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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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استقبل المشير الركن الشيخ خليفة 
لقوة  الــعــام  القائد  خليفة  آل  أحــمــد  بــن 
أركــان حرب محرز  اللواء  البحرين،  دفــاع 
رئيس  بأعمال  القائم  محرز  عبدالوهاب 
بالقوات  العسكرية  االســتــخــبــارات  هيئة 
الــمــســلــحــة لــجــمــهــوريــة مـــصـــر الــعــربــيــة 

الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بحضور 
الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي 
ذياب  الركن  والفريق  الدفاع،  وزير شؤون 
األركـــان،  هيئة  رئيس  النعيمي  صقر  بــن 
ــبـــاح أمــــس األربــــعــــاء 1 مـــارس  وذلـــــك صـ

2023م.

وخــــال الــلــقــاء رحــــب الــقــائــد الــعــام 
لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن بــالــقــائــم بــأعــمــال 
رئـــيـــس هــيــئــة االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
بعمق  المرافق، مشيدًا  والوفد  المصرية 
البلدين  بين  القائمة  األخوية  العاقات 
الــشــقــيــقــيــن والـــتـــي تــشــهــد عــلــى الـــــدوام 

الــمــجــاالت  وتـــطـــورًا فــي مختلف  تــقــدمــًا 
يتعلق منها في  مــا  واألصــعــدة، وخــاصــًة 

المجال العسكري.
حــضــر الــلــقــاء الـــلـــواء الـــركـــن حسن 
محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، 
وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

} القائد العام خالل ا�صتقبال القائم باأعمال اال�صتخبارات الع�صكرية الم�صرية.

ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ي�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ائ��م ب���اأع���م���ال رئ��ي�����س 

ه��ي��ئ��ة اال����س���ت���خ���ب���ارات ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��م�����س��ري��ة

جـــاء ذلـــك خـــال كــلــمــة وزيـــر 
ــتـــه فــي  ــاركـ ــــدى مـــشـ الـــخـــارجـــيـــة لــ
اجــتــمــاع الـــجـــزء رفــيــع الــمــســتــوى 
لمجلس حقوق اإلنسان في دورته 
الـ )52(، والذي عقد أمس في مقر 

األمم المتحدة في جنيف.
ــيـــد  وقــــــــد هــــنــــأ الـــــــوزيـــــــر الـــسـ
انتخابه  بمناسبة  بــالــك،  فــاكــاك 
رئــيــًســا لــمــجــلــس حــقــوق اإلنــســان 
لــهــذه الــســنــة، مــعــرًبــا عــن اعــتــزازه 
بالمشاركة في هذا االجتماع رفيع 
المستوى لمجلس حقوق اإلنسان 
ــي دورتــــــه الــثــانــيــة والــخــمــســيــن،  فـ
الــذكــرى  والـــذي يتزامن مــع مـــرور 
صــدور  على  والسبعين  الخامسة 
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، 
والـــذكـــرى الــثــاثــيــن إلقــــرار إعــان 
ــل فــيــيــنــا لــحــقــوق  ــمـ ــج عـ ــامــ ــرنــ وبــ
اعـــتـــزاز مملكة  مـــؤكـــًدا  ــان،  اإلنــــســ
ــن بــــالــــتــــعــــاون الـــمـــثـــمـــر  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــة مــــع األمــــم  ــقـ ــيـ ــوثـ والــــشــــراكــــة الـ
المتخصصة،  وهيئاتها  المتحدة 
ــلــــس حـــقـــوق  ــا: مــــجــ ــهــ ــنــ ــيــ ومــــــــن بــ
ــان والــمــفــوضــيــة الــســامــيــة  ــســ اإلنــ

لحقوق اإلنسان.
عبداللطيف  الــدكــتــور  ــار  وأشــ
بن راشد الزياني في كلمته إلى أن 
بالتزامها  أوفــت  البحرين  مملكة 
بــتــعــهــداتــهــا الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة، 
مـــن خــــال مــنــاقــشــتــهــا بــشــفــافــيــة 
الرابع  الوطني  للتقرير  وفاعلية 
ضــمــن آلــيــة االســتــعــراض الـــدوري 
ــوق اإلنـــــســـــان فــي  ــقـ ــحـ الــــشــــامــــل لـ
ــا  ــرهـ ــريـ ــقـ ــر الــــمــــاضــــي، وتـ ــبـ ــمـ ــوفـ نـ
على  القضاء  لجنة  أمــام  الجامع 
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري فــــي الــشــهــر 
ذاتـــــه، والــتــقــريــر الـــرابـــع الــخــاص 
أشكال  كل  على  القضاء  باتفاقية 
التمييز ضد المرأة )السيداو( في 
14 فــبــرايــر الــمــاضــي، وغــيــرهــا من 

التقارير.
ــن تـــطـــلـــع مــمــلــكــة  ــ وأعـــــــــرب عـ
الثاني  التقرير  لتقديم  البحرين 
التنمية  أهــداف  لتنفيذ  الطوعي 
الــــمــــســــتــــدامــــة أمــــــــــام الـــمـــنـــتـــدى 
ــاســــي الــــرفــــيــــع الـــمـــســـتـــوى  ــيــ الــــســ
للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
حرص  مــؤكــًدا  المقبل،  يونيو  فــي 
ــم عـــلـــى تــوطــيــد  ــ ــدائـ ــ الــمــمــلــكــة الـ
ــذه الـــشـــراكـــة الــمــتــمــيــزة  ــر هــ ــ أواصــ
ــي مــخــتــلــف  ــبــــرات فــ ــادل الــــخــ ــ ــبـ ــ وتـ
والتنموية،  الحقوقية  المجاالت 
ــرار تــعــيــيــن  ــمــ ــتــ بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى اســ
في  اإلنــســان  لحقوق  دائـــم  منسق 
المفوضية  مع  بالتعاون  المنامة 
السامية لحقوق اإلنسان، وغيرها 
ــاون والــتــنــســيــق  ــعــ ــتــ مــــن أوجـــــــه الــ
المشترك الجارية تفعيًا لوثيقة 
ــي  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ إطــــــــار الــــتــــعــــاون االسـ
والتنمية المستدامة الموقعة مع 

21 وكالة لألمم المتحدة.
البحرين،  مملكة  أن  وأوضـــح 
ــد الــــــمــــــمــــــارســــــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ وعــــــــلــــــــى صــ

ــل فـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة، تـ
ــار الـــتـــعـــاون بـــيـــن الــســلــطــتــيــن  ــ إطــ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عــلــى 
-2023( الحكومة  برنامج  تنفيذ 

2026( للفصل التشريعي السادس 
بــعــنــوان »مـــن الــتــعــافــي إلـــى النمو 
الـــمـــســـتـــدام« الـــــذي نــاقــشــه وأقــــره 
مجلس النواب في يناير 2023، في 
أجـــواء حــضــاريــة عكست اإلجــمــاع 
المكتسبات  تعزيز  على  الــوطــنــي 
ــة  ــيــ ــوقــ ــقــ ــة والــــحــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
للمواطنين بعد ممارسة حقوقهم 
السياسية كاملة، ترشًحا وانتخاًبا، 
والبلدية  النيابية  االنتخابات  في 
بـــنـــزاهـــة  مـــتـــتـــالـــيـــة  دورات  ــســـت  لـ
ــرهــــا فــــي نــوفــمــبــر  ــة، آخــ ــيـ ــافـ ــفـ وشـ
شعبية  مــشــاركــة  بنسبة  الــمــاضــي 

عالية تجاوزت %73.
ونـــــــوه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة بـــأن 
مملكة البحرين تضع في مقدمة 
أولــويــاتــهــا تــعــزيــز حــقــوق اإلنــســان 
ــة والــتــنــمــيــة  ــدالــ ــعــ فــــي األمــــــن والــ
الـــمـــســـتـــدامـــة، مـــن خــــال تــطــويــر 
ــات  ــدمــ ــات وآلـــــيـــــات وخــ ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ الـ
القانون،  التقاضي في ظل سيادة 
ــي  ــشـ ــيـ ــعـ ــمـ ورفــــــــــــع الـــــمـــــســـــتـــــوى الـ
لــلــمــواطــنــيــن، ودعــــم تــقــدم الــمــرأة 
حقوق  وتــعــزيــز  الــشــبــاب،  وتمكين 
وذوي  والمسنين  واألســـرة  الطفل 
العمال،  حقوق  وحماية  اإلعــاقــة، 
ــار بــاألشــخــاص،  ومــكــافــحــة االتـــجـ
واســــــتــــــدامــــــة جــــــــــودة الــــخــــدمــــات 
واإلسكانية،  والتعليمية  الصحية 
ــي، والـــحـــفـــاظ  ــمــ ــرقــ ــول الــ ــتــــحــ والــ
الطبيعية  والـــمـــوارد  الــبــيــئــة  عــلــى 
ومـــواجـــهـــة الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، 
والترابط  المواطنة  قيم  وترسيخ 
الــمــجــتــمــعــي واألســـــــري، واعــتــمــاد 
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات والــــخــــطــــط 
الــوطــنــيــة بــمــا فـــي ذلــــك الــخــطــة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
البحرين  مملكة  أن  وأضــــاف 
ــت تــــمــــيــــزهــــا فـــــــي حـــمـــايـــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ تـ
الحقوق المدنية والسياسية، وفي 
والتعبير  الــــرأي  حــريــة  مقدمتها 
ــادل ونــزيــه،  اســتــنــاًدا إلـــى قــضــاء عـ
وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية 
الوطنية  كالمؤسسة  المستقلة، 
العامة  واألمانة  اإلنسان،  لحقوق 
لــلــتــظــلــمــات، ومـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
ووحــدة  والمحتجزين،  السجناء 
التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، 
المدني من خال  المجتمع  ودور 
إلى  وسياسية،  أهلية  660 جمعية 
جانب تعزيز الحقوق االقتصادية 
ــا إلــــى  ــهـ ــدمـ ــقـ ــتـ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة بـ
والخامسة  عربًيا  الثانية  المرتبة 
والــثــاثــيــن عــالــمــًيــا ضــمــن قائمة 
الــبــشــريــة  الــتــنــمــيــة  ذات  الــــــــدول 
الـــمـــرتـــفـــعـــة جـــــــًدا وفــــًقــــا لــتــقــريــر 
اإلنمائي  المتحدة  األمــم  برنامج 

لعام 2022.
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  وبـــيـــن 

ــدة  ــرت تــشــريــعــات مــتــطــورة ورائــ أقــ
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى اإلقـــلـــيـــمـــي مــثــل 
والتدابير  العقوبات  قــانــون  إقـــرار 
البديلة، الذي استفاد منه )4766( 
ــدأ تــنــفــيــذه فــي  ــ مـــحـــكـــوًمـــا مـــنـــذ بـ
شركات  مــع  بالشراكة   2018 مــايــو 
ــاص  ــخــ ومـــــؤســـــســـــات الــــقــــطــــاع الــ
ــع الــــمــــدنــــي، وإنــــشــــاء  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ والـ
للسجون  متكامل  عصري  مجمع 
تعليمية  وحــدات  يضم  المفتوحة 
وسكنية ورياضية وصحية، وتوفير 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــة واجـ خـــــدمـــــات نـــفـــسـ
وتـــوعـــويـــة، لــتــأهــيــلــهــم لــانــدمــاج 
النظم  يــواكــب  بما  المجتمع،  فــي 
اإلصاح  في  المعاصرة  الجنائية 
المملكة  بتمتع  منوًها  والتأهيل، 
بمنظومة تشريعية حديثة وداعمة 
واالجتماعي،  األســري  لاستقرار 
قــانــون الحماية من  أبــرزهــا:  ومــن 
ــرة،  الــعــنــف األســــري، وقــانــون األسـ
ــيــــة  ــة اإلصــــاحــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وقــــــانــــــون الـ
لـــألطـــفـــال وحــمــايــتــهــم مــــن ســـوء 
بمقتضاه  تـــم  والـــــذي  الــمــعــامــلــة، 
إنـــشـــاء وتــشــكــيــل لــجــنــة قــضــائــيــة 
ــة مــتــخــصــصــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــم ونـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ومـ
القوانين  مــن  وغــيــرهــا  لــألطــفــال، 
ــة الـــــمـــــعـــــززة لـــلـــضـــمـــان  ــثــ ــديــ ــحــ الــ
ــي، والــــتــــأمــــيــــن ضــد  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
وتشغيل  وتأهيل  ورعاية  التعطل، 
ــقــــوق الــمــســنــيــن،  الـــمـــعـــاقـــيـــن، وحــ

الوطنية  العمالة  حقوق  واحــتــرام 
البحرين  حافظت  وقــد  والــوافــدة، 
األولـــى  الــفــئــة  فــي  عــلــى تصنيفها 
ــار بــاألشــخــاص  لــمــكــافــحــة االتــــجــ
للمرة الخامسة على التوالي وفًقا 
لتقرير وزارة الخارجية األمريكية.

وحـــــول الـــتـــقـــدم الـــمـــحـــرز في 
حقوق المرأة، أشار وزير الخارجية 
إلى أن التقرير الوطني الرابع أمام 
ــد الــعــديــد  لــجــنــة )الـــســـيـــداو(، رصـ
ظل  في  اإليجابية  المؤشرات  من 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  خــطــط 

الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــبــة 
ــيـــم  ــنـــت إبـــراهـ ــرة ســبــيــكــة بـ ــ ــيـ ــ األمـ
الــبــاد  آل خــلــيــفــة، قــريــنــة مــلــك 
المعظم، ومبادرات المجلس التي 
ــززت مـــن إســـهـــامـــات الـــمـــرأة في  ــ عـ
بكل  الشاملة  التنموية  المسيرة 
مملكة  أن  وجــدارة، مضيًفا  كفاءة 
إدراك تام بأهمية  البحرين لديها 
الــتــضــامــن والــشــراكــة الــدولــيــة في 
لألمم  السامية  األهـــداف  تحقيق 
المتحدة في الحفاظ على السلم 
واحترام حقوق  الدوليين،  واألمن 

التنمية  ــــداف  أهـ ــم  ودعــ ــان،  ــسـ اإلنـ
المستدامة، وتكريس قيم التسامح 
بــيــن جميع  ــوار  والــــحــ والــتــعــايــش 
األديــــان والــحــضــارات والــثــقــافــات، 
إيماًنا  الدينية  الحريات  واحترام 
المتأصلة في  اإلنسانية  بالكرامة 
جــمــيــع أعــضــاء األســــرة الــبــشــريــة، 
وبــحــقــوقــهــم الــمــتــســاويــة الــثــابــتــة، 
ونــبــذ الــفــرقــة والــكــراهــيــة كــركــائــز 
والعدل  الحرية  لترسيخ  جوهرية 
اإلنسان،  حقوق  واحترام  والسام 
نعتز  أصــيــلــة  بحرينية  قــيــم  وهـــي 

بها ونفخر.
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  وبـــيـــن 
تــجــربــتــهــا  تـــنـــقـــل  أن  اســـتـــطـــاعـــت 
الــــرائــــدة فـــي الــتــعــايــش الــســلــمــي 
واحـــتـــرام الــحــريــات الــديــنــيــة إلــى 
الـــعـــالـــم، عـــبـــر تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــرات 
دولية للحوار الديني والحضاري، 
ــا مــلــتــقــى الــبــحــريــن  وكــــــان آخــــرهــ
والــغــرب مــن أجل  الــشــرق  للحوار: 
ــي، بــمــشــاركــة  ــانــ ــســ الـــتـــعـــايـــش اإلنــ
الــفــاتــيــكــان، وتدشين  بــابــا  قــداســة 
لتعزيز  البحرين«  مملكة  »إعـــان 
الملك  »مركز  ومبادرات  التسامح، 
حمد العالمي للتعايش السلمي«، 
الدولي  اإلنساني  العمل  وتحفيز 
لتمكين  عالمية  جــوائــز  بتقديم 
الـــمـــرأة والــشــبــاب، وإنـــشـــاء جــائــزة 
اإلنسانية،  لخدمة  عيسى  الشيخ 
وإنـــــشـــــاء »جـــــائـــــزة الـــمـــلـــك حــمــد 
ــوار والــــتــــعــــايــــش  ــ ــــحـ ــلـ ــ الـــــدولـــــيـــــة لـ
ــلـــة الــمــؤســســة  الـــســـلـــمـــي«، ومـــواصـ
الملكية لألعمال اإلنسانية دورها 
المتضررة  الــشــعــوب  مــســاعــدة  فــي 
من الكوارث الطبيعية، ومن بينها 
ــن األشـــقـــاء  ــة الــمــنــكــوبــيــن مـ ــاثـ إغـ
فــي ســوريــا وتــركــيــا جــــراء الــــزالزل 
التام  التضامن  وإعـــان  األخــيــرة، 
مع البلدين الشقيقين جراء هذه 

الكارثة الطبيعية.
ــيــــة  وأوضـــــــــــح وزيـــــــــر الــــخــــارجــ

أنــــــــه فــــــي إطــــــــــار جـــــهـــــود مــمــلــكــة 
البيئة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الــبــحــريــن 
للمواطنين  والــمــســتــقــرة  اآلمـــنـــة 
تسعى  المملكة  فــإن  والمقيمين، 
ــا الــحــيــوي في  إلـــى مــواصــلــة دورهــ
مــحــيــطــهــا اإلقـــلـــيـــمـــي والــعــالــمــي 
كشريك في حفظ األمن والسام، 
ــتـــطـــرف واإلرهــــــــاب،  ومـــكـــافـــحـــة الـ
والـــعـــمـــل عــلــى تــســويــة الـــنـــزاعـــات 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة عـــن طــريــق 
الـــحـــوار والـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة، 
في  الخارجية  الــتــدخــات  ورفـــض 
ــدول األخــــــــرى، وتــعــزيــز  ــ ــ ــؤون الـ ــ شــ
البيئة  الدولي في حماية  التعاون 
ومــكــافــحــة الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، 
التي تنشد  المبادرات  وغيرها من 
خير اإلنسانية وحقوقها في األمن 

والرخاء والتنمية المستدامة.
عبداللطيف  الــدكــتــور  ــدد  وجـ
بــن راشـــد الــزيــانــي، تــأكــيــد حــرص 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى مــواصــلــة 
عبر  المتحدة  األمـــم  مــع  تعاونها 
مختلف آلياتها، بما يدعم المضي 
قــدًمــا فــي حــمــايــة وتــعــزيــز حقوق 
اإلنــســان وحــريــاتــه، والــشــراكــة في 
سبيل نشر قيم السام والتسامح 
والتعايش اإلنساني، وتعزيز األمن 
ما  لكل  والعمل  الدوليين  والسلم 
العالم  شــعــوب  ورفــاهــيــة  خير  فيه 

كافة.

وزير اخلارجية اأمام جمل�س حقوق الإن�سان:

البحري���ن اأوف���ت بالتزامه���ا بت�ع�ه����داتها الحقوقي���ة الدولي���ة
اململك���ة حري�س���ة عل���ى اح���رام حق���وق الإن�س���ان و�س���ون كرامت���ه م���ن دون متيي���ز

استقبل الفريق الركن عبداهلل بن حسن 
مياموتو  السيد  الدفاع  شــؤون  وزيــر  النعيمي 
المعتمد  الصديقة  اليابان  سفير  ماسايوكي 
الــبــحــريــن، وذلــــك صــبــاح أمــس  لـــدى مملكة 

األربعاء 1 مارس 2023م.
ــب وزيـــــــر شــــؤون  ــ فــــي بــــدايــــة الـــلـــقـــاء رحــ
المعتمد  الــصــديــقــة  الــيــابــان  بسفير  الــدفــاع 

لدى مملكة البحرين، حيث تم مناقشة عدد 
الثنائية  العاقات  تعزز  التي  المواضيع  من 
بين  الــقــائــم  المشترك  والتنسيق  والــتــعــاون 

البلدين الصديقين.
ــــن الــشــيــخ  ــركـ ــ ــلــــقــــاء الـــــلـــــواء الـ ــر الــ حـــضـ
سلمان بن خالد آل خليفة مدير التخطيط 

والتنظيم والتقنية.

وزي����ر ����س���وؤون ال���دف���اع ي�����س��ت��ع��ر���س مع 

الثنائية ال��ع��اق��ات  ال��ي��اب��ان��ي  ال�����س��ف��ي��ر 

} وزير الخارجية خالل م�صاركته في االجتماع.

عــقــدت لــجــنــة الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
بــمــجــلــس الـــنـــواب بــرئــاســة الــنــائــب مــحــمــد سلمان 
الصحة  وزارة  مع  اجتماعا  اللجنة،  رئيس  األحمد 
وزارة  وكــيــل  الــمــانــع  ولــيــد خليفة  الــدكــتــور  بحضور 
الــصــحــة، الــدكــتــورة لــولــوة راشــــد شــويــطــر الــرئــيــس 
ــة الــصــحــيــة األولـــيـــة،  ــايـ ــرعـ الــتــنــفــيــذي لـــمـــراكـــز الـ
الدكتور أحمد محمد األنصاري الرئيس التنفيذي 
ردود  مناقشة  تمت  الحكومية، حيث  للمستشفيات 
مسؤولي وزارة الصحة على ماحظات تقرير ديوان 

الرقابة المالية واإلدارية السنوي 2021- 2022م.
اللجنة  رئــيــس  األحــمــد  محمد  النائب  وصـــرح 
واالستفسارات  األسئلة  مــن  العديد  طــرح  تــم  بأنه 
تضمنه  بــمــا  تتعلق  الــصــحــة  وزارة  مــســؤولــي  عــلــى 
ــة السنوي  ــ ــوان الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداريــ تــقــريــر ديــ
األســئــلــة  ــذه  هــ رأس  عــلــى  ــأتـــي  ويـ  ، 2022م   -2021
للمصروفات  الصحة  وزارة  تــجــاوز  واالســتــفــســارات 
فيها  والنقص  األدويـــة  مــخــازن  قضية   ، المعتمدة 
ــتــــام األدويـــــة  ــي صــــرف واســ وبـــعـــض الـــتـــجـــاوزات فـ
لــــدى الــصــيــدلــيــات فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ــا أثـــيـــر حــــول الــتــأخــر في  والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة، ومــ
الحكومية،  للمستشفيات  التنظيمي  الهيكل  إقــرار 
والنظام الوطني للمعلومات الصحية، والحسابات 
ومدى  الصحية،  والمراكز  للمستشفيات  الختامية 
المستشفيات،  من  لمزيد  البحرين  مملكة  حاجة 
الــمــقــدمــة ومــا  الــخــدمــات  وخــطــط تحسين جــــودة 
يــرتــبــط بــهــا مـــن االعــتــمــاديــة الــوطــنــيــة والــدولــيــة، 
وقضية انتشار العدوى في المستشفيات الحكومية 

وأسبابها وسبل عاجها.
المتعلقة  األسئلة  إثــارة بعض  تم  أنــه  وأضــاف 
ــن األخــــطــــاء الــطــبــيــة  ــاة الــنــاتــجــة عـ ــاالت الــــوفــ ــحـ بـ
والمراجعين،  المرضى  مــن  الشكاوى  تلقي  وسبل 
والمشاكل التي يعاني منها قسم الطوارئ بمجمع 
السلمانية الطبي من تكدس المرضى وطول فترة 
االنتظار، والعاقة بين قسم الطوارئ في السلمانية 
ــز الــــرعــــايــــة األولـــيـــة  ــراكــ ــي مــ وأقــــســــام الـــــطـــــوارئ فــ
متمثلة  الصحية  وزارة  جاهزية  ومــدى  والصحية، 
في مستشفياتها ومراكزها الصحية لتطبيق نظام 
الضمان الصحي الجديد الذي يشمل األجانب في 

لدى  والبطالة  التوظيف  وقضية  البحرين،  مملكة 
األطباء من المواطنين ، كما تم طرح تساؤل حول 
أسباب تكرار نفس ماحظات ديوان الرقابة المالية 
والتأكيد  سابقة  تقرير  فــي  جـــاءت  الــتــي  ــة  ــ واإلداريـ
على ضـــرورة األخـــذ فــي االعــتــبــار عــدم تــكــرار نفس 
األخــطــاء والــمــخــالــفــات ،إضــافــة إلـــى قضية وجــود 
الــمــخــازن قــديــمــة وغــيــر صالحة  أجــهــزة طبية فــي 

لاستخدام ومنها يحتاج للصيانة.
وأكد األحمد أن اللجنة لمست الجدية الكبيرة 
التقرير  تــوصــيــات  بمعالجة  الــصــحــي  الــوفــد  لـــدى 
والــنــهــوض بــالــقــطــاع الــصــحــي، مـــؤكـــدا أن الــهــدف 
المشترك بين مجلس النواب والحكومة هو تقديم 

أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
على  الصحة  وزارة  مــســؤولــي  رد  جانبهم  ومــن 
جميع األسئلة التي طرحها النواب وعلى ما تضمنه 
تقرير الرقابة المالية واإلدارية من مخالفات تخص 
الوزارة، ففيما يتعلق بالتجاوز في المصروفات أشار 
أنها  إلــى  الصحة  وزارة  وكيل  المانع  وليد  الدكتور 
بل  الدقيق  بالمعنى  تكن تجاوزات للمصروفات  لم 
جاءت خارج عن إرادة الوزارة وتتعلق بشراء األدوية 
توقيت  في  الــازمــة  التطعيمات  وتوفير  الضرورية 
بسبب  والتطعيمات  ــة  األدويــ أســعــار  ــادة  وزيــ مــحــدد 

الحاجة الملحة إليها في وقت معين.
وحول قضية المخزون من األدوية، أكد مسؤولو 
يتمثل  نــظــام جــديــد  تطبيق  بــصــدد  أنــهــم  ــوزارة  ــ الــ
الموحد«  المركزي  »المخزن  المخازن  مركزية  في 
برنامجًا  ويتضمن   ، واحــدة  مركزية  إلدارة  يخضع 
لــمــتــابــعــة تـــوافـــر األدويــــــة فـــي جــمــيــع الــصــيــدلــيــات 
الصحية  والــمــراكــز  الــحــكــومــيــة  المستشفيات  فــي 
المخازن  مــن  األدويـــة  وتوصيل  نقل  توقيت  وحتى 
للصيدليات العامة والخاصة، وسوف يتم فيه فصل 
تلك  عــن  الــصــحــيــة  بــالــمــراكــز  المتعلقة  الــمــخــازن 
لجان  وتشكيل  الحكومية،  بالمستشفيات  الخاصة 
وكمياتها على  وتــحــركــات  لــألدويــة  بــالــجــرد  خــاصــة 
اقــراره قريبًا  النظام سوف يتم  الساعة، وهذا  مدار 

من المجلس األعلى للصحة. 
وجــود خطة  الصحة عن  وزارة  وكشف مسؤولو 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لــتــحــســيــن جــــودة الــخــدمــات 

المقدمة للمواطنين والمقيمين في المستشفيات 
األداء  ــرات  ــ ــؤشـ ــ مـ تــتــضــمــن  الـــصـــحـــيـــة،  ــز  ــراكــ ــمــ والــ
لمتابعة  مختصة  لــجــان  تشكيل  وتـــم  التشغيلية 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا، وحــــــول قــضــيــة 
أكد  الطبي  السلمانية  مجمع  فــي  الــعــدوى  انتشار 
تم تشكيل قسم متخصص من 30  أنه  المسؤولون 
وسبل  ومسبباتها  الــعــدوى  أمـــور  لمناقشة  شخصا 
التوعية ومراقبة األخطاء التي تؤدي إليها وهناك 
12 خبيرا تم توزيعهم على جميع األقسام لمتابعة 
ذلك وكتابة تقارير بشأن انتشار العدوى ومواجهتها 

والتوعية حولها.
الــوفــاة بسبب األخــطــار الطبية  وحـــول حـــاالت 
الــقــضــيــة  هـــــذه  أن  الـــصـــحـــة  وزارة  مـــســـؤولـــو  أكـــــد 
التحقيق  ويــتــم  ــوزارة  الــ مــن  كبير  باهتمام  تحظى 
فــيــهــا عــلــى أكــثــر مـــن مــســتــوى، حــيــث هــنــاك لــجــان 
توقيع  ويــتــم  فنية،  تحقيق  ولــجــان  إداريــــة  تحقيق 
ــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة فيما  ــ عــقــوبــات مـــن قــبــل ديـ
يتم  فيما   ، اإلداريـــة  والــتــجــاوزات  باألخطار  يتعلق 
تحويل األخطار الفنية والطبية التي يحوم حولها 
في  للتحقيق  الــعــامــة  الــنــيــابــة  إلـــى  جنائية  شبهة 

أكــثــر مــن وسيلة  أن هــنــاك  ، مــؤكــديــن  مــابــســاتــهــا 
أخطاء طبيعة  أو  تجاوزات  أي  للتبليغ عن حــدوث 
سواء بالحضور الشخصي للجان المختصة أو عن 

طريق برنامج تواصل االلكتروني.
ولفت مسؤولو وزارة الصحة إلى أنه تم تطوير 
العمل في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي 
مــن خــال  الــمــوجــود  الــتــكــدس  تقليص  تــم  بحيث 
توسعة عملية التصنيف األولية للحاالت الحرجة 
والطارئة من خال 7 فرق أطباء عائلة يستقبلون 
حالة،   800 إلــى  مرضية  حــالــة   700 بين  مــا  يــومــيــًا 
بتحديد  دقيقة   15 الــفــرق خــال  هــذه  تــقــوم  حيث 
مستوى الحاالت المرضية، وفيما يتعلق باألجهزة 
الطبية فإنه تم التخلص من الغير صالح منها وتم 
التعاقد من شركات خاصة لصيانة ما يحتاج منها 

وتشغيلها.
وفي نهاية االجتماع أكد أعضاء لجنة الشؤون 
الــمــشــتــرك عــلــى تحسين جــودة  الــمــالــيــة حــرصــهــم 
الــبــحــريــن وأبـــدت  الــصــحــيــة فــي مملكة  الــخــدمــات 
اللجنة استحسانها للخطوات التي اتخذها الوزارة 

في معالجة التقرير.

»مالي�ة الن�واب« تجتم�ع بم�س�وؤولي ال�وزارة ح�ول تقري�ر دي�وان الرقاب�ة

اخلدم���ات ج���ودة  وت�ح�����سني  ال��س�ح����ي  بالق����طاع  للنهو����س  متع���ددة  نق���اط 

الخارجية،  وزير  الزياني،  راشد  الدكتور عبداللطيف بن  أكد 
اإلنسان  حقوق  احترام  على  دائًما  حريصة  البحرين  مملكة  أن 
ــة واالجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــاتـــه الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة واالقـ وحـــريـ
والثقافية، وصون كرامته من دون تمييز بسبب الجنس أو األصل 
أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كنهج راسخ في فكر قائد المسيرة 
التنموية الشاملة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك الباد الُمعظم، الذي أرسى قواعد الديمقراطية 
والعمل البرلماني في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفًقا 
للدستور، وعزز من قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع 
ــان والــحــضــارات والــثــقــافــات، وبــدعــم ومــســانــدة مــن صاحب  األديــ
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 

رئيس مجلس الوزراء.

} جانب من االجتماع الم�صترك.
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وصــــف عــلــي بـــن صـــالـــح الــصــالــح 
رئيس مجلس الشورى، الفقيد الدكتور 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  الــشــيــخ خــالــد 
ــرجــمــان  الــُتّ ــان  كــ بـــأنـــه  اهلل–  –رحمه 
األمين لكل الّسمات والمبادئ والقيم 
البحريني،  المجتمع  بها  يمتاز  التي 
ومــوضــع الــثــقــة لـــدى حــضــرة صاحب 
ــن عــيــســـــى  ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ ــالـ ــجـ الـ
الــمــعــّظــم،  الـــبـــاد  آل خــلــيــفــة، مــلــك 
أمــنــاء  لمجلس  رئــيــًســا  جعله  عــنــدمــا 
للتعايش  العالمي  الملك حمد  مركز 
كان  الفقيد  أن  إلــى  مشيًرا  السلمي، 
الــمــؤتــمــن عــلــى رؤيـــة ورســـالـــة صاحب 
الجالة الملك المعظم أيده اهلل، في 
في  والتسامح  والمحبة  الــســام  نشر 

دول العالم كافة. 
وأكــــد رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى أن 
الــفــقــيــد الــشــيــخ خــالــد ســّخــر حــيــاتــه 
وُجهده من أجل مملكة البحرين، وكان 

شخصية وطنية جامعة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
رئــيــس مــجــلــس الــــشــــورى، فـــي أمــســيــة 
الــــوفــــاء لـــلـــدكـــتـــور الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 
اهلل(،  ــه  ــ ــمـ ــ )رحـ خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة 
مساء  الخريجين  نـــادي  أقامها  الــتــي 
)الــثــاثــاء(، بحضور عــدد مــن أعضاء 
وذوي  والمسؤولين،  الــشــورى،  مجلس 
ــاء الــفــقــيــد، حــيــث أثــنــى على  ــدقـ وأصـ
مبادرة نادي الخريجين وجهودهم في 
محطة  تعتبر  الــتــي  األمــســيــة  تنظيم 
وفاٍء للشيخ الدكتور خالد بن خليفة 

آل خليفة، رحمه اهلل.
وأكـــد رئــيــس مجلس الــشــورى، في 
كــلــمــتــه، أنـــه »لــيــس ثــمــة أصــعــب على 
وناعًيا،  مــؤبــًنــا،  يقف  أن  مــن  اإلنــســان 
ــم  ــ ــا بــمــشــاعــر الــــحــــزن واأللـ ومـــســـكـــوًنـ
والحسرة لفقد إنساٍن عزيز، وأٍخ كريم، 
ورجــــٍل فــاضــل، وشــخــصــيــة قــريــبــة من 
يمكن  ال  الموقف  ذلــك  ألنَّ  الجميع؛ 
تــأثــيــره  إدراك  يــمــكــن  وال  اســتــيــعــابــه، 

ن  الموجع للقلب. فكيف إذا كان المؤَبّ
بــن خليفة  الــدكــتــور الشيخ خــالــد  هــو 
ــي هــذه  آل خــلــيــفــة، الـــــذي نــجــتــمــع فـ
لــه، ونــحــاول أن نضـيء  األمسية وفــاًء 
على شخصيته االستثنائية، ونستلهم 
مــنــهــا قـــصـــًصـــا مــفــعــمــة بــاإلنــســانــيــة، 
للجميع،  واالحــتــرام  بالُحب  وناصعة 
ــالــــوالء واالنـــتـــمـــاء لــلــوطــن  ومــلــيــئــة بــ

وقيادته«.
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى  وأشــــــــار رئــ
ــوم  ــرحــ ــمــ الــ ــن  ــ عــ الــــحــــديــــث  أّن  إلـــــــى 
الــدكــتــور الــشــيــخ خــالــد، لــيــس حديًثا 
بل  عــابــرة،  أو  اعــتــيــاديــة  عــن شخصية 
في  ومتفّردة  استثنائية  شخصية  عن 
الخصال والطبائع، نتحدث عنه أًخا، 
صديًقا، مفّكًرا، أديًبا، أكاديمًيا، باحًثا، 

وقبل ذلك قامة وطنية جامعة. 
الشخص  معرفة  يمكن  »ال  وقــال: 
إال عندما تجالسه وتحاوره، وتختبره 
فـــي الـــمـــواقـــف الــمــخــتــلــفــة، وتــســتــمــع 
آلرائــــــه وتـــوجـــهـــاتـــه، وتـــعـــرف صــفــاتــه، 
لــذلــك عــنــدمــا نــشــأت عــاقــتــي بـــاألخ 
ــالـــد قـــبـــل أكــثــر  الــمــخــلــص الـــشـــيـــخ خـ
معرفتي  وتعّمقت  عــاًمــا،  عشرين  مــن 
بــــه خـــــال الــفــصــلــيــن الــتــشــريــعــيــيــن 
الــثــانــي والــثــالــث، وكـــان حينها عــضــًوا 
ــالـــوا  ــورى ومــــمــــن نـ ــ ــشـ ــ فــــي مـــجـــلـــس الـ
أول  فــي  المعّظم  الملك  جــالــة  ثقة 
تــشــكــيــل لــمــجــلــس الـــشـــورى فـــي الــعــام 
وذا  ًبا،  ومهَذّ متواضًعا  عرفته  2002م، 
والعلم  الفكر  في  وعميًقا  رفيع،  ُخلق 

والثقافة«.
وذكــــر رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى أنَّ 
متسامًحا  كــان  خالد  الشيخ  الفقيد 
ــا في  مــع نفسه قبل اآلخــريــن، وهــادًئ
طــبــعــه، ومـــؤثـــًرا فــي حــضــوره، ولــذلــك 
تمّيز وحقق نجاًحا مبهًرا عندما حمل 
ــة الــبــحــريــن بـــيـــٍد، وشــعــلــة الــســام  رايــ
العالم  والتسامح بأخرى، وراح يعّرف 
مـــن الـــشـــرق إلــــى الـــغـــرب بــالــمــشــروع 

النبيل لجالة الملك المعّظم، ويزرع 
في  والتآخي  واأللــفــة  المحبة  سنابل 
ويـــخـــاطـــب مختلف  يـــــــزوره،  بــلــد  كـــل 
الشعوب والثقافات، ويقول لهم »هذه 

هي البحرين«.
واعــتــبــر أن الــشــيــخ خـــالـــد، رحــمــه 
بين  محبته  زرع  نـــادرة  »شخصية  اهلل 
الجميع، وذلك لنواياه الحسنة وروحه 
ومــبــادراتــه  النقية  ومــشــاعــره  الطيبة 
الثرية، فهو لم يركن إلى الراحة، وكان 
والعزيمة واإلرادة،  النشاط  شعلًة من 
وكــلــمــا أنـــجـــز مـــشـــروًعـــا أو مـــبـــادرة أو 
برنامًجا، كانت نقطة النهاية هي نواة 
البداية لمشروع آخر. وهذا ما وجدته 

فيه، وشاهدته سنوات طويلة«.
ــر رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى أن  وذكــ
»مــن الــصــدف الــمــؤثــرة، أن يــكــون يوم 
وفــاتــه هــو الــيــوم ذاتــه الــذي ُدشــن فيه 
ــا،  ــ ــان مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي أوروبـ إعــ
ــوار  ــى الــــســــام والــــحــ ــ الــــــذي يـــدعـــو إلـ
والتعايش السلمي، حيث كان الفقيد، 
ــا فــي صــوغ  رحــمــه اهلل، جــــزًءا أســاســًي
اإلعــــــــان والـــــدعـــــوة بــــه إلـــــى الـــســـام 
العالمي. كان يبذل أقصـى جهده إلى 
آخر يوم في حياته بالرغم من حالته 
الصحية التي لم تكن تحتمل كل هذا 

الجهد«.
أنَّ  الــشــورى  رئــيــس مجلس  وبــّيــن 
بخصاٍل  »امتاز  خالد  الشيخ  الفقيد 
حـــمـــيـــدة، وصـــفـــات طــيــبــة، فــهــو ذكــي 
وحــــــاذق، وغـــزيـــر فـــي مـــعـــارفـــه، ووفـــًيـــا 
ومتمسًكا  االجتماعية،  عــاقــاتــه  فــي 
وحريًصا  األصيلة،  والمبادئ  بالقيم 
التواصل مع أصدقائه ومحبيه،  على 
ــداء  ــن، وإبــ ــريـ ومــحــًبــا لــمــســاعــدة اآلخـ

اللطف والكرم والسماحة معهم«.
وفاته  نبأ  أذيـــع  »عــنــدمــا  ــاف:  وأضــ
فـــي صــبــيــحــة يــــوم الــجــمــعــة الــمــوافــق 
الــســابــع والــعــشــريــن مـــن شــهــر يــنــايــر 
بفقده  والنعي  الحزن  امتد  )2023م(، 

إلى خارج البحرين، وَنَعُته العديد من 
والشخصيات  والــمــراكــز  الــمــؤســســات 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة، ومــــأ الــُحــزن 
عرفه،  من  وكل  وقلوب محبيه  قلوبنا 
أغدق عليهم  الذين  بل وحتى طلبته 
مـــن عــلــمــه ومـــعـــارفـــه، وأولـــئـــك الــذيــن 
كان  عندما  وساندهم  بجانبهم  وقــف 
أستاًذا ومسؤواًل في جامعة البحرين، 
الحاني،  األب  قلب  فيه  وجـــدوا  حيث 

واألخ الصدوق، والمربي الفاضل«.
في  ُكتب  مما  عجب  »ال  أنــه  ورأى 
الــصــحــف الــبــحــريــنــيــة والــخــلــيــجــيــة، 
ووسائل اإلعام المختلفة، وما أجمع 
ــديـــث عــن  ــحـ ــي الـ ــيـــرون فــ ــثـ ــكـ عــلــيــه الـ
الشيخ خالد، وما ذكروه من محاسنه 
ــاه، فـــلـــقـــد أحـــب  ــ ــايـ ــ ــجـ ــ وفـــضـــائـــلـــه وسـ
وُفِجعوا  وه  فأحبُّ واحترمهم،  الجميع 
»الــســيــرة  أنَّ  إلــــى  مـــشـــيـــًرا  بـــرحـــيـــلـــه«، 
خالد  الــشــيــخ  نسجها  الــتــي  الــعــطــرة 
طوال عمره -رحمه اهلل-   والعطاءات 
إعاء  سبيل  في  قّدمها  التي  الكثيرة 
األمــانــة  وأداء  البحرين،  مملكة  رايـــة 
واالجتماعية  الوطنية  والــمــســؤولــيــة 
والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة، بــتــفــاٍن جــلــٍي، 
وإخـــــــاٍص كـــبـــيـــٍر، تــســتــحــق مــنــا هــذه 
التفاني  لرجل  الــوفــاء  مــن  المساحة 

والعطاء«.
الــشــورى  رئــيــس مجلس  وخــاطــب 
ــًا: »كــيــف  ــائـ الــفــقــيــد الــشــيــخ خــالــد قـ
غادرتنا يا أبا أحمد قبل األوان، وأنت 
فــي قمة تــألــقــك، وعــز عــطــائــك، كيف 
غادرتنا وتركت في نفوسنا حسرة، وفي 
ستبقى  خالد  يا  ولكن  غصة،  قلوبنا 
وشخصك  الجليلة  بأعمالك  خــالــًدا 
وعطائك  الرفيعة،  وأخاقك  الفريد، 
أن  وجل  عز  المولى  داعًيا  المتدفق«، 
يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يكون ضيًفا كريًما عند رٍب 
كريٍم، ويربط على قلوب أبنائه، وذويه، 

ومحبيه بالصبر والسلوان.

رئي�س �ل�صورى: �ل�صيخ خالد �آل خليفة �صخ�صية وطنية جامعة وترجمان

�أمي��ن ل�ص��مات �لمجتم��ع �لبحرين��ي ف��ي �ل�ص��ام و�لتعاي���س و�لت�ص��امح

افتتح الدكتور محمد بن 
التربية  وزيـــر  جمعة  مــبــارك 
والـــتـــعـــلـــيـــم رئــــيــــس مــجــلــس 
أمناء التعليم العالي معرض 
في  الهندسية  التخصصات 
ــذي  ــ نــســخــتــه الـــتـــاســـعـــة، والــ
المهندسين  جمعية  تنظمه 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بـــمـــقـــرهـــا فــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــجــــفــــيــــر، وذلــــك 
الــوزارة، بهدف  بالتنسيق مع 
المساهمة في توجيه وإرشاد 
ــــاب وطـــالـــبـــات الــمــرحــلــة  طـ
ــيــــار  ــتــ ــة بـــــشـــــأن اخــ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــتــــخــــصــــصــــات الـــجـــامـــعـــيـــة  الــ

المناسبة لهم.
ــة  ــولـ ــجـ وقـــــــــــام الــــــــوزيــــــــر بـ
فـــــي األجــــنــــحــــة الــــمــــوجــــودة 
بـــــالـــــمـــــعـــــرض، والـــــــــــــذي مـــن 
خال  يستقبل  أن  المنتظر 
ــن 5  يـــومـــي تــنــظــيــمــه أكـــثـــر مـ
مــن  ــة  ــبــ ــالــ وطــ طــــالــــب  آالف 
بالمدارس  الثانوية  المرحلة 
ــة والــــــخــــــاصــــــة،  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ

ـــاء األمــــــــــور، لـــاطـــاع  ــيـــ ــ وأولــ
الهندسية  التخصصات  على 
وهي:  محلية  جامعات   6 في 
جــامــعــة الــبــحــريــن، وجــامــعــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا )الـــبـــحـــريـــن(، 
التطبيقية،  العلوم  وجامعة 
والـــــجـــــامـــــعـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، 
والجامعة األهلية، والجامعة 
الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات، بــاإلضــافــة 
ــى جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن  ــ إلــ
تنظيم  ومجلس  البحرينية، 
مــــزاولــــة الــمــهــن الــهــنــدســيــة، 
والتسجيل  المساحة  وجهاز 

العقاري.
ويـــــــســـــــلـــــــط الــــــمــــــعــــــرض 
ــوء عــلــى مــجــمــوعــة من  الـــضـ
التخصصات الهندسية مثل: 
الهندسة المدنية، والهندسة 
ــة  ــدســ ــنــ ــهــ الـــــمـــــعـــــمـــــاريـــــة، والــ
الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة، والـــهـــنـــدســـة 
ــنــــدســــة  ــهــ ــة، والــ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، والـــهـــنـــدســـة 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، وهــــنــــدســــة 

الـــنـــفـــط، وهـــنـــدســـة الــبــيــئــة، 
الــدقــيــقــة  اآلالت  وهـــنـــدســـة 
ــم، وهـــنـــدســـة  ــكـ ــتـــحـ ــم الـ ونــــظــ
الحاسوب، وهندسة الطيران، 
وهندسة  المساحة،  وهندسة 
مـــســـح الـــكـــمـــيـــات، وهـــنـــدســـة 
ــات، وهــــنــــدســــة  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــرمــ ــ ــبــ ــ الــ
والهندسة  الحاسوب،  شبكات 
الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة، وهـــــنـــــدســـــة 
ــكــــس، وهـــنـــدســـة  ــرونــ ــاتــ ــكــ ــيــ مــ
الداخلي، وهندسة  التصميم 

تقنية المعلومات.
وبهذه المناسبة، أكد وزير 
التربية والتعليم أهمية مثل 
هذه المعارض التي تلعب دورًا 
األكاديمي  اإلرشـــاد  في  مهما 
للطلبة  الــمــهــنــي  والــتــوجــيــه 
لــمــســاعــدتــهــم عـــلـــى اخــتــيــار 
التخصص الجامعي المائم 
لميولهم وقدراتهم من جهة، 
والـــمـــلـــبـــي لــمــتــطــلــبــات ســـوق 
التنمية  واحــتــيــاجــات  العمل 
ــيـــدًا  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، مـــشـ

المهندسين  جمعية  بجهود 
هــذا  تنظيم  فــي  الــبــحــريــنــيــة 
الــمــعــرض الــســنــوي الــنــاجــح، 
أكبر  بشكل  الطلبة  لتعريف 
ــيــــزات  ــمــ ــلــــى تـــفـــاصـــيـــل ومــ عــ
وما  الهندسية  التخصصات 
مــن خـــيـــارات وظيفية  تــوفــره 
مــســتــقــبــلــيــة، ســعــيــًا إلـــى رفــد 
الــقــطــاع الــهــنــدســي الــوطــنــي 
ــاءات  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ بــــالــــمــــزيــــد مــــــن الـ

الواعدة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، عـــــّبـــــرت 
ــورة رائـــــــــدة الـــعـــلـــوي،  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
المهندسين  جمعية  رئــيــس 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، عـــــن شـــكـــرهـــا 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  وكـــل 
الجمعية  ومنتسبي  وأعضاء 
لــلــدكــتــور مــحــمــد بـــن مــبــارك 
جمعة وزير التربية والتعليم 
التعليم  أمناء  رئيس مجلس 
برعاية  تفضله  على  الــعــالــي 
وافتتاح معرض التخصصات 
ــع، والــتــي  ــاسـ ــتـ الــهــنــدســيــة الـ

إقامته  على  الجمعية  دأبـــت 
الوزارة  سنويًا وبالتنسيق مع 
ــــدارس  ــمـ ــ لـــتـــعـــريـــف طـــلـــبـــة الـ
ــات  ــــصــ ــُصّ ــخــ ــتــ عــــلــــى أهــــــــم الــ
الــهــنــدســيــة وفــــرص الـــدراســـة 
ومــــجــــاالت الــعــمــل الــمــتــاحــة 
ـــصـــات، وذلـــك  لـــهـــذه الـــتـــخـــُصّ
المقبلين  الطلبة  لمساعدة 
عـــلـــى الــــــدراســــــة الــجــامــعــيــة 
فــــــــي تـــــحـــــديـــــد دراســــــاتــــــهــــــم 
الــمــســتــقــبــلــيــة، مـــعـــتـــبـــرة أن 
المناسب  ص  التخُصّ اختيار 
رة  ة شاقة ومحِيّ قد يكون مهَمّ
ــــن قــد  ــذيـ ــ أمـــــــام الـــــطـــــاب، الـ
يـــجـــدون فـــي هــــذا الــمــعــرض 
ــا أفــــــضــــــل لـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــًمـ ــ ــهـ ــ فـ
ــات الـــهـــنـــدســـيـــة  ــــصــ ــُصّ ــخــ ــتــ الــ
الــمــتــاحــة ومــســاعــدتــهــم على 
اتـــخـــاذ قـــــراٍر مــســتــنــيــر بــشــأن 
مثنيًة  الــمــهــنــي،  مستقبلهم 
ــة عـــــــــدد مـــن  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ـــى مــ عـــــلــ
الجامعات والجهات الرسمية 

في هذا المعرض.

ي�ستقبل 5 اآالف طالب بم�صاركة عدد من الجامعات الحكومية والخا�صة
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محمد  الــدكــتــور  استقبل 
بـــــــن مـــــــبـــــــارك جــــمــــعــــة وزيـــــــر 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم بــمــكــتــبــه 
ــي مــــقــــّر الــــــــــــوزارة بــمــديــنــة  ــ فـ
كانو  عيسى سعود عبدالعزيز 
مــدرســة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
ــة، حــيــث  ــيــ ــدولــ الـــشـــويـــفـــات الــ
تـــّم بــحــث أوجـــه الــتــعــاون بين 
الوزارة والمؤسسات التعليمية 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، وأوجـــه 
الدعم الممكن تقديمها لهذه 
المؤسسات لتحقيق رسالتها.
ــد  ــ ــاء أكــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وخـــــــــــــال الـ
االســتــثــمــار في  أهمية  الــوزيــر 
القطاع  ودور  التعليم،  مجال 
الخيارات  الخاص في توسيع 
على  للحصول  الطلبة  أمـــام 
مثنيًا  الــتــعــلــيــمــيــة،  الــخــدمــة 

المؤسسات  بــه  تــقــوم  مــا  على 
دور  مــن  الــخــاصــة  التعليمية 

التعليمية  العملية  فــي  مهم 
في المملكة.

وزي������ر �ل���ت���رب���ي���ة ي��ب��ح��ث �ل���ت���ع���اون 
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ــن الـــشـــيـــخ عــبــدالــحــســيــن  رفـــــع عـــلـــي بــ
الشمالية  المحافظة  محافظ  العصفور 
وباسم  باسمه  التنسيقي  المجلس  رئيس 
جميع أعضاء المجلس وأهالي المحافظة 
إلى  والتبريكات  التهاني  الشمالية خالص 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
المعظم،  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل  عــيــســى 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ناصر  الشيخ  سمو  وإلـــى  الــــوزراء،  مجلس 
الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن 
قائد  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لأعمال 
بمناسبة  القدرة  لسباقات  الملكي  الفريق 
تــتــويــج ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــلــقــب بطولة 
كلم   160 لمسافة  القدرة  لسباقات  العالم 
والــتــي أقــيــمــت فــي مــديــنــة أبــوظــبــي بــدولــة 

االمارات العربية المتحدة الشقيقة.
جــاء ذلــك خــال االجــتــمــاع التنسيقي 
بحضور  عقد  الذي  الشمالية  بالمحافظة 
عدد من المهندسين من هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني، والدكتورة منى التحو 
الرعاية  لمراكز  التنفيذي  الرئيس  نائب 

ــة الـــتـــي اســتــعــرضــت دور  ــيــ الــصــحــيــة األولــ
طبيبك«  »اختر  الصحي  الضمان  برنامج 
برنامج  مــع  يتماشى  بما  المبكر  للكشف 
الـــمـــدن الــصــحــيــة، حــيــث أكــــد الــمــحــافــظ 
مستوى  على  الصحية  البيانات  جمع  دور 
المحافظة  فــي  األولــيــة  الصحية  الــمــراكــز 
وال سيما فيما يتعلق بالتحديات الصحية 
المبادرات  خــال  من  ومواجهتها  الحالية 
لتطبيق  الـــقـــادمـــة  الــصــحــيــة  والـــمـــشـــاريـــع 
مواجهة  أجل  من  الصحية  الحياة  أنماط 
السمنة وأخطارها من خال شعار »الصحة 
سر  أمــيــن  قــام  فيما  وبالجميع«،  للجميع 
الــمــجــلــس الــســيــد جــعــفــر الــحــاي بعرض 

الخطة االستراتيجية للمحافظة.
كما تم خال االجتماع عرض المخطط 
التفصيلي لمضامير المشي والمسطحات 
أجل  من  الشمالية  بالمحافظة  الخضراء 
تــصــنــيــفــهــا كــمــخــطــطــات تــســهــم فــــي دعـــم 
مــعــايــيــر اعـــتـــمـــاد الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
برنامج  وإدراجها ضمن  كمحافظة صحية 
برنامج  في  أساسي  كمقوم  الحكومة  عمل 

المدن الصحية.

خطة  ي��ع��ر���س  �ل�����ص��م��ال��ي��ة  م��ح��اف��ظ 

�صحية م��ح��اف��ظ��ة  �ل��م��ح��اف��ظ��ة  الع��ت��م��اد 

الجمعيات  رؤساء  اجتمع 
والـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات الــــصــــحــــفــــيــــة 
ــلـــكـــة  الــــخــــلــــيــــجــــيــــة فــــــــي مـــمـ
ــاء،  ــثــــاثــ الـــبـــحـــريـــن أمــــــس الــ
ــز  ــعـــزيـ ــراض ســــبــــل تـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الســ
التعاون والتنسيق فيما بينهم 
بما يعزز المكتسبات المهنية 

والصحفية.
وحــــــــــضــــــــــر االجــــــــتــــــــمــــــــاع 
رئيس  المالك  خالد  األستاذ 
هــيــئــة الــصــحــافــة الــســعــوديــة 
رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد الـــصـــحـــافـــة 
محمد  واألســتــاذ  الخليجية، 
ــيـــــس جــمــعــيــة  ــ ــادي رئـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
ــارات،  اإلمـ بــدولــة  الصحفيين 
واألســــتــــاذ عــيــســى الــشــايــجــي 

رئـــيـــس جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن 
ــن الـــعـــام  ــ ــيـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة األمـ
الخليجية،  الصحافة  التحاد 
واألستاذ عدنان الراشد رئيس 
الكويتية  الصحفيين  جمعية 
ــاذ مــحــمــد الــعــريــمــي  ــ ــتـ ــ واألسـ
رئـــيـــس جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن 

العمانية.
خال  الــرؤســاء  واستكمل 
التعديات  إجــراء  اجتماعهم 
الــــــــــازمــــــــــة عــــــلــــــى الـــــنـــــظـــــام 
األســـاســـي التـــحـــاد الــصــحــافــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وتــــوصــــلــــوا إلـــى 
للنظام  نــهــائــيــة  صيغة  وضـــع 
الصحفيين  التحاد  األساسي 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن الـــــــــذي يــضــم 

الجمعيات والهيئات والروابط 
ــة  ــيـ ــفـ ــحـ واالتــــــــــــحــــــــــــادات الـــصـ
الخليجية في الدول األعضاء 
ــاون لــــــدول  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بـــمـــجـــلـــس الــ

الخليج العربية.
وأعــرب رؤســاء الجمعيات 
الــصــحــفــيــة الــخــلــيــجــيــة عــن 
شــــكــــرهــــم لــــلــــدكــــتــــور رمــــــــزان 
ــر  ــبــــداهلل الــنــعــيــمــي وزيــ بــــن عــ
اإلعام على ما قدمته مملكة 
ومن  تسهيات  مــن  البحرين 
دعم ومساندة كما أعربوا عن 
الصحفيين  لجمعية  شكرهم 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى الــتــرتــيــبــات 
نجاح  إلى  أدت  والتي  الازمة 

اجتماعاتهم.
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الت�����ح�����اد �ل�������ص���ح���ف���ي���ي���ن �ل��خ��ل��ي��ج��ي��ي��ن
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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

العدد:  12381
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خالل اجتماع م�شرتك مع اللجنة املالية بالنواب.. »ال�شّحة«:

تطويـــــر »الطــــوارئ« وا�شتحــداث ق�شـــم العـــدوى
م�شطفى ال�شاخوري:

ا�شرتاتيجية  ال�شحة عن وجود خطة  وزارة  ك�شفت 

وطنية لتح�شني جودة اخلدمات الطبية يف امل�شت�شفيات 

واملراكز ال�شحية، وت�شكيل جلان خمت�شة ملتابعة تنفيذ 

اخلطة بكل تفا�شيلها، م�شرية اإىل اأنها ب�شدد تطبيق نظام 

الطبية  للأدوية  موّحد«  مركزي  »خمزن  باإن�شاء  جديد 

يخ�شع لإدارة مركزية واحدة، ويت�شّمن برناجًما ملتابعة 

امل�شت�شفيات  يف  ال�شيدليات  جميع  يف  الأدوية  توافر 

احلكومية واملراكز ال�شحية، وحتى توقيت نقل وتو�شيل 

الأدوية من املخازن اإىل ال�شيدليات.

ال�شلمانية  جممع  يف  العدوى  انت�شار  ق�شية  وحول 

ق�شم  وت�شكيل  ا�شتحداث  مت  اأنه  الوزارة  اأكدت  الطبي، 

ا ملناق�شة اأمور العدوى  متخ�ش�س مكّون من 30 �شخ�شً

التي  الأخطاء  ومراقبة  التوعية  و�شبل  وم�شّبباتها، 

اأن هنالك 12 خبرًيا مت توزيعهم على  اإليها، كما  توؤدي 

خلل  ذلك  جاء  املو�شوع.  هذا  ملتابعة  الأق�شام  جميع 

والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  م�شرتك بني جلنة  اجتماع 

وممثلني  الأحمد  حممد  النائب  برئا�شة  النواب  مبجل�س 

وكيل  املانع  وليد  الدكتور  بح�شور  ال�شحة،  وزارة  عن 

وزارة ال�شحة، والدكتورة لولوة را�شد �شويطر الرئي�س 

والدكتور  الأولية،  ال�شحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي 

للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س  الأن�شاري  حممد  اأحمد 

احلكومية، اإذ متت مناق�شة ردود ال�شحة على ملحظات 

تقرير ديوان الرقابة.

وزير الداخلية �شارك يف اجتماع وزراء الداخلية العرب 

خطة جديدة لتنفيذ ال�شرتاتيجية العربية ملكافحة الإرهاب
اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  اأكد 

القدرات  تعزيز  �شرورة  الداخلية  وزير  خليفة 

ب�شكل  عليها  والتدريب  املدنية  يف جمال احلماية 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  اخلربات،  وتبادل  م�شرتك 

من  واحلد  الأزمات  ملواجهة  امليداين  التن�شيق 

اآثارها وتداعياتها ال�شلبية. 

واأ�شار يف كلمة خلل تروؤ�شه وفد البحرين يف 

اجتماع وزراء الداخلية العرب، املنعقد يف تون�س، 

العقد  يف  �شهد  الأمنية  العمليات  م�شرح  اأن  اإىل 

املا�شي واقًعا خطرًيا، متثل يف اجلرائم امل�شتحدثة 

وال�شتقرار  ال�شلم  على  تاأثريها  انعك�س  التي 

الأهلي، الأمر الذي اأوجد م�شتوى جديًدا من التحدي 

والتهديد، من خلل ظهور العديد من اجلرائم، يف 

مقدمتها اجلرائم الإلكرتونية اأو الرقمية.

الأمنية  التحديات  هذه  مع  التعامل  اأن  واأكد   

الأفعال  وردود  الت�شدي  اإجراءات  عند  يتوقف  ل 

ا�شتباقية  اإجراءات  الأمر  يتطلب  واإمنا  الأمنية، 

واأكرث اإيجابية وفعالية ملواجهة هذه املخاطر ومنع 

اأو احلد منها، من خلل �شن الت�شريعات  وقوعها 

التي تواكب هذه التحديات وو�شع �شوابط تقنية 

�شارمة ل�شبط ا�شتخدام الأجهزة الإلكرتونية.

عدًدا  العرب  الداخلية  وزراء  بحث  ذلك،  اإىل 

الأعمال  جدول  على  املدرجة  املو�شوعات  من 

اعتمد  اإذ  ب�شاأنها،  املقرتحة  القرارات  وم�شاريع 

العامة  الأمانة  باأعمال  املتعلق  التقرير  املجل�س 

بني دورتي املجل�س ال�شابقة واحلالية، واأقّر خطة 

ملكافحة  العربية  ال�شرتاتيجية  لتنفيذ  جديدة 

الإرهاب. وزير الداخلية

ت�شكيل جلنة حتقيق 

نيابية حول »تدّن املعي�شة«

حمرر �شوؤون النواب:

حتقيق  جلنة  ت�شكيل  بطلب  النواب  من  عدد  تقّدم 

نيابية حول تديّن امل�شتوى املعي�شي للمواطنني، اإذ �شّمت 

اللجنة - التي تقّدم بها 8 نواب - خم�شة حماور، اأبرزها 

للمواطنني  املعي�شي  امل�شتوى  تديّن  اأ�شباب  يف  التحقيق 

واحلد الأدنى للرواتب، واإجراءات حتقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة التي ت�شم �شبعة ع�شر هدًفا اأولها الق�شاء على 

الفقر.

وجاء يف الطلب - الذي ح�شلت »الأيام« على ن�شخة 

للمواطن  املعي�شي  امل�شتوى  لأهمية  نظًرا  اأنه   - منه 

تخّطي  على  ومقدرته  الكرمية،  حياته  على  واحلفاظ 

�شوء  ويف  ومتطلباتها،  املعي�شية  احلياة  �شعوبات 

الهدف  اإىل  وللو�شول  وارتفاعها،  الأ�شعار  يف  الت�شخم 

والقوانني  الد�شتور  ن�شو�س  عليه  اأكدت  الذي  ال�شامي 

احلكومة  برنامج  وكذلك  باملواطن،  املعنية  والتفاقيات 

اأ�شاف املحور املعي�شي للمواطن، وكل ذلك  احلايل الذي 

اأجل النهو�س مب�شتوى معي�شة املواطن واأ�شرته يف  من 

حياة كرمية. ويف �شبيل ذلك، فاإننا تقّدمنا بطلب ت�شكيل 

املعي�شي  امل�شتوى  تديّن  حول  برملانية  حتقيق  جلنة 

للمواطن.

مكافاآت للح�شول على الرتاخي�س والعمل يف مكاتب املحاماة.. حميدان:

مبادرات لت�شريع توظيف »املحامني« قريًبا
�شارة جنيب:

اأنه  لـ»الأيام«،  ت�شريح  يف  حميدان،  جميل  العمل  وزير  اأفاد 

»املحامني«،  توظيف  لت�شريع  مبادرات  عن  قريًبا  الإعلن  �شيتم 

للح�شول  مالية جمزية وحمفزة  مكافاآت  �شتت�شّمن  اأنها  اإىل  م�شرًيا 

املجال  املحاماة، كما �شيتم فتح  الرتاخي�س والعمل يف مكاتب  على 

اأ�شهر اإىل �شنة، و�شتكون  للتدريب يف بوليتكنك ملدد ترتاوح بني 6 

خّريجي  من  ممكن  عدد  اأكرب  ل�شتيعاب  متعددة  جمالت  هناك 

التخ�ش�شات القانونية.

جاء ذلك على هام�س افتتاح اأعمال امللتقى اخلليجي الثامن لتنمية 

املوارد الب�شرية، اأم�س، اإذ اأكد اأهمية مثل هذه املنتديات املتخ�ش�شة 

يف تنمية املوارد الب�شرية للرتقاء بها، بو�شفها ع�شب احلياة املهنية 

التي ت�شهد اليوم متغرّيات مت�شارعة.

�شارك يف اجتماع جمل�س حقوق الإن�شان.. وزير اخلارجية:

البحرين اأوفت بتعّهداتها احلقوقية الدولية
الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

وزير اخلارجية اأن مملكة البحرين اأوفت بالتزامها 

مناق�شتها  من خلل  الدولية،  احلقوقية  بتعهداتها 

�شمن  الرابع  الوطني  للتقرير  وفاعلية  ب�شفافية 

اآلية ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل حلقوق الإن�شان 

جلنة  اأمام  اجلامع  وتقريرها  املا�شي،  نوفمرب  يف 

ذاته،  ال�شهر  يف  العن�شري  التمييز  على  الق�شاء 

على  الق�شاء  باتفاقية  اخلا�س  الرابع  والتقرير 

جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة »ال�شيداو« يف 14 

فرباير املا�شي، وغريها من التقارير.

لدى  اخلارجية،  وزير  كلمة  خلل  واأ�شار 

امل�شتوى  رفيع  اجلزء  اجتماع  يف  م�شاركته 

الذي  الـ»52«  دورته  يف  الإن�شان  حقوق  ملجل�س 

اإىل  جنيف،  يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف  اأم�س  ُعقد 

حقوق  احرتام  على  دائًما  حري�شة  البحرين  اأن 

الإن�شان وحرياته املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية 

دون  كرامته  و�شون  والثقافية،  والجتماعية 

متييز ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين 

امل�شرية  قائد  فكر  يف  را�شًخا  نهًجا  العقيدة،  اأو 

امللك   اجلللة  �شاحب  ح�شرة  ال�شاملة  التنموية 

والعمل  الدميقراطية  قواعد  اأر�شى  الذي  املعظم 

ال�شلطات وتعاونها  بني  الف�شل  اإطار  الربملاين يف 

وفًقا للد�شتور، وعزز من قيم الت�شامح والتعاي�س 

ال�شلمي بني جميع الأديان واحل�شارات والثقافات، 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  من  وم�شاندة  وبدعم 

 وزير اخلارجيةالوزراء.

وزير العمل

»ال�شياحة« تنّظم مهرجانات وفعاليات ترفيهية م�شاحبة

10هدايا كل 10 دقائق بجائزة البحرين الكربى
الدولية  البحرين  حلبة  اأعلنت 

»موطن ريا�شة ال�شيارات يف ال�شرق 

حملة  ا�شتمرار  اأم�س،  الأو�شط«، 

 10« واملغرية  املميزة  ال�شحوبات 

على  وذلك  دقائق«،   10 كل  هدايا 

هام�س ا�شت�شافتها ل�شباق الفورمول 

 .1

البحرين  هيئة  اأكدت  ذلك،  اإىل 

لل�شياحة واملعار�س تنظيم فعاليات 

ترفيهية م�شاحبة لل�شباق، للرتويج 

للبحرين، من بينها مهرجان البحرين 

للطعام.
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ا�ضت�ضافة احلدث الربملاين الأكرب يعك�س الوجه احل�ضاري للبحرين... فخرو لـ»الأيام«: 

الحتاد الربملاين الدويل يبحث الهجمات الإلكرتونية واحلد من الجتار بالأيتام

فاطمة �شلمان:

اأكد جمال فخرو النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى 

اجتماعات  ل�شت�شافة  املنظمة  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

الدويل  الربملاين  لالحتاد  الـ146  العامة  اجلمعية 

والجتماعات امل�شاحبة، على اجلهود املكثفة وال�شتثنائية 

التي تبذل خالل هذه الفرتة على قدم و�شاق، ل�شت�شافة 

خالل  العامل  يف  والأكرب  الأهم  الدويل  الربملاين  احلدث 

الفرتة من 11 اإىل 15 مار�س املقبل، مبملكة البحرين.

الدولة يف مملكة  واأ�شار اىل حر�س جميع موؤ�ش�شات 

البحرين على ت�شجيل ق�شة جناح جديدة ململكة البحرين، 

يف  الثابت  واهتمامها  املرموقة  الدولية  مكانتها  وتر�شيخ 

دعم وتعزيز العالقات وتقوية الروابط الربملانية مع جميع 

دول العامل، والعمل املتوا�شل لتن�شيق املواقف والروؤى مع 

الربملانات، لبحث �شبل تعزيز التنمية امل�شتدامة، ومناق�شة 

املمار�شات الربملانية الناجعة لدعم احلكومات والدول يف 

تنفيذ خططها وبراجمها التنموية. وفيما يلي ن�س اللقاء:

 [ ماذا ميثل هذا احلدث الكبري؟ وما الذي ي�ضيفه نوعيًا 

ململكة البحرين؟

الدويل  احلدث  لهذه  البحرين  مملكة  ا�شت�شافة  اإن   -

والثقة  والحرتام  التقدير  من  املزيد  �شي�شيف  الرفيع 

من  البحرين  مملكة  بها  حتظى  التي  املرموقة  الدولية 

قبل املجتمع الدويل، بف�شل �شيا�شتها اخلارجية احلكيمة 

ال�شالم  ن�شر  يف  املباركة  وجهودها  واملعتدلة،  واملتزنة 

والعامل،  املنطقة  ربوع  يف  وال�شتقرار  والوئام  واملحبة 

املتميز  والدميقراطي  الإ�شالحي  م�شروعها  بف�شل  وذلك 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنموية  وم�شريتها 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم.

[ ما اآخر امل�ضتجدات التنظيمية واللوج�ضتية واال�ضتعدادات 

اجلارية لال�ضت�ضافة؟

- اللجنة الوطنية املنظمة لجتماعات اجلمعية العامة 

الـ146 لالحتاد الربملاين الدويل م�شتمرة يف العمل وبذل 

اجلهود والتوا�شل على مدار ال�شاعة مع اجلهات الداخلية 

الجتماعات  خالل  من  �شواء  العالقة،  ذات  واخلارجية 

ا�شتقبال روؤ�شاء  الفرتا�شية، ل�شمان ت�شهيل  اأو  املبا�شرة 

بتعاون  وذلك  الت�شريعية،  واملجال�س  الربملانات  وممثلي 

وتكاتف اجلميع. 

ذات  الأطراف  جميع  من  تامة  جاهزية  هنا  اأن  كما 

ال�شلة با�شت�شافة هذا التجمع الربملاين الأكرب يف العامل، 

ول �شيما من قبل ال�شلطة الت�شريعية، ومن اأجل اأن يعك�س 

ململكة  املتميز  احل�شاري  الوجه  ال�شخم  احلدث  هذا  مثل 

البحرين، وما ت�شهده اململكة من تقدم وتطور يف خمتلف 

املجالت.

العامة  اجلمعية  اجتماعات  اأعمال  جدول  عن  ماذا   ]

لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات امل�ضاحبة؟ 

- �شنبداأ بالجتماعات التن�شيقية للمجموعة الربملانية 

�شتطرح  التي  الق�شايا  جتاه  املواقف  لتوحيد  العربية 

اجتماعات  �شتنعقد  كما  العامة،  اجلمعية  اجتماع  يف 

مكتب  واجتماع  املختلفة،  اجليو�شيا�شية  املجموعات 

وللتح�شري  اإجنازه،  مت  ما  لتقييم  الربملانيات  الن�شاء 

اإىل جانب  اجلمعية 146،  الربملانيات يف  الن�شاء  ملنتدى 

اللجان  واجتماعات  ال�شباب،  الربملانيني  منتدى  اجتماع 

تعنى  التي  الدويل،  الربملاين  الحتاد  يف  الأربع  الدائمة 

برفع تقارير حول املو�شوعات التي تناق�شها اإىل املجل�س 

احلاكم لالحتاد، ليتم النظر فيها واتخاذ قرارات ب�شاأنها. 

م�شاحبة،  عمل  ور�س  �شتتخلها  الحتاد  اجتماعات  اإن 

النحياز،  عدم  حلركة  الربملانية  ال�شبكة  واجتماع 

الوطنية،  للربملانات  العامني  الأمناء  جمعية  واجتماعات 

روؤ�شاء  بني  الثنائية  واللقاءات  الجتماعات  من  وغريها 

الربملانية  والحتادات  واملنظمات  الربملانات  وممثلي 

امل�شاركة.

يكت�شب  املرموق  الدويل  الجتماع  هذا  اأن  ومعلوم 

اأهمية خا�شة، وي�شكل فر�شة لتعزيز العالقات الربملانية 

ح�شور  مع  خ�شو�شا  وال�شديقة،  ال�شقيقة  الدول  بني 

دوراتي بات�شيكو رئي�س الحتاد الربملاين الدويل، ومارتن 

م�شاركة  اإىل  اإ�شافة  لالحتاد،  العام  الأمني  ت�شانغونغ 

روؤ�شاء واأع�شاء الربملانات، وروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية 

الربملاين  الحتاد  يف  الأع�شاء  العامل  دول  خمتلف  من 

الدويل.

[ ما اأهمية االجتماع من حيث املو�ضوعات املطروحة على 

طاولة املناق�ضات وكذلك املو�ضوع العام لالجتماعات؟

التعاي�س  تعزيز  حول  �شتكون  العامة  املناق�شة   -

فيما  التع�شب،  ومكافحة  ال�شاملة،  واملجتمعات  ال�شلمي 

يت�شمن جدول الأعمال، حلقة نقا�س حول اإجراءات الرقابة 

القرارات،  م�شروعات  من  عدد  ومناق�شة  املناخ،  ب�شاأن 

منها: م�شروع قرار ب�شاأن الهجمات واجلرائم الإلكرتونية، 

وم�شروع قرار ب�شاأن دور الربملانات يف احلد من الجتار 

املبذولة  الربملانية  ب�شاأن اجلهود  قرار  بالأيتام، وم�شروع 

لتحقيق ر�شيد كربون �شلبي يف الغابات، اإىل جانب حلقة 

مكافحة  ل�شالح  الربملاين  الزخم  مو�شوع  ب�شاأن  نقا�س 

املعلومات امل�شللة وحمتوى الكراهية واملحتوى التمييزي 

والتحديات  الق�شايا  من  وغريها  الإلكرتوين  الف�شاء  يف 

املهمة والتي تواجه املجتمع الدويل.

معها  التن�ضيق  مت  التي  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  ابرز  ما   ]

الحتواء هذا احلدث املهم؟

الهام  احلدث  هذا  احتواء  يف  ت�شارك  عديدة  جهات   -

على راأ�شها وزارتي اخلارجية والداخلية، وحلبة البحرين 

العامتني  والأمانتني  الوطني،  الت�شال  ومركز  الدولية، 

ملجل�شي ال�شورى والنواب، وجميع و�شائل الإعالم املحلية 

الر�شمية واخلا�شة وغريها من اجلهات التي تبذل جهودا 

املوؤمتر  هذا  اإجناح  اأجل  من  ومقدرة  وم�شكورة  م�شنية 

الربملاين الدويل الكبري.

اجلهات  جلميع  ال�شكر  بجزيل  نتوجه  اأن  يفوتنا  ول 

للتعاون  معها  التن�شيق  مت  التي  الوطنية  واملوؤ�ش�شات 

والتكامل يف ا�شت�شافة اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل.

خالل اجتماع م�ضرتك مع اللجنة املالية.. »ال�ضحة« لـ»النواب«:

خطة ا�ضرتاتيجية لتح�ضني اخلدمات وتطوير »الطوارئ« و»الأدوية«

م�شطفى ال�شاخوري:

ك�شفت وزارة ال�شحة عن وجود خطة ا�شرتاتيجية 

وطنية لتح�شني جودة اخلدمات الطبية يف امل�شت�شفيات 

واملراكز ال�شحية، وت�شكيل جلان خمت�شة ملتابعة تنفيذ 

تطبيق  ب�شدد  اأنها  اإىل  م�شرية  تفا�شيلها،  بكل  اخلطة 

لالأدوية  موحد«  مركزي  »خمزن  باإن�شاء  جديد  نظام 

ويت�شمن  واحدة،  مركزية  لإدارة  يخ�شع  الطبية 

برناجما ملتابعة توافر الأدوية يف جميع ال�شيدليات يف 

امل�شت�شفيات احلكومية واملراكز ال�شحية وحتى توقيت 

نقل وتو�شيل الأدوية من املخازن لل�شيدليات.

وحول ق�شية انت�شار العدوى يف جممع ال�شلمانية 

ق�شم  ا�شتحداث وت�شكيل  اأنه مت  امل�شوؤولون  اأكد  الطبي 

متخ�ش�س مكون من 30 �شخ�شا ملناق�شة اأمور العدوى 

وم�شبباتها و�شبل التوعية ومراقبة الأخطاء التي توؤدي 

اإليها، كما اأن هنالك 12 خبريا مت توزيعهم على جميع 

الأق�شام ملتابعة هذا املو�شوع.

جاء ذلك خالل اجتماع م�شرتك بني جلنة ال�شوؤون 

النائب  برئا�شة  النواب  مبجل�س  والقت�شادية  املالية 

حممد الأحمد بني وممثلني عن وزارة ال�شحة، بح�شور 

والدكتورة  ال�شحة،  وزارة  وكيل  املانع  وليد  الدكتور 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  را�شد �شويطر  لولوة 

الأن�شاري  حممد  اأحمد  والدكتور  الأولية،  ال�شحية 

التنفيذي للم�شت�شفيات احلكومية، حيث متت  الرئي�س 

ال�شحة على مالحظات  مناق�شة ردود م�شوؤويل وزارة 

تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية ال�شنوي 2021- 

.2022

طرح  مت  اأنه  الأحمد  حممد  النائب  اأكد  جانبه  من 

العديد من الأ�شئلة وال�شتف�شارات على م�شوؤويل وزارة 

ال�شحة -قامت الوزارة بالإجابة عليها جميعا- تتعلق 

مبا ت�شمنه تقرير ديوان الرقابة، وكذلك جتاوز وزارة 

الأدوية  نق�س  وق�شية  املعتمدة،  للم�شروفات  ال�شحة 

الأخطاء  عن  الناجتة  والوفيات  و�شرفها،  باملخازن 

الطبية، وتكد�س املر�شى بطوارئ ال�شلمانية، وما اأثري 

للم�شت�شفيات  التنظيمي  الهيكل  اإقرار  يف  التاأخر  حول 

احلكومية، وغريها من املو�شوعات ذات ال�شاأن، موؤكدا 

الوزارة  وفد  لدى  الكبرية«  »اجلدية  مل�شت  اللجنة  اأن 

ملعاجلة تو�شيات التقرير والنهو�س بالقطاع ال�شحي.

الطبية  الأخطاء  ب�شبب  الوفاة  حالت  وحول   

حتظى  الق�شية  هذه  اأن  ال�شحة  وزارة  م�شوؤولو  اأكد 

باهتمام كبري من الوزارة ويتم التحقيق فيها على اأكرث 

اإدارية وجلان  هناك جلان حتقيق  حيث  م�شتوى،  من 

ديوان  قبل  من  عقوبات  توقيع  ويتم  فنية،  حتقيق 

والتجاوزات  بالأخطار  يتعلق  فيما  املدنية  اخلدمة 

الإدارية، فيما يتم حتويل الأخطاء الفنية والطبية التي 

يحوم حولها �شبهة جنائية اإىل النيابة العامة للتحقيق 

يف مالب�شاتها.

من جانب اآخر لفت م�شوؤولو وزارة ال�شحة اإىل اأنه 

ال�شلمانية  الطوارئ مبجمع  ق�شم  العمل يف  تطوير  مت 

خالل  من  املوجود  التكد�س  تقلي�س  مت  بحيث  الطبي 

احلرجة  للحالت  الأولية  الت�شنيف  عملية  تو�شعة 

والطارئة من خالل 7 فرق اأطباء عائلة ي�شتقبلون 700 

الفرق  اإىل 800 حالة مر�شية يوميا، حيث تقوم هذه 

خالل 15 دقيقة بتحديد م�شتوى احلالت املر�شية.

ويف نهاية الجتماع اأكد اأع�شاء جلنة ال�شوؤون املالية 

حر�شهم امل�شرتك على حت�شني جودة اخلدمات ال�شحية 

يف مملكة البحرين واأبدت اللجنة ا�شتح�شانها للخطوات 

التقرير، موؤكدة على  الوزارة يف معاجلة  اتخذها  التي 

املوقرة  واحلكومة  النواب  بني جمل�س  امل�شرتك  الهدف 

هو تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية للمواطنني.

جمال فخرو

حمرر ال�شوؤون املحلية:

ت�شكيل جلنة  بطلب  النواب  من  تقّدم عدد 

املعي�شي  امل�شتوى  تدين  حول  نيابية  حتقيق 

تقّدم  التي   - اللجنة  �شّمت  حيث  للمواطنني، 

بها 8 نواب - خم�شة حماور اأبرزها التحقيق 

يف اأ�شباب تدين امل�شتوى املعي�شي للمواطنني، 

حتقيق  واإجراءات  للرواتب،  الأدنى  واحلد 

�شبعة  ت�شم  التي  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 

ع�شر هدًفا اأولها الق�شاء على الفقرة.

»الأيام«  ح�شلت  الذي  الطلب  يف  وجاء 

للمواطن  املعي�شي  امل�شتوى  لأهمية  نظًرا  اأنه 

على  ومقدرته  الكرمية،  حياته  على  واحلفاظ 

تخطي �شعوبات احلياة املعي�شية ومتطلباتها، 

وارتفاعها،  الأ�شعار  يف  الت�شخم  �شوء  ويف 

اأكدت  الذي  ال�شامي  الهدف  اإىل  وللو�شول 

عليه ن�شو�س الد�شتور والقوانني والتفاقيات 

احلكومة  برنامج  وكذلك  باملواطن،  املعنية 

املعي�شي  حمور  اأ�شاف  والذي  احلايل، 

للمواطن، وكل ذلك من اأجل النهو�س مب�شتوى 

معي�شة املواطن واأ�شرته يف حياة كرمية. ويف 

جلنة  ت�شكيل  بطلب  تقّدمنا  فاإننا  ذلك،  �شبيل 

املعي�شي  امل�شتوى  حتقيق برملانية حول تدين 

للمواطن.

اأحد   - ال�شلوم  اأحمد  النائب  اأكد  ذلك  اإىل 

اللجنة �شت�شم عدًدا  اأن  الطلب -  اأبرز مقّدمي 

تدين  اأ�شباب  من  التحقق  اأولها  املحاور  من 

الأدنى  واحلد  للمواطن  املعي�شي  امل�شتوى 

التحقق  الثاين  املحور  �شي�شم  كما  للرواتب، 

والتي  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  من 

ت�شم 17 هدًفا، واأولهم الق�شاء على الفقر، اأما 

املحور الثالث ف�شريكز على التحقق من تكلفة 

اخلدمات الإ�شكانية وال�شحية والتعليمية.

البحرين  الربملانية ململكة  ال�شعبة  �شاركت 

جلنة  ع�شو  البنمحمد  ب�شام  بالدكتور  ممثلة 

ال�شوؤون املالية والقت�شادية مبجل�س ال�شورى 

نظمها  التي  اخلام�شة  الفرتا�شية  الفعالية  يف 

�شل�شلة  �شمن  وذلك  الدويل،  الربملاين  الحتاد 

وكانت  ال�شباب.  للربملانيني  الإحاطة  جل�شات 

اجلربي  »العمل  بعنوان:  اخلام�شة  اجلل�شة 

والإجتار بالب�شر«، حيث مت ا�شتعرا�س جتربة 

مملكة البحرين املتميزة يف هذا املجال.

التجربة  على  الربملانية  ال�شعبة  واأكدت 

الفريدة واملتميزة التي متتلكها مملكة البحرين 

والعمل  بالب�شر  الجتار  ظاهرة  مواجهة  يف 

خطوات  اتخذت  اململكة  اأن  مبينة  اجلربي، 

متقدمة �شهد لها املجتمع الدويل يف �شبيل تعزيز 

ومكافحة  العمالة  حلماية  املوؤ�ش�شي  العمل 

الجتار بالأ�شخا�س.

مملكة  اأن  اإىل  الربملانية  ال�شعبة  واأ�شارت 

ومنها  املبادرات  من  عدًدا  قدمت  قد  البحرين 

الجتار  مكافحة  لإدارة  �شاخن  خط  اأهمها: 

بالب�شر للتبليغ عن اأي انتهاكات تتعلق مبكافحة 

الت�شريعات  ملنظومة  اإ�شافة  اجلرائم،  هذه 

والقوانني املتميزة ملواجهة املمار�شات اخلاطئة، 

وتخ�شي�س نيابة لق�شايا الجتار بالأ�شخا�س، 

الجتار  ق�شايا  يف  للنظر  حمكمة  وتخ�شي�س 

املجني  حماية  مكتب  واإن�شاء  بالأ�شخا�س، 

عليهم وال�شهود.

الربملانيني  بني  نقا�ًشا  الندوة  �شهدت  فيما 

ب�شاأن  املمار�شات  تبادل  اإىل  يهدف  ال�شباب 

بالب�شر،  والجتار  اجلربي  العمل  على  الق�شاء 

تتخذ  اأن  والربملانات  احلكومات  ودعوة جميع 

اإجراءات كلية هادفة ومن�شقة، مبا يف ذلك �شن 

ودعم  والتهريب،  الإجتار  وجترمي  ت�شريعات، 

التو�شل  على  للعمل  ال�شباب  الربملانيني  ح�شد 

اإىل حلول من منظور �شنع ال�شيا�شات.

يذكر اأن �شل�شلة متكني الربملانيني ال�شباب، 

التي ينظمها الحتاد الربملاين الدويل، ت�شتهدف 

تعزيز معارفهم وخرباتهم ومهاراتهم ال�شيا�شية 

وامل�شاركة  العمل  وور�س  التدريبات  خالل  من 

والتوا�شل، حتى يكونوا قادرين على ممار�شة 

التاأثري على �شنع  القيادة يف الربملان وبالتايل 

والعاملي  الوطني  امل�شتويني  على  ال�شيا�شــات 

مــن خالل التبــادلت واحلــوارات بني الأقران 

واخلرباء  القــادة  مــع  الإنتــرنت  عبــر 

املحليني والوطنيني.

ال�ضعبة الربملانية: جتربة فريدة ململكة البحرين 

يف مواجهة العمل اجلربي والجتار بالب�ضر

ب�ضام البنمحمد

ت�ضم خم�ضة حماور وبطلب من 8 نواب.. ال�ضلوم:

ت�ضكيل جلنة حتقيق نيابية حول »تدين املعي�ضة«

اأحمد ال�ضلوم

ال�شورى  مبجل�س  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة  بحثت 

برئا�شة املحامية دلل جا�شم الزايد، املر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 

املوحد  »القانون«  النظام  اأحكام  بع�س  تعديل  على  باملوافقة   2022

اأكدت  حيث  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  للجمارك 

والقانونية،  الد�شتورية  الناحيتني  من  بقانون  املر�شوم  �شالمة  اللجنة 

لبحثه  الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  للجنة  واأحالته 

ب�شفة اأ�شلية.

ويهدف املر�شوم بقانون الذي ت�شمن خم�س مواد ف�شالً عن الديباجة، 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  التجاري  التعاون  تعزيز  اإىل 

العربية، والعمل على اإزالة احلواجز اجلمركية بني الدول الأع�شاء فيما 

يخ�س منتجاتها، واإعفاء تلك املنتجات من الر�شوم اجلمركية ومعاملتها 

ال�شترياد  �شيا�شات  تن�شيق  على  والعمل  الوطنية،  ال�شلع  معاملة 

والت�شدير، وخلق قوة تفاو�شية جماعية يف جمال ال�شترياد والت�شدير.

كما يهدف املر�شوم بقانون اإىل تنفيذ امل�شاريع ذات الأولوية وتعزيز 

الإيرادات غري النفطية والتنويع القت�شادي، ودعم ال�شراكات التجارية 

وال�شتثمارية القائمة بني دول املجل�س.

»ت�ضريعية ال�ضورى«: �ضالمة مر�ضوم تعديل اأحكام قانون اجلمارك اخلليجي
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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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:  6291
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 المحمود: االنتهاء من الجسر 
الرابع بالبسيتين نهاية 2025

ياسمينا صالح «

بل��دي  مجل��س  عض��و  كش��ف 
األولى  الدائ��رة  المحرق ممث��ل 
محمد المحمود، أن الجسر الرابع 
الذي يقع في منطقة البس��يتين 
ويربط بي��ن ديار المحرق وخليج 
البحري��ن س��يتم االنته��اء منه 

نهاية 2025.
وقال إنه يوجد عدة شوارع بحاجة 
إلى تطوي��ر في خدم��ات البنية 
التحتية وتصري��ف مياه األمطار 
كما توجد حاجة لتوس��عة وفتح 
منفذين لعدة طرق منها ش��ارع 
64، وش��ارع 105 وهو ما يعرف 
بالخ��ط الدائ��ري والذي س��يتم 

ربطه مع الجسر الرابع، باإلضافة 
إلى فتح منفذين بشارع 9.

يعم��ل  أن��ه  المحم��ود،  وذك��ر 
على عدم إزالة ال��دوار المرتبط 
بعملي��ة التطوير قب��ل االنتهاء 
من إنجاز توسعة الشارع، ولفت 
إل��ى فت��ح 3 مناف��ذ ف��ي ش��ارع 

محمد المحمودالغوص.

 الدوسري يطالب
 بإيقاف مخالفات البناء 
عن سكان مدينة سلمان

سيد حسين القصاب «

ذك��ر عض��و المجل��س البلدي 
الش��مالي محمد الدوسري، أن 
سكنة مدينة سلمان يشتكون 
من كث��رة مخالفات البناء التي 
تصلهم، كم��ا أنها تصل دون 
تبني��ه مس��بقًا،  أو  إخط��ار  أي 
مطالب��ًا بتوقي��ف المخالف��ات 
بس��بب أن هنالك اش��تراطات 

جديدة ريثما يتم تطبيقها.
أن��ه س��تكون هنال��ك  وبي��ن 
لتصاريح  جدي��دة  اش��تراطات 

البناء، داعيًا البلدية الشمالية ووزارة شؤون البلديات والزراعة إلى 
التريث ف��ي مخالفة المواطنين ريثما يتم العمل باالش��تراطات 
الجدي��دة. وأوض��ح الدوس��ري أن ه��ؤالء المواطني��ن يضطرون 
إل��ى البناء والتعديل على الوحدات الس��كنية بس��بب كثرة أفراد 
العائل��ة، لذلك يحتاجون إلى مس��احة أكبر، كم��ا أن هنالك من 
يت��زوج من األبناء ويحتاج إلى مكان لكي يس��كن فيه. وأضاف أن 
المواطنين يش��تكون من غرامة المخالفة التي تصل إلى 1000 
دين��ار أو إجبارهم على أعمال الهدم، موضحًا أن هنالك مواطنين 
م��ن أصحاب الدخل المحدود أو المتقاعدين، متمينًا إعادة النظر 

في المخالفات ومراعاة ظروف المواطنين.

إنجاز 90٪ من تطوير عين الحنينيةمحمد الدوسري

افتتاح »الرفاع المركزي« نهاية 2023
يتوق��ع افتت��اح س��وق الرف��اع المركزي الس��تقبال 
الباعة والمش��ترين مع نهاية الع��ام الجاري، وذلك 
بعد إع��ادة تطويره وتهيئة مرافقه، على مس��احة 

إجمالية تصل إلى 2361 مترًا مربعًا.
جاء ذلك، خالل قيام وزير ش��ؤون البلديات والزراعة 
وائل المب��ارك بجولة تفقدية للمش��روع والمرحلة 
األولى لتطوير عين الحنينية، حيث التقى بعدد من 
المواطنين واس��تمع إلى مالحظاتهم واحتياجاتهم 
الخدمي��ة المختلفة، مؤكدًا المضي قدمًا في تنفيذ 

المشاريع التي تخدم أبناء المنطقة.
من جانبه أش��ار مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية 
عاصم عبداللطيف إلى أن المساحة الكلية للمشروع 
تبل��غ 2361 مت��رًا مربع��ًا، حي��ث ت��م االنتهاء من 
تنفيذ الس��وق المؤقت بمس��احة 1200 والبدء في 

تنفيذ أعمال تطوير الس��وق، الفتًا إلى أن المشروع 
س��يمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، حيث سيش��هد تحس��ين 
للمراف��ق التابع��ة ل��ه وتوس��يع الفرش��ات لتلبية 
تطلع��ات واحتياجات الباعة ومرتادي الس��وق على 

حد سواء.
يش��ار إلى أن أعمال تطوير الس��وق تتضمن إنشاء 
40 فرش��ة للخض��راوات، و12 فرش��ة س��مك، و7 
فرش��ات للحوم وفرشتين للدجاج، وتطوير الواجهة 
الرئيس��ة لس��وق الزاد، باإلضافة إلى توفير دورات 

مياه لمرتادي السوق وأصحاب الفرشات.
وف��ي وقت س��ابق، ت��م نقل فرش��ات الخض��راوات 
والفواك��ه واللح��وم إلى الموق��ع البدي��ل المحاذي 
للموقع األصلي للس��وق، من أج��ل توفير احتياجات 

المواطنين ومتطلباتهم اليومية في السوق.
كما ق��ام الوزير، بتفق��د المرحلة األولى لمش��روع 
تطوير عي��ن الحنينية في مجم��ع 903 على امتداد 
مس��احة 7020 مت��رًا مربع��ًا، حيث اطل��ع على آخر 
المراح��ل اإلنش��ائية للمش��روع ال��ذي يس��هم في 
الحفاظ عل��ى عين الحنينية باعتباره��ا أحد مصادر 
المياه التاريخية المش��هورة على مس��توى البحرين 
والخلي��ج، مؤك��دًا أن نس��بة اإلنج��از في المش��روع 
تج��اوزت 90% متطلعًا إلى االنتهاء من المش��روع 
قريب��ا. ويتضمن المش��روع، إنش��اء منطقة ألعاب 
لألطفال، وبالزا وممرات للمشاة ونافورة، باإلضافة 
لجلس��ات مظلل��ة، ومس��رح، وإعادة تهيئ��ة دورات 
المياه إلى جانب التش��جير والتجمي��ل وإعادة إحياء 

العين التاريخية.

محافظ الجنوبية: متابعة وتوفير 
احتياجات األهالي من األولويات

 أك��د محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن عل��ي بن خليفة 
آل خليف��ة، أن تلبي��ة ومتابع��ة احتياجات األهالي م��ن أولويات 
العم��ل في المحافظة بم��ا يواكب تطلعاتهم المس��تقبلية من 
خ��الل توفير كاف��ة الخدمات األساس��ية، بما من ش��أنه تحقيق 
المزي��د م��ن الخدم��ات والتطلع��ات الرامية التي تتماش��ى مع 
النم��و العمراني والتق��دم والنماء الذي تش��هده مختلف مناطق 
المحافظ��ة الجنوبية.جاء ذلك، خالل لقائ��ه، عبر تقنية االتصال 
المرئ��ي من خ��الل مجل��س المحافظ��ة االفتراض��ي، بعدد من 
األهال��ي والمقيمين من مختلف مناط��ق الجنوبية، بحضور عدد 
من الضب��اط والمس��ؤولين بالمحافظة، وذلك ف��ي إطار تعزيز 

التواصل الدائم بين المحافظة واألهالي.

 علي خالد األمين ينال بكالوريوس إدارة 
األعمال من جامعة وست منستر البريطانية

ن��ال البحريني علي خال��د األمي��ن البكالوريس من 
جامعة وست منستر في لندن - المملكة المتحدة. 

وتخرج بدرجة بكالوريوس في علوم إدارة األعمال.
وشهد السيد خالد األمين حفل تخرج نجله في قاعة 
االحتفاالت الملكية في س��اوث بنك لندن العاصمة 

بحضور أفراد عائلته.

ون��ال على األمي��ن البكالوريوس بع��د 4 أعوام من 
البح��ث والعمل الجاد والدراس��ة متوجها بالش��كر 
 إلى حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المعظم وصاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء على ما وفراه من دعم 

للتعلي��م والمواط��ن البحريني مما أعطان��ا الدافع 
لتحقيق النجاح في حياتنا العلمية.

ويعت��زم عل��ى األمي��ن مواصلة العمل في ش��ركة 
ب��ي أم أم إي البحرينية الكتس��اب الخبرات. واختتم 
بتوجيه الش��كر إلى والده ووالدت��ه وعموم العائلة 

على دعمهم الدائم.

 محافظ العاصمة: الدفع
 بالعالقات مع أمريكا آلفاق أرحب

استقبل محافظ العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
س��فير الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن 
بوندي، حيث أكد عمق العالقات االس��تراتيجية التي تربط بين 
البلدين الصديقين، مش��يدًا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون 
المشترك والدفع بالعالقات الثنائية إلى آفاق أرحب على مختلف 
األصعدة بما يخدم المصالح المش��تركة للبلدين. واس��تعرض 
المحافظ أهم وأبرز المب��ادرات التي تتبناها محافظة العاصمة 
والمش��اريع المس��تقبلية المزم��ع تنفيذها، والت��ي تهدف إلى 
تنمية أف��راد المجتمع وتعزيز التوعية ودعم األعمال التطوعية 
وتحقيق الش��راكة المجتمعية، مثمنًا تعاون السفارة األمريكية 
ودعمها لفعاليات أس��بوع المنامة لريادة األعمال الذي تنظمه 

المحافظة سنويًا.

تكريم األمين العام للهالل 
األحمر البحريني في مصر

حص��ل األمين الع��ام لجمعية 
الهالل األحمر البحريني مبارك 
الحادي عل��ى تكريم خاص في 
القاهرة،  المصري��ة  العاصمة 
وذلك لق��اء مس��يرته الحافلة 
ف��ي مج��ال العم��ل اإلغاث��ي 
واإلنس��اني، والتي تمتد لنحو 

خمسين عامًا.
مص��ر  »مؤسس��ة  وأعلن��ت 
للصحة والتنمية المستدامة« 
بالقاه��رة عن تكري��م الحادي 
العربي للصحة  المنتدى  خالل 

والبيئة واألعمال اإلنسانية برعاية 
األمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحضور 

محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق.

مبارك الحادي

 محمد رضا آل عصفور ينال الماجستير 
بتقدير امتياز في »اإلعالم والعالقات العامة«

حص��ل الباح��ث محمد رضا الش��يخ 
محس��ن آل عصف��ور على ش��هادة 
الماجستير بتقدير امتياز من قسم 
اإلعالم والعالقات العامة بالجامعة 
األهلية، وذلك بعد مناقشة رسالته 
العلمي��ة التي حملت عن��وان »دور 
اإلع��الم األمن��ي ف��ي تعمي��ق قيم 
المواطنة لدى الجمه��ور البحريني، 
الخطة الوطنية »بحريننا« نموذجًا«.
إل��ى  دراس��ته  اس��تهدفت  وق��د 
الكش��ف عن األس��اليب والوس��ائل 
التي اس��تعان بها اإلع��الم األمني 
في تنمي��ة قيم المواطن��ة وتعزيز 
االنتم��اء ل��دى المواط��ن البحريني 
الوطني��ة  بالخط��ة  استرش��ادا 
الباح��ث  رص��د  حي��ث  »بحرينن��ا« 
أولوي��ات اإلع��الم األمني ف��ي إبراز 
القي��م والمبادرات الت��ي تضمنتها 

الخطة الوطنية »بحريننا«.
الباح��ث محم��د رض��ا آل  واس��تند 
عصفور في دراس��ته عل��ى المنهج 
مس��تخدمًا  التحليل��ي  الوصف��ي 
االس��تبيان كأداة للبحث، وقد وبلغ 
حج��م العينة المتاح��ة 300 مفردة 
من الجمه��ور البحريني موزعة على 

المحافظات األربعة.
توصلت الدراس��ة إلى أن المفهوم 
األق��رب لمصطل��ح المواطن��ة ه��و 
االنتم��اء وال��والء، وه��ذا المفهوم 
هو المستهدف من الخطة الوطنية 
»بحرينن��ا«. كما أّن القضايا األمنية 
الوطني��ة  والهوي��ة  والمواطن��ة 
والش��راكة المجمعي��ة ه��ي أعل��ى 
القضايا التي عالجها اإلعالم األمني 
كم��ا ت��رى العينة المبحوث��ة ذلك، 

وأن موضوع��ات المواطن��ة تحظى 
بفرص��ة كافية في وس��ائل اإلعالم 
التابعة لإلعالم األمني وأن معالجة 
المتعلقة  للمواضيع  األمني  اإلعالم 
بالمواطن��ة والهوي��ة الوطنية كان 
بش��كل جي��د إل��ى ممت��از، كذل��ك 
دور  أن  الدراس��ة  نتائ��ج  أظه��رت 
اإلعالم األمني في تشكيل اتجاهات 
الجمه��ور البحرين��ي ح��ول مفهوم 
المواطنة بدرجة من متوس��ط إلى 
ممت��از، وأن غالبي��ة العين��ة كانت 
تش��عر بالرض��ا ح��ول دور اإلع��الم 
موض��وع  معالج��ة  ف��ي  األمن��ي 

المواطنة.
وبينت الدراس��ة أيضًا أن التأثيرات 
المتحقق��ة م��ن الخط��ة الوطني��ة 
»بحريننا« كانت في درجة مرتفعة 
حسب وجهة نظر العينة المبحوثة. 
وبطبيع��ة الح��ال، ف��إّن التع��رض 
لوس��ائل اإلع��الم األمن��ي س��اهم 
في ه��ذه النتيج��ة، باإلضاف��ة إلى 

العوامل الداخلية والخارجية األخرى 
مثل الجه��د الذي بذل��ه القائمون 
عل��ى إدارة وتنفي��ذ الخطة الوطنية 
»بحرينن��ا« والتكامل مع ش��ركائها 
مث��ل اإلع��الم األمني ومؤسس��ات 

اإلعالم األخرى.
وأوص��ت الدراس��ة القائم��ون على 
إدارة اإلعالم األمني استمرار العمل 
م��ع  تفاعلي��ة  تكاملي��ة  بش��راكة 
القائمي��ن على إدارة وتنفيذ الخطة 
الوطنية »بحريننا« وفي االس��تفادة 
م��ن وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
المس��تهدفة  القيم  جمي��ع  لتعزيز 
ولتكون بنفس مس��توى اهتمامات 

المواطن، والقي��ام بمراجعة دورية 
لمبادرات الخطة الوطنية »بحريننا« 
ف��ي ض��وء النتائ��ج المتحقق��ة كل 

ثالث سنوات على األقل.
وقد أش��رف على إعداد هذه الرسالة 
بالجامعة  والصحافة  اإلعالم  أستاذ 
األهلية الدكتور زهير حسين ضيف.

وق��د تكون��ت لجنة المناقش��ة من 
الدكت��ورة حوري��ة عب��اس الدي��ري 
أس��تاذة العالقات العامة المساعد 
ممتحنًا داخليًا، واألستاذة الدكتورة 
إيناس محمود حامد أس��تاذ اإلعالم 
ف��ي جامعة عي��ن ش��مس ممتحنًا 

خارجيًا.
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بالشراكة مع »األعلى للمرأة« 

 »التنمية المستدامة« تعقد ورشة 
تشاورية بشأن التقدم في تمكين وتقدم المرأة

نظم��ت وزارة التنمي��ة المس��تدامة 
األعل��ى  المجل��س  م��ع  بالش��راكة 
للمرأة، جلس��ة حوارية بشأن التقدم 
المح��رز ف��ي تمكين وتق��دم المرأة 
البحرينية من منظور أهداف التنمية 
2030، بحض��ور ع��دد  المس��تدامة 
من عض��وات المجلس األعلى للمرأة 
ورؤس��اء لج��ان تكاف��ؤ الف��رص في 
قطاعات الدولة المختلفة وعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني والخبراء 
الدوليين، وذلك ضمن اس��تعدادات 
الوطني  الوزارة إلعداد االس��تعراض 
الطوع��ي الثان��ي لمملك��ة البحرين 

حول أهداف التنمية المستدامة.
للمجل��س  الع��ام  األمي��ن  وقّدم��ت 
األنص��اري،  هال��ة  للم��رأة  األعل��ى 
ش��رحا مس��هبًا تناولت خالله العمل 
ال��دؤوب الذي قام ب��ه المجلس على 
صعي��د متابع��ة األجن��دة التنموية 
وخصوص��ًا األهداف الس��بعة عش��ر، 
ومنهجي��ة الموائم��ة بي��ن الخط��ة 
الوطني��ة لنهوض الم��رأة البحرينية 
وأه��داف التنمية المس��تدامة، وهو 

م��ا يس��عى المجل��س ليعكس��ه في 
مضم��ون التقري��ر الطوع��ي الثاني 
التنمي��ة  أه��داف  ح��ول  للبحري��ن 
المس��تدامة، وذلك بناء على العمل 
المؤسس��ي المستدام الذي يقوم به 
المجل��س كبيت خب��رة وطني في كل 
م��ا يتعلق بش��ؤون الم��رأة. وخالل 
الجلسة، التي حملت عنوان »التقدم 
المح��رز ف��ي تمكين وتق��دم المرأة 
البحرينية من منظور أهداف التنمية 
تحدث��ت   ،»2030  – المس��تدامة 
األنص��اري ع��ن التوجه��ات القادمة 
عل�ى صعي�د تحقي�ق تكافؤ الفرص 
ف�ي ظل التح��والت العالمية ما بعد 
الجائحة، وانعكاس الجهود الوطنية 

عل��ى التقارير الدولي��ة ذات العالقة 
بالمرأة مثل تقري��ر المرأة واألعمال 
للفجوة  العالمي  والتقرير  والقانون، 
بين الجنسين، وتقرير المرأة واألمن 
والسالم. وأوضحت أن المجلس يعمل 
عل��ى اس��تدام�ة التنفيذ بم��ا يدعم 
تقدم المرأة وبم��ا يواكب التطورات 
والعالمي��ة،  واإلقليمي��ة  الوطني��ة 
المس��ؤولية  تط��ور  إل��ى  إضاف��ة 
المؤسس��ية  والثقاف��ة  الذاتي��ة 
للش��ركاء في تبّني مف��ردات الخطة 
عمله��م،  برام��ج  ضم��ن  الوطني��ة 
الف��رص  وضم��ان تطبي��ق تكاف��ؤ 
لتحقي��ق الت��وازن بي��ن الجنس��ين، 
واس��تقرار عمليات وخط��ط التنمية 

المس��تدامة، وبن��اء خب��رة ومعرفة 
نوعي��ة تنعك��س عل��ى التخطي��ط 
ومتابع��ة  المس��تقبل  واستش��راف 
التنفيذ، والمرونة والشفافية وإدارة 
ش��املة للمخاطر والتحدي��ات. فيما 
أّك��دت وزي��رة التنمية المس��تدامة 
نور الخليف أّن االس��تعراض الوطني 
الطوعي الثاني للبحرين حول أهداف 
التنمية المس��تدامة، والذي س��يتم 
تقديم��ه خ��الل المنتدى السياس��ي 
رفي��ع المس��توى المعن��ي بالتنمية 
األمم  وال��ذي تنظم��ه  المس��تدامة 
المتح��دة في يوليو المقبل، ُيش��ّكل 
فرصة س��انحة إلبراز جهود البحرين 
ف��ي مج��ال تمكي��ن الم��رأة وتعزيز 
دورها، ف��ي ظّل المس��يرة التنموية 
الش��املة لحض��رة صاح��ب الجالل��ة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م، والمتابع��ة 
المس��تمرة من ِقبل صاحب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.

»التربية«: حرمان طالبات من 
التكريم بسبب العباءة ملفق

عطفًا على قيام عدد من وس��ائل التواصل االجتماعي بنش��ر 
خبر حول قيام مديرة مدرسة في المحافظة الشمالية بحرمان 
عدد من الطالبات م��ن حفل تكريم نظرًا الرتدائهن العباءة، 
قام��ت وزارة التربية والتعليم مباش��رة بالتحق��ق من األمر، 
وتبين ع��دم صحته، كما تبين قيام المدرس��ة بتكريم جميع 

الطالبات المقرر تكريمهن في الحفل دون استثناء.
واتخذت الجهات القانونية بال��وزارة اإلجراءات الالزمة إلحالة 
الموض��وع إلى اإلدارة العامة لمكافح��ة الجرائم اإللكترونية، 
نظرًا لقيام عدد من وسائل التواصل االجتماعي بتلفيق رواية 

غير صحيحة وإلصاقها بإدارة المدرسة ونشرها.

وزيرة السياحة: تعزيز التعاون 
مع مجلس المطارات الدولي

التقت وزيرة الس��ياحة فاطمة الصيرف��ي، برئيس الدورة الحالية 
لمجل��س إدارة مجل��س المط��ارات الدول��ي، الرئي��س التنفيذي 
لمطارات عمان، أيمن الحوسني، بمناسبة استضافة شركة مطار 
البحري��ن ألعمال االجتماع الس��ابع والس��تين لمجلس المطارات 

الدولي في الفترة من 3 إلى 5 مارس الحالي.
وأعرب��ت الصيرف��ي خالل اللق��اء عن ترحي��ب مملك��ة البحرين 
بالمش��اركين في االجتماع السابع والس��تين لمجلس المطارات 
الدول��ي، مؤك��دة أن نج��اح المملك��ة، ومن خالل ش��ركة مطار 
البحرين، في استضافة هذا االجتماع، يبرهن على موقع المملكة 
كوجهة رئيس��ية للمؤتمرات والمع��ارض الدولية المتخصصة، 
ويعكس أيضا حضور المملكة الفاعل في المؤسسات والمنظمات 
الدولية المعنية بتنظيم وتطوير صناعة الس��ياحية والس��فر في 
المنطقة والعالم. وأكدت جاهزية وزارة السياحة وهيئة البحرين 
للسياحة على بناء وتفعيل التعاون مع مجلس المطارات الدولي 
في إطار التالزم بين القطاع السياحي وقطاع النقل الجوي، إضافة 
إل��ى تبادل المعرفة والخبرات الدولية ف��ي مجاالت متنوعة مثل 
االس��تدامة البيئية واالقتصادية. ويشمل برنامج اجتماع مجلس 
إدارة المطارات الدول��ي في مملكة البحرين اجتماعات تنفيذية، 
حيث يتم تبادل األفكار والخبرات ومناقش��ة آليات تعزيز الكفاءة 
ف��ي المطارات وقط��اع الطيران وتطوير المش��اريع االس��تدامة 
البيئية واالقتصادية إل��ى جانب تناول التحديات التي تؤثر على 

المطارات والطيران المدني بشكل مباشر.

نانسي جمال: مكافحة اإلرهاب 
دوليًا واجتثاثه من جذوره

قط��اع  رئي��س  ش��اركت 
االس��تراتيجية  الش��ؤون 
نانس��ي  الخارجية  ب��وزارة 
اجتم��اع  ف��ي  جم��ال، 
مجموع��ة التركيز الخاصة 
بإفريقيا والتابعة للتحالف 
الدولي ض��د داعش والذي 
عقد في نيامي بجمهورية 
النيج��ر في الفت��رة من 1 

إلى 2 مارس 2023.
كلمته��ا  ف��ي  وأش��ادت، 
الدولي  التحال��ف  بجه��ود 
يقوم  ال��ذي  داع��ش،  ضد 

به في مواكبة التغي��رات، والبقاء في الطليعة لمكافحة اإلرهاب 
من جمي��ع اتجاهاته، موضح��ة بأن التحالف الدول��ي أصبح اآلن 
يغطي مناطق جغرافية أوس��ع مثل الق��ارة اإلفريقية عبر اعتماد 
هيكلي��ة مرن��ة لمواجهة التحدي��ات المتصاعدة، وال��ذي بدوره 
يحافظ على زخ��م الجهود الدولية المبذولة في مكافحة اإلرهاب 
وضمان استدامتها. وأكدت أن مشاركة مملكة البحرين في هذا 
االجتم��اع يأتي ضمن التوجيهات الس��امية م��ن حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المعظم.
وأك��دت في ختام الكلمة التزام مملكة البحرين بأهداف التحالف 
الدولي ضد داعش وبمكافحة اإلرهاب دوليا واجتثاثه من جذوره 

أينما وجد.

نانسي جمال

في افتتاح الملتقى الخليجي الثامن لتنمية الموارد البشرية

 حميدان: البحريني أحد عوامل
جذب استثمارات فرص العمل النوعية

افتتح��ت أمس أعم��ال الملتق��ى الخليج��ي الثامن 
لتنمي��ة الموارد البش��رية، والذي عق��د تحت رعاية 

وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان.
وأك��د حميدان في كلمت��ه في حف��ل االفتتاح على 
أهمية مثل هذه المنتديات المتخصصة في تنمية 
الموارد البشرية لالرتقاء بها، بوصفها عصب الحياة 
المهني��ة التي تش��هد الي��وم متغيرات متس��ارعة 
بفض��ل دخول التكنولوجيا وتقني��ة المعلومات في 

العديد من القطاعات اإلنتاجية.
وأش��ار حميدان، إلى ضرورة االستفادة من التجارب 
والحكومي��ة  األهلي��ة  الجه��ود  الدولي��ة، وتعزي��ز 
المش��تركة لبلورة ال��رؤى التي تس��هم في تطوير 
التعلي��م والتدريب بما يلب��ي احتياجات ومتطلبات 
س��وق العم��ل الحالي��ة والمس��تقبلية، معربًا عن 
االعت��زاز بالعنص��ر البحرين��ي الذي يع��د أحد أهم 
عوام��ل جذب مختل��ف أنواع االس��تثمارات المولدة 

لفرص العمل النوعية.
وأك��د وزير العم��ل اس��تمرار الحكومة ف��ي إطالق 
المزي��د من المب��ادرات الهادفة إل��ى تطوير برامج 
التدريب، بما يجعل المواطن الخيار األول في س��وق 
العمل، وااللت��زام بتوفير ف��رص التوظيف له، آماًل 
أن يخرج الملتقى بتوصيات تس��هم في دعم جهود 
تنمية الموارد البشرية واالرتقاء بقدراتها المهنية.

ومن جانبه أش��اد أمين ع��ام الملتقى الدكتور فهد 
إبراهيم الش��هابي بالدعم المتواصل لوزير العمل، 
ألعمال هذه السلسلة من الملتقيات، منذ انطالقها. 
وأكد عل��ى أهمية المح��اور التي س��يقوم الملتقى 
بتغطيتها. وم��ن جهته بين نواف الجش��ي رئيس 
جمعي��ة معاهد التدريب الخاصة ب��أن الدور األهم 
ألقسام ومحترفي الموارد البشرية، من أجل مواكبة 
المتغي��رات والتكنولوجيات الحديثة، هو ردم الهوة 
الحالية للجدارات، وتعزيز وإعادة اكتساب المهارات. 

كما وقد ش��هد الملتقى ثالث جلس��ات عمل، كانت 
األول��ى بعنوان »الج��دارات والتعاق��ب الوظيفي«، 
وتح��دث فيها كل من الدكتور أحم��د عبداهلل ناصر 
- مدير الدراس��ات العليا بكلي��ات األصالة بالدمام، 
واألس��تاذ أحم��د عبدالرحمن - مدي��ر إدارة الموارد 
البش��رية والمالي��ة باألمان��ة العام��ة للتظلم��ات 
ب��وزارة الداخلي��ة، ويعقوب الس��ادة - مدي��ر إدارة 
الموارد البش��رية بوزارة ش��ؤون البلديات والزراعة. 
بينما كان��ت الجلس��ة الثانية بعنوان »االس��تثمار 
ف��ي مواه��ب المس��تقبل«، وتحدث فيه��ا كل من 
دان��ة بوخماس - مدير الموارد البش��رية والتدريب 
بش��ركة بابكو، ون��وال الدوس��ري – خبير ومخطط 
استش��راف المستقبل، وسميرة بابا - مستشارة في 
التدريب والكوتش��ج المؤسس��ي. أما ثالث جلسات 
العم��ل فقد كانت بعن��وان »التج��ارب الناجحة في 
تأهي��ل وتطوير القدرات«، وقد تحدث فيها كل من 
األس��تاذ عبيدلي العبيدلي - رئيس االتحاد العربي 
لتقنية المعلومات واالتص��االت، ونجالء العتيبي - 
رئي��س العالقات العام��ة واالتصال ببن��ك الجزيرة 
في الس��عودية، واألس��تاذة زهراء باق��ر - الرئيس 
التنفيذي لشركة زري العالمية لالستشارات، ومنال 
المتروك - مدي��ر مركز حاضن��ات األعمال بجامعة 

العلوم التطبيقية.

اعتماد »كانو للتدريب« 
بالمستشفيات الحكومية 

كمركز دولي
تم اعتم��اد مركز كان��و للتدري��ب والتطوير في المستش��فيات 
الحكومي��ة كمركز دولي معتم��د من جمعية القل��ب األمريكية 
»AHA«، وذل��ك برئاس��ة استش��اري أم��راض القل��ب واألوعية 
الدموية الدكتور خالد بن ثاني، وأفراح الجمري اإلداري المعتمد 
ل��دورات إنعاش القل��ب الرئ��وي المعتمدة من جمعي��ة القلب 
األمريكي��ة. ويعقد المركز دورات تدريبية عالية الجودة لمقدمي 
الرعاية الطبي��ة، إضافة إلى مختلف ش��رائح الطاقم القائم على 
رعاية المرضى، وتهدف هذه الدورات »BLS/ACLS« إلى تقييم 
وإدارة حاالت السكتة القلبّية والدماغية أو حاالت الطوارئ القلبية 
األخرى. وتبرز هذه ال��دورات المتقدمة أهمية ديناميكية الفريق 
والتواص��ل فيما بينهم ونظم الرعاية والعناية الفورية والالحقة 
لمصابي الس��كتات القلبية وتدبي��ر المس��الك الهوائية وعلوم 
األدوي��ة ذات الصلة. ويغطي المركز تدريب عدد كبير من القوى 
العاملة التابعة للمستش��فيات الحكومية، هذا وتم تقديم دورة 
إع��داد مدربين إنعاش القلب الرئوي المتقدم بإش��راف الدكتور 
خال��د بن ثاني - استش��اري أم��راض القلب واألوعي��ة الدموية، 
وبحض��ور ممثل جمعية القلب األمريكية الدكتور صالح الغانم - 
ممثل التدريب اإلقليمي لجمعية القلب األمريكية، التابع لمركز 
ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية في المستشفى العسكري، 
وت��م اختي��ار عدد م��ن الموظفين الذي��ن اجتازوا ال��دورة بنجاح 

كمدربين احترافيين في األداء والتقييم.

للترويج للبحرين واستقطاب الزوار الدوليين

 »السياحة«: مهرجانات وفعاليات 
ترفيهية تزامنًا مع »الفورموال 1«

أعلن��ت هيئ��ة البحرين للس��ياحة 
والمع��ارض عن تضاف��ر جهودها 
مع حلبة البحرين الدولية – موطن 
رياضة السيارات في منطقة الشرق 
األوسط – لتهيئة موسم استثنائي 
لس��باق ال��� FORMULA1 جائزة 
البحرين الكب��رى 2023 وذلك من 
خالل إقامة مجموعة من الفعاليات 
الس��ياحية والترفيهي��ة الداعم��ة 
له��ذا الح��دث الرياض��ي العالمي 

الكبير على أرض المملكة.
مهرج��ان  الهيئ��ة  وس��تنظم 
ف��ي مراس��ي  للطع��ام  البحري��ن 
البحري��ن بديار المح��رق ألول مرة 
خ��الل الفترة من الس��ابع إلى 20 
مارس 2023 بمش��اركة أكثر من 
100 مطع��م، وذلك بعد الس��باق 
ليش��كل فرص��ة ممي��زة لعش��اق 
الفورم��وال1 م��ن الس��ياح والزوار 
القادمين م��ن مختلف دول العالم 
لتمدي��د فت��رة إقامته��م لزي��ارة 
المهرج��ان واالس��تمتاع بم��ا لذ 
وط��اب م��ن األطباق م��ن مختلف 
مطاب��خ العالم. ونظم��ت الهيئة 
العدي��د من الحمالت التس��ويقية 
الخاص��ة  الترويجي��ة  واألنش��طة 
بس��باق الفورم��وال1 إل��ى جان��ب 
عقد شراكات مع منظمي الرحالت 
الس��ياحية الدولي��ة لج��ذب أعداد 
أكبر من الس��واح من عدة أس��واق 
واعدة. كم��ا تواصلت الجهود من 
خ��الل المهرج��ان الترويجي الذي 
 Beyon أطلقته الحلبة بدءًا بقرية
للفورم��وال1  الترفيهي��ة   Money
في مجم��ع 338 بالعدلي��ة وذلك 
 Beyon م��ن  م��ع كل  بالتع��اون 
Money والشركة القابضة للنفط 

والغ��از خالل الفترة 16 فبراير – 2 
مارس الجاري.

وتس��عى الهيئة إلى البناء على ما 
تحقق من مؤشرات سياحية مميزة 
خ��الل العام الماضي مع تس��جيل 
9.9 مليون زائر وافد إلى المملكة 
ألغراض سياحية، وتحقيق إيرادات 
س��ياحية قدرها 1.5 ملي��ار دينار، 
وذلك بغي��ة تس��جيل المزيد من 
التحس��ن ف��ي الحركة الس��ياحية 
الفورموال1   واالستفادة من سباق 
الستقطاب المزيد من السياح من 
مختل��ف أنحاء العال��م عبر العديد 
من المبادرات والبرامج التحفيزية 
التذاك��ر  مبيع��ات  لش��ركات 
والتنسيق المستمر لدعوة وحضور 
العالمية  والس��ياحة  السفر  وكالء 
لحض��ور فعالي��ة الفورم��وال1 في 
وذل��ك  الدولي��ة  البحري��ن  حلب��ة 
لتش��جيعهم إلع��داد برامج باقات 
س��ياحية لمملكة البحرين. وصّرح 
البحرين  التنفيذي لهيئة  الرئيس 
للسياحة والمعارض ناصر قائدي 

قائ��ال: »يعتب��ر س��باق الفورموال 
1 ج��زءًا رئيس��يا م��ن قص��ة نجاح 
مملكة البحرين ف��ي وضع موطئ 
قدم له��ا عل��ى خارطة الس��ياحة 
العالمي��ة، ونواص��ل ف��ي الهيئة 
مس��اعينا الحثيث��ة بالتع��اون مع 
واإلقليميين  المحليي��ن  ش��ركائنا 
والدوليي��ن لتس��خير ه��ذا الحدث 
العالم��ي ف��ي جذب آالف الس��ياح 
وتحقي��ق أهداف مرتكز الس��ياحة 
اس��تراتيجية  ضم��ن  الرياضي��ة 
وتنوي��ع   2026-2022 الس��ياحة 
المنتج الس��ياحي بما يعزز مكانة 
المملكة كوجهة سياحية مفضلة 
عل��ى مس��توى المنطق��ة. وكلن��ا 
تفاؤل في أن يحقق هذا الموس��م 
أرقاما أفضل بأعداد الزوار والسياح 
الدوليين بزيادة تتخطى نسبة ال� 
50% المس��جلة ف��ي س��باق العام 
الماض��ي« وه��ذا م��ا تش��ير ل��ه 
المؤشرات الس��ياحية الحالية من 
خ��الل الحج��وزات الفندقي��ة لهذا 
الموس��م والت��ي تدعون��ا لتقديم 

أفض��ل الخدم��ات ل��زوار المملكة 
بالتع��اون م��ع القطاع الس��ياحي 
والتأك��د م��ن الجاهزي��ة التام��ة 

الستقبالهم.
التنفيذي  الرئي��س  ق��ال  ب��دوره، 
لحلب��ة البحري��ن الدولي��ة الش��يخ 
س��لمان ب��ن عيس��ى آل خليف��ة: 
»تواص��ل مملكة البحرين ريادتها 
في اس��تضافة أحد أضخم األحداث 
الرياضي��ة عل��ى مس��توى العالم 
وتصدر روزنامة البطولة العالمية 
كأول سباقات الموسم بما يعكس 
التنظي��م  حس��ن  ف��ي  تفرده��ا 
بالتع��اون  ونش��يد  والضياف��ة. 
المستمر مع وزارة السياحة وهيئة 
والمع��ارض  للس��ياحة  البحري��ن 
عل��ى الجه��ود والمب��ادرات الت��ي 
تدع��م الترويج للس��باق ولمملكة 
البحري��ن واس��تمرار ف��ي تعزي��ز 
الش��راكة البن��اءة معنا س��نة تلو 
األخرى بم��ا يجعل المملكة محط 
أنظ��ار العالم على ال��دوام بفضل 
ما تقدمه من فعاليات استثنائية 
مصاحب��ة للس��باق وف��رق تنظيم 
يش��ار له��ا بالبن��ان ف��ي مختلف 
المحاف��ل اإلقليمي��ة والدولي��ة«. 
وس��تحتفي الهيئ��ة ه��ذا الع��ام 
بزوار الحلبة عب��ر منصة فلكلورية 
مميزة الستقبال الضيوف بالطابع 
البحرين��ي من خ��الل برنامج مميز 
وبمش��اركة الحرفي��ن البحرينيين 
باألماك��ن  ال��زوار  ولتعري��ف 
الس��ياحية البحرينية بما في ذلك 
التروي��ج للفعالي��ات الممتدة لما 
بعد الفورموال1 حتى يتسنى لهم 
قضاء أجم��ل تجربة س��ياحية في 

مملكتنا الغالية.

ناصر قائدي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/02/watan-20230302.pdf?1677731850
https://alwatannews.net/search/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1054624
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

عهدية السيد

إيران.. إلى أين؟!
لم يكن مفاجئًا بالنس��بة لي تصري��ح الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، الذي تحدث عن ارتفاع نس��بة تخصيب 
اليورانيوم في إيران إلى مستويات تفوق بكثير ما نص 
عليه االتفاق المش��ؤوم الذي لم تك��ن دول المنطقة 

طرفًا فيه.
حقيق��ة، النظ��ام اإليران��ي م��ن أكث��ر األنظم��ة التي 
تح��ب المراوغ��ة، والمجادلة، والقفز ف��وق االتفاقيات 
والقوانين واألعراف، ليس مع الخارج فحس��ب، بل حتى 

مع شعبها في الداخل.
إذًا.. وم��اذا بعد، هل سيس��مح العال��م بإضافة دولة 
نووي��ة جديدة؟ وه��ل ستس��مح أمريكا بوج��ود دولة 
نووية أخرى في الش��رق األوسط، تهدد أمن واستقرار 

المنطقة الحليفة لها؟
اإلجابة ح��ول اإلدارة األمريكية قد ال تكون واضحة، إال 
أن م��ا هو واضح أن الجميع س��ئم من تصرفات النظام 
في إيران، ودول المنطقة بما فيها إسرائيل لن تسمح 
لهذا النظام المجرم أن يهدد أمنها واستقرارها، مهما 

كان رأي الرئيس بايدن وإدارته.
كم��ا أنه يتض��ح اآلن، ب��أن دول االتح��اد األوروبي قد 
بدأت تعي ال��درس، وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة 
إرهابي��ة قد يك��ون بداية جيدة، ولكنها ليس��ت كافية 

بكل تأكيد.
العمليات االستخباراتية التي تقوم بها إسرائيل داخل 
إي��ران هي ضربات موجعة للنظام، كما أن الثورة التي 
لم تخمد حت��ى اآلن، دليل عل��ى أن النظام يتضعضع 

وسقوطه بات قريبًا.
صحي��ح أن التغطية اإلعالمية للثورة من قبل وس��ائل 
اإلعالم تكاد تكون ش��به معدوم��ة، ولكن هذا ال يمنع 
من وجود ثورة حقيقية ومس��تمرة، وتتس��ع باستمرار 

بعد انطالق شرارتها بمقتل مهسا أميني.
وقد يفسر الضعف في التعامل مع النظام اإليراني من 
قبل دول العالم، بس��بب ما يمر به العالم من كوارث، 
ودخول��ه في جائح��ة كورون��ا )كوفيد 19( ث��م الحرب 
الروس��ية األوكرانية وتداعياته��ا الطويلة على النظام 

االقتصادي والسياسي العالمي.
ش��خصيًا، أرى أن النظام بدأ يفق��د أدواته في الداخل، 
وهناك من الجهات الموالية له في الس��لطة من باتت 
تتمنى زواله، خصوصًا مع التضييق االقتصادي الكبير 

الذي تعيشه الدولة.
وعندم��ا تبدأ الجه��ات الموالية بالس��قوط واحدة تلو 
األخرى، تنهش بعضها بعضًا، واآلن تحول الصراع في 
بعض الجه��ات الموالية للنظ��ام اإليراني في الداخل، 
تتقاتل س��رًا ح��ول الفتات الذي يصله��م من أذرعهم 
الخارجية، خصوصًا بعد خط��وات العراق لمنع تهريب 
العملة، وانهيار النظام المصرفي اللبناني، وتضعضع 
وضع الحوثيين في اليمن، وقرب عودة س��وريا للحضن 

العربي.
الس��يناريو األفضل طبعًا هو أن يس��قط ه��ذا النظام، 
وس��قوطه هو األق��رب، خصوصًا وأن ث��ورة الجياع هي 

من تنتصر دومًا.

»وانت مال أمك«؟!
وجه��ة نظر الفتة طرحه��ا واحد م��ن المتحدثين في 
الش��أن السياس��ي عب��ر »اليوتيوب« دافع م��ن خاللها 
عن بالده مصر وسياس��تها تس��تحق الوق��وف عندها 
وملخصه��ا أنك كمواطن تنتمي إلى ه��ذه البالد يحق 
لك أن تنتقد سياس��تها، تقبله��ا أو تتخذ منها موقفًا 
أو ترفضه��ا ولك��ن ليس م��ن حقك أن تنتق��د وتقبل 
أو ترف��ض سياس��ة دولة ال تنتمي إليه��ا ألن هذا من 
ح��ق المنتمين إليها فقط، وفي المقابل ليس من حق 
اآلخري��ن أن ينتقدوا ويقبلوا أو يرفضوا سياس��ة البالد 
التي تنتمي إليها أنت. حقك ينحصر فقط في اإلشادة 
بالخطوات اإليجابية والمشاريع المفيدة التي تحققها 
ال��دول األخرى، وحقهم ينحصر فقط في اإلش��ادة بما 
تحقق��ه ب��الدك. واختصر فكرت��ه بقول��ه »وانت مال 
أم��ك؟« وضرب مث��اًل بمهام مجالس الن��واب وقال إن 
الن��واب ف��ي كل بل��دان العال��م يناقش��ون وينتقدون 
سياس��ة حكوماتهم ويحاسبونها ولكنهم ال يتجاوزون 
إل��ى انتقاد سياس��ة ال��دول األخرى ألنها ببس��اطة ال 
تعنيه��م وألن قيامه��م بمثل هذا األم��ر يعتبر تدخاًل 

مرفوضًا في الشؤون الداخلية لتلك الدول. 
المتابع��ون إلعالم أولئ��ك الذين يعتبرون أنفس��هم 
»معارضة وفي ث��ورة« يالحظون أنه��م يعتبرون حق 
نقد السياس��ة الداخلي��ة للبالد الت��ي »ينتمون« إليها 
حقًا لكل مخدوع بهم أو متعاطف معهم أو ممول لهم 
أو مستفيد منهم فيفتحون له كل األبواب ليقول عنها 
ما يشاء ويشاؤون وكأن هذه البالد ولدتهم ونسيتهم.
ال يفتحونه��ا فق��ط للذي��ن لديهم ش��يء م��ن العلم 
والخبرة في عالم السياس��ة م��ن الحاقدين على بالدنا 
ولكن حتى للمذيعين األجانب الذين تنحصر عالقتهم 
بهم في تقديم البرامج وأخذ مقابل مادي عن عملهم، 
فه��ؤالء أيضًا مس��موح له��م بانتقاد سياس��ة بالدنا 
الداخلية وقراراته��ا ومواقفها بل إنهم يصفقون لهم 
عندما يقللون م��ن قيمة وأهمية كل خطوة تقوم بها 
حكومتنا ويقولون ذلك بحماس، األمر الذي يس��توجب 

الرد عليهم بالقول »وانت مال أمك؟«!
ملحوظة، معلوماتي أن عبارة »وانت مال أمك؟« ليست 

شتيمة ويقابلها لدينا »وانت شيخصك؟«.

ghazi.alghurairi@gmail.com

ghazialghurairi@

همسات

غازي الغريري

شكرًا ألطباء وممرضي السلمانية
كان أسبوعًا حافاًل بالنسبة لي على الصعيد الشخصي حيث 
وهلل الحمد رزقني اهلل تعالى بمولود أس��ميته »عبدالعزيز« 
في تاريخ ممي��ز يأتي في اليوم التالي من يوم التأس��يس 
الس��عودي ال��ذي يص��ادف 22 فبراي��ر من كل ع��ام، لذلك 
أطلقت عليه هذا االسم تيمنًا بالمؤسس للدولة السعودية 
المل��ك عبدالعزيز آل س��عود، رحم��ه اهلل، وباني نهضتها 
الحديث��ة وحب��ًا بالمملك��ة الش��قيقة وقيادته��ا ف��ي ظل 
حك��م خادم الحرمين الش��ريفين العاهل الس��عودي الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل ورعاه، والشاب 
الطموح، صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود، ول��ي العهد الس��عودي رئيس 
مجل��س ال��وزراء، حفظ��ه اهلل، والحديث ع��ن العالقة بين 
مملكة البحرين والمملكة العربية الس��عودية يطول وهي 
عالق��ة ضاربة بجذوره��ا في أعماق التاريخ بين األس��رتين 
الحاكمتي��ن وبي��ن الش��عبين الش��قيقين، فالمملكة هي 
الحصن الحصين والدرع المتين للعالم العربي واإلس��المي 
وهي العمق االس��تراتيجي ل��دول المنطقة وخصوصًا لدول 

مجلس التعاون الخليجية.
من األمور التي عايشتها خالل األسبوع الماضي وأثناء والدة 
زوجتي في مجمع الس��لمانية الطبي بعملية قيصرية، البد 

من ذكر ما يشهده هذا الصرح الطبي العريق بخبرة أطبائه 
يؤكد حجم اهتمام الدولة بالرعاية الصحية ونرى الخدمات 
التي يتم تقديمها للمرضى، وهذا ما ش��اهدته على أرض 
الواق��ع، حيث ت��رى االهتمام والرعاية المس��تمرة من قبل 
األطباء والممرضين في قس��م الوالدة، بدءًا من االستقبال 
ف��ي إدخ��ال المرضى وط��وارئ ال��والدة وغرف��ة العمليات، 
وانته��اًء بالجن��اح، فالجمي��ع يعملون بإخ��الص من جنود 
فريق البحرين الطبي الذين يعملون في كل أقس��ام الوزارة 
والمستش��فيات الحكومية في أنحاء المملكة التي تحرص 
 كل الحرص على راحة المرضى وتقديم كل سبل الراحة لهم.

وم��ن واق��ع تجرب��ة عملت ع��ن ق��رب ورأيت خ��الل عملي 
كمراس��ل من تقاري��ر قمت بإعدادها لتلفزي��ون دبي أثناء 
جائحة كورونا تعكس م��دى اهتمام المملكة بالمواطنين 
والمقيمي��ن ما جع��ل البحرين نموذجًا يحتذى به بإش��ادة 
منظمة الصحة العالمية، وهذا لم يأِت من فراغ بل بالعمل 
واإلخالص تنفي��ذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، وبمتابعة من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء 
حفظ��ه اهلل، فالصح��ة عل��ى رأس األولويات ل��دى الدولة، 

وهنا أس��جل كل الش��كر والتقدير لوزي��رة الصحة الدكتورة 
جليلة السيد، ووكيل الوزارة الدكتور وليد المانع، والرئيس 
التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد األنصاري، 
والدكت��ورة هناء عقله من قس��م أمراض النس��اء والوالدة، 
والزميلة مديرة إدارة االتصال مريم المناصير، والشكر لألخ 
المستش��ار محمد جاس��م الذي حقيقة دائم التواصل ويمد 
ي��د العون للجميع ونراه يعمل ليل نهار بال كلل أو ملل من 

أجل راحة وخدمة المرضى دون استثناء.
موقف آث��رت أن أذكره حيث كنت في أح��د المراكز الصحية 
وأثن��اء االنتظ��ار أم��ام الصيدلي��ة الس��تالم األدوية حصل 
أمام��ي، وهو أن أحد المواطني��ن كان يتذمر من عدم توفر 
أحد األدوية وردت عليه الصيدالنية بأنه سيتم توفيره خالل 
األس��بوع القادم، ولكن ورغم أنه أخذ أدوية قد تكفيه لعام 
كامل تناسى ولم يش��كر نعمة اهلل علينا بتقديم الخدمات 
الصحية المجانية واألدوية، في حين لو ذهب إلى الصيدلية 
أجزم بأنه لن يشتري أيًا منها وسيقوم بإرجاع أغلبها وسوف 
يش��تري األهم منها، لذلك الدولة لم تبخل ولم تقصر يومًا 
في جع��ل الصح��ة عل��ى رأس أولوياتها، وعلين��ا أن نكون 
منصفي��ن وش��اكرين وأن نرى الدول من حولن��ا التي يدفع 

مواطنوها األموال للعالج في المستشفيات الحكومية.

tattan86@hotmail.com

@HussainTattan

حسين التتان

رؤى

تقرير ديوان الرقابة ومستلزمات التصحيح
م��ع صدور تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية الس��نوي، التاس��ع عش��ر للس��نة المهنية 
»2021-2022«، يك��ون من الضرورة مناقش��ة هذا التقرير، ومعالج��ة األخطاء الواردة فيه 
من طرف بعض الجهات التي ورد ذكرها في التقرير، حتى يمكن للمؤسس��ات الحكومية أن 

تسير بشكل سلس وواضح وشفاف.
وه��ذا ما أش��ار إليه تمامًا رئيس دي��وان الرقابة المالية واإلدارية، معالي الش��يخ أحمد بن 
محمد آل خليفة حيث أكد »أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان ش��ملت مختلف القطاعات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والخدمي��ة والصحية والبيئي��ة وغيرها، وتركزت عل��ى الجوانب 
المالي��ة وعلى رف��ع كفاءة األداء وأوجه التطوير، حيث تبنى نهج التدقيق الش��امل من خالل 

تنفيذ المهام الرقابية األفقية على المواضيع االستراتيجية«.
ولتحقي��ق أكبر قدر من االس��تفادة من التقرير، فإن متابعة م��ا ورد فيه ومالحقة حيثياته، 
واجب وطني، وذلك للوقوف على مس��توى األداء المالي واإلداري داخل المؤسسات الحكومية 
 تحدي��دًا، وه��ذا ه��و األمر الذي »أك��د عليه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه اهلل، على أهمية اس��تمرار جهود تعزيز 
الرقابة والمحاس��بة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على المال 

العام واس��تدامة الموارد، ويدعم المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه«. كذلك لفت س��موه 
إل��ى م��ا تتمتع به الكوادر الوطنية ضم��ن فريق البحرين من حس وطن��ي وحرص على أداء 
المس��ؤوليات بأعلى درجات اإلتق��ان والتميز بما يدعم عمل الجه��ات الرقابية على العمل 
الحكوم��ي ويضم��ن اإلدارة األمثل للمال الع��ام. وعلى إثر ذلك نوه س��موه أيضًا بالتعاون 
القائم بين الوزارات واألجهزة الحكومي��ة وديوان الرقابة المالية واإلدارية وأهمية ذلك في 

تعزيز آليات الرقابة والتوظيف األمثل للموارد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
إن تفعيل أدوات الرقابة الحقيقية للحفاظ على المال العام، وعدم اإلخالل بالواجب اإلداري 
والوظيفي، ليس من مهام الديوان وحس��ب، بل تقع المس��ؤولية عل��ى عاتق الجميع، وكل 
يتحمل جزءًا من هذه المس��ؤولية، ولربما المسؤولية الكبرى يتحملها »بالطبع« العاملون 
في القطاع الحكومي، سواء من مسؤولين أو من موظفين، حتى ال تتكرر األخطاء ذاتها في 
كل تقرير قادم. وهذا يوازي ما أكد عليه سموه حفظه اهلل فيما ذكرناه آنفًا، وهو »استمرار 
جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي«، وذلك من أجل عمل 

يخلو من أّي شبهة ممكنة، مالية كانت أم إدارية.
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هيفاء عدوان

نقطة ضوء

»الملكية لألعمال اإلنسانية«.. غرس ملكي لشجرة عطاء البحرين
منذ أن غرست يد الوالد القائد جاللة الملك المعظم البذرة 
األولى للمؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية عام 2001، 
كلجن��ة لكفالة أيتام البحرين واألس��ر المحتاج��ة واألرامل، 
نم��ت ه��ذه الب��ذرة وأينع��ت، بفض��ل الرعاي��ة واالهتمام 
والمتابع��ة من لدن جاللته، حتى غدت اليوم ش��جرة وارفة 
الظ��الل، تمد أغص��ان الخي��ر والعطاء إل��ى المحتاجين في 
كل أرج��اء العالم. المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
ه��ي قصة نجاح وطني��ة نفخر بها وتعك��س اإلرادة والعزم 
واإلص��رار، بدأت بفكرة ورؤية س��امية لتتحول بعد ما يزيد 
عن عقدين من الزمن إلى مؤسسة عالمية رائدة في العمل 
الخي��ري واإلنس��اني، ونم��وذج ألجمل وأعمق ص��ور العطاء 
اإلنس��اني المتجاوز للحدود، س��عيًا لتحقيق الهدف األسمى 
ف��ي الحف��اظ على الكرام��ة اإلنس��انية وتقديم ي��د العون 

والمساعدة للمحتاجين.
مس��يرة عمل المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية تعكس 
روح البحري��ن الحقيقي��ة المتمثلة في عدم الت��ردد في مد 
ي��د الع��ون للمحتاجين، وتس��خير كل اإلمكان��ات المتاحة، 
عبر ش��راكات محلية وعالمي��ة، للقيام بأعم��ال الخير والبر 

واإلحس��ان على أفضل وجه، وتنفيذ المش��روعات التنموية 
واإلنس��انية بما يساهم في تعزيز روح التضامن االجتماعي 

داخل البحرين وخارجها.
ويعك��س تاري��خ تطور المؤسس��ة ما يوليه س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة، رئيس مجل��س األمن��اء، من 
اهتمام ومتابعة مس��تمرين لعملها، حت��ى غدت من أهم 
المؤسس��ات الخيرية على مس��توى المنطق��ة والعالم من 
ناحية حسن التنظيم ومهنية العطاء واحترافية اإلدارة، بعد 
أن جذرت أس��باب النجاح عبر فريق ساهم في تحقيق العديد 
من المشاريع االس��تثمارية التي تضمن لها تواصل العمل 

واستمرارية العطاء.
وعلى مدى مس��يرة عطائها الممتد أكث��ر من عقدين، عبر 
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية بمحطات مفصلية 
س��اهمت ف��ي تعزي��ز حضورها عل��ى المس��تويين المحلي 
والدولي، حيث ش��هد عام 2007 المحط��ة المهمة بصدور 
األمر الملكي بإعادة تنظيم »المؤسس��ة الخيرية الملكية«، 
ليك��ون جاللته رئيس��ًا فخريًا له��ا، وتتولى القي��ام بأعمال 
الخي��ر والبر واإلحس��ان والنهوض بدور إنس��اني واجتماعي 

واقتص��ادي يعود بالنفع على المواطنين، كما تتولى القيام 
بكفالة األرامل واأليتام ورعاية المس��نين وذوي االحتياجات 

الخاصة.
أم��ا المحط��ة الثانية فكانت ف��ي عام 2009 بص��دور األمر 
الملكي بإطالق مبادرة إغاثية للش��عب الفلسطيني الشقيق 
في غزة، والذي ش��كل بداية مرحلة جدي��دة بتقديم الغيث 
والمس��اعدة اإلنس��انية إل��ى الش��عوب وال��دول الش��قيقة 
والصديق��ة الت��ي تمر بظ��روف إنس��انية ومح��ن وكوارث. 
إضافة إلى صدور أمر ملكي ثاٍن بتحويل قس��م المساعدات 
اإلنس��انية من الديوان الملكي إلى المؤسس��ة. سنوات من 
العطاء عسكت رؤية قائد وقيم مجتمع، آمن وال يزال يؤمن 

بأن اإلنسانية هي أهم ما يجمعنا.

إضاءة
»أن نكون يد الخير التي تمدها البحرين لجميع المحتاجين؛ 
هي ما نطم��ح إلى تحقيقه، ونس��عى لنك��ون بصمة الخير 
وبسمة األمل والبلسم الشافي لجميع المحتاجين في مختلف 

بقاع األرض«، »سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة«.
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فيصل الشيخ

اتجاهات

لمن يستخف بـ»األمن«!
حينما نتحدث ونقول ونذكر ونكرر أن أهم مقومات أي دولة 
ه��و »األمن«، ف��إن البعض يقلل من الموض��وع وال يعتبره 
أولوية! وهنا مبعث الغرابة كلها. البعض مازال ال يستوعب 
أن »األمن« أساس كل شيء، وال توجد دولة يمكن أن تسمى 

دولة لو غاب عنها األمن، ولكم في ذلك أمثلة عديدة. 
وتذكروا ما عايش��تموه قبل 12 عام��ًا، وكيف كان األمن هو 
»األولوية الوحيدة« في البحرين، وكيف أن الناس المخلصين 
له��ذا البل��د لم ينس��اقوا وراء وع��ود وأوه��ام وأكاذيب من 
الجه��ات االنقالبية التي أث��ارت الذعر واإلره��اب في البلد. 
إذ كي��ف يثق��ون بوعود ص��ادرة عن إرهابيين يس��تهدفون 
األمن ويتعرضون للناس ويتوعدون بالقتل واالستيالء على 
ممتلكات الن��اس. لذلك نكرر دائم��ا أن »األمن« على رأس 
األولوي��ات ومن ثم تأتي األمور األخرى، رغم كون كثير منها 
أولويات معيش��ية ملحة. لكن ه��ذه األولويات لن يكون لها 
قيمة لو غاب األمن وتحول المجتمع إلى غابة، يس��ود فيها 

القوي أو تكتالت العصابات وتؤخذ األمور عنوة أو بالقوة. 

المجتمع الديمقراطي والدول��ة المدنية ال تعني أن يتراجع 
األمن إلى آخر س��لم األولويات، بل على العكس، تجد األمن 
حاض��را بقوة، ألنه يمثل ميزان ضبط الممارس��ات، وخاصة 
أن كثيرا يظن أن التشدق بشعارات الحريات والديمقراطيات 
يعني إباحة التعدي عل��ى اآلخرين، وحتى على الدولة. وهنا 
تذك��روا أولم يكون��وا دع��اة للديمقراطية وحري��ة التعبير 
أولئ��ك الذي��ن كان��وا يبارك��ون رم��ي المولوت��وف وإحراق 
 اإلطارات واس��تهداف رجال األمن وإق��الق األمان في البالد؟!

اليوم كمثال صريح يمكنكم مالحظته يتمثل في مجتمعات 
يفترض أنه��ا موغلة ف��ي الممارس��ة الديمقراطية، لكنها 
لألس��ف عاجزة تمام��ًا عن ف��رض األمن وترس��يخ دعائمه 

وتحويله إلى ثقافة دائمة لدى أفراد المجتمع. 
انتشر خالل اليومين الماضيين مقطع في الواليات المتحدة 
لش��خص أخرج مسدس��ًا ووجه��ه إلى رأس متس��ول جالس 
على الرصيف! نعم قتل��ه بدم بارد، بل أخذ وقته وهو يخرج 
مسدس��ه ويقترب من خلفه ويصوب عليه بكل دم بارد. بل 

األده��ى أن ش��خصًا آخر كان يصور وهو خائ��ف من التدخل، 
وعند إطالق النار هرب ليسلم نفسه. 

ليس��ت حادثة وحيدة نادرة في بلد يتش��دق بالديمقراطية 
بل يتدخل في الدول األخرى تحت ذرائع نش��ر الديمقراطية، 
وألجل ذلك يدعم حركات ثيوقراطية وإرهابية، بل مجرد 22 
يومًا فقط من عام 2023، س��جلت فيه��ا الواليات المتحدة 
األمريكية 33 حادثًا إلطالق نار وهجمات مس��لحة قتل على 
أثره 21 ش��خصًا وجرح 10 أش��خاص، وبعض الحوادث التي 
تحصل بأس��لوب »اقتل واهرب« تأخذ وقتًا طوياًل حتى يتم 

تحديد المشتبه بهم ثم الوصول إلى الجاني.
ناهيكم عن الحوادث التي باتت تنتش��ر في أوروبا وتحديدًا 
لن��دن وباري��س وغيرها، بحيث بات��ت هذه الم��دن الكبرى 

خطيرة، وخاصة أثناء الليل. 
لذل��ك حينم��ا نق��ول األمن ث��م األمن ث��م األمن وس��يادة 
القانون، مخطئ تمامًا من يستهتر بهذا األمر. فقط فكر لو 
أننا بدون أمن، قد تخرج من بيتك وال تعود إال جثة هامدة.

LinkLink

وزيرة اإلسكان: توفير الخدمات في مقدمة أولويات برنامج الحكومة

رئيس النواب: دعم تلبية احتياجات
 المواطنين في المشاريع والخدمات اإلسكانية

برئاس��ة رئيس مجلس النواب أحمد بن س��لمان 
المسلم، عقد أمس بمجلس النواب، لقاء مشتركًا 
م��ع وزيرة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني آمنة 
بن��ت أحم��د الرميح��ي، وبحضور الن��واب ممثلي 
محافظة العاصمة، وعدد من المسؤولين بوزارة 
اإلس��كان والتخطي��ط العمران��ي، وذل��ك ضمن 
برنامج اللقاءات النيابية مع الوزارة. وخالل اللقاء 
أش��اد رئيس مجلس النواب بالتوجيهات الملكية 
الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، ف��ي تحقيق المزيد م��ن المنجزات لصالح 
الوط��ن والمواطني��ن، ف��ي ظل مس��يرة التنمية 
الش��املة، والدفع قدم��ًا بمس��ارات التطوير في 
العم��ل الحكومي، وتعزيز المبادرات والمش��اريع 
اإلس��كانية. وأع��رب المس��لم عن بال��غ التقدير 
واالعت��زاز بجه��ود صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل، في تعزي��ز التعاون 
البن��اء م��ع مجل��س الن��واب، والعمل المش��ترك 
بين السلطة التش��ريعية والس��لطة التنفيذية، 
لصال��ح  والبرام��ج  المب��ادرات  كاف��ة  وتوجي��ه 
المواط��ن، بم��ا يدع��م رؤى وتطلع��ات حض��رة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه. وثمن 
حرص وزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني في 
العمل المس��تمر والمتواصل على تس��خير كافة 
اإلمكانيات لتوفير الخدمات اإلسكانية التي تلبي 
تطلعات واحتياجات المواطنين، بمعايير وجودة 
عالية، وتعزيز التعاون مع أعضاء مجلس النواب 

في كافة محافظات البالد.
وأش��ار إل��ى أن لق��اء وزارة اإلس��كان والتخطيط 
العمران��ي مع نواب محافظة العاصمة أمس، هو 
اللقاء الثاني بعد اللق��اء األول مع نواب المحرق، 

وس��يتم عقد لقاءات أخرى في الفترة المقبلة مع 
نواب المحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية، 
ضم��ن برنام��ج اللق��اءات النيابي��ة مع ال��وزارة، 

لمتابعة عمل وتنفيذ المشاريع اإلسكانية.
وم��ن جانبها، أكدت وزيرة اإلس��كان والتخطيط 
العمران��ي ح��رص ال��وزارة على إطالع الس��لطة 
التشريعية على مستجدات برامج توفير الخدمات 
والمش��اريع اإلس��كانية للمواطنين، من منطلق 
التع��اون القائ��م والمس��تمر بي��ن الس��لطتين 
التش��ريعية والتنفيذية، مثمن��ة اهتمام أعضاء 
مجلس النواب بالموضوعات ذات الصلة بالشأن 

اإلسكاني.
وقالت الوزي��رة أن االلتزام اإلس��كاني الوارد في 
برنام��ج الحكوم��ة 2023-2026 بش��أن توفي��ر 
خدم��ات إس��كانية الئق��ة ومالئم��ة ومتمي��زة 
للمواطني��ن، يمثل عنوان خط��ط وبرامج الوزارة 
للمرحل��ة المقبل��ة، منوهة إلى أن الوزارة تس��ير 
في مس��ارات متزامنة لتحقيق هذا الهدف، أولها 

برنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة الذي يشهد 
إقب��ااًل متزاي��دًا ومش��جعًا من قب��ل المواطنين، 
باإلضاف��ة إل��ى برنامج حق��وق تطوي��ر األراضي 
الحكومية بالش��راكة مع القط��اع الخاص، والذي 
س��يوفر 19 ألف وحدة س��كنية في مختلف المدن 
اإلس��كانية والمحافظ��ات، فضاًل عن اس��تكمال 

تنفيذ المشاريع اإلسكانية القائمة.
ونوهت الوزيرة إلى أن قطاع الس��كن االجتماعي 
يش��هد تقدمًا ملحوظ��ًا خالل الس��نوات األخيرة، 
مش��يرة إلى إعالن الوزارة العام الماضي االنتهاء 
من تنفيذ التوجيه السامي بتوفير 40 ألف خدمة 
إس��كانية، فضاًل عن تدشين الخدمات التمويلية 
الجدي��دة وبرنامج حقوق تطوي��ر حقوق األراضي 
الحكومية، وه��ي البرامج التي تؤس��س لمرحلة 
جدي��دة للش��راكة م��ع القط��اع الخ��اص لتوفير 
حل��ول إس��كانية مبتك��رة، منوهة إل��ى أن جميع 
تلك المكتس��بات تعد إحدى مخرجات المس��يرة 

التنموية الشاملة.

السلوم: تضم 5 محاور أبرزها الحد األدنى للرواتب

لجنة برلمانية تناقش المستوى المعيشي للمواطنين
محمد رشاد «

تسلمت هيئة مكتب مجلس النواب 
طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية 
ح��ول تدني المس��توى المعيش��ي 
للمواطني��ن مقدم��ًا م��ن الن��واب: 
أحم��د الس��لوم، وباس��مة مب��ارك، 
وخال��د بوعن��ق، وحس��ن إبراهي��م 
ومري��م  الصائ��غ،  ومري��م  حس��ن، 
الظاع��ن، وحم��د ال��دوي، ومحم��د 
جناحي، وذل��ك للتباحث حول آليات 
تخطي صعوبات الحياة المعيش��ية 
ومتطلباته��ا في ظ��ل التضخم في 
األس��عار وارتفاعه��ا بش��كل الفت 
خالل الفت��رة الماضية، بما يتطلب 
وضع حل��ول عاجل��ة للحف��اظ على 
للمواطنين  الكريم  العيش  مستوى 

واستقرار الوضع االقتصادي. 
ف��ي  الس��لوم  النائ��ب  وكش��ف 
أن  ع��ن  ل�»الوط��ن«  تصريح��ات 
اللجنة تضم 5 محاور رئيس��ة، هي: 
التحقق من أسباب تدني المستوى 

المعيش��ي للمواط��ن والحد األدنى 
للرواتب بحس��ب التقاري��ر الدولية، 
بجانب التحقق م��ن تحقيق أهداف 
التنمية المس��تدامة الس��بعة عشر 
هدف��ًا، وأولها القضاء عل��ى الفقر، 
وكذلك التحقق من تكلفة الخدمات 
اإلس��كانية والصحي��ة والتعليمية، 
وتأثيرها على المس��توى المعيشي 

للمواط��ن، فضاًل عل��ى التحقق من 
أداء الرقاب��ة عل��ى األس��عار وعدم 
ارتفاعها بحيث تكون في المستوى 
المقبول للمواطن بحس��ب مستواه 
المعيش��ي، وص��واًل إل��ى التحق��ق 
م��ن الع��الوات والدع��وم المقدمة 
م��ن مختل��ف وزارات الدولة في بند 
الدعم االجتماعي، ومدى مناسبتها 
المعيش��ي  المس��توى  لتحقي��ق 

المقبول للمواطن.
وأش��ار إلى أن الظروف االقتصادية 
االس��تثنائية العالمي��ة الت��ي م��ر 
والت��ي  والمنطق��ة،  العال��م  به��ا 
كان له��ا تأثيره��ا المباش��ر عل��ى 
دول  كبقي��ة  الوطن��ي  االقتص��اد 
العالم تتطلب تحس��ين المس��توى 
المعيش��ي للمواطني��ن، كم��ا ه��و 
علي��ه ضم��ن  متف��ق ومنص��وص 
برنام��ج الحكومة للس��نوات 2023 
- 2026، مبين��ًا أن هن��اك أولويات 
س��تضعها اللجنة التخاذ حزمة من 
اإلجراءات الكفيلة بتحقيق األهداف 

المرجوة لم��ا فيه صالح المواطنين 
واالقتصاد الوطني، من خالل تنمية 
االقتصادية  القطاع��ات  وتنش��يط 
التجاري��ة بش��كل أكب��ر عب��ر رف��ع 

القدرات الشرائية.
ولفت السلوم إلى أن اللجنة ستضع 
توصياته��ا ف��ي ض��وء السياس��ات 
الت��ي  واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة 
المس��تويات  رف��ع  إل��ى  ته��دف 
المعيشية للمواطنين، وال سيما في 
ظل توجيهات صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المعظ��م، وح��رص صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
ال��وزراء على االرتقاء بج��ودة الحياة 
للمواطنين، مضيفًا أن هناك عوامل 
اقتصادية ناجحة أس��همت في نمو 
االقتص��اد الوطن��ي خ��الل الفت��رة 
الماضية س��يكون لها ال��دور األكبر 
ف��ي تحقي��ق األه��داف المنش��ودة 

لصالح المواطنين.

أحمد السلوم

خالل االجتماع بمسؤولي الوزارة حول تقرير الرقابة.. »مالية النواب«: 

تحسين مستوى الخدمات الصحية
عق��دت لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة 
بمجلس النواب  اجتماعًا مع وزارة الصحة بحضور 
الدكت��ور وليد خليفة المان��ع وكيل وزارة الصحة، 
والدكتورة لولوة راشد شويطر الرئيس التنفيذي 
لمراكز الرعاية الصحي��ة األولية، والدكتور أحمد 
محمد األنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومي��ة، حيث تمت مناقش��ة ردود مس��ؤولي 
وزارة الصحة على مالحظات تقرير ديوان الرقابة 

المالية واإلدارية السنوي 2022-2021.
وق��ال النائب محم��د األحمد رئي��س اللجنة بأنه 
تم ط��رح العدي��د من األس��ئلة واالستفس��ارات 
على مس��ؤولي وزارة الصحة تتعلق بما تضمنه 
تقرير دي��وان الرقابة المالية واإلدارية الس��نوي 
2021-2022، ويأت��ي عل��ى رأس هذه األس��ئلة 
واالستفس��ارات تجاوز وزارة الصحة للمصروفات 
المعتمدة، قضية مخ��ازن األدوية والنقص فيها 
وبع��ض التجاوزات ف��ي صرف واس��تالم األدوية 
ل��دى الصيدليات ف��ي المستش��فيات الحكومية 
والمراكز الصحية، وم��ا أثير حول التأخر في إقرار 
الهي��كل التنظيم��ي للمستش��فيات الحكومي��ة، 
والنظام الوطني للمعلومات الصحية، والحسابات 

الختامية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وأض��اف األحم��د أن��ه تم إث��ارة بعض األس��ئلة 
المتعلق��ة بحاالت الوف��اة الناتجة ع��ن األخطاء 
الطبي��ة وس��بل تلق��ي الش��كاوى م��ن المرضى 
والمراجعين، والمش��اكل التي يعاني منها قسم 
الط��وارئ بمجمع الس��لمانية الطبي من تكدس 
المرض��ى وطول فت��رة االنتظ��ار، والعالقة بين 
قس��م الطوارئ في السلمانية وأقس��ام الطوارئ 
ف��ي مراك��ز الرعاي��ة األولي��ة والصحي��ة، ومدى 
جاهزية وزارة الصحية متمثلة في مستشفياتها 

ومراكزه��ا الصحي��ة لتطبي��ق نظ��ام الضم��ان 
الصحي الجديد الذي يش��مل األجانب في مملكة 
البحرين، وقضية التوظيف والبطالة لدى األطباء 
من المواطنين، كما تم طرح تساؤل حول أسباب 
تكرار نف��س مالحظات دي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلدارية التي جاءت في تقرير س��ابقة والتأكيد 
عل��ى ضرورة األخذ في االعتب��ار عدم تكرار نفس 
األخط��اء والمخالف��ات، إضافة إل��ى قضية وجود 
أجه��زة طبية ف��ي المخازن قديم��ة وغير صالحة 

لالستخدام ومنها يحتاج للصيانة.
وأش��ار الدكتور ولي��د المانع وكي��ل وزارة الصحة 
إل��ى أنها لم تكن تجاوزات للمصروفات بالمعنى 
الدقي��ق بل جاءت خارجًا عن إرادة الوزارة وتتعلق 
بش��راء األدوي��ة الضرورية وتوفي��ر التطعيمات 
الالزم��ة في توقيت محدد وزيادة أس��عار األدوية 
والتطعيمات بسبب الحاجة الملحة لها في وقت 
معي��ن. وحول قضية المخزون م��ن األدوية، أكد 
مس��ؤولو الوزارة أنهم بصدد تطبيق نظام جديد 
يتمثل ف��ي مركزية المخ��ازن »المخزن المركزي 
الموحد« يخضع إلدارة مركزية واحدة، ويتضمن 
برنامج��ًا لمتابع��ة تواف��ر األدوي��ة ف��ي جمي��ع 
الصيدليات في المستشفيات الحكومية والمراكز 
الصحي��ة وحتى توقيت نقل وتوصيل األدوية من 
المخازن للصيدليات العامة والخاصة، وسوف يتم 
في��ه فصل المخازن المتعلق��ة بالمراكز الصحية 
ع��ن تل��ك الخاص��ة بالمستش��فيات الحكومية، 
وتش��كيل لجان خاصة بالجرد لألدوية وتحركات 

وكمياتها على مدار الساعة.
وج��ود  ع��ن  الصح��ة  وزارة  مس��ؤولو  وكش��ف 
ج��ودة  لتحس��ين  وطني��ة  اس��تراتيجية  خط��ة 
والمقيمي��ن  للمواطني��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 

الصحي��ة،  والمراك��ز  المستش��فيات   ف��ي 
وأكد المسؤولون أنه تم تشكيل قسم متخصص 
من 30 شخصًا لمناقشة أمور العدوى ومسبباتها 
وسبل التوعية ومراقبة األخطاء التي تؤدي إليها 
وهناك 12 خبيرًا تم توزيعهم على جميع األقسام 
لمتابع��ة ذل��ك وكتاب��ة تقارير بش��أن انتش��ار 

العدوى ومواجهتها التوعية حولها.
وحول حاالت الوفاة بس��بب األخط��ار الطبية أكد 
مس��ؤولو وزارة الصحة أن ه��ذه القضية تحظى 
باهتم��ام كبير م��ن الوزارة ويت��م التحقيق فيها 
على أكثر من مس��توى، حيث هناك لجان تحقيق 
إدارية ولجان تحقي��ق فنية، ويتم توقيع عقوبات 
م��ن قبل دي��وان الخدم��ة المدنية فيم��ا يتعلق 
باألخط��ار والتجاوزات اإلداري��ة، فيما يتم تحويل 
األخط��ار الفني��ة والطبي��ة الت��ي يح��وم حولها 
ش��بهة جنائية إلى النيابة العام��ة للتحقيق في 
مالبس��اتها، مؤكدين أن هناك أكثر من وس��يلة 
للتبلي��غ عن حدوث أي تج��اوزات أو أخطاء طبيعة 
س��واء بالحضور الشخصي للجان المختصة أو عن 

طريق برنامج تواصل اإللكتروني.
ولفت مس��ؤولو وزارة الصح��ة إلى أنه تم تطوير 
العم��ل في قس��م الط��وارئ بمجمع الس��لمانية 
الطبي بحيث ت��م تقليص التكدس الموجود من 
خالل توس��عة عملية التصني��ف األولية للحاالت 
الحرج��ة والطارئة من خالل 7 ف��رق أطباء عائلة 
يس��تقبلون يومي��ًا ما بي��ن 700 حال��ة مرضية 
إل��ى 800 حالة حيث تقوم ه��ذه الفرق خالل 15 
دقيقة بتحديد مستوى الحاالت المرضية، وفيما 
يتعل��ق باألجهزة الطبية فإنه ت��م التخلص من 
غير الصالح منها وتم التعاقد من شركات خاصة 

لصيانة ما يحتاج منها وتشغيلها.

الصالح: الجهود التوثيقية تدعم 
الرّواد األوائل بالمجال الرياضي

أك��د رئي��س مجل��س الش��ورى عل��ي الصال��ح، عل��ى الجهود 
التوثيقية والبحثية، التي تدعم وتس��اند إبراز الرّواد األوائل، 
والشخصيات البحرينية المعطاءة في المجال الرياضي، مؤكدًا 
أنَّ الحرك��ة الرياضي��ة في البحرين ش��هدت تح��والت نوعية، 
ونقالت متعددة أس��همت فيه تحقيقها ش��خصيات بحرينية 

متفانية ومخلصة في خدمة البحرين.
جاء ذلك خالل اس��تقباله أمس، الكاتب راش��د ش��ريدة، الذي 
أه��داه نس��خة من كتاب��ه »غوص ف��ي ذاكرة العم��ر«، حيث 
أش��اد الصالح بالعمل البحثي والتوثيقي الذي قام به الكاتب 
راشد ش��ريدة، وحرصه على التعريف بمراحل ومحطات تطّور 

المسيرة الرياضية البحرينية.
وأثنى على م��ا تضمنه كتابه من معلومات وصور، وتفاصيل 
قّيم��ة حول العش��رات من الش��خصيات الت��ي أعطت وقدمت 
وتفان��ت من أجل النه��وض بالمجال الرياضي ف��ي البحرين، 
مشيرًا إلى أنَّ الكتاب يعتبر إضافة نوعية للمكتبات الوطنية، 
ومرجعًا مهمًا لإلضاءة على س��يرة حياة الشخصيات البحرينية 

في المجال الرياضي.
من جانبه، قّدم شريدة، الشكر إلى رئيس مجلس الشورى، لما 
يوليه من اهتمام ودعم للحركة األدبية والثقافية، ومساندته 

المتواصلة للكتاب البحرينيين في مختلف المجاالت.

 رئيس الشورى يستقبل
 الخطاط إبراهيم عبيد

اس��تقبل رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح أمس، الخطاط 
البحريني إبراهي��م محمد عبيد، الذي أهداه نس��خة من »جزء 

عّم« في القرآن الكريم مكتوبا بالخط العربي.
وأثن��ى الصالح على األعمال الفني��ة، والمخطوطات المتميزة 
الت��ي يقدمها الخطاط عبيد، وتفاني��ه المتواصل في تقديم 
اإلنتاجات اإلبداعية من خالل األنواع المختلفة للخط العربي.
وأش��اد بالجه��ود المخلص��ة التي ُتب��ذل في س��بيل الحفاظ 
على الخ��ط العربي، والح��رص على تعلي��م وتعريف األجيال 
بأساس��يات الخ��ط العربي، وذل��ك باعتباره ج��زًءا مهًما من 
الت��راث العربي، مؤكدًا ض��رورة مضاعفة المس��اعي الخّيرة، 
والعمل على تعزيز البرامج والخطط للتوسع في تعليم الخط 

العربي لمختلف األجيال والفئات العمرية.
م��ن جانبه، أعرب عبيد، عن تقديره لرئيس مجلس الش��ورى، 
وم��ا يوليه من حرص على تحفيز وتش��جيع الطاقات والكوادر 
البحريني��ة بمختل��ف المج��االت، وحّثه��ا على االس��تمرار في 

العطاء لتحقيق النجاحات واإلنجازات على المستويات كافة.

الشعبة البرلمانية: تجربة 
فريدة للبحرين في مواجهة 
العمل الجبري واالتجار بالبشر

البرلمانية  الش��عبة  شاركت 
ممثل��ة  البحري��ن  لمملك��ة 
البنمحمد  بس��ام  بالدكت��ور 
عضو لجنة الش��ؤون المالية 
بمجل��س  واالقتصادي��ة 
الفعالي��ة  ف��ي  الش��ورى 
االفتراضي��ة الخامس��ة التي 
البرلماني  االتح��اد  نظمه��ا 
الدولي، وذلك ضمن سلسلة 
جلسات اإلحاطة للبرلمانيين 
الجلس��ة  وكان��ت  الش��باب، 

الخامسة بعنوان: »العمل الجبري واإلتجار بالبشر«، حيث 
تم اس��تعراض تجربة مملكة البحرين المتميزة في هذا 

المجال.
الفري��دة  التجرب��ة  البرلماني��ة عل��ى  الش��عبة  وأك��دت 
والمتمي��زة الت��ي تمتلكها البحرين ف��ي مواجهة ظاهرة 
االتجار بالبشر والعمل الجبري، مبينة أن المملكة اتخذت 
خطوات متقدمة ش��هد له��ا المجتمع الدولي في س��بيل 
تعزيز العمل المؤسسي لحماية العمالة ومكافحة االتجار 

باألشخاص.
وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أن البحرين قد قدمت عددًا 
م��ن المبادرات ومنها أهمها: خطًا س��اخنًا إلدارة مكافحة 
االتجار بالبش��ر للتبليغ عن أي انتهاكات تتعلق بمكافحة 
ه��ذه الجرائم، إضاف��ة لمنظومة التش��ريعات والقوانين 
المتمي��زة لمواجه��ة الممارس��ات الخاطئ��ة، وتخصيص 
نياب��ة لقضايا االتج��ار باألش��خاص، وتخصيص محكمة 
للنظر في قضايا االتجار باألشخاص، وإنشاء مكتب حماية 

المجني عليهم والشهود.

د. بسام البنمحمد

08l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 18  |   العدد 6291   |   الخميس 10 شــعبان 1444هـ  |   Thu 02 Mar 2023البرلمان

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/02/watan-20230302.pdf?1677731850
https://alwatannews.net/article/1054646
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1054786


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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

المنخف��ض الج��وي: توص��ف منطقة معينة بأنها تحت تأثير منخفض جوي عندما ينخفض فيها الضغط الجوي عن المناطق المجاورة، ويتزام��ن انخفاض الضغط مع هواء أخف وزنًا، فيصعد إلى الطبقات العليا من الغالف الجوي، 
ويدور حول المركز المنخفض باتجاه عكس عقارب الساعة »في النصف الشمالي للكرة األرضية«، وعندما يرتفع الهواء ويبرد، يتكثف محتواه من بخار الماء، فيتشكل الغيوم، وُيحدث المنخفض الجوي Depression تغييرات جوية 

معينة على المنطقة التي يؤثر عليها، مثل، هطول األمطار، والرياح القوية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

معلومة

حسن علي

الطب البديلفي المختبر

Thu 02 Mar 2023   |  الســنة 18  |   العدد 6291   |   الخميس 10 شــعبان 1444هـ

تشخيص سقوط الشعر بعدة عوامل بينها تحاليل الدم واألمراض العضوية

 رنا العمادي: تكيس المبايض 
من أسباب إصابة السيدات بالصلع

وليد صبري «

كشفت استش��ارية طب العائلة والطب 
التجميل��ي غي��ر الجراح��ي د. رن��ا عل��ي 
العمادي، أن العامل الوراثي يلعب دورًا 
في إصاب��ة الرجال والس��يدات بالصلع، 
هرمون��ات  ف��ي  الزي��ادة  أن  موضح��ة 
األندروجي��ن ترتبط باإلصاب��ة بالصلع 
لدى الجنس��ين، فيما قد يؤدي التكيس 
ف��ي المباي��ض إل��ى إصاب��ة الس��يدات 
بالصلع، مش��يرة إل��ى أن الغذاء الصحي 
يس��هم في تأخير الصلع الوراثي لكن ال 

يوقفه.
وأضافت في لقاء مع »الوطن« أن نسبة 
العام��ل الجيني في اإلصابة بالصلع عند 
الرج��ال تصل إلى 80%، في حين أن نحو 
50% من السيدات يتعرضن للصلع عند 
بلوغ س��ن الثمانين، الفتة إلى أن عالج 
الصل��ع الوراثي يت��م بزراعة الش��عر أو 

باستعمال محلول المنوكيسديل.
ونوه��ت إلى أن هناك فارق��ًا بين الصلع 
وفقدان الش��عر حي��ث إن العالج مختلف 
كليًا في الحالتين، مبينة أن عالج الصلع 
الوراثي يتم بزراعة الشعر أو باستعمال 
محل��ول المنوكيس��ديل، ف��ي حي��ن أن 
تش��خيص س��قوط الش��عر يعتمد على 
عدة عوامل بينها تاريخ العائلة وتحاليل 

الدم واألمراض العضوية.
وذكرت العمادي أن زراعة الشعر تعتمد 
على قوة الش��عر والكثافة في المنطقة 
المانح��ة ومس��احة منطق��ة الصلع، في 
حي��ن أن زراعة الش��عر ممكن��ة للرجال 
والنس��اء في حالة الصل��ع األندروجيني، 
بينما عالج فقدان الشعر يتم عن طريق 
البالزما أو الفيتامينات أو الليزر منخفض 

القوة. وإلى نص اللقاء:
م��ا أبرز أس��باب اإلصاب��ة بالصلع؟ وهل 
الوراثة تلعب دورًا في اإلصابة بالمرض؟ 
- طبع��ًا، هناك عامل وراثي في اإلصابة 

بالصل��ع عند النس��اء والرج��ال حيث قد 
يعاني من الصلع عدة أفراد في العائلة 
الواح��دة، ولكن هذا ال يعني أنه العامل 
الوحيد، حيث توجد هن��اك عوامل أخرى 
مرضية وبيئية قد تتس��بب في اإلصابة 
بالم��رض، واألبحاث العلمي��ة إلى اآلن 
ل��م تتع��رف عل��ى كل العوام��ل ولكن 
دورًا  تلع��ب  األندروجي��ن  هرمون��ات 
مهم��ًا في اإلصابة بالصلع حيث وجد أن 
الزيادة في إفرازات هذا الهرمون ترتبط 
باإلصابة بالصلع لدى الرجال والسيدات، 
كذلك قد ي��ؤدي التكيس في المبايض 

إلى إصابة السيدات بالصلع. 
كم تبلغ نس��بة اإلصاب��ة بالصلع نتيجة 

الوراثة؟ 
- بالنس��بة إلى الصلع الذكوري قد تبلغ 
نس��بة العام��ل الجين��ي نح��و 80% من 
الحاالت، أما بالنسبة إلى الصلع األنثوي 
قد تعاني 50% من الس��يدات عند بلوغ 

سن الثمانين منه. 
كيف يمكن تش��خيص مس��ألة س��قوط 

الشعر لدى الرجال؟ 

الطبي��ب  عن��د  التش��خيص  يت��م   -
المخت��ص بع��د دراس��ة عوام��ل ع��دة 
مث��ل تاري��خ العائل��ة، وتحالي��ل الدم، 
واألدوية، والعوامل النفسية، واألمراض 
العضوي��ة.. إل��خ. ويج��ب مالحظ��ة أن 
الكثير يخلط بين الصلع وفقدان الشعر، 
والصلع ينتج عن فق��دان البصيلة بينما 
فقدان الشعر ينتج عن ضعف الشعر مع 
وجود البصيلة نفس��ها، وعالج كل حالة 

يختلف كليًا. 
م��ا هي طرق الع��الج المختلف��ة للصلع 

خاصة ما يتعلق بالصلع الوراثي؟ 
- الصل��ع الوراث��ي تت��م معالجت��ه مع 
زراع��ة الش��عر أو باس��تعمال محل��ول 
الش��عر  فق��دان  أم��ا  المنوكيس��ديل. 

أو  بالبالزم��ا  معالجت��ه  فيمك��ن 
المنخفض  اللي��زر  أو  الفيتامين��ات 
القوة.. إلخ، اعتمادًا على تشخيص 

الحالة. 
ه��ل هن��اك عقاقي��ر ت��ؤدي إل��ى 

نمو الش��عر م��رة أخرى ل��دى الرجال 
المصابين بالصلع؟ 

- اس��تعمال محلول لمنوكس��يل 
الموضعي مفيد في بطء 

الصل��ع  تس��ارع 

األندروجين��ي وهن��اك بع��ض العقاقير 
األخرى توصف حسب الحالة. 

ماذا عن زراعة الشعر لدى الرجال؟ 
- زراعة الش��عر ممكنة للرجال والنس��اء 
في حال��ة الصل��ع األندروجيني وتعتمد 
على قوة وكثافة الش��عر ف��ي المنطقة 
المانحة ومساحة منطقة الصلع. ويجب 
اإلش��ارة هنا إلى أن عملية زراعة الشعر 

ه��ي غ��رس الش��عر ال��ذي يقتطف من 
المنطق��ة المانح��ة والت��ي توجد عادة 
خلف الرأس وغرسها في منطقة الصلع، 
وه��ذا يعن��ي أن عدد الش��عر الكلي في 
رأس المريض هو نفس��ه ويت��م إعادة 

توزيعه بالزراعة. 
هل هناك ش��روط معينة لزراعة الشعر 

لدى من يعانون من الصلع؟ 
- أهم ش��رط ه��و أنه يعان��ي فعاًل من 
الصلع األندروجين��ي وليس حاالت أخرى 
من فق��دان الش��عر. والحال��ة الصحية 
للمريض يج��ب أن تكون جيدة ليتمكن 
من إجراء العملية. وشرط آخر مهم هو 
وجود المنطقة المانحة المناس��بة في 
خل��ف الرأس القتط��اف العدد الكافي 
م��ن بصي��الت الش��عر وزرعها في 

مقدمة الرأس. 
ه��ل الغ��ذاء يلع��ب دورًا ف��ي عالج 

الصلع الوراثي؟ 
- الغ��ذاء الصح��ي والع��ادات الصحية 
الجيدة يمكن أن تس��اهم في تأخير 
ظهور الصلع الوراثي ولكن 

ال يمكن وقفه.

د. رنا العمادي

العامل الوراثي يلعب دورًا في اإلصابة بالصلع لدى الرجال والسيدات

80٪ نسبة العامل الجيني في صلع الرجال و50٪ من النساء يصبن عند الـ80

زيادة هرمونات األندروجين من أسباب اإلصابة بالصلع

اضطراب األكل.. ضريبة الجمال
ربما ش��اهدت أحدهم يمتنع عن الطعام أو يجبر نفس��ه 
عل��ى القيء بعد التناول مع كثرة التدقيق في الس��عرات 
الحراري��ة قب��ل األكل مخاف��ة زي��ادة ال��وزن، أو عكس��ه 
تمام��ًا الذي ال يس��تطيع الحركة بعد م��لء المعدة فوق 
طاقته��ا بأصناف األطعمة والمش��روبات، هذا كله يعبر 
عن��ه باضطراب األكل وهو س��لوك غذائي غي��ر اعتيادي، 
إن اس��تمر لفترة طويلة سيؤثر س��لبًا على الشخص من 
الناحية الجسمية والنفسية، والعامالن الوراثي والنفسي 

من أوضح مسبباته. 
أما أنواع االضطراب فهي:

- اضطراب فقد الشهية العصبي: وهو الخوف من السمنة 
فيقوم الشخص بتقليل األكل لدرجة النحافة، ويظهر في 
المراهقات بنس��بة 1 في كل مراهق��ة، نتيجة الرغبة في  
الحصول على قوام رش��يق يماثل عارض��ات األزياء، فهم 
كثي��رو التدقيق في الوجبات والس��عرات ولعلهم يرمون 
طعامه��م ويخفون اضطرابهم عل��ى من حولهم، لدرجة 
إصابته��م بانخفاض ضربات القلب وهبوط في الضغط 
والح��رارة واالنتفاخ ف��ي البطن واإلمس��اك وعدم الرغبة 
الجنسية وتوقف الدورة الش��هرية وذلك لنقص التغذية 

السليمة المؤدية للمرض واالكتئاب.
- اضطراب الشراهة وهو تناول كميات كبيرة من الطعام 
فوق الحاجة بسبب عدم الس��يطرة على شعور الشراهة، 
وهو ش��ائع في الكبار بنس��بة 3.5% في النساء البدينات، 

2% في الرجال البدناء. 
أما الش��ره العصبي فنس��بته 1% ل��دى المراهقات عادة 

بسبب الضغط النفسي.
ويشعر صاحب الشره العصبي بالذنب بعد تناول الوجبة، 
ويلجأ لإلف��راط في الرياضة واتباع نظام غذائي صارم أو 
تن��اول مدرات البول لتقليل احتفاظ الجس��م بالس��وائل 

حتى يفقد ما اكتسبه من وزن زائد.
- اضط��راب تقييد الطعام وهو تن��اول كميات قليلة جدًا 
من الطعام خوفًا من السمنة، مع اللجوء للرياضة بشكل 

مبالغ فيه.
- االضط��راب االجتراري وهو اس��ترجاع ما تم تناوله من 
الطعام بش��كل اختياري وطوعي، وعادة ما يخفي المجتر 

اضطرابه عمن حوله.
- اضطراب ش��هوة الغرائب وهي تناول أش��ياء غير قابلة 
لألكل كالورق والطين واألوس��اخ مما يؤدي إلى مش��اكل 
في القنوات الهضمية نتيجة التس��ممات البكترولوجيه 
والكيميائي��ة وتعرض أجهزة الجس��م للخطر لحد الموت 
نتيجة التكرار، وهذا ال يش��مل الطف��ل الذي هو أقل من 
س��نتين فهو لديه ش��غف التعرف عما حوله من أش��ياء 
بش��كل طبيعي ولكن ينبغي مالحظت��ه حتى ال يتعرض 

لما يؤذيه.
أما عالج اضطرابات األكل فيكون عبر:

- اتباع نظام غذائي متوازن بعيد عن اإلفراط والتفريط، 
تحت إشراف أخصائي تغذوي وعالجي. 

- تحفيز الشخص عن الرضا الذاتي بنفسه وهندامه.
- ممارس��ة الرياضة بش��تى أنواعها والس��يما الرياضة 

الجماعية.
- ع��دم تنم��ر المحيطي��ن بالمري��ض ومس��اعدته على 

الشفاء.
- االشتراك في األعمال االجتماعية والتطوعية المفيدة، 

إلخراج الشخص من حالة العزلة ودمجه بالمجتمع. 
- عدم ممارسة الوالدين لسلوكيات تغذوية خاطئة أمام 

أطفالهم كاألكل بشراهة.
- عمل دورات تثقيفية في مجال تعديل السلوك التغذوي 

والنفسي.
- عرض مريض االضطراب على العالج الطبي والنفس��ي 

إن استدعت الحالة.
ولنض��ع جهودنا مع��ًا للحد من اإلصابات بهذا الس��لوك 
الخاطئ الذي وصل إلى 70 مليون إصابة حول العالم كما 

صرحت المنظمة األمريكية الضطرابات األكل.

* أخصائي الغذاء والتغذية

خافض لضغط الدم دون تغيير معدل ضربات القلب
البردقوش.. عالج ألعراض انقطاع الطمث

يع��د البردقوش من أكث��ر النباتات العش��بية التي 
تس��تخدم بغرض طبي وعالج المش��كالت الصحية. 
وق��د تحدث خب��راء الصح��ة والتغذية ع��ن نحو 20 
فائدة غذائية وصحية لتناول عشبة البردقوش سواء 

عند إضافته مع الطعام أو تناوله كمشروب دافئ.
والبردق��وش مفيد لصحة القل��ب واألوعية الدموية 
فه��و مصدر غني بمض��ادات األكس��دة التي تعمل 
على حماية القلب، كما أنه يعمل على إرخاء وتوسيع 
األوعية الدموية مما يس��اعد على خفض مستويات 
ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي. ووجدت دراسات 
عديدة أن البردقوش فع��ال في خفض ضغط الدم 

المرتفع دون تغيير معدل ضربات القلب. 
ويحتوي البردقوش على خصائص مدرة للبول، كما 
أنه يحسن قوة وصحة العظام، كما يساعد فيتامين 
»ك«، الموج��ود ف��ي البردق��وش ف��ي من��ع ظه��ور 

اضطرابات العظام مثل هشاشة العظام.
والبردقوش مص��در ممتاز لفيتامين »ك« الضروري 
لتخثر الدم الطبيعي، كما يحتوي على نس��بة عالية 
م��ن الحديد وه��و عنصر غذائي آخر ض��روري إلنتاج 
الهيموجلوبين مما يس��اعد في تحس��ين مستويات 

الطاقة.
آلالم  ممت��از  ع��الج  العط��ري  البردق��وش  وزي��ت 
العضالت والتش��نجات والصداع النات��ج عن التوتر. 
وتعم��ل أوراق البردقوش كمنش��ط مهدئ يس��اعد 
على تحسين أداء الجهاز الهضمي وتحسين الشهية 
وتعزي��ز عملية الهضم. والبردق��وش يزيد المناعة 
بس��بب وج��ود العناص��ر الغذائي��ة مث��ل فيتامين 
»أ« وفيتامين »س��ي«، وكالهم��ا يعمل كمضادات 
أكسدة قوية، ويقوي فيتامين »سي« جهاز المناعة 
عن طريق زيادة عدد خاليا الدم البيضاء التي تحمي 
الجس��م من هجوم الغ��زاة األجانب مث��ل البكتيريا 
والفيروس��ات ويلع��ب فيتامي��ن »أ« دورًا مهمًا في 

دعم األداء الصحي لجهاز المناعة.
والبردق��وش م��ن األعش��اب القليل��ة الت��ي تدعم 
األداء الفع��ال للجه��از العصبي وتحس��ين العناصر 
الغذائي��ة الموج��ودة ف��ي العش��ب نش��اط الدماغ 
وتس��اعد على من��ع تل��ف الخاليا العصبي��ة كما أن 
زيت البردقوش العط��ري يعمل على تهدئة العقل 
وتخفيف االضطرابات مثل القلق والتوتر واالكتئاب 

ويستخدم في عالج الخرف ومرض الزهايمر.
ويمك��ن أيضًا اس��تخدام زيت البردق��وش العطري 
لعالج مش��اكل الجهاز التنفس��ي وأع��راض التهاب 
الش��عب الهوائي��ة ونزالت الب��رد واإلنفلون��زا وله 

خصائص طاردة للبلغم.
والبردق��وش عالج قديم لن��زالت الب��رد واإلنفلونزا 
والس��عال ويعمل كطارد للبلغم، ويمكن أن يساعد 
في اس��تعادة ت��وازن الهرمون��ات األنثوية وتنظيم 
ال��دورة الش��هرية وتخفي��ف العديد م��ن األعراض 
المألوفة التي تظهر على النس��اء خالل تلك الفترة 
ويمكن أن يس��اعد ف��ي عالج األع��راض المصاحبة 

النقطاع الطمث.

18r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

المنخف��ض الج��وي: توص��ف منطقة معينة بأنها تحت تأثير منخفض جوي عندما ينخفض فيها الضغط الجوي عن المناطق المجاورة، ويتزام��ن انخفاض الضغط مع هواء أخف وزنًا، فيصعد إلى الطبقات العليا من الغالف الجوي، 
ويدور حول المركز المنخفض باتجاه عكس عقارب الساعة »في النصف الشمالي للكرة األرضية«، وعندما يرتفع الهواء ويبرد، يتكثف محتواه من بخار الماء، فيتشكل الغيوم، وُيحدث المنخفض الجوي Depression تغييرات جوية 

معينة على المنطقة التي يؤثر عليها، مثل، هطول األمطار، والرياح القوية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

معلومة

حسن علي

الطب البديلفي المختبر

Thu 02 Mar 2023   |  الســنة 18  |   العدد 6291   |   الخميس 10 شــعبان 1444هـ

تشخيص سقوط الشعر بعدة عوامل بينها تحاليل الدم واألمراض العضوية

 رنا العمادي: تكيس المبايض 
من أسباب إصابة السيدات بالصلع

وليد صبري «

كشفت استش��ارية طب العائلة والطب 
التجميل��ي غي��ر الجراح��ي د. رن��ا عل��ي 
العمادي، أن العامل الوراثي يلعب دورًا 
في إصاب��ة الرجال والس��يدات بالصلع، 
هرمون��ات  ف��ي  الزي��ادة  أن  موضح��ة 
األندروجي��ن ترتبط باإلصاب��ة بالصلع 
لدى الجنس��ين، فيما قد يؤدي التكيس 
ف��ي المباي��ض إل��ى إصاب��ة الس��يدات 
بالصلع، مش��يرة إل��ى أن الغذاء الصحي 
يس��هم في تأخير الصلع الوراثي لكن ال 

يوقفه.
وأضافت في لقاء مع »الوطن« أن نسبة 
العام��ل الجيني في اإلصابة بالصلع عند 
الرج��ال تصل إلى 80%، في حين أن نحو 
50% من السيدات يتعرضن للصلع عند 
بلوغ س��ن الثمانين، الفتة إلى أن عالج 
الصل��ع الوراثي يت��م بزراعة الش��عر أو 

باستعمال محلول المنوكيسديل.
ونوه��ت إلى أن هناك فارق��ًا بين الصلع 
وفقدان الش��عر حي��ث إن العالج مختلف 
كليًا في الحالتين، مبينة أن عالج الصلع 
الوراثي يتم بزراعة الشعر أو باستعمال 
محل��ول المنوكيس��ديل، ف��ي حي��ن أن 
تش��خيص س��قوط الش��عر يعتمد على 
عدة عوامل بينها تاريخ العائلة وتحاليل 

الدم واألمراض العضوية.
وذكرت العمادي أن زراعة الشعر تعتمد 
على قوة الش��عر والكثافة في المنطقة 
المانح��ة ومس��احة منطق��ة الصلع، في 
حي��ن أن زراعة الش��عر ممكن��ة للرجال 
والنس��اء في حالة الصل��ع األندروجيني، 
بينما عالج فقدان الشعر يتم عن طريق 
البالزما أو الفيتامينات أو الليزر منخفض 

القوة. وإلى نص اللقاء:
م��ا أبرز أس��باب اإلصاب��ة بالصلع؟ وهل 
الوراثة تلعب دورًا في اإلصابة بالمرض؟ 
- طبع��ًا، هناك عامل وراثي في اإلصابة 

بالصل��ع عند النس��اء والرج��ال حيث قد 
يعاني من الصلع عدة أفراد في العائلة 
الواح��دة، ولكن هذا ال يعني أنه العامل 
الوحيد، حيث توجد هن��اك عوامل أخرى 
مرضية وبيئية قد تتس��بب في اإلصابة 
بالم��رض، واألبحاث العلمي��ة إلى اآلن 
ل��م تتع��رف عل��ى كل العوام��ل ولكن 
دورًا  تلع��ب  األندروجي��ن  هرمون��ات 
مهم��ًا في اإلصابة بالصلع حيث وجد أن 
الزيادة في إفرازات هذا الهرمون ترتبط 
باإلصابة بالصلع لدى الرجال والسيدات، 
كذلك قد ي��ؤدي التكيس في المبايض 

إلى إصابة السيدات بالصلع. 
كم تبلغ نس��بة اإلصاب��ة بالصلع نتيجة 

الوراثة؟ 
- بالنس��بة إلى الصلع الذكوري قد تبلغ 
نس��بة العام��ل الجين��ي نح��و 80% من 
الحاالت، أما بالنسبة إلى الصلع األنثوي 
قد تعاني 50% من الس��يدات عند بلوغ 

سن الثمانين منه. 
كيف يمكن تش��خيص مس��ألة س��قوط 

الشعر لدى الرجال؟ 

الطبي��ب  عن��د  التش��خيص  يت��م   -
المخت��ص بع��د دراس��ة عوام��ل ع��دة 
مث��ل تاري��خ العائل��ة، وتحالي��ل الدم، 
واألدوية، والعوامل النفسية، واألمراض 
العضوي��ة.. إل��خ. ويج��ب مالحظ��ة أن 
الكثير يخلط بين الصلع وفقدان الشعر، 
والصلع ينتج عن فق��دان البصيلة بينما 
فقدان الشعر ينتج عن ضعف الشعر مع 
وجود البصيلة نفس��ها، وعالج كل حالة 

يختلف كليًا. 
م��ا هي طرق الع��الج المختلف��ة للصلع 

خاصة ما يتعلق بالصلع الوراثي؟ 
- الصل��ع الوراث��ي تت��م معالجت��ه مع 
زراع��ة الش��عر أو باس��تعمال محل��ول 
الش��عر  فق��دان  أم��ا  المنوكيس��ديل. 

أو  بالبالزم��ا  معالجت��ه  فيمك��ن 
المنخفض  اللي��زر  أو  الفيتامين��ات 
القوة.. إلخ، اعتمادًا على تشخيص 

الحالة. 
ه��ل هن��اك عقاقي��ر ت��ؤدي إل��ى 

نمو الش��عر م��رة أخرى ل��دى الرجال 
المصابين بالصلع؟ 

- اس��تعمال محلول لمنوكس��يل 
الموضعي مفيد في بطء 

الصل��ع  تس��ارع 

األندروجين��ي وهن��اك بع��ض العقاقير 
األخرى توصف حسب الحالة. 

ماذا عن زراعة الشعر لدى الرجال؟ 
- زراعة الش��عر ممكنة للرجال والنس��اء 
في حال��ة الصل��ع األندروجيني وتعتمد 
على قوة وكثافة الش��عر ف��ي المنطقة 
المانحة ومساحة منطقة الصلع. ويجب 
اإلش��ارة هنا إلى أن عملية زراعة الشعر 

ه��ي غ��رس الش��عر ال��ذي يقتطف من 
المنطق��ة المانح��ة والت��ي توجد عادة 
خلف الرأس وغرسها في منطقة الصلع، 
وه��ذا يعن��ي أن عدد الش��عر الكلي في 
رأس المريض هو نفس��ه ويت��م إعادة 

توزيعه بالزراعة. 
هل هناك ش��روط معينة لزراعة الشعر 

لدى من يعانون من الصلع؟ 
- أهم ش��رط ه��و أنه يعان��ي فعاًل من 
الصلع األندروجين��ي وليس حاالت أخرى 
من فق��دان الش��عر. والحال��ة الصحية 
للمريض يج��ب أن تكون جيدة ليتمكن 
من إجراء العملية. وشرط آخر مهم هو 
وجود المنطقة المانحة المناس��بة في 
خل��ف الرأس القتط��اف العدد الكافي 
م��ن بصي��الت الش��عر وزرعها في 

مقدمة الرأس. 
ه��ل الغ��ذاء يلع��ب دورًا ف��ي عالج 

الصلع الوراثي؟ 
- الغ��ذاء الصح��ي والع��ادات الصحية 
الجيدة يمكن أن تس��اهم في تأخير 
ظهور الصلع الوراثي ولكن 

ال يمكن وقفه.

د. رنا العمادي

العامل الوراثي يلعب دورًا في اإلصابة بالصلع لدى الرجال والسيدات

80٪ نسبة العامل الجيني في صلع الرجال و50٪ من النساء يصبن عند الـ80

زيادة هرمونات األندروجين من أسباب اإلصابة بالصلع

اضطراب األكل.. ضريبة الجمال
ربما ش��اهدت أحدهم يمتنع عن الطعام أو يجبر نفس��ه 
عل��ى القيء بعد التناول مع كثرة التدقيق في الس��عرات 
الحراري��ة قب��ل األكل مخاف��ة زي��ادة ال��وزن، أو عكس��ه 
تمام��ًا الذي ال يس��تطيع الحركة بعد م��لء المعدة فوق 
طاقته��ا بأصناف األطعمة والمش��روبات، هذا كله يعبر 
عن��ه باضطراب األكل وهو س��لوك غذائي غي��ر اعتيادي، 
إن اس��تمر لفترة طويلة سيؤثر س��لبًا على الشخص من 
الناحية الجسمية والنفسية، والعامالن الوراثي والنفسي 

من أوضح مسبباته. 
أما أنواع االضطراب فهي:

- اضطراب فقد الشهية العصبي: وهو الخوف من السمنة 
فيقوم الشخص بتقليل األكل لدرجة النحافة، ويظهر في 
المراهقات بنس��بة 1 في كل مراهق��ة، نتيجة الرغبة في  
الحصول على قوام رش��يق يماثل عارض��ات األزياء، فهم 
كثي��رو التدقيق في الوجبات والس��عرات ولعلهم يرمون 
طعامه��م ويخفون اضطرابهم عل��ى من حولهم، لدرجة 
إصابته��م بانخفاض ضربات القلب وهبوط في الضغط 
والح��رارة واالنتفاخ ف��ي البطن واإلمس��اك وعدم الرغبة 
الجنسية وتوقف الدورة الش��هرية وذلك لنقص التغذية 

السليمة المؤدية للمرض واالكتئاب.
- اضطراب الشراهة وهو تناول كميات كبيرة من الطعام 
فوق الحاجة بسبب عدم الس��يطرة على شعور الشراهة، 
وهو ش��ائع في الكبار بنس��بة 3.5% في النساء البدينات، 

2% في الرجال البدناء. 
أما الش��ره العصبي فنس��بته 1% ل��دى المراهقات عادة 

بسبب الضغط النفسي.
ويشعر صاحب الشره العصبي بالذنب بعد تناول الوجبة، 
ويلجأ لإلف��راط في الرياضة واتباع نظام غذائي صارم أو 
تن��اول مدرات البول لتقليل احتفاظ الجس��م بالس��وائل 

حتى يفقد ما اكتسبه من وزن زائد.
- اضط��راب تقييد الطعام وهو تن��اول كميات قليلة جدًا 
من الطعام خوفًا من السمنة، مع اللجوء للرياضة بشكل 

مبالغ فيه.
- االضط��راب االجتراري وهو اس��ترجاع ما تم تناوله من 
الطعام بش��كل اختياري وطوعي، وعادة ما يخفي المجتر 

اضطرابه عمن حوله.
- اضطراب ش��هوة الغرائب وهي تناول أش��ياء غير قابلة 
لألكل كالورق والطين واألوس��اخ مما يؤدي إلى مش��اكل 
في القنوات الهضمية نتيجة التس��ممات البكترولوجيه 
والكيميائي��ة وتعرض أجهزة الجس��م للخطر لحد الموت 
نتيجة التكرار، وهذا ال يش��مل الطف��ل الذي هو أقل من 
س��نتين فهو لديه ش��غف التعرف عما حوله من أش��ياء 
بش��كل طبيعي ولكن ينبغي مالحظت��ه حتى ال يتعرض 

لما يؤذيه.
أما عالج اضطرابات األكل فيكون عبر:

- اتباع نظام غذائي متوازن بعيد عن اإلفراط والتفريط، 
تحت إشراف أخصائي تغذوي وعالجي. 

- تحفيز الشخص عن الرضا الذاتي بنفسه وهندامه.
- ممارس��ة الرياضة بش��تى أنواعها والس��يما الرياضة 

الجماعية.
- ع��دم تنم��ر المحيطي��ن بالمري��ض ومس��اعدته على 

الشفاء.
- االشتراك في األعمال االجتماعية والتطوعية المفيدة، 

إلخراج الشخص من حالة العزلة ودمجه بالمجتمع. 
- عدم ممارسة الوالدين لسلوكيات تغذوية خاطئة أمام 

أطفالهم كاألكل بشراهة.
- عمل دورات تثقيفية في مجال تعديل السلوك التغذوي 

والنفسي.
- عرض مريض االضطراب على العالج الطبي والنفس��ي 

إن استدعت الحالة.
ولنض��ع جهودنا مع��ًا للحد من اإلصابات بهذا الس��لوك 
الخاطئ الذي وصل إلى 70 مليون إصابة حول العالم كما 

صرحت المنظمة األمريكية الضطرابات األكل.

* أخصائي الغذاء والتغذية

خافض لضغط الدم دون تغيير معدل ضربات القلب
البردقوش.. عالج ألعراض انقطاع الطمث

يع��د البردقوش من أكث��ر النباتات العش��بية التي 
تس��تخدم بغرض طبي وعالج المش��كالت الصحية. 
وق��د تحدث خب��راء الصح��ة والتغذية ع��ن نحو 20 
فائدة غذائية وصحية لتناول عشبة البردقوش سواء 

عند إضافته مع الطعام أو تناوله كمشروب دافئ.
والبردق��وش مفيد لصحة القل��ب واألوعية الدموية 
فه��و مصدر غني بمض��ادات األكس��دة التي تعمل 
على حماية القلب، كما أنه يعمل على إرخاء وتوسيع 
األوعية الدموية مما يس��اعد على خفض مستويات 
ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي. ووجدت دراسات 
عديدة أن البردقوش فع��ال في خفض ضغط الدم 

المرتفع دون تغيير معدل ضربات القلب. 
ويحتوي البردقوش على خصائص مدرة للبول، كما 
أنه يحسن قوة وصحة العظام، كما يساعد فيتامين 
»ك«، الموج��ود ف��ي البردق��وش ف��ي من��ع ظه��ور 

اضطرابات العظام مثل هشاشة العظام.
والبردقوش مص��در ممتاز لفيتامين »ك« الضروري 
لتخثر الدم الطبيعي، كما يحتوي على نس��بة عالية 
م��ن الحديد وه��و عنصر غذائي آخر ض��روري إلنتاج 
الهيموجلوبين مما يس��اعد في تحس��ين مستويات 

الطاقة.
آلالم  ممت��از  ع��الج  العط��ري  البردق��وش  وزي��ت 
العضالت والتش��نجات والصداع النات��ج عن التوتر. 
وتعم��ل أوراق البردقوش كمنش��ط مهدئ يس��اعد 
على تحسين أداء الجهاز الهضمي وتحسين الشهية 
وتعزي��ز عملية الهضم. والبردق��وش يزيد المناعة 
بس��بب وج��ود العناص��ر الغذائي��ة مث��ل فيتامين 
»أ« وفيتامين »س��ي«، وكالهم��ا يعمل كمضادات 
أكسدة قوية، ويقوي فيتامين »سي« جهاز المناعة 
عن طريق زيادة عدد خاليا الدم البيضاء التي تحمي 
الجس��م من هجوم الغ��زاة األجانب مث��ل البكتيريا 
والفيروس��ات ويلع��ب فيتامي��ن »أ« دورًا مهمًا في 

دعم األداء الصحي لجهاز المناعة.
والبردق��وش م��ن األعش��اب القليل��ة الت��ي تدعم 
األداء الفع��ال للجه��از العصبي وتحس��ين العناصر 
الغذائي��ة الموج��ودة ف��ي العش��ب نش��اط الدماغ 
وتس��اعد على من��ع تل��ف الخاليا العصبي��ة كما أن 
زيت البردقوش العط��ري يعمل على تهدئة العقل 
وتخفيف االضطرابات مثل القلق والتوتر واالكتئاب 

ويستخدم في عالج الخرف ومرض الزهايمر.
ويمك��ن أيضًا اس��تخدام زيت البردق��وش العطري 
لعالج مش��اكل الجهاز التنفس��ي وأع��راض التهاب 
الش��عب الهوائي��ة ونزالت الب��رد واإلنفلون��زا وله 

خصائص طاردة للبلغم.
والبردق��وش عالج قديم لن��زالت الب��رد واإلنفلونزا 
والس��عال ويعمل كطارد للبلغم، ويمكن أن يساعد 
في اس��تعادة ت��وازن الهرمون��ات األنثوية وتنظيم 
ال��دورة الش��هرية وتخفي��ف العديد م��ن األعراض 
المألوفة التي تظهر على النس��اء خالل تلك الفترة 
ويمكن أن يس��اعد ف��ي عالج األع��راض المصاحبة 

النقطاع الطمث.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6291
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إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

المنخف��ض الج��وي: توص��ف منطقة معينة بأنها تحت تأثير منخفض جوي عندما ينخفض فيها الضغط الجوي عن المناطق المجاورة، ويتزام��ن انخفاض الضغط مع هواء أخف وزنًا، فيصعد إلى الطبقات العليا من الغالف الجوي، 
ويدور حول المركز المنخفض باتجاه عكس عقارب الساعة »في النصف الشمالي للكرة األرضية«، وعندما يرتفع الهواء ويبرد، يتكثف محتواه من بخار الماء، فيتشكل الغيوم، وُيحدث المنخفض الجوي Depression تغييرات جوية 

معينة على المنطقة التي يؤثر عليها، مثل، هطول األمطار، والرياح القوية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

معلومة

حسن علي

الطب البديلفي المختبر
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تشخيص سقوط الشعر بعدة عوامل بينها تحاليل الدم واألمراض العضوية

 رنا العمادي: تكيس المبايض 
من أسباب إصابة السيدات بالصلع

وليد صبري «

كشفت استش��ارية طب العائلة والطب 
التجميل��ي غي��ر الجراح��ي د. رن��ا عل��ي 
العمادي، أن العامل الوراثي يلعب دورًا 
في إصاب��ة الرجال والس��يدات بالصلع، 
هرمون��ات  ف��ي  الزي��ادة  أن  موضح��ة 
األندروجي��ن ترتبط باإلصاب��ة بالصلع 
لدى الجنس��ين، فيما قد يؤدي التكيس 
ف��ي المباي��ض إل��ى إصاب��ة الس��يدات 
بالصلع، مش��يرة إل��ى أن الغذاء الصحي 
يس��هم في تأخير الصلع الوراثي لكن ال 

يوقفه.
وأضافت في لقاء مع »الوطن« أن نسبة 
العام��ل الجيني في اإلصابة بالصلع عند 
الرج��ال تصل إلى 80%، في حين أن نحو 
50% من السيدات يتعرضن للصلع عند 
بلوغ س��ن الثمانين، الفتة إلى أن عالج 
الصل��ع الوراثي يت��م بزراعة الش��عر أو 

باستعمال محلول المنوكيسديل.
ونوه��ت إلى أن هناك فارق��ًا بين الصلع 
وفقدان الش��عر حي��ث إن العالج مختلف 
كليًا في الحالتين، مبينة أن عالج الصلع 
الوراثي يتم بزراعة الشعر أو باستعمال 
محل��ول المنوكيس��ديل، ف��ي حي��ن أن 
تش��خيص س��قوط الش��عر يعتمد على 
عدة عوامل بينها تاريخ العائلة وتحاليل 

الدم واألمراض العضوية.
وذكرت العمادي أن زراعة الشعر تعتمد 
على قوة الش��عر والكثافة في المنطقة 
المانح��ة ومس��احة منطق��ة الصلع، في 
حي��ن أن زراعة الش��عر ممكن��ة للرجال 
والنس��اء في حالة الصل��ع األندروجيني، 
بينما عالج فقدان الشعر يتم عن طريق 
البالزما أو الفيتامينات أو الليزر منخفض 

القوة. وإلى نص اللقاء:
م��ا أبرز أس��باب اإلصاب��ة بالصلع؟ وهل 
الوراثة تلعب دورًا في اإلصابة بالمرض؟ 
- طبع��ًا، هناك عامل وراثي في اإلصابة 

بالصل��ع عند النس��اء والرج��ال حيث قد 
يعاني من الصلع عدة أفراد في العائلة 
الواح��دة، ولكن هذا ال يعني أنه العامل 
الوحيد، حيث توجد هن��اك عوامل أخرى 
مرضية وبيئية قد تتس��بب في اإلصابة 
بالم��رض، واألبحاث العلمي��ة إلى اآلن 
ل��م تتع��رف عل��ى كل العوام��ل ولكن 
دورًا  تلع��ب  األندروجي��ن  هرمون��ات 
مهم��ًا في اإلصابة بالصلع حيث وجد أن 
الزيادة في إفرازات هذا الهرمون ترتبط 
باإلصابة بالصلع لدى الرجال والسيدات، 
كذلك قد ي��ؤدي التكيس في المبايض 

إلى إصابة السيدات بالصلع. 
كم تبلغ نس��بة اإلصاب��ة بالصلع نتيجة 

الوراثة؟ 
- بالنس��بة إلى الصلع الذكوري قد تبلغ 
نس��بة العام��ل الجين��ي نح��و 80% من 
الحاالت، أما بالنسبة إلى الصلع األنثوي 
قد تعاني 50% من الس��يدات عند بلوغ 

سن الثمانين منه. 
كيف يمكن تش��خيص مس��ألة س��قوط 

الشعر لدى الرجال؟ 

الطبي��ب  عن��د  التش��خيص  يت��م   -
المخت��ص بع��د دراس��ة عوام��ل ع��دة 
مث��ل تاري��خ العائل��ة، وتحالي��ل الدم، 
واألدوية، والعوامل النفسية، واألمراض 
العضوي��ة.. إل��خ. ويج��ب مالحظ��ة أن 
الكثير يخلط بين الصلع وفقدان الشعر، 
والصلع ينتج عن فق��دان البصيلة بينما 
فقدان الشعر ينتج عن ضعف الشعر مع 
وجود البصيلة نفس��ها، وعالج كل حالة 

يختلف كليًا. 
م��ا هي طرق الع��الج المختلف��ة للصلع 

خاصة ما يتعلق بالصلع الوراثي؟ 
- الصل��ع الوراث��ي تت��م معالجت��ه مع 
زراع��ة الش��عر أو باس��تعمال محل��ول 
الش��عر  فق��دان  أم��ا  المنوكيس��ديل. 

أو  بالبالزم��ا  معالجت��ه  فيمك��ن 
المنخفض  اللي��زر  أو  الفيتامين��ات 
القوة.. إلخ، اعتمادًا على تشخيص 

الحالة. 
ه��ل هن��اك عقاقي��ر ت��ؤدي إل��ى 

نمو الش��عر م��رة أخرى ل��دى الرجال 
المصابين بالصلع؟ 

- اس��تعمال محلول لمنوكس��يل 
الموضعي مفيد في بطء 

الصل��ع  تس��ارع 

األندروجين��ي وهن��اك بع��ض العقاقير 
األخرى توصف حسب الحالة. 

ماذا عن زراعة الشعر لدى الرجال؟ 
- زراعة الش��عر ممكنة للرجال والنس��اء 
في حال��ة الصل��ع األندروجيني وتعتمد 
على قوة وكثافة الش��عر ف��ي المنطقة 
المانحة ومساحة منطقة الصلع. ويجب 
اإلش��ارة هنا إلى أن عملية زراعة الشعر 

ه��ي غ��رس الش��عر ال��ذي يقتطف من 
المنطق��ة المانح��ة والت��ي توجد عادة 
خلف الرأس وغرسها في منطقة الصلع، 
وه��ذا يعن��ي أن عدد الش��عر الكلي في 
رأس المريض هو نفس��ه ويت��م إعادة 

توزيعه بالزراعة. 
هل هناك ش��روط معينة لزراعة الشعر 

لدى من يعانون من الصلع؟ 
- أهم ش��رط ه��و أنه يعان��ي فعاًل من 
الصلع األندروجين��ي وليس حاالت أخرى 
من فق��دان الش��عر. والحال��ة الصحية 
للمريض يج��ب أن تكون جيدة ليتمكن 
من إجراء العملية. وشرط آخر مهم هو 
وجود المنطقة المانحة المناس��بة في 
خل��ف الرأس القتط��اف العدد الكافي 
م��ن بصي��الت الش��عر وزرعها في 

مقدمة الرأس. 
ه��ل الغ��ذاء يلع��ب دورًا ف��ي عالج 

الصلع الوراثي؟ 
- الغ��ذاء الصح��ي والع��ادات الصحية 
الجيدة يمكن أن تس��اهم في تأخير 
ظهور الصلع الوراثي ولكن 

ال يمكن وقفه.

د. رنا العمادي

العامل الوراثي يلعب دورًا في اإلصابة بالصلع لدى الرجال والسيدات

80٪ نسبة العامل الجيني في صلع الرجال و50٪ من النساء يصبن عند الـ80

زيادة هرمونات األندروجين من أسباب اإلصابة بالصلع

اضطراب األكل.. ضريبة الجمال
ربما ش��اهدت أحدهم يمتنع عن الطعام أو يجبر نفس��ه 
عل��ى القيء بعد التناول مع كثرة التدقيق في الس��عرات 
الحراري��ة قب��ل األكل مخاف��ة زي��ادة ال��وزن، أو عكس��ه 
تمام��ًا الذي ال يس��تطيع الحركة بعد م��لء المعدة فوق 
طاقته��ا بأصناف األطعمة والمش��روبات، هذا كله يعبر 
عن��ه باضطراب األكل وهو س��لوك غذائي غي��ر اعتيادي، 
إن اس��تمر لفترة طويلة سيؤثر س��لبًا على الشخص من 
الناحية الجسمية والنفسية، والعامالن الوراثي والنفسي 

من أوضح مسبباته. 
أما أنواع االضطراب فهي:

- اضطراب فقد الشهية العصبي: وهو الخوف من السمنة 
فيقوم الشخص بتقليل األكل لدرجة النحافة، ويظهر في 
المراهقات بنس��بة 1 في كل مراهق��ة، نتيجة الرغبة في  
الحصول على قوام رش��يق يماثل عارض��ات األزياء، فهم 
كثي��رو التدقيق في الوجبات والس��عرات ولعلهم يرمون 
طعامه��م ويخفون اضطرابهم عل��ى من حولهم، لدرجة 
إصابته��م بانخفاض ضربات القلب وهبوط في الضغط 
والح��رارة واالنتفاخ ف��ي البطن واإلمس��اك وعدم الرغبة 
الجنسية وتوقف الدورة الش��هرية وذلك لنقص التغذية 

السليمة المؤدية للمرض واالكتئاب.
- اضطراب الشراهة وهو تناول كميات كبيرة من الطعام 
فوق الحاجة بسبب عدم الس��يطرة على شعور الشراهة، 
وهو ش��ائع في الكبار بنس��بة 3.5% في النساء البدينات، 

2% في الرجال البدناء. 
أما الش��ره العصبي فنس��بته 1% ل��دى المراهقات عادة 

بسبب الضغط النفسي.
ويشعر صاحب الشره العصبي بالذنب بعد تناول الوجبة، 
ويلجأ لإلف��راط في الرياضة واتباع نظام غذائي صارم أو 
تن��اول مدرات البول لتقليل احتفاظ الجس��م بالس��وائل 

حتى يفقد ما اكتسبه من وزن زائد.
- اضط��راب تقييد الطعام وهو تن��اول كميات قليلة جدًا 
من الطعام خوفًا من السمنة، مع اللجوء للرياضة بشكل 

مبالغ فيه.
- االضط��راب االجتراري وهو اس��ترجاع ما تم تناوله من 
الطعام بش��كل اختياري وطوعي، وعادة ما يخفي المجتر 

اضطرابه عمن حوله.
- اضطراب ش��هوة الغرائب وهي تناول أش��ياء غير قابلة 
لألكل كالورق والطين واألوس��اخ مما يؤدي إلى مش��اكل 
في القنوات الهضمية نتيجة التس��ممات البكترولوجيه 
والكيميائي��ة وتعرض أجهزة الجس��م للخطر لحد الموت 
نتيجة التكرار، وهذا ال يش��مل الطف��ل الذي هو أقل من 
س��نتين فهو لديه ش��غف التعرف عما حوله من أش��ياء 
بش��كل طبيعي ولكن ينبغي مالحظت��ه حتى ال يتعرض 

لما يؤذيه.
أما عالج اضطرابات األكل فيكون عبر:

- اتباع نظام غذائي متوازن بعيد عن اإلفراط والتفريط، 
تحت إشراف أخصائي تغذوي وعالجي. 

- تحفيز الشخص عن الرضا الذاتي بنفسه وهندامه.
- ممارس��ة الرياضة بش��تى أنواعها والس��يما الرياضة 

الجماعية.
- ع��دم تنم��ر المحيطي��ن بالمري��ض ومس��اعدته على 

الشفاء.
- االشتراك في األعمال االجتماعية والتطوعية المفيدة، 

إلخراج الشخص من حالة العزلة ودمجه بالمجتمع. 
- عدم ممارسة الوالدين لسلوكيات تغذوية خاطئة أمام 

أطفالهم كاألكل بشراهة.
- عمل دورات تثقيفية في مجال تعديل السلوك التغذوي 

والنفسي.
- عرض مريض االضطراب على العالج الطبي والنفس��ي 

إن استدعت الحالة.
ولنض��ع جهودنا مع��ًا للحد من اإلصابات بهذا الس��لوك 
الخاطئ الذي وصل إلى 70 مليون إصابة حول العالم كما 

صرحت المنظمة األمريكية الضطرابات األكل.

* أخصائي الغذاء والتغذية

خافض لضغط الدم دون تغيير معدل ضربات القلب
البردقوش.. عالج ألعراض انقطاع الطمث

يع��د البردقوش من أكث��ر النباتات العش��بية التي 
تس��تخدم بغرض طبي وعالج المش��كالت الصحية. 
وق��د تحدث خب��راء الصح��ة والتغذية ع��ن نحو 20 
فائدة غذائية وصحية لتناول عشبة البردقوش سواء 

عند إضافته مع الطعام أو تناوله كمشروب دافئ.
والبردق��وش مفيد لصحة القل��ب واألوعية الدموية 
فه��و مصدر غني بمض��ادات األكس��دة التي تعمل 
على حماية القلب، كما أنه يعمل على إرخاء وتوسيع 
األوعية الدموية مما يس��اعد على خفض مستويات 
ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي. ووجدت دراسات 
عديدة أن البردقوش فع��ال في خفض ضغط الدم 

المرتفع دون تغيير معدل ضربات القلب. 
ويحتوي البردقوش على خصائص مدرة للبول، كما 
أنه يحسن قوة وصحة العظام، كما يساعد فيتامين 
»ك«، الموج��ود ف��ي البردق��وش ف��ي من��ع ظه��ور 

اضطرابات العظام مثل هشاشة العظام.
والبردقوش مص��در ممتاز لفيتامين »ك« الضروري 
لتخثر الدم الطبيعي، كما يحتوي على نس��بة عالية 
م��ن الحديد وه��و عنصر غذائي آخر ض��روري إلنتاج 
الهيموجلوبين مما يس��اعد في تحس��ين مستويات 

الطاقة.
آلالم  ممت��از  ع��الج  العط��ري  البردق��وش  وزي��ت 
العضالت والتش��نجات والصداع النات��ج عن التوتر. 
وتعم��ل أوراق البردقوش كمنش��ط مهدئ يس��اعد 
على تحسين أداء الجهاز الهضمي وتحسين الشهية 
وتعزي��ز عملية الهضم. والبردق��وش يزيد المناعة 
بس��بب وج��ود العناص��ر الغذائي��ة مث��ل فيتامين 
»أ« وفيتامين »س��ي«، وكالهم��ا يعمل كمضادات 
أكسدة قوية، ويقوي فيتامين »سي« جهاز المناعة 
عن طريق زيادة عدد خاليا الدم البيضاء التي تحمي 
الجس��م من هجوم الغ��زاة األجانب مث��ل البكتيريا 
والفيروس��ات ويلع��ب فيتامي��ن »أ« دورًا مهمًا في 

دعم األداء الصحي لجهاز المناعة.
والبردق��وش م��ن األعش��اب القليل��ة الت��ي تدعم 
األداء الفع��ال للجه��از العصبي وتحس��ين العناصر 
الغذائي��ة الموج��ودة ف��ي العش��ب نش��اط الدماغ 
وتس��اعد على من��ع تل��ف الخاليا العصبي��ة كما أن 
زيت البردقوش العط��ري يعمل على تهدئة العقل 
وتخفيف االضطرابات مثل القلق والتوتر واالكتئاب 

ويستخدم في عالج الخرف ومرض الزهايمر.
ويمك��ن أيضًا اس��تخدام زيت البردق��وش العطري 
لعالج مش��اكل الجهاز التنفس��ي وأع��راض التهاب 
الش��عب الهوائي��ة ونزالت الب��رد واإلنفلون��زا وله 

خصائص طاردة للبلغم.
والبردق��وش عالج قديم لن��زالت الب��رد واإلنفلونزا 
والس��عال ويعمل كطارد للبلغم، ويمكن أن يساعد 
في اس��تعادة ت��وازن الهرمون��ات األنثوية وتنظيم 
ال��دورة الش��هرية وتخفي��ف العديد م��ن األعراض 
المألوفة التي تظهر على النس��اء خالل تلك الفترة 
ويمكن أن يس��اعد ف��ي عالج األع��راض المصاحبة 

النقطاع الطمث.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
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 بوتين يمنع المسؤولين الحكوميين
 من استخدام المفردات األجنبية

وّقع الرئيس الروس��ي فالديمير بوتي��ن الثالثاء قانونًا 
معداًل، بش��أن االستخدام الرسمي للغة الروسية يحظر 
على مس��ؤولي الحكومة اس��تخدام معظ��م المفردات 
األجنبية في أثناء العمل. ومنذ اندالع الحرب في أوكرانيا 
قبل عام، يقول بوتين إنه يريد حماية روسيا مما وصفه 
ب�«الغرب الفاسد« الذي يتهمه بمحاولة تدمير البالد. 
وتهدف التعدي��الت، التي ُأدخلت على قانون صدر عام 
2005، إل��ى حماية ودعم مكانة اللغة الروس��ية، وفقًا 
لنص ُنش��ر على موقع الحكومة على اإلنترنت. وجاء في 
النص: »مع اس��تخدام الروسية كلغة رسمية في روسيا 
االتحادية، غير مسموح باستخدام مفردات وتعبيرات ال 
تتوافق مع معايير اللغة الروس��ية الحديثة.. باستثناء 
الكلم��ات األجنبية التي ليس لها مرادفات مس��تخدمة 

على نطاق واس��ع في اللغة الروس��ية«. وس��يتم نش��ر 
قائمة بش��كل منفصل بالكلمات األجنبية التي ال يزال 
من الممكن اس��تخدامها. ولم تش��ر التعديالت إلى أي 

عقوبات على من ال يلتزم بالقانون المعدل.

دراسة: الكوابيس مؤشر على اإلصابة بالخرف
كشفت دراسة أن الكوابيس المستمرة منذ سن السابعة قد تكون مؤشرًا على 
اإلصابة بالخرف في وقت الحق من حياتنا. وكان فريق في جامعة »برمنغهام« 
تتبع حوالي 7 آالف شخص منذ الوالدة وحتى الخمسين، وتبين أن أولئك الذين 
يعانون من كوابيس مس��تمرة ف��ي الصغر، هم أكثر عرض��ة لإلصابة بمرض 
الخ��رف بمق��دار الضع��ف، كما أنه��م أكثر عرض��ة بمقدار 7 أضع��اف لإلصابة 
بمرض »باركنس��ون«. ويعتقد العلماء أن الكوابي��س المبكرة تزيد من تراكم 
البروتينات الضارة في الدماغ، ما يؤدي لإلصابة بمرض الخرف.واعتمد العلماء 
ف��ي بحثهم على تتب��ع بيانات األطفال منذ مارس 1958 ف��ي إنجلترا حتى عيد 
ميالده��م الخمس��ين في 2008، وتم اس��تجواب األمهات؛ لمعرف��ة ما إذا كان 
أطفالهن لديهم أحالم مزعجة أو ذعر ليلي منذ س��ن الس��ابعة وحتى ال�11 من 
العمر. وتم إخضاع األش��خاص الذين قال آباؤهم إنهم يعانون من »الكوابيس 
المس��تمرة«، للمراقبة حتى 2008 من أجل تشخيص ضعف اإلدراك مثل الخرف 

أو مرض »باركنسون«.

خوذتان لجنديين أردنيين 
في مدينة القدس تعودان لـ 1960

رغم مرور 63 عامًا على نقش اسمه 
عليه��ا، أعلن��ت محافظ��ة الق��دس 
العث��ور على خوذة الجن��دي األردني 
الراح��ل، من��اور أبوالغن��م، مكتوب 
عليها اسمه ورقمه العسكري الذي 
نق��ش عليها عام 1960، ليتم إبالغ 

نجله مناور بهذا الخبر.
مواقع إخبارية فلسطينية وصفحات 
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
تداولت صورا لخوذ عس��كرية تعود 
لجنود أردنيي��ن من الجيش العربي 
ُعث��ر عليه��ا ف��ي مدين��ة الق��دس 

المحتلة.
بمحافظ��ة  اإلعالم��ي  المستش��ار 
ق��ال  الرفاع��ي  مع��روف  الق��دس 

الخوذتي��ن  إن  ل�»العربية.ن��ت« 
وإحداه��ا   ،1960 س��نة  تع��ودان 
مكتوب عليها اس��م الجن��دي مناور 

أبو الغنم ورقمه العسكري.

وأش��ار الرفاع��ي إل��ى أن��ه تواصل 
م��ع الس��فارة األردنية ف��ي رام اهلل 
لتس��ليم الخوذتين لألردن بش��كل 
رس��مي، وم��ن ثم يتم تس��ليمهما 

لمناور االبن، مؤك��دا أن الخوذتين 
موجودت��ان لدي��ه ويحتف��ظ بهما 
لذوي الجندي من��اور أبوالغنم، وأنه 

جاهز إليصالهما إلى األردن.
ونش��ر نجل الجندي مناور أبوالغنم، 
واس��مه أيضًا من��اور، تغريدة على 
»تويتر« قال فيها إن رسالة وصلت 
م��ن فلس��طين تؤكد العث��ور على 

خوذة والده.
ونشر أبوالغنم نص الرسالة وكتب 
فيها: »لقد عثرنا على خوذة والدك 
الشهيد مناور أبوالغنم، في القدس 
ويعود تاريخها إلى 1960، وس��يتم 
إرس��الها من محافظ��ة القدس إلى 

السفارة األردنية«.

29 مليون دوالر تعويضًا ألرملة برايانت
س��تدفع مقاطعة ل��وس أنجليس حوالي 29 ملي��ون دوالر ألرملة نجم كرة الس��لة األمريكي 
الراحل كوبي برايانت لتسوية دعوى قضائية بشأن مزاعم عن مشاركة ضباط ورجال إطفاء 
لصور مروعة تتعلق بحادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة برايانت وابنته البالغ عمرها 
13 عام��ا. وقال لويس لي محامي فانيس��ا برايانت أرملة كوبي »يمث��ل اليوم تتويجًا ناجحًا 

لمعركة السيدة برايانت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا التصرف البشع«.
»قاتلت فانيس��ا من أج��ل زوجها وابنتها وجمي��ع أفراد المجتمع الذي��ن تعرضوا لتصرفات 
مش��ابهة تنم ع��ن عدم احترام«. وأكد لي أن التس��وية بلغت قيمته��ا 28.85 مليون دوالر 
وتش��مل 15 مليون دوالر منحتها هيئة محلفين في محكمة اتحادية لفانيس��ا في أغسطس 
الماض��ي في القضي��ة ذاتها بعد أن تبي��ن أن رجال إطف��اء وضباط انتهك��وا خصوصيتها 
وتس��ببوا لها في أزمة نفس��ية. ورفعت فانيس��ا دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجليس 
زاعمة انتهاك الخصوصية بعد اتهام ضباط ورجال إطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث 

في أماكن غير رسمية بما في ذلك حانة.

 رسالة في زجاجة 
تقطع 300 كيلومتر

عثر رجل كان يزور ش��اطئًا في نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا 
عل��ى رس��الة في زجاجة، اتض��ح الحقًا أنها قطع��ت نحو 300 
كيلومتر. وقال س��كوت غوترسون، الذي كان يسبح في شاطئ 
مورايس بخليج جيرفيس، األحد، إنه عثر على الزجاجة مغطاة 

بأصداف البحر، وداخلها رسالة ورقية.
وحسب منشور غوترسون على »فيسبوك«، فإن الرسالة كانت 
م��ن فتاة تدعى فيكي، وكتبت فيها أن والدها الذي يعمل في 

البحرية ألقاها في المحيط أواخر عام 2020.
وكتبت فيكي: »عمري 10 س��نوات وتاريخ اليوم هو 4 ديسمبر 
2020 ال��ذي يس��بق عي��د ميالد وال��دي. يوم مي��الدي هو 30 

سبتمبر 2010«.
وقال غوترس��ون إنه اس��تخدم معلومات االتصال في الرسالة 
وتواص��ل بالفعل مع فيكي، البالغة م��ن العمر اآلن 12 عامًا، 
ووالده��ا. وكت��ب على »فيس��بوك«: »لم يص��دق الوالد أذنيه 
عندما قلت إن رس��الة ابنته في يدي، وعندما أبلغته بالمكان 

الذي عثرت فيه على الزجاجة«.
وأك��د غوترس��ون أنه يخط��ط إلع��ادة الزجاجة إل��ى العائلة 

شخصيًا خالل عيد الفصح.

لماذا ننام؟
يقول عمر الخيام في رباعياته الش��هيرة: »أِفْق َخفيَف الِظِل هذا الَس��َحر.. 
ن��ادى َدِع النوَم ون��اِغ الَوَتر.. فما أطاَل النوُم ُعم��را.. وال َقَصَر في األعماِر 
طوُل الَس��َهر« فهل صدق عم��ر الخيام أم كذب؟ فلم أك��ن أعلم أن للنوم 
علم��ًا وللنوم طبًا وللنوم أهمي��ة بهذا القدر وللنوم عالق��ة بطول العمر 
أيض��ًا عل��ى عكس ما قال الخيام، ما لم أقرأ ه��ذا الكتاب الذي وصلت إلى 

منتصفه ومازلت أندهش كلما قرأت جديدة من المعلومات.
الكتاب لماثيو ووكر أس��تاذ عل��وم األعصاب والفيزيولوجي��ا ومدير مركز 
علوم النوم البش��ري في جامعة بيركلي وأس��تاذ س��ابق لعلم النفس في 

جامعة هارفرد وعنوان الكتاب »لماذا ننام؟«.
يقول الدكتور ماثيو إنه بعد أن درس عالم النوم لمدة تزيد عن العشرين 
عام��ا وعرف قدره من األهمية التي تتعلق بصحة اإلنس��ان، حتى قاد هو 
ومجموعة من العلماء والباحثين المختصين حملة لجعل األطباء يشرعون 
في مطالبة مرضاهم بالن��وم، بحيث يكون ذلك جزءًا من الوصفة الطبية 

إلى جانب األدوية.
إذ ليس هناك مخلوق وكائن من كائنات األرض كاإلنس��ان يتعمد حرمان 
نفسه من النوم كاإلنسان، فعال فلطالما قلنا »الحقين على النوم« وذلك 
غي��ر صحيح بتاتا، فهذا الكتاب ال يتحدث عن أهمية النوم فقط، بل حتى 

عن أهمية الحلم وعالقتهما بصفاء الذهن وصحتنا البدنية!!
فاألحالم وفقًا للدكتور ماثيو لها فوائد عديدة، منها أنها عملية كيميائية 
عصبي��ة تس��اهم في مواس��اة الف��رد وتخفيف م��ر الذكري��ات المؤلمة؛ 
فهي مس��احة من الواقع االفتراضي يخلط فيه��ا الدماغ معارف الماضي 

والمستقبل على نحو يحفز على اإلبداع.
نع��ود إلى النوم الذي قال عنه الكتاب إن��ه يعيد تهيئة نظامنا المناعي، 
ويس��اعدنا على مكافحة األمراض والوقاية من العدوى ودرء أنواع كثيرة 
م��ن األمراض، ويقوم النوم بإصالح الحالة االس��تقالبية في الجس��م من 
خالل الت��وازن الدقي��ق لإلنس��ولين ودوران الجلوكوز يس��اعد على حفظ 
ال��وزن، ويوفر كائنات دقيقة في األمع��اء، وهناك ارتباط بين النوم وبين 

أداء األوعية والقلب؛ ألن النوم يخفض ضغط الدم.
يش��رح لك الكتاب أنواع النوم ودرجاته وفي أيهم تحلم، كما يش��رح كيف 
يتهي��أ الدماغ للن��وم وكيف تغلق الطبق��ة التي تلي قش��رة الدماغ على 
نفسها وتسمى »المهاد« فتمنع الحواس حتى الصوت منها من الوصول 
كي تتمكن من االس��تغراق في النوم، وكيف ترتخي عضالت الجسم حتى 
تقرب للش��ل، ثم سبحان اهلل تعود تلك الطبقة فتفتح أثناء النوم لتسمح 
للذكريات المخزنة أن تنهال على القش��رة التي تتحول إلى شاشة عرض، 
وفي هذه األثناء تنهال عليك ذكريات من الماضي ومعلومات جديدة من 
الحاضر تمتزج معا وهذا الدمج هو الذي يجعل التجارب تتراكم في ذهنك 
وص��دق أو ال تصدق في هذه األثناء يؤرش��ف دماغ��ك كميات المعلومات 
التي انهالت على عقلك أثناء اليقظة ألن قدرته االس��تيعابية تكون أكبر 
رغم أنها أبطأ في الحركة، هذه العملية تكون فيها أجزاء من دماغك أكثر 

نشاطا أثناء النوم منها أثناء اليقظة.
مازلت وأنا أقرأ عن خفايا النوم ومعجزاته أقول سبحان الخالق وما أظلمك 
أيه��ا اإلنس��ان الغرور فأن��ت تفاخر اليوم بق��درة ال��ذكاء الصناعي الذي 
ابتكرت��ه، لكنك ال ت��رى تلك المعجزات التي في نفس��ك وأصغرها يفوق 

عقلك بكل إبداعاته.

انقطاع »تويتر« عن آالف المستخدمين بأمريكا
قال موقع داون ديتكت��ور اإللكتروني، الذي يرصد 
حاالت انقطاع خدمات اإلنترنت، إن خدمات تويتر 
انقطعت عن آالف المستخدمين في أمريكا اليوم. 
وأفاد الموقع، الذي يتتبع حاالت االنقطاع عبر جمع 
تقاري��ر الحالة من عدد م��ن المصادر بما في ذلك 
األعطال التي ُيبلغ عنها مستخدمون على منصته، 
بأن أكثر من 4500 مستخدم في الواليات المتحدة 
أبلغوا عن مش��كالت في الوصول إلى موقع تويتر 

للتواصل االجتماعي.
ول��م ي��رد تويتر على طل��ب من رويت��رز للتعليق. 
وأظهرت صفحة حال��ة منصة التواصل االجتماعي 
أن جميع األنظم��ة تعمل. وتع��رض تويتر، الذي 
اس��تحوذ علي��ه الملياردي��ر إيلون ماس��ك مقابل 
44 ملي��ار دوالر الع��ام الماضي، لعط��ل كبير في 
ديس��مبر كانون األول، مما ترك عشرات اآلالف من 

المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على 
الولوج إلى المنصة أو استخدام خدماتها األساسية 

لعدة ساعات قبل عودة الخدمات مرة أخرى.
وأثر عطل آخر الشهر الماضي على أكثر من ثمانية 

آالف مستخدم.
وتواجه ش��ركة تويتر أزمة بع��د تحريك عدد من 

القضايا ضده��ا بفعل دائنين للش��ركة يطالبون 
بتسديدها مستحقات تقدر ب� 14 مليون دوالر.

ووف��ق موق��ع »بيزن��س إنس��ايدر«، تواج��ه حاليا 
شركة تويتر على األقل 9 دعاوى قضائية تطالبها 
بتس��ديد ديون مس��تحقة، باإلضافة إلى الفائدة، 
نتيجة لعدم تس��ديد تويتر للعدي��د من الفواتير 
بحس��ب تقري��ر ل�»وول س��تريت جورن��ال«. وهذه 
ليست المرة األولى التي ترفع بها دعاوى قضائية 
ض��د تويت��ر من��ذ أن تولى إيلون ماس��ك رئاس��ة 

الشركة في أكتوبر الماضي.
ومن أمثلة الشركات الدائنة لتويتر وحركت واحدة 
من هذه الدعاوي القضائية، ش��ركة تسويق باسم 
Canary LLC، التي اتهمت ش��ركة إيلون ماسك، 
بعدم قدرتها على س��داد فاتورة مس��تحقة عليها 

بقيمة 392,239 ألف دوالر.

مالحقة »يوتيوب« في بريطانيا بسبب األطفال
يواجه موقع يوتيوب، التابع لش��ركة »ألفابت«، ش��كوى في بريطانيا، بش��أن 
مزاعم بأنه يجمع بيانات عن األطفال بش��كل غير قانوني. تم تقديم الش��كوى 
إل��ى هيئة حماية البيانات في المملكة المتحدة حول جمع بيانات عن األطفال 
في انتهاك للقواعد الجديدة التي يتم تطبيقها لحمايتهم على اإلنترنت. وقال 
مكتب مفوض المعلومات إنه س��ينظر في الش��كوى، التي قدمتها مؤسس��ة 
خيري��ة بريطانية تق��ول إن موقع مش��اركة المقاطع المص��ورة ينتهك قانون 

األطفال في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرغ لألنباء.
وقال س��تيفن بونر، أحد نواب المفوض في المكتب »بصفتنا جهة تنظيمية، 
نتوق��ع حماية بيانات األطفال عبر اإلنترنت«. وأض��اف بونر »إذا لم يكن األمر 
كذلك، فس��نتخذ اإلجراءات«. وال يخضع موقع يوتيوب لتحقيق رس��مي من قبل 
مكتب مفوض المعلومات حتى اآلن. وقدمت مؤسسة »فايف رايتس« الخيرية 

باإلضافة إلى والد لثالثة أطفال صغار ش��كوى إلى مكتب مفوض المعلومات، 
مفاده��ا ب��أن يوتيوب يجمع عل��ى األقل بيان��ات عن موقع وعادات مش��اهدة 

وتفضيالت نحو 5 ماليين طفل في المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باس��م يوتيوب إن المنصة قامت باستثمارات لحماية األطفال 
واألس��ر، مثل بدء تطبيق مخصص لألطفال، وإدخال ممارس��ات بيانات جديدة 

للمحتوى الخاص باألطفال، وتوفير المزيد من التجارب المناسبة للعمر.
وتراجعت أرباح منصة يوتيوب، في 2022، فيما يعد تيك توك أحد أسباب ذلك 

نظًرا للمنافسة الشديدة بين عمالقي الفيديو.
وسجل يوتيوب إيرادات بقيمة 7 مليارات دوالر، وتم إرجاء أسباب التراجع جزئيًا 
إلى ضعف الحالة االقتصادية حول العالم، مع تصاعد التضخم والضغوط على 

األسر وميزانيات إنفاقها التي أثرت بدورها على قطاع اإلعالنات التجارية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/02/watan-20230302.pdf?1677731850
https://alwatannews.net/article/1054770
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/search/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%81
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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»الفورمــوال 1« ليســت مجرد حدث رياضي بــل هي داعم 
لالقتصــاد الوطنــي ومحرك كبيــر لكثير مــن القطاعات 

االقتصادية. 
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
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رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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 بوتين يمنع المسؤولين الحكوميين
 من استخدام المفردات األجنبية

وّقع الرئيس الروس��ي فالديمير بوتي��ن الثالثاء قانونًا 
معداًل، بش��أن االستخدام الرسمي للغة الروسية يحظر 
على مس��ؤولي الحكومة اس��تخدام معظ��م المفردات 
األجنبية في أثناء العمل. ومنذ اندالع الحرب في أوكرانيا 
قبل عام، يقول بوتين إنه يريد حماية روسيا مما وصفه 
ب�«الغرب الفاسد« الذي يتهمه بمحاولة تدمير البالد. 
وتهدف التعدي��الت، التي ُأدخلت على قانون صدر عام 
2005، إل��ى حماية ودعم مكانة اللغة الروس��ية، وفقًا 
لنص ُنش��ر على موقع الحكومة على اإلنترنت. وجاء في 
النص: »مع اس��تخدام الروسية كلغة رسمية في روسيا 
االتحادية، غير مسموح باستخدام مفردات وتعبيرات ال 
تتوافق مع معايير اللغة الروس��ية الحديثة.. باستثناء 
الكلم��ات األجنبية التي ليس لها مرادفات مس��تخدمة 

على نطاق واس��ع في اللغة الروس��ية«. وس��يتم نش��ر 
قائمة بش��كل منفصل بالكلمات األجنبية التي ال يزال 
من الممكن اس��تخدامها. ولم تش��ر التعديالت إلى أي 

عقوبات على من ال يلتزم بالقانون المعدل.

دراسة: الكوابيس مؤشر على اإلصابة بالخرف
كشفت دراسة أن الكوابيس المستمرة منذ سن السابعة قد تكون مؤشرًا على 
اإلصابة بالخرف في وقت الحق من حياتنا. وكان فريق في جامعة »برمنغهام« 
تتبع حوالي 7 آالف شخص منذ الوالدة وحتى الخمسين، وتبين أن أولئك الذين 
يعانون من كوابيس مس��تمرة ف��ي الصغر، هم أكثر عرض��ة لإلصابة بمرض 
الخ��رف بمق��دار الضع��ف، كما أنه��م أكثر عرض��ة بمقدار 7 أضع��اف لإلصابة 
بمرض »باركنس��ون«. ويعتقد العلماء أن الكوابي��س المبكرة تزيد من تراكم 
البروتينات الضارة في الدماغ، ما يؤدي لإلصابة بمرض الخرف.واعتمد العلماء 
ف��ي بحثهم على تتب��ع بيانات األطفال منذ مارس 1958 ف��ي إنجلترا حتى عيد 
ميالده��م الخمس��ين في 2008، وتم اس��تجواب األمهات؛ لمعرف��ة ما إذا كان 
أطفالهن لديهم أحالم مزعجة أو ذعر ليلي منذ س��ن الس��ابعة وحتى ال�11 من 
العمر. وتم إخضاع األش��خاص الذين قال آباؤهم إنهم يعانون من »الكوابيس 
المس��تمرة«، للمراقبة حتى 2008 من أجل تشخيص ضعف اإلدراك مثل الخرف 

أو مرض »باركنسون«.

خوذتان لجنديين أردنيين 
في مدينة القدس تعودان لـ 1960

رغم مرور 63 عامًا على نقش اسمه 
عليه��ا، أعلن��ت محافظ��ة الق��دس 
العث��ور على خوذة الجن��دي األردني 
الراح��ل، من��اور أبوالغن��م، مكتوب 
عليها اسمه ورقمه العسكري الذي 
نق��ش عليها عام 1960، ليتم إبالغ 

نجله مناور بهذا الخبر.
مواقع إخبارية فلسطينية وصفحات 
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
تداولت صورا لخوذ عس��كرية تعود 
لجنود أردنيي��ن من الجيش العربي 
ُعث��ر عليه��ا ف��ي مدين��ة الق��دس 

المحتلة.
بمحافظ��ة  اإلعالم��ي  المستش��ار 
ق��ال  الرفاع��ي  مع��روف  الق��دس 

الخوذتي��ن  إن  ل�»العربية.ن��ت« 
وإحداه��ا   ،1960 س��نة  تع��ودان 
مكتوب عليها اس��م الجن��دي مناور 

أبو الغنم ورقمه العسكري.

وأش��ار الرفاع��ي إل��ى أن��ه تواصل 
م��ع الس��فارة األردنية ف��ي رام اهلل 
لتس��ليم الخوذتين لألردن بش��كل 
رس��مي، وم��ن ثم يتم تس��ليمهما 

لمناور االبن، مؤك��دا أن الخوذتين 
موجودت��ان لدي��ه ويحتف��ظ بهما 
لذوي الجندي من��اور أبوالغنم، وأنه 

جاهز إليصالهما إلى األردن.
ونش��ر نجل الجندي مناور أبوالغنم، 
واس��مه أيضًا من��اور، تغريدة على 
»تويتر« قال فيها إن رسالة وصلت 
م��ن فلس��طين تؤكد العث��ور على 

خوذة والده.
ونشر أبوالغنم نص الرسالة وكتب 
فيها: »لقد عثرنا على خوذة والدك 
الشهيد مناور أبوالغنم، في القدس 
ويعود تاريخها إلى 1960، وس��يتم 
إرس��الها من محافظ��ة القدس إلى 

السفارة األردنية«.

29 مليون دوالر تعويضًا ألرملة برايانت
س��تدفع مقاطعة ل��وس أنجليس حوالي 29 ملي��ون دوالر ألرملة نجم كرة الس��لة األمريكي 
الراحل كوبي برايانت لتسوية دعوى قضائية بشأن مزاعم عن مشاركة ضباط ورجال إطفاء 
لصور مروعة تتعلق بحادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة برايانت وابنته البالغ عمرها 
13 عام��ا. وقال لويس لي محامي فانيس��ا برايانت أرملة كوبي »يمث��ل اليوم تتويجًا ناجحًا 

لمعركة السيدة برايانت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا التصرف البشع«.
»قاتلت فانيس��ا من أج��ل زوجها وابنتها وجمي��ع أفراد المجتمع الذي��ن تعرضوا لتصرفات 
مش��ابهة تنم ع��ن عدم احترام«. وأكد لي أن التس��وية بلغت قيمته��ا 28.85 مليون دوالر 
وتش��مل 15 مليون دوالر منحتها هيئة محلفين في محكمة اتحادية لفانيس��ا في أغسطس 
الماض��ي في القضي��ة ذاتها بعد أن تبي��ن أن رجال إطف��اء وضباط انتهك��وا خصوصيتها 
وتس��ببوا لها في أزمة نفس��ية. ورفعت فانيس��ا دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجليس 
زاعمة انتهاك الخصوصية بعد اتهام ضباط ورجال إطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث 

في أماكن غير رسمية بما في ذلك حانة.

 رسالة في زجاجة 
تقطع 300 كيلومتر

عثر رجل كان يزور ش��اطئًا في نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا 
عل��ى رس��الة في زجاجة، اتض��ح الحقًا أنها قطع��ت نحو 300 
كيلومتر. وقال س��كوت غوترسون، الذي كان يسبح في شاطئ 
مورايس بخليج جيرفيس، األحد، إنه عثر على الزجاجة مغطاة 

بأصداف البحر، وداخلها رسالة ورقية.
وحسب منشور غوترسون على »فيسبوك«، فإن الرسالة كانت 
م��ن فتاة تدعى فيكي، وكتبت فيها أن والدها الذي يعمل في 

البحرية ألقاها في المحيط أواخر عام 2020.
وكتبت فيكي: »عمري 10 س��نوات وتاريخ اليوم هو 4 ديسمبر 
2020 ال��ذي يس��بق عي��د ميالد وال��دي. يوم مي��الدي هو 30 

سبتمبر 2010«.
وقال غوترس��ون إنه اس��تخدم معلومات االتصال في الرسالة 
وتواص��ل بالفعل مع فيكي، البالغة م��ن العمر اآلن 12 عامًا، 
ووالده��ا. وكت��ب على »فيس��بوك«: »لم يص��دق الوالد أذنيه 
عندما قلت إن رس��الة ابنته في يدي، وعندما أبلغته بالمكان 

الذي عثرت فيه على الزجاجة«.
وأك��د غوترس��ون أنه يخط��ط إلع��ادة الزجاجة إل��ى العائلة 

شخصيًا خالل عيد الفصح.

لماذا ننام؟
يقول عمر الخيام في رباعياته الش��هيرة: »أِفْق َخفيَف الِظِل هذا الَس��َحر.. 
ن��ادى َدِع النوَم ون��اِغ الَوَتر.. فما أطاَل النوُم ُعم��را.. وال َقَصَر في األعماِر 
طوُل الَس��َهر« فهل صدق عم��ر الخيام أم كذب؟ فلم أك��ن أعلم أن للنوم 
علم��ًا وللنوم طبًا وللنوم أهمي��ة بهذا القدر وللنوم عالق��ة بطول العمر 
أيض��ًا عل��ى عكس ما قال الخيام، ما لم أقرأ ه��ذا الكتاب الذي وصلت إلى 

منتصفه ومازلت أندهش كلما قرأت جديدة من المعلومات.
الكتاب لماثيو ووكر أس��تاذ عل��وم األعصاب والفيزيولوجي��ا ومدير مركز 
علوم النوم البش��ري في جامعة بيركلي وأس��تاذ س��ابق لعلم النفس في 

جامعة هارفرد وعنوان الكتاب »لماذا ننام؟«.
يقول الدكتور ماثيو إنه بعد أن درس عالم النوم لمدة تزيد عن العشرين 
عام��ا وعرف قدره من األهمية التي تتعلق بصحة اإلنس��ان، حتى قاد هو 
ومجموعة من العلماء والباحثين المختصين حملة لجعل األطباء يشرعون 
في مطالبة مرضاهم بالن��وم، بحيث يكون ذلك جزءًا من الوصفة الطبية 

إلى جانب األدوية.
إذ ليس هناك مخلوق وكائن من كائنات األرض كاإلنس��ان يتعمد حرمان 
نفسه من النوم كاإلنسان، فعال فلطالما قلنا »الحقين على النوم« وذلك 
غي��ر صحيح بتاتا، فهذا الكتاب ال يتحدث عن أهمية النوم فقط، بل حتى 

عن أهمية الحلم وعالقتهما بصفاء الذهن وصحتنا البدنية!!
فاألحالم وفقًا للدكتور ماثيو لها فوائد عديدة، منها أنها عملية كيميائية 
عصبي��ة تس��اهم في مواس��اة الف��رد وتخفيف م��ر الذكري��ات المؤلمة؛ 
فهي مس��احة من الواقع االفتراضي يخلط فيه��ا الدماغ معارف الماضي 

والمستقبل على نحو يحفز على اإلبداع.
نع��ود إلى النوم الذي قال عنه الكتاب إن��ه يعيد تهيئة نظامنا المناعي، 
ويس��اعدنا على مكافحة األمراض والوقاية من العدوى ودرء أنواع كثيرة 
م��ن األمراض، ويقوم النوم بإصالح الحالة االس��تقالبية في الجس��م من 
خالل الت��وازن الدقي��ق لإلنس��ولين ودوران الجلوكوز يس��اعد على حفظ 
ال��وزن، ويوفر كائنات دقيقة في األمع��اء، وهناك ارتباط بين النوم وبين 

أداء األوعية والقلب؛ ألن النوم يخفض ضغط الدم.
يش��رح لك الكتاب أنواع النوم ودرجاته وفي أيهم تحلم، كما يش��رح كيف 
يتهي��أ الدماغ للن��وم وكيف تغلق الطبق��ة التي تلي قش��رة الدماغ على 
نفسها وتسمى »المهاد« فتمنع الحواس حتى الصوت منها من الوصول 
كي تتمكن من االس��تغراق في النوم، وكيف ترتخي عضالت الجسم حتى 
تقرب للش��ل، ثم سبحان اهلل تعود تلك الطبقة فتفتح أثناء النوم لتسمح 
للذكريات المخزنة أن تنهال على القش��رة التي تتحول إلى شاشة عرض، 
وفي هذه األثناء تنهال عليك ذكريات من الماضي ومعلومات جديدة من 
الحاضر تمتزج معا وهذا الدمج هو الذي يجعل التجارب تتراكم في ذهنك 
وص��دق أو ال تصدق في هذه األثناء يؤرش��ف دماغ��ك كميات المعلومات 
التي انهالت على عقلك أثناء اليقظة ألن قدرته االس��تيعابية تكون أكبر 
رغم أنها أبطأ في الحركة، هذه العملية تكون فيها أجزاء من دماغك أكثر 

نشاطا أثناء النوم منها أثناء اليقظة.
مازلت وأنا أقرأ عن خفايا النوم ومعجزاته أقول سبحان الخالق وما أظلمك 
أيه��ا اإلنس��ان الغرور فأن��ت تفاخر اليوم بق��درة ال��ذكاء الصناعي الذي 
ابتكرت��ه، لكنك ال ت��رى تلك المعجزات التي في نفس��ك وأصغرها يفوق 

عقلك بكل إبداعاته.

انقطاع »تويتر« عن آالف المستخدمين بأمريكا
قال موقع داون ديتكت��ور اإللكتروني، الذي يرصد 
حاالت انقطاع خدمات اإلنترنت، إن خدمات تويتر 
انقطعت عن آالف المستخدمين في أمريكا اليوم. 
وأفاد الموقع، الذي يتتبع حاالت االنقطاع عبر جمع 
تقاري��ر الحالة من عدد م��ن المصادر بما في ذلك 
األعطال التي ُيبلغ عنها مستخدمون على منصته، 
بأن أكثر من 4500 مستخدم في الواليات المتحدة 
أبلغوا عن مش��كالت في الوصول إلى موقع تويتر 

للتواصل االجتماعي.
ول��م ي��رد تويتر على طل��ب من رويت��رز للتعليق. 
وأظهرت صفحة حال��ة منصة التواصل االجتماعي 
أن جميع األنظم��ة تعمل. وتع��رض تويتر، الذي 
اس��تحوذ علي��ه الملياردي��ر إيلون ماس��ك مقابل 
44 ملي��ار دوالر الع��ام الماضي، لعط��ل كبير في 
ديس��مبر كانون األول، مما ترك عشرات اآلالف من 

المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على 
الولوج إلى المنصة أو استخدام خدماتها األساسية 

لعدة ساعات قبل عودة الخدمات مرة أخرى.
وأثر عطل آخر الشهر الماضي على أكثر من ثمانية 

آالف مستخدم.
وتواجه ش��ركة تويتر أزمة بع��د تحريك عدد من 

القضايا ضده��ا بفعل دائنين للش��ركة يطالبون 
بتسديدها مستحقات تقدر ب� 14 مليون دوالر.

ووف��ق موق��ع »بيزن��س إنس��ايدر«، تواج��ه حاليا 
شركة تويتر على األقل 9 دعاوى قضائية تطالبها 
بتس��ديد ديون مس��تحقة، باإلضافة إلى الفائدة، 
نتيجة لعدم تس��ديد تويتر للعدي��د من الفواتير 
بحس��ب تقري��ر ل�»وول س��تريت جورن��ال«. وهذه 
ليست المرة األولى التي ترفع بها دعاوى قضائية 
ض��د تويت��ر من��ذ أن تولى إيلون ماس��ك رئاس��ة 

الشركة في أكتوبر الماضي.
ومن أمثلة الشركات الدائنة لتويتر وحركت واحدة 
من هذه الدعاوي القضائية، ش��ركة تسويق باسم 
Canary LLC، التي اتهمت ش��ركة إيلون ماسك، 
بعدم قدرتها على س��داد فاتورة مس��تحقة عليها 

بقيمة 392,239 ألف دوالر.

مالحقة »يوتيوب« في بريطانيا بسبب األطفال
يواجه موقع يوتيوب، التابع لش��ركة »ألفابت«، ش��كوى في بريطانيا، بش��أن 
مزاعم بأنه يجمع بيانات عن األطفال بش��كل غير قانوني. تم تقديم الش��كوى 
إل��ى هيئة حماية البيانات في المملكة المتحدة حول جمع بيانات عن األطفال 
في انتهاك للقواعد الجديدة التي يتم تطبيقها لحمايتهم على اإلنترنت. وقال 
مكتب مفوض المعلومات إنه س��ينظر في الش��كوى، التي قدمتها مؤسس��ة 
خيري��ة بريطانية تق��ول إن موقع مش��اركة المقاطع المص��ورة ينتهك قانون 

األطفال في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرغ لألنباء.
وقال س��تيفن بونر، أحد نواب المفوض في المكتب »بصفتنا جهة تنظيمية، 
نتوق��ع حماية بيانات األطفال عبر اإلنترنت«. وأض��اف بونر »إذا لم يكن األمر 
كذلك، فس��نتخذ اإلجراءات«. وال يخضع موقع يوتيوب لتحقيق رس��مي من قبل 
مكتب مفوض المعلومات حتى اآلن. وقدمت مؤسسة »فايف رايتس« الخيرية 

باإلضافة إلى والد لثالثة أطفال صغار ش��كوى إلى مكتب مفوض المعلومات، 
مفاده��ا ب��أن يوتيوب يجمع عل��ى األقل بيان��ات عن موقع وعادات مش��اهدة 

وتفضيالت نحو 5 ماليين طفل في المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باس��م يوتيوب إن المنصة قامت باستثمارات لحماية األطفال 
واألس��ر، مثل بدء تطبيق مخصص لألطفال، وإدخال ممارس��ات بيانات جديدة 

للمحتوى الخاص باألطفال، وتوفير المزيد من التجارب المناسبة للعمر.
وتراجعت أرباح منصة يوتيوب، في 2022، فيما يعد تيك توك أحد أسباب ذلك 

نظًرا للمنافسة الشديدة بين عمالقي الفيديو.
وسجل يوتيوب إيرادات بقيمة 7 مليارات دوالر، وتم إرجاء أسباب التراجع جزئيًا 
إلى ضعف الحالة االقتصادية حول العالم، مع تصاعد التضخم والضغوط على 

األسر وميزانيات إنفاقها التي أثرت بدورها على قطاع اإلعالنات التجارية.
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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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أعلنــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض عن تضافــر جهودها مــع حلبة البحريــن الدولية، 
موطــن رياضــة الســيارات فــي منطقــة الشــرق األوســط، لتهيئــة موســم اســتثنائي لســباق 
الفورموال 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2023، عبر إقامة مجموعة من الفعاليات 

السياحية والترفيهية الداعمة لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير على أرض المملكة.

وســـتنظم الهيئـــة مهرجـــان البحريـــن للطعـــام 
فـــي مراســـي البحريـــن بديـــار المحـــرق ألول 
مـــرة خـــال الفترة من الســـابع إلـــى 20 مارس 
2023 بمشـــاركة أكثـــر مـــن 100 مطعـــم، وذلك 
بعـــد الســـباق، ليشـــكل فرصـــة مميـــزة لعشـــاق 
الفورموال 1 من الســـياح والزوار القادمين من 
مختلـــف دول العالـــم لتمديـــد فتـــرة إقامتهـــم 
لزيارة المهرجان واالستمتاع بما لذ وطاب من 

األطباق من مختلف مطابخ العالم.
الحمـــات  مـــن  العديـــد  الهيئـــة  نظمـــت  وقـــد 
الخاصـــة  الترويجيـــة  التســـويقية واألنشـــطة 
بســـباق الفورمـــوال 1 إلى جانب عقد شـــراكات 
مع منظمي الرحات السياحية الدولية لجذب 
أعداد أكبر من السواح من أسواق واعدة عدة.
كمـــا تواصلـــت الجهـــود مـــن خـــال المهرجان 
الترويجـــي الـــذي أطلقتـــه الحلبة بـــدًءا بقرية 
Beyon Money الترفيهيـــة للفورمـــوال 1 فـــي 
Be� 338 بالعدلية بالتعاون مع كل من  مجمـــع
yon Money والشـــركة القابضـــة للنفط والغاز 
خال الفترة 16 فبراير حتى 2 مارس الجاري.

وتســـعى الهيئـــة إلى البناء على مـــا تحقق من 
مؤشـــرات سياحية مميزة خال العام الماضي 
مع تســـجيل 9.9 مليون زائر وافد إلى المملكة 
ألغراض ســـياحية، وتحقيق إيرادات سياحية 
قدرها 1.5 مليار دينار بحريني، بغية تســـجيل 
مزيـــد مـــن التحســـن فـــي الحركـــة الســـياحية 
واالســـتفادة من سباق الفورموال 1 الستقطاب 
مزيـــد من الســـياح مـــن مختلف أنحـــاء العالم 
عبر العديد من المبادرات والبرامج التحفيزية 
لشـــركات مبيعات التذاكر والتنســـيق المستمر 
والســـياحة  الســـفر  وكاء  وحضـــور  لدعـــوة 
العالميـــة لحضور فعالية الفورموال 1 في حلبة 
البحريـــن الدولية، لتشـــجيعهم إلعـــداد برامج 

باقات سياحية لمملكة البحرين. 
وقـــد صّرح الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
“يعتيـــر  قائـــدي  ناصـــر  والمعـــارض  للســـياحة 
ســـباق الفورمـــوال 1 جـــزًءا رئيســـا مـــن قصـــة 
نجـــاح مملكة البحرين في وضـــع موطئ قدم 
لهـــا على خارطة الســـياحة العالميـــة، ونواصل 
فـــي الهيئـــة مســـاعينا الحثيثـــة بالتعـــاون مـــع 

شـــركائنا المحلييـــن واإلقليمييـــن والدولييـــن 
لتســـخير هذا الحـــدث العالمي في جذب آالف 
الســـياح وتحقيـــق أهـــداف مرتكـــز الســـياحة 
الرياضية ضمن اســـتراتيجية الســـياحة 2022 
� 2026 وتنويـــع المنتـــج الســـياحي بمـــا يعـــزز 
مكانـــة المملكة كوجهة ســـياحية مفضلة على 
مســـتوى المنطقة. وكلنا تفاؤل بأن يحقق هذا 
الموســـم أرقاما أفضل بأعداد الزوار والســـياح 
 % 50 الــــ  الدولييـــن بزيـــادة تتخطـــى نســـبة 
المســـجلة في ســـباق العـــام الماضـــي، وهذا ما 
تشـــير لـــه المؤشـــرات الســـياحية الحاليـــة من 

خـــال الحجـــوزات الفندقيـــة لهـــذا الموســـم، 
والتـــي تدعونا لتقديم أفضـــل الخدمات لزوار 
المملكة بالتعاون مع القطاع السياحي والتأكد 

من الجهوزية التامة الستقبالهم”. 
بدوره، قال الرئيـــس التنفيذي لحلبة البحرين 
الدولية الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل خليفة 
“تواصل مملكة البحرين ريادتها في استضافة 
أحـــد أضخم األحداث الرياضية على مســـتوى 
العالـــم وتصدر روزنامة البطولة العالمية كأول 
ســـباقات الموسم بما يعكس تفردها في حسن 
التنظيم والضيافة. ونشـــيد بالتعاون المستمر 

مع وزارة الســـياحة وهيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض علـــى الجهـــود والمبـــادرات التـــي 
البحريـــن  للســـباق ولمملكـــة  الترويـــج  تدعـــم 
واســـتمرار فـــي تعزيـــز الشـــراكة البنـــاءة معنا 
ســـنة تلـــو األخرى بمـــا يجعـــل المملكـــة محط 
أنظـــار العالم على الـــدوام بفضل ما تقدمه من 
فعاليـــات اســـتثنائية مصاحبـــة للســـباق وفرق 
تنظيم يشـــار لها بالبنان فـــي مختلف المحافل 

اإلقليمية والدولية”.
 وســـتحتفي الهيئة هذا العام بزوار الحلبة عبر 
منصـــة فلكلوريـــة مميـــزة الســـتقبال الضيوف 
بالطابـــع البحرينـــي مـــن خـــال برنامـــج مميـــز 
لتعريـــف  البحرينييـــن  الحرفييـــن  وبمشـــاركة 
بمـــا  البحرينيـــة  الســـياحية  باألماكـــن  الـــزوار 
فـــي ذلك الترويـــج للفعاليات الممتـــدة لما بعد 
الفورمـــوال 1 حتـــى يتســـنى لهم قضـــاء أجمل 

تجربة سياحية في مملكتنا الغالية. 
أعلنـــت  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  ان  يذكـــر 
أخيـــرا عن بلـــوغ مبيعات التذاكـــر للعام 2023 
مستويات قياسية لجميع أنواع التذاكر، إذ تم 
بيـــع جميع تذاكر المنصـــات، وقاعات الضيافة 
التي تشـــمل نادي البادوك، the Dome الونج، 
وقاعات الشـــركات، وستستقبل حلبة البحرين 
الدوليـــة أكبر عدد من جماهيرها الدوليين في 
تاريخها الممتد لـ 19 عاًما، ما يعكس الجاذبية 

المستمرة للسباق في جميع أنحاء العالم.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

تهيئــــة موســم استثنائي لسبــاق الفورمــــوال 1
مهرجانات وفعاليات ترفيهية مصاحبة للترويج للبحرين واستقطاب أعداد أكبر من الزوار الدوليين

غادرتنا يا أبا أحمد قبل األوان وتركت في نفوسنا حسرة وفي قلوبنا غصة
الفقيد كان المؤتمن على رؤية الملك المعظم في نشر المحبة حول العالم... الصالح مؤبنا خالد بن خليفة:

وصف رئيس مجلس الشورى علي 
الصالـــح، الفقيـــد الشـــيخ خالـــد بن 
خليفـــة آل خليفة )رحمـــه هللا( بأنه 
رجمان األمين لكل الّســـمات  كان التُّ
والمبـــادئ والقيـــم التـــي يمتـــاز بها 
المجتمـــع البحريني، وموضع الثقة 
لدى عاهـــل البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســــى آل 
خليفة، عندما جعله رئيًسا لمجلس 
أمنـــاء مركـــز الملـــك حمـــد العالمي 
للتعايـــش الســـلمي، مشـــيًرا إلى أن 
الفقيـــد كان المؤتمـــن علـــى رؤيـــة 
الملـــك  الجالـــة  ورســـالة صاحـــب 
المعظم، في نشـــر الســـام والمحبة 

والتسامح في دول العالم كافة. 
وأكد أن الفقيد الشـــيخ خالد سّخر 
حياتـــه وُجهـــده مـــن أجـــل مملكـــة 
البحريـــن، وكان شـــخصية وطنيـــة 

جامعة.
جـــاء ذلك خـــال كلمـــة ألقاها، في 
أمســـية الوفـــاء للشـــيخ خالـــد بـــن 
هللا(،  )رحمـــه  خليفـــة  آل  خليفـــة 
التي أقامها نادي الخريجين مساء 
بحضـــور  )الثاثـــاء(،  األول  أمـــس 
عدد مـــن أعضاء مجلس الشـــورى، 
وأصدقـــاء  وذوي  والمســـؤولين، 
الفقيـــد، حيـــث أثنـــى علـــى مبادرة 
نـــادي الخريجيـــن وجهودهـــم فـــي 
تنظيم األمســـية التي تعتبر محطة 
وفـــاٍء للشـــيخ خالـــد بـــن خليفة آل 

خليفة )رحمه هللا(.
وأكـــد رئيـــس مجلس الشـــورى في 
كلمته أنـــه “ليس ثمـــة أصعب على 
اإلنسان من أن يقف مؤبًنا، وناعًيا، 
ومســـكوًنا بمشـــاعر الحـــزن واأللـــم 
والحســـرة لفقد إنســـاٍن عزيـــز، وأٍخ 
كريـــم، ورجـــٍل فاضـــل، وشـــخصية 
قريبة من الجميع؛ ألنَّ ذلك الموقف 
ال يمكن اســـتيعابه، وال يمكن إدراك 
تأثيـــره الموجـــع للقلـــب. فكيف إذا 
كان المؤبَّـــن هـــو الدكتـــور الشـــيخ 
خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، الذي 
نجتمع في هذه األمســـية وفاًء له، 
ونحاول أن نضـيء على شخصيته 
االستثنائية، ونستلهم منها قصًصا 
مفعمة باإلنسانية، وناصعة بالُحب 
واالحتـــرام للجميع، ومليئة بالوالء 

واالنتماء للوطن وقيادته”.
عـــن  الحديـــث  أّن  إلـــى  وأشـــار 

ليـــس  خالـــد  الشـــيخ  المرحـــوم 
حديًثـــا عـــن شـــخصية اعتيادية أو 
عابرة، بل عن شـــخصية استثنائية 
ومتفـــّردة فـــي الخصـــال والطبائع، 
نتحـــدث عنـــه أًخا، صديًقـــا، مفّكًرا، 
أديًبـــا، أكاديمًيا، باحًثـــا، وقبل ذلك 

قامة وطنية جامعة. 
وقال “ال يمكن معرفة الشـــخص إال 
عندما تجالسه وتحاوره، وتختبره 
فـــي المواقـــف المختلفة، وتســـتمع 
آلرائه وتوجهاتـــه، وتعرف صفاته، 
لذلـــك عندما نشـــأت عاقتي باألخ 
المخلص الشيخ خالد قبل أكثر من 
عشـــرين عاًمـــا، وتعّمقـــت معرفتي 
بـــه خـــال الفصليـــن التشـــريعيين 
الثاني والثالث، وكان حينها عضًوا 
فـــي مجلـــس الشـــورى وممـــن نالوا 
ثقـــة جالة الملـــك المعّظم في أول 
تشـــكيل لمجلس الشورى في العام 
ًبا،  2002م، عرفتـــه متواضًعا ومهذَّ
وذا ُخلـــق رفيع، وعميًقـــا في الفكر 

والعلم والثقافة”.
وذكـــر رئيس مجلـــس الشـــورى أنَّ 
الفقيد الشيخ خالد “كان متسامًحا 
مع نفسه قبل اآلخرين، وهادًئا في 
طبعه، ومؤثًرا في حضوره، ولذلك 
تمّيـــز وحقـــق نجاًحـــا مبهـــًرا عندما 
حمـــل رايـــة البحريـــن بيٍد، وشـــعلة 
الســـام والتســـامح بأخـــرى، وراح 
يعّرف العالم من الشرق إلى الغرب 
الملـــك  النبيـــل لجالـــة  بالمشـــروع 
المحبـــة  ســـنابل  ويـــزرع  المعّظـــم، 
بلـــد  كل  فـــي  والتآخـــي  واأللفـــة 
يزوره، ويخاطب مختلف الشعوب 
والثقافـــات، ويقول لهـــم: هذه هي 

البحرين”.
واعتبـــر أن الشـــيخ خالد رحمه هللا 
“شـــخصية نـــادرة زرع محبتـــه بين 
الحســـنة  لنوايـــاه  وذلـــك  الجميـــع، 

وروحـــه الطيبـــة ومشـــاعره النقية 
ومبادراته الثرية، فهو لم يركن إلى 
الراحـــة، وكان شـــعلًة مـــن النشـــاط 
أنجـــز  وكلمـــا  واإلرادة،  والعزيمـــة 
برنامًجـــا،  أو  مبـــادرة  أو  مشـــروًعا 
كانت نقطة النهاية هي نواة البداية 
لمشروع آخر. وهذا ما وجدته فيه، 

وشاهدته لسنوات طويلة”.
وذكـــر أن “مـــن الصـــدف المؤثـــرة، 
أن يكـــون يـــوم وفاتـــه هـــو اليـــوم 
ذاته الذي ُدشـــن فيـــه إعان مملكة 
البحريـــن فـــي أوروبـــا، الـــذي يدعو 
إلـــى الســـام والحـــوار والتعايـــش 
الســـلمي، حيـــث كان الفقيـــد رحمه 
صـــوغ  فـــي  أساســـًيا  جـــزًءا  هللا 
اإلعـــان والدعـــوة بـــه إلى الســـام 
العالمـــي. كان يبـــذل أقصــــى جهده 
إلـــى آخر يـــوم فـــي حياتـــه بالرغم 
مـــن حالتـــه الصحية التـــي لم تكن 

تحتمل كل هذا الجهد”.
وبّين الصالح أنَّ الفقيد الشيخ خالد 
“امتـــاز بخصـــاٍل حميـــدة، وصفات 
طيبـــة، فهو ذكـــي وحـــاذق، وغزير 
فـــي معارفـــه، ووفـــي فـــي عاقاته 
بالقيـــم  ومتمســـك  االجتماعيـــة، 
والمبـــادئ األصيلـــة، وحريص على 
التواصـــل مـــع أصدقائـــه ومحبيـــه، 
ومحب لمساعدة اآلخرين، وإبداء 

اللطف والكرم والسماحة معهم”.
وأضـــاف ”عندمـــا أذيـــع نبـــأ وفاتـــه 
فـــي صبيحة يـــوم الجمعة الموافق 
للســـابع والعشـــرين من شـــهر يناير 
والنعـــي  الحـــزن  امتـــد  )2023م(، 
بفقـــده إلى خارج البحريـــن، وَنَعُته 
العديـــد مـــن المؤسســـات والمراكز 
والشـــخصيات الخليجية والعربية، 
ومأل الُحـــزن قلوبنا وقلوب محبيه 
وكل مـــن عرفـــه، بل وحتـــى طلبته 
علمـــه  مـــن  عليهـــم  أغـــدق  الذيـــن 

وقـــف  الذيـــن  وأولئـــك  ومعارفـــه، 
كان  عندمـــا  وســـاندهم  بجانبهـــم 
جامعـــة  فـــي  ومســـؤواًل  أســـتاًذا 
البحريـــن، حيـــث وجـــدوا فيه قلب 
الصـــدوق،  واألخ  الحانـــي،  األب 

والمربي الفاضل”.
ورأى أنـــه “ال عجـــب ممـــا ُكتب في 
البحرينيـــة والخليجيـــة،  الصحـــف 
ووســـائل اإلعـــام المختلفـــة، ومـــا 
أجمـــع عليـــه كثيرون فـــي الحديث 
عن الشـــيخ خالـــد، وما ذكـــروه من 
محاســـنه وفضائله وسجاياه، فلقد 
وه  أحـــب الجميع واحترمهـــم، فأحبُّ
إلـــى  مشـــيًرا  برحيلـــه”،  وُفِجعـــوا 
أنَّ “الســـيرة العطـــرة التـــي نســـجها 
الشـــيخ خالد طوال عمـــره - رحمه 
التـــي  الكثيـــرة  والعطـــاءات   - هللا 
رايـــة  إعـــاء  ســـبيل  فـــي  قّدمهـــا 
األمانـــة  وأداء  البحريـــن،  مملكـــة 
والمسؤولية الوطنية واالجتماعية 
والعلميـــة والثقافيـــة، بتفـــاٍن جلٍي، 
وإخـــاٍص كبيٍر، تســـتحق منا هذه 
المســـاحة من الوفاء لرجل التفاني 

والعطاء”.
وخاطـــب رئيـــس مجلس الشـــورى 
الفقيـــد الشـــيخ خالـــد قائـــًا “كيف 
غادرتنـــا يـــا أبـــا أحمد قبـــل األوان، 
وأنت في قمة تألقك، وعز عطائك، 
كيـــف غادرتنا وتركت في نفوســـنا 
حســـرة، وفي قلوبنا غصة، ولكن يا 
خالد ستبقى خالًدا بأعمالك الجليلة 
وأخاقـــك  الفريـــد،  وشـــخصك 
الرفيعة، وعطائك المتدفق”، داعًيا 
المولى عز وجل أن يتغمده بواســـع 
رحمتـــه، ويســـكنه فســـيح جناتـــه، 
وأن يكـــون ضيًفـــا كريًمـــا عنـــد رٍب 
كريـــٍم، ويربط علـــى قلـــوب أبنائه، 
وذويه، ومحبيه بالصبر والسلوان.

القضيبية - مجلس الشورى

الخصية المعلقة... التشخيص والعالج
Û  الخصيــة التــي ال تصــل إلــى كيــس الصفــن بعــد 3 أشــهر

مــن الــوالدة تعتبر خصية غير نازلــة عند األطفال الذكور 
الذين كان فترة حملهم 9 أشهر.

Û  مــن الشــائع عدم نزول الخصية إلــى كيس الصفن، حيث
إن الخصية تتكون داخل البطن وتنزل إلى كيس الصفن 
فــي آخــر الحمــل من خــال فتحة بيــن البطــن والمنطقة 
األربيــة، حيــث تصل نســبة حــدوث الخصية غيــر النازلة 
إلــى 5 % مــن الرضــع الذيــن أكملــوا 9 أشــهر مــن الحمــل 

وتصل إلى 30 % عند الخدج.

Û  ونســبة حــدوث عــدم نــزول الخصيــة تكــون فــي الجهــة
اليمنــى أكثــر منهــا في الجهة اليســرى لســبب تأخر نزول 
نــزول  رحلــة  أثنــاء  باليســرى  مقارنــة  اليمنــى  الخصيــة 
الخصيــة، ومــن النــادر جــدا عــدم نــزول الخصيتيــن معا، 
وغالبــا توجــد الخصيــة غيــر النازلة في المنطقــة األربية، 
ونــادرا ما تكــون في داخل البطن، فالخصيــة غير النازلة 
نــادرا مــا تســبب أعراضــا وقــد تكــون عرضــة لإلصابــة 
الحــاالت  بعــض  وفــي  االلتــواء  أو  للضربــات  المباشــرة 
النــادرة قــد تصاب بســرطان الخصية خصوصــا الخصية 

غير النازلة داخل البطن.

Û  يتــم تشــخيص الخصيــة غيــر النازلــة عند فحــص الطفل
بعــد الــوالدة، أو فــي المراكــز الصحيــة يكــون عــن طريق 
النظــر إلــى كيس الصفــن، وفي مثل هــذه الحاالت يكون 
غيــر مكتمــل النمــو، وهو عامة مهمة أثنــاء الفحص. من 
بعد ذلك يتم فحص المنطقة األربية وكيس الصفن وإذا 
لــم تحــس يجــب البحث عنهــا داخل البطــن أو في بعض 
األماكن المهاجرة، ويمكن االســتعانة في تشــخيص مثل 
هذه الحاالت بالسونار لمعرفة وجود الخصية في البطن.

Û  أمــا العــاج فيكون عــن طريق عملية إنــزال الخصية في
كيــس الصفــن مــن خــال التدخــل الجراحــي بيــن عمر 6 

و12 شهرا. 

Û  الجديــر بالذكــر أن تأخيــر العمليــة قــد يؤثــر علــى حجــم
الخصيــة ما يــؤدي إلى فقدان بعض وظائفها المهمة. كما 
أن تأخير عملية إنزال الخصية قد يزيد من نسبة حدوث 

السرطان خثوثا الخصية غير النازلة داخل البطن. 

Û  ويمكــن إجــراء مثــل هــذة العمليــات فــي وحــدة اإلقامــة
القصيــرة وتكــون نتائجهــا ممتــازة اذا كانــت تجــرى على 
يــد جــراح أطفــال المســالك البوليــة وتحتاج إلــى متابعه 
لمدة طويلة في العيادات الخارجية خصوصا بعد عملية 

إنزال الخصية داخل البطن.

* استشاري جراحة أطفال ومسالك بولية

د. سعيد الهندي*

ناصر قائديالشيخ سلمان بن عيسى
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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

العدد:  5252
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النائب للشعب أم الدائرة
ال أفهـــم كيف يفكـــر بعض نوابنا األفاضل، فمنذ انطالقـــة الدورة البرلمانية 
الحاليـــة ونهـــج هؤالء هو أّن جـــل مخاطباتهم تنحصر فـــي أبناء دوائرهم 
فقط. إّن عمر التجربة البرلمانية لدينا يفوق العشرين عاما، وهذا في نظري 
يعد كافيا ليستوعب هؤالء مفهوم النائب البرلماني، أي أنه ممثل لكل أبناء 
الشـــعب ال جماعـــة واحـــدة منهم هم أبنـــاء دائرته، وإالّ ماذا تعني األســـئلة 

الموجهة للوزراء من قبيل “كم عدد الطلبات اإلسكانية ألبناء دائرتي”؟
أعتقـــد أّن تكريـــس مثل هذا المبدأ فـــي المجلس النيابـــّي ال يخدم العملية 
البرلمانيـــة، بـــل يعني أّن هّم كل نائب حصر نفســـه فـــي منطقة جغرافية ال 
يتعداهـــا، أي أبناء دائرته فحســـب، ويعنـــي أيضا غيابا تامـــا للمفهوم الذي 
اســـتقر فـــي األذهان بأنه نائب الشـــعب. كان في تصـــوري أّن النائب عندما 
أعلن ترشحه للمجلس النيابّي فإنه وضع ذاته لخدمة جميع المواطنين بال 
استثناء، لكّن ما درج عليه البعض منهم نسف كل تصوراتي لألسف، ولعل 
مـــن المفارقـــات العجيبة أّن جميع هؤالء النواب كانت برامجهم االنتخابية 

تخاطب الجميع، بيد أنها بعد الفوز كانت على النقيض.
إذا كان هؤالء النواب يعتقدون أن حصر تحركاتهم داخل حدود دوائرهم 
يجعلهـــم األقـــرب إلـــى المواطنيـــن، وبالتالـــي يضمـــن كســـب أصواتهم في 
المرات القادمة فإنهم بال شك واهمون، ذلك أّن التجربة أكدت أّن ما يرّسخ 
شخصية النائب ويجعله األكثر مصداقية هو من يترافع عن قضايا الجميع 
ال فئة منهم، ولعل االســـتفتاء الذي أجرته “البالد” قبيل أشـــهر قالئل حول 
أفضل خمســـة نواب واألكثر إنجازا خالل الدورة النيابية الفائتة يعد دليال 
قاطعا على حقيقة ما أشرنا إليه. لقد عّبر هؤالء النواب الخمسة عن هموم 
جميع أبناء الشـــعب، ولم يحصروا ذواتهم في دوائرهم.. من هنا استحقوا 
بجـــدارة ثقة المواطنين، كانـــوا الضمير المعّبر عن ما يهم المواطنين ال فئة 

منهم كما نقلوا هواجس الجميع بصدق.
أمـــا الّذيـــن خذلوا المواطن ممن أطلقوا الشـــعارات والوعـــود والتفوا عليها 

فإّن الفشل الذريع كان مصيرهم المحتم.

*كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

توليفة لقب “النائب” واالستعراض الذي تخطى الحدود
إسراف بعض النواب في نشر صورهم وكل شيء حتى لو كان من غير 
معنـــى أو فائـــدة في وســـائل التواصل االجتماعي من أجل االســـتحواذ 
علـــى اهتمام المشـــاهد فقط، عمليـــة بالغة الخطورة تحتـــاج من النائب 
إعادة النظر في هذه التصرفات التي ال تتفق مع مرحلة البناء الجديدة، 

وال حتى مع المنطق والعمل اإليجابي.
أحدهـــم وربما “أشـــهرهم” مهووس بكل األســـس النظرية وبلغة محكمة 
الصنع والبناء، بنشـــر صوره بشـــكل طاغ في مختلف وســـائل التواصل 
االجتماعـــي فـــي الفجـــر والغـــروب، وكل صورة ينشـــرها يعطيهـــا طعما 
خاصا من االســـتعراض والموسيقى المتكررة في معظم أجزاء قصته.. 
“فعلـــت كـــذا.. وقلت كـــذا”، ثم تكتشـــف أن مداخلته في جلســـة النواب 

كانت خافتة ونفثا في الهواء وال تخرج عن النطاق الضيق.
مـــا دفعني إلعادة الكتابة في هذا الموضـــوع، هو أن هذا النائب تخطى 
كل الحـــدود الثابتـــة فـــي الكون بصـــوره المتكـــررة وتعليقاتـــه الجوفاء 
ومســـرحياته الشكســـبيرية، يحـــاول أن يقـــول للنـــاس إن حمحمته في 

المجلس قوية، لكن الحقيقة غير ذلك تماما، ويعطينا صورا ثانوية على 
أنها صور أصلية، تشـــعر أنه كان من األفضل له االتجاه إلى المســـرح أو 
السينما كونه يعشق التفاصيل الدقيقة لوجهه أمام الكاميرا، بدل دخوله 
فـــي هـــذه المهمـــة الوطنية التـــي تتطلب عمـــال جادا وفق اســـتراتيجية 
واضحة المعالم ومستوى رفيع من األداء، وليس مجرد مشاهد سمعية 

وبصرية ومضامين فيلمية.
النـــاس ال تريـــد منـــك الحكايـــة والقصـــة، وال تريـــد اإليقـــاع الســـينمائي 
والعرض المســـرحي، أو خلق المسارات الســـردية وتوليفة “لقب النائب” 
الذي يســـيطر بكل عناصر الوصف بحيث يمكن للناس إدراكه بســـهولة. 
الناس تريد منك العمل والفعل واإلنتاجية والســـير بخط متوازن، ليس 
بالضـــرورة أن تخـــرج كثيرا، لكن األهم أن تخرج بشـــيء يفيد المواطن 
الـــذي لم يعد يشـــاهد لـــك إال صـــورا ومانشـــيتات في وســـائل التواصل 

االجتماعي، وكأنه في مقاعد المتفرجين أو خلف الكواليس.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

المجتمـــع الذي ال يمتلك أســـباب قـــوة المعرفة وآليـــات التحكم فيهـــا وتوظيفها في 
خدمـــة التنميـــة لـــن يكون بوســـعه الولـــوج إلى حلبـــة التنافـــس في الســـوق العالمي 

للمعرفة والعمل واإلنتاج على حٍد سواء.
ومـــن هنـــا ُيطـــرح علـــى التعليـــم تحدٍّ غير مســـبوق فـــي نوعيتـــه ووتيرتـــه وكميته، 
للمســـاعدة فـــي االنتقال بالمجتمع من الممارســـات التقليدية إلى بنـــاء المعرفة التي 
تكـــون جواز عبور إلى المســـتقبل، وهذا يســـتدعي توســـيع نطاق االنفتـــاح المعرفي 
والفكري الذي من دونه لن يتحقق التقدم المنشود. إال أن االنفتاح، كي يكون فرصة 

للنماء، البد أن يرتكز إلى نواة متينة من الهوية الثقافية الوطنية.
وإذا كان االنغالق في وجه الثورة العلمية الهائلة غير ممكن أصال، ومفضيا للتحجر 
والموت، فإن االنفتاح المفرط وفقدان البوصلة المرتبطة بالقيم والثوابت الوطنية، 
يـــؤدي إلى الذوبان والتفســـخ. ومن هنا تطرح على التعليـــم مهمة مصيرية في بناء 
المواطنـــة وغـــرس قيم الثقافة واالنتمـــاء، بالتعاون مع مؤسســـات المجتمع األخرى 
المعنيـــة بالتنشـــئة، مع أن الهويـــة الوطنية الثقافية تخضع بالضـــرورة إلى تجاذبات 
داخليـــة وخارجيـــة مســـتمرة ال تتوقف، يتواجه فيهـــا عامال التفتـــح والتحجر على 
نحو مســـتمر، إلى أن يســـتقر األمر في الغالب نحو تـــوازن معلوم وحتمي وضروري 

للوصول بالنشء إلى أفضل المسالك.
لذلـــك ال تزال المدرســـة في هذا الســـياق تلعب دورا محوريا فـــي بناء هذه المعادلة، 
ســـواء في بعدها الشـــخصي أو في بعدها الجماعي، في خلق التوازن المنشـــود بين 
بعـــدي التفتـــح والتحجر، وإتاحة الفرصة للطالب ليكون مســـلحا بما يكفي لمواجهة 
هـــذا العالـــم المتغيـــر، والضاغط بتحوالته. هـــذا بالرغم مما تتعرض له المدرســـة من 
ضغـــوط متصاعـــدة باعتبارهـــا محّط األنظـــار واآلمال. وهي ضغوطـــات تتحرك في 
اتجاهات متعددة وحتى متعاكســـة، تحت وطأة ضغط اإلعالم واألسرة والتطلعات 
المجتمعيـــة المتعارضـــة والتحـــوالت التي يشـــهدها عالـــم اليوم، فالجميـــع يعتبرون 
المدرســـة مســـؤولًة مســـؤوليًة كاملـــًة ومتعـــددة األبعـــاد عـــن أبنائهم روحًا وجســـدًا 

ومعرفة وقيمًا وعمالً!
وهذا الرفع الكبير للتطلعات المطلوبة من المدرسة يزيد الضغوط عليها، ما يستدعي 

بذل كل جهد ممكن لتقديم المزيد من الدعم إليها والترفق بها في ذات الوقت.

كاتب وإعالمي بحريني

* كمال الذيب

المدرسة في قلب المستقبل

الســـؤال المؤلم، كيف يبقى المتوحدون بعد ســـن الخامســـة عشـــرة في منازلهم؟ ال 
مدرســـة، وال مركـــز وال نادي يســـتقبلهم! إن كان وضع الطفـــل المتوحد في المدارس 
والمراكز الخاصة غير مرض، وأقل بكثير من الطموح، إال أنه أرحم كذلك من مصيره 

كلما تقدم به العمر، ووجد نفسه دون أقرانه بين جدران أربع!
فـــي الغـــرب، هناك من هـــو مؤمن بأن المتوحد بقـــدرات خارقة، يمكن اســـتثمار تلك 
القـــدرات فـــي أمـــور شـــتى، وعليه، تجد مـــن يهتم باكتشـــاف قـــدرات كل طفل على 
حـــدة، ليســـتثمر كل طفل بشـــكل منفـــرد، فُتبهر بقدراتهـــم التي قد تفوق األســـوياء 
مـــن أقرانهـــم بل وتفوق قدرات األســـوياء عموما، كمن يملك قـــدرات تنافس اآلالت 
الحاســـبة، وبرامج الكمبيوتر. إال أننا مازلنا ننظر بعين العطف والشـــفقة على هؤالء 
المتوحدين، بل وتعجز المراكز المتخصصة عن استقبالهم في سني المراهقة، فكلما 
كان المتوحـــد غيـــر ناطق ويعانـــي من اضطرابات أكثـــر، كلما ُحرم أكثـــر من التعليم 

والتأهيل، وكأننا نهمشهم من الحياة بالكامل.
نحن بحاجة ماســـة إلى خطة وطنية، ومشـــروع حكومي إلنشـــاء مدرســـة متعددة 
األغـــراض تحتضـــن المتوحديـــن من جميع األعمـــار، تؤهلهم لالعتماد على أنفســـهم، 
وتعلمهـــم الحـــد األقصى والممكن، وإن كانت الحجـــة أن فئة من المتوحدين يعانون 

مـــن اضطرابات شـــديدة تعيق تعليمهم، فإنشـــاء ناد رياضي شـــامل قـــد يكون الحل 
الممكـــن، الســـتثمار طاقاتهـــم الرياضيـــة - والتي يبرع فيهـــا كثيرون بالمناســـبة، ناد 
يوفـــر الرياضات المختلفـــة، والعالج الطبيعي، ليقضي فيه المتوحد ســـاعات، تكون 
له متنفســـًا، ويمارس فيه حقه من الحياة. كما ســـيكون مشـــروعًا يحتضن الباحثين 
عن العمل، وألن هذا المشروع بحاجة إلى متخصصين، تربويين ونفسيين، البد من 
فتح تخصصات بالجامعة لتعليم وتأهيل الشباب للتعامل مع الفئات الخاصة بشكل 
احترافـــي، كـــي نغلق البـــاب علـــى المتربحين مـــن وراء الفئات الخاصة فـــي المراكز 

التجارية.
توفيـــر ذلـــك لهـــذه الفئة مـــن المجتمـــع، يعني أننـــا نحميهم مـــن األمراض الجســـمية 
والنفســـية التـــي قـــد تلحق بهم جـــراء بقائهـــم بالمنازل، وســـتوفر علـــى الدولة ُكلف 

عالجهم مستقبال ال قدر هللا. 

ياسمينة: نحتاج خطة وطنية جادة. «
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أين يذهب المتوحدون؟

كيف نحمي الوعي؟
أصبـــح عالـــم السوشـــال ميديـــا ميدانـــا واســـعا للكـــذب واالفتراء ونشـــر 
الشائعات والتهم بالباطل، وأصبح معوال خطيرا لهدم القيم وجر الشباب 

إلى الضياع.
من الســـهل أن يتهم اإلنســـان بتهمـــة باطلة تدمره وتدمـــر أوالده وذويه 
بعـــد أن تصل قصته إلى كل أركان األرض، وحتى عندما يتم التمكن من 
إثبات بطالن تلك التهمة ومعاقبة المسؤولين عن اإلضرار بهذا اإلنسان، 
تكون األمور قد وصلت إلى مدى بعيد، ويكون الضحية قد تدمر نفســـيا 
وصحيا، ويمكن أن يموت الضحية من شـــدة القهر واألذى النفســـي الذي 
يقع عليه وســـط همجية وقســـوة هذا العالم.. هذه ليســـت مبالغة، فهناك 
فتيات لم يكن أمامهن أي سبيل سوى االنتحار بعد أن تعرضن لفضيحة 

مفبركة.
وقـــد أصبـــح من الصعب جدا أن نحمي أبناءنا مـــن الغرق في هذا العالم 
الرهيب، فقد أصيب النظام األســـري في مقتـــل وانفكت الكثير من عرى 
هـــذا النظـــام، خصوصـــا التواصـــل بيـــن رب األســـرة وأبنائه وجهـــا لوجه 
وجلوســـه معهـــم، ألن األب يجلـــس مـــع هاتفـــه وكذلك األم وبقيـــة أفراد 
األسرة يتلقون ويرسلون الرسائل طوال الوقت مع مجهولين هنا وهناك.

ال ســـبيل للتصـــدي لعمليـــة انهيـــار القيم التي يســـببها أفراد ومؤسســـات 
وأجهـــزة ال ســـلطان لنـــا عليها، ســـوى أن نعـــود للتواصل وجهـــا لوجه مع 
شـــبابنا، نعود للتواصل المباشـــر والتفاعل مع بعضنا البعض، وأن نحسن 
اســـتخدام مـــا تبقـــى لدينـــا مـــن وســـائل التواصل المباشـــر مثـــل فصول 
الدراســـة وســـاحات المســـاجد، والندوات والمحاضـــرات وكل الفعاليات 
التي يمكن أن تديرها المؤسســـات التي ترتقي بالثقافة، لكي نتفاعل مع 
شـــبابنا ونقوم بتحصينـــه وتعريفه بخطورة العالم الـــذي يعيش فيه في 

الوقت الحالي.
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