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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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بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم 
مــحــمــد عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
بـــنـــغـــاديـــش الــشــعــبــيــة بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 

السنوية الستقال باده.
وقد أعرب جالته في البرقية عن أطيب 
الصحة  بموفور  لفخامته  وتمنياته  تهانيه 
ولـــشـــعـــب جـــمـــهـــوريـــة بـــنـــغـــاديـــش الــشــعــبــيــة 

المزيد من التقدم واالزدهار.

ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحــ ــ ــــث صــ ــعـ ــ بـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
برقية  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة الــرئــيــس 
مــحــمــد عــبــدالــحــمــيــد رئــيــس 
جمهورية بنغاديش الشعبية 

بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الستقال باده.

البرقية  وأعرب سموه في 
وتمنياته  تهانيه  خالص  عــن 
ــور الــصــحــة  ــ ــوفـ ــ لـــفـــخـــامـــتـــه مـ
بنغاديش  جمهورية  ولشعب 
التقدم  مــن  المزيد  الشعبية 

واالزدهار.
السمو  صــاحــب  بعث  كما 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ الــمــلــكــي ولـ
تهنئة  برقية  الــــوزراء  مجلس 
حسينة  الشيخة  إلــى  مماثلة 
جمهورية  وزراء  رئيسة  واجــد 

بنغاديش الشعبية.

اال�ستقالل بذكرى  بنغالدي�ش  يهنئ  الملك 

يهنئ  ال��������وزراء  رئ��ي�����ش  ال��ع��ه��د  ول����ي 
ق��ي��ادة ب��ن��غ��الدي�����ش ب��ذك��رى اال���س��ت��ق��الل

ــالــــد بــن  ــيـــخ خــ أكـــــد ســـمـــو الـــشـ
األول  ــائـــب  ــنـ الـ خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
والـــريـــاضـــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة 
ــاب  ــبــ ــشــ الــ بـــــيـــــوم  االحــــــتــــــفــــــال  أن 
البحريني الذي يصادف 25 مارس 
لعطاءات  تقديرا  يعد  عــام  كل  من 
ــم  وإبــــداعــــات شــبــاب الـــوطـــن ودورهــ
في  الباد  وتطور  نهضة  في  البارز 

مختلف القطاعات.
وأضــــــــــــــــــاف ســــــــمــــــــوه »يــــعــــكــــس 
البحريني  الشباب  بيوم  االحتفال 
يحظى  اللذين  واالهتمام  المكانة 
البحرين  مملكة  في  الشباب  بهما 
لحضرة  الحكيمة  القيادة  في ظل 
ــلـــك حــمــد  صــــاحــــب الـــجـــالـــة الـــمـ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
ــن بــأهــمــيــة  ــؤمـ الــمــعــظــم والـــــــذي يـ
الــوطــن  وبــنــاء  تنمية  فــي  الــشــبــاب 

في  الحقيقية  الــثــروة  بــاعــتــبــارهــم 
الحاضر والمستقبل«.

وأشــــاد ســمــو الــشــيــخ خــالــد بن 
الحكومة  بجهود  خليفة  آل  حمد 
الـــمـــوقـــرة بـــقـــيـــادة صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الــوزراء في دعم الشباب من خال 
عمل  بــرنــامــج  فــي  أولـــويـــة  جعلهم 
الحكومة ولما يمثلونه من أهمية 
ــرة الــتــنــمــيــة  ــيـ ــسـ ــة مـ ــدامــ ــتــ فــــي اســ

الشاملة في شتى القطاعات.
اهــتــمــام سمو  أن  ســـمـــوه  ــد  ــ وأكـ
خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
مــمــثــل جـــالـــة الـــمـــلـــك لــأعــمــال 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ــم فــي  ــاهـ بـــالـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي سـ
ــن الــنــجــاحــات  تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مـ
الواعد  القطاع  لهذا  والمكتسبات 

فــي ظــل الــــرؤى الــثــاقــبــة والــبــرامــج 
ــادرات الـــتـــي يــتــبــنــاهــا ولــمــا  ــبــ ــمــ والــ
ــدوة لــلــشــبــاب  ــ ــن قـ يــمــثــلــه ســـمـــوه مـ
الــعــديــد  تحقيقه  بــعــد  الــبــحــريــنــي 

من النجاحات المتميزة.
بن  الشيخ خالد  وأضــاف سمو 
نحتفل  »ونــحــن  خليفة:  آل  حــمــد 
ــاب الــبــحــريــنــي فــإنــنــا  ــبـ بـــيـــوم الـــشـ
نــفــتــخــر بــشــبــابــنــا الــريــاضــي الـــذي 
حــــقــــق الــــعــــديــــد مـــــن اإلنــــــجــــــازات 
بمختلف  الــوطــن  رايــة  رفعت  التي 
ــــك في  الــمــحــافــل الـــخـــارجـــيـــة، وذلـ
الهيئة  بها  التي تقوم  الجهود  ظل 
العامة للرياضة واللجنة األولمبية 
الاعبين  ورعاية  البحرينية لدعم 
والــــاعــــبــــات مــعــربــيــن عــــن فــخــرنــا 
عطاء  مــن  يبذلونه  بما  واعــتــزازنــا 
المملكة  مــكــانــة  تــعــزيــز  سبيل  فــي 
وكل عام والشباب البحريني بألف 

خير«.

سمو  رفــع  المناسبة  وبــهــذه 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لأعمال  الملك  جــالــة  ممثل 
اإلنسانية وشؤون الشباب أسمى 
إلى  والــتــبــريــكــات  التهاني  آيـــات 
جـــالـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى على 
هذا التقدير المستحق من قبل 
جمهورية تركيا الشقيقة والذي 
يـــأتـــي تــقــديــرا لــجــهــود جــالــتــه 
لتقديم  الــســامــيــة  وتــوجــيــهــاتــه 
الدعم للمتضررين من الزلزال 
المدمر الذي تعرضت له تركيا 
وانطاقا من العاقات األخوية 
تــربــط مملكة  الــتــي  الــمــتــمــيــزة 

البحرين وجمهورية تركيا.
الكبير  الدعم  سموه  مثمنا 
ــه الـــمـــؤســـســـة  ــ الـــــــذي تـــحـــظـــى بـ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة  ــ مـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
المؤسسة  تشرف  سموه  مــؤكــدًا 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
بتنفيذ توجيهات جالة الملك 

المعظم.
مــــن جـــهـــتـــه تــــقــــدم األمـــيـــن 
الــــــعــــــام لـــلـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة الــدكــتــور 
مـــصـــطـــفـــى الــــســــيــــد بـــخـــالـــص 
إلى جالة  والتبريكات  التهاني 

ــلــــى هــــذا  ــلــــك الـــمـــعـــظـــم عــ ــمــ الــ
تركيا  في  األشقاء  من  التقدير 
والذي يأتي عرفانا بما يقوم به 
جالته من جهود إنسانية كبيرة 
والمنكوبين  األشـــقـــاء  لــخــدمــة 

في مختلف الظروف.
مثمنا دعم الحكومة بقيادة 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  واهتمام 
لعمل  وقيادته  خليفة  آل  حمد 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 

اإلنسانية.
وبـــيـــن الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
السيد أن )شارع ملك البحرين( 
من  استراتيجي  مكان  فــي  يقع 
تعرضت  والتي  البستان  مدينة 
ــزال  ــزلـ ــراء الـ ــ ــزات عــنــيــفــة جـ ــهـ لـ
العديد  وخلف  الكبير  المدمر 
ــن الـــضـــحـــايـــا ودمــــــر الــعــديــد  مــ
توجيهات  فــأتــت  المنشآت،  مــن 
يد  لمد  المعظم  الملك  جالة 
للمتضررين  والمساعدة  العون 
ولــتــخــفــف مــن آالمــهــم وتــــداوي 
جروحهم وتخليدا لهذا الموقف 
اســم ملك  تــم إطــاق  اإلنساني 
شوارع هذه  أحــد  على  البحرين 
المدينة تخليدا لهذه المواقف 
اإلنـــســـانـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لــجــالــتــه 

تجاه األشقاء في تركيا.

الــدكــتــور مصطفى  وأوضـــح 
للتوجيهات  تنفيذًا  أنــه  السيد 
ــة مــــن لـــدن  ــيـ ــامـ الـــمـــلـــكـــيـــة الـــسـ
حضرة صاحب الجالة الملك 
الازم  الدعم  بتقديم  المعظم، 
المتضررين  األشقاء  ومساندة 
ــا فــي  ــايـ والـــمـــنـــكـــوبـــيـــن والـــضـــحـ
تــركــيــا جــــراء الـــزلـــزال الــمــدمــر 
وتــكــلــيــف الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
ــيـــة بــقــيــادة  ــانـ ــسـ لـــأعـــمـــال اإلنـ
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة لتنفيذ هذه التوجيهات 
وبـــدعـــم مـــن الــحــكــومــة بــقــيــادة 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء فــقــد 
ــلـــت الــــمــــؤســــســــة الــمــلــكــيــة  ــمـ عـ

تنفيذ  لأعمال اإلنسانية على 
الــعــديــد مـــن الـــمـــبـــادرات لــدعــم 
الــمــتــضــرريــن مـــن الــــزلــــزال في 
تــركــيــا كـــان مــن أهــمــهــا: الــقــيــام 
بعدة زيارات ميدانية إلى بعض 
وااللتقاء  المتضررة  المناطق 
بــــبــــعــــض الـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــن 
الـــزلـــزال لــلــوقــوف عــلــى الــوضــع 
ــات لـــأشـــقـــاء فــي  ــاجــ ــيــ ــتــ واالحــ
تركيا وإرســال أربع شحنات من 
العاجلة  اإلغاثية  المساعدات 
تــحــتــوي كــل شحنة عــلــى أدويـــة 
ــيــــام  ــة وخــ ــيـ ــبـ ــلــــزمــــات طـ ــتــ ومــــســ
ــال فــريــق إنــقــاذ  ــ وأغـــذيـــة. وإرســ
الحرس  مع  بالتعاون  بحريني 

ــاع الــبــحــريــن  ــ الــمــلــكــي بـــقـــوة دفـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي إجــــاء وإنــقــاذ 
المصابين من ضحايا الزلزال.
مع  اتفاقية  توقيع  تــم  كما 
الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــاجــئــيــن 
ــة مـــع  ــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ واتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات مـ
الـــهـــال األحـــمـــر الـــتـــركـــي ومــع 
االقتصادية  الــعــاقــات  مجلس 
سيتم  حيث  التركي،  الخارجية 
بــــمــــوجــــب هــــــــذه االتــــفــــاقــــيــــات 
من  للمتضررين  الدعم  تقديم 
الزلزال وإنشاء بعض المشاريع 
والصحية  التعليمية  اإلغاثية 
ــي الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة من  فـ

الزلزال.

تقديرا لمواقف جاللته الإن�سانية 

اإط���������الق ا�����س����م »م����ل����ك ال����ب����ح����ري����ن« ع��ل��ى 
اأح������د �����س����وارع م���دي���ن���ة ال��ب�����س��ت��ان ال��ت��رك��ي��ة 

تــقــديــرا لــلــمــواقــف اإلنــســانــيــة لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
تم  المعظم  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
إطاق شارع في مدينة البستان في محافظة كهرمان مارعش 

في تركيا باسم )شارع ملك البحرين(.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. } جالة الملك المعظم.

اأ�ساد باإنجازات �سباب البحرين.. خالد بن حمد:

يوم ال�س���باب البحريني تقدير لعط���اءات واإبداعات اأبناء الوطن

} سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ــد بــن  ــمــ قــــــدم الـــشـــيـــخ أحــ
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  عــلــي 
نــــادي  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
الــمــحــرق بــاســمــه ونــيــابــة عن 
وكافة  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء 
ــالـــص  ــبـــي الـــــــنـــــــادي خـ ــتـــسـ ــنـ مـ
لسمو  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
الفريق أول ركن الشيخ محمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة رئــيــس 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي، بــمــنــاســبــة 
الــوســام  تــكــريــم ســمــّوه بمنحه 
الــــعــــســــكــــري الــــرفــــيــــع »نــــشــــان 
االمــتــيــاز«، وذلـــك تــقــديــرا من 
جمهورية  رئــيــس  فخامة  قبل 
الصديقة  اإلسامية  باكستان 
لــجــهــود ســـمـــّوه الــمــتــمــيــزة في 

بين  األخوية  العاقات  تعزيز 
وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مملكة 
سيما  وال  اإلسامية  باكستان 

في المجال العسكري.
وأشاد رئيس نادي المحرق 
رئيس  لسمو  المتميز  بــالــدور 
ــوده  ــهــ ــنــــي وجــ ــــرس الــــوطــ ــحـ ــ الـ
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــخـــلـــصـــة الـــتـــي 
منظومة  تطوير  فــي  ساهمت 
الــعــمــل فــي الــحــرس الــوطــنــي، 
ورفع مستوى الجاهزية لكافة 
مــنــتــســبــي الــــحــــرس الـــوطـــنـــي 
الكفاءة  بكل  يتمتعون  الذين 
بواجبات  القيام  في  واالقتدار 
عــمــلــهــم عــلــى أكــمــل وجـــه بما 
حضرة  ســيــدي  تطلعات  يلبي 

الملك حمد  صاحب الجالة 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الباد المعظم القائد األعلى.

هناأ �سموه بالو�سام الع�سكري الباك�ستاني..

رئ��ي�����ش ن����ادي ال��م��ح��رق ي�����س��ي��د ب��ال��ج��ه��ود 
ال���وط���ن���ي���ة ل��رئ��ي�����ش ال���ح���ر����ش ال��وط��ن��ي

} الشيخ أحمد بن علي.

ــح  ــالــ هــــــّنــــــأ عـــــلـــــي بـــــــن صــ
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ الــــــصــــــالــــــح، رئــ
ركـــن  أول  ــق  ــريـ ــفـ الـ الـــــشـــــورى، 
سمو الشيخ محمد بن عيسى 
الـــحـــرس  ــيــــس  رئــ خـــلـــيـــفـــة  آل 
ــي، بـــمـــنـــاســـبـــة تــكــريــم  ــنــ ــوطــ الــ
رئيس  قبل فخامة  مــن  ســمــّوه 
اإلسامية  باكستان  جمهورية 
الـــصـــديـــقـــة، ومـــنـــحـــه الـــوســـام 
الــــعــــســــكــــري الــــرفــــيــــع »نــــشــــان 
ــاز«،  ضـــمـــن احــتــفــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االمـ
ــصـــر  ــقـ ــي الـ ــ ــ ــم فـ ــ ــيــ ــ ــي أقــ ــ ــمــ ــ رســ
ــانـــي فــي  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الــــرئــــاســــي الـ

تقديرًا  آبـــاد،  إســام  العاصمة 
لــجــهــود ســـمـــّوه الــمــتــمــيــزة في 
بين  األخوية  العاقات  تعزيز 
وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مملكة 
سيما  ال  اإلســامــيــة  باكستان 
داعًيا  العسكري،  المجال  في 
يــوفــق  ــل أن  ــ ــزَّ وجـ ــ الـــمـــولـــى عـ
بــدوام  مساعيه  ويكلل  ســمــّوه، 
التوفيق والمزيد من النجاح، 
لــمــواصــلــة جـــهـــودكـــم الــخــيــرة 
ــي مـــجـــال الـــعـــمـــل الــوطــنــي  فــ
والــعــســكــري فـــي ظـــل الــقــيــادة 
الحكيمة حفظها اهلل ورعاها.

رئي����ش مجل����ش ال�س���ورى ُيبارُك لل�س���يخ محمد 
»ن�س���ان االمتي���از« ب���ن عي�س���ى منح���ه و�س���ام 

} رئيس مجلس الشورى.

اليوم  جلسته  فــي  الــشــورى  مجلس  يناقش 
األحد، تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير 
للسنة  لــلــدولــة  الــعــامــة  الــمــيــزانــيــة  تنفيذ  أداء 
مــن حساب  الــمــنــاقــات  وكــشــف   ،2021 الــمــالــيــة 
التقديرات األخرى للوزارات والجهات الحكومية 
وزارة  قــبــل  مــن  والــمــعــد   ،2021 الــمــالــيــة  للسنة 
المالية واالقتصاد الوطني، والمتضمن توصية 

اللجنة بالموافقة عليه.
ــي بـــتـــفـــاصـــيـــل  ــامــ ــتــ ــخــ وجـــــــــاء الــــحــــســــاب الــ
وإحصاءات توضيحية عن اإليرادات والمصروفات 
والمؤشرات االقتصادية، حيث ذكرت اللجنة في 
احــتــواء  فــي  ملموسا  تــطــورا  هــنــاك  أن  تقريرها 
الــحــســاب الــخــتــامــي عــلــى بــيــانــات مــفــّصــلــة عما 
ــداف الــمــيــزانــيــة ومـــا تم  ــ تحقق مــن مــبــادئ وأهـ
تفصيلية  ومشاريع  وأنشطة  برامج  من  إنــجــازه 

في القطاعات الحكومية المختلفة
ــاب الـــخـــتـــامـــي الــبــيــانــات  ويــتــضــمــن الـــحـــسـ

حكومية  جــهــة  أو  وزارة  لــكــل  الــســنــويــة  الــمــالــيــة 
على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة 
للدولة ككل، في نهاية السنة المالية المنقضية، 
العمومية،  الميزانية  أيــًضــا  البيانات  وتتضمن 
ــرادات والــمــصــروفــات، وبــيــان التدفق  ــ وبــيــان اإليـ
مالية  إفصاحات  أو  بيانات  أي  وكذلك  النقدي، 
تــطــلــب بــمــوجــب  الـــــوزيـــــر، أو  ــا  ــددهـ ــحـ أخــــــرى يـ

المعايير المحاسبية المتعارف عليها. 
ــة الــجــلــســة إخـــطـــار  فــيــمــا ســيــتــم فــــي بــــدايــ
الــمــجــلــس بــالــســؤال الــمــوجــه إلـــى وزيــــر النفط 
والــبــيــئــة، والــمــقــدم مـــن الــعــضــو إجــــال عيسى 
ــأن الـــخـــطـــط واإلجـــــــــــراءات الــتــي  ــشـ بــوبــشــيــت بـ
اتـــخـــذتـــهـــا الــــــــــوزارة لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة وخــفــض 
الــــوزيــــر عــلــيــه،  ــون، ورد  ــربـ ــكـ الـ انــبــعــاثــات  نــســبــة 
المواصات  وزيــر  إلــى  الموجه  الــســؤال  وكــذلــك 
حسين  علي  العضو  مــن  والمقدم  واالتــصــاالت، 
الشهابي بشأن سيارات النقل الخاص )الباصات( 
المرخص لها بنقل السياح األجانب، ورد الوزير 

عليه.

»ال�س���ورى« يناق����ش الي���وم الح�س���اب الختامي 
2021 ال��م��ال��ي��ة  لل�سنة  ل��ل��دول��ة  ال��م��وح��د 

بــرعــايــة مــلــكــيــة ســامــيــة من 
ــدن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة  لــ
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم، 
والـــشـــؤون  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
ــيــــة واألوقــــــــــاف إطــــاق  اإلســــامــ
الـــــــــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة لـــمـــســـابـــقـــة 
البحرين العالمية لتاوة القرآن 
الــكــريــم عبر اإلنــتــرنــت )الــقــارئ 
من  األول  فــي  وذلــك  العالمي(، 

شهر رمضان المبارك.
جـــاء ذلـــك خـــال االجــتــمــاع 
المشرفة  اللجنة  عقدته  الــذي 
العالمي  الــقــارئ  مسابقة  عــلــى 
مــــؤخــــرًا لــمــنــاقــشــة الــتــرتــيــبــات 
واالســـتـــعـــدادات إلطـــاق الـــدورة 
ــة، وذلـــــك  ــقـ ــابـ ــسـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
سامي  عيسى  القاضي  برئاسة 
الـــعـــدل  وزارة  وكـــيـــل  الـــمـــنـــاعـــي 
والـــشـــؤون اإلســامــيــة واألوقــــاف 
ــؤون اإلســـامـــيـــة،  ــ ــشـ ــ لـــلـــعـــدل والـ
بــحــضــور كـــل مـــن الــســيــد خــالــد 
العام  األمين  الشوملي  عبداهلل 
ــى لـــلـــشـــؤون  ــ ــلــ ــ لـــلـــمـــجـــلـــس األعــ
ــيــــد مــحــمــد  ــة، والــــســ ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
التنفيذي  الرئيس  القائد  علي 
لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
اإللــكــتــرونــيــة، والــســيــد عــبــداهلل 
الوكيل  الدوسري  النصار  خالد 
والتلفزيون  لــإذاعــة  المساعد 

بوزارة اإلعام.
وقد أشادت الوزارة بالرعاية 
تحظى  التي  السامية  الملكية 

ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة، واهـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ بـ
ــب  ــاحـ ــة صـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــحــــكــــومــــة بـ
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
بخدمة  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
تعاليمه  ونشر  تعالى  اهلل  كتاب 
ــئـــات  ــلـــف فـ ــتـ ــيــــن مـــخـ ــه بــ ــمــ ــيــ وقــ
الــمــجــتــمــع والـــعـــنـــايـــة بــحــفــاظ 
الكريم وحملته، مشيدًة  القرآن 
الشيخ  بــدعــم  الــســيــاق  ذات  فــي 
ــمـــن بــــن مـــحـــمـــد بــن  ــدالـــرحـ ــبـ عـ
راشد آل خليفة رئيس المجلس 
ــلــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة  ــى لــ ــ ــلـ ــ األعـ
المتابعة  عن  فضًا  للمسابقة، 
ــواف بن  الــحــثــيــثــة مــن الــســيــد نــ
ــر الــعــدل  ــ مــحــمــد الـــمـــعـــاودة وزيـ
والـــشـــؤون اإلســامــيــة واألوقــــاف 
وتطوير  الكريم  القرآن  لخدمة 
ــلــــقــــات  ــات مــــــراكــــــز وحــ ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ مـ
ونشر  بالمملكة  الكريم  الــقــرآن 

مختلف  لــدى  القرآنية  الثقافة 
الـــدور  ــراز  وإبــ المجتمع  شــرائــح 
لمملكة  واإلســامــي  الــحــضــاري 
بـــيـــن مــخــتــلــف دول  الـــبـــحـــريـــن 

العالم العربي واإلسامي.
واطلعت اللجنة على جهود 
الــكــريــم في  الــقــرآن  إدارة شـــؤون 
الــدورة  هــذه  لتنظيم  االستعداد 
ومتابعتها، باإلضافة إلى ترحيب 
اللجنة وتقديرها للدعم الكريم 
الذي خصصه المجلس األعلى 
ــلـــشـــؤون اإلســـامـــيـــة لــتــغــطــيــة  لـ
مكافآت الفائزين في المسابقة، 
واهتمام وزارة اإلعام بالتعريف 
بالمسابقة وترويجها. كما أكدت 
الــلــجــنــة أهــمــيــة الــــــدور الــكــبــيــر 
المعلومات  هيئة  به  تقوم  الذي 
والـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
ــتــــرونــــي  ــكــ تـــهـــيـــئـــة الــــنــــظــــام اإللــ
وتـــقـــديـــم  الـــمـــســـابـــقـــات  إلدارة 

للمستخدمين.  التقني  الــدعــم 
الزمني  الجدول  اللجنة  وأقــرت 
لــلــمــســابــقــة، كــمــا أقــــرت مــشــاركــة 
ــارئ  ــقــ ــي الــ ــرعــ ــــي فــ )اإلنـــــــــــاث( فـ
من  الصغير،  والــقــارئ  الحافظ 
ــة  ــاحـ ــل تــشــجــيــع اإلنـــــــاث وإتـ ــ أجـ
المجال لهن للتنافس على لقب 

القارئ العالمي أسوًة بالذكور.
ــقـــة مــنــذ  ــابـ ــمـــسـ ــــدف الـ ــهـ ــ وتـ
انــطــاقــهــا إلــــى خـــدمـــة الـــقـــرآن 
الفائقة  العناية  وإظهار  الكريم 
والشباب  الناشئة  وتشجيع  بــه، 
القرآن  تــاوة  اإلقبال على  على 
ــراز جهود  ــ الــكــريــم وتــرتــيــلــه، وإبـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــعــنــايــة 
المستوى  على  الكريم  بالقرآن 
مملكة  جهود  وتعزيز  العالمي، 
زة في  البحرين ومبادراتها الممَيّ

مجال الحكومة اإللكترونية.
ــارئ  ــقــ ــم مـــســـابـــقـــة الــ وتــــضــ

أربــعــة  تــحــت مظلتها  الــعــالــمــي 
فروع: فرع القارئ الُمجود، وهو 
فرع خاص للتاوات التي ُيقرأ 
بــهــا عـــادة فــي الــمــحــافــل. وفــرع 
القارئ الُمرتل، وهو فرع خاص 
لــلــتــاوات الــتــي ُيــقــرأ بــهــا عــادة 
وفرع  والختمات.  الصلوات  في 
تزيد  ال  لمن  الصغير،  الــقــارئ 
أعمارهم على سبع عشرة سنة، 

وفرع القارئ الحافظ.
ســــيــــتــــم تـــــتـــــويـــــج الــــفــــائــــز 
ــالـــمـــي فــي  ــعـ ــارئ الـ ــ ــقـ ــ بـــلـــقـــب الـ
ــروع الــمــســابــقــة  ــ ــرع مـــن فـ كـــل فــ
عـــلـــى حــــــدة، كـــمـــا يـــتـــم تــتــويــج 
)قــارئ  بلقب  الفائز  المتسابق 
أكبر  على  الحاصل  الجمهور( 
عــدد مــن أصـــوات الجمهور في 
الـــتـــصـــويـــت اإللـــكـــتـــرونـــي عــبــر 
نــظــام الــمــســابــقــة، شــريــطــة أن 
ــة  يـــكـــون قــــد حـــصـــل عـــلـــى درجــ
تطبيق  معيار  في  فأكثر   %95
المرحلة  فــي  التجويد  أحــكــام 
المسابقة.  مراحل  من  الثانية 
)َمنجم  جائزة  منح  يتم  بينما 
ــّراء( لــلــمــؤســســة الــقــرآنــيــة  ــقــ الــ
التي حصلت على أكبر عدد من 
النقاط من خال المتسابقين 

الذين يمثلونها.
وتنتهز الوزارة هذه الفرصة 
المجتمع،  شرائح  كافة  لتدعو 
وخـــارج  داخـــل  مــن  والمهتمين 
إلى المشاركة  البحرين  مملكة 

في المسابقة. 

تحت رعاية جاللة الملك المعظم.. 

اإط���الق ال���دورة الرابع���ة لم�س���ابقة »الق���ارئ العالم���ي« ف���ي رم�س���ان

نــــــفــــــذت هــــيــــئــــة تـــنـــظـــيـــم 
تفتيشية  حملة  العمل  ســوق 
ــي الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ مـــشـــتـــركـــة فــ
ــيـــة، بــالــتــنــســيــق مــع  ــنـــوبـ الـــجـ
شــــؤون الــجــنــســيــة والـــجـــوازات 
ــة بــــــوزارة الــداخــلــيــة،  ــامــ واإلقــ
المحافظة  شــرطــة  ومــديــريــة 
ــدًدا من  عــ الــجــنــوبــيــة، شملت 
الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة ومـــواقـــع 
العمل وأماكن تجمع العمالة 
بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، وقـــــد أســـفـــرت 

الــحــمــلــة عـــن رصــــد عــــدد من 
الــــمــــخــــالــــفــــات الــــتــــي تــتــعــلــق 
تنظيم  هيئة  قــانــون  بــأحــكــام 
اإلقــامــة  وقــانــون  العمل  ســوق 

بمملكة البحرين.
وجددت هيئة تنظيم سوق 
ــراد  الــعــمــل دعــوتــهــا جــمــيــع أفـ
ــم جــهــود  ــ ــى دعـ ــ الــمــجــتــمــع إلـ
للتصدي  الحكومية  الجهات 
لــلــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة 
في سوق العمل والعمالة غير 

للمجتمع  حماية  النظامية 
ــكــــل، داعــــيــــة الـــجـــمـــيـــع إلـــى  كــ
اإلباغ عن أي شكاوى تتعلق 
ــفــــات ســــــــوق الـــعـــمـــل  ــالــ بــــمــــخــ
ــالــــة غـــيـــر الــنــظــامــيــة  ــعــــمــ والــ
ــارة  ــمـ ــتـ ــلء االسـ ــ ــــال مـ مــــن خـ
ــة الــمــخــصــصــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
لإباغ على الموقع الرسمي 
www.lmra.gov. للهيئة 

مــركــز  عــلــى  االتـــصـــال  أو   bh
اتصال الهيئة 17506055.
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ــي  ــرداتـ ــم عـ ــاسـ ــد الـــدكـــتـــور قـ ــ أكـ
الــــعــــضــــو الــــمــــنــــتــــدب لــمــســتــشــفــى 
الــــبــــحــــريــــن الـــتـــخـــصـــصـــي حــــرص 
الــمــســتــشــفــى عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــضــل 
معايير  وبأعلى  الطبية  الــخــدمــات 
الـــــجـــــودة وأحــــدثــــهــــا لــلــمــواطــنــيــن 
البحرين،  مملكة  فــي  والمقيمين 
جــــاء ذلــــك خــــال تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
ــاون مـــشـــتـــرك بـــيـــن مــســتــشــفــى  ــ ــعـ ــ تـ
»بلو  وشــركــة  التخصصي  البحرين 
نــهــايــة  ــوي  ــ ــجـ ــ الـ ــاف  ــعــ لــــإســ دوت« 

األسبوع الماضي.
خـــدمـــة  تــــتــــوافــــر  مـــــــرة  وألول 
ــاف الــــجــــوي فــــي الــبــحــريــن  ــ ــعـ ــ اإلسـ
دائمة  عــيــادة  وجـــود  عملها  ويسهل 
البحرين  مطار  داخــل  للمستشفى 

الدولي. 
ــور عـــــرداتـــــي إلـــى  ــتــ ــدكــ ونـــــــوه الــ
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــة والــ ــيـ ــاقـ ــفـ أهـــمـــيـــة االتـ
دوت«  ــو  ــلــ »بــ ــل  ــثـ مـ عـــالـــمـــيـــة  ــة  ــركــ شــ
العديد  تــقــديــم  فــي  والمتخصصة 
من الخدمات الجوية الطبية إلنقاذ 

حياة المرضى، بما في ذلك رحات 
ــعــــاف الـــجـــوي الـــخـــاص ونــقــل  اإلســ
الــمــرضــى عــلــى الــخــطــوط الــجــويــة 
العامة مع إرسال مرافقين طبيين. 
ألــف  أكـــثـــر مـــن  ونــقــلــت حــتــى اآلن 
مــريــض بــنــجــاح، حــيــث إن الــشــركــة 
مــجــهــزة بــمــجــمــوعــة مــن الــطــائــرات 

المرضى  لنقل  مؤهل  طبي  بفريق 
اآلمن من إقامتهم إلى المستشفى، 
ــاز كـــافـــة اإلجـــــــــراءات وتــوفــيــر  وإنــــجــ
العناية الطبية الشاملة أثناء النقل 
بعد  المستشفى  في  سرير  وتجهيز 
ترتيب كافة اإلجــراءات من جانبهم 
تمريض  وطاقم  أطباء  رعاية  تحت 

عن  تكلفتها  تــقــل  كــمــا  متخصص، 
تكلفة الطيران الخاص بنسبة %70 

تقريبا.
الــهــدف مــن توقيع  أن  وأضـــاف 
االتـــفـــاقـــيـــة يــشــمــل ســهــولــة وصـــول 
المنطقة  أنحاء  كافة  من  المريض 
وأيـــــضـــــا الـــــبـــــاد الـــــمـــــجـــــاورة مــثــل 

كافة  وتــســهــيــل  الــشــرقــيــة  المنطقة 
الطبية،  الخدمة  لتلقي  اإلجــراءات 
لرفع  نوعية  نقلة  تعتبر  إنها  حيث 
المقدمة  الطبية  الخدمات  كــفــاءة 
لــلــمــرضــى فــي وقـــت قــيــاســي وسعيا 
المرضى  على  والتسهيل  للتطوير 

دون أي عناء. 

أكــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة فــــــوزيــــــة يـــوســـف 
ــعــــاقــــات  الــــجــــيــــب، مـــســـتـــشـــار شـــــــــؤون الــ
الشورى،  مجلس  رئيس  بمكتب  واإلعــام 
عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
الشبكة  أنَّ  العامة،  والــعــاقــات  للتواصل 
تـــقـــوم بــــــدوٍر مــمــيــز فـــي تــنــمــيــة مــجــاالت 
الــتــواصــل والـــعـــاقـــات الــعــامــة واالعـــــام، 
بين  العربية  والتجارب  الخبرات  وتــبــادل 
ــبــــراء واإلعـــامـــيـــيـــن  األكـــاديـــمـــيـــيـــن والــــخــ
واإلعـــام  الــعــاقــات  حقل  فــي  والعاملين 
بالوطن العربي، وخصوًصا في ظل تزايد 
وســائــل الــتــواصــل الــرقــمــي، مــمــا يتطلب 
الجهات  بين  والــتــواصــل  التعاون  تكثيف 
على  المجال  بهذا  المعنية  والمؤسسات 
الــمــســتــوى الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي الــعــربــي، 
لـــضـــمـــان مـــواكـــبـــة الـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 

المؤثرة والفاعلة.
جـــاء ذلـــك خـــال مــشــاركــة الــدكــتــورة 
في  األول  الــــدوري  االجــتــمــاع  فــي  الجيب 
عام 2023م لمجلس أمناء الشبكة العربية 
عقد  الــذي  العامة،  والــعــاقــات  للتواصل 
في إمارة عجمان بدولة اإلمارات العربية 
مــارس   21–20( الــفــتــرة  خــال  المتحدة، 
رئيس  الهاشمي  محمود  برئاسة   ،)2023

مجلس أمناء الشبكة.
وأعــربــت الــدكــتــورة فــوزيــة الجيب عن 
مملكة  بتمثيل  واالعــتــزاز  الفخر  عظيم 
الثانية على  الشبكة للدورة  البحرين في 
والــمــســانــدة من  الــدعــم  الــتــوالــي، مثمنة 
عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 

مجلس  عضوية  فــي  الختيارها  الــشــورى 
أمـــنـــاء الــشــبــكــة، بــمــا يــصــب فـــي تــرســيــخ 
مكانة ودور المرأة البحرينية في مختلف 
وإمكانياتها  كفاءاتها  وإبـــراز  الــمــجــاالت، 

على المستويين الوطني والدولي.
واعتمد مجلس أمناء الشبكة العربية 
الشبكة  عمل  خطة  والعاقات  للتواصل 
الــجــاري،  الــعــام  النصف األول مــن  خــال 
فيما ناقش خطط العمل لعام 2023، كما 
التنفيذية  الائحة  وإقــرار  مراجعة  تمت 

للشبكة، وتحديد أنواع العضويات، منها: 
عـــضـــويـــة الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، غــيــر 
الــحــكــومــيــة، الــقــطــاع الـــخـــاص، عــضــويــة 

األفراد، وعضوية الجمعيات المهنية.
تم  األمــنــاء،  مجلس  اجتماع  وخـــال 
تطويرية  لجان  استحداث  على  التوافق 
ــن بـــيـــنـــهـــا لــجــنــة  ــ لـــلـــتـــرويـــج لـــلـــشـــبـــكـــة، مـ
الــعــضــويــات، ولــجــنــة الــتــطــويــر الــمــهــنــي، 
إلــــى جــانــب الـــتـــوافـــق عــلــى إصـــــدار نــشــرة 

إلكترونية شهرية للشبكة.

ــاع  ــمـ ــتـ ــلــــى هــــامــــش اجـ ــلــــقــــت عــ وانــــطــ
للتواصل  العربية  الشبكة  أمناء  مجلس 
ــة بـــــــاكـــــــورة أعــــمــــال  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والــــــعــــــاقــــــات الـ
الــــدورة  بــفــعــالــيــات  2023م،  لــعــام  الــشــبــكــة 
السياحة  »اســتــدامــة  ملتقى  مــن  ــى  األولــ
الــثــقــافــيــة فــي عــصــر الــتــواصــل الــرقــمــي«، 
السياحية  التنمية  دائــــرة  نظمته  الـــذي 
الشبكة  مــع  بــالــتــعــاون  إمـــارة عجمان  فــي 
الــعــربــيــة لــلــتــواصــل والـــعـــاقـــات الــعــامــة، 
من  واسعة  مشاركة  الملتقى  شهد  حيث 
والمختصين  واإلعاميين  األكاديميين 
بـــشـــؤون الــســيــاحــة مـــن مــخــتــلــف الــــدول 
ــار الــمــســؤولــيــن  ــبـ ــدد مــــن كـ ــ الـــعـــربـــيـــة، وعــ
الحكومي  القطاعين  مــن  الــقــرار  وصــنــاع 
ــاص، مــــن داخـــــــل دولـــــــة اإلمــــــــارات  ــ ــخــ ــ والــ
جانب  إلــى  وخــارجــهــا،  المتحدة  العربية 
الــوطــن  فــي  الــســيــاحــة  بــقــطــاع  مختصين 
الــعــربــي وتــطــويــر الــوجــهــات، إضــافــة إلــى 
في  األعمال  ورواد  االقتصاديين  الخبراء 
قطاع السفر والطيران والنقل والضيافة 
الرقمي  الــتــواصــل  ومستشاري  والــفــنــادق 

والعاقات العامة واإلعام.
وأدارت الدكتورة فوزية الجيب إحدى 
جاءت  التي  الرئيسية،  الملتقى  جلسات 
تحت عنوان »إدارة السياحة الثقافية من 
خـــال وســائــل الــتــواصــل الــرقــمــيــة«، وقــد 
حول  مختصون  أكاديميون  فيها  تحدث 
دور وسائل التواصل االجتماعي في بناء 
الـــصـــورة الــذهــنــيــة، والــمــنــصــات الــرقــمــيــة 

واإلعام السياحي.

فوزي�ة الجي�ب: دور ممي�ز لل�ص�بكة العربي�ة للتوا�ص�ل والعالق�ات العام�ة
العربي بالوطن  والإعالمية  الأكاديمية  والخبرات  التجارب  تعزيز  في 

} جانب من االجتماع الدوري لمجل�س اأمناء ال�صبكة العربية للتوا�صل.

البحرين التخ�ص�صي يتعاقد على خدمة الإ�صعاف الجوي منفردا في البحرين 
قيا�سي  وقت  يف  للمر�سى  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  لرفع  نوعية  نقلة  عرداتي:  قا�سم  الدكتور 

ــي بـــن  ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ قـــــــــال الـ
الشيخ عبدالحسين العصفور 
محافظ المحافظة الشمالية 
يــرســخ  الــــــزيــــــارات  تــــبــــادل  إن 
الــتــاحــم والــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
حضرة  نهج  مــن  المستمدين 
الملك حمد  الجالة  صاحب 
ملك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى  بـــن 
الـــبـــاد الــمــعــظــم، مــعــتــبــرًا أن 
مجالس المحافظة الشمالية 
ــا طـــابـــعـــهـــا  ــهــ ــة لــ ــيــ ــانــ ــضــ ــرمــ الــ
الجامع ألبناء البحرين كافة.

جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال قـــيـــام 

الــمــحــافــظ بـــزيـــارة لـــعـــدد من 
مجالس المحافظة الشمالية 
مجالس  شــمــلــت  الــرمــضــانــيــة 
عــائــلــة الـــحـــواج وعــائــلــة لطف 
الـــجـــنـــوســـانـــي،  ــــداهلل  ــبـ ــ وعـ اهلل 
ــافــــظ  ــحــ ــمــ حـــــيـــــث تـــــــبـــــــادل الــ
والـــحـــضـــور الــتــهــانــي بــالــشــهــر 
تحيات  إليهم  ناقًا  الفضيل، 
الــشــيــخ  أول  الــفــريــق  وتــقــديــر 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــــد 

وزير الداخلية.
ــد الـــمـــحـــافـــظ أهــمــيــة  ــ وأكــ
ــارات،  ــزيــ الـــتـــواصـــل وتــــبــــادل الــ

الــمــحــافــظــة  أن  ــى  ــ إلـ ــرًا  ــيـ مـــشـ
سوف تستقبل الضيوف الكرام 
في مجلسها الرمضاني مساء 
ــيـــن  ــي الـــجـــمـــعـــة الـــقـــادمـ ـــومــ يـ
بتاريخ 9 و16 من شهر رمضان 
الــمــبــارك الــمــوافــق 31 مــارس 
إلى  مــنــوهــًا  2023م،  أبــريــل  و7 
ــة بـــيـــوم  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ــاء الـ ــفــ ــتــ احــ
الشراكة المجتمعية واالنتماء 
الـــوطـــنـــي والــــــــذي تــــم خــالــه 
ــع الــــســــال الــرمــضــانــيــة  ــوزيــ تــ
تــحــت شــعــار »رمـــضـــان شــراكــة 

وتكافل«. 

الرم�صاني��ة  ال�م�جال����س  ال�ص��مالية:  محاف��ظ 
ت��ر���ص��ي��خ ل��ل��ت��الح��م وال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة

انطلقت تصفيات مسابقة وزارة الداخلية 
النبوي  والــحــديــث  الكريم  للقرآن  الخامسة 
بتنظيم من  وذلــــك  1444هـــــــ،  لــعــام  الــشــريــف 

اإلدارة العامة للحراسات.
إقباال  الــعــام  لهذا  المسابقة  شهدت  وقــد 
كــبــيــرا نـــظـــرًا الــــى الـــدعـــم الـــامـــحـــدود الـــذي 
ومتابعة  الداخلية  وزيـــر  قبل  مــن  بــه  تحظى 
رئــيــس األمـــن الــعــام، بــاإلضــافــة إلـــى السمعة 
حيث  الماضية،  النسخ  عبر  اكتسبتها  الــتــي 
تعكس المسابقة حرص وزارة الداخلية ودورها 
في خدمة القرآن الكريم والعمل على تحقيق 
مــعــانــيــه الــســامــيــة مــن خـــال غـــرس الــصــفــات 
ــدى كـــافـــة مــنــتــســبــي  ــ ــا لـ الـــحـــمـــيـــدة وتـــعـــزيـــزهـ
الـــــوزارة، وبــلــغ عـــدد الــمــشــاركــيــن 200 مــشــارك 
من منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف 
ومدنيين من مختلف اإلدارات، كما تم إضافة 
الشهداء  بــأبــنــاء  خاصين  للمسابقة  فرعين 
»األنــدى  شعار  تحت  وللمؤذنين  والمصابين 

صوتًا« وذلك بمشاركة 45 شخصًا.
للذكور  فــروع   5 على  المسابقة  واشتملت 
أجـــزاء، حفظ جــزء عم،  تتضمن حفظ ستة 

التاوة وحسن األداء، حفظ الحديث، األذان، 
و3 فروع لإناث شملت حفظ جزء عم، التاوة 

وحسن األداء، حفظ الحديث. 

للق�راآن الداخلي�ة  وزارة  م�ص�ابقة  ت�صفي�ات  انط�الق 
الكريم والحديث النبوي ال�صريف في ن�صختها الخام�صة

الوكيل  بــأعــمــال  الــقــائــم  قــال 
ــة  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــؤون الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــد لـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
والــزراعــة  البلديات  شــؤون  ــوزارة  بـ
لسوق  المنظمة  اللجنة  ورئــيــس 
ــن الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد  ــيـ ــزارعـ ــمـ الـ
مــيــرزا الــعــريــبــي إن افــتــتــاح ســوق 
ــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن فــي  ــيــ ــزارعــ ــمــ الــ
الــمــبــارك ألول مرة  رمــضــان  شهر 
أمام  للتسوق  نوعية  تجربة  يعد 

المواطنين والمقيمين.
الــخــطــوة تأتي  ــر أن هـــذه  وذكـ
ــًا مـــــن حـــــــرص الــــــــــوزارة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ انـ
ــل بــن  ــ وبــمــتــابــعــة الـــمـــهـــنـــدس وائــ
ــارك وزيـــــــــر شـــــؤون  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــاصـ ــ نـ
عــلــى توفير  والـــزراعـــة  الــبــلــديــات 
ــنـــتـــجـــات  ــق مـ ــويــ ــســ ــتــ مــــنــــصــــات لــ
البحرينيين، ودعمهم  المزارعين 
ــيــــكــــونــــوا شـــــركـــــاء فـــــي تــحــقــيــق  لــ

االكتفاء المحلي من الخضروات، 
الذي  رمضان  شهر  في  خصوصًا 
ــااًل عــلــى حــركــة شـــراء  ــبـ يــشــهــد إقـ

الخضروات بمختلف أنواعها.
وأشار العريبي إلى أن افتتاح 
ســــوق الـــمـــزارعـــيـــن الــبــحــريــنــيــيــن 
ــان جــــاء فـــي ظل  ــي شــهــر رمـــضـ فـ
استمرار موسم الحصاد بالنسبة 
الخطوة  أن هذه  كما  للمزارعين، 
المزارعين  مع  بالتشاور  اتخذت 
الــمــشــاركــيــن فــي الــســوق، إذ دعــت 
المشاركين  جميع  الزراعة  شؤون 
في السوق من مزارعين وأصحاب 
شهر  قبيل  اجــتــمــاع  إلــى  مطاعم 
ــان لـــلـــتـــبـــاحـــث بــخــصــوص  ــ ــضـ ــ رمـ
آلــــيــــة اســــتــــمــــرار الـــــســـــوق خـــال 
الــشــهــر الــفــضــيــل، مــشــيــرًا إلـــى أن 
حضروا  ممن  المزارعين  أغلبية 

االجتماع توافقوا على استمرارية 
إقــامــة الــســوق كــل يـــوم ســبــت من 
 6 ــة  ــايــ ــغــ ولــ ظـــــهـــــرًا   12 ــة  ــاعــ ــســ الــ
في  الفعاليات  واستئناف  مساء، 
الــســوق فــي كــل ســبــت فــي الفترة 
المسائية أيضا من الساعة 8.30 
حتى 12 منتصف الليل بعدد من 
الفعاليات المسائية بعد اإلفطار 

تحت عنوان ليالي رمضانية.
افـــتـــتـــاح  أن  الـــعـــريـــبـــي  ــد  ــ وأكـــ
السبت  يــوم  فترتين  على  الــســوق 
ــة األولـــــــى هــو  ــثـــاثـ لـــأســـابـــيـــع الـ
بسبب طلبات األهالي والزوار من 
والباعة  المزارعين  وطلبات  جهة 
ــن وجــــدوا  ــذيـ ــن جــهــة أخـــــرى الـ مـ
فــي ســـوق الــمــزارعــيــن هـــذا الــعــام 
تنوعا في الفعاليات وإقباال كبيرا 
مـــن قــبــل الــــــزوار ومــوســمــا مهما 

يستقطب الجماهير.
وثمن العريبي التعاون الكبير 
المنظمة  اللجنة  لمسته  الـــذي 
وحرصهم  المزارعين  من  للسوق 

على إنجاح هذه التجربة، مشيرًا 
إلـــى أن نــجــاح هـــذه الــتــجــربــة هو 
المنتجات  تسويق  لجهود  نجاح 

الزراعية المحلية.

تـــجـــربـــة  نــــجــــاح  أن  وذكــــــــر 
خال  المزارعين  سوق  افتتاح 
شهر رمضان هذا العام سيقود 
واالرتقاء  التطوير  من  لمزيد 

المقبلة،  السنوات  في  بالسوق 
كـــمـــا أشــــــاد الـــعـــريـــبـــي بــالــدعــم 
الكبير والمساندة التي قدمتها 
ــيـــة لــتــنــمــيــة  ــنـ الــــمــــبــــادرة الـــوطـ

ــــي لــفــعــالــيــات  ــزراعـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
ســــــوق الــــمــــزارعــــيــــن ودعـــمـــهـــم 
ــة  ــ ــزراعـ ــ الـــمـــســـتـــمـــر لـــقـــطـــاع الـ

والعاملين فيه.

رم�ص��ان �ص��هر  خ��الل  لل�ص��وق  مو�ص��م  ب��اأول  كبي��ر  ح�ص��ور 
اإق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ات م�����س��ائ��ي��ة ب��ع��د الإف����ط����ار ت��ح��ت ع���ن���وان »ل��ي��ال��ي رم�����س��ان��ي��ة« 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16438/pdf/1-Supplime/16438.pdf?fixed4644
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326834
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326853
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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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تقديًرا ملواقف جاللته الإن�سانية ودعم مت�سرري الزلزال

اإطالق ا�سم امللك على اأحد �سوارع تركيا

تقديًرا للمواقف الإن�ضانية حل�ضرة 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

مت  املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

يف  الب�ضتان  مدينة  يف  �ضارع  اإطالق 

تركيا  يف  مارع�ش  كهرمان  حمافظة 

با�ضم »�ضارع ملك البحرين«.

�ضمو  رفع  املنا�ضبة،  وبهذه 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ 

الإن�ضانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

التهاين  اآيات  اأ�ضمى  ال�ضباب  و�ضوؤون 

هذا  امللك؛ على  اإىل جاللة  والتربيكات 

جمهورية  قبل  من  امل�ضتحق  التقدير 

جلهود  تقديًرا  ياأتي  والذي  تركيا، 

لتقدمي  ال�ضامية  وتوجيهاته  جاللته 

املدمر  الزلزال  من  للمت�ضررين  الدعم 

الذي تعّر�ضت له تركيا.

700 مليون يورو التبادل التجاري ل يعك�س الطموح.. ال�سفري الأملاين:

 البحرين تلعب دوًرا بالغ الأهمية يف الأمن الإقليمي

جاللة امللك

ت�سكل قاعدة معلوماتية للخربات الوطنية يف 6 قطاعات 

 تد�سني املن�سة الوطنية خلرباء البحرين

تبحث يف ال�سكاوى التي يتلقاها النواب من املواطنني.. الرميحي لالأيام:

جلنة حتقيق يف اخلدمات الطبية بامل�ست�سفيات
م�ضطفى ال�ضاخوري:

من  اأنه -وعدد  عن  الرميحي  عبداهلل  النائب  ك�ضف 

النواب- يعكفون على اإعداد مذّكرة لتقدمي طلب ت�ضكيل 

املراكز  الطبية يف  جلنة حتقيق نيابية حول اخلدمات 

ال�ضحية وامل�ضت�ضفيات احلكومية.

وقال الرميحي باأّن جلنة التحقيق يف حال ت�ضكيلها 

من املزمع اأن تبحث يف ال�ضكاوى التي يتلّقاها النواب 

وتزايد  الطبية  اخلدمات  تراجع  ب�ضاأن  دائم  ب�ضكل 

الأخطاء الطبية والتلكوؤ يف اإجراء العمليات اجلراحية 

الطارئة يف م�ضت�ضفى ال�ضلمانية.

خطٍر  ناقو�ش  تدق  ال�ضكاوى  تلك  اأن  واعترب 

الأدوات  وتفعيل  التحّرك  النواب  على  ي�ضتوجب 

الرقابية للتحّقق مما ُيثار ب�ضاأن تاأّخر اخلدمات الطبية، 

ونق�ش  ال�ضلمانية،  يف  العدوى  انت�ضار  ومو�ضوع 

الأ�ضرة الطبية والأطباء.

حتت رعاية وزير الداخلية رئي�ش جلنة متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية 

تد�ضني  مت  )بحريننا(،  املواطنة  قيم  وتر�ضيخ  الوطني  النتماء  لتعزيز 

املن�ضة الوطنية خلرباء البحرين »خرباء« التي تنفذها وزارة العمل وهيئة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتوين.

وتعد املن�ضة بوابة جتمع خرية الكفاءات الوطنية، وتعمل على توثيق 

�ضريتهم العلمية واملهنية، ب�ضورة مهنية وبطرق واآليات دقيقة، وذلك يف 

القطاع  ال�ضحي،  القطاع  والتاأمني،  وامل�ضريف  املايل  )القطاع  قطاعات   6

ال�ضناعي،  القطاع  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�ضالت  قطاع  الهند�ضي، 

القطاع العقاري(.

اإرباك للطريان والت�سالت وال�سركات وحمطات التلفزيون

لبنان يعمل بتوقيتني.. م�سلم وم�سيحي
بريوت - وكالت:

تاأجيل  احلكومة  قرار  اأثار   

العمل بالتوقيت ال�ضيفي اإىل ما بعد 

�ضهر رم�ضان جدلً وا�ضتياًء وا�ضًعا 

يف لبنان مع اإعالن موؤ�ض�ضات عدة 

املارونية  البطريركية  راأ�ضها  على 

عدم التزامها به.

واتخذ القرار منحى طائفًيا بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني 

ما اأثار تعليقات �ضاخرة على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

العاملي  ال�ضيفي  بالتوقيت  �ضنوًيا  لبنان  ويلتزم 

جمل�ش  لكن  مار�ش،   26 يف  الأحد  العام  هذا  يبداأ  الذي 

الوزراء اللبناين قرر، وفق ما اأعلن اخلمي�ش، متديد العمل 

»ا�ضتثنائًيا«  ال�ضتوي  بالتوقيت 

حتى ليل 20-21 اأبريل.

عن  احلكومة  قرار  واأ�ضفر   

موؤ�ض�ضات  لدى  ارتباك  ح�ضول 

التلفزيون.  حمطات  بينها  من  عدة 

ال�ضرق  طريان  �ضركة  واأعلنت 

كل  اإقالع  مواعيد  »تقدمي  الأو�ضط 

الرحالت املغادرة من مطار رفيق احلريري الدويل �ضاعة 

واحدة«. وطلبت �ضركتا »األفا« و»اإم تي �ضي« لالت�ضالت 

هواتفهم  يف  ال�ضاعة  اإعدادات  �ضبط  امل�ضرتكني  من 

مربمج  هو  كما  الوقت  تغري  لتجنب  يدوًيا  اخلليوية 

بح�ضب التوقيت ال�ضيفي.
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البحرين تتعّر�س اإىل 

منخف�س جوي واأمطار اليوم وغًدا

عودة كاملة للمجال�س 

والغبقات الرم�سانية.. وح�سور كبري

 املانع: تطبيق اأول ربط للنقل

 يف البحر بني م�سروع �سعادة واملنامة

الرابح الأكرب يف رم�سان
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متام اأبو�ضايف:

اأكد �ضفري جمهورية اأملانيا الحتادية لدى مملكة البحرين كليمن�ش اوغ�ضتينو�ش هات�ش على اأهمية 

العالقات البحرينية – الأملانية، والتي ميكن و�ضفها بالعالقات املمتازة والودية واملوثوقة للغاية.

وقال ال�ضفري الأملاين يف مقابلة �ضحفية اأجراها على هام�ش زيارته اىل موؤ�ض�ضة »الأيام« للن�ضر اإن 

البلدين لديهما تعاون يف خمتلف املجالت، واإن كانت الأرقام ل تعك�ش طموح البلدين ل�ضيما اأن حجم 

التبادل التجاري ل يتجاوز 700 مليون يورو.

البحرين  من  تتخذ  التي  الأملانية  ال�ضركات  من  العديد  هناك  �ضك،  »بال  هات�ش:  وقال 

مقًرا لها، وت�ضتهدف اأ�ضواًقا جماورة منها �ضوق ال�ضعودية، والأ�ضواق اخلليجية الأخرى«. 

اإىل اللحاق بالركب فيما يتعلق  وعن الدور الع�ضكري الأملاين يف املنطقة، قال »نحتاج 

باحل�ضول على الأ�ضلحة وما اإىل ذلك قبل اأن نتمكن من امل�ضاهمة يف الأمن الإقليمي. 

اإننا ل�ضنا م�ضتعدين يف املرحلة احلالية من حيث التواجد الع�ضكري، لكننا  اأعتقد 

املرتبطة  التدريب وبالأخ�ش  املتعلقة مبعدات  ال�ضبل حيال ذلك ل�ضيما  نناق�ش 

يف جمال الأمن البحري، والتعاون مع البحرين التي تلعب دوًرا بالغ 

الأهمية من حيث الأمن الإقليمي«.

ال�سفري 

الأملاين
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وزيرة ال�شياحة: ال�شباب البحريني اأثبت جدارته 

يف حتمل امل�شوؤولية الوطنية بجميع املجاالت

اأعــــربــــت 

وزيرة ال�ضياحة 

فاطمة  ال�ضيدة 

جعفر  ــت  ــن ب

عن  الــ�ــضــريف 

الفخر والعتزاز 

بــــالــــثــــقــــة 

الذي  والهتمام 

ح�ضرة  يوليه 

�ضاحب اجلاللة 

عي�ضى  بن  حمد 

خــلــيــفــة  اآل 

ــالد  ــب ــك ال ــل م

حفظه  املعظم 

احلافز  ي�ضكل  ما  وهو  البحريني،  بال�ضباب  ورعاه  اهلل 

اجلهد  من  املزيد  لبذل  اجلن�ضني  من  ال�ضباب  اأمام  الأكرب 

والعطاء من اأجل تلبية تطلعات جاللته اأيده اهلل يف حتمل 

خمتلف  وعلى  املجالت  جميع  يف  الوطنية  امل�ضوؤوليات 

الوطني  والزدهار  التنمية  م�ضارات  وت�ضريع  امل�ضتويات 

يف مملكة البحرين.

واأكدت الوزيرة ال�ضريف حر�ص وزارة ال�ضياحة على 

ال�ضباب  طاقات  وتفعيل  لإطالق  املنا�ضبة  الأر�ضية  تهيئة 

الوزارة،  وبرامج  ومبادرات  خطط  خمتلف  يف  ودجمهم 

ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  احلكومة  توجهات  مع  متا�ضًيا 

العهد رئي�ص  اآل خليفة ويل  �ضلمان بن حمد  الأمر  امللكي 

البحريني  ال�ضباب  اأن يوم  اإىل  الوزراء حفظه اهلل، م�ضرة 

باختيار  املوقر  الوزراء  جمل�ص  قرار  على  بناًء  جاء  الذي 

يوًما  ليكون  عام  كل  من  مار�ص  من  والع�ضرين  اخلام�ص 

عطاءات  لتقدير  مهمة  منا�ضبة  ميثل  البحريني،  لل�ضباب 

من  اململكة  ت�ضهده  فيما  ودورهم  الوطن  �ضباب  واإبداعات 

نه�ضة وتطور يف �ضتى القطاعات.

ونوهت وزيرة ال�ضياحة يف هذا ال�ضياق باجلهود التي 

يبذلها �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

املجل�ص  رئي�ص  ال�ضباب  و�ضوؤون  اخلرية  لالأعمال  امللك 

العديدة  �ضموه  ومبادرات  والريا�ضة  لل�ضباب  الأعلى 

ومتكينه  البحريني  ال�ضباب  وم�ضتقبل  بواقع  للنهو�ص 

بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  م�ضاهمات  وكذلك  طاقاته،  واإطالق 

حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�ص املجل�ص الأعلى لل�ضباب 

اللجنة  رئي�ص  للريا�ضة  العامة  الهيئة  رئي�ص  والريا�ضة 

ودفعه  البحريني  ال�ضباب  متكني  يف  البحرينية  الأوملبية 

مل�ضارات اأرحب من التطور والرتقاء.

وزيرة ال�سياحة

خالل احتفال وزارة ال�شحة مبنا�شبة يوم ال�شباب البحريني.. وزيرة ال�شحة: 

ال�شباب البحريني ثروة الوطن احلقيقية واأمل امل�شتقبل

يف يوم ال�شباب البحريني.. وزير االإعالم:

 نعتز بعطاء ال�شباب البحريني يف القطاع االإعالمي وال�شحفي

ال�ضيد  بنت  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

ال�ضباب  اأن  ال�ضحة  وزيرة  ح�ضن  جواد 

الوطن احلقيقية واأمل  البحريني هم ثروة 

باإ�ضهاماتهم املتعددة  امل�ضتقبل، وي�ضنعون 

اإ�ضراًقا  اأكرث  م�ضتقباًل  املجالت  يف خمتلف 

املجتمع،  وتطور  القادمة  الأجيال  ل�ضالح 

و�ضعت  البحرين  مملكة  اأن  مو�ضحة 

ال�ضتفادة  غايتها  متكاملة  ا�ضرتاتيجيات 

ما  كل  يف  وت�ضخرها  ال�ضباب  طاقات  من 

الظروف  وتهيئة  التنمية،  جهود  يدعم 

املالئمة لهم ليحققوا طموحاتهم واآمالهم يف 

خمتلف القطاعات.

ال�ضحة  احتفال وزارة  جاء ذلك خالل 

بيوم ال�ضباب البحريني، اإذ اأ�ضارت وزيرة 

يحظى  البحريني  ال�ضباب  اأن  اإىل  ال�ضحة 

بدعم كبر من ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك البالد املعظم، 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  من  م�ضتمر  واهتمام 

الأمر �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، ومتابعة حثيثة من 

�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل 

و�ضوؤون  الإن�ضانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

لل�ضباب  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  ال�ضباب 

الهتمام  مدى  يج�ضد  والذي  والريا�ضة، 

بفئة ال�ضباب البحريني والعمل على تلبية 

طموحاتهم  ودعم  ومتكينهم  تطلعاتهم 

املجتمع،  يف  الفاعلة  اأدوارهم  وتعزيز 

التحدي  روح  تعزيز  نحو  دافًعا  ُيعد  ما 

والإ�ضرار يف ال�ضباب البحريني الواعد.

ولفتت اإىل اأن احتفال مملكة البحرين يف 

اخلام�ص والع�ضرين من مار�ص من كل عام 

بيوم ال�ضباب البحريني ياأتي لي�ضكل فر�ضة 

لإبراز الدور احليوي والأ�ضا�ضي الذي يقوم 

يف  امل�ضاركة  جتاه  البحريني  ال�ضباب  به 

الدفع  يف  والإ�ضهام  املجتمع،  وتطور  بناء 

ب�ضتى  والنماء  والتحديث  التطوير  بعجلة 

اأنه يعد  القطاعات التنموية، بالإ�ضافة اإىل 

والعتزاز  الفخر  لتجديد  مهمة  منا�ضبة 

يحمل  وهو  ال�ضباب،  قطاع  باإ�ضهامات 

العديد من الدللت ب�ضاأن املكانة والهتمام 

الذي يحظى به ال�ضباب يف مملكة البحرين 

التي توؤمن باأهمية ودور ال�ضباب وطاقاتهم 

م�ضرة  ا�ضتدامة  يف  وتاأثرهم  املبدعة 

التنمية، بو�ضفهم ثروة الوطن احلقيقة يف 

احلا�ضر وامل�ضتقبل.

البحريني،  ال�ضباب  الوزيرة  وهناأت 

اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بخال�ص  وتقدمت 

تكافوؤ  جلنة  جانب  من  املقدمة  اجلهود 

تنظيم  على  ال�ضحة؛  بوزارة  الفر�ص 

لهذا  البحريني  ال�ضباب  بيوم  الحتفال 

العام.

ال�ضباب  بيوم  الحتفال  �ضم  وقد 

البحريني العديد من املحطات، بينها حمطة 

التغذية التي قدمت جمموعة من املعلومات 

وامل�ضروبات  الطاقة  م�ضروبات  حول 

التدخني،  عن  الإقالع  وحمطة  الريا�ضية، 

كما قدمت حمطة تعزيز ال�ضحة معلومات 

ال�ضحية  احلياة  اأمناط  حول  تثقيفية 

املحطات  اأن  اإىل  اإ�ضافة  البدين،  والن�ضاط 

الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  تاأثر  ناق�ضت 

على ال�ضباب، اإىل جانب اإجراء جمموعة من 

التمارين الريا�ضية.

عبداهلل  بن  رمزان  الإعالم  وزير  اأكد 

النعيمي اأن يوم ال�ضباب البحريني والذي 

ميثل  مار�ص  �ضهر  من   25 اليوم  ي�ضادف 

مبملكة  ال�ضباب  واإبداع  بعطاء  احتفاًء 

ومكت�ضبات  مبنجزات  واحتفاء  البحرين 

حل�ضرة  احلكيمة  الروؤية  ظل  يف  �ضبابية 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتوجيهات  ودعم 

الأمر �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

وو�ضع  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

قطاع ال�ضباب كهدف �ضاٍم تنموي وم�ضتدام 

وبرامج  خطط  ومو�ضع  بالتطوير  يحظى 

احلكومة املوقرة.

ال�ضباب  بدور  الإعالم  وزير   ونوه 

خمتلف  يف  واإ�ضهاماتهم  البحريني 

يقوم  الذي  الكبر  الدور  وثمن  القطاعات، 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  به 

ممثل جاللة امللك املعظم لالأعمال الإن�ضانية 

من  ال�ضباب  بت�ضجيع  ال�ضباب  و�ضوؤون 

بها  يطلع  التي  والربامج  املبادرات  خالل 

املجل�ص الأعلى لل�ضباب والريا�ضة برئا�ضة 

�ضموه ومبتابعة من �ضمو ال�ضيخ خالد بن 

حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�ص املجل�ص 

الأعلى لل�ضباب والريا�ضة.

بالتقدير  توجه  املنا�ضبة   وبهذه 

القطاع  يف  البحريني  لل�ضباب  والعتزاز 

الإعالمي وال�ضحفي على ما يقومون به من 

القطاع ومبا ميثلونه  هذا  اأدوار يف خدمة 

قطاعات  �ضرت  التي  للخربات  امتداد  من 

امل�ضايرة  وا�ضتطاعوا  والإنتاج  العمل 

ي�ضهدها  التي  التطورات  لكل  واملواكبة 

من�ضاته  خمتلف  على  الإعالمي  القطاع 

ب�ضماتهم  ي�ضعوا  اأن  ا  اأي�ضً وا�ضتطاعوا 

به كفاءة وحب  ما يتحلون  بف�ضل  املبدعة 

للعمل املناط بهم.

 وزيرة ال�سحة خالل احتفال الوزارة بيوم ال�سباب البحريني

وزير الإعالم

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12405/PDF/INAF_20230326013053792.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1005372/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/1005358/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

علبة الهند�سة
ومن ذكريات املدار�س يف القرن املا�ضي وحتديًدا يف فرتة عقدي اخلم�ضينيات 

وال�ضتينيات، كان تدري�س الهند�ضة يبداأ من ال�ضف اخلام�س البتدائي، حيث كان 

يركز على قيا�س اأطوال اخلطوط وقيا�س الزوايا وحتديد نوعها واإن�ضاء الزوايا 

من خالل اأدوات الهند�ضة، وكنا كطالب نتباهى بعلبة الهند�ضة وخا�ضة الفرجار 

وهذه  امل�ضاحات،  املختلفة  كالدوائر  هند�ضية  اأ�ضكالً  به  نعمل  القلم، حيث  ذي 

لقيا�س  الدوائر، وفرجار ذي �ضنني  لر�ضم  قلم  العلبة حتتوي على فرجار ذي 

الأبعاد، ور�ضم اخلطوط ذي الأبعاد املعروفة با�ضتخدام امل�ضطرة ال�ضغرية التي 

حتتويها العلبة، حيث ُيقا�س امل�ضتقيم با�ضتخدام الفرجار ذي ال�ضنني، اإذ يو�ضع 

اأحد ال�ضنني على نقطة ال�ضفر وال�ضن الآخر على نهاية امل�ضتقيم، وبذلك يعرف 

طول امل�ضتقيم، كما ي�ضتخدم الفرجار ذو القلم مع امل�ضطرة لإن�ضاء خط م�ضتقيم 

معلوم البعد من خالل و�ضع ال�ضن احلاد يف بداية امل�ضطرة والقلم على تدريج 

من  والتي  باأنواعها،  الزوايا  نقي�س  بها  التي  املنقلة  وكذلك  املطلوب،  القيا�س 

خاللها نحدد نوع الزاوية احلادة والزاوية القائمة والزاوية املنفرجة اإىل الزاوية 

واأ�ضغر  درجة(   180( من  اأكرب  املنعك�ضة  والزاوية  درجة(   180( امل�ضتقيمة 

امل�ضتقيمة  الزاوية  لإن�ضاء  هما  الزاوية  قائما  املثلثان  اأما  درجة(،   360( من 

عطًفا على وجود ممحاة ومرباة وهما من حمتويات علبة الهند�ضة، وقد تكون 

الأدوات الهند�ضية م�ضنوعة من البال�ضتيك اأو اخل�ضب ما عدا الفرجارين فهما من 

املعدن، وي�ضتخدم يف الهند�ضة نوعان من الدفاتر، دفرت الر�ضم البياين، ودفرت ذو 

ال�ضفحات غري املخططة، اأي ال�ضفحة اليمنى للكتابة وال�ضفحة الي�ضرى للر�ضم.

واجلدير بالذكر اأن للمعلم علبة كبرية خا�ضة بها نف�س املحتويات ُت�ضرف 

من قبل اإدارة املعارف )وزارة الرتبية والتعليم حالًيا( كعهدة تبقى لدى املعلم 

وتنتقل معه من �ضف اإىل اآخر.

وياأتي اختبار الهند�ضة �ضمن اأ�ضئلة احل�ضاب، اإذ عادة ما يكتب يف ال�ضهادة 

املوجه  نف�ضه معلم احل�ضاب، وكذلك  الهند�ضة هو  والهند�ضة، ومعلم  احل�ضاب 

)املفت�س( هو نف�ضه، وعندما يزور املفت�س ال�ضف فاإنه ي�ضاأل يف مادة احل�ضاب 

والهند�ضة، وهناك اأذكر اأحد املوجهني امل�ضريني من يوؤكد على مهارة القيا�س من 

خالل ر�ضم م�ضتقيم على ال�ضبورة، ويطلب من الطالب قيا�س طول هذا امل�ضتقيم 

بر�ضم  يقوم  كما   ، معنينّ ببعد  م�ضتقيم  اإن�ضاء  اأو  الهند�ضية،  الأدوات  با�ضتخدام 

جنمة خما�ضية، ويطلب من الطالب اأولً عدد الزوايا التي حتتويها هذه النجمة 

ونوعها، ثانًيا يطلب منهم قيا�س كل زاوية يف النجمة ونوعها، اإذ يقوم املوجه 

ا�ضتخدام  واإتقانهم يف  الطلبة وا�ضتجابتهم  تفاعل  املعلم من خالل  بتقييم عمل 

الأدوات الهند�ضية لقيا�س الزوايا واأبعاد امل�ضتقيمات، حيث يطمئن املوجه على 

اإىل تركيز  الذي يدعو  الأمر  الهند�ضية،  املهارات والقدرات  الطالب تلك  اكت�ضاب 

على  زوايا  ذات  هند�ضية  اأ�ضكال  ر�ضم  خالل  من  املهارتني  هاتني  على  املعلمني 

ال�ضبورة، ويقوم الطلبة بقيا�س تلك الزوايا ا�ضتعداًدا لقدوم املوجه، وعليه ميكن 

القول اإن الهند�ضة كانت ممتعة للطلبة لربطها اجلانب النظري باجلانب العملي، 

واإىل ذاكرة اأخرى.

تنفذها وزارة العمل وهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

تد�سني املن�سة الوطنية خلرباء البحرين »خرباء«
حتت رعاية الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد 

بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية رئي�س 

جلنة متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لتعزيز 

املواطنة  قيم  وتر�ضيخ  الوطني  النتماء 

الوطنية  املن�ضة  تد�ضني  مت  )بحريننا(، 

تنفذها  التي  »خرباء«  البحرين  خلرباء 

وزارة العمل وهيئة املعلومات واحلكومة 

بيوم  الحتفال  خالل  وذلك  الإلكرتونية 

ال�ضراكة املجتمعية والنتماء الوطني.

الوطنية  املن�ضة  ت�ضميم  جاء  وقد 

على  بناء  )خرباء(  البحرين  خلرباء 

جلنة  رئي�س  الداخلية  وزير  توجيه 

التنفيذي  املكتب  من  ومبتابعة  املتابعة، 

وهيئة  العمل  وزارة  مع  بالتعاون 

الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات 

كجهتني تنفيذيتني. 

هذا وتعد املن�ضة بوابة جتمع خرية 

توثيق  على  وتعمل  الوطنية،  الكفاءات 

�ضريتهم العلمية واملهنية، ب�ضورة مهنية 

وبطرق واآليات دقيقة، وذلك يف 6 قطاعات 

والتاأمني،  وامل�ضريف  املايل  )القطاع 

الهند�ضي، قطاع  القطاع  ال�ضحي،  القطاع 

الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات، القطاع 

ال�ضناعي، القطاع العقاري(.

حميدان،  اأكد جميل  املنا�ضبة،  وبهذه 

وزير العمل، ع�ضو اللجنة الوزارية ملتابعة 

النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة  تنفيذ 

الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة )بحريننا( 

اأن تد�ضني مبادرة املن�ضة الوطنية خلرباء 

البحرين، يف اإطار الحتفال بيوم ال�ضراكة 

اإىل  ي�ضري  الوطني،  والنتماء  املجتمعية 

ما�ضية  )بحريننا(  الوطنية  اخلطة  اأن 

وفق خطط مدرو�ضة واآليات وطنية فاعلة 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  لروؤى  جت�ضيداً 

اخلطة،  مبادرات  اأن  لفتاً  املعظم،  امللك 

ت�ضري لالأمام بف�ضل دعم ومتابعة �ضاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو 

الوزراء. وذكر حميدان اأن من�ضة »خرباء« 

الأهداف  من  جملة  حتقيق  اإىل  ترمي 

املهارات  تطوير  على  املرتكزة  الوطنية 

الوطنية والرتقاء بها عرب ت�ضليط ال�ضوء 

على الكفاءات الوطنية املتميزة وتهيئتها 

وخارجياً،  داخلياً  وت�ضويقها  واإبرازها 

على  حمفزة  بادرة  من  متثله  عما  ف�ضالً 

بجانب  عطاءاتهم،  لتكرمي  وقناة  الإبداع 

ت�ضجيعها للمواطنني على التميز والجناز 

والبداع لالحتذاء بتلك اخلربات الوطنية 

املعتمدة ليكونوا م�ضتقبالً �ضمن اخلربات 

التي تزخر بها املن�ضة.

 واأكد وزير العمل اأنه بف�ضل تكاتف 

ملدة  ا�ضتمر  جهد  ثمار  جنني  اجلميع، 

باإعالن  امل�ضرتك،  العمل  �ضنوات من  اأربع 

البحرين  خلرباء  الوطنية  املن�ضة  اإطالق 

�ضمن  وذلك  وطني،  كاإجناز  )خرباء(، 

مبادرات »بحريننا«. 

بدوره، اأكد حممد علي القائد الرئي�س 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي 

اإطار  ويف  الهيئة  فريق  اأن  الإلكرتونية 

معايل  توجيهات  لتنفيذ  الدوؤوب  ال�ضعي 

ذات  الأهداف  فيما يخ�س  الداخلية  وزير 

النتماء  لتعزيز  الوطنية  باخلطة  ال�ضلة 

الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة )بحريننا( 

قام باإجراء درا�ضة �ضاملة لكافة الإجراءات 

باملن�ضة  اخلا�س  العمل  ب�ضري  املتعلقة 

باإن�ضاء  الوطنية خلرباء البحرين، مروراً 

والأنظمة  املن�ضة  وت�ضميم  الواجهة 

الأ�ض�س  اأحدث  واتباع  لها،  الت�ضغيلية 

اللكرتوين  والربط  الربجمية  واملعايري 

روعي يف  كما  العالقة،  ذات  اجلهات  مع 

اخلدمات  من  جلملة  ت�ضمينها  تنفيذها 

وحتديث  تقدمي  الأفراد  على  للت�ضهيل 

بياناتهم ب�ضورة م�ضتمرة، بجانب توفري 

ال�ضالحية للجنة للقيام مبراجعة الطلبات 

واعتمادها وفق ال�ضروط، ف�ضالً عن تقدمي 

كافة اأوجه الدعم وعملية التطوير امل�ضتمر 

للمن�ضة الإلكرتونية.

واأ�ضار القائد اإىل اأن تنفيذ هذه املبادرة 

مع  وبالتعاون  العمل  وزارة  قبل  من 

الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة 

يعك�س روح التعاون ال�ضائد بني اجلهات 

الفرق  لكافة  ال�ضكر  مقدماً  احلكومية، 

بذلت  والتي  امل�ضرتكة  التن�ضيق  وجلان 

جهوداً م�ضنية تبلورت خمرجاتها واأثمرت 

الرائدة  عن حتقيق هذا الإجناز واملبادرة 

الذي ي�ضاف ل�ضل�ضلة الإجنازات الوطنية 

ململكة البحرين ويعك�س اجلهود امل�ضرتكة 

لتحقيق املبادرات الرقمية يف ظل التوجه 

ال�ضامل للمملكة يف  الرقمي  نحو التحول 

كافة القطاعات.

خلرباء  الوطنية  املن�ضة  ومتثل   

الإلكرتوين  املوقع  عرب  البحرين 

وطنية  قاعدة   )experts.bh  /  /:https(
خمتلفة  جمالت  يف  البحرينية  للخربات 

لالإ�ضراف  تخ�ضع  قطاعات،   6 ت�ضم 

واملتابعة من قبل وزارة العمل بالتعاون 

مع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

يف  املختلفة  اجلهات  مع  وبالتن�ضيق 

اململكة.

حممد القائدوزير العمل

الداخلية حترز اجلائزة الذهبية

 يف فئة الإدارة املبتكرة �سمن جوائز »�ستيفي العاملية«

بح�سور �سفري البحرين لدى الوليات املتحدة..

اختتام دورة الأكادميية الوطنية للتحقيقات الفيدرالية الأمريكية

يف  ممثلة  الداخلية،  وزارة  اأحرزت 

اجلائزة  الداخلية،  وزارة  وكيل  مكتب 

الذهبية يف فئة الإدارة املبتكرة يف اجلهات 

احلكومية، �ضمن جوائز »�ضتيفي العاملية« 

املعنية بالإبداع والتميز املوؤ�ض�ضي لالأعمال 

املوؤ�ض�ضات  جلميع  واملتاحة  الدولية 

وال�ضركات باأنحاء العامل.

باجلائزة  الفوز  حيثيات  وت�ضمنت 

من خالل  الإدارية  املمار�ضات  اأف�ضل  اإبراز 

تطبيق معايري نظام اإدارة اجلودة العاملية 

للبيئة  والتوجه  ال�ضرتاتيجي  والتخطيط 

للدورات  تطويري  ومن�ضة  اخل�ضراء 

الإلكرتونية  وال�ضتبيانات  التدريبية 

واإدارة القرتاحات وال�ضكاوى.

الداخلية  وزارة  وكيل  مكتب  وكان 

ال�ضرق  يف  �ضتيفي  جوائز  يف  �ضارك  قد 

حفل  واأقيم  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط 

توزيع اجلوائز بتاريخ 18 مار�س 2023 

الإمارات  بدولة  اخليمة  راأ�س  اإمارة  يف 

العربية املتحدة.

نا�ضر  ال�ضيخ  اأكد  املنا�ضبة،  وبهذه 

وزارة  وكيل  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

الداخلية اأن الفوز باجلائزة الذهبية يعود 

امل�ضتمرة  الداخلية  وزير  توجيهات  اإىل 

التكنولوجيا  وتوظيف  الأداء  بتطوير 

احلديثة واتباع اأف�ضل املمار�ضات الإدارية.

واأو�ضح اأن هذا الجناز امل�ضرف يعطي 

اآليات  تطوير  يف  لال�ضتمرار  اأكرب  دافعا 

العمل وم�ضتويات الأداء ورفع كفاءة العمل 

اجلماعي، لفتا اإىل اأن للجائزة دورا بارزا 

الإجنازات  وحتقيق  والتطوير  الدعم  يف 

وبلوغ اأهداف التنمية امل�ضتدامة.

من  تلقاها  دعوة  على  بناًء 

�ضهد  الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب 

خليفة  اآل  را�ضد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ 

الوليات  لدى  البحرين  مملكة  �ضفري 

املتحدة الأمريكية حفل تخريج دورة 

الأكادميية الوطنية ملكتب التحقيقات 

الفيدرايل والتي عقدت مبقر اأكادميية 

بولية  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 

يناير   8 من  الفرتة  خالل  فريجينا 

ولغاية 16 مار�س 2023 مب�ضاركة 

الأمنية،  اجلهات  من  ا  �ضخ�ضً  247

علي  اأول  املالزم  تخريج  و�ضهدت 

الداخلية  وزارة  من  احل�ضن  طارق 

وح�ضوله على دبلوم عاٍل يف العدالة 

اجلنائية.

الداخلية  وزارة  م�ضاركة  وتاأتي 

ا�ضرتاتيجية  اإطار  الدورة يف  يف هذه 

اأطلقها  التي  والتحديث  التطوير 

عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول  الفريق 

ومبتابعة  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

بن ح�ضن  طارق  الفريق  من  م�ضتمرة 

لتطوير  العام  الأمن  رئي�س  احل�ضن 

الوزارة  اأداء منت�ضبي  مهارات و�ضقل 

قيامهم  من  متكينهم  يف  ي�ضاهم  مبا 

اأعلى  وفق  اإليهم  املوكلة  بواجباتهم 

م�ضتوى من الحرتافية.

تاأ�ضي�س  اإىل  الدورة،  وتهدف 

وتنمية  الأمنيني  القادة  وتاأهيل 

القيادة  جمال  يف  مهاراتهم 

الوطني،  والأمن  والتكنولوجيا 

الثنائية  العالقات  تكوين  وكيفية 

باقي  مع  والتن�ضيق  بالتعاون 

الدورة  وتناولت  الأمنية،  اجلهات 

يف  اللياقة  يف  متثلت  حماور  عدة 

الوطني  الأمن  القانون،  انفاذ  اأجهزة 

وال�ضتخبارات لأجهزة اإنفاذ القانون، 

التكنولوجيا  القيادة،  �ضيكولوجية 

على  ال�ضرتاتيجي  والتاأثري  النا�ضئة 

الفعال  التوا�ضل  القانون،  اإنفاذ 

الب�ضرية  امل�ضاركة  وا�ضرتاتيجيات 

للمديرين  ال�ضروريات  للتحقيقات، 

التنفيذيني لإنفاذ القانون.

ويف ختام الدورة، قام مدير مكتب 

التحقيقات الفيدرايل بتوزيع �ضهادات 

اجلنائية  العدالة  يف  العايل  الدبلوم 

على امل�ضاركني يف الدورة، متمنًيا لهم 

التوفيق والنجاح.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12405/PDF/INAF_20230326013053792.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/first/1005352/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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     املجال�س الرم�ضانية اليومية 

حمافظة العا�ضمة

39465494جمل�س بيت احلاجي 

39455606جمل�س عائلة اأبو �ضهيل 

جمل�س املرحوم ال�ضــيد مو�ضــى ال�ضــيد 

جعفر العلوي
39639888

39664774جمل�س املرحوم جمعة علي الكنكوين 

ابراهيم  جمل�س عائلــة املرحوم احلــاج 

احلبي�ضي
33307775

36614422جمل�س عائلة بن ر�ضي 

39109111جمل�س عائلة بن رجب 

39799ِ379جمل�س اآل �ضرف 

39615156املجل�س العربي 

39615156جمل�س �ضبت �ضند 

33311533جمل�س املرحوم احلاج من�ضور احلمد 

33474090جمل�س حممد علي علي احلمد 

39339717جمل�س احلاج عبا�س طريف 

39645444جمل�س عبداملهدي ح�ضن الب�ضري واأولده

33787197جمل�س املرحوم احلاج مو�ضى البزاز

39905557جمل�س عائلة ال�ضواد

39898066جمل�س احلاج من�ضور بن حممد 

33030132جمل�س احلاج احمد بن ح�ضن اآل حبيل 

39613177جمل�س الدكتورعبدعلي بن حممد حبيل 

جمل�ــس املهند�س ح�ضــن بــن ابراهيم اآل 

حبيل
33461461

39717997جمل�س الدكتور علي فرحان 

33960935جمل�س ال�ضتاذ اأحمد بن حبيل اآل حبيل 

جمل�ــس احلاج حممــد علي ح�ضــن عبد 

اخل�ضر
33514012

جمل�ــس ال�ضــتاذ ابراهيم بن جا�ضــم اآل 

حبيل
39455402

جمل�س عائلة املرحوم احلاج عبداللطيف 

اآل �ضند واأبناءه 

39939922

33172722

39344450جمل�س احلاج كاظم بن عا�ضور

حمافظة املحرق

جمل�س املرحوم احلاج جواد بن ح�ضن بن 

�ضيف 
39457653

39422553جمل�س العمامره

33088382جمل�س �ضباب البيت العود 

جمل�ــس الوجيــه حممــد بــن اإبراهيــم 

امل�ضلماين 
36499199

36052211جمل�س النوخذه �ضالح بوعنق

جمل�ــس املرحــوم عبدالعزيــز عبــداهلل 

الفردان
39460644

36366999جمل�س اإبراهيم را�ضد اإبراهيم الق�ضاب 

39000353جمل�س الدكتور علي عي�ضى بوفر�ضن 

جمل�س املرحوم الوجيه جا�ضم بن �ضلمان 

املرزم احلداد
33132202

36355546جمل�س املرحوم ها�ضم بن اأحمد اليو�ضع 

جمل�ــس املرحــوم احلاج حممــد عبداهلل 

الفردان

39769009

39639973

39122299جمل�س عائلة املقهوي 

39456626جمل�س الدخيل 

جمل�س يو�ضف بن عبدالرحمن بن ح�ضني 

املناعي 
36686848

36665266جمل�س علي حممد البوعينني

39465315جمل�س املرحوم �ضلمان ن�ضف النعيمي

37193093جمل�س احلاج عبا�س خليفة �ضالح 

39279261جمل�س املرحوم علي ح�ضن �ضلمان الُعال

جمل�ــس اأبنــاء املرحــوم اأحمد يو�ضــف 

الع�ضريي
39627118

حمافظة ال�ضمالية

36360536الديوانية احليدرية 

جمل�ــس احلــاج عبدالرحيم بــن جمعه 

الفردان
37700156

جمل�ــس عبــداهلل وابراهيــم عبدالعزيــز 

اجلنو�ضاين 
38382353

39869875جمل�س ال�ضيد �ضلمان �ضيد ح�ضن 

39641400جمل�س احلاج حم�ضن علي �ضبت 

36886629جمل�س احلاج حمزة ح�ضني عي�ضى علي 

39615833جمل�س اأبناء جا�ضم املقابي 

جمل�س اأبنــاء املرحوم احلــاج خليل بن 

اإبراهيم اإ�ضماعيل 
33559983

جمل�ــس الوجية احلاج اأحمد بن جا�ضــم 

املقابي 
38809959

39607290جمل�س اأبناء �ضماحة ال�ضيد جواد الوداعي 

39409500جمل�س جا�ضم حممد املوايل 

39659101جمل�س املن�ضور 

39692139جمل�س ومتحف حبيب طرادة 

36733988جمل�س املرحوم حممد علي الغ�ضرة 

65008833جمل�س �ضعيد �ضلمان بن يحيى

33130315جمل�س ح�ضني �ضلمان احلمر 

جمل�س ال�ضــيد حم�ضــن ال�ضــيد �ضــرف 

املو�ضوي 
39640929

جمل�س احلاج الأ�ضتاذ من�ضور بن اإبراهيم 

اآل ع�ضفور
39666990

جمل�س الوجيه �ضــيد جميد �ضــيد جعفر 

�ضيد نا�ضر واأولده
39888890

جمل�ــس املرحــوم احلــاج حممــد بــن 

عبدالر�ضول دروي�س 
36432239

39098801جمل�س عبدالنبي ال�ضجار

33244447جمل�س اأبناء احلاج عبدالعزيز بن حممد 

جمل�س احلاج املرحوم من�ضــور �ضلمان 

الهدار
39963394

39890079جمل�س عائلة اخلي�ضر

39978845جمل�س ح�ضان الفار�س )ابو قحطان(

     املجال�س الرم�ضانية 

حمافظة العا�ضمة

جمل�س املرحوم ال�ضيخ علي 

العو�ضي
39470200

17220810جمل�س عائلة كانو 

39652626جمل�س النائب ح�ضن بوخما�س 

39652626جمل�س ح�ضن عيد بوخما�س

حمافظة املحرق

39685785جمل�س عي�ضى اأحمد اأبو الفتح

36454604جمل�س عائلة اآل جودر 

39444174جمل�س البنعلي

36320666جمل�س املحميد 

39456058جمل�س �ضوقي عبدالرحمن املناعي 

37227222جمل�س اآل جودر 

39675566جمل�س حممد عي�ضى الوزان 

جمل�س النائب الدكتور ه�ضام اأحمد 

الع�ضريي 
36447808

39000025جمل�س عبدالعزيز بوزبون 

39686111جمل�س عبا�س علي ح�ضني املعلم

حمافظة ال�ضمالية

جمل�س �ضهى بنت يو�ضف الغوزي 

)جمل�س ن�ضائي(
39412221

39464658جمال�س مدينة حمد )30 جمل�س(

33080191جمل�س ه�ضام ربيعة )الرجايل( 

33080191جمل�س ه�ضام ربيعه )الن�ضائي(

جمل�س النائب ال�ضابق با�ضم �ضلمان 

املالكي
39339962

جمل�س حممد ح�ضن البقايل 

واأخوانه
39655558

39691177جمل�س عبد اهلل وعبد الرحمن جمعة 

38779778جمل�س النائب ح�ضن اإبراهيم ح�ضن 

39604873جمل�س ح�ضن ح�ضني لري

جمل�س عائلة �ضيد ها�ضم الها�ضمي 

واإخوانه
39459898

17782368جمل�س حجي ح�ضن العايل

39455898جمل�س عبداجلليل �ضلمان خمي�س

حمافظة اجلنوبية

39457054جمل�س ال�ضيد خليفة الظهراين

جمل�س الدكتورعبداللطيف بن را�ضد 

الزياين 
39914200

39453339جمل�س خالد �ضليمان الب�ضام

جمل�س عبداهلل عبدالرحمن باقر 

حممد الرتاثي
39177661

33567825جمل�س عائلة الق�ضار 

33883317جمل�س عبداهلل خليفة الرميحي

17780007جمل�س جمعية املنرب التقدمي 

39689985جمل�س اأيوب يو�ضف املناعي

الأحد

اإطالق 30 األف �ضمك ميد و1000 �ضمك هامور 

املبارك: امل�ضّي يف رفع الإنتاج املحلي من الأ�ضماك

�ضوؤون  وزير  املبارك  نا�ضر  بن  وائل  املهند�س  اأكد 

امل�ضروع  تنفيذ  يف  الوزارة  م�ضي  والزراعة  البلديات 

الإنتاج  ورفع  للغذاء،  الوطني  لالإنتاج  ال�ضرتاتيجي 

دعم  على  احلر�س  اإىل  م�ضرًيا  الأ�ضماك،  من  املحلي 

ذلك،  حتقيق  يف  امل�ضهمة  واملبادرات  امل�ضاريع  خمتلف 

واعدة  �ضناعة  ُتعد  ال�ضمكي  ال�ضتزراع  م�ضاريع  اإن  اإذ 

الغذاء  الإنتاجية من  الطاقة  الإ�ضهام يف رفع  من �ضاأنها 

ال�ضمكي مبملكة البحرين.

جاء ذلك خالل اجلولة التي قام بها الوزير يف املركز 

حيان،  راأ�س  منطقة  يف  ال�ضمكي  لال�ضتزراع  الوطني 

وكيل  باأعمال  القائم  ح�ضن  اأحمد  خالد  الدكتور  مبعية 

واملهند�س  البحرية،  والرثوة  الزراعة  ل�ضوؤون  الوزارة 

ح�ضني جعفر مكي مدير اإدارة ال�ضتزراع ال�ضمكي.

 30 من  اأكرث  اإطالق  مت  التفقدية،  الزيارة  وخالل   

ا�ضتزراعه يف مركز ال�ضتزراع  الذي يتم  األف �ضمك ميد 

ال�ضمكي، اإ�ضافة اإىل 1000 �ضمك هامور كبري، اإىل جانب 

الطالع على �ضري عمليات اإن�ضاء �ضركة حو�س اخلليج 

البحرية  املنتجات  توفري  �ضت�ضهم يف  والتي  لال�ضتزراع 

يف الأ�ضواق املحلية قريًبا. 

وقال الوزير املبارك اإن اهتمام الوزارة بزيادة الإنتاج 

الغذائي ياأتي انطالًقا من التوجيه امللكي ال�ضامي حل�ضرة 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك البالد 

لالإنتاج  ا�ضرتاتيجي  م�ضروع  وتنفيذ  بو�ضع  املعظم 

الوطني للغذاء، وملا يحظى به هذا امللف من دعم م�ضتمر 

من احلكومة برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

بن  خالد  ال�ضيخ  مبتابعة  املبارك  الوزير  اأ�ضاد  كما 

جلهود  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل 

وزارة �ضوؤون البلديات والزراعة يف ملف الأمن الغذائي 

ال�ضناعة  هذه  ال�ضمكية، وتطوير  الرثوة  على  واحلفاظ 

يف مملكة البحرين.

واأو�ضح خالل تفقده �ضري عمليات ال�ضيانة ال�ضاملة 

يف املركز، والتي �ضملت مفاق�س اإنتاج الأ�ضماك الرئي�ضة 

اإىل  تهدف  والتي  الإنتاجية  الكفاءة  زيادة  ملواكبة 

الو�ضول اىل 15 مليون ا�ضبعية بحلول العام 2025، 

اأ�ضماك  �ضغار  اإنتاج  يف  جنحوا  املركز  يف  الباحثني  اأن 

يف  املتميز  النوع  هذا  وتربية  تفقي�س  من  امليد  �ضمك 

ال�ضوق املحلي، وذلك عرب تقنيات متقدمة يف هذا املجال. 

من  عدًدا  طرحت  الوزارة  اأن  اإىل  املبارك  واأ�ضار 

املبادرات يف �ضبيل حتقيق ال�ضرتاتيجية مبا فيها تهيئة 

اأن من  الن�ضاط القت�ضادي، م�ضيًفا  البنية التحتية لهذا 

الن�ضاط هو توظيف  لهذا  التحتية  البنية  اأبرز مرتكزات 

التحديات  جتاوز  �ضاأنها  من  التي  احلديثة  التقنيات 

ال�ضتزراع  عملية  حتتاجها  التي  املختربات  وتهيئة 

�ضوًطا  تقطع  اأن  الوزارة  ا�ضتطاعت  ما  وهذا  ال�ضمكي، 

مهًما فيه. 

خمتلف  اإدراج  يف  ال�ضتمرار  على  باحلر�س  ونّوه 

ال�ضتزراع  عمليات  يف  الأ�ضماك  من  وال�ضاللت  الأنواع 

اآل اإىل حتقيق اململكة لنجاح  على املدى الطويل، والذي 

اأن  مبيًنا  املحلية،  الأ�ضماك  لإ�ضبعيات  باإنتاج  متميز 

جهود الوزارة ترتكز بتطوير القدرات الوطنية يف جمال 

ال�ضناعات الغذائية، ورفع ن�ضبة الإنتاج املحلي، ف�ضاًل 

خربة  على  للحفاظ  والت�ضهيالت  املحّفزات  تقدمي  عن 

اأ�ضحاب املهن.

الأحد

الفوائد  تقرتن  وبه  والعبادة  ال�ضيام  �ضهر  رم�ضان 

هدية  وُيعد  واجل�ضدية،  والنف�ضية  والروحية  الدينية 

للب�ضرية جمعاء ملا مينح من فوائد دنيوية.

اجلهاز  على  مبا�ضرة  اليومي  والتوتر  القلق  يوؤثر 

النف�ضي والع�ضبي الذي بدوره يوؤثر على اجلميع م�ضبًبا 

الأمرا�س املختلفة، من اأهمها ارتفاع �ضغط الدم والأجهزة 

الع�ضوية يف ج�ضم الإن�ضان والكولي�ضرتول وداء ال�ضكر، 

توؤثرعلى  التي  كتلك  اأخرى  �ضحية  م�ضاكل  اىل  اإ�ضافة 

املعدة  باآلم  الإح�ضا�س  يف  فتت�ضبب  اله�ضمي  اجلهاز 

قرحة  ثم  ومن  اله�ضم،  وع�ضر  باحلمو�ضة  والإح�ضا�س 

والدماغ  القلب  على  املوؤثرة  الأخرى  والأمرا�س  املعدة، 

الدموية  واجللطات  ال�ضرايني  كت�ضلب  والكليتني،  والكبد 

فيه  �ضك  ل  الأخرى. ومما  الأع�ضاء  واختالل يف وظائف 

اأن ال�ضوم خالل �ضهر رم�ضان له فوائد جّمة، فهو يعمل 

على ال�ضتقرار النف�ضي وال�ضكون الروحي فتهداأ النفو�س 

وتطمئن ال�ضريرة، فيقل التوتر والقلق، وبالتايل يتفادى 

هذا  فوائد  ومن  املذكورة.  املر�ضية  امل�ضاكل  تلك  الإن�ضان 

الروحي  امل�ضتوى  يف  ال�ضائم  رقي  هو  الف�ضيل  ال�ضهر 

وال�ضحي والذهني والنف�ضي والبدين، فيتمكن ال�ضائم من 

ت�ضرفاته  فتح�ضن  وبدنه،  واأخالقه  نف�ضه  برجمة  اإعادة 

ومعاملته مع الآخرين، وتزدان �ضحته البدنية، لذلك ل بد 

اأن يحر�س ال�ضائم على ال�ضتفادة من هذه الفر�ضة املميزة، 

لكي ل يكون هذا ال�ضهر كبقية ال�ضهور الأخرى من العام. 

خالل هذا ال�ضهر يتمكن ال�ضائم من احل�ضول على الفوائد 

الآتية:

- اإنقا�س وزن اجل�ضم ملن ي�ضكو من ال�ضمنة.

- خف�س معدل �ضغط الدم ملن ي�ضكون من ارتفاعه.

- التحكم يف داء ال�ضكر ملر�ضى ال�ضكر

املتعلقة  تلك  ا  خ�ضو�ضً ال�ضحية  امل�ضاكل  تفادي   -

بالأمرا�س املزمنة.

- التحكم يف ارتفاع معدل الدهون يف اجل�ضم.

- التخل�س من بع�س العادات ال�ضيئة كالتدخني مثالً.

- لقد اأو�ضحت الدرا�ضات العلمية اأنه مبقدور ال�ضائم 

امللتزم بالإر�ضادات املرفقة اأن يفقد من 4 اإىل 7 كيلوجرامات 

من الوزن بعد �ضيام �ضهر رم�ضان.

- يتمكن مر�ضى الأمرا�س املزمنة من تقليل جرعات 

الأدوية التي ي�ضتهلكونها يومًيا؛ ب�ضبب قلة كمية الطعام 

وحت�ّضن نوعيته وفقدان الوزن، وبالتايل ل بد من اللتزام 

بالن�ضائح الآتية لكي ُيجني ال�ضائم من الفوائد املذكورة:

- يجب اأن ل تزيد ال�ضعرات احلرارية املاأكولة يومًيا 

على 2800 للرجل و2200 لالأنثى، ويحبذ اأن تقلل ب�ضكل 

تدريجي يومًيا. 

األ تزيد على  اأن  -  يجب حتديد عدد الوجبات على 

ووجبة  الليل  ووجبة  الفطور  وجبة  وهي  فقط،  ثالث 

ال�ضحور.

- المتناع عن الأكل بني تلك الوجبات، والبتعاد نهائًيا 

اأو قدر الإمكان عن الغبقات، وجتنب اأي ماأكولت اإ�ضافية 

اأو زيارة الأهل والأقارب والأ�ضدقاء  عند زيارة املجال�س 

)النقنقة(.

- التقليل اأو حماولة اجتناب احللويات وال�ضكريات 

وامل�ضروبات ال�ضكرية )ال�ضربت( وامل�ضروبات الغازية.

مانع  ول  املاء،  واأهمها  ال�ضوائل  �ضرب  من  الإكثار   -

والنعناع،  الين�ضون  القهوة و�ضراب  اأو  ال�ضاي  �ضرب  من 

ل من دون �ضكر اأو ب�ضكر خفيف، علًما باأنه قد ثبت  ويف�ضّ

علمًيا باأن املحليات امل�ضّنعة قد توؤدي اإىل ال�ضمنة كذلك.

اأن تكون غنية  بد  الإفطار فال  بالن�ضبة لوجبة  اأما   -

باخل�ضراوات والألياف واملعادن وكمية من الربوتني )يف 

حدود 200 جرام(، والتقليل قدر الإمكان من الن�ضويات 

والبطاط�س  والرز  اخلبز  )مثل  والدهون  وال�ضكريات 

البقالوة  واملعكرونة والرثيد، واحللويات كاحللوى مثل 

اأكل  مهلبية  املمكن  ال�ضعبية(، ومن  والكنافة واحللويات 

ولكن ب�ضكر قليل.

الربوتني  من  القليل  تكون  الليل  وجبة  حمتويات   -

اأو  م�ضوي  �ضتيك  حلم  اأو  امل�ضوي  ال�ضمك  اأو  )كالدجاج 

البي�س(، واخل�ضراوات والهري�س والروب.

- احلر�س على تناول وجبة ال�ضحور، ولكن ل بد اأن 

اليوم  اله�ضم يف  تت�ضّبب يف ع�ضر  ل  تكون خفيفة حتى 

الطعام،  كمية  زيادة  من  فائدة  ل  فاإنه  وللعلم،  التايل. 

توفر  الطعام  كمية  زيادة  اأن  والدارج  اخلاطئ  فاملفهوم 

تخزين  للج�ضم  ميكن  ل  اإذ  التايل.  اليوم  لطول  ال�ضبع 

الطعام ل�ضاعات طويلة، وكذلك يحبذ المتناع اأو التقليل 

املالح  والأكل  املحمو�س  والطبخ  وامل�ضويات  املقليات  من 

والأطعمة املحتوية على الكثري من الدهون والبهارات وما 

�ضابه ذلك.

باختيار  بل  الكمية،  بزيادة  هنا  العربة  تكمن  فال 

الطعام املنا�ضب الذي ل يرهق اجل�ضم يف اليوم التايل. لذا 

ال�ضوائل  على  ال�ضحور  وجبة  اأن حتتوي  امل�ضتحب  فمن 

والأطعمة خفيفة اله�ضم، كرقائق الذرة باحلليب والهري�س 

والروب وقطعة فاكهة واحدة.

ولي�س  اجل�ضم،  حليوية  جًدا  مهمة  الريا�ضة   -

 20 ملدة  اخلفيف  فامل�ضي  عنيفة،  تكون  اأن  بال�ضروري 

دقيقة يومًيا يكون كافًيا.

يف  العالجية  العلمية  املراكز  من  العديد  قامت  لقد 

طريقة  الطعام  من  التقليل  اأو  ال�ضوم  با�ضتخدام  العامل 

فّعالة لعالج بع�س الأمرا�س والأورام ال�ضرطانية، اإذ ُوجد 

اأو حتى من  العلل  تلك  بالإمكان احلّد من م�ضاعفات  اأنه 

املمكن عالجها نهائًيا.

اإىل  نتطّرق  لن  العجالة  هذة  يف  فاإننا  وختاًما، 

اأحببنا  ما  ولكن  وربه،  املرء  بني  عالقة  فهي  العبادات، 

العوامل  التقليل من  اأن ممار�ضتها �ضوف ي�ضهم يف  ذكره 

النف�ضية والع�ضبية امل�ضّببة لالأمرا�س، كما اأن بها ريا�ضة 

املناعة اجل�ضدية،  ت�ضاعد على حت�ضني  ج�ضمية وروحية 

اأننا على يقني باأنه باتباع  وبالتايل ال�ضحة البدنية. كما 

ال�ضائم لأ�ضلوب منا�ضب واحلر�س على عدم الإفراط يف 

الطعام ف�ضوف يح�ضل على ال�ضتفادة التامة من هذا ال�ضهر 

والبدنية  اجل�ضمية  الفوائد  ك�ضب  من  ويتمكن  الف�ضيل، 

والنف�ضية، اإ�ضافة اإىل الفوائد الروحية والدينية.

بارك اهلل لنا ولكم �ضهر رم�ضان الكرمي.

بروفيسور د. فيصل عبداللطيف الناصر

الرابح الأكرب يف رم�ضان

كلية طب أمبريل، لندن - مستشار المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12405/PDF/INAF_20230326013053792.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/first/1005366/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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م�ضطفى ال�ضاخوري:

من  -وعدد  اأنه  عن  الرميحي  عبداهلل  النائب  ك�ضف 

النواب- يعكفون على اإعداد مذّكرة لتقدمي طلب ت�ضكيل 

املراكز  الطبية يف  اخلدمات  نيابية حول  جلنة حتقيق 

ال�ضحية وامل�ضت�ضفيات احلكومية.

وقال الرميحي باأّن جلنة التحقيق يف حال ت�ضكيلها 

النواب  التي يتلّقاها  ال�ضكاوى  اأن تبحث يف  املزمع  من 

ب�ضكل دائم ب�ضاأن تراجع اخلدمات الطبية وتزايد �ضحايا 

اإجراء  يف  والتلكوؤ  ال�ضكلر  ومر�ضى  الطبية  الأخطاء 

العمليات اجلراحية الطارئة يف م�ضت�ضفى ال�ضلمانية.

خطٍر  ناقو�س  تدق  ال�ضكاوى  تلك  اأن  واعترب 

ي�ضتوجب على النواب التحّرك وتفعيل الأدوات الرقابية 

الطبية ونق�س  تاأّخر اخلدمات  ُيثار ب�ضاأن  للتحّقق مما 

ا  للخطر، خ�ضو�ضً املواطنني  يعّر�س �ضحة  ما  الأدوية 

ولي�س  الرقابة  ديوان  لدى  مالحظات  من  تكرر  ما  مع 

باآخرها مو�ضوع انت�ضار العدوى يف ال�ضلمانية ووجود 

�ضحايا بالع�ضرات من املواطنني الذين يرقدون باآلمهم 

من  وتنتقل  يتلقونها  التي  العدوى  م�ضاعفات  نتيجة 

اأي  توفري  الإدارة عاجزة عن  اآخر ووقوف  اإىل  مري�س 

حلول.

مطالبة  املعنية  اجلهات  اأن  الرميحي  النائب  وقال 

بتقدمي تربير وا�ضح حول اأ�ضباب نق�س الأ�ضرة والأطباء 

والأطباء  ال�ضت�ضاريني  خروج  واأ�ضباب  امل�ضت�ضفى  يف 

البحرينيني من اأ�ضحاب اخلربة اإىل التقاعد بالع�ضرات، 

اأو اإىل م�ضت�ضفيات وعيادات اأخرى، والتحقيق ال�ضّفاف 

�ضنوات  عليها  متر  م�ضكالت  من  يتكرر  ملا  والوا�ضح 

ثم  بال�ضحف  لن�ضرها  اجلاهزة  بالردود  الكتفاء  وعدم 

طّي ال�ضفحات دون تقدمي اأي حلول تذكر!

املواطنني  عالج  بتو�ضيع  الرميحي  وطالب 

من  الدولة  م�ضت�ضفيات  جميع  يف  لتكون  البحرينيني 

ا مع تعّطل  منطلق العدالة التي كفلها الد�ضتور، خ�ضو�ضً

اآلية العالج يف جممع ال�ضلمانية الطبي الذي يعاين من 

نق�س كبري يف الأطباء والأدوية والأ�ضرة وتاأّخر وا�ضح 

يف اخلدمات. واأ�ضار اإىل اأن م�ضت�ضفى ال�ضلمانية يواجه 

احل�ضول  ينتظرون  الذين  للمر�ضى  وطوابري  تكّد�س 

امل�ضت�ضفى  على �ضرير وطبيب يبا�ضر عالجهم. وي�ضهد 

الأطباء  من  الوطنية  للكفاءات  رحيل  ذاته  الوقت  يف 

الأكفاء، ول تزال امل�ضت�ضفيات احلكومية ترف�س توظيف 

الأطباء البحرينيني بال اأ�ضباب تذكر.

عن  امل�ضوؤولون  كان  اإذا  الرميحي  النائب  وقال 

حتّمل  على  قادرين  غري  احلكومية  امل�ضت�ضفيات 

بتقدمي  فليتقّدموا  الأخطاء  وت�ضحيح  م�ضوؤولياتهم 

ا�ضتقالتهم واإعطاء الفر�ضة للكفاءات البحرينية العديدة؛ 

لت�ضحيح هذه الأخطاء التي ل حتتمل التاأجيل.

تبحث يف ال�شكاوى التي يتلقاها النواب من املواطنني.. الرميحي للأيام:

جلنة حتقيق يف اخلدمات الطبية باملراكز وامل�شت�شفيات احلكومية

عبداهلل الرميحي

ال�ضئون اخلارجية والدفاع   عقدت جلنة 

اجتماعها  النواب  مبجل�س  الوطني  والأمن 

بوخما�س  عيد  ح�ضن  النائب  برئا�ضة  التا�ضع 

النواب  وبح�ضور  اأم�س  يوم  اللجنة،  رئي�س 

اأع�ضاء اللجنة. 

اللجنة  اأن  بوخما�س  ح�ضن  النائب  واأكد 

وال�ضئون  العدل  وزارة  من  وفد  وبح�ضور 

الإ�ضالمية والأوقاف، ووفد من وزارة الداخلية 

املادة  باإلغاء  قانون  م�ضروع  ا�ضتعر�ضت 

)353( من قانون العقوبات ال�ضادر باملر�ضوم 

وبعد  1976م،  ل�ضنة   )15( رقم  بقانون 

املناق�ضة والطالع على ردود اجلهات املخت�ضة 

ملزيد  بقانون  امل�ضروع  تاأجيل  اللجنة  قررت 

م�ضروع  اللجنة  ناق�ضت  بعدها  الدرا�ضة.  من 

 )316( برقم  جديدة  مادة  باإ�ضافة  قانون 

ال�ضادر باملر�ضوم  العقوبات  اإىل قانون  مكرًرا 

بقانون رقم )15( ل�ضنة 1976، م�ضتعر�ضًة 

والقانونية،  الت�ضريعية  ال�ضئون  جلنة  راأي 

وراأي هيئة امل�ضت�ضارين القانونيني، ومذكرات 

اجلهات  وردود  القانوين،  والباحث  امل�ضت�ضار 

اللجنة تاأجيل امل�ضروع  املعنية، وعليه ارتاأت 

بقانون ملزيد من الدرا�ضة.

ال�ضوؤون  جلنة  اأن  بالذكر  اجلدير 

اخلارجية والدفاع والأمن الوطني خالل دور 

الت�ضريعي  الف�ضل  من  الأول  العادي  النعقاد 

عيد  ح�ضن  النائب  من:  تت�ضكل  ال�ضاد�س 

ح�ضن  مال  جميل  النائب  )رئي�ًضا(،  بوخما�س 

)نائًبا للرئي�س(، النائب وليد جابر الدو�ضري 

املعريف  يو�ضف  حممد  النائب  )ع�ضًوا(، 

)ع�ضًوا(،  الرميحي  عبداهلل  النائب  )ع�ضًوا(، 

النائب  )ع�ضًوا(،  الظاعن  �ضالح  مرمي  النائب 

مرمي ح�ضن ال�ضائغ )ع�ضًوا(.

خارجية النواب تناق�ش تعديل قانون العقوبات على اأن ال تتجاوز مدة اإقامته يف اململكة.. اقرتاح بقانون:

حتديد حد اأق�شى ملدة �شريان بطاقة الهوية لغري البحريني
فاطمة �ضلمان: 

تقدم النائب جالل كاظم باقرتاح بقانون باإ�ضافة فقرة جديدة اإىل املادة )3( من القانون رقم 

)46( ل�ضنة 2006 ب�ضاأن بطاقة الهوية.

واأكد النائب باأن هذا القرتاح بقانون جاء لتحديد حد اأق�ضى ملدة �ضريان بطاقة الهوية لغري 

البحريني بحيث ل تتجاوز مدة �ضريانها ملدة اإقامته يف مملكة البحرين، وذلك لب�ضط الرقابة على 

ومعامالت  احلكومية  للخدمات  ا�ضتخدامهم  من  واحلد  البحرين  مملكة  يف  النظامية  غري  العمالة 

حتويل الأموال للخارج وغريها من املعامالت التي حتتاج لبطاقة الهوية.

وتابع قائالً: »العديد من املخالفني ل�ضروط الإقامة من الأجانب ميار�ضون كثرًيا من الأعمال احلرة 

ويناف�ضون التجار البحرينيني يف اأ�ضواق اململكة ويوؤثرون على مدخولهم وا�ضتقرارهم القت�ضادي، 

العمالة  لهذه  ال�ضبط  اإىل  احلاجة  يوؤكد  الذي  الأمر  للخارج،  الأموال  هذه  بتحويل  ويقومون  كما 

وت�ضحيح اأو�ضاعهم«. واأ�ضاف: »عالوة على اأن ربط مدة �ضريان بطاقة الهوية مبدة اإقامة الأجنبي 

�ضتزيد من العوائد املالية للميزانية العامة، حيث اإنه �ضيتحتم على الأجنبي يف حال جتديده لإقامته 

اإ�ضافًيا  اإيراًدا  اأن يقوم بتجديد بطاقة الهوية التي انتهت بانتهاء مدة الإقامة الأوىل، وهذا يعترب 

للميزانية العامة«.  جالل كاظم

للعام الثالث على التوايل، وبالتزامن 

مع �ضهر رم�ضان املبارك، تقيم املوؤ�ض�ضة 

من  الثالثة  الن�ضخة  للحوار  البحرينية 

برناجمها احلواري )ب�ضمات بحرينية( 

الذي ت�ضت�ضيف فيه �ضخ�ضيات بحرينية 

تركت ب�ضمات كبرية يف لقاءات حوارية 

املوؤ�ض�ضة  ح�ضاب  عرب  مبا�ضرة  تفاعلية 

.)bfd-bh@( على اإن�ضتغرام

العام  هذا  الربنامج  يف  وت�ضارك 

�ضليمان  بنت  مي  ال�ضيخة  الدكتورة 

مدر�ضة  اأمناء  جمل�س  رئي�ضة  العتيبي 

جمل�س  رئي�س  نائب  البحرين  بيان 

اأمناء معهد البحرين للتنمية ال�ضيا�ضية 

�ضيف �ضرف، يف لقاء ُيبث يوم الثالثاء 

بتاريخ 4 اأبريل القادم، بينما خ�ض�ضت 

اللقاءات الأخرى لتكون مع ثالثة طالب 

البحرين  مملكة  طلبة  من  �ضاعدين 

حققوا جناحات لفتة، هم: بطل م�ضابقة 

م�ضتوى  على  العربي  القراءة  حتدي 

علي،  جميل  حممد  البحرين  مملكة 

الروبوت  ومدرب  البحريني  واملخرتع 

الربملان  ماجد ح�ضن دروي�س، ورئي�ضة 

رتاج  الثانية  للدورة  للطفل  العربي 

اللقاءات مع  العبا�ضي، و�ضتبث  اإبراهيم 

ليف«  »اإن�ضتغرام  على  الثالثة  الطالب 

الأول  الرتتيب:  على  الآتية  املواعيد  يف 

اليوم الأحد 26 مار�س اجلاري، والثاين 

يوم الثالثاء القادم 28 مار�س، والثالث 

القادم.  اأبريل   2 بتاريخ  الأحد  يوم 

يف  احلوارية  اللقاءات  جميع  و�ضتكون 

متام ال�ضاعة التا�ضعة م�ضاًء.

وكانت املوؤ�ض�ضة البحرينية للحوار 

املا�ضيتني  الن�ضختني  يف  ا�ضت�ضافت  قد 

لمعة،  بحرينية  �ضخ�ضيات  ثماين 

و�ضهدت اللقاءات معها تفاعاًل واهتماًما 

كبريين.

ي�شت�شيف مي العتيبي �شيف �شرف وثلثة بحرينيني متميزين

املوؤ�ش�شة البحرينية للحوار تطلق »ب�شمات بحرينية 3«

وفد من الربملان ال�شويدي يطلع

 على اآلية عمل »الوطنية حلقوق االإن�شان«

ا�ضتقبل املهند�س علي اأحمد الدرازي رئي�س املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان، وفًدا من الربملان 

ال�ضويدي على هام�س الزيارة التي قام بها ململكة البحرين للم�ضاركة يف اأعمال اجلمعية الـ146 

قدم  اللقاء،  وخالل  املفو�ضني.  جمل�س  اأع�ضاء  من  عدد  بح�ضور  وذلك  الدويل،  الربملاين  لالحتاد 

الدرازي نبذة حول اخلطة ال�ضرتاتيجية لعمل املوؤ�ض�ضة الوطنية، واّطلع الوفد اآلية تلقي ال�ضكاوى 

وتقدمي الآراء ال�ضت�ضارية للجهات املخت�ضة، ف�ضالً عن التقارير املوازية وتو�ضياتها التي تقدمها 

املوؤ�ض�ضة اإىل هيئات املعاهدات مبجل�س حقوق الإن�ضان.

طالبت ب�شرورة تفعيل دور و�شائل االإعلم مبخاطر اجلرائم املعلوماتية احلديثة.. درا�شة توؤكد:

»الت�شهري« اأعلى اجلرائم املعلوماتية التي تتناولها اجلرائم امل�شتحدثة

نالت املحامية خولة عبدالرحيم 

هزمي ال�ضام�ضي درجة الدكتوراه يف 

النوعية  الرتبية  كلية  من  الإعالم 

بتقدير  امل�ضرية  الزقازيق  بجامعة 

اأطروحتها بعنوان  امتياز، وو�ضمت 

للجرائم  املنظمة  »الت�ضريعات 

التوا�ضل  مواقع  يف  امل�ضتحدثة 

اجلمهور  واجتاهات  الجتماعي 

نحوها، درا�ضة مقارنة بني الت�ضريع 

امل�ضري والبحريني«.

دور  بتفعيل  الدرا�ضة  واأو�ضت 

�ضواء  عام  ب�ضكل  الإعالم  و�ضائل 

اأو احلديثة ومواقع  كانت التقليدية 

خا�س  ب�ضكل  الجتماعي  التوا�ضل 

اجلمهور  اأفراد  بني  الوعي  ن�ضر  يف 

املعلوماتية  اجلرائم  مبخاطر 

احلديثة والتي ل حُتدث �ضرًرا على 

على  خطًرا  ُت�ضكل  بل  فقط،  الأفراد 

املجتمعات الب�ضرية والأمم.

حتفري  ب�ضرورة  اأو�ضت  كما 

احلكومية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 

العمل  ور�س  زيادة  على  واخلا�ضة 

ُت�ضاعد  التي  واملوؤمترات  والندوات 

املجتمع  اأفراد  بني  الوعي  ن�ضر  على 

املعلوماتية  اجلرائم  مباهية 

املُختلفة،  واأ�ضكالها  املُ�ضتحدثة، 

منها،  الوقاية  وو�ضائل  وخماطرها، 

وكيفية  معها،  التعامل  وكيفية 

التي  والعقوبات  عنها،  الإبالغ 

فر�ضها القانون للحد من انت�ضارها.

املُ�ضرع  على  يجب  اإنه  وقالت 

املتواجدة  الق�ضور  مراعاة  القانوين 

اخلا�ضة  والعقوبات  القوانني  يف 

املُ�ضتحدثة،  املعلوماتية  باجلرائم 

منها  ي�ضتفيد  الق�ضور  هذه  لأن 

من  الهروب  وي�ضتطيعون  اجلناة 

ا  واأي�ضً جرائمهم،  وتكرار  العقاب 

هذه  تقوم  اأن  املُ�ضرع  على  يجب 

القوانني حُتد من حرية التعبري لأن 

واجلهات  ال�ضيا�ضيني  بع�س  هناك 

ي�ضتغلون قوانني ومواد الت�ضريعات 

املعلوماتية  باجلرائم  اخلا�ضة 

التعبري  حرية  من  للحد  املُ�ضتحدثة 

عن الراأي من خالل مواقع التوا�ضل 

الجتماعي وتوجيه النتقادات جتاه 

موؤ�ض�ضات الدولة.

العمل  �ضرورة  اىل  واأو�ضحت 

املعلومات  جميع  توفري  على 

املعلوماتية  باجلرائم  اخلا�ضة 

املُ�ضتحدثة وتطوراتها ب�ضكل ُم�ضتمر 

و�ضرعة التعامل معها بكل �ضفافية، 

وت�ضجيع اأفراد املجتمع على الإبالغ 

حتدث  معلوماتية  جرمية  اأية  عن 

اأفراد  اأن  التاأكيد على  لهم من خالل 

الكاملة،  احلماية  لهم  �ضتوفر  الأمن 

الق�ضايا  يف  ا  خ�ضو�ضً وال�ضرية 

والتهديد  ال�ضمعة  مت�س  التي 

تتعر�س  التي  وخا�ضًة  والبتزاز 

ب�ضرقة  اأحد  يقوم  عندما  البنات  لها 

اأحد ح�ضابتها ال�ضخ�ضية على مواقع 

التوا�ضل الجتماعي.

اأن  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت 

احتلت  ال�ضمعة  وت�ضوية  الت�ضهري 

اأ�ضكال  حيث  من  الأوىل  املرتبة 

اجلرمية املعلوماتية املوجودة داخل 

اجلرائم  تتناول  التي  التغريدات 

املُ�ضتحدثة، فيما احتلت  املعلوماتية 

حيث  من  ال�ضدارة  املالية  الغرامة 

باجلرائم  اخلا�ضة  العقوبات  اأ�ضكال 

التغريدات  داخل  املعلوماتية 

املعلوماتية  اجلرائم  تتناول  التي 

حيث  الدرا�ضة(  )حمل  املُ�ضتحدثة 

واأن   ،)%91.1( ن�ضبتها  كانت 

اجلمهور  من  العظمى  الغالبية 

 )%51.8( بن�ضبة  الدرا�ضة(  )عينة 

دائًما ما يتعر�ضون للم�ضامني التي 

على  املعلوماتية  اجلرائم  تتناول 

مواقع التوا�ضل الجتماعي.
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برج �سمة

يعترب هذا الربج معلًما من املعامل يف منطقة الرفاع 

بوادي احلنينية، وله تاريخ عريق، وجميع اأهايل الرفاع 

يعني لهم هذا الربج الكثري من ذكريات املا�ضي. ويعرف 

هذا الربج لدى اأهايل الرفاع »بربج �ضمة«، ومنذ �ضنوات 

مت ترميم الربج من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار مع 

بع�س املعامل الأثرية املوجودة يف منطقة الرفاع، ولكن 

ويحتاج  الربج  ت�ضرر  والأمطار  التعرية  عوامل  ب�ضبب 

الآن اإىل اإعادة ترميم و�ضيانة، كذلك هناك �ضور م�ضجد 

ترميم  اإىل  يحتاج  الفاحت  اأحمد  بن  �ضلمان  ال�ضيخ  قلعة 

و�ضيانة.

للثقافة  البحرين  هيئة  اإىل  املنا�ضدة  نوجه  وهنا 

الآثار  هذه  على  للحفاظ  ال�ضتجابة  ب�ضرعة  والآثار 

�ضيانة  مراقبة  وا�ضتمرار  الرفاع  منطقة  يف  العريقة 

الأماكن الثرية ب�ضكل عام يف مملكة البحرين، �ضاكرين 

اجلهود الكبرية التي تقوم بها الهيئة يف خمتلف جمالت 

الثقافة والآثار.

�سلم�ن عبدالوه�ب ال�سيخ

اأن��سد احل�سول على

 ترخي�ص جلمع الأموال لدفع 

مديونية زوجي امل�سجون

حب�ضهم  مت  الذين  املتعرثين  التجار  اأحد  زوجة  اأنا 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأنا�ضد  الديون،  تراكم  نتيجة 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

اجلهات  اإىل  توجيهاته  باإ�ضدار  للتكرم  ورعاه  اهلل  حفظه 

الأهل  من  تربعات  جلمع  ترخي�س  على  للح�ضول  املعنية 

الإ�ضالح  اإدارة  يف  املحبو�س  اأ�ضرتنا  رب  اإىل  والأ�ضدقاء 

يف  خ�ضارته  نتيجة  عاًما،   22 فيها  واملحكوم  والتاأهيل 

جتارته التي كان ميار�ضها، والآن ق�ضى من عقوبته 6 اأعوام 

نح�ضل  ومل  جهات  عدة  خاطبنا  باأننا  العلم  مع  ون�ضف، 

على اأي جواب، فقط ا�ضتلمنا الرد من بع�س اجلهات التي 

اأفادت بعدم الخت�ضا�س.

�ضيدي �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ح�ضلنا من خبري 

ويعجز  متع�ضر  اأ�ضرتنا  رب  باأن  يفيد  تقرير  على  منتدب 

عن الدفع وبهذا كل الق�ضايا يجب اأن ت�ضقط عند ت�ضويتها، 

ولدينا من الأهل والأ�ضدقاء من يرغب يف امل�ضاعدة ولكن 

قانوين،  ب�ضكل  ليكون  الأموال  جلمع  ت�ضريح  اأخذ  علينا 

اأمل باحل�ضول على توجيهاتكم  اهلل �ضيدي، وكلنا  حفظكم 

الكرمية حتى يلتم �ضمل اأ�ضرتنا.

البي�ن�ت لدى املحرر

ح�س�نة مغلقة ترف�ص

 اإرج�ع املب�لغ التي قمن� بدفعه�

ح�ضانة  يف  لأطفال  الأمور  اأولياء  من  جمموعة  نحن 

اإغالقها نتيجة خمالفتها لأنظمة وقوانني وزارة  اأطفال مت 

مل  احل�ضانة  فاإن  الإغالق  ونتيجة  والتعليم،  الرتبية 

ت�ضجيل  لر�ضوم  دفعنا  من  الرغم  على  الأطفال  حتت�ضن 

من  القادم  يونيو  �ضهر  ر�ضوم  مع  احل�ضانة  يف  اأطفالنا 

يف  اأطفالنا  بت�ضجيل  قمنا  لالإغالق  ونظًرا  اجلاري،  العام 

اأعباء مالية جديدة، وحني طالبنا  اأخرى وتكبدنا  ح�ضانة 

احل�ضانة باإرجاع املبالغ التي قمنا بدفعها رف�س �ضاحب 

�ضاحب  ننا�ضد  املنرب  هذا  من  ونحن  اإرجاعها،  احل�ضانة 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه بالتكرم والنظر يف 

طلبنا با�ضرتجاع ر�ضوم ت�ضجيل اأطفالنا.

البي�ن�ت لدى املحرر

عودة العالق�ت ال�سعودية الإيرانية خطوة ب�ركته� دول املنطقة 

يف  املعنية  اجلهات  لدى  املعروف  من 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  اجلارين،  البلدين 

اأنها و�ضلت  الإيرانية،  الإ�ضالمية  واجلمهورية 

وتفعيل  العالقات  عودة  اأن  را�ضخة  قناعة  اإىل 

يف  ت�ضب  الكبريين  البلدين  بني  التفاقيات 

�ضالح املنطقة برمتها، اأمنًيا واقت�ضادًيا وجتارًيا 

وع�ضكرًيا  وريا�ضًيا  و�ضحًيا  وتقنًيا  وزراعًيا 

بعد  املهمة،  املجالت  من  وغريها  و�ضياحًيا، 

اأثبت البلدان الكبريان على عدة م�ضتويات،  اأن 

اإقليمية وعاملية، تطورهما يف جمالت خمتلفة، 

الدولتني يف  بني  تبادل اخلربات  اأن  املوؤكد  من 

العديد من امليادين �ضي�ضهم حتًما اإىل تطورهما 

اأن عودة  ب�ضكل نوعي ولفت، وغري هذا وذاك 

ل  بن�ضبة  اقت�ضادهما  ينع�س  بينهما  العالقات 

ي�ضتهان بها.

على  اإيجابًيا  ينعك�س  بالطبع  وهذا   

�ضعبيهما، اإذ لحظنا اأن من اأهم بنود التفاقية 

حمرتمة  �ضيادتهما  تكون  اأن  البلدين،  بني 

الداخلية  ال�ضوؤون  يف  التدخل  بعدم  واللتزام 

�ضمعناه  ما  �ضرورة حتمية،  ذريعة  اأية  حتت 

عرب الإذاعات والف�ضائيات اخلليجية والعربية، 

والعربية  اخلليجية  ال�ضحف  يف  قراأناه  وما 

والإ�ضالمية، يوحي اإىل مباركة زعمائها وقادتها 

ومن  الإيرانية،  ال�ضعودية  العالقات  لعودة 

وزير  طريق  عن  رحبت  التي  الدول  �ضمن 

خارجيتها بالتفاق مملكة البحرين، ومتنوا من 

الدبلوما�ضية  العالقات  بالتفاق وعودة  رحبوا 

بني البلدين اأن يوؤدي اإىل ال�ضتقرار يف املنطقة 

واأن تنتهي حالت القلق بني جمهورية الإ�ضالمية 

الإيرانية ودول املنطقة كافة، واإحالل الطمئنان 

والرخاء والتفاهم والتعاون والتن�ضيق بينها.

ح�ضب  فجاأة  البلدين  بني  التفاق  ياأِت  مل   

ونق�ضد  ـ  اأنه  ريب  ل  مرحلة،  كل  مقت�ضيات 

بعد  جاء  ـ  واإيران  ال�ضعودية  بني  التفاق 

مناق�ضات وحوارات مطولة ا�ضتمرت لأكرث من 

عامني، وقد عر�ضت فيها جميع امللفات املهمة، 

اأن التفاق مل  وح�ضب متابعاتنا لالأخبار راأينا 

ياأت م�ضتعجالً كما هو وا�ضح للمهتمني بال�ضاأن 

وحتكيم  وحكمة  ترٍو  بعد  جاء  اإذ  ال�ضيا�ضي، 

القانون يف خمتلف حماور النقا�س. كل ما تتمناه 

�ضعوب املنطقة هو الرتقاء بالعالقات بني الدول 

الإ�ضالمية  الإيرانية  واجلمهورية  اخلليجية 

الجتاهات،  كل  يف  متقدمة  م�ضتويات  اإىل 

يف  القت�ضادي  وال�ضتقرار  الأمن  ي�ضود  واأن 

والإ�ضالمي  العربي  والعامل  اخلليجية  املنطقة 

الدولتني يف  فالتفاهم بني  العاجل،  القريب  يف 

خمتلف الق�ضايا التي تهم املنطقة يزيل التوتر 

والنفطية  والأمنية  ال�ضيا�ضية  واخلالفات 

الإ�ضالمية  واجلمهورية  اخلليجية  الدول  بني 

الإيرانية.

�سلم�ن عبداهلل

جتمع طبي ع�ملي يف البحرين

لأرى  �ضعدت  الأخرية،  الآونة  يف 

عن طريق من�ضات التوا�ضل الجتماعي 

 »S ELEVEN« بوتيك  اإطالق  ب�ضاأن 

باملجال  نوعه  من  فريًدا  ُيعد  الذي 

كبار  جتمع  يتم  اأن  البحريني.  الطبي 

بقاع  خمتلف  من  التجميليني  اخلرباء 

الأر�س حتت �ضقف واحد خالل الأم�ضية 

الطبية الدولية الأوىل، بعنوان التجميل 

احلا�ضر  بني  ال�ضمويل  التجديدي 

الفور  بفندق  اأُقيمت  والتي  وامل�ضتقبل، 

�ضيزون مبملكة البحرين.

العلمي  التجمع  هذا  حيث مت خالل 

اجلراحني،  من  عدد  بح�ضور  الطبي، 

التجميلية  املعلومات  من  عدد  طرح 

ن�ضر  يف  ت�ضاهم  التي  املثمرة  الطبية 

امللم  الطب  لقطاع  ال�ضحيحة  التوعية 

بالعديد من النظريات.

وقعتها  التي  ال�ضراكة  على  وبناًء 

عيادة  مع  ايلفن«  »ا�س  عيادة  ونفذتها 

اململكة  يف  الغامن  علي  الربوف�ضور 

ال�ضدد  بهذا  الغامن  و�ضح  املتحدة، 

خالل  الب�ضرية  الوجه  اأن�ضجة  تطور 

نظام  حول  وحتدث  ال�ضيخوخة  عملية 

لفهم جمموعة الأدوات اجلراحية وغري 

اجلراحية و�ضبه الغازية املتاحة لعك�س 

التجديدية  املمار�ضة  يف  ال�ضيخوخة 

اجلمالية احلديثة.

اأهم  مناق�ضة  مت  ال�ضياق  وبهذا 

املتطورة  والأ�ضاليب  الأجهزة  واأحدث 

نطاق  يف  لها  اللجوء  يتم  التي  الآمنة 

التجميل والرتميم.

والعديد من املحاور التي مت �ضردها 

خالل احللقات النقا�ضية، حيث مت تبادل 

اخلربات وفتح جمال الأ�ضئلة ب�ضاأن كل 

حمور والتي كانت تفاعلية بني اجلمهور 

ذوي  العامليني  واملتخ�ض�ضني  املدعو 

الحرتافية العالية من الربازيل وفرن�ضا 

وغريها  واليابان  وبريطانيا  واإيطاليا 

من الدول ال�ضديقة.

دور  على  يدل  فهو  دل،  اإن  وهذا 

باحت�ضان  التنموي  البحرين  مملكة 

ال�ضتثمار  وت�ضجيع  املختلفة  القطاعات 

بالنطباع  احل�ضور  �ضهد  وكما  بها، 

من  الأم�ضية  عنه  نتجت  مبا  الإيجابي 

الثقافة  ن�ضر  من  تعزز  وخربات  فوائد 

الطبية التجميلية.

 S« بوتيك  فكرة  انطالقة  �ضك،  وبال 

ال�ضاعدة  الروؤية  بهذه   »ELEVEN
وبيان  التجميلي  الطب  حركة  لتطوير 

تطورية  اأكرث  ب�ضورة  اأهميته  مدى 

ومتقدمة، �ضت�ضاهم يف رفع الوعي لدى 

قد  وبراأيي  التجميلي.  باجلانب  الأفراد 

على  يوؤثر  اأن  التجمع،  هذا  نتاج  يكون 

ناحية  من  العالجية  ال�ضياحة  بوادر 

من  املجال  هذا  يف  املهتمني  ا�ضتقطاب 

من  جزًءا  ليكونوا  املجاورة  الدول  كل 

امل�ضتفيدين من اخلدمات التي تقدم.

القائمني  لكل  والتقدير  ال�ضكر  كل 

الإعجاب  لقت  فقد  الأم�ضية،  هذه  على 

املزيد  ونتمنى  اجلميع،  من  والنبهار 

من التقدم لكل امل�ضاريع القادمة لعيادة 

�ضت�ضهم  �ضك  بال  التي   S ELEVEN
معنوية  ناحية  من  الثقافة  ن�ضر  يف 

من  املتطور  الفعلي  التطبيق  ومبا�ضرة 

ناحية عملية. 

عبدالرحمن جليل ال�سيخ

عبدالرحمن جليل ال�شيخ

الأوق�ف اجلعفرية تتج�هل تنفيذ حكم نه�ئي من املحكمة

وال�ضوؤون  العدل  وزارة  املعنيني  اإىل 

تعلمون  كما  املحرتمني،  والأوقاف  الإ�ضالمية 

باأنه قد �ضدر حكم نهائي من املحكمة ل�ضالح 

)الإدارة ال�ضابقة لأحد املاآمت( بخ�ضو�س الولية 

ذلك  وكان  الدير،  بقرية  الكائن  املاأمت  على 

الإجراءات  وح�ضب   ،2022 /5 /31 بتاريخ 

املتبعة يف هذا ال�ضاأن، فقد قامت وزارة العدل 

م�ضكورة  والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون 

بدورنا  قمنا  حيث  التنفيذ،  حكم  باإعطائنا 

باإر�ضاله اإىل اجلهة املعنية وهي اإدارة الأوقاف 

بتاريخ  ذلك  وكان  لتنفيذه  وذلك  اجلعفرية 

ت�ضتجب  الإدارة مل  اأن هذه  اإل   ،2023 /3 /6

معنا،  تتعاون  ومل  الأ�ضكال  من  �ضكل  باأي 

علًما باأننا قد توا�ضلنا مع املعنيني باملو�ضوع 

عديدة  مرات  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  يف 

مبنى  اإىل  �ضخ�ضًيا  احل�ضور  اأو  هاتفًيا  �ضواًء 

باأنهم  يخربوننا  مره  كل  يف  اأنهم  اإل  الإدارة، 

املو�ضوع،  لدرا�ضة  اجتماًعا  معنا  �ضيعقدون 

وبعد  اأنهم  اإل  ر�ضالة،  لنا  ير�ضلون  �ضوف  اأو 

معهم  التوا�ضل  من  الأ�ضبوعني  قرابة  م�ضي 

اأ�ضبحوا مياطلون يف تنفيذ احلكم ال�ضادر من 

الق�ضاء البحريني النزيه وامل�ضتقل حتى اأ�ضبح 

التوا�ضل معهم وبكل �ضراحة م�ضيعة للوقت، 

ول نعلم ملاذا اإدارة الأوقاف اجلعفرية ل ترغب 

يف تنفيذ هذا احلكم وهي موؤ�ض�ضة ر�ضمية؟ 

يوؤكده ح�ضرة  ما  اإىل  ن�ضري  اأن  هنا  ونود 

حفظه  املعظم  البالد  ملك  اجلاللة  �ضاحب 

مع  جاللته  لقاءات  خالل  مراًرا  ورعاه  اهلل 

واملهم  احليوي  الدور  على  الق�ضائية  ال�ضلطة 

باعتباره  البحريني  الق�ضاء  به  ي�ضطلع  الذي 

العدل  مبادئ  تعزيز  يف  الرا�ضخة  الركيزة 

املواطنني  حقوق  وحفظ  وحماية  وامل�ضاواة 

القانون  والدفاع عن ق�ضاياهم وفق  واملقيمني 

والد�ضتور.

العدل  وزارة  من  ونرجو  نتمنى  لذا 

العمل  املوقرة  والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون 

على اتخاذ الإجراء الالزم واإلزام اإدارة الأوقاف 

اجلعفرية بتنفيذ ما جاء يف منطوق احلكم يف 

اأ�ضرع وقت ممكن، وذلك تر�ضيًخا ملبادئ احلق 

والعدالة و�ضيادة القانون، مع التاأكيد اأن احلكم 

بعد  اأنه  اأي   ،2022 /5 /31 بتاريخ  �ضدر 

�ضهرين ون�ضف ال�ضهر �ضيكون قد م�ضى على 

جهود  من  تبذلونه  ما  مقدرين  عاًما،  اإ�ضداره 

وطنية خمل�ضة يف خدمة الوطن واملواطن، مع 

خال�س �ضكرنا وتقديرنا وامتناننا لكم، متمنني 

لكم دوام التوفيق وال�ضداد.

البي�ن�ت لدى املحرر

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12405/PDF/INAF_20230326013053792.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/1005346/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/1005358/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 الملك وولي العهد 
رئيس الوزراء يهنئان رئيس 

بنغالديش بذكرى االستقالل
بع��ث حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه برقي��ة تهنئة إلى فخامة 
الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية 

بمناسبة الذكرى السنوية الستقالل بالده.
وق��د أعرب جاللت��ه في البرقي��ة عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته 
لفخامته بموفور الصحة ولشعب جمهورية بنغالديش الشعبية 

المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل برقية تهنئة إلى 
فخام��ة الرئيس محمد عبدالحميد رئي��س جمهورية بنغالديش 

الشعبية بمناسبة الذكرى السنوية الستقالل بالده.
وأعرب س��موه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته 
بموفور الصحة ولش��عب جمهورية بنغالديش الش��عبية المزيد 

من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقية تهنئة مماثلة إلى س��عادة الشيخة حس��ينة واجد رئيسة 

وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية.

تقديرًا لمواقف جاللته اإلنسانية 

 إطالق اسم الملك 
على أحد شوارع مدينة البستان التركية

تقدي��رًا للمواقف اإلنس��انية لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المعظم، تم إطالق ش��ارع في مدينة 
البس��تان في محافظة كهرمان مارعش في 

تركيا باسم »شارع ملك البحرين«.
وبهذه المناسبة رفع س��مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممث��ل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب أس��مى آي��ات 
التهان��ي والتبريكات إل��ى جاللة الملك على 
هذا التقدير المس��تحق من قب��ل جمهورية 
تركي��ا والذي يأت��ي تقديرًا لجه��ود جاللته 
الدع��م  لتقدي��م  الس��امية  وتوجيهات��ه 
للمتضرري��ن م��ن الزل��زال المدم��ر ال��ذي 
تعرضت له تركي��ا وانطالقًا م��ن العالقات 
األخوي��ة المتمي��زة الت��ي ترب��ط مملك��ة 

البحرين وجمهورية تركيا.
وثّمن س��موه الدعم الكبي��ر الذي تحظى به 
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية من 
قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا س��موه تشّرف 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 

بتنفيذ توجيهات جاللة الملك المعظم.
م��ن جهته تق��دم األمين العام للمؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية مصطفى السيد 
بخال��ص التهان��ي والتبري��كات إل��ى جاللة 
الملك المعظم على هذا التقدير من األشقاء 
ف��ي تركيا والذي يأتي عرفان��ًا بما يقوم به 
جاللت��ه من جهود إنس��انية كبي��رة لخدمة 
األش��قاء والمنكوبي��ن في مختل��ف الظروف، 
مثمنًا دعم الحكومة بقيادة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، واهتمام 
س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة 
وقيادته لعمل المؤسس��ة الملكية لألعمال 

اإلنساني�ة.
وبّين بأن »ش��ارع مل��ك البحري��ن« يقع في 
مكان استراتيجي من مدينة البستان والتي 
تعّرضت لهزات عنيفة ج��راء الزلزال المدمر 
الكبي��ر وخّل��ف العديد م��ن الضحاي��ا ودمر 
العديد من المنشآت، فأتت توجيهات جاللة 

المل��ك المعظم لمد يد العون والمس��اعدة 
للمتضرري��ن وتخف��ف من آالمه��م وتداوي 
جروحه��م، وتخليدًا لهذا الموقف اإلنس��اني 
ت��م إط��الق اس��م مل��ك البحرين عل��ى أحد 
ش��وارع هذه المدينة تخليدًا لهذه المواق��ف 
اإلنس��انية الكبيرة لجاللته تجاه األشقاء في 

تركيا.
وأوضح بان��ه تنفي��ذًا للتوجيه��ات الملكية 
الس��امية من حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المعظ��م، بتقدي��م الدعم الالزم ومس��اندة 
األش��قاء المتضررين والمنكوبين والضحايا 
ف��ي تركي��ا ج��ّراء الزل��زال المدم��ر وتكليف 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
بقيادة س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لتنفيذ هذه التوجيهات وبدعم من الحكومة 
بقيادة صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس الوزراء، فقد عملت المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية على تنفي��ذ العديد من 
المبادرات لدعم المتضررين من الزلزال في 

تركي��ا كان من أهمها: القي��ام بعدة زيارات 
ميداني��ة إلى بع��ض المناط��ق المتضررة، 
وااللتق��اء ببع��ض المتضررين م��ن الزلزال 
للوقوف عل��ى أهم االحتياجات لألش��قاء في 
تركيا، وإرس��ال أربع شحنات من المساعدات 
اإلغاثية العاجلة تحتوي كل شحنة على أدوية 
ومس��تلزمات طبية وخيام وأغذية، وإرس��ال 
فري��ق إنقاذ بحرين��ي بالتعاون م��ع الحرس 
الملكي بقوة دفاع البحرين للمس��اهمة في 
إجالء وإنقاذ المصابين م��ن ضحايا الزلزال، 
كم��ا ت��م توقي��ع اتفاقي��ة م��ع المفوضية 
الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون الالجئين 
واتفاقيات مماثلة مع الهالل األحمر التركي 
ومع مجلس العالق��ات االقتصادية الخارجية 
التركي، حيث سيتم بموجب هذه االتفاقيات 
تقدي��م الدع��م للمتضرري��ن م��ن الزل��زال 
وإنشاء بعض المش��اريع اإلغاثية التعليمية 
والصحي���ة ف��ي المناط��ق المتض���ررة من 

الزلزال.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةعاهل البالد المعظم

 ناصر بن حمد: تقدير مستحق 
لجهود الملك بدعم متضرري الزلزال

 وزيرة الصحة: الشباب ثروة 
الوطن الحقيقية وأمل المستقبل

أّكدت وزيرة الصحة جليلة الس��يد أن الشباب 
البحرين��ي هم ث��روة الوط��ن الحقيقية وأمل 
بإس��هاماتهم  ويصنع��ون  المس��تقبل، 
المتع��ددة في مختل��ف المجاالت مس��تقباًل 
أكثر إش��راقًا لصالح األجي��ال القادمة وتطور 
المجتمع، منوهة بأن مملكة البحرين وضعت 
استراتيجيات متكاملة غايتها االستفادة من 
طاقات الش��باب وتس��خيرها في كل ما يدعم 
جه��ود التنمي��ة وتهيئة الظ��روف المالئمة 
لهم ليحققوا طموحاتهم وآمالهم في مختلف 

القطاعات.
ج��اء ذل��ك خ��الل احتف��ال وزارة الصح��ة بيوم 
الشباب البحريني، حيث أش��ارت الوزيرة إلى أن 
الشباب البحريني يحظى بدعم كبير من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظ��م، واهتمام مس��تمر من 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
ومتابع��ة حثيث��ة من س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب رئيس المجلس 
األعلى للش��باب والرياضة، والذي يجس��د مدى 

االهتمام بفئة الش��باب البحريني والعمل على 
تلبية تطلعاتهم وتمكينهم ودعم طموحاتهم 
وتعزي��ز أدواره��م الفاعلة ف��ي المجتمع، مما 
يعتبر دافعًا نحو تعزي��ز روح التحدي واإلصرار 

في الشباب البحريني الواعد.
ولفت��ت إل��ى أن احتفال مملك��ة البحرين في 
الخامس والعش��رين من م��ارس من كل عام 
بيوم الش��باب البحريني يأتي ليش��كل فرصة 
إلبراز ال��دور الحيوي واألساس��ي ال��ذي يقوم 

به الش��باب البحريني تجاه المشاركة في بناء 
وتطور المجتمع والمساهمة في الدفع بعجلة 
التطوير والتحديث والنماء بش��تى القطاعات 
التنموي��ة، باإلضاف��ة إلى أنه يعد مناس��بة 
هام��ة لتجديد الفخ��ر واالعتزاز بإس��هامات 
قطاع الش��باب، هذا وأنه يحم��ل العديد من 
ال��دالالت بش��أن المكان��ة واالهتم��ام الذي 
يحظى به الش��باب في مملك��ة البحرين التي 
تؤم��ن بأهمي��ة ودور الش��باب وطاقاته��م 

المبدع��ة وتأثيره��م في اس��تدامة مس��يرة 
التنمية، باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقة في 

الحاضر والمستقبل.
وهّن��أت الوزيرة الش��باب البحريني، وتقدمت 
بخالص الشكر والتقدير إلى الجهود المقدمة 
م��ن جانب لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة 
على تنظيم االحتفال بيوم الش��باب البحريني 

لهذا العام.
وض��م االحتف��ال بي��وم الش��باب البحرين��ي 

العديد م��ن المحطات، بينها محطة التغذية 
التي قدم��ت مجموعة م��ن المعلومات حول 
مش��روبات الطاق��ة والمش��روبات الرياضية، 
ومحط��ة اإلقالع ع��ن التدخين، كم��ا قدمت 
محط��ة تعزي��ز الصح��ة معلوم��ات تثقيفية 
حول أنماط الحياة الصحية والنش��اط البدني، 
باإلضاف��ة إل��ى أن المحطات ناقش��ت تأثير 
وسائل التواصل االجتماعي على الشباب، إلى 
جانب إجراء مجموعة من التمارين الرياضية.

 وزير المواصالت: يوم الشباب البحريني 
نقطة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة

أكد وزير المواصالت واالتصاالت 
محم��د الكعب��ي ال��دور المه��م 
للشباب في رفد أهداف المسيرة 
وإسهاماتهم  الشاملة  التنموية 
بعجل��ة  الدف��ع  ف��ي  الجليل��ة 
التطوي��ر والتق��دم، بفض��ل ما 
يحظ��ون ب��ه من رعاي��ة كريمة 
من لدن حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
المعظم، والمتابعة  البالد  ملك 
المس��تمرة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس 

مجلس الوزراء.
وأش��ار إل��ى الدعم الدائ��م الذي 
يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك 

وش��ؤون  اإلنس��انية  لألعم��ال 
الش��باب رئيس المجلس األعلى 
للش��باب والرياض��ة،  وبم��ؤازرة 

س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
لرئي��س  األول  النائ��ب  خليف��ة 
للش��باب  األعل��ى  المجل��س 
والرياض��ة رئيس مجل��س إدارة 
الهيئة العام��ة للرياضة رئيس 
البحريني��ة،  األولمبي��ة  اللجن��ة 
من خالل المش��اريع والمبادرات 
الت��ي تؤك��د المكان��ة المهمة 
للش��باب، والتعويل الدائم على 
ف��ي  وعطاءاته��م  إمكاناته��م 
تنمية النهض��ة الوطنية بجميع 

المجاالت والقطاعات.
جاء ذلك بمناس��بة يوم الشباب 
البحريني الذي تحتفل به مملكة 
البحرين ف��ي  25 مارس من كل 
ع��ام، حيث أك��د الوزي��ر أن يوم 
الش��باب البحريني يمث��ل ركيزة 

أساسية في المس��يرة التنموية 
الش��املة، مش��يرًا إلى أن أهمية 
هذا الي��وم تكمن في إبراز الدور 
الفاع��ل الذي يقوم به الش��باب 
لبناء المجتمع البحريني وتقدمه 
المجاالت  وتط��وره ف��ي جمي��ع 

وعلى مختلف األصعدة.
لش��باب  تهاني��ه  ع��ن  وأع��رب 
البحرين بوجه عام وشباب الوزارة 
دورهم  خ��اص، مؤك��دًا  بوج��ه 
المحوري في تحقيق العديد من 
اإلنجازات الت��ي تنهض بالبالد، 
وترفع اس��م البحري��ن عاليًا في 
مختلف المحافل الدولية، مشيدًا 
الذين  البحري��ن  بجهود ش��باب 
يعمل��ون ب��كل إخ��الص وتفان 

لدعم وتطوير مسيرة الوطن.

وزير المواصالت واالتصاالت

المسلم: جهود بارزة لرئيس 
الحرس الوطني في تعزيز 

العالقات مع باكستان
هنأ رئي��س مجلس النواب 
رئي��س  المس��لم،  أحم��د 
الحرس الوطني الفريق أول 
ركن سمو الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة، بمناسبة 
منح سموه وس��ام »نشان 
رئي��س  م��ن  االمتي��از« 
جمهورية باكس��تان عارف 
علوي. وأشاد بجهود سمو 
رئي��س الح��رس الوطن��ي 
البارزة في تعزيز العالقات 
المش��تركة بي��ن مملك��ة 
وجمهوري��ة  البحري��ن 

باكس��تان، في ظل م��ا تحظى ب��ه العالقات األخوي��ة والثنائية 
الوطيدة م��ن رعاية واهتمام من حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم. وقال إن منح سمو 
رئيس الحرس الوطني هذا الوسام العسكري الرفيع يؤكد التقدير 
المتمي��ز من جمهوري��ة باكس��تان لمملكة البحري��ن وعالقات 

التعاون المتميزة في كافة المسارات التنموية والحيوية.

رئيس  النواب 

 رئيس الشورى: جهود
  كبيرة لرئيس الحرس 

الوطني بالمجال العسكري
هّنأ رئيس مجلس الشورى 
رئي��س  الصال��ح،  عل��ي 
الحرس الوطني الفريق أول 
ركن س��مو الش��يخ محمد 
خليف��ة،  آل  عيس��ى  ب��ن 
س��مّوه  تكريم  بمناس��بة 
من قب��ل رئيس جمهورية 
باكس��تان، ومنحه الوسام 
»نشان  الرفيع  العس��كري 
االمتي��از«، ضم��ن احتفال 
رس��مي أقي��م ف��ي القصر 
الباكستاني في  الرئاس��ي 
آب��اد،  إس��الم  العاصم��ة 

تقديرًا لجهود س��مّوه المتميزة في تعزيز العالقات األخوية بين 
مملك��ة البحرين وجمهورية باكس��تان اإلس��المية ال س��يما في 
المجال العس��كري. داعيًا المولى عزَّ وجل أن يوفق سمّوه، ويكلل 
مس��اعيه بدوام التوفيق والمزيد من النج��اح، لمواصلة جهوده 
الخي��رة في مج��ال العمل الوطني والعس��كري في ظ��ل القيادة 

الحكيمة حفظها اهلل ورعاها.

رئيس الشورى 
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 »خبراء«.. قاعدة معلوماتية 
للخبرات الوطنية في تخصصات عدة

تح��ت رعاي��ة وزي��ر الداخلي��ة رئيس 
لجنة متابعة تنفي��ذ الخطة الوطنية 
لتعزي��ز االنتم��اء الوطن��ي وترس��يخ 
قي��م المواطنة )بحرينن��ا( الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، 
تم تدش��ين المنص��ة الوطنية لخبراء 
البحرين »خبراء« الت��ي تنفذها وزارة 
العمل وهيئ��ة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة وذل��ك خ��ال االحتفال 
بيوم الش��راكة المجتمعية واالنتماء 

الوطني.
وجاء تصميم المنصة الوطنية لخبراء 
البحري��ن )خب��راء( بن��اء عل��ى توجيه 
وزير الداخلي��ة رئيس لجنة المتابعة، 
التنفيذي  المكت��ب  وبمتابع��ة م��ن 
بالتع��اون م��ع وزارة العم��ل وهيئة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية، 

كجهتين تنفيذيتين.
وتع��د المنص��ة بواب��ة تجم��ع خيرة 
عل��ى  الوطني��ة، وتعم��ل  الكف��اءات 
والمهنية،  العلمية  توثيق س��يرتهم 
بصورة مهنية وبطرق وآليات دقيقة، 
وذلك ف��ي 6 قطاعات )القطاع المالي 
القط��اع  والتأمي��ن،  والمصرف��ي 
الصح��ي، القط��اع الهندس��ي، قطاع 
المعلومات،  وتكنولوجي��ا  االتصاالت 

القطاع الصناعي، القطاع العقاري(.
وبهذه المناس��بة، أكد وزي��ر العمل، 
عضو اللجن��ة الوزارية لمتابعة تنفيذ 
االنتم��اء  لتعزي��ز  الوطني��ة  الخط��ة 
المواطن��ة  قي��م  وترس��يخ  الوطن��ي 
)بحريننا( جميل حميدان، أن تدش��ين 
لخب��راء  الوطني��ة  المنص��ة  مب��ادرة 
البحري��ن، ف��ي إط��ار االحتف��ال بيوم 
واالنتم��اء  المجتمعي��ة  الش��راكة 
الوطني، يشير إلى أن الخطة الوطنية 
)بحريننا( ماضية وفق خطط مدروسة 
وآليات وطني��ة فاعلة تجس��يدًا لرؤى 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك الباد المعظم، 
الفتًا إل��ى أن مبادرات الخطة، تس��ير 
لألمام بفضل دع��م ومتابعة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء.
وذكر أن منص��ة »خب��راء« ترمي إلى 
تحقي��ق جملة من األه��داف الوطنية 
المه��ارات  المرتك��زة عل��ى تطوي��ر 
الوطني��ة واالرتقاء بها عبر تس��ليط 
الوطني��ة  الكف��اءات  عل��ى  الض��وء 
وإبرازه��ا  وتهيئته��ا  المتمي��زة 
وتس��ويقها داخلي��ًا وخارجي��ًا، فضًا 
عم��ا تمثله من ب��ادرة محف��زة على 
اإلب��داع وقن��اة لتكري��م عطاءاتهم، 
بجان��ب تش��جيعها للمواطني��ن على 
التمي��ز واإلنج��از واإلب��داع لاحت��ذاء 
بتل��ك الخب��رات الوطني��ة المعتمدة 
ليكونوا مستقبًا ضمن الخبرات التي 
تزخر به��ا المنصة.وأك��د أنه بفضل 
تكات��ف الجمي��ع، نجن��ي ثم��ار جهد 
استمر لمدة أربع س��نوات من العمل 
المش��ترك، بإع��ان إط��اق المنصة 
الوطني��ة لخب��راء البحري��ن )خب��راء(، 
كإنجاز وطني، وذل��ك ضمن مبادرات 
»بحرينن��ا« والت��ي تمض��ي بخطوات 
ثابت��ة مدعومة بش��راكة مجتمعية 
بناءة تؤكد أن تعزيز الوالء واالنتماء 
يبق��ى دائم��ًا عب��ر بوابة الش��راكة.
بدوره، أك��د الرئيس التنفيذي لهيئة 

اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
الهيئ��ة  فري��ق  أن  القائ��د  محم��د 
وف��ي إط��ار الس��عي ال��دؤوب لتنفيذ 
توجيهات وزير الداخلية في ما يخص 
األهداف ذات الصلة بالخطة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ قيم 
المواطنة )بحريننا( قام بإجراء دراسة 
ش��املة لكاف��ة اإلج��راءات المتعلقة 
بالمنص��ة  الخ��اص  العم��ل  بس��ير 
الوطنية لخبراء البحرين، مرورًا بإنشاء 
المنصة واألنظمة  الواجهة وتصميم 
أح��دث  واتب��اع  له��ا،  التش��غيلية 
األس��س والمعايير البرمجية والربط 
اإللكترون��ي مع الجهات ذات العاقة، 
كم��ا روعي ف��ي تنفيذه��ا تضمينها 
لجملة م��ن الخدمات للتس��هيل على 
األف��راد تقدي��م وتحدي��ث بياناتهم 
توفي��ر  بجان��ب  مس��تمرة،  بص��ورة 
الصاحي��ة للجن��ة للقي��ام بمراجعة 
الطلب��ات واعتمادها وفق الش��روط، 
فض��ًا عن تقديم كاف��ة أوجه الدعم 
وعملي��ة التطوير المس��تمر للمنصة 
تنفي��ذ  أن  إل��ى  اإللكترونية.وأش��ار 
ه��ذه المبادرة من قب��ل وزارة العمل 
وبالتع��اون م��ع هيئ��ة المعلوم��ات 

يعك��س  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة 
روح التع��اون الس��ائد بي��ن الجهات 
لكاف��ة  الش��كر  مقدم��ًا  الحكومي��ة، 
الف��رق ولجان التنس��يق المش��تركة 
والت��ي بذلت جه��ودًا مضنية تبلورت 
مخرجاته��ا وأثمرت ع��ن تحقيق هذا 
اإلنجاز والمبادرة الرائدة الذي يضاف 
لمملكة  الوطنية  اإلنجازات  لسلس��لة 
البحرين ويعكس الجهود المش��تركة 
لتحقي��ق المب��ادرات الرقمية في ظل 
التوجه نحو التحول الرقمي الش��امل 

للمملكة في كافة القطاعات.
لخب��راء  الوطني��ة  المنص��ة  وتمث��ل 
البحري��ن عب��ر الموق��ع اإللكترون��ي 
قاع��دة   )https://experts.bh(
وطنية للخبرات البحرينية في مجاالت 
مختلف��ة تض��م 6 قطاع��ات، تخضع 
لإلش��راف والمتابع��ة من قب��ل وزارة 
العمل بالتعاون مع هيئة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة وبالتنس��يق 
م��ع الجهات المختلفة ف��ي المملكة، 
المنصة دليا استرش��اديا  وتتضمن 
حول اإلج��راءات المتعلق��ة بالمنصة 
واالش��تراك به��ا، يش��مل التعري��ف 
ويس��تهدف  وأهدافه��ا  بالمب��ادرة 
لتوفي��ر المس��اعدة الازم��ة لألفراد 
والجه��ات ذات العاق��ة ف��ي كيفي��ة 
التس��جيل فيه��ا، فضًا ع��ن اآلليات 
الخاصة بتفعيل المنصة الوطنية بما 
يضمن ويحقق استمراريتها وقدرتها 
على توظي��ف األهداف التي أعدت من 
أجله��ا، باإلضافة إل��ى المزاي��ا التي 
سيستفيدون منها من خال وجودهم 
في هذه المنصة، كما يتضمن جملة 
م��ن التعاري��ف والمصطلحات ضمن 

المنصة.
كم��ا تج��در اإلش��ارة إل��ى أن��ه يت��م 
مراجع��ة الطلب��ات م��ن قب��ل لجن��ة 
معتم��دة مختص��ة ف��ي هذا الش��أن 
لكل قط��اع ضمن القطاعات الس��ت 
عملية  وتتولى  االختصاصات  حس��ب 
المتابعة والتقييم للطلبات المسجلة 
في��ه م��ن الراغبي��ن في تس��جيلهم 

كخبراء معتمدين ضمن المنصة.

إطالق 30 ألف سمكة ميد و1000 هامور بمركز االستزراع السمكي 

وزير البلديات: إنتاج 15 مليون أصبعية بحلول 2025
أك��د وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراع��ة وائل 
المب��ارك مضي الوزارة في تنفيذ المش��روع 
للغ��ذاء،  الوطن��ي  لإلنت��اج  االس��تراتيجي 
ورفع اإلنتاج المحلي من األس��ماك، مش��يرًا 
إل��ى الح��رص على دع��م مختلف المش��اريع 
والمبادرات المساهمة في تحقيق ذلك، حيث 
أن مشاريع االستزراع السمكي تعتبر صناعة 
واعدة من ش��أنها اإلس��هام في رفع الطاقة 
اإلنتاجي��ة م��ن الغ��ذاء الس��مكي بمملك��ة 

البحرين.
جاء ذلك خال جولة قام بها الوزير في المركز 
الوطني لاستزراع السمكي في منطقة رأس 
حي��ان، جرى خالها إط��اق أكثر من 30 ألف 
س��مك ميد الذي يتم اس��تزراعه ف��ي مركز 
االستزراع السمكي، إضافة إلى 1000 سمك 
هام��ور كبير، إل��ى جانب االطاع على س��ير 
عمليات إنشاء شركة حوض الخليج لاستزراع 
والتي ستساهم في توفير المنتجات البحرية 

في األسواق المحلية قريبًا.
وق��ال الوزي��ر المب��ارك إن اهتم��ام الوزارة 
بزي��ادة اإلنت��اج الغذائي يأت��ي انطاقًا من 
التوجي��ه الملكي الس��امي لحض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
ملك الباد المعظم، بوضع وتنفيذ مش��روع 
اس��تراتيجي لإلنت��اج الوطني للغ��ذاء، ولما 
يحظ��ى به هذا الملف من دعٍم مس��تمر من 
الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 

األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء.

كم��ا أش��اد الوزي��ر بمتابع��ة نائ��ب رئيس 

مجل��س ال��وزراء الش��يخ خال��د ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، لجه��ود وزارة ش��ؤون البلدي��ات 
والزراع��ة في ملف األم��ن الغذائي والحفاظ 

على الثروة الس��مكية وتطوير هذه الصناعة 
في مملكة البحرين.

وأوضح خال تفقده س��ير عملي��ات الصيانة 

الش��املة في المركز، والتي شملت مفاقس 
إنت��اج األس��ماك الرئيس��ية لمواكب��ة زيادة 
الكفاءة اإلنتاجية والتي تهدف للوصول إلى 
15 مليون أصبعية بحلول العام 2025، بأن 
الباحثين في المركز نجح��وا في إنتاج صغار 
أسماك سمك الميد من تفقيس وتربية هذا 
النوع المتميز في السوق المحلي، وذلك عبر 

تقنيات متقدمة في هذا المجال.
وأش��ار إل��ى أن ال��وزارة طرح��ت ع��ددًا م��ن 
المبادرات في س��بيل تحقيق االس��تراتيجية 
بما فيها تهيئة البنية التحتية لهذا النشاط 
االقتص��ادي، مضيفًا بأن م��ن أبرز مرتكزات 
البني��ة التحتي��ة لهذا النش��اط ه��و توظيف 
التقني��ات الحديث��ة التي من ش��أنها تجاوز 
التحديات وتهيئة المختبرات التي تحتاجها 
عملية االستزراع السمكي وهذا ما استطاعت 

الوزارة أن تقطع شوطًا مهمًا فيها.
وأك��د الح��رص عل��ى االس��تمرار ف��ي إدراج 
مختل��ف األن��واع والس��االت من األس��ماك 
في عمليات االس��تزراع على المدى الطويل، 
والذي آل إلى تحقي��ق المملكة لنجاح متميز 
بإنتاج ألصبعيات األس��ماك المحلية، منوهًا 
بأن جهود ال��وزارة تتركز بتطوي��ر القدرات 
الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، ورفع 
نس��بة اإلنت��اج المحل��ي، فضًا ع��ن تقديم 
المحّفزات والتس��هيات للحف��اظ على خبرة 

أصحاب المهن.

يستضيف مي العتيبي وثالثة بحرينيين متميزين

»البحرينية للحوار« تطلق »بصمات بحرينية 3«
التوال��ي،  عل��ى  الثال��ث  للع��ام 
رمض��ان  ش��هر  م��ع  وبالتزام��ن 
المبارك، تقيم المؤسسة البحرينية 
للحوار النسخة الثالثة من برنامجها 
الح��واري »بصم��ات بحرينية« الذي 
تس��تضيف فيه ش��خصيات بحرينية 
ترك��ت بصم��ات كبيرة ف��ي لقاءات 
حوارية تفاعلية مباشرة عبر حساب 
»إنس��تغرام« )@ على  المؤسس��ة 

.)bfd_bh
وتش��ارك ف��ي البرنامج ه��ذا العام 
رئيس��ة مجلس أمناء مدرس��ة بيان 
البحرين نائب رئي��س مجلس أمناء 
البحرين للتنمية السياس��ية  معهد 
الش��يخة مي العتيبي كضيف ش��رف 

في لق��اء ُيبث يوم الثاث��اء 4 أبريل 
الق��ادم، فيم��ا خصص��ت اللق��اءات 

األخ��رى لتك��ون م��ع ثاث��ة طاب 
صاعدين من طلبة مملكة البحرين 

حقق��وا نجاحات الفت��ة؛ وهم: بطل 
مس��ابقة تحدي القراءة العربي على 

مستوى مملكة البحرين محمد علي، 
والمخترع البحريني ومدرب الروبوت 

ماج��د دروي��ش، ورئيس��ة البرلمان 
العربي للطف��ل للدورة الثانية رتاج 
العباس��ي، وس��تبث اللق��اءات م��ع 
الط��اب الثاث��ة على »إنس��تغرام 
الي��ف« ف��ي المواعي��د اآلتي��ة على 
 26 األح��د  الي��وم  األول  الترتي��ب: 
مارس، والثان��ي الثاثاء 28 مارس، 
والثال��ث األح��د 2 أبري��ل الق��ادم. 
وس��تكون جميع اللق��اءات الحوارية 

في تمام الساعة التاسعة مساًء.
وكانت المؤسس��ة البحرينية للحوار 
النس��ختين  ف��ي  اس��تضافت  ق��د 
ش��خصيات  ثمان��ي  الماضيتي��ن 
اللقاءات  وش��هدت  بحرينية المعة، 

معها تفاعًا واهتمامًا كبيرين.

ماجد درويشالشيخة مي العتيبي محمد جميل رتاج العباسي

»الوطنية لحقوق اإلنسان« ُتطِلع 
وفدًا سويديًا على آلية عملها

اس��تقبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان علي الدرازي، 
وف��دًا م��ن البرلم��ان الس��ويدي على هام��ش الزي��ارة التي قام 
به��ا لمملكة البحرين للمش��اركة ف��ي أعمال الجمعي��ة ال�146 
لاتح��اد البرلمان��ي الدول��ي، وذل��ك بحض��ور عدد م��ن أعضاء 
مجلس المفوضين.وخال اللقاء، ق��دم الدرازي نبذة حول الخطة 
االس��تراتيجية لعمل المؤسس��ة الوطنية، واّطلع الوفد على آلية 
تلقي الش��كاوى وتقديم اآلراء االستش��ارية للجه��ات المختصة، 
فضًا عن التقارير الموازية وتوصياتها التي تقدمها المؤسس��ة 

إلى هيئات المعاهدات بمجلس حقوق اإلنسان.

نادي البحرين للحدائق يعلن 
المدارس الفائزة بمسابقة 
الزهور والخضراوات 2023

أعلن��ت رئيس اللجن��ة اإلعامية بن��ادي البحري��ن للحدائق نجاح 
الخضر، عن الفائزين بالكؤوس في المس��ابقة الس��نوية للزهور 
والخض��روات للع��ام 2023 للمدارس الحكومي��ة والخاصة، حيث 
فازت مدرس��ة الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات بكأس الس��فير 
البريطاني للمدرس��ة الحكومية بأفض��ل عرض للزهور - فئة 68 
أ، فيما فازت مدرس��ة اإلم��ام الطبري االبتدائي��ة للبنين بأفضل 
عرض للخضروات فئة 68 ب.وفازت مدرسة البسيتين االبتدائية 
للبنات بكأس الميثاق كأفضل حديقة - فئة أ، فيما فازت مدرسة 
الدير االبتدائي��ة اإلعدادية للبنات بكأس وزارة التربية والتعليم 
عن أفضل حديقة للفئة ب، بينما فازت مدرس��ة المحرق الثانوية 
للبنات بكأس نادي البحري��ن للحدائق كأفضل حديقة عن الفئة 
69 ج. كما فازت مدرس��ة اإليمان الخاصة »قس��م البنات« بكأس 
نادي البحرين للحدائق للمدرس��ة الفائ��زة بأفضل حديقة - فئة 
69 د. وقام��ت األمي��ن العام للمب��ادرة الوطني��ة لتنمية القطاع 
الزراعي الش��يخة مرام بنت عيس��ى آل خليفة بتوزيع الجوائز على 
المدارس الفائزة، على هامش معرض البحرين الدولي للحدائق 

الذي اختتم فعالياته مؤخرًا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/26/watan-20230326.pdf?1679809137
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1058327
https://alwatannews.net/article/1058639
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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
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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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زووم

خالد أبو أحمد

روضة عندما تضرب »على الوتر«!!
يب��ث »تلفزي��ون البحرين« هذه األي��ام برنامجًا ُيعد م��ن أجمل البرامج 
االجتماعية وهو قريب من وجدان المشاهدين وهو برنامج »على الوتر« 
ال��ذي تقدم��ه اإلعالمي��ة المتميزة روض��ة محمود، وهو لحد ما يش��به 
برنامج »كفو« الذي بث العام الماضي. »على الوتر« منذ حلقاته األولى 
ُحظي بمتابعة عالية وباهتمام ش��ديد، ذلك ألن النفس البشرية تميل 
دائمًا إلى معرفة الجوان��ب الخفية من حياة المؤثرين في المجتمع في 
شتى تخصصاتهم، وبالتالي تتأثر بحديثهم عن الجوانب غير المنظورة 
لآلخرين، وما فيها من معاناة. البرنامج يحلق بنا عاليًا في عوالم عجيبة 
تّش��د المش��اهد، فيها ما هو طريف ومنها ما هو حزين جدًا يهز مشاعر 
المش��اهدين، فف��ي مثل ه��ذه المواقف يك��ون التعبير عنه��ا بالدموع 
ألنه��ا األقرب إلى التفاع��ل الوجداني، ورأينا ذلك ف��ي حلقة األخ العزيز 
د. مصطفى الس��يد األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
وهي م��ن أعظم قصص المثابرة والنجاح التي م��رت بي في حياتي، وال 
أس��تدل إال بالتقدير الكبير الذي يحظى به د.مصطفى السيد من جاللة 

الملك حفظه اهلل ورعاه.
إّن البرامج الناجحة عمومًا لها أس��باب كثي��رة للمتميز، وأهم عنصر هو 
مق��دم البرنامج، فاألخت روضة محمود بما حباها اهلل س��بحانه وتعالى 
م��ن قب��ول لدى عام��ة الناس، وم��ن أريحي��ة وتلقائية تعتب��ر العنصر 
الرئي��س في نجاح ه��ذا البرنامج الذي دخل القلوب قب��ل البيوت. روضة 
ت��ؤدي دورها ببس��اطة بدون تكّل��ف، وال تصطنع الضحك��ة فهي تخرج 
تلقائية، األمر الذي جعل المش��اهد كأنه داخل األستوديو وجزء حقيقي 
من المش��هد يجلس بين الضيف ومقدمة البرنامج لهذا المس��توى من 

الحبكة في اإلعداد.
واض��ح جدًا أن برنام��ج »على الوتر« ُتبذل فيه جه��ود كبيرة في اإلعداد 
ال يتخيلها المش��اهد العادي، والمتمثلة في جمع المعلومات الشخصية 
عن ضيف الحلقة حتى على مس��توى الدائرة الضيقة، والضيقة جدًا مثل 
العالق��ة مع الوالدين والزوجة واألبناء وحتى عالقته بأعز األصدقاء، فإن 
جم��ع كل هذه المعلومات ووضعها في س��ياقها الصحيح إلعداد الحلقة 
الواح��دة يمثل جزءًا من إبداع الزميلة روضة وحنكتها في إعداد وتقديم 
البرامج تستحق عليه التقدير الكبير، وعندما نتأمل في مثل هذه البرامج 
نجد أن نجاحها يعود في األساس إلى اإلقبال الكبير من المشاهدين، ألن 
حياتن��ا في العقود األخيرة طغت عليه��ا الماديات وأصبحنا بعيدين عن 
أق��رب الناس إلينا. وكان جمياًل ج��دًا أن برنامج »على الوتر« قدم نماذج 
لش��خصيات ملهمة من الن��ادر جدًا نجدها في أي وس��يلة إعالمية أخرى 
بهذا الكم من التفاعل اإلنس��اني الش��فيف، مثاًل حلق��ة االبنة »مريم« 
ووالده��ا ذلك الرج��ل العظيم، وذلك ال��زوج الحنون الراق��ي المتحضر. 
شخصيًا كل حلقات »على الوتر« هزت مشاعري، لكن هذه الحلقة بالذات 
بكيت فيها كثيرًا إعجابًا بش��خصية األستاذ د.فؤاد آل شهاب والد مريم، 
هذا اإلنس��ان الذي أصبح نموذجًا لألبوة الحقيقي��ة التي نحتاجها اليوم 
أكثر من أي وقت مضى، ينبغي أن نقدم لفلذات أكبادنا كل ما لدينا من 

مشاعر الحب واالهتمام والرعاية.
مثل هذه البرامج تعيد توازن األس��رة وتجعل اآلباء واألمهات من الذين 
لديهم حاالت خاصة أن يقفوا مع أنفس��هم وأن ُيعيدوا حس��اباتهم. إن 
م��ا قدمه والد مريم هو منهج متكامل في الطريقة المثلى للتعامل مع 
أبنائن��ا وبناتنا حت��ى يكونوا متميزين في حياتهم وي��ؤدوا واجبهم في 

الحياة بالشكل المطلوب.
الزميلة األخت روضة محمود كلمات الش��كر ال توفيِك حقِك من اإلشادة 
والثناء، أما القائمون على البرنامج أبدعتم وتفردتم وفقكم اهلل دائمًا.

لبس��ت البحير ثوب الظ��الم منذ إعالن بع��وض وادي البحير 
الهجوم على البيوت واألطفال وكل ما ينير الشرفات والحدائق 
ف��ي البيوت، فب��دأ أهالي البحي��ر بإغالق كل األن��وار وإعالن 
الظالم عل��ى المنطقة في س��بيل إبعاد بيوته��م وأهاليهم 

وأطفالهم من لسعات البعوض الخطرة.
كما أن عددًا من األهالي خرجوا من بيوتهم هروبًا من هجوم 
الحش��رات واآلفات الغريبة التي بدأت بالتسّلل لبيوتهم بعد 
أن ارتفع منس��وب المي��اه الراكدة في ال��وادي، والذي جعله 

بؤرة انتشار لكل ما »يلس��ع« من الحشرات بقيادة البعوض 
طبعًا.

العدي��د من المناش��دات الت��ي تعالت أصواتها من رؤس��اء 
مجالس بلدية ونش��طاء بيئيين ولكن دون جدوى، فلسعات 
البع��وض وص��ور إصاب��ات األهال��ي واألطفال انتش��رت في 
السوش��يال ميديا والعديد من الش��كاوى ل��كل الجهات ذات 

العالقة ولكن مازال الوضع على ما هو عليه!!
ومع الس��ؤال عن الجه��ات المختصة، يخبرن��ي المختصون 
ف��ي البلدي��ات أن الموض��وع م��ن اختص��اص وزارة الصحة، 
وفي الصحة يخبرونك أن الموضوع عند البيئة، ومع الس��ؤال 
والبحث يخبرك آخر بأن وزارة الداخلية كذلك لها عالقة بهذا 

الموضوع.
في وس��ط السكوت عن هذه الكارثة الصحية، والتي أسفرت 
عنه��ا الحفريات التي جرت م��ع تراكم المي��اه التي لم تكن 

يتجم��ع به��ذه الصورة مس��بقًا، ينبغ��ي على الجه��ات ذات 
العالق��ة أن تجتمع على طاولة واح��دة في محاولة إيجاد حل 
لهذه األزمة الصحية والبيئية، والتي ترّتب عليها الكثير من 
المشاكل الصحية لألهالي، كما أن لها أبعادًا اجتماعية حيث 
أصبح الكثير يعتذر عن زيارة أهله في تلك المنطقة بس��بب 

البعوض واللسعات التي يحظى بها كل ما زاروا أهاليهم.
بع��ض أهالي المنطق��ة لديهم الق��درة المالية على ش��راء 
مكاِفحات الحش��رات من األجه��زة ومحاولة تأمين البيت عن 
طريق المرش��ات وبعضهم يس��تخدم أجهزة الدخان، ولكن 
هذه األم��ور تثقل كاه��ل األهالي الذين ال يملك��ون القدرة 
المالية لش��راء هذه األمور، ولو اش��تروها س��تكون مصاريف 
إضافية لم يحس��بوا حسابها خاصة ونحن في موسم رمضان 
واألعي��اد. فرجاؤنا كل الرج��اء أن تتحّرك الجهات الرس��مية 

إليجاد حل لهذه المشكلة الصحية والبيئية.

بعوض البحير.. كارثة بيئية وصحية!

»بحريننا«.. ويوم الشراكة المجتمعية
تش��ّرفت بحضور االحتفال بيوم الشراكة المجتمعية 
واالنتم��اء الوطني تح��ت رعاية معالي وزي��ر الداخلية 
الفريق أول معالي الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
رئي��س لجنة متابع��ة تنفيذ الخط��ة الوطنية لتعزيز 

االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة »بحريننا«.
لخ��ص وزير الداخلية خالل كلمته الرئيس��ية المراحل 
الت��ي م��رت به��ا الخط��ة الوطني��ة، مؤك��دًا على أن 
المواطني��ن ه��م الرصيد األمن��ي والقاع��دة الوطنية 
األساس��ية لألم��ن المجتمع��ي، وعّرج عل��ى عدد من 
المبادرات مثل مبادرة مشروع مكافحة العنف واإلدمان 
»معا« والذي يستهدف طلبة المدارس. حيث بلغ عدد 
الطلبة المس��تفيدين من المش��روع حوالي 136300 
طالب، كما تناول معاليه أحد أهم المشاريع الحضارية 
واإلنس��انية وهو »مش��روع العقوب��ات البديلة« حيث 
يس��هم ه��ذا المش��روع الرائد ف��ي تطوي��ر منظومة 
العدالة الجنائي��ة ومواصلة الجه��ود الوطنية لتعزيز 
حقوق اإلنس��ان. وبلغ عدد المستفيدين منه منذ بدء 
تطبيق��ه وحتى اليوم 4815 ش��خصًا. وتن��اول كذلك 
مشروع »السجون المفتوحة« والذي يعتبر نقلة نوعية 
ومرحل��ة مهم��ة في تنفيذ أح��كام قان��ون العقوبات 
البديلة. حيث يتم تدريب وتأهيل المستفيدين داخل 

مركز اإلصالح والتأهيل ومن ث��م االنتقال إلى مرحلة 
الس��جون المفتوحة. كما تحدث معالي��ه عن تضافر 
جهود وزارة التربية والتعلي��م بإضافة مناهج جديدة 
ونوعي��ة ع��ن التعايش الس��لمي ومكافح��ة التطّرف 
واألمن الس��يبراني. وخالل االحتف��ال تحدثت عدد من 
المؤسس��ات الحكومية عن مبادراتها في جانب تنفيذ 
الخط��ة الوطني��ة مث��ل وزارة اإلعالم، ووزارة الش��باب 
ووزارة العمل التي دش��نت مب��ادرة »منصة الخبرات« 

خالل الحفل. 

رأيي المتواضع
قال معالي وزير الداخلية عبارة تستحق أن نقف عندها 
بالتأمل والتمّعن وهي: »انتماؤنا هو شرفنا الوطني، 
ال��ذي نذود عن��ه، وإال كيف س��نربي أبناءن��ا على نهج 
وطني؟ وهل نربي جياًل يتخّلى عن وطنيته وبال هوية؟ 
إننا نعيش في وطن الهوية، وطن اإلنس��انية والقيم 
الس��محة. وأس��ألكم أن تتمس��كوا بثقتك��م الوطنية 
وموروثك��م الوطني، من قيم وع��ادات حميدة، لتكون 
أمان��ة لدى أجيالنا البحريني��ة القادمة، وتبقى الهوية 

البحرينية، عزيزة مقّدرة، على مّر األزمان«.

في رأي��ي المتواضع، إن هذه العب��ارة والتوصية التي 
تتضمن التمّسك بالموروث الوطني والهوية الوطنية 

هي واجب على كل فرد فينا من أّي مكان كان. 
فأولي��اء األم��ور ف��ي األس��رة مس��ؤولون مس��ؤولية 
كبيرة ع��ن زرع الهوية الوطنية والقي��م البحرينية في 
أبنائهم، والمدرس والتربوي مسؤول بشكل كبير عن 
تضمي��ن الهوية والقي��م البحرينية في س��لوكه أواًل، 
وف��ي المع��ارف والمهارات الت��ي ينقلها إل��ى طلبته، 
والمؤسس��ات الحكومية قاطبة عليه��ا أدوار مختلفة 
في تعزيز الهوية والقيم الوطنية، وال يجب أن ننس��ى 
الدور الكبير والمهم لمؤسسات المجتمع المدني من 
جمعي��ات أهلية في أهمية أن تك��ون الخطة الوطنية 
لتعزي��ز االنتماء والهوية الوطني��ة مرجعًا هامًا لهم، 
باإلضاف��ة إل��ى القطاع الخ��اص الذي يعتب��ر العمود 

المكّمل في عملية التنمية. 
ف��ي رأي��ي المتواض��ع، أتمن��ى أن يس��تحدث فري��ق 
»بحرينن��ا« جائ��زة ألفضل مب��ادرة وطني��ة للمجتمع 
المدني وأخ��رى للقطاع الخاص، فهما ذراعان مهمان 
ف��ي عملية التنمي��ة الوطنية والش��راكة المجتمعية، 
بجانب القطاع الحكومي الذي يقوم بدور جبار في هذا 

الجانب.

المرادف الطبيعي للنجاح

لع��ل المثال األقرب إلى حالة الضياع التي اليزال يعيش��ها أولئك الذين 
يعتبرون أنفس��هم »معارضة وفي ثورة« أنهم في الوقت الذي قال فيه 
كل المش��اركين في أعم��ال الجمعية العامة لالتح��اد البرلماني الدولي 
الذي عقد في البحرين في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري بأنه كان 
ناجح��ًا ومتميزًا في كل ش��يء وعّبروا عن ش��كرهم وتقديرهم ورضاهم 
 وع��ن عزمهم تبّني رؤى حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، عمد أولئك إلى التقليل 
من ش��أن الفعالية تنظيم��ًا ونتائج رغ��م أنه كان من بين الش��اكرين 

والمؤكدين نجاحه عدد من الذين يعتبرونهم نموذجًا ومثااًل.
استمرارهم في هذه الحال، بتقليلهم من شأن كل نجاح تحققه الحكومة 
يفضحهم ويقّلل من ش��أنهم ويخس��رهم، فالذي��ن يخاطبونهم في كل 
مكان يتابعون ويرون ويسمعون ويفهمون وال يقبلون منهم أن يقولوا 

للصح إنه خطأ وللنجاح إنه فشل.
اعتباره��م كل فع��ل تقوم به الحكومة بأنه بعي��د النجاح إنما يعبر عن 
فش��لهم، فللنجاح معايير وال يمك��ن أن يقولوا عن عمل تتوفر فيه تلك 
المعايي��ر بأنه غير ناجح. تمام��ًا مثلما أنه ال يمكن ألحد أن يقبل منهم 
اعتبار كل عمل يقوم به من س��ّلموا رؤوسهم إليهم ناجحًا وهو ال تتوفر 

فيه معايير النجاح.
المنطق ه��و أن يقولوا عن الصح إنه صح وعن الخطأ إنه خطأ، وما صار 
العالم كله يراه ويلمس��ه هو أن مملكة البحرين ال تقدم على تنفيذ أي 
فعالي��ة إال بعد أن توفر لها أس��باب النجاح وال تقبل الفش��ل وتحاس��ب 
عليه، فاس��م البحري��ن هو الم��رادف الطبيعي للنج��اح وال يمكن لهكذا 

مرادف أن يقبل بالفشل أو بالتقصير في األداء.
س��عيهم إل��ى إيجاد العيب ف��ي كل عمل تق��وم به الحكوم��ة واعتباره 
ناقصًا أو فاش��اًل في وقت يرى الجميع، ومنهم من ال يزالون مس��يطرين 
على أفهامهم، عكس ذلك يخس��رهم ويجعل حتى المتعاطفين معهم 

ينفّضوا من حولهم.

ماذا لو كنت وزيرًا للعمل؟!
ترددت كثيرًا وأنا أكتب مقالي لمعرفتي المسبقة بحجم الهجوم على وزير العمل 
ه��ذه األيام م��ن قبل مجلس النواب ودائرة تس��ير على بقية حتى منتس��بي هذه 

الوزارة ألسأل نفسي ماذا لو كنت أنا وزيرًا للعمل؟
نعم لن أقبل على نفس��ي بأخذ مقعد هذه الوزارة حتى لو بلغت مميزات الحقيبة 
الوزاري��ة عنان الس��ماء في وجود كل ه��ذا الحنق وحتى عدم رزان��ة بعض النواب 
الكرام، مما يدفعني لتصور مدى قوة تحّمل س��عادة وزير العمل جميل حميدان، 
هذا الكم الهائل من الضغط النفسي بعد كل هذه السنوات من العمل المضني 
والتدّرج الوظيفي في الوزارة المعنية ولو أنني لست من جمهور وزير العمل ألكن 
صريحة جدًا، لكن ال يمنع أن نتداول بعض األزمات بشكل موضوعي جدًا لمحاولة 

التنظير نحن كنخب في ما هو لصالح هذا البلد وإال لم نحن نكتب أساسًا؟
أزم��ة العاطلين ليس��ت بالجديدة ومن المؤكد بعد أي أزمة اقتصادية س��يتراجع 
الوضع االقتصادي ألي بلد مما ينذر بقلة نش��اط القطاع الخاص وبالتالي التأثير 
عل��ى الوظائف بالقط��اع الخاص، حت��ى لو عرض��ت الدولة ممي��زات دعم األجور 
للبحرينيي��ن وهو أم��ر طبيعي جدًا جدًا، فإن كان ال يوج��د وظائف لدى جعبة وزير 
العم��ل فمن أين له الحق بتوظيف العاطلين في البلد أو حتى إجبار ش��ركات ذات 
الموظف أو الموظفين بالتوظيف أساس��ًا وهي مجموعة من المؤسسات المتبقية 
والباقية من بعد أزمة التضخمات العالمية والكس��اد العالمي وكورونا وسلس��لة 

إفالس��ات هزت أبواب بنوك الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة، أم أنها فن جديد من 
س��عادة النواب لرفع الحرج عن أدائهم ومعرفة صلب المش��كلة وإش��غال الشارع 
بص��راخ غير منطقي ال يليق بمس��توى عقولنا يذهب ضحيته��ا وزير العمل، فهي 

بالطبع حرب بسوس ال ناقة له فيها وال جمل. 
األم��ر اآلخر الذي تم طرحه وغي��ر المنطقي في مجلس الن��واب بالتواجه مع وزير 
العم��ل وجهًا لوجه على فنجان قهوة لربما وتوج��ه لتوظيف عاطل من كل بيت، 
ه��ل وصلنا حقًا لهذا المس��توى من الحلول بدل اإلصالح��ات االقتصادية وإلعادة 
نشاط القطاع الخاص وإيجاد فرص للعمل لجعل البحرين بيئة جاذبة لالستثمار؟ 
الموضوع لم يقف عند هذا الحد بل بلغ حد شخصنة أحد النواب لوزير العمل بسبب 
إخفاق وزير بتوظيف ابن سعادة النائب، فعلى ما يبدو أن مهمة النائب مهاجمة 
وزي��ر العمل ليل نه��ار وال أعلم هذه مهم��ة حقيقية أم عداء سيس��تمر إلى ما ال 

نهاية؟ 
نود جميعًا أن يكون هناك تعاون بين السادة النواب بمعية دار الحكومة الموقرة 
بمن فيهم المعنيون بالنظر بعين المصلحة العليا لهذا الوطن ومحاولة حل ملف 

العاطلين والخروج من عنق الزجاجة. وفق اهلل الجميع لما هو الخير والصالح.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

يا أخي »ال تصوم«!
مازلنا في بدايات الش��هر الفضيل، وندخل اليوم الرابع، مع بداية أس��بوع عمل 

جديد. 
هنا القصة الس��نوية واألزلية تتجدد، وهي تلك المعنية ب�»التقلبات الغريبة« 
الت��ي تعت��ري بعض البش��ر، وتحدث انقالبًا في الس��لوك والتعامل وأس��لوب 
التعاي��ش مع الش��هر الكريم، بما يصور لك »رمض��ان« وكأنه »نقمة« وليس 
»نعمة«، ونس��تغفر اهلل على هذا القول، لكن بعض البشر يجعلك تضطر بأن 

تقول له »يا أخي ال تصوم«، بسبب سوء سلوكه.
الحج��ج الواعية واألع��ذار البالية الت��ي تعودنا عليها من البعض لتبرير س��وء 
الس��لوك، أو انعدام األخالق في التعامل، أو التس��يب واالس��تهتار في االلتزام 
بالعمل، كلها مرتبطة بأنه »صائم«، أي أن هذا اإلنس��ان بسبب صيامه عليك 
أن تتجن��ب التعام��ل مع��ه، عليك أال تحتك ب��ه إطالقًا، ألنه وبس��بب الصيام 

سيكون صاحب ردات فعل غير متوقعة. 
الصورة النمطية السلبية التي صنعتها سلوكيات بعض األفراد، تفرض عليك 
التوق��ع بأن »الصائم« س��يعنفك وس��يصرخ عليك وربما يش��تمك وقد يعطل 
معاملت��ك إن كان موظف��ًا في دائ��رة خدمية، وبع��د كل هذا، ع��ادي جدًا أن 

تسمعه يقول »اللهم إني صائم«. 
أي صيام هذا الذي ال يضبط السلوك ويهذب النفس وينظف اللسان؟! أي صيام 
هذا الذي يحول اإلنس��ان لشخص سلبي في كل ش��يء، في عمله وفي تعامله 

مع الناس؟! 
ولس��ت أس��رد هنا كالمًا من وحي الخي��ال، أو أختلق صورًا ال واق��ع لها، بل كل 

واح��د فينا يعرف تمامًا كيف تتغير أنماط الس��لوك ف��ي رمضان لدى كثيرين، 
ونح��ن من ضمنهم أيضًا. وكيف أن هناك من يعتبر الصيام مبررًا لإلتيان بكل 
س��لوك س��لبي دون أن يالم! يا أخي صائم »ال تش��ره علي«! يا أخي نقص في 
»النيكوتين« بس��بب التدخين »ال تؤاخذني«! وغيرها من األعذار، ومن بعدها 

يأتي »طوفان سوء« األخالق. 
أتذك��ر بأنني كتبت كثيرًا في الس��نوات الماضية عند حلول ش��هر رمضان عن 
أمثلة ونماذج لحاالت لبشر يحولون شهر الرحمة »رمضان« إلى »شهر مرعب« 
ويحبذ أال يتم االحتكاك فيه ب�»بعض البش��ر«، وهذا كله نمط خاطئ وس��يئ، 
من يقوم به عبر هذه الس��لوكيات وباتخاذ هذه الذرائع هو من »يس��يء« إلى 

شهر رمضان. 
المسلمون حاربوا في شهر رمضان وهم صيام، ولم يتقاعسوا عن ذلك بسبب 
الجوع والعطش. من رسولنا الكريم تعلمنا كيف يكون سلوك اإلنسان أكثر رقّيًا 
خ��الل رمضان، وكيف يكون التكافل والتراحم بين الناس في أعلى مس��توياته 
خالل هذا الش��هر الذي تكثر فيه الخيرات. وكثيرة هي الش��واهد التي تبّين لنا 
كيف أن هذا الشهر مميز في كل شيء، حينما يكون السلوك البشري فيه راقيًا. 
وهنا نصيحة أقدمها دائمًا ألي ش��خص يحتك مع ش��خص آخر، فيجد منه سوء 
س��لوك أو قلة أدب أو استهتار في أداء مهمته، وكل عذره بأنها »أعراض شهر 
رمض��ان«، ب��أن يقول له ف��ورًا »يا أخي ال تص��وم«، إذ كل ما يص��در عنه من 
س��لوك كارثي هو الذي ال ُيبقي له من صيامه أجرًا، بل يناله منه فقط »الجوع 

والعطش«.

»الصداقة البحرينية اليابانية« تنّظم جولة لمعالم المنامة
نظم��ت جمعي��ة األعم��ال والصداقة 
البحرينية اليابانية بالتعاون مع هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار جولة تاريخية 
لمعال��م المنام��ة حي��ث ب��دأ التجمع 
واالس��تقبال ف��ي مرك��ز المعلوم��ات 
ال��ذي يق��ع ف��ي الطاب��ق األرضي من 
باب البحري��ن وهو المبن��ى التاريخي 
والمدخل الرئيس��ي إلى سوق المنامة 
صمم��ه تش��ارلز بلجري��ف مستش��ار 

الحاكم في عام 1949.
كم��ا تضمن��ت الجول��ة زي��ارة متحف 
مكت��ب البري��د ال��ذي أفتتح ف��ي عام 
1884 ليكون في ع��ام 2015 معرضًا 
والتذكارية  التاريخي��ة  للص��ور  دائمًا 
ومجموعة من الطوابع البريدية التي 
تعكس تاريخ الخدم��ات البريدية في 
المملكة، ث��م تم زيارة دائرة الجمرك 
المبن��ى الذي نقل مكت��ب البريد إليه 
ف��ي ع��ام 1947 واس��تقر في��ه من��ذ 
ذلك الي��وم ويعتب��ر موقع��ًا تاريخيًا 
تراثي��ًا، ثم جولة في س��وق البهارات 

والحلوى وس��وق الذهب وسوق العجم 
م��رورًا بالمس��اجد والمآت��م والمعبد 
الهندوسي ش��ريناتجي أقدم المعابد 
والمش��ي  المنطقة،  في  الهندوس��ية 
ف��ي ط��رق فرق��ان المنام��ة التراثية 
وص��واًل إل��ى فري��ق الحطب وجلس��ة 

نقاش��ية ف��ي مأتم العري��ض ومأتم 
محم��د العريض.  واش��تملت الجولة 
عل��ى برنام��ج تثقيفي ع��ن البحرين 
والتعايش الس��لمي وتاري��خ المنامة 
وتجرب��ة بعض المأكوالت الش��عبية 
البحريني��ة، وفي نهاي��ة البرنامج تم 

مشاهدة األغاني الش��عبية البحرينية 
في ساحة باب البحرين.

 وفي الخت��ام تقدم رئي��س الجمعية 
ناص��ر العريض بالش��كر إل��ى جميع 
المنظمين وعلى رأسهم رئيس هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الش��يخ خليفة 

ب��ن أحم��د آل خليف��ة ومدي��رة إدارة 
االتصال والتروي��ج هدى العلوي ومن 
هيئة البحري��ن للثقاف��ة واآلثار هناء 
خمي��س ومحم��ود حافظ على حس��ن 
تعاونهم والتنسيق المميز الذي أثمر 

بنجاح الفعالية. 

حضر الجول��ة أعضاء وأهالي الجمعية 
وممثلي السفارة اليابانية وكبار رجال 
األعمال، الذين أب��دوا إعجابهم بهذه 
الجول��ة التاريخية الت��ي كانت تجربة 
ثرية ال تنس��ى بالتع��ّرف على التاريخ 

العريق للمنامة.

»دلمون للدواجن« تنّظم فعالية 
صحية لموظفيها بمناسبة رمضان

نظمت شركة دلمون للدواجن وبالتعاون مع مستشفى الهالل 
فعالي��ة صحي��ة لموظفي الش��ركة اس��تعدادًا لش��هر رمضان 

المبارك.
وقدم الدكت��ور »علي الصفار« محاضرة تثقيفي��ة تناولت إدارة 
الصح��ة العام��ة وأهمية االلت��زام بنظام غذائي صح��ي وإجراء 
الفح��وص الطبي��ة الروتينية، كم��ا تطرق إل��ى طريقة الحفاظ 
عل��ى النش��اط والصحة خالل نهار ش��هر رمض��ان، وكيف تؤثر 

الفيتامينات على الصحة.
وبعد انتهاء المحاضرة تم إجراء مجموعة من الفحوص الطبية 
لموظف��ي وعمال الش��ركة، حيث تمت الفح��وص في موقعين، 
بداي��ة بمبن��ى اإلدارة وموظفي اإلدارة العام��ة، وبعدها انتقل 
الفريق الطبي الس��تراحة العمال بمسلخ الدجاج حيث تم إجراء 

الفحوص لعمال الشركة.
وصرح الرئي��س التنفيذي عبدالهادي ميرزا بأن ش��ركة دلمون 
للدواجن تولي اهتماما كبيرا بصحة وس��المة موظفيها، ووجه 

شكره لمستشفى الهالل على تعاونهم بتنظيم الفعالية.

ُتقام على مساحة 22.5 ألف متر مربع وتستوعب 1050 طالبًا

 »نسيج« و»اإلثمار للتطوير«: 
إنجاز مدرسة نادين في دلمونيا بزمن قياسي

قام وفد من الش��ركة المطورة لمش��روع مدرسة نادين 
في دلمونيا بزيارة تفقدية للمش��روع لالطالع على سير 
المراحل النهائية لمشروع المدرسة التي تطورها شركة 

مشتركة بين شركة نسيج وشركة اإلثمار للتطوير. 
وقد شمل الوفد كاًل من الرئيس التنفيذي لشركة اإلثمار 
للتطوير محمد الس��يد والرئيس التنفيذي لشركة نسيج 
أمين العريض وعدد من المسؤولين من الشركتين. كما 
انضم إلى الوفد شاني بوري مؤسسة مدرسة نادين التي 

ستشغل المدرسة بعد االنتهاء من أعمال اإلنشاءات.
والجدير بالذكر أن مدرس��ة نادي��ن الجديدة في دلمونيا 
ستستوعب 1050 طالبًا من الجنسين في كافة المراحل 
التعليمية. وتضم المدرسة 44 غرفة دراسية ومساحات 
مش��تركة إضافية لتوفي��ر بيئة تعليمي��ة عالية الجودة 
وصحي��ة للط��الب والمعلمي��ن. ويتمي��ز المبن��ى الذي 
تبل��غ مس��احته المبني��ة 22.500 مت��ر مرب��ع بممرات 
واس��عة ومس��احات خارجية كبيرة بما يتوافق مع أفضل 
الممارسات المطبقة في أرقى المدارس الخاصة الدولية.

وصرح الرئيس التنفيذي لش��ركة نس��يج أمين العريض 
بالق��ول: »يش��كل هذا المش��روع المش��ترك مع ش��ركة 
اإلثمار القابضة وشركة نادين القابضة انعكاسًا حقيقيًا 
لرؤية ش��ركة نس��يج االس��تراتيجية في بن��اء مجتمعات 
مس��تدامة في مملك��ة البحري��ن ال تقتص��ر فقط على 
القط��اع الس��كني، بل تش��مل كذلك تنويع مش��اريعها 
التطويري��ة وخدم��ة قطاع��ات أخرى غير اإلس��كان. ومع 
دخول »نس��يج« وش��ركائها مرحلة تس��ليم أول مشروع 
تطوي��ري تعليمي في مملك��ة البحري��ن، يعتبر الصرح 
التعليمي س��ادس مشاريع نس��يج واألول من نوعه الذي 

يخدم القطاع التعليمي«. 
وأضاف: »نحن متحمسون إلضافة هذا المشروع الرئيسي 
ضمن محفظة مش��اريع نس��يج المكتمل��ة بنجاح، وذلك 
بعد إنجاز كل من مش��اريع كنال فيو ومش��روع بس��اتين 
وياس��مينة س��ار وجمانة ومش��روع الش��راكة م��ع وزارة 
اإلسكان. كرؤية اس��تراتيجية للشركة، ستستثمر نسيج 

في المزيد من مشاريع تطوير البنية التحتية االجتماعية 
في المملكة والتي تعتبر عناصر حيوية في تطوير البنية 
التحتية الشاملة على مستوى المملكة. وتستهدف نسيج 
في المستقبل مشاريع تطوير الرعاية الصحية والتي يتم 

النظر في إمكانية االستثمار فيها حاليًا«.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة اإلثمار للتطوير 
محمد الس��يد: »باعتبارنا المطور الرئيس��ي للمش��روع، 
يسرنا اإلعالن عن اقتراب اكتمال مالمح الصرح التعليمي 
األحدث على مستوى المملكة، والذي تم إنجازه في زمن 
قياس��ي بفضل تعاون الشركاء لتحقيق قصة نجاح أخرى 
في جزيرة دلمونيا التي تحولت اليوم إلى مدينة متكاملة 

بخدماتها ومرافقها العصرية«. 
وأض��اف: »إن ه��ذا التق��دم الكبي��ر المحرز في مش��روع 
الص��رح التعليمي يعكس اإلجراءات الالفتة التي وضعت 
وتم اتخاذها لضمان تس��ليم المشروع في وقته المحدد 
مع اس��تكمال كافة اإلنش��اءات في وقت قياسي خالل 12 
ش��هرًا فقط. ونتطلع قدمًا إلى قرب موعد استكمال هذا 
المش��روع في نهاية أبريل من هذا العام، لتبدأ الدراسة 

فيها في سبتمبر من هذا العام. ويعكس إنجاز المشروع 
في هذا الوقت القياس��ي القدرات العالية لفريق ش��ركة 
اإلثمار التي قامت بدور إدارة التطوير في هذا المش��روع 
وقامت بإدارة فري��ق االستش��اريين والمقاولين، إضافة 
إلى كونها شريًكا في الشركة المطورة مع نسيج. ونتطلع 
إلى أن تصبح المدرس��ة عامل ج��ذب لمزيد من المرافق 
والمش��اريع في دلمونيا التي نطمح إلى أن تكون جزيرة 
متكاملة ومتوازنة في مرافقها وأسلوب المعيشة فيها«.
وسيتم تسليم مشروع الصرح التعليمي بالموعد المحدد 
حس��ب ما ه��و متفق عليه مس��بقا م��ع س��ير العمليات 
اإلنش��ائية لحرم الص��رح التعليمي ومرافقه األساس��ية 

حسب الخطة الموضوعة. 
يش��ار إلى أن أعم��ال التصامي��م الخاصة بح��رم الصرح 
التعليمي ومرافقه الرئيس��ية تقوم بها مؤسسة محمد 
ص��الح الدين لالستش��ارات الهندس��ية MSCEB، رائدة 
الهندس��ة على مس��توى المملكة. أما المقاول الرئيسي 
للمشروع فهي شركة الغناه الرائدة في مجال المقاوالت 

واإلنشاءات.

بدوره��ا، قالت ش��اني ب��وري مؤس��س مدرس��ة نادين 
»مش��غل المدرس��ة«: »في ه��ذا العام تحتفل مدرس��ة 
نادي��ن بم��رور 45 عامًا على تأسيس��ها، وهي مدرس��ة 
معت��رف بها عالمي��ا وذات تصنيف متميز. نحن س��عداء 
بالغاي��ة بإقامة الصرح التعليمي األحدث على مس��توى 
المملك��ة والذي س��يقدم للطلب��ة مس��توى عالمي من 

التعليم وفق أفضل الممارسات«. 
وأضافت: »ننتهز هذه الفرصة لنش��كر ش��ركاءنا شركة 
نس��يج وش��ركة اإلثم��ار للتطوي��ر ومؤسس��ة محم��د 
ص��الح الدين لالستش��ارات الهندس��ية، وش��ركة الغناه 
عل��ى جهودهم الالفت��ة وإس��هاماتهم المميزة إلكمال 
المش��روع في وقت قياس��ي، والذي سيكون له أكبر األثر 
ف��ي تقديم تجرب��ة تعليمية اس��تثنائية للطلبة، وحرم 
تعليم��ي حديث يعتمد عل��ى قيمنا وروحن��ا التعليمية 
واستدامتنا والمبدأ األساسي المتمثل في وضع الطالب 

في قلب كل ما نقوم به«.
 U وقد ت��م تطوي��ر تصمي��م المبن��ى على ش��كل حرف
ليضم مس��احات مفتوحة شاسعة بما يتوافق مع افضل 
الممارس��ات العالمية المعمول بها ف��ي أرقى المدارس 
الخاص��ة، لتقدم بيئ��ة تعليمية عالية الج��ودة وصحية 
للطلبة والمعلمين. كما سيضم الصرح التعليمي مرافق 
رئيس��ية كالمختب��رات ومكتب��ة ومركز صح��ي وقاعات 
فنية ومس��بح أولمب��ي )semi-Olympic( بجانبه صالة 
رياضية كبيرة وقاعة متعددة االستخدامات. أما المرافق 
الخارجي��ة فتض��م مس��احة مفتوحة كبي��رة فيها تخدم 
حصص التعليم الخارج��ي والحدائق والمراكز التعليمية 

لتقديم تجربة تعليمية متكاملة.
من خالل ش��راكة اس��تراتيجية، تس��تعد كل من شركة 
نسيج وش��ركة اإلثمار وش��ركة نادين القابضة لتسليم 
أفضل صرح تعليمي واألكثر تطورًا على مستوى المملكة 
مع وجود مرافق تعليمية عالمية المستوى ليقدم أفضل 
المعايير التعليمية ضمن احدث مرافق تعليمية وأكثرها 

تفردًا على مستوى القطاع التعليمي في المملكة.

 »بابكو« تحتفي بشبابها 
الواعد في يوم الشباب البحريني

بمش��اركة كثيف��ة من ش��باب الش��ركة، وبحضور 
الرئي��س التنفي��ذي عبدالرحمن جواه��ري وأعضاء 
اإلدارة التنفيذي��ة، أقام��ت ش��ركة نف��ط البحرين 
»بابك��و« احتفالّية جميلة بمناس��بة يوم الش��باب 

البحريني وذلك في نادي بابكو بالعوالي.
وألق��ى جواه��ري كلمة خ��الل االحتفال أش��اد فيها 
بإطالق يوم خاص لالحتفاء بالشباب البحريني وهي 
 المبادرة التي أطلقها س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، رئي��س مجل��س إدارة الش��ركة 
القابضة للنف��ط والغاز حيث تم تخصيص يوم 25 
مارس م��ن كل عام لالحتف��اء بالش��باب البحريني 
اعتراف��ًا وتقدي��رًا لعط��اءات الش��باب وإبداعاتهم 
وجهودهم التي يبذلونها للمشاركة في بناء الوطن 

واإلسهام في تطويره وصناعة نهضته الحديثة.
وأضاف أن تخصيص يوم س��نوي لالحتفال بالشباب 
البحريني يعكس أيضًا م��دى اهتمام قيادة الوطن 
الرشيدة بالشباب، واإليمان بالدور المهم للطاقات 

الش��اّبة في بناء حاضر الوطن الغالي ومس��تقبله، 
موضح��ًا أن ش��ركة نف��ط البحري��ن قد اس��تمدت 
إستراتيجيتها في هذا الشأن من رؤية قيادة الوطن، 
حيث تولي شركة »بابكو« شبابها الثقة وتشجعهم 
على العطاء واإلبداع، وتتيح لهم الفرص التدريبّية 
التي من ش��أنها االرتقاء بهم ودع��م إمكانياتهم، 
األمر الذي مكنهم من المش��اركة المؤثرة في صنع 

إنجازات الشركة.
وق��ّدم الرئي��س التنفيذي الش��كر رئي��س مجلس 
اإلدارة عبداهلل الزين وأعضاء مجلس اإلدارة على كل 
ما يبدونه من اهتمام لدعم الش��باب ومساندتهم، 
والح��رص عل��ى إش��راكهم ف��ي خط��ط الش��ركة 
واالعتماد عليهم ف��ي تنفيذ المهام وبخاصة خالل 
المرحلة االنتقالية الحالية التي تش��هدها الشركة 
والتي يلعب الش��باب خالله��ا دورًا محوريًا ومهمًا. 
ووجه الدعوة للش��باب لمواصلة ما يقومون به من 
جهود متميزة، وشكرهم على إسهامهم الفاعل في 
تحقي��ق إنجازات الش��ركة خالل ع��ام 2022 مؤكدًا 

أن »بابكو« س��تواصل توفي��ر المزيد من المميزات 
للشباب البحريني لمساعدتهم على إطالق طاقاتهم 

وإبداعاتهم في هذا المجال اإلستراتيجي.
الجدي��ر بالذك��ر أن احتفالي��ة ش��ركة »بابكو« قد 
ش��ملت كذل��ك جلس��ات تفاعلي��ة ح��ول االبت��كار 
وتنظي��م الوق��ت وإدارة الطاقة والصحة النفس��ية 
حيث أتيح��ت الفرصة للش��باب للتواصل مع أعضاء 
اإلدارة التنفيذي��ة والتح��اور معه��م ف��ي مختل��ف 
الموضوعات المتعلقة بمجاالت العمل مما يساهم 
في تطويرهم وتش��جيعهم ورسم مسارهم المهني 

مستقباًل.
وتضمن��ت الفعالي��ة أيض��ًا التطرق إل��ى برنامج 
التبادل المعرفي الذي تم عقده بين ش��ركة بابكو 
وش��ركة الخليج لصناعة البتروكيماوي��ات )جيبك( 
حي��ث تح��دث المش��اركون م��ن الش��ركتين حول 
مدى اس��تفادتهم من الفترة التدريبية والدروس 
المس��تقاة والخبرات التي سيعملون على تطبيقها 

في مواقع أعمالهم.
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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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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«

متى يصنف الشخص بالسمنة؟

تقاس السمنة بالطريقة المعتمدة وهي قياس معدل 
كتلة الجسم، وتحتسب بقياس وزن الجسم مقسًما 
معدل  كان  حال  وفي  تربيع،  الجسم  طول  على 
الجسم أقل من 25 فهي طبيعية، أما إذا كانت كتلة 
الجسم من 25 إلى 30 فهي وزن زائد، وإذا كانت من 
30 إلى 35 تعتبر سمنة من الدرجة األولى، أما في 
حال كانت كتلة الجسم تتراوح ما بين 35 و40 فهي 
سمنة من الدرجة الثانية، وفي حال كانت أكثر من 

40 فهي سمنة من الدرجة الثالثة.
وهناك أيًضا طريقة أخرى لقياس السمنة وهي من 
كان  فإذا  الخصر،  محيط  بقياس  المعتمدة  الطرق 
للرجال أكثر من ٩4 سنتيمترا للرجال فيعتبر سمنة، 
وللنساء إذا كانت أكثر من 84 سنتيمترا تعد سمنة.

هل نشهد زيادة في نسبة السمنة؟

كبير  بشكل  السمنة  نسبة  في  زيادة  نشهد  عالمًيا 
الصحة  منظمة  إحصاءات  آخر  إن  إذ  ومضاعف، 
مصابون  بالغ  مليون   1.٩ أن  إلى  تشير  العالمية 
بالسمنة، و38.٩ مليون طفل مصابون بزيادة الوزن 
نسبة  زيادة  في  نصيب  للبحرين  كان  وقد  عالمًيا، 

السمنة بمعدل 10 % مقارنة بباقي دول الجوار.

ما هي المشاكل المصاحبة للمسنة؟

السمنة  تصاحب  التي  المشاكل  من  العديد  هناك 
فالسمنة  اإلنسان،  صحة  على  خطًرا  تشكل  والتي 
ضغط  وارتفاع  والسكري  القلب  أمراض  تسبب 
الدم وتكيس المبايض وتوقف التنفس أثناء النوم 
وجميع هذه األمراض تعد خطًرا جسمًيا على حياة 

بوضع  دائًما  ننصح  لًذا  بالسمنة،  المصاب  الشخص 
وذلك  المريض  تشخيص  بعد  مناسبة  عالج  خطة 
حدوث  إلى  تفادًيا  المطلوب  الوزن  إلى  للوصول 
تسبب  وقد  حياته  على  تؤثر  قد  صحية  مشاكل 

الوفاة.

ما هي الطرق التي تتبع في عالج السمنة؟

إنزال  على  تساعد  التي  الطرق  من  العديد  هناك 
الوزن، ولكنه من الضروري مراجعة الطبيب لتحديد 
الحاالت  بعض  إن  إذ  المنساب،  العالج  نوعية 
الغذائية  الحميات  بعض  بإتباع  الوزن  إنزال  يمكن 
الحاالت  بعض  إن  حين  في  الرياضة،  ممارسة  مع 
على  تساعد  التي  األدوية  بعض  الطبيب  يصرف 
أن  أهمية  على  التأكيد  هناك  والبد  الوزن،  إنزال 

لحدوث  تجنًبا  طبيب  بوصفة  األدوية  هذه  تكون 
مضاعفات جانبية.

المعدة  بالون  هلي  حالًيا  المنتشرة  الطرق  ومن 
الطرق اآلمنة واألقل خطًرا وقد  المبرمج وهو من 
كتكميم  التنظيرية  الجراحات  إلى  الطبيب  يلجأ 
بالمنظار  المعدة  مسار  تحويل  أو  بالمنظار  المعدة 

وذلك لعالج السمنة التي يعاني منها المريض.

ما هي النصيحة التي تقدمها إلى اإلنسان 

المصاب بالسمنة؟

ندعو المصابين بالسمنة إلى عدم اليأس واالستالم، 
األولويات،  قائمة  الصحة في  إنه البد من وضع  إذ 
إذا إنه البد البدء في مشوار نحو الوزن الصحي مع 

حياة أفضل ذات جودة عالية.

د. محمد عيسى 
ارتفاع نسبة السمنة عالميا... و10 ٪ نصيب البحرين من الزيادة
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أكـد استشـاري الجراحـة العامـة وجراحـات السـمنة والمناظيـر المتقدمـة فـي المستشـفى الملكـي التخصصـي د. محمـد عيسـى أنـه عالمًيـا نشـهد حالًيا ارتفاع نسـبة السـمنة 
فـي جميـع الـدول، فـي حيـن أن البحريـن كان لهـا نصيـب مـن هـذه الزيـادة بنسـبة تصـل إلـى 10 %، وتعتبـر نسـبة مرتفعـة مقارنـة بـدول الجـوار. وأوضـح د. محمـد عيسـى 
خـلل لقـاء مـع “صحتنـا فـي البـلد” أن المستشـفى الملكـي التخصصـي وضـع علـى عاتقـه تقديـم خدمـات تسـاعد علـى إنـزال الوزن، وتحسـين جـودة الحياة، قائًل: نسـتقبل 
جميـع مـن يعانـي مـن السـمنة ونسـعى للوصـول إلـى أفضـل النتائـج ونمتلـك فـي المستشـفى الملكـي التخصصـي طاقمـا متكامـل، ليـس فقـط لنـزول الـوزن، وإنمـا للحصـول 
علـى أسـلوب حيـاة أفضـل وذات جـودة. ويقـدم المستشـفى العديـد مـن الخدمـات كجراحـة المعـدة وتكميـم المعـدة بالمنظـار وتحويـل مسـار المعـدة بالمنظـار، إضافـة إلى 

القيـام بمختلـف جراحـات السـمنة التنظيريـة، وغيرهـا مـن الخدمـات التـي تسـاعد علـى إنـزال الـوزن وتحسـين أسـلوب حيـاة المريض.

المستشفى الملكي التخصصي 

د. أحمد محمد عبدالملك
رمضان فرصة ذهبية لتنظيم السكر والضغط 
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لصيـام شـهر رمضـان المبـارك آثـار علـى جسـم الصائـم تشـمل النواحـي البدنيـة والنفسـية. وإذا تـم اتبـاع نظـام غذائـي صحـي فـإن الصيـام يحـدث تأثيـرات إيجابيـة لصحة 
الصائـم، وهـذا وفقـا لدراسـات علميـة عـدة وتوصيـات خبـراء وأطباء.

عبدالملك  محمد  أحمد  د.  العائلة  طب  استشاري  وقال 
وتنظيم  الوزن  من  التخلص  على  يساعد  رمضان  إن 
السكر والضغط والكولسترول، إذ إن أجسامنا تعمل على 
بعد  األكل  عن  االمتناع  ومع  “الجلوكوز”،  السكر  طاقة 
6 ساعات يلجأ الجسم إلى مخزون الجاليكوجين 
في الكبد، وبعدها يبدأ يسحب دهون الجسم 
الصيام  حال  في  أنه  إال  الجسم،  لطاقة 
حالة  إلى  يصل  ال  الجسم  الطبيعي 
يحتاج  فإنه  لذا  واإلجهاد،  اإلنهاك 
الدهون  من  قليلة  كمية  إلى 
والجاليكوجين،  والسكر 
هذه  سحب  ويتم 
آخر  في  المواد 
من  وقت 

المواد  هذه  سحب  عملية  أن  بسبب  وأضاف:  الصيام. 
قليلة،  بكمية  وتكون  الصيام  من  وقت  آخر  في  تكون 
تنظيم  الوزن،  لنزول  ذهبية  فرصة  رمضان  شهر  يعد 

الكولسترول، الضغط والسكر.

وتابع: الصيام مفيد في تحسين نسبة السكر والدهون 
تناول  الضروري  الكوليسترول، لكن من  بالدم خصوصا 
كمية كافية من األغذية الغنية باأللياف مثل الخضروات 
مستوى  ضبط  على  تساعد  ألنها  والبقول،  والفواكه 
السكر في الدم وتقلل من العطش في اليوم التالي وتمد 
الجسم  لوظائف  المهمة  والمعادن  بالفيتامينات  الجسم 
المختلفة. وينصح بتناول طبق كبير من السلطة يوميا.

أجهزة  إراحة  على  يعمل  الصيام  أن  أحمد  د.  وذكر 

فترات  بعد  والعصبي  الهضمي  الجهاز  الجسم خصوصا 
عمل طويلة، ما يعمل على تجديد أنشطة أجهزة الجسم 
واألعضاء وتقويتها وزيادة كفاءتها ويساهم في تخلص 
الجسم من العديد من السموم والمواد الضارة المتراكمة 
الجسم  خاليا  جميع  على  عديدة  أخطارا  تمثل  التي 
والراحة  بالطمأنينة  الشعور  إن  الكليتين.  خصوصا 
من  التخلص  في  يساعد  الصيام  يحققها  التي  النفسية 
في  السكر  مستوى  تنظيم  في  ويساهم  والقلق  التوتر 

الدم وتعزيز الجهاز المناعي. 

والغذائية  االجتماعية  العادات  من  أحمد  د.  وحذر 
الفوائد  هذه  الصائمين  على  تفسد  التي  الرمضانية 
الكبيرة، مشددا على ضرورة االعتدال في وجبة الفطور 

والسحور لتحقيق األهداف المرجوة.

معلوماتك!صحح
تناول المنشطات لزيادة التركيز

تناول المنشطات قد يزيد من نسبة األدرنالين في الجسم، إال أنه ال يزيد 
من قوة التركيز الخاص باإلنسان وال يساهم في زيادة القدرات العقلية، 
فقد يسبب ضمورا في العضلت وضعفا في القوة العامة لجسم اإلنسان، 
ويمكن أن يتسبب تناول هذه المنشطات بكثرة في اإلصابة بسرطان الكبد.

قياس الضغط الدموي يكون على الذراع اليسرى12
ولكن  األيسر،  أو  األيمن  الذراع  من  الدموي  الضغط  قياس  بين  فرق  ال 

يفضل قياسه من الذراعين معا مع ضرورة أخذ المعدل.
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متى يصنف الشخص بالسمنة؟

تقاس السمنة بالطريقة المعتمدة وهي قياس معدل 
كتلة الجسم، وتحتسب بقياس وزن الجسم مقسًما 
معدل  كان  حال  وفي  تربيع،  الجسم  طول  على 
الجسم أقل من 25 فهي طبيعية، أما إذا كانت كتلة 
الجسم من 25 إلى 30 فهي وزن زائد، وإذا كانت من 
30 إلى 35 تعتبر سمنة من الدرجة األولى، أما في 
حال كانت كتلة الجسم تتراوح ما بين 35 و40 فهي 
سمنة من الدرجة الثانية، وفي حال كانت أكثر من 

40 فهي سمنة من الدرجة الثالثة.
وهناك أيًضا طريقة أخرى لقياس السمنة وهي من 
كان  فإذا  الخصر،  محيط  بقياس  المعتمدة  الطرق 
للرجال أكثر من ٩4 سنتيمترا للرجال فيعتبر سمنة، 
وللنساء إذا كانت أكثر من 84 سنتيمترا تعد سمنة.

هل نشهد زيادة في نسبة السمنة؟

كبير  بشكل  السمنة  نسبة  في  زيادة  نشهد  عالمًيا 
الصحة  منظمة  إحصاءات  آخر  إن  إذ  ومضاعف، 
مصابون  بالغ  مليون   1.٩ أن  إلى  تشير  العالمية 
بالسمنة، و38.٩ مليون طفل مصابون بزيادة الوزن 
نسبة  زيادة  في  نصيب  للبحرين  كان  وقد  عالمًيا، 

السمنة بمعدل 10 % مقارنة بباقي دول الجوار.

ما هي المشاكل المصاحبة للمسنة؟

السمنة  تصاحب  التي  المشاكل  من  العديد  هناك 
فالسمنة  اإلنسان،  صحة  على  خطًرا  تشكل  والتي 
ضغط  وارتفاع  والسكري  القلب  أمراض  تسبب 
الدم وتكيس المبايض وتوقف التنفس أثناء النوم 
وجميع هذه األمراض تعد خطًرا جسمًيا على حياة 

بوضع  دائًما  ننصح  لًذا  بالسمنة،  المصاب  الشخص 
وذلك  المريض  تشخيص  بعد  مناسبة  عالج  خطة 
حدوث  إلى  تفادًيا  المطلوب  الوزن  إلى  للوصول 
تسبب  وقد  حياته  على  تؤثر  قد  صحية  مشاكل 

الوفاة.

ما هي الطرق التي تتبع في عالج السمنة؟

إنزال  على  تساعد  التي  الطرق  من  العديد  هناك 
الوزن، ولكنه من الضروري مراجعة الطبيب لتحديد 
الحاالت  بعض  إن  إذ  المنساب،  العالج  نوعية 
الغذائية  الحميات  بعض  بإتباع  الوزن  إنزال  يمكن 
الحاالت  بعض  إن  حين  في  الرياضة،  ممارسة  مع 
على  تساعد  التي  األدوية  بعض  الطبيب  يصرف 
أن  أهمية  على  التأكيد  هناك  والبد  الوزن،  إنزال 

لحدوث  تجنًبا  طبيب  بوصفة  األدوية  هذه  تكون 
مضاعفات جانبية.

المعدة  بالون  هلي  حالًيا  المنتشرة  الطرق  ومن 
الطرق اآلمنة واألقل خطًرا وقد  المبرمج وهو من 
كتكميم  التنظيرية  الجراحات  إلى  الطبيب  يلجأ 
بالمنظار  المعدة  مسار  تحويل  أو  بالمنظار  المعدة 

وذلك لعالج السمنة التي يعاني منها المريض.

ما هي النصيحة التي تقدمها إلى اإلنسان 

المصاب بالسمنة؟

ندعو المصابين بالسمنة إلى عدم اليأس واالستالم، 
األولويات،  قائمة  الصحة في  إنه البد من وضع  إذ 
إذا إنه البد البدء في مشوار نحو الوزن الصحي مع 

حياة أفضل ذات جودة عالية.

د. محمد عيسى 
ارتفاع نسبة السمنة عالميا... و10 ٪ نصيب البحرين من الزيادة
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أكـد استشـاري الجراحـة العامـة وجراحـات السـمنة والمناظيـر المتقدمـة فـي المستشـفى الملكـي التخصصـي د. محمـد عيسـى أنـه عالمًيـا نشـهد حالًيا ارتفاع نسـبة السـمنة 
فـي جميـع الـدول، فـي حيـن أن البحريـن كان لهـا نصيـب مـن هـذه الزيـادة بنسـبة تصـل إلـى 10 %، وتعتبـر نسـبة مرتفعـة مقارنـة بـدول الجـوار. وأوضـح د. محمـد عيسـى 
خـلل لقـاء مـع “صحتنـا فـي البـلد” أن المستشـفى الملكـي التخصصـي وضـع علـى عاتقـه تقديـم خدمـات تسـاعد علـى إنـزال الوزن، وتحسـين جـودة الحياة، قائًل: نسـتقبل 
جميـع مـن يعانـي مـن السـمنة ونسـعى للوصـول إلـى أفضـل النتائـج ونمتلـك فـي المستشـفى الملكـي التخصصـي طاقمـا متكامـل، ليـس فقـط لنـزول الـوزن، وإنمـا للحصـول 
علـى أسـلوب حيـاة أفضـل وذات جـودة. ويقـدم المستشـفى العديـد مـن الخدمـات كجراحـة المعـدة وتكميـم المعـدة بالمنظـار وتحويـل مسـار المعـدة بالمنظـار، إضافـة إلى 

القيـام بمختلـف جراحـات السـمنة التنظيريـة، وغيرهـا مـن الخدمـات التـي تسـاعد علـى إنـزال الـوزن وتحسـين أسـلوب حيـاة المريض.

المستشفى الملكي التخصصي 

د. أحمد محمد عبدالملك
رمضان فرصة ذهبية لتنظيم السكر والضغط 
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لصيـام شـهر رمضـان المبـارك آثـار علـى جسـم الصائـم تشـمل النواحـي البدنيـة والنفسـية. وإذا تـم اتبـاع نظـام غذائـي صحـي فـإن الصيـام يحـدث تأثيـرات إيجابيـة لصحة 
الصائـم، وهـذا وفقـا لدراسـات علميـة عـدة وتوصيـات خبـراء وأطباء.

عبدالملك  محمد  أحمد  د.  العائلة  طب  استشاري  وقال 
وتنظيم  الوزن  من  التخلص  على  يساعد  رمضان  إن 
السكر والضغط والكولسترول، إذ إن أجسامنا تعمل على 
بعد  األكل  عن  االمتناع  ومع  “الجلوكوز”،  السكر  طاقة 
6 ساعات يلجأ الجسم إلى مخزون الجاليكوجين 
في الكبد، وبعدها يبدأ يسحب دهون الجسم 
الصيام  حال  في  أنه  إال  الجسم،  لطاقة 
حالة  إلى  يصل  ال  الجسم  الطبيعي 
يحتاج  فإنه  لذا  واإلجهاد،  اإلنهاك 
الدهون  من  قليلة  كمية  إلى 
والجاليكوجين،  والسكر 
هذه  سحب  ويتم 
آخر  في  المواد 
من  وقت 

المواد  هذه  سحب  عملية  أن  بسبب  وأضاف:  الصيام. 
قليلة،  بكمية  وتكون  الصيام  من  وقت  آخر  في  تكون 
تنظيم  الوزن،  لنزول  ذهبية  فرصة  رمضان  شهر  يعد 

الكولسترول، الضغط والسكر.

وتابع: الصيام مفيد في تحسين نسبة السكر والدهون 
تناول  الضروري  الكوليسترول، لكن من  بالدم خصوصا 
كمية كافية من األغذية الغنية باأللياف مثل الخضروات 
مستوى  ضبط  على  تساعد  ألنها  والبقول،  والفواكه 
السكر في الدم وتقلل من العطش في اليوم التالي وتمد 
الجسم  لوظائف  المهمة  والمعادن  بالفيتامينات  الجسم 
المختلفة. وينصح بتناول طبق كبير من السلطة يوميا.

أجهزة  إراحة  على  يعمل  الصيام  أن  أحمد  د.  وذكر 

فترات  بعد  والعصبي  الهضمي  الجهاز  الجسم خصوصا 
عمل طويلة، ما يعمل على تجديد أنشطة أجهزة الجسم 
واألعضاء وتقويتها وزيادة كفاءتها ويساهم في تخلص 
الجسم من العديد من السموم والمواد الضارة المتراكمة 
الجسم  خاليا  جميع  على  عديدة  أخطارا  تمثل  التي 
والراحة  بالطمأنينة  الشعور  إن  الكليتين.  خصوصا 
من  التخلص  في  يساعد  الصيام  يحققها  التي  النفسية 
في  السكر  مستوى  تنظيم  في  ويساهم  والقلق  التوتر 

الدم وتعزيز الجهاز المناعي. 

والغذائية  االجتماعية  العادات  من  أحمد  د.  وحذر 
الفوائد  هذه  الصائمين  على  تفسد  التي  الرمضانية 
الكبيرة، مشددا على ضرورة االعتدال في وجبة الفطور 

والسحور لتحقيق األهداف المرجوة.

معلوماتك!صحح
تناول المنشطات لزيادة التركيز

تناول المنشطات قد يزيد من نسبة األدرنالين في الجسم، إال أنه ال يزيد 
من قوة التركيز الخاص باإلنسان وال يساهم في زيادة القدرات العقلية، 
فقد يسبب ضمورا في العضلت وضعفا في القوة العامة لجسم اإلنسان، 
ويمكن أن يتسبب تناول هذه المنشطات بكثرة في اإلصابة بسرطان الكبد.

قياس الضغط الدموي يكون على الذراع اليسرى12
ولكن  األيسر،  أو  األيمن  الذراع  من  الدموي  الضغط  قياس  بين  فرق  ال 

يفضل قياسه من الذراعين معا مع ضرورة أخذ المعدل.
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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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معلوماتك!صحح
تعمد التقيؤ إلنقاص الوزن

تعمد التقيؤ لن يسبب خسارة الوزن، وإنما اإلصابة بسوء التغذية، وتآكل 
عليه  يترتب  ما  البوتاسيوم،  ونقص  وتسوسها،  األسنان  وتلف  المريء، 
خطر  وزيادة  القلب  دقات  معدل  واضطراب  العضلية  تشنجات  حدوث 

اإلصابة ببعض أنواع السرطان.

الجزر يقوي النظر 34
يعتبر الجزر مصدرا غنيا بفيتامين أ وهو بالفعل مفيد جدا للنظر، ولكن ال 
عالقة بين الجزر وفيتامين أ وتحسين الرؤية أثناء الليل. إنها مجرد شائعة 

انتشرت أثناء الحرب العالمية الثانية.

هدى المهدي 
كيف تتصرف مع نوبات غضب طفلك؟
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يشـتكي العديـد مـن أوليـاء األمـور مـن نوبـات الغضـب التـي تعتـري األبنـاء، حتـى أن البعـض أصبـح يعانـي مـن آثـار نوبـات الغضـب، وألن النوبـات األخيـرة قـد تؤثـر علـى 
الطفـل خصوصـا علـى صحتـه النفسـية، أكـدت اختصاصيـة اإلرشـاد األسـري هـدى المهـدي أن هنـاك بعـض الخطـوات التـي يمكـن أن تسـاعد فـي السـيطرة علـى نوبـات 

الغضـب.

التعامل  يجب  أنه  المهدي  وأوضحت 
الهستيري  والبكاء  الصراخ  نوبات  مع 
سواء كانت في المنزل أو خارجه باتباع 

خطوات على األهل معرفتها.
صراخ  مقابلة  عدم  األهل  على  وقالت: 
هذه  يمتص  فالطفل  بالصراخ،  الطفل 
التصرفات ويتعلم من هذه المواقف، لذا 
إن  إذ  الصراخ،  عن  التوقف  األهل  على 

صراحهم يؤدي إلى تغذية سلوك الطفل.
بهدوء  التصرف  األهل  على  وأضافت: 
من  الوجه  يكون  أن  ضرورة  مع  وحكمة 
من  إذ  الحزن،  أو  الغضب  فعل  رد  دون 

فعل  ردود  الطفل  إعطاء  عدم  المهم 
مبالغة قد تعزز السلوك لديه، ما قد يؤثر 
والبكاء  الصراخ  يمارس  ويجعله  عليه 

الهستيري تعمدا.
الطفل  مع  التحدث  ضرورة  وأكدت 
األهل  بأن  طمأنته  مع  منخفض  بصوت 
انتهائه  حال  في  وأنه  أمامه  موجودون 
من هذه النوبات فهم مستعدون للحديث 
معه، مع ضرورة أن يكون األهل في مكان 

مرئي للطفل. 
من  الخروج  قبل  األهل  ننصح  وتابعت: 
وإعطائهم  األطفال  مع  بالتحدث  المنزل 

توقع  ضرورة  مع  والتوصيات،  النصائح 
إلى  خصوصا  الغضب  نوبات  حدوث 
األطفال صغار السن، وفي حال تعرضوا 
وكانوا  أطفال  من  غضب  نوبات  إلى 
خارج المنزل ننصح األهل بعدم االكتراث 
بهذه  مر  فالجميع  اآلخرين،  بنظرات 
خطوات  اتباع  من  البد  لذا  المواقف، 
خارج  أيضا  الغضب  نوبات  مع  التعامل 
المنزل وعدم التهاون فيها، تجنبا لتعزيز 

هذا السلوك عند الطفل.
إلى  الرضوخ  بعدم  األهل  ننصح  وقالت: 
لمطالبه  االستجابة  وعدم  الطفل،  صراخ 

إليه  الرضوخ  إن  إذ  الحالة،  هذه  في 
وتغيير الكالم واالستسالم لمطالبه يعطي 
الطفل قناعة بالحصول على المطالب عن 

طريق الصراخ.
التعامل  المهم معرفة  أنه من  إلى  ويشار 
مع نوبات الغضب عند الطفل، مع ضرورة 
التحكم في مشاعره  تعليمه أيضا كيفية 
النفسية  الطفل  صحة  تتأثر  ال  حتى 
إيذاء  في  يتسبب  قد  ما  مستقبالً، 
اآلخرين وقد يؤذي نفسه بسبب مشاعر 

الغصب التي ال يمكن التحكم بها. 
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السيد علي ا

أخطاء رمضانية تجنب حدوثها
أكـد أخصائـي التغذيـة السـيد علـي بـأن هنـاك العديـد مـن األخطـاء الشـائعة التـي يمكـن 
أن يقع فيها اإلنسان خالل شهر رمضان الكريم، والتي يمكن تجنبها بخطوات بسيطة 

مـع ضـرورة االلتـزام بها طوال الشـهر.

يقع  التي  الشائعة  األخطاء  أبرز  ومن 
رمضان  شهر  خالل  اإلنسان  فيها 
كمية  على  يحتوي  سحور  تناول  هي 
كالمشاوي  والبهارات  الملح  من  عالية 
مثل هذه  إن  إذ  والمخلالت،  والمعلبات 
األطعمة يمكن أن تسبب زيادة العطش 
خالل النهار، مشدًدا على أهمية االبتعاد 
عن هذا النوع من األطعمة خالل وجبة 
صحية  بأطعمة  واستبداله  السحور 

وذات قيمة عالية.
فيها  يقع  التي  األخرى  األخطاء  ومن 
إهمال  الصيام  فترة  خالل  اإلنسان 
الوجبة الرئيسة أو الطبق الرئيس خالل 
تناول  من  باإلكثار  وذلك  رمضان،  شهر 
التي  والمعجنات  العصائر  الحلويات، 

ليس لها قيمة غذائية.
من  بالتخمة  الشعور  حتى  األكل  ويعد 

أكثر األخطاء الشائعة خالل شهر رمضان 
هذه  عن  االبتعاد  اإلنسان  على  ويجب 
باالنتفاخ،  الشعور  تسبب  فهي  العادة، 
الماء  بشرب  منه  التخلص  يمكن  الذي 
وتناول بذور الشيا واليانسون وممارسة 
تجنب  ضرورة  مع  الرياضية،  التمارين 
السكريات والكربوهيدرات والمشروبات 

الغازية.
ويهمل العديد من الصائمين خالل الشهر 
الكريم شرب الماء، في حين أن البعض 
يقتصر على شرب الماء خالل السحور 
ما يؤدي إلى اإلصابة بالجفاف، الشعور 
بالدوار، الصداع وآالم الرأس، مشكالت 
الكلى والمسالك البولية، اإلمساك، انعدام 
باإلعياء  والشعور  الجسم  في  الطاقة 
ألن  المفاصل؛  وآالم  والنعاس  والتعب 

الماء يدخل في مكونات الغضاريف. 

علي  السيد  التغذية  اختصاصي  وشدد 
بعد  الماء  شرب  تقسيم  ضرورة  على 
اإلفطار، مع ضبط أوقات شربه حتى ال 

يصاب اإلنسان بعسر الهضم.

ينبغي  التي  األخرى  األخطاء  ومن 

الكريم  الشهر  أثناء  وقوعها  تجنب 

إذ  الحركة،  وقلة  الرياضة  إهمال 

الرياضة،  ممارسة  عن  كثيرون  يعزف 

يؤثر  ما  طويلة،  لفترات  ويجلسون 

الفترة  هذه  خالل  اإلنسان  جسم  على 

لذا  الوزن،  زيادة  أيًضا  يسبب  وقد 

تعتبر ممارسة الرياضة في رمضان من 

العادات الصحية التي يلتزم بها البعض، 

لما لها من فوائد عديدة تنعكس إيجابا 

على صحة اإلنسان. 

4 طرق لتبييض األسنان 
والحصول على ابتسامة جميلة

لدى  هوًسا  اليوم  األسنان  تبييض  يشكل 

للحصول  يسعون  الذين  خصوصا  كثيرين، 

من  الرغم  وعلى  هوليوود.  ابتسامة  على 

وتنوع  التبييض،  بشأن  اإلعالنات  زيادة 

الخطوات  بعض  هناك  أن  إال  الطبية،  الطرق 

أن تساعد على تحقيق  يمكن  التي  المنزلية 

ذلك.

ويوصي الخبراء الراغبين في الحصول على 

أسنان بيضاء باستخدام الفرشاة الكهربائية، 

كهربائية  أسنان  فرشاة  استخدام  يعد  إذ 

برأس فرشاة دائري يتأرجح ويدور وينبض 

طبقات  إلزالة  فاعلية  األكثر  الطريقة  هو 

القهوة  تناول  تنتج عن  التي  العنيدة،  الجير 

والشاي.

كما يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند 

كغسول للفم )مضمضة( في تقليل البكتيريا 

المتراكمة على  الجير  والتخلص من طبقات 

أن  على  األسنان  يساعد  وبالتالي  األسنان، 

تصبح أكثر إشراًقا مرة أخرى. 

ما  وفرشاة  األسنان  تنظيف  خيط  ويعتبر 

اللون  تغير  لمنع  الطرق  أفضل  األسنان  بين 

بينهما  التبديل  وتسوس األسنان عن طريق 

قبل كل عملية تنظيف بالفرشاة. 

األسنان  تبييض  معجون  يستخدم  كما 

يمكنها  كاشطة  تنظيف  جزيئات  التقليدي 

يمكنها  أو  لألسنان  الطبيعي  اللون  تفتيح 

والشاي  القهوة  عن  الناتج  اللون  تغير  إزالة 

أن  من  الخبراء  ويحذر  األخرى.  والمواد 

ألنواع من معجون  المتزايدة  التنظيف  قوة 

األسنان الُمبيض يمكن أن تؤدي على المدى 

من  لذا  األسنان.  مينا  إتالف  إلى  الطويل 

قبل  األسنان  طبيب  استشارة  الضروري 

هناك  كان  إذا  التبييض  منتجات  استخدام 

أسنان حساسة لأللم، أو مشكالت باللثة.

٦ أنواع من الخضار تنقذك
 من االلتهابات المزمنة

يعد التهاب الجسم من الموضوعات الطبية المحيرة، حيث يحدث االلتهاب 
عندما يعاني الشخص من إصابة أو مرض، ويبدأ الجسم بمداواة نفسه، 

لكن يمكن أن يعاني البعض من التهابات مزمنة.

 ويصبح االلتهاب مزمًنا عندما يستمر الجسم في إرسال عالمات التهابية 
حتى عندما ال تكون هناك إصابة محددة، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب 
عدد من العوامل، مثل اضطرابات المناعة الذاتية واإلجهاد والتدخين. 
صحية  حاالت  إلى  المزمنة  االلتهابات  تؤدي  أن  يمكن  الوقت،  بمرور 
خطيرة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر 

وحتى أنواع معينة من السرطان.

وتضمن الوقاية من االلتهابات المزمنة اتباع نظام غذائي صحي وتجنب 
نمط الحياة الخاملة. وفي حين ال يمكن تجنب االلتهاب بمجرد تناول نوع 
واحد من الطعام، إال أن هناك بعض األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، 
مثل الخضراوات، التي يمكن دمجها في النظام الغذائي للمساعدة، ومن 

هذه األطعمة:

الجزر
يحتوي الجزر على مجموعة من العناصر الغذائية سواء كان نيًئا أو 

مطبوًخا، والتي يمكن أن يساعد بعضها في مكافحة االلتهاب. كما يمكن 
إلى  يؤدي  قد  ما  الجسم،  في  التأكسدي  واإلجهاد  االلتهاب  يقلل  أن  للجزر 

تقوية جهاز المناعة أيًضا.

الفلفل
متعددة  الخضراوات  من  هو  الحلو  الفلفل  إن 
يؤكل  أو  مطبوًخا  به  االستمتاع  ويمكن  االستخدامات 
إلبطاء  االلتهاب  إدارة  في  مفيًدا  الفلفل  ويعد  نيًئا. 
الشيخوخة، فالفلفل الحلو غني بفيتامين C وفيتامين 
A، وهما من مضادات األكسدة الطبيعية. كما أنه يحتوي 
نباًتا  يجعله  ما  والماء،  األلياف  من  عالية  نسبة  على 

مرطًبا. كما أن المستويات العالية من مضادات األكسدة 
تجعله مضاًدا لاللتهابات.

بروكلي
يعد البروكلي خياًرا نباتًيا كثيف المغذيات للغاية، ويساعد في 
الصلة  ذات  العمر  في  بالتقدم  المرتبطة  األمراض  معدل  إبطاء 
تقليل  على  قادرة  البروكلي  براعم  أن  كما  المزمنة.  بااللتهابات 

عالمات االلتهاب، مثل بروتينات C التفاعلية.

البطاطس
االلتهاب  تقليل  في  يساعد  الذي  بالبوتاسيوم،  غنية  البطاطس   

واأللم، خصوصا عند المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. 
بتقليل  الغذائية  األلياف  من  العالية  المستويات  ربط  وتم 

االلتهابات في الجسم أيًضا.

الثوم
المختلفة  الجوانب  من  للعديد  كثيرة  فوائد  على  الثوم  يحتوي 

من  الثوم  يتكون  االلتهاب.  تقليل  في  المساعدة  فيها  بما  للصحة، 
مركبات تحتوي على الكبريت، وتوفر فوائد مضادة لاللتهابات.

البصل
نكهة  أيًضا  البصل  أن يضيف  يمكن  الثوم،  إلى  باإلضافة 

رائعة للوجبات الُمفضلة، إلى جانب مجموعة 
المضادة  المفيدة  الغذائية  العناصر  من 
مصدًرا  البصل  ويعتبر  أيًضا.  لاللتهابات 
لمضادات  وكذلك  للبوتاسيوم  جيًدا 

األكسدة، التي تسمى كيرسيتين.
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معلوماتك!صحح
تعمد التقيؤ إلنقاص الوزن

تعمد التقيؤ لن يسبب خسارة الوزن، وإنما اإلصابة بسوء التغذية، وتآكل 
عليه  يترتب  ما  البوتاسيوم،  ونقص  وتسوسها،  األسنان  وتلف  المريء، 
خطر  وزيادة  القلب  دقات  معدل  واضطراب  العضلية  تشنجات  حدوث 

اإلصابة ببعض أنواع السرطان.

الجزر يقوي النظر 34
يعتبر الجزر مصدرا غنيا بفيتامين أ وهو بالفعل مفيد جدا للنظر، ولكن ال 
عالقة بين الجزر وفيتامين أ وتحسين الرؤية أثناء الليل. إنها مجرد شائعة 

انتشرت أثناء الحرب العالمية الثانية.

هدى المهدي 
كيف تتصرف مع نوبات غضب طفلك؟
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يشـتكي العديـد مـن أوليـاء األمـور مـن نوبـات الغضـب التـي تعتـري األبنـاء، حتـى أن البعـض أصبـح يعانـي مـن آثـار نوبـات الغضـب، وألن النوبـات األخيـرة قـد تؤثـر علـى 
الطفـل خصوصـا علـى صحتـه النفسـية، أكـدت اختصاصيـة اإلرشـاد األسـري هـدى المهـدي أن هنـاك بعـض الخطـوات التـي يمكـن أن تسـاعد فـي السـيطرة علـى نوبـات 

الغضـب.

التعامل  يجب  أنه  المهدي  وأوضحت 
الهستيري  والبكاء  الصراخ  نوبات  مع 
سواء كانت في المنزل أو خارجه باتباع 

خطوات على األهل معرفتها.
صراخ  مقابلة  عدم  األهل  على  وقالت: 
هذه  يمتص  فالطفل  بالصراخ،  الطفل 
التصرفات ويتعلم من هذه المواقف، لذا 
إن  إذ  الصراخ،  عن  التوقف  األهل  على 

صراحهم يؤدي إلى تغذية سلوك الطفل.
بهدوء  التصرف  األهل  على  وأضافت: 
من  الوجه  يكون  أن  ضرورة  مع  وحكمة 
من  إذ  الحزن،  أو  الغضب  فعل  رد  دون 

فعل  ردود  الطفل  إعطاء  عدم  المهم 
مبالغة قد تعزز السلوك لديه، ما قد يؤثر 
والبكاء  الصراخ  يمارس  ويجعله  عليه 

الهستيري تعمدا.
الطفل  مع  التحدث  ضرورة  وأكدت 
األهل  بأن  طمأنته  مع  منخفض  بصوت 
انتهائه  حال  في  وأنه  أمامه  موجودون 
من هذه النوبات فهم مستعدون للحديث 
معه، مع ضرورة أن يكون األهل في مكان 

مرئي للطفل. 
من  الخروج  قبل  األهل  ننصح  وتابعت: 
وإعطائهم  األطفال  مع  بالتحدث  المنزل 

توقع  ضرورة  مع  والتوصيات،  النصائح 
إلى  خصوصا  الغضب  نوبات  حدوث 
األطفال صغار السن، وفي حال تعرضوا 
وكانوا  أطفال  من  غضب  نوبات  إلى 
خارج المنزل ننصح األهل بعدم االكتراث 
بهذه  مر  فالجميع  اآلخرين،  بنظرات 
خطوات  اتباع  من  البد  لذا  المواقف، 
خارج  أيضا  الغضب  نوبات  مع  التعامل 
المنزل وعدم التهاون فيها، تجنبا لتعزيز 

هذا السلوك عند الطفل.
إلى  الرضوخ  بعدم  األهل  ننصح  وقالت: 
لمطالبه  االستجابة  وعدم  الطفل،  صراخ 

إليه  الرضوخ  إن  إذ  الحالة،  هذه  في 
وتغيير الكالم واالستسالم لمطالبه يعطي 
الطفل قناعة بالحصول على المطالب عن 

طريق الصراخ.
التعامل  المهم معرفة  أنه من  إلى  ويشار 
مع نوبات الغضب عند الطفل، مع ضرورة 
التحكم في مشاعره  تعليمه أيضا كيفية 
النفسية  الطفل  صحة  تتأثر  ال  حتى 
إيذاء  في  يتسبب  قد  ما  مستقبالً، 
اآلخرين وقد يؤذي نفسه بسبب مشاعر 

الغصب التي ال يمكن التحكم بها. 
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أخطاء رمضانية تجنب حدوثها
أكـد أخصائـي التغذيـة السـيد علـي بـأن هنـاك العديـد مـن األخطـاء الشـائعة التـي يمكـن 
أن يقع فيها اإلنسان خالل شهر رمضان الكريم، والتي يمكن تجنبها بخطوات بسيطة 

مـع ضـرورة االلتـزام بها طوال الشـهر.

يقع  التي  الشائعة  األخطاء  أبرز  ومن 
رمضان  شهر  خالل  اإلنسان  فيها 
كمية  على  يحتوي  سحور  تناول  هي 
كالمشاوي  والبهارات  الملح  من  عالية 
مثل هذه  إن  إذ  والمخلالت،  والمعلبات 
األطعمة يمكن أن تسبب زيادة العطش 
خالل النهار، مشدًدا على أهمية االبتعاد 
عن هذا النوع من األطعمة خالل وجبة 
صحية  بأطعمة  واستبداله  السحور 

وذات قيمة عالية.
فيها  يقع  التي  األخرى  األخطاء  ومن 
إهمال  الصيام  فترة  خالل  اإلنسان 
الوجبة الرئيسة أو الطبق الرئيس خالل 
تناول  من  باإلكثار  وذلك  رمضان،  شهر 
التي  والمعجنات  العصائر  الحلويات، 

ليس لها قيمة غذائية.
من  بالتخمة  الشعور  حتى  األكل  ويعد 

أكثر األخطاء الشائعة خالل شهر رمضان 
هذه  عن  االبتعاد  اإلنسان  على  ويجب 
باالنتفاخ،  الشعور  تسبب  فهي  العادة، 
الماء  بشرب  منه  التخلص  يمكن  الذي 
وتناول بذور الشيا واليانسون وممارسة 
تجنب  ضرورة  مع  الرياضية،  التمارين 
السكريات والكربوهيدرات والمشروبات 

الغازية.
ويهمل العديد من الصائمين خالل الشهر 
الكريم شرب الماء، في حين أن البعض 
يقتصر على شرب الماء خالل السحور 
ما يؤدي إلى اإلصابة بالجفاف، الشعور 
بالدوار، الصداع وآالم الرأس، مشكالت 
الكلى والمسالك البولية، اإلمساك، انعدام 
باإلعياء  والشعور  الجسم  في  الطاقة 
ألن  المفاصل؛  وآالم  والنعاس  والتعب 

الماء يدخل في مكونات الغضاريف. 

علي  السيد  التغذية  اختصاصي  وشدد 
بعد  الماء  شرب  تقسيم  ضرورة  على 
اإلفطار، مع ضبط أوقات شربه حتى ال 

يصاب اإلنسان بعسر الهضم.

ينبغي  التي  األخرى  األخطاء  ومن 

الكريم  الشهر  أثناء  وقوعها  تجنب 

إذ  الحركة،  وقلة  الرياضة  إهمال 

الرياضة،  ممارسة  عن  كثيرون  يعزف 

يؤثر  ما  طويلة،  لفترات  ويجلسون 

الفترة  هذه  خالل  اإلنسان  جسم  على 

لذا  الوزن،  زيادة  أيًضا  يسبب  وقد 

تعتبر ممارسة الرياضة في رمضان من 

العادات الصحية التي يلتزم بها البعض، 

لما لها من فوائد عديدة تنعكس إيجابا 

على صحة اإلنسان. 

4 طرق لتبييض األسنان 
والحصول على ابتسامة جميلة

لدى  هوًسا  اليوم  األسنان  تبييض  يشكل 

للحصول  يسعون  الذين  خصوصا  كثيرين، 

من  الرغم  وعلى  هوليوود.  ابتسامة  على 

وتنوع  التبييض،  بشأن  اإلعالنات  زيادة 

الخطوات  بعض  هناك  أن  إال  الطبية،  الطرق 

أن تساعد على تحقيق  يمكن  التي  المنزلية 

ذلك.

ويوصي الخبراء الراغبين في الحصول على 

أسنان بيضاء باستخدام الفرشاة الكهربائية، 

كهربائية  أسنان  فرشاة  استخدام  يعد  إذ 

برأس فرشاة دائري يتأرجح ويدور وينبض 

طبقات  إلزالة  فاعلية  األكثر  الطريقة  هو 

القهوة  تناول  تنتج عن  التي  العنيدة،  الجير 

والشاي.

كما يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند 

كغسول للفم )مضمضة( في تقليل البكتيريا 

المتراكمة على  الجير  والتخلص من طبقات 

أن  على  األسنان  يساعد  وبالتالي  األسنان، 

تصبح أكثر إشراًقا مرة أخرى. 

ما  وفرشاة  األسنان  تنظيف  خيط  ويعتبر 

اللون  تغير  لمنع  الطرق  أفضل  األسنان  بين 

بينهما  التبديل  وتسوس األسنان عن طريق 

قبل كل عملية تنظيف بالفرشاة. 

األسنان  تبييض  معجون  يستخدم  كما 

يمكنها  كاشطة  تنظيف  جزيئات  التقليدي 

يمكنها  أو  لألسنان  الطبيعي  اللون  تفتيح 

والشاي  القهوة  عن  الناتج  اللون  تغير  إزالة 

أن  من  الخبراء  ويحذر  األخرى.  والمواد 

ألنواع من معجون  المتزايدة  التنظيف  قوة 

األسنان الُمبيض يمكن أن تؤدي على المدى 

من  لذا  األسنان.  مينا  إتالف  إلى  الطويل 

قبل  األسنان  طبيب  استشارة  الضروري 

هناك  كان  إذا  التبييض  منتجات  استخدام 

أسنان حساسة لأللم، أو مشكالت باللثة.

٦ أنواع من الخضار تنقذك
 من االلتهابات المزمنة

يعد التهاب الجسم من الموضوعات الطبية المحيرة، حيث يحدث االلتهاب 
عندما يعاني الشخص من إصابة أو مرض، ويبدأ الجسم بمداواة نفسه، 

لكن يمكن أن يعاني البعض من التهابات مزمنة.

 ويصبح االلتهاب مزمًنا عندما يستمر الجسم في إرسال عالمات التهابية 
حتى عندما ال تكون هناك إصابة محددة، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب 
عدد من العوامل، مثل اضطرابات المناعة الذاتية واإلجهاد والتدخين. 
صحية  حاالت  إلى  المزمنة  االلتهابات  تؤدي  أن  يمكن  الوقت،  بمرور 
خطيرة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر 

وحتى أنواع معينة من السرطان.

وتضمن الوقاية من االلتهابات المزمنة اتباع نظام غذائي صحي وتجنب 
نمط الحياة الخاملة. وفي حين ال يمكن تجنب االلتهاب بمجرد تناول نوع 
واحد من الطعام، إال أن هناك بعض األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، 
مثل الخضراوات، التي يمكن دمجها في النظام الغذائي للمساعدة، ومن 

هذه األطعمة:

الجزر
يحتوي الجزر على مجموعة من العناصر الغذائية سواء كان نيًئا أو 

مطبوًخا، والتي يمكن أن يساعد بعضها في مكافحة االلتهاب. كما يمكن 
إلى  يؤدي  قد  ما  الجسم،  في  التأكسدي  واإلجهاد  االلتهاب  يقلل  أن  للجزر 

تقوية جهاز المناعة أيًضا.

الفلفل
متعددة  الخضراوات  من  هو  الحلو  الفلفل  إن 
يؤكل  أو  مطبوًخا  به  االستمتاع  ويمكن  االستخدامات 
إلبطاء  االلتهاب  إدارة  في  مفيًدا  الفلفل  ويعد  نيًئا. 
الشيخوخة، فالفلفل الحلو غني بفيتامين C وفيتامين 
A، وهما من مضادات األكسدة الطبيعية. كما أنه يحتوي 
نباًتا  يجعله  ما  والماء،  األلياف  من  عالية  نسبة  على 

مرطًبا. كما أن المستويات العالية من مضادات األكسدة 
تجعله مضاًدا لاللتهابات.

بروكلي
يعد البروكلي خياًرا نباتًيا كثيف المغذيات للغاية، ويساعد في 
الصلة  ذات  العمر  في  بالتقدم  المرتبطة  األمراض  معدل  إبطاء 
تقليل  على  قادرة  البروكلي  براعم  أن  كما  المزمنة.  بااللتهابات 

عالمات االلتهاب، مثل بروتينات C التفاعلية.

البطاطس
االلتهاب  تقليل  في  يساعد  الذي  بالبوتاسيوم،  غنية  البطاطس   

واأللم، خصوصا عند المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. 
بتقليل  الغذائية  األلياف  من  العالية  المستويات  ربط  وتم 

االلتهابات في الجسم أيًضا.

الثوم
المختلفة  الجوانب  من  للعديد  كثيرة  فوائد  على  الثوم  يحتوي 

من  الثوم  يتكون  االلتهاب.  تقليل  في  المساعدة  فيها  بما  للصحة، 
مركبات تحتوي على الكبريت، وتوفر فوائد مضادة لاللتهابات.

البصل
نكهة  أيًضا  البصل  أن يضيف  يمكن  الثوم،  إلى  باإلضافة 

رائعة للوجبات الُمفضلة، إلى جانب مجموعة 
المضادة  المفيدة  الغذائية  العناصر  من 
مصدًرا  البصل  ويعتبر  أيًضا.  لاللتهابات 
لمضادات  وكذلك  للبوتاسيوم  جيًدا 

األكسدة، التي تسمى كيرسيتين.

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/03/527626023416.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2023/5276/bahrain/800893.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.albiladpress.com/news/2023/5276/bahrain/800894.html


  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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معلوماتك!صحح
تعمد التقيؤ إلنقاص الوزن

تعمد التقيؤ لن يسبب خسارة الوزن، وإنما اإلصابة بسوء التغذية، وتآكل 
عليه  يترتب  ما  البوتاسيوم،  ونقص  وتسوسها،  األسنان  وتلف  المريء، 
خطر  وزيادة  القلب  دقات  معدل  واضطراب  العضلية  تشنجات  حدوث 

اإلصابة ببعض أنواع السرطان.

الجزر يقوي النظر 34
يعتبر الجزر مصدرا غنيا بفيتامين أ وهو بالفعل مفيد جدا للنظر، ولكن ال 
عالقة بين الجزر وفيتامين أ وتحسين الرؤية أثناء الليل. إنها مجرد شائعة 

انتشرت أثناء الحرب العالمية الثانية.

هدى المهدي 
كيف تتصرف مع نوبات غضب طفلك؟
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يشـتكي العديـد مـن أوليـاء األمـور مـن نوبـات الغضـب التـي تعتـري األبنـاء، حتـى أن البعـض أصبـح يعانـي مـن آثـار نوبـات الغضـب، وألن النوبـات األخيـرة قـد تؤثـر علـى 
الطفـل خصوصـا علـى صحتـه النفسـية، أكـدت اختصاصيـة اإلرشـاد األسـري هـدى المهـدي أن هنـاك بعـض الخطـوات التـي يمكـن أن تسـاعد فـي السـيطرة علـى نوبـات 

الغضـب.

التعامل  يجب  أنه  المهدي  وأوضحت 
الهستيري  والبكاء  الصراخ  نوبات  مع 
سواء كانت في المنزل أو خارجه باتباع 

خطوات على األهل معرفتها.
صراخ  مقابلة  عدم  األهل  على  وقالت: 
هذه  يمتص  فالطفل  بالصراخ،  الطفل 
التصرفات ويتعلم من هذه المواقف، لذا 
إن  إذ  الصراخ،  عن  التوقف  األهل  على 

صراحهم يؤدي إلى تغذية سلوك الطفل.
بهدوء  التصرف  األهل  على  وأضافت: 
من  الوجه  يكون  أن  ضرورة  مع  وحكمة 
من  إذ  الحزن،  أو  الغضب  فعل  رد  دون 

فعل  ردود  الطفل  إعطاء  عدم  المهم 
مبالغة قد تعزز السلوك لديه، ما قد يؤثر 
والبكاء  الصراخ  يمارس  ويجعله  عليه 

الهستيري تعمدا.
الطفل  مع  التحدث  ضرورة  وأكدت 
األهل  بأن  طمأنته  مع  منخفض  بصوت 
انتهائه  حال  في  وأنه  أمامه  موجودون 
من هذه النوبات فهم مستعدون للحديث 
معه، مع ضرورة أن يكون األهل في مكان 

مرئي للطفل. 
من  الخروج  قبل  األهل  ننصح  وتابعت: 
وإعطائهم  األطفال  مع  بالتحدث  المنزل 

توقع  ضرورة  مع  والتوصيات،  النصائح 
إلى  خصوصا  الغضب  نوبات  حدوث 
األطفال صغار السن، وفي حال تعرضوا 
وكانوا  أطفال  من  غضب  نوبات  إلى 
خارج المنزل ننصح األهل بعدم االكتراث 
بهذه  مر  فالجميع  اآلخرين،  بنظرات 
خطوات  اتباع  من  البد  لذا  المواقف، 
خارج  أيضا  الغضب  نوبات  مع  التعامل 
المنزل وعدم التهاون فيها، تجنبا لتعزيز 

هذا السلوك عند الطفل.
إلى  الرضوخ  بعدم  األهل  ننصح  وقالت: 
لمطالبه  االستجابة  وعدم  الطفل،  صراخ 

إليه  الرضوخ  إن  إذ  الحالة،  هذه  في 
وتغيير الكالم واالستسالم لمطالبه يعطي 
الطفل قناعة بالحصول على المطالب عن 

طريق الصراخ.
التعامل  المهم معرفة  أنه من  إلى  ويشار 
مع نوبات الغضب عند الطفل، مع ضرورة 
التحكم في مشاعره  تعليمه أيضا كيفية 
النفسية  الطفل  صحة  تتأثر  ال  حتى 
إيذاء  في  يتسبب  قد  ما  مستقبالً، 
اآلخرين وقد يؤذي نفسه بسبب مشاعر 

الغصب التي ال يمكن التحكم بها. 
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أخطاء رمضانية تجنب حدوثها
أكـد أخصائـي التغذيـة السـيد علـي بـأن هنـاك العديـد مـن األخطـاء الشـائعة التـي يمكـن 
أن يقع فيها اإلنسان خالل شهر رمضان الكريم، والتي يمكن تجنبها بخطوات بسيطة 

مـع ضـرورة االلتـزام بها طوال الشـهر.

يقع  التي  الشائعة  األخطاء  أبرز  ومن 
رمضان  شهر  خالل  اإلنسان  فيها 
كمية  على  يحتوي  سحور  تناول  هي 
كالمشاوي  والبهارات  الملح  من  عالية 
مثل هذه  إن  إذ  والمخلالت،  والمعلبات 
األطعمة يمكن أن تسبب زيادة العطش 
خالل النهار، مشدًدا على أهمية االبتعاد 
عن هذا النوع من األطعمة خالل وجبة 
صحية  بأطعمة  واستبداله  السحور 

وذات قيمة عالية.
فيها  يقع  التي  األخرى  األخطاء  ومن 
إهمال  الصيام  فترة  خالل  اإلنسان 
الوجبة الرئيسة أو الطبق الرئيس خالل 
تناول  من  باإلكثار  وذلك  رمضان،  شهر 
التي  والمعجنات  العصائر  الحلويات، 

ليس لها قيمة غذائية.
من  بالتخمة  الشعور  حتى  األكل  ويعد 

أكثر األخطاء الشائعة خالل شهر رمضان 
هذه  عن  االبتعاد  اإلنسان  على  ويجب 
باالنتفاخ،  الشعور  تسبب  فهي  العادة، 
الماء  بشرب  منه  التخلص  يمكن  الذي 
وتناول بذور الشيا واليانسون وممارسة 
تجنب  ضرورة  مع  الرياضية،  التمارين 
السكريات والكربوهيدرات والمشروبات 

الغازية.
ويهمل العديد من الصائمين خالل الشهر 
الكريم شرب الماء، في حين أن البعض 
يقتصر على شرب الماء خالل السحور 
ما يؤدي إلى اإلصابة بالجفاف، الشعور 
بالدوار، الصداع وآالم الرأس، مشكالت 
الكلى والمسالك البولية، اإلمساك، انعدام 
باإلعياء  والشعور  الجسم  في  الطاقة 
ألن  المفاصل؛  وآالم  والنعاس  والتعب 

الماء يدخل في مكونات الغضاريف. 

علي  السيد  التغذية  اختصاصي  وشدد 
بعد  الماء  شرب  تقسيم  ضرورة  على 
اإلفطار، مع ضبط أوقات شربه حتى ال 

يصاب اإلنسان بعسر الهضم.

ينبغي  التي  األخرى  األخطاء  ومن 

الكريم  الشهر  أثناء  وقوعها  تجنب 

إذ  الحركة،  وقلة  الرياضة  إهمال 

الرياضة،  ممارسة  عن  كثيرون  يعزف 

يؤثر  ما  طويلة،  لفترات  ويجلسون 

الفترة  هذه  خالل  اإلنسان  جسم  على 

لذا  الوزن،  زيادة  أيًضا  يسبب  وقد 

تعتبر ممارسة الرياضة في رمضان من 

العادات الصحية التي يلتزم بها البعض، 

لما لها من فوائد عديدة تنعكس إيجابا 

على صحة اإلنسان. 

4 طرق لتبييض األسنان 
والحصول على ابتسامة جميلة

لدى  هوًسا  اليوم  األسنان  تبييض  يشكل 

للحصول  يسعون  الذين  خصوصا  كثيرين، 

من  الرغم  وعلى  هوليوود.  ابتسامة  على 

وتنوع  التبييض،  بشأن  اإلعالنات  زيادة 

الخطوات  بعض  هناك  أن  إال  الطبية،  الطرق 

أن تساعد على تحقيق  يمكن  التي  المنزلية 

ذلك.

ويوصي الخبراء الراغبين في الحصول على 

أسنان بيضاء باستخدام الفرشاة الكهربائية، 

كهربائية  أسنان  فرشاة  استخدام  يعد  إذ 

برأس فرشاة دائري يتأرجح ويدور وينبض 

طبقات  إلزالة  فاعلية  األكثر  الطريقة  هو 

القهوة  تناول  تنتج عن  التي  العنيدة،  الجير 

والشاي.

كما يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند 

كغسول للفم )مضمضة( في تقليل البكتيريا 

المتراكمة على  الجير  والتخلص من طبقات 

أن  على  األسنان  يساعد  وبالتالي  األسنان، 

تصبح أكثر إشراًقا مرة أخرى. 

ما  وفرشاة  األسنان  تنظيف  خيط  ويعتبر 

اللون  تغير  لمنع  الطرق  أفضل  األسنان  بين 

بينهما  التبديل  وتسوس األسنان عن طريق 

قبل كل عملية تنظيف بالفرشاة. 

األسنان  تبييض  معجون  يستخدم  كما 

يمكنها  كاشطة  تنظيف  جزيئات  التقليدي 

يمكنها  أو  لألسنان  الطبيعي  اللون  تفتيح 

والشاي  القهوة  عن  الناتج  اللون  تغير  إزالة 

أن  من  الخبراء  ويحذر  األخرى.  والمواد 

ألنواع من معجون  المتزايدة  التنظيف  قوة 

األسنان الُمبيض يمكن أن تؤدي على المدى 

من  لذا  األسنان.  مينا  إتالف  إلى  الطويل 

قبل  األسنان  طبيب  استشارة  الضروري 

هناك  كان  إذا  التبييض  منتجات  استخدام 

أسنان حساسة لأللم، أو مشكالت باللثة.

٦ أنواع من الخضار تنقذك
 من االلتهابات المزمنة

يعد التهاب الجسم من الموضوعات الطبية المحيرة، حيث يحدث االلتهاب 
عندما يعاني الشخص من إصابة أو مرض، ويبدأ الجسم بمداواة نفسه، 

لكن يمكن أن يعاني البعض من التهابات مزمنة.

 ويصبح االلتهاب مزمًنا عندما يستمر الجسم في إرسال عالمات التهابية 
حتى عندما ال تكون هناك إصابة محددة، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب 
عدد من العوامل، مثل اضطرابات المناعة الذاتية واإلجهاد والتدخين. 
صحية  حاالت  إلى  المزمنة  االلتهابات  تؤدي  أن  يمكن  الوقت،  بمرور 
خطيرة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر 

وحتى أنواع معينة من السرطان.

وتضمن الوقاية من االلتهابات المزمنة اتباع نظام غذائي صحي وتجنب 
نمط الحياة الخاملة. وفي حين ال يمكن تجنب االلتهاب بمجرد تناول نوع 
واحد من الطعام، إال أن هناك بعض األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، 
مثل الخضراوات، التي يمكن دمجها في النظام الغذائي للمساعدة، ومن 

هذه األطعمة:

الجزر
يحتوي الجزر على مجموعة من العناصر الغذائية سواء كان نيًئا أو 

مطبوًخا، والتي يمكن أن يساعد بعضها في مكافحة االلتهاب. كما يمكن 
إلى  يؤدي  قد  ما  الجسم،  في  التأكسدي  واإلجهاد  االلتهاب  يقلل  أن  للجزر 

تقوية جهاز المناعة أيًضا.

الفلفل
متعددة  الخضراوات  من  هو  الحلو  الفلفل  إن 
يؤكل  أو  مطبوًخا  به  االستمتاع  ويمكن  االستخدامات 
إلبطاء  االلتهاب  إدارة  في  مفيًدا  الفلفل  ويعد  نيًئا. 
الشيخوخة، فالفلفل الحلو غني بفيتامين C وفيتامين 
A، وهما من مضادات األكسدة الطبيعية. كما أنه يحتوي 
نباًتا  يجعله  ما  والماء،  األلياف  من  عالية  نسبة  على 

مرطًبا. كما أن المستويات العالية من مضادات األكسدة 
تجعله مضاًدا لاللتهابات.

بروكلي
يعد البروكلي خياًرا نباتًيا كثيف المغذيات للغاية، ويساعد في 
الصلة  ذات  العمر  في  بالتقدم  المرتبطة  األمراض  معدل  إبطاء 
تقليل  على  قادرة  البروكلي  براعم  أن  كما  المزمنة.  بااللتهابات 

عالمات االلتهاب، مثل بروتينات C التفاعلية.

البطاطس
االلتهاب  تقليل  في  يساعد  الذي  بالبوتاسيوم،  غنية  البطاطس   

واأللم، خصوصا عند المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. 
بتقليل  الغذائية  األلياف  من  العالية  المستويات  ربط  وتم 

االلتهابات في الجسم أيًضا.

الثوم
المختلفة  الجوانب  من  للعديد  كثيرة  فوائد  على  الثوم  يحتوي 

من  الثوم  يتكون  االلتهاب.  تقليل  في  المساعدة  فيها  بما  للصحة، 
مركبات تحتوي على الكبريت، وتوفر فوائد مضادة لاللتهابات.

البصل
نكهة  أيًضا  البصل  أن يضيف  يمكن  الثوم،  إلى  باإلضافة 

رائعة للوجبات الُمفضلة، إلى جانب مجموعة 
المضادة  المفيدة  الغذائية  العناصر  من 
مصدًرا  البصل  ويعتبر  أيًضا.  لاللتهابات 
لمضادات  وكذلك  للبوتاسيوم  جيًدا 

األكسدة، التي تسمى كيرسيتين.

في
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معلوماتك!صحح
تعمد التقيؤ إلنقاص الوزن

تعمد التقيؤ لن يسبب خسارة الوزن، وإنما اإلصابة بسوء التغذية، وتآكل 
عليه  يترتب  ما  البوتاسيوم،  ونقص  وتسوسها،  األسنان  وتلف  المريء، 
خطر  وزيادة  القلب  دقات  معدل  واضطراب  العضلية  تشنجات  حدوث 

اإلصابة ببعض أنواع السرطان.

الجزر يقوي النظر 34
يعتبر الجزر مصدرا غنيا بفيتامين أ وهو بالفعل مفيد جدا للنظر، ولكن ال 
عالقة بين الجزر وفيتامين أ وتحسين الرؤية أثناء الليل. إنها مجرد شائعة 

انتشرت أثناء الحرب العالمية الثانية.

هدى المهدي 
كيف تتصرف مع نوبات غضب طفلك؟
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يشـتكي العديـد مـن أوليـاء األمـور مـن نوبـات الغضـب التـي تعتـري األبنـاء، حتـى أن البعـض أصبـح يعانـي مـن آثـار نوبـات الغضـب، وألن النوبـات األخيـرة قـد تؤثـر علـى 
الطفـل خصوصـا علـى صحتـه النفسـية، أكـدت اختصاصيـة اإلرشـاد األسـري هـدى المهـدي أن هنـاك بعـض الخطـوات التـي يمكـن أن تسـاعد فـي السـيطرة علـى نوبـات 

الغضـب.

التعامل  يجب  أنه  المهدي  وأوضحت 
الهستيري  والبكاء  الصراخ  نوبات  مع 
سواء كانت في المنزل أو خارجه باتباع 

خطوات على األهل معرفتها.
صراخ  مقابلة  عدم  األهل  على  وقالت: 
هذه  يمتص  فالطفل  بالصراخ،  الطفل 
التصرفات ويتعلم من هذه المواقف، لذا 
إن  إذ  الصراخ،  عن  التوقف  األهل  على 

صراحهم يؤدي إلى تغذية سلوك الطفل.
بهدوء  التصرف  األهل  على  وأضافت: 
من  الوجه  يكون  أن  ضرورة  مع  وحكمة 
من  إذ  الحزن،  أو  الغضب  فعل  رد  دون 

فعل  ردود  الطفل  إعطاء  عدم  المهم 
مبالغة قد تعزز السلوك لديه، ما قد يؤثر 
والبكاء  الصراخ  يمارس  ويجعله  عليه 

الهستيري تعمدا.
الطفل  مع  التحدث  ضرورة  وأكدت 
األهل  بأن  طمأنته  مع  منخفض  بصوت 
انتهائه  حال  في  وأنه  أمامه  موجودون 
من هذه النوبات فهم مستعدون للحديث 
معه، مع ضرورة أن يكون األهل في مكان 

مرئي للطفل. 
من  الخروج  قبل  األهل  ننصح  وتابعت: 
وإعطائهم  األطفال  مع  بالتحدث  المنزل 

توقع  ضرورة  مع  والتوصيات،  النصائح 
إلى  خصوصا  الغضب  نوبات  حدوث 
األطفال صغار السن، وفي حال تعرضوا 
وكانوا  أطفال  من  غضب  نوبات  إلى 
خارج المنزل ننصح األهل بعدم االكتراث 
بهذه  مر  فالجميع  اآلخرين،  بنظرات 
خطوات  اتباع  من  البد  لذا  المواقف، 
خارج  أيضا  الغضب  نوبات  مع  التعامل 
المنزل وعدم التهاون فيها، تجنبا لتعزيز 

هذا السلوك عند الطفل.
إلى  الرضوخ  بعدم  األهل  ننصح  وقالت: 
لمطالبه  االستجابة  وعدم  الطفل،  صراخ 

إليه  الرضوخ  إن  إذ  الحالة،  هذه  في 
وتغيير الكالم واالستسالم لمطالبه يعطي 
الطفل قناعة بالحصول على المطالب عن 

طريق الصراخ.
التعامل  المهم معرفة  أنه من  إلى  ويشار 
مع نوبات الغضب عند الطفل، مع ضرورة 
التحكم في مشاعره  تعليمه أيضا كيفية 
النفسية  الطفل  صحة  تتأثر  ال  حتى 
إيذاء  في  يتسبب  قد  ما  مستقبالً، 
اآلخرين وقد يؤذي نفسه بسبب مشاعر 

الغصب التي ال يمكن التحكم بها. 
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أخطاء رمضانية تجنب حدوثها
أكـد أخصائـي التغذيـة السـيد علـي بـأن هنـاك العديـد مـن األخطـاء الشـائعة التـي يمكـن 
أن يقع فيها اإلنسان خالل شهر رمضان الكريم، والتي يمكن تجنبها بخطوات بسيطة 

مـع ضـرورة االلتـزام بها طوال الشـهر.

يقع  التي  الشائعة  األخطاء  أبرز  ومن 
رمضان  شهر  خالل  اإلنسان  فيها 
كمية  على  يحتوي  سحور  تناول  هي 
كالمشاوي  والبهارات  الملح  من  عالية 
مثل هذه  إن  إذ  والمخلالت،  والمعلبات 
األطعمة يمكن أن تسبب زيادة العطش 
خالل النهار، مشدًدا على أهمية االبتعاد 
عن هذا النوع من األطعمة خالل وجبة 
صحية  بأطعمة  واستبداله  السحور 

وذات قيمة عالية.
فيها  يقع  التي  األخرى  األخطاء  ومن 
إهمال  الصيام  فترة  خالل  اإلنسان 
الوجبة الرئيسة أو الطبق الرئيس خالل 
تناول  من  باإلكثار  وذلك  رمضان،  شهر 
التي  والمعجنات  العصائر  الحلويات، 

ليس لها قيمة غذائية.
من  بالتخمة  الشعور  حتى  األكل  ويعد 

أكثر األخطاء الشائعة خالل شهر رمضان 
هذه  عن  االبتعاد  اإلنسان  على  ويجب 
باالنتفاخ،  الشعور  تسبب  فهي  العادة، 
الماء  بشرب  منه  التخلص  يمكن  الذي 
وتناول بذور الشيا واليانسون وممارسة 
تجنب  ضرورة  مع  الرياضية،  التمارين 
السكريات والكربوهيدرات والمشروبات 

الغازية.
ويهمل العديد من الصائمين خالل الشهر 
الكريم شرب الماء، في حين أن البعض 
يقتصر على شرب الماء خالل السحور 
ما يؤدي إلى اإلصابة بالجفاف، الشعور 
بالدوار، الصداع وآالم الرأس، مشكالت 
الكلى والمسالك البولية، اإلمساك، انعدام 
باإلعياء  والشعور  الجسم  في  الطاقة 
ألن  المفاصل؛  وآالم  والنعاس  والتعب 

الماء يدخل في مكونات الغضاريف. 

علي  السيد  التغذية  اختصاصي  وشدد 
بعد  الماء  شرب  تقسيم  ضرورة  على 
اإلفطار، مع ضبط أوقات شربه حتى ال 

يصاب اإلنسان بعسر الهضم.

ينبغي  التي  األخرى  األخطاء  ومن 

الكريم  الشهر  أثناء  وقوعها  تجنب 

إذ  الحركة،  وقلة  الرياضة  إهمال 

الرياضة،  ممارسة  عن  كثيرون  يعزف 

يؤثر  ما  طويلة،  لفترات  ويجلسون 

الفترة  هذه  خالل  اإلنسان  جسم  على 

لذا  الوزن،  زيادة  أيًضا  يسبب  وقد 

تعتبر ممارسة الرياضة في رمضان من 

العادات الصحية التي يلتزم بها البعض، 

لما لها من فوائد عديدة تنعكس إيجابا 

على صحة اإلنسان. 

4 طرق لتبييض األسنان 
والحصول على ابتسامة جميلة

لدى  هوًسا  اليوم  األسنان  تبييض  يشكل 

للحصول  يسعون  الذين  خصوصا  كثيرين، 

من  الرغم  وعلى  هوليوود.  ابتسامة  على 

وتنوع  التبييض،  بشأن  اإلعالنات  زيادة 

الخطوات  بعض  هناك  أن  إال  الطبية،  الطرق 

أن تساعد على تحقيق  يمكن  التي  المنزلية 

ذلك.

ويوصي الخبراء الراغبين في الحصول على 

أسنان بيضاء باستخدام الفرشاة الكهربائية، 

كهربائية  أسنان  فرشاة  استخدام  يعد  إذ 

برأس فرشاة دائري يتأرجح ويدور وينبض 

طبقات  إلزالة  فاعلية  األكثر  الطريقة  هو 

القهوة  تناول  تنتج عن  التي  العنيدة،  الجير 

والشاي.

كما يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند 

كغسول للفم )مضمضة( في تقليل البكتيريا 

المتراكمة على  الجير  والتخلص من طبقات 

أن  على  األسنان  يساعد  وبالتالي  األسنان، 

تصبح أكثر إشراًقا مرة أخرى. 

ما  وفرشاة  األسنان  تنظيف  خيط  ويعتبر 

اللون  تغير  لمنع  الطرق  أفضل  األسنان  بين 

بينهما  التبديل  وتسوس األسنان عن طريق 

قبل كل عملية تنظيف بالفرشاة. 

األسنان  تبييض  معجون  يستخدم  كما 

يمكنها  كاشطة  تنظيف  جزيئات  التقليدي 

يمكنها  أو  لألسنان  الطبيعي  اللون  تفتيح 

والشاي  القهوة  عن  الناتج  اللون  تغير  إزالة 

أن  من  الخبراء  ويحذر  األخرى.  والمواد 

ألنواع من معجون  المتزايدة  التنظيف  قوة 

األسنان الُمبيض يمكن أن تؤدي على المدى 

من  لذا  األسنان.  مينا  إتالف  إلى  الطويل 

قبل  األسنان  طبيب  استشارة  الضروري 

هناك  كان  إذا  التبييض  منتجات  استخدام 

أسنان حساسة لأللم، أو مشكالت باللثة.

٦ أنواع من الخضار تنقذك
 من االلتهابات المزمنة

يعد التهاب الجسم من الموضوعات الطبية المحيرة، حيث يحدث االلتهاب 
عندما يعاني الشخص من إصابة أو مرض، ويبدأ الجسم بمداواة نفسه، 

لكن يمكن أن يعاني البعض من التهابات مزمنة.

 ويصبح االلتهاب مزمًنا عندما يستمر الجسم في إرسال عالمات التهابية 
حتى عندما ال تكون هناك إصابة محددة، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب 
عدد من العوامل، مثل اضطرابات المناعة الذاتية واإلجهاد والتدخين. 
صحية  حاالت  إلى  المزمنة  االلتهابات  تؤدي  أن  يمكن  الوقت،  بمرور 
خطيرة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر 

وحتى أنواع معينة من السرطان.

وتضمن الوقاية من االلتهابات المزمنة اتباع نظام غذائي صحي وتجنب 
نمط الحياة الخاملة. وفي حين ال يمكن تجنب االلتهاب بمجرد تناول نوع 
واحد من الطعام، إال أن هناك بعض األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، 
مثل الخضراوات، التي يمكن دمجها في النظام الغذائي للمساعدة، ومن 

هذه األطعمة:

الجزر
يحتوي الجزر على مجموعة من العناصر الغذائية سواء كان نيًئا أو 

مطبوًخا، والتي يمكن أن يساعد بعضها في مكافحة االلتهاب. كما يمكن 
إلى  يؤدي  قد  ما  الجسم،  في  التأكسدي  واإلجهاد  االلتهاب  يقلل  أن  للجزر 

تقوية جهاز المناعة أيًضا.

الفلفل
متعددة  الخضراوات  من  هو  الحلو  الفلفل  إن 
يؤكل  أو  مطبوًخا  به  االستمتاع  ويمكن  االستخدامات 
إلبطاء  االلتهاب  إدارة  في  مفيًدا  الفلفل  ويعد  نيًئا. 
الشيخوخة، فالفلفل الحلو غني بفيتامين C وفيتامين 
A، وهما من مضادات األكسدة الطبيعية. كما أنه يحتوي 
نباًتا  يجعله  ما  والماء،  األلياف  من  عالية  نسبة  على 

مرطًبا. كما أن المستويات العالية من مضادات األكسدة 
تجعله مضاًدا لاللتهابات.

بروكلي
يعد البروكلي خياًرا نباتًيا كثيف المغذيات للغاية، ويساعد في 
الصلة  ذات  العمر  في  بالتقدم  المرتبطة  األمراض  معدل  إبطاء 
تقليل  على  قادرة  البروكلي  براعم  أن  كما  المزمنة.  بااللتهابات 

عالمات االلتهاب، مثل بروتينات C التفاعلية.

البطاطس
االلتهاب  تقليل  في  يساعد  الذي  بالبوتاسيوم،  غنية  البطاطس   

واأللم، خصوصا عند المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. 
بتقليل  الغذائية  األلياف  من  العالية  المستويات  ربط  وتم 

االلتهابات في الجسم أيًضا.

الثوم
المختلفة  الجوانب  من  للعديد  كثيرة  فوائد  على  الثوم  يحتوي 

من  الثوم  يتكون  االلتهاب.  تقليل  في  المساعدة  فيها  بما  للصحة، 
مركبات تحتوي على الكبريت، وتوفر فوائد مضادة لاللتهابات.

البصل
نكهة  أيًضا  البصل  أن يضيف  يمكن  الثوم،  إلى  باإلضافة 

رائعة للوجبات الُمفضلة، إلى جانب مجموعة 
المضادة  المفيدة  الغذائية  العناصر  من 
مصدًرا  البصل  ويعتبر  أيًضا.  لاللتهابات 
لمضادات  وكذلك  للبوتاسيوم  جيًدا 

األكسدة، التي تسمى كيرسيتين.
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