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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

P  12P  2

Link

P  2

Link

العدد )16417( - السنة الثامنة واألربعون - األحد 13 شعبان 1444هـ - 5 مارس 2023م 2

ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ اســــتــــقــــبــــل الـ
األمين  السيد  مصطفى 
الملكية  للمؤسسة  العام 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
الرئيس التنفيذي للجنة 
ضحايا  لــدعــم  الــوطــنــيــة 
الــــــــــزلــــــــــزال فــــــــي ســـــوريـــــا 
إبراهيم شمطوط  وتركيا 
لشركة  المفوض  الوكيل 
ــــك  ــام، وذلـ ــ ــشــ ــ أجـــنـــحـــة الــ
بمبنى المؤسسة الملكية 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة في 

ضاحية السيف.
وخـــــال الـــلـــقـــاء أشـــاد 
إبــــــــراهــــــــيــــــــم شــــمــــطــــوط 
بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة 
السامية لحضرة صاحب 
بن  الملك حمد  الجالة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بتكليف  المعظم  الــبــاد 
الـــــمـــــؤســـــســـــة الـــمـــلـــكـــيـــة 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
بقيادة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل 
جــالــة الــمــلــك لــأعــمــال 
ــقــــديــــم  ــتــ اإلنــــــســــــانــــــيــــــة بــ
مساعدات إنسانية عاجلة 
في  الــزلــزال  إلــى ضحايا 
ــا، مــثــمــنــًا  ــيــ ــركــ ســــوريــــا وتــ
الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي قـــامـــت 
بــهــا الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
لدعم  الوطنية  واللجنة 
ضــــحــــايــــا الــــــــزلــــــــزال فــي 
سوريا وتركيا لتنفيذ هذا 

التوجيه السامي.
وبــــــــــيــــــــــن إبــــــــراهــــــــيــــــــم 
شـــمـــطـــوط أنــــــه تـــجـــاوبـــًا 
ــيـــة  ــامـ ــع الــــــدعــــــوة الـــسـ ــ مــ
ورغــبــة مــن شــركــة طــيــران 
أجــــــنــــــحــــــة الـــــــــشـــــــــام فـــي 
ــهـــود الــوطــنــيــة  ــم الـــجـ ــ دعـ
ــريـــن فــي  ــبـــحـ لــمــمــلــكــة الـ
دعـــم األشــقــاء فــي ســوريــا 
فــقــد أعــربــت الــشــركــة عن 
تــبــرعــهــا بــتــوفــيــر رحـــات 
مجانية لنقل المساعدات 
ــكــــة  ــلــ اإلغـــــــــاثـــــــــيـــــــــة لــــمــــمــ
البحرين إلى األشقاء في 
سوريا، باإلضافة إلى نقل 
الفريق الطبي البحريني 
إلى سوريا لتقديم الدعم 
والــــمــــســــاعــــدة لــلــضــحــايــا 

الزلزال  والمتضررين من 
الذي وقع مؤخًرا.

ــبــــة  وبـــــــهـــــــذه الــــمــــنــــاســ
مصطفى  الــدكــتــور  ــاد  أشــ
القائم  بــالــتــعــاون  الــســيــد 
الملكية  الــمــؤســســة  بــيــن 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
ــيــــران أجــنــحــة  وشــــركــــة طــ
الـــــتـــــي تــــمــــثــــل الــــشــــراكــــة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، مـــثـــمـــنـــًا 
ــبــــادرة الــســيــد إبــراهــيــم  مــ
شمطوط في دعم العمل 
ــانــــي الــــــذي تــقــوم  واإلنــــســ
بــــه الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
لــــصــــالــــح األشـــــــقـــــــاء فــي 
سوريا، تنفيذًا للتوجيهات 
الملك  لجالة  السامية 

المعظم.
وبــــــــــيــــــــــن الــــــــدكــــــــتــــــــور 
أن  ــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ــفــــى  مــــصــــطــ
الفريق الطبي البحريني 
ســــوف يـــغـــادر إلــــى ســوريــا 
خال االسبوع القادم بإذن 
سيتم  حــيــث  تــعــالــى  اهلل 
االســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
الــــطــــبــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــاج الــ ــ ــ فـــــي عـ

الـــــــحـــــــاالت واإلصـــــــابـــــــات 
بعض  توفير  إلــى  إضــافــة 
ــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ــتـ الـــمـــسـ
الـــتـــي تـــم تــوفــيــرهــا بــنــاء 
االحتياجات  قائمة  على 
الطبي  للفريق  المقدمة 
ــنـــي عـــلـــى ضـــوء  ــريـ ــبـــحـ الـ
الزيارة الميدانية للعديد 
من المستشفيات ومراكز 
العاج في مواقع الزلزال 
في سوريا التي يحتاجون 
الــراهــن  الــوقــت  فــي  إليها 
والـــتـــي ســتــســهــم فـــي رفــع 
الطبية  الــخــدمــة  كـــفـــاءة 
الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــتــضــرريــن 
مــــــن الـــــــــزلـــــــــزال، ســــائــــًا 
يعم  أن  الــقــديــر  الــمــولــى 
السام واألمــن واالزدهــار 

سوريا والعالم أجمع.
ــام الـــلـــقـــاء  ــ ــتـ ــ وفـــــــي خـ
مصطفى  الـــدكـــتـــور  ــدم  قــ
الـــســـيـــد درعـــــــــًا تـــذكـــاريـــة 
مـــن الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــــأعــ لــ
للسيد إبراهيم شمطوط 
ــرًا لـــهـــذه الـــمـــبـــادرة  ــقـــديـ تـ

الكريمة.

طيران اأجنحة ال�شام يوفر رحالت مجانية
لنق�ل الم�ش�اعدات الإغاثي�ة اإل�ى �ش�وريا

عبداللطيف  الدكتور  أشاد 
بــــــن راشــــــــــد الــــــزيــــــانــــــي، وزيــــــر 
ــات  ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــالـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بـ
السامية من لدن حضرة صاحب 
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــالــــة الــــمــ
عيسى آل خليفة، عاهل الباد 
الــُمــعــظــم، بــتــقــديــم مــســاعــدات 
إنــســانــيــة إغــاثــيــة عــاجــلــة إلــى 
الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
ــزالزل الــتــي  ــ الــمــتــضــررة مـــن الــ
ضـــربـــت الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
التركية،  والجمهورية  السورية 
وتسببت في وفاة وإصابة آالف 
المدنيين ودمار كبير في البنية 
الــتــحــتــيــة والــمــنــشــآت، مــشــيــًرا 
إلى أّن هذه المبادرة اإلنسانية 
تــتــرجــم نــهــًجــا نــبــيــًا وســجــًا 
الــعــطــاء اإلنساني  مــشــرًفــا مــن 

مملكة  تقدمه  الــذي  واإلغاثي 
ــدول والـــشـــعـــوب  ــلــ الـــبـــحـــريـــن لــ
الــمــنــكــوبــة، وتــرســخ الــمــبــادرات 
الــســامــيــة مـــن جـــالـــة الــمــلــك 
يــولــيــه جالته  ــا  ومـ الــمــعــّظــم، 
ــانـــدة لــلــبــرامــج  مـــن دعــــم ومـــسـ
لمختلف  الــمــوجــهــة  اإلغــاثــيــة 

دول العالم.
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ وثــــمــــن وزيــــــــر الـ
تقوم  التي  المخلصة  الجهود 
صاحب  برئاسة  الحكومة  بها 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، مــن 
أجــــل تــوحــيــد جــهــود الــــــوزارات 
والــــــمــــــؤســــــســــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــمــســاعــدات  لتقديم  الــرامــيــة 
من  المتضررة  لــلــدول  والــدعــم 

الكوارث الطبيعية.
الخارجية  وزيـــر  أشـــاد  كما 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  بجهود 
حمد آل خليفة، ممثل جالة 

الــمــلــك لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
ــي قـــيـــادة  ــبــــاب، فــ وشـــــــؤون الــــشــ
الــعــمــل اإلنــســانــي الــــذي تقوم 
به المؤسسة الملكية لأعمال 
المؤسسة  وحــرص  اإلنسانية، 
جالة  تــوجــيــهــات  تنفيذ  عــلــى 
على  والعمل  المعّظم،  الملك 
تــأمــيــن الــمــســاعــدات الـــازمـــة، 
وضــــــمــــــان ســـــرعـــــة وصــــولــــهــــا، 
ــفـــف مـــــن الـــمـــعـــانـــاة  ــخـ ــا يـ ــمــ بــ
بشعبي  لــحــق  ــذي  ــ الـ والــــضــــرر 
السورية  العربية  الجمهورية 
التركية  والجمهورية  الشقيقة 

الصديقة.
عبداللطيف  الدكتور  وأكد 
ــد الـــزيـــانـــي أن ســرعــة  ــ بـــن راشـ
اســـتـــجـــابـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وحرصها  اإلنسانية،  للنداءات 

عـــلـــى مـــســـاعـــدة الــمــحــتــاجــيــن 
والــــمــــنــــكــــوبــــيــــن فـــــــي الـــــــــدول 
يعكس  والــصــديــقــة،  الشقيقة 
الوطيدة  والــعــاقــات  الــروابــط 
البحرين  مملكة  تجمع  الــتــي 

بمختلف دول العالم.
ــه وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــوجــ وتــ
وجل  عّز  المولى  إلى  بالدعاء 
بأن يتغمد ضحايا الزالزل في 
رحمته،  بــواســع  وســوريــا  تركيا 
الـــمـــصـــابـــيـــن  عـــلـــى  يـــمـــن  وأن 
يحفظ  وأن  العاجل،  بالشفاء 
ــن وشـــعـــبـــيـــهـــمـــا، آمــــًا  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
أن تــتــضــافــر الــجــهــود الــدولــيــة 
ــع الـــمـــعـــانـــاة عــن  ــ ــل رفـ ــ مــــن أجـ
الــــمــــتــــضــــرريــــن، والـــتـــخـــفـــيـــف 
الضحايا  وذوي  عــائــات  عــلــى 

والمفقودين.

وزير الخارجية ي�شيد بالتوجيهات الملكية بتقديم الم�شاعدات الإن�شانية ل�شوريا وتركيا

} وزير الخارجية.

فــــازت الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
في  الــدولــيــة  التميز  بــجــائــزة  اإلنــســانــيــة 
لــعــام 2023 نظير  األيــتــام  رعــايــة  مــجــال 
المتميزة  وإنجازاتها  جهودها وخدماتها 
فـــي مــجــال رعـــايـــة األيـــتـــام حــيــث استلم 
جــائــزة الــتــمــيــز نــيــابــة عــن الــمــؤســســة د. 
حسن كمال عضو مجلس أمناء المؤسسة 
الملكية لأعمال اإلنسانية، وذلك خال 
حفل التكريم الذي أقيم ضمن فعاليات 
األيتام  لرعاية  الرابع  العالمي  المؤتمر 
الفريق  مــن  فــخــريــة  بــرعــايــة  لــعــام 2023 
ــداهلل آل  ــبـ ــن عـ طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـ
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
بحضور د. وليد بن خليفة المانع وكيل 
الــشــبــكــة  مـــن  وبــتــنــظــيــم  الـــصـــحـــة،  وزارة 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
للتنمية  العالمي  المركز  مــع  بالتعاون 

ــة كـــرســـي صــاحــبــة  ــايـ ــرعـ الــمــســتــدامــة وبـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة الــجــوهــرة بنت 
الـــقـــدرات  لــبــنــاء  ــم  ــيـ ــراهـ إبـ ــم آل  ــيـ ــراهـ إبـ
في  األيتام  رعاية  في مؤسسات  البشرية 

الدول العربية.
وعـــّبـــر د. مــصــطــفــى الــســيــد األمــيــن 
الــــعــــام لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال 
ــول  اإلنـــــســـــانـــــيـــــة عــــــن ســـــعـــــادتـــــه لـــحـــصـ
تأتي  التي  الجائزة  هــذه  على  المؤسسة 
التي  المتميزة  اإلنجازات  سلسلة  ضمن 
الخيري  المجال  في  المؤسسة  حققتها 
تأتي  الجائزة  هذه  أن  مؤكًدا  واإلنساني، 
من  السامية  الملكية  الــرعــايــة  ظــل  فــي 
لـــدن صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الرئيس الفخري للمؤسسة والذي أسس 
هذه المؤسسة الرائدة لتحتضن األيتام 

واألرامل وتكون لهم عونًا وسندًا في هذه 
الحياة، وهذا ما تحرص عليه المؤسسة 
نــاصــر بن  قــيــادة سمو الشيخ  مــن خــال 
الملك  مــمــثــل جــالــة  آل خــلــيــفــة  حــمــد 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة وشــــــؤون الــشــبــاب، 

من  لأيتام  الشاملة  الرعاية  خــال  من 
جميع الجوانب، مؤكًدا حرص المؤسسة 
عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي مــنــهــجــيــة تــقــديــم 
بإشراف  لمنتسبيها  المتميزة  الخدمات 

فريق عملها المتميز.

ال��م��وؤ���ش�����ش��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل���الأع���م���ال الإن�����ش��ان��ي��ة ت���ف���وز ب��ج��ائ��زة 
2023 الأي�����ت�����ام  رع����اي����ة  م���ج���ال  ف����ي  ال����دول����ي����ة  ال���ت���م���ي���ز 

عيسى  بن  سلمان  استقبل 
ــافـــظ  هـــــنـــــدي الــــمــــنــــاعــــي مـــحـ
ــرق، بــحــضــور  ــحـ ــمـ مــحــافــظــة الـ
الـــعـــمـــيـــد عــــبــــداهلل بــــن خــلــيــفــة 
الجيران نائب المحافظ، رئيس 
مجلس المحرق البلدي وعددا 
ــاء الــمــجــلــس، وذلـــك  مـــن أعـــضـ
فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
المحافظة  احــتــيــاجــات  لبحث 
ومتابعة  من خدمات  واألهــالــي 
ــر تــــطــــورات الـــمـــشـــاريـــع فــي  ــ آخـ

المحافظة.
ــاء أكـــد  ــقــ ــلــ وفــــــي بـــــدايـــــة الــ
تضع  المحافظة  أن  المحافظ 
إمــكــانــيــاتــهــا فـــي ســبــيــل خــدمــة 
المواطنين والمقيمين، مشيدا 
ــلــــس الـــبـــلـــدي  ــود الــــمــــجــ ــهــ ــجــ بــ

والـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء والــمــلــمــوس 
والشراكة المجتمعية بما يصب 
فـــي تــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 

للمواطنين والمقيمين.

وعـــــرض مــجــلــس الــمــحــرق 
الـــــبـــــلـــــدي عــــــــــددا مــــــن خــطــط 
على  المستندة  العمل  وبــرامــج 
الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة والـــتـــجـــارب 

المسؤول  قــدم  حيث  العملية، 
بــالــمــجــلــس مصعب  االعـــامـــي 
ــيـــا  ــيـــحـ ــا تـــوضـ ــ ــرضــ ــ ــخ عــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
البيئة  عــلــى  الــحــفــاظ  لكيفية 

ــددا من  ــ وتــــدويــــر الــنــفــايــات وعــ
المجلس  يــعــمــل  الــتــي  األفـــكـــار 
المستقبل  فــي  تنفيذها  عــلــى 

القريب.
كـــمـــا اســـتـــعـــرض األعـــضـــاء 
عــــــــــــــــــــددا مــــــــــــن الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع 
والمقترحات، التي أكد محافظ 
ــرق ضـــــــــــرورة مـــواصـــلـــة  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
التعاون لتنفيذها والعمل على 
مع  بــالــتــعــاون  الــدائــم  التطوير 

إدارات وأقسام المحافظة.
وفي ختام اللقاء قدم رئيس 
مجلس المحرق البلدي الشكر 
المحرق  لمحافظة  والــتــقــديــر 
المستمر لخدمة  التعاون  على 
وأهاليها  والــمــحــافــظــة  الــوطــن 

الكرام.

للمحافظ�ة البل�دي  المجل��س  وبرام�ج  خط�ط  عل�ى  يطل�ع  المح�رق  محاف�ظ 

جامعة  رئــيــســة  ثــمــنــت 
الدكتورة جواهر  البحرين 
المضاحكة  شــاهــيــن  بــنــت 
الــــتــــوجــــيــــهــــات الـــمـــلـــكـــيـــة 
صاحب  لحضرة  السامية 
بن  حمد  الملك  الجالة 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
بتقديم  الــمــعــظــم  الـــبـــاد 
مــســاعــدات إغــاثــيــة لــلــدول 
ــة  ــقــ ــديــ ــيــــقــــة والــــصــ الــــشــــقــ
الـــمـــتـــضـــررة مــــن الــــزلــــزال 
الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأشــــــــــــــادت الـــــدكـــــتـــــورة 
جـــــــواهـــــــر بـــــنـــــت شــــاهــــيــــن 
بالمساهمات  المضاحكة 
الـــعـــاجـــلـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
ــة  ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ الــــــمــــــؤســــــســــــة الــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ لـــــأعـــــمـــــال اإلنـ
الفخري  الرئيس  برعاية 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
بـــن عيسى  الــمــلــك حــمــد 
الــبــاد  عـــاهـــل  آل خــلــيــفــة 
المعظم، وبرئاسة صاحب 
ــر  ــيـ ــو الـــمـــلـــكـــي األمـ ــمـ الـــسـ
بــــــــن حـــــمـــــد آل  ســـــلـــــمـــــان 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة 

لتقديم  ــوزراء،  ــ الــ مجلس 
ــعــــون لــلــمــحــتــاجــيــن  ــد الــ يــ
والــمــتــضــرريــن مـــن الـــدول 
األشــــقــــاء بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
مختلف  من  المحتاجين 
ــوب الــــعــــالــــم. وأكــــــدت  ــعــ شــ
مــســاعــي  الـــمـــضـــاحـــكـــة  د. 
مملكة البحرين اإلنسانية 
لــتــرســيــخ قــيــم الــتــضــامــن 
الــــــــــــدولــــــــــــي، مـــــــــن خــــــال 
للدول  اإلغاثية  برامجها 
ــنــــكــــوبــــة،  ــوب الــــمــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ والــ

ــا  ــودهــ ــهــ مــــشــــيــــرة إلــــــــى جــ
األخـــــيـــــرة فــــي الــتــضــامــن 
الشقيقين  الــبــلــديــن  مـــع 
االحتياجات  كافة  وتقديم 
األساسية في ظل الظروف 
اإلنــســانــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
يتعرض لها البلدان جراء 

الكارثة الطبيعية.
وأثنت رئيسة الجامعة 
ــلـــى الـــحـــمـــلـــة الــوطــنــيــة  عـ
المؤسسة  أطلقتها  الــتــي 
ــة لــــــأعــــــمــــــال  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــ ــل ــ ــمــ ــ الــ
ــر  ــهـ اإلنــــــســــــانــــــيــــــة فــــــــي شـ
الــمــاضــي، لصالح  فــبــرايــر 
الــزلــزال  ضحايا  األشــقــاء 
ــا وســــــوريــــــا، فــي  ــيـ ــركـ فــــي تـ
السامية،  التوجيهات  ظل 
وبـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــؤســــســــات 
الخاص  القطاع  وشــركــات 
واألفـــــــــــــــــــــراد، مـــــــا يـــعـــكـــس 
للشعب  األصــيــل  الــمــعــدن 
الـــبـــحـــريـــنـــي والــمــقــيــمــيــن 
األخوية  والروابط  الكرام، 
تجمع  الـــتـــي  واإلنـــســـانـــيـــة 
مملكة البحرين والشعبين 

الشقيقين.

رئ��ي�����ش��ة ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��ث��م��ن ت��وج��ي��ه��ات 
ال���م���ل���ك لإغ�����اث�����ة م���ت�������ش���رري ال�������زلزل

} رئيسة جامعة البحرين.

بعراد  ل�»رامز«  ال�شابع  الفرع  يفتتح  الوزراء  رئي�س مجل�س  نائب 
ــور  ــة وحـــضـ ــمـ ــريـ بـــرعـــايـــة كـ
ــبـــداهلل آل  الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـ
نــائــب رئــيــس مجلس  خــلــيــفــة، 
الــــــــــوزراء، افــتــتــحــت مــجــمــوعــة 
رامز العالمية صباح أمس فرع 
»رامــــز هــايــبــر مــاركــت« الجديد 
ــراد بــمــحــافــظــة  ــ فـــي مــنــطــقــة عـ
فرعها  بذلك  ليكون  المحرق؛ 
البحرين،  مملكة  فــي  الــســابــع 
وحضر االفتتاح أيضا المهندس 
ــل بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيــر  وائـ
ــلــــديــــات والـــــزراعـــــة  ــبــ شــــــــؤون الــ
ــــاس رئــيــس  ــبــــداهلل نـ وســـمـــيـــر عــ
صــنــاعــة  ــة  ــرفـ غـ إدارة  مــجــلــس 
ــحـــريـــن، والـــشـــيـــخ  ــارة الـــبـ ــ ــجـ ــ وتـ
رئيس  آل محمود  عبداللطيف 
الــجــمــعــيــة اإلســـامـــيـــة، وعـــدد 
ــيـــن والـــوجـــهـــاء  مــــن الـــمـــســـؤولـ

واألهالي.

»ال�������ش���ورى« ي��ن��اق�����س م��ر���ش��وم ت��ع��دي��ل ال���ق���ان���ون ال��خ��ل��ي��ج��ي ال��م��وح��د 
2021 ل�����ش��ن��ة  ال���ق���ادم���ة  الأج����ي����ال  اح��ت��ي��اط��ي  وح�������ش���اب  ل��ل��ج��م��ارك 

في  عــشــرة  الــحــاديــة  فــي جلسته  الــشــورى  يناقش مجلس 
الـــســـادس، والــتــي  الــتــشــريــعــي  الــفــصــل  دور االنــعــقــاد األول مــن 
والدفاع  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  تقرير  األحــد،  اليوم  تنعقد 
لسنة   )45( رقــم  بقانون  المرسوم  بخصوص  الوطني  واألمـــن 
»القانون«  النظام  أحكام  بعض  تعديل  على  بالموافقة  2022م 
الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون من 

حيث المبدأ.
ــؤون الــجــمــارك  ويــهــدف الــمــرســوم بــقــانــون إلـــى تسيير شــ
وتــمــكــيــنــهــا مـــن إعـــمـــال صــاحــيــاتــهــا مـــن خــــال تــيــســيــر إتــمــام 
التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح إلدارات الجمارك 
بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات اإللكترونية أو 
أية وسائل اتصال أخرى ألغراض التخليص الجمركي، وجواز 
الــدائــرة  إلــى  وصولها  قبل  البضائع  على  المسبق  التخليص 
الجمركية وفق الشروط واألحكام التي يحددها المدير العام.

ويسهم المرسوم بقانون في اتخاذ تدابير لسحب البضائع 

لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة 
المختصة في حالة الطوارئ، وغير ذلك من األحكام التي تزيد 
االقتصادية  التنمية  في مسيرة  الجمارك  من مساهمة شؤون 
فــي مملكة الــبــحــريــن، وذلـــك بــمــا يــعــزز حــركــة الــتــجــارة ونقل 
الجمركي  النظام  مع  التوافق  على  ويعمل  والسفر،  البضائع 
العربية وتطوير  الخليج  التعاون لدول  الموحد لدول مجلس 

العمل الجمركي بينها.
التجاري  التبادل  زيــادة  بقانون  المرسوم  شأن  من  أن  كما 
وتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والعمل على إزالة 
الحواجز الجمركية بين الدول األعضاء فيما يخص منتجاتها 
الــجــمــركــيــة ومعاملتها  الـــرســـوم  الــمــنــتــجــات مــن  تــلــك  وإعـــفـــاء 
مــعــامــلــة الــســلــع الـــوطـــنـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تــنــســيــق ســيــاســات 
تفاوضية جماعية في مجال  والتصدير، وخلق قوة  االستيراد 
االستيراد والتصدير، إلى جانب تنفيذ المشاريع ذات األولوية 
ودعــم  االقــتــصــادي  والتنويع  النفطية  غير  اإليــــرادات  وتــعــزيــز 
المجلس،  دول  بين  القائمة  واالستثمارية  التجارية  الشراكات 

واســتــمــرار دول الــمــجــلــس مــا بــعــد الــجــائــحــة فــي اإلصــاحــات 
لتعزيز  والطويل  المتوسط  المديين  على  والهيكلية  المالية 

االستدامة المالية والنمو الشامل.
تقرير  الجلسة  ذات  في  المجلس  ينظر  فيما  ذلــك،  يأتي 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص التقرير السنوي 
والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي األجيال القادمة 
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه 
توصية  والمتضمن  ــة،  واإلداريـ المالية  الرقابة  ديــوان  قبل  من 

اللجنة بالموافقة على التقرير.
ويهدف احتياطي األجيال القادمة إلى الحفاظ على قيمة 
البعيد من خال استدامة  المدى  المستثمر على  المال  رأس 
في  االرتــفــاعــات  أو  المجزية  العوائد  تحقيق  عبر  أصوله  نمو 
ــول عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل. وعــلــيــه، يــتــم اســتــثــمــار  ــ قــيــمــة األصـ
أموال حساب احتياطي األجيال القادمة في محفظة متوازنة 
ومتعددة األصول نوعًيا وجغرافًيا لتحقيق أعلى عائد يتناسب 

مع المخاطر المقبول بها.

رئيس  المسلم  ســلــمــان  بــن  أحــمــد  أكـــد 
مجلس النواب، أن النهج اإلنساني الراسخ 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن يـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــرؤيـــة 
صاحب  حضرة  لــدن  من  السامية  الملكية 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

ملك الباد الُمعظم.
السامية  الملكية  بالتوجيهات  مشيدا 
في تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
السورية  العربية  الجمهورية  إلى  العاجلة 
والــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، ومــعــربــا  عــن بالغ 
برئاسة صاحب  الحكومة  التقدير لجهود  
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
وعــبــر الــتــعــاون بين الــجــهــات والــمــؤســســات، 
التي  النوعية  والبرامج   المبادرات  ومثمنا 

تـــقـــوم بــهــا الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  برئاسة  اإلنسانية  
حــمــد آل خــلــيــفــة، مــمــثــل جـــالـــة الــمــلــك 
لأعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، ودورها 
الـــبـــارز فـــي إيـــصـــال الــجــهــود اإلغــاثــيــة إلــى 

الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.
ــي لــفــريــق  ــرافــ ــتــ ــا بــــالــــدور االحــ ــوهـ ــنـ ومـ
الــبــحــث واإلنـــقـــاذ »ســـواعـــد الــغــيــث« الــتــابــع 
لـــلـــحـــرس الــمــلــكــي بـــقـــوة دفــــــاع الــبــحــريــن 
تكللت  والتي  اإلنسانية،  اإلغاثية  ومهمته 
الطبي  الفريق  بجانب  تركيا،  في  بالنجاح 
الــبــحــريــنــي الــــذي ســـوف يــغــادر الــبــاد إلــى 
ســــوريــــا قـــريـــبـــا لـــاســـتـــفـــادة مــــن الـــخـــبـــرات 
الــمــســاعــدات  وتــقــديــم  البحرينية  الــطــبــيــة 

العاجية والمستلزمات الطبية.

رئي�س مجل�س النواب ي�شيد بالتوجيهات الملكية ال�شامية 
بتقدي�م الم�ش�اعدات الإن�ش�انية اإل�ى �ش�وريا وتركي�ا
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ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ اســــتــــقــــبــــل الـ
األمين  السيد  مصطفى 
الملكية  للمؤسسة  العام 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
الرئيس التنفيذي للجنة 
ضحايا  لــدعــم  الــوطــنــيــة 
الــــــــــزلــــــــــزال فــــــــي ســـــوريـــــا 
إبراهيم شمطوط  وتركيا 
لشركة  المفوض  الوكيل 
ــــك  ــام، وذلـ ــ ــشــ ــ أجـــنـــحـــة الــ
بمبنى المؤسسة الملكية 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة في 

ضاحية السيف.
وخـــــال الـــلـــقـــاء أشـــاد 
إبــــــــراهــــــــيــــــــم شــــمــــطــــوط 
بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة 
السامية لحضرة صاحب 
بن  الملك حمد  الجالة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بتكليف  المعظم  الــبــاد 
الـــــمـــــؤســـــســـــة الـــمـــلـــكـــيـــة 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
بقيادة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل 
جــالــة الــمــلــك لــأعــمــال 
ــقــــديــــم  ــتــ اإلنــــــســــــانــــــيــــــة بــ
مساعدات إنسانية عاجلة 
في  الــزلــزال  إلــى ضحايا 
ــا، مــثــمــنــًا  ــيــ ــركــ ســــوريــــا وتــ
الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي قـــامـــت 
بــهــا الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
لدعم  الوطنية  واللجنة 
ضــــحــــايــــا الــــــــزلــــــــزال فــي 
سوريا وتركيا لتنفيذ هذا 

التوجيه السامي.
وبــــــــــيــــــــــن إبــــــــراهــــــــيــــــــم 
شـــمـــطـــوط أنــــــه تـــجـــاوبـــًا 
ــيـــة  ــامـ ــع الــــــدعــــــوة الـــسـ ــ مــ
ورغــبــة مــن شــركــة طــيــران 
أجــــــنــــــحــــــة الـــــــــشـــــــــام فـــي 
ــهـــود الــوطــنــيــة  ــم الـــجـ ــ دعـ
ــريـــن فــي  ــبـــحـ لــمــمــلــكــة الـ
دعـــم األشــقــاء فــي ســوريــا 
فــقــد أعــربــت الــشــركــة عن 
تــبــرعــهــا بــتــوفــيــر رحـــات 
مجانية لنقل المساعدات 
ــكــــة  ــلــ اإلغـــــــــاثـــــــــيـــــــــة لــــمــــمــ
البحرين إلى األشقاء في 
سوريا، باإلضافة إلى نقل 
الفريق الطبي البحريني 
إلى سوريا لتقديم الدعم 
والــــمــــســــاعــــدة لــلــضــحــايــا 

الزلزال  والمتضررين من 
الذي وقع مؤخًرا.

ــبــــة  وبـــــــهـــــــذه الــــمــــنــــاســ
مصطفى  الــدكــتــور  ــاد  أشــ
القائم  بــالــتــعــاون  الــســيــد 
الملكية  الــمــؤســســة  بــيــن 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
ــيــــران أجــنــحــة  وشــــركــــة طــ
الـــــتـــــي تــــمــــثــــل الــــشــــراكــــة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، مـــثـــمـــنـــًا 
ــبــــادرة الــســيــد إبــراهــيــم  مــ
شمطوط في دعم العمل 
ــانــــي الــــــذي تــقــوم  واإلنــــســ
بــــه الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
لــــصــــالــــح األشـــــــقـــــــاء فــي 
سوريا، تنفيذًا للتوجيهات 
الملك  لجالة  السامية 

المعظم.
وبــــــــــيــــــــــن الــــــــدكــــــــتــــــــور 
أن  ــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ــفــــى  مــــصــــطــ
الفريق الطبي البحريني 
ســــوف يـــغـــادر إلــــى ســوريــا 
خال االسبوع القادم بإذن 
سيتم  حــيــث  تــعــالــى  اهلل 
االســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
الــــطــــبــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــاج الــ ــ ــ فـــــي عـ

الـــــــحـــــــاالت واإلصـــــــابـــــــات 
بعض  توفير  إلــى  إضــافــة 
ــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ــتـ الـــمـــسـ
الـــتـــي تـــم تــوفــيــرهــا بــنــاء 
االحتياجات  قائمة  على 
الطبي  للفريق  المقدمة 
ــنـــي عـــلـــى ضـــوء  ــريـ ــبـــحـ الـ
الزيارة الميدانية للعديد 
من المستشفيات ومراكز 
العاج في مواقع الزلزال 
في سوريا التي يحتاجون 
الــراهــن  الــوقــت  فــي  إليها 
والـــتـــي ســتــســهــم فـــي رفــع 
الطبية  الــخــدمــة  كـــفـــاءة 
الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــتــضــرريــن 
مــــــن الـــــــــزلـــــــــزال، ســــائــــًا 
يعم  أن  الــقــديــر  الــمــولــى 
السام واألمــن واالزدهــار 

سوريا والعالم أجمع.
ــام الـــلـــقـــاء  ــ ــتـ ــ وفـــــــي خـ
مصطفى  الـــدكـــتـــور  ــدم  قــ
الـــســـيـــد درعـــــــــًا تـــذكـــاريـــة 
مـــن الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
ــال اإلنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــــأعــ لــ
للسيد إبراهيم شمطوط 
ــرًا لـــهـــذه الـــمـــبـــادرة  ــقـــديـ تـ

الكريمة.

طيران اأجنحة ال�شام يوفر رحالت مجانية
لنق�ل الم�ش�اعدات الإغاثي�ة اإل�ى �ش�وريا

عبداللطيف  الدكتور  أشاد 
بــــــن راشــــــــــد الــــــزيــــــانــــــي، وزيــــــر 
ــات  ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــالـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بـ
السامية من لدن حضرة صاحب 
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــالــــة الــــمــ
عيسى آل خليفة، عاهل الباد 
الــُمــعــظــم، بــتــقــديــم مــســاعــدات 
إنــســانــيــة إغــاثــيــة عــاجــلــة إلــى 
الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
ــزالزل الــتــي  ــ الــمــتــضــررة مـــن الــ
ضـــربـــت الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
التركية،  والجمهورية  السورية 
وتسببت في وفاة وإصابة آالف 
المدنيين ودمار كبير في البنية 
الــتــحــتــيــة والــمــنــشــآت، مــشــيــًرا 
إلى أّن هذه المبادرة اإلنسانية 
تــتــرجــم نــهــًجــا نــبــيــًا وســجــًا 
الــعــطــاء اإلنساني  مــشــرًفــا مــن 

مملكة  تقدمه  الــذي  واإلغاثي 
ــدول والـــشـــعـــوب  ــلــ الـــبـــحـــريـــن لــ
الــمــنــكــوبــة، وتــرســخ الــمــبــادرات 
الــســامــيــة مـــن جـــالـــة الــمــلــك 
يــولــيــه جالته  ــا  ومـ الــمــعــّظــم، 
ــانـــدة لــلــبــرامــج  مـــن دعــــم ومـــسـ
لمختلف  الــمــوجــهــة  اإلغــاثــيــة 

دول العالم.
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ وثــــمــــن وزيــــــــر الـ
تقوم  التي  المخلصة  الجهود 
صاحب  برئاسة  الحكومة  بها 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، مــن 
أجــــل تــوحــيــد جــهــود الــــــوزارات 
والــــــمــــــؤســــــســــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــمــســاعــدات  لتقديم  الــرامــيــة 
من  المتضررة  لــلــدول  والــدعــم 

الكوارث الطبيعية.
الخارجية  وزيـــر  أشـــاد  كما 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  بجهود 
حمد آل خليفة، ممثل جالة 

الــمــلــك لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
ــي قـــيـــادة  ــبــــاب، فــ وشـــــــؤون الــــشــ
الــعــمــل اإلنــســانــي الــــذي تقوم 
به المؤسسة الملكية لأعمال 
المؤسسة  وحــرص  اإلنسانية، 
جالة  تــوجــيــهــات  تنفيذ  عــلــى 
على  والعمل  المعّظم،  الملك 
تــأمــيــن الــمــســاعــدات الـــازمـــة، 
وضــــــمــــــان ســـــرعـــــة وصــــولــــهــــا، 
ــفـــف مـــــن الـــمـــعـــانـــاة  ــخـ ــا يـ ــمــ بــ
بشعبي  لــحــق  ــذي  ــ الـ والــــضــــرر 
السورية  العربية  الجمهورية 
التركية  والجمهورية  الشقيقة 

الصديقة.
عبداللطيف  الدكتور  وأكد 
ــد الـــزيـــانـــي أن ســرعــة  ــ بـــن راشـ
اســـتـــجـــابـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وحرصها  اإلنسانية،  للنداءات 

عـــلـــى مـــســـاعـــدة الــمــحــتــاجــيــن 
والــــمــــنــــكــــوبــــيــــن فـــــــي الـــــــــدول 
يعكس  والــصــديــقــة،  الشقيقة 
الوطيدة  والــعــاقــات  الــروابــط 
البحرين  مملكة  تجمع  الــتــي 

بمختلف دول العالم.
ــه وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــوجــ وتــ
وجل  عّز  المولى  إلى  بالدعاء 
بأن يتغمد ضحايا الزالزل في 
رحمته،  بــواســع  وســوريــا  تركيا 
الـــمـــصـــابـــيـــن  عـــلـــى  يـــمـــن  وأن 
يحفظ  وأن  العاجل،  بالشفاء 
ــديـــن وشـــعـــبـــيـــهـــمـــا، آمــــًا  ــلـ ــبـ الـ
أن تــتــضــافــر الــجــهــود الــدولــيــة 
ــع الـــمـــعـــانـــاة عــن  ــ ــل رفـ ــ مــــن أجـ
الــــمــــتــــضــــرريــــن، والـــتـــخـــفـــيـــف 
الضحايا  وذوي  عــائــات  عــلــى 

والمفقودين.

وزير الخارجية ي�شيد بالتوجيهات الملكية بتقديم الم�شاعدات الإن�شانية ل�شوريا وتركيا

} وزير الخارجية.

فــــازت الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
في  الــدولــيــة  التميز  بــجــائــزة  اإلنــســانــيــة 
لــعــام 2023 نظير  األيــتــام  رعــايــة  مــجــال 
المتميزة  وإنجازاتها  جهودها وخدماتها 
فـــي مــجــال رعـــايـــة األيـــتـــام حــيــث استلم 
جــائــزة الــتــمــيــز نــيــابــة عــن الــمــؤســســة د. 
حسن كمال عضو مجلس أمناء المؤسسة 
الملكية لأعمال اإلنسانية، وذلك خال 
حفل التكريم الذي أقيم ضمن فعاليات 
األيتام  لرعاية  الرابع  العالمي  المؤتمر 
الفريق  مــن  فــخــريــة  بــرعــايــة  لــعــام 2023 
ــداهلل آل  ــبـ ــن عـ طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـ
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
بحضور د. وليد بن خليفة المانع وكيل 
الــشــبــكــة  مـــن  وبــتــنــظــيــم  الـــصـــحـــة،  وزارة 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
للتنمية  العالمي  المركز  مــع  بالتعاون 

ــة كـــرســـي صــاحــبــة  ــايـ ــرعـ الــمــســتــدامــة وبـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة الــجــوهــرة بنت 
الـــقـــدرات  لــبــنــاء  ــم  ــيـ ــراهـ إبـ ــم آل  ــيـ ــراهـ إبـ
في  األيتام  رعاية  في مؤسسات  البشرية 

الدول العربية.
وعـــّبـــر د. مــصــطــفــى الــســيــد األمــيــن 
الــــعــــام لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال 
ــول  اإلنـــــســـــانـــــيـــــة عــــــن ســـــعـــــادتـــــه لـــحـــصـ
تأتي  التي  الجائزة  هــذه  على  المؤسسة 
التي  المتميزة  اإلنجازات  سلسلة  ضمن 
الخيري  المجال  في  المؤسسة  حققتها 
تأتي  الجائزة  هذه  أن  مؤكًدا  واإلنساني، 
من  السامية  الملكية  الــرعــايــة  ظــل  فــي 
لـــدن صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الرئيس الفخري للمؤسسة والذي أسس 
هذه المؤسسة الرائدة لتحتضن األيتام 

واألرامل وتكون لهم عونًا وسندًا في هذه 
الحياة، وهذا ما تحرص عليه المؤسسة 
نــاصــر بن  قــيــادة سمو الشيخ  مــن خــال 
الملك  مــمــثــل جــالــة  آل خــلــيــفــة  حــمــد 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة وشــــــؤون الــشــبــاب، 

من  لأيتام  الشاملة  الرعاية  خــال  من 
جميع الجوانب، مؤكًدا حرص المؤسسة 
عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي مــنــهــجــيــة تــقــديــم 
بإشراف  لمنتسبيها  المتميزة  الخدمات 

فريق عملها المتميز.
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عيسى  بن  سلمان  استقبل 
ــافـــظ  هـــــنـــــدي الــــمــــنــــاعــــي مـــحـ
ــرق، بــحــضــور  ــحـ ــمـ مــحــافــظــة الـ
الـــعـــمـــيـــد عــــبــــداهلل بــــن خــلــيــفــة 
الجيران نائب المحافظ، رئيس 
مجلس المحرق البلدي وعددا 
ــاء الــمــجــلــس، وذلـــك  مـــن أعـــضـ
فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
المحافظة  احــتــيــاجــات  لبحث 
ومتابعة  من خدمات  واألهــالــي 
ــر تــــطــــورات الـــمـــشـــاريـــع فــي  ــ آخـ

المحافظة.
ــاء أكـــد  ــقــ ــلــ وفــــــي بـــــدايـــــة الــ
تضع  المحافظة  أن  المحافظ 
إمــكــانــيــاتــهــا فـــي ســبــيــل خــدمــة 
المواطنين والمقيمين، مشيدا 
ــلــــس الـــبـــلـــدي  ــود الــــمــــجــ ــهــ ــجــ بــ

والـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء والــمــلــمــوس 
والشراكة المجتمعية بما يصب 
فـــي تــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 

للمواطنين والمقيمين.

وعـــــرض مــجــلــس الــمــحــرق 
الـــــبـــــلـــــدي عــــــــــددا مــــــن خــطــط 
على  المستندة  العمل  وبــرامــج 
الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة والـــتـــجـــارب 

المسؤول  قــدم  حيث  العملية، 
بــالــمــجــلــس مصعب  االعـــامـــي 
ــيـــا  ــيـــحـ ــا تـــوضـ ــ ــرضــ ــ ــخ عــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
البيئة  عــلــى  الــحــفــاظ  لكيفية 

ــددا من  ــ وتــــدويــــر الــنــفــايــات وعــ
المجلس  يــعــمــل  الــتــي  األفـــكـــار 
المستقبل  فــي  تنفيذها  عــلــى 

القريب.
كـــمـــا اســـتـــعـــرض األعـــضـــاء 
عــــــــــــــــــــددا مــــــــــــن الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع 
والمقترحات، التي أكد محافظ 
ــرق ضـــــــــــرورة مـــواصـــلـــة  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
التعاون لتنفيذها والعمل على 
مع  بــالــتــعــاون  الــدائــم  التطوير 

إدارات وأقسام المحافظة.
وفي ختام اللقاء قدم رئيس 
مجلس المحرق البلدي الشكر 
المحرق  لمحافظة  والــتــقــديــر 
المستمر لخدمة  التعاون  على 
وأهاليها  والــمــحــافــظــة  الــوطــن 

الكرام.

للمحافظ�ة البل�دي  المجل��س  وبرام�ج  خط�ط  عل�ى  يطل�ع  المح�رق  محاف�ظ 

جامعة  رئــيــســة  ثــمــنــت 
الدكتورة جواهر  البحرين 
المضاحكة  شــاهــيــن  بــنــت 
الــــتــــوجــــيــــهــــات الـــمـــلـــكـــيـــة 
صاحب  لحضرة  السامية 
بن  حمد  الملك  الجالة 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
بتقديم  الــمــعــظــم  الـــبـــاد 
مــســاعــدات إغــاثــيــة لــلــدول 
ــة  ــقــ ــديــ ــيــــقــــة والــــصــ الــــشــــقــ
الـــمـــتـــضـــررة مــــن الــــزلــــزال 
الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأشــــــــــــــادت الـــــدكـــــتـــــورة 
جـــــــواهـــــــر بـــــنـــــت شــــاهــــيــــن 
بالمساهمات  المضاحكة 
الـــعـــاجـــلـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
ــة  ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ الــــــمــــــؤســــــســــــة الــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ لـــــأعـــــمـــــال اإلنـ
الفخري  الرئيس  برعاية 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
بـــن عيسى  الــمــلــك حــمــد 
الــبــاد  عـــاهـــل  آل خــلــيــفــة 
المعظم، وبرئاسة صاحب 
ــر  ــيـ ــو الـــمـــلـــكـــي األمـ ــمـ الـــسـ
بــــــــن حـــــمـــــد آل  ســـــلـــــمـــــان 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة 

لتقديم  ــوزراء،  ــ الــ مجلس 
ــعــــون لــلــمــحــتــاجــيــن  ــد الــ يــ
والــمــتــضــرريــن مـــن الـــدول 
األشــــقــــاء بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
مختلف  من  المحتاجين 
ــوب الــــعــــالــــم. وأكــــــدت  ــعــ شــ
مــســاعــي  الـــمـــضـــاحـــكـــة  د. 
مملكة البحرين اإلنسانية 
لــتــرســيــخ قــيــم الــتــضــامــن 
الــــــــــــدولــــــــــــي، مـــــــــن خــــــال 
للدول  اإلغاثية  برامجها 
ــنــــكــــوبــــة،  ــوب الــــمــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ والــ

ــا  ــودهــ ــهــ مــــشــــيــــرة إلــــــــى جــ
األخـــــيـــــرة فــــي الــتــضــامــن 
الشقيقين  الــبــلــديــن  مـــع 
االحتياجات  كافة  وتقديم 
األساسية في ظل الظروف 
اإلنــســانــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
يتعرض لها البلدان جراء 

الكارثة الطبيعية.
وأثنت رئيسة الجامعة 
ــلـــى الـــحـــمـــلـــة الــوطــنــيــة  عـ
المؤسسة  أطلقتها  الــتــي 
ــة لــــــأعــــــمــــــال  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــ ــل ــ ــمــ ــ الــ
ــر  ــهـ اإلنــــــســــــانــــــيــــــة فــــــــي شـ
الــمــاضــي، لصالح  فــبــرايــر 
الــزلــزال  ضحايا  األشــقــاء 
ــا وســــــوريــــــا، فــي  ــيـ ــركـ فــــي تـ
السامية،  التوجيهات  ظل 
وبـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــؤســــســــات 
الخاص  القطاع  وشــركــات 
واألفـــــــــــــــــــــراد، مـــــــا يـــعـــكـــس 
للشعب  األصــيــل  الــمــعــدن 
الـــبـــحـــريـــنـــي والــمــقــيــمــيــن 
األخوية  والروابط  الكرام، 
تجمع  الـــتـــي  واإلنـــســـانـــيـــة 
مملكة البحرين والشعبين 

الشقيقين.

رئ��ي�����ش��ة ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��ث��م��ن ت��وج��ي��ه��ات 
ال���م���ل���ك لإغ�����اث�����ة م���ت�������ش���رري ال�������زلزل

} رئيسة جامعة البحرين.

بعراد  ل�»رامز«  ال�شابع  الفرع  يفتتح  الوزراء  رئي�س مجل�س  نائب 
ــور  ــة وحـــضـ ــمـ ــريـ بـــرعـــايـــة كـ
ــبـــداهلل آل  الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـ
نــائــب رئــيــس مجلس  خــلــيــفــة، 
الــــــــــوزراء، افــتــتــحــت مــجــمــوعــة 
رامز العالمية صباح أمس فرع 
»رامــــز هــايــبــر مــاركــت« الجديد 
ــراد بــمــحــافــظــة  ــ فـــي مــنــطــقــة عـ
فرعها  بذلك  ليكون  المحرق؛ 
البحرين،  مملكة  فــي  الــســابــع 
وحضر االفتتاح أيضا المهندس 
ــل بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيــر  وائـ
ــلــــديــــات والـــــزراعـــــة  ــبــ شــــــــؤون الــ
ــــاس رئــيــس  ــبــــداهلل نـ وســـمـــيـــر عــ
صــنــاعــة  ــة  ــرفـ غـ إدارة  مــجــلــس 
ــحـــريـــن، والـــشـــيـــخ  ــارة الـــبـ ــ ــجـ ــ وتـ
رئيس  آل محمود  عبداللطيف 
الــجــمــعــيــة اإلســـامـــيـــة، وعـــدد 
ــيـــن والـــوجـــهـــاء  مــــن الـــمـــســـؤولـ

واألهالي.

»ال�������ش���ورى« ي��ن��اق�����س م��ر���ش��وم ت��ع��دي��ل ال���ق���ان���ون ال��خ��ل��ي��ج��ي ال��م��وح��د 
2021 ل�����ش��ن��ة  ال���ق���ادم���ة  الأج����ي����ال  اح��ت��ي��اط��ي  وح�������ش���اب  ل��ل��ج��م��ارك 

في  عــشــرة  الــحــاديــة  فــي جلسته  الــشــورى  يناقش مجلس 
الـــســـادس، والــتــي  الــتــشــريــعــي  الــفــصــل  دور االنــعــقــاد األول مــن 
والدفاع  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  تقرير  األحــد،  اليوم  تنعقد 
لسنة   )45( رقــم  بقانون  المرسوم  بخصوص  الوطني  واألمـــن 
»القانون«  النظام  أحكام  بعض  تعديل  على  بالموافقة  2022م 
الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون من 

حيث المبدأ.
ــؤون الــجــمــارك  ويــهــدف الــمــرســوم بــقــانــون إلـــى تسيير شــ
وتــمــكــيــنــهــا مـــن إعـــمـــال صــاحــيــاتــهــا مـــن خــــال تــيــســيــر إتــمــام 
التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح إلدارات الجمارك 
بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات اإللكترونية أو 
أية وسائل اتصال أخرى ألغراض التخليص الجمركي، وجواز 
الــدائــرة  إلــى  وصولها  قبل  البضائع  على  المسبق  التخليص 
الجمركية وفق الشروط واألحكام التي يحددها المدير العام.

ويسهم المرسوم بقانون في اتخاذ تدابير لسحب البضائع 

لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة 
المختصة في حالة الطوارئ، وغير ذلك من األحكام التي تزيد 
االقتصادية  التنمية  في مسيرة  الجمارك  من مساهمة شؤون 
فــي مملكة الــبــحــريــن، وذلـــك بــمــا يــعــزز حــركــة الــتــجــارة ونقل 
الجمركي  النظام  مع  التوافق  على  ويعمل  والسفر،  البضائع 
العربية وتطوير  الخليج  التعاون لدول  الموحد لدول مجلس 

العمل الجمركي بينها.
التجاري  التبادل  زيــادة  بقانون  المرسوم  شأن  من  أن  كما 
وتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والعمل على إزالة 
الحواجز الجمركية بين الدول األعضاء فيما يخص منتجاتها 
الــجــمــركــيــة ومعاملتها  الـــرســـوم  الــمــنــتــجــات مــن  تــلــك  وإعـــفـــاء 
مــعــامــلــة الــســلــع الـــوطـــنـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تــنــســيــق ســيــاســات 
تفاوضية جماعية في مجال  والتصدير، وخلق قوة  االستيراد 
االستيراد والتصدير، إلى جانب تنفيذ المشاريع ذات األولوية 
ودعــم  االقــتــصــادي  والتنويع  النفطية  غير  اإليــــرادات  وتــعــزيــز 
المجلس،  دول  بين  القائمة  واالستثمارية  التجارية  الشراكات 

واســتــمــرار دول الــمــجــلــس مــا بــعــد الــجــائــحــة فــي اإلصــاحــات 
لتعزيز  والطويل  المتوسط  المديين  على  والهيكلية  المالية 

االستدامة المالية والنمو الشامل.
تقرير  الجلسة  ذات  في  المجلس  ينظر  فيما  ذلــك،  يأتي 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص التقرير السنوي 
والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي األجيال القادمة 
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه 
توصية  والمتضمن  ــة،  واإلداريـ المالية  الرقابة  ديــوان  قبل  من 

اللجنة بالموافقة على التقرير.
ويهدف احتياطي األجيال القادمة إلى الحفاظ على قيمة 
البعيد من خال استدامة  المدى  المستثمر على  المال  رأس 
في  االرتــفــاعــات  أو  المجزية  العوائد  تحقيق  عبر  أصوله  نمو 
ــول عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل. وعــلــيــه، يــتــم اســتــثــمــار  ــ قــيــمــة األصـ
أموال حساب احتياطي األجيال القادمة في محفظة متوازنة 
ومتعددة األصول نوعًيا وجغرافًيا لتحقيق أعلى عائد يتناسب 

مع المخاطر المقبول بها.

رئيس  المسلم  ســلــمــان  بــن  أحــمــد  أكـــد 
مجلس النواب، أن النهج اإلنساني الراسخ 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن يـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــرؤيـــة 
صاحب  حضرة  لــدن  من  السامية  الملكية 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

ملك الباد الُمعظم.
السامية  الملكية  بالتوجيهات  مشيدا 
في تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
السورية  العربية  الجمهورية  إلى  العاجلة 
والــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، ومــعــربــا  عــن بالغ 
برئاسة صاحب  الحكومة  التقدير لجهود  
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
وعــبــر الــتــعــاون بين الــجــهــات والــمــؤســســات، 
التي  النوعية  والبرامج   المبادرات  ومثمنا 

تـــقـــوم بــهــا الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  برئاسة  اإلنسانية  
حــمــد آل خــلــيــفــة، مــمــثــل جـــالـــة الــمــلــك 
لأعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، ودورها 
الـــبـــارز فـــي إيـــصـــال الــجــهــود اإلغــاثــيــة إلــى 

الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.
ــي لــفــريــق  ــرافــ ــتــ ــا بــــالــــدور االحــ ــوهـ ــنـ ومـ
الــبــحــث واإلنـــقـــاذ »ســـواعـــد الــغــيــث« الــتــابــع 
لـــلـــحـــرس الــمــلــكــي بـــقـــوة دفــــــاع الــبــحــريــن 
تكللت  والتي  اإلنسانية،  اإلغاثية  ومهمته 
الطبي  الفريق  بجانب  تركيا،  في  بالنجاح 
الــبــحــريــنــي الــــذي ســـوف يــغــادر الــبــاد إلــى 
ســــوريــــا قـــريـــبـــا لـــاســـتـــفـــادة مــــن الـــخـــبـــرات 
الــمــســاعــدات  وتــقــديــم  البحرينية  الــطــبــيــة 

العاجية والمستلزمات الطبية.

رئي�س مجل�س النواب ي�شيد بالتوجيهات الملكية ال�شامية 
بتقدي�م الم�ش�اعدات الإن�ش�انية اإل�ى �ش�وريا وتركي�ا
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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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إداري  اســــتــــشــــاري  عـــمـــل  ــي  ــ فـ
ــة شــقــيــقــة منذ  ــ لــمــؤســســة فـــي دولـ
فــــــتــــــرة، بـــــهـــــدف تــــطــــويــــر الـــعـــمـــل 
الـــمـــؤســـســـي فــــي تـــلـــك الــمــؤســســة، 
ــن الــعــمــل  ــ ــرة زمـــنـــيـــة مـ ــتــ ــد فــ ــعــ وبــ
معهم، وجدنا أنه يحدث بين فترة 
وأخرى نوع من الجفاء بين بعض 
الــمــســؤولــيــن وبـــعـــض الــمــوظــفــيــن 
بـــهـــدوء  وقـــمـــنـــا  بــــآخــــر،  أو  بــســبــب 
بالتحري في الموضوع، وذلك من 
خالل بعض جلسات الكوتشنج مع 
وخــالل  والــمــوظــفــيــن،  المسؤولين 
بالفعل  أنــه  اكتشفنا  الفترة  تلك 
يـــوجـــد خــلــل بــيــن تــلــك الــفــئــتــيــن. 
نقلنا مالحظاتنا إلى اإلدارة العليا 
فتبين أنهم على علم بذلك، ولكن 
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن فــعــل أي شـــيء، 
ــال الــيــومــيــة  ــمــ وذلـــــك بــســبــب األعــ
ــة إلــــى عــدم  ــافـ الــمــتــراكــمــة بـــاإلضـ
يسير  العمل  أن  وخاصة  االهتمام 
العمل  فبيئة  معينة،  أنظمة  وفــق 
لـــم تــكــن مـــن تــلــك األولــــويــــات، إال 
كــان باإلمكان  أنــه إن  أنــهــم أشــــاروا 
تــقــديــم الـــحـــلـــول إلذابــــــة الــجــلــيــد 
الذي بين المسؤولين والموظفين 

فإن ذلك سيكون أفضل للجميع.
ــرة  ــمــــت بـــــــإعـــــــداد مــــحــــاضــ ــقــ فــ
اإلداري  الــمــســؤول  سلوكيات  حــول 
وذلك  نفسه،  الموظف  وسلوكيات 
حتى تتعادل كفتي المعادلة، فبيئة 
إداري  مــســؤول  مــن  تتشكل  العمل 
من  المحاضرة،  فقدمت  وموظف، 
دون ذكر أسماء طبًعا، ولكني ذكرت 
وفـــالن، فشعر  بها فــالن  قــام  أمثلة 
بتلك  الــمــقــصــود  هــو  أنـــه  الجميع 
األمــثــلــة وبـــهـــذا الـــمـــوضـــوع، وبــعــد 
انــتــهــاء الــمــحــاضــرة وخـــالل األيـــام 
التالية، بدأنا بالتعاون مع الجميع 
فــي وضــع الــحــلــول إلذابـــة الجليد 

بين الموظف والمسؤول. 
واليوم دعونا نتحدث عن جزء 
الذي  الجزء  وهو  المحاضرة،  من 
يخص سلوكيات المسؤول اإلداري، 
أن  استطاع  لــو  مــن خاللها  والــتــي 
يسلكها في حياته اليومية في بيئة 
الــعــمــل فــإنــه ســيــصــبــح مـــن أفــضــل 
المسؤولين ويصبح أعظم مسؤول 
والسلوكيات  الموظفين.  أعين  في 

هي:
فكر بإيجابية؛ وحاول فهم قوة 
وانظر  اإليــجــابــيــة،  السيكولوجية 
إلى كل حالة على أنها تشكل فرصة 
للتعلم. علًما أن التفكير اإليجابي 
على  والموظف  المسؤول  يساعد 
التعامل مع الضغوط، كما يمكنه 
تحسين الصحة. وال يعني التفكير 
مـــواقـــف  تـــتـــجـــاهـــل  أن  ــابــــي  اإليــــجــ
المقصود  بــل  الــمــزعــجــة،  الــحــيــاة 
أن تتعامل مع  بالتفكير اإليجابي 
أكثر  بطريقة  المزعجة  المواقف 
إيــجــابــيــة وإنـــتـــاجـــيـــة، وتــعــتــقــد أن 

األفضل سيحدث وليس األسوأ.
دائًما  التفكير اإليجابي  ويبدأ 
والحديث  الــنــفــس.  مــع  بالحديث 
مع النفس هو تدفق ليس له نهاية 
تــجــري في  الــتــي  الخفية  لــأفــكــار 
ــد تـــكـــون تــلــك األفـــكـــار  الــــــرأس. وقــ
التلقائية إيجابية أو سلبية، ويكون 
نتاًجا  النفس  مع  الحديث  بعض 

للعقل والمنطق، وقد يأتي حديث 
مفاهيم  نتيجة  النفس  إلــى  آخــر 
خاطئة تشكلت لديك بسبب نقص 
عن  ناتجة  توقعات  أو  المعلومات، 
فإن  قد يحدث،  أفكار مسبقة عما 
كانت معظم األفكار التي تدور في 
رأسك سلبية، فسوف تكون نظرتك 
إلى الحياة متشائمة على األرجح، 
التي  األفــكــار  كــانــت معظم  إذا  أمــا 
تــــدور فـــي رأســــك إيــجــابــيــة، فــإنــك 
عـــلـــى األرجــــــــح شـــخـــص مــتــفــائــل، 
التفكير  يــمــارس  شــخــص  إنـــك  أي 

اإليجابي.
كــــن صـــــادًقـــــا مــــع مــوظــفــيــك؛ 
كانت  لــو  الحقيقة حتى  لهم  وقــل 
يتحلى  أن  الــمــهــم  فــمــن  مــؤلــمــة. 
ــات الـــعـــمـــل  ــيــ ــالقــ ــأخــ ــؤول بــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
– ينمي  – مثاًل  الراقية، فالصدق 
الثقة باآلخرين ويساهم بإيجابية 
المسؤول  بين  والــتــعــاون  التفاعل 

والموظف. 
يتحلى  الــذي  الــصــدق  فيسهم 
به المسؤولون واإلدارة، على وثوق 
الــمــوظــفــيــن بــهــم، وزيـــــادة قــدرتــهــم 
عـــلـــى اإلنــــجــــاز الـــفـــّعـــال مــــن أجـــل 
المهنية  األهــــــداف  إلــــى  الـــوصـــول 
ــــك فــحــســب  الـــمـــشـــتـــركـــة. لـــيـــس ذلـ
من  الصادق  التعامل  يسهم  وإنما 
العمالء  مع  كاملة  المؤسسة  قبل 
والــمــؤســســات األخـــــرى، إلـــى وضــع 
مــســتــوى عــــال مـــن األهــمــيــة لــهــذه 
الــمــؤســســة، مـــن حــيــث الــبــعــد عن 
الغش والخداع، فهذا يجعلها أكثر 
ــؤدي إلــى  ــ ــا يـ ــثـــر جـــــودة، مـ ثــقــة وأكـ

تحقيق أفضل األهداف المهنية.
الـــمـــوظـــف؛  عـــلـــى  تـــضـــغـــط  ال 
ــراء الــســيــطــرة عــلــى كل  ــ ــاوم إغــ ــ وقــ
صــغــيــرة. كــلــنــا نــعــلــم أن الــمــوظــف 
يــتــعــرض لــلــكــثــيــر مـــن الــضــغــوط، 
فـــبـــاإلضـــافـــة إلــــى ضـــغـــوط الــعــمــل 
بمختلف  الــحــيــاة  ضــغــوط  فهناك 
أنواعها وربما تتولد هذه الضغوط 
ربما  أو  الــدافــعــيــة  فــقــدان  نتيجة 
بها نحن،  أمــور كثيرة قد ال نشعر 
ولــكــن هـــذا الــمــوظــف يــعــانــي منها 
ويــحــمــلــهــا عــلــى كــاهــلــه كــالــجــبــال 
ويــرجــو أن يــأتــي أحـــد مــن زمــالئــه 
الجبل  ذلــك  تفتيت  فــي  ليساعده 
عن كاهله، وربما كل تلك الضغوط 
تــؤثــر ســلــًبــا فــي أداء عــمــلــه، وهــذا 
فــي  الــــمــــوظــــف  يــــكــــون  أن  ــي  ــنـ ــعـ يـ
أضــعــف حــالــة، وربــمــا هـــذا الــوضــع 
يغري بعض المسؤولين أن يفرض 
ــلـــى هـــذا  ــه عـ ــ ــدراتــ ــ ــه وقــ ــاتـ ــيـ صـــالحـ

الموظف، وهذا كثيًرا ما يحدث.
هناك نجد أنه يجب أن يتحول 
إلــى  إداري  الــمــســؤول مــن مــســؤول 
قــائــد، هــذا يعني ببساطة  مــســؤول 
وصــــالحــــيــــاتــــه  ــه  ــ ــوتـ ــ قـ ــه  ــريــ ــغــ تــ أال 
ــذا  ــى هــ ــلــ ــالــــضــــغــــط عــ ودرجـــــــتـــــــه بــ
يتعامل  أن  يجب  وإنــمــا  الــمــوظــف 
مـــعـــه بـــطـــريـــقـــة مــــغــــايــــرة، بــحــيــث 
إن  وخــاصــة  يــنــفــره،  وال  يستقطبه 
الموظفين  من  الموظف  هذا  كان 

المبدعين والمجتهدين.
تواصل مع جميع الموظفين؛ 
فـــالـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــمــــشــــكــــالت فــي 
الـــمـــؤســـســـات نـــاجـــمـــة عــــن ضــعــف 
ــائــــل إنـــه  الــــتــــواصــــل. قــــد يــــقــــول قــ

مـــن الــصــعــب اتـــبـــاع ســيــاســة الــبــاب 
المفتوح مع جميع الموظفين وفي 
كــل وقـــت، وربــمــا نــحــن نــؤيــد ذلــك، 
ولــكــن وجــدنــا أنـــه مــن أنــســب هــذه 
الــســيــاســات أن يــجــتــمــع الــمــســؤول 
ــيـــة مــــع الــمــوظــفــيــن  بــــصــــورة يـــومـ
لهم  مــدة ســاعــة، يسمع  ولــو  حتى 
ويسمعون له، ويفضل أن يتم هذا 
هذا  الباكر.  الصباح  في  االجتماع 
التواصل اليومي يذيب الكثير من 
الــجــلــيــد، ويـــطـــور الــعــمــل، ويــســهــم 
فـــي اكــتــشــاف نـــقـــاط الــضــعــف في 
والكثير  والــنــظــام  واألفــــراد  العمل 

من األمور.
ألــــهــــم مـــوظـــفـــيـــك وادعـــــوهـــــم 
ألن يـــكـــون لــديــهــم نــفــس مــســتــوى 
الــذي لــديــك؛ وجــدنــا أن  الحماس 
المسؤول  تغضب  التي  األمــور  من 
وتجعله في مزاج مختلف عن بقية 
الموظفين أنه يجدهم ال يسيرون 
ــو، وهـــذا  ــق حــمــاســه ونــشــاطــه هـ وفـ
يعني  ال  هـــذا  ولــكــن  أمـــر محتمل، 
في  رغــبــة  لــديــه  ليس  الموظف  أن 
والحس  دافعية  ربما  وإنما  العمل، 
على  فـــإن  لــذلــك  يــخــتــلــف،  للعمل 
هــؤالء  يلهم  أن  الــقــائــد  الــمــســؤول 
الــذيــن يــعــمــلــون مــعــه مــن حماسه 
وقــدراتــه ومــهــاراتــه، وهــذا يمكن أن 
ينتشر كما ينتشر الفيروس وذلك 
مـــن خــــالل االجـــتـــمـــاع األســبــوعــي 
والحوارات والمناقشات، واإلصغاء.

ــل عــلــى  ــمــ ــعــ أجـــــمـــــع فـــــريـــــق الــ
الــمــدى  تحقيق هـــدف واحـــد عــلــى 
البعيد؛ بعض األحيان – وجدناها 
في بعض المؤسسات – أن الخطط 
اإلدارة  تضعها  واالســتــراتــيــجــيــات 
التنفيذية  العليا وال يكون لإلدارة 
أو الموظفين أي نصيب في وضع 
الــخــطــط واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات غير 
الــســؤال،  غير  مــن  وحــتــى  التنفيذ 
وهذا أمر غير مرغوب، وهذا يعني 
أن الموظف ال يعرف ما الذي يدور 
حــولــه، وبــمــعــنــى آخـــر فــإنــه يصبح 
كًما مهماًل، أما إن شارك حتى ولو 
بقدر صغير في هذا المشروع فإنه 
يشعر أنه جزء من تلك المؤسسة، 

لذلك يسهم في تحقيق أهدافها.
ساعد موظفيك في أن يوازنوا 
ما بين عملهم وحياتهم الشخصية، 
أدائـــهـــم؛ من  مــن  فــذلــك سيحسن 
القائد  المسؤول  يعرف  أن  المهم 
عجلة توازن الحياة حتى يوازن هو 

حياته وبالتالي يساعد الموظفين 
في توازن حياتهم.

أثن على الموظفين لديك في 
الثقة  مــن  سيعزز  فالثناء  العمل؛ 
لديهم، وهذا أمر طبيعي، فالجميع 
يحب الثناء والمدح، والثناء يمكن 
أو  كلمة  أو  بــرســالــة شكر  يــكــون  أن 
إفــطــار صــغــيــرة، ولــكــن ليس  حفلة 
فــي الــخــطــأ وإنــمــا الــخــطــأ يحتاج 
إلــــى مــعــامــلــة أخـــــرى. ولــكــن بــقــدر 
اإلمكان أشد بإنجازات الموظفين 

لديك حتى ولو كانت بسيطة.
شــجــع الــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن 
لديك على تحقيق التطور؛ فذلك 
ــعـــزز مــــن إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــم، فــأنــت  ــيـ سـ
يقبع  أن  تــريــد  ال  قــائــد  كــمــســؤول 
– في  أًيــا كان مستواه   – الموظف 
تشجعهم  أن  حــــاول  وإنــمــا  الــظــل، 
واالبـــتـــكـــار، ويمكن  الــتــفــكــيــر  عــلــى 
ذلك من خالل الــدورات التدريبية 

وورش العمل وما إلى ذلك.
بـــعـــيـــنـــة  مـــــوظـــــًفـــــا  ــــخـــــص  تـ ال 
الموظفين؛  بــاقــي  دون  باالهتمام 
وهـــــــــــذه مـــــــن األمـــــــــــــور الــــكــــارثــــيــــة 
والــخــطــيــرة فــي الــعــمــل، فــإن حدث 
اآلخــر سيشعر  الموظف  فإن  ذلك 
بالغبن والظلم، وهذا من الطبيعي 
وربما  العمل،  يؤثر في مستوى  أن 
ــؤدي إلــــى اإلحـــبـــاط واالكـــتـــئـــاب،  ــ يـ
وهــــذا لــيــس مـــن صــالــح الــعــمــل أو 

المؤسسة.
إلـــى كيفية  الــمــوظــفــيــن  أرشــــد 
أســـلـــوب  تــتــبــع  الـــعـــمـــل وال  ــاز  إنــــجــ
ــر؛ لــكــل مــســؤول ولــكــل إنــســان  األمــ
فــإن كان  أداء األعــمــال،  أسلوب في 
الــمــوظــفــون ال يــعــرفــون مـــاذا تريد 
فـــاجـــلـــس مــعــهــم واشـــــــرح لـــهـــم وال 
تترفع عليهم، وإنما أرشدهم فإنهم 
نــوايــاك  يعرفوا  أن  يستطيعون  ال 
أو أن يــقــرؤوا أفــكــارك، فــال تغضب 
من  يتمكنوا  لــم  إن  أخطائهم  مــن 
لم  إن  وخــاصــة  تــريــد  مــا  استيعاب 

تشرح لهم أو تتحدث معهم.
ســاعــد الــمــوظــفــيــن مـــن خــالل 
الصحيحة على  األدوات  استخدام 
مــا سيخلق  الجيدة  الــعــادات  بــنــاء 
ــادة وإنــتــاجــيــة  ــعــ بــيــئــة صــحــيــة وســ
أكبر؛ وخاصة العادات االجتماعية 
ــاء الـــعـــالقـــات  ــنـ ــتـــي تــســهــم فــــي بـ الـ
الجيدة بين الموظفين، ولكن من 
الوظيفي،  األداء  ننسى  أال  المهم 
ودائًما كمسؤول دع الموظف يشعر 
أن المؤسسة هي بيته وأنه يحتاج 
يــومــًيــا هــنــا حــتــى يعيش  يــأتــي  أن 
أداء عمل،  وليس لمجرد  ويتنفس 
وبــعــدهــا ســوف يــذهــب إلــى البيت، 
وربما إن وجد عمال أفضل من هذا 

فإنه سوف يغادر ببساطة.
ــتــــي  ــــض األمـــــــــــــور الــ ــعـ ــ هـــــــــذه بـ
عرضناها في المحاضرة، والغريب 
لها مفعول  كــان  أنــه  الموضوع  في 
ــي تــلــك  كــبــيــر وتـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي فــ
المؤسسة، إذ إنها تحولت بعد فترة 
التي  المؤسسات  إلـــى   الــزمــن  مــن 
العمل  بيئات  أفضل  أنها من  تعتز 
أمر جميل،  الدولة، وهذا  تلك  في 

وإنجاز نفتخر به.
Zkhunji@hotmail.com

الــحــج هــو الــركــن الــرابــع من 
أركان اإلسالم الخمسة، وسالمة 
المسلم،  نــفــس  فــي  الــركــن  ــذا  هـ
وقـــــــوة تـــمـــاســـكـــه فـــيـــمـــا يــحــدثــه 
مـــن آثـــــار اجــتــمــاعــيــة فـــي حــيــاة 
المسلمين عموًما. الحج إًذا هو 
اإلســـالم  ألمـــة  العظيم  التعبير 
سبحانه  الحق  إليها  أشــار  التي 
فــي قــولــه: )إن هـــذه أمــتــكــم أمــة 
ــدون(  ــبـ ــاعـ واحـــــــدة وأنــــــا ربـــكـــم فـ

اأًلنبياء / 92.
عقيدة  تستقيم  فحين  إًذا، 
األمـــــــة فــــي اإليـــــمـــــان بــخــالــقــهــا 
ــى تـــتـــحـــقـــق  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ســــبــــحــــانــــه وتــ
ــا ســر  ــ ــــدوهـ ــم عـ ــلـ ــعـ وحــــدتــــهــــا، ويـ
قوتها، وسبب تماسكها فال يجرؤ 

على التعرض لها بسوء.
االجتماعية  الحج  آثار  ومن 
لــلــخــالــق تعالى  ــــوالء  الـ تــجــديــد 
ــرددون فـــي يقين  ــ وذلــــك حــيــن يــ
وثيق: »لبيك اللهم لبيك، لبيك 
الحمد  إن  لبيك،  لك  ال شريك 
شريك  ال  والملك  لــك  والنعمة 
لك« هذا النداء العظيم والخالد 
ــوة انــتــمــائــهــا  ــقــ يـــشـــعـــر األمـــــــة بــ
ــدة، وإلــــه واحــــد ال  ــ لــعــقــيــدة واحــ
أن  ومــعــلــوم  لــه سبحانه،  شــريــك 
ــروط هـــذه الـــوحـــدة أنــهــم  مـــن شــ
ال  واحــد  إللــه  بالدعاء  يلهجون 
يتجهون  كذلك  وهم  له،  شريك 
في صالتهم إلى جميع الجهات: 
فيحققون  والــفــرعــيــة،  األصــلــيــة 
ــزام الــــصــــارم وحــــدة  ــ ــتـ ــ ــذا االلـ ــهـ بـ

ــة، قـــال  ــالــ ــرســ ــال الــ ــمــ األمـــــــة، وكــ
تـــعـــالـــى: )..الـــــيـــــوم أكـــمـــلـــت لــكــم 
نعمتي  عليكم  وأتــمــمــت  ديــنــكــم 
ــا(  ــ ــًن ــم اإلســــــــالم ديــ ــكـ ورضــــيــــت لـ

المائدة / 3.
أيًضا هم يتحدون في لباس 
واحد بحيث ال يتفاضل بعضهم 
يلبسون  مــا  بنفاسة  بعض  على 
أو يملكون، وبهذا تحققت وحدة 
ــال فـــــرق بـــيـــن غــنــي  الـــمـــظـــهـــر، فــ
وفــقــيــر، وال بــيــن واجــــد ومــعــدم، 
ــهـــم وحـــــــدة الـــجـــوهـــر  ــقـــق لـ وتـــحـ
ــم يـــنـــاجـــون ربــهــم  ــ واالتـــــبـــــاع، وهـ
سبحانه وتعالى بدعاء اجتمعوا 
عــلــيــه بــعــد أن فــرقــتــهــم الــغــايــات 

األخرى، والمصالح المختلفة.
قــد  الـــــحـــــج  فــــريــــضــــة  وألن 

حياة  في  األخيرة  الرحلة  تكون 
الــمــســلــم، وقـــد تــكــون بـــال عـــودة، 
يوصي  وتعالى  سبحانه  فالحق 
عـــبـــاده، ومـــن نـــوى الــحــج ويــســره 
نفسه  يــعــد  ــأن  بــ ــه  لـ تــعــالــى  اهلل 
إعداًدا يليق بعظمة هذه الزيارة 
للناس،  تعالى  اهلل  وضعه  لبيت 
ــوا حــيــاتــهــم  ــمـ ــتـ ــوا ويـــخـ ــوجـ ــتـ ــيـ لـ
فيها  يعلنون  التي  الــزيــارة  بهذه 
انــتــمــاءهــم لــهــذه الـــرســـالـــة، كما 
ــدون بـــذلـــك صــــدق والئــهــم  ــؤكــ يــ
لــــرب هــــذا الــبــيــت الـــــذي أفـــاض 
عليهم سبحانه بالنعم الجزيلة، 
ــرة، وهـــداهـــم  ــيـ ــثـ ــكـ ــا الـ ــايـ ــطـ ــعـ والـ
إلــــى ســـــواء الــســبــيــل، وصـــراطـــه 
المستقيم، يقول تعالى: )الحج 
أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الــحــج فـــال رفــــث وال فــســوق وال 
جدال في الحج وما تفعلوا من 
خير يعلمه اهلل وتزودوا فإن خير 
ــزاد الــتــقــوى واتـــقـــون يـــا أولـــي  ــ الـ

األلباب( البقرة / 197.
وتعالى  الحق سبحانه  وكــأن 
يـــأمـــر عـــبـــاده الــمــؤمــنــيــن الــذيــن 
اخــتــارهــم واصــطــفــاهــم لــزيــارتــه، 
وقــــــد تــــكــــون الــــــزيــــــارة األخــــيــــرة 
الـــتـــي يــعــلــنــون فــيــهــا الــــــوالء هلل 
ــروض  ــه فــ ــى، ويــــقــــدمــــون لــ ــالـ ــعـ تـ
الــطــاعــة ســبــحــانــه لــهــذه الــزيــارة 
من  وفــيــهــا  عنها  ينتج  قــد  ولــمــا 
رفــث وفــســوق وجـــدال، فيأمرهم 
عــلــى كظم  أنفسهم  يــدربــوا  بـــأن 
ينشأ  قد  لما  والتسامح  الغيظ، 

مــن ازدحـــام الــحــجــاج، مــا يصدر 
طبائعهم  اختالف  بسبب  منهم 
مـــن الــغــضــب وســـــوء الــتــصــرف، 
ــلــــى الـــــحـــــاج أن  وهــــنــــا يــــجــــب عــ
نــوازع  يدفع  وأن  نفسه،  يتمالك 
رد  قــد تحمله عــلــى  الــتــي  الــشــر 
بأعظم  وربــمــا  بمثلها  اإلســـــاءة 
مــا لم  لــن يتحقق  مــنــهــا، وهــــذا 
يدرب المسلم نفسه على ضبط 
انفعاالته من خالل التدرب على 
مناسك الحج في بالده حتى إذا 
تجنب  المقدسة  األراضـــي  جــاء 
فيعبدون  الــغــضــب،  يثير  مــا  كــل 
اهلل تــعــالــى عــلــى عــلــم، وهــــذا ما 
اآلسيوية  الـــدول  بعض  بــه  تقوم 
زيــارة  في  للراغبين  تنظم  حيث 
األماكن المقدسة دورات تدريبية 

ألداء مناسك الحج.
ــن األمــــــــــور الــــتــــي تــلــفــت  ــ ــ ومـ
المسلم  ويــســتــشــعــرهــا  االنــتــبــاه 
القادم من البالد العربية احترام 
ــة لــتــعــالــيــم  ــويــ ــيــ الــــشــــعــــوب اآلســ
ــذا كما  ــ ــالم فـــي الـــحـــج، وهـ ــ اإلســ
ســـبـــقـــنـــا اإلشـــــــــــارة إلــــيــــه بــســبــب 
الــتــدريــب فــي بــالدهــم عــلــى أداء 
الــمــنــاســك قــبــل أن يــصــلــوا إلــى 
األراضـــــــي الـــمـــقـــدســـة، ويــــا ليت 
ــيــــة األخـــــرى  الـــشـــعـــوب اإلســــالمــ
أنفسهم  ويهيئوا  نهجهم  تنتهج 
قد  التي  العظيمة  الــزيــارة  لهذه 
حياة  في  األخيرة  الرحلة  تكون 
مــســك  يــجــعــلــهــا  وأن  الـــمـــســـلـــم 

الختام لحياته.

ال���ح���ج.. واآث������اره االج��ت��م��اع��ي��ة! 

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح

يــعــد االقــتــصــاد الــرقــمــي جــــزءا من 
الــتــحــول  أو  الــرقــمــنــة  هــي  أوســــع  عملية 
ــذي يــعــرف بــأنــه اســتــخــدام  ــ الــرقــمــي والـ
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــرقـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة، مــثــل 
الهاتف المحمول، والذكاء االصطناعي، 
الكتل،  وسلسلة  السحابية،  والحوسبة 
ــيــــاء، وشــبــكــات الــتــواصــل  وإنـــتـــرنـــت األشــ
والروبوتات  المعزز  والواقع  االجتماعي 
من  وغــيــرهــا  الكبيرة  الــبــيــانــات  وتحليل 
الــمــعــاصــرة إلحـــــداث تطوير  الــتــقــنــيــات 
نوعي في العمليات التجارية، وفي االدارة 
والـــتـــخـــطـــيـــط الــمــجــتــمــعــي ولــتــحــســيــن 

تجربة العمالء. 
كما عرف بأنه االستثمار في الفكر 
جــذري  تحول  إلحـــداث  السلوك  وتغيير 
المجتمع،  قــطــاعــات  عــمــل  طــريــقــة  فـــي 
ــور  ــطـ ــتـ مـــــن خـــــــالل االســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـ
الــتــكــنــولــوجــي لـــخـــدمـــة الــمــســتــفــيــديــن 
ــرع وأفـــضـــل، ويـــوفـــر الــتــحــول  ــ بــشــكــل أسـ
ــاعــــدة عــلــمــيــة ومــعــلــومــاتــيــة  الـــرقـــمـــي قــ

عبر  ومــســتــدامــة،  وتنافسية  فــعــالــة،  مجتمعات  لــبــنــاء  واســعــة 
تحقيق تغيير جذري في األداء ونوع الخدمات التي تعرضها 
الــمــجــتــمــع مـــن مستهلكين  فـــي  الــفــاعــلــة  مــخــتــلــف األطـــــراف 
وإنتاجيتهم  تجاربهم  تحسين  مــع  ومستفيدين،  وموظفين 
إعــادة  مع  والمترافقة  المتناسبة،  العمليات  من  سلسلة  عبر 
للتفعيل  الــالزمــة  القواعد  هيكلة  ــادة  وإعـ ــراءات  اإلجــ صياغة 
ثقافة  وإطـــالق  تمكين  الرقمي  التحول  ويتطلب  والتنفيذ. 
إلـــى جــانــب تغيير هيكل  الــعــمــل،  بيئة  فــي  واالبــتــكــار  اإلبــــداع 
وانتهاء  التشغيل،  ونــمــاذج  التحتية،  البنية  من  بــدءا  العمل، 
بتسويق الخدمات والمنتجات، ما أدى إلى تأثير واسع ومتعدد 
السيما  األعمال  استراتيجيات  على  الرقمي  للتحول  األوجــه 
الــقــطــاعــات  الــقــادمــة ولمختلف  لــلــعــقــود  إعـــدادهـــا  يــتــم  الــتــي 
الرقمي  التحول  الذي جعل  األمر  واالجتماعية،  االقتصادية 
يمتد إلى مختلف األنشطة االقتصادية، ويحدث فيها تطورات 
جوهرية، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة فيها مثل قطاعات 
الــنــفــط والـــغـــاز والـــزراعـــة والــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة والــخــدمــات 
اللوجستية  والــخــدمــات  والــمــواصــالت  ــاالت  واالتـــصـ الــمــالــيــة 
والمصرفية  المالية  والنشاطات  والمدفوعات  األعمال  وريادة 
والقطاع  والــتــدريــب  والتعليم  االستثمار  وجــذب  اإللكترونية 
اإلسكانية  والخدمات  والترفيه  والثقافة  والسياحة  الصحي 
والعقارية وأعمال األمن وحفظ النظام وذلك باعتباره خدمات 

معززة ومكملة وموفرة لسلسلة القيمة فيها.
ويشير تقرير صدر مطلع عام 2023 وحمل عنوان الرقمنة 
السعودية 2023 إلى مؤشرات عالمية غاية في األهمية تفصح 
عــن الــحــجــم الـــراهـــن لــلــتــحــول الــرقــمــي فــي الــعــالــم فــقــد بلغ 
يمثلون  مــســتــخــدم  مــلــيــارات   )5.16( اإلنــتــرنــت  مــســتــخــدمــو 
مليارات   )8.01( البالغ  العالم  سكان  عدد  من   )%64,4( نسبة 
نسمة، وبلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل النشطين نحو 
سكان  من   )%59.4( نسبة  يمثلون  مستخدم  مليارات   )4.76(
العالم، فيما بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة ) 5.44( 

مستخدمين.
ــتــــخــــدامــــا  ـــــى اســ ــــلـ أمــــــــا الـــــــــــدول األعــ
ــتـــرنـــت فــــي الـــعـــالـــم فـــهـــي أيـــرلـــنـــدا،  لـــإلنـ
وبنسبة  الــنــرويــج  اإلمـــــــارات،  الــســعــوديــة، 
التسوق  نسبة  وبلغت  منهم،  لكل   )%99(
أو خـــدمـــة  مـــنـــتـــج  ــراء  ــ ــشـ ــ لـ ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
نسبة  بــلــغــت  فــيــمــا   ،)%57,6( أســبــوعــيــا 
 ،)%18,4( اآلجــل  الدفع  خدمة  استخدام 
بنسبة  األول  بــالــمــركــز  تــايــالنــد  وجـــــاءت 
بنسبة  الــجــنــوبــيــة  كــوريــا  تليها   )%66,8(
الثالث  الــمــركــز  تــركــيــا  واحــتــلــت   )%65,6(
بنسبة )64,6%(، وفي مجال اإلنفاق على 
الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة احــتــلــت الــمــالبــس 
فيما  اإللــكــتــرونــيــات،  تليها  األول  المركز 
واألثـــاث  الثالث  بالمركز  األلــعــاب  جـــاءت 
بالمركز  التجميل  وأدوات  الرابع  بالمركز 

الخامس واألطعمة بالمركز السادس.
أمــا فــي مــجــال الــمــدفــوعــات الرقمية 
فقد بلغ عدد المستخدمين نحو )4,14( 
مــلــيــارات مــســتــخــدم، فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
الــقــيــمــة الــســنــويــة لــمــدفــوعــات الــمــســتــهــلــكــيــن الــرقــمــيــة نحو 
)8.49( مليارات دوالر، وتتوزع أنماط المدفوعات الرقمية على 
المحافظ الرقمية بنسبة 45% والبطاقات المصرفية بأنواعها 
32% والتحويل البنكي بنسبة 11% والدفع نقدا عند التوصيل 

بنسبة 4% وأنماط أخرى بنسبة %6.
وبلغ اإلنفاق على المحتوى الرقمي عالميا نحو )331.8( 
مليار دوالر، وتعد جمهورية الهند أعلى دول العالم إنفاقا على 
المحتوى الرقمي بنسبة 81,6%، ثم المكسيك بالمركز الثاني 
وبنسبة 78,5%، تليها الصين وفيتنام بنسبة 78,2% لكل منهما.
أما أبرز المخاطر التي تواجه االقتصاد الرقمي فتتمثل 
بالتهديد السيبراني واختراق أمن المعلومات والبيانات الذي 
رافق نمو االقتصاد الرقمي وأضاف كلفا جديدة إليه، والذي 
والبنى  الرقمية  النظم  تستهدف  التي  الجرائم  بأنه  يعرف 
والــشــركــات  الــحــكــومــيــة  لــلــمــؤســســات  والــمــعــلــومــاتــيــة  التحتية 
الهواتف  بيانات  وسرقة  اختراق  خــالل  من  واألفـــراد  الخاصة 
الــذكــيــة وغــيــرهــا مــن التقنيات  الــحــاســوب واأللـــــواح  وأجـــهـــزة 

المعاصرة. 
األمـــم الــمــتــحــدة والــكــيــانــات الــمــرتــبــطــة بــهــا مــجــمــوع من 
استراتيجية  وأبرزها  السيبراني  اإلرهاب  لمكافحة  اإلجراءات 
مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب الــســيــبــرانــي، فــقــد اتـــخـــذ مــجــلــس األمـــن 
الـــدول األعــضــاء إلى  الــقــرار رقــم 2341، حيث دعــا  عــام 2017 
مع  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  الشراكات  تعزيز  أو  »إنشاء 
والــخــاص،  الــعــام  القطاعين  مــن  المصلحة  صاحبة  الجهات 
بحسب االقتضاء، لتبادل المعلومات والخبرات من أجل منع 
الهجمات اإلرهابية على الهياكل األساسية الحيوية والحماية 
مــنــهــا والــتــخــفــيــف مـــن آثـــارهـــا والــتــحــقــيــق فــيــهــا ومــواجــهــتــهــا 
والتعافي من أضرارها، وذلك بوسائل منها التدريب المشترك 
ــذار في  ــ واســتــخــدام أو إنــشــاء شــبــكــات مــالئــمــة لــالتــصــال واإلنـ
حاالت الطوارئ«. وللموضوع بقية في مقال قادم إن شاء اهلل.
} أكاديمي وخبير اقتصادي

الم�س��تدامة؟  االقت�سادي��ة  التنمي��ة  يحق��ق  م��ن 
االقت�ساد الرقمي اأم االفترا�سي اأم الحقيقي؟ )2(

بقلم:
 د. أسعد حمود السعدون }

ــْت األضــــــــواء قــلــيــال عــن  ــفــ َخــ بـــعـــد أن 
فيروس كورونا الذي شلَّ الحركة في الكرة 
األرضية برمتها ألكثر من عامين طويلين، 
جــورنــال«  ستريت  »الـــوول  ــرت صحيفة  فــجَّ
فــبــرايــر،   26 فــي  قنبلة جــديــدة  األمــريــكــيــة 
وألقْت مرة ثانية باألضواء واالهتمام على 
بالنسبة  وبالتحديد  العقيم،  المرض  هذا 
ومصدره  الغريب  الفيروس  هذا  منبع  إلى 
ومسقط رأسه، وأين كانت نقطة البداية، أو 

نقطة الصفر وانطالق المرض وانتشاره.
كــمــا أن هــــذا الــتــفــجــيــر الــمــعــلــومــاتــي 
ــرة ثــــانــــيــــة الـــمـــعـــركـــة  ــ ــ ــد أيــــقــــظ مـ ــديــ ــجــ الــ
الدبلوماسية التي كانت نائمة بين الصين 
والواليات المتحدة األمريكية، وأشعل من 
جــديــد الـــحـــرب الــكــالمــيــة بــيــن الــطــرفــيــن 
ــات فــيــمــا بــيــنــهــمــا. وفــي  ــامـ ــهـ وتـــوجـــيـــه االتـ
الوقت نفسه أحيا هذا التفجير اإلعالمي 
بين  تدور  كانت  التي  المحتدمة  الحوارات 
ــال الــســيــاســة  ــ الــعــلــمــاء والــمــخــتــصــيــن ورجـ

حول منبع الفيروس ومصدر المرض من جهة، ومكان انتشاره 
من جهة أخرى. 

َنشرت  عندما  اليوم  نشب  السياسي  العلمي  الصراع  فهذا 
ثم   )Wall Street Journal( جــورنــال«  ستريت  »الــوول  جريدة  أوال 
سري  تقييٍم  عن  َنقال  خبرًا  أخــرى  وصحف  تايمز  النيويورك 
وتقرير جديد لوزارة الطاقة، التي تقع تحت إشرافها شبكة من 
المختبرات االتحادية السرية وغير السرية، والذي تم تقديمه 
النقاط  وأهــم  الكونجرس.  أعضاء  وبعض  األبيض  البيت  إلى 
وزارة  وموقف  رأي  تغيير  هي  التقرير  في  وردت  التي  الجديدة 
مصدر  حــول  األخــرى  االستخباراتية  األجــهــزة  وبعض  الطاقة 
فيروس كورونا)SARS-CoV-2( الذي أصاب عشرات الماليين من 

 .)COVID-19( 19_البشر بمرض كوفيد
»ثقة  أو  »بثقة ضعيفة«،  ُطرحْت  التي  الجديدة  فالنظرية 
بــأن  أنـــه عــلــى األرجــــح  الــطــاقــة هــي  قــبــل وزارة  منخفضة« مــن 
َحــَدَث عرضيا وعن طريق  الــذي  التسرب  الفيروس هو  مصدر 
في  الــفــيــروســات  لعلم  ــان  ووهـ معهد  فــي  المختبر  مــن  الخطأ 
مدينة ووهان الصينية، وقد ساند هذا الرأي عدة أجهزة أمنية 
التحقيقات  »مكتب  وفي مقدمتها  كلها،  وليس  واستخباراتية، 
»مــعــتــدلــة«  وبــثــقــة  اســتــنــتــج  أي(، حــيــث  بـــي  )إف  الـــفـــيـــدرالـــي« 
رأس  لمسقط  األرجـــح  المصدر  بــأن   )moderate confidence(
الفيروس هو المختبر الصيني، وأنه انتقل إلى جسم اإلنسان 
عن طريق تسرب عرضي. وقد أكد هذا االستنتاج مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي )Christopher Wray( في 
28 فبراير عندما قال إنه من األرجح أن المرض بدأ من مختبر 
ووهان، وأنه بسبب تسرب غير متعمد عن طريق الخطأ، علمًا 
بأن المكتب نفسه وصل إلى النتيجة ذاتها وبدرجة ضعيفة من 

الثقة في عام 2021.
فالتطور الجديد اآلن هو التحول في رأي بعض الوزارات 
ــهــــزة االســتــخــبــاراتــيــة األمــنــيــة فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة  واألجــ
بأن  والــســائــد  الــســابــق  ــرأي  الـ مــن  وتغير نظريتهم  األمــريــكــيــة، 
فيروس كورونا انتقل طبيعيا من سوق ووهان للحيوانات البرية 
التي كانت مكدسة في أقفاص صغيرة وضيقة إلى اإلنسان، ثم 

انتقلت العدوى إلى معظم سكان األرض أينما يقطنون.
وبالرغم من هذه المستجدات إال أن البيت األبيض مازال 
محافظًا في تصريحاته، وغير واضٍح وصريح في إعالناته. فقد 
)Jake Sullivan( مستشار األمن القومي  أعلن »جيك سوليفان« 
في 27 فبراير مباشرة بعد تسريب الصحيفة للخبر الجديد في 
إدارة بايدن لم تتوصل إلى إجماع حول مصدر  26 فبراير بأن 
الــفــيــروس المسبب لــمــرض كــوفــيــد_19، وهــنــاك الــعــديــد من 

الفيروس،  مصدر  حــول  المختلفة  اآلراء 
حيث قال: »حاليًا، ال يوجد جواب نهائي 
صــــادر عـــن مــجــتــمــع االســـتـــخـــبـــارات حــول 
هــــذا الــــســــؤال«، فــمــجــتــمــع االســتــخــبــارات 
ــول نظرية  ــازال مــنــقــســمــًا ومــخــتــلــفــًا حـ ــ مـ
مــصــدر الـــفـــيـــروس. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، 
قال »جون كيربي« )John Kirby( المتحدث 
 National  ( القومي«  األمن  »مجلس  باسم 
»مــا  فـــبـــرايـــر:   27 فـــي   )Security Councl
أضاف  كما  الحقائق«،  هو  الرئيس  يريده 
وباقي  االســتــخــبــارات  »مجتمع  إن:  قــائــاًل 
وكاالت الحكومة مازالوا يبحثون في هذه 

القضية، فال يوجد استنتاج نهائي«.
كــانــت هــنــاك ردة فعل  الــمــقــابــل  وفـــي 
على  الصيني  الجانب  مــن  وحــازمــة  قوية 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــكـ ــريـ ــات األمـ ــامــ ــهــ هـــــذه االتــ
الــخــاصــة بــتــســرب الــفــيــروس مـــن مختبر 
ــإن الــصــيــن  ــ ــام فـ ــ ــيـــن، وبـــشـــكـــل عـ فــــي الـــصـ
من  الفيروس  تسرب  فكرة  تــعــارض  دائــمــًا 
مختبراتها وال تعطي أي مجال للبحث فيها والتحقيق حولها، 
وتقول إن كل هذه االدعاءات لها دوافع سياسية. ففي 28 فبراير 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  لسان  على  الصيني  الــرد  جــاء 
»ماو ننج«، حيث قال إن: »على أمريكا التوقف عن إثارة الجدل 
حول التسربات المخبرية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين، 

والتوقف عن تسييس قضية مصدر الفيروس«.
ومع هذه االتهامات المتبادلة بين الصين وأمريكا خاصة 
حول النظريات المتعلقة بمصدر الفيروس ومكان بدء المرض 
وانتشاره، يقف اإلنسان حائرًا ال يعلم أين الحقيقة، وال يعلم 
أين يكمن مصدر الحقيقة، وما الجهة الموضوعية والمستقلة 
لــلــحــصــول على  إلــيــهــا  والـــرجـــوع  االعــتــمــاد عليها  يمكن  الــتــي 
الدول  بسياسات  الملوثة  غير  والصادقة  الموثوقة  المعلومات 

ودوافعهم المختلفة غير العلمية وغير الموضوعية.
ــًا« أن تــكــون  ــريـ فــمــن الـــجـــهـــات الـــتـــي مـــن الـــمـــفـــروض »نـــظـ
هي  الــشــيء  بعض  عالية  وثــقــة  مصداقية  ولــهــا  متحيزة،  غير 
وبــخــاصــة منظمة  الـــعـــالقـــة،  ذات  الــمــتــحــدة  األمــــم  مــنــظــمــات 
التقرير  استنتاجات  مت  قدَّ المنظمة  فهذه  العالمية.  الصحة 
الختامي آلخر فريق تحقيق دولي تابع لها في 30 مارس 2021، 
الــســائــد حول  ــرأي  الـ مــع  متوافقة  جـــاءت  االستنتاجات  وهـــذه 
الفيروس، وهو رأي الصين والكثير من علماء العالم، ولكن في 
الوقت نفسه دون إغالق الباب كليًا أمام نظرية احتمال تسرب 
النظرية  الفيروس من المختبر في الصين، ودون إهمال هذه 
م التقرير إشارة إليها، فجاء فيه بأن  وتجاهلها تمامًا، حيث قدَّ
وأنها »جدًا غير محتملة«  التسرب هي األقل ترجيحًا،  نظرية 
وأكثر  أقـــوى،  إشـــارة  جـــاءت  كما   .)extremely unlikely(
ووهــان من  الفيروس من مختبر  تسرب  وضــوحــًا حــول نظرية 
المدير العام للمنظمة عندما قال إنه بالرغم من أن التسرب 
في المختبر هو السبب األقل احتمااًل، إال أن هناك حاجة إلى 
الدقيق الستبعاده،  التحقيق  ومن  المكثف،  البحث  من  مزيد 
فإن  العالمية  الصحة  بمنظمة  يتعلق  »فيما  أنــه:  أضــاف  كما 

جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة«.
ولذلك مع هذه التعقيدات والصعوبات السياسية والعلمية، 
وعدم تعاون وسوء نية الدول المعنية مباشرة بالقضية، إضافة 
والــنــظــريــات غير الموضوعية  الــدوافــع االنــتــهــازيــة  إلــى دخـــول 
حركة  أعــاق  الــذي  الفيروس  مصدر  لغز  حل  فــإن  والمستقلة، 

البشرية جمعاء سيكون صعبًا جدًا، وربما مستحياًل.
bncftpw@batelco.com.bh
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كتبت: فاطمة علي

قدمت عيادة تخصصية تعني 
بــمــرض »الـــوذمـــة الــلــمــفــاويــة« في 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
خــــدمــــات عـــاجـــيـــة وتــأهــيــلــيــة لــــــ 
ــيـــن  ــامـ ــعـ الـ خـــــــال  ــة  ــ ــالـ ــ حـ  1468
حـــالـــة   985 مـــنـــهـــا  ــيـــيـــن،  الـــمـــاضـ
لمريضات أصبن بسرطان الثدي 
وتـــم تــحــويــلــهــن لــلــمــتــابــعــة ضمن 
بــرنــامــج تــأهــيــل الــمــريــضــات قبل 
وبعد عمليات استئصال الورم، إذ 
يتم إخضاعهن للمراقبة الدورية 
غــيــر طبيعية  تــغــيــرات  أي  لــرصــد 
بالذراعين  الليمفاوية  الغدد  في 
ووضــع  الفورية  االستجابة  لتتم 
أي  لــحــدوث  منعا  عاجية  خطة 

مضاعفات صحية.
يــــــأتــــــي ذلــــــــــك تــــــزامــــــنــــــا مـــع 
ــاالت الـــعـــالـــم غــــدا بــالــيــوم  ــفـ ــتـ احـ
الــعــالــمــي »لـــلـــوذمـــة الــلــمــفــاويــة«، 
الــوعــي حول  مستوى  رفــع  بهدف 
الــمــرض وتــثــقــيــف الــعــالــم بمدى 
ــر الـــمـــعـــلـــومـــات  ــيــ ــوفــ انــــتــــشــــاره وتــ
الــازمــة عــنــه وعـــرض آخـــر مــا تم 
إليه من عاجات وطرق  التوصل 

تشخيص.
ــار  ــبــ ـــ»أخــ ــ ـــ صــــرحــــت بــــذلــــك لــ

الــــخــــلــــيــــج« أخــــصــــائــــيــــة الــــعــــاج 
ــاوي وتــأهــيــل  ــفـ ــمـ ــلـ الــطــبــيــعــي والـ
مـــــرضـــــى ســــــرطــــــان الــــــثــــــدي فــي 
»مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى الــــــمــــــلــــــك حـــمـــد 
الـــجـــامـــعـــي« هــيــا ســـالـــم عـــبـــداهلل، 
شخصت  الــعــيــادة  أن  إلــى  مشيرة 
الليمفاوية  بالوذمة  مريضا   181
األولــــــيــــــة الــــتــــي تــــحــــدث فـــــي أي 
مــرحــلــة عـــمـــريـــة، لــكــن غـــالـــبـــًا ما 
البلوغ،  تكـون بعد تخطي مرحلة 
تــشــخــيــص 384 إصــابــة  تـــم  فــيــمــا 
ــالــــوذمــــة الـــلـــمـــفـــاويـــة الـــثـــانـــويـــة  بــ
خال الفترة نفسها، موضحة أن 
تورم  عن  عبارة  اللمفاوية  الوذمة 
بــاألنــســجــة نــتــيــجــة تـــراكـــم ســائــل 
غــنــي بــالــبــروتــيــنــات نــتــيــجــة خلل 
وظــيــفــي فـــي الـــجـــهـــاز الــلــمــفــاوي 
الــمــســؤول عــن تــصــريــف الــخــايــا 
ــيـــم،  ــراثـ الـــمـــيـــتـــة، الــــدهــــون والـــجـ
مؤكدة أن النساء أكثر إصابة من 
العمليات  بعد  خصوصا  الــرجــال 
ــثــــدي  الــــجــــراحــــيــــة لــــســــرطــــان الــ

ومتوسط العمر هو 56 سنة. 
وذكـــــــــرت أخـــصـــائـــيـــة الـــعـــاج 
الطبيعي واللمفاوي أن األعراض 
ــيــــن  ــالــــذراعــ ــا مـــــا تـــظـــهـــر بــ ــبــ ــالــ غــ
بثقل  المريض  ويشعر  والساقين 
إلــى  الــمــصــاب لتمتد  الــجــزء  فــي 

الرقبة  أو  البطن  أو  الصدر  جــدار 
أو األعضاء التناسلية، مفيدة بأن 
هناك نوعان من الوذمة اللمفاوية 
اللمفاوية  بالوذمة  األولــى  تعرف 
األولية وأخرى بالوذمة اللمفاوية 
ــع نــســب  ــفـ ــرتـ ــث تـ ــيـ ــة، حـ ــويــ ــانــ ــثــ الــ
اإلصابة بين النساء كونهن الفئة 
بالوذمة  لــإصــابــة  ُعــرضــة  األكــثــر 
الــلــمــفــاويــة األولــيــة والــتــي ترجع 
أو  ــوالدة  الــ منذ  خلقي  عيب  إلــى 
تحدث في مرحلة عمرية مبكرة. 
وأشــــارت إلـــى أن الــنــوع الــمــعــروف 
باسم »الوذمة اللمفاوية الثانوية« 
ــًا ويـــمـــكـــن أن  ــر شـــيـــوعـ ــثـ فـــُيـــعـــد أكـ
الثانوية  اللمفية  الــوذمــة  تحدث 
ــات  ــ ــابــ ــ إصــ أو  أمـــــــــــــراض  ــب  ــبــ ــســ بــ
تــحــدث  قــــد  أنــــهــــا  إال  مــخــتــلــفــة، 
ــا بــســبــب بــعــض الـــعـــاجـــات،  ــًضـ أيـ
موضحة بأن أكثر األسباب شيوًعا 
ــي أمــــــــراض الــــســــرطــــان وعــــاج  هــ
األســبــاب  هــذه  الــســرطــان وتشمل 
إزالة الغدد اللمفاوية أو الخضوع 
لــلــعــاج اإلشـــعـــاعـــي، مــنــوهــة إلــى 
الــتــي تعزز  الــعــوامــل  أن مــن أهـــم 
هي  اللمفاوية  بــالــوذمــة  اإلصــابــة 
)السمنة(  الــشــديــدة  الـــوزن  زيـــادة 
وبعض األمــراض االلتهابية مثل 

التهاب الجلد.

الشفاء  ولصعوبة  أنه  وأكــدت 
الــلــمــفــاويــة إال أن  ــات  ــوذمــ الــ مـــن 
اتباع ُسبل العاج السليمة ُيمكن 
دون  الـــحـــيـــلـــولـــة  فــــي  ــم  ــهـ ُيـــسـ أن 
الــمــرض ودخـــول المريض  تــطــور 
فــي مــراحــل مــتــأخــرة مــنــه بشكل 
سريع، حيث إن العاج الفيزيائي 
يعتبر  االحــتــقــان  إلزالــــة  المعقد 
ــة  ــوذمــ ــــي الــ ــــاج االســـــاســـــي فـ ــعـ ــ الـ
اللمفاوية وينقسم إلى مرحلتين: 
إذ  المكثف  العاج  بمرحلة  يبدأ 
الـــعـــاج بشكل  الــمــريــض  يــتــلــقــى 
المحافظة  مرحلة  ويليها  يومي، 
بــــاســــتــــخــــدام جــــــــــوارب ضـــاغـــطـــة 
خـــاصـــه بـــالـــوذمـــة الــلــمــفــاويــة، إذ 
االعتناء  فــي  الــمــريــض  دور  يــأتــي 

بالوذمة بالوسائل التي تعلمها.
وتــطــرقــت أخــصــائــيــة الــعــاج 
تم  أنــه  إلــى  الــلــمــفــاوي  الطبيعي 
عاج 320 مريضا من المصابين 
بالقصور الوريدي خال العامين 
الماضيين في العيادة، مشيرة إلى 
التمارين  تشمل  العاج  ان خطة 
العاجية والتي تسهم في تحفيز 
ــاوي مــن  ــفـ ــمـ ــلـ ــل الـ ــائـ ــسـ حـــركـــة الـ
األطراف المصابة، يليها العناية 
بــالــبــشــرة لــلــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر 
التهاب  مثل  الجلدية  االلتهابات 

تصريف  كذلك  الخلوي  النسيج 
ــلــــمــــفــــاوي لــتــنــشــيــط  ــائــــل الــ الــــســ
بشكل  اللمفاوية  األوعــيــة  حركة 
كــبــيــر، مـــا يــســاعــد عــلــى تصريف 
السوائل المتجمعة في األنسجة 
الوذمة  تضميد  كذلك  الــضــامــة، 
اللمفاوية متعدد الطبقات الذي 
العضات  على  بالضغط  يساعد 
الـــمـــحـــيـــطـــة بــــاألوعــــيــــة والــــغــــدد 
ــرا الـــتـــوعـــيـــة  ــ ــيــ ــ الـــلـــمـــفـــاويـــة وأخــ

والتدريب على العاج الذاتي.
مستشفى  أن  بــالــذكــر  يــجــدر 
الملك حمد الجامعي يعتبر اول 
مستشفى حكومي يقدم خدمات 
المرض،  لهذا  تخصصية  نوعية 
ــدأ الــعــمــل بــالــعــيــادة في  حــيــث بــ
وتم  واحـــد،  بأخصائي   2013 عــام 
تــوســيــع وتــطــويــر الـــعـــيـــادة خــال 
بشكل  الماضية  العشر  السنوات 
جــــــذري شــمــلــت زيــــــــادة كــــوادرهــــا 

ونوعية خدماتها.

اأخ�صائية عالج طبيعي وملفاوي يف »حمد اجلامعي«:

يجب التوعية والتثقيف بمر�ض »الوذمة اللمفاوية« في يومه العالمي 

ع������ي������ادة ت���خ�������ص�������ص���ي���ة ق�����دم�����ت خ���دم���ات���ه���ا 
ال��م��ا���ص��ي��ي��ن  ال���ع���ام���ي���ن  خ�����ال  م�����ص��اب��ا   1468 لــــــــ 

} هيا سالم عبداهلل.

القراء األعزاء، 
ــق  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ فــــــــي مـــــقـــــالـــــي الـ
ــلـــكـــة  ــة مـــمـ ــ ــطـ ــ ــــخـ تـــــطـــــرقـــــت لـ
الــبــحــريــن الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
ُمــركــّزة   ،2026-2022 االنــســان 
التعبير  حرية  في  الحق  على 
ــرًا لــكــونــهــا  ــ ــــظـ ــن الـــــــــرأي، ونـ عــ
منجزا بحرينيا حقوقيا هاما 
ســُيــســهــم فـــي رصــــد ومــتــابــعــة 
كفالة وتعزيز واحترام وحماية 
السنوات  فــي  االنــســان  حــقــوق 
القادمة، يهمني الوقوف على 
منجزات ذات صلة به شهدها 

األسبوع الماضي.
فقد كان األسبوع الماضي 
ــوق  ــقـ ــع حـ ــيــ ـــواضــ ــمـ حــــــافــــــًا بــ
ومنجزاته،  وبالوطن  االنسان 

دائــمــًا وقلبًا  قــلــبــًا  وأعــيــشــهــا  بــصــري فيها  أقــّلــب 
وقــالــبــًا أحــيــانــًا، ومـــن أهـــم الــمــنــجــزات الوطنية 
الحقوقيين  جمعية  فــي  كعضوة  شهدتها  التي 
ــي مـــنـــتـــدى حـــقـــوق االنــــســــان بـــيـــن الــمــعــايــيــر  فــ
الــــذي عقدته  الــعــمــلــيــة  الــدولــيــة والــمــمــارســات 
األكاديمية الملكية للشرطة في سياق البرنامج 
ــاص بـــبـــنـــاء الـــــقـــــدرات الــخــاصــة  ــخــ ــي الــ ــنـ ــوطـ الـ
بــإنــفــاذ وســيــادة الــقــانــون والــعــدالــة اإلصــاحــيــة، 
حيث ُيعد هذا البرنامج الثري جدًا أحد آليات 
ضمن  االنــســان  لحقوق  الوطنية  الخطة  إنــفــاذ 
والمتعلقين  منها  والسادس  الخامس  الهدفين 
والعدالة  الوطنية  الحماية  آليات  أدوار  بتطوير 
المجتمع  مؤسسات  قــدرات  وبدعم  اإلصاحية 
الــمــدنــي وتــنــمــيــة قــدراتــهــا عــلــى الــمــســاهــمــة في 
تــعــزيــز وصــــون وحــمــايــة حــقــوق االنــــســــان، ومــع 
الفائدة الكبيرة المرجوة من هذا المنتدى على 
صعيد حقوق االنسان إال أنني وقفت كثيرا أمام 
الخارجية،  وزارة  من  الزماء  أحــد  قالها  جملة 
وهــــي أن هـــنـــاك مــســئــولــيــة تــقــع عــلــيــنــا جــمــيــعــًا 
ــتـــفـــاء بـــوســـائـــل االعــــام  كــمــواطــنــيــن بـــعـــدم االكـ
يتوجب  بل  الوطنية  المنجزات  إلبــراز  الرسمية 
علينا جميعًا كواجب وطني االسهام في نشرها 
المتمثلة  الفردية  االعامية  أدواتــنــا  خــال  من 
في برامج التواصل االجتماعي المختلفة والتي 
من المؤكد بأن كل شخص مشترك في احداها 

على األقل.
ونعم، أتفق مع رأيه بأن المواطنة الصالحة 
الوطن  منجزات  تعميم  الــمــواطــن  مــن  تقتضي 
وأبنائه وتكثيف تسليط الضوء على اإليجابيات 
لــبــنــاء صــــورة ذهــنــيــة إيــجــابــيــة عـــن الـــوطـــن في 
الخارج  من أبنائه باعتبارهم جهة أهلية شعبية 
تعمل على تعزيز ودعم الجهود الرسمية في هذا 
الصدد، حتى ال يقتصر دور المواطن فقط على 
بالسلبيات  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  وســائــل  مــلء 
والشكوى، وال يعني ذلك أن نُكّف عن التعبير عن 
البّناء والمطالبة وايصال األفكار  بالنقد  الرأي 
ــاألخــــص الــمــتــعــلــقــة بــالــمــســتــوى الــمــعــيــشــي  وبــ
اآلراء  طرح  في  التوازن  أعني  ولكني  للمواطن، 
والعدالة في إعطاء كل موضوع حقه، فالمنجز 
كما  وســمــعــتــه،  الــوطــن  ــادة ألجـــل  ــ اإلشـ يستحق 
وقع  إن  بها  المطالبة  المواطن  حقوق  تستحق 
إغفال لها أو تقصير فيها من الجهات المختصة 

بضمانها  كفالتها.
ــزات الــوطــنــيــة  ــجـ ــنـ ــمـ ــد بـــــأن أهـــــم الـ ــ ــيـ ــ واألكـ
منجز   هــو   والعالمي  اإلقليمي   الصعيد  على 

مــرتــبــط بــبــنــاء االنـــســـان على 
والذهني  الجسماني  الصعيد 
والـــــــــريـــــــــاضـــــــــي والــــــصــــــحــــــي، 
والـــــــذي حـــقـــقـــه  تــــفــــّوق ســمــو 
ــن حـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــ
الملك  جــالــة  ممثل  خليفة 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشــــؤون 
الملكي  الفريق  قائد  الشباب 
من  مشاركا   126 على  للقدرة 
ــوز  وفــ ــم  ــالـ ــعـ الـ دول  مــخــتــلــف 
سمّوه بالمركز األول وتتويجه 
للقدرة  الــعــالــم  بــطــولــة  بلقب 
لمسافة 160 كم، والتي أقيمت 
ــة اإلمـــــــــارات  ــ ــــدولـ ــي بـ ــبـ ــوظـ ــأبـ بـ
العربية المتحدة، حيث حقق 
ســمــوه انــجــازًا مــشــرفــًا جــديــدًا  
مــجــال  فـــي  الــريــاضــي  الــصــعــيــد  عــلــى  للمملكة 
الــذي أخــذ على  الــقــدرة، وهــو  الفروسية وسباق 
نفسه عهدًا بأن ال يرضى بغير الذهب بديًا، وأن 
األولــى،  المراكز  واحــراز  لتحقيقه  دائمًا  يسعى 
ليجعل منه هذا التوجه أيقونة ومثااًل ُيحتذى 
الذين  البحرينيين  الرياضيين  من  الشباب  به 
تجسيدًا  ودائـــم،  مباشر  بشكل  بدعمه  يحضون 
والــدعــم  واالهــتــمــام  السامية  الملكية  للرعاية 
المعظم  الملك  الــجــالــة  صــاحــب  يوليه  الـــذي 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  لــلــريــاضــة بشكل 
عام و لرياضة الفروسية العريقة بشكل خاص، 
حيث هيأت رعاية جالته الظروف لتحقيق هذا 
الــفــوز عــن جــــدارة واســتــحــقــاق، وبــصــورة تعكس 
وتجاري شغف سمو الشيخ ناصر بهذه الرياضة 
األصيلة، واألكيد بأن أهم جائزة حصدها سمّوه 
أبوية  جملة  البطل(  )هـــذا  بجملة  مــنــاداتــه  هــو 
المعظم،  الملك  جالة  لــدن  من  عفوية  ملكية 

فمبارك للبحرين هذا الُمنجز.
به،  بــدأت  بما  شبيهة  أخيرة  بآلية  وسأختم 
التنمية  وزارة  نظمتها  التي  الندوة  في  وتتمثل 
ــع الــمــجــلــس األعــلــى  الــمــســتــدامــة بــالــتــعــاون مـ
)التقدم المحرز في تمكين وتقدم  للمرأة حول 
المرأة البحرينية من منظورات أهداف التنمية 
األمين  سعادة  قدمت  حيث   )2030 المستدامة 
العام للمجلس عرضا مرئيا حول حقوق المرأة 
ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، 
ودور المجلس األعلى للمرأة في متابعة تنفيذ 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة بموائمات دولية، 
كما تطرقت لنتائج الشراكات الوطنية في تنفيذ 
الخطة  خــال  مــن  المستدامة  التنمية  أهـــداف 
والتوجهات  البحرينية  المرأة  لنهوض  الوطنية 
تحقيق  صعيد  عــلــى  الــدولــة  لسياسة  الــقــادمــة 
ما  العالمية  التحوالت  ظــل  فــي  الــفــرص  تكافؤ 
رئيسي  مكّون  المرأة  أن  باعتبار  الجائحة،  بعد 
بالمساواة  المتعلق  منها  الخامس  الــهــدف  فــي 
بين الجنسين، باإلضافة إلى كونها مكونا مهما 

في بقية األهداف.
الـــعـــرض يــعــتــبــر محطة  ــذا  ــي أن هـ ــي رأيــ وفـ
صعيد  على  إنــجــازه  تم  ما  استعرضت  انتقالية 
تــمــكــيــن وتـــقـــدم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة مـــن خــال 
المتابعة والرصد والتقييم، وتنطوي على تهيئة 
لنهوض  الوطنية  الخطة  مستقبل  الستشراف 
القادمة  المرحلة  ومتطلبات  البحرينية  المرأة 
في ظل الخطة الوطنية لحقوق االنسان 2022-

.2026
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م�صّرفة وريا�صية  حقوقية  منجزات 

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر 

لكلية  جديدة  خطوة  في 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
تمكنت  األهــلــيــة،  بــالــجــامــعــة 
الــدكــتــورة وســن عـــواد عميدة 
تكنولوجيا المعلومات  كلية 
ــار  مـــن تــأســيــس جــمــعــيــة اآلثــ
االجــتــمــاعــيــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
 IEEE SSIT Bahrain
اول مــنــتــســبــي  Chapter و 
ــاء  الـــجـــمـــعـــيـــة هــــم مــــن اعـــضـ
وطاب الكلية. وتعد الجمعية 
ــمـــي يــعــنــى  ــالـ ــم تـــجـــمـــع عـ ــ أهــ
بـــدراســـة اآلثــار االجــتــمــاعــيــة 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع مــــثــــل الــتــنــمــيــة 
الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــدامـــــــــة وأمــــــــــــــن 
ألعضائها  وتــتــيــح  الــبــيــانــات، 
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــول إلـ ــ ــوصـ ــ الـ
المجات والمقاالت العلمية 
في  المشاركة  إلــى  باإلضافة 

مؤتمرات عالمية.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أكــدت 
عـــمـــيـــدة كـــلـــيـــة تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات بالجامعة األهلية 
ــواد  ــن شـــاكـــر عـ ــورة وســ ــتـ ــدكـ الـ
الــجــمــعــيــة  تـــأســـيـــس هـــذه  أن 

األمام  إلى  كبيرة  يعد خطوة 
وخصوصا بعد أن حاز برنامج 
ــوس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ بـ
االعتماد  بالكلية  المعلومات 
قبل  مــن  العالمي  األكــاديــمــي 
ــاد الـــتـــابـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة االعـ ــنـ لـــجـ
لــهــيــئــة االعـــتـــمـــاد األمــريــكــي 
، إحـــدى   )ABET(العالمية
ــتــــمــــاد  أبــــــــرز مــــؤســــســــات االعــ
الكليات  لــبــرامــج  الــعــالــم  فــي 
ــلــــوم  والـــــجـــــامـــــعـــــات فــــــي الــــعــ
ــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـ

والـــــحـــــوســـــبـــــة والـــــهـــــنـــــدســـــة 
والتكنولوجيا الهندسية.

إن  عـــــــــــــــــــــواد  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
مــن  واحــــــــدة   IEEE جمعية
العلمي  البحث  مــصــادر  أهــم 
والمقاالت والنشرات العلمية 
ــى  ــلــ ــن عــ ــيــ ــثــ ــاحــ ــبــ لـــــكـــــافـــــة الــ
ــة  ــافــ ــوى الـــــعـــــالـــــم، إضــ ــتــ ــســ مــ
إلــــى كــــون الــمــنــظــمــة الــجــهــة 
األكــثــر إســهــامــا وتــأثــيــرا على 
ــوى الــــــدولــــــي فــيــمــا  ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــيـــق  ــبـ يــــخــــص تــــحــــديــــد وتـــطـ
الــمــعــايــيــر الــقــيــاســيــة لــكــافــة 
الــنــظــم والــمــعــدات والــبــرامــج 
الــهــنــدســيــة الــمــطــبــقــة عــلــى 
جــمــيــع الــشــركــات والــمــصــانــع 

على مستوى العالم.
وأكـــدت أن هــذا االرتــبــاط 
طـــلـــبـــة  إدراك  مـــــــن  يــــــعــــــزز 
لاتجاهات  الكلية  وخريجي 
الناشئة  والتقنيات  الحديثة 
والــتــقــدم فــي جــمــيــع جــوانــب 
هـــنـــدســـة وعــــلــــوم الــحــاســبــات 
ــا الـــمـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ وتـ
والــــــــــــفــــــــــــرص الــــمــــكــــتــــســــبــــة 

واالندماج في األنشطة.

جمعية  ت��وؤ���ص�����ض  الأه���ل���ي���ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التقنية ال��ت��ح��دي��ات  ل��م��ع��ال��ج��ة  ن��وع��ي��ة 

} د. وسن عواد.

فــــــــاز فـــــريـــــق مــــــن طــلــبــة 
جــامــعــة الــبــحــريــن بــالــمــركــز 
هــاكــاثــون  مسابقة  فــي  األول 
نطاق البحرين، التي نظمتها 
ــة تـــنـــظـــيـــم االتـــــصـــــاالت  ــئـ ــيـ هـ
مـــؤخـــرًا، مـــن بــيــن 12 فــريــقــًا 
من مختلف جامعات مملكة 

البحرين. 
كلية  فـــي  الــطــلــبــة  وقـــــدم 
مــشــروعــًا  الــمــعــلــومــات  تقنية 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــًا يــــعــــمــــل عـــلـــى 
ــع  ــواقـ ــراض أســــمــــاء مـ ــعــ ــتــ اســ
اإلنترنت في النطاق المعرب، 
وتـــوفـــيـــرهـــا لــلــمــســتــخــدمــيــن 
ــهــــري. ويـــهـــدف  بـــاشـــتـــراك شــ
االستثمار  إلى  المشروع  هذا 
فـــي الــنــطــاقــات والــمــســمــيــات 
الـــــــمـــــــعـــــــربـــــــة، وتــــــوفــــــيــــــرهــــــا 
لــلــمــســتــخــدمــيــن الـــعـــرب من 
أجل تسهيل دخول الناطقين 
مواقع  إلــى  اإلنجليزية  بغير 
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ اإلنــــتــــرنــــت، بــ
ــيــــات الـــبـــريـــد  ــر مــــســــمــ ــيــ ــوفــ تــ
العربية،  باللغة  اإللــكــتــرونــي 
وتــوفــيــر الــتــدريــب والــتــوثــيــق 

للنطاقات المعربة.
الطابي  الــفــريــق  ــف  وتــألَّ
مــــن: عــقــيــل نـــاظـــم، وســلــمــان 
ــر، وعــمــر  ــزيــ ــاع، ونـــــــواف نــ ــنــ مــ

حسيب، وفاطمة المرباطي.
وضمت المسابقة أنشطة 

للتأهل  الطلبة  أعــدهــا  عــدة، 
إلى الجولة النهائية، شملت: 
اإلنترنت  نطاقات  اســتــخــدام 
»البحرين«  ونــطــاق  المعربة، 
فـــــــــي بـــــــنـــــــاء مـــــــــواقـــــــــع عـــلـــى 
والبريد  العنكبوتية  الشبكة 
اإللكتروني، واستخدام شفرة 
 .)Unicode( ــكــــود  ــيــ يــــونــ
المشاركة  الــفــرق  قدمت  كما 
استخدام  لتفعيل  مقترحات 
الــنــطــاقــات الــمــعــربــة بــصــورة 
مشروع تجاري قابل للنجاح.

ــة  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ وتـــــــــــــهـــــــــــــدف مــ
الــهــاكــاثــون إلـــى زيــــادة الــوعــي 
مسميات  اســتــخــدام  بأهمية 
ــتـــرنـــت بــلــغــات  ــاقـــات اإلنـ ونـــطـ
ــع الــتــركــيــز على  مـــتـــعـــددة، مـ
تـــعـــريـــب نـــطـــاق ).الـــبـــحـــريـــن 
فــي  ــت  ــ ــاركـ ــ شـ وقــــــد   .)bh.-
مختلف  مــن  فــرق  المسابقة 
ــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــــــجــــــامــــــعــــــات الــ
البحرين،  بمملكة  والخاصة 
وأشرفت لجنة التحكيم على 
وقد ضمت  المشاريع،  تقييم 
 ICANNممثلين من منظمة
، باإلضافة إلى مجموعة من 

المختصين في االتصاالت. 
تنظيم  هيئة  نظمت  وقد 
ــذه الــمــســابــقــة  ــاالت هــ االتــــصــ
لطلبة الجامعات البحرينية، 
على مدى ثاثة أيام متتالية، 

ــيــــق مـــــــع مـــنـــظـــمـــة  ــســ ــنــ ــتــ ــالــ بــ
اإلنــتــرنــت لــأرقــام واالســمــاء 
 ،)ICANN( الـــمـــخـــصـــصـــة 

عالمية  مــؤســســة  تــعــدُّ  الــتــي 
غـــيـــر ربـــحـــيـــة، وتــــشــــرف عــلــى 
تـــطـــويـــر الـــنـــظـــم والـــقـــوانـــيـــن 

وأسماء  نطاقات  تنظم  التي 
الدخول على شبكة اإلنترنت 

العالمية.

ط���ل���ب���ة ج����ام����ع����ة ال����ب����ح����ري����ن ي������ف������وزون ب���ال���م���رك���ز 
الت���������ص����الت« ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  »ه����اك����اث����ون  ف����ي  الأول 

في إطار تعزيز قيم العمل التطوعي 
وزارة  مشروع  المجتمع، ضمن  وخدمة 
الــمــعــززة  »الــمــدرســة  والتعليم  الــتــربــيــة 
لــلــمــواطــنــة وحــقــوق اإلنـــســـان«، نظمت 
مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية 
للبنات حملة تطوعية لتنظيف شاطئ 

الساية بالتعاون مع بلدية المحرق.
ــاركــــت فـــي الــحــمــلــة 20 طــالــبــة  وشــ

ضمن الفريق الطابي »سواعد عطاء«، 
وبمساعدة بلدية المحرق التي مدتهن 
الحملة،  لتنفيذ  الازمة  بالتجهيزات 
فــي حملة  وأن شــاركــتــهــن  والــتــي ســبــق 
ــادة الـــتـــدويـــر وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة في  ــ إلعــ

الشهر الماضي.
ــول مــحــمــد  ــتــ ــــول األســــــتــــــاذة بــ ــقـ ــ وتـ
ــة بـــالـــمـــدرســـة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــغـ ــلـ مــعــلــمــة الـ

والقائمة على الحملة أن الهدف منها 
هــــو تــشــجــيــع الـــطـــالـــبـــات عـــلـــى الــعــمــل 
الــتــطــوعــي والــمــحــافــظــة عــلــى الــمــرافــق 
ــز شـــعـــور  ــزيــ ــعــ ــة بـــالـــمـــمـــلـــكـــة، وتــ ــامــ ــعــ الــ
مؤكدًة أن  لديهن،  والمواطنة  االنتماء 
بــالــســعــادة وبشعور  الــمــشــاركــات شــعــرن 
تقديمهن خدمة تطوعية  بعد  اإلنجاز 

لمجتمعهن.

ال���ن���ط���اق���ي���ن«  ذات  »اأ������ص�����م�����اء  ط����ال����ب����ات 
ي�������ص���ه���م���ن ف�����ي ت���ن���ظ���ي���ف ����ص���اط���ئ ال�������ص���اي���ة

ال�صيد فوزي بن اأحمد كانو يتكفل ببناء م�صجد جديد و�صالتي منا�صبات في مدينة �صلمان
المشاريع  تبني  إطــار حرصه على  في 
وتعود  المجتمعات  تــخــدم  الــتــي  الخيرية 
أحمد  فـــوزي  السيد  أعــلــن  عليها،  بالنفع 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  كــانــو 
إدارة  يوسف بن أحمد كانو رئيس مجلس 
ببناء  تكفله  الــخــيــريــة  الــبــحــريــن  جمعية 
مسجد جديد في »مدينة سلمان« وصالتي 
مــنــاســبــات مــتــعــددتــي األغـــــراض ومــحــات 

تجارية وقفا هلل تعالى.
وقــــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــســيــد فـــوزي 
بن  راشــد  الدكتور  والشيخ  كانو  أحمد  بن 
محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس 
عــدد من  وذلــك بحضور  السنية،  األوقـــاف 
أعضاء مجلس األوقــاف السنية في مبنى 

االوقاف بالمنامة.
وحول المشروع الخيري الجديد قال 
كانو: »توارثنا جيًا بعد جيل أهمية تبني 
البحرين  في  الخيرية  المشاريع  وتشييد 
الوالد  والخليج، وقد كان األجداد وكذلك 
أحمد كانو، )رحمهم اهلل( جميعًا، سباقين 
على  الــيــوم  نسير  ونــحــن  الخير،  عمل  فــي 
نهجهم، راجــيــن مــن الــمــولــى عــز وجــل أن 
في  ومجتمعاتنا  أهلنا  خدمة  في  يوفقنا 

البحرين والخليج«.
السنية  األوقـــاف  رئيس مجلس  وعــّبــر 
عن سعادته بتوقيع هذه االتفاقية، مثمنًا 
المبادرة الطيبة من المتبرع السيد فوزي 
تعالى  اهلل  سائًا  كانو،  علي  بن  أحمد  بن 

ميزان حسناته،  في  العمل  هــذا  يجعل  أْن 
مشيدًا بدور المحسنين في إعمار الجوامع 
به  يتمتعون  ومـــا  الـــبـــاد،  فــي  والــمــســاجــد 
للمسؤولية  واســتــشــعــار  راســــخ  إيــمــان  مــن 
مؤكدًا  ومجتمعهم،  ووطنهم  دينهم  تجاه 
كان  اإلسهامات  تلك  أَنّ  نفسه  الوقت  في 
المسؤوليات  تكريس  في  المهم  األثــر  لها 

االجتماعية.
جدير بالذكر أن مساحة األرض لهذا 
الــمــشــروع 3000 مــتــر مـــربـــع، ويــتــكــون من 
ودورات مياه  للنساء  وآخر  للرجال  مصلى 
لإمام  وســكــن  والــنــســاء  للرجال  ومــواضــئ 
وآخر للمؤذن، إضافة إلى مواقف للسيارات 
وصــالــتــيــن لــلــمــنــاســبــات ومـــحـــات تــجــاريــة 

وإدارة  لــصــيــانــة  ريــعــهــا  يــخــصــص  وقــفــيــة 
الــمــشــروع سيوفر  هـــذا  أن  كــمــا  الــمــســجــد، 
والمقيمين  والمواطنين  المنطقة  لسكان 
أداء الصاة في راحة وطمأنينة، باإلضافة 
إلى االستفادة من الصالتين المخصصتين 

للمناسبات االجتماعية العامة.
 وسيحمل المسجد الذي تكفل ببنائه 
المغفور  اســـم شقيقه  كــانــو  فـــوزي  الــســيــد 
بــــــإذن اهلل تـــعـــالـــى يـــوســـف بــــن أحــمــد  لــــه 
اسم  االولـــى  الصالة  وستحمل  كــانــو،  علي 
أحمد  تعالى  اهلل  بـــإذن  لــه  المغفور  والـــده 
والدته  باسم  الثانية  والصالة  كــانــو،  علي 
تعالى مريم جاسم  اهلل  بــإذن  لها  المغفور 

كانو طيب اهلل ثراها.

LinkLink

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16417/pdf/1-Supplime/16417.pdf?fixed3627
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324839
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324832
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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فوزي كانو يتكفل ببناء م�سجد جديد و�سالتي منا�سبات يف مدينة �سلمان

التي  اخلريية  امل�شاريع  تبني  على  اإطار حر�شه  يف 

تخدم املجتمعات وتعود بالنفع عليها، اأعلن فوزي اأحمد 

كانو، نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة يو�شف بن اأحمد 

اخلريية،  البحرين  جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  كانو 

و�شالتي  �شلمان«  »مدينة  يف  جديد  م�شجد  ببناء  تكفله 

منا�شبات متعددة الأغرا�س وحمال جتارية.

اأحمد كانو، وال�شيخ  التفاهم فوزي بن  وقع مذكرة 

رئي�س  الهاجري  فطي�س  بن  حممد  بن  را�شد  الدكتور 

جمل�س الأوقاف ال�شنية، وذلك بح�شور عدد من اأع�شاء 

جمل�س الأوقاف ال�شنية يف مبنى الأوقاف باملنامة.

وحول امل�شروع اخلريي اجلديد، قال كانو: »توارثنا 

اخلريية  امل�شاريع  وت�شييد  تبني  اأهمية  جيل  بعد  جيلاً 

الوالد  وكذلك  الأجداد  كان  وقد  واخلليج.  البحرين  يف 

ا( �شباقني يف عمل اخلري،  اأحمد كانو )رحمهم اهلل جميعاً

عز  املوىل  من  راجني  نهجهم،  على  اليوم  ن�شري  ونحن 

وجل اأن يوفقنا يف خدمة اأهلنا وجمتمعاتنا يف البحرين 

واخلليج«.

�شعادته  عن  ال�شنية  الأوقاف  جمل�س  رئي�س  وعرب 

بتوقيع هذه التفاقية، مثمناًا املبادرة الطيبة من املتربع 

فوزي بن اأحمد بن علي كانو، �شائلاً اهلل تعاىل اأن يجعل 

املح�شنني  بدور  م�شيداًا  ح�شناته،  ميزان  يف  العمل  هذا 

يتمتعون  وما  البلد،  يف  وامل�شاجد  اجلوامع  اإعمار  يف 

به من اإميان را�شخ وا�شت�شعار للم�شوؤولية جتاه دينهم 

تلك  اأن  نف�شه  الوقت  يف  موؤكداًا  وجمتمعهم،  ووطنهم 

امل�شوؤوليات  تكري�س  يف  املهم  الأثر  لها  كان  الإ�شهامات 

الجتماعية.

امل�شروع  لهذا  الأر�س  م�شاحة  اأن  بالذكر  جدير   

واآخر  للرجال  م�شلى  من  ويتكون  مربع،  مرت   3000

للن�شاء ودورات مياه وموا�شئ للرجال والن�شاء و�شكن 

لل�شيارات  مواقف  اإىل  اإ�شافة  للموؤذن،  واآخر  للإمام 

يخ�ش�س  وقفية  جتارية  وحمال  للمنا�شبات  و�شالتي 

امل�شروع  هذا  اأن  كما  امل�شجد.  واإدارة  ل�شيانة  ريعها 

اأداء  واملقيمني  واملواطنني  املنطقة  ل�شكان  �شيوفر 

ال�شلة يف راحة وطماأنينة، بالإ�شافة اإىل ال�شتفادة من 

العامة. ال�شالتني املخ�ش�شتني للمنا�شبات الجتماعية 

و�شيحمل امل�شجد الذي تكفل ببنائه فوزي كانو ا�شم 

�شقيقه املغفور له باإذن اهلل تعاىل يو�شف بن اأحمد علي 

له  املغفور  والده  ا�شم  الأوىل  ال�شالة  و�شتحمل  كانو، 

باإذن اهلل تعاىل اأحمد علي كانو، وال�شالة الثانية با�شم 

كانو،  جا�شم  مرمي  تعاىل  اهلل  باإذن  لها  املغفور  والدته 

طيب اهلل ثراهم.

يف جمال رعاية الأيتام 2023

املوؤ�س�سة امللكية للأعمال الإن�سانية تفوز بجائزة التميز الدولية

بجائزة  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  فازت 

 ،2023 للعام  الأيتام  رعاية  جمال  يف  الدولية  التميز 

املتميزة يف جمال  واإجنازاتها  نظري جهودها وخدماتها 

رعاية الأيتام.

للأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  اجلائزة  ا�شتلم 

الأمناء،  جمل�س  ع�شو  كمال  ح�شن  الدكتور  الإن�شانية 

املوؤمتر  فعاليات  �شمن  اأقيم  الذي  التكرمي  حفل  خلل 

برعاية   2023 للعام  الأيتام  لرعاية  الرابع  العاملي 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  من  فخرية 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، وبح�شور الدكتور 

وليد بن خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة، وبتنظيم من 

مع  بالتعاون  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة 

املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة، وبرعاية كر�شي �شاحبة 

اإبراهيم  اآل  اإبراهيم  بنت  اجلوهرة  الأمرية  امللكي  ال�شمو 

الأيتام يف  رعاية  موؤ�ش�شات  الب�شرية يف  القدرات  لبناء 

الدول العربية.

ال�شيد،  م�شطفى  الدكتور  عربرّ  املنا�شبة،  وبهذه 

عن  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  الأمني 

تاأتي  والتي  اجلائزة،  بهذه  املوؤ�ش�شة  حل�شول  �شعادته 

�شمن �شل�شلة الإجنازات املتميزة التي حققتها املوؤ�ش�شة 

يف املجال اخلريي والإن�شاين.

ظل  يف  تاأتي  اجلائزة  هذه  اأن  ال�شيد  الدكتور  واأكد 

امللك  اجلللة  �شاحب  لدن  من  ال�شامية  امللكية  الرعاية 

الرئي�س  املعظم  البلد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

الرائدة  املوؤ�ش�شة  هذه  اأ�ش�س  الذي  للموؤ�ش�شة،  الفخري 

و�شنداًا يف  عوناًا  لهم  وتكون  والأرامل  الأيتام  لتحت�شن 

املوؤ�ش�شة من خلل  هذه احلياة، وهذا ما حتر�س عليه 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  قيادة 

من  ال�شباب،  و�شوؤون  الإن�شانية  للأعمال  امللك  جللة 

اجلوانب،  جميع  من  للأيتام  ال�شاملة  الرعاية  خلل 

منهجية  يف  ال�شتمرار  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  موؤكداًا 

تقدمي اخلدمات املتميزة ملنت�شبيها باإ�شراف فريق عملها 

املتميز.

ال�سيد: طريان اأجنحة ال�سام توفر رحلت 

جمانية لنقل امل�ساعدات الإغاثية ل�سوريا

ا�شتقبل الدكتور م�شطفى ال�شيد الأمني العام للموؤ�ش�شة 

امللكية للأعمال الإن�شانية الرئي�س التنفيذي للجنة الوطنية 

لدعم �شحايا الزلزال يف �شوريا وتركيا، اإبراهيم �شمطوط 

الوكيل املفو�س ل�شركة اأجنحة ال�شام.

بالتوجيهات  �شمطوط  اإبراهيم  اأ�شاد  اللقاء،  وخلل 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية  امللكية 

املوؤ�ش�شة  بتكليف  املعظم،  البلد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بقيادة  الإن�شانية  للأعمال  امللكية 

حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال الإن�شانية و�شوؤون 

ل�شحايا  اإىل  عاجلة  اإن�شانية  م�شاعدات  بتقدمي  ال�شباب 

بها  قامت  التي  اجلهود  مثمناًا  وتركيا،  �شوريا  الزلزال يف 

املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية واللجنة الوطنية لدعم 

التوجيه  هذا  لتنفيذ  وتركيا  �شوريا  يف  الزلزال  �شحايا 

ال�شامي.

وبنيرّ �شمطوط اأنه جتاوباًا مع الدعوة ال�شامية ورغبةاً 

من �شركة الطريان اأجنحه ال�شام م�شاندة اجلهود الوطنية 

اأعربت  فقد  �شوريا،  يف  الأ�شقاء  دعم  يف  البحرين  ململكة 

ال�شركة عن تربعها بتوفري رحلت جمانية لنقل امل�شاعدات 

الإغاثية ململكة البحرين للأ�شقاء يف �شوريا، اإ�شافة اإىل نقل 

الفريق الطبي البحرين اإىل �شوريا لتقدمي الدعم وامل�شاعدة 

ا. لل�شحايا واملت�شررين من الزلزال الذي وقع موؤخراً

وبهذه املنا�شبة، اأ�شاد الدكتور م�شطفى ال�شيد بالتعاون 

و�شركة  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  بني  القائم 

املجتمعية،  ال�شراكة  متثل  والتي  ال�شام،  اأجنحة  طريان 

والإن�شاين  العمل  دعم  �شمطوط يف  اإبراهيم  مبادرة  مثمناًا 

الإن�شانية ل�شالح  املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال  الذي تقوم به 

الأ�شقاء يف �شوريا، تنفيذاًا للتوجيهات ال�شامية جلللة امللك 

املعظم.

الطبي  الفريق  اأن  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  وبنيرّ 

البحريني �شوف يغادر اإىل �شوريا خلل ال�شبوع القادم، 

اإذ �شيتم ال�شتفادة من اخلربات الطبية البحرينية يف علج 

بع�س  توفري  اىل  اإ�شافة  والإ�شابات،  احلالت  من  العديد 

املقدمة  الحتياجات  قائمة  على  بناءاً  الطبية  امل�شتلزمات 

امليدانية  الزيارات  �شوء  يف  البحريني  الطبي  للفريق 

للعديد من امل�شت�شفيات ومراكز العلج يف مواقع الزلزال 

الطبية  اخلدمة  كفاءة  رفع  �شت�شهم يف  والتي  �شوريا،  يف 

املقدمة للمت�شررين من الزلزال.

ا  درعاً ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  قدم  اللقاء،  ختام  ويف 

تذكارية من املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية اإىل اإبراهيم 

ا لهذه املبادرة الكرمية. �شمطوط؛ تقديراً

حمذًرا من ارتفاع حالت ال�سمنة بني الأطفال.. د. الدرازي:

ن�سف مليون �سخ�ص �سيعانون من ال�سمنة يف البحرين بحلول 2030

مكافحة  جهود  تويل  اململكة  اأن  واأكد 

اإطار  يف  خا�شة،  اأولوية  باململكة  ال�شمنة 

اأهداف  تنفيذ  اإىل  الرامية  الوطنية  اخلطة 

املتعلق  الهدف  وحتديدا  امل�شتدامة،  التنمية 

غري  الأمرا�س  من  املبكرة  الوفيات  بخف�س 

ال�شارية بحلول عام 2030.

البحرين  مملكة  حكومة  باأن  وذكر 

رئي�س  العهد  ويل  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  الوزراء  جمل�س 

ال�شمنة،  مبر�س  كبريا  اهتمام  تويل  خليفة 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  مت  حيث 

والتي  ال�شارية،  غري  املزمنة  الأمرا�س 

خمتلف  من  ممثلني  ع�شويتها  يف  ت�شم 

اجلهات احلكومية واخلا�شة وتهدف لو�شع 

ال�شرتاتيجيات واخلطط والربامج للحد من 

مر�س  بينها  ومن  املزمنة  الأمرا�س  انت�شار 

اأي�شا اإىل دعم الدرا�شات  ال�شمنة، كما تهدف 

من  كل  بها  يقوم  التي  ال�شحية  والتوعية 

واإدارة  العامة  ال�شحة  باإدارة  التغذية  ق�شم 

الوعي  رفع  اإىل  يهدف  مما  ال�شحة،  تعزيز 

ومكافحة هذا املر�س.

وقال الدكتور عامر الدرازي يف ت�شريح 

من  تزيد  ال�شمنة  باأن  لـ«الأيام«  خا�س 

يف  ال�شرطانات  من  نوعا  بـ14  الإ�شابة 

واإنقا�س  ال�شعف،  بن�شبة  الإن�شان  ج�شم 

زيادة معدل  اإىل  يوؤدي  اأن  املمكن  من  الوزن 

نتيجة  �شنوات،   8 مبعدل  الإن�شان  عمر 

مر�س  من  امل�شاعفات  ح�شول  من  الوقاية 

ال�شمنة.

تزايدا  ت�شهد  العامل  دول  باأن  ونوه 

م�شطردا يف معدلت الإ�شابة بال�شمنة، ويف 

مملكة البحرين اأظهر امل�شح ال�شحي الوطني 

وزيادة  ال�شمنة  ن�شبة  اأن   2018 لعام 

 ،%75 تبلغ  املواطنني  بني  اململكة  يف  الوزن 

منح  ال�شروري  من  اأ�شبح  الذي  الأمر  وهو 

ال�شيا�شات  يف  الأولوية  ال�شمنة  مكافحة 

ال�شحية  الرعاية  مقدمي  ومتكني  ال�شحية 

املر�س  هذا  ملكافحة  ودعمهم  الأولوية 

الع�شال.

وقال اإن الحتفال باليوم العاملي ملكافحة 

وخماطر  مب�شاكل  التوعية  اإىل  ال�شمنة 

الذين  للأ�شخا�س  ميكن  وكيف  ال�شمنة، 

يعانون من هذا املر�س اإنقا�س وزنهم، وذلك 

اأفراد  لدى  ال�شحي  الوعي  رفع  خلل  من 

وطرق  ال�شمنة،  وخماطر  باأ�شباب  املجتمع 

باأهمية  ال�شحي  الوعي  ورفع  منها،  الوقاية 

غذائية  وحمية  �شحي  حياة  منط  اتباع 

املعتدل.  البدين  الن�شاط  وممار�شة  �شحية 

كما تهدف لت�شليط ال�شوء على اأهمية اتخاذ 

بتكاتف  ال�شمنة،  ملكافحة  الوقائية  التدابري 

اإيجاد حلول  العلقة؛ لكي يتم  اجلهات ذات 

للق�شاء على ال�شمنة.

متعددة  ال�شمنة  علجات  اأن  واأ�شاف 

املمكن  ومن  ال�شمنة،  درجة  على  وتعتمد 

ال�شمنة  لعلج  ال�شحيحة  الطريقة  اختيار 

بذلك،  املخت�س  الطبيب  مراجعة  بعد 

ترتاوح  ال�شمنة  علج  طرق  اأن  اإىل  م�شريا 

اجلراحية،  وغري  اجلراحية  العلجات  بني 

مو�شحا اأن العلجات غري اجلراحية اأ�شا�شها 

املعتدل،  البدين  والن�شاط  ال�شحية  احلمية 

املرخ�شة  الأدوية  بع�س  دور  ياأتي  بعدها 

حيث  الوزن،  اإنقا�س  يف  ت�شاهم  والتي 

مرخ�شة  اأدوية   3 البحرين  يف  لدينا  حاليا 

يف  كثرية  دعايات  وتوجد  الوزن،  لإنقا�س 

غري  لأدوية  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

مرخ�شة وغري مثبت علميا فعاليتها ويجب 

ا�شتخدامها؛  عند  احليطة  اتخاذ  النا�س  على 

اأن توؤدي اإىل م�شاعفات من غري  لأنها ممكن 

اإنقا�س الوزن.

وتابع: »كذلك من الطرق غري اجلراحية 

و�شعها  يتم  والتي  املعدة  بالونات  اأي�شا 

عن  اأو  املنظار  طريق  عن  اإما  املعدة  داخل 

طريق البلع، حيث تاأخذ حيزا من املعدة مما 

يوؤدي اإىل قلة اأكل املري�س وهذا يوؤدي على 

واأما  الوزن«،  انخفا�س  اإىل  الطويل  املدى 

امل�شهور  اجلراحية  العمليات  اإىل  بالن�شبة 

�شواء  امل�شار  حتويل  وعملية  التكميم  منها 

التحويل امل�شغر اأو التحويل الكل�شيكي.

واأ�شار اإىل اأن خيار العمليات و�شع فقط 

للمر�شى الذين يعانون من �شمنة مفرطة اأو 

املر�شى الذين يعانون من م�شاعفات مر�س 

تلك  من  والتخل�س  العلج  بهدف  ال�شمنة 

اأن  لبد  العملية  خيار  اأن  مبينا  امل�شاعفات، 

يتم من قبل فريق متعدد التخ�ش�شات ي�شم 

جراح التغذية وطبيب الغدد ال�شماء.

حل  تعترب  ل  ال�شمنة  عملية  باأن  واأكد 

�شحريا مل�شكلة ال�شمنة، ويجب على املر�شى 

اللتزام  لهم  �شمنة  عملية  اإجراء  مت  الذين 

الن�شاط  وممار�شة  �شحي  غذائي  بربنامج 

لتقليل  �شحية  حياة  منط  وممار�شة  البدين 

كما  امل�شتقبل،  يف  الوزن  رجوع  احتمالية 

يجب على املر�شى املتابعة مع الطبيب ب�شكل 

دوري للتاأكد من نزول الوزن وعدم ح�شول 

اأن  على  الدرازي  اأكد  كذلك  امل�شاعفات، 

ب�شكل  الآمنة  العمليات  من  ال�شمنة  عمليات 

ما  ترتاوح  فيها  امل�شاعفات  ن�شبة  واأن  عام، 

بني 2 اإىل %4.

خديجة العرادي:

البحرينية  الأطباء  الأو�سط رئي�س جمعية  ال�سرق  ال�سمنة يف م�ست�سفى  ا�ست�ساري جراحة عامة وجراحة  ك�سف 

الدكتور عامر الدرازي باأن مملكة البحرين تعترب العا�سرة عربيا من ناحية ال�سمنة ومن �سمن اأكرث من 20 دولة من 

ناحية ال�سمنة عامليا، م�سريا اإىل اأن هناك اإح�سائية اأظهرت اأنه بحلول عام 2030 �سيكون يف البحرين ن�سف مليون 

�سخ�س �سمني، لفتا اإىل اأن اإح�سائية اأخرى مهمة اأجريت بعد عمل م�سح عام للمدار�س يف مملكة البحرين بينت اأن 

ن�سبة ارتفاع الوزن وال�سمنة لدى الأطفال يف املدار�س اأكرث من %20، وهي التي تعد من اأعلى الن�سب عامليا، وهو يعترب 

اخلطر القادم »وباء �سمنة الأطفال«.

واأفاد باأن مملكة البحرين ت�سارك دول العامل يف الحتفال مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة ال�سمنة بتاريخ 4 مار�س 

من كل عام، وذلك تاأكيدا للم�ساعي الرامية اإىل تعزيز الوعي بدءا بال�سمنة وتاأثريها الكبري على ج�سم الإن�سان و�سحته 

ونتيجة م�ساعفاته وت�سببه لالإ�سابة باأمرا�س مزمنة خطرية، والتي ميكن الوقاية منها يف عالج ال�سمنة قبل تفاقم هذه 

امل�ساعفات.

الدكتور عامر الدرازي
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فوزي كانو يتكفل ببناء م�سجد جديد و�سالتي منا�سبات يف مدينة �سلمان

التي  اخلريية  امل�شاريع  تبني  على  اإطار حر�شه  يف 

تخدم املجتمعات وتعود بالنفع عليها، اأعلن فوزي اأحمد 

كانو، نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة يو�شف بن اأحمد 

اخلريية،  البحرين  جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  كانو 

و�شالتي  �شلمان«  »مدينة  يف  جديد  م�شجد  ببناء  تكفله 

منا�شبات متعددة الأغرا�س وحمال جتارية.

اأحمد كانو، وال�شيخ  التفاهم فوزي بن  وقع مذكرة 

رئي�س  الهاجري  فطي�س  بن  حممد  بن  را�شد  الدكتور 

جمل�س الأوقاف ال�شنية، وذلك بح�شور عدد من اأع�شاء 

جمل�س الأوقاف ال�شنية يف مبنى الأوقاف باملنامة.

وحول امل�شروع اخلريي اجلديد، قال كانو: »توارثنا 

اخلريية  امل�شاريع  وت�شييد  تبني  اأهمية  جيل  بعد  جيلاً 

الوالد  وكذلك  الأجداد  كان  وقد  واخلليج.  البحرين  يف 

ا( �شباقني يف عمل اخلري،  اأحمد كانو )رحمهم اهلل جميعاً

عز  املوىل  من  راجني  نهجهم،  على  اليوم  ن�شري  ونحن 

وجل اأن يوفقنا يف خدمة اأهلنا وجمتمعاتنا يف البحرين 

واخلليج«.

�شعادته  عن  ال�شنية  الأوقاف  جمل�س  رئي�س  وعرب 

بتوقيع هذه التفاقية، مثمناًا املبادرة الطيبة من املتربع 

فوزي بن اأحمد بن علي كانو، �شائلاً اهلل تعاىل اأن يجعل 

املح�شنني  بدور  م�شيداًا  ح�شناته،  ميزان  يف  العمل  هذا 

يتمتعون  وما  البلد،  يف  وامل�شاجد  اجلوامع  اإعمار  يف 

به من اإميان را�شخ وا�شت�شعار للم�شوؤولية جتاه دينهم 

تلك  اأن  نف�شه  الوقت  يف  موؤكداًا  وجمتمعهم،  ووطنهم 

امل�شوؤوليات  تكري�س  يف  املهم  الأثر  لها  كان  الإ�شهامات 

الجتماعية.

امل�شروع  لهذا  الأر�س  م�شاحة  اأن  بالذكر  جدير   

واآخر  للرجال  م�شلى  من  ويتكون  مربع،  مرت   3000

للن�شاء ودورات مياه وموا�شئ للرجال والن�شاء و�شكن 

لل�شيارات  مواقف  اإىل  اإ�شافة  للموؤذن،  واآخر  للإمام 

يخ�ش�س  وقفية  جتارية  وحمال  للمنا�شبات  و�شالتي 

امل�شروع  هذا  اأن  كما  امل�شجد.  واإدارة  ل�شيانة  ريعها 

اأداء  واملقيمني  واملواطنني  املنطقة  ل�شكان  �شيوفر 

ال�شلة يف راحة وطماأنينة، بالإ�شافة اإىل ال�شتفادة من 

العامة. ال�شالتني املخ�ش�شتني للمنا�شبات الجتماعية 

و�شيحمل امل�شجد الذي تكفل ببنائه فوزي كانو ا�شم 

�شقيقه املغفور له باإذن اهلل تعاىل يو�شف بن اأحمد علي 

له  املغفور  والده  ا�شم  الأوىل  ال�شالة  و�شتحمل  كانو، 

باإذن اهلل تعاىل اأحمد علي كانو، وال�شالة الثانية با�شم 

كانو،  جا�شم  مرمي  تعاىل  اهلل  باإذن  لها  املغفور  والدته 

طيب اهلل ثراهم.

يف جمال رعاية الأيتام 2023

املوؤ�س�سة امللكية للأعمال الإن�سانية تفوز بجائزة التميز الدولية

بجائزة  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  فازت 

 ،2023 للعام  الأيتام  رعاية  جمال  يف  الدولية  التميز 

املتميزة يف جمال  واإجنازاتها  نظري جهودها وخدماتها 

رعاية الأيتام.

للأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  اجلائزة  ا�شتلم 

الأمناء،  جمل�س  ع�شو  كمال  ح�شن  الدكتور  الإن�شانية 

املوؤمتر  فعاليات  �شمن  اأقيم  الذي  التكرمي  حفل  خلل 

برعاية   2023 للعام  الأيتام  لرعاية  الرابع  العاملي 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  من  فخرية 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، وبح�شور الدكتور 

وليد بن خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة، وبتنظيم من 

مع  بالتعاون  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة 

املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة، وبرعاية كر�شي �شاحبة 

اإبراهيم  اآل  اإبراهيم  بنت  اجلوهرة  الأمرية  امللكي  ال�شمو 

الأيتام يف  رعاية  موؤ�ش�شات  الب�شرية يف  القدرات  لبناء 

الدول العربية.

ال�شيد،  م�شطفى  الدكتور  عربرّ  املنا�شبة،  وبهذه 

عن  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  الأمني 

تاأتي  والتي  اجلائزة،  بهذه  املوؤ�ش�شة  حل�شول  �شعادته 

�شمن �شل�شلة الإجنازات املتميزة التي حققتها املوؤ�ش�شة 

يف املجال اخلريي والإن�شاين.

ظل  يف  تاأتي  اجلائزة  هذه  اأن  ال�شيد  الدكتور  واأكد 

امللك  اجلللة  �شاحب  لدن  من  ال�شامية  امللكية  الرعاية 

الرئي�س  املعظم  البلد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

الرائدة  املوؤ�ش�شة  هذه  اأ�ش�س  الذي  للموؤ�ش�شة،  الفخري 

و�شنداًا يف  عوناًا  لهم  وتكون  والأرامل  الأيتام  لتحت�شن 

املوؤ�ش�شة من خلل  هذه احلياة، وهذا ما حتر�س عليه 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  قيادة 

من  ال�شباب،  و�شوؤون  الإن�شانية  للأعمال  امللك  جللة 

اجلوانب،  جميع  من  للأيتام  ال�شاملة  الرعاية  خلل 

منهجية  يف  ال�شتمرار  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  موؤكداًا 

تقدمي اخلدمات املتميزة ملنت�شبيها باإ�شراف فريق عملها 

املتميز.

ال�سيد: طريان اأجنحة ال�سام توفر رحلت 

جمانية لنقل امل�ساعدات الإغاثية ل�سوريا

ا�شتقبل الدكتور م�شطفى ال�شيد الأمني العام للموؤ�ش�شة 

امللكية للأعمال الإن�شانية الرئي�س التنفيذي للجنة الوطنية 

لدعم �شحايا الزلزال يف �شوريا وتركيا، اإبراهيم �شمطوط 

الوكيل املفو�س ل�شركة اأجنحة ال�شام.

بالتوجيهات  �شمطوط  اإبراهيم  اأ�شاد  اللقاء،  وخلل 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية  امللكية 

املوؤ�ش�شة  بتكليف  املعظم،  البلد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بقيادة  الإن�شانية  للأعمال  امللكية 

حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال الإن�شانية و�شوؤون 

ل�شحايا  اإىل  عاجلة  اإن�شانية  م�شاعدات  بتقدمي  ال�شباب 

بها  قامت  التي  اجلهود  مثمناًا  وتركيا،  �شوريا  الزلزال يف 

املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية واللجنة الوطنية لدعم 

التوجيه  هذا  لتنفيذ  وتركيا  �شوريا  يف  الزلزال  �شحايا 

ال�شامي.

وبنيرّ �شمطوط اأنه جتاوباًا مع الدعوة ال�شامية ورغبةاً 

من �شركة الطريان اأجنحه ال�شام م�شاندة اجلهود الوطنية 

اأعربت  فقد  �شوريا،  يف  الأ�شقاء  دعم  يف  البحرين  ململكة 

ال�شركة عن تربعها بتوفري رحلت جمانية لنقل امل�شاعدات 

الإغاثية ململكة البحرين للأ�شقاء يف �شوريا، اإ�شافة اإىل نقل 

الفريق الطبي البحرين اإىل �شوريا لتقدمي الدعم وامل�شاعدة 

ا. لل�شحايا واملت�شررين من الزلزال الذي وقع موؤخراً

وبهذه املنا�شبة، اأ�شاد الدكتور م�شطفى ال�شيد بالتعاون 

و�شركة  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  بني  القائم 

املجتمعية،  ال�شراكة  متثل  والتي  ال�شام،  اأجنحة  طريان 

والإن�شاين  العمل  دعم  �شمطوط يف  اإبراهيم  مبادرة  مثمناًا 

الإن�شانية ل�شالح  املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال  الذي تقوم به 

الأ�شقاء يف �شوريا، تنفيذاًا للتوجيهات ال�شامية جلللة امللك 

املعظم.

الطبي  الفريق  اأن  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  وبنيرّ 

البحريني �شوف يغادر اإىل �شوريا خلل ال�شبوع القادم، 

اإذ �شيتم ال�شتفادة من اخلربات الطبية البحرينية يف علج 

بع�س  توفري  اىل  اإ�شافة  والإ�شابات،  احلالت  من  العديد 

املقدمة  الحتياجات  قائمة  على  بناءاً  الطبية  امل�شتلزمات 

امليدانية  الزيارات  �شوء  يف  البحريني  الطبي  للفريق 

للعديد من امل�شت�شفيات ومراكز العلج يف مواقع الزلزال 

الطبية  اخلدمة  كفاءة  رفع  �شت�شهم يف  والتي  �شوريا،  يف 

املقدمة للمت�شررين من الزلزال.

ا  درعاً ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  قدم  اللقاء،  ختام  ويف 

تذكارية من املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية اإىل اإبراهيم 

ا لهذه املبادرة الكرمية. �شمطوط؛ تقديراً

حمذًرا من ارتفاع حالت ال�سمنة بني الأطفال.. د. الدرازي:

ن�سف مليون �سخ�ص �سيعانون من ال�سمنة يف البحرين بحلول 2030

مكافحة  جهود  تويل  اململكة  اأن  واأكد 

اإطار  يف  خا�شة،  اأولوية  باململكة  ال�شمنة 

اأهداف  تنفيذ  اإىل  الرامية  الوطنية  اخلطة 

املتعلق  الهدف  وحتديدا  امل�شتدامة،  التنمية 

غري  الأمرا�س  من  املبكرة  الوفيات  بخف�س 

ال�شارية بحلول عام 2030.

البحرين  مملكة  حكومة  باأن  وذكر 

رئي�س  العهد  ويل  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  الوزراء  جمل�س 

ال�شمنة،  مبر�س  كبريا  اهتمام  تويل  خليفة 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  مت  حيث 

والتي  ال�شارية،  غري  املزمنة  الأمرا�س 

خمتلف  من  ممثلني  ع�شويتها  يف  ت�شم 

اجلهات احلكومية واخلا�شة وتهدف لو�شع 

ال�شرتاتيجيات واخلطط والربامج للحد من 

مر�س  بينها  ومن  املزمنة  الأمرا�س  انت�شار 

اأي�شا اإىل دعم الدرا�شات  ال�شمنة، كما تهدف 

من  كل  بها  يقوم  التي  ال�شحية  والتوعية 

واإدارة  العامة  ال�شحة  باإدارة  التغذية  ق�شم 

الوعي  رفع  اإىل  يهدف  مما  ال�شحة،  تعزيز 

ومكافحة هذا املر�س.

وقال الدكتور عامر الدرازي يف ت�شريح 

من  تزيد  ال�شمنة  باأن  لـ«الأيام«  خا�س 

يف  ال�شرطانات  من  نوعا  بـ14  الإ�شابة 

واإنقا�س  ال�شعف،  بن�شبة  الإن�شان  ج�شم 

زيادة معدل  اإىل  يوؤدي  اأن  املمكن  من  الوزن 

نتيجة  �شنوات،   8 مبعدل  الإن�شان  عمر 

مر�س  من  امل�شاعفات  ح�شول  من  الوقاية 

ال�شمنة.

تزايدا  ت�شهد  العامل  دول  باأن  ونوه 

م�شطردا يف معدلت الإ�شابة بال�شمنة، ويف 

مملكة البحرين اأظهر امل�شح ال�شحي الوطني 

وزيادة  ال�شمنة  ن�شبة  اأن   2018 لعام 

 ،%75 تبلغ  املواطنني  بني  اململكة  يف  الوزن 

منح  ال�شروري  من  اأ�شبح  الذي  الأمر  وهو 

ال�شيا�شات  يف  الأولوية  ال�شمنة  مكافحة 

ال�شحية  الرعاية  مقدمي  ومتكني  ال�شحية 

املر�س  هذا  ملكافحة  ودعمهم  الأولوية 

الع�شال.

وقال اإن الحتفال باليوم العاملي ملكافحة 

وخماطر  مب�شاكل  التوعية  اإىل  ال�شمنة 

الذين  للأ�شخا�س  ميكن  وكيف  ال�شمنة، 

يعانون من هذا املر�س اإنقا�س وزنهم، وذلك 

اأفراد  لدى  ال�شحي  الوعي  رفع  خلل  من 

وطرق  ال�شمنة،  وخماطر  باأ�شباب  املجتمع 

باأهمية  ال�شحي  الوعي  ورفع  منها،  الوقاية 

غذائية  وحمية  �شحي  حياة  منط  اتباع 

املعتدل.  البدين  الن�شاط  وممار�شة  �شحية 

كما تهدف لت�شليط ال�شوء على اأهمية اتخاذ 

بتكاتف  ال�شمنة،  ملكافحة  الوقائية  التدابري 

اإيجاد حلول  العلقة؛ لكي يتم  اجلهات ذات 

للق�شاء على ال�شمنة.

متعددة  ال�شمنة  علجات  اأن  واأ�شاف 

املمكن  ومن  ال�شمنة،  درجة  على  وتعتمد 

ال�شمنة  لعلج  ال�شحيحة  الطريقة  اختيار 

بذلك،  املخت�س  الطبيب  مراجعة  بعد 

ترتاوح  ال�شمنة  علج  طرق  اأن  اإىل  م�شريا 

اجلراحية،  وغري  اجلراحية  العلجات  بني 

مو�شحا اأن العلجات غري اجلراحية اأ�شا�شها 

املعتدل،  البدين  والن�شاط  ال�شحية  احلمية 

املرخ�شة  الأدوية  بع�س  دور  ياأتي  بعدها 

حيث  الوزن،  اإنقا�س  يف  ت�شاهم  والتي 

مرخ�شة  اأدوية   3 البحرين  يف  لدينا  حاليا 

يف  كثرية  دعايات  وتوجد  الوزن،  لإنقا�س 

غري  لأدوية  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

مرخ�شة وغري مثبت علميا فعاليتها ويجب 

ا�شتخدامها؛  عند  احليطة  اتخاذ  النا�س  على 

اأن توؤدي اإىل م�شاعفات من غري  لأنها ممكن 

اإنقا�س الوزن.

وتابع: »كذلك من الطرق غري اجلراحية 

و�شعها  يتم  والتي  املعدة  بالونات  اأي�شا 

عن  اأو  املنظار  طريق  عن  اإما  املعدة  داخل 

طريق البلع، حيث تاأخذ حيزا من املعدة مما 

يوؤدي اإىل قلة اأكل املري�س وهذا يوؤدي على 

واأما  الوزن«،  انخفا�س  اإىل  الطويل  املدى 

امل�شهور  اجلراحية  العمليات  اإىل  بالن�شبة 

�شواء  امل�شار  حتويل  وعملية  التكميم  منها 

التحويل امل�شغر اأو التحويل الكل�شيكي.

واأ�شار اإىل اأن خيار العمليات و�شع فقط 

للمر�شى الذين يعانون من �شمنة مفرطة اأو 

املر�شى الذين يعانون من م�شاعفات مر�س 

تلك  من  والتخل�س  العلج  بهدف  ال�شمنة 

اأن  لبد  العملية  خيار  اأن  مبينا  امل�شاعفات، 

يتم من قبل فريق متعدد التخ�ش�شات ي�شم 

جراح التغذية وطبيب الغدد ال�شماء.

حل  تعترب  ل  ال�شمنة  عملية  باأن  واأكد 

�شحريا مل�شكلة ال�شمنة، ويجب على املر�شى 

اللتزام  لهم  �شمنة  عملية  اإجراء  مت  الذين 

الن�شاط  وممار�شة  �شحي  غذائي  بربنامج 

لتقليل  �شحية  حياة  منط  وممار�شة  البدين 

كما  امل�شتقبل،  يف  الوزن  رجوع  احتمالية 

يجب على املر�شى املتابعة مع الطبيب ب�شكل 

دوري للتاأكد من نزول الوزن وعدم ح�شول 

اأن  على  الدرازي  اأكد  كذلك  امل�شاعفات، 

ب�شكل  الآمنة  العمليات  من  ال�شمنة  عمليات 

ما  ترتاوح  فيها  امل�شاعفات  ن�شبة  واأن  عام، 

بني 2 اإىل %4.

خديجة العرادي:

البحرينية  الأطباء  الأو�سط رئي�س جمعية  ال�سرق  ال�سمنة يف م�ست�سفى  ا�ست�ساري جراحة عامة وجراحة  ك�سف 

الدكتور عامر الدرازي باأن مملكة البحرين تعترب العا�سرة عربيا من ناحية ال�سمنة ومن �سمن اأكرث من 20 دولة من 

ناحية ال�سمنة عامليا، م�سريا اإىل اأن هناك اإح�سائية اأظهرت اأنه بحلول عام 2030 �سيكون يف البحرين ن�سف مليون 

�سخ�س �سمني، لفتا اإىل اأن اإح�سائية اأخرى مهمة اأجريت بعد عمل م�سح عام للمدار�س يف مملكة البحرين بينت اأن 

ن�سبة ارتفاع الوزن وال�سمنة لدى الأطفال يف املدار�س اأكرث من %20، وهي التي تعد من اأعلى الن�سب عامليا، وهو يعترب 

اخلطر القادم »وباء �سمنة الأطفال«.

واأفاد باأن مملكة البحرين ت�سارك دول العامل يف الحتفال مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة ال�سمنة بتاريخ 4 مار�س 

من كل عام، وذلك تاأكيدا للم�ساعي الرامية اإىل تعزيز الوعي بدءا بال�سمنة وتاأثريها الكبري على ج�سم الإن�سان و�سحته 

ونتيجة م�ساعفاته وت�سببه لالإ�سابة باأمرا�س مزمنة خطرية، والتي ميكن الوقاية منها يف عالج ال�سمنة قبل تفاقم هذه 

امل�ساعفات.

الدكتور عامر الدرازي

LinkLink
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https://www.alayam.com/online/local/1002123/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1002200/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6294
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»أجنحة الشام« توّفر رحالت مجانية لنقل المساعدات اإلغاثية 

 السيد: الفريق الطبي البحريني 
يتوّجه إلى سوريا األسبوع القادم

للمؤسس��ة  العام  األمين  اس��تقبل 
الملكية لألعمال اإلنسانية الرئيس 
التفيذي للجنة الوطنية لدعم ضحايا 
الزلزال في س��وريا وتركيا مصطفى 
المفوض لش��ركة  الوكي��ل  الس��يد 
أجنح��ة الش��ام إبراهيم ش��مطوط، 
بمبنى المؤسس��ة الملكية لألعمال 

اإلنسانية.
ش��مطوط  أش��اد  اللق��اء  وخ��ال 
الس��امية  الملكي��ة  بالتوجيه��ات 
المل��ك  الجال��ة  صاح��ب  لحض��رة 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
المؤسس��ة  بتكليف  المعظم  الباد 
الملكية لألعمال اإلنس��انية بقيادة 
س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل 
خليفة ممث��ل جالة الملك لألعمال 
اإلنسانية وش��ؤون الشباب بتقديم 
إل��ى  عاجل��ة  إنس��انية  مس��اعدات 
لضحاي��ا الزلزال في س��وريا وتركيا، 
مثمن��ًا الجه��ود الت��ي قام��ت به��ا 
لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
الوطنية لدعم  واللجن��ة  اإلنس��انية 
ضحاي��ا الزل��زال في س��وريا وتركيا 
لتنفيذ هذا التوجيه الس��امي. وبين 
بأن��ه تجاوبًا م��ع الدعوة الس��امية 
ورغب��ة م��ن ش��ركة أجنحة الش��ام 

ف��ي دعم الجه��ود الوطنية لمملكة 
البحرين في دعم األشقاء في سوريا، 
فقد تبرعت الش��ركة بتوفير رحات 
مجاني��ة لنقل المس��اعدات اإلغاثية 
لمملكة البحرين لألشقاء في سوريا، 
باإلضاف��ة إلى نقل الفري��ق الطبي 
البحرين، إلى س��وريا لتقديم الدعم 
والمس��اعدة للضحايا والمتضررين 

من الزلزال الذي وقع مؤخرًا.
الس��يد  أش��اد  المناس��بة  وبه��ذه 
بالتع��اون القائ��م بين المؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية وشركة 
طيران أجنح��ة الش��ام والتي تمثل 
المجتمعية، مثمنًا مبادرة  الشراكة 
شمطوط في دعم العمل واإلنساني 
ال��ذي تقوم به المؤسس��ة الملكية 

لألعمال اإلنس��انية لصالح األش��قاء 
للتوجيه��ات  تنفي��ذًا  ف��ي س��وريا، 

السامية لجالة الملك المعظم.
وبين بأن الفري��ق الطبي البحريني 
خ��ال  س��وريا  إل��ى  يغ��ادر  س��وف 
األس��بوع الق��ادم ب��إذن اهلل تعالى 
حيث   س��تتم   االستفادة   من   الخبرات  
 الطبية   البحرينية   ف��ي   عاج   العديد  
 من   الح��االت   واإلصابات،   إضافة إلى 
توفي��ر بعض   المس��تلزمات   الطبية  
 التي   ت��م   توفيرها   بن��اء   على   قائمة  
 االحتياجات   الت��ي   المقدمة   للفريق  
 الطب��ي   البحريني على   ض��وء   الزيارة  
 الميدانية   للعديد من المستشفيات 
ومراك��ز   العاج   ف��ي   مواق��ع  الزلزال  
 ف��ي   س��وريا، والت��ي   يحتاجونها في  
 الوق��ت   الراه��ن،   والت��ي   ستس��هم  
 ف��ي   رف��ع   كف��اءة   الخدم��ة   الطبي��ة  
 المقدم��ة   للمتضررين   من   الزلزال،                         
                                            سائًا المولى القدير أن يعم السام 
واألمن واالزدهار في سوريا والعالم 

أجمع.
وفي ختام اللقاء قدم الدكتور السيد 
درعًا تذكاريًا من المؤسسة الملكية 
لش��مطوط  اإلنس��انية  لألعم��ال 
تقديرًا على هذه المبادرة الكريمة.

 »الهالل األحمر«: 
 توزيع مساعدات رمضان 

على األسر المتعففة قريبًا
أعلن��ت جمعي��ة الهال األحم��ر البحريني عزمها الب��دء قريبًا 
بتوزيع مس��اعدات ش��هر رمضان المبارك المقبل على األس��ر 
المتعفف��ة، وذلك جريًا على عادتها الس��نوية في توزيع هذه 

المساعدات التي تشمل مختلف مناطق مملكة البحرين.
وتقوم الجمعية بتوزيع هذه المساعدات في مقرها، وتستمر 
عملية التوزيع على مدى عش��رة أي��ام جرى تخصيص كل يوم 
منها لعدد م��ن المناطق المتقاربة وفقًا لجدول زمني محدد، 
ويعمل متطوعو الجمعية على تسليم هذه المساعدات لألسر 

المتعففة المسجلة على قوائم الجمعية.
وأك��د األمي��ن الع��ام للجمعية مب��ارك الح��ادي أن الجمعية 
قامت بجميع االس��تعدادات لضمان س��ير توزيع المساعدات 
على المس��تحقين الكرام بيس��ر وس��هولة، مس��تفيدة بذلك 
م��ن خبراتها الطويلة بمتطلبات األس��ر المحتاجة على مدى 
نحو خمس��ين عام��ًا، معرب��ًا عن ش��كره للمتبرعي��ن الكرام 
م��ن مواطنين ومقيمين وش��ركات عامة إلنج��اح هذا التوجه 
كما ق��دم ش��كره وتقدي��ره وامتنان��ه لمتطوع��ي الجمعية 
ومنتسبيها، وخاصة في لجنة الخدمات، لعملهم الدؤوب على 
تلبية حاجات المس��تحقين، وأوضح أن جميع أقسام الجمعية 
تعمل بشكل متكامل على التعرف على المحتاجين الفعليين 

وخدمتهم.
وأهابت الجمعية بالش��ركات والمؤسسات العاملة في الباد 
وكذل��ك بالمحس��نين م��ن المواطني��ن والمقيمي��ن تقديم 
تبرعاته��م المأمولة إلنج��اح برنامج المس��اعدات هذا العام 

أسوة بما قدموه من عمل خير في األعوام السابقة.

»بلكسكو« توظف 48 بحرينيًا خالل عامين

 حميدان: مواصلة مبادرات تسريع 
توظيف المواطنين بالقطاع الخاص

قام وزير العمل جميل حميدان بزيارة لشركة البحرين 
لس��حب األلمني��وم »بلكس��كو«، حي��ث التقى رئيس 
مجلس اإلدارة جاس��م سيادي، وعدد من المسؤولين 

بالشركة.
وتأتي الزيارة في إطار سلس��لة الزي��ارات التي يقوم 
بها الوزير للشركات والمؤسسات الداعمة لمبادرات 

وبرامج الوزارة في مجال توظيف الكوادر الوطنية. 
وتعد »بلكس��كو« من الش��ركات العاملة في تصنيع 
م��واد البناء والتش��ييد م��ن منتج��ات األلمنيوم عبر 
أنظمة سحب إلنتاج األبواب وإطارات النوافذ وغيرها، 
حي��ث تقوم بتصدي��ر إنتاجه��ا الوطني إلى أس��واق 

إقليمية وآسيوية.
واطلع حميدان على جهود الشركة وخطتها لتوظيف 

العمال��ة الوطنية ف��ي مختلف أقس��امها، كما التقى 
بعدد من المتوظفين البحرينيين الجدد، حيث قامت 
الش��ركة خال 2022 بتوظيف 24 مواطنًا في مختلف 
الوظائف الفنية واإلش��رافية، ضم��ن خطتها لزيادة 
نس��بة البحرن��ة والتي تص��ل حاليًا إل��ى 58%، وذلك 
ف��ي ظل االعتماد عل��ى الكفاءات الوطني��ة المؤهلة 
والس��عي لزيادة هذه النس��بة، حيث تعتزم الشركة 
توظي��ف 24 بحريني��ًا آخري��ن خ��ال الع��ام الجاري، 
وذلك في إطار اس��تمرار إجراءات استقطاب مزيد من 

الكفاءات الوطنية خال المرحلة المقبلة. 
كم��ا اس��تمع الوزي��ر إل��ى قص��ص نج��اح ع��دد من 
العاملي��ن، وقد تدرجوا وظيفي��ًا إلى مناصب قيادية، 
حيث اطلع على تجربتهم المهنية وفرص تطويرهم 

في مختلف دوائر اإلنتاج.
مختل��ف  ف��ي  الوطني��ة  العامل��ة  بالق��وى  وأش��اد 
القطاع��ات، مؤكدًا أن الك��وادر البحرينية الكفء تعد 
أحد أهم أس��باب صناعة نجاح الشركات والمؤسسات 
االقتصادي��ة والتجاري��ة، الفت��ًا إل��ى دور القي��ادات 
اإلدارية في المنش��آت وثقتهم في الموارد البش��رية 
الوطني��ة واالعتم��اد عليه��ا لتميزه��ا باالنضب��اط 
والجدي��ة والتزامه��ا بقي��م العم��ل وحرصه��ا على 
تحسين اإلنتاجية، مش��يرًا إلى استمرار الحكومة في 
إط��اق مزيد من المبادرات لتس��ريع وتيرة التوظيف 
ودعم الخريجين وتوفير الحوافز لهم، وكذلك تقديم 
المزايا التش��جيعية للش��ركات والمؤسس��ات بهدف 

استقطاب وإدماج المواطنين في سوق العمل.

من جانبه، أكد س��يادي حرص ش��ركة بلكسكو على 
تنفي��ذ خطتها لزي��ادة توظي��ف الك��وادر البحرينية 
وتطوير قدراتهم المهنية في ظل اإلستراتيجية التي 
تنتهجها للتوس��ع في عمليات اإلنت��اج، وذلك إيمانًا 
من الشركة بدور القوى العاملة الوطنية، معربًا عن 
شكره لوزارة العمل لدورها في إطاق وتنفيذ العديد 
من المبادرات لتأهيل وتوظيف الشباب البحريني في 
مختل��ف التخصصات الوظيفية، منوهًا في هذا اإلطار 
باستفادة الش��ركة من برنامج »فرص« الذي تنفذه 
ال��وزارة، حيث قامت العام الماضي بتوظيف عدد من 
الكفاءات البحرينية في دوائرها اإلنتاجية المختلفة، 
وذلك دعمًا للجهود الوطني��ة في أن يكون المواطن 

هو الخيار األول في سوق العمل.

 »سوق العمل«: رصد عدد 
من المخالفات بـ»الشمالية«

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة مع 
شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، ومديرية 
شرطة المحافظة الشمالية شملت عددًا من المحال التجارية 

ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة الشمالية.
وأس��فرت الحملة عن رصد عدد من المخالف��ات التي تتعلق 
بأح��كام قان��ون هيئة تنظيم س��وق العمل وقان��ون اإلقامة 

بمملكة البحرين.
وج��ددت الهيئة دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود 
الجه��ات الحكومية للتصدي للممارس��ات غي��ر القانونية في 
س��وق العمل والعمالة غير النظامية حماي��ة للمجتمع ككل، 
وأوضحت أنه يمكن اإلباغ عن أي ش��كاوى تتعلق بمخالفات 

سوق العمل والعمالة غير النظامية.

 فوزي كانو يتكفل ببناء مسجد جديد 
وصالتي مناسبات في مدينة سلمان

في إط��ار حرصه على تبني المش��اريع الخيرية التي 
تخدم المجتمعات وتعود بالنفع عليها، أعلن نائب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة يوس��ف بن أحمد كانو 
ورئيس مجلس إدارة جمعية البحرين الخيرية فوزي 
كان��و، عن تكفله ببناء مس��جد جديد ف��ي »مدينة 
س��لمان« وصالت��ي مناس��بات متع��ددة األغراض 

ومحات تجارية وقفًا هلل.
ووق��ع كان��و مذك��رة التفاه��م مع رئي��س مجلس 
األوقاف الس��نية راش��د الهاجري، بحض��ور عدد من 

أعضاء مجلس األوقاف السنية في مبنى األوقاف.
وحول المش��روع الخيري الجديد، قال كانو »توارثنا 
جي��ًا بع��د جيل أهمي��ة تبني وتش��ييد المش��اريع 
الخيري��ة في البحري��ن والخلي��ج وق��د كان األجداد 
وكذلك الوال��د أحمد كانو، »رحمه��م اهلل« جميعًا، 
س��باقين ف��ي عمل الخي��ر، ونحن نس��ير اليوم على 
نهجه��م، راجين من المولى ع��ز وجل أن يوفقنا في 

خدمة أهلنا ومجتمعاتنا في البحرين والخليج«.
 وعّبر رئيس مجلس األوقاف الس��نية، عن سعادته 
بتوقي��ع ه��ذه االتفاقية، مثمن��ًا المب��ادرة الطيبة 
م��ن المتبرع ف��وزي كان��و، س��ائًا اهلل تعال��ى أْن 
يجعل هذا العمل في ميزان حس��ناته، مشيدًا بدور 
المحس��نين في إعمار الجوامع والمساجد في الباد، 
وم��ا يتمتع��ون به م��ن إيمان راس��خ واستش��عار 
للمس��ؤولية تجاه دينه��م ووطنه��م ومجتمعهم، 
مؤكدًا في الوقت نفسه أنَّ تلك اإلسهامات كان لها 

األثر المهم في تكريس المسؤوليات االجتماعية.

وجدي��ر بالذكر أن مس��احة األرض لهذا المش��روع 
3000 متر مربع، ويتكون م��ن مصلى للرجال وآخر 
للنس��اء ودورات مي��اه ومواض��ئ للرج��ال والنس��اء 
وس��كن لإلمام وآخر للم��ؤذن، إضافة إل��ى مواقف 
للس��يارات وصالتين للمناس��بات ومح��ات تجارية 
وقفية يخص��ص ريعه��ا لصيانة وإدارة المس��جد، 
كم��ا أن هذا المش��روع س��يوفر لس��كان المنطقة 
والمواطني��ن والمقيمي��ن أداء الص��اة ف��ي راح��ة 

وطمأنينة، باإلضافة إلى االس��تفادة من الصالتين 
المخصصتين للمناسبات االجتماعية العامة.

وس��يحمل المس��جد الذي تكفل ببنائ��ه فوزي كانو 
اس��م ش��قيقه المغفور له بإذن اهلل تعالى يوس��ف 
كانو، وس��تحمل الصالة األولى اسم والده المغفور 
له ب��إذن اهلل تعال��ى أحمد كانو، والصال��ة الثانية 
باس��م والدته المغفور لها ب��إذن اهلل تعالى مريم 

كانو طيب اهلل ثراهم.
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

إنقاذ السوق العقارية بتعديل بعض أحكام اشتراطات التعمير
لم أعزف حقيقة عن مش��اهد جلس��ات الن��واب لما لها م��ن أهمية حتى لو 
انتقدنا أداء جمهور النواب ولربما من لديهم خبرة برلمانية سابقة أكثر من 
المس��تجدين، وقد نميل حتى إلى انتقاد األس��لوب أكثر من األداء والخلفية 
األكاديمية والثقافية، بحيث ال يكون إلى حد التسقيط حتى في الوزير علنًا، 

حيث أستغرب مثل هذه التجاوزات التي لم نعهدها في البحرين أساسًا.
األمر اآلخر الذي تكلمت عنه سابقًا، قانون إيقاف التقسيم والتنظيم الجديد 
ألحكام االشتراطات التنظيمية للتعمير والذي سبب أزمة عقارية تضاف إلى 
أزمات اإلفالس��ات وأزمة كورونا )كوفيد 19(، وأزمة الغالء، بجانب خلق أزمة 
أكبر من أزمة ش��ح األراضي وهي أزمة عزوف المس��تثمرين والمطورين عن 
العمل في مجال اإلنش��اءات إن كنتم تصدقونني، حيث ستتبين قريبًا آثاره 
على األس��واق بش��كل ال يصدق لوال الرعاية والمتابع��ة الحكومية الدقيقة 

التي نتج عنها إصدار التعديالت مؤخرًا وجاءت بالنص التالي:
يس��مح ببناء أكث��ر من وحدة س��كنية في قطعة األرض عل��ى هيئة وحدات 
س��كنية متصلة من جهة واحدة أو أكثر أو منفصل��ة أو كليهما معًا على أال 

يقل نصيب الوحدة السكنية الواحدة عن:
أ- األراض��ي المطلة على ش��ارع واح��د: 160 مترًا مربعًا عل��ى أال يقل طول 
واجهة األرض المطلة على الطريق عن 8 أمتار، »بشرط توفير مواقف بواقع 

موقفين لكل وحدة«.
ب- األراضي المطلة على شارعين: 180 مترًا مربعًا على أال يقل طول واجهة 
األرض المطلة على الطريق عن 8 أمتار، »بش��رط توفير مواقف للس��يارات 

بواقع موقفين لكل وحدة«.

حي��ث مازالت األم��ور غير واضح��ة وكيفية تعاط��ي الجه��ات الحكومية مع 
التغييرات السريعة، إال أنني أعتبرها بداية إنقاذ سريعة لألسواق العقارية 
المحلية حرفي��ًا، ومن حيث المبدأ وبحكم أننا منش��غلون بالعقار والتطوير 
ال نخف��ي عليك��م األزمة الحقيقية التي قد تتس��بب بخراب وضع الش��ركات 
العقارية التي تعتبر شريكًا أساسًا للوطن رغم االنتقادات ومن ثم صعوبة 
إع��ادة إنعاش ه��ذا القطاع ال��ذي قد يخّلف م��ن ورائه كما من المش��اريع 
المتعثرة وأزمة إسكانية إضافية بسبب شح توفر السكن المالئم باألسعار 

التي تناسب عروض تسهيالت بنك اإلسكان الجديدة من جهة أخرى.
م��ن المثير أن هذا التغيير البس��يط فقط إلى ش��هر ديس��مبر، سينش��ط 
بالتأكيد برنامج تس��هيالت مما س��يؤدي لنجاح هذا البرنامج وتغيير نمط 
الش��روط في اختيار المس��كن المالئم مع تقليل بع��ض التنازالت من قبل 

المشتري نظرًا لقلة الخيارات الموجودة على المستوى المحلي بالتأكيد.
لذلك نتقدم بالش��كر إلى س��يدي صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل، على هذا اإلنقاذ السريع 
والمتابع��ة الدقيق��ة التي تعن��ى بش��ؤون المواطنين من جه��ة ومصالح 
المستثمرين والمطورين من جهة أخرى، كما نشكر سعادة وزيرة اإلسكان 
الس��يدة آمنة الرميحي على جهودها وس��رعة تعاطيها مع معطيات السوق 
بج��رأة وثقة بالغة برفع الموضوع مباش��رة إلى مجلس ش��ؤون الوزراء مما 
يدل بالتأكيد على أنها الش��خص الصحيح ف��ي المكان الصحيح.. وفقها اهلل 

وجعلها خير مثال لخدمة البلد والمواطنين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

برامج المقبلين على الزواج

كنت قد كتبت مسبقًا عن أهمية التهيئة للمقبلين على 
الزواج، وأن خدمة اإلرش��اد األس��ري التي تتم عن طريق 
مقابل��ة واحدة مع موعد الفحص ليس��ت كافي��ة بتاتًا، 
وفي ندوة أقامته��ا جمعية العائل��ة البحرينية لتأهيل 
المقبلي��ن على ال��زواج بحض��ور نخبة م��ن المختصين 

في مج��ال العالق��ات الزوجية واالستش��ارات النفس��ية 
واالقتصادي��ة، تطرق��وا جميع��ًا ألهمي��ة التوافق بين 
الزوجين والبحث عن األرضيات المشتركة بين الطرفين 

للوصول لحياة هانئة وسعيدة.
وبالنظ��ر لتجارب عدد من ال��دول كماليزيا التي قلصت 

نس��بة الطالق من 32% لتصل إلى 7% من خالل تطبيق 
»رخص��ة ال��زواج« الذي يحص��ل عليها المش��اركون في 
البرنام��ج بع��د اجتيازه��م لعدد م��ن ال��ورش والبرامج 
التدريبي��ة والتثقيفية، كذل��ك قامت دبي بطرح برنامج 
مش��ابه للتجربة الماليزية يحمل اس��م »إعداد« يهدف 
إل��ى تأهيل الش��باب المقبلي��ن على ال��زواج وتمكينهم 
من تحمل مس��ؤولياتهم األسرية وتزويدهم بالمعرفة 
والمهارات الالزمة لبناء أسرة آمنة ومستقرة، وذلك من 
خالل دورات تتناول مختلف جوانب الحياة يتم تنظيمها 
أس��بوعيًا وفق خطة معتمدة على مستوى إمارات ومدن 
الدولة، ويقدمها نخبة من أصحاب االختصاص اأُلسري، 
حي��ث يتم طرح ج��دول عب��ر الموقع اإللكترون��ي لوزارة 
تنمية المجتمع يوضح مواعي��د المحاضرات والمواضيع 

التي ستتم مناقشتها.
وبالنظ��ر له��ذه التج��ارب العالمي��ة ونتائجه��ا إضافة 

للمب��ادرات الت��ي تتبناها بع��ض مؤسس��ات المجتمع 
المدني والتي تش��هد إقبااًل كبي��رًا، ينبغي على الجهات 
المعنية وذات العالقة من المؤسسات الحكومية كوزارة 
العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف، ووزارة التنمية 
االجتماعي��ة وغيرها بتنس��يق برامج إلزامي��ة للمقبلين 
على الزواج، تخ��ول األزواج إلكمال اإلجراءات التي ال تتم 

دون هذه الدورة أو البرنامج.
وال يخفى على أحد نسبة الطالق المخيفة التي تعيشها 
ال��دول، وخاص��ة للزيج��ات التي ج��رت خالل الس��نوات 
القليل��ة الماضية والتي ش��هدت نس��بة ط��الق عالية، 
أرجعه��ا عدد م��ن المختصين ك��ون الطرفي��ن تزوجوا 
لش��عورهم »بالمل��ل« خالل فت��رة الجائح��ة، وعدد من 
األسباب الس��طحية التي أدت إلى الطالق في فترة زواج 
كانت قصيرة جدًا ليحكم عليها بالفش��ل بهذه الس��رعة 

والطريقة!

بين ترميم الذات وجلدها
هاجس الذات هو طبيعة إنسانية فطرية. قد تظهر بكل وضوح، وفجاجة 
أحيانًا، عند الشخصيات النرجسية بتعدد مستوياتها. وقد تتوارى عند من 
ينكرون ذواتهم. وبالمناسبة، فإن نكران الذات في حد ذاته هو إدراك بالغ 
الحساس��ية للذات وتجلياتها. إنه في النهاية أحد األس��اليب في التعامل 
معها من باب قمع وجودها، وليس انعدامها. لذلك يختلف البشر استنادًا 
إلى ثقافاتهم وتنشئتهم وتجاربهم المتعددة في تعاملهم مع ذواتهم. 
قد يتصور الكثيرون أن من اإليجابيات أن نقس��و على أنفس��نا وأن ننتقد 
أنفس��نا قبل اآلخرين، وأن نوجه جميع أصابعنا نحونا عوضًا عن توجيهها 
ألح��د آخر. ربم��ا يكون هذا تفكي��ر نموذجي إلى ح��دود معينة ال تخرجه 
عن س��المة تأثيراته الصحية والس��لبية على الش��خص نفسه. فالتقدير 

المتدني للذات ال يقل سوءًا وخطورًة عن التقدير المبالغ فيه.
ثمة مصطلحات عديدة يتم تداولها في س��يكيولوجيا التعامل مع الذات. 
ولجميعه��ا وجهات نظ��ر متعددة ف��ي جدواها ومنافعه��ا العائدة على 
الش��خص نفس��ه. فنقد الذات مطلوب دائمًا. وتقييم الذات يس��اعد في 
تحسين مسار الحياة. ونحن جيل تربينا على الذات اللوامة، وضرورتها في 
التنب��ه إلى األخطاء القديمة وعدم الوقوع ف��ي مغباتها. غير أن كل هذه 
األف��كار التي تتحول إلى معتقدات قد تقود إلى ممارس��ات هي أقرب إلى 
جل��د الذات ومن ث��م إيذاؤها. األمر الذي يؤدي ال محال��ة إلى الدخول في 

حاالت متفاوتة من الشعور بالدونية والنقص لمبررات واهية.
م��ا الذي يحدث لنا في رحلتنا مع الذات؟ نحن ننش��أ في أس��ر ونتعلم في 
م��دارس تحرص عل��ى تكريس ص��ورة النم��وذج. إنهم هم م��ن اختاروا 
النموذج لنا. لم يس��ألنا أحدهم من س��تختارون نم��اذج لحياتهم ولماذا. 
ثم حاس��بونا عن مدى قربن��ا واختالفنا مع ذلك النم��وذج. وعاقبونا كلما 
ابتعدن��ا عن نموذجه��م، الذي صار نموذجنا باإلك��راه. وفي الغالب نحن 
نتبن��ى تلك النم��اذج، وال نقاومها. ألنها تمتاز فع��اًل بأنها »نموذجية«. 
فتنتقل عملية المراقبة والمحاس��بة لنا بعد أن كانت بيد اآلخرين. سنبدأ 
نح��ن بمقارنة أنفس��نا بالنماذج الت��ي تربينا على تقديرها. وسنحاس��ب 
أنفسنا كلما ابتعدنا عن تلك النماذج وكلما قذفت بنا أمواج الظروف في 
شواطئ مغايرة. مع الزمن والتقدم في العمر نصبح نحن في مواجهة مع 
ذواتنا، بدل أن نكون نحن وذواتنا ش��يئًا واحدًا. ما قد يقودنا إلى الدخول 

في صراع مع الذات. 
هذا االنفصام غير الس��وي بيننا وبين ذواتن��ا هو الذي يقودنا إلى خيارات 
متعالي��ة ال تمث��ل أعماقنا، ولكنها تتقاطع مع ما يري��ده اآلخرون، مع ما 
يقت��رب من النموذج، ويبتعد عنا. لذلك ونحن نس��عى إل��ى تطوير ذاتنا 
نقس��و عليها وأحيانًا نجلدها وننس��ى أن نعتني به��ا، وأن نحبها. ماذا لو 
أحببن��ا ذواتنا، وعرفنا أال أحد معصوم��ًا من الخطأ حتى من نصبوا نماذج 
علين��ا؟ ماذا ل��و اقتنعنا بأن حتى آباءن��ا ومعلمينا كان��وا على خطأ حين 
نش��ؤوا على النموذج ولم يعلمونا كيف نكون نحن.. »نحن«؟ حين نقتنع 
ب��أن الخطأ والصواب ه��ي خيارات مبنية على اعتب��ارات معينة، وأنها لن 
تغير الماضي، وليست بالضرورة متحكمة بالمستقبل. عندها ستتالشى 
المس��افات التي تتس��ع بيننا وبين ذواتنا، وسنعود ش��خصًا واحدًا، يقبل 

نفسه بكل عيوبها بالدرجة التي يفخر بميزاتها.

 جرائم النظام اإليراني.. 
النووية والمستحدثة

التصريحات التي أدلى بها أخيرًا بعض السياسيين من المتابعين لشؤون 
المنطقة عن تمكن النظام اإليراني من »تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 
83% وإنه يقترب من درجة التس��ليح« يفه��م منها أنه صار يمتلك قنبلة 

نووية وأنه لوال هذا لما استمر في تحدي الجميع.
ربما يقول البعض إنه يقول ويفعل كل ذلك ليوهم اآلخرين أنه من القوة 
بحيث ال تس��تطيع أمريكا وإس��رائيل إنزال الهزيمة به وإن هذا يدخل في 
باب الحرب النفس��ية. احتمالي��ة أن يكون هذا الرأي صائب��ًا كبيرة ولكن 

احتمالية أن هذا النظام صار يمتلك القنبلة النووية كبيرة أيضًا.
قول مسؤولي النظام اإليراني إن برنامجه النووي سلمي وإنه ال يمكن أن 
يقدم على صنع القنبلة النووية واس��تخدامها في الحرب من باب أن ذلك 
محرم شرعًا قول ال وزن له وال قيمة في عالم السياسة، والمثال على عدم 
صدق هذا الكالم أنه لم يتردد عن ش��راء األس��لحة خالل حربه مع العراق 

من دول يعتبرها من األعداء »وقتها قيل إنه اشتراها من إسرائيل«.
النظ��ام اإليران��ي يقول إنه ال يري��د صنع القنبلة النووي��ة وال يريد الحرب 
ولكن��ه في نفس الوق��ت يتحرش بجيرانه وبالجمي��ع ويمارس الكثير من 
الجرائ��م التي من بينها الجرائم اإللكترونية والهجمات الس��يبرانية التي 
يعبر من خاللها عن اس��تمراره في دعم ومس��اندة كل من يعتبر نفس��ه 
»معارض��ة وفي ثورة« وبغية تهديد األمن القومي لدول مجلس التعاون 
الخليج��ي، وهذا تناقض صعب اس��تيعابه ويمن��ع كل دول المنطقة من 

الثقة فيه والتعامل معه.
ف��ي ه��ذا الخصوص مه��م أن تأخذ الجه��ات المعنية باألم��ن في الدول 
العربي��ة كاف��ة دعوة وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة خالل اجتم��اع وزراء الداخلية العرب في تونس »التخاذ إجراءات 
اس��تباقية للتصدي للهجمات الس��يبرانية والطائرات المسيرة والجرائم 
المس��تحدثة الت��ي ينعكس تأثيره��ا على الس��لم واالس��تقرار األهلي« 
مأخ��ذ الجد وأن يتخذوا ما ينبغي اتخاذه م��ن قرارات للتعامل مع مختلف 

التحديات األمنية.

ما سبب انتشار البعوض؟
بع��د أن لس��عتني بعوض��ة بغيض��ة، ذهب��ت 
للصيدلي��ة لعّل��ي أجد دواء يوق��ف الحكة أو أجد 
دواء يبع��د البع��وض عن��ي، فتفاج��أت من أن 
الصيدالني يخبرني ب��أن جميع األدوية المعنية 
بلدغ��ات البع��وض والحش��رات قد نف��دت من 
الصيدلي��ة بس��بب الطل��ب الكبي��ر عليه��ا من 
المواطنين والمقيمين نتيجة انتش��ار البعوض 

مؤخرًا. 
وأتاب��ع كذل��ك في الصح��ف ووس��ائل التواصل 
ش��كوى  واألخ��رى  الفين��ة  بي��ن  االجتماع��ي 
المواطني��ن والمقيمي��ن من انتش��ار البعوض، 
وأس��مع صوتًا منخفضًا من الجهات المس��ؤولة 
بأنها س��تقوم برش بعض المناط��ق!! كما تم 
تخصيص رق��م لإلبالغ ع��ن انتش��ار البعوض، 

أس��مع كذلك ش��كوى العدي��د م��ن المواطنين 
والمقيمي��ن الذين يتحدث��ون عن غزو البعوض 
ولدغاته التي طالت أجزاء كثيرة من أجس��امهم 
أو أجس��ام أبنائهم.. فما هو السبب وراء انتشار 
البعوض؟؟ هل هو عدم اتزان بيئي لس��بب ما؟؟ 
أم هناك أس��باب أخرى؟؟ أم إن الموضوع طبيعي 

وأنا أقوم بتهويله عبر كتابة هذا المقال!! 
ل��م ألحظ في حياتي انتش��ارًا واس��عًا للبعوض 
في مملكة البحرين، فلقد كانت أماكن انتش��ار 
البعوض معروفة وأسبابها معروفة أيضًا. ولكن 
فج��أة وبدون س��ابق إنذار انتش��ر البعوض في 
معظم محافظ��ات المملكة حتى بات الموضوع 
مقلقًا!! بعوض في البيت، بعوض في المكتب، 
بعوض في الجامعة، بعوض في أماكن الترفيه 

وأماكن التسوق، بعوض في االجتماعات!!!

رأيي المتواضع
ال أريد التكهن، فلست بعالمة في مجال الحشرات 
وانتش��ارها، ولك��ن ما يح��دث حاليًا من انتش��ار 

للبعوض يثير لدّي العديد من التساؤالت؟؟ 
ه��ل لعملية التش��جير األخي��رة دور في انتش��ار 
البعوض؟؟ هل هناك مستنقعات جديدة ساهمت 
في انتش��ار البعوض؟؟ هل هناك أس��باب كامنة 

وراء انتشار البعوض؟؟ 
ك��م أتمنى أن يخرج لنا أح��د المختصين في هذا 
المجال ليطمئننا حول موضوع انتش��ار البعوض، 
ويبلغنا عن أس��بابه وآلية التعامل معه لضمان 

عدم انتشاره أكثر وأكثر.

البحرين.. عشرة على عشرة
كالعادة تبدع بالدنا حينما تتم استضافة سباق 

الجائزة الكبرى للفورموال واحد.
وهذه ليست ش��هادتنا نحن، بل شهادة العالم 
وخب��راء هذه الرياضة واتحاد الس��يارات الدولي، 
وكل م��ن يأتي للبحرين ليرى بعينه ماذا يحصل 
ف��ي »لؤل��ؤة الصح��راء«، أو الماليي��ن الذي��ن 
يتابع��ون تفاصي��ل الس��باق وم��ا يس��بقه من 
تصفي��ات تأهيلية وحصص التدريب التي تقوم 

بها الفرق والسائقون. 
كل عام تتميز البحرين، والتي كان لها الس��بق 
في إدخال رياضة س��باقات الفورم��وال واحد إلى 
المنطقة الخليجية والعربية، واستحقت مسمى 
»موطن رياضة الس��يارات في الشرق األوسط«، 
وذل��ك بفضل توفيق اهلل ثم رؤية »عراب الحلبة 
وسباقنا« صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، حفظ��ه اهلل، حينما نجح ف��ي جلب هذا 

السباق العالمي إلى بالدنا العزيزة. 
باس��تضافة ه��ذا الس��باق، وباألس��لوب الفخم 
والراق��ي ف��ي االس��تضافة وتقدي��م الع��روض 
المصاحبة على امتداد البحرين وأيضًا العروض 
والس��باقات  الحلب��ة،  أرض  ف��ي  الترفيهي��ة 
حلبتن��ا  طبيع��ة  إليه��ا  يض��اف  المس��اندة، 

الصحراوي��ة التي تمتد وس��ط واحة جميلة من 
المالم��ح، أصبحت البحرين على كل لس��ان حول 

العالم. 
أع��رف ذلك ألني عايش��ته في عدي��د من الدول 
الت��ي زرتها، حتى ف��ي أقاصي الق��ارات، إذ قبل 
عامي��ن كنت ف��ي األرجنتين وف��ي أقصى جنوب 
قارة أمريكا الالتينية، وهناك حينما سألوني من 
أي��ن وقلت البحرين، ابتس��موا وقال��وا: فورموال 
واحد. المميز في هذا العام، واس��تضافة سباق 
البحرين الذي هو انطالقة الموسم الجديد وسط 
استعداد قوي من الفرق والسائقين، المميز هو 
اإلقبال الجماهيري الكبير، إذ كثير من المنصات 
أعلن اس��تنفاذ تذاكرها المباع��ة قبل أيام من 
الس��باق، بل الي��وم ونح��ن ننتظر الس��باق كل 
التذاكر مباعة، وحلبة البحرين الدولية س��تكون 
ممتلئة برقم قياسي بالتأكيد، ونحمد اهلل على 

هذا التوفيق وهذا النجاح المستمر. 
تتجول في أرجاء الحلبة فتجد جنس��يات عديدة، 
وتجد أشقاء من دول قريبة، وتجد جهودًا كبيرة 
مبذول��ة من قبل منظمي الس��باق وإدارة الحلبة 
وكل جهة معنية بالبحري��ن لتوفر كافة األجواء 
المناس��بة التي تحق��ق لعائلة واألف��راد فرصة 

االستمتاع بأجواء مميزة ال تنسى. 

بل المميز أكثر، بالمقارنة مع األعوام الس��ابقة 
ودخول هذه الرياضة الجديدة علينا، والتي كان 
يهت��م بها أعداد محددة ونخبة معنية بمتابعة 
رياضة السيارات، نجد اليوم بأن االهتمام وصل 
ألعداد كبي��رة، وزاد عدد المتابعين للس��باقات 
المس��اندة، وطبع��ًا للس��باق الكبي��ر المعن��ي 
بسيارات الفورموال واحد، وهذا يتضح تمامًا عند 
انطالق الس��باق واحتدام المنافس��ة فيه، إذ ما 
ش��هدناه هو امتالء المدرجات ووجود الناس في 
منطقة متابعة الس��باق، وهذه ثقافة انتش��رت 
وصارت تميز الحضور المهتم بالتواجد في حلبة 

البحرين الدولية. 
نوعي��ات  س��تجدون  الصغ��ار  األطف��ال  حت��ى 
ستس��تمتع بالفعاليات ف��ي منطق��ة الترفيه، 
لكنها ذاتها تس��أل عن السباق وتريد متابعته 
وتش��جع الفرق المختلف��ة فيه، وكذل��ك تتابع 
سائقيها المفضلين، وكل هذا يؤكد على صحة 
المقولة التي أطلقت على البحرين حينما انطلق 
س��باقنا األول في 2004، بأنه��ا »موطن رياضة 

السيارات في الشرق األوسط«.
اذهبوا للحلبة واس��تمتعوا بالس��باق وكل شيء 
في »لؤلؤة الصحراء«، ونج��اح جديد كبير بإذن 

اهلل مكتوب للبحرين الغالية اليوم.

LinkLink
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https://alwatannews.net/article/1055170
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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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 ُملتقى ِصناعُة النَّجاح 2: 
منحى STEAM التَّكاملي

ُتقيُم مدارس اإليمان الخاصة / قس��م البنات ُملتقاها »ِصناعة النَّجاح 2« 
في 7 مارس2023، مس��تعرضًة الممارسات التربوية الناجحة في تطبيق 
منحى STEAM مْن خالِل ورشات تدريبية، وأوراق بحثية، وتجارب علمية؛ 
ة ف��ي تحقيق أه��داف التنمية  متطلِّع��ًة للمس��اهمة المجتمعي��ة الجادِّ
المس��تدامة على مس��توى المؤسس��ات التعليمي��ة؛ وس��اعيًة للتطوير 
المرس��وم التجاه��ات الطالبات نحو التعلُّ��م مدى الحي��اِة، بمزج مهارات 

القرن21 مع ما تتطّلبه المشروعات العلمية.
في��ا ترى ما هو منحى STEAM؟ وما هدفه األس��اس؟ وم��ا أهمّيته؟ وما 

فوائده؟
فق��د عّرف عقل وأبو س��كران »STEAM »2020، بأّن��ه: »منحى تعليمي 
صات  يتطّل��ب تخطيطًا، تنفيذًا؛ وتقويم��ًا للمحتوى، قائٌم على دمِج تخصُّ
ة، منها: العلوم، والتكنولوجيا، والهندس��ة، والفنون، والرياضّيات في  عدَّ
بناٍء تعليمي واحد؛ بهدِف تطويِر مهارات حّل الِمشكالت؛ وتأهيِل الطلبة 

لسوِق العمِل، من خالِل إنتاِج المشروعات اإلبداعية«.
وَيهدُف منحى STEAM بش��كٍل أساس إلى دمج الفن بأنواعه المختلفة، 
مع العلوم، والتكنولوجيا، والهندس��ة، والرياضيات، عبر السلَّم التعليمي 
ر  »ري��اض األطف��ال-12«؛ األم��ر الذي ُيس��اعد الطلبة على تعزي��ز التطوُّ
األدبي والذوقي والجمالي والنقدي، فضاًل عن تحسين كفايات الرياضيات 
ل مفاهي��م العلوم وحقائقه��ا، وتجديد مه��ارات منطق  وفهمه��ا، وتأمُّ
راتها  االس��تجابة النقدي��ة في إطار فلس��فة »النظري��ة البنائي��ة« وتصوُّ

العملّية.
كم��ا أّكدت التجربة، ودلَّلت الممارس��ة على أنَّ لمنح��ى STEAM أهمّيًة 

كبيرًة، وذلك من خالل ألنه:
د ِم��ْن أنَّ كل العناصر النظرية »الجانب المعرفي«  - تصمي��ٌم كاٍف، للتأكُّ
إلطار منحى STEAM ممثلًة بشكٍل مناسب في الدروس »أثناء التخطيط 
لبناء مش��روع علمي ما«، وبالتالي فلن يترُك أيُّ قس��م أو موضوع سُيتَرك 

ٍر متكامل األركان. خارج العمليات عند كتابة تصوُّ
- ُيساعد على دمج كّل التخصصات الرئيسة مع بعضها البعض، وربطها 
بفك��رة المش��روع مح��ّل المعالجة التربوي��ة والتعليمية؛ وم��ع عدد من 

المهن؛ واحتماالت الحياة المستقبلية.
- يرِبُط كّل مجاالت مش��روع علمي ما، بالمعايي��ر الخاصة به »الكفايات 
المعرفية، النفس��ية، االجتماعية، المهني��ة« أو مخرجات التعلُّم، وبإيجاز 
ه��ي ما تتمثَّل في المحت��وى المعرفي الذي تّم اختي��اره وإعداده بعناية 

ودقة. كذلك ربط معايير األداء المطلوب قياسها.
- ُيْش��ِرك الطلب��ة في تعّلمهم، وُيس��اعدهم على تطوي��ر المهارات ذات 
الصلة ب��:»التعلُّم واالبتكار«، كالمعلومات، وسائل اإلعالم، والتكنولوجيا؛ 
والمهارات الحياتية والمهنية« الالزمة ليكونوا ناجحين في القرن الحادي 

والعشرين.
- ُيس��اعد الطلبة في مجاالت أخرى، ممن تكوُن قد يكون لديهم تخّوفات 
تقليدية في مجاالت العلوم والرياضيات؛ الس��تخدام أش��كال مختلفة من 

التَّوّقعات، للمشاركة في تطوير وعرض مهارات العلوم والرياضيات.
- ُتساعد هذه األنواع من الُفرص الطلبة؛ لإلداراك بأنَّ المواقف التربوية 
والتعليمية ستكون جيِّدة وقوّية، وأنَّ في وسعهم إظهار قوَّتهم بطرائق 

مختلفة في العلوم والرياضيات.
إضافًة إلى ما سبق، فإنَّ الطلبة سُيحقِّقون مَن االنخراط في خبرات منحى 

STEAM ما يلي:
- التواصل، الميداني، وتعاون مع األشخاص والِجهات الذين يتوفر لديهم 

ما يحتاجون إليه أثناء التعلُّم.
- بناء المعرفة وحلِّ المشكالت بطرائق إبداعية.

- كيفية توجيه األسئلة، ضمن عَمل خطط، والتنبُّؤ بالنتائج، والمراقبة، 
وإجراء استنتاجات واستدالالت.

- إدراك التغّيرات التي تحدث في االحتياجات البيئية للعالم من حولهم.
- كيف لإلجراءات أْن ُتْحِدث تغييرات.

- الوعي بالعالقات الَمكانية، وخصائص األبعاد.
- المه��ارات التنظيمي��ة لجمع المعلوم��ات، وترتبيها واالس��تفادة منها 

بطرائق مفيدة.
- المهارات القيادية.

 رئيس النواب: دور بارز للبحرين
 بإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية

أك��د رئي��س مجل��س الن��واب أحم��د 
المس��لم أن النهج اإلنس��اني الراسخ 
لمملك��ة البحرين يرتك��ز على الرؤية 
الملكية الس��امية من حضرة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 

آل خليفة، ملك البالد الُمعظم.
مشيدًا بالتوجيهات الملكية السامية 
ف��ي تقديم المس��اعدات اإلنس��انية 

واإلغاثية العاجلة إلى سوريا وتركيا.
وأع��رب ع��ن بال��غ التقدي��ر لجه��ود 
الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب الس��مو 

 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، وعب��ر التعاون بي��ن الجهات 
المب��ادرات  مثمن��ا  والمؤسس��ات، 
والبرام��ج النوعي��ة الت��ي تق��وم بها 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
 برئاس��ة سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب، ودورها 
الب��ارز ف��ي إيص��ال الجه��ود اإلغاثية 
إل��ى ال��دول المتضررة م��ن الكوارث 

الطبيعية.
ونوه بال��دور االحترافي لفريق البحث 
التاب��ع  الغي��ث«  واإلنق��اذ »س��واعد 
للح��رس الملكي بقوة دف��اع البحرين 
ومهمت��ه اإلغاثية اإلنس��انية، والتي 
تكلل��ت بالنجاح ف��ي تركي��ا، بجانب 
الفري��ق الطبي البحريني الذي س��وف 
يغادر البالد إلى س��وريا خالل األسبوع 
الخب��رات  م��ن  لالس��تفادة  الق��ادم 
الطبية البحرينية وتقديم المساعدات 

رئيس النوابالعالجية والمستلزمات الطبية.

د. عدنان محمد القاضي

 رئيسة جامعة البحرين: 
مساعي البحرين اإلنسانية 
ترسخ قيم التضامن الدولي

ثمنت رئيس��ة جامعة 
جواه��ر  البحري��ن 
المضاحكة التوجيهات 
الس��امية  الملكي��ة 
صاح��ب  لحض��رة 
حمد  المل��ك  الجالل��ة 
ب��ن عيس��ى آل خليفة 
المعظم،  البالد  عاهل 
مس��اعدات  بتقدي��م 
إغاثية للدول الشقيقة 
والصديق��ة المتضررة 
من الزلزال الذي ضرب 

تركيا وسوريا. 
بالمس��اهمات  وأش��ادت 

العاجل��ة التي تقدمها المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية، 
برعاية الرئي��س الفخري حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظم، وبرئاس��ة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، ف��ي تقديم يد الع��ون للمحتاجين والمتضررين 
من الدول األش��قاء باإلضافة إلى المحتاجين من مختلف شعوب 

العالم. 
وأكدت مساعي مملكة البحرين اإلنسانية لترسيخ قيم التضامن 
الدول��ي، من خالل برامجها اإلغاثية للدول والش��عوب المنكوبة، 
مش��يرة إلى جهودها األخيرة في التضامن مع البلدين الشقيقين 
وتقديم كافة االحتياجات األساس��ية في ظل الظروف اإلنس��انية 

الصعبة التي يتعرض لها البلدان جراء الكارثة الطبيعية. 
وأثن��ت على الحملة الوطني��ة التي أطلقتها المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية ش��هر فبراير الماضي، لصالح األشقاء ضحايا 
الزلزال في تركيا وسوريا، في ظل التوجيهات السامية، وبمشاركة 

مؤسسات وشركات القطاع الخاص واألفراد. 

رئيسة جامعة البحرين

 »التنمية السياسية« يقيم ندوة لتسليط 
الضوء على مسيرة االتحاد البرلماني الدولي

مملك��ة  اس��تعدادات  م��ع  تزامن��ًا 
اجتماع��ات  الس��تضافة  البحري��ن 
الجمعي��ة العام��ة ال���146 لالتحاد 
يقي��م معهد  الدول��ي،  البرلمان��ي 
البحري��ن للتنمية السياس��ية اليوم 
ندوة بعن��وان »االتح��اد البرلماني 
الدبلوماسية  الدولي.. مسيرة تميز 
البرلماني��ة«، والت��ي س��تقام ف��ي 
حي��ث  الوطن��ي،  البحري��ن  متح��ف 
س��يكون ضيفا الندوة النائب األول 
لرئي��س مجل��س الش��ورى، جم��ال 
لرئي��س  األول  والنائ��ب  فخ��رو، 
مجل��س النواب، عبدالنبي س��لمان، 
لتسليط الضوء على مسيرة االتحاد 
البرلماني الدولي، ودوره في تعزيز 
البرلمانية  الدبلوماس��ية  وتنمي��ة 

بين الدول.
وستتناول الندوة؛ أهمية استضافة 
االجتماعات،  لهذه  البحرين  مملكة 
وال��دور الفع��ال ال��ذي تق��وم ب��ه 
البحرينية،  البرلمانية  الدبلوماسية 
من خالل تعريف العالم باإلنجازات 
المملكة،  الت��ي حققتها  الحضارية 
وأهمية المش��روع التنموي الشامل 
لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 

ب��ن عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد 
المعّظم، في المسيرة الديمقراطية 

التي تعيشها البالد.
وتأتي الندوة ضمن برنامج »الوعي 
الوطن��ي« الذي يخصص��ه المعهد 
لكاف��ة ش��رائح المجتم��ع تماش��ًيا 
مع أهداف ورس��الة معهد البحرين 
تعزي��ز  ف��ي  السياس��ية  للتنمي��ة 
الديمقراطية، ونشر الوعي السياسي 
التي تشهدها  بكافة المس��تجدات 
السياس��ية  البحريني��ة  الس��احة 

والمجتمعي��ة، إلى جانب تس��ليط 
الضوء على كافة الموضوعات التي 
تس��اهم في تنمية الوعي السياسي 

بشكل مستمر على مدار العام.
ويهدف البرنامج إلى اس��تمرار نشر 
الثقاف��ة السياس��ية عب��ر مجموعة 
م��ن البرامج واألنش��طة المختلفة، 
وتزويد أف��راد المجتم��ع بالمعارف 
والمعلومات التي تس��اهم في رفع 
الوع��ي الوطني وبما يع��زز التقدم 
الديمقراطية  المسيرة  والتطور في 

لمملك��ة البحرين، إلى جانب نش��ر 
ثقافة الح��وار وقبول اآلخ��ر والقيم 
أف��راد  ل��دى  الجامع��ة  الوطني��ة 

المجتمع.
الجدير بالذك��ر أن المجلس الحاكم 
لالتح��اد البرلمان��ي الدول��ي أعلن 
موافقت��ه عل��ى اس��تضافة مملكة 
الجمعي��ة  الجتماع��ات  البحري��ن 
العام��ة ال�146 لالتح��اد البرلماني 
الدول��ي في الفترة م��ن 11 إلى 15 
مارس الج��اري، خالل خت��ام أعمال 

الجمعية العامة ال�145 لالتحاد.
االجتم��اع  ه��ذا  انعق��اد  ويمث��ل 
البرلماني الدولي على أرض مملكة 
البحري��ن أهمية خاص��ة تعكس ما 
وصل��ت إلي��ه المملكة م��ن مكانة 
الفعالي��ات  الحتض��ان  وق��درة 
العالمي��ة، ونجاح��ًا يض��اف إلى ما 
حققت��ه م��ن نجاحات عل��ى مختلف 
األصع��دة، إل��ى جانب الثق��ة التي 
يوليه��ا المجتم��ع الدول��ي بقدرات 
البحرين وما تش��هده من مس��يرة 
نموذجًا  فاعلة ش��كلت  ديمقراطية 
المنطق��ة  مس��توى  عل��ى  فري��دًا 

والعالم.

عبدالنبي سلمان  جمال فخرو 

 أمانة »الشورى« تّطلع على التجربة 
البرلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب بمصر

نظم��ت األمان��ة العام��ة لمجلس الش��ورى زيارة 
استطالعية لمجلس��ي الشيوخ والنواب بجمهورية 
مصر العربية، وش��ارك فيها عدد من منتس��بيها 
برئاس��ة األمين العام المساعد لشؤون الجلسات 
واللج��ان باألمان��ة العام��ة للمجل��س عبدالناصر 

الصديقي.
واطل��ع وفد األمانة العامة لمجلس الش��ورى على 
التجرب��ة البرلماني��ة لمجلس��ي الش��يوخ والنواب 
المصريين، وآلي��ات وأنظمة العمل في األمانتين 

العامتين للمجلسين.
وخالل الزيارة التقى وف��د األمانة العامة لمجلس 
الشورى، أمين عام مجلس الشيوخ محمود عتمان، 
ونائ��ب أمين عام مجلس الش��يوخ عم��رو عباده، 
ورئيس قطاع اللجان والجلس��ات أحمد حلمي، إلى 
جان��ب عدد من المس��ؤولين في األمان��ة العامة 
لمجل��س الش��يوخ، حي��ث اطلع الوف��د على عرٍض 
موج��ز لتاريخ الحي��اة النيابية في مص��ر، كما تم 
استعراض سير العمل في اللجان النوعية الدائمة 
والجلس��ات العامة، ومس��ارات العمل التشريعي 
والرقاب��ي ضمن الدس��تور والقان��ون المصريين، 
فيم��ا تع��رف الوف��د عل��ى جه��ود إدارة التدريب 
والخطة التدريبية لألعض��اء والموظفين، ورقمنة 
العمل اإلداري والفني المساند في األمانة العامة 

للمجلس.
وفي الس��ياق ذات��ه، التق��ى وفد األمان��ة العامة 
لمجلس الشورى، أمين عام مجلس النواب المصري 
أحم��د مناع، ال��ذي قدم ُنب��ذة ع��ن طبيعة عمل 

ودور مجلس النواب، وخاصة الدوَرين التش��ريعي 
والرقابي، ودور األمانة العامة للمجلس.

وزار وفد األمانة العام��ة متحف المجلس ومكتبة 
المجل��س، حي��ث اس��تمع الوف��د لش��رح ُمفص��ل 
ح��ول طبيعة عم��ل مجلس الن��واب وتاريخ الحياة 
البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود إلى أكثر 

من 150 عامًا.
كم��ا حضر الوفد جانبًا من جلس��ة مجلس النواب، 
حي��ث رح��ب رئيس مجل��س النواب حنف��ي جبالي 
بالوفد، وأع��رب في كلمة ترحيبية عن س��عادته 
بالزي��ارة، وعن بالغ تقدي��ره لرئيس وأعضاء وفد 
األمان��ة العامة لمجلس الش��ورى ولجميع ش��عب 
مملك��ة البحرين بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة 

الملك المعّظم.

وأش��ار إل��ى م��ا يرب��ط مص��ر ومملك��ة البحرين 
من س��مات مش��تركة، وعالقات خاص��ة، وإيمان 
بالمصي��ر المش��ترك ووح��دة اله��دف، والهوي��ة 
والقيم واأله��داف التي تحقق صالح األمة العربية 
بش��كل ع��ام، وصالح البلدين الش��قيقين بش��كل 
خ��اص، متمني��ًا مزي��دًا م��ن التق��دم واالزده��ار 
لمملكة البحري��ن. وتهدف الزيارة االس��تطالعية 
التي ق��ام بها وفد م��ن األمان��ة العامة لمجلس 
الش��ورى إلى تب��ادل الخبرات والتع��رف على أنجع 
الممارس��ات في العم��ل التش��ريعي والبرلماني، 
إلى جانب االس��تفادة من سبل الدعم والمساندة 
اإلدارية والفنية التي تقدمها األمانتان العامتان 
لمجلس��ي الش��يوخ والنواب المصريي��ن لتمكين 

البرلمانيين من القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.

 »السنية« تقيم حقائب تدريبية لألئمة 
والخطباء في المعامالت المالية المعاصرة

ضم��ن جه��ود إدارة األوق��اف الس��نية ف��ي رف��ع 
مس��توى أصحاب الوظائف الدينية، ونش��ر الوعي 
الديني، وتعزيز الوس��طية؛ أقام��ت اإلدارة بمركز 
تأهي��ل أصح��اب الوظائف الديني��ة أمس حقائب 
تدريبية لألئمة والخطب��اء بعنوان: »المدخل إلى 
المعام��الت المالي��ة المعاصرة«، ألقاها الش��يخ 
عصام العباسي، وشارك فيها سبعون مشاركًا من 

األئمة والخطباء وطالب العلم.
وتناول��ت الحقائ��ب عدة مح��اور، منه��ا التعريف 
بالمعامالت المالية المعاصرة، وأهمية دراستها 
والتفق��ه فيها، وذكر قواعد وضوابط عامة فيها، 
م��ع بيان أه��م المراجع في دراس��تها، وذكر صور 
لهذه المعامالت مع بيان أقسامها وأحكامها من 

حيث الحل والحرمة.
وتوجهت اإلدارة بالش��كر الجزيل للش��يخ على ما 

قدم، وللحضور على حسن إنصاتهم وتفاعلهم .
وتجدر اإلش��ارة إلى أن ه��ذه الحقيبة تأتي ضمن 
خط��ة اإلدارة االس��تراتيجية لتحقي��ق رؤيتها في 

النه��وض برس��الة المس��اجد، من خ��الل تطوير 
وتدريب أصح��اب الوظائ��ف الديني��ة، وتتضمن 
خطة اإلدارة الس��نوية حقائب أخ��رى في القضايا 
األسرية والوسائل الشرعية لتجاوز المخاطر التي 
تحدق به��ا، وفي أصول البحث الش��رعي وتحقيق 

المخطوطات، ومهارات الحوار واإلقناع، باإلضافة 
والمؤذني��ن  لألئم��ة  الدوري��ة  الحقائ��ب  إل��ى 
والخطباء، وجميع ه��ذه الحقائب يقوم بتقديمها 
ثلة من المتخصصين وأصح��اب الخبرة والكفاءة 

العلمية.
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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:  5255
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أشاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
بالتوجيهات الســـامية مـــن لدن ملك البالد 
الُمعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
مســـاعدات  بتقديـــم  خليفـــة،  آل  عيســـى 
إنسانية إغاثية عاجلة إلى الدول الشقيقة 
والصديقـــة المتضـــررة مـــن الـــزالزل التـــي 
الســـورية  العربيـــة  الجمهوريـــة  ضربـــت 
فـــي  وتســـببت  التركيـــة،  والجمهوريـــة 
وفـــاة وإصابة آالف المدنييـــن ودمار كبير 
فـــي البنيـــة التحتيـــة والمنشـــآت، مشـــيًرا 
إلـــى أّن هـــذه المبـــادرة اإلنســـانية تترجم 
نهًجـــا نبيـــاًل وســـجاًل مشـــرًفا مـــن العطاء 
اإلنســـاني واإلغاثـــي الـــذي تقدمـــه مملكة 
المنكوبـــة،  والشـــعوب  للـــدول  البحريـــن 
وترســـخ المبـــادرات الســـامية مـــن جاللـــة 

الملـــك المعّظـــم، ومـــا يوليـــه جاللتـــه مـــن 
دعم ومســـاندة للبرامج اإلغاثية الموجهة 

لمختلف دول العالم.
وثمـــن وزيـــر الخارجية الجهـــود المخلصة 
التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة؛ مـــن أجل توحيد جهـــود الوزارات 
والمؤسســـات الحكوميـــة الراميـــة لتقديم 
المتضـــررة  للـــدول  والدعـــم  المســـاعدات 
مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة. كمـــا أشـــاد وزير 
الخارجيـــة بجهـــود ممثـــل جاللـــة الملـــك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
فـــي قيـــادة العمـــل اإلنســـاني الـــذي تقوم 
به المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، 

وحرص المؤسســـة على تنفيـــذ توجيهات 
جاللة الملك المعّظـــم، والعمل على تأمين 
ســـرعة  وضمـــان  الالزمـــة،  المســـاعدات 
وصولهـــا، بما يخفف مـــن المعاناة والضرر 
الـــذي لحـــق بشـــعبي الجمهوريـــة العربيـــة 

الســـورية الشـــقيقة والجمهوريـــة التركية 
الصديقة.

وأكـــد الزياني أن ســـرعة اســـتجابة مملكة 
البحريـــن للنـــداءات اإلنســـانية، وحرصها 
علـــى مســـاعدة المحتاجيـــن والمنكوبيـــن 
فـــي الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، يعكس 
الروابـــط والعالقات الوطيـــدة التي تجمع 

مملكة البحرين بمختلف دول العالم.
إلـــى  بالدعـــاء  الخارجيـــة  وزيـــر  وتوجـــه 
المولى عّز وجل بأن يتغمد ضحايا الزالزل 
فـــي تركيـــا وســـوريا بواســـع رحمتـــه، وأن 
يمن على المصابين بالشـــفاء العاجل، وأن 
يحفظ البلدين وشعبيهما، آماًل أن تتضافر 
الجهـــود الدوليـــة مـــن أجـــل رفـــع المعاناة 
عن المتضرريـــن، والتخفيف على عائالت 

وذوي الضحايا والمفقودين.

المنامة - وزارة الداخلية

تزامنـــا مع احتفاالت اإلدارة العامة 
العالمـــي  باليـــوم  المدنـــي  للدفـــاع 
للدفـــاع المدنـــي، وضمـــن فعاليات 
اإلدارة بهذه بمناســـبة، تـــم افتتاح 
المنصة التوعوية تحت شعار “دور 
التكنولوجيـــة  المعلومـــات  أنظمـــة 
المخاطـــر”  تقييـــم  فـــي  والتقنيـــة 
بمجمع الواحة في الجفير بحضور 

عدد من ضباط اإلدارة.
أقســـام  علـــى  المنصـــة  واشـــتملت 
الدفـــاع  إلدارات  تابعـــة  عـــدة 
المدنـــي )مدرســـة الدفـــاع المدني، 
الحمايـــة  إدارة  العمليـــات،  إدارة 
العالقـــات  ومكتـــب  والســـالمة 
العامـــة والتوعيـــة(؛ بهـــدف تعريف 
الزوار بأحـــدث التقنيات واألنظمة 
بـــاإلدارات  المســـتخدمة  الحديثـــة 

كاألجهـــزة والمعدات المســـتخدمة 
في عمليات اإلنقاذ، كما تم التعريف 
من خـــالل المنصة علـــى الخدمات 
اإللكترونيـــة التـــي تقدمهـــا اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدنـــي للمواطنين 
تقديـــم  إلـــى  إضافـــة  والمقيميـــن، 
جانب تثقيفـــي بإجراءات الحماية 
التطبيقـــات  وبعـــض  والســـالمة 
العمليـــة فـــي اإلســـعافات األوليـــة، 
وتم توزيـــع المنشـــورات التوعوية 
والهدايـــا الرمزيـــة المتعلقة باألمن 
مـــن  الحضـــور  علـــى  والســـالمة 

مرتادي المجمع.
يذكـــر أن المنصـــة ســـوف تســـتمر 
في اســـتقبال الـــزوار حتى يوم غد 
االثنين من الســـاعة 10 صباحا إلى 

الساعة 10 مساء.

افتتاح المنصة التوعوية بمجمع الواحة بالجفير
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ليلة في تأبين العزيز

كانــت ليلــة في تأبين أخ عزيــز، وفقيد غاٍل، وصنوان لطريق 
طويل مشيناه مًعا، وكافحنا فيه مًعا، وافتقدنا بعضنا البعض 
بعــده مًعــا، نعــم .. إنــه الصديــق الراحل رئيس مجلــس أمناء 
مركز الملك حمد للتسامح والتعايش السلمي الدكتور الشيخ 
خالــد بــن خليفــة آل خليفــة رحمــه هللا الذي رحل عــن عالمنا 
فجــأة وتــرك لنا إرًثا مــن المحبة والذكريــات الحلوة والكفاح 
من أجل إعالء كلمة الحق، وتنوير المجتمع وتطوير التعليم 

العالي.
لقــد كان التأبيــن ُمهاًبا، والحضــور كثيًفا، والكلمات والقصائد 
الملقــاة موحيــة ومعبــرة عــن مســيرة رجــل، ورســالة علــم، 
يتقدمهــم رئيــس مجلــس الشــورى الســيد علــي بــن صالــح 
الصالــح ولفيــف مــن رجــال األســرة الحاكمــة الكريمــة وعدد 
مــن رجال المال واألعمــال والتجارة واألكاديميين وأســاتذة 

الجامعات ووجهاء المجتمع.
لطالمــا جمعتنــي بالفقيــد الراحــل ذكريات ومواقــف، ولطالما 
كنــا علــى درب الوصــول يــًدا بيــد، منــذ كنــت عميــًدا لشــئون 
الطــالب بجامعــة البحرين وقبلها، ومنــذ كان رحمة هللا عليه 
مديــًرا للقبــول والتســجيل، أتذكــر كــم كنــا علــى قلــب رجــل 
واحــد، وكــم كانــت مواقفنــا فــي الســراء والضــراء حميميــة 
وواضحة، نتطلع نحو المســتقبل برؤية وروية، بأمل في غد 
أفضل، وعالم أجمل، وتعليم أكاديمي أكثر انضباًطا واتساًقا 

مع ضرورات المرحلة بل ومع معطيات المستقبل البعيد.
ومنــذ بدأنــا المســيرة فــي جامعــة البحريــن حتــى انطلقــت 
فكــرة تأســيس أول جامعــة أهليــة جمعتنــي بالفقيــد الغالــي 
كنــا  التــي  المفترقــات  مــن  والكثيــر  المواقــف،  مــن  العديــد 
فيهــا مًعــا نتعاطــى مــع كل تحــٍد ونحن على أعلــى درجة من 
المســئولية والتفانــي فــي خدمــة القطــاع الــذي ننتمــي إليــه، 
وأذكــر كيف كان الشــيخ خالد مخلًصا فــي الدفاع عن إيمانه 
بالفكــرة والمبــدأ ولدرجــة أنــه كان رغم العقبــات التي وقفت 
فــي طريقنــا ونحــن نســعى قبــل نحو ثالثيــن عاًما لتأســيس 
أول جامعــة خاصــة فــي المملكــة، كيــف كان عنيــًدا وصارًمــا 
مدافًعــا عــن إيمانه، ومواجًها للموانــع والمعضالت بأمل أكبر، 
وإصرار أعظم، وقناعة أعمق، حتى خرج المشروع من رحم 
المشــروع اإلصالحــي الكبيــر لحضرة صاحــب الجاللة الملك 
المعظم حفظه هللا ورعاه، فتحول الحلم إلى حقيقة، واألمل 
الكبيــر إلــى واقع أكبر وأعظم، وتم تأســيس الجامعة األهلية 
اســتناًدا إلى المادة األولى في ديباجة ميثاق العمل الوطني 
التــي تســمح بتأســيس الجامعــات األهلية والخاصــة باعتبار 

أنها مراكز إشعاع وتنوير حضاري وعلمي.
ومنذ ذلك الوقت والفقيد “الخالد” وأنا لم نفترق ولم نتنازل 
عــن قناعاتنــا بأهميــة ودور القطــاع الخاص واالســتثمار في 
النهــوض بالتعليــم األكاديمي بالمملكة أســوة بالــدول الكبرى 
التــي ســبقتنا، وباألمــم األعظــم التــي تقدمــت المعمــورة في 

العلوم والفنون واآلداب.
لقد كنا على درب الوصول ســوًيا حتى تم تعيينه بقرار ســاٍم 
رئيًســا لمجلــس أمناء مركــز الملك حمد للتســامح والتعايش 
الســلمي، وكيــف أنــه كان أحــد الضامنيــن لتأســيس الفكــرة 
وتأصيلها وتطويرها حتى تصل للعالم أجمع، رحم هللا الفقيد 
وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميًعا الصبر والسلوان. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

د. عبداهلل الحواج
ناصر بن حمد يعّين ممثلين بمجلس إدارة “البحرين للغاز الُمسال”

البوبشيت رئيًسا ومطر عضًوا

في إطار رؤية ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وتطلعـــات 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، أصـــدر ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
القابضة للنفط والغاز، ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، قـــرارًا بتعيين ممثلين 
عن الشركة القابضة للنفط والغاز بمجلس 

إدارة شركة البحرين للغاز الُمسال.
عيســـى  يوســـف  بتعييـــن   القـــرار  ونـــص 
البوبشـــيت رئيســـًا لمجلس إدارة الشركة، 
وتعيين مـــازن محمد مطر عضوا بمجلس 

اإلدارة.
للغـــاز  البحريـــن  إنشـــاء شـــركة  تـــم  وقـــد 

الُمســـال كمحطة الســـتيراد الغاز الطبيعي 
المسال لتســـاعد في تأمين إمدادات الغاز 
الحاليـــة للوفـــاء بالطلـــب خـــالل فتـــرات 
الـــذروة، وتعزيز مســـيرة النمـــو في مملكة 

البحرين، فضالً عن دعم األهداف العالمية 
التي وضعها للحد من الغازات الدفيئة.

ويأتي هذا القرار ضمن مســـاعي الشـــركة 
االعتمـــاد  فـــي  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 

علـــى الكـــوادر الوطنيـــة؛ لتعزيـــز التطـــور 
فـــي الشـــركات التابعـــة لهـــا بمـــا يتوافـــق 
مـــع اســـتراتيجيتها المســـتقبلية وضمـــان 

االستدامة.

المنامة - بنا

سجل مشرف للبحرين من العطاء اإلنساني واإلغاثي
مشيدا بتوجيهات الملك الُمعظم لتقديم المساعدات لسوريا وتركيا... الزياني:

المنامة-وزارة الخارجية

وزير الخارجية

ما يتداول عن دراسة الحياة األساسية خارج عن سياقه بشكل مضلل
أوضحت تفاصيل الدعم المقدم للمواطنين... “التنمية االجتماعية”:

تعليقـــًا على ما تم تداوله بشـــأن رد وزارة 
التنميـــة االجتماعيـــة على إحدى األســـئلة 
الـــواردة من مجلس النـــواب حول تعريف 
الحـــد األدنى لمتطلبات الحياة األساســـية 
لألفراد واألســـر في مملكـــة البحرين، فقد 
أوضحـــت وزارة التنميـــة االجتماعيـــة أن 
مـــا يتـــم يتداوله حـــول إحدى الدراســـات 
المذكورة في الرد خارج ســـياقه وبشـــكل 

مضلل وبعيد عن الحقيقة وغير دقيق.
وأشـــارت الوزارة إلى أن الرد على السؤال 
إلـــى  فقـــط  تطـــرق  المتـــداول  البرلمانـــي 
نـــوع محـــدد مـــن أوجـــه الدعـــم المقدمـــة 
للمواطنين المستحقين حيث كان السؤال 
البرلمانـــي معـــرض اإلجابـــة يستفســـر عن 
المتعلـــق  الدعـــم وهـــو  مـــن  نـــوع محـــدد 
بالمســـاعدات االجتماعيـــة وليـــس حزمـــة 
االجتماعـــي  بالدعـــم  المتعلقـــة  البرامـــج 

للمستحقين من المواطنين.
الضمـــان  قانـــون  أن  الـــوزارة  وأّكـــدت 
المســـاعدة  اســـتحقاق  كفـــل  االجتماعـــي 
االجتماعيـــة مـــن خـــالل حزمـــة متكاملـــة 
لبرامـــج الدعـــم االجتماعـــي للمســـتحقين 

مـــن المواطنيـــن والتي تتمثل فـــي المزايا 
النقديـــة التـــي يتقرر منحها ألية أســـرة أو 
فـــرد وفقًا ألحـــكام القانـــون لجميع الفئات 
التـــي ليـــس لها مصـــدر دخـــل كاٍف تعتمد 
عليه في معيشـــتها بهدف مساعدتها على 
تأمين الحـــد األدنى من متطلبـــات الحياة 
األساســـية، وهي تشـــمل 11 فئـــة كالتالي: 
األســـرة، واألرملة، والمطلقة، والمهجورة، 
والمســـن، وأســـرة النزيل بمراكـــز اإلصالح 
والتأهيـــل، والعاجـــز عـــن العمـــل، واألفراد 
مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، والبنـــت 

غير المتزوجة، والولد واليتيـم(.
وقـــد بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن برامـــج 
الدعـــم االجتماعـــي 130 ألـــف 653 أســـرة 
بحرينيـــة، وفقـــًا إلحصائيـــة شـــهر فبرايـــر 

خالل العام الجاري.
الضمـــان  قانـــون  بـــأن  الـــوزارة  ونوهـــت 
المســـاعدة  اســـتحقاق  كفـــل  االجتماعـــي 
المزايـــا  االجتماعيـــة والتـــي تتمثـــل فـــي 
النقديـــة التـــي يتقرر منحها ألية أســـرة أو 
فـــرد وفقًا ألحـــكام القانـــون لجميع الفئات 
التـــي ليـــس لها مصـــدر دخـــل كاٍف تعتمد 
عليه في معيشـــتها بهدف مساعدتها على 

تأمين الحـــد األدنى من متطلبـــات الحياة 
األساســـية. حيـــث تنـــدرج تحـــت برنامج 
الدعـــم المالـــي لمحـــدودي الدخـــل ثالثـــة 
فئـــات اســـتحقاق وهـــي: فئـــة الذيـــن تقع 
دخولهم بين صفر و 300، وفئة الذين تقع 
دخولهم بين 301 و 700، وفئة الذين تقع 
دخولهم بين 701 و 1000 دينار بحريني.

وأضافت أّن الفئات المســـتحقة للمساعدة 
مـــن  حزمـــة  مـــن  تســـتفيد  االجتماعيـــة 

العالوات وبرامج الدعم المباشر وهي:
- المســـاعدات االجتماعيـــة: بمبلغ شـــهري 
77 دينـــارًا للفـــرد، و132 دينـــارًا للفرديـــن، 
28 دينارًا لكل فرد من أفراد األســـرة يزيد 

عددها على ذلك.
- الدعـــم المالي لمحـــدودي الدخل )عالوة 
الغالء(: مبلغ إضافي يصرف بشكل تلقائي 
لـــكل مســـتفيد مـــن الضمـــان االجتماعـــي 
من أفراد وأســـر، وذلك بهدف مســـاعدتهم 
فـــي مواجهـــة أي ارتفـــاع فـــي متطلبـــات 
المعيشـــة، حيث يصرف الدعم على ثالث 
فئـــات )110، 77، 55( دينارًا شـــهريًا، وذلك 

بحسب مجموع دخل رب األسرة.
- تخفيض الكهرباء: يتم دعم المستفيدين 

من الضمان االجتماعي من خالل تخفيض 
فاتورة الكهرباء والماء شهريًا.

- التعويـــض النقـــدي مقابـــل رفـــع الدعـــم 
عن اللحوم: والمتمثـــل بالتعويض النقدي 

مقابل رفع الدعم عن اللحوم.
دعـــم  يتـــم  حيـــث  اإلعاقـــة:  مخصـــص   -
المســـتفيدين من الضمـــان االجتماعي من 
أصحـــاب اإلعاقة بمبلغ 100 دينار شـــهريًا 
كمخصص لذوي اإلعاقة، ســـواء لصاحب 
أفـــراد أســـرته، دون أن يؤثـــر  الطلـــب أو 
صرف المســـاعدة على مبلغ المخصص أو 

العكس.
- اإلســـكان: توفيـــر الســـكن المالئـــم مـــن 
خـــالل برامـــج ومشـــاريع وزارة اإلســـكان 

والتخطيط العمراني.
بعيـــن  األخـــذ  ضـــرورة  الـــوزارة  وأكـــدت 
االعتبـــار بالحزمة المتكاملة لبرامج الدعم 
االجتماعي. مشددة على حرصها المستمر 
في تعزيـــز منظومة الحمايـــة االجتماعية 
يالمملكة اتساقًا مع المنطلقات واألولويات 
الواردة في برنامج الحكومة 2023-2026 
بمـــا يحقـــق األهـــداف المنشـــودة ويرفـــع 

المستوى المعيشي للمواطنين.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

“المؤسسة الملكية” تفوز بجائزة التميز الدولية عن رعاية األيتام 2023
السيد: مستمرون في تقديم الخدمات المتميزة للمنتسبين

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  فـــازت 
فـــي  الدوليـــة  التميـــز  بجائـــزة  اإلنســـانية 
مجـــال رعايـــة األيتـــام للعـــام 2023 نظير 
جهودهـــا وخدماتها وإنجازاتهـــا المتميزة 
في مجـــال رعايـــة األيتـــام، حيث اســـتلم 
جائـــزة التميز نيابة عن المؤسســـة حســـن 
المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  عضـــو  كمـــال 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، وذلك خالل 
حفـــل التكريم الـــذي أقيم ضمـــن فعاليات 
المؤتمر العالمي الرابع لرعاية األيتام للعام 
2023 برعايـــة فخرية من رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وبحضور 
وكيل وزارة الصحة وليد بن خليفة المانع، 
وبتنظيم من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 

االجتماعيـــة بالتعـــاون مع المركـــز العالمي 
كرســـي  وبرعايـــة  المســـتدامة  للتنميـــة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميـــرة الجوهرة 
بنـــت إبراهيـــم آل إبراهيم لبنـــاء القدرات 
البشرية في مؤسســـات رعاية األيتام في 

الدول العربية.
العـــام  األميـــن  عّبـــر  المناســـبة  وبهـــذه 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
مصطفـــى الســـيد عـــن ســـعادته لحصـــول 
المؤسسة بهذه الجائزة والتي تأتي ضمن 
سلســـلة اإلنجازات المتميزة التي حققتها 
المؤسسة في المجال الخيري واإلنساني.

وأكـــد أن هـــذه الجائـــزة تأتـــي فـــي ظـــل 
الرعايـــة الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة  الرئيـــس الفخـــري 
للمؤسســـة والـــذي أســـس هذه المؤسســـة 
الرائـــدة لتحتضن األيتام واألرامل وتكون 
لهم عونًا وســـندًا في هذه الحياة، وهذا ما 
تحرص عليه المؤسســـة مـــن خالل قيادة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 

وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، من خالل الرعاية الشاملة 
لأليتام من جميع الجوانب، مؤكًدا حرص 
المؤسســـة علـــى االســـتمرار فـــي منهجية 
لمنتســـبيها  المتميـــزة  الخدمـــات  تقديـــم 

بإشراف فريق عملها المتميز.
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تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، يقـــام مؤتمر صحة 
المرأة والطفل في نسخته الثالثة يومي 
5 و6 مـــارس الحالي بمشـــاركة واســـعة 
من الكوادر الطبية وخبراء وأكاديميين 
واستشـــاريين من مختلـــف دول العالم، 
واســـتكملت اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر 

كافة التحضيرات لتنظيم المؤتمر.
وأشـــاد المديـــر العام ألديوكيشـــن أمين 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  برعايـــة  عبـــدهللا 
عبـــدهللا آل خليفـــة للمؤتمر، ممـــا يؤكد 
مواصلة ريـــادة القطاع الطبي خصوصًا 
مؤتمـــر المرأة والطفل بعد النجاح البارز 
األولـــى  النســـختين  فـــي  شـــهده  الـــذي 
والثانية، مبينا أن المؤتمر يأتي امتدادا 
للنجاحـــات التـــي تحققـــت فـــي النســـخ 

الماضية.
وأوضـــح أن اللجنـــة المنظمـــة والعلمية 

الخبـــراء  مـــن  المحاضريـــن  اعتمـــدت 
واالستشاريين الذين يمثلون العديد من 
الدول الخليجيـــة والعربية واألوروبية، 
مبينـــا إلـــى أن المؤتمـــر سيشـــهد تقديم 
وبحثيـــة  علميـــة  ورقـــة   47 مـــن  أكثـــر 
متقدمة متعلقـــة بصحة المرأة والطفل، 
مـــن بينهـــا الطفـــل ذو البطيـــن الوحيـــد 
والمراكـــز المتكاملـــة ألطفـــال األنابيـــب 
لألطفـــال  المشـــتركة  القلـــب  وطـــوارئ 
وفشـــل زراعة الكلى المتكـــرر والطريق 
إلـــى قلب أكثر صحـــة، وبحث عن رحلة 
األمومـــة والجانب المجهـــول، وتطويق 
بمنهـــج  النمـــو  وتعثـــر  الرحـــم،  عنـــق 
علمـــي، وغيرها مـــن الجوانـــب العديدة 
والمتنوعة التي ســـيكون لها شـــأن كبير 

في مواصلة ارتقاء هذا القطاع.
اللجنـــة  بـــأن  عبـــدهللا  أميـــن  واختتـــم 
المؤتمـــر  الحتضـــان  جاهـــزة  المنظمـــة 
وستسعى لتحقيق كامل النجاح، متمنيا 
كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين.

مؤتمر المرأة والطفل يعقد اليوم 
بمشاركة نخبة من المحاضرين

حسن عبدالرسول
 فاطمة العالي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أعلن منسق مبادرة اصطياد وإنقاذ 
الـــكالب والقطط المشـــردة مصعب 
الشـــيخ عـــن تشـــكيل اتحـــاد إلنقاذ 
واصطيـــاد الـــكالب المشـــردة، عبـــر 
تقديم مقترحـــات ومعايير جديدة 
لالصطياد هدفهـــا الحد من ظاهرة 
انتشـــار الـــكالب الضالة والمشـــردة 

في مختلف مناطق المملكة.
المرئيـــات  عـــرض  وســـيتم 
قبيـــل  ومناقشـــتها  والمقترحـــات 
مجلـــس  علـــى  المبـــادرة  إطـــالق 
الثالثـــاء  يـــوم  البلـــدي  المحـــرق 
الجـــاري؛ ألجـــل  مـــارس   7 المقبـــل 
مناقشة العديد من النقاط واألفكار 
واالشـــتراطات  والمقترحـــات 
الصيـــد  طـــرق  عـــن  والضوابـــط 
الرفـــق  معاييـــر  وفـــق  المالئمـــة 
بهـــدف  اآلراء  وتبـــادل  بالحيـــوان، 
تقديمهـــا كمقرحـــات إلـــى الجهـــات 
الرســـمية ذات العالقـــة و المعنيـــة 
باألمـــر. وقال الشـــيخ لــــ “البالد” إن 
االتحـــاد الـــذي ســـيعلن عنـــه قريبـــا 
خـــالل  ســـتطلق  التـــي  والمبـــادرة 
تقنيـــن  هدفهـــا  المقبلـــة،  الفتـــرات 
انتشـــار ظاهـــرة الـــكالب المشـــردة، 
المواطنيـــن  حـــث  إلـــى  إضافـــة 
والمقيميـــن على ســـلوك عـــدم رمي 
بقايا األطعمة في المناطق السكنية 

التي تنتشر فيها الكالب المشردة.
المبـــادرة  أن  إلـــى  الشـــيخ  ولفـــت 
ســـتقدم مقترحات بأفـــكار متعددة 
عـــن وضـــع ضوابـــط لعمليـــات بيـــع 
وشـــراء الـــكالب والقطـــط وتقنين 
إنتاجهـــا، ألجـــل البحث عـــن حلول 
مصاريـــف  توفيـــر  فـــي  تســـاهم 
عمليـــات االصطيـــاد علـــى الجهات 
الرســـمية فـــي الدولـــة، مشـــيرا إلى 
ضـــرورة حـــث مربي الـــكالب بعدم 
التخلـــص منهـــا مـــن خـــالل تركهـــا 
فـــي الشـــوارع والمناطـــق في حال 
المـــرض أو عنـــد الرغبـــة للتخلـــص 
منها، إذ لوحـــظ في اآلونة األخيرة 

مشـــردة  وقطـــط  كالب  انتشـــار 
مريضـــة تســـاهم فـــي رفـــع تكاثـــر 
الحيوانات المشـــردة، ما يســـتدعي 
األمـــر لتقديـــم مقترحـــات لوجـــود 
ملكيـــة  إلثبـــات  حديثـــة  قوانيـــن 
األفـــراد للحيوانـــات لعـــدم التخلي 
عنها من خالل تطبيق إلزام تركيب 
شريحة للكالب والقطط، وااللتزام 

بالتطعيم.
جـــادة  مســـاعي  هنـــاك  أن  وأردف 
ومحاوالت للتنسيق بين المجالس 
البلديـــة فـــي محافظـــات المملكـــة، 
للبحـــث وطـــرح الحلـــول المناســـبة 
برؤيـــة جديـــدة مـــن خـــالل تبـــادل 
الفعالـــة  واألفـــكار  النظـــر  وجهـــات 
الـــكالب  اصطيـــاد  طـــرق  بشـــأن 
فـــي  النـــاس  وحمايـــة  المشـــردة 
المناطق من خالل العمل المشـــترك 
بأفـــكار جديدة تصـــب في مصلحة 
البـــالد والعباد، وعبـــر إطالق حملة 
تراعي الضوابط القانونية واألبعاد 
الدينيـــة والرفق بالحيـــوان، مضيفا 
المقترحـــات  عـــرض  ســـيتم  أنـــه 
لرعايـــة  مالجـــئ  توفيـــر  ومنهـــا 
وفـــق  المشـــردة  والقطـــط  الـــكالب 
خطط زمنية مدروســـة، يكون فيها 
تطبيق المعايير كالتعقيم وعمليات 
مخالفـــة  إلـــى  إضافـــة  االصطيـــاد، 
من يقـــوم بالتخلص مـــن حيواناته 
فـــي المناطق بطرق لها انعكاســـات 
وتتســـبب  المجتمـــع  علـــى  ســـلبية 

بمخاطر.

إطالق اتحاد إلنقاذ واصطياد الكالب المشردة

لوحات العارضين تعكس رسالة الفورموال 1 في نشر السالم
علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  افتتـــح 
التشـــيكيلي  المعـــرض  العصفـــور 
فـــي غابـــة كـــرزكان، الـــذي ينظمـــه 
المجلس الوطني للفنون بمناســـبة 
انطـــالق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
 1 للفورمـــوال  الخليـــج  لطيـــران 
بمشـــاركة 40 فنانا وفنانة يمثلون 
مختلف المدارس الفنية بإشـــراف 
الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
الفـــن  مجموعـــة  رئيـــس  للفنـــون 
مـــن أجـــل الســـالم الفنـــان عبـــاس 

الموسوي.

اســـتضافة  “إن  المحافـــظ  وقـــال 
ســـباقات الفورموال 1 تعكس مدى 
بقيـــادة   الغاليـــة  مملكتنـــا  حـــرص 
ملك البالد المعظم حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ومساندة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة، على اســـتقطاب الفعاليات 
العالمية التي تمثل رســـالة لتوثيق 
الروابط اإلنســـانية من أجل تعزيز 
رسالة االنفتاح والتعايش والسالم 

بين شعوب العالم”.
كمـــا أشـــاد العصفـــور بـــدور الفنان 
عباس الموســـوي فـــي تنظيم هذه 
التظاهـــرة الفنيـــة، مثمنا مشـــاركة 

الفنانيـــن والفنانـــات فـــي التعبيـــر 
لمثـــل هـــذه  الفنيـــة  عـــن رؤيتهـــم 
المناسبات الوطنية وتقديم رسالة 

االنفتاح والتعايش والسالم.

المنامة - وزارة الداخلية

توفير عمالة منزلية للعناية بكبار السن
تحت شعار “لهم حق علينا”... “المحرق الخيرية”:

قال رئيس جمعية المحرق الخيرية صالح 
الجمعيـــة  إن  لـ”البـــالد”  بوحســـن  محمـــد 
تســـتعد إلطالق مشـــروع يســـتهدف دعم 
فئات كبار السن من ذوي الدخل المحدود، 
من خـــالل توفيـــر عمالة مرتين أســـبوعيًا 
تعمـــل علـــى رعايتهـــم وتبديـــل غياراتهـــم 
إلـــى جانب توفيـــر المســـتلزمات الصحية 
الخاصة بهـــم ذات الجـــودة العالية، وذلك 

تحت شعار “لهم حق علينا”.
وأشـــار على هامش لقـــاء رئيس وعدد من 
أعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة مع وزير 
التنمية االجتماعية أســـامة العصفور، إلى 

أن الجمعية أطلعت الوزير على المشـــروع 
الـــذي حظي بترحيبه وتأكيده على توفير 
كافـــة التســـهيالت الالزمـــة لدعـــم إطالقه 

ونجاحه.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد الوزير أهميـــة تعزيز 
الشـــراكة  مبـــادئ  علـــى  القائمـــة  الجهـــود 
بالمشـــروعات  لالرتقـــاء  المجتمعيـــة 
التنموية، وتحفيز عمل المنظمات األهلية 
لتنفيـــذ أفـــكار رائـــدة وذات فاعليـــة فـــي 
المجتمـــع، مؤكـــدًا مســـاندة الـــوزارة لكافة 
مؤسسات المجتمع األهلي، طبقًا لألحكام 
واإلجراءات القانونيـــة للمنظمات األهلية 

في البحرين.
وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض مجـــاالت 
المشـــروعات  فـــي  الجمعيـــة  وخدمـــات 

واالجتماعيـــة،  التنمويـــة  واألنشـــطة 
واالطـــالع على أهم المبادرات واألنشـــطة 

التي تنفذها في إطار خدمة المجتمع.

إعداد السياسات الرامية لتعزيز الصحة على المستوى الوطني
مهنئا وزير الداخلية باعتماد عالي مدينة صحية... العصفور:

العصفـــور  علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أكـــد 
أهميـــة التعـــاون مـــع منصة شـــبكة منظمة 
الصحة العالمية لعرض األفكار والتجارب 
وعـــرض الفيديو الذي يوثـــق اعتماد عالي 

مدينة صحية.
وأشـــار محافظ الشـــمالية إلى أهمية جمع 
قاعدة البيانـــات الخاصة بمعايير االعتماد 
علـــى مســـتوى المحافظـــة الشـــمالية التي 
المنظومـــة الصحيـــة  إلـــى توثيـــق  تدعـــو 
ومواجهـــة التحديـــات الصحيـــة الخاصـــة 
هـــو  اإلنســـان  أن  اعتبـــار  علـــى  باألفـــراد 
الثروة الحقيقية، وبالتالي التوعية لتغيير 
للفـــرد،  الصحيـــة  الحيـــاة  ســـلوك  أنمـــاط 

وهـــو مـــا ينطـــوي علـــى إعـــداد سياســـات 
تعزيـــز الصحـــة علـــى المســـتوى الوطنـــي، 
ويؤكـــد رؤية “اعتماد عالي نحو الشـــمالية 
محافظة صحية” والعمل بشـــعار “الصحة 

للجميع وبالجميع”.
جاء ذلك لدى ترؤسه لالجتماع التشاوري 
الـــدوري مع المســـؤولين بالمحافظة، وهنأ 
الفريـــق أول  الداخليـــة   المحافـــظ وزيـــر 

بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة؛  الشـــيخ راشـــد 
بمناســـبة اعتمـــاد عالـــي مدينـــة صحيـــة، 
متوجهـــا بخالـــص الشـــكر والتقديـــر، إلـــى 
منظمة الصحـــة العالميـــة ووزارة الصحة، 
ومكتب منسق المدن الصحية بالمحافظة 
وأعضـــاء اللجنـــة العليـــا لبرنامـــج المـــدن 
والداعميـــن  الشـــركاء  وجميـــع  الصحيـــة، 

لبرنامج اعتماد عالي مدينة صحية.
كمـــا أعـــرب عـــن خالـــص تهانيـــه لمحافظ 
المحـــرق ســـلمان بـــن عيســـى بـــن هنـــدي؛ 
والســـاية”  “البســـيتين  اعتمـــاد  بمناســـبة 
الصحـــة  منظمـــة  لـــدى  صحيـــة  كمدينـــة 

العالمية ضمن ذات البرنامج.

المنامة - وزارة الداخلية

ترجمة كتاب عن صحة الحامل وتوزيعه إلكترونيا
التحكم الجيد بالسكري يضمن صحة وسالمة المرأة والطفل

أكـــدت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 
اللجنـــة  أن  الهاجـــري  مريـــم  الســـكري 
المنظمـــة انتهت مـــن كافـــة التحضيرات 
الخاصـــة بمؤتمـــر المـــرأة والطفـــل الـــذي 
ســـيقام يومـــي 5 و6 مـــارس الجاري في 
فنـــدق الخليـــج بمشـــاركة واســـعة تحت 
رعايـــة رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 

آل خليفة.  
امتـــدادا  يأتـــي  المؤتمـــر  أن  وأوضحـــت 
للنجاحـــات التـــي حققها في النســـختين 
األولى والثانية، مشيرة إلى أن الجمعية 
فـــي  النجـــاح  كامـــل  لتحقيـــق  تســـعى 

النسخة الثالثة.
وقالـــت فـــي المؤتمـــر الصحفـــي الخاص 
باإلعـــالن عـــن تفاصيل المؤتمر: “تســـعى 
جمعية السكري البحرينية منذ تأسيسها 
فئـــات  بيـــن  الوعـــي  لرفـــع   ١٩٨٩ فـــي 
المجتمع والعامليـــن في القطاع الصحي 
بـــكل مـــا يحتاجـــه مرضـــى الســـكري من 
الجنســـين وفي جميع المراحـــل العمرية 

بال استثناء”.
وأضافت “انطالقًا من قناعتنا الراســـخة 
تـــم  والطفـــل  المـــرأة  صحـــة  بأهميـــة 
تخصيـــص محـــور كامـــل حـــول العنايـــة 
بالســـكري أثنـــاء الحمـــل ســـواء للســـيدة 
المصابة بالســـكري قبـــل أو خالل الحمل، 

وذلك لما يشـــكله ارتفاع مســـتوى السكر 
فـــي الدم من خطورة علـــى صحة المرأة 

والطفل. 
جهودهـــا  فـــي  الجمعيـــة  ركـــزت  وقـــد 
التوعوية والمجتمعية على مدى سنوات 
على صحة المرأة وقد حصدت الجمعية 
بفضـــل هـــذه الجهود علـــى تقديـــر عالي 
المستوى في العام الماضي، حيث حازت 
الجمعيـــة علـــى جائـــزة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم 
البحرينيـــة  المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة  آل 
للمؤسسات الحكومية واألهلية المتميزة 
المـــرأة  وتمكيـــن  دعـــم  مجـــاالت  فـــي 
البحرينية. وذلك تقديرًا لجهود الجمعية 
في دعم وتشجيع السياسات التحفيزية 
لبرامـــج التـــوازن بيـــن الجنســـين ودعـــم 
تقـــدم المـــرأة لتتبـــوأ مناصـــب ومواقـــع 
اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية 
إلدمـــاج احتياجات المـــرأة والتوازن بين 

الجنسين.
البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة  وتعمـــل 
خـــالل فريـــق العمـــل الوطنـــي لمكافحـــة 
األمـــراض المزمنـــة )غير الســـارية( لوضع 
االســـتراتيجات الوطنيـــة المتســـقة مـــع 

جميع الجهات المعنية. 
وأشـــارت “نـــود مـــن خـــالل هـــذا المؤتمر 
أن نعـــزز الشـــراكة مع المستشـــفيات في 

القطـــاع الخـــاص لدفـــع عجلـــة التعليـــم 
الطبي والمشـــاركة في الخبرات الوطنية 
والدوليـــة التي ترتكز على عالقات قوية 
بنتها الجمعية على مدى أعوام من العمل 
التطوعي المشـــترك تحت مظلة االتحاد 
الدولي للســـكري إلقليم الشـــرق األوسط 
وشـــمال إفريقيا، حيث يستضيف فريق 
التنظيـــم للمؤتمر عددًا مـــن الخبراء في 
عـــالج الســـكري في اإلقليم على رأســـهم  
محمـــد صنديـــد مـــن لبنـــان الذي يشـــغل 
رئيـــس اإلقليـــم وعـــددًا  حاليـــًا منصـــب 
مـــن المتحدثين من جمهورية باكســـتان 

اإلسالمية والمملكة األردنية الهاشمية.
من جانبها، أكدت رئيســـة اللجنة العلمية 
وعضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة الســـكري 
جمعيـــة  أن  الرميحـــي  دالل  البحرينيـــة 

العلميـــة  واللجنـــة  البحرينيـــة  الســـكري 
تعمل للمساهمة في تنظيم محور العناية 
بالســـكري والحمل علـــى هامش المؤتمر، 
علميـــة  محاضـــرات  إعـــداد  تـــم  حيـــث 
للعاملين في القطـــاع الصحي من أطباء 
العائلـــة والباطنيـــة واألطفـــال والنســـاء 
فـــي  الزمـــالء  إلـــى  باإلضافـــة  والـــوالدة 
تخصصات التغذية العالجية والتمريض 
والصيدلـــة، حيـــث تشـــترك جميـــع هـــذه 
االختصاصات بتقديـــم خدمات عالجية 

للسيدات قبل وأثناء الحمل. 
وأضافـــت “نؤكـــد أن اللجنـــة العلميـــة قد 
ســـاهمت في تأليف كتاب علمي متكامل 
حـــول صحة المـــرأة في الحمـــل وقد تم 
تدشـــين الكتـــاب فـــي نســـخته الورقيـــة 
فـــي مـــارس ٢٠٢٢. ونحتفـــل اآلن ومـــن 
خالل المؤتمر بإطالق وتدشـــين النسخة 
االلكترونية من هذا الكتاب الذي ســـاهم 
في تأليفه خبراء من حول العالم، ومنهم 
مســـاهمات مـــن مملكـــة البحريـــن وهـــن  
استشـــاري الغدد الصماء والسكري دالل 
الرميحـــي واستشـــاري النســـاء والوالدة 
التغذيـــة  أخصائيـــة  و  الجفيـــري  زينـــب 
العالجيـــة أريـــج الســـعد. وتقـــوم اللجنة 
العلميـــة حاليًا بترجمة أجزاء من الكتاب 
للغة العربية لتعم الفائدة على الســـيدات 

في المجتمع العربي. 

دالل الرميحي
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