعــراض عــالقــات الــصــداقــة المتميزة 
التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وما 
وبحث سبل  المجاالت،  ونمو في مختلف  إليه من تطور  وصلت 
للبلدين  المشتركة  المصالح  يخدم  بما  الثنائي  التعاون  تعزيز 

والشعبين الصديقين.
قطاع  رئيس  فاطمة عبداهلل الظاعن  السفير  اللقاء،  حضر 

الشؤون اآلسيوية والمحيط الهادئ.

�صتتاأثر  البحرين  الج�ية:  الأر�صاد 
بمرور منخف�ض ج�ي الأ�صب�ع القادم

الماضية  القليلة  األيـــام  خــالل  البحرين  مملكة  شــهــدت 
حالة من االستقرار في األجواء مع رياح شمالية غربية قوية 
إلى  أدت  ــاردة  بـ هوائية  بكتلة  مصحوبة  السرعة  شــديــدة  إلــى 
درجــات  تــدنــت  الــحــرارة، حيث  ــات  درجـ فــي  انخفاض ملحوظ 
ما  الفجر  فــتــرة  فــي  الــرصــد  فــي محطات  المسجلة  الــحــرارة 
الــحــرارة  تــراوحــت درجـــات  إلــى 14 درجــة مئوية بينما  بين 12 

المحسوسة ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية.
وذكرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت واالتصاالت 
اليومين  خــالل  الشمالية  الــريــاح  تستمر  أن  المتوقع  من  أنــه 
أن  على  الــســرعــة،  معتدلة  إلــى  خفيفة  مــن  لتكون  القادمين 
تتحول إلى جنوبية شرقية خالل عطلة نهاية األسبوع وتكون 
درجــات  أثــرهــا  على  ترتفع  الــســرعــة،  نشطة  إلــى  معتدلة  مــن 

الحرارة العظمى لتصل إلى 26 درجة مئوية.
وقالت اإلدارة إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير 
إلى أن المنطقة ستتأثر األسبوع القادم بمرور منخفض جوي 
تكون  في  يسهم  العربي  والخليج  العربية  الجزيرة  شبه  على 
األجـــزاء  أكــبــر على  بــصــورة  تأثيرها  ويــكــون  الــمــاطــرة  السحب 
البحرين  مملكة  بها  تتأثر  وقــد  المناطق  تلك  من  الشمالية 

حسب تطور السحب.
الـــنـــشـــرات  بــمــتــابــعــة  ــة  ــويـ الـــجـ األرصــــــــاد  إدارة  ونـــصـــحـــت 
الجوية عبر  إدارة األرصاد  الصادرة من  الرسمية  والتحذيرات 

قنواتها الرسمية المتعددة.

https://drive.google.com/file/d/192sh_7w3TbjIuhhvPfxjfN0omW6T4h1b/view
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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 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
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نـــفـــذت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
تفتيشية مشتركة  العمل حملة 
والــجــوازات  الجنسية  مع شــؤون 
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ واإلقــــــامــــــة بــــــــــوزارة الـ
ومـــديـــريـــة شـــرطـــة الــمــحــافــظــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة شـــمـــلـــت عــــــــدًدا مــن 
ــة ومــــواقــــع  ــاريــ ــتــــجــ ــال الــ ــحــ ــمــ الــ
العمالة  تجمع  وأمــاكــن  الــعــمــل 

بالمحافظة الشمالية.
وقــــد أســـفـــرت الــحــمــلــة عن 
رصــــــد عــــــدد مـــــن الـــمـــخـــالـــفـــات 
التي تتعلق بأحكام قانون هيئة 
تــنــظــيــم ســـــوق الـــعـــمـــل وقـــانـــون 

اإلقامة بمملكة البحرين.
سوق  تنظيم  هيئة  وجـــددت 
ــا جــمــيــع أفـــــراد  ــهـ الـــعـــمـــل دعـــوتـ
ــهـــود  ــع إلـــــــى دعـــــــم جـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ
للتصدي  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات 
ــيـــر الــقــانــونــيــة  ــلـــمـــمـــارســـات غـ لـ
والــعــمــالــة غير  العمل  فــي ســوق 
للمجتمع  حــمــايــة  الــنــظــامــيــة 

ــه يــمــكــن  ــأنــ ــل، وأوضـــــحـــــت بــ ــكــ كــ
تتعلق  شـــكـــاوى  أي  عـــن  ــــاغ  اإلبـ
بمخالفات سوق العمل والعمالة 

ــة مــــــن خــــال  ــيــ ــامــ ــظــ ــنــ غــــيــــر الــ
ــــلء االســــتــــمــــارة اإللــكــتــرونــيــة  مـ
المخصصة لإلباغ على الموقع 

www.lmra. الرسمي للهيئة
مــركــز  ــلـــى  عـ االتـــــصـــــال  أو   bh

اتصال الهيئة 17506055.
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ــابـــي الـــــذي تــقــوم  ــااًل لـــلـــدور الـــرقـ ــمــ إعــ
بــه الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــتــقــويــم الــمــؤهــات 
فقد  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  ــوزارة  ــ بـ العلمية 
النيابة  إلــى  تقرير  بإحالة  ــوزارة  الــ قــامــت 
العامة في شأن شبهة تزوير مؤهل علمي 
ــه ســـيـــدة إلـــــى الــــــــــوزارة بــهــدف  تـــقـــدمـــت بــ
الخاصة،  الــمــدارس  إحــدى  فــي  التوظيف 
ــي شــأن  وذلـــــك بــعــد أن نــســقــت الــــــــوزارة فـ
المؤهل مع شركة التدقيق المختصة في 

العلمية،  الــمــؤهــات  صــحــة  مــن  التحقق 
والتي أوردت في ردها أن الجامعة المانحة 
كمؤسسة  لها  وجـــود  وال  وهمية  للمؤهل 

تعليم عال فعلية.
بأنها  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  وتــفــيــد 
الشأن  هــذا  فــي  الرقابي  عملها  ستواصل 
عـــبـــر الــتــنــســيــق الــمــســتــمــر بـــيـــن الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــقــويــم الـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة 

والجهات ذات العاقة.

�ش�بهة ب�ش��أن  تقري�را  تحي�ل  التربي�ة 
تزوي�ر م�ؤه�ل علم�ي اإل�ى الني�ب�ة الع�م�ة

التمييز  مــحــكــمــة  قــضــت 
أمــــس بــقــبــول طــعــن الــنــيــابــة 
على  وموضوعا  شكا  العامة 
بإخفاء  متهمين  بــراءة  حكم 
ــيـــن مــــن تــنــفــيــذ أحـــكـــام  ــاربـ هـ
جـــنـــائـــيـــة وأمــــــــرت الــمــحــكــمــة 
المطعون فيه  الحكم  بنقض 
وإعادة القضية إلى المحكمة 
لــتــحــكــم فيها  الــتــي أصـــدرتـــه 

من جديد. 
وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
الــمــتــهــمــيــن األول  قـــيـــام  ــى  إلــ
ــالــــث بــإخــفــاء  ــثــ ــانــــي والــ ــثــ والــ
المتهم الرابع المحكوم عليه 
فـــي قــضــيــة أخـــــرى بــالــســجــن 
المؤقت في مسكن المتهمين 
الثاني والثالث، وقيام المتهم 
في  معهم  باالشتراك  الــرابــع 
ــة بــطــريــقــتــي  ــمـ ــريـ ــلـــك الـــجـ تـ
والــمــســاعــدة، فضًا  االتـــفـــاق 
القبض عليه  عن هروبه بعد 

قانونا وارتكابه تلك الجريمة 
أفــراد  ضد  العنف  باستخدام 

الشرطة.
وقــــــــد أحــــــالــــــت الـــنـــيـــابـــة 
الـــــعـــــامـــــة الـــمـــتـــهـــمـــيـــن إلــــى 
الـــمـــحـــاكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة وقـــد 
ــبـــرى  ــكـ قـــضـــت الـــمـــحـــكـــمـــة الـ
الـــجـــنـــائـــيـــة فــــي حـــكـــم ســابــق 
جميعًا  المتهمين  بإدانة  لها 
وذلــــــــك بـــحـــبـــس الــمــتــهــمــيــن 
والــثــالــث مــدة  والــثــانــي  األول 
مــدة  بالسجن  والـــرابـــع  ســنــة، 

ثاث سنوات. 
ــهـــمـــون  ــتـ وأســـــتـــــأنـــــف الـــمـ
ــالـــف الـــبـــيـــان وقـــد  الـــحـــكـــم سـ
قــضــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
محكمة  حــكــم  بــإلــغــاء  العليا 
المتهمين  وببراءة  درجــة  أول 
مما  والــثــالــث  والــثــانــي  األول 

أسند إليهم من اتهام.
ــه طـــعـــنـــت الــنــيــابــة  ــيـ ــلـ وعـ

العامة في ذلك الحكم بطريق 
ــــك لــلــخــطــأ في  الــتــمــيــيــز وذلـ
إنه قضى  إذ  القانون،  تطبيق 
والثاني  األول  المتهمين  بأن 
ــام الــمــتــهــم الـــرابـــع  ــمــ ــم أعــ هــ

هــي  الـــثـــالـــثـــة  الــمــتــهــمــة  وأن 
بالمخالفة  وذلك  عمه  زوجة 
المادة  من  الخامسة  للفقرة 
255 من قانون العقوبات التي 
ــزوج  قــصــرت اإلعـــفـــاء عــلــى الـ

ــول والــفــروع  ــ والـــزوجـــة واألصـ
ــوة واألخـــــوات ومـــن في  ــ واألخـ
مـــنـــزلـــة هــــــؤالء مــــن األقــــــارب 
فــي حين  الــمــصــاهــرة،  بحكم 
قرابة  تربطهم  المتهمين  أن 
الرابع  المتهم  مع  الحواشي 
في  بالسجن  عليه  المحكوم 
يــشــمــلــهــم  وال  ــرى  ــ أخــ قــضــيــة 

ذلك اإلعفاء. 
وبــــتــــاريــــخ أمــــــس حــكــمــت 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــحــكــمــهــا 
الــمــتــقــدم بــيــانــه وذلـــــك كــون 
فــيــه  ــعـــون  ــمـــطـ الـ ــكـــم  الـــحـ أن 
قـــد خـــالـــف الـــقـــانـــون واعــتــبــر 
والـــثـــانـــي  األول  الــمــتــهــمــيــن 
ــث مــــمــــن يــشــمــلــهــم  ــ ــالــ ــ ــثــ ــ والــ
اإلعــــفــــاء الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــه 
تحديدًا في الفقرة الخامسة 
قــانــون  مـــن  ــادة 255  ــمــ الــ مـــن 
ــات بــــمــــا يــســتــوجــب  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ

نقضه.

بعد قبول طعن النيابة..

ال���ت���م���ي���ي���ز ت���ل���غ���ي ح���ك���م���� ب������ب������راءة م��ت��ه��م��ي��ن
ب������إخ�����ف������ء ه�����رب����ي����ن م�����ن ت���ن���ف���ي���ذ اأح����ك�����م

تضررت ثاث سيارات إثر حادث مروري 
وقع عصر أمس )اإلثنين( على شارع الشيخ 

عيسى بن سلمان من دون وقوع إصابات.
كان شاب يقود سيارته في الساعة الثانية 
من عصر أمس على شارع الشيخ عيسى بن 

سلمان، وبسبب عدم التقيد بأنظمة المرور 
نتج  نفسه،  االتــجــاه  في  بسيارتين  اصطدم 
عن الحادث تضرر السيارات الثاث بتلفيات 

كبيرة من دون أن تسجل أي إصابات.
ــرت شــرطــة  وفــــــور وقــــــوع الــــحــــادث حـــضـ

النجدة وقام أفرادها بتسهيل سير السيارات 
ــول شــرطــة الـــمـــرور، حــيــث تمت  لــحــيــن وصــ
إزاحة المركبات من الشارع، وبعدها فتحت 
أسباب  لمعرفة  التحقيق  الرسمية  الجهات 

الحادث.

ت�ش���رر ث���اث �ش���ي�رات في ح����دث ب�ش���بب ع���دم االنتب�ه

كتبت: فاطمة علي

ضـــبـــط بـــلـــدي الــجــنــوبــيــة 
شــاحــنــات مــيــاه صــــرف صحي 
تفرغ حموالتها الملوثة بمياه 
عسكر  منطقة  فــي  الــمــجــاري 
رادع  دون  مـــن  يـــومـــي،  وبــشــكــل 
ــار الــجــهــات  ــيـــدا عــــن أنــــظــ ــعـ وبـ
متسببة  الــمــعــنــيــة،  الــرقــابــيــة 
ــيـــة جــســيــمــة  ــئـ ــيـ فـــــي كـــــارثـــــة بـ
وإحــداث مستنقع ملوث بمياه 
طوله  يمتد  الصحي  الــصــرف 
إلـــى أكــثــر مــن 70 مــتــرا، صــرح 

علي  الخليج«  لـــ»أخــبــار  بــذلــك 
عــبــدالــحــمــيــد الـــشـــيـــخ مــمــثــل 
الدائرة الثامنة بمجلس بلدي 

الجنوبية.
وقال: إن مرتكبي المخالفة 
الصهاريج  إفــراغ  إلــى  يعمدون 
يوميا بهذه المنطقة المعزولة 
لشارع  والــمــحــاذيــة  عسكر  مــن 
الــــمــــلــــك حـــــمـــــد، مــســتــغــلــيــن 
ــدوء الــمــنــطــقــة وبــعــدهــا عن  هــ
ــح  ــروائـ الـ أن  ــدا  ــؤكـ مـ ــة،  ــابـ ــرقـ الـ
الــكــريــهــة تــنــبــعــث مـــن الــمــكــان 
بشكل الفت عاوة على انتشار 

والــقــوارض، وهــو ما  الحشرات 
قد يهدد البيئة الفطرية لهذه 

المنطقة.
وأوضح أن ما يقوم به سائقو 
هذه الصهاريج من عملية كب 
حــمــوالتــهــا تــعــد جــريــمــة بحق 
تعود  إذ  والــمــواطــنــيــن،  البيئة 
منطقة  قاطني  على  بالسلب 
ــبــــا  ــالــ ــر صـــــحـــــيـــــا، مــــطــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
الــجــهــات الــمــعــنــيــة والــرقــابــيــة 
باتخاذ إجــراءات عاجلة إلزالة 
ومباشرة  المياه  هــذه  ترسبات 
كذلك  الصحية،  الكارثة  هــذه 

ــراع فـــي تــشــديــد الــرقــابــة  ــ االســ
على المنطقة نظرا إلى وجود 
التي  المخالفات  مــن  العديد 

لم ينظر إليها. 
ــــذه  هـ أن  ــــخ  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ وذكـــــــــــر 
من  تعتبر  البيئية  المخالفة 
لقضية  الــرئــيــســيــة  ــاب  ــبــ االســ
ــــوض بـــــدوائـــــر  ــعـ ــ ــبـ ــ ــار الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
كونها  الــجــنــوبــيــة،  المحافظة 
مــن األمـــاكـــن الــتــي تــشــكــل بــؤر 
ــنــــة الــتــي  تــجــمــع الـــمـــيـــاه اآلســ
يكثر فيها البعوض والحشرات 

السامة.

�����ش����ب����ط ������ش�����ه������ري�����ج م�������ج��������ٍر ت����ف����رغ
ح����م�����الت����ه����� ي�����م����ي����� ب���م���ن���ط���ق���ة ع�����ش��ك��ر 

} علي عبدالحميد الشيخ.

كتب وصور: عبداألمير الساطنة
تعرض شاب خليجي إلصابات متفرقة 
في  أخــرى  بسيارة  بسيارته  اصطدم  عندما 

ساعة متأخرة من مساء يوم السبت.
كـــان خليجي يــقــود ســيــارتــه عــلــى شــارع 
ــن ســلــمــان بـــاتـــجـــاه جسر  الــشــيــخ عــيــســى بـ
ــــك فـــي الــســاعــة الــثــانــيــة  الــمــلــك فـــهـــد، وذلـ
أخرى  عشرة مساء، وفجأة اصطدم بسيارة 
عن  نتج  يقودها خليجي،  كان  أمامه  تسير 

ذلك إصابة سائق إحدى السيارتين وتدهور 
ــرى  ــررت الــمــركــبــة األخــ مــركــبــتــه فــيــمــا تـــضـ

بتلفيات كبيرة.
ــوع الـــحـــادث ســيــارة  ــ ــور وقـ وقــــد حــضــر فــ
بتسهيل سير  أفــرادهــا  وقــام  النجدة  شرطة 
الـــمـــركـــبـــات لــحــيــن وصـــــول شـــرطـــة الـــمـــرور 
والدفاع المدني وتمت إزاحة السيارتين من 
الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها  الــشــارع، 

التحقيق لمعرفة أسبابه.

اإ����ش����ب���ة خ��ل��ي��ج��ي ت���ده����رت ���ش��ي���رت��ه 
ع����ل����ى ������ش������رع ال�������ش���ي���خ ع��ي�����ش��ى

ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ رفـــــــــــضـــــــــــت مـ
الــتــمــيــيــز الــطــعــن الــمــقــدم 
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ مــــن 
نــــادي الــبــحــريــن لــســبــاقــات 
حبسه  حكم  على  السرعة، 
سنتين وإلزامه رد مبلغ 34 
اإلضــرار  بتهمة  دينار،  ألف 
بــــــأمــــــوال الــــــنــــــادي بــقــصــد 
واخــتــاس  لنفسه،  الــتــربــح 

34 ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة 
التقرير  عنه  كشف  ما  إلى 
االســــتــــقــــصــــائــــي لـــــديـــــوان 
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــــرقــــــابــــــة الـ
منسوبة  مــالــيــة  مــخــالــفــات 
أعــضــاء مجلس  إلــى بعض 
ــبــــحــــريــــن  الــ نـــــــــــادي  إدارة 
المنحل  السرعة  لسباقات 
والمتعلقة باختاس أموال 
العمدي  ــرار  واإلضــ الــنــادي 
بها، وغيرها من الممارسات 
المنسوبة  المشروعة  غير 
اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  ألعــــضــ
الــمــعــنــيــيــن، حــيــث بــاشــرت 

تحقيقاتها  العامة  النيابة 
ــذا الـــــشـــــأن بــــســــؤال  ــ ــ فـــــي هـ
الـــمـــدقـــق الـــمـــالـــي بـــديـــوان 
ــة  واإلداريــ المالية  الــرقــابــة 
عدد  وســـؤال  التقرير  معد 
ــن شــــهــــود الــــواقــــعــــة مــن  ــ مـ
الــعــامــلــيــن والــمــتــعــامــلــيــن 
مع النادي بشأن ممارسات 
بعض أعضاء مجلس إدارة 
الـــنـــادي الــمــنــســوبــة إلــيــهــم 
واألضــرار  المخالفات  تلك 
الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا، كــمــا تم 
نـــدب أحـــد الــمــدقــقــيــن من 
ــة الــمــالــيــة  ــابــ ــرقــ ديــــــــوان الــ
ــراء فحص  ــ واإلداريــــــــة إلجــ
شامل ألعمال مجلس إدارة 
الــــنــــادي ســــــواء الــمــتــعــلــقــة 
بــحــســابــات الـــنـــادي وأوجــــه 
أمـــوال  أو  الــتــعــامــل عــلــيــهــا 
الـــــدعـــــم والـــــرعـــــايـــــة الـــتـــي 
تـــلـــقـــاهـــا الــــــنــــــادي وأوجـــــــه 

صرفها.
ــــحـــــص  فـ وكـــــــــــــذلـــــــــــــك   
ــدات الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

ــادي مع  ــنــ الـــتـــي أبـــرمـــهـــا الــ
ــى نــحــو  ــلـ ــات، عـ ــهــ ــجــ كــــل الــ
العامة  النيابة  معه  انتهت 
ــى ثـــبـــوت ارتــــكــــاب رئــيــس  إلــ
لعدد  الــنــادي  إدارة  مجلس 
الجنائية  المخالفات  مــن 
اإلضــرار  عليها  ترتب  التي 
بــــــأمــــــوال الــــــنــــــادي بــقــصــد 
الــتــربــح لــلــنــفــس حــيــث تم 
إحــــالــــتــــه إلـــــــى الــمــحــكــمــة 

الجنائية المختصة.
وحــــكــــمــــت الـــمـــحـــكـــمـــة 
الــجــنــائــيــة على  الـــصـــغـــرى 
إدارة النادي  رئيس مجلس 
ــبــــس مــــــــدة ســنــتــيــن  ــالــــحــ بــ
عــمــا أســنــد إلــيــه مــن اتــهــام 
ألــف   34 مبلغ  رد  وألــزمــتــه 
ــا اخــتــلــســه  ــار قــيــمــة مــ ــنــ ديــ
لنفسه، فطعن على الحكم 
بــاالســتــئــنــاف حــيــث أيـــدت 
درجة،  أول  حكم  المحكمة 
فطعن مرة أخرى بالتمييز 
ــيـــث رفــــضــــت الــمــحــكــمــة  حـ

الطعن.

ح��ك��م ن��ه���ئ��ي ب���ل��ح��ب�����س ���ش��ن��ت��ي��ن ل��رئ��ي�����س
ال�ش���رعة ل�ش���ب�ق�ت  البحري���ن  اإدارة  مجل����س 

»������ش������ق ال����ع����م����ل« ت���ر����ش���د م���خ����ل���ف����ت خ���ال
ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ف����ي ال��م��ح���ف��ظ��ة ال�����ش��م���ل��ي��ة
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رأس علي بن صالح الصالح 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، صــبــاح 
أمــــــــس )اإلثــــــنــــــيــــــن( االجــــتــــمــــاع 
ــي لــــــوفــــــد الـــشـــعـــبـــة  ــقــ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ الــ
الــبــحــريــن،  لمملكة  الــبــرلــمــانــيــة 
ــة فـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ اســــــــتــــــــعــــــــداًدا لـ
ــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
الـ146 لالتحاد البرلماني الدولي 
التي  المصاحبة،  واالجــتــمــاعــات 
ســتــحــتــضــنــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــى 15  ــ إلـ مــــن 11  ــرة  ــتـ ــفـ الـ ــالل  ــ خـ
ــارس الـــمـــقـــبـــل، وتـــعـــتـــبـــر أكــبــر  ــ ــ مـ
تــجــمــع بــرلــمــانــي عــلــى مــســتــوى 

العالم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
بــدعــم ومــســانــدة حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 
المعّظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
ــه الـــحـــكـــيـــمـــة لــلــمــســيــرة  ــادتــ ــيــ وقــ
الديمقراطية المتقدمة لمملكة 
ــا عـــلـــى حـــرص  الـــبـــحـــريـــن، مــثــنــًي
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــذي يــولــيــه ســمــّوه  ــ ــام الـ ــمـ ــتـ واالهـ
التشريعات،  المنجزات  لترسيخ 

الوطن  نهضة  فــي  دورهـــا  وتأكيد 
ونمائه.

الشورى  رئيس مجلس  وأكــد 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  الـــشـــعـــبـــة  وفــــــد  أن 
ســيــحــرص عــلــى إبــــــراز الــمــكــانــة 
مملكة  تحققها  التي  المرموقة 
الــبــحــريــن فـــي شــتــى الــمــجــاالت، 
ــم مـــمـــلـــكـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــب تـ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ومتقدٍم  رائـــٍد  كنموذج  البحرين 
فــي مــجــال الــتــعــايــش والــتــســامــح 
تحديد  أنَّ  إلــى  مشيًرا  والــحــوار، 

ــاع  ــمـ ــتـ ــام لـــالجـ ــ ــعــ ــ الـــــمـــــوضـــــوع الــ
ــايـــش الــســلــمــي  ــعـ ــتـ بـــــ »تـــعـــزيـــز الـ
مكافحة  الشاملة:  والمجتمعات 
التعصب« يعتبر انعكاًسا لرسالة 
جـــاللـــة الــمــلــك الــمــعــظــم، الــتــي 
أطلقها بشأن نشر السالم في كل 

دول العالم.
الشورى  رئيس مجلس  وذكــر 
مــمــثــلــي  رؤســـــــــــاء  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ أّن 
برلمانات دول العالم، وحضورهم 
للمشاركة  البحرين  مملكة  إلــى 

ودولــي،  برلماني  تجمع  أكبر  في 
التشريعية،  للسلطة  إنجاًزا  يعد 
ليتعرف  مثمرة  فرصة  وسيشكل 
الــــبــــرلــــمــــانــــيــــون عــــلــــى مــمــلــكــة 
التي  التنمية  ومسارات  البحرين 
تشهدها بمختلف المجاالت. كما 
أثنى رئيس مجلس الشورى على 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا اللجنة 
الجتماعات  المنظمة  الوطنية 
ــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ االتــ
ـــ146، مــؤكــًدا أن االســتــعــدادات  ــ الـ

الخطة  ــق  وفـ تــســيــر  التنظيمية 
وتضافر  تــكــاتــف  وأن  الــمــعــتــمــدة، 
ــود ســيــســهــم فــــي تــســجــيــل  ــهـ الـــجـ
قــصــة نـــجـــاح لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
في استضافة اجتماعات االتحاد 

البرلماني الدولي.
الــشــعــبــة  ــد  وفــ أّن  ــى  إلــ يـــشـــار 
الــبــرلــمــانــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــشــورى،  مجلس  رئــيــس  برئاسة 
وعــضــويــة: جــمــال مــحــمــد فخرو 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
ــوفــــد،  ــيــــس الــ ــائــــب رئــ الـــــشـــــورى نــ
أحمد  سلمان  عبدالنبي  النائب 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
جاسم  دالل  المحامية  الـــنـــواب، 
ــد عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى،  ــزايـ الـ
هــالــة رمـــزي فــايــز عــضــو مجلس 
إبراهيم  حسن  النائب  الــشــورى، 
إسماعيل  بــســام  الــدكــتــور  حــســن، 
ــورة مـــريـــم  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــبـــنـــمـــحـــمـــد، الـ
صالح الظاعن، والمستشار راشد 
ــيـــن الــعــام  مــحــمــد بــونــجــمــة األمـ
لمجلس النواب أمين سر اللجنة 
البرلمانية،  للشعبة  التنفيذية 
األمين  العباسي  محمد  كريمة 

العام لمجلس الشورى.

تنعقد فـي البحرين خالل �شهر مار�س املقبل...

رئي�س ال�شورى يراأ�س اجتماعا تن�شيقيا لوفد ال�شعبة البرلمانية
ا�شتعداًدا للم�شاركة في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي

التقت كتلة تقدم البرلمانية صباح أمس 
وزيــرة الصحة، بحضور رئيس مجلس  األحد 
هشام  الشيخ  الحكومية  المستشفيات  أمناء 
للمستشفيات  التنفيذي  والرئيس  آل خليفة 
الحكومية الدكتور أحمد األنصاري، لمواصلة 
بــحــث الــمــلــف الــصــحــي ومـــا طـــرح مـــن أفــكــار 
للملف  العامة  المناقشة  خــالل  ومقترحات 
النواب  مجلس  بجلسة  عقدت  التي  الصحي 

الماضية.
مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  ونـــاقـــش 
الــدكــتــور  والــنــائــب  ســلــمــان  عبدالنبي  الــنــواب 
مــهــدي الــشــويــخ والــنــائــب إيــمــان شــويــطــر مع 
وزيـــــرة الــصــحــة مــلــف بــحــرنــة الـــوظـــائـــف في 

المستشفيات والمراكز الحكومية.
ــاء تــــطــــرق الـــنـــقـــاش الـــى  ــقــ ــلــ وخــــــــالل الــ
من  الوطنية  الطبية  الــكــوادر  تشجيع  أهمية 
استشاريين واختصاصيين الستمرارية البقاء 
ومكافآت  حــوافــز  أنظمة  تقديم  عبر  والعمل 

ــارة الـــقـــطـــاع الــطــبــي  ــدم خــــســ ــ بـــمـــا يــضــمــن عـ
للكفاءات والخبرات الطويلة والمتخصصة.

ــدد الــنــواب عــلــى ضــــرورة اإلســــراع في  وشـ
وضع األطر والمعايير الالزمة لتنفيذ البورد 
الشواغر  فــي طــرح  االســتــمــرار  مــع  البحريني 
عبر البورد العربي لتفادي وجود أي فراغ في 

سياسات التدريب ومخرجاتها.
وتــطــرق نـــواب »تــقــدم« إلــى أوضـــاع مرفق 
باعتباره  السلمانية  مستشفى  فــي  الــطــوارئ 
أكبر مستشفى حكومي،  في  أهم مرفق طبي 
المختصة،  الــكــوادر  ومــا شهده من نقص في 
والــــخــــطــــة الــــتــــي ســـتـــعـــتـــمـــد لــــســــد الـــنـــقـــص 

واإلحالل. 
التي  المبادرات  تفعيل  اللقاء  تناول  كما 
أعــلــنــهــا مــجــلــس الـــــــوزراء األســـبـــوع الــمــاضــي 
الــوطــنــيــة الطبية  الــكــفــاءات  تــوظــيــف  بــدعــم 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وأكــــدت الــكــتــلــة خــالل 
اإلداري  التطوير  برامج  تعزيز  اللقاء ضــرورة 

واالســتــثــمــار األمـــثـــل فـــي الــعــنــاصــر الــبــشــريــة 
بالخدمات  االرتــقــاء  ضـــرورة  مــع  البحرينية، 
في  ــراع  اإلســ ضـــرورة  على  مــشــدديــن  الطبية، 

االنتهاء من الهيكل التنظيمي للمستشفيات 
الحكومية لتعجيل البدء في خطط توظيف 

األطباء البحرينيين.

كتل���ة تق���دم النيابي���ة تلتق���ي وزي���رة ال�شح���ة لبح���ث اأو�شاع 
مجم���ع ال�ش���لمانية وق�شاي���ا اال�شت�ش���اريين واالأطب���اء الخريجين

فيصل  بــن  عــبــداهلل  اجتمع 
ــبــــر الــــــــدوســــــــري، ســفــيــر  بـــــن جــ
مملكة  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة 
بروكسل،  فــي  والمقيم  هولندا 
مع القاضي بيتر هوفمانسكي، 
ــيــــس الـــمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  رئــ
الدولية، في مقرها في الهاي.

فــــــي مـــســـتـــهـــل االجــــتــــمــــاع 
الــمــحــكــمــة  دور  الــســفــيــر  ثـــمـــن 
ــة وخــبــرتــهــا  ــيـ الــجــنــائــيــة الـــدولـ
األمن  أركان  إرساء  العريقة في 
والعدل على المستوى الدولي، 
البحرين  مملكة  إيــمــان  مــؤكــدا 
ــا كـــعـــضـــو فــــاعــــل فــي  ــهــ ــرصــ وحــ
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى صــون 
ــم، انـــطـــالقـــا من  ــلـ األمـــــن والـــسـ
ــنــــجــــزات الـــمـــتـــحـــقـــقـــة مــن  ــمــ الــ
اإلصــالحــي لحضرة  الــبــرنــامــج 
صــــــاحــــــب الــــــجــــــاللــــــة الــــمــــلــــك 

المعظم في إرساء دولة القانون 
شكر  جانبه،  مــن  والمؤسسات. 
السفير  هوفمانسكي  القاضي 
عــلــى تــقــديــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لدور المحكمة وحرص السفير 

وخاصًة  العالقات  تطوير  على 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبـ ــ ــال تـ ــجــ ــي مــ ــ فـ

والمعرفة. 
كـــمـــا اجـــتـــمـــع الــســفــيــر مــع 
كــل مــن مــامــي مــانــديــاي نيانغ 

 Deputy العام  المدعي  نائب 
واوزفـــــالـــــدو   ،Prosecutor
المحكمة  أمــيــن  جيلير  زافــــاال 
ــن لــــــــــدى الـــمـــحـــكـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

الجنائية الدولية في الهاي.

جرى خالل اللقاءين تبادل 
وجــهــات الــنــظــر ومــنــاقــشــة سبل 
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
والتعليم  الــتــدريــب  مــجــال  فــي 

القضائي والعدلي.

وم�����ش��وؤول��ي رئ��ي�����س  م��ع  ي��ب��ح��ث  ه��ول��ن��دا  ل���دى  ال��ب��ح��ري��ن  �شفير 
الخب���رات وتب���ادل  التع���اون  تعزي���ز  الدولي���ة  الجنائي���ة  المحكم���ة 

أشـــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
الشؤون المالية واالقتصادية 
ــائـــب  ــنـ بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـ
مـــحـــمـــد األحــــمــــد بــالــنــتــائــج 
األولـــيـــة لــلــحــســاب الــخــتــامــي 
لــلــدولــة الــتــي أظــهــرت عجزا 
بقيمة 178 مليون دينار، وفق 
الــوزراء في  أعلنه مجلس  ما 

جلسته أمس.
ــذا  هـ ان  ــد  ــ ــمـ ــ األحـ وقـــــــال 
الـــعـــجـــز الـــمـــنـــخـــفـــض بـــهـــذه 
القيمة يأتي ألول مرة ضمن 
خطة التوازن المالي لمملكة 
البحرين ويعكس مدى جدية 

الدين  معالجة  في  الحكومة 
العام.

ــالـــب األحـــمـــد بــمــزيــد  وطـ
مـــن الــعــمــل ضــمــن مــيــزانــيــة 
 -  2023 لـــلـــعـــامـــيـــن  الـــــدولـــــة 
الــتــوازن  إلـــى  لــلــوصــول   2024
الـــمـــالـــي، مــــع الــــوضــــع بــعــيــن 
رفع  مــحــور  تحقيق  االعــتــبــار 
المستوى المعيشي للمواطن 
ــره مــجــلــس الـــنـــواب  ــ ــذي أقـ ــ الـ
برنامج  تعديالته على  ضمن 

الحكومة.
وأوضــــح األحــمــد أن هــذا 
العجز المنخفض أتى بسبب 

استمرار ارتفاع أسعار النفط 
ــرادات غير  ــ اإليـ وارتــفــاع  أوال، 
الدين  فــوائــد  رغــم  النفطية، 
الــمــرتــفــعــة الــتــي وصــلــت إلــى 
مــا يــقــارب 750 مــلــيــون ديــنــار 

لعام 2022.
أن  األحــــــــمــــــــد  وأوضـــــــــــــــح 
عمل  أمــامــه  الـــنـــواب  مجلس 
كــبــيــر مـــع الــحــكــومــة لــدراســة 
ــة وتـــرجـــمـــة  ــ ــدولـ ــ ــيـــة الـ ــيـــزانـ مـ
بــــرنــــامــــج عــــمــــل الـــحـــكـــومـــة، 
متوقعًا أن تحال الموازنة من 
في  المجلس  الــى  الحكومة 

مارس المقبل.

توقع اإحالة امليزانية العامة ال�شهر القادم.. النائب الأحمد:

انخفا�س عجز الموازنة يعك�س جدية الحكومة في معالجة الدين العام

المبارك  ناصر  بن  وائل  المهندس  استقبل 
وزير شؤون البلديات والزراعة في مكتبه بشؤون 
الــبــلــديــات فــي الــمــنــامــة الــســيــدة كــيــم دوغـــالس 
بالهيئة  والتسويق  األعمال  قطاع  رئيس  نائبة 
ــرافــــق لــهــا،  ــمــ ــد الــ ــ ــوفـ ــ الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــنـــديـــة والـ
البلدين  بين  المشترك  الــتــعــاون  لبحث  وذلــك 
الــصــديــقــيــن فــي مــجــاالت الـــزراعـــة والــبــلــديــات، 
وذلـــــك بــحــضــور الـــدكـــتـــور خـــالـــد أحـــمـــد حسن 

القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية.
البلديات  وزيــر شــؤون  أشــاد  اللقاء،  وخــالل 
والزراعة بما تشهده عالقات الصداقة والتعاون 
بين مملكة البحرين وكندا من تقدم وتطور في 

مختلف المجاالت، مستعرضًا مع نائبة رئيس 
قــطــاع األعـــمـــال والــتــســويــق بــالــهــيــئــة الــتــجــاريــة 
وإمكانيات  المشترك  التعاون  الكندية مجاالت 
تــبــادل الــخــبــرات فــي ظــل مــا يتمتع بــه البلدان 
وال  متعددة  ومقومات  إمكانات  من  الصديقان 

سيما في مجاالت التقنيات الصديقة للبيئة.
عـن  كــنــدا  دولـــة  ممثلة  أعــربــت  مــن جهتها 
التي  الوطيدة  الصداقة  اعتزاز بالدها بعالقات 
تطلعها  مــؤكــدا  الــبــحــريــن،  مملكة  مــع  تربطها 
ــن الــتــقــدم  ــد مــ ــزيـ ــمـ ــة تــحــقــيــق الـ ــلـ ــواصـ إلـــــى مـ
البلدين  بــيــن  الــتــعــاون  مـــســـارات  مختلف  عــلــى 

الصديقين.

ال����ب����ح����ري����ن وك������ن������دا ت���ب���ح���ث���ان 
ال����ت����ع����اون ال������زراع������ي وال���ب���ل���دي

جليلة  الـــدكـــتـــورة  أّكــــــدت 
ــد جـــــــــواد حــســن  ــيــ ــســ ــت الــ ــنــ بــ
الــحــرص على  الصحة  وزيـــرة 
ــحــــث الـــعـــلـــمـــي  ــبــ ــيـــع الــ تـــشـــجـ
والــــدراســــات الــتــي تــســهــم في 
والتحديث  الــتــطــويــر  عملية 
ــات  ــدمـ الــــشــــامــــل لـــتـــقـــديـــم خـ
عــالــيــة  جــــــــودة  ذات  ــيـــة  صـــحـ
للجميع، معربة عن اعتزازها 
المتميزة  للجهود  وتقديرها 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا الــــــكــــــوادر 
الصحية في مملكة  الوطنية 
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــامـ ــهـ الـــبـــحـــريـــن وإسـ

مجاالت البحث العلمي.
جاء ذلك خالل استقبال 
الدكتور جمال  الصحة  وزيرة 
صــــالــــح اســــتــــشــــاري جـــراحـــة 
نسخة  سلمها  الــذي  العظام، 
ــة الــمــاجــســتــيــر في  ــالـ مـــن رسـ
ــطـــب وأخـــالقـــيـــاتـــه،  ــانــــون الـ قــ
ــا مـــن  ــهــ ــيــ ــلــ الــــــتــــــي حـــــصـــــل عــ
كـــلـــيـــة الـــجـــراحـــيـــن الــمــلــكــيــة 

اإليرلندية في دبلن.
ــلــــقــــاء أشــــــادت  وخـــــــالل الــ
ــة بــمــضــامــيــن  وزيــــــــرة الـــصـــحـ

ــا  رســـــالـــــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر، ومــ
ــــن جـــهـــود  اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــيـــه مـ
هـــــــادفـــــــة لــــتــــطــــويــــر تـــقـــديـــم 
الخدمات الصحية، من خالل 
ما تطرقت إليه من مقترحات 
للدكتور  متمنية  وتــوصــيــات، 
جمال صالح كل التوفيق في 
العلمية نحو تطوير  مسيرته 
الــقــطــاع الــصــحــي بــمــا يصب 

في خدمة مملكة البحرين.
ــه اســـتـــعـــرض  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
ــال صــــالــــح  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــور جـ

ما  العظام  جراحة  استشاري 
دراســة  الــرســالــة مــن  تضمنته 
عــمــيــقــة لــلــطــريــقــة الــمــثــلــى 
والمهنيين  األطــبــاء  لتعامل 
ــيــــن مـــــــع مـــخـــتـــلـــف  ــيــ الــــصــــحــ
حـــاالت الــمــرضــى، مــعــبــرًا عن 
شكره وتقديره لوزيرة الصحة 
على دعمها الدائم واهتمامها 
بكل ما من شأنه تعزيز جودة 
وتــمــيــز الــقــطــاع الــصــحــي في 
الــمــمــلــكــة بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع 

على الجميع.

علمية ر���ش��ال��ة  ت��ت�����ش��ل��م  ال�����ش��ح��ة  وزي�����رة 
ح������ول ق����ان����ون ال����ط����ب واأخ���اق���ي���ات���ه

قـــالـــت رئـــيـــســـة جــامــعــة 
جواهر  الدكتورة  البحرين 
بــنــت شــاهــيــن الــمــضــاحــكــة: 
الصحية  الــعــلــوم  كلية  »إن 
والـــريـــاضـــيـــة تــعــمــل حــالــيــا 
ــرح بــرنــامــج  ــة طـ ــ عــلــى دراسـ
الصيدلة  فــي  الماجستير 
السريرية، والماجستير في 
إدارة الصيدليات، باإلضافة 
إلى برنامج الدبلوم العالي 
في رقابة األدوية«. مؤكدة أن 
الجامعة تدرس طرح برامج 
دراسات عليا بدرجة الدبلوم 
الــعــالــي والــمــاجــســتــيــر في 
نفتقد  الــتــي  التخصصات 
إليها، في ظل التطور الذي 
نشهده في قطاع الصيدلة.

د.  رد  فـــــي  ذلــــــك  جــــــاء 
ــؤال  ــ الـــمـــضـــاحـــكـــة عـــلـــى سـ
مــــــــوجــــــــه إلـــــــيـــــــهـــــــا، خــــــالل 
مــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــــي جـــلـــســـة 
حـــــــــــوار بــــــ»مـــــؤتـــــمـــــر واقـــــــع 
ومستقبل الصيدلة«، الذي 
الصيادلة  جمعية  نظمته 
الــبــحــريــنــيــة، بــالــتــعــاون مع 
جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن، ودعــــم 
عدد من الجهات الحكومية 
الفريق  برعاية  والــخــاصــة، 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس 
للصحة،  األعلى  المجلس 
وبـــحـــضـــور وزيـــــــرة الــصــحــة 
الــــــدكــــــتــــــورة جـــلـــيـــلـــة بــنــت 
الـــســـيـــد جــــــــواد حــــســــن، إذ 
عن  المضاحكة  د.  أجــابــت 
ــاده: »هــــل هــنــاك  ــفـ ســــؤال مـ
الدراسات  برامج  لبدء  نية 
ومــا  الــصــيــدلــة؟  فــي  العليا 

المجاالت؟«.
وفـــي ســـؤال آخـــر وجهه 

إلـــى رئيسة  الــحــضــور  أحـــد 
الدكتورة  البحرين  جامعة 
جــواهــر الــمــضــاحــكــة، حــول 
مــــدى حــاجــة ســــوق الــعــمــل 
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــي مــ
إذا  ــادلــــة، ومـــــا  ــيــ الــــصــ إلـــــى 
كــــان مـــن الــمــمــكــن إشــــراك 
ــة الــــصــــيــــادلــــة فــي  ــيـ ــعـ ــمـ جـ
هـــذا الــمــوضــوع؟، أكـــدت د. 
المضاحكة في هذا السياق 
الـــبـــحـــريـــن  »جـــــامـــــعـــــة  أن 
ــًا عــلــى دراســــة  ــمــ تــعــمــل دائــ
ــة ســــــوق الـــعـــمـــل فــي  ــاجــ حــ
تــخــصــصــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، 
مع ضوابط  تماشيًا  وذلــك 
واالعتماد  الجودة  ومعايير 
تستلزم  الــتــي  األكـــاديـــمـــي، 
مــنــا عــمــل دراســـــة كـــل أربـــع 
إلـــى خــمــس ســنــوات لسوق 
ــل، والـــتـــخـــصـــصـــات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
نطرحها،  الــتــي  المختلفة 
ومــــــنــــــهــــــا الــــتــــخــــصــــصــــات 
»وبناًء  مضيفة:  الصحية«، 
عـــلـــى نـــتـــائـــج دراســـــــة ســـوق 
الــــعــــمــــل الــــتــــي أعــــــــدت فــي 
تــحــديــث  ــمَّ  ــ تـ 2021م،  ــام  ــ عـ

الــــــبــــــرنــــــامــــــج وتـــضـــمـــيـــنـــه 
بــعــض الـــتـــعـــديـــالت، لــربــط 
مخرجاته مع سوق العمل. 
ورأت أن التعاون واالستعانة 
ــة  ــ ــادلــ ــ ــيــ ــ ــصــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ بـ
مع  وبالتعاون  البحرينية، 
مكتب نائب الرئيس لشؤون 
الخريجين، يمكن أن يسهم 
فـــرص وظيفية  إيــجــاد  فــي 

لخريجي الصيدلة«. 
الــمــضــاحــكــة  د.  وردت 
على سؤال بخصوص ما إذا 
خطة  الجامعة  لــدى  كانت 
الصيدلة  بــرنــامــج  لــتــرقــيــة 
إلي كلية أسوة بدول العالم 
األخــــــــــــــرى مـــــثـــــل الـــصـــيـــن 
موضحة:  فقالت  واليابان، 
أنه يستوجب  تعلمون  »كما 
إلنشاء كلية مستقلة وجود 
عــديــدة  تخصصية  بـــرامـــج 
تـــحـــت مـــظـــلـــة الــتــخــصــص 
ــاســــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى  األســ
ــر مـــــن الـــطـــلـــبـــة  عـــــــدد كـــبـــيـ
ــج،  ــرامـ ــبـ ــالـ الــمــلــتــحــقــيــن بـ
ــم كــــــاف مــن  ــاقــ وكــــذلــــك طــ
األســــــــاتــــــــذة واإلداريـــــــــيـــــــــن، 
وبــحــكــم طــبــيــعــة الــمــمــلــكــة 
ــان الــــــــذي ال  ــكــ ــســ وعــــــــدد الــ
يقارن مع دول مثل الصين 
الناحية  مــن  بلد  والــيــابــان 
ــوارد  ــمــ الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة والــ
التحتية  والبنية  المتاحة، 
المتوفرة، فإنه من المتوقع 
تحت  البرنامج  يستمر  أن 
يتم  أن  على  الكلية،  مظلة 
الــنــظــر فـــي مــقــتــرح إنــشــاء 
الكلية فور وجود اإلمكانات 
ــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ الـــــــضـــــــروريـــــــة، والـ
الــمــحــلــيــة الــمــلــحــة لــوجــود 

كلية مستقلة للصيدلة«.

رئي�س جامعة البحرين:

ندر�س طرح ماج�شتير ال�شيدلة ال�شريرية  واإدارة 
االأدوية  رقابة  في  العالي  والدبلوم  ال�شيدليات 

} د. جواهر المضاحكة.

https://drive.google.com/file/d/192sh_7w3TbjIuhhvPfxjfN0omW6T4h1b/view
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/
https://www.alayam.com/alayam/local/1000221/News.html
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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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رأس علي بن صالح الصالح 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، صــبــاح 
أمــــــــس )اإلثــــــنــــــيــــــن( االجــــتــــمــــاع 
ــي لــــــوفــــــد الـــشـــعـــبـــة  ــقــ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ الــ
الــبــحــريــن،  لمملكة  الــبــرلــمــانــيــة 
ــة فـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ اســــــــتــــــــعــــــــداًدا لـ
ــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
الـ146 لالتحاد البرلماني الدولي 
التي  المصاحبة،  واالجــتــمــاعــات 
ســتــحــتــضــنــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــى 15  ــ إلـ مــــن 11  ــرة  ــتـ ــفـ الـ ــالل  ــ خـ
ــارس الـــمـــقـــبـــل، وتـــعـــتـــبـــر أكــبــر  ــ ــ مـ
تــجــمــع بــرلــمــانــي عــلــى مــســتــوى 

العالم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
بــدعــم ومــســانــدة حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 
المعّظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
ــه الـــحـــكـــيـــمـــة لــلــمــســيــرة  ــادتــ ــيــ وقــ
الديمقراطية المتقدمة لمملكة 
ــا عـــلـــى حـــرص  الـــبـــحـــريـــن، مــثــنــًي
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــذي يــولــيــه ســمــّوه  ــ ــام الـ ــمـ ــتـ واالهـ
التشريعات،  المنجزات  لترسيخ 

الوطن  نهضة  فــي  دورهـــا  وتأكيد 
ونمائه.

الشورى  رئيس مجلس  وأكــد 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  الـــشـــعـــبـــة  وفــــــد  أن 
ســيــحــرص عــلــى إبــــــراز الــمــكــانــة 
مملكة  تحققها  التي  المرموقة 
الــبــحــريــن فـــي شــتــى الــمــجــاالت، 
ــم مـــمـــلـــكـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــب تـ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ومتقدٍم  رائـــٍد  كنموذج  البحرين 
فــي مــجــال الــتــعــايــش والــتــســامــح 
تحديد  أنَّ  إلــى  مشيًرا  والــحــوار، 

ــاع  ــمـ ــتـ ــام لـــالجـ ــ ــعــ ــ الـــــمـــــوضـــــوع الــ
ــايـــش الــســلــمــي  ــعـ ــتـ بـــــ »تـــعـــزيـــز الـ
مكافحة  الشاملة:  والمجتمعات 
التعصب« يعتبر انعكاًسا لرسالة 
جـــاللـــة الــمــلــك الــمــعــظــم، الــتــي 
أطلقها بشأن نشر السالم في كل 

دول العالم.
الشورى  رئيس مجلس  وذكــر 
مــمــثــلــي  رؤســـــــــــاء  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ أّن 
برلمانات دول العالم، وحضورهم 
للمشاركة  البحرين  مملكة  إلــى 

ودولــي،  برلماني  تجمع  أكبر  في 
التشريعية،  للسلطة  إنجاًزا  يعد 
ليتعرف  مثمرة  فرصة  وسيشكل 
الــــبــــرلــــمــــانــــيــــون عــــلــــى مــمــلــكــة 
التي  التنمية  ومسارات  البحرين 
تشهدها بمختلف المجاالت. كما 
أثنى رئيس مجلس الشورى على 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا اللجنة 
الجتماعات  المنظمة  الوطنية 
ــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ االتــ
ـــ146، مــؤكــًدا أن االســتــعــدادات  ــ الـ

الخطة  ــق  وفـ تــســيــر  التنظيمية 
وتضافر  تــكــاتــف  وأن  الــمــعــتــمــدة، 
ــود ســيــســهــم فــــي تــســجــيــل  ــهـ الـــجـ
قــصــة نـــجـــاح لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
في استضافة اجتماعات االتحاد 

البرلماني الدولي.
الــشــعــبــة  ــد  وفــ أّن  ــى  إلــ يـــشـــار 
الــبــرلــمــانــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــشــورى،  مجلس  رئــيــس  برئاسة 
وعــضــويــة: جــمــال مــحــمــد فخرو 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
ــوفــــد،  ــيــــس الــ ــائــــب رئــ الـــــشـــــورى نــ
أحمد  سلمان  عبدالنبي  النائب 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
جاسم  دالل  المحامية  الـــنـــواب، 
ــد عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى،  ــزايـ الـ
هــالــة رمـــزي فــايــز عــضــو مجلس 
إبراهيم  حسن  النائب  الــشــورى، 
إسماعيل  بــســام  الــدكــتــور  حــســن، 
ــورة مـــريـــم  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــبـــنـــمـــحـــمـــد، الـ
صالح الظاعن، والمستشار راشد 
ــيـــن الــعــام  مــحــمــد بــونــجــمــة األمـ
لمجلس النواب أمين سر اللجنة 
البرلمانية،  للشعبة  التنفيذية 
األمين  العباسي  محمد  كريمة 

العام لمجلس الشورى.

تنعقد فـي البحرين خالل �شهر مار�س املقبل...

رئي�س ال�شورى يراأ�س اجتماعا تن�شيقيا لوفد ال�شعبة البرلمانية
ا�شتعداًدا للم�شاركة في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي

التقت كتلة تقدم البرلمانية صباح أمس 
وزيــرة الصحة، بحضور رئيس مجلس  األحد 
هشام  الشيخ  الحكومية  المستشفيات  أمناء 
للمستشفيات  التنفيذي  والرئيس  آل خليفة 
الحكومية الدكتور أحمد األنصاري، لمواصلة 
بــحــث الــمــلــف الــصــحــي ومـــا طـــرح مـــن أفــكــار 
للملف  العامة  المناقشة  خــالل  ومقترحات 
النواب  مجلس  بجلسة  عقدت  التي  الصحي 

الماضية.
مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  ونـــاقـــش 
الــدكــتــور  والــنــائــب  ســلــمــان  عبدالنبي  الــنــواب 
مــهــدي الــشــويــخ والــنــائــب إيــمــان شــويــطــر مع 
وزيـــــرة الــصــحــة مــلــف بــحــرنــة الـــوظـــائـــف في 

المستشفيات والمراكز الحكومية.
ــاء تــــطــــرق الـــنـــقـــاش الـــى  ــقــ ــلــ وخــــــــالل الــ
من  الوطنية  الطبية  الــكــوادر  تشجيع  أهمية 
استشاريين واختصاصيين الستمرارية البقاء 
ومكافآت  حــوافــز  أنظمة  تقديم  عبر  والعمل 

ــارة الـــقـــطـــاع الــطــبــي  ــدم خــــســ ــ بـــمـــا يــضــمــن عـ
للكفاءات والخبرات الطويلة والمتخصصة.

ــدد الــنــواب عــلــى ضــــرورة اإلســــراع في  وشـ
وضع األطر والمعايير الالزمة لتنفيذ البورد 
الشواغر  فــي طــرح  االســتــمــرار  مــع  البحريني 
عبر البورد العربي لتفادي وجود أي فراغ في 

سياسات التدريب ومخرجاتها.
وتــطــرق نـــواب »تــقــدم« إلــى أوضـــاع مرفق 
باعتباره  السلمانية  مستشفى  فــي  الــطــوارئ 
أكبر مستشفى حكومي،  في  أهم مرفق طبي 
المختصة،  الــكــوادر  ومــا شهده من نقص في 
والــــخــــطــــة الــــتــــي ســـتـــعـــتـــمـــد لــــســــد الـــنـــقـــص 

واإلحالل. 
التي  المبادرات  تفعيل  اللقاء  تناول  كما 
أعــلــنــهــا مــجــلــس الـــــــوزراء األســـبـــوع الــمــاضــي 
الــوطــنــيــة الطبية  الــكــفــاءات  تــوظــيــف  بــدعــم 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وأكــــدت الــكــتــلــة خــالل 
اإلداري  التطوير  برامج  تعزيز  اللقاء ضــرورة 

واالســتــثــمــار األمـــثـــل فـــي الــعــنــاصــر الــبــشــريــة 
بالخدمات  االرتــقــاء  ضـــرورة  مــع  البحرينية، 
في  ــراع  اإلســ ضـــرورة  على  مــشــدديــن  الطبية، 

االنتهاء من الهيكل التنظيمي للمستشفيات 
الحكومية لتعجيل البدء في خطط توظيف 

األطباء البحرينيين.

كتل���ة تق���دم النيابي���ة تلتق���ي وزي���رة ال�شح���ة لبح���ث اأو�شاع 
مجم���ع ال�ش���لمانية وق�شاي���ا اال�شت�ش���اريين واالأطب���اء الخريجين

فيصل  بــن  عــبــداهلل  اجتمع 
ــبــــر الــــــــدوســــــــري، ســفــيــر  بـــــن جــ
مملكة  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة 
بروكسل،  فــي  والمقيم  هولندا 
مع القاضي بيتر هوفمانسكي، 
ــيــــس الـــمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  رئــ
الدولية، في مقرها في الهاي.

فــــــي مـــســـتـــهـــل االجــــتــــمــــاع 
الــمــحــكــمــة  دور  الــســفــيــر  ثـــمـــن 
ــة وخــبــرتــهــا  ــيـ الــجــنــائــيــة الـــدولـ
األمن  أركان  إرساء  العريقة في 
والعدل على المستوى الدولي، 
البحرين  مملكة  إيــمــان  مــؤكــدا 
ــا كـــعـــضـــو فــــاعــــل فــي  ــهــ ــرصــ وحــ
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى صــون 
ــم، انـــطـــالقـــا من  ــلـ األمـــــن والـــسـ
ــنــــجــــزات الـــمـــتـــحـــقـــقـــة مــن  ــمــ الــ
اإلصــالحــي لحضرة  الــبــرنــامــج 
صــــــاحــــــب الــــــجــــــاللــــــة الــــمــــلــــك 

المعظم في إرساء دولة القانون 
شكر  جانبه،  مــن  والمؤسسات. 
السفير  هوفمانسكي  القاضي 
عــلــى تــقــديــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لدور المحكمة وحرص السفير 

وخاصًة  العالقات  تطوير  على 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبـ ــ ــال تـ ــجــ ــي مــ ــ فـ

والمعرفة. 
كـــمـــا اجـــتـــمـــع الــســفــيــر مــع 
كــل مــن مــامــي مــانــديــاي نيانغ 

 Deputy العام  المدعي  نائب 
واوزفـــــالـــــدو   ،Prosecutor
المحكمة  أمــيــن  جيلير  زافــــاال 
ــن لــــــــــدى الـــمـــحـــكـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

الجنائية الدولية في الهاي.

جرى خالل اللقاءين تبادل 
وجــهــات الــنــظــر ومــنــاقــشــة سبل 
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
والتعليم  الــتــدريــب  مــجــال  فــي 

القضائي والعدلي.

وم�����ش��وؤول��ي رئ��ي�����س  م��ع  ي��ب��ح��ث  ه��ول��ن��دا  ل���دى  ال��ب��ح��ري��ن  �شفير 
الخب���رات وتب���ادل  التع���اون  تعزي���ز  الدولي���ة  الجنائي���ة  المحكم���ة 

أشـــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
الشؤون المالية واالقتصادية 
ــائـــب  ــنـ بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـ
مـــحـــمـــد األحــــمــــد بــالــنــتــائــج 
األولـــيـــة لــلــحــســاب الــخــتــامــي 
لــلــدولــة الــتــي أظــهــرت عجزا 
بقيمة 178 مليون دينار، وفق 
الــوزراء في  أعلنه مجلس  ما 

جلسته أمس.
ــذا  هـ ان  ــد  ــ ــمـ ــ األحـ وقـــــــال 
الـــعـــجـــز الـــمـــنـــخـــفـــض بـــهـــذه 
القيمة يأتي ألول مرة ضمن 
خطة التوازن المالي لمملكة 
البحرين ويعكس مدى جدية 

الدين  معالجة  في  الحكومة 
العام.

ــالـــب األحـــمـــد بــمــزيــد  وطـ
مـــن الــعــمــل ضــمــن مــيــزانــيــة 
 -  2023 لـــلـــعـــامـــيـــن  الـــــدولـــــة 
الــتــوازن  إلـــى  لــلــوصــول   2024
الـــمـــالـــي، مــــع الــــوضــــع بــعــيــن 
رفع  مــحــور  تحقيق  االعــتــبــار 
المستوى المعيشي للمواطن 
ــره مــجــلــس الـــنـــواب  ــ ــذي أقـ ــ الـ
برنامج  تعديالته على  ضمن 

الحكومة.
وأوضــــح األحــمــد أن هــذا 
العجز المنخفض أتى بسبب 

استمرار ارتفاع أسعار النفط 
ــرادات غير  ــ اإليـ وارتــفــاع  أوال، 
الدين  فــوائــد  رغــم  النفطية، 
الــمــرتــفــعــة الــتــي وصــلــت إلــى 
مــا يــقــارب 750 مــلــيــون ديــنــار 

لعام 2022.
أن  األحــــــــمــــــــد  وأوضـــــــــــــــح 
عمل  أمــامــه  الـــنـــواب  مجلس 
كــبــيــر مـــع الــحــكــومــة لــدراســة 
ــة وتـــرجـــمـــة  ــ ــدولـ ــ ــيـــة الـ ــيـــزانـ مـ
بــــرنــــامــــج عــــمــــل الـــحـــكـــومـــة، 
متوقعًا أن تحال الموازنة من 
في  المجلس  الــى  الحكومة 

مارس المقبل.

توقع اإحالة امليزانية العامة ال�شهر القادم.. النائب الأحمد:

انخفا�س عجز الموازنة يعك�س جدية الحكومة في معالجة الدين العام

المبارك  ناصر  بن  وائل  المهندس  استقبل 
وزير شؤون البلديات والزراعة في مكتبه بشؤون 
الــبــلــديــات فــي الــمــنــامــة الــســيــدة كــيــم دوغـــالس 
بالهيئة  والتسويق  األعمال  قطاع  رئيس  نائبة 
ــرافــــق لــهــا،  ــمــ ــد الــ ــ ــوفـ ــ الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــنـــديـــة والـ
البلدين  بين  المشترك  الــتــعــاون  لبحث  وذلــك 
الــصــديــقــيــن فــي مــجــاالت الـــزراعـــة والــبــلــديــات، 
وذلـــــك بــحــضــور الـــدكـــتـــور خـــالـــد أحـــمـــد حسن 

القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية.
البلديات  وزيــر شــؤون  أشــاد  اللقاء،  وخــالل 
والزراعة بما تشهده عالقات الصداقة والتعاون 
بين مملكة البحرين وكندا من تقدم وتطور في 

مختلف المجاالت، مستعرضًا مع نائبة رئيس 
قــطــاع األعـــمـــال والــتــســويــق بــالــهــيــئــة الــتــجــاريــة 
وإمكانيات  المشترك  التعاون  الكندية مجاالت 
تــبــادل الــخــبــرات فــي ظــل مــا يتمتع بــه البلدان 
وال  متعددة  ومقومات  إمكانات  من  الصديقان 

سيما في مجاالت التقنيات الصديقة للبيئة.
عـن  كــنــدا  دولـــة  ممثلة  أعــربــت  مــن جهتها 
التي  الوطيدة  الصداقة  اعتزاز بالدها بعالقات 
تطلعها  مــؤكــدا  الــبــحــريــن،  مملكة  مــع  تربطها 
ــن الــتــقــدم  ــد مــ ــزيـ ــمـ ــة تــحــقــيــق الـ ــلـ ــواصـ إلـــــى مـ
البلدين  بــيــن  الــتــعــاون  مـــســـارات  مختلف  عــلــى 

الصديقين.

ال����ب����ح����ري����ن وك������ن������دا ت���ب���ح���ث���ان 
ال����ت����ع����اون ال������زراع������ي وال���ب���ل���دي

جليلة  الـــدكـــتـــورة  أّكــــــدت 
ــد جـــــــــواد حــســن  ــيــ ــســ ــت الــ ــنــ بــ
الــحــرص على  الصحة  وزيـــرة 
ــحــــث الـــعـــلـــمـــي  ــبــ ــيـــع الــ تـــشـــجـ
والــــدراســــات الــتــي تــســهــم في 
والتحديث  الــتــطــويــر  عملية 
ــات  ــدمـ الــــشــــامــــل لـــتـــقـــديـــم خـ
عــالــيــة  جــــــــودة  ذات  ــيـــة  صـــحـ
للجميع، معربة عن اعتزازها 
المتميزة  للجهود  وتقديرها 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا الــــــكــــــوادر 
الصحية في مملكة  الوطنية 
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــامـ ــهـ الـــبـــحـــريـــن وإسـ

مجاالت البحث العلمي.
جاء ذلك خالل استقبال 
الدكتور جمال  الصحة  وزيرة 
صــــالــــح اســــتــــشــــاري جـــراحـــة 
نسخة  سلمها  الــذي  العظام، 
ــة الــمــاجــســتــيــر في  ــالـ مـــن رسـ
ــطـــب وأخـــالقـــيـــاتـــه،  ــانــــون الـ قــ
ــا مـــن  ــهــ ــيــ ــلــ الــــــتــــــي حـــــصـــــل عــ
كـــلـــيـــة الـــجـــراحـــيـــن الــمــلــكــيــة 

اإليرلندية في دبلن.
ــلــــقــــاء أشــــــادت  وخـــــــالل الــ
ــة بــمــضــامــيــن  وزيــــــــرة الـــصـــحـ

ــا  رســـــالـــــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر، ومــ
ــــن جـــهـــود  اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــيـــه مـ
هـــــــادفـــــــة لــــتــــطــــويــــر تـــقـــديـــم 
الخدمات الصحية، من خالل 
ما تطرقت إليه من مقترحات 
للدكتور  متمنية  وتــوصــيــات، 
جمال صالح كل التوفيق في 
العلمية نحو تطوير  مسيرته 
الــقــطــاع الــصــحــي بــمــا يصب 

في خدمة مملكة البحرين.
ــه اســـتـــعـــرض  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
ــال صــــالــــح  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــور جـ

ما  العظام  جراحة  استشاري 
دراســة  الــرســالــة مــن  تضمنته 
عــمــيــقــة لــلــطــريــقــة الــمــثــلــى 
والمهنيين  األطــبــاء  لتعامل 
ــيــــن مـــــــع مـــخـــتـــلـــف  ــيــ الــــصــــحــ
حـــاالت الــمــرضــى، مــعــبــرًا عن 
شكره وتقديره لوزيرة الصحة 
على دعمها الدائم واهتمامها 
بكل ما من شأنه تعزيز جودة 
وتــمــيــز الــقــطــاع الــصــحــي في 
الــمــمــلــكــة بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع 

على الجميع.

علمية ر���ش��ال��ة  ت��ت�����ش��ل��م  ال�����ش��ح��ة  وزي�����رة 
ح������ول ق����ان����ون ال����ط����ب واأخ���اق���ي���ات���ه

قـــالـــت رئـــيـــســـة جــامــعــة 
جواهر  الدكتورة  البحرين 
بــنــت شــاهــيــن الــمــضــاحــكــة: 
الصحية  الــعــلــوم  كلية  »إن 
والـــريـــاضـــيـــة تــعــمــل حــالــيــا 
ــرح بــرنــامــج  ــة طـ ــ عــلــى دراسـ
الصيدلة  فــي  الماجستير 
السريرية، والماجستير في 
إدارة الصيدليات، باإلضافة 
إلى برنامج الدبلوم العالي 
في رقابة األدوية«. مؤكدة أن 
الجامعة تدرس طرح برامج 
دراسات عليا بدرجة الدبلوم 
الــعــالــي والــمــاجــســتــيــر في 
نفتقد  الــتــي  التخصصات 
إليها، في ظل التطور الذي 
نشهده في قطاع الصيدلة.
د.  رد  فـــــي  ذلــــــك  جــــــاء 
ــؤال  ــ الـــمـــضـــاحـــكـــة عـــلـــى سـ
مــــــــوجــــــــه إلـــــــيـــــــهـــــــا، خــــــالل 
مــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــــي جـــلـــســـة 
حـــــــــــوار بــــــ»مـــــؤتـــــمـــــر واقـــــــع 
ومستقبل الصيدلة«، الذي 
الصيادلة  جمعية  نظمته 
الــبــحــريــنــيــة، بــالــتــعــاون مع 
جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن، ودعــــم 
عدد من الجهات الحكومية 
الفريق  برعاية  والــخــاصــة، 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس 
للصحة،  األعلى  المجلس 
وبـــحـــضـــور وزيـــــــرة الــصــحــة 
الــــــدكــــــتــــــورة جـــلـــيـــلـــة بــنــت 
الـــســـيـــد جــــــــواد حــــســــن، إذ 
عن  المضاحكة  د.  أجــابــت 
ــاده: »هــــل هــنــاك  ــفـ ســــؤال مـ
الدراسات  برامج  لبدء  نية 
ومــا  الــصــيــدلــة؟  فــي  العليا 

المجاالت؟«.
وفـــي ســـؤال آخـــر وجهه 

إلـــى رئيسة  الــحــضــور  أحـــد 
الدكتورة  البحرين  جامعة 
جــواهــر الــمــضــاحــكــة، حــول 
مــــدى حــاجــة ســــوق الــعــمــل 
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــي مــ
إذا  ــادلــــة، ومـــــا  ــيــ الــــصــ إلـــــى 
كــــان مـــن الــمــمــكــن إشــــراك 
ــة الــــصــــيــــادلــــة فــي  ــيـ ــعـ ــمـ جـ
هـــذا الــمــوضــوع؟، أكـــدت د. 
المضاحكة في هذا السياق 
الـــبـــحـــريـــن  »جـــــامـــــعـــــة  أن 
ــًا عــلــى دراســــة  ــمــ تــعــمــل دائــ
ــة ســــــوق الـــعـــمـــل فــي  ــاجــ حــ
تــخــصــصــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، 
مع ضوابط  تماشيًا  وذلــك 
واالعتماد  الجودة  ومعايير 
تستلزم  الــتــي  األكـــاديـــمـــي، 
مــنــا عــمــل دراســـــة كـــل أربـــع 
إلـــى خــمــس ســنــوات لسوق 
ــل، والـــتـــخـــصـــصـــات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
نطرحها،  الــتــي  المختلفة 
ومــــــنــــــهــــــا الــــتــــخــــصــــصــــات 
»وبناًء  مضيفة:  الصحية«، 
عـــلـــى نـــتـــائـــج دراســـــــة ســـوق 
الــــعــــمــــل الــــتــــي أعــــــــدت فــي 
تــحــديــث  ــمَّ  ــ تـ 2021م،  ــام  ــ عـ

الــــــبــــــرنــــــامــــــج وتـــضـــمـــيـــنـــه 
بــعــض الـــتـــعـــديـــالت، لــربــط 
مخرجاته مع سوق العمل. 
ورأت أن التعاون واالستعانة 
ــة  ــ ــادلــ ــ ــيــ ــ ــصــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ بـ
مع  وبالتعاون  البحرينية، 
مكتب نائب الرئيس لشؤون 
الخريجين، يمكن أن يسهم 
فـــرص وظيفية  إيــجــاد  فــي 

لخريجي الصيدلة«. 
الــمــضــاحــكــة  د.  وردت 
على سؤال بخصوص ما إذا 
خطة  الجامعة  لــدى  كانت 
الصيدلة  بــرنــامــج  لــتــرقــيــة 
إلي كلية أسوة بدول العالم 
األخــــــــــــــرى مـــــثـــــل الـــصـــيـــن 
موضحة:  فقالت  واليابان، 
أنه يستوجب  تعلمون  »كما 
إلنشاء كلية مستقلة وجود 
عــديــدة  تخصصية  بـــرامـــج 
تـــحـــت مـــظـــلـــة الــتــخــصــص 
ــاســــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى  األســ
ــر مـــــن الـــطـــلـــبـــة  عـــــــدد كـــبـــيـ
ــج،  ــرامـ ــبـ ــالـ الــمــلــتــحــقــيــن بـ
ــم كــــــاف مــن  ــاقــ وكــــذلــــك طــ
األســــــــاتــــــــذة واإلداريـــــــــيـــــــــن، 
وبــحــكــم طــبــيــعــة الــمــمــلــكــة 
ــان الــــــــذي ال  ــكــ ــســ وعــــــــدد الــ
يقارن مع دول مثل الصين 
الناحية  مــن  بلد  والــيــابــان 
ــوارد  ــمــ الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة والــ
التحتية  والبنية  المتاحة، 
المتوفرة، فإنه من المتوقع 
تحت  البرنامج  يستمر  أن 
يتم  أن  على  الكلية،  مظلة 
الــنــظــر فـــي مــقــتــرح إنــشــاء 
الكلية فور وجود اإلمكانات 
ــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ الـــــــضـــــــروريـــــــة، والـ
الــمــحــلــيــة الــمــلــحــة لــوجــود 

كلية مستقلة للصيدلة«.

رئي�س جامعة البحرين:

ندر�س طرح ماج�شتير ال�شيدلة ال�شريرية  واإدارة 
االأدوية  رقابة  في  العالي  والدبلوم  ال�شيدليات 

} د. جواهر المضاحكة.
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رأس علي بن صالح الصالح 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، صــبــاح 
أمــــــــس )اإلثــــــنــــــيــــــن( االجــــتــــمــــاع 
ــي لــــــوفــــــد الـــشـــعـــبـــة  ــقــ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ الــ
الــبــحــريــن،  لمملكة  الــبــرلــمــانــيــة 
ــة فـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ اســــــــتــــــــعــــــــداًدا لـ
ــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
الـ146 لالتحاد البرلماني الدولي 
التي  المصاحبة،  واالجــتــمــاعــات 
ســتــحــتــضــنــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــى 15  ــ إلـ مــــن 11  ــرة  ــتـ ــفـ الـ ــالل  ــ خـ
ــارس الـــمـــقـــبـــل، وتـــعـــتـــبـــر أكــبــر  ــ ــ مـ
تــجــمــع بــرلــمــانــي عــلــى مــســتــوى 

العالم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
بــدعــم ومــســانــدة حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 
المعّظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
ــه الـــحـــكـــيـــمـــة لــلــمــســيــرة  ــادتــ ــيــ وقــ
الديمقراطية المتقدمة لمملكة 
ــا عـــلـــى حـــرص  الـــبـــحـــريـــن، مــثــنــًي
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــذي يــولــيــه ســمــّوه  ــ ــام الـ ــمـ ــتـ واالهـ
التشريعات،  المنجزات  لترسيخ 

الوطن  نهضة  فــي  دورهـــا  وتأكيد 
ونمائه.

الشورى  رئيس مجلس  وأكــد 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  الـــشـــعـــبـــة  وفــــــد  أن 
ســيــحــرص عــلــى إبــــــراز الــمــكــانــة 
مملكة  تحققها  التي  المرموقة 
الــبــحــريــن فـــي شــتــى الــمــجــاالت، 
ــم مـــمـــلـــكـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــب تـ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ومتقدٍم  رائـــٍد  كنموذج  البحرين 
فــي مــجــال الــتــعــايــش والــتــســامــح 
تحديد  أنَّ  إلــى  مشيًرا  والــحــوار، 

ــاع  ــمـ ــتـ ــام لـــالجـ ــ ــعــ ــ الـــــمـــــوضـــــوع الــ
ــايـــش الــســلــمــي  ــعـ ــتـ بـــــ »تـــعـــزيـــز الـ
مكافحة  الشاملة:  والمجتمعات 
التعصب« يعتبر انعكاًسا لرسالة 
جـــاللـــة الــمــلــك الــمــعــظــم، الــتــي 
أطلقها بشأن نشر السالم في كل 

دول العالم.
الشورى  رئيس مجلس  وذكــر 
مــمــثــلــي  رؤســـــــــــاء  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ أّن 
برلمانات دول العالم، وحضورهم 
للمشاركة  البحرين  مملكة  إلــى 

ودولــي،  برلماني  تجمع  أكبر  في 
التشريعية،  للسلطة  إنجاًزا  يعد 
ليتعرف  مثمرة  فرصة  وسيشكل 
الــــبــــرلــــمــــانــــيــــون عــــلــــى مــمــلــكــة 
التي  التنمية  ومسارات  البحرين 
تشهدها بمختلف المجاالت. كما 
أثنى رئيس مجلس الشورى على 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا اللجنة 
الجتماعات  المنظمة  الوطنية 
ــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ االتــ
ـــ146، مــؤكــًدا أن االســتــعــدادات  ــ الـ

الخطة  ــق  وفـ تــســيــر  التنظيمية 
وتضافر  تــكــاتــف  وأن  الــمــعــتــمــدة، 
ــود ســيــســهــم فــــي تــســجــيــل  ــهـ الـــجـ
قــصــة نـــجـــاح لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
في استضافة اجتماعات االتحاد 

البرلماني الدولي.
الــشــعــبــة  ــد  وفــ أّن  ــى  إلــ يـــشـــار 
الــبــرلــمــانــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــشــورى،  مجلس  رئــيــس  برئاسة 
وعــضــويــة: جــمــال مــحــمــد فخرو 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
ــوفــــد،  ــيــــس الــ ــائــــب رئــ الـــــشـــــورى نــ
أحمد  سلمان  عبدالنبي  النائب 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
جاسم  دالل  المحامية  الـــنـــواب، 
ــد عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى،  ــزايـ الـ
هــالــة رمـــزي فــايــز عــضــو مجلس 
إبراهيم  حسن  النائب  الــشــورى، 
إسماعيل  بــســام  الــدكــتــور  حــســن، 
ــورة مـــريـــم  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــبـــنـــمـــحـــمـــد، الـ
صالح الظاعن، والمستشار راشد 
ــيـــن الــعــام  مــحــمــد بــونــجــمــة األمـ
لمجلس النواب أمين سر اللجنة 
البرلمانية،  للشعبة  التنفيذية 
األمين  العباسي  محمد  كريمة 

العام لمجلس الشورى.

تنعقد فـي البحرين خالل �شهر مار�س املقبل...

رئي�س ال�شورى يراأ�س اجتماعا تن�شيقيا لوفد ال�شعبة البرلمانية
ا�شتعداًدا للم�شاركة في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي

التقت كتلة تقدم البرلمانية صباح أمس 
وزيــرة الصحة، بحضور رئيس مجلس  األحد 
هشام  الشيخ  الحكومية  المستشفيات  أمناء 
للمستشفيات  التنفيذي  والرئيس  آل خليفة 
الحكومية الدكتور أحمد األنصاري، لمواصلة 
بــحــث الــمــلــف الــصــحــي ومـــا طـــرح مـــن أفــكــار 
للملف  العامة  المناقشة  خــالل  ومقترحات 
النواب  مجلس  بجلسة  عقدت  التي  الصحي 

الماضية.
مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  ونـــاقـــش 
الــدكــتــور  والــنــائــب  ســلــمــان  عبدالنبي  الــنــواب 
مــهــدي الــشــويــخ والــنــائــب إيــمــان شــويــطــر مع 
وزيـــــرة الــصــحــة مــلــف بــحــرنــة الـــوظـــائـــف في 

المستشفيات والمراكز الحكومية.
ــاء تــــطــــرق الـــنـــقـــاش الـــى  ــقــ ــلــ وخــــــــالل الــ
من  الوطنية  الطبية  الــكــوادر  تشجيع  أهمية 
استشاريين واختصاصيين الستمرارية البقاء 
ومكافآت  حــوافــز  أنظمة  تقديم  عبر  والعمل 

ــارة الـــقـــطـــاع الــطــبــي  ــدم خــــســ ــ بـــمـــا يــضــمــن عـ
للكفاءات والخبرات الطويلة والمتخصصة.

ــدد الــنــواب عــلــى ضــــرورة اإلســــراع في  وشـ
وضع األطر والمعايير الالزمة لتنفيذ البورد 
الشواغر  فــي طــرح  االســتــمــرار  مــع  البحريني 
عبر البورد العربي لتفادي وجود أي فراغ في 

سياسات التدريب ومخرجاتها.
وتــطــرق نـــواب »تــقــدم« إلــى أوضـــاع مرفق 
باعتباره  السلمانية  مستشفى  فــي  الــطــوارئ 
أكبر مستشفى حكومي،  في  أهم مرفق طبي 
المختصة،  الــكــوادر  ومــا شهده من نقص في 
والــــخــــطــــة الــــتــــي ســـتـــعـــتـــمـــد لــــســــد الـــنـــقـــص 

واإلحالل. 
التي  المبادرات  تفعيل  اللقاء  تناول  كما 
أعــلــنــهــا مــجــلــس الـــــــوزراء األســـبـــوع الــمــاضــي 
الــوطــنــيــة الطبية  الــكــفــاءات  تــوظــيــف  بــدعــم 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وأكــــدت الــكــتــلــة خــالل 
اإلداري  التطوير  برامج  تعزيز  اللقاء ضــرورة 

واالســتــثــمــار األمـــثـــل فـــي الــعــنــاصــر الــبــشــريــة 
بالخدمات  االرتــقــاء  ضـــرورة  مــع  البحرينية، 
في  ــراع  اإلســ ضـــرورة  على  مــشــدديــن  الطبية، 

االنتهاء من الهيكل التنظيمي للمستشفيات 
الحكومية لتعجيل البدء في خطط توظيف 

األطباء البحرينيين.

كتل���ة تق���دم النيابي���ة تلتق���ي وزي���رة ال�شح���ة لبح���ث اأو�شاع 
مجم���ع ال�ش���لمانية وق�شاي���ا اال�شت�ش���اريين واالأطب���اء الخريجين

فيصل  بــن  عــبــداهلل  اجتمع 
ــبــــر الــــــــدوســــــــري، ســفــيــر  بـــــن جــ
مملكة  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة 
بروكسل،  فــي  والمقيم  هولندا 
مع القاضي بيتر هوفمانسكي، 
ــيــــس الـــمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  رئــ
الدولية، في مقرها في الهاي.

فــــــي مـــســـتـــهـــل االجــــتــــمــــاع 
الــمــحــكــمــة  دور  الــســفــيــر  ثـــمـــن 
ــة وخــبــرتــهــا  ــيـ الــجــنــائــيــة الـــدولـ
األمن  أركان  إرساء  العريقة في 
والعدل على المستوى الدولي، 
البحرين  مملكة  إيــمــان  مــؤكــدا 
ــا كـــعـــضـــو فــــاعــــل فــي  ــهــ ــرصــ وحــ
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى صــون 
ــم، انـــطـــالقـــا من  ــلـ األمـــــن والـــسـ
ــنــــجــــزات الـــمـــتـــحـــقـــقـــة مــن  ــمــ الــ
اإلصــالحــي لحضرة  الــبــرنــامــج 
صــــــاحــــــب الــــــجــــــاللــــــة الــــمــــلــــك 

المعظم في إرساء دولة القانون 
شكر  جانبه،  مــن  والمؤسسات. 
السفير  هوفمانسكي  القاضي 
عــلــى تــقــديــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لدور المحكمة وحرص السفير 

وخاصًة  العالقات  تطوير  على 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبـ ــ ــال تـ ــجــ ــي مــ ــ فـ

والمعرفة. 
كـــمـــا اجـــتـــمـــع الــســفــيــر مــع 
كــل مــن مــامــي مــانــديــاي نيانغ 

 Deputy العام  المدعي  نائب 
واوزفـــــالـــــدو   ،Prosecutor
المحكمة  أمــيــن  جيلير  زافــــاال 
ــن لــــــــــدى الـــمـــحـــكـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

الجنائية الدولية في الهاي.

جرى خالل اللقاءين تبادل 
وجــهــات الــنــظــر ومــنــاقــشــة سبل 
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
والتعليم  الــتــدريــب  مــجــال  فــي 

القضائي والعدلي.

وم�����ش��وؤول��ي رئ��ي�����س  م��ع  ي��ب��ح��ث  ه��ول��ن��دا  ل���دى  ال��ب��ح��ري��ن  �شفير 
الخب���رات وتب���ادل  التع���اون  تعزي���ز  الدولي���ة  الجنائي���ة  المحكم���ة 

أشـــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
الشؤون المالية واالقتصادية 
ــائـــب  ــنـ بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـ
مـــحـــمـــد األحــــمــــد بــالــنــتــائــج 
األولـــيـــة لــلــحــســاب الــخــتــامــي 
لــلــدولــة الــتــي أظــهــرت عجزا 
بقيمة 178 مليون دينار، وفق 
الــوزراء في  أعلنه مجلس  ما 

جلسته أمس.
ــذا  هـ ان  ــد  ــ ــمـ ــ األحـ وقـــــــال 
الـــعـــجـــز الـــمـــنـــخـــفـــض بـــهـــذه 
القيمة يأتي ألول مرة ضمن 
خطة التوازن المالي لمملكة 
البحرين ويعكس مدى جدية 

الدين  معالجة  في  الحكومة 
العام.

ــالـــب األحـــمـــد بــمــزيــد  وطـ
مـــن الــعــمــل ضــمــن مــيــزانــيــة 
 -  2023 لـــلـــعـــامـــيـــن  الـــــدولـــــة 
الــتــوازن  إلـــى  لــلــوصــول   2024
الـــمـــالـــي، مــــع الــــوضــــع بــعــيــن 
رفع  مــحــور  تحقيق  االعــتــبــار 
المستوى المعيشي للمواطن 
ــره مــجــلــس الـــنـــواب  ــ ــذي أقـ ــ الـ
برنامج  تعديالته على  ضمن 

الحكومة.
وأوضــــح األحــمــد أن هــذا 
العجز المنخفض أتى بسبب 

استمرار ارتفاع أسعار النفط 
ــرادات غير  ــ اإليـ وارتــفــاع  أوال، 
الدين  فــوائــد  رغــم  النفطية، 
الــمــرتــفــعــة الــتــي وصــلــت إلــى 
مــا يــقــارب 750 مــلــيــون ديــنــار 

لعام 2022.
أن  األحــــــــمــــــــد  وأوضـــــــــــــــح 
عمل  أمــامــه  الـــنـــواب  مجلس 
كــبــيــر مـــع الــحــكــومــة لــدراســة 
ــة وتـــرجـــمـــة  ــ ــدولـ ــ ــيـــة الـ ــيـــزانـ مـ
بــــرنــــامــــج عــــمــــل الـــحـــكـــومـــة، 
متوقعًا أن تحال الموازنة من 
في  المجلس  الــى  الحكومة 

مارس المقبل.

توقع اإحالة امليزانية العامة ال�شهر القادم.. النائب الأحمد:

انخفا�س عجز الموازنة يعك�س جدية الحكومة في معالجة الدين العام

المبارك  ناصر  بن  وائل  المهندس  استقبل 
وزير شؤون البلديات والزراعة في مكتبه بشؤون 
الــبــلــديــات فــي الــمــنــامــة الــســيــدة كــيــم دوغـــالس 
بالهيئة  والتسويق  األعمال  قطاع  رئيس  نائبة 
ــرافــــق لــهــا،  ــمــ ــد الــ ــ ــوفـ ــ الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــنـــديـــة والـ
البلدين  بين  المشترك  الــتــعــاون  لبحث  وذلــك 
الــصــديــقــيــن فــي مــجــاالت الـــزراعـــة والــبــلــديــات، 
وذلـــــك بــحــضــور الـــدكـــتـــور خـــالـــد أحـــمـــد حسن 

القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية.
البلديات  وزيــر شــؤون  أشــاد  اللقاء،  وخــالل 
والزراعة بما تشهده عالقات الصداقة والتعاون 
بين مملكة البحرين وكندا من تقدم وتطور في 

مختلف المجاالت، مستعرضًا مع نائبة رئيس 
قــطــاع األعـــمـــال والــتــســويــق بــالــهــيــئــة الــتــجــاريــة 
وإمكانيات  المشترك  التعاون  الكندية مجاالت 
تــبــادل الــخــبــرات فــي ظــل مــا يتمتع بــه البلدان 
وال  متعددة  ومقومات  إمكانات  من  الصديقان 

سيما في مجاالت التقنيات الصديقة للبيئة.
عـن  كــنــدا  دولـــة  ممثلة  أعــربــت  مــن جهتها 
التي  الوطيدة  الصداقة  اعتزاز بالدها بعالقات 
تطلعها  مــؤكــدا  الــبــحــريــن،  مملكة  مــع  تربطها 
ــن الــتــقــدم  ــد مــ ــزيـ ــمـ ــة تــحــقــيــق الـ ــلـ ــواصـ إلـــــى مـ
البلدين  بــيــن  الــتــعــاون  مـــســـارات  مختلف  عــلــى 

الصديقين.

ال����ب����ح����ري����ن وك������ن������دا ت���ب���ح���ث���ان 
ال����ت����ع����اون ال������زراع������ي وال���ب���ل���دي

جليلة  الـــدكـــتـــورة  أّكــــــدت 
ــد جـــــــــواد حــســن  ــيــ ــســ ــت الــ ــنــ بــ
الــحــرص على  الصحة  وزيـــرة 
ــحــــث الـــعـــلـــمـــي  ــبــ ــيـــع الــ تـــشـــجـ
والــــدراســــات الــتــي تــســهــم في 
والتحديث  الــتــطــويــر  عملية 
ــات  ــدمـ الــــشــــامــــل لـــتـــقـــديـــم خـ
عــالــيــة  جــــــــودة  ذات  ــيـــة  صـــحـ
للجميع، معربة عن اعتزازها 
المتميزة  للجهود  وتقديرها 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا الــــــكــــــوادر 
الصحية في مملكة  الوطنية 
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــامـ ــهـ الـــبـــحـــريـــن وإسـ

مجاالت البحث العلمي.
جاء ذلك خالل استقبال 
الدكتور جمال  الصحة  وزيرة 
صــــالــــح اســــتــــشــــاري جـــراحـــة 
نسخة  سلمها  الــذي  العظام، 
ــة الــمــاجــســتــيــر في  ــالـ مـــن رسـ
ــطـــب وأخـــالقـــيـــاتـــه،  ــانــــون الـ قــ
ــا مـــن  ــهــ ــيــ ــلــ الــــــتــــــي حـــــصـــــل عــ
كـــلـــيـــة الـــجـــراحـــيـــن الــمــلــكــيــة 

اإليرلندية في دبلن.
ــلــــقــــاء أشــــــادت  وخـــــــالل الــ
ــة بــمــضــامــيــن  وزيــــــــرة الـــصـــحـ

ــا  رســـــالـــــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر، ومــ
ــــن جـــهـــود  اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــيـــه مـ
هـــــــادفـــــــة لــــتــــطــــويــــر تـــقـــديـــم 
الخدمات الصحية، من خالل 
ما تطرقت إليه من مقترحات 
للدكتور  متمنية  وتــوصــيــات، 
جمال صالح كل التوفيق في 
العلمية نحو تطوير  مسيرته 
الــقــطــاع الــصــحــي بــمــا يصب 

في خدمة مملكة البحرين.
ــه اســـتـــعـــرض  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
ــال صــــالــــح  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــور جـ

ما  العظام  جراحة  استشاري 
دراســة  الــرســالــة مــن  تضمنته 
عــمــيــقــة لــلــطــريــقــة الــمــثــلــى 
والمهنيين  األطــبــاء  لتعامل 
ــيــــن مـــــــع مـــخـــتـــلـــف  ــيــ الــــصــــحــ
حـــاالت الــمــرضــى، مــعــبــرًا عن 
شكره وتقديره لوزيرة الصحة 
على دعمها الدائم واهتمامها 
بكل ما من شأنه تعزيز جودة 
وتــمــيــز الــقــطــاع الــصــحــي في 
الــمــمــلــكــة بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع 

على الجميع.

علمية ر���ش��ال��ة  ت��ت�����ش��ل��م  ال�����ش��ح��ة  وزي�����رة 
ح������ول ق����ان����ون ال����ط����ب واأخ���اق���ي���ات���ه

قـــالـــت رئـــيـــســـة جــامــعــة 
جواهر  الدكتورة  البحرين 
بــنــت شــاهــيــن الــمــضــاحــكــة: 
الصحية  الــعــلــوم  كلية  »إن 
والـــريـــاضـــيـــة تــعــمــل حــالــيــا 
ــرح بــرنــامــج  ــة طـ ــ عــلــى دراسـ
الصيدلة  فــي  الماجستير 
السريرية، والماجستير في 
إدارة الصيدليات، باإلضافة 
إلى برنامج الدبلوم العالي 
في رقابة األدوية«. مؤكدة أن 
الجامعة تدرس طرح برامج 
دراسات عليا بدرجة الدبلوم 
الــعــالــي والــمــاجــســتــيــر في 
نفتقد  الــتــي  التخصصات 
إليها، في ظل التطور الذي 
نشهده في قطاع الصيدلة.
د.  رد  فـــــي  ذلــــــك  جــــــاء 
ــؤال  ــ الـــمـــضـــاحـــكـــة عـــلـــى سـ
مــــــــوجــــــــه إلـــــــيـــــــهـــــــا، خــــــالل 
مــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــــي جـــلـــســـة 
حـــــــــــوار بــــــ»مـــــؤتـــــمـــــر واقـــــــع 
ومستقبل الصيدلة«، الذي 
الصيادلة  جمعية  نظمته 
الــبــحــريــنــيــة، بــالــتــعــاون مع 
جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن، ودعــــم 
عدد من الجهات الحكومية 
الفريق  برعاية  والــخــاصــة، 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس 
للصحة،  األعلى  المجلس 
وبـــحـــضـــور وزيـــــــرة الــصــحــة 
الــــــدكــــــتــــــورة جـــلـــيـــلـــة بــنــت 
الـــســـيـــد جــــــــواد حــــســــن، إذ 
عن  المضاحكة  د.  أجــابــت 
ــاده: »هــــل هــنــاك  ــفـ ســــؤال مـ
الدراسات  برامج  لبدء  نية 
ومــا  الــصــيــدلــة؟  فــي  العليا 

المجاالت؟«.
وفـــي ســـؤال آخـــر وجهه 

إلـــى رئيسة  الــحــضــور  أحـــد 
الدكتورة  البحرين  جامعة 
جــواهــر الــمــضــاحــكــة، حــول 
مــــدى حــاجــة ســــوق الــعــمــل 
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــي مــ
إذا  ــادلــــة، ومـــــا  ــيــ الــــصــ إلـــــى 
كــــان مـــن الــمــمــكــن إشــــراك 
ــة الــــصــــيــــادلــــة فــي  ــيـ ــعـ ــمـ جـ
هـــذا الــمــوضــوع؟، أكـــدت د. 
المضاحكة في هذا السياق 
الـــبـــحـــريـــن  »جـــــامـــــعـــــة  أن 
ــًا عــلــى دراســــة  ــمــ تــعــمــل دائــ
ــة ســــــوق الـــعـــمـــل فــي  ــاجــ حــ
تــخــصــصــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، 
مع ضوابط  تماشيًا  وذلــك 
واالعتماد  الجودة  ومعايير 
تستلزم  الــتــي  األكـــاديـــمـــي، 
مــنــا عــمــل دراســـــة كـــل أربـــع 
إلـــى خــمــس ســنــوات لسوق 
ــل، والـــتـــخـــصـــصـــات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
نطرحها،  الــتــي  المختلفة 
ومــــــنــــــهــــــا الــــتــــخــــصــــصــــات 
»وبناًء  مضيفة:  الصحية«، 
عـــلـــى نـــتـــائـــج دراســـــــة ســـوق 
الــــعــــمــــل الــــتــــي أعــــــــدت فــي 
تــحــديــث  ــمَّ  ــ تـ 2021م،  ــام  ــ عـ

الــــــبــــــرنــــــامــــــج وتـــضـــمـــيـــنـــه 
بــعــض الـــتـــعـــديـــالت، لــربــط 
مخرجاته مع سوق العمل. 
ورأت أن التعاون واالستعانة 
ــة  ــ ــادلــ ــ ــيــ ــ ــصــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ بـ
مع  وبالتعاون  البحرينية، 
مكتب نائب الرئيس لشؤون 
الخريجين، يمكن أن يسهم 
فـــرص وظيفية  إيــجــاد  فــي 

لخريجي الصيدلة«. 
الــمــضــاحــكــة  د.  وردت 
على سؤال بخصوص ما إذا 
خطة  الجامعة  لــدى  كانت 
الصيدلة  بــرنــامــج  لــتــرقــيــة 
إلي كلية أسوة بدول العالم 
األخــــــــــــــرى مـــــثـــــل الـــصـــيـــن 
موضحة:  فقالت  واليابان، 
أنه يستوجب  تعلمون  »كما 
إلنشاء كلية مستقلة وجود 
عــديــدة  تخصصية  بـــرامـــج 
تـــحـــت مـــظـــلـــة الــتــخــصــص 
ــاســــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى  األســ
ــر مـــــن الـــطـــلـــبـــة  عـــــــدد كـــبـــيـ
ــج،  ــرامـ ــبـ ــالـ الــمــلــتــحــقــيــن بـ
ــم كــــــاف مــن  ــاقــ وكــــذلــــك طــ
األســــــــاتــــــــذة واإلداريـــــــــيـــــــــن، 
وبــحــكــم طــبــيــعــة الــمــمــلــكــة 
ــان الــــــــذي ال  ــكــ ــســ وعــــــــدد الــ
يقارن مع دول مثل الصين 
الناحية  مــن  بلد  والــيــابــان 
ــوارد  ــمــ الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة والــ
التحتية  والبنية  المتاحة، 
المتوفرة، فإنه من المتوقع 
تحت  البرنامج  يستمر  أن 
يتم  أن  على  الكلية،  مظلة 
الــنــظــر فـــي مــقــتــرح إنــشــاء 
الكلية فور وجود اإلمكانات 
ــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ الـــــــضـــــــروريـــــــة، والـ
الــمــحــلــيــة الــمــلــحــة لــوجــود 

كلية مستقلة للصيدلة«.

رئي�س جامعة البحرين:

ندر�س طرح ماج�شتير ال�شيدلة ال�شريرية  واإدارة 
االأدوية  رقابة  في  العالي  والدبلوم  ال�شيدليات 

} د. جواهر المضاحكة.
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 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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لــلــتــكــنــولــوجــيــا أثـــرهـــا الــبــالــغ عــلــيــنــا بــشــكــل عـــام ســـواء 
إعــادة ترتيب عقولنا ما  أو باإليجاب، فلها دور في  بالسلب 

يدفعنا إلى التفكير بقوة في تأثيرها علينا
 )GPS( وإذا فكرنا هل لنظام تحديد الموقع اإللكتروني

أي أضرار على ذاكرتنا؟
عبر  المالحة  نظام  أن  على  أدلــة  بالفعل  هناك  كانت 
الـ»جي بي اس« يمكن أن يتسبب في فقدان السائقين حسهم 
وإدراكهم السليم. اآلن، تمكن العلماء من الكشف بالضبط 
عما يحدث في الدماغ عندما يتحول األفراد من استخدام 

الخرائط التقليدية إلى الخرائط باألقمار االصطناعية.
على  تنقالتهم  فــي  الــبــشــر  ويعتمد  الــزمــن  قــديــم  مــنــذ 
الذاكرة المكانية، وحتى في ترحالهم كانوا يهتدون بالنجوم، 
إلى أن ظهرت الثورة التكنولوجية ونظام الجي بي اس الذي 
المكانية  الــذاكــرة  أضعف  ولكن  الكثير،  علينا  سهل  بـــدوره 

والتدهور المعرفي بحسب الدراسات.
الدماغ  تحفيز  على  تعتمد  كانت  القديمة  فالطريقة 
ــزاء مــعــيــنــة لــلــوصــول إلـــى وجــهــتــنــا، أمـــا اآلن  ــ وتــنــشــيــط أجـ
المختلفة  الـــطـــرق  بــمــحــاكــاة  الــمــرتــبــط  الـــدمـــاغ  فــنــشــاط 
الشخص  يتبع  عندما  تماًما  غائًبا  يبدو  للرحلة  الممكنة 

التوجيهات اإللكترونية.
وأذكركم، عندما تعرض نظام تحديد المواقع العالمي 
كادت  للتشويش،  الدولية  المطارات  أحد  في  إس«  بي  »جي 

تقع حوادث خطيرة لوال مهارة المراقبين الجويين. 
ــدرة عــلــى تــحــديــد الــطــريــق مـــن األعــــراض  ــقـ فـــقـــدان الـ
ب االستخدام المفرط  المبكرة لمرض الزهايمر، وعليه تجنُّ
لنظام تحديد المواقع أثناء التنقل واالعتماد على الذاكرة 
العقل  يحفز  أن  شأنه  مــن  وإدراكـــي  معرفي  عمل  المكانية 
حاضًرا  اإلنسان  ذهــن  يجعل  التحفيز  وهــذا  المخ،  وخاليا 
ــب إدراكـــي ويــؤثــر إيــجــاًبــا على  دائــًمــا ويجعله فــي حــالــة تــأهُّ

صحة العقل.
الــريــاضــيــة  الــمــســائــل  وحـــل  العقلية  األلـــعـــاب  مــمــارســة 
وقت  في  مهمات  عــدة  أداء  عن  والتوقف  الــذاكــرة،  لتنشيط 
إلى غيرها؛  االنتقال  ثم  واحــدة  في مهمة  والتركيز  واحــد، 
ب تشتت االنتباه وفقدان التركيز. هي أفضل الوسائل لتجنُّ

إن اعتمادنا كليا على التكنولوجيا لن ينفعنا، فحاول أن 
تعاود وتستخدم عقلك ويديك وإحساسك ويكون اعتمادك 

األول واألخير عليهم.

الجي بي إس يتحكم بعقولنا 

العدد )16405( - السنة الثامنة واألربعون - الثالثاء ُغرة شعبان 1444هـ - 21 فبراير 2023م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن  أن  الــتــخــصــصــي  الــبــحــريــن  مستشفى  يــســر 
انضمام الدكتورة فاطمة حبيل استشاري طب العائلة، 
حــاصــلــة عــلــى شـــهـــادة الــمــجــلــس الـــعـــربـــي لــلــشــهــادات 
ــادة الكلية  ــهـ ــرة وشـ ــ الــصــحــيــة فـــي تــخــصــص طـــب األسـ
حصلت  كما  العائلة،  طــب  فــي  للجراحين  اإليرلندية 
لديها  الدكتورة  السمنة.  ألمــراض  سكوب  شهادة  على 
الفئات  وعـــالج مختلف  تشخيص  فــي  عــامــا   15 خــبــرة 
والوقائية  الدورية  الفحوصات  إلى  العمرية، باإلضافة 

والرعاية الشاملة لجميع أفراد األسرة. 
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الحاالت  المريء من  ارتجاع  يعد 
المريض  يبحث  وقـــد  جـــدا،  الــشــائــعــة 
بعد ان تزداد عليه االعراض عن طرق 
المختلفة وتتضمن األساليب  العالج 
العالجية العالج باألدوية، إال أن بعض 
للجوء  قــد تضطر  األخــــرى  الــحــاالت 
بالمنظار  المريء  ارتجاع  عملية  إلى 
الــتــالــي سنتعرف على  الــحــوار  وفــي   ،
حسين  الدكتور  مع  التفاصيل   كافة 
العامة  الجراحة  استشاري  البرناوي  
والمناظير بمستشفى رويال البحرين 

ما هي األعراض؟
حــرقــة الــمــعــدة أو الــحــمــوضــة من 
اكثر اعراض اعتالل الجهاز الهضمي 
شيوعا ويمكن عالجها بطرق بسيطة 
متعارف عليها بين الناس سواء كانت 
أدوية كمضادات الحموضة او اعشاب.

ــذه األعــــــــراض ورجـــوعـــهـــا  ــ ــرر هـ ــكـ تـ
يستوجب مراجعة اختصاصي الجهاز 
التي  األســبــاب  عــن  للكشف  الهضمي 
يمكن أن تحمل امراض متعددة ومن 
تـــم االهــمــال  ان  تــتــفــاقــم  أن  الــمــمــكــن 
كعارض  معها  التعايش  او  والتعامل 

طبيعي.
تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة خــاصــة من 
بالتوابل  الغنية  أو  الزيتية  األطعمة 
فــضــاًل عــن شـــرب الــكــثــيــر مــن عصائر 
والمشروبات  والــكــحــول،  الحمضيات، 
ــيــــن،  ــيــ ــافــ ــكــ الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى الــ
والمشروبات الغازية واألكل قبل النوم 

والضغط  والــحــمــل  مــبــاشــرةوالــبــدانــه 
الـــنـــفـــســـي وفـــتـــق الـــحـــجـــاب الــحــاجــز 

والتدخين.
ــد يــعــانــي  ــاالت قــ ــ ــــحـ ــي بـــعـــض الـ فــ
ــــض مــــــن حـــــرقـــــة الذعــــــــــة فــي  ــريـ ــ ــمـ ــ الـ
الــحــنــجــرة أو الــشــعــور بــحــامــض حــار 
البلع  الحنجرة مع صعوبة في  خلف 
الحلق  منتصف  في  بتورم  الشعور  أو 
، وقــــد يـــــؤدي إلــــى الـــســـعـــال الــمــزمــن 
الـــربـــو  ويتم  أو  الــحــنــجــرة  الــتــهــاب  أو 
عالج األعراض والتشخيص الخاطئ 
أن  اكتشاف  قبل  طويلة  لسنوات  ربما 

االرتجاع هو سبب المشكلة.
ما هي أسباب ارتجاع المريء؟

ارتجاع المرئ يحدث نتيجة خلل 
في العضلة العاصرة السفلية للمريء 
ــوع عـــصـــارة الــمــعــدة  و الــتــي تــمــنــع رجــ
تهيج  ينتج عنها  والــتــي  الــمــريء  إلــى 

والتهابات في جدار المرئ.
ــر مـــــــن مــــــضــــــادات  ــيــ ــثــ ــح كــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ .تـ
الحموضة في السيطرة على األعراض 
لألحماض  المستمر  التعرض  ولكن 
يــؤثــر سلبا على  الــمــعــديــة  والــعــصــارة 
ــتــــي تـــتـــحـــول مــع  ــا الــــمــــريء والــ خـــاليـ
اســتــمــرار االرتـــجـــاع الـــى نـــوع اخـــر من 
الخاليا للتأقلم مع العصارة المعدية 
والتي إن لم يتم مراقبتها قد تتحول 

إلى خاليا خبيثة مع مرور الزمن.
فــالــحــمــوضــة لــيــســت قـــــدرا حيث 
يــمــكــنــك الــتــخــلــص مــنــهــا عـــن طــريــق 

تدخل جراحي.
كيف يكون التشخيص ؟

الــحــاجــز قــد يكون  الــحــجــاب  فتق 
ــاالت   ــــن الــــحــ ــــي كـــثـــيـــر مـ مـــصـــحـــوبـــا فـ
صحيح   غير  والعكس  المرئ  بارتجاع 
حيث ان ارتجاع المرئ متعدد األسباب 
مراحل  أهــم  مــن  الــمــعــدي  المنظار  و 
الــتــشــخــيــص وبـــعـــدهـــا يـــجـــب إجـــــراء 
حركة  وتــخــطــيــط  الــحــمــوضــة  تحليل 
عــضــالت الـــمـــرئ حــتــى يــتــم الــوصــول 
ــى الــتــشــخــيــص الـــدقـــيـــق  حــيــث أن  إلــ

هذه األعراض قد تتشابه مع أعراض 
تشنج المريء.

ــريء هـــــو اضــــطــــراب  ــ ــمــ ــ ــنـــج الــ تـــشـ
صات  للتقلُّ الــنــظــمــيــة  الــمــوجــات  فـــي 
العضلية )التمعج( في المريء والتي 
تــحــرك الــطــعــام مــن خــالل الــمــريء - 
دافعة  غير  بتقلصات   - دوري  بشكل 
ك  أو تقلصات عضلية مفرطة ال تحرِّ

الطعام من خالل المريء.
ــد يــســبــب تــشــنــج الــــمــــريء ألــًمــا  قـ
دون صــعــوبــة في  مـــن  أيـــضـــا  شـــديـــدا 

البلع.وقد يصاِحب هذا األلم، والذي 
ــم ضــاغــط  ــا يـــوصـــف بـــأنـــه ألــ غــالــبــا مـ
من  يجعل  مما  الــقــص،  عظمة  تحت 
عن  يميزه  أن  الطبيب  على  الصعب 
الذبحة الصدرية.وفي تلك الحالة ال 
بل  الــجــراحــة  مــن  الــمــريــض  يستفيد 
على العكس قد تزداد األعراض فعليه 
مــراجــعــة جـــراح متخصص في  وجـــب 
هذه األمراض للتأكد من التشخيص.

ماذا عن العالج ؟
جــراحــة الــمــنــاظــيــر أحــدثــت نقلة 
المختلفة  األمــراض  في عالج  نوعية 
التكنولوجيا استعمال  اعتمدت  حيث 
كــامــيــرات عــالــيــة الـــجـــودة ومـــن خــالل 
من  الــجــراح  تمكن  سنتيمترا  جـــروح 
انجاز المهمات المطلوبة دون الحاجة 
يترتب عليه من  وما  البطن  إلى فتح 

االلم وتاخر فترة التشافي.
في عملية نيسين يوضع المريض 
الــجــراح  ويــقــوم  الــعــام  التخدير  تحت 
بتضييق فتحة الحجاب الحاجز وطي 
المرئ  نهاية  الــمــعــدة حــول  مــن  جــزء 
ــوابـــة جـــديـــدة تــمــنــع ارتـــجـــاع  لــصــنــع بـ

الحمض من المعدة إلى المرئ.
أكثر من 90% من المرضى يغادرون 
للعملية.  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  المشفى 
غذائية  حمية  الــى  المريض  يخضع 
ــوام األطــعــمــه  ــ تــعــتــمــد الــــتــــدرج فــــي قــ
الــمــتــنــاولــه الـــى الـــوصـــول الـــى تــنــاول 

االكل الطبيعي خالل أسبوعين. 

بــعــد إصــــدار قــــرار بــتــرخــيــص وإعــــالن جمعية 
أصدقاء كرونز والقولون التقرحي أصبح للجمعية 
وتحقق  البحريني  المجتمع  في  وقــوي  فعال  دور 
قبل  مــن  العمل  فــي  واســتــمــراريــة  بعد صبر  ذلــك 

مجلس إدارة الجمعية.
ــع األســــــتــــــاذة زيـــنـــب  ــ ــي مـ ــالــ ــتــ ــوار الــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فـ
فاطمة  والــدكــتــورة  الجمعية  رئــيــس  عبدالمجيد 
سنتعرف  للجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس  الــعــلــوي 
ــا  أكــثــر عــلــى تــأســيــس الــجــمــعــيــة وأهـــدافـــهـــا ودورهــ

المجتمعي.
وبدأنا حوارنا مع األستاذة زينب عبدالمجيد 

*هل لنا أن نعرف نبذة عن الجمعية؟
والــقــولــون  كــرونــز  أصــدقــاء  تأسست جمعية   -
صادر  بقرار  رسمية  جمعية  بالبحرين  التقرحي 
من وزير التنمية االجتماعية )قرار رقم 47 لسنة( 
بعد عمل وجهود من قبل مجموعة من المرضى 
والمصابين وأولياء أمورهم استمرت أكثر من أربع 
سنوات وبدعم ال محدود من قبل الدكتورة فاطمة 
والــجــهــاز  الباطنية  ــراض  األمــ اســتــشــاري  الــعــلــوي 
الــرئــيــس الفخري  الــهــضــمــي والــكــبــد والــمــنــاظــيــر 
لجمعية أصدقاء كرونز والقولون التقرحي، وذلك 
)كرونز  االلتهابي  األمعاء  داء  بأن  التام  إليمانهم 
في هذا  نــادرا  يعد مرضا  التقرحي( ال  والقولون 
العصر وإنما مرض منتشر بين األفراد وال يعرف 
كيان  وجـــود  يتطلب  الـــذي  األمـــر  اآلن،  إلــى  سببه 
المرض  بهذا  يتعلق  ما  بكل  تهتم  رسمية  وجهة 
والسعي  والمصابين  المرضى  حاجات  والتماس 

إليجاد آلية لتوفيرها. 
وقد اتخذ األعضاء المؤسسون للجمعية على 
عاتقهم قبل مرحلة التأسيس العمل على الوصول 
في  والمصابين  الــمــرضــى  مــن  شريحة  أكــبــر  إلــى 
بكل  وتوعيتهم  المنطقة  وعلى مستوى  البحرين 
عبر  معه  التعايش  وطريقة  بالمرض  يتعلق  مــا 

وسائل التواصل االجتماعي.
*ما أهداف الجمعية؟ 

- تتعدد أهداف الجمعية فمنها مثال:
فــيــمــا يتعلق  الـــوعـــي  نــشــر  فـــي  الــمــســاهــمــة   -

بمرض كرونز والقولون التقرحي.
- تقديم الخدمات المساندة للمرضى في كل 

المجاالت االجتماعية والعالجية واإلنسانية.
- العمل على متابعة الشؤون الطبية للمرضى 
والوقوف إلى جانبهم وتقديم المساعدات الممكنة 

والدعم النفسي للتخفيف من وطأة المرض.
بمجاالت  العلمية  األفــكــار  تــبــادل  تشجيع   -
والهيئات  الــجــهــات  مختلف  بين  الجمعية  عمل 

المحلية والعالمية ذات الصلة.
في  أهدافها  تحقيق  في  الجمعية  تسعى  كما 
البحرين  مملكة  فــي  الــمــعــمــول  الــقــوانــيــن  حـــدود 
بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك عبر إقامة 
األمعاء  بــداء  التوعوية  والــنــدوات  الفعاليات 
االلتهابي، وإقامة الزيارات الميدانية للمستشفيات 

والمراكز الطبية والمدارس والجامعات.
إقامة  الــوعــي مــن خــالل  وكــذلــك تكثيف نشر 
الــحــلــقــات الــتــدريــبــيــة لــلــتــعــرف عــلــى داء األمــعــاء 

االلتهابي وطرق عالجه والتعايش معه.
يبرز دور الجمعية بعد تسجيلها بشكل رسمي 
الــتــنــمــيــة  وزارة  قــبــل  بــكــونــهــا جــهــة مــعــتــمــدة مـــن 

المعنيين  مـــع  الـــتـــواصـــل  إمــكــانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
ــبـــحـــث فــــي األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة  والـــمـــســـؤولـــيـــن والـ
بشؤون المرضى والمصابين والسعي في معالجة 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــمــرضــى أثــنــاء مرحلة 

التشخيص وبعد البدء في الخطة العالجية.
بــداء  يــتــأكــد تشخيصه  أن مــن  بــالــذكــر  يــجــدر 
األمعاء االلتهابي يتعين عليه البدء بالعالج فوًرا 
للقدرة على السيطرة على المرض في أقصر وقت 
تحدث  قد  خطيرة  مضاعفات  ألي  تفادًيا  ممكن 

في المستقبل. 
كما يبرز أهمية التوعية بداء األمعاء االلتهابي 
ــاد الــمــتــســارع فــي الــحــاالت  ــ فــي هـــذا الــوقــت االزديـ
التي يتم تشخيصها أسبوعيًا في عيادات الجهاز 
الهضمي األمر الذي يتطلب تسليط الضوء بشكل 
ــداد المرضى  أكــبــر عــلــى هـــذا الــمــرض وحــصــر أعــ
العالجات  لتوفير  آلية  إيــجــاد  فــي  سيساعد  مما 
الخاصة  والمتابعات  المراجعات  وتيسير  الالزمة 

بالمرضى وعمل التحاليل الدورية الالزمة.
الــرئــيــس الفخري  الــعــلــوي -  دكـــتـــوره فــاطــمــة 

للجمعية
زينب عبدالمجيد أحمد | رئيس الجمعية 

محمد أحمد المعال | نائب رئيس الجمعية 
هناء محمد | أمين السر

جاد مكي سرحان | األمين المالي
أحمد عبدالعلي العالي | العالقات العامة 

ميرنا سهيل الماظ | اإلعالن والتسويق
العلوي  الدكتورة فاطمة  ومن جانبها أضافت 
ــاز الــهــضــمــي والــكــبــد  ــهـ اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الـــجـ
الجهاز  أمـــراض  أن  للجمعية  الفخري  والرئيس 
ــراض الــتــي لوحظ  ــ الــهــضــمــي الــمــنــاعــيــة مــن األمـ
ازدياد نسبة اإلصابة بها في السنوات األخيرة على 
الفئة  هــذه  فــي  مرضين  وأهـــم  العالمي  الصعيد 
هما داء الكرونز والتهاب القولون التقرحي يمكن 

أربع  بين  إصابة  عمرية  فئة  أي  في  بهم  اإلصابة 
وأكثر من  أقل  أو  إصابات تحدث في سن 16 سنة 
5 مالين شخص في العالم مصاب بالتهاب مزمن 
في األمعاء مرض الكرونز يمكن أن يسبب التهاب 
ومرض  الهضمي  الجهاز  أجــزاء  من  جــزء  أي  في 
القولون التقرحي يؤدي إلى التهابات في القولون 
والتهابات  أعــراض  وجــود  يتزامن  أن  يمكن  فقط 
فـــي أعـــضـــاء أخـــــرى فـــي بــعــض الــمــصــابــيــن مثل 
يؤثر  كما  والمفاصل،  والجلد  العين  في  مشاكل 
يعاني من  المصاب  إن  الحياة، حيث  المرض في 
أعراض كثيرة مثل اإلرهاق والتعب، فقدان الشهية 
أو  المزمن  اإلسهال  والمعادن،  الــدم  فقر  والـــوزن، 
اإلمساك، األلم مستمر في منطقة البطن، واأللم 

والتهابات المفاصل في بعض المرضى.
أهمية الفحص الدوري 

للحفاظ  جـــدا  ضــــروري  الــمــبــكــر  التشخيص 
على حياة المصاب وتوفير مستوى حياة طبيعي، 
ــراء الفحص  ــ والــتــشــخــيــص يــكــون عـــن طــريــق إجـ
والمناظير  الـــدم واألشــعــة،  فــحــوصــات  الــســريــري، 
الــســابــق من  الباطنية وكــانــت هــذه األمــــراض فــي 
أســـوأ األمــــراض الــتــي تـــودي إلـــى اإلعــاقــة بــصــورة 

عامة والوفاة في سن مبكر.
هذه  أصبحت  الــعــالج  وطــرق  العلم  تطور  مــع 
األمراض التي يمكن عالجها وتوفير أفضل خطة 
ممارسة  مــن  ليتمكن  للمريض  وعــالجــيــة  طبية 

حياة صحية وسوية. 
أحدث طرق العالج 

أحدث  أن  فأوضحت  العالج  إلــى  بالنسبة  أمــا 
العالجات تشمل مثبطات المناعة بشتى أنواعها، 
ويتم  الــحــاالت،  بعض  فــي  الجراحية  والعمليات 
إشــراف فريق طبي متكامل  المريض تحت  عالج 
المفاصل،  مكون من الجهاز الهضمي، الجراحة، 

األشعة، الجلدية، العين، التغذية.

مستشفى البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة فاطمة حبيل 

Happiness is

حوار خاص لجمعية أصدقاء كرونز والقولون التقرحي 

الدكتورة فاطمة العلوي: ازدياد نسبة اإلصابة بأمراض الجهاز الهضمي المناعية 

أ . زينب عبدالمجيد: ارتفاع أعداد المصابين يتطلب تسليط الضوء على المرض بشكل أوسع 

عملية نيسين إلصالح ارتجاع المرئ بالمنظار الجراحي

 الدكتور حسين البرناوي:
 الحموضة ليست قدرا ويمكن التخلص منها جراحيا

لــلــتــكــنــولــوجــيــا أثـــرهـــا الــبــالــغ عــلــيــنــا بــشــكــل عـــام ســـواء 
إعــادة ترتيب عقولنا ما  أو باإليجاب، فلها دور في  بالسلب 

يدفعنا إلى التفكير بقوة في تأثيرها علينا
 )GPS( وإذا فكرنا هل لنظام تحديد الموقع اإللكتروني

أي أضرار على ذاكرتنا؟
عبر  المالحة  نظام  أن  على  أدلــة  بالفعل  هناك  كانت 
الـ»جي بي اس« يمكن أن يتسبب في فقدان السائقين حسهم 
وإدراكهم السليم. اآلن، تمكن العلماء من الكشف بالضبط 
عما يحدث في الدماغ عندما يتحول األفراد من استخدام 

الخرائط التقليدية إلى الخرائط باألقمار االصطناعية.
على  تنقالتهم  فــي  الــبــشــر  ويعتمد  الــزمــن  قــديــم  مــنــذ 
الذاكرة المكانية، وحتى في ترحالهم كانوا يهتدون بالنجوم، 
إلى أن ظهرت الثورة التكنولوجية ونظام الجي بي اس الذي 
المكانية  الــذاكــرة  أضعف  ولكن  الكثير،  علينا  سهل  بـــدوره 

والتدهور المعرفي بحسب الدراسات.
الدماغ  تحفيز  على  تعتمد  كانت  القديمة  فالطريقة 
ــزاء مــعــيــنــة لــلــوصــول إلـــى وجــهــتــنــا، أمـــا اآلن  ــ وتــنــشــيــط أجـ
المختلفة  الـــطـــرق  بــمــحــاكــاة  الــمــرتــبــط  الـــدمـــاغ  فــنــشــاط 
الشخص  يتبع  عندما  تماًما  غائًبا  يبدو  للرحلة  الممكنة 

التوجيهات اإللكترونية.
وأذكركم، عندما تعرض نظام تحديد المواقع العالمي 
كادت  للتشويش،  الدولية  المطارات  أحد  في  إس«  بي  »جي 

تقع حوادث خطيرة لوال مهارة المراقبين الجويين. 
ــدرة عــلــى تــحــديــد الــطــريــق مـــن األعــــراض  ــقـ فـــقـــدان الـ
ب االستخدام المفرط  المبكرة لمرض الزهايمر، وعليه تجنُّ
لنظام تحديد المواقع أثناء التنقل واالعتماد على الذاكرة 
العقل  يحفز  أن  شأنه  مــن  وإدراكـــي  معرفي  عمل  المكانية 
حاضًرا  اإلنسان  ذهــن  يجعل  التحفيز  وهــذا  المخ،  وخاليا 
ــب إدراكـــي ويــؤثــر إيــجــاًبــا على  دائــًمــا ويجعله فــي حــالــة تــأهُّ

صحة العقل.
الــريــاضــيــة  الــمــســائــل  وحـــل  العقلية  األلـــعـــاب  مــمــارســة 
وقت  في  مهمات  عــدة  أداء  عن  والتوقف  الــذاكــرة،  لتنشيط 
إلى غيرها؛  االنتقال  ثم  واحــدة  في مهمة  والتركيز  واحــد، 
ب تشتت االنتباه وفقدان التركيز. هي أفضل الوسائل لتجنُّ

إن اعتمادنا كليا على التكنولوجيا لن ينفعنا، فحاول أن 
تعاود وتستخدم عقلك ويديك وإحساسك ويكون اعتمادك 

األول واألخير عليهم.

الجي بي إس يتحكم بعقولنا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن  أن  الــتــخــصــصــي  الــبــحــريــن  مستشفى  يــســر 
انضمام الدكتورة فاطمة حبيل استشاري طب العائلة، 
حــاصــلــة عــلــى شـــهـــادة الــمــجــلــس الـــعـــربـــي لــلــشــهــادات 
ــادة الكلية  ــهـ ــرة وشـ ــ الــصــحــيــة فـــي تــخــصــص طـــب األسـ
حصلت  كما  العائلة،  طــب  فــي  للجراحين  اإليرلندية 
لديها  الدكتورة  السمنة.  ألمــراض  سكوب  شهادة  على 
الفئات  وعـــالج مختلف  تشخيص  فــي  عــامــا   15 خــبــرة 
والوقائية  الدورية  الفحوصات  إلى  العمرية، باإلضافة 

والرعاية الشاملة لجميع أفراد األسرة. 
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الحاالت  المريء من  ارتجاع  يعد 
المريض  يبحث  وقـــد  جـــدا،  الــشــائــعــة 
بعد ان تزداد عليه االعراض عن طرق 
المختلفة وتتضمن األساليب  العالج 
العالجية العالج باألدوية، إال أن بعض 
للجوء  قــد تضطر  األخــــرى  الــحــاالت 
بالمنظار  المريء  ارتجاع  عملية  إلى 
الــتــالــي سنتعرف على  الــحــوار  وفــي   ،
حسين  الدكتور  مع  التفاصيل   كافة 
العامة  الجراحة  استشاري  البرناوي  
والمناظير بمستشفى رويال البحرين 

ما هي األعراض؟
حــرقــة الــمــعــدة أو الــحــمــوضــة من 
اكثر اعراض اعتالل الجهاز الهضمي 
شيوعا ويمكن عالجها بطرق بسيطة 
متعارف عليها بين الناس سواء كانت 
أدوية كمضادات الحموضة او اعشاب.

ــذه األعــــــــراض ورجـــوعـــهـــا  ــ ــرر هـ ــكـ تـ
يستوجب مراجعة اختصاصي الجهاز 
التي  األســبــاب  عــن  للكشف  الهضمي 
يمكن أن تحمل امراض متعددة ومن 
تـــم االهــمــال  ان  تــتــفــاقــم  أن  الــمــمــكــن 
كعارض  معها  التعايش  او  والتعامل 

طبيعي.
تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة خــاصــة من 
بالتوابل  الغنية  أو  الزيتية  األطعمة 
فــضــاًل عــن شـــرب الــكــثــيــر مــن عصائر 
والمشروبات  والــكــحــول،  الحمضيات، 
ــيــــن،  ــيــ ــافــ ــكــ الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى الــ
والمشروبات الغازية واألكل قبل النوم 

والضغط  والــحــمــل  مــبــاشــرةوالــبــدانــه 
الـــنـــفـــســـي وفـــتـــق الـــحـــجـــاب الــحــاجــز 

والتدخين.
ــد يــعــانــي  ــاالت قــ ــ ــــحـ ــي بـــعـــض الـ فــ
ــــض مــــــن حـــــرقـــــة الذعــــــــــة فــي  ــريـ ــ ــمـ ــ الـ
الــحــنــجــرة أو الــشــعــور بــحــامــض حــار 
البلع  الحنجرة مع صعوبة في  خلف 
الحلق  منتصف  في  بتورم  الشعور  أو 
، وقــــد يـــــؤدي إلــــى الـــســـعـــال الــمــزمــن 
الـــربـــو  ويتم  أو  الــحــنــجــرة  الــتــهــاب  أو 
عالج األعراض والتشخيص الخاطئ 
أن  اكتشاف  قبل  طويلة  لسنوات  ربما 

االرتجاع هو سبب المشكلة.
ما هي أسباب ارتجاع المريء؟

ارتجاع المرئ يحدث نتيجة خلل 
في العضلة العاصرة السفلية للمريء 
ــوع عـــصـــارة الــمــعــدة  و الــتــي تــمــنــع رجــ
تهيج  ينتج عنها  والــتــي  الــمــريء  إلــى 

والتهابات في جدار المرئ.
ــر مـــــــن مــــــضــــــادات  ــيــ ــثــ ــح كــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ .تـ
الحموضة في السيطرة على األعراض 
لألحماض  المستمر  التعرض  ولكن 
يــؤثــر سلبا على  الــمــعــديــة  والــعــصــارة 
ــتــــي تـــتـــحـــول مــع  ــا الــــمــــريء والــ خـــاليـ
اســتــمــرار االرتـــجـــاع الـــى نـــوع اخـــر من 
الخاليا للتأقلم مع العصارة المعدية 
والتي إن لم يتم مراقبتها قد تتحول 

إلى خاليا خبيثة مع مرور الزمن.
فــالــحــمــوضــة لــيــســت قـــــدرا حيث 
يــمــكــنــك الــتــخــلــص مــنــهــا عـــن طــريــق 

تدخل جراحي.
كيف يكون التشخيص ؟

الــحــاجــز قــد يكون  الــحــجــاب  فتق 
ــاالت   ــــن الــــحــ ــــي كـــثـــيـــر مـ مـــصـــحـــوبـــا فـ
صحيح   غير  والعكس  المرئ  بارتجاع 
حيث ان ارتجاع المرئ متعدد األسباب 
مراحل  أهــم  مــن  الــمــعــدي  المنظار  و 
الــتــشــخــيــص وبـــعـــدهـــا يـــجـــب إجـــــراء 
حركة  وتــخــطــيــط  الــحــمــوضــة  تحليل 
عــضــالت الـــمـــرئ حــتــى يــتــم الــوصــول 
ــى الــتــشــخــيــص الـــدقـــيـــق  حــيــث أن  إلــ

هذه األعراض قد تتشابه مع أعراض 
تشنج المريء.

ــريء هـــــو اضــــطــــراب  ــ ــمــ ــ ــنـــج الــ تـــشـ
صات  للتقلُّ الــنــظــمــيــة  الــمــوجــات  فـــي 
العضلية )التمعج( في المريء والتي 
تــحــرك الــطــعــام مــن خــالل الــمــريء - 
دافعة  غير  بتقلصات   - دوري  بشكل 
ك  أو تقلصات عضلية مفرطة ال تحرِّ

الطعام من خالل المريء.
ــد يــســبــب تــشــنــج الــــمــــريء ألــًمــا  قـ
دون صــعــوبــة في  مـــن  أيـــضـــا  شـــديـــدا 

البلع.وقد يصاِحب هذا األلم، والذي 
ــم ضــاغــط  ــا يـــوصـــف بـــأنـــه ألــ غــالــبــا مـ
من  يجعل  مما  الــقــص،  عظمة  تحت 
عن  يميزه  أن  الطبيب  على  الصعب 
الذبحة الصدرية.وفي تلك الحالة ال 
بل  الــجــراحــة  مــن  الــمــريــض  يستفيد 
على العكس قد تزداد األعراض فعليه 
مــراجــعــة جـــراح متخصص في  وجـــب 
هذه األمراض للتأكد من التشخيص.

ماذا عن العالج ؟
جــراحــة الــمــنــاظــيــر أحــدثــت نقلة 
المختلفة  األمــراض  في عالج  نوعية 
التكنولوجيا استعمال  اعتمدت  حيث 
كــامــيــرات عــالــيــة الـــجـــودة ومـــن خــالل 
من  الــجــراح  تمكن  سنتيمترا  جـــروح 
انجاز المهمات المطلوبة دون الحاجة 
يترتب عليه من  وما  البطن  إلى فتح 

االلم وتاخر فترة التشافي.
في عملية نيسين يوضع المريض 
الــجــراح  ويــقــوم  الــعــام  التخدير  تحت 
بتضييق فتحة الحجاب الحاجز وطي 
المرئ  نهاية  الــمــعــدة حــول  مــن  جــزء 
ــوابـــة جـــديـــدة تــمــنــع ارتـــجـــاع  لــصــنــع بـ

الحمض من المعدة إلى المرئ.
أكثر من 90% من المرضى يغادرون 
للعملية.  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  المشفى 
غذائية  حمية  الــى  المريض  يخضع 
ــوام األطــعــمــه  ــ تــعــتــمــد الــــتــــدرج فــــي قــ
الــمــتــنــاولــه الـــى الـــوصـــول الـــى تــنــاول 

االكل الطبيعي خالل أسبوعين. 

بــعــد إصــــدار قــــرار بــتــرخــيــص وإعــــالن جمعية 
أصدقاء كرونز والقولون التقرحي أصبح للجمعية 
وتحقق  البحريني  المجتمع  في  وقــوي  فعال  دور 
قبل  مــن  العمل  فــي  واســتــمــراريــة  بعد صبر  ذلــك 

مجلس إدارة الجمعية.
ــع األســــــتــــــاذة زيـــنـــب  ــ ــي مـ ــالــ ــتــ ــوار الــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فـ
فاطمة  والــدكــتــورة  الجمعية  رئــيــس  عبدالمجيد 
سنتعرف  للجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس  الــعــلــوي 
ــا  أكــثــر عــلــى تــأســيــس الــجــمــعــيــة وأهـــدافـــهـــا ودورهــ

المجتمعي.
وبدأنا حوارنا مع األستاذة زينب عبدالمجيد 

*هل لنا أن نعرف نبذة عن الجمعية؟
والــقــولــون  كــرونــز  أصــدقــاء  تأسست جمعية   -
صادر  بقرار  رسمية  جمعية  بالبحرين  التقرحي 
من وزير التنمية االجتماعية )قرار رقم 47 لسنة( 
بعد عمل وجهود من قبل مجموعة من المرضى 
والمصابين وأولياء أمورهم استمرت أكثر من أربع 
سنوات وبدعم ال محدود من قبل الدكتورة فاطمة 
والــجــهــاز  الباطنية  ــراض  األمــ اســتــشــاري  الــعــلــوي 
الــرئــيــس الفخري  الــهــضــمــي والــكــبــد والــمــنــاظــيــر 
لجمعية أصدقاء كرونز والقولون التقرحي، وذلك 
)كرونز  االلتهابي  األمعاء  داء  بأن  التام  إليمانهم 
في هذا  نــادرا  يعد مرضا  التقرحي( ال  والقولون 
العصر وإنما مرض منتشر بين األفراد وال يعرف 
كيان  وجـــود  يتطلب  الـــذي  األمـــر  اآلن،  إلــى  سببه 
المرض  بهذا  يتعلق  ما  بكل  تهتم  رسمية  وجهة 
والسعي  والمصابين  المرضى  حاجات  والتماس 

إليجاد آلية لتوفيرها. 
وقد اتخذ األعضاء المؤسسون للجمعية على 
عاتقهم قبل مرحلة التأسيس العمل على الوصول 
في  والمصابين  الــمــرضــى  مــن  شريحة  أكــبــر  إلــى 
بكل  وتوعيتهم  المنطقة  وعلى مستوى  البحرين 
عبر  معه  التعايش  وطريقة  بالمرض  يتعلق  مــا 

وسائل التواصل االجتماعي.
*ما أهداف الجمعية؟ 

- تتعدد أهداف الجمعية فمنها مثال:
فــيــمــا يتعلق  الـــوعـــي  نــشــر  فـــي  الــمــســاهــمــة   -

بمرض كرونز والقولون التقرحي.
- تقديم الخدمات المساندة للمرضى في كل 

المجاالت االجتماعية والعالجية واإلنسانية.
- العمل على متابعة الشؤون الطبية للمرضى 
والوقوف إلى جانبهم وتقديم المساعدات الممكنة 

والدعم النفسي للتخفيف من وطأة المرض.
بمجاالت  العلمية  األفــكــار  تــبــادل  تشجيع   -
والهيئات  الــجــهــات  مختلف  بين  الجمعية  عمل 

المحلية والعالمية ذات الصلة.
في  أهدافها  تحقيق  في  الجمعية  تسعى  كما 
البحرين  مملكة  فــي  الــمــعــمــول  الــقــوانــيــن  حـــدود 
بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك عبر إقامة 
األمعاء  بــداء  التوعوية  والــنــدوات  الفعاليات 
االلتهابي، وإقامة الزيارات الميدانية للمستشفيات 

والمراكز الطبية والمدارس والجامعات.
إقامة  الــوعــي مــن خــالل  وكــذلــك تكثيف نشر 
الــحــلــقــات الــتــدريــبــيــة لــلــتــعــرف عــلــى داء األمــعــاء 

االلتهابي وطرق عالجه والتعايش معه.
يبرز دور الجمعية بعد تسجيلها بشكل رسمي 
الــتــنــمــيــة  وزارة  قــبــل  بــكــونــهــا جــهــة مــعــتــمــدة مـــن 

المعنيين  مـــع  الـــتـــواصـــل  إمــكــانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
ــبـــحـــث فــــي األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة  والـــمـــســـؤولـــيـــن والـ
بشؤون المرضى والمصابين والسعي في معالجة 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــمــرضــى أثــنــاء مرحلة 

التشخيص وبعد البدء في الخطة العالجية.
بــداء  يــتــأكــد تشخيصه  أن مــن  بــالــذكــر  يــجــدر 
األمعاء االلتهابي يتعين عليه البدء بالعالج فوًرا 
للقدرة على السيطرة على المرض في أقصر وقت 
تحدث  قد  خطيرة  مضاعفات  ألي  تفادًيا  ممكن 

في المستقبل. 
كما يبرز أهمية التوعية بداء األمعاء االلتهابي 
ــاد الــمــتــســارع فــي الــحــاالت  ــ فــي هـــذا الــوقــت االزديـ
التي يتم تشخيصها أسبوعيًا في عيادات الجهاز 
الهضمي األمر الذي يتطلب تسليط الضوء بشكل 
ــداد المرضى  أكــبــر عــلــى هـــذا الــمــرض وحــصــر أعــ
العالجات  لتوفير  آلية  إيــجــاد  فــي  سيساعد  مما 
الخاصة  والمتابعات  المراجعات  وتيسير  الالزمة 

بالمرضى وعمل التحاليل الدورية الالزمة.
الــرئــيــس الفخري  الــعــلــوي -  دكـــتـــوره فــاطــمــة 

للجمعية
زينب عبدالمجيد أحمد | رئيس الجمعية 

محمد أحمد المعال | نائب رئيس الجمعية 
هناء محمد | أمين السر

جاد مكي سرحان | األمين المالي
أحمد عبدالعلي العالي | العالقات العامة 

ميرنا سهيل الماظ | اإلعالن والتسويق
العلوي  الدكتورة فاطمة  ومن جانبها أضافت 
ــاز الــهــضــمــي والــكــبــد  ــهـ اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الـــجـ
الجهاز  أمـــراض  أن  للجمعية  الفخري  والرئيس 
ــراض الــتــي لوحظ  ــ الــهــضــمــي الــمــنــاعــيــة مــن األمـ
ازدياد نسبة اإلصابة بها في السنوات األخيرة على 
الفئة  هــذه  فــي  مرضين  وأهـــم  العالمي  الصعيد 
هما داء الكرونز والتهاب القولون التقرحي يمكن 

أربع  بين  إصابة  عمرية  فئة  أي  في  بهم  اإلصابة 
وأكثر من  أقل  أو  إصابات تحدث في سن 16 سنة 
5 مالين شخص في العالم مصاب بالتهاب مزمن 
في األمعاء مرض الكرونز يمكن أن يسبب التهاب 
ومرض  الهضمي  الجهاز  أجــزاء  من  جــزء  أي  في 
القولون التقرحي يؤدي إلى التهابات في القولون 
والتهابات  أعــراض  وجــود  يتزامن  أن  يمكن  فقط 
فـــي أعـــضـــاء أخـــــرى فـــي بــعــض الــمــصــابــيــن مثل 
يؤثر  كما  والمفاصل،  والجلد  العين  في  مشاكل 
يعاني من  المصاب  إن  الحياة، حيث  المرض في 
أعراض كثيرة مثل اإلرهاق والتعب، فقدان الشهية 
أو  المزمن  اإلسهال  والمعادن،  الــدم  فقر  والـــوزن، 
اإلمساك، األلم مستمر في منطقة البطن، واأللم 

والتهابات المفاصل في بعض المرضى.
أهمية الفحص الدوري 

للحفاظ  جـــدا  ضــــروري  الــمــبــكــر  التشخيص 
على حياة المصاب وتوفير مستوى حياة طبيعي، 
ــراء الفحص  ــ والــتــشــخــيــص يــكــون عـــن طــريــق إجـ
والمناظير  الـــدم واألشــعــة،  فــحــوصــات  الــســريــري، 
الــســابــق من  الباطنية وكــانــت هــذه األمــــراض فــي 
أســـوأ األمــــراض الــتــي تـــودي إلـــى اإلعــاقــة بــصــورة 

عامة والوفاة في سن مبكر.
هذه  أصبحت  الــعــالج  وطــرق  العلم  تطور  مــع 
األمراض التي يمكن عالجها وتوفير أفضل خطة 
ممارسة  مــن  ليتمكن  للمريض  وعــالجــيــة  طبية 

حياة صحية وسوية. 
أحدث طرق العالج 

أحدث  أن  فأوضحت  العالج  إلــى  بالنسبة  أمــا 
العالجات تشمل مثبطات المناعة بشتى أنواعها، 
ويتم  الــحــاالت،  بعض  فــي  الجراحية  والعمليات 
إشــراف فريق طبي متكامل  المريض تحت  عالج 
المفاصل،  مكون من الجهاز الهضمي، الجراحة، 

األشعة، الجلدية، العين، التغذية.

مستشفى البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة فاطمة حبيل 

Happiness is

حوار خاص لجمعية أصدقاء كرونز والقولون التقرحي 

الدكتورة فاطمة العلوي: ازدياد نسبة اإلصابة بأمراض الجهاز الهضمي المناعية 

أ . زينب عبدالمجيد: ارتفاع أعداد المصابين يتطلب تسليط الضوء على المرض بشكل أوسع 

عملية نيسين إلصالح ارتجاع المرئ بالمنظار الجراحي

 الدكتور حسين البرناوي:
 الحموضة ليست قدرا ويمكن التخلص منها جراحيا

https://drive.google.com/file/d/192sh_7w3TbjIuhhvPfxjfN0omW6T4h1b/view
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/
https://www.alayam.com/alayam/local/1000221/News.html
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العدد:  16405

لــلــتــكــنــولــوجــيــا أثـــرهـــا الــبــالــغ عــلــيــنــا بــشــكــل عـــام ســـواء 
إعــادة ترتيب عقولنا ما  أو باإليجاب، فلها دور في  بالسلب 

يدفعنا إلى التفكير بقوة في تأثيرها علينا
 )GPS( وإذا فكرنا هل لنظام تحديد الموقع اإللكتروني

أي أضرار على ذاكرتنا؟
عبر  المالحة  نظام  أن  على  أدلــة  بالفعل  هناك  كانت 
الـ»جي بي اس« يمكن أن يتسبب في فقدان السائقين حسهم 
وإدراكهم السليم. اآلن، تمكن العلماء من الكشف بالضبط 
عما يحدث في الدماغ عندما يتحول األفراد من استخدام 

الخرائط التقليدية إلى الخرائط باألقمار االصطناعية.
على  تنقالتهم  فــي  الــبــشــر  ويعتمد  الــزمــن  قــديــم  مــنــذ 
الذاكرة المكانية، وحتى في ترحالهم كانوا يهتدون بالنجوم، 
إلى أن ظهرت الثورة التكنولوجية ونظام الجي بي اس الذي 
المكانية  الــذاكــرة  أضعف  ولكن  الكثير،  علينا  سهل  بـــدوره 

والتدهور المعرفي بحسب الدراسات.
الدماغ  تحفيز  على  تعتمد  كانت  القديمة  فالطريقة 
ــزاء مــعــيــنــة لــلــوصــول إلـــى وجــهــتــنــا، أمـــا اآلن  ــ وتــنــشــيــط أجـ
المختلفة  الـــطـــرق  بــمــحــاكــاة  الــمــرتــبــط  الـــدمـــاغ  فــنــشــاط 
الشخص  يتبع  عندما  تماًما  غائًبا  يبدو  للرحلة  الممكنة 

التوجيهات اإللكترونية.
وأذكركم، عندما تعرض نظام تحديد المواقع العالمي 
كادت  للتشويش،  الدولية  المطارات  أحد  في  إس«  بي  »جي 

تقع حوادث خطيرة لوال مهارة المراقبين الجويين. 
ــدرة عــلــى تــحــديــد الــطــريــق مـــن األعــــراض  ــقـ فـــقـــدان الـ
ب االستخدام المفرط  المبكرة لمرض الزهايمر، وعليه تجنُّ
لنظام تحديد المواقع أثناء التنقل واالعتماد على الذاكرة 
العقل  يحفز  أن  شأنه  مــن  وإدراكـــي  معرفي  عمل  المكانية 
حاضًرا  اإلنسان  ذهــن  يجعل  التحفيز  وهــذا  المخ،  وخاليا 
ــب إدراكـــي ويــؤثــر إيــجــاًبــا على  دائــًمــا ويجعله فــي حــالــة تــأهُّ

صحة العقل.
الــريــاضــيــة  الــمــســائــل  وحـــل  العقلية  األلـــعـــاب  مــمــارســة 
وقت  في  مهمات  عــدة  أداء  عن  والتوقف  الــذاكــرة،  لتنشيط 
إلى غيرها؛  االنتقال  ثم  واحــدة  في مهمة  والتركيز  واحــد، 
ب تشتت االنتباه وفقدان التركيز. هي أفضل الوسائل لتجنُّ

إن اعتمادنا كليا على التكنولوجيا لن ينفعنا، فحاول أن 
تعاود وتستخدم عقلك ويديك وإحساسك ويكون اعتمادك 

األول واألخير عليهم.

الجي بي إس يتحكم بعقولنا 

العدد )16405( - السنة الثامنة واألربعون - الثالثاء ُغرة شعبان 1444هـ - 21 فبراير 2023م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن  أن  الــتــخــصــصــي  الــبــحــريــن  مستشفى  يــســر 
انضمام الدكتورة فاطمة حبيل استشاري طب العائلة، 
حــاصــلــة عــلــى شـــهـــادة الــمــجــلــس الـــعـــربـــي لــلــشــهــادات 
ــادة الكلية  ــهـ ــرة وشـ ــ الــصــحــيــة فـــي تــخــصــص طـــب األسـ
حصلت  كما  العائلة،  طــب  فــي  للجراحين  اإليرلندية 
لديها  الدكتورة  السمنة.  ألمــراض  سكوب  شهادة  على 
الفئات  وعـــالج مختلف  تشخيص  فــي  عــامــا   15 خــبــرة 
والوقائية  الدورية  الفحوصات  إلى  العمرية، باإلضافة 

والرعاية الشاملة لجميع أفراد األسرة. 
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الحاالت  المريء من  ارتجاع  يعد 
المريض  يبحث  وقـــد  جـــدا،  الــشــائــعــة 
بعد ان تزداد عليه االعراض عن طرق 
المختلفة وتتضمن األساليب  العالج 
العالجية العالج باألدوية، إال أن بعض 
للجوء  قــد تضطر  األخــــرى  الــحــاالت 
بالمنظار  المريء  ارتجاع  عملية  إلى 
الــتــالــي سنتعرف على  الــحــوار  وفــي   ،
حسين  الدكتور  مع  التفاصيل   كافة 
العامة  الجراحة  استشاري  البرناوي  
والمناظير بمستشفى رويال البحرين 

ما هي األعراض؟
حــرقــة الــمــعــدة أو الــحــمــوضــة من 
اكثر اعراض اعتالل الجهاز الهضمي 
شيوعا ويمكن عالجها بطرق بسيطة 
متعارف عليها بين الناس سواء كانت 
أدوية كمضادات الحموضة او اعشاب.

ــذه األعــــــــراض ورجـــوعـــهـــا  ــ ــرر هـ ــكـ تـ
يستوجب مراجعة اختصاصي الجهاز 
التي  األســبــاب  عــن  للكشف  الهضمي 
يمكن أن تحمل امراض متعددة ومن 
تـــم االهــمــال  ان  تــتــفــاقــم  أن  الــمــمــكــن 
كعارض  معها  التعايش  او  والتعامل 

طبيعي.
تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة خــاصــة من 
بالتوابل  الغنية  أو  الزيتية  األطعمة 
فــضــاًل عــن شـــرب الــكــثــيــر مــن عصائر 
والمشروبات  والــكــحــول،  الحمضيات، 
ــيــــن،  ــيــ ــافــ ــكــ الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى الــ
والمشروبات الغازية واألكل قبل النوم 

والضغط  والــحــمــل  مــبــاشــرةوالــبــدانــه 
الـــنـــفـــســـي وفـــتـــق الـــحـــجـــاب الــحــاجــز 

والتدخين.
ــد يــعــانــي  ــاالت قــ ــ ــــحـ ــي بـــعـــض الـ فــ
ــــض مــــــن حـــــرقـــــة الذعــــــــــة فــي  ــريـ ــ ــمـ ــ الـ
الــحــنــجــرة أو الــشــعــور بــحــامــض حــار 
البلع  الحنجرة مع صعوبة في  خلف 
الحلق  منتصف  في  بتورم  الشعور  أو 
، وقــــد يـــــؤدي إلــــى الـــســـعـــال الــمــزمــن 
الـــربـــو  ويتم  أو  الــحــنــجــرة  الــتــهــاب  أو 
عالج األعراض والتشخيص الخاطئ 
أن  اكتشاف  قبل  طويلة  لسنوات  ربما 

االرتجاع هو سبب المشكلة.
ما هي أسباب ارتجاع المريء؟

ارتجاع المرئ يحدث نتيجة خلل 
في العضلة العاصرة السفلية للمريء 
ــوع عـــصـــارة الــمــعــدة  و الــتــي تــمــنــع رجــ
تهيج  ينتج عنها  والــتــي  الــمــريء  إلــى 

والتهابات في جدار المرئ.
ــر مـــــــن مــــــضــــــادات  ــيــ ــثــ ــح كــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ .تـ
الحموضة في السيطرة على األعراض 
لألحماض  المستمر  التعرض  ولكن 
يــؤثــر سلبا على  الــمــعــديــة  والــعــصــارة 
ــتــــي تـــتـــحـــول مــع  ــا الــــمــــريء والــ خـــاليـ
اســتــمــرار االرتـــجـــاع الـــى نـــوع اخـــر من 
الخاليا للتأقلم مع العصارة المعدية 
والتي إن لم يتم مراقبتها قد تتحول 

إلى خاليا خبيثة مع مرور الزمن.
فــالــحــمــوضــة لــيــســت قـــــدرا حيث 
يــمــكــنــك الــتــخــلــص مــنــهــا عـــن طــريــق 

تدخل جراحي.
كيف يكون التشخيص ؟

الــحــاجــز قــد يكون  الــحــجــاب  فتق 
ــاالت   ــــن الــــحــ ــــي كـــثـــيـــر مـ مـــصـــحـــوبـــا فـ
صحيح   غير  والعكس  المرئ  بارتجاع 
حيث ان ارتجاع المرئ متعدد األسباب 
مراحل  أهــم  مــن  الــمــعــدي  المنظار  و 
الــتــشــخــيــص وبـــعـــدهـــا يـــجـــب إجـــــراء 
حركة  وتــخــطــيــط  الــحــمــوضــة  تحليل 
عــضــالت الـــمـــرئ حــتــى يــتــم الــوصــول 
ــى الــتــشــخــيــص الـــدقـــيـــق  حــيــث أن  إلــ

هذه األعراض قد تتشابه مع أعراض 
تشنج المريء.

ــريء هـــــو اضــــطــــراب  ــ ــمــ ــ ــنـــج الــ تـــشـ
صات  للتقلُّ الــنــظــمــيــة  الــمــوجــات  فـــي 
العضلية )التمعج( في المريء والتي 
تــحــرك الــطــعــام مــن خــالل الــمــريء - 
دافعة  غير  بتقلصات   - دوري  بشكل 
ك  أو تقلصات عضلية مفرطة ال تحرِّ

الطعام من خالل المريء.
ــد يــســبــب تــشــنــج الــــمــــريء ألــًمــا  قـ
دون صــعــوبــة في  مـــن  أيـــضـــا  شـــديـــدا 

البلع.وقد يصاِحب هذا األلم، والذي 
ــم ضــاغــط  ــا يـــوصـــف بـــأنـــه ألــ غــالــبــا مـ
من  يجعل  مما  الــقــص،  عظمة  تحت 
عن  يميزه  أن  الطبيب  على  الصعب 
الذبحة الصدرية.وفي تلك الحالة ال 
بل  الــجــراحــة  مــن  الــمــريــض  يستفيد 
على العكس قد تزداد األعراض فعليه 
مــراجــعــة جـــراح متخصص في  وجـــب 
هذه األمراض للتأكد من التشخيص.

ماذا عن العالج ؟
جــراحــة الــمــنــاظــيــر أحــدثــت نقلة 
المختلفة  األمــراض  في عالج  نوعية 
التكنولوجيا استعمال  اعتمدت  حيث 
كــامــيــرات عــالــيــة الـــجـــودة ومـــن خــالل 
من  الــجــراح  تمكن  سنتيمترا  جـــروح 
انجاز المهمات المطلوبة دون الحاجة 
يترتب عليه من  وما  البطن  إلى فتح 

االلم وتاخر فترة التشافي.
في عملية نيسين يوضع المريض 
الــجــراح  ويــقــوم  الــعــام  التخدير  تحت 
بتضييق فتحة الحجاب الحاجز وطي 
المرئ  نهاية  الــمــعــدة حــول  مــن  جــزء 
ــوابـــة جـــديـــدة تــمــنــع ارتـــجـــاع  لــصــنــع بـ

الحمض من المعدة إلى المرئ.
أكثر من 90% من المرضى يغادرون 
للعملية.  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  المشفى 
غذائية  حمية  الــى  المريض  يخضع 
ــوام األطــعــمــه  ــ تــعــتــمــد الــــتــــدرج فــــي قــ
الــمــتــنــاولــه الـــى الـــوصـــول الـــى تــنــاول 

االكل الطبيعي خالل أسبوعين. 

بــعــد إصــــدار قــــرار بــتــرخــيــص وإعــــالن جمعية 
أصدقاء كرونز والقولون التقرحي أصبح للجمعية 
وتحقق  البحريني  المجتمع  في  وقــوي  فعال  دور 
قبل  مــن  العمل  فــي  واســتــمــراريــة  بعد صبر  ذلــك 

مجلس إدارة الجمعية.
ــع األســــــتــــــاذة زيـــنـــب  ــ ــي مـ ــالــ ــتــ ــوار الــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فـ
فاطمة  والــدكــتــورة  الجمعية  رئــيــس  عبدالمجيد 
سنتعرف  للجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس  الــعــلــوي 
ــا  أكــثــر عــلــى تــأســيــس الــجــمــعــيــة وأهـــدافـــهـــا ودورهــ

المجتمعي.
وبدأنا حوارنا مع األستاذة زينب عبدالمجيد 

*هل لنا أن نعرف نبذة عن الجمعية؟
والــقــولــون  كــرونــز  أصــدقــاء  تأسست جمعية   -
صادر  بقرار  رسمية  جمعية  بالبحرين  التقرحي 
من وزير التنمية االجتماعية )قرار رقم 47 لسنة( 
بعد عمل وجهود من قبل مجموعة من المرضى 
والمصابين وأولياء أمورهم استمرت أكثر من أربع 
سنوات وبدعم ال محدود من قبل الدكتورة فاطمة 
والــجــهــاز  الباطنية  ــراض  األمــ اســتــشــاري  الــعــلــوي 
الــرئــيــس الفخري  الــهــضــمــي والــكــبــد والــمــنــاظــيــر 
لجمعية أصدقاء كرونز والقولون التقرحي، وذلك 
)كرونز  االلتهابي  األمعاء  داء  بأن  التام  إليمانهم 
في هذا  نــادرا  يعد مرضا  التقرحي( ال  والقولون 
العصر وإنما مرض منتشر بين األفراد وال يعرف 
كيان  وجـــود  يتطلب  الـــذي  األمـــر  اآلن،  إلــى  سببه 
المرض  بهذا  يتعلق  ما  بكل  تهتم  رسمية  وجهة 
والسعي  والمصابين  المرضى  حاجات  والتماس 

إليجاد آلية لتوفيرها. 
وقد اتخذ األعضاء المؤسسون للجمعية على 
عاتقهم قبل مرحلة التأسيس العمل على الوصول 
في  والمصابين  الــمــرضــى  مــن  شريحة  أكــبــر  إلــى 
بكل  وتوعيتهم  المنطقة  وعلى مستوى  البحرين 
عبر  معه  التعايش  وطريقة  بالمرض  يتعلق  مــا 

وسائل التواصل االجتماعي.
*ما أهداف الجمعية؟ 

- تتعدد أهداف الجمعية فمنها مثال:
فــيــمــا يتعلق  الـــوعـــي  نــشــر  فـــي  الــمــســاهــمــة   -

بمرض كرونز والقولون التقرحي.
- تقديم الخدمات المساندة للمرضى في كل 

المجاالت االجتماعية والعالجية واإلنسانية.
- العمل على متابعة الشؤون الطبية للمرضى 
والوقوف إلى جانبهم وتقديم المساعدات الممكنة 

والدعم النفسي للتخفيف من وطأة المرض.
بمجاالت  العلمية  األفــكــار  تــبــادل  تشجيع   -
والهيئات  الــجــهــات  مختلف  بين  الجمعية  عمل 

المحلية والعالمية ذات الصلة.
في  أهدافها  تحقيق  في  الجمعية  تسعى  كما 
البحرين  مملكة  فــي  الــمــعــمــول  الــقــوانــيــن  حـــدود 
بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك عبر إقامة 
األمعاء  بــداء  التوعوية  والــنــدوات  الفعاليات 
االلتهابي، وإقامة الزيارات الميدانية للمستشفيات 

والمراكز الطبية والمدارس والجامعات.
إقامة  الــوعــي مــن خــالل  وكــذلــك تكثيف نشر 
الــحــلــقــات الــتــدريــبــيــة لــلــتــعــرف عــلــى داء األمــعــاء 

االلتهابي وطرق عالجه والتعايش معه.
يبرز دور الجمعية بعد تسجيلها بشكل رسمي 
الــتــنــمــيــة  وزارة  قــبــل  بــكــونــهــا جــهــة مــعــتــمــدة مـــن 

المعنيين  مـــع  الـــتـــواصـــل  إمــكــانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
ــبـــحـــث فــــي األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة  والـــمـــســـؤولـــيـــن والـ
بشؤون المرضى والمصابين والسعي في معالجة 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــمــرضــى أثــنــاء مرحلة 

التشخيص وبعد البدء في الخطة العالجية.
بــداء  يــتــأكــد تشخيصه  أن مــن  بــالــذكــر  يــجــدر 
األمعاء االلتهابي يتعين عليه البدء بالعالج فوًرا 
للقدرة على السيطرة على المرض في أقصر وقت 
تحدث  قد  خطيرة  مضاعفات  ألي  تفادًيا  ممكن 

في المستقبل. 
كما يبرز أهمية التوعية بداء األمعاء االلتهابي 
ــاد الــمــتــســارع فــي الــحــاالت  ــ فــي هـــذا الــوقــت االزديـ
التي يتم تشخيصها أسبوعيًا في عيادات الجهاز 
الهضمي األمر الذي يتطلب تسليط الضوء بشكل 
ــداد المرضى  أكــبــر عــلــى هـــذا الــمــرض وحــصــر أعــ
العالجات  لتوفير  آلية  إيــجــاد  فــي  سيساعد  مما 
الخاصة  والمتابعات  المراجعات  وتيسير  الالزمة 

بالمرضى وعمل التحاليل الدورية الالزمة.
الــرئــيــس الفخري  الــعــلــوي -  دكـــتـــوره فــاطــمــة 

للجمعية
زينب عبدالمجيد أحمد | رئيس الجمعية 

محمد أحمد المعال | نائب رئيس الجمعية 
هناء محمد | أمين السر

جاد مكي سرحان | األمين المالي
أحمد عبدالعلي العالي | العالقات العامة 

ميرنا سهيل الماظ | اإلعالن والتسويق
العلوي  الدكتورة فاطمة  ومن جانبها أضافت 
ــاز الــهــضــمــي والــكــبــد  ــهـ اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الـــجـ
الجهاز  أمـــراض  أن  للجمعية  الفخري  والرئيس 
ــراض الــتــي لوحظ  ــ الــهــضــمــي الــمــنــاعــيــة مــن األمـ
ازدياد نسبة اإلصابة بها في السنوات األخيرة على 
الفئة  هــذه  فــي  مرضين  وأهـــم  العالمي  الصعيد 
هما داء الكرونز والتهاب القولون التقرحي يمكن 

أربع  بين  إصابة  عمرية  فئة  أي  في  بهم  اإلصابة 
وأكثر من  أقل  أو  إصابات تحدث في سن 16 سنة 
5 مالين شخص في العالم مصاب بالتهاب مزمن 
في األمعاء مرض الكرونز يمكن أن يسبب التهاب 
ومرض  الهضمي  الجهاز  أجــزاء  من  جــزء  أي  في 
القولون التقرحي يؤدي إلى التهابات في القولون 
والتهابات  أعــراض  وجــود  يتزامن  أن  يمكن  فقط 
فـــي أعـــضـــاء أخـــــرى فـــي بــعــض الــمــصــابــيــن مثل 
يؤثر  كما  والمفاصل،  والجلد  العين  في  مشاكل 
يعاني من  المصاب  إن  الحياة، حيث  المرض في 
أعراض كثيرة مثل اإلرهاق والتعب، فقدان الشهية 
أو  المزمن  اإلسهال  والمعادن،  الــدم  فقر  والـــوزن، 
اإلمساك، األلم مستمر في منطقة البطن، واأللم 

والتهابات المفاصل في بعض المرضى.
أهمية الفحص الدوري 

للحفاظ  جـــدا  ضــــروري  الــمــبــكــر  التشخيص 
على حياة المصاب وتوفير مستوى حياة طبيعي، 
ــراء الفحص  ــ والــتــشــخــيــص يــكــون عـــن طــريــق إجـ
والمناظير  الـــدم واألشــعــة،  فــحــوصــات  الــســريــري، 
الــســابــق من  الباطنية وكــانــت هــذه األمــــراض فــي 
أســـوأ األمــــراض الــتــي تـــودي إلـــى اإلعــاقــة بــصــورة 

عامة والوفاة في سن مبكر.
هذه  أصبحت  الــعــالج  وطــرق  العلم  تطور  مــع 
األمراض التي يمكن عالجها وتوفير أفضل خطة 
ممارسة  مــن  ليتمكن  للمريض  وعــالجــيــة  طبية 

حياة صحية وسوية. 
أحدث طرق العالج 

أحدث  أن  فأوضحت  العالج  إلــى  بالنسبة  أمــا 
العالجات تشمل مثبطات المناعة بشتى أنواعها، 
ويتم  الــحــاالت،  بعض  فــي  الجراحية  والعمليات 
إشــراف فريق طبي متكامل  المريض تحت  عالج 
المفاصل،  مكون من الجهاز الهضمي، الجراحة، 

األشعة، الجلدية، العين، التغذية.

مستشفى البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة فاطمة حبيل 

Happiness is

حوار خاص لجمعية أصدقاء كرونز والقولون التقرحي 

الدكتورة فاطمة العلوي: ازدياد نسبة اإلصابة بأمراض الجهاز الهضمي المناعية 

أ . زينب عبدالمجيد: ارتفاع أعداد المصابين يتطلب تسليط الضوء على المرض بشكل أوسع 

عملية نيسين إلصالح ارتجاع المرئ بالمنظار الجراحي

 الدكتور حسين البرناوي:
 الحموضة ليست قدرا ويمكن التخلص منها جراحيا

لــلــتــكــنــولــوجــيــا أثـــرهـــا الــبــالــغ عــلــيــنــا بــشــكــل عـــام ســـواء 
إعــادة ترتيب عقولنا ما  أو باإليجاب، فلها دور في  بالسلب 

يدفعنا إلى التفكير بقوة في تأثيرها علينا
 )GPS( وإذا فكرنا هل لنظام تحديد الموقع اإللكتروني

أي أضرار على ذاكرتنا؟
عبر  المالحة  نظام  أن  على  أدلــة  بالفعل  هناك  كانت 
الـ»جي بي اس« يمكن أن يتسبب في فقدان السائقين حسهم 
وإدراكهم السليم. اآلن، تمكن العلماء من الكشف بالضبط 
عما يحدث في الدماغ عندما يتحول األفراد من استخدام 

الخرائط التقليدية إلى الخرائط باألقمار االصطناعية.
على  تنقالتهم  فــي  الــبــشــر  ويعتمد  الــزمــن  قــديــم  مــنــذ 
الذاكرة المكانية، وحتى في ترحالهم كانوا يهتدون بالنجوم، 
إلى أن ظهرت الثورة التكنولوجية ونظام الجي بي اس الذي 
المكانية  الــذاكــرة  أضعف  ولكن  الكثير،  علينا  سهل  بـــدوره 

والتدهور المعرفي بحسب الدراسات.
الدماغ  تحفيز  على  تعتمد  كانت  القديمة  فالطريقة 
ــزاء مــعــيــنــة لــلــوصــول إلـــى وجــهــتــنــا، أمـــا اآلن  ــ وتــنــشــيــط أجـ
المختلفة  الـــطـــرق  بــمــحــاكــاة  الــمــرتــبــط  الـــدمـــاغ  فــنــشــاط 
الشخص  يتبع  عندما  تماًما  غائًبا  يبدو  للرحلة  الممكنة 

التوجيهات اإللكترونية.
وأذكركم، عندما تعرض نظام تحديد المواقع العالمي 
كادت  للتشويش،  الدولية  المطارات  أحد  في  إس«  بي  »جي 

تقع حوادث خطيرة لوال مهارة المراقبين الجويين. 
ــدرة عــلــى تــحــديــد الــطــريــق مـــن األعــــراض  ــقـ فـــقـــدان الـ
ب االستخدام المفرط  المبكرة لمرض الزهايمر، وعليه تجنُّ
لنظام تحديد المواقع أثناء التنقل واالعتماد على الذاكرة 
العقل  يحفز  أن  شأنه  مــن  وإدراكـــي  معرفي  عمل  المكانية 
حاضًرا  اإلنسان  ذهــن  يجعل  التحفيز  وهــذا  المخ،  وخاليا 
ــب إدراكـــي ويــؤثــر إيــجــاًبــا على  دائــًمــا ويجعله فــي حــالــة تــأهُّ

صحة العقل.
الــريــاضــيــة  الــمــســائــل  وحـــل  العقلية  األلـــعـــاب  مــمــارســة 
وقت  في  مهمات  عــدة  أداء  عن  والتوقف  الــذاكــرة،  لتنشيط 
إلى غيرها؛  االنتقال  ثم  واحــدة  في مهمة  والتركيز  واحــد، 
ب تشتت االنتباه وفقدان التركيز. هي أفضل الوسائل لتجنُّ

إن اعتمادنا كليا على التكنولوجيا لن ينفعنا، فحاول أن 
تعاود وتستخدم عقلك ويديك وإحساسك ويكون اعتمادك 

األول واألخير عليهم.

الجي بي إس يتحكم بعقولنا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن  أن  الــتــخــصــصــي  الــبــحــريــن  مستشفى  يــســر 
انضمام الدكتورة فاطمة حبيل استشاري طب العائلة، 
حــاصــلــة عــلــى شـــهـــادة الــمــجــلــس الـــعـــربـــي لــلــشــهــادات 
ــادة الكلية  ــهـ ــرة وشـ ــ الــصــحــيــة فـــي تــخــصــص طـــب األسـ
حصلت  كما  العائلة،  طــب  فــي  للجراحين  اإليرلندية 
لديها  الدكتورة  السمنة.  ألمــراض  سكوب  شهادة  على 
الفئات  وعـــالج مختلف  تشخيص  فــي  عــامــا   15 خــبــرة 
والوقائية  الدورية  الفحوصات  إلى  العمرية، باإلضافة 

والرعاية الشاملة لجميع أفراد األسرة. 
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الحاالت  المريء من  ارتجاع  يعد 
المريض  يبحث  وقـــد  جـــدا،  الــشــائــعــة 
بعد ان تزداد عليه االعراض عن طرق 
المختلفة وتتضمن األساليب  العالج 
العالجية العالج باألدوية، إال أن بعض 
للجوء  قــد تضطر  األخــــرى  الــحــاالت 
بالمنظار  المريء  ارتجاع  عملية  إلى 
الــتــالــي سنتعرف على  الــحــوار  وفــي   ،
حسين  الدكتور  مع  التفاصيل   كافة 
العامة  الجراحة  استشاري  البرناوي  
والمناظير بمستشفى رويال البحرين 

ما هي األعراض؟
حــرقــة الــمــعــدة أو الــحــمــوضــة من 
اكثر اعراض اعتالل الجهاز الهضمي 
شيوعا ويمكن عالجها بطرق بسيطة 
متعارف عليها بين الناس سواء كانت 
أدوية كمضادات الحموضة او اعشاب.

ــذه األعــــــــراض ورجـــوعـــهـــا  ــ ــرر هـ ــكـ تـ
يستوجب مراجعة اختصاصي الجهاز 
التي  األســبــاب  عــن  للكشف  الهضمي 
يمكن أن تحمل امراض متعددة ومن 
تـــم االهــمــال  ان  تــتــفــاقــم  أن  الــمــمــكــن 
كعارض  معها  التعايش  او  والتعامل 

طبيعي.
تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة خــاصــة من 
بالتوابل  الغنية  أو  الزيتية  األطعمة 
فــضــاًل عــن شـــرب الــكــثــيــر مــن عصائر 
والمشروبات  والــكــحــول،  الحمضيات، 
ــيــــن،  ــيــ ــافــ ــكــ الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى الــ
والمشروبات الغازية واألكل قبل النوم 

والضغط  والــحــمــل  مــبــاشــرةوالــبــدانــه 
الـــنـــفـــســـي وفـــتـــق الـــحـــجـــاب الــحــاجــز 

والتدخين.
ــد يــعــانــي  ــاالت قــ ــ ــــحـ ــي بـــعـــض الـ فــ
ــــض مــــــن حـــــرقـــــة الذعــــــــــة فــي  ــريـ ــ ــمـ ــ الـ
الــحــنــجــرة أو الــشــعــور بــحــامــض حــار 
البلع  الحنجرة مع صعوبة في  خلف 
الحلق  منتصف  في  بتورم  الشعور  أو 
، وقــــد يـــــؤدي إلــــى الـــســـعـــال الــمــزمــن 
الـــربـــو  ويتم  أو  الــحــنــجــرة  الــتــهــاب  أو 
عالج األعراض والتشخيص الخاطئ 
أن  اكتشاف  قبل  طويلة  لسنوات  ربما 

االرتجاع هو سبب المشكلة.
ما هي أسباب ارتجاع المريء؟

ارتجاع المرئ يحدث نتيجة خلل 
في العضلة العاصرة السفلية للمريء 
ــوع عـــصـــارة الــمــعــدة  و الــتــي تــمــنــع رجــ
تهيج  ينتج عنها  والــتــي  الــمــريء  إلــى 

والتهابات في جدار المرئ.
ــر مـــــــن مــــــضــــــادات  ــيــ ــثــ ــح كــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ .تـ
الحموضة في السيطرة على األعراض 
لألحماض  المستمر  التعرض  ولكن 
يــؤثــر سلبا على  الــمــعــديــة  والــعــصــارة 
ــتــــي تـــتـــحـــول مــع  ــا الــــمــــريء والــ خـــاليـ
اســتــمــرار االرتـــجـــاع الـــى نـــوع اخـــر من 
الخاليا للتأقلم مع العصارة المعدية 
والتي إن لم يتم مراقبتها قد تتحول 

إلى خاليا خبيثة مع مرور الزمن.
فــالــحــمــوضــة لــيــســت قـــــدرا حيث 
يــمــكــنــك الــتــخــلــص مــنــهــا عـــن طــريــق 

تدخل جراحي.
كيف يكون التشخيص ؟

الــحــاجــز قــد يكون  الــحــجــاب  فتق 
ــاالت   ــــن الــــحــ ــــي كـــثـــيـــر مـ مـــصـــحـــوبـــا فـ
صحيح   غير  والعكس  المرئ  بارتجاع 
حيث ان ارتجاع المرئ متعدد األسباب 
مراحل  أهــم  مــن  الــمــعــدي  المنظار  و 
الــتــشــخــيــص وبـــعـــدهـــا يـــجـــب إجـــــراء 
حركة  وتــخــطــيــط  الــحــمــوضــة  تحليل 
عــضــالت الـــمـــرئ حــتــى يــتــم الــوصــول 
ــى الــتــشــخــيــص الـــدقـــيـــق  حــيــث أن  إلــ

هذه األعراض قد تتشابه مع أعراض 
تشنج المريء.

ــريء هـــــو اضــــطــــراب  ــ ــمــ ــ ــنـــج الــ تـــشـ
صات  للتقلُّ الــنــظــمــيــة  الــمــوجــات  فـــي 
العضلية )التمعج( في المريء والتي 
تــحــرك الــطــعــام مــن خــالل الــمــريء - 
دافعة  غير  بتقلصات   - دوري  بشكل 
ك  أو تقلصات عضلية مفرطة ال تحرِّ

الطعام من خالل المريء.
ــد يــســبــب تــشــنــج الــــمــــريء ألــًمــا  قـ
دون صــعــوبــة في  مـــن  أيـــضـــا  شـــديـــدا 

البلع.وقد يصاِحب هذا األلم، والذي 
ــم ضــاغــط  ــا يـــوصـــف بـــأنـــه ألــ غــالــبــا مـ
من  يجعل  مما  الــقــص،  عظمة  تحت 
عن  يميزه  أن  الطبيب  على  الصعب 
الذبحة الصدرية.وفي تلك الحالة ال 
بل  الــجــراحــة  مــن  الــمــريــض  يستفيد 
على العكس قد تزداد األعراض فعليه 
مــراجــعــة جـــراح متخصص في  وجـــب 
هذه األمراض للتأكد من التشخيص.

ماذا عن العالج ؟
جــراحــة الــمــنــاظــيــر أحــدثــت نقلة 
المختلفة  األمــراض  في عالج  نوعية 
التكنولوجيا استعمال  اعتمدت  حيث 
كــامــيــرات عــالــيــة الـــجـــودة ومـــن خــالل 
من  الــجــراح  تمكن  سنتيمترا  جـــروح 
انجاز المهمات المطلوبة دون الحاجة 
يترتب عليه من  وما  البطن  إلى فتح 

االلم وتاخر فترة التشافي.
في عملية نيسين يوضع المريض 
الــجــراح  ويــقــوم  الــعــام  التخدير  تحت 
بتضييق فتحة الحجاب الحاجز وطي 
المرئ  نهاية  الــمــعــدة حــول  مــن  جــزء 
ــوابـــة جـــديـــدة تــمــنــع ارتـــجـــاع  لــصــنــع بـ

الحمض من المعدة إلى المرئ.
أكثر من 90% من المرضى يغادرون 
للعملية.  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  المشفى 
غذائية  حمية  الــى  المريض  يخضع 
ــوام األطــعــمــه  ــ تــعــتــمــد الــــتــــدرج فــــي قــ
الــمــتــنــاولــه الـــى الـــوصـــول الـــى تــنــاول 

االكل الطبيعي خالل أسبوعين. 

بــعــد إصــــدار قــــرار بــتــرخــيــص وإعــــالن جمعية 
أصدقاء كرونز والقولون التقرحي أصبح للجمعية 
وتحقق  البحريني  المجتمع  في  وقــوي  فعال  دور 
قبل  مــن  العمل  فــي  واســتــمــراريــة  بعد صبر  ذلــك 

مجلس إدارة الجمعية.
ــع األســــــتــــــاذة زيـــنـــب  ــ ــي مـ ــالــ ــتــ ــوار الــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فـ
فاطمة  والــدكــتــورة  الجمعية  رئــيــس  عبدالمجيد 
سنتعرف  للجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس  الــعــلــوي 
ــا  أكــثــر عــلــى تــأســيــس الــجــمــعــيــة وأهـــدافـــهـــا ودورهــ

المجتمعي.
وبدأنا حوارنا مع األستاذة زينب عبدالمجيد 

*هل لنا أن نعرف نبذة عن الجمعية؟
والــقــولــون  كــرونــز  أصــدقــاء  تأسست جمعية   -
صادر  بقرار  رسمية  جمعية  بالبحرين  التقرحي 
من وزير التنمية االجتماعية )قرار رقم 47 لسنة( 
بعد عمل وجهود من قبل مجموعة من المرضى 
والمصابين وأولياء أمورهم استمرت أكثر من أربع 
سنوات وبدعم ال محدود من قبل الدكتورة فاطمة 
والــجــهــاز  الباطنية  ــراض  األمــ اســتــشــاري  الــعــلــوي 
الــرئــيــس الفخري  الــهــضــمــي والــكــبــد والــمــنــاظــيــر 
لجمعية أصدقاء كرونز والقولون التقرحي، وذلك 
)كرونز  االلتهابي  األمعاء  داء  بأن  التام  إليمانهم 
في هذا  نــادرا  يعد مرضا  التقرحي( ال  والقولون 
العصر وإنما مرض منتشر بين األفراد وال يعرف 
كيان  وجـــود  يتطلب  الـــذي  األمـــر  اآلن،  إلــى  سببه 
المرض  بهذا  يتعلق  ما  بكل  تهتم  رسمية  وجهة 
والسعي  والمصابين  المرضى  حاجات  والتماس 

إليجاد آلية لتوفيرها. 
وقد اتخذ األعضاء المؤسسون للجمعية على 
عاتقهم قبل مرحلة التأسيس العمل على الوصول 
في  والمصابين  الــمــرضــى  مــن  شريحة  أكــبــر  إلــى 
بكل  وتوعيتهم  المنطقة  وعلى مستوى  البحرين 
عبر  معه  التعايش  وطريقة  بالمرض  يتعلق  مــا 

وسائل التواصل االجتماعي.
*ما أهداف الجمعية؟ 

- تتعدد أهداف الجمعية فمنها مثال:
فــيــمــا يتعلق  الـــوعـــي  نــشــر  فـــي  الــمــســاهــمــة   -

بمرض كرونز والقولون التقرحي.
- تقديم الخدمات المساندة للمرضى في كل 

المجاالت االجتماعية والعالجية واإلنسانية.
- العمل على متابعة الشؤون الطبية للمرضى 
والوقوف إلى جانبهم وتقديم المساعدات الممكنة 

والدعم النفسي للتخفيف من وطأة المرض.
بمجاالت  العلمية  األفــكــار  تــبــادل  تشجيع   -
والهيئات  الــجــهــات  مختلف  بين  الجمعية  عمل 

المحلية والعالمية ذات الصلة.
في  أهدافها  تحقيق  في  الجمعية  تسعى  كما 
البحرين  مملكة  فــي  الــمــعــمــول  الــقــوانــيــن  حـــدود 
بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك عبر إقامة 
األمعاء  بــداء  التوعوية  والــنــدوات  الفعاليات 
االلتهابي، وإقامة الزيارات الميدانية للمستشفيات 

والمراكز الطبية والمدارس والجامعات.
إقامة  الــوعــي مــن خــالل  وكــذلــك تكثيف نشر 
الــحــلــقــات الــتــدريــبــيــة لــلــتــعــرف عــلــى داء األمــعــاء 

االلتهابي وطرق عالجه والتعايش معه.
يبرز دور الجمعية بعد تسجيلها بشكل رسمي 
الــتــنــمــيــة  وزارة  قــبــل  بــكــونــهــا جــهــة مــعــتــمــدة مـــن 

المعنيين  مـــع  الـــتـــواصـــل  إمــكــانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
ــبـــحـــث فــــي األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة  والـــمـــســـؤولـــيـــن والـ
بشؤون المرضى والمصابين والسعي في معالجة 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــمــرضــى أثــنــاء مرحلة 

التشخيص وبعد البدء في الخطة العالجية.
بــداء  يــتــأكــد تشخيصه  أن مــن  بــالــذكــر  يــجــدر 
األمعاء االلتهابي يتعين عليه البدء بالعالج فوًرا 
للقدرة على السيطرة على المرض في أقصر وقت 
تحدث  قد  خطيرة  مضاعفات  ألي  تفادًيا  ممكن 

في المستقبل. 
كما يبرز أهمية التوعية بداء األمعاء االلتهابي 
ــاد الــمــتــســارع فــي الــحــاالت  ــ فــي هـــذا الــوقــت االزديـ
التي يتم تشخيصها أسبوعيًا في عيادات الجهاز 
الهضمي األمر الذي يتطلب تسليط الضوء بشكل 
ــداد المرضى  أكــبــر عــلــى هـــذا الــمــرض وحــصــر أعــ
العالجات  لتوفير  آلية  إيــجــاد  فــي  سيساعد  مما 
الخاصة  والمتابعات  المراجعات  وتيسير  الالزمة 

بالمرضى وعمل التحاليل الدورية الالزمة.
الــرئــيــس الفخري  الــعــلــوي -  دكـــتـــوره فــاطــمــة 

للجمعية
زينب عبدالمجيد أحمد | رئيس الجمعية 

محمد أحمد المعال | نائب رئيس الجمعية 
هناء محمد | أمين السر

جاد مكي سرحان | األمين المالي
أحمد عبدالعلي العالي | العالقات العامة 

ميرنا سهيل الماظ | اإلعالن والتسويق
العلوي  الدكتورة فاطمة  ومن جانبها أضافت 
ــاز الــهــضــمــي والــكــبــد  ــهـ اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الـــجـ
الجهاز  أمـــراض  أن  للجمعية  الفخري  والرئيس 
ــراض الــتــي لوحظ  ــ الــهــضــمــي الــمــنــاعــيــة مــن األمـ
ازدياد نسبة اإلصابة بها في السنوات األخيرة على 
الفئة  هــذه  فــي  مرضين  وأهـــم  العالمي  الصعيد 
هما داء الكرونز والتهاب القولون التقرحي يمكن 

أربع  بين  إصابة  عمرية  فئة  أي  في  بهم  اإلصابة 
وأكثر من  أقل  أو  إصابات تحدث في سن 16 سنة 
5 مالين شخص في العالم مصاب بالتهاب مزمن 
في األمعاء مرض الكرونز يمكن أن يسبب التهاب 
ومرض  الهضمي  الجهاز  أجــزاء  من  جــزء  أي  في 
القولون التقرحي يؤدي إلى التهابات في القولون 
والتهابات  أعــراض  وجــود  يتزامن  أن  يمكن  فقط 
فـــي أعـــضـــاء أخـــــرى فـــي بــعــض الــمــصــابــيــن مثل 
يؤثر  كما  والمفاصل،  والجلد  العين  في  مشاكل 
يعاني من  المصاب  إن  الحياة، حيث  المرض في 
أعراض كثيرة مثل اإلرهاق والتعب، فقدان الشهية 
أو  المزمن  اإلسهال  والمعادن،  الــدم  فقر  والـــوزن، 
اإلمساك، األلم مستمر في منطقة البطن، واأللم 

والتهابات المفاصل في بعض المرضى.
أهمية الفحص الدوري 

للحفاظ  جـــدا  ضــــروري  الــمــبــكــر  التشخيص 
على حياة المصاب وتوفير مستوى حياة طبيعي، 
ــراء الفحص  ــ والــتــشــخــيــص يــكــون عـــن طــريــق إجـ
والمناظير  الـــدم واألشــعــة،  فــحــوصــات  الــســريــري، 
الــســابــق من  الباطنية وكــانــت هــذه األمــــراض فــي 
أســـوأ األمــــراض الــتــي تـــودي إلـــى اإلعــاقــة بــصــورة 

عامة والوفاة في سن مبكر.
هذه  أصبحت  الــعــالج  وطــرق  العلم  تطور  مــع 
األمراض التي يمكن عالجها وتوفير أفضل خطة 
ممارسة  مــن  ليتمكن  للمريض  وعــالجــيــة  طبية 

حياة صحية وسوية. 
أحدث طرق العالج 

أحدث  أن  فأوضحت  العالج  إلــى  بالنسبة  أمــا 
العالجات تشمل مثبطات المناعة بشتى أنواعها، 
ويتم  الــحــاالت،  بعض  فــي  الجراحية  والعمليات 
إشــراف فريق طبي متكامل  المريض تحت  عالج 
المفاصل،  مكون من الجهاز الهضمي، الجراحة، 

األشعة، الجلدية، العين، التغذية.

مستشفى البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة فاطمة حبيل 

Happiness is

حوار خاص لجمعية أصدقاء كرونز والقولون التقرحي 

الدكتورة فاطمة العلوي: ازدياد نسبة اإلصابة بأمراض الجهاز الهضمي المناعية 

أ . زينب عبدالمجيد: ارتفاع أعداد المصابين يتطلب تسليط الضوء على المرض بشكل أوسع 

عملية نيسين إلصالح ارتجاع المرئ بالمنظار الجراحي

 الدكتور حسين البرناوي:
 الحموضة ليست قدرا ويمكن التخلص منها جراحيا

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/
https://drive.google.com/file/d/192sh_7w3TbjIuhhvPfxjfN0omW6T4h1b/view
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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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»املوؤمتر الأول لواقع ال�سيدلة« يتدار�س م�ستقبلها.. د. حممد بن عبداهلل:

فتح اآفاق جديدة اأمام ال�سيادلة وامل�ستثمرين يف ال�سناعة الدوائية

اأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

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

بتنظيم  البحرين  مملكة  واهتمام  حر�س 

ال�شحية  واملعار�س  امل�ؤمترات  وا�شت�شافة 

املخت�شني  مع  اخلربات  تبادل  اإىل  تهدف  التي 

واملعنيني بهذا القطاع من خمتلف دول العامل.

ت�شهم  الفعاليات  هذه  مثل  اأن  اإىل  واأ�شار 

ال�شحية،  واملعرفة  القدرات  واإثراء  تعزيز  يف 

على  ال�شحية  للكفاءات  داعمة  بيئة  وت�فري 

من  يعزز  املبتكرة، ومبا  احلل�ل  اأف�شل  اإيجاد 

فاعلية وا�شتدامة املنظ�مة ال�شحية، واحلر�س 

ج�دة  باأف�شل  ال�شحية  اخلدمات  ت�فري  على 

مبملكة  املجتمع  اأفراد  جلميع  كفاءة  واأعلى 

البحرين.

امل�ؤمتر  فعاليات  افتتاحه  خالل  ذلك  جاء 

ال�شيدلة  وم�شتقبل  ل�اقع  الأول  واملعر�س 

بنت  جليلة  الدكت�رة  وبح�ش�ر  البحرين،  يف 

وكبار  ال�شحة،  وزيرة  ح�شن  ج�اد  ال�شيد 

احلك�مية  القطاعات  خمتلف  من  امل�ش�ؤولني 

البحرينيني  وال�شيادلة  املعنية،  واخلا�شة 

بال�شاأن  واملخت�شني  واملهنيني  واخلليجيني 

خمتلف  من  ومتخ�ش�شني  خرباء  مع  الدوائي 

ال�شيادلة  جمعية  نظمته  والذي  العامل،  دول 

يف  البحرين  جامعة  مع  بالتعاون  البحرينية 

مركز اخلليج للم�ؤمترات بفندق اخلليج.

ال�شيخ  طبيب  الفريق  امل�ؤمتر  افتتح  وقد 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

الأعلى لل�شحة، بكلمة رحب فيها باحل�ش�ر يف 

الذي يجمع  ال�شيدلية  م�ؤمتر واقع وم�شتقبل 

بني جنباته املخت�شني واملهتمني من ال�شيادلة 

ال�شحية،  ال�شيا�شات  ورا�شمي  والأكادمييني 

بال�شيدلة  املعنيني  جمع  اإىل  يهدف  والذي 

والعاملي يف  املحلي واخلليجي  امل�شت�ى  على 

الدوائي  والت�شنيع  ال�شيدلة  فروع  خمتلف 

للتعرف على الروؤى امل�شتقبلية والطالع على 

امل�شتجدات وال�شتفادة من التجارب واخلربات 

الدولية يف املجالت املختلفة لل�شيدلة.

ولفت اإىل اأن هذا امل�ؤمتر ي�شعى اإىل ت�فري 

يف  والعامل�ن  ال�شيادلة  فيها  يلتقي  من�شة 

والراغبني  اجلامعات  وطلبة  ال�شحي  القطاع 

والت�شنيع  ال�شيدلة  قطاع  يف  بال�شتثمار 

جمل�س  ودول  البحرين  مملكة  يف  الدوائي 

اأ�شحاب  مع  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

والرقابة  بالرتاخي�س  واملعنيني  القرار 

وامل�شتلزمات  الأدوية  قطاع  يف  وبال�شتثمار 

كما  اململكة،  يف  الدواء  و�شناعة  ال�شيدلية 

ال�شيادلة  اأمام  جديدة  اآفاق  لفتح  يهدف  اأنه 

على  لالطالع  باجلامعة  ال�شيدلة  وطلبة 

باخلرباء  واللتقاء  ومبتكر،  جديد  ه�  ما  كل 

واملهتمني  الأعمال  وباأ�شحاب  واملتخ�ش�شني 

بال�شناعات الدوائية.

وعرب عن �شعادته بتنظيم مثل هذا امل�ؤمتر 

نتيجة  البحرين،  اأر�س  على  فعالياته  واإقامة 

ل�شراكة فعالة بني جمعية ال�شيادلة البحرينية 

وجامعة البحرين لت�شليط ال�ش�ء على قطاع 

ال�شيدلة وال�شاأن الدوائي وتدار�س الطم�حات 

دعمه  م�ؤكًدا  النبيلة،  املهنة  لهذه  امل�شتقبلية 

من  بني  والتعاون  التن�شيق  لهذا  وم�شاندته 

يق�م باإعداد وتاأهيل الك�ادر اأكادميًيا كجامعة 

تعزيز  على  تعمل  التي  واجلمعية  البحرين، 

الدور الريادي لهذه املهنة من اأجل تط�ير هذا 

القطاع احلي�ي املهم يف مملكة البحرين.

جليلة  الدكت�رة  اأو�شحت  جهتها،  ومن 

باأن  ال�شحة  وزيرة  ح�شن  ج�اد  ال�شيد  بنت 

هذه امل�ؤمترات ت�شهم يف م�ا�شلة تط�ر القطاع 

ال�شحي يف اململكة يف ظل امل�شاركة ال�ا�شعة 

من اخلرباء والأكادمييني وال�شت�شاريني

 واأكدت وزيرة ال�شحة على اأهمية تعزيز 

مع  يتما�شى  مبا  املتخ�ش�شة  الك�ادر  دور 

وكفاءة  ج�دة  تعزيز  يف  املبذولة  اجله�د 

يف  ال�شحي  القطاع  يقدمها  التي  اخلدمات 

وحت�شني  تط�ير  خالل  من  وذلك  اململكة، 

للمجتمع  املقدمة  الدوائية  اخلدمات  م�شت�ى 

بال�شراكة املجتمعية ما بني خمتلف م�ؤ�ش�شات 

اململكة احلك�مية واخلا�شة والأهلية.

رحاب  ال�شيدلنية  قالت  جانبها،  ومن 

النعيمي رئي�شة جمعية ال�شيادلة البحرينية، 

تنظيم  اإن  للم�ؤمتر  املنظمة  اللجنة  ورئي�شة 

يف  ياأتي  ال�شيدلة  وم�شتقبل  واقع  م�ؤمتر 

�ش�ء ما ت�شهده مهنة ال�شيدلة وقطاع الدواء 

تتطلب  �شريعة  وقفزات  كبرية  تط�رات  من 

يف  كان�ا  �ش�اء  املهنة  هذه  على  القائمني  من 

اجل�انب  اأو  والتعليمي  الأكادميي  اجلانب 

وحتى  والتطبيق  للممار�شة  الأخرى  العملية 

الت�شنيع الدوائي، والذي يتطلب منهم جميعا 

التكن�ل�جيا  وت�شخري  وال�شتعداد  التكيف 

منت�شبيها  وتهيئة  التط�رات  هذه  مل�اكبة 

واقتدار  بكفاءة  للتعامل  واثقة  بخطى  لل�شري 

لكل ما ه� م�شتجد يف املجالت املختلفة ملهنة 

ال�شيدلة.

امل�ؤمتر،  حماور  اأن  اإىل  النعيمي  واأ�شارت 

متتالني،  ي�مني  خالل  تغطيتها  �شيتم  والتي 

�ش�ف تركز على ما و�شلت اإليه مهنة ال�شيدلة 

يف الدول املتقدمة وال�شتفادة من خرباتهم يف 

هذا املجال، وخربات الآخرين يف جمال الذكاء 

التكن�ل�جيا احلي�ية يف  ال�شطناعي وكذلك 

جمال البح�ث و�شناعة الأدوية، لفتة اإىل اأن 

لل�شيادلة  ومن�شة  فر�شة  يعترب  امل�ؤمتر  هذا 

واملهنيني ال�شحيني الآخرين وطالب ال�شيدلة 

لاللتقاء باأ�شحاب القرار والتنفيذيني للتعرف 

مع  يتما�شى  مبا  ومناق�شتهم  قرب  عن  منهم 

اخلطط امل�شتقبلية يف جمال ال�شيدلة والدواء، 

وال�شناعات الدوائية.

واأعربت عن اأملها يف اأن يدعم هذا امل�ؤمتر 

القطاع اخلا�س من  بالتعاون مع  تعزيز دور 

خالل املعر�س امل�شاحب للم�ؤمتر، واأن تتكلل 

اإىل تعزيز  م�شاعي وجه�د تنظيم هذا امل�ؤمتر 

وتط�ير مهنة ال�شيدلة، وت�فري وتن�شئة جيل 

من ال�شيادلة املت�شلحني بالعلم واملعرفة وبكل 

قد  امل�ؤمتر  باأن  مفيدة  ومتط�ر،  جديد  ه�  ما 

على  وال�شيادلة  اخلريجني  اإطالع  يف  ي�شهم 

اأ�شحاب  مع  اللقاء  خالل  من  املتاحة  الفر�س 

يهدف  اإذ  اجلدد،  واخلريجني  ال�شيدليات 

ل��شع  مهمة  بت��شيات  اخلروج  اإىل  امل�ؤمتر 

خطط م�شتقبلية تتعلق بال�شيدلة.

تقدمي  مت  امل�ؤمتر،  افتتاح  حفل  وخالل 

ال�شيدلة  دور  ح�ل  ق�شري  فيدي�  عر�س 

تكرمي  اأعقبها  ال�شحي،  القطاع  خدمة  يف 

ال�شركاء ال�شرتاتيجيني للم�ؤمتر، وال�شركات 

مرمي  الدكت�رة  قدمت  ثم  الراعية،  واجلهات 

ال�طنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

حما�شرة  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

»قان�ن  بعن�ان:  للم�ؤمتر  افتتاحية  علمية 

جل�شة  تلتها  امل�شتقبلية«،  والآفاق  ال�شيدلة 

املتعلقة  امل��ش�عات  اأهم  ناق�شت  ح�ارية 

طبيب  الفريق  تف�شل  بعدها  بال�شيدلة، 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

املعر�س  بافتتاح  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

للم�ؤمتر. امل�شاحب 

الرئي�س الرتكي يلتقي فريق البحث والإنقاذ التابع للحر�س امللكي

تقدمت به �سيدة بهدف التوظيف

»الرتبية« حتيل تقريًرا ب�ساأن �سبهة تزوير موؤهل علمي اإىل النيابة العامة

ب�شباط  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكية،  اجلمه�رية  رئي�س  التقى 

واأفراد فريق البحث والإنقاذ التابع للحر�س امللكي بق�ة دفاع البحرين، 

مهمته  يف  تركيا  جن�ب  هاتاي  مبنطقة  الفريق  عمل  اأثناء  يف  وذلك 

الإغاثية الإن�شانية عملية »�ش�اعد الغيث« للبحث عن الناجني والعث�ر 

املناطق  يف  الأنقا�س  حتت  من  وال�شحايا  وامل�شابني  اجلرحى  على 

املت�شررة من الزلزال يف تركيا، مبتابعة مبا�شرة من �شم� الل�اء الركن 

قائد احلر�س  ال�طني  الأمن  م�شت�شار  اآل خليفة  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ 

امللكي.

�شاحب  حل�شرة  تقديره  عن  الرتكية  اجلمه�رية  رئي�س  واأعرب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، ملك البالد املعظم القائد الأعلى 

للق�ات امل�شلحة حفظه اهلل ورعاه، ملا اأبداه جاللته من م�شاعر �شادقة، 

مكروه  كل  من  و�شعبها  البحرين  مملكة  يحفظ  اأن  تعاىل  امل�ىل  �شائالً 

ويدمي عليها الأمن والرخاء والتقدم. كما اأعرب فخامته عن جزيل �شكره 

على ت�شامن مملكة البحرين حك�مًة و�شعًبا مع اجلمه�رية الرتكية يف 

جتاوز هذه الكارثة الطبيعية.

دفاع  بق�ة  امللكي  للحر�س  التابع  والإنقاذ  البحث  فريق  ويتعامل 

باحرتافية  املباين  اأنقا�س  مع  ال�شاعة  مدار  على  يعمل  الذي  البحرين 

وال�شالمة  الأمن  معايري  اأعلى  تطبيق  على  منهم  ا  حر�شً وذلك  عالية، 

خالل عملية انت�شال الناجني وا�شتخراج ال�شحايا واجلرحى وامل�شابني 

العالقني حتت الأنقا�س يف املناطق املنك�بة.

اإعمالً للدور الرقابي الذي تق�م به اللجنة ال�طنية لتق�مي امل�ؤهالت 

اإىل  العلمية ب�زارة الرتبية والتعليم، فقد قامت ال�زارة باإحالة تقرير 

اإىل  النيابة العامة يف �شاأن �شبهة تزوير م�ؤهل علمي تقدمت به �شيدة 

اأن  بعد  وذلك  اخلا�شة،  املدار�س  اإحدى  يف  الت�ظيف  بهدف  ال�زارة 

ن�شقت ال�زارة يف �شاأن امل�ؤهل مع �شركة التدقيق املخت�شة يف التحقق 

من �شحة امل�ؤهالت العلمية، والتي اأوردت يف ردها اأن اجلامعة املانحة 

للم�ؤهل وهمية ول وج�د لها كم�ؤ�ش�شة تعليم عال فعلية.

يف  الرقابي  عملها  �شت�ا�شل  اأنها  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتفيد 

هذا ال�شاأن عرب التن�شيق امل�شتمر بني اللجنة ال�طنية لتق�مي امل�ؤهالت 

العلمية واجلهات ذات العالقة.

وزير اخلارجية ال�سوداين ي�سل اإىل البحرين

و�شل اإىل البالد اأم�س وزير خارجية جمه�رية ال�ش�دان ال�شقيقة علي ال�شادق وال�فد 

املرافق، يف زيارة ململكة البحرين ملدة ي�مني.

الدكت�ر عبداللطيف بن  الدويل،  البحرين  اإىل مطار  ا�شتقباله لدى و�ش�له  وكان يف 

�شفارة  باأعمال  القائم  عبدالرحمن،  علي  وعبدالرحمن  اخلارجية،  وزير  الزياين،  را�شد 

جمه�رية ال�ش�دان لدى مملكة البحرين، وعدد من امل�ش�ؤولني يف وزارة اخلارجية.

وزير اخلارجية يبحث تعزيز التعاون

مع القائم باأعمال ال�سفارة ال�سينية

القائم  اأم�س،  ال�زارة  مبقر  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  ا�شتقبل 

باأعمال �شفارة جمه�رية ال�شني ال�شعبية بالإنابة لدى مملكة البحرين لي� غاجن.

ومت خالل اللقاء، ا�شتعرا�س عالقات ال�شداقة املتميزة التي جتمع بني مملكة البحرين 

وجمه�رية ال�شني ال�شعبية، وما و�شلت اإليه من تط�ر ومن� يف خمتلف املجالت، وبحث 

�شبل تعزيز التعاون الثنائي مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ح�شر اللقاء، ال�شفري فاطمة عبداهلل الظاعن رئي�س قطاع ال�ش�ؤون الآ�شي�ية واملحيط 

الهادئ.

رئي�س الأمن العام يح�سر فعاليات 

معر�سي »اآيدك�س« و»نافدك�س« 2023

رئي�س  احل�شن،  طارق  الفريق  ح�شر 

ال�شاد�شة  الدورة  فعاليات  العام،  الأمن 

»اآيدك�س  الدويل  الدفاع  ملعر�س  ع�شرة 

الدفاع  ال�شابعة ملعر�س  2023« والدورة 

مدينة  يف   »2023 »نافدك�س  البحري 

اأب�ظبي بالإمارات العربية املتحدة.

زيارته  العام خالل  الأمن  رئي�س  وقام 

اأحدث  على  للتعرف  بج�لة  للمعر�شني 

املجال  يف  امل�شتخدمة  واملعدات  التقنيات 

الدول  اأق�شام  زيارة  اإىل  اإ�شافة  الأمني، 

على  والتعرف  املتخ�ش�شة،  وال�شركات 

اأبرز املنتجات التي تقدمها والتط�ر التقني 

ال�شناعات  يف  امل�شتخدم  والتكن�ل�جي 

الأمنية. واأكد رئي�س الأمن العام اأن الزيارة 

اإطار ا�شرتاتيجية وزارة الداخلية  تاأتي يف 

جتارب  على  والطالع  قدراتها  تط�ير  يف 

املعدات  من  متاح  ه�  وما  الأخرى  الدول 

واحلل�ل  احلديثة  التكن�ل�جية  وال��شائل 

الذكية املط�رة واملتخ�ش�شة يف حفظ الأمن 

م�شيداً  اجلرمية،  ومكافحة  العام  والنظام 

مبا �شاهده من معدات واآليات وتقنيات من 

التنظيم  اإليه  و�شل  وما  امل�شاركة  اجلهات 

من م�شت�ى متط�ر.

رافق رئي�س الأمن العام خالل الزيارة 

خفر  قائد  الغتم،  حممد  جا�شم  العميد 

ال�ش�احل، وعدد من �شباط ال�زارة.

الوطنية حلقوق الإن�سان ت�ستقبل 

وفًدا من موظفي النواب وال�سيوخ الأمريكي

من  وفدا  ال�شيف،  �شاحية  يف  مبقرها  الإن�شان  حلق�ق  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  ا�شتقبلت 

م�ظفي جمل�شي الن�اب وال�شي�خ بال�ليات املتحدة الأمريكية ال�شديقة، وذلك مبنا�شبة 

الزيارة التي يق�م بها ال�فد ململكة البحرين.

ال�طنية حلق�ق  امل�ؤ�ش�شة  رئي�س  الدرازي  اأحمد  املهند�س علي  اأطلع  اللقاء،   وخالل 

الإن�شان، ال�فد الزائر، على الدور الذي ت�شطلع به امل�ؤ�ش�شة يف التعاطي مع اأو�شاع حق�ق 

الإن�شان يف اململكة، ودورها ال�شت�شاري يف رفع الت��شيات ذات ال�شلة بحق�ق الإن�شان 

اىل اجلهات املعنية، م�ؤكدا على اأهمية مثل هذه الزيارات لالطالع على ما ت�شهده مملكة 

البحرين من نه�شة �شاملة يف كافة املجالت وبالأخ�س املجال احلق�قي.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12372/PDF/INAF_20230221010111286.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/1000393/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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طلبة مدر�شة »ال�شويفات« يحيون اأم�شيتهم ال�شعرية ال�شابعة
ال�شويفات  مدر�شة  فعاليات  �شمن 

الدولية - املنامة، والتي تهدف اإىل تعزيز 

اأقيمت  طلبتها،  لدى  العربية  اللغة  مكانة 

ال�شعر  »عباءة  بعنوان  �شعرية  اأم�شية 

طالًبا   60 قام  حيث  الكلمات«،  ودفء 

وال�شفوف  الأعمار  خمتلف  من  وطالبة 

من  ل�شعراء  �شعرية  ق�شائد  باإلقاء 

التعاون  جمل�س  ودول  البحرين،  مملكة 

بح�شور  العربي،  والوطن  اخلليجي، 

والفنانني.  وال�شعراء  الأدباء  من  نخبة 

ململكة  الوطني  بالن�شيد  احلفل  بداأ   

اللغة  ق�شم  رئي�س  األقى  ثم  البحرين، 

فيها  رحب  املدر�شة،  با�شم  كلمة  العربية 

ال�شعر  دور  على  واأكد  الكرام،  بال�شيوف 

نفو�س  يف  العربية  القيم  غر�س  يف 

الأم�شية  �شيفة  األقت  ذلك  بعد  الطلبة. 

ق�شيدتني  ــاري  زب نبيلة  د.  ال�شاعرة 

تغنت  والعامية  الف�شحى  باللغتني 

قام  ثم  البحرين،  مملكة  باأجماد  فيهما 

�شعرية  ق�شائد  باإلقاء  امل�شاركون  الطلبة 

تن�شاب  مو�شيقية  اأحلان  رافقتها  متنوعة 

الناي  واأحلان  الرنانة  العود  اأوتار  من 

احل�شور  معها  تفاعل  حيث  العذبة، 

وفنانني  و�شعراء  ومعلمني  اإداريني  من 

واأقــاربــهــم  الطلبة  ـــور  اأم واأولـــيـــاء 

�شدقائهم.  واأ

مميزة  �شعرية  فقرة  احلفل  وتخلل 

اإبراهيم  ال�شاعر  تقدميها  يف  ت�شارك 

حممود  اآل  نا�شر  والتلميذ  الأن�شاري 

اأمام  ليتج�شد  ع�شر،  الثاين  ال�شف  من 

املجتمعية.  ال�شراكة  مفهوم  احلا�شرين 

ال�شور  التقاط  مت  احلفل  نهاية  ويف 

املدر�شة  مدير  مع  للطلبة  التذكارية 

واأولياء  واملعلمني  ال�شرف  و�شيوف 

الأمور.

»امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي« يرحب 

بان�شمام ا�شت�شارية الن�شاء والولدة د. اجلفريي

اخلليجي  بامل�شت�شفى  ــولدة  وال الن�شاء  عيادة  ق�شم  اأعلن 

الأمريكي -اأحد امل�شت�شفيات متعددة التخ�ش�شات الرائدة يف مملكة 

اأول ن�شاء و ولدة بامل�شت�شفى  البحرين- عن ان�شمام ا�شت�شاري 

اخلليجي الأمريكي الدكتورة زينب اجلفريي �شمن الطاقم الطبي 

لق�شم اأمرا�س الن�شاء والولدة .

يف  عاًما   30 من  لأكرث  خربة  اجلفريي  زينب  د.  ومتتلك  

الدوري  احلمل  ومتابعة  ــولدة  وال الن�شاء  اأمرا�س  تخ�ش�س 

بالإ�شافة لعالج م�شاكل احلمل. 

جمال  يف  طبية  باقة  ــولدة  وال الن�شاء  عيادة  ق�شم  ويقدم 

متابعة احلمل الدوري وال�شونار للجنني يف جميع مراحل احلمل، 

ال�شونار  وعمل  الن�شائية،  ال�شحية  امل�شاكل  وعالج  وت�شخي�س 

اأو  الأم  �شحة  على  توؤثر  قد  التي  احلمل  م�شاكل  وعالج  املهبلي، 

اجلنني، عالوة على متابعة الن�شاء بعد الولدة، واأخذ عينات من 

ملنع  اللولب  وتركيب  الرحم،  عنق  م�شحة  وعمل  الرحم،  بطانة 

احلمل، وتكي�س املباي�س، وبرنامج تنظيم الأ�شرة الذي يهدف اإىل 

الأ�شرة  تنظيم  و�شائل  اأنواع  حول  للن�شاء  امل�شورة  خدمة  تقدمي 

اإجراء جميع  اإىل جانب  ومتابعتهم،  فئه  لكل  واملنا�شبة  املتوافرة 

زينب  الدكتورة  مع  املواعيد  حلجز  املختلفة.  الن�شائية  العمليات 

اجلفريي، الرجاء التوا�شل مع عيادة اأمرا�س الن�شاء والولدة يف 

امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي عرب الت�شال على )17555777-

-38000535( على  وات�شاب  ر�شالة  اإر�شال  اأو   ،)+973

متابعة  الرجاء  والعرو�س،  الأخبار  اآخــر  ملتابعة   .)+973

)gulfamericanhospital@( على الإن�شتغرام.

برعاية ال�شيخ خالد بن حمد بن عبداهلل اآل خليفة 

ت��ن��ظ��ي�����م ف��ع��ال��ي�����ة ب���ي���وم م��ي��ث�����اق ال��ع��م�����ل ال��وط��ن�����ي
نظمت فعالية تكرميية برعاية ال�شيخ 

خالد بن حمد بن عبد اهلل اآل خليفة مبركز 

مبنا�شبة  وذلك  اخلا�شة،  للرتبية  النور 

احتفال مملكة البحرين بيوم ميثاق العمل 

الوطني، حيث قام يو�شف بن اأحمد بتوزيع 

الهدايا على امل�شاركني يف الفعالية.

اأ�شمى  اأحمد  بن  يو�شف  رفع  وبدوره   

اإىل مقام ح�شرة  التهاين والتربيكات  اآيات 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

�شاحب  واإىل  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

را�شد  ال�شيخ  الركن  الفريق  معايل  واإىل 

واإىل  الداخلية،  وزير  اآل خليفة  عبداهلل  بن 

اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�شيخ حممد  املهند�س 

وكيل الوزارة ل�شوؤون البلديات، واإىل وليد 

واإىل  ال�شحة،  وزارة  وكيل  املانع  خليفة 

مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة. 

جمموعة  للداعمني؛  ال�شكر  قدم  كما 

وامل�شايف،  وال�شقق  للفنادق  رامي 

وجمموعة  عبدالوهاب  اإبراهيم  جمموعة 

ومعر�س  واأولده،  احلواج  عبدالوهاب 

العود،  جنوم  و�شركة  لل�شيارات،  العايل 

وحلويات �شعد الدين، ومفرو�شات �شيتي، 

وجموهرات اأبوعلي، وغاز ال�شالم، و�شركة 

عطاءهم  مثمًنا  التجارية،  العائلة  قطار 

امل�شتمر يف دعم خمتلف الفعاليات الوطنية 

والجتماعية يف مملكة البحرين.

ت�شوير: ح�شن قربان

مبيع�ات »�شي�ري« ت�ش�جل اإجنازات قيا�شية جدي�دة حم�لًيا واإقليمًيا 

اأعلنت �شركة موتر �شيتي، الوكيل احل�شري ل�شيارات �شريي يف البحرين، 

اأن مبيعات رائدة �شناعة ال�شيارات ال�شينية قد �شجلت اأرقاًما قيا�شية جديدة 

التجارية  العالمة  اإذ جنحت �شريي يف تر�شيخ مكانتها باعتبارها  اململكة،  يف 

العام  البحرينية يف  ال�شوق  ال�شينية يف  ال�شيارات  بني عالمات  مبيًعا  الأكرث 

2022، كما جاءت �شمن العالمات التجارية اخلم�س الأعلى مبيًعا يف البالد.

وتعليًقا على اإجنازات ال�شركة يف العام 2022 قال م�شاعد مدير عام موتر 

بها  التي حتظى  الكبرية  ال�شعبية  اأن هذه  الزويد: »ل �شك  ال�شيد �شعد  �شيتي 

�شريي حالًيا يف البحرين والأ�شواق العاملية تعود اإىل اإطالق �شل�شلة طرازات 

والإبداعات  التطورات  لتعك�س  ا  خ�شي�شً ممت  �شُ والتي  اجلديدة،   )PRO(

التقنية الرائدة التي تتميز بها هذه العالمة التجارية البارزة، مبا يف ذلك املحرك 

الأخرى. وبف�شل ذلك  البتكارات والكماليات  الأداء والعديد من  فائق  احلديث 

اأنحاء  �شتى  عميل يف  مليون  من 11.2  اأكرث  اإىل  �شريي  عمالء  قاعدة  و�شلت 

العامل، وهو ما يوؤكد على ثقة اجلمهور يف العالمة التجارية، اإذ ت�شعى �شريي 

احتياجات  جميع  تلبية  اأجل  من  البتكار  وموا�شلة  تقنياتها  تطوير  اإىل  دائًما 

العمالء وتزويدهم بتجربة ا�شتثنائية واآمنة على الطريق«.

الدكتورة زينب اجلفريي

ال�شيخ خالد بن حمد بن عبداهلل

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12372/PDF/INAF_20230221010111286.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/1000405/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6282
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 االلتزام بالمصروفات وارتفاع اإليرادات 

مجلس الوزراء: خفض عجز الميزانية ٪85
اس��تعرض مجل��س ال��وزراء في جلس��ته أمس، 
المالي��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة 
واالقتصادي��ة والت��وازن المال��ي بش��أن النتائج 
المالي��ة األولي��ة للس��نة المالي��ة 2022، والتي 
أظه��رت ارتفاع��ًا بإجمال��ي اإلي��رادات العام��ة 
مقارن��ة بالنتائج المالية للس��نة المالية 2021، 

م��ع التزام البحري��ن بتنفيذ األولوي��ات والبرامج 
االقتصادي��ة والتنموي��ة، كما أظه��رت البيانات 
االلت��زام بمس��تويات المصروف��ات العامة وفق 
اعتمادات الس��نة المالية 2022، ما س��اهم في 
خفض العجز المالي الكلي بنس��بة 85% مقارنة 
بالعج��ز المقدر ف��ي الميزانية إل��ى 178 مليون 

دينار للس��نة المالي��ة 2022. وأع��رب المجلس، 
خالل جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، عن أصدق التهاني 
للمملكة العربية الس��عودية الشقيقة بمناسبة 

ذكرى يوم التأسيس.

تبّني التقنيات النفطية لتحقيق النمو األخضر.. ولي العهد رئيس الوزراء:

خلق فرص نوعية لدعم االقتصاد
أش��ار صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
إلى ض��رورة تبّني التقني��ات والمب��ادرات التي 
تدخل ف��ي عملية اإلنتاج النفطي، بما ُيس��هم 
ف��ي تحقيق النم��و األخضر المس��تدام، مؤكدًا 
س��موه الحرص ال��ذي توليه البحري��ن في هذا 
الش��أن، وذلك من خالل العمل المس��تمر على 
مواكبة المس��تجدات التي ُتس��هم في الحفاظ 
عل��ى البيئ��ة وتحقي��ق التزام��ات المملكة في 

االتفاقيات الدولية.
وأك��د س��موه ل��دى لقائ��ه الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة هاليبرت��ون جيف ميلر، عل��ى ما يمثله 
القط��اع النفطي م��ن أهمية في رفد مس��ارات 
التنمي��ة م��ن خالل دعم��ه مختل��ف القطاعات 
االقتصادية، ودور القطاع الخاص في رفد جهود 
تحقيق االس��تدامة في هذا القطاع الحيوي، بما 
ُيس��هم في خلق مزيد من الفرص النوعية التي 

تدعم النمو االقتصادي.

رئيس تركمانستان 
 يصل البحرين 
اليوم إلجراء 

مباحثات مع الملك

الرئيس التركمانستانيعاهل البالد المعظم

التقى فريق البحث واإلنقاذ التابع للحرس الملكي 

أردوغان: نشكر البحرين لتضامنها مع تركيا
زلزال جديد بقوة 6.4 يضرب أنطاكية

أع��رب رئي��س الجمهوري��ة التركي��ة رج��ب طيب 
أردوغ��ان، عن جزيل ش��كره على تضام��ن مملكة 
البحرين حكومة وشعبًا مع الجمهورية التركية في 

تجاوز هذه الكارثة الطبيعية.
وأعرب أردوغان، خالل لقائ��ه بضباط وأفراد فريق 
البح��ث واإلنقاذ التابع للح��رس الملكي بقوة دفاع 
البحري��ن، أثن��اء عم��ل الفريق في منطق��ة هاتاي 
جنوب��ي تركي��ا ف��ي مهمت��ه اإلغاثية اإلنس��انية 
عملية »س��واعد الغي��ث«، بمتابعة مباش��رة من 
س��مو اللواء الركن الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مستش��ار األم��ن الوطني قائ��د الح��رس الملكي، 
ع��ن تقديره لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، ملك الب��الد المعظم القائد 
األعل��ى للق��وات المس��لحة، لم��ا أب��داه جاللت��ه 
م��ن مش��اعر صادق��ة، س��ائاًل المول��ى تعالى أن 
 يحفظ مملكة البحرين وش��عبها م��ن كل مكروه.

إلى ذلك ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة مدينة أنطاكية 
التركية. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا 
»آفاد« أن زلزااًل بقوة 6.4 درجة ضرب والية هطاي 
جنوب تركيا، موضحة أن زلزااًل آخر بقوة 5.8 درجة 

ضرب قضاء صمنداغ بوالية هطاي.

 تسليم جائزة عيسى 
اإلنسانية للطبيب النيبالي 

سندوك رويت اليوم
رعاية حض��رة صاحب  تح��ت 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، 
يقام اليوم حفل تسليم جائزة 
عيس��ى لخدمة اإلنسانية في 
-2021 الخامس��ة  دورته��ا 

مرك��ز  ف��ي  وذل��ك   ،2022
والتي من  الثقاف��ي،  عيس��ى 
المقرر منحها لطبيب العيون 
س��ندوك  الدكت��ور  النيبال��ي 

د. سندوك رويترويت.

 مصادر لـ                 : 
 إحالة الميزانية لـ»النواب« 

خالل األسبوع األول من مارس
محمد رشاد  «

كشفت مصادر نيابية، عن اعتزام الحكومة إحالة مشروع 
قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 

2023-2024، خالل األسبوع األول من مارس المقبل.
وبين��ت ل�»الوط��ن«، أن المجل��س لدي��ه رؤي��ة واضح��ة 
لكثير م��ن القضايا المجتمعي��ة واالقتصادية التي يجب 
تجس��يدها في ميزانية الدولة بع��د أن تم التوافق حولها 
مع الفريق الحكومي عند إقرار برنامج الحكومة للس��نوات 
2023-2026 وم��ا ش��مله من محاور وسياس��ات وأهداف 
عام��ة م��ن المق��رر انعكاس��ها عل��ى مش��روع الميزانية 

للعامين المقبلين. 

الريال اإليراني يهوي إلى مستوى قياسي أمام الدوالر
 عقوبات أوروبية على 

32 مسؤواًل بطهران بينهم وزيران
وس��ع االتحاد األوروبي عقوباته المفروضة على إيران 
بس��بب مزاعم انتهاك حقوق اإلنس��ان، وأدرج كيانين 
قانونيين و32 ش��خصًا بينهم وزيرا الثقافة والتعليم 
والذي��ن  المخاب��رات ومش��رعون،  ومس��ؤولون ف��ي 
يتهم��ون باالرتب��اط بالقم��ع األمن��ي للمتظاهرين، 
حس��بما ذكرت الصحيفة الرس��مية لالتح��اد األوروبي 

أمس.
وأك��د االتحاد األوروبي، أنه فرض تجميد أصول وحظر 
سفر على 32 مسؤواًل. كما جّمد األصول التي تملكها 

المنظمت��ان لتورطهم في انته��اكات خطيرة لحقوق 
اإلنسان في إيران.

وف��رض التكت��ل الذي يض��م 27 دول��ة 4 جوالت من 
العقوبات بالفعل، على مس��ؤولين ومنظمات إيرانية 
-بينه��م وزراء وضب��اط عس��كريون وش��رطة األخالق 

اإليرانية- بسبب انتهاكات حقوقية مزعومة.
من جان��ب آخر، كش��فت بيانات موقع بونباس��ت، أن 
العملة اإليرانية هوت إلى مستوى قياسي أمام الدوالر 

األمريكي، حيث سجلت 501300 ريال.

»التربية« تحيل مؤهاًل علميًا 
من جامعة وهمية إلى »النيابة«

أحالت وزارة التربية والتعليم، تقريرًا إلى النيابة العامة 
في شأن ش��بهة تزوير مؤهل علمي، تقدمت به سيدة 
إلى الوزارة بهدف التوظيف في إحدى المدارس الخاصة، 
وذلك بعد أن نسقت الوزارة في شأن المؤهل مع شركة 

التدقي��ق المختص��ة في التحقق من صح��ة المؤهالت 
العلمي��ة، والتي أوردت في رده��ا أن الجامعة المانحة 
للمؤهل وهمي��ة وال وجود لها كمؤسس��ة تعليم عاٍل 

فعلية.

 »الجسر«: 13 دقيقة متوسط 
العبور إلى السعودية و15 للبحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تحقيق انسيابية الحركة للمركبات 
بالجس��ر لزمن قياسي خالل نهاية عطلة األس��بوع بين السعودية والبحرين، 
موضحة أن متوس��ط زمن عب��ور المركبات خالل ع��ام 2019 حقق 20 دقيقة 
باتجاه المملكة، و19 دقيقة باتجاه البحرين، فيما ش��هد عام 2022 متوسط 

13 دقيقة للمملكة، و15 دقيقة للبحرين.
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سموه استقبل الرئيس التنفيذي لـ»هاليبرتون«

ولي العهد رئيس الوزراء: تبّني التقنيات 
في اإلنتاج النفطي لتحقيق النمو األخضر

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء على 
األهمية التي تمثله��ا الملتقيات والمؤتمرات التي 
تعن��ى بقطاع النفط والغ��از والحلول التي تطرحها 
من أج��ل التغلب عل��ى التحديات الت��ي تواجه هذا 
القط��اع الحي��وي، بما يع��زز من مس��ارات تطويره، 
ويحقق التطلعات المنشودة للطاقة على المستوين 
اإلقليم��ي والدول��ي، منوه��ًا س��موه ب��دور مؤتمر 
ومعرض الش��رق األوس��ط للنفط والغ��از والعلوم 

الجيولوجية )ميوس وجيو( في هذا الصدد.
ج��اء ذلك لدى لقاء س��موه بقص��ر القضيبية أمس، 
آل خليف��ة  ب��ن خليف��ة  الش��يخ س��لمان  بحض��ور 
والدكت��ور  الوطن��ي،  واالقتص��اد  المالي��ة  وزي��ر 
 محم��د بن مب��ارك بن دين��ه وزير النف��ط والبيئة، 

جي��ف ميلر الرئي��س التنفيذي لش��ركة هاليبرتون، 
مؤك��دًا على م��ا يمثله القطاع النفط��ي من أهمية 
في رفد مس��ارات التنمية من خ��ال دعمه لمختلف 
القطاعات االقتصادية، ودور القطاع الخاص في رفد 
جه��ود تحقيق االس��تدامة في هذا القط��اع الحيوي 
بما يس��هم في خلق مزيد من الفرص النوعية التي 

تدعم النمو االقتصادي.
وأشار س��موه إلى ضرورة تبني التقنيات والمبادرات 
التي تدخل في عملية اإلنتاج النفطي بما يسهم في 
تحقيق النمو األخضر المس��تدام، مؤكدًا سموه على 
الح��رص الذي توليه البحرين في هذا الش��أن وذلك 
من خال العمل المستمر على مواكبة المستجدات 
الت��ي تس��هم ف��ي الحف��اظ عل��ى البيئ��ة وتحقيق 

التزامات المملكة في االتفاقيات الدولية.

بهدف تسريع إجراءات ترخيص المؤسسات الجديدة
»المهن الصحية« تنّظم لقاًء 

تنسيقيًا لمكاتب المخّلصين والمحامين
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
عن عقد لقاء تثقيف��ي مع مكاتب المخلصين والمحامين 
المس��ؤولين ع��ن تقديم طلب��ات ترخيص المؤسس��ات 
الصحي��ة الجدي��دة عب��ر نظام »س��جات« التاب��ع لوزارة 
الصناع��ة والتجارة، وذلك في تمام الس��اعة الحادية من 
ي��وم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري وذلك عبر تقنية 
اللقاء االفتراضي ومن المزمع مشاركة أكثر من 80 مكتبًا.

وقال��ت الرئيس التنفيذي للهيئ��ة الدكتورة مريم عذبي 

الجاهم��ة إّن اله��دف من ه��ذا االجتماع التنس��يقي هو 
تسليط الضوء على اإلجراءات المطلوبة عند تقديم طلب 
ترخي��ص المؤسس��ات الصحية الجديدة وذلك لتس��هيل 
وتسريع اإلجراءات وإنجاز الطلبات وتفادي إرجاع الطلبات 
س��واء لع��دم اكتماله��ا أو ع��دم اختي��ار المناس��ب لنوع 
المؤسسة المراد إنش��اؤها وذلك من أجل تحسين األداء، 
ووجهت الهيئ��ة الدعوة لجميع المكاتب للمش��اركة عبر 

تقنية اللقاء االفتراضي.

شملت 75 موظفًا في القطاعين 
إجراء مقابالت الختيار المدربين المشاركين 

في برنامج »مكافحة االتجار باألشخاص«
نظ��م المرك��ز اإلقليم��ي للتدريب 
الق��درات لمكافح��ة االتجار  وبن��اء 
باألش��خاص بهيئ��ة تنظيم س��وق 
العمل سلسلة مقابات مع مرشحي 
الجه��ات المعنية عل��ى مدى أربعة 
أيام عم��ل، ليتم اختي��ار المدربين 
معايي��ر  فيه��م  تتواف��ر  الذي��ن 
واش��تراطات القبول للمشاركة في 
الدفع��ة الثانية من برنامج تدريب 
المدربين في مجال مكافحة االتجار 
المنظمة  مع  بالتعاون  باألشخاص 
الدولية للهجرة )IOM(، ليتم اختيار 

30 مرشحًا للتدريب بالبرنامج.
وش��ارك في المقاب��ات 75 موظفًا 
م��ن القطاعي��ن الع��ام والخ��اص، 
يمثل��ون وزارة الداخلية ممثلة في 
للش��رطة  الملكي��ة  »األكاديمي��ة 
واألم��ن الع��ام«، والمجلس األعلى 
العدل والش��ؤون  للقض��اء، ووزارة 
اإلس��امية، ووزارة العم��ل، ووزارة 
التنمية االجتماعية، ووزارة اإلعام، 
البحرين،  الطبي، وجامعة  والقطاع 
إل��ى جان��ب هيئ��ة تنظي��م س��وق 
العم��ل، باإلضاف��ة إل��ى موظفين 
من ش��ركة مطار البحرين، وشركة 

خدمات مطار البحرين )باس(.
ويسعى البرنامج التدريبي لارتقاء 
بكفاءة وق��درات موظفي الصفوف 
األولى للتعرف والتعامل مع ضحايا 
أو الضحاي��ا  االتج��ار باألش��خاص، 
التعام��ل  وطرائ��ق  المحتملي��ن، 
لتدريب  ليكون��وا مؤهلين  معهم، 
موظف��ي القطاعات الت��ي ينتمون 
له��ا للتعام��ل م��ع قضاي��ا االتجار 
باألشخاص وحماية الضحايا بحسب 
الدولية.  الممارسات  أحدث وأفضل 

كما يهدف برنامج تدريب المدربين 
إلى تعزيز البنية األساسية للتصدي 
لجريمة االتجار باألشخاص بمختلف 
صورها وأش��كالها من خال تطوير 
الكفاءات الوطني��ة للمتعاملين مع 
الضحايا أو المحتم��ل تحولهم إلى 
ضحاي��ا اتج��ار باألش��خاص، وذلك 
عبر خضوع المشاركين في سلسلة 
م��ن المح��اور المنهجي��ة التي تم 
تصميمها بالتع��اون مع المنظمة 
الدولي��ة للهج��رة مث��ل: مه��ارات 
والمفاهي��م  المدربي��ن،  تدري��ب 
الس��ائدة،  واألنم��اط  الرئيس��ية 
واألطر القانونية، والصدمة واإليذاء 
وضحاي��ا االتج��ار، والتع��رف عل��ى 
واإلس��عافات  الضحاي��ا وفحصهم، 
األولية النفس��ية، وأخيرًا العمل مع 

المترجمين الفوريين.
يش��ار إل��ى أّن المرك��ز اإلقليم��ي، 
ال��ذي يعد أول بيت خب��رة وتدريب 
إقليم��ي في مج��ال مكافحة االتجار 
باألش��خاص في المنطق��ة، يعمل 
على توفي��ر قاعدة م��ن المدربين 
الممارس��ين  م��ن  المعتمدي��ن 
والعاملين في الصفوف األمامية في 
مجال التدريب على مكافحة االتجار 

باألش��خاص، حيث يت��م من خاله 
تقديم مناهج مراعية لسيكولوجية 
الضحية، وس��بل التدخل المناسبة، 
إل��ى جانب العمل عل��ى بناء قدرات 
الفئات المس��تهدفة م��ن مجاالت 
مختلفة من المتلقي��ن اأُلَول ممن 
ق��د يتعامل��ون مع ضحاي��ا االتجار 
باألشخاص أو الضحايا المحتملين، 
وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء 
والمختصين والممارس��ين في هذا 

المجال.
ويع��د برنام��ج تدري��ب المدربين 
أح��د برام��ج المرك��ز المتخصصة، 
الت��ي ته��دف إلى تطوي��ر وتقديم 
البرامج التدريبية التي تتناسب مع 
التركيبة الديمغرافية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة ف��ي مج��ال مكافحة 
المنطقة  االتجار باألش��خاص ف��ي 
وف��ق رؤية ومنظ��ور إقليميين، إلى 
جان��ب إع��داد الدراس��ات والبحوث 
أدل��ة  العلمي��ة، ووض��ع وتطوي��ر 
استرش��ادية للتعام��ل م��ع قضايا 
والضحاي��ا،  باألش��خاص  االتج��ار 
ودراس��ة الظواهر الجديدة لجريمة 
واقت��راح  باألش��خاص،  االتج��ار 

التوصيات بشأن آليات العمل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/21/watan-20230221.pdf?1676955208
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1052943
https://alwatannews.net/article/1053069


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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6282

P  12

Link

P  6

Link

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة حرص واهتم��ام مملكة 
البحرين بتنظيم واس��تضافة المؤتم��رات والمعارض 
الصحية الت��ي تهدف إلى تبادل الخبرات مع المختّصين 
والمعنيي��ن بهذا القطاع من مختل��ف دول العالم، بما 
ُيس��هم في تعزيز وإث��راء الق��درات والمعرفة الصحية، 
وتوفير بيئة داعمة للكفاءات الصحية على إيجاد أفضل 
الحل��ول المبتك��رة، بم��ا ُيعزز م��ن فاعلية واس��تدامة 
المنظوم��ة الصحي��ة، والح��رص على توفي��ر الخدمات 
الصحي��ة بأفض��ل ج��ودة وأعل��ى كف��اءة لجمي��ع أفراد 

المجتمع بمملكة البحرين.
جاء ذلك خ��ال افتتاحه فعالي��ات المؤتمر والمعرض 
األول لواق��ع ومس��تقبل الصيدلة في مملك��ة البحرين، 
بحض��ور وزي��رة الصحة الدكت��ورة جليلة الس��يد، وكبار 
المس��ؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة 
المعنية، والصيادلة البحرينيين والخليجيين والمهنيين 
والمختصين بالشأن الدوائي مع خبراء ومتخصصين من 
مختل��ف دول العالم، والذي نظمت��ه جمعية الصيادلة 
البحريني��ة بالتع��اون مع جامع��ة البحرين، وبش��راكة 
إستراتيجية ودعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، 

وذلك في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.
وافتتح المؤتمر رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، بكلمة رّحب 
فيها بالحضور في مؤتمر واقع ومستقبل الصيدلية الذي 
يجمع بين جنباته المختصين والمهتمين من الصيادلة 
واألكاديميين وراسمي السياسات الصحية، والذي يهدف 
إلى جمع المعنيين بالصيدلة على المس��تويات المحلي 
والخليجي والعالمي في مختلف فروع الصيدلة والتصنيع 
الدوائي للتعرف على الرؤى المس��تقبلية واالطاع على 
المستجدات واالستفادة من التجارب والخبرات الدولية 

في المجاالت المختلفة للصيدلة. 
ولفت إلى أن هذا المؤتمر يس��عى لتوفير منصة يلتقي 
فيها الصيادل��ة والعاملون في القط��اع الصحي وطلبة 
الجامعات والراغبون في االس��تثمار في قطاع الصيدلة 
والتصني��ع الدوائي في البحري��ن ودول مجلس التعاون 
ل��دول الخليج العربي��ة مع أصح��اب الق��رار والمعنيين 
بالتراخي��ص والرقابة وباالس��تثمار في قط��اع األدوية 
والمس��تلزمات الصيدلية وصناعة ال��دواء في المملكة، 
كم��ا أنه يه��دف إلى فتح آف��اق جديدة أم��ام الصيادلة 
وطلبة الصيدلة بالجامعة لاطاع على كل ما هو جديد 
ومبتكر، وااللتق��اء بالخب��راء والمتخصصين وبأصحاب 

األعمال والمهتمين بالصناعات الدوائية.
وعّبر عن س��عادته بتنظيم مثل ه��ذا المؤتمر وإقامة 
فعاليات��ه ف��ي المملك��ة، نتيج��ة لش��راكة فعالة بين 
جمعية الصيادلة البحرينية وجامعة البحرين لتس��ليط 
الضوء على قط��اع الصيدلة والش��أن الدوائي وتدارس 
الطموحات المس��تقبلية لهذه المهن��ة النبيلة، مؤكًدا 
دعمه ومساندته لهذا التنسيق والتعاون بين من يقوم 
بإعداد وتأهي��ل الك��وادر أكاديميًا كجامع��ة البحرين، 
والجمعي��ة التي تعمل على تعزي��ز الدور الريادي لهذه 
المهنة من أج��ل تطوير هذا القطاع الحيوي المهم في 
مملكة البحرين، متطلعًا إلى الحضور مش��اركة مفيدة 
في هذا المؤتمر اله��ادف، والتوفيق والنجاح للقائمين 
عل��ى تنظيم المؤتم��ر، ولضيوف مملك��ة البحرين من 
متحدثي��ن ومش��اركين طي��ب اإلقام��ة في ه��ذا البلد 
المضي��اف. من جهتها، أوضحت وزي��رة الصحة أن هذه 
المؤتمرات تس��هم في مواصلة تط��ور القطاع الصحي 
في المملكة في ظل المش��اركة الواس��عة م��ن الخبراء 

واألكاديميين واالستشاريين.
 وّأك��دت أهمي��ة تعزي��ز دور الك��وادر المتخصصة بما 
يتماش��ى مع الجهود المبذولة في تعزيز جودة وكفاءة 
الخدم��ات الت��ي يقدمها القطاع الصحي ف��ي المملكة، 
وذل��ك من خ��ال تطوير وتحس��ين مس��توى الخدمات 
الدوائي��ة المقدمة للمجتمع بالش��راكة المجتمعية ما 
بي��ن مختلف مؤسس��ات المملكة الحكومي��ة والخاصة 

واألهلية.

 من جانبه��ا، قالت الصيدالنية رحاب النعيمي رئيس��ة 
جمعية الصيادلة البحرينية، ورئيس��ة اللجنة المنظمة 
للمؤتم��ر إن تنظي��م مؤتمر واقع ومس��تقبل الصيدلة 
يأت��ي في ض��وء ما تش��هده مهن��ة الصيدل��ة وقطاع 
الدواء من تطورات كبيرة وقفزات س��ريعة تتطلب من 
القائمي��ن على ه��ذه المهنة س��واء كانوا ف��ي الجانب 
األكاديم��ي والتعليم��ي أو الجوان��ب العملي��ة األخ��رى 
للممارس��ة والتطبي��ق وحتى التصني��ع الدوائي، والذي 
يتطل��ب منهم جميع��ًا التكيف واالس��تعداد وتس��خير 
التكنولوجيا لمواكبة هذه التطورات وتهيئة منتسبيها 
للسير بخطى واثقة للتعامل بكفاءة واقتدار لكل ما هو 

مستجد في المجاالت المختلفة لمهنة الصيدلة.
وأش��ارت النعيمي إلى أن محاور المؤتمر، والتي س��يتم 
تغطيته��ا خ��ال يومي��ن متتالين، س��وف ُترك��ز على 
م��ا وصلت إلي��ه مهنة الصيدل��ة في ال��دول المتقدمة 

واالس��تفادة م��ن خبراتهم في ه��ذا المج��ال، وخبرات 
وكذل��ك  االصطناع��ي،  ال��ذكاء  مج��ال  ف��ي  اآلخري��ن 
التكنولوجيا الحيوية في مجال البحوث وصناعة األدوية، 
الفت��ًة إل��ى أن ه��ذا المؤتم��ر يعتب��ر فرص��ة ومنصة 
للصيادلة والمهنيين الصحيين اآلخرين وطاب الصيدلة 
لالتقاء بأصحاب القرار والتنفيذيين للتعرف منهم عن 
قرب ومناقشتهم بما يتماشى مع الخطط المستقبلية 

في مجال الصيدلة والدواء، والصناعات الدوائية.
وأعرب��ت ع��ن أمله��ا أن يدع��م ه��ذا المؤتم��ر تعزيز 
التع��اون م��ع القط��اع الخ��اص م��ن خ��ال المعرض 
المصاح��ب للمؤتم��ر، وأن تتكل��ل مس��اعي وجه��ود 
تنظي��م هذا المؤتمر بتعزيز وتطوي��ر مهنة الصيدلة، 
وتوفير وتنش��ئة جيل من الصيادلة المتسلحين بالعلم 
والمعرف��ة وبكل م��ا هو جدي��د ومتطور، مفي��دًة بأن 
المؤتمر قد ُيس��هم في اط��اع الخريجي��ن والصيادلة 

عل��ى الف��رص المتاحة م��ن خ��ال اللقاء م��ع أصحاب 
الصيدلي��ات والخريجين الجدد، إذ يه��دف المؤتمر إلى 
الخروج بتوصيات مهمة لوضع خطط مستقبلية تتعلق 

بالصيدلة.
وخ��ال حفل افتت��اح المؤتمر تم تقدي��م عرض فيديو 
قصير حول دور الصيدلة في خدمة القطاع الصحي، أعقبه 
تكريم الش��ركاء اإلس��تراتيجيين للمؤتمر، والش��ركات 
والجهات الراعية، ثم قدم��ت الدكتورة مريم الجاهمة 
الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدمات الصحية، محاضرة علمية افتتاحية للمؤتمر 
بعنوان: »قانون الصيدلة واآلفاق المس��تقبلية«، تلتها 
جلس��ة حوارية ناقش��ت أه��م الموضوع��ات المتعلقة 
بالصيدلة، بعدها تفضل معالي الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة رئيس المجل��س األعلى 

للصحة بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.
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انطالق المؤتمر األول لواقع ومستقبل الصيدلة في البحرين.. محمد بن عبداهلل: 

توفير منصة للراغبين في االستثمار
بقطاع الصيدلة والتصنيع الدوائي

خالل مشاركتها في مؤتمر واقع ومستقبل الصيدلة.. جواهر المضاحكة:

 دراسة طرح ماجستير الصيدلة السريرية وإدارة
الصيدليات والدبلوم العالي في رقابة األدوية

قالت رئيس��ة جامعة البحري��ن الدكتورة 
جواهر بنت شاهين المضاحكة: »إن كلية 
العلوم الصحية والرياضي��ة تعمل حاليًا 
على دراس��ة طرح برنامج الماجستير في 
الصيدلة السريرية، والماجستير في إدارة 
الصيدليات، باإلضافة إلى برنامج الدبلوم 
العال��ي ف��ي رقابة األدوي��ة«. مؤكدًة أن 
الجامع��ة ت��درس ط��رح برامج دراس��ات 
عليا بدرجة الدبلوم العالي والماجس��تير 
في التخصصات الت��ي نفتقدها، في ظل 
التطور الذي نشهده في قطاع الصيدلة. 
جاء ذلك ف��ي رد المضاحكة على س��ؤال 
موجه إليها، خال مش��اركتها في جلسة 
حوار ب�»مؤتمر واقع ومستقبل الصيدلة«، 
الذي نظمته جمعية الصيادلة البحرينية، 
بالتع��اون مع جامع��ة البحري��ن، ودعم 
ع��دد من الجه��ات الحكومي��ة والخاصة، 
برعاي��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحة، وبحضور وزيرة الصحة الدكتورة 
جليلة السيد، إذ أجابت د. المضاحكة عن 
س��ؤال مفاده »هل هناك نية لبدء برامج 
الدراس��ات العليا في الصيدل��ة؟ وما هي 

المجاالت؟«. 
وف��ي س��ؤال آخ��ر وجه��ه أح��د الحضور 
لرئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر 
المضاحكة، حول مدى حاجة سوق العمل 
في مملك��ة البحرين إل��ى الصيادلة، وما 
إذا كان م��ن الممك��ن إش��راك جمعي��ة 
الصيادلة ف��ي هذا الموض��وع؟ أكدت د. 
المضاحكة في هذا الس��ياق أن »جامعة 
دراس��ة  عل��ى  دائم��ًا  تعم��ل  البحري��ن 
حاج��ة س��وق العم��ل ف��ي تخصصاته��ا 
المختلف��ة، وذلك تماش��يًا م��ع ضوابط 
ومعايير الج��ودة واالعتم��اد األكاديمي، 
الت��ي تس��تلزم من��ا عم��ل دراس��ة كل 
أرب��ع إلى خمس س��نوات لس��وق العمل، 
والتخصص��ات المختلفة الت��ي نطرحها، 
ومنه��ا التخصصات الصحي��ة«، مضيفة: 

»وبن��اًء على نتائج دراس��ة س��وق العمل 
الت��ي أع��دت ف��ي 2021، ت��مَّ تحدي��ث 
البرنام��ج وتضمينه بع��ض التعديات، 
لربط مخرجاته مع سوق العمل. ورأت أن 
التعاون واالس��تعانة بجمعية الصيادلة 
البحريني��ة، بالتع��اون مع مكت��ب نائب 
الرئي��س لش��ؤون الخريجي��ن، يمكن أن 
يس��هم في إيجاد فرص وظيفية لخريجي 

الصيدلة. 
وردت المضاحك��ة على س��ؤال بخصوص 
م��ا إذا كانت لدى الجامع��ة خطة لترقية 
برنام��ج الصيدل��ة إلى كلية أس��وة بدول 
العال��م األخ��رى مث��ل الصي��ن واليابان، 
فقال��ت موضح��ة: »كم��ا تعلم��ون أن��ه 
يس��توجب إلنش��اء كلية مس��تقلة وجود 
برام��ج تخصصي��ة عدي��دة تح��ت مظلة 
التخصص األساس��ي، باإلضافة إلى عدد 
كبي��ر من الطلب��ة الملتحقي��ن بالبرامج، 
األس��اتذة  م��ن  كاف  طاق��م  وكذل��ك 
واإلداريي��ن، وبحك��م طبيع��ة المملك��ة 
وعدد السكان الذي ال يقارن مع دول مثل 
الصين واليابان من الناحية الديمغرافية 

التحتي��ة  والبني��ة  المتاح��ة،  والم��وارد 
المتوافرة، فإنه من المتوقع أن يس��تمر 
البرنام��ج تح��ت مظل��ة الكلي��ة، على أن 
يتم النظ��ر في مقترح إنش��اء الكلية فور 
وج��ود اإلمكان��ات الضروري��ة، والحاج��ة 
المحلية الملحة إلى وجود كلية مس��تقلة 

للصيدلة«. 
حضر المؤتم��ر وزيرة الصح��ة الدكتورة 
جليل��ة الس��يد، وكب��ار المس��ؤولين من 
مختل��ف القطاعات الصحي��ة، والصيادلة 
البحريني��ون، والخليجي��ون، والمهني��ون، 
والمختص��ون ف��ي الش��أن الدوائ��ي، مع 
خبراء ومختصين من مختلف دول العالم. 
وتحدث ف��ي افتت��اح المؤتم��ر كلٌّ من: 
الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة، 
للمؤتم��ر  المنظم��ة  اللجن��ة  رئيس��ة 
البحريني��ة  الصيادل��ة  جمعي��ة  رئيس��ة 
الصيدالني��ة رح��اب النعيم��ي، والرئيس 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي 

الجاهمة. 

وناقش المش��اركون ف��ي المؤتمر، الذي 
استمرت فعالياته إلى يوم أمس اإلثنين 
بمرك��ز الخلي��ج للمؤتم��رات ف��ي فندق 
الخلي��ج، العديد م��ن المح��اور المهمة، 
ومن أهمها: التع��رف إلى ما وصلت إليه 
مهن��ة الصيدلة ف��ي ال��دول المتقدمة، 
مثل أمري��كا، والدول األوروبي��ة، والدول 
الخليجية، واالس��تفادة من خبراتهم في 
ه��ذا المج��ال، واالس��تفادة م��ن خبرات 
اآلخرين في مج��ال ال��ذكاء االصطناعي، 
وكذل��ك التكنولوجيا الحيوي��ة في مجال 
البح��وث وصناعة األدوية، وآخر ما توصل 
إلي��ه العل��م في ع��اج بع��ض األمراض 
واألوبئ��ة، واألنظمة الجدي��دة في مجال 
إدخال األدوية من خال المعايير الحديثة 
المتبع��ة ف��ي اختي��ار األدوي��ة، وإيج��اد 
فرص عمل جديدة للخريجين والصيادلة 
البحرينيين من خ��ال اللقاء بين أصحاب 
الصيدلي��ات والخريجي��ن الج��دد، حي��ث 
س��تتم مناقش��ة كثير من المواضيع في 
هذا المجال، ومناقشة أهمية فتح مصانع 
أدوي��ة جدي��دة ف��ي البحري��ن، إلنعاش 

االقتصاد، وتعزيز األمن الدوائي. 
كما حضر المؤتمر نائب رئيس الجامعة 
الخريجي��ن  المجتم��ع وش��ؤون  لخدم��ة 
الدكت��ور محمد صالح األنص��اري، ونائب 
الرئي��س للبرامج األكاديمية والدراس��ات 
العليا الدكتور محمد رضا قادر، باإلضافة 
الصحي��ة  العل��وم  كلي��ة  عمي��دة  إل��ى 
والرياضي��ة الدكتورة لين��ا محمد خنجي، 
وعميدة الدراسات العليا والبحث العلمي 

ورؤساء األقسام في الكلية. 
وصاحب المؤتمر عرض لمش��اريع تخرج 
طلبة برنامج الصيدلة بجامعة البحرين، 
واس��تعراض لواق��ع ومس��تقبل تعلي��م 
الصيدل��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن، وزوايا 
عرضت من خالها جملة من الصيدليات 
أنواع��ًا م��ن العقاقير ومنتج��ات الرعاية 

الصحية.

الحسن: االطالع على تجارب الدول في مكافحة الجريمة
 رئيس األمن العام يحضر فعاليات 
»آيدكس ونافدكس 2023« بأبوظبي

حض��ر رئي��س األمن الع��ام الفري��ق طارق الحس��ن، 
فعالي��ات الدورة السادس��ة عش��رة لمع��رض الدفاع 
الدولي »آيدكس 2023« والدورة الس��ابعة لمعرض 
الدفاع البح��ري »نافدكس 2023« في مدينة أبوظبي 

باإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقام رئي��س األمن الع��ام خال زيارت��ه للمعرضين 
بجول��ة للتع��ّرف عل��ى أح��دث التقني��ات والمعدات 
المس��تخدمة في المجال األمن��ي، باإلضافة إلى زيارة 
أقس��ام ال��دول والش��ركات المتخصص��ة والتع��ّرف 
على أب��رز المنتجات الت��ي تقدمها والتط��ور التقني 

والتكنولوجي المستخدم في الصناعات األمنية.

وأكد رئيس األمن العام أن زيارة فعاليات المعرضين 
تأتي في إطار اس��تراتيجية وزارة الداخلية في تطوير 
قدراته��ا واالطاع على تجارب ال��دول األخرى وما هو 
مت��اح من المعدات والوس��ائل التكنولوجية الحديثة 
والحل��ول الذكية المط��ورة والمتخصص��ة في حفظ 
األم��ن والنظام العام ومكافحة الجريمة، مش��يدًا بما 
ش��اهده من مع��دات وآلي��ات وتقنيات م��ن الجهات 
المشاركة وما وصل إليه التنظيم من مستوى متطور.
وراف��ق رئي��س األمن العام خ��ال الزي��ارة قائد خفر 
الس��واحل العمي��د جاس��م الغت��م وعدد م��ن ضباط 

الوزارة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/21/watan-20230221.pdf?1676955208
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1053000
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6282
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 وزير الصناعة: تعزيز التعاون 
 في مجاالت التقييس بما 
يدعم االقتصاد الخليجي

أك��د وزير الصناع��ة والتجارة عبداهلل بن ع��ادل فخرو أن البحرين 
تحرص على تعزيز الشراكة مع هيئة التقييس الخليجية وأجهزة 
التقييس الوطنية بدول المجلس في س��ياق التعاون المس��تمر 
بين الدول األش��قاء في ش��تى المجاالت خصوص��ًا الحيوية والتي 

من بينها قطاع التقييس.
ج��اء ذلك خالل االجتم��اع الذي عقده وزير الصناع��ة والتجارة مع 
رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
س��عود بن ناص��ر الخصيبي والوفد المرافق ل��ه، بحضور كل من 
وكي��ل وزارة الصناعة والتج��ارة إيمان أحمد الدوس��ري، والوكيل 
المس��اعد للتجارة المحلية والخارجية الش��يخ حمد بن سلمان آل 
خليفة، حيث جرى خالل االجتماع استعراض عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
كما أش��ار فخرو إلى المكاس��ب والمميزات للتع��اون في مجاالت 
التقييس المختلفة، والتي من ش��أنها دع��م االقتصاد الخليجي 
عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة 
لالشتراطات الفنية الس��ليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية 
الرامي��ة إل��ى المحافظ��ة على صحة وس��المة اإلنس��ان وحماية 
البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون 
وانس��يابية مرور المنتج��ات التجارية بين الدول األش��قاء، وذلك 

تماشيًا مع األنظمة والقوانين المعمول بها دوليًا.

 وزير النفط يكرم 
فريق عمل إطالق الدالفين

كرم وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور 
محمد بن مبارك بن دينه، في مقر المجلس األعلى للبيئة، فريق 
إطالق الدالفين، الذي ش��ارك في إعادة تأهيل الدالفين وإطالقها 
ف��ي بيئتها الطبيعي��ة. وأكد بن دين��ه أن تضاف��ر الجهود بين 
المؤسسات واألفراد كان الس��بب الرئيس في نجاح مهمة إعادة 
الدالفي��ن الثالثة لبيئتهم الطبيعية، مش��يدًا بالدور الكبير الذي 
ق��ام به أعض��اء الفريق والجه��ات المتعاونة منذ ص��دور الحكم 
القضائي حتى االنتهاء من تنفيذ المهمة بكل مهنية واحترافية.
وقال وزير النفط والبيئة إن المجلس األعلى للبيئة يولي اهتماما 
كبي��را لحماية األنواع المهددة باالنق��راض التزامًا بالمعاهدات 
واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليه��ا مملكة البحرين، مؤكدًا 
أن مهمة الحفاظ على الحياة الفطرية هي واجب إنساني ووطني 
يتحقق من خ��الل التعاون بين جميع مكونات المجتمع، وهذا ما 
تتميز به مملكة البحرين وشعبها الواعي. يذكر أن عملية إعادة 
إطالق الدالفي��ن لبيئتها الطبيعية جاء تنفي��ذا للحكم القضائي 
الصادر بقضية صيد الدالفين الثالثة في شهر أبريل 2021، حيث 
ش��كل المجلس األعلى للبيئة فريقًا خاصًا بالتعاون مع الصندوق 
الدول��ي للعناية بالحي��وان IFAW وعدد من الجه��ات الحكومية 
والخاصة واألف��راد، وعمل الفريق على تهيئة الدالفين وتأهيلها 
قب��ل تنفيذ مهمة نقلها من موقع التأهيل إلى بيئتها الطبيعية 
في البحر، قبل إطالقها في البحر في الخامس من يناير الماضي.

 وزيرة الصحة تتسلم
 رسالة ماجستير حول

قانون الطب وأخالقياته

أّكدت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، الحرص على تشجيع 
البح��ث العلمي والدراس��ات التي تس��هم ف��ي عملي��ة التطوير 
والتحدي��ث الش��امل لتقدي��م خدم��ات صحية ذات ج��ودة عالية 
للجمي��ع، معرب��ة ع��ن اعتزازه��ا وتقديره��ا للجه��ود المتميزة 
الت��ي تقوم به��ا الكوادر الوطني��ة الصحية في مملك��ة البحرين 

وإسهاماتها في مجاالت البحث العلمي.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقبال وزيرة الصح��ة، الدكتور جم��ال صالح 
استش��اري جراح��ة العظ��ام، والذي س��لمها نس��خة من رس��الة 
الماجس��تير في قان��ون الط��ب وأخالقياته، والت��ي حصل عليها 
من كلية الجراحين الملكية اإليرلندية في دبلن. وأش��ادت وزيرة 
الصح��ة بمضامين رس��الة الماجس��تير، وما اش��تملت عليه من 
جه��ود هادف��ة لتطوير تقدي��م الخدمات الصحي��ة، من خالل ما 
تطرقت له من مقترحات وتوصيات، متمنية للدكتور جمال صالح 
كل التوفيق في مسيرته العلمية نحو تطوير القطاع الصحي بما 
يصب في خدمة مملكة البحرين. ومن جانبه اس��تعرض الدكتور 
جمال صالح استش��اري جراحة العظام ما تضمنته الرس��الة من 
دراس��ة عميق��ة للطريق��ة المثلى لتعام��ل األطب��اء والمهنيين 
الصحيين مع مختلف حاالت المرضى، معبرًا عن ش��كره وتقديره 
لوزيرة الصحة على دعمها الدائم واهتمامها بكل ما من ش��أنه 

تعزيز جودة وتميز القطاع الصحي في المملكة.

الترخيص لـ421 صيدلية و27 مستودع أدوية حتى بداية فبراير

 750 طبيبًا و2200 ممرض
غادروا قوائم »نهرا« خالل عام 

أيمن شكل «

انخف��ض عدد األطباء المرخص لهم في البحرين 
خ��الل الع��ام 2022 إل��ى أقل م��ن 4500 طبيب 
مقارن��ة مع العام 2021، حيث اختفى من قائمة 
موقع الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية »نهرا« لألطب��اء المرخصين 750 طبيبًا 
بش��ريًا، كما س��جلت قائمة أطباء األسنان كذلك 
انخفاضًا بإجمالي 100 طبيب أس��نان، وانخفض 
عدد العاملين في قطاع التمريض بحوالي 2200 

ممرض وممرضة عن العام 2021.
وكش��فت التقارير المنش��ورة على موقع »نهرا« 
عن بل��وغ ع��دد الصيدلي��ات المرخ��ص لها في 

البحري��ن حتى بداية ش��هر فبراير الج��اري 421 
صيدلي��ة، باإلضاف��ة إل��ى 27 مس��تودع أدوية، 
ومكت��ب علمي متخص��ص واحد فق��ط مرخص 
وهو لمركز نوفارتس، وكذل��ك مركزين للخدمة 
الصيدالنية واللذين يقومان بتقديم االستشارات 
الصيدالني��ة  التطوي��ر  ودراس��ات  الصيدالني��ة 
وتحضي��ر  الصيدالني��ة،  والمنتج��ات  لألدوي��ة 

 INPHARMALL S.P.C جرعات األدوية، وهم��ا 
وASSURE لالستشارات الصحية.

كم��ا بلغ ع��دد األطب��اء المرخصين م��ن »نهرا« 
خ��الل الع��ام الماض��ي 4310 أطب��اء بش��ريين 
باإلضافة إلى وجود 1112 طبيب أس��نان و9583 
م��ن العاملين في قط��اع التمريض، و3591 من 

ممارسي المهن الصحية المعاونة.
وكان��ت اإلحصائي��ة الخاصة بالع��ام 2021، قد 
سجلت 5060 طبيبًا بشريًا، و1212 طبيب أسنان، 
و11744 ممرضًا وممرضة، باإلضافة إلى 4584 
ممارس��ًا للمه��ن الصحي��ة المعاون��ة، و1356 
صيدلي��ًا، و60 مرخصًا له بمزاولة مهنة الحجامة 

في المملكة.

حكم نهائي بحبس رئيس ناٍد 
سابق بتهمة اختالس 34 ألف دينار

أيمن شكل «

رفض��ت محكمة التمييز الطعن المقدم م��ن رئيس مجلس إدارة نادي 
س��ابق، على حكم حبسه سنتين وإلزامه برد مبلغ 34 ألف دينار، بتهمة 

اإلضرار بأموال النادي بقصد التربح لنفسه، واختالس 34 ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما كشف عنه التقرير االستقصائي لديوان 
الرقابة المالية من مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة 
الن��ادي المنحل والمتعلقة باخت��الس أموال الن��ادي واإلضرار العمدي 
بها، وغيرها من الممارس��ات غير المشروعة المنسوبة ألعضاء مجلس 
اإلدارة المعنيين، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الشأن 
بس��ؤال المدقق المالي بديوان الرقاب��ة المالية واإلدارية معد التقرير 
وسؤال عدد من ش��هود الواقعة من العاملين والمتعاملين مع النادي 
بش��أن ممارس��ات بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنس��وبة إليهم 

تلك المخالفات واألض��رار المترتبة عليها، كما تم ندب أحد المدققين 
من ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلجراء فحص شامل ألعمال مجلس 
إدارة النادي س��واء المتعلقة بحس��ابات النادي وأوجه التعامل عليها أو 
أم��وال الدعم والرعاية التي تلقاها النادي وأوجه صرفها وكذلك فحص 
التعاق��دات الخارجية الت��ي أبرمها النادي مع كاف��ة الجهات ،على نحو 
انتهت معه النيابة العامة إلى ثبوت ارتكاب رئيس مجلس إدارة النادي 
لع��دد من المخالفات الجنائية التي ترتب عليها اإلضرار بأموال النادي 
بقصد التربح للنفس حيث تم إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وحكم��ت المحكمة الصغ��رى الجنائية على رئيس مجل��س إدارة النادي 
بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام وقدرت كفالة ألف دينار 
لوقف التنفيذ وألزمته برد مبلغ ٣٤ ألف دينار قيمة ما اختلس��ه لنفسه، 
فطع��ن على الحكم باالس��تئناف حيث أيدت المحكم��ة حكم أول درجة، 

فطعن مرة أخرى بالتمييز حيث رفضت المحكمة الطعن.

قبلت طعن »النيابة«

 »التمييز« تلغي حكمًا 
ببراءة متهمين بإخفاء محكوم عليه

صرح��ت رئيس نيابة االس��تئناف ب��أن محكمة 
التميي��ز أص��درت حكمًا بقب��ول طع��ن النيابة 
العامة شكاًل وموضوعًا ونقض الحكم المطعون 
فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته 

لتحكم فيها من جديد.
وتعود تفاصي��ل الواقعة إلى قي��ام المتهمين 
األول والثان��ي والثال��ث بإخفاء المته��م الرابع 
المحك��وم علي��ه ف��ي قضي��ة أخ��رى بالس��جن 
المؤقت في مس��كن المتهمين الثاني والثالث، 
وقيام المتهم الرابع باالش��تراك معهم في تلك 
الجريمة بطريقتي االتفاق والمس��اعدة، فضاًل 
عن هروب��ه بعد القبض علي��ه قانونًا وارتكابه 
لتل��ك الجريم��ة باس��تخدام العن��ف ض��د أفراد 

الشرطة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة 
الجنائية وقد قضت المحكم��ة الكبرى الجنائية 
في حكم س��ابق له��ا بإدان��ة المتهمين جميعًا 
وذلك بحبس المتهمي��ن األول والثاني والثالث 
لمدة سنة، والرابع بالسجن لمدة ثالث سنوات.

واس��تأنف المتهمون الحكم س��الف البيان وقد 
قض��ت محكمة االس��تئناف العلي��ا بإلغاء حكم 
محكم��ة أول درج��ة وبب��راءة المتهمي��ن األول 

والثاني والثالث مما أسند إليهم من اتهام.
وعلي��ه طعنت النياب��ة العامة ف��ي ذلك الحكم 
بطريق التمييز وذلك للخطأ في تطبيق القانون 
إذ إن��ه قضى بأن المتهمي��ن األول والثاني هم 
عّم��ا المته��م الرابع وأن المتهم��ة الثالثة هي 
زوجة عم��ه وذلك بالمخالفة للفقرة الخامس��ة 

م��ن الم��ادة 255 من قان��ون العقوب��ات التي 
قصرت اإلعف��اء على ال��زوج والزوج��ة واألصول 
والفروع واإلخوة واألخوات ومن في منزلة هؤالء 
م��ن األق��ارب بحك��م المصاه��رة، ف��ي حين أن 
المتهمين تربطهم قرابة الحواشي مع المتهم 
الرابع المحكوم عليه بالس��جن في قضية أخرى 

وال يشملهم ذلك اإلعفاء.
وبتاريخ اليوم حكمت محكم��ة التمييز بحكمها 
المتقدم بيان��ه وذلك كون أن الحكم المطعون 
في��ه ق��د خال��ف القان��ون واعتب��ر المتهم��ون 
األول والثان��ي والثال��ث ممن يش��ملهم اإلعفاء 
المنص��وص عليه تحديدًا في الفقرة الخامس��ة 
م��ن الم��ادة 255 م��ن قان��ون العقوب��ات بما 

يستوجب نقضه.

 »التربية« تحيل تقريرًا حول شبهة 
تزوير مؤهل علمي إلى »النيابة«  

أحال��ت وزارة التربية والتعليم تقريرًا إلى النيابة العامة، في ش��أن ش��بهة 
تزوير مؤهل علمي تقدمت به س��يدة إلى الوزارة بهدف التوظيف في إحدى 
المدارس الخاصة، وذلك بعد أن نس��قت الوزارة في شأن المؤهل مع شركة 
التدقيق المختص��ة في التحقق من صحة المؤهالت العلمية، والتي أوردت 
ف��ي رده��ا أن الجامعة المانحة للمؤه��ل وهمية وال وجود لها كمؤسس��ة 

تعليم عال فعلية، وذلك إعمااًل للدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة الوطنية 
لتقويم المؤهالت العلمية بوزارة التربية والتعليم.

وأفادت الوزارة، بأنها س��تواصل عملها الرقابي في هذا الشأن عبر التنسيق 
المس��تمر بين اللجنة الوطني��ة لتقويم المؤهالت العلمي��ة والجهات ذات 

العالقة.

 »الهالل األحمر البحريني« 
تستقطب مجموعة متطوعين جدد

اس��تقطبت جمعية اله��الل األحمر 
المتطوعين  البحريني مجموعة من 
الج��دد لالنضمام إليه��ا، وذلك في 
إطار حرصها عل��ى جذب المزيد من 
البحريني  الش��باب  المتطوعين من 
وتأهيله��م وتدريبه��م مم��ا يفتح 
مجاالت مختلف��ة ومتنوعة أمامهم 
لالنخراط في مختلف مجاالت العمل 

اإلغاثي واإلنساني.
ونظم��ت لجن��ة العالق��ات العام��ة 
بالجمعي��ة ف��ي مقره��ا بالمنطقة 
الدبلوماس��ية بالمنام��ة لق��اء م��ع 
المتطوعي��ن الج��دد ج��رى خالل��ه 
تعريفهم بأساس��يات عمل الحركة 
الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر والهالل 
األحم��ر، إضاف��ة إلى نش��أة الهالل 
ومبادئه،  وأهدافه  البحريني  األحمر 
وأنش��طتها  الجمعي��ة  وعم��ل 
وبرامجه��ا ولجانه��ا، إضاف��ة إل��ى 
أهم الصف��ات الواج��ب توفرها في 
إلمامه��م  وض��رورة  المتطوعي��ن 

بمبادئ العمل اإلغاثي واإلنساني.
واس��تمع المتطوعون الج��دد أيضًا 
إل��ى نبذة ع��ن المش��اريع والبرامج 

والمبادرات اإلنس��انية التي يقدمها 
اله��الل األحمر البحرين��ي كجزء من 
منظومة العمل اإلنساني المتنوعة، 
وذلك كي يتس��نى لكل عضو اختيار 
مجال العمل المناسب بما يحقق له 
األهداف التي يس��عى إلى تحقيقها 
خ��الل فترة عطائه في مجال العمل 

التطوعي.
لله��الل  الع��ام  األمي��ن  ورح��ب 
األحم��ر البحرين��ي مب��ارك الح��ادي 

بالمتطوعين الج��دد، مؤكدًا حرص 
الجمعي��ة الدائ��م على اس��تقطاب 
للعمل  المتحمس��ين  المتطوعي��ن 
والعطاء في س��بيل خدمة اإلنسانية 
ومد يد العون للمحتاجين، من خالل 
مش��اريع وبرامج وأهداف ومتطوعي 
اله��الل األحم��ر البحرين��ي، كجزء ال 
يتجزأ م��ن االتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر.
وأوض��ح أن ذل��ك يأت��ي ف��ي إط��ار 

استدامة رفد الجمعية بدماء جديدة 
تع��زز م��ن قدرته��ا عل��ى تحقي��ق 
أهدافه��ا المتمثلة في وضع مملكة 
البحري��ن عل��ى الخارط��ة العالمية 
للعمل اإلغاثي واإلنس��اني، وتقديم 
المساعدات للمحتاجين داخل وخارج 

البحرين.
لجن��ة  رئي��س  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
الجمعي��ة  ف��ي  العام��ة  العالق��ات 
األس��تاذ علي كاظم مدن إن الهالل 
األحم��ر البحرين��ي يق��دم ألعضائه 
المتطوعي��ن العديد م��ن المجاالت 
الجدي��دة وفرص التطور والتحس��ن 
في العمل اإلنس��اني، مما يؤهلهم 
للعمل بش��كل مباش��ر م��ع اللجان 
المختصة، حيث س��يحصل كل عضو 
على قدر كاٍف من التدريب والتأهيل 
م��ن قب��ل مدربي��ن معتمدين من 
ذوي الخب��رة الطويل��ة والممارس��ة 
الفعلية في هذا المجال، وذلك وفق 
القواعد والمبادئ األساس��ية للعمل 
اإلنساني في جمعية الهالل األحمر 
البحريني تماشيًا مع القواعد العامة 

المعتمدة دوليًا.
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 وزير الصناعة: تعزيز التعاون 
 في مجاالت التقييس بما 
يدعم االقتصاد الخليجي

أك��د وزير الصناع��ة والتجارة عبداهلل بن ع��ادل فخرو أن البحرين 
تحرص على تعزيز الشراكة مع هيئة التقييس الخليجية وأجهزة 
التقييس الوطنية بدول المجلس في س��ياق التعاون المس��تمر 
بين الدول األش��قاء في ش��تى المجاالت خصوص��ًا الحيوية والتي 

من بينها قطاع التقييس.
ج��اء ذلك خالل االجتم��اع الذي عقده وزير الصناع��ة والتجارة مع 
رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
س��عود بن ناص��ر الخصيبي والوفد المرافق ل��ه، بحضور كل من 
وكي��ل وزارة الصناعة والتج��ارة إيمان أحمد الدوس��ري، والوكيل 
المس��اعد للتجارة المحلية والخارجية الش��يخ حمد بن سلمان آل 
خليفة، حيث جرى خالل االجتماع استعراض عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
كما أش��ار فخرو إلى المكاس��ب والمميزات للتع��اون في مجاالت 
التقييس المختلفة، والتي من ش��أنها دع��م االقتصاد الخليجي 
عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة 
لالشتراطات الفنية الس��ليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية 
الرامي��ة إل��ى المحافظ��ة على صحة وس��المة اإلنس��ان وحماية 
البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون 
وانس��يابية مرور المنتج��ات التجارية بين الدول األش��قاء، وذلك 

تماشيًا مع األنظمة والقوانين المعمول بها دوليًا.

 وزير النفط يكرم 
فريق عمل إطالق الدالفين

كرم وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور 
محمد بن مبارك بن دينه، في مقر المجلس األعلى للبيئة، فريق 
إطالق الدالفين، الذي ش��ارك في إعادة تأهيل الدالفين وإطالقها 
ف��ي بيئتها الطبيعي��ة. وأكد بن دين��ه أن تضاف��ر الجهود بين 
المؤسسات واألفراد كان الس��بب الرئيس في نجاح مهمة إعادة 
الدالفي��ن الثالثة لبيئتهم الطبيعية، مش��يدًا بالدور الكبير الذي 
ق��ام به أعض��اء الفريق والجه��ات المتعاونة منذ ص��دور الحكم 
القضائي حتى االنتهاء من تنفيذ المهمة بكل مهنية واحترافية.
وقال وزير النفط والبيئة إن المجلس األعلى للبيئة يولي اهتماما 
كبي��را لحماية األنواع المهددة باالنق��راض التزامًا بالمعاهدات 
واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليه��ا مملكة البحرين، مؤكدًا 
أن مهمة الحفاظ على الحياة الفطرية هي واجب إنساني ووطني 
يتحقق من خ��الل التعاون بين جميع مكونات المجتمع، وهذا ما 
تتميز به مملكة البحرين وشعبها الواعي. يذكر أن عملية إعادة 
إطالق الدالفي��ن لبيئتها الطبيعية جاء تنفي��ذا للحكم القضائي 
الصادر بقضية صيد الدالفين الثالثة في شهر أبريل 2021، حيث 
ش��كل المجلس األعلى للبيئة فريقًا خاصًا بالتعاون مع الصندوق 
الدول��ي للعناية بالحي��وان IFAW وعدد من الجه��ات الحكومية 
والخاصة واألف��راد، وعمل الفريق على تهيئة الدالفين وتأهيلها 
قب��ل تنفيذ مهمة نقلها من موقع التأهيل إلى بيئتها الطبيعية 
في البحر، قبل إطالقها في البحر في الخامس من يناير الماضي.

 وزيرة الصحة تتسلم
 رسالة ماجستير حول

قانون الطب وأخالقياته

أّكدت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، الحرص على تشجيع 
البح��ث العلمي والدراس��ات التي تس��هم ف��ي عملي��ة التطوير 
والتحدي��ث الش��امل لتقدي��م خدم��ات صحية ذات ج��ودة عالية 
للجمي��ع، معرب��ة ع��ن اعتزازه��ا وتقديره��ا للجه��ود المتميزة 
الت��ي تقوم به��ا الكوادر الوطني��ة الصحية في مملك��ة البحرين 

وإسهاماتها في مجاالت البحث العلمي.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقبال وزيرة الصح��ة، الدكتور جم��ال صالح 
استش��اري جراح��ة العظ��ام، والذي س��لمها نس��خة من رس��الة 
الماجس��تير في قان��ون الط��ب وأخالقياته، والت��ي حصل عليها 
من كلية الجراحين الملكية اإليرلندية في دبلن. وأش��ادت وزيرة 
الصح��ة بمضامين رس��الة الماجس��تير، وما اش��تملت عليه من 
جه��ود هادف��ة لتطوير تقدي��م الخدمات الصحي��ة، من خالل ما 
تطرقت له من مقترحات وتوصيات، متمنية للدكتور جمال صالح 
كل التوفيق في مسيرته العلمية نحو تطوير القطاع الصحي بما 
يصب في خدمة مملكة البحرين. ومن جانبه اس��تعرض الدكتور 
جمال صالح استش��اري جراحة العظام ما تضمنته الرس��الة من 
دراس��ة عميق��ة للطريق��ة المثلى لتعام��ل األطب��اء والمهنيين 
الصحيين مع مختلف حاالت المرضى، معبرًا عن ش��كره وتقديره 
لوزيرة الصحة على دعمها الدائم واهتمامها بكل ما من ش��أنه 

تعزيز جودة وتميز القطاع الصحي في المملكة.

الترخيص لـ421 صيدلية و27 مستودع أدوية حتى بداية فبراير

 750 طبيبًا و2200 ممرض
غادروا قوائم »نهرا« خالل عام 

أيمن شكل «

انخف��ض عدد األطباء المرخص لهم في البحرين 
خ��الل الع��ام 2022 إل��ى أقل م��ن 4500 طبيب 
مقارن��ة مع العام 2021، حيث اختفى من قائمة 
موقع الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية »نهرا« لألطب��اء المرخصين 750 طبيبًا 
بش��ريًا، كما س��جلت قائمة أطباء األسنان كذلك 
انخفاضًا بإجمالي 100 طبيب أس��نان، وانخفض 
عدد العاملين في قطاع التمريض بحوالي 2200 

ممرض وممرضة عن العام 2021.
وكش��فت التقارير المنش��ورة على موقع »نهرا« 
عن بل��وغ ع��دد الصيدلي��ات المرخ��ص لها في 

البحري��ن حتى بداية ش��هر فبراير الج��اري 421 
صيدلي��ة، باإلضاف��ة إل��ى 27 مس��تودع أدوية، 
ومكت��ب علمي متخص��ص واحد فق��ط مرخص 
وهو لمركز نوفارتس، وكذل��ك مركزين للخدمة 
الصيدالنية واللذين يقومان بتقديم االستشارات 
الصيدالني��ة  التطوي��ر  ودراس��ات  الصيدالني��ة 
وتحضي��ر  الصيدالني��ة،  والمنتج��ات  لألدوي��ة 

 INPHARMALL S.P.C جرعات األدوية، وهم��ا 
وASSURE لالستشارات الصحية.

كم��ا بلغ ع��دد األطب��اء المرخصين م��ن »نهرا« 
خ��الل الع��ام الماض��ي 4310 أطب��اء بش��ريين 
باإلضافة إلى وجود 1112 طبيب أس��نان و9583 
م��ن العاملين في قط��اع التمريض، و3591 من 

ممارسي المهن الصحية المعاونة.
وكان��ت اإلحصائي��ة الخاصة بالع��ام 2021، قد 
سجلت 5060 طبيبًا بشريًا، و1212 طبيب أسنان، 
و11744 ممرضًا وممرضة، باإلضافة إلى 4584 
ممارس��ًا للمه��ن الصحي��ة المعاون��ة، و1356 
صيدلي��ًا، و60 مرخصًا له بمزاولة مهنة الحجامة 

في المملكة.

حكم نهائي بحبس رئيس ناٍد 
سابق بتهمة اختالس 34 ألف دينار

أيمن شكل «

رفض��ت محكمة التمييز الطعن المقدم م��ن رئيس مجلس إدارة نادي 
س��ابق، على حكم حبسه سنتين وإلزامه برد مبلغ 34 ألف دينار، بتهمة 

اإلضرار بأموال النادي بقصد التربح لنفسه، واختالس 34 ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما كشف عنه التقرير االستقصائي لديوان 
الرقابة المالية من مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة 
الن��ادي المنحل والمتعلقة باخت��الس أموال الن��ادي واإلضرار العمدي 
بها، وغيرها من الممارس��ات غير المشروعة المنسوبة ألعضاء مجلس 
اإلدارة المعنيين، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الشأن 
بس��ؤال المدقق المالي بديوان الرقاب��ة المالية واإلدارية معد التقرير 
وسؤال عدد من ش��هود الواقعة من العاملين والمتعاملين مع النادي 
بش��أن ممارس��ات بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنس��وبة إليهم 

تلك المخالفات واألض��رار المترتبة عليها، كما تم ندب أحد المدققين 
من ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلجراء فحص شامل ألعمال مجلس 
إدارة النادي س��واء المتعلقة بحس��ابات النادي وأوجه التعامل عليها أو 
أم��وال الدعم والرعاية التي تلقاها النادي وأوجه صرفها وكذلك فحص 
التعاق��دات الخارجية الت��ي أبرمها النادي مع كاف��ة الجهات ،على نحو 
انتهت معه النيابة العامة إلى ثبوت ارتكاب رئيس مجلس إدارة النادي 
لع��دد من المخالفات الجنائية التي ترتب عليها اإلضرار بأموال النادي 
بقصد التربح للنفس حيث تم إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.

وحكم��ت المحكمة الصغ��رى الجنائية على رئيس مجل��س إدارة النادي 
بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام وقدرت كفالة ألف دينار 
لوقف التنفيذ وألزمته برد مبلغ ٣٤ ألف دينار قيمة ما اختلس��ه لنفسه، 
فطع��ن على الحكم باالس��تئناف حيث أيدت المحكم��ة حكم أول درجة، 

فطعن مرة أخرى بالتمييز حيث رفضت المحكمة الطعن.

قبلت طعن »النيابة«

 »التمييز« تلغي حكمًا 
ببراءة متهمين بإخفاء محكوم عليه

صرح��ت رئيس نيابة االس��تئناف ب��أن محكمة 
التميي��ز أص��درت حكمًا بقب��ول طع��ن النيابة 
العامة شكاًل وموضوعًا ونقض الحكم المطعون 
فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته 

لتحكم فيها من جديد.
وتعود تفاصي��ل الواقعة إلى قي��ام المتهمين 
األول والثان��ي والثال��ث بإخفاء المته��م الرابع 
المحك��وم علي��ه ف��ي قضي��ة أخ��رى بالس��جن 
المؤقت في مس��كن المتهمين الثاني والثالث، 
وقيام المتهم الرابع باالش��تراك معهم في تلك 
الجريمة بطريقتي االتفاق والمس��اعدة، فضاًل 
عن هروب��ه بعد القبض علي��ه قانونًا وارتكابه 
لتل��ك الجريم��ة باس��تخدام العن��ف ض��د أفراد 

الشرطة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة 
الجنائية وقد قضت المحكم��ة الكبرى الجنائية 
في حكم س��ابق له��ا بإدان��ة المتهمين جميعًا 
وذلك بحبس المتهمي��ن األول والثاني والثالث 
لمدة سنة، والرابع بالسجن لمدة ثالث سنوات.

واس��تأنف المتهمون الحكم س��الف البيان وقد 
قض��ت محكمة االس��تئناف العلي��ا بإلغاء حكم 
محكم��ة أول درج��ة وبب��راءة المتهمي��ن األول 

والثاني والثالث مما أسند إليهم من اتهام.
وعلي��ه طعنت النياب��ة العامة ف��ي ذلك الحكم 
بطريق التمييز وذلك للخطأ في تطبيق القانون 
إذ إن��ه قضى بأن المتهمي��ن األول والثاني هم 
عّم��ا المته��م الرابع وأن المتهم��ة الثالثة هي 
زوجة عم��ه وذلك بالمخالفة للفقرة الخامس��ة 

م��ن الم��ادة 255 من قان��ون العقوب��ات التي 
قصرت اإلعف��اء على ال��زوج والزوج��ة واألصول 
والفروع واإلخوة واألخوات ومن في منزلة هؤالء 
م��ن األق��ارب بحك��م المصاه��رة، ف��ي حين أن 
المتهمين تربطهم قرابة الحواشي مع المتهم 
الرابع المحكوم عليه بالس��جن في قضية أخرى 

وال يشملهم ذلك اإلعفاء.
وبتاريخ اليوم حكمت محكم��ة التمييز بحكمها 
المتقدم بيان��ه وذلك كون أن الحكم المطعون 
في��ه ق��د خال��ف القان��ون واعتب��ر المتهم��ون 
األول والثان��ي والثال��ث ممن يش��ملهم اإلعفاء 
المنص��وص عليه تحديدًا في الفقرة الخامس��ة 
م��ن الم��ادة 255 م��ن قان��ون العقوب��ات بما 

يستوجب نقضه.

 »التربية« تحيل تقريرًا حول شبهة 
تزوير مؤهل علمي إلى »النيابة«  

أحال��ت وزارة التربية والتعليم تقريرًا إلى النيابة العامة، في ش��أن ش��بهة 
تزوير مؤهل علمي تقدمت به س��يدة إلى الوزارة بهدف التوظيف في إحدى 
المدارس الخاصة، وذلك بعد أن نس��قت الوزارة في شأن المؤهل مع شركة 
التدقيق المختص��ة في التحقق من صحة المؤهالت العلمية، والتي أوردت 
ف��ي رده��ا أن الجامعة المانحة للمؤه��ل وهمية وال وجود لها كمؤسس��ة 

تعليم عال فعلية، وذلك إعمااًل للدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة الوطنية 
لتقويم المؤهالت العلمية بوزارة التربية والتعليم.

وأفادت الوزارة، بأنها س��تواصل عملها الرقابي في هذا الشأن عبر التنسيق 
المس��تمر بين اللجنة الوطني��ة لتقويم المؤهالت العلمي��ة والجهات ذات 

العالقة.

 »الهالل األحمر البحريني« 
تستقطب مجموعة متطوعين جدد

اس��تقطبت جمعية اله��الل األحمر 
المتطوعين  البحريني مجموعة من 
الج��دد لالنضمام إليه��ا، وذلك في 
إطار حرصها عل��ى جذب المزيد من 
البحريني  الش��باب  المتطوعين من 
وتأهيله��م وتدريبه��م مم��ا يفتح 
مجاالت مختلف��ة ومتنوعة أمامهم 
لالنخراط في مختلف مجاالت العمل 

اإلغاثي واإلنساني.
ونظم��ت لجن��ة العالق��ات العام��ة 
بالجمعي��ة ف��ي مقره��ا بالمنطقة 
الدبلوماس��ية بالمنام��ة لق��اء م��ع 
المتطوعي��ن الج��دد ج��رى خالل��ه 
تعريفهم بأساس��يات عمل الحركة 
الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر والهالل 
األحم��ر، إضاف��ة إلى نش��أة الهالل 
ومبادئه،  وأهدافه  البحريني  األحمر 
وأنش��طتها  الجمعي��ة  وعم��ل 
وبرامجه��ا ولجانه��ا، إضاف��ة إل��ى 
أهم الصف��ات الواج��ب توفرها في 
إلمامه��م  وض��رورة  المتطوعي��ن 

بمبادئ العمل اإلغاثي واإلنساني.
واس��تمع المتطوعون الج��دد أيضًا 
إل��ى نبذة ع��ن المش��اريع والبرامج 

والمبادرات اإلنس��انية التي يقدمها 
اله��الل األحمر البحرين��ي كجزء من 
منظومة العمل اإلنساني المتنوعة، 
وذلك كي يتس��نى لكل عضو اختيار 
مجال العمل المناسب بما يحقق له 
األهداف التي يس��عى إلى تحقيقها 
خ��الل فترة عطائه في مجال العمل 

التطوعي.
لله��الل  الع��ام  األمي��ن  ورح��ب 
األحم��ر البحرين��ي مب��ارك الح��ادي 

بالمتطوعين الج��دد، مؤكدًا حرص 
الجمعي��ة الدائ��م على اس��تقطاب 
للعمل  المتحمس��ين  المتطوعي��ن 
والعطاء في س��بيل خدمة اإلنسانية 
ومد يد العون للمحتاجين، من خالل 
مش��اريع وبرامج وأهداف ومتطوعي 
اله��الل األحم��ر البحرين��ي، كجزء ال 
يتجزأ م��ن االتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر.
وأوض��ح أن ذل��ك يأت��ي ف��ي إط��ار 

استدامة رفد الجمعية بدماء جديدة 
تع��زز م��ن قدرته��ا عل��ى تحقي��ق 
أهدافه��ا المتمثلة في وضع مملكة 
البحري��ن عل��ى الخارط��ة العالمية 
للعمل اإلغاثي واإلنس��اني، وتقديم 
المساعدات للمحتاجين داخل وخارج 

البحرين.
لجن��ة  رئي��س  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
الجمعي��ة  ف��ي  العام��ة  العالق��ات 
األس��تاذ علي كاظم مدن إن الهالل 
األحم��ر البحرين��ي يق��دم ألعضائه 
المتطوعي��ن العديد م��ن المجاالت 
الجدي��دة وفرص التطور والتحس��ن 
في العمل اإلنس��اني، مما يؤهلهم 
للعمل بش��كل مباش��ر م��ع اللجان 
المختصة، حيث س��يحصل كل عضو 
على قدر كاٍف من التدريب والتأهيل 
م��ن قب��ل مدربي��ن معتمدين من 
ذوي الخب��رة الطويل��ة والممارس��ة 
الفعلية في هذا المجال، وذلك وفق 
القواعد والمبادئ األساس��ية للعمل 
اإلنساني في جمعية الهالل األحمر 
البحريني تماشيًا مع القواعد العامة 

المعتمدة دوليًا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/21/watan-20230221.pdf?1676955208
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1053091
https://alwatannews.net/article/1052908
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6282
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 وزيرة الشباب تخاطب 
الطلبة والشباب في منتدى 

»سوق العمل« اليوم
ش��ؤون  وزي��رة  تلتق��ي 
توفيق��ي  روان  الش��باب 
الي��وم في فن��دق الخليج، 
م��ن  واس��ع  ع��دد  م��ع 
طالب وطالب��ات المرحلة 
والش��باب  الثانوي��ة 
ع��ام  بش��كل  البحرين��ي 
ضم��ن جلس��ات منت��دى 
العمل  وس��وق  التعلي��م 
ش��ركة  تقيم��ه  ال��ذي 
لتنظي��م  »ميدبوين��ت« 
الفعالي��ات عل��ى هامش 

مع��رض التعليم والتدريب قبل العمل الذي تنظمه الش��ركة 
برعاية وزي��ر العمل جميل حميدان، بدعم ومس��اندة وزارتي 
التربي��ة والتعلي��م وش��ؤون الش��باب ومش��اركة العديد من 
الجامع��ات من البحري��ن ودولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 

والمملكة األردنية الهاشمية.
وتش��ارك توفيقي كمتح��دث رئيس ف��ي فعالي��ات المنتدى 
الهادفة إلى المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق 
العم��ل والمتضمنة مش��اركة واس��عة للعديد م��ن العلماء 

والمفكرين والقيادات التعليمية ورؤساء الجامعات.
ومن المأمول أن يس��تقطب المنتدى عددًا واسعًا من الطلبة 
والش��باب البحرين��ي الباحثين ع��ن فرص تعليمي��ة متميزة 
تؤهلهم لخوض غمار سوق العمل، مع التعرف على المهارات 
والق��درات الت��ي تمكنه��م من التمي��ز في المي��دان المهني 

والوظيفي.
يذكر أن شركة ميدبوينت لتنظيم الفعاليات تدأب على تنظيم 
هذا المعرض بش��كل سنوي كمبادرة مساندة للتواصل البناء 
والمثم��ر بين الطلبة وأولي��اء أمورهم من جه��ة والجامعات 
والمؤسس��ات التعليمية ومؤسس��ات س��وق العمل من جهة 
أخرى، بما يعزز مسارات التوفيق بين تحصيل الطلبة العلمي 

والمهني في الجامعات ومتطلبات سوق العمل.

وزيرة شؤون الشباب

 سفير البحرين لدى هولندا
يبحث مع رئيس المحكمة 

الجنائية الدولية التعاون المشترك

اجتمع سفير مملكة البحرين لدى مملكة هولندا والمقيم في 
بروكسل عبداهلل بن فيصل بن جبر الدوسري، مع القاضي بيتر 
هوفمانس��كي Judge Piotr Hofmanski، رئي��س المحكمة 

الجنائية الدولية، في مقرها في الهاي.
وثمن السفير دور المحكمة الجنائية الدولية وخبرتها العريقة 
في إرس��اء أركان األمن والعدل على المستوى الدولي، مؤكدًا 
إيم��ان البحري��ن وحرصها كعضو فاعل ف��ي المجتمع الدولي 
عل��ى صون األمن والس��لم، انطالقًا من المنج��زات المتحققة 
من البرنامج اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظ��م حفظه اهلل ورعاه في 

إرساء دولة القانون والمؤسسات.
من جانبه، ش��كر القاضي هوفمانس��كي الس��فير على تقدير 
مملكة البحرين لدور المحكمة وحرص س��عادة الس��فير على 
تطوير العالقات وخاصًة في مجال تبادل الخبرات والمعرفة. 

كما اجتمع س��عادة الس��فير مع كل من السيد مامي ماندياي 
الع��ام  المدع��ي  نائ��ب   Mame Mandiaye Niang نيان��غ 
 Osvaldo والسيد اوزفالدو زافاال جيلير ،Deputy Prosecutor
 appointed registrar أمين المحكمة المعين Zavala Giler

لدى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي.
ج��رى خ��الل اللقاءين تب��ادل وجهات النظر ومناقش��ة س��بل 
تعزي��ز التعاون وتبادل الخبرات في مج��ال التدريب والتعليم 

القضائي والعدلي.

 وزير اإلعالم: جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية 
ُتمّثل الحرص على االحتفاء بقيم العمل اإلنساني

أك��د وزير ش��ؤون اإلع��الم الدكتور 
رم��زان النعيم��ي، أن جائزة عيس��ى 
لخدمة اإلنسانية، التي تقام برعاية 
كريمة م��ن حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، 
ملك الب��الد المعظم، تأت��ي تعبيرًا 
لدعم مملك��ة البحرين لقيم العطاء 
يت باسم صاحب  واإلنس��انية، إذ ُسمِّ
 العظمة الش��يخ عيس��ى بن سلمان 
آل خليف��ة، طيب اهلل ثراه، لما تركه 
م��ن أث��ر عظي��م ومنج��زات وطنية 

يشهد لها تاريخ المملكة.
وأضاف، أن الجائزة هي إحدى ثمرات 
المس��يرة التنموية الشاملة لحضرة 
المعظم،  المل��ك  الجالل��ة  صاح��ب 
والت��ي تلق��ى الدعم المس��تمر من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، وتعد احتفااًل مهمًا 
وتكريمًا لقيمة اإلنسان ودوره أينما 
وج��د. جاء ذلك، خالل لقائه بممثلي 
وس��ائل اإلعالم اإلقليمي��ة والدولية 
بمناس��بة حفل تسليم جائزة عيسى 
لخدمة اإلنس��انية، الذي يقام اليوم 
ف��ي مرك��ز عيس��ى الثقاف��ي، مبينًا 
أن القص��ة الفائ��زة تحم��ل معاني 

إنس��انية عميق��ة لقيم��ة العط��اء، 
فطبي��ب العي��ون الدكتور س��ندوك 
رويت من النيبال ل��م يكتِف باختراع 
طب��ي فقط؛ بل جّس��د قي��م العمل 
ال��ذي خ��دم اإلنس��انية  التطوع��ي 

جمعاء بأسمى الصور.
وأوض��ح أن الرؤية الس��امية لحضرة 
صاحب الجاللة ملك البالد المعظم، 
جاءت لتشكل نموذجًا عالميًا يحتذى 
به، م��ن خ��الل التأكيد عل��ى الروح 
اإلنس��انية والبش��رية الجامعة رغم 
واإلقليمي��ة  الثقافي��ة  االختالف��ات 
والديني��ة، مبين��ًا أن مملك��ة كانت 
والت��زال حامل��ة ومنادية وس��اعية 

للسالم.
ونقل وزير ش��ؤون اإلع��الم، تحيات 
 س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مب��ارك 
آل خليف��ة، الممث��ل الخاص لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك المعظ��م 
رئيس مجل��س أمناء جائزة عيس��ى 
لخدمة اإلنسانية، لضيوف المملكة، 
موضح��ًا أن مث��ل هذه المناس��بات 
تحظ��ى باالهتمام اإلعالم��ي الكبير 
والقن��وات  الصح��ف  ممثل��ي  م��ن 
التلفزيوني��ة ووكاالت األنب��اء، وأكد 
بالتغطيات  البحرين  ترحيب مملكة 
تب��رز  والت��ي  الهادف��ة  اإلعالمي��ة 
الجه��ود اإلنس��انية المش��ّرفة التي 

تخدم البشرية.
وأكد النعيمي، أن االحتفاء بشخصية 
هذا العام يأت��ي تكريمًا لما حققته 
م��ن تمّي��ز عل��ى صعي��د الخدمات 
الصحي��ة الهامة، فكثي��ر ممن فقد 
البص��ر وجد الع��الج من خ��الل هذا 
االخت��راع المب��دع ال��ذي أف��اد آالف 
الن��اس وقّلل من الكلف��ة العالجية، 
مؤك��دًا دع��م جمي��ع الجه��ود التي 
تب��رز مث��ل ه��ذه األعم��ال الجليلة، 
فاالحتف��اء به��ذه الجائ��زة يذكرن��ا 
بضرورة تقديم المزيد دائمًا لخدمة 
البشرية، فالعالم كله أسرة إنسانية 

واحدة.

 »التربية« تعتمد إنشاء 
روضة غراس الطفولة

التربية  وزير  اعتماد  بعد 
والتعلي��م ق��رارًا بإنش��اء 
وطني��ة  أطف��ال  روض��ة 
اس��م  تحم��ل  جدي��دة 
»غراس الطفولة«، أكدت 
تراخي��ص  إدارة  مدي��رة 
المبكر  التعليم  ومتابعة 
فتحية عيش على تشجيع 
ال��وزارة لالس��تثمار ف��ي 
قط��اع التعلي��م المبك��ر 
ري��اض  يش��مل  ال��ذي 
األطفال والحضانات، بعد 

استيفاء كافة االشتراطات الضامنة لجودة الخدمات المقدمة 
في هذه المؤسسات، وبالشكل الذي يتيح المزيد من الخيارات 

أمام أولياء األمور الكرام في مختلف مناطق المملكة.
وأش��ارت إل��ى أن ال��وزارة مس��تمرة ف��ي تقدي��م كل الدع��م 
والمس��اندة لمؤسس��ات التعليم المبكر، إضافًة إلى ممارسة 
دورها الرقابي عليها، بما يحقق مصلحة الطفل وولي أمره من 
جهة، ويضمن حس��ن س��ير العمل في هذه المؤسسات، كما 
تعمل الوزارة بش��كل دؤوب على زيادة نسبة التحاق األطفال 
بمؤسسات التعليم المبكر، وذلك تنفيذًا الستراتيجية تطوير 

التعليم المبكر.

 »سوق العمل«: رصد مخالفاتفتحية عيش
خالل حملة تفتيشية في »الشمالية«

نف��ذت هيئة تنظيم س��وق العمل حملة تفتيش��ية مش��تركة مع ش��ؤون 
الجنس��ية والج��وازات واإلقامة بوزارة الداخلية، ومديرية ش��رطة المحافظة 
الش��مالية ش��ملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع 
العمالة بالمحافظة الش��مالية، حيث أسفرت عن رصد عدد من المخالفات 
التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم س��وق العم��ل وقانون اإلقامة في 
البحري��ن. وجددت الهيئ��ة دعوتها جمي��ع أفراد المجتمع إل��ى دعم جهود 
الجه��ات الحكومي��ة للتصدي للممارس��ات غير القانونية في س��وق العمل 
والعمالة غي��ر النظامية حماية للمجتمع ككل، موضح��ة أنه يمكن اإلبالغ 
عن أية ش��كاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من 
خالل ملء االس��تمارة اإللكترونية المخصصة لإلبالغ على الموقع الرس��مي 

للهيئة www.lmra.bh أو االتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

لع على مراسم حفل   محافظ الشمالية يطَّ
تسلُّم شهادة اعتماد عالي مدينة صحية

الش��يخ  ب��ن  عل��ي  الش��مالية  ت��رأس محاف��ظ 
عبدالحسين العصفور االجتماع التشاوري الدوري 
بالمحافظ��ة، حي��ث ناق��ش االجتماع اس��تعداد 
المحافظ��ة لحفل اس��تالم ش��هادة اعتماد عالي 
مدين��ة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، 
وبرنام��ج المحافظ��ة لش��هر رمض��ان المبارك، 

وتطبيق معايير اعتماد أماكن معززة للصحة.
وخالل االجتماع، استعرض منسق مكتب المدن 
الصحية بالمحافظة جعفر الحالي برنامج مراسم 
تسلم شهادة اعتماد عالي مدينة صحية، بعدها 
ناقش المجل��س برنام��ج المحافظة الش��مالية 
لشهر رمضان المبارك، وفي ضوء دور المحافظة 
ف��ي تعزي��ز أواص��ر الترابط ف��ي المجتمع، وجه 
المحاف��ظ العصفور إلى إعداد برنامج اس��تقبال 
األهال��ي ف��ي المجل��س الرمضان��ي للمحافظة 
م��ع  الزي��ارات  لتب��ادل  والتنس��يق  الش��مالية، 

المجالس الرمضانية بالمحافظة الشمالية.

كم��ا اطل��ع المحافظ على خطة اإلخ��الء الوهمي 
في الح��االت الطارئ��ة لمبنى المحافظ��ة، وذلك 
بالتنس��يق م��ع اإلدارة العام��ة للدف��اع المدني، 
وهو أحد اش��تراطات برنامج عم��ل أماكن معززة 

للصحة، وكذلك االطالع على نتائج التقرير الذي 
قدمه رئيس التخطيط االستراتيجي جهاد النيسر 
بش��أن متابع��ة توظيف ع��دد من المهندس��ات 

والممرضات.

 غلق المسارات ضمن إحدى مراحل 
اإلشارة الضوئية بتقاطع السيف

أعلنت وزارة األش��غال وبالتنس��يق مع اإلدارة العام��ة للمرور بوزارة 
الداخلي��ة، أن أعمال تحس��ين الحركة المرورية على تقاطع الس��يف 
تس��تدعي غلق إح��دى مراحل اإلش��ارة الضوئية لبعض المس��ارات 
بالتقاطع، حيث سيكون هناك غلق كلي على شارع 28 للمرور القادم 
من منطقة الس��نابس والمتجه ش��مااًل إلى ضاحية السيف. ويمكن 
لمستخدمي الطريق التوجه يمينًا إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان 
مرورًا بمسار الدوران العكسي الحر على تقاطع الفاروق. كما سيكون 
هن��اك غلق كلي على ش��ارع 40 للم��رور القادم من ضاحية الس��يف 
والمتج��ه جنوبًا إل��ى منطقة الس��نابس، حيث يمكن لمس��تخدمي 
الطريق التوجه يس��ارًا إلى ش��ارع الش��يخ خليفة بن س��لمان وصواًل 
إلى ش��ارع 2 بمنطقة السنابس. وسيتم اإلبقاء على المراحل األخرى 
لإلش��ارة الضوئية في التقاطع. وسوف يتم العمل في الموقع خالل 
ساعة الذروة الصباحية من الس��اعة 7:30 صباحًا إلى الساعة 8:30 

صباحًا يوم األربعاء 22 فبراير ويوم الخميس 23 فبراير.

 »األشغال«: إضافة مسار لالنعطاف 
يمينًا من شارع 23 إلى شارع 13 في توبلي

قالت وزارة األشغال بأنها انتهت من أعمال مشروع 
إضافة مسار لالنعطاف يمينًا من شارع 23 إلى شارع 
13 في منطقة توبلي، والذي يهدف إلى توفير مسار 
إضاف��ي لالنعطاف يمينًا إلى ش��ارع 13 في منطقة 
توبلي، وهذا المش��روع من ش��أنه تخفيف االزدحام 
المروري على التقاطع المذكور. وذكرت الوزارة بأن 
المشروع اشتمل على أعمال الحفر والدفان وأعمال 

طبق��ات الرصف للش��ارع وأعمال طبقات األس��فلت 
واألرصف��ة، كم��ا تضمن المش��روع نق��ل وحماية 
الخدم��ات الت��ي تعت��رض األعمال وكذل��ك توفير 
قن��وات أرضي��ة الس��تخدام الخدمات المس��تقبلي، 
باإلضاف��ة إلى تركيب العالم��ات المرورية وصباغة 
الخط��وط األرضي��ة لتعزيز مس��توى الس��المة في 
المنطق��ة. ويأتي هذا المش��روع تلبي��ة لتطلعات 

واحتياج��ات المواطني��ن والمقيمين ف��ي المملكة، 
والذي يس��هم في زيادة الطاقة االس��تيعابية على 
الشارع، كما سيسهل ويقلل وقت وصول المواطنين 
من وإلى وجهتهم. يذكر أن المش��روع تم ترسيته 
م��ن قب��ل مجل��س المناقص��ات والمزاي��دات على 
الش��ركة الوطنية للحفريات بقيم��ة إجمالية قدرها 

180,000 دينارًا.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  ل  ب ق ت ـ ـ ـ س ا
مـــن  وفـــدًا  األنصـــاري  أحمـــد  ة  ـ ـ ـ ي م و ك ح ل ا
مستشـــفى فلورنـــس نايتنجيل مـــن جمهورية 
تركيـــا فـــي إطـــار التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات 
مـــع المستشـــفيات الحكومية، وذلك بمناســـبة 
زيارتـــه لمملكـــة البحرين بالتنســـيق مع مجمع 

السلمانية الطبي.
وفي مســـتهل اللقـــاء، رحب األنصـــاري بالوفد 
التركـــي، مؤكدًا أن القطاع الصحـــي يمر بنقلٍة 
نوعيـــة تهدف لالرتقـــاء بالمنظومـــة الصحية، 
لتقديم الرعاية الصحية النوعية والمســـتدامة 

وفق المعايير العالمية.
وتم خالل الزيارة مناقشـــة ُســـبل التعاون بين 
ـة بمملكـــة البحريـــن  ـ ـفيات الحكوميـ ـ المستشـ
ومؤسســـة D.MED Healthcare بالجمهورية 

التركيـــة الصديقـــة، وتـــم مناقشـــة عـــدد مـــن 
الموضوعـــات المهمـــة على مســـتوى الخدمات 
الصحيـــة، حيـــث لفت األنصـــاري، إلـــى أّن من 
ــع  ــة بمجمـ ــروعات التطويريـ ــات المشـ أولويـ
الســـلمانية الطبـــي تحســـين وتعزيـــز مســـتوى 
الخدمـــات المقدمـــة لمرضى الكلـــى من خالل 
العديـــد مـــن المبـــادرات، بحيث تتوافـــر جميع 
الخدمـــات المتعلقة بأمراض الكلى والخدمات 
المســـاندة من مختبرات وأشعة وعمليات. كما 
رحب بالتعاون في مجـــال الخدمات الصحية 
ــفى  ــة ومستشـ ـفيات الحكوميـ ـ ــن المستشـ بيـ

فلورنس نايتنجيل.
يذكـــر أّن الوفـــد التركقـــام بزيـــارة عمل لمجمع 
الســـلمانية، حيث ضم الوفد نخبة من األطباء 
في تخصصات جراحـــة زراعة الكبد وأمراض 

الجهاز الهضمي وتخصصات أخرى مساعدة.
وتهدف الزيارة إلى متابعة مرضى زراعة الكبد 

الذيـــن تـــم إجـــراء الزراعة لهم في مستشـــفى 
فلورنـــس نايتنجيل بإســـطنبول باإلضافة إلى 
تقديم استشـــارات حول زراعة الكبد، وتقديم 
االستشارات لمرضى الجهاز الهضمي لألطفال 
والكبار في ســـياق العيادات المشـــتركة، حيث 

تـــم معاينـــة 21 مريضـــاً مـــن قســـم الباطنيـــة 
واألطفـــال، كمـــا تـــم مناقشـــة فـــرص التعـــاون 
فـــي مجال زراعـــة الكلى بما فـــي ذلك تدريب 

الدراسات العليا ودراسة الماجستير.
كمـــا قام الفريق بمناقشـــة عمليـــات زرع نخاع 

العظم خاصة للمرضى الذين يعانون من مرض 
فقـــر الـــدم المنجلـــي، باإلضافة لتنظيـــم حلقة 
نقاش عن هيكل مركز زراعة األعضاء الشامل 
مـــع نظرائهـــم فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
باإلضافـــة إلـــى بحـــث إمكانيـــة التعـــاون بيـــن 
المستشـــفيات الحكومية وجامعة ديميروغلو 
للعلوم ومستشفى فلورنس للرعاية الصحية.

مـــن جهته، أعـــرب الوفـــد التركي عن ســـروره 
ن  ـ ـ ـ م وة  ـ ـ ـ دع ب ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل مم ب ده  ـ ـ جـ توا ل
المستشـــفيات الحكومية، واعتزازه بالعالقات 
الطيبـــة التـــي تجمـــع بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
مشـــيدًا بما يشهده القطاع الصحي في مملكة 
البحرين مـــن تطور من حيث جودة الخدمات 
ـرة  ـ ــات المتوافـ ــة واإلمكانـ ـة المقدمـ ـ الصحيـ
والكفاءات الطبية والتمريضية بالمستشفيات 
والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة.

معاينة 21 مريضاً من “الباطنية” و”األطفال” وآخرين من مرضى زراعة الكبد

مباحثات بحرينية تركية لزرع نخاع العظم لمرضى السكلر

المستشفيات الحكومية تستقبل وفدا طبيا من الجمهورية التركية

local@albiladpress.com

االثنين 20 فبراير 2023 - 29 رجب 1444 - العدد 5242
04

القطـــاع  أن  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  ـــد  ك أ
الصناعـــي في مملكة البحرين يشـــهد تطـــوًرا كبيًرا 
في ظل اســـتقطاب االســـتثمارات الصناعية بفضل 
سياسة تنوع المســـارات االقتصادية التي تنتهجها 
الحكومـــة لخلـــق الفـــرص النوعية والمســـاهمة في 
توليـــد المزيـــد من الوظائـــف للمواطنيـــن، الفًتا إلى 
أن وزارة العمل مســـتمرة في تطبيق استراتيجيتها 
الهادفة إلى االستفادة من زيادة حجم المشروعات 
الصناعيـــة واســـتثمار ما توفره مـــن وظائف نوعية 
لدمـــج المواطنيـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي هـــذا 

القطاع الحيوي.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل، خالل زيارته إلى 
المجموعـــة التعاونيـــة األوربية لأللبـــان “آرال فودز”، 
إحدى شـــركات التصنيع الغذائـــي بمنطقة البحرين 
العالمية لالستثمار في مدينة الحد الصناعية، ضمن 
سلســـلة الزيارات التي يقوم بها ســـعادته للشـــركات 
والمؤسســـات الداعمـــة لمبـــادرات وبرامـــج الوزارة 
في مجـــال توظيف الكوادر الوطنيـــة، حيث التقى 
جورغن جريف، رئيس سلســـلة التوريد في الشـــرق 

األوسط بالشركة، وعدد من المسؤولين فيها. 
واطلـــع حميـــدان علـــى خطـــط وبرامـــج توظيـــف 
واالرتقـــاء بالقـــوى العاملـــة الوطنيـــة لدى الشـــركة. 

كمـــا قـــام بجولة تفقد خاللها مراحـــل إنتاج المصنع 
لمشتقات األلبان واألجبان التي توزع ما يقارب 95 

% من اإلنتاج في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيا، والتقى عددا مـــن العاملين البحرينيين، إذ 

أشاد بعطائهم وقدراتهم المهنية في إدارة اإلنتاج. 
كمـــا التقـــى بالمتوظفيـــن الجـــدد فـــي العـــام 2023 
واطمـــأن علـــى انتظامهـــم فـــي أعمالهـــم المختلفة، 
منوًهـــا فـــي هـــذا الســـياق بثقـــة شـــركة “آرال فودز”، 
بالكـــوادر الوطنيـــة وســـعيها لتطويرهـــم مهنًيـــا لما 
تتمتـــع به خصوصا من انضبـــاط وظيفي وإنتاجية 

عالية.
من جانبه، لفت جريف إلى أن نســـبة القوى العاملة 
الوطنيـــة فـــي الشـــركة تبلـــغ نحـــو 48 %، الفًتا إلى 
ســـعي الشـــركة المســـتمر إلـــى توظيـــف مزيـــد مـــن 
المواطنيـــن، مؤكًدا أن الشـــركة تقوم حالًيا بتدريب 

50 بحرينًيا لتوظيفهم في مختلف األقسام.

المنامة - وزارة العمل

االستثمارات الصناعية تسهم بخلق مزيد من الفرص للمواطنين
تدريب 50 بحرينًيا لتوظيفهم في “آر ال فودز”... حميدان:

المنامة - المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية

أعلنت المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، 
ــع وزارة شـــؤون البلديـــات  ــراكة مـ بالشـ
والزراعـــة والمجلـــس األعلـــى للبيئة، عن 
تلقـــي الحملـــة الوطنية للتشـــجير “ ُدمت 
خضـــراء” دعما تقدمت بـــه “تمكين” يقدر 
بـ 796 شـــتلة ســـيتم غرســـها على امتداد 
شارع 16 ديســـمبر بالمحافظة الجنوبية، 
وذلـــك تماشـــيًا مـــع األولويـــات الوطنيـــة 
التـــي تهـــدف إلـــى وصـــول المملكـــة إلـــى 
الحيـــاد الصفـــري فـــي العـــام 2060، فـــي 
مسعى لمواجهة تحديات التغير المناخي 

وحماية البيئة.
 وتنوعت الشتالت التي تم غرسها صباح 
أمس األحد بين شتالت أشجار الهبسكس 
تيليوتـــس وشـــجيرات الجهنمـــي بهـــدف 
خلق مصد نباتي طبيعي مع إضفاء شكل 

جمالي بألوان الورد الزاهية. 
وتـــم تدشـــين الموقـــع بحضـــور الشـــيخة 
مرام بنت عيســـى آل خليفة األمين العام 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، 
ومهـــا مفيـــز الرئيـــس التنفيـــذي لتمكين، 
ومديـــر عـــام بلديـــة الجنوبيـــة المهندس 
عاصم بـــن عبداللطيف، ورئيس المجلس 
البلـــدي عبـــدهللا عبداللطيـــف وعـــدد مـــن 
المهتميـــن بالقطاع الزراعي، لتعكس هذه 
الفعاليـــة البيئيـــة نتائج وأهميـــة التعاون 
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص واألهلي 
فـــي دعـــم الجهـــود الحكوميـــة الهادفـــة 
ــار  لالســـتدامة البيئيـــة. وقـــد تـــم اختيـ
الغـــرس بالتعـــاون مع المختصيـــن ببلدية 

الجنوبية والتي أولت جهدها في تحديد 
األنـــواع المناســـبة لإلســـهام فـــي تنقيـــه 
الهـــواء واضفـــاء منظـــر جمالـــي للمنطقة 

السكنية والتعليمية. 
يذكر أن مبـــادرات تمكيـــن لحماية البيئة 
قد امتدت لتشمل دعم عدد من المشاريع 
 Trillion Tree Fund التجاريـــة كمشـــروع
الهـــادف إلـــى التوفيـــق بين المســـتثمرين 
ــاريع ترميـــم األراضـــي والغابـــات  ومشـ
المربحـــة باســـتخدام التقنيـــات الحديثة 

والذكاء االصطناعي. 

بدعم من “تمكين”

غرس 796 شتلة على امتداد شارع 16 ديسمبر

المحرق - مستشفى الملك حمد الجامعي

أقـــام مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 
البرنامـــج التدريبـــي المعتمـــد إلنعـــاش 
األطفـــال حديثي الـــوالدة )NRP( تحت 
ة  ـ ـ ـ األمريكي ب  ـ ـ ـ ل ق ل ا ة  ـ ـ ـ راف جمعي ـ ـ إشـ
)AHA( واألكاديميـــة األمريكيـــة لطـــب 
األطفـــال بحضور نائب قائد مستشـــفى 
الملك حمد الجامعي العميد بروفيســـور 
هشـــام آل ريـــس، ومديـــر مركـــز التعليم 

واالحتراف دالل الحسن.
نهـــج  دام  خ ت ـ ـ ـ س ا ج  ـ ـ ـ م ا ن ر ب ل ا ن  ـ ـ ـ م ض ت و
ن  ـ ـ ـ م ض ت ي ي  ذ ـ ـ ـ ل ا و  ، ط ـ ـ ـ ل ت خ م ل ا م  ـ ـ ـ ل ع ت ل ا
التدريـــب الواقعـــي والمحـــاكاة العمليـــة 
باإلضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى مهـــارات 
د  ـ ـ ـ ي، وق ـ ـ عـ الجما ل  ـ ـ ـ عم ل ل وا ـ ـ لتواصـ ا
أشـــرفت عليـــه العميـــد طبيـــب “فاتـــن 
ـي  ـ اري أول حديثـ ـ ـ ة”، استشـ ـ ـ العويشـ
الـــوالدة بالخدمـــات الطبيـــة الملكية في 

المملكة األردنية الهاشـــمية وعضو هيئة 
ــب  ـة القلـ ـ ـة لجمعيـ ـ ــس اإلقليميـ التدريـ
األمريكية، كما قدمت أخصائي أول في 
قســـم طب األطفال بالمستشـــفى يســـرا 
إبراهيـــم برنامـــج الـــدورة المتقدمة في 

إنعاش حديثي الوالدة.
وأوضحت الحســـن أن مستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي قـــدم عـــدة دورات في 
 )NRP( برنامـــج إنعاش حديثي الـــوالدة
ـابقة،  ـ ـع السـ ـ ـنوات التسـ ـ ـر السـ ـ ــى مـ علـ

ة  ـ ـ ـ ي ا ع ر ل ا ي  ـ ـ ـ م د ق م ع  ـ ـ ـ ي م ج ا  ًف د ه ت ـ ـ ـ س م
الصحيـــة لحديثـــي الـــوالدة مـــن أطباء 
وممرضيـــن وأخصائييـــن للتـــدرب على 
مهـــارات اإلنعـــاش األساســـية لألطفـــال 
حديثـــي الـــوالدة، وذلـــك ألن مـــا يقارب 
10 % مـــن األطفال حديثـــي الوالدة قد 
يعانون مـــن اضطراب الجهاز التنفســـي 
ويحتاجـــون إلـــى بعض المســـاعدة عند 
الـــوالدة، وأقـــل من 1 % قـــد يحتاجون 

إلى إجراءات إنعاشية مكثفة.

أقل من 1 % يحتاجون إلى إجراءات إنعاشية مكثفة... مستشفى الملك حمد:

10 % من األطفال حديثي الوالدة يعانون من اضطراب الجهاز التنفسي

مركز البحرين العالمي للمعارض - الصخير
2023 مارس 12-9

كريمة برعاية
خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة من

البحرين مملكة ملك

المنامة - بنا

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  ل  ب ق ت ـ ـ ـ س ا
مـــن  وفـــدًا  األنصـــاري  أحمـــد  ة  ـ ـ ـ ي م و ك ح ل ا
مستشـــفى فلورنـــس نايتنجيل مـــن جمهورية 
تركيـــا فـــي إطـــار التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات 
مـــع المستشـــفيات الحكومية، وذلك بمناســـبة 
زيارتـــه لمملكـــة البحرين بالتنســـيق مع مجمع 

السلمانية الطبي.
وفي مســـتهل اللقـــاء، رحب األنصـــاري بالوفد 
التركـــي، مؤكدًا أن القطاع الصحـــي يمر بنقلٍة 
نوعيـــة تهدف لالرتقـــاء بالمنظومـــة الصحية، 
لتقديم الرعاية الصحية النوعية والمســـتدامة 

وفق المعايير العالمية.
وتم خالل الزيارة مناقشـــة ُســـبل التعاون بين 
ـة بمملكـــة البحريـــن  ـ ـفيات الحكوميـ ـ المستشـ
ومؤسســـة D.MED Healthcare بالجمهورية 

التركيـــة الصديقـــة، وتـــم مناقشـــة عـــدد مـــن 
الموضوعـــات المهمـــة على مســـتوى الخدمات 
الصحيـــة، حيـــث لفت األنصـــاري، إلـــى أّن من 
ــع  ــة بمجمـ ــروعات التطويريـ ــات المشـ أولويـ
الســـلمانية الطبـــي تحســـين وتعزيـــز مســـتوى 
الخدمـــات المقدمـــة لمرضى الكلـــى من خالل 
العديـــد مـــن المبـــادرات، بحيث تتوافـــر جميع 
الخدمـــات المتعلقة بأمراض الكلى والخدمات 
المســـاندة من مختبرات وأشعة وعمليات. كما 
رحب بالتعاون في مجـــال الخدمات الصحية 
ــفى  ــة ومستشـ ـفيات الحكوميـ ـ ــن المستشـ بيـ

فلورنس نايتنجيل.
يذكـــر أّن الوفـــد التركقـــام بزيـــارة عمل لمجمع 
الســـلمانية، حيث ضم الوفد نخبة من األطباء 
في تخصصات جراحـــة زراعة الكبد وأمراض 

الجهاز الهضمي وتخصصات أخرى مساعدة.
وتهدف الزيارة إلى متابعة مرضى زراعة الكبد 

الذيـــن تـــم إجـــراء الزراعة لهم في مستشـــفى 
فلورنـــس نايتنجيل بإســـطنبول باإلضافة إلى 
تقديم استشـــارات حول زراعة الكبد، وتقديم 
االستشارات لمرضى الجهاز الهضمي لألطفال 
والكبار في ســـياق العيادات المشـــتركة، حيث 

تـــم معاينـــة 21 مريضـــاً مـــن قســـم الباطنيـــة 
واألطفـــال، كمـــا تـــم مناقشـــة فـــرص التعـــاون 
فـــي مجال زراعـــة الكلى بما فـــي ذلك تدريب 

الدراسات العليا ودراسة الماجستير.
كمـــا قام الفريق بمناقشـــة عمليـــات زرع نخاع 

العظم خاصة للمرضى الذين يعانون من مرض 
فقـــر الـــدم المنجلـــي، باإلضافة لتنظيـــم حلقة 
نقاش عن هيكل مركز زراعة األعضاء الشامل 
مـــع نظرائهـــم فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
باإلضافـــة إلـــى بحـــث إمكانيـــة التعـــاون بيـــن 
المستشـــفيات الحكومية وجامعة ديميروغلو 
للعلوم ومستشفى فلورنس للرعاية الصحية.

مـــن جهته، أعـــرب الوفـــد التركي عن ســـروره 
ن  ـ ـ ـ م وة  ـ ـ ـ دع ب ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل مم ب ده  ـ ـ جـ توا ل
المستشـــفيات الحكومية، واعتزازه بالعالقات 
الطيبـــة التـــي تجمـــع بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
مشـــيدًا بما يشهده القطاع الصحي في مملكة 
البحرين مـــن تطور من حيث جودة الخدمات 
ـرة  ـ ــات المتوافـ ــة واإلمكانـ ـة المقدمـ ـ الصحيـ
والكفاءات الطبية والتمريضية بالمستشفيات 
والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة.

معاينة 21 مريضاً من “الباطنية” و”األطفال” وآخرين من مرضى زراعة الكبد

مباحثات بحرينية تركية لزرع نخاع العظم لمرضى السكلر

المستشفيات الحكومية تستقبل وفدا طبيا من الجمهورية التركية
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القطـــاع  أن  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  ـــد  ك أ
الصناعـــي في مملكة البحرين يشـــهد تطـــوًرا كبيًرا 
في ظل اســـتقطاب االســـتثمارات الصناعية بفضل 
سياسة تنوع المســـارات االقتصادية التي تنتهجها 
الحكومـــة لخلـــق الفـــرص النوعية والمســـاهمة في 
توليـــد المزيـــد من الوظائـــف للمواطنيـــن، الفًتا إلى 
أن وزارة العمل مســـتمرة في تطبيق استراتيجيتها 
الهادفة إلى االستفادة من زيادة حجم المشروعات 
الصناعيـــة واســـتثمار ما توفره مـــن وظائف نوعية 
لدمـــج المواطنيـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي هـــذا 

القطاع الحيوي.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل، خالل زيارته إلى 
المجموعـــة التعاونيـــة األوربية لأللبـــان “آرال فودز”، 
إحدى شـــركات التصنيع الغذائـــي بمنطقة البحرين 
العالمية لالستثمار في مدينة الحد الصناعية، ضمن 
سلســـلة الزيارات التي يقوم بها ســـعادته للشـــركات 
والمؤسســـات الداعمـــة لمبـــادرات وبرامـــج الوزارة 
في مجـــال توظيف الكوادر الوطنيـــة، حيث التقى 
جورغن جريف، رئيس سلســـلة التوريد في الشـــرق 

األوسط بالشركة، وعدد من المسؤولين فيها. 
واطلـــع حميـــدان علـــى خطـــط وبرامـــج توظيـــف 
واالرتقـــاء بالقـــوى العاملـــة الوطنيـــة لدى الشـــركة. 

كمـــا قـــام بجولة تفقد خاللها مراحـــل إنتاج المصنع 
لمشتقات األلبان واألجبان التي توزع ما يقارب 95 

% من اإلنتاج في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيا، والتقى عددا مـــن العاملين البحرينيين، إذ 

أشاد بعطائهم وقدراتهم المهنية في إدارة اإلنتاج. 
كمـــا التقـــى بالمتوظفيـــن الجـــدد فـــي العـــام 2023 
واطمـــأن علـــى انتظامهـــم فـــي أعمالهـــم المختلفة، 
منوًهـــا فـــي هـــذا الســـياق بثقـــة شـــركة “آرال فودز”، 
بالكـــوادر الوطنيـــة وســـعيها لتطويرهـــم مهنًيـــا لما 
تتمتـــع به خصوصا من انضبـــاط وظيفي وإنتاجية 

عالية.
من جانبه، لفت جريف إلى أن نســـبة القوى العاملة 
الوطنيـــة فـــي الشـــركة تبلـــغ نحـــو 48 %، الفًتا إلى 
ســـعي الشـــركة المســـتمر إلـــى توظيـــف مزيـــد مـــن 
المواطنيـــن، مؤكًدا أن الشـــركة تقوم حالًيا بتدريب 

50 بحرينًيا لتوظيفهم في مختلف األقسام.

المنامة - وزارة العمل

االستثمارات الصناعية تسهم بخلق مزيد من الفرص للمواطنين
تدريب 50 بحرينًيا لتوظيفهم في “آر ال فودز”... حميدان:

المنامة - المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية

أعلنت المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، 
ــع وزارة شـــؤون البلديـــات  ــراكة مـ بالشـ
والزراعـــة والمجلـــس األعلـــى للبيئة، عن 
تلقـــي الحملـــة الوطنية للتشـــجير “ ُدمت 
خضـــراء” دعما تقدمت بـــه “تمكين” يقدر 
بـ 796 شـــتلة ســـيتم غرســـها على امتداد 
شارع 16 ديســـمبر بالمحافظة الجنوبية، 
وذلـــك تماشـــيًا مـــع األولويـــات الوطنيـــة 
التـــي تهـــدف إلـــى وصـــول المملكـــة إلـــى 
الحيـــاد الصفـــري فـــي العـــام 2060، فـــي 
مسعى لمواجهة تحديات التغير المناخي 

وحماية البيئة.
 وتنوعت الشتالت التي تم غرسها صباح 
أمس األحد بين شتالت أشجار الهبسكس 
تيليوتـــس وشـــجيرات الجهنمـــي بهـــدف 
خلق مصد نباتي طبيعي مع إضفاء شكل 

جمالي بألوان الورد الزاهية. 
وتـــم تدشـــين الموقـــع بحضـــور الشـــيخة 
مرام بنت عيســـى آل خليفة األمين العام 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، 
ومهـــا مفيـــز الرئيـــس التنفيـــذي لتمكين، 
ومديـــر عـــام بلديـــة الجنوبيـــة المهندس 
عاصم بـــن عبداللطيف، ورئيس المجلس 
البلـــدي عبـــدهللا عبداللطيـــف وعـــدد مـــن 
المهتميـــن بالقطاع الزراعي، لتعكس هذه 
الفعاليـــة البيئيـــة نتائج وأهميـــة التعاون 
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص واألهلي 
فـــي دعـــم الجهـــود الحكوميـــة الهادفـــة 
ــار  لالســـتدامة البيئيـــة. وقـــد تـــم اختيـ
الغـــرس بالتعـــاون مع المختصيـــن ببلدية 

الجنوبية والتي أولت جهدها في تحديد 
األنـــواع المناســـبة لإلســـهام فـــي تنقيـــه 
الهـــواء واضفـــاء منظـــر جمالـــي للمنطقة 

السكنية والتعليمية. 
يذكر أن مبـــادرات تمكيـــن لحماية البيئة 
قد امتدت لتشمل دعم عدد من المشاريع 
 Trillion Tree Fund التجاريـــة كمشـــروع
الهـــادف إلـــى التوفيـــق بين المســـتثمرين 
ــاريع ترميـــم األراضـــي والغابـــات  ومشـ
المربحـــة باســـتخدام التقنيـــات الحديثة 

والذكاء االصطناعي. 

بدعم من “تمكين”

غرس 796 شتلة على امتداد شارع 16 ديسمبر

المحرق - مستشفى الملك حمد الجامعي

أقـــام مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 
البرنامـــج التدريبـــي المعتمـــد إلنعـــاش 
األطفـــال حديثي الـــوالدة )NRP( تحت 
ة  ـ ـ ـ األمريكي ب  ـ ـ ـ ل ق ل ا ة  ـ ـ ـ راف جمعي ـ ـ إشـ
)AHA( واألكاديميـــة األمريكيـــة لطـــب 
األطفـــال بحضور نائب قائد مستشـــفى 
الملك حمد الجامعي العميد بروفيســـور 
هشـــام آل ريـــس، ومديـــر مركـــز التعليم 

واالحتراف دالل الحسن.
نهـــج  دام  خ ت ـ ـ ـ س ا ج  ـ ـ ـ م ا ن ر ب ل ا ن  ـ ـ ـ م ض ت و
ن  ـ ـ ـ م ض ت ي ي  ذ ـ ـ ـ ل ا و  ، ط ـ ـ ـ ل ت خ م ل ا م  ـ ـ ـ ل ع ت ل ا
التدريـــب الواقعـــي والمحـــاكاة العمليـــة 
باإلضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى مهـــارات 
د  ـ ـ ـ ي، وق ـ ـ عـ الجما ل  ـ ـ ـ عم ل ل وا ـ ـ لتواصـ ا
أشـــرفت عليـــه العميـــد طبيـــب “فاتـــن 
ـي  ـ اري أول حديثـ ـ ـ ة”، استشـ ـ ـ العويشـ
الـــوالدة بالخدمـــات الطبيـــة الملكية في 

المملكة األردنية الهاشـــمية وعضو هيئة 
ــب  ـة القلـ ـ ـة لجمعيـ ـ ــس اإلقليميـ التدريـ
األمريكية، كما قدمت أخصائي أول في 
قســـم طب األطفال بالمستشـــفى يســـرا 
إبراهيـــم برنامـــج الـــدورة المتقدمة في 

إنعاش حديثي الوالدة.
وأوضحت الحســـن أن مستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي قـــدم عـــدة دورات في 
 )NRP( برنامـــج إنعاش حديثي الـــوالدة
ـابقة،  ـ ـع السـ ـ ـنوات التسـ ـ ـر السـ ـ ــى مـ علـ

ة  ـ ـ ـ ي ا ع ر ل ا ي  ـ ـ ـ م د ق م ع  ـ ـ ـ ي م ج ا  ًف د ه ت ـ ـ ـ س م
الصحيـــة لحديثـــي الـــوالدة مـــن أطباء 
وممرضيـــن وأخصائييـــن للتـــدرب على 
مهـــارات اإلنعـــاش األساســـية لألطفـــال 
حديثـــي الـــوالدة، وذلـــك ألن مـــا يقارب 
10 % مـــن األطفال حديثـــي الوالدة قد 
يعانون مـــن اضطراب الجهاز التنفســـي 
ويحتاجـــون إلـــى بعض المســـاعدة عند 
الـــوالدة، وأقـــل من 1 % قـــد يحتاجون 

إلى إجراءات إنعاشية مكثفة.

أقل من 1 % يحتاجون إلى إجراءات إنعاشية مكثفة... مستشفى الملك حمد:

10 % من األطفال حديثي الوالدة يعانون من اضطراب الجهاز التنفسي

مركز البحرين العالمي للمعارض - الصخير
2023 مارس 12-9

كريمة برعاية
خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة من

البحرين مملكة ملك
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
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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.
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الضمان الصحي يهدف إلى تقوية البنية الصحية
^نـــّوه رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح باللقـــاء الـــذي تـــم مـــع المجلـــس 
ــى للصحـــة لتقديـــم عـــرض شـــامل  األعلـ
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  الصحـــي،  ان  ـ ـ ـ للضم
تقوية البنية الصحية في مملكة البحرين 
التـــي تحظـــى باهتمام القيادة السياســـية 

للمملكة.
وقـــال الصالح إن الضمان الصحي يوســـع 
المظلـــة التأمينيـــة لصحـــة الجميـــع ومـــن 
دون مقابـــل، معرًبـــا عـــن الشـــكر لرئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للصحة الفريـــق طبيب 
ــدهللا آل خليفـــة  ــن عبـ ـد بـ ـ ــيخ محمـ الشـ
ووزارة الصحـــة علـــى جهودهم، الفًتا إلى 

أن الضمـــان الصحـــي يأتـــي فـــي الوقـــت 
المناســـب ليطمئـــن الجميـــع علـــى الصحة 

في البحرين.
وكان عضـــو مجلـــس الشـــورى عبـــدهللا 
النعيمـــي قـــد أكـــد أهميـــة النـــدوة التـــي 
قدمهـــا المجلـــس األعلـــى للصحـــة حول 
ــي،  ــن الصحـ ــج التأميـ ــورات برنامـ تطـ
ــن  ــاج للمواطنيـ ـار العـ ـ ــح خيـ ـا يتيـ ـ ممـ
والمقيميـــن، كمـــا أنه ال يكلـــف المواطن، 
ويتيـــح االســـتثمار في القطـــاع الصحي 
ــر الســـياحة العاجيـــة،  ومبشـــر بتطويـ
معرًبا عن تطلعه بأن ترى هذه المنظومة 

رئيس مجلس الشورىالنور على أرض الواقع قريًبا.

الخزاعي: تعّزز دور الناقلة الوطنية

إحالل اتفاقية التعاون بالنقل الجوي مع بريطانيا وإيرلندا الشمالية
^وافـــق مجلس الشـــورى على 
مشـــروع قانـــون بالتصديـــق علـــى 
االتفاقيـــة بيـــن حكومـــة البحريـــن 
ة  د ـ ـ ـ ح ت م ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل م م ل ا ة  ـ ـ ـ م و ك ح و
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 
بشـــأن الخدمـــات الجويـــة، المرافق 

للمرسوم رقم )79( لسنة 2022.
ـى  ـ ـ ل إ ـون  ـ ـ ـروع القان ـ ـدف مشـ ـ ويهـ
ي  ـ ـ ـ ف ون  ا ـ ـ ـ ع ت ل ا ة  ـ ـ ـ ي ق ا ف ت ا ال  ـ ـ حـ إ
مجـــال النقـــل الجوي بيـــن حكومة 
ة  ـ ـ ـ ك ل م م ل ا ة  ـ ـ ـ م و ك ح و ن  ـ ـ ـ ي ر ح ب ل ا
ى  ـ ـ ـ م ظ ع ل ا ا  ـ ـ ـ ي ن ا ط ي ر ب ل ة  د ـ ـ ـ ح ت م ل ا
وإيرلنـــدا الشـــمالية، الموقعـــة فـــي 
مدينـــة المنامة بتاريـــخ 10 نوفمبر 
2022، محـــل االتفاقية القائمة بين 
الطرفيـــن، الموقعة في مدينة لندن 
بتاريخ 29 أبريل 1998، باعتبارهما 
من أطراف معاهدة الطيران المدني 

الدولي الموقعة في شيكاغو. 
وجـــاء مشـــروع القانـــون متماشـــًيا 

مـــع ســـعي المملكـــة فـــي مواءمـــة 
التشـــريعات المحلية مع المتطلبات 
والمستجدات الدولية الصادرة عن 
منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولـــي، 
ة  ـ ـ ـ ي ق ا ف ت ال ا ث  ـ ـ ـ ي د ح ت م  ـ ـ ـ ت ث  ـ ـ ـ ي ح
ـغيل  ـ ـدم التشـ ـ ـواد تخـ ـ ـة مـ ـ بإضافـ
بيـــن البلديـــن مثـــل مـــادة االمتثال 
ة  ـ ـ افسـ من ل ا ة،  ـ ـ ـ واألنظم ن  ـ ـ ـ ي ن قوا ل ل

العادلة، والرمز المشـــترك، باإلضافة 
إلـــى تعزيز إجراءات أمن وســـامة 
الطيران، من خال التزام األطراف 
المتعاقدة بحماية أمن الطيران من 

أفعال التدخل غير المشروع.
وتضمنت االتفاقية خيارات أوســـع 
للتشـــغيل مـــن غيـــر قيـــود لزيـــادة 
عـــدد الرحات الجوية للمســـافرين 

والشـــحن الدولـــي، وزيـــادة حجـــم 
التبادل االقتصادي والسياحي بين 
البلديـــن، مما يؤكد الدور الرئيســـي 
ى  ـ ـ ـ ل ع ي  ـ ـ ـ ل دو ل ا ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ر  ا ـ ـ مطـ ل
ــي،  ــي والدولـ ــتويين اإلقليمـ المسـ
ة  ـ ـ ـ ل ق ا ن ل ا دور  ز  ـ ـ ـ ي تعز ن  ـ ـ عـ اً  ـ ـ فضـ
الوطنية في قطاع الطيران المدني 
ال ســـيما وأن المملكـــة المتحدة ُتعد 
أحد أبرز الوجهـــات العالمية للناقلة 

الوطنية.
إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى 
محمد الخزاعي إن مشروع القانون 
التـــي  االتفاقيـــات  ن  ـ ـ ـ م ض ي  ـ ـ ـ ت أ ي
تربـــط بيـــن البلدين والتـــي تنعكس 
إيجابـــا علـــى التعـــاون االقتصادي، 
كما ســـتعود االتفاقية علـــى الناقلة 
الوطنية في كا البلدين باالنعكاس 
اإليجابـــي، الفتـــا إلـــى أن االتفاقية 
تأتـــي لمواكبـــة التطـــورات الدولية 

في مجال الخدمات الجوية.

تمديد سن فئة الشباب لغاية 35 عاًما ... “الشورى” باإلجماع:

تـوسيــع اختصـاصـات “األعلـى للشبــاب والـرياضـة”
^وافــق مجلــس الشــورى باإلجمــاع في جلســته أمس األحد برئاســة علي 
الصالح على تعديل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم )5( لســنة 1983 بشــأن 
تعديــل المرســوم األميــري رقــم )2( لســنة 1975 بإنشــاء مجلــس أعلى للشــباب 

والرياضة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. 

ويهدف المرســـوم بقانون إلى توســـيع 
اختصاصات المجلس األعلى للشـــباب 
ـاع  ـ اره رأس القطـ ـ ـ ـ ـة باعتب ـ والرياضـ
الشـــبابي والرياضي بمملكـــة البحرين، 
ي  ـ ـ ـ ت ل ا ر  األدوا م  ـ ـ ـ بتنظي ـص  ـ ـ ُمخت ل وا
تضطلـــع بهـــا الجهـــات التابعـــة لـــه في 
القطاعين الشبابي والرياضي من دون 

لبس أو غموض.
إلـــى  بقانـــون  لمرســـوم  ا دف  ـ ـ ـ ه ي ا  ـ ـ ـ كم
استكمال تطوير وتحديث التشريعات 
الرياضية في مملكة البحرين، والتأكيد 
على التزام مملكة البحرين بالمتطلبات 
الدوليـــة والميثاق األولمبـــي، ونفيِّ أي 
تعـــارض بيـــن القانـــون المحلـــي وبيـــن 
الميثـــاق األولمبي واألنظمـــة المعتمدة 

للجنة األولمبية الدولية.
ـؤون  ـ ـرة شـ ـ ـت وزيـ ـ ـ ل ا، قا ـ ـ ـن جهتهـ ـ مـ
الشـــباب والرياضـــة روان توفيقـــي إن 
التعديات تهدف إلى تنظيم قطاعات 
الشباب والرياضة، حيث إن القطاعات 
الشبابية والرياضية تستحق أن تكون 
لها استراتيجية خاصة، بما يضمن لكل 

جهة أن تؤدي دورها بكل شفافية.
ــباب  ــؤون الشـ ــرت أن وزارة شـ وذكـ
والرياضـــة تؤكـــد أهميـــة تنفيـــذ رؤيـــة 

جالـــة الملـــك المعظـــم لترجمـــة الرؤى 
الملكية الســـامية التي تؤمن بالشـــباب 
ــة  ــيع فئـ ــم توسـ ــث تـ ــة، حيـ والرياضـ
الشـــباب من ســـن عام ولغاية ســـن 35 
عاًمـــا، مؤكـــدة حـــرص الـــوزارة علـــى 
االستماع إلى الشـــباب البحريني بغية 
ترجمة متطلباتهم إلى اســـتراتيجيات 

عمل.

مخاطبة الشباب

إلـــى ذلك، قـــال عضو مجلس الشـــورى 
جـــاء  المرســـوم  إن  بنمحمـــد  ل ا ام  ـ ـ بسـ
لتوســـيع صاحيـــات المجلـــس األعلى 
فـــي  لمســـاعدته  لرياضـــة  باب وا ـ ـ لشـ ل
ممارسة دوره، كما حدد االختصاصات 
لكل من هيئة الرياضة ووزارة الشباب 
ـيًرا إلـــى أهميـــة دور  ـ ـة، مشـ ـ والرياضـ
الشـــباب بدعـــم جالـــة الملـــك المعظم 
والحكومـــة برئاســـة ســـمو ولـــي العهد 
ب  ـ ـ حـ وزراء صا ـ ـ ـ ل ا ـس  ـ ـ مجل ـس  ـ ـ ي ئ ر
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة لاهتمـــام بقطـــاع الشـــباب 

الرياضة.
وثمـــن جهود رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة ممثـــل جالة الملك 

ــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب  لألعمـ
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
والنائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
ة األولمبيـــة  ـ ـ ـ للجن ا ـس  ـ ة رئيـ ـ ـ للرياضـ
ـن  ـ ـد بـ ـ ـ ـيخ خال ـ ـمو الشـ ـ ـة سـ ـ البحرينيـ
حمـــد آل خليفة في المســـاندة الدائمة 

لقطاعات الشباب والرياضة 
باب البحرينـــي  ـ ـ ـى أن الشـ ـ ـ ل إ ـت  ـ ولفـ
موجـــود فـــي شـــتى المجـــاالت وفـــي 
ـب  ـ ـف، ويجـ ـ ـ ئ ن والوظا ـ ـ ـ لميادي ا كل 
ـؤون  ـ ـج وزارة شـ ـ ــب برامـ أن تخاطـ
الشـــباب والرياضـــة فئـــة الشـــباب فـــي 
كافـــة مواقعهـــم، الفتا إلى أن الشـــباب 
ــعب  ـكان شـ ـ ـن سـ ـ 31 % مـ ـكلون  ـ يشـ
المملكـــة، ويجـــب التركيـــز واالهتمـــام 
بالهويـــة الوطنيـــة حتـــى يرتكـــز عليها 

الشـــباب لتحقيـــق النجاحـــات، مؤكـــًدا 
في ذات الوقت أن الشـــباب البحريني 
مســـلح بهويـــة وطنية تعكـــس نجاحه 

على وطنه وناسه.

تطوير الرياضة 

بدورهـــا، قالت عضو مجلس الشـــورى 
ـلمان إن قطـــاع الشـــباب  ـ ـة السـ ـ جميلـ
والرياضـــة شـــهد تطـــورات مضطـــردة 
بفضـــل توجيهات جالة الملك المعظم 
أســـهمت في تحقيق إنجازات رياضية 
غيـــر مســـبوقة، معبـــرة عـــن الفخـــر بما 
ــي كل  ــي فـ ـباب البحرينـ ـ ـزه الشـ ـ ينجـ
المجـــاالت، حيث إنهم يعتبرون الكنوز 

الذين يعتمد عليهم.
وأشـــارت إلـــى أهمية تطويـــر قطاعات 
الرياضة لبناء الشباب صحيًا وجسديًا 

ونفسيًا، والمســـاهمة في خلق مجتمع 
خـــال مـــن األمـــراض المزمنـــة، كـــون 
الرياضـــة ذات أهميـــة علـــى مســـتوى 

العالم.

 تشجيع الشباب

وفي ســـياق متصـــل، اعتبرت رئيســـة 
عضـــو  التشـــريعية  ن  و ؤ ـ ـ ـ ش ل ا ة  ـ ـ ـ ن ج ل
مجلـــس الشـــورى دالل الزايد توســـعة 
صاحيـــات المجلـــس األعلى للشـــباب 
ع  ي ج ـ ـ ـ ش ت ي  ـ ـ ـ ف م  ه ا ـ ـ ـ س ت ة  ـ ـ ـ ض ا ي ر ل ا و
مشـــاركة الشباب في اللجان المختلفة 
للقطاعـــات الحكوميـــة، وذلـــك لمعرفة 
تطلعـــات الشـــباب، وهو ما يســـهم في 
توفيـــر قـــادة من الشـــباب في مختلف 
القطاعـــات وتعزيـــز مشـــاركتهم فـــي 

صناعة القرار.
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك إرادة حقيقية 
في وجود الشباب في المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة، وتمكين الشـــباب 

البحريني في القطاعات المختلفة.

تهيئة الشباب

فيما أكد عضو مجلس الشورى الشيخ 
أحمد بن محمد آل خليفة أهمية تهيئة 
شـــباب المملكـــة حتى يتحلـــى بالهوية 
الوطنيـــة لتمثيـــل المملكـــة ورفـــع راية 
الباد واسمها بين دول العالم وخاصة 

في قطاع ألعاب القوى.

 إدارات شبابية 

من جانبه، شدد عضو مجلس الشورى 
طـــال المناعي علـــى أهمية دور مراكز 
تمكين الشـــباب التي يصل عددها إلى 
36 مركزا فـــي مختلف أنحاء المملكة، 
ودورهـــا في بناء الشـــباب، مع ضرورة 
ـة  ـ ـم الهويـ ـ ـق قيـ ـ باب وفـ ـ ـ ة الشـ ـ ـ ـ تهيئ
الوطنيـــة والـــوالء للوطـــن والقيـــادة، 
مطالبا بمنح الشباب الحق في عضوية 
مجالس إدارات مراكز تمكين الشباب.

وطالب بتشـــجيع االســـتثمار فـــي مراكز 
الشباب، إذ يجب أن تكون هناك إدارات 
تســـاند االســـتثمار فـــي المراكـــز لتوفيـــر 
دخل لها، الفتا إلى أن يكون هناك حوافز 
لدعم الشـــباب المتطوعيـــن في مختلف 

المشروعات التي تخدم المجتمع.
ــات الوزاريـــة  ـة التعديـ ـ ــن أهميـ وبيـ
األخيرة التي شـــهدنها فيـــه العديد من 

الكفاءات الشبابية.

يوسع المظلة التأمينية لصحة الجميع... الصالح:

وزيرة الشباب: 
التعديالت تهدف 

إلى تنظيم 
القطاعات الشبابية 

والرياضية

تغطية:

حسن عبدالرسول

المحامية حصة جاسم

أبدى النائب محمد جناحي في 
تصريح لـ”البالد” رغبته بالتقدم 
االســـتعجال  بصفـــة  باقتـــراح 
خـــالل جلســـة مجلـــس النواب 
بهـــدف  للحكومـــة  المقبلـــة  
اســـتثناء المـــرأة المتزوجة من 
قانـــون التقاعـــد الجديـــد الذي 
أبريـــل  بشـــهر  يطبـــق  ســـوف 
المقبل وذلك من خالل التحرك 
لتعديله بشـــكل شـــامل يســـهم 
فـــي المحافظـــة علـــى تماســـك 
وضمـــان  البحرينيـــة  األســـرة 

حقـــوق جميـــع الموظفيـــن في 
القطاع الحكومي والخاص.

الستثناء المتزوجة من قانون التقاعد الجديد

النيابة العامة

صرحت القائم بأعمال رئيس نيابة 
األســـرة والطفل بـــأن النيابة العامة 
قد تلقت بالغًا من مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الشـــمالية مفـــاده عثور 
دورية شـــرطة تابعة للمديرية على 
طفلة بداخـــل حافلة مغلقة بالقرب 

من أحد المنازل بذات المحافظة.
هـــذا وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة 
التحقيـــق فـــي الواقعـــة حيث تبين 
أن الحافلة ُتستخدم من قبل إحدى 
المدارس الخاصـــة لتوصيل الطلبة 
وأنـــه وبيـــوم الواقعـــة تـــم توصيل 
الطلبة بمعرفة المتهم األول ســـائق 
البـــاص وترافقـــه المتهمـــة الثانيـــة 
والتي تعمل إدارية بذات المدرســـة 
والمسؤولة عن سالمة الطلبة أثناء 
تواجدهـــم فـــي الحافلـــة، وبســـبب 

نـــوم الطفلة المجنـــي عليها بداخل 
الحافلـــة تـــم نســـيانها إلـــى أن تـــم 
العثـــور عليهـــا في وقـــت الحق من 
قبـــل الدوريـــة، حيـــث اســـتجوبت 
النيابـــة العامـــة المتهميـــن وأمـــرت 
بحبسهما احتياطيًا سبعة أيام على 
ذمة التحقيق، كما استمعت ألقوال 
والد المجني عليها ورئيس مجلس 
إدارة المدرســـة، وعـــرض المجنـــي 
عليهـــا علـــى الباحثـــة االجتماعيـــة 

إلعداد التقرير الالزم بشأنها.

 العنايـة اإللهيـة تنقـذ طفلـة
ُعثـر عليهـا فـي حافلـة مغلقـة

“الصحة” تدعو لالستمرار في أخذ الجرعات المنشطة لـ “كوفيد - 19”
للحفاظ على معدالت مناعة مجتمعية عالية ضد اإلصابة

للحفاظ على معدالت مناعة مجتمعية عالية ضد اإلصابة 
بفيـــروس كوفيد - 19 ومتحوراته، دعـــت وزارة الصحة 
المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى أخـــذ التطعيمـــات المضادة 
لفيـــروس كورونا والمتحورات الجديـــدة منه وخصوصا 
الجرعـــات المنشـــطة مـــن التطعيـــم بحســـب التوصيـــات 
الصادرة، فقد حرصت مملكة البحرين على توفير تطعيم 
)فايـــزر - بيونتك( المطور المضاد للفيروس والمتحورات 
الجديدة منه؛ والذي يعطى كجرعة منشطة بهدف تعزيز 

الوقاية من الفيروس ومضاعفاته.
وتســـهم الجرعة المنشـــطة من تطعيم )فايـــزر – بيونتك( 
المطـــور فـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن ورفـــع معـــدل المناعـــة لديهم ضـــد اإلصابات 

المتوســـطة إلـــى الشـــديدة بالمـــرض ومـــا يصاحبهـــا مـــن 
مضاعفـــات، وخصوًصـــا للفئـــات األكثـــر عرضـــة لمخاطر 
األمـــراض ممـــن يعانـــون مـــن أمـــراض ضعـــف المناعـــة 
واألمـــراض المزمنـــة مثـــل داء الســـكري، أمـــراض القلـــب 
واألورام  المزمنـــة  التنفســـي  الجهـــاز  أمـــراض  المزمنـــة، 
الســـرطانية والســـمنة المفرطة وغيرها من أمراض نقص 

المناعة. 
ومن منطلق المســـئولية المشتركة لكل فرد في المجتمع، 
تهيـــب وزارة الصحـــة بجميـــع أفـــراد المجتمـــع “البالغيـــن 
١٢ عامـــًا فما فـــوق” المبادرة بأخذ الجرعة المنشـــطة من 
التطعيـــم، خصوصـــًا من لقـــاح )فايزر - بيونتـــك( المطور 
الفيـــروس  ضـــد  مجتمعيـــة  حصانـــة  لتأميـــن  الجديـــد 

ومتحوراته.
وفـــي هـــذه الفتـــرة مـــن العـــام تنشـــط فيروســـات مرض 
األنفلونزا الموسمية ولتأمين الحماية من أكثرها انتشارًا 
فـــي الموســـم، تحـــرص وزارة الصحة على توفيـــر اللقاح 
سنويًا مع مطلع الموسم ليتسنى للراغبين في تلقي لقاح 
األنفلونـــزا، وتوصـــي جميـــع الفئـــات المســـتهدفة باللقاح 
ومنهم األطفال دون ســـن الخامســـة والبالغين فوق ســـن 
المزمنـــة  الخمســـين والحوامـــل والمصابيـــن باألمـــراض 
وغيرهـــم بأخـــذه لحمايتهـــم مـــن المـــرض ومضاعفاتـــه 
الشـــديدة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى الوفـــاة. ويمكـــن لمتلقي 
لقاحات كوفيد - 19 تلقي لقاح األنفلونزا الموســـمية في 

الوقت ذاته.

المنامة - بنا

إثبات نسب ابن لوالديه بعد 39 عامًا وإلحاقه بالبحرين
أن  جاســـم  حصـــة  المحاميـــة  أفـــادت 
األولـــى  الشـــرعية  الكبـــرى  المحكمـــة 
حكمـــت بثبـــوت نســـب مولـــود لوالديه 
مع ما يترتب على هذا النســـب من آثار 
شـــرعية وقانونية في مواجهة المدعى 

عليهم وألزمتهما بالمصروفات.
وذكـــرت لــــ “البـــالد” أن وقائـــع الدعـــوى 
تتحصـــل فـــي أن المدعـــي األول تزوج 
المدعيـــة الثانيـــة بموجـــب عقـــد زواج 
شـــرعي بعـــام 1984 وأنجـــب منها على 
الـــذي يحمـــل  االبـــن  الزوجيـــة  فـــراش 

الجنســـية اإليرانيـــة والـــذي يقيـــم فـــي 
بلـــد مولـــده ولم يتـــم جلبه إلـــى مملكة 
البحريـــن إال بعـــد مـــرور 39 ســـنة على 
إقامتـــه في إيـــران، وأن المدعى عليهم 
امتنعـــوا عـــن إصـــدار أي أوراق ثبوتية 
أو جـــواز ســـفر بحريني لـــه إال بموجب 
حكم شـــرعي بإثبات النســـب. وأشارت 
إلـــى أن المحكمـــة نظـــرت الدعـــوى في 
مـــع  المدعـــي األول  جلســـاتها وحضـــر 
وكيلـــه وحضـــر ممثـــل المدعـــى عليهم 
وقبـــل  المحكمـــة  وحكمـــت  إلكترونيـــا 
الفصل فـــي الموضوع بإحالـــة الدعوى 
المطلـــوب،  النســـب  إلثبـــات  للتحقيـــق 

المدعييـــن،  شـــهود  وحضـــر 
وبعد القسم شهدا باالتفاق 
أن االبن هو االبن الشرعي 
للمدعييـــن والمولـــود فـــي 
فـــارس فـــي ســـنة 1984م 
اســـتقدامه  يتـــم  ولـــم 
والتحاقه بوالده حتى اآلن 

ولم يدخل مملكة البحرين. 
واتضـــح أن المدعيين والداه 
االبن الشرعيين ولذلك صدر 

النسب  بإثبات  الحكم 
الوثائـــق  وإصـــدار 

الرسمية.
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نامت فنسَيها 
السائق والمسؤولة 

عن الطلبة

منال الشيخ

النائب محمد جناحي

قضيـــة  علـــي  ســـارة  المحاميـــة  كســـبت 
فـــي الدفاع عـــن موكلهـــا المتهـــم بتجاوز 
محدثـــا  الحمـــراء،  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
تلفيـــات بممتلكات الغيـــر، األمر الذي أدى 
إلـــى حكـــم  المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة 
الســـابعة ببراءته مما نسب إليه من اتهام 
بسبب انقطاع العالقة السببية بين الخطأ 

والضرر.
الدعـــوى  حيثيـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تتلخـــص فـــي أن النيابـــة العامة أســـندت 
للمتهـــم أنـــه فـــي يونيو مـــن العـــام 2022 
تجـــاوز اإلشـــارة الضوئية الحمـــراء أثناء 
تجـــاوزه  عـــن  ونتـــج  المركبـــة  قيادتـــه 
حـــادث أدى إلى تلفيات وتســـبب بإلحاق 
أضرار وتلفيـــات بممتلـــكات الغير، عالوة 
عـــن أنه قـــاد المركبة بدون التـــزام الحذر 
واالحتياط الواجبيـــن حيث قدمته نيابة 

المـــرور للمحاكمـــة الجنائية طالبـــًة عقابه 
مـــن  و48/2  و45/9،10   1/12 بالمـــواد 

قانون المرور رقم 23 لسنة 2014. 
مـــن   )48/2( “المـــادة  المحاميـــة علـــي أن 
قانـــون المرور رقم 23 لســـنة 2014 تنص 
علـــى أن: )مـــع عـــدم اإلخـــالل بالتدابيـــر 
المقـــررة وفقـــًا ألحـــكام هـــذا القانـــون أو 
بأية عقوبة أشـــد منصـــوص عليها في أي 
قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس 
مـــدة ال تزيد على ســـتة أشـــهر وبغرامة ال 
تقـــل عن مائة دينار وال تجاوز خمســـمائة 
دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن إذا 
تجـــاوز اإلشـــارة الضوئية باللـــون األحمر، 
وتكـــون العقوبـــة الحبس مـــدة ال تقل عن 
ثالثـــة أشـــهر وال تجـــاوز ســـنة وبغرامة ال 
تقـــل عن ألف دينـــار وال تزيـــد على ثالثة 
آالف دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتين 
إذا نتـــج عـــن التجـــاوز لإلشـــارة الضوئية 
باللـــون األحمـــر حـــادث، أدى إلـــى إحداث 

إصابة باألشخاص أو تلفيات بالممتلكات 
العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في 

حالة الوفاة.
ولمـــا كان ذلـــك وكانـــت جريمـــة تجـــاوز 
اإلشـــارة الضوئية باللـــون األحمر تتطلب 
واآلخـــر  مـــادي  أحدهمـــا  ركنيـــن  وجـــود 
معنـــوي حيـــث يتمثـــل الركن المـــادي في 
قيـــام المتهـــم بقطع اإلشـــارة أثنـــاء كونها 
حمراء اللون فضالً عن أن الركن المعنوي 
وهـــو القصـــد الجنائي ويتمثـــل في تعمد 
الجانـــي لقطـــع اإلشـــارة مـــع علمـــه باآلثار 
المترتبـــة على ذلـــك من مخالفـــة القانون 
وارتـــكاب جريمـــة واتجـــاه إرادتـــه لذلـــك 
الفعـــل، وعليـــه فإذا ما ثبـــت انتفاء الركن 

المادي فإنه ينتفي القصد الجنائي تبعًا”.
 ولفتـــت إلـــى أن انقطاع العالقة الســـببية 
الـــذي حـــدث فـــي  بيـــن الخطـــأ والضـــرر 
التلفيـــات التـــي لحقـــت ممتلـــكات الغيـــر، 
الجريمـــة  أركان  بانتفـــاء  وأنـــه  الســـيما 

األولـــى )قطـــع اإلشـــارة الحمـــراء( يترتب 
عالقـــة  بانقطـــاع  القضـــاء  حتمـــًا  عليهـــا 
الســـببية في تسبب المتهم بالحادث الذي 
نشـــأ عنه الحاق التلفيات، األمر الذي أدى 
لبـــراءة المتهم من جميع التهم المنســـوبة 

إليه.

الحكم بالبراءة لمتهم بتجاوز اإلشارة الحمراء

المحامية سارة علي

منال الشيخ

منال الشيخ

قيم السالم والتسامح بمقدمة أهداف الدبلوماسية البحرينية
مؤكدا مساندة البحرين لحقوق الشعب الفلسطيني... عبداهلل بن أحمد:

آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  أكـــد 
خليفة، وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  أن  السياســـية، 
وضعت قيم السالم والتسامح والتعايش 
فـــي مقدمـــة أهدافها الرئيســـية، وتمكنت 
الســـامية  الملكيـــة  المبـــادرات  بفضـــل 
تحقيـــق  مـــن  الفاعلـــة  والتحـــركات 
التناغـــم بيـــن المبادئ والثوابـــت األصيلة 
والممارســـة العملية، األمر الذي ساهم في 
ترسيخ المكانة الدولية المرموقة لمملكة 
البحرين كمركز للحوار الحضاري وملتقى 

للتضامن اإلنساني.
جاء ذلـــك في الكلمة التي ألقاها بجلســـة 
وفلســـطين  األوســـط  “الشـــرق  بعنـــوان 
وإســـرائيل” ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ 
لألمـــن فـــي دورتـــه التاســـعة والخمســـين 
بجمهوريـــة ألمانيا االتحادية، وبمشـــاركة 
أيمن الصفـــدي، نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجيـــة وشـــؤون المغتربيـــن بالمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية، وأنيكـــن هويتفيلت، 

وزيـــر خارجيـــة مملكـــة النرويـــج، وأمـــل 
جادو، وكيل وزارة الخارجية والُمغتربين 
وزارة  وكيـــل  وأشـــار  فلســـطين.  بدولـــة 
أن  إلـــى  السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
مملكـــة البحرين في ظل القيادة الحكيمة 
لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، عاهـــل البـــالد المعظم، وبدعم 
ومتابعـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء، تؤمن بأن الحوار 
واالنفتـــاح وبنـــاء التفاهمات هو الســـبيل 

الصحيح لنبذ الخالفات وإنهاء النزاعات، 
وأن الســـالم يمثـــل مكســـًبا دائًمـــا لجميـــع 
ضمـــان  ضـــرورة  إلـــى  داعًيـــا  األطـــراف، 
الشـــقيق،  الفلســـطيني  الشـــعب  حقـــوق 
فـــي إقامـــة دولتـــه المســـتقلة، وفـــق مبدأ 
حـــل الدولتيـــن، ومبادرة الســـالم العربية، 
وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة كـــي يســـود 
األمن واالزدهار منطقة الشـــرق األوسط. 
الـــى ذلك، التقـــى وكيـــل وزارة الخارجية 
للشؤون السياســـية، مع أمل جادو، وكيل 
بدولـــة  والُمغتربيـــن  الخارجيـــة  وزارة 

فلسطين، على هامش فعاليات المؤتمر.
وخالل اللقاء، أكد الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة ضرورة تحقيق الســـالم العادل 
والدائـــم في منطقة الشـــرق األوســـط بما 
يلبي تطلعات وآمال الشـــعب الفلسطيني 
المســـتقلة  دولتـــه  إقامـــة  فـــي  الشـــقيق 
وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية وفـــق مبدأ 
حل الدولتين وقرارات الشـــرعية الدولية 
ومبادرة الســـالم العربية، مســـتعرًضا في 
هـــذا الصدد الجهود الحثيثـــة التي تبذلها 
مملكة البحرين لدعم الجانب الفلسطيني 

والمضي قدًما في عملية السالم.
من جانبها، أعربت وكيل وزارة الخارجية 
والُمغتربيـــن بدولـــة فلســـطين عـــن تقدير 
لمملكـــة  الفلســـطيني  والشـــعب  بالدهـــا 
البحريـــن وجهودهـــا الداعمة والمســـتمرة 
للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل 

وعلى كافة المستويات.
 كمـــا تنـــاول اللقـــاء، بحـــث ســـبل تطويـــر 
القضايـــا  ومناقشـــة  الثنائـــي،  التعـــاون 

والمستجدات محل االهتمام المشترك.

المنامة - بنا
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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عبر  بحريني  حليب  بــائــع  تــســاءل 
“البالد” بعد قرار وزارة الصحة بمنع 
“لدينا  قــائــاًل:  المحلي  الحليب  بيع 
استخراج  دون  تركناها  إذا  أبــقــار 
وإذا  ضــروعــهــا،  ستنفجر  الحليب 
نأخذ  أيــن  ممنوع  والبيع  حلبناها 
الحليب؟ هل نرميه في القمامة؟”.

في  ا  منزليًّ يعمل  أنه  “أ.ز”  وأضــاف 
قرابة  منذ  المتوارثة  المهنة  هــذه 
حادثة  يشهد  ولــم  ــوام،  أعـ العشرة 
ــيــب الــمــنــتــج  ــحــل تــســمــم بــســبــب ال
ا، وعلى العكس من ذلك، فإن  محليًّ
إنتاجه ال يغطي حجم الطلب لكثرة 
الطبيعي  المنتج  في  الزبائن  رغبة 

الخالي من المواد الحافظة.
ــمــزارع  واســـتـــدرك قــائــاًل “حــلــيــب ال
األبقار  وتغذى  طبيعي  البحرينية 
الطبيعية،  بــاألعــالف  ــمــزارع  ال فــي 
عــلــى عــكــس الــحــلــيــب الــمــنــتــج من 
الــذي  الحليب  شــركــات  بعض  قبل 

لــمــواد حــافــظــة بشكل أو  يــتــعــرض 
بـــآخـــر، ســــواء أثـــنـــاء الــتــصــنــيــع أو 
م  المطعَّ األبـــقـــار  ــذاء  غــ فــي  حــتــى 

بالهرمونات لزيادة اإلنتاج”.
ا ١٠٠ كيلو  وأشار إلى أنه ينتج يوميًّ
ويحول  بعضه  يبيع  الحليب،  مــن 
لــمــنــتــجــات مشتقة  ــر  اآلخــ الــبــعــض 
من الحليب مثل األجبان الطبيعية 

والروب واأللبان والقشطة.
الــمــزارع  إن  الحليب  بائع  قــال  كما 
الحليب  بيع  تعتمد على  البحرينية 
لتغطية التكلفة التشغيلية للمزرعة 
العامل  ــب  وراتـ العلف  شـــراء  مثل 

والكهرباء وغيرها من األمور.
المعنية  الجهات  مناشًدا  واختتم 
للمزارعين  البديلة  الحلول  إيجاد 
البحرينيين، مؤكًدا تأييده لقرارات 
تقنين وتنظيم أنشطة بيع األغذية 
بشرط أال تكون مفاجئة وبال حلول 

بديلة.

بائع بحريني: “وين نودي الحليب”؟

الـــــمـــــواصـــــالت  وزارة  دعــــــــت 
ــاالت مـــرتـــادي الــبــحــر من  ــصـ واالتـ
اإلبحار،  قبل  والمحترفين  الهواة 
مــن صالحية  التأكد  إلــى ضـــرورة 
ــة  ــاصـ ــخـ ــيـــل الـ ــتـــســـجـ شـــــهـــــادة الـ
حرًصا  القيادة  وإجــازة  بالقوارب 
ــدم الـــتـــعـــرض لــلــمــســاءلــة  عــلــى عــ

القانونية.

ــواصــــالت  ــمــ ــ ال وزارة  وذكـــــــــرت 
يــمــكــن تجديد  أنـــه  ــاالت  ــصــ ــ واالت
ــادات الــتــســجــيــل وإجــــــازات  ــهــ شــ
ا  إلكترونيًّ بالهواة  الخاصة  القيادة 
اإللكترونية،  الحكومة  بوابة  عبر 
مردفة أنه يمكن للبحارة التواصل 
مع مكتب تسجيل السفن الصغيرة 

عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.

“المواصالت” تهيب بالبحارة التأكد من صالحية الرخص

ــر اإلعــــالم رمــــزان الــنــعــيــمــي أن  ــ ــد وزي أكـ
جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية، التي تقام 
المعظم  الــبــالد  عاهل  مــن  كريمة  برعاية 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، تأتي تعبيًرا لدعم مملكة البحرين 
العطاء واإلنسانية، إذ سميت باسم  لقيم 
صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة )طيب هللا ثراه(؛ لما تركه من أثر 
عظيم ومنجزات وطنية يشهد لها تاريخ 
لخدمة  عيسى  جائزة  إن  وقــال  المملكة، 
المسيرة  ثــمــرات  إحـــدى  اإلنــســانــيــة هــي 
الملك  الجاللة  لصاحب  الشاملة  التنموية 
من  المستمر  الدعم  تلقى  والتي  المعظم، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة، وتعد احتفاالً مهًما وتكريًما لقيمة 

اإلنسان ودوره أينما وجد.
جاء ذلك خالل لقاء وزير اإلعالم بممثلي 
ــل اإلعــــــالم اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  ــائـ وسـ
ــائـــزة عيسى  بــمــنــاســبــة حــفــل تــســلــيــم جـ
لخدمة اإلنسانية، الذي يقام غًدا في مركز 

القصة  أن  الوزير  وبين  الثقافي،  عيسى 
عميقة  إنــســانــيــة  مــعــانــي  تحمل  ــفــائــزة  ال
سندوك  العيون  فطبيب  الــعــطــاء،  لقيمة 
رويت من النيبال لم يكتف باختراع طبي 
فقط؛ بل جسد قيم العمل التطوعي الذي 

خدم اإلنسانية جمعاء بأسمى الصور.
لصاحب  الــســامــيــة  الـــرؤيـــة  أن  وأوضــــح 

الجاللة ملك البالد المعظم جاءت لتشكل 
نــمــوذًجــا عــالــمــًيــا يــحــتــذى بـــه، مــن خــالل 
تأكيد الروح اإلنسانية والبشرية الجامعة 
واإلقليمية  الثقافية  االخــتــالفــات  رغــم 
وما  كــانــت  البحرين  فمملكة  والــديــنــيــة، 
تزال حاملة ومنادية وساعية للسالم، ثم 
نقل وزير اإلعالم تحيات الممثل الخاص 

رئيس  المعظم  الملك  الجاللة  لصاحب 
مــجــلــس أمـــنـــاء جـــائـــزة عــيــســى لــخــدمــة 
مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  اإلنسانية 
إن  وقــال  المملكة،  لضيوف  خليفة،   آل 
باالهتمام  تحظى  المناسبات  هــذه  مثل 
الصحف  ممثلي  مــن  الــكــبــيــر  اإلعـــالمـــي 
األنباء،  ووكــاالت  التلفزيونية  والقنوات 

وأكد ترحيب مملكة البحرين بالتغطيات 
اإلعــالمــيــة الــهــادفــة والــتــي تــبــرز الجهود 

اإلنسانية المشرفة التي تخدم البشرية.
وقال وزير اإلعالم إن االحتفاء بشخصية 
هذا العام يأتي تكريًما لما حققته من تميز 
الهامة،  الصحية  الــخــدمــات  صعيد  على 
العالج  وجــدوا  البصر  فقدوا  ممن  فكثير 
من خالل هذا االختراع المبدع الذي أفاد 
العالجية،  الكلفة  من  وقلل  الناس  آالف 
مؤكًدا دعم جميع الجهود التي تبرز مثل 
بهذه  فاالحتفاء  الجليلة،  األعــمــال  هــذه 
المزيد  تقديم  بــضــرورة  يذكرنا  الــجــائــزة 
أسرة  كله  فالعالم  البشرية،  لخدمة  دائمًا 

إنسانية واحدة.

المنامة - بنا

جائزة عيسى اإلنسانية تعكس الحرص على االحتفاء بقيم العمل اإلنساني
في لقاء مع وسائل اإلعالم الدولية... وزير اإلعالم:

ــن الــعــام  ــيــس األمــ حــضــر  رئ
الــــفــــريــــق طــــــــارق الـــحـــســـن 
ــدورة الــســادســة  ــ فــعــالــيــات الـ
عــــشــــرة لـــمـــعـــرض الــــدفــــاع 
 ”2023 ــس  ــدكــ ــ “آي ــي  ــ ــدول ــ ال
لمعرض  الــســابــعــة  ــدورة  ــ ــ وال
الـــدفـــاع الــبــحــري “نــافــدكــس 
أبوظبي  مدينة  فــي   ”2023
المتحدة  العربية  بــاإلمــارات 

الشقيقة.
العام في  األمن  رئيس  وقام 
بجولة  لــلــمــعــرضــيــن  ــارتـــه  زيـ
للتعرف على أحدث التقنيات 
في  المستخدمة  والــمــعــدات 
الــمــجــال األمـــنـــي، بــاإلضــافــة 
إلــــى زيــــــارة أقـــســـام الــــدول 
والــــشــــركــــات الــمــتــخــصــصــة 
والتعرف على أبرز المنتجات 
التي تقدمها والتطور التقني 
المستخدم  والــتــكــنــولــوجــي 

في الصناعات األمنية.
أن  العام  األمــن  رئيس  وأكــد 
المعرضين  فــعــالــيــات  ــارة  ــ زي
استراتيجية  إطــار  في  تأتي 
تطوير  فــي  الداخلية  وزارة 
ــا واالطـــــــــالع عــلــى  ــهــ ــ ــدرات قــ
ــارب الـــــــــدول األخــــــرى  ــ ــجـ ــ تـ
ومــا هــو مــتــاح مــن المعدات 
والـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة 
الذكية  والــحــلــول  الــحــديــثــة 
في  والمتخصصة  الــمــطــورة 
العام  والــنــظــام  األمـــن  حفظ 
مشيدًا  الجريمة،  ومكافحة 
ــدات  ــعـ ــا شــــاهــــده مــــن مـ ــمـ بـ
وآليات وتقنيات من الجهات 
ــمــشــاركــة ومـــا وصـــل إلــيــه  ال
التنظيم من مستوى متطور.

خفر  الزيارةقائد  في  رافقه 
السواحل العميد جاسم الغتم 

وعدد من ضباط الوزارة.

الحسن يحضر فعاليات “آيدكس” و “نافدكس” بأبوظبي

البحرين تهتم بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض الصحية
مؤتمر الصيدلة يسلط الضوء على آخر مستجدات المهنة... رئيس “األعلى للصحة”:

ــلـــى للصحة  الــمــجــلــس األعـ رئـــيـــس  ــد  أكــ
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بــن عبد 
مملكة  واهــتــمــام  حــرص  خليفة،  آل  هللا 
المؤتمرات  واستضافة  بتنظيم  البحرين 
والــمــعــارض الــصــحــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
تبادل الخبرات مع المختّصين والمعنيين 
الــعــالــم،  دول  مــن مختلف  الــقــطــاع  بــهــذا 
بــمــا ُيــســهــم فــي تــعــزيــز وإثــــراء الــقــدرات 
داعمة  بيئة  وتوفير  الصحية،  والمعرفة 
أفضل  إيــجــاد  على  الصحية  لــلــكــفــاءات 
فاعلية  من  ُيعزز  وبما  المبتكرة،  الحلول 
والحرص  الصحية،  المنظومة  واستدامة 
بأفضل  الصحية  الــخــدمــات  توفير  على 
جودة وأعلى كفاءة لجميع أفراد المجتمع 

بمملكة البحرين.
جــــاء ذلــــك خــــالل افــتــتــاحــه فــعــالــيــات 
المؤتمر والمعرض األول لواقع ومستقبل 
وبحضور  البحرين،  مملكة  في  الصيدلة 
وزيـــــرة الــصــحــة جــلــيــلــة الــســيــد، وكــبــار 
ــقــطــاعــات  ــيــن مـــن مــخــتــلــف ال ــمــســؤول ال
والصيادلة  المعنية،  والخاصة  الحكومية 
والمهنيين  والخليجيين  البحرينيين 
خبراء  مع  الدوائي  بالشأن  والمختصين 
العالم،  دول  مختلف  مــن  ومتخصصين 
والذي نظمته جمعية الصيادلة البحرينية 
وبشراكة  البحرين،  جامعة  مع  بالتعاون 

اســتــراتــيــجــيــة ودعـــم عـــدد مــن الجهات 
مركز  فــي  وذلـــك  والــخــاصــة،  الحكومية 

الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  وأكـــد 
هذا  أن  كلمة  خــالل  خليفة،  آل  عــبــدهللا 
يلتقي  منصة  توفير  إلى  يسعى  المؤتمر 
القطاع  فــي  والــعــامــلــون  الــصــيــادلــة  فيها 
الــصــحــي وطــلــبــة الــجــامــعــات والــراغــبــيــن 
باالستثمار في قطاع الصيدلة والتصنيع 
ــبــحــريــن ودول  ــــي فـــي مــمــلــكــة ال ــدوائ ــ ال
العربية  الخليج  لــدول  الــتــعــاون  مجلس 
مع أصحاب القرار والمعنيين بالتراخيص 
األدوية  قطاع  في  وباالستثمار  والرقابة 
ــاعــة  والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــصــيــدلــيــة وصــن
لفتح  أنه يهدف  المملكة، كما  الدواء في 
ــة وطــلــبــة  آفــــاق جـــديـــدة أمــــام الــصــيــادل
ما  كل  على  لالطالع  بالجامعة  الصيدلة 
بالخبراء  وااللــتــقــاء  ومبتكر،  جديد  هــو 
والــمــتــخــصــصــيــن وبـــأصـــحـــاب األعـــمـــال 

والمهتمين بالصناعات الدوائية.
مـــن جــهــتــهــا، أوضـــحـــت وزيـــــرة الــصــحــة 
مواصلة  فــي  تسهم  المؤتمرات  هــذه  أن 
في  المملكة  فــي  الصحي  القطاع  تطور 
ظـــل الــمــشــاركــة الــواســعــة مـــن الــخــبــراء 

واألكاديميين واالستشاريين
الـــكـــوادر  دور  تــعــزيــز  أهــمــيــة  وّأكـــــــدت 

الــجــهــود  مــع  يــتــمــاشــى  بــمــا  المتخصصة 
ــودة وكـــفـــاءة  ــ ــي تــعــزيــز جـ الــمــبــذولــة فـ
الصحي  القطاع  يقدمها  التي  الخدمات 
ــــك مــن خـــالل تطوير  فــي الــمــمــلــكــة، وذل
الــدوائــيــة  الــخــدمــات  مستوى  وتحسين 
المقدمة للمجتمع بالشراكة المجتمعية ما 
بين مختلف مؤسسات المملكة الحكومية 

والخاصة واألهلية.
مـــن جــانــبــهــا، أوضـــحـــت رئــيــســة جمعية 
اللجنة  ورئــيــســة  البحرينية،  الــصــيــادلــة 
الــمــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر الــصــيــدالنــيــة رحـــاب 
النعيمي أن محاور المؤتمر، والتي سيتم 
سوف  متتالين،  يومين  خــالل  تغطيتها 
الصيدلة  إليه مهنة  ما وصلت  ُتركز على 
فــي الــــدول الــمــتــقــدمــة واالســـتـــفـــادة من 
خــبــراتــهــم فـــي هـــذا الــمــجــال، وخــبــرات 
االصطناعي  الذكاء  مجال  في  اآلخرين 
مجال  في  الحيوية  التكنولوجيا  وكذلك 
ــة، الفــتــًة إلــى  ــ الــبــحــوث وصــنــاعــة األدويـ
ومنصة  فــرصــة  يعتبر  الــمــؤتــمــر  هـــذا  أن 
اآلخرين  الصحيين  والمهنيين  للصيادلة 
وطالب الصيدلة لاللتقاء بأصحاب القرار 
لــلــتــعــرف منهم عــن قــرب  والــتــنــفــيــذيــيــن 
ومــنــاقــشــتــهــم بــمــا يــتــمــاشــى مــع الخطط 
المستقبلية في مجال الصيدلة والدواء، 

والصناعات الدوائية.

تقديم  تم  المؤتمر،  افتتاح  حفل  وخالل 
الصيدلة  دور  عــن  قصير  فيديو  عــرض 
فـــي خـــدمـــة الــقــطــاع الــصــحــي، أعــقــبــهــا 
للمؤتمر،  االستراتيجيين  الشركاء  تكريم 
قدمت  ثم  الراعية،  والجهات  والشركات 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  مريم 
ــمــهــن والــخــدمــات  ــيــة لــتــنــظــيــم ال ــوطــن ال
افتتاحية  علمية  مــحــاضــرة  الــصــحــيــة، 
للمؤتمر بعنوان: “قانون الصيدلة واآلفاق 
المستقبلية”، تلتها جلسة حوارية ناقشت 
بالصيدلة،  المتعلقة  الــمــوضــوعــات  أهــم 
بعدها تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ 
ــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة رئــيــس  مــحــمــد بـ
المجلس األعلى للصحة بافتتاح المعرض 

المصاحب للمؤتمر.
لواقع  األول  والمعرض  المؤتمر  أن  يذكر 
البحرين  مملكة  في  الصيدلة  ومستقبل 
واالثنين  األحــد  يومي  مــدى  على  ُيعقد 
العديد  متضمًنا   ،2023 فبراير  و20   19
وورش  الهادفة  العلمية  المحاضرات  من 
الصيدلة.  مجال  في  المتخصصة  العمل 
تعليم  ومستقبل  واقـــع  يستعرض  كــمــا 
الــصــيــدلــة فــي الــبــحــريــن، وكــذلــك عــرض 
الصيدلة  برنامج  طلبة  تخرج  لمشاريع 
بــجــامــعــة الــبــحــريــن عــلــى هــيــئــة عـــروض 

إلكترونية أو عروض شفهية.

المنامة - وزارة الصحة
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حسن عبدالرسول

األضرار 100 % والعوض على اهللحوراء مرهون
مبدًيا أسفه ألنه لم يؤمِّن ضد الحريق... صاحب المغسلة المحروقة:

النيران مساء األحد الماضي  التهمت 
سترة،  بمنطقة  ســكــاي“  ”بــلــو  مغسلة 
ــمــغــســلــة صــالــح  ــب ال ــاحـ ــشـــف صـ وكـ
أن  عــن  ــالد”  ــبـ “الـ لصحيفة  الــعــريــبــي 
الــحــريــق قــد قــضــى عــلــى كــل مــا في 
الــمــغــســلــة مـــن تــجــهــيــزات ومـــعـــدات 
وصلت  األضــرار  أن  مؤكًدا  ومالبس، 
100 % وما من تعويض على  لنسبة 

الخسائر غير عوض هللا.
وقال العريبي إنه كان بمنطقة توبلي 
المغسلة،  فــي  الحريق  نشوب  أثــنــاء 
وتلقى اتصاالً من عامل المغسلة في 
الساعة 11 مساًء يفيد بوقوع حريق 

في المغسلة الفارغة من العمال.
لموقع  مباشرة  العريبي  توجه  بعدها 
ــارات  ــيـ الـــحـــريـــق حــيــث حـــضـــرت سـ
واستغرق  المدني  والــدفــاع  اإلطــفــاء 

إطفاء الحريق قرابة الساعتين.

وأضاف العريبي أن الحريق لم يسفر 
عــن إصــابــات عــدا حــالــة إغــمــاء ألحد 
الــعــمــال، والـــذي أكــد أطــبــاء المشفى 
الحًقا سالمته وأن اإلغماء قد حدث 

ربما بسبب الصدمة.
األضـــرار  إن  قــولــه  العريبي  واخــتــتــم 
ــًدا،  ــتــي طــالــت الــمــحــل جــســيــمــة جـ ال
ــأمــيــن ضد  ــا لـــعـــدم وجـــــود ت مــتــأســًف
أنه  إلى  المغسلة، مشيًرا  الحريق في 
حتى اللحظة ال يعرف السبب الفعلي 

لنشوب الحريق.

حوراء مرهون

local@albiladpress.com07

عبر  بحريني  حليب  بــائــع  تــســاءل 
“البالد” بعد قرار وزارة الصحة بمنع 
“لدينا  قــائــاًل:  المحلي  الحليب  بيع 
استخراج  دون  تركناها  إذا  أبــقــار 
وإذا  ضــروعــهــا،  ستنفجر  الحليب 
نأخذ  أيــن  ممنوع  والبيع  حلبناها 
الحليب؟ هل نرميه في القمامة؟”.

في  ا  منزليًّ يعمل  أنه  “أ.ز”  وأضــاف 
قرابة  منذ  المتوارثة  المهنة  هــذه 
حادثة  يشهد  ولــم  ــوام،  أعـ العشرة 
ــيــب الــمــنــتــج  ــحــل تــســمــم بــســبــب ال
ا، وعلى العكس من ذلك، فإن  محليًّ
إنتاجه ال يغطي حجم الطلب لكثرة 
الطبيعي  المنتج  في  الزبائن  رغبة 

الخالي من المواد الحافظة.
ــمــزارع  واســـتـــدرك قــائــاًل “حــلــيــب ال
األبقار  وتغذى  طبيعي  البحرينية 
الطبيعية،  بــاألعــالف  ــمــزارع  ال فــي 
عــلــى عــكــس الــحــلــيــب الــمــنــتــج من 
الــذي  الحليب  شــركــات  بعض  قبل 

لــمــواد حــافــظــة بشكل أو  يــتــعــرض 
بـــآخـــر، ســــواء أثـــنـــاء الــتــصــنــيــع أو 
م  المطعَّ األبـــقـــار  ــذاء  غــ فــي  حــتــى 

بالهرمونات لزيادة اإلنتاج”.
ا ١٠٠ كيلو  وأشار إلى أنه ينتج يوميًّ
ويحول  بعضه  يبيع  الحليب،  مــن 
لــمــنــتــجــات مشتقة  ــر  اآلخــ الــبــعــض 
من الحليب مثل األجبان الطبيعية 

والروب واأللبان والقشطة.
الــمــزارع  إن  الحليب  بائع  قــال  كما 
الحليب  بيع  تعتمد على  البحرينية 
لتغطية التكلفة التشغيلية للمزرعة 
العامل  ــب  وراتـ العلف  شـــراء  مثل 

والكهرباء وغيرها من األمور.
المعنية  الجهات  مناشًدا  واختتم 
للمزارعين  البديلة  الحلول  إيجاد 
البحرينيين، مؤكًدا تأييده لقرارات 
تقنين وتنظيم أنشطة بيع األغذية 
بشرط أال تكون مفاجئة وبال حلول 

بديلة.

بائع بحريني: “وين نودي الحليب”؟

الـــــمـــــواصـــــالت  وزارة  دعــــــــت 
ــاالت مـــرتـــادي الــبــحــر من  ــصـ واالتـ
اإلبحار،  قبل  والمحترفين  الهواة 
مــن صالحية  التأكد  إلــى ضـــرورة 
ــة  ــاصـ ــخـ ــيـــل الـ ــتـــســـجـ شـــــهـــــادة الـ
حرًصا  القيادة  وإجــازة  بالقوارب 
ــدم الـــتـــعـــرض لــلــمــســاءلــة  عــلــى عــ

القانونية.

ــواصــــالت  ــمــ ــ ال وزارة  وذكـــــــــرت 
يــمــكــن تجديد  أنـــه  ــاالت  ــصــ ــ واالت
ــادات الــتــســجــيــل وإجــــــازات  ــهــ شــ
ا  إلكترونيًّ بالهواة  الخاصة  القيادة 
اإللكترونية،  الحكومة  بوابة  عبر 
مردفة أنه يمكن للبحارة التواصل 
مع مكتب تسجيل السفن الصغيرة 

عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.

“المواصالت” تهيب بالبحارة التأكد من صالحية الرخص

ــر اإلعــــالم رمــــزان الــنــعــيــمــي أن  ــ ــد وزي أكـ
جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية، التي تقام 
المعظم  الــبــالد  عاهل  مــن  كريمة  برعاية 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، تأتي تعبيًرا لدعم مملكة البحرين 
العطاء واإلنسانية، إذ سميت باسم  لقيم 
صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة )طيب هللا ثراه(؛ لما تركه من أثر 
عظيم ومنجزات وطنية يشهد لها تاريخ 
لخدمة  عيسى  جائزة  إن  وقــال  المملكة، 
المسيرة  ثــمــرات  إحـــدى  اإلنــســانــيــة هــي 
الملك  الجاللة  لصاحب  الشاملة  التنموية 
من  المستمر  الدعم  تلقى  والتي  المعظم، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة، وتعد احتفاالً مهًما وتكريًما لقيمة 

اإلنسان ودوره أينما وجد.
جاء ذلك خالل لقاء وزير اإلعالم بممثلي 
ــل اإلعــــــالم اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  ــائـ وسـ
ــائـــزة عيسى  بــمــنــاســبــة حــفــل تــســلــيــم جـ
لخدمة اإلنسانية، الذي يقام غًدا في مركز 

القصة  أن  الوزير  وبين  الثقافي،  عيسى 
عميقة  إنــســانــيــة  مــعــانــي  تحمل  ــفــائــزة  ال
سندوك  العيون  فطبيب  الــعــطــاء،  لقيمة 
رويت من النيبال لم يكتف باختراع طبي 
فقط؛ بل جسد قيم العمل التطوعي الذي 

خدم اإلنسانية جمعاء بأسمى الصور.
لصاحب  الــســامــيــة  الـــرؤيـــة  أن  وأوضــــح 

الجاللة ملك البالد المعظم جاءت لتشكل 
نــمــوذًجــا عــالــمــًيــا يــحــتــذى بـــه، مــن خــالل 
تأكيد الروح اإلنسانية والبشرية الجامعة 
واإلقليمية  الثقافية  االخــتــالفــات  رغــم 
وما  كــانــت  البحرين  فمملكة  والــديــنــيــة، 
تزال حاملة ومنادية وساعية للسالم، ثم 
نقل وزير اإلعالم تحيات الممثل الخاص 

رئيس  المعظم  الملك  الجاللة  لصاحب 
مــجــلــس أمـــنـــاء جـــائـــزة عــيــســى لــخــدمــة 
مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  اإلنسانية 
إن  وقــال  المملكة،  لضيوف  خليفة،   آل 
باالهتمام  تحظى  المناسبات  هــذه  مثل 
الصحف  ممثلي  مــن  الــكــبــيــر  اإلعـــالمـــي 
األنباء،  ووكــاالت  التلفزيونية  والقنوات 

وأكد ترحيب مملكة البحرين بالتغطيات 
اإلعــالمــيــة الــهــادفــة والــتــي تــبــرز الجهود 

اإلنسانية المشرفة التي تخدم البشرية.
وقال وزير اإلعالم إن االحتفاء بشخصية 
هذا العام يأتي تكريًما لما حققته من تميز 
الهامة،  الصحية  الــخــدمــات  صعيد  على 
العالج  وجــدوا  البصر  فقدوا  ممن  فكثير 
من خالل هذا االختراع المبدع الذي أفاد 
العالجية،  الكلفة  من  وقلل  الناس  آالف 
مؤكًدا دعم جميع الجهود التي تبرز مثل 
بهذه  فاالحتفاء  الجليلة،  األعــمــال  هــذه 
المزيد  تقديم  بــضــرورة  يذكرنا  الــجــائــزة 
أسرة  كله  فالعالم  البشرية،  لخدمة  دائمًا 

إنسانية واحدة.

المنامة - بنا

جائزة عيسى اإلنسانية تعكس الحرص على االحتفاء بقيم العمل اإلنساني
في لقاء مع وسائل اإلعالم الدولية... وزير اإلعالم:

ــن الــعــام  ــيــس األمــ حــضــر  رئ
الــــفــــريــــق طــــــــارق الـــحـــســـن 
ــدورة الــســادســة  ــ فــعــالــيــات الـ
عــــشــــرة لـــمـــعـــرض الــــدفــــاع 
 ”2023 ــس  ــدكــ ــ “آي ــي  ــ ــدول ــ ال
لمعرض  الــســابــعــة  ــدورة  ــ ــ وال
الـــدفـــاع الــبــحــري “نــافــدكــس 
أبوظبي  مدينة  فــي   ”2023
المتحدة  العربية  بــاإلمــارات 

الشقيقة.
العام في  األمن  رئيس  وقام 
بجولة  لــلــمــعــرضــيــن  ــارتـــه  زيـ
للتعرف على أحدث التقنيات 
في  المستخدمة  والــمــعــدات 
الــمــجــال األمـــنـــي، بــاإلضــافــة 
إلــــى زيــــــارة أقـــســـام الــــدول 
والــــشــــركــــات الــمــتــخــصــصــة 
والتعرف على أبرز المنتجات 
التي تقدمها والتطور التقني 
المستخدم  والــتــكــنــولــوجــي 

في الصناعات األمنية.
أن  العام  األمــن  رئيس  وأكــد 
المعرضين  فــعــالــيــات  ــارة  ــ زي
استراتيجية  إطــار  في  تأتي 
تطوير  فــي  الداخلية  وزارة 
ــا واالطـــــــــالع عــلــى  ــهــ ــ ــدرات قــ
ــارب الـــــــــدول األخــــــرى  ــ ــجـ ــ تـ
ومــا هــو مــتــاح مــن المعدات 
والـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة 
الذكية  والــحــلــول  الــحــديــثــة 
في  والمتخصصة  الــمــطــورة 
العام  والــنــظــام  األمـــن  حفظ 
مشيدًا  الجريمة،  ومكافحة 
ــدات  ــعـ ــا شــــاهــــده مــــن مـ ــمـ بـ
وآليات وتقنيات من الجهات 
ــمــشــاركــة ومـــا وصـــل إلــيــه  ال
التنظيم من مستوى متطور.

خفر  الزيارةقائد  في  رافقه 
السواحل العميد جاسم الغتم 

وعدد من ضباط الوزارة.

الحسن يحضر فعاليات “آيدكس” و “نافدكس” بأبوظبي

البحرين تهتم بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض الصحية
مؤتمر الصيدلة يسلط الضوء على آخر مستجدات المهنة... رئيس “األعلى للصحة”:

ــلـــى للصحة  الــمــجــلــس األعـ رئـــيـــس  ــد  أكــ
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بــن عبد 
مملكة  واهــتــمــام  حــرص  خليفة،  آل  هللا 
المؤتمرات  واستضافة  بتنظيم  البحرين 
والــمــعــارض الــصــحــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
تبادل الخبرات مع المختّصين والمعنيين 
الــعــالــم،  دول  مــن مختلف  الــقــطــاع  بــهــذا 
بــمــا ُيــســهــم فــي تــعــزيــز وإثــــراء الــقــدرات 
داعمة  بيئة  وتوفير  الصحية،  والمعرفة 
أفضل  إيــجــاد  على  الصحية  لــلــكــفــاءات 
فاعلية  من  ُيعزز  وبما  المبتكرة،  الحلول 
والحرص  الصحية،  المنظومة  واستدامة 
بأفضل  الصحية  الــخــدمــات  توفير  على 
جودة وأعلى كفاءة لجميع أفراد المجتمع 

بمملكة البحرين.
جــــاء ذلــــك خــــالل افــتــتــاحــه فــعــالــيــات 
المؤتمر والمعرض األول لواقع ومستقبل 
وبحضور  البحرين،  مملكة  في  الصيدلة 
وزيـــــرة الــصــحــة جــلــيــلــة الــســيــد، وكــبــار 
ــقــطــاعــات  ــيــن مـــن مــخــتــلــف ال ــمــســؤول ال
والصيادلة  المعنية،  والخاصة  الحكومية 
والمهنيين  والخليجيين  البحرينيين 
خبراء  مع  الدوائي  بالشأن  والمختصين 
العالم،  دول  مختلف  مــن  ومتخصصين 
والذي نظمته جمعية الصيادلة البحرينية 
وبشراكة  البحرين،  جامعة  مع  بالتعاون 

اســتــراتــيــجــيــة ودعـــم عـــدد مــن الجهات 
مركز  فــي  وذلـــك  والــخــاصــة،  الحكومية 

الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  وأكـــد 
هذا  أن  كلمة  خــالل  خليفة،  آل  عــبــدهللا 
يلتقي  منصة  توفير  إلى  يسعى  المؤتمر 
القطاع  فــي  والــعــامــلــون  الــصــيــادلــة  فيها 
الــصــحــي وطــلــبــة الــجــامــعــات والــراغــبــيــن 
باالستثمار في قطاع الصيدلة والتصنيع 
ــبــحــريــن ودول  ــــي فـــي مــمــلــكــة ال ــدوائ ــ ال
العربية  الخليج  لــدول  الــتــعــاون  مجلس 
مع أصحاب القرار والمعنيين بالتراخيص 
األدوية  قطاع  في  وباالستثمار  والرقابة 
ــاعــة  والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــصــيــدلــيــة وصــن
لفتح  أنه يهدف  المملكة، كما  الدواء في 
ــة وطــلــبــة  آفــــاق جـــديـــدة أمــــام الــصــيــادل
ما  كل  على  لالطالع  بالجامعة  الصيدلة 
بالخبراء  وااللــتــقــاء  ومبتكر،  جديد  هــو 
والــمــتــخــصــصــيــن وبـــأصـــحـــاب األعـــمـــال 

والمهتمين بالصناعات الدوائية.
مـــن جــهــتــهــا، أوضـــحـــت وزيـــــرة الــصــحــة 
مواصلة  فــي  تسهم  المؤتمرات  هــذه  أن 
في  المملكة  فــي  الصحي  القطاع  تطور 
ظـــل الــمــشــاركــة الــواســعــة مـــن الــخــبــراء 

واألكاديميين واالستشاريين
الـــكـــوادر  دور  تــعــزيــز  أهــمــيــة  وّأكـــــــدت 

الــجــهــود  مــع  يــتــمــاشــى  بــمــا  المتخصصة 
ــودة وكـــفـــاءة  ــ ــي تــعــزيــز جـ الــمــبــذولــة فـ
الصحي  القطاع  يقدمها  التي  الخدمات 
ــــك مــن خـــالل تطوير  فــي الــمــمــلــكــة، وذل
الــدوائــيــة  الــخــدمــات  مستوى  وتحسين 
المقدمة للمجتمع بالشراكة المجتمعية ما 
بين مختلف مؤسسات المملكة الحكومية 

والخاصة واألهلية.
مـــن جــانــبــهــا، أوضـــحـــت رئــيــســة جمعية 
اللجنة  ورئــيــســة  البحرينية،  الــصــيــادلــة 
الــمــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر الــصــيــدالنــيــة رحـــاب 
النعيمي أن محاور المؤتمر، والتي سيتم 
سوف  متتالين،  يومين  خــالل  تغطيتها 
الصيدلة  إليه مهنة  ما وصلت  ُتركز على 
فــي الــــدول الــمــتــقــدمــة واالســـتـــفـــادة من 
خــبــراتــهــم فـــي هـــذا الــمــجــال، وخــبــرات 
االصطناعي  الذكاء  مجال  في  اآلخرين 
مجال  في  الحيوية  التكنولوجيا  وكذلك 
ــة، الفــتــًة إلــى  ــ الــبــحــوث وصــنــاعــة األدويـ
ومنصة  فــرصــة  يعتبر  الــمــؤتــمــر  هـــذا  أن 
اآلخرين  الصحيين  والمهنيين  للصيادلة 
وطالب الصيدلة لاللتقاء بأصحاب القرار 
لــلــتــعــرف منهم عــن قــرب  والــتــنــفــيــذيــيــن 
ومــنــاقــشــتــهــم بــمــا يــتــمــاشــى مــع الخطط 
المستقبلية في مجال الصيدلة والدواء، 

والصناعات الدوائية.

تقديم  تم  المؤتمر،  افتتاح  حفل  وخالل 
الصيدلة  دور  عــن  قصير  فيديو  عــرض 
فـــي خـــدمـــة الــقــطــاع الــصــحــي، أعــقــبــهــا 
للمؤتمر،  االستراتيجيين  الشركاء  تكريم 
قدمت  ثم  الراعية،  والجهات  والشركات 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  مريم 
ــمــهــن والــخــدمــات  ــيــة لــتــنــظــيــم ال ــوطــن ال
افتتاحية  علمية  مــحــاضــرة  الــصــحــيــة، 
للمؤتمر بعنوان: “قانون الصيدلة واآلفاق 
المستقبلية”، تلتها جلسة حوارية ناقشت 
بالصيدلة،  المتعلقة  الــمــوضــوعــات  أهــم 
بعدها تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ 
ــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة رئــيــس  مــحــمــد بـ
المجلس األعلى للصحة بافتتاح المعرض 

المصاحب للمؤتمر.
لواقع  األول  والمعرض  المؤتمر  أن  يذكر 
البحرين  مملكة  في  الصيدلة  ومستقبل 
واالثنين  األحــد  يومي  مــدى  على  ُيعقد 
العديد  متضمًنا   ،2023 فبراير  و20   19
وورش  الهادفة  العلمية  المحاضرات  من 
الصيدلة.  مجال  في  المتخصصة  العمل 
تعليم  ومستقبل  واقـــع  يستعرض  كــمــا 
الــصــيــدلــة فــي الــبــحــريــن، وكــذلــك عــرض 
الصيدلة  برنامج  طلبة  تخرج  لمشاريع 
بــجــامــعــة الــبــحــريــن عــلــى هــيــئــة عـــروض 

إلكترونية أو عروض شفهية.
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حسن عبدالرسول

األضرار 100 % والعوض على اهللحوراء مرهون
مبدًيا أسفه ألنه لم يؤمِّن ضد الحريق... صاحب المغسلة المحروقة:

النيران مساء األحد الماضي  التهمت 
سترة،  بمنطقة  ســكــاي“  ”بــلــو  مغسلة 
ــمــغــســلــة صــالــح  ــب ال ــاحـ ــشـــف صـ وكـ
أن  عــن  ــالد”  ــبـ “الـ لصحيفة  الــعــريــبــي 
الــحــريــق قــد قــضــى عــلــى كــل مــا في 
الــمــغــســلــة مـــن تــجــهــيــزات ومـــعـــدات 
وصلت  األضــرار  أن  مؤكًدا  ومالبس، 
100 % وما من تعويض على  لنسبة 

الخسائر غير عوض هللا.
وقال العريبي إنه كان بمنطقة توبلي 
المغسلة،  فــي  الحريق  نشوب  أثــنــاء 
وتلقى اتصاالً من عامل المغسلة في 
الساعة 11 مساًء يفيد بوقوع حريق 

في المغسلة الفارغة من العمال.
لموقع  مباشرة  العريبي  توجه  بعدها 
ــارات  ــيـ الـــحـــريـــق حــيــث حـــضـــرت سـ
واستغرق  المدني  والــدفــاع  اإلطــفــاء 

إطفاء الحريق قرابة الساعتين.

وأضاف العريبي أن الحريق لم يسفر 
عــن إصــابــات عــدا حــالــة إغــمــاء ألحد 
الــعــمــال، والـــذي أكــد أطــبــاء المشفى 
الحًقا سالمته وأن اإلغماء قد حدث 

ربما بسبب الصدمة.
األضـــرار  إن  قــولــه  العريبي  واخــتــتــم 
ــًدا،  ــتــي طــالــت الــمــحــل جــســيــمــة جـ ال
ــأمــيــن ضد  ــا لـــعـــدم وجـــــود ت مــتــأســًف
أنه  إلى  المغسلة، مشيًرا  الحريق في 
حتى اللحظة ال يعرف السبب الفعلي 

لنشوب الحريق.

حوراء مرهون
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