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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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أعلن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
رئيس  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
)كوفيد-19(، تحديث عدد من اإلجراءات المتعلقة 
بــالــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، والــتــي 
الموافق  األحــد  الــيــوم  مــن  اعــتــبــارًا  تفعيلها  سيتم 
19 مارس 2023، وذلك بعد دراسة الوضع الصحي 
في مملكة البحرين مع متابعة نسب اإلشغال في 
القائمة  للحاالت  المركزة  والعناية  المستشفيات 

بالفيروس.
وأوضح بأن اإلجراءات التي تّم تحديثها تتمثل 
في  تشخيصية  كــأداة  السريع  الفحص  في  اعتماد 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة دون الــحــاجــة  مـــراكـــز 
إلجراء فحص )PCR( إال للحاالت التي تستدعي 
فترة  إلزامية  وإلــغــاء  الطبي،  التقييم  حسب  ذلــك 
مع  بالفيروس،  القائمة  للحاالت  الصحي  الــعــزل 

األقل،  أيــام على   5 أنفسهم لمدة  حثهم على عزل 
بأهمية  منوهًا  المخالطة،  عــدم  على  وتشجيعهم 
باإلجراءات  االلتزام  المجتمع  أفراد  كافة  مواصلة 
االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة األخــــرى المعلن 
وسالمة  صحة  على  الحفاظ  في  يسهم  بما  عنها 

الجميع.
ــى الـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز الــوعــي  ـــار إلــ كــمــا أشــ
التطعيم  بــأخــذ  الــمــبــادرة  خـــالل  مــن  المجتمعي 
ــه بـــمـــا فــيــهــا  ــاتـ ــرعـ ــاد لـــلـــفـــيـــروس بـــكـــامـــل جـ ــمـــضـ الـ
المناعية  االســتــجــابــة  لــرفــع  المنشطة  الــجــرعــات 
للجسم من الفيروس ومتحوراته، مشددًا في الوقت 
ــراء فــحــص فـــيـــروس كــورونــا  ــ ــرورة إجـ ــ ــه عــلــى ضـ ذاتــ
عند الشعور بأي أعراض للفيروس )كارتفاع درجة 
الحرارة والسعال وضيق في التنفس(، حفاظًا على 
ــراد المجتمع والــحــد من  أفــ كــافــة  صــحــة وســالمــة 

انتشار الفيروس.
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تحديث اإجراءات الت�صدي لفيرو�س كورونا
اع�ت�م��اد ال�ف�ح���ص ال���س�ري����ع 

الع�زل فت�رة  اإل��زامية  واإل�غ��اء 
�صارم�ة  ب�صيا�ص�ة  ملتزم�ون  »ب�اب�ك��و«: 
قانون�ي خ��رق  اأو  ت�الع��ب  اأي  ب�ص�اأن 

توجيه  على  جاهدة  تعمل  أنها  »بابكو«  البحرين  نفط  شركة  أكــدت 
ومراقبة جميع أوجه مصروفاتها، وتحرص على ردع أّي عمل احتيالي 
اكــتــشــاف خيوط  مــن  اهلل،  الـــذي مكنها، بفضل  األمـــر  أي جــهــة،  مــن 
القضية التي تورط فيها لألسف أحد مهندسي الشركة، مشيرة إلى 
أي  بشأن  صارمة  بسياسة  وتلتزم  قوية،  أسس  على  ترتكز  »بابكو«  أن 
الشركة  لقوانين  أي خــرق  الكشف عــن  فــي  ــدًا  أبـ تــتــردد  ولــن  تــالعــب، 
ونــهــجــهــا، وســتــواصــل الــعــمــل عــلــى تحقيق أهــدافــهــا االســتــراتــيــجــيــة، 
تعمل  التي  للقوانين  الدائم  واالمتثال  العمالء  ثقة  على  والحفاظ 

»بابكو« في إطارها.
الشفافية،  على  الكبير  الــحــرص  إطــار  فــي  أنــه  الشركة  وأضــافــت 
ومــحــافــظــة على  لــلــحــوكــمــة،  الــدقــيــقــة  الــمــعــايــيــر  بتطبيق  والـــتـــزامـــًا 
المصالح العليا للشركة أحالت الشركة أحد مهندسيها إلى الجهات 
المعنية، وذلك في أعقاب تحقيق إداري داخلي أجرته الشركة توصلت 
بالشركة،  لوظيفته  المهندس  استغالل  في  االشتباه  إلى  خالله  من 
العمل تحقيقًا لمصالحه الشخصية، ومن ثم  بإفشاء أسرار  وقيامه 

تم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
رفع قضية  تم  المعنية،  الجهات  التحريات من قبل  إجــراء  وبعد 
المهندس  العمل ضد  المنصب وإفشاء أسرار  أموال واستغالل  غسل 
إجـــراءات  الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  تباشر  حيث  المتهم، 
النظر في القضية المذكورة، والتي تورط فيها المهندس وأحد أقاربه 
بعد قيامهما معًا بإنشاء شركة لتوفير االحتياجات الصناعية لشركة 
»بابكو« إثر قيام المهندس بالدخول إلى نظام المخازن واالطالع على 
خالل  من  توفيرها  له  يتسنى  كي  الشركة  إليها  تحتاج  التي  الــمــواد 
مع  المتعاقدة  الشركات  على  ذلك  بعد  التأثير  ثم  الخاصة،  شركته 
إلبعاد  أقــربــائــه  أحــد  باسم  سجلها  التي  شركته  مــن  للشراء  »بــابــكــو« 
الشبهات، وقد قام المهندس المتهم ببيع المواد المطلوبة لمقاولي 
الشركة، في عملية غسل  لتصليح خزانات نفط  المعتمدين  »بابكو« 

ألموال بلغ مجموعها 445 ألف دينار بحريني.

ب��ص�ب�ب ان�ه�ي�ار ب�ن�وك غ�رب�ي�ة.. 
ارتفاع ك�ب�ي�ر ف�ي اأ�ص�ع�ار ال�ذه�ب

كتبت: نوال عباس

المعدن األصفر في  أسعار  ارتفاع  الذهب  أكد عدد من صاغة 
أسواق الذهب المحلية، نتيجة الرتفاع أسعاره عالميا بعد انهيار 
إذ وصل سعر جرام  بنك(،  فالي  )سيليكون  مثل  البنوك  من  عدد 
 1990.3 إلى  واألونصة  فلس  و300  دينارا   21 إلى   21 عيار  الذهب 
البنوك  من  عدد  انهيار  أن  الشهابي  الصائغ حسين  ويــرى  دوالرا. 
كان من أسباب ارتفاع أسعار الذهب بدرجة كبيرة وكذلك انخفاض 
أسهم البنوك واألسهم األوروبية، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 
و100 فلس،  دينارا   22 إلى   22 وعيار  و300 فلس  دينارا   21 إلى   21
دوالرا،  إلى 1990.3  واألونصة  فلسا  و197  دينارا   24 إلى   24 وعيار 
أن  وتوقع  وجيزة.  فترة  األونصة خــالل  في  دنانير   4 يعادل  ما  أي 
استمرار  مــع  الــبــنــوك،  انــهــيــارات  استمرت  إذا  أكثر  األســعــار  ترتفع 
هلع المستثمرين وسحبهم أموالهم من البنوك واتجاههم لشراء 

الذهب كمالذ آمن.

كتب أحمد عبداحلميد:

أكـــد وائــــل الــمــبــارك وزيــر 
أنه  والزراعة  البلديات  شــؤون 
تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
الــوزارة  تولي  المعظم،  البالد 
اهتماما كبيرا بموضوع األمن 
الغذائي في المملكة، بتعزيز 
األمــــن الــغــذائــي واالســتــثــمــار 
بمتابعة  يحظى  والــذي  فيه، 
مستمرة من الحكومة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
الـــــــوزراء.. جـــاء ذلـــك فـــي رده 

ــؤال بــرلــمــانــي مـــن د.  عــلــى ســ
جهاد عبداهلل الفاضل النائب 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــثـــــانـــــي لـ
الشورى بشأن األمن الغذائي.

وكــشــف عــن طــرح الـــوزارة 
قابلة  مــرافــقــهــا  ضــمــن  أراض 
ــثــــمــــار الـــــــزراعـــــــي مــع  ــتــ لــــالســ
وضــــع اشـــتـــراطـــات اســتــخــدام 
الحديثة  الزراعية  التقنيات 
ضــمــن أنــشــطــة الــمــشــروعــات 
المقدمة بهدف ضمان كفاءة 
المصادر  واســتــخــدام  اإلنــتــاج 
وقد  واستدامتها،  الطبيعية 
تــــقــــدمــــت بــــعــــض الــــشــــركــــات 
ــن الـــــــدول  ــ االســــتــــثــــمــــاريــــة مــ
ــة  ــ ــقــ ــ ــديــ ــ ــصــ ــ الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــة والــ
ــار فـــــــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ لـ

الـــــبـــــحـــــريـــــن وجــــــــــــار تـــقـــيـــيـــم 
مقترحات مشروعاتها.

ــــت د.  ــالـ ــ مـــــن جـــانـــبـــهـــا قـ
الثاني  النائب  الفاضل  جهاد 

ــورى  ــ ــشـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ ــرئــ لــ
التوجيه  إن  الخليج«  لـ»أخبار 
ــي بـــوضـــع  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــكــــي الـ ــلــ ــمــ الــ
استراتيجي  مــشــروع  وتنفيذ 
لإلنتاج الوطني للغذاء شكل 
الوطنية  مشروعاتنا  قــاطــرة 
ــة الـــغـــذاء  ــدامـ ــتـ لــتــحــقــيــق اسـ
السلطة  مــوقــف  انعكس  وقــد 
امضاء  التشريعية من خالل 
ــة  ــرحـ ــتـ ــقـ ــمـ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
لهذا  الــتــنــفــيــذيــة  لــلــمــبــادرات 
الميزانية  بــقــانــون  الــمــشــروع 
ــة. وطـــالـــبـــت  ــدولــ ــلــ الــــعــــامــــة لــ
ــع إنــــــشــــــاء الـــلـــجـــنـــة  ــريــ ــســ ــتــ بــ

الوطنية لألمن الغذائي.

�صركات اأجنبية تطلب اال�صتثمار الزراعي في البحرين
مطالب�ة بت�ش�ريع اإن�ش�اء اللجن�ة الوطني�ة للأم�ن الغذائ�ي

ص6 قضايا وحوادث

ترامب يدعو اإلى التظاهر: �صيتم اعتقالي الثالثاء
األمريكي  الرئيس  قــال  الــوكــاالت:   - واشنطن 
السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري »توقيفه« 
إباحية  أموال لنجمة  بدفع  الثالثاء بسبب مزاعم 
قبل انتخابات 2016 ودعا األمريكيين إلى التظاهر. 
ــلــــى مــنــصــتــه  ــابــــه عــ وكــــتــــب تـــــرامـــــب فـــــي حــــســ
أمــــس:  ــاح  ــبــ صــ  Truth Social ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الرئيسي  الــجــمــهــوري  الــمــرشــح  تــوقــيــف  »ســيــجــري 
الــمــتــحــدة األمريكية  لــلــواليــات  الــســابــق  والــرئــيــس 
الثالثاء. تظاهروا! استعيدوا بالدنا!«، متحدثا عن 
في  الــعــام  المدعي  مكتب  مــن  معلومات  »تــســريــب« 

مانهاتن. 
قبل  دوالر  ألــف   130 دفــع  على  التحقيق  يرّكز 
ستورمي  لمنع   2016 عـــام  انــتــخــابــات  مــن  أســابــيــع 
من  كليفورد،  ستيفاني  الحقيقي  واسمها  دانيلز، 
أقامتها مع  إنها  الكشف عن عالقة عاطفية تقول 

ترامب قبل سنوات. 
ــوا ســيــوّجــهــون  ــانـ كـ ــا إذا  ــون مـ ــّدعـ ــمـ الـ ويــــــدرس 

اتهامات إلى ترامب في هذه القضية. 
وفي حال وّجه مّدعي عام مانهاتن اتهامات إلى 
سابق  رئيس  أول  سيصبح  فإّنه  عاما(،   76( ترامب 

يتهم بارتكاب جريمة. 
بي سي«  إن  »ســي  ترامب لشبكة  وقــال محامي 
لمواجهة  يستسلم  قــد  مــوّكــلــه  إّن  الجمعة  مــســاء 

محّلفين  هيئة  إلــيــه  وّجــهــت  إذا  جنائية  اتــهــامــات 
كبرى في مانهاتن الئحة اتهام. ونفى ترامب إقامة 

عالقة مع دانييلز. 
وفي الرسالة التي نشرها على منّصته بأحرف 
غير  »تسريبات  عن  السابق  الرئيس  تحّدث  كبيرة، 
ومسّيس  فاسد  عامين  مّدعين  مكتب  من  قانونية 

للغاية في مانهاتن«. 

} د. جهاد الفاضل.

ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ي�����ب��داأ 
م��ه��م��ت��ه االإن�����ص��ان��ي��ة ف���ي ���ص��������وري��������ا

وصل الفريق الطبي البحريني المتخصص في عالج الكسور واإلصابات 
والجراحة العامة إلى العاصمة السورية دمشق ومن ثم توجه إلى محافظة 
الزلزال حيث  ضحايا  مــن  المصابين  عــالج  فــي  لإلسهام  المتضررة  حلب 
سيقوم  كما  للمصابين.  الجراحية  العمليات  مــن  العديد  بــإجــراء  سيقوم 
والــمــراكــز  المستشفيات  مــن  لمجموعة  بــزيــارة  البحريني  الطبي  الــفــريــق 
والــعــمــل على  الطبية  أهـــم االحــتــيــاجــات  عــلــى  لــلــوقــوف  فــي ســوريــا  الطبية 
الوقت  التي تحتاجها سوريا في  الالزمة  الطبية  المستلزمات  توفير بعض 
الراهن والتي ستسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمتضررين 
مملكة  فــي  والــخــاصــة  الحكومية  المستشفيات  تــبــرعــات  مــن  الـــزلـــزال  مــن 
البحرين. وقال األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية الدكتور 
التنسيق  تم  السوري  الجانب  مع  اتفاقية  على  بناًء  »إنــه  السيد:  مصطفى 
أعضاء  واألطــبــاء  المتطوعين  البحرينيين  األطــبــاء  من  مجموعة  إلرســال 
جمعية األطباء البحرينية برئاسة الدكتور عامر الدرازي لإلسهام في عالج 
المصابين من ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا«. من جانبه 
الطبي  الفريق  وجــود  أهمية  فندي  غسان  الدكتور  سوريا  أطباء  نقيب  أكد 
الدعم  وتوفير  الضحايا  آالم  عــن  التخفيف  فــي  سيسهم  حيث  البحريني 
الطبي لعالج المصابين والمتضررين من الزلزال، كما سيتم االستفادة من 
الخبرات الطبية البحرينية في عالج العديد من الحاالت واإلصابات إضافة 
إلى الزيارات الميدانية للفريق للعديد من المستشفيات ومراكز العالج في 

مواقع الزلزال في سوريا.

���ص��اف رب�����ح  اأع����ل����ى   2022 ف����ي  ت���ح���ق���ق  »ج���ي���ب���ك« 
دوالر م��الي��ي��ن   303 ب��������واق��ع  ت��������اري��������خ��������ه��������ا  ف��������ي 

ص10 المال واالقتصاد

} ترامب.

ص3 أخبار البحرين

ب(:  ف  )أ   - واشــــنــــطــــن 
المفاجئ  الصين  نجاح  شّكل 
فــي الــتــقــريــب بــيــن الــســعــوديــة 
ــنــــف  ــعــ وإيـــــــــــــــران أخــــــــيــــــــرا، والــ
ــلـــي  ــيـ ــنـــي-اإلســـرائـ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
تحّديا  خصوصا،  المتصاعد 
في  األمــريــكــيــة  للدبلوماسية 
الشرق األوسط بعدما اعُتبرت 
ــتـــحـــدة لــفــتــرة  ــمـ ــات الـ ــ ــواليــ ــ الــ
أساسيا  والعبا  وسيطا  طويلة 

في المنطقة. 
اعتبرت الواليات المتحدة 
مــــارس  فــــي 10  بــكــيــن  إعــــــالن 
ــران  ــ اســتــئــنــاف الــســعــوديــة وإيـ
ــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ عـــالقـــاتـــهـــمـــا الـ
إثـــر   2016 مـــنـــذ  الـــمـــقـــطـــوعـــة 
مفاوضات استضافتها الصين 
أنــهــا »أمــــر جـــيـــد«، وقــــال وزيـــر 
ــونـــي بــلــيــنــكــن  ــتـ ــيـــة أنـ الـــخـــارجـ
يــســاعــد  قـــد  أمــــر  »أي  وقـــتـــهـــا: 
فــي خــفــض الــتــوتــرات هــو أمــر 

جيد«. 

ومــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك، حــــــــــــاول 
التقليل  أمريكيون  مسؤولون 
فــي  الـــصـــيـــن  دور  أهـــمـــيـــة  مــــن 
بكين  إن  قــائــلــيــن  الــمــنــطــقــة، 
ــزال بـــعـــيـــدة عــــن الــتــفــوق  ــ ال تــ
عــلــى األمــريــكــيــيــن فــي الــشــرق 
األوســط الــذي مــازال إلــى حد 
كــبــيــر تــحــت حــمــايــة الــمــظــلــة 

األمنية األمريكية. 
لـــــكـــــن هــــــــــذا االخــــــــتــــــــراق 
الــدبــلــومــاســي الـــــذي حــّقــقــتــه 
حقيقيا  تحديا  يمّثل  الصين 
ــتـــحـــدة  لـــــــــدور الـــــــواليـــــــات الـــمـ
المنطقة  فــي  أســاســي  كــالعــب 
مع انشغال واشنطن المتزايد 
بـــالـــنـــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا، وعــلــى 
المدى الطويل، بإعاقة التقدم 
الــــدبــــلــــومــــاســــي والـــعـــســـكـــري 
لبكين في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ. 
فيما  التحول  هــذا  ويــأتــي 
بين  معقدة  العالقات  تــزال  ال 

الواليات المتحدة والسعودية، 
وفيما تواجه واشنطن العديد 
التي تتراوح بين  القضايا  من 
ــووي اإليـــرانـــي  ــنــ الـــبـــرنـــامـــج الــ
والـــــــــصـــــــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي-

اإلسرائيلي. 
ــلـــف  وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــمـ
الـــــــــنـــــــــووي اإليـــــــــــرانـــــــــــي، فـــــإن 
ــأن إحـــيـــاء  ــشــ ــات بــ ـــاوضــ ــفـ ــمــ الــ
انسحبت  ــذي  الــ  2015 اتـــفـــاق 

ــات الــمــتــحــدة في  ــواليــ مــنــه الــ
عهد دونالد ترامب متوقفة. 

تقري�ر: تحدي�ات كب�رى ل�دور اأمري�كا القيادي ف�ي المنطقة

} االختراق الدبلوماسي الصيني يعد تحديا حقيقيا ألمريكا.
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ولدى وصول سموه إلى مقر 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس 
كـــــان فــــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــيــه 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
رئـــيـــس مجلس  نـــائـــب  خــلــيــفــة، 
الـــــــــوزراء، والـــشـــيـــخ ســلــمــان بن 
خليفة آل خليفة، وزير المالية 
وعــدد من  الوطني،  واالقــتــصــاد 

المسؤولين.
ب  رحَّ الــزيــارة،  وفي مستهل 
الــــــوزراء بصاحب  رئــيــس  نــائــب 
الحسن  األمير  الملكي  السمو 
المرافق، في  والوفد  بن طالل، 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس 

مملكة  بين  يجمع  بما  مــنــوهــًا 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 
وأواصـــر  روابــــط  مــن  الهاشمية 
أخوية وتاريخية متميزة، نابعة 
ــــرص حــضــرة  ــ مــــن اهـــتـــمـــام وحـ
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك 
صاحب  وأخيه  المعظم،  البالد 
الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة 
ــن الــحــســيــن، مــلــك الــمــمــلــكــة  بـ
الشقيقة،  الــهــاشــمــيــة  األردنـــيـــة 
عــلــى تــنــمــيــتــهــا وتــطــويــرهــا في 
يسهم  بما  المجاالت،  مختلف 
ــرة  ــيـ ــسـ ــمـ فــــــي رفــــــــد أهـــــــــــداف الـ

التنموية الشاملة بقيادة جاللة 
الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم، ومـــتـــابـــعـــة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولــفــت إلـــى تــرحــيــب مملكة 
أوجــه  بتعزيز  الــدائــم  البحرين 
زيـــادة  الــتــعــاون مــع األردن عــبــر 
مــســتــويــات الــتــبــادل الــتــجــاري، 
الشراكات  أوسع من  آفاق  وفتح 
الـــداعـــمـــة لــلــخــطــط الــتــنــمــويــة 
البلدين، ودعم مساعي  في كال 
التكامل االقتصادي والصناعي، 
ــادة مــــن الـــمـــقـــومـــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الــمــشــتــركــة والــتــســهــيــالت الــتــي 
للمستثمرين  البلدان  يقدمها 

من القطاع الخاص.
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــــــلــــــع صـ واطَّ
الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر الـــحـــســـن بــن 
طـــالل عــلــى عـــرض قــدمــه وزيــر 
المالية واالقتصاد الوطني عن 

مملكة  حكومة  في  العمل  آلية 
البحرين، والذي تخلله ملخص 
وموجز  المملكة،  اقتصاد  ألداء 
بشأن مستجدات خطة التعافي 
االقتصادي، وما تم إنجازه على 
صعيد تعزيز النمو االقتصادي 
وفــــق مـــســـارات وتــطــلــعــات رؤيـــة 

البحرين االقتصادية 2030.
ــوه عــلــى  ــ ــمـ ــ ــع سـ ــ ــلــ ــ ــ ــا اطَّ ــمــ كــ
االستثمارية  والــفــرص  المزايا 
ــي مــمــلــكــة  ــ وبـــيـــئـــة األعـــــمـــــال فـ
البحرين، والتعريف بالمشاريع 
ــة الــــكــــبــــرى، والــــــــدور  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
ــه مــجــلــس  ــ ــلـــع بــ الـــــــــذي يـــضـــطـ
تعزيز  في  االقتصادية  التنمية 
ــي الــقــطــاعــات  ــثـــمـــارات فـ ــتـ االسـ
الحيوية المختلفة، وما يقدمه 
مــــن خــــدمــــات لــلــمــســتــثــمــريــن، 
مملكة  بذلتها  الــتــي  والــجــهــود 
الـــبـــحـــريـــن لـــتـــنـــويـــع الـــقـــاعـــدة 

االقتصادية.

االأمير الح�ص���ن بن طالل يزور مجل����س التنمي���ة االقت�صادية
زار صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل، رئيس 
منتدى الفكر العربي بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
مقر مجلس التنمية االقتصادية في خليج البحرين، صباح 

أمس السبت، وذلك في إطار زيارة سموه لمملكة البحرين.

تنفيذا للتوجيهات الملكية 
الــــســــامــــيــــة لــــحــــضــــرة صـــاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم 
ــاعــــدات إنــســانــيــة  بـــتـــقـــديـــم مــــســ
ــة إلـــــــى الـــــــدول  ــلــ ــاجــ إغــــاثــــيــــة عــ
المتضررة  والصديقة  الشقيقة 
من الــزلــزال الــذي ضــرب سوريا 
وتـــركـــيـــا، وذلــــك لــلــمــســاعــدة في 
ــــالزم لضحايا  الـ الـــعـــون  تــقــديــم 
ــزال مـــن خــــالل الــمــؤســســة  ــزلــ الــ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
بــقــيــادة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
جاللة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
اللجنة  رئــيــس  الــشــبــاب  وشــــؤون 
الزلزال  ضحايا  لدعم  الوطنية 
الفريق  وتركيا، وصل  في سوريا 
أمــس  صــبــاح  البحريني  الــطــبــي 
للمساهمة في عالج  إلى سوريا 

مصابي الزلزال المدمر.
ــاد  ــ ــبــــة أشــ ــنــــاســ ــذه الــــمــ ــ ــهــ ــ وبــ
ــيـــد  ــور مـــصـــطـــفـــى الـــسـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
األمين العام للمؤسسة الملكية 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــزال فــي  ــ ــ ــزلـ ــ ــ لــــدعــــم ضــــحــــايــــا الـ
ســــوريــــا وتــــركــــيــــا بــالــتــوجــيــهــات 
ــلـــكـــيـــة الــــســــامــــيــــة بــتــقــديــم  الـــمـ
الــدعــم لــأشــقــاء جـــراء الــزلــزال 
المدمر الذي تعرضت له بعض 
الـــمـــنـــاطـــق فــــي ســــوريــــا، مــثــمــنــًا 
الدعم الذي تلقاه المؤسسة من 
قــبــل الــحــكــومــة بــقــيــادة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 
ــوزراء، مــشــيــدًا بجهود  ــ الــ رئــيــس 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
خليفة في قيادة عمل المؤسسة 

الملكية لأعمال اإلنسانية.
ــور مــصــطــفــى  ــتــ ــدكــ وبــــيــــن الــ
ــلــــى هــــذه  ــيــــد أنـــــــه بـــــنـــــاًء عــ الــــســ

ــيــــق  ــنــــســ ــتــ االتــــــفــــــاقــــــيــــــة تــــــــم الــ
األطــبــاء  مــن  إلرســــال مجموعة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن 
واألطباء أعضاء جمعية األطباء 
الــبــحــريــنــيــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور 
عامر الدرازي، وذلك للمساهمة 
في عالج المصابين من ضحايا 
تعرضت  الــذي  المدمر  الــزلــزال 
له سوريا والذي خلف عددًا من 
الضحايا ودمارًا كبيرًا في البنية 
التحتية للمناطق التي تعرضت 

للزلزال في سوريا.
الــدكــتــور مصطفى  ــح  وأوضــ
الــســيــد أنــــه عــلــى ضــــوء مــذكــرة 
الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة مـــع نــقــابــة 
ــل الــفــريــق  ــ ــاء ســــوريــــا، وصـ ــبــ أطــ
المتخصص  البحريني  الطبي 
ــابــــات  ــي عــــالج الـــكـــســـور واإلصــ فـ
والجراحة العامة إلى العاصمة 
الــســوريــة دمــشــق ومــن ثــم توجه 
المتضررة،  حلب  محافظة  إلــى 
حيث سيقوم بإجراء العديد من 
للمصابين  الجراحية  العمليات 

من ضحايا الزلزال.
الطبي  الفريق  سيقوم  كما 
من  مجموعة  بزيارة  البحريني 
الطبية  والمراكز  المستشفيات 
ــا لـــلـــوقـــوف عــلــى أهــم  ــوريـ فـــي سـ
االحــتــيــاجــات الــطــبــيــة والــعــمــل 
المستلزمات  بعض  توفير  على 
الــطــبــيــة الـــالزمـــة الـــتـــي تــحــتــاج 
الراهن  الــوقــت  فــي  إليها ســوريــا 
كــفــاءة  ــع  رفـ فــي  والــتــي ستسهم 
ــة الـــمـــقـــدمـــة  ــيـ ــبـ ــة الـــطـ ــدمــ ــخــ الــ
وذلك  الزلزال،  من  للمتضررين 
مـــــن تــــبــــرعــــات الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الحكومية والخاصة في مملكة 

البحرين.
مـــــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب نــقــيــب 
أطـــبـــاء ســـوريـــا الـــدكـــتـــور غــســان 
ــره  ـــكــ فــــــنــــــدي عــــــــن خــــــالــــــص شـ
ــره الــعــمــيــقــيــن لــمــمــلــكــة  ــديـ ــقـ وتـ
البحرين قيادًة وحكومًة وشعبًا، 
مــثــمــنــا ســـرعـــة االســـتـــجـــابـــة في 
األطباء،  وإرســال  العالج  تقديم 
الــســوري  الشعب  اعــتــزاز  مــؤكــدًا 

والصداقة  التاريخية  بالعالقات 
والموقف  البلدين،  تربط  التي 
الــمــشــرف مـــن الــبــحــريــن خــالل 
األزمـــــة األلــيــمــة الــتــي تــمــر بها 
سوريا جراء هذا الحادث األليم.
ـــور عـــامـــر  ـــتـــ ــ ـــدكـ ــ وأعــــــــــــرب الـ
الـــــــــدرازي عــــن تـــقـــديـــره لــجــهــود 
ــادة  ــيـ ــقـ الــــمــــؤســــســــة الـــمـــلـــكـــيـــة بـ
ــر بــــن حــمــد  ــاصـ ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـ
إجــراءات  تسهيل  في  خليفة  آل 
عــمــل الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي، مــؤكــدا 
الطبي  الــفــريــق  تـــواجـــد  أهــمــيــة 
الــبــحــريــنــي حــيــث ســيــســهــم في 
الــضــحــايــا  آالم  مـــن  الــتــخــفــيــف 
وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم الــطــبــي لــعــالج 
الــمــصــابــيــن والــمــتــضــرريــن من 
االســتــفــادة  سيتم  كما  الـــزلـــزال، 
من الخبرات الطبية البحرينية 
فــي عــالج الــعــديــد مــن الــحــاالت 
واإلصابات، إضافة إلى الزيارات 
من  للعديد  للفريق  الميدانية 
المستشفيات ومراكز العالج في 

مواقع الزلزال في سوريا.

ال���ف���ري���ق ال��ط��ب��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ي�����ص��ل اإل���ى 
���ص��وري��ا ل��ل��م�����ص��اه��م��ة ف���ي ع����الج ال��م�����ص��اب��ي��ن

كتبت: فاطمة اليوسف 
تصوير: عبداألمير السالطنة

)الموزع  السالم«  لـ»إلكترونيات  التنفيذي  الرئيس  أكــد 
الــذكــيــة في  الــمــنــزلــيــة  ــزة  ــهــ الـــهـــواء واألجــ لــمــكــيــفــات  األول 
أهم  من  هي  الوظائف«  »بحرنة  أن  البني  فاضل  البحرين( 
االستراتيجيات الرئيسية التي اعتمدتها »السالم«. جاء ذلك 
أقامته السالم مساء أمس األول  الذي  التكريم  خالل حفل 

الجمعة.
وأضاف البني أنه بلغت نسبة بحرنة الوظائف بالشركة 
ما يقارب 98% من الوظائف اإلداريــة والقيادية، وهو األمر 
ــة فـــرص العمل  ــويـ الــــذي يــتــمــاشــى مـــع رؤيــــة »الـــســـالم« ألولـ

للمواطن وتمكينه في مختلف المناصب واإلدارات.
أيًضا  للشركة  تكريًما  ُيعد  التكريم  هــذا  أن  البني  وأكــد 
بسبب وجود موظفين مثاليين حريصين على أداء مهامهم 

بدقة متناهية.
شمل حفل التكريم ما يقارب 190 موظًفا بحرينًيا من 

الجنسين من المنتمين إلى الشركة في مختلف األفرع. 

م��وظ��ف��ي��ه��ا م�����ن   190 ت����ك����رم  »ال�����������ص�����الم« 

تحت رعاية سمو الشيخ علي بن خليفة 
الملكي  السمو  صــاحــب  مستشار  خليفة  آل 
وبحضور  ــوزراء،  الـ رئيس مجلس  العهد  ولــي 
والسعادة  والمعالي  السمو  عدد من أصحاب 
تــم افــتــتــاح جــامــع صــاحــبــة الــســمــو الشيخة 
حــصــة بــنــت عــلــي بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، حــرم 
السمو  صاحب  تعالى  اهلل  بــإذن  لــه  المغفور 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

وذلك بالرفاع في المحافظة الجنوبية.
الــدكــتــور  الــشــيــخ  ألــقــى  المناسبة  وبــهــذه 
رئيس  الهاجري  راشد بن محمد بن فطيس 
ــاف الــســنــيــة كــلــمــة أشــــاد فيها  ــ مــجــلــس األوقــ
باالهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
ملك البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
ــــدور الـــعـــبـــادة، لما  رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء لـ
للمساجد من دور فاعل في نهضة المجتمع 
والتكاتف  الــتــعــاون  قــيــم  بــإشــاعــة  واســتــقــراره 
والوحدة والتكافل والبناء، وإسهامها الفاعل 

في تعزيز المواطنة الصالحة.
الكريم  المولى  بدعاء  الهاجري  وتوجه 

أن يجزي صاحبة السمو الشيخة حصة بنت 
الــجــامــع خير  هــذا  بــنــاء  فــي  آل خليفة  علي 
الــمــبــارك في  العمل  هــذا  وأن يجعل  الــجــزاء 
خالصا  عملها  يجعل  وأن  حسناتها  مــوازيــن 

متقبال.
والجدير بالذكر أن جامع صاحبة السمو 

الشيخة حصة بنت علي آل خليفة شيد على 
الطراز البحريني القديم وروعَي فيه تصميم 
المنارة البحرينية األصيلة، علما بأن الجامع 
يتسع لـ850 مصليا، وقاعة أخرى تتسع لـ150 
مصلية، باإلضافة إلى سكن لإلمام والمؤذن 

ومرافق عامة ومواقف للسيارات.

افتتاح جامع �صمو ال�صيخة ح�صة بنت علي بن حمد اآل خليفة

أكد الدكتور محمد بن مبارك 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزيــــر  جــمــعــة 
التي  باإلنجازات  الـــوزارة  اعتزاز 
المدرسية  المؤسسات  تحققها 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى الــمــســتــويــيــن 
الذي  والــدولــي، األمــر  اإلقليمي 
يعكس المستوى المتميز الذي 
وصــلــت إلــيــه فــي تــقــديــم أفضل 
والتعليمية،  التربوية  الخدمات 
بــفــضــل الـــدعـــم الــكــبــيــر لــقــطــاع 
ــن لـــدن  ــ ــلـــيـــم مـ ــتـــعـ الـــتـــربـــيـــة والـ
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المعظم، ومتابعة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم وزير التربية والتعليم 

بالتهنئة إلى مدرسة المستقبل 
جميع  وإلــى  للبنات،  االبتدائية 
منتسباتها من أعضاء الهيئتين 
والــطــلــبــة  واإلداريـــــــة  التعليمية 
وأولــــيــــاء األمـــــــور، بــمــنــاســبــة ما 
ــا  ــوزهــ ــفــ ــاٍز بــ ــجــ حـــقـــقـــتـــه مـــــن إنــ
بالمركز األول عن فئة المدارس 
مشروع  مسابقة  فــي  االبتدائية 
أبطال التغيير ألهداف التنمية 
الــمــســتــدامــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة 
حـــيـــاة  الــــــخــــــضــــــراء،  )األرض 
صـــحـــيـــة( الـــُمـــقـــامـــة عــــن ُبـــعـــد، 
الــقــرن  مـــهـــارات  لــجــنــة  بتنظيم 
الـــحـــادي والــعــشــريــن الــعــالــمــيــة 
ــيـــن  ــتـ ــيـ ــكـ والـــمـــنـــصـــتـــيـــن األمـــريـ
 SPSC ومنظمة  وبــوك  ويكليت 
 100 على  متفوقًة  البريطانية، 

مدرسة من 45 دولة.

وأشاد الوزير بما قدمه فريق 
مشاريع  من  الطالبي  المدرسة 
لتحديات  مبتكرة  حــلــواًل  تقدم 
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــق أهــــــــــــــداف الـ ــيــ ــقــ ــحــ تــ

الطاقة  المستدامة على صعيد 
الــنــظــيــفــة، والـــعـــمـــل الــمــنــاخــي، 
والــصــنــاعــة، واالبــتــكــار، وتــوفــيــر 
منها  للجميع،  الجيد  التعليم 
عبر  مــســتــدامــة  مــديــنــة  تصميم 

تطبيق ماينكرافت التعليمي.
الـــــــــوزارة  أن  الـــــوزيـــــر  وأكــــــــد 
مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم كـــل أوجـــه 
الـــــدعـــــم والــــمــــســــانــــدة لــجــمــيــع 
ــة،  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــــــمــــــؤســــــســــــات الــ
وتعزيز  أدائها  تطوير  لمواصلة 
قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات 
الـــمـــواكـــبـــة لــمــتــطــلــبــات الــعــصــر 
والــمــعــيــنــة عــلــى تــخــريــج أجــيــال 
الفاعلة  الــمــشــاركــة  عــلــى  قــــادرة 
في مسيرة التنمية الشاملة في 
مملكة البحرين في ظل قيادتها 

الحكيمة.

وزير التربية: كل الدعم والم�صاندة لجميع الموؤ�ص�صات التعليمية

} وزير التربية والتعليم.
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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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قــــــــــبــــــــــل عــــــــــــــــــــام مـــــضـــــى 
 2022 مــارس  فــي  وبالتحديد 
تــــشــــرفــــت بــــحــــضــــور مـــؤتـــمـــر 
صحفي عقده رئيسا مجلسي 
ــــول  الــــــــنــــــــواب والـــــــــشـــــــــورى حـ
البحرين  مملكة  اســتــضــافــة 
الجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــجـــمـــعـــيـــة 
لــاتــحــاد  الــــ 146  الــعــمــومــيــة 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي الــمــقــرر 
 ،2023 مــــــــــارس  فــــــي  عـــــقـــــده 
انقضى  أن  الــعــام  يــلــبــث  ولـــم 
وحـــقـــقـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي اتــمــام  نـــجـــاحـــًا مـــشـــهـــودًا فـ
بحرفية  االســتــضــافــة  مــهــمــة 
ومكانتها  إمكانياتها  عكست 
ــة فـــــي الــمــجــتــمــع  ــوقــ ــرمــ ــمــ الــ

للبحرين حكومة وشعبًا هذا  الدولي، فمبارك 
النجاح.

بـــاًء حسنًا  المنظمة  الــجــهــات  أبــلــت  وقــد 
البحرين  مملكة  بــاســم  يليق  مــا  تحقيق  فــي 
المعلوم  أنه من  رغم  وأداء متميز،  تنظيم  من 
ــيـــة بـــهـــذا الــحــجــم  ــأن اســتــضــافــة فــعــالــيــة دولـ بــ
بالتأكيد  ولكنه  الهّين،  باألمر  ليس  واألهمية 
النهج  ليس بالعسير على توجهات وطموحات 
المعظم  الملك  الجالة  لصاحب  اإلصاحي 
أبــنــاء  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة وال عــلــى  حــمــد 
الجمعية  اتخاذ  أن  بل  المخلصين،  البحرين 
ــن الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي عـــنـــوانـــًا  الـــعـــمـــومـــيـــة مــ
الجتماعها  الموسوم )تعزيز التعايش السلمي 
التعصب(،  مكافحة  الــشــامــلــة:  والمجتمعات 
التوجهات  مع  الدولي  التوافق  لُيبرز  جــاء  قد 
الملكية السامية الوطنية نحو تعزيز التسامح 
الديني والتعايش السلمي في مملكة البحرين، 
والذي تمتد جذوره التاريخية في هذا الصدد، 
ــارات الـــتـــي تــعــاقــبــت على  ــحـــضـ ــاق الـ ــمـ إلــــى أعـ
الملك  مركز  بإنشاء  ُتــّوجــت  والــتــي  البحرين، 
ـــذي  حـــمـــد الـــعـــالـــمـــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي والــ
التسامح  ثــقــافــة  نــشــر  فــي  هـــام  بـــدور  يضطلع 
والتعايش السلمي وطنيًا ودوليًا، بل أن جالته 
قـــد ذهـــب إلـــى أبــعــد مـــن نــشــر الــثــقــافــة، تــجــاه 
وذلك  الثقافة  هــذه  في  األكاديمي  التخصص 
للحوار  حمد  الملك  كرسي  بتدشين  قــام  بــأن 
ــان والــتــعــايــش الــســلــمــي فــي جامعة  ــ بــيــن األديـ

سابينزا اإليطالية.
وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــه 
لاتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماعات  عقد 
فإن  البحرين،  مملكة  فــي  الــدولــي  البرلماني 
مكاسب البحرين من عقد هذا االجتماع على 
الوطني  االقتصاد  بإنعاش  تبدأ  عديدة  أرضها 
من  والمتابعون  الضيوف  لمسه  ما  خــال  من 

كــفــاءة واســتــقــرار وامــكــانــيــات، 
السياحي،  القطاع  تعزيز  مع 
واألهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه وعــلــى 
فإن  ذاتها،  البرلمانات  صعيد 
حـــضـــور مــمــثــلــي الــبــرلــمــانــات 
ــلـــفـــة إلــــى  ــتـ الـــــدولـــــيـــــة الـــمـــخـ
ومشاهدتهم  البحرين  أرض 
الــواقــع،  أرض  على  أوضــاعــهــا 
سيسهم في رسم صورة ذهنية 
حقيقية لها من منطلق علم 
ومعرفة مباشرة، ال عن تقارير 
أو ادعاءات مغلوطة، وسيجعل 
مــن بــعــض الــبــرلــمــانــات التي 
االنسان  حقوق  قضايا  تضع 
في البحرين ضمن أجنداتها 
الدفاع  اتــخــاذ  عــن  تتراجع  والــدولــيــة  الوطنية 
للتدخل في  ذريــعــة منها  االنــســان  عــن حــقــوق 

الشأن البحريني الداخلي.
وبالتأكيد أن اللقاءات اليومية بين أعضاء 
الــبــرلــمــانــات الــدولــيــة، ســـواء فــي االجــتــمــاعــات 
التي تقام على هامشها،  اللقاءات  أو  الرسمية 
ــنـــواب  ــــد أعــــضــــاء مــجــلــس الـ ــهـــم فــــي رفـ قــــد أسـ
الجدد بالمزيد من المعرفة بالعمل البرلماني 
مــن خـــال نــقــل وتـــبـــادل الــخــبــرات مــع أعــضــاء 
أعــمــار  اخــتــاف  عــلــى  المختلفة  الــبــرلــمــانــات 
ــأن أثـــره  تــجــاربــهــم الــديــمــقــراطــيــة، وأعــتــقــد بــ
عمل  مـــن  الــقــادمــة  الــمــرحــلــة  عــلــى  سينعكس 

البرلمان الحالي.
وعليه فإن االجتماع يكون قد حقق أهدافه 
المرسومة وأضاف لها هدفًا ضمنيًا بأن أصبح 
الديني  التسامح  البحرين للعالم حول  رسالة 
الــســلــمــي وتــعــزيــز واحـــتـــرام وكفالة  والــتــعــايــش 
ــان بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزة مـــن ركــائــز  حــقــوق االنـــسـ
حمد  المعظم  الملك  لجالة  الــزاهــر  العهد 

بن عيسى.
ومن هنا أؤكد بأنه يحق لنا كبحرينيين أن 
نفخر بهذا المنجز الدولي، ومن الواجب علينا 
أن نحتفي به وأن نهنئ القيادة الرشيدة وشعب 
وأن نتقدم  النجاح،  الكريم على هذا  البحرين 
بــالــشــكــر لــكــل مــن عــمــل عــلــى نــجــاح االجــتــمــاع 

بمصداقية واجتهاد. 
ونأمل  ومــنــجــزاتــهــا،  البحرين  أفـــرح  دامـــت 
ُتفرح  بمبادرات  والتميز  النجاح  هــذا  ُيتبع  أن 
رمضان  قدوم شهر  بمناسبة  المواطنين  قلوب 

المبارك. 
ودمتم.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

عبر  ل��ل��ت��ع��اي�����ش  ال��ب��ح��ري��ن  ر���س��ال��ة 
االت����ح����اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال���دول���ي

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

كتبت فاطمة علي:
 100 مــــــــن  أكـــــــثـــــــر  شــــــــــــــارك 
دول  مـــــن  ومــــمــــرضــــة  ــــرض  ــمـ ــ مـ
اإللكترونية  الندوة  في  الخليج 
جمعية  نظمتها  الــتــي  الــثــانــيــة 
الــتــمــريــض الــبــحــريــنــيــة مــؤخــرا 
في  الممرضات  يــوم  مــع  تزامنا 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
قاباتنا...  »ممرضاتنا..  بعنوان 
الندوة  أقيمت  وقــد  مستقبلنا«، 
عـــبـــر مـــنـــصـــة الـــتـــيـــيـــمـــز بـــهـــدف 
التركيز على تعزيز مهن القبالة 
مــجــلــس  دول  فــــي  ــتـــمـــريـــض  والـ

التعاون الخليجي. 
متحدثين  خــمــســة  وشــــارك 
بارزين من دول مجلس التعاون 
الــــنــــدوة، منهم  فـــي  الــخــلــيــجــي 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد الــــغــــامــــدي 
السعودية  في  التمريض  رئيس 
والــمــديــر الـــعـــام لــلــتــمــريــض في 
فــي  الـــســـعـــوديـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــــذي ســلــط الــضــوء عــلــى رؤيــة 
الـــتـــمـــريـــض واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المملكة  في  المتبعة  الناجحة 

العربية السعودية.

ــتــــورة  فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت الــــدكــ
إدارة  في  عضو  الرفاعي  فاطمة 
المجلس الدولي وعضو مجلس 
إدارة جمعية اإلمارات للتمريض 
ــق لــمــجــلــس  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ واألمـــــــيـــــــن الـ
الــتــمــريــض والــقــبــالــة اإلمـــاراتـــي 
عــــــن الــــــفــــــرص الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

للتعاون. 
مـــداخـــلـــة الـــدكـــتـــورة يــســرى 
البحوث  قسم  رئيس  الناصري، 
فــــي الــكــلــيــة الــعــمــانــيــة لــلــعــلــوم 
إدارة  الــصــحــيــة وعــضــو مــجــلــس 
للتمريض  العمانية  الجمعية 
ركزت على أهمية تعزيز البحوث. 
امــا مــحــاور االســتــاذ محمد 
التمريض  رئيس جمعية  الفهد 
دور  فــــــأوضــــــحــــــت  ــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
ومـــســـؤولـــيـــات جــمــعــيــة الــكــويــت 
لــلــتــمــريــض. وخـــتـــامـــا تــطــرقــت 
ــا الـــــــــــــدرازي،  ــبــ ــريــ ــورة فــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ــتـــمـــريـــض وتــنــمــيــة  مـــســـتـــشـــار الـ
ــة،  ــيـ ــة الـــصـــحـ ــلــ ــامــ ــعــ ــوى الــ ــ ــقــ ــ الــ
رئيس  وأول  الــمــؤســس  والــعــضــو 
للتمريض  الــبــحــريــن  لجمعية 
إلـــى الــتــحــديــات والــفــرص التي 
تواجه مهنة التمريض والقبالة.

أعقبت الندوة عبر اإلنترنت 
مـــنـــاقـــشـــة مـــمـــتـــازة أثــــــــارت عـــدة 
ــة وتـــضـــمـــنـــت عـــــــــددا مــن  ــلــ ــئــ أســ
الــتــوصــيــات بــالــتــعــاون والــشــراكــة 
المعايير  لــتــوحــيــد  الــخــلــيــجــيــة 
القرار  والعمل كمرجع لصانعي 
التمريض  مهنة  تــطــويــر  ودعـــم 

والقبالة في دول الخليج.
جميلة  الـــدكـــتـــورة  وســلــطــت 
ــة جـــمـــعـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر رئـ ــمــ ــيــ ــمــــخــ الــ
الـــبـــحـــريـــن لــلــتــمــريــض الـــضـــوء 
على أهمية االستدامة في عقد 
الــمــمــرض فــي دول مجلس  يــوم 
بأن  وذكـــرت  الخليجي،  التعاون 

هــذا الــحــدث يعقد كــل عــام من 
قــبــل مــخــتــلــف بـــلـــدان الــتــعــاون 
تـــقـــرر عقد  الــخــلــيــجــي، لـــذلـــك 
الـــيـــوم الــثــالــث لــلــمــمــرضــات في 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  مـــــن قــــبــــل الـــمـــمـ

السعودية.

�سعيا منها لتعزيز القبالة والتمري�ض في الخليج..

100 ممر�ش خليجي اإلكترونية بم�ساركة  »التمري�ش البحرينية« تطلق ندوة 

كتبت نوال عباس: 
ــــب  ــذهـ ــ ــدت أســـــــــــــواق الـ ــ ــهــ ــ شــ
الــمــحــلــيــة ارتـــفـــاعـــا فــــي أســـعـــار 
المعدن األصفر، بسبب ارتفاعه 
ــى انــهــيــار عــدد  عــالــمــيــا نــظــرا إلـ
من البنوك مثل )سيليكون فالي 
بنك( حيث وصــل جــرام الذهب 
و300  ديـــنـــارا   21 إلــــى   21 عـــيـــار 
 1990.3 إلــــى  واألونــــصــــة  فــلــس 

دوالرا.
ــول الـــــصـــــائـــــغ حـــســـيـــن  ــ ــقــ ــ يــ
ارتــفــاع  أســبــاب  مــن  إن  الشهابي 
ــة كــبــيــرة  ــار الــــذهــــب بــــدرجــ ــعــ أســ
)بنك  بــنــوك، منها  عـــدة  انــهــيــار 
ـــي( وانـــخـــفـــاض  ـــالـ ســيــلــيــكــون فـ
ــم الـــبـــنـــوك فــــي الـــبـــورصـــة،  ــهـ أسـ
وكـــــذلـــــك األســـــهـــــم األوروبــــــيــــــة، 
ــرام الـــذهـــب عــيــار  فــقــد وصـــل جــ
فلس  و300  ــارا  ــنـ ديـ  21 إلــــى   21
و100  ديـــنـــارا   22 إلـــى   22 وعــيــار 
فلس والذهب عيار 24 وصل إلى 
واالونصة  فلسا  و197  دينارا   24
بــزيــادة  أي  دوالرا،   1990.3 إلــى 

األونصة  في  دنانير   4 يعادل  ما 
خال فترة وجيزة.

إذا  أكــثــر  يــرتــفــع  ان  وتـــوقـــع 
ــبـــنـــوك  ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــرت انـ ــمــ ــتــ اســ
استمرار  بــدون وضع حلول، مع 
هـــلـــع الــمــســتــثــمــريــن وســحــبــهــم 
ألموالهم من البنوك واتجاههم 
لشراء الذهب كماذ آمن، مشيرا 
هـــذا  األم  عـــيـــد  ــا  هــــدايــ ان  ــى  ــ إلـ
المصوغات  اقتصرت على  العام 
أســعــار  ارتــفــاع  بسبب  الخفيفة 

الذهب وقرب شهر رمضان.
ــن جـــانـــبـــه عـــلـــق الــصــائــغ  مــ
هناك  إن  قائا  النطعي  حسين 
تزامنا  الذهب  إقباال على شراء 
مع عيد الفطر، وعيد األم، رغم 
ارتـــفـــاع أســعــار الــذهــب إذ وصــل 
إلى  الذهب عيار 21  سعر جــرام 
بينما  فـــلـــس،  و300  ــارا  ــنــ ديــ  21
الــذهــب عــيــار 22 وصـــل إلـــى 22 
 24 ــار  ــيـ وعـ فـــلـــس،  و100  ــارا  ــنــ ديــ
وصل إلى 24 دينارا و197 فلسا، 

الـــى 1990.3  واالونـــصـــة وصــلــت 
الــذهــب  ان  إلـــى  مــشــيــرا  دوالرا، 

يعتبر زينة وخزينة. 
أهــــــم  مـــــــــن  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
ــا في  ــ ــثـــر رواجــ الــمــصــوغــات األكـ
التراثية  الــمــصــوغــات  األم  عيد 
ــم،  ــ ــواتـ ــ ــخـ ــ مـــــن الــــمــــضــــاعــــد، والـ
والــتــراكــي، والــســبــحــات مــن حب 
الــهــيــل والــطــعــامــة، والــمــرتــعــشــة 
ولكنها  جابر،  وكرسي  والبيدانه 
الجديد  تمزج  حديثة  بصياغة 

بــالــقــديــم. وأرجـــع ارتــفــاع أسعار 
سيليكون  إفـــــاس  إلــــى  الـــذهـــب 
ــوك،  ــ ــنـ ــ فــــــالــــــي بــــــنــــــك، وعـــــــــــدة بـ
أو  الذهب  أسعار  ارتفاع  متوقعا 
انخفاضها على حسب استمرار 
ــدد مــن  ــ ــيـــار عـ انـــهـ أو  الــمــشــكــلــة 

البنوك األخرى.

انهيار البنوك االأمريكية يرفع �سعر جرام الذهب اإلى 21 دينارا و300 فل�ش

جاء �سمن الع�سرة الأوائل بين 110 اأطباء 

يح�سل  ب��ح��ري��ن��ي  ط��ب��ي��ب  اأول  »ال����ف����رح����ان« 
ع��ل��ى ال���زم���ال���ة ال��م�����س��ري��ة ف���ي ط���ب االأط���ف���ال 

القاهرة – سيد عبدالقادر
نـــجـــح الــــدكــــتــــور صـــالـــح 
العشبان  فرحان  عبدالرزاق 
ــي الـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة  فـ
الــــــزمــــــالــــــة الــــمــــصــــريــــة فــي 
تـــخـــصـــص طـــــب األطـــــفـــــال، 
وحــــــصــــــل عـــــلـــــى الــــمــــرتــــبــــة 
ــانــــات  ــتــــحــ األولــــــــــى فـــــي االمــ
الــتــحــريــريــة الــنــهــائــيــة وجــاء 
االوائـــل  الــعــشــر  بــيــن  ترتيبه 
اإلكلينيكية  االمتحانات  في 
أكثر  خاضها  التي  النهائية 
مــصــريــيــن  ــبــــاء  أطــ  110 مــــن 
ــي تــخــصــص طــب  وعـــــــرب، فــ
ــامـــج  ــرنـ االطــــــفــــــال ضــــمــــن بـ
ــة الــــمــــصــــريــــة عــلــى  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـ
مـــســـتـــوى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية كأول طبيب بحريني 
على  يحصل   – وخليجي   –
الــزمــالــة الــمــصــريــة فــي طب 

األطفال.
الزمالة  برنامج  أن  يذكر 
الـــــمـــــصـــــريـــــة هـــــــو بــــرنــــامــــج 
ينظم  وتـــدريـــبـــي  تــخــصــصــي 
ــة الــعــلــيــا  ــنـ ــلـــجـ مـــــن قـــبـــل الـ
ــيـــة  ــلــــتــــخــــصــــصــــات الـــصـــحـ لــ
ــة  الـــــتـــــابـــــع لــــــــــــــوزارة الـــصـــحـ
تدريب  يتم  حيث  المصرية، 
ــلـــف  ــتـ ــخـ االطــــــــــبــــــــــاء فــــــــي مـ
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ مــــســــتــــشــــفــــيــــات وجـ
جمهورية مصر العربية، كما 
ان مدة التدريب في تخصص 
طب األطفال هي 4 سنوات، 
وخـــــــــال هـــــــذه الـــــمـــــدة يــتــم 
االمتحانات  إجــراء عدد من 
الـــكـــتـــابـــيـــة والــــســــريــــريــــة فــي 
ــبــــي، لــكــي  الـــتـــخـــصـــص الــــطــ
يــتــم الــحــصــول عــلــى شــهــادة 

الزمالة المصرية. 
كـــــــمـــــــا قــــــــــــــام بـــــــــإجـــــــــراء 
ــبــــورد الــعــربــي  امــتــحــانــات الــ
والـــزمـــالـــة الــبــريــطــانــيــة في 
تــــخــــصــــص طــــــب االطـــــفـــــال 
وفي إطار استكمال ما تبقى 
منها للحصول على شهادات 

اضافية في تخصصه.
ــتــــور صــالــح  يــــقــــول الــــدكــ
ــا تــم  ــل مــ ــي كــ الـــفـــضـــل فــ ان 
يـــعـــود  اهلل  ــد  ــعــ بــ تـــحـــقـــيـــقـــه 
ــاء الـــوالـــديـــن، وبــمــا  ــ إلــــى دعـ
والــعــلــم ال حـــدود  الــطــب  ان 

لـــهـــمـــا... فــإنــنــي أطــمــح إلــى 
اســتــكــمــال مــســيــرة االجــتــهــاد 
فــــــــي إجـــــــــــــــراء الــــتــــخــــصــــص 

الــدقــيــق فــي أمــــراض القلب 
عند األطفال إن شاء اهلل في 

} د. صالح فرحان.مملكتنا الغالية. 

التقى جميل بن محمد علي حميدان 
وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
سوق العمل زينب عبداألمير إبراهيم عضو 

مجلس النواب، وذلك في مكتبه بالوزارة.
مستجدات  استعراض  اللقاء  وتناول 
وإدمــاج  تأهيل  ومــشــروعــات  بــرامــج  تنفيذ 
الــمــواطــنــيــن فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
الـــوظـــيـــفـــيـــة والـــمـــهـــنـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــة في  ــاذبـ ــة الـــجـ ــاديـ ــتـــصـ االنـــتـــاجـــيـــة واالقـ
ســــوق الــعــمــل، فــضــًا عـــن جــهــود الـــــوزارة 
وأصــحــاب  الــشــبــاب  لتشجيع  ومــبــادراتــهــا 
ــن الـــحـــوافـــز  ــادة مــ ــفــ ــتــ الـــعـــمـــل عـــلـــى االســ
التأهيل  مــجــاالت  فــي  المقدمة  والــمــزايــا 
بيئة  المتخصص ودعم األجــور وتحسين 
بمنشآت  االنــتــاج  مستويات  ورفـــع  العمل 

القطاع الخاص.

تعزيز  التأكيد على  اللقاء  وتم خال 
الـــتـــعـــاون بـــيـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
ــًا لــلــجــهــود الــمــشــتــركــة  والــتــنــفــيــذيــة دعـــمـ

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما 
في ذلك تطوير التشريعات الوطنية ذات 

الصلة بالمجاالت العمالية.

على  ع��ب��داالأم��ي��ر  زي��ن��ب  ال��ن��ائ��ب  يطلع  ال��ع��م��ل  وزي���ر   
الخا�ش  ب��ال��ق��ط��اع  ال��م��واط��ن��ي��ن  ت��وظ��ي��ف  م�����س��ت��ج��دات 

التنوير«  حاز فيلم »شيخ 
كأفضل  جــديــدة  جــائــزة  على 
فــيــلــم تــاريــخــي فـــي مــهــرجــان 
والسينما«  للفنون  »مانهايم 
ــا، وهــــــو يــعــكــس  ــيــ ــانــ ــي ألــــمــ ــ فـ
إبراهيم  الشيخ  مركز  تــاريــخ 
بن محمد آل خليفة للثقافة 
ــه  ــتـــجـ ــوث الــــــــــذي أنـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ والــ
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى تــأســيــســه 
ــن، وتــــــــم اإلعــــــــان  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
الخميس  ــوم  يـ الــجــائــزة  عــن 
2023م،  ــارس  مــ  16 الــمــوافــق 
وإخـــراج  تأليف  مــن  والفيلم 
الــتــي  داود  إيـــفـــا  الــمــخــرجــة 
جائزة  على  مــؤخــرًا  حصلت 
ــراج مـــن مــهــرجــان  ــ أفــضــل إخـ
ــو لــلــســيــنــمــا الــعــالــمــيــة«  ــالـ »هـ
بطرسبرغ  ســانــت  مدينة  فــي 

الروسية.
إنتاجه  تــّم  الــذي  الفيلم 
التنمية  مــجــلــس  مـــن  بــدعــم 
بتلكو  شـــركـــة  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
وشــــركــــة الـــخـــلـــيـــج لــصــنــاعــة 

الــبــتــروكــيــمــاويــات »جــيــبــك«، 
كذاكرة  األماكن  عن  يتحّدث 
لألوطان، عاكسًا رؤية المركز 
تــوجــد بيوٌت  بــأن »ال  وإدارتــــه 
ــقـــوط، بــــل بــيــوت  ــسـ ــلـ ــة لـ ــلــ آيــ

تخلى أهلها عن حبها«. 
وهـــــكـــــذا يـــــقـــــّدم الــفــيــلــم 

ــيـــخ الــتــنــويــر«  الـــوثـــائـــقـــي »شـ
ــداع قـــام بــهــا مركز  مــســيــرة إبــ
الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم كــمــؤســســة 
غير ربحية عملت على إعادة 
ــاء بـــيـــوت قــديــمــة تــمــتــّد  ــيـ إحـ
أعــمــارهــا إلـــى عــقــود مــضــت، 
ــاول الــمــركــز الــمــحــافــظــة  ــ وحـ

ــا  ــهــ ــابــ ــحــ عـــــلـــــى أســـــــمـــــــاء أصــ
األصـــلـــيـــيـــن بـــعـــد الـــحـــفـــاظ 
عــلــيــهــا ومـــزجـــهـــا بــالــحــداثــة 
كما  الـــعـــصـــر.  روح  لــمــواكــبــة 
يــشــيــر الـــفـــيـــلـــم إلـــــى أهــمــيــة 
التي  البيوت  هــذه  اســتــخــدام 
لــم تــتــحــّول إلـــى مــتــحــف، بل 
ــواقــــع ثـــقـــافـــّيـــة تـــقـــّدم  ــى مــ ــ إلـ
الثقافية  المحاضرات  فيها 
والـــــعـــــلـــــمـــــّيـــــة واألمــــــســــــيــــــات 
والفنّية  المفتوحة  الشعرية 
ــّي لــجــمــيــع  ــ ــ ــان ــ ــّجــ ــ ــكــــل مــ بــــشــ
مــن  وزائـــــريـــــه  الـــمـــركـــز  رّواد 
وزوار  قــاطــنــيــن  بــحــريــنــيــيــن، 

لمملكة البحرين.
مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
مـــهـــرجـــان مــانــهــايــم لــلــفــنــون 
بالفنون  يحتفل  والــســيــنــمــا 
واإلبـــــــداع مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. ومــانــهــايــم هــي ثاني 
أكــبــر مــديــنــة فــي واليــــة بــادن 
فــورتــمــبــيــرغ األلــمــانــيــة، بعد 

عاصمة الوالية شتوتغارت.

فيل���م »�س���يخ التنوي���ر« يح�س���د جائ���زة اأف�سل فيل���م تاريخي 
األماني���ا  ف���ي  وال�س���ينما«  للفن���ون  »مانهاي���م  مهرج���ان  ف���ي 
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قــــــــــبــــــــــل عــــــــــــــــــــام مـــــضـــــى 
 2022 مــارس  فــي  وبالتحديد 
تــــشــــرفــــت بــــحــــضــــور مـــؤتـــمـــر 
صحفي عقده رئيسا مجلسي 
ــــول  الــــــــنــــــــواب والـــــــــشـــــــــورى حـ
البحرين  مملكة  اســتــضــافــة 
الجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــجـــمـــعـــيـــة 
لــاتــحــاد  الــــ 146  الــعــمــومــيــة 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي الــمــقــرر 
 ،2023 مــــــــــارس  فــــــي  عـــــقـــــده 
انقضى  أن  الــعــام  يــلــبــث  ولـــم 
وحـــقـــقـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي اتــمــام  نـــجـــاحـــًا مـــشـــهـــودًا فـ
بحرفية  االســتــضــافــة  مــهــمــة 
ومكانتها  إمكانياتها  عكست 
ــة فـــــي الــمــجــتــمــع  ــوقــ ــرمــ ــمــ الــ

للبحرين حكومة وشعبًا هذا  الدولي، فمبارك 
النجاح.

بـــاًء حسنًا  المنظمة  الــجــهــات  أبــلــت  وقــد 
البحرين  مملكة  بــاســم  يليق  مــا  تحقيق  فــي 
المعلوم  أنه من  رغم  وأداء متميز،  تنظيم  من 
ــيـــة بـــهـــذا الــحــجــم  ــأن اســتــضــافــة فــعــالــيــة دولـ بــ
بالتأكيد  ولكنه  الهّين،  باألمر  ليس  واألهمية 
النهج  ليس بالعسير على توجهات وطموحات 
المعظم  الملك  الجالة  لصاحب  اإلصاحي 
أبــنــاء  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة وال عــلــى  حــمــد 
الجمعية  اتخاذ  أن  بل  المخلصين،  البحرين 
ــن الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي عـــنـــوانـــًا  الـــعـــمـــومـــيـــة مــ
الجتماعها  الموسوم )تعزيز التعايش السلمي 
التعصب(،  مكافحة  الــشــامــلــة:  والمجتمعات 
التوجهات  مع  الدولي  التوافق  لُيبرز  جــاء  قد 
الملكية السامية الوطنية نحو تعزيز التسامح 
الديني والتعايش السلمي في مملكة البحرين، 
والذي تمتد جذوره التاريخية في هذا الصدد، 
ــارات الـــتـــي تــعــاقــبــت على  ــحـــضـ ــاق الـ ــمـ إلــــى أعـ
الملك  مركز  بإنشاء  ُتــّوجــت  والــتــي  البحرين، 
ـــذي  حـــمـــد الـــعـــالـــمـــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي والــ
التسامح  ثــقــافــة  نــشــر  فــي  هـــام  بـــدور  يضطلع 
والتعايش السلمي وطنيًا ودوليًا، بل أن جالته 
قـــد ذهـــب إلـــى أبــعــد مـــن نــشــر الــثــقــافــة، تــجــاه 
وذلك  الثقافة  هــذه  في  األكاديمي  التخصص 
للحوار  حمد  الملك  كرسي  بتدشين  قــام  بــأن 
ــان والــتــعــايــش الــســلــمــي فــي جامعة  ــ بــيــن األديـ

سابينزا اإليطالية.
وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــه 
لاتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماعات  عقد 
فإن  البحرين،  مملكة  فــي  الــدولــي  البرلماني 
مكاسب البحرين من عقد هذا االجتماع على 
الوطني  االقتصاد  بإنعاش  تبدأ  عديدة  أرضها 
من  والمتابعون  الضيوف  لمسه  ما  خــال  من 

كــفــاءة واســتــقــرار وامــكــانــيــات، 
السياحي،  القطاع  تعزيز  مع 
واألهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه وعــلــى 
فإن  ذاتها،  البرلمانات  صعيد 
حـــضـــور مــمــثــلــي الــبــرلــمــانــات 
ــلـــفـــة إلــــى  ــتـ الـــــدولـــــيـــــة الـــمـــخـ
ومشاهدتهم  البحرين  أرض 
الــواقــع،  أرض  على  أوضــاعــهــا 
سيسهم في رسم صورة ذهنية 
حقيقية لها من منطلق علم 
ومعرفة مباشرة، ال عن تقارير 
أو ادعاءات مغلوطة، وسيجعل 
مــن بــعــض الــبــرلــمــانــات التي 
االنسان  حقوق  قضايا  تضع 
في البحرين ضمن أجنداتها 
الدفاع  اتــخــاذ  عــن  تتراجع  والــدولــيــة  الوطنية 
للتدخل في  ذريــعــة منها  االنــســان  عــن حــقــوق 

الشأن البحريني الداخلي.
وبالتأكيد أن اللقاءات اليومية بين أعضاء 
الــبــرلــمــانــات الــدولــيــة، ســـواء فــي االجــتــمــاعــات 
التي تقام على هامشها،  اللقاءات  أو  الرسمية 
ــنـــواب  ــــد أعــــضــــاء مــجــلــس الـ ــهـــم فــــي رفـ قــــد أسـ
الجدد بالمزيد من المعرفة بالعمل البرلماني 
مــن خـــال نــقــل وتـــبـــادل الــخــبــرات مــع أعــضــاء 
أعــمــار  اخــتــاف  عــلــى  المختلفة  الــبــرلــمــانــات 
ــأن أثـــره  تــجــاربــهــم الــديــمــقــراطــيــة، وأعــتــقــد بــ
عمل  مـــن  الــقــادمــة  الــمــرحــلــة  عــلــى  سينعكس 

البرلمان الحالي.
وعليه فإن االجتماع يكون قد حقق أهدافه 
المرسومة وأضاف لها هدفًا ضمنيًا بأن أصبح 
الديني  التسامح  البحرين للعالم حول  رسالة 
الــســلــمــي وتــعــزيــز واحـــتـــرام وكفالة  والــتــعــايــش 
ــان بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزة مـــن ركــائــز  حــقــوق االنـــسـ
حمد  المعظم  الملك  لجالة  الــزاهــر  العهد 

بن عيسى.
ومن هنا أؤكد بأنه يحق لنا كبحرينيين أن 
نفخر بهذا المنجز الدولي، ومن الواجب علينا 
أن نحتفي به وأن نهنئ القيادة الرشيدة وشعب 
وأن نتقدم  النجاح،  الكريم على هذا  البحرين 
بــالــشــكــر لــكــل مــن عــمــل عــلــى نــجــاح االجــتــمــاع 

بمصداقية واجتهاد. 
ونأمل  ومــنــجــزاتــهــا،  البحرين  أفـــرح  دامـــت 
ُتفرح  بمبادرات  والتميز  النجاح  هــذا  ُيتبع  أن 
رمضان  قدوم شهر  بمناسبة  المواطنين  قلوب 

المبارك. 
ودمتم.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

عبر  ل��ل��ت��ع��اي�����ش  ال��ب��ح��ري��ن  ر���س��ال��ة 
االت����ح����اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال���دول���ي

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

كتبت فاطمة علي:
 100 مــــــــن  أكـــــــثـــــــر  شــــــــــــــارك 
دول  مـــــن  ومــــمــــرضــــة  ــــرض  ــمـ ــ مـ
اإللكترونية  الندوة  في  الخليج 
جمعية  نظمتها  الــتــي  الــثــانــيــة 
الــتــمــريــض الــبــحــريــنــيــة مــؤخــرا 
في  الممرضات  يــوم  مــع  تزامنا 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
قاباتنا...  »ممرضاتنا..  بعنوان 
الندوة  أقيمت  وقــد  مستقبلنا«، 
عـــبـــر مـــنـــصـــة الـــتـــيـــيـــمـــز بـــهـــدف 
التركيز على تعزيز مهن القبالة 
مــجــلــس  دول  فــــي  ــتـــمـــريـــض  والـ

التعاون الخليجي. 
متحدثين  خــمــســة  وشــــارك 
بارزين من دول مجلس التعاون 
الــــنــــدوة، منهم  فـــي  الــخــلــيــجــي 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد الــــغــــامــــدي 
السعودية  في  التمريض  رئيس 
والــمــديــر الـــعـــام لــلــتــمــريــض في 
فــي  الـــســـعـــوديـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــــذي ســلــط الــضــوء عــلــى رؤيــة 
الـــتـــمـــريـــض واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المملكة  في  المتبعة  الناجحة 

العربية السعودية.

ــتــــورة  فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت الــــدكــ
إدارة  في  عضو  الرفاعي  فاطمة 
المجلس الدولي وعضو مجلس 
إدارة جمعية اإلمارات للتمريض 
ــق لــمــجــلــس  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ واألمـــــــيـــــــن الـ
الــتــمــريــض والــقــبــالــة اإلمـــاراتـــي 
عــــــن الــــــفــــــرص الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

للتعاون. 
مـــداخـــلـــة الـــدكـــتـــورة يــســرى 
البحوث  قسم  رئيس  الناصري، 
فــــي الــكــلــيــة الــعــمــانــيــة لــلــعــلــوم 
إدارة  الــصــحــيــة وعــضــو مــجــلــس 
للتمريض  العمانية  الجمعية 
ركزت على أهمية تعزيز البحوث. 
امــا مــحــاور االســتــاذ محمد 
التمريض  رئيس جمعية  الفهد 
دور  فــــــأوضــــــحــــــت  ــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
ومـــســـؤولـــيـــات جــمــعــيــة الــكــويــت 
لــلــتــمــريــض. وخـــتـــامـــا تــطــرقــت 
ــا الـــــــــــــدرازي،  ــبــ ــريــ ــورة فــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ــتـــمـــريـــض وتــنــمــيــة  مـــســـتـــشـــار الـ
ــة،  ــيـ ــة الـــصـــحـ ــلــ ــامــ ــعــ ــوى الــ ــ ــقــ ــ الــ
رئيس  وأول  الــمــؤســس  والــعــضــو 
للتمريض  الــبــحــريــن  لجمعية 
إلـــى الــتــحــديــات والــفــرص التي 
تواجه مهنة التمريض والقبالة.

أعقبت الندوة عبر اإلنترنت 
مـــنـــاقـــشـــة مـــمـــتـــازة أثــــــــارت عـــدة 
ــة وتـــضـــمـــنـــت عـــــــــددا مــن  ــلــ ــئــ أســ
الــتــوصــيــات بــالــتــعــاون والــشــراكــة 
المعايير  لــتــوحــيــد  الــخــلــيــجــيــة 
القرار  والعمل كمرجع لصانعي 
التمريض  مهنة  تــطــويــر  ودعـــم 

والقبالة في دول الخليج.
جميلة  الـــدكـــتـــورة  وســلــطــت 
ــة جـــمـــعـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر رئـ ــمــ ــيــ ــمــــخــ الــ
الـــبـــحـــريـــن لــلــتــمــريــض الـــضـــوء 
على أهمية االستدامة في عقد 
الــمــمــرض فــي دول مجلس  يــوم 
بأن  وذكـــرت  الخليجي،  التعاون 

هــذا الــحــدث يعقد كــل عــام من 
قــبــل مــخــتــلــف بـــلـــدان الــتــعــاون 
تـــقـــرر عقد  الــخــلــيــجــي، لـــذلـــك 
الـــيـــوم الــثــالــث لــلــمــمــرضــات في 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  مـــــن قــــبــــل الـــمـــمـ

السعودية.

�سعيا منها لتعزيز القبالة والتمري�ض في الخليج..

100 ممر�ش خليجي اإلكترونية بم�ساركة  »التمري�ش البحرينية« تطلق ندوة 

كتبت نوال عباس: 
ــــب  ــذهـ ــ ــدت أســـــــــــــواق الـ ــ ــهــ ــ شــ
الــمــحــلــيــة ارتـــفـــاعـــا فــــي أســـعـــار 
المعدن األصفر، بسبب ارتفاعه 
ــى انــهــيــار عــدد  عــالــمــيــا نــظــرا إلـ
من البنوك مثل )سيليكون فالي 
بنك( حيث وصــل جــرام الذهب 
و300  ديـــنـــارا   21 إلــــى   21 عـــيـــار 
 1990.3 إلــــى  واألونــــصــــة  فــلــس 

دوالرا.
ــول الـــــصـــــائـــــغ حـــســـيـــن  ــ ــقــ ــ يــ
ارتــفــاع  أســبــاب  مــن  إن  الشهابي 
ــة كــبــيــرة  ــار الــــذهــــب بــــدرجــ ــعــ أســ
)بنك  بــنــوك، منها  عـــدة  انــهــيــار 
ـــي( وانـــخـــفـــاض  ـــالـ ســيــلــيــكــون فـ
ــم الـــبـــنـــوك فــــي الـــبـــورصـــة،  ــهـ أسـ
وكـــــذلـــــك األســـــهـــــم األوروبــــــيــــــة، 
ــرام الـــذهـــب عــيــار  فــقــد وصـــل جــ
فلس  و300  ــارا  ــنـ ديـ  21 إلــــى   21
و100  ديـــنـــارا   22 إلـــى   22 وعــيــار 
فلس والذهب عيار 24 وصل إلى 
واالونصة  فلسا  و197  دينارا   24
بــزيــادة  أي  دوالرا،   1990.3 إلــى 

األونصة  في  دنانير   4 يعادل  ما 
خال فترة وجيزة.

إذا  أكــثــر  يــرتــفــع  ان  وتـــوقـــع 
ــبـــنـــوك  ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــرت انـ ــمــ ــتــ اســ
استمرار  بــدون وضع حلول، مع 
هـــلـــع الــمــســتــثــمــريــن وســحــبــهــم 
ألموالهم من البنوك واتجاههم 
لشراء الذهب كماذ آمن، مشيرا 
هـــذا  األم  عـــيـــد  ــا  هــــدايــ ان  ــى  ــ إلـ
المصوغات  اقتصرت على  العام 
أســعــار  ارتــفــاع  بسبب  الخفيفة 

الذهب وقرب شهر رمضان.
ــن جـــانـــبـــه عـــلـــق الــصــائــغ  مــ
هناك  إن  قائا  النطعي  حسين 
تزامنا  الذهب  إقباال على شراء 
مع عيد الفطر، وعيد األم، رغم 
ارتـــفـــاع أســعــار الــذهــب إذ وصــل 
إلى  الذهب عيار 21  سعر جــرام 
بينما  فـــلـــس،  و300  ــارا  ــنــ ديــ  21
الــذهــب عــيــار 22 وصـــل إلـــى 22 
 24 ــار  ــيـ وعـ فـــلـــس،  و100  ــارا  ــنــ ديــ
وصل إلى 24 دينارا و197 فلسا، 

الـــى 1990.3  واالونـــصـــة وصــلــت 
الــذهــب  ان  إلـــى  مــشــيــرا  دوالرا، 

يعتبر زينة وخزينة. 
أهــــــم  مـــــــــن  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
ــا في  ــ ــثـــر رواجــ الــمــصــوغــات األكـ
التراثية  الــمــصــوغــات  األم  عيد 
ــم،  ــ ــواتـ ــ ــخـ ــ مـــــن الــــمــــضــــاعــــد، والـ
والــتــراكــي، والــســبــحــات مــن حب 
الــهــيــل والــطــعــامــة، والــمــرتــعــشــة 
ولكنها  جابر،  وكرسي  والبيدانه 
الجديد  تمزج  حديثة  بصياغة 

بــالــقــديــم. وأرجـــع ارتــفــاع أسعار 
سيليكون  إفـــــاس  إلــــى  الـــذهـــب 
ــوك،  ــ ــنـ ــ فــــــالــــــي بــــــنــــــك، وعـــــــــــدة بـ
أو  الذهب  أسعار  ارتفاع  متوقعا 
انخفاضها على حسب استمرار 
ــدد مــن  ــ ــيـــار عـ انـــهـ أو  الــمــشــكــلــة 

البنوك األخرى.

انهيار البنوك االأمريكية يرفع �سعر جرام الذهب اإلى 21 دينارا و300 فل�ش

جاء �سمن الع�سرة الأوائل بين 110 اأطباء 

يح�سل  ب��ح��ري��ن��ي  ط��ب��ي��ب  اأول  »ال����ف����رح����ان« 
ع��ل��ى ال���زم���ال���ة ال��م�����س��ري��ة ف���ي ط���ب االأط���ف���ال 

القاهرة – سيد عبدالقادر
نـــجـــح الــــدكــــتــــور صـــالـــح 
العشبان  فرحان  عبدالرزاق 
ــي الـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة  فـ
الــــــزمــــــالــــــة الــــمــــصــــريــــة فــي 
تـــخـــصـــص طـــــب األطـــــفـــــال، 
وحــــــصــــــل عـــــلـــــى الــــمــــرتــــبــــة 
ــانــــات  ــتــــحــ األولــــــــــى فـــــي االمــ
الــتــحــريــريــة الــنــهــائــيــة وجــاء 
االوائـــل  الــعــشــر  بــيــن  ترتيبه 
اإلكلينيكية  االمتحانات  في 
أكثر  خاضها  التي  النهائية 
مــصــريــيــن  ــبــــاء  أطــ  110 مــــن 
ــي تــخــصــص طــب  وعـــــــرب، فــ
ــامـــج  ــرنـ االطــــــفــــــال ضــــمــــن بـ
ــة الــــمــــصــــريــــة عــلــى  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـ
مـــســـتـــوى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية كأول طبيب بحريني 
على  يحصل   – وخليجي   –
الــزمــالــة الــمــصــريــة فــي طب 

األطفال.
الزمالة  برنامج  أن  يذكر 
الـــــمـــــصـــــريـــــة هـــــــو بــــرنــــامــــج 
ينظم  وتـــدريـــبـــي  تــخــصــصــي 
ــة الــعــلــيــا  ــنـ ــلـــجـ مـــــن قـــبـــل الـ
ــيـــة  ــلــــتــــخــــصــــصــــات الـــصـــحـ لــ
ــة  الـــــتـــــابـــــع لــــــــــــــوزارة الـــصـــحـ
تدريب  يتم  حيث  المصرية، 
ــلـــف  ــتـ ــخـ االطــــــــــبــــــــــاء فــــــــي مـ
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ مــــســــتــــشــــفــــيــــات وجـ
جمهورية مصر العربية، كما 
ان مدة التدريب في تخصص 
طب األطفال هي 4 سنوات، 
وخـــــــــال هـــــــذه الـــــمـــــدة يــتــم 
االمتحانات  إجــراء عدد من 
الـــكـــتـــابـــيـــة والــــســــريــــريــــة فــي 
ــبــــي، لــكــي  الـــتـــخـــصـــص الــــطــ
يــتــم الــحــصــول عــلــى شــهــادة 

الزمالة المصرية. 
كـــــــمـــــــا قــــــــــــــام بـــــــــإجـــــــــراء 
ــبــــورد الــعــربــي  امــتــحــانــات الــ
والـــزمـــالـــة الــبــريــطــانــيــة في 
تــــخــــصــــص طــــــب االطـــــفـــــال 
وفي إطار استكمال ما تبقى 
منها للحصول على شهادات 

اضافية في تخصصه.
ــتــــور صــالــح  يــــقــــول الــــدكــ
ــا تــم  ــل مــ ــي كــ الـــفـــضـــل فــ ان 
يـــعـــود  اهلل  ــد  ــعــ بــ تـــحـــقـــيـــقـــه 
ــاء الـــوالـــديـــن، وبــمــا  ــ إلــــى دعـ
والــعــلــم ال حـــدود  الــطــب  ان 

لـــهـــمـــا... فــإنــنــي أطــمــح إلــى 
اســتــكــمــال مــســيــرة االجــتــهــاد 
فــــــــي إجـــــــــــــــراء الــــتــــخــــصــــص 

الــدقــيــق فــي أمــــراض القلب 
عند األطفال إن شاء اهلل في 

} د. صالح فرحان.مملكتنا الغالية. 

التقى جميل بن محمد علي حميدان 
وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
سوق العمل زينب عبداألمير إبراهيم عضو 

مجلس النواب، وذلك في مكتبه بالوزارة.
مستجدات  استعراض  اللقاء  وتناول 
وإدمــاج  تأهيل  ومــشــروعــات  بــرامــج  تنفيذ 
الــمــواطــنــيــن فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
الـــوظـــيـــفـــيـــة والـــمـــهـــنـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــة في  ــاذبـ ــة الـــجـ ــاديـ ــتـــصـ االنـــتـــاجـــيـــة واالقـ
ســــوق الــعــمــل، فــضــًا عـــن جــهــود الـــــوزارة 
وأصــحــاب  الــشــبــاب  لتشجيع  ومــبــادراتــهــا 
ــن الـــحـــوافـــز  ــادة مــ ــفــ ــتــ الـــعـــمـــل عـــلـــى االســ
التأهيل  مــجــاالت  فــي  المقدمة  والــمــزايــا 
بيئة  المتخصص ودعم األجــور وتحسين 
بمنشآت  االنــتــاج  مستويات  ورفـــع  العمل 

القطاع الخاص.

تعزيز  التأكيد على  اللقاء  وتم خال 
الـــتـــعـــاون بـــيـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
ــًا لــلــجــهــود الــمــشــتــركــة  والــتــنــفــيــذيــة دعـــمـ

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما 
في ذلك تطوير التشريعات الوطنية ذات 

الصلة بالمجاالت العمالية.

على  ع��ب��داالأم��ي��ر  زي��ن��ب  ال��ن��ائ��ب  يطلع  ال��ع��م��ل  وزي���ر   
الخا�ش  ب��ال��ق��ط��اع  ال��م��واط��ن��ي��ن  ت��وظ��ي��ف  م�����س��ت��ج��دات 

التنوير«  حاز فيلم »شيخ 
كأفضل  جــديــدة  جــائــزة  على 
فــيــلــم تــاريــخــي فـــي مــهــرجــان 
والسينما«  للفنون  »مانهايم 
ــا، وهــــــو يــعــكــس  ــيــ ــانــ ــي ألــــمــ ــ فـ
إبراهيم  الشيخ  مركز  تــاريــخ 
بن محمد آل خليفة للثقافة 
ــه  ــتـــجـ ــوث الــــــــــذي أنـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ والــ
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى تــأســيــســه 
ــن، وتــــــــم اإلعــــــــان  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
الخميس  ــوم  يـ الــجــائــزة  عــن 
2023م،  ــارس  مــ  16 الــمــوافــق 
وإخـــراج  تأليف  مــن  والفيلم 
الــتــي  داود  إيـــفـــا  الــمــخــرجــة 
جائزة  على  مــؤخــرًا  حصلت 
ــراج مـــن مــهــرجــان  ــ أفــضــل إخـ
ــو لــلــســيــنــمــا الــعــالــمــيــة«  ــالـ »هـ
بطرسبرغ  ســانــت  مدينة  فــي 

الروسية.
إنتاجه  تــّم  الــذي  الفيلم 
التنمية  مــجــلــس  مـــن  بــدعــم 
بتلكو  شـــركـــة  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
وشــــركــــة الـــخـــلـــيـــج لــصــنــاعــة 

الــبــتــروكــيــمــاويــات »جــيــبــك«، 
كذاكرة  األماكن  عن  يتحّدث 
لألوطان، عاكسًا رؤية المركز 
تــوجــد بيوٌت  بــأن »ال  وإدارتــــه 
ــقـــوط، بــــل بــيــوت  ــسـ ــلـ ــة لـ ــلــ آيــ

تخلى أهلها عن حبها«. 
وهـــــكـــــذا يـــــقـــــّدم الــفــيــلــم 

ــيـــخ الــتــنــويــر«  الـــوثـــائـــقـــي »شـ
ــداع قـــام بــهــا مركز  مــســيــرة إبــ
الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم كــمــؤســســة 
غير ربحية عملت على إعادة 
ــاء بـــيـــوت قــديــمــة تــمــتــّد  ــيـ إحـ
أعــمــارهــا إلـــى عــقــود مــضــت، 
ــاول الــمــركــز الــمــحــافــظــة  ــ وحـ

ــا  ــهــ ــابــ ــحــ عـــــلـــــى أســـــــمـــــــاء أصــ
األصـــلـــيـــيـــن بـــعـــد الـــحـــفـــاظ 
عــلــيــهــا ومـــزجـــهـــا بــالــحــداثــة 
كما  الـــعـــصـــر.  روح  لــمــواكــبــة 
يــشــيــر الـــفـــيـــلـــم إلـــــى أهــمــيــة 
التي  البيوت  هــذه  اســتــخــدام 
لــم تــتــحــّول إلـــى مــتــحــف، بل 
ــواقــــع ثـــقـــافـــّيـــة تـــقـــّدم  ــى مــ ــ إلـ
الثقافية  المحاضرات  فيها 
والـــــعـــــلـــــمـــــّيـــــة واألمــــــســــــيــــــات 
والفنّية  المفتوحة  الشعرية 
ــّي لــجــمــيــع  ــ ــ ــان ــ ــّجــ ــ ــكــــل مــ بــــشــ
مــن  وزائـــــريـــــه  الـــمـــركـــز  رّواد 
وزوار  قــاطــنــيــن  بــحــريــنــيــيــن، 

لمملكة البحرين.
مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
مـــهـــرجـــان مــانــهــايــم لــلــفــنــون 
بالفنون  يحتفل  والــســيــنــمــا 
واإلبـــــــداع مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. ومــانــهــايــم هــي ثاني 
أكــبــر مــديــنــة فــي واليــــة بــادن 
فــورتــمــبــيــرغ األلــمــانــيــة، بعد 

عاصمة الوالية شتوتغارت.

فيل���م »�س���يخ التنوي���ر« يح�س���د جائ���زة اأف�سل فيل���م تاريخي 
األماني���ا  ف���ي  وال�س���ينما«  للفن���ون  »مانهاي���م  مهرج���ان  ف���ي 
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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
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ــال يـــوم  ــفــ ــتــ فــــي إطـــــــار االحــ
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة 
الثامن  يــوافــق  الـــذي  الــوطــنــي، 
ــام،  ــارس مـــن كـــل عـ ــ عــشــر مـــن مـ
أقـــــامـــــت مـــــديـــــريـــــات الـــشـــرطـــة 
وإدارات وزارة الداخلية فعاليات 
ــًا من  مــتــنــوعــة، وذلـــــك انـــطـــاقـ
ــوزارة الــتــي يــقــع في  ــ أولـــويـــات الـ
ــة قــويــة  ــراكــ مــقــدمــتــهــا بـــنـــاء شــ
وفـــاعـــلـــة بـــيـــن أفــــــــراد الــشــرطــة 
الحفاظ  أجـــل  مــن  والمجتمع 
على الوطن وأن يكون للمواطن 
تــعــزيــز  فـــي جـــهـــود  دور مــســانــد 
ــي وإشــــاعــــة  ــ ــنـ ــ ــرار األمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ

الطمأنينة.
ــهــــذه الــمــنــاســبــة نــظــمــت  وبــ
ــوزارة  بــ الــعــامــة  الــعــاقــات  إدارة 
ــاون مـــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــ ــة ب ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــداخــ ــ الــ
للشرطة  الــمــلــكــيــة  األكــاديــمــيــة 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــًا تــــوعــــويــــًا وفـ ــرضــ ــعــ مــ
ــا  ــ ــروضــ ــ ــت عــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــتـــــنـــــوعـــــة شـ
للشرطة،  الموسيقية  للفرقة 
ــالــــة،  ــيــ وفـــــريـــــق الــــعــــصــــا، والــــخــ
والــمــســيــر الــعــســكــري لــلــطــاب 
ــدة الــكــاب  ــ الــمــســتــجــديــن، ووحـ
البوليسية ومجلة وطني، وذلك 
بحضور طلبة عدد من المدراس 
الــــرعــــايــــة  ودور  والـــــــــروضـــــــــات 
االجــتــمــاعــيــة، حــيــث شــــارك في 
العامة  اإلدارة  الفعاليات  هــذه 
ــة،  ــيـ ــنـ لــــإعــــام والـــثـــقـــافـــة األمـ
واإلدارة  للمرور،  العامة  واإلدارة 
وقيادة  المدني،  للدفاع  العامة 
ــل، وقــــيــــادة قـــوة  ــواحــ ــســ خـــفـــر الــ
العامة  واإلدارة  الخاصة،  األمن 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة، 
وقــيــادة طــيــران الــشــرطــة، وإدارة 
الشخصيات،  وحماية  المراسم 
والــــشــــؤون  ــيـــات،  ــلـ ــعـــمـ الـ وإدارة 
والفرقة  واالجتماعية  الصحية 

الموسيقية للشرطة.
مــن جــانــبــهــا، قــامــت شرطة 
خــــدمــــة الـــمـــجـــتـــمـــع بـــمـــديـــريـــة 
شــرطــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
بـــمـــبـــادرة نــبــيــلــة تــمــثــلــت بــزيــارة 

في  السرطان  مرضى  لألطفال 
مجمع السلمانية الطبي وتوزيع 
هــــدايــــا رمــــزيــــة عــلــيــهــم وذلــــك 
وإدخــال  معنوياتهم  رفــع  بهدف 
قلوبهم،  إلــى  والــســرور  البهجة 
بــاإلضــافــة إلـــى زيـــــارة عـــدد من 
والخاصة  الحكومية  الــمــدارس 
تم  حــيــث  للمحافظة،  الــتــابــعــة 
ــوزيـــع الــمــطــويــات والــكــتــيــبــات  تـ
الـــتـــوعـــويـــة عــلــى الــطــلــبــة، كما 
نـــظـــمـــت الـــمـــديـــريـــة عـــــــددا مــن 
الـــحـــمـــات الــتــوعــويــة فـــي عــدد 
قامت  التجارية  المجمعات  من 
الكتيبات  بــتــوزيــع  خــالــهــا  مـــن 
الــتــوعــويــة والــهــدايــا الــتــذكــاريــة 

على المواطنين والمقيمين.
من جهتها، نظمت مديرية 
شــرطــة الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
اإلدارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون  فــعــالــيــة 
واإلدارة  المدني  للدفاع  العامة 
العامة  واإلدارة  للمرور  العامة 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة، 
ــي نـــــــــادي الـــمـــالـــكـــيـــة  ــ وذلـــــــــك فــ
الـــثـــقـــافـــي والـــــريـــــاضـــــي، حــيــث 
استهدفت خالها تعريف طلبة 
وأعضاء  والجامعات  الــمــدارس 

ــادي بـــالـــخـــدمـــات األمـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ الـ
سير  وآلــيــة  واألقــســام  المقدمة 
تم  كــمــا  إدارة،  كـــل  فـــي  الــعــمــل 
الشرطة  رجــال  من  عــدد  تكريم 
الذين  والمقيمين  والمواطنين 
أســهــمــوا فـــي تــحــقــيــق الــشــراكــة 
ــيـــاق  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة. وفــــــي الـــسـ
ــريــــة شـــرطـــة  ــت مــــديــ ــامــ ذاتـــــــه قــ
عدد  بــزيــارة  المحرق  محافظة 
مـــن الـــمـــدارس فـــي الــمــحــافــظــة 
التوعوية  المحاضرات  وتقديم 
للطلبة باإلضافة إلى إعطائهم 
هــدايــا تــذكــاريــة، كــمــا تــم تــوزيــع 
هــــدايــــا رمــــزيــــة عـــلـــى عـــــدد مــن 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن فــي 
ــي الـــبـــحـــريـــن وذلــــــك فــي  ــراســ مــ
إطــــــار تـــوطـــيـــد مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة 

المجتمعية.
ــامـــت  ــب آخـــــــــر، قـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
مـــــديـــــريـــــة شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
في  ركـــن  بتخصيص  الــعــاصــمــة 
مــجــمــع الــســيــف تـــم مـــن خــالــه 
والمقيمين  المواطنين  تعريف 
بـــأعـــمـــال شــعــبــة شـــرطـــة خــدمــة 
باإلضافة  وجهودها،  المجتمع 
إلــــى تــخــصــيــص ركــــن آخــــر عند 

ــن لــنــفــس  ــريـ ــحـ ــبـ شـــــــارع بــــــاب الـ
ــــرض، كـــمـــا قــــــام عــــــدد مــن  ــغــ ــ الــ
لمدرسة  بزيارة  المديرية  أفــراد 
حـــطـــيـــن االبــــتــــدائــــيــــة لــلــبــنــيــن 
الهدايا  لتوزيع  الخليج  وروضــة 

التذكارية على الطلبة.
ويــــــــــأتــــــــــي تـــــنـــــظـــــيـــــم هـــــــذه 

لتعزيز  والــمــبــادرات  الفعاليات 
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة 
الــوطــنــي الــتــي أصــبــحــت واقــعــًا 
األمني  الداخلية  وزارة  نهج  في 
التطوير  مــواكــبــة  عــلــى  الــقــائــم 
ــلــــرؤى  ــث تـــنـــفـــيـــذا لــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
باإلضافة  السامية،  اإلنسانية 

ــيــــن  ــنــ إلــــــــى مـــــشـــــاركـــــة الــــمــــواطــ
والمقيمين ومختلف مؤسسات 
الــمــجــتــمــع مـــع رجــــال الــشــرطــة 
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ فـــي حــفــظ األمـ
وتــعــمــيــق ثــقــافــة الــتــواصــل بين 
ــات الــمــجــتــمــع  ــســ ــؤســ أفــــــــراد ومــ

ورجال األمن.

كل الحترام لأمثال 
غيت�س وكوبان!

فصرت  الــغــنــى..  رأس  القناعة  »رأيـــت  الشافعي:  اإلمـــام  يــقــول 
يـــرانـــي به  بـــابـــه.. وال ذا  يـــرانـــي عــلــى  بــأذيــالــهــا مــمــتــســك.. فـــا ذا 

منهمك.. فصرت غنيا با درهم.. أمر على الناس شبه الملك«!
وكأن هذا القول ينطبق على بعض األثرياء منهم الملياردير 
األمريكي مارك كوبان البالغ من العمر 64 عاما الذي قال مؤخرا 
المقدرة في  كان لديه فقط 1% من ثروته  لو  إنه سيكون سعيدا 
إلى  أنه ال يحتاج  الحالي بنحو 4.6 مليارات دوالر، مؤكدا  الوقت 
مليون   46 يعادل  ما  أي  منها،  فقط   %1 يكفيه  بل  هــذه  ملياراته 
دوالر، مشيرا إلى أنه أعد نفسه للتقاعد وفي حوزته مليونا دوالر 

حين بلغ سن 32 عاما بعد أن باع شركته األولى. 
آخر  إيجابيا  نموذجا  غيتس  بيل  األمريكي  الملياردير  يمثل 
لألغنياء حول العالم حيث تعهد بالتبرع بأمواله ليخرج من قائمة 
الشخصيات األكثر ثراء في العالم، مؤكدا أنه ملتزم برد أمواله إلى 
المجتمع، ولعل جمعية غيتس الموجودة في عدد من الدول تجسد 
كامه هذا على أرض الواقع فهي تعمل من أجل مكافحة األمراض، 
وتحسين التعليم، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي، وتعتبر ثاني 
إلى حوالي خمسين  بأصول تصل  العالم  أكبر جمعية خيرية في 

مليار دوالر، ويدعمها أثرياء آخرون مثل وارن بافيت.
المواطن  أن  عن  الكشف  تم  حديثا  أجــري  رأي  استطاع  في 
إلــى حــوالــي 1.7 مليون دوالر  أنــه يحتاج  يــرى  الــعــادي  األمــريــكــي 
للتقاعد بشكل مريح، هذا في الوقت الذي يعاني فيه اليوم بشدة 
التي  الطعام  وجبة  وصــل سعر  الفاحش حيث  األســعــار  غــاء  مــن 
الــمــدرســة إلــى ثــاثــة أضــعــاف سعرها مــن قبل  تــقــدم للطالب فــي 

بسبب ما يشهده العالم من تضخم طال كل شيء في الحياة.
العادي  العربي  المواطن  إليها  يحتاج  دوالر  مليون  كــم  تــرى 

اليوم كي يشعر بالراحة حين يتقاعد؟!
هي  القناعة  تبقى  ولكن  للمقارنة،  وجــه  هناك  ليس  بالطبع 
انطاقا  التقاعد،  وبعد  قبل  بالراحة  لإحساس  الوحيد  الشعور 
من الحكمة التي تقول »الوسادة تحمل رأس الغني والفقير«، وهو 

ما أكدته مقولة علي بن أبي طالب:
»ال غنى كالعقل.. وال فقر كالجهل.. وال ميراث كاألدب«!

فأنت غني أو فقير بشخصيتك.. ال بمالك!
والذين  أثبتت ذلك،  التي  واألثرياء  األغنياء  أكثر تجارب  وما 
يرتفع عددهم بنسبة ملحوظة في السنوات األخيرة، حيث ازدادت 
 %45 أن  إلــى  أشــارت  دراســة حديثة  17% بحسب  بنسبة  ثرواتهم 

منهم صنعوا أنفسهم بأنفسهم.
ويبقى السؤال: 

هل الوصول إلى عالم المليارديرات هو ضربة حظ؟
 أم موهبة؟

ومهما كانت اإلجابة، نظل نكن كل االحترام والتقدير لهؤالء 
غيتس،  بــيــل  أمــثــال  مجتمعهم  عــلــى  يبخلون  ال  الــذيــن  األثـــريـــاء 

والذين يتمتعون بالقناعة أمثال كوبان!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

مديريات واإدارات »الداخلية« تحتفل بيوم ال�شراكة المجتمعية والنتماء الوطني

الداخلية وزارة  نهج  في  واقعا  اأ�صبحت  )بحريننا(  الوطني  االنتماء 

محافظ واأهالي المحرق ي�شيدون بتوجيهات م�شاعفة المخ�ش�شات الجتماعية
ــع مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق  ــ رفـ
الـــســـيـــد ســـلـــمـــان بــــن عــيــســى بــــن هــنــدي 
األهالي  وبــاســم  باسمه  الشكر  المناعي 
ــة الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم وســـمـــو  ــالــ إلــــــى جــ
على  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
المكرمة  بــصــرف  الــســامــيــة  الــتــوجــيــهــات 
الــرمــضــانــيــة ومــضــاعــفــة الــمــخــصــصــات 
االجتماعية، حيث استقبل األهالي تلك 
أنها  وخاصة  غامرة،  بسعادة  التوجيهات 
المبارك،  رمضان  أعتاب شهر  على  تأتي 
ــذا الشهر  رافــعــيــن الــتــهــانــي بــمــنــاســبــة هـ

الفضيل.
ــــس األســـــبـــــوعـــــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ وخــــــــــــال الـ
بن  عبداهلل  العميد  بحضور  للمحافظة 
خــلــيــفــة الــجــيــران نــائــب الــمــحــافــظ أكــد 
السابق  الرئيس  بوطبنية  جاسم  السيد 
لرابطة المجالس األهلية دور المجالس 
الى  مشيرا  الــحــق،  المواطنة  تعزيز  فــي 
شهر  ليالي  خــال  تنشط  المجالس  أن 
واألنشطة  بالفعاليات  المبارك  رمضان 

الوطنية والثقافية والدينية.
من جانبه أشار الناشط االجتماعي 
ــوي  ــوعـ ــتـ فـــــــــاروق الـــــــــدوي إلــــــى الـــــــــدور الـ
أن مــجــالــس  إلـــــى  لـــلـــمـــجـــالـــس، مـــشـــيـــرا 
بــحــســهــا  األزل  ــنـــذ  مـ ــرفــــت  عــ الـــمـــحـــرق 

الوطني وأدوارها االجتماعية.
تنظيم  الزياني  السيد خالد  واعتبر 
الدولية  االجتماعات  من  لعدد  المملكة 
التي  المتنوعة  والــمــعــارض  واإلقليمية 
ــدولـــي  ــز الـــبـــحـــريـــن الـ ــركـ يــســتــضــيــفــهــا مـ
المستمر  الــحــراك  عــن  يعبر  للمعارض 

والمكانة الدولية للبحرين.
ــذا الـــســـيـــاق طـــالـــب األهـــالـــي  ــي هــ وفــ
بـــاســـتـــثـــمـــار مـــثـــل تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات فــي 

ــة عــبــر  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـــنـــشـــيـــط الـ
وخاصة  السواحل،  واستثمار  استحداث 
بين  الــواقــعــة  والمنطقة  الــســايــة  ســاحــل 
جسري الشيخ حمد والشيخ عيسى لما 

لها من آثار اقتصادية إيجابية.
والتبريكات  التهاني  األهــالــي  ورفـــع 
ــنــــواب أحـــمـــد بن  ــى رئـــيـــس مــجــلــس الــ إلــ
سلمان المسلم النتخابه رئيسا للجمعية 
الـــعـــامـــة لـــاتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، 

والــبــحــريــن تزخر  الــمــحــرق  أن  مــؤكــديــن 
بالطاقات والرواد في كافة المجاالت.

المحافظ  رفــع  المجلس  وفــي ختام 
تــهــانــي وتــبــريــكــات أهـــالـــي الــمــحــرق إلــى 
وزير الداخلية على تدشين جواز السفر 
نوعية  نقلة  يعتبر  والـــذي  اإللــكــتــرونــي، 
فـــي الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن، 
ويعزز تقدم المملكة وأنظمتها على كافة 

األصعدة.

أكد إبراهيم علي النواخذة 
األعلى  للمجلس  العام  األمين 
الــضــمــان  لــلــصــحــة، أن مـــشـــروع 
الـــصـــحـــي يــــهــــدف إلــــــى تــوفــيــر 
ذات  متكاملة  صحية  منظومة 
ــودة عــالــيــة تــتــســم بــالــمــرونــة  ــ جـ
والقدرة على التطور واالستجابة 
وجاذبة  المستفيدين  لتطلعات 
باإلضافة  الصحي،  لاستثمار 
صحي  تمويل  نظام  إنشاء  إلــى 
ــتـــدامـــة  يــتــســم بـــالـــكـــفـــاءة واالسـ
ويكفل الحرية في اختيار مقدم 
ــيـــة، وتـــقـــديـــم  الـــخـــدمـــة الـــصـــحـ
خــــدمــــة صـــحـــيـــة عــــادلــــة تــتــســم 
يحمي  إطــار  ضمن  بالتنافسية 
المشاركة  األطــــراف  كــل  حــقــوق 

في الضمان الصحي.
جـــــاء ذلـــــك لـــــدى تــقــديــمــه 
ــيــــة بـــشـــأن  مـــــحـــــاضـــــرة تــــعــــريــــفــ
ــان الـــصـــحـــي،  ــمــ ــضــ ــج الــ ــامــ ــرنــ بــ
بــــمــــشــــاركــــة رؤســــــــــــاء ومـــمـــثـــلـــي 
بمملكة  الخاصة  المستشفيات 
من  بتنظيم  وذلــــك  الــبــحــريــن، 
الخاصة  المستشفيات  جمعية 
وبالتعاون مع المجلس األعلى 
لـــلـــصـــحـــة فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى نـــور 

التخصصي.
وفــــي مــســتــهــل الــلــقــاء نقل 
النواخذة تحيات الفريق طبيب 
ــبــــداهلل  ــد بـــــن عــ ــمـ ــحـ ــيــــخ مـ الــــشــ
الــمــجــلــس  ــيــــس  رئــ خــلــيــفــة  آل 
للمستشفيات  للصحة  األعــلــى 
ــا في  ــدورهـ الـــخـــاصـــة، مــشــيــدًا بـ
الوطنية  الجهود  ودعــم  متابعة 

الـــرامـــيـــة إلــــى تــطــبــيــق بــرنــامــج 
الضمان الصحي في المملكة.

الـــمـــشـــروع  أن  أضــــــاف  كـــمـــا 
ــــى مـــواصـــلـــة تــحــقــيــق  ــهـــدف إلـ يـ
الــمــزيــد مـــن الــتــطــويــر وتــعــزيــز 
الخدمات  مستوى  فــي  الــجــودة 
المقدمة  والــعــاجــيــة  الصحية 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على 
أرض المملكة، وذلك من خال 
الصحية  األنــظــمــة  اســتــحــداث 
ــواكـــب  األكــــثــــر كــــفــــاءة والــــتــــي تـ
مـــخـــتـــلـــف الـــمـــســـتـــجـــدات وكـــل 
المرتبطة  العالمية  الــتــطــورات 

باألنظمة الصحية الحديثة.
وأكـــــــــد الـــــنـــــواخـــــذة حــــرص 
على  للصحة  األعلى  المجلس 
تعزيز التواصل مع كل الجهات 
الـــعـــاقـــة  ذات  ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ والـ
بـــتـــطـــبـــيـــق الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي 
ــي  ــتـ لـــبـــحـــث الــــمــــســــتــــجــــدات الـ
إطــار  فــي  المشروع  بهذا  تتعلق 
يجسد مدى الحرص واالهتمام 
بتطوير وتحسين مستوى جودة 
الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 

للجميع.
ــال الـــمـــحـــاضـــرة أشــــار  ــ وخــ
المستشفيات  أّن  إلى  النواخذة 
الـــــخـــــاصـــــة تــــعــــد شـــــريـــــكـــــًا فــي 
المنظومة الصحية، لذلك فمن 
ــروري اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق  الــــضــ
والتعاون إلنجاح هذا المشروع، 
الــصــدد كل  فــي هــذا  مستعرضًا 
الـــمـــراحـــل الــمــتــعــلــقــة بــبــرنــامــج 
ــي  ــنـ ــوطـ الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي الـ

)صـــحـــتـــي( والــــــذي يـــهـــدف إلــى 
تقديم خدمات صحية متكاملة 
عالية،  جـــودة  وذات  ومــســتــدامــة 
والرسالة التي تقوم على إنشاء 
نظام رعاية صحي تنافسي يقوم 
على مبدأ المساواة واالستدامة 
في  عالميًا  المتبعة  والمعايير 

هذا الشأن.
وتـــــطـــــرق الـــــنـــــواخـــــذة إلــــى 
الــمــرجــوة مــن برنامج  الــنــتــائــج 
والمنظومة  الصحي  الــضــمــان 
جانب  إلــى  الجديدة،  الصحية 
صـــــنـــــدوق الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي 
ــز الـــوطـــنـــي  ــركــ ــمــ ــاء(، والــ ــ ــفــ ــ )شــ
وإدارة  الــصــحــيــة،  لــلــمــعــلــومــات 
ــعــــرفــــة )حــــكــــمــــة( وآلــــيــــات  ــمــ الــ
الــــذي سينفذ  الـــمـــشـــروع  عــمــل 
عــــلــــى عــــــــدة مــــــراحــــــل وصــــــــواًل 
ــى الــتــطــبــيــق الـــشـــامـــل. كــمــا  ــ إلـ
ــــرض الــــــنــــــواخــــــذة أبــــــرز  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الفئات المستفيدة من برنامج 
»صــحــتــي« ومــجــمــل الــخــدمــات 
)الباقة(  الــرزمــة  تغطيها  التي 
للمواطنين  اإللزامية  الصحية 
وكـــذلـــك الــــــرزم الــمــقــدمــة إلــى 
الــنــدوة  خــتــام  وفـــي  المقيمين. 
تم طرح االستفسارات واإلجابة 
كل  النقاش حــول  وتــبــادل  عنها 
إلى  بالتحول  المرتبطة  األمور 
وانعكاساته  الــصــحــي  الــضــمــان 
األداء  جــــــــــودة  رفــــــــع  لــــصــــالــــح 
بالقطاع  والــكــفــاءة  واإلنتاجية 
ــل عـــــــــــام فـــي  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــي بـ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ الــ

المملكة.

اأكد اأن الم�صت�صفيات الخا�صة �صريك في اإنجاح البرنامج

الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شحة يطلع الم�شت�شفيات 
الخا�ش�ة عل�ى م�ش�تجدات برنام�ج ال�شم�ان ال�شح�ي

ــاركـــون  ــون مـــشـ ــ ــزارعــ ــ ــد مــ ــ أكــ
ضــــــمــــــن ســـــــــــوق الــــــمــــــزارعــــــيــــــن 
ــيـــيـــن الــــــــذي تــقــيــمــه  ــنـ الـــبـــحـــريـ
والــزراعــة  البلديات  شــؤون  وزارة 
الوطنية  المبادرة  مع  بالشراكة 
ــــي أن  ــزراعـ ــ لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الـ
مـــزارعـــهـــم تــضــم كــمــيــات وفــيــرة 
من الخضراوات استعدادًا لشهر 

رمضان المبارك.
ــن  ــيـ ــزارعـ ــمـ ــد ســــــوق الـ ــهــ وشــ
 18 الــســبــت  أمـــس  البحرينيين 
ــدادًا غفيرة من  أعـ مــارس 2023 
الجنسيات،  من مختلف  الــزوار 
على  الكبير  اإلقبال  الفتًا  وكان 
شراء المنتجات الزراعية وذلك 
ــراب حــلــول  ــتــ بـــالـــتـــزامـــن مـــع اقــ
ــارك، وقـــد  ــبــ ــمــ ــان الــ شـــهـــر رمــــضــ
حـــرص الــمــزارعــون الــمــشــاركــون 
إبــراز  على  الــســوق  فعاليات  فــي 
كميات وفيرة من إنتاج مزارعهم 
خـــــال هـــــذا األســــبــــوع فــــي ظــل 

اإلقبال الكبير من الزوار.
ــتـــه، أكـــــد الــــمــــزارع  مــــن جـــهـ
عبدالنبي  حسن  محمد  جعفر 
توافر كميات كافية من مختلف 
ــواع الـــخـــضـــراوات اســـتـــعـــدادًا  ــ أنــ

لشهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن أهم المنتجات 
ــة الـــتـــي يــقــبــل عــلــيــهــا  ــيــ ــزراعــ الــ
يتوافر  رمــضــان  لشهر  الــزبــائــن 
كــــاٍف مـــن بينها  مــنــهــا مـــخـــزون 
إلى  الفــتــًا  والفلفل،  الطماطم 
تــلــبــي احــتــيــاجــات  الــكــمــيــات  أن 
ــوق خـــــال شـــهـــر رمـــضـــان،  ــســ الــ

وهناك مخزون وفير منها.
ــن  ــ ــيــ ــ ــزارعــ ــ ــمــ ــ الــ أن  وذكـــــــــــــر 
يــعــولــون عــلــى الـــزبـــائـــن الـــكـــرام 
لشراء  ومقيمين  مواطنين  من 
احــتــيــاجــاتــهــم مــن الــخــضــراوات 
ــل الــــعــــروض الــمــتــنــوعــة  فــــي ظــ
الــتــي يــطــرحــهــا الــمــزارعــون في 
البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســـوق 

بالبديع.
ــال  ــ ــب ذلـــــــــــك، قـ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ــزارع عـــبـــدالـــمـــهـــدي أحــمــد  ــ ــمـ ــ الـ
عــيــســى إن فـــتـــرة شــهــر رمــضــان 
هــي مــن الــمــواســم الــتــي يستعد 
بتوفير  البحريني  الــمــزارع  لها 
الخضراوات،  من  وفيرة  كميات 
وخـــصـــوصـــًا تــلــك األنــــــواع الــتــي 
يكثر الطلب عليها من الزبائن 

للشهر الفضيل.
مــــخــــزون  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
ــن الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ الــــمــــزارعــــيــــن مـ
ــة الــمــرغــوبــة فـــي شهر  ــيـ الـــزراعـ
لتلبية  بــكــثــرة  مــتــوافــر  رمــضــان 

الطلب المتزايد في هذا الشهر.
ــر أن ســـوق الــمــزارعــيــن  وذكــ
ــد نـــقـــطـــة  ــ ــعـ ــ ــن يـ ــيــ ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
الــزبــائــن من  للكثير مــن  جــذب 
مـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن لـــشـــراء 

احتياجاتهم لشهر رمضان.
ويــحــتــفــي الـــســـوق فـــي هــذا 

ــذكــــرى الـــعـــاشـــرة  ــالــ الـــمـــوســـم بــ
النـــطـــاقـــتـــه بـــشـــعـــار »حـــصـــادنـــا 
مزارعًا   32 بمشاركة  بحريني«، 
و4 شركات زراعية و5 مشاتل و4 
متخصصة  أنشطة  و4  مناحل 
ــر  ــ األسـ ــن  ــ مـ و20  ــور  ــمــ ــتــ الــ ــي  ــ فـ
وزارة  مــع  بالتنسيق  المنتجة 

الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، عـــاوة 
لألطفال  قرية  تخصيص  على 
اســتــقــطــبــت أكـــثـــر مـــن 15 ألــف 
ــات وأنــــشــــطــــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ طــــفــــل بــ
ُتــشــّكــل إضــافــة نوعية  مــتــنــوعــة 
لــلــســوق مــنــذ انــطــاقــتــه فــي 10 

ديسمبر 2022.

رم�شان ل�شهر  الخ�شراوات  من  كبيرة  كميات  يوفر  المزارعين  �شوق 

رم�شان  �شهر  في  مطر  زخات  فر�س  ي�شحبه  قد  الحرارة  درجات  انخفا�س 
كتب محمد القصاص:

المهتم  اإللــكــتــرونــي  ــذر(  ويـ )أوال  مــوقــع  أفـــاد 
بــحــالــة الــطــقــس بـــأن شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك قد 
يبدأ بانخفاض في درجات الحرارة، ولكن بحسب 
النماذج العددية المرصودة مؤخرا يبدو أنه حتى 
اآلن سيكون حافا باألمطار الموسمية المباغتة 
في موسم )السرايات( التي قد تمتد حتى ما بعد 

عيد الفطر السعيد بإذن اهلل.
مؤخرا  تعرضت  المملكة  أجـــواء  أن  وأضـــاف 
على  أثــرت  وقصيرة  بــاردة  غريبة  لتيارات شمالية 
شــمــال شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وانــخــفــضــت على 

أثرها درجات الحرارة بشكل ملحوظ شمال وشرق 
السعودية والكويت.

ــار الـــى ان شــهــر رمــضــان الـــقـــادم يــصــادف  وأشــ
دخــولــنــا فــي مــوســم الــربــيــع مــع مــوســم الــســرايــات 
)سريان السحب ليا ومباغتتها على حين غفلة(، 
تبدأ  حيث  المفاجئة  الــجــويــة  بتقلباتها  وتــمــتــاز 
الشديدة  الرياح  من مارس حتى مايو، وتصحبها 
الــهــابــطــة الـــتـــي يــتــشــكــل مــنــهــا جـــــدار الــعــواصــف 

الرملية والغبار على أغلب المناطق.
الرياح  فــي سرعة  الــســرايــات  خــطــورة  وتتمثل 
واألمطار والغبار، وهي تأتي بصورة مفاجئة، فقد 
يكون الجو يوحي باالستقرار وفجأة ينقلب، فهي 

تتكون بسرعة وال يسبقها بوادر واضحة توحي 
بقربها.

وقـــد تــكــون أمــطــار الــســرايــات عــلــى شكل 
وبحسب  أليـــام،  أو  لساعات  متواصلة  أمــطــار 
أرشـــفـــة الـــمـــراصـــد الــطــقــســيــة فــــإن الــبــحــريــن 
هطلت  التي  السرايات  موسم  بأمطار  تأثرت 
في مارس 1984 بتاريخ 15 مارس الذي هطلت 
فيه أمطار غزيرة جدا، وكانت مصحوبة ببرد 
بين  ما  األمــطــار  واستمر هطول  قوية  ورعــود 
مــتــوســطــة وغـــزيـــرة إلـــى تــاريــخ 18 مـــارس من 
العام نفسه، ووقتها تحولت الشوارع إلى بركة 

مياه.
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 »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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يروي الموقع اإللكتروني )المرسال( 
الـــمـــديـــريـــن  أحـــــد  ارتــــكــــب  يـــــوم  ذات  أنـــــه 
ــًبـــا كـــلـــف الــشــركــة  ــيـ الــنــاشــئــيــن خـــطـــأ رهـ
فتم  دوالر؛  مــايــيــن   10 حــوالــي   )IBM(
اســـتـــدعـــاء الــمــديــر الــصــغــيــر إلــــى مكتب 
)تـــوم واطـــســـون، وهـــو الــرجــل الــثــانــي في 
الصغير  المدير  نظر  حيث  المؤسسة(، 
إلــى رئيسه وقـــال لــه: »أعــتــقــد أنــك تريد 
كــذلــك؟«،  أليس  استقالتي،  تقديم  مني 
ــال لــه:  ــ ــون، وقـ ــســ عــنــدهــا نــظــر إلـــيـــه واطــ
»بالطبع ال، ال يمكن للشركة أن تستغني 
مايين   10 للتو  أنفقنا  لقد  اآلن،  عنك 

دوالر في تدريبك«.
هــل كـــان )تــــوم واطـــســـون( مــحــًقــا في 

قراره؟ دعونا نتعرف على ذلك.
ــي مـــقـــال ســـابـــق إن الــخــطــأ  قــلــنــا فــ
البشري أمر متوقع في العمل المؤسسي، 
أخطاء  أي  تقع  أال  المعقول  مــن  فليس 
فــإن وجد  العكس  بــل على  العمل،  أثــنــاء 
وجــود  عدمية  القائد  اإلداري  الــمــســؤول 
األسباب  يتحرى  أن  عليه  فإنه  األخطاء 
أن يفرح ويهلل،  إلى ذلك، ال  التي تدعو 
ــوع األخــطــاء ربــمــا يعني أنـــه ال  فــعــدم وقـ
بضع  نستعيد  أن  ويمكننا  يــعــمــل،  أحـــد 
الذي  صبحي  محمد  الفنان  من  كلمات 
تعمل  قليا،  تخطئ  قليا  »اعمل  يقول 

كثيرا تخطئ كثيرا«، وهذا هو المنطق.
حسٌن، ولكن السؤال هنا، ماذا يمكن 
تقع من  األخــطــاء  نــتــرك  هــل  نفعل؟  أن 
غير أي ردة فعل، وال نعاقب، وإنما نعفو 

على كل خطأ؟ أم ماذا نفعل؟
نجد أنه يجب أن توجد استراتيجية 
أي  فــي  الخطأ  إلدارة  مكتوب  دســتــور  أو 
ــواء كــانــت صــغــيــرة أو كــبــيــرة،  مــؤســســة ســ
ــًحـــا  ــور واضـ ــتـ عــلــى أن يـــكـــون هــــذا الـــدسـ
المؤسسة  هذه  في  المنخرطين  لجميع 
اللحظات األولى حتى تكون األمور  منذ 
واضحة، حسٌن، ماذا يجب أن يحوي هذا 

الدستور؟ وكيف يعمل؟
نعتقد أن إدارة الخطأ تنقسم حسب 
هــــذا الـــدســـتـــور إلــــى ثــاثــة أقـــســـام، وهــي 

كالتالي:
أواًل: منع وقوع الخطأ

وقــــد يــعــتــرض الــبــعــض عــلــى أنــــه ال 
يمكن منع الخطأ، وهذا حق، وإنما نحن 
 – الــدســتــور ســنــحــاول أن نقلل  فــي هـــذا 
ولكن  الخطأ،  وقــوع  – من  اإلمكان  بقدر 

كيف يمكن ذلك؟
فهرس تصنيف أنواع الخطأ وعواقب 

وقوعها
تــقــوم اإلدارة  الــمــهــم أن  أنـــه مــن  نــجــد 
الــتــي  األخـــطـــاء  كـــل  بتصنيف  الــمــســؤولــة 
ــذه تــســمــى في  ــ ــن الــمــمــكــن أن تـــقـــع، وهـ مـ
علم اإلدارة )الخطوة االستباقية(، بمعنى 
وذلــك  وقــوعــه  قبل  الخطأ  وقـــوع  نمنع  أن 
بتعريف األفراد بأنواع األخطاء المقبولة 
التي  واألخطاء  المقبولة،  غير  واألخطاء 

يجرم عليها، واألخطاء العفوية، وهكذا.
متكامل  تحليل  الدستور  هــذا  يحوي 
لألخطاء وعواقب وقوعها، والعوامل التي 
وما  بالتفصيل،  الخطأ،  وقـــوع  إلــى  تـــؤدي 
األخطاء التي يجب أن يعاقب عليها الفرد 
حال وقوعها، ليس ذلك فحسب وإنما ما 

الــعــقــوبــة الــتــي تــقــتــضــي الـــوقـــوع فـــي مثل 
هذا الخطأ، فليس من الحكمة أن نعاقب 
الموظف الفاني بعقوبة وقف عن العمل 
آخــر فيقع في  ويــأتــي شخص  أيـــام،  ثاثة 

الخطأ نفسه ونعفو عنه.  
يشمل هذا الدستور أيًضا:

ــــإدارة في  } اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة لـ
وبــعــد  ــاء  ــنـ وأثـ يــقــع  أن  قــبــل  الــخــطــأ  إدارة 

وقوعه
مــهــام  عــلــى  الـــمـــوظـــف  يــتــعــرف  أن   {
منذ  الوظيفي  التوصيف  وأبعاد  وظيفته 

اليوم األول.
} تدريب الموظف على مهام الوظيفة 
ــان يــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور،  وخـــاصـــة إن كــ
أن  قبل  الخطأ  مــع  التعامل  على  تدريبه 
يتعامل مع كل هذا  وكيف  وقــع،  وإن  يقع، 
األمــور، مع تعليمه أن الخطأ جزء أصيل 
من العمل، وهذا يعني أن يكون للموظف 

األمان النفسي للتعامل مع الخطأ.
الــمــوظــف مع  يــتــعــرف  يــتــدرب وأن   {
ومتى  معه،  يتعامل  وكيف  الدستور،  هــذا 

يسأل ومتى يعمل، وهكذا.
وهذا هو دستور، لذلك يجب أن يحوي 
أن  الجميع  يعرف  وأن  األمــور،  الكثير من 
يتعامل مع هذا الدستور، وأن توجد نسخة 

منه في درج كل موظف أًيا كان مركزه.
رؤية واستراتيجية

تواجه  التي  األخــطــاء  أبــرز  من ضمن 
إغــفــالــهــا هــو عـــدم وضــع  يــجــب  اإلدارة وال 
تــوقــعــات واضــحــة ألعــضــاء الــفــريــق، وعــدم 
منهم  اإلدارة  تــتــوقــعــه  مــا  عــلــى  اطــاعــهــم 
ــح؛ فــمــن شـــأن خــطــأ كهذا  عــلــى نــحــو واضــ
كثرة  إلــى فريق عمل منهك من  يــؤدي  أن 
الــعــمــل، وخــاصــة إذا كــانــوا يــبــذلــون جــهــًدا 
أنـــهـــم حــقــقــوا  يــعــرفــوا  أن  دون  مـــن  ــا  ــاًقـ شـ
أن  المحتمل  فمن  لذلك  منهم،  ُطلب  ما 

يقعوا في كثير من األخطاء.
الــرؤيــة وغــيــاب التوقعات  عــدم وضـــوح 
واالســتــراتــيــجــيــة ســــوف يــــؤدي إلــــى تــدنــي 
الروح المعنوية، وإلى غياب أي حافز؛ فمن 
الــهــدف أن يــحــفــز الــمــوظــفــيــن على  ــأن  شـ
بذل جهد مضاعف من أجل تحقيق هذا 
الهدف. وفي حالة غياب الهدف والتوقعات 
الواضحة فلن يعمل الموظفون سوى من 
أجل الحصول على الراتب الشهري، وهذا 
في حد ذاته أحد أبرز األخطاء التي تواجه 

اإلدارة.
تقدير املوظفني

قد ال يكون مفاجئا القول إن الحصول 
الوحيد من  الــهــدف  هــو  الــمــال ليس  على 
إذ يريد الناس أن يشعروا بأهمية  العمل؛ 
ما يقومون به، وأن ما يقومون به من عمل 
أن  ُياحظ، ويجب  يبذلونه من جهد  وما 
تقدير  عــدم  فــإن  وبالتالي  عليه،  يــكــافــؤوا 
الموظفين أحد أبرز األخطاء التي تواجه 
الــمــوظــفــيــن  مــعــامــلــة  ســـتـــؤدي  إذ  اإلدارة؛ 
بــإنــجــازاتــهــم إلى  بشكل عـــادل واالعـــتـــراف 
قطع شوط طويل في تقليل معدل دوران 
وتقليل  اإلنــتــاجــيــة  وتحسين  الموظفين 

الخطأ.
والـــمـــؤســـف أن مــواجــهــة هــــذا الــخــطــأ 
وعدم السماح له بالوقوع من األساس أمر 
ميسور جًدا؛ كلمة )شكًرا( تساوي الكثير، 

وتــحــمــل مــعــانــي مــحــفــزة لــلــمــجــديــن من 
السلبيات  أن  من  الرغم  على  الموظفين، 
التي تنجم عن هذا الخطأ اإلداري وخيمة 

جًدا.
ثانًيا: اكتشاف الخطأ

على الرغم من ذلك الدستور، إال إنه 
لذلك  الخطأ،  وقــوع  منع  المستحيل  من 

كيف نكتشف وقوع الخطأ؟
لـــلـــمـــوظـــف، مــن  الــنــفــســي  1. األمـــــــان 
بــاألمــان  الــمــوظــف  أن يشعر  الــمــهــم جـــًدا 
أن  يمكنه  وقع في خطأ حتى  إن  النفسي 
يعترف بالخطأ وأن يتعامل معه بطريقة 
تتعامل مع  المؤسسة  كانت  فإن  منهجية، 
وبشعة، بحيث ال  األخطاء بطريقة سيئة 
يشعر فيها الموظف باألمان النفسي، فإنه 
بالخطأ  الموظف  يقر  أن  المستحيل  من 

حتى وإن تم إثبات أن الخطأ وقع.
2. وجود استراتيجية واضحة للتعامل 
التعامل  أن  سابًقا  أشرنا  كما  الخطأ،  مع 
ــع الــخــطــأ وإدارتــــــــه يــجــب أال تــتــم وفــق  مـ
ــارة تــعــاقــب وتــــــارة تــعــفــو عن  ــتـ األهــــــــواء، فـ
الخطأ،  نفس  الـــذي عمل  اآلخـــر  الــزمــيــل 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  فـــالـــمـــســـاواة مـــطـــلـــوبـــة فــ
مع  نتعامل  أن  تعني  فــالــمــســاواة  الــخــطــأ، 

الجميع بنفس المنهجية.
مع  وقـــع،  إن  الــخــطــأ  عــن  استفسر   .3
إحسان الظن والتثبت، كمسؤول إداري قائد 
الموظفين  مــن  فــان  أن  يبلغك  وعــنــدمــا 
قـــد أخـــطـــأ فــتــثــبــت مـــنـــه، واســتــفــســر عنه 
مــع إحــســان الــظــن بــه، فــأنــت بــهــذا تشعره 
يشعر  كما  ــان،  واألمــ والتقدير  بــاالحــتــرام 
في الوقت نفسه بالخجل وأن هذا الخطأ 

ال يليق بمثله.
الكتشاف  واضحة  ومنهجية  آلية   .4
يــكــون لك  أبــــًدا أن  يــعــنــي  ــاء، وال  األخـــطـ
ــن يـــأتـــونـــك  ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ ــيــــس مـــــن الـ ــواســ جــ
وباألحرى يبحثون عن األخطاء الصغيرة 
التي يقع فيها زماء العمل، وإنما عندما 
ــة(  ــ نــطــبــق فـــي الــعــمــل )الــهــنــدســة اإلداريــ
وأنـــظـــمـــة )فـــــرق الـــعـــمـــل( فــــإن األخـــطـــاء 
للعيان، وخاصة  واضــحــة  تــكــون  مــا  عـــادة 
فالمنهجية  الــقــائــد،  اإلداري  لــلــمــســؤول 
تقول إنه البد من وجود مؤشرات واضحة 
وقوعه،  حــال  وتصنيفه  الخطأ  لتحديد 
األخــطــاء  مــن  تقلل  اآللــيــات  هـــذه  فمثل 

وتسهم بصورة كبيرة في إدارتها.

ثالًثا: إدارة الخطأ
التقليل  الخطأ هو  إدارة  الهدف من 
من اآلثار السلبية التي يمكن أن تقع على 
أو  المالية  الناحية  من  ســواء  المؤسسة، 
خاف  أو  والمجتمعية  الذهنية  الصورة 
ذلك، لذلك فإن إدارة الخطأ تحتاج إلى 
اإلنسان  مع  تتعامل  أن  تستطيع  عقلية 
قبل أن تتعامل مع آلة، فالموظف إنسان 
ــان يــقــع فـــي الــخــطــأ  ولــيــس آلــــة، واإلنــــســ
مهما كان حريًصا، وهذا أول أمر يجب أن 
وبعد  القائد،  اإلداري  المسؤول  به  يؤمن 

ذلك تأتي األمور التالية؛
الخطأ،  مع  التعامل  في  العدالة   .1
ــجـــب أن  ــات أنــــــه يـ ــظـ ــحـ ــل لـ ــبـ تـــحـــدثـــنـــا قـ
ــي الــتــعــامــل مع  تـــكـــون هـــنـــاك مــــســــاواة فـ
أن  يــجــب  أنـــه  نضيف  وهــنــا  المخطئين، 
ــراد بــطــريــقــة عـــادلـــة، إذ  ــ نــتــعــامــل مــع األفـ
الخطأ،  حيثيات  على  نتعرف  أن  يجب 
فلكل خطأ أسباب ومسببات، لذلك فإنه 
أن  القائد  اإلداري  الــمــســؤول  على  يجب 
يــتــعــامــل بــحــذر مـــع األفــــــراد، فــقــد يــكــون 
الخطأ غير مقصود، وإنما قد يكون سبب 
أدى إلى سبب، فإن من الحري بالمسؤول 
األسباب  عــن  يتحرى  أن  القائد  اإلداري 

الحقيقة التي أدت إلى حدوث الخطأ.
الخطأ،  على  المترتبة  الخسائر   .2
من المهم على اإلدارة والمسؤول اإلداري 
القائد أن يعرف وبلغة األرقــام نقول )أن 
يحسب قيمة الخطأ الذي وقع(، فبعض 
لم  وإن  حتى  بالمايين  تــقــدر  األخــطــاء 
الذهنية  فــالــصــورة  مـــاديـــة،  تــكــن أخــطــاء 
تــقــدر  األحيان–  بــعــض  –في  لــمــؤســســة 
الموظف  يشعر  لم  وإن  حتى  بالمايين 
بذلك، ووفاة ولي أمر أطفال وهو عائلهم 
الوحيد بسبب خطأ طبي ال تقدر بثمن، 
لذلك هذا أمر يجب أن يحسب باألرقام.

فــي حق  وقــع خطأ  إن  التعويض،   .3
كان  أًيــا  أو  أو زميل عمل  أو عميل  إنسان 
ويجب  فهذا حقه،  يعوض  أن  فإنه يجب 

أال تتهرب المؤسسة من المسؤولية.
4. المعالجة وليس الكراهية، إن وقع 
المخطئ،  الموظف  مــع  وجلسنا  خــطــأ، 
الخطأ  فــي  وقـــع  بالفعل  أنـــه  لــنــا  فتبين 
الــمــوجــود مسبًقا  الــدســتــور  وذلــك حسب 
العقوبة  كان يستحق  فإن  المؤسسة،  في 
فقد  أيــًضــا،  الدستور  حسب  يعاقب  فإنه 
المناسبة،  الــعــقــوبــة  خــطــأ  لــكــل  إن  قــلــنــا 
ليس أكثر وال أقل. ولكن بعد ذلك يعود 
كراهية  أي  غير  من  عمله  إلــى  الموظف 
شخصية له، أو تهميش أو أي إجراء آخر. 
الـــدرس مــن خال  أن يتعلم  وإنــمــا يجب 
وأال يترك من غير  له  األمــور  توضح كل 

أال يعرف ماذا وكيف؟
المتعلقة  األمــور  بعض  هذه  عموًما، 
وإن  المؤسسي،  العمل  في  الخطأ  بــإدارة 
نكتفي  أنه سوف  إال  كبير  الموضوع  كان 
ــيــــوم، نــعــود  ــذلـــك، وقـــبـــل أن نــتــركــكــم الــ بـ
إلـــى ســـؤال الــبــدايــة )فـــي رأيــــك، هــل كــان 
التعامل مع  تــوم واطــســون على حــق فــي 

الخطأ الذي وقع على المؤسسة؟(.
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مـــبـــدئـــه  فـــــي  الــــكــــريــــم  الــــــقــــــرآن  إن 
ومــنــتــهــاه، وِفــــي وســائــلــه وغـــايـــاتـــه، وِفـــي 
فــروعــه وأصــولــه كتاب هــدايــة، وهــو فوق 
هذا وذاك المعجزة الوحيدة الباقية من 
الصاة  )عليهم  الكرام  الرسل  معجزات 
والسام(، وهو أيًضا شرعة ومنهاج، وهو 
بأنباء من سبق من  كذلك سجٌل حافٌل 
علمية  إشــارات  وفيه  وأقوامهم،  األنبياء 
من الممكن أن يستخرج منها المسلمون 

عند التدبر أسباًبا للترقي الحضاري.
أما كون القرآن الكريم كتاب هداية، 
ــرآن إلـــى ذلـــك فـــي قــولــه  ــقـ فــقــد أشــــار الـ
تــعــالــى: )شــهــر رمــضــان الـــذي أنـــزل فيه 
الهدى  من  وبينات  للناس  هــدى  القرآن 

والفرقان..( البقرة / 185.
أيــًضــا حــول هــذا المعنى في  ــار  وأشـ
بـــدايـــة ســــورة الــبــقــرة فـــي قــولــه تــعــالــى: 
الكتاب ال ريــب فيه هدى  )ألـــم)1( ذلــك 

للمتقين)2(( سورة البقرة.
الــهــدايــتــيــن،  فــــي  ــفــــرق  الــ فـــمـــا  إًذا، 
بمعنى  تأتي  الكريم  القرآن  في  الهداية 
المعونة  بمعنى  أيــًضــا  وتــأتــي  الـــداللـــة، 
في  الخطاب  يتوجه  فحين  والتمكين، 
الـــقـــرآن إلــــى الـــنـــاس الــمــســلــمــيــن منهم 
هداية  معناها  فيكون  المسلمين،  وغير 
فــإذا قبل اإلنسان هــذه الدعوة  الــداللــة، 
بالهداية  تعالى  اهلل  أعانه  لها  وأخلص 
والمعونة  التمكين  هداية  وهي  الثانية، 
وهذه للمتقين الذين أشارت إليهم سورة 

البقرة في بدايتها.
والمعونة،  التمكين  هداية  هي  هذه 
ــوار  ــعـــارج أنــ وهــــي هـــدايـــة الــتــرقــي فـــي مـ
القرآن العظيم، وبينات الوحي المقدس 
بالتدبر  المسلم  عليها  أقبل  كلما  التي 
والتأمل زاده اهلل تعالى من أنوار البيان، 
وأجزل له في العطاء، وال يزال المسلم 

قريًبا  أو شيًئا  الكمال  معارج  في  يتدرج 
مــنــه حــتــى يــكــون مـــن الـــذيـــن رضـــي اهلل 

تعالى عنهم.
ــقــــرآن الـــكـــريـــم عن  ولـــقـــد تـــحـــدث الــ
اهلل  اخــتــص  الــتــي  المستقبلية  ــرؤى  ــ الـ
عقولهم،  لينبه  الــمــؤمــنــيــن  بــهــا  تــعــالــى 
ويستثير هممهم إلعمال العقل للبحث 
ولنتأمل  تعالى،  اهلل  آالء  في  والتقصي 
تــعــالــى: )إن فـــي خــلــق الــســمــوات  قـــولـــه 
آليــات  والنهار  الليل  واخــتــاف  واألرض 
الذين يذكرون اهلل  األلــبــاب)190(  ألولي 
ويتفكرون  جنوبهم  وعلى  وقعوًدا  قياًما 
ما  ــنـــا  ربـ واألرض  ــوات  ــمـ ــسـ الـ خــلــق  فـــي 
خلقت هذا باطًا سبحانك فقنا عذاب 

النار )191(( آل عمران.
وهـــا نــحــن نــشــيــر إلـــى بــعــض الـــرؤى 
ــتـــي يــعــدنــا بــهــا الــحــق  الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، ويــدســهــا فـــي آيـــاتـــه، 
ولن نفصل فيها ألن المقام ليس مقام 
تفصيل، ومن هذه الرؤى يقول سبحانه: 

لتركبوها  والــحــمــيــر  والــبــغــال  )والــخــيــل 
وزينة ويخلق ما ال تعلمون( سورة النحل 
الجليلة  اآليـــة  هـــذه  فــي  الــحــديــث   .8  /
خاص بهذه المخلوقات في عصر تنزل 
التنقل  مــجــال  فــي  وبوظيفتها  الــقــرآن، 
والسفر، وهذه المخلوقات هي التي كانت 
عــلــى عــهــد الــتــنــزيــل الــمــشــهــورة كوسائل 
لهم  فذكرها  الــعــرب،  عند  وانتقال  نقل 
الباب  يغلق  لم  القرآن  لكن  إليها  وأشــار 
وَلـــم يحصر وسائل  الــوســائــل،  هــذه  دون 
ما  إلى  أشــار  بل  فيها،  واالنتقال  السفر 
يأتي به المستقبل من تطور في وسائل 
الــنــقــل بحسب تــطــور الــعــصــر، واجــتــهــاد 
العقل البشري فيما ينفع الناس، وييسر 
لــهــم ســبــل الــنــقــل واالنــتــقــال، لــقــد أشــار 
تؤدي  ابتكار وسائل  إمكانية  إلى  القرآن 
بسبب  عالية  وبكفاءة  نفسها  األغــراض 
تــقــدم الـــزمـــن، وتـــرقـــي الــعــقــل الــبــشــري، 
واكــتــشــاف قـــوى جـــديـــدة تــحــرك اآلالت 
الثقيلة، وهــذه اإلشــارة ندركها في قوله 
تــعــالــى: )ويــخــلــق مــا ال تــعــلــمــون( إشـــارة 
في  عنا  المستور  على  الــداللــة  واضــحــة 

هذه الوسائل.
العقول من  استحدثته  ما  فكل  إًذا، 
وســائــل حديثة فــي هــذه الــمــجــاالت هي 

من مكنونات هذه اآلية الجليلة!
آيــة أخــرى فيها إشــارة إلــى ما سوف 
علمية  نــبــوءات  مــن  المستقبل  يكشفه 
نــجــد ذلـــك فـــي قــولــه تــعــالــى: )ســبــحــان 
تــنــبــت  مـــمـــا  كــلــهــا  األزواج  خـــلـــق  الــــــذي 
يعلمون(  ال  ومما  أنفسهم  ومــن  األرض 

يس / 36.
تعالى  اهلل  سنن  من  سنة  والزوجية 
الـــقـــرآن إلــــى بعضها  ــار  ــ فـــي الــحــيــاة أشـ
أعظم مما  أخــفــاه  ومــا  بعضها،  وأخــفــى 
ــه، وكـــشـــف ســـتـــره لــلــنــاس. ومــن  ــرح بــ صــ

التي  البشارات  من  بل  والعهود،  الوعود 
بشر اهلل تعالى عباده بها قوله سبحانه: 
)سنريهم آياتنا في اآلفاق وِفي أنفسهم 
أنـــه الــحــق أولـــم يكف  حــتــى يتبين لــهــم 
كل شيء شهيد( فصلت  على  أنه  بربك 

.53 /
تعالى  الــذي قطعه اهلل  الــوعــد  هــذا 
عــلــى نــفــســه لــعــبــاده الــمــؤمــنــيــن الــذيــن 
وعــدهــم بــالــعــطــاء، والــمــنــح الــربــانــيــة إذا 
بالتدبر  العظيم  كتابه  على  أقبلوا  هــم 
والتأمل في أن يكشف لهم بعض كنوزه 
القرآن  أن  صحيح  آيــاتــه،  فــي  المدفونة 
لم يأت ليكون كتاب علم من علوم البشر 
الـــتـــي تــتــطــور بــتــطــور الـــزمـــن والــعــقــول 
لكن  تــعــالــى،  اهلل  آالء  فـــي  تــبــحــث  الــتــي 
الراشدة،  العقول  لها  تتنبه  إشــارات  فيه 
واإلنسان مهيئ لهذا ألنه ورث أساسيات 
العلوم من أبيه آدم )عليه السام( الذي 
علمه اهلل تعالى كل األسماء، قال تعالى: 
)وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على 
المائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن 

كنتم صادقين( البقرة /13.
اآليــة  فــي  جــاءت  التي  »كلها«  وكلمة 
تــفــيــد الــشــمــولــيــة لــكــل مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
اإلنـــســـان فـــي حـــاضـــره ومــســتــقــبــلــه، وال 
ــام  ــي مـــن األيــ ــ ــدرك فـــي اآلتـ ــ عــجــب أن نـ
تحقق نبوءات القرآن، ولقد أشار القرآن 
الـــكـــريـــم إلــــى مــنــه وفــضــلــه عــلــى عــبــده 
عليه(  وسلم  اهلل  )صلى  ورسوله محمد 
ورحمته  عليك  اهلل  )ولــوال فضل  فقال: 
لهمت طائفة أن يضلوك وما يضلون إال 
وأنــزل  شــيء  ومــا يضرونك من  أنفسهم 
ما  وعلمك  والحكمة  الكتاب  عليك  اهلل 
وكـــــان فــضــل اهلل عليك  تــعــلــم  تــكــن  ــم  لـ

عظيًما( النساء / 113.
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فوزية رشيد

} من الواضح أن العلم وهو يتمادى في تجاربه 
استبدال  في  نقطة خطيرة  إلى  وصل  قد  العلمية 
خــلــق اهلل الــطــبــيــعــي، بــعــلــوم الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
الذي إن بقي في حيز االستخدام لما هو ضروري 
فا بأس، ولكن أن يتم العمل على تصنيع كل شيء 
)معمليا واصطناعيا( من الغذاء إلى الطبيعة إلى 
اإلنسان، فذلك تصنيع لـ»برمجة اصطناعية لكامل 
الطبيعية هي من خلق  أن برمجتها  الحياة!« رغم 
)التقليد  ولكأنك تضع  بأسرارها،  العالم  وهو  اهلل، 

العلمي( ليكون بديًا لـ )الخلق الطبيعي(! 
ــذا االســتــنــتــاج هـــو بــدء  ــا يــدفــعــنــا إلــــى هــ } مـ
 ECTO( أو  االصطناعية(  ــام  )األرحـ بصناعة  العمل 
ودون  الــعــالــم!  فــي  الــخــصــوبــة  نــقــص  LIFE( بــحــجــة 

إلــى أن يــكــون 70% من  االكــتــفــاء بــذلــك بــل السعي 
الحمل في العقود القادمة على المستوى العالمي 
فـــي األرحــــــام االصــطــنــاعــيــة! الـــتـــي هـــي )حـــواضـــن 
بالذكاء االصطناعي لتحل محل  صناعية مجهزة 
الــتــجــارب  الــطــبــيــعــيــة!( ويضعها أصــحــاب  األرحــــام 
)مــحــاكــاة وظائف  فــي  العلمية(  )الــثــورة  مــقــام  فــي 
الــمــرأة الــحــامــل(! ويــبــررون  الــرحــم الطبيعي لــدى 
الحمل  وصــعــوبــة  الــــوالدة  آالم  مــن  للتخلص  ذلــك 
مشاكل  لديهن  من  على  االقتصار  دون  الطبيعي؟ 
)مــوضــة  وإنــمــا جعله  الطبيعي،  الــحــمــل  فــي  مــثــا 
الصناعية  الحاضنة  دارجــة(، حيث يتم في  علمية 
السنوات  فــي  لتصبح  األنــزيــمــيــة(  الــتــدويــر  ــادة  )إعــ
الــذكــاء االصطناعي،  وبــاالنــجــراف خلف  الــقــادمــة، 
)حقيقة وظاهرة(! وللطرافة تم طرحها وتصويرها 
ــال الــعــلــمــي فــي  ــيـ ــي قـــصـــص الـــخـ مـــنـــذ عـــقـــديـــن فــ

هوليوود!
} ولعل أهم سؤال يجب طرحه في هذا العالم 
االصطناعي الذي يتم تكريسه اليوم وبكل الوسائل 

واألساليب العلمية والطبية هو:
بــشــكــل طبيعي  األم  ــم  رحـ فـــي  الــحــمــل  هـــل   -1
ــو مـــجـــرد حــمــل فـــي حــاضــنــة يــمــكــن اســتــبــدالــهــا  هـ
االصطناعية؟  األرحـــام  أو  المصانع  فــي  بحاضنة 
فيه  تدخل  اهلل،  خلقه  كما  الطبيعي  الحمل  أن  أم 
عمليات وعاقات معقدة ومشاعر متبادلة بين األم 
والجنين، ال يمكن تعويضها أو تقليدها وال مجال 
األنزيمية  التدوير  بــإعــادة  بها  التاعب  أو  لنزعها 

والحاضنة الباستيكية؟!
2- الـــســـؤال الــثــانــي: هــل هــي )نــهــايــة األمــومــة 
الطبيعية( التي عرفها اإلنسان وكل الكائنات الحّية 

منذ بدء البشرية؟! 

الطفل  فــي  التأثيرات  مــا  الــثــالــث:  الــســؤال   -3
المولود اصطناعيا؟! أم أن التطور العلمي سيصل 
صناعي  بإنسان  الطبيعي  اإلنــســان  )استبدال  إلــى 
ــفــــى(! وبــالــطــبــع ســيــتــم الــتــحــكــم  مــنــذ الـــــــوالدة وكــ
ــذه الــمــرة  فــي جــنــس الــطــفــل وصــفــاتــه الــوراثــيــة وهـ
الــعــمــل علميًا  تـــم  بــعــد أن  الــبــدايــة كــجــنــيــن!  مــنــذ 
خال  مــن  اآللـــة  اإلنــســان  صناعة  على  وإلكترونيا 
وضع الشيفرات في جسمه! وصناعة اآللة االنسان 
ذات  الــروبــوتــات  فــي صناعة  الهائلة  الــتــطــورات  مــع 
العمل  يتم  وحــيــت  المتقدم،  االصطناعي  الــذكــاء 
بشكل دؤوب على إكساب الروبوت الملمح والخواص 
الجلد  يــشــبــه  بــمــا  بتغطيته  الــكــامــلــة،  اإلنــســانــيــة 
بحيث  »االصطناعي«،  الطبيعي  والوجه  الطبيعي 

ال يمكن التفرقة بين اإلنسان الطبيعي واآللة.
4- هــــل مــــا يـــحـــدث الــــيــــوم مــــن تـــعـــد عـــلـــى كــل 
وتاعب  ووالدة  تكوين  مــن  طبيعيا،  اهلل  خلقه  مــا 
جيني وصفات وراثية، وقيم أخاقية، وتوسيع رقعة 
النوع اإلنساني، ليضم أنواعا جديدة كالمتحولين 
والمولودين اصطناعيا، والتحكم فيهم، هو األفضل 
من  متاهة  في  الدخول  أنه  أم  البشرية،  لمستقبل 
)التاعبات العلمية والطبية( التي ستقضي الحقًا 

على البشرية؟! 
 ECTO( } لو كان طموح األرحــام االصطناعية 
المشاكل  بــعــض  حــل  عــلــى  بــالــفــعــل  يقتصر   )LIFE

الطبية لدى نسبة من الناس أو النساء لتم النظر 
إليه باعتباره تطورا علميا إيجابيا، ولكن أن يكون 
الطموح ليكون الحمل في األرحام االصطناعية في 
وبنسبة   2074 أقصاها  قادمة  عقود  وخــال  العالم 
ــالـــم، فـــي تــلــك األرحـــــام  ــعـ 70% مـــن الــحــمــل فـــي الـ
الــبــاســتــيــكــيــة الــمــجــهــزة بـــذكـــاء اصــطــنــاعــي، فهو 
بشكل  الطبيعة  على  يتعدى  علمي  انفات  بمثابة 
ــام، وعــلــى الطبيعة اإلنــســانــيــة وعــلــى )األمــومــة(  عـ
المتحكم  هو  العلم  ليصبح  الطبيعي،  إطارها  في 
كــل شــــيء! وهــــذا مــنــاف للطبيعة ولــخــلــق اهلل  فــي 
وألســـراره في كل ما خلق، وضــرب من الدخول في 
العلم الشيطاني الذي يضع نفسه اليوم في منصة 

التحدي لخلق اهلل وللفطرة!
إنهم يعملون باسم العلم وتطوره للوصول إلى 
هو  ما  كل  واستبدال  والطبيعة  البشر  في  التحكم 
الطبيعية  األمومة  بما هو صناعي، وحتى  طبيعي 
أمــر من  هــذا  الصناعي!  ذكــاءهــم  تسّلم من شر  لم 
المهم إثارة جدل عالمي حوله، قبل أن تنفلت كل 

المعايير!

ثقاف��ة اإدارة الخط��اأ الب�س��ري ف��ي العم��ل الموؤ�س�س��ي )2(

بقلم: 
د. زكريا اخلنجي

ــرس  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ يـــــــعـــــــد الــ
تــطــوريــة  مــرحــلــة   metaverse 
مــتــقــدمــة فـــي عـــالـــم االقــتــصــاد 
ــي، حـــيـــث يــعــبــر عــن  ــراضــ ــتــ االفــ
رؤيــــــة مـــكـــان جـــديـــد لــلــتــفــاعــل 
ــــاص  ــــخـ ــع أشـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــراضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االفـ
روبوتات لممارسة  أو  حقيقيين 
األعــــمــــال  إجــــــــراء  أو  األلـــــعـــــاب 
أو  ــي  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ ــتــــواصــــل  الــ أو 
ــوق، وتـــــوقـــــعـــــت دراســــــــة  ــ ــســ ــ ــتــ ــ الــ
غارتنر  مؤسسة  أجرتها  حديثة 
 %25 نحو  يمضي  أن  لألبحاث، 
ــرنــــت  ــتــ ــن مـــســـتـــخـــدمـــي اإلنــ ــ مــ
واحــدة يوميا على األقل  ساعة 
فـــي الــعــمــل والــتــســوق والــتــعــلــم 
والـــــنـــــشـــــاطـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــة ضــــمــــن فـــضـــاء  ــيــ ــهــ ــيــ ــرفــ ــتــ والــ
بحلول  الــرقــمــي  الــمــيــتــافــيــرس 

عام 2026.
من   %30 تـــشـــارك  أن  أيـــضـــا  الــــدراســــة  وتـــوقـــعـــت 
في  الــعــالــم  حــول  وخدماتها  بمنتجاتها  المؤسسات 
ــادر عن  فــضــاء الــمــيــتــافــيــرس، فــيــمــا أظــهــر تــقــريــر صــ
سيتي بنك )City bank( منتصف عام 2022 أن اقتصاد 
الميتافيرس )Metaverse Economy( قد يصل إلى ما 

بين )8 -13( تريليون دوالر بحلول عام 2030.
ــأن  ــــب خـــــبـــــراء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــ ــلـ ــ ويـــعـــتـــقـــد أغـ
ــرة في  ــؤثـ الــمــيــتــافــيــرس ســيــحــدث تــغــيــرات كــبــيــرة ومـ
ــاديــــا، الــرئــيــس  الـــحـــيـــاة اإلنـــســـانـــيـــة فــمــثــا ســاتــيــا نــ
يؤكد   )Microsoft( مــايــكــروســوفــت  لشركة  التنفيذي 
نـــرى بها  الــتــي  الــطــريــقــة  لــن يغير  »الــمــيــتــافــيــرس  أن 
الــعــالــم فــقــط، ولــكــن يــغــيــر أيــضــا كــيــفــيــة مــشــاركــتــنــا 
ــات«، وقــد  ــاعـ ــمـ ــتـ ــى غـــرفـــة االجـ فـــيـــه، مـــن الــمــصــنــع إلــ
في  لاستثمار  دوالر  مــلــيــار   )70( الــشــركــة  خصصت 
زوكربيرغ  مـــارك  أعــلــن  ذاتـــه  وبالتوجه  الميتافيرس. 
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك )Facebook( تغيير 
سيركز  أنــه  موضحا   ،)Meta( ميتا  إلــى  شركته  اســم 
الــذي  الــمــيــتــافــيــرس  عــلــى  جــهــوده ومستقبل شــركــتــه 
يعده مستقبل اإلنترنت، وخصص )10( مليارات دوالر 
لاستثمار فيه، وخصصت شركة غوغل )Google( نحو 
األسهم  صندوق  في  لاستثمار  دوالر  مليون   )39.5(

الخاصة بها لمشاريع الميتافيرس.
كــمــا تــنــامــى االهـــتـــمـــام بــالــمــيــتــافــيــرس مـــن قبل 
أطلقت  فمثا  التقنية،  وشركاتها  الــدول  من  العديد 
نوفمبر  فــي  الجنوبية  كــوريــا  عاصمة  سيئول  مدينة 
2021، خطة خمسية للتحول نحو استخدام تقنيات 
في  رئيسية  مــديــنــة  أول  ســتــكــون  وأنــهــا  الميتافيرس 
الخدمات  لتقديم  ميتافيرس  منصة  تتبنى  العالم 
 )7( على  مــوزعــة  والــوافــديــن،  للمواطنين  الحكومية 
قطاعات، هي االقتصاد والتعليم والثقافة والسياحة 
والــبــنــى  واإلدارة  الــحــضــريــة  والــتــنــمــيــة  ــاالت  واالتــــصــ
وشركاتها  الصينية  الحكومة  أظهرت  فيما  التحتية، 
العماقة اهتماما كبيرا بالميتافيرس وسارت لحجز 
االستثمار  فــي  الــتــوســع  عبر  فيه  التنافسي  موقعها 
الشركات  مــن  عــديــد  على  واالســتــحــواذ  تقنياته،  فــي 
الناشئة الناجحة، فقد بلغ حجم االستثمار الصيني 
يوان  مليارات   )10( نحو   2022 عــام  الميتافيرس  في 
صــيــنــي، وتـــجـــاوز عــــدد طــلــبــات الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــصـــيـــن الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــلــمــة 

آالف   )7( من  أكثر  الميتافيرس 
 ،2022،2021 عامي  خــال  طلب، 
ــــف شــركــة  ــر مــــن ألـ ــثـ وســـجـــلـــت أكـ
عــــــــامــــــــات تــــــجــــــاريــــــة مـــتـــعـــلـــقـــة 
شركة  واستثمرت  بالميتافيرس. 
في  بكثافة   )Alibaba( بــابــا  عــلــي 
للميتافيرس  التجريبية  البيئة 
أكــاديــمــيــة  وأنـــشـــأت   )Sandbox(
 Alibaba( دامـــــــــــو  ــا  ــ ــابــ ــ بــ ــي  ــ ــلـ ــ عـ
لتطوير  خاصا  مختبرا   )DAMO
الــــمــــيــــتــــافــــيــــرس، مـــعـــلـــنـــة أنـــهـــا 
ــع  ــ ســتــســتــكــشــف الـــطـــبـــقـــات األربـ
المجسم،  الــبــنــاء  للميتافيرس: 
والمحاكاة الثاثية األبعاد، ودمج 
والواقعي،  االفتراضي  الواقعين 
وربــــط االفـــتـــراضـــي بــالــحــقــيــقــي، 
كــذلــك اســتــثــمــرت شــركــة تنسنت 
في  بـــقـــوة   )Tencent( الــصــيــنــيــة 
الــمــيــتــافــيــرس، وتــمــكــنــت مـــن تــســجــيــل عــــدة عــامــات 
كينغ  مثل  بها  خــاصــة  بالميتافيرس  تتعلق  تجارية 
ميتافيرس  وتيانمي   ،)King Metaverse( ميتافيرس 
)Tianmei Metaverse(، كما استثمرت في )67( شركة 
تنسنت على مجالي  استثمارات شركة  وركــزت  ألعاب، 

األلعاب والتواصل االجتماعي.
 )ByteDance( الصينية  دانـــس  بــايــت  شــركــة  أمـــا 
وهي الشركة األم لتطبيق التواصل االجتماعي تيك 
يــوان صيني،  مليارات   )9( أنفقت  فقد   )TikTok( توك 
لاستحواذ على شركة صناعة سماعات الرأس »في آر 

بيكو« )VR Pico(؛ المستخدمة في الميتافيرس.
بتقنيات  االستثمار  فــي  بــقــوة  الهند  دخــلــت  كما 
الميتافيرس السيما في الواقعين المعزز واالفتراضي، 
 )135( نحو   2020 عــام  استثماراتها  حجم  بلغ  فقد 
 2022  ،2021 سنتي  خــال  ونــمــا  هندية،  روبــيــة  مليار 
ستريز  إنــد  ريليانس  شــركــة  وتمكنت   ،)%38( بنسبة 
نظارات  تصنيع  من   )Reliance Industries( الهندية 
 ،)Jio Glass( غـــاس  جــيــو  ــم  اسـ عليها  أطــلــقــت  ذكــيــة 
وهي مصممة للمعلمين والطاب بحيث تمكنهم من 

الدخول إلى غرف تدريس افتراضية ثاثية األبعاد.
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  صــعــيــد  وعــلــى 
مليار  نــحــو  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  اســتــثــمــرت 
 NEOM Tech( دوالر في شركة نيوم تيك آند ديجيتال
إطــاق  لــغــرض  نــيــوم،  فــي مدينة  الــواقــعــة   )& Digital
الميتافيرس الخاص بها. وفي مملكة البحرين دخل 
بنك البحرين والكويت )BBK( في مجال الميتافيرس 
بتاريخ  األبــعــاد  ثاثية  مصرفية  خدمة  إطــاقــه  بعد 
االفــتــراضــي  الــــذراع  11/يـــنـــايـــر/2023، حيث سيسمح 
بشكل  البنك  فرع  بزيارة  للعماء   BBK Virtualللبنك
افـــتـــراضـــي والــــوصــــول إلــــى الــمــعــلــومــات الــمــصــرفــيــة 
المختلفة من أي مكان باستخدام هواتفهم المحمولة 
 )VR( أو األجهزة اللوحية أو نظارات الواقع االفتراضي
مع  للتعامل  وتدريبهم  العماء  تأهيل  بهدف  وذلــك 
التقنيات الناشئة قبل أن تصبح الخدمات المصرفية 
العربية  اإلمــارات  دولــة  وفي  الميتافيرس،  في  ممكنة 
االفتراضي  الواقع  يضيف  أن  المتوقع  من  المتحدة 
اقتصاد  إلــى  دوالر  مليارات   )4( نحو  المعزز  والــواقــع 

الدولة بحلول عام 2030. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

الم�س�تدامة؟ القت�سادي�ة  التنمي�ة  يحق�ق  م�ن 
القت�ساد الرقمي اأم الفترا�سي اأم الحقيقي؟ )4(

بقلم:
د. أسعد حمود السعدون }

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16431/pdf/1-Supplime/16431.pdf?fixed4552
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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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�ُصّيد على الطراز البحريني القدمي وروعَي فيه ت�صميم املنارة البحرينية

علي بن خليفة يرعى افتتاح جامع ال�صيخة ح�صة بنت علي بن حمد

اعتماد الفح�س ال�صريع للت�صخي�س بفريو�س كورونا يف املراكز ال�صحية

اإلغاء اإلزامية العزل وحث امل�صابني على عزل اأنف�صهم 5 اأيام

للم�صاهمة يف عالج امل�صابني من �صحايا الزلزال

الفريــــق الطــــبي البحـــــريني ي�صـــــــل �صــــوريا 

خليفة  بن  علي  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

اآل خليفة م�شت�شار �شاحب ال�شمو امللكي ويل 

الوزراء، وبح�شور عدد  العهد رئي�س جمل�س 

�شاحبة  جامع  افتتاح  مت  ال�شخ�شيات،  من 

اآل  حمد  بن  علي  بنت  ح�شة  ال�شيخة  ال�شمو 

خليفة، حرم املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شاحب 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة، وذلك بالرفاع يف املحافظة اجلنوبية.

الدكتور را�شد بن حممد  ال�شيخ  األقى  وقد 

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري  فطي�س  بن 

الكبري  بالهتمام  فيها  اأ�شاد  كلمة  ال�شنية 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  يوليه  الذي 

اآل خليفة ملك البالد املعظم ،  حمد بن عي�شى 

و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

حفظه اهلل لدور العبادة، ملا للم�شاجد من دور 

باإ�شاعة  وا�شتقراره  املجتمع  نه�شة  يف  فاعل 

والتكافل  والوحدة  والتكاتف  التعاون  قيم 

املواطنة  الفاعل يف تعزيز  واإ�شهامها  والبناء، 

ال�شاحلة.

الكرمي  املوىل  بدعاء  الهاجري  وتوجه 

ح�شة  ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  يجزي  اأن 

اآل خليفة يف بناء هذا اجلامع خري  بنت علي 

يف  املبارك  العمل  هذا  يجعل  واأن  اجلزاء، 

ا  خال�شً عملها  يجعل  واأن  ح�شناتها،  موازين 

�شاحبة  جامع  اأن  بالذكر  واجلدير  ُمتقبالً. 

خليفة  اآل  علي  بنت  ح�شة  ال�شيخة  ال�شمو 

�ُشّيد على الطراز البحريني القدمي وروعَي فيه 

باأن  علًما  الأ�شيلة،  البحرينية  املنارة  ت�شميم 

اجلامع يت�شع اجلامع لـ850 م�شلًيا، وقاعة 

للن�شاء،  امل�شلني  من  لـ150  تت�شع  اأخرى 

ومرافق  واملوؤذن  لالإمام  �شكن  اإىل  بالإ�شافة 

عامة ومواقف لل�شيارات.

ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأعلن 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

رئي�س  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

الإجراءات  من  عدد  حتديث  عن 

لفريو�س  بالت�شدي  املتعلقة 

تفعيلها  �شيتم  والتي  كورونا، 

املوافق  الأحد  اليوم  من  اعتباًرا 

بعد  وذلك   ،2023 مار�س   19

درا�شة الو�شع ال�شحي يف مملكة 

البحرين مع متابعة ن�شب الإ�شغال 

املركزة  والعناية  امل�شت�شفيات  يف 

للحالت القائمة بالفريو�س.

التي  الإجراءات  باأن  واأو�شح 

يف  اعتماد  تتمثل  حتديثها  مّت 

الفح�س ال�شريع كاأداة ت�شخي�شية 

يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

فح�س  لإجراء  احلاجة  دون 

)PCR( اإل للحالت التي ت�شتدعي 

ذلك ح�شب التقييم الطبي، واإلغاء 

ال�شحي  العزل  فرتة  اإلزامية 

مع  بالفريو�س،  القائمة  للحالت 

 5 ملدة  اأنف�شهم  عزل  على  حثهم 

على  وت�شجيعهم  الأقل،  على  اأيام 

باأهمية  منوًها  املخالطة،  عدم 

كافة  املجتمع  اأفراد  موا�شلة 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

املعلن  الأخرى  الوقائية  والتدابري 

على  احلفاظ  يف  ي�شهم  مبا  عنها 

�شحة و�شالمة اجلميع.

على  احلر�س  اإىل  اأ�شار  كما 

تعزيز الوعي املجتمعي من خالل 

امل�شاد  التطعيم  باأخذ  املبادرة 

للفريو�س بكامل جرعاته مبا فيها 

اجلرعات املن�شطة لرفع ال�شتجابة 

الفريو�س  من  للج�شم  املناعية 

الوقت  يف  م�شدًدا  ومتحوراته، 

فح�س  اإجراء  �شرورة  على  ذاته 

ال�شعور  عند  كورونا  فريو�س 

كارتفاع  للفريو�س  اأعرا�س  باأي 

و�شيق  وال�شعال  احلرارة  درجة 

�شحة  على  حفاًظا  التنف�س،  يف 

املجتمع  اأفراد  جميع  و�شالمة 

واحلد من انت�شار الفريو�س.

امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

م�شاعدات  بتقدمي  املعظم،  البالد 

الدول  اإىل  عاجلة  اإغاثية  اإن�شانية 

من  املت�شررة  وال�شديقة  ال�شقيقة 

الزلزال الذي �شرب �شوريا وتركيا، 

العون  تقدمي  يف  للم�شاعدة  وذلك 

خالل  من  الزلزال  ل�شحايا  الالزم 

الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بقيادة 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

رئي�س  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

�شحايا  لدعم  الوطنية  اللجنة 

و�شل  وتركيا،  �شوريا  يف  الزلزال 

�شباح  البحريني  الطبي  الفريق 

اأم�س اإىل �شوريا للم�شاهمة يف عالج 

م�شابي الزلزال املدمر.

الدكتور  اأ�شاد  املنا�شبة  وبهذه 

العام  الأمني  ال�شيد  م�شطفى 

للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية 

الوطنية  للجنة  التنفيذي  الرئي�س 

�شوريا  يف  الزلزال  �شحايا  لدعم 

وتركيا بالتوجيهات امللكية ال�شامية 

جراء  لالأ�شقاء  الدعم  تقدمي  يف 

له  تعر�شت  الذي  املدمر  الزلزال 

بع�س املناطق يف �شوريا.

على  بناًء  باأنه  ال�شيد  وبنّي 

لإر�شال  التن�شيق  مت  التفاقية  هذه 

البحرينيني  الأطباء  من  جمموعة 

اأع�شاء جمعية  املتطوعني و الأطباء 

الدكتور  برئا�شة  البحرينية  الأطباء 

يف  للم�شاهمة  وذلك  الدرازي،  عامر 

الزلزال  �شحايا  من  امل�شابني  عالج 

�شوريا  له  تعر�شت  الذي  املدمر 

ال�شحايا  من  عدًدا  خلّف  والذي 

التحتية  البنية  يف  كبرًيا  ودماًرا 

يف  للزلزال  تعر�شت  التي  للمناطق 

�شوريا. 

م�شطفى  الدكتور  واأو�شح 

ال�شيد باأنه على �شوء مذكرة التفاهم 

�شوريا،  اأطباء  نقابة  مع  املوقعة 

البحريني  الطبي  الفريق  و�شل  فقد 

الك�شور  عالج  يف  متخ�ش�س 

اإىل  العامة  واجلراحة  وال�شابات 

ثم  ومن  دم�شق  ال�شورية  العا�شمة 

املت�شررة  حلب  حمافظة  اإىل  توجه 

من  العديد  باإجراء  �شيقوم  حيث 

من  للم�شابني  اجلراحية  العمليات 

�شحايا الزلزال. 

الطبي  الفريق  �شيقوم  كما 

من  جمموعة  بزيارة  البحريني 

الطبية  واملراكز  امل�شت�شفيات 

اأهم  على  للوقوف  �شوريا  يف 

على  والعمل  الطبية  الحتياجات 

الطبية  امل�شتلزمات  بع�س  توفري 

يف  �شوريا  حتتاجها  التي  الالزمة 

الوقت الراهن.

اأطباء  نقيب  اأعرب  جانبه  من 

عن  فندي  غ�شان  الدكتور  �شوريا 

العميقني  وتقديره  �شكره  خال�س 

وحكومًة  قيادًة  البحرين  ململكة 

ال�شتجابة  �شرعة  مثمًنا  و�شعًبا، 

الأطباء،  اإر�شال  و  العالج  تقدمي  يف 

ال�شوري  ال�شعب  اعتزاز  موؤكًدا 

بالعالقات التاريخية وال�شداقة التي 

امل�شرف من  البلدين، واملوقف  تربط 

التي  الأليمة  الأزمة  خالل  البحرين 

احلادث  هذا  جراء  �شوريا  بها  متر 

عامر  الدكتور  واأعرب  الأليم.  

الدرازي عن تقديره جلهود املوؤ�ش�شة 

امللكية بقيادة �شمو ال�شيخ نا�شر بن 

اإجراءات  ت�شهيل  يف  خليفة  اآل  حمد 

عمل الفريق الطبي، موؤكًدا على اأهمية 

البحريني  الطبي  الفريق  تواجد 

حيث �شي�شاهم يف التخفيف عن اآلم 

ال�شحايا وتوفري الدعم الطبي لعالج 

امل�شابني واملت�شررين من الزلزال.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

املبارك يبحث التعاون يف التنمية 

احل�صرية مع م�صوؤولني ب�صلوفاكيا

»امللكية لل�صرطة« تبحث جماالت

 التعاون مع االأكادميية اخلليجية للدرا�صات

وزير  املبارك  نا�شر  بن  وائل  اأكد 

اأهمية  على  والزراعة  البلديات  �شئون 

اخلربات  تبادل  وتعزيز  التعاون  توثيق 

والتجارب بني مملكة البحرين وجمهورية 

جمالت  زيادة  اإىل  م�شرًيا  �شلوفاكيا، 

التنمية  جمالت  يف  القائم  التعاون 

اأنظمة  وتطوير  امل�شتدامة  احل�شرية 

املعلومات.

جاء ذلك خالل الزيارة التي يقوم بها 

لبحث  �شلوفاكيا  جمهورية  اإىل  الوزير 

اأوجه التعاون بني البلدين ال�شديقني.

من  حتقق  ما  على  املبارك  واأثنى 

والزراعة  البلديات  قطاع  يف  اإجنازات 

بقيادة  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  ظل  يف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، وبدعم 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ا�شتمرار  املبارك  الوزير  وبنّي  الوزراء. 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

يتوازى  املجالت، مبا  �شتى  ال�شديقني يف 

حتقيق  يف  ال�شديقني  البلدين  روؤية  مع 

امل�شتدامة،  واحل�شرية  العمرانية  التنمية 

يف  الدولية  املعايري  اأعلى  مع  وين�شجم 

جمالت التنمية امل�شتدامة والعمل البلدي.

والتقى الوفد البحريني خالل الزيارة 

البلديات  قطاعات  على  بامل�شوؤولني 

جمهورية  يف  التحتية  والبنية  والزراعة 

�شلوفاكيا.

البحريني  الوفد  بحث  الزيارة  وخالل 

يف  التعاون  ال�شلوفاكيني  امل�شئولني  مع 

جمالت التطوير احل�شري وتطوير اأنظمة 

الإلكرتونية  البناء  ورخ�س  املعلومات 

توقيع  بحث  جانب  اإىل  املباين  ومنذجة 

مذكرة تفاهم بني اجلانبني للتعاون البلدي 

امل�شتدامة. والتنمية احل�شرية 

ا�شتقبل العميد فواز ح�شن احل�شن، اآمر 

الركن  اللواء  لل�شرطة،  امللكية  الأكادميية 

الزعابي،  عبداهلل  خلفان  طارق  بحري 

للدرا�شات  اخلليجية  الأكادميية  رئي�س 

من  عدد  بح�شور  والأمنية،  ال�شرتاتيجية 

امل�شوؤولني يف اجلانبني.

حر�س  العميد  اأكد  اللقاء،  وخالل 

تعزيز  على  لل�شرطة  امللكية  الأكادميية 

التعاون والتن�شيق مع خمتلف الأكادمييات 

ال�شرطية واجلامعات العريقة يف جمالت 

والتدريب  والتاأهيل  العليا  الدرا�شات 

تعليمية  موؤ�ش�شات  من  املهارات  لكت�شاب 

مرموقة، منوًها باأهمية مثل هذه الزيارات 

والبحوث  اخلربات  تبادل  يف  ت�شهم  التي 

ملواكبة امل�شتجدات العلمية احلديثة.

الذي  الدور  الوفد لإيجاز عن  وا�شتمع 

لل�شرطة  امللكية  الأكادميية  به  ت�شطلع 

ومراحل  فيها  العمل  و�شري  واإداراتها 

التي  املاج�شتري  برامج  واأهم  تطورها، 

بع�س  بجولة يف  الوفد  قام  كما  تطرحها. 

وقاعاتها  ومبانيها  الأكادميية  مرافق 

املتعددة.

الأكادميية  رئي�س  اأعرب  جانبه،  من 

ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  اخلليجية 

الأكادميية  بزيارة  �شعادته  عن  والأمنية 

ال�شرح  بهذا  واإعجابه  لل�شرطة  امللكية 

لبناء  تطلعه  مبدًيا  البارز،  العلمي 

واأكادميية معها يف  ا�شرتاتيجية  �شراكات 

على  بالنفع  يعود  مبا  املجالت  خمتلف 

اجلانبني.
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�ُصّيد على الطراز البحريني القدمي وروعَي فيه ت�صميم املنارة البحرينية

علي بن خليفة يرعى افتتاح جامع ال�صيخة ح�صة بنت علي بن حمد

اعتماد الفح�س ال�صريع للت�صخي�س بفريو�س كورونا يف املراكز ال�صحية

اإلغاء اإلزامية العزل وحث امل�صابني على عزل اأنف�صهم 5 اأيام

للم�صاهمة يف عالج امل�صابني من �صحايا الزلزال

الفريــــق الطــــبي البحـــــريني ي�صـــــــل �صــــوريا 

خليفة  بن  علي  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

اآل خليفة م�شت�شار �شاحب ال�شمو امللكي ويل 

الوزراء، وبح�شور عدد  العهد رئي�س جمل�س 

�شاحبة  جامع  افتتاح  مت  ال�شخ�شيات،  من 

اآل  حمد  بن  علي  بنت  ح�شة  ال�شيخة  ال�شمو 

خليفة، حرم املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شاحب 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة، وذلك بالرفاع يف املحافظة اجلنوبية.

الدكتور را�شد بن حممد  ال�شيخ  األقى  وقد 

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري  فطي�س  بن 

الكبري  بالهتمام  فيها  اأ�شاد  كلمة  ال�شنية 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  يوليه  الذي 

اآل خليفة ملك البالد املعظم ،  حمد بن عي�شى 

و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

حفظه اهلل لدور العبادة، ملا للم�شاجد من دور 

باإ�شاعة  وا�شتقراره  املجتمع  نه�شة  يف  فاعل 

والتكافل  والوحدة  والتكاتف  التعاون  قيم 

املواطنة  الفاعل يف تعزيز  واإ�شهامها  والبناء، 

ال�شاحلة.

الكرمي  املوىل  بدعاء  الهاجري  وتوجه 

ح�شة  ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  يجزي  اأن 

اآل خليفة يف بناء هذا اجلامع خري  بنت علي 

يف  املبارك  العمل  هذا  يجعل  واأن  اجلزاء، 

ا  خال�شً عملها  يجعل  واأن  ح�شناتها،  موازين 

�شاحبة  جامع  اأن  بالذكر  واجلدير  ُمتقبالً. 

خليفة  اآل  علي  بنت  ح�شة  ال�شيخة  ال�شمو 

�ُشّيد على الطراز البحريني القدمي وروعَي فيه 

باأن  علًما  الأ�شيلة،  البحرينية  املنارة  ت�شميم 

اجلامع يت�شع اجلامع لـ850 م�شلًيا، وقاعة 

للن�شاء،  امل�شلني  من  لـ150  تت�شع  اأخرى 

ومرافق  واملوؤذن  لالإمام  �شكن  اإىل  بالإ�شافة 

عامة ومواقف لل�شيارات.

ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأعلن 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

رئي�س  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

الإجراءات  من  عدد  حتديث  عن 

لفريو�س  بالت�شدي  املتعلقة 

تفعيلها  �شيتم  والتي  كورونا، 

املوافق  الأحد  اليوم  من  اعتباًرا 

بعد  وذلك   ،2023 مار�س   19

درا�شة الو�شع ال�شحي يف مملكة 

البحرين مع متابعة ن�شب الإ�شغال 

املركزة  والعناية  امل�شت�شفيات  يف 

للحالت القائمة بالفريو�س.

التي  الإجراءات  باأن  واأو�شح 

يف  اعتماد  تتمثل  حتديثها  مّت 

الفح�س ال�شريع كاأداة ت�شخي�شية 

يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

فح�س  لإجراء  احلاجة  دون 

)PCR( اإل للحالت التي ت�شتدعي 

ذلك ح�شب التقييم الطبي، واإلغاء 

ال�شحي  العزل  فرتة  اإلزامية 

مع  بالفريو�س،  القائمة  للحالت 

 5 ملدة  اأنف�شهم  عزل  على  حثهم 

على  وت�شجيعهم  الأقل،  على  اأيام 

باأهمية  منوًها  املخالطة،  عدم 

كافة  املجتمع  اأفراد  موا�شلة 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

املعلن  الأخرى  الوقائية  والتدابري 

على  احلفاظ  يف  ي�شهم  مبا  عنها 

�شحة و�شالمة اجلميع.

على  احلر�س  اإىل  اأ�شار  كما 

تعزيز الوعي املجتمعي من خالل 

امل�شاد  التطعيم  باأخذ  املبادرة 

للفريو�س بكامل جرعاته مبا فيها 

اجلرعات املن�شطة لرفع ال�شتجابة 

الفريو�س  من  للج�شم  املناعية 

الوقت  يف  م�شدًدا  ومتحوراته، 

فح�س  اإجراء  �شرورة  على  ذاته 

ال�شعور  عند  كورونا  فريو�س 

كارتفاع  للفريو�س  اأعرا�س  باأي 

و�شيق  وال�شعال  احلرارة  درجة 

�شحة  على  حفاًظا  التنف�س،  يف 

املجتمع  اأفراد  جميع  و�شالمة 

واحلد من انت�شار الفريو�س.

امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

م�شاعدات  بتقدمي  املعظم،  البالد 

الدول  اإىل  عاجلة  اإغاثية  اإن�شانية 

من  املت�شررة  وال�شديقة  ال�شقيقة 

الزلزال الذي �شرب �شوريا وتركيا، 

العون  تقدمي  يف  للم�شاعدة  وذلك 

خالل  من  الزلزال  ل�شحايا  الالزم 

الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بقيادة 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

رئي�س  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

�شحايا  لدعم  الوطنية  اللجنة 

و�شل  وتركيا،  �شوريا  يف  الزلزال 

�شباح  البحريني  الطبي  الفريق 

اأم�س اإىل �شوريا للم�شاهمة يف عالج 

م�شابي الزلزال املدمر.

الدكتور  اأ�شاد  املنا�شبة  وبهذه 

العام  الأمني  ال�شيد  م�شطفى 

للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية 

الوطنية  للجنة  التنفيذي  الرئي�س 

�شوريا  يف  الزلزال  �شحايا  لدعم 

وتركيا بالتوجيهات امللكية ال�شامية 

جراء  لالأ�شقاء  الدعم  تقدمي  يف 

له  تعر�شت  الذي  املدمر  الزلزال 

بع�س املناطق يف �شوريا.

على  بناًء  باأنه  ال�شيد  وبنّي 

لإر�شال  التن�شيق  مت  التفاقية  هذه 

البحرينيني  الأطباء  من  جمموعة 

اأع�شاء جمعية  املتطوعني و الأطباء 

الدكتور  برئا�شة  البحرينية  الأطباء 

يف  للم�شاهمة  وذلك  الدرازي،  عامر 

الزلزال  �شحايا  من  امل�شابني  عالج 

�شوريا  له  تعر�شت  الذي  املدمر 

ال�شحايا  من  عدًدا  خلّف  والذي 

التحتية  البنية  يف  كبرًيا  ودماًرا 

يف  للزلزال  تعر�شت  التي  للمناطق 

�شوريا. 

م�شطفى  الدكتور  واأو�شح 

ال�شيد باأنه على �شوء مذكرة التفاهم 

�شوريا،  اأطباء  نقابة  مع  املوقعة 

البحريني  الطبي  الفريق  و�شل  فقد 

الك�شور  عالج  يف  متخ�ش�س 

اإىل  العامة  واجلراحة  وال�شابات 

ثم  ومن  دم�شق  ال�شورية  العا�شمة 

املت�شررة  حلب  حمافظة  اإىل  توجه 

من  العديد  باإجراء  �شيقوم  حيث 

من  للم�شابني  اجلراحية  العمليات 

�شحايا الزلزال. 

الطبي  الفريق  �شيقوم  كما 

من  جمموعة  بزيارة  البحريني 

الطبية  واملراكز  امل�شت�شفيات 

اأهم  على  للوقوف  �شوريا  يف 

على  والعمل  الطبية  الحتياجات 

الطبية  امل�شتلزمات  بع�س  توفري 

يف  �شوريا  حتتاجها  التي  الالزمة 

الوقت الراهن.

اأطباء  نقيب  اأعرب  جانبه  من 

عن  فندي  غ�شان  الدكتور  �شوريا 

العميقني  وتقديره  �شكره  خال�س 

وحكومًة  قيادًة  البحرين  ململكة 

ال�شتجابة  �شرعة  مثمًنا  و�شعًبا، 

الأطباء،  اإر�شال  و  العالج  تقدمي  يف 

ال�شوري  ال�شعب  اعتزاز  موؤكًدا 

بالعالقات التاريخية وال�شداقة التي 

امل�شرف من  البلدين، واملوقف  تربط 

التي  الأليمة  الأزمة  خالل  البحرين 

احلادث  هذا  جراء  �شوريا  بها  متر 

عامر  الدكتور  واأعرب  الأليم.  

الدرازي عن تقديره جلهود املوؤ�ش�شة 

امللكية بقيادة �شمو ال�شيخ نا�شر بن 

اإجراءات  ت�شهيل  يف  خليفة  اآل  حمد 

عمل الفريق الطبي، موؤكًدا على اأهمية 

البحريني  الطبي  الفريق  تواجد 

حيث �شي�شاهم يف التخفيف عن اآلم 

ال�شحايا وتوفري الدعم الطبي لعالج 

امل�شابني واملت�شررين من الزلزال.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

املبارك يبحث التعاون يف التنمية 

احل�صرية مع م�صوؤولني ب�صلوفاكيا

»امللكية لل�صرطة« تبحث جماالت

 التعاون مع االأكادميية اخلليجية للدرا�صات

وزير  املبارك  نا�شر  بن  وائل  اأكد 

اأهمية  على  والزراعة  البلديات  �شئون 

اخلربات  تبادل  وتعزيز  التعاون  توثيق 

والتجارب بني مملكة البحرين وجمهورية 

جمالت  زيادة  اإىل  م�شرًيا  �شلوفاكيا، 

التنمية  جمالت  يف  القائم  التعاون 

اأنظمة  وتطوير  امل�شتدامة  احل�شرية 

املعلومات.

جاء ذلك خالل الزيارة التي يقوم بها 

لبحث  �شلوفاكيا  جمهورية  اإىل  الوزير 

اأوجه التعاون بني البلدين ال�شديقني.

من  حتقق  ما  على  املبارك  واأثنى 

والزراعة  البلديات  قطاع  يف  اإجنازات 

بقيادة  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  ظل  يف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، وبدعم 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ا�شتمرار  املبارك  الوزير  وبنّي  الوزراء. 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

يتوازى  املجالت، مبا  �شتى  ال�شديقني يف 

حتقيق  يف  ال�شديقني  البلدين  روؤية  مع 

امل�شتدامة،  واحل�شرية  العمرانية  التنمية 

يف  الدولية  املعايري  اأعلى  مع  وين�شجم 

جمالت التنمية امل�شتدامة والعمل البلدي.

والتقى الوفد البحريني خالل الزيارة 

البلديات  قطاعات  على  بامل�شوؤولني 

جمهورية  يف  التحتية  والبنية  والزراعة 

�شلوفاكيا.

البحريني  الوفد  بحث  الزيارة  وخالل 

يف  التعاون  ال�شلوفاكيني  امل�شئولني  مع 

جمالت التطوير احل�شري وتطوير اأنظمة 

الإلكرتونية  البناء  ورخ�س  املعلومات 

توقيع  بحث  جانب  اإىل  املباين  ومنذجة 

مذكرة تفاهم بني اجلانبني للتعاون البلدي 

امل�شتدامة. والتنمية احل�شرية 

ا�شتقبل العميد فواز ح�شن احل�شن، اآمر 

الركن  اللواء  لل�شرطة،  امللكية  الأكادميية 

الزعابي،  عبداهلل  خلفان  طارق  بحري 

للدرا�شات  اخلليجية  الأكادميية  رئي�س 

من  عدد  بح�شور  والأمنية،  ال�شرتاتيجية 

امل�شوؤولني يف اجلانبني.

حر�س  العميد  اأكد  اللقاء،  وخالل 

تعزيز  على  لل�شرطة  امللكية  الأكادميية 

التعاون والتن�شيق مع خمتلف الأكادمييات 

ال�شرطية واجلامعات العريقة يف جمالت 

والتدريب  والتاأهيل  العليا  الدرا�شات 

تعليمية  موؤ�ش�شات  من  املهارات  لكت�شاب 

مرموقة، منوًها باأهمية مثل هذه الزيارات 

والبحوث  اخلربات  تبادل  يف  ت�شهم  التي 

ملواكبة امل�شتجدات العلمية احلديثة.

الذي  الدور  الوفد لإيجاز عن  وا�شتمع 

لل�شرطة  امللكية  الأكادميية  به  ت�شطلع 

ومراحل  فيها  العمل  و�شري  واإداراتها 

التي  املاج�شتري  برامج  واأهم  تطورها، 

بع�س  بجولة يف  الوفد  قام  كما  تطرحها. 

وقاعاتها  ومبانيها  الأكادميية  مرافق 

املتعددة.

الأكادميية  رئي�س  اأعرب  جانبه،  من 

ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  اخلليجية 

الأكادميية  بزيارة  �شعادته  عن  والأمنية 

ال�شرح  بهذا  واإعجابه  لل�شرطة  امللكية 

لبناء  تطلعه  مبدًيا  البارز،  العلمي 

واأكادميية معها يف  ا�شرتاتيجية  �شراكات 

على  بالنفع  يعود  مبا  املجالت  خمتلف 

اجلانبني.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

العدد:  12398
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ابتدائية امل�ستقبل تفوز باملركز الأول عاملًيا يف م�سابقة اأبطال التغيري

جمل�ض حمافظة املحرق ي�ستعر�ض دور الفعاليات العاملية يف تن�سيط ال�سياحة

»الأعلى لل�سحة«: الربنامج يهدف اىل توفري منظومة �سحية فاعلة

اإطالع امل�ست�سفيات اخلا�سة على م�ستجدات »ال�سمان ال�سحي«

معار�ض توعوية وعرو�ض مو�سيقية لل�سرطة واخليالة وامل�سري الع�سكري

اإدارات »الداخلية« حتتفل بيوم ال�سراكة املجتمعية والنتماء الوطني

اأكد الدكتور حممد بن مبارك جمعة 

الوزارة  اعتزاز  والتعليم  الرتبية  وزير 

املوؤ�ش�شات  حتققها  التي  بالإجنازات 

امل�شتويني  على  البحرينية  املدر�شية 

يعك�س  الذي  الأمر  والدويل،  الإقليمي 

اإليه  و�شلت  الذي  املتميز  امل�شتوى 

الرتبوية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف 

لقطاع  الكبري  الدعم  بف�شل  والتعليمية، 

الرتبية والتعليم من لدن ح�شرة �شاحب 

اآل خليفة  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة 

�شاحب  ومتابعة  املعظم،  البالد  عاهل 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء. 

بالتهنئة  والتعليم  الرتبية  وزير  وتقدم 

للبنات،  البتدائية  امل�شتقبل  مدر�شة  اإىل 

واإىل جميع منت�شباتها من اأع�شاء الهيئة 

واأولياء  والطلبة  والإدارية  التعليمية 

اإجناز  من  حققته  ما  مبنا�شبة  الأمور، 

املدار�س  فئة  عن  الأول  باملركز  بفوزها 

اأبطال  م�شروع  م�شابقة  يف  البتدائية 

امل�شتدامة  التنمية  لأهداف  التغيري 

حياة  اخل�شراء،  »الأر�س  املتحدة  لالأمم 

جلنة  بتنظيم  ُبعد،  عن  املقامة  �شحية« 

والع�شرين  احلادي  القرن  مهارات 

الأمريكيتني ويكليت  العاملية واملن�شتني 

الربيطانية،   SPSC ومنظمة  وبوك 

متفوقة على 100 مدر�شة من 45 دولة.

فريق  قدمه  مبا  الوزير  واأ�شاد 

املدر�شة الطالبي من م�شاريع تقدم حلولً 

مبتكرة لتحديات حتقيق اأهداف التنمية 

النظيفة،  الطاقة  �شعيد  على  امل�شتدامة 

والبتكار،  وال�شناعة،  املناخي،  والعمل 

ومنها  للجميع،  اجليد  التعليم  وتوفري 

تطبيق  عرب  م�شتدامة  مدينة  ت�شميم 

ماينكرافت التعليمي.

م�شتمرة  الوزارة  اأن  الوزير  واأكد 

وامل�شاندة  الدعم  اأوجه  كل  تقدمي  يف 

ملوا�شلة  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  جلميع 

تطوير اأدائها وتعزيز قدرتها على تقدمي 

الع�شر  ملتطلبات  املواكبة  اخلدمات 

واملعينة على تخريج اأجيال قادرة على 

التنمية  م�شرية  يف  الفاعلة  امل�شاركة 

ظل  يف  البحرين  مملكة  يف  ال�شاملة 

قيادتها احلكيمة.

رفع حمافظ املحرق �شلمان بن عي�شى 

وبا�شم  با�شمه  ال�شكر،  املناعي  هندي  بن 

و�شمو  املعظم  امللك  جاللة  اىل  الأهايل، 

على  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

املكرمة  ب�شرف  ال�شامية  التوجيهات 

املخ�ش�شات  وم�شاعفة  الرم�شانية 

تلك  الأهايل  ا�شتقبل  اإذ  الإجتماعية، 

واأنها  التوجيهات ب�شعادة غامرة خا�شة 

املباك،  رم�شان  �شهر  اأعتاب  على  تاأتي 

ال�شهر  هذا  مبنا�شبة  التهاين  رافعني 

الف�شيل.

وخالل املجل�س الأ�شبوعي للمحافظة، 

بح�شور العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان 

نائب املحافظ، اأكد جا�شم بوطبنية الرئي�س 

ال�شابق لرابطة املجال�س الأهلية على دور 

املجال�س يف تعزيز املواطنة احلقة، م�شريا 

�شهر  ليايل  تن�شط خالل  املجال�س  اأن  اىل 

والأن�شطة  بالفعاليات  املبارك  رم�شان 

الوطنية والثقافية والدينية.

الجتماعي  النا�شط  اأ�شار  من جانبه، 

التوعوي  الدور  اإىل  الدوي  فاروق 

للمجال�س، م�شريا اىل اأن جمال�س املحرق 

عرفت منذ القدم بح�شها الوطني واأدوارها 

تنظيم  الزياين  خالد  واعترب  الجتماعية. 

الدولية  الجتماعات  من  لعدد  اململكة 

التي  املتنوعة  واملعار�س  والإقليمية، 

الدويل  البحرين  مركز  ي�شت�شيفها 

امل�شتمر  احلراك  عن  يعرب  للمعار�س 

واملكانة الدولية للبحرين.

الأهايل  طالب  ال�شياق،  هذا  يف 

بتن�شيط  الفعاليات  تلك  مثل  با�شتثمار 

ا�شتحداث  عرب  ال�شياحية  احلركة 

�شاحل  اىل  خا�شة  ال�شواحل،  وا�شثمار 

ج�شري  بني  الواقعة  واملنطقة  ال�شاية 

ال�شيخ حمد وال�شيخ عي�شى ملا لها من اآثار 

اقت�شادية اإيجابية. ورفع الأهايل التهاين 

النواب  جمل�س  رئي�س  اىل  والتربيكات 

رئي�س  لنتخابه  امل�شلم  �شلمان  بن  اأحمد 

للجمعية العامة لالإحتاد الربملاين الدويل، 

تزخر  والبحرين  املحرق  اأن  موؤكدين 

بالطاقات والرواد يف املجالت كافة.

املحافظ  رفع  املجل�س،  ختام  ويف 

اىل  املحرق  اأهايل  وتربيكات  تهاين 

ال�شفر  جواز  تد�شني  على  الداخلية  وزير 

يف  نوعية  نقلة  ُيعد  والذي  الإلكرتوين، 

من  ويعزز  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات 

الأ�شعدة  على  واأنظمتها  اململكة  تقدم 

كافة.

اأكد اإبراهيم علي النواخذة الأمني العام للمجل�س الأعلى 

توفري  اإىل  يهدف  ال�شحي  ال�شمان  م�شروع  اأن  لل�شحة 

منظومة �شحية متكاملة ذات جودة عالية تت�شم باملرونة 

امل�شتفيدين  لتطلعات  وال�شتجابة  التطور  على  والقدرة 

نظام  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحي،  لال�شتثمار  وجاذبة 

متويل �شحي يت�شم بالكفاءة وال�شتدامة ويكفل احلرية يف 

اختيار مقدم اخلدمة ال�شحية، وتقدمي خدمة �شحية عادلة 

تت�شم بالتناف�شية �شمن اإطار يحمي حقوق جميع الأطراف 

امل�شاركة يف ال�شمان ال�شحي.

جاء ذلك لدى تقدميه حما�شرة تعريفية ب�شاأن برنامج 

ال�شمان ال�شحي، مب�شاركة روؤ�شاء وممثلي امل�شت�شفيات 

جمعية  من  بتنظيم  وذلك  البحرين،  مبملكة  اخلا�شة 

الأعلى  املجل�س  مع  وبالتعاون  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 

لل�شحة يف م�شت�شفى نور التخ�ش�شي.

ويف م�شتهل اللقاء، نقل النواخذة حتيات الفريق طبيب 

ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�شحة للم�شت�شفيات اخلا�شة، م�شيًدا بدورها يف متابعة 

ودعم اجلهود الوطنية الرامية اإىل تطبيق برنامج ال�شمان 

ال�شحي يف اململكة.

حتقيق  موا�شلة  اإىل  يهدف  امل�شروع  اأن  اأ�شاف  كما 

املزيد من التطوير وتعزيز اجلودة يف م�شتوى اخلدمات 

ال�شحية والعالجية املقدمة للمواطنني واملقيمني على اأر�س 

اململكة، وذلك من خالل ا�شتحداث الأنظمة ال�شحية الأكرث 

كفاءة والتي تواكب خمتلف امل�شتجدات وجميع التطورات 

العاملية املرتبطة بالأنظمة ال�شحة احلديثة.

على  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  حر�س  النواخذة  واأكد 

تعزيز التوا�شل مع جميع اجلهات واملوؤ�ش�شات ذات العالقة 

تتعلق  التي  امل�شتجدات  لبحث  ال�شحي  ال�شمان  بتطبيق 

والهتمام  احلر�س  مدى  يج�شد  اإطار  يف  امل�شروع،  بهذا 

بتطوير وحت�شني م�شتوى جودة اخلدمة ال�شحية املقدمة 

للجميع.

والنتماء  املجتمعية  ال�شراكة  يوم  الحتفال  اإطار  يف 

الثامن ع�شر من مار�س من كل عام،  الذي يوافق  الوطني 

اأقامت مديريات ال�شرطة واإدارات وزارة الداخلية فعاليات 

تقع  التي  الوزارة  اأولويات  من  انطالًقا  وذلك  متنوعة، 

ال�شرطة  اأفراد  بني  وفاعلة  قوية  �شراكة  بناء  مقدمتها  يف 

واملجتمع من اأجل احلفاظ على الوطن واأن يكون للمواطن 

واإ�شاعة  الأمني  ال�شتقرار  تعزيز  جهود  يف  م�شاند  دور 

الطماأنينة.  وبهذه املنا�شبة، نظمت اإدارة العالقات العامة 

امللكية لل�شرطة  الأكادميية  الداخلية بالتعاون مع  بوزارة 

عرو�شا  �شملت  متنوعة،  وفعاليات  توعوًيا  ا  معر�شً

للفرقة املو�شيقية لل�شرطة، فريق الع�شا، اخليالة، امل�شري 

البولي�شية  الكالب  وحدة  امل�شتجدين،  للطالب  الع�شكري 

املدرا�س  من  عدد  طلبة  بح�شور  وذلك  وطني،  وجملة 

يف  �شارك  اإذ  الجتماعية،  الرعاية  ودور  والرو�شات 

الأمنية،  والثقافة  لالإعالم  العامة  الإدارة  الفعاليات  هذه 

الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع املدين، قيادة 

العامة  الإدارة  اخلا�شة،  الأمن  قوة  قيادة  ال�شواحل،  خفر 

اإدارة  ال�شرطة،  طريان  قيادة  اجلنائية،  والأدلة  للمباحث 

ال�شوؤون  العمليات،  اإدارة  ال�شخ�شيات،  وحماية  املرا�شم 

ال�شحية والجتماعية والفرقة املو�شيقية لل�شرطة.

مبديرية  املجتمع  خدمة  �شرطة  قامت  جانبها،  من 

بزيارة  متثلت  نبيلة،  مببادرة  اجلنوبية  املحافظة  �شرطة 

الطبي  ال�شلمانية  جممع  يف  ال�شرطان  مر�شى  لأطفال 

وتوزيع هدايا رمزية عليهم، وذلك بهدف رفع معنوياتهم 

واإدخال البهجة وال�شرور اإىل قلوبهم، بالإ�شافة اإىل زيارة 

للمحافظة،  التابعة  املدار�س احلكومية واخلا�شة  عدد من 

الطلبة،  على  التوعوية  والكتيبات  املطويات  توزيع  اإذ مت 

عدد  يف  التوعوية  احلمالت  من  عددا  املديرية  نظمت  كما 

الكتيبات  بتوزيع  خاللها  قامت  التجارية  املجمعات  من 

التوعوية والهدايا التذكارية على املواطنني واملقيمني.

ال�شمالية  املحافظة  �شرطة  مديرية  نظمت  جهتها،  من 

الإدارة  املدين،  للدفاع  العامة  الإدارة  بالتعاون مع  فعالية 

العامة للمرور والإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية، 

ا�شتهدفت  اإذ  والريا�شي،  الثقايف  املالكية  نادي  يف  وذلك 

خاللها تعريف طلبة املدار�س واجلامعات واأع�شاء النادي 

على اخلدمات الأمنية املقدمة والأق�شام واآلية �شري العمل يف 

كل اإدارة، كما مت تكرمي عدد من رجال ال�شرطة واملواطنني 

واملقيمني الذين اأ�شهموا يف حتقيق ال�شراكة املجتمعية.

يف ذات ال�شياق، قامت مديرية �شرطة حمافظة املحرق 

بزيارة لعدد من املدار�س يف املحافظة وتقدمي املحا�شرات 

التوعوية للطلبة، اإ�شافة اإىل اإعطائهم هدايا تذكارية، كما 

واملقيمني  املواطنني  من  عدد  على  رمزية  هدايا  توزيع  مت 

ال�شراكة  اإطار توطيد مبداأ  البحرين، وذلك يف  يف مرا�شي 

املجتمعية.

من جانب اآخر، قامت مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة 

تعريف  خالله  من  مت  ال�شيف  ركن يف جممع  بتخ�شي�س 

املجتمع  خدمة  �شرطة  �شعبة  باأعمال  واملقيمني  املواطنني 

باب  �شارع  عند  اآخر  ركن  لتخ�شي�س  اإ�شافة  وجهودها، 

املديرية  اأفراد  من  عدد  قام  كما  الغر�س،  لنف�س  البحرين 

اخلليج  ورو�شة  للبنني  البتدائية  حطني  ملدر�شة  بزيارة 

لتوزيع الهدايا التذكارية على الطلبة.

وزير الرتبية

حميدان يطلع النائب عبدالأمري على 

م�ستجدات توظيف املواطنني بالقطاع اخلا�ض

هيئة »�سوق العمل«: ا�ستمرار احلمالت 

التفتي�سية امل�سرتكة يف املحافظة ال�سمالية

التقى جميل بن حممد علي حميدان وزير العمل رئي�س 

عبدالأمري  زينب  العمل،  �شوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س 

اإبراهيم ع�شو جمل�س النواب، وذلك يف مكتبه بالوزارة.

برامج  تنفيذ  م�شتجدات  ا�شتعرا�س  اللقاء  وتناول 

خمتلف  يف  املواطنني  واإدماج  تاأهيل  وم�شروعات 

النتاجية  القطاعات  يف  واملهنية  الوظيفية  التخ�ش�شات 

جهود  عن  ف�شالً  العمل،  �شوق  يف  اجلاذبة  والقت�شادية 

الوزارة ومبادراتها لت�شجيع ال�شباب واأ�شحاب العمل على 

ال�شتفادة من احلوافز واملزايا املقدمة يف جمالت التاأهيل 

ورفع  العمل  بية  وحت�شني  الأجور  ودعم  املتخ�ش�س 

م�شتويات النتاج مبن�شاآت القطاع اخلا�س.

بني  التعاون  تعزيز  على  التاأكيد  اللقاء  خالل  ومت 

امل�شرتكة  للجهود  دعًما  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني 

تطوير  ذلك  يف  مبا  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق 

الت�شريعات الوطنية ذات ال�شلة باملجالت العمالية.

تعزيز  على  احلر�س  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  اأكدت 

الرقابة والتنظيم والت�شديد على املخالفني من خالل تكثيف 

يف  القانونية  غري  للممار�شات  الت�شدي  واإجراءات  جهود 

اإىل تنفيذ  �شوق العمل مبختلف حمافظات اململكة، م�شرية 

بالتن�شيق  ال�شمالية  املحافظة  تفتي�شية م�شرتكة يف  حملة 

مع �شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية �شرطة املحافظة، �شملت عدًدا من املحال التجارية 

ومواقع العمل واأماكن جتمع العمالة باملحافظة.

التي  املخالفات  من  عدد  ر�شد  عن  احلملة  واأ�شفرت 

وقانون  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  قانون  باأحكام  تتعلق 

الإقامة مبملكة البحرين، و�شبط عدد من العمال املخالفني 

الإجراءات  اتخاذ  مت  قد  اأنه  مو�شحة  والقوانني،  لالأنظمة 

القانونية ب�شاأنها.

جميع  دعوتها  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  وجددت 

للت�شدي  اإىل دعم جهود اجلهات احلكومية  املجتمع  اأفراد 

والعمالة غري  العمل  �شوق  القانونية يف  للممار�شات غري 

النظامية حماية للمجتمع عامة، داعية املجتمع لالإبالغ عن 

غري  والعمالة  العمل  �شوق  مبخالفات  تتعلق  �شكاوى  اأي 

النظامية من خالل ملء ال�شتمارة الإلكرتونية املخ�ش�شة 

 www.lmra.gov.bh لالإبالغ على املوقع الر�شمي للهيئة

اأو الت�شال على مركز ات�شال الهيئة 17506055.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12398/PDF/INAF_20230319012531536.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1004367/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
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.
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عالميًا بمسابقة التنمية المستدامة

البحرية األمريكية: مصادرة 15 ألف 
قطعة سالح غير مشروعة منذ 2021

 فريق طبي بحريني 
يصل سوريا لعالج مصابي الزلزال
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تابعوا في

القارئ الصغير
يومي	 بالشهر الفضيل 

 األعلى في تاريخها.. 
303 ماليين دوالر أرباح »جيبك« خالل 2022

حققت شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات »جيبك« أرباحًا قياسية في 2022، حيث تخطت حاجز الـ300 مليون 
دوالر كأرباح صافية بلغت 303 ماليين دوالر، وهو أعلى ربح صاٍف في تاريخها.

كمــا تمكنت الشــركة من تحقيــق إنجازات جديدة فــي مختلف عملياتها، فقد نجحت في تســجيل أرقام قياســية 
بعمليات التصدير، حيث صدرت 1.12 مليون طن من األمونيا واليوريا والميثانول، فيما تم بيع 43814 طنًا متريًا 

من مادة األمونيا، و425600 طن متري من مادة الميثانول و657333 من سماد اليوريا.
واستحوذت الهند على أكبر حصة من إجمالي صادرات الشركة، بنسبة بلغت 35% من خالل تصدير حوالي 397352 
طنًا متريًا، علمًا بأن األســواق في الهند تمثل أهمية إســتراتيجية كبرى بالنسبة لجميع المنتجين، يليها بعد ذلك 

كل من تايلند وتايوان بنسبة 14% و13% على التوالي.

 خالد بن عبداهلل: زيادة
التبادل التجاري مع األردن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، 
ترحيــب البحريــن الدائــم بتعزيز أوجــه التعاون مــع المملكة 
األردنيــة الهاشــمية عبــر زيــادة مســتويات التبــادل التجاري، 
وفتح آفاق أوســع من الشــراكات الداعمة للخطط التنموية في 
كال البلديــن، ودعــم مســاعي التكامل االقتصــادي والصناعي، 
واالستفادة من المقومات المشتركة والتسهيالت التي يقدمها 
البلدان للمســتثمرين من القطاع الخاص. ونوه خالل زيارة قام 
بهــا رئيس منتــدى الفكر العربــي بالمملكــة األردنية صاحب 
الســمو الملكي األمير الحســن بن طالل، لمقــر مجلس التنمية 
االقتصاديــة فــي خليج البحريــن، أمــس لالطالع علــى المزايا 
االســتثمارية في البحرين، بما يجمع بيــن البحرين واألردن من 

روابط وأواصر أخوية وتاريخية متميزة.

اعتماد الفحص السريع لتشخيص الفيروس.. محمد بن عبداهلل:

إلغاء عزل مصابي »كورونا«
أعلــن رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة رئيس 
الفريق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا 
»كوفيــد-19« الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفــة، عن تحديث عدد من اإلجراءات 
مــن  ابتــداًء  للفيــروس،  بالتصــدي  المتعلقــة 
اليــوم، تتمثل في اعتماد الفحص الســريع كأداة 
تشخيصية في مراكز الرعاية الصحية األولية، من 
دون الحاجة إلى إجــراء فحص »PCR« إال للحاالت 
التي تستدعي ذلك بحسب التقييم الطبي، وإلغاء 
إلزاميــة فترة العــزل الصحــي للحــاالت القائمة 
بالفيــروس، مع حثهم على عزل أنفســهم 5 أيام 

على األقل، وتشجيعهم على عدم المخالطة.
ونــوه إلــى أهمية مواصلــة كافة أفــراد المجتمع 
االلتزام باإلجــراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
األخرى المعلن عنها، بما يســهم في الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.

»المركزي الصيني«: انهيار »سيليكون فالي« يبرز خطورة تحوالت الفائدة

 »موديز« تحذر »الفيدرالي« من رفع 
الفائدة: السوق األمريكي سيسقط

في تحذير شــديد اللهجة، دعت وكالة التصنيــف العالمية »موديز«، البنك 
المركــزي األمريكي »االحتياطي الفيدرالي«، إلى التوقف فورًا عن التشــديد 
النقدي وعدم االندفاع نحو رفع أســعار الفائدة األربعاء المقبل، مشيرة إلى 

أن السوق على حافة الهاوية وبانتظار أي حدث ليسقط.
وتــرى »موديز«، أن الفيدرالي يدفع بســيولة ضخمة لبعض المصارف بعد 
أشــهر من التشــديد النقدي، إال أنه لن يكترث للمخاطر وســيرفع الفائدة، 
خصوصــًا وأنه زاد الميزانية العمومية -األســبوع الماضي- نحو 300 مليار 
دوالر إلنقــاذ القطــاع المصرفي من أزمة عنيفة، قد تمتــد تداعياتها نحو 

168 بنكًا أمريكيًا.
فيما أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني »البنك المركزي« شوان تشانغ 
نينــغ أمــس، أن البنك يعتقــد أن انهيار بنك »ســيليكون فالــي« يظهر أن 
التحوالت الســريعة في السياســة النقدية باالقتصادات المتقدمة لها آثار 

خطيرة على االستقرار المالي، وفق ما نقلته وكالة »بلومبرغ«.
من جانب آخر، يقود بنك »يو إس بي« أكبر المصارف السويسرية محادثات 
لالســتحواذ على »كريدي ســويس« بالكامل أو بشكل جزئي، بحسب تقرير 

نشرته صحيفة »فايننشال تايمز«.

»بابكو« تحيل مهندسًا 
 للتحقيق تورط في غسل

أموال بــ445 ألف دينار
أحالت شــركة نفــط البحرين »بابكو« إلى الجهــات المعنية في 
وزارة الداخليــة أحــد المهندســين العامليــن لديهــا، وذلك في 
أعقــاب تحقيق إداري داخلــي أجرته الشــركة توصلت من خالله 
إلى االشتباه باســتغالل وظيفته بالشركة، وقيامه بإفشاء أسرار 
العمــل تحقيقًا لمصالحه الشــخصية وتورطه في عملية غســل 
أمــوال بلغ مجموعها 445 ألف دينار، ومــن ثم تم إحالة القضية 
إلــى النيابــة العامــة. وبعد إجــراء التحريــات من قبــل الجهات 
المعنية في وزارة الداخلية والنيابة العامة، تم رفع قضية غســل 
أموال واســتغالل المنصب وإفشاء أســرار العمل ضد المهندس 
المتهم، حيث تباشــر المحكمــة الكبرى الجنائيــة الرابعة حاليًا 

إجراءات النظر في القضية المذكورة.

 8.1 ماليين دينار مكافآت مجالس 
إدارات الشركات المساهمة في 2022

عباس المغني «

الشــركات  قدمتهــا  التــي  المكافــآت  ارتفعــت 
المساهمة ألعضاء مجالس إداراتها في البحرين إلى 
8.1 مالييــن دينار عن عام 2022، والتي ال تشــمل 
مصروفــات بــدل اجتماعــات والرواتب التــي تبلغ 
ماليين الدنانير. وأكدت بيانات 31 شركة مساهمة 
مدرجة في بورصة البحريــن تخصيص 8.1 ماليين 
دينــار لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، ودخولها حيز 
التنفيذ يتطلب موافقــة الجمعيات العمومية التي 
عقدت بعضها فيما بعضها ستعقد خالل األسابيع 

المقبلة. 

تفعيل التعديالت على اإلجراءات المتخذة لمكافحة »كورونا« اعتبارًا من اليوم

كتبت جزء عّم بخط يدي وأرسلت نسخًا إلى قرغيزستان والبوسنة

 عبيد: أسست مكتبة
»الخطاط« األولى من نوعها في الخليج

ثامر طيفور «

بين األقالم مائلة الرأس، وقصب البامبو والحبر الممزوج بالمسك وماء الورد، يقضي الخطاط 
البحريني إبراهيم محمد عبيد أوقاته، في هذه الهواية التي حولها إلى عمل، بل شغل شاغل، 
يستمتع به ويفيد به البحرين وزوارها. عبيد الذي ينتمي إلى عائلة تمتلك أكبر المكتبات في 
البحرين منذ العام 1929، كان يحلم بتأسيس مكتبة الخطاط يراوده منذ العام 1988، حتى 
تمكن من إنشائها في العام 2014، حيث تفردت بأنها األولى من نوعها في البحرين والخليج 

العربي وهي مختصة فقط بكل ما يهم الخطاطين وهواة الخط العربي. 
وقال عبيد عن مســيرته لـ»الوطن«: »قمت بكتابة جــزء عّم بخط يدي وتم طباعته من أوله 
إلى آخره عبر عمال مســلمين، وأرسلت نســخًا من جزء عّم إلى قرغيزستان، والبوسنة، وتركيا، 
وباكســتان«. عبيد نشأ في عائلة مثقفة وتنتمي إلى المكتبات، أكد أن »الخطاط« اليوم هو 

امتداد لمكتبة عبيد والمكتبة الوطنية.

البحرين تستورد سبائك ذهب 
بـ18.3 مليون دينار في شهر

سيد حسين القصاب «

اســتوردت البحريــن فــي فبرايــر الماضي ســبائك ذهب من 
اإلمارات العربية المتحدة وسويسرا بقيمة 18.3 مليون دينار، 
حيــث بلغ حجــم واردات الذهب مــن اإلمــارات 822 ألف غرام 
بقيمة 18 مليون دينار، فيما بلغ حجم االســتيراد من سويسرا 

13 ألف غرام بقيمة 300 ألف دينار. 
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زار صاح��ب الس��مو الملكي األمير الحس��ن 
بن ط��ال، رئي��س منت��دى الفك��ر العربي 
بالمملك��ة األردني��ة، مقر مجل��س التنمية 
االقتصادية في خليج البحرين، أمس، وذلك 

في إطار زيارة سموه إلى مملكة البحرين.
ولدى وصول سموه إلى مقر مجلس التنمية 
االقتصادي��ة، كان ف��ي مقدمة مس��تقبليه 
نائب رئيس مجلس الوزراء الش��يخ خالد بن 
عبداهلل آل خليف��ة، ووزير المالية واالقتصاد 
الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 

وعدد من المسؤولين.
ب نائ��ب رئيس  وف��ي مس��تهل الزي��ارة، رحَّ
مجل��س ال��وزراء بصاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير الحس��ن بن ط��ال، والوف��د المرافق، 
في مجلس التنمي��ة االقتصادية، منوهًا بما 
يجمع بين مملكة البحرين والمملكة األردنية 
من روابط وأواص��ر أخوية وتاريخية متميزة، 
نابع��ة من اهتم��ام وحرص حض��رة صاحب 
الجال��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، 
ملك الب��اد المعظم، وصاحب الجالة الملك 
عبداهلل الثاني بن الحس��ين، مل��ك المملكة 
األردنية، على تنميتها وتطويرها في مختلف 
المجاالت، بما يسهم في رفد أهداف المسيرة 
التنموي��ة الش��املة بقي��ادة جال��ة المل��ك 
المعظ��م، ومتابعة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إل��ى ترحيب مملك��ة البحرين الدائم 
بتعزي��ز أوجه التعاون م��ع األردن عبر زيادة 
مستويات التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع 
من الش��راكات الداعمة للخط��ط التنموية 
ف��ي كا البلدي��ن، ودعم مس��اعي التكامل 
االقتص��ادي والصناع��ي، واالس��تفادة م��ن 

المقوم��ات المش��تركة والتس��هيات التي 
يقدمه��ا البلدان للمس��تثمرين من القطاع 

الخاص.
لع صاحب الس��مو الملكي األمير الحسن  واطَّ
بن ط��ال على ع��رض قدمه وزي��ر المالية 
واالقتص��اد الوطن��ي ع��ن آلي��ة العمل في 

حكوم��ة مملك��ة البحري��ن، وال��ذي تخلل��ه 
ملخ��ص ألداء اقتص��اد المملك��ة، وموج��ز 
بشأن مستجدات خطة التعافي االقتصادي، 
وما ت��م إنج��ازه على صعي��د تعزي��ز النمو 
االقتصادي وفق مس��ارات وتطلع��ات رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

ل��ع س��موه عل��ى المزاي��ا والفرص  كم��ا اطَّ
االس��تثمارية وبيئ��ة األعم��ال ف��ي مملكة 
البحري��ن، والتعري��ف بالمش��اريع التنموية 
الكب��رى، والدور ال��ذي يضطلع ب��ه مجلس 
التنمية االقتصادية في تعزيز االستثمارات 
ف��ي القطاع��ات الحيوي��ة المختلف��ة، وم��ا 
يقدمه من خدمات للمس��تثمرين، والجهود 
التي بذلتها مملكة البحرين لتنويع القاعدة 

االقتصادية.
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خالل زيارة إلى مجلس التنمية االقتصادية

 الحسن بن طالل يّطلع 
على المزايا االستثمارية في البحرين

إلجراء عمليات جراحية للمصابين وتقديم اإلسناد للمستشفيات

 فريق طبي بحريني يصل 
سوريا للمساهمة في عالج مصابي الزلزال

تنفي��ذًا للتوجيه��ات الملكية الس��امية لحض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الباد 
المعظم، بتقديم مس��اعدات إنس��انية إغاثية عاجلة إلى 
الدول الش��قيقة والصديقة المتضررة م��ن الزلزال الذي 
ضرب س��وريا وتركيا، وذلك للمساعدة في تقديم العون 
ال��ازم لضحاي��ا الزل��زال من خ��ال المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليف��ة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب رئيس اللجنة الوطنية لدع��م ضحايا الزلزال في 
س��وريا وتركيا، وصل الفريق الطبي البحريني صباح أمس 

إلى سوريا للمساهمة في عاج مصابي الزلزال المدمر.
وبهذه المناس��بة أش��اد األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية الرئي��س التنفيذي للجن��ة الوطنية 
لدعم ضحايا الزلزال في س��وريا وتركيا مصطفى الس��يد 
بالتوجيهات الملكية الس��امية في تقديم الدعم لألشقاء 
ج��راء الزلزال المدم��ر الذي تعرضت ل��ه بعض المناطق 
في س��وريا، مثمنًا الدعم الذي تلقاه المؤسس��ة من قبل 
الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، مش��يدًا بجهود 
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة في قي��ادة عمل 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
وبين بأنه بناًء على هذه االتفاقية تم التنس��يق إلرس��ال 

مجموعة من األطب��اء البحرينيي��ن المتطوعين و األطباء 
أعضاء جمعية األطباء البحرينية برئاس��ة د. عامر الدرازي 
للمساهمة في عاج المصابين من ضحايا الزلزال المدمر 
ال��ذي تعرضت له س��وريا والذي خلف ع��ددًا من الضحايا 
ودم��ارًا كبيرًا في البنية التحتي��ة للمناطق التي تعرضت 

للزلزال في سوريا. 
وأوض��ح بأنه على ض��وء مذك��رة التفاه��م الموقعة مع 

نقاب��ة أطباء س��وريا، فقد وصل الفري��ق الطبي البحريني 
المتخصص في عاج الكسور واإلصابات والجراحة العامة 
إلى العاصمة السورية دمشق ومن ثم توجه إلى محافظة 
حلب المتضررة حيث سيقوم بإجراء العديد من العمليات 
الجراحي��ة للمصابي��ن من ضحاي��ا الزلزال. كما س��يقوم 
الفريق الطبي البحريني بزيارة مجموعة من المستشفيات 
والمراكز الطبية في س��وريا للوقوف على أهم االحتياجات 

الطبي��ة والعمل على توفير بعض المس��تلزمات الطبية 
الازم��ة التي تحتاجها س��وريا في الوق��ت الراهن والتي 
ستس��اهم ف��ي رف��ع كف��اءة الخدم��ة الطبي��ة المقدمة 
للمتضررين من الزلزال وذلك من تبرعات المستشفيات 

الحكومية و الخاصة في مملكة البحرين.
م��ن جانبه أع��رب نقيب أطباء س��وريا غس��ان فندي عن 
خالص شكره وتقديره العميقين لمملكة البحرين قيادًة 
وحكومًة وش��عبًا، مثمنًا س��رعة االس��تجابة ف��ي تقديم 
العاج و إرس��ال األطباء، مؤكدًا اعتزاز الش��عب الس��وري 
بالعاق��ات التاريخي��ة والصداق��ة التي ترب��ط البلدين، 
والموقف المش��ّرف من البحرين خال األزمة األليمة التي 

تمر بها سوريا جراء هذا الحادث األليم. 
وأع��رب د.عام��ر الدرازي ع��ن تقديره لجهود المؤسس��ة 
الملكية بقيادة س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
تس��هيل إجراءات عمل الفريق الطبي، مؤكدًا على أهمية 
تواجد الفريق الطبي البحريني حيث سيساهم في التخفيف 
عن آالم الضحايا وتوفي��ر الدعم الطبي لعاج المصابين 
والمتضرري��ن م��ن الزلزال، كما س��يتم االس��تفادة من 
الخب��رات الطبية البحرينية في ع��اج العديد من الحاالت 
واإلصاب��ات إضافة إلى الزيارات الميدانية للفريق للعديد 
من المستش��فيات ومراكز العاج في مواق��ع الزلزال في 

سوريا.

نائب رئيس الوزراء: تعزيز أوجه التعاون التجاري مع األردن

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/19/watan-20230319.pdf?1679200796
https://alwatannews.net/article/1057554
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1057500
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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:  6308
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ال فحص »PCR« إال لحاالت يقررها التقييم الطبي.. محمد بن عبداهلل:

إلغاء إلزامية العزل الصحي للحاالت القائمة بـ»كورونا«

أعل��ن رئي��س المجلس األعل��ى للصحة 
رئيس الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د-19( الفريق 
عب��داهلل  ب��ن  محم��د  الش��يخ   طبي��ب 
آل خليفة عن تحديث عدد من اإلجراءات 
المتعلق��ة بالتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د-19(، والت��ي س��يتم تفعيلها 
ابت��داًء م��ن الي��وم األح��د، وذل��ك بعد 
دراس��ة الوض�����ع الصح��ي ف��ي مملكة 
البحرين مع متابعة نس��ب اإلشغال في 
المستشفيات والعناية المركزة للحاالت 

القائمة بالفيروس.
وأوضح أن اإلج��راءات التي تّم تحديثها 
تتمثل في اعتماد الفحص السريع كأداة 
تش��خيصية في مراك��ز الرعاية الصحية 
األولية من دون الحاجة إلى إجراء فحص 
)PCR( إال للحاالت التي تس��تدعي ذلك 
بحس��ب التقييم الطبي، وإلغ��اء إلزامية 
فت��رة الع��زل الصحي للح��االت القائمة 

بالفيروس، مع حثهم على عزل أنفسهم 
5 أيام على األقل، وتشجيعهم على عدم 
المخالط��ة، منوهًا إل��ى أهمية مواصلة 
كافة أفراد المجتمع االلتزام باإلجراءات 
األخرى  الوقائية  والتدابي��ر  االحترازي��ة 
المعل��ن عنها بما يس��هم ف��ي الحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.
وأش��ار إلى الح��رص على تعزي��ز الوعي 
المجتمع��ي من خ��الل المب��ادرة بأخذ 
التطعي��م المض��اد للفي��روس بكام��ل 
جرعاته بم��ا فيها الجرعات المنش��طة 
لرفع االس��تجابة المناعية للجس��م من 
ف��ي  مش��ددًا  ومتحورات��ه،  الفي��روس 
الوقت ذات��ه على ضرورة إج��راء فحص 
فيروس كورونا عند الشعور بأي أعراض 
الح��رارة  درج��ة  )كارتف��اع  للفي��روس 
والس��عال وضيق في التنف��س(، حفاظًا 
على صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع 

والحد من انتشار الفيروس.

 النواخذة: المستشفيات الخاصة 
شريك في إنجاح »الضمان الصحي«

أك��د األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى للصح��ة 
إبراهي��م النواخذة، أن مش��روع الضمان الصحي 
يهدف إلى توفير منظوم��ة صحية متكاملة ذات 
جودة عالية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور 
واالس��تجابة لتطلع��ات المس��تفيدين وجاذب��ة 
لالس��تثمار الصح��ي، باإلضافة إلى إنش��اء نظام 
تمويل صحي يتسم بالكفاءة واالستدامة ويكفل 
الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم 
خدم��ة صحية عادلة تتس��م بالتنافس��ية ضمن 
إطار يحم��ي حقوق كافة األطراف المش��اركة في 

الضمان الصحي.
جاء ذلك لدى تقديمه محاضرة تعريفية بش��أن 
برنام��ج الضم��ان الصح��ي، بمش��اركة رؤس��اء 
وممثلي المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين، 
وذلك بتنظيم من جمعية المستشفيات الخاصة 
وبالتع��اون م��ع المجل��س األعل��ى للصح��ة في 

مستشفى نور التخصصي.
وفي مس��تهل اللقاء نقل النواخذة تحيات رئيس 
المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة للمستش��فيات 
الخاص��ة، مش��يدًا بدوره��ا ف��ي متابع��ة ودعم 
الجه��ود الوطني��ة الرامي��ة إلى تطبي��ق برنامج 

الضمان الصحي في المملكة.
كم��ا أض��اف أن المش��روع يه��دف إل��ى مواصلة 
تحقي��ق المزيد من التطوي��ر وتعزيز الجودة في 
مس��توى الخدمات الصحي��ة والعالجية المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى أرض المملك��ة، 
وذلك من خالل استحداث األنظمة الصحية األكثر 
كفاءة والتي تواكب مختلف المس��تجدات وكافة 
التط��ورات العالمية المرتبطة باألنظمة الصحة 

الحديثة.

وأك��د ح��رص المجل��س األعل��ى للصح��ة عل��ى 
تعزي��ز التواصل مع كافة الجهات والمؤسس��ات 
ذات العالق��ة بتطبي��ق الضمان الصح��ي لبحث 
المستجدات التي تتعلق بهذا المشروع في إطار 
يجسد مدى الحرص واالهتمام بتطوير وتحسين 
مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للجميع.

أّن  إل��ى  النواخ��ذة  أش��ار  المحاض��رة  وخ��الل 
المستشفيات الخاصة تعد شريكًا في المنظومة 
الصحية، لذلك فمن الضروري اس��تمرار التنسيق 
والتعاون إلنجاح هذا المش��روع، مس��تعرضًا في 
هذا الص��دد كاف��ة المراحل المتعلق��ة ببرنامج 
الضمان الصحي الوطن��ي )صحتي( والذي يهدف 
لتقدي��م خدم��ات صحي��ة متكاملة ومس��تدامة 
وذات ج��ودة عالية، والرس��الة الت��ي تقوم على 
إنشاء نظام رعاية صحي تنافسي يقوم على مبدأ 
المساواة واالستدامة والمعايير المتبعة عالميًا 

في هذا الشأن.
وتطرق إلى النتائج المرجوة من برنامج الضمان 
الصح��ي والمنظومة الصحية الجديدة، إلى جانب 
صندوق الضمان الصحي )شفاء(، والمركز الوطني 
للمعلوم��ات الصحي��ة، وإدارة المعرف��ة )حكمة( 
وآلي��ات عم��ل المش��روع الذي س��ينفذ على عدة 
مراحل وصواًل للتطبيق الش��امل. كما استعرض 
النواخ��ذة أبرز الفئات المس��تفيدة م��ن برنامج 
»صحتي« ومجمل الخدمات التي تغطيها الرزمة 
)الباق��ة( الصحي��ة اإللزامي��ة للمواطنين وكذلك 

الرزم المقدمة إلى المقيمين.
وفي ختام الندوة تم طرح االستفسارات واإلجابة 
عليها وتبادل النقاش حول كافة األمور المرتبطة 
بالتحول إلى الضمان الصحي وانعكاساته لصالح 
رف��ع ج��ودة األداء واإلنتاجية والكف��اءة بالقطاع 

الصحي بشكل عام في المملكة.

 وزيرة السياحة: المشروعات 
العقارية المتطورة ركيزة للترويج السياحي

أك��دت وزي��رة الس��ياحة فاطم��ة الصيرفي أن 
المش��روعات العقاري��ة ف��ي مملك��ة البحرين 
تعتبر ركيزة مهمة من ركائز الترويج السياحي 
للمملك��ة، وذلك بما تقدمه من خيارات س��كن 
واس��تثمار وإقام��ة أم��ام الجميع، بم��ن فيهم 
السياح والزوار، إضافة إلى ما تضمه من مرافق 
ممي��زة تثري برنام��ج الس��ائح والزائر وتمنحه 

مزيدًا من خيارات الترفيه.
جاء ذلك لدى اس��تقبالها ف��ي مكتبها الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة »نس��يج« العقاري��ة أمي��ن 
العريض، في لقاء بح��ث خالله الطرفان فرص 
التعاون المش��ترك وإطالق عدد من المبادرات 
المشتركة من أجل تعزيز مساهمة الشركة في 

النهضة السياحية في البحرين.
وج��ددت الصيرف��ي خ��الل اللقاء اإلع��راب عن 
دعم وزارة الس��ياحة وهيئة البحرين للس��ياحة 
والمعارض لمختلف الش��ركاء ف��ي إطار تحقيق 
األه��داف الطموح��ة الس��تراتيجية الس��ياحية 

.2026-2022
وأك��دت على صعي��د ذي صل��ة اهتم��ام وزارة 
الس��ياحة والهيئ��ة بش��كل خ��اص بتنش��يط 
قط��اع س��ياحة األعم��ال والمؤتم��رات، خاصة 
بعد التش��غيل الناجح لمرك��ز البحرين العالمي 
للمع��ارض، وهو ما ينعكس إيجابًا على مختلف 

القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري.
وأش��ارت إلى التكامل بين القطاعين الس��ياحي 
والعقاري في مملكة البحرين، واللذين يعتبران 
مول��دًا حيويًا للنمو االقتص��ادي وتنويع مصادر 
الدخل وج��ذب المزيد من االس��تثمارات وخلق 
ف��رص العمل النوعية للمواطنين، مش��يرة إلى 
أن نمو القطاع الس��ياحي ينعكس بالشك على 

ازدهار القط��اع العقاري ف��ي المملكة، كما أن 
المش��روعات العقارية المتميزة تجذب المزيد 

من الزوار والسياح.
م��ن جانبه، أك��د العريض على هام��ش اللقاء 
ح��رص ش��ركة نس��يج عل��ى استكش��اف فرص 
جدي��دة م��ع القط��اع الحكومي والبن��اء على ما 
تحقق من مكتس��بات بفضل الشراكة المثمرة 
بي��ن القطاعين العام والخاص، والذي ينس��جم 
م��ع رؤية الش��ركة في بناء مجتمع��ات حضرية 
متكامل��ة لألجيال القادمة واس��تمرار التزامها 
ف��ي خدم��ة المجتمع الذي ننش��ط فيه وتعزيز 
مبادئ وقيم المس��ؤولية المجتمعية للشركات 
ضم��ن مجموعة م��ن المب��ادرات المش��تركة 
الهادف��ة لدعم الرؤى والتطلعات المس��تقبلية 

للمملكة.
وأطلع العريض وزيرة السياحة على أهم مشاريع 
شركة نس��يج والمتمثلة بمشروع كنال فيو في 
جزيرة دلمونيا، مستعرضًا أبرز معالم المشروع 
والذي سيكون وجهة سياحية فريدة من نوعها 
على مس��توى مملك��ة البحرين خالل الس��نوات 
القليلة المقبلة، مبينًا أن جزيرة دلمونيا ستكون 
رافدًا بارزًا من روافد االقتصاد الوطني ومساهمًا 
في إنعاش القطاع الس��ياحي ف��ي المملكة بما 
ينس��جم مع رؤي��ة البحري��ن االقتصادية 2030 
وم��ا   2026-2022 الس��ياحة  واس��تراتيجية 
تتضمنه من أهداف ومرتكزات نوعية س��يكون 
لها أكبر األثر في مضاعفة مس��اهمة السياحة 

في الناتج المحلي اإلجمالي.

اعتماد الفحص السريع كأداة تشخيصية لـ»كورونا«

ضرورة إجراء الفحص عند الشعور بأعراض »كورونا«

تحديث إجراءات التصدي للفيروس ابتداًء من اليوم

»الشورى« يناقش النظام األساسي 
للمجلس الدولي للتمور اليوم

يناقش مجلس الش��ورى في جلس��ته اليوم تقرير لجنة الش��ؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطن��ي بخصوص مش��روع قانون 
بالتصدي��ق عل��ى النظام األساس��ي للمجل��س الدول��ي للتمور، 
المرافق للمرس��وم رقم )14( لس��نة 2022، والمتضمن توصية 

اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويه��دف مش��روع القانون إل��ى التصديق على النظام األساس��ي 
للمجل��س الدولي للتمور الذي جاء بمبادرة من المملكة العربية 
الس��عودية في إط��ار رغبة مملك��ة البحرين ف��ي االنضمام إلى 
عضوي��ة المجلس الدولي للتمور، والمش��اركة في تعزيز العمل 
المش��ترك في القطاع الزراعي وتحديدًا في قطاع التمور، وتبادل 
الخب��رات والمعلوم��ات الخاصة بقط��اع التمور، ال��ذي يعد من 
المحاصيل اإلس��تراتيجية المس��اهمة في تحقيق األمن الغذائي 
ف��ي مملكة البحري��ن المعروفة تاريخي��ًا بزراع��ة النخيل وإنتاج 

التمور.
وُيساهم إنشاء المجلس الدولي للتمور في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، حيث يهدف المجلس إلى تطوير إنتاج وجودة التمور 
والعمل على تحس��ين تصنيعها، ورفع مستوى الدخل والمعيشة 
للعاملين في مجال التمور من خالل التنمية الزراعية المستدامة 
وتحقيق األمن الغذائي واالس��تعمال األمث��ل للموارد الطبيعية 
وبخاصة المياه، باإلضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء 
في كل المجاالت الالزمة لتطوير قطاع التمور وجودتها وتحسين 
تصنيعها، وتطوي��ر تجارة التمور الدولي��ة وزراعة النخيل ودعم 

تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى النظر في أحكام النظام األساسي 
للمجل��س الدولي للتمور والمتمثل في دعم الدول األعضاء فيما 
يختص بقطاع التمور، من خالل تقديم الدعم الفني واالستشارات 
والمعلومات التي تساعد على تحقيق األهداف المتعلقة بالتنمية 
المستدامة للتمور، والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة 
الخارجية، وطرح ُنظم وأس��اليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل 
الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول األعضاء، واالس��تخدام 

األمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية.
ويس��اعد المجلس الدولي للتمور الدول األعضاء على وضع برامج 
لتدري��ب الكوادر والق��وى العاملة، وتنمية القدرات المؤسس��ية 
ف��ي جميع مج��االت قطاع التمور، والمس��اعدة في إع��داد برامج 
إرش��ادية لمكافح��ة آف��ات النخي��ل والتم��ور، وتعمي��م وتوحيد 
مواصفات قياسية دولية للتمور، والعمل على متابعة تنفيذها، 
وإعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية الستهالك التمور محليًا 
وإقليميًا ودوليًا، وتش��جيع االس��تثمار في زراعة النخيل وإنتاجه، 
وإقامة المع��ارض المحلية واإلقليمية والدولي��ة للترويج إلنتاج 
التم��ور واس��تهالكها، وتعزي��ز دور القط��اع الخاص ف��ي إنتاج 

وتسويق التمور.
فيما س��يتم في الجلس��ة إخطار المجلس بالس��ؤال الموجه إلى 
وزي��رة الصح��ة، والمقدم م��ن العضو بس��ام البنمحمد بش��أن 
خط��ط الوزارة لتجنب نفاد مخزون األدوية من صيدليات المراكز 
الصحي��ة، ورد الوزي��رة عليه، وكذلك الس��ؤال الموج��ه إلى وزير 
التربي��ة والتعلي��م، والمقدم م��ن العضو جهاد الفاضل بش��أن 
الطلب��ة م��ن ذوي االحتياج��ات الخاص��ة وتحدي��دًا ذوو اإلعاقة 
الذهني��ة، ورد الوزي��ر عليه، والس��ؤال الموجه إل��ى وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، والمقدم من العضو أحمد الحاجي 

بشأن الموثق الخاص، ورد الوزير عليه.
كما سيتم إخطار المجلس بالس��ؤال الموجه إلى وزيرة اإلسكان 
والتخطي��ط العمراني، والمقدم من العضو لينا قاس��م بش��أن 
الخدمات اإلسكانية، ورد الوزيرة عليه، والسؤال الموجه إلى وزير 
ش��ؤون البلدي��ات والزراعة، والمقدم من العض��و جهاد الفاضل 
بش��أن األمن الغذائي، ورد الوزير عليه، وكذلك الس��ؤال الموجه 
إلى وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من العضو جميلة السلمان 

بشأن الرقابة على أسعار السلع، ورد الوزير عليه.
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ال فحص »PCR« إال لحاالت يقررها التقييم الطبي.. محمد بن عبداهلل:

إلغاء إلزامية العزل الصحي للحاالت القائمة بـ»كورونا«

أعل��ن رئي��س المجلس األعل��ى للصحة 
رئيس الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د-19( الفريق 
عب��داهلل  ب��ن  محم��د  الش��يخ   طبي��ب 
آل خليفة عن تحديث عدد من اإلجراءات 
المتعلق��ة بالتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د-19(، والت��ي س��يتم تفعيلها 
ابت��داًء م��ن الي��وم األح��د، وذل��ك بعد 
دراس��ة الوض�����ع الصح��ي ف��ي مملكة 
البحرين مع متابعة نس��ب اإلشغال في 
المستشفيات والعناية المركزة للحاالت 

القائمة بالفيروس.
وأوضح أن اإلج��راءات التي تّم تحديثها 
تتمثل في اعتماد الفحص السريع كأداة 
تش��خيصية في مراك��ز الرعاية الصحية 
األولية من دون الحاجة إلى إجراء فحص 
)PCR( إال للحاالت التي تس��تدعي ذلك 
بحس��ب التقييم الطبي، وإلغ��اء إلزامية 
فت��رة الع��زل الصحي للح��االت القائمة 

بالفيروس، مع حثهم على عزل أنفسهم 
5 أيام على األقل، وتشجيعهم على عدم 
المخالط��ة، منوهًا إل��ى أهمية مواصلة 
كافة أفراد المجتمع االلتزام باإلجراءات 
األخرى  الوقائية  والتدابي��ر  االحترازي��ة 
المعل��ن عنها بما يس��هم ف��ي الحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.
وأش��ار إلى الح��رص على تعزي��ز الوعي 
المجتمع��ي من خ��الل المب��ادرة بأخذ 
التطعي��م المض��اد للفي��روس بكام��ل 
جرعاته بم��ا فيها الجرعات المنش��طة 
لرفع االس��تجابة المناعية للجس��م من 
ف��ي  مش��ددًا  ومتحورات��ه،  الفي��روس 
الوقت ذات��ه على ضرورة إج��راء فحص 
فيروس كورونا عند الشعور بأي أعراض 
الح��رارة  درج��ة  )كارتف��اع  للفي��روس 
والس��عال وضيق في التنف��س(، حفاظًا 
على صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع 

والحد من انتشار الفيروس.

 النواخذة: المستشفيات الخاصة 
شريك في إنجاح »الضمان الصحي«

أك��د األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى للصح��ة 
إبراهي��م النواخذة، أن مش��روع الضمان الصحي 
يهدف إلى توفير منظوم��ة صحية متكاملة ذات 
جودة عالية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور 
واالس��تجابة لتطلع��ات المس��تفيدين وجاذب��ة 
لالس��تثمار الصح��ي، باإلضافة إلى إنش��اء نظام 
تمويل صحي يتسم بالكفاءة واالستدامة ويكفل 
الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم 
خدم��ة صحية عادلة تتس��م بالتنافس��ية ضمن 
إطار يحم��ي حقوق كافة األطراف المش��اركة في 

الضمان الصحي.
جاء ذلك لدى تقديمه محاضرة تعريفية بش��أن 
برنام��ج الضم��ان الصح��ي، بمش��اركة رؤس��اء 
وممثلي المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين، 
وذلك بتنظيم من جمعية المستشفيات الخاصة 
وبالتع��اون م��ع المجل��س األعل��ى للصح��ة في 

مستشفى نور التخصصي.
وفي مس��تهل اللقاء نقل النواخذة تحيات رئيس 
المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة للمستش��فيات 
الخاص��ة، مش��يدًا بدوره��ا ف��ي متابع��ة ودعم 
الجه��ود الوطني��ة الرامي��ة إلى تطبي��ق برنامج 

الضمان الصحي في المملكة.
كم��ا أض��اف أن المش��روع يه��دف إل��ى مواصلة 
تحقي��ق المزيد من التطوي��ر وتعزيز الجودة في 
مس��توى الخدمات الصحي��ة والعالجية المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى أرض المملك��ة، 
وذلك من خالل استحداث األنظمة الصحية األكثر 
كفاءة والتي تواكب مختلف المس��تجدات وكافة 
التط��ورات العالمية المرتبطة باألنظمة الصحة 

الحديثة.

وأك��د ح��رص المجل��س األعل��ى للصح��ة عل��ى 
تعزي��ز التواصل مع كافة الجهات والمؤسس��ات 
ذات العالق��ة بتطبي��ق الضمان الصح��ي لبحث 
المستجدات التي تتعلق بهذا المشروع في إطار 
يجسد مدى الحرص واالهتمام بتطوير وتحسين 
مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للجميع.

أّن  إل��ى  النواخ��ذة  أش��ار  المحاض��رة  وخ��الل 
المستشفيات الخاصة تعد شريكًا في المنظومة 
الصحية، لذلك فمن الضروري اس��تمرار التنسيق 
والتعاون إلنجاح هذا المش��روع، مس��تعرضًا في 
هذا الص��دد كاف��ة المراحل المتعلق��ة ببرنامج 
الضمان الصحي الوطن��ي )صحتي( والذي يهدف 
لتقدي��م خدم��ات صحي��ة متكاملة ومس��تدامة 
وذات ج��ودة عالية، والرس��الة الت��ي تقوم على 
إنشاء نظام رعاية صحي تنافسي يقوم على مبدأ 
المساواة واالستدامة والمعايير المتبعة عالميًا 

في هذا الشأن.
وتطرق إلى النتائج المرجوة من برنامج الضمان 
الصح��ي والمنظومة الصحية الجديدة، إلى جانب 
صندوق الضمان الصحي )شفاء(، والمركز الوطني 
للمعلوم��ات الصحي��ة، وإدارة المعرف��ة )حكمة( 
وآلي��ات عم��ل المش��روع الذي س��ينفذ على عدة 
مراحل وصواًل للتطبيق الش��امل. كما استعرض 
النواخ��ذة أبرز الفئات المس��تفيدة م��ن برنامج 
»صحتي« ومجمل الخدمات التي تغطيها الرزمة 
)الباق��ة( الصحي��ة اإللزامي��ة للمواطنين وكذلك 

الرزم المقدمة إلى المقيمين.
وفي ختام الندوة تم طرح االستفسارات واإلجابة 
عليها وتبادل النقاش حول كافة األمور المرتبطة 
بالتحول إلى الضمان الصحي وانعكاساته لصالح 
رف��ع ج��ودة األداء واإلنتاجية والكف��اءة بالقطاع 

الصحي بشكل عام في المملكة.

 وزيرة السياحة: المشروعات 
العقارية المتطورة ركيزة للترويج السياحي

أك��دت وزي��رة الس��ياحة فاطم��ة الصيرفي أن 
المش��روعات العقاري��ة ف��ي مملك��ة البحرين 
تعتبر ركيزة مهمة من ركائز الترويج السياحي 
للمملك��ة، وذلك بما تقدمه من خيارات س��كن 
واس��تثمار وإقام��ة أم��ام الجميع، بم��ن فيهم 
السياح والزوار، إضافة إلى ما تضمه من مرافق 
ممي��زة تثري برنام��ج الس��ائح والزائر وتمنحه 

مزيدًا من خيارات الترفيه.
جاء ذلك لدى اس��تقبالها ف��ي مكتبها الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة »نس��يج« العقاري��ة أمي��ن 
العريض، في لقاء بح��ث خالله الطرفان فرص 
التعاون المش��ترك وإطالق عدد من المبادرات 
المشتركة من أجل تعزيز مساهمة الشركة في 

النهضة السياحية في البحرين.
وج��ددت الصيرف��ي خ��الل اللقاء اإلع��راب عن 
دعم وزارة الس��ياحة وهيئة البحرين للس��ياحة 
والمعارض لمختلف الش��ركاء ف��ي إطار تحقيق 
األه��داف الطموح��ة الس��تراتيجية الس��ياحية 

.2026-2022
وأك��دت على صعي��د ذي صل��ة اهتم��ام وزارة 
الس��ياحة والهيئ��ة بش��كل خ��اص بتنش��يط 
قط��اع س��ياحة األعم��ال والمؤتم��رات، خاصة 
بعد التش��غيل الناجح لمرك��ز البحرين العالمي 
للمع��ارض، وهو ما ينعكس إيجابًا على مختلف 

القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري.
وأش��ارت إلى التكامل بين القطاعين الس��ياحي 
والعقاري في مملكة البحرين، واللذين يعتبران 
مول��دًا حيويًا للنمو االقتص��ادي وتنويع مصادر 
الدخل وج��ذب المزيد من االس��تثمارات وخلق 
ف��رص العمل النوعية للمواطنين، مش��يرة إلى 
أن نمو القطاع الس��ياحي ينعكس بالشك على 

ازدهار القط��اع العقاري ف��ي المملكة، كما أن 
المش��روعات العقارية المتميزة تجذب المزيد 

من الزوار والسياح.
م��ن جانبه، أك��د العريض على هام��ش اللقاء 
ح��رص ش��ركة نس��يج عل��ى استكش��اف فرص 
جدي��دة م��ع القط��اع الحكومي والبن��اء على ما 
تحقق من مكتس��بات بفضل الشراكة المثمرة 
بي��ن القطاعين العام والخاص، والذي ينس��جم 
م��ع رؤية الش��ركة في بناء مجتمع��ات حضرية 
متكامل��ة لألجيال القادمة واس��تمرار التزامها 
ف��ي خدم��ة المجتمع الذي ننش��ط فيه وتعزيز 
مبادئ وقيم المس��ؤولية المجتمعية للشركات 
ضم��ن مجموعة م��ن المب��ادرات المش��تركة 
الهادف��ة لدعم الرؤى والتطلعات المس��تقبلية 

للمملكة.
وأطلع العريض وزيرة السياحة على أهم مشاريع 
شركة نس��يج والمتمثلة بمشروع كنال فيو في 
جزيرة دلمونيا، مستعرضًا أبرز معالم المشروع 
والذي سيكون وجهة سياحية فريدة من نوعها 
على مس��توى مملك��ة البحرين خالل الس��نوات 
القليلة المقبلة، مبينًا أن جزيرة دلمونيا ستكون 
رافدًا بارزًا من روافد االقتصاد الوطني ومساهمًا 
في إنعاش القطاع الس��ياحي ف��ي المملكة بما 
ينس��جم مع رؤي��ة البحري��ن االقتصادية 2030 
وم��ا   2026-2022 الس��ياحة  واس��تراتيجية 
تتضمنه من أهداف ومرتكزات نوعية س��يكون 
لها أكبر األثر في مضاعفة مس��اهمة السياحة 

في الناتج المحلي اإلجمالي.

اعتماد الفحص السريع كأداة تشخيصية لـ»كورونا«

ضرورة إجراء الفحص عند الشعور بأعراض »كورونا«

تحديث إجراءات التصدي للفيروس ابتداًء من اليوم

»الشورى« يناقش النظام األساسي 
للمجلس الدولي للتمور اليوم

يناقش مجلس الش��ورى في جلس��ته اليوم تقرير لجنة الش��ؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطن��ي بخصوص مش��روع قانون 
بالتصدي��ق عل��ى النظام األساس��ي للمجل��س الدول��ي للتمور، 
المرافق للمرس��وم رقم )14( لس��نة 2022، والمتضمن توصية 

اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويه��دف مش��روع القانون إل��ى التصديق على النظام األساس��ي 
للمجل��س الدولي للتمور الذي جاء بمبادرة من المملكة العربية 
الس��عودية في إط��ار رغبة مملك��ة البحرين ف��ي االنضمام إلى 
عضوي��ة المجلس الدولي للتمور، والمش��اركة في تعزيز العمل 
المش��ترك في القطاع الزراعي وتحديدًا في قطاع التمور، وتبادل 
الخب��رات والمعلوم��ات الخاصة بقط��اع التمور، ال��ذي يعد من 
المحاصيل اإلس��تراتيجية المس��اهمة في تحقيق األمن الغذائي 
ف��ي مملكة البحري��ن المعروفة تاريخي��ًا بزراع��ة النخيل وإنتاج 

التمور.
وُيساهم إنشاء المجلس الدولي للتمور في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، حيث يهدف المجلس إلى تطوير إنتاج وجودة التمور 
والعمل على تحس��ين تصنيعها، ورفع مستوى الدخل والمعيشة 
للعاملين في مجال التمور من خالل التنمية الزراعية المستدامة 
وتحقيق األمن الغذائي واالس��تعمال األمث��ل للموارد الطبيعية 
وبخاصة المياه، باإلضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء 
في كل المجاالت الالزمة لتطوير قطاع التمور وجودتها وتحسين 
تصنيعها، وتطوي��ر تجارة التمور الدولي��ة وزراعة النخيل ودعم 

تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى النظر في أحكام النظام األساسي 
للمجل��س الدولي للتمور والمتمثل في دعم الدول األعضاء فيما 
يختص بقطاع التمور، من خالل تقديم الدعم الفني واالستشارات 
والمعلومات التي تساعد على تحقيق األهداف المتعلقة بالتنمية 
المستدامة للتمور، والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة 
الخارجية، وطرح ُنظم وأس��اليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل 
الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول األعضاء، واالس��تخدام 

األمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية.
ويس��اعد المجلس الدولي للتمور الدول األعضاء على وضع برامج 
لتدري��ب الكوادر والق��وى العاملة، وتنمية القدرات المؤسس��ية 
ف��ي جميع مج��االت قطاع التمور، والمس��اعدة في إع��داد برامج 
إرش��ادية لمكافح��ة آف��ات النخي��ل والتم��ور، وتعمي��م وتوحيد 
مواصفات قياسية دولية للتمور، والعمل على متابعة تنفيذها، 
وإعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية الستهالك التمور محليًا 
وإقليميًا ودوليًا، وتش��جيع االس��تثمار في زراعة النخيل وإنتاجه، 
وإقامة المع��ارض المحلية واإلقليمية والدولي��ة للترويج إلنتاج 
التم��ور واس��تهالكها، وتعزي��ز دور القط��اع الخاص ف��ي إنتاج 

وتسويق التمور.
فيما س��يتم في الجلس��ة إخطار المجلس بالس��ؤال الموجه إلى 
وزي��رة الصح��ة، والمقدم م��ن العضو بس��ام البنمحمد بش��أن 
خط��ط الوزارة لتجنب نفاد مخزون األدوية من صيدليات المراكز 
الصحي��ة، ورد الوزي��رة عليه، وكذلك الس��ؤال الموج��ه إلى وزير 
التربي��ة والتعلي��م، والمقدم م��ن العضو جهاد الفاضل بش��أن 
الطلب��ة م��ن ذوي االحتياج��ات الخاص��ة وتحدي��دًا ذوو اإلعاقة 
الذهني��ة، ورد الوزي��ر عليه، والس��ؤال الموجه إل��ى وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، والمقدم من العضو أحمد الحاجي 

بشأن الموثق الخاص، ورد الوزير عليه.
كما سيتم إخطار المجلس بالس��ؤال الموجه إلى وزيرة اإلسكان 
والتخطي��ط العمراني، والمقدم من العضو لينا قاس��م بش��أن 
الخدمات اإلسكانية، ورد الوزيرة عليه، والسؤال الموجه إلى وزير 
ش��ؤون البلدي��ات والزراعة، والمقدم من العض��و جهاد الفاضل 
بش��أن األمن الغذائي، ورد الوزير عليه، وكذلك الس��ؤال الموجه 
إلى وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من العضو جميلة السلمان 

بشأن الرقابة على أسعار السلع، ورد الوزير عليه.

LinkLink
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https://alwatannews.net/article/1057492


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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أكد مدي��ر مركز العناية بمتالزمة 
داون أحم��د العل��ي أن األم��راض 
الجيني��ة الوراثي��ة تحدث بس��بب 
تغير كل��ّي أو جزئي في تسلس��ل 
وأوض��ح  الن��ووي.  الحم��ض 
ل�»الوط��ن« أن الطف��رات الجينية 
قد تحدث ف��ي جين واحد أو تكون 
طف��رات متع��ددة ف��ي أكث��ر من 
جين، مبين��ًا أن العوام��ل الجينية 
والبيئي��ة تس��بب تغي��رًا في عدد 
ي��زداد  فق��د  الكروموس��ومات، 
عدده��ا أو ينقص أو يتغير تركيب 
الكروموس��ومات فيحدث تغير في 
ترتيب الش��فرة الوراثي��ة كاملة، 
وينت��ج عنه أم��راض وراثية جينية 
متعددة كمتالزمة داون ومتالزمة 

إدوارد ومتالزمة باتو. 
وذكر أن جميع األبحاث والدراسات 
الت��ي أجري��ت لمعرف��ة األس��باب 
لم تعِط س��ببًا معينًا لذلك، حيث 
كان هناك مج��ال لالحتماالت غير 
المؤك��دة مث��ل ازدياد عم��ر األم، 
وم��ع ذلك لوح��ظ أنه ف��ي ثالثة 
أرباع الح��االت يكون عمر األم أقل 

من 35 سنة. 
احتمالية  »لتوضي��ح  العلي:  وقال 
عمر األم كأحد األس��باب المؤثرة، 
فالمرأة يتك��ون لديها عدد محدد 
ال��والدة  من��ذ  البويض��ات  م��ن 
وال يمك��ن تصني��ع الجدي��د م��ن 
ه��ذه  تش��يخ  وق��د  البويض��ات، 
البويضات مع التق��دم في العمر، 
لذلك يحدث الفش��ل في االنفصال 

الخلوي«.
وأضاف قائاًل: »أما في حالة الرجل 
فقد يحدث الفش��ل ف��ي االنفصال 
الخلوي ف��ي 20-30% من الحاالت 
مع العل��م أن الحيوان��ات المنوية 
تنت��ج بصورة مس��تمرة ومتجددة 

طيلة الحياة، ولكن هناك احتمالية 
وج��ود قابلي��ة ع��دم االنفص��ال؛ 
فالحقيق��ة الثابت��ة أن الجمي��ع ال 
يعرفون بصورة مؤكدة األس��باب 
المؤدية إلى ذل��ك وال كيفية منع 

حدوثه«.
متالزم��ة  أن  العال��ي  وأوض��ح 
داون ه��ي أحد األم��راض الناتجة 
عن زي��ادة ف��ي الع��دد اإلجمالي 
للكروموس��ومات. وم��ن المعلوم 
أن اإلنس��ان الطبيع��ي لدي��ه 46 
يأتي من  كروموس��ومًا، نصفه��ا 

األب والنصف اآلخر من األم. 
ولذلك فإن الكروموسومات تجتمع 
على شكل أزواج، كل زوج عبارة عن 
وهذه  كروموس��وم.  نسختين من 
 ،22 إل��ى   1 األزواج مرقم��ة م��ن 
والعش��رون يسمى  الثالث  والزوج 
ال��زوج المح��دد للجن��س؛ ألنه في 
ضوئه يتح��دد جن��س الجنين إما 

ذكر وإما أنثى. 
كما أن متالزم��ة داون ناتجة عن 
وجود 3 نس��خ من كروموسوم 21 
بداًل من نس��ختين. )الطبيعي هو 
مجموع  ليك��ون  كروموس��ومان(، 
الكروموس��ومات ف��ي الخلي��ة 47 

كروموسومًا.
ولف��ت إل��ى أن هن��اك ما يس��مى 
بمتالزم��ة إدوارد، حيث إن الطفل 
المصاب بمتالزمة إدوارد لديه 47 
كروموس��ومًا بداًل م��ن 46، وهذا 
الكروموس��وم الزائد هو عبارة عن 
نس��خة إضافي��ة من كروموس��وم 
18. ولذل��ك الطف��ل لدي��ه ثالث 
نس��خ من كروموسوم 18 بداًل من 
نسختين، فاالس��م اآلخر لمتالزمة 
 18 إدوارد »متالزمة كروموس��وم 

الثالثي«.

متالزمة باتو 
حال��ة متالزم��ة بات��و قديم��ة م��ن 
حيث التش��خيص اإلكلينيك��ي، ولكن 
ل��م يتم التع��رف على المس��بب وهو 
وج��ود الكروموس��وم الزائ��د في رقم 
13 وتعتب��ر م��ن أقل ح��االت التثلث 
الصبغي حدوثًا، وذلك الرتفاع نس��بة 
اإلجهاض لهذه الحالة، كما أن نسبة 
الوفيات المبكرة عالي��ة جدًا، ويعتبر 
التخلف الفكري الش��ديد سمة ثابتة 

لتلك الحاالت 

 الصفات
الظاهرية للمتالزمة 

متالزمة داون
• قصر القامة.

• ال��رأس أصغ��ر قلياًل م��ن المعتاد، 
صغي��ر  واألن��ف  مفلط��ح،  والوج��ه 

ومفلطح.
• العيون منسحبة إلى األعلى والخارج، 
مع وج��ود ثنية جلدي��ة تغطي زاوية 

العين الداخلية.

• ف��م صغير، ولس��ان يب��دو أكبر من 
اللسان العادي، وقد يكون متشققًا.

• األذن صغي��رة، وق��د يك��ون فيه��ا 
عيوب خلقية.

• البط��ن منتف��خ، وقد يك��ون هناك 
عيوب في الصدر.

• الي��د ممتلئة وصغي��رة، والكف فيه 
خ��ط واح��د، واإلصبع الصغي��ر قصير 

ومعّوج.
• القدم ممتلئ��ة، ذات أصابع قصيرة 

وعريضة، وتكون القدم مفلطحة
• ليونة عامة في األربطة والعضالت، 
حيث+ يمكن فرد المفاصل أكثر من 

الطبيعي.
• مشية غير طبيعية؛ فالجسم مفرود 
والبط��ن ب��ارز، ه��ي أقرب للمش��ية 

العسكرية.

 متالزمة إدوارد 
• صغر الرأس.

• بروز مؤخرة الرأس.
• صغر فتحتي العينين.

• وج��ود ثنية جلدي��ة للركن الخارجي 
لجفن العين. 

• فقد جزء من قزحية العين. 
• انخف��اض مس��توى األذني��ن ع��ن 
مس��توى العينين م��ع قلة ف��ي طّية 

األذن الخارجية.
• صغر الفم والفك السفلي. 

• زي��ادة احتم��ال أن تح��دث الش��فة 
األرنبية والحلق المشقوق.

• ثني��ات جلدي��ة زائ��دة ف��ي مؤخرة 
الرقبة.

بش��كل  اليدي��ن  أصاب��ع  تراك��ب   •

ممي��ز »انطباق الس��بابة على اإلصبع 
الوسطى وفوقها اإلبهام«.
• االلتصاقات بين األصابع.

• صغر األظافر.
• صغ��ر إبهام اليد والرجل مع احتمال 

غيابها.
• قص��ر أو تق��وس إبهام الق��دم إلى 

الخلف.
• غي��اب الثني��ة البعيدة ف��ي اإلصبع 
الصغي��رة »الخنصر« وق��د تؤدي إلى 

انحناء اإلصبع إلى الداخل.
 تقوس باطن القدمين إلى الخارج: 

• غياب أحد عظمات الساعد في اليدين 
في حوالي 10% من المصابين.

• قص��ر عظم الق��ص )العظ��م الذي 
يربط بين ضلوع الصدر(. 

• تيبس في المفاصل.

           متالزمة باتو  
• شفة مشقوقة مع حنك مشقوق.

وأذن��ان  منخف��ض  األذن  صي��وان   •
مشوهتان.

• صغر الفك السفلي.
• صغ��ر حجم ال��رأس، م��ع عيوب في 

فروة الرأس.
• صغر حجم العين.

• تخلف عقلي شديد.
• نقص في السمع أو صمم. 

• أصابع األقدام واأليدي اإلضافية.
• القدم المهزة. 

وح��ول أوجه التش��ابه بي��ن متالزمة 
داون ومتالزمة إدوارد ومتالزمة باتو، 
أفاد العلي بأن متالزمات االضطرابات 
الوراثية تس��بب تأخرًا عقلي��ًا وعيوبًا 
خلقية في القلب، باإلضافة إلى أنهم 

قد يتعرضون للفتق.

متالزمات االضطرابات الوراثية تسبب تأخرًا عقليًا وعيوبًا خلقية في القلب

متالزمة داوون

الكروموسوم في متالزمة إدواردمتالزمة إدوارد

ثالثي الكرموسوم »متالزمة باتو«متالزمة باتو

أحمد العلي 

ج زّي التخرُّ
ازدان��ت الصح��ف ومواقع 
التواص��ل االجتماعي في 
ختام يناير الماضي بصور 
خريجين وخريجات جامعة 
البحرين من الفوج ال�24.

كان يوم��ًا ليس كس��ائر 
األيام، حانت فيه اللحظة 
التي تطّلعت لها العيون 
سنوات تلو األخرى وهفت 
إليها القلوب خافقًة لجني 
والمثاب��رة  الج��ّد  ثم��ار 
المس��تمرة طيل��ة أعوام 

الدراس��ة الجامعية، وه��ي لحظة التكري��م، التي منحتها 
جامع��ة البحري��ن برعاية صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الموق��ر حفظه اهلل ورعاه، ألبنائه��ا الخريجين باعتبارهم 
مح��ّط تش��ريٍف للجامع��ة ولمملكة البحري��ن بإصرارهم 
على بلوغ األهداف وتحقيق أسمى درجات النجاح والتمّيز، 

لسنوات ممتّدة حتى حلول موعد استالم إفادة التخرُّج.
وبعد مضيِّ أعوام من االنتظار، بزغت ش��مُس يوٍم بهيٍج 
ُمفعٍم بالفرح أصحى الخريجين تلّهفًا للحضور إلى الُعرس 
د  العلمي الذي تشهد مقاعد قاعته امتالءها بالزّي الموحَّ
المتجّل��ي واقع��ًا بع��د أن كان حلمًا جمياًل ط��ال انتظاره 
ِلُيرت��دى فخ��رًا بتحقي��ق النتائج المش��ّرفة، بع��د جهود 
اس��تمرت ألعوام متتالي��ة من الجّد والس��هر المتواصل، 
ليجن��ي حصاده الخريج��ون ممتنين بما نال��وا من لحظة 

التكريم. 
كما يروي زّي التخرج أروع اإلنجازات والس��عي نحو التمّيز 
العلمي، والتي س��طرها طلبة ذوي العزيمة متقاس��مين 
الفرح��ة م��ع أقرانه��م األس��وياء بمواجه��ة التحّدي��ات 
متس��ّلحين ب��دروع الَجَل��د واإلص��رار، قاهري��ن الصعاب 

بتحطيم قيود العوائق الُمعرِقلة لطريق النجاح. 
ومن بي��ن جمهور الخريجي��ن من أصحاب اإلرادة س��عاد 
خليفة التي تألقت في الحفل بنيلها درجة الماجستير في 
علم النفس اإلرش��ادي التي أضيفت إلى رصيد إنجازاتها، 
فه��ي صورة للطالب��ة الطموح��ة والكف��اءة المهنية في 
عملها بالحرم الجامعي، متش��ّبعة بحب العلم والمعرفة 
والعطاء الذي عّبد لها طريقًا للوصول إلى التمّيز، محاربة 
ظروف اإلعاقة الحركية وضغوط��ات العمل إلى مزيد من 

النجاحات.
فهنيئ��ًا لمملكة البحرين َتخرُّج أبنائه��ا من ذوي الِهمم، 
في جميع المدارس والمعاهد والجامعات حاملين أس��مى 
معاني التح��ّدي والكف��اح والُطموح، لتغ��دو بهم الحياة 
المس��تقبلية إلى أعلى المناصب الوظيفية المرموقة في 

المجتمع.

إيمان عبدالعزيز

اكتشفت إبداعه رغم مشكلة البصر والسمع

 »ابتدائية ابن النفيس«
نقطة التحول في حياة معتوق

لعل االهتمام الكبي��ر الذي أولته 
ل��ذوي  والتعلي��م  التربي��ة  وزارة 
عبر  فئاته��م،  العزيم��ة بمختلف 
لاللتح��اق  له��م  المج��ال  إتاح��ة 
بالم��دارس الحكومي��ة، مع توفير 
احتياجاتهم من البرامج التعليمية 
والك��وادر التربوي��ة وغيره��ا من 
األدوات المس��اندة، كان ل��ه األثر 
الكبير في اكتش��اف وصقل طاقات 
ومواهب ه��ؤالء األبن��اء، وإبرازها 
وم��ن  م��دروس،  علم��ي  بش��كل 
ضمنهم الطالب ال��ذي نقدم لكم 
تفاصيل قصة نجاحه في السطور 

التالية.
والتح��ق الطال��ب رض��ا معت��وق 
بمدرس��ة ابن النفيس االبتدائية 
للبني��ن وه��و يعان��ي م��ن ضعف 
ش��ديد ف��ي البص��ر، إضاف��ًة إلى 
ضعف في السمع، ولذلك خصصت 
له ال��وزارة المعل��م محمود حبيل 
م��ن المعهد الس��عودي البحريني 
للمكفوفين، الذي يحضر للمدرسة 
م��ادة  لتدريس��ه  يوم��ي  بش��كل 
اللغة العربي��ة، إلى جانب معلمة 

لمادتي الرياضيات والعلوم.
وتق��ول مدي��رة المدرس��ة رافعة 

أحمد بن علي »إن��ه تم إيالء رضا 
اهتمامًا بالغًا ورعاية مكثفة سواًء 
في الحصص الدراسية في الصف أو 
خالل الحصص الفردية، حيث تتم 
الدراس��ي بصورة  تقدمه  متابعة 
دورية، وتقدي��م الدعم األكاديمي 
والنفس��ي له بشكل مس��تمر، مع 
إش��راكه في قراءة الق��رآن الكريم 
في الطاب��ور الصباح��ي، وتحفيزه 
بشكل دائم، باإلضافة إلى جلسات 
والدت��ه  م��ع  المنتظم��ة  اللق��اء 
لمناقشة تطور مستواه، ومتابعة 

مقترحاتها«.
وأضافت أن المعلم المتابع لرضا، 
اكتش��ف امتالك��ه موهب��ة فريدة 
هي حفظ إعدادات الهاتف بشكل 
يعج��ز  دقي��ق  متف��رد تفصيل��ي 
عن��ه أقران��ه، باس��تخدام تقني��ة 
يتميز  فهو  الصوتية،  االس��تجابة 
بس��رد اإلع��دادات بش��كل س��ريع 
باللغ��ة العربي��ة الفصح��ى، كما 

يمتل��ك قدرة الفت��ة على تصميم 
باس��تخدام  الهات��ف  خلفي��ات 
برامجه، فقام��ت معلمة الموهبة 
بالمدرس��ة إيم��ان معين بالعمل 
عل��ى صق��ل موهبته ع��ن طريق 
فردي��ة معه،  جلس��ات  تخصيص 
األمر الذي قد يجع��ل منه مبرمجًا 
ذات ي��وم، وهو يمتل��ك الدافعية 

لذلك.

رضا مع أصدقائه في المدرسة

ر ضا معتوق

 مشاكل السمع لدى
الرضع تستوجب استشارة الطبيب

ذك��رت مجل��ة »إلتي��رن« األلماني��ة أن��ه يمكن 
االس��تدالل على مشاكل الس��مع لدى الرضع من 

خالل مالحظة بعض العالمات عليهم.
وأوضح��ت أن أبرز العالمات تش��مل ع��دم النظر 
باتج��اه مصدر الصوت بالنس��بة للرض��ع، الذين 
يتراوح عمرهم من 3 إلى 4 أسابيع، وعدم الشعور 
بالفزع عند غلق األبواب بش��دة بالنسبة للرضع، 

الذين يتراوح عمرهم من 4 إلى 6 أسابيع.
وتتمث��ل األعراض األخ��رى الدالة على مش��اكل 
الس��مع لدى الرض��ع في عدم نط��ق أصوات ذات 
مقطعين في س��ن يت��راوح من 6 إلى 7 ش��هور، 

وع��دم االس��تجابة إل��ى الن��داءات الخافت��ة من 
مس��افة قصيرة أو النداءات التحذيرية في الشهر 

العاشر من العمر.
وش��ددت المجلة المعنية باألس��رة والطفل على 
ض��رورة استش��ارة الطبي��ب فور مالحظ��ة هذه 
األع��راض لتحديد الس��بب الكامن وراء مش��اكل 
السمع لدى الرضيع وعالجه في الوقت المناسب، 
مش��يرة إلى أن األس��باب المحتمل��ة تتمثل في 
التهاب��ات األذن الوس��طى أو الحصب��ة أو الحمى 
القرمزية أو الجروح الناجمة عن اس��تعمال أعواد 
األذن أو الشمع في قناة األذن أو تضخم اللوزتين.

متالزمات »داون« و»إدوارد« و»باتو« لدى األطفال ترتبط بعمر األم 

 العلي: األمراض الجينية الوراثية 
تحدث بسبب تغير تسلسل الحمض النووي

ثالثي الكروموسوم »متالزمة داون«

إعداد: هدى عبدالحميد
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أكد مدي��ر مركز العناية بمتالزمة 
داون أحم��د العل��ي أن األم��راض 
الجيني��ة الوراثي��ة تحدث بس��بب 
تغير كل��ّي أو جزئي في تسلس��ل 
وأوض��ح  الن��ووي.  الحم��ض 
ل�»الوط��ن« أن الطف��رات الجينية 
قد تحدث ف��ي جين واحد أو تكون 
طف��رات متع��ددة ف��ي أكث��ر من 
جين، مبين��ًا أن العوام��ل الجينية 
والبيئي��ة تس��بب تغي��رًا في عدد 
ي��زداد  فق��د  الكروموس��ومات، 
عدده��ا أو ينقص أو يتغير تركيب 
الكروموس��ومات فيحدث تغير في 
ترتيب الش��فرة الوراثي��ة كاملة، 
وينت��ج عنه أم��راض وراثية جينية 
متعددة كمتالزمة داون ومتالزمة 

إدوارد ومتالزمة باتو. 
وذكر أن جميع األبحاث والدراسات 
الت��ي أجري��ت لمعرف��ة األس��باب 
لم تعِط س��ببًا معينًا لذلك، حيث 
كان هناك مج��ال لالحتماالت غير 
المؤك��دة مث��ل ازدياد عم��ر األم، 
وم��ع ذلك لوح��ظ أنه ف��ي ثالثة 
أرباع الح��االت يكون عمر األم أقل 

من 35 سنة. 
احتمالية  »لتوضي��ح  العلي:  وقال 
عمر األم كأحد األس��باب المؤثرة، 
فالمرأة يتك��ون لديها عدد محدد 
ال��والدة  من��ذ  البويض��ات  م��ن 
وال يمك��ن تصني��ع الجدي��د م��ن 
ه��ذه  تش��يخ  وق��د  البويض��ات، 
البويضات مع التق��دم في العمر، 
لذلك يحدث الفش��ل في االنفصال 

الخلوي«.
وأضاف قائاًل: »أما في حالة الرجل 
فقد يحدث الفش��ل ف��ي االنفصال 
الخلوي ف��ي 20-30% من الحاالت 
مع العل��م أن الحيوان��ات المنوية 
تنت��ج بصورة مس��تمرة ومتجددة 

طيلة الحياة، ولكن هناك احتمالية 
وج��ود قابلي��ة ع��دم االنفص��ال؛ 
فالحقيق��ة الثابت��ة أن الجمي��ع ال 
يعرفون بصورة مؤكدة األس��باب 
المؤدية إلى ذل��ك وال كيفية منع 

حدوثه«.
متالزم��ة  أن  العال��ي  وأوض��ح 
داون ه��ي أحد األم��راض الناتجة 
عن زي��ادة ف��ي الع��دد اإلجمالي 
للكروموس��ومات. وم��ن المعلوم 
أن اإلنس��ان الطبيع��ي لدي��ه 46 
يأتي من  كروموس��ومًا، نصفه��ا 

األب والنصف اآلخر من األم. 
ولذلك فإن الكروموسومات تجتمع 
على شكل أزواج، كل زوج عبارة عن 
وهذه  كروموس��وم.  نسختين من 
 ،22 إل��ى   1 األزواج مرقم��ة م��ن 
والعش��رون يسمى  الثالث  والزوج 
ال��زوج المح��دد للجن��س؛ ألنه في 
ضوئه يتح��دد جن��س الجنين إما 

ذكر وإما أنثى. 
كما أن متالزم��ة داون ناتجة عن 
وجود 3 نس��خ من كروموسوم 21 
بداًل من نس��ختين. )الطبيعي هو 
مجموع  ليك��ون  كروموس��ومان(، 
الكروموس��ومات ف��ي الخلي��ة 47 

كروموسومًا.
ولف��ت إل��ى أن هن��اك ما يس��مى 
بمتالزم��ة إدوارد، حيث إن الطفل 
المصاب بمتالزمة إدوارد لديه 47 
كروموس��ومًا بداًل م��ن 46، وهذا 
الكروموس��وم الزائد هو عبارة عن 
نس��خة إضافي��ة من كروموس��وم 
18. ولذل��ك الطف��ل لدي��ه ثالث 
نس��خ من كروموسوم 18 بداًل من 
نسختين، فاالس��م اآلخر لمتالزمة 
 18 إدوارد »متالزمة كروموس��وم 

الثالثي«.

متالزمة باتو 
حال��ة متالزم��ة بات��و قديم��ة م��ن 
حيث التش��خيص اإلكلينيك��ي، ولكن 
ل��م يتم التع��رف على المس��بب وهو 
وج��ود الكروموس��وم الزائ��د في رقم 
13 وتعتب��ر م��ن أقل ح��االت التثلث 
الصبغي حدوثًا، وذلك الرتفاع نس��بة 
اإلجهاض لهذه الحالة، كما أن نسبة 
الوفيات المبكرة عالي��ة جدًا، ويعتبر 
التخلف الفكري الش��ديد سمة ثابتة 

لتلك الحاالت 

 الصفات
الظاهرية للمتالزمة 

متالزمة داون
• قصر القامة.

• ال��رأس أصغ��ر قلياًل م��ن المعتاد، 
صغي��ر  واألن��ف  مفلط��ح،  والوج��ه 

ومفلطح.
• العيون منسحبة إلى األعلى والخارج، 
مع وج��ود ثنية جلدي��ة تغطي زاوية 

العين الداخلية.

• ف��م صغير، ولس��ان يب��دو أكبر من 
اللسان العادي، وقد يكون متشققًا.

• األذن صغي��رة، وق��د يك��ون فيه��ا 
عيوب خلقية.

• البط��ن منتف��خ، وقد يك��ون هناك 
عيوب في الصدر.

• الي��د ممتلئة وصغي��رة، والكف فيه 
خ��ط واح��د، واإلصبع الصغي��ر قصير 

ومعّوج.
• القدم ممتلئ��ة، ذات أصابع قصيرة 

وعريضة، وتكون القدم مفلطحة
• ليونة عامة في األربطة والعضالت، 
حيث+ يمكن فرد المفاصل أكثر من 

الطبيعي.
• مشية غير طبيعية؛ فالجسم مفرود 
والبط��ن ب��ارز، ه��ي أقرب للمش��ية 

العسكرية.

 متالزمة إدوارد 
• صغر الرأس.

• بروز مؤخرة الرأس.
• صغر فتحتي العينين.

• وج��ود ثنية جلدي��ة للركن الخارجي 
لجفن العين. 

• فقد جزء من قزحية العين. 
• انخف��اض مس��توى األذني��ن ع��ن 
مس��توى العينين م��ع قلة ف��ي طّية 

األذن الخارجية.
• صغر الفم والفك السفلي. 

• زي��ادة احتم��ال أن تح��دث الش��فة 
األرنبية والحلق المشقوق.

• ثني��ات جلدي��ة زائ��دة ف��ي مؤخرة 
الرقبة.

بش��كل  اليدي��ن  أصاب��ع  تراك��ب   •

ممي��ز »انطباق الس��بابة على اإلصبع 
الوسطى وفوقها اإلبهام«.
• االلتصاقات بين األصابع.

• صغر األظافر.
• صغ��ر إبهام اليد والرجل مع احتمال 

غيابها.
• قص��ر أو تق��وس إبهام الق��دم إلى 

الخلف.
• غي��اب الثني��ة البعيدة ف��ي اإلصبع 
الصغي��رة »الخنصر« وق��د تؤدي إلى 

انحناء اإلصبع إلى الداخل.
 تقوس باطن القدمين إلى الخارج: 

• غياب أحد عظمات الساعد في اليدين 
في حوالي 10% من المصابين.

• قص��ر عظم الق��ص )العظ��م الذي 
يربط بين ضلوع الصدر(. 

• تيبس في المفاصل.

           متالزمة باتو  
• شفة مشقوقة مع حنك مشقوق.

وأذن��ان  منخف��ض  األذن  صي��وان   •
مشوهتان.

• صغر الفك السفلي.
• صغ��ر حجم ال��رأس، م��ع عيوب في 

فروة الرأس.
• صغر حجم العين.

• تخلف عقلي شديد.
• نقص في السمع أو صمم. 

• أصابع األقدام واأليدي اإلضافية.
• القدم المهزة. 

وح��ول أوجه التش��ابه بي��ن متالزمة 
داون ومتالزمة إدوارد ومتالزمة باتو، 
أفاد العلي بأن متالزمات االضطرابات 
الوراثية تس��بب تأخرًا عقلي��ًا وعيوبًا 
خلقية في القلب، باإلضافة إلى أنهم 

قد يتعرضون للفتق.

متالزمات االضطرابات الوراثية تسبب تأخرًا عقليًا وعيوبًا خلقية في القلب

متالزمة داوون

الكروموسوم في متالزمة إدواردمتالزمة إدوارد

ثالثي الكرموسوم »متالزمة باتو«متالزمة باتو

أحمد العلي 

ج زّي التخرُّ
ازدان��ت الصح��ف ومواقع 
التواص��ل االجتماعي في 
ختام يناير الماضي بصور 
خريجين وخريجات جامعة 
البحرين من الفوج ال�24.

كان يوم��ًا ليس كس��ائر 
األيام، حانت فيه اللحظة 
التي تطّلعت لها العيون 
سنوات تلو األخرى وهفت 
إليها القلوب خافقًة لجني 
والمثاب��رة  الج��ّد  ثم��ار 
المس��تمرة طيل��ة أعوام 

الدراس��ة الجامعية، وه��ي لحظة التكري��م، التي منحتها 
جامع��ة البحري��ن برعاية صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الموق��ر حفظه اهلل ورعاه، ألبنائه��ا الخريجين باعتبارهم 
مح��ّط تش��ريٍف للجامع��ة ولمملكة البحري��ن بإصرارهم 
على بلوغ األهداف وتحقيق أسمى درجات النجاح والتمّيز، 

لسنوات ممتّدة حتى حلول موعد استالم إفادة التخرُّج.
وبعد مضيِّ أعوام من االنتظار، بزغت ش��مُس يوٍم بهيٍج 
ُمفعٍم بالفرح أصحى الخريجين تلّهفًا للحضور إلى الُعرس 
د  العلمي الذي تشهد مقاعد قاعته امتالءها بالزّي الموحَّ
المتجّل��ي واقع��ًا بع��د أن كان حلمًا جمياًل ط��ال انتظاره 
ِلُيرت��دى فخ��رًا بتحقي��ق النتائج المش��ّرفة، بع��د جهود 
اس��تمرت ألعوام متتالي��ة من الجّد والس��هر المتواصل، 
ليجن��ي حصاده الخريج��ون ممتنين بما نال��وا من لحظة 

التكريم. 
كما يروي زّي التخرج أروع اإلنجازات والس��عي نحو التمّيز 
العلمي، والتي س��طرها طلبة ذوي العزيمة متقاس��مين 
الفرح��ة م��ع أقرانه��م األس��وياء بمواجه��ة التحّدي��ات 
متس��ّلحين ب��دروع الَجَل��د واإلص��رار، قاهري��ن الصعاب 

بتحطيم قيود العوائق الُمعرِقلة لطريق النجاح. 
ومن بي��ن جمهور الخريجي��ن من أصحاب اإلرادة س��عاد 
خليفة التي تألقت في الحفل بنيلها درجة الماجستير في 
علم النفس اإلرش��ادي التي أضيفت إلى رصيد إنجازاتها، 
فه��ي صورة للطالب��ة الطموح��ة والكف��اءة المهنية في 
عملها بالحرم الجامعي، متش��ّبعة بحب العلم والمعرفة 
والعطاء الذي عّبد لها طريقًا للوصول إلى التمّيز، محاربة 
ظروف اإلعاقة الحركية وضغوط��ات العمل إلى مزيد من 

النجاحات.
فهنيئ��ًا لمملكة البحرين َتخرُّج أبنائه��ا من ذوي الِهمم، 
في جميع المدارس والمعاهد والجامعات حاملين أس��مى 
معاني التح��ّدي والكف��اح والُطموح، لتغ��دو بهم الحياة 
المس��تقبلية إلى أعلى المناصب الوظيفية المرموقة في 

المجتمع.

إيمان عبدالعزيز

اكتشفت إبداعه رغم مشكلة البصر والسمع

 »ابتدائية ابن النفيس«
نقطة التحول في حياة معتوق

لعل االهتمام الكبي��ر الذي أولته 
ل��ذوي  والتعلي��م  التربي��ة  وزارة 
عبر  فئاته��م،  العزيم��ة بمختلف 
لاللتح��اق  له��م  المج��ال  إتاح��ة 
بالم��دارس الحكومي��ة، مع توفير 
احتياجاتهم من البرامج التعليمية 
والك��وادر التربوي��ة وغيره��ا من 
األدوات المس��اندة، كان ل��ه األثر 
الكبير في اكتش��اف وصقل طاقات 
ومواهب ه��ؤالء األبن��اء، وإبرازها 
وم��ن  م��دروس،  علم��ي  بش��كل 
ضمنهم الطالب ال��ذي نقدم لكم 
تفاصيل قصة نجاحه في السطور 

التالية.
والتح��ق الطال��ب رض��ا معت��وق 
بمدرس��ة ابن النفيس االبتدائية 
للبني��ن وه��و يعان��ي م��ن ضعف 
ش��ديد ف��ي البص��ر، إضاف��ًة إلى 
ضعف في السمع، ولذلك خصصت 
له ال��وزارة المعل��م محمود حبيل 
م��ن المعهد الس��عودي البحريني 
للمكفوفين، الذي يحضر للمدرسة 
م��ادة  لتدريس��ه  يوم��ي  بش��كل 
اللغة العربي��ة، إلى جانب معلمة 

لمادتي الرياضيات والعلوم.
وتق��ول مدي��رة المدرس��ة رافعة 

أحمد بن علي »إن��ه تم إيالء رضا 
اهتمامًا بالغًا ورعاية مكثفة سواًء 
في الحصص الدراسية في الصف أو 
خالل الحصص الفردية، حيث تتم 
الدراس��ي بصورة  تقدمه  متابعة 
دورية، وتقدي��م الدعم األكاديمي 
والنفس��ي له بشكل مس��تمر، مع 
إش��راكه في قراءة الق��رآن الكريم 
في الطاب��ور الصباح��ي، وتحفيزه 
بشكل دائم، باإلضافة إلى جلسات 
والدت��ه  م��ع  المنتظم��ة  اللق��اء 
لمناقشة تطور مستواه، ومتابعة 

مقترحاتها«.
وأضافت أن المعلم المتابع لرضا، 
اكتش��ف امتالك��ه موهب��ة فريدة 
هي حفظ إعدادات الهاتف بشكل 
يعج��ز  دقي��ق  متف��رد تفصيل��ي 
عن��ه أقران��ه، باس��تخدام تقني��ة 
يتميز  فهو  الصوتية،  االس��تجابة 
بس��رد اإلع��دادات بش��كل س��ريع 
باللغ��ة العربي��ة الفصح��ى، كما 

يمتل��ك قدرة الفت��ة على تصميم 
باس��تخدام  الهات��ف  خلفي��ات 
برامجه، فقام��ت معلمة الموهبة 
بالمدرس��ة إيم��ان معين بالعمل 
عل��ى صق��ل موهبته ع��ن طريق 
فردي��ة معه،  جلس��ات  تخصيص 
األمر الذي قد يجع��ل منه مبرمجًا 
ذات ي��وم، وهو يمتل��ك الدافعية 

لذلك.

رضا مع أصدقائه في المدرسة

ر ضا معتوق

 مشاكل السمع لدى
الرضع تستوجب استشارة الطبيب

ذك��رت مجل��ة »إلتي��رن« األلماني��ة أن��ه يمكن 
االس��تدالل على مشاكل الس��مع لدى الرضع من 

خالل مالحظة بعض العالمات عليهم.
وأوضح��ت أن أبرز العالمات تش��مل ع��دم النظر 
باتج��اه مصدر الصوت بالنس��بة للرض��ع، الذين 
يتراوح عمرهم من 3 إلى 4 أسابيع، وعدم الشعور 
بالفزع عند غلق األبواب بش��دة بالنسبة للرضع، 

الذين يتراوح عمرهم من 4 إلى 6 أسابيع.
وتتمث��ل األعراض األخ��رى الدالة على مش��اكل 
الس��مع لدى الرض��ع في عدم نط��ق أصوات ذات 
مقطعين في س��ن يت��راوح من 6 إلى 7 ش��هور، 

وع��دم االس��تجابة إل��ى الن��داءات الخافت��ة من 
مس��افة قصيرة أو النداءات التحذيرية في الشهر 

العاشر من العمر.
وش��ددت المجلة المعنية باألس��رة والطفل على 
ض��رورة استش��ارة الطبي��ب فور مالحظ��ة هذه 
األع��راض لتحديد الس��بب الكامن وراء مش��اكل 
السمع لدى الرضيع وعالجه في الوقت المناسب، 
مش��يرة إلى أن األس��باب المحتمل��ة تتمثل في 
التهاب��ات األذن الوس��طى أو الحصب��ة أو الحمى 
القرمزية أو الجروح الناجمة عن اس��تعمال أعواد 
األذن أو الشمع في قناة األذن أو تضخم اللوزتين.

متالزمات »داون« و»إدوارد« و»باتو« لدى األطفال ترتبط بعمر األم 

 العلي: األمراض الجينية الوراثية 
تحدث بسبب تغير تسلسل الحمض النووي

ثالثي الكروموسوم »متالزمة داون«

إعداد: هدى عبدالحميد
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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:  5269
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تحديث إجراءات التصدي لـ “كورونا”

ال حاجة لفحص الـ “pcr” وإلغاء “إلزامية” الحجر
المنامة - بنا

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أعلـــن رئيـــس 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي الفريـــق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
عـــن تحديث عدد من اإلجراءات المتعلقة 
بالتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
والتـــي ســـيتم تفعيلهـــا اعتبارًا مـــن اليوم 
)األحد(، وذلك بعد دراســـة الوضع الصحي 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــع متابعـــة نســـب 
والعنايـــة  المستشـــفيات  فـــي  اإلشـــغال 

المركزة للحاالت القائمة بالفيروس.
وأوضـــح الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا أن 
اإلجـــراءات التي تّم تحديثهـــا تتمثل في 
 اعتماد الفحص الســـريع كأداة تشخيصية 
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  فـــي 
دون الحاجـــة إلجـــراء فحـــص )PCR( إال 
حســـب  ذلـــك  تســـتدعي  التـــي  للحـــاالت 
التقييم الطبي، وإلغاء إلزامية فترة العزل 
الصحـــي للحـــاالت القائمـــة بالفيروس، مع 
حثهم على عزل أنفســـهم لمدة 5 أيام على 
األقـــل، وتشـــجيعهم على عـــدم المخالطة، 
منوهـــًا بأهمية مواصلة كل أفراد المجتمع 
االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائيـــة األخـــرى المعلـــن عنها بما يســـهم 
في الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

كما أشـــار رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
إلى الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي 
من خالل المبادرة بأخـــذ التطعيم المضاد 
للفيروس بكامل جرعاته بما فيها الجرعات 
المنشطة لرفع االستجابة المناعية للجسم 

مـــن الفيـــروس ومتحوراتـــه، مشـــددًا في 
الوقـــت ذاته علـــى ضرورة إجـــراء فحص 
فيروس كورونا عند الشـــعور بأي أعراض 
الحـــرارة  درجـــة  )كارتفـــاع  للفيـــروس 
والســـعال وضيـــق فـــي التنفـــس(، حفاظـــًا 
علـــى  صحه وســـالمة كل أفـــراد المجتمع 

والحد من انتشار الفيروس.

زار صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
الحسن بن طالل، رئيس منتدى الفكر 
العربـــي بالمملكة األردنية الهاشـــمية 
التنميـــة  مجلـــس  مقـــر  الشـــقيقة، 
البحريـــن،  خليـــج  فـــي  االقتصاديـــة 
صباح أمس.ولفت نائب رئيس مجلس 
بـــن عبـــدهللا آل  الشـــيخ خالـــد  الـــوزراء 
البحريـــن  إلـــى ترحيـــب مملكـــة  خليفـــة 
الدائـــم بتعزيز أوجه التعـــاون مع األردن 
عبـــر زيادة مســـتويات التبـــادل التجاري، 
وفتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة 
للخطـــط التنموية في كال البلدين، ودعم 
مساعي التكامل االقتصادي والصناعي.

زيادة التبادل التجاري وتعزيز التكامل االقتصادي مع األردن
فتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة للخطط التنموية... نائب رئيس مجلس الوزراء:

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

كشـــف األمين العام لجمعيـــة البحرين 
لرعاية مرضى الســـكلر زكريـــا الكاظم 
فـــي  يعيشـــون  فـــرد   9000 أن  عـــن 
البحريـــن مع مـــرض الخليـــة المنجلية 
)الســـكلر(، غيـــر أن 90 % من المرضى 
ألســـباب  المستشـــفيات  يراجعـــون  ال 
السكلر إنما ألسباب روتينية وطبيعية 
أن  وجدنـــا  كمـــا  األصحـــاء،  كاألفـــراد 
10 % مـــن هـــؤالء هـــم مـــن يحتـــاج 
إلـــى رعايـــة شـــاملة تبـــدأ فـــي المنزل 
والمدرســـة وتطوير التشـــريعات التي 

من شأنها تحسين شروط الحياة”.
اإلمـــارات  مؤتمـــر  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الـــذي  الـــدم،  ألمـــراض  عشـــر  الثانـــي 
نظمتـــه شـــعبة أمـــراض الـــدم بجمعية 
اإلمـــارات الطبيـــة بالتعـــاون مـــع هيئة 

الصحـــة بدبي وجائزة الشـــيخ حمدان 
بـــن راشـــد للعلوم الطبية مـــن 10 - 12 
مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 500 
طبيب وممرض ومختص في مختلف 

تخصصات أمراض الدم.
ومّثل وفد من جمعية البحرين لرعاية 
البحريـــن فـــي  الســـكلر وفـــد  مرضـــى 
المؤتمـــر، والـــذي ضّم كال مـــن: األمين 
العـــام للجمعية زكريا الكاظـــم، ونائب 
األميـــن العام للجمعية للشـــؤن الطبية 
جعفر آل طوق، ومساعد األمين العام 
للشـــؤون الطبية شرف المشعل، حيث 
تأتـــي هـــذه المشـــاركة ضمـــن برنامـــج 
الجمعيـــة فـــي المشـــاركة فـــي تطويـــر 
الفهـــم العام لمـــرض الخليـــة المنجلية 

في المؤتمرات الخليجية والدولية.

الكاظم: 9 آالف مريض سكلر في البحرين
المنامة - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

)04(

سمو الشيخ علي بن خليفة يرعى افتتاح جامع سمو الشيخة حصة بنت علي بن حمد آل خليفة

المنامة - بنا

تحت رعاية مستشـــار صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 

خليفة آل خليفة وبحضور عدد من أصحاب السمو 
والمعالي والسعادة تم افتتاح جامع صاحبة السمو 
الشـــيخة حصة بنت علي بـــن حمد آل خليفة، حرم 

المغفـــور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، وذلك بالرفاع 

)٠٢(و)٠٣(في المحافظة الجنوبية.

يمـــر مصـــرف “كريدي ســـويس” 
بأزمـــة منذ فتـــرة، لكنَّها تفاقمت 
تكـــون  وقـــد  األســـبوع،  بنهايـــة 
فـــي  الدومينـــو  قطـــع  إحـــدى 
المصفوفة المعرضة للخطر التي 
حركهـــا مصرفا “ســـيلفرغيت” و 

“سيليكون فالي”.
ضمـــن  خليجيـــة  مؤسســـات   3
البنـــك  فـــي  المســـتثمرين  أكبـــر 
السويســـري، اثنتـــان منهمـــا من 

قطريـــة،  والثالثـــة  الســـعودية 
وبلغت الخســـائر الســـوقية غير 
المحققة للمؤسســـات الثالث ما 
يصـــل إلـــى 7.4 مليـــار فرنـــك )8 
مليارات دوالر(، وفق حســـابات 
“اقتصاد الشـــرق” باالعتماد على 
ســـهم  شـــراء  تكلفـــة  متوســـط 
البنك السويســـري، وسعر إغالق 
الســـهم يوم األربعـــاء عند 1.69 

فرنك.

انهيار “كريدي سويس” 
يكبـــد 3 مؤســســات خليجية 

8 مليــــارات دوالر

)١٨(
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تحديث إجراءات التصدي لـ “كورونا”

ال حاجة لفحص الـ “pcr” وإلغاء “إلزامية” الحجر
المنامة - بنا

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أعلـــن رئيـــس 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي الفريـــق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
عـــن تحديث عدد من اإلجراءات المتعلقة 
بالتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
والتـــي ســـيتم تفعيلهـــا اعتبارًا مـــن اليوم 
)األحد(، وذلك بعد دراســـة الوضع الصحي 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــع متابعـــة نســـب 
والعنايـــة  المستشـــفيات  فـــي  اإلشـــغال 

المركزة للحاالت القائمة بالفيروس.
وأوضـــح الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا أن 
اإلجـــراءات التي تّم تحديثهـــا تتمثل في 
 اعتماد الفحص الســـريع كأداة تشخيصية 
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  فـــي 
دون الحاجـــة إلجـــراء فحـــص )PCR( إال 
حســـب  ذلـــك  تســـتدعي  التـــي  للحـــاالت 
التقييم الطبي، وإلغاء إلزامية فترة العزل 
الصحـــي للحـــاالت القائمـــة بالفيروس، مع 
حثهم على عزل أنفســـهم لمدة 5 أيام على 
األقـــل، وتشـــجيعهم على عـــدم المخالطة، 
منوهـــًا بأهمية مواصلة كل أفراد المجتمع 
االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائيـــة األخـــرى المعلـــن عنها بما يســـهم 
في الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

كما أشـــار رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
إلى الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي 
من خالل المبادرة بأخـــذ التطعيم المضاد 
للفيروس بكامل جرعاته بما فيها الجرعات 
المنشطة لرفع االستجابة المناعية للجسم 

مـــن الفيـــروس ومتحوراتـــه، مشـــددًا في 
الوقـــت ذاته علـــى ضرورة إجـــراء فحص 
فيروس كورونا عند الشـــعور بأي أعراض 
الحـــرارة  درجـــة  )كارتفـــاع  للفيـــروس 
والســـعال وضيـــق فـــي التنفـــس(، حفاظـــًا 
علـــى  صحه وســـالمة كل أفـــراد المجتمع 

والحد من انتشار الفيروس.

زار صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
الحسن بن طالل، رئيس منتدى الفكر 
العربـــي بالمملكة األردنية الهاشـــمية 
التنميـــة  مجلـــس  مقـــر  الشـــقيقة، 
البحريـــن،  خليـــج  فـــي  االقتصاديـــة 
صباح أمس.ولفت نائب رئيس مجلس 
بـــن عبـــدهللا آل  الشـــيخ خالـــد  الـــوزراء 
البحريـــن  إلـــى ترحيـــب مملكـــة  خليفـــة 
الدائـــم بتعزيز أوجه التعـــاون مع األردن 
عبـــر زيادة مســـتويات التبـــادل التجاري، 
وفتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة 
للخطـــط التنموية في كال البلدين، ودعم 
مساعي التكامل االقتصادي والصناعي.

زيادة التبادل التجاري وتعزيز التكامل االقتصادي مع األردن
فتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة للخطط التنموية... نائب رئيس مجلس الوزراء:

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

كشـــف األمين العام لجمعيـــة البحرين 
لرعاية مرضى الســـكلر زكريـــا الكاظم 
فـــي  يعيشـــون  فـــرد   9000 أن  عـــن 
البحريـــن مع مـــرض الخليـــة المنجلية 
)الســـكلر(، غيـــر أن 90 % من المرضى 
ألســـباب  المستشـــفيات  يراجعـــون  ال 
السكلر إنما ألسباب روتينية وطبيعية 
أن  وجدنـــا  كمـــا  األصحـــاء،  كاألفـــراد 
10 % مـــن هـــؤالء هـــم مـــن يحتـــاج 
إلـــى رعايـــة شـــاملة تبـــدأ فـــي المنزل 
والمدرســـة وتطوير التشـــريعات التي 

من شأنها تحسين شروط الحياة”.
اإلمـــارات  مؤتمـــر  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الـــذي  الـــدم،  ألمـــراض  عشـــر  الثانـــي 
نظمتـــه شـــعبة أمـــراض الـــدم بجمعية 
اإلمـــارات الطبيـــة بالتعـــاون مـــع هيئة 

الصحـــة بدبي وجائزة الشـــيخ حمدان 
بـــن راشـــد للعلوم الطبية مـــن 10 - 12 
مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 500 
طبيب وممرض ومختص في مختلف 

تخصصات أمراض الدم.
ومّثل وفد من جمعية البحرين لرعاية 
البحريـــن فـــي  الســـكلر وفـــد  مرضـــى 
المؤتمـــر، والـــذي ضّم كال مـــن: األمين 
العـــام للجمعية زكريا الكاظـــم، ونائب 
األميـــن العام للجمعية للشـــؤن الطبية 
جعفر آل طوق، ومساعد األمين العام 
للشـــؤون الطبية شرف المشعل، حيث 
تأتـــي هـــذه المشـــاركة ضمـــن برنامـــج 
الجمعيـــة فـــي المشـــاركة فـــي تطويـــر 
الفهـــم العام لمـــرض الخليـــة المنجلية 

في المؤتمرات الخليجية والدولية.

الكاظم: 9 آالف مريض سكلر في البحرين
المنامة - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

)04(

سمو الشيخ علي بن خليفة يرعى افتتاح جامع سمو الشيخة حصة بنت علي بن حمد آل خليفة

المنامة - بنا

تحت رعاية مستشـــار صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 

خليفة آل خليفة وبحضور عدد من أصحاب السمو 
والمعالي والسعادة تم افتتاح جامع صاحبة السمو 
الشـــيخة حصة بنت علي بـــن حمد آل خليفة، حرم 

المغفـــور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، وذلك بالرفاع 

)٠٢(و)٠٣(في المحافظة الجنوبية.

يمـــر مصـــرف “كريدي ســـويس” 
بأزمـــة منذ فتـــرة، لكنَّها تفاقمت 
تكـــون  وقـــد  األســـبوع،  بنهايـــة 
فـــي  الدومينـــو  قطـــع  إحـــدى 
المصفوفة المعرضة للخطر التي 
حركهـــا مصرفا “ســـيلفرغيت” و 

“سيليكون فالي”.
ضمـــن  خليجيـــة  مؤسســـات   3
البنـــك  فـــي  المســـتثمرين  أكبـــر 
السويســـري، اثنتـــان منهمـــا من 

قطريـــة،  والثالثـــة  الســـعودية 
وبلغت الخســـائر الســـوقية غير 
المحققة للمؤسســـات الثالث ما 
يصـــل إلـــى 7.4 مليـــار فرنـــك )8 
مليارات دوالر(، وفق حســـابات 
“اقتصاد الشـــرق” باالعتماد على 
ســـهم  شـــراء  تكلفـــة  متوســـط 
البنك السويســـري، وسعر إغالق 
الســـهم يوم األربعـــاء عند 1.69 

فرنك.

انهيار “كريدي سويس” 
يكبـــد 3 مؤســســات خليجية 

8 مليــــارات دوالر
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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:  5269
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التعليم... ثم التعليم
Û  لــم تكــن مصادفــة تلك التــي جمعتني بفكرة وأنا أشــارك فــي المؤتمر

الســنوي إلحــدى مؤسســات التصنيــف الجامعــي العالميــة فــي دولــة 
الكويت الشقيقة قبل أيام، أما الفكرة، فهي التعليم ثم التعليم.

Û  المؤتمــر الذي اســتضافته إحدى الجامعــات الخاصة بالكويت لم يكن
هاجســه هــو تلــك الفكــرة، ولم يكن التشــديد على التعليــم هو الهدف 
أو هــو المرتجى، لكن من جلســات العمــل، ومن مداوالت األكاديميين 
شعرت بأن التعليم مازال ينقصنا، وأن التفكير مازال يجانبه التوفيق 
معنــا، وأن المعرفــة مازالــت الهــدف الــذي لــم يتحقق رغم الشــعارات 
المرفوعــة، والمناهج الموضوعة، واإلحداثيــات التي تتراءى للعلماء 

والمفكرين في بالدنا.
Û  مازلنا نترك المســئوليات الكبرى لمن ال يســتطيعون محاكاة مشكالت

الواقــع وتلمــس قضايــاه، ومازلنــا نتعامــل مــع التكنولوجيــا وصناعــة 
المعرفــة علــى أنهــا تــرف، أو رفاهية، رغم أنها ضرورة، وصفة ليســت 

منتهية.
Û  أمامنا طريق طويل من التعليم والتعلم حتى ندرك أن التعليم منهج

حياة، وأن المعرفة طريق لم يكن مفروًشا أبًدا بالورود، بل إن التيقن 
مــن امتــالك أدوات التحديــث لبرامــج التعليــم يحتــاج إلــى خبــرات 

متراكمة ومراحل متتابعة، وآليات قديرة.
Û  إن زيارتــي للكويــت والتقائــي بعــض األصدقــاء أتاحــت لــي فرصــة

للتفكيــر عــن ُبعــد؛ للتحــاور حــول أدق معطيــات الحيــاة فــي اإلقليــم 
المتباهي في التردد، والتشتت، والحكم على ظاهر الظواهر.

Û  مازلنــا فــي منتهى الســطحية؛ ألن العلــم ينقصنا، والتعليــم غير كامل
األوصــاف، واألطــر الراعيــة مازالــت غيــر متفهمــة بــأن الشــراكة مــع 
المجتمــع ومؤسســاته، مــع العلمــاء ومنظومتهم المفككــة تحتاج إلى 
إعــادة صياغــة مــن أجــل أن يحقــق التعليــم أهدافه، وحتى نســتطيع 
إدراك أن العالــم الــذي ســبقنا إلــى مضاميــر المعرفــة والتقــدم العلمــي 
الهائل كانوا على أعلى درجة من التفاهم مع المؤسسات والمجتمعات 

المستهدفة.
Û  ال شــيء يأتــي اعتباطًيــا، وال شــيء يتحقــق بالصدفــة، كل شــيء

يحتــاج إلــى تخطيــط، إلى رعاية وشــراكة مجتمعيــة حكومية، وإلى 
آليات عمل وجداول أعمال ال تخطئ ضالتها المنشودة.

Û  ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننــا فــي مملكــة البحريــن وخــالل قــرن
مــن التعليــم أســتطيع التأكيــد علــى أننا وضعنــا أقدامنا علــى الطريق 
الصحيــح، وأنــه لــوال تلــك الشــراكة بيــن الدولــة العريقــة والمجتمــع 
العميــق، مــا تحققت تلك النهضة العلمية التي نفخر بها، والتي ننتظر 

منها أن تحقق لنا األكثر والمزيد.
Û  إن هــذه الســفرة الســريعة جعلتنــي أرى حياتنــا الجامعيــة مــن بعيــد

وكأنهــا تمضــي علــى الطريق الصحيح، وكأننــا حققنا جزًءا ال بأس به 
ج الســراج، وأن يكــون مدادنا ُمصانا،  مــن أمانينــا، يبقى فقط أن ُنســيِّ

ُمهابا، وال يمكن االستغناء عنه.
Û  يبقــى فقــط أن نتعلــم كيــف نفكــر خــارج الصنــدوق، وكيــف نحلــق

بعيــًدا عــن العواصــف والكثبــان، وكيــف ال نقع فــي الخطــأ مرتين، بل 
وأن نســتفيد مــن أخطائنــا، وأن ندرك بأننا نمتلك مــن المقومات التي 

تجعلنا نفخر بأننا بحرينيون، وأننا على الدرب القويم.
Û  قديًمــا حلمنــا بجامعــات أهليــة وخاصــة، وهــا نحــن اليــوم لدينــا أكثر

لدينــا  تكــون  بــأن  حلمنــا  وقديًمــا  وخاصــة،  أهليــة  جامعــة   13 مــن 
منظومــة مســتقلة تتمتــع بهــا الجامعــات وتصبــح المشــغل، والدولــة 
هــي التــي تراقــب، جامعات حريصة علــى توعية المجتمــع وخدمته، 
وحكومــة ترعــى المنظومة برمتهــا، وتحثها على العطــاء أكثر فأكثر، 
بمــرور الوقــت أصبحــت لدينــا مؤسســات داعمــة لحركــة التعليــم، بل 
وللجامعات برمتها، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بعد مجلس 

التعليم العالي طبًعا.
Û  ونحمد هللا ونشــكر فضله بأن لدينا قيادة حكيمة مدركة بأن التعليم

هو حجر الزاوية التي يركن إليها المجتمع، وأن هذا التعليم هو سالح 
اإلنســان فــي هــذا الزمــان وهــذا المــكان، بــل وإن التعليــم ثــم التعليم 
هــو الــذي ســيجعل مــن البحرين بوســطن الخليــج، ليس ألنهــا مؤهلة 
تاريخًيا وجغرافًيا فحسب، إنما لكونها مدركة تمام اإلدراك بأن العلم 
نور، وأن المجتمع المستنير هو الذي يستطيع أن يفكر بحرية، وينتج 
بوفرة وجودة، ويواصل المســيرة وهو مؤمن بوطنه وناســه وقدرته 

على الحياة.

د. عبداهلل الحواج

زيادة التبادل التجاري وتعزيز التكامل االقتصادي مع األردن
فتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة للخطط التنموية... نائب رئيس مجلس الوزراء:

زار صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير الحســـن بن طالل، 
رئيس منتدى الفكر العربي بالمملكة األردنية الهاشمية 
الشـــقيقة، مقـــر مجلس التنميـــة االقتصادية في خليج 
البحريـــن، صباح أمس الســـبت، وذلك فـــي إطار زيارة 

سموه إلى مملكة البحرين.
التنميـــة  مجلـــس  مقـــر  إلـــى  ســـموه  وصـــول  ولـــدى 
االقتصاديـــة، كان فـــي مقدمة مســـتقبليه نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء، الشـــيخ خالد بن عبـــد هللا آل خليفة، 
ووزيـــر المالية واالقتصاد الوطني، الشـــيخ ســـلمان بن 

خليفة آل خليفة، وعدد من المسؤولين.
ـــب نائـــب رئيـــس مجلـــس  وفـــي مســـتهل الزيـــارة، رحَّ
الحســـن  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  بصاحـــب  الـــوزراء، 
التنميـــة  فـــي مجلـــس  المرافـــق،  بـــن طـــالل، والوفـــد 
االقتصاديـــة، منوهـــًا بمـــا يجمـــع بيـــن مملكـــة البحرين 
والمملكة األردنية الهاشمية من روابط وأواصر أخوية 
وتاريخيـــة متميـــزة، نابعـــة مـــن اهتمام وحـــرص ملك 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني 
بن الحســـين، ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
علـــى تنميتهـــا وتطويرهـــا فـــي مختلف المجـــاالت، بما 
يســـهم فـــي رفـــد أهـــداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة جاللـــة الملـــك المعظـــم، ومتابعـــة وولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
ولفـــت الشـــيخ خالـــد بـــن عبدهللا إلـــى ترحيـــب مملكة 
البحريـــن الدائـــم بتعزيز أوجه التعاون مـــع األردن عبر 
زيـــادة مســـتويات التبادل التجاري، وفتح آفاق أوســـع 
مـــن الشـــراكات الداعمـــة للخطـــط التنمويـــة فـــي كال 
البلدين، ودعم مساعي التكامل االقتصادي والصناعي، 
واالستفادة من المقومات المشتركة والتسهيالت التي 

يقدمها البلدان للمستثمرين من القطاع الخاص.
لـــع صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير الحســـن  هـــذا، واطَّ
بـــن طالل علـــى عرض قدمـــه وزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي عن آليـــة العمل في حكومة مملكـــة البحرين، 
والـــذي تخلله ملخـــص ألداء اقتصـــاد المملكة، وموجز 
بشـــأن مســـتجدات خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، ومـــا 
تـــم إنجـــازه على صعيـــد تعزيز النمـــو االقتصادي وفق 

مسارات وتطلعات رؤية البحرين االقتصادية 2030.
لع ســـموه علـــى المزايـــا والفرص االســـتثمارية  كمـــا اطَّ

والتعريـــف  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  األعمـــال  وبيئـــة 
بالمشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى، والدور الـــذي يضطلع به 
مجلـــس التنميـــة االقتصادية في تعزيز االســـتثمارات 

فـــي القطاعـــات الحيويـــة المختلفـــة، ومـــا يقدمـــه من 
خدمـــات للمســـتثمرين، والجهـــود التـــي بذلتهـــا مملكة 

البحرين لتنويع القاعدة االقتصادية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

وصـــل الفريـــق الطبـــي البحريني صباح 
أمس إلى ســـوريا؛ للمســـاهمة في عالج 
مصابي الزلزال المدمر، وفي هذا الصدد، 
أوضـــح األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية الرئيـــس التنفيـــذي 
للجنـــة الوطنيـــة لدعـــم ضحايـــا الزلزال 
في ســـوريا وتركيا، مصطفى السيد أنه 
بنـــاء على مذكرة التفاهـــم التي وقعتها 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنساني مع 
نقابة أطباء ســـوريا، فقـــد وصل الفريق 
الطبـــي البحريني المتخصص في عالج 
الكســـور واإلصابـــات والجراحـــة العامة 
إلى العاصمة الســـورية دمشـــق ومن ثم 
توجـــه إلى محافظـــة حلـــب المتضررة، 

مـــن  العديـــد  بإجـــراء  ســـيقوم  حيـــث 
مـــن  للمصابيـــن  الجراحيـــة  العمليـــات 

ضحايا الزلزال.
كمـــا ســـيقوم الفريـــق الطبـــي البحريني 
المستشـــفيات  مـــن  مجموعـــة  بزيـــارة 
والمراكـــز الطبيـــة في ســـوريا؛ للوقوف 
علـــى أهـــم االحتياجات الطبيـــة والعمل 
على توفيـــر بعض المســـتلزمات الطبية 
الالزمة التي تحتاجها سوريا في الوقت 
الراهن والتي ستســـاهم في رفع كفاءة 
الخدمة الطبية المقدمة للمتضررين من 
الزلزال وذلك من تبرعات المستشفيات 
مملكـــة  فـــي  والخاصـــة  الحكوميـــة 

البحرين.

وصول الفريق البحريني الطبي إلى 
سوريا لعالج المصابين من الزلزال

تعزيز العالقات الثنائية مع سلوفاكيا في شتى المجاالت
الوفد البحريني بحث التعاون بمجال التطوير الحضري... المبارك:

أكـــد وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
وائـــل المبـــارك أهمية توثيـــق التعاون 
وتعزيـــز تبـــادل الخبـــرات والتجـــارب 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
مجـــاالت  زيـــادة  مؤكـــدا  ســـلوفاكيا، 
التعـــاون القائـــم في مجـــاالت التنمية 
الحضرية المســـتدامة وتطوير أنظمة 

المعلومات.
جاء ذلك خالل الزيارة التي يقوم بها 
الوزير إلى جمهورية سلوفاكيا ؛لبحث 
أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

واســـتعرض المبـــارك مـــا تحقـــق مـــن 
إنجازات في قطاع البلديات والزراعة 
في ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وبدعـــم  خليفـــة 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كمـــا اكـــد اســـتمرار تعزيـــز العالقـــات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الصديقين في 
شـــتى المجاالت، بما يتوازى مع رؤية 
البلدين الصديقين في تحقيق التنمية 
المســـتدامة،  والحضريـــة  العمرانيـــة 

وينســـجم مـــع أعلى المعاييـــر الدولية 
المســـتدامة  التنميـــة  مجـــاالت  فـــي 

والعمل البلدي.
والتقى الوفد البحريني خالل الزيارة 
المســـؤولين علـــى قطاعـــات البلديات 
فـــي  التحتيـــة  والبنيـــة  والزراعـــة 

جمهورية سلوفاكيا.
وخـــالل الزيارة بحث الوفد البحريني 
الســـلوفاكيين  المســـؤولين  مـــع 
التطويـــر  مجـــاالت  فـــي  التعـــاون 
الحضـــري وتطوير أنظمـــة المعلومات 
ورخص البنـــاء اإللكترونيـــة ونمذجة 
توقيـــع  بحـــث  جانـــب  المباني إلـــى 
مذكرة تفاهم بيـــن الجانبين؛ للتعاون 
البلدي والتنمية الحضرية المستدامة.

مـــع  المبـــارك  الوزيـــر  اســـتعرض  كمـــا 
رؤيـــة  الســـلوفاكيين  المســـؤولين 
التـــي   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
ترتكـــز على ثالثة مبادئ وهي العدالة 
والتنافســـية واالســـتدامة، مشيرًا إلى 
مـــا تحّقق من إنجـــازات على مختلف 
األصعـــدة التنمويـــة، من خـــالل تنفيذ 
حزمـــة مشـــاريع ومبـــادرات متنوعـــة 
وبرامـــج نوعيـــة تتـــوازى مـــع أهداف 

هذه الرؤية الطموحة.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة
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د. حامد العريض

"تمكين" يستقطب ويدعم كل ما 

هو جديد في عالم الطب

تصفحوا العدد

17 سببا لزيادة الوزن السريعة

في اليوم العالمي لإليدز...

لنوقف وصمة العار

د. رانيــة بوقري

»جوري« فيلر تجميلي 

صيحة ٢٠٢٣

د. أريــج الميــر

أفضل المهارات الطبية 

االستشارية في »هيفاء للعيون«

أكد المدير التنفيذي لمستشــفى اإلرسالية األمريكية و 
“الملــك حمد - اإلرســالية األمريكية” جورج شــريان أن 
المستشــفى الجديــد يوفر أحــدث وســائل التكنولوجيا 
الطبيــة في مملكة البحرين، بتوفير تقنيات المعلومات 
الجديدة و ”روبوت” لتوفير بعض الخدمات. جاء ذلك 
خــالل جولــة نظمتهــا إدارة المستشــفى لإلعالمييــن، 
مــع  يتماشــى  المستشــفى  “هــذا  شــريان  قــال  حيــث 
رؤيــة جاللــة الملــك، إذ إن إدارة مستشــفى اإلرســالية 
األمريكيــة أخــذت علــى عاتقهــا تحقيــق هــذه الرؤيــة 
مــن خــالل بنــاء هــذا المستشــفى”. ولفت إلــى أن بناءه 
اســتغرق مــا يقــارب العاميــن، مبيًنــا أنــه بنــي بأعلــى 
المعاييــر الصحيــة التي تضمــن للمريض الحصول على 
الرعايــة الصحيــة الالزمة، مبيًنا أن هنــاك تعاونا كبيرا 
مــع العديــد من كليــات التدريب الطبية، حيث ســيقدم 
المستشــفى خدمــات تعليميــة وتدريبيــة إلــى الطاقــم 

الصحي أيًضا.

مستشفــى “الملك حمــد - اإلرساليـــة األمريكيــــة”
حديثـــــة  تكنولوجيـــــــة  بوســـائل  طبيـــــة  خدمـــــــات  عـــــــــن  يعلـــــــــن 

اختصاصية توحد معتمدة

نـــور أحمـــد: وحدة عالج شـــاملة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في “مستشـــفى اإلرســـالية”

ــاء أطفـــال بمختلـــف المجـــاالت مـــن أجـــل  فريـــق أطبـ
ــة ــات الخاصـ ــل ذي االحتياجـ ــم الطفـ دعـ

ال لعـــزل أطفـــال االحتياجـــات الخاصـــة... وعمليـــة الدمـــج 
تســـاهم فـــي نجـــاح خطـــة العـــالج 

شددت اختصاصية التوحد المعتمدة في مستشفى اإلرسالية األمريكية نور أحمد على أهمية دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وليس في المدارس فقط، 
مشيرة إلى أنه على الرغم من اختالف هؤالء األطفال عن أقرانهم إال أنهم ليسوا أقل منهم، فهم قادرون على أن يكونوا جزءا ال يتجزأ من المجتمع.

اإلرسالية  مستشفى  أن  وأكدت 
األمريكية خصص وحدة عالج شاملة 
االحتياجات  ذوي  لألطفال  خاصة 
العالج  توفير  خالل  من  الخاصة 
والتخاطب،  النطق  وعالج  الوظيفي 
وجود  إلى  إضافة  السلوكي،  العالج 
مختلف  في  أطفال  أطباء  فريق 
واألعصاب  كالمخ  التخصصات 
القلب؛  وأمراض  الصدرية  واألمراض 
االحتياجات  ذي  الطفل  دعم  أجل  من 
من  األهل  دعم  إلى  إضافة  الخاصة، 
أن  مبينة  الدعم،  مجموعات  خالل 
مستشفى  أول  يكون  بهذا  “اإلرسالية” 
تحت  الخدمات  جميع  يوفر  خاص 

سقف واحد.
على  كبيرا  تأثيرا  هناك  إن  وقالت 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في 

المجتمع سواء  حال عدم دمجهم في 
إذ  قصد،  دون  من  أو  عمدا  ذلك  كان 
المجتمعات،  معظم  أن  المؤسف  من 
تفتقر  البحريني،  المجتمع  فيها  بما 
هؤالء  مع  التعامل  وكيفية  طرق  إلى 
إحراًجا  لهم  يسبب  قد  ما  األطفال، 
يكون له تأثير على العائالت واألطفال.
مفهوم  تعزيز  يجب  أنه  وأضافت 
ليس  الخاصة  االحتياجات  طفل  أن 
والبد  اآلخرين،  األطفال  عن  مختلًفا 
والبد  الجانب،  بهذا  الوعي  زيادة  من 

من دمجه في المجتمع ال عزله عنه.
ستساهم  الدمج  عملية  أن  وأوضحت 
االحتياجات  ذي  الطفل  اكتساب  في 
الخاصة خبرات واقعية متنوعة أثناء 
من  مجتمعية  مشكالت  مع  تعامله 
خالل تفاعله مع أقرانه العاديين، ومن 

واقعية  أكثر  مفاهيم  لديه  تتكون  ثم 
الذي  والعالم  الحياة  وعن  نفسه  عن 
تنشئة  له  تتهيأ  ثم  من  فيه،  يعيش 
أنه  إلى  مشيرة  سليمة،  اجتماعية 
يمكن لألطفال العاديين أيضا مالحظة 
المواقف  في  اإلعاقة  ذوي  أقرانهم 
ما  قرب،  عن  واالجتماعية  التعليمية 
األطفال  اتجاهات  تحسين  إلى  يؤدي 
اإلعاقة  ذوي  أقرانهم  نحو  العاديين 

وزيادة تقبلهم لهم.
في  الوعي  تطوير  يجب  وتابعت: 
أطفال  مع  التعامل  في  المجتمع 
التوحد وصعوبات التعلم؛ بسبب تطور 
استمرار  ظل  في  سنوًيا  المعلومات 
الجانب،  هذا  في  والدراسات  البحوث 
بعملية  المدارس  في  البدء  ويمكن 
الوعي في كيفية التعامل مع األطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة، كما أن من 
الضروري الوصول إلى جميع مؤسسات 
المجتمع ونشر طرق كيفية التعامل مع 

الطفل ذي االحتياجات الخاصة. 
وشددت اختصاصية التوحد المعتمدة 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  في 
ما  الفحص  أهمية  على  أحمد  نور 
األهل  مع  عالقة  لبناء  المدرسة؛  قبل 
الطفل  إلى  عالجية  خطة  ووضع 
من  وذلك  الخاصة،  االحتياجات  ذي 
دمج  ضرورة  مع  الطفل،  مساعدة 
األطفال في صفوف الدمج مع أهمية 
في  والمعلمة  الطالب  إلى  دعم  وجود 
الصف؛ ليكون الطالب جزءا فعاال في 
صفوف الدمج، مبينة أهمية التواصل 
نجاح  لضمان  األهل بشكل مستمر  مع 

خطة الدمج.

نور أحمد

جورج شريان
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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د. حامد العريض

"تمكين" يستقطب ويدعم كل ما 

هو جديد في عالم الطب

تصفحوا العدد

17 سببا لزيادة الوزن السريعة

في اليوم العالمي لإليدز...

لنوقف وصمة العار

د. رانيــة بوقري

»جوري« فيلر تجميلي 

صيحة ٢٠٢٣

د. أريــج الميــر

أفضل المهارات الطبية 

االستشارية في »هيفاء للعيون«

أكد المدير التنفيذي لمستشــفى اإلرسالية األمريكية و 
“الملــك حمد - اإلرســالية األمريكية” جورج شــريان أن 
المستشــفى الجديــد يوفر أحــدث وســائل التكنولوجيا 
الطبيــة في مملكة البحرين، بتوفير تقنيات المعلومات 
الجديدة و ”روبوت” لتوفير بعض الخدمات. جاء ذلك 
خــالل جولــة نظمتهــا إدارة المستشــفى لإلعالمييــن، 
مــع  يتماشــى  المستشــفى  “هــذا  شــريان  قــال  حيــث 
رؤيــة جاللــة الملــك، إذ إن إدارة مستشــفى اإلرســالية 
األمريكيــة أخــذت علــى عاتقهــا تحقيــق هــذه الرؤيــة 
مــن خــالل بنــاء هــذا المستشــفى”. ولفت إلــى أن بناءه 
اســتغرق مــا يقــارب العاميــن، مبيًنــا أنــه بنــي بأعلــى 
المعاييــر الصحيــة التي تضمــن للمريض الحصول على 
الرعايــة الصحيــة الالزمة، مبيًنا أن هنــاك تعاونا كبيرا 
مــع العديــد من كليــات التدريب الطبية، حيث ســيقدم 
المستشــفى خدمــات تعليميــة وتدريبيــة إلــى الطاقــم 

الصحي أيًضا.

مستشفــى “الملك حمــد - اإلرساليـــة األمريكيــــة”
حديثـــــة  تكنولوجيـــــــة  بوســـائل  طبيـــــة  خدمـــــــات  عـــــــــن  يعلـــــــــن 

اختصاصية توحد معتمدة

نـــور أحمـــد: وحدة عالج شـــاملة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في “مستشـــفى اإلرســـالية”

ــاء أطفـــال بمختلـــف المجـــاالت مـــن أجـــل  فريـــق أطبـ
ــة ــات الخاصـ ــل ذي االحتياجـ ــم الطفـ دعـ

ال لعـــزل أطفـــال االحتياجـــات الخاصـــة... وعمليـــة الدمـــج 
تســـاهم فـــي نجـــاح خطـــة العـــالج 

شددت اختصاصية التوحد المعتمدة في مستشفى اإلرسالية األمريكية نور أحمد على أهمية دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وليس في المدارس فقط، 
مشيرة إلى أنه على الرغم من اختالف هؤالء األطفال عن أقرانهم إال أنهم ليسوا أقل منهم، فهم قادرون على أن يكونوا جزءا ال يتجزأ من المجتمع.

اإلرسالية  مستشفى  أن  وأكدت 
األمريكية خصص وحدة عالج شاملة 
االحتياجات  ذوي  لألطفال  خاصة 
العالج  توفير  خالل  من  الخاصة 
والتخاطب،  النطق  وعالج  الوظيفي 
وجود  إلى  إضافة  السلوكي،  العالج 
مختلف  في  أطفال  أطباء  فريق 
واألعصاب  كالمخ  التخصصات 
القلب؛  وأمراض  الصدرية  واألمراض 
االحتياجات  ذي  الطفل  دعم  أجل  من 
من  األهل  دعم  إلى  إضافة  الخاصة، 
أن  مبينة  الدعم،  مجموعات  خالل 
مستشفى  أول  يكون  بهذا  “اإلرسالية” 
تحت  الخدمات  جميع  يوفر  خاص 

سقف واحد.
على  كبيرا  تأثيرا  هناك  إن  وقالت 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في 

المجتمع سواء  حال عدم دمجهم في 
إذ  قصد،  دون  من  أو  عمدا  ذلك  كان 
المجتمعات،  معظم  أن  المؤسف  من 
تفتقر  البحريني،  المجتمع  فيها  بما 
هؤالء  مع  التعامل  وكيفية  طرق  إلى 
إحراًجا  لهم  يسبب  قد  ما  األطفال، 
يكون له تأثير على العائالت واألطفال.

مفهوم  تعزيز  يجب  أنه  وأضافت 
ليس  الخاصة  االحتياجات  طفل  أن 
والبد  اآلخرين،  األطفال  عن  مختلًفا 
والبد  الجانب،  بهذا  الوعي  زيادة  من 

من دمجه في المجتمع ال عزله عنه.
ستساهم  الدمج  عملية  أن  وأوضحت 
االحتياجات  ذي  الطفل  اكتساب  في 
الخاصة خبرات واقعية متنوعة أثناء 
من  مجتمعية  مشكالت  مع  تعامله 
خالل تفاعله مع أقرانه العاديين، ومن 

واقعية  أكثر  مفاهيم  لديه  تتكون  ثم 
الذي  والعالم  الحياة  وعن  نفسه  عن 
تنشئة  له  تتهيأ  ثم  من  فيه،  يعيش 
أنه  إلى  مشيرة  سليمة،  اجتماعية 
يمكن لألطفال العاديين أيضا مالحظة 
المواقف  في  اإلعاقة  ذوي  أقرانهم 
ما  قرب،  عن  واالجتماعية  التعليمية 
األطفال  اتجاهات  تحسين  إلى  يؤدي 
اإلعاقة  ذوي  أقرانهم  نحو  العاديين 

وزيادة تقبلهم لهم.
في  الوعي  تطوير  يجب  وتابعت: 
أطفال  مع  التعامل  في  المجتمع 
التوحد وصعوبات التعلم؛ بسبب تطور 
استمرار  ظل  في  سنوًيا  المعلومات 
الجانب،  هذا  في  والدراسات  البحوث 
بعملية  المدارس  في  البدء  ويمكن 
الوعي في كيفية التعامل مع األطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة، كما أن من 
الضروري الوصول إلى جميع مؤسسات 
المجتمع ونشر طرق كيفية التعامل مع 

الطفل ذي االحتياجات الخاصة. 
وشددت اختصاصية التوحد المعتمدة 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  في 
ما  الفحص  أهمية  على  أحمد  نور 
األهل  مع  عالقة  لبناء  المدرسة؛  قبل 
الطفل  إلى  عالجية  خطة  ووضع 
من  وذلك  الخاصة،  االحتياجات  ذي 
دمج  ضرورة  مع  الطفل،  مساعدة 
األطفال في صفوف الدمج مع أهمية 
في  والمعلمة  الطالب  إلى  دعم  وجود 
الصف؛ ليكون الطالب جزءا فعاال في 
صفوف الدمج، مبينة أهمية التواصل 
نجاح  لضمان  األهل بشكل مستمر  مع 

خطة الدمج.

نور أحمد

جورج شريان
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في

صحتنــا

فرح الفيومي

الجرانوال
الجرانوال  في  الغذائية  العناصر  تختلف 
في  المستخدمة  المكونات  على  اعتماًدا 
صناعتها، فعلى الرغم من أن بعضها مصدر 
فقد  واأللياف،  الدقيقة  للمغذيات  جيد 
على  التجارية  العالمات  بعض  تحتوي 
أو  ألياف  أو  بروتين  أو  حرارية  سعرات 
يؤدي  ما  غيرها،  من  أكثر  سكر  أو  دهون 
الجرانوال  بين  عالقة  فهنالك  الوزن،  لزيادة 
صناعتها  في  المستخدمة  والمكونات 
أو  الزيادة  حيث  من  الوزن  على  والتأثير 

النقصان.
الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مثل المشمش، التين، التمر، 

أنواع  من  بالكثير  غنية  وغيرها،  الزبيب 
الفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية. 
باإلضافة إلى كونها تحتوي على الكثير من 
مثالي  لذلك فهي سناك  الحرارية.  السعرات 

لكل من يهدف لزيادة الوزن.
األفوكادوا

بالسعرات  الغنية  الفواكه  من  األفوكادو 
تحتوي  حيث  الصحية،  والدهون  الحرارية 
 100( الحجم  متوسطة  األفوكادو  ثمرة 
من  و8.6  حرارية  سعرة   161 على  جرام( 
الدهون،  من  جراما  و15  الكربوهيدرات 
الغنية  األطعمة  أشهر  من  ُتعد  وبالتالي 
بشكل  الوزن  لزيادة  الحرارية  بالسعرات 

صحي.

المكسرات 
الصحية  الفوائد  من  العديد  للمكسرات 
المختلفة، كما أنها تصنف ضمن قائمة أكالت 
تزيد الوزن بشكل سريع خصوصًا إذا كانت 
مقلية، لذا من الممكن تناول المكسرات بين 
الوجبات أو إضافتها إلى السلطة والوجبات 

الرئيسة.
حليب الشوكوالتة

المشروبات  من  الشوكوالتة  حليب  يعد 
الغنية بالسعرات الحرارية، فهو يساعد على 
زيادة الوزن بشكل صحي وغير مضر. ولكن 
أو  السكر  من  الكثير  إضافة  تجنب  يجب 
استخدم بدائل السكر الطبيعية لكي ال تضر 

بصحتك.

الشوفان 

على الرغم من شهرته لفقدان الوزن، إال أن 
الشوفان يمكن أن يساعد في اكتساب الوزن 
الشوفان  تأثير  يعتمد  حيث  صحي،  بشكل 
يمكن  إذ  إعداده،  طريقة  على  الوزن  على 
إليه  الحرارية  السعرات  من  مزيد  إضافة 
مثل  األخرى،  اإلضافات  بسهولة عن طريق 
الشكوالتة.  قطع  أو  السوداني  الفول  زبدة 
عن  الشوفان  بواسطة  الوزن  زيادة  ويمكن 
البروتين،  من  كبيرة  بكميات  دمجه  طريق 
فزيادة نسبة البروتين يمكن أن تساعد في 
بشكل  الوزن  وزيادة  العضالت  كتلة  زيادة 

صحي.

أكدت اختصاصية التغذية فرح الفيومي أن هناك بعض األطعمة التي تساعد على زيادة الوزن، كما أن تناولها قد يؤدي إلى فقدان الوزن، إال أن تناولها بطرق مختلفة 
وبدمجها مع بعض األغذية قد يسبب زيادة في الوزن بشكل سريع. لذا يجب تناولها بحذر إذ كنت ال ترغب بزيادة وزنك، ومن هذه األطعمة التي ستساعدك على 

خسارة وزيادة الوزن في الوقت ذاته:

الذي  الزيتون  “زيت  أبرز هذه األطعمة:  ومن 
لألنسولين،  المقاومة  األطعمة  قائمة  من  يعد 
حمض  على  الممتاز  البكر  على  يحتوي  إذ 
األوليك، وهو نوع من الدهون األحادية غير 
إدارة  تحسين  على  تعمل  قد  التي  المشبعة 
مستويات  وتقليل  الدم،  في  السكر  نسبة 
وله  الوجبة،  تناول  بعد  الثالثية  الدهون 
مهم  وهذا  لألكسدة.  مضادة  خصائص 
مواجهة  إلى  يميلون  السكري  مرضى  ألن 
السكر  مستويات  في  التحكم  في  مشكالت 

في الدم ولديهم مستويات عالية من الدهون 
الثالثية”.

حساسية  من  البيض  وأضاف:يحسن 
األنسولين، ويزيد من مستويات الكوليسترول 
وشكل  حجم  ويغير  )الجيد(،  الحميد 
منخفض  الدهني  البروتين  كوليسترول 
لألسماك  يمكن  حين  في  )الضار(،  الكثافة 
تقلل  أن  الدهنية   3 أوميجا  بأحماض  المليئة 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب، وهي حالة 

شائعة لمرضى السكري، لذا ينصح بتناوله”.
كل  بتناول  األنسولين  لمقاومة  وُينصح 

أنواع الخضار ما عدا النشوية وهي البطاطا 
النشوية  غير  فالخضروات  الحلوة،  والبطاط 
من أكثر األطعمة الصحية التي يمكن لمرضى 
بالشبع  الشعور  تعزز  فهي  تناولها.  السكر 
ومليئة بالفيتامينات، نظرا ألنها طعام يحتوي 
ومستويات  السكر  من  ضئيلة  كميات  على 
عالية من األلياف. ويمكن تناول أي كمية من 
الخضروات غير النشوية من دون الحاجة إلى 
القلق بشأن ارتفاع السكر في الدم. وللحصول 
بتناول  ينصح  استفادة،  أقصى  على 
المجمدة  أو  المعلبة  أو  الطازجة  الخضروات 

التي ال تحتوي على ملح أو صلصة مضافة.
يحتوي  إنه  إذ  األفوكادو،  بتناول  ُينصح  كما 
على أقل من غرام واحد من السكر، والقليل 
من الكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على كمية 

عالية من األلياف، والدهون الصحية.
الحليب  اختيار  يمكن  األنسولين  ولمقاومة 
قليل الدسم وغير المحلى واللبن، مع ضرورة 
كامل  والزبادي  الدسم  كامل  الحليب  تخطي 
الدسم إذ إن تناول كميات كبيرة من الدهون 
الحيوانية  الدهون  في  الموجودة  المشبعة 

مرتبط بمقاومة األنسولين.

قاوم اإلنسولين بهذه األطعمة
أكد اختصاصي التغذية علي الحداد أن هناك بعض األطعمة التي تساعد على مقاومة اإلنسولين في الجسم، مشيرا إلى أنه البد على مريض السكري من اتباع نمط حياة صحي، بما 

في ذلك التمرين المنتظم وتناول النظام الغذائي، إذ إن هناك العديد من األطعمة التي تساعد المريض في تحقيق ذلك.

معلوماتك!صحح
صحـــــــي وخيــــــــار  للسكـــــــــر  طبيعــــــــي  بديــــــــــل  العســــــــل 
يعتبــر  وال  الحراريــة  الســعرات  منخفــض  ليــس  العســل  أن  نعــي  أن  يجــب 
بالســكر،  الخاصــة  الحراريــة  الســعرات  يتعــدى  قــد  بــل  للســكر،  صحًيــا  بديــًا 
الطبيــة  الناحيــة  ومــن  الــوزن.  زيــادة  إلــى  يــؤدي  أيًضــا  فهــو  وبالتالــي 
الســكري  مثــل  أمــراض  إلــى  يــؤدي  أن  ويمكــن  الســكر  مثــل  ضــار  فالعســل 
اســتخدامه. فــي  اإلفــراط  تــم  إذا  الكبــد  وأمــراض  القلــب  ومشــكات 

األطفـــــــــــــــــال نشــــــــــــــــــــاط  يزيـــــــــــــــد  السكــــــــــــــــــر 
ال يعد السكر جيًدا لألطفال، ولكن أوضحت البحوث أن المنتجات السكرية 

لــن تجعــل الطفــل يتصــرف بشــكل غريــب، كإيــذاء زمائــه، أو جعلــه غيــر قادر 

علــى التركيــز، كمــا يعتقــد كثيــر مــن اآلبــاء، فليــس هنــاك رابــط بيــن األمريــن.
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استشاري أول طب وجراحة العيون 

د. حسن العريض: لـ “تمكين” جزء في دعم مركز العريض التخصصي للعيون منذ العام 2017

ما هو جحوظ العين؟ 
تأخذ  العين  أن كرة  العين هو  جحوظ 
موقعا بارزا في العين، فقد تكون بارزة 
للخلف،  منقبض  العلوي  الجفن  ألن 
القرنية  قوة  األبيض  الجزء  ويبرز 
خالف الطبيعي ويعطي انطباعا بالعين 

البارزة. 
العين  بروز  إلى  راجعة  أنه ألسباب  أو 
كرة  خلف  األنسجة  ألن  فعال؛  لألمام 
العين متورمة بخاليا جديدة أو وجود 
أسباب  من  العين.  كرة  خلف  ورم 
التورم اإلصابة بالغدة الدرقية وتجمع 
وتدافع  العين  خلف  لمفاوية  خاليا 
تبدو  وقد  األمام،  إلى  )الكرة(  العين 

العين جاحظة. 
عظام  إصابة  األخرى  األسباب  ومن 
نزيف  إلى  ذلك  ويؤدي  العين،  محجر 
بكميات  الدم  وتجمع  العين  خلف 
األمام،  إلى  العين  بروز  تسبب  كبيرة 
أو يصاب عصب العين بورم أو تصاب 
الغدة الدمعية بورم. ولذلك هناك كثير 

من األسباب التي تؤدي فعال إلى بروز 
درجة  بقياس  الطبيب  ويقوم  العين، 
فحوصات  ويطلب  العين  جحوظ 
فحصا  أو  الضوئية  فوق  بالموجات 
يسمى C.T أو M.R.I، كذلك فحوصات 

دم للتأكد من التشخيص. 

اإلصابة  على  تدل  التي  األعراض  ما 
بالجحوظ؟

ال  الحاالت  بعض  وفي  العين،  بروز 
تستطيع العين التحرك لليمين أو اليسار 
ويشعر المريض بجفاف شديد أو حكة 
العين. وقد يؤثر ذلك  التهابات في  أو 

على البصر أو المجال البصري. 

ما العاج المقدم وما أحدث التقنيات 
لعاج هذا المشكلة؟

كثيرة،  المشكلة  هذه  لمثل  العالجات 
الدرقية  الغدة  األسباب،  على  وتعتمد 
عالجها باألدوية أو العمليات الجراحية، 
أو  الكيميائية  بالمواد  تعالج  األورام 
قطرات  المريض  ويعطى  العمليات، 

لتخفيف األعراض.
األطباء  طريق  عن  يقدم  ذلك  كل 
العريض  مركز  في  االستشاريين 
متكامال  مركزا  أصبح  الذي  للعيون، 
ومشكالت  العيون  عالجات  لجميع 

العين البسيطة والمعقدة. 

ما الخدمات المقدمة في المركز؟ 
العيون  وجراحة  طب  خدمات 
وعالجاتها الشاملة البسيطة والمعقدة، 
العدسات،  وزرع  البيضاء  المياه  إزالة 
أو  السوداء  )المياه  الجلوكوما  عالج 
أورام  عالجات  العين(،  ضغط  ارتفاع 
أمراض  عالج  الحول،  عالج  العيون، 
الشبكية ونزيف سكري العين وانفصال 
الخطأ  أنواع  لكل  تصحيح  الشبكية، 
عمليات  النظر،  وتصحيح  االنكساري 
سن  بعد  لما  للمرضى  النظر  تصحيح 
 ،PRESBYOND بطريقة  األربعين 
ليزك  الفيمتو  بتقنية  النظر  تصحيح 

وعمليات القرنية المخروطية. 
القرنية  أمراض  عالجات  كل  ولدينا 

العدسات  قياس  المزمنة،  وااللتهابات 
لعيون  آخر  وقسم  وتركيبها،  الالصقة 
مدعوم  ذلك  كل  ونظاراتهم،  األطفال 
ما  آخر  تعتبر  جدا  حديثة  بأجهزة 
األجهزة  تكنولوجيا  علم  له  توصل 
مركز  بأن  ونفخر  الحديثة،  والتقنيات 
العريض للعيون أصبح واجهة سياحية 
عالجية الستقبال أشقائنا المرضى من 

دول الخليج العربي. 

أكد استشاري أول طب وجراحة العيون في مركز العريض التخصصي للعيون د. حسن العريض أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى جحوظ العين، 
في حين أن هناك بعض األعراض التي قد يشتكي منها المريض والتي قد تؤثر على البصر أو المجال البصري. وأشار خال لقاء مع “صحتنا في الباد” إلى أن 

عاج مشكلة جحوظ العين يعتمد على السبب الرئيس، لذا البد من دقة التشخيص لوضع خطة العاج المناسبة.

ويعد مركز العريض للعيون من أبرز المراكز في مملكة البحرين، وقد كان لـ “تمكين” جزء في دعم المركز منذ العام 2017، سواء من خال توفير أحدث األجهزة 
في عالم طب العيون، أو دعم أجور الموظفين، لتشجيع توظيف البحرينيين في مجاالت المهن الطبية المختلفة؛ لمواكبة الطب المتطور والحديث بتوفير 

التقنيات الدقيقة لخدمة شعب مملكة البحرين ودول الخليج. 

طبيعيجاحظ

د. حسن العريض

اختصاصية التغذية فرح الفيومي

بســـرعة وزيادتـــه  بســـهولة  الـــوزن  خســـارة  فـــي  دور  لهـــا  أطعمـــة   6
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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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فرح الفيومي

الجرانوال
الجرانوال  في  الغذائية  العناصر  تختلف 
في  المستخدمة  المكونات  على  اعتماًدا 
صناعتها، فعلى الرغم من أن بعضها مصدر 
فقد  واأللياف،  الدقيقة  للمغذيات  جيد 
على  التجارية  العالمات  بعض  تحتوي 
أو  ألياف  أو  بروتين  أو  حرارية  سعرات 
يؤدي  ما  غيرها،  من  أكثر  سكر  أو  دهون 
الجرانوال  بين  عالقة  فهنالك  الوزن،  لزيادة 
صناعتها  في  المستخدمة  والمكونات 
أو  الزيادة  حيث  من  الوزن  على  والتأثير 

النقصان.
الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مثل المشمش، التين، التمر، 

أنواع  من  بالكثير  غنية  وغيرها،  الزبيب 
الفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية. 
باإلضافة إلى كونها تحتوي على الكثير من 
مثالي  لذلك فهي سناك  الحرارية.  السعرات 

لكل من يهدف لزيادة الوزن.
األفوكادوا

بالسعرات  الغنية  الفواكه  من  األفوكادو 
تحتوي  حيث  الصحية،  والدهون  الحرارية 
 100( الحجم  متوسطة  األفوكادو  ثمرة 
من  و8.6  حرارية  سعرة   161 على  جرام( 
الدهون،  من  جراما  و15  الكربوهيدرات 
الغنية  األطعمة  أشهر  من  ُتعد  وبالتالي 
بشكل  الوزن  لزيادة  الحرارية  بالسعرات 

صحي.

المكسرات 
الصحية  الفوائد  من  العديد  للمكسرات 
المختلفة، كما أنها تصنف ضمن قائمة أكالت 
تزيد الوزن بشكل سريع خصوصًا إذا كانت 
مقلية، لذا من الممكن تناول المكسرات بين 
الوجبات أو إضافتها إلى السلطة والوجبات 

الرئيسة.
حليب الشوكوالتة

المشروبات  من  الشوكوالتة  حليب  يعد 
الغنية بالسعرات الحرارية، فهو يساعد على 
زيادة الوزن بشكل صحي وغير مضر. ولكن 
أو  السكر  من  الكثير  إضافة  تجنب  يجب 
استخدم بدائل السكر الطبيعية لكي ال تضر 

بصحتك.

الشوفان 

على الرغم من شهرته لفقدان الوزن، إال أن 
الشوفان يمكن أن يساعد في اكتساب الوزن 
الشوفان  تأثير  يعتمد  حيث  صحي،  بشكل 
يمكن  إذ  إعداده،  طريقة  على  الوزن  على 
إليه  الحرارية  السعرات  من  مزيد  إضافة 
مثل  األخرى،  اإلضافات  بسهولة عن طريق 
الشكوالتة.  قطع  أو  السوداني  الفول  زبدة 
عن  الشوفان  بواسطة  الوزن  زيادة  ويمكن 
البروتين،  من  كبيرة  بكميات  دمجه  طريق 
فزيادة نسبة البروتين يمكن أن تساعد في 
بشكل  الوزن  وزيادة  العضالت  كتلة  زيادة 

صحي.

أكدت اختصاصية التغذية فرح الفيومي أن هناك بعض األطعمة التي تساعد على زيادة الوزن، كما أن تناولها قد يؤدي إلى فقدان الوزن، إال أن تناولها بطرق مختلفة 
وبدمجها مع بعض األغذية قد يسبب زيادة في الوزن بشكل سريع. لذا يجب تناولها بحذر إذ كنت ال ترغب بزيادة وزنك، ومن هذه األطعمة التي ستساعدك على 

خسارة وزيادة الوزن في الوقت ذاته:

الذي  الزيتون  “زيت  أبرز هذه األطعمة:  ومن 
لألنسولين،  المقاومة  األطعمة  قائمة  من  يعد 
حمض  على  الممتاز  البكر  على  يحتوي  إذ 
األوليك، وهو نوع من الدهون األحادية غير 
إدارة  تحسين  على  تعمل  قد  التي  المشبعة 
مستويات  وتقليل  الدم،  في  السكر  نسبة 
وله  الوجبة،  تناول  بعد  الثالثية  الدهون 
مهم  وهذا  لألكسدة.  مضادة  خصائص 
مواجهة  إلى  يميلون  السكري  مرضى  ألن 
السكر  مستويات  في  التحكم  في  مشكالت 

في الدم ولديهم مستويات عالية من الدهون 
الثالثية”.

حساسية  من  البيض  وأضاف:يحسن 
األنسولين، ويزيد من مستويات الكوليسترول 
وشكل  حجم  ويغير  )الجيد(،  الحميد 
منخفض  الدهني  البروتين  كوليسترول 
لألسماك  يمكن  حين  في  )الضار(،  الكثافة 
تقلل  أن  الدهنية   3 أوميجا  بأحماض  المليئة 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب، وهي حالة 

شائعة لمرضى السكري، لذا ينصح بتناوله”.
كل  بتناول  األنسولين  لمقاومة  وُينصح 

أنواع الخضار ما عدا النشوية وهي البطاطا 
النشوية  غير  فالخضروات  الحلوة،  والبطاط 
من أكثر األطعمة الصحية التي يمكن لمرضى 
بالشبع  الشعور  تعزز  فهي  تناولها.  السكر 
ومليئة بالفيتامينات، نظرا ألنها طعام يحتوي 
ومستويات  السكر  من  ضئيلة  كميات  على 
عالية من األلياف. ويمكن تناول أي كمية من 
الخضروات غير النشوية من دون الحاجة إلى 
القلق بشأن ارتفاع السكر في الدم. وللحصول 
بتناول  ينصح  استفادة،  أقصى  على 
المجمدة  أو  المعلبة  أو  الطازجة  الخضروات 

التي ال تحتوي على ملح أو صلصة مضافة.
يحتوي  إنه  إذ  األفوكادو،  بتناول  ُينصح  كما 
على أقل من غرام واحد من السكر، والقليل 
من الكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على كمية 

عالية من األلياف، والدهون الصحية.
الحليب  اختيار  يمكن  األنسولين  ولمقاومة 
قليل الدسم وغير المحلى واللبن، مع ضرورة 
كامل  والزبادي  الدسم  كامل  الحليب  تخطي 
الدسم إذ إن تناول كميات كبيرة من الدهون 
الحيوانية  الدهون  في  الموجودة  المشبعة 

مرتبط بمقاومة األنسولين.

قاوم اإلنسولين بهذه األطعمة
أكد اختصاصي التغذية علي الحداد أن هناك بعض األطعمة التي تساعد على مقاومة اإلنسولين في الجسم، مشيرا إلى أنه البد على مريض السكري من اتباع نمط حياة صحي، بما 

في ذلك التمرين المنتظم وتناول النظام الغذائي، إذ إن هناك العديد من األطعمة التي تساعد المريض في تحقيق ذلك.

معلوماتك!صحح
صحـــــــي وخيــــــــار  للسكـــــــــر  طبيعــــــــي  بديــــــــــل  العســــــــل 
يعتبــر  وال  الحراريــة  الســعرات  منخفــض  ليــس  العســل  أن  نعــي  أن  يجــب 
بالســكر،  الخاصــة  الحراريــة  الســعرات  يتعــدى  قــد  بــل  للســكر،  صحًيــا  بديــًا 
الطبيــة  الناحيــة  ومــن  الــوزن.  زيــادة  إلــى  يــؤدي  أيًضــا  فهــو  وبالتالــي 
الســكري  مثــل  أمــراض  إلــى  يــؤدي  أن  ويمكــن  الســكر  مثــل  ضــار  فالعســل 
اســتخدامه. فــي  اإلفــراط  تــم  إذا  الكبــد  وأمــراض  القلــب  ومشــكات 

األطفـــــــــــــــــال نشــــــــــــــــــــاط  يزيـــــــــــــــد  السكــــــــــــــــــر 
ال يعد السكر جيًدا لألطفال، ولكن أوضحت البحوث أن المنتجات السكرية 

لــن تجعــل الطفــل يتصــرف بشــكل غريــب، كإيــذاء زمائــه، أو جعلــه غيــر قادر 

علــى التركيــز، كمــا يعتقــد كثيــر مــن اآلبــاء، فليــس هنــاك رابــط بيــن األمريــن.
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ما هو جحوظ العين؟ 
تأخذ  العين  أن كرة  العين هو  جحوظ 
موقعا بارزا في العين، فقد تكون بارزة 
للخلف،  منقبض  العلوي  الجفن  ألن 
القرنية  قوة  األبيض  الجزء  ويبرز 
خالف الطبيعي ويعطي انطباعا بالعين 

البارزة. 
العين  بروز  إلى  راجعة  أنه ألسباب  أو 
كرة  خلف  األنسجة  ألن  فعال؛  لألمام 
العين متورمة بخاليا جديدة أو وجود 
أسباب  من  العين.  كرة  خلف  ورم 
التورم اإلصابة بالغدة الدرقية وتجمع 
وتدافع  العين  خلف  لمفاوية  خاليا 
تبدو  وقد  األمام،  إلى  )الكرة(  العين 

العين جاحظة. 
عظام  إصابة  األخرى  األسباب  ومن 
نزيف  إلى  ذلك  ويؤدي  العين،  محجر 
بكميات  الدم  وتجمع  العين  خلف 
األمام،  إلى  العين  بروز  تسبب  كبيرة 
أو يصاب عصب العين بورم أو تصاب 
الغدة الدمعية بورم. ولذلك هناك كثير 

من األسباب التي تؤدي فعال إلى بروز 
درجة  بقياس  الطبيب  ويقوم  العين، 
فحوصات  ويطلب  العين  جحوظ 
فحصا  أو  الضوئية  فوق  بالموجات 
يسمى C.T أو M.R.I، كذلك فحوصات 

دم للتأكد من التشخيص. 

اإلصابة  على  تدل  التي  األعراض  ما 
بالجحوظ؟

ال  الحاالت  بعض  وفي  العين،  بروز 
تستطيع العين التحرك لليمين أو اليسار 
ويشعر المريض بجفاف شديد أو حكة 
العين. وقد يؤثر ذلك  التهابات في  أو 

على البصر أو المجال البصري. 

ما العاج المقدم وما أحدث التقنيات 
لعاج هذا المشكلة؟

كثيرة،  المشكلة  هذه  لمثل  العالجات 
الدرقية  الغدة  األسباب،  على  وتعتمد 
عالجها باألدوية أو العمليات الجراحية، 
أو  الكيميائية  بالمواد  تعالج  األورام 
قطرات  المريض  ويعطى  العمليات، 

لتخفيف األعراض.
األطباء  طريق  عن  يقدم  ذلك  كل 
العريض  مركز  في  االستشاريين 
متكامال  مركزا  أصبح  الذي  للعيون، 
ومشكالت  العيون  عالجات  لجميع 

العين البسيطة والمعقدة. 

ما الخدمات المقدمة في المركز؟ 
العيون  وجراحة  طب  خدمات 
وعالجاتها الشاملة البسيطة والمعقدة، 
العدسات،  وزرع  البيضاء  المياه  إزالة 
أو  السوداء  )المياه  الجلوكوما  عالج 
أورام  عالجات  العين(،  ضغط  ارتفاع 
أمراض  عالج  الحول،  عالج  العيون، 
الشبكية ونزيف سكري العين وانفصال 
الخطأ  أنواع  لكل  تصحيح  الشبكية، 
عمليات  النظر،  وتصحيح  االنكساري 
سن  بعد  لما  للمرضى  النظر  تصحيح 
 ،PRESBYOND بطريقة  األربعين 
ليزك  الفيمتو  بتقنية  النظر  تصحيح 

وعمليات القرنية المخروطية. 
القرنية  أمراض  عالجات  كل  ولدينا 

العدسات  قياس  المزمنة،  وااللتهابات 
لعيون  آخر  وقسم  وتركيبها،  الالصقة 
مدعوم  ذلك  كل  ونظاراتهم،  األطفال 
ما  آخر  تعتبر  جدا  حديثة  بأجهزة 
األجهزة  تكنولوجيا  علم  له  توصل 
مركز  بأن  ونفخر  الحديثة،  والتقنيات 
العريض للعيون أصبح واجهة سياحية 
عالجية الستقبال أشقائنا المرضى من 

دول الخليج العربي. 

أكد استشاري أول طب وجراحة العيون في مركز العريض التخصصي للعيون د. حسن العريض أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى جحوظ العين، 
في حين أن هناك بعض األعراض التي قد يشتكي منها المريض والتي قد تؤثر على البصر أو المجال البصري. وأشار خال لقاء مع “صحتنا في الباد” إلى أن 

عاج مشكلة جحوظ العين يعتمد على السبب الرئيس، لذا البد من دقة التشخيص لوضع خطة العاج المناسبة.

ويعد مركز العريض للعيون من أبرز المراكز في مملكة البحرين، وقد كان لـ “تمكين” جزء في دعم المركز منذ العام 2017، سواء من خال توفير أحدث األجهزة 
في عالم طب العيون، أو دعم أجور الموظفين، لتشجيع توظيف البحرينيين في مجاالت المهن الطبية المختلفة؛ لمواكبة الطب المتطور والحديث بتوفير 

التقنيات الدقيقة لخدمة شعب مملكة البحرين ودول الخليج. 

طبيعيجاحظ

د. حسن العريض

اختصاصية التغذية فرح الفيومي

بســـرعة وزيادتـــه  بســـهولة  الـــوزن  خســـارة  فـــي  دور  لهـــا  أطعمـــة   6
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علي الحداد

في

صحتنــا

فرح الفيومي

الجرانوال
الجرانوال  في  الغذائية  العناصر  تختلف 
في  المستخدمة  المكونات  على  اعتماًدا 
صناعتها، فعلى الرغم من أن بعضها مصدر 
فقد  واأللياف،  الدقيقة  للمغذيات  جيد 
على  التجارية  العالمات  بعض  تحتوي 
أو  ألياف  أو  بروتين  أو  حرارية  سعرات 
يؤدي  ما  غيرها،  من  أكثر  سكر  أو  دهون 
الجرانوال  بين  عالقة  فهنالك  الوزن،  لزيادة 
صناعتها  في  المستخدمة  والمكونات 
أو  الزيادة  حيث  من  الوزن  على  والتأثير 

النقصان.
الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مثل المشمش، التين، التمر، 

أنواع  من  بالكثير  غنية  وغيرها،  الزبيب 
الفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية. 
باإلضافة إلى كونها تحتوي على الكثير من 
مثالي  لذلك فهي سناك  الحرارية.  السعرات 

لكل من يهدف لزيادة الوزن.
األفوكادوا

بالسعرات  الغنية  الفواكه  من  األفوكادو 
تحتوي  حيث  الصحية،  والدهون  الحرارية 
 100( الحجم  متوسطة  األفوكادو  ثمرة 
من  و8.6  حرارية  سعرة   161 على  جرام( 
الدهون،  من  جراما  و15  الكربوهيدرات 
الغنية  األطعمة  أشهر  من  ُتعد  وبالتالي 
بشكل  الوزن  لزيادة  الحرارية  بالسعرات 

صحي.

المكسرات 
الصحية  الفوائد  من  العديد  للمكسرات 
المختلفة، كما أنها تصنف ضمن قائمة أكالت 
تزيد الوزن بشكل سريع خصوصًا إذا كانت 
مقلية، لذا من الممكن تناول المكسرات بين 
الوجبات أو إضافتها إلى السلطة والوجبات 

الرئيسة.
حليب الشوكوالتة

المشروبات  من  الشوكوالتة  حليب  يعد 
الغنية بالسعرات الحرارية، فهو يساعد على 
زيادة الوزن بشكل صحي وغير مضر. ولكن 
أو  السكر  من  الكثير  إضافة  تجنب  يجب 
استخدم بدائل السكر الطبيعية لكي ال تضر 

بصحتك.

الشوفان 

على الرغم من شهرته لفقدان الوزن، إال أن 
الشوفان يمكن أن يساعد في اكتساب الوزن 
الشوفان  تأثير  يعتمد  حيث  صحي،  بشكل 
يمكن  إذ  إعداده،  طريقة  على  الوزن  على 
إليه  الحرارية  السعرات  من  مزيد  إضافة 
مثل  األخرى،  اإلضافات  بسهولة عن طريق 
الشكوالتة.  قطع  أو  السوداني  الفول  زبدة 
عن  الشوفان  بواسطة  الوزن  زيادة  ويمكن 
البروتين،  من  كبيرة  بكميات  دمجه  طريق 
فزيادة نسبة البروتين يمكن أن تساعد في 
بشكل  الوزن  وزيادة  العضالت  كتلة  زيادة 

صحي.

أكدت اختصاصية التغذية فرح الفيومي أن هناك بعض األطعمة التي تساعد على زيادة الوزن، كما أن تناولها قد يؤدي إلى فقدان الوزن، إال أن تناولها بطرق مختلفة 
وبدمجها مع بعض األغذية قد يسبب زيادة في الوزن بشكل سريع. لذا يجب تناولها بحذر إذ كنت ال ترغب بزيادة وزنك، ومن هذه األطعمة التي ستساعدك على 

خسارة وزيادة الوزن في الوقت ذاته:

الذي  الزيتون  “زيت  أبرز هذه األطعمة:  ومن 
لألنسولين،  المقاومة  األطعمة  قائمة  من  يعد 
حمض  على  الممتاز  البكر  على  يحتوي  إذ 
األوليك، وهو نوع من الدهون األحادية غير 
إدارة  تحسين  على  تعمل  قد  التي  المشبعة 
مستويات  وتقليل  الدم،  في  السكر  نسبة 
وله  الوجبة،  تناول  بعد  الثالثية  الدهون 
مهم  وهذا  لألكسدة.  مضادة  خصائص 
مواجهة  إلى  يميلون  السكري  مرضى  ألن 
السكر  مستويات  في  التحكم  في  مشكالت 

في الدم ولديهم مستويات عالية من الدهون 
الثالثية”.

حساسية  من  البيض  وأضاف:يحسن 
األنسولين، ويزيد من مستويات الكوليسترول 
وشكل  حجم  ويغير  )الجيد(،  الحميد 
منخفض  الدهني  البروتين  كوليسترول 
لألسماك  يمكن  حين  في  )الضار(،  الكثافة 
تقلل  أن  الدهنية   3 أوميجا  بأحماض  المليئة 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب، وهي حالة 

شائعة لمرضى السكري، لذا ينصح بتناوله”.
كل  بتناول  األنسولين  لمقاومة  وُينصح 

أنواع الخضار ما عدا النشوية وهي البطاطا 
النشوية  غير  فالخضروات  الحلوة،  والبطاط 
من أكثر األطعمة الصحية التي يمكن لمرضى 
بالشبع  الشعور  تعزز  فهي  تناولها.  السكر 
ومليئة بالفيتامينات، نظرا ألنها طعام يحتوي 
ومستويات  السكر  من  ضئيلة  كميات  على 
عالية من األلياف. ويمكن تناول أي كمية من 
الخضروات غير النشوية من دون الحاجة إلى 
القلق بشأن ارتفاع السكر في الدم. وللحصول 
بتناول  ينصح  استفادة،  أقصى  على 
المجمدة  أو  المعلبة  أو  الطازجة  الخضروات 

التي ال تحتوي على ملح أو صلصة مضافة.
يحتوي  إنه  إذ  األفوكادو،  بتناول  ُينصح  كما 
على أقل من غرام واحد من السكر، والقليل 
من الكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على كمية 

عالية من األلياف، والدهون الصحية.
الحليب  اختيار  يمكن  األنسولين  ولمقاومة 
قليل الدسم وغير المحلى واللبن، مع ضرورة 
كامل  والزبادي  الدسم  كامل  الحليب  تخطي 
الدسم إذ إن تناول كميات كبيرة من الدهون 
الحيوانية  الدهون  في  الموجودة  المشبعة 

مرتبط بمقاومة األنسولين.

قاوم اإلنسولين بهذه األطعمة
أكد اختصاصي التغذية علي الحداد أن هناك بعض األطعمة التي تساعد على مقاومة اإلنسولين في الجسم، مشيرا إلى أنه البد على مريض السكري من اتباع نمط حياة صحي، بما 

في ذلك التمرين المنتظم وتناول النظام الغذائي، إذ إن هناك العديد من األطعمة التي تساعد المريض في تحقيق ذلك.

معلوماتك!صحح
صحـــــــي وخيــــــــار  للسكـــــــــر  طبيعــــــــي  بديــــــــــل  العســــــــل 
يعتبــر  وال  الحراريــة  الســعرات  منخفــض  ليــس  العســل  أن  نعــي  أن  يجــب 
بالســكر،  الخاصــة  الحراريــة  الســعرات  يتعــدى  قــد  بــل  للســكر،  صحًيــا  بديــًا 
الطبيــة  الناحيــة  ومــن  الــوزن.  زيــادة  إلــى  يــؤدي  أيًضــا  فهــو  وبالتالــي 
الســكري  مثــل  أمــراض  إلــى  يــؤدي  أن  ويمكــن  الســكر  مثــل  ضــار  فالعســل 
اســتخدامه. فــي  اإلفــراط  تــم  إذا  الكبــد  وأمــراض  القلــب  ومشــكات 

األطفـــــــــــــــــال نشــــــــــــــــــــاط  يزيـــــــــــــــد  السكــــــــــــــــــر 
ال يعد السكر جيًدا لألطفال، ولكن أوضحت البحوث أن المنتجات السكرية 

لــن تجعــل الطفــل يتصــرف بشــكل غريــب، كإيــذاء زمائــه، أو جعلــه غيــر قادر 

علــى التركيــز، كمــا يعتقــد كثيــر مــن اآلبــاء، فليــس هنــاك رابــط بيــن األمريــن.
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د. حسن العريض: لـ “تمكين” جزء في دعم مركز العريض التخصصي للعيون منذ العام 2017

ما هو جحوظ العين؟ 
تأخذ  العين  أن كرة  العين هو  جحوظ 
موقعا بارزا في العين، فقد تكون بارزة 
للخلف،  منقبض  العلوي  الجفن  ألن 
القرنية  قوة  األبيض  الجزء  ويبرز 
خالف الطبيعي ويعطي انطباعا بالعين 

البارزة. 
العين  بروز  إلى  راجعة  أنه ألسباب  أو 
كرة  خلف  األنسجة  ألن  فعال؛  لألمام 
العين متورمة بخاليا جديدة أو وجود 
أسباب  من  العين.  كرة  خلف  ورم 
التورم اإلصابة بالغدة الدرقية وتجمع 
وتدافع  العين  خلف  لمفاوية  خاليا 
تبدو  وقد  األمام،  إلى  )الكرة(  العين 

العين جاحظة. 
عظام  إصابة  األخرى  األسباب  ومن 
نزيف  إلى  ذلك  ويؤدي  العين،  محجر 
بكميات  الدم  وتجمع  العين  خلف 
األمام،  إلى  العين  بروز  تسبب  كبيرة 
أو يصاب عصب العين بورم أو تصاب 
الغدة الدمعية بورم. ولذلك هناك كثير 

من األسباب التي تؤدي فعال إلى بروز 
درجة  بقياس  الطبيب  ويقوم  العين، 
فحوصات  ويطلب  العين  جحوظ 
فحصا  أو  الضوئية  فوق  بالموجات 
يسمى C.T أو M.R.I، كذلك فحوصات 

دم للتأكد من التشخيص. 

اإلصابة  على  تدل  التي  األعراض  ما 
بالجحوظ؟

ال  الحاالت  بعض  وفي  العين،  بروز 
تستطيع العين التحرك لليمين أو اليسار 
ويشعر المريض بجفاف شديد أو حكة 
العين. وقد يؤثر ذلك  التهابات في  أو 

على البصر أو المجال البصري. 

ما العاج المقدم وما أحدث التقنيات 
لعاج هذا المشكلة؟

كثيرة،  المشكلة  هذه  لمثل  العالجات 
الدرقية  الغدة  األسباب،  على  وتعتمد 
عالجها باألدوية أو العمليات الجراحية، 
أو  الكيميائية  بالمواد  تعالج  األورام 
قطرات  المريض  ويعطى  العمليات، 

لتخفيف األعراض.
األطباء  طريق  عن  يقدم  ذلك  كل 
العريض  مركز  في  االستشاريين 
متكامال  مركزا  أصبح  الذي  للعيون، 
ومشكالت  العيون  عالجات  لجميع 

العين البسيطة والمعقدة. 

ما الخدمات المقدمة في المركز؟ 
العيون  وجراحة  طب  خدمات 
وعالجاتها الشاملة البسيطة والمعقدة، 
العدسات،  وزرع  البيضاء  المياه  إزالة 
أو  السوداء  )المياه  الجلوكوما  عالج 
أورام  عالجات  العين(،  ضغط  ارتفاع 
أمراض  عالج  الحول،  عالج  العيون، 
الشبكية ونزيف سكري العين وانفصال 
الخطأ  أنواع  لكل  تصحيح  الشبكية، 
عمليات  النظر،  وتصحيح  االنكساري 
سن  بعد  لما  للمرضى  النظر  تصحيح 
 ،PRESBYOND بطريقة  األربعين 
ليزك  الفيمتو  بتقنية  النظر  تصحيح 

وعمليات القرنية المخروطية. 
القرنية  أمراض  عالجات  كل  ولدينا 

العدسات  قياس  المزمنة،  وااللتهابات 
لعيون  آخر  وقسم  وتركيبها،  الالصقة 
مدعوم  ذلك  كل  ونظاراتهم،  األطفال 
ما  آخر  تعتبر  جدا  حديثة  بأجهزة 
األجهزة  تكنولوجيا  علم  له  توصل 
مركز  بأن  ونفخر  الحديثة،  والتقنيات 
العريض للعيون أصبح واجهة سياحية 
عالجية الستقبال أشقائنا المرضى من 

دول الخليج العربي. 

أكد استشاري أول طب وجراحة العيون في مركز العريض التخصصي للعيون د. حسن العريض أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى جحوظ العين، 
في حين أن هناك بعض األعراض التي قد يشتكي منها المريض والتي قد تؤثر على البصر أو المجال البصري. وأشار خال لقاء مع “صحتنا في الباد” إلى أن 

عاج مشكلة جحوظ العين يعتمد على السبب الرئيس، لذا البد من دقة التشخيص لوضع خطة العاج المناسبة.

ويعد مركز العريض للعيون من أبرز المراكز في مملكة البحرين، وقد كان لـ “تمكين” جزء في دعم المركز منذ العام 2017، سواء من خال توفير أحدث األجهزة 
في عالم طب العيون، أو دعم أجور الموظفين، لتشجيع توظيف البحرينيين في مجاالت المهن الطبية المختلفة؛ لمواكبة الطب المتطور والحديث بتوفير 

التقنيات الدقيقة لخدمة شعب مملكة البحرين ودول الخليج. 

طبيعيجاحظ

د. حسن العريض

اختصاصية التغذية فرح الفيومي

بســـرعة وزيادتـــه  بســـهولة  الـــوزن  خســـارة  فـــي  دور  لهـــا  أطعمـــة   6
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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:  5269
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المحامي خالد العلي: يمكن اســـتخراج فريضة شـــرعية بدل فاقد 
من قبل المحاكم الشـــرعية، قســـم االجراءات الشـــرعية مع تقديم 

صورة ضوئية من الفريضة الشرعية إن وجدت . 

أما بالنســـبة لوكالة اإلدارة، فيمكن اســـتخراج بدل فاقد وفي حال تعذر ذلك بسبب 
عـــدم االرشـــفة االلكترونيـــة للمعامـــات القديمة ، فمـــن الممكن عمـــل وكالة جديدة 

باإلدارة.

 استخراج وثيقة بدل فاقد 
للفريضة الشرعية من المحاكم الشرعية

المحامي خالد العلي

المحامي خالد العلي 

local@albiladpress.com
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البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  أوضـــح 
الشمالي عبدهللا إبراهيم الذوادي 
فـــي   22 بـــدوار   1216 أن مجمـــع 
مدينـــة حمـــد يفتقـــر إلـــى حديقة 
عـــددا  أن  إلـــى  مشـــيرًا  وملعـــب، 
كبيرا مـــن أهالي “الحادية عشـــرة 
الشـــمالية” طالبوه بهـــذا النوع من 

الخدمات.
هـــذه  توفيـــر  أهميـــة  وأكـــدت 
الخدمات لتكون متنفســـًا لألهالي 
خصوصـــًا الشـــباب؛ ألن المنطقـــة 

ســـكنية، الفتًا إلى أنه تقدم بطلب 
إلـــى “البلدية” ومـــا زال في انتظار 

تخصيص األرض.

تقـــدم النائـــب محمـــد المعرفـــي باقتـــراح 
برغبـــة بشـــأن اســـتحداث نظـــام لتخييـــر 
المواطنين المستحقين للوحدات السكنية 
مـــن بيـــن أكثـــر مـــن وحـــدة فـــي مناطـــق 
مختلفة، وذلك الختاف أســـعار الوحدات 

الواقعة في المناطق.
وأشـــار إلى أن موضـــوع االقتـــراح يتعلق 
بقيام وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني 
باســـتحداث نظـــام جديـــد بهـــدف إتاحـــة 
المجال للمواطنين المســـتحقين للوحدات 
الســـكنية لاختيار من بين أكثر من وحدة 
ســـكنية فـــي مناطـــق مختلفـــة الختـــاف 
األســـعار بحســـب المنطقـــة المقـــام عليهـــا 
المشـــروع اإلســـكاني وإحاطته علمًا بمبلغ 

كل وحدة ليتسنى له اختيار األنسب.
وأكـــد المعرفـــي خـــال حديثـــه لـ”البـــاد” 
أن المقتـــرح يأتـــي بغية تحســـين وتطوير 
الخدمات اإلســـكانية المقدمـــة للمواطنين 
اإلســـكانية،  الوحـــدات  تمليـــك  خصوصـــًا 
الفتـــًا إلـــى أن أســـعار تلك الوحـــدات التي 

تقـــوم الدولـــة ببنائها تتفـــاوت بين منطقة 
وأخـــرى وهناك مناطق تكون فيها أســـعار 
هذه الوحدات أقل من مناطق أخرى ومن 
بـــاب العدالـــة أن يتـــم تخييـــر المواطنيـــن 
الختيـــار األنســـب وفـــق الميزانيـــة التـــي 

يقرها المواطن المستحق لهذه الخدمة.
وأوضـــح أن المقتـــرح يهـــدف إلـــى إيجاد 
الحلـــول المناســـبة والمبتكـــرة التي تصب 
في صالح ملف اإلسكان والتي تهدف إلى 
تطويـــر آلية تقديـــم الخدمات اإلســـكانية 
وجعل مملكة البحرين نموذجا يحتذى به 

في المنطقة والعالم.

الشـــمالي  البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  أفـــاد 
جاســـم هجـــرس بـــأن عـــددًا مـــن المنازل 
فـــي مجمـــع 1203 بمدينـــة حمـــد ومجمع 
1016 بمنطقة اللوزي مازال يفتقر لشبكة 

الصرف الصحي.
وأشـــار إلـــى أن عمليـــة شـــفط “الباعات” 
باتـــت تمتـــد لشـــهرين بينمـــا كانـــت ُتنّفـــذ 
ســـابقًا في أقل من أســـبوعين، األمر الذي 
يتسبب في أضرار كبيرة وإزعاج األهالي 
وطفـــح “الباعات” إلى الشـــارع الفتًا إلى 
أن عددًا مـــن األهالي تم تحرير مخالفات 
بحقهـــم جـــّراء طفح هـــذه الباعـــات إلى 
الشارع. وأوضح هجرس أن شكاوى عدة 
تـــرده وبشـــكل يومـــي مـــن أهالـــي “ثامنة 

الشـــمالية” فيما يتعلق بطفـــح “الباعات” 
بشـــبكة  المنـــازل  هـــذه  ربـــط  وضـــرورة 
الصـــرف الصحـــي، مناشـــدًا عبـــر “البـــاد” 
الجهات المعنية لوضع حل لهذه المشـــكلة 

بأسرع وقت ممكن.

دوار 22 يفتقر لملعب وحديقة

نظام لتخيير المستحقين للوحدات 
السكنية أكثر من منطقة واحدة

تحرير مخالفات بحق األهالي جراء طفح 
البالعات

أكـــد عضـــو المجلـــس البلـــدي الشـــمالي 
طارق الفرســـاني أن شـــارع 13 بمنطقة 
ســـار يشـــكو يوميـــا مـــن تكـــدس أعداد 
الســـيارات، األمر الذي يتسبب بحدوث 
اختناقات مرورية، خصوًصا في الفترة 
الصباحيـــة، إضافة إلى أوقـــات الذروة؛ 
ألن غالبيـــة قاطنـــي الدائـــرة الخامســـة 
بالمحافظة الشمالية إضافة إلى قاطني 

المحافظة يرتادون الشارع يومًيا.
وأضـــاف لــــ “البـــاد” أنـــه رفع طلبـــا إلى 
وزارة األشـــغال فـــي ســـبيل إيجاد حل 
لتقليـــل نســـبة االزدحـــام علـــى الشـــارع 
تجاوبـــا  القـــى  أنـــه  مؤكـــدا  المذكـــور، 
مـــن قبـــل الجهـــة المعنيـــة بهـــذا الشـــأن 
فـــي  آخـــر  شـــارع  إنشـــاء  وســـيجري 

المستقبل القريب.
وأوضح أن المشـــكات المتعلقة بشبكة 
الصـــرف الصحـــي علـــى رأس أولوياتـــه 
مـــن ناحيـــة المتابعـــة إضافـــة إلـــى بقية 

المشروعات المتعلقة بالدائرة. 
وأشار إلى أنه رفع طلبا لوزارة األشغال 
إلـــى  تحتـــاج  التـــي  الشـــوارع  بشـــأن 
رصـــف بما في ذلـــك المناطـــق الجديدة 
بالدائـــرة، والتـــي تحوي أراضـــي رملية 
عبـــر وضـــع نخالة االســـفلت، مســـتدركا 
أنـــه حـــل مؤقـــت لحيـــن رصفها بشـــكل 
دائم، وذلك بعد معالجة شـــبكة الصرف 
الصحـــي، الفًتا إلـــى أنه ســـيتم إدراجها 

على الميزانية لرصفها في وقت قريب، 
مثمنا الفرساني في ختام كامه الجهود 
الحثيثـــة التـــي تبـــذل من قبـــل وزارتي 

األشغال وشؤون البلديات والزراعة.

الفرساني: شارع جديد في منطقة سار

منال الشيخ
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مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

برعايـــة كريمة مـــن رئيس المجلس 
طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
لرعايـــة  البحريـــن  أعلنـــت جمعيـــة 
ســـنتطلق  أنهـــا  الســـكلر  مرضـــى 
مهرجانها السنوي )همسة أمل( في 
نسخته الثامنة، وذلك في األسبوع 
األول مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك 

الموافق 30 مارس الجاري.
لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  وصـــرح 
البحريـــن لرعايـــة مرضـــى الســـكلر 
زكريـــا الكاظم بـــأن “الرعاية الغالية 

مـــن رئيس المجلس األعلى للصحة 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أجمل هدية وصلـــت للفرق العاملة 
فـــي المهرجان وبســـمة أمل لجميع 
المرضـــى وأهاليهـــم لمـــا يملكـــه من 
رصيـــد محبـــة كبير في قلـــوب كل 
القيـــادة  ثقـــة  وهـــو  البحرينييـــن، 
الرشيدة في النهوض بأهم الملفات 
التـــي تمس المواطنيـــن والمقيمين 
وهي الصحة عبـــر المجلس األعلى 
للصحـــة، شـــاكرًا ومقـــدرًا لـــه هـــذه 

الرعاية الكريمة والغالية”.

الجرائـــم  نيابـــة  رئيـــس  قالـــت 
أن  المعـــا  نـــورة  اإللكترونيـــة 
النيابـــة العامة كانت ســـباقة في 
صياغة دليل استرشادي يتضمن 
لتفعيـــل  األخاقيـــة  المبـــادئ 
االصطناعي،  الـــذكاء  تطبيقـــات 
ودعـــت لتبنيـــه وشـــكلت فريقـــًا 
النيابـــة  أعضـــاء  مـــن  مختصـــًا 
هـــذه  بتفعيـــل  يعنـــى  العامـــة 
التطبيقـــات الذكية وصـــوالً إلى 

تحقيق العدالة الناجزة.
جـــاء ذلـــك بمداخلـــة تزامنـــا مع 
المؤتمـــر الدولـــي الثانـــي حـــول 
استخدامات الذكاء االصطناعي 
القضائيـــة  الخدمـــات  فـــي 

والعدليـــة بعنوان “اســـتخدمات 
فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
والعدلية”  القضائيـــة  الخدمـــات 
وذلك خال مداخلتها بتلفزيون 

البحرين.

المحفـــوظ  جـــال  النائـــب  تقـــدم 
فقـــرة  بإضافـــة  بقانـــون  باقتـــراح 
جديـــدة للمـــادة )19( مـــن قانـــون 
المرور الصـــادر بالقانون رقم )23( 
لسنة 2014 الفتًا إلى أن االقتراح 
بقانـــون يأتي من أجل المســـاهمة 
فـــي حـــل أزمـــة الطرقـــات وأعداد 
الســـيارات ومـــن أجـــل المســـاهمة 
الميزانيـــة  إيـــرادات  زيـــادة  فـــي 
مـــدة  ربـــط  خـــال  مـــن  العامـــة 
ســـريان رخـــص القيـــادة لألجانب 
بمدة ســـريان إقامتهـــم في مملكة 
البحريـــن، حيـــث بمجـــرد تجديـــد 
األجنبـــي إلقامتـــه ســـيضطر إلـــى 
ودفـــع  قيادتـــه  رخصـــة  تجديـــد 

رسوم التجديد مرة أخرى. 
وأكـــد المحفوظ لـ “البـــاد” أن هذا 
التعديـــل على القانون ســـيحد من 
استخدام العمالة غير الظامية في 

البحريـــن للطـــرق وممارســـة كثير 
مـــن النشـــاطات التـــي تعتمد على 
المركبـــات ألنـــه بانتهـــاء إقامتهـــم 
ستكون رخصة القيادة قد انتهت. 
القانونـــي  الوضـــع  أثبـــت  وقـــال: 
القائـــم عدم قدرته على محاســـبة 
بعـــض المخالفين األجانـــب الذين 
استغلوا الثغرات القانونية بقانون 

المرور.

“همسة أمل” ينطلق في رمضان 
برعاية رئيس “األعلى للصحة”

نيابة الجرائم اإللكترونية: سباقون 
بدليل أخالقيات الذكاء االصطناعي

المحفوظ: لربط مدة سريان 
“ليسن” األجانب بمدة اإلقامة

رفع الحد األقصى للدخل الشهري للتقدم بطلب مسكن إلى 2500 دينار
المواطن يقبع في قوائم االنتظار لفترات تصل إلى 20 عاماً... مال حسن:

تقدم النائب جميل ما حســـن باقتراح برغبة بشأن زيادة 
الحـــد األقصـــى للدخـــل الشـــهري المحـــدد كشـــرط للتقدم 
بطلب مســـكن عـــن طريق التمليـــك إلـــى 2500 دينار عند 

التخصيص بدالً من 1200 دينار.
وقال ما حسن “تقدمي بهذا االقتراح يأتي بهدف تعزيز 
فـــرص المواطنيـــن فـــى الحصـــول علـــى المســـكن المائم 
وعـــدم إهدار فتـــرات االنتظـــار الطويلة، واحتـــرام حقهم 
المشـــروع في زيادة الدخل ومواجهة األعباء االقتصادية 
التـــى تئنُّ األســـرة البحرينية تحت وطأتهـــا إزاء التضخم 

الذى يلتهم أي زيادة حقيقية فى الدخل.
وفيما يتعلق بمبررات المصلحة العامة التى يســـتند إليها 
االقتـــراح، ذكر أنهـــا تتلخص في “تدعيم حـــق المواطنين 
فـــى الحصـــول علـــى خدمة تمليك مســـكن واحتـــرام مدد 
االنتظـــار بين تقديـــم الطلب وتخصيـــص الخدمة إضافة 
إلـــى مواجهة األعباء التضخمية واحترام حق المواطنين 

فى السعي لزيادة الدخل دون اإلضرار بهم”.

وأضاف “يســـعى كثير من المواطنين إلى امتاك المسكن 
المائـــم عبـــر الخدمـــات اإلســـكانية التـــى تقدمهـــا وزارة 
اإلســـكان علـــى ضـــوء المزايـــا النســـبية ألســـعار الوحدات 
اإلســـكانية مقارنـــة باالرتفاع الفادح ألســـعارها الســـوقية، 
مـــا يضطـــر معه المواطن إلى أن يقبع فـــى قوائم االنتظار 
لفترات باتت تقترب من نحو عشـــرين سنة آماً الحصول 

على مسكن يملكه”.
وذكر “تضمنت المادة الخامسة من القرار 909 لسنة 2015 
تحديـــدًا لســـقف الدخـــل الـــازم لقبول طلب مســـكن عند 
التمليك وتخصيصه، مســـتوجبًا بأال يزيد الدخل الشـــهري 
عند تقديم الطلب على تسعمائة دينار، وأال يزيد على ألف 
ومائتي دينار عند التخصيص، وقد كان هذا التقدير، وإن 
كان تحكميًا، إال أنه كان مائمًا للظروف االقتصادية التى 
صـــدر القـــرار خالها فى العـــام 2015، ومواكبـــًا للتطلعات 
نحـــو تقليـــص الفتـــرة الزمنية بيـــن التقـــدم بالطلب وبين 
تخصيـــص المســـكن، على أن تزايـــد الفجـــوة الزمنية بين 
تاريـــخ التقـــدم بالطلب، وبيـــن تاريخ تخصيص المســـكن 
ووجـــود قوائـــم انتظـــار طويلـــة فـــى أغلـــب المحافظات، 
فضاً عن تزايد األعباء التضخمية على األسرة البحرينية 
أوقـــع كثيرًا مـــن المواطنين فـــى حرج بالـــغ، إذ أن تجاوز 
الدخـــل عن الحد األقصى قبل حصول التخصيص يطيح 
بالطلب كله، وبمدد فترة االنتظار الطويلة، وفي الحقيقة، 
فإنه يطيح بآمال أســـرة بحرينية متوسطة فى الحصول 

على مسكن مائم وفقًا إلمكاناتها”.

النائب جميل مال حسن 

- كانت  لدي وكالة حق التصرف واإلدارة منذ عام 1991 وكنت  مســؤوال عن تأجير منزل والدي بالنيابة عن إخواني، ولكن بســبب نقلي إلى منزلي الجديد، فقدت الوكالة والفريضة 
الشرعية المعمولة من قبل العائلة.

راجعت دائرة التوثيق حاليا وأخبروني أنه ال توجد لديهم نسخة ألن المعلومات المسجلة إلكترونيا بدأت 1991، فمشكلتي الحالية تتلخص في أنني مؤجر منزل العائلة  وال أستطيع 
تجديد العقد باســتخدام الوكالة الممنوحة لي وراجعت إدارة الكهرباء لطلب نســخة، لكن الرد جاء ذاته من قبل إدارة التوثيق، فهل يوجد حل لكي أحصل على نســخة من الفريضة 

الشرعية والوكالة؟

جاسم هجرس نورة المعال

عبدالله الذوادي

طارق الفرساني

النائب جالل المحفوظ 

محمد المعرفي 
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