
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 9  مارس 2023 

  اليوم :     الخميس



العدد:  16421

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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ال��ب��ح��ري��ن ن���م���وذج ف���ري���د ف���ي دع��م 

ال������م������راأة.. واإن������ج������ازات ت��ت��ع��م��ق

 بقلم: 

د. فوزية يوسف اجليب }

بــرؤيــة ونهج  نــفــخــر ونــعــتــز 
سفينة  ــان  وربـ الحكيم،  قائدنا 
ــة حـــــــضـــــــرة صــــاحــــب  ــ ــضـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ ــة الــ ــ ــــالـ ــــجـ الـ
مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى 
اهلل  حفظه  المعظم،  البحرين 
ورعــــــاه، والــمــتــابــعــة واالهــتــمــام 
السمو  مـــن صــاحــب  الــمــشــهــود 
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
الــعــهــد  حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي 
حفظه  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
من  الـــامـــحـــدود  والـــدعـــم  اهلل، 
صاحبة السمو الملكي األميرة 
آل خليفة  إبراهيم  بنت  سبيكة 
المعظم،  الــبــاد  عــاهــل  قــريــنــة 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة 

حفظها اهلل. 
الــعــالــم  دول  ــارك  تـــشـ الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  إن 
الذي يصادف  للمرأة،  العالمي  باليوم  االحتفاء 
الثامن من مارس كل عام، والذى جاء شعاره هذا 
والتكنولوجيا  االبتكار  للجميع:  »الرقمنة  العام 
ــل الـــمـــســـاواة بــيــن الــجــنــســيــن«، فـــي ظل  مـــن أجــ
الــعــطــاء والـــدعـــم الــامــحــدود لــصــاحــبــة السمو 
الــمــلــكــي قــريــنــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــعــظــم رئــيــســة 
ــا  ودورهـ اهلل،  حفظها  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس 
الــمــرأة  لتمكين  ومساهمتها  الــفــاعــل  الـــريـــادي 
البحرينية وترسيخ مشاركتها في كافة المجاالت 
بكل كفاءة واقــتــدار، وذلــك في ضــوء رؤيــة ثاقبة 
لدن  من  كريمة  ورعاية  حكيم..  ونهج  وملهمة.. 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم، أيــــده اهلل، 
تجلت في المشروع اإلصاحي لجالته، وميثاق 

العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
ونفتخر ونعتز، في هذه المناسبة العالمية، 
الــمــرأة  بــإنــجــازات  البحرين،  مملكة  نــســاء  نحن 
والتي  يـــوم،  بعد  يــومــًا  تتعمق  الــتــي  البحرينية 
تاريخها  عــلــى  يبنى  مــتــفــردًا  نــمــوذجــا  أصــبــحــت 
العريق، ومسيرتها الحافلة بالعطاء في تحقيق 
مكانة  وبلوغها  والمجتمعي،  األسري  االستقرار 
ــا وعـــالـــمـــًيـــا كــشــريــك  مـــرمـــوقـــة وطـــنـــًيـــا وإقــلــيــمــًي

متكافئ في تدعيم المسيرة التنموية الشاملة.
البحرين، من خال  مملكة  استطاعت  لقد 
الشراكة وتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات، 
أن تــقــدم أنـــمـــوذًجـــا يــحــتــذى بـــه فـــي دعـــم تــقــدم 
احتياجاتها  ــاج  وإدمـ حقوقها،  ومــمــارســة  الــمــرأة 
في  الحكومة  وبــرنــامــج  التنموية،  المسيرة  فــي 
إطار من التوازن بين الجنسين، وهذا ما عكسته 
ثــقــة ودعـــم الــحــكــومــة بــرئــاســة ســمــو ولـــي العهد 
ــوزراء، فــي الــكــوادر والــكــفــاءات  ــ رئــيــس مجلس الـ
تشكيل  تضمين  خال  من  البحرينية،  النسوية 

الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـــصـــادرة 
 21 في  الملكي  للمرسوم  وفقا 
ســيــدات   )5( 2022م،  نــوفــمــبــر 
خدمية  وزارات  حقائب  تولين 
وهـــــي:  حــــيــــويــــة،  ــيــــة  أهــــمــ ذات 
الصحة، واإلسكان والتخطيط 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــرانـــــــــي، والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
المستدامة، والسياحة، وشؤون 
الشباب، فضًا عن تنامي وجود 
القيادية  المناصب  في  النساء 

والتنفيذية األخرى.
ويـــعـــد االحـــتـــفـــاء الــســنــوي 
فرصة  للمرأة  العالمي  باليوم 
الحثيثة  الجهود  نستذكر فيها 
لصاحبة  الـــدؤوبـــة  والــمــتــابــعــة 
العاهل  قرينة  الملكي  السمو 
الــمــعــظــم، فـــي إحـــــداث الــنــقــلــة الــنــوعــيــة األكــبــر 
توجت  البحريني،  النسائي  العمل  مسيرة  فــي 
باختيار سموها ضمن عدد من النساء الرائدات 
النسائية  الــقــيــادات  مـــبـــادرة  قــائــمــة  فــي  عــالــمــيــًا 
المعاصرة والتاريخية في مجال العمل المتعدد 
المعظم  الملك  جــالــة  وبتوجيهات  األطــــراف، 
السمو  مــن صاحب  مــحــدودة  ومساندة ال  ودعــم 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي 

انعكست في تحقيق اآلتي: 
ــي االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  • فـــــازت الــــمــــرأة فـ
بعدد  الماضي  نوفمبر  في  جــرت  التي  والبلدية 
)11( مقعدًا، )8( منهن بعضوية مجلس النواب 
البرلمانية  الحياة  تاريخ  في  األعلى  العدد  وهو 
البلدية،  المجالس  بمقاعد  و)3(  البحرينية، 
بنسبة  الــشــورى  بمجلس  عــضــوات   )10( وتعيين 
)25%(، إضافة إلى ارتفاع عدد المترشحات في 
االنتخابات البرلمانية والبلدية إلى )94( امرأة، 

من بين )507( مرشحين. 
ــلـــك  الـــسـ فــــــي   )%33( ــبــــة  نــــســ تـــمـــثـــيـــل   •
مــمــلــكــة  ــراء  ــفــ ســ مــــن  و)%17(  ــي،  ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
ــارج. وفـــى الــخــتــام، اســتــرشــد  الــبــحــريــن فــي الـــخـ
بكلمة صاحبة السمو الملكي قرينة ملك الباد 
حيث  اشــكــرك،  مــبــادرة  تدشين  خــال  المعظم، 
إنجاز دون  أو  قالت سمّوها: »ال يكتمل أي عمل 
تقدير أو شكر لمن نصح وساند وشجع.. فشكرًا 
من القلب ألب الجميع، جالة الملك المعظم 
حــفــظــه اهلل، عــلــى مــواقــفــه الـــرائـــدة ومــســانــدتــه 
البحرين  ألجــل  فيه  نجتهد  مــا  لكل  المستمرة 
ورفعة وتقدم نسائها، فأدام اهلل عزه وأعانه على 

حمل مسؤولية شعبه وحفظ مكانة مملكته«.
} مستشار شؤون العاقات واإلعام بمكتب رئيس 
مجلس الشورى رئيس لجنة التوازن بين الجنسين في 

األمانة العامة للمجلس. 

ــي الــــعــــهــــد لــلــمــنــح  ــ ــ ــج ولـ ــامــ ــرنــ ــد بــ ــ ــ أكـ
طلبات  تلقي  استمرار  العالمية  الدراسية 
الترشح لبعثات سموه لعام 2024، حتى 16 
البحرينيين  للطلبة  وذلــك   ،2023 مــارس 
الثانوية  المرحلة  في  الذين سيتخرجون 
الــحــاصــلــيــن عــلــى مــعــدل  ــام 2024  عــ فـــي 
األول  الــصــف  فــي  أكــثــر  أو  تــراكــمــي %97 
الثانوي والفصل األول من الصف الثاني 
الثانوي، حيث يمكن للراغبين في التقدم 
الترشح  اســتــمــارة  مــلء  البرنامج  لبعثات 
على الموقع اإللكتروني الخاص ببرنامج 
ولـــي الــعــهــد لــلــمــنــح الـــدراســـيـــة الــعــالــمــيــة 
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ــد عـــلـــي مـــديـــرة  ــمــ وأكـــــــــدت شــــــذى أحــ
عــلــى  أن  واإلداريـــــــــــــة  الـــمـــالـــيـــة  الـــــشـــــؤون 
االستمارة  مــلء  المنح  لهذه  المتقدمين 

العهد  ولي  لبرنامج  إلكترونيًا  وتقديمها 
الموقع  عــبــر  العالمية  الــدراســيــة  للمنح 
اآلتــيــة: كشف  المرفقات  مــع  اإللــكــتــرونــي 
رسمي لدرجات الصف األول ثانوي )نتائج 
الثاني  والــصــف  الــدراســيــة(  السنة  فصلي 
ثــانــوي )نــتــائــج الــفــصــل الـــدراســـي األول( 
بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، ونــســخــة مـــن جـــواز 
إلى  الذكية،  البطاقة  من  ونسخة  السفر، 

جانب صورة شخصية حديثة للطالب.
الطلبات  تسلم  بعد  أنه  أوضحت  كما 
لتحديد  التأهيلية  االخــتــبــارات  وإجــــراء 
النقد  اإلنجليزية ومهارات  اللغة  مستوى 
الــفــكــري خــال شهر أبــريــل الــقــادم سيتم 
وطالبة  طالبًا   60 عــن  يقل  ال  مــا  اختيار 
حــيــث ســيــخــصــص 40 مــقــعــدا لــلــمــدارس 
الحكومية و20 مقعدا للمدارس الخاصة 

لإلناث  المقاعد  وسيتم تخصيص نصف 
على  بــنــاًء  وذلـــك  للذكور  اآلخـــر  والنصف 
االختبارات  ونتائج  التراكمية  معدالتهم 
لهؤالء  الــبــرنــامــج  سيتيح  ثــم  التأهيلية. 
ــادة مــن  ــفـ ــتـ الـــمـــرشـــحـــيـــن الـــفـــرصـــة لـــاسـ
الــتــي  الــتــدريــبــيــة  الــعــمــل  مــخــتــلــف ورش 
الصيف  فــتــرة  خـــال  الــبــرنــامــج  ينظمها 
وبداية الفصل األول من السنة الدراسية 

القادمة.
بناًء  المبتعثين  اختيار  عملية  وتأتي 
عــلــى مــعــايــيــر خــاصــة يــحــددهــا الــبــرنــامــج 
تــضــم الــمــعــدل الــتــراكــمــي بــاإلضــافــة إلــى 
الـ وامــتــحــانــات   IELTSالـ امــتــحــان  نتائج 

والــريــاضــيــات  النقدية  الــقــراءة  فــي   SAT
التي  التدريبية  البرامج  ونتائج  والكتابة 

ينظمها البرنامج خال فترة الصيف.

ــتـــم إعـــــــان الـــطـــلـــبـــة الــــذيــــن تــم  ــيـ وسـ
ــي الــعــهــد  ــ ــامـــج ولـ اخـــتـــيـــارهـــم ضـــمـــن بـــرنـ
أبريل  العالمية في شهر  الدراسية  للمنح 
 6 اختيار  سيتم  القادمة حيث  السنة  من 
طلبة  و4  الحكومية  الــمــدارس  مــن  طلبة 
مــن الـــمـــدارس الــخــاصــة وســتــكــون بعثات 

البرنامج مناصفًة بين البنين والبنات.
وكـــــــان بـــرنـــامـــج ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــمــنــح 
الـــدراســـيـــة الــعــالــمــيــة قـــد أعــلــن فــتــح بــاب 
 ،2024 لـــعـــام  ســـمـــوه  لـــبـــعـــثـــات  الـــتـــرشـــيـــح 
مــــارس 2023،  الـــى 16   1 مـــن  الــفــتــرة  فـــي 
المحاضرات  مــن  سلسلة  تقديم  تــم  كما 
الحكومية  الـــمـــدارس  لطلبة  التعريفية 
التقديم  شـــروط  المستوفين  والــخــاصــة 
واإلجــراءات  والخطوات  البرنامج  لبعثات 

المطلوبة.

ب���رن���ام���ج ول�����ي ال���ع���ه���د ل��ل��م��ن��ح ال���درا����س���ي���ة ي��ت��ل��ق��ى 
ال����ج����اري  16 ح���ت���ى  ل��ل��ب��ع��ث��ات  ال���ت���ق���دي���م  ط���ل���ب���ات 

اجتمع الدكتور أحمد محمد 
األنــــصــــاري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
عضو  الحكومية،  للمستشفيات 
لــلــدراســات  البحريني  المجلس 
ــيـــة، مــع  ــتـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـ والـ
الشمسان  أوس  الدكتور  األستاذ 
السعودية  للهيئة  الــعــام  األمــيــن 
لــلــتــخــصــصــات الــصــحــيــة، وذلـــك 
الرياض  في مقر الهيئة بمدينة 
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الشقيقة، وذلك في إطار التعاون 
المجلس  بين  التكامل  وتــعــزيــز 
الطبية  للتخصصات  البحريني 
للتخصصات  السعودية  والهيئة 

الصحية.
ونـــــــقـــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
مــــحــــمــــد األنـــــــــصـــــــــاري تـــحـــيـــات 
الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طــبــيــب 
رئــيــس  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  بــــن عــ
المجلس األعلى للصحة، رئيس 
لــلــدراســات  البحريني  المجلس 
مــؤكــدًا  الصحية،  والتخصصات 
ــلـــس عـــلـــى بــحــث  حــــــرص الـــمـــجـ
البحريني،  البورد  إنشاء  مقترح 
السعودية  الهيئة  مع  والتنسيق 

للتخصصات الصحية.
وأوضــــح الــدكــتــور األنــصــاري 
أن هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي فـــي إطـــار 
ــرص الـــطـــرفـــيـــن عـــلـــى تــعــزيــز  ــ حـ
ووضــع  البحريني  الــبــورد  إنــشــاء 
إلى  ونــظــرًا  والتقييم،  المناهج 
السعودية  الهيئة  بــه  تتمتع  مــا 
ــيــــة مــن  ــات الــــصــــحــ ــتـــخـــصـــصـ ــلـ لـ
خــــــبــــــرات وإمـــــكـــــانـــــيـــــات عــلــمــيــة 
الطرفين  ولرغبة  كبيرة،  ومهنية 
فــــــي تــــطــــويــــر تــــلــــك الــــخــــبــــرات 
واالســتــفــادة منها،  واإلمــكــانــيــات 
فــقــد تـــم الــتــبــاحــث فـــي تــوســيــع 
آفـــاق الــتــعــاون بــمــجــاالت عــديــدة 
وطني  برنامج  إنشاء  أبرزها  من 
ــابـــع  ــتـــخـــصـــصـــات الـــطـــبـــيـــة تـ ــلـ لـ

للمجلس البحريني.
الـــمـــجـــلـــس  أن  إلـــــــى  ــار  ــ ــشــ ــ ــ ُي
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــنـــــــي لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات 
يختص  الصحية  والتخصصات 
ــورد الـــبـــحـــريـــنـــي  ــ ــبــ ــ ــيـــس الــ ــتـــأسـ بـ
وتــطــويــر بـــرامـــج تـــدريـــب شــهــادة 
ــاص بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االخـ
ــات الــصــحــيــة  ــهــ ــجــ ــئـــات والــ ــيـ ــهـ الـ
الــمــحــلــيــة والـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة 

المعنية ورفع المقترح للمجلس 
األعلى للصحة وتطبيق معايير 
االعتماد الوطنية والدولية بشأن 
ــتــــدريــــب الـــصـــحـــي، وتــحــســيــن  الــ
ــتـــدريـــب بـــهـــدف إعــــداد  نــتــائــج الـ
وتــطــويــر وتــأهــيــل الــعــامــلــيــن في 
القطاع الصحي مع رفع كفاءتهم 
وتــحــســيــن أدائــــهــــم الــمــهــنــي بما 
يحقق التطور الشامل للخدمات 
الــطــبــيــة والــصــحــيــة بــالــمــمــلــكــة، 

ــراف على  وذلـــك مــن خــال اإلشــ
إنــشــاء ومــتــابــعــة وتــقــويــم بــرامــج 
ــا لــلــحــصــول  ــ ــدادهـ ــ الـــتـــدريـــب وإعـ
عــلــى االعـــتـــراف الـــدولـــي، ووضــع 
آلية إلصدار الشهادات في كل من 
الصحية  والبرامج  التخصصات 
وتقويم  معادلة  ووضــع  الوطنية 
الممنوحة  الــمــهــنــيــة  الـــشـــهـــادات 
ــبــــرامــــج الــتــدريــبــيــة  مــــن قـــبـــل الــ

المختلفة.

ــط بـــالـــمـــجـــلـــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ كـــــمـــــا أنـ
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــنـــــــي لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات 
والــتــخــصــصــات الــصــحــيــة إنــشــاء 
المتخصصة  التدريبية  البرامج 
والـــقـــيـــام بــالــمــهــام لــكــل بــرنــامــج 
وتشكيل فرق عمل للقيام بمهام 
ودراســــــــات مــتــخــصــصــة، وإعـــــداد 
آلية ومعايير المتابعة والتقويم 
ــراف  لــلــبــرامــج الــتــدريــبــيــة، واإلشــ
على عمليات المتابعة والتقويم.

الرئي����س التنفي���ذي للم�ست�س���فيات الحكومي���ة يبح���ث م���ع الأمي���ن الع���ام للهيئة 
ال�س���عودية للتخ�س�س���ات ال�سحي���ة اإن�س���اء برنام���ج وطن���ي للتخ�س�س���ات الطبية

التخطيط  وكــيــل  ثمنت 
والنفقة  األســــري  والــتــوفــيــق 
بــــــــــــوزارة الـــــعـــــدل والـــــشـــــؤون 
اإلســـامـــيـــة واألوقــــــــاف دانـــة 
اإلنــجــازات  الــزيــانــي  خميس 
ــهـــودة الـــتـــي حــقــقــتــهــا  الـــمـــشـ
الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة فـــي ظل 
الــرعــايــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ــمــــد بـــــن عــيــســى  ــلــــك حــ ــمــ الــ
الــــبــــاد  عــــاهــــل  خـــلـــيـــفـــة  آل 
والدعم  والمتابعة  المعظم، 
الـــمـــســـتـــمـــريـــن مــــن صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان 
ولـــي  آل خــلــيــفــة  بــــن حـــمـــد 
العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعربت الزياني بمناسبة 
الذي  للمرأة  العالمي  اليوم 

ــارس مــن  ــ ــوم 8 مــ ــ يــــصــــادف يـ
التقدير  عميق  عن  عــام،  كل 
ــلــــدور الــتــاريــخــي  والـــفـــخـــر لــ
الذي شكله المجلس األعلى 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو 
بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
قــريــنــة  إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة 
رئيسة  المعظم  الباد  ملك 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة، 
ومــــا قـــدمـــه مـــن جـــهـــود غير 
دعم  مستوى  على  مسبوقة 
ــقــــدم الـــــمـــــرأة الــبــحــريــنــيــة  تــ
وتعزيز مساهماتها في سائر 
ميادين البناء، وهو ما القى 
عالمية  وإشــادة  دولًيا  تنويًها 

دائمة.

عـــــــراقـــــــة  إن  وقــــــــــالــــــــــت 
الــمــشــاركــة الــوطــنــيــة لــلــمــرأة 
ــيـــرة  ــيــــة فــــــي مـــسـ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
التنمية الشاملة، تظهر بكل 
في  الــبــارزة  اعــتــزاز بصماتها 
مختلف المحطات الوطنية، 
حيث جاء تأسيس المجلس 
قرينة  بقيادة  للمرأة  األعلى 
ملك الباد المعظم، لتكتب 
الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة فــصــوال 
والتميز  التألق  مــن  جــديــدة 
واإلسهام في سبيل رفع اسم 
بما  عالًيا،  البحرين  مملكة 
يحقق رؤى وتطلعات حضرة 
ــة الــمــلــك  ــالــ ــجــ صــــاحــــب الــ

المعظم.

بدع���م  ت�س���يد  الأ�س���ري  والتوفي���ق  التخطي���ط  وكي���ل 
البحريني���ة الم���راأة  لم�س���اهمات  للم���راأة«  »الأعل���ى 

} دانة خميس الزياني.

الخليج«  »أخبار  تود 
أنــه قد ورد  إلــى  أن تنوه 
التصريح  فــي  بــالــخــطــأ 
الــمــنــشــور بـــاســـم وزيــــرة 
اإلســــكــــان والــتــخــطــيــط 
ــي، الـــمـــنـــشـــور  ــرانــ ــمــ ــعــ الــ
مـــن  ص8  فــــــــي  أمــــــــــس 
ــدة، والــصــحــيــح  ــريــ ــجــ الــ
اإلســــــكــــــان  وزيــــــــــــــرة  ان 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
آمـــنـــة الــرمــيــحــي ذكـــرت 
ــــال مـــداخـــلـــتـــهـــا فــي  خــ
جــلــســة مــجــلــس الــنــواب 
أكثر من  ان  االول  أمس 
المتقدمين  مـــن   %80
لـــــــــلـــــــــحـــــــــصـــــــــول عـــــلـــــى 
الــتــمــويــات االســكــانــيــة 
في  الموجودين  هم من 
االنــتــظــار وليس  قــوائــم 

)العنوان المنشور(.
إلى  الوزيرة  وأشــارت 
انـــــه تــــم تــلــبــيــة حـــوالـــي 
وجـــــــــار  طــــــلــــــب   6600
باقي  تلبية  على  العمل 
ــزم  ــات.. لـــــــذا لــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ

التنويه.

»تنويه«

نظم المركز الوطني لألمن السيبراني 
بالتعاون مع مدرسة بيان البحرين معرض 
بحضور  وذلــك  السيبراني«،  األمــن  »مهنة 
الثانوية،  المرحلة  100 طالب وطالبة من 
حــيــث يــأتــي هـــذا الــمــعــرض تــعــزيــًزا لمبدأ 
المجتمعي  واألمـــن  المجتمعية  الــشــراكــة 
الـــــذي يــنــتــهــجــه الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي لــألمــن 

السيبراني بوزارة الداخلية.
ــا من  ــًتـ وشـــهـــد الـــمـــعـــرض حــــضــــوًرا الفـ
الــطــلــبــة والــهــيــئــة اإلداريــــــــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
مجهزة  محطات  أربـــع  على  اشتمل  حيث 
ــــي مـــجـــال  ــاة لـــلـــمـــخـــاطـــر فـ ــاكــ كـــبـــيـــئـــة مــــحــ
ــي. جــــــــاءت الــمــحــطــة  ــرانــ ــبــ ــيــ ــســ األمــــــــن الــ
الــفــديــة،  بــرنــامــج  هجمة  كمحطة  ــى  األولــ
الثانية كمحطة هجمة اختراق  والمحطة 
المحطة  أمــا  العامة،  فــاي(  )الـــواي  شبكة 
ممارسات  ثقافة  اخــتــبــار  فشملت  الثالثة 
والفك،  التشفير  ولعبة  السيبراني  األمــن 
كمسابقة  الرابعة  المحطة  جاءت  وختاًما 
العلم وقد تفاعل معها الحضور  اللتقاط 
إتاحة  المعرض  تضمن  كما  مميز.  بشكل 
الفرصة لكل مجموعة من الطلبة لخوض 
تـــجـــربـــة ســـيـــبـــرانـــيـــة تــطــبــيــقــيــة تــفــاعــلــيــة 
تــمــكــنــهــم مـــن تـــعـــّرف الــمــخــاطــر وتــدابــيــر 
لألمن  الصحيحة  والــمــمــارســات  الحماية 
الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  السيبراني، 

مجال  فــي  المختلفة  الــتــخــصــصــات  عــلــى 
المهني  المستوى  على  السيبراني  األمــن 
من خال التطبيقات التي أبرزت المهارات 

األساسية المطلوبة في المجال ذاته.
وجرى خال المعرض تقديم عدد من 
تعزيز  شأنها  من  التي  التوعوية  الرسائل 
والهجمات  الجرائم  مفهوم  حول  المعرفة 
الــســيــبــرانــيــة اإللــكــتــرونــيــة وكــيــفــيــة حماية 
الــشــبــكــات واألنــظــمــة مــن هـــذه الــهــجــمــات، 

وتـــعـــريـــف الــطــلــبــة عــلــى تــخــصــص األمـــن 
مستقبلية،  كوظيفة  وأهميته  السيبراني 
الحماية  وتدابير  اإلنترنت  مخاطر  وأبــرز 
ــاء كــلــمــة مـــــرور قـــويـــة يسهل  ــشـ وكــيــفــيــة إنـ
السلوكيات  تعرف  إلــى  باإلضافة  تذكرها، 
الـــصـــحـــيـــحـــة الســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
واالتصال المسؤول عبر اإلنترنت والكشف 
التصيد واالحتيال اإللكتروني  عن أشكال 

وتطوير مهارات التفكير النقدي.

ال����م����رك����ز ال����وط����ن����ي ل������أم�����ن ال�������س���ي���ب���ران���ي 
ي��ن��ظ��م م���ع���ر����س »م���ه���ن���ة الأم�������ن ال�����س��ي��ب��ران��ي«

شـــــــــؤون  وزارة  أكــــــــــــــدت 
البلديات والزراعة االستمرار 
ــام بـــنـــايـــات  ــظــ ــي تـــطـــويـــر نــ ــ فـ
ــه بـــشـــكـــل يــضــمــن  ــثــ ــديــ ــحــ وتــ
ســـهـــولـــة وانـــســـيـــابـــيـــة إصـــــدار 
رخص البناء بما يشجع على 
االستثمارية  الحركة  تطوير 

في الباد. 
وزارة شؤون  حيث نظمت 
الــبــلــديــات والــــزراعــــة )فــريــق 
ــة عــمــل لــشــرح  ــ بـــنـــايـــات( ورشـ
مراحل البناء وإصدار شهادة 
إتمام البناء NOC عبر نظام 
ــة جــمــعــيــة  ــاعــ ــنــــايــــات فــــي قــ بــ
ــيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــنـــدسـ ــهـ ــمـ الـ
بالتعاون مع هيئة المعلومات 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ والــــحــــكــــومــــة اإللــ
ــن  ــيــ ــدســ ــنــ ــهــ ــمــ وجـــــمـــــعـــــيـــــة الــ
المكاتب  البحرينية وجمعية 

الهندسية.
ــادت الــمــهــنــدســة  ــ ــد أشــ وقــ
المركز  رئيسة  حاجي  نجمة 
الــــــبــــــلــــــدي الــــــشــــــامــــــل بـــــــدور 

الفعال  الهندسية  الــمــكــاتــب 
بنايات،  منظومة  تطوير  في 
مبينة أن هذه الورشة واحدة 
مــن عـــدة ورش ســتــقــام خــال 
رفــــع  أجـــــــل  مـــــن   2023 عـــــــام 
كفاءة المهندسين والعاملين 
ومــســتــخــدمــي نـــظـــام بــنــايــات 
وتسلم ماحظاتهم من أجل 

تطوير منظومة العمل.

ــد شــــــارك فــــي تــقــديــم  ــ وقـ
الــورشــة فــريــق الــدعــم الفني 
ــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ فــــــــي هـ
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ والــــحــــكــــومــــة اإللــ
والتفتيش  الــرقــابــة  وأقـــســـام 
في أمانة العاصمة والبلديات 
الثاث لتقديم عروض وافية 
متطرقين إلى جميع مراحل 
الــبــنــاء واإلرشـــــــادات الــواجــب 

اتباعها عند التقديم.
وبــعــد ذلـــك تــم فــتــح بــاب 
الــمــداخــات واالســتــفــســارات 
الهندسية  المكاتب  قبل  من 
ــدة  ــ ــعـ ــ الـــــــــذيـــــــــن تـــــــقـــــــدمـــــــوا بـ
منظومة  لتطوير  ماحظات 
ــمــــل الــــبــــلــــدي لــتــســهــيــل  ــعــ الــ
إجـــــــــــــراءات الــــحــــصــــول عــلــى 

تراخيص البناء.

البلديات تنظم ور�سة عمل ل�سرح اإ�سدار �سهادة البناء عبر نظام بنايات
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يــوســف  ــة  ــركـ شـ إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ اســتــقــبــل 
كانو، الشيخ  محمد  خــالــد  الوجيه  كــانــو  أحــمــد  بــن 
راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني 
الدبلوماسية،  بالمنطقة  الشركة  مقر  في  للفنون، 
بــحــضــور ســمــو الــشــيــخ تــركــي بـــن راشــــد بـــن عيسى 
للفنون  الــوطــنــي  المجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 
إدارة  رئيس مجلس  نائب  كانو  أحمد  فوزي  والسيد 
أعـــضـــاء مــجــلــس االدارة وذلـــك  مـــن  الــشــركــة وعــــدد 
لالطالع على مشروع متحف عائلة يوسف بن أحمد 

كانو.
خالل  للفنون  الوطني  المجلس  رئــيــس  وأشـــاد 
زيارته بمبادرة عائلة كانو بتحويل المبنى التاريخي 
لشركة يوسف بن أحمد كانو في منطقة باب البحرين 

الى متحف، وهو ما يعكس جهودها في دعم المسيرة 
الــذاكــرة  لحفظ  الــمــنــامــة  فــي  والــتــنــمــويــة  الثقافية 
منجزات  وعـــرض  الــتــاريــخــيــة،  للمدينة  اإلنــســانــيــة 
عــائــلــة كــانــو فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 
الماضية  الــعــقــود  والــثــقــافــيــة خـــالل  واالجــتــمــاعــيــة 
بإسهامات  منوهًا  والمنطقة،  البحرين  مملكة  في 
وبصمات عائلة كانو الكريمة في المجاالت التجارية 

والخيرية والثقافية في المملكة.
الــوطــنــي للفنون  الــمــجــلــس  رئــيــس  كــمــا اطــلــع 
تحويل  مرئي حول خطة  على عرض  اللقاء  خالل 
المبنى القديم لشركة يوسف بن أحمد كانو الكائن 
فـــي ســــوق الــمــنــامــة الـــقـــديـــم الــــى مــتــحــف، لــيــكــون 
التجاري  الــتــاريــخ  تحكي  ومعرفية  سياحية  وجــهــة 

باعتبارها  المنامة  والعاصمة  للعائلة  واالقتصادي 
مركزًا حضاريًا في الخليج والمنطقة، وليصبح في 
المستقبل وجهة سياحية ومعرفية تحكي نجاحات 
الماضي إللهام األجيال الجديدة من رواد األعمال. 
الفتًا أن المشروع يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية 

بين القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، رحب السيد خالد محمد كانو، 
بـــن أحــمــد  يــوســف  إدارة مــجــمــوعــة  رئــيــس مــجــلــس 
بـــن خــلــيــفــة آل خليفة،  ــد  الــشــيــخ راشــ بـــزيـــارة  كــانــو 
رئيس المجلس الوطني للفنون، وأثنى على جهوده 
البحريني،  والــتــراث  للفنون  الترويج  في  المتميزة 
إلى  في ظل اهتمام مملكة البحرين بتراثها، الفتًا 
والتراث،  الفن  بين  تجمع  التي  المترابطة  العالقة 

تشكيل  في  متكاملين يسهمان  بوصفهما عنصرين 
مملكة  بــهــا  وتتميز  تفتخر  الــتــي  الــوطــنــيــة  الــهــويــة 

البحرين عبر تاريخها.
 وقـــــال: »نــعــتــز بــكــونــنــا مـــن الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة 
يعتبر  األعمال، حيث  الرائدة في مجال  الخليجية 
تاريخ  لتوثيق  مثالية  وسيلة  المتحف  هــذا  إنــشــاء 
 133 منذ  الممتد  كانو  أحمد  بــن  يوسف  مجموعة 
ــًا، واســـتـــعـــراض الــقــيــم الــعــائــلــيــة الــتــي نــواصــل  ــامـ عـ

االلتزام بها«.
واضاف السيد خالد محمد كانو »ويعتبر إنشاء 
هذا المتحف وسيلة مثالية لتوثيق تاريخ مجموعة 
يوسف بن أحمد كانو في مملكة البحرين ومنطقة 
إلى  باإلضافة  العربي ألكثر من 130 عاما،  الخليج 

التاريخية  الوثائق  من  واسعة  مجموعة  استعراض 
المثيرة لالهتمام والفنون التشكيلية والمصنوعات 
الــيــدويــة وســيــضــم الــمــتــحــف الــعــديــد مـــن الــبــرامــج 
والــتــراث  الــفــنــون  مــجــال  فــي  والــتــوعــويــة  التعليمية 
المبنى  بتخصيص  ــًدا  جـ ســعــداء  ونــحــن  الــمــحــلــي. 
والثقافة  للمعرفة  ومركز جديد  معلم  ليكون  الهام 

التجارية التاريخية في المملكة«.
مؤكدًا حرص الشركة على بناء شراكة مجتمعية 
مـــع الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة فـــي شــتــى الــمــجــاالت، 
تقدمه  لــمــا  للفنون  الــوطــنــي  المجلس  وبــاألخــص 
مـــن دعــــم لـــلـــمـــبـــادرات الــفــنــيــة والـــتـــراثـــيـــة وضــمــان 
الــدول  اهتمام  ظــل  فــي  األجــيــال،  بين  استمراريتها 

بتراثها، تعكس توجهات قيادتنا الحكيمة. 
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كتب: جمال جابر
تــقــدم عـــدد مــن الــنــواب إلــى 
باقتراح  الــنــواب  مجلس  رئــيــس 
ــاح الــشــركــات  ــإدراج أربــ ــ بــقــانــون بـ
ضمن  الــدولــة  فيها  تسهم  التي 
مــواد  وتنص  العامة،  الميزانية 

االقتراح على:
إلى  )المادة األولى(: تحول 
مـــا ال تقل  الـــعـــامـــة  الــمــيــزانــيــة 
مــــن صــافــي   %50 ــن  عــ نــســبــتــه 
األربــــــــــاح الـــمـــتـــحـــقـــقـــة لـــلـــدولـــة 
البحرين  مــمــتــلــكــات  شــركــة  مــن 
الـــقـــابـــضـــة والـــشـــركـــة الــقــابــضــة 
ــاز، بـــعـــد تــجــنــيــب  ــ ــغـ ــ لــلــنــفــط والـ

االحتياطي القانوني.
)الـــــمـــــادة الـــثـــانـــيـــة(: تــقــدم 
الحكومة بيانات المركز المالي 

البحرين  ممتلكات  شركة  بشأن 
الـــقـــابـــضـــة والـــشـــركـــة الــقــابــضــة 
ــمـــدقـــق مــن  ــاز، الـ لــلــنــفــط والـــــغـــ
قـــبـــل ديـــــــوان الــــرقــــابــــة الــمــالــيــة 
واإلداريـــــــة إلـــى مــجــلــس الــنــواب 
األشهر  خالل  الشورى  ومجلس 
السنة  النتهاء  التالية  الخمسة 
بيانات  اعتماد  ويــكــون  المالية، 
المالي بقرار يصدر عن  المركز 
مجلس النواب ومجلس الشورى 
وينشر  بمالحظاتهما  مشفوعا 

في الجريد الرسمية.
)الــــمــــادة الـــثـــالـــثـــة(: يــصــدر 
وزير المالية واالقتصاد الوطني 
أحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات 
الــقــانــون خــالل ستة أشهر  هــذا 

من تاريخ العمل به.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الـــــــــمـــــــــذكـــــــــرة 

أموال  على  وحرصا  اإليضاحية 
العامة  أنواعها  بجميع  الــدولــة 
ــة وأمـــــــــوال الـــشـــركـــات  ــاصــ والــــخــ
ــل لـــلـــدولـــة  ــامـ ــكـ ــالـ ــلـــوكـــة بـ الـــمـــمـ
ولــتــعــزيــز مـــبـــدأ الــشــفــافــيــة في 
استثمار هذه األموال والتصرف 
الــرقــابــة  لــمــبــدأ  وتحقيقا  فــيــهــا 
الدولة  البرلمانية على ميزانية 
ــا ومــصــاريــفــهــا،  ــواردهــ بــكــامــل مــ
ودعما للميزانية العامة بإيرادات 
الـــدولـــة مـــن عـــوائـــد االســتــثــمــار 
جاء هذا االقتراح بقانون ليلزم 
الــحــكــومــة بــتــحــويــل نــســبــة من 
األربـــــــاح الــصــافــيــة الــمــتــحــقــقــة 
ــن شـــركـــة مــمــتــلــكــات  ــة مــ ــدولـ ــلـ لـ
الــبــحــريــن الــقــابــضــة والــشــركــة 
ضمن  والــغــاز،  للنفط  القابضة 
العامة للدولة، وذلك  الميزانية 

الميزانية  إيرادات  وإسناد  لدعم 
العامة للدولة.

بقانون  االقــتــراح  ينص  كما 
الخاصة  المالية  البيانات  على 

بـــشـــركـــة مـــمـــتـــلـــكـــات الـــبـــحـــريـــن 
الـــقـــابـــضـــة والـــشـــركـــة الــقــابــضــة 
لــلــنــفــط والـــغـــاز والــمــدقــقــة من 
قـــبـــل ديـــــــوان الــــرقــــابــــة الــمــالــيــة 
واإلداريــة على مجلسي الشورى 
أشهر  الخمسة  خـــالل  والـــنـــواب 
المالية،  السنة  النتهاء  التالية 
أسوة بالحساب الختامي للدولة 
ــيــــال،  وحــــســــاب احـــتـــيـــاطـــي األجــ
ويــقــوم كــل مــن مجلس الــشــورى 
ــلــــس الــــــنــــــواب بــمــنــاقــشــة  ومــــجــ
ــورة  ــذكـ ــمـ ــات الـــمـــالـــيـــة الـ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
وينشر  بــقــرار  واعتمادها  أعـــاله، 

في الجرية الرسمية.
مــقــدمــو االقــــتــــراح بــقــانــون 
ــلـــوم، علي  الــــنــــواب: أحـــمـــد الـــسـ
الــنــعــيــمــي، أحــمــد قـــراطـــة، علي 

الدوسري، جالل كاظم.

ف�ي اقرتاح بقانون تقدم به 5 نواب

للدول�ة �لمتحقق�ة  �لأرب�اح  م�ن  ن�س�بة  تحوي�ل  �لحكوم�ة  �إل�ز�م 
م�ن �س�ركتي ممتل�كات و�لقاب�س�ة للنف�ط و�لغ�از �سم�ن ميز�ني�ة �لدولة
عر�ض البيانات المالية المدققة لل�سركتين على مجل�سي ال�سورى والنواب

} أحمد السلوم.

كتبت فاطمة علي: 

ــلـــدي الــجــنــوبــيــة  وافـــــق مــجــلــس بـ
بــاإلجــمــاع فـــي اجــتــمــاعــه االعــتــيــادي 
الــفــصــل  ــن  مــ األول  االنــــعــــقــــاد  لــــــدور 
أمس  عقد  الــذي  السادس  التشريعي 
لمنطقة  التحتية  البنية  على تطوير 
رأس زويد الصناعية ومنطقة الحسي 
ــرة الـــثـــامـــنـــة بــالــمــحــافــظــة  ــ ــدائـ ــ فــــي الـ
أكــــد مـــقـــدم الــمــقــتــرح  الــجــنــوبــيــة، إذ 
هناك  أن  الشيخ  علي  البلدي  العضو 
أنها  رغم  المنطقة  لهذه  ثمة تجاهل 
مــن الــمــنــاطــق االســتــثــمــاريــة الــكــبــرى 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــهــــي تــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة كــ فــ
مؤكدا  الــكــبــرى،  الصناعية  المنشآت 
ــم مـــقـــومـــات مــمــارســة  ــ افـــتـــقـــارهـــا ألهـ

األنشطة الصناعية والتجارية. 
وقال في تصريح لـ »أخبار الخليج« 
الــمــنــطــقــة تــشــهــد وبــشــكــل يــومــي  إن 
ــاوزات الــســلــوكــيــة  ــتــــجــ الـــعـــديـــد مـــن الــ

واألخالقية كونها باتت مرتعا للعمالة 
التي استغلت بعد  السائبة،  اآلسيوية 
ــة والــتــفــتــيــش  ــابـ ــرقـ الــمــنــطــقــة عـــن الـ
وحولتها إلى منطقة سوق غير قانوني 
يــمــارس فــيــه الــبــيــع الــمــخــالــف طــوال 
أيام األسبوع، مؤكدا أن المقترح سبق 
ال  ولكنه  السابق  المجلس  تبناه  وأن 
يزال مهمشا لدى العديد من الجهات 
ســـوءا  زاد  الـــوضـــع  أن  إال  الــحــكــومــيــة 
األمر الذي يتطلب سرعة االستجابة.

لمنطقة  الحالي  الوضع  أن  وأكــد 
رأس زويد الصناعية ومنطقة الحسي 
ــرة الـــثـــامـــنـــة بــالــمــحــافــظــة  ــ ــدائـ ــ فــــي الـ
تعاني  حيث  للغاية  مــزرًيــا  الجنوبية 
الـــتـــصـــدع  مــــن  ــا  ــهــ ــوارعــ شــ مــــن   %98
ــاد  والـــتـــهـــالـــك مــــا يــتــســبــب فــــي إفـــسـ
نقلها  ــنـــاء  أثـ والــمــنــتــجــات  الــبــضــائــع 
بــالــمــركــبــات الــثــقــيــلــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
شكاوى  من  العديد  يتلقى  المجلس 
الـــمـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة الـــمـــوجـــودة 

من  تــضــررهــا  تــؤكــد  والــتــي  بالمنطقة 
الوضع وتطالب بإصالحات مستعجلة 

للبنية التحتية للمنطقة.
وأفــــــاد بــــأن الــمــقــتــرح يــســتــعــرض 
التطويرية  الــخــطــة  تفصيلي  بشكل 
طرق  إنــشــاء  تشمل  والــتــي  للمنطقة 
تــتــنــاســب وطبيعة  واســعــة  بــمــســاحــات 
المنطقة وتركيب األرصفة الخرسانية 
ــاة،  ــمـــشـ ــلـ ــرات لـ ــ ــمــ ــ ــيـــص مــ ــع تـــخـــصـ ــ مــ
ــافـــة إلــــى تــطــويــر شــبــكــة إنــــارة  بـــاإلضـ
الفرعية،  والطرق  الرئيسية  الــشــوارع 
أيضا  تتضمن  الخطة  أن  إلــى  مشيرا 
تطوير شبكة الصرف الصحي وإعادة 
إذ إن المنطقة  تأهيلها بشكل جذري 
وحلية خالل  إلى مستنقعات  تتحول 

موسم األمطار.
كما ناقش المجلس البلدي خالل 
تفشي  مشكلة  االعــتــيــادي  اجــتــمــاعــه 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  فــي  الــبــعــوض 
الــصــحــة  إدارة  مـــن  الــمــخــتــصــيــن  ــع  مـ

العامة بوزارة الصحة، حيث استعرض 
العامة  الصحة  إدارة  من  المختصون 
اإلجراءات المتبعة فور تلقي الشكاوى 
وخــــطــــط الـــــــــــوزارة لــــــرش الـــمـــبـــيـــدات 
أن  إلـــى  اإلدارة  دعـــت  كــمــا  الــحــشــريــة 
وزارة  بــيــن  مــتــكــامــل  دور  هــنــاك  يــكــون 
الصحة والمجلس البلدي والمجتمع 
إلــى  داعــيــة  الــظــاهــرة  تــلــك  لمعالجة 
وضع حمالت توعوية وتثقيفية للحد 
الــتــي قــد تعمل على  الــتــصــرفــات  مــن 
المناطق  بــعــض  فــي  الــبــعــوض  زيــــادة 

وإيجاد الحلول لتلك الشكاوى.
ــلـــدي  ــبـ ــا وافــــــــق الـــمـــجـــلـــس الـ كــــمــ
باإلجماع على تقرير لجنة الخدمات 
والــمــرافــق الــعــامــة بــشــأن إيــجــاد أرض 
إلنــشــاء  لتخصيصها  الــبــر  بمنطقة 
ــنــــي كــمــحــمــيــة طــبــيــعــيــة،  ــتـــزه وطــ ــنـ مـ
توصية  على  كــذلــك  المجلس  ووافـــق 
ممشى  إلنــشــاء  عــقــاريــن  لتخصيص 

بمنطقة الزالق بمجمع 1056.

بلدي �لجنوبية يو�فق على تطوير �لبنية �لتحتية لمنطقة ر�أ�س زويد �ل�سناعية 

بن  خالد  الشيخ  بروفيسور  الــلــواء  استقبل 
علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، 
بمكتبه عددا من األطباء الذين أنهوا دراساتهم 
وذلـــك ضمن  الــخــارجــيــة  الــجــامــعــات  فــي  العليا 
والمهني  الطبي  للكادر  الشامل  الــتــدريــب  أطــر 
بالترحيب  استهل  فقد  الصحية.  للتخصصات 
البوعينين  ســالــم  عبدالرحمن  طبيب  بــالــرائــد 
ــة فــــي تــخــصــص  ــالــ ــزمــ ــهــــى بـــرنـــامـــج الــ ــيـــث أنــ حـ
القرنية واألمراض الخارجية وجراحات العيوب 
للتخصصات  السعودية  الهيئة  من  االنكسارية 
اهلل  عبد  طبيب  النقيب  استقبل  كما  الصحية. 
عــلــي الــفــاضــل والــنــقــيــب طبيب أحــمــد إبــراهــيــم 
األنــصــاري حيث أنــهــى الــمــذكــوران بــرنــامــج طب 
اإلقامة في الطب الباطني من الهيئة السعودية 
بالطبيبة  رحب  وبعدها  الصحية.  للتخصصات 
هـــيـــا عــيــســى آل خــلــيــفــة الـــتـــي أنـــهـــت بــرنــامــج 
الحرجة  الحمل  حـــاالت  تخصص  فــي  الــزمــالــة 
وطب األجنة من الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية.
كما استقبل الطبيبة سارة داوود أحمد التي 
أنــهــت بــرنــامــج طــب اإلقــامــة فــي طــب األطــفــال، 
برنامج  أنهت  التي  زكــي  فرياد  ديــاري  والطبيبة 
طب اإلقامة في األشعة التشخيصية من الهيئة 
الختام  وفــي  الصحية.  للتخصصات  السعودية 
استقبل النقيب محمد جاسم إبراهيم من قسم 
العالج الطبيعي والذي حصل على الماجستير 
في تخصص العالج الطبيعي العصبي العضلي 

من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة.
وأشــــــاد بــالــخــريــجــيــن وحـــرصـــهـــم عــلــى رفــع 
الــرعــايــة الصحية وأكــد  مــســتــوى الــخــدمــات فــي 
أهــمــيــة الــعــمــلــيــة الــتــدريــبــيــة لــمــقــدمــي الــرعــايــة 
ــتـــي تــتــرجــم إلــــى تــقــديــم خــدمــات  الــصــحــيــة والـ
والمراجعين.  للمرضى  الــجــودة  عالية  صحية 
ــد حـــضـــر االجـــتـــمـــاع الــعــقــيــد طــبــيــب نــايــف  ــ وقـ
المستمر  التعليم  رئــيــس  لــــوري،  عــبــدالــرحــمــن 

لألطباء في الخدمات الطبية الملكية.

قائ�د �لخدم�ات �لطبي�ة �لملكي�ة يوؤك�د �أهمي�ة
�لعملي�ة �لتدريبي�ة لمقدم�ي �لرعاي�ة �ل�سحي�ة

الـــتـــقـــت آمــــنــــة بـــنـــت أحـــمـــد 
ــي وزيـــــــــــــرة اإلســــــكــــــان  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ الـ
والــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط الــــــعــــــمــــــرانــــــي 
رئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــمــالــيــة 
الــشــورى  بمجلس  واالقــتــصــاديــة 
خالد حسين المسقطي، وأعضاء 
تــم مناقشة عــدد  الــلــجــنــة، حــيــث 
ــات  ــوعــ ــمــــوضــ مـــــن الـــقـــضـــايـــا والــ
الــتــي تــعــزز الــتــعــاون بــيــن الــــوزارة 
إلى  وصواًل  التشريعية  والسلطة 
تحقيق األهداف المشتركة التي 

تصّب في خدمة المواطنين.

وقد تضمن اللقاء استعراض 
ســـيـــر خـــطـــط وبـــــرامـــــج الـــــــــوزارة 
الئقة  إسكانية  خــدمــات  لتوفير 
للمواطنين،  ومتميزة  ومــالئــمــة 
مــــــن خــــــــالل الــــــمــــــســــــارات الـــتـــي 
وذلــك  ــوزارة،  الــ خطط  تتضمنها 
التمويالت  بــرنــامــج  صعيد  على 
ــة، وبــــرنــــامــــج حـــقـــوق  ــيــ ــانــ ــكــ اإلســ
تـــطـــويـــر األراضـــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة، 
واستكمال المشاريع القائمة في 

المدن اإلسكانية.
وثّمنت اللجنة جهود الوزارة 

فـــي تــوفــيــر الــســكــن االجــتــمــاعــي 
للمواطنين والخدمات اإلسكانية 
الـــفـــوريـــة، مـــؤكـــدة الـــحـــرص على 
ــاون مــــع الـــــــــــوزارة لــتــنــفــيــذ  ــعــ ــتــ الــ
المختلفة،  وبــرامــجــهــا  خططها 
كــمــا أشــــــادت الــلــجــنــة بــالــبــرامــج 
ــن خـــالل  ــ الــــجــــديــــدة لــــــلــــــوزارة مـ
ــاع الــــخــــاص فــي  ــقـــطـ ــة الـ ــاركـ مـــشـ
تقديم السكن المميز والمناسب 
خالل  من  اإلسكانية  للتمويالت 
بــرنــامــج حــقــوق تطوير األراضـــي 

الحكومية.

�لإ�سكان  وز�رة  وبر�مج  خطط  ت�ستعر�س  �ل�سورى  مالية 
للمو�طنين �إ�سكانية لئقة ومالئمة ومتميزة  لتوفير خدمات 
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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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في  والتعليم  التربية  وزارة  من  وفد  شــارك 
ندوة بعنوان )التعليم في أثناء األزمات(، التي 
نظمها المركز العربي للبحوث التربوية لدول 
الــشــقــيــقــة، بمشاركة  الــكــويــت  بــدولــة  الــخــلــيــج، 

جميع الدول األعضاء بالمركز.
وقد عرض وفد الوزارة المكون من األستاذة 
هــــاهــــل جـــعـــفـــر نـــصـــيـــب رئــــيــــس الــتــخــطــيــط 
والتطوير التربوي، واألستاذة غادة عبداللطيف 
اسماعيل رئيس بناء وتقنين االختبارات بوحدة 
التربية الخاصة، تجربة مملكة البحرين خال 

استدامة  عبرها  ضمنت  والتي  كورونا،  جائحة 
الخدمة التعليمية لجميع المراحل الدراسية.
جاء ذلك ضمن ما تم تقديمه من عروض 
حول السياسات والتجارب الدولية المتميزة في 
مجال التعليم أثناء األزمات وحاالت الطوارئ، 
التعليمي  النظام  بـــإدارة  المتصلة  والــخــبــرات 
ــاع االســتــثــنــائــيــة، واالســتــراتــيــجــيــات  ــ فــي األوضـ
الــمــنــاســبــة لــتــعــلــيــم طــلــبــة الـــصـــفـــوف األولــــى 
ــاقـــة فـــي الـــظـــروف الــمــشــار  والــطــلــبــة ذوي اإلعـ

إليها. 

»ال���ت���رب���ي���ة« ت�������ش���ارك ف����ي ن����دوة 
بالكويت الأزم������ات«  اأث��ن��اء  »ال��ت��ع��ل��ي��م 

أقــــــام طــلــبــة كــلــيــة الـــطـــب والـــعـــلـــوم 
حملة  العربي  الخليج  بجامعة  الطبية 
للسمع  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوية 
مستشفى  مــع  االستراتيجية  بالشراكة 
الحملة  أقيمت  الجامعي.  حمد  الملك 
ــارس الــجــاري فــي كــل من  يــومــي 2 و3 مـ
مـــســـتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي 
زيــادة  بهدف  بالمنامة،  السيف  ومجمع 
الـــوعـــي بــالــطــرق الــعــلــمــيــة لــلــوقــايــة من 
فقدان السمع، وزيــادة الوعي حول سبل 

العناية باألذن. 
الحملة  إلى جانب ذلك، ذكر رئيس 
محمد  الطب  بكلية  الطالب  التوعوية 
الــطــابــي  ــريـــق  ــفـ الـ أن  فــلــمــبــان  فــهــمــي 
الـــمـــشـــرف عــلــى إعــــــداد الــحــمــلــة تــعــاون 
مـــع مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
التوعوية  الــمــادة  الــبــحــريــن إلعــــداد  فــي 
للحملة. وذكر في جانب متصل أن هناك 

التي  الخاطئة  الممارسات  من  العديد 
السمع، منها استخدام  تؤثر على جودة 
ألنها  األذن  لتنظيف  القطنية  األعـــواد 
تــــؤدي الـــى تــراكــم الـــمـــادة الــشــمــعــيــة في 

األذن الداخلية، وهو ما يؤدي بدوره إلى 
انتقال  إلــى جــانــب  الــســمــع،  فــي  مشاكل 
ســواء  والــفــيــروســيــة  البكتيرية  الـــعـــدوى 
تراعي جودة  التي ال  السباحة  برك  من 

التعقيم أو التجمعات المائية الطبيعية 
سماعات  تشارك  أن  كما  النظيفة.  غير 
أن  األذن مع األشخاص اآلخرين يمكن 
الفيروسية  الــعــدوى  انــتــقــال  فــي  يسهم 
آخر. عاوة  إلى  والبكتيرية من شخص 
على الضرر الذي من الممكن أن تسببه 
المنشآت  في  ســواء  الصاخبة  األصـــوات 
إلــى  االســتــمــاع  خـــال  مــن  أو  الصناعية 

مكبرات الصوت. 
وللعناية باألذن، قال الطالب محمد 
الجزء  تنظيف  يجب  انه  فلمبان  فهمي 
قــمــاشــيــة  بــقــطــع  األذن  مـــن  ــي  ــارجـ ــخـ الـ
ناعمة، كما ننصح بالتوجه للطبيب في 
حال وجود ألم أو إفــرازات أو أي مشاكل 
ــدام األدويـــــــة بــنــاء  ــتـــخـ ــي الـــســـمـــع، واسـ فـ
مختص،  طبيب  مــن  طبية  وصفة  على 
فــي األمــاكــن  واســتــخــدم ســـــدادات األذن 

الصاخبة لحماية السمع.

} جانب من فعاليات الحملة.

ط���ل���ب���ة ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال����ع����رب����ي ي��ق��ي��م��ون 
ح���م���ل���ة ل���اح���ت���ف���اء ب���ال���ي���وم ال���ع���ال���م���ي ل��ل�����ش��م��ع

اســـــتـــــقـــــبـــــل الــــمــــهــــنــــدس 
عــلــي أحـــمـــد الــــــــدرازي رئــيــس 
لحقوق  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة 
اإلنـــســـان، الــســيــدة نــهــال عقل 
مسؤول المشاريع بقسم تنقل 
االجتماعي  واإلدمــاج  العمالة 
للهجرة،  الــدولــيــة  بالمنظمة 
ــور الــمــســتــشــار  وذلـــــــك بـــحـــضـ
يـــاســـر غـــانـــم شــاهــيــن األمــيــن 
الـــــــعـــــــام لــــلــــمــــؤســــســــة، حـــيـــث 
الــمــؤســســة في  دور  اســتــعــرض 
ــال الـــحـــقـــوقـــي خــاصــة  ــجـ ــمـ الـ

فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــقــوق ذات 
الــعــاقــة بــالــعــمــالــة الـــوافـــدة، 
المؤسسة  إلـــى جــهــود  مــشــيــرا 
القوانين  ومتابعة  دراســـة  فــي 
المنزلية،  للعمالة  المنظمة 
ولــــلــــوقــــوف عـــلـــى أوضـــاعـــهـــم 
الــحــقــوقــيــة وتـــعـــريـــف جــمــيــع 
األطراف بالحقوق والواجبات 

تجاه الطرف اآلخر.
كما تم خال اللقاء بحث 
مع  والتنسيق  الــتــعــاون  أوجـــه 
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 

لتوحيد الجهود في المجاالت 
ذات العاقة بالعمالة وحقوق 

اإلنسان.
من جانبها، ثمنت السيدة 
للمؤسسة  الفعال  الــدور  عقل 
فـــي حــمــايــة حــقــوق اإلنـــســـان، 
وما تقوم به من جهود إنسانية 
تجاه العمالة الوافدة، مشيدة 
ــتـــي تــتــخــذهــا  بـــــاإلجـــــراءات الـ
فـــي سبيل  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
المائمة  العمل  بيئة  توفير 

للعمالة الوافدة. 

}جانب من اللقاء.

ت�شتقبل  الإن�����ش��ان«  ل��ح��ق��وق  »ال��وط��ن��ي��ة 
م��م��ث��ل ال��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ه��ج��رة

ــواء الـــدكـــتـــور الــشــيــخ حــمــد بـــن مــحــمــد آل  ــلـ شــهــد الـ
عــدد من  الــعــام، حفل تخريج  األمــن  رئيس  نائب  خليفة 
الدورات التدريبية والتي نظمها جناح التدريب البحري 
وزارة  منتسبي  من  عدد  بمشاركة  السواحل،  خفر  بقيادة 
باإلضافة  البحريني  الملكي  البحرية  وســاح  الداخلية 
إلى مشاركين أشقاء من المملكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
واألداء  بالمستوى  الــعــام  األمـــن  رئــيــس  نــائــب  وأشـــاد 
أن هذه  الـــــدورات، مــوضــحــًا  هــذه  بــه خريجو  الـــذي ظهر 
ــزءًا رئــيــســيــًا فــي اســتــراتــيــجــيــة التطوير  الـــــدورات تــعــد جــ
االرتقاء  بهدف  الداخلية  وزيــر  أطلقها  التي  والتحديث 
السواحل وتطوير كوادرها، معربًا عن شكره  بقيادة خفر 
واإلدارات  الحثيثة  متابعته  عــلــى  الــعــام  األمـــن  لــرئــيــس 
األمنية المساهمة في عقد الدورات التدريبية، منوهًا في 

الوقت ذاته بالكفاءات التدريبية والجهود المبذولة لرفع 
علمية  أسس  على  السواحل  قيادة خفر  منتسبي  قــدرات 
وصواًل إلى االحترافية، مثمنًا جهود قائد خفر السواحل 
الــدورات لما تمثله من أهمية في صقل  في تنظيم هذه 

القدرات وتنمية المهارات للمشاركين.
قائد  الغتم  العميد جاسم محمد  أعــرب  من جانبه، 
األمــن  رئيس  لنائب  وتــقــديــره  عــن شكره  الــســواحــل  خفر 
الــعــام عــلــى حــضــوره لــقــيــادة خــفــر الــســواحــل وتخريجه 
للمشاركين في الدورات التدريبية، معبرًا عن تقديره لما 
التعاون والتنسيق بين اإلدارات المشاركة  لمسه من روح 
في الدورات في إطار العمل األمني المشترك بما يسهم 
إليهم  الموكلة  المهام  ألداء  المشاركين  رفع مستوى  في 

وفق منهج تكاملي منضبط.
مــحــاور،  مــن  تناولته  ومــا  بــالــدورات  التعريف  وحـــول 

ألقى الرائد محمد حسن زين الدين آمر جناح التدريب 
ــدورات  الـ الــبــحــري كلمة أوضـــح فيها أهـــداف ومــخــرجــات 
التدريبية التي تضمنت دورة في اللغة اإلنجليزية الرابعة 
والـــدورة  عــشــرة،  الــســادســة  ــزوارق  الــ قـــادة  ودورة  للضباط، 
إلى  تــهــدف  والــتــي  لــأفــراد،  والثانية  األولـــى  التأسيسية 
مجال  في  الازمة  بالمهارات  المشاركين  وتزويد  إكساب 
وقيادة  الماحية  واألجــهــزة  البحرية  والماحة  اإلبــحــار 
الزوارق باإلضافة إلى مواكبة التدريب النظري والعملي 
الحديثة  بــاألجــهــزة  التكنولوجي  والــتــطــور  للمتغيرات 

والبيئة البحرية.
وفي ختام الحفل، قام نائب رئيس األمن العام بتوزيع 
الشهادات على الخريجين، وحثهم على بذل المزيد من 
الجهود المخلصة في أداء الواجب، متمنيًا للجميع دوام 

التوفيق والسداد.

ال�شواحل بخفر  التدريبية  بالدورات  الم�شاركين  من  عدد  تخريج 

ــؤون  ــ ــشـ ــ الـ وزارة  ــــدت  ــقـ ــ عـ
عمل  ورشــة  امــس،  القانونية، 
ــعــــة حـــــــول الـــتـــوجـــهـــات  مــــوســ
التشريعية للحكومة وتطوير 
ــداد ودراســــة  ــ آلــيــة تــقــديــم وإعـ
الحكومية،  القوانين  مشاريع 
يوسف  السيد  قــّدمــهــا  والــتــي 
بـــــــن عــــبــــدالــــحــــســــيــــن خـــلـــف 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة، 
ــؤون  ــشــ ــتــــهــــدفــــت فــــــرق الــ واســ
الــقــانــونــيــة بــجــمــيــع الــجــهــات 

الحكومية.
واســـــتـــــعـــــرضـــــت الـــــورشـــــة 
ــّورة،  ــطـ ــمـ تــفــاصــيــل اآللـــيـــة الـ
وســـــــّلـــــــطـــــــت الـــــــــضـــــــــوء عـــلـــى 

الـــــتـــــوجـــــهـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
لــحــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــيـــة  ــعـ ــريـ ــتـــشـ واألولــــــــــويــــــــــات الـ
ونــمــوذج  للحكومة،  السنوية 
إلى  القوانين  تقديم مشاريع 
جـــانـــب آلـــيـــة دراســـــة مــشــاريــع 
ــراز مختلف  إبــ الــقــوانــيــن مــع 
بــمــا يــضــمــن توحيد  أبــعــادهــا 
ــداد الــتــشــريــعــات، تــمــاشــيــًا  ــ إعـ
مــع بــرنــامــج الــحــكــومــة ورؤيـــة 
 ،2030 االقتصادية  البحرين 
وبـــــمـــــا يــــّتــــســــق مــــــع أهــــــــداف 

المسيرة التنموية الشاملة.
الورشة  أّن هذه  إلى  ُيشار 
تأتي بعد قرار مجلس الوزراء 

بالموافقة على مذكرة اللجنة 
الــتــنــســيــقــيــة بــــشــــأن مــقــتــرح 
تــطــويــر آلــيــة تــقــديــم وإعــــداد 

ودراســـــــة مـــشـــاريـــع الــقــوانــيــن 
وزارة  وتــكــلــيــف  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
بتنظيم  الــقــانــونــيــة  الـــشـــؤون 

ورش عمل للجهات الحكومية 
على  أكــبــر  بــصــورة  لتعريفها 

هذه اآللية المطّورة.

ا�شتهدفت فرق ال�شوؤون القانونية بجميع اجلهات احلكومية

ال�شوؤون القانونية تعقد ور�شة عمل حول التوجهات الت�شريعية للحكومة

أمسية  أيلفين«  »إس  أقامت 
العيادة  افتتاح  بمناسبة  طبية 
ــي الــتــجــمــيــل  ــ الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـ
الـــمـــعـــروفـــة عــلــى شــــرف افــتــتــاح 
العيادة حيث خصصت األمسية 
إلقامة مؤتمر طبي وندوة حول 
الــتــجــمــيــل فـــي مــخــتــلــف فــروعــه 
وســــط مــشــاركــة كــبــيــرة وحــضــور 
واســـع مــن الــشــخــصــيــات الــبــارزة 
وخبراء  المعروفين  والجراحين 

الرعاية الصحية.
وقـــــدم الــمــتــحــدثــون أوراقـــــا 
علمية وبحوثات متقدمة مواكبة 
ــــذي يــشــهــده  لــلــتــطــور الــطــبــي الـ
أيــلــفــيــن«  »إس  لـــتـــكـــون  ــالـــم  ــعـ الـ
إحـــــــدى الــــعــــيــــادات الــمــتــقــدمــة 
فـــي تــقــديــم الـــجـــوانـــب الــطــبــيــة 
الــمــخــتــلــفــة لــلــمــشــاركــة فـــي ظل 
الخبراء  مــن  الكبيرة  المشاركة 
الذين  والخبراء  واالستشاريين 

شاركوا في المداخالت.
وتسير »إس أيلفين« بخطى 
ثــابــتــة نــحــو تــقــديــم األمــســيــات 
إلى  الــهــادفــة  المتنوعة  الطبية 
أكثر من  في  للمجتمع  التوعية 
بشكل  بــالــصــحــة  متعلق  جــانــب 
ــهــــدت األمـــســـيـــة  عـــــــام، حـــيـــث شــ
الــطــبــيــة نــجــاحــا بـــــارزا فـــي ظل 
الــمــشــاركــة الـــواســـعـــة والــخــبــراء 
وضعت  حيث  فيها،  المشاركين 
في  لتحقيقها  عـــديـــدة  أهـــدافـــا 
الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة عــبــر تــقــديــم 
والمؤتمرات  الطبية  األمسيات 

والــــــنــــــدوات الـــمـــســـتـــمـــرة بــشــكــل 
مستمر.

وركــــــــــــــــــزت الـــــــــــنـــــــــــدوة عـــلـــى 
الشامل؛  التجديدي  التجميل 
ــل، وهـــو  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ ــر والـ ــاضــ الــــحــ
بــاهــتــمــام كبير  مـــوضـــوع حــظــي 
والــرعــايــة  التجميل  مــجــال  فــي 
الصحية. وكان البروفيسور علي 
أورزفالد،  لويز  والدكتور  الغانم، 
ــف،  ــوســ والــــــدكــــــتــــــور مـــــــارويـــــــن يــ
ــو ســانــتــوريــلــي،  ــانـ والـــدكـــتـــور أدريـ
ــور الــــمــــســــاعــــد  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروفـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والـ
أحـــمـــد الــصــيــاصــنــة، والـــدكـــتـــور 
بين  بازيلي من  تاكاهيرو هوندا 
الــجــراحــيــن الــحــائــزيــن جــوائــز 
والرائدين الحاضرين للفعالية، 
حيث ناقش كل متحدث خبرته 
الحديث،  التجميلي  الطب  في 
وقدم رؤى حول أحدث التطورات 

في هذا المجال.

مهما  جانبا  المظهر  ويعد 
مـــــن احــــــتــــــرام الــــــــــذات والـــثـــقـــة 
لــــدى الــجــمــيــع. وتـــهـــدف عــيــادة 
نــهــج  تـــوفـــيـــر  إلـــــى  أيـــلـــفـــيـــن  إس 
ــمــــم خـــصـــيـــًصـــا  شــــخــــصــــي مــــصــ
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــك الــخــاصــة 
أفضل حاالتك  في  أنــك  لتشعر 
العالجات  أصبحت  وإطاللتك. 

أهمية  ذات  الحديثة  الجمالية 
مـــتـــزايـــدة فــــي اآلونـــــــة األخـــيـــرة 
ــا عـــلـــى تــحــســيــن  ــهـ ــدرتـ بــســبــب قـ
الــمــظــهــر الـــجـــســـدي لــلــشــخــص 
وتـــعـــزيـــز رفــاهــيــتــه بــشــكــل عـــام. 
وتـــــتـــــراوح هـــــذه الــــعــــالجــــات مــن 
مثل  الجراحية  غير  اإلجـــراءات 
وتقشير  الــوجــه  شــبــاب  تــجــديــد 

ــى  ــ ــزر إلــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــالــ ــ ــد بــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الــ
اإلجــــــــراءات الــجــراحــيــة األكــثــر 
ــون  ــ ــدهـ ــ ــفــــط الـ ــثــــل شــ ــا مــ ــ ــًق ــمــ عــ

وتكبير الثدي.
ــد  ــوائـ ــفـ وتـــتـــمـــثـــل إحـــــــدى الـ
األساسية للعالجات التجميلية 
ــة فـــــي قــــدرتــــهــــا عــلــى  ــثــ ــديــ الــــحــ
مـــــســـــاعـــــدة األشــــــــخــــــــاص عـــلـــى 

ــاًبـــا  ــبـ تـــحـــقـــيـــق مـــظـــهـــر أكــــثــــر شـ
وانتعاًشا، مما قد يكون له تأثير 
إيجابي على ثقتهم واحترامهم 

لذاتهم. 
ــبـــة، أعــــرب  ــنـــاسـ وبــــهــــذه الـــمـ
الـــدكـــتـــور الـــغـــانـــم عــــن امــتــنــانــه 
إتــاحــة  عــلــى  الــبــحــريــن  لمملكة 
الفرصة للجميع للمساهمة في 

الـــنـــهـــوض بـــالـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــــالد، حــيــث  ــــبـ الـــجـــمـــالـــيـــة فــــي الـ
صـــرح بــالــقــول: »نــأمــل فــي بناء 
نوعه  مــن  فــريــد  صحي  منتجع 
ــزء مــن  ــجــ ــوم كــ ــجــ ــة 6 نــ ــئـ ــــن فـ مـ
رؤيتنا، ليوفر مجموعة متنوعة 
مـــــن الـــــعـــــالجـــــات الــتــجــمــيــلــيــة 
ــة الــتــجــمــيــلــيــة،  ــراحــ ــجــ ــل الــ ــثـ مـ
ــراض الــجــلــديــة، وأمـــراض  ــ واألمـ
النساء والتوليد، واألنف واألذن 
ــيــــون،  ــعــ والــــحــــنــــجــــرة، وطـــــــب الــ
وجــــــراحــــــة الـــــوجـــــه والـــفـــكـــيـــن، 
والــطــب الــبــاطــنــي. وســيــتــم بناء 
مــن خــالل شبكة  المنتجع  هــذا 
تــعــاونــيــة عــالــمــيــة مـــن الــقــطــاع 
والــمــؤســســات األكــاديــمــيــة وقـــادة 
سيضع  كما  الصحية.  الــرعــايــة 
معياًرا جديًدا في مجال الرعاية 
الصحية، حيث سيوفر للضيوف 

رعاية وخبرة عالية الجودة«.

وأضــــــــــــــــــاف: »يـــــــعـــــــد فــــريــــق 
األفضل  بين  لدينا من  األطباء 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــي هـــــــذا الـــــمـــــجـــــال، والـ ــ فــ
ــنــــوات طـــويـــلـــة مــن  يــمــتــلــكــون ســ
على  المكثف  والتدريب  الخبرة 
التجميلية،  اإلجـــــراءات  ــدث  أحـ
ــة واهـــتـــمـــام  ــايــ ــرعــ لــــتــــزويــــدك بــ
اســتــثــنــائــيــيــن، مــمــا يــضــمــن لك 
ــوال رحــلــة  الـــراحـــة واالطـــــالع طــ

العالج الخاصة بك«.
ــت  ــحــ ــبــ ــل عـــــــــــــام، أصــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
الحديثة  التجميلية  العالجات 
جانًبا مهًما من جوانب الرعاية 
الكثير  يسعى  حــيــث  الــصــحــيــة، 
من األشخاص للحصول عليها 
لــتــحــســيــن مـــظـــهـــرهـــم وتـــعـــزيـــز 
ثــقــتــهــم ومـــعـــالـــجـــة الــمــشــكــالت 
الطبية، مما يزيد توقعات زيادة 

على هذه العالجات.

االبــتــدائــيــة  الــقــادســيــة  نظمت مــدرســة 
وهما  الــعــربــي،  للشعر  مــشــروعــيــن  لــلــبــنــات 
الموهوبات،  للطالبات  أصــالــتــي«  »بالشعر 
طالبات  لمختلف  الــجــمــهــور«  أواجـــه  و»أنـــا 
الــمــدرســة، وذلــــك بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 300 

طالبة. 
ونــجــح مــشــروع »بــالــشــعــر أصــالــتــي« في 
تــطــويــر الــطــالــبــات الــمــوهــوبــات فــي مجال 
تــألــيــف الـــشـــعـــر، بــعــد إشـــراكـــهـــن فـــي ورش 
عــمــل عـــن الــشــعــر الـــعـــربـــي وبـــحـــر الـــهـــزج، 
مع  البسيط،  الشعر  كتابة  على  وتدريبهن 
تقديم الدعم لهن، واالحتفاء بإنجازاتهن، 

وتتويجهن بلقب الشاعرة الصغيرة. 
الجمهور«،  أواجـــه  »أنــا  مــشــروع  وضمن 
تم تقسيم القصائد المعروفة إلى مقاطع، 
حفظ  على  المشاركات  الطالبات  وتــدريــب 
األبيات واإللقاء، وعلى استخدام الطبقات 
الــمــخــتــلــفــة لـــلـــصـــوت، وتـــمـــثـــيـــل الــمــعــنــى 
ــح الـــوجـــه  ــالمــ ــن خــــــالل مــ ــ واإلحــــــســــــاس مـ

والجسد.
ــر حــــمــــزة  ــ ــ ــوثـ ــ ــ وقــــــــالــــــــت األســــــــــتــــــــــاذة كـ
المدرسة  في  التعّلم  اختصاصية صعوبات 
يأتيان  إنهما  المشروعين  على  والــقــائــمــة 

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على 
رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية مهاراتهم، 
ويهدفان إلى إحياء التراث الثقافي والفن 
والمواطنة،  االنتماء  وتنمية حس  األصيل 
وتـــشـــجـــيـــع الـــطـــالـــبـــات الــــمــــوهــــوبــــات عــلــى 
وزيــادة  الشعر،  كتابة  في  واإلبـــداع  االبتكار 

الثقة بالنفس، ما مّكن المدرسة من حصد 
العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات 
الشعر الخارجية التي شاركت فيها، وارتفاع 
مــادة  فــي  للطالبات  التحصيلي  المستوى 
الــلــغــة الــعــربــيــة، وتـــطـــور مـــهـــارات الـــقـــراءة 

والكتابة لديهن.
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جعفر عبا�س jafasid09@hotmail.com

و�صائل توا�صل 
�صادت ثم بادت

أحتفظ على الدوام على طاولة مكتبي بكتاب »صور وخواطر« للشيخ 
أوراقــه  قلبت  كلما  وأجــد  اهلل(،  )يرحمه  الطنطاوي  علي  الجميل  الجليل 
متعة شديدة، فقد كان ذا علم غزير ويعنى باختيار مفرداته، واألهم من كل 
التلفزيونية  ذلك أنه خفيف الظل والــروح كما يعرف كل من تابع برامجه 
أو  التلفزيون  عبر  المذاعة  الطنطاوي  وأحاديث  ذكرياته،  وأحاديث  الشيقة 
الى  التي أصدرها خير دليل على أن أي كالم يفتقر  الكتب  المتداولة عبر 
الديني  الوعظ  الطنطاوي يمارس  الناس، فقد كان  عنصر االمتاع ال يشد 
»الجاف« ثقيل  فالوعظ  »يعظهم«،  بأنه  االنطباع  الناس  أن يعطي  دون  من 
على النفس ولكن إذا تخلله لطيف القول وطريف أو غريب الوقائع، في لغة 

سهلة فإنه يشد االنتباه ويخترق طبلة األذن ليستقر في الدماغ.
ألول  شــاهــد  عندما  ذهــولــه  الــذكــر  اآلنـــف  كتابه  فــي  الطنطاوي  يحكي 
ومثل  السائل.  الحبر  قلم  ثم  والسينما  والترام  الكهربائية  المصابيح  مرة 
والدنيا مكهربة  ولدت  التي  القبول حتى من األجيال  الحكايات تجد  هذه 
والترام دخل ذمة التاريخ ولم تعد هناك حاجة إلى قلم حبر سائل أو متجمد 
الكتابة عن  بل ويصحح لك أخطاءك، فقيمة  الكتابة  يتولى  الكيبورد  ألن 
من  جنسا  تمثل  أنها  فــي  تكمن  الشابة  األجــيــال  تشهدها  لــم  زمنية  حقب 
نقرأه  الــذي  التأريخ  ومعظم  االجتماعي،  التاريخ  تسمية  يستحق  الكتابة 
وندرسه كتبه مؤرخون هواة، سجلوا انطباعات عن العصور التي عاشوا فيها 

واستنبط المؤرخون المحترفون منها حقائق عن تلك العصور.
األمريكية  يونيون  يناير من عام 2006، وضعت شركة وسترن  في شهر 
ونأسف  توقفت  خدماتنا  تقول:  قصيرة  رسالة  اإلنترنت  على  موقعها  على 
لذلك!! كانت وسترن يونيون أكبر شركة للبرق )التلغراف( في العالم، وكان 
عرفتها  الــرســائــل  لتوصيل  خدمة  أســرع  العشرين  الــقــرن  طــوال  التلغراف 
ــدول المتخلفة صــنــاعــيــًا واقــتــصــاديــا  الــبــشــريــة، ولــكــن حــتــى نــحــن أبــنــاء الــ
نسينا أمر التلغراف )بكل ذكاء ودهاء ركزت وسترن يونيون على التحويالت 
ــاد عــلــيــهــا ذلـــك بـــأمـــوال أكــثــر مـــن تــلــك الــتــي جــنــتــهــا مـــن بيع  الــمــالــيــة، وعــ
خدمات البرقيات(. تذكرت أمر التلغراف، وسرحت ذاكرتي كما فعل شيخنا 
الطنطاوي، وتذكرت كيف إننا كنا ننتظر القادمين من أواسط السودان حيث 
كان يعمل أبي ليأتونا برسائل منه، نعم ففي القرن العشرين الذي شهد كل 
الطفرات التكنولوجية كان معظم أبناء الشرق العربي يعتمدون على )اليد( 
في توصيل الرسائل، فكل من يسافر إلى )البلد( كان يحمل معه ذهابًا وإيابا 
تنكمش  اآلن  هي  ها  ولكن  البريد..  توسعت خدمات  ثم  الرسائل..  عشرات 
ولكن  بريد،  بصناديق  تحتفظ  مازالت  منهم،  وأنــا  الناس،  من  قلة  وهناك 
معظم ما يصلنا عبرها رسائل ذات طابع رسمي. وجاء التلكس وصار عنصرًا 
أساسيًا في عمل الشركات والمؤسسات ثم اختفى دون نعي. وجاء الفاكس: 
تدخل ورقة مكتوبة في جهاز هنا فتظهر منها نسخة طبق األصل على بعد 
مئات أو آالف الكيلومترات.. وراح فيها الفاكس غير مأسوف على شبابه، ثم 
انتشرت هواتف المنازل وجاءت بعدها الهواتف الجوالة وتوقف الناس عن 

الكتابة على الورق.
نفسه  الكالم  أصبح  ثم  والحكي(..  بـ)الرغي  الناس  بين  التعامل  صار 
الــتــواصــل..  أداة  الــجــوال هــي  الــرســائــل القصيرة عبر  كــان وصـــارت  فــي خبر 
وهناك من يرى أن تلك الرسائل مكلفة ماديًا فيلجأ إلى البريد االلكتروني 
خاصية  الذكية  الهواتف  مع  جــاءت  ثم  البلوشي(..  المكتب  )كمبيوتر  من 
أن  ممكنا  فــصــار  إلـــخ(،  وواتــســاب  تــايــم  وفــيــس  )ســكــايــب  الفيديو  مكالمات 
فعال  فيسبوك  حبيبة  أن  مــن  تــتــأكــد  وأن  وأوالدك،  والــديــك  عــلــى  تطمئن 
والفاكس  والتلكس  التلغراف  عصر  انتهاء  أمــر  في  ما  أجمل  وحــلــوة.  بنت 
وراحــت  وببالش،  ميسورا،  صــار  الناس  بين  التواصل  أن  التقليدي  والبريد 
االتــصــاالت،  أنظمة  في  التكنولوجية  الطفرات  ضحية  االتــصــاالت  شركات 
البعض  بعضنا  مع  فيه  نتواصل  الــذي  اليوم  قريبا  نشهد  ان  أستبعد  ولــن 
البلوتوث مثال. تصافح  عبر  بالمصافحة  بيننا  تفصل  الكيلومترات  ومئات 
عبر المسافات ولدك الذي يدرس في الخارج وتصيح: أووه حرارتك مرتفعة 

روح للدكتور.

بعد �صقل وتدريب 300 طالبة..

الموت لن�صاء الخم�صين!بروز �صاعرات �صغيرات في مدر�صة القاد�صية االبتدائية للبنات

تشترين  وتفكرين  هالسن  فــي  أحــمــر؟  والبــســه  هالسن  فــي 
سيارة جديدة؟ كأنك كبرت على هذه المطاعم؟ 

الخمسينية  المرأة  في مجتمعنا من  المطلوب  ســؤال: هل 
يــفــرضــون عليها  إنــهــم  الـــبـــطـــيء؟! حــيــث  الـــمـــوت  أو  االنـــتـــحـــار 
ــادات والــتــقــالــيــد  ــعـ الــحــرمــاَن مــن كـــلِّ مــبــاهــج الــحــيــاة بــحــجــة الـ
واألفكار القديمة التي بالرغم من أننا نفتخر دائما بأننا شعٌب 
خة في عقول بل ووجدان  متحضر وراق إال أن هذه األفكاَر مترسِّ

شريحة كبيرة من مجتمعنا الخليجي والعربي أيضا!
بكل  متناقض  مجتمٌع  نحن  دائــًمــا  وســأكــررهــا  مـــراًرا  قلتها 
معنى الكلمة ففي الوقت الذي نطالب فيه بالحريات الشخصية 
حياتنا  في  واألفــكــار  التعامل  في  والــرقــي  التحضر  عن  ونتكلم 
ا في أي موقف شخصي ينقلب 180 درجة  العامة، إالَّ أن كثيًرا منَّ
وكأنه  األمــور،  من  كثير  في  ومتزمت  إنسان شقي متطرف  إلــى 
أو إن تعليمه وشهادته  أبدا بمراحل متطورة في حياته  لم يمر 

وثقافته على الورق فقط!
أنــك  ــدة مــع مــجــمــوعــة مــن األصـــدقـــاء تكتشف  واحــ جلسة 
تعيش وسط أفكار قديمة في حلة متطورة، فجأة تنتقد زميلة 
صديقتها أنها ال تراعي سنها ألنها فقط تجرأت ولبست اللون 
الوردي في عيد ميالد حفيدتها وتسمعها تقول بلهجة استنكار 
وردي  البسه  صجها  من  )هــاي  السخرية:  من  قليل  فيه  شديد 
وهي جدة(!! اشدخل الوردي في كونها جدة في الخمسين؟ ما 
الذي يعيب المرأة عندما تلبس األحمر والوردي أو أي لون تحبه 

حتى لو كانت في السبعين؟!
المفروض إننا ننتقد تصرفات الناس وطريقة تعاملهم مع 

البشر لو كانت غير راقية، وال نحكم على الشكل أبدا.
والعربيات  الخليجيات  النساء  وننتقد  نقول  ونحن  تعبنا 
وكيف أنهم ينهون حياتهم ويقمعون رغباتهم ما أن يصلوا إلى 
األربعين وكأن الحياة أو السعادة تتوقف عند هذا السن وبعدها 
نـــتـــوارى عــن األعــيــن وكــيــف نــمــدح الــنــســاء الــغــربــيــات  علينا أن 
وطريقة تشبثهم في الحياة والسعادة بعد الستين ومحافظتهن 
بكل لحظة من حياتهن  واالستمتاع  وأجسادهن  على صحتهن 

بكل طريقة ممكنة. أليس هذا قمة في التناقض؟!
تعلنها  أن  تخجل  وال  تخشى  أال  خمسينية  امــرأة  كل  على 
على المأل مثلي وتقول: أنا امرأة خمسينية أحب الحياة، أعشق 
مازلت  الجميلة،  ــوان  األلــ بكل  حياتي  ألـــون  أن  وأحـــب  ــوان  األلــ
وأسعد  أستمتع  الجميلة سأظل  الحياة  في  بداية مشواري  في 
قلبي ونفسي بكل ما أحب، السفر، الخروج للمطاعم، ممارسة 
كــل حــقــوقــي الــتــرفــيــهــيــة فــي الــحــيــاة لــن أخــشــى أبــــدا الــتــعــرض 
ما  وقــت  أريــد  ما  نــاس عقولهم متحجرة سأفعل  للسخرية من 
أشاء وسأستمتع مع عائلتي بكل ما نحب ما دمنا ال نضر أحدا. 
لكم أن تتقبلونا وتحبونا أو تنبذونا المهم أن قلوبنا نحن مليئة 

بالحب لكم وللحياة.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

تعاني شابة بريطانية من حالة نادرة من 
الرهاب، تجعلها تبكي عندما ترى الكاتشاب. 
فتقول تشارلي إيفرين )18 عامًا(، إنها تشعر 
بــالــرهــاب عــنــدمــا تــوجــد بــالــقــرب مــن زجــاجــة 
عند  بالبكاء  تجهش  أنها  لــدرجــة  الكاتشاب، 
رؤيته أو مالمسته. وتشارلي التي تعمل نادلة 
في مطعم تعاني كثيرًا عندما يطلب الزبائن 
الكاتشاب مع وجباتهم، وفق ما نشرت »العربية 
»ديلي  بينها  بريطانية  مــواقــع  عــدة  عــن  نــت« 
عديدة جعلتها  بتجارب  الشابة  ومرت  ستار«. 
تبكي جراء رهابها تجاه الكاتشاب، ففي إحدى 
حذائها،  على  الكاتشاب  بعض  سقط  المرات 
ما تسبب لها بنوبة من البكاء الشديد، دفعت 
ـــى تــهــدئــتــهــا ومـــواســـاتـــهـــا. وتــؤكــد  مـــديـــرهـــا إلـ
إلى  أدى  الــذي  السبب  تعرف  ال  أنها  تشارلي 

إصابتها بهذا الرهاب.
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــى وســ ــ ــأت إلـ ــجـ ــارلـــي لـ تـــشـ
االجــتــمــاعــي لــمــشــاركــة مــقــطــع فــيــديــو حــول 
فعل  بـــردود  المقطع  وقــوبــل  الـــنـــادرة،  حالتها 
متباينة. ففي حين اتفق معها البعض تمامًا، 

اعتقد آخرون أن رهابها نوع من الجنون.

حال�ة غريب�ة.. �ص�ابة بريطاني�ة تبك�ي عن�د روؤي�ة الكات�ص�اب

فـي اأم�صية طبية مبنا�صبة افتتاح العيادة �صهدت م�صاركة كبرية من خمتلف اأطياف املجتمع

م����وؤت����م����ر »اإ�����������س اأي�����ل�����ف�����ي�����ن«.. ال����وج����ه����ة ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ب��ح��ري��ن م��م��ل��ك��ة  ف���ي  ال��ع��ال��م��ي  ال��م�����ص��ت��وى  ذات  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16421/pdf/1-Supplime/16421.pdf?fixed7923
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325182
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325229
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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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خالد بن علي ي�ستقبل اأطباء اأنهوا درا�ساتهم العليا باخلارج
خالد  ال�شيخ  بروفي�شور  اللواء  ا�شتقبل 

الطبية  اخلدمات  قائد  خليفة  اآل  علي  بن 

اأنهوا  امللكية، مبكتبه عدًدا من الأطباء الذين 

اخلارجية،  اجلامعات  يف  العليا  درا�شاتهم 

للكادر  ال�شامل  التدريب  اأطر  �شمن  وذلك 

ال�شحية.  للتخ�ش�شات  واملهني  الطبي 

بالرائد  بالرتحيب  �شعادته  ا�شتهل  فقد 

البوعينني،  �ــشــامل  عبدالرحمن  طبيب 

تخ�ش�س  يف  الزمالة  برنامج  اأنهى  حيث 

وجراحات  اخلارجية  والأمرا�س  القرنية 

ال�شعودية  الهيئة  من  النك�شارية  العيوب 

�شعادته  ا�شتقبل  كما  ال�شحية.  للتخ�ش�شات 

والنقيب  الفا�شل  علي  عبداهلل  طبيب  النقيب 

اأنهى  حيث  الأن�شاري،  اإبراهيم  اأحمد  طبيب 

الطب  يف  الإقامة  طب  برنامج  املذكوران 

للتخ�ش�شات  ال�شعودية  الهيئة  من  الباطني 

بالطبيبة  �شعادته  رّحب  وبعدها  ال�شحية. 

برنامج  اأنهت  التي  خليفة  اآل  عي�شى  هيا 

احلمل  ـــالت  ح تخ�ش�س  يف  ــة  ــال ــزم ال

ال�شعودية  الهيئة  من  الأجنة  وطب  احلرجة 

�شعادته  ا�شتقبل  كما  ال�شحية.  للتخ�ش�شات 

الطبيبة �شارة داوود اأحمد التي اأنهت برنامج 

والطبيبة  الأطــفــال،  طب  يف  الإقامة  طب 

طب  برنامج  اأنهت  التي  زكي  فرياد  دياري 

الهيئة  من  الت�شخي�شية  الأ�شعة  يف  الإقامة 

ال�شحية.  للتخ�ش�شات  ال�شعودية 

»قوة الدفاع« توا�سل اإر�سال امل�ساعدات الإن�سانية اإىل تركيا

�شمن اجلهود املبذولة مل�شاعدة الأ�شقاء جراء الزلزال 

اإر�شال امل�شاعدات  املدمر، توا�شل قوة دفاع البحرين يف 

طائرات  عرب  الإغاثية  عملياتها  ثاين  بت�شخري  الإن�شانية 

�شالح اجلو امللكي البحريني اإىل جمهورية تركيا ال�شقيقة 

اإيوائية  وخيم  طبية  واأجهزة  اإغاثية  مبواد  حمملة 

للتوجيهات  تنفيًذا  ولوج�شتية،  غذائية  وم�شاعدات 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  امللكية 

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

الالزم  الدعم  بتقدمي  ورعاه،  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات 

وال�شحايا  واملنكوبني  املت�شررين  الأ�شقاء  وم�شاندة 

الزلزال  جّراء  وتركيا  �شوريا  جمهوريتي  من  كل  يف 

بالتن�شيق  وذلك  موؤخًرا،  البلدين  �شرب  الذي  املدمر 

بعملية  للقيام  الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  مع 

التخفيف  يف  للمت�شررين،  �شعًيا  وتوزيعها  ت�شليمها 

من معاناتهم جراء اآثار الزلزال الذي خلّف دماًرا ت�شّبب 

و�شي�شتمر  واملمتلكات،  الأرواح  يف  وخ�شائر  باأ�شرار 

اجل�شر اجلوي باإر�شال امل�شاعدات عرب الرحالت اجلوية 

على مدى عدة اأيام، وياأتي ت�شيري هذه الرحالت الإغاثية 

البحرين  تقّدمها مملكة  التي  الإن�شانية  اإطار اجلهود  يف 

جتاه الدول ال�شقيقة وال�شديقة.

وزير الداخلية ُي�سيد ب�سجاعة �سرطية

اأنقذت امراأة وطفلني اإثر حريق مبنزلهم

كّرم الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

اأم�س،  �شباح  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

وبح�شور ال�شيخ نا�شر بن عبدالرحمن اآل 

عام  ومدير  الداخلية،  وزارة  وكيل  خليفة 

والعقوبات  الأحكام  لتنفيذ  العامة  الإدارة 

من  اأحمد  ريا�س  �شريفة  العريف  البديلة، 

الأحكام  لتنفيذ  العامة  الإدارة  منت�شبي 

والعقوبات البديلة، والتي ا�شتطاعت اإنقاذ 

امراأة وطفلني، اإثر اندلع حريق مبنزلهم يف 

مدينة حمد، بتاريخ 23 فرباير 2023.

باملوقف  الداخلية،  وزير  اأ�شاد  وقد 

�شجاعة  من  اأبدته  وما  لل�شرطية  امل�شّرف 

و�شرعة ا�شتجابة وجاهزية يف التعامل مع 

منوًها  عالية،  مبهنية  الطارئة،  احلوادث 

باأن ما قامت به، يعرّب عن وعي واإن�شانية 

املجتمعية  لل�شراكة  م�شّرف  وتطبيق 

الفاعلة، مبا يحفظ اأمن و�شالمة اجلميع.

ودعا الوزير، جميع املواطنني واملقيمني 

العامة  ال�شالمة  باإجراءات  اللتزام  اإىل 

والإر�شادات املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

لدى م�ساركته يف اأ�سبوع التوعية املهنية مبدر�سة بيان البحرين

خليفة بن علي: التعليم على راأ�س اأولويات القيادة احلكيمة

ال�شيخ خليفة بن علي بن  �شارك �شمو 

خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية 

»اإر�شاد  املهنية  التوعية  اأ�شبوع  بفعالية 

مقر  يف  اأقيمت  التي  القادمة«  الأجيال 

مدر�شة بيان البحرين، وذلك بهدف تعزيز 

الطلبة  مع  والتوا�شل  املجتمعية  ال�شراكة 

كبار  من  عدد  بح�شور  مبا�شر،  لقاء  يف 

املدر�شة  اأمناء  جمل�س  واأع�شاء  امل�شوؤولني 

ــة  والإداري التعليمية  الهيئتني  واأع�شاء 

وطلبة املدر�شة.

اأن  املحافظ  �شمو  اأكد  كلمته،  وخالل 

اأولويات  راأ�س  على  ياأتي  التعليم  قطاع 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  احلكيمة  القيادة 

البالد  ملك  اآل خليفة  عي�شى  بن  امللك حمد 

الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املعظم، 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

رئي�س جمل�س الوزراء، موؤكًدا �شموه اأهمية 

التوعية املهنية وما لها من دور يف تهيئة 

الطلبة للحياة العلمية واملهنية التي ت�شهم 

يف بناء الكوادر الوطنية املتميزة.

اأن  اإىل  اجلنوبية  حمافظ  �شمو  واأ�شار 

دور وحر�س املحافظة يف تعزيز اأطر نهج 

يعد  املجتمعية  ال�شراكة  واإبراز  التوا�شل 

من اأدوارها الرائدة، وذلك تنفيًذا لتوجيهات 

الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

املحافظة  اأن  �شموه  مبيًنا  الداخلية،  وزير 

مت�شي يف بناء ج�شور التوا�شل والتعاون 

التعليمية واملجتمعية كافة  املوؤ�ش�شات  مع 

كونها قاعدة مهمة لبناء جيل واعد مل�شتقبل 

مملكة البحرين امل�شرق.

اأن  كلمته  املحافظ خالل  �شمو  بني  كما 

م�شتدامة  تنمية  ت�شهد  اجلنوبية  املحافظة 

�شمن  تعد  التي  امل�شاريع،  خمتلف  يف 

مكت�شباتها احل�شارية والتاريخية وواجهة 

كربى  حتت�شن  كونها  مهمة  م�شتقبلية 

املواطنني  احتياجات  تلبي  التي  امل�شاريع 

واملقيمني.

�شمو  تكرمي  مت  امل�شاركة  ختام  يف 

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ 

من  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  خليفة 

خليفة  اآل  خليفة  بنت  اأ�شيل  ال�شيخة  قبل 

باملدر�شة،  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

كلمته  عرب  �شموه  مل�شاركة  تقديًرا  وذلك 

�شور  ت�شمنت  والتي  للطلبة  األقاها  التي 

را�شخة  ومفاهيم  املجتمعية  ال�شراكة 

من  لال�شتفادة  املهني،  التعلم  ل�شبل 

لنماء  املحافظة  بها  تقوم  التي  الأدوار 

اأوجه  لتعزيز  كبادرة  املجتمع  وتقدم 

التعاون بني املحافظة اجلنوبية ومدر�شة 

ورعاية  تنظيم  خالل  من  البحرين  بيان 

خلدمة  الهادفة  والفعاليات  الأن�شطة 

والطلبة. التعليمي  القطاع 

 ا�ستقبل رئي�س جمعية ال�سحفيني البحرينية اأمني عام احتاد ال�سحافة اخلليجية

النعيمي يت�سّلم م�سروع النظام الأ�سا�سي املعدل لحتاد ال�سحافة اخلليجية

عبداهلل  بن  رمزان  الدكتور  ا�شتقبل 

النعيمي وزير الإعالم، يف مكتبه اأم�س، عي�شى 

ال�شايجي رئي�س جمعية ال�شحفيني البحرينية 

رفع  اإذ  اخلليجية،  ال�شحافة  احتاد  عام  اأمني 

الأ�شا�شي  النظام  م�شروع  الإعالم  وزير  اإىل 

وذلك  اخلليجية،  ال�شحافة  لحتاد  املعدل 

بعدما مت التوافق عليه بني روؤ�شاء اجلمعيات 

ال�شحفية اخلليجية خالل عدد من الجتماعات 

التي ُعقدت يف مملكة البحرين موؤخًرا.

بدور  اللقاء  خالل  الإعالم  وزير  واأ�شاد 

احتاد ال�شحافة اخلليجية يف توحيد اخلطاب 

تعزيز  يف  ي�شب  مبا  اخلليجي  الإعالمي 

التعاون  جمل�س  لدول  التنموية  املكت�شبات 

اخلري  وحتقيق  العربية  اخلليج  لدول 

حر�س  موؤكًدا  ال�شقيقة،  ل�شعوبه  والزدهار 

م�شاعيه  يف  الحتاد  دعم  على  الإعالم  وزارة 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  عمله  اآليات  لتطوير 

التعاون،  دول جمل�س  بني  الأخوية  العالقات 

متمنًيا لأعمال الحتاد كل التوفيق والنجاح.

من جانبه، نقل رئي�س جمعية ال�شحفيني 

البحرينية اأمني عام احتاد ال�شحافة اخلليجية 

روؤ�شاء  وتقدير  حتيات  الإعالم  وزير  اإىل 

مملكة  اإىل  اخلليجية  ال�شحفية  اجلمعيات 

البحرين على احت�شانها ملقر احتاد ال�شحافة 

وزارة  تقدمه  الذي  الدعم  وعلى  اخلليجية، 

القيام  اأجل  من  با�شتمرار  لالحتاد  الإعالم 

تطلعات  يخدم  مبا  اأهدافه  وحتقيق  مبهامه 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  �شعوب 

العربية.

نائب رئي�س الأمن ي�سهد دورات تدريبية بخفر ال�سواحل
بن  حمد  ال�شيخ  الدكتور  اللواء  �شهد 

العام  الأمن  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  حممد 

التدريبية  الدورات  من  عدد  تخريج  حفل 

والتي نظمها جناح التدريب البحري بقيادة 

منت�شبي  من  عدد  ال�شواحل، مب�شاركة  خفر 

امللكي  البحرية  و�شالح  الداخلية  وزارة 

البحريني، بالإ�شافة اإىل م�شاركني اأ�شقاء من 

الإمارات  ودولة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

العربية املتحدة و�شلطنة عمان.

وبهذه املنا�شبة، اأ�شاد نائب رئي�س الأمن 

العام بامل�شتوى والأداء الذي ظهر به خريجو 

الدورات  هذه  اأن  مو�شًحا  الدورات،  هذه 

التطوير  ا�شرتاتيجية  رئي�شًيا يف  ُتعد جزًءا 

والتحديث التي اأطلقها وزير الداخلية بهدف 

وتطوير  ال�شواحل  خفر  بقيادة  الرتقاء 

الأمن  لرئي�س  �شكره  عن  معرًبا  كوادرها، 

والإدارات  احلثيثة  متابعته  على  العام 

الأمنية امل�شهمة يف عقد الدورات التدريبية، 

لفًتا يف الوقت ذاته اإىل الكفاءات التدريبية 

منت�شبي  قدرات  لرفع  املبذولة  واجلهود 

علمية  اأ�ش�س  على  ال�شواحل  خفر  قيادة 

قائد  جهود  مثمًنا  الحرتافية،  اإىل  و�شوًل 

ملا  الدورات  هذه  تنظيم  يف  ال�شواحل  خفر 

وتنمية  القدرات  �شقل  يف  اأهمية  من  متثله 

املهارات للم�شاركني.

07حمليات www.alayam.com

اخلمي�س 17 �شعبان 1444 ـ العدد 12388

Thursday 9th March 2023 - No. 12388

3% ن�شبة الزيادة يف اأعداد امل�شرتكني البحرينيني

1919 موظًفا م�شتجًدا باحلكومة 63% منهم اإناث

دعت الفتيات الختيار تخ�ش�شات العلوم و�شّد الفجوة بني اجلن�شني.. د. الريفي:

قّررت التخ�ش�ص يف جراحة اأورام الثدي حفًظا الأنوثة املراأة وخ�شو�شياتها

�شارة جنيب:

عن  �شادرة  حديثة  اإح�شائية  ك�شفت 

عن  االجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة 

يف  امل�شرتكني  الأعداد   %3 بن�شبة  زيادة 

مقارنة  املا�شي،  العام  من  الرابع  الربع 

بالفرتة ذاتها من العام 2021.

عدد  بلغ  االإح�شائية،  وبح�شب 

الرابع  الربع  البحرينيني حتى  امل�شرتكني 

و320  األًفا   150 املا�شي  العام  من 

بحرينًيا م�شرتًكا بالتاأمينات االجتماعية، 

تبلغ ن�شبة الذكور منهم 58%، بينما تبلغ 

ن�شبة االإناث 42%، ويبلغ عدد امل�شرتكني 

يف القطاع العام 50 األًفا و375 م�شرتًكا 

م�شرتًكا  و945  األًفا  و99   ،%34 بن�شبة 

بالقطاع اخلا�س بن�شبة %66.

ووفًقا لتقرير التاأمينات، بلغ متو�شط 

الراتب ال�شهري للبحرينيني 808 دنانري، 

اإذ مت حتديد متو�شط رواتب الذكور مببلغ 

879 ديناًرا، واالإناث 710 دنانري.

املوؤّمن  عدد  اأن  االإح�شائية  وبّينت 

بالقطاع  امل�شتجدين  البحرينيني  عليهم 

ذكور،   706 بينهم   ،1919 بلغ  العام 

و1213 اأنثى، يف حني بلغ عدد امل�شتجدين 

بالقطاع اخلا�س 7508 م�شتجدين، بينهم 

3744 اأنثى، و3764 ذكًرا.

املوؤّمن  عدد  ببيانات  يتعلق  وفيما 

التاأمني  نوع  بح�شب  البحرينيني  عليهم 

مت  فقد  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف 

اإلزامًيا  تاأميًنا  و262  األًفا   49 ت�شجيل 

و537  األًفا  و92  اخلا�س،  بالقطاع 

اإ�شابة عمل يف  بالقطاع اخلا�س، و240 

القطاع العام، و1366 بالقطاع اخلا�س، 

اإىل  التاأمينية  احلماية  مّد  اإىل  باالإ�شافة 

بالقطاع  و2637  العام،  بالقطاع   873

العام، و�شمل التاأمني 16 عامًل باخلارج 

م�شتغًل   620 اخلا�س،  القطاع  يف 

حل�شابهم اخلا�س، 1657 �شاحَب عمل، 

113 مهنة حّرة، و999 موا�شلة تاأمني.

غري  عدد  اأن  االإح�شائية  واأو�شحت 

اخلا�س  بالقطاع  امل�شجلني  البحرينيني 

بينهم  م�شرتكني،  و304  األًفا   464 بلغ 

422 األًفا و968 ذكًرا، و41 األًفا و336 

اأنثى، مبعدل منو بلغ 11% مقارنة بالعام 

.2021

عدد  اأن  اإىل  االإح�شائية  واأ�شارت 

متقاعد،  و601  األًفا   79 بلغ  املتقاعدين 

بينهم 63% من الذكور، و37% من االإناث، 

وبلغت ن�شبة الزيادة يف اأعداد املتقاعدين 

5% خلل الربع الرابع من العام 2022، 

مقارنة بالفرتة نف�شها يف العام 2021.

املتقاعدين  يف  الزيادة  ن�شبة  وبلغت 

 749 عددهم  بلغ  اإذ   ،%1 العام  بالقطاع 

متقاعًدا، بينما بلغت الن�شبة 8% بالقطاع 

اخلا�س وعددهم 3817 متقاعًدا.

لتقرير  وفًقا  امل�شتحقني  عدد  وبلغ 

و567  األًفا   23 االجتماعية  التاأمينات 

م�شتحًقا، وارتفع عددهم بن�شبة 5%، وبلغ 

متو�شط املعا�س ال�شهري لهذه الفئة 333 

األًفا و180  االأبناء 11  عدد  وبلغ  ديناًرا، 

ابًنا م�شتحًقا، باالإ�شافة اإىل 9 اآالف و410 

االأخرى  الفئات  عدد  بلغ  بينما  اأرامل، 

2977 م�شتحًقا.

احلائزة  الريفي،  �شارة  الدكتورة  قالت 

االأعمال  لرائدات  الوطنية  اجلائزة  على 

من�شاأة  اأ�ش�شت  اإنها  »امتاز»«،  البحرينيات 

لكونه  الثدي  �شرطان  بفح�س  تقوم  �شحية 

خطًرا يحدق بالكثري من الن�شاء، معربة عن 

تطلعها لن�شر هذه التجربة يف خمتلف بلدان 

العامل.

واأ�شادت الريفي، يف تقرير ن�شرته االأمم 

االأعلى  املجل�س  بدور  موقعها،  على  املتحدة 

للمراأة يف مملكة البحرين الفعال والبارز يف 

اأهمية  على  م�شددة  البحرينية،  املراأة  متكني 

�شد الفجوة احلا�شلة بني اجلن�شني يف جميع 

املجاالت.

بيئة  من  اأتيت  »لقد  الريفي:  وقالت 

من  باحلرج  الن�شاء  من  العديد  فيها  ي�شعر 

حينما  ا  خ�شي�شً رجل،  جّراح  يفح�شهن  اأن 

ت�شتدعي فح�س  بحالة �شحية  االأمر  يتعلق 

املناطق احل�شا�شة لديهن، مثل �شرطان الثدي 

اأو البوا�شري«. 

العديد  ترف�س  لذلك،  »نتيجة  وتابعت: 

من املري�شات تلقي العلج من الذكور اأو قد 

يتاأخرن يف احل�شول على الت�شخي�س، اإذ اإن 

عدد الن�شاء اجلّراحات يف هذا املجال مبنطقة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي هو عدد حمدود 

جًدا. لذا من هذا املنطلق، وكوين طبيبة، كان 

اأتخ�ش�س يف اجلراحة؛ وذلك  اأن  علّي  لزاًما 

على  باحل�شول  الن�شاء  من  العديد  مل�شاعدة 

الوقت  يف  والعلج  �شرية  بكل  الت�شخي�س 

دينًيا  منظورهن  مع  يتما�شى  مبا  املنا�شب 

واجتماعًيا«.

ولفتت اإىل تزايد حاالت االإ�شابة ب�شرطان 

يف  ا  خ�شو�شً عامليا  ملحوظ  ب�شكل  الثدي 

منطقتنا العربية، وقالت: »قررت اأن اأتخ�ش�س 

ا طبًيا فرعًيا يف جراحة اأورام الثدي،  تخ�ش�شً

امل�شابات  الن�شاء  مبعاجلة  يل  �شمح  والذي 

ب�شرطان الثدي مع اإعادة ترميم الثدي، وذلك 

جودة  وحت�شني  املراأة  اأنوثة  على  للحفاظ 

احلياة ال�شحية بعد تلقيهن العلج«. 

للمراأة  االأعلى  املجل�س  بدور  واأ�شادت 

يف مملكة البحرين الفعال والبارز من خلل 

خلل  من  وذلك  البحرينية،  املراأة  متكني 

امل�شاواة  من  تعزز  التي  االإ�شلحات  قيادة 

بني اجلن�شني يف اأماكن العمل، منحهن اإجازة 

االأمومة واحلفاظ على حقها بذلك، منح املراأة 

حق احل�شول على الرعاية ال�شحية املنا�شبة، 

من بني جهود اأخرى، اإذ اإن هذه االإ�شلحات 

املراأة بل �شك على حتقيق احلرية  �شت�شاعد 

املالية وحتقيق اأهدافها. 

املراأة  متكني  يف  م�شاركتي  »اإن  وقالت: 

تكمن يف اإن�شاء من�شاأة �شحية تقوم بفح�س 

اأحد  ُيعد  والذي  املراأة،  لدى  الثدي  �شرطان 

تهدد  التي  �شيوًعا  ال�شحية  املخاطر  اأكرث 

الفح�س  من  والتاأكد  املراأة،  وحياة  �شحة 

االأويل املبكر، وذلك لتقليل اأعداد الوفيات«.

يتكّون  الطبي  »الفريق  اأن  واأو�شحت 

ي�شاركنني يف  واللتي  بحرينيات  ن�شاء  من 

اإىل  ونطمح  ن�شعى  نحن  وهديف.  روؤيتي 

تو�شيع منوذجنا الناجح هذا لي�شمل وي�شل 

اإىل جميع اأنحاء العامل، وذلك ملكافحة االأعداد 

اأرواح  على  واحلفاظ  الوفيات  من  املتزايدة 

العديد من الن�شاء من هذا املر�س«.

وقالت الريفي: »اأن تكون جّراًحا هو اأمر 

اإقامتك  اأثناء  يف  ا  خ�شو�شً بالي�شري،  لي�س 

اإذ يتطلب  بفرتة التدريب يف ق�شم اجلراحة، 

 24 مدار  على  مناوبات  ح�شور  منك  االأمر 

غرفة  يف  طويلة  ل�شاعات  والعمل  �شاعة، 

مثل  امل�شابة،  احلاالت  ح�شور  العمليات. 

التي  املرورية  احلوادث  يف  االإ�شابة  حاالت 

تعر�شت لنزيف �شديد، كانت ُتعد حتدًيا بحد 

ال  الن�شاء  اأن  اجلّراحني  بع�س  يعتقد  ذاته. 

باالإجهاد  تت�شم  بيئة  و�شط  العمل  ي�شتطعن 

و�شغط العمل، ال ج�شدًيا وال نف�شًيا، لكنهم 

جدارتها  املراأة  اأثبتت  لقد  بالفعل.  خمطئون 

اأن ت�شبح جّراحة ماهرة يف جميع  بذلك يف 

بكل  املر�شى  تقوم بعلج  واأن  العامل،  اأنحاء 

راأفة وجدارة مهنية«. 

حينما  اأتذكر  زلت  »ما  قائلة:  وتابعت 

كنت حامًل ملدة 9 اأ�شهر واأبا�شر حالة اإ�شابة 

املاء  كي�س  متّزق  حينما  مفتوحة.  غرفة  يف 

خما�س  اآالم  عندي  وبداأت  لدّي  االأمنيو�شي 

امل�شابة  احلالة  بت�شليم  قمت  الوالدة،  قبل 

التي كنت اأعاجلها اإىل اأحد زملئي وذهبت اإىل 

الوالدة لوالدة طفلي! لقد كنت حديث  غرفة 

اإجازة  انتهت  حينما  النهار.  ذلك  يف  املدينة 

يحمي  جديد  ت�شريع  بو�شع  قمت  االأمومة، 

باإعفائهن  يق�شي  الن�شاء،  اجلّراحات  حقوق 

من اجلراحة يف ال�شهر الثامن من احلمل. لقد 

كان هذا القرار حمّل اإ�شادة وتقدير للعديد من 

اجلّراحات الن�شاء حول العامل، اإذ طالنب بهذا 

احلق يف بلدهن«.

وزير الكهرباء واملاء ُي�شيد بعمق 

العالقات الثنائية مع �شوي�شرا

وزيرة ال�شحة تت�شّلم ن�شخة من كتاب 

»جمال الكلمة جمال« للكاتب الياقوت

ا�شتقبل وزير �شوؤون الكهرباء واملاء يا�شر بن اإبراهيم 

ال�شوي�شري املعتمد لدى مملكة  الفخري  القن�شل  حميدان، 

البحرين هامربت فاين�شت.

الكهرباء واملاء مع  اللقاء، ناق�س وزير �شوؤون  وخلل 

م�شيًدا  امل�شرتك،  االهتمام  ذات  املوا�شيع  الفخري  القن�شل 

ال�شديقني،  البلدين  تربط  التي  الثنائية  العلقات  بعمق 

يف  الثنائية  العلقات  تعزيز  على  الوزارة  حر�س  موؤكًدا 

امل�شرتك  التعاون  اأوجه  الإثراء  احليوية،  املجاالت  خمتلف 

مبزيد من التطور والنماء وبكل ما يعزز التعاون يف جمال 

الطاقة بني البلدين ال�شديقني.

اعتزازه  عن  فاين�شت،  هامربت  اأعرب  جانبه،  من 

مب�شتوى العلقات الثنائية التي جتمع البلدين ال�شديقني، 

الكهرباء  النهو�س بقطاع  البحرين يف  مثمًنا جهود مملكة 

�شاأنها  التي من  واملاء والطاقة،، موؤكًدا دعمه لكل اجلهود 

اأن تعزز التعاون الثنائي، مبا ي�شهم يف االرتقاء بالعلقات 

اإىل اأعلى امل�شتويات، ويعود باخلري واملنفعة على البلدين 

وال�شعبني ال�شديقني.

ح�شن،  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

هيئة  ع�شو  الياقوت  حممد  جمال  ال�شحفي  الكاتب 

لل�شحفيني  الدويل  االحتاد  ال�شعوديني وع�شو  ال�شحفيني 

وع�شو االإحتاد العام لل�شحفيني العرب، اإذ اأهداها ن�شخة 

من كتابه اجلديد »جمال الكلمة جمال«.

املتميز  باجلهد  ال�شحة  وزيرة  اأ�شادت  اللقاء،  وخلل 

واإ�شهاماته  الياقوت  جمال  ال�شحفي  الكاتب  به  قام  الذي 

الكتاب »جمال  االأدبية، وما يتعر�س له  ال�شاحة  اإثراء  يف 

الكلمة جمال« من كلمات و�شور قيمة، والذي مت اإبرازها يف 

هذا الكتاب ب�شكل م�شوق، متمنية له دوام التوفيق وال�شداد 

يف م�شريته االإعلمية وال�شحفية.

من جانبه، اأعرب الكاتب ال�شحفي جمال الياقوت عن 

للجهود  وت�شجيعها  دعمها  على  للوزيرة  وتقديره  �شكره 

االإعلمية واالأدبية يف مملكة البحرين.

 اإعادة بّث ما تن�شره ح�شابات التوا�شل 

»امل�شيئة« يعّر�ص الفرد للم�شاءلة

الف�شاد  ملكافحة  العامة  االإدارة  عام  مدير  اأكد 

اأعمال  اإطار  اأنه يف  واالأمن االقت�شادي واالإلكرتوين 

باإ�شاءة  البع�س  قيام  تبنّي  فقد  واملتابعة،  الر�شد 

ا�شتخدام و�شائل التوا�شل االجتماعي من خلل بّث 

مواد تتنافى مع مقت�شيات ال�شلم االأهلي واال�شتقرار 

و�شلمة  اأمن  على  بال�شلب  يوؤثر  ما  االجتماعي، 

املجتمع.

هذه  مثل  تن�شره  ما  بث  اإعادة  اأن  واأو�شح 

من  لها  الدعم  تقدمي  اأو  للفتنة  املثرية  احل�شابات 

للم�شاءلة  الفرد  يعّر�س  املوؤيدة  التعليقات  خلل 

و�شائل  ا�شتخدام  �شبط  اأهمية  اإىل  الفًتا  القانونية، 

الوعي  زيادة  على  والعمل  االجتماعي  التوا�شل 

اإ�شاءة  خطورة  من  وحمايته  املجتمع  وحت�شني 

بالقانون  االلتزام  اإطار  الو�شائل، يف  هذه  ا�شتخدام 

ومراعاة العادات والتقاليد االأ�شيلة التي يت�شم بها 

املجتمع البحريني.

الدكتورة �سارة الريفي

رفع التهاين ل�شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم مبنا�شبة يوم املراأة العاملي.. النائب ح�شن اإبراهيم: 

املراأة البحرينية اأثبتت قدرتها ودور مهم للمجل�ص االأعلى للمراأة بتمكينها
رفع النائب ح�شن اإبراهيم ح�شن اأ�شمى 

ال�شمو  ل�شاحبة  والتربيكات  التهاين  اآيات 

امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

البلد املعظم، رئي�شة املجل�س  قرينة عاهل 

االأعلى للمراأة، وذلك مبنا�شبة اليوم العاملي 

للمراأة الذي ي�شادف الثامن من مار�س من 

كل عام.

اأن  ح�شن  اإبراهيم  ح�شن  النائب  واأكد 

ودعم  باهتمام  حتظى  البحرينية  املراأة 

من  �شامية  ملكية  وتوجيهات  م�شتمر 

حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  ح�شرة  لدن 

املعظم،  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

وتقلدها  البحرينية  املراأة  متكني  خلل  من 

خمتلف املنا�شب امياًنا بالدور الذي تلعبه 

يف التنمية ال�شاملة ململكتنا الغالية.

قبل  من  امل�شتمر  العمل  اأن  واأو�شح 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

كل  تقدمي  الوزراء يف  رئي�س جمل�س  العهد 

واعطائها  البحرينية،  للمراأة  الدعم  اأ�شكال 

قدراتها،  اثبات  نحو  الكاملة  امل�شاحة 

املنا�شب  خمتلف  تقليدها  على  والعمل 

بالقدرات  االميان  ظل  يف  ياأتي  احلكومية، 

البحرينية  املراأة  متتلكها  التي  العالية 

يبذله  الذي  والدوؤوب  امل�شتمر  والعمل 

اجلانب  هذا  يف  للمراأة  االأعلى  املجل�س 

وتقدمي  البحرينية  املراأة  متكني  خلل  من 

خمتلف ال�شبل نحو تذليل خمتلف ال�شعاب 

نحوها.

الت�شريعية  ال�شلطة  ان  واأ�شاف 

القوانني  تطوير  على  م�شتمر  ب�شكل  تعمل 

والت�شريعات، وان املراأة البحرينية حتظى 

درا�شة  على  و�شنعمل  م�شتمر،  باهتمام 

بالت�شاور  وتقدميها  االقرتاحات  من  العديد 

مع اأ�شحاب ال�شعادة النواب من اأجل تقدمي 

املزيد من الدعم للمراأة البحرينية. 
النائب ح�سن اإبراهيم

ا�شتهدفت فرق ال�شوؤون القانونية بالوزرات.. وزارة ال�شوؤون القانونية:

ور�شة عن تطوير اآلية اإعداد ودرا�شة م�شاريع القوانني احلكومية

القانونية،  ال�شوؤون  وزارة  عقدت 

حول  مو�شعة  عمل  ــة  ــش ور� ــس،  ــ� اأم

وتطوير  للحكومة  الت�شريعية  التوجهات 

م�شاريع  ودرا�شة  واإعــداد  تقدمي  اآلية 

يو�شف  قّدمها  احلكومية،  القوانني 

ال�شوؤون  وزيــر  خلف  عبداحل�شني  بن 

ال�شوؤون  فرق  وا�شتهدفت  القانونية، 

القانونية باجلهات احلكومية كافة.

االآلية  تفا�شيل  الور�شة  وا�شتعر�شت 

املطّورة، و�شلّطت ال�شوء على التوجهات 

البحرين،  مملكة  حلكومة  الت�شريعية 

ال�شنوية  الت�شريعية  واالأولـــويـــات 

م�شاريع  تقدمي  ومنـــوذج  للحكومة، 

م�شاريع  درا�شة  اآلية  اإىل جانب  القوانني، 

مبا  اأبعادها  خمتلف  اإبــراز  مع  القوانني 

متا�شًيا  الت�شريعات  اإعداد  توحيد  ي�شمن 

البحرين  وروؤية  احلكومة،  برنامج  مع 

مع  يّت�شق  ومبا   ،2030 االقت�شادية 

اأهداف امل�شرية التنموية ال�شاملة.

بعد  تاأتي  الور�شة  اأن هذه  اإىل  ُي�شار 

باملوافقة  املوقر  الــوزراء  جمل�س  قرار 

ب�شاأن  التن�شيقية  اللجنة  مذكرة  على 

واإعـــداد  تقدمي  اآلــيــة  تطوير  مقرتح 

احلكومية،  القوانني  م�شاريع  ودرا�شة 

القانونية  ال�شوؤون  وزارة  وتكليف 

احلكومية  للجهات  عمل  ور�س  بتنظيم 

االآلية  هذه  على  اأكرب  ب�شورة  لتعريفها 

املطّورة.
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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:  6298
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 وزيرة الصحة تتسلم نسخة 
من كتاب »جمال الكلمة جمال«

اس��تقبلت وزي��رة الصح��ة د. جليل��ة الس��يد، الصحفي جمال 
الياقوت؛ والذي أهدى لها نس��خة من كتاب��ه »جمال الكلمة 

جمال«. 
وخالل اللقاء، أش��ادت الوزيرة بجهد الياقوت وإس��هاماته في 
الس��احة األدبية، وم��ا يتعرض له الكتاب م��ن كلمات وصور 
قيّم��ة؛ والتي ت��م إبرازها ف��ي الكتاب بش��كٍل مش��ّوق. من 
جانبه، أعرب الياقوت عن شكره وتقديره للوزيرة على دعمها 

وتشجيعها للجهود اإلعالمية واألدبية في مملكة البحرين.

 وزيرة الصحة تتسلم 
نسخة من أطروحة لزينب سوار

اس��تقبلت وزيرة الصحة د. جليلة السيد بمكتبها بوزارة الصحة 
الباحثة الدكتورة زينب راش��د س��وار، حيث أهدتها نس��خة من 
رس��الة الدكتوراه. ورحبت وزيرة الصحة بالدكتورة زينب راش��د 
سوار، مش��يدة بجهودها في البحث العلمي، معربة عن خالص 
ش��كرها لها على ه��ذا اإلهداء المتميز وال��ذي يختص بالفنون 
والزخارف واآلثار الدلمونية، وتقديرها للجهد الكبير الذي بذلته 
في إع��داد هذه األطروحة القيمة بعنوان البعد الس��يميولوجي 
لألس��اطير الدلمونية ببالد الرافدين ومملكة البحرين كمدخل 
للوح��ة الزخرفية، متمنية لها كل التوفي��ق والنجاح في حياتها 

العملية ومسيرتها العلمية، ودوام التوفيق والسداد.
ومن جانبها، تقدمت الدكتورة زينب راش��د سوار بجزيل الشكر 
والتقدير إل��ى وزيرة الصحة على دعمها وتش��جيعها للباحثين 
م��ن الكوادر البحريني��ة، معبرة عن عميق تقديره��ا وامتنانها 

الذي يدفعها للمزيد من الجهد والبحث العلمي.

وزيرة الصحة: تعزيز التعاون 
والتنسيق المشترك مع الجزائر

اس��تقبلت وزيرة الصح��ة د. جليل��ة الس��يد، عبدالحميد أحمد 
خوجة، س��فير الجمهوري��ة الجزائرية الديمقراطية الش��عبية 
الش��قيقة ل��دى البحرين. ورّحب��ت الوزيرة بالس��فير الجزائري، 
مش��يدًة بالعالقات الطيبة التي تربط بين البلدين وبمستوى 

التنسيق والتعاون في شتى المجاالت.
وج��رى خالل اللقاء مناقش��ة س��بل تعزيز التعاون والتنس��يق 
المش��ترك بي��ن البلدين الش��قيقين في المج��ال الصحي على 
مختل��ف المس��تويات بما يحق��ق األه��داف الصحي��ة الثنائية 
المش��تركة. م��ن جانبه، أش��اد الس��فير الجزائ��ري بالعالقات 
الثنائي��ة التي تربط بين البلدين، معرب��ًا عن اعتزازه العميق 
بالروابط المش��تركة مع مملكة البحرين في ش��تى المجاالت 
ومش��يدًا بالتطور واالزده��ار الذي تعيش��ه المملكة في كافة 
القطاعات التنموية وعلى وجه الخصوص تطور القطاع الصحي 

بالمملكة؛ والذي يشهد كفاءة عالية في مستوى األداء.

 أكثر من 150 ألف مشترك 
في »التأمينات« بارتفاع 3٪ بالربع الرابع 2022

أيمن شكل «

ال��ذي  اإلحصائ��ي  التقري��ر  كش��ف 
التأمينات االجتماعية  أصدرته هيئة 
للربع الرابع من عام 2022 عن تجاوز 
عدد المشتركين البحرينيين أكثر من 
150 أل��ف مش��ترك، كان 34% منهم 
في القطاع الع��ام و66% في القطاع 
الخاص بارتفاع بنسبة 3% بالمقارنة 
مع الربع الرابع من العام 2021، فيما 
بلغ ع��دد أصحاب المعاش��ات األحياء 
أكثر م��ن 79 ألف مواطن منهم %63 
من الرجال و37% من النس��اء، بنسبة 

ارتفاع بلغت %5.
وبي��ن التقري��ر أن متوس��ط الراتب 
بل��غ  حي��ث  دناني��ر،   808 الش��هري 
المتوس��ط للعاملين بالقطاع العام 
869 دين��ارًا، و780 دينارًا في القطاع 
الخ��اص، واختل��ف المتوس��ط بي��ن 
الذكور واإلناث حيث كان للذكور 913 
دينارًا و824 دينارًا لإلناث في القطاع 
الع��ام، و867 دين��ارًا لذك��ور القطاع 
الخاص و622 دينارًا لإلناث، كما يبلغ 
متوس��ط المعاش الش��هري للذكور 
أل��ف دينار ولإلن��اث 959 دين��ارًا في 

القط��اع العام، و717 دين��ارًا للذكور 
و442 دين��ارًا لإلن��اث ف��ي القط��اع 

الخاص.
الج��دد  المتقاعدي��ن  ع��دد  وبل��غ 
»التقاع��د المبك��ر 749 متقاعدًا في 
القط��اع الع��ام و3817 متقاعدًا في 
الخ��اص، فيم��ا بل��غ ع��دد المؤم��ن 
عليه��م م��ن غي��ر البحرينيي��ن ف��ي 
القط��اع الخ��اص 464 أل��ف موظ��ف 
يقل فيهم نس��بة النس��اء عن الرجال 
بحوالي 90%، ويبلغ متوسط الرواتب 

فيه 253 دينارًا.
وكان عدد المس��تحقين للمعاش��ات 
حتى الربع الراب��ع من العام الماضي 
23567 مستحقًا بلغت نسبة الرجال 
منهم 14% فقط بينما النس��اء كانت 
86% وبنسبة الزيادة في أعدادهم %5 
بالمقارنة مع نف��س الفترة من عام 
2021، فيما كان متوس��ط المعاش 

الشهري 333 دينارًا.
المستحقين  أعداد  نس��ب  وش��هدت 
ارتفاعًا بنس��بة 6% في القطاع العام 
و4% للقط��اع الخاص، حيث كان عدد 
المس��تحقين المس��تجدين 698 في 

القطاع العام و127 في الخاص.

 »األوقاف السنية« 
تعلن المسابقة الرمضانية 

الثانية في تفسير القرآن
أعلن��ت إدارة األوقاف الس��نية ع��ن المس��ابقة الرمضانية 
الثانية في تفس��ير القرآن الكريم، للمواطنين والمقيمين 
ف��ي المملكة، لجميع الفئات العمري��ة من الذكور واإلناث 

خالل شهر رمضان المبارك لعام 1444.
وتتضمن المس��ابقة فرعين، الفرع األول: تفسير سورة آل 
عمران من كتاب »تيس��ير الكريم الرحمن في تفسير كالم 
المن��ان« للعالمة ابن س��عدي رحمه اهلل، والف��رع الثاني: 

تفسير جزء تبارك من كتاب المختصر في التفسير.
وم��ن المعل��وم أن رمض��ان هو ش��هر القرآن، في��ه أنزل، 
وفي��ه كان جبريل عليه الس��الم ي��دارس النَّب��ي صلى اهلل 
عليه وس��لم الق��رآن في كل ليلة من ليالي ش��هر رمضان، 
فالعناية بالقرآن وتدارس��ه -وإن كانت مطلوبة كل وقت- 
لكن لها في ش��هر رمضان المب��ارك فضيلة خاصة، ومزيَّة 
عل��ى غيرها، وال ش��ك أن م��ن أعظم وج��وه العناية بكالم 
اهلل س��بحانه معرف��ة معانيه وتفس��يره؛ وإن تدبر الكالم 
دون فه��م معانيه وتفس��يره غير ممك��ن، ومن هنا جاءت 
فك��رة ه��ذه المس��ابقة إلعانة الن��اس على فه��م القرآن 
والوقوف على تفسيره. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المشارك 
ُيس��مح له بالتس��جيل في فرع واحد فقط، وأنه سيحدد له 
مق��دارًا يومي للقراءة الذاتية، وس��يكون هن��اك اختبارات 
إلكترونية أس��بوعية، وبناًء على مجموع درجات االختبارات 
يتح��دد المتأهلون للتصفيات النهائية الحضورية لتحديد 
الفائزي��ن في المس��ابقة، كم��ا ننوه بأن التس��جيل يمتد 

ألولى أيام شهر رمضان المبارك.

 »لجنة الحوكمة« تبحث 
طلبات الشراء والمشاريع الحكومية

تقني��ة  حوكم��ة  لجن��ة  ناقش��ت 
برئاس��ة  واالتص��االت  المعلوم��ات 
المعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محم��د علي 
الس��تين  اجتماعه��ا  خ��الل  القائ��د 
المنعقد عب��ر تقنية االتصال المرئي 
ع��دد من المش��اريع وطلبات الش��راء 
المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

وتق��دم  بالحض��ور،  القائ��د  ورح��ب 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
القيادة الرشيدة بمناسبة النجاح الذي 
حققت��ه مملكة البحرين ف��ي تنظيم 
البحرين  واس��تضافة س��باق جائ��زة 
الكب��رى لطي��ران الخلي��ج للفورموال1  
بالمس��توى  مش��يدًا   ،2023 للع��ام 
التنظيم��ي الذي يعك��س اإلمكانيات 
المتقدم��ة والخب��رات الت��ي تتمت��ع 
به��ا المملكة في تنظي��م الفعاليات 
المختلف��ة. بعد ذلك ناقش��ت اللجنة 
المش��اريع االس��تراتيجية  عددًا م��ن 

وطلب��ات الش��راء المقدم��ة من قبل 
الجهات الحكومية، من بينها مشروع 
وزارة التربية والتعلي��م لتجهيز عدد 
م��ن الم��دارس الحكومي��ة بمعدات 
تقني��ة المعلوم��ات الالزمة لتس��يير 
العملية التعليمية في تلك المدارس، 
وبما يس��هل عم��ل الطاق��م اإلداري، 
باإلضافة إلى مش��روع توريد األجهزة 

للتطبيق��ات  الداعم��ة  المحمول��ة 
الرقمي��ة المتخصص��ة ف��ي تنمي��ة 
مه��ارات الطلبة بم��ا يحقق تطلعات 
الوزارة من خالل مشروع جاللة الملك 
حم��د لم��دارس المس��تقبل وبرنامج 
التمكين الرقمي في التعليم بمملكة 

البحرين.
كما تم مناقش��ة مس��تجدات مشروع 

تطوي��ر بواب��ة البيان��ات المفتوح��ة 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  بهيئ��ة 
اإللكترونية، وال��ذي يهدف إلى إيجاد 
تتي��ح  إلكتروني��ة متط��ورة  منص��ة 
للمواطنين أفراد وشركات ومؤسسات 
الوصول إلى كافة البيانات الحكومية 
المفتوحة في م��كان واحد والتفاعل 

معها واالستفادة منها.
مناقش��اتها  اللجن��ة  واختتم��ت 
بمجموع��ة م��ن المش��اريع وطلب��ات 
األنظمة  المتعلقة بتطوي��ر  الش��راء 
تقنية  خدم��ات  وتحس��ين  الحكومية 
المس��توى  وتعزي��ز  المعلوم��ات 
األمن��ي للبنى التحتي��ة باإلضافة إلى 
ضمان اس��تمرارية العم��ل بالجهات 

الحكومية.
وق��د اطلع��ت اللجن��ة عل��ى م��ا ت��م 
تنفيذه من القرارات المعتمدة خالل 
اجتماعاتها الس��ابقة، ومتابعة سير 

العمل فيها.

»الجرائم اإللكترونية«: إعادة بث ما تنشره 
الحسابات المسيئة ُيعّرض للمساءلة القانونية

أكد مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن 
االقتص��ادي واإللكتروني، أنه في إط��ار أعمال الرصد 
والمتابعة، فقد تبين قيام البعض بإس��اءة استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي من خالل بث مواد تتنافى 
مع مقتضيات الس��لم األهلي واالس��تقرار االجتماعي، 

مما يؤثر بالسلب على أمن وسالمة المجتمع.
وأوضح أن إعادة بث ما تنش��ره مثل هذه الحس��ابات 
المثيرة للفتنة أو تقديم الدعم لها من خالل التعليقات 
المؤيدة، يعّرض الفرد للمساءلة القانونية، الفتًا إلى 
أهمية ضبط اس��تخدام وس��ائل التواصل االجتماعي 
والعمل على زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته 
من خطورة إس��اءة اس��تخدام هذه الوسائل، في إطار 
االلتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد األصيلة 

التي يتسم بها المجتمع البحريني.

 »الجرائم اإللكترونية«: توقيف 4 أشخاص
إلساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

أكدت إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية، توقيف أربعة أشخاص، إثر قيامهم بإساءة استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي، من خالل بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم األهلي واالستقرار 

االجتماعي، مما يؤثر بالسلب على أمن وسالمة المجتمع.
وأوضحت أنه جاٍر استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، تمهيدا إلحالة األشخاص المذكورين 
إلى النيابة العامة، داعية مس��تخدمي وس��ائل التواصل االجتماعي إل��ى االلتزام بالضوابط 

والقواعد القانونية المنظمة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 رنا بنت عيسى: دور الجامعات مساندة 
التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة

أك��دت د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعي��ج آل خليفة األمي��ن العام 
لمجل��س التعلي��م العال��ي نائ��ب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي أهمية االط��الع على آخر ما 
توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات 
ال��ذكاء  مج��ال  ف��ي  خصوص��ًا 
المعرفة  واكتش��افات  االصطناعي 
خ��الل  م��ن  الس��يبراني  واألم��ن 
واألكاديميين  الباحثي��ن  مش��اركة 
المختصي��ن في هذا المجال لنتائج 

أبحاثهم.
ونوهت أمين ع��ام مجلس التعليم 
الجامع��ات  باهتم��ام  العال��ي 
المعلومات،  بتكنولوجيا  البحرينية 
مؤكدة أن مجل��س التعليم العالي 
يش��جع عل��ى البح��ث والتطوير في 
الجامعات للتحول إلى اقتصاد قائم 
المنظومة  وتعزي��ز  المعرفة،  على 
البحرينيين من  التعليمية لتمكين 
الذي  األم��ر  تحقي��ق تطلعاته��م، 
س��يعزز دور التعلي��م والبحوث في 

تنمي��ة رأس الم��ال البش��ري التي 
من ش��أنها أن تس��اعد على تجاوز 
المش��كالت التي تواجه الدول على 
مختل��ف األصع��دة ودع��م جه��ود 

تحقيق الرخاء واالزدهار.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في 
افتتاح المؤتم��ر الدولي البتكارات 
واكتشافات  المعلومات  تكنولوجيا 
ال��ذي   )2023  ،ITIKD( المعرف��ة 

تنظمه كلية تكنولوجيا المعلومات 
بالجامعة األهلية على مدى يومين 
متتاليي��ن ف��ي قاع��ة أوال بفندق 
الخليج، وبمش��اركة عدد واسع من 
والمختصين  واألكاديميين  العلماء 
بتكنولوجيا المعلومات من مختلف 
مش��اركة  به��دف  العال��م،  دول 
وتبادل األف��كار الجديدة بخصوص 
وال��ذكاء  المعرف��ة  اكتش��افات 

اآلمن��ة  واألنظم��ة  االصطناع��ي 
وإنترني��ت األش��ياء وذكاء األعمال، 
باإلضاف��ة إل��ى تس��ليط األض��واء 
على االتجاهات الناش��ئة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات بما ينعكس 
عل��ى معارف وق��درات األكاديميين 
والباحثين  والموظفي��ن  والط��الب 

المشاركين في المؤتمر.
ومن جهته، قدم الرئيس المؤسس 
الجامع��ة  أمن��اء  مجل��س  رئي��س 
األهلية البروفيس��ور عبداهلل الحواج 
الشكر الجزيل لألمين العام لمجلس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
األمناء سعادة الدكتورة الشيخة رنا 
بنت عيس��ى ب��ن دعي��ج آل خليفة 
عل��ى تش��ريفها للمؤتم��ر، ُمثمنًا 
مجل��س  م��ن  المبذول��ة  الجه��ود 
التعلي��م العال��ي وأمانت��ه العامة 
والدع��م المس��تمر ال��ذي تتلق��اه 
باإلنج��ازات  للنه��وض  الجامع��ات 
العلمية والتقدم والتطور في شتى 

المجاالت.
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 وزيرة الصحة تتسلم نسخة 
من كتاب »جمال الكلمة جمال«

اس��تقبلت وزي��رة الصح��ة د. جليل��ة الس��يد، الصحفي جمال 
الياقوت؛ والذي أهدى لها نس��خة من كتاب��ه »جمال الكلمة 

جمال«. 
وخالل اللقاء، أش��ادت الوزيرة بجهد الياقوت وإس��هاماته في 
الس��احة األدبية، وم��ا يتعرض له الكتاب م��ن كلمات وصور 
قيّم��ة؛ والتي ت��م إبرازها ف��ي الكتاب بش��كٍل مش��ّوق. من 
جانبه، أعرب الياقوت عن شكره وتقديره للوزيرة على دعمها 

وتشجيعها للجهود اإلعالمية واألدبية في مملكة البحرين.

 وزيرة الصحة تتسلم 
نسخة من أطروحة لزينب سوار

اس��تقبلت وزيرة الصحة د. جليلة السيد بمكتبها بوزارة الصحة 
الباحثة الدكتورة زينب راش��د س��وار، حيث أهدتها نس��خة من 
رس��الة الدكتوراه. ورحبت وزيرة الصحة بالدكتورة زينب راش��د 
سوار، مش��يدة بجهودها في البحث العلمي، معربة عن خالص 
ش��كرها لها على ه��ذا اإلهداء المتميز وال��ذي يختص بالفنون 
والزخارف واآلثار الدلمونية، وتقديرها للجهد الكبير الذي بذلته 
في إع��داد هذه األطروحة القيمة بعنوان البعد الس��يميولوجي 
لألس��اطير الدلمونية ببالد الرافدين ومملكة البحرين كمدخل 
للوح��ة الزخرفية، متمنية لها كل التوفي��ق والنجاح في حياتها 

العملية ومسيرتها العلمية، ودوام التوفيق والسداد.
ومن جانبها، تقدمت الدكتورة زينب راش��د سوار بجزيل الشكر 
والتقدير إل��ى وزيرة الصحة على دعمها وتش��جيعها للباحثين 
م��ن الكوادر البحريني��ة، معبرة عن عميق تقديره��ا وامتنانها 

الذي يدفعها للمزيد من الجهد والبحث العلمي.

وزيرة الصحة: تعزيز التعاون 
والتنسيق المشترك مع الجزائر

اس��تقبلت وزيرة الصح��ة د. جليل��ة الس��يد، عبدالحميد أحمد 
خوجة، س��فير الجمهوري��ة الجزائرية الديمقراطية الش��عبية 
الش��قيقة ل��دى البحرين. ورّحب��ت الوزيرة بالس��فير الجزائري، 
مش��يدًة بالعالقات الطيبة التي تربط بين البلدين وبمستوى 

التنسيق والتعاون في شتى المجاالت.
وج��رى خالل اللقاء مناقش��ة س��بل تعزيز التعاون والتنس��يق 
المش��ترك بي��ن البلدين الش��قيقين في المج��ال الصحي على 
مختل��ف المس��تويات بما يحق��ق األه��داف الصحي��ة الثنائية 
المش��تركة. م��ن جانبه، أش��اد الس��فير الجزائ��ري بالعالقات 
الثنائي��ة التي تربط بين البلدين، معرب��ًا عن اعتزازه العميق 
بالروابط المش��تركة مع مملكة البحرين في ش��تى المجاالت 
ومش��يدًا بالتطور واالزده��ار الذي تعيش��ه المملكة في كافة 
القطاعات التنموية وعلى وجه الخصوص تطور القطاع الصحي 

بالمملكة؛ والذي يشهد كفاءة عالية في مستوى األداء.

 أكثر من 150 ألف مشترك 
في »التأمينات« بارتفاع 3٪ بالربع الرابع 2022

أيمن شكل «

ال��ذي  اإلحصائ��ي  التقري��ر  كش��ف 
التأمينات االجتماعية  أصدرته هيئة 
للربع الرابع من عام 2022 عن تجاوز 
عدد المشتركين البحرينيين أكثر من 
150 أل��ف مش��ترك، كان 34% منهم 
في القطاع الع��ام و66% في القطاع 
الخاص بارتفاع بنسبة 3% بالمقارنة 
مع الربع الرابع من العام 2021، فيما 
بلغ ع��دد أصحاب المعاش��ات األحياء 
أكثر م��ن 79 ألف مواطن منهم %63 
من الرجال و37% من النس��اء، بنسبة 

ارتفاع بلغت %5.
وبي��ن التقري��ر أن متوس��ط الراتب 
بل��غ  حي��ث  دناني��ر،   808 الش��هري 
المتوس��ط للعاملين بالقطاع العام 
869 دين��ارًا، و780 دينارًا في القطاع 
الخ��اص، واختل��ف المتوس��ط بي��ن 
الذكور واإلناث حيث كان للذكور 913 
دينارًا و824 دينارًا لإلناث في القطاع 
الع��ام، و867 دين��ارًا لذك��ور القطاع 
الخاص و622 دينارًا لإلناث، كما يبلغ 
متوس��ط المعاش الش��هري للذكور 
أل��ف دينار ولإلن��اث 959 دين��ارًا في 

القط��اع العام، و717 دين��ارًا للذكور 
و442 دين��ارًا لإلن��اث ف��ي القط��اع 

الخاص.
الج��دد  المتقاعدي��ن  ع��دد  وبل��غ 
»التقاع��د المبك��ر 749 متقاعدًا في 
القط��اع الع��ام و3817 متقاعدًا في 
الخ��اص، فيم��ا بل��غ ع��دد المؤم��ن 
عليه��م م��ن غي��ر البحرينيي��ن ف��ي 
القط��اع الخ��اص 464 أل��ف موظ��ف 
يقل فيهم نس��بة النس��اء عن الرجال 
بحوالي 90%، ويبلغ متوسط الرواتب 

فيه 253 دينارًا.
وكان عدد المس��تحقين للمعاش��ات 
حتى الربع الراب��ع من العام الماضي 
23567 مستحقًا بلغت نسبة الرجال 
منهم 14% فقط بينما النس��اء كانت 
86% وبنسبة الزيادة في أعدادهم %5 
بالمقارنة مع نف��س الفترة من عام 
2021، فيما كان متوس��ط المعاش 

الشهري 333 دينارًا.
المستحقين  أعداد  نس��ب  وش��هدت 
ارتفاعًا بنس��بة 6% في القطاع العام 
و4% للقط��اع الخاص، حيث كان عدد 
المس��تحقين المس��تجدين 698 في 

القطاع العام و127 في الخاص.

 »األوقاف السنية« 
تعلن المسابقة الرمضانية 

الثانية في تفسير القرآن
أعلن��ت إدارة األوقاف الس��نية ع��ن المس��ابقة الرمضانية 
الثانية في تفس��ير القرآن الكريم، للمواطنين والمقيمين 
ف��ي المملكة، لجميع الفئات العمري��ة من الذكور واإلناث 

خالل شهر رمضان المبارك لعام 1444.
وتتضمن المس��ابقة فرعين، الفرع األول: تفسير سورة آل 
عمران من كتاب »تيس��ير الكريم الرحمن في تفسير كالم 
المن��ان« للعالمة ابن س��عدي رحمه اهلل، والف��رع الثاني: 

تفسير جزء تبارك من كتاب المختصر في التفسير.
وم��ن المعل��وم أن رمض��ان هو ش��هر القرآن، في��ه أنزل، 
وفي��ه كان جبريل عليه الس��الم ي��دارس النَّب��ي صلى اهلل 
عليه وس��لم الق��رآن في كل ليلة من ليالي ش��هر رمضان، 
فالعناية بالقرآن وتدارس��ه -وإن كانت مطلوبة كل وقت- 
لكن لها في ش��هر رمضان المب��ارك فضيلة خاصة، ومزيَّة 
عل��ى غيرها، وال ش��ك أن م��ن أعظم وج��وه العناية بكالم 
اهلل س��بحانه معرف��ة معانيه وتفس��يره؛ وإن تدبر الكالم 
دون فه��م معانيه وتفس��يره غير ممك��ن، ومن هنا جاءت 
فك��رة ه��ذه المس��ابقة إلعانة الن��اس على فه��م القرآن 
والوقوف على تفسيره. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المشارك 
ُيس��مح له بالتس��جيل في فرع واحد فقط، وأنه سيحدد له 
مق��دارًا يومي للقراءة الذاتية، وس��يكون هن��اك اختبارات 
إلكترونية أس��بوعية، وبناًء على مجموع درجات االختبارات 
يتح��دد المتأهلون للتصفيات النهائية الحضورية لتحديد 
الفائزي��ن في المس��ابقة، كم��ا ننوه بأن التس��جيل يمتد 

ألولى أيام شهر رمضان المبارك.

 »لجنة الحوكمة« تبحث 
طلبات الشراء والمشاريع الحكومية

تقني��ة  حوكم��ة  لجن��ة  ناقش��ت 
برئاس��ة  واالتص��االت  المعلوم��ات 
المعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محم��د علي 
الس��تين  اجتماعه��ا  خ��الل  القائ��د 
المنعقد عب��ر تقنية االتصال المرئي 
ع��دد من المش��اريع وطلبات الش��راء 
المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

وتق��دم  بالحض��ور،  القائ��د  ورح��ب 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
القيادة الرشيدة بمناسبة النجاح الذي 
حققت��ه مملكة البحرين ف��ي تنظيم 
البحرين  واس��تضافة س��باق جائ��زة 
الكب��رى لطي��ران الخلي��ج للفورموال1  
بالمس��توى  مش��يدًا   ،2023 للع��ام 
التنظيم��ي الذي يعك��س اإلمكانيات 
المتقدم��ة والخب��رات الت��ي تتمت��ع 
به��ا المملكة في تنظي��م الفعاليات 
المختلف��ة. بعد ذلك ناقش��ت اللجنة 
المش��اريع االس��تراتيجية  عددًا م��ن 

وطلب��ات الش��راء المقدم��ة من قبل 
الجهات الحكومية، من بينها مشروع 
وزارة التربية والتعلي��م لتجهيز عدد 
م��ن الم��دارس الحكومي��ة بمعدات 
تقني��ة المعلوم��ات الالزمة لتس��يير 
العملية التعليمية في تلك المدارس، 
وبما يس��هل عم��ل الطاق��م اإلداري، 
باإلضافة إلى مش��روع توريد األجهزة 

للتطبيق��ات  الداعم��ة  المحمول��ة 
الرقمي��ة المتخصص��ة ف��ي تنمي��ة 
مه��ارات الطلبة بم��ا يحقق تطلعات 
الوزارة من خالل مشروع جاللة الملك 
حم��د لم��دارس المس��تقبل وبرنامج 
التمكين الرقمي في التعليم بمملكة 

البحرين.
كما تم مناقش��ة مس��تجدات مشروع 

تطوي��ر بواب��ة البيان��ات المفتوح��ة 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  بهيئ��ة 
اإللكترونية، وال��ذي يهدف إلى إيجاد 
تتي��ح  إلكتروني��ة متط��ورة  منص��ة 
للمواطنين أفراد وشركات ومؤسسات 
الوصول إلى كافة البيانات الحكومية 
المفتوحة في م��كان واحد والتفاعل 

معها واالستفادة منها.
مناقش��اتها  اللجن��ة  واختتم��ت 
بمجموع��ة م��ن المش��اريع وطلب��ات 
األنظمة  المتعلقة بتطوي��ر  الش��راء 
تقنية  خدم��ات  وتحس��ين  الحكومية 
المس��توى  وتعزي��ز  المعلوم��ات 
األمن��ي للبنى التحتي��ة باإلضافة إلى 
ضمان اس��تمرارية العم��ل بالجهات 

الحكومية.
وق��د اطلع��ت اللجن��ة عل��ى م��ا ت��م 
تنفيذه من القرارات المعتمدة خالل 
اجتماعاتها الس��ابقة، ومتابعة سير 

العمل فيها.

»الجرائم اإللكترونية«: إعادة بث ما تنشره 
الحسابات المسيئة ُيعّرض للمساءلة القانونية

أكد مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن 
االقتص��ادي واإللكتروني، أنه في إط��ار أعمال الرصد 
والمتابعة، فقد تبين قيام البعض بإس��اءة استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي من خالل بث مواد تتنافى 
مع مقتضيات الس��لم األهلي واالس��تقرار االجتماعي، 

مما يؤثر بالسلب على أمن وسالمة المجتمع.
وأوضح أن إعادة بث ما تنش��ره مثل هذه الحس��ابات 
المثيرة للفتنة أو تقديم الدعم لها من خالل التعليقات 
المؤيدة، يعّرض الفرد للمساءلة القانونية، الفتًا إلى 
أهمية ضبط اس��تخدام وس��ائل التواصل االجتماعي 
والعمل على زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته 
من خطورة إس��اءة اس��تخدام هذه الوسائل، في إطار 
االلتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد األصيلة 

التي يتسم بها المجتمع البحريني.

 »الجرائم اإللكترونية«: توقيف 4 أشخاص
إلساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

أكدت إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية، توقيف أربعة أشخاص، إثر قيامهم بإساءة استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي، من خالل بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم األهلي واالستقرار 

االجتماعي، مما يؤثر بالسلب على أمن وسالمة المجتمع.
وأوضحت أنه جاٍر استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، تمهيدا إلحالة األشخاص المذكورين 
إلى النيابة العامة، داعية مس��تخدمي وس��ائل التواصل االجتماعي إل��ى االلتزام بالضوابط 

والقواعد القانونية المنظمة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 رنا بنت عيسى: دور الجامعات مساندة 
التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة

أك��دت د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعي��ج آل خليفة األمي��ن العام 
لمجل��س التعلي��م العال��ي نائ��ب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي أهمية االط��الع على آخر ما 
توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات 
ال��ذكاء  مج��ال  ف��ي  خصوص��ًا 
المعرفة  واكتش��افات  االصطناعي 
خ��الل  م��ن  الس��يبراني  واألم��ن 
واألكاديميين  الباحثي��ن  مش��اركة 
المختصي��ن في هذا المجال لنتائج 

أبحاثهم.
ونوهت أمين ع��ام مجلس التعليم 
الجامع��ات  باهتم��ام  العال��ي 
المعلومات،  بتكنولوجيا  البحرينية 
مؤكدة أن مجل��س التعليم العالي 
يش��جع عل��ى البح��ث والتطوير في 
الجامعات للتحول إلى اقتصاد قائم 
المنظومة  وتعزي��ز  المعرفة،  على 
البحرينيين من  التعليمية لتمكين 
الذي  األم��ر  تحقي��ق تطلعاته��م، 
س��يعزز دور التعلي��م والبحوث في 

تنمي��ة رأس الم��ال البش��ري التي 
من ش��أنها أن تس��اعد على تجاوز 
المش��كالت التي تواجه الدول على 
مختل��ف األصع��دة ودع��م جه��ود 

تحقيق الرخاء واالزدهار.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في 
افتتاح المؤتم��ر الدولي البتكارات 
واكتشافات  المعلومات  تكنولوجيا 
ال��ذي   )2023  ،ITIKD( المعرف��ة 

تنظمه كلية تكنولوجيا المعلومات 
بالجامعة األهلية على مدى يومين 
متتاليي��ن ف��ي قاع��ة أوال بفندق 
الخليج، وبمش��اركة عدد واسع من 
والمختصين  واألكاديميين  العلماء 
بتكنولوجيا المعلومات من مختلف 
مش��اركة  به��دف  العال��م،  دول 
وتبادل األف��كار الجديدة بخصوص 
وال��ذكاء  المعرف��ة  اكتش��افات 

اآلمن��ة  واألنظم��ة  االصطناع��ي 
وإنترني��ت األش��ياء وذكاء األعمال، 
باإلضاف��ة إل��ى تس��ليط األض��واء 
على االتجاهات الناش��ئة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات بما ينعكس 
عل��ى معارف وق��درات األكاديميين 
والباحثين  والموظفي��ن  والط��الب 

المشاركين في المؤتمر.
ومن جهته، قدم الرئيس المؤسس 
الجامع��ة  أمن��اء  مجل��س  رئي��س 
األهلية البروفيس��ور عبداهلل الحواج 
الشكر الجزيل لألمين العام لمجلس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
األمناء سعادة الدكتورة الشيخة رنا 
بنت عيس��ى ب��ن دعي��ج آل خليفة 
عل��ى تش��ريفها للمؤتم��ر، ُمثمنًا 
مجل��س  م��ن  المبذول��ة  الجه��ود 
التعلي��م العال��ي وأمانت��ه العامة 
والدع��م المس��تمر ال��ذي تتلق��اه 
باإلنج��ازات  للنه��وض  الجامع��ات 
العلمية والتقدم والتطور في شتى 

المجاالت.
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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:  6298
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 »البحرين الوطني« يطرح بطاقة 
»الغالية« االئتمانية حصريًا للسيدات

أعلن بنك البحرين الوطني )NBB( عن 
إط��اق البطاقة االئتماني��ة الجديدة 
»الغالي��ة« وذلك لفت��رة محدودة ما 
بي��ن 8 مارس وحت��ى 8 يونيو 2023 

مصممة حصريًا للسيدات.
وتق��دم البطاقة باقة م��ن العروض 
الحصرية والمزايا المصممة خصيصًا 
لتلبي��ة احتياج��ات العم��اء من فئة 

السيدات.
وتماشيًا مع استراتيجية بنك البحرين 
الوطن��ي للبقاء »أق��رب لكم«، تهدف 
الس��يدات  لمكافأة  »الغالية«  بطاقة 
عن طري��ق منحه��م مزاي��ا وخدمات 
له��ن،  خصيص��ًا  مقدم��ة  حصري��ة 
وه��ي تتمّيز بمعدالت ربح تنافس��ية 
وتؤهله��م للدخ��ول في الس��حوبات 
للف��وز بالعديد من الجوائ��ز القيمة. 
باإلضاف��ة إلى الحص��ول على 1,000 
نقط��ة إضافي��ة س��نويًا، 200 نقطة 
إضافي��ة خ��ال مناس��بات واحتفاالت 
المرأة، بجانب مضاعف��ة النقاط في 
المخت��ارة خال  المناس��بات  بع��ض 
الع��ام. وس��تحظى الس��يدات أيض��ًا 
عل��ى إعف��اء م��ن الرس��وم اإلداري��ة 

ورس��وم التأمين على الحياة في حال 
التقدم بطل��ب تمويل م��ع البطاقة. 
باإلضافة، س��تقدم بطاقة »الغالية« 
ع��روض حصري��ة بالتع��اون مع عدة 
محات تجارية وستّمكن حامليها من 
المطارات  لمختلف ص��االت  الدخ��ول 

حول العالم.
الس��يدات  ولمدة حصرية، س��تحظى 
الات��ي يقم��ن بتقدي��م طلباته��ن 
المتاك بطاقة »الغالية« على فائدة 
ش��هرية مخفضة لمدة ستة أشهر و 

1,000 نقطة أساسية و 1,000 نقطة 
إضافي��ة، والت��ي ُيمك��ن اس��تبدالها 
عب��ر منصة مكاف��آت ال��والء، تطبيق 
أول  البن��ك  وس��يكافئ   .”Points“
خمس��ين طلبًا عبر إي��داع مبلغ وقدره 
30 دينارًا بحرينيًا في البطاقة بش��كل 

تلقائي.
وقال شادي بركات، رئيس إدارة أعمال 
المصرفي��ة  الخدم��ات   - البطاق��ات 
لألف��راد لدى بن��ك البحري��ن الوطني 
قائًا: »لقد صممنا بطاقة »الغالية« 

االئتماني��ة خصيصًا لتلبية احتياجات 
العماء من النساء المستقات ماليًا، 
وقمن��ا أيضًا بإضافة تش��كيلة فريدة 

من المميزات والعروض«.
ولطالم��ا حرص بنك البحرين الوطني 
ومنتج��ات  خدم��ات  تقدي��م  عل��ى 
مصرفي��ة تض��ع العم��اء ف��ي قلب 
عملياته التجارية وحلوله المصرفية، 
وذل��ك تماش��يًا م��ع وع��ده بتلبي��ة 
احتياجات كافة شرائح وفئات العماء 

في جميع أنحاء المملكة.

شادي بركات

 »البركة اإلسالمي« يوقع 
اتفاقية شراكة مع برنامج »قدوة« اإلرشادي

أعلن بنك البركة اإلسامي عن توقيع 
اتفاقية ش��راكة م��ع برنام��ج قدوة 
اإلرش��ادي التابع لجمعي��ة المحللين 
البحرين.  الماليين المعتمدي��ن في 
وتمت مراسم التوقيع في مبنى البنك 
الرئي��س بحض��ور كل م��ن فاطم��ة 
العلوي، رئي��س الخدمات المصرفية 
لألفراد ف��ي بنك البركة اإلس��امي، 
ونورهان الظن - محلل مالي معتمد 
عضو مجلس إدارة جمعية المحللين 
الماليي��ن المعتمدين ف��ي البحرين 
ورئيس مجل��س إدارة قدوة، الدكتور 
عل��ي الموالن��ي - رئي��س جمعي��ة 
المحللين الماليي��ن المعتمدين في 
البحرين، ومريم إسماعيل - العاقات 
العالمية في ق��دوة، باإلضافة لعدد 

من المسؤولين من كا الطرفين.
وأش��ادت رئيس الخدمات المصرفية 
لألف��راد في بن��ك البركة اإلس��امي 
فاطمة العلوي، بهذه الخطوة قائلة: 
»نس��عى في بنك البركة اإلس��امي 

إلى االستفادة من الشراكات القوية 
مع هيئات التدري��ب المهني الرائدة 
ف��ي المملك��ة، وذل��ك تماش��يًا مع 
أه��داف منص��ة »أس��باير« التي تم 
تأسيس��ها مؤخرًا ف��ي البنك إلخراج 
لتطوي��ر  ش��املة  تدريبي��ة  برام��ج 
المعرفة والمهارات ألجيالنا القادمة. 
واآلن وم��ن خال هذه الش��راكة مع 

ق��دوة، أصبحن��ا قادري��ن عل��ى نقل 
ه��ذه المعرف��ة والبرام��ج النوعي��ة 
للمش��اركين في »قدوة« للمساهمة 
ف��ي تحقي��ق أهدافه��م األكاديمية 
والمهنية. كما ستعزز هذه الشراكة 
الفريدة من نوعها في إخراج مهارات 
قيادية وفرص تواص��ل أقوى، فضًا 
ع��ن تطوي��ر مجتم��ع احتراف��ي من 

وبالتال��ي  البحرينيي��ن،  المهنيي��ن 
توفير نمو ش��امل لمنصة »أسباير« 
وبرنامج قدوة«. كم��ا قالت نورهان 
الظن، عض��و مجل��س إدارة جمعية 
المعتمدي��ن  الماليي��ن  المحللي��ن 
ف��ي البحري��ن ورئيس مجل��س إدارة 
قدوة: »مهمتنا في قدوة هي تقديم 
الدع��م ال��ازم للمجتم��ع المصرفي 

واالستثماري«.
م��ن ناحية أخرى، ق��ال الدكتور علي 
معتم��د،  مال��ي  محل��ل  الموالن��ي، 
رئيس جمعي��ة المحللي��ن الماليين 
المعتمدي��ن ف��ي البحرين على هذه 
الشراكة: »تواصل جمعية المحللين 
الماليي��ن المعتمدين ف��ي البحرين 
في المساهمة بدعم مكانة البحرين 
تحقي��ق  نح��و  وس��عيها  الريادي��ة 
التمي��ز المهني من خال أنش��طتها 
الرائدة مثل  التعليمية ومبادراته��ا 
قدوة. شاكرين بنك البركة اإلسامي 

لدعمه هذا البرنامج«.

في بادرة ُتعّد اأُلولى من نوعها في المملكة

 »BIBF« أول مؤسسة تعليمية 
في البحرين تدخل عالم الميتافيرس

للدراس��ات  البحري��ن  معه��د  أعل��ن 
 ،)BIBF( والمالي��ة  المصرفي��ة 
الرائدة للتعليم  المؤسس��ة الوطنية 
والتدري��ب في المنطق��ة، عن دخوله 
الميتافي��رس  عال��م  إل��ى  رس��ميًا 
لتطوي��ر تجرب��ة التعلي��م والتعل��م 
ف��ي نقل��ة نوعي��ة وغي��ر مس��بوقة 
وضمن رؤي��ة واس��تراتيجية يتبناها 
المعه��د ليكون بذلك أول مؤسس��ة 
تعليمية ف��ي البحرين تتواجد ضمن 
عال��م الميتافي��رس. وس��توفر ه��ذه 
المنصة الرقمية، التي تم تصميمها 
وتطويرها بالكامل بأيٍد بحرينية من 
قبل فريق المعه��د، تجربة تعليمية 
الط��اب  س��يتمكن  حي��ث  فري��دة، 
والمدرس��ون من التواج��د والتفاعل 
من خال ش��خصيات افتراضية داخل 
ثاث��ي  االفتراض��ي  المعه��د  ح��رم 
األبع��اد والتمت��ع بتجرب��ة تعليمية 

فريدة بأدوات وإمكانيات مختلفة.
المعه��د  منص��ة  إط��اق  وس��يتم 
االفتراضي��ة عل��ى الميتاف��رس على 
مرحلتي��ن، حي��ث س��تركز المرحل��ة 
األول��ى -والتي ت��م االنته��اء منها- 

لمبن��ى  األساس��ي  الهي��كل  عل��ى 
المعه��د وبع��ض المراف��ق، بينم��ا 
ستش��مل المرحل��ة الثاني��ة تطوي��ر 
القاع��ات والفصول الدراس��ية إلقامة 

المحاضرات والفعاليات افتراضيًا.
ويأت��ي إطاق هذه المب��ادرة ترجمة 
لح��رص المعه��د عل��ى دع��م قطاع 
التعليم بشكل عام على مواكبة أحدث 
ابت��كارات التكنولوجي��ا، وتس��خيرها 
ف��ي إرس��اء دعائم منظوم��ة التعليم 
للمس��تقبل، مدعومة بتقنيات الواقع 

والذكاء  المع��زز  والواقع  االفتراض��ي 
االصطناع��ي، لتس��هيل رحلة الطاب 
في التعلم وإتاحة التعلُّم الذكي على 

نطاق أوسع.
 BIBF وأع��رب المدير الع��ام لمعهد
الدكت��ور أحم��د الش��يخ ب��أن إطاق 
منص��ة المعه��د االفتراضي��ة عل��ى 
الميتاف��رس يعكس الت��زام المعهد 
باالبتكار والتميز في التعليم، مؤكدًا 
بأن هذه التقنيات ستكون جزءًا مهمًا 
في تحس��ين مخرج��ات التعليم ونقل 

عملية التعليم والتعلم إلى مستويات 
غير مسبوقة.

ون��وه الدكت��ور الش��يخ إل��ى ضرورة 
ف��ي  المس��تقبل  تكنولوجي��ا  دم��ج 
العملي��ة التعليمي��ة وتوجي��ه الجيل 
الجديد من الط��اب والمتدربين في 
إل��ى تكنولوجيا  التخصص��ات  ش��تى 
بمس��توى  للنه��وض  المس��تقبل، 
التعليم في المملكة وتعزيز مكانتها 
كمرك��ز رائ��د ف��ي توري��د الكفاءات 

المتميزة في المنطقة والعالم.
ومن جهت��ه أّكد الرئي��س التنفيذي 
للعملي��ات ف��ي معه��دBIBF، أحمد 
نعيم��ي إل��ى أن المعهد يه��دف أن 
يك��ون أح��د المؤسس��ات التعليمية 
الرائ��دة في المملك��ة والمنطقة في 
توظي��ف الميتافي��رس ف��ي العملية 
التعليمية توظيفًا حقيقيًا، عن طريق 
تقديم الفعاليات والدورات التدريبية 
وورش��ات العمل، باإلضافة إلى توفير 
بيئة مس��تقبلية تستخدم في تطوير 
أساليب التعليم وتعود بالفائدة على 
المس��توى التدريب��ي والتعليمي في 

المعهد

أحمد نعيميد.  أحمد الشيخ

 خالد بن علي يستقبل 
 أطباء أنهوا دراساتهم 

العليا في جامعات خارجية

اس��تقبل قائد الخدم��ات الطبية الملكية اللواء بروفيس��ور 
الش��يخ خالد بن عل��ي آل خليفة، بمكتبه ع��دد من األطباء 
الذي��ن أنهوا دراس��اتهم العليا ف��ي الجامع��ات الخارجية 
وذلك ضمن أطر التدريب الش��امل للكادر الطبي والمهني 

للتخصصات الصحية.
ورح��ب قائ��د الخدمات الطبي��ة الملكي��ة بالرائ��د طبيب 
عبدالرحم��ن س��الم البوعينين حيث أنه��ى برنامج الزمالة 
في تخصص القرنية واألمراض الخارجية وجراحات العيوب 

االنكسارية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
كما اس��تقبل النقيب طبيب عبد اهلل علي الفاضل والنقيب 
طبي��ب أحمد إبراهي��م األنص��اري حيث أنه��ى المذكوران 
برنام��ج ط��ب اإلقامة ف��ي الط��ب الباطن��ي م��ن الهيئة 
الس��عودية للتخصصات الصحية. وبعده��ا رحب بالطبيبة 
هي��ا عيس��ى آل خليف��ة الت��ي أنه��ت برنام��ج الزمالة في 
تخص��ص حاالت الحم��ل الحرجة وطب األجن��ة من الهيئة 
الس��عودية للتخصصات الصحية. كما اس��تقبل س��عادته 
الطبيبة س��ارة داوود أحمد التي أنهت برنامج طب اإلقامة 
ف��ي طب األطفال ، والطبيبة دي��اري فرياد زكي التي أنهت 
برنامج طب اإلقامة في األش��عة التش��خيصية من الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية.
وفي الختام استقبل سعادته النقيب محمد جاسم إبراهيم 
من قس��م الع��اج الطبيعي والذي حصل على الماجس��تير 
ف��ي تخص��ص الع��اج الطبيع��ي العصب��ي العضلي من 
جامع��ة نوتنقهام ف��ي المملكة المتحدة. وبعدها أش��اد 
س��عادته بالخريجين وحرصهم على رفع مستوى الخدمات 
في الرعاي��ة الصحية وأكد على أهمي��ة العملية التدريبية 
لمقدمي الرعاية الصحية والتي تترجم إلى تقديم خدمات 
صحي��ة عالي��ة الجودة للمرض��ى والمراجعي��ن. وقد حضر 
االجتم��اع العقيد طبيب ناي��ف عبدالرحمن ل��وري، رئيس 

التعليم المستمر لألطباء في الخدمات الطبية الملكية.

»تطوير للبترول« تنال شهادة 
مرموقة في األخالقيات المهنية

حصل��ت إدارة سلس��لة اإلم��دادات بش��ركة تطوي��ر للبترول 
على ش��هادة دولية مرموقة في األخاقي��ات المهنية بمجال 
المشتريات والتوريد من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد
.)Chartered Institute of Procurement & Supply )CIPS

يأتي هذا اإلنجاز الدولي المشرف في إطار حرص إدارة الشركة 
والتزامه��ا المتواص��ل بدع��م عملي��ات التحدي��ث والتطوير 
بصورة مستمرة، بما يسهم بشكل فعال في تعزيز وتحسين 

الكفاءات الوطنية الطموحة في مجال المشتريات والتوريد.
وأع��رب المهن��دس غس��ان المهنا القائ��م بأعم��ال العضو 
المنتدب لش��ركة تطوير للبترول ع��ن فخره واعتزازه لحصول 
ش��ركة تطوير للبت��رول على هذه الش��هادة المهنية الدولية 
المرموقة والمعتمدة من قبل معهد تش��ارترد للمش��تريات 
والتوري��د، مما يعكس خب��رة وكفاءة موظفي إدارة سلس��لة 
اإلمدادات بالشركة، ويجسد التزام هذا الصرح الوطني العريق 
بتطبيق أفضل الممارس��ات العالمية وأعلى المعايير الدولية 

في مجال إدارة المشتريات والمبيعات.
 CIPS�ومن جانبه، أعرب س��ام أشامبونغ - العضو المنتدب ل
في الش��رق األوسط وشمال أفريقيا عن سعادته بنجاح شركة 
تطوير للبترول في تحقيق هذا اإلنجاز الريادي، مشيدًا بحرص 
موظفي الش��ركة وس��عيهم الجاد لمواصل��ة التعلم والبحث 
واالستكش��اف، واكتس��اب المعرف��ة من أجل صق��ل الخبرات 

والمهارات وتعميق الوعي بأهمية التعامات األخاقية.

خالل مشاركته في معرض البحرين الدولي للحدائق 

 »جنيد للعطور« يقدم أجود أنواع العود.. 
ويعيد إحياء أندر زجاجاته الكالسيكية

أعل��ن »جنيد للعط��ور« عن مش��اركته في معرض 
البحرين الدولي للحدائق الذي يقام خال الفترة من 
9 إل��ى 12 مارس الجاري في مرك��ز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير.
وبه��ذه المناس��بة المتزامن��ة م��ع ش��هر رمض��ان 
المب��ارك، أعلن »جني��د للعطور« ع��ن تقديم أجود 
أنواع الع��ود والزيوت الش��رقية للزبائن في حديقة 

العود السرية التي يقيمها في المعرض. 
وبلفت��ة خاقة، وخصيص��ًا لهذه الفعالية ، س��وف 
يعيد طرح زجاجات حرفية كاسيكية، للعود والزيوت  

مزينة بالورود ومشغولة باليد بكميات محدودة. 
وتأت��ي مش��اركة »جني��د للعط��ور« ف��ي المعرض 
إيمان��ًا بأهميته بالنس��بة لمملك��ة البحرين فضًا 
عن المجهود الجبار الذي تقوم به المبادرة الوطنية 

لتنمي��ة القط��اع الزراع��ي برعاي��ة صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
عاه��ل الباد المعظم. من جانبه، أش��اد حمد جنيد 
بالفعالي��ات والمب��ادرات الحكومية لتنش��يط كافة 
القطاعات التجارية الزراعية والصناعية، مؤكدًا انها 
تعد دلي��ًا على نج��اح خطط الحكوم��ة بأن تصبح 

البحرين وجهة اقتصادية مميزة.
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 وزيرة الصحة تتسلم نسخة 
من كتاب »جمال الكلمة جمال«

اس��تقبلت وزي��رة الصح��ة د. جليل��ة الس��يد، الصحفي جمال 
الياقوت؛ والذي أهدى لها نس��خة من كتاب��ه »جمال الكلمة 

جمال«. 
وخالل اللقاء، أش��ادت الوزيرة بجهد الياقوت وإس��هاماته في 
الس��احة األدبية، وم��ا يتعرض له الكتاب م��ن كلمات وصور 
قيّم��ة؛ والتي ت��م إبرازها ف��ي الكتاب بش��كٍل مش��ّوق. من 
جانبه، أعرب الياقوت عن شكره وتقديره للوزيرة على دعمها 

وتشجيعها للجهود اإلعالمية واألدبية في مملكة البحرين.

 وزيرة الصحة تتسلم 
نسخة من أطروحة لزينب سوار

اس��تقبلت وزيرة الصحة د. جليلة السيد بمكتبها بوزارة الصحة 
الباحثة الدكتورة زينب راش��د س��وار، حيث أهدتها نس��خة من 
رس��الة الدكتوراه. ورحبت وزيرة الصحة بالدكتورة زينب راش��د 
سوار، مش��يدة بجهودها في البحث العلمي، معربة عن خالص 
ش��كرها لها على ه��ذا اإلهداء المتميز وال��ذي يختص بالفنون 
والزخارف واآلثار الدلمونية، وتقديرها للجهد الكبير الذي بذلته 
في إع��داد هذه األطروحة القيمة بعنوان البعد الس��يميولوجي 
لألس��اطير الدلمونية ببالد الرافدين ومملكة البحرين كمدخل 
للوح��ة الزخرفية، متمنية لها كل التوفي��ق والنجاح في حياتها 

العملية ومسيرتها العلمية، ودوام التوفيق والسداد.
ومن جانبها، تقدمت الدكتورة زينب راش��د سوار بجزيل الشكر 
والتقدير إل��ى وزيرة الصحة على دعمها وتش��جيعها للباحثين 
م��ن الكوادر البحريني��ة، معبرة عن عميق تقديره��ا وامتنانها 

الذي يدفعها للمزيد من الجهد والبحث العلمي.

وزيرة الصحة: تعزيز التعاون 
والتنسيق المشترك مع الجزائر

اس��تقبلت وزيرة الصح��ة د. جليل��ة الس��يد، عبدالحميد أحمد 
خوجة، س��فير الجمهوري��ة الجزائرية الديمقراطية الش��عبية 
الش��قيقة ل��دى البحرين. ورّحب��ت الوزيرة بالس��فير الجزائري، 
مش��يدًة بالعالقات الطيبة التي تربط بين البلدين وبمستوى 

التنسيق والتعاون في شتى المجاالت.
وج��رى خالل اللقاء مناقش��ة س��بل تعزيز التعاون والتنس��يق 
المش��ترك بي��ن البلدين الش��قيقين في المج��ال الصحي على 
مختل��ف المس��تويات بما يحق��ق األه��داف الصحي��ة الثنائية 
المش��تركة. م��ن جانبه، أش��اد الس��فير الجزائ��ري بالعالقات 
الثنائي��ة التي تربط بين البلدين، معرب��ًا عن اعتزازه العميق 
بالروابط المش��تركة مع مملكة البحرين في ش��تى المجاالت 
ومش��يدًا بالتطور واالزده��ار الذي تعيش��ه المملكة في كافة 
القطاعات التنموية وعلى وجه الخصوص تطور القطاع الصحي 

بالمملكة؛ والذي يشهد كفاءة عالية في مستوى األداء.

 أكثر من 150 ألف مشترك 
في »التأمينات« بارتفاع 3٪ بالربع الرابع 2022

أيمن شكل «

ال��ذي  اإلحصائ��ي  التقري��ر  كش��ف 
التأمينات االجتماعية  أصدرته هيئة 
للربع الرابع من عام 2022 عن تجاوز 
عدد المشتركين البحرينيين أكثر من 
150 أل��ف مش��ترك، كان 34% منهم 
في القطاع الع��ام و66% في القطاع 
الخاص بارتفاع بنسبة 3% بالمقارنة 
مع الربع الرابع من العام 2021، فيما 
بلغ ع��دد أصحاب المعاش��ات األحياء 
أكثر م��ن 79 ألف مواطن منهم %63 
من الرجال و37% من النس��اء، بنسبة 

ارتفاع بلغت %5.
وبي��ن التقري��ر أن متوس��ط الراتب 
بل��غ  حي��ث  دناني��ر،   808 الش��هري 
المتوس��ط للعاملين بالقطاع العام 
869 دين��ارًا، و780 دينارًا في القطاع 
الخ��اص، واختل��ف المتوس��ط بي��ن 
الذكور واإلناث حيث كان للذكور 913 
دينارًا و824 دينارًا لإلناث في القطاع 
الع��ام، و867 دين��ارًا لذك��ور القطاع 
الخاص و622 دينارًا لإلناث، كما يبلغ 
متوس��ط المعاش الش��هري للذكور 
أل��ف دينار ولإلن��اث 959 دين��ارًا في 

القط��اع العام، و717 دين��ارًا للذكور 
و442 دين��ارًا لإلن��اث ف��ي القط��اع 

الخاص.
الج��دد  المتقاعدي��ن  ع��دد  وبل��غ 
»التقاع��د المبك��ر 749 متقاعدًا في 
القط��اع الع��ام و3817 متقاعدًا في 
الخ��اص، فيم��ا بل��غ ع��دد المؤم��ن 
عليه��م م��ن غي��ر البحرينيي��ن ف��ي 
القط��اع الخ��اص 464 أل��ف موظ��ف 
يقل فيهم نس��بة النس��اء عن الرجال 
بحوالي 90%، ويبلغ متوسط الرواتب 

فيه 253 دينارًا.
وكان عدد المس��تحقين للمعاش��ات 
حتى الربع الراب��ع من العام الماضي 
23567 مستحقًا بلغت نسبة الرجال 
منهم 14% فقط بينما النس��اء كانت 
86% وبنسبة الزيادة في أعدادهم %5 
بالمقارنة مع نف��س الفترة من عام 
2021، فيما كان متوس��ط المعاش 

الشهري 333 دينارًا.
المستحقين  أعداد  نس��ب  وش��هدت 
ارتفاعًا بنس��بة 6% في القطاع العام 
و4% للقط��اع الخاص، حيث كان عدد 
المس��تحقين المس��تجدين 698 في 

القطاع العام و127 في الخاص.

 »األوقاف السنية« 
تعلن المسابقة الرمضانية 

الثانية في تفسير القرآن
أعلن��ت إدارة األوقاف الس��نية ع��ن المس��ابقة الرمضانية 
الثانية في تفس��ير القرآن الكريم، للمواطنين والمقيمين 
ف��ي المملكة، لجميع الفئات العمري��ة من الذكور واإلناث 

خالل شهر رمضان المبارك لعام 1444.
وتتضمن المس��ابقة فرعين، الفرع األول: تفسير سورة آل 
عمران من كتاب »تيس��ير الكريم الرحمن في تفسير كالم 
المن��ان« للعالمة ابن س��عدي رحمه اهلل، والف��رع الثاني: 

تفسير جزء تبارك من كتاب المختصر في التفسير.
وم��ن المعل��وم أن رمض��ان هو ش��هر القرآن، في��ه أنزل، 
وفي��ه كان جبريل عليه الس��الم ي��دارس النَّب��ي صلى اهلل 
عليه وس��لم الق��رآن في كل ليلة من ليالي ش��هر رمضان، 
فالعناية بالقرآن وتدارس��ه -وإن كانت مطلوبة كل وقت- 
لكن لها في ش��هر رمضان المب��ارك فضيلة خاصة، ومزيَّة 
عل��ى غيرها، وال ش��ك أن م��ن أعظم وج��وه العناية بكالم 
اهلل س��بحانه معرف��ة معانيه وتفس��يره؛ وإن تدبر الكالم 
دون فه��م معانيه وتفس��يره غير ممك��ن، ومن هنا جاءت 
فك��رة ه��ذه المس��ابقة إلعانة الن��اس على فه��م القرآن 
والوقوف على تفسيره. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المشارك 
ُيس��مح له بالتس��جيل في فرع واحد فقط، وأنه سيحدد له 
مق��دارًا يومي للقراءة الذاتية، وس��يكون هن��اك اختبارات 
إلكترونية أس��بوعية، وبناًء على مجموع درجات االختبارات 
يتح��دد المتأهلون للتصفيات النهائية الحضورية لتحديد 
الفائزي��ن في المس��ابقة، كم��ا ننوه بأن التس��جيل يمتد 

ألولى أيام شهر رمضان المبارك.

 »لجنة الحوكمة« تبحث 
طلبات الشراء والمشاريع الحكومية

تقني��ة  حوكم��ة  لجن��ة  ناقش��ت 
برئاس��ة  واالتص��االت  المعلوم��ات 
المعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محم��د علي 
الس��تين  اجتماعه��ا  خ��الل  القائ��د 
المنعقد عب��ر تقنية االتصال المرئي 
ع��دد من المش��اريع وطلبات الش��راء 
المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

وتق��دم  بالحض��ور،  القائ��د  ورح��ب 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
القيادة الرشيدة بمناسبة النجاح الذي 
حققت��ه مملكة البحرين ف��ي تنظيم 
البحرين  واس��تضافة س��باق جائ��زة 
الكب��رى لطي��ران الخلي��ج للفورموال1  
بالمس��توى  مش��يدًا   ،2023 للع��ام 
التنظيم��ي الذي يعك��س اإلمكانيات 
المتقدم��ة والخب��رات الت��ي تتمت��ع 
به��ا المملكة في تنظي��م الفعاليات 
المختلف��ة. بعد ذلك ناقش��ت اللجنة 
المش��اريع االس��تراتيجية  عددًا م��ن 

وطلب��ات الش��راء المقدم��ة من قبل 
الجهات الحكومية، من بينها مشروع 
وزارة التربية والتعلي��م لتجهيز عدد 
م��ن الم��دارس الحكومي��ة بمعدات 
تقني��ة المعلوم��ات الالزمة لتس��يير 
العملية التعليمية في تلك المدارس، 
وبما يس��هل عم��ل الطاق��م اإلداري، 
باإلضافة إلى مش��روع توريد األجهزة 

للتطبيق��ات  الداعم��ة  المحمول��ة 
الرقمي��ة المتخصص��ة ف��ي تنمي��ة 
مه��ارات الطلبة بم��ا يحقق تطلعات 
الوزارة من خالل مشروع جاللة الملك 
حم��د لم��دارس المس��تقبل وبرنامج 
التمكين الرقمي في التعليم بمملكة 

البحرين.
كما تم مناقش��ة مس��تجدات مشروع 

تطوي��ر بواب��ة البيان��ات المفتوح��ة 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  بهيئ��ة 
اإللكترونية، وال��ذي يهدف إلى إيجاد 
تتي��ح  إلكتروني��ة متط��ورة  منص��ة 
للمواطنين أفراد وشركات ومؤسسات 
الوصول إلى كافة البيانات الحكومية 
المفتوحة في م��كان واحد والتفاعل 

معها واالستفادة منها.
مناقش��اتها  اللجن��ة  واختتم��ت 
بمجموع��ة م��ن المش��اريع وطلب��ات 
األنظمة  المتعلقة بتطوي��ر  الش��راء 
تقنية  خدم��ات  وتحس��ين  الحكومية 
المس��توى  وتعزي��ز  المعلوم��ات 
األمن��ي للبنى التحتي��ة باإلضافة إلى 
ضمان اس��تمرارية العم��ل بالجهات 

الحكومية.
وق��د اطلع��ت اللجن��ة عل��ى م��ا ت��م 
تنفيذه من القرارات المعتمدة خالل 
اجتماعاتها الس��ابقة، ومتابعة سير 

العمل فيها.

»الجرائم اإللكترونية«: إعادة بث ما تنشره 
الحسابات المسيئة ُيعّرض للمساءلة القانونية

أكد مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن 
االقتص��ادي واإللكتروني، أنه في إط��ار أعمال الرصد 
والمتابعة، فقد تبين قيام البعض بإس��اءة استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي من خالل بث مواد تتنافى 
مع مقتضيات الس��لم األهلي واالس��تقرار االجتماعي، 

مما يؤثر بالسلب على أمن وسالمة المجتمع.
وأوضح أن إعادة بث ما تنش��ره مثل هذه الحس��ابات 
المثيرة للفتنة أو تقديم الدعم لها من خالل التعليقات 
المؤيدة، يعّرض الفرد للمساءلة القانونية، الفتًا إلى 
أهمية ضبط اس��تخدام وس��ائل التواصل االجتماعي 
والعمل على زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته 
من خطورة إس��اءة اس��تخدام هذه الوسائل، في إطار 
االلتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد األصيلة 

التي يتسم بها المجتمع البحريني.

 »الجرائم اإللكترونية«: توقيف 4 أشخاص
إلساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

أكدت إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية، توقيف أربعة أشخاص، إثر قيامهم بإساءة استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي، من خالل بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم األهلي واالستقرار 

االجتماعي، مما يؤثر بالسلب على أمن وسالمة المجتمع.
وأوضحت أنه جاٍر استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، تمهيدا إلحالة األشخاص المذكورين 
إلى النيابة العامة، داعية مس��تخدمي وس��ائل التواصل االجتماعي إل��ى االلتزام بالضوابط 

والقواعد القانونية المنظمة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 رنا بنت عيسى: دور الجامعات مساندة 
التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة

أك��دت د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعي��ج آل خليفة األمي��ن العام 
لمجل��س التعلي��م العال��ي نائ��ب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي أهمية االط��الع على آخر ما 
توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات 
ال��ذكاء  مج��ال  ف��ي  خصوص��ًا 
المعرفة  واكتش��افات  االصطناعي 
خ��الل  م��ن  الس��يبراني  واألم��ن 
واألكاديميين  الباحثي��ن  مش��اركة 
المختصي��ن في هذا المجال لنتائج 

أبحاثهم.
ونوهت أمين ع��ام مجلس التعليم 
الجامع��ات  باهتم��ام  العال��ي 
المعلومات،  بتكنولوجيا  البحرينية 
مؤكدة أن مجل��س التعليم العالي 
يش��جع عل��ى البح��ث والتطوير في 
الجامعات للتحول إلى اقتصاد قائم 
المنظومة  وتعزي��ز  المعرفة،  على 
البحرينيين من  التعليمية لتمكين 
الذي  األم��ر  تحقي��ق تطلعاته��م، 
س��يعزز دور التعلي��م والبحوث في 

تنمي��ة رأس الم��ال البش��ري التي 
من ش��أنها أن تس��اعد على تجاوز 
المش��كالت التي تواجه الدول على 
مختل��ف األصع��دة ودع��م جه��ود 

تحقيق الرخاء واالزدهار.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في 
افتتاح المؤتم��ر الدولي البتكارات 
واكتشافات  المعلومات  تكنولوجيا 
ال��ذي   )2023  ،ITIKD( المعرف��ة 

تنظمه كلية تكنولوجيا المعلومات 
بالجامعة األهلية على مدى يومين 
متتاليي��ن ف��ي قاع��ة أوال بفندق 
الخليج، وبمش��اركة عدد واسع من 
والمختصين  واألكاديميين  العلماء 
بتكنولوجيا المعلومات من مختلف 
مش��اركة  به��دف  العال��م،  دول 
وتبادل األف��كار الجديدة بخصوص 
وال��ذكاء  المعرف��ة  اكتش��افات 

اآلمن��ة  واألنظم��ة  االصطناع��ي 
وإنترني��ت األش��ياء وذكاء األعمال، 
باإلضاف��ة إل��ى تس��ليط األض��واء 
على االتجاهات الناش��ئة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات بما ينعكس 
عل��ى معارف وق��درات األكاديميين 
والباحثين  والموظفي��ن  والط��الب 

المشاركين في المؤتمر.
ومن جهته، قدم الرئيس المؤسس 
الجامع��ة  أمن��اء  مجل��س  رئي��س 
األهلية البروفيس��ور عبداهلل الحواج 
الشكر الجزيل لألمين العام لمجلس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
األمناء سعادة الدكتورة الشيخة رنا 
بنت عيس��ى ب��ن دعي��ج آل خليفة 
عل��ى تش��ريفها للمؤتم��ر، ُمثمنًا 
مجل��س  م��ن  المبذول��ة  الجه��ود 
التعلي��م العال��ي وأمانت��ه العامة 
والدع��م المس��تمر ال��ذي تتلق��اه 
باإلنج��ازات  للنه��وض  الجامع��ات 
العلمية والتقدم والتطور في شتى 

المجاالت.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/09/watan-20230309.pdf?1678337013
https://alwatannews.net/article/1055851
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1055857
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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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وليد صبري «

كشف استش��اري أمراض وزراعة 
الكلى د. علي حسن العرادي عن 
أن نس��بة الزي��ادة ف��ي اإلصابة 
مملك��ة  ف��ي  الكل��ى  بأم��راض 
 %6 البحري��ن تص��ل إل��ى نح��و 
سنويًا، موضحًا أن هناك نحو 15 
ألف مريض بالكلى في المملكة، 
مشيرًا إلى أن إهمال عالج مرض 
مس��ببات  أه��م  م��ن  الس��كري 
اإلصاب��ة بأم��راض الكلى، حيث 
ي��ؤدي إل��ى اإلصاب��ة باالعتالل 

الكلوي المزمن.
وأض��اف د. العرادي ف��ي لقاء مع 
»الوطن« بمناسبة اليوم العالمي 
للكل��ى، أن اإلف��راط ف��ي تناول 
المس��كنات يؤدي إل��ى اإلصابة 
بأم��راض الكلى المختلفة أيضًا، 
مح��ذرا من اإلفراط ف��ي تناولها 
ومش��ددًا على ضرورة تناول تلك 
المس��كنات تح��ت إش��راف طبي 
كام��ل، خاص��ة وأن مضاعفاتها 
يؤدي إل��ى تليف الكلى حيث يتم 
اكتشاف أضرارها على الكلى في 

المراحل المتطورة.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول أكثر 
الفئات تعرضًا لإلصابة بأمراض 
الكلى، أف��اد د. العرادي بأن فئة 
كبار الس��ن، خاص��ة الفئة التي 
فوق سن ال�60 عامًا، وهذا نتيجة 
المزمن��ة  باألم��راض  اإلصاب��ة 
المختلف��ة حي��ث يحتاج��ون في 

بعض األحيان إلى غسيل الكلى.
وش��دد على ض��رورة خضوع من 
يعان��ون من األم��راض المزمنة 
إلى فحص الكلى وإجراء التحاليل 
المختلفة الخاصة بها مرة كل 3 
إلى 4 أشهر، إلى نحو 4 مرات في 
العام من أجل التأكد من سالمة 
الكلى وعدم حدوث مضاعفات ال 

يحمد عقباها.
وحذر من انتشار أمراض السكري 
في البحرين والتي تؤدي بدورها 
إل��ى اإلصاب��ة بالفش��ل الكلوي 
مضاعف��ات  نتيج��ة  المزم��ن 
على  الس��لبي  وتأثيره  الس��كري 
الجسم، محذرًا من تطور اإلصابة 
المزمن  الكلوي  الفش��ل  بمرض 
م��ن الدرج��ة الخامس��ة وال��ذي 

يحتاج إلى غسيل كلى.
وف��ي م��ا يتعل��ق بنس��بة زيادة 
اإلصاب��ة بأم��راض الكل��ى ف��ي 
البحرين س��نويًا، أفاد د. العرادي 
بأنه��ا تصل إلى نح��و 6%، الفتًا 
إلى أن هناك نحو 15 ألف مريض 
بأم��راض الكل��ى المختلف��ة في 

المملكة. 
وقدم د. الع��رادي مجموعة من 
النصائ��ح واإلرش��ادات م��ن أجل 

المحافظ��ة عل��ى صح��ة الكل��ى 
والوقاية من األمراض المختلفة 
التي يمكن أن تصيبها، موضحًا 
أنه من المهم أال تصل السموم 

إلى الكلى وذلك يتم من خالل 
تجن��ب تن��اول األم��الح، 

والده��ون، والوجب��ات 
وش��رب  الس��ريعة، 
كميات مناسبة من 
ف��ي حدود  الم��اء 
يوميًا،  لت��رات   3
بالغذاء  وااللتزام 
خاصة  الصح��ي، 
أم��راض  وأن 
ت��ؤدي  الكل��ى 
مضاعفات  إل��ى 

خطي��رة في جميع 
الجس��م  أعض��اء 

والمخ  القلب  خاصة 

وغيره��ا، مش��ددًا عل��ى ضرورة 
تجن��ب التدخين وتجن��ب تناول 
وكذل��ك  الغازي��ة  المش��روبات 
الكحوليات. وذك��ر أن هناك نحو 
700 مريض يخضعون لغس��يل 

الكلى في البحرين.
يع��د  الكل��ى  زراع��ة  إن  وق��ال 
أبرز ط��رق عالج الفش��ل الكلوي 
المزمن، مؤكدًا أنن��ا ننصح بأن 
تكون الزراعة من جهة األقارب، 
موضح��ًا أن عمليات زراعة الكلى 
تتم في المستشفيات الحكومية 

بشكل مجاني للمواطنين، بينما 
تبل��غ تكلفتها في حدود 15 ألف 

دينار.
وتح��دث د. العرادي عن اإلصابة 
بس��رطان الكلى مش��يرًا إلى أن 
اإلحصائي��ات تكون متوفرة لدى 
البولي��ة  المس��الك  استش��اريي 
إلى  واستش��اريي األورام، منوهًا 
أن مرض��ى الس��رطان ممنعون 
من زراعة الكلى، خاصة وأن عالج 
سرطان الكلى يكون باالستئصال 
الجراحي وتناول العالج الكيماوي 
وغيره، موضح��ًا أن من الممكن 
أن يعيش اإلنسان بكلية واحدة 
لكن هذا يخض��ع لمجموعة من 
المعايي��ر الصحي��ة حيث يعتمد 
األول عل��ى  المق��ام  ف��ي  ذل��ك 
بأمراض  إصابت��ه  صحته وعدم 
مزمن��ة باإلضافة إل��ى المجهود 

الذي يبذله.
وح��ول م��دى إصاب��ة األطف��ال 
بأم��راض الكل��ى ف��ي البحرين، 
ق��ال إن نس��بة اإلصاب��ة قليل��ة 
ج��دًا، وتتعل��ق باألم��ور الجينية 
والخلقية والوراثي��ة، موضحًا أن 
هن��اك نحو 12 طف��اًل يخضعون 
لغس��يل الكل��ى ف��ي البحري��ن، 
الفت��ًا إلى أن تأثي��ر الوراثة على 
اإلصاب��ة بالكلى تص��ل إلى نحو 

1% عالميًا.
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* الغسيل الكلوي البريتوني: يهدف إلى إزالة الفضالت من الدم عندما تعجز الكليتان عن القيام بوظيفتهما على نحو سليم. وخالل الغسيل الكلوي البريتوني، ينساب سائل التنقية عبر قسطرة »أنبوب« إلى جزء من البطن. ويعمل 
الغشاء البريتوني »الصفاق« الموجود بالبطن كمرشح، ويزيل الفضالت من الدم. بعد فترة زمنية محددة، يتدفق السائل مع الفضالت المصفاة خارج البطن، ويتم التخلص منه، ويمكن للمريض القيام بالغسيل الكلوي البريتوني 

في المنزل، أو في العمل، أو حتى في أثناء السفر.

معلومة

مرضى السرطان ممنوعون من الزراعة

 العرادي: 6٪ زيادة اإلصابة 
بأمراض الكلى في البحرين سنويًا

15 ألف مريض بالكلى في البحرين

15 ألف دينار كلفة زراعة الكلى في المملكة

إمكانية الحياة بكلية واحدة بشروط

1٪ نسبة اإلصابة بأمراض الكلى وراثيًا عالميًا

د. علي العرادي خالل حواره لـ»الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

 طلبة »الخليج العربي«
يحتفون باليوم العالمي للسمع

أقام طلب��ة كلية الط��ب والعلوم الطبي��ة بجامعة 
الخلي��ج العرب��ي حمل��ة توعوي��ة بمناس��بة اليوم 
م��ع  االس��تراتيجية  بالش��راكة  للس��مع  العالم��ي 
مستش��فى الملك حم��د الجامعي، أقيم��ت الحملة 
يوم��ي 2 و 3 م��ارس الجاري في كل من مستش��فى 
المل��ك حم��د الجامعي ومجم��ع الس��يف بالمنامة، 
بهدف زي��ادة الوعي بالطرق العلمي��ة للوقاية من 
فقدان الس��مع، وزي��ادة الوعي حول س��بل العناية 

باألذن. 
وذك��ر رئيس الحملة التوعوية الطالب بكلية الطب 
محمد فهمي فلمبان بأن الفريق الطالبي المشرف 
على إعداد الحملة تعاون مع مكتب منظمة الصحة 
العالمي��ة ف��ي البحرين إلع��داد الم��ادة التوعوية 
للحملة. وذكر ف��ي جانب متصل، بأن هناك العديد 
م��ن الممارس��ات الخاطئ��ة التي تؤث��ر على جودة 
الس��مع، منها اس��تخدام األعواد القطني��ة لتنظيف 
األذن ألنه��ا تؤدي إلى تراكم المادة الش��معية في 
األذن الداخلي��ة، وه��و ما يؤدي بدوره إلى مش��اكل 
ف��ي الس��مع. إلى جانب انتق��ال الع��دوة البكتيرية 
والفيروسية س��واء من برك السباحة التي ال تراعي 
ج��ودة التعقي��م أو التجمع��ات المائي��ة الطبيعية 
غي��ر النظيفة. كما أن تش��ارك س��ماعات األذن مع 
األش��خاص اآلخرين يمكن له أن يساهم في انتقال 
العدوى الفيروسية والبكتيرية من شخص إلى آخر. 
ع��الوة على الض��رر الذي م��ن الممكن أن تس��ببه 
األصوات الصاخبة س��واء في المنشآت الصناعية أو 

من خالل االستماع إلى مكبرات الصوت.
وللعناية باألذن، قال الطالب محمد فهمي فلمبان 
إن��ه يجب تنظيف الج��زء الخارجي م��ن األذن بقطع 
قماش��ية ناعمة، كم��ا نصح بالتوج��ه للطبيب في 

حال وجود ألم أو إفرازات أو أي مش��اكل في الس��مع، 
واستخدام األدوية بناء على وصفة طبية من طبيب 
مخت��ص، واس��تخدم س��دادات األذن ف��ي األماكن 

الصاخبة لحماية السمع.
ه��ذا واحت��وت الحمل��ة التوعوي��ة عل��ى مجموعة 
من المحط��ات، فف��ي المحطة األولى تم تس��جيل 
البيان��ات األساس��ية لل��زوار، والتاري��خ المرضي إن 
وج��د. وتم في المحط��ة الثانية التعريف بأقس��ام 
األذن الخارجية، والوس��طى، والداخلية ووظائف كل 
منه��ا. وفي المحطة الثالثة تم ش��رح طرق الوقاية 
من مش��اكل الس��مع عبر مجموعة من الممارسات 
الوقائي��ة. أما المحطة الرابعة فقد ش��هدت القيام 
بقياس مس��توى السمع. وتم في المحطة الخامسة 
تقديم االستش��ارات الطبية حول مؤش��رات اعتالل 

الس��مع والتدخ��الت العالجي��ة الالزمة ل��كل حالة. 
وأخيرًا ش��هدت المحطة السادسة اشتراك الزوار في 

مسابقات توعوية وتقديم الجوائز العينية لهم. 
يشار إلى أن الحملة التوعوية تمت بإشراف الدكتور 
أن��درو رزق اهلل، والدكت��ور ولي��د جناحي استش��اريا 
األن��ف واألذن والحنجرة في مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي. والدكتور عبداهلل ناص��ر أخصائي األنف 
واألذن والحنجرة في مستشفى الكندي التخصصي.

وقد س��اهم في تنظي��م الفعالي��ة كل من الطالب 
محمد فهمي رئيس الحملة، وعلي الفهيد، ومصعب 
الش��اللي، ويزيد إبراهيم، وس��عد العن��زي، وصالح 
ع��ادل، وفاطم��ة الماجد، ونيل��ه الخاطر، وش��يخة 
جناحي. هذا وقد س��اهم ف��ي الرعاية كل من مجمع 

السيف التجاري، ومستشفى الكندي التخصصي.

د. دينا محمد

في المختبر

 في اليوم العالمي للكلى.. 
صحة الكلى للجميع

يحتفل العالم س��نويًا في التاس��ع من شهر مارس بيوم الكلى وهي حملة 
عالمية تهدف إلى تس��ليط الضوء على أمراض الكلى ومس��بباتها وطرق 
الوقاي��ة منها لتجنب الفش��ل الكلوي خاصة في ظل وج��ود ما يقارب من 
850 مليون شخص يعانون من أمراض الكلى على مستوى العالم وأيضًا 
تهدف الحملة إلى وضع سياسات واستراتيجيات عالمية تعزز صحة الكلى 

للجميع في كل مكان.
فما أهمية الكلى ووظائفها؟ 

الكليتان من أهم األعضاء الحيوية في الجسم ولهما وظائف عديدة وهي:
- تنقية الدم من السموم. 

- المحافظة على توازن الماء واألمالح في الجسم.
- التحكم بضغط الدم. 

- المساعدة في إنتاج كرات الدم الحمراء.
- تنشيط فيتامين »د«. 

وش��عار يوم الكلى لعام 2023، هو صحة الكلى للجميع، واالس��تعداد لما 
هو غير متوقع ودعم المرضى الضعفاء في ظل وقوع الكوارث، سواء كانت 
األح��داث الكارثية محلية مث��ل الزالزل، والفيضان��ات، والحروب، وتقلبات 
الطق��س أو عالمية مثل جائحة كورونا )كوفيد19(، حيث إن هذه الظروف 
تؤثر بشكل كبير على القدرات المعيشية للمجتمع بأكمله مسببة خسائر 
بشرية ومادية واقتصادية، ويكون الضرر أكثر على المصابين باألمراض 
المزمنة غير الس��ارية والتي تش��مل أم��راض القلب واألوعي��ة الدموية، 
والس��كري، والس��رطان، وارتفاع ضغط ال��دم، وأمراض الرئ��ة المزمنة، 

وأمراض الكلى المزمنة.
وعند وقوع الكوارث، تكون هذه المجموعات من المجتمع من بين الفئات 
األكثر ضعفًا في السكان بس��بب حاجتهم ومتطلباتهم الدائمة للرعاية 
الصحية والتي غالبًا تستمر مدى الحياة. وتدعو الحملة الى ضرورة تجهيز 
خطط للتأهب للطوارئ وتوفير خدمات الرعاية الصحية لهؤالء المرضى. 

وهناك نصائح ذهبية من أجل الحفاظ على الكلى هي:
- شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

- الحرص على نظام غذائي صحي.
- ممارسة الرياضة بانتظام. 

- الحفاظ على مستوى طبيعي لسكر الدم.
- ضبط مستوى ضغط الدم في المعدل الطبيعي. 

- تجنب التدخين والكحول. 
- تجن��ب األدوي��ة من غي��ر وصفة طبية خاص��ة المس��كنات والمضادات 

الحيوية.
- الفحص الدوري. 

 * استشارية طب األطفال وأمراض الكلى -
عضو جمعية أصدقاء الصحة

وليد صبري «

كشف استش��اري أمراض وزراعة 
الكلى د. علي حسن العرادي عن 
أن نس��بة الزي��ادة ف��ي اإلصابة 
مملك��ة  ف��ي  الكل��ى  بأم��راض 
 %6 البحري��ن تص��ل إل��ى نح��و 
سنويًا، موضحًا أن هناك نحو 15 
ألف مريض بالكلى في المملكة، 
مشيرًا إلى أن إهمال عالج مرض 
مس��ببات  أه��م  م��ن  الس��كري 
اإلصاب��ة بأم��راض الكلى، حيث 
ي��ؤدي إل��ى اإلصاب��ة باالعتالل 

الكلوي المزمن.
وأض��اف د. العرادي ف��ي لقاء مع 
»الوطن« بمناسبة اليوم العالمي 
للكل��ى، أن اإلف��راط ف��ي تناول 
المس��كنات يؤدي إل��ى اإلصابة 
بأم��راض الكلى المختلفة أيضًا، 
مح��ذرا من اإلفراط ف��ي تناولها 
ومش��ددًا على ضرورة تناول تلك 
المس��كنات تح��ت إش��راف طبي 
كام��ل، خاص��ة وأن مضاعفاتها 
يؤدي إل��ى تليف الكلى حيث يتم 
اكتشاف أضرارها على الكلى في 

المراحل المتطورة.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول أكثر 
الفئات تعرضًا لإلصابة بأمراض 
الكلى، أف��اد د. العرادي بأن فئة 
كبار الس��ن، خاص��ة الفئة التي 
فوق سن ال�60 عامًا، وهذا نتيجة 
المزمن��ة  باألم��راض  اإلصاب��ة 
المختلف��ة حي��ث يحتاج��ون في 

بعض األحيان إلى غسيل الكلى.
وش��دد على ض��رورة خضوع من 
يعان��ون من األم��راض المزمنة 
إلى فحص الكلى وإجراء التحاليل 
المختلفة الخاصة بها مرة كل 3 
إلى 4 أشهر، إلى نحو 4 مرات في 
العام من أجل التأكد من سالمة 
الكلى وعدم حدوث مضاعفات ال 

يحمد عقباها.
وحذر من انتشار أمراض السكري 
في البحرين والتي تؤدي بدورها 
إل��ى اإلصاب��ة بالفش��ل الكلوي 
مضاعف��ات  نتيج��ة  المزم��ن 
على  الس��لبي  وتأثيره  الس��كري 
الجسم، محذرًا من تطور اإلصابة 
المزمن  الكلوي  الفش��ل  بمرض 
م��ن الدرج��ة الخامس��ة وال��ذي 

يحتاج إلى غسيل كلى.
وف��ي م��ا يتعل��ق بنس��بة زيادة 
اإلصاب��ة بأم��راض الكل��ى ف��ي 
البحرين س��نويًا، أفاد د. العرادي 
بأنه��ا تصل إلى نح��و 6%، الفتًا 
إلى أن هناك نحو 15 ألف مريض 
بأم��راض الكل��ى المختلف��ة في 

المملكة. 
وقدم د. الع��رادي مجموعة من 
النصائ��ح واإلرش��ادات م��ن أجل 

المحافظ��ة عل��ى صح��ة الكل��ى 
والوقاية من األمراض المختلفة 
التي يمكن أن تصيبها، موضحًا 
أنه من المهم أال تصل السموم 

إلى الكلى وذلك يتم من خالل 
تجن��ب تن��اول األم��الح، 

والده��ون، والوجب��ات 
وش��رب  الس��ريعة، 
كميات مناسبة من 
ف��ي حدود  الم��اء 
يوميًا،  لت��رات   3
بالغذاء  وااللتزام 
خاصة  الصح��ي، 
أم��راض  وأن 
ت��ؤدي  الكل��ى 
مضاعفات  إل��ى 

خطي��رة في جميع 
الجس��م  أعض��اء 

والمخ  القلب  خاصة 

وغيره��ا، مش��ددًا عل��ى ضرورة 
تجن��ب التدخين وتجن��ب تناول 
وكذل��ك  الغازي��ة  المش��روبات 
الكحوليات. وذك��ر أن هناك نحو 
700 مريض يخضعون لغس��يل 

الكلى في البحرين.
يع��د  الكل��ى  زراع��ة  إن  وق��ال 
أبرز ط��رق عالج الفش��ل الكلوي 
المزمن، مؤكدًا أنن��ا ننصح بأن 
تكون الزراعة من جهة األقارب، 
موضح��ًا أن عمليات زراعة الكلى 
تتم في المستشفيات الحكومية 

بشكل مجاني للمواطنين، بينما 
تبل��غ تكلفتها في حدود 15 ألف 

دينار.
وتح��دث د. العرادي عن اإلصابة 
بس��رطان الكلى مش��يرًا إلى أن 
اإلحصائي��ات تكون متوفرة لدى 
البولي��ة  المس��الك  استش��اريي 
إلى  واستش��اريي األورام، منوهًا 
أن مرض��ى الس��رطان ممنعون 
من زراعة الكلى، خاصة وأن عالج 
سرطان الكلى يكون باالستئصال 
الجراحي وتناول العالج الكيماوي 
وغيره، موضح��ًا أن من الممكن 
أن يعيش اإلنسان بكلية واحدة 
لكن هذا يخض��ع لمجموعة من 
المعايي��ر الصحي��ة حيث يعتمد 
األول عل��ى  المق��ام  ف��ي  ذل��ك 
بأمراض  إصابت��ه  صحته وعدم 
مزمن��ة باإلضافة إل��ى المجهود 

الذي يبذله.
وح��ول م��دى إصاب��ة األطف��ال 
بأم��راض الكل��ى ف��ي البحرين، 
ق��ال إن نس��بة اإلصاب��ة قليل��ة 
ج��دًا، وتتعل��ق باألم��ور الجينية 
والخلقية والوراثي��ة، موضحًا أن 
هن��اك نحو 12 طف��اًل يخضعون 
لغس��يل الكل��ى ف��ي البحري��ن، 
الفت��ًا إلى أن تأثي��ر الوراثة على 
اإلصاب��ة بالكلى تص��ل إلى نحو 

1% عالميًا.

12r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم
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* الغسيل الكلوي البريتوني: يهدف إلى إزالة الفضالت من الدم عندما تعجز الكليتان عن القيام بوظيفتهما على نحو سليم. وخالل الغسيل الكلوي البريتوني، ينساب سائل التنقية عبر قسطرة »أنبوب« إلى جزء من البطن. ويعمل 
الغشاء البريتوني »الصفاق« الموجود بالبطن كمرشح، ويزيل الفضالت من الدم. بعد فترة زمنية محددة، يتدفق السائل مع الفضالت المصفاة خارج البطن، ويتم التخلص منه، ويمكن للمريض القيام بالغسيل الكلوي البريتوني 

في المنزل، أو في العمل، أو حتى في أثناء السفر.

معلومة

مرضى السرطان ممنوعون من الزراعة

 العرادي: 6٪ زيادة اإلصابة 
بأمراض الكلى في البحرين سنويًا

15 ألف مريض بالكلى في البحرين

15 ألف دينار كلفة زراعة الكلى في المملكة

إمكانية الحياة بكلية واحدة بشروط

1٪ نسبة اإلصابة بأمراض الكلى وراثيًا عالميًا

د. علي العرادي خالل حواره لـ»الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

 طلبة »الخليج العربي«
يحتفون باليوم العالمي للسمع

أقام طلب��ة كلية الط��ب والعلوم الطبي��ة بجامعة 
الخلي��ج العرب��ي حمل��ة توعوي��ة بمناس��بة اليوم 
م��ع  االس��تراتيجية  بالش��راكة  للس��مع  العالم��ي 
مستش��فى الملك حم��د الجامعي، أقيم��ت الحملة 
يوم��ي 2 و 3 م��ارس الجاري في كل من مستش��فى 
المل��ك حم��د الجامعي ومجم��ع الس��يف بالمنامة، 
بهدف زي��ادة الوعي بالطرق العلمي��ة للوقاية من 
فقدان الس��مع، وزي��ادة الوعي حول س��بل العناية 

باألذن. 
وذك��ر رئيس الحملة التوعوية الطالب بكلية الطب 
محمد فهمي فلمبان بأن الفريق الطالبي المشرف 
على إعداد الحملة تعاون مع مكتب منظمة الصحة 
العالمي��ة ف��ي البحرين إلع��داد الم��ادة التوعوية 
للحملة. وذكر ف��ي جانب متصل، بأن هناك العديد 
م��ن الممارس��ات الخاطئ��ة التي تؤث��ر على جودة 
الس��مع، منها اس��تخدام األعواد القطني��ة لتنظيف 
األذن ألنه��ا تؤدي إلى تراكم المادة الش��معية في 
األذن الداخلي��ة، وه��و ما يؤدي بدوره إلى مش��اكل 
ف��ي الس��مع. إلى جانب انتق��ال الع��دوة البكتيرية 
والفيروسية س��واء من برك السباحة التي ال تراعي 
ج��ودة التعقي��م أو التجمع��ات المائي��ة الطبيعية 
غي��ر النظيفة. كما أن تش��ارك س��ماعات األذن مع 
األش��خاص اآلخرين يمكن له أن يساهم في انتقال 
العدوى الفيروسية والبكتيرية من شخص إلى آخر. 
ع��الوة على الض��رر الذي م��ن الممكن أن تس��ببه 
األصوات الصاخبة س��واء في المنشآت الصناعية أو 

من خالل االستماع إلى مكبرات الصوت.
وللعناية باألذن، قال الطالب محمد فهمي فلمبان 
إن��ه يجب تنظيف الج��زء الخارجي م��ن األذن بقطع 
قماش��ية ناعمة، كم��ا نصح بالتوج��ه للطبيب في 

حال وجود ألم أو إفرازات أو أي مش��اكل في الس��مع، 
واستخدام األدوية بناء على وصفة طبية من طبيب 
مخت��ص، واس��تخدم س��دادات األذن ف��ي األماكن 

الصاخبة لحماية السمع.
ه��ذا واحت��وت الحمل��ة التوعوي��ة عل��ى مجموعة 
من المحط��ات، فف��ي المحطة األولى تم تس��جيل 
البيان��ات األساس��ية لل��زوار، والتاري��خ المرضي إن 
وج��د. وتم في المحط��ة الثانية التعريف بأقس��ام 
األذن الخارجية، والوس��طى، والداخلية ووظائف كل 
منه��ا. وفي المحطة الثالثة تم ش��رح طرق الوقاية 
من مش��اكل الس��مع عبر مجموعة من الممارسات 
الوقائي��ة. أما المحطة الرابعة فقد ش��هدت القيام 
بقياس مس��توى السمع. وتم في المحطة الخامسة 
تقديم االستش��ارات الطبية حول مؤش��رات اعتالل 

الس��مع والتدخ��الت العالجي��ة الالزمة ل��كل حالة. 
وأخيرًا ش��هدت المحطة السادسة اشتراك الزوار في 

مسابقات توعوية وتقديم الجوائز العينية لهم. 
يشار إلى أن الحملة التوعوية تمت بإشراف الدكتور 
أن��درو رزق اهلل، والدكت��ور ولي��د جناحي استش��اريا 
األن��ف واألذن والحنجرة في مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي. والدكتور عبداهلل ناص��ر أخصائي األنف 
واألذن والحنجرة في مستشفى الكندي التخصصي.

وقد س��اهم في تنظي��م الفعالي��ة كل من الطالب 
محمد فهمي رئيس الحملة، وعلي الفهيد، ومصعب 
الش��اللي، ويزيد إبراهيم، وس��عد العن��زي، وصالح 
ع��ادل، وفاطم��ة الماجد، ونيل��ه الخاطر، وش��يخة 
جناحي. هذا وقد س��اهم ف��ي الرعاية كل من مجمع 

السيف التجاري، ومستشفى الكندي التخصصي.

د. دينا محمد

في المختبر

 في اليوم العالمي للكلى.. 
صحة الكلى للجميع

يحتفل العالم س��نويًا في التاس��ع من شهر مارس بيوم الكلى وهي حملة 
عالمية تهدف إلى تس��ليط الضوء على أمراض الكلى ومس��بباتها وطرق 
الوقاي��ة منها لتجنب الفش��ل الكلوي خاصة في ظل وج��ود ما يقارب من 
850 مليون شخص يعانون من أمراض الكلى على مستوى العالم وأيضًا 
تهدف الحملة إلى وضع سياسات واستراتيجيات عالمية تعزز صحة الكلى 

للجميع في كل مكان.
فما أهمية الكلى ووظائفها؟ 

الكليتان من أهم األعضاء الحيوية في الجسم ولهما وظائف عديدة وهي:
- تنقية الدم من السموم. 

- المحافظة على توازن الماء واألمالح في الجسم.
- التحكم بضغط الدم. 

- المساعدة في إنتاج كرات الدم الحمراء.
- تنشيط فيتامين »د«. 

وش��عار يوم الكلى لعام 2023، هو صحة الكلى للجميع، واالس��تعداد لما 
هو غير متوقع ودعم المرضى الضعفاء في ظل وقوع الكوارث، سواء كانت 
األح��داث الكارثية محلية مث��ل الزالزل، والفيضان��ات، والحروب، وتقلبات 
الطق��س أو عالمية مثل جائحة كورونا )كوفيد19(، حيث إن هذه الظروف 
تؤثر بشكل كبير على القدرات المعيشية للمجتمع بأكمله مسببة خسائر 
بشرية ومادية واقتصادية، ويكون الضرر أكثر على المصابين باألمراض 
المزمنة غير الس��ارية والتي تش��مل أم��راض القلب واألوعي��ة الدموية، 
والس��كري، والس��رطان، وارتفاع ضغط ال��دم، وأمراض الرئ��ة المزمنة، 

وأمراض الكلى المزمنة.
وعند وقوع الكوارث، تكون هذه المجموعات من المجتمع من بين الفئات 
األكثر ضعفًا في السكان بس��بب حاجتهم ومتطلباتهم الدائمة للرعاية 
الصحية والتي غالبًا تستمر مدى الحياة. وتدعو الحملة الى ضرورة تجهيز 
خطط للتأهب للطوارئ وتوفير خدمات الرعاية الصحية لهؤالء المرضى. 

وهناك نصائح ذهبية من أجل الحفاظ على الكلى هي:
- شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

- الحرص على نظام غذائي صحي.
- ممارسة الرياضة بانتظام. 

- الحفاظ على مستوى طبيعي لسكر الدم.
- ضبط مستوى ضغط الدم في المعدل الطبيعي. 

- تجنب التدخين والكحول. 
- تجن��ب األدوي��ة من غي��ر وصفة طبية خاص��ة المس��كنات والمضادات 

الحيوية.
- الفحص الدوري. 

 * استشارية طب األطفال وأمراض الكلى -
عضو جمعية أصدقاء الصحة
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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وليد صبري «

كشف استش��اري أمراض وزراعة 
الكلى د. علي حسن العرادي عن 
أن نس��بة الزي��ادة ف��ي اإلصابة 
مملك��ة  ف��ي  الكل��ى  بأم��راض 
 %6 البحري��ن تص��ل إل��ى نح��و 
سنويًا، موضحًا أن هناك نحو 15 
ألف مريض بالكلى في المملكة، 
مشيرًا إلى أن إهمال عالج مرض 
مس��ببات  أه��م  م��ن  الس��كري 
اإلصاب��ة بأم��راض الكلى، حيث 
ي��ؤدي إل��ى اإلصاب��ة باالعتالل 

الكلوي المزمن.
وأض��اف د. العرادي ف��ي لقاء مع 
»الوطن« بمناسبة اليوم العالمي 
للكل��ى، أن اإلف��راط ف��ي تناول 
المس��كنات يؤدي إل��ى اإلصابة 
بأم��راض الكلى المختلفة أيضًا، 
مح��ذرا من اإلفراط ف��ي تناولها 
ومش��ددًا على ضرورة تناول تلك 
المس��كنات تح��ت إش��راف طبي 
كام��ل، خاص��ة وأن مضاعفاتها 
يؤدي إل��ى تليف الكلى حيث يتم 
اكتشاف أضرارها على الكلى في 

المراحل المتطورة.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول أكثر 
الفئات تعرضًا لإلصابة بأمراض 
الكلى، أف��اد د. العرادي بأن فئة 
كبار الس��ن، خاص��ة الفئة التي 
فوق سن ال�60 عامًا، وهذا نتيجة 
المزمن��ة  باألم��راض  اإلصاب��ة 
المختلف��ة حي��ث يحتاج��ون في 

بعض األحيان إلى غسيل الكلى.
وش��دد على ض��رورة خضوع من 
يعان��ون من األم��راض المزمنة 
إلى فحص الكلى وإجراء التحاليل 
المختلفة الخاصة بها مرة كل 3 
إلى 4 أشهر، إلى نحو 4 مرات في 
العام من أجل التأكد من سالمة 
الكلى وعدم حدوث مضاعفات ال 

يحمد عقباها.
وحذر من انتشار أمراض السكري 
في البحرين والتي تؤدي بدورها 
إل��ى اإلصاب��ة بالفش��ل الكلوي 
مضاعف��ات  نتيج��ة  المزم��ن 
على  الس��لبي  وتأثيره  الس��كري 
الجسم، محذرًا من تطور اإلصابة 
المزمن  الكلوي  الفش��ل  بمرض 
م��ن الدرج��ة الخامس��ة وال��ذي 

يحتاج إلى غسيل كلى.
وف��ي م��ا يتعل��ق بنس��بة زيادة 
اإلصاب��ة بأم��راض الكل��ى ف��ي 
البحرين س��نويًا، أفاد د. العرادي 
بأنه��ا تصل إلى نح��و 6%، الفتًا 
إلى أن هناك نحو 15 ألف مريض 
بأم��راض الكل��ى المختلف��ة في 

المملكة. 
وقدم د. الع��رادي مجموعة من 
النصائ��ح واإلرش��ادات م��ن أجل 

المحافظ��ة عل��ى صح��ة الكل��ى 
والوقاية من األمراض المختلفة 
التي يمكن أن تصيبها، موضحًا 
أنه من المهم أال تصل السموم 

إلى الكلى وذلك يتم من خالل 
تجن��ب تن��اول األم��الح، 

والده��ون، والوجب��ات 
وش��رب  الس��ريعة، 
كميات مناسبة من 
ف��ي حدود  الم��اء 
يوميًا،  لت��رات   3
بالغذاء  وااللتزام 
خاصة  الصح��ي، 
أم��راض  وأن 
ت��ؤدي  الكل��ى 
مضاعفات  إل��ى 

خطي��رة في جميع 
الجس��م  أعض��اء 

والمخ  القلب  خاصة 

وغيره��ا، مش��ددًا عل��ى ضرورة 
تجن��ب التدخين وتجن��ب تناول 
وكذل��ك  الغازي��ة  المش��روبات 
الكحوليات. وذك��ر أن هناك نحو 
700 مريض يخضعون لغس��يل 

الكلى في البحرين.
يع��د  الكل��ى  زراع��ة  إن  وق��ال 
أبرز ط��رق عالج الفش��ل الكلوي 
المزمن، مؤكدًا أنن��ا ننصح بأن 
تكون الزراعة من جهة األقارب، 
موضح��ًا أن عمليات زراعة الكلى 
تتم في المستشفيات الحكومية 

بشكل مجاني للمواطنين، بينما 
تبل��غ تكلفتها في حدود 15 ألف 

دينار.
وتح��دث د. العرادي عن اإلصابة 
بس��رطان الكلى مش��يرًا إلى أن 
اإلحصائي��ات تكون متوفرة لدى 
البولي��ة  المس��الك  استش��اريي 
إلى  واستش��اريي األورام، منوهًا 
أن مرض��ى الس��رطان ممنعون 
من زراعة الكلى، خاصة وأن عالج 
سرطان الكلى يكون باالستئصال 
الجراحي وتناول العالج الكيماوي 
وغيره، موضح��ًا أن من الممكن 
أن يعيش اإلنسان بكلية واحدة 
لكن هذا يخض��ع لمجموعة من 
المعايي��ر الصحي��ة حيث يعتمد 
األول عل��ى  المق��ام  ف��ي  ذل��ك 
بأمراض  إصابت��ه  صحته وعدم 
مزمن��ة باإلضافة إل��ى المجهود 

الذي يبذله.
وح��ول م��دى إصاب��ة األطف��ال 
بأم��راض الكل��ى ف��ي البحرين، 
ق��ال إن نس��بة اإلصاب��ة قليل��ة 
ج��دًا، وتتعل��ق باألم��ور الجينية 
والخلقية والوراثي��ة، موضحًا أن 
هن��اك نحو 12 طف��اًل يخضعون 
لغس��يل الكل��ى ف��ي البحري��ن، 
الفت��ًا إلى أن تأثي��ر الوراثة على 
اإلصاب��ة بالكلى تص��ل إلى نحو 

1% عالميًا.
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* الغسيل الكلوي البريتوني: يهدف إلى إزالة الفضالت من الدم عندما تعجز الكليتان عن القيام بوظيفتهما على نحو سليم. وخالل الغسيل الكلوي البريتوني، ينساب سائل التنقية عبر قسطرة »أنبوب« إلى جزء من البطن. ويعمل 
الغشاء البريتوني »الصفاق« الموجود بالبطن كمرشح، ويزيل الفضالت من الدم. بعد فترة زمنية محددة، يتدفق السائل مع الفضالت المصفاة خارج البطن، ويتم التخلص منه، ويمكن للمريض القيام بالغسيل الكلوي البريتوني 

في المنزل، أو في العمل، أو حتى في أثناء السفر.

معلومة

مرضى السرطان ممنوعون من الزراعة

 العرادي: 6٪ زيادة اإلصابة 
بأمراض الكلى في البحرين سنويًا

15 ألف مريض بالكلى في البحرين

15 ألف دينار كلفة زراعة الكلى في المملكة

إمكانية الحياة بكلية واحدة بشروط

1٪ نسبة اإلصابة بأمراض الكلى وراثيًا عالميًا

د. علي العرادي خالل حواره لـ»الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

 طلبة »الخليج العربي«
يحتفون باليوم العالمي للسمع

أقام طلب��ة كلية الط��ب والعلوم الطبي��ة بجامعة 
الخلي��ج العرب��ي حمل��ة توعوي��ة بمناس��بة اليوم 
م��ع  االس��تراتيجية  بالش��راكة  للس��مع  العالم��ي 
مستش��فى الملك حم��د الجامعي، أقيم��ت الحملة 
يوم��ي 2 و 3 م��ارس الجاري في كل من مستش��فى 
المل��ك حم��د الجامعي ومجم��ع الس��يف بالمنامة، 
بهدف زي��ادة الوعي بالطرق العلمي��ة للوقاية من 
فقدان الس��مع، وزي��ادة الوعي حول س��بل العناية 

باألذن. 
وذك��ر رئيس الحملة التوعوية الطالب بكلية الطب 
محمد فهمي فلمبان بأن الفريق الطالبي المشرف 
على إعداد الحملة تعاون مع مكتب منظمة الصحة 
العالمي��ة ف��ي البحرين إلع��داد الم��ادة التوعوية 
للحملة. وذكر ف��ي جانب متصل، بأن هناك العديد 
م��ن الممارس��ات الخاطئ��ة التي تؤث��ر على جودة 
الس��مع، منها اس��تخدام األعواد القطني��ة لتنظيف 
األذن ألنه��ا تؤدي إلى تراكم المادة الش��معية في 
األذن الداخلي��ة، وه��و ما يؤدي بدوره إلى مش��اكل 
ف��ي الس��مع. إلى جانب انتق��ال الع��دوة البكتيرية 
والفيروسية س��واء من برك السباحة التي ال تراعي 
ج��ودة التعقي��م أو التجمع��ات المائي��ة الطبيعية 
غي��ر النظيفة. كما أن تش��ارك س��ماعات األذن مع 
األش��خاص اآلخرين يمكن له أن يساهم في انتقال 
العدوى الفيروسية والبكتيرية من شخص إلى آخر. 
ع��الوة على الض��رر الذي م��ن الممكن أن تس��ببه 
األصوات الصاخبة س��واء في المنشآت الصناعية أو 

من خالل االستماع إلى مكبرات الصوت.
وللعناية باألذن، قال الطالب محمد فهمي فلمبان 
إن��ه يجب تنظيف الج��زء الخارجي م��ن األذن بقطع 
قماش��ية ناعمة، كم��ا نصح بالتوج��ه للطبيب في 

حال وجود ألم أو إفرازات أو أي مش��اكل في الس��مع، 
واستخدام األدوية بناء على وصفة طبية من طبيب 
مخت��ص، واس��تخدم س��دادات األذن ف��ي األماكن 

الصاخبة لحماية السمع.
ه��ذا واحت��وت الحمل��ة التوعوي��ة عل��ى مجموعة 
من المحط��ات، فف��ي المحطة األولى تم تس��جيل 
البيان��ات األساس��ية لل��زوار، والتاري��خ المرضي إن 
وج��د. وتم في المحط��ة الثانية التعريف بأقس��ام 
األذن الخارجية، والوس��طى، والداخلية ووظائف كل 
منه��ا. وفي المحطة الثالثة تم ش��رح طرق الوقاية 
من مش��اكل الس��مع عبر مجموعة من الممارسات 
الوقائي��ة. أما المحطة الرابعة فقد ش��هدت القيام 
بقياس مس��توى السمع. وتم في المحطة الخامسة 
تقديم االستش��ارات الطبية حول مؤش��رات اعتالل 

الس��مع والتدخ��الت العالجي��ة الالزمة ل��كل حالة. 
وأخيرًا ش��هدت المحطة السادسة اشتراك الزوار في 

مسابقات توعوية وتقديم الجوائز العينية لهم. 
يشار إلى أن الحملة التوعوية تمت بإشراف الدكتور 
أن��درو رزق اهلل، والدكت��ور ولي��د جناحي استش��اريا 
األن��ف واألذن والحنجرة في مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي. والدكتور عبداهلل ناص��ر أخصائي األنف 
واألذن والحنجرة في مستشفى الكندي التخصصي.

وقد س��اهم في تنظي��م الفعالي��ة كل من الطالب 
محمد فهمي رئيس الحملة، وعلي الفهيد، ومصعب 
الش��اللي، ويزيد إبراهيم، وس��عد العن��زي، وصالح 
ع��ادل، وفاطم��ة الماجد، ونيل��ه الخاطر، وش��يخة 
جناحي. هذا وقد س��اهم ف��ي الرعاية كل من مجمع 

السيف التجاري، ومستشفى الكندي التخصصي.

د. دينا محمد

في المختبر

 في اليوم العالمي للكلى.. 
صحة الكلى للجميع

يحتفل العالم س��نويًا في التاس��ع من شهر مارس بيوم الكلى وهي حملة 
عالمية تهدف إلى تس��ليط الضوء على أمراض الكلى ومس��بباتها وطرق 
الوقاي��ة منها لتجنب الفش��ل الكلوي خاصة في ظل وج��ود ما يقارب من 
850 مليون شخص يعانون من أمراض الكلى على مستوى العالم وأيضًا 
تهدف الحملة إلى وضع سياسات واستراتيجيات عالمية تعزز صحة الكلى 

للجميع في كل مكان.
فما أهمية الكلى ووظائفها؟ 

الكليتان من أهم األعضاء الحيوية في الجسم ولهما وظائف عديدة وهي:
- تنقية الدم من السموم. 

- المحافظة على توازن الماء واألمالح في الجسم.
- التحكم بضغط الدم. 

- المساعدة في إنتاج كرات الدم الحمراء.
- تنشيط فيتامين »د«. 

وش��عار يوم الكلى لعام 2023، هو صحة الكلى للجميع، واالس��تعداد لما 
هو غير متوقع ودعم المرضى الضعفاء في ظل وقوع الكوارث، سواء كانت 
األح��داث الكارثية محلية مث��ل الزالزل، والفيضان��ات، والحروب، وتقلبات 
الطق��س أو عالمية مثل جائحة كورونا )كوفيد19(، حيث إن هذه الظروف 
تؤثر بشكل كبير على القدرات المعيشية للمجتمع بأكمله مسببة خسائر 
بشرية ومادية واقتصادية، ويكون الضرر أكثر على المصابين باألمراض 
المزمنة غير الس��ارية والتي تش��مل أم��راض القلب واألوعي��ة الدموية، 
والس��كري، والس��رطان، وارتفاع ضغط ال��دم، وأمراض الرئ��ة المزمنة، 

وأمراض الكلى المزمنة.
وعند وقوع الكوارث، تكون هذه المجموعات من المجتمع من بين الفئات 
األكثر ضعفًا في السكان بس��بب حاجتهم ومتطلباتهم الدائمة للرعاية 
الصحية والتي غالبًا تستمر مدى الحياة. وتدعو الحملة الى ضرورة تجهيز 
خطط للتأهب للطوارئ وتوفير خدمات الرعاية الصحية لهؤالء المرضى. 

وهناك نصائح ذهبية من أجل الحفاظ على الكلى هي:
- شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

- الحرص على نظام غذائي صحي.
- ممارسة الرياضة بانتظام. 

- الحفاظ على مستوى طبيعي لسكر الدم.
- ضبط مستوى ضغط الدم في المعدل الطبيعي. 

- تجنب التدخين والكحول. 
- تجن��ب األدوي��ة من غي��ر وصفة طبية خاص��ة المس��كنات والمضادات 

الحيوية.
- الفحص الدوري. 

 * استشارية طب األطفال وأمراض الكلى -
عضو جمعية أصدقاء الصحة
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في أمسية طبية بمناسبة افتتاح العيادة شهدت مشاركة كبيرة من مختلف أطياف المجتمع

 مؤتمر »إس أيلفين«: الوجهة الطبية التجميلية
ذات المستوى العالمي في مملكة البحرين

أقام��ت »إس أيلفي��ن« أمس��ية طبية بمناس��بة افتتاح 
العيادة المتخصصة في التجميل المعروفة على ش��رف 
افتتاح العي��ادة حيث خصصت األمس��ية إلقامة مؤتمر 
طب��ي وندوة ح��ول التجمي��ل في مختلف فروعه وس��ط 
مش��اركة كبيرة وحضور واس��ع من الش��خصيات البارزة 

والجراحين المعروفين وخبراء الرعاية الصحية.
وق��دم المتحدث��ون أوراق��ًا علمي��ة وبحوث��ات متقدمة 
مواكبة للتطور الطبي الذي يشهده العالم لتكون »إس 
أيلفين« إحدى العي��ادات المتقدمة في تقديم الجوانب 
الطبية المختلفة للمش��اركة في ظل المشاركة الكبيرة 
م��ن الخبراء واالستش��اريين والخبراء الذين ش��اركوا في 

المداخالت.
وتسير »إس أيلفين« بخطى ثابتة نحو تقديم األمسيات 
الطبية المتنوعة الهادفة إلى التوعية للمجتمع في أكثر 
من جان��ب متعلق بالصحة بش��كل عام، حيث ش��هدت 
األمس��ية الطبية نجاحًا بارزًا في ظل المشاركة الواسعة 
والخب��راء المش��اركين فيه��ا، إذ ُوضعت أه��داف عديدة 
لتحقيقه��ا في الفت��رة الماضية عبر تقديم األمس��يات 
الطبية والمؤتمرات والندوات المستمرة بشكل مستمر.
وركزت الندوة في التجميل التجديدي الش��امل؛ الحاضر 
والمس��تقبل، وه��و موضوع حظ��ي باهتم��ام كبير في 
مجال التجميل والرعاية الصحية. وكان البروفيسور علي 
الغانم، والدكتور لويز أورزفالد، والدكتور ماروين يوسف، 
والدكتور أدريانو س��انتوريلي، والبروفيس��ور المس��اعد 
أحمد الصياصنة، والدكت��ور تاكاهيرو هوندا بازيلي من 
بين الجراحين الحائزين على جوائز والرائدين الحاضرين 
للفعالي��ة، حي��ث ناق��ش كل متحدث خبرت��ه في الطب 
التجميلي الحدي��ث، وقدم رؤى حول أحدث التطورات في 

هذا المجال.
ويعد المظهر جانبًا مهمًا من احترام الذات والثقة لدى 
الجميع. وتهدف عيادة إس أيلفين إلى توفير نهج شخصي 

مصم��م خصيص��ا لتلبي��ة احتياجاتك الخاصة لتش��عر 
أنك ف��ي أفضل حاالت��ك وإطاللتك. أصبح��ت العالجات 
الجمالية الحديثة ذات أهمية متزايدة في اآلونة األخيرة 
بسبب قدرتها على تحس��ين المظهر الجسدي للشخص 
وتعزيز رفاهيته بشكل عام. وتتراوح هذه العالجات من 
اإلجراءات غير الجراحية مثل تجديد شباب الوجه وتقشير 
الجلد باللي��زر إلى اإلجراءات الجراحي��ة األكثر عمقًا مثل 

شفط الدهون وتكبير الثدي.
وتتمثل إح��دى الفوائد األساس��ية للعالجات التجميلية 
الحديثة في قدرتها على مساعدة األشخاص على تحقيق 
مظه��ر أكثر ش��بابًا وانتعاش��ًا، مما قد يك��ون له تأثير 

إيجابي على ثقتهم واحترامهم لذاتهم. 
وبه��ذه المناس��بة، أع��رب الدكتور الغانم ع��ن امتنانه 
لمملكة البحرين على إتاحة الفرصة للجميع للمساهمة 

ف��ي النه��وض بالرعاية الصحي��ة الجمالية ف��ي البالد، 
حي��ث صرح بالق��ول: »نأمل في بن��اء منتجع صحي فريد 
م��ن نوعه م��ن فئ��ة 6 نجوم كج��زء من رؤيتن��ا، ليوفر 
مجموعة متنوعة من العالجات التجميلية مثل الجراحة 
التجميلية، واألمراض الجلدية، وأمراض النساء والتوليد، 
واألن��ف واألذن والحنجرة، وطب العي��ون، وجراحة الوجه 
والفكين، والطب الباطني. وسيتم بناء هذا المنتجع من 
خالل ش��بكة تعاونية عالمية من القطاع والمؤسس��ات 
األكاديمي��ة وقادة الرعاية الصحية. كما س��يضع معيارًا 
جديًدا في مجال الرعاية الصحية، حيث س��يوفر للضيوف 

رعاية وخبرة عالية الجودة«.
وأض��اف: »يعد فريق األطباء لدين��ا من بين األفضل في 
هذا المجال، والذين يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة 
والتدري��ب المكث��ف على أح��دث اإلج��راءات التجميلية، 

لتزويدك برعاية واهتمام اس��تثنائيين، مما يضمن لك 
الراحة واالطالع طوال رحلة العالج الخاصة بك«.

وبش��كل عام، أصبح��ت العالج��ات التجميلي��ة الحديثة 
جانبًا مهمًا م��ن جوانب الرعاية الصحية، حيث يس��عى 
الكثير من األشخاص للحصول عليها لتحسين مظهرهم 
وتعزي��ز ثقتهم ومعالجة المش��كالت الطبية، مما يزيد 

توقعات زيادة اإلقبال على هذه العالجات.

 مناقشة آليات لالرتقاء بمسابقة
خالد بن حمد لالبتكار في الذكاء االصطناعي

عقدت اللجنة المنظمة العليا لمسابقة خالد بن 
حمد لالبتكار في ال��ذكاء االصطناعي، اجتماعها 
األول، للوق��وف عل��ى آخ��ر التحضي��رات إلقام��ة 

النسخة الرابعة من المسابقة.
يأت��ي ذل��ك ف��ي ظ��ل توجيهات س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة النائ��ب األول لرئيس 
رئي��س  للش��باب والرياض��ة  األعل��ى  المجل��س 
الهيئة العامة للرياض��ة رئيس اللجنة األولمبية 
البحريني��ة، للتحضي��ر إلقام��ة المس��ابقة، التي 
تنظمها بوليتكنك البحرين، بالتعاون مع شركة 
مايكروس��وفت، وتأت��ي ضم��ن مبادرات س��موه 

الداعمة للشباب في المجال العلمي.
وقد ب��دأ االجتم��اع بكلمة ترحيبي��ة من رئيس 
التنفي��ذي  الرئي��س  نائ��ب  المنظم��ة  اللجن��ة 
لش��ؤون الموارد والجودة بكلية البحرين التقنية 
»بوليتكن��ك البحري��ن« أس��امة الس��يد، بعدها 
تم التط��رق إلى ج��دول أعمال االجتم��اع، الذي 
تضمن مناقشة الالئحة التنظيمية، وبحث كافة 

التحضيرات الجارية إلقامة المسابقة.
وأق��رت اللجن��ة المواعي��د المقترح��ة النط��الق 
المسابقة وورش العمل المصاحبة، كما ناقشت 
الط��رق الكفيل��ة لالرتقاء بالمس��ابقة من خالل 
مساعدة الطلبة بعد المسابقة بمواصلة العمل 

على مش��اريعهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية 
يمكن االس��تفادة منها في المج��ال الحكومي أو 

التجاري أو المجتمعي.
 وثمن��ت اللجنة دع��م المكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خال��د بن حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة، 
ومتابعته لجميع المستجدات وجهوده المبذولة 
في تنفيذ خطة العمل، على الش��كل الذي يخدم 

إبراز وإنجاح هذا الحدث، والذي يس��اهم في دعم 
الشباب في مجال االبتكار.

كما دعت اللجنة جميع طلبة المدارس والجامعات 
متابعة حس��ابات بوليتكنك البحرين عبر قنوات 
التواصل االجتماعي والموقع الرسمي للمسابقة 
لمعرف��ة   /https://hackfest.polytechnic.bh

المستجدات وطريقة التسجيل.

بتنظيم المركز العربي للبحوث التربوية
 »التربية« تشارك في ندوة 

»التعليم أثناء األزمات« بالكويت
التربي��ة  وزارة  م��ن  وف��د  ش��ارك 
والتعليم في ندوة بعنوان )التعليم 
في أثن��اء األزمات(، والت��ي نظمها 
التربوية  العربي للبح��وث  المرك��ز 
الكوي��ت  بدول��ة  الخلي��ج،  ل��دول 
الدول  الش��قيقة، بمش��اركة جميع 

األعضاء بالمركز.
وق��د ع��رض وف��د ال��وزارة المكون 
جعف��ر  هاله��ل  األس��تاذة  م��ن 
نصيب رئي��س التخطيط والتطوير 
غ��ادة  واألس��تاذة  الترب��وي، 
عبداللطي��ف إس��ماعيل رئيس بناء 
وتقنين االختب��ارات بوحدة التربية 

الخاص��ة، تجرب��ة مملك��ة البحرين 
خالل جائح��ة كورونا، والتي ضمنت 
عبرها اس��تدامة الخدمة التعليمية 

لجميع المراحل الدراسية.
وجاء ذلك ضمن ما تم تقديمه من 
ع��روض حول السياس��ات والتجارب 
الدولية المتميزة في مجال التعليم 
أثن��اء األزم��ات وح��االت الط��وارئ، 
والخب��رات المتصلة ب��إدارة النظام 
التعليمي في األوضاع االستثنائية، 
لتعليم  المناسبة  واالس��تراتيجيات 
طلبة الصفوف األولى والطلبة ذوي 

اإلعاقة في الظروف المشار إليها.

رئيس المجلس الوطني للفنون 
يّطلع على مشروع متحف 
عائلة يوسف بن أحمد كانو

اس��تقبل رئيس مجلس إدارة شركة يوس��ف بن أحمد كانو الوجيه 
خالد محمد كانو، رئيس المجلس الوطني للفنون الش��يخ راشد بن 
خليفة آل خليفة، في مقر الش��ركة بالمنطقة الدبلوماسية بحضور 
س��مو الش��يخ تركي بن راش��د بن عيس��ى آل خليف��ة نائب رئيس 
المجلس الوطن��ي للفنون وفوزي أحمد كان��و نائب رئيس مجلس 
إدارة الش��ركة وعدد من أعضاء مجل��س اإلدارة وذلك لالطالع على 

مشروع متحف عائلة يوسف بن أحمد كانو.
وأش��اد رئيس المجلس الوطني للفنون خالل زيارته بمبادرة عائلة 
كانو بتحويل المبنى التاريخي لش��ركة يوس��ف بن أحمد كانو في 
منطق��ة باب البحرين إلى متحف والت��ي تعكس جهودها في دعم 
المسيرة الثقافية والتنموية في المنامة لحفظ الذاكرة اإلنسانية 
للمدينة التاريخية، وعرض منجزات عائلة كانو في مختلف المجاالت 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية خالل العق��ود الماضية في 
مملكة البحرين والمنطقة، منوهًا بإسهامات وبصمات عائلة كانو 

الكريمة في المجاالت التجارية والخيرية والثقافية في المملكة.
كم��ا اطلع رئيس المجلس الوطن��ي للفنون خالل اللقاء على عرض 
مرئي حول خطة تحويل المبنى القديم لش��ركة يوس��ف بن أحمد 
كان��و الكائن في س��وق المنامة القديم إل��ى متحف، ليكون وجهة 
س��ياحية ومعرفي��ة تحكي التاري��خ التجاري واالقتص��ادي للعائلة 
ولعاصم��ة المنامة باعتبارها مركزًا حضاريًا في الخليج والمنطقة، 
وليصبح في المس��تقبل وجهة س��ياحية ومعرفي��ة تحكي نجاحات 
الماض��ي إلله��ام األجي��ال الجدي��دة م��ن رواد األعم��ال. الفتًا أن 
المشروع يجس��د مبدأ الش��راكة المجتمعية بين القطاعين العام 

والخاص.
ورحب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوس��ف ب��ن أحمد كانو بزيارة 
الش��يخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون، 
وأثنى على جهوده المتميزة في الترويج للفنون والتراث البحريني، 
ف��ي ظ��ل اهتمام مملك��ة البحري��ن بتراثه��ا، الفتًا إل��ى العالقة 
المترابط��ة التي تجمع بي��ن الفن والت��راث، بوصفهما عنصرين 
متكاملين يس��همان في تش��كيل الهوي��ة الوطنية الت��ي تفتخر 
وتتمي��ز بها مملكة البحرين عبر تاريخها. وقال: »نعتز بكوننا من 
الشركات العائلية الخليجية الرائدة في مجال األعمال، حيث يعتبر 
إنشاء هذا المتحف وسيلة مثالية لتوثيق تاريخ مجموعة يوسف بن 
أحمد كانو الممتد منذ 133 عامًا، واستعراض القيم العائلية التي 

نواصل االلتزام بها«.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/search/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/09/watan-20230309.pdf?1678337013
https://alwatannews.net/article/1055837
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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:  5259
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بن  خليفة  الشيخ  سمو  الجنوبية  محافظ  شــارك 
التوعية  علي بن خليفة آل خليفة بفعالية أسبوع 
أقيمت  الــتــي  الــقــادمــة”،  األجــيــال  “إرشـــاد  المهنية 
الشراكة  تعزيز  بهدف  البحرين؛  بيان  بمقر مدرسة 
مباشر،  لقاء  في  الطلبة  مع  والتواصل  المجتمعية 
بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس 
التعليمية  الــهــيــئــتــيــن  وأعـــضـــاء  ــمــدرســة  ال أمـــنـــاء 

واإلدارية وطلبة المدرسة.
وخالل كلمته، أكد سمو المحافظ أن قطاع التعليم 
لملك  الحكيمة  القيادة  أولــويــات  رأس  على  يأتي 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  وولـــي  خليفة،  آل 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة، مؤكًدا سموه أهمية التوعية المهنية وما لها 
من دور في تهيئة الطلبة للحياة العلمية والمهنية 

التي تسهم في بناء الكوادر الوطنية المتميزة.

وأشار سمو محافظ الجنوبية إلى أن دور وحرص 
وإبــراز  الــتــواصــل  نهج  أطــر  تعزيز  فــي  المحافظة 
الشراكة المجتمعية يعد من أدوارها الرائدة، تنفيًذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
المحافظة  أن  سموه  مبيًنا  خليفة،  آل  عبدهللا  بن 
تمضي فــي بــنــاء جــســور الــتــواصــل والــتــعــاون مع 
كونها  والمجتمعية  التعليمية  المؤسسات  جميع 
مملكة  لمستقبل  واعـــد  جيل  لبناء  مهمة  قــاعــدة 

البحرين المشرق.

كما بين سمو المحافظ خالل كلمته أن المحافظة 
مختلف  فــي  مــســتــدامــة  تنمية  تــشــهــد  الــجــنــوبــيــة 
المشروعات التي تعد ضمن مكتسباتها الحضارية 
كونها  مــهــمــة؛  مستقبلية  وواجـــهـــة  والــتــاريــخــيــة 
احتياجات  تلبي  التي  المشروعات  كبرى  تحتضن 

المواطنين والمقيمين.
المشاركة تم تكريم سمو الشيخ خليفة  في ختام 
بن علي بن خليفة آل خليفة من قبل نائب رئيس 
مجلس األمناء بالمدرسة الشيخة أسيل بنت خليفة 

آل خليفة؛ تقديًرا لمشاركة سموه عبر كلمته التي 
الشراكة  صــور  تضمنت  والتي  الطلبة  على  ألقاها 
المهني؛  التعلم  لسبل  المجتمعية ومفاهيم راسخة 
المحافظة  بها  تقوم  التي  األدوار  مــن  لالستفادة 
لنماء وتقدم المجتمع كبادرة لتعزيز أوجه التعاون 
البحرين  بيان  ومدرسة  الجنوبية  المحافظة  بين 
والفعاليات  األنــشــطــة  ورعــايــة  تنظيم  خــالل  مــن 

الهادفة لخدمة القطاع التعليمي والطلبة.

المنامة - وزارة الداخلية

لبناء كوادر وطنية متميزة... وخلق جيل واعد يضيء مستقبل المملكة
سموه يشارك في لقاء مباشر مع طلبة “بيان البحرين”... سمو الشيخ خليفة بن علي:

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيالمنامة - وزارة الصحة

اســتــقــبــلــت وزيـــــرة الــصــحــة 
هيئة  عــضــو  الــســيــد،  جليلة 
ــســعــوديــيــن  الــصــحــفــيــيــن ال
ــاد الــــدولــــي  عـــضـــو االتــــــحــــ
االتــحــاد  عــضــو  للصحفيين 
ــعــرب  ــام لــلــصــحــفــيــيــن ال ــعـ الـ
ــكــاتــب الــصــحــافــي جــمــال  ال
أهدى  الذي  الياقوت،  محمد 
مــن كتابه  نــســخــة  ــرة  ــوزيـ الـ
الـــجـــديـــد “جــــمــــال الــكــلــمــة 

جمال”.
وخالل اللقاء، أشادت وزيرة 
الصحة بالجهد المتميز الذي 
الصحافي  الــكــاتــب  ــه  ب قـــام 
وإسهاماته  الياقوت  جمال 
األدبــيــة،  الساحة  إثـــراء  فــي 
ــكــتــاب  ــه ال ــ ــا يـــتـــعـــرض ل ــ ومـ
“جــمــال الــكــلــمــة جــمــال” من 

كـــلـــمـــات وصــــــور قــيــمــة تــم 
ــذا الــكــتــاب  ــي هــ ــا فـ ــرازهــ ــ إب
له  متمنية  مــشــوق،  بــشــكــل 
والـــســـداد  الــتــوفــيــق  دوام 
ــيـــة  فــــي مـــســـيـــرتـــه اإلعـــالمـ

والصحافية.

مــن جــانــبــه، أعــــرب الــكــاتــب 
الــصــحــافــي جــمــال الــيــاقــوت 
للوزيرة  وتقديره  شكره  عن 
عـــلـــى دعـــمـــهـــا وتــشــجــيــعــهــا 
واألدبية  اإلعالمية  للجهود 

في مملكة البحرين.

والتخطيط  اإلسكان  وزيــرة  التقت 
الــعــمــرانــي آمــنــة الــرمــيــحــي، رئيس 
المالية واالقتصادية  لجنة الشؤون 
المسقطي  خالد  الــشــورى  بمجلس 
وأعضاء اللجنة، إذ تم مناقشة عدد 
مــن الــقــضــايــا والــمــوضــوعــات التي 
تعزز التعاون بين الوزارة والسلطة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وصـــــــــوالً لــتــحــقــيــق 
األهداف المشتركة التي تصب في 

خدمة المواطنين.
ــقــاء اســتــعــراض سير  ــل وتــضــمــن ال
لتوفير  الــــــوزارة؛  وبـــرامـــج  خــطــط 
إســكــانــيــة الئــقــة ومالئمة  خــدمــات 
ومــتــمــيــزة لــلــمــواطــنــيــن، مــن خــالل 
خطط  تتضمنها  الــتــي  ــمــســارات  ال
برنامج  ــوزارة، وذلك على صعيد  ال
الــتــمــويــالت اإلســكــانــيــة، وبــرنــامــج 
الحكومية،  حقوق تطوير األراضي 

القائمة في  واستكمال المشروعات 
المدن اإلسكانية.

ــلــجــنــة جـــهـــود الــــــوزارة   وثـــمـــّنـــت ال
فـــي تــوفــيــر الــســكــن االجــتــمــاعــي 
اإلسكانية  والــخــدمــات  للمواطنين 
ــحـــرص على  ــدة الـ ــؤكـ ــة، مـ ــوريـ ــفـ الـ
لتنفيذ خططها  الوزارة  التعاون مع 

أشــادت  كما  المختلفة،  وبرامجها 
للوزارة  الجديدة  بالبرامج  اللجنة 
الخاص  القطاع  من خالل مشاركة 
في تقديم السكن المميز والمناسب 
لــلــتــمــويــالت اإلســكــانــيــة مــن خــالل 
ــي  بــرنــامــج حــقــوق تــطــويــر األراضــ

الحكومية.

استكمال المشروعات القائمة في المدن اإلسكانيةوزيرة الصحة تتسلم نسخة من كتاب الصحافي الياقوت

^أيـــد المجلس باإلجماع المقترح المقدم 
مـــن البلـــدي حمـــد الزعبـــي بشـــأن تخصيـــص 
العقاريـــن رقـــم 11002096 ورقم 11002100 
بمجمـــع رقـــم 1056 إلنشـــاء ممشـــى ألهالـــي 
منطقـــة الزالق بقصد التشـــجيع على ممارســـة 
الرياضة وزيادة الوعي بأهمية النشاط البدني 
وجعله أســـلوب حياة، لما لذلك من انعكاسات 

على مستوى صحة الفرد والمجتمع.
وأكـــد حمد الزعبـــي أن منطقة الـــزالق بحاجة 
ماسة إلى إنشاء ممشى ليكون بمثابة متنفس 

إلى األهالي ونظرًا للكثافة السكانية العالية.

وأشار إلى أنه سيسهم في تجنيب المواطنين 
عنـــاء الذهاب إلى المماشـــي التي قد تبعد عن 
مناطق ســـكنهم أو المشـــي بالقـــرب من الطرق 
يعرضهـــم  بمـــا  الرئيســـية  والشـــوارع  العامـــة 
ومرتـــادي الطريـــق إلى الخطـــر إذ إن المقترح 
ســـيوفر لممارســـي الرياضة الحمايـــة باعتباره 

مكانا آمنا لممارسة الرياضة.
ولفت الزعبي إلى إمكان استغالل الممشى في 
إقامـــة وتنظيم العديد من الفعاليات المرتبطة 
بالصحـــة والرياضة مؤكـــدًا ان المقتـــرح يأتي 
بغيـــة مواصلـــة الجهـــود المبذولـــة مـــن وزارة 

شـــؤون البلديـــات والزراعـــة من خالل إنشـــاء 
محافظـــات  بمختلـــف  والمماشـــي  الحدائـــق 

المملكة.

يوفر الحماية لممارسي الرياضة لقربه من سكنهم تهالك البنية التحتية ومشاهد غير حضارية للعمالة

إنشــــاء ممشــــى فـي الــزالق تطوير شامل لرأس زويد الصناعية ومنطقة الحسي
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^ رئيس الخدمات اإلدارية والتنسيق كلثم السبيعي

محميــة طبيعيــة بـريـة فـي “الجنوبيــة”
نقطة جذب للزوار ومورد للسياحة... بوبشيت:

البلـــدي  المجلـــس  ^وافـــق 
المقتـــرح  الجنوبـــي باإلجمـــاع علـــى 
الوارد من لجنـــة الخدمات والمرافق 
العامة رقم 4 بشـــأن إيجاد أرض في 
منطقة البر لتخصيصها إلنشاء منتزه 
وطني كمحمية طبيعية والمقدم من 

قبل البلدي عبدهللا بوبشيت.
وأشار عبدهللا بوبشيت إلى أن فكرة 
المقتـــرح تتلخص في إنشـــاء متنزه 
وطنـــي كمحميـــة طبيعيـــة برية في 
منطقـــة البـــر بالمحافظـــة الجنوبية، 
الطبيعيـــة  المحميـــات  أن  مردًفـــا 
تعرف بأنها منطقة جغرافية محددة 
تخضع لقوانين الدولة ومراسيمها إذ 
تهـــدف للحفاظ وحماية واســـتدامة 
الحياة الطبيعيـــة والفطرية وحماية 
مـــن  والحيوانيـــة  النباتيـــة  األنـــواع 
خطـــر االنقراض وتتنـــوع المحميات 
والبحريـــة  البريـــة  كالمحميـــات 

وغيرها.

وأكـــد بوبشـــيت أن المقتـــرح يأتـــي 
الوطنيـــة  المســـؤولية  مـــن  انطالقـــا 
والوعي بأهميـــة الحفاظ على البيئة 
واستكمااًل لجهود الدولة متمثلة في 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة وجهودهـــا 

البريـــة  فـــي الحفـــاظ علـــى الحيـــاة 
والبحريـــة فـــي مملكـــة البحرين من 
خالل المحميات الطبيعية المتنوعة 
الموجودة على أرض مملكة البحرين 
مثل دوحة عراد ومحمية جزر حوار 

ومحمية العرين.
هـــذه  فـــي  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
المحميـــة زراعة النباتات واألشـــجار 
والشـــجيرات التي تشـــتهر بها البيئة 
البحرينيـــة كأشـــجار العبـــل والســـدر 
والسلم والغاف واألثل بغية الحفاظ 
عليهـــا مـــن الـــزوال، مســـتدركا “كمـــا 
باإلمكان أن تتضمن المحمية أنواعا 
مـــن الحيوانـــات البريـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن إضافـــة إلى حمايـــة البيئة 
الطبيعـــي  توازنهـــا  علـــى  والحفـــاظ 
ومكافحـــة التلوث بكافة أشـــكاله لما 

تسهم به األشجار في تنقية الجو”.
أنـــه ســـيتم تهيئـــة  وأكـــد بوبشـــيت 
لتكـــون  شـــامل؛  بشـــكل  المحميـــة 
والمواطنيـــن  للســـواح  مقصـــًدا 
والمهتمين والباحثين بمجال البيئة، 
وسيتم إشراك عدد من الجهات ذات 
العالقـــة لتنفيذ هـــذا المقترح إضافة 

إلى الجمعيات ذات الصلة.

عبدالله بوبشيت

ــــس  ــل ــمــــجــ ــ ^وافـــــــــــــــق ال
عامة  توصية  على  باإلجماع 
بشأن  المعنية  الــجــهــات  إلـــى 
تطوير البنية التحتية لمنطقة 
رأس زويد الصناعية ومنطقة 
الثامنة  ــدائــرة  ال فــي  الحسي 

بالمحافظة الجنوبية.
ــدم الــمــقــتــرح  ــقــ وأوضــــــــح مــ
فكرة  أن  الشيخ  علي  البلدي 
ــول عمل  ــدور حــ ــ ــمــقــتــرح تـ ال
التحتية  للبنية  شامل  تطوير 
الصناعية  لمنطقة رأس زويد 
ومنطقة الحسي بما يتناسب 
مع طبيعة المناطق الصناعية 
عليها  ــمــقــامــة  ال واألنـــشـــطـــة 
والشاحنات  المصانع  ووجــود 

والمركبات الثقيلة وغيرها.
زويــد  رأس  منطقة  أن  وأكـــد 
ممارسة  من  تعاني  الصناعية 
ــن الــــتــــجــــاوزات  ــ ــد مـ ــ ــدي ــعــ ــ ال
أنها  عــن  عـــالوة  والمخالفات 
العمالة  كبيرا من  تجمع عددا 
اآلســيــويــة الــمــخــالــفــة والــتــي 
والشراء  البيع  أعمال  ــزاول  ت
عــبــر فـــرشـــات غــيــر قــانــونــيــة 
ــوق غــيــر قــانــونــي بــيــوم  ــ وسـ
األسبوع  أيام  الجمعة وبعض 

لبيع المنتجات الممنوعة.
وأشار الشيخ إلى أن المنطقة 
البنية  إلــى  افتقار  من  تعاني 
لطبيعة  الــمــنــاســبــة  الــتــحــتــيــة 
الــصــنــاعــيــة، حيث  الــمــنــاطــق 
رملية  كبيرة  توجد مساحات 
أن  إلــى  إضــافــة  مسفلته  غير 

متضررة  ــوارع  والـــشـ الــطــرق 
لــكــثــرة الــحــفــر وغــيــرهــا، وأن 
له  البنية  إلى  المنطقة  افتقار 
خصوصا  سلبية،  انعكاسات 
ــتــــاء حــيــث  ــــشــ ــل ال ــصـ فــــي فـ
تــتــشــكــل الــمــســتــنــقــعــات ومــا 
على  سلبًا  يؤثر  وهــذا  شــابــه، 
في  العاملين  وسالمة  صحة 

المنطقة.
وأكد أن المقترح سيسهم في 
مناسبة  تحتية  بنية  إنــشــاء 
وضــرورة  الصناعية  للمنطقة 
ــات الــبــنــيــة  ــفـ اعـــتـــمـــاد مـــواصـ
الصناعية  للمناطق  التحتية 
هذه  طبيعة  مع  يتناسب  بما 
الــمــنــاطــق مــمــا يــعــطــيــهــا عمر 
ــر  ــي أطـــــــول ويـــوفـ ــراضــ ــ ــت افــ
تـــكـــالـــيـــف إصــــــالح األضــــــرار 
والمشكالت التي تتعرض لها.

سيشمل  الــتــطــويــر  أن  وبــيــن 

ــدة، لــعــل مــن أهمها  أمــــورا عــ
ــارات بـــعـــرض  ــ ــســ ــ ــ إنـــــشـــــاء م
مــنــاســب لــلــشــارع والـــرصـــف 
األرصــفــة  تركيب  باألسفلت، 
ــف  ــ ــرصــ ــ ــ ــة وال ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرسـ ــ ــخـ ــ الـ
بــاألســفــلــت، تــركــيــب مــمــرات 
ــاة وعــــالمــــات الـــطـــرق  ــمـــشـ الـ
وأعمال اإلنارة، تسوية الطرق 
ــيـــة  ــوات األرضـ ــنـ ــقـ ووضـــــع الـ
كــالــكــابــالت وغــيــرهــا وإنــشــاء 
شبكة لتصريف مياه األمطار.

وأكد الشيخ أن “هذا المقترح 
ــــى الــمــظــهــر  ــل ــظ عــ ــافـ ــحـ ــيـ سـ
وشكلها  للمنطقة  الــجــمــالــي 
مع  يتماشى  وأنـــه  الــحــضــاري 
ــة الــبــحــريــن  ــ ــا تــضــمــنــه رؤيـ مـ
فــيــمــا   2030 االقـــتـــصـــاديـــة 
يتعلق بتطوير البنية التحتية 
لــلــمــنــاطــق عــمــومــا وشــبــكــات 

الطرق”.

حمد الزعبي عبدالله ابراهيم

األهالي بين كماشتي “القرص” والحفاظ على محميتهم الطبيعية

“الصحة”: رش البعوض بوادي البحير “غير ممكن”

الصحـــة  وزارة  ^أوضحـــت 
أن الـــوزارة تحـــرص علـــى مكافحـــة 
البعـــوض فـــي وادي البحيـــر دورًيـــا، 
حيـــث عمـــدت الســـتخدام الطريقـــة 
األســـماك  وضـــع  عبـــر  البيولوجيـــة 
بالبحيـــرة لتتغـــذى علـــى الحشـــرات 
وبيوضهـــا؛ كونهـــا محميـــة طبيعية، 
المـــواد  اســـتخدام  إمـــكان  وعـــدم 
الكيميائية فيها، إال أن ذلك فاقم من 

ظاهرة انتشار البعوض.
وأشـــارت ممثلـــة الـــوزارة فـــي ردها 
عـــن مشـــكلة انتشـــار البعـــوض فـــي 
البحير خالل جلسة المجلس البلدي 

قامـــت  الـــوزارة  أن  إلـــى  الجنوبـــي، 
لـــوادي  زيـــارة ميدانيـــة  مـــن  بأكثـــر 
البحير بصحبة “البلديات” في سبيل 
الوقـــوف على حـــال المنطقة ووضع 
انتشـــار  حـــل جـــذري، خصوًصـــا أن 
البعـــوض يشـــكل خطًرا علـــى أهالي 

الدائرة بمن فيهم األطفال.
المجلـــس  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
البلـــدي الجنوبـــي عبـــدهللا إبراهيـــم 
أهميـــة وضـــع حـــل جـــذري لمشـــكلة 
إن  إلـــى  الفًتـــا  البعـــوض،  انتشـــار 
شكاوى عدة ترده من األهالي بشكل 

ممثلة وزارة الصحةيومي بهذا الخصوص.

عبدالله دراج ومبارك فرج

تغطية الجلسة

منال الشيخ

تصوير
رسول الحجيري

^قـــال وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة 
وائل المبارك أن الوزارة بصدد تطوير المنطقة 
المحاذيـــة لممشـــى االســـتقالل بالشـــراكة مـــع 
القطـــاع الخـــاص، إذ من المؤمـــل تحقيق نقلة 
نوعيـــة فـــي الخدمـــات البلديـــة الترفيهية في 

المنطقة.
وقـــال الوزيـــر فـــي رده على توصيـــة المجلس 
البلدي بشـــأن إنشاء مغسلة للســـيارات بموقع 
تابـــع لبلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة: إننـــا نرى أن 
هـــذا النوع مـــن الخدمات ال يتوافـــق مع رؤية 
الـــوزارة في تطوير هذا الموقـــع المهم آخذين 
فـــي االعتبار وجود نشـــاط مماثـــل في محطة 
الوقـــود القريبة من ممشـــى االســـتقالل وبناء 
علـــى  الموافقـــة  الـــوزارة  علـــى  يتعـــذر  عليـــه 

التوصية.
ولفـــت الوزير إلـــى إمكان التنســـيق مع الجهاز 

األكثـــر  األخـــرى  المواقـــع  لدراســـة  التنفيـــذي 
مالءمـــة لمثل هذه األنشـــطة ورفع التصورات 

بشأنها. 
كما أفاد بأن توصية المجلس البلدي الجنوبي 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  إلـــى  أحيلـــت 
العمرانـــي إلبـــداء مرئياتهـــا بشـــأن تخصيـــص 
رقـــم  والعقـــار   11002096 رقـــم  العقـــار 

11002100 إلنشـــاء مجلس وصالة مناســـبات 
ألهالي منطقة الزالق وتحديًدا مجمع 1056.

كما أردف أن الوزارة ســـتضع المقترحات التي 
تقـــدم بهـــا المجلـــس البلـــدي الجنوبـــي بشـــأن 
تطويـــر أنظمـــة اإلعالنـــات فـــي االعتبـــار عنـــد 
إعـــداد مســـودة التعديالت وذلك بعد اســـتالم 
مرئيـــات مجلـــس أمانـــة العاصمـــة والمجالس 
البلديـــة األخـــرى والجهـــات ذات العالقـــة وانه 

سيجرى موافاة المجلس بأي أمر يستجد.
ولفـــت وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة وائل 
المبـــارك إلى أنه جرى إحالـــة توصية المجلس 
البلـــدي الجنوبي بالموافقـــة على تعديل بعض 
أحكام المرســـوم بقانون رقم )20 لســـنة 2002 
بشأن تنظيم صيد واســـتغالل وحماية الثروة 
البحريـــة إلـــى مجلـــس النـــواب وفًقـــا لآلليـــة 

المتبعة في هذا الشأن.

أحمد العبدالله

“البلديات”: إحالة توصيات إلى “اإلسكان” و“النواب”

رفض إنشاء مغسلة للسيارات على شارع االستقالل
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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واحدة من 
أنجح شركات 

البحرين بفضل 
سواعد نسائها

احتفلت شركة يوسف خليل المؤيد 
وأوالده باليـــوم العالمي للمرأة في 8 
مـــارس الجـــاري في مقهى دارســـين 

الكائن في المنامة.
وعبـــرت المدير التنفيذي في شـــركة 
يوســـف خليل المؤيـــد وأوالده منى 
للمســـاهمة  امتنانهـــا  عـــن  المؤيـــد، 
والجهود التي استثمرتها النساء في 
الشركة كواحدة من أنجح الشركات 

في البحرين منذ أكثر من 80 عاما.

وأوالده”  المؤيـــد  خليـــل  “يوســـف 
تحتفـــل باليـــوم العالمـــي للمـــرأة

انتهاء المرحلة األولى من “قرية الشحن” نهاية العام
استكمال بناء المخازن أبريل المقبل... البنفالح:

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطــار البحرين الدولــي محمد البنفالح إن األعمال اإلنشــائية لمشــروع قرية الشــحن بمطار البحرين 
الدولي تسير وفق الخطة والجدول الزمني المحدد، متوقعا انتهاء المرحلة األولى من المشروع مع نهاية العام الجاري.

وأوضـــح البنفـــاح أن بنـــاء المخازن في 
قريـــة الشـــحن بالمرحلة األولى شـــارفت 
على االنتهـــاء، ويتوقـــع أن تنتهي أبريل 
المقبـــل، علـــى أن يتـــم اســـتكمال تجهيز 
هذه المخازن قبل نهاية العام، إذ ستضم 

المرحلة األولى 5 مستودعات كبيرة.
وأشـــار إلى تحقيق تقدم فـــي حجوزات 
شـــركات  مـــع  التخزينيـــة  المســـاحات 

الشحن الجوي. 
وتعـــد قريـــة الشـــحن الجـــوي فـــي مطار 

البحريـــن الدولـــي، التـــي تبلغ مســـاحتها 
25 ألـــف متـــر مربـــع، منصـــة لوجســـتية 
لـــكل  مســـتقلة  مبانـــي  تضـــم  متطـــورة 
مشـــغل لخدمـــة الشـــحن الجوي الســـريع 
مصممـــة وفًقـــا ألعلـــى المعاييـــر الدولية 
إلنهاء جميـــع العمليات فـــي موقع واحد 
بســـرعة وساســـة بمـــا يمكـــن المطار من 
التعامـــل مـــع كميـــات أكبـــر بشـــكل أكثـــر 
كفاءة وتلبية احتياجات عماء الشـــحن 
بشكل أفضل، فضًا عن خلق فرص عمل 

جديـــدة.  وفـــي إطـــار المشـــروع، أبرمت 
شـــركة مطار البحرين اتفاقية مع شـــركة 
إكســـبرس  فيديكـــس  العالميـــة  الشـــحن 
لمدة 10 سنوات لتشغيل مساحة 9 آالف 
متر مربع تســـتوعب مســـتودًعا بمساحة 
مفتوحـــة  ومنطقـــة  مربـــع  متـــر  آالف   5

بمساحة 4 آالف متر مربع.
 وكانت شـــركة مطـــار البحرين قد وقعت 
اتفاقيـــة فـــي نوفمبـــر 2018 مع الشـــركة 
لتكـــون  إجيـــس  الفرنســـية  الهندســـية 

الشـــركة المســـؤولة عـــن توفيـــر خدمات 
التصميـــم واإلشـــراف لمشـــروع تطويـــر 
قرية الشـــحن الجديدة، والتي تتألف من 
مســـتودعات ومواقف للطائـــرات إضافة 
إلـــى البنـــى التحتيـــة المؤهلـــة للتعامـــل 
والتجـــارة  الجـــوي  الشـــحن  حركـــة  مـــع 

اإللكترونية السريعة.

نورد أبرز الشخصيات الخمسين المرشحة لقائمة البالد ألكثر 20 شخصية 
تأثيًرا في االقتصاد البحريني

محمد بن إبراهيم الشروقي

إعداد: هبة محسن
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محمد بن إبراهيم 

الشروقي

التحق بجامعة الكويت سنة 1971، ثم ببرنامج اإلداريين التنفيذيين في جامعة  «
هارفارد سنة 1988. 

شارك بالعديد من الدورات التعليمية في المجال المصرفي والتجاري.  «

الرئيس التنفيذي المشارك السابق إلنفستكورب العالمية.  «

- انضم في العام 2009 رئيسا ألعمال الخليج. قاد الشركة إلى التعافي من األزمة  «

المالية العالمية من خالل تعزيز امتياز التسويق، ولعب دورا فعاال في منطقة 
الخليج، ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية من النتائج للشركة. 

- لعب دورا مهما في بناء امتياز االستثمار للمؤسسات لشركة إنفستكورب في  «
دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. 

- ساعد إنفستكورب في أن تصبح أحد أكبر المستثمرين في األسهم الخاصة في  «
المملكة العربية السعودية. 

- انضم إلى إنفستكورب قادما من سيتي جروب حيث كان في منصب المدير  «
التنفيذي لسيتي جروب لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والرئيس 

التنفيذي للبنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

- يمتلك 33 عاما من العمل مع سيتي جروب في البحرين ولندن واإلمارات  «
العربية المتحدة، ومن بين إنجازاته العديدة في سيتي جروب إنشاء سيتي بنك 

البحرين.
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علي الفردان

محمد البنفالح

طبيـــة  أمســـية  إيلفيـــن”  “إس  أقامـــت 
بمناســـبة افتتـــاح العيـــادة المتخصصـــة 
افتتـــاح  شـــرف  علـــى  التجميـــل  فـــي 
العيادة، حيث خصصت األمسية إلقامة 
مؤتمـــر طبـــي ونـــدوة عـــن التجميل في 
مختلف فروعه، وســـط مشـــاركة كبيرة 
وحضور واســـع من الشـــخصيات البارزة 
والجراحين المعروفين وخبراء الرعاية 

الصحية.
وقدم المتحدثون أوراقا علمية وبحوثا 
متقدمـــة مواكبـــة للتطـــور الطبـــي الذي 
إيلفيـــن”  “إس  لتكـــون  العالـــم؛  يشـــهده 
إحـــدى العيـــادات المتقدمـــة فـــي تقديم 
فـــي  المختلفـــة،  الطبيـــة  الجوانـــب 
الخبـــراء  مـــن  الكبيـــرة  المشـــاركة  ظـــل 
واالستشـــاريين والخبراء الذين شاركوا 

في المداخات.
وتســـير “إس إيلفين” بخطى ثابتة نحو 
المتنوعـــة  الطبيـــة  األمســـيات  تقديـــم 
الهادفـــة إلى توعيـــة المجتمـــع في أكثر 
عمومـــا،  بالصحـــة  متعلـــق  جانـــب  مـــن 
حيـــث شـــهدت األمســـية الطبيـــة نجاحا 
الواســـعة  المشـــاركة  ظـــل  فـــي  بـــارزا 
والخبـــراء المشـــاركين فيهـــا، إذ وضعت 
أهدافـــا عديـــدة لتحقيقهـــا فـــي الفتـــرة 
الماضية عبـــر تقديم األمســـيات الطبية 

والمؤتمرات والندوات المستمرة.
وركزت الندوة على التجميل التجديدي 
الشـــامل بين الحاضر والمســـتقبل، وهو 
موضوع حظي باهتمام كبير في مجال 
وكان  الصحيـــة.  والرعايـــة  التجميـــل 
والدكتـــور  الغانـــم،  علـــي  البروفيســـور 

مارويـــن  والدكتـــور  أورزفالـــد،  لويـــز 
يوســـف، والدكتور أدريانو ســـانتوريلي، 
والبروفيسور المساعد أحمد الصياصنة، 
والدكتـــور تاكاهيـــرو هونـــدا بازيلي من 
بيـــن الجراحيـــن الحائزيـــن علـــى جوائز 
والرائديـــن الحاضريـــن بالفعاليـــة، حيث 
ناقـــش كل متحـــدث خبرتـــه فـــي الطب 
عـــن  وقـــدم رؤى  الحديـــث،  التجميلـــي 

أحدث التطورات في هذا المجال.
ويعـــد المظهـــر جانبـــا مهًمـــا مـــن احترام 
الـــذات والثقـــة لـــدى الجميـــع. وتهـــدف 
عيـــادة “إس إيلفيـــن” إلـــى توفيـــر نهـــج 
لتلبيـــة  خصيًصـــا  مصمـــم  شـــخصي 
احتياجاتـــك الخاصـــة لتشـــعر أنـــك في 
أفضـــل حاالتـــك وإطالتـــك. وأصبحت 
ذات  الحديثـــة  الجماليـــة  العاجـــات 

أهميـــة متزايـــدة فـــي اآلونـــة األخيـــرة؛ 
بســـبب قدرتهـــا علـــى تحســـين المظهـــر 
رفاهيتـــه  وتعزيـــز  للشـــخص  الجســـدي 
عمومـــا. وتتـــراوح هـــذه العاجـــات مـــن 
اإلجراءات غيـــر الجراحية مثل تجديد 
شـــباب الوجه وتقشير الجلد بالليزر إلى 
اإلجـــراءات الجراحيـــة األكثر عمًقا مثل 

شفط الدهون وتكبير الثدي.
األساســـية  الفوائـــد  إحـــدى  وتتمثـــل 
فـــي  الحديثـــة  التجميليـــة  للعاجـــات 
قدرتهـــا على مســـاعدة األشـــخاص على 
تحقيق مظهر أكثر شـــباًبا وانتعاًشـــا، ما 
قـــد يكون لـــه تأثير إيجابـــي على ثقتهم 

واحترامهم لذاتهم. 
وبهـــذه المناســـبة، أعرب الدكتـــور الغانم 
عن امتنانه لمملكـــة البحرين على إتاحة 

الفرصـــة للجميع للمســـاهمة في النهوض 
بالرعايـــة الصحيـــة الجمالية فـــي الباد، 
حيـــث صرح بالقـــول “نأمل بنـــاء منتجع 
صحـــي فريد من نوعه مـــن فئة 6 نجوم 
مجموعـــة  ليوفـــر  رؤيتنـــا،  مـــن  كجـــزء 
متنوعـــة مـــن العاجـــات التجميلية مثل 
الجراحة التجميلية، واألمراض الجلدية، 
واألنـــف  والتوليـــد،  النســـاء  وأمـــراض 
العيـــون،  وطـــب  والحنجـــرة،  واألذن 
والطـــب  والفكيـــن،  الوجـــه  وجراحـــة 
الباطني. وســـيتم بناء هـــذا المنتجع من 
خال شـــبكة تعاونية عالمية من القطاع 
والمؤسســـات األكاديمية وقـــادة الرعاية 
الصحيـــة. كما ســـيضع معياًرا جديًدا في 
مجـــال الرعايـــة الصحية، حيث ســـيوفر 

للضيوف رعاية وخبرة عالية الجودة”.

لدينـــا  األطبـــاء  فريـــق  “يعـــد  وأضـــاف 
المجـــال،  بيـــن األفضـــل فـــي هـــذا  مـــن 
والذيـــن يمتلكـــون ســـنوات طويلـــة من 
الخبـــرة والتدريب المكثـــف على أحدث 
اإلجـــراءات التجميلية، لتزويدك برعاية 
واهتمـــام اســـتثنائيين، مـــا يضمـــن لـــك 
الراحـــة واالطـــاع طـــوال رحلـــة العاج 

الخاصة بك”.
العاجـــات  أصبحـــت  عـــام،  وبشـــكل 
التجميليـــة الحديثـــة جانًبـــا مهًمـــا مـــن 
جوانب الرعاية الصحية، حيث يســـعى 
كثيـــر مـــن األشـــخاص للحصـــول عليهـــا 
ثقتهـــم  وتعزيـــز  مظهرهـــم  لتحســـين 
ومعالجـــة المشـــكات الطبيـــة، مـــا يزيد 
هـــذه  علـــى  الطلـــب  زيـــادة  توقعـــات 

العاجات.

مؤتمر “إس إيلفين”.. الوجهة الطبية التجميلية ذات المستوى العالمي في البحرين
في أمسية طبية بمناسبة افتتاح العيادة المتخصصة وبمشاركة كبيرة من مختلف أطياف المجتمع
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