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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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ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ ــع مــ ــ ــ ــل ــ اطــ
ــــس بــقــصــر  ــــال اجـــتـــمـــاعـــه أمـ خـ
الشيخ  سمو  برئاسة  القضيبية 
خليفة  آل  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء 
ــرات الــتــي  ــؤشــ ــمــ عـــلـــى تـــقـــريـــر الــ
في  الوطنية  الجهود  تضمنتها 
الـــتـــعـــامـــل مــــع فــــيــــروس كـــورونـــا 
الحملة  ومــســارات  )كــوفــيــد-19( 
أظهرت  التي  للتطعيم  الوطنية 
وصــــول نــســبــة الــحــاصــلــيــن على 
الـــجـــرعـــتـــيـــن األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
لفيروس  المضاد  التطعيم  مــن 
إجــمــالــي  مـــن  إلــــى %95  ــا  ــورونــ كــ
ــا، ووصـــــول  ــ ــذهـ ــ الـــمـــؤهـــلـــيـــن ألخـ
الجرعة  على  الحاصلين  نسبة 
إجمالي  من   %83 إلــى  المنشطة 
المؤهلين ألخذها، الذي انعكس 
عــلــى انــخــفــاض أعــــداد الــحــاالت 
الــقــائــمــة بــالــمــســتــشــفــيــات وفــي 

العناية المركزة.
ــد الــمــجــلــس الــمــتــابــعــة  ــ وأكــ
الــفــيــروس  لــتــطــورات  المستمرة 
وتــــــحــــــوراتــــــه عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
ـــاذ اإلجــــــــراءات  ــخـ الـــعـــالـــمـــي، واتــ
الــــــــازمــــــــة وفـــــــــق مـــــــا تـــتـــطـــلـــبـــه 
الـــمـــرحـــلـــة، مــــجــــددا الــمــجــلــس 
ــيــــة اإلقــــــبــــــال عــلــى  تــــأكــــيــــد أهــــمــ
المنشطة  والــجــرعــات  التطعيم 
تــعــزيــز مناعة  ــا فـــي  لـــدورهـ مــنــه 
الجسم، وضرورة االستمرار بذات 

الــعــزم فــي االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 
صحة  على  حفاظا  االحــتــرازيــة 

وسامة الجميع.
إشــادتــه بافتتاح  وفــي ســيــاق 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو 
لمعهد  الجديد  المبنى  الـــوزراء 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين 
بــالــدور  المجلس  نــوه  والــمــالــيــة، 
ــــذي تــضــطــلــع بـــه الــمــؤســســات  الـ
بقطاع  والــتــدريــبــيــة  التعليمية 
ــيـــة الـــداعـــمـــة  ــالـ ــات الـــمـ الــــخــــدمــ
ــي  ــافــ ــعــ ــتــ ألولــــــــــويــــــــــات خـــــطـــــة الــ
االقــــــــتــــــــصــــــــادي، مــــنــــهــــا مـــعـــهـــد 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين 
بالمعاهد  يربطه  وما  والمالية، 
ــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة مــن  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ

عـــاقـــات وشـــراكـــات فــاعــلــة بــهــذا 
المجال. 

ــد آخــــــــر تـــابـــع  ــيــ ــعــ عــــلــــى صــ
ــتـــي  الـــمـــجـــلـــس اإلجــــــــــــــــراءات الـ
ــات الــمــعــنــيــة  ــهــ ــجــ اتـــخـــذتـــهـــا الــ
ــا لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــهــ ــتــ ــابــ ــتــــجــ واســ
تــجــمــعــات الــمــيــاه بــســبــب أمــطــار 
ــر الــــــتــــــي هــــطــــلــــت عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
المملكة مؤخرا، وكلف المجلس 
البلديات  وشــؤون  األشغال  وزارة 
باستمرار  العمراني  والتخطيط 
ــاكــــن الـــتـــي شــهــدت  مــتــابــعــة األمــ
تجمع مياه األمطار في األحياء 
السكنية والطرق ووضع الحلول 

المناسبة لها.
ووافــــــــــــــق الــــمــــجــــلــــس عـــلـــى 
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة 
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة بــشــأن 
الائحة  بإصدار  مشروع مرسوم 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون )الــنــظــام( 
ــعــــدل لــمــكــافــحــة  ــمــ ــمــــوحــــد الــ الــ
التعويضية  والــتــدابــيــر  ــراق  اإلغــ
التعاون  والوقائية لدول مجلس 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، الـــذي 
يـــهـــدف إلـــــى حـــمـــايـــة الــصــنــاعــة 
الوطنية من الممارسات الضارة 
الموجهة  الــدولــيــة  الــتــجــارة  فــي 
إلــــى الــمــمــلــكــة مـــن غــيــر الــــدول 

األعضاء بدول المجلس.

أدانت وزارة خارجية مملكة 
مليشيا  قــيــام  بــشــدة  الــبــحــريــن 
الـــحـــوثـــي اإلرهــــابــــيــــة بـــإطـــاق 
ــرات الــمــســيــرة  ــائـ ــدد مـــن الـــطـ عــ
ــة بـــــاتـــــجـــــاه إمـــــــــارة  ــفــــخــــخــ ــمــ الــ
أبوظبي بدولة اإلمارات العربية 
تسبب  مــا  الشقيقة،  الــمــتــحــدة 
ــة صـــهـــاريـــج  فــــي انــــفــــجــــار ثــــاثــ
ووقوع  بترولية،  محروقات  نقل 
اإلنـــشـــاءات  منطقة  فــي  حــريــق 
الــجــديــدة قـــرب مــطــار أبــوظــبــي 
مــقــتــل  إلـــــى  أدى  مــــا  الـــــدولـــــي، 
آخرين  وإصــابــة  مدنيين  ثــاثــة 
ــي اعــــتــــداء إرهـــابـــي  بــــجــــروح، فــ
جــبــان يــمــثــل انــتــهــاكــا لــلــقــانــون 
القوانين  وكل  اإلنساني  الدولي 
الــدولــيــة، واعـــتـــداء ســافــًرا على 
العربية  اإلمـــــارات  دولــــة  ســيــادة 
إصــرار  على  ويبرهن  المتحدة، 
ــات الـــحـــوثـــيـــة  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــمـ هـــــــذه الـ
اإلرهـــــــابـــــــيـــــــة عـــــلـــــى مــــواصــــلــــة 
اعتداءاتها اإلجرامية الجبانة. 
الــخــارجــيــة  وزارة  وأعــــربــــت 
البحرين  مملكة  اســتــنــكــار  عــن 
لــهــذا االعـــتـــداء الــحــوثــي اآلثــم 
من مطار صنعاء  انطلق  الــذي 
وقوفها  وتــؤكــد  مدنية،  كمنشأة 
في صف واحد إلى جانب دولة 
اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
وتــأيــيــدهــا كــل اإلجـــــراءات التي 
ــا لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــذه  ــتـــخـــذهـ ــتـ سـ
الــجــبــانــة،  التخريبية  األعـــمـــال 
داعـــيـــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 

اتخاذ خطوات حازمة ضد هذه 
أعمالها  تؤكد  التي  المليشيات 
اإلجرامية أنها منظمة إرهابية 
أمن  على  خطرا  تهديدا  تشكل 
عن  معربة  المنطقة،  واستقرار 
بــالــغ الــتــعــازي والــمــواســاة ألسر 

وأهالي الضحايا.
وكانت شرطة إمارة أبوظبي 
قد أكدت أمس اندالع حريق، ما 
انفجار في 3 صهاريج  إلى  أدى 
نـــقـــل مـــحـــروقـــات بـــتـــرولـــيـــة فــي 
منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب 
إلى  أدنــوك، إضافة  من خزانات 
وقـــوع حـــادث حــريــق بسيط في 
منطقة اإلنشاءات الجديدة في 

مطار أبوظبي الدولي.
ــاة 3  إلـــى وفــ الــحــريــق  وأدى 
وباكستاني«  »هنديان  أشخاص 
انفجار صهاريج  فــي   6 وإصــابــة 
الــمــحــروقــات فــي أبــوظــبــي، وفق 

وكالة أنباء اإلمارات )وام(.
وأشارت التحقيقات األولية 
إلى رصد أجسام طائرة صغيرة 
لـــطـــائـــرات  ــون  ــكــ تــ أن  يـــحـــتـــمـــل 
في  وقــعــت  »درون«  طــيــار  بــــدون 
تسببت  تــكــون  قــد  المنطقتين 

في االنفجار والحريق.
من جهتها، أعلنت مليشيات 
الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم 
وكالة  مــا نقلت  وفــق  اإلرهــابــي، 

»رويترز« عن متحدث باسمها.
وأدان وزير خارجية اإلمارات 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 

ــهــــداف مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي  ــتــ اســ
ــاطـــق ومـــنـــشـــآت  ــنـ اإلرهــــابــــيــــة مـ
مدنية على األراضي اإلماراتية.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 
الــشــيــخ  ــد  ــ أكــ )وام(  اإلمـــــــــــارات 
»هــــــذا  أن  زايـــــــــد  بــــــن  عــــــبــــــداهلل 
االســتــهــداف اآلثـــم لــن يمر من 

دون عقاب«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكــــــــرت 

والــتــعــاون الــدولــي فــي بــيــان لها 
تــحــتــفــظ  اإلمــــــــــارات  »دولــــــــة  أن 
بـــحـــقـــهـــا فـــــي الــــــــرد عـــلـــى تــلــك 
ــهــــجــــمــــات اإلرهـــــابـــــيـــــة وهـــــذا  الــ
الــتــصــعــيــد اإلجــــرامــــي اآلثـــــم«، 
واصفة الهجمات بأنها »جريمة 
مليشيا  عــلــيــهــا  أقـــدمـــت  نـــكـــراء 
الحوثي خارج القوانين الدولية 

واإلنسانية«.

»هــــذه  إن  الـــــــــــوزارة  وقــــالــــت 
ــيــــة تـــواصـــل  ــابــ الــمــلــيــشــيــا اإلرهــ
فــي  رادع،  دون  ــن  مــ جـــرائـــمـــهـــا 
مــســعــى مــنــهــا لــنــشــر اإلرهــــــاب 
ــي الــمــنــطــقــة، في  والـــفـــوضـــى فـ
سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها 

غير المشروعة«.

كتب وليد دياب:

ــر الــمــواصــات  كــشــف الــمــهــنــدس كــمــال بـــن أحــمــد وزيــ
يعملون في 16 شركة  أجانب  وجــود 1406  واالتصاالت عن 
نسبة  فيها  الحكومة  تمتلك  التي  ممتلكات،  لشركة  تابعة 
مليون   24.5 تتخطى  سنوية  عــقــود  بقيمة   ،%50 تــتــجــاوز 

دينار.
إلـــى وظــائــف  الــوظــائــف تنقسم  تــلــك  الـــوزيـــر أن  وذكـــر 
تــنــفــيــذيــة ويــشــغــلــهــا 36 أجــنــبــيــا ويــبــلــغ مــتــوســط أجــرهــم 
األساسي ومزاياهم الوظيفية سنويا حوالي 2 مليون و980 
ألف  بكلفة حــوالــي 2 مليون و402  مــديــرا  ديــنــار، و67  ألــف 
دينار سنويا، و1276 موظفا في وظائف مهنية متخصصة 
وأخيرا  ديــنــار،  ألــف  و763  مليونا   18 حوالي  سنوية  بكلفة 
وظائف إدارية ويوجد بها 27 موظفا أجنبيا بكلفة 396.6 

ألف دينار سنويا.
وتطرق الوزير في رده على سؤال للنائب فاضل السواد 
حصلت  لممتلكات،  التابعة  الــشــركــات  فــي  العمالة  بــشــأن 
توظيف  مبررات  أن  إلى  منه،  نسخة  على  الخليج«  »أخبار 
الــعــمــالــة األجــنــبــيــة تتمثل فــي الــحــاجــة الـــى الــخــبــرات أو 
بعض  أن  أو  محلية،  وكـــوادر  مؤهلين  على  الحصول  نــدرة 
الوظائف ال تلقى إقباال من الكوادر المحلية بسبب ظروف 

وطبيعة العمل فيها.
وأكد أنه تتوافر لدى كل شركة خطة إلحال البحرينيين 
خال السنوات القادمة في مختلف التخصصات من خال 

البرامج التدريبية المتبعة من قبل كل شركة.
واستعرض الوزير تفاصيل عدد العمالة وكلفتها ونسب 
القابضة،  البحرين  ممتلكات  شركة  مــن  كــل  فــي  البحرنة 
مطار  شركة  ــة«،  »إدامـ العقاري  لاستثمار  البحرين  شركة 
الكريمة  واألحجار  للؤلؤ  البحرين  معهد  شركة  البحرين، 

»دانـــــــات«، شــركــة ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن »ألـــبـــا«، شــركــة مــســرح 
الدانة، طيران الخليج القابضة، شركة البحرين لمطاحن 
الدقيق، شركة مزاد، شركة الظاعن للقوارب، الشركة العامة 
البحرين  الــبــحــريــن، شــركــة حلبة  ــو  راديــ لــلــدواجــن، شــركــة 
طيران  شركة  للطيران،  الخليج  أكاديمية  شركة  الدولية، 

الخليج، شركة الجنوب السياحية.

نفذت إدارة الفحص والمقاييس 
بالتعاون  والتجارة  الصناعة  بــوزارة 
بـــــوزارة  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  إدارة  مـــع 
ميدانية  تفتيشية  حملة  الــصــحــة 
ــال الـــشـــبـــيـــهـــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــب األطـ ــعــ ــى لــ ــلــ عــ
ــي األســــــــواق الــمــحــلــيــة  لــلــشــيــشــة فــ
لـــرصـــد ومـــــصـــــادرة مـــنـــتـــجـــات لــعــب 
األطـــفـــال الــمــخــالــفــة لــلــقــانــون رقــم 
بــالــائــحــة  الــمــعــنــي   2015 لــســنــة   1
األطــفــال  للعب  الخليجية  الفنية 
بشأن   2009 لسنة   8 رقــم  والــقــانــون 

مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.
وأهــــــــابــــــــت الــــــــــــــــــوزارة بـــجـــمـــيـــع 
مملكة  في  والمقيمين  المواطنين 
ــن الـــمـــحـــال  ــ الـــبـــحـــريـــن اإلبـــــــــاغ عـ
الـــتـــي تعمل  الــمــخــالــفــة  الــتــجــاريــة 
تــداول منتجات لعب األطفال  على 
الخطرة والمشجعة للتدخين لفئة 

األطفال. 

المحلية الأ�سواق  لل�سي�سة في  �سبيهة  اأطفال  لعب  م�سادرة 

الإرهابي�ة للملي�ش�يا  الت�ش�دي  اإل�ى  وتدع�و  الجب�ان  الع�دوان  تدي�ن  البحري�ن 

اأبوظب�ي ف�ي  مدني�ة  من�س�اآت  عل�ى  حوث�ي  اإرهاب�ي  مجل��س ال�وزراء ي�س�يد بالحمل�ة الوطني�ة للتطعي�مع�دوان 
83% ن�شبة الحا�شلين على الجرعة المن�شطة

دينار  مليون   24.5 �سنوية  بكلفة  ممتلكات  في  يعملون  اأجانب   1406

للأجان�ب توظيف�ا  الأكث�ر  الخلي�ج  وطي�ران  البحرن�ة..  ف�ي  الأعل�ى  »اإدام�ة« 

الإم�ارات: ال�س�تهداف الآث�م لأرا�سين�ا ل�ن يم�ر م�ن دون عق�اب

} استهداف منشآت نفطية إماراتية على يد الحوثيين.
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انعقاد  موعد  »تمكين«  العمل  صندوق  أعلن 
المنتدى التشاوري السنوي افتراضيًا، وذلك يوم 

األربعاء 26 يناير الجاري.
ويعّد المنتدى التشاوري أحد أهم الفعاليات 
السنوية المنعقدة خصيصًا للقاء عدد من األفراد 
والــمــؤســســات فــي شتى الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، 
برامج  آرائهم وماحظاتهم حول  للحصول على 
تعزيزها  عــلــى  الــعــمــل  وكيفية  تمكين  وخــدمــات 
وتطويرها مستقبًا، باإلضافة إلى التعرف على 

احتياجات سوق العمل وتطلعاته المستقبلية.
ــــرض الــخــطــط  وخــــــال الـــمـــنـــتـــدى ســيــتــم عـ

تمكين  عمل  منها  سينطلق  التي  االستراتيجية 
ــادمــــة، كـــمـــا ســيــتــم  ــقــ ــــال الـــســـنـــوات األربـــــــع الــ خـ
الكشف عن حزمة البرامج والخدمات الجديدة، 
باإلضافة إلى عرض آليات عمل تمكين القادمة 
التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للعماء 
بما يضمن تحقيق أهداف النمو والتأثير وتعزيز 
الكفاءات الوطنية إلى جانب تسليط الضوء على 

أداء تمكين خال الفترة الماضية.

ص10 المال واالقتصاد

26 الج�اري المنت�دى الت�س�اوري ل�»تمكي�ن« 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

ــــي وزيـــــر  ــانـ ــ ــزيـ ــ ــد زايــــــــد الـ ــ ــ أكـ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة 
ــتــــجــــات  ــنــ ــمــ أهـــــمـــــيـــــة تـــــــوافـــــــر الــ
السلع  من  تعد  التي  اإلسمنتية 
الـــرئـــيـــســـة لـــضـــمـــان انـــســـيـــابـــيـــة 
األســـواق  فــي  اإلنشائية  الحركة 
ــا بـــمـــواصـــلـــة  ــوًهــ ــنــ الـــمـــحـــلـــيـــة، مــ
ــم الــمــنــتــجــات  ــدعــ الـــمـــســـاعـــي لــ
بمختلف  اإلســمــنــتــيــة  الــوطــنــيــة 
أنواعها والعمل على التوسع في 
إنتاجها، الفًتا إلى أهمية تعزيز 
الـــوزارة  بين  والتنسيق  الــتــعــاون 
ــنـــت  ــاب شـــــركـــــات اإلســـمـ ــ ــحــ ــ وأصــ

الــتــحــديــات  تــجــاوز  عــلــى  للعمل 
التي قد تؤثر على حركة السوق.

اجتماعه  خـــال  ذلـــك  ــاء  جـ
اإلسمنت  أمس عدد من شركات 
من  التحقق  إطــار  في  الوطنية؛ 
أسعار اإلسمنت التي تؤثر بشكل 
االستثمارات  حركة  على  مباشر 
والتطوير  اإلنــشــاءات  قــطــاع  فــي 
ــبــــط بــهــا  ــرتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــقـــــاري الـ

القطاعات المختلفة.
ــن الــشــكــر  ـــرب الــــوزيــــر عـ ــ وأعـ
ــوم بــه  ــقـ ــلــــدور الــكــبــيــر الــــــذي تـ لــ
الـــتـــي تعمل  شـــركـــات اإلســـمـــنـــت 

ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وســعــيــهــا  فـ
ومنتجاتها  خدماتها  توفير  إلى 
يدعم  بما  دائــًمــا  متطور  بشكل 
خاص،  بشكل  البحريني  السوق 
معبرا في السياق ذاته عن شكره 
وتـــقـــديـــره أيـــًضـــا عــلــى مـــا أبــــدوه 
ــاوٍن  ــعــ ــن ســـرعـــة اســـتـــجـــابـــة وتــ مــ
مــلــحــوظ مـــع الــــــوزارة والــجــهــات 
المعنية لضمان استقرار السوق 

المحلي.

كبيرا  تــقــدمــا  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  حققت 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  دمج  عملية  في 
فئات  مــن  الــمــدرســيــة،  البيئة  فــي  للتعلم  القابلين 
 662 دمـــج  فــي  نجحت  حــيــث  المختلفة،  اإلعـــاقـــات 
طالبا وطالبة موزعين على 84 مدرسة في مختلف 

محافظات المملكة.
بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  وقال 
عائقا  تقف  لم  »كــورونــا«  جائحة  إن  النعيمي:  علي 
ذوي  من  للطلبة  التعليمية  الخدمات  تقديم  أمــام 
أكثر من 28  إعــداد  تم  الخاصة، حيث  االحتياجات 
ألف درس وإثراءات رقمية موجهة إليهم، مع توفير 

كل األجهزة المساندة التي تعينهم على الدراسة مع 
أقرانهم من الطلبة العاديين.

الــوزارة نجحت في دمج 471 طالبا  أن  وأوضــح 
وطالبة من فئة اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتازمة 
داون في )60( مدرسة للبنين والبنات وتوسعت في 
دمج طلبة التوحد، ليصل عدد المدارس المطبقة 
حاليًا إلى )24( مدرسة بجميع المناطق التعليمية، 

تضم )128( طالبًا وطالبة.

أعــلــنــت حــلــبــة الــبــحــريــن الــدولــيــة 
»مـــوطـــن ريـــاضـــة الـــســـيـــارات فـــي الــشــرق 
يــوم  الخليج  وشــركــة طــيــران  األوســــط« 
سباق  الستضافة  استعداداتهما  أمــس 
الكبرى  البحرين  جــائــزة  الــفــورمــوال-1 
لطيران الخليج 2022، والذي سينطلق 
في الفترة 18 - 20 مارس المقبل، وذلك 
البطولة  من  الجديد  للموسم  افتتاحا 
العالمية بتغييراتها الجديدة من خال 

»العصر الجديد« للفورموال وان.
الستضافة  التنازلي  العد  وانطلق 
العالم  بطولة  النــطــاق  الــــ18  النسخة 
الــبــحــريــن  حــلــبــة  فــــي  وان  لـــلـــفـــورمـــوال 
وذلـــك خــال مؤتمر صحفي  الــدولــيــة، 
أقــيــم يـــوم أمـــس فــي الــمــركــز اإلعــامــي 
لحلبة البحرين الدولية مع الكشف عن 
سيارة البطولة الجديدة للموسم 2022 
والمكسوة بألوان علم مملكة البحرين.

الــجــديــد وقمنا  الــمــوســم  ويــنــطــلــق 
ــــدول حـــافـــل مـــن الــحــفــات  بــتــجــهــيــز جـ

ــات الــتــرفــيــهــيــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــة والــ ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ الـ
من  جماهيرنا  تناسب  الــتــي  المذهلة، 

جميع األعمار.
جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع شــركــائــنــا في 

فريق  أعــضــاء  وجــمــيــع  الخليج  طــيــران 
ــورون بــــأن نــكــون  ــخــ الـــبـــحـــريـــن، نــحــن فــ
التاريخي،  مضيفين لمثل هذا الحدث 
ونـــحـــث جــمــاهــيــرنــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الــعــالــم عــلــى حــجــز تــذاكــرهــم فــي أســرع 
وقت ممكن.

وزير التجارة: موا�سلة دعم المنتجات الوطنية الإ�سمنتية

ل�662 طالبا وطالبة من ذوي الحتياجات األف در�س   28 تقديم 

حلبة البحرين وطيران الخليج تعلنان انطالق »الع�سر الجديد« للفورمول-1
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الرياضة

} جانب من الكشف عن سيارة البطولة الجديدة المكسوة بألوان علم البحرين.

ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ ــع مــ ــ ــ ــل ــ اطــ
ــــس بــقــصــر  ــــال اجـــتـــمـــاعـــه أمـ خـ
الشيخ  سمو  برئاسة  القضيبية 
خليفة  آل  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء 
ــرات الــتــي  ــؤشــ ــمــ عـــلـــى تـــقـــريـــر الــ
في  الوطنية  الجهود  تضمنتها 
الـــتـــعـــامـــل مــــع فــــيــــروس كـــورونـــا 
الحملة  ومــســارات  )كــوفــيــد-19( 
أظهرت  التي  للتطعيم  الوطنية 
وصــــول نــســبــة الــحــاصــلــيــن على 
الـــجـــرعـــتـــيـــن األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
لفيروس  المضاد  التطعيم  مــن 
إجــمــالــي  مـــن  إلــــى %95  ــا  ــورونــ كــ
ــا، ووصـــــول  ــ ــذهـ ــ الـــمـــؤهـــلـــيـــن ألخـ
الجرعة  على  الحاصلين  نسبة 
إجمالي  من   %83 إلــى  المنشطة 
المؤهلين ألخذها، الذي انعكس 
عــلــى انــخــفــاض أعــــداد الــحــاالت 
الــقــائــمــة بــالــمــســتــشــفــيــات وفــي 

العناية المركزة.
ــد الــمــجــلــس الــمــتــابــعــة  ــ وأكــ
الــفــيــروس  لــتــطــورات  المستمرة 
وتــــــحــــــوراتــــــه عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
ـــاذ اإلجــــــــراءات  ــخـ الـــعـــالـــمـــي، واتــ
الــــــــازمــــــــة وفـــــــــق مـــــــا تـــتـــطـــلـــبـــه 
الـــمـــرحـــلـــة، مــــجــــددا الــمــجــلــس 
ــيــــة اإلقــــــبــــــال عــلــى  تــــأكــــيــــد أهــــمــ
المنشطة  والــجــرعــات  التطعيم 
تــعــزيــز مناعة  ــا فـــي  لـــدورهـ مــنــه 
الجسم، وضرورة االستمرار بذات 

الــعــزم فــي االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 
صحة  على  حفاظا  االحــتــرازيــة 

وسامة الجميع.
إشــادتــه بافتتاح  وفــي ســيــاق 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو 
لمعهد  الجديد  المبنى  الـــوزراء 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين 
بــالــدور  المجلس  نــوه  والــمــالــيــة، 
ــــذي تــضــطــلــع بـــه الــمــؤســســات  الـ
بقطاع  والــتــدريــبــيــة  التعليمية 
ــيـــة الـــداعـــمـــة  ــالـ ــات الـــمـ الــــخــــدمــ
ــي  ــافــ ــعــ ــتــ ألولــــــــــويــــــــــات خـــــطـــــة الــ
االقــــــــتــــــــصــــــــادي، مــــنــــهــــا مـــعـــهـــد 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين 
بالمعاهد  يربطه  وما  والمالية، 
ــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة مــن  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ

عـــاقـــات وشـــراكـــات فــاعــلــة بــهــذا 
المجال. 

ــد آخــــــــر تـــابـــع  ــيــ ــعــ عــــلــــى صــ
ــتـــي  الـــمـــجـــلـــس اإلجــــــــــــــــراءات الـ
ــات الــمــعــنــيــة  ــهــ ــجــ اتـــخـــذتـــهـــا الــ
ــا لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــهــ ــتــ ــابــ ــتــــجــ واســ
تــجــمــعــات الــمــيــاه بــســبــب أمــطــار 
ــر الــــــتــــــي هــــطــــلــــت عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
المملكة مؤخرا، وكلف المجلس 
البلديات  وشــؤون  األشغال  وزارة 
باستمرار  العمراني  والتخطيط 
ــاكــــن الـــتـــي شــهــدت  مــتــابــعــة األمــ
تجمع مياه األمطار في األحياء 
السكنية والطرق ووضع الحلول 

المناسبة لها.
ووافــــــــــــــق الــــمــــجــــلــــس عـــلـــى 
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة 
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة بــشــأن 
الائحة  بإصدار  مشروع مرسوم 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون )الــنــظــام( 
ــعــــدل لــمــكــافــحــة  ــمــ ــمــــوحــــد الــ الــ
التعويضية  والــتــدابــيــر  ــراق  اإلغــ
التعاون  والوقائية لدول مجلس 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، الـــذي 
يـــهـــدف إلـــــى حـــمـــايـــة الــصــنــاعــة 
الوطنية من الممارسات الضارة 
الموجهة  الــدولــيــة  الــتــجــارة  فــي 
إلــــى الــمــمــلــكــة مـــن غــيــر الــــدول 

األعضاء بدول المجلس.

أدانت وزارة خارجية مملكة 
مليشيا  قــيــام  بــشــدة  الــبــحــريــن 
الـــحـــوثـــي اإلرهــــابــــيــــة بـــإطـــاق 
ــرات الــمــســيــرة  ــائـ ــدد مـــن الـــطـ عــ
ــة بـــــاتـــــجـــــاه إمـــــــــارة  ــفــــخــــخــ ــمــ الــ
أبوظبي بدولة اإلمارات العربية 
تسبب  مــا  الشقيقة،  الــمــتــحــدة 
ــة صـــهـــاريـــج  فــــي انــــفــــجــــار ثــــاثــ
ووقوع  بترولية،  محروقات  نقل 
اإلنـــشـــاءات  منطقة  فــي  حــريــق 
الــجــديــدة قـــرب مــطــار أبــوظــبــي 
مــقــتــل  إلـــــى  أدى  مــــا  الـــــدولـــــي، 
آخرين  وإصــابــة  مدنيين  ثــاثــة 
ــي اعــــتــــداء إرهـــابـــي  بــــجــــروح، فــ
جــبــان يــمــثــل انــتــهــاكــا لــلــقــانــون 
القوانين  وكل  اإلنساني  الدولي 
الــدولــيــة، واعـــتـــداء ســافــًرا على 
العربية  اإلمـــــارات  دولــــة  ســيــادة 
إصــرار  على  ويبرهن  المتحدة، 
ــات الـــحـــوثـــيـــة  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــمـ هـــــــذه الـ
اإلرهـــــــابـــــــيـــــــة عـــــلـــــى مــــواصــــلــــة 
اعتداءاتها اإلجرامية الجبانة. 

الــخــارجــيــة  وزارة  وأعــــربــــت 
البحرين  مملكة  اســتــنــكــار  عــن 
لــهــذا االعـــتـــداء الــحــوثــي اآلثــم 
من مطار صنعاء  انطلق  الــذي 
وقوفها  وتــؤكــد  مدنية،  كمنشأة 
في صف واحد إلى جانب دولة 
اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
وتــأيــيــدهــا كــل اإلجـــــراءات التي 
ــا لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــذه  ــتـــخـــذهـ ــتـ سـ
الــجــبــانــة،  التخريبية  األعـــمـــال 
داعـــيـــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 

اتخاذ خطوات حازمة ضد هذه 
أعمالها  تؤكد  التي  المليشيات 
اإلجرامية أنها منظمة إرهابية 
أمن  على  خطرا  تهديدا  تشكل 
عن  معربة  المنطقة،  واستقرار 
بــالــغ الــتــعــازي والــمــواســاة ألسر 

وأهالي الضحايا.
وكانت شرطة إمارة أبوظبي 
قد أكدت أمس اندالع حريق، ما 
انفجار في 3 صهاريج  إلى  أدى 
نـــقـــل مـــحـــروقـــات بـــتـــرولـــيـــة فــي 
منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب 
إلى  أدنــوك، إضافة  من خزانات 
وقـــوع حـــادث حــريــق بسيط في 
منطقة اإلنشاءات الجديدة في 

مطار أبوظبي الدولي.
ــاة 3  إلـــى وفــ الــحــريــق  وأدى 
وباكستاني«  »هنديان  أشخاص 
انفجار صهاريج  فــي   6 وإصــابــة 
الــمــحــروقــات فــي أبــوظــبــي، وفق 

وكالة أنباء اإلمارات )وام(.
وأشارت التحقيقات األولية 
إلى رصد أجسام طائرة صغيرة 
لـــطـــائـــرات  ــون  ــكــ تــ أن  يـــحـــتـــمـــل 
في  وقــعــت  »درون«  طــيــار  بــــدون 
تسببت  تــكــون  قــد  المنطقتين 

في االنفجار والحريق.
من جهتها، أعلنت مليشيات 
الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم 
وكالة  مــا نقلت  وفــق  اإلرهــابــي، 

»رويترز« عن متحدث باسمها.
وأدان وزير خارجية اإلمارات 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 

ــهــــداف مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي  ــتــ اســ
ــاطـــق ومـــنـــشـــآت  ــنـ اإلرهــــابــــيــــة مـ
مدنية على األراضي اإلماراتية.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 
الــشــيــخ  ــد  ــ أكــ )وام(  اإلمـــــــــــارات 
»هــــــذا  أن  زايـــــــــد  بــــــن  عــــــبــــــداهلل 
االســتــهــداف اآلثـــم لــن يمر من 

دون عقاب«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكــــــــرت 

والــتــعــاون الــدولــي فــي بــيــان لها 
تــحــتــفــظ  اإلمــــــــــارات  »دولــــــــة  أن 
بـــحـــقـــهـــا فـــــي الــــــــرد عـــلـــى تــلــك 
ــهــــجــــمــــات اإلرهـــــابـــــيـــــة وهـــــذا  الــ
الــتــصــعــيــد اإلجــــرامــــي اآلثـــــم«، 
واصفة الهجمات بأنها »جريمة 
مليشيا  عــلــيــهــا  أقـــدمـــت  نـــكـــراء 
الحوثي خارج القوانين الدولية 

واإلنسانية«.

»هــــذه  إن  الـــــــــــوزارة  وقــــالــــت 
ــيــــة تـــواصـــل  ــابــ الــمــلــيــشــيــا اإلرهــ
فــي  رادع،  دون  ــن  مــ جـــرائـــمـــهـــا 
مــســعــى مــنــهــا لــنــشــر اإلرهــــــاب 
ــي الــمــنــطــقــة، في  والـــفـــوضـــى فـ
سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها 

غير المشروعة«.

كتب وليد دياب:

ــر الــمــواصــات  كــشــف الــمــهــنــدس كــمــال بـــن أحــمــد وزيــ
يعملون في 16 شركة  أجانب  وجــود 1406  واالتصاالت عن 
نسبة  فيها  الحكومة  تمتلك  التي  ممتلكات،  لشركة  تابعة 
مليون   24.5 تتخطى  سنوية  عــقــود  بقيمة   ،%50 تــتــجــاوز 

دينار.
إلـــى وظــائــف  الــوظــائــف تنقسم  تــلــك  الـــوزيـــر أن  وذكـــر 
تــنــفــيــذيــة ويــشــغــلــهــا 36 أجــنــبــيــا ويــبــلــغ مــتــوســط أجــرهــم 
األساسي ومزاياهم الوظيفية سنويا حوالي 2 مليون و980 
ألف  بكلفة حــوالــي 2 مليون و402  مــديــرا  ديــنــار، و67  ألــف 
دينار سنويا، و1276 موظفا في وظائف مهنية متخصصة 
وأخيرا  ديــنــار،  ألــف  و763  مليونا   18 حوالي  سنوية  بكلفة 
وظائف إدارية ويوجد بها 27 موظفا أجنبيا بكلفة 396.6 

ألف دينار سنويا.
وتطرق الوزير في رده على سؤال للنائب فاضل السواد 
حصلت  لممتلكات،  التابعة  الــشــركــات  فــي  العمالة  بــشــأن 
توظيف  مبررات  أن  إلى  منه،  نسخة  على  الخليج«  »أخبار 
الــعــمــالــة األجــنــبــيــة تتمثل فــي الــحــاجــة الـــى الــخــبــرات أو 
بعض  أن  أو  محلية،  وكـــوادر  مؤهلين  على  الحصول  نــدرة 
الوظائف ال تلقى إقباال من الكوادر المحلية بسبب ظروف 

وطبيعة العمل فيها.
وأكد أنه تتوافر لدى كل شركة خطة إلحال البحرينيين 
خال السنوات القادمة في مختلف التخصصات من خال 

البرامج التدريبية المتبعة من قبل كل شركة.
واستعرض الوزير تفاصيل عدد العمالة وكلفتها ونسب 
القابضة،  البحرين  ممتلكات  شركة  مــن  كــل  فــي  البحرنة 
مطار  شركة  ــة«،  »إدامـ العقاري  لاستثمار  البحرين  شركة 
الكريمة  واألحجار  للؤلؤ  البحرين  معهد  شركة  البحرين، 

»دانـــــــات«، شــركــة ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن »ألـــبـــا«، شــركــة مــســرح 
الدانة، طيران الخليج القابضة، شركة البحرين لمطاحن 
الدقيق، شركة مزاد، شركة الظاعن للقوارب، الشركة العامة 
البحرين  الــبــحــريــن، شــركــة حلبة  ــو  راديــ لــلــدواجــن، شــركــة 
طيران  شركة  للطيران،  الخليج  أكاديمية  شركة  الدولية، 

الخليج، شركة الجنوب السياحية.

نفذت إدارة الفحص والمقاييس 
بالتعاون  والتجارة  الصناعة  بــوزارة 
بـــــوزارة  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  إدارة  مـــع 
ميدانية  تفتيشية  حملة  الــصــحــة 
ــال الـــشـــبـــيـــهـــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــب األطـ ــعــ ــى لــ ــلــ عــ
ــي األســــــــواق الــمــحــلــيــة  لــلــشــيــشــة فــ
لـــرصـــد ومـــــصـــــادرة مـــنـــتـــجـــات لــعــب 
األطـــفـــال الــمــخــالــفــة لــلــقــانــون رقــم 
بــالــائــحــة  الــمــعــنــي   2015 لــســنــة   1
األطــفــال  للعب  الخليجية  الفنية 
بشأن   2009 لسنة   8 رقــم  والــقــانــون 

مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.
وأهــــــــابــــــــت الــــــــــــــــــوزارة بـــجـــمـــيـــع 
مملكة  في  والمقيمين  المواطنين 
ــن الـــمـــحـــال  ــ الـــبـــحـــريـــن اإلبـــــــــاغ عـ
الـــتـــي تعمل  الــمــخــالــفــة  الــتــجــاريــة 
تــداول منتجات لعب األطفال  على 
الخطرة والمشجعة للتدخين لفئة 

األطفال. 

المحلية الأ�سواق  لل�سي�سة في  �سبيهة  اأطفال  لعب  م�سادرة 

الإرهابي�ة للملي�ش�يا  الت�ش�دي  اإل�ى  وتدع�و  الجب�ان  الع�دوان  تدي�ن  البحري�ن 

اأبوظب�ي ف�ي  مدني�ة  من�س�اآت  عل�ى  حوث�ي  اإرهاب�ي  مجل��س ال�وزراء ي�س�يد بالحمل�ة الوطني�ة للتطعي�مع�دوان 
83% ن�شبة الحا�شلين على الجرعة المن�شطة

دينار  مليون   24.5 �سنوية  بكلفة  ممتلكات  في  يعملون  اأجانب   1406

للأجان�ب توظيف�ا  الأكث�ر  الخلي�ج  وطي�ران  البحرن�ة..  ف�ي  الأعل�ى  »اإدام�ة« 

الإم�ارات: ال�س�تهداف الآث�م لأرا�سين�ا ل�ن يم�ر م�ن دون عق�اب

} استهداف منشآت نفطية إماراتية على يد الحوثيين.
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انعقاد  موعد  »تمكين«  العمل  صندوق  أعلن 
المنتدى التشاوري السنوي افتراضيًا، وذلك يوم 

األربعاء 26 يناير الجاري.
ويعّد المنتدى التشاوري أحد أهم الفعاليات 
السنوية المنعقدة خصيصًا للقاء عدد من األفراد 
والــمــؤســســات فــي شتى الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، 
برامج  آرائهم وماحظاتهم حول  للحصول على 
تعزيزها  عــلــى  الــعــمــل  وكيفية  تمكين  وخــدمــات 
وتطويرها مستقبًا، باإلضافة إلى التعرف على 

احتياجات سوق العمل وتطلعاته المستقبلية.
ــــرض الــخــطــط  وخــــــال الـــمـــنـــتـــدى ســيــتــم عـ

تمكين  عمل  منها  سينطلق  التي  االستراتيجية 
ــادمــــة، كـــمـــا ســيــتــم  ــقــ ــــال الـــســـنـــوات األربـــــــع الــ خـ
الكشف عن حزمة البرامج والخدمات الجديدة، 
باإلضافة إلى عرض آليات عمل تمكين القادمة 
التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للعماء 
بما يضمن تحقيق أهداف النمو والتأثير وتعزيز 
الكفاءات الوطنية إلى جانب تسليط الضوء على 

أداء تمكين خال الفترة الماضية.

ص10 المال واالقتصاد

26 الج�اري المنت�دى الت�س�اوري ل�»تمكي�ن« 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

ــــي وزيـــــر  ــانـ ــ ــزيـ ــ ــد زايــــــــد الـ ــ ــ أكـ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة 
ــتــــجــــات  ــنــ ــمــ أهـــــمـــــيـــــة تـــــــوافـــــــر الــ
السلع  من  تعد  التي  اإلسمنتية 
الـــرئـــيـــســـة لـــضـــمـــان انـــســـيـــابـــيـــة 
األســـواق  فــي  اإلنشائية  الحركة 
ــا بـــمـــواصـــلـــة  ــوًهــ ــنــ الـــمـــحـــلـــيـــة، مــ
ــم الــمــنــتــجــات  ــدعــ الـــمـــســـاعـــي لــ
بمختلف  اإلســمــنــتــيــة  الــوطــنــيــة 
أنواعها والعمل على التوسع في 
إنتاجها، الفًتا إلى أهمية تعزيز 
الـــوزارة  بين  والتنسيق  الــتــعــاون 
ــنـــت  ــاب شـــــركـــــات اإلســـمـ ــ ــحــ ــ وأصــ

الــتــحــديــات  تــجــاوز  عــلــى  للعمل 
التي قد تؤثر على حركة السوق.

اجتماعه  خـــال  ذلـــك  ــاء  جـ
اإلسمنت  أمس عدد من شركات 
من  التحقق  إطــار  في  الوطنية؛ 
أسعار اإلسمنت التي تؤثر بشكل 
االستثمارات  حركة  على  مباشر 
والتطوير  اإلنــشــاءات  قــطــاع  فــي 
ــبــــط بــهــا  ــرتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــقـــــاري الـ

القطاعات المختلفة.
ــن الــشــكــر  ـــرب الــــوزيــــر عـ ــ وأعـ
ــوم بــه  ــقـ ــلــــدور الــكــبــيــر الــــــذي تـ لــ
الـــتـــي تعمل  شـــركـــات اإلســـمـــنـــت 

ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وســعــيــهــا  فـ
ومنتجاتها  خدماتها  توفير  إلى 
يدعم  بما  دائــًمــا  متطور  بشكل 
خاص،  بشكل  البحريني  السوق 
معبرا في السياق ذاته عن شكره 
وتـــقـــديـــره أيـــًضـــا عــلــى مـــا أبــــدوه 
ــاوٍن  ــعــ ــن ســـرعـــة اســـتـــجـــابـــة وتــ مــ
مــلــحــوظ مـــع الــــــوزارة والــجــهــات 
المعنية لضمان استقرار السوق 

المحلي.

كبيرا  تــقــدمــا  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  حققت 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  دمج  عملية  في 
فئات  مــن  الــمــدرســيــة،  البيئة  فــي  للتعلم  القابلين 
 662 دمـــج  فــي  نجحت  حــيــث  المختلفة،  اإلعـــاقـــات 
طالبا وطالبة موزعين على 84 مدرسة في مختلف 

محافظات المملكة.
بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  وقال 
عائقا  تقف  لم  »كــورونــا«  جائحة  إن  النعيمي:  علي 
ذوي  من  للطلبة  التعليمية  الخدمات  تقديم  أمــام 
أكثر من 28  إعــداد  تم  الخاصة، حيث  االحتياجات 
ألف درس وإثراءات رقمية موجهة إليهم، مع توفير 

كل األجهزة المساندة التي تعينهم على الدراسة مع 
أقرانهم من الطلبة العاديين.

الــوزارة نجحت في دمج 471 طالبا  أن  وأوضــح 
وطالبة من فئة اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتازمة 
داون في )60( مدرسة للبنين والبنات وتوسعت في 
دمج طلبة التوحد، ليصل عدد المدارس المطبقة 
حاليًا إلى )24( مدرسة بجميع المناطق التعليمية، 

تضم )128( طالبًا وطالبة.

أعــلــنــت حــلــبــة الــبــحــريــن الــدولــيــة 
»مـــوطـــن ريـــاضـــة الـــســـيـــارات فـــي الــشــرق 
يــوم  الخليج  وشــركــة طــيــران  األوســــط« 
سباق  الستضافة  استعداداتهما  أمــس 
الكبرى  البحرين  جــائــزة  الــفــورمــوال-1 
لطيران الخليج 2022، والذي سينطلق 
في الفترة 18 - 20 مارس المقبل، وذلك 
البطولة  من  الجديد  للموسم  افتتاحا 
العالمية بتغييراتها الجديدة من خال 

»العصر الجديد« للفورموال وان.
الستضافة  التنازلي  العد  وانطلق 
العالم  بطولة  النــطــاق  الــــ18  النسخة 
الــبــحــريــن  حــلــبــة  فــــي  وان  لـــلـــفـــورمـــوال 
وذلـــك خــال مؤتمر صحفي  الــدولــيــة، 
أقــيــم يـــوم أمـــس فــي الــمــركــز اإلعــامــي 
لحلبة البحرين الدولية مع الكشف عن 
سيارة البطولة الجديدة للموسم 2022 
والمكسوة بألوان علم مملكة البحرين.

الــجــديــد وقمنا  الــمــوســم  ويــنــطــلــق 
ــــدول حـــافـــل مـــن الــحــفــات  بــتــجــهــيــز جـ

ــات الــتــرفــيــهــيــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــة والــ ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ الـ
من  جماهيرنا  تناسب  الــتــي  المذهلة، 

جميع األعمار.
جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع شــركــائــنــا في 

فريق  أعــضــاء  وجــمــيــع  الخليج  طــيــران 
ــورون بــــأن نــكــون  ــخــ الـــبـــحـــريـــن، نــحــن فــ
التاريخي،  مضيفين لمثل هذا الحدث 
ونـــحـــث جــمــاهــيــرنــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الــعــالــم عــلــى حــجــز تــذاكــرهــم فــي أســرع 
وقت ممكن.

وزير التجارة: موا�سلة دعم المنتجات الوطنية الإ�سمنتية

ل�662 طالبا وطالبة من ذوي الحتياجات األف در�س   28 تقديم 

حلبة البحرين وطيران الخليج تعلنان انطالق »الع�سر الجديد« للفورمول-1
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الرياضة

} جانب من الكشف عن سيارة البطولة الجديدة المكسوة بألوان علم البحرين.
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 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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تــــــــرأس ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
رئيس  نــائــب  آل خليفة  مــبــارك  بــن 
مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي 
الــذي  ــوزراء  ــ الـ األســبــوعــي لمجلس 

عقد أمس بقصر القضيبية.
ــاع أشـــــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي بـــــدايـــــة االجـ
السمو  صــاحــب  بتفضل  المجلس 
آل  األمير سلمان بن حمد  الملكي 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
ــوزراء بــافــتــتــاح الــمــبــنــى الــجــديــد  ــ الــ
لـــمـــعـــهـــد الــــبــــحــــريــــن لـــــلـــــدراســـــات 
فـــي منطقة  والــمــالــيــة  الــمــصــرفــيــة 
خليج البحرين، منوها بالدور الذي 
التعليمية  المؤسسات  به  تضطلع 
ــيــــة بـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات  ــبــ ــتــــدريــ والــ
الــمــالــيــة الــداعــمــة ألولـــويـــات خطة 
معهد  منها  االقــتــصــادي،  الــتــعــافــي 
الــبــحــريــن لـــلـــدراســـات الــمــصــرفــيــة 
والــمــالــيــة، ومــــا يــربــطــه بــالــمــعــاهــد 
عالقات  مــن  المتخصصة  الــدولــيــة 
ــلـــة بــــهــــذا الـــمـــجـــال  وشـــــراكـــــات فـــاعـ
لندن  معهد  مع  شراكته  وباألخص 
لـــلـــدراســـات الــمــصــرفــيــة والــمــالــيــة 
مــعــه  الـــتـــوقـــيـــع  تــــم  الــــــذي   )LIBF(

ــا يــســهــم فــي  ــات مــ ــيـ ــاقـ ــفـ عـــلـــى 3 اتـ
الــبــشــري على  الـــمـــال  رأس  تــطــويــر 

المستويين المحلي والعالمي.
اإلجــــراءات  المجلس  تــابــع  ثــم 
المعنية  الــجــهــات  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
تجمعات  مع  للتعامل  واستجابتها 
التي  الــخــيــر  أمــطــار  بسبب  الــمــيــاه 
هطلت على المملكة مؤخرًا، وكلف 
وشــــؤون  األشـــغـــال  وزارة  الــمــجــلــس 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
بــاســتــمــرار مــتــابــعــة األمـــاكـــن الــتــي 
شـــهـــدت تــجــمــع مـــيـــاه األمــــطــــار في 
ووضــع  والــطــرق  السكنية  األحــيــاء 

الحلول المناسبة لها.
ــد ذلـــــــــك أكـــــــــد الـــمـــجـــلـــس  ــ ــعـ ــ بـ
الـــمـــتـــابـــعـــة الـــمـــســـتـــمـــرة لـــتـــطـــورات 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا )كــــــوفــــــيــــــد-19( 
العالمي،  المستوى  على  وتحوراته 
وفــق ما  الالزمة  اإلجـــراءات  واتخاذ 
تتطلبه المرحلة، مجددًا المجلس 
تأكيد أهمية اإلقبال على التطعيم 
لــدورهــا  منه  المنشطة  والــجــرعــات 
وضــرورة  الجسم،  مناعة  تعزيز  في 
االلتزام  في  العزم  بــذات  االستمرار 

ــراءات االحـــتـــرازيـــة حــفــاظــًا  ــ ــاإلجـ ــ بـ
ــلــــى صــــحــــة وســـــالمـــــة الـــجـــمـــيـــع،  عــ
واطــلــع الــمــجــلــس فــي هـــذا الــصــدد 
ــتـــي  ــرات الـ ـــ ـــؤشـ ــ ــمـ ـــ ــر الـ ــريــ ــقــ ــى تــ ــلــ عــ
تــضــمــنــتــهــا الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة في 
الــتــعــامــل مـــع الــفــيــروس ومـــســـارات 
التي  للتطعيم  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة 
الحاصلين  نــســبــة  ــول  وصــ أظـــهـــرت 
على الجرعتين األولى والثانية من 
كورونا  لفيروس  المضاد  التطعيم 
الــمــؤهــلــيــن  إلــــى 95% مـــن إجــمــالــي 
الحاصلين  نسبة  ووصــول  ألخذها، 
 %83 إلـــى  المنشطة  الــجــرعــة  عــلــى 
مـــن إجــمــالــي الــمــؤهــلــيــن ألخــذهــا، 
والذي انعكس على انخفاض أعداد 
بالمستشفيات  الــقــائــمــة  الـــحـــاالت 

وفي العناية المركزة.
ثم قرر المجلس تشكيل لجنة 
ــر الــداخــلــيــة وعــضــويــة  بــرئــاســة وزيــ
الجهات ذات العالقة تقوم بمراجعة 
استيراد  وأنظمة  إجـــراءات  وتطوير 
قبل  مــن  والــمــنــشــورات  المطبوعات 

الجهات الحكومية.
ــر الـــمـــجـــلـــس فــي  ــا نــــظــ ــعــــدهــ بــ

جدول  على  المدرجة  الموضوعات 
أعماله وقرر ما يأتي:

المذكرات  على  الموافقة  أواًل: 
اآلتية:

الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  مــــذكــــرة   -1
لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة 
ــدار  ــإصــ ــوم بــ ــ ــرسـ ــ ــروع مـ ــ ــشـ ــ ــأن مـ ــشــ بــ
ــة لـــلـــقـــانـــون  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الــــالئــــحــــة الـ
)النظام( الموحد المعدل لمكافحة 
ــر الــتــعــويــضــيــة  ــيـ ــدابـ ــتـ اإلغــــــــراق والـ
والــوقــائــيــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية، الذي يهدف 
من  الوطنية  الصناعة  حماية  إلــى 
الــمــمــارســات الـــضـــارة فـــي الــتــجــارة 
الدولية الموجهة للمملكة من غير 

الدول األعضاء بدول المجلس.
الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  مــــذكــــرة   -2
ــة  ــاديـ ــتـــصـ لـــلـــشـــؤون الـــمـــالـــيـــة واالقـ
ــوازن الـــمـــالـــي بـــشـــأن انــضــمــام  ــ ــتـ ــ والـ
المنظمات  إلى  الحكومية  الجهات 
العالمية المعنية بالتغير المناخي، 
البحرين  مملكة  جــهــود  يــدعــم  بما 
وتــعــزيــز   ،2060 الــكــربــونــي  لــلــحــيــاد 
إسهامها الدولي في ابتكار الحلول 

ــبــــعــــاثــــات الــكــربــونــيــة  لــتــقــلــيــل االنــ
النظيفة  الــطــاقــة  فــي  واالســتــثــمــار 

وكفاءة استخدامها.
الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  مــــذكــــرة   -3
لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة 
بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات 

برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ــلــــس  ــمــــجــ ثــــــــم اســــــتــــــعــــــرض الــ

الموضوع اآلتي:
الـــــعـــــدل  وزيـــــــــــــر  مــــــــذكــــــــرة   -1
والشؤون اإلسالمية واألوقاف حول 
الخدمات  في  اإللكتروني  التحول 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــــــــوزارة، وتــشــجــيــع 
ــمـــي بـــمـــا يــســهــم  ــرقـ ــدام الـ ــتــــخــ االســ
فـــي تــقــديــم بــعــض الــخــدمــات على 
إلى  الحاجة  دون  الساعة من  مــدار 

الحضور الشخصي.
ــذ الــمــجــلــس عــلــمــا  ــ بـــعـــدهـــا أخـ
ــن خـــــــالل الــــتــــقــــاريــــر الــــــوزاريــــــة  ــ مــ
ــوزراء، بـــشـــأن زيـــــــارة جــمــهــوريــة  ــ ــلــ ــ لــ
الــصــيــن الــشــعــبــيــة، والــمــشــاركــة في 
والمشاركة  المعادن،  مستقبل  قمة 
نسخته  فــي  العالم  شباب  بمنتدى 

الرابعة.

خالل اجتماعه برئا�سة محمد بن مبارك

مجل�س الوزراء ي�سيد بافتتاح ولي العهد رئي�س الوزراء المبنى الجديد لمعهد الدرا�سات
التن�يه بدور الم�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية بقطاع الخدمات المالية الداعمة لخطة التعافي االقت�سادي

تكلي�ف وزارة الأ�س�غال بمتابع�ة الأماك�ن الت�ي �س�هدت تجم�ع مي�اه الأمط�ار ف�ي الأحي�اء ال�س�كنية والط�رق
ال��م��ج��ل�����س ي����ؤك���د اأه��م��ي��ة االإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ت��ط��ع��ي��م وال��ج��رع��ات 

ن�سبة الحا�سلين على الجرعتين الأولى والثانية و�سلت اإلى 95 بالمائة من الموؤهلين

ا�ستعرا�س مذكرة ب�ساأن التح�ل االإلكتروني في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل

ال���م���ن�������س���ط���ة وم����ت����اب����ع����ة ت������ط�������رات »ك���������رون��������ا« ع���ال���م���ي���ا

محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 
الــوزراء في مكتبه بقصر  مجلس 
الــقــضــيــبــيــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
خالد  بن  عبداهلل  مركز  لمؤسسة 
سعيد  الدكتور  الــوالــديــن  لرعاية 
ــمــــاك، الــــــذي أهــــدى  عـــبـــاس الــــســ
سموه اإلصدار الخاص بالمغفور 
تــعــالــى ســمــو الشيخ  ــإذن اهلل  بـ لــه 
آل خــلــيــفــة  ــد  ــالــ خــ بــــن  عــــبــــداهلل 
والمؤرخ  )الداعية  ثراه  اهلل  طيب 

والمفكر(.
وأعــــرب ســمــو الــشــيــخ محمد 
آل خليفة عن تقديره  بن مبارك 
خالد  بن  عبداهلل  مركز  لمؤسسة 
تعمل  كمؤسسة  الوالدين  لرعاية 
ــيــــري،  ــخــ ــل الــ ــمــ ــعــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فــ
وتحمل اسم المغفور له بإذن اهلل 

تــعــالــى ســمــو الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
ثــراه  اهلل  طــيــب  خليفة  آل  خــالــد 
ومآثر  بــارزة  أدوار  لما لسموه من 

كبيرة في هذا المجال، حيث كان 
رحمه اهلل نموذًجا في عمل الخير 
والبذل والعطاء وحب الناس، كما 

له الفضل في تأسيس العديد من 
المؤسسات والجمعيات الخيرية، 
القائمين  بجهود  ســمــوه  مــشــيــًدا 

الــمــؤســســة فــي تخليد اســم  عــلــى 
ــل الــكــبــيــر،  ــراحــ ــال ســمــو الــ ــمــ وأعــ
والسير على دربه في هذا المجال 
فئة  وفي خدمة  النبيل  اإلنساني 
تحظى بكل التقدير، متمنيا لهم 

دوام التوفيق والسداد.
ــرب الــدكــتــور  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
سعيد عباس السماك عن خالص 
شــكــره لــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
ــارك آل خــلــيــفــة عـــلـــى حــســن  ــبــ مــ
ــره وامــتــنــانــه  ــديـ ــقـ اســـتـــقـــبـــالـــه، وتـ
ــة  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــى دعـــــــــم ســــــمــــــوه لـ ــ ــلـ ــ عـ
مــركــز عــبــداهلل بــن خــالــد لــرعــايــة 
االجتماعية  وبرامجها  الوالدين 

ومشروعاتها الخيرية.
العلي  سعد  المقابلة  حضر 
وعبد الرحيم نقي عضوا مجلس 

أمناء المؤسسة.

لدى ا�ستقباله الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة

محمد بن مبارك ي�سيد بدور موؤ�س�سة عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين

} سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين.
اســتــقــبــل ســمــو الــشــيــخ عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء صــبــاح 
ماليزيا  زاهــيــران سفير  بن  السيد شازريل  أمــس 
البحرين، وذلك بمناسبة  الصديقة لدى مملكة 
في  لــبــالده  سفيرا  الدبلوماسية  مهامه  تسلمه 

المملكة.
الثنائية  الــعــالقــات  الــلــقــاء بحث  وتــم خــالل 

بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن وســبــل تــطــويــرهــا في 
كل  للسفير  سموه  متمنيًا  الــمــجــاالت،  مختلف 
قائم  هــو  لما  دعــمــًا  عمله  فــي  والنجاح  التوفيق 
يشهد  وتــعــاون  وثيقة  عــالقــات  مــن  البلدين  بين 

على الدوام تطورا ونموا في سائر المجاالت.
كــمــا تـــم خـــالل الــلــقــاء بــحــث الــمــســائــل ذات 

االهتمام المشترك.

} سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل السفير الماليزي.

} وكيل الداخلية يستقبل األمين العام للتظلمات.

ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س م���ج���ل�������س ال�����������وزراء 
ي�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ف��ي��ر م��ال��ي��زي��ا ل����دى ال��م��م��ل��ك��ة

أكد الشيخ خالد بن عبداهلل 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 
ــة الـــجـــمـــعـــيـــات  ــيــ ــمــ الـــــــــــــــوزراء، أهــ
المتخصصة في االرتقاء بالمهن 
ــة، وتـــحـــقـــيـــق الـــــــدور  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ ــمـ الـ
الجهات  مــع  المنشود  التكاملي 
لتطوير  الــعــالقــة  ذات  الــرســمــيــة 
ــودة  ــ تـــلـــك الـــمـــهـــن وتـــحـــســـيـــن جـ

مخرجاتها.
ــدى اســتــقــبــالــه  ــ ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــر الــقــضــيــبــيــة  بــمــكــتــبــه فــــي قـــصـ
العمران،  أحمد  مــازن  المهندس 
رئيس جمعية المكاتب الهندسية 
الــبــحــريــنــيــة، وعـــــددًا مـــن أعــضــاء 
بمناسبة  الجمعية،  إدارة  مجلس 
انـــتـــخـــابـــهـــم لــــــلــــــدورة الـــحـــالـــيـــة 

للجمعية 2022 - 2023.
ــاء،  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ وفـــــــــــي مــــســــتــــهــــل الــ
رحـــب الــشــيــخ خــالــد بـــن عــبــداهلل 
بــالــحــضــور، مــعــربــًا عـــن أمــنــيــاتــه 
ــيـــق والــــنــــجــــاح فــي  ــتـــوفـ ــالـ لـــهـــم بـ
إلــيــهــم في  الــمــوكــلــة  الــمــهــام  أداء 
وذلك  للجمعية؛  الحالية  الــدورة 
على  بــالــنــفــع  يــعــود  مـــا  لتحقيق 
المكاتب الهندسية والعاملين في 

هذا القطاع المهم.
كـــــمـــــا ثـــــمـــــن الــــــــــــــدور الـــــــذي 
يــضــطــلــع بــــه أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
ــون الــــمــــكــــاتــــب  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الــــــــذيــــــــن يـ
ــة تــحــت  ــويـ ــنـــضـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــدسـ ــنـ ــهـ الـ
مظلتها والمسجلة لدى مجلس 

الهندسية،  المهن  تنظيم مزاولة 
لتطوير  الفاعلة  المساهمة  فــي 
الـــمـــجـــال الــهــنــدســي والــــدفــــع به 
لـــمـــواكـــبـــة أفــــضــــل الـــمـــمـــارســـات 
الــمــتــبــعــة دولـــــيـــــًا، ونـــشـــر ثــقــافــة 
العمل في ضوء األخالقيات التي 

تحتمها المهنة.
المهندس  أعــرب  جانبه،  من 
الــعــمــران، باألصالة  أحــمــد  مـــازن 
ــابـــة عــــن أعـــضـــاء  ــيـ عــــن نــفــســه ونـ
مــنــتــســبــي  وكـــــل  اإلدارة  مــجــلــس 
الــجــمــعــيــة، عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 

لنائب رئيس مجلس الوزراء على 
حسن االستقبال، وعلى ما يوليه 
من حرص على االلتقاء بممثلي 
من  التي  اآلراء  لتبادل  الجمعية 
شأنها أن تسهم في تطوير آليات 

عمل المكاتب الهندسية.

لدى ا�ستقباله رئي�س واأع�ساء »المكاتب الهند�سية«

خالد بن عبداهلل ينوه بدور الجمعيات المتخ�س�سة لالرتقاء بالمهن المختلفة

اســتــقــبــل الــشــيــخ نــاصــر بن } الشيخ خالد بن عبداهلل يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المكاتب الهندسية.
عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة وكــيــل 
نـــواف  الــســيــد  الــداخــلــيــة  وزارة 
العام  األمــيــن  الــمــعــاودة  محمد 
لـــلـــتـــظـــلـــمـــات، وذلــــــــك بــحــضــور 
ــود ســـعـــد حـــمـــود  ــمــ ــيـــد حــ الـــعـــمـ
ــؤون  ــلـــشـ الــــوكــــيــــل الــــمــــســــاعــــد لـ

القانونية.

فـــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، أشـــاد 
بالجهود  الداخلية  وزارة  وكيل 
األمانة  بها  تقوم  التي  الطيبة 
ــة لـــلـــتـــظـــلـــمـــات لــتــعــزيــز  ــامــ ــعــ الــ
ــوق اإلنــــســــان فــي  ــقـ ــايـــة حـ وحـــمـ
ــبـــحـــريـــن، بـــمـــا يــؤكــد  مــمــلــكــة الـ
ــم فــي  ــهـ ــسـ ــادة الــــقــــانــــون ويـ ــ ــيـ ــ سـ
ترسيخ نهج اإلصالح والعدالة.

ــــالل الـــلـــقـــاء بــحــث  ــم خــ ــ وتــ
ســبــل الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين 
واألمــــــانــــــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ وزارة 
فيما  وذلــك  للتظلمات،  العامة 
مبادئ  وتــرســيــخ  بتعزيز  يتعلق 
إلى  باإلضافة  اإلنــســان،  حقوق 
استعراض عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

وك���ي���ل »ال����داخ����ل����ي����ة« ي�����س��ي��د ب��ج��ه��ود 
»ال��م��ن��ظ��م��ات« ف��ي ح��م��اي��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان
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الــشــيــخ خليفة  تــــرأس ســمــو 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
الجنوبية,  المحافظة  محافظ 
ــاع الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي  ــمـ ــتـ اجـ
األول في دورته الثالثة لعام 2022 
ــال الـــمـــرئـــي،  ــصــ عـــبـــر تــقــنــيــة االتــ
ــدد مــن األعـــضـــاء من  بــحــضــور عـ
مـــمـــثـــلـــي الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

المختلفة.
وفــــــــي مـــســـتـــهـــل االجــــتــــمــــاع 
بالحضور,  المحافظ  رحب سمو 
الــمــســتــمــر  الـــتـــواصـــل  أن  مــــؤكــــدًا 
للوقوف  راســـخ  األهــالــي نهج  مــع 
ومقترحاتهم  احتياجاتهم  على 
فـــي جملة  تــطــلــعــاتــهــم  وتــحــقــيــق 
بالتنسيق  الرائدة،  المشاريع  من 
الجهات  مــع  المستمر  والــتــعــاون 
للتوجيهات  تنفيذًا  المختصة، 
ــرة صــــاحــــب  ــ ــضـ ــ ــحـ ــ الــــــســــــديــــــدة لـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل 
ودعـــــم صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ســعــيــًا لــتــوفــيــر كـــافـــة الــخــدمــات 
وفــــق أعـــلـــى الــمــعــايــيــر وتــحــقــيــق 
ــة الـــتـــي تــكــفــل رضـــى  ــدامــ ــتــ االســ

وراحة المواطنين.
وخالل االجتماع, اطلع سمو 
الـــمـــحـــافـــظ عـــلـــى خـــطـــة صــيــانــة 
بالمحافظة  الــمــســاجــد  وتــرمــيــم 
حــيــث   ،2022 ــام  ــعــ لــ الـــجـــنـــوبـــيـــة 
أوصى سموه بتشكيل فريق عمل 

مشترك مع إدارة األوقاف السنية 
المساجد  أوضـــاع  على  لــالطــالع 
صيانتها  لــضــمــان  بــالــمــحــافــظــة 
استعدادًا لشهر رمضان المبارك، 
اإلدارة  بـــجـــهـــود  ســــمــــوه  مـــنـــوهـــًا 
ــد احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــ فــــي خــــدمــــة ورصـ
المحافظة  فــي  المساجد  عــمــوم 
على  بالنفع  يعود  بما  الجنوبية 

األهالي.
ــــالل االجـــتـــمـــاع،  ــا تــــم خــ ــمـ كـ
االطـــــــــالع عـــلـــى خـــطـــط تــطــويــر 
عدد من المرافق الخدمية وسير 
عــمــل أبــــرز الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة 
والـــخـــدمـــيـــة الـــتـــي تــهــم األهـــالـــي 
والمقيمين في نطاق المحافظة، 
ــنــــهــــا مــــــشــــــروع مــــنــــتــــزه وعـــيـــن  مــ

األعضاء  ناقش  حيث  الحنينية، 
مــــســــتــــجــــدات عــــمــــل الــــمــــشــــروع 
ــه والــــخــــدمــــات  ــائــ ومـــــراحـــــل إنــــشــ
والفوائد  لألهالي  يقدمها  التي 

العائدة على المنطقة.
على  المجلس  اطلع  بعدها 
جـــهـــود الـــمـــحـــافـــظـــة الــمــســتــمــرة 
ــة األهـــــــــالـــــــــي، حـــيـــث  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ فـــــــي تـ
تــمــت مــنــاقــشــة نــتــائــج الـــجـــوالت 
المشتركة مع مديرية  الميدانية 
شـــرطـــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
أوصى  المناطق, حيث  بمختلف 
سمو المحافظ بمواصلة تنظيم 
مــثــنــيــًا  التوعوية,  ــمــــالت  ــحــ الــ
ــعـــاون الــمــديــريــة الـــهـــادف  عــلــى تـ
لــرفــع مــســتــوى الــوعــي والــشــراكــة 

ــز  ــزيـ ــعـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة بـــــهـــــدف تـ
التواصل الفاعل باألهالي.

وبــــــــحــــــــث ســــــمــــــو مــــحــــافــــظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة إمــكــانــيــة 
ــوالدة فــي  ــ ــلـ ــ إنــــشــــاء مــســتــشــفــى لـ
تلبية  في  الحيوي  لــدوره  الرفاع، 
لقاطني  الــصــحــيــة  الــمــتــطــلــبــات 
المحافظة وما يوفره من مرافق 
طبية شاملة ورائدة، منوهًا سموه 
الــمــشــروع سيعزز من  إنــشــاء  بــأن 
مــســتــوى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
مــثــمــنــًا  الجنوبية,  الــمــحــافــظــة 
الدائم  والتنسيق  التعاون  سموه 
وشــــئــــون  األشـــــــغـــــــال  وزارة  مــــــع 
العمراني،  والتخطيط  البلديات 
ووزارة الصحة، في تنفيذ مشاريع 

ــة تــلــبــيــًة  ــافـــظـ ــمـــحـ ــالـ مـــمـــاثـــلـــة بـ
بمختلف  ــالـــي  األهـ الحــتــيــاجــات 

المناطق.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اطــلــع 
األشغال  وزارة  جهود  على  سموه 
ــئـــون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  وشـ
موسم  خــالل  القائمة  العمراني 
المتعلقة  واإلجــــــراءات  األمـــطـــار 
ــول الـــتـــي  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــا، والـ ــهـ ــفـ ــريـ ــتـــصـ بـ
الــنــحــو  ذات  عــلــى  اتــبــاعــهــا  يــتــم 
فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الــمــحــافــظــة 
بنتائج  سموه  مشيدًا  الجنوبية، 
االجتماع المشترك الذي جمعه 
ــرًا بــالــمــهــنــدس عـــصـــام بن  ــؤخــ مــ
ــال  ــغــ ــلـــف وزيـــــــر األشــ عــــبــــداهلل خـ
ــئـــون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  وشـ
ــرت عــن  ــمــ ــي أثــ ــتــ الـــعـــمـــرانـــي، والــ
سرعة استجابة الوزارة لتصريف 
متابعة  جانب  إلــى  األمطار  مياه 
الــــــــــوزارة الــحــثــيــثــة لـــســـيـــر عــمــل 
ــــدد مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــخــدمــيــة  عـ
العمل  يــجــري  الــتــي  والــتــنــمــويــة 
على تنفيذها بالمحافظة والتي 
تــم رصــدهــا مــن خـــالل الــتــواصــل 

الميداني المشترك
عــّبــر  االجتماع,  خــتــام  وفــــي 
وتقديرهم  شكرهم  عن  الحضور 
ــلــــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي  ــجــ ــمــ لــــــــــدور الــ
برئاسة سمو محافظ المحافظة 
الجنوبية في التنسيق والمتابعة 
لمناقشة كافة المشاريع التنموية 
الـــتـــي تــحــقــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 

بصورتها المنشودة. 

محافظ الجنوبية: متابعة �شير الم�شاريع بال�شراكة مع الجهات الحكومية

} �سمو محافظ الجنوبية يتراأ�س االجتماع التن�سيقي للمحافظة.

الصالح  صالح  بــن  علي  ثّمن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى، الـــــدور 
ــه الــســفــراء  الــكــبــيــر الـــــذي يـــقـــوم بـ
من  البحرينيون  والــدبــلــومــاســيــون 
أجــــل تــعــمــيــق وتـــرســـيـــخ الــعــالقــات 
ــدة الــــتــــي تــــربــــط مــمــلــكــة  ــ ــيـ ــ ــــوطـ الـ
الــــبــــحــــريــــن بـــــــالـــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة 
والصديقة، مؤكًدا أنَّ الجهود التي 
تــمــثــيــل مملكة  فـــي  بــهــا  يـــقـــومـــون 
ــر الــتــعــاون  الــبــحــريــن، وتــعــزيــز أطــ
والتنسيق في المجاالت التنموية، 
ــل امــــــتــــــداًدا لــلــدبــلــومــاســيــة  ــّكـ ــشـ تـ
ــيـــة، ومــــــا حـــصـــدتـــه مــن  ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
ــزات ونــــجــــاحــــات مـــشـــهـــودة،  ــنــــجــ مــ
الــزاهــر  وخــصــوًصــا فــي ظــل العهد 
الــجــاللــة الملك  لــحــضــرة صــاحــب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 

البالد المفدى.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل اســتــقــبــال 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، أمـــس  رئــ
ــي بــــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــخ عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الــــــســــــفــــــيــــــر الـ
آل خليفة،  عــلــي  بــن  عــبــدالــرحــمــن 
الملكي  المرسوم  صــدور  بمناسبة 
بتعيينه رئيًسا للبعثة الدبلوماسية 
المملكة  لـــدى  الــبــحــريــن  لمملكة 
الشقيقة، حيث  السعودية  العربية 
باَرَك للسفير بنيله الثقة الملكية 
الـــســـامـــيـــة، مـــتـــمـــنـــًيـــا لــــه الـــنـــجـــاح 
ــع بــالــعــالقــات  ــّيـــز فــــي الــــدفــ ــتـــمـ والـ
مزيٍد  نحو  الــســعــوديــة  البحرينية 
من آفاق العمل والتكامل في شتى 

المجاالت.
الــشــورى  رئــيــس مجلس  وأكـــد 
الراسخة  األخــويــة  العالقات  عمق 
عـــلـــى مــــــّر الــــتــــاريــــخ بـــيـــن مــمــلــكــة 
ــبــــحــــريــــن والـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  الــ
ــًرا  ــيـ ــشـ الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة، مـ
الــرفــيــعــة من  الــمــســتــويــات  أنَّ  إلـــى 
الــشــراكــة والــتــعــاون اإلســتــراتــيــجــي 
ــيـــن الــمــمــلــكــتــيــن الــشــقــيــقــتــيــن،  بـ
تـــأتـــي نـــتـــاًجـــا لــلــدعــم والــمــســانــدة 
المتواصلة من لدن حضرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
الشريفين  الحرمين  خــادم  وأخيه 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك 
ــود، مـــلـــك الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــعــ ســ

السعودية الشقيقة.
ــه، أعــــــرب الــســفــيــر  ــانـــبـ ــن جـ مــ

الــشــيــخ عــلــي بــن عــبــدالــرحــمــن بن 
علي آل خليفة، عن اعتزازه الكبير 
بتعيينه  السامية  الملكية  بالثقة 
ســـفـــيـــًرا لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
المملكة العربية السعودية، مؤكًدا 
الـــحـــرص عــلــى مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
العالقات  مسيرة  لرفد  والمساعي 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــــســــعــــوديــــة بـــمـــزيـــٍد 
مـــن الــتــطــور والـــتـــقـــدم فـــي جميع 

المجاالت التنموية.
ــــذي يـــقـــوم به  ونـــــّوه بـــالـــدور الـ
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، وأعــضــاء 
ــروابــــط  ــي تـــعـــزيـــز الــ الـــمـــجـــلـــس، فــ
البحرين  بــيــن  الــراســخــة  األخــويــة 
ــة، ومــــســــانــــدة كـــــل مــا  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـ
للمملكتين  والنماء  الخير  يحقق 

وشعبيهما الشقيقين.

} رئي�س مجل�س ال�سورى ي�ستقبل ال�سفير ال�سيخ علي بن عبدالرحمن.

والدبلوما�س��يين ال�س��فراء  دور  يثم��ن  ال�س��ورى  مجل���س  رئي���س 

البحرينيين في تعميق عالقات البحرين بالدول ال�سقيقة وال�سديقة

اســتــقــبــل الــشــيــخ نــاصــر بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
السيد  أمس  بمكتبه  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة 
بوريو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  حيدر  الفقار  ذو 
الــفــرنــســيــة   BUREAU VERITAS(( فــريــتــاس 
وذلـــك  ــودة،  الــــجــ إدارة  أنــظــمــة  فـــي  الــمــتــخــصــصــة 
بــحــضــور الــعــمــيــد عـــــادل عـــبـــداهلل أمـــيـــن الــوكــيــل 
منور  نعمان  والسيد  البشرية،  للموارد  المساعد 
مــديــر الــتــصــديــق بــالــشــركــة، والــســيــد أســـد ألــطــاف 

ممثل تطوير األعمال في الشركة.

وزارة  ــل  ــيــ وكــ رحــــــب  الــــلــــقــــاء،  مـــســـتـــهـــل  وفــــــي 
والحضور،  للشركة  التنفيذي  بالرئيس  الداخلية 
لالستفادة  الــدائــم  الــداخــلــيــة  وزارة  ســعــي  مــؤكــدًا 
من األنظمة الحديثة في مجال الجودة والتميز 
المؤسسي، مشيرًا إلى مرور 15 سنة على حصول 

الموارد البشرية على شهادة الجودة.
كما تم مناقشة سبل استمرارية تعزيز التعاون 
بين وزارة الداخلية مع الشركة، وذلك بهدف تعزيز 

مستوى الكفاءة والجودة للخدمات المقدمة.

وكيل »الداخلية« ي�ستقبل الرئي�س التنفيذي ل�سركة بوريو فريتا�س

} الشيخ ناصر بن عبدالرحمن يستقبل مسؤولي الشركة الفرنسية.

} جانب من الم�ساركين في البرنامج.

 40 بتوفير  السامية  الملكية  التوجيهات  إطـــار  فــي 
ألف وحدة سكنية، وتنفيًذا ألمر صاحب السمو الملكي 
الــعــهــد رئيس  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 
الــوزراء بتوزيع 2000 وحدة سكنية إضافية على  مجلس 
المواطنين، قامت وزارة اإلسكان بمواصلة تسليم شهادات 
مدينة  في  والمفاتيح  سترة،  شــرق  بمدينة  التخصيص 

شرق الحد ألصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت 
التسليم  عملية  تــمــت  حــيــث  مسبقة،  بــصــورة  بــإعــدادهــا 
وفقًا لإلجراءات االحترازية والوقائية الالزمة في عملية 

التوزيع.
الــتــوزيــعــات  عملية  مــواصــلــة  اإلســـكـــان  وزارة  وأكــــدت 
مختلف  مــن  المستحقين  المواطنين  على  اإلسكانية 

مــحــافــظــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــوتــيــرة عــمــل مــتــســارعــة 
تكامل  أن  إلــى  الفــتــًة  الزمني،  الــجــدول  ومستمرة ضمن 
ومشاريع  جديدة  مدن  بإنشاء  يتعلق  فيما  العمل  خطة 
اإلسكانية  المشاريع  المزيد من  تنموية تسهم في خلق 
تحقيًقا  وذلــك  منها،  االستفادة  للمواطنين  يمكن  التي 

ألهداف خطة التعافي االقتصادي. 

الإ�س�كان توا�س�ل توزي�ع وح�دات »�س�رق �س�ترة« و»�س�رق الح�د« وفق الج�دول الزمني

ــرة  ــبــ ــمــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــــت مـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــراء  ــ ــامـــج إثـ ــرنـ ــرح بـ ــ الــخــلــيــفــيــة طـ
والتي  الرابعة  الشباب في نسخته 
األول  يمتد  موسمين،  ستتضمن 
على مدى أسبوعين في فترة عطلة 
الــربــيــع، وذلـــك اعــتــبــاًرا مــن تاريخ 
سيشهد  والـــذي  الحالي  يناير   15
على  شخصا،   60 حــوالــي  مشاركة 
الـــثـــانـــي خــالل  الـــمـــوســـم  يـــبـــدأ  أن 
يوليو  شهر  فــي  الصيفية  العطلة 
األول  الــمــوســم  ويــتــضــمــن   .2022
مــتــنــوعــا يشمل  يــومــيــا  بــرنــامــجــا 
أي  الــدمــج،  بنظام  الـــورش  تقديم 
برنامج  عبر  وافــتــراضــًيــا  حضورًيا 
لتعليمات  اتــبــاًعــا  وذلــــك  »زووم«، 
الــوطــنــي  والــفــريــق  الــصــحــة  وزارة 
ويندرج  كــورونــا.  فيروس  لمكافحة 
اإلطار العام للبرنامج في الموسم 
»اكـــتـــشـــف..  عــــنــــوان:  تـــحـــت  األول 
ــهـــدف  ــق« والـــــــــــذي يـ ــ ــبـ ــ ــق.. طـ ــ ــقــ ــ حــ
ــارات الــمــشــاركــيــن  ــهــ إلــــى تــعــزيــز مــ
الــشــخــصــيــة والـــحـــيـــاتـــيـــة، وغــــرس 
ــي الــمــجــتــمــع  ــ ــاء فـ ــعــــطــ ثـــقـــافـــة الــ
تحديد  فــي  والمساهمة  والــوطــن، 
ــراط  أهـــدافـــهـــم عـــن طـــريـــق االنـــخـ
تسعى  وبــدنــيــة  ذهنية  أنشطة  فــي 
لغرس القيم التعليمية للبرنامج، 
وذلك بالتعاون مع 20 مدربا ممن 
هــذا  فــي  عــريــقــة  بــخــبــرة  يتمتعون 

المجال.
ويــنــقــســم الــبــرنــامــج إلـــى عــدة 
ــى »اكــتــشــف ذاتـــك«،  مـــراحـــل: األولــ
والـــتـــي ســيــتــعــرف فــيــهــا الــمــشــارك 
جوانب القوة والمهارات الشخصية 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا، والــثــانــيــة »خــذ 
ــي تـــســـاهـــم بــتــعــزيــز  ــتــ ــوة« والــ ــطــ خــ

مهارات المشارك وقيمه باألنشطة 
أما  المناسبة،  والذهنية  البدنية 
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة فــهــي بــعــنــوان: 
»فــاجــئــنــي« وهـــي تــهــدف إلـــى منح 
ــتـــعـــراض  ــيـــن فــــرصــــة اسـ ــاركـ الـــمـــشـ
مهارات وقيم منوعة، وفي المرحلة 
األخيرة »أنجز« سيتم فتح المجال 
نهائي  مــشــروع  لعمل  للمشاركين 
ــا تـــم تعلمه  جـــامـــع شـــامـــل لــكــل مـ

خالل البرنامج.
وقد تم تصميم هذا البرنامج 
ــر اعـــــتـــــمـــــاد دراســـــــــة  ــ ــبـ ــ الــــــــرائــــــــد عـ
وتحليل  الــمــشــاركــيــن  احــتــيــاجــات 

ليتمكن  الـــذاتـــي،  التقييم  نــتــائــج 
المشارك من اكتشاف ذاته ويطور 
فـــيـــهـــا مــــهــــاراتــــه، وذلـــــــك بــتــوجــيــه 
نــحــو تحقيق  الــشــبــابــيــة  الــطــاقــات 
تشهدها  التي  التنموية  المسيرة 
مملكة البحرين. ويحرص برنامج 
إثراء على صقل المواهب وإبرازها 
الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر وتنمية  مــع 
عدد من المهارات المهمة، أبرزها: 
الـــمـــهـــارات الــتــوظــيــفــيــة والــتــقــنــيــة 
عــالوة  والــحــيــاتــيــة..  واالجتماعية 
وتعرف  المشاريع،  إدارة عمل  على 
الحياة الجامعية والمهن وغيرها.

»ال����م����ب����رة ال��خ��ل��ي��ف��ي��ة« ت���ط���رح ب��رن��ام��ج 
اإث��������راء ال�������س���ب���اب ف����ي ن�����س��خ��ت��ه ال���راب���ع���ة 

ــواء  ــلـ ــايــــة ســـمـــو الـ تـــحـــت رعــ
الركن الشيخ ناصر بن حمد آل 
الوطني  األمن  مستشار  خليفة 
قائد الحرس الملكي أقيم صباح 
أمـــــس، مــؤتــمــر الـــلـــقـــاء الــثــالــث 
لخريجي الشرق األوسط الذي 
نظمته قوة دفاع البحرين وذلك 

في فندق الفورسيزونز.
ضمن  المؤتمر  هــذا  ويــأتــي 
لخريجي  الثالث  اللقاء  أجندة 
الــشــرق األوســـط 2022، وشــارك 
فــي جــلــســات الــمــؤتــمــر الــدكــتــور 
الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف 
ــيـــة، حــيــث ألــقــى  وزيـــــر الـــخـــارجـ
ألقى  المناسبة، كما  كلمة بهذه 
كل من اللواء الركن عبدالرحمن 
خليفة النعيمي آمر كلية عيسى 
الــعــســكــريــة الــمــلــكــيــة، والــــلــــواء 
 Duncan الركن دانسن كابس 
ساند  أكاديمية  آمر   F Capps
هـــيـــرســـت الــعــســكــريــة الــمــلــكــيــة 

كلمة بهذه المناسبة.
ــد شــــــــارك فـــــي جـــلـــســـات  ــ ــ وقـ
الكليات  أمــار  من  عــدد  المؤتمر 
العسكرية للدول الشقيقة بدول 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس 
العربية وأمار الكليات العسكرية 

الــمــلــكــيــة بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
الصديقة.

واشــــــــتــــــــمــــــــلــــــــت جـــــلـــــســـــات 
الـــــمـــــؤتـــــمـــــر عـــــلـــــى عــــــــــدد مـــن 
ــاور الـــرئـــيـــســـيـــة وعـــــدد  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
مـــن الــمــحــاضــرات والـــدراســـات 
القيمة والمعمقة ألقت الضوء 
تلك  مختلف  تشهده  مــا  على 
الــكــلــيــات مــن بــرامــج أكــاديــمــيــة 
ــي تـــأهـــيـــل وإعــــــداد  مــعــتــمــدة فــ
ــبـــيـــئـــة  الـــــضـــــبـــــاط وإيـــــــجـــــــاد الـ
العسكري،  لــإلعــداد  الــمــحــفــزة 
وما تشمله من مراحل متقدمة 

الناحية  مــن  الــمــســتــوى  عــالــيــة 
األكاديمية  والعلوم  التدريبية 
وطــرق  العسكري،  المجال  فــي 
ــة األبـــــحـــــاث  ــيـ ــجـ ــهـ ــنـ إعــــــــــــداد مـ
والدراسات في العلوم والمعارف 
المواكبة  المختلفة  العسكرية 
لــــكــــل مــــســــتــــجــــدات الــــمــــجــــال 
وتعزيز  بهدف صقل  العسكري 
وتهيئتهم  الـــدارســـيـــن  مـــعـــارف 
التحديات  مختلف  لمواجهة 
شتى  في  الطارئة  والمتغيرات 
الــــظــــروف، حــيــث تـــم الــتــطــرق 
إلــــى مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا 

ــرت على  ــيـــد-19( الــتــي مـ )كـــوفـ
مواجهتها  وكيفية  العالم  دول 
واألكاديميات  الكليات  قبل  من 
استمرارية  لضمان  العسكرية 
وســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 

والتعليمية بها.
كـــمـــا اشـــتـــمـــلـــت الــجــلــســات 
سبل  على  للمؤتمر  الــحــواريــة 
المستمر  التعاون  أطــر  توثيق 
بــيــن هــــذه الــكــلــيــات وقــيــاداتــهــا 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبـ ــ ــن خــــــالل تـ ــ مـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
العسكرية  الصنوف  لمختلف 

البرية والجوية والبحرية.
حــــضــــر الــــمــــؤتــــمــــر الــــلــــواء 
بــحــري عـــبـــداهلل سعيد  الـــركـــن 
المنصوري آمر الكلية الملكية 
ــاع  ــ ــدفـ ــ لـــلـــقـــيـــادة واألركـــــــــــان والـ
الــوطــنــي، والــلــواء الــركــن حمد 
خــلــيــفــة الــنــعــيــمــي نـــائـــب قــائــد 
الحرس الملكي، واللواء الركن 
صـــــــالح راشــــــــد الــــســــعــــد مـــديـــر 
من  وعــدد  العسكري،  التدريب 
خــريــجــي الــكــلــيــات الــعــســكــريــة 
المشاركة في الحفل، وعدد من 
كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

برعاية �شمو م�شت�شار الأمن الوطني

انعق��اد موؤتم��ر اللق��اء الثال��ث لخريج��ي ال�س��رق الأو�س��ط
برامج اأكاديمية لتاأهيل واإعداد ال�سباط واإيجاد البيئة المحفزة للإعداد الع�سكري

} وزير الخارجية خالل م�ساركته في موؤتمر اللقاء الثالث لخريجي الشرق األوسط.

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشية أعلنت وزارة 
الصحة رصد 5 مخالفات خالل الزيارات التفتيشية 
الــمــوافــق  وذلـــك مــســاء األحـــد  والــمــقــاهــي  للمطاعم 
القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ  تم  يناير2022، حيث   16
المطاعم  لهذه  مخالفات  بتحرير  تجاهها  الــالزمــة 
وذلك  المختصة،  الجهات  إلــى  وإحالتها  والمقاهي 
واالشــتــراطــات  االحـــتـــرازيـــة  اإلجــــــراءات  لمخالفتها 
الــمــعــلــنــة لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، 
المدرجة تحت المستوى األصفر ضمن آلية اإلشارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
تمت  التي  التفتيشية  الــزيــارات  ذلك خالل  جاء 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة 
للسياحة  الــبــحــريــن  وهــيــئــة  والـــســـيـــاحـــة،  والـــتـــجـــارة 
والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية التي 

باالشتراطات  المنشآت  التزام  التأكد من  إلى  تهدف 
الــصــحــيــة واإلجــــــــراءات الـــمـــدرجـــة ضــمــن الــمــســتــوى 
انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  آلية  وفق  األصفر 

فيروس كورونا.
ــام مــفــتــشــو الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة بــرصــد  ــ ــد قــ ــ وقــ
تمت  حيث  التفتيشية،  الــزيــارات  خــالل  المخالفات 

زيارة 117 منشأة من المطاعم والمقاهي.
ــت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  ــ ــــك دعــ ــانــــب ذلــ ــى جــ ــ إلــ
والتحلي  االلــتــزام  مواصلة  إلــى  الجميع  المختصة 
بــالــمــســؤولــيــة الـــوطـــنـــيـــة، واإلبـــــــالغ الــــفــــوري عـــن أي 
أن هذه  أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة  مخالفات 
الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة والحد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا والــحــفــاظ عــلــى صحة 

وسالمة الجميع.

5 مطاع��م ومقه��ى لمخالفته��ا اإج��راءات الم�س��توى الأ�سف��ر مخالف��ة 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16006/pdf/1-Supplime/16006.pdf?fixed183
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281873
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281888
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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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كتب وليد دياب:
ــر  كــشــف الــمــهــنــدس كـــمـــال بـــن أحـــمـــد وزيـ
المواصالت واالتصاالت عن وجود 1406 أجانب 
ممتلكات،  لشركة  تابعة  شركة   16 في  يعملون 
 ،%50 تتجاوز  نسبة  فيها  الحكومة  وتمتلك 
بقيمة عقود سنوية تتخطى 24.5 مليون دينار.
للنائب  عــلــى ســــؤال  رده  فــي  الـــوزيـــر  وذكــــر 
ــواد بــشــأن الــعــمــالــة فـــي الــشــركــات  ــسـ فــاضــل الـ
الخليج«  »أخــبــار  حصلت  لممتلكات،  التابعة 
على نسخة منه، إن نوع تلك الوظائف في 16 
ويشغلها  تنفيذية  وظــائــف  فــي  يتمثل  شــركــة 
األســاســي  أجــرهــم  متوسط  ويبلغ  أجنبيا   36
مليون   2 حــوالــي  سنويا  الوظيفية  ومــزايــاهــم 
 2 حوالي  بتكلفة  مديرا  و67  دينار،  ألف  و980 
موظفا  و1276  سنويا،  دينار  ألف  و402  مليون 
سنوية  بتكلفة  متخصصة  مهنية  وظائف  في 
ديـــنـــار، وأخــيــرا  ألـــف  حــوالــي 18 مــلــيــونــا و763 
أجنبيا  موظفا   27 بها  ويوجد  إداريـــة  وظائف 

بتكلفة 396.6 ألف دينار سنويا.
وتــطــرق الــوزيــر إلــى كــل شــركــة على حدة, 
ــة مــمــتــلــكــات الــبــحــريــن  ــركـ ــى أن شـ ــ مـــشـــيـــرا إلـ
الحكومة فيها %100،  القابضة ونسبة ملكية 
ونسبة  موظفا   79 فيها  الموظفين  عــدد  يبلغ 
البحرنة 88.6%، وتكلفة الموظفين األجانب 
أن  مضيفا  سنويا،  ديــنــارا   676092 اإلجمالية 
في  تتمثل  األجنبية  العمالة  توظيف  مبررات 
أن معظم الوظائف التي يشغلها األجانب في 
في  المتخصصة  الــخــبــرات  تتطلب  ممتلكات 
عدد من المجاالت كاالستثمار وإدارة المخاطر 
والـــنـــظـــم الــمــحــاســبــيــة، بــحــيــث تـــرتـــبـــط تــلــك 
الخبرات بقطاع االستثمارات على المستويين 

اإلقليمي والدولي.
وذكر أن شركة البحرين لالستثمار العقاري 
»إدامة« والتي تبلغ نسبة ملكية الحكومة فيها 
100%، تمتلك 46 موظفا ونسبة البحرنة فيها 
السنوية  األجــانــب  الموظفين  وتكلفة   %93
توظيف  أن  إلـــى  الفــتــا  ــارا،  ــنـ ديـ  296892 فــيــهــا 
ــاء نــتــيــجــة الــحــاجــة إلــــى خــبــرات  األجـــانـــب جــ
ومؤهالت متخصصة في المجال العقاري من 
حيث تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى وذلك 
في  للشركة  االستراتيجية  األهــداف  لتحقيق 
على  الشركة  فــي  العمل  ويــتــم  المرحلة،  هــذه 
مكان  البحرينيين  الموظفين  إلحــالل  خطة 
األجــانــب عــن طــريــق تحديد واخــتــيــار الــكــوادر 

خارجها  أو  الشركة  داخــل  الموجودة  الوطنية 
للعمل على نقل الخبرات والمهارات المطلوبة 

بما يتماشى مع خطط وأهداف الشركة.
وبين الوزير أن شركة مطار البحرين ملكية 
 612 الموظفين  وعــدد   %100 فيها  الحكومة 
اإلجمالية  والتكلفة   ،%92.8 البحرنة  ونسبة 
دينار،   892200 األجــانــب  للموظفين  السنوية 
الــعــمــالــة األجنبية  تــوظــيــف  مــبــررات  إن  قــائــال 
تــتــمــثــل فـــي كــــون الــشــركــة تــعــمــل عــلــى تــدريــب 
اكتساب  مــن خــالل  الوطنية  الــكــوادر  وتــطــويــر 
الــالزمــة مــن الموظفين  والــمــهــارات  الــخــبــرات 
خبرة  يمتلكون  والــذيــن  الشركة  فــي  األجــانــب 
التخصصية  الفنية  الــمــهــام  لتغطية  طــويــلــة 
فـــي مـــجـــال الـــمـــطـــارات، حــيــث تــعــمــل الــشــركــة 
على تخطيط عملية اإلحالل خالل السنوات 
القادمة في مختلف التخصصات حيثما أمكن 
ذلك عبر تدريب وتأهيل البحرينيين باإلضافة 

إلى نقل الخبرات من الموظفين األجانب.
وفيما يخص شركة معهد البحرين للؤلؤ 
واألحجار الكريمة »دانات« أفاد الوزير بأن نسبة 
ملكية الحكومة فيها 100% وعدد الموظفين 
الــبــحــرنــة %86.6  ونــســبــة  مــوظــفــا  الــكــلــي 45 
وتكلفة األجانب السنوية 181920 دينارا، كاشفا 
عـــن أن ســبــب تــوظــيــف األجـــانـــب فـــي الــشــركــة 
الحصول على مؤهلين إلدارة  ندرة  إلى  يرجع 
وتــســويــق وتــطــويــر األعـــمـــال الــخــاصــة بمجال 
فحص األحجار الكريمة حيث تطمح الشركة 
والحاجة  العالمية  األســـواق  فــي  التوسع  إلــى 
بــيــانــات لــعــمــالء فــي مختلف دول  إلـــى قــاعــدة 
العالم، والتي يندر الحصول عليها في الكوادر 
إلى  المعهد  في  الحاجة  تدعو  كما  المحلية، 
تــوظــيــف خــبــرات فــي مــجــال تــدريــس المناهج 
والمواد المتخصصة في علم األحجار الكريمة 
ــهـــزة والــمــعــدات  ومـــجـــال ضــبــط وصــيــانــة األجـ
الــمــســتــخــدمــة فـــي مــخــتــبــرات عــلــوم األحــجــار 
الكريمة مثل أجهزة الفحص باألشعة وغيرها 
مـــن أجـــهـــزة تــحــلــيــل الــعــنــاصــر والـــكـــشـــف عن 
األخــرى  واألجــهــزة  الطيفي  التحليل  بــيــانــات 
المخصصة الختبار األحجار في المجوهرات 

المركبة واألحجار السائبة.
خبرات  إلى  المعهد  حاجة  إلى  باإلضافة 
مجال  فــي  المتخصصة  الــمــشــاريــع  إدارة  فــي 
نظام  تطبيق  مشروع  إدارة  مثل  الشركة  عمل 
الجودة«،  ضمان  »شهادة  المختبر  في  الجودة 
ووضــــع الــقــوانــيــن والـــلـــوائـــح الــداخــلــيــة بعمل 

الــمــخــتــبــر والـــســـالمـــة الــمــهــنــيــة فـــي الــشــركــة، 
وضبط مستوى الجودة للخدمات اللوجستية 
وأجهزة  الثمينة  الشحنات  على  التأمين  مثل 

المختبر المتخصصة.
الوزير أن شركة ألمنيوم البحرين  وأوضح 
»ألبا« تمتلك الحكومة فيها نسبة 69%، ويبلغ 
ونسبة  موظفا   3170 لموظفيها  الكلي  العدد 
اإلجمالية  التكلفة  وتــبــلــغ   %84.5 الــبــحــرنــة 
السنوية لألجانب فيها 9199992 دينارا، مبينا 
أن مــبــررات تــوظــيــف األجــانــب فيها تــعــود إلــى 
أن مــعــظــم الـــوظـــائـــف تــتــطــلــب خـــبـــرة طــويــلــة 
وخاصة  التخصصية  الفنية  المهام  لتغطية 
خط  فــي  الــجــديــدة  التكنولوجيا  اعــتــمــاد  مــع 
الــطــاقــة الخامسة  الـــســـادس ومــحــطــة  الــصــهــر 
لدى  تتوافر  كما  والمسبك  الــكــربــون  ومصنع 
الـــشـــركـــة خــطــة إلحـــــالل الــبــحــريــنــيــيــن خــالل 
السنوات القادمة في هذه التخصصات وغيرها 
من خالل البرامج التدريبية المتبعة من قبل 

الشركة.
إلى وجود  أشــار  الدانة،  وعن شركة مسرح 
فــيــهــا نسبة  الــحــكــومــة  وامـــتـــالك  مــوظــفــا   12
بنحو  تقدر  البحرنة  نسبة  أن  100%، مضيفا 
 141576 الــســنــويــة  األجـــانـــب  وتــكــلــفــة   %83.3
الخبرات  الحصول على  دينارا، مؤكدا صعوبة 
على  والفعاليات  المسارح  إدارة  في  المطلوبة 
واستراتيجيات  خطط  يخدم  الــذي  المستوى 
المستويين  على  بالمسرح  لــالرتــقــاء  الــشــركــة 

اإلقليمي والدولي.
ــــوص شـــــركـــــة طــــــيــــــران الـــخـــلـــيـــج  ــصـ ــ ــخـ ــ وبـ
الــقــابــضــة تــبــلــغ نــســبــة الــحــكــومــة فــيــهــا %100 
البحرنة  ونسبة  موظفين   6 موظفيها  وعـــدد 
دينارا،  السنوية 70560  األجانب  وتكلفة   %83
وأشار الوزير إلى عدم توافر الخبرات المطلوبة 

محليا لتلك الشركة.
الــبــحــريــن لمطاحن  أن شــركــة  إلـــى  ولــفــت 
 %65.73 فيها  الحكومة  نسبة  تبلغ  الــدقــيــق 
لــلــمــوظــفــيــن 72 موظفا  الــكــلــي  الـــعـــدد  ويــبــلــغ 
ونسبة البحرنة 82%، وتكلفة األجانب السنوية 
351324 دينارا، ومبررات توظيف األجانب فيها 
المطاحن  إدارة  فــي  الــدولــيــة  خبراتهم  بسبب 
الصناعي  بالقطاع  الخاصة  الحسابات  وإدارة 
على  القمح  بمشتريات  المتعلقة  والعمليات 
المستوى الدولي، وإدارة سالمة الغذاء وضمان 
ــبـــرات في  ــة، والـــخـ ــذيــ الـــجـــودة فـــي قـــطـــاع األغــ
في  المستخدمة  المتخصصة  التكنولوجيا 
القطاع  فــي  التعبئة  وإدارة  الــمــطــاحــن  شــركــة 

الصناعي.
ــزاد فــنــســبــة الــحــكــومــة فيها  ــ ــا شـــركـــة مـ أمــ
100% وعدد موظفيها 5 ونسبة البحرنة %80 
مبررات  وتتمثل  دينار   6900 األجــانــب  وتكلفة 
توظيف األجانب فيها في الحاجة إلى خبرات 
مــخــتــصــة لــدعــم عــمــلــيــات الــشــركــة فـــي مــجــال 

المزادات والمحاكم.
وبشأن شركة الظاعن للقوارب، تبلغ ملكية 

الكلي  الموظفين  وعــدد   %90 فيها  الحكومة 
وتكلفة   %78 الــبــحــرنــة  ونــســبــة  مــوظــفــا   131
ومــبــررات  ديـــنـــارا،  الــســنــويــة 424680  األجـــانـــب 
التوظيف أن طبيعة العمل في الشركة تتطلب 
صناعة  مــجــال  فــي  متخصصة  فنية  مـــهـــارات 
الوظائف  مــن  الــنــوع  هــذا  يلقى  وال  الـــقـــوارب، 
ــكــــوادر الــمــحــلــيــة بــســبــب ظـــروف  إقـــبـــاال مـــن الــ

وطبيعة العمل في هذا المجال.
ــة الــعــامــة  ــركـ ــى أن الـــشـ ــ إلـ الــــوزيــــر  ولـــفـــت 
فيها  الــحــكــومــة  ملكية  نسبة  تبلغ  لــلــدواجــن 
موظفا   73 الــكــلــي  الــمــوظــفــيــن  ــدد  وعــ  %100
األجـــانـــب  وتــكــلــفــة   %76.7 الــبــحــرنــة  ونــســبــة 
ــبـــررات  ومـ ــارا،  ــنــ ديــ  95292 ســنــويــا  اإلجــمــالــيــة 
ـــر بــحــريــنــيــيــن  ـــوافـ ــــب عـــــدم تـ ــانـ ــ تـــوظـــيـــف األجـ
أكــاديــمــيــا مــع خــبــرة عــمــل فــي مجال  مؤهلين 
يصعب  كما  الــبــيــطــري،  والــطــب  الــمــزارع  إدارة 
في  العمل  يقبلون  بحرينيين  على  الحصول 
تحميل البضائع والعمل داخل المزارع بسبب 
الظروف وبيئة العمل، مضيفا أن إدارة الشركة 
تعمل ضمن مخطط لإلحالل الوظيفي وتقوم 
الشركة  فــي  الــمــتــوافــرة  الــشــواغــر  بــعــض  بنشر 
في معرض الوظائف االلكتروني لوزارة العمل 
الستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والراغبة 

في العمل في مثل هذه الوظائف.
وفيما يخص شركة راديو البحرين أوضح 
الوزير أن ملكية الحكومة فيها نسبتها %100 
ونسبة  موظفين   4 الكلي  الموظفين  وعـــدد 
اإلجمالية  األجــانــب  وتكلفة   %75 البحرنة 
تــوظــيــف  ومـــــبـــــررات  ــا،  ــويـ ــنـ سـ ديــــنــــارا   33480
ــبـــرات اإلعــالمــيــة  ــانــــب عــــدم تـــوافـــر الـــخـ األجــ
اإلذاعــيــة  البرامج  لتقديم  محليا  المطلوبة 

باللغة اإلنجليزية.
وحول شركة حلبة البحرين الدولية تبلغ 
نسبة الحكومة فيها 100% وعدد الموظفين 
الــبــحــرنــة %73  ونــســبــة  الــكــلــي 147 مــوظــفــا 
 662112 ســنــويــا  األجــانــب  تكاليف  وإجــمــالــي 
دينارا، ومبررات توظيفهم الحاجة إلى خبرات 
والسباقات  الفعاليات  مجال  في  متخصصة 
الدولية، والحاجة إلى كادر متعدد الجنسيات 

يدعم الشركة على المستوى الدولي.
واستعرض الوزير شركة أكاديمية الخليج 
الحكومة  ملكية  نسبة  تبلغ  والــتــي  للطيران 
ونــســبــة   45 مــوظــفــيــهــا  وعــــــدد   %100 فــيــهــا 
األجــانــب  الموظفين  وتكلفة   %73 البحرنة 
ديـــنـــارا، ومــبــررات  اإلجــمــالــيــة ســنــويــا 361824 

توظيفهم الحاجة إلى خبرات متخصصة في 
الطيران،  والتأهيل في قطاع  التدريب  مجال 
الفتا إلى أن الشركة تعمل على خطط إلحالل 

البحرينيين في عدد من هذه الوظائف.
وأضاف أن شركة طيران الخليج تبلغ نسبة 
ملكية الحكومة فيها 100% وعدد موظفيها 
األجانب  وتكلفة   %72 البحرنة  ونسبة   2137
مبررات  وتأتي  دينارا،   10823628 سنويا  فيها 
تــوظــيــف األجـــانـــب لــمــا لــقــطــاع الــطــيــران من 
إلى تنوع الخبرات وإجادة  خصوصية وحاجة 
اللغات واختالف الثقافات التي تقوم الشركة 
الشركة  أن  مضيفا  معها،  والــتــعــامــل  بنقلها 
تعمل جاهدة على رفع نسبة العمالة الوطنية 
إلحاللهم  وضعتها  التي  الــبــرامــج  خــالل  مــن 
عوض العمالة األجنبية، كما تواصل الشركة 
القطاعات  في  البحرينيين  لتوظيف  دعمها 
األولوية  إعطاء  وتؤكد  الشركة،  المساندة في 

في التوظيف والتدريب للبحرينيين.
ــة الـــجـــنـــوب الــســيــاحــيــة تــبــلــغ  ــركـ ــــن شـ وعـ
نسبة الملكية للحكومة فيها 89.65% وعدد 
البحرنة %18  الكلي 111، ونسبة  الموظفين 
 295056 السنوية  اإلجمالية  األجانب  وتكلفة 
دينارا، ومبررات توظيف األجانب في الشركة 
إلــــى مــهــنــيــة ذات  تــنــقــســم  بــهــا  الـــوظـــائـــف  أن 
شهادات تخصصية مطلوبة من قبل السلطات 
تتوافر  أن  يجب  حيث  بالدولة،  المتخصصة 
سفينة،  قبطان  توظيف  عند  معينة  شهادات 
كــمــا قـــامـــت الـــشـــركـــة بـــوضـــع خــطــة لــتــدريــب 
وتدريس بعض الكوادر البحرينية المتقاعدة 
والذين  السواحل  وخفر  البحرية  القوات  من 
بتدريبهم  الشركة  وتكفلت  الخبرة،  يمتلكون 
تؤهلهم الســتــخــراج رخص  شــهــادات  إلصـــدار 
الـــقـــيـــادة الـــبـــحـــريـــة اعـــتـــمـــادا عـــلـــى خــبــرتــهــم 

السابقة.
عملية  فــي  مستمرة  الــشــركــة  أن  وأضـــاف 
حيثما  البحرينية  الكوادر  وتوظيف  اإلحــالل 
أمــكــن ذلـــك، كــمــا يشتغل األجــانــب عـــددا من 
الوطنية  الكوادر  تستقطب  ال  التي  الوظائف 
الخاصة  العمل  وظــروف  طبيعتها  إلــى  نظرا 
بــهــا، وقــامــت الــشــركــة بــمــحــاوالت عــديــدة عن 
بــحــريــنــيــيــن  لــتــوظــيــف  الــعــمــل  وزارة  طـــريـــق 
ــي مـــجـــال الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــاصـــة بــالــســفــن أو  فـ
الميكانيكا البحرية ولم تتمكن من الحصول 
والراغبة في شغل هذه  المؤهلة  الكوادر  على 

الوظائف. 

في رّد وزير الموا�سالت على النائب فا�سل ال�سواد..

»ممتلكات« تك�ش���ف عن ع���دد الموظفين الأجان���ب ورواتبهم في 2021
دي��ن��ار م��ل��ي��ون   24.5 ���س��ن��وي��ة  ب��ك��ل��ف��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ت��اب��ع��ة  ���س��رك��ة   16 ف���ي  اأج����ان����ب   1406

»اإدام�������ة« اأع���ل���ى ن�����ش��ب��ة ب���ح���رن���ة.. وط���ي���ران ال��خ��ل��ي��ج ت�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى ن�����ش��ي��ب الأ����ش���د م���ن الأج���ان���ب

} فاضل السواد.} وزير الموصالت واالتصالت.

كتب محمد القصاص:
الصيادين  جمعية  اجتمعت 
اإلدارة  مــع  مــؤخــرا  المحترفين 
ــروة الــبــحــريــة  ــثـ الـــجـــديـــدة فـــي الـ
ــة والــثــروة  ــزراعـ بــرئــاســة وكــيــل الـ
وشؤون  األشغال  بــوزارة  البحرية 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
المهندس إبراهيم حسن الحواج 
لمناقشة  بــــاإلدارة  والمسؤولين 
المالحظات والمقترحات وبحث 
للنهوض  الصيادين  احتياجات 
بقطاع الصيد الذي يعد من أهم 
روافد األمن الغذائي في الوطن.
الـــوكـــالـــة  أن  الــــحــــواج  وأكــــــد 
ــرح  ســــتــــواصــــل جــــهــــودهــــا فــــي طـ
النهوض  إلى  الرامية  المبادرات 
بقطاع الصيد الذي يشكل ركيزة 
مهمة في تحقيق األمن الغذائي 
لما  البحرين  بمملكة  المستدام 
مهم  مــصــدر  مــن  الــبــحــر  يشكله 
إلى  المملكة، مشيرا  للغذاء في 
مضي الوكالة في تشديد الرقابة 
التي  المخالفات  إزاء  البحرية 
تـــؤثـــر عــلــى الـــمـــخـــزون الــســمــكــي 

لمملكة البحرين.
وبــحــث الــوكــيــل الـــحـــواج مع 
في  الشراكة  سبل  الجمعية  وفد 

تعزيز المخزون السمكي وتنمية 
ــة مـــــن خــــالل  ــريــ ــبــــحــ الـــبـــيـــئـــة الــ
استخدام طرق الصيد المناسبة 
إلى جانب تسهيل عملية إصدار 

تراخيص الصيد البحري.
من  مجموعة  إلـــى  واســتــمــع 
التي  واالقــتــراحــات  المالحظات 
والرامية  الجمعية  وفد  طرحها 
البحرينيين  وضــع  تحسين  إلــى 
ــاع الــصــيــد  الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي قــــطــ
التي من شأنها دعم  والمبادرات 

مهنتهم.
أبواب  أن  إلى  الحواج  ولفت 

الـــوكـــالـــة مــفــتــوحــة أمــــــام تــلــقــي 
اقـــتـــراحـــات  أو  مـــالحـــظـــات  أيـــــة 
ــور  ــتـــطـ ــا تـــحـــقـــيـــق الـ ــهــ ــأنــ مـــــن شــ
الــقــطــاع، منوها  لــهــذا  الــمــنــشــود 
إلـــى أن الــوكــالــة ســتــســعــى وفــقــًا 
لإلمكانات المتاحة لتنفيذ تلك 
إيمانًا  االقتراحات والمالحظات 
منها بدورها في دعم الصيادين 
الــبــحــريــنــيــيــن الــــذيــــن مــــازالــــوا 

متمسكين بهذه المهنة.
الصيادين  جمعية  وطرحت 
المحترفين عدة محاور نقاشية، 
تــســريــع طلبات  إمــكــانــيــة  مــنــهــا: 

عدد  تثبيت  عبر  العمالة  جلب 
االســتــحــقــاق الــمــســبــق لــكــل نــوع 
تنظيم  هــيــئــة  فــي  صــيــد  سفينة 
وإمــكــانــيــة تعديل  الــعــمــل،  ــوق  سـ
عــــدد الــعــمــالــة األجــنــبــيــة الــتــي 
تعمل على قوارب وسفن الصيد 
ومـــراجـــعـــة الــــقــــرار الــــصــــادر فــي 
2018 بشأن تحديد عدد العمالة 
األجنبية وإمكانية تعديل حجم 
أطوال بعض األسماك التجارية، 
مثل الصافي، والعودة للقرار رقم 
بشأن حظر صيد   1997 لسنة   3
وبــيــع صــغــار األســـمـــاك واعــتــمــاد 

األطوال المحددة به إضافة إلى 
بــطــاقــات  إصــــدار  عملية  تــســريــع 
إلغائها  أو  متفرغ(  )غير  البحار 
والطلب من إدارة خفر السواحل 
الـــســـمـــاح بـــدخـــول الــبــحــريــنــيــيــن 
بــقــوارب  أســـوة  الــذكــيــة  بالبطاقة 
الــنــزهــة وإمــكــانــيــة مــســاعــدة كبار 
الـــســـن فـــي انــتــقــال تــراخــيــصــهــم 
تنطبق  آخـــريـــن  أشـــخـــاص  إلــــى 
ــــروط الــحــصــول على  عــلــيــهــم شـ
رخصة الصيد وإمكانية مساعدة 
ــن فــــــي االحــــتــــفــــاظ  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ الـ
ــتــــراخــــيــــص فـــــي حـــــــال عــــدم  ــالــ بــ
للرخصة  أو سفينة  قــارب  تــوافــر 
إلـــــى حـــيـــن تـــعـــديـــل أوضـــاعـــهـــم، 
وطــلــب عــقــد لــقــاء آخـــر بحضور 
البلديات  وزيــر األشــغــال وشـــؤون 
والتخطيط العمراني المهندس 
ــــف، وذلـــــــــك لــبــحــث  ــلـ ــ ــام خـ ــ ــــصـ عـ
تــعــويــض صــيــادي الــروبــيــان عن 
فــتــرة الــتــوقــف واالســتــفــســار عن 
تأخير استالم تعويضات الديزل 
الـــمـــقـــررة لــلــصــيــاديــن أصـــحـــاب 
الــبــوانــيــش، ومــنــاقــشــتــه مــوضــوع 
ــددة  ــجــ ــمــ ــر الــ ــيــ الــــتــــراخــــيــــص غــ
لـــبـــعـــض الــــصــــيــــاديــــن وعـــمـــلـــيـــة 

تحويل التراخيص.

»ال�شيادي���ن« مطالبه���م ومقترحاته���م م���ع  تبح���ث  البحري���ة«  »الث���روة 

} اجتماع جمعية الصيادين مع مسؤولي الثروة البحرية.

أدانـــــت لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
ــنــــي بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بـــرئـــاســـة  واألمـــــــــن الــــوطــ
البوعينين  السيسي  ابراهيم  محمد  المهندس 
بــهــا ميليشيا  الــتــي قــامــت  الــهــجــمــات اإلرهــابــيــة 
الــحــوثــي اإلرهــابــيــة بــإطــالق عــدد مــن الــطــائــرات 
المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبو ظبي بدولة 
وأكـــدت  الشقيقة.   الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات 
اللجنة أن هــذا االعــتــداء اإلرهــابــي اآلثــم والــذي 
تسبب في انفجار ثالثة صهاريج نقل محروقات 
ــوع حــريــق فــي منطقة اإلنـــشـــاءات  بــتــرولــيــة، ووقــ
الــجــديــدة قـــرب مــطــار أبــوظــبــي الـــدولـــي، ومقتل 
ثـــالثـــة مــدنــيــيــن وإصـــابـــة آخـــريـــن بـــجـــروح، ُيــعــد 

واستقرار  وتعديا سافرا على سيادة  آثما  اعتداء 
ــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، وانـــتـــهـــاك  ــ دولــ
األعراف  وكافة  اإلنساني  الدولي  للقانون  واضح 
والمواثيق الدولية. وأعربت اللجنة عن تأييدها 
البحرين  بمملكة  الــخــارجــيــة  وزارة  لبيان  الــتــام 
وإدانتها لهذا الهجوم السافر، ومعلنة عن وقوف 
وشعبا  وبرلمانا  وحكومة  قيادة  البحرين  مملكة 
ــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة  ــ ــى جـــانـــب دولـ إلــ
أمنها  وحــمــايــة  سيادتها  عــن  ودفــاعــهــا  الشقيقة 
واســـتـــقـــرارهـــا، وتــأيــيــدهــا لــكــل مـــا ســتــتــخــذه من 
اإلرهابية  لألعمال  التصدي  في سبيل  إجــراءات 

التي تهدد امن واستقرار دول المنطقة. 

اســتــنــكــر مــجــلــس الــشــورى 
ــوثــــي  ــيــــات الــــحــ ــيــــشــ ــلــ قـــــيـــــام مــ
اإلرهـــابـــيـــة بـــإطـــالق عــــدد من 
المفخخة  المسيرة  الطائرات 
بــاتــجــاه إمــــارة أبــوظــبــي بــدولــة 
اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
ــة، مـــمـــا تـــســـبـــب فــي  ــقـ ــيـ ــقـ ــشـ الـ
انــفــجــار ثــالثــة صــهــاريــج نقل 
ــيـــة، ووقـــــوع  ــتـــرولـ مـــحـــروقـــات بـ
حــريــق فــي منطقة اإلنــشــاءات 
الــجــديــدة قــرب مــطــار أبوظبي 

مقتل  إلــــى  أدى  مـــا  الــــدولــــي، 
آخرين  وإصابة  مدنيين  ثالثة 

بجروح.
عن  الــمــجــلــس  يـــعـــرب  وإذ 
اإلرهابي  االعتداء  لهذا  إدانته 
ــاوزًا واضــحــًا  الــــذي يــمــثــل تــــجــ
للقانون الدولي، واعتداًء على 
ــادة دولــــــة عـــربـــيـــة شــقــيــقــة  ــيــ ســ
وهـــي دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة 
الــمــتــحــدة، فــإنــه يــؤكــد أن هــذا 
ــــي فـــــي ســـيـــاق  ــأتـ ــ االعـــــــتـــــــداء يـ

في  المليشيات  هــذه  اســتــمــرار 
أعــمــالــهــا الــعــدائــيــة تــجــاه دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
كما أكد المجلس بمساندة 
موقف مملكة البحرين الداعم 
ــد لـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات  ــ ــؤيـ ــ ــمـ ــ والـ
الشقيقة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
ــا مـــع كـــل اإلجـــــــراءات  ــهـ ووقـــوفـ
لهذه  للتصدي  تتخذها  التي 

األعمال التخريبية الجبانة.

ــن الـــشـــيـــخ عــبــدالــحــســيــن  أكـــــد عـــلـــي بــ
الشمالية  المحافظة  محافظ  العصفور 
ــم الــحــمــلــة  ــ ــرار الــمــحــافــظــة فــــي دعـ ــمـ ــتـ اسـ
الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا من 
خـــالل مــبــادرتــهــا »يــــدا بــيــد لــنــهــزم جائحة 
كورونا«, مشيرا إلى أن المحافظة الشمالية 
الرقمية  اإلحصاءات  للحصول على  تعمل 
لــلــتــعــرف عـــلـــى نــســبــة غـــيـــر الــمــتــطــعــمــيــن 
ــم يـــأخـــذ الــجــرعــة  ــالـــخـــصـــوص مـــمـــن لــ وبـ
التنشيطية لمن هم فوق 65 عاما، تمهيدًا 
لــتــحــديــد الــمــجــمــعــات الــســكــنــيــة إلطـــالق 
المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  الحملة 
المدني مثل الجمعيات الخيرية والمراكز 
مشيدا  الصحة،  ووزارة  والشبابية  األهلية 
المحافظة  منتسبي  بوعي  ذاته  الوقت  في 
الــشــمــالــيــة فـــي الـــمـــبـــادرة بـــأخـــذ الــجــرعــة 

المنشطة بنسبة %100.
جــــــاء ذلــــــك لــــــدى تـــــــرؤس الـــمـــحـــافـــظ 
االجتماع التشاوري األسبوعي للمسؤولين 
بالمحافظة، حيث وجه المحافظ لمواصلة 
تنفيذ مشروع »بيوت« ضمن خطة المشروع 
البيوت  مــن  عـــدد  أكــبــر  لتنفيذ  الــتــوســعــيــة 

ومؤسسات  الــخــاص  القطاع  مــع  بالتعاون 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي تــنــفــيــذًا لــتــوجــيــهــات 
المنازل  بيئة  تحسين  فــي  الداخلية  وزيــر 
الشراكة  لمبدأ  تحقيقًا  المتعففة  لألسر 
الــمــجــتــمــعــيــة، حــيــث تــســتــعــد الــمــحــافــظــة 
المنازل بقرية  الشمالية الختيار عدد من 
والتطوير  التحسين  بعمليات  للبدء  عالي 

في ظل وجود الداعمين للمشروع.

كما وجه المحافظ إلى ضرورة تنظيم 
تــطــوعــيــة لتنظيف  بــيــئــيــة  تــنــظــيــف  حــمــلــة 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ ــا بــ ــ ــ ــوران ــ ســــاحــــل مـــنـــطـــقـــه نــ
المجتمع  ومؤسسات  الخيرية  الجمعيات 
المدني وجامعة البحرين وبلدية المنطقة 
إلزالة  والمقيمين،  والمواطنين  الشمالية 
الــمــخــلــفــات ودعـــم عــمــلــيــات الــتــدويــر وفــقــًا 

الشتراطات التباعد االجتماعي.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــف دعـــم الــتــوظــيــف 
االقتصادي،  التعافي  الوطني ضمن خطة 
فقد كلف المحافظ إدارة المشاريع وقسم 
الــتــخــطــيــط االســـتـــراتـــيـــجـــي بــالــمــحــافــظــة 
العمل  الباحثين عن  أعــداد  للقيام بحصر 
داركليب  وهــي  الغربية  المنطقة  قــرى  فــي 
أولــى  كمرحلة  وكــرزكــان  والمالكية  وصـــدد 
لــتــحــديــد الـــوضـــع الـــراهـــن لــلــبــاحــثــيــن عن 
والتنمية  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  العمل 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــمــهــيــدا لـــلـــبـــدء بــعــمــلــيــات 
ــيـــات  ــالـ ــكـ الـــتـــرشـــيـــح الـــوظـــيـــفـــي وحــــــل إشـ
الباحثين في التسجيل للبرامج التدريبية 
أو برامج التوظيف على أن تتبعها المرحلة 
ودمستان  والهملة  شهركان  لقرى  الثانية 

وبوري ومدينة حمد.
أكـــد المحافظ  وفـــي خــتــام االجــتــمــاع، 
ــة كــونــهــا  ــاوريـ ــشـ ــتـ ــات الـ ــاعـ ــمـ ــتـ أهـــمـــيـــة االجـ
طــرح  خـــالل  مــن  الــعــمــل  ديناميكية  تمثل 
الخاصة  والمعالجات  والمناقشات  األفكار 
بــبــنــود جــــــداول األعــــمــــال، كــمــا رفـــعـــت من 
أداء  وارتفاع  بالمحافظة  الجودة  مؤشرات 

المسؤولين ضمن روح الفريق الواحد. 

ال�����ش��م��ال��ي��ة ت���وا����ش���ل ح��م��ل��ت��ه��ا ل��ل��ت��ط��ع��ي��م ���ش��د ف���ي���رو����س ك���ورون���ا

} محافظ الشمالية يترأس االجتماع التشاوري للمحافظة.

ال�������ش���ورى ي�����ش��ت��ن��ك��ر ا����ش���ت���ه���داف م��ل��ي�����ش��ي��ات
ال���ح���وث���ي الإره����اب����ي����ة دول������ة الإم��������ارات

خارجي�ة الن�واب تدي�ن الهج�وم الإرهاب�ي عل�ى اأبوظب�ي

ــبـــداهلل زيـــنـــل رئــيــســة  ــة بــنــت عـ ــربـــت فـــوزيـ أعـ
مجلس الـــنـــواب عــن بــالــغ اســتــنــكــارهــا وإدانــتــهــا 
اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  ميليشيا  لــقــيــام  الــشــديــدة 
أبو  إمــارة  في  مدنية حيوية  منشآت  باستهداف 
ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
في  المفخخة،  المسيرة  الــطــائــرات  باستخدام 
خطوة خطيرة تنم عن انتهاٍك صارٍخ للمواثيق 
والمعاهدات اإلنسانية الدولية، وتحٍد للمجتمع 
والمصالح  المنطقة  أمــن  تهديد  عبر  الــدولــي، 

العالمية الممتدة فيها.
جاء ذلك في برقية تأييد بعثتها إلى صقر 
غباش رئيس المجلس الوطني االتحادي بدولة 
مــؤكــدة  الشقيقة،  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ
تضامن مملكة البحرين التام، ورفضها المطلق 
ــابـــي الــــذي تــمــارســه ميليشا  لــهــذا الــعــبــث اإلرهـ
في  الحيوية  المناطق  استهداف  فــي  الحوثي، 

الذي تسبب في  باإلمارات، األمر  أبوظبي  إمارة 
بترولية،  نقل محروقات  انفجار ثالثة صهاريج 
الجديدة  اإلنــشــاءات  فــي منطقة  ووقـــوع حــريــق 
قرب مطار أبو ظبي الدولي، مما أدى إلى مقتل 

ثالثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.
وأكـــــدت وقــــوف مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــع دولـــة 
في  وتأييدها  ــدًا،  واحــ صــفــًا  الشقيقة  ــارات  اإلمــ
كــل مــا تتخذه مــن إجــــراءات لــلــدفــاع عــن وحــدة 
ــســـالم  أراضـــيـــهـــا وتــحــقــيــق األمــــــن واألمــــــــان والـ
لــمــواطــنــيــهــا والــمــقــيــمــيــن عـــلـــى أراضـــيـــهـــا فــي 
تزعزع  غاشمة  إرهابية  استهدافات  أي  مواجهة 

أمنها.
األعمال  بإدانة  الدولي  المجتمع  وطالبت 
اإلجرامية الحوثية اإلرهابية، التي تعد انتهاكا 
صارخا للقانون الدولي اإلنساني، واتخاذ موقف 
حازم اتجاه تلك الممارسات اإلرهابية الجبانة.

لهجمات  ت���ام..  رف�س  ال��ن��واب:  رئي�شة 
ال��ح��وث��ي الإره���اب���ي���ة ع��ل��ى اأب��وظ��ب��ي

منذ  بــالــنــشء  يهتم  الـــذي  هــو  الــصــحــي  المجتمع 
البداية، فهم سواعد المجتمع، وعلينا أن نبذل جهودا 

كبيرة إلنشاء طفل سليم جسدًيا ونفسيا.
الطفل  تعويد  يجب  األولــى  الطفولة  سنوات  منذ 
على نوعية غذاء صحي متكامل؛ ليصبح هذا هو نمط 
العوامل  أحد  هي  الغذاء  فنوعية  حياته.  طــوال  غذائه 
المناعي،  الجهاز  تقوية  على  تساعد  الــتــي  األســاســيــة 
القلب  المزمنة والخطرة مثل أمراض  وتقي األمراض 

والسمنة والكبد والسرطان.
المخ  تنشيط  في  تسهم  الصحية  األغــذيــة  أن  كما 
في جودة  مباشر  بشكل  يسهم  مما  والتركيز؛  والــذاكــرة 
هناك  أصــبــح  ولــذلــك  التعليمي.  والتحصيل  التعليم 
الــمــدارس تشتمل على تقديم  كــل  فــي  غــذائــيــة  بــرامــج 
وجبة غذائية صحية تهتم مثال بوجبة اإلفطار التي ال 
يتناولها كثير من األطفال في المنزل إما لضيق الوقت، 
تقديم  منع  كذلك  صباًحا.  األكــل  في  الرغبة  لعدم  أو 
كافتيريا  فــي  الصحي  غير  واألكـــل  السريعة  الــوجــبــات 
الحصص  بــعــض  إلـــى تخصيص  بــاإلضــافــة  الــمــدرســة، 
هذه  صنع  كيفية  وتعليمهم  ا،  غذائّيً األطفال  لتثقيف 

الوجبات بأنفسهم.
جزء  الصباحية  والتمرينات  الرياضية  األنــشــطــة 
اليوم الدراسي، ومع زيادة الوعي بأهمية  ال يتجزأ من 
األساسية،  المواد  من  األنشطة  أصبحت هذه  الرياضة 
وأنشئت أكاديميات خاصة في بعض المدارس للتدريب 
على الرياضات المختلفة بشكل أكثر تطوًرا واحترافية، 
وذلك باإلضافة إلى إقامة مسابقات دورية لتعزيز روح 

التنافس.
وتتحقق البيئة الصحية للطفل باالهتمام بالجانب 
النفسي مع الجسدي ألنها ال تقل أهمية عن الصحة 
إلى  االتجاه  أصبح  التعليم،  ولضمان جودة  الجسدية. 
انتقاء الكوادر التعليمية بعناية شديدة، وتدريبهم على 
نفسية  تدرس  التي  المتطورة  التربوية  البرامج  أفضل 
معها،  التعامل  وكيفية  المختلفة  بخصائصها  الطفل 
ا  ــا ومــؤثــر مجتمعّيً وذلـــك إلنــتــاج شــخــص ســـوي نــفــســّيً
نفسية  مشاكل  يعانون  الذين  األطفال  لمتابعة  وأيضا 

وعالجها، بالتعاون مع الطبيب المختص واألسرة.
الطفل هو أساس شخص مستقر فعال في مجتمعه 

خالل مراحل حياته.

بيئة �صحية للطفل
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور ايهاب محمد دالل أول طبيب معتمد 
مملكة  فــي  األســنــان  لصناعة  اس(  بــي  )جــي  لشركة 

البحرين إن حلم الحصول على ابتسامة
طبيعية  وشــفــافــيــة  وتــشــاريــح  بتفاصيل  مــثــالــيــة 
دراسة  من  تبدأ  وأســس  معايير  على  يعتمد  وجذابة 
كل  االعــتــبــار  بــعــيــن  األخــــذ  مــع  وتصميمها  الــحــالــة 

والطبيب،  االبتسامة  طالب  رأي  مثل  الجوانب، 
الرقمية  والبرامج  التقنيات  بأحدث  واالستعانة 
الــتــي تــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار الــشــكــل الــمــطــلــوب 
المناسبة  الــشــفــافــيــة  ــة  ودرجــ والـــلـــون  والــمــثــالــي 

والخاصة بكل مراجع على حدة.
بالشراكة  تحقيقه  ممكنا  أصــبــح  حلم  وهــو 

مع معمل GPS الذي يتماشى مع رؤيتي الشخصية 
ــذا الــمــجــال بــتــطــبــيــق كل  والــــــرؤى الــعــالــمــيــة فـــي هــ
الــمــعــايــيــر الـــالزمـــة لــيــنــال رضـــى طــالــبــي االبــتــســامــة 

المثالية.
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ــد  ــ ــ طــــــــــب الـــــــــطـــــــــيـــــــــران هــــــــــو أحـ
ــة أو  ــيــ تـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــة الــــمھنــ
بفسيولوجية  يعنى  الوقائي  الطب 
ونفسية المتعاملين مع الطائرة في 
الــطــيــران )طــاقــم الــطــائــرة، أو ركــاب، 
مراقبون جويون، مھندسو الصيانة(. 
ولكي نتعرف اكثر عن طب الطيران 
ــلـــيـــج الــطــبــي  واهــــــدافــــــه حـــــــاور الـــخـ
طب  استشاري  حسن  وردة  الدكتورة 

العائلة واخصائي طب الطيران. 
ما ھو طب الطيران؟

الــمــشــاكــل  يــعــالــج  تــخــصــص  ھو 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــطـــيـــار ومـــرافـــقـــوه 
ــة لــمــنــع  ــيـ ــبـ ــوم الـــطـ ــلــ ــعــ بـــتـــطـــبـــيـــق الــ
لحوادث  المسببة  البشرية  العوامل 

الطيران داعمًا سالمة الطيران.
ــة  ــ يـــتـــنـــاول طــــب الـــطـــيـــران دراسـ
ــرات فـــــي خـــصـــائـــص  ــيــ ــغــ ــتــ ــيــــر الــ ــأثــ تــ
الغالف الجوي على الجسم البشري 
المھنية  العمل  يدرس ظروف  حيث 
لــلــعــامــلــيــن الــمــخــتــصــيــن بــالــطــيــران 
للحفاظ على صحتھم والرفع من 
أطباء  وتأھيل  العمل  على  قدرتھم 
تواجه  التي  المشاكل  الطيران لحل 
الطبي  التأمين  وتقديم  المسافرين 

للطيران العسكري والمدني.
يسمى اختصاصي طب الطيران 
 Aviationللطيران الطبي  الفاحص 
الــوطــن  ــي  وفــ   Medical Examiner

العربي يسمى طبيب الطيران.
ما ھي أقسام طب الطيران؟

يقسم طب الطيران إلى خمسة 
أقسام ھامة ورئيسية وھي:

1- فيزيولوجيا الطيران.
2- صحة )وقاية( الطيران.

3- علم النفس للطيران.
الــطــبــيــة  االخــــتــــبــــار  ــان  ــجــ لــ  -4

لطاقم الطيران.
5 - طب السفر.

ويــظــل الــقــســم األكـــبـــر مـــن طب 
الطيارين.  بصحة  مرتبطا  الطيران 

ھو  الطائرة  قائد  أن  المعروف  فمن 
أرواح  ســالمــة  عـــن  األول  الـــمـــســـؤول 
مئات الركاب أثناء رحالت الطيران. 
وھنــــاك الــعــديــد مــن األســـبـــاب التي 
الطائرة  قــائــد  كــفــاءة  تــؤثــر على  قــد 
ــة،  ــلـ ــرحـ ــة الـ ــى ســــالمــ ــلـ ــتــــالــــي عـ ــالــ وبــ
ــــراض  ــاألمـ ــ ــــنھا اإلصـــــابـــــة بـ ــيـ ــ ــــن بـ مـ
المختلفة، أو تناول بعض العقاقير، 
أو  ــال،  ــعـ ــفـ بــالــتــوتــر واالنـ الــشــعــور  أو 
تناول المشروبات الكحولية، أو حتى 

الشعورباإلرھاق.
أطـــبـــاء  فـــريـــق  دور  يـــأتـــي  وھنــــــا 
ــيـــران لــالطــمــئــنــان عــلــى صحة  الـــطـ
قائد الطائرة ومنحه  شھادة لياقة 
ــة الــمــفــعــول  ـــاريــ طــبــيــة صـــالـــحـــة وسـ

ليتمكن من قيادة الطائرة بأمان.
ــر  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــل طــــــــــب الـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ كـــــــمـــــــا يــ
لــلــمــســافــريــن جـــــزءا ھامـــــا مـــن طب 
المسافرين  مــن  فالكثير  الــطــيــران. 
الذين يعانون من األمراض المزمنة 
كالسكري وأمراض القلب واألنيميا، 
الــعــالج  لتلقي  الــمــســافــريــن  وكــذلــك 

مراجعة  عليھم  يجب  الــخــارج،  فــي 
حيث  السفر،  قبل  المعالج  طبيبهم 
طــبــيــب   ــع  مــ ــواصـــل  ــتـ ــالـ بـ يـــقـــوم  ھذا 
الـــطـــيـــران لــتــقــديــم أفـــضـــل الــحــلــول 
الــصــحــيــة لــلــمــســافــر الــمــريــض قبل 
الالزمة  االحتياطات  وأخــذ  السفر، 

كافة لضمان سالمتهم.
عن  الطيران  يختلف طب  كيف 

بقيه فروع الطب؟
ھناك مجموعة من األمراض لم 
يعرفھا اإلنسان قبل عصر الطيران، 
ــيـــن،  ــوع األوكـــســـجـ ــ ــــرض جــ مـــــــنھا مــ
وأمــــــراض الـــشـــدة الــضــغــطــيــة لـــأذن 
األنفية  للجيوب  الضغطية  والشدة 
والشدة  لأسنان  الضغطية  والشدة 
ومرض تخلخل  لأمعاء،  الضغطية 
ــــذي يـــحـــدث فـــي ظـــروف  الــضــغــط الـ
ــة، ومـــــــرض تـــخـــلـــف الـــســـاعـــة  ــ ــاصـ ــ خـ
الداخلية الذي يطلق عليه )بالجيت 
الطيران  لرھاب  إضــافــة  ھذا  الك(، 
أمــراض  وھنالك  الجو  دوار  ومــرض 
ــرى تــحــتــاج إلـــى طبيب الــطــيــران  أخـ

حصريًا لمعالجتھا.
كما أن طب الطيران طب شامل، 
البعض،  يعتقد  كما  محدودا  وليس 
الطب  مــجــاالت  عــلــى  يشتمل  فھو 
األخـــــرى كــالــطــب الــنــفــســي، الــقــلــب، 
واألذن  األنـــــــف  ــيـــن  ــعـ الـ األعـــــصـــــاب، 
الصماء  الغدد  وأمــراض  والحنجرة، 
الماما  ويتطلب  الھضمي،  والجھاز 
ــة الــمــســتــخــدمــة في  ــاألدويــ خـــاصـــا بــ
ــــدى  عــــــالج مـــخـــتـــلـــف األمــــــــــراض ومـ
قــوانــيــن  وفـــق  لــلــطــيــران  مالءمتھا 

طب الطيران المدني المتبع.
ماھي أھداف طب الطيران؟

الصحية  الــشــروط  تحديد    -1
لــلــدراســة  للمرشحين  والــفــيــزيــائــيــة 
طــيــاريــن  مـــن  الـــطـــيـــران،  معاھد  فـــي 
ومــضــيــفــيــن ومــهــنــدســي ومــراقــبــيــن 

جويين.
الــدائــم  الــبــحــث والــتــطــويــر   -2

للقوانين الطبية والنفسية. وإجراء 
الدراسات والبحوث المرتبطة بھذا 

المجال.
الـــعـــلـــمـــيـــة  األســــــــــس  وضــــــــع  3ـ 
التغذية,  الراحة,  العمل,  ألنــظــمــة 

الحمل األمثل الطبيعي للطيران.
4-الــــــدراســــــة الــطــبــيــة ألســـبـــاب 
المتعلقة  الطيران  وشــروط حــوادث 
المناھج  وإعــداد  الطيار,  بشخصية 

الخاصة بالتحقيق الطبي.
فيما  الطبية  التدابير  5-إعــداد 
الــمــســاعــدة للطاقم  تــقــديــم  يــخــص 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــــطـ ــى الـ ــلــ والــــمــــســــافــــريــــن عــ
ــن الـــــكـــــوارث أثـــنـــاء  والـــمـــعـــاونـــيـــن مــ
الھبــــوط االضـــطـــراري إضــافــة إلــى 
أثــنــاء  الطبية  الــمــســاعــدات  تــقــديــم 
الــــطــــيــــران وفــــــي ظــــــــروف اإلخــــــالء 

الجوي للمرضى والمصابين.
6-وضــــــــــع األســــــــس والــــقــــواعــــد 
ــات الــطــبــيــة  ــلـــخـــدمـ الــتــنــظــيــمــيــة لـ
الــوقــائــيــة  والــصــحــة  الطيران,  فـــي 
والـــخـــدمـــات  للطيران,  ــة  والـــســـالمـ
الصحية للعاملين والمسافرين في 

المطارات.
ما هي أهم التحديات الذي قد 

تواجه طبيب الطيران؟
طــب الــطــيــران تــخــصــص دقيق 
ــيــــن  ــوانــ ــقــ ــــب والــ ــــطـ ــيــــن الـ ــع بــ ــمـ ــجـ يـ
يجد  ما  وکثيرا  المتبعة،  العالمية 
مواقف  فــي  نفسه  الــطــيــران  طبيب 
صعبة  ــرارات  ــ قـ اتــخــاذ  مــنــه  تتطلب 
فيھا  تتعارض  قد  قصير،  وقت  في 
ــيـــن والـــمـــعـــطـــيـــات الــطــبــيــة.  الـــقـــوانـ
يعاني  الــطــيــار  يــكــون  عندما  فمثال 
الـــعـــمـــل فــي  يـــســـتـــطـــيـــع  ــًا ال  ــ ــرضـ ــ مـ
مجال الطيران، مما يضطر طبيب 
الطيران إلى سحب أو إيقاف رخصة 
قد  المرضى  بعض  أن  كما  الطيار. 
يــخــفــي بــعــض الــحــقــائــق الــصــحــيــة 
المتعلقة بمرضه خوفا من  إيقافه 

عن مزاولة عمله.

في هذا المقال يجيب الدكتور قصي زباري استشاري 
تنظير  كيفية  عن  الطبي  الجنان  بمركز  العامة  الجراحة 
الــمــعــدة ومـــن هــم الــمــرضــى الــمــحــتــاجــون لــهــذا الــنــوع من 

التشخيص واسباب هذا الفحص: 
اطــوال  ذات  مرنة  أنابيب  باستخدام  يعمل  فحص  هو 
مختلفة  مزودة بكاميرا ومصدر للضوء لتشخيص حاالت 

او تغيرات مرضية معينة أو لمتابعة هذه التغيرات .
بــاســتــخــدام  التنظيرية  الــفــحــوصــات  هـــذه  تــتــم  ــادة  وعــ
احيانا  تتم  وقــد  مهدئ  بأستخدام  أو  الموضعي  التخدير 

تحت التخدير العام وحسب حالة المريض.
ــدة  لــعــمــل الــتــنــظــيــر قـــد تــكــون  ــديــ هــنــالــك اســـبـــاب عــ
تــشــخــيــصــيــة فــقــط لــمــعــرفــة ســبــب آالم الــمــعــدة والــحــرقــة 

المزمنة أو التجشؤ المستمر أو تقيؤ دموي .
مثل  الــوقــت  نفس  فــي  وعــالجــيــة  تــكــون تشخيصية  او 
اخذ عينات  او  والمعدة  المريء  نزيف  اسباب  التعامل مع 

من اورام فيهما او إلزالة زوائد لحمية .
اضافة الى بعض عمليات السمنة والتي يستخدم فيها 

البالون وكذلك لمتابعة حالة مرضية مشخصة سابقا .
يحتاج المريض الى ان يكون صائما من 6-8 ساعات 
قبل موعد تنظير المعدة وهو فحص سهل جدا تحت ايدي 
الى معلومات غير  اطباء ذوي خبرة ويجب عدم االستماع 
ان  صحيحة من اشخاص ليس لهم خبرة في ذلك ومنها 
او تؤدي الى  المعدة  او  المريء  الى تمزق  المناظير تؤدي 
والـــذي  الــقــولــون  تنظير  ألســبــاب  بالنسبة  أمـــا  الــســرطــان. 
نعني به األمعاء الغليظة والمستقيم ويستخدم عادة تحت 
تخدير مهدئ باالضافة الى التخدير الموضعي فأيضا قد 
الوقت ومنها معرفة  تكون  تشخيصية وعالجية في نفس 
اسباب االمساك المزمن ونقص الوزن الشديد مع فقر الدم 
او  القولون  اورام  الدموي, والتي قد تكون بسبب  واالسهال 

وجود زوائد لحمية نازفة .
عن  تختلف  لــطــريــقــة  ــادة  عــ يــحــتــاج  الــقــولــون  تنظير 
الى  المريض  المعدة حيث يحتاج  طريقة تحضير تنظير 
اتباع نظام غذائي معين في اليوم الذي يسبق المنظار مع 

تناول أدوية ملينة أو استخدام حقن شرجية أو كالهما. 
ومن المهم هنا ان يقوم المريض بإخبار طبيبه عن اي 
او  الطبيب لتعديل  والتي قد يحتاج  أدوية يتناولها حاليا 

تغيير مواعيد هذه االدوية. 
المستشفى  للبقاء في  المريض  التنظير يحتاج  بعد 

عدة ساعات وحسب متطلبات الحالة المرضية نفسها .
ومـــن الــمــهــم االشــــارة هــنــا الـــى ان اهـــم خــطــوة لنجاح 
التنظير والعالج الذي يتبعه هي الزيارة المبكرة للطبيب 
سابقا  ذكرناها  والــتــي  مرضية  بــأعــراض  الشعور  حالة  فــي 
يكون  قــد  والــتــي  المعالج  الطبيب  بـــإرشـــادات  االلــتــزام  مــع 
من ضمنها عمل ناظور للمعدة او القولون علما انه يوجد 
عالية في عمل  وذوو خبرة  اكفاء  اطباء جدا  البحرين  في 
الحكومي  القطاعين  كــال  وفــي  انواعها  بجميع  المناظير 
والــخــاص . تــجــدر االشــــارة الـــى ان كــل حــالــة مــرضــيــة يتم 

التعامل معها بصورة خاصة وحسب التاريخ المرضي.

يعد سرطان البروستات من أقدم األمراض التي تم اكتشافها، كما 
يعد األكثر شيوعًا بين الرجال المتقدمين في السن الذين تجاوزوا 

الـ50 عامًا، لتزداد نسبة اإلصابة به كلما زاد عمر المريض.
وبالرغم من شيوع سرطان البروستات عند الرجال فإنه ليس من 
يتعايش  أن  يستطيع  المريض  أن  بمعنى  القاتلة،  السرطانات  أنــواع 
وطــرق  أعــراضــه  على  أكــثــر  ولنتعرف  خــطــرة،  دون مشكالت  مــن  معه 
تشخيصه وعالجه حاور الخليج الطبي الدكتور أيمن رئيس استشاري 

المسالك البولية رئيس قسم الجراحة في المستشفى العسكري.
- ما هو سرطان البروستات؟

الــرجــال وتــقــع فــي منطقة عنق  الــبــروســتــات غــدة مــوجــودة عند 
الــمــثــانــة ويــمــر مــن خــاللــهــا االحــلــيــل الــبــولــي وقـــنـــوات قـــذف السائل 
المنوي. معدل حجم البروستات يساوي حجم الجوزة لكن تضخمها 

جائز ويخضع لعدة عوامل أبرزها العامل الوراثي.
أما أورام البروستات فهي عبارة عن تحوالت سرطانية في الغدة 
وعـــادة مــا تصيب كــبــار الــســن مــن الــرجــال ولــكــن يمكن اإلصــابــة بها 
النمو  بطيء  أغلبها  العمر(.  مــن  الــرابــع  العقد  )مــن  أصغر  ســن  فــي 
واالنــتــشــار ولــكــن فــي بعض األحــيــان تــكــون أســـرع فــي نموها وأشــرس 
فــي انــتــشــارهــا. الــفــئــة األخــيــرة هــي الــتــي يستفيد الــمــصــاب بــهــا من 
محلية  ــات  دراسـ توجد  ال  لأسف  األولــيــة.  مراحلها  فــي  تشخيصها 
تبين مدى اإلصابة بالورم ولكن تسجل أورام البروستات أعلى معدالت 

إصابة بين الرجال في أمريكا الشمالية بعد األورام الجلدية. 
 -ما هي أعراضه؟

عدم وجود اعراض في المراحل األولى للمرض وتأخر بروز هذه 
فرصة  الــمــريــض  يفقد  حيث  لــلــورم  المتقدمة  للمراحل  األعــــراض 
القضاء على المرض من األسباب التي تبرر الفحص السنوي ألورام 

البروستات.
فقدان  في  فتتمثل  المتقدمة  البروستات  سرطان  اعــراض  امــا 
الوزن غير المتعمد، كسور العظام المرضية، الفشل الكلوي نتيجة 
الــبــولــي، أعـــراض صعوبة أو كثرة  الــنــزيــف  الــكــلــى،  النــســداد حــوالــب 

التبول.

 -مــا هــي الــعــوامــل الــتــي قــد تــزيــد مــن خطر اإلصــابــة بسرطان 
البروستات؟ 

الفحص  ولــكــن  تجنبها  يمكن  ال  ثــابــتــة  وراثـــيـــة  عــوامــل  تــوجــد 
أما  اإلصــابــة.  حالة  في  مبكرا  المرض  اكتشاف  في  يساعد  الـــدوري 
البروستات  بسرطان  اإلصــابــة  إلــى  تــؤدي  قد  التي  األخــرى  العوامل 
تجنب  المشبعة.  بــالــدهــون  الغنية  الــوجــبــات  السمنة،  فــي  فتتمثل 
بانتظام  الرياضة  الصحي وممارسة  الغذاء  هذه األسباب يكمن في 

واالبتعاد عن السمنة.
- كيف يكون التشخيص؟

للتأكد من عدم  المرضى  في تشخيص  المستخدمة  التحاليل 
إنزيم  يسمى  دم  تحليل  عن  عبارة  هي  البروستات  بـــأورام  إصابتهم 
تغيرات  وجــود  عدم  من  للتأكد  شرجي  وفحص  الخاص  البروستات 

غير حميدة في الغدة. 
انزيم  إما الرتفاع في  البروستات  في حال االشتباه في سرطان 
أورام صغيرة محسوسة  لبروز  نتيجة  وإما   PSA الخاص  البروستات 
خالل الفحص، تجرى خزعات البروستات لتأكيد اإلصابة بالورم من 
عدمها ودرجة الورم الخبيث. تجرى الخزعات عن طريق المستقيم 
تقليديا باستخدام الموجات فوق الصوتية. في اآلونة األخيرة ومع 
دمج  مع  العجان  منطقة  من  الخزعات  تجرى  التكنولوجي  التطور 
يتم  الــصــوتــيــة. حــيــث  فـــوق  والــمــوجــات  المغناطيسي  الــرنــيــن  صـــور 
التصويب وأخذ الخزعات من المناطق المشتبه فيها كما تقلل من 
نسب اإلصابة بااللتهابات الحادة بما انها تتجنب المستقيم المليء 

بالبكتيريا.
 هل يستفيد المريض من الفحص الدوري للبروستات؟ وفي أي 

سن يجب أن يبدأ الفحص الدوري؟
جـــواب هـــذا الـــســـؤال فــي حــد ذاتـــه يفتح الــبــاب لــنــقــاش مطول 
الطبي  العالم  يـــزال  ال  الــمــقــال.  هــذا  فــي  فيه  الــخــوض  أستطيع  ال 
الرجل  يعرض  كــان  وإذا  الـــدوري،  الفحص  انقسام حــول جــدوى  في 
اتــفــاق جراحي  أؤكـــد  ولكني  عنها.  غنى  فــي  هــو  لــتــدخــالت عالجية 
فرصة  يتيح  ألنــه  الـــدوري  الفحص  أهمية  على  البولية  المسالك 

اكتشاف المرض في وقت مبكر ما يساعد على التخلص من اإلصابة 
المزمنة به.

ننصح بالبدء بالفحص الدوري في سن الخامسة واألربعين، فإن 
كانت نتيجة التحليل سليمة يواظب الشخص على الفحص سنويا 
من سن الخمسين. أما في حال إصابة والد أو أحد إخوان الشخص 

بالمرض، فيترتب عليه الفحص الدوري سنويا من سن األربعين. 
- ما هي أحدث طرق العالج؟

تــتــوافــر عـــدة طـــرق لــلــعــالج، ولــكــن االخــتــيــار يعتمد عــلــى مــدى 
انتشار المرض. في حال تمركز المرض في غدة البروستات، تتراوح 
أو  البروستات،  استئصال  وعمليات  الفعالة،  المتابعة  بين  الخيارات 
درجــة  على  يعتمد  المختلفة  الــعــالج  أنـــواع  بين  االختيار  اإلشــعــاع. 
ــورم الــتــي يــحــددهــا الــفــحــص الــمــجــهــري، وعــمــر وحــالــة المريض  الــ
للعالج  اختياره  في  فعاال  دورا  المريض  توعية  تلعب  كما  الصحية، 

األنسب له.
لمضاعفات  المريض  تجنيب  إيجابيات  لها  الفعالة  المتابعة 
الجنسي  الضعف  أو  الــبــول  االشــعــاعــي كسلس  أو  الــجــراحــي  الــعــالج 
ولكن المريض يعيش مع قلق انتشار المرض كما يجب إعادة خزعات 

البروستات.
الـــذي سيطر  الــجــراحــي  الــروبــوت  على  تعتمد حاليا  الــجــراحــة 
ولــكــن ستطلق شركة   Davinci روبـــوت  الــزمــان  مــن  عقدين  آخــر  فــي 
ميدترونيك روبوت Hugo الذي سينافس بقوة في جراحات استئصال 

البروستات. 
تــطــور ودقـــة تقنيات  الــعــالج اإلشــعــاعــي فــتــطــوره مبني على  أمــا 
الــجــانــبــيــة لإلشعاع  ــراض  ــ كــمــا يقلل مــن األعـ الــتــصــويــر اإلشــعــاعــي 
كالحروق السطحية وتعرض األعضاء المجاورة للبروستات لإلشعاع.

أمــا فــي حــال انــتــشــار الــمــرض خـــارج غــدة الــبــروســتــات فينحسر 
الــعــالج فــي مــحــاولــة إلبــطــاء مـــدى انــتــشــار الــــورم بــاســتــخــدام عــالج 
ــأورام الــبــروســتــات تعتمد فــي انــتــشــارهــا عــلــى هــورمــون  ــ الــهــرمــون. فـ
الدم  في  التيستوستيرون  نسبة  في  التحكم  فمع  التيستوستيرون. 

نستطيع التحكم في سرعة انتشار الورم. 

GPS نصيحة األسبوع مقدمة من شركة

عالمات الإ�صابة ب�صرطان البرو�صتات.. احذر منها
الدكتور اأيمن رئي�س لـ»الخليج الطبي«: 

الروبوت HUGO يناف�س بقوة 
في جراحات ا�صتئ�صال البرو�صتات 

الدكتور قصي زباري يجيب :

اأهمية تنظير المعدة والقولون؟

} الدكتورة وردة حسن.

} الدكتور قصي زباري.

دكتورة وردة ح�صن: طب الطيران مرتبط ب�صحة 
الطيارين و�صحة الم�صافرين المحتاجين اإلى العناية الطبية 
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Link

منذ  بــالــنــشء  يهتم  الـــذي  هــو  الــصــحــي  المجتمع 
البداية، فهم سواعد المجتمع، وعلينا أن نبذل جهودا 

كبيرة إلنشاء طفل سليم جسدًيا ونفسيا.
الطفل  تعويد  يجب  األولــى  الطفولة  سنوات  منذ 
على نوعية غذاء صحي متكامل؛ ليصبح هذا هو نمط 
العوامل  أحد  هي  الغذاء  فنوعية  حياته.  طــوال  غذائه 
المناعي،  الجهاز  تقوية  على  تساعد  الــتــي  األســاســيــة 
القلب  المزمنة والخطرة مثل أمراض  وتقي األمراض 

والسمنة والكبد والسرطان.
المخ  تنشيط  في  تسهم  الصحية  األغــذيــة  أن  كما 
في جودة  مباشر  بشكل  يسهم  مما  والتركيز؛  والــذاكــرة 
هناك  أصــبــح  ولــذلــك  التعليمي.  والتحصيل  التعليم 
الــمــدارس تشتمل على تقديم  كــل  فــي  غــذائــيــة  بــرامــج 
وجبة غذائية صحية تهتم مثال بوجبة اإلفطار التي ال 
يتناولها كثير من األطفال في المنزل إما لضيق الوقت، 
تقديم  منع  كذلك  صباًحا.  األكــل  في  الرغبة  لعدم  أو 
كافتيريا  فــي  الصحي  غير  واألكـــل  السريعة  الــوجــبــات 
الحصص  بــعــض  إلـــى تخصيص  بــاإلضــافــة  الــمــدرســة، 
هذه  صنع  كيفية  وتعليمهم  ا،  غذائّيً األطفال  لتثقيف 

الوجبات بأنفسهم.
جزء  الصباحية  والتمرينات  الرياضية  األنــشــطــة 
اليوم الدراسي، ومع زيادة الوعي بأهمية  ال يتجزأ من 
األساسية،  المواد  من  األنشطة  أصبحت هذه  الرياضة 
وأنشئت أكاديميات خاصة في بعض المدارس للتدريب 
على الرياضات المختلفة بشكل أكثر تطوًرا واحترافية، 
وذلك باإلضافة إلى إقامة مسابقات دورية لتعزيز روح 

التنافس.
وتتحقق البيئة الصحية للطفل باالهتمام بالجانب 
النفسي مع الجسدي ألنها ال تقل أهمية عن الصحة 
إلى  االتجاه  أصبح  التعليم،  ولضمان جودة  الجسدية. 
انتقاء الكوادر التعليمية بعناية شديدة، وتدريبهم على 
نفسية  تدرس  التي  المتطورة  التربوية  البرامج  أفضل 
معها،  التعامل  وكيفية  المختلفة  بخصائصها  الطفل 
ا  ــا ومــؤثــر مجتمعّيً وذلـــك إلنــتــاج شــخــص ســـوي نــفــســّيً
نفسية  مشاكل  يعانون  الذين  األطفال  لمتابعة  وأيضا 

وعالجها، بالتعاون مع الطبيب المختص واألسرة.
الطفل هو أساس شخص مستقر فعال في مجتمعه 

خالل مراحل حياته.

بيئة �صحية للطفل
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور ايهاب محمد دالل أول طبيب معتمد 
مملكة  فــي  األســنــان  لصناعة  اس(  بــي  )جــي  لشركة 

البحرين إن حلم الحصول على ابتسامة
طبيعية  وشــفــافــيــة  وتــشــاريــح  بتفاصيل  مــثــالــيــة 
دراسة  من  تبدأ  وأســس  معايير  على  يعتمد  وجذابة 
كل  االعــتــبــار  بــعــيــن  األخــــذ  مــع  وتصميمها  الــحــالــة 

والطبيب،  االبتسامة  طالب  رأي  مثل  الجوانب، 
الرقمية  والبرامج  التقنيات  بأحدث  واالستعانة 
الــتــي تــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار الــشــكــل الــمــطــلــوب 
المناسبة  الــشــفــافــيــة  ــة  ودرجــ والـــلـــون  والــمــثــالــي 

والخاصة بكل مراجع على حدة.
بالشراكة  تحقيقه  ممكنا  أصــبــح  حلم  وهــو 

مع معمل GPS الذي يتماشى مع رؤيتي الشخصية 
ــذا الــمــجــال بــتــطــبــيــق كل  والــــــرؤى الــعــالــمــيــة فـــي هــ
الــمــعــايــيــر الـــالزمـــة لــيــنــال رضـــى طــالــبــي االبــتــســامــة 

المثالية.
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ــد  ــ ــ طــــــــــب الـــــــــطـــــــــيـــــــــران هــــــــــو أحـ
ــة أو  ــيــ تـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــة الــــمھنــ
بفسيولوجية  يعنى  الوقائي  الطب 
ونفسية المتعاملين مع الطائرة في 
الــطــيــران )طــاقــم الــطــائــرة، أو ركــاب، 
مراقبون جويون، مھندسو الصيانة(. 
ولكي نتعرف اكثر عن طب الطيران 
ــلـــيـــج الــطــبــي  واهــــــدافــــــه حـــــــاور الـــخـ
طب  استشاري  حسن  وردة  الدكتورة 

العائلة واخصائي طب الطيران. 
ما ھو طب الطيران؟

الــمــشــاكــل  يــعــالــج  تــخــصــص  ھو 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــطـــيـــار ومـــرافـــقـــوه 
ــة لــمــنــع  ــيـ ــبـ ــوم الـــطـ ــلــ ــعــ بـــتـــطـــبـــيـــق الــ
لحوادث  المسببة  البشرية  العوامل 

الطيران داعمًا سالمة الطيران.
ــة  ــ يـــتـــنـــاول طــــب الـــطـــيـــران دراسـ
ــرات فـــــي خـــصـــائـــص  ــيــ ــغــ ــتــ ــيــــر الــ ــأثــ تــ
الغالف الجوي على الجسم البشري 
المھنية  العمل  يدرس ظروف  حيث 
لــلــعــامــلــيــن الــمــخــتــصــيــن بــالــطــيــران 
للحفاظ على صحتھم والرفع من 
أطباء  وتأھيل  العمل  على  قدرتھم 
تواجه  التي  المشاكل  الطيران لحل 
الطبي  التأمين  وتقديم  المسافرين 

للطيران العسكري والمدني.
يسمى اختصاصي طب الطيران 
 Aviationللطيران الطبي  الفاحص 
الــوطــن  ــي  وفــ   Medical Examiner

العربي يسمى طبيب الطيران.
ما ھي أقسام طب الطيران؟

يقسم طب الطيران إلى خمسة 
أقسام ھامة ورئيسية وھي:

1- فيزيولوجيا الطيران.
2- صحة )وقاية( الطيران.

3- علم النفس للطيران.
الــطــبــيــة  االخــــتــــبــــار  ــان  ــجــ لــ  -4

لطاقم الطيران.
5 - طب السفر.

ويــظــل الــقــســم األكـــبـــر مـــن طب 
الطيارين.  بصحة  مرتبطا  الطيران 

ھو  الطائرة  قائد  أن  المعروف  فمن 
أرواح  ســالمــة  عـــن  األول  الـــمـــســـؤول 
مئات الركاب أثناء رحالت الطيران. 
وھنــــاك الــعــديــد مــن األســـبـــاب التي 
الطائرة  قــائــد  كــفــاءة  تــؤثــر على  قــد 
ــة،  ــلـ ــرحـ ــة الـ ــى ســــالمــ ــلـ ــتــــالــــي عـ ــالــ وبــ
ــــراض  ــاألمـ ــ ــــنھا اإلصـــــابـــــة بـ ــيـ ــ ــــن بـ مـ
المختلفة، أو تناول بعض العقاقير، 
أو  ــال،  ــعـ ــفـ بــالــتــوتــر واالنـ الــشــعــور  أو 
تناول المشروبات الكحولية، أو حتى 

الشعورباإلرھاق.
أطـــبـــاء  فـــريـــق  دور  يـــأتـــي  وھنــــــا 
ــيـــران لــالطــمــئــنــان عــلــى صحة  الـــطـ
قائد الطائرة ومنحه  شھادة لياقة 
ــة الــمــفــعــول  ـــاريــ طــبــيــة صـــالـــحـــة وسـ

ليتمكن من قيادة الطائرة بأمان.
ــر  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــل طــــــــــب الـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ كـــــــمـــــــا يــ
لــلــمــســافــريــن جـــــزءا ھامـــــا مـــن طب 
المسافرين  مــن  فالكثير  الــطــيــران. 
الذين يعانون من األمراض المزمنة 
كالسكري وأمراض القلب واألنيميا، 
الــعــالج  لتلقي  الــمــســافــريــن  وكــذلــك 

مراجعة  عليھم  يجب  الــخــارج،  فــي 
حيث  السفر،  قبل  المعالج  طبيبهم 
طــبــيــب   ــع  مــ ــواصـــل  ــتـ ــالـ بـ يـــقـــوم  ھذا 
الـــطـــيـــران لــتــقــديــم أفـــضـــل الــحــلــول 
الــصــحــيــة لــلــمــســافــر الــمــريــض قبل 
الالزمة  االحتياطات  وأخــذ  السفر، 

كافة لضمان سالمتهم.
عن  الطيران  يختلف طب  كيف 

بقيه فروع الطب؟
ھناك مجموعة من األمراض لم 
يعرفھا اإلنسان قبل عصر الطيران، 
ــيـــن،  ــوع األوكـــســـجـ ــ ــــرض جــ مـــــــنھا مــ
وأمــــــراض الـــشـــدة الــضــغــطــيــة لـــأذن 
األنفية  للجيوب  الضغطية  والشدة 
والشدة  لأسنان  الضغطية  والشدة 
ومرض تخلخل  لأمعاء،  الضغطية 
ــــذي يـــحـــدث فـــي ظـــروف  الــضــغــط الـ
ــة، ومـــــــرض تـــخـــلـــف الـــســـاعـــة  ــ ــاصـ ــ خـ
الداخلية الذي يطلق عليه )بالجيت 
الطيران  لرھاب  إضــافــة  ھذا  الك(، 
أمــراض  وھنالك  الجو  دوار  ومــرض 
ــرى تــحــتــاج إلـــى طبيب الــطــيــران  أخـ

حصريًا لمعالجتھا.
كما أن طب الطيران طب شامل، 
البعض،  يعتقد  كما  محدودا  وليس 
الطب  مــجــاالت  عــلــى  يشتمل  فھو 
األخـــــرى كــالــطــب الــنــفــســي، الــقــلــب، 
واألذن  األنـــــــف  ــيـــن  ــعـ الـ األعـــــصـــــاب، 
الصماء  الغدد  وأمــراض  والحنجرة، 
الماما  ويتطلب  الھضمي،  والجھاز 
ــة الــمــســتــخــدمــة في  ــاألدويــ خـــاصـــا بــ
ــــدى  عــــــالج مـــخـــتـــلـــف األمــــــــــراض ومـ
قــوانــيــن  وفـــق  لــلــطــيــران  مالءمتھا 

طب الطيران المدني المتبع.
ماھي أھداف طب الطيران؟

الصحية  الــشــروط  تحديد    -1
لــلــدراســة  للمرشحين  والــفــيــزيــائــيــة 
طــيــاريــن  مـــن  الـــطـــيـــران،  معاھد  فـــي 
ومــضــيــفــيــن ومــهــنــدســي ومــراقــبــيــن 

جويين.
الــدائــم  الــبــحــث والــتــطــويــر   -2

للقوانين الطبية والنفسية. وإجراء 
الدراسات والبحوث المرتبطة بھذا 

المجال.
الـــعـــلـــمـــيـــة  األســــــــــس  وضــــــــع  3ـ 
التغذية,  الراحة,  العمل,  ألنــظــمــة 

الحمل األمثل الطبيعي للطيران.
4-الــــــدراســــــة الــطــبــيــة ألســـبـــاب 
المتعلقة  الطيران  وشــروط حــوادث 
المناھج  وإعــداد  الطيار,  بشخصية 

الخاصة بالتحقيق الطبي.
فيما  الطبية  التدابير  5-إعــداد 
الــمــســاعــدة للطاقم  تــقــديــم  يــخــص 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــــطـ ــى الـ ــلــ والــــمــــســــافــــريــــن عــ
ــن الـــــكـــــوارث أثـــنـــاء  والـــمـــعـــاونـــيـــن مــ
الھبــــوط االضـــطـــراري إضــافــة إلــى 
أثــنــاء  الطبية  الــمــســاعــدات  تــقــديــم 
الــــطــــيــــران وفــــــي ظــــــــروف اإلخــــــالء 

الجوي للمرضى والمصابين.
6-وضــــــــــع األســــــــس والــــقــــواعــــد 
ــات الــطــبــيــة  ــلـــخـــدمـ الــتــنــظــيــمــيــة لـ
الــوقــائــيــة  والــصــحــة  الطيران,  فـــي 
والـــخـــدمـــات  للطيران,  ــة  والـــســـالمـ
الصحية للعاملين والمسافرين في 

المطارات.
ما هي أهم التحديات الذي قد 

تواجه طبيب الطيران؟
طــب الــطــيــران تــخــصــص دقيق 
ــيــــن  ــوانــ ــقــ ــــب والــ ــــطـ ــيــــن الـ ــع بــ ــمـ ــجـ يـ
يجد  ما  وکثيرا  المتبعة،  العالمية 
مواقف  فــي  نفسه  الــطــيــران  طبيب 
صعبة  ــرارات  ــ قـ اتــخــاذ  مــنــه  تتطلب 
فيھا  تتعارض  قد  قصير،  وقت  في 
ــيـــن والـــمـــعـــطـــيـــات الــطــبــيــة.  الـــقـــوانـ
يعاني  الــطــيــار  يــكــون  عندما  فمثال 
الـــعـــمـــل فــي  يـــســـتـــطـــيـــع  ــًا ال  ــ ــرضـ ــ مـ
مجال الطيران، مما يضطر طبيب 
الطيران إلى سحب أو إيقاف رخصة 
قد  المرضى  بعض  أن  كما  الطيار. 
يــخــفــي بــعــض الــحــقــائــق الــصــحــيــة 
المتعلقة بمرضه خوفا من  إيقافه 

عن مزاولة عمله.

في هذا المقال يجيب الدكتور قصي زباري استشاري 
تنظير  كيفية  عن  الطبي  الجنان  بمركز  العامة  الجراحة 
الــمــعــدة ومـــن هــم الــمــرضــى الــمــحــتــاجــون لــهــذا الــنــوع من 

التشخيص واسباب هذا الفحص: 
اطــوال  ذات  مرنة  أنابيب  باستخدام  يعمل  فحص  هو 
مختلفة  مزودة بكاميرا ومصدر للضوء لتشخيص حاالت 

او تغيرات مرضية معينة أو لمتابعة هذه التغيرات .
بــاســتــخــدام  التنظيرية  الــفــحــوصــات  هـــذه  تــتــم  ــادة  وعــ
احيانا  تتم  وقــد  مهدئ  بأستخدام  أو  الموضعي  التخدير 

تحت التخدير العام وحسب حالة المريض.
ــدة  لــعــمــل الــتــنــظــيــر قـــد تــكــون  ــديــ هــنــالــك اســـبـــاب عــ
تــشــخــيــصــيــة فــقــط لــمــعــرفــة ســبــب آالم الــمــعــدة والــحــرقــة 

المزمنة أو التجشؤ المستمر أو تقيؤ دموي .
مثل  الــوقــت  نفس  فــي  وعــالجــيــة  تــكــون تشخيصية  او 
اخذ عينات  او  والمعدة  المريء  نزيف  اسباب  التعامل مع 

من اورام فيهما او إلزالة زوائد لحمية .
اضافة الى بعض عمليات السمنة والتي يستخدم فيها 

البالون وكذلك لمتابعة حالة مرضية مشخصة سابقا .
يحتاج المريض الى ان يكون صائما من 6-8 ساعات 
قبل موعد تنظير المعدة وهو فحص سهل جدا تحت ايدي 
الى معلومات غير  اطباء ذوي خبرة ويجب عدم االستماع 
ان  صحيحة من اشخاص ليس لهم خبرة في ذلك ومنها 
او تؤدي الى  المعدة  او  المريء  الى تمزق  المناظير تؤدي 
والـــذي  الــقــولــون  تنظير  ألســبــاب  بالنسبة  أمـــا  الــســرطــان. 
نعني به األمعاء الغليظة والمستقيم ويستخدم عادة تحت 
تخدير مهدئ باالضافة الى التخدير الموضعي فأيضا قد 
الوقت ومنها معرفة  تكون  تشخيصية وعالجية في نفس 
اسباب االمساك المزمن ونقص الوزن الشديد مع فقر الدم 
او  القولون  اورام  الدموي, والتي قد تكون بسبب  واالسهال 

وجود زوائد لحمية نازفة .
عن  تختلف  لــطــريــقــة  ــادة  عــ يــحــتــاج  الــقــولــون  تنظير 
الى  المريض  المعدة حيث يحتاج  طريقة تحضير تنظير 
اتباع نظام غذائي معين في اليوم الذي يسبق المنظار مع 

تناول أدوية ملينة أو استخدام حقن شرجية أو كالهما. 
ومن المهم هنا ان يقوم المريض بإخبار طبيبه عن اي 
او  الطبيب لتعديل  والتي قد يحتاج  أدوية يتناولها حاليا 

تغيير مواعيد هذه االدوية. 
المستشفى  للبقاء في  المريض  التنظير يحتاج  بعد 

عدة ساعات وحسب متطلبات الحالة المرضية نفسها .
ومـــن الــمــهــم االشــــارة هــنــا الـــى ان اهـــم خــطــوة لنجاح 
التنظير والعالج الذي يتبعه هي الزيارة المبكرة للطبيب 
سابقا  ذكرناها  والــتــي  مرضية  بــأعــراض  الشعور  حالة  فــي 
يكون  قــد  والــتــي  المعالج  الطبيب  بـــإرشـــادات  االلــتــزام  مــع 
من ضمنها عمل ناظور للمعدة او القولون علما انه يوجد 
عالية في عمل  وذوو خبرة  اكفاء  اطباء جدا  البحرين  في 
الحكومي  القطاعين  كــال  وفــي  انواعها  بجميع  المناظير 
والــخــاص . تــجــدر االشــــارة الـــى ان كــل حــالــة مــرضــيــة يتم 

التعامل معها بصورة خاصة وحسب التاريخ المرضي.

يعد سرطان البروستات من أقدم األمراض التي تم اكتشافها، كما 
يعد األكثر شيوعًا بين الرجال المتقدمين في السن الذين تجاوزوا 

الـ50 عامًا، لتزداد نسبة اإلصابة به كلما زاد عمر المريض.
وبالرغم من شيوع سرطان البروستات عند الرجال فإنه ليس من 
يتعايش  أن  يستطيع  المريض  أن  بمعنى  القاتلة،  السرطانات  أنــواع 
وطــرق  أعــراضــه  على  أكــثــر  ولنتعرف  خــطــرة،  دون مشكالت  مــن  معه 
تشخيصه وعالجه حاور الخليج الطبي الدكتور أيمن رئيس استشاري 

المسالك البولية رئيس قسم الجراحة في المستشفى العسكري.
- ما هو سرطان البروستات؟

الــرجــال وتــقــع فــي منطقة عنق  الــبــروســتــات غــدة مــوجــودة عند 
الــمــثــانــة ويــمــر مــن خــاللــهــا االحــلــيــل الــبــولــي وقـــنـــوات قـــذف السائل 
المنوي. معدل حجم البروستات يساوي حجم الجوزة لكن تضخمها 

جائز ويخضع لعدة عوامل أبرزها العامل الوراثي.
أما أورام البروستات فهي عبارة عن تحوالت سرطانية في الغدة 
وعـــادة مــا تصيب كــبــار الــســن مــن الــرجــال ولــكــن يمكن اإلصــابــة بها 
النمو  بطيء  أغلبها  العمر(.  مــن  الــرابــع  العقد  )مــن  أصغر  ســن  فــي 
واالنــتــشــار ولــكــن فــي بعض األحــيــان تــكــون أســـرع فــي نموها وأشــرس 
فــي انــتــشــارهــا. الــفــئــة األخــيــرة هــي الــتــي يستفيد الــمــصــاب بــهــا من 
محلية  ــات  دراسـ توجد  ال  لأسف  األولــيــة.  مراحلها  فــي  تشخيصها 
تبين مدى اإلصابة بالورم ولكن تسجل أورام البروستات أعلى معدالت 

إصابة بين الرجال في أمريكا الشمالية بعد األورام الجلدية. 
 -ما هي أعراضه؟

عدم وجود اعراض في المراحل األولى للمرض وتأخر بروز هذه 
فرصة  الــمــريــض  يفقد  حيث  لــلــورم  المتقدمة  للمراحل  األعــــراض 
القضاء على المرض من األسباب التي تبرر الفحص السنوي ألورام 

البروستات.
فقدان  في  فتتمثل  المتقدمة  البروستات  سرطان  اعــراض  امــا 
الوزن غير المتعمد، كسور العظام المرضية، الفشل الكلوي نتيجة 
الــبــولــي، أعـــراض صعوبة أو كثرة  الــنــزيــف  الــكــلــى،  النــســداد حــوالــب 

التبول.

 -مــا هــي الــعــوامــل الــتــي قــد تــزيــد مــن خطر اإلصــابــة بسرطان 
البروستات؟ 

الفحص  ولــكــن  تجنبها  يمكن  ال  ثــابــتــة  وراثـــيـــة  عــوامــل  تــوجــد 
أما  اإلصــابــة.  حالة  في  مبكرا  المرض  اكتشاف  في  يساعد  الـــدوري 
البروستات  بسرطان  اإلصــابــة  إلــى  تــؤدي  قد  التي  األخــرى  العوامل 
تجنب  المشبعة.  بــالــدهــون  الغنية  الــوجــبــات  السمنة،  فــي  فتتمثل 
بانتظام  الرياضة  الصحي وممارسة  الغذاء  هذه األسباب يكمن في 

واالبتعاد عن السمنة.
- كيف يكون التشخيص؟

للتأكد من عدم  المرضى  في تشخيص  المستخدمة  التحاليل 
إنزيم  يسمى  دم  تحليل  عن  عبارة  هي  البروستات  بـــأورام  إصابتهم 
تغيرات  وجــود  عدم  من  للتأكد  شرجي  وفحص  الخاص  البروستات 

غير حميدة في الغدة. 
انزيم  إما الرتفاع في  البروستات  في حال االشتباه في سرطان 
أورام صغيرة محسوسة  لبروز  نتيجة  وإما   PSA الخاص  البروستات 
خالل الفحص، تجرى خزعات البروستات لتأكيد اإلصابة بالورم من 
عدمها ودرجة الورم الخبيث. تجرى الخزعات عن طريق المستقيم 
تقليديا باستخدام الموجات فوق الصوتية. في اآلونة األخيرة ومع 
دمج  مع  العجان  منطقة  من  الخزعات  تجرى  التكنولوجي  التطور 
يتم  الــصــوتــيــة. حــيــث  فـــوق  والــمــوجــات  المغناطيسي  الــرنــيــن  صـــور 
التصويب وأخذ الخزعات من المناطق المشتبه فيها كما تقلل من 
نسب اإلصابة بااللتهابات الحادة بما انها تتجنب المستقيم المليء 

بالبكتيريا.
 هل يستفيد المريض من الفحص الدوري للبروستات؟ وفي أي 

سن يجب أن يبدأ الفحص الدوري؟
جـــواب هـــذا الـــســـؤال فــي حــد ذاتـــه يفتح الــبــاب لــنــقــاش مطول 
الطبي  العالم  يـــزال  ال  الــمــقــال.  هــذا  فــي  فيه  الــخــوض  أستطيع  ال 
الرجل  يعرض  كــان  وإذا  الـــدوري،  الفحص  انقسام حــول جــدوى  في 
اتــفــاق جراحي  أؤكـــد  ولكني  عنها.  غنى  فــي  هــو  لــتــدخــالت عالجية 
فرصة  يتيح  ألنــه  الـــدوري  الفحص  أهمية  على  البولية  المسالك 

اكتشاف المرض في وقت مبكر ما يساعد على التخلص من اإلصابة 
المزمنة به.

ننصح بالبدء بالفحص الدوري في سن الخامسة واألربعين، فإن 
كانت نتيجة التحليل سليمة يواظب الشخص على الفحص سنويا 
من سن الخمسين. أما في حال إصابة والد أو أحد إخوان الشخص 

بالمرض، فيترتب عليه الفحص الدوري سنويا من سن األربعين. 
- ما هي أحدث طرق العالج؟

تــتــوافــر عـــدة طـــرق لــلــعــالج، ولــكــن االخــتــيــار يعتمد عــلــى مــدى 
انتشار المرض. في حال تمركز المرض في غدة البروستات، تتراوح 
أو  البروستات،  استئصال  وعمليات  الفعالة،  المتابعة  بين  الخيارات 
درجــة  على  يعتمد  المختلفة  الــعــالج  أنـــواع  بين  االختيار  اإلشــعــاع. 
ــورم الــتــي يــحــددهــا الــفــحــص الــمــجــهــري، وعــمــر وحــالــة المريض  الــ
للعالج  اختياره  في  فعاال  دورا  المريض  توعية  تلعب  كما  الصحية، 

األنسب له.
لمضاعفات  المريض  تجنيب  إيجابيات  لها  الفعالة  المتابعة 
الجنسي  الضعف  أو  الــبــول  االشــعــاعــي كسلس  أو  الــجــراحــي  الــعــالج 
ولكن المريض يعيش مع قلق انتشار المرض كما يجب إعادة خزعات 

البروستات.
الـــذي سيطر  الــجــراحــي  الــروبــوت  على  تعتمد حاليا  الــجــراحــة 
ولــكــن ستطلق شركة   Davinci روبـــوت  الــزمــان  مــن  عقدين  آخــر  فــي 
ميدترونيك روبوت Hugo الذي سينافس بقوة في جراحات استئصال 

البروستات. 
تــطــور ودقـــة تقنيات  الــعــالج اإلشــعــاعــي فــتــطــوره مبني على  أمــا 
الــجــانــبــيــة لإلشعاع  ــراض  ــ كــمــا يقلل مــن األعـ الــتــصــويــر اإلشــعــاعــي 
كالحروق السطحية وتعرض األعضاء المجاورة للبروستات لإلشعاع.
أمــا فــي حــال انــتــشــار الــمــرض خـــارج غــدة الــبــروســتــات فينحسر 
الــعــالج فــي مــحــاولــة إلبــطــاء مـــدى انــتــشــار الــــورم بــاســتــخــدام عــالج 
ــأورام الــبــروســتــات تعتمد فــي انــتــشــارهــا عــلــى هــورمــون  ــ الــهــرمــون. فـ
الدم  في  التيستوستيرون  نسبة  في  التحكم  فمع  التيستوستيرون. 

نستطيع التحكم في سرعة انتشار الورم. 

GPS نصيحة األسبوع مقدمة من شركة

عالمات الإ�صابة ب�صرطان البرو�صتات.. احذر منها
الدكتور اأيمن رئي�س لـ»الخليج الطبي«: 

الروبوت HUGO يناف�س بقوة 
في جراحات ا�صتئ�صال البرو�صتات 

الدكتور قصي زباري يجيب :

اأهمية تنظير المعدة والقولون؟

} الدكتورة وردة حسن.

} الدكتور قصي زباري.

دكتورة وردة ح�صن: طب الطيران مرتبط ب�صحة 
الطيارين و�صحة الم�صافرين المحتاجين اإلى العناية الطبية 

سؤال؟سؤال؟
.. والطبيب يجيب.. والطبيب يجيب

منذ  بــالــنــشء  يهتم  الـــذي  هــو  الــصــحــي  المجتمع 
البداية، فهم سواعد المجتمع، وعلينا أن نبذل جهودا 

كبيرة إلنشاء طفل سليم جسدًيا ونفسيا.
الطفل  تعويد  يجب  األولــى  الطفولة  سنوات  منذ 
على نوعية غذاء صحي متكامل؛ ليصبح هذا هو نمط 
العوامل  أحد  هي  الغذاء  فنوعية  حياته.  طــوال  غذائه 
المناعي،  الجهاز  تقوية  على  تساعد  الــتــي  األســاســيــة 
القلب  المزمنة والخطرة مثل أمراض  وتقي األمراض 

والسمنة والكبد والسرطان.
المخ  تنشيط  في  تسهم  الصحية  األغــذيــة  أن  كما 
في جودة  مباشر  بشكل  يسهم  مما  والتركيز؛  والــذاكــرة 
هناك  أصــبــح  ولــذلــك  التعليمي.  والتحصيل  التعليم 
الــمــدارس تشتمل على تقديم  كــل  فــي  غــذائــيــة  بــرامــج 
وجبة غذائية صحية تهتم مثال بوجبة اإلفطار التي ال 
يتناولها كثير من األطفال في المنزل إما لضيق الوقت، 
تقديم  منع  كذلك  صباًحا.  األكــل  في  الرغبة  لعدم  أو 
كافتيريا  فــي  الصحي  غير  واألكـــل  السريعة  الــوجــبــات 
الحصص  بــعــض  إلـــى تخصيص  بــاإلضــافــة  الــمــدرســة، 
هذه  صنع  كيفية  وتعليمهم  ا،  غذائّيً األطفال  لتثقيف 

الوجبات بأنفسهم.
جزء  الصباحية  والتمرينات  الرياضية  األنــشــطــة 
اليوم الدراسي، ومع زيادة الوعي بأهمية  ال يتجزأ من 
األساسية،  المواد  من  األنشطة  أصبحت هذه  الرياضة 
وأنشئت أكاديميات خاصة في بعض المدارس للتدريب 
على الرياضات المختلفة بشكل أكثر تطوًرا واحترافية، 
وذلك باإلضافة إلى إقامة مسابقات دورية لتعزيز روح 

التنافس.
وتتحقق البيئة الصحية للطفل باالهتمام بالجانب 
النفسي مع الجسدي ألنها ال تقل أهمية عن الصحة 
إلى  االتجاه  أصبح  التعليم،  ولضمان جودة  الجسدية. 
انتقاء الكوادر التعليمية بعناية شديدة، وتدريبهم على 
نفسية  تدرس  التي  المتطورة  التربوية  البرامج  أفضل 
معها،  التعامل  وكيفية  المختلفة  بخصائصها  الطفل 
ا  ــا ومــؤثــر مجتمعّيً وذلـــك إلنــتــاج شــخــص ســـوي نــفــســّيً
نفسية  مشاكل  يعانون  الذين  األطفال  لمتابعة  وأيضا 

وعالجها، بالتعاون مع الطبيب المختص واألسرة.
الطفل هو أساس شخص مستقر فعال في مجتمعه 

خالل مراحل حياته.

بيئة �صحية للطفل
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور ايهاب محمد دالل أول طبيب معتمد 
مملكة  فــي  األســنــان  لصناعة  اس(  بــي  )جــي  لشركة 

البحرين إن حلم الحصول على ابتسامة
طبيعية  وشــفــافــيــة  وتــشــاريــح  بتفاصيل  مــثــالــيــة 
دراسة  من  تبدأ  وأســس  معايير  على  يعتمد  وجذابة 
كل  االعــتــبــار  بــعــيــن  األخــــذ  مــع  وتصميمها  الــحــالــة 

والطبيب،  االبتسامة  طالب  رأي  مثل  الجوانب، 
الرقمية  والبرامج  التقنيات  بأحدث  واالستعانة 
الــتــي تــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار الــشــكــل الــمــطــلــوب 
المناسبة  الــشــفــافــيــة  ــة  ودرجــ والـــلـــون  والــمــثــالــي 

والخاصة بكل مراجع على حدة.
بالشراكة  تحقيقه  ممكنا  أصــبــح  حلم  وهــو 

مع معمل GPS الذي يتماشى مع رؤيتي الشخصية 
ــذا الــمــجــال بــتــطــبــيــق كل  والــــــرؤى الــعــالــمــيــة فـــي هــ
الــمــعــايــيــر الـــالزمـــة لــيــنــال رضـــى طــالــبــي االبــتــســامــة 

المثالية.
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ــد  ــ ــ طــــــــــب الـــــــــطـــــــــيـــــــــران هــــــــــو أحـ
ــة أو  ــيــ تـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــة الــــمھنــ
بفسيولوجية  يعنى  الوقائي  الطب 
ونفسية المتعاملين مع الطائرة في 
الــطــيــران )طــاقــم الــطــائــرة، أو ركــاب، 
مراقبون جويون، مھندسو الصيانة(. 
ولكي نتعرف اكثر عن طب الطيران 
ــلـــيـــج الــطــبــي  واهــــــدافــــــه حـــــــاور الـــخـ
طب  استشاري  حسن  وردة  الدكتورة 

العائلة واخصائي طب الطيران. 
ما ھو طب الطيران؟

الــمــشــاكــل  يــعــالــج  تــخــصــص  ھو 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــطـــيـــار ومـــرافـــقـــوه 
ــة لــمــنــع  ــيـ ــبـ ــوم الـــطـ ــلــ ــعــ بـــتـــطـــبـــيـــق الــ
لحوادث  المسببة  البشرية  العوامل 

الطيران داعمًا سالمة الطيران.
ــة  ــ يـــتـــنـــاول طــــب الـــطـــيـــران دراسـ
ــرات فـــــي خـــصـــائـــص  ــيــ ــغــ ــتــ ــيــــر الــ ــأثــ تــ
الغالف الجوي على الجسم البشري 
المھنية  العمل  يدرس ظروف  حيث 
لــلــعــامــلــيــن الــمــخــتــصــيــن بــالــطــيــران 
للحفاظ على صحتھم والرفع من 
أطباء  وتأھيل  العمل  على  قدرتھم 
تواجه  التي  المشاكل  الطيران لحل 
الطبي  التأمين  وتقديم  المسافرين 

للطيران العسكري والمدني.
يسمى اختصاصي طب الطيران 
 Aviationللطيران الطبي  الفاحص 
الــوطــن  ــي  وفــ   Medical Examiner

العربي يسمى طبيب الطيران.
ما ھي أقسام طب الطيران؟

يقسم طب الطيران إلى خمسة 
أقسام ھامة ورئيسية وھي:

1- فيزيولوجيا الطيران.
2- صحة )وقاية( الطيران.

3- علم النفس للطيران.
الــطــبــيــة  االخــــتــــبــــار  ــان  ــجــ لــ  -4

لطاقم الطيران.
5 - طب السفر.

ويــظــل الــقــســم األكـــبـــر مـــن طب 
الطيارين.  بصحة  مرتبطا  الطيران 

ھو  الطائرة  قائد  أن  المعروف  فمن 
أرواح  ســالمــة  عـــن  األول  الـــمـــســـؤول 
مئات الركاب أثناء رحالت الطيران. 
وھنــــاك الــعــديــد مــن األســـبـــاب التي 
الطائرة  قــائــد  كــفــاءة  تــؤثــر على  قــد 
ــة،  ــلـ ــرحـ ــة الـ ــى ســــالمــ ــلـ ــتــــالــــي عـ ــالــ وبــ
ــــراض  ــاألمـ ــ ــــنھا اإلصـــــابـــــة بـ ــيـ ــ ــــن بـ مـ
المختلفة، أو تناول بعض العقاقير، 
أو  ــال،  ــعـ ــفـ بــالــتــوتــر واالنـ الــشــعــور  أو 
تناول المشروبات الكحولية، أو حتى 

الشعورباإلرھاق.
أطـــبـــاء  فـــريـــق  دور  يـــأتـــي  وھنــــــا 
ــيـــران لــالطــمــئــنــان عــلــى صحة  الـــطـ
قائد الطائرة ومنحه  شھادة لياقة 
ــة الــمــفــعــول  ـــاريــ طــبــيــة صـــالـــحـــة وسـ

ليتمكن من قيادة الطائرة بأمان.
ــر  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــل طــــــــــب الـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ كـــــــمـــــــا يــ
لــلــمــســافــريــن جـــــزءا ھامـــــا مـــن طب 
المسافرين  مــن  فالكثير  الــطــيــران. 
الذين يعانون من األمراض المزمنة 
كالسكري وأمراض القلب واألنيميا، 
الــعــالج  لتلقي  الــمــســافــريــن  وكــذلــك 

مراجعة  عليھم  يجب  الــخــارج،  فــي 
حيث  السفر،  قبل  المعالج  طبيبهم 
طــبــيــب   ــع  مــ ــواصـــل  ــتـ ــالـ بـ يـــقـــوم  ھذا 
الـــطـــيـــران لــتــقــديــم أفـــضـــل الــحــلــول 
الــصــحــيــة لــلــمــســافــر الــمــريــض قبل 
الالزمة  االحتياطات  وأخــذ  السفر، 

كافة لضمان سالمتهم.
عن  الطيران  يختلف طب  كيف 

بقيه فروع الطب؟
ھناك مجموعة من األمراض لم 
يعرفھا اإلنسان قبل عصر الطيران، 
ــيـــن،  ــوع األوكـــســـجـ ــ ــــرض جــ مـــــــنھا مــ
وأمــــــراض الـــشـــدة الــضــغــطــيــة لـــأذن 
األنفية  للجيوب  الضغطية  والشدة 
والشدة  لأسنان  الضغطية  والشدة 
ومرض تخلخل  لأمعاء،  الضغطية 
ــــذي يـــحـــدث فـــي ظـــروف  الــضــغــط الـ
ــة، ومـــــــرض تـــخـــلـــف الـــســـاعـــة  ــ ــاصـ ــ خـ
الداخلية الذي يطلق عليه )بالجيت 
الطيران  لرھاب  إضــافــة  ھذا  الك(، 
أمــراض  وھنالك  الجو  دوار  ومــرض 
ــرى تــحــتــاج إلـــى طبيب الــطــيــران  أخـ

حصريًا لمعالجتھا.
كما أن طب الطيران طب شامل، 
البعض،  يعتقد  كما  محدودا  وليس 
الطب  مــجــاالت  عــلــى  يشتمل  فھو 
األخـــــرى كــالــطــب الــنــفــســي، الــقــلــب، 
واألذن  األنـــــــف  ــيـــن  ــعـ الـ األعـــــصـــــاب، 
الصماء  الغدد  وأمــراض  والحنجرة، 
الماما  ويتطلب  الھضمي،  والجھاز 
ــة الــمــســتــخــدمــة في  ــاألدويــ خـــاصـــا بــ
ــــدى  عــــــالج مـــخـــتـــلـــف األمــــــــــراض ومـ
قــوانــيــن  وفـــق  لــلــطــيــران  مالءمتھا 

طب الطيران المدني المتبع.
ماھي أھداف طب الطيران؟

الصحية  الــشــروط  تحديد    -1
لــلــدراســة  للمرشحين  والــفــيــزيــائــيــة 
طــيــاريــن  مـــن  الـــطـــيـــران،  معاھد  فـــي 
ومــضــيــفــيــن ومــهــنــدســي ومــراقــبــيــن 

جويين.
الــدائــم  الــبــحــث والــتــطــويــر   -2

للقوانين الطبية والنفسية. وإجراء 
الدراسات والبحوث المرتبطة بھذا 

المجال.
الـــعـــلـــمـــيـــة  األســــــــــس  وضــــــــع  3ـ 
التغذية,  الراحة,  العمل,  ألنــظــمــة 

الحمل األمثل الطبيعي للطيران.
4-الــــــدراســــــة الــطــبــيــة ألســـبـــاب 
المتعلقة  الطيران  وشــروط حــوادث 
المناھج  وإعــداد  الطيار,  بشخصية 

الخاصة بالتحقيق الطبي.
فيما  الطبية  التدابير  5-إعــداد 
الــمــســاعــدة للطاقم  تــقــديــم  يــخــص 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــــطـ ــى الـ ــلــ والــــمــــســــافــــريــــن عــ
ــن الـــــكـــــوارث أثـــنـــاء  والـــمـــعـــاونـــيـــن مــ
الھبــــوط االضـــطـــراري إضــافــة إلــى 
أثــنــاء  الطبية  الــمــســاعــدات  تــقــديــم 
الــــطــــيــــران وفــــــي ظــــــــروف اإلخــــــالء 

الجوي للمرضى والمصابين.
6-وضــــــــــع األســــــــس والــــقــــواعــــد 
ــات الــطــبــيــة  ــلـــخـــدمـ الــتــنــظــيــمــيــة لـ
الــوقــائــيــة  والــصــحــة  الطيران,  فـــي 
والـــخـــدمـــات  للطيران,  ــة  والـــســـالمـ
الصحية للعاملين والمسافرين في 

المطارات.
ما هي أهم التحديات الذي قد 

تواجه طبيب الطيران؟
طــب الــطــيــران تــخــصــص دقيق 
ــيــــن  ــوانــ ــقــ ــــب والــ ــــطـ ــيــــن الـ ــع بــ ــمـ ــجـ يـ
يجد  ما  وکثيرا  المتبعة،  العالمية 
مواقف  فــي  نفسه  الــطــيــران  طبيب 
صعبة  ــرارات  ــ قـ اتــخــاذ  مــنــه  تتطلب 
فيھا  تتعارض  قد  قصير،  وقت  في 
ــيـــن والـــمـــعـــطـــيـــات الــطــبــيــة.  الـــقـــوانـ
يعاني  الــطــيــار  يــكــون  عندما  فمثال 
الـــعـــمـــل فــي  يـــســـتـــطـــيـــع  ــًا ال  ــ ــرضـ ــ مـ
مجال الطيران، مما يضطر طبيب 
الطيران إلى سحب أو إيقاف رخصة 
قد  المرضى  بعض  أن  كما  الطيار. 
يــخــفــي بــعــض الــحــقــائــق الــصــحــيــة 
المتعلقة بمرضه خوفا من  إيقافه 

عن مزاولة عمله.

في هذا المقال يجيب الدكتور قصي زباري استشاري 
تنظير  كيفية  عن  الطبي  الجنان  بمركز  العامة  الجراحة 
الــمــعــدة ومـــن هــم الــمــرضــى الــمــحــتــاجــون لــهــذا الــنــوع من 

التشخيص واسباب هذا الفحص: 
اطــوال  ذات  مرنة  أنابيب  باستخدام  يعمل  فحص  هو 
مختلفة  مزودة بكاميرا ومصدر للضوء لتشخيص حاالت 

او تغيرات مرضية معينة أو لمتابعة هذه التغيرات .
بــاســتــخــدام  التنظيرية  الــفــحــوصــات  هـــذه  تــتــم  ــادة  وعــ
احيانا  تتم  وقــد  مهدئ  بأستخدام  أو  الموضعي  التخدير 

تحت التخدير العام وحسب حالة المريض.
ــدة  لــعــمــل الــتــنــظــيــر قـــد تــكــون  ــديــ هــنــالــك اســـبـــاب عــ
تــشــخــيــصــيــة فــقــط لــمــعــرفــة ســبــب آالم الــمــعــدة والــحــرقــة 

المزمنة أو التجشؤ المستمر أو تقيؤ دموي .
مثل  الــوقــت  نفس  فــي  وعــالجــيــة  تــكــون تشخيصية  او 
اخذ عينات  او  والمعدة  المريء  نزيف  اسباب  التعامل مع 

من اورام فيهما او إلزالة زوائد لحمية .
اضافة الى بعض عمليات السمنة والتي يستخدم فيها 

البالون وكذلك لمتابعة حالة مرضية مشخصة سابقا .
يحتاج المريض الى ان يكون صائما من 6-8 ساعات 
قبل موعد تنظير المعدة وهو فحص سهل جدا تحت ايدي 
الى معلومات غير  اطباء ذوي خبرة ويجب عدم االستماع 
ان  صحيحة من اشخاص ليس لهم خبرة في ذلك ومنها 
او تؤدي الى  المعدة  او  المريء  الى تمزق  المناظير تؤدي 
والـــذي  الــقــولــون  تنظير  ألســبــاب  بالنسبة  أمـــا  الــســرطــان. 
نعني به األمعاء الغليظة والمستقيم ويستخدم عادة تحت 
تخدير مهدئ باالضافة الى التخدير الموضعي فأيضا قد 
الوقت ومنها معرفة  تكون  تشخيصية وعالجية في نفس 
اسباب االمساك المزمن ونقص الوزن الشديد مع فقر الدم 
او  القولون  اورام  الدموي, والتي قد تكون بسبب  واالسهال 

وجود زوائد لحمية نازفة .
عن  تختلف  لــطــريــقــة  ــادة  عــ يــحــتــاج  الــقــولــون  تنظير 
الى  المريض  المعدة حيث يحتاج  طريقة تحضير تنظير 
اتباع نظام غذائي معين في اليوم الذي يسبق المنظار مع 

تناول أدوية ملينة أو استخدام حقن شرجية أو كالهما. 
ومن المهم هنا ان يقوم المريض بإخبار طبيبه عن اي 
او  الطبيب لتعديل  والتي قد يحتاج  أدوية يتناولها حاليا 

تغيير مواعيد هذه االدوية. 
المستشفى  للبقاء في  المريض  التنظير يحتاج  بعد 

عدة ساعات وحسب متطلبات الحالة المرضية نفسها .
ومـــن الــمــهــم االشــــارة هــنــا الـــى ان اهـــم خــطــوة لنجاح 
التنظير والعالج الذي يتبعه هي الزيارة المبكرة للطبيب 
سابقا  ذكرناها  والــتــي  مرضية  بــأعــراض  الشعور  حالة  فــي 
يكون  قــد  والــتــي  المعالج  الطبيب  بـــإرشـــادات  االلــتــزام  مــع 
من ضمنها عمل ناظور للمعدة او القولون علما انه يوجد 
عالية في عمل  وذوو خبرة  اكفاء  اطباء جدا  البحرين  في 
الحكومي  القطاعين  كــال  وفــي  انواعها  بجميع  المناظير 
والــخــاص . تــجــدر االشــــارة الـــى ان كــل حــالــة مــرضــيــة يتم 

التعامل معها بصورة خاصة وحسب التاريخ المرضي.

يعد سرطان البروستات من أقدم األمراض التي تم اكتشافها، كما 
يعد األكثر شيوعًا بين الرجال المتقدمين في السن الذين تجاوزوا 

الـ50 عامًا، لتزداد نسبة اإلصابة به كلما زاد عمر المريض.
وبالرغم من شيوع سرطان البروستات عند الرجال فإنه ليس من 
يتعايش  أن  يستطيع  المريض  أن  بمعنى  القاتلة،  السرطانات  أنــواع 
وطــرق  أعــراضــه  على  أكــثــر  ولنتعرف  خــطــرة،  دون مشكالت  مــن  معه 
تشخيصه وعالجه حاور الخليج الطبي الدكتور أيمن رئيس استشاري 

المسالك البولية رئيس قسم الجراحة في المستشفى العسكري.
- ما هو سرطان البروستات؟

الــرجــال وتــقــع فــي منطقة عنق  الــبــروســتــات غــدة مــوجــودة عند 
الــمــثــانــة ويــمــر مــن خــاللــهــا االحــلــيــل الــبــولــي وقـــنـــوات قـــذف السائل 
المنوي. معدل حجم البروستات يساوي حجم الجوزة لكن تضخمها 

جائز ويخضع لعدة عوامل أبرزها العامل الوراثي.
أما أورام البروستات فهي عبارة عن تحوالت سرطانية في الغدة 
وعـــادة مــا تصيب كــبــار الــســن مــن الــرجــال ولــكــن يمكن اإلصــابــة بها 
النمو  بطيء  أغلبها  العمر(.  مــن  الــرابــع  العقد  )مــن  أصغر  ســن  فــي 
واالنــتــشــار ولــكــن فــي بعض األحــيــان تــكــون أســـرع فــي نموها وأشــرس 
فــي انــتــشــارهــا. الــفــئــة األخــيــرة هــي الــتــي يستفيد الــمــصــاب بــهــا من 
محلية  ــات  دراسـ توجد  ال  لأسف  األولــيــة.  مراحلها  فــي  تشخيصها 
تبين مدى اإلصابة بالورم ولكن تسجل أورام البروستات أعلى معدالت 

إصابة بين الرجال في أمريكا الشمالية بعد األورام الجلدية. 
 -ما هي أعراضه؟

عدم وجود اعراض في المراحل األولى للمرض وتأخر بروز هذه 
فرصة  الــمــريــض  يفقد  حيث  لــلــورم  المتقدمة  للمراحل  األعــــراض 
القضاء على المرض من األسباب التي تبرر الفحص السنوي ألورام 

البروستات.
فقدان  في  فتتمثل  المتقدمة  البروستات  سرطان  اعــراض  امــا 
الوزن غير المتعمد، كسور العظام المرضية، الفشل الكلوي نتيجة 
الــبــولــي، أعـــراض صعوبة أو كثرة  الــنــزيــف  الــكــلــى،  النــســداد حــوالــب 

التبول.

 -مــا هــي الــعــوامــل الــتــي قــد تــزيــد مــن خطر اإلصــابــة بسرطان 
البروستات؟ 

الفحص  ولــكــن  تجنبها  يمكن  ال  ثــابــتــة  وراثـــيـــة  عــوامــل  تــوجــد 
أما  اإلصــابــة.  حالة  في  مبكرا  المرض  اكتشاف  في  يساعد  الـــدوري 
البروستات  بسرطان  اإلصــابــة  إلــى  تــؤدي  قد  التي  األخــرى  العوامل 
تجنب  المشبعة.  بــالــدهــون  الغنية  الــوجــبــات  السمنة،  فــي  فتتمثل 
بانتظام  الرياضة  الصحي وممارسة  الغذاء  هذه األسباب يكمن في 

واالبتعاد عن السمنة.
- كيف يكون التشخيص؟

للتأكد من عدم  المرضى  في تشخيص  المستخدمة  التحاليل 
إنزيم  يسمى  دم  تحليل  عن  عبارة  هي  البروستات  بـــأورام  إصابتهم 
تغيرات  وجــود  عدم  من  للتأكد  شرجي  وفحص  الخاص  البروستات 

غير حميدة في الغدة. 
انزيم  إما الرتفاع في  البروستات  في حال االشتباه في سرطان 
أورام صغيرة محسوسة  لبروز  نتيجة  وإما   PSA الخاص  البروستات 
خالل الفحص، تجرى خزعات البروستات لتأكيد اإلصابة بالورم من 
عدمها ودرجة الورم الخبيث. تجرى الخزعات عن طريق المستقيم 
تقليديا باستخدام الموجات فوق الصوتية. في اآلونة األخيرة ومع 
دمج  مع  العجان  منطقة  من  الخزعات  تجرى  التكنولوجي  التطور 
يتم  الــصــوتــيــة. حــيــث  فـــوق  والــمــوجــات  المغناطيسي  الــرنــيــن  صـــور 
التصويب وأخذ الخزعات من المناطق المشتبه فيها كما تقلل من 
نسب اإلصابة بااللتهابات الحادة بما انها تتجنب المستقيم المليء 

بالبكتيريا.
 هل يستفيد المريض من الفحص الدوري للبروستات؟ وفي أي 

سن يجب أن يبدأ الفحص الدوري؟
جـــواب هـــذا الـــســـؤال فــي حــد ذاتـــه يفتح الــبــاب لــنــقــاش مطول 
الطبي  العالم  يـــزال  ال  الــمــقــال.  هــذا  فــي  فيه  الــخــوض  أستطيع  ال 
الرجل  يعرض  كــان  وإذا  الـــدوري،  الفحص  انقسام حــول جــدوى  في 
اتــفــاق جراحي  أؤكـــد  ولكني  عنها.  غنى  فــي  هــو  لــتــدخــالت عالجية 
فرصة  يتيح  ألنــه  الـــدوري  الفحص  أهمية  على  البولية  المسالك 

اكتشاف المرض في وقت مبكر ما يساعد على التخلص من اإلصابة 
المزمنة به.

ننصح بالبدء بالفحص الدوري في سن الخامسة واألربعين، فإن 
كانت نتيجة التحليل سليمة يواظب الشخص على الفحص سنويا 
من سن الخمسين. أما في حال إصابة والد أو أحد إخوان الشخص 

بالمرض، فيترتب عليه الفحص الدوري سنويا من سن األربعين. 
- ما هي أحدث طرق العالج؟

تــتــوافــر عـــدة طـــرق لــلــعــالج، ولــكــن االخــتــيــار يعتمد عــلــى مــدى 
انتشار المرض. في حال تمركز المرض في غدة البروستات، تتراوح 
أو  البروستات،  استئصال  وعمليات  الفعالة،  المتابعة  بين  الخيارات 
درجــة  على  يعتمد  المختلفة  الــعــالج  أنـــواع  بين  االختيار  اإلشــعــاع. 
ــورم الــتــي يــحــددهــا الــفــحــص الــمــجــهــري، وعــمــر وحــالــة المريض  الــ
للعالج  اختياره  في  فعاال  دورا  المريض  توعية  تلعب  كما  الصحية، 

األنسب له.
لمضاعفات  المريض  تجنيب  إيجابيات  لها  الفعالة  المتابعة 
الجنسي  الضعف  أو  الــبــول  االشــعــاعــي كسلس  أو  الــجــراحــي  الــعــالج 
ولكن المريض يعيش مع قلق انتشار المرض كما يجب إعادة خزعات 

البروستات.
الـــذي سيطر  الــجــراحــي  الــروبــوت  على  تعتمد حاليا  الــجــراحــة 
ولــكــن ستطلق شركة   Davinci روبـــوت  الــزمــان  مــن  عقدين  آخــر  فــي 
ميدترونيك روبوت Hugo الذي سينافس بقوة في جراحات استئصال 

البروستات. 
تــطــور ودقـــة تقنيات  الــعــالج اإلشــعــاعــي فــتــطــوره مبني على  أمــا 
الــجــانــبــيــة لإلشعاع  ــراض  ــ كــمــا يقلل مــن األعـ الــتــصــويــر اإلشــعــاعــي 
كالحروق السطحية وتعرض األعضاء المجاورة للبروستات لإلشعاع.

أمــا فــي حــال انــتــشــار الــمــرض خـــارج غــدة الــبــروســتــات فينحسر 
الــعــالج فــي مــحــاولــة إلبــطــاء مـــدى انــتــشــار الــــورم بــاســتــخــدام عــالج 
ــأورام الــبــروســتــات تعتمد فــي انــتــشــارهــا عــلــى هــورمــون  ــ الــهــرمــون. فـ
الدم  في  التيستوستيرون  نسبة  في  التحكم  فمع  التيستوستيرون. 

نستطيع التحكم في سرعة انتشار الورم. 

GPS نصيحة األسبوع مقدمة من شركة

عالمات الإ�صابة ب�صرطان البرو�صتات.. احذر منها
الدكتور اأيمن رئي�س لـ»الخليج الطبي«: 

الروبوت HUGO يناف�س بقوة 
في جراحات ا�صتئ�صال البرو�صتات 

الدكتور قصي زباري يجيب :

اأهمية تنظير المعدة والقولون؟

} الدكتورة وردة حسن.

} الدكتور قصي زباري.

دكتورة وردة ح�صن: طب الطيران مرتبط ب�صحة 
الطيارين و�صحة الم�صافرين المحتاجين اإلى العناية الطبية 

سؤال؟سؤال؟
.. والطبيب يجيب.. والطبيب يجيب

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16006/pdf/1-Supplime/16006.pdf?fixed183
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281926
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281929
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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
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منذ  بــالــنــشء  يهتم  الـــذي  هــو  الــصــحــي  المجتمع 
البداية، فهم سواعد المجتمع، وعلينا أن نبذل جهودا 

كبيرة إلنشاء طفل سليم جسدًيا ونفسيا.
الطفل  تعويد  يجب  األولــى  الطفولة  سنوات  منذ 
على نوعية غذاء صحي متكامل؛ ليصبح هذا هو نمط 
العوامل  أحد  هي  الغذاء  فنوعية  حياته.  طــوال  غذائه 
المناعي،  الجهاز  تقوية  على  تساعد  الــتــي  األســاســيــة 
القلب  المزمنة والخطرة مثل أمراض  وتقي األمراض 

والسمنة والكبد والسرطان.
المخ  تنشيط  في  تسهم  الصحية  األغــذيــة  أن  كما 
في جودة  مباشر  بشكل  يسهم  مما  والتركيز؛  والــذاكــرة 
هناك  أصــبــح  ولــذلــك  التعليمي.  والتحصيل  التعليم 
الــمــدارس تشتمل على تقديم  كــل  فــي  غــذائــيــة  بــرامــج 
وجبة غذائية صحية تهتم مثال بوجبة اإلفطار التي ال 
يتناولها كثير من األطفال في المنزل إما لضيق الوقت، 
تقديم  منع  كذلك  صباًحا.  األكــل  في  الرغبة  لعدم  أو 
كافتيريا  فــي  الصحي  غير  واألكـــل  السريعة  الــوجــبــات 
الحصص  بــعــض  إلـــى تخصيص  بــاإلضــافــة  الــمــدرســة، 
هذه  صنع  كيفية  وتعليمهم  ا،  غذائّيً األطفال  لتثقيف 

الوجبات بأنفسهم.
جزء  الصباحية  والتمرينات  الرياضية  األنــشــطــة 
اليوم الدراسي، ومع زيادة الوعي بأهمية  ال يتجزأ من 
األساسية،  المواد  من  األنشطة  أصبحت هذه  الرياضة 
وأنشئت أكاديميات خاصة في بعض المدارس للتدريب 
على الرياضات المختلفة بشكل أكثر تطوًرا واحترافية، 
وذلك باإلضافة إلى إقامة مسابقات دورية لتعزيز روح 

التنافس.
وتتحقق البيئة الصحية للطفل باالهتمام بالجانب 
النفسي مع الجسدي ألنها ال تقل أهمية عن الصحة 
إلى  االتجاه  أصبح  التعليم،  ولضمان جودة  الجسدية. 
انتقاء الكوادر التعليمية بعناية شديدة، وتدريبهم على 
نفسية  تدرس  التي  المتطورة  التربوية  البرامج  أفضل 
معها،  التعامل  وكيفية  المختلفة  بخصائصها  الطفل 
ا  ــا ومــؤثــر مجتمعّيً وذلـــك إلنــتــاج شــخــص ســـوي نــفــســّيً
نفسية  مشاكل  يعانون  الذين  األطفال  لمتابعة  وأيضا 

وعالجها، بالتعاون مع الطبيب المختص واألسرة.
الطفل هو أساس شخص مستقر فعال في مجتمعه 

خالل مراحل حياته.

بيئة �صحية للطفل
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور ايهاب محمد دالل أول طبيب معتمد 
مملكة  فــي  األســنــان  لصناعة  اس(  بــي  )جــي  لشركة 

البحرين إن حلم الحصول على ابتسامة
طبيعية  وشــفــافــيــة  وتــشــاريــح  بتفاصيل  مــثــالــيــة 
دراسة  من  تبدأ  وأســس  معايير  على  يعتمد  وجذابة 
كل  االعــتــبــار  بــعــيــن  األخــــذ  مــع  وتصميمها  الــحــالــة 

والطبيب،  االبتسامة  طالب  رأي  مثل  الجوانب، 
الرقمية  والبرامج  التقنيات  بأحدث  واالستعانة 
الــتــي تــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار الــشــكــل الــمــطــلــوب 
المناسبة  الــشــفــافــيــة  ــة  ودرجــ والـــلـــون  والــمــثــالــي 

والخاصة بكل مراجع على حدة.
بالشراكة  تحقيقه  ممكنا  أصــبــح  حلم  وهــو 

مع معمل GPS الذي يتماشى مع رؤيتي الشخصية 
ــذا الــمــجــال بــتــطــبــيــق كل  والــــــرؤى الــعــالــمــيــة فـــي هــ
الــمــعــايــيــر الـــالزمـــة لــيــنــال رضـــى طــالــبــي االبــتــســامــة 

المثالية.
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ــد  ــ ــ طــــــــــب الـــــــــطـــــــــيـــــــــران هــــــــــو أحـ
ــة أو  ــيــ تـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــة الــــمھنــ
بفسيولوجية  يعنى  الوقائي  الطب 
ونفسية المتعاملين مع الطائرة في 
الــطــيــران )طــاقــم الــطــائــرة، أو ركــاب، 
مراقبون جويون، مھندسو الصيانة(. 
ولكي نتعرف اكثر عن طب الطيران 
ــلـــيـــج الــطــبــي  واهــــــدافــــــه حـــــــاور الـــخـ
طب  استشاري  حسن  وردة  الدكتورة 

العائلة واخصائي طب الطيران. 
ما ھو طب الطيران؟

الــمــشــاكــل  يــعــالــج  تــخــصــص  ھو 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــطـــيـــار ومـــرافـــقـــوه 
ــة لــمــنــع  ــيـ ــبـ ــوم الـــطـ ــلــ ــعــ بـــتـــطـــبـــيـــق الــ
لحوادث  المسببة  البشرية  العوامل 

الطيران داعمًا سالمة الطيران.
ــة  ــ يـــتـــنـــاول طــــب الـــطـــيـــران دراسـ
ــرات فـــــي خـــصـــائـــص  ــيــ ــغــ ــتــ ــيــــر الــ ــأثــ تــ
الغالف الجوي على الجسم البشري 
المھنية  العمل  يدرس ظروف  حيث 
لــلــعــامــلــيــن الــمــخــتــصــيــن بــالــطــيــران 
للحفاظ على صحتھم والرفع من 
أطباء  وتأھيل  العمل  على  قدرتھم 
تواجه  التي  المشاكل  الطيران لحل 
الطبي  التأمين  وتقديم  المسافرين 

للطيران العسكري والمدني.
يسمى اختصاصي طب الطيران 
 Aviationللطيران الطبي  الفاحص 
الــوطــن  ــي  وفــ   Medical Examiner

العربي يسمى طبيب الطيران.
ما ھي أقسام طب الطيران؟

يقسم طب الطيران إلى خمسة 
أقسام ھامة ورئيسية وھي:

1- فيزيولوجيا الطيران.
2- صحة )وقاية( الطيران.

3- علم النفس للطيران.
الــطــبــيــة  االخــــتــــبــــار  ــان  ــجــ لــ  -4

لطاقم الطيران.
5 - طب السفر.

ويــظــل الــقــســم األكـــبـــر مـــن طب 
الطيارين.  بصحة  مرتبطا  الطيران 

ھو  الطائرة  قائد  أن  المعروف  فمن 
أرواح  ســالمــة  عـــن  األول  الـــمـــســـؤول 
مئات الركاب أثناء رحالت الطيران. 
وھنــــاك الــعــديــد مــن األســـبـــاب التي 
الطائرة  قــائــد  كــفــاءة  تــؤثــر على  قــد 
ــة،  ــلـ ــرحـ ــة الـ ــى ســــالمــ ــلـ ــتــــالــــي عـ ــالــ وبــ
ــــراض  ــاألمـ ــ ــــنھا اإلصـــــابـــــة بـ ــيـ ــ ــــن بـ مـ
المختلفة، أو تناول بعض العقاقير، 
أو  ــال،  ــعـ ــفـ بــالــتــوتــر واالنـ الــشــعــور  أو 
تناول المشروبات الكحولية، أو حتى 

الشعورباإلرھاق.
أطـــبـــاء  فـــريـــق  دور  يـــأتـــي  وھنــــــا 
ــيـــران لــالطــمــئــنــان عــلــى صحة  الـــطـ
قائد الطائرة ومنحه  شھادة لياقة 
ــة الــمــفــعــول  ـــاريــ طــبــيــة صـــالـــحـــة وسـ

ليتمكن من قيادة الطائرة بأمان.
ــر  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــل طــــــــــب الـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ كـــــــمـــــــا يــ
لــلــمــســافــريــن جـــــزءا ھامـــــا مـــن طب 
المسافرين  مــن  فالكثير  الــطــيــران. 
الذين يعانون من األمراض المزمنة 
كالسكري وأمراض القلب واألنيميا، 
الــعــالج  لتلقي  الــمــســافــريــن  وكــذلــك 

مراجعة  عليھم  يجب  الــخــارج،  فــي 
حيث  السفر،  قبل  المعالج  طبيبهم 
طــبــيــب   ــع  مــ ــواصـــل  ــتـ ــالـ بـ يـــقـــوم  ھذا 
الـــطـــيـــران لــتــقــديــم أفـــضـــل الــحــلــول 
الــصــحــيــة لــلــمــســافــر الــمــريــض قبل 
الالزمة  االحتياطات  وأخــذ  السفر، 

كافة لضمان سالمتهم.
عن  الطيران  يختلف طب  كيف 

بقيه فروع الطب؟
ھناك مجموعة من األمراض لم 
يعرفھا اإلنسان قبل عصر الطيران، 
ــيـــن،  ــوع األوكـــســـجـ ــ ــــرض جــ مـــــــنھا مــ
وأمــــــراض الـــشـــدة الــضــغــطــيــة لـــأذن 
األنفية  للجيوب  الضغطية  والشدة 
والشدة  لأسنان  الضغطية  والشدة 
ومرض تخلخل  لأمعاء،  الضغطية 
ــــذي يـــحـــدث فـــي ظـــروف  الــضــغــط الـ
ــة، ومـــــــرض تـــخـــلـــف الـــســـاعـــة  ــ ــاصـ ــ خـ
الداخلية الذي يطلق عليه )بالجيت 
الطيران  لرھاب  إضــافــة  ھذا  الك(، 
أمــراض  وھنالك  الجو  دوار  ومــرض 
ــرى تــحــتــاج إلـــى طبيب الــطــيــران  أخـ

حصريًا لمعالجتھا.
كما أن طب الطيران طب شامل، 
البعض،  يعتقد  كما  محدودا  وليس 
الطب  مــجــاالت  عــلــى  يشتمل  فھو 
األخـــــرى كــالــطــب الــنــفــســي، الــقــلــب، 
واألذن  األنـــــــف  ــيـــن  ــعـ الـ األعـــــصـــــاب، 
الصماء  الغدد  وأمــراض  والحنجرة، 
الماما  ويتطلب  الھضمي،  والجھاز 
ــة الــمــســتــخــدمــة في  ــاألدويــ خـــاصـــا بــ
ــــدى  عــــــالج مـــخـــتـــلـــف األمــــــــــراض ومـ
قــوانــيــن  وفـــق  لــلــطــيــران  مالءمتھا 

طب الطيران المدني المتبع.
ماھي أھداف طب الطيران؟

الصحية  الــشــروط  تحديد    -1
لــلــدراســة  للمرشحين  والــفــيــزيــائــيــة 
طــيــاريــن  مـــن  الـــطـــيـــران،  معاھد  فـــي 
ومــضــيــفــيــن ومــهــنــدســي ومــراقــبــيــن 

جويين.
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للقوانين الطبية والنفسية. وإجراء 
الدراسات والبحوث المرتبطة بھذا 

المجال.
الـــعـــلـــمـــيـــة  األســــــــــس  وضــــــــع  3ـ 
التغذية,  الراحة,  العمل,  ألنــظــمــة 

الحمل األمثل الطبيعي للطيران.
4-الــــــدراســــــة الــطــبــيــة ألســـبـــاب 
المتعلقة  الطيران  وشــروط حــوادث 
المناھج  وإعــداد  الطيار,  بشخصية 

الخاصة بالتحقيق الطبي.
فيما  الطبية  التدابير  5-إعــداد 
الــمــســاعــدة للطاقم  تــقــديــم  يــخــص 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــــطـ ــى الـ ــلــ والــــمــــســــافــــريــــن عــ
ــن الـــــكـــــوارث أثـــنـــاء  والـــمـــعـــاونـــيـــن مــ
الھبــــوط االضـــطـــراري إضــافــة إلــى 
أثــنــاء  الطبية  الــمــســاعــدات  تــقــديــم 
الــــطــــيــــران وفــــــي ظــــــــروف اإلخــــــالء 

الجوي للمرضى والمصابين.
6-وضــــــــــع األســــــــس والــــقــــواعــــد 
ــات الــطــبــيــة  ــلـــخـــدمـ الــتــنــظــيــمــيــة لـ
الــوقــائــيــة  والــصــحــة  الطيران,  فـــي 
والـــخـــدمـــات  للطيران,  ــة  والـــســـالمـ
الصحية للعاملين والمسافرين في 

المطارات.
ما هي أهم التحديات الذي قد 

تواجه طبيب الطيران؟
طــب الــطــيــران تــخــصــص دقيق 
ــيــــن  ــوانــ ــقــ ــــب والــ ــــطـ ــيــــن الـ ــع بــ ــمـ ــجـ يـ
يجد  ما  وکثيرا  المتبعة،  العالمية 
مواقف  فــي  نفسه  الــطــيــران  طبيب 
صعبة  ــرارات  ــ قـ اتــخــاذ  مــنــه  تتطلب 
فيھا  تتعارض  قد  قصير،  وقت  في 
ــيـــن والـــمـــعـــطـــيـــات الــطــبــيــة.  الـــقـــوانـ
يعاني  الــطــيــار  يــكــون  عندما  فمثال 
الـــعـــمـــل فــي  يـــســـتـــطـــيـــع  ــًا ال  ــ ــرضـ ــ مـ
مجال الطيران، مما يضطر طبيب 
الطيران إلى سحب أو إيقاف رخصة 
قد  المرضى  بعض  أن  كما  الطيار. 
يــخــفــي بــعــض الــحــقــائــق الــصــحــيــة 
المتعلقة بمرضه خوفا من  إيقافه 

عن مزاولة عمله.

في هذا المقال يجيب الدكتور قصي زباري استشاري 
تنظير  كيفية  عن  الطبي  الجنان  بمركز  العامة  الجراحة 
الــمــعــدة ومـــن هــم الــمــرضــى الــمــحــتــاجــون لــهــذا الــنــوع من 

التشخيص واسباب هذا الفحص: 
اطــوال  ذات  مرنة  أنابيب  باستخدام  يعمل  فحص  هو 
مختلفة  مزودة بكاميرا ومصدر للضوء لتشخيص حاالت 

او تغيرات مرضية معينة أو لمتابعة هذه التغيرات .
بــاســتــخــدام  التنظيرية  الــفــحــوصــات  هـــذه  تــتــم  ــادة  وعــ
احيانا  تتم  وقــد  مهدئ  بأستخدام  أو  الموضعي  التخدير 

تحت التخدير العام وحسب حالة المريض.
ــدة  لــعــمــل الــتــنــظــيــر قـــد تــكــون  ــديــ هــنــالــك اســـبـــاب عــ
تــشــخــيــصــيــة فــقــط لــمــعــرفــة ســبــب آالم الــمــعــدة والــحــرقــة 

المزمنة أو التجشؤ المستمر أو تقيؤ دموي .
مثل  الــوقــت  نفس  فــي  وعــالجــيــة  تــكــون تشخيصية  او 
اخذ عينات  او  والمعدة  المريء  نزيف  اسباب  التعامل مع 

من اورام فيهما او إلزالة زوائد لحمية .
اضافة الى بعض عمليات السمنة والتي يستخدم فيها 

البالون وكذلك لمتابعة حالة مرضية مشخصة سابقا .
يحتاج المريض الى ان يكون صائما من 6-8 ساعات 
قبل موعد تنظير المعدة وهو فحص سهل جدا تحت ايدي 
الى معلومات غير  اطباء ذوي خبرة ويجب عدم االستماع 
ان  صحيحة من اشخاص ليس لهم خبرة في ذلك ومنها 
او تؤدي الى  المعدة  او  المريء  الى تمزق  المناظير تؤدي 
والـــذي  الــقــولــون  تنظير  ألســبــاب  بالنسبة  أمـــا  الــســرطــان. 
نعني به األمعاء الغليظة والمستقيم ويستخدم عادة تحت 
تخدير مهدئ باالضافة الى التخدير الموضعي فأيضا قد 
الوقت ومنها معرفة  تكون  تشخيصية وعالجية في نفس 
اسباب االمساك المزمن ونقص الوزن الشديد مع فقر الدم 
او  القولون  اورام  الدموي, والتي قد تكون بسبب  واالسهال 

وجود زوائد لحمية نازفة .
عن  تختلف  لــطــريــقــة  ــادة  عــ يــحــتــاج  الــقــولــون  تنظير 
الى  المريض  المعدة حيث يحتاج  طريقة تحضير تنظير 
اتباع نظام غذائي معين في اليوم الذي يسبق المنظار مع 

تناول أدوية ملينة أو استخدام حقن شرجية أو كالهما. 
ومن المهم هنا ان يقوم المريض بإخبار طبيبه عن اي 
او  الطبيب لتعديل  والتي قد يحتاج  أدوية يتناولها حاليا 

تغيير مواعيد هذه االدوية. 
المستشفى  للبقاء في  المريض  التنظير يحتاج  بعد 

عدة ساعات وحسب متطلبات الحالة المرضية نفسها .
ومـــن الــمــهــم االشــــارة هــنــا الـــى ان اهـــم خــطــوة لنجاح 
التنظير والعالج الذي يتبعه هي الزيارة المبكرة للطبيب 
سابقا  ذكرناها  والــتــي  مرضية  بــأعــراض  الشعور  حالة  فــي 
يكون  قــد  والــتــي  المعالج  الطبيب  بـــإرشـــادات  االلــتــزام  مــع 
من ضمنها عمل ناظور للمعدة او القولون علما انه يوجد 
عالية في عمل  وذوو خبرة  اكفاء  اطباء جدا  البحرين  في 
الحكومي  القطاعين  كــال  وفــي  انواعها  بجميع  المناظير 
والــخــاص . تــجــدر االشــــارة الـــى ان كــل حــالــة مــرضــيــة يتم 

التعامل معها بصورة خاصة وحسب التاريخ المرضي.

يعد سرطان البروستات من أقدم األمراض التي تم اكتشافها، كما 
يعد األكثر شيوعًا بين الرجال المتقدمين في السن الذين تجاوزوا 

الـ50 عامًا، لتزداد نسبة اإلصابة به كلما زاد عمر المريض.
وبالرغم من شيوع سرطان البروستات عند الرجال فإنه ليس من 
يتعايش  أن  يستطيع  المريض  أن  بمعنى  القاتلة،  السرطانات  أنــواع 
وطــرق  أعــراضــه  على  أكــثــر  ولنتعرف  خــطــرة،  دون مشكالت  مــن  معه 
تشخيصه وعالجه حاور الخليج الطبي الدكتور أيمن رئيس استشاري 

المسالك البولية رئيس قسم الجراحة في المستشفى العسكري.
- ما هو سرطان البروستات؟

الــرجــال وتــقــع فــي منطقة عنق  الــبــروســتــات غــدة مــوجــودة عند 
الــمــثــانــة ويــمــر مــن خــاللــهــا االحــلــيــل الــبــولــي وقـــنـــوات قـــذف السائل 
المنوي. معدل حجم البروستات يساوي حجم الجوزة لكن تضخمها 

جائز ويخضع لعدة عوامل أبرزها العامل الوراثي.
أما أورام البروستات فهي عبارة عن تحوالت سرطانية في الغدة 
وعـــادة مــا تصيب كــبــار الــســن مــن الــرجــال ولــكــن يمكن اإلصــابــة بها 
النمو  بطيء  أغلبها  العمر(.  مــن  الــرابــع  العقد  )مــن  أصغر  ســن  فــي 
واالنــتــشــار ولــكــن فــي بعض األحــيــان تــكــون أســـرع فــي نموها وأشــرس 
فــي انــتــشــارهــا. الــفــئــة األخــيــرة هــي الــتــي يستفيد الــمــصــاب بــهــا من 
محلية  ــات  دراسـ توجد  ال  لأسف  األولــيــة.  مراحلها  فــي  تشخيصها 
تبين مدى اإلصابة بالورم ولكن تسجل أورام البروستات أعلى معدالت 

إصابة بين الرجال في أمريكا الشمالية بعد األورام الجلدية. 
 -ما هي أعراضه؟

عدم وجود اعراض في المراحل األولى للمرض وتأخر بروز هذه 
فرصة  الــمــريــض  يفقد  حيث  لــلــورم  المتقدمة  للمراحل  األعــــراض 
القضاء على المرض من األسباب التي تبرر الفحص السنوي ألورام 

البروستات.
فقدان  في  فتتمثل  المتقدمة  البروستات  سرطان  اعــراض  امــا 
الوزن غير المتعمد، كسور العظام المرضية، الفشل الكلوي نتيجة 
الــبــولــي، أعـــراض صعوبة أو كثرة  الــنــزيــف  الــكــلــى،  النــســداد حــوالــب 

التبول.

 -مــا هــي الــعــوامــل الــتــي قــد تــزيــد مــن خطر اإلصــابــة بسرطان 
البروستات؟ 

الفحص  ولــكــن  تجنبها  يمكن  ال  ثــابــتــة  وراثـــيـــة  عــوامــل  تــوجــد 
أما  اإلصــابــة.  حالة  في  مبكرا  المرض  اكتشاف  في  يساعد  الـــدوري 
البروستات  بسرطان  اإلصــابــة  إلــى  تــؤدي  قد  التي  األخــرى  العوامل 
تجنب  المشبعة.  بــالــدهــون  الغنية  الــوجــبــات  السمنة،  فــي  فتتمثل 
بانتظام  الرياضة  الصحي وممارسة  الغذاء  هذه األسباب يكمن في 

واالبتعاد عن السمنة.
- كيف يكون التشخيص؟

للتأكد من عدم  المرضى  في تشخيص  المستخدمة  التحاليل 
إنزيم  يسمى  دم  تحليل  عن  عبارة  هي  البروستات  بـــأورام  إصابتهم 
تغيرات  وجــود  عدم  من  للتأكد  شرجي  وفحص  الخاص  البروستات 

غير حميدة في الغدة. 
انزيم  إما الرتفاع في  البروستات  في حال االشتباه في سرطان 
أورام صغيرة محسوسة  لبروز  نتيجة  وإما   PSA الخاص  البروستات 
خالل الفحص، تجرى خزعات البروستات لتأكيد اإلصابة بالورم من 
عدمها ودرجة الورم الخبيث. تجرى الخزعات عن طريق المستقيم 
تقليديا باستخدام الموجات فوق الصوتية. في اآلونة األخيرة ومع 
دمج  مع  العجان  منطقة  من  الخزعات  تجرى  التكنولوجي  التطور 
يتم  الــصــوتــيــة. حــيــث  فـــوق  والــمــوجــات  المغناطيسي  الــرنــيــن  صـــور 
التصويب وأخذ الخزعات من المناطق المشتبه فيها كما تقلل من 
نسب اإلصابة بااللتهابات الحادة بما انها تتجنب المستقيم المليء 

بالبكتيريا.
 هل يستفيد المريض من الفحص الدوري للبروستات؟ وفي أي 

سن يجب أن يبدأ الفحص الدوري؟
جـــواب هـــذا الـــســـؤال فــي حــد ذاتـــه يفتح الــبــاب لــنــقــاش مطول 
الطبي  العالم  يـــزال  ال  الــمــقــال.  هــذا  فــي  فيه  الــخــوض  أستطيع  ال 
الرجل  يعرض  كــان  وإذا  الـــدوري،  الفحص  انقسام حــول جــدوى  في 
اتــفــاق جراحي  أؤكـــد  ولكني  عنها.  غنى  فــي  هــو  لــتــدخــالت عالجية 
فرصة  يتيح  ألنــه  الـــدوري  الفحص  أهمية  على  البولية  المسالك 

اكتشاف المرض في وقت مبكر ما يساعد على التخلص من اإلصابة 
المزمنة به.

ننصح بالبدء بالفحص الدوري في سن الخامسة واألربعين، فإن 
كانت نتيجة التحليل سليمة يواظب الشخص على الفحص سنويا 
من سن الخمسين. أما في حال إصابة والد أو أحد إخوان الشخص 

بالمرض، فيترتب عليه الفحص الدوري سنويا من سن األربعين. 
- ما هي أحدث طرق العالج؟

تــتــوافــر عـــدة طـــرق لــلــعــالج، ولــكــن االخــتــيــار يعتمد عــلــى مــدى 
انتشار المرض. في حال تمركز المرض في غدة البروستات، تتراوح 
أو  البروستات،  استئصال  وعمليات  الفعالة،  المتابعة  بين  الخيارات 
درجــة  على  يعتمد  المختلفة  الــعــالج  أنـــواع  بين  االختيار  اإلشــعــاع. 
ــورم الــتــي يــحــددهــا الــفــحــص الــمــجــهــري، وعــمــر وحــالــة المريض  الــ
للعالج  اختياره  في  فعاال  دورا  المريض  توعية  تلعب  كما  الصحية، 

األنسب له.
لمضاعفات  المريض  تجنيب  إيجابيات  لها  الفعالة  المتابعة 
الجنسي  الضعف  أو  الــبــول  االشــعــاعــي كسلس  أو  الــجــراحــي  الــعــالج 
ولكن المريض يعيش مع قلق انتشار المرض كما يجب إعادة خزعات 

البروستات.
الـــذي سيطر  الــجــراحــي  الــروبــوت  على  تعتمد حاليا  الــجــراحــة 
ولــكــن ستطلق شركة   Davinci روبـــوت  الــزمــان  مــن  عقدين  آخــر  فــي 
ميدترونيك روبوت Hugo الذي سينافس بقوة في جراحات استئصال 

البروستات. 
تــطــور ودقـــة تقنيات  الــعــالج اإلشــعــاعــي فــتــطــوره مبني على  أمــا 
الــجــانــبــيــة لإلشعاع  ــراض  ــ كــمــا يقلل مــن األعـ الــتــصــويــر اإلشــعــاعــي 
كالحروق السطحية وتعرض األعضاء المجاورة للبروستات لإلشعاع.

أمــا فــي حــال انــتــشــار الــمــرض خـــارج غــدة الــبــروســتــات فينحسر 
الــعــالج فــي مــحــاولــة إلبــطــاء مـــدى انــتــشــار الــــورم بــاســتــخــدام عــالج 
ــأورام الــبــروســتــات تعتمد فــي انــتــشــارهــا عــلــى هــورمــون  ــ الــهــرمــون. فـ
الدم  في  التيستوستيرون  نسبة  في  التحكم  فمع  التيستوستيرون. 

نستطيع التحكم في سرعة انتشار الورم. 

GPS نصيحة األسبوع مقدمة من شركة

عالمات الإ�صابة ب�صرطان البرو�صتات.. احذر منها
الدكتور اأيمن رئي�س لـ»الخليج الطبي«: 

الروبوت HUGO يناف�س بقوة 
في جراحات ا�صتئ�صال البرو�صتات 

الدكتور قصي زباري يجيب :

اأهمية تنظير المعدة والقولون؟

} الدكتورة وردة حسن.

} الدكتور قصي زباري.

دكتورة وردة ح�صن: طب الطيران مرتبط ب�صحة 
الطيارين و�صحة الم�صافرين المحتاجين اإلى العناية الطبية 

سؤال؟سؤال؟
.. والطبيب يجيب.. والطبيب يجيب

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16006/pdf/1-Supplime/16006.pdf?fixed183
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281930
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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

منذ  بــالــنــشء  يهتم  الـــذي  هــو  الــصــحــي  المجتمع 
البداية، فهم سواعد المجتمع، وعلينا أن نبذل جهودا 

كبيرة إلنشاء طفل سليم جسدًيا ونفسيا.
الطفل  تعويد  يجب  األولــى  الطفولة  سنوات  منذ 
على نوعية غذاء صحي متكامل؛ ليصبح هذا هو نمط 
العوامل  أحد  هي  الغذاء  فنوعية  حياته.  طــوال  غذائه 
المناعي،  الجهاز  تقوية  على  تساعد  الــتــي  األســاســيــة 
القلب  المزمنة والخطرة مثل أمراض  وتقي األمراض 

والسمنة والكبد والسرطان.
المخ  تنشيط  في  تسهم  الصحية  األغــذيــة  أن  كما 
في جودة  مباشر  بشكل  يسهم  مما  والتركيز؛  والــذاكــرة 
هناك  أصــبــح  ولــذلــك  التعليمي.  والتحصيل  التعليم 
الــمــدارس تشتمل على تقديم  كــل  فــي  غــذائــيــة  بــرامــج 
وجبة غذائية صحية تهتم مثال بوجبة اإلفطار التي ال 
يتناولها كثير من األطفال في المنزل إما لضيق الوقت، 
تقديم  منع  كذلك  صباًحا.  األكــل  في  الرغبة  لعدم  أو 
كافتيريا  فــي  الصحي  غير  واألكـــل  السريعة  الــوجــبــات 
الحصص  بــعــض  إلـــى تخصيص  بــاإلضــافــة  الــمــدرســة، 
هذه  صنع  كيفية  وتعليمهم  ا،  غذائّيً األطفال  لتثقيف 

الوجبات بأنفسهم.
جزء  الصباحية  والتمرينات  الرياضية  األنــشــطــة 
اليوم الدراسي، ومع زيادة الوعي بأهمية  ال يتجزأ من 
األساسية،  المواد  من  األنشطة  أصبحت هذه  الرياضة 
وأنشئت أكاديميات خاصة في بعض المدارس للتدريب 
على الرياضات المختلفة بشكل أكثر تطوًرا واحترافية، 
وذلك باإلضافة إلى إقامة مسابقات دورية لتعزيز روح 

التنافس.
وتتحقق البيئة الصحية للطفل باالهتمام بالجانب 
النفسي مع الجسدي ألنها ال تقل أهمية عن الصحة 
إلى  االتجاه  أصبح  التعليم،  ولضمان جودة  الجسدية. 
انتقاء الكوادر التعليمية بعناية شديدة، وتدريبهم على 
نفسية  تدرس  التي  المتطورة  التربوية  البرامج  أفضل 
معها،  التعامل  وكيفية  المختلفة  بخصائصها  الطفل 
ا  ــا ومــؤثــر مجتمعّيً وذلـــك إلنــتــاج شــخــص ســـوي نــفــســّيً
نفسية  مشاكل  يعانون  الذين  األطفال  لمتابعة  وأيضا 

وعالجها، بالتعاون مع الطبيب المختص واألسرة.
الطفل هو أساس شخص مستقر فعال في مجتمعه 

خالل مراحل حياته.

بيئة �صحية للطفل
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قال الدكتور ايهاب محمد دالل أول طبيب معتمد 
مملكة  فــي  األســنــان  لصناعة  اس(  بــي  )جــي  لشركة 

البحرين إن حلم الحصول على ابتسامة
طبيعية  وشــفــافــيــة  وتــشــاريــح  بتفاصيل  مــثــالــيــة 
دراسة  من  تبدأ  وأســس  معايير  على  يعتمد  وجذابة 
كل  االعــتــبــار  بــعــيــن  األخــــذ  مــع  وتصميمها  الــحــالــة 

والطبيب،  االبتسامة  طالب  رأي  مثل  الجوانب، 
الرقمية  والبرامج  التقنيات  بأحدث  واالستعانة 
الــتــي تــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار الــشــكــل الــمــطــلــوب 
المناسبة  الــشــفــافــيــة  ــة  ودرجــ والـــلـــون  والــمــثــالــي 

والخاصة بكل مراجع على حدة.
بالشراكة  تحقيقه  ممكنا  أصــبــح  حلم  وهــو 

مع معمل GPS الذي يتماشى مع رؤيتي الشخصية 
ــذا الــمــجــال بــتــطــبــيــق كل  والــــــرؤى الــعــالــمــيــة فـــي هــ
الــمــعــايــيــر الـــالزمـــة لــيــنــال رضـــى طــالــبــي االبــتــســامــة 

المثالية.
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ــد  ــ ــ طــــــــــب الـــــــــطـــــــــيـــــــــران هــــــــــو أحـ
ــة أو  ــيــ تـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــة الــــمھنــ
بفسيولوجية  يعنى  الوقائي  الطب 
ونفسية المتعاملين مع الطائرة في 
الــطــيــران )طــاقــم الــطــائــرة، أو ركــاب، 
مراقبون جويون، مھندسو الصيانة(. 
ولكي نتعرف اكثر عن طب الطيران 
ــلـــيـــج الــطــبــي  واهــــــدافــــــه حـــــــاور الـــخـ
طب  استشاري  حسن  وردة  الدكتورة 

العائلة واخصائي طب الطيران. 
ما ھو طب الطيران؟

الــمــشــاكــل  يــعــالــج  تــخــصــص  ھو 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــطـــيـــار ومـــرافـــقـــوه 
ــة لــمــنــع  ــيـ ــبـ ــوم الـــطـ ــلــ ــعــ بـــتـــطـــبـــيـــق الــ
لحوادث  المسببة  البشرية  العوامل 

الطيران داعمًا سالمة الطيران.
ــة  ــ يـــتـــنـــاول طــــب الـــطـــيـــران دراسـ
ــرات فـــــي خـــصـــائـــص  ــيــ ــغــ ــتــ ــيــــر الــ ــأثــ تــ
الغالف الجوي على الجسم البشري 
المھنية  العمل  يدرس ظروف  حيث 
لــلــعــامــلــيــن الــمــخــتــصــيــن بــالــطــيــران 
للحفاظ على صحتھم والرفع من 
أطباء  وتأھيل  العمل  على  قدرتھم 
تواجه  التي  المشاكل  الطيران لحل 
الطبي  التأمين  وتقديم  المسافرين 

للطيران العسكري والمدني.
يسمى اختصاصي طب الطيران 
 Aviationللطيران الطبي  الفاحص 
الــوطــن  ــي  وفــ   Medical Examiner

العربي يسمى طبيب الطيران.
ما ھي أقسام طب الطيران؟

يقسم طب الطيران إلى خمسة 
أقسام ھامة ورئيسية وھي:

1- فيزيولوجيا الطيران.
2- صحة )وقاية( الطيران.

3- علم النفس للطيران.
الــطــبــيــة  االخــــتــــبــــار  ــان  ــجــ لــ  -4

لطاقم الطيران.
5 - طب السفر.

ويــظــل الــقــســم األكـــبـــر مـــن طب 
الطيارين.  بصحة  مرتبطا  الطيران 

ھو  الطائرة  قائد  أن  المعروف  فمن 
أرواح  ســالمــة  عـــن  األول  الـــمـــســـؤول 
مئات الركاب أثناء رحالت الطيران. 
وھنــــاك الــعــديــد مــن األســـبـــاب التي 
الطائرة  قــائــد  كــفــاءة  تــؤثــر على  قــد 
ــة،  ــلـ ــرحـ ــة الـ ــى ســــالمــ ــلـ ــتــــالــــي عـ ــالــ وبــ
ــــراض  ــاألمـ ــ ــــنھا اإلصـــــابـــــة بـ ــيـ ــ ــــن بـ مـ
المختلفة، أو تناول بعض العقاقير، 
أو  ــال،  ــعـ ــفـ بــالــتــوتــر واالنـ الــشــعــور  أو 
تناول المشروبات الكحولية، أو حتى 

الشعورباإلرھاق.
أطـــبـــاء  فـــريـــق  دور  يـــأتـــي  وھنــــــا 
ــيـــران لــالطــمــئــنــان عــلــى صحة  الـــطـ
قائد الطائرة ومنحه  شھادة لياقة 
ــة الــمــفــعــول  ـــاريــ طــبــيــة صـــالـــحـــة وسـ

ليتمكن من قيادة الطائرة بأمان.
ــر  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــل طــــــــــب الـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ كـــــــمـــــــا يــ
لــلــمــســافــريــن جـــــزءا ھامـــــا مـــن طب 
المسافرين  مــن  فالكثير  الــطــيــران. 
الذين يعانون من األمراض المزمنة 
كالسكري وأمراض القلب واألنيميا، 
الــعــالج  لتلقي  الــمــســافــريــن  وكــذلــك 

مراجعة  عليھم  يجب  الــخــارج،  فــي 
حيث  السفر،  قبل  المعالج  طبيبهم 
طــبــيــب   ــع  مــ ــواصـــل  ــتـ ــالـ بـ يـــقـــوم  ھذا 
الـــطـــيـــران لــتــقــديــم أفـــضـــل الــحــلــول 
الــصــحــيــة لــلــمــســافــر الــمــريــض قبل 
الالزمة  االحتياطات  وأخــذ  السفر، 

كافة لضمان سالمتهم.
عن  الطيران  يختلف طب  كيف 

بقيه فروع الطب؟
ھناك مجموعة من األمراض لم 
يعرفھا اإلنسان قبل عصر الطيران، 
ــيـــن،  ــوع األوكـــســـجـ ــ ــــرض جــ مـــــــنھا مــ
وأمــــــراض الـــشـــدة الــضــغــطــيــة لـــأذن 
األنفية  للجيوب  الضغطية  والشدة 
والشدة  لأسنان  الضغطية  والشدة 
ومرض تخلخل  لأمعاء،  الضغطية 
ــــذي يـــحـــدث فـــي ظـــروف  الــضــغــط الـ
ــة، ومـــــــرض تـــخـــلـــف الـــســـاعـــة  ــ ــاصـ ــ خـ
الداخلية الذي يطلق عليه )بالجيت 
الطيران  لرھاب  إضــافــة  ھذا  الك(، 
أمــراض  وھنالك  الجو  دوار  ومــرض 
ــرى تــحــتــاج إلـــى طبيب الــطــيــران  أخـ

حصريًا لمعالجتھا.
كما أن طب الطيران طب شامل، 
البعض،  يعتقد  كما  محدودا  وليس 
الطب  مــجــاالت  عــلــى  يشتمل  فھو 
األخـــــرى كــالــطــب الــنــفــســي، الــقــلــب، 
واألذن  األنـــــــف  ــيـــن  ــعـ الـ األعـــــصـــــاب، 
الصماء  الغدد  وأمــراض  والحنجرة، 
الماما  ويتطلب  الھضمي،  والجھاز 
ــة الــمــســتــخــدمــة في  ــاألدويــ خـــاصـــا بــ
ــــدى  عــــــالج مـــخـــتـــلـــف األمــــــــــراض ومـ
قــوانــيــن  وفـــق  لــلــطــيــران  مالءمتھا 

طب الطيران المدني المتبع.
ماھي أھداف طب الطيران؟

الصحية  الــشــروط  تحديد    -1
لــلــدراســة  للمرشحين  والــفــيــزيــائــيــة 
طــيــاريــن  مـــن  الـــطـــيـــران،  معاھد  فـــي 
ومــضــيــفــيــن ومــهــنــدســي ومــراقــبــيــن 

جويين.
الــدائــم  الــبــحــث والــتــطــويــر   -2

للقوانين الطبية والنفسية. وإجراء 
الدراسات والبحوث المرتبطة بھذا 

المجال.
الـــعـــلـــمـــيـــة  األســــــــــس  وضــــــــع  3ـ 
التغذية,  الراحة,  العمل,  ألنــظــمــة 

الحمل األمثل الطبيعي للطيران.
4-الــــــدراســــــة الــطــبــيــة ألســـبـــاب 
المتعلقة  الطيران  وشــروط حــوادث 
المناھج  وإعــداد  الطيار,  بشخصية 

الخاصة بالتحقيق الطبي.
فيما  الطبية  التدابير  5-إعــداد 
الــمــســاعــدة للطاقم  تــقــديــم  يــخــص 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــــطـ ــى الـ ــلــ والــــمــــســــافــــريــــن عــ
ــن الـــــكـــــوارث أثـــنـــاء  والـــمـــعـــاونـــيـــن مــ
الھبــــوط االضـــطـــراري إضــافــة إلــى 
أثــنــاء  الطبية  الــمــســاعــدات  تــقــديــم 
الــــطــــيــــران وفــــــي ظــــــــروف اإلخــــــالء 

الجوي للمرضى والمصابين.
6-وضــــــــــع األســــــــس والــــقــــواعــــد 
ــات الــطــبــيــة  ــلـــخـــدمـ الــتــنــظــيــمــيــة لـ
الــوقــائــيــة  والــصــحــة  الطيران,  فـــي 
والـــخـــدمـــات  للطيران,  ــة  والـــســـالمـ
الصحية للعاملين والمسافرين في 

المطارات.
ما هي أهم التحديات الذي قد 

تواجه طبيب الطيران؟
طــب الــطــيــران تــخــصــص دقيق 
ــيــــن  ــوانــ ــقــ ــــب والــ ــــطـ ــيــــن الـ ــع بــ ــمـ ــجـ يـ
يجد  ما  وکثيرا  المتبعة،  العالمية 
مواقف  فــي  نفسه  الــطــيــران  طبيب 
صعبة  ــرارات  ــ قـ اتــخــاذ  مــنــه  تتطلب 
فيھا  تتعارض  قد  قصير،  وقت  في 
ــيـــن والـــمـــعـــطـــيـــات الــطــبــيــة.  الـــقـــوانـ
يعاني  الــطــيــار  يــكــون  عندما  فمثال 
الـــعـــمـــل فــي  يـــســـتـــطـــيـــع  ــًا ال  ــ ــرضـ ــ مـ
مجال الطيران، مما يضطر طبيب 
الطيران إلى سحب أو إيقاف رخصة 
قد  المرضى  بعض  أن  كما  الطيار. 
يــخــفــي بــعــض الــحــقــائــق الــصــحــيــة 
المتعلقة بمرضه خوفا من  إيقافه 

عن مزاولة عمله.

في هذا المقال يجيب الدكتور قصي زباري استشاري 
تنظير  كيفية  عن  الطبي  الجنان  بمركز  العامة  الجراحة 
الــمــعــدة ومـــن هــم الــمــرضــى الــمــحــتــاجــون لــهــذا الــنــوع من 

التشخيص واسباب هذا الفحص: 
اطــوال  ذات  مرنة  أنابيب  باستخدام  يعمل  فحص  هو 
مختلفة  مزودة بكاميرا ومصدر للضوء لتشخيص حاالت 

او تغيرات مرضية معينة أو لمتابعة هذه التغيرات .
بــاســتــخــدام  التنظيرية  الــفــحــوصــات  هـــذه  تــتــم  ــادة  وعــ
احيانا  تتم  وقــد  مهدئ  بأستخدام  أو  الموضعي  التخدير 

تحت التخدير العام وحسب حالة المريض.
ــدة  لــعــمــل الــتــنــظــيــر قـــد تــكــون  ــديــ هــنــالــك اســـبـــاب عــ
تــشــخــيــصــيــة فــقــط لــمــعــرفــة ســبــب آالم الــمــعــدة والــحــرقــة 

المزمنة أو التجشؤ المستمر أو تقيؤ دموي .
مثل  الــوقــت  نفس  فــي  وعــالجــيــة  تــكــون تشخيصية  او 
اخذ عينات  او  والمعدة  المريء  نزيف  اسباب  التعامل مع 

من اورام فيهما او إلزالة زوائد لحمية .
اضافة الى بعض عمليات السمنة والتي يستخدم فيها 

البالون وكذلك لمتابعة حالة مرضية مشخصة سابقا .
يحتاج المريض الى ان يكون صائما من 6-8 ساعات 
قبل موعد تنظير المعدة وهو فحص سهل جدا تحت ايدي 
الى معلومات غير  اطباء ذوي خبرة ويجب عدم االستماع 
ان  صحيحة من اشخاص ليس لهم خبرة في ذلك ومنها 
او تؤدي الى  المعدة  او  المريء  الى تمزق  المناظير تؤدي 
والـــذي  الــقــولــون  تنظير  ألســبــاب  بالنسبة  أمـــا  الــســرطــان. 
نعني به األمعاء الغليظة والمستقيم ويستخدم عادة تحت 
تخدير مهدئ باالضافة الى التخدير الموضعي فأيضا قد 
الوقت ومنها معرفة  تكون  تشخيصية وعالجية في نفس 
اسباب االمساك المزمن ونقص الوزن الشديد مع فقر الدم 
او  القولون  اورام  الدموي, والتي قد تكون بسبب  واالسهال 

وجود زوائد لحمية نازفة .
عن  تختلف  لــطــريــقــة  ــادة  عــ يــحــتــاج  الــقــولــون  تنظير 
الى  المريض  المعدة حيث يحتاج  طريقة تحضير تنظير 
اتباع نظام غذائي معين في اليوم الذي يسبق المنظار مع 

تناول أدوية ملينة أو استخدام حقن شرجية أو كالهما. 
ومن المهم هنا ان يقوم المريض بإخبار طبيبه عن اي 
او  الطبيب لتعديل  والتي قد يحتاج  أدوية يتناولها حاليا 

تغيير مواعيد هذه االدوية. 
المستشفى  للبقاء في  المريض  التنظير يحتاج  بعد 

عدة ساعات وحسب متطلبات الحالة المرضية نفسها .
ومـــن الــمــهــم االشــــارة هــنــا الـــى ان اهـــم خــطــوة لنجاح 
التنظير والعالج الذي يتبعه هي الزيارة المبكرة للطبيب 
سابقا  ذكرناها  والــتــي  مرضية  بــأعــراض  الشعور  حالة  فــي 
يكون  قــد  والــتــي  المعالج  الطبيب  بـــإرشـــادات  االلــتــزام  مــع 
من ضمنها عمل ناظور للمعدة او القولون علما انه يوجد 
عالية في عمل  وذوو خبرة  اكفاء  اطباء جدا  البحرين  في 
الحكومي  القطاعين  كــال  وفــي  انواعها  بجميع  المناظير 
والــخــاص . تــجــدر االشــــارة الـــى ان كــل حــالــة مــرضــيــة يتم 

التعامل معها بصورة خاصة وحسب التاريخ المرضي.

يعد سرطان البروستات من أقدم األمراض التي تم اكتشافها، كما 
يعد األكثر شيوعًا بين الرجال المتقدمين في السن الذين تجاوزوا 

الـ50 عامًا، لتزداد نسبة اإلصابة به كلما زاد عمر المريض.
وبالرغم من شيوع سرطان البروستات عند الرجال فإنه ليس من 
يتعايش  أن  يستطيع  المريض  أن  بمعنى  القاتلة،  السرطانات  أنــواع 
وطــرق  أعــراضــه  على  أكــثــر  ولنتعرف  خــطــرة،  دون مشكالت  مــن  معه 
تشخيصه وعالجه حاور الخليج الطبي الدكتور أيمن رئيس استشاري 

المسالك البولية رئيس قسم الجراحة في المستشفى العسكري.
- ما هو سرطان البروستات؟

الــرجــال وتــقــع فــي منطقة عنق  الــبــروســتــات غــدة مــوجــودة عند 
الــمــثــانــة ويــمــر مــن خــاللــهــا االحــلــيــل الــبــولــي وقـــنـــوات قـــذف السائل 
المنوي. معدل حجم البروستات يساوي حجم الجوزة لكن تضخمها 

جائز ويخضع لعدة عوامل أبرزها العامل الوراثي.
أما أورام البروستات فهي عبارة عن تحوالت سرطانية في الغدة 
وعـــادة مــا تصيب كــبــار الــســن مــن الــرجــال ولــكــن يمكن اإلصــابــة بها 
النمو  بطيء  أغلبها  العمر(.  مــن  الــرابــع  العقد  )مــن  أصغر  ســن  فــي 
واالنــتــشــار ولــكــن فــي بعض األحــيــان تــكــون أســـرع فــي نموها وأشــرس 
فــي انــتــشــارهــا. الــفــئــة األخــيــرة هــي الــتــي يستفيد الــمــصــاب بــهــا من 
محلية  ــات  دراسـ توجد  ال  لأسف  األولــيــة.  مراحلها  فــي  تشخيصها 
تبين مدى اإلصابة بالورم ولكن تسجل أورام البروستات أعلى معدالت 

إصابة بين الرجال في أمريكا الشمالية بعد األورام الجلدية. 
 -ما هي أعراضه؟

عدم وجود اعراض في المراحل األولى للمرض وتأخر بروز هذه 
فرصة  الــمــريــض  يفقد  حيث  لــلــورم  المتقدمة  للمراحل  األعــــراض 
القضاء على المرض من األسباب التي تبرر الفحص السنوي ألورام 

البروستات.
فقدان  في  فتتمثل  المتقدمة  البروستات  سرطان  اعــراض  امــا 
الوزن غير المتعمد، كسور العظام المرضية، الفشل الكلوي نتيجة 
الــبــولــي، أعـــراض صعوبة أو كثرة  الــنــزيــف  الــكــلــى،  النــســداد حــوالــب 

التبول.

 -مــا هــي الــعــوامــل الــتــي قــد تــزيــد مــن خطر اإلصــابــة بسرطان 
البروستات؟ 

الفحص  ولــكــن  تجنبها  يمكن  ال  ثــابــتــة  وراثـــيـــة  عــوامــل  تــوجــد 
أما  اإلصــابــة.  حالة  في  مبكرا  المرض  اكتشاف  في  يساعد  الـــدوري 
البروستات  بسرطان  اإلصــابــة  إلــى  تــؤدي  قد  التي  األخــرى  العوامل 
تجنب  المشبعة.  بــالــدهــون  الغنية  الــوجــبــات  السمنة،  فــي  فتتمثل 
بانتظام  الرياضة  الصحي وممارسة  الغذاء  هذه األسباب يكمن في 

واالبتعاد عن السمنة.
- كيف يكون التشخيص؟

للتأكد من عدم  المرضى  في تشخيص  المستخدمة  التحاليل 
إنزيم  يسمى  دم  تحليل  عن  عبارة  هي  البروستات  بـــأورام  إصابتهم 
تغيرات  وجــود  عدم  من  للتأكد  شرجي  وفحص  الخاص  البروستات 

غير حميدة في الغدة. 
انزيم  إما الرتفاع في  البروستات  في حال االشتباه في سرطان 
أورام صغيرة محسوسة  لبروز  نتيجة  وإما   PSA الخاص  البروستات 
خالل الفحص، تجرى خزعات البروستات لتأكيد اإلصابة بالورم من 
عدمها ودرجة الورم الخبيث. تجرى الخزعات عن طريق المستقيم 
تقليديا باستخدام الموجات فوق الصوتية. في اآلونة األخيرة ومع 
دمج  مع  العجان  منطقة  من  الخزعات  تجرى  التكنولوجي  التطور 
يتم  الــصــوتــيــة. حــيــث  فـــوق  والــمــوجــات  المغناطيسي  الــرنــيــن  صـــور 
التصويب وأخذ الخزعات من المناطق المشتبه فيها كما تقلل من 
نسب اإلصابة بااللتهابات الحادة بما انها تتجنب المستقيم المليء 

بالبكتيريا.
 هل يستفيد المريض من الفحص الدوري للبروستات؟ وفي أي 

سن يجب أن يبدأ الفحص الدوري؟
جـــواب هـــذا الـــســـؤال فــي حــد ذاتـــه يفتح الــبــاب لــنــقــاش مطول 
الطبي  العالم  يـــزال  ال  الــمــقــال.  هــذا  فــي  فيه  الــخــوض  أستطيع  ال 
الرجل  يعرض  كــان  وإذا  الـــدوري،  الفحص  انقسام حــول جــدوى  في 
اتــفــاق جراحي  أؤكـــد  ولكني  عنها.  غنى  فــي  هــو  لــتــدخــالت عالجية 
فرصة  يتيح  ألنــه  الـــدوري  الفحص  أهمية  على  البولية  المسالك 

اكتشاف المرض في وقت مبكر ما يساعد على التخلص من اإلصابة 
المزمنة به.

ننصح بالبدء بالفحص الدوري في سن الخامسة واألربعين، فإن 
كانت نتيجة التحليل سليمة يواظب الشخص على الفحص سنويا 
من سن الخمسين. أما في حال إصابة والد أو أحد إخوان الشخص 

بالمرض، فيترتب عليه الفحص الدوري سنويا من سن األربعين. 
- ما هي أحدث طرق العالج؟

تــتــوافــر عـــدة طـــرق لــلــعــالج، ولــكــن االخــتــيــار يعتمد عــلــى مــدى 
انتشار المرض. في حال تمركز المرض في غدة البروستات، تتراوح 
أو  البروستات،  استئصال  وعمليات  الفعالة،  المتابعة  بين  الخيارات 
درجــة  على  يعتمد  المختلفة  الــعــالج  أنـــواع  بين  االختيار  اإلشــعــاع. 
ــورم الــتــي يــحــددهــا الــفــحــص الــمــجــهــري، وعــمــر وحــالــة المريض  الــ
للعالج  اختياره  في  فعاال  دورا  المريض  توعية  تلعب  كما  الصحية، 

األنسب له.
لمضاعفات  المريض  تجنيب  إيجابيات  لها  الفعالة  المتابعة 
الجنسي  الضعف  أو  الــبــول  االشــعــاعــي كسلس  أو  الــجــراحــي  الــعــالج 
ولكن المريض يعيش مع قلق انتشار المرض كما يجب إعادة خزعات 

البروستات.
الـــذي سيطر  الــجــراحــي  الــروبــوت  على  تعتمد حاليا  الــجــراحــة 
ولــكــن ستطلق شركة   Davinci روبـــوت  الــزمــان  مــن  عقدين  آخــر  فــي 
ميدترونيك روبوت Hugo الذي سينافس بقوة في جراحات استئصال 

البروستات. 
تــطــور ودقـــة تقنيات  الــعــالج اإلشــعــاعــي فــتــطــوره مبني على  أمــا 
الــجــانــبــيــة لإلشعاع  ــراض  ــ كــمــا يقلل مــن األعـ الــتــصــويــر اإلشــعــاعــي 
كالحروق السطحية وتعرض األعضاء المجاورة للبروستات لإلشعاع.

أمــا فــي حــال انــتــشــار الــمــرض خـــارج غــدة الــبــروســتــات فينحسر 
الــعــالج فــي مــحــاولــة إلبــطــاء مـــدى انــتــشــار الــــورم بــاســتــخــدام عــالج 
ــأورام الــبــروســتــات تعتمد فــي انــتــشــارهــا عــلــى هــورمــون  ــ الــهــرمــون. فـ
الدم  في  التيستوستيرون  نسبة  في  التحكم  فمع  التيستوستيرون. 

نستطيع التحكم في سرعة انتشار الورم. 

GPS نصيحة األسبوع مقدمة من شركة

عالمات الإ�صابة ب�صرطان البرو�صتات.. احذر منها
الدكتور اأيمن رئي�س لـ»الخليج الطبي«: 

الروبوت HUGO يناف�س بقوة 
في جراحات ا�صتئ�صال البرو�صتات 

الدكتور قصي زباري يجيب :

اأهمية تنظير المعدة والقولون؟

} الدكتورة وردة حسن.

} الدكتور قصي زباري.

دكتورة وردة ح�صن: طب الطيران مرتبط ب�صحة 
الطيارين و�صحة الم�صافرين المحتاجين اإلى العناية الطبية 

سؤال؟سؤال؟
.. والطبيب يجيب.. والطبيب يجيب

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16006/pdf/1-Supplime/16006.pdf?fixed183
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مرور 5 اأيام على تغيبها عن املنزل

والدة الطفلة »�شهد« باكية: اأعيدوا يل ابنتي 
حممد بحر:

ولوعة  مرارة  عن  �سنة«   15« القالف  �سهد  املتغيبة  الطفلة  والدة  ت  عبرّ

احلرمان من فلذرّة كبدها، بعد مرور 5 اأيام على »حادثة« الطفلة �سهد املحرية، 

�سرخت والدتها وهي تبكي: »اأعيدوا يل طفلتي، ل طاقة يل على فراقها«.

وقالت والدة الطفلة املتغيبة لـ»الأيام« مل اأذق طعم الراحة ولذرّة النوم منذ 

اأن فقدت ابنتي، م�سرية اإىل اأنها ترد على جميع املكاملات الهاتفية بلهفة وحرقة 

قلب، لعلرّ وع�سى �ساهد عيان يدلوا ب�سهادته عن روؤية ابنتها، موؤكدة اأن جميع 

الروايات التي يتداولها املجتمع بعيدة كل البعد عن احلقيقة، وطالبت اجلميع 

بالتوقف عن اختالق الروايات وال�سائعات.

ومل  غيابها،  منذ  ماأ�ساة  يف  اأعي�ش  ابنتي،  اإيلرّ  اأعيدوا  »اأرجوكم  وتابعت: 

اأ�سعر بهذا اخلوف واحلزن من قبل، فمن ال�سعب اأن مي�سي الوقت على اأم ل 

تعرف اإذا كانت ابنتها على قيد احلياة اأم ل«.

اأكد جمل�ش الوزراء برئا�سة �سمو ال�سيخ حممد 

الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن 

كورونا  فريو�ش  لتطورات  امل�ستمرة  املتابعة  على 

العاملي،  امل�ستوى  على  وحتوراته  »كوفيد-19« 

واتخاذ الإجراءات الالزمة وفق ما تتطلبه املرحلة، 

على  الإقبال  اأهمية  على  التاأكيد  املجل�ش  جمدًدا 

التطعيم واجلرعات املن�سطة منه لدورها يف تعزيز 

مناعة اجل�سم، و�سرورة ال�ستمرار بذات العزم يف 

اللتزام بالإجراءات الحرتازية، حفاًظا على �سحة 

و�سالمة اجلميع.

البحرين توؤكد وقوفها مع الإمارات وتوؤيد اإجراءاتها للت�شدي للأعمال اجلبانة

اعتـــداء حــــوثي اإرهــــابي على اأبوظــــبي

 حتت �شعار »الع�شر اجلديد« وبدء العد التنازيل

بطولة العامل لـ»الفورمول 1« تنطلق من البحرين

الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  قيام  ب�سدة  اخلارجية  وزارة  اأدانت 

اأبوظبي  اإمارة  باجتاه  املفخخة  امل�سرية  الطائرات  من  عدد  باإطالق 

بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، مما ت�سبب يف انفجار ثالثة 

�سهاريج نقل حمروقات برتولية، ووقوع حريق يف منطقة الإن�ساءات 

مدنيني  ثالثة  مقتل  اإىل  اأدى  الدويل،  اأبوظبي  مطار  قرب  اجلديدة 

ثل انتهاًكا للقانون  واإ�سابة اآخرين بجروح، يف اعتداء اإرهابي جبان ميمُ

�سيادة  على  �سافًرا  واعتداًء  الدولية،  القوانني  وكل  الإن�ساين  الدويل 

دولة الإمارات العربية املتحدة، ويبهن على اإ�سرار هذه امليلي�سيات 

احلوثية الإرهابية على موا�سلة اعتداءاتها الإجرامية اجلبانة.

 واأعربت الوزارة عن ا�ستنكار البحرين لهذا العتداء احلوثي الآثم 

الذي انطلق من مطار �سنعاء كمن�ساأة مدنية، ووقوفها يف �سف واحد 

الإجراءات  لكل  وتاأييدها  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  جانب  اإىل 

داعية  اجلبانة،  التخريبية  الأعمال  لهذه  للت�سدي  �ستتخذها  التي 

املجتمع الدويل لتخاذ خطوات حازمة �سد هذه امليل�سيات التي توؤكد 

اأمن  اإرهابية تمُ�سكل تهديًدا خطرًيا على  اأنها منظمة  اأعمالها الإجرامية 

وا�ستقرار املنطقة.

الإماراتية  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  ذكرت  ذلك،  اإىل 

ت�سعيًدا  وتعتبه  الهجمات  على  الرد  بحقها يف  الإمارات حتتفظ  اأن 

اإجرامًيا اآثًما اأقدمت عليه ملي�سيات احلوثي.

ريا�سة  »موطن  الدولية  البحرين  حلبة  اأعلنت 

اخلليج  و�سركة طريان  الأو�سط«  ال�سرق  ال�سيارات يف 

 FORMULA«الـ �سباق  ل�ست�سافة  ا�ستعداداتهما  عن 

 ،2022 اخلليج  لطريان  الكبى  البحرين  جائزة   »1

مار�ش   20 حتى   18 من  الفرتة  يف  �سينطلق  والذي 

البطولة  من  اجلديد  للمو�سم  افتتاحية  وذلك  املقبل، 

العاملية بتغيرياتها اجلديدة من خالل »الع�سر اجلديد« 

للفورمول واحد.

الـ18  الن�سخة  ل�ست�سافة  التنازيل  العد  وانطلق 

خالل  وذلك  واحد،  للفورمول  العامل  بطولة  لنطالق 

الدولية  البحرين  حلبة  يف  اأم�ش  اأقيم  �سحايف  موؤمتر 

مع الك�سف عن �سيارة البطولة اجلديدة للمو�سم 2022 

واملك�سوة باألوان علم البحرين.

يقام  غنائي  حفل  اأول  عن  البحرين  حلبة  وك�سفت 

العاملي  جي  للدي  وذلك  ال�سباق،  انطالق  هام�ش  على 

.»Afrojack« احلائز على جائزة غرامي

�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك

الــرد يف  بحقها  حتتفظ  والإمــــــارات  اآخـــريـــن  ــة  ــاب واإ�ــش مــدنــيــني   3 مقتل 

اململكة علم  بــاألــوان  تكت�شي  اجلــديــدة  البطولة  �شيارة 

ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

تطالها  ولن  عالية،  �شاخمة،  دائًما   �شتبقى 

ينال  ولن  الدينء،  والإرهاب  الغدر  اأيدي  اأبًدا 

اأمنها  من  ول  منجزاتها  من  ول  مكانتها  من 

هذا  ومبادئها  مواقفها  من  ول  وا�شتقرارها 

العدوان احلوثي اخل�شي�س قيد اأمنلة.

الإمارات  دولة  يف  والأ�شقاء  الأخوة  اإن 

وعامليًا،  واقليميًا  حمليًا  مبهًرا  جمًدا  �شنعوا 

اإىل كل  للخري  املمدودة  واأيديهم  النري  بفكرهم 

عاليًا  ليحلِّقوا  هذه،  الأر�شية  كرتنا  على  �شرب 

الف�شاء الكوين حاملني ر�شالة حٍب  وعاليًا يف 

و�شالم اإىل الب�شرية جمعاء.

اإّن دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

اأجمع كّل  بقيادتها و�شعبها تروي لنا وللعامل 

الإن�شان  بناء  كيفية  عن  جميلة  ق�ش�ًشا  يوم 

وعن بناء الأوطان حتى اأ�شبحت مثالً يحتذى، 

الق�ش�س  غري  احلوثي  جماعات  تروي  فماذا 

التي ت�شنعها عن القتل واخلراب والدمار الذي 

ت�شنعه يف كل الأرجاء.

من  جمموعة  تطالها  لن  كهذه  دولة  اإن 

الأقزام املاأجورين وامل�شحونني باحلقد على كل 

ماهو جميل، و�شتبقى الإمارات العربية املتحدة 

اأر�شها  عن  لبًا  و�شُ قوًيا  مدافًعا  ال�شقيقة 

العربية  واأمتها  اخلليجي  وكيانها  و�شعبها 

يف  جهًدا  ول  و�شًعا  تدخر  ولن  والإ�شالمية، 

�شبيل العزة والكرامة واملنعة.

اإنَّ ما تعر�شت له دولة الإمارات يوم اأم�س 

ال�شعودية  العربية  اململكة  له  تتعر�س  وما 

ال�شقيقة ب�شكل يومي وم�شتمر من عدوان غادر 

وجبان، يوؤكد من جديد على اخلطورة الكبرية 

التي ت�شكلها ميلي�شيات احلوثي الإرهابية على 

الأمن وال�شالم الدوليني، والذي لبد للمجتمع 

من  املنا�شبة  الإجراءات  معه  يتخذ  اأن  الدويل 

عن  تتورع  ل  التي  امللي�شيا  هذه  ردع  اأجل 

ارتكاب اأية جرمية.

اإرهابية  ميلي�شيا  هي  اجلماعة  هذه  اإن 

ول  دولة  لي�شت  وهي  ع�شكرية،  وع�شابات 

اأو  قوانني  باأي  تتقيد  ل  فاإنها  لذلك  كياًنا، 

يف  ترتدد  ول  دولية،  التزامات  اأو  معاهدات 

يتم  دمار  معدات  اأو  اأ�شلحة  اأية  ا�شتخدام 

اإمدادها بها، لذلك فاإن خطرها اأكرب بكثري مما 

يت�شوره البع�س، اإن خطرها لي�س يف حميطها 

فقط واإمنا على العامل اأجمع.

وح�شنًا فعلت الدول التي اأدانت وا�شتنكرت 

ننتظر  ولكننا  الإرهابي،  احلوثي  العتداء  هذا 

موقًفا اأكرث حزًما من هذه اجلماعة، فال ي�شتوي 

اخلارجية  وزير  يدين  اأن  مثالً  ي�شتقيم  ول 

يرفع  الذي  الوقت  يف  العتداء  هذا  الأمريكي 

فيه الرئي�س الأمريكي جماعة احلوثي من قائمة 

الإمارات  دولة  على  ويقع  وقع  فما  الإرهاب!! 

اإرهاب  هو  يوميًا  ال�شعودية  العربية  واململكة 

موقف  لتخاذ  الأوان  واآن  الكلمة،  معنى  بكل 

وا�شح و�شريح، وهذا يتعلق ب�شمعة الوليات 

املتحدة التي عانت من الإرهاب، فالإرهاب هو 

اأو  الريا�س  اأو  وا�شنطن  وقع يف  �شواء  واحد 

اأبوظبي اأو اأي مكان يف العامل.

�شتظل و�شمة  اجلبانة  العتداءات  هذه  اإن 

مدار  على  احلوثي  جلماعات  وخزي  عار 

العربية  الإمارات  دولة  و�شتظل  التاريخ، 

للعزة  وقلعة  واعتزاز  فخر  م�شعل  ال�شقيقة 

اأبًدا، فكلنا  واملنعة العربية، ولن تكون وحدها 

وقلبًا  واحًدا  �شًفا  الإمارات  دولة  مع  نقف 

�شبيل  ندخر و�شًعا ول جهًدا يف  ولن  وقالبًا، 

ذلك.

اللهم احفظ دولة الإمارات العربية ال�شقيقة

�شاخمة.. 

جمل�س الوزراء يوؤكد على اأهمية 

التطعيمات واللتزام بالحرتازات

الإعلن عن مر�شحي كتلة

املوؤ�ش�شات ال�شغرية قريًبا

كاظم عبداهلل:

ك�سفت م�سادر لـ»الأيام« عن وجود حتركات جدية من 

قبل موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة لت�سكيل قائمة خلو�ش 

البحرين  غرفة  اإدارة  ملجل�ش  الـ30  الدورة  انتخابات 

والتي �ستجرى يف 19 مار�ش املقبل. واأ�سارت امل�سادر اإىل 

�سغرية  موؤ�س�سات  ميثلون  الذي  التجار  من  جمموعة  اأن 

متو�سطة يقومون حالًيا بالتوا�سل مع عدد من التجار من 

تاأكيد  اإىل  خاللها  من  ي�سعون  التي  القائمة  تاأ�سي�ش  اأجل 

النتخابات،  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تواجد 

والعمل بكل قوة ملناف�سة كتلة »جتار 22« التي تمُعد القائمة 

 الطفلة �شهد القالفالأبرز والأقوى حتى الآن.

منطقة امل�شفح يف اأبوظبي التي ا�شتهدفها العدوان احلوثي

�شيارة البطولة التي تكت�شي باألوان علم البحرين
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ا�صتعر�س جهود ت�صجيع اال�صتخدام الرقمي دون احلاجة للح�صور ال�صخ�صي بوزارة العدل.. جمل�س الوزراء: 

متابعة اأماكن جتّمع مياه االأمطار يف االأحياء وو�صع احللول املنا�صبة لها

مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  راأ�س 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

ملجل�س  الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع 

الوزراء الذي عقد اأم�س، بق�شر الق�شيبية.

املجل�س  اأ�شاد  الجتماع،  بداية  ويف 

بتف�شل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

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

ملعهد  اجلديد  املبنى  بافتتاح  الوزراء، 

يف  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين 

بالدور  منوًها  البحرين،  خليج  منطقة 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  به  ت�شطلع  الذي 

والتدريبية بقطاع اخلدمات املالية الداعمة 

القت�شادي،  التعايف  خطة  لأولويات 

امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  معهد  ومنها 

الدولية  باملعاهد  يربطه  وما  واملالية، 

فاعلة  و�شراكات  عالقات  من  املتخ�ش�شة 

معهد  مع  �شراكته  وبالأخ�س  املجال  بهذا 

 »LIBF« لندن للدرا�شات امل�شرفية واملالية

الذي مت التوقيع معه على 3 اتفاقيات، مما 

على  الب�شري  املال  راأ�س  تطوير  يف  ي�شهم 

امل�شتويني املحلي والعاملي.

ثم تابع املجل�س الإجراءات التي اتخذتها 

مع  للتعامل  وا�شتجابتها  املعنية  اجلهات 

التي  اخلري  اأمطار  ب�شبب  املياه  جتمعات 

وزارة  وكلف  موؤخًرا،  اململكة  على  هطلت 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

التي  الأماكن  متابعة  با�شتمرار  العمراين 

الأحياء  يف  الأمطار  مياه  جتمع  �شهدت 

املنا�شبة  والطرق وو�شع احللول  ال�شكنية 

لها.

املتابعة  على  املجل�س  اأكد  ذلك،  وبعد 

كورونا  فريو�س  لتطورات  امل�شتمرة 

واتخاذ  العاملي،  امل�شتوى  على  وحتوراته 

تتطلبه  ما  وفق  الالزمة  الإجراءات 

املرحلة، جمدًدا املجل�س التاأكيد على اأهمية 

املن�شطة  واجلرعات  التطعيم  على  الإقبال 

اجل�شم،  مناعة  تعزيز  يف  لدورها  منه 

و�شرورة ال�شتمرار بذات العزم يف اللتزام 

�شحة  على  حفاًظا  الحرتازية  بالإجراءات 

هذا  يف  املجل�س  واطلع  اجلميع.  و�شالمة 

التي  املوؤ�شرات  عك�شت  تقرير  على  ال�شدد 

التعامل  يف  الوطنية  اجلهود  ت�شمنها 

الوطنية  احلملة  وم�شارات  الفريو�س  مع 

ن�شبة  و�شول  اأظهرت  التي  للتطعيم 

والثانية  الأوىل  اجلرعتني  على  احلا�شلني 

اإىل  كورونا  لفريو�س  امل�شاد  التطعيم  من 

95% من اإجمايل املوؤهلني لأخذها، وو�شول 

اإىل  ن�شبة احلا�شلني على اجلرعة املن�شطة 

والذي  لأخذها،  املوؤهلني  اإجمايل  من   %83

احلالت  اأعداد  انخفا�س  على  انعك�س 

القائمة بامل�شت�شفيات ويف العناية املركزة.

برئا�شة  ت�شكيل جلنة  املجل�س  قرر  ثم   

ذات  اجلهات  وع�شوية  الداخلية  وزير 

اإجراءات  وتطوير  مبراجعة  تقوم  العالقة 

واملن�شورات  املطبوعات  ا�شترياد  واأنظمة 

من قبل اجلهات احلكومية.

املو�شوعات  يف  املجل�س  نظر  بعدها 

املدرجة على جدول اأعماله وقرر ما ياأتي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

م�شروع  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

مر�شوم باإ�شدار الالئحة التنفيذية للقانون 

والتدابري  الإغراق  ملكافحة  املعدل  املوحد 

جمل�س  لدول  والوقائية  التعوي�شية 

والذي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

من  الوطنية  ال�شناعة  حلماية  يهدف 

الدولية  التجارة  يف  ال�شارة  املمار�شات 

الأع�شاء  الدول  غر  من  للمملكة  املوجهة 

بدول املجل�س.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

ب�شاأن  املايل  والتوازن  والقت�شادية  املالية 

املنظمات  اإىل  احلكومية  اجلهات  ان�شمام 

العاملية املعنية بالتغري املناخي، مبا يدعم 

الكربوين  للحياد  البحرين  مملكة  جهود 

2060، وتعزيز اإ�شهامها الدويل يف ابتكار 

الكربونية  النبعاثات  لتقليل  احللول 

وكفاءة  النظيفة  الطاقة  يف  وال�شتثمار 

ا�شتخدامها.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

احلكومة  رد  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

على 3 اقرتاحات برغبة مقدمة من جمل�س 

النواب.

ثم ا�شتعر�س املجل�س املو�شوع التايل:

وال�شوؤون  العدل  وزير  مذكرة   .1

التحول  حول  والأوقاف  الإ�شالمية 

تقّدمها  التي  اخلدمات  يف  الإلكرتوين 

مبا  الرقمي  ال�شتخدام  وت�شجيع  الوزارة، 

ي�شهم يف تقدمي بع�س اخلدمات على مدار 

ال�شاعة دون احلاجة للح�شور ال�شخ�شي.

خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  بعدها 

زيارة  ب�شاأن  للوزراء،  الوزارية  التقارير 

يف  وامل�شاركة  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية 

مبنتدى  وامل�شاركة  املعادن،  م�شتقبل  قمة 

�شباب العامل يف ن�شخته الرابعة.

�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

 ي�صتقبل �صفري ماليزيا لدى اململكة

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء �شباح اأم�س 

ت�شلمه  البحرين، وذلك مبنا�شبة  لدى مملكة  ال�شديقة  ماليزيا  بن زاهريان �شفري  �شازريل 

مهامه الدبلوما�شية ك�شفري لبالده يف اململكة.

تطويرها يف  و�شبل  ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  ومت خالل   

خمتلف املجالت، متمنًيا �شموه لل�شفري كل التوفيق والنجاح يف عمله، دعًما ملا هو قائم بني 

البلدين من عالقات وثيقة وتعاون ي�شهد على الدوام تطوًرا ومنًوا يف �شائر املجالت.

ا�صتقبل الرئي�س التنفيذي ملركز عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين.. حممد بن مبارك:  

عبداهلل بن خالد كان منوذًجا يف عمل اخلري وحب النا�س

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

مكتبه  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  الق�شيبية،  بق�شر 

مركز عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين الدكتور 

�شعيد عبا�س ال�شماك، الذي اأهدى �شموه الإ�شدار 

اخلا�س باملغفور له باإذن اهلل تعاىل �شمو ال�شيخ 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة طيب اهلل ثراه »الداعية 

واملوؤرخ واملفكر«.

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  واأعرب   

خليفة عن تقديره ملوؤ�ش�شة مركز عبداهلل بن خالد 

لرعاية الوالدين كموؤ�ش�شة تعمل يف جمال العمل 

اخلريي، وحتمل ا�شم املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة طيب اهلل 

كبرية  وماآثر  بارزة  اأدوار  من  ل�شموه  مبا  ثراه 

يف هذا املجال، حيث كان رحمه اهلل منوذًجا يف 

كما  النا�س،  والعطاء وحب  والبذل  اخلري  عمل 

املوؤ�ش�شات  من  العديد  تاأ�شي�س  يف  الف�شل  له 

بجهود  �شموه  م�شيًدا  اخلريية،  واجلمعيات 

واأعمال  ا�شم  تخليد  يف  املوؤ�ش�شة  على  القائمني 

�شمو الراحل الكبري، وال�شري على دربه يف هذا 

حتظى  فئة  خدمة  ويف  النبيل  الإن�شاين  املجال 

بكل التقدير، متمنًيا لهم دوام التوفيق وال�شداد.

عبا�س  �شعيد  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

ال�شيخ حممد  ل�شمو  �شكره  ال�شماك عن خال�س 

ا�شتقباله،  ح�شن  على  خليفة  اآل  مبارك  بن 

ملوؤ�ش�شة  �شموه  دعم  على  وامتنانه  وتقديره 

مركز عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين وبراجمها 

الجتماعية وم�شروعاتها اخلريية.

وعبدالرحيم  العلي  �شعد  املقابلة  ح�شر   

نقي، ع�شوا جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة.

ت�صليم املفاتيح و�صهادات التخ�صي�س للم�صتحقني يف املدينتني

»االإ�صكان« توا�صل توزيع األفي وحدة �صكنية اإ�صافية ب�صرق �صرتة و�صرق احلد
بتوفري  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  اإطار  يف 

40 األف وحدة �شكنية، وتنفيًذا لأمر �شاحب ال�شمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

 2000 بتوزيع  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

وزارة  قامت  املواطنني،  اإ�شافية على  �شكنية  وحدة 

التخ�شي�س  �شهادات  ت�شليم  مبوا�شلة  الإ�شكان 

مبدينة �شرق �شرتة، واملفاتيح يف مدينة �شرق احلد 

لأ�شحاب الطلبات �شمن القوائم التي قامت باإعدادها 

وفًقا  الت�شليم  عملية  متت  حيث  م�شبقة،  ب�شورة 

لالإجراءات الحرتازية والوقائية الالزمة يف عملية 

التوزيع.

عملية  موا�شلة  الإ�شكان  وزارة  واأكدت 

امل�شتحقني  املواطنني  على  الإ�شكانية  التوزيعات 

البحرين بوترية عمل  من خمتلف حمافظات مملكة 

مت�شارعة وم�شتمرة �شمن اجلدول الزمني، لفتة اإىل 

اأن تكامل خطة العمل فيما يتعلق باإن�شاء مدن جديدة 

وم�شاريع تنموية ت�شهم يف خلق املزيد من امل�شاريع 

منها،  ال�شتفادة  للمواطنني  ميكن  التي  الإ�شكانية 

وذلك حتقيًقا لأهداف خطة التعايف القت�شادي.

واأفادت وزارة الإ�شكان اأن هذه امل�شاريع يتميز 

كما  بحرية،  واجهات  على  املطلة  بع�شها مبواقعها 

والدراجات  امل�شي  ريا�شة  ملمار�شة  م�شارات  توفر 

املفتوحة  امل�شاحات  توافر  عن  ف�شالً  الهوائية، 

وذلك  اخل�شراء،  وامل�شاحات  بالت�شجري  والهتمام 

يف اإطار حر�س احلكومة على توفري مقومات جودة 

احلياة بامل�شاريع الإ�شكانية. 

الدائم  حر�شها  اإىل  الإ�شكان  وزارة  واأ�شارت 

من  والتنموية،  الإ�شكانية  املتطلبات  توفري  على 

اأجل تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني التي تلبي كل 

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

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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م�ست�سار الأمن ال�طني يرعى م�ؤمتر حفل اللقاء الثالث خلريجي ال�سرق الأو�سط

ت�ثيق التعاون بني الكليات الع�سكرية وتبادل اخلربات التعليمية والتدريبية

حتت رعاية �صمو اللواء الركن ال�صيخ نا�صر بن حمد 

امللكي  احلر�س  قائد  الوطني  الأمن  م�صت�صار  خليفة  اآل 

موؤمتر  2022م،  يناير   17 الإثنني  اأم�س  �صباح  اأقيم 

اللقاء الثالث خلريجي ال�صرق الأو�صط الذي نظمته قوة 

دفاع البحرين، وذلك يف فندق الفور�صيزونز.

وياأتي هذا املوؤمتر �صمن اأجندة اللقاء الثالث خلريجي 

الدكتور  جل�صاته  يف  و�صارك   ،2022 الأو�صط  ال�صرق 

حيث  اخلارجية،  وزير  الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف 

األقى كلمة بهذه املنا�صبة، كما األقى كل من اللواء الركن 

عبدالرحمن خليفة النعيمي اآمر كلية عي�صى الع�صكرية 

 Duncan F كاب�س  دان�صن  الركن  واللواء  امللكية، 

Capps اآمر اأكادميية �صاند هري�صت الع�صكرية امللكية، 
كلمة بهذه املنا�صبة.

وقد �صارك يف جل�صات املوؤمتر عدد من اأمار الكليات 

الع�صكرية للدول ال�صقيقة بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية واأمار الكليات الع�صكرية امللكية باململكة 

املتحدة ال�صديقة.

املحاور  من  عدد  على  املوؤمتر  جل�صات  وا�صتملت 

القيمة  والدرا�صات  املحا�صرات  من  وعدد  الرئي�صية 

تلك  خمتلف  ت�صهده  ما  على  ال�صوء  األقت  واملعمقة 

واإعداد  تاأهيل  معتمدة يف  اأكادميية  برامج  من  الكليات 

ال�صباط واإيجاد البيئة املحفزة لالإعداد الع�صكري، وما 

الناحية  من  امل�صتوى  عالية  متقدمة  مراحل  من  ت�صمله 

الع�صكري،  املجال  يف  الأكادميية  والعلوم  التدريبية 

العلوم  يف  والدرا�صات  الأبحاث  منهجية  اإعداد  وطرق 

م�صتجدات  لكل  املواكبة  املختلفة  الع�صكرية  واملعارف 

املجال الع�صكري بهدف �صقل وتعزيز معارف الدار�صني 

واملتغريات  التحديات  خمتلف  ملواجهة  وتهيئتهم 

الطارئة يف �صتى الظروف، حيث مت التطرق اإىل مواجهة 

وكيفية  العامل  دول  على  مرت  التي  كورونا  جائحة 

الع�صكرية  والأكادمييات  الكليات  قبل  من  مواجهتها 

ل�صمان ا�صتمرارية و�صري العملية التدريبية والتعليمية 

بها.

كما ا�صتملت اجلل�صات احلوارية للموؤمتر على �صبل 

توثيق اأطر التعاون امل�صتمر بني هذه الكليات وقياداتها 

من خالل تبادل اخلربات التعليمية والتدريبية ملختلف 

ال�صنوف الع�صكرية الربية واجلوية والبحرية.

�صعيد  عبداهلل  بحري  الركن  اللواء  املوؤمتر  ح�صر 

امللكية للقيادة والأركان والدفاع  الكلية  اآمر  املن�صوري 

نائب  النعيمي  خليفة  حمد  الركن  واللواء  الوطني، 

قائد احلر�س امللكي، واللواء الركن �صالح را�صد ال�صعد 

الكليات  خريجي  من  وعدد  الع�صكري،  التدريب  مدير 

�صباط  كبار  من  وعدد  احلفل،  امل�صاركة يف  الع�صكرية 

قوة دفاع البحرين.

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين ب�شدة قيام ميلي�شيا احلوثي الإرهابية باإطالق عدد من الطائرات 

امل�شرية املفخخة باجتاه اإمارة اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، مما ت�شبب يف انفجار ثالثة 

�شهاريج نقل حمروقات برتولية، ووقوع حريق يف منطقة الإن�شاءات اجلديدة قرب مطار اأبوظبي الدويل، 

اإرهابي جبان ميثل انتهاكا للقانون  اأدى اإىل مقتل ثالثة مدنيني واإ�شابة اآخرين بجروح، يف اعتداء  مما 

الدويل الإن�شاين وكافة القوانني الدولية، واعتداء �شافًرا على �شيادة دولة الإمارات العربية املتحدة، ويربهن 

على اإ�شرار هذه امليلي�شيات احلوثية الإرهابية على موا�شلة اعتداءاتها الإجرامية اجلبانة.

انطلق من  الذي  الآثم  لهذا العتداء احلوثي  البحرين  ا�شتنكار مملكة  واأعربت وزارة اخلارجية عن 

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  اإىل جانب  واحد  وقوفها يف �شف  لتوؤكد  مدنية،  كمن�شاأة  مطار �شنعاء 

وتاأييدها لكافة الإجراءات التي �شتتخذها للت�شدي لهذه الأعمال التخريبية اجلبانة، داعية املجتمع الدويل 

لتخاذ خطوات حازمة �شد هذه امليل�شيات التي توؤكد اأعمالها الإجرامية اأنها منظمة اإرهابية ت�شكل تهديدا 

متمنني  ال�شحايا،  واأهايل  لأ�شر  واملوا�شاة  التعازي  بالغ  عن  معربة  املنطقة،  وا�شتقرار  اأمن  على  خطريا 

للم�شابني ال�شفاء العاجل.

البحرين تدين اإطالق ميلي�سيا احل�ثي

 طائرات مفخخة على من�ساآت حي�ية يف اأب�ظبي

علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

والتعليم،  الرتبية  وزير  النعيمي 

الدعم  بف�صل  متكنت  الوزارة  اأن 

امللك  جاللة  قيادة  توليه  الذي 

من  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

الحتياجات  ذوي  الطلبة  دمج 

اخلا�صة القابلني للتعلم يف البيئة 

املدر�صية، من فئات الإعاقة الذهنية 

الب�صيطة ومتالزمة داون والتوحد 

واملكفوفني وال�صم، مع توفري كافة 

الأجهزة امل�صاندة التي تعينهم على 

الطلبة  من  اأقرانهم  مع  الدرا�صة 

العاديني.

ظروف  اأن  الوزير  واأو�صح 

الوزارة  متنع  مل  كورونا  جائحة 

خدماتها  تقدمي  يف  ال�صتمرار  من 

الحتياجات  ذوي  من  للطلبة 

درو�س  اإعداد  خالل  من  اخلا�صة، 

لفئات  موجهة  رقمية  واإثراءات 

وا�صطراب  التعلّم،  �صعوبات 

الذهنية  والإعاقة  التوحد، 

الب�صيطة ومتالزمة داون، والتفوق 

يراعي  الذي  بال�صكل  واملوهبة، 

قدراتهم وظروفهم ال�صحية، والتي 

الدرا�صي  العام  يف  عددها  بلغ 

املا�صي اأكرث من )28 األف( در�س.

واأكد النعيمي العمل على تقدمي 

للطلبة  الإ�صارة  بلغة  الدرو�س 

امل�صموعة  الدرو�س  واإعداد  م،  ال�صُ

الب�صرية،  الإعاقة  ذوي  للطلبة 

قناة للرتبية اخلا�صة  وتخ�صي�س 

املوجودة  الفرعية  القنوات  �صمن 

موقع  على  الوزارة  قناة  عرب 

بالدرو�س  لتزويدها  اليوتيوب، 

والإثراءات املتنوعة، والتوا�صل مع 

املكاملات  عرب  الطلبة  اأمور  اأولياء 

الهاتفية والر�صائل الن�صية والربيد 

»كال�س  وتطبيق  الإلكرتوين 

اآب«،  »الوات�س  وتطبيق  دوجو« 

�صري  على  الطمئنان  بهدف  وذلك 

الدرو�س الفرتا�صية ومتابعة تقدم 

الطلبة واإتقانهم للكفايات. 

فئة  من  الطلبة  اأن  اإىل  واأ�صار 

الإعاقة الذهنية الب�صيطة ومتالزمة 

 )60( يف  دجمهم  مت  داون، 

موزعًة  والبنات  للبنني  مدر�صة 

التعليمية،  املناطق  جميع  على 

من  وطالبة  طالباً   )471( ت�صم 

الوزارة  تقوم  حيث  الفئة،  هذه 

�صف  يف  الطلبة  هوؤلء  بتعليم 

دجمهم  ويتم  املدر�صة،  يف  خا�س 

ح�ص�س  يف  العاديني  اأقرانهم  مع 

الأن�صطة الال�صفية، وهي الريا�صة 

والت�صميم  والر�صم  واملو�صيقى 

واحلا�صوب،  واملجالت  والتقانة 

تدري�صهم  يف  املعلمون  وي�صتخدم 

ي�صمل  الذي  ال�صرت�صادي  الدليل 

الدمج،  لربنامج  العامة  الأهداف 

مادة،  لكل  اخلا�صة  والكفايات 

تتم  كما  التعليمية،  والأ�صاليب 

التعزيزية  بالأن�صطة  ال�صتعانة 

باإعدادها  الأخ�صائيون  يقوم  التي 

وفقاً للكفايات املوجودة يف الدليل 

معلمي  مل�صاعدة  ال�صرت�صادي، 

على  املدار�س  اخلا�صة يف  الرتبية 

تقدمي اأف�صل اخلدمات التعليمية. 

والتعليم  الرتبية  وزير  واأفاد 

دمج  عملية  بداأت  الوزارة  اأن  اإىل 

منذ  املدار�س  يف  التوحد،  طلبة 

2010-2011م  الدرا�صي  العام 

بافتتاح ثالثة ف�صول درا�صية، لفتا 

اإىل اأنه ونظراً للنجاح الذي حققته 

الوزارة  قامت  فقد  الدمج،  جتربة 

بالتو�صع فيها، لي�صل عدد املدار�س 

مدر�صة   )24( اإىل  حالياً  املطبقة 

ت�صم  التعليمية،  املناطق  بجميع 

وتتوافر  وطالبة،  طالباً   )128(

الحتياجات  جميع  ف�صولها  يف 

فيها  مبا  الفئة،  لتلك  الالزمة 

الفردية  للدرا�صة  خا�صة  اأركان 

والعمل اجلماعي وتنمية احلوا�س 

التدري�س  على  ويقوم  وتعزيزها، 

فيها معلمون متخ�ص�صون للتعامل 

مع اأولئك الطلبة. 

الوزارة  اأن  اإىل  النعيمي  ونوه 

وبالتن�صيق  �صنوات،  منذ  تقوم 

البحريني  ال�صعودي  املعهد  مع 

املكفوفني  الطلبة  للمكفوفني، بدمج 

�صعف  من  يعانون  الذين  اأو 

احلكومية  املدار�س  يف  الب�صر، 

تتم  حيث  العاديني،  زمالئهم  مع 

اأمره،  وويل  الطالب  تهيئة  عملية 

وتعليمه،  دجمه  اآلية  وتو�صيح 

الطلبة  لأولئك  التن�صيق  يتم  كما 

مع اأولياء اأمورهم لزيارة املدار�س 

التي �صيلتحقون بها للتعرف على 

الطلبة  توعية  جانب  اإىل  مرافقها، 

مع  التعامل  بكيفية  العاديني 

زميلهم الكفيف، م�صريا اإىل اأن عدد 

املدار�س يبلغ  املكفوفني يف  الطلبة 

)41( طالباً وطالبة، يف حني تتم 

الب�صرية  الإعاقات  بقية  متابعة 

الرتبية  وم�صريف  معلمي  قبل  من 

اخلا�صة باملدار�س.

للطلبة  بالن�صبة  اأنه  واأو�صح 

من فئة الإعاقة ال�صمعية )ال�صم(، 

هوؤلء  بدمج  الوزارة  قامت  فقد 

الطلبة الأبناء يف املدار�س الثانوية 

وقد  2015/ 2016م،  العام  منذ 

يف  البدء  منذ  الكلي  عددهم  بلغ 

عملية الدمج )22( طالباً وطالبة، 

بتوفري  الوزارة  تقوم  حيث 

الإ�صارة  لغة  يف  اخت�صا�صيني 

للقيام  الدرا�صية،  ال�صفوف  داخل 

من  املعلم  يطرحه  ما  برتجمة 

الطلبة  درو�س، وترجمة مداخالت 

الطلبة،  وبقية  للمعلم  املدجمني 

النطق  برنامج  تطبيق  جانب  اإىل 

ذوي  من  الطلبة  ملتابعة  واللغة 

يعانون  والذين  ال�صمعية  الإعاقة 

والكالم،  النطق  يف  ا�صطراب  من 

علماً باأن الوزارة ب�صدد التو�صع يف 

تعليم لغة الإ�صارة يف املدار�س من 

وو�صع  الطالبية،  الأن�صطة  خالل 

برتجمة  تقوم  لالإي�صاح  و�صائل 

حروف  هيئة  على  الإ�صارة  لغة 

اإىل  �صيوؤدي  الذي  الأمر  وكلمات، 

ن�صر هذه اللغة ب�صكل اأكرب.

24 مدر�سة بجميع املناطق التعليمية تطبق عملية دمج طلبة الت�حد.. د.النعيمي: 

28 األف در�س رقمي للطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�سة

 5 ر�صد  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

خمالفات خالل الزيارات التفتي�صية للمطاعم 

اتخاذ  مت  حيث  الأحد،  م�صاء  وذلك  واملقاهي 

الإجراءات القانونية الالزمة جتاههم بتحرير 

واإحالتها  واملقاهي  املطاعم  لهذه  خمالفات 

للجهات املخت�صة، وذلك ملخالفتها الإجراءات 

عنها  املعلن  وال�صرتاطات  الحرتازية 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

اآلية  �صمن  الأ�صفر  امل�صتوى  حتت  املدرجة 

فريو�س  انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية  الإ�صارة 

كورونا.

التفتي�صية  الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

وزارة  مع  والتن�صيق  بالتعاون  متت  التي 

والتجارة  ال�صناعة  ووزارة  الداخلية، 

لل�صياحة  البحرين  وهيئة  وال�صياحة، 

الزيارات  تكثيف  اإطار  يف  واملعار�س، 

التفتي�صية والتي تهدف اإىل التاأكد من التزام 

والإجراءات  ال�صحية  بال�صرتاطات  املن�صاآت 

اآلية  الأ�صفر وفق  امل�صتوى  املدرجـــة �صمن 

الإ�صارة ال�صوئيـــة مل�صتوى انت�صار فريو�س 

كورونا.

بر�صد  املعنية  اجلهات  مفت�صو  قام  وقد 

حيث  التفتي�صية،  الزيارات  خالل  املخالفات 

متت زيارة 117 من�صاأة من املطاعم واملقاهي.

املخت�صة  احلكومية  اجلهات  ودعت 

والتحلي  اللتزام  موا�صلة  اإىل  اجلميع 

بامل�صوؤولية الوطنية، والإبالغ الفوري عن اأية 

خمالفات اأو جتاوزات يتم ر�صدها، مو�صحة 

اأن هذه اخلطوات املهمة تاأتي لتاأمني ال�صحة 

كورونا  فريو�س  انت�صار  من  واحلد  العامة 

واحلفاظ على �صحة و�صالمة اجلميع.

»ال�سحة«: خمالفة 5 مطاعم ومقهى ملخالفتهم اإجراءات امل�ست�ى الأ�سفر

نينو �شريوتي.. اأول الراحلني

 عــــن عالــــم املو�شــــة يف 2022

�صّكل رحيل امل�صمم 

الإيطايل نينو �صريوتي 

اأول خرب حمزن يعرفه 

يف  املو�صة  عامل 

اأبرز  هي  فما   .2022

هذا  حياة  يف  املحطات 

امل�صمم الذي حمل لقب 

»فيل�صوف املو�صة«، وُعرف كاأحد ال�صخ�صيات الرئي�صية 

القرن  يف  اجلاهزة  الرجالية  الأزياء  مفهوم  اأطلقت  التي 

الع�صرين؟

تويف �صريوتي عن عمر 91 عاًما يف اأحد امل�صت�صفيات 

للخ�صوع  اأُدخل  حيث  اإيطاليا،  غربي  �صمال  الواقعة 

لعملية جراحية يف الورك. و�صوف يتذّكره عامل املو�صة 

اأطلق مفهوم »الكاجوال �صيك« يف  اأول من  اأنه كان  على 

غري  الرجالية  ال�صرتة  وابتكر  الرجالية  الأزياء  جمال 

يف  ال�صهرية  مبقولته  ُعرف  كما   .1970 عام  املتوازية 

اأناقتهم،  املزيد من احلرية يف  »اأريد للرجال  هذا املجال: 

ا دائًما على  واملزيد من الأناقة يف حريتهم«. وكان حري�صً

التي احتفظ بالعديد  اأول من يرتدي ت�صاميمه  اأن يكون 

منها يف م�صنع للن�صيج كان جده قد اأن�صاأه عام 1881.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�صدر عن موؤ�ص�صة »الأيام« للن�صر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�صر - رقم الت�صجيل

املرا�صالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�صرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء واأيام الإجازات يرجى الت�صال على هاتف: 36055472/  36055480

الثالثاء 15 جمادى الآخر 1443 ـ العدد 11973

20 صفحة .  220 فلًسا

@AnwarGargash

هل يتم ت�ضريع تعوي�ض املت�ضررين من 

الأمطار؟

ب�ضفافية  الإمارات  دولة  يف  املعنية  اجلهات  تتعامل 

الآثم  احلوثي  العتداء  بخ�ضو�ض  عليها  ت�ضكر  وم�ضوؤولية 

امللي�ضيات  فعبث  اأبوظبي،  يف  املدنية  املن�ضاآت  بع�ض  على 

الإرهابية با�ضتقرار املنطقة اأ�ضعف من اأن يوؤثر يف م�ضرية الأمن 

والأمان الني نعي�ضها، وم�ضري هذه الرعونة والعبثية الهوجاء اإىل زوال واندحار.
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1896 - عر�ص جهاز الأ�صعة ال�صينية لأول مرة.

1902 - �صقوط مدينة الريا�ص بيد عبدالعزيز اآل 

�صعود.

1911 - اأول هبوط لطائرة على منت حاملة طائرات، 

مما فتح الباب على م�صراعيه لت�صييد مثل هذه ال�صفن.

يف  لل�صالم  باري�ص  موؤمتر  اأعمال  افتتاح   -  1919

فر�صاي يف فرن�صا.

يتوىل  ال�صناوي  ماأمون  حممد  الإمام   -  1948

م�صيخة الأزهر.

�صد  التون�صية  ال�صعبية  الثورة  بداأ   -  1952

القب�ص  تلقي  الفرن�صية  وال�صلطات  الفرن�صي،  الحتالل 

على احلبيب بورقيبة.

مدينة  الإ�صالمية يف  القمة  موؤمتر  انعقاد   -  1981

الطائف يف اململكة العربية ال�صعودية.

2002 - انتهاء احلرب الأهلية يف �صرياليون.

طفلة رو�شية �شمن

 الأعلى دخاًل على »يوتيوب«

الأعمال  املتخ�ص�صة مبجال  اأعلنت جملة »فورب�ص« 

املدونني  قائمة  يف  اأعوام(   7( رو�صية  فتاة  اإدراج  عن 

الأعلى دخالً يف العامل على من�صة »يوتيوب«.

وذكرت املجلة الأمريكية اأن الطفلة الرو�صية نا�صتيا 

رادزين�صكايا، احتلت املركز ال�صاد�ص يف قائمة ت�صنيف 

املدونني، وذلك ب�صفتها واحدة من املدونني الأعلى اأجًرا 

على »يوتيوب«، نقالً عن »�صبوتنيك«.

وُتعد الرو�صية نا�صتيا من اأكرث املدونني دخالً خالل 

العام املا�صي، حيث ا�صتطاعت جني 2 مليار روبل )18 

مليون دولر اأمريكي(. وبح�صب تقرير قناة »اإزفي�صتيا« 

الرو�صية ظهرت املدونة الرو�صية على من�صة »يوتيوب« 

كان حوايل 2.5  عام 2017،  عام 2016 وبحلول  يف 

مليون �صخ�ص قد ا�صرتكوا بالقناة. 

اجلدير بالذكر اأن قناة الطفلة على يوتيوب تخاطب 

اأنا�صتا�صيا  حياة  من  تفا�صيل  عليهم  وت�صرد  الأطفال 

املالهي  ملدن  زياراتها  عن  ذلك  يف  مبا  رادزين�صكايا، 

لالأطفال يف بلدان خمتلفة.

بعد ق�شائها 27 عاًما بال�شجن.. 

براءة �شيدة من تهمة القتل

�صيدة  تيني�صي،  ولية  يف  اأمريكية  حمكمة  براأت 

تبلغ من العمر 74 عاما، بعد اأن ام�صت يف ال�صجن 27 

عاًما بتهمة القتل العمد والتحري�ص على اغت�صاب ابنة 

�صقيقتها.

�صتار«  »ديلي  �صحيفة  يف  ورد  ما  وبح�صب 

واتكينز  جوينز  تدعى  اأمريكية  �صيدة  فاإن  الربيطانية، 

الأمريكية  ال�صلطات  قامت  ال�صابع من عمرها،  العقد  يف 

بعد  عاًما، وذلك  ملدة 27  دام  �صجن  بعد  بالإفراج عنها 

�صقيقتها  ابنة  بوفاة  لها  ل عالقة  اأن  املحكمة  تاأكدت  اأن 

يف 1987.

وبح�صب ما ورد يف التحقيقات التي اأجريت يف عام 

1987، فاإن ال�صيدة جوي�ص خرجت للتنزه مع �صديقها 

عمرها  البالغ  �صقيقتها،  ابنة  ا�صطحاب  وقررت  دن، 

حينها 4 �صنوات اإىل حديقة قريبة من املنزل.

وتعر�صت الطفلة وقتها لإ�صابة يف الراأ�ص اأدت اإىل 

توفيت  لالأ�صف  لكنها  العالج،  لتلقي  امل�صت�صفى  دخولها 

ح�صا�ص  مكان  يف  كانت  الإ�صابة  لأن  امل�صت�صفى  يف 

بالراأ�ص ومل تتمكن الأطقم الطبية من اإنقاذها.

حادة  اآلة  هناك  اأن  ال�صرعي  الطب  تقرير  يف  وورد 

قامت بجرحها يف مكان قريب من اأع�صائها التنا�صلية.

مق�ص جراحي من�شي يف بطن �شيدة منذ 20 عاًما
عانت  ماأ�صاوية،  تفا�صيلها  ق�صة  يف 

�صيدة من بنغالدي�ص، من اأمل دائم يف بطنها 

اأنها  اأ�صبوع  قبل  لتكت�صف  عاًما،   20 ملدة 

ق�صت حياتها مع مق�ص جراحي من�صي يف 

اإجراء عملية جراحية لها عام  ج�صدها بعد 

.2002

من  البالغة  خاتون،  بات�صينا  وظلت 

يف  م�صتمر  اأمل  من  تعاين  �صنة،   55 العمر 

البطن منذ اأن خ�صعت لعملية اإزالة ح�صوة 

�صواداجنا  مدينة  يف  عيادة  يف  املرارة  من 

اإعالم  و�صائل  نقلته  ما  وفق   ،2002 �صنة 

حملية. واأ�صبح اأمل بطنها موؤخًرا ل يطاق، 

طبيب  اإىل  ذهبت  املا�صي  الأ�صبوع  وخالل 

البطن،  على  لأ�صعة  اأخ�صعها  الذي  اآخر، 

ك�صفت عن وجود مق�ص جراحي من�صي على 

ا�صتئ�صال  جراحة  من  بطنها  يف  الأرجح 

املرارة التي اأجرتها قبل 20 عاًما.

م�صت�صفى  اإىل  خاتون  بات�صينا  ودخلت 

عملية  اإجراء  اأجل  من  �صادار«  »�صوادانغا 

يوم  العملية  واأجرت  باأمان،  املق�ص  اإزالة 

الثنني املا�صي، وهي تتعافى الآن.

ويقول اجلراح الدكتور جواهر الإ�صالم، 

اإنه مت ت�صكيل  اأنقذ ال�صيدة البنغالية،  الذي 

جلنة من 3 اأع�صاء للتحقيق يف كيفية بقاء 

املق�ص اجلراحي داخل بطن املري�صة لفرتة 

طويلة.

»بيكا�شو اليونان« يرحل ويخلف وراءه اإرًثا من الفن العاملي

الفنان  فا�صيانو�ص  األيكو�ص 

الذي لقب بـ»بيكا�صو اليونان« غادر 

احلياة يوم الأحد عن عمر ناهز 86 

الأعمال  من  اإرًثا  وراءه  تارًكا  عاًما، 

ومطبوعات  لوحات  من  الفنية 

اإبداعاته  لت�صتهر  وغريها،  حجرية 

قارنه  اأن  لدرجة  العامل  حول 

هرني  الفرن�صي  بالر�صام  كثريون 

ماتي�ص والأ�صطورة بابلو بيكا�صو.

الراحل  ابنة  واأو�صحت 

بر�ص«  »فران�ص  لوكالة  فيكتوريا 

اأنه قد تويف مبنزله ب�صواحي اأثينا، 

لينا  بالبالد،  الثقافة  لت�صدر وزيرة 

مينديدي، بياًنا قالت فيه اإن »جميع 

التي  فا�صيانو�ص  ور�صومات  اأعمال 

متعددة  والأ�صكال  بالألوان  زخرت 

الأبعاد اأ�صهمت يف اإبراز اليونان«.

اأ�صاد رئي�ص وزراء  ومن جهته، 

ميت�صوتاكي�ص  كريياكو�ص  اليونان 

بوفاته،  معزًيا  الراحل  بالفنان 

والر�صام  احلقيقي  بال�صاعر  لي�صفه 

الواقعية  بني  وازن  »لطاملا  الذي 

وراءه  ترك  اإنه  م�صيًفا  والتجريد«، 

اإرًثا ثميًنا.

بيكا�صو  اأ�صر  فقد  حياته،  وعن 

اليونان على تق�صيم وقته بني بالده 

الطباعة  در�ص  حيث  وفرن�صا، 

الوطنية  املدر�صة  يف  احلجرية 

وتبًعا  بباري�ص.  اجلميلة  للفنون 

املوقع  يف  الواردة  للمعلومات 

فاإن  لأعماله،  املخ�ص�ص  الإلكرتوين 

املو�صوعات الرئي�صية التي ناق�صتها 

اأعمال الفنان اليوناين دارت يف فلك 

كل من الإن�صان والطبيعة والبيئة.

من املقرر افتتاح متحف يكر�ص 

خريف  باأثينا  فا�صيانو�ص  لأعمال 

�صمن  �صتظهر  وكما   ،2022 عام 

التي  الأعمال  بع�ص  املعرو�صات 

تزين جدران منزله احلايل.

ت�ضتعد املطربة اليمنية بلقي�ض، لإحياء حفل غنائي فى »لياىل اأواي�ض�ض«، باململكة العربية ال�ضعودية مبو�ضم الريا�ض، يوم غد 

الأربعاء املوافق 19 يناير اجلارى، وي�ضاركها فى احلفل املطربة ال�ضعودية وعد، واملطرب العراقي وليد ال�ضامى.

طرحت الفنانة بلقي�ض اأحدث اأغنياتها باللهجة املغربية التي حتمل ا�ضم »�ضابرة«، منذ �ضاعات على موقع يوتيوب، ومت ت�ضوير 

الأغنية فيديو كليب يف اإحدى القرى بجبال الأطل�ض بدولة املغرب مع املخرج عبدالرفيع عبديوي.

ال�شحة ت�شجل 2898 اإ�شابة 

جديدة بكورونا وتعايف 1524 حالة

اأعلنت وزارة ال�صحة اأن الفحو�صات التي بلغ عددها 

اأظهرت   ،2022 يناير   17 الثنني  يوم  يف   22052

تعافت 1524  كما  قائمة جديدة،  ت�صجيل 2898 حالة 

حالة اإ�صافية لي�صل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

.288323

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 21185 حالة، 

حالت  و7  بامل�صت�صفى  للعالج  تخ�صع  حالة   53 منها 

حتت العناية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11973/pdf/INAF_20220118012849760.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943146/News.html
https://www.alayam.com/online/local/943123/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

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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يشتمل على أجهزة رياضية وألعاب ومسار للدراجات الهوائية
 الظاعن: ممشى صحي نموذجي
بطول 6.5 كلم في مدينة حمد

سماهر سيف اليزل  «

العاش��رة  الدائ��رة  ممث��ل  تق��دم 
بالمحافظة الشمالية محمد الظاعن 
بمقترح إلنشاء منتزه وممشى صحي 
نموذجي في مدينة حمد على ش��ارع 
الشيخ خليفة بن سلمان، بحيث يبدأ 
الجزء األول م��ن مدخل دوار »6« إلى 
 ،1208 بمجم��ع   »14« دوار  مدخ��ل 
والثاني من مدخل »14« إلى تقاطع 
كوب��ري 18، بينما الج��زء الثالث الى 
تقاطع جامع��ة البحرين، بطول 6.5 
كلم تقريبًا وبمس��احة 130000 متر 

مربع. 
األول  الج��زء  أن  الظاع��ن  وبي��ن 
للممش��ى والممتد من مدخل الدوار 
الس��ادس حتى ال��دوار الرابع عش��ر 
س��يكون بطول 2.5 ك��م تقريبًا على 

مس��احة 50000 متر مربع، في حين 
يمتد الجزء الثان��ي إلى مدخل الدوار 
الثامن عشر ويطل على شارع الشيخ 
خليفة بن سلمان على طول 1.7 كم 

بمساحة 34000 متر مربع. وينتهي 
الممشى عند تقاطع جامعة البحرين 
في جزئه الثالث عل��ى طول 2.3 كم 

تقريبًا بمساحة 46000 متر. 
وأوضح الظاعن أن الممشى سيشمل 
مسار خاص بممارسة رياضة المشي 
وتركيب أرضي��ة مطاطية، باإلضافة 
إلى تشجير الممش��ى إلضفاء لمسة 
جمالي��ة وتوفير الظ��ال لمرتاديه، 
ذل��ك باإلضاف��ة إلى تركي��ب ألعاب 
وأجه��زة رياضي��ة حديث��ة وممي��زة 
إل��ى  باإلضاف��ة  متف��رق،  بش��كل 
ألعاب األطف��ال المتنوعة في مواقع 
مختلف��ة، ليتمكن كل أفراد األس��رة 

من االستفادة. 
كما ش��مل االقتراح عل��ى تخصيص 
مس��ار خ��اص للدرج��ات الهوائي��ة، 

ومواقف عامة للسيارات.

محمد الظاعن

تمهيدًا للبدء بالترشيح الوظيفي.. محافظ الشمالية: 

حصر أعداد الباحثين عن عمل بداركليب وصدد والمالكية وكرزكان
كلف محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور 
إدارة المش��اريع وقس��م التخطيط اإلستراتيجي 
بالمحافظ��ة لحص��ر أعداد الباحثي��ن عن العمل 
ف��ي المنطق��ة الغربي��ة، وهي داركلي��ب وصدد 
والمالكي��ة وك��رزكان كمرحل��ة أول��ى لتحدي��د 
الباحثي��ن عن العمل بالتع��اون مع وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، للبدء بالترش��يح الوظيفي 
وح��ل إش��كاليات الباحثين في التس��جيل لبرامج 
التدري��ب أو التوظيف عل��ى أن تتبعها المرحلة 
الثانية لقرى شهركان والهملة ودمستان وبوري 

ومدينة حمد.
ج��اء ذل��ك ل��دى ترؤس��ه االجتم��اع التش��اوري 
األس��بوعي للمس��ؤولين بالمحافظة، حيث وجه 
إلى مواصلة تنفيذ مش��روع »بيوت« ضمن خطة 
المشروع التوسعية لتنفيذ أكبر عدد من البيوت 
بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 

المدن��ي، تنفي��ذًا لتوجيهات وزي��ر الداخلية في 
تحس��ين بيئة المنازل لألس��ر المتعففة تحقيقًا 

لمبدأ الشراكة المجتمعية.
وتس��تعد المحافظة الش��مالية الختيار عدد من 
المنازل بقري��ة عالي للبدء بعمليات التحس��ين 

والتطوير في ظل وجود الداعمين للمشروع.
وأك��د العصف��ور اس��تمرار المحافظ��ة في دعم 
الحمل��ة الوطنية للتطعيم ض��د فيروس كورونا 
م��ن خ��ال مبادرته��ا »يدًا بي��د لنه��زم جائحة 

كورونا«.
وأش��ار إل��ى أن المحافظة تعم��ل للحصول على 
اإلحص��اءات الرقمي��ة للتع��رف على نس��بة غير 
المتطعمين، وبالخصوص ممن لم يأخذ الجرعة 
التنش��يطية لم��ن هم ف��وق 65 عام��ًا، تمهيدًا 
لتحدي��د المجمع��ات الس��كنية إلط��اق الحملة 
بالتعاون مع مؤسس��ات المجتمع المدني، مثل 

الجمعيات الخيرية والمراكز األهلية والش��بابية 
ووزارة الصحة، مشيدًا بوعي منتسبي المحافظة 
الش��مالية في المبادرة بأخذ الجرعة المنش��طة 
بنس��بة 100%. كما وجه المحاف��ظ إلى ضرورة 
تنظي��م حملة تنظي��ف بيئية تطوعي��ة لتنظيف 
س��احل منطقه نوران��ا بالتعاون م��ع الجمعيات 
الخيرية ومؤسس��ات المجتم��ع المدني وجامعة 
البحرين وبلدية المنطقة الشمالية والمواطنين 
والمقيمي��ن، إلزال��ة المخلف��ات ودع��م عمليات 

التدوير وفقًا الشتراطات التباعد االجتماعي.
وأك��د أهمي��ة االجتماع��ات التش��اورية كونه��ا 
تمث��ل ديناميكية العمل من خ��ال طرح األفكار 
والمناقش��ات والمعالجات الخاصة ببنود جداول 
األعم��ال، كم��ا رفع��ت م��ن مؤش��رات الجودة 
بالمحافظة وارتفاع أداء المس��ؤولين ضمن روح 

الفريق الواحد.

 محافظ الجنوبية: متابعة سير 
المشاريع التنموية لتلبية احتياجات األهالي

ترأس س��مو الش��يخ خليفة ب��ن علي بن خليف��ة آل خليفة 
محاف��ظ المحافظة الجنوبية، اجتماع المجلس التنس��يقي 
األول ف��ي دورت��ه الثالثة للع��ام 2022 وذلك عب��ر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي، بحضور ع��دد من األعض��اء من ممثلي 
الجه��ات الحكومية المختلفة. وأكد المحافظ في مس��تهل 
االجتماع ب��أن التواصل المس��تمر مع األهالي نهج راس��خ 
للوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم وتحقيق تطلعاتهم 
ف��ي جملة م��ن المش��اريع الرائ��دة، بالتنس��يق والتعاون 
المس��تمر م��ع الجه��ات المختص��ة، تنفي��ذًا للتوجيه��ات 
الس��ديدة لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى، ودعم صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، س��عيًا لتوفي��ر كافة الخدمات وف��ق أعلى المعايير 

وتحقيق االستدامة التي تكفل رضى وراحة المواطنين.
وخال االجتماع، اطل��ع المحافظ على خطة صيانة وترميم 
المس��اجد بالمحافظة الجنوبية للع��ام 2022، حيث أوصى 
بتش��كيل فري��ق عمل مش��ترك م��ع إدارة األوقاف الس��نية 
لاطاع على أوضاع المساجد بالمحافظة لضمان صيانتها 
اس��تعدادًا لش��هر رمضان المبارك، منوه��ًا بجهود اإلدارة 

في خدمة ورصد احتياجات عموم المس��اجد في المحافظة 
الجنوبية بما يعود بالنفع على األهالي.

كم��ا تم خال االجتم��اع، االطاع على خط��ط تطوير عدد 
من المرافق الخدمية وس��ير عمل أبرز المش��اريع التنموية 
والخدمي��ة الت��ي ته��م األهال��ي والمقيمي��ن ف��ي نط��اق 

المحافظ��ة، منه��ا مش��روع منتزه وعي��ن الحنيني��ة، حيث 
ناقش األعضاء مس��تجدات عمل المشروع ومراحل إنشائه 
والخدم��ات التي يقدمه��ا لألهالي والفوائ��د العائدة على 
المنطق��ة. بعده��ا اطلع المجل��س على جه��ود المحافظة 
المس��تمرة في توعية األهالي، حيث تمت مناقش��ة نتائج 

الجوالت الميدانية المشتركة مع مديرية شرطة المحافظة 
الجنوبية بمختلف المناطق، حيث أوصى المحافظ بمواصلة 
تنظي��م الحم��ات التوعوية مثني��ًا على تع��اون المديرية 
الهادف لرفع مس��توى الوعي والشراكة المجتمعية بهدف 

تعزيز التواصل الفاعل باألهالي.
وبحث محافظ المحافظة الجنوبية إمكانية إنشاء مستشفى 
لل��والدة ف��ي الرفاع، ل��دوره الحيوي في تلبي��ة المتطلبات 
الصحي��ة لقاطني المحافظ��ة وما يوفره م��ن مرافق طبية 
ش��املة ورائدة، منوهًا بأن إنش��اء المش��روع س��يعزز من 
مس��توى الرعاية الصحية في المحافظ��ة الجنوبية، مثمنًا 
التع��اون والتنس��يق الدائ��م مع وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمران��ي، ووزارة الصحة، في تنفيذ 
مش��اريع مماثل��ة بالمحافظة تلبي��ًة الحتياج��ات األهالي 
بمختلف المناطق. على صعيد متصل، اطلع س��مو الش��يخ 
خليف��ة بن عل��ي بن خليف��ة آل خليف��ة على جه��ود وزارة 
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني القائمة 
خال موس��م األمط��ار واإلج��راءات المتعلق��ة بتصريفها، 
والحلول التي يتم اتباعها على ذات النحو في جميع مناطق 

المحافظة الجنوبية.

 »الصحة«: مخالفة 5 مطاعم 
ومقاٍه لم تلتزم باإلجراءات االحترازية

ع��ن  الصح��ة  وزارة  أعلن��ت 
خ��ال  مخالف��ات   5 رص��د 
للمطاعم  التفتيش��ية  الزي��ارات 
اتخ��اذ  ت��م  حي��ث  والمقاه��ي، 
الازم��ة  القانوني��ة  اإلج��راءات 
مخالف��ات  بتحري��ر  تجاهه��م 
والمقاه��ي  المطاع��م  له��ذه 
وإحالته��ا للجه��ات المختص��ة، 
اإلج��راءات  لمخالفته��ا  وذل��ك 
المعلن  االحترازية واالشتراطات 
عنها للتصدي لفي��روس كورونا 
»كوفي��د 19«، المدرج��ة تح��ت 
المس��توى األصف��ر ضم��ن آلية 
لمس��توى  الضوئي��ة  اإلش��ارة 

انتشار فيروس كورونا.
الزي��ارات  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
التفتيش��ية التي تمت بالتعاون 
والتنس��يق م��ع وزارة الداخلي��ة، 
والتج��ارة  الصناع��ة  ووزارة 
البحري��ن  وهيئ��ة  والس��ياحة، 
للس��ياحة والمع��ارض، في إطار 
التفتيش��ية  الزي��ارات  تكثي��ف 
والت��ي ته��دف إل��ى التأكد من 
باالش��تراطات  المنش��آت  التزام 
الصحي��ة واإلج��راءات المدرج��ة 
ضم��ن المس��توى األصف��ر وفق 

آلية اإلش��ارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا.

وقد قام مفتشو الجهات المعنية 
برصد المخالف��ات خال الزيارات 
التفتيشية، حيث تمت زيارة 117 

منشأة من المطاعم والمقاهي.
إلى ذلك دعت الجهات الحكومية 
المختص��ة الجميع إل��ى مواصلة 

بالمس��ؤولية  والتحلي  االلت��زام 
الوطني��ة، واإلب��اغ الف��وري عن 
أي��ة مخالف��ات أو تج��اوزات يتم 
ه��ذه  أن  موضح��ة  رصده��ا، 
الخط��وات المهمة تأتي لتأمين 
الصحة العامة والحد من انتشار 
في��روس كورونا والحف��اظ على 

صحة وسامة الجميع.

 »أمانة النواب«: ال استئذان 
دون موافقة الرئيسة

ثامر طيفور «

أصدرت األمانة العامة لمجلس النواب تعميمًا لتنظيم آليات 
اس��تئذان النواب من الجلسة العامة. وجاء في التعميم الذي 
حصلت عليه »الوطن« ويحمل رقم 8 في دور االنعقاد السنوي 
العادي الرابع، الفصل التش��ريعي الخامس، أنه ال يعد طلب 
االستئذان من الجلسة العامة معتمدا إال بعد صدور موافقة 

رئيسة مجلس النواب على الطلب.
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 أهمية اإلقبال على التطعيم 
والجرعات المنشطة وااللتزام باإلجراءات االحترازية

  انضمام الجهات الحكومية للمنظمات
 العالمية المعنية بالتغير المناخي

 تشكيل لجنة لمراجعة 
وتطوير إجراءات استيراد المطبوعات والمنشورات

95٪ حصلوا على الجرعتين األولى والثانية من »تطعيم كورونا« و83٪ أخذوا المنشطة

مجلس الوزراء: تكليف »األشغال« بمتابعة
 أماكن تجّمع األمطار ووضع الحلول لها

كلف مجل��س الوزراء وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني باس��تمرار متابعة األماكن التي 
شهدت تجمع مياه األمطار في األحياء السكنية والطرق 
ووضع الحلول المناسبة لها. جاء ذلك خالل ترأس سمو 
الش��يخ محمد بن مب��ارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء، االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وف��ي بداية االجتماع، أش��اد المجل��س بتفضل صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجل��س الوزراء، بافتت��اح المبنى الجديد 
لمعه��د البحري��ن للدراس��ات المصرفي��ة والمالية في 
منطق��ة خليج البحرين، منوهًا بال��دور الذي تضطلع به 
المؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبية بقط��اع الخدمات 
المالي��ة الداعمة ألولويات خط��ة التعافي االقتصادي، 
ومنه��ا معهد البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية، 
وم��ا يربطه بالمعاهد الدولية المتخصصة من عالقات 
وش��راكات فاعلة به��ذا المجال وباألخص ش��راكته مع 
 ) LIBF ( معه��د لندن للدراس��ات المصرفية والمالي��ة
الذي تم التوقيع معه على 3 اتفاقيات مما يس��هم في 
تطوي��ر رأس المال البش��ري على المس��تويين المحلي 

والعالمي.
ث��م تابع المجل��س اإلج��راءات التي اتخذته��ا الجهات 
المعني��ة واس��تجابتها للتعام��ل مع تجمع��ات المياه 
بس��بب أمطار الخير التي هطلت عل��ى المملكة مؤخرًا، 
البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة  المجل��س  وكل��ف 
والتخطي��ط العمراني باس��تمرار متابعة األماكن التي 
شهدت تجمع مياه األمطار في األحياء السكنية والطرق 

ووضع الحلول المناسبة لها.
بع��د ذل��ك، أك��د المجلس عل��ى المتابعة المس��تمرة 
لتط��ورات فيروس كورون��ا )كوفي��د19( وتحوراته على 
المس��توى العالمي، واتخاذ اإلج��راءات الالزمة وفق ما 
تتطلبه المرحلة، مج��ددًا المجلس التأكيد على أهمية 
اإلقبال على التطعيم والجرعات المنش��طة منه لدورها 
ف��ي تعزيز مناعة الجس��م، وض��رورة االس��تمرار بذات 
الع��زم في االلت��زام باإلجراءات االحترازي��ة حفاظًا على 
صحة وس��المة الجميع، واطلع المجلس في هذا الصدد 
على تقرير عكس��ت المؤش��رات التي تضمنها الجهود 
الوطني��ة في التعامل م��ع الفيروس ومس��ارات الحملة 
الوطنية للتطعيم والتي أظهرت وصول نسبة الحاصلين 
على الجرعتي��ن األولى والثانية م��ن التطعيم المضاد 

لفي��روس كورون��ا إل��ى 95 % م��ن إجمال��ي المؤهلين 
ألخذها، ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة 
إلى 83 % من إجمالي المؤهلين ألخذها، والذي انعكس 
على انخفاض أع��داد الحاالت القائمة بالمستش��فيات 

وفي العناية المركزة.
ثم قرر المجلس تش��كيل لجنة برئاس��ة وزي��ر الداخلية 
وعضوية الجهات ذات العالقة تقوم بمراجعة وتطوير 
إجراءات وأنظمة اس��تيراد المطبوعات والمنشورات من 

قبل الجهات الحكومية.
بعده��ا نظر المجل��س في الموضوع��ات المدرجة على 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

القانوني��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
والتش��ريعية بشأن مش��روع مرس��وم بإصدار الالئحة 
التنفيذية للقانون )النظ��ام( الموحد المعدل لمكافحة 
اإلغ��راق والتدابير التعويضي��ة والوقائية لدول مجلس 
التع��اون لدول الخلي��ج العربية، وال��ذي يهدف لحماية 
الصناعة الوطنية من الممارس��ات الض��ارة في التجارة 
الدولية الموجهة للمملكة من غر الدول األعضاء بدول 

المجلس.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتوازن المالي بش��أن انضمام الجهات الحكومية إلى 
المنظم��ات العالمية المعني��ة بالتغي��ر المناخي، بما 
يدع��م جهود مملكة البحرين للحي��اد الكربوني 2060، 
وتعزي��ز إس��هامها الدولي ف��ي ابتكار الحل��ول لتقليل 
االنبعاثات الكربونية و االس��تثمار في الطاقة النظيفة 

وكفاءة استخدامها.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن رد الحكومة عل��ى 3 اقتراحات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذك��رة وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
حول التح��ول اإللكتروني ف��ي الخدمات الت��ي تقدمها 
ال��وزارة، وتش��جيع االس��تخدام الرقمي بما يس��هم في 
تقدي��م بعض الخدمات على مدار الس��اعة دون الحاجة 

للحضور الشخصي.
بعدها أخذ المجل��س علمًا من خ��الل التقارير الوزارية 
لل��وزراء، بش��أن زي��ارة جمهوري��ة الصي��ن الش��عبية، 
والمش��اركة في قمة مس��تقبل المعادن، والمش��اركة 

بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

محمد بن مبارك: عبداهلل بن خالد نموذج
 لعمل الخير والبذل والعطاء وحب الناس 

استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليف��ة نائب رئيس مجلس الوزراء 
في مكتبه بقصر القضيبية، الرئيس 
التنفي��ذي لمؤسس��ة مرك��ز عبد اهلل 
ب��ن خالد لرعاي��ة الوالدي��ن الدكتور 
س��عيد الس��ماك، الذي أهدى س��موه 
اإلص��دار الخاص بالمغف��ور له بإذن 
اهلل تعالى س��مو الش��يخ عبد اهلل بن 
خالد آل خليفة طيب اهلل ثراه )الداعية 

والمؤرخ والمفكر(.
 وأعرب س��مو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة عن تقديره لمؤسسة مركز 
عب��د اهلل بن خال��د لرعاي��ة الوالدين 
كمؤسس��ة تعمل في مج��ال العمل 
الخيري، وتحمل اسم المغفور له بإذن 
 اهلل تعالى سمو الشيخ عبد اهلل بن خالد 
آل خليفة طيب اهلل ثراه بما لس��موه 
م��ن أدوار بارزة ومآث��ر كبيرة في هذا 
المج��ال، حيث كان رحمه اهلل نموذجًا 
في عمل الخي��ر والبذل والعطاء وحب 
الن��اس، كما له الفضل في تأس��يس 

العديد من المؤسس��ات والجمعيات 
بجه��ود  س��موه  مش��يدًا  الخيري��ة، 
القائمين على المؤسس��ة في تخليد 
اس��م وأعم��ال س��مو الراح��ل الكبير، 
والس��ير على درب��ه في ه��ذا المجال 
اإلنس��اني النبي��ل وف��ي خدم��ة فئة 

تحظى ب��كل التقدي��ر، متمني��ًا لهم 
دوام التوفيق والسداد.

 م��ن جانب��ه، أع��رب الدكتور س��عيد 
الس��ماك ع��ن خالص ش��كره لس��مو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
حس��ن اس��تقباله، وتقديره وامتنانه 

عل��ى دع��م س��موه لمؤسس��ة مركز 
عب��د اهلل بن خال��د لرعاي��ة الوالدين 
ومش��روعاتها  االجتماعية  وبرامجها 
الخيرية. حضر المقابلة الس��يد سعد 
العلي والسيد عبد الرحيم تقي، عضوا 

مجلس أمناء المؤسسة.

 علي بن خليفة يبحث مع
 سفير ماليزيا العالقات المشتركة

اس��تقبل س��مو الش��يخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس 
مجلس الوزراء أمس س��فير ماليزيا لدى البحرين ش��ازريل بن 
زاهيران، وذلك بمناسبة تسلمه مهامه الدبلوماسية كسفير 
لبالده في المملكة. وتم خ��الل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجاالت، 
متمنيًا سموه للسفير كل التوفيق والنجاح في عمله دعمًا لما 
هو قائم بين البلدين من عالقات وثيقة وتعاون يش��هد على 

الدوام تطورًا ونموًا في سائر المجاالت.
كما تم خالل اللقاء بحث المسائل ذات االهتمام المشترك.

لدى استقباله رئيس وأعضاء »المكاتب الهندسية«.. خالد بن عبداهلل:

تطوير المجال الهندسي لمواكبة أفضل الممارسات الدولية
 أك��د نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء الش��يخ خالد ب��ن عبد اهلل

 آل خليف��ة، أهمي��ة الجمعي��ات المتخصص��ة ف��ي االرتق��اء 
بالمه��ن المختلف��ة، وتحقيق ال��دور التكاملي المنش��ود مع 
الجهات الرس��مية ذات العالقة لتطوير تلك المهن وتحسين 
ج��ودة مخرجاتها.  جاء ذلك لدى اس��تقباله بمكتبه في قصر 
القضيبي��ة رئي��س جمعي��ة المكات��ب الهندس��ية البحرينية 
المهن��دس مازن أحمد العم��ران، وعددًا م��ن أعضاء مجلس 
إدارة الجمعية، بمناس��بة انتخابهم لل��دورة الحالية للجمعية 
2022 - 2023. وفي مستهل اللقاء، رحب الشيخ خالد بن عبد 
اهلل بالحض��ور، معربًا عن أمنياته له��م بالتوفيق والنجاح في 
أداء المهام الموكلة إليهم في الدورة الحالية للجمعية؛ وذلك 
لتحقيق ما يعود بالنفع على المكاتب الهندس��ية والعاملين 

في ه��ذا القط��اع المهم. كما ثم��ن الدور ال��ذي يضطلع به 
أعضاء الجمعية الذين يمثلون المكاتب الهندسية المنضوية 
تحت مظلتها والمس��جلة لدى مجل��س تنظيم مزاولة المهن 
الهندسية، في المس��اهمة الفاعلة لتطوير المجال الهندسي 
والدفع به لمواكبة أفضل الممارس��ات المتبعة دوليًا، ونش��ر 

ثقافة العمل في ضوء األخالقيات التي تحتمها المهنة.
م��ن جانبه، أع��رب المهندس العمران، باألصالة عن نفس��ه 
ونيابة عن أعض��اء مجلس اإلدارة وكافة منتس��بي الجمعية، 
عن ش��كره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حس��ن 
االس��تقبال، وعلى ما يوليه من حرص عل��ى االلتقاء بممثلي 
الجمعية لتبادل اآلراء التي من ش��أنها أن تس��هم في تطوير 

آليات عمل المكاتب الهندسية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/18/watan-20220118.pdf?1642483990
https://alwatannews.net/article/985031
https://alwatannews.net/article/985058
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»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
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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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نجحنا في مد جسور التواصل بين ذوي الهمم والجهات الرسمية

نطمح لتأسيس ناٍد لذوي الهمم للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية

Tue 18 Jan 2022  |  السنة 17  |   العدد 5883   |  الثالثاء 15 جمادى اآلخرة 1443هـ

تغّلب على الشلل بالتكنولوجيا

حداد: ذوو الهمم قادرون على تحقيق المستحيل
ماي��كل ح��داد الس��فير اإلقليمي لبرنام��ج األم��م المتحدة اإلنمائ��ي للدول 
العربي��ة رغم فقدانه 75 % من قدراته الحركية، إال إنه قرر عدم االستس��ام 
ولج��أ لتطوير وتطويع التكنولوجي��ا بتصميم  هيكل متط��ور للغاية يمكنه 
م��ن الحرك��ة، إيمانًا منه ب��أن ذوي الهمم » قادرون باخت��اف« على تحقيق 
المس��تحيل، معتبرًا أن أهم نجاح له هو أول خطوة خطاها بعد س��نوات من 

التجربة. 
وق��ال مايكل حداد ل��� » الوطن«  أصبت ف��ي البحرين وأنا في عمر السادس��ة 
بحادث تس��بب في إصابتي بالشلل حيث خس��رت 75 ٪ من وظائفي الحركية، 
ولكني لم أقبل بالحكم الطبي بأني لن أس��تطيع المشي مرة أخرى. وبإصراري 
وبمس��اعدة التكنولوجيا وتطويرها استطعت أن أجد طرقًا ألحفظ بها توازني 
وأقف،  فقمت بابتكار طريقتي الخاصة ألصبح متنقًا بش��كل مس��تقل والدفع 
بجس��مي إل��ى األمام بمس��اعدة التكنولوجي��ا المتقدمة، تنط��وي على هيكل 

خارجي يحقق استقرارًا لصدري وساقي. 
وحول الصعوبات التي واجهها قال: نظرة المجتمع في ذلك الوقت كانت أصعب 

ش��يء، كما لم يكن في وقت إصابتي تتوفر التقنيات المس��اعدة والتكنولوجيا 
المس��اعدة لمثل حالتي ألس��تطيع أن أق��ف ويكون لدي الق��درة على مواصلة 
الحي��اة ولك��ن مع المثابرة اس��تطعت أن أحقق الخطوات األول��ى لتطوير مثل 
هذه التكنولوجيا وأحقق حلمي وأيضًا كان لي هدف أكبر هو مس��اعدة اآلخرين 

وبالفعل نجحت واستطعت أن أدخل مجال الرياضة وليس فقط الحركة. 
وق��ال حداد، ختامًا أوجه كامي لذوي الهمم ال يوجد ش��يء مس��تحيل البد أن 

نعيش أحامنا ونثبت للعالم أننا مميزون ولدينا دور مهم في الحياة.
ويشار إلى أن حداد قد حقق رقمًا جديدًا للعدو 100  مترعدوًا من وضع الوقوف، 
وهو إنجاز غير مسبوق لمن يعانون من مثل إصابته بالشلل من أسفل الصدر. 
وكان ذل��ك ضم��ن فقرات افتت��اح الدورة البارالمبية اآلس��يوية للش��باب التي 

استضافتها البحرين مؤخرًا.
وق��د جذب تفرد أداء مايكل حداد اهتم��ام العاملين في مجال األبحاث الطبية 
والهندسة الحيوية بما يبشر بتحقيق إنجازات من شأنها أن تساعد عددًا كبيرًا 

ممن يعانون من إصابات مماثلة على الحركة والمشي. مايكل حداد مع العضو اإلداري باالتحاد البحريني ميثم مدن

تجمع ذوي الهمم واألمراض المستعصية تحت سقف واحد

 إيمان المنصوري: »بإرادتنا تميزنا«
مبادرة فريدة واألولى من نوعها محليًا

أك��دت مدي��رة مب��ادرة »بإرداتن��ا تميزن��ا« 
والناش��طة اجتماعي��ة إيمان المنص��وري أن 
المختب��ر التدريب��ي اإلبداع��ي بالتع��اون مع 
جمعيات ذوي الهمم واألمراض المستعصية، 
أطلق »بإرادتن��ا تميزنا«، حيث كانت انطاقة 

فريدة وجادة وهي األولى من نوعها محليًا.
وأضاف��ت ل�«الوطن« أن المبادرة تس��هم في 
إح��داث نقل��ة نوعي��ة إيجابية في حي��اة فئة 
ذوي الهم��م واألم��راض المس��تعصية عل��ى 
كاف��ة األصعدة االجتماعية منه��ا والتدريبية 
وتمكينه��م ف��ي األوس��اط المجتمعي��ة، من 
خ��ال تس��ليط الض��وء عل��ى ذوي اإلعاق��ة 
الس��رطان  ومرض��ى  والذهني��ة  الحركي��ة 
والمصابين باضطراب طيف التوحد ومتازمة 
المتع��دد والص��م  التصل��ب  داون ومرض��ى 
والمكفوفي��ن، إلتاح��ة الفرص��ة لهم لعرض 
تجاربه��م وإنجازاته��م، ع��ن طري��ق دع��وة 
الجمعيات المعنية في جمهورنا المس��تهدف 
للمش��اركة تح��ت س��قف المب��ادرة والتعاون 

بغية تحقيق األهداف المرجوة من المبادرة.
وبذل��ك تكون فكرة المش��روع هي األولى من 
نوعها في البحرين، حيث لم يسبق للجمعيات 
واألم��راض  الهم��م  ب��ذوي  العاق��ة  ذات 
المس��تعصية االجتم��اع تحت س��قف مبادرة 
واحد، إضافة إلى عرض تجارب كل فئة بشكل 

منفصل ومفصل في اآلن ذاته.
وع��ن فك��رة المب��ادرة والهدف منه��ا، أكدت 
أن فك��رة طرح المش��روع، انبثق��ت من رصد 
مش��كات تواجه فئ��ة ذوي الهمم واألمراض 
المس��تعصية بع��د تضمينه��ا ف��ي الصحف 
المحلية ووس��ائل التواصل االجتماعي، أضف 
إل��ى ذل��ك حاج��ة المجتم��ع البحرين��ي لمثل 
هذه المش��اريع، لعدة أس��باب منها المشاكل 
النفس��ية واالجتماعية التي يتعرض لها ذوو 

الهمم وأصحاب األمراض المستعصية.

وأش��ارت إل��ى أن الفك��رة انبثق��ت من ضعف 
الدافعي��ة لديه��م ومحدودية المش��اركة في 
مختل��ف األنش��طة االجتماعي��ة والتعليمية، 
ونق��ص المه��ارات االجتماعية، م��ا نتج عنه 
الرف��ض والعزل��ة والنظ��رة الس��وداوية من 
قبلهم، محاولة إيجاد مقترحات وابتكار حلول 
لعاج تل��ك المش��كات، وتمكي��ن فئة ذوي 
الهمم واألمراض المس��تعصية في المجتمع 
تمكين��ًا اجتماعّي��ًا وتدريبّيًا، تعزي��زًا للهدف 
ال���11 من أهداف التنمية المس��تدامة -مدن 

ومجتمعات محلية مستدامة-.
وتحدث��ت ع��ن البحث والتش��اور م��ع أصحاب 
القرار في الباد للبت في المش��كات والسعي 
لحلحلته��ا، واإلس��هام في تحوي��ل التحديات 
الت��ي تواجهها تلك الفئة إلى فرص س��انحة 
إلثب��ات ال��ذات والتطوي��ر عل��ى الصعيدي��ن 
المؤسس��ات  وإط��اع  والمهن��ي،  الش��خصي 
الرس��مية والخاصة والمدنية واإلعامية على 
الطاق��ات البش��رية التي تضمه��ا تلك الفئة 
ومواهبها ومهاراتها م��ع قدرتها التامة على 

التفاعل المجتمعي والمهني.
كما تم عقد ش��راكات مع الجمعيات المعنية 
ب��ذوي الهمم واألمراض المس��تعصية لتبني 
وتدريب تلك الفئات بما يتماشى مع حاجاتهم 
الش��خصية، ووفق��ًا الحتياجات س��وق العمل، 
والحاج��ة إلى إكس��اب ذوي الهم��م المهارات 
الشخصية الازمة، ليكونوا مؤهلين لانخراط 
ف��ي المجتم��ع وميادين العمل، ما يتماش��ى 
مع المش��روع الوطني للتوظي��ف الذي أطلقته 
وزارة العم��ل والتتنمي��ة االجتماعي��ة، ويعزز 

الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 
-العمل الائق- والهدف الس��ابع عش��ر -عقد 
الش��راكات لتحقيق األه��داف- ورؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030 فيما يتعل��ق بالتوجهات 

المحلية واإلقليمية.
وعن ع��دد المش��اركين ف��ي العامي��ن األول 
والثان��ي، أك��دت أن��ه ش��ارك ف��ي المب��ادرة 
بنس��ختها األول��ى 26 مش��اركًا م��ن جمي��ع 
الجمعي��ات وفي نس��ختها الثانية ش��ارك 39 

مشاركًا.
وأضافت أن المبادرة القت إقبااًل كبيرًا من ذوي 
الهمم واألم��راض المس��تعصية، حيث أبدت 
جمعيات ذوي الهمم تفاعًا كبيرًا بعد عرض 
فكرة المبادرة وأهدافه��ا على طاولة النقاش 
معهم، وس��اهمت في وضع المرئيات األولية 

إلدارة لقاءات المبادرة مع المستهدفين.
كما أبدت الجمعي��ات تعاونًا وثيقًا مع أعضاء 
المب��ادرة للتزوي��د بع��دد م��ن المش��اركات 
وأعم��ال الفن واألدب والموهب��ة التي أنتجها 
ذوو الهمم واألمراض المس��تعصية، بغرض 
نشرها وتعميمها في وسائل إعام المبادرة؛ 
بغي��ة إطاع المجتمع المحلي على ما تمتلكه 
هذه الفئة من إمكانات، وبهذا كانت المبادرة 
خير جس��ر بين فئ��ة ذوي الهم��م واألمراض 

المستعصية وأفراد ومؤسسات المجتمع.
وح��ول المكتس��بات التي تحققت ف��ي العام 
األول ودعت إلى االستمرار، أكدت أن المبادرة 
انطلقت في نس��ختها الثاني��ة انطاقة قوية 
بارتكازه��ا على المكتس��بات التي خرجت بها 
من نسختها األولى، هادفة الستدامة تحسين 

تلك المكتس��بات وضم��ان ج��ودة تنفيذها، 
والت��ي تمثلت ف��ي خلق الت��وازن األمثل بين 
طموحات الفئة المس��تهدفة من ذوي الهمم 
واإلس��هام في تلبيته��ا من خال مد جس��ور 
التواصل مع الس��لطات التش��ريعية والجهات 
الرس��مية ذات االختص��اص، بإطاعه��ا على 
خاصة تجارب المش��اركين وفحوى لقاءاتهم 
ورفع التوصيات التي خرجوا بها إثر المشاركة 

تحت مظلة المبادرة.
أض��ف إل��ى ذل��ك تفاعل أف��راد ومؤسس��ات 
المجتم��ع المحلي مع تج��ارب وقصص الفئة 
المس��تهدفة من ذوي الهمم واإلس��هام في 
إش��راكهم ف��ي مختل��ف األنش��طة والبرام��ج 
والمؤسسات وتقديم الخدمات التي تتناسب 

وميولهم ومهاراتهم.
وحول الجهات الداعم��ة للمبادرة، أكدت أنها 
تنظم برعاية عضو مجلس الش��ورى س��بيكة 
الفضالة التي عرف��ت بدعمها الدائم للبرامج 
واألنش��طة والمبادرات األهلي��ة ذات العاقة 
بذوي العزيمة، كما ُيش��هد له��ا على الدوام 
في الس��لطة التشريعية س��عيها الدؤوب في 
تعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي العزيمة 

في البحرين.
وأوصت اللجن��ة المنظمة للمب��ادرة بضرورة 
التوس��ع في المبادرة من خال إش��راك جميع 
جمعي��ات ذوي اإلعاق��ة ف��ي البحرين لعرض 
تجاربه��م وقص��ص نجاحه��م تح��ت مظل��ة 
المب��ادرة، إل��ى جان��ب الجمعيات المش��اركة 
في المبادرة بنس��ختها األول��ى، وهي المركز 
البحرين��ي للحراك الدول��ي وجمعية الصداقة 

البحريني��ة،  الص��م  وجمعي��ة  للمكفوفي��ن، 
وجمعية أولياء أم��ور المعاقين وأصدقائهم، 
والجمعية البحرينية لمتازمة داون، وجمعية 
التوحديي��ن البحرينية، والجمعي��ة البحرينية 
لتنمي��ة الم��رأة داعم��ًا لوجس��تًيا، وحس��اب 

التعليم مستقبل البحرين راعيًا إعاميًا. 
أم��ا الجهات المتعاون��ة في المب��ادرة، فهي 
الجمعي��ات الس��ابقة ماع��دا جمعي��ة أولياء 
أم��ور المعاقي��ن وأصدقائه��م إضاف��ة إل��ى 
معهد األمل للتربي��ة الخاصة، ومركز الرحمة 
للمعاقين، وجمعية مرضى التصلب المتعدد 

البحرينية.
وقالت المنص��وري: »نطمح لتحقيق توصيات 
الجمعي��ات المش��اركة والتي ت��م رفعها إلى 
الس��لطة التش��ريعية، كما نطمح لتأس��يس 
ن��اٍد ل��ذوي الهمم يلب��ي  ش��غفهم ويحتوي 
على العديد من المراف��ق المجهزة والمهيأة 
لتدريبهم على ع��دة مهارات، ما يمكنهم من 
المش��اركة في المس��ابقات المحلية والدولية 

واإلقليمية«.

إيمان المنصوري

MS أنا والتصّلب المتعدد
كثيرا ما يسألونني: كيف تعايشت مع التصلب المتعدد MS؟ 

وتك��ون إجابتي ببس��اطة هي، تعايش��ت مع MS لس��نوات مضيئة، غمرته��ا بالصبر 
واإليمان، والرضا بقضاء الرحمن وقدره. 

كانت البداية حتمًا صعبة صادمة، فقد كان األلم النفس��ي هو الذي يحاصرني بش��دة، 
واإلحساس باالنكسار والضعف كان صعبًا. أما األلم البدني فمن الممكن أن يزول بدواء 

من طبيب.
وفي المقابل، أنقذتني القراءة من الخرافات واإلش��اعات التي تغزو المجتمع ووس��ائل 
التواصل االجتماعي حول أس��باب اإلصابة بالتصلب المتعدد وعاجها. فقد بحثت عن 
المرض من مصادر موثوقة، وتقارير منش��ورة بمجات علمية، ونشرات دورية رسمية. 

فكانت لي خير أنيس في رحلة المرض.
األمل كان يلّون أيامي، ويحيطني بسياج آمن، فكلما أحسست بالتعب واإلنهاك تذكرت 

األمل الذي سيأخذ بيدي بعيدًا عن كل ذلك. 
كان تدوي��ن األعراض التي أش��عر بها ومراقب��ة تطورها هو الهدف الذي أس��عى إليه 
إليجاد س��جل ش��خصي للمرض، يرش��دني لتحديد األعراض وبذلك تمكنت من رس��م 

اتجاهاتي في حياتي اليومية. 
كما أن تدوين اليوميات دعمني في شرح األعراض للطبيب، فكانت خطواتي ثابتة في 

تحديد الطريق الذي أسير فيه بخبرة وثقة. 
الواقعي��ة والتأن��ي، كان لهم��ا نصيب في رحلتي م��ع MS. فقد تجنبت إن��كار اإلصابة 
والتهرب من الواقع، فواجهته بقلب قوي، وانتظرت التش��خيص الذي لم يكن س��هًا، 

ألن األعراض مختلفة واألضرار أيضًا متنوعة.
كما راقبت نفسي حين أنام وأصحو، حين أغمض عيني وأفتحها، حين أخطو الخطوة 

األولى بعد يقظتي من النوم.. تفاءلت واستبشرت خيرًا بكل يوم جديد. 
امتنعت عن الس��كر في الطعام والش��راب، حين علمت أن السكر ليس حلوًا بل هو عدو 

لألمراض المناعية، ولذلك هنئت باالستقرار في حالتي الصحية. 
ابتعدت عن القلق والغضب والحزن، فهؤالء الثاثة ينذرون بتدهور صحتي! 

ثم تعلمت التأني في كل شيء، بعد أن واجهت نفسي المتلهفة لسرعة اإلنجاز وإتمام 
العم��ل بحد الكمال. وصرت أتأن��ى في خطوات عملي وأعيد التفكي��ر فيها لكي تكون 
متزنة، وبذلك ابتعدت عن ضغط العمل وقسوته، ودخولي في دوامة التوتر والقلق. 
اخت��رت أن أعيش برفاهية تحقيق األحام، وش��غلت فكري بم��ا يزيدني بهاء، بداًل من 
التفكير في المرض واستش��عار أعراضه وتذكره، فكانت سعادتي في كل إنجاز أحققه 

ولو كان بسيطًا. وهذا الرضا جعلني قنوعة بجدية تامة. 
بحثت عن األحام واألمنيات التي تأجلت منذ س��نين، وسعيت لتحقيق بعضها. واجهت 
صعوب��ات ومازلت أحاول التغلب عليها. فرحة التمس��ك بالحل��م أكبر من فرحة انتظار 

الوصول إليه. ولذلك أنا بخير مادمت أحلم! 
وجدت أن األلعاب الذهنية كالكلمات المتقاطعة وإيجاد الفروق الس��بعة، والسكرابل 
Scrabble والشطرنج وpuzzle، وسودوكو sudoku وغيرها، كما أضفت حفظ القرآن 
للقائمة، فوجدت أن لها تأثيرًا كبيرًا على الذاكرة والتركيز، والمرونة، فهي تزيد من 
الذكاء وتحافظ على نش��اط الدماغ، وتساعد على استعادة المعلومات بسهولة. كل 

ذلك ساعدني على الحفاظ على ترتيب أفكاري والحفاظ على ذاكرتي من الضياع. 
وإن هاجمني MS بانتكاس��ة قاسية، حاربته بزيارة خاطفة للطبيب لتشخيص الهجمة 

وعاجها وتجنبت تطورها. وإن اضطررت النتظار زوال آثارها أليام طوال. 
تجنب��ت الحرارة الش��ديدة والبرودة العنيف��ة، بين صيف حارق وش��تاء قارس. وتنوعت 
مابسي بين صيفية قطنية، وحريرية صوفية لكي أتنعم بكل الفصول وبأناقة الفتة. 
مارس��ت التمارين الرياضية التي تقوي العضات وامتنعت عن التمارين القاسية التي 

تنهكني وترفع من حرارة جسدي فأتصبب عرقًا. 
اس��تمتعت ومازلت أس��تمتع بكل لحظة أعيش��ها، فوجودي في الحياة هو أكبر نعمة. 

السر في االلتزام والتمسك بالقيم الصحية واتباع نمط حياة ممتع. 
أتممت عشر سنين مضيئة وأتطلع لمثلها، فتمنوا الخير لي كما أتمناه لكم. 

»نسايم - الرحمة«.. 
فعالية يحتضنها 

»الرحمة لرعاية 
المعاقين«

نظ��م مرك��ز الرحم��ة التاب��ع لجمعية 
الرحم��ة لرعاي��ة المعاقي��ن فعالي��ة 
بعن��وان  المرك��ز  بحديق��ة  زراعي��ة 
لتوزي��ع وزراعة  الرحم��ة«،  »نس��ايم- 
الب��ذور، بالتع��اون مع مبادرة نس��ايم 
البحري��ن البيئي��ة، حي��ث ش��ارك ف��ي 
الفعالي��ة مجموعة من أعض��اء فريق 
نس��ايم البحرين وبحضور جميع طلبة 

وموظفي المركز.
واشتملت الفعالية على فقرات عديدة 
منها تقديم ورشة عمل لطلبة المركز 
بعنوان »زراعة الب��ذور في األصيص«، 
من قبل فرزانة جابر م��ع توزيع البذور 
على الجميع من قبل نس��ايم البحرين، 
كما تم تنظيم مسابقات تثقيفية حول 

المعلومات الزراعية.
ووجه��ت مدي��رة المركز نادي��ة البكر 
الش��كر ألعضاء فريق نسايم البحرين، 
مؤك��دة اس��تمرار تنفي��ذ العديد من 
البرامج المش��تركة الهادف��ة لتدريب 

الطلبة في القطاع الزراعي.

نهلة أبوالفتح

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

استمرار اإلقبال على الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19(.
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»مستر« و»مسز« فزاع
:هل هناك ما يمنع أن تعمل من اآلن على تسويق نفسك انتخابيًا؟ 

:أبدًا بل بالعكس التوقيت مناسب والمجال مفتوح 
: ما المشكلة إذًا ولماذا يعترض البعض على ذلك الحراك االنتخابي المبكر 
لبعض من يود إعادة ترش��يح نفس��ه أو من يري��د أن يخوض المعترك من 

جديد بعد أن فشل في مرات سابقة أو من يريد أن يدخل أول مرة؟ 
: المش��كلة ال ف��ي فكرة الدعاي��ة االنتخابية توقيتًا ورغبة، المش��كلة حين 
يعتقد صاحب الدعاية أن أحدًا لن يلحظ أن من يقوم به هو دعاية انتخابية، 
ال أحد يعترض أن يقف أيما كان ويريد أن يرش��ح نفسه ويعلن أنه يريد أن 
يخ��وض االنتخابات القادمة وهذا أنا وهذه هي أفكاري وووو، المش��كلة في 
الذكاء المتواضع لمن يسوق نفسه انتخابيًا ويظن أن فكرته التسويقية لن 

تكشف أنها دعاية انتخابية! هنا يستفز هذا العبقري ذكاء الناس. 
: طي��ب م��اذا يفعل يري��د أن يلفت انتباه الن��اس له، يريد أن ي��راه الناس 
كش��خص مهت��م بالش��أن الع��ام ويتواج��د مع الن��اس، فحي��ن يأتي وقت 

االنتخابات يتذكرونه. 
: نع��ود مرة أخ��رى للرهان على وعي الناخب الذي م��ن المفروض أنه أدرك 
اآلن بع��د مرور عش��رين عامًا على ع��ودة االنتخابات وخمس��ة أدوار انعقاد 
وخم��س حم��ات انتخابي��ة، انتخب فيه��ا 200 نائ��ب، أن دور »ف��زاع« أي 
الش��خص الذي يفزع ويهب لنجدة الناس لي��س دور النائب، وأن من يتدثر 
به ويس��وق نفسه من خاله، هو ش��خص متاجر بقلة الوعي ويبيع ويشتري 
بالس��ذاجة والبساطة وس��وء الفهم، ش��خص يبيع الوهم والكذب، ألن ذلك 
لي��س دوره لكن��ه يبحث عن م��ن ال يفهم وال يعي وال يس��توعب وال يدرك، 
فيخاطبهم وينتظر من يقول له »برافوا« أنت معنا في السراء والضراء، من 
يس��وق نفسه – انتخابيًا- على أنه السيد »فزاع« اعرف أنه ممكن أن يكذب 

وممكن أن يخدع وممكن أن يبيع ويشتري األوهام. 
: لك��ن الناس بحاجة إلى من يعينهم ويس��اعدهم وقت أزماتهم، فلم تمنع 

الفزعة، وهل كل من فزع وهب لنجدة الناس له أغراض مشبوهة؟ 
: أبدًا، فالفزعة هي من شيمنا وهي من قيمنا ومن مبادئنا التي حث عليها 
ديننا واعتادته أعرافنا، ويثاب عليها المرء ويس��تحق اإلش��ادة، ويش��كر كل 
م��ن فزع لنجدة أي مس��تغيث، نحن ال نتحدث عن ه��ذه الغالبية، فهؤالء ال 
نعرف حتى أس��مائهم، هم إلخاص نواياهم وصدقهم هبوا وس��اعدوا ولم 
يعرفهم أحد، نحن نتحدث عن »إعانات« الفزعة ودعاياتها، عن تصويرها 
عن ارتباطها بمن يريد ترش��يح نفسه، عن اندساس »مستر أو مسز فزاع« 
بينه��م معتقدين أن جزئية التس��ويق االنتخابية غي��ر مرئية في فزعتهم، 
في حين أنها واضحة وضوح الش��مس، وتبدو رخيصة وباهتة ألنها تبرز في 
توقيت تكون نفس��ية الناس فيها حزينة وقلقة وهناك أم أو أب أو أشخاص 
يعانون، تلك اللحظة ال تحتمل أبدًا أي جهد تس��ويقي ألي غرض أصًا فما 
بالك والغرض ش��خصي ج��دًا والمنفعة ذاتي��ة؟! هنا ال ينتابك غير ش��عور 
االش��مئزاز، فتصبح الفك��رة وبااًل على صاحبه��ا وتعود عليه عكس��يًا.. فيا 
عزي��زي ويا عزيزتي يا من ت��ودون النزول إلى حلب��ة االنتخابات في أكتوبر 

القادم كن واضحًا ومباشرًا أما فكرة مستر أو مسز »فزاع« فالعبوا غيرها!.

 شركة بحرينية ترفع 
أسعار العصائر 22٪ دون مبرر

عباس المغني «

فاجأت شركة بحرينية أصحاب المحات والبرادات أمس برفع أسعار العصائر بنسبة 22% دون 
مبرر.

وذكر أصحاب برادات أن الشركة رفعت سعر كرتون العصير من 2.250 دينار إلى 2.750 دينار 
بنس��بة زيادة 22%، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم تسلم أي كمية؛ ألن األمر كان مفاجئًا 

ودون سابق إنذار، وخصوصًا أن مثل هذه األمور تحتاج تهيئة لتقبل األسعار الجديدة. 
ويأتي رفع األس��عار بعد رفع ش��ركات س��عودية أس��عار األلبان والعصائر في أسواق البحرين 

مؤخرًا.

جامعة البحرين تعلن نتائج 
الفصل الدراسي األول

عبداهلل مال اهلل «

أعلنت جامعة البحرين عن نتائج الفصل الدراسي األول 2021-
2022، عب��ر موقع التواص��ل االجتماعي »إنس��تغرام« الخاص 

.UOB App بالجامعة، عن طريق تطبيق جامعة البحرين

 القاضي أمره بتقبيل قدميها.. 
دموع أم تنقذ ابنها من اإلعدام

أنقذت دموع أم مصرية ابنها من حبل المش��نقة 
بعد اتهامه بقتل ش��قيقته حرقا بسبب الميراث، 

في سابقة الفتة.
في التفاصيل، قض��ت محكمة جنايات المنصورة، 
أمس، بالس��جن المؤبد للمتهم بقتل ش��قيقته 
حرقًا بس��بب المي��راث بمنطقة كف��ر الكردي في 
الدقهلية، بدال من اإلعدام ش��نقًا بعدما روت األم 
خال ش��هادتها في المحكمة تفاصي��ل الواقعة 
وتوسلت للقاضي أن يبقي على حياة ابنها بعدما 

فقدت ابنتها.
فيم��ا وقفت األم أمام القاضي وأعلنت تنازلها عن 
الحق المدني، فيما أمرت المحكمة بإخراج المتهم 
م��ن قف��ص االتهام وطالبت��ه بتقبيل ي��د ورأس 

وقدم والدته ألنها أنقذته من حبل المشنقة.
وكانت النيابة العام��ة، أحالت محمد زكريا محرز، 
47 عامًا، صاحب سوبر ماركت ومقيم كفر الكردي 
- الدقهلي��ة إل��ي محكم��ة الجناي��ات لقيامه في 
أكتوبر الماضي بقتل شقيقته المجني عليها وداد 
محرز محمد عوف عمدا مع س��بق اإلصرار والترصد 
وحرقها لخاف س��ابق بينهما حول ميراثهما من 

األب.
وأك��د المتهم أنه ل��م يقصد قتل ش��قيقته، ولم 
يكن ف��ي وعيه وق��ت ارتكابه الجريم��ة، مضيفًا 
أن��ه اتفق مع وال��ده على بي��ع منزله��م القديم، 

وتخصي��ص قيمته لتجهيز ش��قيقته، وبناء منزل 
آخر يكون ميراثًا لهما، ولكن بعد وفاة األب كتبت 
األم المنزل باس��مها واس��م نجلتها فقط وهو ما 

دفعه الرتكاب جريمته، حسب قوله.

 خالل »كورونا«.. 
أغنى عشرة رجال بالعالم ضاعفوا ثرواتهم

تس��ببت جائحة كورونا خال العامين 
الماضيي��ن بخس��ائر لقطاعات كبيرة 
حول العال��م، لكن يب��دو أن الجائحة 
لم تكن كذلك بالنس��بة ألغنى عشرة 

أشخاص حول العالم.
لمنظم��ة  تقري��ر  كش��ف  فق��د 
»أوكس��فام«، أمس االثنين، أن أغنى 
عش��رة رج��ال ف��ي العال��م ضاعف��وا 
ثرواته��م خال العامي��ن األولين من 
الجائح��ة رغ��م ارتف��اع الفق��ر وعدم 

المساواة في العالم.
وأضاف��ت المنظم��ة أن ث��روة أغن��ى 
10 رج��ال في العال��م قفزت من 700 
ملي��ار دوالر إل��ى 1.5 تريليون دوالر، 

بمتوسط 1.3 مليار دوالر في اليوم.
كذلك، ذكرت أن ث��روة المليارديرات 
ارتفعت خال الوباء أكثر مما ارتفعت 
خال السنوات ال� 14 الماضية، عندما 
كان االقتص��اد العالمي يعاني أس��وأ 
رك��ود منذ انهي��ار وول س��تريت عام 

.1929
ووصفت عدم المس��اواة ف��ي العالم 
»بالعنف االقتصادي«، وقالت إن عدم 
المس��اواة يس��اهم في وف��اة 21 ألف 
شخص كل يوم بسبب نقص الوصول 
إل��ى الرعاية الصحي��ة والعنف القائم 
على النوع االجتماع��ي والجوع وتغير 

المناخ.
كم��ا أضاف��ت المنظم��ة الخيرية أن 
الوب��اء أوقع 160 مليون ش��خص في 

براث��ن الفقر، حيث تتحم��ل األقليات 
العرقية غير البيضاء والنس��اء العبء 

األكبر من تبعات الجائحة.
وحثت منظمة أوكس��فام عل��ى إجراء 
إصاح��ات ضريبي��ة لتموي��ل إنت��اج 
اللقاح��ات ف��ي جمي��ع أنح��اء العالم، 
الصحي��ة  الرعاي��ة  إل��ى  باإلضاف��ة 
والتكيف مع المن��اخ والحد من العنف 
القائم على النوع للمساعدة في إنقاذ 

األرواح.

وجاء التقرير في أعقاب دراسة أجرتها 
المجموعة في ديس��مبر/كانون األول 
الث��روة  حص��ة  أن  ووج��دت   ،2021
العالمية ألغنى أغنياء العالم ارتفعت 

بوتيرة قياسية خال الوباء.
يذكر أن مجلة »فوربس«، نش��رت في 
أغس��طس 2021، قائم��ة أغن��ى 10 
أش��خاص ف��ي العال��م، والتي ضمت 
برن��ارد أرن��و وعائلت��ه )197.5 مليار 
دوالر(، حي��ث ي��رأس أرن��و مجموع��ة 
LVMH الفرنسية الفاخرة التي تعتبر 

أكبر شركة سلع فاخرة في العالم.
ش��ركة  مؤس��س  بي��زوس  وجي��ف 
دوالر(،  ملي��ار   192.8( »أم��ازون« 
وإيلون ماس��ك، المؤس��س والرئيس 
التنفي��ذي وكبي��ر المهندس��ين ف��ي 
ش��ركة »س��بيس إك��س«، والرئيس 
التنفي��ذي ومهن��دس المنتج��ات في 
ش��ركة »تس��ا« األمريكية للسيارات 

الكهربائية )185.9 مليار دوالر(.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/18/watan-20220118.pdf?1642483990
https://alwatannews.net/article/985184
https://alwatannews.net/article/985177
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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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نينو �شريوتي.. اأول الراحلني

 عــــن عالــــم املو�شــــة يف 2022

�صّكل رحيل امل�صمم 

الإيطايل نينو �صريوتي 

اأول خرب حمزن يعرفه 

يف  املو�صة  عامل 

اأبرز  هي  فما   .2022

هذا  حياة  يف  املحطات 

امل�صمم الذي حمل لقب 

»فيل�صوف املو�صة«، وُعرف كاأحد ال�صخ�صيات الرئي�صية 

القرن  يف  اجلاهزة  الرجالية  الأزياء  مفهوم  اأطلقت  التي 

الع�صرين؟

تويف �صريوتي عن عمر 91 عاًما يف اأحد امل�صت�صفيات 

للخ�صوع  اأُدخل  حيث  اإيطاليا،  غربي  �صمال  الواقعة 

لعملية جراحية يف الورك. و�صوف يتذّكره عامل املو�صة 

اأطلق مفهوم »الكاجوال �صيك« يف  اأول من  اأنه كان  على 

غري  الرجالية  ال�صرتة  وابتكر  الرجالية  الأزياء  جمال 

يف  ال�صهرية  مبقولته  ُعرف  كما   .1970 عام  املتوازية 

اأناقتهم،  املزيد من احلرية يف  »اأريد للرجال  هذا املجال: 

ا دائًما على  واملزيد من الأناقة يف حريتهم«. وكان حري�صً

التي احتفظ بالعديد  اأول من يرتدي ت�صاميمه  اأن يكون 

منها يف م�صنع للن�صيج كان جده قد اأن�صاأه عام 1881.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�صدر عن موؤ�ص�صة »الأيام« للن�صر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�صر - رقم الت�صجيل

املرا�صالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�صرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء واأيام الإجازات يرجى الت�صال على هاتف: 36055472/  36055480

الثالثاء 15 جمادى الآخر 1443 ـ العدد 11973
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هل يتم ت�ضريع تعوي�ض املت�ضررين من 

الأمطار؟

ب�ضفافية  الإمارات  دولة  يف  املعنية  اجلهات  تتعامل 

الآثم  احلوثي  العتداء  بخ�ضو�ض  عليها  ت�ضكر  وم�ضوؤولية 

امللي�ضيات  فعبث  اأبوظبي،  يف  املدنية  املن�ضاآت  بع�ض  على 

الإرهابية با�ضتقرار املنطقة اأ�ضعف من اأن يوؤثر يف م�ضرية الأمن 

والأمان الني نعي�ضها، وم�ضري هذه الرعونة والعبثية الهوجاء اإىل زوال واندحار.
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1896 - عر�ص جهاز الأ�صعة ال�صينية لأول مرة.

1902 - �صقوط مدينة الريا�ص بيد عبدالعزيز اآل 

�صعود.

1911 - اأول هبوط لطائرة على منت حاملة طائرات، 

مما فتح الباب على م�صراعيه لت�صييد مثل هذه ال�صفن.

يف  لل�صالم  باري�ص  موؤمتر  اأعمال  افتتاح   -  1919

فر�صاي يف فرن�صا.

يتوىل  ال�صناوي  ماأمون  حممد  الإمام   -  1948

م�صيخة الأزهر.

�صد  التون�صية  ال�صعبية  الثورة  بداأ   -  1952

القب�ص  تلقي  الفرن�صية  وال�صلطات  الفرن�صي،  الحتالل 

على احلبيب بورقيبة.

مدينة  الإ�صالمية يف  القمة  موؤمتر  انعقاد   -  1981

الطائف يف اململكة العربية ال�صعودية.

2002 - انتهاء احلرب الأهلية يف �صرياليون.

طفلة رو�شية �شمن

 الأعلى دخاًل على »يوتيوب«

الأعمال  املتخ�ص�صة مبجال  اأعلنت جملة »فورب�ص« 

املدونني  قائمة  يف  اأعوام(   7( رو�صية  فتاة  اإدراج  عن 

الأعلى دخالً يف العامل على من�صة »يوتيوب«.

وذكرت املجلة الأمريكية اأن الطفلة الرو�صية نا�صتيا 

رادزين�صكايا، احتلت املركز ال�صاد�ص يف قائمة ت�صنيف 

املدونني، وذلك ب�صفتها واحدة من املدونني الأعلى اأجًرا 

على »يوتيوب«، نقالً عن »�صبوتنيك«.

وُتعد الرو�صية نا�صتيا من اأكرث املدونني دخالً خالل 

العام املا�صي، حيث ا�صتطاعت جني 2 مليار روبل )18 

مليون دولر اأمريكي(. وبح�صب تقرير قناة »اإزفي�صتيا« 

الرو�صية ظهرت املدونة الرو�صية على من�صة »يوتيوب« 

كان حوايل 2.5  عام 2017،  عام 2016 وبحلول  يف 

مليون �صخ�ص قد ا�صرتكوا بالقناة. 

اجلدير بالذكر اأن قناة الطفلة على يوتيوب تخاطب 

اأنا�صتا�صيا  حياة  من  تفا�صيل  عليهم  وت�صرد  الأطفال 

املالهي  ملدن  زياراتها  عن  ذلك  يف  مبا  رادزين�صكايا، 

لالأطفال يف بلدان خمتلفة.

بعد ق�شائها 27 عاًما بال�شجن.. 

براءة �شيدة من تهمة القتل

�صيدة  تيني�صي،  ولية  يف  اأمريكية  حمكمة  براأت 

تبلغ من العمر 74 عاما، بعد اأن ام�صت يف ال�صجن 27 

عاًما بتهمة القتل العمد والتحري�ص على اغت�صاب ابنة 

�صقيقتها.

�صتار«  »ديلي  �صحيفة  يف  ورد  ما  وبح�صب 

واتكينز  جوينز  تدعى  اأمريكية  �صيدة  فاإن  الربيطانية، 

الأمريكية  ال�صلطات  قامت  ال�صابع من عمرها،  العقد  يف 

بعد  عاًما، وذلك  ملدة 27  دام  �صجن  بعد  بالإفراج عنها 

�صقيقتها  ابنة  بوفاة  لها  ل عالقة  اأن  املحكمة  تاأكدت  اأن 

يف 1987.

وبح�صب ما ورد يف التحقيقات التي اأجريت يف عام 

1987، فاإن ال�صيدة جوي�ص خرجت للتنزه مع �صديقها 

عمرها  البالغ  �صقيقتها،  ابنة  ا�صطحاب  وقررت  دن، 

حينها 4 �صنوات اإىل حديقة قريبة من املنزل.

وتعر�صت الطفلة وقتها لإ�صابة يف الراأ�ص اأدت اإىل 

توفيت  لالأ�صف  لكنها  العالج،  لتلقي  امل�صت�صفى  دخولها 

ح�صا�ص  مكان  يف  كانت  الإ�صابة  لأن  امل�صت�صفى  يف 

بالراأ�ص ومل تتمكن الأطقم الطبية من اإنقاذها.

حادة  اآلة  هناك  اأن  ال�صرعي  الطب  تقرير  يف  وورد 

قامت بجرحها يف مكان قريب من اأع�صائها التنا�صلية.

مق�ص جراحي من�شي يف بطن �شيدة منذ 20 عاًما
عانت  ماأ�صاوية،  تفا�صيلها  ق�صة  يف 

�صيدة من بنغالدي�ص، من اأمل دائم يف بطنها 

اأنها  اأ�صبوع  قبل  لتكت�صف  عاًما،   20 ملدة 

ق�صت حياتها مع مق�ص جراحي من�صي يف 

اإجراء عملية جراحية لها عام  ج�صدها بعد 

.2002

من  البالغة  خاتون،  بات�صينا  وظلت 

يف  م�صتمر  اأمل  من  تعاين  �صنة،   55 العمر 

البطن منذ اأن خ�صعت لعملية اإزالة ح�صوة 

�صواداجنا  مدينة  يف  عيادة  يف  املرارة  من 

اإعالم  و�صائل  نقلته  ما  وفق   ،2002 �صنة 

حملية. واأ�صبح اأمل بطنها موؤخًرا ل يطاق، 

طبيب  اإىل  ذهبت  املا�صي  الأ�صبوع  وخالل 

البطن،  على  لأ�صعة  اأخ�صعها  الذي  اآخر، 

ك�صفت عن وجود مق�ص جراحي من�صي على 

ا�صتئ�صال  جراحة  من  بطنها  يف  الأرجح 

املرارة التي اأجرتها قبل 20 عاًما.

م�صت�صفى  اإىل  خاتون  بات�صينا  ودخلت 

عملية  اإجراء  اأجل  من  �صادار«  »�صوادانغا 

يوم  العملية  واأجرت  باأمان،  املق�ص  اإزالة 

الثنني املا�صي، وهي تتعافى الآن.

ويقول اجلراح الدكتور جواهر الإ�صالم، 

اإنه مت ت�صكيل  اأنقذ ال�صيدة البنغالية،  الذي 

جلنة من 3 اأع�صاء للتحقيق يف كيفية بقاء 

املق�ص اجلراحي داخل بطن املري�صة لفرتة 

طويلة.

»بيكا�شو اليونان« يرحل ويخلف وراءه اإرًثا من الفن العاملي

الفنان  فا�صيانو�ص  األيكو�ص 

الذي لقب بـ»بيكا�صو اليونان« غادر 

احلياة يوم الأحد عن عمر ناهز 86 

الأعمال  من  اإرًثا  وراءه  تارًكا  عاًما، 

ومطبوعات  لوحات  من  الفنية 

اإبداعاته  لت�صتهر  وغريها،  حجرية 

قارنه  اأن  لدرجة  العامل  حول 

هرني  الفرن�صي  بالر�صام  كثريون 

ماتي�ص والأ�صطورة بابلو بيكا�صو.

الراحل  ابنة  واأو�صحت 

بر�ص«  »فران�ص  لوكالة  فيكتوريا 

اأنه قد تويف مبنزله ب�صواحي اأثينا، 

لينا  بالبالد،  الثقافة  لت�صدر وزيرة 

مينديدي، بياًنا قالت فيه اإن »جميع 

التي  فا�صيانو�ص  ور�صومات  اأعمال 

متعددة  والأ�صكال  بالألوان  زخرت 

الأبعاد اأ�صهمت يف اإبراز اليونان«.

اأ�صاد رئي�ص وزراء  ومن جهته، 

ميت�صوتاكي�ص  كريياكو�ص  اليونان 

بوفاته،  معزًيا  الراحل  بالفنان 

والر�صام  احلقيقي  بال�صاعر  لي�صفه 

الواقعية  بني  وازن  »لطاملا  الذي 

وراءه  ترك  اإنه  م�صيًفا  والتجريد«، 

اإرًثا ثميًنا.

بيكا�صو  اأ�صر  فقد  حياته،  وعن 

اليونان على تق�صيم وقته بني بالده 

الطباعة  در�ص  حيث  وفرن�صا، 

الوطنية  املدر�صة  يف  احلجرية 

وتبًعا  بباري�ص.  اجلميلة  للفنون 

املوقع  يف  الواردة  للمعلومات 

فاإن  لأعماله،  املخ�ص�ص  الإلكرتوين 

املو�صوعات الرئي�صية التي ناق�صتها 

اأعمال الفنان اليوناين دارت يف فلك 

كل من الإن�صان والطبيعة والبيئة.

من املقرر افتتاح متحف يكر�ص 

خريف  باأثينا  فا�صيانو�ص  لأعمال 

�صمن  �صتظهر  وكما   ،2022 عام 

التي  الأعمال  بع�ص  املعرو�صات 

تزين جدران منزله احلايل.

ت�ضتعد املطربة اليمنية بلقي�ض، لإحياء حفل غنائي فى »لياىل اأواي�ض�ض«، باململكة العربية ال�ضعودية مبو�ضم الريا�ض، يوم غد 

الأربعاء املوافق 19 يناير اجلارى، وي�ضاركها فى احلفل املطربة ال�ضعودية وعد، واملطرب العراقي وليد ال�ضامى.

طرحت الفنانة بلقي�ض اأحدث اأغنياتها باللهجة املغربية التي حتمل ا�ضم »�ضابرة«، منذ �ضاعات على موقع يوتيوب، ومت ت�ضوير 

الأغنية فيديو كليب يف اإحدى القرى بجبال الأطل�ض بدولة املغرب مع املخرج عبدالرفيع عبديوي.

ال�شحة ت�شجل 2898 اإ�شابة 

جديدة بكورونا وتعايف 1524 حالة

اأعلنت وزارة ال�صحة اأن الفحو�صات التي بلغ عددها 

اأظهرت   ،2022 يناير   17 الثنني  يوم  يف   22052

تعافت 1524  كما  قائمة جديدة،  ت�صجيل 2898 حالة 

حالة اإ�صافية لي�صل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

.288323

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 21185 حالة، 

حالت  و7  بامل�صت�صفى  للعالج  تخ�صع  حالة   53 منها 

حتت العناية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/18/watan-20220118.pdf?1642483990
https://alwatannews.net/article/985191
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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رأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أشـــاد المجلـــس 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بتفضـــل 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بافتتـــاح 
البحريـــن  لمعهـــد  الجديـــد  المبنـــى 
فـــي  والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
منطقـــة خليـــج البحرين، منوهـــا بالدور 
الـــذي تضطلع به المؤسســـات التعليمية 
والتدريبيـــة بقطـــاع الخدمـــات الماليـــة 
التعافـــي  خطـــة  ألولويـــات  الداعمـــة 
البحريـــن  معهـــد  ومنهـــا  االقتصـــادي، 
ومـــا  والماليـــة،  المصرفيـــة  للدراســـات 
يربطـــه بالمعاهـــد الدوليـــة المتخصصة 
بهـــذا  فاعلـــة  مـــن عالقـــات وشـــراكات 
المجـــال وباألخـــص شـــراكته مـــع معهد 
والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات  لنـــدن 
)LIBF( الـــذي تـــم التوقيـــع معـــه على 3 
اتفاقيـــات مما يســـهم فـــي تطوير رأس 

المال البشـــري على المستويين المحلي 
والعالمي.

التـــي  اإلجـــراءات  المجلـــس  تابـــع  ثـــم 
اتخذتهـــا الجهات المعنية واســـتجابتها 
للتعامـــل مـــع تجمعـــات الميـــاه بســـبب 
أمطار الخير التـــي هطلت على المملكة 
مؤخرًا، وكلف المجلس وزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
باســـتمرار متابعة األماكن التي شـــهدت 
تجمع مياه األمطار في األحياء السكنية 

والطرق ووضع الحلول المناسبة لها.
بعـــد ذلـــك، أكـــد المجلس علـــى المتابعة 
المســـتمرة لتطـــورات فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( وتحوراته على المســـتوى 
العالمـــي، واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة 
مجـــددًا  المرحلـــة،  تتطلبـــه  مـــا  وفـــق 
المجلـــس التأكيـــد علـــى أهميـــة اإلقبال 
المنشـــطة  والجرعـــات  التطعيـــم  علـــى 

منـــه لدورها فـــي تعزيز مناعة الجســـم، 
وضـــرورة االســـتمرار بـــذات العـــزم في 
االلتزام باإلجراءات االحترازية حفاظًا 
علـــى صحـــة وســـالمة الجميـــع، واطلع 
المجلـــس فـــي هذا الصـــدد علـــى تقرير 
عكست المؤشرات التي تضمنها الجهود 
الوطنيـــة فـــي التعامـــل مـــع الفيـــروس 
ومســـارات الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم 
والتي أظهرت وصول نســـبة الحاصلين 
علـــى الجرعتيـــن األولـــى والثانيـــة مـــن 
التطعيـــم المضاد لفيـــروس كورونا إلى 
95 % مـــن إجمالـــي المؤهليـــن ألخذها، 
ووصول نســـبة الحاصلين على الجرعة 
إجمالـــي  مـــن   %  83 إلـــى  المنشـــطة 
انعكـــس  والـــذي  ألخذهـــا،  المؤهليـــن 
علـــى انخفاض أعـــداد الحـــاالت القائمة 

بالمستشفيات وفي العناية المركزة.
ثم قرر المجلس تشـــكيل لجنة برئاســـة 
الجهـــات  وعضويـــة  الداخليـــة  وزيـــر 
ذات العالقـــة تقـــوم بمراجعـــة وتطوير 
إجراءات وأنظمة استيراد المطبوعات 
الجهـــات  قبـــل  مـــن  والمنشـــورات 

الحكومية.
بعدها نظـــر المجلس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعمالـــه وقرر ما 

يلي:
أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع 
التنفيذيـــة  الالئحـــة  بإصـــدار  مرســـوم 
المعـــدل  الموحـــد  )النظـــام(  للقانـــون 
لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية 
والوقائية لـــدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية، والـــذي يهدف لحماية 
الممارســـات  مـــن  الوطنيـــة  الصناعـــة 
الضـــارة فـــي التجارة الدوليـــة الموجهة 
للمملكة من غير الـــدول األعضاء بدول 

المجلس.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالي 
بشـــأن انضمام الجهـــات الحكومية إلى 
بالتغيـــر  المعنيـــة  العالميـــة  المنظمـــات 
مملكـــة  جهـــود  يدعـــم  بمـــا  المناخـــي، 
 ،2060 الكربونـــي  للحيـــاد  البحريـــن 

وتعزيـــز إســـهامها الدولـــي فـــي ابتـــكار 
الحلـــول لتقليـــل االنبعاثـــات الكربونيـــة 
واالستثمار في الطاقة النظيفة وكفاءة 

استخدامها.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
برغبـــة  اقتراحـــات   3 علـــى  الحكومـــة 

مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  مذكـــرة   .1
اإلســـالمية واألوقـــاف حـــول التحـــول 
اإللكتروني في الخدمـــات التي تقدمها 
الوزارة، وتشـــجيع االســـتخدام الرقمي 
بما يســـهم فـــي تقديم بعـــض الخدمات 
على مدار الساعة دون الحاجة للحضور 

الشخصي.
بعدهـــا، أخـــذ المجلـــس علمًا مـــن خالل 
التقاريـــر الوزاريـــة ألصحـــاب الســـعادة 
الوزراء، بشـــأن زيـــارة جمهورية الصين 
الشعبية، والمشـــاركة في قمة مستقبل 
شـــباب  بمنتـــدى  والمشـــاركة  المعـــادن، 

العالم في نسخته الرابعة.

المنامة - بنا

وضع حلول لتجمع مياه األمطار في األحياء السكنية والطرق
مراجعة إجراءات استيراد المطبوعات من قبل الجهات الحكومية... مجلس الوزراء:

%  83 إلـــى  والمنشـــطة   %  95 إلـــى  الجرعتيـــن  علـــى  الحاصليـــن  نســـبة  وصـــول 
ــزة ــرك ــم ــة ال ــاي ــن ــع ــي ال ــ ــة بــالــمــســتــشــفــيــات وف ــم ــائ ــق ــاض أعـــــداد الـــحـــاالت ال ــف ــخ ان
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 17 يناير 2022:

العــدل  وزارة  تقدمهمــا  التــي  الخدمــات  فــي  اإللكترونــي  التحــول 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

اإلشـــادة بتفضـــل صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظه اللـــه بافتتاح المبنـــى الجديد لمعهد البحرين للدراســـات 

المصرفية والمالية.

تكليف وزارة األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستمرار 
متابعـــة األماكـــن التـــي شـــهدت تجمـــع مياه األمطـــار ووضـــع الحلول 

المناسبة لها.

االطالع على تقرير بشـــأن الجهـــود الوطنية فـــي التعامل مع فيروس 
كورونا ومسارات الحملة الوطنية للتطعيم.

تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الداخلية وعضوية الجهات ذات العالقة 
المطبوعـــات  اســـتيراد  وأنظمـــة  إجـــراءات  وتطويـــر  بمراجعـــة  تقـــوم 

والمنشورات من قبل الجهات الحكومية.

مشـــروع مرســـوم بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة اإلغراق 
والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

انضمام الجهات الحكومية إلى المنظمات العالمية المعنية بالتغير المناخي.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
في  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ 
مكتبه بقصر القضيبية، الرئيس التنفيذي 
لرعاية  خالد  بن  هللا  عبد  مركز  لمؤسسة 
ــســمــاك، الـــذي  الـــوالـــديـــن ســعــيــد عــبــاس ال
أهدى سموه اإلصدار الخاص بالمغفور له 
بــإذن هللا تعالى سمو الشيخ عبد هللا بن 
)الداعية  ثــراه  هللا  طيب  خليفة  آل  خالد 

والمؤرخ والمفكر(.
 وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة عن تقديره لمؤسسة مركز عبد هللا 
الوالدين كمؤسسة تعمل  لرعاية  بن خالد 
اسم  وتحمل  الخيري،  العمل  مجال  فــي 
الشيخ  سمو  تعالى  هللا  بــإذن  له  المغفور 
عبد هللا بن خالد آل خليفة طيب هللا ثراه 
كبيرة  ومآثر  ــارزة  ب أدوار  من  لسموه  بما 
في هذا المجال، إذ كان نموذًجا في عمل 

الخير والبذل والعطاء وحب الناس، كما له 
الفضل في تأسيس العديد من المؤسسات 
والجمعيات الخيرية، مشيًدا سموه بجهود 
اسم  تخليد  في  المؤسسة  على  القائمين 
الكبير، والسير على  الراحل  وأعمال سمو 
دربه في هذا المجال اإلنساني النبيل وفي 
متمنيا  التقدير،  بكل  تحظى  فئة  خدمة 
جانبه،  من  والــســداد.   التوفيق  دوام  لهم 
ــرب الــســمــاك عــن خــالــص شــكــره لسمو  أعـ
على  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ 

حسن استقباله، 
ــم ســمــوه  وتـــقـــديـــره وامــتــنــانــه عــلــى دعــ
ــن خـــالـــد  ــ ــز عـــبـــد هللا بـ ــ ــرك لـــمـــؤســـســـة مــ
االجتماعية  وبرامجها  الــوالــديــن  لرعاية 

ومشروعاتها الخيرية.
 حــضــر الــمــقــابــلــة عــضــوا مــجــلــس أمــنــاء 

المؤسسة سعد العلي وعبد الرحيم تقي.

تديـــن وزارة خارجية مملكة البحرين بشـــدة 
قيام ميليشيا الحوثي اإلرهابية بإطالق عدد 
من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة 
أبوظبـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ثالثـــة  انفجـــار  فـــي  تســـبب  ممـــا  الشـــقيقة، 
صهاريـــج نقـــل محروقـــات بتروليـــة، ووقوع 
حريق في منطقة اإلنشـــاءات الجديدة قرب 
مطـــار أبوظبـــي الدولـــي، مما أدى إلـــى مقتل 
ثالثـــة مدنييـــن وإصابة آخريـــن بجروح، في 
اعتـــداء إرهابـــي جبان يمثل انتهـــاكا للقانون 
الدولـــي اإلنســـاني وكافـــة القوانيـــن الدولية، 
واعتـــداء ســـافرعلى ســـيادة دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، ويبرهن علـــى إصرار هذه 
الميليشيات الحوثية اإلرهابية على مواصلة 

اعتداءاتها اإلجرامية الجبانة.
اســـتنكار  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  تعـــرب  وإذ 
مملكة البحرين لهـــذا االعتداء الحوثي اآلثم 
الذي انطلق من مطار صنعاء كمنشأة مدنية، 
لتؤكـــد وقوفهـــا فـــي صـــف واحد إلـــى جانب 
دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وتأييدها 
لكافـــة اإلجـــراءات التي ســـتتخذها للتصدي 
الجبانـــة، داعيـــة  التخريبيـــة  لهـــذه األعمـــال 
المجتمـــع الدولي التخاذ خطوات حازمة ضد 
هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها اإلجرامية 
أنهـــا منظمـــة إرهابية تشـــكل تهديـــدا خطيرا 
علـــى أمن واســـتقرار المنطقة، معربة عن بالغ 
التعازي والمواســـاة ألســـر وأهالـــي الضحايا، 

متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

له الفضل في تأسيس العديد من المؤسسات الخيرية... محمد بن مبارك:

عبداهلل بن خالد كان نموذًجا 
في العطاء وحب الناس

البحرين تدين االعتداء الحوثي اآلثم 
على منشآت مدنية في أبوظبي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/484418002923.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4844/bahrain/741403.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البـــارز  الـــدور  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن، 
الـــذي لعبـــه االتحـــاد الحر لنقابـــات عمال 
البحرين في تعزيز التعاون بين الجهات 
العماليـــة وأصحـــاب األعمـــال؛ بما أســـهم 
فـــي اســـتدامة دوران عجلـــة اإلنتاج في 
مختلف منشـــآت القطاع الخـــاص، داعيًا 
إلى اســـتمرار وتعزيـــز الجهـــود المبذولة 
مـــن كافة األطراف والحرص الدائم على 

التطوير واالرتقاء بمستوى اإلنتاجية.
وأشاد رئيس “الغرفة” خالل لقائه رئيس 
المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحرين، يعقوب يوســـف محمد، 
ونائب الرئيس عبدهللا يوســـف جناحي، 
وأمين الســـر العام، أسامة سلمان حسن، 
المتطـــورة  البحرينيـــة  العمـــل  ببيئـــة 
جّراء اإلصالحات المســـتمرة في ســـوق 
العمـــل باإلضافـــة إلى تحديـــث القوانين 
واألنظمة وضمان حقوق العمال وحقوق 
جميـــع أطـــراف اإلنتـــاج.  وأثنـــى رئيس 
الغرفة على اهتمام االتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحريـــن بالعمل على رفـــع مكانة 
البحريـــن في ملف العمل محليًا وإقليميًا 

ودوليـــًا ومـــا وصلـــت إليـــه اليـــوم، يأتي 
ذلـــك بتضافر الجهـــود وتوحيد المواقف 
لصالـــح جميـــع أطـــراف اإلنتاج، الســـيما 
المســـتوى  البحريـــن علـــى  عنـــد تمثيـــل 
الدولي. من جانبه، أشـــاد رئيس االتحاد 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحريـــن، يعقوب 
يوســـف محمد، بمواقف غرفـــة البحرين 
علـــى  والعمـــل  االتحـــاد  لعمـــل  الداعمـــة 
التكامل في المواقف التي تمثل المملكة 
علـــى المســـتوى الدولـــي، مؤكـــدًا حرص 
االتحـــاد الحـــر توســـيع تمثيـــل البحرين 
أيضًا علـــى الصعيد العربـــي والدولي بما 
يخـــدم ويطور وينعكس على بيئة العمل 

المحلية ويجعلها جاذبة لالستثمارات.
كمـــا ناقش اللقاء القضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك ألطراف اإلنتـــاج الثالثة وهي 
والحكومـــات،  العمـــل  وأربـــاب  العمـــال 
وحضـــر االجتماع النائـــب الثاني لرئيس 
مجلـــس اإلدارة محمد الكوهجي، وأمين 
الصندوق عـــارف هجـــرس، ونائب أمين 
الصنـــدوق وليـــد كانـــو، وعضـــو مجلـــس 
اإلدارة ســـونيا جناحـــي وجميـــل الغنـــاه، 
ونائب الرئيس التنفيذي عبدهللا السادة.

تحديث القوانين واألنظمة وضمان حقوق أطراف اإلنتاج

المحرق-شركة مطار البحرين

لشـــركة مطـــار  التنفيـــذي  الرئيـــس  وّقـــع 
البحرين محمد يوسف البنفالح، والمدير 
التنفيذي لمؤسســـة إنجـــاز البحرين هناء 
ســـرواني مذكرة تفاهم مدتهـــا عامان مع 
مؤسســـة إنجاز البحريـــن، منظمة تمكين 
الشباب غير الربحّية، وذلك بحضور عدد 

من المسؤولين من الجانبين.
وأعـــرب البنفالح عـــن اعتزازه بالشـــراكة 
مع مؤسســـة “إنجاز البحرين” في ســـبيل 
تعزيـــز روح النجـــاح والريـــادة لـــدى جيل 
المستقبل والمساهمة في إعداد جيل من 
القادة المؤهلين الذين يستطيعون العمل 
والنجـــاح فـــي ظـــل المتغيـــرات العالمية؛ 
بوصفهـــا إحـــدى أكبـــر جهـــات العمـــل في 

قطاع النقل الجوي في المملكة.
بتبنـــي  البحريـــن  مطـــار  شـــركة  تلتـــزم 
ثقافـــة العمـــل التطوعـــي من خـــالل حث 
أفـــراد فريقهـــا علـــى المشـــاركة فـــي مثل 
هـــذه المبـــادرات، فضـــاًل عـــن المســـاهمة 
الشـــابة  المواهـــب  قـــدرات  تطويـــر  فـــي 

فـــي البـــالد، مؤكـــًدا أن هـــذه االتفاقية لن 
تســـاهم في تعزيز حس اإليثار والشـــغف 
بمســـاعدة اآلخرين في نفوس الموظفين 
فحسب، بل ستتيح لهم فرصة المشاركة 
بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر إشراًقا 
من خـــالل قيادة بعض أنشـــطة التدريب 
عالية الجودة الموجهة لألجيال الصاعدة 

بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين.
مـــن جانبهـــا، عّلقت رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــيخة حصـــة  ســـمو  البحريـــن  إنجـــاز 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة،  قائلـــة “تفخـــر 
شـــركة  مـــع  بشـــراكتها  البحريـــن  إنجـــاز 

مطـــار البحريـــن؛ لتوســـيع نطـــاق وصول 
المنظمـــة ألكبـــر عـــدد مـــن الطـــالب فـــي 
المملكـــة وتأثيرها عبر مختلف القطاعات 
والصناعات بالتعاون مع شركاء موثوقين 
مثـــل شـــركة مطـــار البحرين التـــي لطالما 
ســـاهمت فـــي التنميـــة المســـتدامة فـــي 
المملكة. وستشهد هذه الشراكة استمرار 
شـــباب البحرين فـــي االرتقـــاء بالمهارات 
واالبتـــكار، حيـــث يكتســـبون الخبـــرة في 
الصناعـــات المختلفة كجـــزء من رحلتهم 
المهنّيـــة، وهو مـــا يؤكد التزامنـــا بتمكين 

الشباب البحريني”.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة: االرتقاء بالمهارات اإلبداعية للشباب

“مطار البحرين” توقع مذكرة تفاهم مع “إنجاز”
المنامة - وزارة الصحة

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
األحـــد  مســـاء  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
المنصـــرم، عن رصـــد 5 مخالفات خالل 
الزيارات التفتيشية للمطاعم والمقاهي، 
حيـــث تم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمة تجاههم بتحرير مخالفات لهذه 
المطاعـــم والمقاهـــي وإحالتهـــا للجهات 
المختصة، وذلـــك لمخالفتها اإلجراءات 
االحترازيـــة واالشـــتراطات المعلن عنها 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-(، 
المدرجة تحت المســـتوى األصفر ضمن 
آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشار 

فيروس كورونا.
جـــاء ذلـــك خالل الزيـــارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض، في إطـــار تكثيف الزيارات 
التفتيشـــية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشـــآت باالشتراطات الصحية 

واإلجـــراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد 
المخالفات خالل الزيارات التفتيشـــية، 
مـــن  منشـــأة   117 زيـــارة  تمـــت  حيـــث 

المطاعم والمقاهي.
إلـــى ذلـــك، دعـــت الجهـــات الحكوميـــة 

المختصـــة الجميع إلى مواصلة االلتزام 
الوطنيـــة،  بالمســـؤولية  والتحلـــي 
واإلبـــالغ الفـــوري عن أيـــة مخالفات أو 
تجـــاوزات يتـــم رصدهـــا، موضحـــة أن 
هـــذه الخطـــوات المهمـــة تأتـــي لتأميـــن 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  العامـــة  الصحـــة 
فيـــروس كورونا والحفـــاظ على صحة 

وسالمة الجميع.

لم يلتزموا بإجراءات المستوى “األصفر”

“الصحة”: تفتيش 117 منشأة يسفر عن مخالفة 5 مطاعم
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ناس: تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية مع السعودية
رئيس الغرفة مستقبالً السفير البحريني الجديد لدى الرياض

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين، سمير ناس، أن القطاع الخاص 
البحريني يحرص كل الحرص على تعزيز 
العالقات االقتصادية واالســـتثمارية مع 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
والتـــي تعد شـــريكا اســـتثماريا وتجاريا 
مهمـــا للبحريـــن، مشـــيدًا بعمـــق ومتانـــة 
واالســـتثمارية  االقتصاديـــة  العالقـــات 
والروابـــط األخوية الوطيـــدة والمتميزة 
التي تربـــط البحرين وشـــقيقتها الكبرى 
السعودية، وما تشهده من تطور مستمر 

على كافة المستويات.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء رئيـــس الغرفـــة، 
صباح أمس ببيت التجار، سفير البحرين 
المعيـــن لدى الســـعودية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، والـــذي بـــدوره 
هنـــأه علـــى نيله الثقـــة الملكية الســـامية 
بتعيينه، متمنيًا له كل التوفيق والسداد 
الدبلوماســـي  عملـــه  مهـــام  أداء  فـــي 
مـــا  علـــى  البنـــاء  ومواصلـــة  الجديـــدة، 
تحقـــق علـــى صعيـــد العالقـــات األخوية 
والتاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن 
الســـياق  هـــذا  فـــي  منوهـــًا  الشـــقيقين، 
بمتانـــة هذه العالقات الوطيدة، والنابعة 
من الحـــرص الكبيـــر والدائـــم للقيادتين 

الحكيمتين، حفظهما هللا ورعاهما، على 
تطويرها، والتي تشهد على الدوام نموًا 

وتقدمًا مطردًا في مختلف المجاالت.
عـــددًا  الغرفـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
التـــي  والمقترحـــات  التصـــورات  مـــن 
معـــدالت  برفـــع  المســـاهمة  شـــأنها  مـــن 
التجـــارة البينيـــة، منهـــا تبـــادل الزيارات 
التجاريـــة وإقامة االجتماعـــات الثنائية؛ 
باإلضافـــة  العقبـــات  وتذليـــل  لبحـــث 
إلـــى الفعاليـــات االقتصاديـــة المشـــتركة 
للتعريـــف والترويـــج لفـــرص االســـتثمار 
المتاحة في البلدين الشـــقيقين، مشـــيدًا 
المشـــاريع  بحجـــم  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 
االســـتثمارية المشـــتركة والتي تعد أبرز 

دعائم العمل المشـــترك، فضالً عن العمل 
على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية 
إلى التركيز علـــى دعم النمو االقتصادي 
الشـــقيقتين،  المملكتيـــن  وازدهـــار 
أمـــام  الجهـــود  توحيـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
التحديـــات االقتصاديـــة، خصوصـــًا بأن 
القطـــاع الخاص وبمـــا يمتلكه من موارد 
ومدخـــرات وإمكانات يلعـــب دورًا كبيرًا 
ومحـــركًا أساســـيًا للنشـــاط االقتصـــادي 
االســـتثمارية  المشـــاريع  تنويـــع  وفـــي 
المشـــتركة، بمـــا يدفـــع بتنميـــة الروابـــط 
السياســـات  وتقريـــب  االقتصاديـــة 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  واألنظمـــة 

والصناعية في البلدين الشقيقين. 

البحريـــن  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
المعيـــن لدى الســـعودية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمن آل خليفة عن اعتزازه بالثقة 
الملكيـــة بهـــذا التكليـــف، مؤكـــدًا حرصه 
المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق  تعزيـــز  علـــى 
وتوثيـــق  لتوطيـــد  الجهـــود؛  ومواصلـــة 
واالقتصاديـــة  التجاريـــة  العالقـــات 
وتطويرهـــا لمـــا يخـــدم مصالـــح البلدين 
الشـــقيقين، مشـــيدًا بجهود غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين وحرصها على تطوير 
التعـــاون المشـــترك بين الدول الشـــقيقة 
والســـعي نحـــو االرتقـــاء باالســـتثمارات 
مملكـــة  وتســـويق  التجـــاري  والتبـــادل 

البحرين.

 المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

ناس مستقباًل السفير البحريني لدى السعودية
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أثـــار مقتـــرح النائب معصومة عبد الرحيم بشـــأن 
توفيـــر خـــط ســـاحن للوقاية من االنتحـــار موجة 
وأهدافـــه،  للمقتـــرح  المؤيـــدة  الفعـــل  ردود  مـــن 
والمشـــككة فـــي فعاليتـــه فـــي الحـــد مـــن اللجوء 

لالنتحار.
وفي ردها على التعليقات المشككة، قالت النائب: 
“أنـــا كطبيبـــة مختصة في هذا المجال وكإنســـانة 
عشـــت مع مرضـــاي وأهلهم، أفهم تمامـــا بأننا في 
أمـــس الحاجـــة للتطويـــر ومنهـــا الخـــط الســـاخن 

للوقاية من االنتحار”.

وتســـاءلت: “كـــم مـــن شـــخص رحل بســـبب عدم 
وجود من يتواصلون معه في الوقت المناسب؟”. 
وأكـــدت أنها مـــن واقع تجربة تجـــد أن هذا األمر 
ليـــس هينـــًا، وهنـــاك حـــاالت ال يمكـــن اإلفصـــاح 
عنهـــا لســـريتها، تشـــمل جميع فئـــات المجتمع من 
األغنيـــاء أو الفقـــراء أو المثقفيـــن أو البســـطاء، 
فمنهـــم من انتحر فجرًا، حيـــث لم يكن معه أحد، 
ومنهم من انتحر شنقًا في غرفته منتصف الليل، 
ومنهم من ودع بعبارة “مع السالمة” ليأخذ جرعة 

زائدة لتكون آخر اللحظات.
وعبرت عبدالرحيم لـ “البالد” عن احترامها لجميع 
اآلراء، والبنـــاءة منهـــا على وجـــه الخصوص من 

المختصيـــن والعامليـــن فـــي المجـــال، والمثقفين 
المطلعين على هذه التجربة في الدول األخرى.

وقالت من واقع عملها كطبيبة واستشارية نفسية، 
إن أغلب الحاالت التي تم متابعتها في هذا اإلطار 
كحاالت كاملة أو غير كاملة في مستشـــفى الطب 
النفســـي أو الحاالت الطارئة بمستشفى السلمانية 
كانت من فئة الشباب، وهو ما يؤكد أهمية تقديم 
مثل هذا االقتراح. وبينت أنه غير متاح للكثيرين 
الوصـــول للمختصين قبل اإلقـــدام على االنتحار، 
وهـــو ما يؤكـــد الحاجـــة لتوفير خط ســـاخن قبل 
القيام باالنتحار، وهو ما أثبتت الدراسات جدواه 

وقدرته على تقليل الحاالت.

ولفتـــت إلى أن هنـــاك أكثر من 33 دراســـة أثبتت 
جـــدوى توفير خـــط للوقاية مـــن االنتحار، حيث 
راقبت الدراســـات نحو 100 ألف اتصال، أغلبيتها 

عدل أصحابها عن االنتحار بعد اتصالهم.
وفي ردها على المقترح البرلماني، أكدت الحكومة 
قيـــام الجاليـــات التي تزيـــد لديها نســـبة االنتحار 

بإنشاء خدمة الخط الساخن لهذه الحاالت.
وأشـــارت إلى توفر خط مباشـــر لتغطية ســـاعات 
العمل الرسمية الستقبال طلب الدعم والمساندة 

للحاالت الشديدة أو ذات الخطورة.
ولفتـــت إلى أن دمج الخدمة النفســـية وتوفيرها 
البالـــغ بمراكـــز الصحيـــة األوليـــة؛  لـــه األثـــر  كان 

لتشـــجيع األفراد على طلب المســـاعدة النفســـية، 
مـــن خالل خدمـــات ســـهلة الوصول، وبعيـــدًا عن 
المخـــاوف والتـــردد مـــن الحصـــول علـــى الخدمة 
بالصحـــة  المرتبطـــة  الوصمـــة  بســـبب  النفســـية؛ 

النفسية.

انتحروا.. حين لم يجدوا من يتحدثون إليه
بعضهم أخذ جرعة زائدة مودعاً الحياة بعبارة “مع السالمة” .. معصومة عبدالرحيم:

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

معصومة عبدالرحيم

أسبوعيًا.. نستقبــل حــاالت مستعــدة لالنتحــــار
الدين والدعم النفسي أبرز موانع اإلقدام...االستشارية نور الدين:

أكدت استشـــارية الطب النفســـي إيمان نور الدين أن االكتئاب 
الشديد واضطراب الشخصية تأتي على رأس الدوافع المؤدية 

إلى التفكير باالنتحار واإلقدام عليه.
وأشارت إلى ما تلعبه ضغوطات الحياة في وصول األشخاص 
لمراحـــل متقدمـــة مـــن االكتئـــاب الشـــديد، إلـــى جانـــب وجود 

االستعداد الوراثي لدى بعضهم.

وقالـــت إن بعض الحـــاالت تكون بين األطفال ممن يعانون من 
التنمر، والذين يجـــدون في االنتحار الطريق الوحيد للتخلص 

مما يتعرضون له من أوضاع مأساوية.
ولفتـــت إلى أن هـــؤالء المرضى هم بحاجة للدعم والمســـاندة 
من خالل االســـتماع إليهم، وإعانتهم علـــى تحمل الضغوطات 
والصدمـــات واحتوائهـــا وفهمهـــا دون تهويـــل أو مبالغـــة، إلـــى 

جانب التدخل العالجي عبر األدوية لبعض الحاالت.

بشـــكل  يســـتقبلون  النفســـيين  االختصاصييـــن  أن  وذكـــرت 
أســـبوعي حـــاالت ألشـــخاص لديهـــم اســـتعداد لإلقـــدام علـــى 
االنتحـــار، فيما يشـــكل الديـــن والعائلة والمجتمـــع واألصدقاء 

حصانة مهمة؛ لمنعهم من اإلقدام على هذه الخطوة.
وأوضحت أن هذه الحواجز إلى جانب الدعم والمساندة تؤدي 
إلـــى إلغاء هـــذه الفكرة لديهـــم، ولذلك يندر عـــدد من يقدمون 

فعالً على االنتحار. إيمان نور الدين

المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البـــارز  الـــدور  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن، 
الـــذي لعبـــه االتحـــاد الحر لنقابـــات عمال 
البحرين في تعزيز التعاون بين الجهات 
العماليـــة وأصحـــاب األعمـــال؛ بما أســـهم 
فـــي اســـتدامة دوران عجلـــة اإلنتاج في 
مختلف منشـــآت القطاع الخـــاص، داعيًا 
إلى اســـتمرار وتعزيـــز الجهـــود المبذولة 
مـــن كافة األطراف والحرص الدائم على 

التطوير واالرتقاء بمستوى اإلنتاجية.
وأشاد رئيس “الغرفة” خالل لقائه رئيس 
المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحرين، يعقوب يوســـف محمد، 
ونائب الرئيس عبدهللا يوســـف جناحي، 
وأمين الســـر العام، أسامة سلمان حسن، 
المتطـــورة  البحرينيـــة  العمـــل  ببيئـــة 
جّراء اإلصالحات المســـتمرة في ســـوق 
العمـــل باإلضافـــة إلى تحديـــث القوانين 
واألنظمة وضمان حقوق العمال وحقوق 
جميـــع أطـــراف اإلنتـــاج.  وأثنـــى رئيس 
الغرفة على اهتمام االتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحريـــن بالعمل على رفـــع مكانة 
البحريـــن في ملف العمل محليًا وإقليميًا 

ودوليـــًا ومـــا وصلـــت إليـــه اليـــوم، يأتي 
ذلـــك بتضافر الجهـــود وتوحيد المواقف 
لصالـــح جميـــع أطـــراف اإلنتاج، الســـيما 
المســـتوى  البحريـــن علـــى  عنـــد تمثيـــل 
الدولي. من جانبه، أشـــاد رئيس االتحاد 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحريـــن، يعقوب 
يوســـف محمد، بمواقف غرفـــة البحرين 
علـــى  والعمـــل  االتحـــاد  لعمـــل  الداعمـــة 
التكامل في المواقف التي تمثل المملكة 
علـــى المســـتوى الدولـــي، مؤكـــدًا حرص 
االتحـــاد الحـــر توســـيع تمثيـــل البحرين 
أيضًا علـــى الصعيد العربـــي والدولي بما 
يخـــدم ويطور وينعكس على بيئة العمل 

المحلية ويجعلها جاذبة لالستثمارات.
كمـــا ناقش اللقاء القضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك ألطراف اإلنتـــاج الثالثة وهي 
والحكومـــات،  العمـــل  وأربـــاب  العمـــال 
وحضـــر االجتماع النائـــب الثاني لرئيس 
مجلـــس اإلدارة محمد الكوهجي، وأمين 
الصندوق عـــارف هجـــرس، ونائب أمين 
الصنـــدوق وليـــد كانـــو، وعضـــو مجلـــس 
اإلدارة ســـونيا جناحـــي وجميـــل الغنـــاه، 
ونائب الرئيس التنفيذي عبدهللا السادة.

تحديث القوانين واألنظمة وضمان حقوق أطراف اإلنتاج

المحرق-شركة مطار البحرين

لشـــركة مطـــار  التنفيـــذي  الرئيـــس  وّقـــع 
البحرين محمد يوسف البنفالح، والمدير 
التنفيذي لمؤسســـة إنجـــاز البحرين هناء 
ســـرواني مذكرة تفاهم مدتهـــا عامان مع 
مؤسســـة إنجاز البحريـــن، منظمة تمكين 
الشباب غير الربحّية، وذلك بحضور عدد 

من المسؤولين من الجانبين.
وأعـــرب البنفالح عـــن اعتزازه بالشـــراكة 
مع مؤسســـة “إنجاز البحرين” في ســـبيل 
تعزيـــز روح النجـــاح والريـــادة لـــدى جيل 
المستقبل والمساهمة في إعداد جيل من 
القادة المؤهلين الذين يستطيعون العمل 
والنجـــاح فـــي ظـــل المتغيـــرات العالمية؛ 
بوصفهـــا إحـــدى أكبـــر جهـــات العمـــل في 

قطاع النقل الجوي في المملكة.
بتبنـــي  البحريـــن  مطـــار  شـــركة  تلتـــزم 
ثقافـــة العمـــل التطوعـــي من خـــالل حث 
أفـــراد فريقهـــا علـــى المشـــاركة فـــي مثل 
هـــذه المبـــادرات، فضـــاًل عـــن المســـاهمة 
الشـــابة  المواهـــب  قـــدرات  تطويـــر  فـــي 

فـــي البـــالد، مؤكـــًدا أن هـــذه االتفاقية لن 
تســـاهم في تعزيز حس اإليثار والشـــغف 
بمســـاعدة اآلخرين في نفوس الموظفين 
فحسب، بل ستتيح لهم فرصة المشاركة 
بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر إشراًقا 
من خـــالل قيادة بعض أنشـــطة التدريب 
عالية الجودة الموجهة لألجيال الصاعدة 

بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين.
مـــن جانبهـــا، عّلقت رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــيخة حصـــة  ســـمو  البحريـــن  إنجـــاز 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة،  قائلـــة “تفخـــر 
شـــركة  مـــع  بشـــراكتها  البحريـــن  إنجـــاز 

مطـــار البحريـــن؛ لتوســـيع نطـــاق وصول 
المنظمـــة ألكبـــر عـــدد مـــن الطـــالب فـــي 
المملكـــة وتأثيرها عبر مختلف القطاعات 
والصناعات بالتعاون مع شركاء موثوقين 
مثـــل شـــركة مطـــار البحرين التـــي لطالما 
ســـاهمت فـــي التنميـــة المســـتدامة فـــي 
المملكة. وستشهد هذه الشراكة استمرار 
شـــباب البحرين فـــي االرتقـــاء بالمهارات 
واالبتـــكار، حيـــث يكتســـبون الخبـــرة في 
الصناعـــات المختلفة كجـــزء من رحلتهم 
المهنّيـــة، وهو مـــا يؤكد التزامنـــا بتمكين 

الشباب البحريني”.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة: االرتقاء بالمهارات اإلبداعية للشباب

“مطار البحرين” توقع مذكرة تفاهم مع “إنجاز”
المنامة - وزارة الصحة

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
األحـــد  مســـاء  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
المنصـــرم، عن رصـــد 5 مخالفات خالل 
الزيارات التفتيشية للمطاعم والمقاهي، 
حيـــث تم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمة تجاههم بتحرير مخالفات لهذه 
المطاعـــم والمقاهـــي وإحالتهـــا للجهات 
المختصة، وذلـــك لمخالفتها اإلجراءات 
االحترازيـــة واالشـــتراطات المعلن عنها 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-(، 
المدرجة تحت المســـتوى األصفر ضمن 
آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشار 

فيروس كورونا.
جـــاء ذلـــك خالل الزيـــارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض، في إطـــار تكثيف الزيارات 
التفتيشـــية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشـــآت باالشتراطات الصحية 

واإلجـــراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد 
المخالفات خالل الزيارات التفتيشـــية، 
مـــن  منشـــأة   117 زيـــارة  تمـــت  حيـــث 

المطاعم والمقاهي.
إلـــى ذلـــك، دعـــت الجهـــات الحكوميـــة 

المختصـــة الجميع إلى مواصلة االلتزام 
الوطنيـــة،  بالمســـؤولية  والتحلـــي 
واإلبـــالغ الفـــوري عن أيـــة مخالفات أو 
تجـــاوزات يتـــم رصدهـــا، موضحـــة أن 
هـــذه الخطـــوات المهمـــة تأتـــي لتأميـــن 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  العامـــة  الصحـــة 
فيـــروس كورونا والحفـــاظ على صحة 

وسالمة الجميع.

لم يلتزموا بإجراءات المستوى “األصفر”

“الصحة”: تفتيش 117 منشأة يسفر عن مخالفة 5 مطاعم
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ناس: تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية مع السعودية
رئيس الغرفة مستقبالً السفير البحريني الجديد لدى الرياض

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين، سمير ناس، أن القطاع الخاص 
البحريني يحرص كل الحرص على تعزيز 
العالقات االقتصادية واالســـتثمارية مع 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
والتـــي تعد شـــريكا اســـتثماريا وتجاريا 
مهمـــا للبحريـــن، مشـــيدًا بعمـــق ومتانـــة 
واالســـتثمارية  االقتصاديـــة  العالقـــات 
والروابـــط األخوية الوطيـــدة والمتميزة 
التي تربـــط البحرين وشـــقيقتها الكبرى 
السعودية، وما تشهده من تطور مستمر 

على كافة المستويات.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء رئيـــس الغرفـــة، 
صباح أمس ببيت التجار، سفير البحرين 
المعيـــن لدى الســـعودية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، والـــذي بـــدوره 
هنـــأه علـــى نيله الثقـــة الملكية الســـامية 
بتعيينه، متمنيًا له كل التوفيق والسداد 
الدبلوماســـي  عملـــه  مهـــام  أداء  فـــي 
مـــا  علـــى  البنـــاء  ومواصلـــة  الجديـــدة، 
تحقـــق علـــى صعيـــد العالقـــات األخوية 
والتاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن 
الســـياق  هـــذا  فـــي  منوهـــًا  الشـــقيقين، 
بمتانـــة هذه العالقات الوطيدة، والنابعة 
من الحـــرص الكبيـــر والدائـــم للقيادتين 

الحكيمتين، حفظهما هللا ورعاهما، على 
تطويرها، والتي تشهد على الدوام نموًا 

وتقدمًا مطردًا في مختلف المجاالت.
عـــددًا  الغرفـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
التـــي  والمقترحـــات  التصـــورات  مـــن 
معـــدالت  برفـــع  المســـاهمة  شـــأنها  مـــن 
التجـــارة البينيـــة، منهـــا تبـــادل الزيارات 
التجاريـــة وإقامة االجتماعـــات الثنائية؛ 
باإلضافـــة  العقبـــات  وتذليـــل  لبحـــث 
إلـــى الفعاليـــات االقتصاديـــة المشـــتركة 
للتعريـــف والترويـــج لفـــرص االســـتثمار 
المتاحة في البلدين الشـــقيقين، مشـــيدًا 
المشـــاريع  بحجـــم  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 
االســـتثمارية المشـــتركة والتي تعد أبرز 

دعائم العمل المشـــترك، فضالً عن العمل 
على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية 
إلى التركيز علـــى دعم النمو االقتصادي 
الشـــقيقتين،  المملكتيـــن  وازدهـــار 
أمـــام  الجهـــود  توحيـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
التحديـــات االقتصاديـــة، خصوصـــًا بأن 
القطـــاع الخاص وبمـــا يمتلكه من موارد 
ومدخـــرات وإمكانات يلعـــب دورًا كبيرًا 
ومحـــركًا أساســـيًا للنشـــاط االقتصـــادي 
االســـتثمارية  المشـــاريع  تنويـــع  وفـــي 
المشـــتركة، بمـــا يدفـــع بتنميـــة الروابـــط 
السياســـات  وتقريـــب  االقتصاديـــة 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  واألنظمـــة 

والصناعية في البلدين الشقيقين. 

البحريـــن  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
المعيـــن لدى الســـعودية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمن آل خليفة عن اعتزازه بالثقة 
الملكيـــة بهـــذا التكليـــف، مؤكـــدًا حرصه 
المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق  تعزيـــز  علـــى 
وتوثيـــق  لتوطيـــد  الجهـــود؛  ومواصلـــة 
واالقتصاديـــة  التجاريـــة  العالقـــات 
وتطويرهـــا لمـــا يخـــدم مصالـــح البلدين 
الشـــقيقين، مشـــيدًا بجهود غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين وحرصها على تطوير 
التعـــاون المشـــترك بين الدول الشـــقيقة 
والســـعي نحـــو االرتقـــاء باالســـتثمارات 
مملكـــة  وتســـويق  التجـــاري  والتبـــادل 

البحرين.

 المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

ناس مستقباًل السفير البحريني لدى السعودية
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أثـــار مقتـــرح النائب معصومة عبد الرحيم بشـــأن 
توفيـــر خـــط ســـاحن للوقاية من االنتحـــار موجة 
وأهدافـــه،  للمقتـــرح  المؤيـــدة  الفعـــل  ردود  مـــن 
والمشـــككة فـــي فعاليتـــه فـــي الحـــد مـــن اللجوء 

لالنتحار.
وفي ردها على التعليقات المشككة، قالت النائب: 
“أنـــا كطبيبـــة مختصة في هذا المجال وكإنســـانة 
عشـــت مع مرضـــاي وأهلهم، أفهم تمامـــا بأننا في 
أمـــس الحاجـــة للتطويـــر ومنهـــا الخـــط الســـاخن 

للوقاية من االنتحار”.

وتســـاءلت: “كـــم مـــن شـــخص رحل بســـبب عدم 
وجود من يتواصلون معه في الوقت المناسب؟”. 
وأكـــدت أنها مـــن واقع تجربة تجـــد أن هذا األمر 
ليـــس هينـــًا، وهنـــاك حـــاالت ال يمكـــن اإلفصـــاح 
عنهـــا لســـريتها، تشـــمل جميع فئـــات المجتمع من 
األغنيـــاء أو الفقـــراء أو المثقفيـــن أو البســـطاء، 
فمنهـــم من انتحر فجرًا، حيـــث لم يكن معه أحد، 
ومنهم من انتحر شنقًا في غرفته منتصف الليل، 
ومنهم من ودع بعبارة “مع السالمة” ليأخذ جرعة 

زائدة لتكون آخر اللحظات.
وعبرت عبدالرحيم لـ “البالد” عن احترامها لجميع 
اآلراء، والبنـــاءة منهـــا على وجـــه الخصوص من 

المختصيـــن والعامليـــن فـــي المجـــال، والمثقفين 
المطلعين على هذه التجربة في الدول األخرى.

وقالت من واقع عملها كطبيبة واستشارية نفسية، 
إن أغلب الحاالت التي تم متابعتها في هذا اإلطار 
كحاالت كاملة أو غير كاملة في مستشـــفى الطب 
النفســـي أو الحاالت الطارئة بمستشفى السلمانية 
كانت من فئة الشباب، وهو ما يؤكد أهمية تقديم 
مثل هذا االقتراح. وبينت أنه غير متاح للكثيرين 
الوصـــول للمختصين قبل اإلقـــدام على االنتحار، 
وهـــو ما يؤكـــد الحاجـــة لتوفير خط ســـاخن قبل 
القيام باالنتحار، وهو ما أثبتت الدراسات جدواه 

وقدرته على تقليل الحاالت.

ولفتـــت إلى أن هنـــاك أكثر من 33 دراســـة أثبتت 
جـــدوى توفير خـــط للوقاية مـــن االنتحار، حيث 
راقبت الدراســـات نحو 100 ألف اتصال، أغلبيتها 

عدل أصحابها عن االنتحار بعد اتصالهم.
وفي ردها على المقترح البرلماني، أكدت الحكومة 
قيـــام الجاليـــات التي تزيـــد لديها نســـبة االنتحار 

بإنشاء خدمة الخط الساخن لهذه الحاالت.
وأشـــارت إلى توفر خط مباشـــر لتغطية ســـاعات 
العمل الرسمية الستقبال طلب الدعم والمساندة 

للحاالت الشديدة أو ذات الخطورة.
ولفتـــت إلى أن دمج الخدمة النفســـية وتوفيرها 
البالـــغ بمراكـــز الصحيـــة األوليـــة؛  لـــه األثـــر  كان 

لتشـــجيع األفراد على طلب المســـاعدة النفســـية، 
مـــن خالل خدمـــات ســـهلة الوصول، وبعيـــدًا عن 
المخـــاوف والتـــردد مـــن الحصـــول علـــى الخدمة 
بالصحـــة  المرتبطـــة  الوصمـــة  بســـبب  النفســـية؛ 

النفسية.

انتحروا.. حين لم يجدوا من يتحدثون إليه
بعضهم أخذ جرعة زائدة مودعاً الحياة بعبارة “مع السالمة” .. معصومة عبدالرحيم:

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

معصومة عبدالرحيم

أسبوعيًا.. نستقبــل حــاالت مستعــدة لالنتحــــار
الدين والدعم النفسي أبرز موانع اإلقدام...االستشارية نور الدين:

أكدت استشـــارية الطب النفســـي إيمان نور الدين أن االكتئاب 
الشديد واضطراب الشخصية تأتي على رأس الدوافع المؤدية 

إلى التفكير باالنتحار واإلقدام عليه.
وأشارت إلى ما تلعبه ضغوطات الحياة في وصول األشخاص 
لمراحـــل متقدمـــة مـــن االكتئـــاب الشـــديد، إلـــى جانـــب وجود 

االستعداد الوراثي لدى بعضهم.

وقالـــت إن بعض الحـــاالت تكون بين األطفال ممن يعانون من 
التنمر، والذين يجـــدون في االنتحار الطريق الوحيد للتخلص 

مما يتعرضون له من أوضاع مأساوية.
ولفتـــت إلى أن هـــؤالء المرضى هم بحاجة للدعم والمســـاندة 
من خالل االســـتماع إليهم، وإعانتهم علـــى تحمل الضغوطات 
والصدمـــات واحتوائهـــا وفهمهـــا دون تهويـــل أو مبالغـــة، إلـــى 

جانب التدخل العالجي عبر األدوية لبعض الحاالت.

بشـــكل  يســـتقبلون  النفســـيين  االختصاصييـــن  أن  وذكـــرت 
أســـبوعي حـــاالت ألشـــخاص لديهـــم اســـتعداد لإلقـــدام علـــى 
االنتحـــار، فيما يشـــكل الديـــن والعائلة والمجتمـــع واألصدقاء 

حصانة مهمة؛ لمنعهم من اإلقدام على هذه الخطوة.
وأوضحت أن هذه الحواجز إلى جانب الدعم والمساندة تؤدي 
إلـــى إلغاء هـــذه الفكرة لديهـــم، ولذلك يندر عـــدد من يقدمون 

فعالً على االنتحار. إيمان نور الدين

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/484418002923.pdf
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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Link

المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البـــارز  الـــدور  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن، 
الـــذي لعبـــه االتحـــاد الحر لنقابـــات عمال 
البحرين في تعزيز التعاون بين الجهات 
العماليـــة وأصحـــاب األعمـــال؛ بما أســـهم 
فـــي اســـتدامة دوران عجلـــة اإلنتاج في 
مختلف منشـــآت القطاع الخـــاص، داعيًا 
إلى اســـتمرار وتعزيـــز الجهـــود المبذولة 
مـــن كافة األطراف والحرص الدائم على 

التطوير واالرتقاء بمستوى اإلنتاجية.
وأشاد رئيس “الغرفة” خالل لقائه رئيس 
المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحرين، يعقوب يوســـف محمد، 
ونائب الرئيس عبدهللا يوســـف جناحي، 
وأمين الســـر العام، أسامة سلمان حسن، 
المتطـــورة  البحرينيـــة  العمـــل  ببيئـــة 
جّراء اإلصالحات المســـتمرة في ســـوق 
العمـــل باإلضافـــة إلى تحديـــث القوانين 
واألنظمة وضمان حقوق العمال وحقوق 
جميـــع أطـــراف اإلنتـــاج.  وأثنـــى رئيس 
الغرفة على اهتمام االتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحريـــن بالعمل على رفـــع مكانة 
البحريـــن في ملف العمل محليًا وإقليميًا 

ودوليـــًا ومـــا وصلـــت إليـــه اليـــوم، يأتي 
ذلـــك بتضافر الجهـــود وتوحيد المواقف 
لصالـــح جميـــع أطـــراف اإلنتاج، الســـيما 
المســـتوى  البحريـــن علـــى  عنـــد تمثيـــل 
الدولي. من جانبه، أشـــاد رئيس االتحاد 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحريـــن، يعقوب 
يوســـف محمد، بمواقف غرفـــة البحرين 
علـــى  والعمـــل  االتحـــاد  لعمـــل  الداعمـــة 
التكامل في المواقف التي تمثل المملكة 
علـــى المســـتوى الدولـــي، مؤكـــدًا حرص 
االتحـــاد الحـــر توســـيع تمثيـــل البحرين 
أيضًا علـــى الصعيد العربـــي والدولي بما 
يخـــدم ويطور وينعكس على بيئة العمل 

المحلية ويجعلها جاذبة لالستثمارات.
كمـــا ناقش اللقاء القضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك ألطراف اإلنتـــاج الثالثة وهي 
والحكومـــات،  العمـــل  وأربـــاب  العمـــال 
وحضـــر االجتماع النائـــب الثاني لرئيس 
مجلـــس اإلدارة محمد الكوهجي، وأمين 
الصندوق عـــارف هجـــرس، ونائب أمين 
الصنـــدوق وليـــد كانـــو، وعضـــو مجلـــس 
اإلدارة ســـونيا جناحـــي وجميـــل الغنـــاه، 
ونائب الرئيس التنفيذي عبدهللا السادة.

تحديث القوانين واألنظمة وضمان حقوق أطراف اإلنتاج

المحرق-شركة مطار البحرين

لشـــركة مطـــار  التنفيـــذي  الرئيـــس  وّقـــع 
البحرين محمد يوسف البنفالح، والمدير 
التنفيذي لمؤسســـة إنجـــاز البحرين هناء 
ســـرواني مذكرة تفاهم مدتهـــا عامان مع 
مؤسســـة إنجاز البحريـــن، منظمة تمكين 
الشباب غير الربحّية، وذلك بحضور عدد 

من المسؤولين من الجانبين.
وأعـــرب البنفالح عـــن اعتزازه بالشـــراكة 
مع مؤسســـة “إنجاز البحرين” في ســـبيل 
تعزيـــز روح النجـــاح والريـــادة لـــدى جيل 
المستقبل والمساهمة في إعداد جيل من 
القادة المؤهلين الذين يستطيعون العمل 
والنجـــاح فـــي ظـــل المتغيـــرات العالمية؛ 
بوصفهـــا إحـــدى أكبـــر جهـــات العمـــل في 

قطاع النقل الجوي في المملكة.
بتبنـــي  البحريـــن  مطـــار  شـــركة  تلتـــزم 
ثقافـــة العمـــل التطوعـــي من خـــالل حث 
أفـــراد فريقهـــا علـــى المشـــاركة فـــي مثل 
هـــذه المبـــادرات، فضـــاًل عـــن المســـاهمة 
الشـــابة  المواهـــب  قـــدرات  تطويـــر  فـــي 

فـــي البـــالد، مؤكـــًدا أن هـــذه االتفاقية لن 
تســـاهم في تعزيز حس اإليثار والشـــغف 
بمســـاعدة اآلخرين في نفوس الموظفين 
فحسب، بل ستتيح لهم فرصة المشاركة 
بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر إشراًقا 
من خـــالل قيادة بعض أنشـــطة التدريب 
عالية الجودة الموجهة لألجيال الصاعدة 

بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين.
مـــن جانبهـــا، عّلقت رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــيخة حصـــة  ســـمو  البحريـــن  إنجـــاز 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة،  قائلـــة “تفخـــر 
شـــركة  مـــع  بشـــراكتها  البحريـــن  إنجـــاز 

مطـــار البحريـــن؛ لتوســـيع نطـــاق وصول 
المنظمـــة ألكبـــر عـــدد مـــن الطـــالب فـــي 
المملكـــة وتأثيرها عبر مختلف القطاعات 
والصناعات بالتعاون مع شركاء موثوقين 
مثـــل شـــركة مطـــار البحرين التـــي لطالما 
ســـاهمت فـــي التنميـــة المســـتدامة فـــي 
المملكة. وستشهد هذه الشراكة استمرار 
شـــباب البحرين فـــي االرتقـــاء بالمهارات 
واالبتـــكار، حيـــث يكتســـبون الخبـــرة في 
الصناعـــات المختلفة كجـــزء من رحلتهم 
المهنّيـــة، وهو مـــا يؤكد التزامنـــا بتمكين 

الشباب البحريني”.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة: االرتقاء بالمهارات اإلبداعية للشباب

“مطار البحرين” توقع مذكرة تفاهم مع “إنجاز”
المنامة - وزارة الصحة

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
األحـــد  مســـاء  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
المنصـــرم، عن رصـــد 5 مخالفات خالل 
الزيارات التفتيشية للمطاعم والمقاهي، 
حيـــث تم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمة تجاههم بتحرير مخالفات لهذه 
المطاعـــم والمقاهـــي وإحالتهـــا للجهات 
المختصة، وذلـــك لمخالفتها اإلجراءات 
االحترازيـــة واالشـــتراطات المعلن عنها 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-(، 
المدرجة تحت المســـتوى األصفر ضمن 
آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشار 

فيروس كورونا.
جـــاء ذلـــك خالل الزيـــارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض، في إطـــار تكثيف الزيارات 
التفتيشـــية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشـــآت باالشتراطات الصحية 

واإلجـــراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد 
المخالفات خالل الزيارات التفتيشـــية، 
مـــن  منشـــأة   117 زيـــارة  تمـــت  حيـــث 

المطاعم والمقاهي.
إلـــى ذلـــك، دعـــت الجهـــات الحكوميـــة 

المختصـــة الجميع إلى مواصلة االلتزام 
الوطنيـــة،  بالمســـؤولية  والتحلـــي 
واإلبـــالغ الفـــوري عن أيـــة مخالفات أو 
تجـــاوزات يتـــم رصدهـــا، موضحـــة أن 
هـــذه الخطـــوات المهمـــة تأتـــي لتأميـــن 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  العامـــة  الصحـــة 
فيـــروس كورونا والحفـــاظ على صحة 

وسالمة الجميع.

لم يلتزموا بإجراءات المستوى “األصفر”

“الصحة”: تفتيش 117 منشأة يسفر عن مخالفة 5 مطاعم
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ناس: تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية مع السعودية
رئيس الغرفة مستقبالً السفير البحريني الجديد لدى الرياض

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين، سمير ناس، أن القطاع الخاص 
البحريني يحرص كل الحرص على تعزيز 
العالقات االقتصادية واالســـتثمارية مع 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
والتـــي تعد شـــريكا اســـتثماريا وتجاريا 
مهمـــا للبحريـــن، مشـــيدًا بعمـــق ومتانـــة 
واالســـتثمارية  االقتصاديـــة  العالقـــات 
والروابـــط األخوية الوطيـــدة والمتميزة 
التي تربـــط البحرين وشـــقيقتها الكبرى 
السعودية، وما تشهده من تطور مستمر 

على كافة المستويات.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء رئيـــس الغرفـــة، 
صباح أمس ببيت التجار، سفير البحرين 
المعيـــن لدى الســـعودية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، والـــذي بـــدوره 
هنـــأه علـــى نيله الثقـــة الملكية الســـامية 
بتعيينه، متمنيًا له كل التوفيق والسداد 
الدبلوماســـي  عملـــه  مهـــام  أداء  فـــي 
مـــا  علـــى  البنـــاء  ومواصلـــة  الجديـــدة، 
تحقـــق علـــى صعيـــد العالقـــات األخوية 
والتاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن 
الســـياق  هـــذا  فـــي  منوهـــًا  الشـــقيقين، 
بمتانـــة هذه العالقات الوطيدة، والنابعة 
من الحـــرص الكبيـــر والدائـــم للقيادتين 

الحكيمتين، حفظهما هللا ورعاهما، على 
تطويرها، والتي تشهد على الدوام نموًا 

وتقدمًا مطردًا في مختلف المجاالت.
عـــددًا  الغرفـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
التـــي  والمقترحـــات  التصـــورات  مـــن 
معـــدالت  برفـــع  المســـاهمة  شـــأنها  مـــن 
التجـــارة البينيـــة، منهـــا تبـــادل الزيارات 
التجاريـــة وإقامة االجتماعـــات الثنائية؛ 
باإلضافـــة  العقبـــات  وتذليـــل  لبحـــث 
إلـــى الفعاليـــات االقتصاديـــة المشـــتركة 
للتعريـــف والترويـــج لفـــرص االســـتثمار 
المتاحة في البلدين الشـــقيقين، مشـــيدًا 
المشـــاريع  بحجـــم  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 
االســـتثمارية المشـــتركة والتي تعد أبرز 

دعائم العمل المشـــترك، فضالً عن العمل 
على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية 
إلى التركيز علـــى دعم النمو االقتصادي 
الشـــقيقتين،  المملكتيـــن  وازدهـــار 
أمـــام  الجهـــود  توحيـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
التحديـــات االقتصاديـــة، خصوصـــًا بأن 
القطـــاع الخاص وبمـــا يمتلكه من موارد 
ومدخـــرات وإمكانات يلعـــب دورًا كبيرًا 
ومحـــركًا أساســـيًا للنشـــاط االقتصـــادي 
االســـتثمارية  المشـــاريع  تنويـــع  وفـــي 
المشـــتركة، بمـــا يدفـــع بتنميـــة الروابـــط 
السياســـات  وتقريـــب  االقتصاديـــة 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  واألنظمـــة 

والصناعية في البلدين الشقيقين. 

البحريـــن  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
المعيـــن لدى الســـعودية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمن آل خليفة عن اعتزازه بالثقة 
الملكيـــة بهـــذا التكليـــف، مؤكـــدًا حرصه 
المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق  تعزيـــز  علـــى 
وتوثيـــق  لتوطيـــد  الجهـــود؛  ومواصلـــة 
واالقتصاديـــة  التجاريـــة  العالقـــات 
وتطويرهـــا لمـــا يخـــدم مصالـــح البلدين 
الشـــقيقين، مشـــيدًا بجهود غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين وحرصها على تطوير 
التعـــاون المشـــترك بين الدول الشـــقيقة 
والســـعي نحـــو االرتقـــاء باالســـتثمارات 
مملكـــة  وتســـويق  التجـــاري  والتبـــادل 

البحرين.

 المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين
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أثـــار مقتـــرح النائب معصومة عبد الرحيم بشـــأن 
توفيـــر خـــط ســـاحن للوقاية من االنتحـــار موجة 
وأهدافـــه،  للمقتـــرح  المؤيـــدة  الفعـــل  ردود  مـــن 
والمشـــككة فـــي فعاليتـــه فـــي الحـــد مـــن اللجوء 

لالنتحار.
وفي ردها على التعليقات المشككة، قالت النائب: 
“أنـــا كطبيبـــة مختصة في هذا المجال وكإنســـانة 
عشـــت مع مرضـــاي وأهلهم، أفهم تمامـــا بأننا في 
أمـــس الحاجـــة للتطويـــر ومنهـــا الخـــط الســـاخن 

للوقاية من االنتحار”.

وتســـاءلت: “كـــم مـــن شـــخص رحل بســـبب عدم 
وجود من يتواصلون معه في الوقت المناسب؟”. 
وأكـــدت أنها مـــن واقع تجربة تجـــد أن هذا األمر 
ليـــس هينـــًا، وهنـــاك حـــاالت ال يمكـــن اإلفصـــاح 
عنهـــا لســـريتها، تشـــمل جميع فئـــات المجتمع من 
األغنيـــاء أو الفقـــراء أو المثقفيـــن أو البســـطاء، 
فمنهـــم من انتحر فجرًا، حيـــث لم يكن معه أحد، 
ومنهم من انتحر شنقًا في غرفته منتصف الليل، 
ومنهم من ودع بعبارة “مع السالمة” ليأخذ جرعة 

زائدة لتكون آخر اللحظات.
وعبرت عبدالرحيم لـ “البالد” عن احترامها لجميع 
اآلراء، والبنـــاءة منهـــا على وجـــه الخصوص من 

المختصيـــن والعامليـــن فـــي المجـــال، والمثقفين 
المطلعين على هذه التجربة في الدول األخرى.

وقالت من واقع عملها كطبيبة واستشارية نفسية، 
إن أغلب الحاالت التي تم متابعتها في هذا اإلطار 
كحاالت كاملة أو غير كاملة في مستشـــفى الطب 
النفســـي أو الحاالت الطارئة بمستشفى السلمانية 
كانت من فئة الشباب، وهو ما يؤكد أهمية تقديم 
مثل هذا االقتراح. وبينت أنه غير متاح للكثيرين 
الوصـــول للمختصين قبل اإلقـــدام على االنتحار، 
وهـــو ما يؤكـــد الحاجـــة لتوفير خط ســـاخن قبل 
القيام باالنتحار، وهو ما أثبتت الدراسات جدواه 

وقدرته على تقليل الحاالت.

ولفتـــت إلى أن هنـــاك أكثر من 33 دراســـة أثبتت 
جـــدوى توفير خـــط للوقاية مـــن االنتحار، حيث 
راقبت الدراســـات نحو 100 ألف اتصال، أغلبيتها 

عدل أصحابها عن االنتحار بعد اتصالهم.
وفي ردها على المقترح البرلماني، أكدت الحكومة 
قيـــام الجاليـــات التي تزيـــد لديها نســـبة االنتحار 

بإنشاء خدمة الخط الساخن لهذه الحاالت.
وأشـــارت إلى توفر خط مباشـــر لتغطية ســـاعات 
العمل الرسمية الستقبال طلب الدعم والمساندة 

للحاالت الشديدة أو ذات الخطورة.
ولفتـــت إلى أن دمج الخدمة النفســـية وتوفيرها 
البالـــغ بمراكـــز الصحيـــة األوليـــة؛  لـــه األثـــر  كان 

لتشـــجيع األفراد على طلب المســـاعدة النفســـية، 
مـــن خالل خدمـــات ســـهلة الوصول، وبعيـــدًا عن 
المخـــاوف والتـــردد مـــن الحصـــول علـــى الخدمة 
بالصحـــة  المرتبطـــة  الوصمـــة  بســـبب  النفســـية؛ 

النفسية.

انتحروا.. حين لم يجدوا من يتحدثون إليه
بعضهم أخذ جرعة زائدة مودعاً الحياة بعبارة “مع السالمة” .. معصومة عبدالرحيم:

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

معصومة عبدالرحيم

أسبوعيًا.. نستقبــل حــاالت مستعــدة لالنتحــــار
الدين والدعم النفسي أبرز موانع اإلقدام...االستشارية نور الدين:

أكدت استشـــارية الطب النفســـي إيمان نور الدين أن االكتئاب 
الشديد واضطراب الشخصية تأتي على رأس الدوافع المؤدية 

إلى التفكير باالنتحار واإلقدام عليه.
وأشارت إلى ما تلعبه ضغوطات الحياة في وصول األشخاص 
لمراحـــل متقدمـــة مـــن االكتئـــاب الشـــديد، إلـــى جانـــب وجود 

االستعداد الوراثي لدى بعضهم.

وقالـــت إن بعض الحـــاالت تكون بين األطفال ممن يعانون من 
التنمر، والذين يجـــدون في االنتحار الطريق الوحيد للتخلص 

مما يتعرضون له من أوضاع مأساوية.
ولفتـــت إلى أن هـــؤالء المرضى هم بحاجة للدعم والمســـاندة 
من خالل االســـتماع إليهم، وإعانتهم علـــى تحمل الضغوطات 
والصدمـــات واحتوائهـــا وفهمهـــا دون تهويـــل أو مبالغـــة، إلـــى 

جانب التدخل العالجي عبر األدوية لبعض الحاالت.

بشـــكل  يســـتقبلون  النفســـيين  االختصاصييـــن  أن  وذكـــرت 
أســـبوعي حـــاالت ألشـــخاص لديهـــم اســـتعداد لإلقـــدام علـــى 
االنتحـــار، فيما يشـــكل الديـــن والعائلة والمجتمـــع واألصدقاء 

حصانة مهمة؛ لمنعهم من اإلقدام على هذه الخطوة.
وأوضحت أن هذه الحواجز إلى جانب الدعم والمساندة تؤدي 
إلـــى إلغاء هـــذه الفكرة لديهـــم، ولذلك يندر عـــدد من يقدمون 

فعالً على االنتحار. إيمان نور الدين
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