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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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أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أن صروح اإلنجاز في مختلف القطاعات 
أساسها حب الوطن والعمل من أجله وهو ما يظهر جلًيا في مختلف 
ميادين النماء والتطور التي تشهدها مملكة البحرين، مشيرًا سموه 
إلى أن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
وسنواصل  للجميع  أفــضــل  ومستقباًل  حــاضــرًا  رســم  المعظم  الــبــالد 
العمل على تحقيق رؤى وتوجهات جاللته بروح الفريق الواحد فريق 
البحرين والذي يضع اإلتقان بالعمل والمثابرة واإلخالص من أجل 

اإلنجاز ورفعة ونماء الوطن نبراسًا له.
زيــارة سموه أمــس، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن  جاء ذلك لدى 
سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان 
التعليمي الخيري، مجلس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
الشيخ خالد  الــذي حضره  البحرين،  دفــاع  لقوة  العام  القائد  خليفة 
المسلم  عائلة  ومجلس  الملكي،  الــديــوان  وزيــر  خليفة  آل  أحمد  بــن 
بن  غانم  السيد  الجديد، ومجلس  بافتتاح مقره  الــذي تفضل سموه 
تبادل  والــنــواب، حيث  الشورى  شــؤون مجلسي  وزيــر  البوعينين  فضل 
سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، الفتًا سموه إلى دور 
النبيلة  السمات  تعزيز  الفضيل في  الشهر  الرمضانية في  المجالس 
والتسامح  والــتــراحــم  الــتــواصــل  على  القائمة  البحريني  للمجتمع 
واألجــداد  اآلبــاء  نهج  تعزيز  مواصلة  على  الحرص  مــؤكــدًا  والتآخي، 

الذي يعكس الصورة المشرفة ألصالة المجتمع.
وقال سموه إنه بتكاتف جميع أبناء الوطن كل تحٍد يمثل فرصًة 
البحرين  بفريق  اعتزازه  عن  سموه  معربًا  والنماء،  للتطور  حقيقية 
اإلنــجــازات  تحقيق  يــواصــل  الـــذي  المجتمع  مــكــونــات  بكافة  الممثل 
فرضتها  التي  التحديات  من  الرغم  على  المسبوقة  وغير  المتميزة 
حالة عدم االستقرار بالعالم، حيث أن النتائج االقتصادية اإليجابية 
البناء  ويجب  فخٍر  هي مصدر  الواحد  الفريق  بــروح  بلوغها  تم  التي 
الــيــوم هــو عــلــى مــســار بناء  فــمــا يتحقق  الــمــواطــنــيــن،  لــصــالــح  عليها 
والمستقبل،  الحاضر  أجيال  ألجل  الوطن  مكتسبات  يحمي  اقتصاٍد 
كافة  لتجاوز  والــتــعــاون  الــشــراكــة  لتعزيز  دائــًمــا  الــعــزم  تجديد  ويجب 

التحديات.
للمواطنين هدٌف نضعه  الواعدة  الفرص  أن خلق  وأضاف سموه 
وعمليات  تنفيذ خطط  عزم  بكل  يستمر  وألجله  األعين  دومــًا نصب 
وتدعو  مميزة  المقبلة  المرحلة  أن  إلى  مشيرًا  االقتصادية،  التنمية 
عن شكره  معربًا  واالستثماري،  االقتصادي  الصعيدين  على  للتفاؤل 
لكافة الجهود المخلصة ألبناء الوطن وعزيمتهم المتجددة من أجل 

تحقيق كل الخير والنماء للبحرين.
شكرهم  عــن  الرمضانية  المجالس  أصــحــاب  أعــرب  جانبهم،  مــن 
الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو  وتقديرهم لصاحب 
على ما يوليه من اهتماٍم بزيارة المجالس الرمضانية وحرص سموه 
على االلتقاء بأبناء الوطن، داعين اهلل عز وجل أن يعيد على سموه 
درب  على  يسدد  وأن  والعافية  الصحة  بموفور  المبارك  رمضان  شهر 

الخير خطاه لما فيه خير الوطن والمواطن.
وقد رافق سموه خالل الزيارة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 

وزير المالية واالقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين.

خالل زيارة �سموه لمجال�س القائد العام وعائلة الم�سلم وغانم البوعينين..

ول���ي العهد رئي����س ال���وزراء: النتائ���ج القت�صادي���ة الإيجابية الت���ي تتحقق
ب���روح فري���ق البحرين م�ص���در فخٍر ويج���ب البن���اء عليها ل�صال���ح المواطنين
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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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تم  الـــعـــمـــل،  وزارة  ومــتــابــعــة  إشــــــراف  تــحــت 
عقود  وتوقيع  اإلداريـــة  اإلجــــراءات  مــن  االنتهاء 
البحرينيين  الــعــمــال  لــتــوظــيــف  جـــديـــدة  عــمــل 
الــذيــن تــم االســتــغــنــاء عــن خــدمــاتــهــم قــبــل أيــام 
الــخــاص، وذلــك بسبب  بــإحــدى شــركــات القطاع 
إرســــاء الــمــنــاقــصــة فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي على 
الــعــمــال مهامهم في  بــاشــر  أخـــرى، حيث  شــركــة 
الشركة  احتفظت  حين  فــي  الــجــديــدة،  الشركة 
السابقة بعدد من العمال الراغبين في مواصلة 

العمل لديها.
وقــــد بـــاشـــر 80 مـــوظـــفـــًا مـــهـــام عــمــلــهــم في 
الشركة الجديدة، في حين تم توظيف عدد آخر 

في شركات أخرى بحسب رغبتهم.
وقـــامـــت الــشــركــة الـــجـــديـــدة بــمــنــاســبــة شهر 

رمضان الكريم بصرف راتب شهر مقدما لجميع 
العمال المتوظفين، كما قامت الشركة السابقة 
على  الــمــتــرتــبــة  مستحقاتهم  الــعــمــال  بتسليم 
وذلــك  تسريحهم،  بسبب  العمل  عقد  انــقــضــاء 
وفــقــًا لــمــا يــنــص عليه قــانــون الــعــمــل رقـــم )36( 
ــار سعي  فـــي إطــ يــأتــي ذلـــك  لــســنــة 2012، حــيــث 
الوزارة لإلشراف على تنظيم العالقة بين العمال 
القوى  حقوق  على  والحفاظ  العمل  وأصــحــاب 

العاملة ومكتسباتهم واستقرارهم الوظيفي.
وقد أبدى العمال تقديرهم الستجابة وزارة 
الشركة  لــدى  توظيفهم  بــإعــادة  السريعة  العمل 
الجديدة، مشيدين بسعي الوزارة إلنهاء إجراءات 
تعويض الشركة السابقة لهم، وذلك بالحصول 

على مستحقاتهم المالية.

..وت���ن���ه���ي ب���ن���ج���اح �أزم�������ة ت��وظ��ي��ف
ع������م������ال ف�������ي ������ص�����رك�����ة خ���ا����ص���ة

ــوم  ــلــ ــعــ شــــــاركــــــت جــــامــــعــــة الــ
ــة بـــرئـــيـــس  ــلـ ــثـ ــمـ ــيـــة مـ ــيـــقـ ــبـ ــتـــطـ الـ
الدكتور  األستاذ  األمناء  مجلس 
الجامعة  ورئيس  الخاجة  وهيب 
األستاذ الدكتور عمار كاكا، ونائب 
الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية 
وخدمة المجتمع الدكتور محمد 
يــوســف، ومــديــر الــشــؤون اإلداريـــة 
ــة، ومـــســـتـــشـــار الــرئــيــس  ــيـ ــالـ ــمـ والـ
لشؤون المتابعة عبداهلل الخاجة 
للتعليم  إس«  »كـــيـــو  مــؤتــمــر  فـــي 
العالي، الشرق األوسط وإفريقيا، 
والذي أقيم بتنظيم من مؤسسة 
مع  بالتعاون  العالمية  إس«  »كيو 
جامعة الشرق األوسط األمريكية 

في الكويت.
عنوان:  تحت  المؤتمر  وجــاء 
»اســــتــــشــــراف مــســتــقــبــل هــــــادف: 
الشرق  فــي  الــجــودة  عــالــي  تعليم 
ــــط وإفــريــقــيــا« حــيــث شهد  األوسـ
مــشــاركــة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة رنــا 
خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس  ــالــ ــعــ الــ
ــاء الــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي، الــتــي  ــنــ أمــ
العمل  أهمية  كلمتها  فــي  أكـــدت 
جنبًا إلى جنب في تطوير قطاع 
للتعاون  والسعي  العالي  التعليم 
الــــمــــشــــتــــرك وتـــــــبـــــــادل الـــحـــلـــول 

المتاحة بما يسهم في  والفرص 
التعليم  مــؤســســات  مكانة  تعزيز 
الـــعـــالـــي لـــــدول الـــشـــرق األوســــط 
وشمال افريقيا للمضي بها قدمًا 
مستعرضة  العالم،  مستوى  على 
حققتها  الـــتـــي  اإلنــــجــــازات  ــرز  ــ أبـ
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي في 
العامين  خــالل  البحرين  مملكة 

الماضيين.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــك شــــــارك 
الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس 

الحلقة  فــي  متحدثا  كــاكــا  عــمــار 
الــنــقــاشــيــة الـــتـــي حــمــلــت عــنــوان 
مدخاًل  )االبــتــكــار  التغيير  وكــالء 
ــيــــم(، حــــيــــث ركــــــــز عــلــى  ــلــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
لمؤسسات  يمكن  التي  الطريقة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي مــــن خــاللــهــا 
األقل  المجتمعات  إلــى  الــوصــول 
حــــظــــًا لــــضــــمــــان الــــــوصــــــول إلــــى 
تطرق  كما  الــجــودة،  عالي  تعليم 
الجامعات  اســتــثــمــار  كيفية  إلـــى 
بهدف  التكنولوجي  االبتكار  في 

للوصول  الــفــرص  أفــضــل  تطوير 
إلى التعليم المتميز.

وسلط األستاذ الدكتور عمار 
كاكا الضوء على بعض المبادرات 
تــقــودهــا جامعة  الــتــي  الــرئــيــســيــة 
توسيع  بهدف  التطبيقية  العلوم 
بما  التعليم  إلــى  الــوصــول  نطاق 
ــى الــطــالب  فــي ذلـــك الـــوصـــول إلـ
ــًا والــــطــــالب  ــيــ ــالــ الـــمـــتـــعـــثـــريـــن مــ
الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن ودعـــــمـــــهـــــم، مــثــل 
صندوق  يقدمها  التي  الخدمات 

ــة،  ــعـ ــامـ ــب فـــــي الـــجـ ــالــ ــطــ دعــــــم الــ
الــتــي تقدمها  الــدراســيــة  والــمــنــح 
التميز  على  لتشجيعهم  للطلبة 

والتفوق في الدراسة.
ونـــــــــــــوه رئـــــــيـــــــس الــــجــــامــــعــــة 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
ــة الــــعــــلــــوم الــتــطــبــيــقــيــة  ــعــ ــامــ جــ
يعملون  الذين  الطلبة  لمساعدة 
ويستكملون دراستهم األكاديمية، 
ــرح  ـــمــــرونــــة فــــي طـ مــــن خــــــالل الـ
الـــــجـــــداول الــــدراســــيــــة، وتــقــديــم 
العمل،  أوقات  المحاضرات خارج 
ــبــــوع  األســ ــة  ــايـ ــهـ نـ عـــطـــلـــة  فــــي  أو 
الماجستير،  طلبة  إلــى  بالنسبة 

وغيرها من اإلجراءات.
أخــــــــــيــــــــــرًا؛ تـــــــحـــــــدث رئــــيــــس 
توفير  فــي  الــتــوازن  عــن  الجامعة 
إلى  مــشــيــرًا  للجنسين،  التعليم 
الجامعة  في  الطالبات  نسبة  أن 
الــتــحــدي  أن  إلــــى  مـــنـــوهـــًا   ،%49
ــات هــو  ــعــ ــامــ ــه الــــجــ ــ ــواجـ ــ الــــــــذي يـ
مــعــالــجــة الــفــجــوة بــيــن الــطــالب 
بمسألة  يتعلق  فيما  والطالبات 
الــتــوظــيــف، مـــؤكـــدًا الــحــاجــة إلــى 
تــطــويــر مـــهـــارات الــطــالب وصقل 
تفكيرهم،  وطريقة  شخصياتهم 
على  إيجابي  بشكل  ينعكس  بما 
ــارات  ــ ــهـ ــ مــــخــــرجــــات الـــتـــعـــلـــيـــم ومـ

الطلبة.
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أكـــد جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة أّن عــدد 
الــبــحــريــنــيــيــن الـــذيـــن تـــم تــوظــيــفــهــم خــالل 
الجهات  في  موظفًا   1648 بلغ  2022م  عــام 
الــحــكــومــيــة الــخــاضــعــة لـــقـــانـــون الــخــدمــة 
عملية  أن  إلــــى  الـــجـــهـــاز  وأشــــــار  الـــمـــدنـــيـــة، 
بناًء على  الجهات تقوم  التوظيف في هذه 
الشواغر  لسد  الفعلي  واالحــتــيــاج  الطلب 
ــوم جـــهـــاز الــخــدمــة  ــقــ الـــوظـــيـــفـــيـــة بـــهـــا، ويــ
الــمــدنــيــة بـــــدوره فـــي تــنــفــيــذ أحـــكـــام قــانــون 
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية طبقًا 
المعتمدة  الوظيفية  واألوصـــاف  للمعايير 
فــي الــخــدمــة الــمــدنــيــة، والــتــأكــد مــن تــوافــر 
الهيكل  فـــي  الــمــعــتــمــد  الــوظــيــفــي  الــشــاغــر 
والميزانية  الوظيفي  والسقف  التنظيمي 

المعتمدة للجهة.
 وأوضـــح فــي مــعــرض رده على الــســؤال 
الــمــقــدم مــن جميل مــال حسن  الــبــرلــمــانــي 
عضو مجلس النواب، بشأن عدد البحرينيين 
جهاز  لدى  المسجلين  عمل  عن  الباحثين 
البحرينيين  عـــدد  أن  الــمــدنــيــة،  الــخــدمــة 
وظيفة  على  الحصول  لطلب  المتقدمين 
في  اإللكتروني  التوظيف  نظام طلبات  في 
طلبًا   18179 يبلغ  المدنية  الخدمة  جهاز 
ليست  الــطــلــبــات  هـــذه  وأن  تــاريــخــه،  حــتــى 
عمل،  عــن  باحثين  لمتقدمين  بالمجمل 
في  يعملون  مــن  على  أيــضــًا  تشتمل  حيث 
القطاع  فــي  والموظفين  الــخــاص  القطاع 
الحصول على  في  الراغبين  الحكومي من 
فرص وظيفية أفضل والذين بلغت نسبتهم 

)45%( من إجمالي تلك الطلبات.
ــى قــانــون  ــادًا إلــ ــنـ ــتـ ــه اسـ ــى أنــ ــار إلــ ــ  وأشــ

الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون 
والئحته  وتعديالته،   2010 لسنة   )48( رقم 
مجلس  رئــيــس  بــقــرار  الـــصـــادرة  التنفيذية 
وتعديالته،   2012 لسنة   )51( رقــم  ــوزراء  الــ
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــمــنــظــمــة بـــشـــأن ضـــوابـــط 
وشـــــروط الــتــعــيــيــن فـــي الــوظــائــف الــعــامــة، 
البحريني بالحصول على  وتأكيدًا ألحقية 
بغير  االســتــعــانــة  تتم  ال  الــعــامــة،  الوظيفة 
التأكد من عدم وجود  البحرينيين إال بعد 
الــمــرشــح الــبــحــريــنــي الــمــؤهــل لــشــغــل تلك 
الــوظــائــف، ويــأتــي ذلـــك مــن خـــالل البحث 
المؤهلين  الــبــحــريــنــيــيــن  الــمــرشــحــيــن  عـــن 
التوظيف  طــلــبــات  نــظــام  فــي  والمسجلين 
اإللــكــتــرونــي فــي الــخــدمــة الــمــدنــيــة، أو من 
خالل اإلجراءات التي يقوم بها الجهاز عبر 

إعالن الوظائف المراد شغلها.
وبين جهاز الخدمة المدنية في رده أن 
البحرينيين  غير  الموظفين  عدد  إجمالي 
العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية الخاضعة ألحكام قانون الخدمة 
المدنية يبلغ 6979 موظفًا، ومن هذا العدد 
في  بــهــم  االســـتـــعـــانـــة  تـــم  مــوظــفــيــن   1206
القطاع الصحي خالل جائحة كورونا وذلك 
بها  مرت  التي  الطارئة  الظروف  إلى  نظرًا 
العقود  بنظام  يعملون  المملكة، وجميعهم 
عــلــى طلب  بــنــاًء  توظيفهم  وتـــم  الــمــؤقــتــة، 
الــجــهــة الــحــكــومــيــة ذاتـــهـــا، ووفـــقـــًا ألنظمة 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة، ولــلــمــبــررات واألســـبـــاب 
التأكد  وبــعــد  ذاتــهــا،  الجهة  تــحــددهــا  الــتــي 
من توافر االشتراطات الخاصة بالتوظيف 
والميزانية  الوظيفي  السقف  تــوافــر  ومــن 

المعتمدة للوظيفة المراد شغلها. 
يشغلها  التي  الوظائف  غالبية  أن  كما 
في  تتمركز  البحرينيين  غــيــر  الــمــوظــفــون 
القطاعات الصحية، والقطاعات التعليمية 
ومؤسسات التعليم العالي، حيث تبلغ نسبة 
من   )%88( الــقــطــاعــات  هـــذه  فــي  العاملين 
البحرينيين  غير  الموظفين  عدد  إجمالي 
للخدمة  الخاضعة  القطاعات  جميع  فــي 
الــمــدنــيــة، كــمــا يــعــود تــجــديــد عــقــود هــؤالء 
المتعاقدة  الحكومية  الــجــهــات  رغــبــة  إلـــى 
يؤثر  ال  بــمــا  الفعلية  احــتــيــاجــاتــهــا  ومــــدى 
ــي تــقــدمــهــا الــجــهــات  ــتـ عـــلـــى الـــخـــدمـــات الـ
جهاز  ويــقــوم  مــجــاالتــهــا،  بشتى  الحكومية 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة فــي حـــال طــلــب تجديد 
الــعــقــود بــالــتــأكــد مــن عـــدم وجــــود الــمــرشــح 
الــبــحــريــنــي الــمــؤهــل لــشــغــل الــوظــيــفــة قبل 
تزويدها  ويتم  الجهة،  الموافقة على طلب 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــاز بــمــجــمــوعــة مـــن الــســيــر 
مؤهلين  بــحــريــنــيــيــن  لــمــرشــحــيــن  الـــذاتـــيـــة 
ــًا عــن  لــشــغــل الـــوظـــيـــفـــة الــمــطــلــوبــة عــــوضــ
ويأتي  توافر ذلك،  العقود في حال  تجديد 
ذلك التزامًا بتطبيق أحكام قانون الخدمة 
أولوية  بشأن  التنفيذية  والئحته  المدنية 
المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة.

كــمــا بــيــن أنـــه قــد تــم إنــهــاء عــقــود 592 
ــام 2022م،  مــوظــفــًا غــيــر بــحــريــنــي خـــالل عـ
المؤقتة  التوظيف  تتراوح مدة عقود  حيث 
طبيعة  بحسب  وسنتين  واحــــدة  ســنــة  بــيــن 
الــوظــيــفــة الـــمـــراد شــغــلــهــا ووفـــقـــًا ألنــظــمــة 
وتشريعات الخدمة المدنية في هذا الشأن، 
الفتًا إلى أن إحالل الموظفين البحرينيين 

يــتــطــلــب اكــتــســابــهــم لــلــمــهــارات والــــقــــدرات 
الذي  األمــر  وهــو  الوظائف،  الــالزمــة لشغل 
التي  المتعاقدة  الحكومية  الجهات  تتواله 
يــعــمــلــون بــهــا بــمــوجــب الـــعـــقـــود الــمــبــرمــة، 
ــدوره في  ويــقــوم جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة بــ
عقد  أي  اعتماد  يتم  ال  بحيث  الشأن  هــذا 
الموظف  تــدريــب  بــنــد  يتضمن  ال  وظــيــفــي 
المطلوبة  الواجبات  بــاب  ضمن  البحريني 
من الموظف غير البحريني، وذلك بحسب 
الموظفين  تــدريــب  »يعتبر  الــتــالــي:  الــنــص 
أساسيًا  جـــزءًا  الوظيفة  على  البحرينيين 
مــن واجــبــات ومــســؤولــيــات الــمــوظــف، وذلــك 
ـــدده الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــحــ ــ ــًا لـــمـــا تـ ــ ــقـ ــ وفـ

المتعاقدة«.
الــمــوظــفــيــن  ــب  ــدريــ تــ أن  وقـــــد أضــــــاف 
الــبــحــريــنــيــيــن وتــأهــيــلــهــم ووضــــع الــخــطــط 
ــن مـــســـؤولـــيـــة الــجــهــات  ــة لـــذلـــك مــ ــ ــــالزمـ الـ
الــصــادر  التعميم  ويــأتــي  ذاتــهــا،  الحكومية 
مـــؤخـــرًا اســتــكــمــااًل لــلــجــهــود الــمــبــذولــة في 
الخدمة  تعميم  تضمن  حــيــث  الــشــأن  هـــذا 
ديــســمــبــر 2022م  فـــي 22  الـــمـــؤرخ  الــمــدنــيــة 
البحرينية  الـــكـــوادر  وتــأهــيــل  تــدريــب  بــشــأن 
من قبل الموظفين غير البحرينيين خالل 
فــتــرة الــعــقــد ضـــــرورة قــيــام الــجــهــة بــإرفــاق 
اســـتـــمـــارة الـــتـــدريـــب الـــمـــرفـــقـــة بــالــتــعــمــيــم 
مــــع إجـــــــراء تـــجـــديـــد عـــقـــد الـــمـــوظـــف غــيــر 
الجهات  قيام  من  للتأكد  وذلك  البحريني، 
من  التحقق  فــي  بمسؤولياتها  الحكومية 
بتدريب  البحرينيين  غير  الموظفين  قيام 
تمكينهم  بــهــدف  البحرينيين  الموظفين 

وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف.
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} جانب من فعاليات المؤتمر.

عطفًا على انتشار مقطع 
صوتي لمواطن يدعي فيه أن 
وزارة العمل قد قامت بترشيح 
ابــنــتــه الــجــامــعــيــة الــمــســجــلــة 
ضــمــن قـــوائـــم الــبــاحــثــيــن عن 
عــــمــــل لـــلـــعـــمـــل فــــــي وظـــيـــفـــة 
الــوزارة  باشرت  شاحنة،  سائق 
الــــتــــحــــقــــق مـــــــن الـــــمـــــوضـــــوع 
ــى الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــوع إلــ ــرجــ ــالــ بــ
نظام  والموثقة في  المسجلة 
الـــتـــوظـــيـــف، حــيــث ثــبــت عــدم 
صحة المعلومة المشار إليها. 
هاتفيًا  الــتــواصــل  تــم  وعــلــيــه، 
مــع الــمــواطــنــة، وهـــي خريجة 
أصل  على  لــلــوقــوف  جامعية، 
ــدت أنــهــا  ــ ــد أكــ ــ الــــمــــوضــــوع، وقـ
ــا  ــتـــحـــدث مــــع والــــدهــ ــانــــت تـ كــ
ــائــــف  ــخــــصــــوص وجـــــــــود وظــ بــ
معرض  في  معروضة  متنوعة 
الـــتـــوظـــيـــف بـــمـــوقـــع الـــــــــوزارة 
االلــــكــــتــــرونــــي والــــــــــذي يــضــم 

لمختلف  ــائـــف  ــوظـ الـ جــمــيــع 
كانت  مــن ضمنها  الــمــؤهــالت، 
هناك وظيفة »سائق شاحنة«، 
بـــبـــث  قـــــــــام  والــــــــدهــــــــا  أن  إال 
الــمــعــلــومــة الــخــاطــئــة ونــســب 
ابنته،  إلى  المذكورة  الوظيفة 
وهــــي إشـــاعـــة غــيــر صــحــيــحــة، 
ــة أنـــه  ــنـ ــمـــواطـ حـــيـــث أكــــــدت الـ
هذه  لمثل  ترشيحها  يتم  لــم 
بها،  لها  عــالقــة  وال  الوظيفة 
وانــمــا عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك 
قامت بنفسها، بحسب النظام 
من  عدد  باختيار  االلكتروني، 
وهي  لها،  المناسبة  الوظائف 
وأن ملفها  المتابعة،  في طور 
لــم يــتــم غــلــقــه بــســبــب رفضها 

لفرص العمل. 
ــذا الــــصــــدد تــؤكــد  ــ ــي هـ ــ وفـ
الــــنــــظــــام  أن  الــــعــــمــــل  وزارة 
االلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــتـــوظـــيـــف ال 
المختصون  يقوم  بــأن  يسمح 

من العاملين في الوزارة بعمل 
وأن  لـــلـــوظـــائـــف،  تـــرشـــيـــحـــات 
يقتصر  لــلــوظــائــف  الــتــرشــيــح 
عــلــى قــيــام الــبــاحــث عــن عمل 
ــيـــار الــوظــيــفــة  ــتـ بــنــفــســه بـــاخـ
والتي  فيها،  العمل  يــود  التي 
يشترط أن تكون متوافقة مع 
يقبلها  حتى  الدراسي  مؤهله 

النظام اآللي.
ـــى مــــا تــشــكــلــه  ونـــــظـــــرًا إلـــ
واألخبار  اإلشــاعــات  مثل هــذه 
الـــــمـــــغـــــلـــــوطـــــة مـــــــــن إســــــــــــاءة 
تقديمها  يتم  التي  للخدمات 
وزارة  فـــــــــإن  لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، 
الــعــمــل تــهــيــب بــالــجــمــيــع، في 
ــوة  واإلخـ األخــــوات  مقدمتهم 
خدماتها،  مــن  الــمــســتــفــيــدون 
تــحــري الـــدقـــة والــمــوضــوعــيــة 
ــره مــن  ــ ــشـ ــ فـــيـــمـــا يـــتـــم بـــثـــه ونـ
ــول الـــخـــدمـــات  ــ ــلـــومـــات حــ ــعـ مـ

المقدمة من قبل الوزارة.

وزارة العمل تو�ضح:

ت��ر���ص��ي��ح م���و�ط���ن  لدع������اء  ���ص��ح��ة  ل 
�ص��احنة �ص��ائق  لوظيف��ة  �لجامعي��ة  �بنت��ه 

ــة الـــمـــبـــرة  ــــت مــــؤســــســ ــعـ ــ وقـ
الــخــلــيــفــيــة مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
يتم  للبنات  الملكية  الجامعة 
التعاون  أواصر  بموجبها تعزيز 
إطــار  ضمن  بينهما  المشترك 
بدور  النهوض  إلى  عمل يهدف 
ــداف  ــ الــطــرفــيــن وتــحــقــيــق األهـ
بتطوير  المتعلقة  الــمــشــتــركــة 
المهارات المهنية عبر مختلف 

المجاالت.
ــم الـــتـــوقـــيـــع  ــ ــراسـ ــ وتــــمــــت مـ
األستاذة صبا  كل من:  بحضور 
ســــيــــادي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــمــؤســســة الـــمـــبـــرة الــخــلــيــفــيــة، 
المزوغي  يسرى  والبروفيسورة 
رئـــــيـــــس الــــجــــامــــعــــة الـــمـــلـــكـــيـــة 
للبنات، باإلضافة إلى عدد من 

منتسبي المؤسسة والجامعة.
وتنص االتفاقية على منح 
طلبة مؤسسة المبرة الخليفية 
فـــرصـــا تــدريــبــيــة فـــي الــجــامــعــة 
ــنــــات، وتــمــكــيــن  ــبــ ــلــ ــيـــة لــ ــلـــكـ الـــمـ
مرافق  استخدام  المؤسسة من 
الـــجـــامـــعـــة إلقـــــامـــــة فـــعـــالـــيـــات 
تعليمية  أنــشــطــة  واســـتـــضـــافـــة 
إلى  تهدف  عمل  ورش  وتنظيم 
ــارات األكـــاديـــمـــيـــة  ــهــ ــمــ صـــقـــل الــ

األساسية. 
ثمنت  الــمــنــاســبــة،  وبـــهـــذه 
الشراكة  سيادي  صبا  األســتــاذة 
الــــمــــثــــمــــرة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــيــن 
مشيدًة  والــمــؤســســة،  الــجــامــعــة 
في  للجامعة  الـــريـــادي  بـــالـــدور 
ــديـــد مــن  تــمــكــيــن الـــجـــيـــل الـــجـ
مملكة  فــي  النسائية  الــقــيــادات 

بشكل  المنطقة  وفي  البحرين 
أوسع.

ــا، أعـــــربـــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومــــــــــن جـ
الــبــروفــيــســورة يــســرى الــمــزوغــي 
ــتــــح آفــــــاق  ــفــ عــــــن تــــرحــــيــــبــــهــــا بــ
التعاون في مختلف المجاالت 
الطرفين،  أهـــداف  تــخــدم  الــتــي 
مشيدًة بالدور الفّعال والجهود 
الــمــبــذولــة مـــن قــبــل الــمــؤســســة 
ــاب  ــبـ ــشـ ــل تـــمـــكـــيـــن الـ ــيـ ــبـ فـــــي سـ
خالل  من  وتأهيلهم  البحريني 
األنشطة  مــن  مجموعة  توفير 
ــم  ــهــ ــاتــ ــوحــ ــمــ ــطــ الــــــمــــــالئــــــمــــــة لــ
واهتماماتهم. ويذكر أن برنامج 
رايات للمنح الدراسية هو أحد 
أبــــــرز بــــرامــــج مـــؤســـســـة الــمــبــرة 
ــم إطـــالقـــه  الــخــلــيــفــيــة، وقـــــد تــ
ضــمــن  ــأتـــي  يـ ــو  ــ وهـ  ،2011 ــام  ــ عـ
الرامية  المؤسسة  رسالة  إطــار 

إلــــى تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب وتــنــمــيــة 
مــهــاراتــهــم الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة 
ــتـــخـــصـــصـــات  ــلـــف الـ ــتـ ــخـ فــــــي مـ
البرنامج  ويسعى  والــمــجــاالت. 
ــح دراســــــيــــــة  ــ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ إلـــــــــى تـ
باإلضافة  األكــاديــمــي،  للتعليم 
ودورات  عمل  ورش  تنظيم  إلــى 
ــعــــام  ــلــــى مــــــــدار الــ تـــعـــلـــيـــمـــيـــة عــ
ــــرص عــمــل  ــق فـ ــلـ ــي وخـ ــ ــدراسـ ــ الـ
الحكومي  القطاع  في  تدريبية 
ــويــــر  والـــــــــخـــــــــاص بــــــهــــــدف تــــطــ
ــة وتــــزويــــد  ــ ــالزمــ ــ الـــــمـــــهـــــارات الــ
الــطــلــبــة بــاألخــالقــيــات الــالزمــة 
للعمل. وكذلك يهدف البرنامج 
المسؤولية  مفاهيم  تعزيز  إلى 
االجتماعية تجاه الوطن وحث 
الـــطـــلـــبـــة عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــال الــتــطــوعــيــة لــخــدمــة  ــمــ األعــ

المجتمع.

»�ل���م���ب���رة �ل��خ��ل��ي��ف��ي��ة« ت���وق���ع م��ذك��رة 
للبنات �ل��م��ل��ك��ي��ة  �ل��ج��ام��ع��ة  م���ع  ت��ف��اه��م 

} جانب من توقيع مذكرة التفاهم.

مجموع  أن  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  أكـــدت 
الــمــســاحــات الــمــخــصــصــة لـــأغـــراض الــصــنــاعــيــة 
يبلغ  الصناعية  سلمان  بمدينة  لــلــوزارة  التابعة 
منطقة  وتشمل  مــربــع،  متر  ماليين   7 يــقــارب  مــا 
الــبــحــريــن الــعــالــمــيــة لــالســتــثــمــار ومــنــطــقــة الحد 

الصناعية.
ــي  ــ ــول خــطــط الــــــــوزارة الســتــثــمــار األراضـ ــ وحـ
ــة بــمــديــنــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــراض الـــصـ ــ ــــأغــ الـــمـــخـــصـــصـــة لــ
والــتــجــارة في  الــصــنــاعــة  وزارة  أوضــحــت  ســلــمــان، 
هشام  مــن  المقدم  البرلماني  الــســؤال  على  ردهــا 
أنها  الــنــواب  الــعــوضــي عــضــو مجلس  عــبــدالــعــزيــز 
وإنما تقوم  الصناعية  األراضي  باستثمار  ال تقوم 
حاليًا  يبلغ  حيث  المستثمرين،  على  بتأجيرها 
عـــدد الــمــســتــأجــريــن مـــن الــشــركــات والــمــؤســســات 
شركة   182 ــوزارة  الــ قبل  مــن  واألجنبية  المحلية 
فـــي مـــشـــاريـــع تــتــعــلــق بــقــطــاعــات مـــتـــعـــددة، منها 
صناعة األغذية واألثاث وصنع منتجات المعادن 
إشــغــال  نسبة  تبلغ  حــيــث  وغــيــرهــا،  والــبــالســتــيــك 

األراضي التي تدار من قبل الوزارة حوالي %90.
وأشارت إلى شروط ومتطلبات تأجير القسائم 

الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي جــمــيــع األراضـــــــــي الــمــخــصــصــة 
لـــأغـــراض الــصــنــاعــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــصــنــاعــة 
أو  الصناعية  سلمان  مدينة  فــي  ســـواء  والــتــجــارة 
لــلــوزارة،  التابعة  الصناعية  المناطق  مــن  غيرها 
حيث بينت أنه يتم تقييم طلبات تأجير القسائم 
الصناعية من حيث دراسة طبيعة المشروع المزمع 
المستهدفة،  للقطاعات  مالءمته  ومــدى  إقامته 
ومراجعة العملية التصنيعية للمشروع من حيث 
اإلمـــداد  ســالســل  على  وتــأثــيــره  المضافة  القيمة 
المحلية، ودراسة االعتبارات االقتصادية المترتبة 
التي  العمل  فــرص  إلــى  بــاإلضــافــة  تنفيذه،  جــراء 

سوف يتم توفيرها من قبل المشروع.
المترتبات  مــراجــعــة  أيــضــًا  يــتــم  أنـــه  وتــابــعــت 
األعلى  المجلس  بالتنسيق مع  للمشروع  البيئية 
بطلبات  المتقدمين  على  يشترط  كما  للبيئة، 
وتسليم  الطلب،  لتقديم  إلكترونية  استمارة  ملء 
باإلضافة  إقامته،  المراد  المشروع  جــدوى  دراســة 
إلى خطة موجزة تشمل مخططا هندسيا يوضح 
االستغالل المقترح للقسائم الصناعية، والضمان 

المالي لتمويل المشروع.

�لمخ�ص�ص���ة �لأر��ص���ي  �إ�ص���غال  ن�ص���بة   %90

 للأغر���س �ل�صناعي�ة بمدين�ة �ص�لمان �ل�صناعية
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أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
أخـــذ جــرعــات  أهــمــيــة  آل خليفة  عــبــداهلل 
الــتــطــعــيــم الــمــعــتــمــدة والــروتــيــنــيــة ســـواء 
ــة بـــاإلنـــفـــلـــونـــزا الــمــوســمــيــة  ــابــ ضـــد اإلصــ
أو الــتــطــعــيــم الــمــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا 
منه،  الجديدة  والمتحورات  )كوفيد-19( 
والـــتـــي تــســهــم فـــي رفــــع مـــعـــدل الــمــنــاعــة 
ــة مــــن األعـــــــراض  ــايــ ــوقــ ــبـــل الــ وتـــعـــزيـــز سـ
الــمــتــوســطــة والــشــديــدة لــفــيــروس كــورونــا 
ــبــــهــــا مــن  )كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، ومــــــــا يــــصــــاحــ
بعض  إلــى  بالنسبة  خصوصًا  مضاعفات 
مؤكدًا  السن،  وكبار  المرضى  من  الفئات 
ــــي واإلقــــــبــــــال عـــلـــى أخـــذ  ــوعـ ــ مـــســـتـــوى الـ
البحريني  المجتمع  أفــراد  بين  التطعيم 
البحرين  مملكة  تحقيق  في  أسهم  الذي 
الصدارة في مجال نسب التغطية الالزمة 

بالتطعيمات.
جــاء ذلــك لــدى زيــارتــه، صــبــاح أمــس، 
بــنــت السيد  الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة  وبــحــضــور 
جـــواد حــســن وزيــــرة الــصــحــة، مــركــز عالي 
الــصــحــي ألخــــذ الــجــرعــة الــمــنــشــطــة من 
تطعيم )فايزر - بيونتك( المطور المضاد 
لــفــيــروس كــورونــا والــمــتــحــورات الــجــديــدة 
المعمول  للبرتوكوالت  وفــقــًا  وذلــك  منه، 
بها والمعلنة التي تسهم في رفع مستوى 

المناعة.
وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أن  إلى 

كل  مواكبة  على  يحرص  كورونا  لفيروس 
حيث  والــدولــيــة،  العالمية  الــمــســتــجــدات 
إن جــمــيــع الـــقـــرارات الــتــي يــتــم اتــخــاذهــا 
بــمــا يصب  دوري  بــشــكــل  مــراجــعــتــهــا  تــتــم 
الوقائية  والتدابير  اإلجــراءات  في صالح 
جميع  وســالمــة  صــحــة  بحماية  الكفيلة 

أفراد المجتمع.
مــن جــهــتــهــا، أكــــدت الــدكــتــورة جليلة 
بــنــت الــســيــد جــــواد حــســن وزيــــرة الصحة 
التوجيهات  ظل  في  البحرين  مملكة  أن 
والرؤى السديدة من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، وبــمــســانــدة ودعــم 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة 
في  والعالمي  اإلقليمي  المستويين  على 
مــجــال الــتــغــطــيــة بــالــتــطــعــيــم، بــمــا يــؤكــد 
مستوى الوعي والحرص واإلقبال الكامل 
التعليمات واإلجراءات  اتباع مجمل  على 
الحفاظ  التي تضمن  الوقائية  والتدابير 
على صحة وسالمة الجميع والتي تشكل 

أولوية قصوى.
لــولــوة  الــدكــتــورة  نــوهــت  ومـــن جانبها 
شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية 
التطعيم  أهــمــيــة  ــى  إلـ األولـــيـــة  الــصــحــيــة 
التي  المنشطة،  والــجــرعــات  بالجرعتين 
خالل  مــن  ضــروريــة  مناعية  حماية  توفر 

لدى  وبــاألخــص  المناعي،  الجهاز  تعزيز 
الــتــوجــه  يمكنها  الــتــي  الــمــؤهــلــة  الــفــئــات 
الــتــي تم  الــمــراكــز الصحية  إلـــى  مــبــاشــرة 
ألخذ  االنــتــظــار  دون  مــن  مسبقًا  إعالنها 
والتي  المتاحة،  للتطعيمات  مواعيد  أي 
يــتــم تــوفــيــرهــا مــن خـــالل مــراكــز الــرعــايــة 

الــصــحــيــة األولــــيــــة، مـــؤكـــدة أهــمــيــة حث 
والمجتمعي  األســــري  لمحيطه  فـــرد  كــل 
التطعيمات سنويًا،  أخذ  للمساهمة على 
التي تشكل وقاية مجتمعية ضد العديد 
من المتحورات المرتبطة بفيروس كورونا 

)كوفيد -19(.

لدى زيارته مركز عايل ال�ضحي لأخذ اجلرعة املن�ضطة من تطعيم )فايزر – بيونتك(

رئ��ي�����س �لأع���ل���ى ل��ل�����ص��ح��ة ي��ن��وه ب��م�����ص��ت��وى �ل���وع���ي و�لإق���ب���ال 
ع��ل��ى �أخ�����ذ �ل��ت��ط��ع��ي��م ب��ي��ن �أف�������ر�د �ل��م��ج��ت��م��ع �ل��ب��ح��ري��ن��ي
يف جم��ال التغطي��ة بالتطعي��م وزي��رة ال�ضح��ة: اململك��ة حقق��ت مراك��ز متقدم��ة عاملي��ا 

} �لر�حل �سمو �لأمير �ل�سيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة.
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محميد احملميد

نحن أمام معادلة غريبة في هذا الوطن.. 
والمتقاعد  وظيفة..  عن  فيه  يبحث  العاطل 
والموظف  بوظيفة..  العمل  في  رغبته  يبدي 
ظل  فــي  إضــافــيــة،  وظيفة  فــي  للعمل  يتطلع 
األجــانــب  يــتــدفــق  فيما  المعيشية،  األوضــــاع 

للعمل واحتكار وظائف معينة..!!
طبعا لن نتحدث عن األطباء العاطلين، 
ــي بــيــوتــهــم  ــن جـــلـــســـوا فــ ــذيــ والـــخـــريـــجـــيـــن الــ
بــانــتــظــار الــوظــيــفــة، والـــوظـــائـــف الــعــلــيــا ذات 
الرواتب المرتفعة التي يحتكرها األجانب من 
أصبحت  مسألة  فتلك  الجنسيات،  مختلف 
تشكل هما في الليل والنهار، لكل ولي أمر ورب 

أسرة، وحتى الدولة.
لماذا ال نفكر في استغالل ما هو موجود 
ــائــــف واحـــتـــلـــهـــا األجــــــانــــــب..؟؟ فــهــي  مــــن وظــ
وظــائــف مــوجــودة أصــال فــي ســوق العمل، وال 
تــحــتــاج لــبــرنــامــج جــديــد، وال اســتــراتــيــجــيــات 
ولــجــان ودراســـــات، وال إحــصــائــيــات ورســومــات 

وميزانيات..؟؟
لماذا ال يتم إلزام شركات الحراسة مثال 
الباحثين  ســواء  فقط،  البحرينيين  توظيف 
الثانوية  الــشــهــادات  أصــحــاب  مــن  العمل  عــن 
وأقل، أو الموظفين الراغبين في العمل الثاني 

بعد الدوام الرسمي، أو حتى المتقاعدين..؟
ــب بــســيــطــة فـــي هــذه  ــرواتــ مــهــمــا كـــانـــت الــ
الوظيفة، ولكنها ستعين المواطن البحريني 
ــوى مـــعـــيـــشـــتـــه وتـــحـــســـيـــن  ــتــ ــســ ــى رفـــــــع مــ ــلــ عــ
وظيفة  تتطلب  وال  لــديــه..  الــدخــل  مــســتــوى 
والمنتزهات  المدارس  عند  واألمــن  الحراسة 
وغيرها  والمؤسسات  واألســـواق  والمجمعات 
في الفترة النهارية أو الفترة المسائية األولى 

أي اشتراطات استثنائية أو مؤهالت علمية.
يــكــون مــوظــف تحصيل  أن  ثــم هــل يعقل 
السيارات  مواقف  في  البوابات  ورفــع  الــرســوم 
المكيفة،  الكبينة  شخصا أجنبيا، جالسا في 
يــســتــمــع لــأغــانــي طــــوال وقـــتـــه، فــيــمــا يــحــرم 

المواطن من هذه الوظيفة التي تشكل مصدر 
دخــــل إضـــافـــي لـــــه..؟ ولــــك أن تــعــد وتــحــســب 
الكثير من الوظائف التي يمكن أن يتم إحالل 

المواطن البحريني فيها.
لــمــاذا تــم احــتــكــار الــكــثــيــر مــن الــوظــائــف 
على أشخاص من ذوي الجنسيات األفريقية 
في  جديدة  »موضة  وكأنها  فقط،  واآلسيوية 
أن طبيعة تلك  الرغم من  الفترة«، على  هذه 
اعتيادية،  غير  مــهــارات  تتطلب  ال  الــوظــائــف 
أو  العاطل  البحريني فيها،  إحــالل  أن في  بل 
لأسرة  فائدة  سيحقق  المتقاعد،  أو  العامل 
البحرينية، كما سيخفف األعباء على الدولة، 
وزحــمــة الــشــوارع والــطــرق، وكــذلــك فــي الحد 
من الظواهر المجتمعية السلبية، فضال عن 
فيها  المواطنين  لرواتب  المالية  المبالغ  أن 
االقتصاد  ودعــم  الــبــالد،  داخــل  سيتم صرفها 
الـــوطـــنـــي، ولــيــســت تـــحـــويـــالت خـــارجـــيـــة دون 

ضرائب وال رسوم.
الــمــوظــف  عـــلـــى  مـــمـــنـــوع  كـــــان  إذا  طـــيـــب 
الــحــكــومــي أن يــحــصــل عــلــى ســجــل تــجــاري 
باسمه، كي يزيد دخله وأسرته، فلماذا ال نمنح 
له فرصة العمل الثاني بعد الدوام الرسمي؟ 
هـــل تــعــلــم أن أنــظــمــة بــعــض الــمــؤســســات في 
وظيفة  فــي  يعمل  أن  الموظف  تمنع  الــدولــة 
ــورد مـــالـــي..؟؟  أخــــرى يتحصل مــنــهــا عــلــى مــ
أليس في هذا القانون »المجحف الذي عفى 
عليه الدهر« دعم وتعزيز وتشجيع على زيادة 
الفقر والفاقة والحاجة، والتأثير على الوضع 

المجتمعي العام للبالد..؟؟  
نـــعـــم الـــبـــلـــد فــيــهــا خـــيـــر، وخـــيـــر كــثــيــر.. 
ولكن  الحل،  يعرف  والجميع  بعد..  ووظائف 
بانتظار من يضغط على »زر عالج التوظيف« 
بــقــرار جـــريء وشــجــاع، يحسب لــه فــي تــاريــخ 
الوطن إلى يوم القيامة.. باختصار الحل في 
»اإلحالل«.. وإال وقع »اإلخالل«.. االجتماعي 

نقصد.. وفهمكم كفاية.

malmahmeed7@gmail.com

»الإحالل« قبل »الإخالل«..
وفهمكم كفاية

تــــجــــرى يـــــوم الـــســـبـــت الــــقــــادم 
رمــضــان   10 تــعــالــى،  اهلل  بــمــشــيــئــة 
الــمــبــارك الــمــوافــق 1 أبــريــل 2023، 
للمتسابقين  النهائية  التصفيات 
ــــدورة الــثــالــثــة  ــلـ ــ والـــمـــتـــســـابـــقـــات لـ
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  لــجــائــزة 
ــــن ســـلـــمـــان آل  ــر خـــلـــيـــفـــة بـ ــ ــيـ ــ األمـ

خليفة القرآنية.
وقد أوضحت اللجنة المنظمة 
أن العمل جاٍر على قدم وساق في 
للتصفيات  والــتــرتــيــب  الــتــنــظــيــم 
ــرر إجـــــراؤهـــــا فــي  ــقـ ــمـ الـــنـــهـــائـــيـــة الـ
ــإذن اهلل  مــطــلــع األســـبـــوع الـــقـــادم بــ
ــد اســـتـــعـــدت الــلــجــنــة  ــ تـــعـــالـــى، وقــ
المتأهلين  الســتــقــبــال  الــمــنــظــمــة 
مــــن الـــجـــنـــســـيـــن فــــي الــتــصــفــيــات 
النهائية وتجهيز كافة المتطلبات 
النهائية،  بالتصفيات  المتعلقة 
التصفيات  مــقــر  تــحــديــد  تــم  وقـــد 
للذكور في جامع عبدالرحمن بن 
ومــركــز بسمة  بمدينة حــمــد،  كــانــو 
الكائن  الــكــريــم  الــقــرآن  لتحفيظ 

بمدينة حمد مقّرا لإلناث.
وقد أوضحت اللجنة المنظمة 
لــلــجــائــزة  الــتــصــفــيــات األولـــيـــة  أن 
شـــهـــدت تــنــافــســًا شـــريـــفـــًا ومــمــيــزًا 
والمتسابقات،  المتسابقين  بين 
حيث شارك أكثر من 800 مشارك 
ومشاركة في خمسة فروع للجائزة 
سمو  مــن  كريمة  برعاية  المقامة 
ــوة بــنــت خــلــيــفــة بن  ــولـ الــشــيــخــة لـ
الـــرئـــيـــســـة  خـــلـــيـــفـــة،  آل  ــمــــان  ــلــ ســ
الــفــخــريــة لــجــمــعــيــة الـــنـــور لــلــبــر، 
للبر  الــنــور  جمعية  مــن  وبتنظيم 

للعام الثالث على التوالي.
أنه  المنظمة  اللجنة  وبــّيــنــت 
للمتأهلين  التصفيات  تقسيم  تم 
ــيـــات  ــفـ ــتـــصـ والـــــمـــــتـــــأهـــــالت فــــــي الـ

النهائية وفقًا للجدول التالي:
الــمــتــأهــلــيــن  تــصــفــيــات  أواًل: 

الذكور:
اليوم

التاريخ الهجري
التاريخ الميالدي

إجـــــراء الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة 
لفرع

السبت
10 رمضان 

01 أبريل 

حفظ القرآن الكريم كاماًل
األحد

11 رمضان 
02 أبريل 

عــــــــّم / حــســن  حــــفــــظ جــــــــزء 
الصوت والمحاكاة

اإلثنين
12 رمضان 

03 أبريل 
ــزاء / حــفــظ 3  ــ حــفــظ 10 أجـ

أجزاء
وذلـــــك بــعــد صــــالة الـــتـــراويـــح 
مــبــاشــرة فـــي جــامــع عــبــدالــرحــمــن 

بن كانو
ثــانــيــًا: تــصــفــيــات الــمــتــأهــالت 

اإلناث:
اليوم

التاريخ الهجري
التاريخ الميالدي

إجـــــراء الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة 
لفرع

السبت
10 رمضان 

01 أبريل 
عــــــــّم / حــســن  حــــفــــظ جــــــــزء 

الصوت والمحاكاة
األحد

11 رمضان 
02 أبريل 

ــزاء / حــفــظ 3  ــ حــفــظ 10 أجـ
أجزاء

اإلثنين
12 رمضان 

03 أبريل 
حفظ القرآن الكريم كاماًل

وذلـــــك بــعــد صــــالة الـــتـــراويـــح 
مباشرة في مركز بسمة لتحفيظ 

القرآن الكريم

المنظمة  اللجنة  واخــتــتــمــت 
ــا  ــزازهـ ــتـ تــصــريــحــهــا بــفــخــرهــا واعـ
باحتضان جمعية النور للبر لهذه 
الـــجـــائـــزة الــعــظــيــمــة فـــي أهــدافــهــا 
ورعــايــتــهــا لــلــقــرآن الــكــريــم، وذلــك 
للعام الثالث على التوالي، لحملها 
تعالى  اهلل  بـــإذن  لــه  المغفور  اســم 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 
أن  الــقــديــر  العلي  اهلل  داعــيــًة  اهلل، 
ــقـــرآن  يـــوفـــق الــجــمــيــع لـــخـــدمـــة الـ

الكريم وخدمة مملكتنا الغالية.

بعد اإجراء الت�ضفيات الأولية في يناير الما�ضي

ان���ط���الق ال��ت�����ص��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ج���ائ���زة ���ص��اح��ب 
ال��ق��راآن��ي��ة ���ص��ل��م��ان  ب��ن  خليفة  الأم���ي���ر  ال��م��ل��ك��ي  ال�����ص��م��و 

ــائــــب مـــمـــدوح  ــنــ صــــــرح الــ
لجنة  رئيس  الصالح  عباس 
الــنــواب  بمجلس  الــخــدمــات 
بـــــــأن الـــلـــجـــنـــة اســـتـــعـــرضـــت 
المحالة  الموضوعات  بــدءا 
مــن رئــيــس مــجــلــس الــنــواب، 
ــة فــــــــي ثــــالثــــة  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
األول:  هــــــــي:  مـــــوضـــــوعـــــات 
الـــحـــصـــول عـــلـــى رأي  طـــلـــب 
الـــــّلـــــجـــــنـــــة ومــــالحــــظــــاتــــهــــا 
بخصوص محاور عمل لجنة 
بشأن  البرلمانية  التحقيق 
فـــي مملكة  الــغــذائــي  ــن  األمــ
االقتراح  والثاني:  البحرين، 
بعض  تعديل  بــشــأن  بــقــانــون 

رقــــم )36(  ــانـــون  ــقـ الـ أحـــكـــام 
لسنة )2012( بإصدار قانون 
ــاع األهــــلــــي،  ــقـــطـ ــلـ الـــعـــمـــل لـ
والـــثـــالـــث: االقــــتــــراح بــرغــبــة 
ــعـــب  ــلـ بـــــإنـــــشـــــاء مــــمــــشــــى ومـ
المجمع  ألهـــالـــي  نــمــوذجــي 
الكائنة  األرض  في   939 رقم 

على شارع المحزورة. 
وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى أنـــــــــــه تـــم 
اســـتـــعـــراض ثـــالثـــة مــشــاريــع 
قــانــون  مـــشـــروع  األول:  هــــي: 
بــإضــافــة مـــادة جــديــدة برقم 
القانون  إلى  مكررًا  السادسة 
بشأن   2008 لــســنــة   )3( رقـــم 
ــة لــلــتــأمــيــن  ــامــ ــعــ الـــهـــيـــئـــة الــ

االجتماعي )المعد بناًء على 
االقتراح بقانون المقدم من 
والــثــانــي:  الـــشـــورى(،  مجلس 
قــانــون بإضافة مــادة  مــشــروع 
جديدة برقم )17 مكررًا( الى 
القانون رقم )17( لسنة 2015 
العنف  الــحــمــايــة مــن  بــشــأن 
األســــــري )الـــمـــعـــد فـــي ضــوء 
)بصيغته  بــقــانــون  االقـــتـــراح 
ــة( الـــــمـــــقـــــدم مــن  ــ ــدلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
مــجــلــس الـــنـــواب(، والــثــالــث: 
قــانــون بإضافة مــادة  مــشــروع 
إلى  مكررًا(   9( برقم  جديدة 
الــمــرســوم بــقــانــون رقــم )78( 
التأمين  بــشــأن   2006 لسنة 
ضـــد الــتــعــطــل )الــمــعــد بــنــاء 
على االقتراح بقانون المقدم 

من مجلس الشورى(. 
ــنـــد الـــخـــامـــس  ــبـ  وفـــــي الـ
ناقشت  بقانون،  االقتراحات 
ــًا بــقــانــون  ــراحــ ــتــ الـــلـــجـــنـــة اقــ
بــشــأن تــعــديــل بــعــض أحــكــام 
لــســنــة   )57( رقـــــم  ــانــــون  ــقــ الــ
العمل،  صندوق  بشأن   2006
مــســتــعــرضــًة بــشــأنــه مــرئــيــات 
»تمكين«(،  العمل  )صــنــدوق 

وكذلك مرئيات )غرفة تجارة 
إضافة  البحرين(،  وصناعة 
ــات )االتــــحــــاديــــن  ــيـ ــرئـ إلـــــى مـ
الحّر لنقابات عمال  العام + 

البحرين(.
ونــاقــشــت الــلــجــنــة ثــالثــة 
اقتراحات برغبة هي: األول: 
االقـــتـــراح بــرغــبــة بــشــأن قيام 
عن  بــاإلفــصــاح  الــعــمــل  وزارة 
عـــدد مـــن تـــم تــوظــيــفــهــم من 
ــلـــيـــن  الــــبــــاحــــثــــيــــن الـــمـــســـجـ
كعاطلين عن عمل، من دون 
احتساب من انتقل من عمل 
إلى آخر جديد تحت إشراف 
ــوزارة، والـــثـــانـــي: االقـــتـــراح  ــ ــ الـ
الحكومة  قيام  بشأن  برغبة 
بإنشاء مبنى صحي متكامل 
يخدم اإلناث من مرضى فقر 
الــــدم الــمــنــجــلــي )الــســكــلــر(: 
والـــثـــالـــث: االقــــتــــراح بــرغــبــة 
بـــشـــأن حـــصـــر االحـــتـــيـــاجـــات 
الوظيفية للوزارات والجهات 
الحكومية بشكل دوري وطرح 
ــة لــمــتــفــوقــي  ــ ــيـ ــ بـــعـــثـــات دراسـ
يضمن  بما  العامة  الثانوية 

توظيفهم بعد التخرج. 

خدم���ات الن���واب تواف���ق عل���ى اإن�ص���اء مبن���ى �صح���ي متكام���ل
يخ���دم الإن���اث م���ن مر�ص���ى فق���ر ال���دم المنجل���ي )ال�ص���كلر(

} ممدوح عباس الصالح.

ــقــــدت لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق  عــ
ــة بـــــشـــــأن األمــــــن  ــيــ ـــانــ ــمـ ـــرلــ الــــبـ
البحرين،  مملكة  فــي  الغذائي 
يوسف  محمد  النائب  برئاسة 
المعرفي اجتماعها الثالث، في 
دور االنعقاد العادي األول، من 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الـــســـادس، 
بحضور النواب أعضاء اللجنة.

 وخــالل االجــتــمــاع اّطلعت 
الــلــجــنــة عــلــى الــخــطــاب الـــذي 

ــوارد مــن وزارة  ــ ُأحــيــل إلــيــهــا والـ
البلديات وشؤون الزراعة بشأن 
عدم وجود صفة قانونية إدارية 
لها على مشروع حظائر الهملة 

لإلنتاج الحيواني.
ذاتـــــــــه  الـــــــســـــــيـــــــاق  وفــــــــــــي   
اســـتـــعـــرضـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
القانونية  المذكرة  البرلمانية 
للجنة  الــقــانــونــي  لــلــمــســتــشــار 
المتعلقة  النافذة  التشريعات 

بــــمــــوضــــوع لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
الــــــبــــــرلــــــمــــــانــــــيــــــة، واألســــــئــــــلــــــة 
المتعلقة  السابقة  البرلمانية 
بمحاور عمل اللجنة، واألسئلة 
الــتــي تــم إرســالــهــا إلــى الجهات 

المعنية.
اللجنة خطة  ناقشت  كما   
الــقــادمــة  الــفــتــرة  خـــالل  عملها 
والــتــرتــيــب لــلــقــاءات والـــزيـــارات 

الميدانية.

ــح الـــصـــالـــح، رئــيــس  ــالـ اســتــقــبــل عـــلـــي بــــن صـ
القارئ  )اإلثــنــيــن(،  أمــس  الــشــورى، صباح  مجلس 
وذلك  الشحات،  محمود  الدكتور  الشيخ  العالمي 
في  للمشاركة  البحرين،  مملكة  زيــارتــه  بمناسبة 

إحياء عدد من األمسيات القرآنية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى باألداء المتمّيز 
الكريم،  للقرآن  المؤثرة  الشحات، وتالوته  للشيخ 
الصحيحة  والــقــراءة  العذبة  ــوات  األصـ أنَّ  مــؤكــًدا 
للقرآن الكريم تعد ركيزة مهمة لتشجيع وتحفيز 
جميع فئات المجتمع على تالوة القرآن الكريم. 

وأثـــنـــى رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى عــلــى حــرص 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود الـــشـــحـــات عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــي 
اإلسالمية،  الـــدول  بمختلف  القرآنية  األمسيات 
مقدًرا  القرآنية،  المسابقات  إنجاح  في  واإلسهام 
خــبــراتــه  ونـــقـــل  الـــمـــســـابـــقـــات،  تــحــكــيــم  فــــي  دوره 

في  للمسلمين  والــتــجــويــد  الـــتـــالوة  فــي  ومــعــارفــه 
العالم، وحثهم على تالوة القرآن وحفظه بصورة 

صحيحة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ األمسيات 
القرآنية تضفي أجواًء روحانية، وخصوًصا خالل 
زيــــارة الشيخ  أنَّ  مـــؤكـــًدا  الــمــبــارك،  شــهــر رمــضــان 
ومساندة  دعًما  تشّكل  البحرين  لمملكة  الشحات 
لكل الجهود والمساعي المخلصة في خدمة كتاب 

اهلل العزيز، ونشر تعاليمه وقيمه وأفضاله. 
حضر اللقاء جعفر المدحوب رئيس مجلس 
والعمرة، وجعفر مهدي  العمار للحج  إدارة حملة 
سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الهملة الثقافية 
الــخــيــريــة االجــتــمــاعــيــة، وجــعــفــر أحــمــد الــمــبــارك 
أمين  المؤذن  حسن  وجعفر  الجمعية،  عام  مدير 

سر الجمعية.

رئ��ي�����س ال�������ص���ورى ي�����ص��ت��ق��ب��ل ال���ق���ارئ 
ال��ع��ال��م��ي ال�����ص��ي��خ م��ح��م��ود ال�����ص��ح��ات

ل�صيانة  م��ن��اق�����ص��ة  ت��ط��رح  »ال��ت��رب��ي��ة« 
ون��ق��ل م��ظ��الت اإدارات����ه����ا وم��دار���ص��ه��ا

مناقصة  طــرح  قــرب  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في نظام المناقصات 
والمزايدات،  المناقصات  بمجلس  الخاص  اإللكتروني 
الـــوزراء بتخصيص  قــرار مجلس  وذلــك في إطــار تنفيذ 
الحكومية  المناقصات  قيمة  مــن   %20 نسبتها  حصة 
الثانية  الحزمة  المؤسسات، وضمن  من  الشريحة  لهذه 
من مبادرات الدعم في الخطة المحدثة لمجلس تنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألعوام )2022 – 2026(.
بصيانة  خــاصــة  المناقصة  هــذه  أن  الــــوزارة  وذكـــرت 

وذلــك مــدة 40 شهرًا  وإداراتـــهـــا،  مــدارســهــا  ونقل مظالت 
2026م،  ديــســمــبــر   31 حــتــى  2023م  سبتمبر   1 فــي  تــبــدأ 
التسجيل  إلى  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  داعيًة 
في نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر 
للحصول  والتجارة،  الصناعة  لوزارة  اإللكتروني  الموقع 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  تصنيف  شهادة  على 
لمجلس  اإللكتروني  المناقصات  نظام  فــي  والتسجيل 
الــمــشــاركــة في  لــهــم  والـــمـــزايـــدات، ليتسنى  الــمــنــاقــصــات 

المناقصة المزمع طرحها قريبا.

البلديات للجنة التحقيق الربملانية: 

ع��ل��ى  ل�����ل�����وزارة  اإداري����������ة  ق���ان���ون���ي���ة  ���ص��ف��ة  ل 
م�������ص���روع ح��ظ��ائ��ر ال��ه��م��ل��ة ل���الإن���ت���اج ال��ح��ي��وان��ي

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16440/pdf/1-Supplime/16440.pdf?fixed882
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1327013
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1327055
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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
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 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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بلغنا  الـــذي  الحمد هلل  الخير،  شهر  علينا  هــل  قــد  هــا 
رمـــضـــان ونــحــن بــصــحــة فــنــصــوم ونـــقـــوم ونــحــن فـــي أحــســن 
وأفضل حال، شهر الرحمة والمغفرة ويعد رمضان هذا العام 
العربية على صيامه  الــدول  فيها  توحدت  التي  األشهر  من 
العربية  الــدول  رؤيــة هالله من جميع  بعد  اليوم  نفس  في 
المشرق  أقصى  من  اليوم  نفس  في  رسميا  بدايته  وإعــالن 

إلى أقصى المغرب.
عديدة  فوائد  من  له  لما  وننتظره  رمضان  إلــى  نشتاق 
الــعــادات  روحــيــة وجــســديــة وركـــيـــزة أســاســيــة للتخلص مــن 
الغذائية الصحية الصحيحة؛ حيث  العادات  السيئة ويعزز 
إن الصوم يقوي جهاز المناعة ويعالج ضغط الدم ويساعد 
في حرق الدهون ويقلل من مستويات السكر في الدم ولكن 
آخر  كبير  عامل  عليه  أجسامنا  في  اإلفطار  بعد  نفعله  ما 
الشهر الفضيل، فاتباعنا لنظام غذائي معتدل ومتوازن مع 

ممارسة رياضة بسيطة قد يغير الكثير 
أو  حــادة  بأمراض  المصابين  األشخاص  إلى  وبالنسبة 

مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام.
ومن الجانب النفسي فإن فريضة الصيام التي شرعها 
اهلل ذات فوائد نفسية على الفرد ال تحصى، أهمها أنه يحد 
من بعض األمراض النفسية كاالكتئاب والقلق واألرق، فهو 
يؤدي  ما  الحياة  ضغوط  تحمل  على  الــقــدرة  ويولد  يحفز 
إلى االستقرار النفسي. فالصيام وممارسة العبادات في هذا 
الشهر الفضيل ينتج عنه تقارب وتواصل اجتماعي خاصة 
والصلوات  الــعــبــادات  أداء  وكــذلــك  والــســحــور،  اإلفــطــار  فترة 
وســـط اآلخــريــن يخلق جـــوا مــن الــتــقــارب، ويــبــدأ نــوعــا من 
التفاؤل واألمل ما يجعلنا نفكر بشكل إيجابي حول أنفسنا 

واآلخرين.
نسأل اهلل أن يخرجنا من شهر الخير وهو راض عنا. 

�ضحتنا في رم�ضان 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ن�ضائ���ح لمر�ض���ى ال�ض���داع ف���ي ال�ض���هر الف�ضي���ل  22
ــورة فــــرزانــــة الــســيــد  ــتــ نــصــحــت الــــدكــ
قراء  واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري 

الخليج الطبي بالنصائح التالية:
ــى تـــنـــظـــيـــم نـــظـــام  ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ  -1
المحفزات  مــن  السهر ألنــه  وعـــدم  الــنــوم 

الرئيسية للصداع. 
ــلـــى تــنــظــيــم األكــــل  ــمـــل عـ ــعـ الـ  -2
ــا خــالل  ــوازنـ ــتـ لــيــكــون نــظــامــا غـــذائـــيـــا مـ
الشهر الفضيل بحيث ال تكثر من األكل 
خالل وجبة اإلفطار ونمتنع عن الطعام 
فترة طويلة بحيث يتم توزيع األكل بين 

الفطور والسحور. 

مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام   -3
كــالــمــشــي مـــن نــصــف ســـاعـــة إلــــى ســاعــة 

يوميا. 
عدم إهمال وجبة السحور فهي   -4
التي  الــضــروريــة  الرئيسية  الــوجــبــات  مــن 
والحرص  التالي  اليوم  في  طاقة  تعطي 

على تأخير السحور بقدر اإلمكان. 
الماء  من  كافية  كميات  شــرب   -5
الحرارية  السعرات  منخفضة  والسوائل 

من 8 إلى 12 كوبا. 
ــة تـــقـــلـــيـــل الـــتـــدخـــيـــن  ــاولــ مــــحــ  -6
والكافيين من قبل الشهر الفضيل حتى 

ال تشعر باألعراض االنسحابية. 
االبتعاد عن العوامل المحفزة   -7
العالية واألصوات  للصداع مثل اإلضاءة 

العالية وبعض المأكوالت المحفزة.
ــود  ــهــ ــجــ ــمــ ــاد عـــــــن الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االبـ  -8

الجسماني الزائد. 
ــرورة الــمــتــابــعــة مـــع طبيب  ــ ضـ  -9
المخ واألعصاب في حالة وصف األدوية 
ويمكن  الفضيل  الشهر  خــالل  الوقائية 
أن نلجأ إلى حقن البوتكس قبل رمضان 

بشهر واحــد على األقــل لتفادي نوبات 
الصداع خالل الشهر.

»ال�������ض���ام ال��ت��خ�����ض�����ض��ي« ي���ج���ري ع��م��ل��ي��ة ن��وع��ي��ة 
ون����������ادرة ل���ط���ف���ل ع����م����ره ث���م���ان���ي ����ض���ن���وات 

ــة  ــعـ ــبـــي بـــقـــســـم األشـ  نـــجـــح الــــفــــريــــق الـــطـ
الــتــداخــلــيــة والــقــســطــرة بـــعـــالج ألـــيـــاف نــازفــة 
إلى  اللجوء  دون  لسيدة ثالثينية من  بالرحم 

استئصال الرحم ودون تخدير عام أو جراحة.
وقد راجعت السيدة الدكتور أحمد مرضي 
القسم  ورئــيــس  التداخلية  األشــعــة  اســتــشــاري 
نزيف  من  سنوات  عشر  من  ألكثر  معاناة  بعد 
ألياف الرحم الذي تسبب في أعراض تنفسية 
وإجـــهـــاد عـــام وأنــيــمــيــا حــــادة مــا اســتــدعــى إلــى 
أكثر من جراحتين الستئصال األلياف  إجراء 
خالل 10 سنوات من دون جدوى ما دعا طبيبة 
الــنــســاء إلـــى عـــرض اســتــئــصــال الــرحــم تماما 
بالحمل  السيدة  لرغبة  بالرفض  هــذا  وقــوبــل 

مرة أخرى.
المغناطيسي  الرنين  أشعة  مراجعة  وبعد 
لــلــرحــم الــــذي أظــهــر وجــــود عـــشـــرات األلــيــاف 
بالرحم أجريت القسطرة بمخدر موضعي من 
اليد من خــالل فتحة 2 ملم خــالل 20 دقيقة 

فقط.
وعن تجربة السيدة بعد العالج بالقسطرة 
أبدت ذهولها من هذه التكنولوجيا المتقدمة 
لعالج األلياف من دون اللجوء إلى استئصال 
الرحم للحفاظ على فرصة الحمل مرة أخرى.
وألول  »إنــهــا  قائلة:  علقت  أسابيع   4 وبعد 
البيت  مــن  الــخــروج  تستطيع  سنين  منذ  مــرة 
أثناء الدورة الشهرية لتراجع النزيف للمعدل 
الطبيعي مــرة أخـــرى وهــو مــا لــم يــحــدث بعد 

الجراحات المتكررة في السابق«.
وتمارس قسطرة الرحم ألكثر من 30 سنة 
أطباء  يــمــارســه  دقــيــق  تخصص  وهــي  بالعالم 
حصولهم  بعد  والقسطرة  التداخلية  األشعة 
الطبي  المجال  الكافي في هذا  التدريب  على 

المتقدم.
وتقوم قسطرة ألياف الرحم وبطانة الرحم 
لهم  المغذية  الشرايين  إغالق  على  المهاجرة 
مما يتسبب في منع التروية عنهم مع الحفاظ 

على تروية الرحم فتموت األلياف وتضمر.
ــي زيـــــادة  ــاف الـــرحـــمـــيـــة فــ ــ ــيـ ــ وتـــتـــســـبـــب األلـ
حياة  يعيق  قــد  بشكل  الشهرية  الـــدورة  نزيف 
الحوض  في  بــآالم  تتسبب  أنها  كما  المريضة 
بزيادة  وتتسبب  الفخذ  وأعلى  الظهر  وأسفل 
يدفع  مما  العام  المنظر  وتشوه  البطن  حجم 

بعيدا  االختباء  إلــى  بها  المصابات  السيدات 
عن المجتمع.

مــن 50% من  أكــثــر  بــيــن  األلــيــاف  وتنتشر 
المجتمعات  لدى سيدات  السيدات وخصوصا 

الحارة وذوات البشرة الداكنة.
النساء  ترفض  العربية  مجتمعاتنا  ولــدى 
من  للتخلص  الــرحــم  استئصال  فــكــرة  تماما 
ــاف أو الــبــطــانــة الــمــهــاجــرة لــلــرغــبــة في  ــيـ األلـ
ال  أنثوي  كرمز  الرحم  على  والحفاظ  الحمل 
يضاهى في أهميته للسيدات، وتبًعا لهذا تقدم 
األلياف  لعالج  الناجع  الحل  الــرحــم  قسطرة 
الــمــهــاجــرة مــعــا بجلسة واحــــدة مع  والــبــطــانــة 

الحفاظ على الرحم.
كــمــا يــســهــم قــســم األشـــعـــة الــتــداخــلــيــة في 
مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن بــالــحــفــاظ على 
صحة اإلنجابية للمرأة وقدرتها على اإلنجاب 
ــالل تـــقـــديـــم حـــلـــول مــتــقــدمــة وســهــلــة  ــ مــــن خـ
إعــادة فتحها  انسداد قنوات فالوب عبر  لعالج 
إلى  الحاجة  دون  من  الدقة  عالية  بالقسطرة 
الجراحة وهو ما يزيد فرصة الحمل الطبيعي 

ولـــلـــرجـــل بـــعـــالج دوالــــــــي الـــخـــصـــيـــة وتــضــخــم 
إلى  الحاجة  دون  مــن  بالقسطرة  البروستاتا 

الجراحة واالستئصال.
إن الــطــب فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة يــتــوجــه 
لعالج  الــجــراحــيــة  غير  للحلول  وســرعــة  بــقــوة 
أعقد األمراض والمشكالت كالسرطان واألورام 
ــي األوردة  ــ ودوالــ الــشــريــانــيــة  الــتــرويــة  وضــعــف 
وجــلــطــات الـــدمـــاغ والـــرئـــة والـــســـاق ومــشــكــالت 
ــقـــوده فــرع  الــفــشــل الــكــلــوي وهـــو مـــا يــمــثــلــه ويـ

األشعة التداخلية والعالج بالقسطرة.
مــســتــشــفــى رويـــــــال الـــبـــحـــريـــن تــتــمــيــز عــن 
مــثــيــالتــهــا فـــي هــــذا الــمــجــال بــاحــتــضــان أكــثــر 
أورام  لعالج  تقدما  التداخلية  األشعة  تقنيات 
منافذ  وصيانة  والكلى  والكبد  والعظام  الرئة 
الشريانية  االنسدادات  وعالج  الكلوي  الغسيل 
والــجــلــطــات الــطــرفــيــة والــدمــاغــيــة وتــشــوهــات 
ــيـــة الــدمــويــة وعــقــيــدات الـــغـــدد الــدرقــيــة  األوعـ
وألـــيـــاف الــرحــم عــبــر األحــــدث واألكـــثـــر تــطــورا 
العالجية  القسطرة  مجال  في  اإلطــالق  على 

واألشعة التداخلية. 

} د. فرزانة السيد. 

فـــي مستشفى  الــــطــــوارئ  قــســم  تــلــقــى 
الــــســــالم حــــالــــة تــــبــــدو بــســيــطــة لـــطـــفـــل فــي 
عــمــر الــثــمــانــي ســـنـــوات يــشــكــو مـــن آالم في 
اللجوء  قبل  حالته  شخصت  وقــد  الــرقــبــة، 
بــأنــه يعاني مــن شد  الــســالم  إلــى مستشفى 
عضلي في الرقبة وتم صرف بعض العقاقير 
الــمــســكــنــة لــــألــــم والـــمـــرخـــيـــة لــلــعــضــالت، 
واستمر على هذا الحال فترة تقارب األسبوع
وبــدأت  ســـوءًا  تـــزداد  كانت  أن حالته  إال 

عليه آثار الحمى وآالم شديدة في الرقبة. 
بواسطة  المريض  معاينة  تــم  مباشرة 
الطبيب االستشاري لأطفال في مستشفى 
السالم الدكتور محمد الرفاعي، حيث طلب 
بشكل  للرقبة  الصوتية  فوق  موجات  إجــراء 

عاجل.
عـــنـــد مــعــايــنــة نـــتـــائـــج الـــمـــوجـــات فـــوق 
صديديا  تجمعا  هناك  أن  اتضح  الصوتية، 
إذ  الرقبة،  في  وجــوده  واحتمال  البلعوم  في 
المستشفى  بإدخاله  الرفاعي  الدكتور  قــام 
وتــواصــل فـــورا مــع اســتــشــاري األذن واألنـــف 
والــحــنــجــرة الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم الــســاعــي 
تعمل  بــأن  االتــفــاق  وتــم  الــمــريــض  لمعاينة 

أشعة مقطعية للرقبة 
تجمع  وجــود  المقطعية  األشعة  أكــدت 
اليسرى  الجهة  فــي  الرقبة  داخــل  صــديــدي 
مع امتداد إلى منطقة خلف البلعوم، واألمر 
الرقبة  فــي  الــصــديــدي  التجمع  أن  المقلق 
ــان مــتــخــلــال الـــوريـــد الــــوداجــــي والــشــريــان  كــ

السباتي للرقبة.
ــد مــــــن وجــــــــــود الـــتـــجـــمـــع  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الـ
الـــصـــديـــدي تـــم نــقــل الـــمـــريـــض إلــــى غــرفــة 

الرقبة  مــن  الــصــديــد  الســتــخــراج  العمليات 
تحت  دقــيــقــة   45 العملية  اســتــغــرقــت  حــيــث 
تماثل  بعدها  ومــن  الــعــام.  التخدير  تأثير 
ــراج  ــ ــم إخـ ــ الـــمـــريـــض لــلــشــفــاء الـــســـريـــع، وتـ
المريض من المستشفى بعد 48 ساعة من 

إجراء العملية.
وصــــرح الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم الــســاعــي 
ليست  الحالة  هــذه  أن  الطبي«:  »الخليج  لـ 
إلى قسم  التي تحول  الشائعة  من الحاالت 
األذن واألنف والحنجرة، والغريب في األمر 
بالنسبة إلى هذا المريض لم تكن هناك أي 
عالمات ظاهرية على الرقبة أو البلعوم تدل 

على وجود تجمع صديدي، لذلك تم عالجه 
أنها  على  السالم  مستشفى  يراجع  أن  قبل 

حالة شد عضلي. 
 ويــرجــع الــفــضــل إلـــى الــدكــتــور محمد 
ــي فــــي تــشــخــيــص الــــحــــالــــة بــشــكــل  ــاعــ ــرفــ الــ
ــدا وإلـــمـــامـــه بـــطـــرق الـــعـــالج، ولــم  ســـريـــع جــ
يتأخر بتحويل الحالة بقسم األذن واألنف 

والحنجرة.
ــعـــرب الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــكــريــم  ــا يـ وأيــــضــ
اإلجـــراءات  ســرعــة  مــن  عــن دهشته  الساعي 
في مستشفى السالم، )لم أتخيل أن الوقت 
الذي استغرق في إجراء األشعة المقطعية 

لــلــتــأكــد مــــن الــتــشــخــيــص ووجـــــــود األشـــعـــة 
للمريض،  اإللــكــتــرونــي  الملف  فــي  مــبــاشــرة 
الــتــخــديــر لمعاينة  قــســم  فــريــق  تـــســـارع  ثـــم 
ــــى غــرفــة  الـــمـــريـــض، ثــــم نـــقـــل الـــمـــريـــض إلـ
العمليات بواسطة طاقم التمريض، استغرق 
العديد  وجــود  مــن  بالرغم  ســاعــات فقط،   3
وانشغال  العمليات  غرفة  فــي  الــحــاالت  مــن 
فريق التخدير في العمليات، ولم تتأخر أي 
يحدث  ال  هــذا  عمليتها(،  إجـــراء  عــن  حالة 
إال في المستشفيات ذات الكفاءات العالية.

لــن أنــســى والــــدة الــمــريــض الــتــي كانت 
العملية  إلجــــراء  ــردد  تــ دون  ومـــن  مــســتــعــدة 
ــع فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار  ــ ــدافــ ــ وكـــــانـــــت هـــــي الــ
أقــل.  توتر  بنسبة  العملية  إلجـــراء  السريع 
الحالة  تعقيد  ألن  أقـــل  تــوتــر  بنسبة  أقـــول 
الرقبة  شرايين  بين  من  الصديد  لتصريف 
البلعوم من  إلى منطقة خلف  االنتقال  ثم 
خلف الشرايين أمر يزيد من مستوى القلق 

والتوتر.
وجــديــر بــالــذكــر، كـــان الــمــريــض يعاني 
من نوبة زكام قبل أن تبدو عليه آالم الرقبة، 
وهـــــذه مـــن الــمــضــاعــفــات الـــتـــي قـــد تــحــدث 
بــعــض االلــتــهــابــات الــبــســيــطــة مــثــل الــتــهــاب 
تــوخــي الحذر  لــذلــك يجب  الــبــلــعــوم.  جـــدار 
أو  الـــرقـــبـــة  أعــــــراض مــثــل آالم  عــنــد ظـــهـــور 
في  ارتفاع  مع  البلع  في  الشديدة  الصعوبة 
التهاب  أو  الزكام  نوبة  بعد  مباشرة  الحرارة 
الحلق، وإن لم تكن هذه المضاعفات شائعة، 
أمراض  في  المتخصص  الطبيب  بمراجعة 

األذن واألنف والحنجرة. 
في نفس الفترة تم إزالة كيس خيشومي 

ــان يــعــانــي من  كــبــيــر مــن الــرقــبــة لــمــريــض كـ
انتفاخ كبير في أسفل الرقبة مباشرة أعلى 

الترقوة اليسرى.
األكياس الخيشومية تعد من الحاالت 
الخلقية تتكون في الجنين وبعدها تختفي 
أثناء نمو الجنين. لكن في بعض الحاالت 
يستمر وجودها بعد الوالدة وقد تظهر وتكبر 
في العقد الثاني أو الثالث من العمر. هذه 
األكـــيـــاس تــعــد أكــيــاســا حــمــيــدة، لــكــن يجب 
الرقبة،  في  وبــروزهــا  حجمها  بسبب  إزالتها 
أو بسبب االلتهابات المتكررة التي تتعرض 
لها. أما احتمال تحولها إلى أورام فهو أمر 

نادر. 
الــغــريــب فـــي هــــذه الــحــالــة هـــو أن هــذا 
ما  غــالــبــا  الخيشومية  األكــيــاس  مــن  الــنــوع 
توجد في الثلث األعلى من الجزء األمامي 
من جانب الرقبة. لكن في هذه الحالة كان 
وجودها فوق الترقوة وبحجم كبير جدا وكان 
مالصقا لشرايين الرقبة ومجاورة للشريان 
الكبير تحت الترقوة ومالصقا لقناة السائل 
اللمفي في الجهة اليمنى، وعميقا للعضلة 

في الرقبة، ما يجعل إزالتها أكثر تعقيدا
تــم إزالــــة هـــذا الــكــيــس مــن دون إحـــداث 
والمالصقة  المجاورة  األجــزاء  أي ضرر في 

للكيس.
وأضاف الدكتور الساعي أنه أول مرة يرى 
كيسا خيشوميا في غير موضعه االعتيادي 
النادرة  المواضع  من  ويعد  الحجم.  وبهذا 

التي يظهر فيها الكيس الخيشومي. 

} د. عبد الكريم الساعي.} د. محمد الرفاعي.

ق�ض��م الأ�ض��عة التداخلي��ة والق�ض��طرة بروي��ال البحري��ن ينج��ح ف��ي
ع�اج األي�اف رح�م وبطان�ة رحمي�ة مهاج�رة م�ن دون ا�ض�تئ�ضال الرح�م 

} د. أحمد مرضي.

بلغنا  الـــذي  الحمد هلل  الخير،  شهر  علينا  هــل  قــد  هــا 
رمـــضـــان ونــحــن بــصــحــة فــنــصــوم ونـــقـــوم ونــحــن فـــي أحــســن 
وأفضل حال، شهر الرحمة والمغفرة ويعد رمضان هذا العام 
العربية على صيامه  الــدول  فيها  توحدت  التي  األشهر  من 
العربية  الــدول  رؤيــة هالله من جميع  بعد  اليوم  نفس  في 
المشرق  أقصى  من  اليوم  نفس  في  رسميا  بدايته  وإعــالن 

إلى أقصى المغرب.
عديدة  فوائد  من  له  لما  وننتظره  رمضان  إلــى  نشتاق 
الــعــادات  روحــيــة وجــســديــة وركـــيـــزة أســاســيــة للتخلص مــن 
الغذائية الصحية الصحيحة؛ حيث  العادات  السيئة ويعزز 
إن الصوم يقوي جهاز المناعة ويعالج ضغط الدم ويساعد 
في حرق الدهون ويقلل من مستويات السكر في الدم ولكن 
آخر  كبير  عامل  عليه  أجسامنا  في  اإلفطار  بعد  نفعله  ما 
الشهر الفضيل، فاتباعنا لنظام غذائي معتدل ومتوازن مع 

ممارسة رياضة بسيطة قد يغير الكثير 
أو  حــادة  بأمراض  المصابين  األشخاص  إلى  وبالنسبة 

مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام.
ومن الجانب النفسي فإن فريضة الصيام التي شرعها 
اهلل ذات فوائد نفسية على الفرد ال تحصى، أهمها أنه يحد 
من بعض األمراض النفسية كاالكتئاب والقلق واألرق، فهو 
يؤدي  ما  الحياة  ضغوط  تحمل  على  الــقــدرة  ويولد  يحفز 
إلى االستقرار النفسي. فالصيام وممارسة العبادات في هذا 
الشهر الفضيل ينتج عنه تقارب وتواصل اجتماعي خاصة 
والصلوات  الــعــبــادات  أداء  وكــذلــك  والــســحــور،  اإلفــطــار  فترة 
وســـط اآلخــريــن يخلق جـــوا مــن الــتــقــارب، ويــبــدأ نــوعــا من 
التفاؤل واألمل ما يجعلنا نفكر بشكل إيجابي حول أنفسنا 

واآلخرين.
نسأل اهلل أن يخرجنا من شهر الخير وهو راض عنا. 

�ضحتنا في رم�ضان 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ن�ضائ���ح لمر�ض���ى ال�ض���داع ف���ي ال�ض���هر الف�ضي���ل  22
ــورة فــــرزانــــة الــســيــد  ــتــ نــصــحــت الــــدكــ
قراء  واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري 

الخليج الطبي بالنصائح التالية:
ــى تـــنـــظـــيـــم نـــظـــام  ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ  -1
المحفزات  مــن  السهر ألنــه  وعـــدم  الــنــوم 

الرئيسية للصداع. 
ــلـــى تــنــظــيــم األكــــل  ــمـــل عـ ــعـ الـ  -2
ــا خــالل  ــوازنـ ــتـ لــيــكــون نــظــامــا غـــذائـــيـــا مـ
الشهر الفضيل بحيث ال تكثر من األكل 
خالل وجبة اإلفطار ونمتنع عن الطعام 
فترة طويلة بحيث يتم توزيع األكل بين 

الفطور والسحور. 

مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام   -3
كــالــمــشــي مـــن نــصــف ســـاعـــة إلــــى ســاعــة 

يوميا. 
عدم إهمال وجبة السحور فهي   -4
التي  الــضــروريــة  الرئيسية  الــوجــبــات  مــن 
والحرص  التالي  اليوم  في  طاقة  تعطي 

على تأخير السحور بقدر اإلمكان. 
الماء  من  كافية  كميات  شــرب   -5
الحرارية  السعرات  منخفضة  والسوائل 

من 8 إلى 12 كوبا. 
ــة تـــقـــلـــيـــل الـــتـــدخـــيـــن  ــاولــ مــــحــ  -6
والكافيين من قبل الشهر الفضيل حتى 

ال تشعر باألعراض االنسحابية. 
االبتعاد عن العوامل المحفزة   -7
العالية واألصوات  للصداع مثل اإلضاءة 

العالية وبعض المأكوالت المحفزة.
ــود  ــهــ ــجــ ــمــ ــاد عـــــــن الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االبـ  -8

الجسماني الزائد. 
ــرورة الــمــتــابــعــة مـــع طبيب  ــ ضـ  -9
المخ واألعصاب في حالة وصف األدوية 
ويمكن  الفضيل  الشهر  خــالل  الوقائية 
أن نلجأ إلى حقن البوتكس قبل رمضان 

بشهر واحــد على األقــل لتفادي نوبات 
الصداع خالل الشهر.

»ال�������ض���ام ال��ت��خ�����ض�����ض��ي« ي���ج���ري ع��م��ل��ي��ة ن��وع��ي��ة 
ون����������ادرة ل���ط���ف���ل ع����م����ره ث���م���ان���ي ����ض���ن���وات 

ــة  ــعـ ــبـــي بـــقـــســـم األشـ  نـــجـــح الــــفــــريــــق الـــطـ
الــتــداخــلــيــة والــقــســطــرة بـــعـــالج ألـــيـــاف نــازفــة 
إلى  اللجوء  دون  لسيدة ثالثينية من  بالرحم 

استئصال الرحم ودون تخدير عام أو جراحة.
وقد راجعت السيدة الدكتور أحمد مرضي 
القسم  ورئــيــس  التداخلية  األشــعــة  اســتــشــاري 
نزيف  من  سنوات  عشر  من  ألكثر  معاناة  بعد 
ألياف الرحم الذي تسبب في أعراض تنفسية 
وإجـــهـــاد عـــام وأنــيــمــيــا حــــادة مــا اســتــدعــى إلــى 
أكثر من جراحتين الستئصال األلياف  إجراء 
خالل 10 سنوات من دون جدوى ما دعا طبيبة 
الــنــســاء إلـــى عـــرض اســتــئــصــال الــرحــم تماما 
بالحمل  السيدة  لرغبة  بالرفض  هــذا  وقــوبــل 

مرة أخرى.
المغناطيسي  الرنين  أشعة  مراجعة  وبعد 
لــلــرحــم الــــذي أظــهــر وجــــود عـــشـــرات األلــيــاف 
بالرحم أجريت القسطرة بمخدر موضعي من 
اليد من خــالل فتحة 2 ملم خــالل 20 دقيقة 

فقط.
وعن تجربة السيدة بعد العالج بالقسطرة 
أبدت ذهولها من هذه التكنولوجيا المتقدمة 
لعالج األلياف من دون اللجوء إلى استئصال 
الرحم للحفاظ على فرصة الحمل مرة أخرى.
وألول  »إنــهــا  قائلة:  علقت  أسابيع   4 وبعد 
البيت  مــن  الــخــروج  تستطيع  سنين  منذ  مــرة 
أثناء الدورة الشهرية لتراجع النزيف للمعدل 
الطبيعي مــرة أخـــرى وهــو مــا لــم يــحــدث بعد 

الجراحات المتكررة في السابق«.
وتمارس قسطرة الرحم ألكثر من 30 سنة 
أطباء  يــمــارســه  دقــيــق  تخصص  وهــي  بالعالم 
حصولهم  بعد  والقسطرة  التداخلية  األشعة 
الطبي  المجال  الكافي في هذا  التدريب  على 

المتقدم.
وتقوم قسطرة ألياف الرحم وبطانة الرحم 
لهم  المغذية  الشرايين  إغالق  على  المهاجرة 
مما يتسبب في منع التروية عنهم مع الحفاظ 

على تروية الرحم فتموت األلياف وتضمر.
ــي زيـــــادة  ــاف الـــرحـــمـــيـــة فــ ــ ــيـ ــ وتـــتـــســـبـــب األلـ
حياة  يعيق  قــد  بشكل  الشهرية  الـــدورة  نزيف 
الحوض  في  بــآالم  تتسبب  أنها  كما  المريضة 
بزيادة  وتتسبب  الفخذ  وأعلى  الظهر  وأسفل 
يدفع  مما  العام  المنظر  وتشوه  البطن  حجم 

بعيدا  االختباء  إلــى  بها  المصابات  السيدات 
عن المجتمع.

مــن 50% من  أكــثــر  بــيــن  األلــيــاف  وتنتشر 
المجتمعات  لدى سيدات  السيدات وخصوصا 

الحارة وذوات البشرة الداكنة.
النساء  ترفض  العربية  مجتمعاتنا  ولــدى 
من  للتخلص  الــرحــم  استئصال  فــكــرة  تماما 
ــاف أو الــبــطــانــة الــمــهــاجــرة لــلــرغــبــة في  ــيـ األلـ
ال  أنثوي  كرمز  الرحم  على  والحفاظ  الحمل 
يضاهى في أهميته للسيدات، وتبًعا لهذا تقدم 
األلياف  لعالج  الناجع  الحل  الــرحــم  قسطرة 
الــمــهــاجــرة مــعــا بجلسة واحــــدة مع  والــبــطــانــة 

الحفاظ على الرحم.
كــمــا يــســهــم قــســم األشـــعـــة الــتــداخــلــيــة في 
مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن بــالــحــفــاظ على 
صحة اإلنجابية للمرأة وقدرتها على اإلنجاب 
ــالل تـــقـــديـــم حـــلـــول مــتــقــدمــة وســهــلــة  ــ مــــن خـ
إعــادة فتحها  انسداد قنوات فالوب عبر  لعالج 
إلى  الحاجة  دون  من  الدقة  عالية  بالقسطرة 
الجراحة وهو ما يزيد فرصة الحمل الطبيعي 

ولـــلـــرجـــل بـــعـــالج دوالــــــــي الـــخـــصـــيـــة وتــضــخــم 
إلى  الحاجة  دون  مــن  بالقسطرة  البروستاتا 

الجراحة واالستئصال.
إن الــطــب فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة يــتــوجــه 
لعالج  الــجــراحــيــة  غير  للحلول  وســرعــة  بــقــوة 
أعقد األمراض والمشكالت كالسرطان واألورام 
ــي األوردة  ــ ودوالــ الــشــريــانــيــة  الــتــرويــة  وضــعــف 
وجــلــطــات الـــدمـــاغ والـــرئـــة والـــســـاق ومــشــكــالت 
ــقـــوده فــرع  الــفــشــل الــكــلــوي وهـــو مـــا يــمــثــلــه ويـ

األشعة التداخلية والعالج بالقسطرة.
مــســتــشــفــى رويـــــــال الـــبـــحـــريـــن تــتــمــيــز عــن 
مــثــيــالتــهــا فـــي هــــذا الــمــجــال بــاحــتــضــان أكــثــر 
أورام  لعالج  تقدما  التداخلية  األشعة  تقنيات 
منافذ  وصيانة  والكلى  والكبد  والعظام  الرئة 
الشريانية  االنسدادات  وعالج  الكلوي  الغسيل 
والــجــلــطــات الــطــرفــيــة والــدمــاغــيــة وتــشــوهــات 
ــيـــة الــدمــويــة وعــقــيــدات الـــغـــدد الــدرقــيــة  األوعـ
وألـــيـــاف الــرحــم عــبــر األحــــدث واألكـــثـــر تــطــورا 
العالجية  القسطرة  مجال  في  اإلطــالق  على 

واألشعة التداخلية. 

} د. فرزانة السيد. 

فـــي مستشفى  الــــطــــوارئ  قــســم  تــلــقــى 
الــــســــالم حــــالــــة تــــبــــدو بــســيــطــة لـــطـــفـــل فــي 
عــمــر الــثــمــانــي ســـنـــوات يــشــكــو مـــن آالم في 
اللجوء  قبل  حالته  شخصت  وقــد  الــرقــبــة، 
بــأنــه يعاني مــن شد  الــســالم  إلــى مستشفى 
عضلي في الرقبة وتم صرف بعض العقاقير 
الــمــســكــنــة لــــألــــم والـــمـــرخـــيـــة لــلــعــضــالت، 
واستمر على هذا الحال فترة تقارب األسبوع

وبــدأت  ســـوءًا  تـــزداد  كانت  أن حالته  إال 
عليه آثار الحمى وآالم شديدة في الرقبة. 

بواسطة  المريض  معاينة  تــم  مباشرة 
الطبيب االستشاري لأطفال في مستشفى 
السالم الدكتور محمد الرفاعي، حيث طلب 
بشكل  للرقبة  الصوتية  فوق  موجات  إجــراء 

عاجل.
عـــنـــد مــعــايــنــة نـــتـــائـــج الـــمـــوجـــات فـــوق 
صديديا  تجمعا  هناك  أن  اتضح  الصوتية، 
إذ  الرقبة،  في  وجــوده  واحتمال  البلعوم  في 
المستشفى  بإدخاله  الرفاعي  الدكتور  قــام 
وتــواصــل فـــورا مــع اســتــشــاري األذن واألنـــف 
والــحــنــجــرة الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم الــســاعــي 
تعمل  بــأن  االتــفــاق  وتــم  الــمــريــض  لمعاينة 

أشعة مقطعية للرقبة 
تجمع  وجــود  المقطعية  األشعة  أكــدت 
اليسرى  الجهة  فــي  الرقبة  داخــل  صــديــدي 
مع امتداد إلى منطقة خلف البلعوم، واألمر 
الرقبة  فــي  الــصــديــدي  التجمع  أن  المقلق 
ــان مــتــخــلــال الـــوريـــد الــــوداجــــي والــشــريــان  كــ

السباتي للرقبة.
ــد مــــــن وجــــــــــود الـــتـــجـــمـــع  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الـ
الـــصـــديـــدي تـــم نــقــل الـــمـــريـــض إلــــى غــرفــة 

الرقبة  مــن  الــصــديــد  الســتــخــراج  العمليات 
تحت  دقــيــقــة   45 العملية  اســتــغــرقــت  حــيــث 
تماثل  بعدها  ومــن  الــعــام.  التخدير  تأثير 
ــراج  ــ ــم إخـ ــ الـــمـــريـــض لــلــشــفــاء الـــســـريـــع، وتـ
المريض من المستشفى بعد 48 ساعة من 

إجراء العملية.
وصــــرح الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم الــســاعــي 
ليست  الحالة  هــذه  أن  الطبي«:  »الخليج  لـ 
إلى قسم  التي تحول  الشائعة  من الحاالت 
األذن واألنف والحنجرة، والغريب في األمر 
بالنسبة إلى هذا المريض لم تكن هناك أي 
عالمات ظاهرية على الرقبة أو البلعوم تدل 

على وجود تجمع صديدي، لذلك تم عالجه 
أنها  على  السالم  مستشفى  يراجع  أن  قبل 

حالة شد عضلي. 
 ويــرجــع الــفــضــل إلـــى الــدكــتــور محمد 
ــي فــــي تــشــخــيــص الــــحــــالــــة بــشــكــل  ــاعــ ــرفــ الــ
ــدا وإلـــمـــامـــه بـــطـــرق الـــعـــالج، ولــم  ســـريـــع جــ
يتأخر بتحويل الحالة بقسم األذن واألنف 

والحنجرة.
ــعـــرب الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــكــريــم  ــا يـ وأيــــضــ
اإلجـــراءات  ســرعــة  مــن  عــن دهشته  الساعي 
في مستشفى السالم، )لم أتخيل أن الوقت 
الذي استغرق في إجراء األشعة المقطعية 

لــلــتــأكــد مــــن الــتــشــخــيــص ووجـــــــود األشـــعـــة 
للمريض،  اإللــكــتــرونــي  الملف  فــي  مــبــاشــرة 
الــتــخــديــر لمعاينة  قــســم  فــريــق  تـــســـارع  ثـــم 
ــــى غــرفــة  الـــمـــريـــض، ثــــم نـــقـــل الـــمـــريـــض إلـ
العمليات بواسطة طاقم التمريض، استغرق 
العديد  وجــود  مــن  بالرغم  ســاعــات فقط،   3
وانشغال  العمليات  غرفة  فــي  الــحــاالت  مــن 
فريق التخدير في العمليات، ولم تتأخر أي 
يحدث  ال  هــذا  عمليتها(،  إجـــراء  عــن  حالة 
إال في المستشفيات ذات الكفاءات العالية.

لــن أنــســى والــــدة الــمــريــض الــتــي كانت 
العملية  إلجــــراء  ــردد  تــ دون  ومـــن  مــســتــعــدة 
ــع فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار  ــ ــدافــ ــ وكـــــانـــــت هـــــي الــ
أقــل.  توتر  بنسبة  العملية  إلجـــراء  السريع 
الحالة  تعقيد  ألن  أقـــل  تــوتــر  بنسبة  أقـــول 
الرقبة  شرايين  بين  من  الصديد  لتصريف 
البلعوم من  إلى منطقة خلف  االنتقال  ثم 
خلف الشرايين أمر يزيد من مستوى القلق 

والتوتر.
وجــديــر بــالــذكــر، كـــان الــمــريــض يعاني 
من نوبة زكام قبل أن تبدو عليه آالم الرقبة، 
وهـــــذه مـــن الــمــضــاعــفــات الـــتـــي قـــد تــحــدث 
بــعــض االلــتــهــابــات الــبــســيــطــة مــثــل الــتــهــاب 
تــوخــي الحذر  لــذلــك يجب  الــبــلــعــوم.  جـــدار 
أو  الـــرقـــبـــة  أعــــــراض مــثــل آالم  عــنــد ظـــهـــور 
في  ارتفاع  مع  البلع  في  الشديدة  الصعوبة 
التهاب  أو  الزكام  نوبة  بعد  مباشرة  الحرارة 
الحلق، وإن لم تكن هذه المضاعفات شائعة، 
أمراض  في  المتخصص  الطبيب  بمراجعة 

األذن واألنف والحنجرة. 
في نفس الفترة تم إزالة كيس خيشومي 

ــان يــعــانــي من  كــبــيــر مــن الــرقــبــة لــمــريــض كـ
انتفاخ كبير في أسفل الرقبة مباشرة أعلى 

الترقوة اليسرى.
األكياس الخيشومية تعد من الحاالت 
الخلقية تتكون في الجنين وبعدها تختفي 
أثناء نمو الجنين. لكن في بعض الحاالت 
يستمر وجودها بعد الوالدة وقد تظهر وتكبر 
في العقد الثاني أو الثالث من العمر. هذه 
األكـــيـــاس تــعــد أكــيــاســا حــمــيــدة، لــكــن يجب 
الرقبة،  في  وبــروزهــا  حجمها  بسبب  إزالتها 
أو بسبب االلتهابات المتكررة التي تتعرض 
لها. أما احتمال تحولها إلى أورام فهو أمر 

نادر. 
الــغــريــب فـــي هــــذه الــحــالــة هـــو أن هــذا 
ما  غــالــبــا  الخيشومية  األكــيــاس  مــن  الــنــوع 
توجد في الثلث األعلى من الجزء األمامي 
من جانب الرقبة. لكن في هذه الحالة كان 
وجودها فوق الترقوة وبحجم كبير جدا وكان 
مالصقا لشرايين الرقبة ومجاورة للشريان 
الكبير تحت الترقوة ومالصقا لقناة السائل 
اللمفي في الجهة اليمنى، وعميقا للعضلة 

في الرقبة، ما يجعل إزالتها أكثر تعقيدا
تــم إزالــــة هـــذا الــكــيــس مــن دون إحـــداث 
والمالصقة  المجاورة  األجــزاء  أي ضرر في 

للكيس.
وأضاف الدكتور الساعي أنه أول مرة يرى 
كيسا خيشوميا في غير موضعه االعتيادي 
النادرة  المواضع  من  ويعد  الحجم.  وبهذا 

التي يظهر فيها الكيس الخيشومي. 

} د. عبد الكريم الساعي.} د. محمد الرفاعي.

ق�ض��م الأ�ض��عة التداخلي��ة والق�ض��طرة بروي��ال البحري��ن ينج��ح ف��ي
ع�اج األي�اف رح�م وبطان�ة رحمي�ة مهاج�رة م�ن دون ا�ض�تئ�ضال الرح�م 

} د. أحمد مرضي.
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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

Link

P  22

Link

Link

P  22

Link

بلغنا  الـــذي  الحمد هلل  الخير،  شهر  علينا  هــل  قــد  هــا 
رمـــضـــان ونــحــن بــصــحــة فــنــصــوم ونـــقـــوم ونــحــن فـــي أحــســن 
وأفضل حال، شهر الرحمة والمغفرة ويعد رمضان هذا العام 
العربية على صيامه  الــدول  فيها  توحدت  التي  األشهر  من 
العربية  الــدول  رؤيــة هالله من جميع  بعد  اليوم  نفس  في 
المشرق  أقصى  من  اليوم  نفس  في  رسميا  بدايته  وإعــالن 

إلى أقصى المغرب.
عديدة  فوائد  من  له  لما  وننتظره  رمضان  إلــى  نشتاق 
الــعــادات  روحــيــة وجــســديــة وركـــيـــزة أســاســيــة للتخلص مــن 
الغذائية الصحية الصحيحة؛ حيث  العادات  السيئة ويعزز 
إن الصوم يقوي جهاز المناعة ويعالج ضغط الدم ويساعد 
في حرق الدهون ويقلل من مستويات السكر في الدم ولكن 
آخر  كبير  عامل  عليه  أجسامنا  في  اإلفطار  بعد  نفعله  ما 
الشهر الفضيل، فاتباعنا لنظام غذائي معتدل ومتوازن مع 

ممارسة رياضة بسيطة قد يغير الكثير 
أو  حــادة  بأمراض  المصابين  األشخاص  إلى  وبالنسبة 

مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام.
ومن الجانب النفسي فإن فريضة الصيام التي شرعها 
اهلل ذات فوائد نفسية على الفرد ال تحصى، أهمها أنه يحد 
من بعض األمراض النفسية كاالكتئاب والقلق واألرق، فهو 
يؤدي  ما  الحياة  ضغوط  تحمل  على  الــقــدرة  ويولد  يحفز 
إلى االستقرار النفسي. فالصيام وممارسة العبادات في هذا 
الشهر الفضيل ينتج عنه تقارب وتواصل اجتماعي خاصة 
والصلوات  الــعــبــادات  أداء  وكــذلــك  والــســحــور،  اإلفــطــار  فترة 
وســـط اآلخــريــن يخلق جـــوا مــن الــتــقــارب، ويــبــدأ نــوعــا من 
التفاؤل واألمل ما يجعلنا نفكر بشكل إيجابي حول أنفسنا 

واآلخرين.
نسأل اهلل أن يخرجنا من شهر الخير وهو راض عنا. 

�ضحتنا في رم�ضان 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ن�ضائ���ح لمر�ض���ى ال�ض���داع ف���ي ال�ض���هر الف�ضي���ل  22
ــورة فــــرزانــــة الــســيــد  ــتــ نــصــحــت الــــدكــ
قراء  واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري 

الخليج الطبي بالنصائح التالية:
ــى تـــنـــظـــيـــم نـــظـــام  ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ  -1
المحفزات  مــن  السهر ألنــه  وعـــدم  الــنــوم 

الرئيسية للصداع. 
ــلـــى تــنــظــيــم األكــــل  ــمـــل عـ ــعـ الـ  -2
ــا خــالل  ــوازنـ ــتـ لــيــكــون نــظــامــا غـــذائـــيـــا مـ
الشهر الفضيل بحيث ال تكثر من األكل 
خالل وجبة اإلفطار ونمتنع عن الطعام 
فترة طويلة بحيث يتم توزيع األكل بين 

الفطور والسحور. 

مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام   -3
كــالــمــشــي مـــن نــصــف ســـاعـــة إلــــى ســاعــة 

يوميا. 
عدم إهمال وجبة السحور فهي   -4
التي  الــضــروريــة  الرئيسية  الــوجــبــات  مــن 
والحرص  التالي  اليوم  في  طاقة  تعطي 

على تأخير السحور بقدر اإلمكان. 
الماء  من  كافية  كميات  شــرب   -5
الحرارية  السعرات  منخفضة  والسوائل 

من 8 إلى 12 كوبا. 
ــة تـــقـــلـــيـــل الـــتـــدخـــيـــن  ــاولــ مــــحــ  -6
والكافيين من قبل الشهر الفضيل حتى 

ال تشعر باألعراض االنسحابية. 
االبتعاد عن العوامل المحفزة   -7
العالية واألصوات  للصداع مثل اإلضاءة 

العالية وبعض المأكوالت المحفزة.
ــود  ــهــ ــجــ ــمــ ــاد عـــــــن الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االبـ  -8

الجسماني الزائد. 
ــرورة الــمــتــابــعــة مـــع طبيب  ــ ضـ  -9
المخ واألعصاب في حالة وصف األدوية 
ويمكن  الفضيل  الشهر  خــالل  الوقائية 
أن نلجأ إلى حقن البوتكس قبل رمضان 

بشهر واحــد على األقــل لتفادي نوبات 
الصداع خالل الشهر.

»ال�������ض���ام ال��ت��خ�����ض�����ض��ي« ي���ج���ري ع��م��ل��ي��ة ن��وع��ي��ة 
ون����������ادرة ل���ط���ف���ل ع����م����ره ث���م���ان���ي ����ض���ن���وات 

ــة  ــعـ ــبـــي بـــقـــســـم األشـ  نـــجـــح الــــفــــريــــق الـــطـ
الــتــداخــلــيــة والــقــســطــرة بـــعـــالج ألـــيـــاف نــازفــة 
إلى  اللجوء  دون  لسيدة ثالثينية من  بالرحم 

استئصال الرحم ودون تخدير عام أو جراحة.
وقد راجعت السيدة الدكتور أحمد مرضي 
القسم  ورئــيــس  التداخلية  األشــعــة  اســتــشــاري 
نزيف  من  سنوات  عشر  من  ألكثر  معاناة  بعد 
ألياف الرحم الذي تسبب في أعراض تنفسية 
وإجـــهـــاد عـــام وأنــيــمــيــا حــــادة مــا اســتــدعــى إلــى 
أكثر من جراحتين الستئصال األلياف  إجراء 
خالل 10 سنوات من دون جدوى ما دعا طبيبة 
الــنــســاء إلـــى عـــرض اســتــئــصــال الــرحــم تماما 
بالحمل  السيدة  لرغبة  بالرفض  هــذا  وقــوبــل 

مرة أخرى.
المغناطيسي  الرنين  أشعة  مراجعة  وبعد 
لــلــرحــم الــــذي أظــهــر وجــــود عـــشـــرات األلــيــاف 
بالرحم أجريت القسطرة بمخدر موضعي من 
اليد من خــالل فتحة 2 ملم خــالل 20 دقيقة 

فقط.
وعن تجربة السيدة بعد العالج بالقسطرة 
أبدت ذهولها من هذه التكنولوجيا المتقدمة 
لعالج األلياف من دون اللجوء إلى استئصال 
الرحم للحفاظ على فرصة الحمل مرة أخرى.
وألول  »إنــهــا  قائلة:  علقت  أسابيع   4 وبعد 
البيت  مــن  الــخــروج  تستطيع  سنين  منذ  مــرة 
أثناء الدورة الشهرية لتراجع النزيف للمعدل 
الطبيعي مــرة أخـــرى وهــو مــا لــم يــحــدث بعد 

الجراحات المتكررة في السابق«.
وتمارس قسطرة الرحم ألكثر من 30 سنة 
أطباء  يــمــارســه  دقــيــق  تخصص  وهــي  بالعالم 
حصولهم  بعد  والقسطرة  التداخلية  األشعة 
الطبي  المجال  الكافي في هذا  التدريب  على 

المتقدم.
وتقوم قسطرة ألياف الرحم وبطانة الرحم 
لهم  المغذية  الشرايين  إغالق  على  المهاجرة 
مما يتسبب في منع التروية عنهم مع الحفاظ 

على تروية الرحم فتموت األلياف وتضمر.
ــي زيـــــادة  ــاف الـــرحـــمـــيـــة فــ ــ ــيـ ــ وتـــتـــســـبـــب األلـ
حياة  يعيق  قــد  بشكل  الشهرية  الـــدورة  نزيف 
الحوض  في  بــآالم  تتسبب  أنها  كما  المريضة 
بزيادة  وتتسبب  الفخذ  وأعلى  الظهر  وأسفل 
يدفع  مما  العام  المنظر  وتشوه  البطن  حجم 

بعيدا  االختباء  إلــى  بها  المصابات  السيدات 
عن المجتمع.

مــن 50% من  أكــثــر  بــيــن  األلــيــاف  وتنتشر 
المجتمعات  لدى سيدات  السيدات وخصوصا 

الحارة وذوات البشرة الداكنة.
النساء  ترفض  العربية  مجتمعاتنا  ولــدى 
من  للتخلص  الــرحــم  استئصال  فــكــرة  تماما 
ــاف أو الــبــطــانــة الــمــهــاجــرة لــلــرغــبــة في  ــيـ األلـ
ال  أنثوي  كرمز  الرحم  على  والحفاظ  الحمل 
يضاهى في أهميته للسيدات، وتبًعا لهذا تقدم 
األلياف  لعالج  الناجع  الحل  الــرحــم  قسطرة 
الــمــهــاجــرة مــعــا بجلسة واحــــدة مع  والــبــطــانــة 

الحفاظ على الرحم.
كــمــا يــســهــم قــســم األشـــعـــة الــتــداخــلــيــة في 
مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن بــالــحــفــاظ على 
صحة اإلنجابية للمرأة وقدرتها على اإلنجاب 
ــالل تـــقـــديـــم حـــلـــول مــتــقــدمــة وســهــلــة  ــ مــــن خـ
إعــادة فتحها  انسداد قنوات فالوب عبر  لعالج 
إلى  الحاجة  دون  من  الدقة  عالية  بالقسطرة 
الجراحة وهو ما يزيد فرصة الحمل الطبيعي 

ولـــلـــرجـــل بـــعـــالج دوالــــــــي الـــخـــصـــيـــة وتــضــخــم 
إلى  الحاجة  دون  مــن  بالقسطرة  البروستاتا 

الجراحة واالستئصال.
إن الــطــب فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة يــتــوجــه 
لعالج  الــجــراحــيــة  غير  للحلول  وســرعــة  بــقــوة 
أعقد األمراض والمشكالت كالسرطان واألورام 
ــي األوردة  ــ ودوالــ الــشــريــانــيــة  الــتــرويــة  وضــعــف 
وجــلــطــات الـــدمـــاغ والـــرئـــة والـــســـاق ومــشــكــالت 
ــقـــوده فــرع  الــفــشــل الــكــلــوي وهـــو مـــا يــمــثــلــه ويـ

األشعة التداخلية والعالج بالقسطرة.
مــســتــشــفــى رويـــــــال الـــبـــحـــريـــن تــتــمــيــز عــن 
مــثــيــالتــهــا فـــي هــــذا الــمــجــال بــاحــتــضــان أكــثــر 
أورام  لعالج  تقدما  التداخلية  األشعة  تقنيات 
منافذ  وصيانة  والكلى  والكبد  والعظام  الرئة 
الشريانية  االنسدادات  وعالج  الكلوي  الغسيل 
والــجــلــطــات الــطــرفــيــة والــدمــاغــيــة وتــشــوهــات 
ــيـــة الــدمــويــة وعــقــيــدات الـــغـــدد الــدرقــيــة  األوعـ
وألـــيـــاف الــرحــم عــبــر األحــــدث واألكـــثـــر تــطــورا 
العالجية  القسطرة  مجال  في  اإلطــالق  على 

واألشعة التداخلية. 

} د. فرزانة السيد. 

فـــي مستشفى  الــــطــــوارئ  قــســم  تــلــقــى 
الــــســــالم حــــالــــة تــــبــــدو بــســيــطــة لـــطـــفـــل فــي 
عــمــر الــثــمــانــي ســـنـــوات يــشــكــو مـــن آالم في 
اللجوء  قبل  حالته  شخصت  وقــد  الــرقــبــة، 
بــأنــه يعاني مــن شد  الــســالم  إلــى مستشفى 
عضلي في الرقبة وتم صرف بعض العقاقير 
الــمــســكــنــة لــــألــــم والـــمـــرخـــيـــة لــلــعــضــالت، 
واستمر على هذا الحال فترة تقارب األسبوع
وبــدأت  ســـوءًا  تـــزداد  كانت  أن حالته  إال 

عليه آثار الحمى وآالم شديدة في الرقبة. 
بواسطة  المريض  معاينة  تــم  مباشرة 
الطبيب االستشاري لأطفال في مستشفى 
السالم الدكتور محمد الرفاعي، حيث طلب 
بشكل  للرقبة  الصوتية  فوق  موجات  إجــراء 

عاجل.
عـــنـــد مــعــايــنــة نـــتـــائـــج الـــمـــوجـــات فـــوق 
صديديا  تجمعا  هناك  أن  اتضح  الصوتية، 
إذ  الرقبة،  في  وجــوده  واحتمال  البلعوم  في 
المستشفى  بإدخاله  الرفاعي  الدكتور  قــام 
وتــواصــل فـــورا مــع اســتــشــاري األذن واألنـــف 
والــحــنــجــرة الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم الــســاعــي 
تعمل  بــأن  االتــفــاق  وتــم  الــمــريــض  لمعاينة 

أشعة مقطعية للرقبة 
تجمع  وجــود  المقطعية  األشعة  أكــدت 
اليسرى  الجهة  فــي  الرقبة  داخــل  صــديــدي 
مع امتداد إلى منطقة خلف البلعوم، واألمر 
الرقبة  فــي  الــصــديــدي  التجمع  أن  المقلق 
ــان مــتــخــلــال الـــوريـــد الــــوداجــــي والــشــريــان  كــ

السباتي للرقبة.
ــد مــــــن وجــــــــــود الـــتـــجـــمـــع  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الـ
الـــصـــديـــدي تـــم نــقــل الـــمـــريـــض إلــــى غــرفــة 

الرقبة  مــن  الــصــديــد  الســتــخــراج  العمليات 
تحت  دقــيــقــة   45 العملية  اســتــغــرقــت  حــيــث 
تماثل  بعدها  ومــن  الــعــام.  التخدير  تأثير 
ــراج  ــ ــم إخـ ــ الـــمـــريـــض لــلــشــفــاء الـــســـريـــع، وتـ
المريض من المستشفى بعد 48 ساعة من 

إجراء العملية.
وصــــرح الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم الــســاعــي 
ليست  الحالة  هــذه  أن  الطبي«:  »الخليج  لـ 
إلى قسم  التي تحول  الشائعة  من الحاالت 
األذن واألنف والحنجرة، والغريب في األمر 
بالنسبة إلى هذا المريض لم تكن هناك أي 
عالمات ظاهرية على الرقبة أو البلعوم تدل 

على وجود تجمع صديدي، لذلك تم عالجه 
أنها  على  السالم  مستشفى  يراجع  أن  قبل 

حالة شد عضلي. 
 ويــرجــع الــفــضــل إلـــى الــدكــتــور محمد 
ــي فــــي تــشــخــيــص الــــحــــالــــة بــشــكــل  ــاعــ ــرفــ الــ
ــدا وإلـــمـــامـــه بـــطـــرق الـــعـــالج، ولــم  ســـريـــع جــ
يتأخر بتحويل الحالة بقسم األذن واألنف 

والحنجرة.
ــعـــرب الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــكــريــم  ــا يـ وأيــــضــ
اإلجـــراءات  ســرعــة  مــن  عــن دهشته  الساعي 
في مستشفى السالم، )لم أتخيل أن الوقت 
الذي استغرق في إجراء األشعة المقطعية 

لــلــتــأكــد مــــن الــتــشــخــيــص ووجـــــــود األشـــعـــة 
للمريض،  اإللــكــتــرونــي  الملف  فــي  مــبــاشــرة 
الــتــخــديــر لمعاينة  قــســم  فــريــق  تـــســـارع  ثـــم 
ــــى غــرفــة  الـــمـــريـــض، ثــــم نـــقـــل الـــمـــريـــض إلـ
العمليات بواسطة طاقم التمريض، استغرق 
العديد  وجــود  مــن  بالرغم  ســاعــات فقط،   3
وانشغال  العمليات  غرفة  فــي  الــحــاالت  مــن 
فريق التخدير في العمليات، ولم تتأخر أي 
يحدث  ال  هــذا  عمليتها(،  إجـــراء  عــن  حالة 
إال في المستشفيات ذات الكفاءات العالية.

لــن أنــســى والــــدة الــمــريــض الــتــي كانت 
العملية  إلجــــراء  ــردد  تــ دون  ومـــن  مــســتــعــدة 
ــع فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار  ــ ــدافــ ــ وكـــــانـــــت هـــــي الــ
أقــل.  توتر  بنسبة  العملية  إلجـــراء  السريع 
الحالة  تعقيد  ألن  أقـــل  تــوتــر  بنسبة  أقـــول 
الرقبة  شرايين  بين  من  الصديد  لتصريف 
البلعوم من  إلى منطقة خلف  االنتقال  ثم 
خلف الشرايين أمر يزيد من مستوى القلق 

والتوتر.
وجــديــر بــالــذكــر، كـــان الــمــريــض يعاني 
من نوبة زكام قبل أن تبدو عليه آالم الرقبة، 
وهـــــذه مـــن الــمــضــاعــفــات الـــتـــي قـــد تــحــدث 
بــعــض االلــتــهــابــات الــبــســيــطــة مــثــل الــتــهــاب 
تــوخــي الحذر  لــذلــك يجب  الــبــلــعــوم.  جـــدار 
أو  الـــرقـــبـــة  أعــــــراض مــثــل آالم  عــنــد ظـــهـــور 
في  ارتفاع  مع  البلع  في  الشديدة  الصعوبة 
التهاب  أو  الزكام  نوبة  بعد  مباشرة  الحرارة 
الحلق، وإن لم تكن هذه المضاعفات شائعة، 
أمراض  في  المتخصص  الطبيب  بمراجعة 

األذن واألنف والحنجرة. 
في نفس الفترة تم إزالة كيس خيشومي 

ــان يــعــانــي من  كــبــيــر مــن الــرقــبــة لــمــريــض كـ
انتفاخ كبير في أسفل الرقبة مباشرة أعلى 

الترقوة اليسرى.
األكياس الخيشومية تعد من الحاالت 
الخلقية تتكون في الجنين وبعدها تختفي 
أثناء نمو الجنين. لكن في بعض الحاالت 
يستمر وجودها بعد الوالدة وقد تظهر وتكبر 
في العقد الثاني أو الثالث من العمر. هذه 
األكـــيـــاس تــعــد أكــيــاســا حــمــيــدة، لــكــن يجب 
الرقبة،  في  وبــروزهــا  حجمها  بسبب  إزالتها 
أو بسبب االلتهابات المتكررة التي تتعرض 
لها. أما احتمال تحولها إلى أورام فهو أمر 

نادر. 
الــغــريــب فـــي هــــذه الــحــالــة هـــو أن هــذا 
ما  غــالــبــا  الخيشومية  األكــيــاس  مــن  الــنــوع 
توجد في الثلث األعلى من الجزء األمامي 
من جانب الرقبة. لكن في هذه الحالة كان 
وجودها فوق الترقوة وبحجم كبير جدا وكان 
مالصقا لشرايين الرقبة ومجاورة للشريان 
الكبير تحت الترقوة ومالصقا لقناة السائل 
اللمفي في الجهة اليمنى، وعميقا للعضلة 

في الرقبة، ما يجعل إزالتها أكثر تعقيدا
تــم إزالــــة هـــذا الــكــيــس مــن دون إحـــداث 
والمالصقة  المجاورة  األجــزاء  أي ضرر في 

للكيس.
وأضاف الدكتور الساعي أنه أول مرة يرى 
كيسا خيشوميا في غير موضعه االعتيادي 
النادرة  المواضع  من  ويعد  الحجم.  وبهذا 

التي يظهر فيها الكيس الخيشومي. 

} د. عبد الكريم الساعي.} د. محمد الرفاعي.

ق�ض��م الأ�ض��عة التداخلي��ة والق�ض��طرة بروي��ال البحري��ن ينج��ح ف��ي
ع�اج األي�اف رح�م وبطان�ة رحمي�ة مهاج�رة م�ن دون ا�ض�تئ�ضال الرح�م 

} د. أحمد مرضي.

بلغنا  الـــذي  الحمد هلل  الخير،  شهر  علينا  هــل  قــد  هــا 
رمـــضـــان ونــحــن بــصــحــة فــنــصــوم ونـــقـــوم ونــحــن فـــي أحــســن 
وأفضل حال، شهر الرحمة والمغفرة ويعد رمضان هذا العام 
العربية على صيامه  الــدول  فيها  توحدت  التي  األشهر  من 
العربية  الــدول  رؤيــة هالله من جميع  بعد  اليوم  نفس  في 
المشرق  أقصى  من  اليوم  نفس  في  رسميا  بدايته  وإعــالن 

إلى أقصى المغرب.
عديدة  فوائد  من  له  لما  وننتظره  رمضان  إلــى  نشتاق 
الــعــادات  روحــيــة وجــســديــة وركـــيـــزة أســاســيــة للتخلص مــن 
الغذائية الصحية الصحيحة؛ حيث  العادات  السيئة ويعزز 
إن الصوم يقوي جهاز المناعة ويعالج ضغط الدم ويساعد 
في حرق الدهون ويقلل من مستويات السكر في الدم ولكن 
آخر  كبير  عامل  عليه  أجسامنا  في  اإلفطار  بعد  نفعله  ما 
الشهر الفضيل، فاتباعنا لنظام غذائي معتدل ومتوازن مع 

ممارسة رياضة بسيطة قد يغير الكثير 
أو  حــادة  بأمراض  المصابين  األشخاص  إلى  وبالنسبة 

مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام.
ومن الجانب النفسي فإن فريضة الصيام التي شرعها 
اهلل ذات فوائد نفسية على الفرد ال تحصى، أهمها أنه يحد 
من بعض األمراض النفسية كاالكتئاب والقلق واألرق، فهو 
يؤدي  ما  الحياة  ضغوط  تحمل  على  الــقــدرة  ويولد  يحفز 
إلى االستقرار النفسي. فالصيام وممارسة العبادات في هذا 
الشهر الفضيل ينتج عنه تقارب وتواصل اجتماعي خاصة 
والصلوات  الــعــبــادات  أداء  وكــذلــك  والــســحــور،  اإلفــطــار  فترة 
وســـط اآلخــريــن يخلق جـــوا مــن الــتــقــارب، ويــبــدأ نــوعــا من 
التفاؤل واألمل ما يجعلنا نفكر بشكل إيجابي حول أنفسنا 

واآلخرين.
نسأل اهلل أن يخرجنا من شهر الخير وهو راض عنا. 

�ضحتنا في رم�ضان 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ن�ضائ���ح لمر�ض���ى ال�ض���داع ف���ي ال�ض���هر الف�ضي���ل  22
ــورة فــــرزانــــة الــســيــد  ــتــ نــصــحــت الــــدكــ
قراء  واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري 

الخليج الطبي بالنصائح التالية:
ــى تـــنـــظـــيـــم نـــظـــام  ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ  -1
المحفزات  مــن  السهر ألنــه  وعـــدم  الــنــوم 

الرئيسية للصداع. 
ــلـــى تــنــظــيــم األكــــل  ــمـــل عـ ــعـ الـ  -2
ــا خــالل  ــوازنـ ــتـ لــيــكــون نــظــامــا غـــذائـــيـــا مـ
الشهر الفضيل بحيث ال تكثر من األكل 
خالل وجبة اإلفطار ونمتنع عن الطعام 
فترة طويلة بحيث يتم توزيع األكل بين 

الفطور والسحور. 

مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام   -3
كــالــمــشــي مـــن نــصــف ســـاعـــة إلــــى ســاعــة 

يوميا. 
عدم إهمال وجبة السحور فهي   -4
التي  الــضــروريــة  الرئيسية  الــوجــبــات  مــن 
والحرص  التالي  اليوم  في  طاقة  تعطي 

على تأخير السحور بقدر اإلمكان. 
الماء  من  كافية  كميات  شــرب   -5
الحرارية  السعرات  منخفضة  والسوائل 

من 8 إلى 12 كوبا. 
ــة تـــقـــلـــيـــل الـــتـــدخـــيـــن  ــاولــ مــــحــ  -6
والكافيين من قبل الشهر الفضيل حتى 

ال تشعر باألعراض االنسحابية. 
االبتعاد عن العوامل المحفزة   -7
العالية واألصوات  للصداع مثل اإلضاءة 

العالية وبعض المأكوالت المحفزة.
ــود  ــهــ ــجــ ــمــ ــاد عـــــــن الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االبـ  -8

الجسماني الزائد. 
ــرورة الــمــتــابــعــة مـــع طبيب  ــ ضـ  -9
المخ واألعصاب في حالة وصف األدوية 
ويمكن  الفضيل  الشهر  خــالل  الوقائية 
أن نلجأ إلى حقن البوتكس قبل رمضان 

بشهر واحــد على األقــل لتفادي نوبات 
الصداع خالل الشهر.

»ال�������ض���ام ال��ت��خ�����ض�����ض��ي« ي���ج���ري ع��م��ل��ي��ة ن��وع��ي��ة 
ون����������ادرة ل���ط���ف���ل ع����م����ره ث���م���ان���ي ����ض���ن���وات 

ــة  ــعـ ــبـــي بـــقـــســـم األشـ  نـــجـــح الــــفــــريــــق الـــطـ
الــتــداخــلــيــة والــقــســطــرة بـــعـــالج ألـــيـــاف نــازفــة 
إلى  اللجوء  دون  لسيدة ثالثينية من  بالرحم 

استئصال الرحم ودون تخدير عام أو جراحة.
وقد راجعت السيدة الدكتور أحمد مرضي 
القسم  ورئــيــس  التداخلية  األشــعــة  اســتــشــاري 
نزيف  من  سنوات  عشر  من  ألكثر  معاناة  بعد 
ألياف الرحم الذي تسبب في أعراض تنفسية 
وإجـــهـــاد عـــام وأنــيــمــيــا حــــادة مــا اســتــدعــى إلــى 
أكثر من جراحتين الستئصال األلياف  إجراء 
خالل 10 سنوات من دون جدوى ما دعا طبيبة 
الــنــســاء إلـــى عـــرض اســتــئــصــال الــرحــم تماما 
بالحمل  السيدة  لرغبة  بالرفض  هــذا  وقــوبــل 

مرة أخرى.
المغناطيسي  الرنين  أشعة  مراجعة  وبعد 
لــلــرحــم الــــذي أظــهــر وجــــود عـــشـــرات األلــيــاف 
بالرحم أجريت القسطرة بمخدر موضعي من 
اليد من خــالل فتحة 2 ملم خــالل 20 دقيقة 

فقط.
وعن تجربة السيدة بعد العالج بالقسطرة 
أبدت ذهولها من هذه التكنولوجيا المتقدمة 
لعالج األلياف من دون اللجوء إلى استئصال 
الرحم للحفاظ على فرصة الحمل مرة أخرى.

وألول  »إنــهــا  قائلة:  علقت  أسابيع   4 وبعد 
البيت  مــن  الــخــروج  تستطيع  سنين  منذ  مــرة 
أثناء الدورة الشهرية لتراجع النزيف للمعدل 
الطبيعي مــرة أخـــرى وهــو مــا لــم يــحــدث بعد 

الجراحات المتكررة في السابق«.
وتمارس قسطرة الرحم ألكثر من 30 سنة 
أطباء  يــمــارســه  دقــيــق  تخصص  وهــي  بالعالم 
حصولهم  بعد  والقسطرة  التداخلية  األشعة 
الطبي  المجال  الكافي في هذا  التدريب  على 

المتقدم.
وتقوم قسطرة ألياف الرحم وبطانة الرحم 
لهم  المغذية  الشرايين  إغالق  على  المهاجرة 
مما يتسبب في منع التروية عنهم مع الحفاظ 

على تروية الرحم فتموت األلياف وتضمر.
ــي زيـــــادة  ــاف الـــرحـــمـــيـــة فــ ــ ــيـ ــ وتـــتـــســـبـــب األلـ
حياة  يعيق  قــد  بشكل  الشهرية  الـــدورة  نزيف 
الحوض  في  بــآالم  تتسبب  أنها  كما  المريضة 
بزيادة  وتتسبب  الفخذ  وأعلى  الظهر  وأسفل 
يدفع  مما  العام  المنظر  وتشوه  البطن  حجم 

بعيدا  االختباء  إلــى  بها  المصابات  السيدات 
عن المجتمع.

مــن 50% من  أكــثــر  بــيــن  األلــيــاف  وتنتشر 
المجتمعات  لدى سيدات  السيدات وخصوصا 

الحارة وذوات البشرة الداكنة.
النساء  ترفض  العربية  مجتمعاتنا  ولــدى 
من  للتخلص  الــرحــم  استئصال  فــكــرة  تماما 
ــاف أو الــبــطــانــة الــمــهــاجــرة لــلــرغــبــة في  ــيـ األلـ
ال  أنثوي  كرمز  الرحم  على  والحفاظ  الحمل 
يضاهى في أهميته للسيدات، وتبًعا لهذا تقدم 
األلياف  لعالج  الناجع  الحل  الــرحــم  قسطرة 
الــمــهــاجــرة مــعــا بجلسة واحــــدة مع  والــبــطــانــة 

الحفاظ على الرحم.
كــمــا يــســهــم قــســم األشـــعـــة الــتــداخــلــيــة في 
مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن بــالــحــفــاظ على 
صحة اإلنجابية للمرأة وقدرتها على اإلنجاب 
ــالل تـــقـــديـــم حـــلـــول مــتــقــدمــة وســهــلــة  ــ مــــن خـ
إعــادة فتحها  انسداد قنوات فالوب عبر  لعالج 
إلى  الحاجة  دون  من  الدقة  عالية  بالقسطرة 
الجراحة وهو ما يزيد فرصة الحمل الطبيعي 

ولـــلـــرجـــل بـــعـــالج دوالــــــــي الـــخـــصـــيـــة وتــضــخــم 
إلى  الحاجة  دون  مــن  بالقسطرة  البروستاتا 

الجراحة واالستئصال.
إن الــطــب فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة يــتــوجــه 
لعالج  الــجــراحــيــة  غير  للحلول  وســرعــة  بــقــوة 
أعقد األمراض والمشكالت كالسرطان واألورام 
ــي األوردة  ــ ودوالــ الــشــريــانــيــة  الــتــرويــة  وضــعــف 
وجــلــطــات الـــدمـــاغ والـــرئـــة والـــســـاق ومــشــكــالت 
ــقـــوده فــرع  الــفــشــل الــكــلــوي وهـــو مـــا يــمــثــلــه ويـ

األشعة التداخلية والعالج بالقسطرة.
مــســتــشــفــى رويـــــــال الـــبـــحـــريـــن تــتــمــيــز عــن 
مــثــيــالتــهــا فـــي هــــذا الــمــجــال بــاحــتــضــان أكــثــر 
أورام  لعالج  تقدما  التداخلية  األشعة  تقنيات 
منافذ  وصيانة  والكلى  والكبد  والعظام  الرئة 
الشريانية  االنسدادات  وعالج  الكلوي  الغسيل 
والــجــلــطــات الــطــرفــيــة والــدمــاغــيــة وتــشــوهــات 
ــيـــة الــدمــويــة وعــقــيــدات الـــغـــدد الــدرقــيــة  األوعـ
وألـــيـــاف الــرحــم عــبــر األحــــدث واألكـــثـــر تــطــورا 
العالجية  القسطرة  مجال  في  اإلطــالق  على 

واألشعة التداخلية. 

} د. فرزانة السيد. 

فـــي مستشفى  الــــطــــوارئ  قــســم  تــلــقــى 
الــــســــالم حــــالــــة تــــبــــدو بــســيــطــة لـــطـــفـــل فــي 
عــمــر الــثــمــانــي ســـنـــوات يــشــكــو مـــن آالم في 
اللجوء  قبل  حالته  شخصت  وقــد  الــرقــبــة، 
بــأنــه يعاني مــن شد  الــســالم  إلــى مستشفى 
عضلي في الرقبة وتم صرف بعض العقاقير 
الــمــســكــنــة لــــألــــم والـــمـــرخـــيـــة لــلــعــضــالت، 
واستمر على هذا الحال فترة تقارب األسبوع

وبــدأت  ســـوءًا  تـــزداد  كانت  أن حالته  إال 
عليه آثار الحمى وآالم شديدة في الرقبة. 

بواسطة  المريض  معاينة  تــم  مباشرة 
الطبيب االستشاري لأطفال في مستشفى 
السالم الدكتور محمد الرفاعي، حيث طلب 
بشكل  للرقبة  الصوتية  فوق  موجات  إجــراء 

عاجل.
عـــنـــد مــعــايــنــة نـــتـــائـــج الـــمـــوجـــات فـــوق 
صديديا  تجمعا  هناك  أن  اتضح  الصوتية، 
إذ  الرقبة،  في  وجــوده  واحتمال  البلعوم  في 
المستشفى  بإدخاله  الرفاعي  الدكتور  قــام 
وتــواصــل فـــورا مــع اســتــشــاري األذن واألنـــف 
والــحــنــجــرة الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم الــســاعــي 
تعمل  بــأن  االتــفــاق  وتــم  الــمــريــض  لمعاينة 

أشعة مقطعية للرقبة 
تجمع  وجــود  المقطعية  األشعة  أكــدت 
اليسرى  الجهة  فــي  الرقبة  داخــل  صــديــدي 
مع امتداد إلى منطقة خلف البلعوم، واألمر 
الرقبة  فــي  الــصــديــدي  التجمع  أن  المقلق 
ــان مــتــخــلــال الـــوريـــد الــــوداجــــي والــشــريــان  كــ

السباتي للرقبة.
ــد مــــــن وجــــــــــود الـــتـــجـــمـــع  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الـ
الـــصـــديـــدي تـــم نــقــل الـــمـــريـــض إلــــى غــرفــة 

الرقبة  مــن  الــصــديــد  الســتــخــراج  العمليات 
تحت  دقــيــقــة   45 العملية  اســتــغــرقــت  حــيــث 
تماثل  بعدها  ومــن  الــعــام.  التخدير  تأثير 
ــراج  ــ ــم إخـ ــ الـــمـــريـــض لــلــشــفــاء الـــســـريـــع، وتـ
المريض من المستشفى بعد 48 ساعة من 

إجراء العملية.
وصــــرح الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم الــســاعــي 
ليست  الحالة  هــذه  أن  الطبي«:  »الخليج  لـ 
إلى قسم  التي تحول  الشائعة  من الحاالت 
األذن واألنف والحنجرة، والغريب في األمر 
بالنسبة إلى هذا المريض لم تكن هناك أي 
عالمات ظاهرية على الرقبة أو البلعوم تدل 

على وجود تجمع صديدي، لذلك تم عالجه 
أنها  على  السالم  مستشفى  يراجع  أن  قبل 

حالة شد عضلي. 
 ويــرجــع الــفــضــل إلـــى الــدكــتــور محمد 
ــي فــــي تــشــخــيــص الــــحــــالــــة بــشــكــل  ــاعــ ــرفــ الــ
ــدا وإلـــمـــامـــه بـــطـــرق الـــعـــالج، ولــم  ســـريـــع جــ
يتأخر بتحويل الحالة بقسم األذن واألنف 

والحنجرة.
ــعـــرب الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــكــريــم  ــا يـ وأيــــضــ
اإلجـــراءات  ســرعــة  مــن  عــن دهشته  الساعي 
في مستشفى السالم، )لم أتخيل أن الوقت 
الذي استغرق في إجراء األشعة المقطعية 

لــلــتــأكــد مــــن الــتــشــخــيــص ووجـــــــود األشـــعـــة 
للمريض،  اإللــكــتــرونــي  الملف  فــي  مــبــاشــرة 
الــتــخــديــر لمعاينة  قــســم  فــريــق  تـــســـارع  ثـــم 
ــــى غــرفــة  الـــمـــريـــض، ثــــم نـــقـــل الـــمـــريـــض إلـ
العمليات بواسطة طاقم التمريض، استغرق 
العديد  وجــود  مــن  بالرغم  ســاعــات فقط،   3
وانشغال  العمليات  غرفة  فــي  الــحــاالت  مــن 
فريق التخدير في العمليات، ولم تتأخر أي 
يحدث  ال  هــذا  عمليتها(،  إجـــراء  عــن  حالة 
إال في المستشفيات ذات الكفاءات العالية.

لــن أنــســى والــــدة الــمــريــض الــتــي كانت 
العملية  إلجــــراء  ــردد  تــ دون  ومـــن  مــســتــعــدة 
ــع فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار  ــ ــدافــ ــ وكـــــانـــــت هـــــي الــ
أقــل.  توتر  بنسبة  العملية  إلجـــراء  السريع 
الحالة  تعقيد  ألن  أقـــل  تــوتــر  بنسبة  أقـــول 
الرقبة  شرايين  بين  من  الصديد  لتصريف 
البلعوم من  إلى منطقة خلف  االنتقال  ثم 
خلف الشرايين أمر يزيد من مستوى القلق 

والتوتر.
وجــديــر بــالــذكــر، كـــان الــمــريــض يعاني 
من نوبة زكام قبل أن تبدو عليه آالم الرقبة، 
وهـــــذه مـــن الــمــضــاعــفــات الـــتـــي قـــد تــحــدث 
بــعــض االلــتــهــابــات الــبــســيــطــة مــثــل الــتــهــاب 
تــوخــي الحذر  لــذلــك يجب  الــبــلــعــوم.  جـــدار 
أو  الـــرقـــبـــة  أعــــــراض مــثــل آالم  عــنــد ظـــهـــور 
في  ارتفاع  مع  البلع  في  الشديدة  الصعوبة 
التهاب  أو  الزكام  نوبة  بعد  مباشرة  الحرارة 
الحلق، وإن لم تكن هذه المضاعفات شائعة، 
أمراض  في  المتخصص  الطبيب  بمراجعة 

األذن واألنف والحنجرة. 
في نفس الفترة تم إزالة كيس خيشومي 

ــان يــعــانــي من  كــبــيــر مــن الــرقــبــة لــمــريــض كـ
انتفاخ كبير في أسفل الرقبة مباشرة أعلى 

الترقوة اليسرى.
األكياس الخيشومية تعد من الحاالت 
الخلقية تتكون في الجنين وبعدها تختفي 
أثناء نمو الجنين. لكن في بعض الحاالت 
يستمر وجودها بعد الوالدة وقد تظهر وتكبر 
في العقد الثاني أو الثالث من العمر. هذه 
األكـــيـــاس تــعــد أكــيــاســا حــمــيــدة، لــكــن يجب 
الرقبة،  في  وبــروزهــا  حجمها  بسبب  إزالتها 
أو بسبب االلتهابات المتكررة التي تتعرض 
لها. أما احتمال تحولها إلى أورام فهو أمر 

نادر. 
الــغــريــب فـــي هــــذه الــحــالــة هـــو أن هــذا 
ما  غــالــبــا  الخيشومية  األكــيــاس  مــن  الــنــوع 
توجد في الثلث األعلى من الجزء األمامي 
من جانب الرقبة. لكن في هذه الحالة كان 
وجودها فوق الترقوة وبحجم كبير جدا وكان 
مالصقا لشرايين الرقبة ومجاورة للشريان 
الكبير تحت الترقوة ومالصقا لقناة السائل 
اللمفي في الجهة اليمنى، وعميقا للعضلة 

في الرقبة، ما يجعل إزالتها أكثر تعقيدا
تــم إزالــــة هـــذا الــكــيــس مــن دون إحـــداث 
والمالصقة  المجاورة  األجــزاء  أي ضرر في 

للكيس.
وأضاف الدكتور الساعي أنه أول مرة يرى 
كيسا خيشوميا في غير موضعه االعتيادي 
النادرة  المواضع  من  ويعد  الحجم.  وبهذا 

التي يظهر فيها الكيس الخيشومي. 

} د. عبد الكريم الساعي.} د. محمد الرفاعي.

ق�ض��م الأ�ض��عة التداخلي��ة والق�ض��طرة بروي��ال البحري��ن ينج��ح ف��ي
ع�اج األي�اف رح�م وبطان�ة رحمي�ة مهاج�رة م�ن دون ا�ض�تئ�ضال الرح�م 

} د. أحمد مرضي.

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16440/pdf/1-Supplime/16440.pdf?fixed882
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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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الـــوزن  فــي  زيــــادة  الصائمين  بــعــُض  يــعــانــي 
خالل شهر رمضان على الرغم من انقطاعهم 
عــن تــنــاول الــطــعــام ســاعــات طويلة خــالل يوم 
ــادة الـــوزن إلــى عدم  الــصــوم، ويــعــزو األطــبــاء زيـ
إلــى عدم  إضــافــة  الــطــعــام  وكمية  بــنــوع  التقيد 
اإلفــطــار.  وجبة  تــنــاول  بعد  والخمول  الحركة 
ــهـــدد صــحــة  ــرا يـ ــي تــشــكــل خـــطـ ــتـ فــالــســمــنــة الـ
السكري  بــأمــراض  الوثيق  الرتباطها  اإلنــســان 
العوامل  أكثر  والسرطان قد تكون من  والقلب 
خــطــورة فــي الــوقــت الــحــاضــر. ووفــــق األطــبــاء 

بوزن  للتمتع  مثالية  فرصة  رمضان  شهر  يعد 
طبيعي، عبر التقيد بنمط غذائي صحي وعدم 

اإلفراط في تناول الحلويات.
الــتــي تساعد على  الــعــوامــل  والــحــركــة مــن 
مــن جهة  الشهر.  هــذا  فــي  الـــوزن جيدا  ضبط 
أخرى، يركز أطباء التغذية والخبراء على دور 
وزن  عــلــى  المحافظة  فــي  الصحية  األطــعــمــة 
طبيعي، إذ إن طهي األطعمة بطرق بديلة إما 
عبر سلقها أو شويها أو تحميصها يخفف من 
تــوجــد عـــادة فــي الوجبات  الــتــي  الــدهــون  كمية 

الــرمــضــانــيــة. وفــي هــذا اإلطـــار قــال استشاري 
الــتــغــذيــة الــعــالجــيــة والــســمــنــة الــدكــتــور سمير 
ســامــي لـــ»ســكــاي نــيــوز عــربــيــة«: شــهــر رمــضــان 
فـــرصـــة لــلــتــخــلــص مـــن الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة 

المغلوطة. 
ونـــصـــح بـــاالعـــتـــدال فـــي تـــنـــاول الــوجــبــات 
بشهر رمضان، والتصرف تبعا للحالة الصحية 
والوزن إضافة إلى االستعاضة عن القلي بطرق 
لتقليل نسب  الــفــرن  داخـــل  الــشــي  أخـــرى مثل 

الزيوت الداخلة إلى الجسم.

تعرضت  التي  الغزيرة  األمطار  أغرقت 
لــهــا مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي الــكــويــت مــســاء 
الــبــلــد الخليجي،  ــوارع  األحـــد عـــددا مــن شــ
عدد  وإغــالق  السير  حركة  بعرقلة  وتسببت 

من الطرق التي تجمعت بها المياه. 
ــارات في  ــيـ ــسـ ــار الـ وغـــطـــت مـــيـــاه األمــــطــ
مقطع  أظهره  ما  وفق  الغزالي  طريق  نفق 
فيديو وثــقــه أحــد األشــخــاص أثــنــاء مــروره 
وســاحــات  أخـــرى  بــدت طــرق  فيما  بسيارته، 
أشبه بالبحيرات وتسربت مياه األمطار إلى 

بــعــض الــمــنــازل والــمــجــمــعــات، حــيــث أظهر 
مــقــطــع فــيــديــو مـــواقـــف مــجــمــع األفــنــيــوز 
وأكــبــر مراكز  أهــم  مــن  يعتبر  الــذي  الشهير 
التسوق في البلد الخليجي وهي غارقة إثر 

األمطار الغزيرة. 
وشـــهـــدت مــنــاطــق مــخــتــلــفــة اســتــنــفــارا 
الوضع  ومعالجة  للمساعدة  ومروريا  أمنيا 
تفقد  كما  األمطار،  تداعيات  مع  والتعامل 
الــوزراء ووزير  النائب األول لرئيس مجلس 
ــالـــد األحــمــد  الـــداخـــلـــيـــة الــشــيــخ طــــالل خـ

التعامل  ومتابعة  الطرق  الصباح عددا من 
األمني مع الوضع الحالي. 

عبر  الكويتية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
حسابها في »تويتر« أسماء الطرق المغلقة 
التعامل  أنه جاٍر  إلى  بفعل األمطار، الفتة 
مع غرق الطرق من قبل الجهات المعنية. 

األشغال  لــوزارة  التابعة  الفرق  وباشرت 
ــار  ــطــ ــاه األمــ ــيــ ــامــــة عـــمـــلـــهـــا بـــســـحـــب مــ ــعــ الــ

المتجمعة في عدد من ضواحي البالد. 

الأم�����ط�����ار ال����غ����زي����رة ت���غ���رق ط�����رق ال��ك��وي��ت

} طريق مغلق بالسيارات المغمورة بالمياه.

كــــشــــفــــت دراســــــــــــــة صـــــادمـــــة 
عــن وجــــود تــأثــيــر خــطــيــر لحقن 
»البوتوكس«، حيث يمكن أن تؤثر 
ويستخدم  اإلنـــســـان.  دمـــاغ  عــلــى 
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــــــنـــــــاس حـــقـــن 
تجميلية،  ألغــــراض  الــبــوتــوكــس 
ــفـــي  حــــيــــث يــــشــــد الــــــوجــــــه ويـــخـ
التجاعيد بفاعلية وسهولة، لكن 
اآلن وجد الباحثون أن البوتوكس 
يؤثر على نشاط بعض المناطق 
فــــــي دمــــــــــاغ اإلنــــــــســــــــان. وتـــعـــمـــل 
ــوكـــس« عـــن طــريــق  ــوتـ ــبـ حــقــن »الـ
حــقــن مـــركـــب يــســمــى »تــوكــســيــن 
الـــبـــوتـــولـــيـــنـــوم« فــــي الــــوجــــه، فــي 
ــول  ــ مـــنـــاطـــق مـــثـــل الـــجـــبـــهـــة وحـ
المركب  ليعمل  والــفــم،  العينين 
الموجودة  العضالت  إرخــاء  على 
ــد مــــن خــــــالل مــنــع  ــلـ ــجـ ــحـــت الـ تـ
تتسبب  التي  العصبية  اإلشــارات 

في انقباضها. 
ــع ذلـــــــك، أجـــــــرى بــاحــثــو  ــ ومــ
مع  بالتعاون  كاليفورنيا  جامعة 
البوتوكس  لصناعة  أبفي  شركة 
ـــ10 نــســاء  ــ فـــحـــوصـــات دمـــاغـــيـــة لــ
قبل حقن البوتوكس في الجبهة 
أســابــيــع  بــعــد 3-2  أخـــــرى  ومـــــرة 
الفحوصات  وأثناء  اإلجــراء.  من 
المشاركات  مــن  الباحثون  طلب 
مــحــاولــة الــتــعــرف عــلــى مــشــاعــر 
في  والــســعــادة  الغضب  وتعبيرات 

صور الوجوه. 
حقن  أن  الــبــاحــثــون  ووجـــــد 
مناطق  نشاط  تغير  »البوتوكس« 
ــاغ الــمــرتــبــطــة بــالــمــعــالــجــة  ــدمـ الـ
العاطفية، مثل اللوزة والتلفيف 

المغزلي. 
نتائج  أن  الــبــاحــثــون  وشــــرح 
البوتوكس  أن  إلى  الدراسة تشير 
ال يؤثر فقط على قدرة اإلنسان 
الــمــشــاعــر من  عــن  التعبير  عــلــى 

خــــــالل الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى عـــضـــالت 
الــوجــه الــمــســؤولــة عــن االبــتــســام 
والعبوس وغيرها من التعبيرات، 
ــل يـــعـــيـــق قـــــــدرة الـــــدمـــــاغ عــلــى  ــ بـ

التعرف على تعبيرات اآلخرين.

اكت�س�اف تاأثي�ر خطي�ر لحق�ن »البوتوك��س« عل�ى دماغ الإن�س�ان 

} المخرج محمد ولد أشكونه.

ظــهــر األمـــيـــر هـــــاري بــشــكــل مــفــاجــئ 
العليا  المحكمة  في  االثنين  أمس  صباح 
في  استماع  جلسة  ُتعقد  حيث  لندن،  في 
دعاوى ضد الدار الناشرة لصحيفة »ديلي 
ميل«، »أسوشييتد نيوزبيبر« )»إيه ان ال«( 
معلومات  بجمع  مشاهير  يتهمها  الــتــي 
ــنــــت لــقــطــات  ــ ــّي ــي. وبــ ــونــ ــانــ ــر قــ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
عرضتها قناة »سكاي نيوز«، األمير البالغ 
38 عــامــا وهـــو يــخــرج مــن حــافــلــة صغيرة 
ويدخل المبنى حيث تحاول الدار الناشرة 
ــيـــل« خــــالل جــلــســات  لــصــحــيــفــة »ديـــلـــي مـ
أيام  أربعة  تستمر  أن  المقرر  من  استماع 
ــاوى قــضــائــيــة رفــعــهــا ضــدهــا  ــ إســـقـــاط دعــ
والمغني  تــشــارلــز،  للملك  األصــغــر  االبـــن 
ويأتي  هيرلي.  ليز  والممثلة  جون،  إلتون 
الظهور المفاجئ في لندن لألمير هاري، 
الذي بات ال يزور المملكة المتحدة سوى 
ونيف  شهر  قبل  استثنائية،  مناسبات  في 
السادس من  في  الملك  والــده  تتويج  من 
مــايــو. وقـــد انــتــقــل هـــاري وزوجــتــه ميغان 
ــتـــحـــدة بــعــد  ــمـ ــات الـ ــ ــواليــ ــ لــلــعــيــش فــــي الــ
انسحابهما من األسرة الملكية عام 2020، 
لكنهما لم يعلنا بعد ما إذا كانا سيلبيان 
الدعوة. وأثارت عودة دوق ودوقة ساسكس 
الـــمـــحـــتـــمـــلـــة إلــــــى الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة 

في  كثيرة  تكهنات  التتويج  حفل  لحضور 
وســائــل اإلعــــالم الــبــريــطــانــيــة فــي األشــهــر 
األخـــيـــرة، فــي أعــقــاب الــهــجــمــات الشرسة 
التي شنها الزوجان على العائلة المالكة. 
انطلقت  التي  القانونية  اإلجـــراءات  وفــي 
»ايــه  الــمــدعــون الستة دار  اتــهــم  لــنــدن  فــي 
للتنصت  مــحــقــقــيــن  بــاســتــخــدام  ال«  ان 
عليهم، في سيارتهم أو في منزلهم. وعند 

أوائـــل أكتوبر كانت  ــراءات فــي  إعــالن اإلجــ
وال  قاطع  بشكل  »دحضت  قد  المجموعة 
الــذي  السخيف  التشهير  هــذا  فيه  لبس 
مخططًا  محاولة  كونه  يعدو  ال  أنه  يبدو 
الصادرة  المنشورات  إلقحام  ومنسقة  لها 
عـــن صــحــيــفــة )ديـــلـــي مــيــل( فـــي فضيحة 
ــات الــهــاتــفــيــة  ــمـ ــالـ ــكـ ــمـ ــلـــى الـ الـــتـــنـــصـــت عـ

المتعلقة بمقاالت عمرها 30 عامًا«.

الأمير هاري في ظهور مفاجئ اأثناء جل�سة محاكمة �سد �سحيفة في لندن 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

َدين

ــيـــس لــجــنــة  ــد الــمــســقــطــي رئـ ــالـ ــر خـ ــ ذكـ
واالقـــتـــصـــاديـــة بمجلس  الــمــالــيــة  الـــشـــؤون 
الشورى أنه يجب أن تكون لدينا استراتيجية 
العام وسياسة للتعامل  للتعامل مع الدين 
بالنسبة  احتياجاتنا  مع  يتماشى  بما  معه 
إلى المشاريع التنموية والمصروفات حتى 
توافر  حــول  سلبي  انعكاس  هناك  يكون  ال 

السيولة.
وتـــســـاءل جـــمـــال فـــخـــرو الــنــائــب األول 
لرئيس مجلس الشورى عن المركز المالي 
البحرين  أن  ذكـــر  كــمــا  الــبــحــريــن  لــحــكــومــة 
تـــســـتـــخـــدم الــــديــــن الــــعــــام لـــتـــســـديـــد عــجــز 
 2021 في سنة  العجز وصل  وهــذا  الموازنة 
اقــتــراض  تــم  فلماذا  ديــنــار  مليون   953 إلــى 
كنا نحتاج 953  أخــرى! فبينما  956 مليونا 

مليون دينار اقترضنا 1,9مليار دينار.
إن الــديــن الــخــارجــي رغــم أنــه شــر البد 
منه لكن هذا الدين له سلبياته حيث تظل 
مــــوارد الــدولــة تــخــدمــه بـــدال مــن اســتــخــدام 
مــــواردهــــا فـــي الــتــنــمــيــة ولـــذلـــك فــالبــد من 
العام وعدم  الدين  وضع سياسة لتخفيض 
االقتراض إال للضرورة القصوى حتى تظل 
لتطورها  ولتستخدم  البالد  داخــل  مــواردنــا 
الدين  األمــوال لخدمة  أن تذهب  بــدال من 

العام .
ورغـــم أنـــه قــد وضــعــت ســيــاســات لذلك 
لكن مازال الدين العام كبيرا ويحتاج مزيدا 
من الجهود من أجل خفضه وعدم اللجوء 
نأمل  مــا  وهــذا  القصوى  للضرورة  إال  إليه 
تحقيقه بشكل ال يوقف عجلة التنمية وال 
أو  المحلي  بالناتج  الــوقــت  نفس  فــي  يضر 
يحول موارد البالد إلى خدمة الدين العام.

م�وري�ت�ان�ي األ�ه�م�ت�ه الأ�ساطي�ر 
نتفليك�س اإل�ى  ال�سعبية واأو�سلته 

لعرض  اشكونه  ولــد  محمد  الــشــاب  الموريتاني  المخرج  يستعد 
الــــجــــاري عــبــر منصة  الـــمـــوافـــق 29 مـــــارس  فــيــلــمــه »الــمــســتــتــر« غــــدا 
تــتــعــاون معه  مــوريــتــانــي  مــخــرج  أول  اشــكــونــه  ولـــد  ويــعــد  »نتفليكس«. 
نيوز  »سكاي  لموقع  اشكونه  ولــد  وقــال  العالمية.  »نتفليكس«  منصة 
عربية« إن الفيلم سيتم عرضه خالل حفل رسمي بالعاصمة الكينية 
نيروبي، بحضور ممثلين عن »نتفليكس«، وطاقم الفيلم، مشيرا إلى 
 ،2021 عام  وخــالل  »افتراضيا« ألسباب شخصية.  سيكون حاضرا  أنه 
الحكايات  تصور  »إعــادة  عن  مسابقة  و»اليونسكو«،  نتفليكس  نظمت 
وإبــراز  جــديــدة،  إفريقية  أصــوات  اكتشاف  بهدف  اإلفريقية«  الشعبية 
أعمال مخرجي األفالم الناشئين في إفريقيا جنوب الصحراء. وكان 
ألفين  إلى  الذين وصل عددهم  المسابقة  لهذه  المتقدمين  بين  من 
محمد ولد اشكونه، الذي تقدم بقصة قصيرة عن األساطير الشعبية 
»الــجــن« فــي مــوريــتــانــيــا. وتــأهــل محمد إلـــى الــقــائــمــة الــتــي تــضــم 21 
شخصا، قبل أن يتأهل إلى القائمة القصيرة التي تضم 6 مخرجين 
شباب من القارة السمراء. وحصل كل فائز على 25 ألف دوالر أمريكي، 
باإلضافة إلى ميزانية إنتاج تبلغ قيمتها 75 ألف دوالر أمريكي. وتم 
تــصــويــر الفيلم فــي مــوريــتــانــيــا، وتــحــديــدا بــيــن الــعــاصــمــة نــواكــشــوط، 
ووالية آدرار الشمالية. وعلى هامش القمة األمريكية اإلفريقية التي 
فيلم  عــرض   2022 ديسمبر  شهر  مــن  الــــ13  فــي  واشنطن  استضافتها 
»المستتر« ألول مرة، أمام عدد من قادة ومسؤولين من القارة السمراء، 
هاريس.  كاماال  األمريكي  الرئيس  نائبة  عليه  أشرفت  ملتقى  ضمن 
الفيلم نال إعجاب الحاضرين، وخاصة  أن  الموريتاني  وأكد المخرج 
أن المحتوى كانت تطبعه بيئة منطقة غرب إفريقيا. وتم على هامش 

العرض نقاش وأسئلة عامة عن الفيلم.

}  تأثير خطير لحقن البوتوكس.

} األمير هاري في ظهوره المفاجئ.

أعلنت الحكومة المحافظة في بريطانيا يوم األحد أنها تعتزم 
الضحك«  بـــ»غــاز  الــمــعــروفــة  النيتروجين  أكسيد  مـــادة  حظر  قــريــبــًا 
والمجتمعات  اإلســكــان  وزيـــر  وقـــال  مــتــزايــدة.  بشعبية  تحظى  الــتــي 
المحلية مايكل غوف لقناة »سكاي نيوز« اإلخبارية يوم األحد: »أي 
شخص أتيحت له الفرصة للسير في حدائق مدننا الكبيرة قد رأى 
الوزير أن المستخدمين »ال  العلب الفضية الصغيرة«. وأضاف  هذه 
مادة  أيضًا  يتناولون  بل  فحسب،  العامة  األماكن  بتخريب  يكتفون 
يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتسهم في السلوك المعادي 
تضييق  إلــى  نحتاج  السبب  »لــهــذا  غــوف:  مايكل  وتــابــع  للمجتمع«. 
غاز  وعــبــوات  الــمــخــدرات،  لتعاطي  الجديدة  المظاهر  على  الخناق 

الضحك هذه آفة متنامية«. 

فقط  مسموحا  العبوات  هــذه  بيع  جعل  إلــى  الحكومة  وتسعى 
األســاس  في  النيتروجين  أكسيد  وُيستخدم  المناسبة«.  »لــألغــراض 
وفي  المطبخ.  شفاطات  فــي  وأيــضــًا  كمخدر،  الطبي  المجتمع  مــن 
نوفمبر، حذر مركز المراقبة األوروبي للمخدرات واإلدمان من زيادة 
مناطق  في  النيتروجين  الترفيهي ألكسيد  االستخدام  في  »مقلقة« 

معينة من أوروبا. 
وهذه الشعبية المتزايدة، وخصوصًا بين الشباب، مردها بشكل 
وُيعرف  المنخفض.  وسعرها  بسهولة  المادة  هذه  توافر  إلى  رئيسي 
أربع  إلى  بعد ثالث  القصير،  المدى  النفسية على  بآثاره  الغاز  هذا 
دقــائــق مــن اســتــنــشــاقــه. وفـــي هــولــنــدا، ُحــظــرت حــيــازة وبــيــع أكسيد 

النيتروجين منذ األول من يناير.

} قوارير غاز الضحك.

م�ن�ع »غاز ال�سح�ك« ت�ع�ت�زم  ال�ب�ري�ط�ان�ي�ة  ال�ح�ك�وم�ة 

} عائلة فلسطينية تتناول وجبة السحور في غزة )رويترز(.

تح�سين العادات الغذائية في رم�سان يقلل من ال�سمنة

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16440/pdf/1-Supplime/16440.pdf?fixed882
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326985
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

العدد:  12407
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املالية  ال�ش�ؤون  جلنة  رئي�س  رحب 

حممد  النائب  الن�اب  مبجل�س  واالقت�شادية 

الدولة  مل�ازنة  ال�زراء  جمل�س  باإقرار  االأحمد 

جمل�س  اإىل  واأحالتها   2024-2023 للعامني 

�شتك�ن  اللجنة  عمل  اأول�ية  اأن  م�ؤكًدا  الن�اب، 

رفع امل�شت�ى املعي�شي للم�اطن. 

واأو�شح االأحمد اأن العمل احلقيقي والتعاون 

ال�شلطة  بني  النقطة  هذه  من  ينطلق  اجلاد 

�شعب  تطلعات  لتحقيق  والتنفيذية  الت�شريعية 

ا  البحرين خالل هذا الف�شل الت�شريعي وخ�ش��شً

خالل العامني املقبلني، م�ؤكداً اأن ال��شع املعي�شي 

للم�اطن �شيك�ن على راأ�س اأول�يات العمل. 

ا�شتعدوا  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  اإن  وقال 

رئي�س  واأن  الدولة،  ميزانية  ملناق�شة  جيًدا 

لديهم  االأع�شاء  وكافة  �شخ�شياً  الن�اب  جمل�س 

اإجنازات  لتحقيق  امل��ش�ع  بهذا  خا�س  اهتمام 

م�شرتكة مع احلك�مة ت�شهم يف حت�شني االأو�شاع 

املعي�شية. 

بخطة  مهتمة  اللجنة  اأن  االأحمد  واأو�شح 

املايل وحتقيقها نهاية عام 2024 كما  الت�ازن 

ه� مقر يف برنامج احلك�مة، م��شحاً اأن اإعادة 

امليزانية  مناق�شة  اأثناء  �شتتم  للربنامج  قراءة 

ح�شب  وال�شري  البن�د  كافة  تنفيذ  من  للتاأكد 

خطة �شحيحة مع طرح كافة التفا�شيل، م�شيدا 

على  »احلفاظ  امل�ازنة  يف  احلك�مة  مبراعاة 

االإيجابي  االقت�شادي  والنم�  املايل  اال�شتقرار 

والعمل  للم�اطنني،  واعدة  فر�س  وخلق 

واالقت�شادي  املايل  الدعم  برامج  تط�ير  على 

يلبي  مبا  مل�شتحقيه  الدعم  ت�جيه  كفاءة  لرفع 

احتياجات امل�اطنني، وااللتزام بتحقيق برنامج 

االإيرادات  بني  الت�ازن  بتحقيق  املايل  الت�ازن 

وامل�شروفات مع �شبط النفقات العامة وتن�يع 

م�ا�شلة  على  والعمل  االإيرادات،  م�شادر 

احلك�مية  اخلدمة  وج�دة  االأداء  تط�ير  العمل 

وا�شتدامتها«.

يف  اللجنة  �شت�شتغرقها  التي  املهلة  وعن 

مفت�ح  املجال  اأن  االأحمد  اأكد  امل�ازنة  مناق�شة 

للمناق�شة وكلما زاد التعاون بني ال�شلطتني كلما 

الت�افقات  على  يعتمد  ذلك  اإن  حيث  املدة  قلت 

احلك�مة  برنامج  ترجمة  مع  �شتتم  التي 

املعي�شي  امل�شت�ى  لرفع  مر�شي  �شقف  وحتقيق 

اأن اخلطابات والت�جيهات  للم�اطنني، م��شًحا 

اأثناء  امللكية ال�شامية �شتك�ن حمّل اعتبار كبري 

مناق�شة امل�ازنة، حيث اإننا ن�شتمد هذا احلر�س 

هذه  من  له  كرمية  حياة  وخلق  امل�اطن  على 

لنا  اأوالها  التي  الثقة  اإىل  اإ�شافة  الت�جيهات 

امل�طن�ن يف االنتخابات املا�شية.
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اإنهاء عقود 592 اأجنبًيا يف احلكومة خالل 2022.. اخلدمة املدنية رًدا على مال ح�سن:

18 األف طلب توظيف لدى اخلدمة املدنية.. 45 % منهم لديهم اأعمال
حمرر ال�ش�ؤون النيابية:

الذين  البحرينيني  عدد  باأّن  املدنية  اخلدمة  جهاز  اأكد 

م�ظًفا   )1648( بلغ  2022م  العام  خالل  ت�ظيفهم  مت 

املدنية،  اخلدمة  لقان�ن  اخلا�شعة  احلك�مية  اجلهات  يف 

تق�م  اجلهات  هذه  الت�ظيف يف  عملية  اأن  اجلهاز  واأ�شار 

بناًء على الطلب واالحتياج الفعلي ل�شد ال�ش�اغر ال�ظيفية 

اأحكام  تنفيذ  يف  بدوره  املدنية  اخلدمة  جهاز  ويق�م  بها، 

للمعايري  طبًقا  التنفيذية  والئحته  املدنية  اخلدمة  قان�ن 

واالأو�شاف ال�ظيفية املعتمدة يف اخلدمة املدنية، والتاأكد 

التنظيمي  الهيكل  يف  املعتمد  ال�ظيفي  ال�شاغر  ت�افر  من 

وال�شقف ال�ظيفي وامليزانية املعتمدة للجهة.

املقدم  النيابي  ال�ش�ؤال  على  رده  معر�س  يف  واأو�شح 

عدد  ب�شاأن  الن�اب،  جمل�س  ع�ش�  ح�شن  مال  جميل  من 

البحرينيني الباحثني عن عمل امل�شجلني لدى جهاز اخلدمة 

املدنية، باأن عدد البحرينيني املتقدمني لطلب احل�ش�ل على 

جهاز  يف  االإلكرتوين  الت�ظيف  طلبات  نظام  يف  وظيفة 

واأن  تاريخه،  يبلغ )18179( طلًبا حتى  املدنية  اخلدمة 

عمل،  عن  باحثني  ملتقدمني  باملجمل  لي�شت  الطلبات  هذه 

اخلا�س  القطاع  يف  يعمل�ن  من  على  ا  اأي�شً ت�شتمل  حيث 

الراغبني يف احل�ش�ل  القطاع احلك�مي من  وامل�ظفني يف 

اأف�شل والذين بلغت ن�شبتهم )%45(  على فر�س وظيفية 

من اإجمايل تلك الطلبات.

غري  م�ظفاً   )592( عق�د  اإنهاء  مت  قد  باأنه  بني  كما 

عق�د  مدة  ترتاوح  حيث  2022م،  العام  خالل  بحريني 

بح�شب  �شنتني  اإىل  واحدة  �شنة  بني  امل�ؤقتة  الت�ظيف 

وت�شريعات  الأنظمة  ووفًقا  �شغلها  املراد  ال�ظيفة  طبيعة 

اخلدمة املدنية يف هذا ال�شاأن، الفتاً اإىل اأن اإحالل امل�ظفني 

الالزمة  والقدرات  للمهارات  اكت�شابهم  يتطلب  البحرينيني 

ل�شغل ال�ظائف وه� االأمر الذي تت�اله اجلهات احلك�مية 

املتعاقدة التي يعمل�ن بها مب�جب العق�د املربمة، ويق�م 

يتم  ال  بحيث  ال�شاأن  هذا  يف  بدوره  املدنية  اخلدمة  جهاز 

امل�ظف  تدريب  بند  يت�شمن  ال  وظيفي  عقد  اأي  اعتماد 

امل�ظف غري  املطل�بة من  ال�اجبات  باب  البحريني �شمن 

تدريب  »ويعترب  التايل  الن�س  ح�شب  وذلك  البحريني، 

من  اأ�شا�شياً  جزءاً  ال�ظيفة  على  البحرينيني  امل�ظفني 

واجبات وم�ش�ؤوليات امل�ظف وذلك وفقاً ملا حتدده اجلهة 

احلك�مية املتعاقدة«.

املدنية  اخلدمة  قان�ن  اإىل  ا�شتناًدا  اأنه  اإىل  واأ�شار 

 2010 ل�شنة   )48( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر 

رئي�س  بقرار  ال�شادرة  التنفيذية  والئحته  وتعديالته، 

وتعديالته،   2012 ل�شنة   )51( رقم  ال�زراء  جمل�س 

يف  التعيني  و�شروط  �ش�ابط  ب�شاأن  املنظمة  والتعليمات 

ال�ظائف العامة، وتاأكيًدا على اأحقية البحريني باحل�ش�ل 

على ال�ظيفة العامة، ال تتم اال�شتعانة بغري البحرينيني اإال 

بعد التاأكد من عدم وج�د املر�شح البحريني امل�ؤهل ل�شغل 

تلك ال�ظائف، وياأتي ذلك من خالل البحث عن املر�شحني 

البحرينيني امل�ؤهلني وامل�شجلني يف نظام طلبات الت�ظيف 

االإلكرتوين يف اخلدمة املدنية، اأو من خالل االإجراءات التي 

يق�م بها اجلهاز عرب االإعالن عن ال�ظائف املراد �شغلها.

عدد  اإجمايل  اأن  رده  يف  املدنية  اخلدمة  جهاز  وبني 

امل�ظفني غري البحرينيني العاملني يف ال�زارات والهيئات 

اخلدمة  قان�ن  الأحكام  اخلا�شعة  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 

 )1206( العدد  هذا  ومن  م�ظًفا،   )6979( يبلغ  املدنية 

خالل  ال�شحي  القطاع  يف  بهم  اال�شتعانة  مت  م�ظفني 

مرت  التي  الطارئة  للظروف  نظًرا  وذلك  ك�رونا؛  جائحة 

بها اململكة، وجميعهم يعمل�ن بنظام العق�د امل�ؤقتة، ومت 

ووفًقا  ذاتها،  احلك�مية  اجلهة  طلب  على  بناًء  ت�ظيفهم 

الأنظمة اخلدمة املدنية، وللمربرات واالأ�شباب التي حتددها 

اال�شرتاطات اخلا�شة  التاأكد من ت�افر  ذاتها، وبعد  اجلهة 

بالت�ظيف ومن ت�افر ال�شقف ال�ظيفي وامليزانية املعتمدة 

لل�ظيفة املراد �شغلها. 

كما واأن غالبية ال�ظائف التي ي�شغلها امل�ظف�ن غري 

والقطاعات  ال�شحية،  القطاعات  يف  تتمركز  البحرينيني 

ن�شبة  تبلغ  حيث  العايل،  التعليم  وم�ؤ�ش�شات  التعليمية 

عدد  اإجمايل  من   )%88( القطاعات  هذه  يف  العاملني 

اخلا�شعة  القطاعات  جميع  يف  البحرينيني  غري  امل�ظفني 

اإىل رغبة  املدنية، كما ويع�د جتديد عق�د ه�ؤالء  للخدمة 

الفعلية  احتياجاتها  ومدى  املتعاقدة  احلك�مية  اجلهات 

مبا ال ي�ؤثر على اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلك�مية 

ب�شتى جماالتها، ويق�م جهاز اخلدمة املدنية يف حال طلب 

البحريني  املر�شح  وج�د  عدم  من  بالتاأكد  العق�د  جتديد 

اجلهة،  طلب  على  امل�افقة  قبل  ال�ظيفة  ل�شغل  امل�ؤهل 

ويتم تزويدها من قبل اجلهاز مبجم�عة من ال�شري الذاتية 

ملر�شحني بحرينيني م�ؤهلني ل�شغل ال�ظيفة املطل�بة ع��شاً 

عن جتديد العق�د يف حال ت�افر ذلك، وياأتي ذلك التزاًما 

التنفيذية  والئحته  املدنية  اخلدمة  قان�ن  اأحكام  بتطبيق 

ب�شاأن اأول�ية املر�شح البحريني ل�شغل ال�ظيفة العامة.

وقد اأ�شاف باأن تدريب امل�ظفني البحرينيني وتاأهيلهم 

اجلهات  م�ش�ؤولية  من  لذلك  الالزمة  اخلطط  وو�شع 

ا�شتكماالً  م�ؤخًرا  ال�شادر  التعميم  وياأتي  ذاتها،  احلك�مية 

تعميم  ت�شمن  حيث  ال�شاأن،  هذا  يف  املبذولة  للجه�د 

ب�شاأن  2022م  دي�شمرب   22 يف  امل�ؤرخ  املدنية  اخلدمة 

غري  امل�ظفني  قبل  من  البحرينية  الك�ادر  وتاأهيل  تدريب 

البحرينيني خالل فرتة العقد �شرورة قيام اجلهة باإرفاق 

عقد  اإجراء جتديد  مع  بالتعميم  املرفقة  التدريب  ا�شتمارة 

اجلهات  قيام  من  للتاأكد  وذلك  البحريني،  غري  امل�ظف 

احلك�مية مب�ش�ؤولياتها يف التحقق من قيام امل�ظفني غري 

متكينهم  بهدف  البحرينيني  امل�ظفني  بتدريب  البحرينيني 

وتاأهيلهم ل�شغل تلك ال�ظائف.

برئا�سة املعريف: جلنة التحقيق

 ب�ساأن الأمن الغذائي ت�سع خطة عملها

برئا�شة  البحرين،  مملكة  يف  الغذائي  االأمن  ب�شاأن  النيابية  التحقيق  جلنة  عقدت 

النائب حممد ي��شف املعريف اجتماعها الثالث، يف دور االنعقاد العادي االأول، من الف�شل 

الت�شريعي ال�شاد�س، بح�ش�ر الن�اب اأع�شاء اللجنة.

وزارة  من  ال�ارد  اإليها  اأُحيل  الذي  اخلطاب  على  اللجنة  اّطلعت  االجتماع  وخالل 

البلديات و�شئ�ن الزراعة ب�شاأن عدم وج�د �شفة قان�نية اإدارية لها على م�شروع حظائر 

الهملة لالإنتاج احلي�اين.

القان�نية للم�شت�شار  ويف ال�شياق ذاته ا�شتعر�شت جلنة التحقيق الربملانية املذكرة 

القان�ين للجنة، الت�شريعات النافذة املتعلقة مب��ش�ع جلنة التحقيق الربملانية، االأ�شئلة 

الربملانية ال�شابقة املتعلقة مبحاور عمل اللجنة، واالأ�شئلة التي مت اإر�شالها للجهات املعنية.

للقاءات والزيارات  القادمة والرتتيب  الفرتة  اللجنة خطة عملها خالل  كما وناق�شت 

امليدانية.

جميل مال ح�سن

اإجمايل امل�ساحة 7 ماليني مرت مربع.. »التجارة« رًدا على العو�سي:

90 % ن�سبة اإ�سغال الأرا�سي ال�سناعية مبدينة �سلمان ال�سناعية
يف  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اأكدت 

ه�شام  من  املقدم  النيابي  ال�ش�ؤال  على  رّدها 

الن�اب  جمل�س  ع�ش�  الع��شي  العزيز  عبد 

لالأغرا�س  املخ�ش�شة  امل�شاحات  جمم�ع  باأن 

�شلمان  مبدينة  لل�زارة  التابعة  ال�شناعية 

ال�شناعية يبلغ ما يقارب 7 ملي�ن مرت مربع، 

لال�شتثمار  العاملية  البحرين  منطقة  وت�شمل 

ومنطقة احلد ال�شناعية.

وح�ل خطط ال�زارة ال�شتثمار االأرا�شي 

مبدينة  ال�شناعية  لالأغرا�س  املخ�ش�شة 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اأو�شحت  �شلمان، 

ال�شناعية  االأرا�شي  با�شتثمار  تق�م  ال  باأنها 

حيث  امل�شتثمرين،  على  بتاأجريها  تق�م  اإمنا 

ال�شركات  من  امل�شتاأجرين  عدد  حالًيا  يبلغ 

قبل  من  واالأجنبية  املحلية  وامل�ؤ�ش�شات 

تتعلق  م�شاريع  يف  �شركة   182 ال�زارة 

االأغذية  �شناعة  ومنها  متعددة،  بقطاعات 

واالأثاث و�شنع املنتجات املعادن والبال�شتيك 

االأرا�شي  اإ�شغال  ن�شبة  تبلغ  حيث  وغريها، 

التي تدار من قبل ال�زارة ح�ايل %90.

تاأجري  ومتطلبات  �شروط  اإىل  واأ�شارت 

االأرا�شي  جميع  يف  ال�شناعية  الق�شائم 

التابعة  ال�شناعية  لالأغرا�س  املخ�ش�شة 

مدينة  يف  �ش�اء  والتجارة  ال�شناعة  ل�زارة 

املناطق  من  غريها  اأو  ال�شناعية  �شلمان 

باأنه  بينت  لل�زارة، حيث  التابعة  ال�شناعية 

ال�شناعية  الق�شائم  تاأجري  طلبات  تقييم  يتم 

املزمع  امل�شروع  طبيعة  درا�شة  حيث  من 

امل�شتهدفة،  للقطاعات  مالئمته  ومدى  اإقامته 

للم�شروع  الت�شنيعية  العملية  ومراجعة 

على  وتاأثريه  امل�شافة  القيمة  حيث  من 

االعتبارات  ودرا�شة  املحلية،  االإمداد  �شال�شل 

باالإ�شافة  تنفيذه،  جراء  املرتتبة  االقت�شادية 

اإىل فر�س العمل التي �ش�ف يتم ت�فريها من 

قبل امل�شروع.

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  وتابعت 

البيئية  املرتتبات  مراجعة  ا  اأي�شً ويتم  باأنه 

االأعلى  املجل�س  مع  بالتن�شيق  للم�شروع 

بطلبات  املتقدمني  على  وي�شرتط  كما  للبيئة، 

الطلب،  لتقدمي  اإلكرتونية  ا�شتمارة  ملء 

وت�شليم درا�شة جدوى امل�شروع املراد اإقامته، 

خمطط  ت�شمل  م�جزة  خطة  اإىل  باالإ�شافة 

للق�شائم  املقرتح  اال�شتغالل  ي��شح  هند�شي 

ال�شناعية، وال�شمان املايل لتم�يل امل�شروع.

ه�سام العو�سي

حممد الأحمد

رئي�س »مالية النواب« يرّحب باإحالة املوازنة.. ويوؤكد: 

اأولوية عمل اللجنة رفع امل�ستوى املعي�سي للمواطنني 

خدمات النواب يف اجتماعها الأ�سبوعي:

مناق�سة اإن�ساء مبنى �سحي لالإناث من مر�سى ال�سكلر
العا�شر، يف  احلادي  اجتماعها  الن�اب،  اخلدمات مبجل�س  عقدت جلنة 

دور االنعقاد ال�شن�ي العادي االأول، من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س، برئا�شة 

النائب ممدوح ال�شالح، وذلك �شباح اأم�س االثنني.

 و�شّرح ال�شالح رئي�س اللجنة باأن االجتماع بداأ با�شتعرا�س امل��ش�عات 

املحالة من رئي�س جمل�س الن�اب، واملتمثلة يف ثالثة م��ش�عات هي: طلب 

جلنة  عمل  حماور  بخ�ش��س  ومالحظاتها  اللّجنة  راأي  على  احل�ش�ل 

التحقيق الربملانية ب�شاأن االأمن الغذائي يف مملكة البحرين، االقرتاح بقان�ن 

ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن رقم )36( ل�شنة )2012( باإ�شدار قان�ن 

العمل للقطاع االأهلي.

املالية  ال�ش�ؤون  جلنة  رئي�س  رحب 

حممد  النائب  الن�اب  مبجل�س  واالقت�شادية 

الدولة  مل�ازنة  ال�زراء  جمل�س  باإقرار  االأحمد 

جمل�س  اإىل  واأحالتها   2024-2023 للعامني 

�شتك�ن  اللجنة  عمل  اأول�ية  اأن  م�ؤكًدا  الن�اب، 

رفع امل�شت�ى املعي�شي للم�اطن. 

واأو�شح االأحمد اأن العمل احلقيقي والتعاون 

ال�شلطة  بني  النقطة  هذه  من  ينطلق  اجلاد 

�شعب  تطلعات  لتحقيق  والتنفيذية  الت�شريعية 

ا  البحرين خالل هذا الف�شل الت�شريعي وخ�ش��شً

خالل العامني املقبلني، م�ؤكداً اأن ال��شع املعي�شي 

للم�اطن �شيك�ن على راأ�س اأول�يات العمل. 

ا�شتعدوا  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  اإن  وقال 

رئي�س  واأن  الدولة،  ميزانية  ملناق�شة  جيًدا 

لديهم  االأع�شاء  وكافة  �شخ�شياً  الن�اب  جمل�س 

اإجنازات  لتحقيق  امل��ش�ع  بهذا  خا�س  اهتمام 

م�شرتكة مع احلك�مة ت�شهم يف حت�شني االأو�شاع 

املعي�شية. 

بخطة  مهتمة  اللجنة  اأن  االأحمد  واأو�شح 

املايل وحتقيقها نهاية عام 2024 كما  الت�ازن 

ه� مقر يف برنامج احلك�مة، م��شحاً اأن اإعادة 

امليزانية  مناق�شة  اأثناء  �شتتم  للربنامج  قراءة 

ح�شب  وال�شري  البن�د  كافة  تنفيذ  من  للتاأكد 

خطة �شحيحة مع طرح كافة التفا�شيل، م�شيدا 

على  »احلفاظ  امل�ازنة  يف  احلك�مة  مبراعاة 

االإيجابي  االقت�شادي  والنم�  املايل  اال�شتقرار 

والعمل  للم�اطنني،  واعدة  فر�س  وخلق 

واالقت�شادي  املايل  الدعم  برامج  تط�ير  على 

يلبي  مبا  مل�شتحقيه  الدعم  ت�جيه  كفاءة  لرفع 

احتياجات امل�اطنني، وااللتزام بتحقيق برنامج 

االإيرادات  بني  الت�ازن  بتحقيق  املايل  الت�ازن 

وامل�شروفات مع �شبط النفقات العامة وتن�يع 

م�ا�شلة  على  والعمل  االإيرادات،  م�شادر 

احلك�مية  اخلدمة  وج�دة  االأداء  تط�ير  العمل 

وا�شتدامتها«.

يف  اللجنة  �شت�شتغرقها  التي  املهلة  وعن 

مفت�ح  املجال  اأن  االأحمد  اأكد  امل�ازنة  مناق�شة 

للمناق�شة وكلما زاد التعاون بني ال�شلطتني كلما 

الت�افقات  على  يعتمد  ذلك  اإن  حيث  املدة  قلت 

احلك�مة  برنامج  ترجمة  مع  �شتتم  التي 

املعي�شي  امل�شت�ى  لرفع  مر�شي  �شقف  وحتقيق 

اأن اخلطابات والت�جيهات  للم�اطنني، م��شًحا 

اأثناء  امللكية ال�شامية �شتك�ن حمّل اعتبار كبري 

مناق�شة امل�ازنة، حيث اإننا ن�شتمد هذا احلر�س 

هذه  من  له  كرمية  حياة  وخلق  امل�اطن  على 

لنا  اأوالها  التي  الثقة  اإىل  اإ�شافة  الت�جيهات 

امل�طن�ن يف االنتخابات املا�شية.
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اإنهاء عقود 592 اأجنبًيا يف احلكومة خالل 2022.. اخلدمة املدنية رًدا على مال ح�سن:

18 األف طلب توظيف لدى اخلدمة املدنية.. 45 % منهم لديهم اأعمال
حمرر ال�ش�ؤون النيابية:

الذين  البحرينيني  عدد  باأّن  املدنية  اخلدمة  جهاز  اأكد 

م�ظًفا   )1648( بلغ  2022م  العام  خالل  ت�ظيفهم  مت 

املدنية،  اخلدمة  لقان�ن  اخلا�شعة  احلك�مية  اجلهات  يف 

تق�م  اجلهات  هذه  الت�ظيف يف  عملية  اأن  اجلهاز  واأ�شار 

بناًء على الطلب واالحتياج الفعلي ل�شد ال�ش�اغر ال�ظيفية 

اأحكام  تنفيذ  يف  بدوره  املدنية  اخلدمة  جهاز  ويق�م  بها، 

للمعايري  طبًقا  التنفيذية  والئحته  املدنية  اخلدمة  قان�ن 

واالأو�شاف ال�ظيفية املعتمدة يف اخلدمة املدنية، والتاأكد 

التنظيمي  الهيكل  يف  املعتمد  ال�ظيفي  ال�شاغر  ت�افر  من 

وال�شقف ال�ظيفي وامليزانية املعتمدة للجهة.

املقدم  النيابي  ال�ش�ؤال  على  رده  معر�س  يف  واأو�شح 

عدد  ب�شاأن  الن�اب،  جمل�س  ع�ش�  ح�شن  مال  جميل  من 

البحرينيني الباحثني عن عمل امل�شجلني لدى جهاز اخلدمة 

املدنية، باأن عدد البحرينيني املتقدمني لطلب احل�ش�ل على 

جهاز  يف  االإلكرتوين  الت�ظيف  طلبات  نظام  يف  وظيفة 

واأن  تاريخه،  يبلغ )18179( طلًبا حتى  املدنية  اخلدمة 

عمل،  عن  باحثني  ملتقدمني  باملجمل  لي�شت  الطلبات  هذه 

اخلا�س  القطاع  يف  يعمل�ن  من  على  ا  اأي�شً ت�شتمل  حيث 

الراغبني يف احل�ش�ل  القطاع احلك�مي من  وامل�ظفني يف 

اأف�شل والذين بلغت ن�شبتهم )%45(  على فر�س وظيفية 

من اإجمايل تلك الطلبات.

غري  م�ظفاً   )592( عق�د  اإنهاء  مت  قد  باأنه  بني  كما 

عق�د  مدة  ترتاوح  حيث  2022م،  العام  خالل  بحريني 

بح�شب  �شنتني  اإىل  واحدة  �شنة  بني  امل�ؤقتة  الت�ظيف 

وت�شريعات  الأنظمة  ووفًقا  �شغلها  املراد  ال�ظيفة  طبيعة 

اخلدمة املدنية يف هذا ال�شاأن، الفتاً اإىل اأن اإحالل امل�ظفني 

الالزمة  والقدرات  للمهارات  اكت�شابهم  يتطلب  البحرينيني 

ل�شغل ال�ظائف وه� االأمر الذي تت�اله اجلهات احلك�مية 

املتعاقدة التي يعمل�ن بها مب�جب العق�د املربمة، ويق�م 

يتم  ال  بحيث  ال�شاأن  هذا  يف  بدوره  املدنية  اخلدمة  جهاز 

امل�ظف  تدريب  بند  يت�شمن  ال  وظيفي  عقد  اأي  اعتماد 

امل�ظف غري  املطل�بة من  ال�اجبات  باب  البحريني �شمن 

تدريب  »ويعترب  التايل  الن�س  ح�شب  وذلك  البحريني، 

من  اأ�شا�شياً  جزءاً  ال�ظيفة  على  البحرينيني  امل�ظفني 

واجبات وم�ش�ؤوليات امل�ظف وذلك وفقاً ملا حتدده اجلهة 

احلك�مية املتعاقدة«.

املدنية  اخلدمة  قان�ن  اإىل  ا�شتناًدا  اأنه  اإىل  واأ�شار 

 2010 ل�شنة   )48( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر 

رئي�س  بقرار  ال�شادرة  التنفيذية  والئحته  وتعديالته، 

وتعديالته،   2012 ل�شنة   )51( رقم  ال�زراء  جمل�س 

يف  التعيني  و�شروط  �ش�ابط  ب�شاأن  املنظمة  والتعليمات 

ال�ظائف العامة، وتاأكيًدا على اأحقية البحريني باحل�ش�ل 

على ال�ظيفة العامة، ال تتم اال�شتعانة بغري البحرينيني اإال 

بعد التاأكد من عدم وج�د املر�شح البحريني امل�ؤهل ل�شغل 

تلك ال�ظائف، وياأتي ذلك من خالل البحث عن املر�شحني 

البحرينيني امل�ؤهلني وامل�شجلني يف نظام طلبات الت�ظيف 

االإلكرتوين يف اخلدمة املدنية، اأو من خالل االإجراءات التي 

يق�م بها اجلهاز عرب االإعالن عن ال�ظائف املراد �شغلها.

عدد  اإجمايل  اأن  رده  يف  املدنية  اخلدمة  جهاز  وبني 

امل�ظفني غري البحرينيني العاملني يف ال�زارات والهيئات 

اخلدمة  قان�ن  الأحكام  اخلا�شعة  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 

 )1206( العدد  هذا  ومن  م�ظًفا،   )6979( يبلغ  املدنية 

خالل  ال�شحي  القطاع  يف  بهم  اال�شتعانة  مت  م�ظفني 

مرت  التي  الطارئة  للظروف  نظًرا  وذلك  ك�رونا؛  جائحة 

بها اململكة، وجميعهم يعمل�ن بنظام العق�د امل�ؤقتة، ومت 

ووفًقا  ذاتها،  احلك�مية  اجلهة  طلب  على  بناًء  ت�ظيفهم 

الأنظمة اخلدمة املدنية، وللمربرات واالأ�شباب التي حتددها 

اال�شرتاطات اخلا�شة  التاأكد من ت�افر  ذاتها، وبعد  اجلهة 

بالت�ظيف ومن ت�افر ال�شقف ال�ظيفي وامليزانية املعتمدة 

لل�ظيفة املراد �شغلها. 

كما واأن غالبية ال�ظائف التي ي�شغلها امل�ظف�ن غري 

والقطاعات  ال�شحية،  القطاعات  يف  تتمركز  البحرينيني 

ن�شبة  تبلغ  حيث  العايل،  التعليم  وم�ؤ�ش�شات  التعليمية 

عدد  اإجمايل  من   )%88( القطاعات  هذه  يف  العاملني 

اخلا�شعة  القطاعات  جميع  يف  البحرينيني  غري  امل�ظفني 

اإىل رغبة  املدنية، كما ويع�د جتديد عق�د ه�ؤالء  للخدمة 

الفعلية  احتياجاتها  ومدى  املتعاقدة  احلك�مية  اجلهات 

مبا ال ي�ؤثر على اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلك�مية 

ب�شتى جماالتها، ويق�م جهاز اخلدمة املدنية يف حال طلب 

البحريني  املر�شح  وج�د  عدم  من  بالتاأكد  العق�د  جتديد 

اجلهة،  طلب  على  امل�افقة  قبل  ال�ظيفة  ل�شغل  امل�ؤهل 

ويتم تزويدها من قبل اجلهاز مبجم�عة من ال�شري الذاتية 

ملر�شحني بحرينيني م�ؤهلني ل�شغل ال�ظيفة املطل�بة ع��شاً 

عن جتديد العق�د يف حال ت�افر ذلك، وياأتي ذلك التزاًما 

التنفيذية  والئحته  املدنية  اخلدمة  قان�ن  اأحكام  بتطبيق 

ب�شاأن اأول�ية املر�شح البحريني ل�شغل ال�ظيفة العامة.

وقد اأ�شاف باأن تدريب امل�ظفني البحرينيني وتاأهيلهم 

اجلهات  م�ش�ؤولية  من  لذلك  الالزمة  اخلطط  وو�شع 

ا�شتكماالً  م�ؤخًرا  ال�شادر  التعميم  وياأتي  ذاتها،  احلك�مية 

تعميم  ت�شمن  حيث  ال�شاأن،  هذا  يف  املبذولة  للجه�د 

ب�شاأن  2022م  دي�شمرب   22 يف  امل�ؤرخ  املدنية  اخلدمة 

غري  امل�ظفني  قبل  من  البحرينية  الك�ادر  وتاأهيل  تدريب 

البحرينيني خالل فرتة العقد �شرورة قيام اجلهة باإرفاق 

عقد  اإجراء جتديد  مع  بالتعميم  املرفقة  التدريب  ا�شتمارة 

اجلهات  قيام  من  للتاأكد  وذلك  البحريني،  غري  امل�ظف 

احلك�مية مب�ش�ؤولياتها يف التحقق من قيام امل�ظفني غري 

متكينهم  بهدف  البحرينيني  امل�ظفني  بتدريب  البحرينيني 

وتاأهيلهم ل�شغل تلك ال�ظائف.

برئا�سة املعريف: جلنة التحقيق

 ب�ساأن الأمن الغذائي ت�سع خطة عملها

برئا�شة  البحرين،  مملكة  يف  الغذائي  االأمن  ب�شاأن  النيابية  التحقيق  جلنة  عقدت 

النائب حممد ي��شف املعريف اجتماعها الثالث، يف دور االنعقاد العادي االأول، من الف�شل 

الت�شريعي ال�شاد�س، بح�ش�ر الن�اب اأع�شاء اللجنة.

وزارة  من  ال�ارد  اإليها  اأُحيل  الذي  اخلطاب  على  اللجنة  اّطلعت  االجتماع  وخالل 

البلديات و�شئ�ن الزراعة ب�شاأن عدم وج�د �شفة قان�نية اإدارية لها على م�شروع حظائر 

الهملة لالإنتاج احلي�اين.

القان�نية للم�شت�شار  ويف ال�شياق ذاته ا�شتعر�شت جلنة التحقيق الربملانية املذكرة 

القان�ين للجنة، الت�شريعات النافذة املتعلقة مب��ش�ع جلنة التحقيق الربملانية، االأ�شئلة 

الربملانية ال�شابقة املتعلقة مبحاور عمل اللجنة، واالأ�شئلة التي مت اإر�شالها للجهات املعنية.

للقاءات والزيارات  القادمة والرتتيب  الفرتة  اللجنة خطة عملها خالل  كما وناق�شت 

امليدانية.

جميل مال ح�سن

اإجمايل امل�ساحة 7 ماليني مرت مربع.. »التجارة« رًدا على العو�سي:

90 % ن�سبة اإ�سغال الأرا�سي ال�سناعية مبدينة �سلمان ال�سناعية
يف  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اأكدت 

ه�شام  من  املقدم  النيابي  ال�ش�ؤال  على  رّدها 

الن�اب  جمل�س  ع�ش�  الع��شي  العزيز  عبد 

لالأغرا�س  املخ�ش�شة  امل�شاحات  جمم�ع  باأن 

�شلمان  مبدينة  لل�زارة  التابعة  ال�شناعية 

ال�شناعية يبلغ ما يقارب 7 ملي�ن مرت مربع، 

لال�شتثمار  العاملية  البحرين  منطقة  وت�شمل 

ومنطقة احلد ال�شناعية.

وح�ل خطط ال�زارة ال�شتثمار االأرا�شي 

مبدينة  ال�شناعية  لالأغرا�س  املخ�ش�شة 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اأو�شحت  �شلمان، 

ال�شناعية  االأرا�شي  با�شتثمار  تق�م  ال  باأنها 

حيث  امل�شتثمرين،  على  بتاأجريها  تق�م  اإمنا 

ال�شركات  من  امل�شتاأجرين  عدد  حالًيا  يبلغ 

قبل  من  واالأجنبية  املحلية  وامل�ؤ�ش�شات 

تتعلق  م�شاريع  يف  �شركة   182 ال�زارة 

االأغذية  �شناعة  ومنها  متعددة،  بقطاعات 

واالأثاث و�شنع املنتجات املعادن والبال�شتيك 

االأرا�شي  اإ�شغال  ن�شبة  تبلغ  حيث  وغريها، 

التي تدار من قبل ال�زارة ح�ايل %90.

تاأجري  ومتطلبات  �شروط  اإىل  واأ�شارت 

االأرا�شي  جميع  يف  ال�شناعية  الق�شائم 

التابعة  ال�شناعية  لالأغرا�س  املخ�ش�شة 

مدينة  يف  �ش�اء  والتجارة  ال�شناعة  ل�زارة 

املناطق  من  غريها  اأو  ال�شناعية  �شلمان 

باأنه  بينت  لل�زارة، حيث  التابعة  ال�شناعية 

ال�شناعية  الق�شائم  تاأجري  طلبات  تقييم  يتم 

املزمع  امل�شروع  طبيعة  درا�شة  حيث  من 

امل�شتهدفة،  للقطاعات  مالئمته  ومدى  اإقامته 

للم�شروع  الت�شنيعية  العملية  ومراجعة 

على  وتاأثريه  امل�شافة  القيمة  حيث  من 

االعتبارات  ودرا�شة  املحلية،  االإمداد  �شال�شل 

باالإ�شافة  تنفيذه،  جراء  املرتتبة  االقت�شادية 

اإىل فر�س العمل التي �ش�ف يتم ت�فريها من 

قبل امل�شروع.

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  وتابعت 

البيئية  املرتتبات  مراجعة  ا  اأي�شً ويتم  باأنه 

االأعلى  املجل�س  مع  بالتن�شيق  للم�شروع 

بطلبات  املتقدمني  على  وي�شرتط  كما  للبيئة، 

الطلب،  لتقدمي  اإلكرتونية  ا�شتمارة  ملء 

وت�شليم درا�شة جدوى امل�شروع املراد اإقامته، 

خمطط  ت�شمل  م�جزة  خطة  اإىل  باالإ�شافة 

للق�شائم  املقرتح  اال�شتغالل  ي��شح  هند�شي 

ال�شناعية، وال�شمان املايل لتم�يل امل�شروع.

ه�سام العو�سي

حممد الأحمد

رئي�س »مالية النواب« يرّحب باإحالة املوازنة.. ويوؤكد: 

اأولوية عمل اللجنة رفع امل�ستوى املعي�سي للمواطنني 

خدمات النواب يف اجتماعها الأ�سبوعي:

مناق�سة اإن�ساء مبنى �سحي لالإناث من مر�سى ال�سكلر
العا�شر، يف  احلادي  اجتماعها  الن�اب،  اخلدمات مبجل�س  عقدت جلنة 

دور االنعقاد ال�شن�ي العادي االأول، من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س، برئا�شة 

النائب ممدوح ال�شالح، وذلك �شباح اأم�س االثنني.

 و�شّرح ال�شالح رئي�س اللجنة باأن االجتماع بداأ با�شتعرا�س امل��ش�عات 

املحالة من رئي�س جمل�س الن�اب، واملتمثلة يف ثالثة م��ش�عات هي: طلب 

جلنة  عمل  حماور  بخ�ش��س  ومالحظاتها  اللّجنة  راأي  على  احل�ش�ل 

التحقيق الربملانية ب�شاأن االأمن الغذائي يف مملكة البحرين، االقرتاح بقان�ن 

ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن رقم )36( ل�شنة )2012( باإ�شدار قان�ن 

العمل للقطاع االأهلي.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12407/PDF/INAF_20230328015632211.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/1005621/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/1005617/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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أكد جهاز الخدمة المدنية بأّن عدد البحرينيين 
الذي��ن تم توظيفه��م خالل الع��ام 2022 بلغ 
1648 موظفًا في الجهات الحكومية الخاضعة 

لقانون الخدمة المدنية.
وأش��ار الجه��از أن عملي��ة التوظيف ف��ي هذه 
الجه��ات تق��وم بن��اًء عل��ى الطل��ب واالحتياج 
الفعلي لس��د الش��واغر الوظيفية به��ا، ويقوم 
جهاز الخدمة المدنية ب��دوره في تنفيذ أحكام 
قان��ون الخدمة المدني��ة والئحت��ه التنفيذية 
طبق��ًا للمعايير واألوصاف الوظيفية المعتمدة 
في الخدمة المدنية، والتأكد من توافر الشاغر 
الوظيف��ي المعتم��د ف��ي الهي��كل التنظيمي 
والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للجهة.
وأوضح في معرض رده على السؤال البرلماني 
المقدم من النائب جميل مال حسن، بشأن عدد 
البحرينيين الباحثين عن عمل المس��جلين لدى 
جهاز الخدم��ة المدنية، بأن ع��دد البحرينيين 
المتقدمي��ن لطلب الحصول عل��ى وظيفة في 
نظ��ام طلب��ات التوظيف اإللكترون��ي في جهاز 
الخدم��ة المدني��ة يبل��غ 18179 طلب��ًا حت��ى 
تاريخ��ه، وأن ه��ذه الطلبات ليس��ت بالمجمل 
لمتقدمي��ن باحثي��ن عن عمل، حيث تش��تمل 
أيض��ًا على من يعمل��ون في القط��اع الخاص 
والموظفين في القطاع الحكومي من الراغبين 
في الحصول على فرص وظيفية أفضل والذين 
بلغت نسبتهم 45% من إجمالي تلك الطلبات.

وأش��ار إل��ى أنه اس��تنادًا إل��ى قان��ون الخدمة 
المدني��ة الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )48( 
لس��نة 2010 وتعديالته، والئحت��ه التنفيذية 
الص��ادرة بق��رار رئي��س مجل��س ال��وزراء رقم 
)51( لس��نة 2012 وتعديالت��ه، والتعليم��ات 
المنظمة بش��أن ضوابط وشروط التعيين في 
الوظائف العامة، وتأكيدًا على أحقية البحريني 
بالحص��ول عل��ى الوظيف��ة العام��ة، ال تت��م 
االستعانة بغير البحرينيين إال بعد التأكد من 
عدم وجود المرش��ح البحريني المؤهل لش��غل 
تلك الوظائف، ويأتي ذلك من خالل البحث عن 
المرش��حين البحرينيين المؤهلين والمسجلين 
ف��ي نظ��ام طلب��ات التوظي��ف اإللكتروني في 
الخدم��ة المدنية، أو من خ��الل اإلجراءات التي 

يق��وم به��ا الجهاز عب��ر اإلعالن ع��ن الوظائف 
المراد شغلها.

وبين جهاز الخدمة المدنية في رده أن إجمالي 
ع��دد الموظفين غير البحرينيي��ن العاملين في 
ال��وزارات والهيئ��ات والمؤسس��ات الحكومي��ة 
الخاضعة ألحكام قان��ون الخدمة المدنية يبلغ 
6979 موظفًا، ومن هذا العدد 1206 موظفين 
تم االس��تعانة بهم في القط��اع الصحي خالل 
جائح��ة كورونا وذل��ك نظرًا للظ��روف الطارئة 
التي م��رت بها المملك��ة، وجميعهم يعملون 
بنظام العق��ود المؤقتة، وت��م توظيفهم بناًء 
عل��ى طل��ب الجه��ة الحكومي��ة ذاته��ا، ووفقًا 
ألنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات واألس��باب 
الت��ي تحددها الجهة ذاته��ا، وبعد التأكد من 
تواف��ر االش��تراطات الخاص��ة بالتوظيف ومن 
توافر الس��قف الوظيف��ي والميزانية المعتمدة 

للوظيفة المراد شغلها. 
يش��غلها  الت��ي  الوظائ��ف  غالبي��ة  وأن  كم��ا 
ف��ي  تتمرك��ز  البحرينيي��ن  غي��ر  الموظف��ون 
التعليمية  والقطاع��ات  الصحي��ة،  القطاع��ات 
ومؤسس��ات التعليم العالي، حيث تبلغ نس��بة 
العاملي��ن في هذه القطاعات 88% من إجمالي 
ع��دد الموظفي��ن غي��ر البحرينيين ف��ي جميع 
القطاع��ات الخاضع��ة للخدم��ة المدنية، كما 
ويعود تجدي��د عقود هؤالء إل��ى رغبة الجهات 
الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية 
بما ال يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات 
الحكومية بشتى مجاالتها، ويقوم جهاز الخدمة 
المدنية في حال طل��ب تجديد العقود بالتأكد 
من ع��دم وج��ود المرش��ح البحرين��ي المؤهل 
لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، 
ويت��م تزويدها من قبل الجه��از بمجموعة من 
الس��ير الذاتية لمرش��حين بحرينيين مؤهلين 
لش��غل الوظيفة المطلوبة عوض��ًا عن تجديد 
العق��ود في حال توافر ذلك، ويأتي ذلك التزامًا 
بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية والئحته 

التنفيذي��ة بش��أن أولوي��ة المرش��ح البحريني 
لشغل الوظيفة العامة.

كما بين بأنه قد ت��م إنهاء عقود 592 موظفًا 
غير بحريني خ��الل العام 2022م، حيث تتراوح 
مدة عقود التوظيف المؤقتة بين س��نة واحدة 
إلى س��نتين بحس��ب طبيعة الوظيف��ة المراد 
ش��غلها ووفق��ًا ألنظم��ة وتش��ريعات الخدمة 
المدني��ة في هذا الش��أن، الفتًا إل��ى أن إحالل 
الموظفي��ن البحرينيي��ن يتطل��ب اكتس��ابهم 
للمهارات والق��درات الالزمة لش��غل الوظائف 
وه��و األمر ال��ذي تت��واله الجه��ات الحكومية 
المتعاقدة الت��ي يعملون بها بموجب العقود 
المبرمة، ويقوم جه��از الخدمة المدنية بدوره 
ف��ي هذا الش��أن بحيث ال يتم اعتم��اد أي عقد 
وظيف��ي ال يتضم��ن بن��د تدري��ب الموظ��ف 
البحرين��ي ضمن باب الواجب��ات المطلوبة من 
الموظ��ف غير البحرين��ي، وذلك حس��ب النص 
التالي » ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين 
عل��ى الوظيف��ة ج��زءًا أساس��يًا م��ن واجب��ات 
ومس��ؤوليات الموظف وذلك وفق��ًا لما تحدده 

الجهة الحكومية المتعاقدة«.
وقد أضاف بأن تدري��ب الموظفين البحرينيين 
وتأهيله��م ووض��ع الخطط الالزم��ة لذلك من 
مس��ؤولية الجه��ات الحكومية ذاته��ا، ويأتي 
التعمي��م الص��ادر مؤخ��رًا اس��تكمااًل للجهود 
المبذولة في هذا الش��أن حيث تضمن تعميم 
الخدم��ة المدني��ة الم��ؤرخ ف��ي 22 ديس��مبر 
الك��وادر  وتأهي��ل  تدري��ب  بش��أن  2022م 
البحرينية من قب��ل الموظفين غير البحرينيين 
خالل فت��رة العقد ضرورة قي��ام الجهة بإرفاق 
اس��تمارة التدريب المرفقة بالتعميم مع إجراء 
تجديد عقد الموظف غير البحريني وذلك للتأكد 
من قيام الجهات الحكومية بمس��ؤولياتها في 
التحقق م��ن قيام الموظفين غي��ر البحرينيين 
به��دف  البحرينيي��ن  الموظفي��ن  بتدري��ب 

تمكينهم وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف.

أك��دت وزارة الصناع��ة والتجارة ف��ي رّدها على 
الس��ؤال البرلماني المقدم من النائب هش��ام 
عبدالعزي��ز العوضي ب��أن مجموع المس��احات 
المخصصة لألغراض الصناعية التابعة للوزارة 
بمدين��ة س��لمان الصناعي��ة يبلغ م��ا يقارب 7 
ملي��ون مت��ر مربع، وتش��مل منطق��ة البحرين 

العالمية لالستثمار ومنطقة الحد الصناعية.
األراض��ي  الس��تثمار  ال��وزارة  خط��ط  وح��ول 
المخصصة لألغراض الصناعية بمدينة سلمان، 
ال  بأنه��ا  والتج��ارة  الصناع��ة  وزارة  أوضح��ت 
تقوم باس��تثمار األراض��ي الصناعية إنما تقوم 
بتأجيرها على المس��تثمرين، حي��ث يبلغ حاليًا 
عدد المس��تأجرين من الش��ركات والمؤسسات 
المحلية واألجنبية من قبل الوزارة 182 ش��ركة 

في مش��اريع تتعلق بقطاعات متعددة، ومنها 
صناع��ة األغذي��ة واألث��اث وصن��ع المنتج��ات 
المعادن والبالس��تيك وغيرها، حيث تبلغ نسبة 
إشغال األراضي التي تدار من قبل الوزارة حوالي 

 .%90
وأشارت إلى ش��روط ومتطلبات تأجير القسائم 
المخصص��ة  األراض��ي  ف��ي جمي��ع  الصناعي��ة 
لألغ��راض الصناعي��ة التابعة ل��وزارة الصناعة 
والتجارة س��واء في مدينة س��لمان الصناعية أو 
غيرها من المناط��ق الصناعية التابعة للوزارة، 
حي��ث بين��ت بأنه يت��م تقيي��م طلب��ات تأجير 
القس��ائم الصناعية م��ن حيث دراس��ة طبيعة 
إقامت��ه وم��دى مالءمت��ه  المزم��ع  المش��روع 
العملية  ومراجع��ة  المس��تهدفة،  للقطاع��ات 

التصنيعية للمشروع من حيث القيمة المضافة 
وتأثيره على سالس��ل اإلمداد المحلية، ودراسة 
االعتبارات االقتصادي��ة المترتبة جراء تنفيذه، 
باإلضاف��ة إل��ى ف��رص العمل التي س��وف يتم 

توفيرها من قبل المشروع.
وتابعت وزارة الصناعة والتجارة بأنه ويتم أيضًا 
مراجعة المترتبات البيئية للمشروع بالتنسيق 
مع المجلس األعلى للبيئة، كما ويش��ترط على 
المتقدمي��ن بطلبات ملئ اس��تمارة إلكترونية 
لتقديم الطلب، وتسليم دراسة جدوى المشروع 
الم��راد إقامت��ه، باإلضاف��ة إلى خط��ة موجزة 
تش��مل مخطط��ًا هندس��يًا يوضح االس��تغالل 
المقترح للقس��ائم الصناعية، والضمان المالي 

لتمويل المشروع.

 6979 موظفًا غير بحريني بالمؤسسات الحكومية 
منهم 1206 استعين بهم خالل جائحة كورونا

رئيس الشورى يستقبل القارئ 
العالمي محمود الشحات

اس��تقبل رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، القارئ 
العالم��ي الش��يخ الدكتور محمود الش��حات، وذلك بمناس��بة 
زيارت��ه للمملكة، للمش��اركة ف��ي إحياء عدد من األمس��يات 

القرآنية.
وأش��اد الصال��ح ب��األداء المتمّيز للش��يخ الش��حات، وتالوته 
المؤثرة للقرآن الكريم، مؤك��دًا أنَّ األصوات العذبة والقراءة 
الصحيحة للقرآن الكريم تعتبر ركيزة مهمة لتش��جيع وتحفيز 

جميع فئات المجتمع على تالوة القرآن الكريم.
وأثنى على حرص الش��يخ محمود الش��حات على المشاركة في 
األمس��يات القرآنية بمختلف الدول اإلس��المية، واإلسهام في 
إنجاح المسابقات القرآنية، مقدرًا دوره في تحكيم المسابقات، 
ونقل خبرات��ه ومعارفه في التالوة والتجويد للمس��لمين في 

العالم، وحثهم على تالوة القرآن وحفظه بصورة صحيحة.
وأش��ار رئيس مجل��س الش��ورى إل��ى أنَّ األمس��يات القرآنية 
تضفي أجواًء روحانية، وخصوصًا خالل شهر رمضان المبارك، 
مؤكدًا أنَّ زيارة الش��يخ الشحات لمملكة البحرين تشّكل دعمًا 
ومساندة لكل الجهود والمس��اعي المخلصة في خدمة كتاب 

اهلل العزيز، ونشر تعاليمه وقيمه وأفضاله.
حضر اللقاء جعفر المدحوب رئيس مجلس إدارة حملة العمار 
للحج والعم��رة، وجعفر مهدي س��لمان رئي��س مجلس إدارة 
جمعية الهمل��ة الثقافية الخيري��ة االجتماعية، وجعفر أحمد 
المبارك مدير عام الجمعية، وجعفر حس��ن المؤذن أمين سر 

الجمعية.

 »البلديات«: ال صفة 
قانونية إدارية لنا على »حظائر الهملة«

عقدت لجن��ة التحقي��ق البرلمانية بش��أن األمن 
المعرف��ي  النائ��ب محم��د  برئاس��ة  الغذائ��ي، 

اجتماعها الثالث.
وخالل االجتماع اّطلعت اللجنة على الخطاب الذي 
ُأحي��ل إليه��ا الوارد م��ن وزارة البلديات وش��ؤون 
الزراعة بش��أن عدم وجود صف��ة قانونية إدارية 
لها على مشروع حظائر الهملة لإلنتاج الحيواني.
وف��ي الس��ياق ذاته اس��تعرضت لجن��ة التحقيق 
البرلمانية المذكرة القانونية للمستشار القانوني 
للجنة، التش��ريعات الناف��ذة المتعلقة بموضوع 
لجن��ة التحقي��ق البرلمانية، األس��ئلة البرلمانية 
السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، واألسئلة 

التي تم إرسالها للجهات المعنية.
كما ناقش��ت اللجنة خط��ة عملها خ��الل الفترة 

القادمة والترتيب للقاءات والزيارات الميدانية.

 182 شركة محلية وأجنبية مستأجرة في مشاريع بقطاعات متعددة

 »الصناعة«: 90٪ إشغال األراضي 
المخصصة لألغراض الصناعية بمدينة سلمان

إنهاء عقود 592 وافدًا العام الماضي

»الخدمة المدنية«: توظيف 1648 بحرينيًا خالل 2022

»تشريعية النواب« تناقش 
تعديل قانون الخدمة المدنية

عقدت لجنة الشؤون التش��ريعية والقانونية بمجلس النواب 
برئاس��ة النائب د.هش��ام العش��يري، اجتماعها الثالث عشر 
خ��الل دور االنعق��اد الع��ادي األول م��ن الفصل التش��ريعي 

السادس.
وأكد العش��يري ب��أن اللجنة بدأت اجتماعها باس��تعراض ما 
أحي��ل من مكت��ب الرئيس حيث ناقش��ت اللجنة خطاب طلب 
رأي اللجنة بشأن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن 

األمن الغذائي في المملكة.
وف��ي بن��د المش��روعات القوانين، ناقش��ت اللجن��ة القتراح 
بقان��ون بتعديل الفقرة الثانية من الم��ادة )11( من قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )48( لس��نة 
2012، وبع��د االطالع على مذكرة المستش��ار القانوني، ورد 
جه��از الخدمة المدنية قررت اللجنة طلب لقاء مقدم المقترح 

للتباحث بشأنه.
وضمن بند اإلخطارات ناقش��ت اللجنة مشروع قانون بإضافة 
م��ادة جديدة برقم )316( مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر 
بالمرس��وم بقان��ون رقم )15( لس��نة 1976 )المعد في ضوء 
االقت��راح بقانون المق��دم من مجلس الش��ورى(، حيث ارتأت 

اللجنة سالمة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بإلغاء 
المادة )353( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 
رق��م )15( لس��نة 1976 )المعد ف��ي ضوء االقت��راح بقانون 
المق��دم من مجلس الن��واب(، إذ توصلت اللجنة إلى س��المة 

المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
كما واس��تعرضت تش��ريعية النواب مش��روع قانون بإضافة 
مادة جديدة برق��م )17 مكررًا( إلى القانون رقم )17( لس��نة 
2015 بش��أن الحماية م��ن العنف األس��ري )المعد في ضوء 
االقت��راح بقان��ون »بصيغته المعدلة« المق��دم من مجلس 
النواب(، وانتهت اللجنة إلى اإلقرار ب�سالمة المشروع بقانون 

من الناحية الدستورية.
واختتمت تش��ريعية الن��واب ه��ذا البند بمناقش��ة االقتراح 
بقانون بش��أن إضافة فقرة )ج( إلى الم��ادة )10( من قانون 
الميزانية العامة الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )39( لسنة 
2002، وقررت اللجنة أن المش��روع بقانون سليم من الناحية 

الدستورية.

»خدمات النواب« تناقش إنشاء مبنى صحي لمريضات السكلر
ناقش��ت لجنة الخدمات بمجلس الن��واب، أمس، اقتراحًا 
برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مبنى صحي متكامل 

يخدم اإلناث من مرضى فقر الدم المنجلي )السكلر(. 
وبدأ االجتماع باس��تعراض البند الثال��ث: الموضوعات 
المحالة من رئيس مجلس النواب، والمتمثلة في ثالثة 
موضوع��ات ه��ي: األول: طلب الحصول عل��ى رأي الّلجنة 
ومالحظاته��ا بخص��وص مح��اور عم��ل لجن��ة التحقيق 
البرلمانية بش��أن األمن الغذائي ف��ي مملكة البحرين، 
والثان��ي: االقتراح بقانون بش��أن تعدي��ل بعض أحكام 
القان��ون رقم )36( لس��نة )2012( بإصدار قانون العمل 
للقطاع األهلي، والثالث: االقتراح برغبة بإنش��اء ممشى 

وملع��ب نموذجي ألهالي المجمع رق��م 939 في األرض 
الكائنة على شارع المحزورة.

وفي البند الرابع مناقشة مشاريع القانون، تم استعراض 
ثالثة مش��اريع هي: األول: مش��روع قانون بإضافة مادة 
جديدة برقم السادس��ة مكررًا إلى القانون رقم )3( لسنة 
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )المعد 
بناًء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الش��ورى(، 
والثان��ي: مش��روع قانون بإضاف��ة مادة جدي��دة برقم 
)17مك��ررًا( الى القانون رقم )17( لس��نة 2015 بش��أن 
الحماي��ة من العنف األس��ري )المعد في ض��وء االقتراح 
بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(، 

والثالث: مش��روع قانون بإضافة م��ادة جديدة برقم )9 
مك��ررًا( إلى المرس��وم بقان��ون رقم )78( لس��نة 2006 
بش��أن التأمين ضد التعطل )المعد بن��اء على االقتراح 

بقانون المقدم من مجلس الشورى(.
وفي البند الخامس االقتراحات بقانون، ناقش��ت اللجنة 
اقتراحًا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 
)57( لس��نة 2006 بش��أن صندوق العمل، مس��تعرضًة 
بش��أنه مرئي��ات )صن��دوق العمل »تمكي��ن«(، وكذلك 
مرئي��ات )غرف��ة تجارة وصناع��ة البحري��ن(، إضافة إلى 
مرئي��ات )االتحادي��ن الع��ام + الح��ّر لنقاب��ات عم��ال 

البحرين(.

وفي البند الس��ادس االقتراحات برغبة، ناقش��ت اللجنة 
ثالث��ة اقتراحات هي: األول: االقتراح برغبة بش��أن قيام 
وزارة العم��ل باإلفصاح عن عدد م��ن تم توظيفهم من 
الباحثين المس��جلين كعاطلين عن عمل، دون احتساب 
م��ن انتقل من عمل إلى آخر جديد تحت إش��راف الوزارة، 
والثان��ي: االقتراح برغبة بش��أن قيام الحكومة بإنش��اء 
مبنى صحي متكامل يخ��دم اإلناث من مرضى فقر الدم 
المنجلي )الس��كلر(: والثالث: االقتراح برغبة بشأن حصر 
االحتياج��ات الوظيفي��ة لل��وزارات والجه��ات الحكومية 
بش��كل دوري وطرح بعثات دراس��ية لمتفوقي الثانوية 

العامة بما يضمن توظيفهم بعد التخرج.
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8.5 مليارات نسمة سكان العالم بحلول 2040
توقعت المب��ادرة الدولية »إيرث ف��ور أول« )Earth4All( في تقرير لها وصول 
ع��دد س��كان العالم إلى ذروة تقدر ب�8.5 مليار نس��مة بحل��ول عام 2040، ثم 

ينخفض العدد   إلى حوالي 6 مليارات نسمة بحلول نهاية القرن الحالي.
وف��ي تقري��ر بعنوان »الن��اس والكوكب« ُنش��ر االثنين، وضع باحث��و المبادرة 
س��يناريوهين محتملين للمس��تقبل، األول هو أن يس��تمر العال��م في التطور 
اقتصادي��ًا بطريقة مماثلة لما كان عليه في الخمس��ين عام��ًا الماضية، وفي 

هذه الحالة سيصل عدد السكان إلى ذروته بحلول عام 2050.

أما الس��يناريو الثان��ي، فيتمثل في إمكانية الوصول إلى ه��ذه الذروة في وقت 
أبكر بحلول عام 2040، إذا كان هناك استثمارات أكبر في مكافحة الفقر.

وتتوقع األمم المتحدة ذروة س��كانية تصل إلى حوالي 10.4 مليار نس��مة على 
مستوى العالم بحلول عام 2080، بحسب تقرير أصدرته في صيف عام 2022. 
ووفقًا لبيانات األمم المتحدة، تجاوز عدد س��كان العالم 8 مليارات نس��مة في 
نوفمبر الماضي. ووصل عدد س��كان العالم آخر مرة إلى 6 مليارات نس��مة في 

عام 2000.

 تفوز بمسابقة عريقة بعد
 تشخيصها مرضًا نادرًا أصاب أختها

فازت فتاة في كندا بعمر 17 عامًا، في مس��ابقة برنامج للبحث عن المواهب 
العلمي��ة، وح��ازت عل��ى مبلغ ق��دره 150 أل��ف دوالر، بعد تش��خيصها مرضًا 
ن��ادرًا أصاب أختها منذ س��نوات، وابتكارها طريقة لتش��خيص أمراض القلب 
ل��دى األطفال. يؤش��ر ابت��كار الفتاة، الين ش��و، إلى توجه الطب مس��تقباًل. 
فقد اس��تخدمت ال��ذكاء االصطناع��ي لتصميم أول اختبار تش��خيص لمرض 
كاواس��اكي، وتمكنت من التوصل إلى معدل 85% من التشخيصات اإليجابية 
لإلصاب��ة بالمرض، باس��تخدام صورة هاتف ذكي فقط، م��ا خولها للفوز في 
أعرق مس��ابقة علمية للشباب البالغين في البالد، والتي تقام سنويًا منذ عام 
1942. ووف��ق موق��ع »غوود نيوز« الكن��دي، ال يوجد طريقة حاس��مة الختبار 
مرض كاواساكي حاليًا، إذ تميل األعراض إلى أن تكون شبيهة بالحمى، وهذه 
أع��راض تعمم على العديد م��ن الحاالت المرضية. وإذا لم يتم التش��خيص، 
يمك��ن أن يصاب األطفال بمضاعفات طويلة األمد ف��ي القلب، وهو ما نجت 

منه أختها بسبب التشخيص السريع.

نوع جديد من القطن مقاوم لالحتراق

ابتكر باحثون من قس��م الزراع��ة األمريكي تقنية وراثية 
غي��ر مس��بوقة إلنتاج ن��وع جديد م��ن القط��ن المقاوم 
لالحتراق من خالل تهجين أنواع عدة من القطن وتبادل 

الجينات فيما بينها.
وأوض��ح الباحث��ون في دراس��تهم المنش��ورة ف��ي مجلة 

»بلوس ون« العلمية، آلية خلط الجينات بين أنواع القطن 
القابلة لالشتعال؛ ما أدى إلى ظهور صفات تقاوم النيران 
ف��ي نوع جديد من القطن، لكن تبقى المنتجات القطنية 
كما هو معلوم عرضة لالحتراق بس��رعة وسهولة؛ ما قد 

يسبب أضرارا بالبشر عند اقترابهم من مصدر حراري.

تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في »واتساب«
يعم��ل تطبيق التواصل الفوري »واتس��اب« على 
إدخ��ال تعديالت جدي��دة على خدماته، يس��عى 
م��ن خاللها إلى جعلها أكثر س��هولة وخصوصية 

للمستخدمين.
التعديل األول: يسعى »واتساب« إلى إجراء تعديل 
على الفيديو، يش��مل مس��تخدمي هواتف آيفون 
في المرحلة األولى، بحيث يكون بمقدورهم بعث 
رسائل فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 60 ثانية.

 يوج��د ف��ي »واتس��اب« حالي��ًا خدم��ة إرس��ال 
الفيديوه��ات عب��ر التطبي��ق ودون الحاج��ة إلى 
الع��ودة إلى ملف الكاميرا، فم��ا الجديد؟ والجديد 
هو أن الرسائل توجه إلى المستخدمين كما توجه 
المالحظ��ات الصوتي��ة، أي عبر النقر واإلمس��اك 
بالزر الموجود في األس��فل لتسجيل الفيديوهات. 
وتتمي��ز الفيديوهات الجدي��دة بخصوصية أكبر، 
ف��ال يمكن حفظها أو تمريرها لآلخرين، بحس��ب 
موقع »WABetaInfo«، الذي يتابع أخبار التطبيق 

أوال بأول.
التعديل الثاني: يس��عى »واتس��اب« إلى تعديل 

الق��درة عل��ى توجيه الرس��ائل الصوتي��ة، بحيث 
يمك��ن س��ماعها لم��رة واح��دة فق��ط، وبعدها 

تختفي.
وفق التعديل الجديد، فإن الرس��ائل الصوتية لن 

تحفظ أو يعاد تسجيلها في هواتف المستقبلين 
أو يع��اد توجيهها إلى اآلخرين. هذا التعديل قيد 
التطوير حالي��ا وليس من الواضح متى س��يدخل 

حيز التنفيذ.

لندن: إرسال خاليا سرطانية إلى الفضاء
يس��عى فريق علمي من معهد أبحاث السرطان في 
لندن إلى إرس��ال خاليا س��رطانية وهي عينات من 
الورم الدبقي الجسري الداخلي المنتشر إلى محطة 
الفضاء الدولية لمعرفة كيفية انتش��اره في ظروف 
الجاذبي��ة الصغرى. ومن المتوق��ع أن يتم اإلطالق 
ف��ي عام 2025، وس��يتم إجراء التج��ارب على متن 
المحط��ة الفضائية، حس��ب قناة »روس��يا اليوم«. 
وق��ال العلم��اء: إن ه��ذا يمكن أن يمه��د الطريق 

لفهم المزيد عن المرض.
وأوضح كري��س جونز، رئيس هذه الدراس��ة: »لقد 
أحدث��ت الس��نوات الماضية ثورة ف��ي فهمنا لهذه 

األورام، مع عالجات جديدة محتملة ومثيرة«.

»كفو« للبحرين ومليكها
بمناس��بة إطالق اسم جاللة الملك حفظه اهلل على أحد شوارع مدينة كهرمان 
مرعش التركية تعبيرًا عن ش��كر الشعب التركي لمواقف جاللة الملك حفظه 
اهلل اإلنس��انية وفزعتة ألهلهم الذين تضرروا من الزلزال، تذكرت أن لجاللته 
ولمملكة البحرين مس��اهمات إنس��انية عديدة تحدد دورها وحجمها الدولي، 
فهذا أكبر أثر يساهم في تحديد حجمك اإلنساني كقائد وحاكم وهو أن تكون 
نافع��ًا وعونًا لآلخرين وحاضرًا له��م في الملمات وأن يكون أثرك اإلنس��اني 

متجاوزًا حدود دولتك.
وكن��ت قد اس��تمعت إلى قصة جميلة تب��رز الجانب اإلنس��اني لجاللة الملك 
وهي أنه قبل سبعة عش��ر عامًا تحديدًا في عام 2006 عرضت الدكتورة ندى 
حفاظ وكانت وزيرة للصحة آنذاك على جاللة الملك فكرة تقديم دعم ألطفال 
العراق الصم لزراعة القوقعة، وقد كان المركز حديثًا في البحرين وقائمًا على 
ك��وادر بحرينية مائة في المائة، واس��تجاب جاللته فورًا واس��تضاف الديوان 
الملك��ي في مملكة البحرين 12 من أطفال العراق منهم طفلة صغيرة كانت 
تبلغ من العمر حينذاك تسعة أعوام وتمت العمليات بنجاح وعاد األطفال إلى 

وطنهم معافين وقد ردت لهم حاسة السمع.
م��ا وجدته م��ن تلك القصة القديم��ة أن فريقًا طبيًا بحريني��ًا تفرغ بأمر من 
جالل��ة الملك لمعالجة األطفال العراقيين، وقد كانت عمليات زراعة القوقعة 
-ومازالت- مكلفة تزيد قيمتها عن 18 ألف دينار للعملية الواحدة، وقد صرح 
رئي��س فريق جراح��ة زراعة القوقعة، أحم��د جمال للصحافة ف��ي 10 أكتوبر 
2006 ب��أن الفري��ق الذي يض��م جراحي زراع��ة القوقعة أحمد جم��ال، وعبد 
الرحم��ن غريب، قام��ا بالمعاينة الطبية لألطفال في العي��ادة، بمتابعة من 
رئيس��ة الدائرة، لبنى جناحي وشارك في اس��تكمال الفحوص أعضاء الفريق: 
اختصاصي طب السمع عبد الكريم بوعالي، واختصاصي أول عالج النطق عمر 
ياس��ين الش��ريف، واختصاصي أول عالج النطق رجاء العيد. وذلك الس��تكمال 
إج��راءات التقيي��م الطب��ي والجراحي وتقييم الس��مع والنطق ألغ��راض زراعة 
القوقع��ة، وطل��ب فحوصات األش��عة المقطعي��ة والرنين المغناطيس��ي، إذ 
وافق رئيس قس��م األش��عة عبد الحميد العوضي على الترتيب السريع لهذه 

الفحوصات.
م��ا ذكرني بهذه القصة أن الفتاة ذات التس��عة أعوام احتاجت إلى قطع غيار 
للقوقع��ة فأرس��لت إل��ى الصيدلية التي كان��ت الوكيل لتل��ك األجهزة، وهي 
صيدلي��ة الحمر؛ ألن الش��ركة األصلية ما عادت تصنع ه��ذا النوع وبالصدفة 

كانت تلك القطعة متوافرة عندها فأرسلوها إليها.
والدة الفتاة أرس��لت رسالة جميلة تش��كر فيها جميع من ساهم في مساعدة 

ابنتها التي عاد لها السمع.
السالم عليكم

أنا والدة.....
شكرًا من أعماق قلبي وال تجزيكم كل كلمات الشكر غاية امتناني وودي لك يا 
من صنعتم لي هذا المعروف لن أنس��ى كرمكم يا أهل البحرين لما فعلتموه 
م��ن أجل ابنتي حي��ن جئتكم بها وهي تبلغ من العمر 9 س��نوات كنت فاقدة 
األمل أن تس��مع ابنتي وتتكلم وتواصل حياتها مثل باقي البنات وبدا كرمكم 
م��ن ملك البحرين أكرمه اهلل وجزاه عنا خير الجزاء وتواصل هذا الكرم متمثاًل 
بش��خص كل فرد س��اعدنا من المطار إلى المستشفى إلى الفندق ولن أنسى 
ما حيي��ت الدكتور أحمد جم��ال والدكتور عبدالرحمن واألخ��ت الفاضلة ليلى 
اإلصبعي وال أستطيع أن أتكلم عن األخت الفاضلة الست رجاء وما فعلته من 

أجل ابنتي وأطفال العراق الذين كانوا معنا في الوفد العراقي.
وه��ا أنت اآلن تكمل مس��يرة الكرم هذه جزاك اهلل عنا وع��ن ابنتنا خير الجزاء 
وجعلها في ميزان حس��ناتك أنت وكل من سعى في هذا العمل وسأظل أدعو 

لكم بظهر الغيب ما حييت.
أفتخ��ر أنني تعرفت بكم يا أهل البحري��ن وكلما أنظر إلى ابنتي التي أصبحت 
ش��ابة وتخرجت م��ن  الجامعة في كلي��ة الصيدلة بفض��ل اهلل أواًل وفضلكم 
ثانيًا أدعو لكم من أعماق قلبي أن يحفظكم ويس��هل أمركم ويرزقكم الصحة 
والعافي��ة والس��تر والس��عادة وأن يعطيكم حت��ى يرضيك��م ويجزيكم الجنة 

بحسن صنيعكم .
فائق احترامي.

تحياتي لكم. »انتهى«.
تلك الحكاية من أجمل ما سمعت، سألت نفسي كم من عمل إنساني قام به 
جالل��ة الملك حفظه اهلل مثل هذا وال نعرف عنه الكثير؟ ماذا لو تتبعنا هؤالء 
وم��ا آلت إليه األح��وال وأجرينا لقاء لهم مع الطاقم البحريني الذي س��اعدهم 

حين كانوا أطفااًل لنعرف من هي جميلة البحرين.
الحرس الوطني والمؤسس��ة الملكية واألطباء وكثير من المؤسسات الخاصة 
والجمعيات الخيرية وغيرهم كانت دائمًا رهن إش��ارة جاللة الملك الذي يفزع 
دائمًا ألي احتياج إنس��اني يسجل باس��م البحرين؛ ألنه يعلم أن ذلك ما يحدد 
مكانته كحاكم وما يحدد مكانة بلده الدولية، ودائمًا ما يس��تجيب له شعب 
البحري��ن الذي تميز كمليك��ه بميزة التراحم اإلنس��اني الجميل. تلك قصص 

تستحق أن تروى فهي التي تعطي لمملكة البحرين شهادة امتياز »كفو«.

 الحكم باإلعدام 
على متهم بالتجديف 

على »واتساب«
حكم��ت محكم��ة مكافح��ة اإلره��اب ف��ي 
باكس��تان، على رج��ل بالغرام��ة واإلعدام 
بعد إدانته بنش��ر محتوى »تجديفي« على 
»واتسآب«، وذلك بموجب قانون جديد من 

المفترض أنه يهدف لمكافحة اإلرهاب.
ووفقا لصحيف��ة »اإلندبندنت« البريطانية، 
قض��ت المحكم��ة، الت��ي تق��ع ف��ي مدينة 
بيشاور في شمال غرب باكستان على »سيد 
محمد زيش��ان« باإلع��دام وغرام��ة قدرها 

4300 دوالر.
تمت إدانة المتهم سيد محمد زيشان، ابن 
س��يد زكا اهلل المتحفظ علي��ه، وُحكم عليه 

باإلعدام بعد إدانته.
وج��اء ف��ي أم��ر المحكم��ة: »تم��ت إدان��ة 
المتهم س��يد محمد زيش��ان، ابن سيد زكا 
اهلل المتحف��ظ عليه، وُحك��م عليه باإلعدام 

بعد إدانته«.
ويظل موضوع »التجدي��ف وازدراء األديان« 
ف��ي  للج��دل  ومثي��رة  حساس��ة  مس��ألة 
باكس��تان، حي��ث ش��ددت الدول��ة قوانين 
التجدي��ف الصارمة في ش��هر يناي��ر العام 
الج��اري من خالل تمديد العقوبة لتش��مل 
أولئك الذين أدينوا بإهانة شخصيات دينية 

مسلمة.
ووافق��ت الجمعي��ة الوطنية الباكس��تانية 
باإلجم��اع عل��ى مش��روع تعدي��ل القانون 
الجنائ��ي، ال��ذي لم يوس��ع نط��اق القانون 
فحس��ب، بل زاد العقوب��ات والغرامات على 

المدانين بموجبه.
ويذكر أنه خالل الس��نوات ال���20 الماضية، 
ت��م اته��ام 774 مس��لمًا و760 عضوًا من 
مختل��ف األقلي��ات الديني��ة في باكس��تان 
بالتجديف، وفقًا لمجموعة حقوق اإلنس��ان 

الوطنية للعدالة والسالم في باكستان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/28/watan-20230328.pdf?1679979612
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/search/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://alwatannews.net/article/1058974
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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تســجيل المؤشــرات االقتصادية معدالت غير مسبوقة 
في تاريــخ البحرين رغم التحديــات االقتصادية العالمية 

إنجاز جديد يحسب لفريق البحرين.
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8.5 مليارات نسمة سكان العالم بحلول 2040
توقعت المب��ادرة الدولية »إيرث ف��ور أول« )Earth4All( في تقرير لها وصول 
ع��دد س��كان العالم إلى ذروة تقدر ب�8.5 مليار نس��مة بحل��ول عام 2040، ثم 

ينخفض العدد   إلى حوالي 6 مليارات نسمة بحلول نهاية القرن الحالي.
وف��ي تقري��ر بعنوان »الن��اس والكوكب« ُنش��ر االثنين، وضع باحث��و المبادرة 
س��يناريوهين محتملين للمس��تقبل، األول هو أن يس��تمر العال��م في التطور 
اقتصادي��ًا بطريقة مماثلة لما كان عليه في الخمس��ين عام��ًا الماضية، وفي 

هذه الحالة سيصل عدد السكان إلى ذروته بحلول عام 2050.

أما الس��يناريو الثان��ي، فيتمثل في إمكانية الوصول إلى ه��ذه الذروة في وقت 
أبكر بحلول عام 2040، إذا كان هناك استثمارات أكبر في مكافحة الفقر.

وتتوقع األمم المتحدة ذروة س��كانية تصل إلى حوالي 10.4 مليار نس��مة على 
مستوى العالم بحلول عام 2080، بحسب تقرير أصدرته في صيف عام 2022. 
ووفقًا لبيانات األمم المتحدة، تجاوز عدد س��كان العالم 8 مليارات نس��مة في 
نوفمبر الماضي. ووصل عدد س��كان العالم آخر مرة إلى 6 مليارات نس��مة في 

عام 2000.

 تفوز بمسابقة عريقة بعد
 تشخيصها مرضًا نادرًا أصاب أختها

فازت فتاة في كندا بعمر 17 عامًا، في مس��ابقة برنامج للبحث عن المواهب 
العلمي��ة، وح��ازت عل��ى مبلغ ق��دره 150 أل��ف دوالر، بعد تش��خيصها مرضًا 
ن��ادرًا أصاب أختها منذ س��نوات، وابتكارها طريقة لتش��خيص أمراض القلب 
ل��دى األطفال. يؤش��ر ابت��كار الفتاة، الين ش��و، إلى توجه الطب مس��تقباًل. 
فقد اس��تخدمت ال��ذكاء االصطناع��ي لتصميم أول اختبار تش��خيص لمرض 
كاواس��اكي، وتمكنت من التوصل إلى معدل 85% من التشخيصات اإليجابية 
لإلصاب��ة بالمرض، باس��تخدام صورة هاتف ذكي فقط، م��ا خولها للفوز في 
أعرق مس��ابقة علمية للشباب البالغين في البالد، والتي تقام سنويًا منذ عام 
1942. ووف��ق موق��ع »غوود نيوز« الكن��دي، ال يوجد طريقة حاس��مة الختبار 
مرض كاواساكي حاليًا، إذ تميل األعراض إلى أن تكون شبيهة بالحمى، وهذه 
أع��راض تعمم على العديد م��ن الحاالت المرضية. وإذا لم يتم التش��خيص، 
يمك��ن أن يصاب األطفال بمضاعفات طويلة األمد ف��ي القلب، وهو ما نجت 

منه أختها بسبب التشخيص السريع.

نوع جديد من القطن مقاوم لالحتراق

ابتكر باحثون من قس��م الزراع��ة األمريكي تقنية وراثية 
غي��ر مس��بوقة إلنتاج ن��وع جديد م��ن القط��ن المقاوم 
لالحتراق من خالل تهجين أنواع عدة من القطن وتبادل 

الجينات فيما بينها.
وأوض��ح الباحث��ون في دراس��تهم المنش��ورة ف��ي مجلة 

»بلوس ون« العلمية، آلية خلط الجينات بين أنواع القطن 
القابلة لالشتعال؛ ما أدى إلى ظهور صفات تقاوم النيران 
ف��ي نوع جديد من القطن، لكن تبقى المنتجات القطنية 
كما هو معلوم عرضة لالحتراق بس��رعة وسهولة؛ ما قد 

يسبب أضرارا بالبشر عند اقترابهم من مصدر حراري.

تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في »واتساب«
يعم��ل تطبيق التواصل الفوري »واتس��اب« على 
إدخ��ال تعديالت جدي��دة على خدماته، يس��عى 
م��ن خاللها إلى جعلها أكثر س��هولة وخصوصية 

للمستخدمين.
التعديل األول: يسعى »واتساب« إلى إجراء تعديل 
على الفيديو، يش��مل مس��تخدمي هواتف آيفون 
في المرحلة األولى، بحيث يكون بمقدورهم بعث 
رسائل فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 60 ثانية.

 يوج��د ف��ي »واتس��اب« حالي��ًا خدم��ة إرس��ال 
الفيديوه��ات عب��ر التطبي��ق ودون الحاج��ة إلى 
الع��ودة إلى ملف الكاميرا، فم��ا الجديد؟ والجديد 
هو أن الرسائل توجه إلى المستخدمين كما توجه 
المالحظ��ات الصوتي��ة، أي عبر النقر واإلمس��اك 
بالزر الموجود في األس��فل لتسجيل الفيديوهات. 
وتتمي��ز الفيديوهات الجدي��دة بخصوصية أكبر، 
ف��ال يمكن حفظها أو تمريرها لآلخرين، بحس��ب 
موقع »WABetaInfo«، الذي يتابع أخبار التطبيق 

أوال بأول.
التعديل الثاني: يس��عى »واتس��اب« إلى تعديل 

الق��درة عل��ى توجيه الرس��ائل الصوتي��ة، بحيث 
يمك��ن س��ماعها لم��رة واح��دة فق��ط، وبعدها 

تختفي.
وفق التعديل الجديد، فإن الرس��ائل الصوتية لن 

تحفظ أو يعاد تسجيلها في هواتف المستقبلين 
أو يع��اد توجيهها إلى اآلخرين. هذا التعديل قيد 
التطوير حالي��ا وليس من الواضح متى س��يدخل 

حيز التنفيذ.

لندن: إرسال خاليا سرطانية إلى الفضاء
يس��عى فريق علمي من معهد أبحاث السرطان في 
لندن إلى إرس��ال خاليا س��رطانية وهي عينات من 
الورم الدبقي الجسري الداخلي المنتشر إلى محطة 
الفضاء الدولية لمعرفة كيفية انتش��اره في ظروف 
الجاذبي��ة الصغرى. ومن المتوق��ع أن يتم اإلطالق 
ف��ي عام 2025، وس��يتم إجراء التج��ارب على متن 
المحط��ة الفضائية، حس��ب قناة »روس��يا اليوم«. 
وق��ال العلم��اء: إن ه��ذا يمكن أن يمه��د الطريق 

لفهم المزيد عن المرض.
وأوضح كري��س جونز، رئيس هذه الدراس��ة: »لقد 
أحدث��ت الس��نوات الماضية ثورة ف��ي فهمنا لهذه 

األورام، مع عالجات جديدة محتملة ومثيرة«.

»كفو« للبحرين ومليكها
بمناس��بة إطالق اسم جاللة الملك حفظه اهلل على أحد شوارع مدينة كهرمان 
مرعش التركية تعبيرًا عن ش��كر الشعب التركي لمواقف جاللة الملك حفظه 
اهلل اإلنس��انية وفزعتة ألهلهم الذين تضرروا من الزلزال، تذكرت أن لجاللته 
ولمملكة البحرين مس��اهمات إنس��انية عديدة تحدد دورها وحجمها الدولي، 
فهذا أكبر أثر يساهم في تحديد حجمك اإلنساني كقائد وحاكم وهو أن تكون 
نافع��ًا وعونًا لآلخرين وحاضرًا له��م في الملمات وأن يكون أثرك اإلنس��اني 

متجاوزًا حدود دولتك.
وكن��ت قد اس��تمعت إلى قصة جميلة تب��رز الجانب اإلنس��اني لجاللة الملك 
وهي أنه قبل سبعة عش��ر عامًا تحديدًا في عام 2006 عرضت الدكتورة ندى 
حفاظ وكانت وزيرة للصحة آنذاك على جاللة الملك فكرة تقديم دعم ألطفال 
العراق الصم لزراعة القوقعة، وقد كان المركز حديثًا في البحرين وقائمًا على 
ك��وادر بحرينية مائة في المائة، واس��تجاب جاللته فورًا واس��تضاف الديوان 
الملك��ي في مملكة البحرين 12 من أطفال العراق منهم طفلة صغيرة كانت 
تبلغ من العمر حينذاك تسعة أعوام وتمت العمليات بنجاح وعاد األطفال إلى 

وطنهم معافين وقد ردت لهم حاسة السمع.
م��ا وجدته م��ن تلك القصة القديم��ة أن فريقًا طبيًا بحريني��ًا تفرغ بأمر من 
جالل��ة الملك لمعالجة األطفال العراقيين، وقد كانت عمليات زراعة القوقعة 
-ومازالت- مكلفة تزيد قيمتها عن 18 ألف دينار للعملية الواحدة، وقد صرح 
رئي��س فريق جراح��ة زراعة القوقعة، أحم��د جمال للصحافة ف��ي 10 أكتوبر 
2006 ب��أن الفري��ق الذي يض��م جراحي زراع��ة القوقعة أحمد جم��ال، وعبد 
الرحم��ن غريب، قام��ا بالمعاينة الطبية لألطفال في العي��ادة، بمتابعة من 
رئيس��ة الدائرة، لبنى جناحي وشارك في اس��تكمال الفحوص أعضاء الفريق: 
اختصاصي طب السمع عبد الكريم بوعالي، واختصاصي أول عالج النطق عمر 
ياس��ين الش��ريف، واختصاصي أول عالج النطق رجاء العيد. وذلك الس��تكمال 
إج��راءات التقيي��م الطب��ي والجراحي وتقييم الس��مع والنطق ألغ��راض زراعة 
القوقع��ة، وطل��ب فحوصات األش��عة المقطعي��ة والرنين المغناطيس��ي، إذ 
وافق رئيس قس��م األش��عة عبد الحميد العوضي على الترتيب السريع لهذه 

الفحوصات.
م��ا ذكرني بهذه القصة أن الفتاة ذات التس��عة أعوام احتاجت إلى قطع غيار 
للقوقع��ة فأرس��لت إل��ى الصيدلية التي كان��ت الوكيل لتل��ك األجهزة، وهي 
صيدلي��ة الحمر؛ ألن الش��ركة األصلية ما عادت تصنع ه��ذا النوع وبالصدفة 

كانت تلك القطعة متوافرة عندها فأرسلوها إليها.
والدة الفتاة أرس��لت رسالة جميلة تش��كر فيها جميع من ساهم في مساعدة 

ابنتها التي عاد لها السمع.
السالم عليكم

أنا والدة.....
شكرًا من أعماق قلبي وال تجزيكم كل كلمات الشكر غاية امتناني وودي لك يا 
من صنعتم لي هذا المعروف لن أنس��ى كرمكم يا أهل البحرين لما فعلتموه 
م��ن أجل ابنتي حي��ن جئتكم بها وهي تبلغ من العمر 9 س��نوات كنت فاقدة 
األمل أن تس��مع ابنتي وتتكلم وتواصل حياتها مثل باقي البنات وبدا كرمكم 
م��ن ملك البحرين أكرمه اهلل وجزاه عنا خير الجزاء وتواصل هذا الكرم متمثاًل 
بش��خص كل فرد س��اعدنا من المطار إلى المستشفى إلى الفندق ولن أنسى 
ما حيي��ت الدكتور أحمد جم��ال والدكتور عبدالرحمن واألخ��ت الفاضلة ليلى 
اإلصبعي وال أستطيع أن أتكلم عن األخت الفاضلة الست رجاء وما فعلته من 

أجل ابنتي وأطفال العراق الذين كانوا معنا في الوفد العراقي.
وه��ا أنت اآلن تكمل مس��يرة الكرم هذه جزاك اهلل عنا وع��ن ابنتنا خير الجزاء 
وجعلها في ميزان حس��ناتك أنت وكل من سعى في هذا العمل وسأظل أدعو 

لكم بظهر الغيب ما حييت.
أفتخ��ر أنني تعرفت بكم يا أهل البحري��ن وكلما أنظر إلى ابنتي التي أصبحت 
ش��ابة وتخرجت م��ن  الجامعة في كلي��ة الصيدلة بفض��ل اهلل أواًل وفضلكم 
ثانيًا أدعو لكم من أعماق قلبي أن يحفظكم ويس��هل أمركم ويرزقكم الصحة 
والعافي��ة والس��تر والس��عادة وأن يعطيكم حت��ى يرضيك��م ويجزيكم الجنة 

بحسن صنيعكم .
فائق احترامي.

تحياتي لكم. »انتهى«.
تلك الحكاية من أجمل ما سمعت، سألت نفسي كم من عمل إنساني قام به 
جالل��ة الملك حفظه اهلل مثل هذا وال نعرف عنه الكثير؟ ماذا لو تتبعنا هؤالء 
وم��ا آلت إليه األح��وال وأجرينا لقاء لهم مع الطاقم البحريني الذي س��اعدهم 

حين كانوا أطفااًل لنعرف من هي جميلة البحرين.
الحرس الوطني والمؤسس��ة الملكية واألطباء وكثير من المؤسسات الخاصة 
والجمعيات الخيرية وغيرهم كانت دائمًا رهن إش��ارة جاللة الملك الذي يفزع 
دائمًا ألي احتياج إنس��اني يسجل باس��م البحرين؛ ألنه يعلم أن ذلك ما يحدد 
مكانته كحاكم وما يحدد مكانة بلده الدولية، ودائمًا ما يس��تجيب له شعب 
البحري��ن الذي تميز كمليك��ه بميزة التراحم اإلنس��اني الجميل. تلك قصص 

تستحق أن تروى فهي التي تعطي لمملكة البحرين شهادة امتياز »كفو«.

 الحكم باإلعدام 
على متهم بالتجديف 

على »واتساب«
حكم��ت محكم��ة مكافح��ة اإلره��اب ف��ي 
باكس��تان، على رج��ل بالغرام��ة واإلعدام 
بعد إدانته بنش��ر محتوى »تجديفي« على 
»واتسآب«، وذلك بموجب قانون جديد من 

المفترض أنه يهدف لمكافحة اإلرهاب.
ووفقا لصحيف��ة »اإلندبندنت« البريطانية، 
قض��ت المحكم��ة، الت��ي تق��ع ف��ي مدينة 
بيشاور في شمال غرب باكستان على »سيد 
محمد زيش��ان« باإلع��دام وغرام��ة قدرها 

4300 دوالر.
تمت إدانة المتهم سيد محمد زيشان، ابن 
س��يد زكا اهلل المتحفظ علي��ه، وُحكم عليه 

باإلعدام بعد إدانته.
وج��اء ف��ي أم��ر المحكم��ة: »تم��ت إدان��ة 
المتهم س��يد محمد زيش��ان، ابن سيد زكا 
اهلل المتحف��ظ عليه، وُحك��م عليه باإلعدام 

بعد إدانته«.
ويظل موضوع »التجدي��ف وازدراء األديان« 
ف��ي  للج��دل  ومثي��رة  حساس��ة  مس��ألة 
باكس��تان، حي��ث ش��ددت الدول��ة قوانين 
التجدي��ف الصارمة في ش��هر يناي��ر العام 
الج��اري من خالل تمديد العقوبة لتش��مل 
أولئك الذين أدينوا بإهانة شخصيات دينية 

مسلمة.
ووافق��ت الجمعي��ة الوطنية الباكس��تانية 
باإلجم��اع عل��ى مش��روع تعدي��ل القانون 
الجنائ��ي، ال��ذي لم يوس��ع نط��اق القانون 
فحس��ب، بل زاد العقوب��ات والغرامات على 

المدانين بموجبه.
ويذكر أنه خالل الس��نوات ال���20 الماضية، 
ت��م اته��ام 774 مس��لمًا و760 عضوًا من 
مختل��ف األقلي��ات الديني��ة في باكس��تان 
بالتجديف، وفقًا لمجموعة حقوق اإلنس��ان 

الوطنية للعدالة والسالم في باكستان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/28/watan-20230328.pdf?1679979612
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1059042
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5278
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البيوت المهجورة بؤرة للفئران في المحرق والبسيتين
نطالب بتحرك عاجل إلزالتها... السيد:

مجلـــس  عضـــو  ^أكـــد 
المحرق البلدي عبدالقادر السيد 
أن مشـــكلة انتشـــار الفئـــران في 
“ثالثـــة المحـــرق” جـــّراء وجـــود 
البيـــوت المهجورة مســـتمرة بل 
وآخـــذة فـــي التزايـــد، مؤكدا أن 
شـــكاوى تـــرده من األهالـــي بهذا 

الخصوص.
وأوضـــح أن هنـــاك بيوتـــا تابعـــة 
لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
بالدائـــرة باتـــت مـــأوى للفئـــران، 
األمـــر الـــذي يشـــكل خطـــرا على 
األهالـــي بمـــا فـــي ذلـــك األطفال 

ويسهم في انتشار األمراض.
وقـــال الســـيد: رفعنـــا توصيـــات 
إلـــى جهـــات عـــدة بمـــا فـــي ذلك 
هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار؛ 

بهدف التعاون والتكاتف إليجاد 
حلول مثلى إلـــى جانب تأكيدنا 
للهيئة ضرورة االهتمام بتنظيف 
البيـــوت المهجـــورة التابعـــة لهم 

والحفاظ على مظهرها العام.

وطالـــب الجهـــاز التنفيـــذي فـــي 
بلديـــة المحـــرق باإلســـراع فـــي 
تنفيـــذ أمـــر اإلزالة الصـــادر على 
فـــي  للســـقوط  اآليلـــة  البيـــوت 
الدائـــرة وبأســـرع وقـــت ممكـــن 

كونها باتت مأوى للفئران.
وزارة  جهـــود  الســـيد  وثمـــن 
المنطقـــة  رش  فـــي  الصحـــة 
طـــوال  الحشـــرية  بالمبيـــدات 

الفترة الماضية.

لتخفيف التكدس الطالبي واالزدحامات المرورية

المقهوي: إلنشاء محمية طبيعية ألشجار القرم بالمنطقة

الموافقة على مقترح إنشاء مدارس بالمحرق

مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة بالحد

^أيد مجلس المحرق البلدي المقترح المقدم من العضو 
أحمـــد المقهـــوي بشـــأن إنشـــاء مـــدارس تعليميـــة بمحافظة 
المحـــرق، إذ إنهـــا بحاجـــة إلـــى زيـــادة 3 مـــدارس تعليميـــة 
للمرحلـــة الثانويـــة ومدرســـتين لـــأوالد و مدرســـة واحـــدة 

للبنات باإلضافة إلى مدرسة للمرحلة اإلعدادية لأوالد.
وقال المقهوي: ذكـــرت وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها 
الســـابقة في العام 2007 ضرورة إنشاء مدارس إضافية في 
محافظـــة المحرق، نظرا للزيادة الســـكانية وعدم اســـتيعاب 

الصفوف الموجودة لعدد الطالب.
ولفـــت إلـــى أن مدرســـة الهداية الخليفية تشـــمل مـــا يقارب 
2000 طالـــب ويوجـــد في الصـــف الواحد نحـــو 40 طالبا، ما 

يوثر على اســـتيعاب الطلبة، مؤكدا أن إنشـــاء تلك المدارس 
كفيـــل بحـــل مشـــكلة الكثافـــة الطالبيـــة بالصفـــوف وتوفير 
بيئة دراســـية مناســـبه لهـــم إلى جانب تخفيـــف االزدحامات 

المرورية.
من جانبه، أشاد البلدي عبدالقادر السيد بهذا المقترح موكدا 

أهميته في تخفيف التكدس الطالبي في المدارس.
وأردف أن هذا المقترح كان من ضمن خططه حين ترشحه، 
متوجهـــا بشـــكره الجزيـــل إلى وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي علـــى شـــرحها المفصـــل وإفصاحهـــا عـــن الخطـــط 
المســـتقبلية إلنشـــاء المدارس والمراكز الصحية وغيرها من 

منشآت في محافظة المحرق أخيرا.

^وافـــق مجلـــس المحـــرق البلـــدي 
يتلخـــص  أبرزهـــا  عـــدة  طلبـــات  علـــى 
فـــي الطلـــب المقدم مـــن العضـــو محمد 
لـــذوي  مدرســـة  بنـــاء  بشـــأن  المقهـــوي 
 113 بمجمـــع  الخاصـــة  االحتياجـــات 
بمنطقـــة الحـــد وتحويـــل قطعـــة أرض 
بمجمـــع 102 بمنطقة الحـــد إلى محمية 
طبيعيـــة ألشـــجار القرم أســـوة بمحمية 
دوحـــة عراد، إضافـــة إلى إمـــكان ربطها 
لســـاحل  البحريـــة  بمشـــروع  مســـتقبالً 

قاللـــي والمطـــل علـــى شـــارع الحـــوض 
الجاف الرئيس الذي تصل مساحته إلى 

75 كم.
كمـــا وافق مجلس المحـــرق البلدي على 
الطلـــب الـــذي تقـــدم بـــه العضـــو أحمـــد 
المقهوي بشـــأن حفر قنـــاة ببحيرة حالة 
الســـلطة بمنطقـــة عـــراد؛ نظـــرا ألهميته 
فـــي تحريـــك الميـــاه مـــن هـــذه المنطقة 
إلـــى منطقـــة أخـــرى، ومنع تحولهـــا إلى 

إيمان الحماديمستنقعات.

أحمد المقهوي

مجلس  عضو  ^أكـــدت 
المحرق البلدي دالل المقهوي 
ــة إعــــــــادة اســتــقــبــال  ــيـ ــمـ أهـ
الــــمــــرضــــى والـــمـــراجـــعـــيـــن 
 203 للمجمعين  الــتــابــعــيــن 
مركز  فــي  بــالــمــحــرق  و205 
إلى  الفتة  الصحي،  المحرق 
ملفاتهم  تــحــويــل  جـــرى  أنـــه 
ــة بــومــاهــر  ــالـ ــز حـ ــركـ ــى مـ ــ إلـ
ــذي أضــر  ــ ــر ال الــصــحــي، األمــ

بكثير من األهالي.

إلعادة ملفات المراجعين لمركز المحرق الصحي

دالل المقهوي 

^قـــال ممثـــل إدارة الثـــروة البحريـــة إن هنـــاك توجهـــا حكوميا إلنشـــاء 
مرافئ نموذجية في المســـتقبل إلى جانب توســـعة  مرافـــئ أخرى، الفتا إلى 
أنهـــم بانتظار اعتماد الموازنات الجديدة. وأكـــد أن الحكومة تولي الصيادين 
والهـــواة والمحترفيـــن اهتمامـــا كبيـــرا وأنهـــم في “الثـــروة البحريـــة” دائما ما 
يســـعون إلـــى دعمهـــم. من جانبـــه، أوضح البلـــدي محمد المحمـــود أن منطقة 
البســـيتين تترقب إنشـــاء مرفـــأ منذ ســـنوات، الفتا إلى أن 4 أعضـــاء بلديين 
طالبوا بإنشاء المرفأ في العام 2012 إال أن الحال مازالت على ما هي عليه.

وأعرب المحمود عن أمله باستجابة الجهة المعنية بإنشاء مرفأ بالبسيتين أو 
وضع حل ولو مؤقت للبحارة والهواة.

توجه حكومي إلنشاء مرافئ نموذجية

ممثلو إدارة الثروة البحرية

غياب الصرف الصحي عن 3 آالف عقار بالمحرق

“أزمة” الصهاريج تدفع بوهزاع لمغادرة الجلسة
^أفاد نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع بأن أكثر من 3000 عقار 
بالمحــرق بــا صــرف صحــي، مشــيرا إلــى أن خدمــة شــفط ميــاه الصــرف الصحي عن 
طريــق “الصهاريــج” غابــت عــن المحرق منذ شــهر، وأن العمل انحصر علــى 3 صهاريج 

فقط.

وأكـــد أن عـــدد الصهاريـــج التـــي تعمل في 
الوقت الحالي ال تتناســـب مـــع كم المنازل 
الموجودة؛ ألن كل صهريج يســـحب المياه 
مـــن 8 منازل، في ظل وجود أكثر من 800 

منزل في قاللي.
ولفـــت إلـــى أن األهالـــي اضطـــروا إلى دفع 
مبالـــغ لصـــرف ميـــاه الصـــرف الصحي عن 

طريق الصهاريج.
فـــي  بوهـــزاع  وجـــود  “البـــالد”  والحظـــت 
الدقائـــق األولى مـــن الجلســـة، إال أنه غادر 

علـــى الفـــور بعـــد مداخلته قائـــالً “في حال 
توافرت خدمة الصهاريج سأحضر”.

المحـــرق  بـــدوره، أوضـــح عضـــو مجلـــس 
البلـــدي محمـــد المقهـــوي أن الحـــال نفســـه 
ينطبـــق علـــى الحـــد، الفتا إلى وجـــود عدد 

من المنازل بال صرف صحي.
مـــن جهتـــه، أعـــرب عضو مجلـــس المحرق 
البلـــدي أحمد المقهوي عن أمله باســـتجابة 
الجهـــات المعنيـــة وتخصيـــص بنـــد خاص 

رئيس مجلس المحرق البلديللصهاريج في الميزانية.

المدير العام لبلدية المحرق عبدالقادر السيد 

^  أمين سر مجلس المحرق البلدي أمل أبو الفتح

تغطية الجلسة
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البيوت المهجورة بؤرة للفئران في المحرق والبسيتين
نطالب بتحرك عاجل إلزالتها... السيد:

مجلـــس  عضـــو  ^أكـــد 
المحرق البلدي عبدالقادر السيد 
أن مشـــكلة انتشـــار الفئـــران في 
“ثالثـــة المحـــرق” جـــّراء وجـــود 
البيـــوت المهجورة مســـتمرة بل 
وآخـــذة فـــي التزايـــد، مؤكدا أن 
شـــكاوى تـــرده من األهالـــي بهذا 

الخصوص.
وأوضـــح أن هنـــاك بيوتـــا تابعـــة 
لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
بالدائـــرة باتـــت مـــأوى للفئـــران، 
األمـــر الـــذي يشـــكل خطـــرا على 
األهالـــي بمـــا فـــي ذلـــك األطفال 

ويسهم في انتشار األمراض.
وقـــال الســـيد: رفعنـــا توصيـــات 
إلـــى جهـــات عـــدة بمـــا فـــي ذلك 
هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار؛ 

بهدف التعاون والتكاتف إليجاد 
حلول مثلى إلـــى جانب تأكيدنا 
للهيئة ضرورة االهتمام بتنظيف 
البيـــوت المهجـــورة التابعـــة لهم 

والحفاظ على مظهرها العام.

وطالـــب الجهـــاز التنفيـــذي فـــي 
بلديـــة المحـــرق باإلســـراع فـــي 
تنفيـــذ أمـــر اإلزالة الصـــادر على 
فـــي  للســـقوط  اآليلـــة  البيـــوت 
الدائـــرة وبأســـرع وقـــت ممكـــن 

كونها باتت مأوى للفئران.
وزارة  جهـــود  الســـيد  وثمـــن 
المنطقـــة  رش  فـــي  الصحـــة 
طـــوال  الحشـــرية  بالمبيـــدات 

الفترة الماضية.

لتخفيف التكدس الطالبي واالزدحامات المرورية

المقهوي: إلنشاء محمية طبيعية ألشجار القرم بالمنطقة

الموافقة على مقترح إنشاء مدارس بالمحرق

مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة بالحد

^أيد مجلس المحرق البلدي المقترح المقدم من العضو 
أحمـــد المقهـــوي بشـــأن إنشـــاء مـــدارس تعليميـــة بمحافظة 
المحـــرق، إذ إنهـــا بحاجـــة إلـــى زيـــادة 3 مـــدارس تعليميـــة 
للمرحلـــة الثانويـــة ومدرســـتين لـــأوالد و مدرســـة واحـــدة 

للبنات باإلضافة إلى مدرسة للمرحلة اإلعدادية لأوالد.
وقال المقهوي: ذكـــرت وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها 
الســـابقة في العام 2007 ضرورة إنشاء مدارس إضافية في 
محافظـــة المحرق، نظرا للزيادة الســـكانية وعدم اســـتيعاب 

الصفوف الموجودة لعدد الطالب.
ولفـــت إلـــى أن مدرســـة الهداية الخليفية تشـــمل مـــا يقارب 
2000 طالـــب ويوجـــد في الصـــف الواحد نحـــو 40 طالبا، ما 

يوثر على اســـتيعاب الطلبة، مؤكدا أن إنشـــاء تلك المدارس 
كفيـــل بحـــل مشـــكلة الكثافـــة الطالبيـــة بالصفـــوف وتوفير 
بيئة دراســـية مناســـبه لهـــم إلى جانب تخفيـــف االزدحامات 

المرورية.
من جانبه، أشاد البلدي عبدالقادر السيد بهذا المقترح موكدا 

أهميته في تخفيف التكدس الطالبي في المدارس.
وأردف أن هذا المقترح كان من ضمن خططه حين ترشحه، 
متوجهـــا بشـــكره الجزيـــل إلى وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي علـــى شـــرحها المفصـــل وإفصاحهـــا عـــن الخطـــط 
المســـتقبلية إلنشـــاء المدارس والمراكز الصحية وغيرها من 

منشآت في محافظة المحرق أخيرا.

^وافـــق مجلـــس المحـــرق البلـــدي 
يتلخـــص  أبرزهـــا  عـــدة  طلبـــات  علـــى 
فـــي الطلـــب المقدم مـــن العضـــو محمد 
لـــذوي  مدرســـة  بنـــاء  بشـــأن  المقهـــوي 
 113 بمجمـــع  الخاصـــة  االحتياجـــات 
بمنطقـــة الحـــد وتحويـــل قطعـــة أرض 
بمجمـــع 102 بمنطقة الحـــد إلى محمية 
طبيعيـــة ألشـــجار القرم أســـوة بمحمية 
دوحـــة عراد، إضافـــة إلى إمـــكان ربطها 
لســـاحل  البحريـــة  بمشـــروع  مســـتقبالً 

قاللـــي والمطـــل علـــى شـــارع الحـــوض 
الجاف الرئيس الذي تصل مساحته إلى 

75 كم.
كمـــا وافق مجلس المحـــرق البلدي على 
الطلـــب الـــذي تقـــدم بـــه العضـــو أحمـــد 
المقهوي بشـــأن حفر قنـــاة ببحيرة حالة 
الســـلطة بمنطقـــة عـــراد؛ نظـــرا ألهميته 
فـــي تحريـــك الميـــاه مـــن هـــذه المنطقة 
إلـــى منطقـــة أخـــرى، ومنع تحولهـــا إلى 

إيمان الحماديمستنقعات.

أحمد المقهوي

مجلس  عضو  ^أكـــدت 
المحرق البلدي دالل المقهوي 
ــة إعــــــــادة اســتــقــبــال  ــيـ ــمـ أهـ
الــــمــــرضــــى والـــمـــراجـــعـــيـــن 
 203 للمجمعين  الــتــابــعــيــن 
مركز  فــي  بــالــمــحــرق  و205 
إلى  الفتة  الصحي،  المحرق 
ملفاتهم  تــحــويــل  جـــرى  أنـــه 
ــة بــومــاهــر  ــالـ ــز حـ ــركـ ــى مـ ــ إلـ
ــذي أضــر  ــ ــر ال الــصــحــي، األمــ

بكثير من األهالي.

إلعادة ملفات المراجعين لمركز المحرق الصحي

دالل المقهوي 

^قـــال ممثـــل إدارة الثـــروة البحريـــة إن هنـــاك توجهـــا حكوميا إلنشـــاء 
مرافئ نموذجية في المســـتقبل إلى جانب توســـعة  مرافـــئ أخرى، الفتا إلى 
أنهـــم بانتظار اعتماد الموازنات الجديدة. وأكـــد أن الحكومة تولي الصيادين 
والهـــواة والمحترفيـــن اهتمامـــا كبيـــرا وأنهـــم في “الثـــروة البحريـــة” دائما ما 
يســـعون إلـــى دعمهـــم. من جانبـــه، أوضح البلـــدي محمد المحمـــود أن منطقة 
البســـيتين تترقب إنشـــاء مرفـــأ منذ ســـنوات، الفتا إلى أن 4 أعضـــاء بلديين 
طالبوا بإنشاء المرفأ في العام 2012 إال أن الحال مازالت على ما هي عليه.

وأعرب المحمود عن أمله باستجابة الجهة المعنية بإنشاء مرفأ بالبسيتين أو 
وضع حل ولو مؤقت للبحارة والهواة.

توجه حكومي إلنشاء مرافئ نموذجية

ممثلو إدارة الثروة البحرية

غياب الصرف الصحي عن 3 آالف عقار بالمحرق

“أزمة” الصهاريج تدفع بوهزاع لمغادرة الجلسة
^أفاد نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع بأن أكثر من 3000 عقار 
بالمحــرق بــا صــرف صحــي، مشــيرا إلــى أن خدمــة شــفط ميــاه الصــرف الصحي عن 
طريــق “الصهاريــج” غابــت عــن المحرق منذ شــهر، وأن العمل انحصر علــى 3 صهاريج 

فقط.

وأكـــد أن عـــدد الصهاريـــج التـــي تعمل في 
الوقت الحالي ال تتناســـب مـــع كم المنازل 
الموجودة؛ ألن كل صهريج يســـحب المياه 
مـــن 8 منازل، في ظل وجود أكثر من 800 

منزل في قاللي.
ولفـــت إلـــى أن األهالـــي اضطـــروا إلى دفع 
مبالـــغ لصـــرف ميـــاه الصـــرف الصحي عن 

طريق الصهاريج.
فـــي  بوهـــزاع  وجـــود  “البـــالد”  والحظـــت 
الدقائـــق األولى مـــن الجلســـة، إال أنه غادر 

علـــى الفـــور بعـــد مداخلته قائـــالً “في حال 
توافرت خدمة الصهاريج سأحضر”.

المحـــرق  بـــدوره، أوضـــح عضـــو مجلـــس 
البلـــدي محمـــد المقهـــوي أن الحـــال نفســـه 
ينطبـــق علـــى الحـــد، الفتا إلى وجـــود عدد 

من المنازل بال صرف صحي.
مـــن جهتـــه، أعـــرب عضو مجلـــس المحرق 
البلـــدي أحمد المقهوي عن أمله باســـتجابة 
الجهـــات المعنيـــة وتخصيـــص بنـــد خاص 

رئيس مجلس المحرق البلديللصهاريج في الميزانية.

المدير العام لبلدية المحرق عبدالقادر السيد 

^  أمين سر مجلس المحرق البلدي أمل أبو الفتح
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