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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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أكد حضرة صاحب الجاللة 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
المالكة  العائلة  رئيس مجلس 
أن ذكرى التصويت على ميثاق 
انطالقة  تــعــد  الــوطــنــي  الــعــمــل 
واعـــــدة فـــي مــســيــرة الــتــحــديــث 
الـــشـــامـــل لـــمـــؤســـســـات الـــدولـــة 
وجاءت  الدستورية،  وسلطاتها 
البحرين  أهل  لتطلعات  ملبية 
كانت  إذ  مسبوق،  غير  بإجماع 
لهم وقفة مشرفة تجسدت فيها 
الـــهـــويـــة الــبــحــريــنــيــة األصــيــلــة 
ــعـــة إلــــــى الـــتـــطـــويـــر  ــلـ ــتـــطـ والـــمـ
ــقـــدم الـــحـــضـــاري، مــشــيــرا  ــتـ والـ
مـــرور 21  بعد  أنــه  إلــى  جاللته 
عاما على هذه الذكرى العزيزة 
ــل الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــضـــي  ــ ــواصــ ــ تــ
الحضارية  مسيرتها  في  قدما 
جميع  تكاتف  بفضل  الشاملة 
أبنائها ووحدتهم وما يتميزون 
ورؤيــة  به من عزيمة وإخــالص 
نــبــيــلــة لــخــدمــة وطــنــهــم ورفـــع 

رايته في جميع المحافل.
ذلــك خــالل استقبال  جــاء 
جاللته بحضور صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء، أمس في قصر 
ــر، أعـــــضـــــاء مــجــلــس  ــيــ الــــصــــخــ
العائلة المالكة الكريمة وذلك 
بمناسبة  جاللته  على  للسالم 
ــة  ــاديـ ــة الـــحـ ــويـ ــنـ ــسـ الـــــذكـــــرى الـ
والـــعـــشـــريـــن لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى 

ميثاق العمل الوطني.
ثوابت  أن  جاللته  وأضـــاف 
الــمــيــثــاق بــروحــهــا الــمــتــجــددة 
ورؤيـــــتـــــهـــــا الــــــــواعــــــــدة ســتــظــل 
دافـــعـــا ألبـــنـــاء الــبــحــريــن نحو 
دور  وتعزيز  البناء  من  المزيد 

وفتح  التشريعية  الــمــؤســســات 
الشعبية  للمشاركة  أرحب  آفاق 
ــهــــج الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــنــ وفـــــــق الــ

المتطور.
وأشــــــــــــــار جــــــاللــــــة الـــمـــلـــك 
اإليـــــمـــــان  أن  إلــــــــى  ــدى  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ

تحقق  ما  على  البناء  بــضــرورة 
مــــــن إنــــــــجــــــــازات هــــــو الـــســـبـــيـــل 
الناجح لترسيخ قواعد الدولة 
العدالة  على  القائمة  المدنية 
تــمــيــيــز،  دون  ــن  مــ والــــمــــســــاواة 
الــمــمــلــكــة ســتــعــمــل  أن  مــــؤكــــدا 

دائما على تعزيز قيم االعتدال 
والــــتــــســــامــــح والــــتــــعــــايــــش فــي 
والتعصب،  الــتــطــرف  مجابهة 
وســــــتــــــرســــــخ دعـــــــائـــــــم الــــعــــمــــل 
الــســيــاســي الــقــائــم عــلــى مــبــادئ 
ــتـــرام  ــتـــور واحـ الــمــيــثــاق والـــدسـ

ــادة الــــقــــانــــون واســـتـــقـــالل  ــ ــيـ ــ سـ
بــإذن  الــوطــنــي، وستظل  الــقــرار 
والــمــحــبــة  لــلــخــيــر  ـــة  ــ واحــ اهلل 
والسالم. وأشاد حضرة صاحب 
المخلص  بــالــعــطــاء  الــجــاللــة 
ونــســاًء  رجـــاال  البحرين  ألبــنــاء 

وتــفــانــيــهــم فـــي خـــدمـــة بــلــدهــم 
المحافل  كل  في  رايته  وإعــالء 
ــة، كـــمـــا أشــــــاد جــاللــتــه  ــيــ الــــدولــ
بأخالق أهل البحرين الكريمة 
ــم عــــلــــى االحــــــتــــــرام  ــ ــهـ ــ ــرصـ ــ وحـ
المتبادل فيما بينهم وترابطهم 

ــاتـــفـــهـــم، وذلـــــــك نــــابــــع مــن  وتـــكـ
نعتز  الــتــي  البحرينية  هويتنا 

ونفخر بها.

حضرة  توجيهات  على  بــنــاء 
صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
الــــبــــالد الــــمــــفــــدى، أمـــــر صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بــتــوفــيــر 
الخدمات اإلسكانية للمتقدمين 
المستحقين للحصول عليها من 
والمستفيدين  المحكومين  أسر 
والتدابير  العقوبات  برنامج  من 
ــرة  ــ الـــبـــديـــلـــة حـــفـــاظـــا عـــلـــى األسـ
المجتمعي،  والنسيج  البحرينية 
حققها  التي  للنجاحات  وتعزيزا 
ــد ومــنــهــا  ــ ــرائـ ــ ــج الـ ــامـ ــرنـ ــبـ هـــــذا الـ

تقويم سلوك المحكومين.
جــاء ذلــك لــدى تـــرؤس سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
ــد بــقــصــر  ــقـ لــلــمــجــلــس الـــــــذي عـ
ــع خــاللــه  ــ ــــس ورفــ الــقــضــيــبــيــة أمـ
ــدق الــتــهــانــي إلــى  ــ الــمــجــلــس أصـ
جاللة الملك المفدى وسمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى 
الذكرى  بمناسبة  البحرين  أبناء 
الحادية والعشرين إلقرار ميثاق 

العمل الوطني.
المملكة  أن  المجلس  وأكـــد 
ــي مــخــتــلــف  شـــهـــدت إنـــــجـــــازات فــ
الميثاق  باعثها  كــان  القطاعات 
لمنظومة  المنطلق  شكل  الــذي 

ــن الـــتـــطـــور والــنــمــاء  مــتــكــامــلــة مـ
االقتصادية  األصعدة  شتى  على 

والتنموية والسياسية.
المجلس على مذكرة  ووافق 
المالية  للشؤون  الوزارية  اللجنة 

ــتــــوازن الــمــالــي  واالقــتــصــاديــة والــ
بــشــأن الــنــتــائــج الــمــالــيــة األولــيــة 
والـــتـــي   ،2021 الـــمـــالـــيـــة  لــلــســنــة 
ــي إجــمــالــي  ــا فــ ــاعــ ــرت ارتــــفــ ــهــ أظــ
الــعــاّمــة، مــع محافظة  اإليــــرادات 
التزاماتها  على  البحرين  مملكة 
الحكومية  الــمــشــروعــات  بتنفيذ 
مرحلة  إلى  الوصول  تدعم  التي 
التعافي االقتصادي، كما أظهرت 
البيانات انخفاض العجز المالي 
في عام 2021 بنسبة 35% مقارنة 
بعام 2020، وارتفاع اإليرادات غير 
بــنــســبــة 5% خـــالل ذات  الــنــفــطــيــة 

الفترة.
كـــمـــا وافــــــق الـــمـــجـــلـــس عــلــى 
للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــشــريــعــيــة بــشــأن 
منح  تنظيم  حـــول  قــــرار  مــشــروع 
تـــأشـــيـــرة دخـــــول ورخـــصـــة إقــامــة 
ــات  ــ ألقـــــــارب الــبــحــريــنــيــيــن وزوجــ
البحرينيات  وأزواج  البحرينيين 

األجانب.

البحرين لألسواق الحرة  أعلنت شركة مجمع 
المنتهية   2021 لعام  المالية  النتائج  أمــس  مساء 
المؤيد  فــاروق يوسف  وأفــاد   ،2021 ديسمبر   31 في 
رئيس مجلس اإلدارة ان النتائج المالية لعام 2021 
الشركة  إذ حققت  المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 
بحرينيا  ــارا  ــنـ ديـ  2.139.215 قــــدره  ــاح  ــ أربـ صــافــي 
بلغت  قــد  كانت  التي  السابق  الــعــام  بــأربــاح  مقارنة 
في  ارتفاعا  يشكل  ما  بحرينيا،  دينارا   2.017.337

األرباح بنسبة %6.1.

التي  األولية  المالية  النتائج  أن  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  كشفت 
العاّمة،  اإليــــرادات  إجمالي  فــي  ارتفاعا  أظــهــرت   2021 عــام  خــالل  تحقيقها  تــم 
الحكومية  المشروعات  بتنفيذ  التزاماتها  على  البحرين  مملكة  محافظة  مع 
التطلعات  وتحقيق  االقتصادي  التعافي  مرحلة  إلى  الوصول  إلى  تهدف  التي 
الــتــوازن  برنامج  أهـــداف  بتنفيذ  االلــتــزام  إلــى  بــاإلضــافــة  المنشودة،  واألهــــداف 

المالي. 
البيانات المالية األولية لعام 2021 أظهرت أن إجمالي  الــوزارة بأن  وأفــادت 
اإليرادات العامة بلغ 2564 مليون دينار بحرينّي بزيادة نسبتها 23% مقارنة بعام 
استطاعت  فيما  بحريني.  ديــنــار  مليون   2082 اإليــــرادات  إجمالي  بلغ  إذ   2020
الــحــكــومــة خــفــض إجــمــالــي الــمــصــروفــات الــعــامــة بــنــســبــة 3%، إذ بــلــغ إجــمــالــي 
المصروفات 3644 مليون دينار بحرينّي في عام 2021 مقارنًة بـ3753 مليون دينار 
بحريني في عام 2020، ورغم انخفاض المصروفات المتكررة بنسبة 4% في عام 
2021 فإن الحكومة زادت مصروفات المشاريع بنسبة 9% لما لها من أهمية في 
دعم االقتصاد.  كما لفتت الوزارة إلى انخفاض العجز المالي بنسبة 35%؛ إذ بلغ 
إجمالي العجز 1080 مليون دينار بحريني في عام 2021 مقارنة بـ1670 مليون 

دينار في عام 2020.

�ل���ب���ح���ري���ن ت��ن��ت��ق��ل �إل����ى 
�ل��م�����ض��ت��وى �لأخ�����ض��ر �ل��ي��وم

وفقا لما أعلنه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد-19( يوم الخميس الماضي، تنتقل مملكة البحرين بدًءا من 
األخضر  المستوى  إلى  الجاري  فبراير   15 الموافق  الثالثاء  اليوم 

ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
من  والتزام  بوعي  المواصلة  إلى  الجميع  الصحة  وزارة  ودعــت 
النجاحات  وتحقيق  كورونا  فيروس  مع  التعامل  مسارات  رفد  أجل 
المنشودة، من خالل استمرار اتباع التعليمات واإلجراءات والتدابير 
االحترازية مع تفعيل المستوى األخضر وفق آلية اإلشارة الضوئية 
المبادرة  على  الحرص  جانب  إلى  كورونا،  فيروس  انتشار  لمستوى 
الــمــقــررة بما  بــكــامــل جــرعــاتــه  لــلــفــيــروس  الــمــضــاد  بــأخــذ التطعيم 
في  أهمية  مــن  الجرعات  هــذه  تمثله  لما  المنشطة  الجرعة  فيها 
ومحيطه  وأسرته  الفرد  وحماية  للجسم  المناعية  االستجابة  رفع 
بعض  تحديث  تم  أنــه  يذكر  ومتحوراته.  الفيروس  من  المجتمعي 
إجــراءات المستوى األخضر، ويمكن االطالع على دليل اإلجــراءات 
التابع  اإللكتروني  الموقع  زيــارة  عبر  األخضر  بالمستوى  الخاص 

لوزارة الصحة.

2021 �أظهرت وز�رة �لمالية: �لتقدير�ت �لمالية �لأولية لعام 
�ل�م�ال�ي   �ل�ت�و�زن  ب�رن�ام�ج  �أه�د�ف  بتنفيذ  �ل�ت�ز�م �لحكوم�ة 

�لبحرين تم�ضي في م�ض�يرتها �لح�ضارية بتكاتف ووحدة �أبنائها

ب�ع�����ض  لأ�ض��ر  �لإ�ض��ك��ان��ي��ة  �ل�خ�دم���ات  ت�وف�ي��ر 
�لبديل�ة  بالع�ق�وب��ات  �لم�ض�تفيدين  م�ن  �لمحك�وم�ي��ن 
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�لأ�ضو�ق �لحرة تحقق �ضافي �أرباح 2.1 مليون دينار لعام 2021

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} عبداهلل بوهندي.} فاروق المؤيد.

�ل��وق��ف��ة �ل��م�����ض��رف��ة لأه����ل �ل��ب��ح��ري��ن ج�����ض��دت �ل��ه��وي��ة �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة �لأ���ض��ي��ل��ة

���ض��ن��وي��ا دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   95 �ل��ب��ح��ري��ن  ف���ي  �ل���م���ه���در  �ل���ط���ع���ام  ك��ل��ف��ة 
ص7 أخبار البحرين

} جاللة الملك يستقبل أعضاء مجلس العائلة المالكة الكريمة. } جاللة الملك يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى.

7 �ضن�و�ت  100 دولر لأول م�رة م�ن�ذ  �لنفط يقترب من 
في أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات ارتفعت أسعار النفط، أمس اإلثنين، لتقترب من 100 دوالر، 
وسط مخاوف من تعطيل صادرات الطاقة، إثر عقوبات أمريكية أوروبية ردا على الغزو الروسي المحتمل 
ألوكرانيا. وتدل معطيات بورصة لندن على أن قيمة العقود اآلجلة لخام برنت لشهر أبريل تجاوزت 96 
قيمة  ارتفعت  أمس،  المتوافرة  البورصة،  لبيانات هذه  ووفقا   .2014 عام  منذ  مرة  للبرميل ألول  دوالرا 
العقد اآلجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل 2022 بنسبة 1.73% لتصل إلى 96.07 دوالرا للبرميل.

أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
ممثلي  قــيــام  أن  الــداخــلــيــة  وزيـــر  خليفة  آل 
عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة الــبــحــريــنــيــة مـــع جــهــة خــارجــيــة 
وإثارتهم مغالطات وشكاوى فئوية ومنحازة، 
يمثل وجهات نظرهم الشخصية، وال يعكس 
اإلجماع الوطني البحريني، فضال عن كونه 
األهــلــي  الــســلــم  بمتطلبات  مــبــاشــرا  ــرارا  ــ إضـ
بالتدخل  خارجية  ألطــراف  الفرصة  ويتيح 
في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وهو 

أمر ترفضه كل أطياف وفئات المجتمع.
أقـــدم عليه هـــؤالء يعتبر  مــا  أن  ــح  وأوضـ
تجاهال واضحا للجهات الرسمية المسؤولة 
إطــار  فــي  الجمعيات  هــذه  عمل  تنظيم  عــن 
تلك  األذهـــان  إلــى  يعيد  كما  سليم،  قانوني 
البالد  لها  تعرضت  التي  المؤسفة  األحــداث 
قــبــل 11 عـــامـــا، ويــرفــضــهــا الــجــمــيــع بــعــد أن 
أبــرز  مــن  وكــان  وخسائر،  أرواح  ضحيتها  راح 
ــؤون الــداخــلــيــة  ــشــ أســبــابــهــا الـــتـــدخـــل فـــي الــ

ــتـــواصـــل مـــن قــبــل شــخــصــيــات  لــلــبــحــريــن والـ
مخالفة للقانون مع جهات خارجية.

وقال وزير الداخلية: »كان أحرى بهؤالء، 
القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ تتطلبه  بما  االلــتــزام 
والتفاخر  الجمعيات،  تلك  تنظم عمل  التي 

البحرين  تاريخ  امــتــداد  على  إنــجــازه  تم  بما 
المجاالت  مختلف  في  والمعاصر  الحديث 
ــيـــة وعــــلــــى مــخــتــلــف  ــيـــشـ ــعـ ــويـــة والـــمـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
المسارات، وما ننعم به جميعا من مكتسبات 
وطنية، ومقارنة ما تحقق مع ما يجري في 

دول أخرى«.
ــاف أن مــا حــدث يمثل خــروجــا عن  وأضـ
الصف الوطني، وكان يجب عدم االنجرار إلى 
التي  الــتــجــاوزات  وتلك  الخطوات  هــذه  مثل 
الوطنية  الــوحــدة  مــســيــرة  فــي  لغطا  تــحــدث 
ومــقــتــضــيــات الــســلــم األهـــلـــي، وأن تــعــي هــذه 
الــجــمــعــيــات مــســؤولــيــاتــهــا وضـــوابـــط الــنــظــام 

األساسي الذي تعمل في إطاره.
وأشار وزير الداخلية في ختام تصريحه 
الـــقـــانـــون  الـــبـــحـــريـــن دولــــــة  إلـــــى أن مــمــلــكــة 
المجال  بــإفــســاح  تسمح  ولـــن  والــمــؤســســات، 
الداخلية،  شؤوننا  في  التدخالت  هذه  لمثل 
الــمــؤمــن مــن جحر مــرتــيــن...  يــلــدغ  حيث ال 

حفظ اهلل البحرين وأعز مجدها.

على �شوء قيام ممثلي عدد من الجمعيات ببحث ال�شوؤون الداخلية مع جهة خارجية..

وزي�ر �لد�خلي�ة: ل يل�دغ �لموؤم�ن م�ن جح�ر مرتي�ن

} وزير الداخلية.

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.
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الــــســــمــــو  صــــــاحــــــب  رأس 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، االجـــتـــمـــاع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس 
ــــس،  ــد أمـ ــقـ الـــــــــــوزراء الـــــــذي عـ

بقصر القضيبية.
فــي بــدايــة االجــتــمــاع، رفع 
مجلس الوزراء أصدق التهاني 
إلـــى حــضــرة صــاحــب الجاللة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة 

الملكي  السمو  صــاحــب  وإلـــى 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
البحرين  أبــنــاء  ــى  وإلـ ــوزراء  ــ الـ
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــحـــاديـــة 
والعشرين إلقرار ميثاق العمل 
ــدًا الــمــجــلــس  ــ ــؤكـ ــ ــنــــي، مـ الــــوطــ
إنــجــازات  شــهــدت  المملكة  أن 
ــات كـــان  ــاعــ ــطــ ــقــ بـــمـــخـــتـــلـــف الــ
ــذي شكل  بــاعــثــهــا الــمــيــثــاق الــ
متكاملة  لمنظومة  المنطلق 
ــتــــطــــور والــــنــــمــــاء عــلــى  ــــن الــ مـ
شــتــى األصـــعـــدة االقــتــصــاديــة 

والتنموية والسياسية.
ــات  ــهـ ــيـ ــى تـــوجـ ــلــ ــاء عــ ــ ــنــ ــ ــ وب
ــة  ــب الــــجــــاللــ ــ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــضــ ــ حــ
ــالد الــــمــــفــــدى، أمـــر  ــبــ مـــلـــك الــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد 
اإلسكانية  الــخــدمــات  بتوفير 
لــلــمــتــقــدمــيــن الــمــســتــحــقــيــن 
للحصول عليها من أسر بعض 
والمستفيدين  الــمــحــكــومــيــن 
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مــــــــن بــــــرنــــــامــــــج الـ
والـــتـــدابـــيـــر الــبــديــلــة حــفــاظــًا 

ــيـــة  ــنـ ــبـــحـــريـ عــــلــــى األســــــــــــرة الـ
وتعزيزا  المجتمعي،  والنسيج 
هذا  حققها  التي  للنجاحات 
تقويم  ومنها  الرائد  البرنامج 

سلوك المحكومين.
ما  المجلس  قـــرر   بــعــدهــا 

يلي:
عــلــى  ــة  ــقــ ــوافــ ــمــ الــ  - أواًل 

المذكرات التالية:
1- مذكرة اللجنة الوزارية 
للشؤون القانونية والتشريعية 
بشأن مشروع قرار حول تنظيم 

مــنــح تــأشــيــرة دخــــول ورخــصــة 
إقـــامـــة ألقــــــارب الــبــحــريــنــيــيــن 
وأزواج  البحرينيين  وزوجــــات 

البحرينيات األجانب.
2- مذكرة اللجنة الوزارية 
واالقتصادية  المالية  للشؤون 
والتوازن المالي بشأن النتائج 
المالية األولية للسنة المالية 
ارتفاعًا  أظــهــرت  والــتــي   ،2021
في إجمالي اإليــرادات العاّمة، 
مع محافظة مملكة البحرين 
ــلــــى الــــتــــزامــــاتــــهــــا بــتــنــفــيــذ  عــ

التي  الحكومية  الــمــشــروعــات 
ــى مــرحــلــة  تـــدعـــم الــــوصــــول إلــ
ــادي، كــمــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــعـــافـــي االقـ
ــرت الــبــيــانــات انــخــفــاض  ــهـ أظـ
ــعــــام  الــــعــــجــــز الــــمــــالــــي فـــــي الــ
2021 بنسبة 35% مقارنة بعام 
اإليــــرادات غير  وارتــفــاع   ،2020
النفطية بنسبة 5% خالل ذات 

الفترة.
الصحة  ــرة  وزيــ مــذكــرة   -3
ــل  ــيــ ــكــ ــشــ بــــــــشــــــــأن إنـــــــــشـــــــــاء وتــ
المجلس البحريني للدراسات 

والــــتــــخــــصــــصــــات الـــصـــحـــيـــة، 
والذي سيتولى اإلشراف على 
برامج  وتقويم  ومتابعة  إنشاء 
للحصول  وإعــدادهــا  التدريب 
ووضع  الدولي  االعتراف  على 
الشهادات في  اآلليات إلصدار 
ــبـــرامـــج  كــــل الــتــخــصــصــات والـ
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة ومــعــادلــة 
المهنية،  الـــشـــهـــادات  وتــقــويــم 
وإنــــشــــاء الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 

المتخصصة.
الصناعة  وزيـــر  مــذكــرة   -4

والــــــــــتــــــــــجــــــــــارة والــــــســــــيــــــاحــــــة 
ــول  ــروع قـــــــــرار حــ ــ ــشــ ــ ــأن مــ ــ ــشـ ــ بـ
ــدام األكــــيــــاس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ حــــظــــر اسـ
االستخدام  ذات  البالستيكية 
الواحد، والذي يدعم توجهات 
الــمــبــادرات  تبني  فــي  المملكة 

الهادفة لحماية البيئة.
5- مذكرة اللجنة الوزارية 
للشؤون القانونية والتشريعية 
عـــلـــى 3  الـــحـــكـــومـــة  رد  بـــشـــأن 
من  مقدمة  برغبة  اقــتــراحــات 

مجلس النواب.

مجل����س الوزراء: المملكة �ش���هدت اإنجازات �ش���املة باعثها الميثاق

ب��ال��م��ائ��ة   35 ب��ن�����ش��ب��ة   2021 ع����ام  ال��م��ال��ي  ال��ع��ج��ز  ان��خ��ف��ا���س 
ال��ن��ف��ط��ي��ة غ��ي��ر  الإي���������رادات  وارت����ف����اع   2020 ب���ع���ام  م��ق��ارن��ة 

الميثاق �ص���كل المنطلق لمنظومة متكاملة من التطور والنماء على �صتى الأ�صعدة
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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
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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
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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
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.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG
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 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
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 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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ــنـــدس بــــاســــم بــن  ــهـ ــمـ ــع الـ ــ رفــ
يــعــقــوب الــحــمــر وزيـــــر اإلســـكـــان 
واالمتنان  الشكر  عــبــارات  أسمى 
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المفدى وإلى صاحب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
بمناسبة  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
صــــــــدور الـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة 
العهد  ولــي  سمو  وأمـــر  السامية 
بتوفير  الـــــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس 

الخدمات اإلسكانية ألسر بعض 
من  والمستفيدين  المحكومين 
بـــرنـــامـــج الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــدابـــيـــر 
الــبــديــلــة حـــفـــاظـــًا عــلــى األســــرة 
البحرينية والنسيج المجتمعي. 
اإلســــكــــان  وزارة  إن  وقــــــــال 
ــات الــمــلــكــيــة  ــهــ ــيــ ــوجــ ــتــ ــع الــ تــــضــ
العهد  ولــي  سمو  وأمـــر  السامية 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عــلــى  رئــ
قـــامـــت  حـــيـــث  ــا  ــهــ ــاتــ ــويــ أولــ رأس 
الــــــــــوزارة بــتــشــكــيــل فــــريــــق عــمــل 
مــعــنــي بــوضــع هـــذه الــتــوجــيــهــات 

ــع الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــوضــ ــ واألوامـــــــــــــــــر مــ
ــة، مـــشـــيـــرًا  ــنـ ــكـ ــمـ ــمـ بـــالـــســـرعـــة الـ
ــر الــمــلــكــي الــســامــي  ــى أن األمــ إلـ
بــمــنــح بــعــض أســــر الــمــوقــوفــيــن 
خدمات إسكانية يعكس الرعاية 
ــتـــي يــولــيــهــا جــاللــتــه  ــة الـ ــويــ األبــ
للمواطنين،  ــاه  ورعــ اهلل  حفظه 
األســرة  استقرار  على  والــحــرص 
الــبــحــريــنــيــة، بــمــا يــعــكــس رعــايــة 
السكن  لقطاع  السامية  جاللته 
الحكومة  وحـــرص  االجــتــمــاعــي، 
الملكي  السمو  صــاحــب  برئاسة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
على تقديم الخدمات اإلسكانية 
للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم. 
ــن  ــزامــ ــتــ وأشـــــــــــــاد الــــــــوزيــــــــر بــ
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
وأمـــــر ســمــو ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــوزراء مــع ذكـــرى مــرور  مجلس الــ
21 عامًا على إقرار ميثاق العمل 
الــوطــنــي، والـــذي أســس لمرحلة 
شاملة  تنموية  ولمسيرة  جديدة 
ــدة الــســيــاســيــة  ــعــ عـــلـــى كــــل األصــ

واالقتصادية واالجتماعية.

وزير الإ�سكان: ت�سكيل فريق عمل ل�سرعة تنفيذ التوجيهات الملكية واأمر ولي العهد رئي�س 
الوزراء بتوفير الخدمات الإ�سكانية لأ�سر المحكومين الم�ستفيدين من العقوبات البديلة

} وزير اإلسكان.

ــنــــة الـــــــشـــــــؤون الـــمـــالـــيـــة  نــــاقــــشــــت لــــجــ
ــورى خـــالل  ــ ــشـ ــ ــة بــمــجــلــس الـ ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
حسين  خالد  برئاسة  المنعقد  اجتماعها 
ــنــــة، الـــحـــســـاب  ــلــــجــ الـــمـــســـقـــطـــي رئــــيــــس الــ
الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م، وتقرير أداء الميزانية 
العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف 
األخــرى  التقديرات  حساب  من  المناقالت 

ـــوزارات والــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــســنــة  ـــ ــــل لــ
المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني.
ــاع الــــــــــذي حـــضـــره  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخــــــــــالل االجــ
المالية  وزارة  وكــيــل  عــبــداهلل حــمــود  يــوســف 
وعدد  المالية  للشؤون  الوطني  واالقتصاد 
من المسؤولين في الوزارة، استمعت اللجنة 
إلى ردود الوزارة على التساؤالت التي تقدم 

مواصلة  اللجنة  قــررت  فيما  األعــضــاء،  بها 
االجتماعات  فــي  الختامي  الحساب  بحث 

القادمة.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــه نــظــرت الــلــجــنــة في 
التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة 
لــحــســاب احــتــيــاطــي األجـــيـــال الــقــادمــة عن 
ديسمبر   31 فــي  المنتهية  الــمــالــيــة  الــســنــة 
2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 

ــتـــعـــراض  ــيـــة واإلداريـــــــــــــة. وجـــــــرى اسـ ــالـ الـــمـ
في  المضمنة  الــمــالــيــة  الــبــيــانــات  تفاصيل 
ممثلي  مع  اللجنة  تباحثت  فيما  التقرير، 
حــول  الــوطــنــي  واالقـــتـــصـــاد  الــمــالــيــة  وزارة 
حساب احتياطي األجيال القادمة، قبل أن 
تقرر اللجنة مواصلة بحث التقرير، وإعداد 
مسودة تقريرها بشأنه متضمنا مالحظات 

اللجنة وتوصياتها.

»م��ال��ي��ة ال�������س���ورى« ت��ب��ح��ث ال��ح�����س��اب ال��خ��ت��ام��ي وال��ت��ق��ري��ر
2020 ل��ع��ام  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال  اح��ت��ي��اط��ي  ل��ح�����س��اب  ال�����س��ن��وي 

أقام برنامج ولي العهد للمنح الدراسية 
العالمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
سلسلة محاضرات تعريفية عن بعد لطلبة 
المستوفين  والخاصة  الحكومية  المدارس 
وإعالن  البرنامج  لبعثات  التقديم  لشروط 
التقديم  طــلــبــات  لتسلم  الــمــحــددة  الــفــتــرة 
واإلجـــراءات  والــخــطــوات   2023 عــام  لبعثات 

المتطلبة في هذه المرحلة.
وتم خالل المحاضرات إعالن أن تسلم 
طلبات التقديم لبعثات عام 2023 يبدأ في 
الفترة 1-17 مـارس 2022، وذلك عبر الموقع 
 ،www.cpisp.bh للبرنامج  اإللكتروني 
لالمتحانات  المؤهلون  الطلبة  وسيخضع 
بالتعاون  البرنامج  ينظمها  التي  التأهيلية 

المصرفية  لــلــدراســات  البحرين  معهد  مــع 
لتحديد  ذلــك  بعد  مــن   )BIBF( والــمــالــيــة 
مـــســـتـــوى الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة والــــمــــهــــارات 
ــنــــاء عــلــيــه ســيــتــم  والـــــقـــــدرات الـــذهـــنـــيـــة، وبــ
االتــــصــــال بــالــطــلــبــة الــمــســتــوفــيــن لــشــروط 
إلبالغهم  اإللكتروني  البريد  عبر  التقديم 
التأهيلية  ــارات  ــبـ ــتـ واالخـ الــــــدورات  بــمــوعــد 

المخصصة.
وأشار البرنامج إلى أن شروط التقديم 
الــمــتــقــدم بحريني  يــكــون  أن  هـــي  لــلــبــعــثــات 
ومن  الثانوي  الثاني  الصف  وفي  الجنسية 
الــمــقــرر أن يــتــخــرج فــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة 
في عام 2023 وأن يكون حاصاًل على معدل 
األول  الـــصـــف  فـــي  أكـــثـــر  أو   %97 تـــراكـــمـــي 

الثاني  الصف  مــن  األول  والفصل  الثانوي 
الثانوي.

باإلضافة إلى ذلك فإن مراحل التدريب 
التي  والبرامج  المرشحون  فيها  يمر  التي 
يخضعون لها في إطار التأهل لبعثات سمو 
االمتحانات  نتائج  على  تعتمد  العهد  ولــي 
سيتم  حيث  التراكمي  والمعدل  التأهيلية 
اخــتــيــار مــا ال يــقــل عــن 60 مــرشــحــًا، منهم 
الــحــكــومــيــة و20  الــــمــــدارس  مـــن طــلــبــة   40
ــمــــدارس الـــخـــاصـــة، لــيــشــاركــوا  مـــن طــلــبــة الــ
ينظمها  بعد  عــن  تــقــام  تدريبية  بــرامــج  فــي 
الــبــرنــامــج بــالــتــعــاون مـــع مــعــهــد الــبــحــريــن 
 ،)BIBF( والــمــالــيــة  الــمــصــرفــيــة  لــلــدراســات 
بمعايير  المتحانات  المرشحون  وسيخضع 

دولية خالل فترة الصيف والعام األكاديمي 
نتائج  اعتمادًا على  ذلك  بعد  ليتم  المقبل 
البرنامج  ببعثات  الفائزين  اختيار  التقييم 
عــلــى الــنــحــو اآلتــــــي: ثـــالثـــة طــــالب وثـــالث 
وطالبان  الحكومية  الــمــدارس  من  طالبات 

وطالبتان من المدارس الخاصة.
ــام بــإلــقــاء الــمــحــاضــرة كــل مــن شــذى  قـ
أحمد علي مديرة الشؤون اإلدارية والمالية 
العامة  العالقات  القطان أخصائي  وفاطمة 
واإلعالم ببرنامج ولي العهد للمنح الدراسية 
العالمية وذلك عن بعد عبر برنامج التيمز 
للمنح  العهد  ولــي  بــرنــامــج  بين  بالتنسيق 
والتعليم  التربية  ووزارة  العالمية  الدراسية 

مشكورة على جهودها الدائمة.

برنامج ولي العهد للمنح يقيم �سل�سلة محا�سرات تعريفية لطلبة المدار�س

الشيخة مي بنت محمد  استقبلت 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
فــي متحف  فــي مكتبها  أمـــس  ــار،  ــ واآلثـ
الــبــحــريــن الـــوطـــنـــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
أنــور  الــمــمــلــكــة،  لـــدى  الشعبية  الــصــيــن 
إلى سبل  التطّرق  تّم  حبيب اهلل، حيث 
تعزيز التعاون الثقافي ما بين البلدين 

الصديقين.
تــوّقــفــت الشيخة  خــالل االجــتــمــاع، 
ــي عـــنـــد أهــــــم الــــمــــواســــم الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ مـ
باإلضافة  الثقافة،  لهيئة  المستقبلية 
ــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــاريـ ــشـ إلـــــى أهـــــم مـ

الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل الـــهـــيـــئـــة عــلــى 
ــا لـــلـــســـنـــوات  ــهــ ــتــ تـــشـــيـــيـــدهـــا ضـــمـــن رؤيــ
الثقافة  بحضور  أشـــادت  كما  المقبلة، 
وفي  البحريني  الــحــراك  فــي  الصينية 
الــعــديــد مــن االحــتــفــاالت والــمــهــرجــان 

السنوية للمملكة.
الصيني  السفير  تــوّجــه  جهته  مــن 
بالشكر لهيئة البحرين للثقافة واآلثار 
على الجهود التي ُتبذل من أجل تعزيز 
التعاون في المجاالت الثقافية، مؤكدًا 
دعـــمـــه الـــكـــامـــل لــلــعــمــل الــثــقــافــي بين 

البلدين.

ال�س���يخة م���ي تبح���ث م���ع ال�س���فير ال�سيني
تعزي���ز التع���اون الثقاف���ي بي���ن البلدي���ن

} د. الشيخة رنا خالل لقائها عمداء الجامعة البريطانية.} جانب من اال�ستقبال.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء إعالن 
لــفــيــروس كــورونــا  الــطــبــي للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق 
ضمن  األخضر  المستوى  إلى  االنتقال  )كوفيد-19( 
الــفــيــروس،  انــتــشــار  الــضــوئــيــة لمستوى  آلــيــة اإلشــــارة 
الموافق 20  القادم  األحــد  يوم  اعتبارًا من  تقرر  فقد 
االعــتــيــادي  التعليم  نــظــام  إلــى  الــعــودة  فــبــرايــر 2022 
)الحضوري( بواقع خمسة أيام في األسبوع في جميع 
بعد  عن  التعلم  خيار  بقاء  مع  الحكومية،  المدارس 
أولــيــاء  مــن  للراغبين  الرقمية  المنصات  خــالل  مــن 

األمور والطلبة.
وأوضح الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير 
العام لشؤون المدارس أن جميع المدارس الحكومية 
وستوقف  االستيعابية،  طاقتها  بكامل  تعمل  ســوف 
الــذي  الـــمـــزدوج،  أو  الــمــدمــج  التعليم  بــنــظــام  الــعــمــل 
اعتمد خالل الفترة الماضية على دوام الطلبة فعليًا 
ــام ومــــن ثـــم الــــدراســــة عبر  ــ مــــدة يــومــيــن أو ثـــالثـــة أيـ
المنصة الــرقــمــيــة، وســتــبــدأ اعــتــبــارًا مــن يـــوم األحــد 

التعلم  تطبيق  في   2022 فبراير   20 الموافق  الــقــادم 
حضوريًا بواقع خمسة أيام في األسبوع للراغبين من 
أولياء األمور والطلبة، مع إتاحة خيار التعلم بشكل 

كامل عبر المنصة الرقمية والفصول االفتراضية.
الطلبة  جميع  أن  مــبــارك  محمد  الــدكــتــور  وأكـــد 
الــدوام الحضوري سيتم تحويلهم  المسجلين ضمن 
ــد الـــقـــادم، إلـــى نظام  تــلــقــائــًيــا، اعــتــبــارًا مــن يـــوم األحـ
األسبوع،  في  أيــام  خمسة  بواقع  التقليدي  الحضور 
مشيًرا إلى أنه في حال رغبة الطلبة وأولياء أمورهم 
فــي االنــتــقــال مــن نــظــام الــحــضــور الــكــامــل إلــى نظام 
االنتقال  أو  الرقمية  المنصات  عبر  ُبعد  عن  التعلم 
الرقمية  الــمــنــصــات  عــبــر  ُبــعــد  عــن  التعلم  نــظــام  مــن 
إلـــى نــظــام الــحــضــور الــكــامــل، عــلــيــهــم الــتــواصــل مع 
اإلدارات المدرسية عبر قنوات االتصال المعمول بها، 
والتي ستقوم بدورها بإشعار الطلبة وأولياء أمورهم 
االنــتــهــاء من  فــور  التحويل  ـــراءات  إجـ مــن  بما سيتم 

الترتيبات الالزمة لذلك.

في �ضوء النتقال اإلى الم�ضتوى الأخ�ضر..

اإل���ى  الحكومي���ة  المدار����س  طلب���ة  ع���ودة  تعل���ن  »التربي���ة« 

نظ���ام التعل���م الح�س���وري م���ع اإتاح���ة خي���ار التعل���م ع���ن ُبعد

فــــــي إطــــــــــار رؤيــــــــــة حـــضـــرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
آل خــلــيــفــة عــاهــل  عـــيـــســـى  بــــن 
ــدى وتـــطـــلـــعـــات  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الــــــبــــــالد الـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــدر ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن  ــ أصـ
جاللة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
مجلس  رئيس  الشباب،  وشــؤون 
للنفط  القابضة  الــشــركــة  إدارة 
الــدكــتــور  بتعيين  قـــــرارًا  ــاز  ــغـ والـ
عــبــدالــحــســيــن مـــيـــرزا مــســتــشــارًا 

لمجلس إدارة الشركة.
ويأتي هذا التعيين كإضافة 
الوطنية  الــخــبــرات  لضم  مهمة 
إدارة  مـــجـــلـــس  إلــــــى  الـــعـــريـــقـــة 
الشركة  لجهود  ودعــمــًا  الــشــركــة 
الـــقـــابـــضـــة لــلــنــفــط والــــغــــاز فــي 
على  مبني  مؤسسي  نهج  تبني 
الـــخـــبـــرات والـــــمـــــوارد الــوطــنــيــة 

ــور أســـــــاســـــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ كـ
والتطوير.

ويـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك الــــــــدكــــــــتــــــــور 
ــرة  ــبـ ــرزا خـ ــ ــيــ ــ عـــبـــدالـــحـــســـيـــن مــ
ــًا في  ــامـ تــمــتــد ألكـــثـــر مـــن 53 عـ
قطاعات النفط والغاز والطاقة 
مـــن خاللها  الــمــســتــدامــة شــغــل 
ـــددا مـــن الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة  عـ

هيئة  رئيس  منصب  آخرها  كان 
الطاقة المستدامة.

عبدالحسين  الدكتور  ونــال 
ميرزا الدكتوراه في إدارة التغيير 
ــن جـــامـــعـــة مـــيـــدلـــســـكـــس فــي  ــ مـ
العاصمة البريطانية لندن وهو 
البحرين في  حاصل على وسام 

عام 2011.

بقرار من رئي�س مجل�س الإدارة

ت��ع��ي��ي��ن ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ح�����س��ي��ن م���ي���رزا م�����س��ت�����س��ارا 
وال��غ��از ل��ل��ن��ف��ط  ال��ق��اب�����س��ة  ال�����س��رك��ة  اإدارة  ل��م��ج��ل�����س 

} د. عبدالحسين ميرزا. } سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

أكد سمو الشيخ خالد بن 
األول  النائب  آل خليفة  حمد 
ــلـــس األعـــلـــى  ــمـــجـ لـــرئـــيـــس الـ
ــة رئـــيـــس  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ لـــلـــشـــبـــاب والـ
الهيئة العامة للرياضة رئيس 
البحرينية،  األولمبية  اللجنة 
أن ميثاق العمل الوطني، دفع 
إلــــى تــحــقــيــق نــهــضــة ريــاضــيــة 
ــمــــت فـــــي رفــــع  ــاهــ شــــامــــلــــة، ســ
مــســتــوى األلــــعــــاب الــريــاضــيــة 
مضيفا  مــنــتــســبــيــهــا،  وكــــفــــاءة 
الطريق  مــهــد  ذلـــك  أن  ســمــوه 
الوطنية  والمنتخبات  للفرق 
وأن  اإلنـــــــجـــــــازات  تـــحـــقـــق  أن 
تــرفــع عــلــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المحافل  مختلف  فــي  عــالــيــا 
والــمــشــاركــات، حيث عــزز ذلك 
مــن الــمــكــانــة الــمــرمــوقــة التي 
تحتلها البحرين على مستوى 
ــة الــــريــــاضــــة الـــقـــاريـــة  ــ ــارطـ ــ خـ

والدولية.
ــي  ــانـ ــهـ ــتـ وقـــــــــدم ســـــمـــــوه الـ
والــــتــــبــــريــــكــــات إلـــــــى الـــمـــقـــام 
الــــســــامــــي لــــحــــضــــرة صـــاحـــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــاللــ
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيــــســــى  عــ
صاحب  وإلــى  المفدى،  البالد 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولــــي  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  ــد  ــمــ حــ بـــــن 

الــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
وإلـــى شــعــب الــبــحــريــن الــوفــي، 
العمل  ميثاق  ذكــرى  بمناسبة 
ــادف 14  ــنـــي الــــــذي يــــصــ الـــوطـ

فبراير من كل عام. 
ــيـــخ  وأضــــــــــــاف ســــمــــو الـــشـ
خالد بن حمد آل خليفة: »إن 
يشكل  الوطني  العمل  ميثاق 
رؤيــــــة ثـــاقـــبـــة رســـمـــهـــا حــضــرة 
البالد  عاهل  الجاللة  صاحب 
ــاء حــاضــر  ــنــ ــدى، فــــي بــ ــفــ ــمــ الــ
الــبــحــريــن،  مملكة  ومستقبل 
صــروحــا  منها  انبثقت  والــتــي 
مختلف  على  المنجزات  مــن 
األصـــــعـــــدة. وإنــــهــــا لــمــنــاســبــة 
عــــزيــــزة نـــســـتـــذكـــر فـــيـــهـــا قــيــم 
الوالء وروح الوحدة والتمسك 
بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة الــراســخــة 
التي  الــمــتــمــيــزة،  واإلنــــجــــازات 
ــل الـــمـــشـــروع  تــحــقــقــت فــــي ظــ
المفدى،  للعاهل  اإلصــالحــي 
عـــالمـــة مضيئة  يــعــد  والــــــذي 
وسيكون  البحرين  تــاريــخ  فــي 

خالدا في الذاكرة الوطنية«. 
إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار ســـــمـــــوه 
أجمل  الوطني سطر  الميثاق 
ــور الـــتـــالحـــم بــيــن الــقــيــادة  صــ
والشعب، والذي عكسته نسبة 
 ،%98.4 بلغت  التي  التصويت 

ــــك  ذلـ أن  ســــــمــــــوه  ــا  ــ ــحـ ــ ــوضـ ــ مـ
تــأكــيــد مـــا تضمنه  أســهــم فـــي 
الــمــشــروع اإلصــالحــي لجاللة 
الــمــلــك الــمــفــدى، مــن أهـــداف 
تنموية شاملة رسمت لحاضر 
إشراقا  أكثر  ومستقبل  مميز 

وتقدما. 
ــد ســمــو الــشــيــخ خــالــد  وأكــ
قطاع  أن  خليفة  آل  حمد  بــن 
الــــــريــــــاضــــــة يــــســــيــــر بـــخـــطـــى 
ــو مــــــزيــــــد مـــن  ــ ــحـ ــ واضـــــــحـــــــة نـ
التطور والتقدم، وذلك بفضل 
الرعاية والدعم الذي يحظى 
به هذا القطاع من لدن عاهل 
البالد المفدى، واهتمام ودعم 
سمو ولي العهد رئيس مجلس 
المتميزة  والــجــهــود  الــــــوزراء، 
ــتــــي يـــبـــذلـــهـــا ســـمـــو الــشــيــخ  الــ
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  بــ نـــاصـــر 
الملك لأعمال  ممثل جاللة 
ــيـــة وشـــــــؤون الــشــبــاب  ــانـ اإلنـــسـ
ــلــــس األعــــلــــى  ــجــ ــمــ رئـــــيـــــس الــ
موضحا  والــريــاضــة،  للشباب 
البحرينية  الرياضة  أن  سموه 
نــوعــيــة مهمة  نـــقـــالت  تــعــيــش 
اإلداريــة  بمنظومتها  لالرتقاء 
والفنية، والتي تتهيأ لتحقيق 
المزيد من النجاحات في هذا 

القطاع الحيوي.

مهنئا �ضموه بهذه المنا�ضبة الوطنية العزيزة

خ���ال���د ب����ن ح���م���د: م���ي���ث���اق ال���ع���م���ل ال��وط��ن��ي 
دف����ع اإل�����ى ت��ح��ق��ي��ق ن��ه�����س��ة ري��ا���س��ي��ة ���س��ام��ل��ة

آل خليفة  عــلــي  بــن  الــشــيــخ خليفة  رفـــع ســمــو 
محافظ المحافظة الجنوبية باسمه وباسم جميع 
والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  المحافظة  أهالي 
إلـــى مــقــام حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
وإلــى  المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
آل  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  صاحب 
مؤكدًا  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
سموه أن الذكرى الحادية والعشرين لميثاق العمل 
الوطني تعد يومًا تاريخيًا الستذكار مسيرة التنمية 
واإلنجازات التاريخية والمكتسبات الحضارية التي 
األصعدة  مختلف  على  البحرين  مملكة  حققتها 

في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد المفدى.
ــنـــدوة االفــتــراضــيــة« التي  جـــاء ذلـــك خـــالل »الـ
ميثاق  ذكرى  بمناسبة  احتفاًء  المحافظة  أقامتها 
الــعــمــل الـــوطـــنـــي، بــحــضــور الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر 
الــــدوســــري نـــائـــب الـــمـــحـــافـــظ، والـــشـــيـــخ حــمــد بن 
عيسى آل خليفة مدير عام صرح الميثاق الوطني، 
الميثاق  بالمحافظة وصرح  المسؤولين  من  وعدد 
الوطني وعدد من األهالي والمواطنين ومؤسسات 

المجتمع المدني.
الجنوبية  المحافظة  ألقى سمو محافظ  كما 

كلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يأتي احتفاء بمشاركة 
تّكنه  مــا  عــن  واعــتــزاز  فخر  بكل  للتعبير  األهــالــي 
ــغ الـــحـــب واإلخــــــــالص لــلــقــيــادة  ــالـ الـــنـــفـــوس مــــن بـ
منطلق  مــن  وذلـــك  الــغــالــيــة،  ومملكتنا  الحكيمة 
تــعــزيــز قــيــم االنـــتـــمـــاء وتـــكـــريـــس الــــــروح الــوطــنــيــة 
مع  المجتمعية  الشراكة  دور  وإبـــراز  والمجتمعية 
المحافظة  أن  ســمــوه  مبينًا  الــقــطــاعــات،  مختلف 
من  الــبــارزة  والتاريخية  الوطنية  بــالــصــروح  تــزخــر 
ُيعد  الــــذي  الــوطــنــي  الــعــمــل  مــيــثــاق  ضمنها صـــرح 
الحدث  هــذا  مــن خــاللــه  يــوثــق  بـــارزا  َمعلما وطنيا 

الوطني الذي يعد مصدر فخٍر واعتزاز.
آل  عيسى  بــن  حمد  الشيخ  استعرض  بعدها، 
خــلــيــفــة مــديــر عـــام صـــرح الــمــيــثــاق الــوطــنــي، أبـــرز 
الميثاق  صــرح  شهدها  التي  التاريخية  المحطات 
المواطنة  لتعزيز  جهود  مــن  يقدمه  ومــا  الوطني 

والوالء للقيادة الحكيمة والوطن.
التاريخية  للصور  »معرضا  اللقاء  تضمن  كما 
االفتراضي« والذي ترجم القيم الوطنية الراسخة 
عاما،  وعشرين  واحــد  عبر  الوطني  العمل  لميثاق 
الصعيد  على  مكتسبات  من  المملكة  حققته  ومــا 

التاريخي والحضاري والتنموي.

ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ت�����س��ت��ذك��ر م��ك��ت�����س��ب��ات 
الملك ل��ج��ال��ة  ال��زاه��ر  ال��ع��ه��د  ظ��ل  ف��ي  »ال��م��ي��ث��اق« 

} الندوة االفتراضية« التي أقامتها المحافظة.
استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين العام لمجلس التعليم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمكتبها عدد من عمداء الجامعة 

البريطانية البحرين
أخــر  عــلــى  آل خليفة  دعــيــج  بــن  بــنــت عيسى  رنـــا  الشيخة  د.  اطــلــعــت  الــلــقــاء،  وخـــالل 
مختلف  في  للطلبة  تقدمه  ومــا  األكاديمية  البرامج  سير  بعملية  الخاصة  المستجدات 
المستقبلية  الجامعة  ورؤيــة  بالجامعة،  المتصلة  والموضوعات  والتخصصات  المجاالت 
مجلس  حرص  مؤكدة  واالستراتيجيات،  والخطط  األكاديمية  البرامج  وتحديث  لتطوير 
للنهوض  العالي،  التعليم  لمؤسسات  والمساندة  الدعم  كل  تقديم  على  العالي  التعليم 

بأدائها على كافة األصعدة، ورفع مستوى سمعتها التعليمية.
من جانبهم، عبروا عماد الجامعة عن اعتزازهم بلقاء األمين العام لمجلس التعليم 
من  العالي  التعليم  قطاع  به  لما يحظى  وامتنانهم  تقديرهم  عميق  عن  معربين  العالي، 

دعم، يعكس ما لهذا القطاع من اهتمام وتقدير كبيرين في مملكة البحرين. 

رئي��س »التعلي�م العال�ي« تطل�ع عل�ى تطوي�ر 
البريطاني�ة للجامع�ة  الأكاديمي�ة  البرام�ج 

تحب  أن  يمكنك  »ال  الحب،  بيوم  أمــس  العالم  احتفل 
شخصا حتى تحب نفسك« مقولة شهيرة أتفق معها كثيرا 

ويتلخص حبنا ألنفسنا في االهتمام بصحتنا.
وأول نــصــيــحــة يــجــب عــلــيــنــا اتــبــاعــهــا هـــي الــمــحــافــظــة 
تظل  أن  يجب  السن  في  تقدمنا  فكلما  قوية  ساقيك  على 
إلى  الشعر  يتحول  أن  أبدا  دائما، فال يضرنا  قوية  أقدامنا 
االحتفاظ  المهم  ولكن  التجاعيد  تظهر  أو  الرمادي  اللون 

بخطوات شابة.
ونشرت مجلة »الوقاية« األمريكية دراسة توضح العالقة 

بين طول العمر وقوة عضالت الساقين،
العضالت  مــن  تعتبر  الفخذ  عــضــالت  أن  على  ونــوهــت 
المهمة جًدا واألساسية في جسم اإلنسان، وهي مهمة ليس 
األنشطة  لممارسة  ضــروريــة  إنها  بل  الجسم  لحركة  فقط 
تمرين؛  أي  ممارسة  أو  المشي  أو  التنظيف  مثل  اليومية 
ولذلك من المهم أن يتمتع الفرد بعضالت تتمتع بالليونة 

لتؤّدي جميع الوظائف بسهولة.
العضالت  تيبس  إلــى  يــؤدي  طويلة  فترات  الجلوس  إن 
وتــقــيــد الــحــركــة بــصــورة ملحوظة وبــالــتــالــي الــتــعــرض إلــى 
الــهــشــاشــة والــكــســور، وعــضــالت الــفــخــذ الــمــرنــة مهمة جــًدا 
للحفاظ على استقرار وتوازن الجسم حيث إن وزن الجسم 
كــلــه يــقــع مـــبـــاشـــرة عــلــى الــســاقــيــن لـــذلـــك فــــإن الــتــمــاريــن 
تلك  عــلــى  لــلــحــفــاظ  مــهــمــة جـــدا  الــمــشــي  مــثــل  المنتظمة 

العضالت. 
وتتدفق الدورة الدموية بسالسة عندما تكون القدمان 
لديهم عضالت  الــذيــن  االشــخــاص  فا?ن  لــذا  جيدة  بصحة 

قوية في الساق سيكون لديهم بالتأكيد قلب قوي.
ال تحتاج تمارين العضالت األساسية إلى أجهزة خاصة 

أو عضوية في صالة لأللعاب الرياضية.
عــلــى الــرغــم مــن ان اقــدامــنــا ســـوف تــتــقــدم فــي العمر 
تــدريــجــًيــا مــع مـــرور الــوقــت، فـــإن تــدريــب أقــدامــنــا يــجــب أن 

يستمر مدى الحياة.
لذا يرجى المشي مدة 30-40 دقيقة على االقل يومًيا 
للتأكد من ان ساقيك تتلقى تمريًنا كافًيا ولضمان ان تظل 

عضالته قوية وصحية.
قم بتمرين الرجلين قبل فوات االوان..

ال�سيخوخة تبداأ من ال�ساقين
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�صت�صفى نور التخ�ص�صي
 يرحب بان�صمام الدكتور اأحمد �صالم اإلى طاقمه الطبي 

يــســر مــســتــشــفــى نــــور الــتــخــصــصــي 
سالم  أحمد  الــدكــتــور  انضمام  يعلن  أن 
أخصائي أمراض القلب والحاصل على 
اعــتــمــاد الــجــمــعــيــة الــبــريــطــانــيــة لنبض 
لمتابعة  الــطــبــي  طــاقــمــه  إلــــى  الــقــلــب، 
ــرابـــات نبض  ــاالت اضـــطـ ــ وتــشــخــيــص حـ
القلب  عضلة  اعــتــالل  وأمــــراض  القلب 
ارتفاع  حــاالت  وعــالج  القلب  وصمامات 

الكوليسترول وضغط الدم.
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وهي  وتــنــوعــا  األكــثــر شيوعا  هــي  اإلصــابــة  غير  الطبية  الــحــاالت 
ــاالت تنتج عــن خــلــل فــي وظــائــف أحـــد األجــــزاء الــمــكــونــة لمفصل  حـ
الركبة مع مالحظة أن بعض هذه الحاالت قد تكون ناتجة عن إصابات 

سابقة.
أكثر  من  العظمي(  الفصال  )مــرض  الركبة  مفصل  خشونة  تعد 
هذه الحاالت انتشارا وهي عبارة عن حالة مرضية ناتجة عن التحلل 
والتي  المفصل  في  العظام  لنهاية  المبطنة  الغضاريف  في  والتفتت 
ازديــاد فرص تالمس  إلى  العظام ما يؤدي  المرنة بين  الدعامة  توفر 

عظام المفصل في منطقة الركبة مع كل حركة.
*ما أسباب خشونة الركبة؟

- يعد تقدم العمر أهم أسباب الخشونة، مع العلم أن هناك عدة 
عوامل تسهم في زيادة نسبة اإلصابة بهذا المرض ومنها:

* العامل الوراثي والتكوين الجيني.
* زيادة الوزن.

* جــنــس الـــمـــريـــض، حــيــث تــكــون الــنــســاء أكــثــر إصـــابـــة بــعــد سن 
الخمسين.

* الـــعـــادات الــخــاطــئــة، مــثــل الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة فــي وضعية 
التربيعة والعزوف عن مزاولة الرياضة بشكل منتظم.

* العيوب الخلقية للركبة
* إصابات الركبة المتمثلة في الكسور وتأثر األربطة والغضاريف

الــدرج،  ونــزول  اإلكثار من صعود  للركبة، مثل  المتكرر  اإلجهاد   *
باإلضافة إلى الرياضات العنيفة

* أمراض الروماتيزم، كالتهاب المفاصل الروماتيزمي وداء الذئبة 
الحمراء.

*ما أعراض الخشونة؟
بدرجة  شدتها  تتفاوت  بــأعــراض  الحاصل  االحــتــكــاك  يتسبب   -
كل  أو  بعض  تشمل  أن  ويمكن  للمريض  الصحي  والوضع  االحتكاك 

األعراض التالية:
الــبــدايــة بسيطة إلى  تــكــون حــدتــه فــي  ألــم حــول المفصل وقــد   *
متوسطة، يزداد مع المجهود الحركي كالمشي أو صعود الدرج، ويزول 
المرض وتدهور  لــآالم. لكن مع تقدم  المسكنة  واألدويــة  الراحة  مع 
الراحة  ودائمة مع وجودها وقت  المفصل تصبح اآلالم شديدة  حالة 
ما يؤدي إلى صعوبة في أداء األعمال اليومية كالصالة والجلوس على 
عديمة  المسكنة  األدويــة  تكون  المتقدمة  المرحلة  هذه  وفي  األرض 

الجدوى.
* تورمات في الركبة.

* تحديد أو تصلب في حركة المفصل قد يكون مصحوبا بتيبس 
في المفصل بعد االستيقاظ لكنه يزول بعد فترة

* سماع أصوات في مفصل الركبة أثناء تحريكه ناتج عن التآكل 
الذي أصابه.

* تشنجات وتقلصات عضلية حول مفصل الركبة المصاب.
* صعوبة في المشي وتناقص الرغبة في الحركة كي يتجنب األلم

* تقوس الساقين
* هل هناك طرق للوقاية؟

- الوقاية من بالخشونة باتباع النصائح التالية:
* تجنب الوقوف أو الجلوس لوقت طويل وكذلك صعود وهبوط 
الــســاللــم كــثــيــرا لمنع زيــــادة الــضــغــط عــلــى مفصل الــركــبــة واإلصــابــة 

بالخشونة واآلالم
* تجنب ثني مفصل الركبة بشكل حاد كما يحصل أثناء الجلوس 
الــعــربــي أو الــجــلــوس عــلــى كــرســي  عــلــى األرض واســـتـــخـــدام الــحــمــام 

منخفض.
لغضاريف  الدموية  الــدورة  عمل  لتحسين  المشي  إلــى  اللجوء   *
إجهاد مفصل  دون  لكن من  العضالت  لتقوية  الركبة إضافة  وأنسجة 

الركبة.
* إنقاص الوزن لتخفيف الحمل على مفصل الركبة.

* ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والتي تساعد على تحريك 
مفصل الركبة. كما يمكن القيام ببعض تمارين عالج خشونة الركبة 

مع الطبيب المختص بالعالج الفيزيائي.
* إذن ما العالج؟

- تتراوح الخيارات العالجية بين تغيير في نمط حياة المريض، 
العالج التحفظي أو التدخل الجراحي وربما يكون العالج خليطا من 

هذه الخيارات.
يجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد دواء أو حل جذري ونهائي لمرض 
خشونة الركبة وال يمكن القضاء على المرض تماًما بالعالجات، وإنما 
وإبــطــاء لسرعة تطور  لــآالم  وإزالـــة  األعـــراض  يكون هناك تحكم في 

المرض عن طريق الخيارات العالجية المختلفة.
أوال: تغيير نمط حياة المريض.

* تقليل الوزن الزائد: يعتبر من أهم وسائل عالج خشونة الركبة 
على مفصل  التحميل  بزيادة  الخشونة  تعيق عالج  السمنة  إن  حيث 

الركبة
* الكمادات عدة مرات يومًيا مدة 15 إلى 20 دقيقة لتخفيف آالم 

خشونة الركبة.
* التغذية السليمة وتناول بعض المكمالت الغذائية أو األعشاب 
وكذلك تناول األغذية الغنية بأوميجا 3 ومضادات األكسدة مثل زيت 

السمك التي قد تساعد على زيادة ليونة المفصل.
* العالج الطبيعي: وهو مفيد لتقليل ألم الركبة وتقوية عضالت 
لخشونة  الطبيعي  الــعــالج  المفصل.  حــركــة  مــدى  وتحسين  الــركــبــة 
إلى  الصوتية، باإلضافة  أو فوق  القصيرة  الموجات  الركبة قد يشمل 

التمارين الرياضية لتقوية عضالت الفخذ.
* استخدام أجهزة خاصة لدعم حركة العظام: قد يحتاج المريض 
إلى استعمال عصا خفيفة في اليد )عكاز( أو )مشاية(، يتوكأ عليها 
حاالت  في  العكاز  استخدام  يتم  نسبيا.  طويلة  مسافات  السير  عند 
خشونة الركبة لتقليل الحمل من على الركبتين، فمن الثابت علميا 
استعمال  عند  ملحوظة  بدرجة  يقل  الركبة  على  الساقط  الــوزن  أن 

عصا للتوكؤ.
األثــقــال  أو  والــســبــاحــة  كــالــمــشــي  الخفيفة  الــريــاضــة  مــمــارســة   *

الخفيفة واالبتعاد عن الجلوس في وضعية التربيعة والقرفصاء.
ثانيا: العالج التحفظي

إليه في المراحل األولى من الخشونة كخط العالج األول  يلجأ 
ــاء مــن ســرعــة تــقــدم الــمــرض،  وذلــــك للتحكم فــي األعـــــراض واإلبـــطـ
الجراحي  التدخل  انتظار  فــي  مؤقت  كــإجــراء  استخدامه  وبــاإلمــكــان 
للمراحل المتقدمة ويتمثل العالج في واحد أو مجموعة من األمور 

التالية:
* األدوية: وهي تساعد على تقليل أعراض مرض خشونة الركبة 

حسب حالة المريض وقد تشمل:
األلم  لتقليل  لاللتهابات  المضادة  ــة  واألدويـ المسكنة  األدويـــة   *
بأس  وال  عليها.  للسيطرة  الحادة  األلــم  نوبات  خالل  خاصة  والتورم 
أن يستمر المريض على جرعات مخفضة منها ما بين تلك النوبات 
ولــفــتــرات مـــحـــدودة. اإلفــــراط فــى اســتــخــدام األدويــــة المسكنة آلالم 

خشونة الركبة قد يؤدي إلى أعراض جانبية وال سيما على المعدة.
* مواد الجلوكوزامين والكوندرويتين سلفات وهي مواد قد تفيد 
فى الحاالت المبكرة فى تقليل األلم وتورم الركبة وتعمل على تغذية 
المواد  بهذه  العالج  يحتاج  ما  وعــادة  للمفصل.  المبطنة  الغضاريف 

عدة شهور ليعطي نتائج جيدة.

* الدهانات الموضعية: تستخدم الدهانات الموضعية لعالج األلم 
ذات فائدة  التورم وعادة ما تكون  المصاحب للخشونة وكذلك تقليل 
عدة  في  الموضعية  الدهانات  تتوافر  المبكرة.  الخشونة  حــاالت  في 

مستحضرات منها المراهم أو البخاخات أو اللصقات الموضعية.
* الحقن الموضعية فى المفصل:

التهاب  الكورتيزون على تخفيف  الكورتيزون: تعمل مادة  * حقن 
الغشاء المحيط بالمفصل وهوه ما يصاحب عادة حاالت الخشونة. 
فإن  لذلك  الركبة  وتــورم  األلــم  أحد مسببات  الغشاء هي  التهاب هذا 

عالج االلتهاب سيكون له األثر في تخفيف حدة األلم والتورم.
المفصل  مادة هالمية في  الزيتية  اإلبر  تكون  الزيتية:  الحقن   *
تقلل من حدوث االحتكاك  وبالتالي  المفصل  تكون طبقة عازلة في 

ويكون أثر اإلبر الزيتية أكبر في الحاالت المبكرة من الخشونة.
* العالجات الخلوية الطبيعية: تهدف إلى تحفيز قدرات الجسم 
الطبيعية على االلتئام. ومن هذه العالجات هو حقن الركبة بالبالزما 

الغنية بالصفائح الدموية والتي تستخلص من دم المريض نفسه.
ثالثا: التدخل الجراحي

يتم اللجوء إلى التدخل الجراحي لعالج خشونة الركبة إذا فشل 
في  سيما  وال  الــمــرض  أعــــراض  عــلــى  التغلب  فــي  التحفظي  الــعــالج 

الحاالت المتأخرة.
وقد يشمل العالج الجراحي أحد الطرق التالية والتي تتحدد بناء 

على حالة المريض:
إلى  وتــهــدف  المناظير  باستخدام  المفصل  تنظيف  جــراحــات   *
مما  التالفة.  الغضاريف  وترقيع  الهاللية  الغضاريف  تمزق  معالجة 
يجدر ذكره أن جراحات مناظير الركبة فى حاالت الخشونة المتقدمة 
أو  أشــهــر  عــدة  يمتد  قــد  مــؤقــت فقط  تأثيرها  يــكــون  الــركــبــة  بمفصل 
سنوات في أحسن األحوال ويكون تأثيرها أفضل في حاالت الخشونة 

المصحوبة بقطع بالغضروف الهاللي.
* جــراحــات تــقــويــم تــقــوس الــســاقــيــن لــحــاالت الــخــشــونــة المبكرة 

الناتجة بشكل أساسي عن تقوس الساقين
* جراحات استبدال المفصل باستخدام المفاصل الصناعية وهي 
جذريا  حال  ويعتبر  المتقدمة  الخشونة  حــاالت  لعالج  طريقة  أنجح 
معدنية  بمادة  التالفة  الغضاريف  باستبدال  ويتم  الخشونة  لمشكلة 
البعض  بعضها  عــن  عزلها  بواسطة  المفصل  أجـــزاء  احتكاك  تمنع 
ويمكن إجراء تغيير كلي للغضاريف أو تغيير جزئي فقط للغضاريف 

التالفة إذا كانت محصورة في مكان محدد من المفصل.

ــة غــذائــيــة  ــمـ ظـــهـــرت عـــــدة حـــمـــيـــات وأنـــظـ
نمط  على  والــحــصــول  ــوزن  الـ نـــزول  تستهدف 
ــن تــلــك الــحــمــيــات الــحــمــيــة  حـــيـــاة صــحــي ومــ
كبيرا  إقباال  القــت  أنها  والحقيقة  الكيتونية 
نظرا إلى أنها ساعدت عددا كبيرا من الناس 
على إنقاص الوزن وفي الحوار التالي سنتعرف 
مع  وأضــرارهــا  وفــوائــدهــا  اتباعها  كيفية  على 

اختصاصية التغذية العالجية هناء ظاهر. 
*ما أنواع الحمية الكيتونية؟ 

نظام  يعرف  القياسي:  الكيتوني  نظام   -
نـــظـــام منخفض  ــأنـــه  بـ الــقــيــاســي  الــكــيــتــونــي 
الــنــشــويــات، ومــعــتــدل الــبــروتــيــنــات والـــدهـــون، 
وعادًة ما يحتوي على نسبة 75% من الدهون، 

و20% من البروتينات، و5% من النشويات
1- نظام الكيتوني الدوري: يتضمن فترات 
المرتفعة.  النشويات  تــنــاول  على  الــقــدرة  مــن 
مثااًل على ذلك، من الممكن أن يتضمن هذا 
يــومــان  يتبعها  للكيتون  ــام  أيـ خمسة  الــنــظــام 

تكون نسبة النشويات مرتفعة.
الـــمـــســـتـــهـــدف: مــن  الـــكـــيـــتـــونـــي  نـــظـــام   -2
ــذا الــنــظــام الــكــيــتــونــي  الــمــمــكــن أن يــســمــح هــ

بإضافة النشويات فترة التدريبات.
3- نــظــام الــكــيــتــونــي عــالــي الــبــروتــيــن: قد 
يــتــشــابــه هـــذا الــنــظــام مـــع الــنــظــام الــكــيــتــونــي 
من  أعلى  نسبة  على  يحتوي  لكنه  القياسي، 
البروتينات، أي غالًبا ما تكون نسبة البروتينات 
في هذا النظام 35%. أما بالنسبة إلى الدهون 

فقد تصل إلى 60%، و5% من النشويات فقط.
*مــــا االطـــعـــمـــة الــمــســمــوحــة والــمــمــنــوعــة 

خالل اتباع الحمية الكيتونية؟ 
ــل أنـــــــواع الــــفــــواكــــه مــا  ــنـــوعـــات: كــ ــمـ - الـــمـ
عــدا الــتــوتــيــات )الــتــوت الــبــري والــتــوت األزرق 
وبالنسبة  الهند  وجــوز  واألفــوكــادو  والفراولة( 
ــى الــخــضــار فــالــخــضــار الـــجـــذريـــة والــغــنــيــة  إلــ
بالنشويات ممنوعه كالبطاطا والجزر والقرع 
والشمندر باإلضافة إلى معظم أنواع األجبان. 
أما األهم هو أن جميع النشويات األرز، الخبز، 
إلى  بــاإلضــافــة  ممنوعة.  الــشــوفــان  الــمــكــرونــة 

وأيضا  والعدس  والحمص  كالفول  البقوليات 
كل العصائر المحالة.

الــمــســمــوحــات: الــمــســمــوح كــمــا ذكــرنــا من 
وجوز  واألفــوكــادو  والفراولة  التوتيات  الفواكه 
الهند ومن الخضار الورقية الخضراء والخيار 
والبروكلي ومن الدهون الزيوت الصحية )زيت 
الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وزيت 

السمك(.
وبــعــض أنــــواع الــمــكــســرات )الـــجـــوز والــلــوز 
والبندق( باإلضافة إلى زبدة الفول السوداني. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــروتـــيـــن فـــي االســـمـــاك 
البحرية،  الــمــاكــوالت  مــن  وغيرها  كالسلمون 
األجبان  والبيض وبعض  واألغنام  البط  لحم 

فهي من قائمة المسموحات.
إيجابيات الحمية الكيتونية: 

كــمــا ذكــــرت ســابــقــا تــم اســتــخــدام الحمية 
لعالج  العشرين  القرن  أوائــل  منذ  الكيتونية 
ــد الـــعـــالجـــات  ــ ــزال أحـ ــ الــــصــــرع بـــنـــجـــاح، وال يــ
األكثر استخداًما لألطفال الذين يعانون من 
الحدث  ولكن  الــيــوم.  المنضبط  غير  الــصــرع 
الكيتونية  الحمية  تستخدم  أن  هــو  الجديد 
كمصدر  الدهون  تستخدم  الــوزن حيث  لنزول 
للطاقة فبذلك يتم حرق الدهون في الجسم 
وتــنــخــفــض مــســتــويــات األنـــســـولـــيـــن )هـــرمـــون 
إلى  باإلضافة  كبير.  بشكل  الــدهــون(  تخزين 
الصرع ونزول الوزن الحمية الكيتونية تساعد 
السكر  مستويات  خفض  على  طبيعي  بشكل 
تتناولها،  التي  األطعمة  نــوع  بسبب  الــدم  في 
تشير الدراسات إلى أن الحمية الكيتونية هي 
وسيلة أكثر فاعلية إلدارة ومنع مرض السكري 
مقارنة باألنظمة الغذائية منخفضة السعرات 
قبل  ما  مرحلة  من  تعاني  كنت  إذا  الحرارية. 
ــداء الــســكــري من  الــســكــري أو كــنــت مــصــاًبــا بــ
النوع الثاني، فعليك التفكير بجدية في اتباع 
اســتــشــارة  مــن  بــد  ال  لــكــن  الكيتونية  الحمية 
إذا  مــا  ومــعــرفــة  بحالتك  المختص  الطبيب 
كان النظام سوف يناسبك أم ال. باإلضافة إلى 
العقلي  التركيز  كــزيــادة  أخــرى  صحية  فــوائــد 

ــات إلـــى أن زيـــادة  ــارة الــــدراســ ــ وخـــاصـــة مـــع إشـ
لها  يكون  أن  الدهنية يمكن  تناول األحماض 
تأثير كبير في وظائف الدماغ. باإلضافة إلى 
تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم 
كما تلعب دورا في تحسين حالة حب الشباب 
وذلك تبعا للدراسات التي يقوم بها الباحثين 

خالل السنوات الماضية.
سلبيات الحمية الكيتونية: 

لـــه مخاطر  الــكــيــتــونــي  الــغــذائــي  الــنــظــام 
عديدة. منها اآلثار الجانبية الشائعة قصيرة 
المدى »إنفلونزا كيتو« والتي تشمل األعراض 
ــة،  ــداع، والـــدوخـ بــمــا فـــي ذلـــك الــتــعــب، والــــصــ
والــغــثــيــان، والــقــيء، واإلمـــســـاك، وقــلــة تحمل 
ــادة مـــا تــخــتــفــي األعـــــراض بعد  الــتــمــاريــن. عــ
الجسم  يتكيف  أسابيع حيث  إلى  أيام  بضعة 
مشاكل  ظــهــرت  كما  الكيتونية.  الحمية  مــع 
على  الكيتونية  الحمية  تحتوي  القلب حيث 
قد  الــتــي  المشبعة  الــدهــون  مــن  عالية  نسبة 
الكبد  في  ومشاكل  القلب،  في  تسبب مشاكل 
ــن الــــدهــــون فـــي عملية  ــود الــكــثــيــر مـ ــ ــع وجـ مـ
الحمية  تــــؤدي  أن  يــمــكــن  الــغــذائــي  الــتــمــثــيــل 
الحالية.  الكبد  حالة  تفاقم  إلــى  الكيتونية 

ومــشــاكــل فــي الــكــلــى ألن الــكــلــى تــســاعــد على 
قد  الكيتونية  والحمية  الــبــروتــيــن  اســتــقــالب 

تكبد الكلى مجهودا أكبر. 
الفقيرة  الكيتونية  الحمية  أظــهــرت  كما 
بــاألطــعــمــة الــغــنــيــة بـــاأللـــيـــاف مــثــل الــحــبــوب 
والبقوليات والتي تعد ملينة للجهاز الهضمي 
مشاكل في حدوث إمساك. وبشكل عام ليس 
المغذيات  نقص  بــل  األلــيــاف  فــي  فقر  فقط 
من فيتامينات ومعادن ألن الحمية الكيتونية 
ال تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــخــضــراوات والــفــواكــه والــحــبــوب، فقد تكون 
بما  الدقيقة  المغذيات  نقص  لخطر  عرضة 
في ذلك السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور 
B وC. وأثبتت بعض الدراسات  والفيتامينات 
أن الــحــمــيــة الــكــيــتــونــيــة قـــد تــســبــب تــفــكــيــرا 
مشوشا وتقلبات مزاجية حيث يحتاج الدماغ 
ليعمل  الصحية  الــنــشــويــات  مــن  الــســكــر  إلـــى 
الــنــشــويــات  الــحــمــيــات منخفضة  تــســبــب  وقـــد 
االرتـــبـــاك والــتــهــيــج. وأيـــضـــا لــوحــظــت بعض 
أعـــــراض الــتــشــنــجــات وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــًدا 
ــادة مـــا تـــحـــدث في  ــ تــقــلــصــات الـــســـاق الـــتـــي عـ
بسيطة  مشكلة  لكنها  الليل،  فــي  أو  الصباح 
المعادن  نقص  على  عالمة  إنها  عــام،  بشكل 
تــأكــد من  الــجــســم.  فــي  المغنيسيوم  وخــاصــة 
الملح على  السوائل وتناول  الكثير من  شرب 
طـــعـــامـــك، يــمــكــن أن يــســاعــد الـــقـــيـــام بــذلــك 
من  والتخلص  المغنيسيوم  فقد  تقليل  فــي 

المشكلة.
في  فعاليتها  الكيتونية  الحمية  أثبتت 
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــالج الــــصــــرع بـــاإلضـــافـــة إلـ عـ
استقطاب  واألكثر  األخــرى  الصحية  الفوائد 
لــعــالج السمنة  اتــبــاعــهــا  الـــــوزن ولــكــن  نــــزول 
الصحية  الفوائد  من  وغيرها  الــوزن  وفقدان 
ال يزال تحت البحث والدراسة. لذلك ينصح 
التباع حمية غذائية مفيدة وصحية للجسم 
برنامج  التغذية إلعداد  اختصاصي  استشارة 
االحتياج  على  بــنــاًء  الـــوزن  فــقــدان  فــي  يفيد 

واألهداف الصحية.

حلول عالجية حديثة لآلم مف�صل الركبة 
الدكتور اإبراهيم خمي�س لـ»الخليج الطبي«: تقدم العمر اأهم اأ�صباب خ�صونة المفا�صل

يتحمل مفصل الركبة مع كل من الورك والكاحل ثقل الجسم كامال أثناء الوقوف والمشي لذلك فمن غير 
المستغرب أن تكون آالم الركبة من األمراض األكثر شيوعا إذا ما قورنت بآالم مفاصل الجسم األخرى. بشكل 
عام يمكن تقسيم آالم الركبة إلى مجموعتين: تلك الناتجة جراء اإلصابات وتلك الناجمة عن الحاالت الطبية 
بمستشفى  والكسور  العظام  جراحة  استشاري  خميس  إبراهيم  الدكتور  الطبي  الخليج  وحــاور  اإلصابة.  غير 

السالم التخصصي الذي بدأ حديثه قائال: 

يمكن إدراج أسباب ألم الركبة الناتجة عن اإلصابات بمعرفة التكوين التشريحي للمفصل. 
األوتــار  وبعض  رئيسية  أربطة  بأربعة  متصلة  عظام  ثالث  تالحم  من  يتكون  الركبة  مفصل 
المفصل. لذلك فإن تعرض أي  العاملة على تحريك  العضالت  إلى مجموعة من  إضافة 
من هذه األجزاء لقوة غير معهودة أثناء اإلصابة سيحدث تأثيرا قد ينتج عنه كسور في 

العظام أو قطع في األوتار واألربطة أو تمزق في العضالت.

اخت�صا�صية التغذية هناء ظاهر: للحمية الكيتونية اإيجابيات و�صلبيات 

تحب  أن  يمكنك  »ال  الحب،  بيوم  أمــس  العالم  احتفل 
شخصا حتى تحب نفسك« مقولة شهيرة أتفق معها كثيرا 

ويتلخص حبنا ألنفسنا في االهتمام بصحتنا.
وأول نــصــيــحــة يــجــب عــلــيــنــا اتــبــاعــهــا هـــي الــمــحــافــظــة 
تظل  أن  يجب  السن  في  تقدمنا  فكلما  قوية  ساقيك  على 
إلى  الشعر  يتحول  أن  أبدا  دائما، فال يضرنا  قوية  أقدامنا 
االحتفاظ  المهم  ولكن  التجاعيد  تظهر  أو  الرمادي  اللون 

بخطوات شابة.
ونشرت مجلة »الوقاية« األمريكية دراسة توضح العالقة 

بين طول العمر وقوة عضالت الساقين،
العضالت  مــن  تعتبر  الفخذ  عــضــالت  أن  على  ونــوهــت 
المهمة جًدا واألساسية في جسم اإلنسان، وهي مهمة ليس 
األنشطة  لممارسة  ضــروريــة  إنها  بل  الجسم  لحركة  فقط 
تمرين؛  أي  ممارسة  أو  المشي  أو  التنظيف  مثل  اليومية 
ولذلك من المهم أن يتمتع الفرد بعضالت تتمتع بالليونة 

لتؤّدي جميع الوظائف بسهولة.
العضالت  تيبس  إلــى  يــؤدي  طويلة  فترات  الجلوس  إن 
وتــقــيــد الــحــركــة بــصــورة ملحوظة وبــالــتــالــي الــتــعــرض إلــى 
الــهــشــاشــة والــكــســور، وعــضــالت الــفــخــذ الــمــرنــة مهمة جــًدا 
للحفاظ على استقرار وتوازن الجسم حيث إن وزن الجسم 
كــلــه يــقــع مـــبـــاشـــرة عــلــى الــســاقــيــن لـــذلـــك فــــإن الــتــمــاريــن 
تلك  عــلــى  لــلــحــفــاظ  مــهــمــة جـــدا  الــمــشــي  مــثــل  المنتظمة 

العضالت. 
وتتدفق الدورة الدموية بسالسة عندما تكون القدمان 
لديهم عضالت  الــذيــن  االشــخــاص  فا?ن  لــذا  جيدة  بصحة 

قوية في الساق سيكون لديهم بالتأكيد قلب قوي.
ال تحتاج تمارين العضالت األساسية إلى أجهزة خاصة 

أو عضوية في صالة لأللعاب الرياضية.
عــلــى الــرغــم مــن ان اقــدامــنــا ســـوف تــتــقــدم فــي العمر 
تــدريــجــًيــا مــع مـــرور الــوقــت، فـــإن تــدريــب أقــدامــنــا يــجــب أن 

يستمر مدى الحياة.
لذا يرجى المشي مدة 30-40 دقيقة على االقل يومًيا 
للتأكد من ان ساقيك تتلقى تمريًنا كافًيا ولضمان ان تظل 

عضالته قوية وصحية.
قم بتمرين الرجلين قبل فوات االوان..

ال�سيخوخة تبداأ من ال�ساقين
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�صت�صفى نور التخ�ص�صي
 يرحب بان�صمام الدكتور اأحمد �صالم اإلى طاقمه الطبي 

يــســر مــســتــشــفــى نــــور الــتــخــصــصــي 
سالم  أحمد  الــدكــتــور  انضمام  يعلن  أن 
أخصائي أمراض القلب والحاصل على 
اعــتــمــاد الــجــمــعــيــة الــبــريــطــانــيــة لنبض 
لمتابعة  الــطــبــي  طــاقــمــه  إلــــى  الــقــلــب، 
ــرابـــات نبض  ــاالت اضـــطـ ــ وتــشــخــيــص حـ
القلب  عضلة  اعــتــالل  وأمــــراض  القلب 
ارتفاع  حــاالت  وعــالج  القلب  وصمامات 

الكوليسترول وضغط الدم.
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وهي  وتــنــوعــا  األكــثــر شيوعا  هــي  اإلصــابــة  غير  الطبية  الــحــاالت 
ــاالت تنتج عــن خــلــل فــي وظــائــف أحـــد األجــــزاء الــمــكــونــة لمفصل  حـ
الركبة مع مالحظة أن بعض هذه الحاالت قد تكون ناتجة عن إصابات 

سابقة.
أكثر  من  العظمي(  الفصال  )مــرض  الركبة  مفصل  خشونة  تعد 
هذه الحاالت انتشارا وهي عبارة عن حالة مرضية ناتجة عن التحلل 
والتي  المفصل  في  العظام  لنهاية  المبطنة  الغضاريف  في  والتفتت 
ازديــاد فرص تالمس  إلى  العظام ما يؤدي  المرنة بين  الدعامة  توفر 

عظام المفصل في منطقة الركبة مع كل حركة.
*ما أسباب خشونة الركبة؟

- يعد تقدم العمر أهم أسباب الخشونة، مع العلم أن هناك عدة 
عوامل تسهم في زيادة نسبة اإلصابة بهذا المرض ومنها:

* العامل الوراثي والتكوين الجيني.
* زيادة الوزن.

* جــنــس الـــمـــريـــض، حــيــث تــكــون الــنــســاء أكــثــر إصـــابـــة بــعــد سن 
الخمسين.

* الـــعـــادات الــخــاطــئــة، مــثــل الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة فــي وضعية 
التربيعة والعزوف عن مزاولة الرياضة بشكل منتظم.

* العيوب الخلقية للركبة
* إصابات الركبة المتمثلة في الكسور وتأثر األربطة والغضاريف

الــدرج،  ونــزول  اإلكثار من صعود  للركبة، مثل  المتكرر  اإلجهاد   *
باإلضافة إلى الرياضات العنيفة

* أمراض الروماتيزم، كالتهاب المفاصل الروماتيزمي وداء الذئبة 
الحمراء.

*ما أعراض الخشونة؟
بدرجة  شدتها  تتفاوت  بــأعــراض  الحاصل  االحــتــكــاك  يتسبب   -
كل  أو  بعض  تشمل  أن  ويمكن  للمريض  الصحي  والوضع  االحتكاك 

األعراض التالية:
الــبــدايــة بسيطة إلى  تــكــون حــدتــه فــي  ألــم حــول المفصل وقــد   *
متوسطة، يزداد مع المجهود الحركي كالمشي أو صعود الدرج، ويزول 
المرض وتدهور  لــآالم. لكن مع تقدم  المسكنة  واألدويــة  الراحة  مع 
الراحة  ودائمة مع وجودها وقت  المفصل تصبح اآلالم شديدة  حالة 
ما يؤدي إلى صعوبة في أداء األعمال اليومية كالصالة والجلوس على 
عديمة  المسكنة  األدويــة  تكون  المتقدمة  المرحلة  هذه  وفي  األرض 

الجدوى.
* تورمات في الركبة.

* تحديد أو تصلب في حركة المفصل قد يكون مصحوبا بتيبس 
في المفصل بعد االستيقاظ لكنه يزول بعد فترة

* سماع أصوات في مفصل الركبة أثناء تحريكه ناتج عن التآكل 
الذي أصابه.

* تشنجات وتقلصات عضلية حول مفصل الركبة المصاب.
* صعوبة في المشي وتناقص الرغبة في الحركة كي يتجنب األلم

* تقوس الساقين
* هل هناك طرق للوقاية؟

- الوقاية من بالخشونة باتباع النصائح التالية:
* تجنب الوقوف أو الجلوس لوقت طويل وكذلك صعود وهبوط 
الــســاللــم كــثــيــرا لمنع زيــــادة الــضــغــط عــلــى مفصل الــركــبــة واإلصــابــة 

بالخشونة واآلالم
* تجنب ثني مفصل الركبة بشكل حاد كما يحصل أثناء الجلوس 
الــعــربــي أو الــجــلــوس عــلــى كــرســي  عــلــى األرض واســـتـــخـــدام الــحــمــام 

منخفض.
لغضاريف  الدموية  الــدورة  عمل  لتحسين  المشي  إلــى  اللجوء   *
إجهاد مفصل  دون  لكن من  العضالت  لتقوية  الركبة إضافة  وأنسجة 

الركبة.
* إنقاص الوزن لتخفيف الحمل على مفصل الركبة.

* ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والتي تساعد على تحريك 
مفصل الركبة. كما يمكن القيام ببعض تمارين عالج خشونة الركبة 

مع الطبيب المختص بالعالج الفيزيائي.
* إذن ما العالج؟

- تتراوح الخيارات العالجية بين تغيير في نمط حياة المريض، 
العالج التحفظي أو التدخل الجراحي وربما يكون العالج خليطا من 

هذه الخيارات.
يجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد دواء أو حل جذري ونهائي لمرض 
خشونة الركبة وال يمكن القضاء على المرض تماًما بالعالجات، وإنما 
وإبــطــاء لسرعة تطور  لــآالم  وإزالـــة  األعـــراض  يكون هناك تحكم في 

المرض عن طريق الخيارات العالجية المختلفة.
أوال: تغيير نمط حياة المريض.

* تقليل الوزن الزائد: يعتبر من أهم وسائل عالج خشونة الركبة 
على مفصل  التحميل  بزيادة  الخشونة  تعيق عالج  السمنة  إن  حيث 

الركبة
* الكمادات عدة مرات يومًيا مدة 15 إلى 20 دقيقة لتخفيف آالم 

خشونة الركبة.
* التغذية السليمة وتناول بعض المكمالت الغذائية أو األعشاب 
وكذلك تناول األغذية الغنية بأوميجا 3 ومضادات األكسدة مثل زيت 

السمك التي قد تساعد على زيادة ليونة المفصل.
* العالج الطبيعي: وهو مفيد لتقليل ألم الركبة وتقوية عضالت 
لخشونة  الطبيعي  الــعــالج  المفصل.  حــركــة  مــدى  وتحسين  الــركــبــة 
إلى  الصوتية، باإلضافة  أو فوق  القصيرة  الموجات  الركبة قد يشمل 

التمارين الرياضية لتقوية عضالت الفخذ.
* استخدام أجهزة خاصة لدعم حركة العظام: قد يحتاج المريض 
إلى استعمال عصا خفيفة في اليد )عكاز( أو )مشاية(، يتوكأ عليها 
حاالت  في  العكاز  استخدام  يتم  نسبيا.  طويلة  مسافات  السير  عند 
خشونة الركبة لتقليل الحمل من على الركبتين، فمن الثابت علميا 
استعمال  عند  ملحوظة  بدرجة  يقل  الركبة  على  الساقط  الــوزن  أن 

عصا للتوكؤ.
األثــقــال  أو  والــســبــاحــة  كــالــمــشــي  الخفيفة  الــريــاضــة  مــمــارســة   *

الخفيفة واالبتعاد عن الجلوس في وضعية التربيعة والقرفصاء.
ثانيا: العالج التحفظي

إليه في المراحل األولى من الخشونة كخط العالج األول  يلجأ 
ــاء مــن ســرعــة تــقــدم الــمــرض،  وذلــــك للتحكم فــي األعـــــراض واإلبـــطـ
الجراحي  التدخل  انتظار  فــي  مؤقت  كــإجــراء  استخدامه  وبــاإلمــكــان 
للمراحل المتقدمة ويتمثل العالج في واحد أو مجموعة من األمور 

التالية:
* األدوية: وهي تساعد على تقليل أعراض مرض خشونة الركبة 

حسب حالة المريض وقد تشمل:
األلم  لتقليل  لاللتهابات  المضادة  ــة  واألدويـ المسكنة  األدويـــة   *
بأس  وال  عليها.  للسيطرة  الحادة  األلــم  نوبات  خالل  خاصة  والتورم 
أن يستمر المريض على جرعات مخفضة منها ما بين تلك النوبات 
ولــفــتــرات مـــحـــدودة. اإلفــــراط فــى اســتــخــدام األدويــــة المسكنة آلالم 

خشونة الركبة قد يؤدي إلى أعراض جانبية وال سيما على المعدة.
* مواد الجلوكوزامين والكوندرويتين سلفات وهي مواد قد تفيد 
فى الحاالت المبكرة فى تقليل األلم وتورم الركبة وتعمل على تغذية 
المواد  بهذه  العالج  يحتاج  ما  وعــادة  للمفصل.  المبطنة  الغضاريف 

عدة شهور ليعطي نتائج جيدة.

* الدهانات الموضعية: تستخدم الدهانات الموضعية لعالج األلم 
ذات فائدة  التورم وعادة ما تكون  المصاحب للخشونة وكذلك تقليل 
عدة  في  الموضعية  الدهانات  تتوافر  المبكرة.  الخشونة  حــاالت  في 

مستحضرات منها المراهم أو البخاخات أو اللصقات الموضعية.
* الحقن الموضعية فى المفصل:

التهاب  الكورتيزون على تخفيف  الكورتيزون: تعمل مادة  * حقن 
الغشاء المحيط بالمفصل وهوه ما يصاحب عادة حاالت الخشونة. 
فإن  لذلك  الركبة  وتــورم  األلــم  أحد مسببات  الغشاء هي  التهاب هذا 

عالج االلتهاب سيكون له األثر في تخفيف حدة األلم والتورم.
المفصل  مادة هالمية في  الزيتية  اإلبر  تكون  الزيتية:  الحقن   *
تقلل من حدوث االحتكاك  وبالتالي  المفصل  تكون طبقة عازلة في 

ويكون أثر اإلبر الزيتية أكبر في الحاالت المبكرة من الخشونة.
* العالجات الخلوية الطبيعية: تهدف إلى تحفيز قدرات الجسم 
الطبيعية على االلتئام. ومن هذه العالجات هو حقن الركبة بالبالزما 

الغنية بالصفائح الدموية والتي تستخلص من دم المريض نفسه.
ثالثا: التدخل الجراحي

يتم اللجوء إلى التدخل الجراحي لعالج خشونة الركبة إذا فشل 
في  سيما  وال  الــمــرض  أعــــراض  عــلــى  التغلب  فــي  التحفظي  الــعــالج 

الحاالت المتأخرة.
وقد يشمل العالج الجراحي أحد الطرق التالية والتي تتحدد بناء 

على حالة المريض:
إلى  وتــهــدف  المناظير  باستخدام  المفصل  تنظيف  جــراحــات   *
مما  التالفة.  الغضاريف  وترقيع  الهاللية  الغضاريف  تمزق  معالجة 
يجدر ذكره أن جراحات مناظير الركبة فى حاالت الخشونة المتقدمة 
أو  أشــهــر  عــدة  يمتد  قــد  مــؤقــت فقط  تأثيرها  يــكــون  الــركــبــة  بمفصل 
سنوات في أحسن األحوال ويكون تأثيرها أفضل في حاالت الخشونة 

المصحوبة بقطع بالغضروف الهاللي.
* جــراحــات تــقــويــم تــقــوس الــســاقــيــن لــحــاالت الــخــشــونــة المبكرة 

الناتجة بشكل أساسي عن تقوس الساقين
* جراحات استبدال المفصل باستخدام المفاصل الصناعية وهي 
جذريا  حال  ويعتبر  المتقدمة  الخشونة  حــاالت  لعالج  طريقة  أنجح 
معدنية  بمادة  التالفة  الغضاريف  باستبدال  ويتم  الخشونة  لمشكلة 
البعض  بعضها  عــن  عزلها  بواسطة  المفصل  أجـــزاء  احتكاك  تمنع 
ويمكن إجراء تغيير كلي للغضاريف أو تغيير جزئي فقط للغضاريف 

التالفة إذا كانت محصورة في مكان محدد من المفصل.

ــة غــذائــيــة  ــمـ ظـــهـــرت عـــــدة حـــمـــيـــات وأنـــظـ
نمط  على  والــحــصــول  ــوزن  الـ نـــزول  تستهدف 
ــن تــلــك الــحــمــيــات الــحــمــيــة  حـــيـــاة صــحــي ومــ
كبيرا  إقباال  القــت  أنها  والحقيقة  الكيتونية 
نظرا إلى أنها ساعدت عددا كبيرا من الناس 
على إنقاص الوزن وفي الحوار التالي سنتعرف 
مع  وأضــرارهــا  وفــوائــدهــا  اتباعها  كيفية  على 

اختصاصية التغذية العالجية هناء ظاهر. 
*ما أنواع الحمية الكيتونية؟ 

نظام  يعرف  القياسي:  الكيتوني  نظام   -
نـــظـــام منخفض  ــأنـــه  بـ الــقــيــاســي  الــكــيــتــونــي 
الــنــشــويــات، ومــعــتــدل الــبــروتــيــنــات والـــدهـــون، 
وعادًة ما يحتوي على نسبة 75% من الدهون، 

و20% من البروتينات، و5% من النشويات
1- نظام الكيتوني الدوري: يتضمن فترات 
المرتفعة.  النشويات  تــنــاول  على  الــقــدرة  مــن 
مثااًل على ذلك، من الممكن أن يتضمن هذا 
يــومــان  يتبعها  للكيتون  ــام  أيـ خمسة  الــنــظــام 

تكون نسبة النشويات مرتفعة.
الـــمـــســـتـــهـــدف: مــن  الـــكـــيـــتـــونـــي  نـــظـــام   -2
ــذا الــنــظــام الــكــيــتــونــي  الــمــمــكــن أن يــســمــح هــ

بإضافة النشويات فترة التدريبات.
3- نــظــام الــكــيــتــونــي عــالــي الــبــروتــيــن: قد 
يــتــشــابــه هـــذا الــنــظــام مـــع الــنــظــام الــكــيــتــونــي 
من  أعلى  نسبة  على  يحتوي  لكنه  القياسي، 
البروتينات، أي غالًبا ما تكون نسبة البروتينات 
في هذا النظام 35%. أما بالنسبة إلى الدهون 

فقد تصل إلى 60%، و5% من النشويات فقط.
*مــــا االطـــعـــمـــة الــمــســمــوحــة والــمــمــنــوعــة 

خالل اتباع الحمية الكيتونية؟ 
ــل أنـــــــواع الــــفــــواكــــه مــا  ــنـــوعـــات: كــ ــمـ - الـــمـ
عــدا الــتــوتــيــات )الــتــوت الــبــري والــتــوت األزرق 
وبالنسبة  الهند  وجــوز  واألفــوكــادو  والفراولة( 
ــى الــخــضــار فــالــخــضــار الـــجـــذريـــة والــغــنــيــة  إلــ
بالنشويات ممنوعه كالبطاطا والجزر والقرع 
والشمندر باإلضافة إلى معظم أنواع األجبان. 
أما األهم هو أن جميع النشويات األرز، الخبز، 
إلى  بــاإلضــافــة  ممنوعة.  الــشــوفــان  الــمــكــرونــة 

وأيضا  والعدس  والحمص  كالفول  البقوليات 
كل العصائر المحالة.

الــمــســمــوحــات: الــمــســمــوح كــمــا ذكــرنــا من 
وجوز  واألفــوكــادو  والفراولة  التوتيات  الفواكه 
الهند ومن الخضار الورقية الخضراء والخيار 
والبروكلي ومن الدهون الزيوت الصحية )زيت 
الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وزيت 

السمك(.
وبــعــض أنــــواع الــمــكــســرات )الـــجـــوز والــلــوز 
والبندق( باإلضافة إلى زبدة الفول السوداني. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــروتـــيـــن فـــي االســـمـــاك 
البحرية،  الــمــاكــوالت  مــن  وغيرها  كالسلمون 
األجبان  والبيض وبعض  واألغنام  البط  لحم 

فهي من قائمة المسموحات.
إيجابيات الحمية الكيتونية: 

كــمــا ذكــــرت ســابــقــا تــم اســتــخــدام الحمية 
لعالج  العشرين  القرن  أوائــل  منذ  الكيتونية 
ــد الـــعـــالجـــات  ــ ــزال أحـ ــ الــــصــــرع بـــنـــجـــاح، وال يــ
األكثر استخداًما لألطفال الذين يعانون من 
الحدث  ولكن  الــيــوم.  المنضبط  غير  الــصــرع 
الكيتونية  الحمية  تستخدم  أن  هــو  الجديد 
كمصدر  الدهون  تستخدم  الــوزن حيث  لنزول 
للطاقة فبذلك يتم حرق الدهون في الجسم 
وتــنــخــفــض مــســتــويــات األنـــســـولـــيـــن )هـــرمـــون 
إلى  باإلضافة  كبير.  بشكل  الــدهــون(  تخزين 
الصرع ونزول الوزن الحمية الكيتونية تساعد 
السكر  مستويات  خفض  على  طبيعي  بشكل 
تتناولها،  التي  األطعمة  نــوع  بسبب  الــدم  في 
تشير الدراسات إلى أن الحمية الكيتونية هي 
وسيلة أكثر فاعلية إلدارة ومنع مرض السكري 
مقارنة باألنظمة الغذائية منخفضة السعرات 
قبل  ما  مرحلة  من  تعاني  كنت  إذا  الحرارية. 
ــداء الــســكــري من  الــســكــري أو كــنــت مــصــاًبــا بــ
النوع الثاني، فعليك التفكير بجدية في اتباع 
اســتــشــارة  مــن  بــد  ال  لــكــن  الكيتونية  الحمية 
إذا  مــا  ومــعــرفــة  بحالتك  المختص  الطبيب 
كان النظام سوف يناسبك أم ال. باإلضافة إلى 
العقلي  التركيز  كــزيــادة  أخــرى  صحية  فــوائــد 

ــات إلـــى أن زيـــادة  ــارة الــــدراســ ــ وخـــاصـــة مـــع إشـ
لها  يكون  أن  الدهنية يمكن  تناول األحماض 
تأثير كبير في وظائف الدماغ. باإلضافة إلى 
تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم 
كما تلعب دورا في تحسين حالة حب الشباب 
وذلك تبعا للدراسات التي يقوم بها الباحثين 

خالل السنوات الماضية.
سلبيات الحمية الكيتونية: 

لـــه مخاطر  الــكــيــتــونــي  الــغــذائــي  الــنــظــام 
عديدة. منها اآلثار الجانبية الشائعة قصيرة 
المدى »إنفلونزا كيتو« والتي تشمل األعراض 
ــة،  ــداع، والـــدوخـ بــمــا فـــي ذلـــك الــتــعــب، والــــصــ
والــغــثــيــان، والــقــيء، واإلمـــســـاك، وقــلــة تحمل 
ــادة مـــا تــخــتــفــي األعـــــراض بعد  الــتــمــاريــن. عــ
الجسم  يتكيف  أسابيع حيث  إلى  أيام  بضعة 
مشاكل  ظــهــرت  كما  الكيتونية.  الحمية  مــع 
على  الكيتونية  الحمية  تحتوي  القلب حيث 
قد  الــتــي  المشبعة  الــدهــون  مــن  عالية  نسبة 
الكبد  في  ومشاكل  القلب،  في  تسبب مشاكل 
ــن الــــدهــــون فـــي عملية  ــود الــكــثــيــر مـ ــ ــع وجـ مـ
الحمية  تــــؤدي  أن  يــمــكــن  الــغــذائــي  الــتــمــثــيــل 
الحالية.  الكبد  حالة  تفاقم  إلــى  الكيتونية 

ومــشــاكــل فــي الــكــلــى ألن الــكــلــى تــســاعــد على 
قد  الكيتونية  والحمية  الــبــروتــيــن  اســتــقــالب 

تكبد الكلى مجهودا أكبر. 
الفقيرة  الكيتونية  الحمية  أظــهــرت  كما 
بــاألطــعــمــة الــغــنــيــة بـــاأللـــيـــاف مــثــل الــحــبــوب 
والبقوليات والتي تعد ملينة للجهاز الهضمي 
مشاكل في حدوث إمساك. وبشكل عام ليس 
المغذيات  نقص  بــل  األلــيــاف  فــي  فقر  فقط 
من فيتامينات ومعادن ألن الحمية الكيتونية 
ال تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــخــضــراوات والــفــواكــه والــحــبــوب، فقد تكون 
بما  الدقيقة  المغذيات  نقص  لخطر  عرضة 
في ذلك السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور 
B وC. وأثبتت بعض الدراسات  والفيتامينات 
أن الــحــمــيــة الــكــيــتــونــيــة قـــد تــســبــب تــفــكــيــرا 
مشوشا وتقلبات مزاجية حيث يحتاج الدماغ 
ليعمل  الصحية  الــنــشــويــات  مــن  الــســكــر  إلـــى 
الــنــشــويــات  الــحــمــيــات منخفضة  تــســبــب  وقـــد 
االرتـــبـــاك والــتــهــيــج. وأيـــضـــا لــوحــظــت بعض 
أعـــــراض الــتــشــنــجــات وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــًدا 
ــادة مـــا تـــحـــدث في  ــ تــقــلــصــات الـــســـاق الـــتـــي عـ
بسيطة  مشكلة  لكنها  الليل،  فــي  أو  الصباح 
المعادن  نقص  على  عالمة  إنها  عــام،  بشكل 
تــأكــد من  الــجــســم.  فــي  المغنيسيوم  وخــاصــة 
الملح على  السوائل وتناول  الكثير من  شرب 
طـــعـــامـــك، يــمــكــن أن يــســاعــد الـــقـــيـــام بــذلــك 
من  والتخلص  المغنيسيوم  فقد  تقليل  فــي 

المشكلة.
في  فعاليتها  الكيتونية  الحمية  أثبتت 
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــالج الــــصــــرع بـــاإلضـــافـــة إلـ عـ
استقطاب  واألكثر  األخــرى  الصحية  الفوائد 
لــعــالج السمنة  اتــبــاعــهــا  الـــــوزن ولــكــن  نــــزول 
الصحية  الفوائد  من  وغيرها  الــوزن  وفقدان 
ال يزال تحت البحث والدراسة. لذلك ينصح 
التباع حمية غذائية مفيدة وصحية للجسم 
برنامج  التغذية إلعداد  اختصاصي  استشارة 
االحتياج  على  بــنــاًء  الـــوزن  فــقــدان  فــي  يفيد 

واألهداف الصحية.

حلول عالجية حديثة لآلم مف�صل الركبة 
الدكتور اإبراهيم خمي�س لـ»الخليج الطبي«: تقدم العمر اأهم اأ�صباب خ�صونة المفا�صل

يتحمل مفصل الركبة مع كل من الورك والكاحل ثقل الجسم كامال أثناء الوقوف والمشي لذلك فمن غير 
المستغرب أن تكون آالم الركبة من األمراض األكثر شيوعا إذا ما قورنت بآالم مفاصل الجسم األخرى. بشكل 
عام يمكن تقسيم آالم الركبة إلى مجموعتين: تلك الناتجة جراء اإلصابات وتلك الناجمة عن الحاالت الطبية 
بمستشفى  والكسور  العظام  جراحة  استشاري  خميس  إبراهيم  الدكتور  الطبي  الخليج  وحــاور  اإلصابة.  غير 

السالم التخصصي الذي بدأ حديثه قائال: 

يمكن إدراج أسباب ألم الركبة الناتجة عن اإلصابات بمعرفة التكوين التشريحي للمفصل. 
األوتــار  وبعض  رئيسية  أربطة  بأربعة  متصلة  عظام  ثالث  تالحم  من  يتكون  الركبة  مفصل 
المفصل. لذلك فإن تعرض أي  العاملة على تحريك  العضالت  إلى مجموعة من  إضافة 
من هذه األجزاء لقوة غير معهودة أثناء اإلصابة سيحدث تأثيرا قد ينتج عنه كسور في 

العظام أو قطع في األوتار واألربطة أو تمزق في العضالت.

اخت�صا�صية التغذية هناء ظاهر: للحمية الكيتونية اإيجابيات و�صلبيات 
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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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تحب  أن  يمكنك  »ال  الحب،  بيوم  أمــس  العالم  احتفل 
شخصا حتى تحب نفسك« مقولة شهيرة أتفق معها كثيرا 

ويتلخص حبنا ألنفسنا في االهتمام بصحتنا.
وأول نــصــيــحــة يــجــب عــلــيــنــا اتــبــاعــهــا هـــي الــمــحــافــظــة 
تظل  أن  يجب  السن  في  تقدمنا  فكلما  قوية  ساقيك  على 
إلى  الشعر  يتحول  أن  أبدا  دائما، فال يضرنا  قوية  أقدامنا 
االحتفاظ  المهم  ولكن  التجاعيد  تظهر  أو  الرمادي  اللون 

بخطوات شابة.
ونشرت مجلة »الوقاية« األمريكية دراسة توضح العالقة 

بين طول العمر وقوة عضالت الساقين،
العضالت  مــن  تعتبر  الفخذ  عــضــالت  أن  على  ونــوهــت 
المهمة جًدا واألساسية في جسم اإلنسان، وهي مهمة ليس 
األنشطة  لممارسة  ضــروريــة  إنها  بل  الجسم  لحركة  فقط 
تمرين؛  أي  ممارسة  أو  المشي  أو  التنظيف  مثل  اليومية 
ولذلك من المهم أن يتمتع الفرد بعضالت تتمتع بالليونة 

لتؤّدي جميع الوظائف بسهولة.
العضالت  تيبس  إلــى  يــؤدي  طويلة  فترات  الجلوس  إن 
وتــقــيــد الــحــركــة بــصــورة ملحوظة وبــالــتــالــي الــتــعــرض إلــى 
الــهــشــاشــة والــكــســور، وعــضــالت الــفــخــذ الــمــرنــة مهمة جــًدا 
للحفاظ على استقرار وتوازن الجسم حيث إن وزن الجسم 
كــلــه يــقــع مـــبـــاشـــرة عــلــى الــســاقــيــن لـــذلـــك فــــإن الــتــمــاريــن 
تلك  عــلــى  لــلــحــفــاظ  مــهــمــة جـــدا  الــمــشــي  مــثــل  المنتظمة 

العضالت. 
وتتدفق الدورة الدموية بسالسة عندما تكون القدمان 
لديهم عضالت  الــذيــن  االشــخــاص  فا?ن  لــذا  جيدة  بصحة 

قوية في الساق سيكون لديهم بالتأكيد قلب قوي.
ال تحتاج تمارين العضالت األساسية إلى أجهزة خاصة 

أو عضوية في صالة لأللعاب الرياضية.
عــلــى الــرغــم مــن ان اقــدامــنــا ســـوف تــتــقــدم فــي العمر 
تــدريــجــًيــا مــع مـــرور الــوقــت، فـــإن تــدريــب أقــدامــنــا يــجــب أن 

يستمر مدى الحياة.
لذا يرجى المشي مدة 30-40 دقيقة على االقل يومًيا 
للتأكد من ان ساقيك تتلقى تمريًنا كافًيا ولضمان ان تظل 

عضالته قوية وصحية.
قم بتمرين الرجلين قبل فوات االوان..

ال�سيخوخة تبداأ من ال�ساقين
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�صت�صفى نور التخ�ص�صي
 يرحب بان�صمام الدكتور اأحمد �صالم اإلى طاقمه الطبي 

يــســر مــســتــشــفــى نــــور الــتــخــصــصــي 
سالم  أحمد  الــدكــتــور  انضمام  يعلن  أن 
أخصائي أمراض القلب والحاصل على 
اعــتــمــاد الــجــمــعــيــة الــبــريــطــانــيــة لنبض 
لمتابعة  الــطــبــي  طــاقــمــه  إلــــى  الــقــلــب، 
ــرابـــات نبض  ــاالت اضـــطـ ــ وتــشــخــيــص حـ
القلب  عضلة  اعــتــالل  وأمــــراض  القلب 
ارتفاع  حــاالت  وعــالج  القلب  وصمامات 

الكوليسترول وضغط الدم.
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وهي  وتــنــوعــا  األكــثــر شيوعا  هــي  اإلصــابــة  غير  الطبية  الــحــاالت 
ــاالت تنتج عــن خــلــل فــي وظــائــف أحـــد األجــــزاء الــمــكــونــة لمفصل  حـ
الركبة مع مالحظة أن بعض هذه الحاالت قد تكون ناتجة عن إصابات 

سابقة.
أكثر  من  العظمي(  الفصال  )مــرض  الركبة  مفصل  خشونة  تعد 
هذه الحاالت انتشارا وهي عبارة عن حالة مرضية ناتجة عن التحلل 
والتي  المفصل  في  العظام  لنهاية  المبطنة  الغضاريف  في  والتفتت 
ازديــاد فرص تالمس  إلى  العظام ما يؤدي  المرنة بين  الدعامة  توفر 

عظام المفصل في منطقة الركبة مع كل حركة.
*ما أسباب خشونة الركبة؟

- يعد تقدم العمر أهم أسباب الخشونة، مع العلم أن هناك عدة 
عوامل تسهم في زيادة نسبة اإلصابة بهذا المرض ومنها:

* العامل الوراثي والتكوين الجيني.
* زيادة الوزن.

* جــنــس الـــمـــريـــض، حــيــث تــكــون الــنــســاء أكــثــر إصـــابـــة بــعــد سن 
الخمسين.

* الـــعـــادات الــخــاطــئــة، مــثــل الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة فــي وضعية 
التربيعة والعزوف عن مزاولة الرياضة بشكل منتظم.

* العيوب الخلقية للركبة
* إصابات الركبة المتمثلة في الكسور وتأثر األربطة والغضاريف

الــدرج،  ونــزول  اإلكثار من صعود  للركبة، مثل  المتكرر  اإلجهاد   *
باإلضافة إلى الرياضات العنيفة

* أمراض الروماتيزم، كالتهاب المفاصل الروماتيزمي وداء الذئبة 
الحمراء.

*ما أعراض الخشونة؟
بدرجة  شدتها  تتفاوت  بــأعــراض  الحاصل  االحــتــكــاك  يتسبب   -
كل  أو  بعض  تشمل  أن  ويمكن  للمريض  الصحي  والوضع  االحتكاك 

األعراض التالية:
الــبــدايــة بسيطة إلى  تــكــون حــدتــه فــي  ألــم حــول المفصل وقــد   *
متوسطة، يزداد مع المجهود الحركي كالمشي أو صعود الدرج، ويزول 
المرض وتدهور  لــآالم. لكن مع تقدم  المسكنة  واألدويــة  الراحة  مع 
الراحة  ودائمة مع وجودها وقت  المفصل تصبح اآلالم شديدة  حالة 
ما يؤدي إلى صعوبة في أداء األعمال اليومية كالصالة والجلوس على 
عديمة  المسكنة  األدويــة  تكون  المتقدمة  المرحلة  هذه  وفي  األرض 

الجدوى.
* تورمات في الركبة.

* تحديد أو تصلب في حركة المفصل قد يكون مصحوبا بتيبس 
في المفصل بعد االستيقاظ لكنه يزول بعد فترة

* سماع أصوات في مفصل الركبة أثناء تحريكه ناتج عن التآكل 
الذي أصابه.

* تشنجات وتقلصات عضلية حول مفصل الركبة المصاب.
* صعوبة في المشي وتناقص الرغبة في الحركة كي يتجنب األلم

* تقوس الساقين
* هل هناك طرق للوقاية؟

- الوقاية من بالخشونة باتباع النصائح التالية:
* تجنب الوقوف أو الجلوس لوقت طويل وكذلك صعود وهبوط 
الــســاللــم كــثــيــرا لمنع زيــــادة الــضــغــط عــلــى مفصل الــركــبــة واإلصــابــة 

بالخشونة واآلالم
* تجنب ثني مفصل الركبة بشكل حاد كما يحصل أثناء الجلوس 
الــعــربــي أو الــجــلــوس عــلــى كــرســي  عــلــى األرض واســـتـــخـــدام الــحــمــام 

منخفض.
لغضاريف  الدموية  الــدورة  عمل  لتحسين  المشي  إلــى  اللجوء   *
إجهاد مفصل  دون  لكن من  العضالت  لتقوية  الركبة إضافة  وأنسجة 

الركبة.
* إنقاص الوزن لتخفيف الحمل على مفصل الركبة.

* ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والتي تساعد على تحريك 
مفصل الركبة. كما يمكن القيام ببعض تمارين عالج خشونة الركبة 

مع الطبيب المختص بالعالج الفيزيائي.
* إذن ما العالج؟

- تتراوح الخيارات العالجية بين تغيير في نمط حياة المريض، 
العالج التحفظي أو التدخل الجراحي وربما يكون العالج خليطا من 

هذه الخيارات.
يجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد دواء أو حل جذري ونهائي لمرض 
خشونة الركبة وال يمكن القضاء على المرض تماًما بالعالجات، وإنما 
وإبــطــاء لسرعة تطور  لــآالم  وإزالـــة  األعـــراض  يكون هناك تحكم في 

المرض عن طريق الخيارات العالجية المختلفة.
أوال: تغيير نمط حياة المريض.

* تقليل الوزن الزائد: يعتبر من أهم وسائل عالج خشونة الركبة 
على مفصل  التحميل  بزيادة  الخشونة  تعيق عالج  السمنة  إن  حيث 

الركبة
* الكمادات عدة مرات يومًيا مدة 15 إلى 20 دقيقة لتخفيف آالم 

خشونة الركبة.
* التغذية السليمة وتناول بعض المكمالت الغذائية أو األعشاب 
وكذلك تناول األغذية الغنية بأوميجا 3 ومضادات األكسدة مثل زيت 

السمك التي قد تساعد على زيادة ليونة المفصل.
* العالج الطبيعي: وهو مفيد لتقليل ألم الركبة وتقوية عضالت 
لخشونة  الطبيعي  الــعــالج  المفصل.  حــركــة  مــدى  وتحسين  الــركــبــة 
إلى  الصوتية، باإلضافة  أو فوق  القصيرة  الموجات  الركبة قد يشمل 

التمارين الرياضية لتقوية عضالت الفخذ.
* استخدام أجهزة خاصة لدعم حركة العظام: قد يحتاج المريض 
إلى استعمال عصا خفيفة في اليد )عكاز( أو )مشاية(، يتوكأ عليها 
حاالت  في  العكاز  استخدام  يتم  نسبيا.  طويلة  مسافات  السير  عند 
خشونة الركبة لتقليل الحمل من على الركبتين، فمن الثابت علميا 
استعمال  عند  ملحوظة  بدرجة  يقل  الركبة  على  الساقط  الــوزن  أن 

عصا للتوكؤ.
األثــقــال  أو  والــســبــاحــة  كــالــمــشــي  الخفيفة  الــريــاضــة  مــمــارســة   *

الخفيفة واالبتعاد عن الجلوس في وضعية التربيعة والقرفصاء.
ثانيا: العالج التحفظي

إليه في المراحل األولى من الخشونة كخط العالج األول  يلجأ 
ــاء مــن ســرعــة تــقــدم الــمــرض،  وذلــــك للتحكم فــي األعـــــراض واإلبـــطـ
الجراحي  التدخل  انتظار  فــي  مؤقت  كــإجــراء  استخدامه  وبــاإلمــكــان 
للمراحل المتقدمة ويتمثل العالج في واحد أو مجموعة من األمور 

التالية:
* األدوية: وهي تساعد على تقليل أعراض مرض خشونة الركبة 

حسب حالة المريض وقد تشمل:
األلم  لتقليل  لاللتهابات  المضادة  ــة  واألدويـ المسكنة  األدويـــة   *
بأس  وال  عليها.  للسيطرة  الحادة  األلــم  نوبات  خالل  خاصة  والتورم 
أن يستمر المريض على جرعات مخفضة منها ما بين تلك النوبات 
ولــفــتــرات مـــحـــدودة. اإلفــــراط فــى اســتــخــدام األدويــــة المسكنة آلالم 

خشونة الركبة قد يؤدي إلى أعراض جانبية وال سيما على المعدة.
* مواد الجلوكوزامين والكوندرويتين سلفات وهي مواد قد تفيد 
فى الحاالت المبكرة فى تقليل األلم وتورم الركبة وتعمل على تغذية 
المواد  بهذه  العالج  يحتاج  ما  وعــادة  للمفصل.  المبطنة  الغضاريف 

عدة شهور ليعطي نتائج جيدة.

* الدهانات الموضعية: تستخدم الدهانات الموضعية لعالج األلم 
ذات فائدة  التورم وعادة ما تكون  المصاحب للخشونة وكذلك تقليل 
عدة  في  الموضعية  الدهانات  تتوافر  المبكرة.  الخشونة  حــاالت  في 

مستحضرات منها المراهم أو البخاخات أو اللصقات الموضعية.
* الحقن الموضعية فى المفصل:

التهاب  الكورتيزون على تخفيف  الكورتيزون: تعمل مادة  * حقن 
الغشاء المحيط بالمفصل وهوه ما يصاحب عادة حاالت الخشونة. 
فإن  لذلك  الركبة  وتــورم  األلــم  أحد مسببات  الغشاء هي  التهاب هذا 

عالج االلتهاب سيكون له األثر في تخفيف حدة األلم والتورم.
المفصل  مادة هالمية في  الزيتية  اإلبر  تكون  الزيتية:  الحقن   *
تقلل من حدوث االحتكاك  وبالتالي  المفصل  تكون طبقة عازلة في 

ويكون أثر اإلبر الزيتية أكبر في الحاالت المبكرة من الخشونة.
* العالجات الخلوية الطبيعية: تهدف إلى تحفيز قدرات الجسم 
الطبيعية على االلتئام. ومن هذه العالجات هو حقن الركبة بالبالزما 

الغنية بالصفائح الدموية والتي تستخلص من دم المريض نفسه.
ثالثا: التدخل الجراحي

يتم اللجوء إلى التدخل الجراحي لعالج خشونة الركبة إذا فشل 
في  سيما  وال  الــمــرض  أعــــراض  عــلــى  التغلب  فــي  التحفظي  الــعــالج 

الحاالت المتأخرة.
وقد يشمل العالج الجراحي أحد الطرق التالية والتي تتحدد بناء 

على حالة المريض:
إلى  وتــهــدف  المناظير  باستخدام  المفصل  تنظيف  جــراحــات   *
مما  التالفة.  الغضاريف  وترقيع  الهاللية  الغضاريف  تمزق  معالجة 
يجدر ذكره أن جراحات مناظير الركبة فى حاالت الخشونة المتقدمة 
أو  أشــهــر  عــدة  يمتد  قــد  مــؤقــت فقط  تأثيرها  يــكــون  الــركــبــة  بمفصل 
سنوات في أحسن األحوال ويكون تأثيرها أفضل في حاالت الخشونة 

المصحوبة بقطع بالغضروف الهاللي.
* جــراحــات تــقــويــم تــقــوس الــســاقــيــن لــحــاالت الــخــشــونــة المبكرة 

الناتجة بشكل أساسي عن تقوس الساقين
* جراحات استبدال المفصل باستخدام المفاصل الصناعية وهي 
جذريا  حال  ويعتبر  المتقدمة  الخشونة  حــاالت  لعالج  طريقة  أنجح 
معدنية  بمادة  التالفة  الغضاريف  باستبدال  ويتم  الخشونة  لمشكلة 
البعض  بعضها  عــن  عزلها  بواسطة  المفصل  أجـــزاء  احتكاك  تمنع 
ويمكن إجراء تغيير كلي للغضاريف أو تغيير جزئي فقط للغضاريف 

التالفة إذا كانت محصورة في مكان محدد من المفصل.

ــة غــذائــيــة  ــمـ ظـــهـــرت عـــــدة حـــمـــيـــات وأنـــظـ
نمط  على  والــحــصــول  ــوزن  الـ نـــزول  تستهدف 
ــن تــلــك الــحــمــيــات الــحــمــيــة  حـــيـــاة صــحــي ومــ
كبيرا  إقباال  القــت  أنها  والحقيقة  الكيتونية 
نظرا إلى أنها ساعدت عددا كبيرا من الناس 
على إنقاص الوزن وفي الحوار التالي سنتعرف 
مع  وأضــرارهــا  وفــوائــدهــا  اتباعها  كيفية  على 

اختصاصية التغذية العالجية هناء ظاهر. 
*ما أنواع الحمية الكيتونية؟ 

نظام  يعرف  القياسي:  الكيتوني  نظام   -
نـــظـــام منخفض  ــأنـــه  بـ الــقــيــاســي  الــكــيــتــونــي 
الــنــشــويــات، ومــعــتــدل الــبــروتــيــنــات والـــدهـــون، 
وعادًة ما يحتوي على نسبة 75% من الدهون، 

و20% من البروتينات، و5% من النشويات
1- نظام الكيتوني الدوري: يتضمن فترات 
المرتفعة.  النشويات  تــنــاول  على  الــقــدرة  مــن 
مثااًل على ذلك، من الممكن أن يتضمن هذا 
يــومــان  يتبعها  للكيتون  ــام  أيـ خمسة  الــنــظــام 

تكون نسبة النشويات مرتفعة.
الـــمـــســـتـــهـــدف: مــن  الـــكـــيـــتـــونـــي  نـــظـــام   -2
ــذا الــنــظــام الــكــيــتــونــي  الــمــمــكــن أن يــســمــح هــ

بإضافة النشويات فترة التدريبات.
3- نــظــام الــكــيــتــونــي عــالــي الــبــروتــيــن: قد 
يــتــشــابــه هـــذا الــنــظــام مـــع الــنــظــام الــكــيــتــونــي 
من  أعلى  نسبة  على  يحتوي  لكنه  القياسي، 
البروتينات، أي غالًبا ما تكون نسبة البروتينات 
في هذا النظام 35%. أما بالنسبة إلى الدهون 

فقد تصل إلى 60%، و5% من النشويات فقط.
*مــــا االطـــعـــمـــة الــمــســمــوحــة والــمــمــنــوعــة 

خالل اتباع الحمية الكيتونية؟ 
ــل أنـــــــواع الــــفــــواكــــه مــا  ــنـــوعـــات: كــ ــمـ - الـــمـ
عــدا الــتــوتــيــات )الــتــوت الــبــري والــتــوت األزرق 
وبالنسبة  الهند  وجــوز  واألفــوكــادو  والفراولة( 
ــى الــخــضــار فــالــخــضــار الـــجـــذريـــة والــغــنــيــة  إلــ
بالنشويات ممنوعه كالبطاطا والجزر والقرع 
والشمندر باإلضافة إلى معظم أنواع األجبان. 
أما األهم هو أن جميع النشويات األرز، الخبز، 
إلى  بــاإلضــافــة  ممنوعة.  الــشــوفــان  الــمــكــرونــة 

وأيضا  والعدس  والحمص  كالفول  البقوليات 
كل العصائر المحالة.

الــمــســمــوحــات: الــمــســمــوح كــمــا ذكــرنــا من 
وجوز  واألفــوكــادو  والفراولة  التوتيات  الفواكه 
الهند ومن الخضار الورقية الخضراء والخيار 
والبروكلي ومن الدهون الزيوت الصحية )زيت 
الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وزيت 

السمك(.
وبــعــض أنــــواع الــمــكــســرات )الـــجـــوز والــلــوز 
والبندق( باإلضافة إلى زبدة الفول السوداني. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــروتـــيـــن فـــي االســـمـــاك 
البحرية،  الــمــاكــوالت  مــن  وغيرها  كالسلمون 
األجبان  والبيض وبعض  واألغنام  البط  لحم 

فهي من قائمة المسموحات.
إيجابيات الحمية الكيتونية: 

كــمــا ذكــــرت ســابــقــا تــم اســتــخــدام الحمية 
لعالج  العشرين  القرن  أوائــل  منذ  الكيتونية 
ــد الـــعـــالجـــات  ــ ــزال أحـ ــ يــ الــــصــــرع بـــنـــجـــاح، وال 
األكثر استخداًما لألطفال الذين يعانون من 
الحدث  ولكن  الــيــوم.  المنضبط  غير  الــصــرع 
الكيتونية  الحمية  تستخدم  أن  هــو  الجديد 
كمصدر  الدهون  تستخدم  الــوزن حيث  لنزول 
للطاقة فبذلك يتم حرق الدهون في الجسم 
وتــنــخــفــض مــســتــويــات األنـــســـولـــيـــن )هـــرمـــون 
إلى  باإلضافة  كبير.  بشكل  الــدهــون(  تخزين 
الصرع ونزول الوزن الحمية الكيتونية تساعد 
السكر  مستويات  خفض  على  طبيعي  بشكل 
تتناولها،  التي  األطعمة  نــوع  بسبب  الــدم  في 
تشير الدراسات إلى أن الحمية الكيتونية هي 
وسيلة أكثر فاعلية إلدارة ومنع مرض السكري 
مقارنة باألنظمة الغذائية منخفضة السعرات 
قبل  ما  مرحلة  من  تعاني  كنت  إذا  الحرارية. 
ــداء الــســكــري من  الــســكــري أو كــنــت مــصــاًبــا بــ
النوع الثاني، فعليك التفكير بجدية في اتباع 
اســتــشــارة  مــن  بــد  ال  لــكــن  الكيتونية  الحمية 
إذا  مــا  ومــعــرفــة  بحالتك  المختص  الطبيب 
كان النظام سوف يناسبك أم ال. باإلضافة إلى 
العقلي  التركيز  كــزيــادة  أخــرى  صحية  فــوائــد 

ــات إلـــى أن زيـــادة  ــارة الــــدراســ ــ وخـــاصـــة مـــع إشـ
لها  يكون  أن  الدهنية يمكن  تناول األحماض 
تأثير كبير في وظائف الدماغ. باإلضافة إلى 
تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم 
كما تلعب دورا في تحسين حالة حب الشباب 
وذلك تبعا للدراسات التي يقوم بها الباحثين 

خالل السنوات الماضية.
سلبيات الحمية الكيتونية: 

لـــه مخاطر  الــكــيــتــونــي  الــغــذائــي  الــنــظــام 
عديدة. منها اآلثار الجانبية الشائعة قصيرة 
المدى »إنفلونزا كيتو« والتي تشمل األعراض 
ــة،  ــداع، والـــدوخـ بــمــا فـــي ذلـــك الــتــعــب، والــــصــ
والــغــثــيــان، والــقــيء، واإلمـــســـاك، وقــلــة تحمل 
ــادة مـــا تــخــتــفــي األعـــــراض بعد  الــتــمــاريــن. عــ
الجسم  يتكيف  أسابيع حيث  إلى  أيام  بضعة 
مشاكل  ظــهــرت  كما  الكيتونية.  الحمية  مــع 
على  الكيتونية  الحمية  تحتوي  القلب حيث 
قد  الــتــي  المشبعة  الــدهــون  مــن  عالية  نسبة 
الكبد  في  ومشاكل  القلب،  في  تسبب مشاكل 
ــن الــــدهــــون فـــي عملية  ــود الــكــثــيــر مـ ــ ــع وجـ مـ
الحمية  تــــؤدي  أن  يــمــكــن  الــغــذائــي  الــتــمــثــيــل 
الحالية.  الكبد  حالة  تفاقم  إلــى  الكيتونية 

ومــشــاكــل فــي الــكــلــى ألن الــكــلــى تــســاعــد على 
قد  الكيتونية  والحمية  الــبــروتــيــن  اســتــقــالب 

تكبد الكلى مجهودا أكبر. 
الفقيرة  الكيتونية  الحمية  أظــهــرت  كما 
بــاألطــعــمــة الــغــنــيــة بـــاأللـــيـــاف مــثــل الــحــبــوب 
والبقوليات والتي تعد ملينة للجهاز الهضمي 
مشاكل في حدوث إمساك. وبشكل عام ليس 
المغذيات  نقص  بــل  األلــيــاف  فــي  فقر  فقط 
من فيتامينات ومعادن ألن الحمية الكيتونية 
ال تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــخــضــراوات والــفــواكــه والــحــبــوب، فقد تكون 
بما  الدقيقة  المغذيات  نقص  لخطر  عرضة 
في ذلك السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور 
B وC. وأثبتت بعض الدراسات  والفيتامينات 
أن الــحــمــيــة الــكــيــتــونــيــة قـــد تــســبــب تــفــكــيــرا 
مشوشا وتقلبات مزاجية حيث يحتاج الدماغ 
ليعمل  الصحية  الــنــشــويــات  مــن  الــســكــر  إلـــى 
الــنــشــويــات  الــحــمــيــات منخفضة  تــســبــب  وقـــد 
االرتـــبـــاك والــتــهــيــج. وأيـــضـــا لــوحــظــت بعض 
أعـــــراض الــتــشــنــجــات وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــًدا 
ــادة مـــا تـــحـــدث في  ــ تــقــلــصــات الـــســـاق الـــتـــي عـ
بسيطة  مشكلة  لكنها  الليل،  فــي  أو  الصباح 
المعادن  نقص  على  عالمة  إنها  عــام،  بشكل 
تــأكــد من  الــجــســم.  فــي  المغنيسيوم  وخــاصــة 
الملح على  السوائل وتناول  الكثير من  شرب 
طـــعـــامـــك، يــمــكــن أن يــســاعــد الـــقـــيـــام بــذلــك 
من  والتخلص  المغنيسيوم  فقد  تقليل  فــي 

المشكلة.
في  فعاليتها  الكيتونية  الحمية  أثبتت 
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــالج الــــصــــرع بـــاإلضـــافـــة إلـ عـ
استقطاب  واألكثر  األخــرى  الصحية  الفوائد 
لــعــالج السمنة  اتــبــاعــهــا  ولــكــن  الـــــوزن  نــــزول 
الصحية  الفوائد  من  وغيرها  الــوزن  وفقدان 
ال يزال تحت البحث والدراسة. لذلك ينصح 
التباع حمية غذائية مفيدة وصحية للجسم 
برنامج  التغذية إلعداد  اختصاصي  استشارة 
االحتياج  على  بــنــاًء  الـــوزن  فــقــدان  فــي  يفيد 

واألهداف الصحية.

حلول عالجية حديثة لآلم مف�صل الركبة 
الدكتور اإبراهيم خمي�س لـ»الخليج الطبي«: تقدم العمر اأهم اأ�صباب خ�صونة المفا�صل

يتحمل مفصل الركبة مع كل من الورك والكاحل ثقل الجسم كامال أثناء الوقوف والمشي لذلك فمن غير 
المستغرب أن تكون آالم الركبة من األمراض األكثر شيوعا إذا ما قورنت بآالم مفاصل الجسم األخرى. بشكل 
عام يمكن تقسيم آالم الركبة إلى مجموعتين: تلك الناتجة جراء اإلصابات وتلك الناجمة عن الحاالت الطبية 
بمستشفى  والكسور  العظام  جراحة  استشاري  خميس  إبراهيم  الدكتور  الطبي  الخليج  وحــاور  اإلصابة.  غير 

السالم التخصصي الذي بدأ حديثه قائال: 

يمكن إدراج أسباب ألم الركبة الناتجة عن اإلصابات بمعرفة التكوين التشريحي للمفصل. 
األوتــار  وبعض  رئيسية  أربطة  بأربعة  متصلة  عظام  ثالث  تالحم  من  يتكون  الركبة  مفصل 
المفصل. لذلك فإن تعرض أي  العاملة على تحريك  العضالت  إلى مجموعة من  إضافة 
من هذه األجزاء لقوة غير معهودة أثناء اإلصابة سيحدث تأثيرا قد ينتج عنه كسور في 

العظام أو قطع في األوتار واألربطة أو تمزق في العضالت.

اخت�صا�صية التغذية هناء ظاهر: للحمية الكيتونية اإيجابيات و�صلبيات 

تحب  أن  يمكنك  »ال  الحب،  بيوم  أمــس  العالم  احتفل 
شخصا حتى تحب نفسك« مقولة شهيرة أتفق معها كثيرا 

ويتلخص حبنا ألنفسنا في االهتمام بصحتنا.
وأول نــصــيــحــة يــجــب عــلــيــنــا اتــبــاعــهــا هـــي الــمــحــافــظــة 
تظل  أن  يجب  السن  في  تقدمنا  فكلما  قوية  ساقيك  على 
إلى  الشعر  يتحول  أن  أبدا  دائما، فال يضرنا  قوية  أقدامنا 
االحتفاظ  المهم  ولكن  التجاعيد  تظهر  أو  الرمادي  اللون 

بخطوات شابة.
ونشرت مجلة »الوقاية« األمريكية دراسة توضح العالقة 

بين طول العمر وقوة عضالت الساقين،
العضالت  مــن  تعتبر  الفخذ  عــضــالت  أن  على  ونــوهــت 
المهمة جًدا واألساسية في جسم اإلنسان، وهي مهمة ليس 
األنشطة  لممارسة  ضــروريــة  إنها  بل  الجسم  لحركة  فقط 
تمرين؛  أي  ممارسة  أو  المشي  أو  التنظيف  مثل  اليومية 
ولذلك من المهم أن يتمتع الفرد بعضالت تتمتع بالليونة 

لتؤّدي جميع الوظائف بسهولة.
العضالت  تيبس  إلــى  يــؤدي  طويلة  فترات  الجلوس  إن 
وتــقــيــد الــحــركــة بــصــورة ملحوظة وبــالــتــالــي الــتــعــرض إلــى 
الــهــشــاشــة والــكــســور، وعــضــالت الــفــخــذ الــمــرنــة مهمة جــًدا 
للحفاظ على استقرار وتوازن الجسم حيث إن وزن الجسم 
كــلــه يــقــع مـــبـــاشـــرة عــلــى الــســاقــيــن لـــذلـــك فــــإن الــتــمــاريــن 
تلك  عــلــى  لــلــحــفــاظ  مــهــمــة جـــدا  الــمــشــي  مــثــل  المنتظمة 

العضالت. 
وتتدفق الدورة الدموية بسالسة عندما تكون القدمان 
لديهم عضالت  الــذيــن  االشــخــاص  فا?ن  لــذا  جيدة  بصحة 

قوية في الساق سيكون لديهم بالتأكيد قلب قوي.
ال تحتاج تمارين العضالت األساسية إلى أجهزة خاصة 

أو عضوية في صالة لأللعاب الرياضية.
عــلــى الــرغــم مــن ان اقــدامــنــا ســـوف تــتــقــدم فــي العمر 
تــدريــجــًيــا مــع مـــرور الــوقــت، فـــإن تــدريــب أقــدامــنــا يــجــب أن 

يستمر مدى الحياة.
لذا يرجى المشي مدة 30-40 دقيقة على االقل يومًيا 
للتأكد من ان ساقيك تتلقى تمريًنا كافًيا ولضمان ان تظل 

عضالته قوية وصحية.
قم بتمرين الرجلين قبل فوات االوان..

ال�سيخوخة تبداأ من ال�ساقين
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�صت�صفى نور التخ�ص�صي
 يرحب بان�صمام الدكتور اأحمد �صالم اإلى طاقمه الطبي 

يــســر مــســتــشــفــى نــــور الــتــخــصــصــي 
سالم  أحمد  الــدكــتــور  انضمام  يعلن  أن 
أخصائي أمراض القلب والحاصل على 
اعــتــمــاد الــجــمــعــيــة الــبــريــطــانــيــة لنبض 
لمتابعة  الــطــبــي  طــاقــمــه  إلــــى  الــقــلــب، 
ــرابـــات نبض  ــاالت اضـــطـ ــ وتــشــخــيــص حـ
القلب  عضلة  اعــتــالل  وأمــــراض  القلب 
ارتفاع  حــاالت  وعــالج  القلب  وصمامات 

الكوليسترول وضغط الدم.
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وهي  وتــنــوعــا  األكــثــر شيوعا  هــي  اإلصــابــة  غير  الطبية  الــحــاالت 
ــاالت تنتج عــن خــلــل فــي وظــائــف أحـــد األجــــزاء الــمــكــونــة لمفصل  حـ
الركبة مع مالحظة أن بعض هذه الحاالت قد تكون ناتجة عن إصابات 

سابقة.
أكثر  من  العظمي(  الفصال  )مــرض  الركبة  مفصل  خشونة  تعد 
هذه الحاالت انتشارا وهي عبارة عن حالة مرضية ناتجة عن التحلل 
والتي  المفصل  في  العظام  لنهاية  المبطنة  الغضاريف  في  والتفتت 
ازديــاد فرص تالمس  إلى  العظام ما يؤدي  المرنة بين  الدعامة  توفر 

عظام المفصل في منطقة الركبة مع كل حركة.
*ما أسباب خشونة الركبة؟

- يعد تقدم العمر أهم أسباب الخشونة، مع العلم أن هناك عدة 
عوامل تسهم في زيادة نسبة اإلصابة بهذا المرض ومنها:

* العامل الوراثي والتكوين الجيني.
* زيادة الوزن.

* جــنــس الـــمـــريـــض، حــيــث تــكــون الــنــســاء أكــثــر إصـــابـــة بــعــد سن 
الخمسين.

* الـــعـــادات الــخــاطــئــة، مــثــل الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة فــي وضعية 
التربيعة والعزوف عن مزاولة الرياضة بشكل منتظم.

* العيوب الخلقية للركبة
* إصابات الركبة المتمثلة في الكسور وتأثر األربطة والغضاريف

الــدرج،  ونــزول  اإلكثار من صعود  للركبة، مثل  المتكرر  اإلجهاد   *
باإلضافة إلى الرياضات العنيفة

* أمراض الروماتيزم، كالتهاب المفاصل الروماتيزمي وداء الذئبة 
الحمراء.

*ما أعراض الخشونة؟
بدرجة  شدتها  تتفاوت  بــأعــراض  الحاصل  االحــتــكــاك  يتسبب   -
كل  أو  بعض  تشمل  أن  ويمكن  للمريض  الصحي  والوضع  االحتكاك 

األعراض التالية:
الــبــدايــة بسيطة إلى  تــكــون حــدتــه فــي  ألــم حــول المفصل وقــد   *
متوسطة، يزداد مع المجهود الحركي كالمشي أو صعود الدرج، ويزول 
المرض وتدهور  لــآالم. لكن مع تقدم  المسكنة  واألدويــة  الراحة  مع 
الراحة  ودائمة مع وجودها وقت  المفصل تصبح اآلالم شديدة  حالة 
ما يؤدي إلى صعوبة في أداء األعمال اليومية كالصالة والجلوس على 
عديمة  المسكنة  األدويــة  تكون  المتقدمة  المرحلة  هذه  وفي  األرض 

الجدوى.
* تورمات في الركبة.

* تحديد أو تصلب في حركة المفصل قد يكون مصحوبا بتيبس 
في المفصل بعد االستيقاظ لكنه يزول بعد فترة

* سماع أصوات في مفصل الركبة أثناء تحريكه ناتج عن التآكل 
الذي أصابه.

* تشنجات وتقلصات عضلية حول مفصل الركبة المصاب.
* صعوبة في المشي وتناقص الرغبة في الحركة كي يتجنب األلم

* تقوس الساقين
* هل هناك طرق للوقاية؟

- الوقاية من بالخشونة باتباع النصائح التالية:
* تجنب الوقوف أو الجلوس لوقت طويل وكذلك صعود وهبوط 
الــســاللــم كــثــيــرا لمنع زيــــادة الــضــغــط عــلــى مفصل الــركــبــة واإلصــابــة 

بالخشونة واآلالم
* تجنب ثني مفصل الركبة بشكل حاد كما يحصل أثناء الجلوس 
الــعــربــي أو الــجــلــوس عــلــى كــرســي  عــلــى األرض واســـتـــخـــدام الــحــمــام 

منخفض.
لغضاريف  الدموية  الــدورة  عمل  لتحسين  المشي  إلــى  اللجوء   *
إجهاد مفصل  دون  لكن من  العضالت  لتقوية  الركبة إضافة  وأنسجة 

الركبة.
* إنقاص الوزن لتخفيف الحمل على مفصل الركبة.

* ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والتي تساعد على تحريك 
مفصل الركبة. كما يمكن القيام ببعض تمارين عالج خشونة الركبة 

مع الطبيب المختص بالعالج الفيزيائي.
* إذن ما العالج؟

- تتراوح الخيارات العالجية بين تغيير في نمط حياة المريض، 
العالج التحفظي أو التدخل الجراحي وربما يكون العالج خليطا من 

هذه الخيارات.
يجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد دواء أو حل جذري ونهائي لمرض 
خشونة الركبة وال يمكن القضاء على المرض تماًما بالعالجات، وإنما 
وإبــطــاء لسرعة تطور  لــآالم  وإزالـــة  األعـــراض  يكون هناك تحكم في 

المرض عن طريق الخيارات العالجية المختلفة.
أوال: تغيير نمط حياة المريض.

* تقليل الوزن الزائد: يعتبر من أهم وسائل عالج خشونة الركبة 
على مفصل  التحميل  بزيادة  الخشونة  تعيق عالج  السمنة  إن  حيث 

الركبة
* الكمادات عدة مرات يومًيا مدة 15 إلى 20 دقيقة لتخفيف آالم 

خشونة الركبة.
* التغذية السليمة وتناول بعض المكمالت الغذائية أو األعشاب 
وكذلك تناول األغذية الغنية بأوميجا 3 ومضادات األكسدة مثل زيت 

السمك التي قد تساعد على زيادة ليونة المفصل.
* العالج الطبيعي: وهو مفيد لتقليل ألم الركبة وتقوية عضالت 
لخشونة  الطبيعي  الــعــالج  المفصل.  حــركــة  مــدى  وتحسين  الــركــبــة 
إلى  الصوتية، باإلضافة  أو فوق  القصيرة  الموجات  الركبة قد يشمل 

التمارين الرياضية لتقوية عضالت الفخذ.
* استخدام أجهزة خاصة لدعم حركة العظام: قد يحتاج المريض 
إلى استعمال عصا خفيفة في اليد )عكاز( أو )مشاية(، يتوكأ عليها 
حاالت  في  العكاز  استخدام  يتم  نسبيا.  طويلة  مسافات  السير  عند 
خشونة الركبة لتقليل الحمل من على الركبتين، فمن الثابت علميا 
استعمال  عند  ملحوظة  بدرجة  يقل  الركبة  على  الساقط  الــوزن  أن 

عصا للتوكؤ.
األثــقــال  أو  والــســبــاحــة  كــالــمــشــي  الخفيفة  الــريــاضــة  مــمــارســة   *

الخفيفة واالبتعاد عن الجلوس في وضعية التربيعة والقرفصاء.
ثانيا: العالج التحفظي

إليه في المراحل األولى من الخشونة كخط العالج األول  يلجأ 
ــاء مــن ســرعــة تــقــدم الــمــرض،  وذلــــك للتحكم فــي األعـــــراض واإلبـــطـ
الجراحي  التدخل  انتظار  فــي  مؤقت  كــإجــراء  استخدامه  وبــاإلمــكــان 
للمراحل المتقدمة ويتمثل العالج في واحد أو مجموعة من األمور 

التالية:
* األدوية: وهي تساعد على تقليل أعراض مرض خشونة الركبة 

حسب حالة المريض وقد تشمل:
األلم  لتقليل  لاللتهابات  المضادة  ــة  واألدويـ المسكنة  األدويـــة   *
بأس  وال  عليها.  للسيطرة  الحادة  األلــم  نوبات  خالل  خاصة  والتورم 
أن يستمر المريض على جرعات مخفضة منها ما بين تلك النوبات 
ولــفــتــرات مـــحـــدودة. اإلفــــراط فــى اســتــخــدام األدويــــة المسكنة آلالم 

خشونة الركبة قد يؤدي إلى أعراض جانبية وال سيما على المعدة.
* مواد الجلوكوزامين والكوندرويتين سلفات وهي مواد قد تفيد 
فى الحاالت المبكرة فى تقليل األلم وتورم الركبة وتعمل على تغذية 
المواد  بهذه  العالج  يحتاج  ما  وعــادة  للمفصل.  المبطنة  الغضاريف 

عدة شهور ليعطي نتائج جيدة.

* الدهانات الموضعية: تستخدم الدهانات الموضعية لعالج األلم 
ذات فائدة  التورم وعادة ما تكون  المصاحب للخشونة وكذلك تقليل 
عدة  في  الموضعية  الدهانات  تتوافر  المبكرة.  الخشونة  حــاالت  في 

مستحضرات منها المراهم أو البخاخات أو اللصقات الموضعية.
* الحقن الموضعية فى المفصل:

التهاب  الكورتيزون على تخفيف  الكورتيزون: تعمل مادة  * حقن 
الغشاء المحيط بالمفصل وهوه ما يصاحب عادة حاالت الخشونة. 
فإن  لذلك  الركبة  وتــورم  األلــم  أحد مسببات  الغشاء هي  التهاب هذا 

عالج االلتهاب سيكون له األثر في تخفيف حدة األلم والتورم.
المفصل  مادة هالمية في  الزيتية  اإلبر  تكون  الزيتية:  الحقن   *
تقلل من حدوث االحتكاك  وبالتالي  المفصل  تكون طبقة عازلة في 

ويكون أثر اإلبر الزيتية أكبر في الحاالت المبكرة من الخشونة.
* العالجات الخلوية الطبيعية: تهدف إلى تحفيز قدرات الجسم 
الطبيعية على االلتئام. ومن هذه العالجات هو حقن الركبة بالبالزما 

الغنية بالصفائح الدموية والتي تستخلص من دم المريض نفسه.
ثالثا: التدخل الجراحي

يتم اللجوء إلى التدخل الجراحي لعالج خشونة الركبة إذا فشل 
في  سيما  وال  الــمــرض  أعــــراض  عــلــى  التغلب  فــي  التحفظي  الــعــالج 

الحاالت المتأخرة.
وقد يشمل العالج الجراحي أحد الطرق التالية والتي تتحدد بناء 

على حالة المريض:
إلى  وتــهــدف  المناظير  باستخدام  المفصل  تنظيف  جــراحــات   *
مما  التالفة.  الغضاريف  وترقيع  الهاللية  الغضاريف  تمزق  معالجة 
يجدر ذكره أن جراحات مناظير الركبة فى حاالت الخشونة المتقدمة 
أو  أشــهــر  عــدة  يمتد  قــد  مــؤقــت فقط  تأثيرها  يــكــون  الــركــبــة  بمفصل 
سنوات في أحسن األحوال ويكون تأثيرها أفضل في حاالت الخشونة 

المصحوبة بقطع بالغضروف الهاللي.
* جــراحــات تــقــويــم تــقــوس الــســاقــيــن لــحــاالت الــخــشــونــة المبكرة 

الناتجة بشكل أساسي عن تقوس الساقين
* جراحات استبدال المفصل باستخدام المفاصل الصناعية وهي 
جذريا  حال  ويعتبر  المتقدمة  الخشونة  حــاالت  لعالج  طريقة  أنجح 
معدنية  بمادة  التالفة  الغضاريف  باستبدال  ويتم  الخشونة  لمشكلة 
البعض  بعضها  عــن  عزلها  بواسطة  المفصل  أجـــزاء  احتكاك  تمنع 
ويمكن إجراء تغيير كلي للغضاريف أو تغيير جزئي فقط للغضاريف 

التالفة إذا كانت محصورة في مكان محدد من المفصل.

ــة غــذائــيــة  ــمـ ظـــهـــرت عـــــدة حـــمـــيـــات وأنـــظـ
نمط  على  والــحــصــول  ــوزن  الـ نـــزول  تستهدف 
ــن تــلــك الــحــمــيــات الــحــمــيــة  حـــيـــاة صــحــي ومــ
كبيرا  إقباال  القــت  أنها  والحقيقة  الكيتونية 
نظرا إلى أنها ساعدت عددا كبيرا من الناس 
على إنقاص الوزن وفي الحوار التالي سنتعرف 
مع  وأضــرارهــا  وفــوائــدهــا  اتباعها  كيفية  على 

اختصاصية التغذية العالجية هناء ظاهر. 
*ما أنواع الحمية الكيتونية؟ 

نظام  يعرف  القياسي:  الكيتوني  نظام   -
نـــظـــام منخفض  ــأنـــه  بـ الــقــيــاســي  الــكــيــتــونــي 
الــنــشــويــات، ومــعــتــدل الــبــروتــيــنــات والـــدهـــون، 
وعادًة ما يحتوي على نسبة 75% من الدهون، 

و20% من البروتينات، و5% من النشويات
1- نظام الكيتوني الدوري: يتضمن فترات 
المرتفعة.  النشويات  تــنــاول  على  الــقــدرة  مــن 
مثااًل على ذلك، من الممكن أن يتضمن هذا 
يــومــان  يتبعها  للكيتون  ــام  أيـ خمسة  الــنــظــام 

تكون نسبة النشويات مرتفعة.
الـــمـــســـتـــهـــدف: مــن  الـــكـــيـــتـــونـــي  نـــظـــام   -2
ــذا الــنــظــام الــكــيــتــونــي  الــمــمــكــن أن يــســمــح هــ

بإضافة النشويات فترة التدريبات.
3- نــظــام الــكــيــتــونــي عــالــي الــبــروتــيــن: قد 
يــتــشــابــه هـــذا الــنــظــام مـــع الــنــظــام الــكــيــتــونــي 
من  أعلى  نسبة  على  يحتوي  لكنه  القياسي، 
البروتينات، أي غالًبا ما تكون نسبة البروتينات 
في هذا النظام 35%. أما بالنسبة إلى الدهون 

فقد تصل إلى 60%، و5% من النشويات فقط.
*مــــا االطـــعـــمـــة الــمــســمــوحــة والــمــمــنــوعــة 

خالل اتباع الحمية الكيتونية؟ 
ــل أنـــــــواع الــــفــــواكــــه مــا  ــنـــوعـــات: كــ ــمـ - الـــمـ
عــدا الــتــوتــيــات )الــتــوت الــبــري والــتــوت األزرق 
وبالنسبة  الهند  وجــوز  واألفــوكــادو  والفراولة( 
ــى الــخــضــار فــالــخــضــار الـــجـــذريـــة والــغــنــيــة  إلــ
بالنشويات ممنوعه كالبطاطا والجزر والقرع 
والشمندر باإلضافة إلى معظم أنواع األجبان. 
أما األهم هو أن جميع النشويات األرز، الخبز، 
إلى  بــاإلضــافــة  ممنوعة.  الــشــوفــان  الــمــكــرونــة 

وأيضا  والعدس  والحمص  كالفول  البقوليات 
كل العصائر المحالة.

الــمــســمــوحــات: الــمــســمــوح كــمــا ذكــرنــا من 
وجوز  واألفــوكــادو  والفراولة  التوتيات  الفواكه 
الهند ومن الخضار الورقية الخضراء والخيار 
والبروكلي ومن الدهون الزيوت الصحية )زيت 
الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وزيت 

السمك(.
وبــعــض أنــــواع الــمــكــســرات )الـــجـــوز والــلــوز 
والبندق( باإلضافة إلى زبدة الفول السوداني. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــروتـــيـــن فـــي االســـمـــاك 
البحرية،  الــمــاكــوالت  مــن  وغيرها  كالسلمون 
األجبان  والبيض وبعض  واألغنام  البط  لحم 

فهي من قائمة المسموحات.
إيجابيات الحمية الكيتونية: 

كــمــا ذكــــرت ســابــقــا تــم اســتــخــدام الحمية 
لعالج  العشرين  القرن  أوائــل  منذ  الكيتونية 
ــد الـــعـــالجـــات  ــ ــزال أحـ ــ الــــصــــرع بـــنـــجـــاح، وال يــ
األكثر استخداًما لألطفال الذين يعانون من 
الحدث  ولكن  الــيــوم.  المنضبط  غير  الــصــرع 
الكيتونية  الحمية  تستخدم  أن  هــو  الجديد 
كمصدر  الدهون  تستخدم  الــوزن حيث  لنزول 
للطاقة فبذلك يتم حرق الدهون في الجسم 
وتــنــخــفــض مــســتــويــات األنـــســـولـــيـــن )هـــرمـــون 
إلى  باإلضافة  كبير.  بشكل  الــدهــون(  تخزين 
الصرع ونزول الوزن الحمية الكيتونية تساعد 
السكر  مستويات  خفض  على  طبيعي  بشكل 
تتناولها،  التي  األطعمة  نــوع  بسبب  الــدم  في 
تشير الدراسات إلى أن الحمية الكيتونية هي 
وسيلة أكثر فاعلية إلدارة ومنع مرض السكري 
مقارنة باألنظمة الغذائية منخفضة السعرات 
قبل  ما  مرحلة  من  تعاني  كنت  إذا  الحرارية. 
ــداء الــســكــري من  الــســكــري أو كــنــت مــصــاًبــا بــ
النوع الثاني، فعليك التفكير بجدية في اتباع 
اســتــشــارة  مــن  بــد  ال  لــكــن  الكيتونية  الحمية 
إذا  مــا  ومــعــرفــة  بحالتك  المختص  الطبيب 
كان النظام سوف يناسبك أم ال. باإلضافة إلى 
العقلي  التركيز  كــزيــادة  أخــرى  صحية  فــوائــد 

ــات إلـــى أن زيـــادة  ــارة الــــدراســ ــ وخـــاصـــة مـــع إشـ
لها  يكون  أن  الدهنية يمكن  تناول األحماض 
تأثير كبير في وظائف الدماغ. باإلضافة إلى 
تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم 
كما تلعب دورا في تحسين حالة حب الشباب 
وذلك تبعا للدراسات التي يقوم بها الباحثين 

خالل السنوات الماضية.
سلبيات الحمية الكيتونية: 

لـــه مخاطر  الــكــيــتــونــي  الــغــذائــي  الــنــظــام 
عديدة. منها اآلثار الجانبية الشائعة قصيرة 
المدى »إنفلونزا كيتو« والتي تشمل األعراض 
ــة،  ــداع، والـــدوخـ بــمــا فـــي ذلـــك الــتــعــب، والــــصــ
والــغــثــيــان، والــقــيء، واإلمـــســـاك، وقــلــة تحمل 
ــادة مـــا تــخــتــفــي األعـــــراض بعد  الــتــمــاريــن. عــ
الجسم  يتكيف  أسابيع حيث  إلى  أيام  بضعة 
مشاكل  ظــهــرت  كما  الكيتونية.  الحمية  مــع 
على  الكيتونية  الحمية  تحتوي  القلب حيث 
قد  الــتــي  المشبعة  الــدهــون  مــن  عالية  نسبة 
الكبد  في  ومشاكل  القلب،  في  تسبب مشاكل 
ــن الــــدهــــون فـــي عملية  ــود الــكــثــيــر مـ ــ ــع وجـ مـ
الحمية  تــــؤدي  أن  يــمــكــن  الــغــذائــي  الــتــمــثــيــل 
الحالية.  الكبد  حالة  تفاقم  إلــى  الكيتونية 

ومــشــاكــل فــي الــكــلــى ألن الــكــلــى تــســاعــد على 
قد  الكيتونية  والحمية  الــبــروتــيــن  اســتــقــالب 

تكبد الكلى مجهودا أكبر. 
الفقيرة  الكيتونية  الحمية  أظــهــرت  كما 
بــاألطــعــمــة الــغــنــيــة بـــاأللـــيـــاف مــثــل الــحــبــوب 
والبقوليات والتي تعد ملينة للجهاز الهضمي 
مشاكل في حدوث إمساك. وبشكل عام ليس 
المغذيات  نقص  بــل  األلــيــاف  فــي  فقر  فقط 
من فيتامينات ومعادن ألن الحمية الكيتونية 
ال تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــخــضــراوات والــفــواكــه والــحــبــوب، فقد تكون 
بما  الدقيقة  المغذيات  نقص  لخطر  عرضة 
في ذلك السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور 
B وC. وأثبتت بعض الدراسات  والفيتامينات 
أن الــحــمــيــة الــكــيــتــونــيــة قـــد تــســبــب تــفــكــيــرا 
مشوشا وتقلبات مزاجية حيث يحتاج الدماغ 
ليعمل  الصحية  الــنــشــويــات  مــن  الــســكــر  إلـــى 
الــنــشــويــات  الــحــمــيــات منخفضة  تــســبــب  وقـــد 
االرتـــبـــاك والــتــهــيــج. وأيـــضـــا لــوحــظــت بعض 
أعـــــراض الــتــشــنــجــات وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــًدا 
ــادة مـــا تـــحـــدث في  ــ تــقــلــصــات الـــســـاق الـــتـــي عـ
بسيطة  مشكلة  لكنها  الليل،  فــي  أو  الصباح 
المعادن  نقص  على  عالمة  إنها  عــام،  بشكل 
تــأكــد من  الــجــســم.  فــي  المغنيسيوم  وخــاصــة 
الملح على  السوائل وتناول  الكثير من  شرب 
طـــعـــامـــك، يــمــكــن أن يــســاعــد الـــقـــيـــام بــذلــك 
من  والتخلص  المغنيسيوم  فقد  تقليل  فــي 

المشكلة.
في  فعاليتها  الكيتونية  الحمية  أثبتت 
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــالج الــــصــــرع بـــاإلضـــافـــة إلـ عـ
استقطاب  واألكثر  األخــرى  الصحية  الفوائد 
لــعــالج السمنة  اتــبــاعــهــا  ولــكــن  الـــــوزن  نــــزول 
الصحية  الفوائد  من  وغيرها  الــوزن  وفقدان 
ال يزال تحت البحث والدراسة. لذلك ينصح 
التباع حمية غذائية مفيدة وصحية للجسم 
برنامج  التغذية إلعداد  اختصاصي  استشارة 
االحتياج  على  بــنــاًء  الـــوزن  فــقــدان  فــي  يفيد 

واألهداف الصحية.

حلول عالجية حديثة لآلم مف�صل الركبة 
الدكتور اإبراهيم خمي�س لـ»الخليج الطبي«: تقدم العمر اأهم اأ�صباب خ�صونة المفا�صل

يتحمل مفصل الركبة مع كل من الورك والكاحل ثقل الجسم كامال أثناء الوقوف والمشي لذلك فمن غير 
المستغرب أن تكون آالم الركبة من األمراض األكثر شيوعا إذا ما قورنت بآالم مفاصل الجسم األخرى. بشكل 
عام يمكن تقسيم آالم الركبة إلى مجموعتين: تلك الناتجة جراء اإلصابات وتلك الناجمة عن الحاالت الطبية 
بمستشفى  والكسور  العظام  جراحة  استشاري  خميس  إبراهيم  الدكتور  الطبي  الخليج  وحــاور  اإلصابة.  غير 

السالم التخصصي الذي بدأ حديثه قائال: 

يمكن إدراج أسباب ألم الركبة الناتجة عن اإلصابات بمعرفة التكوين التشريحي للمفصل. 
األوتــار  وبعض  رئيسية  أربطة  بأربعة  متصلة  عظام  ثالث  تالحم  من  يتكون  الركبة  مفصل 
المفصل. لذلك فإن تعرض أي  العاملة على تحريك  العضالت  إلى مجموعة من  إضافة 
من هذه األجزاء لقوة غير معهودة أثناء اإلصابة سيحدث تأثيرا قد ينتج عنه كسور في 

العظام أو قطع في األوتار واألربطة أو تمزق في العضالت.

اخت�صا�صية التغذية هناء ظاهر: للحمية الكيتونية اإيجابيات و�صلبيات 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16034/pdf/1-Supplime/16034.pdf?fixed6062
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285218
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285219
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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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تحب  أن  يمكنك  »ال  الحب،  بيوم  أمــس  العالم  احتفل 
شخصا حتى تحب نفسك« مقولة شهيرة أتفق معها كثيرا 

ويتلخص حبنا ألنفسنا في االهتمام بصحتنا.
وأول نــصــيــحــة يــجــب عــلــيــنــا اتــبــاعــهــا هـــي الــمــحــافــظــة 
تظل  أن  يجب  السن  في  تقدمنا  فكلما  قوية  ساقيك  على 
إلى  الشعر  يتحول  أن  أبدا  دائما، فال يضرنا  قوية  أقدامنا 
االحتفاظ  المهم  ولكن  التجاعيد  تظهر  أو  الرمادي  اللون 

بخطوات شابة.
ونشرت مجلة »الوقاية« األمريكية دراسة توضح العالقة 

بين طول العمر وقوة عضالت الساقين،
العضالت  مــن  تعتبر  الفخذ  عــضــالت  أن  على  ونــوهــت 
المهمة جًدا واألساسية في جسم اإلنسان، وهي مهمة ليس 
األنشطة  لممارسة  ضــروريــة  إنها  بل  الجسم  لحركة  فقط 
تمرين؛  أي  ممارسة  أو  المشي  أو  التنظيف  مثل  اليومية 
ولذلك من المهم أن يتمتع الفرد بعضالت تتمتع بالليونة 

لتؤّدي جميع الوظائف بسهولة.
العضالت  تيبس  إلــى  يــؤدي  طويلة  فترات  الجلوس  إن 
وتــقــيــد الــحــركــة بــصــورة ملحوظة وبــالــتــالــي الــتــعــرض إلــى 
الــهــشــاشــة والــكــســور، وعــضــالت الــفــخــذ الــمــرنــة مهمة جــًدا 
للحفاظ على استقرار وتوازن الجسم حيث إن وزن الجسم 
كــلــه يــقــع مـــبـــاشـــرة عــلــى الــســاقــيــن لـــذلـــك فــــإن الــتــمــاريــن 
تلك  عــلــى  لــلــحــفــاظ  مــهــمــة جـــدا  الــمــشــي  مــثــل  المنتظمة 

العضالت. 
وتتدفق الدورة الدموية بسالسة عندما تكون القدمان 
لديهم عضالت  الــذيــن  االشــخــاص  فا?ن  لــذا  جيدة  بصحة 

قوية في الساق سيكون لديهم بالتأكيد قلب قوي.
ال تحتاج تمارين العضالت األساسية إلى أجهزة خاصة 

أو عضوية في صالة لأللعاب الرياضية.
عــلــى الــرغــم مــن ان اقــدامــنــا ســـوف تــتــقــدم فــي العمر 
تــدريــجــًيــا مــع مـــرور الــوقــت، فـــإن تــدريــب أقــدامــنــا يــجــب أن 

يستمر مدى الحياة.
لذا يرجى المشي مدة 30-40 دقيقة على االقل يومًيا 
للتأكد من ان ساقيك تتلقى تمريًنا كافًيا ولضمان ان تظل 

عضالته قوية وصحية.
قم بتمرين الرجلين قبل فوات االوان..

ال�سيخوخة تبداأ من ال�ساقين
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�صت�صفى نور التخ�ص�صي
 يرحب بان�صمام الدكتور اأحمد �صالم اإلى طاقمه الطبي 

يــســر مــســتــشــفــى نــــور الــتــخــصــصــي 
سالم  أحمد  الــدكــتــور  انضمام  يعلن  أن 
أخصائي أمراض القلب والحاصل على 
اعــتــمــاد الــجــمــعــيــة الــبــريــطــانــيــة لنبض 
لمتابعة  الــطــبــي  طــاقــمــه  إلــــى  الــقــلــب، 
ــرابـــات نبض  ــاالت اضـــطـ ــ وتــشــخــيــص حـ
القلب  عضلة  اعــتــالل  وأمــــراض  القلب 
ارتفاع  حــاالت  وعــالج  القلب  وصمامات 

الكوليسترول وضغط الدم.
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وهي  وتــنــوعــا  األكــثــر شيوعا  هــي  اإلصــابــة  غير  الطبية  الــحــاالت 
ــاالت تنتج عــن خــلــل فــي وظــائــف أحـــد األجــــزاء الــمــكــونــة لمفصل  حـ
الركبة مع مالحظة أن بعض هذه الحاالت قد تكون ناتجة عن إصابات 

سابقة.
أكثر  من  العظمي(  الفصال  )مــرض  الركبة  مفصل  خشونة  تعد 
هذه الحاالت انتشارا وهي عبارة عن حالة مرضية ناتجة عن التحلل 
والتي  المفصل  في  العظام  لنهاية  المبطنة  الغضاريف  في  والتفتت 
ازديــاد فرص تالمس  إلى  العظام ما يؤدي  المرنة بين  الدعامة  توفر 

عظام المفصل في منطقة الركبة مع كل حركة.
*ما أسباب خشونة الركبة؟

- يعد تقدم العمر أهم أسباب الخشونة، مع العلم أن هناك عدة 
عوامل تسهم في زيادة نسبة اإلصابة بهذا المرض ومنها:

* العامل الوراثي والتكوين الجيني.
* زيادة الوزن.

* جــنــس الـــمـــريـــض، حــيــث تــكــون الــنــســاء أكــثــر إصـــابـــة بــعــد سن 
الخمسين.

* الـــعـــادات الــخــاطــئــة، مــثــل الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة فــي وضعية 
التربيعة والعزوف عن مزاولة الرياضة بشكل منتظم.

* العيوب الخلقية للركبة
* إصابات الركبة المتمثلة في الكسور وتأثر األربطة والغضاريف

الــدرج،  ونــزول  اإلكثار من صعود  للركبة، مثل  المتكرر  اإلجهاد   *
باإلضافة إلى الرياضات العنيفة

* أمراض الروماتيزم، كالتهاب المفاصل الروماتيزمي وداء الذئبة 
الحمراء.

*ما أعراض الخشونة؟
بدرجة  شدتها  تتفاوت  بــأعــراض  الحاصل  االحــتــكــاك  يتسبب   -
كل  أو  بعض  تشمل  أن  ويمكن  للمريض  الصحي  والوضع  االحتكاك 

األعراض التالية:
الــبــدايــة بسيطة إلى  تــكــون حــدتــه فــي  ألــم حــول المفصل وقــد   *
متوسطة، يزداد مع المجهود الحركي كالمشي أو صعود الدرج، ويزول 
المرض وتدهور  لــآالم. لكن مع تقدم  المسكنة  واألدويــة  الراحة  مع 
الراحة  ودائمة مع وجودها وقت  المفصل تصبح اآلالم شديدة  حالة 
ما يؤدي إلى صعوبة في أداء األعمال اليومية كالصالة والجلوس على 
عديمة  المسكنة  األدويــة  تكون  المتقدمة  المرحلة  هذه  وفي  األرض 

الجدوى.
* تورمات في الركبة.

* تحديد أو تصلب في حركة المفصل قد يكون مصحوبا بتيبس 
في المفصل بعد االستيقاظ لكنه يزول بعد فترة

* سماع أصوات في مفصل الركبة أثناء تحريكه ناتج عن التآكل 
الذي أصابه.

* تشنجات وتقلصات عضلية حول مفصل الركبة المصاب.
* صعوبة في المشي وتناقص الرغبة في الحركة كي يتجنب األلم

* تقوس الساقين
* هل هناك طرق للوقاية؟

- الوقاية من بالخشونة باتباع النصائح التالية:
* تجنب الوقوف أو الجلوس لوقت طويل وكذلك صعود وهبوط 
الــســاللــم كــثــيــرا لمنع زيــــادة الــضــغــط عــلــى مفصل الــركــبــة واإلصــابــة 

بالخشونة واآلالم
* تجنب ثني مفصل الركبة بشكل حاد كما يحصل أثناء الجلوس 
الــعــربــي أو الــجــلــوس عــلــى كــرســي  عــلــى األرض واســـتـــخـــدام الــحــمــام 

منخفض.
لغضاريف  الدموية  الــدورة  عمل  لتحسين  المشي  إلــى  اللجوء   *
إجهاد مفصل  دون  لكن من  العضالت  لتقوية  الركبة إضافة  وأنسجة 

الركبة.
* إنقاص الوزن لتخفيف الحمل على مفصل الركبة.

* ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والتي تساعد على تحريك 
مفصل الركبة. كما يمكن القيام ببعض تمارين عالج خشونة الركبة 

مع الطبيب المختص بالعالج الفيزيائي.
* إذن ما العالج؟

- تتراوح الخيارات العالجية بين تغيير في نمط حياة المريض، 
العالج التحفظي أو التدخل الجراحي وربما يكون العالج خليطا من 

هذه الخيارات.
يجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد دواء أو حل جذري ونهائي لمرض 
خشونة الركبة وال يمكن القضاء على المرض تماًما بالعالجات، وإنما 
وإبــطــاء لسرعة تطور  لــآالم  وإزالـــة  األعـــراض  يكون هناك تحكم في 

المرض عن طريق الخيارات العالجية المختلفة.
أوال: تغيير نمط حياة المريض.

* تقليل الوزن الزائد: يعتبر من أهم وسائل عالج خشونة الركبة 
على مفصل  التحميل  بزيادة  الخشونة  تعيق عالج  السمنة  إن  حيث 

الركبة
* الكمادات عدة مرات يومًيا مدة 15 إلى 20 دقيقة لتخفيف آالم 

خشونة الركبة.
* التغذية السليمة وتناول بعض المكمالت الغذائية أو األعشاب 
وكذلك تناول األغذية الغنية بأوميجا 3 ومضادات األكسدة مثل زيت 

السمك التي قد تساعد على زيادة ليونة المفصل.
* العالج الطبيعي: وهو مفيد لتقليل ألم الركبة وتقوية عضالت 
لخشونة  الطبيعي  الــعــالج  المفصل.  حــركــة  مــدى  وتحسين  الــركــبــة 
إلى  الصوتية، باإلضافة  أو فوق  القصيرة  الموجات  الركبة قد يشمل 

التمارين الرياضية لتقوية عضالت الفخذ.
* استخدام أجهزة خاصة لدعم حركة العظام: قد يحتاج المريض 
إلى استعمال عصا خفيفة في اليد )عكاز( أو )مشاية(، يتوكأ عليها 
حاالت  في  العكاز  استخدام  يتم  نسبيا.  طويلة  مسافات  السير  عند 
خشونة الركبة لتقليل الحمل من على الركبتين، فمن الثابت علميا 
استعمال  عند  ملحوظة  بدرجة  يقل  الركبة  على  الساقط  الــوزن  أن 

عصا للتوكؤ.
األثــقــال  أو  والــســبــاحــة  كــالــمــشــي  الخفيفة  الــريــاضــة  مــمــارســة   *

الخفيفة واالبتعاد عن الجلوس في وضعية التربيعة والقرفصاء.
ثانيا: العالج التحفظي

إليه في المراحل األولى من الخشونة كخط العالج األول  يلجأ 
ــاء مــن ســرعــة تــقــدم الــمــرض،  وذلــــك للتحكم فــي األعـــــراض واإلبـــطـ
الجراحي  التدخل  انتظار  فــي  مؤقت  كــإجــراء  استخدامه  وبــاإلمــكــان 
للمراحل المتقدمة ويتمثل العالج في واحد أو مجموعة من األمور 

التالية:
* األدوية: وهي تساعد على تقليل أعراض مرض خشونة الركبة 

حسب حالة المريض وقد تشمل:
األلم  لتقليل  لاللتهابات  المضادة  ــة  واألدويـ المسكنة  األدويـــة   *
بأس  وال  عليها.  للسيطرة  الحادة  األلــم  نوبات  خالل  خاصة  والتورم 
أن يستمر المريض على جرعات مخفضة منها ما بين تلك النوبات 
ولــفــتــرات مـــحـــدودة. اإلفــــراط فــى اســتــخــدام األدويــــة المسكنة آلالم 

خشونة الركبة قد يؤدي إلى أعراض جانبية وال سيما على المعدة.
* مواد الجلوكوزامين والكوندرويتين سلفات وهي مواد قد تفيد 
فى الحاالت المبكرة فى تقليل األلم وتورم الركبة وتعمل على تغذية 
المواد  بهذه  العالج  يحتاج  ما  وعــادة  للمفصل.  المبطنة  الغضاريف 

عدة شهور ليعطي نتائج جيدة.

* الدهانات الموضعية: تستخدم الدهانات الموضعية لعالج األلم 
ذات فائدة  التورم وعادة ما تكون  المصاحب للخشونة وكذلك تقليل 
عدة  في  الموضعية  الدهانات  تتوافر  المبكرة.  الخشونة  حــاالت  في 

مستحضرات منها المراهم أو البخاخات أو اللصقات الموضعية.
* الحقن الموضعية فى المفصل:

التهاب  الكورتيزون على تخفيف  الكورتيزون: تعمل مادة  * حقن 
الغشاء المحيط بالمفصل وهوه ما يصاحب عادة حاالت الخشونة. 
فإن  لذلك  الركبة  وتــورم  األلــم  أحد مسببات  الغشاء هي  التهاب هذا 

عالج االلتهاب سيكون له األثر في تخفيف حدة األلم والتورم.
المفصل  مادة هالمية في  الزيتية  اإلبر  تكون  الزيتية:  الحقن   *
تقلل من حدوث االحتكاك  وبالتالي  المفصل  تكون طبقة عازلة في 

ويكون أثر اإلبر الزيتية أكبر في الحاالت المبكرة من الخشونة.
* العالجات الخلوية الطبيعية: تهدف إلى تحفيز قدرات الجسم 
الطبيعية على االلتئام. ومن هذه العالجات هو حقن الركبة بالبالزما 

الغنية بالصفائح الدموية والتي تستخلص من دم المريض نفسه.
ثالثا: التدخل الجراحي

يتم اللجوء إلى التدخل الجراحي لعالج خشونة الركبة إذا فشل 
في  سيما  وال  الــمــرض  أعــــراض  عــلــى  التغلب  فــي  التحفظي  الــعــالج 

الحاالت المتأخرة.
وقد يشمل العالج الجراحي أحد الطرق التالية والتي تتحدد بناء 

على حالة المريض:
إلى  وتــهــدف  المناظير  باستخدام  المفصل  تنظيف  جــراحــات   *
مما  التالفة.  الغضاريف  وترقيع  الهاللية  الغضاريف  تمزق  معالجة 
يجدر ذكره أن جراحات مناظير الركبة فى حاالت الخشونة المتقدمة 
أو  أشــهــر  عــدة  يمتد  قــد  مــؤقــت فقط  تأثيرها  يــكــون  الــركــبــة  بمفصل 
سنوات في أحسن األحوال ويكون تأثيرها أفضل في حاالت الخشونة 

المصحوبة بقطع بالغضروف الهاللي.
* جــراحــات تــقــويــم تــقــوس الــســاقــيــن لــحــاالت الــخــشــونــة المبكرة 

الناتجة بشكل أساسي عن تقوس الساقين
* جراحات استبدال المفصل باستخدام المفاصل الصناعية وهي 
جذريا  حال  ويعتبر  المتقدمة  الخشونة  حــاالت  لعالج  طريقة  أنجح 
معدنية  بمادة  التالفة  الغضاريف  باستبدال  ويتم  الخشونة  لمشكلة 
البعض  بعضها  عــن  عزلها  بواسطة  المفصل  أجـــزاء  احتكاك  تمنع 
ويمكن إجراء تغيير كلي للغضاريف أو تغيير جزئي فقط للغضاريف 

التالفة إذا كانت محصورة في مكان محدد من المفصل.

ــة غــذائــيــة  ــمـ ظـــهـــرت عـــــدة حـــمـــيـــات وأنـــظـ
نمط  على  والــحــصــول  ــوزن  الـ نـــزول  تستهدف 
ــن تــلــك الــحــمــيــات الــحــمــيــة  حـــيـــاة صــحــي ومــ
كبيرا  إقباال  القــت  أنها  والحقيقة  الكيتونية 
نظرا إلى أنها ساعدت عددا كبيرا من الناس 
على إنقاص الوزن وفي الحوار التالي سنتعرف 
مع  وأضــرارهــا  وفــوائــدهــا  اتباعها  كيفية  على 

اختصاصية التغذية العالجية هناء ظاهر. 
*ما أنواع الحمية الكيتونية؟ 

نظام  يعرف  القياسي:  الكيتوني  نظام   -
نـــظـــام منخفض  ــأنـــه  بـ الــقــيــاســي  الــكــيــتــونــي 
الــنــشــويــات، ومــعــتــدل الــبــروتــيــنــات والـــدهـــون، 
وعادًة ما يحتوي على نسبة 75% من الدهون، 

و20% من البروتينات، و5% من النشويات
1- نظام الكيتوني الدوري: يتضمن فترات 
المرتفعة.  النشويات  تــنــاول  على  الــقــدرة  مــن 
مثااًل على ذلك، من الممكن أن يتضمن هذا 
يــومــان  يتبعها  للكيتون  ــام  أيـ خمسة  الــنــظــام 

تكون نسبة النشويات مرتفعة.
الـــمـــســـتـــهـــدف: مــن  الـــكـــيـــتـــونـــي  نـــظـــام   -2
ــذا الــنــظــام الــكــيــتــونــي  الــمــمــكــن أن يــســمــح هــ

بإضافة النشويات فترة التدريبات.
3- نــظــام الــكــيــتــونــي عــالــي الــبــروتــيــن: قد 
يــتــشــابــه هـــذا الــنــظــام مـــع الــنــظــام الــكــيــتــونــي 
من  أعلى  نسبة  على  يحتوي  لكنه  القياسي، 
البروتينات، أي غالًبا ما تكون نسبة البروتينات 
في هذا النظام 35%. أما بالنسبة إلى الدهون 

فقد تصل إلى 60%، و5% من النشويات فقط.
*مــــا االطـــعـــمـــة الــمــســمــوحــة والــمــمــنــوعــة 

خالل اتباع الحمية الكيتونية؟ 
ــل أنـــــــواع الــــفــــواكــــه مــا  ــنـــوعـــات: كــ ــمـ - الـــمـ
عــدا الــتــوتــيــات )الــتــوت الــبــري والــتــوت األزرق 
وبالنسبة  الهند  وجــوز  واألفــوكــادو  والفراولة( 
ــى الــخــضــار فــالــخــضــار الـــجـــذريـــة والــغــنــيــة  إلــ
بالنشويات ممنوعه كالبطاطا والجزر والقرع 
والشمندر باإلضافة إلى معظم أنواع األجبان. 
أما األهم هو أن جميع النشويات األرز، الخبز، 
إلى  بــاإلضــافــة  ممنوعة.  الــشــوفــان  الــمــكــرونــة 

وأيضا  والعدس  والحمص  كالفول  البقوليات 
كل العصائر المحالة.

الــمــســمــوحــات: الــمــســمــوح كــمــا ذكــرنــا من 
وجوز  واألفــوكــادو  والفراولة  التوتيات  الفواكه 
الهند ومن الخضار الورقية الخضراء والخيار 
والبروكلي ومن الدهون الزيوت الصحية )زيت 
الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وزيت 

السمك(.
وبــعــض أنــــواع الــمــكــســرات )الـــجـــوز والــلــوز 
والبندق( باإلضافة إلى زبدة الفول السوداني. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــروتـــيـــن فـــي االســـمـــاك 
البحرية،  الــمــاكــوالت  مــن  وغيرها  كالسلمون 
األجبان  والبيض وبعض  واألغنام  البط  لحم 

فهي من قائمة المسموحات.
إيجابيات الحمية الكيتونية: 

كــمــا ذكــــرت ســابــقــا تــم اســتــخــدام الحمية 
لعالج  العشرين  القرن  أوائــل  منذ  الكيتونية 
ــد الـــعـــالجـــات  ــ ــزال أحـ ــ يــ الــــصــــرع بـــنـــجـــاح، وال 
األكثر استخداًما لألطفال الذين يعانون من 
الحدث  ولكن  الــيــوم.  المنضبط  غير  الــصــرع 
الكيتونية  الحمية  تستخدم  أن  هــو  الجديد 
كمصدر  الدهون  تستخدم  الــوزن حيث  لنزول 
للطاقة فبذلك يتم حرق الدهون في الجسم 
وتــنــخــفــض مــســتــويــات األنـــســـولـــيـــن )هـــرمـــون 
إلى  باإلضافة  كبير.  بشكل  الــدهــون(  تخزين 
الصرع ونزول الوزن الحمية الكيتونية تساعد 
السكر  مستويات  خفض  على  طبيعي  بشكل 
تتناولها،  التي  األطعمة  نــوع  بسبب  الــدم  في 
تشير الدراسات إلى أن الحمية الكيتونية هي 
وسيلة أكثر فاعلية إلدارة ومنع مرض السكري 
مقارنة باألنظمة الغذائية منخفضة السعرات 
قبل  ما  مرحلة  من  تعاني  كنت  إذا  الحرارية. 
ــداء الــســكــري من  الــســكــري أو كــنــت مــصــاًبــا بــ
النوع الثاني، فعليك التفكير بجدية في اتباع 
اســتــشــارة  مــن  بــد  ال  لــكــن  الكيتونية  الحمية 
إذا  مــا  ومــعــرفــة  بحالتك  المختص  الطبيب 
كان النظام سوف يناسبك أم ال. باإلضافة إلى 
العقلي  التركيز  كــزيــادة  أخــرى  صحية  فــوائــد 

ــات إلـــى أن زيـــادة  ــارة الــــدراســ ــ وخـــاصـــة مـــع إشـ
لها  يكون  أن  الدهنية يمكن  تناول األحماض 
تأثير كبير في وظائف الدماغ. باإلضافة إلى 
تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم 
كما تلعب دورا في تحسين حالة حب الشباب 
وذلك تبعا للدراسات التي يقوم بها الباحثين 

خالل السنوات الماضية.
سلبيات الحمية الكيتونية: 

لـــه مخاطر  الــكــيــتــونــي  الــغــذائــي  الــنــظــام 
عديدة. منها اآلثار الجانبية الشائعة قصيرة 
المدى »إنفلونزا كيتو« والتي تشمل األعراض 
ــة،  ــداع، والـــدوخـ بــمــا فـــي ذلـــك الــتــعــب، والــــصــ
والــغــثــيــان، والــقــيء، واإلمـــســـاك، وقــلــة تحمل 
ــادة مـــا تــخــتــفــي األعـــــراض بعد  الــتــمــاريــن. عــ
الجسم  يتكيف  أسابيع حيث  إلى  أيام  بضعة 
مشاكل  ظــهــرت  كما  الكيتونية.  الحمية  مــع 
على  الكيتونية  الحمية  تحتوي  القلب حيث 
قد  الــتــي  المشبعة  الــدهــون  مــن  عالية  نسبة 
الكبد  في  ومشاكل  القلب،  في  تسبب مشاكل 
ــن الــــدهــــون فـــي عملية  ــود الــكــثــيــر مـ ــ ــع وجـ مـ
الحمية  تــــؤدي  أن  يــمــكــن  الــغــذائــي  الــتــمــثــيــل 
الحالية.  الكبد  حالة  تفاقم  إلــى  الكيتونية 

ومــشــاكــل فــي الــكــلــى ألن الــكــلــى تــســاعــد على 
قد  الكيتونية  والحمية  الــبــروتــيــن  اســتــقــالب 

تكبد الكلى مجهودا أكبر. 
الفقيرة  الكيتونية  الحمية  أظــهــرت  كما 
بــاألطــعــمــة الــغــنــيــة بـــاأللـــيـــاف مــثــل الــحــبــوب 
والبقوليات والتي تعد ملينة للجهاز الهضمي 
مشاكل في حدوث إمساك. وبشكل عام ليس 
المغذيات  نقص  بــل  األلــيــاف  فــي  فقر  فقط 
من فيتامينات ومعادن ألن الحمية الكيتونية 
ال تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــخــضــراوات والــفــواكــه والــحــبــوب، فقد تكون 
بما  الدقيقة  المغذيات  نقص  لخطر  عرضة 
في ذلك السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور 
B وC. وأثبتت بعض الدراسات  والفيتامينات 
أن الــحــمــيــة الــكــيــتــونــيــة قـــد تــســبــب تــفــكــيــرا 
مشوشا وتقلبات مزاجية حيث يحتاج الدماغ 
ليعمل  الصحية  الــنــشــويــات  مــن  الــســكــر  إلـــى 
الــنــشــويــات  الــحــمــيــات منخفضة  تــســبــب  وقـــد 
االرتـــبـــاك والــتــهــيــج. وأيـــضـــا لــوحــظــت بعض 
أعـــــراض الــتــشــنــجــات وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــًدا 
ــادة مـــا تـــحـــدث في  ــ تــقــلــصــات الـــســـاق الـــتـــي عـ
بسيطة  مشكلة  لكنها  الليل،  فــي  أو  الصباح 
المعادن  نقص  على  عالمة  إنها  عــام،  بشكل 
تــأكــد من  الــجــســم.  فــي  المغنيسيوم  وخــاصــة 
الملح على  السوائل وتناول  الكثير من  شرب 
طـــعـــامـــك، يــمــكــن أن يــســاعــد الـــقـــيـــام بــذلــك 
من  والتخلص  المغنيسيوم  فقد  تقليل  فــي 

المشكلة.
في  فعاليتها  الكيتونية  الحمية  أثبتت 
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــالج الــــصــــرع بـــاإلضـــافـــة إلـ عـ
استقطاب  واألكثر  األخــرى  الصحية  الفوائد 
لــعــالج السمنة  اتــبــاعــهــا  الـــــوزن ولــكــن  نــــزول 
الصحية  الفوائد  من  وغيرها  الــوزن  وفقدان 
ال يزال تحت البحث والدراسة. لذلك ينصح 
التباع حمية غذائية مفيدة وصحية للجسم 
برنامج  التغذية إلعداد  اختصاصي  استشارة 
االحتياج  على  بــنــاًء  الـــوزن  فــقــدان  فــي  يفيد 

واألهداف الصحية.

حلول عالجية حديثة لآلم مف�صل الركبة 
الدكتور اإبراهيم خمي�س لـ»الخليج الطبي«: تقدم العمر اأهم اأ�صباب خ�صونة المفا�صل

يتحمل مفصل الركبة مع كل من الورك والكاحل ثقل الجسم كامال أثناء الوقوف والمشي لذلك فمن غير 
المستغرب أن تكون آالم الركبة من األمراض األكثر شيوعا إذا ما قورنت بآالم مفاصل الجسم األخرى. بشكل 
عام يمكن تقسيم آالم الركبة إلى مجموعتين: تلك الناتجة جراء اإلصابات وتلك الناجمة عن الحاالت الطبية 
بمستشفى  والكسور  العظام  جراحة  استشاري  خميس  إبراهيم  الدكتور  الطبي  الخليج  وحــاور  اإلصابة.  غير 

السالم التخصصي الذي بدأ حديثه قائال: 

يمكن إدراج أسباب ألم الركبة الناتجة عن اإلصابات بمعرفة التكوين التشريحي للمفصل. 
األوتــار  وبعض  رئيسية  أربطة  بأربعة  متصلة  عظام  ثالث  تالحم  من  يتكون  الركبة  مفصل 
المفصل. لذلك فإن تعرض أي  العاملة على تحريك  العضالت  إلى مجموعة من  إضافة 
من هذه األجزاء لقوة غير معهودة أثناء اإلصابة سيحدث تأثيرا قد ينتج عنه كسور في 

العظام أو قطع في األوتار واألربطة أو تمزق في العضالت.

اخت�صا�صية التغذية هناء ظاهر: للحمية الكيتونية اإيجابيات و�صلبيات 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16034/pdf/1-Supplime/16034.pdf?fixed6062
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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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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انخفا�س العجز املايل بن�سبة 35% يف العام 2021 .. جمل�س الوزراء: 

منـــــح تاأ�سيــــرة دخـــــول واإقامــــة لأزواج البحرينيـــــات

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

الجتماع  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل 

العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س، بق�سر 

الق�سيبية.

يف بداية الجتماع، رفع جمل�س الوزراء اأ�سدق التهاين 

اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ال�سمو  �ساحب  واإىل  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل واإىل اأبناء 

البحرين مبنا�سبة الذكرى احلادية والع�سرين لإقرار ميثاق 

اإجنازات  �سهدت  اململكة  اأن  املجل�س  موؤكًدا  الوطني،  العمل 

املنطلق  �سكل  الذي  امليثاق  باعثها  كان  القطاعات  مبختلف 

الأ�سعدة  �ستى  على  والنماء  التطور  من  متكاملة  ملنظومة 

القت�سادية والتنموية وال�سيا�سية.

وبناًء على توجيهات ح�سرة �ساحب اجلاللة ملك البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، اأمر �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء بتوفري اخلدمات الإ�سكانية للمتقدمني 

امل�ستحقني للح�سول عليها من اأ�سر املحكومني وامل�ستفيدين 

من برنامج العقوبات والتدابري البديلة حفاًظا على الأ�سرة 

التي  للنجاحات  وتعزيًزا  املجتمعي،  والن�سيج  البحرينية 

حققها هذا الربنامج الرائد ومنها تقومي �سلوك املحكومني.

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

 اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والت�سريعية ب�ساأن م�سروع قرار حول تنظيم منح تاأ�سرية 

وزوجات  البحرينيني  لأقارب  اإقامة  ورخ�سة  دخول 

البحرينيني واأزواج البحرينيات الأجانب.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية والقت�سادية 

املالية  لل�سنة  الأولية  املالية  النتائج  ب�ساأن  املايل  والتوازن 

الإيرادات  اإجمايل  يف  ارتفاًعا  اأظهرت  والتي   ،2021

العاّمة، مع حمافظة مملكة البحرين على التزاماتها بتنفيذ 

مرحلة  اإىل  الو�سول  تدعم  التي  احلكومية  امل�سروعات 

البيانات انخفا�س العجز  اأظهرت  التعايف القت�سادي، كما 

بعام 2020،  مقارنة  بن�سبة %35  العام 2021  املايل يف 

وارتفاع الإيرادات غري النفطية بن�سبة 5% خالل ذات الفرتة.

3. مذكرة وزيرة ال�سحة ب�ساأن اإن�ساء وت�سكيل املجل�س 

والذي  ال�سحية،  والتخ�س�سات  للدرا�سات  البحريني 

برامج  وتقومي  ومتابعة  اإن�ساء  على  الإ�سراف  �سيتوىل 

الدويل وو�سع  التدريب واإعدادها للح�سول على العرتاف 

والربامج  التخ�س�سات  كل  يف  ال�سهادات  لإ�سدار  الآليات 

املهنية،  ال�سهادات  وتقومي  ومعادلة  الوطنية  ال�سحية 

واإن�ساء الربامج التدريبية املتخ�س�سة.

ب�ساأن  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزير  مذكرة   .4

م�سروع قرار حول حظر ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية ذات 

تبني  يف  اململكة  توجهات  يدعم  والذي  الواحد،  ال�ستخدام 

املبادرات الهادفة حلماية البيئة.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

برغبة  اقرتاحات   3 على  احلكومة  رد  ب�ساأن  والت�سريعية 

مقدمة من جمل�س النواب.
@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

14 فبراير 2022

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

وافـق المجلس على:

مشروع قرار حول تنظيم منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة ألقارب البحرينيين وزوجات البحرينيين 
وأزواج البحرينيات األجانب.

النتائج المالية األولية للسنة المالية 2021، والتي أظهرت ارتفاعًا في إجمالي اإليرادات العاّمة 
وارتفاع اإليرادات غير النفطية بنسبة 5% وانخفاض العجز المالي بنسبة 35% في العام 2021 

مقارنة بعام 2020.

إنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية.

مشروع قرار حول حظر استخدام األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد.

تهنئة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأبناء البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين 

إلقرار ميثاق العمل الوطني.

بنـــاء على توجيهات حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المفـــدى حفظه الله ورعاه، أمر صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء بتوفير الخدمات اإلســـكانية للمتقدمين 
المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير 
البديلة  حفاظًا على األسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، وتعزيزًا للنجاحات التي حققها هذا 

البرنامج الرائد ومنها تقويم سلوك المحكومين.

البديلة العقوبات  من  وامل�ستفيدين  املحكومني  بع�س  لأ�سر  الإ�سكانية  اخلدمات  توفري 

م�سيًدا بدعم »البحرين الوطني« للمبادرات الإن�سانية.. خالد بن حمد: 

حتقيق اأحالم »اأطفال ال�سرطان« ور�سم الب�سمة على وجوههم
بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 

الأول  النائب  خليفة،  اآل  حمد 

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�سة 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�سة 

من  املميز  بالتفاعل  البحرينية، 

 ،»NBB« الوطني  البحرين  بنك 

يطلقها  التي  املبادرات  مع 

الإن�ساين  املجالني  لدعم  �سموه 

واملجتمعي.

 وقال �سموه: »�سعداء بتفاعل 

لدعم  الوطني  البحرين  بنك 

يف  ل�سيما  املختلفة  مبادراتنا 

واملجتمعي.  الإن�ساين  املجالني 

ابت�سامة  مع  ملبادرة  اإطالقنا  واإن 

بال�سرطان،  امل�سابني  لالأطفال 

تهدف لتقدمي الدعم الالزم لالأطفال 

امل�سابني مبر�س ال�سرطان، والذي 

جميًعا  قيامنا  مفهومه  يف  ي�سمل 

كاأفراد وجهات وموؤ�س�سات بتقدمي 

يكافحون  الذين  لالأطفال  الدعم 

الدعم  ومنحهم  ال�سرطان،  مر�س 

للم�سي  والجتماعي  النف�سي 

هذه  خالل  ومن  اإننا  اإذ  قدًما، 

اأحالم  لتحقيق  �سن�سعى  املبادرة، 

هوؤلء الأطفال، و�سنقدم يد العون 

لأولياء اأمورهم خالل هذه املعركة 

ر�سم  هو  هدفنا  واإن  ال�سعبة. 

وت�سجيع  الب�سمة على وجوههم، 

هذه  يف  امل�ساركة  على  اجلميع 

املبادرة الوطنية«.

ومن جهته، اأعلن بنك البحرين 

�سمو  ملبادرة  دعمه  عن  الوطني 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ 

لالأطفال  ابت�سامة  »مبادرة 

والتي  بال�سرطان«،  امل�سابني 

لدعم  �سموه  مبادرات  اإحدى  تعد 

املجالني الإن�ساين واملجتمعي، كما 

امل�ساعي  اإطار  �سمن  تندرج  اإنها 

النف�سي  الدعم  بتقدمي  املعنية 

مر�سى  لالأطفال  والجتماعي 

ال�سرطان يف مملكة البحرين.

مع  ال�سراكة  هذه  وتتما�سى   

يف  لال�ستثمار  البنك  ا�سرتاتيجية 

املجتمع، كونها تعمل على حتقيق 

مبر�س  امل�سابني  الأطفال  اأحالم 

طفل  كل  يقوم  حيث  ال�سرطان، 

عن  فيها  يعرب  ر�سالة  باإر�سال 

اأمنيته ليتم بعدها اإعالمه بتحقيق 

فيديو  مكاملة  طريق  عن  حلمه 

بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  بني  جتمع 

الطفل.  ووالدّي  خليفة  اآل  حمد 

وت�سعى مبادرة البت�سامة لتقدمي 

ورفع  والتفاوؤل  والأمل  الدعم 

الروح املعنوية يف اأوقات ال�سدة، 

الراحة  بتحقيق  ُي�ساهم  مما 

النف�سية وال�سكينة لكل من اأولياء 

الأمور والطالب يف رحلتهم نحو 

التعايف. ومن جانبه، قال النائب 

بنك  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين 

جلنة  وع�سو  الوطني  البحرين 

الهبات والتربعات بالبنك، فوزي 

بدورنا  فخورون  »نحن  كانو: 

يف  املجتمعية  املبادرات  لدعم 

اململكة، والتي متكننا من حتقيق 

ما  كانت، وهو  اأًيا  الأطفال  اأحالم 

ا�سرتاتيجية  مظلة  حتت  يندرج 

ويعد  البنك.  لدى  ال�ستدامة 

خالد  ال�سيخ  �سمو  ملبادرة  دعمنا 

على  تاأكيًدا  خليفة،  اآل  حمد  بن 

لالرتقاء  امل�ستمرة  البنك  م�ساعي 

اإيجابي  تغيري  واإحداث  باملجتمع 

الوطني  البحرين  بنك  واإن  به. 

ي�سعى دوًما لتنفيذ املبادرات التي 

اململكة،  كيان  تدعم  اأن  �ساأنها  من 

يحر�س  كما  احتياجاتها.  وتلبي 

ت�سب  برامج  توفري  على  البنك 

ل�سالح تعزيز املجتمع«.

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  رفع 

مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

البالد املفدى، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مبنا�سبة الذكرى احلادية 

والع�سرين للت�سويت على ميثاق العمل الوطني.

واأكد ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة على اأن مملكة البحرين 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد  يف  حققت  قد 

حفظه اهلل اإجنازات متميزة ومكت�سبات تاريخية رائدة على خمتلف 

الكبرية،  الإجنازات  بوابة  الوطني  العمل  ميثاق  و�سكل  الأ�سعدة، 

حيث كان مبثابة ف�سل وطني نا�سع من ف�سول هذا الوطن، واأ�س�س 

امليثاق لنه�سة ح�سارية �ساملة اأخذت مداها على جميع امل�ستويات، 

مرتكزة على توافق وطني وعقد اجتماعي فريد. وبني ال�سيخ حممد 

البحرين حققت منجزات ح�سارية  اأن مملكة  اآل خليفة  بن عبداهلل 

الهتمام  خالل  من  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  جت�سيد  يف  �ساخمة 

بال�سحة والتعليم والتنمية الجتماعية املبنية على اأ�س�س را�سخة، 

املفدى منجزات عديدة يف جميع  امللك  الزاهر جلاللة  العهد  و�سهد 

امل�ستويات ويف مقدمتها التاأكيد على �سحة ورفاه الإن�سان من خالل 

وميثاق  البحرين  مملكة  د�ستور  يف  اأ�سيل  كحق  ال�سحة  تثبيت 

العمل الوطني وترجمتها يف ال�سرتاتيجيات الوطنية وبرامج عمل 

احلكومة املوقرة، وتخ�سي�س املوارد الكبرية يف اإطار احلر�س على 

العتزاز  بالغ  عن  ال�سدد  هذا  يف  واأعرب  اجلميع.  و�سالمة  �سحة 

اإجنازه  البحرين  مملكة  توا�سل  ومبا  املفدى،  امللك  جاللة  بقيادة 

ظل  يف  والرخاء،  والتنمية  التقدم  طريق  على  كبرية  خطوات  من 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  املفدى  امللك  جاللة  توجيهات 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء وحر�سهما الدائم على دعم وم�ساندة 

امل�ساريع واملبادرات الهادفة اإىل تطوير منظومة اخلدمات ال�سحية 

اأعلى معايري اجلودة والكفاءة والتناف�سية، �سائالً  يف اململكة وفق 

اهلل �سبحانه اأن يعيد هذه املنا�سبات الوطنية على مملكة البحرين 

قيادًة و�سعًبا بدوام الرفعة والتقدم والزدهار.

امللك يتلقى ر�سالة خطية 

من رئي�س رو�سيا الحتادية

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، ر�سالة خطية من فخامة الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا الحتادية تتعلق 

بعالقات ال�سداقة الوثيقة بني البلدين ال�سديقني. وت�سلم الر�سالة الدكتور عبداللطيف بن 

را�سد الزياين وزير اخلارجية لدى ا�ستقباله يف مقر وزارة اخلارجية اأم�س ال�سفري اإيغور 

م�سار عالقات  بحث  اللقاء  اململكة. وجرى خالل  لدى  الحتادية  رو�سيا  �سفري  كرمينوف 

املجالت مبا  وتطويره يف خمتلف  الثنائي  التعاون  تعزيز  و�سبل  البلدين،  بني  ال�سداقة 

ال�سيخ  الدكتور  اللقاء  وح�سر  ال�سديقني.  وال�سعبني  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل الوزارة لل�سوؤون ال�سيا�سية.

رئي�س الأعلى لل�سحة: ميثاق العمل الوطني اأر�سى قواعد النه�سة ال�ساملة يف العهد الزاهر

�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة

 �شمو �ل�شيخ خالد بن حمد
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انخفا�س العجز املايل بن�سبة 35% يف العام 2021 .. جمل�س الوزراء: 

منـــــح تاأ�سيــــرة دخـــــول واإقامــــة لأزواج البحرينيـــــات

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

الجتماع  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل 

العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س، بق�سر 

الق�سيبية.

يف بداية الجتماع، رفع جمل�س الوزراء اأ�سدق التهاين 

اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ال�سمو  �ساحب  واإىل  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل واإىل اأبناء 

البحرين مبنا�سبة الذكرى احلادية والع�سرين لإقرار ميثاق 

اإجنازات  �سهدت  اململكة  اأن  املجل�س  موؤكًدا  الوطني،  العمل 

املنطلق  �سكل  الذي  امليثاق  باعثها  كان  القطاعات  مبختلف 

الأ�سعدة  �ستى  على  والنماء  التطور  من  متكاملة  ملنظومة 

القت�سادية والتنموية وال�سيا�سية.

وبناًء على توجيهات ح�سرة �ساحب اجلاللة ملك البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، اأمر �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء بتوفري اخلدمات الإ�سكانية للمتقدمني 

امل�ستحقني للح�سول عليها من اأ�سر املحكومني وامل�ستفيدين 

من برنامج العقوبات والتدابري البديلة حفاًظا على الأ�سرة 

التي  للنجاحات  وتعزيًزا  املجتمعي،  والن�سيج  البحرينية 

حققها هذا الربنامج الرائد ومنها تقومي �سلوك املحكومني.

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

 اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والت�سريعية ب�ساأن م�سروع قرار حول تنظيم منح تاأ�سرية 

وزوجات  البحرينيني  لأقارب  اإقامة  ورخ�سة  دخول 

البحرينيني واأزواج البحرينيات الأجانب.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية والقت�سادية 

املالية  لل�سنة  الأولية  املالية  النتائج  ب�ساأن  املايل  والتوازن 

الإيرادات  اإجمايل  يف  ارتفاًعا  اأظهرت  والتي   ،2021

العاّمة، مع حمافظة مملكة البحرين على التزاماتها بتنفيذ 

مرحلة  اإىل  الو�سول  تدعم  التي  احلكومية  امل�سروعات 

البيانات انخفا�س العجز  اأظهرت  التعايف القت�سادي، كما 

بعام 2020،  مقارنة  بن�سبة %35  العام 2021  املايل يف 

وارتفاع الإيرادات غري النفطية بن�سبة 5% خالل ذات الفرتة.

3. مذكرة وزيرة ال�سحة ب�ساأن اإن�ساء وت�سكيل املجل�س 

والذي  ال�سحية،  والتخ�س�سات  للدرا�سات  البحريني 

برامج  وتقومي  ومتابعة  اإن�ساء  على  الإ�سراف  �سيتوىل 

الدويل وو�سع  التدريب واإعدادها للح�سول على العرتاف 

والربامج  التخ�س�سات  كل  يف  ال�سهادات  لإ�سدار  الآليات 

املهنية،  ال�سهادات  وتقومي  ومعادلة  الوطنية  ال�سحية 

واإن�ساء الربامج التدريبية املتخ�س�سة.

ب�ساأن  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزير  مذكرة   .4

م�سروع قرار حول حظر ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية ذات 

تبني  يف  اململكة  توجهات  يدعم  والذي  الواحد،  ال�ستخدام 

املبادرات الهادفة حلماية البيئة.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

برغبة  اقرتاحات   3 على  احلكومة  رد  ب�ساأن  والت�سريعية 

مقدمة من جمل�س النواب.
@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

14 فبراير 2022

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

وافـق المجلس على:

مشروع قرار حول تنظيم منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة ألقارب البحرينيين وزوجات البحرينيين 
وأزواج البحرينيات األجانب.

النتائج المالية األولية للسنة المالية 2021، والتي أظهرت ارتفاعًا في إجمالي اإليرادات العاّمة 
وارتفاع اإليرادات غير النفطية بنسبة 5% وانخفاض العجز المالي بنسبة 35% في العام 2021 

مقارنة بعام 2020.

إنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية.

مشروع قرار حول حظر استخدام األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد.

تهنئة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأبناء البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين 

إلقرار ميثاق العمل الوطني.

بنـــاء على توجيهات حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المفـــدى حفظه الله ورعاه، أمر صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء بتوفير الخدمات اإلســـكانية للمتقدمين 
المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير 
البديلة  حفاظًا على األسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، وتعزيزًا للنجاحات التي حققها هذا 

البرنامج الرائد ومنها تقويم سلوك المحكومين.

البديلة العقوبات  من  وامل�ستفيدين  املحكومني  بع�س  لأ�سر  الإ�سكانية  اخلدمات  توفري 

م�سيًدا بدعم »البحرين الوطني« للمبادرات الإن�سانية.. خالد بن حمد: 

حتقيق اأحالم »اأطفال ال�سرطان« ور�سم الب�سمة على وجوههم
بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 

الأول  النائب  خليفة،  اآل  حمد 

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�سة 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�سة 

من  املميز  بالتفاعل  البحرينية، 

 ،»NBB« الوطني  البحرين  بنك 

يطلقها  التي  املبادرات  مع 

الإن�ساين  املجالني  لدعم  �سموه 

واملجتمعي.

 وقال �سموه: »�سعداء بتفاعل 

لدعم  الوطني  البحرين  بنك 

يف  ل�سيما  املختلفة  مبادراتنا 

واملجتمعي.  الإن�ساين  املجالني 

ابت�سامة  مع  ملبادرة  اإطالقنا  واإن 

بال�سرطان،  امل�سابني  لالأطفال 

تهدف لتقدمي الدعم الالزم لالأطفال 

امل�سابني مبر�س ال�سرطان، والذي 

جميًعا  قيامنا  مفهومه  يف  ي�سمل 

كاأفراد وجهات وموؤ�س�سات بتقدمي 

يكافحون  الذين  لالأطفال  الدعم 

الدعم  ومنحهم  ال�سرطان،  مر�س 

للم�سي  والجتماعي  النف�سي 

هذه  خالل  ومن  اإننا  اإذ  قدًما، 

اأحالم  لتحقيق  �سن�سعى  املبادرة، 

هوؤلء الأطفال، و�سنقدم يد العون 

لأولياء اأمورهم خالل هذه املعركة 

ر�سم  هو  هدفنا  واإن  ال�سعبة. 

وت�سجيع  الب�سمة على وجوههم، 

هذه  يف  امل�ساركة  على  اجلميع 

املبادرة الوطنية«.

ومن جهته، اأعلن بنك البحرين 

�سمو  ملبادرة  دعمه  عن  الوطني 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ 

لالأطفال  ابت�سامة  »مبادرة 

والتي  بال�سرطان«،  امل�سابني 

لدعم  �سموه  مبادرات  اإحدى  تعد 

املجالني الإن�ساين واملجتمعي، كما 

امل�ساعي  اإطار  �سمن  تندرج  اإنها 

النف�سي  الدعم  بتقدمي  املعنية 

مر�سى  لالأطفال  والجتماعي 

ال�سرطان يف مملكة البحرين.

مع  ال�سراكة  هذه  وتتما�سى   

يف  لال�ستثمار  البنك  ا�سرتاتيجية 

املجتمع، كونها تعمل على حتقيق 

مبر�س  امل�سابني  الأطفال  اأحالم 

طفل  كل  يقوم  حيث  ال�سرطان، 

عن  فيها  يعرب  ر�سالة  باإر�سال 

اأمنيته ليتم بعدها اإعالمه بتحقيق 

فيديو  مكاملة  طريق  عن  حلمه 

بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  بني  جتمع 

الطفل.  ووالدّي  خليفة  اآل  حمد 

وت�سعى مبادرة البت�سامة لتقدمي 

ورفع  والتفاوؤل  والأمل  الدعم 

الروح املعنوية يف اأوقات ال�سدة، 

الراحة  بتحقيق  ُي�ساهم  مما 

النف�سية وال�سكينة لكل من اأولياء 

الأمور والطالب يف رحلتهم نحو 

التعايف. ومن جانبه، قال النائب 

بنك  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين 

جلنة  وع�سو  الوطني  البحرين 

الهبات والتربعات بالبنك، فوزي 

بدورنا  فخورون  »نحن  كانو: 

يف  املجتمعية  املبادرات  لدعم 

اململكة، والتي متكننا من حتقيق 

ما  كانت، وهو  اأًيا  الأطفال  اأحالم 

ا�سرتاتيجية  مظلة  حتت  يندرج 

ويعد  البنك.  لدى  ال�ستدامة 

خالد  ال�سيخ  �سمو  ملبادرة  دعمنا 

على  تاأكيًدا  خليفة،  اآل  حمد  بن 

لالرتقاء  امل�ستمرة  البنك  م�ساعي 

اإيجابي  تغيري  واإحداث  باملجتمع 

الوطني  البحرين  بنك  واإن  به. 

ي�سعى دوًما لتنفيذ املبادرات التي 

اململكة،  كيان  تدعم  اأن  �ساأنها  من 

يحر�س  كما  احتياجاتها.  وتلبي 

ت�سب  برامج  توفري  على  البنك 

ل�سالح تعزيز املجتمع«.

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  رفع 

مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

البالد املفدى، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مبنا�سبة الذكرى احلادية 

والع�سرين للت�سويت على ميثاق العمل الوطني.

واأكد ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة على اأن مملكة البحرين 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد  يف  حققت  قد 

حفظه اهلل اإجنازات متميزة ومكت�سبات تاريخية رائدة على خمتلف 

الكبرية،  الإجنازات  بوابة  الوطني  العمل  ميثاق  و�سكل  الأ�سعدة، 

حيث كان مبثابة ف�سل وطني نا�سع من ف�سول هذا الوطن، واأ�س�س 

امليثاق لنه�سة ح�سارية �ساملة اأخذت مداها على جميع امل�ستويات، 

مرتكزة على توافق وطني وعقد اجتماعي فريد. وبني ال�سيخ حممد 

البحرين حققت منجزات ح�سارية  اأن مملكة  اآل خليفة  بن عبداهلل 

الهتمام  خالل  من  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  جت�سيد  يف  �ساخمة 

بال�سحة والتعليم والتنمية الجتماعية املبنية على اأ�س�س را�سخة، 

املفدى منجزات عديدة يف جميع  امللك  الزاهر جلاللة  العهد  و�سهد 

امل�ستويات ويف مقدمتها التاأكيد على �سحة ورفاه الإن�سان من خالل 

وميثاق  البحرين  مملكة  د�ستور  يف  اأ�سيل  كحق  ال�سحة  تثبيت 

العمل الوطني وترجمتها يف ال�سرتاتيجيات الوطنية وبرامج عمل 

احلكومة املوقرة، وتخ�سي�س املوارد الكبرية يف اإطار احلر�س على 

العتزاز  بالغ  عن  ال�سدد  هذا  يف  واأعرب  اجلميع.  و�سالمة  �سحة 

اإجنازه  البحرين  مملكة  توا�سل  ومبا  املفدى،  امللك  جاللة  بقيادة 

ظل  يف  والرخاء،  والتنمية  التقدم  طريق  على  كبرية  خطوات  من 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  املفدى  امللك  جاللة  توجيهات 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء وحر�سهما الدائم على دعم وم�ساندة 

امل�ساريع واملبادرات الهادفة اإىل تطوير منظومة اخلدمات ال�سحية 

اأعلى معايري اجلودة والكفاءة والتناف�سية، �سائالً  يف اململكة وفق 

اهلل �سبحانه اأن يعيد هذه املنا�سبات الوطنية على مملكة البحرين 

قيادًة و�سعًبا بدوام الرفعة والتقدم والزدهار.

امللك يتلقى ر�سالة خطية 

من رئي�س رو�سيا الحتادية

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، ر�سالة خطية من فخامة الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا الحتادية تتعلق 

بعالقات ال�سداقة الوثيقة بني البلدين ال�سديقني. وت�سلم الر�سالة الدكتور عبداللطيف بن 

را�سد الزياين وزير اخلارجية لدى ا�ستقباله يف مقر وزارة اخلارجية اأم�س ال�سفري اإيغور 

م�سار عالقات  بحث  اللقاء  اململكة. وجرى خالل  لدى  الحتادية  رو�سيا  �سفري  كرمينوف 

املجالت مبا  وتطويره يف خمتلف  الثنائي  التعاون  تعزيز  و�سبل  البلدين،  بني  ال�سداقة 

ال�سيخ  الدكتور  اللقاء  وح�سر  ال�سديقني.  وال�سعبني  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل الوزارة لل�سوؤون ال�سيا�سية.

رئي�س الأعلى لل�سحة: ميثاق العمل الوطني اأر�سى قواعد النه�سة ال�ساملة يف العهد الزاهر

�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة

 �شمو �ل�شيخ خالد بن حمد

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12001/pdf/INAF_20220215020435807.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/947524/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/947521/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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رئي�ص وزراء اإ�صرائيل يف اأول لقاء مع �صحيفة خليجية خ�ص به »الأيام«:

نقــــدر زعامــــــة جاللـــــة امللك ال�صجاعــــــة

[ �ساأبد�أ من زيارتكم �إىل مملكة �لبحرين، ما هي �أهم 

�مللفات �لتي �سيتم طرحها خالل هذه �لزيارة؟ وما هي 

دالالت توقيت �لزيارة؟

اأول  هي  هذه  البحرين.  زيارة  كثريا  ي�سرين   -

اأن  فاأود  اململكة،  اإىل  اإ�سرائيلي  لرئي�س وزراء  زيارة 

حمد  امللك  اجلاللة  ل�ساحب  تقديري  بالغ  عن  اأعرب 

التي  ال�سجاعة  زعامته  على  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

اتفاقيات  اإطار  يف  بيننا  العالقات  اإقامة  اإىل  اأف�ست 

اإبراهيم. �سنبحث خالل زيارتي �سل�سلة من الق�سايا 

وتعزيز العالقات بيننا يف �ستى املجاالت، باالقت�ساد 

اأي�سا.  واالأمن  وال�سياحة  ال�سحية  واخلدمات 

ال�سعبان �سرييان ثمار العالقات الثنائية كل يوم.

[ ما هي روؤيتكم حيال تعزيز �لعالقات يف �ل�ساأن 

و�لطبي  �ل�سياحي  وكذلك  و�لتجاري،  �القت�سادي 

و�لثقايف يف ظل رغبة �جلانبني ب�سالم حار؟

- اأنظر اإىل اإ�سرائيل والبحرين ك�سريكتني قريبتني 

على خمتلف االأ�سعدة. التعاون بيننا طبيعي. اأتوقع 

اأن حجم التجارة بيننا �سيتزايد ب�سكل ملمو�س، كما 

اأتوقع  حدث مع حجم التجارة بيننا وبني االإمارات. 

اأي�سا اأن حجم احلركة ال�سياحية �سيتزايد اأي�سا، بعد 

انتهاء جائحة كورونا، بطبيعة احلال. وخ�سو�سا، 

بع�سهما  على  يتعارفان  ال�سعبني  اأن  اإىل  اأتطلع 

البعثات  اإر�سال  خالل  من  اأف�سل  ب�سكل  البع�س 

وعقد  امل�سرتكة  الثقافية  الفعاليات  واإقامة  املتبادلة 

لقاءات دينية وما اإىل ذلك. نريد �سالما حارا للغاية 

مع البحرين.

[ وقعت �لبحرين و�إ�سر�ئيل يف وقت �سابق من هذ� 

�ل�سهر �تفاقية �أمنية، لتكون بذلك ثاين دولة عربية توقع 

�تفاقية �أمنية مع �إ�سر�ئيل بعد �ملغرب، بتقديركم ما �أهمية 

هذه �التفاقية ال �سيما يف جمال جمع �ملعلومات؟

- اإ�سرائيل والبحرين تتعامالن مع حتديات اأمنية 

اجلمهورية  وهو  اأال  امل�سدر  ذات  من  تنبع  كبرية 

يف  اال�ستقرار  تزعزع  اإيران  اإيران.  يف  االإ�سالمية 

االإرهابية  التنظيمات  تدعم  اإيران  باأ�سرها.  املنطقة 

التي تعمل يف منطقتكم ويف منطقتنا من اأجل حتقيق 

تهتم  التي  املعتدلة  الدول  تدمري  وهو  واحد  هدف 

وال�سالم،  اال�ستقرار  وبتحقيق  �سعوبها  برفاهية 

ون�سب تنظيمات اإرهابية متعط�سة للدماء يف مكانها. 

لن ن�سمح بذلك. نحن نقاتل اإيران واأتباعها يف املنطقة 

تعزيز  يخ�س  فيما  اأ�سدقاءنا  و�سن�ساعد  ونهار  ليل 

ال�سالم واالأمن اال�ستقرار، كلما ُطِلب منا ذلك.

 IMX للمرة �الوىل، ت�سارك �إ�سر�ئيل يف مترين ]

جانب  �إىل  �الأمريكي،  �خلام�س  �الأ�سطول  يقوده  �لذي 

دول ال تتمتع معها بعالقات دبلوما�سية، ما دالالت هذه 

�مل�ساركة؟ وهل �ليوم �إ�سر�ئيل �سريك �أ�سا�سي يف حماية 

�الإبحار ومكافحة �الأن�سطة غري �ل�سرعية يف مياه �خلليج 

�سمن قو�ت �ملهام �مل�سرتكة CMF، وذلك بعد �نتقالها 

من �ملنطقة �الأوروبية؟

-  اإ�سرائيل هي عبارة عن قوة ع�سكرية ملمو�سة 

يف املنطقة وهي متتلك قدرات عملياتية غري م�سبوقة 

رقعة  بتو�سيع  معنيون  نعن  وبرا.  وبحرا  جوا 

بغية  املنطقة  يف  اأ�سدقائنا  مع  الع�سكري  التعاون 

تعزيز االأمن واال�ستقرار فيه.

[ �ساأنتقل للملف �لنووي �الير�ين، ذكرت ت�سريحات 

بعدم  �الأمريكية  �الإد�رة  ن�سحت  �إ�سر�ئيل  �أن  �سحافية 

تتفق  �أين  �ليوم  �إير�ن،  مع  نووية  التفاقية  �لتو�سل 

حكومتكم مع �الإد�رة �الأمريكية، و�أين تختلف، �إذ� �أخذنا 

هي  �سيا�سيا  بايدن  جو  �لرئي�س  �إد�رة  �أن  �العتبار  يف 

بنيامني  �ل�سابق  �لوزر�ء  رئي�س  حكومة  من  لكم  �أقرب 

نتنياهو؟

الإ�سرائيل  حقيقي  �سديق  هو  بايدن  الرئي�س   -

هي  ماذا  متاما  يفهم  وهو  عاما   50 من  اأكرث  منذ 

احتياجاتنا االأمنية. نعتقد اأن اإبرام اتفاقية مع اإيران 

ي�سكل خطاأ ا�سرتاتيجيا الأن هذا االتفاق �سيمكنها من 

االحتفاظ بقدراتها النووية ومن احل�سول على مئات 

اآلتها االإرهابية  املليارات من الدوالرات التي �ستعزز 

التي توؤذي دوال كثرية للغاية يف املنطقة ويف العامل. 

جي�س  �لع�سكرية يف  �ال�سرتتيجيات  رئي�س  ذكر   ]

�سابق  حو�ر  يف  كاملان  تال  �للو�ء  �الإ�سر�ئيلي  �لدفاع 

جلريدة »�الأيام«، �ل�سعي نحو تاأ�سي�س حتالف على غر�ر 

»�إ�سر�ئيل،  �العتد�ل  دول  ي�سم  �الأطل�سي«  »�لتحالف 

ودول  �ليونان،  م�سر،  �الردن  �الإمار�ت،  �لبحربن، 

�ل�سر  بقوى  �أ�سماها  ما  ملو�جهة  �إليه«  تن�سم  قد  �أخرى 

بقيادة �إير�ن، هل هذ� ما يحدث �الآن ال �سيما مع ن�ساط 

�لدبلوما�سية �لع�سكرية �الإ�سر�ئيلية يف �ملنطقة؟

بتعزيز  قمنا  االأخرية  ال�سنوات  مدار  على   -

تعاوننا الع�سكري مع دول يف املنطقة، �سواء كانت 

عربية اأو غري عربية. جميعنا نفهم اأننا نواجه ذات 

التحديات فلماذا ال نعمل �سويا على �سدها؟ اإ�سرائيل 

هي دولة قوية ميكن االعتماد عليها.

الــــعــــالقــــات  ثـــــمـــــار  �ــــصــــريــــان  والــــ�ــــصــــعــــبــــان  الـــــبـــــحـــــريـــــن..  �ـــــصـــــالم حـــــــار مـــــع  اإىل  نـــ�ـــصـــعـــى 

ــب تــنــظــيــمــات اإرهــــابــــيــــة.. ولــــن نــ�ــصــمــح بــذلــك ــ�ــص ــتــدمــر الــــــدول املــعــتــدلــة ون اإيـــــــران تــ�ــصــعــى ل

�أكد رئي�س وزر�ء دولة �إ�سر�ئيل نفتايل بينيت، �أن بالده ت�سعى �إىل »�سالم 

حار للغاية مع �لبحرين« و�أن �سعبي �لبلدين »�سرييان ثمار �لعالقات �لثنائية 

كل يوم«.

و�أعرب بينيت يف �أول لقاء مع �سحيفة خليجية خ�س به »�الأيام«، عن 

تقديره �لبالغ حل�سرة �ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى على »زعامته �ل�سجاعة 

�لتي �أف�ست �إىل �إقامة �لعالقات بيننا يف �إطار �تفاقيات �إبر�هيم«. وقال: 

»�سنبحث خالل زيارتي �سل�سلة من �لق�سايا وتعزيز �لعالقات بيننا يف �ستى 

�ملجاالت، باالقت�ساد و�خلدمات �ل�سحية و�ل�سياحة و�الأمن �أي�سا«. 

وقال : »�إ�سر�ئيل و�لبحرين تتعامالن مع حتديات �أمنية كبرية تنبع من 

ذ�ت �مل�سدر �أال وهو �جلمهورية �الإ�سالمية يف �إير�ن. �إير�ن تزعزع �ال�ستقر�ر 

يف �ملنطقة باأ�سرها. �إير�ن تدعم �لتنظيمات �الإرهابية �لتي تعمل يف منطقتكم 

ويف منطقتنا من �أجل حتقيق هدف و�حد وهو تدمري �لدول �ملعتدلة �لتي تهتم 

برفاهية �سعوبها وبتحقيق �ال�ستقر�ر و�ل�سالم، ون�سب تنظيمات �إرهابية 

متعط�سة للدماء يف مكانها. لن ن�سمح بذلك«.

ورد� على �سوؤ�ل عن �حتماالت تو�سل �لواليات �ملتحدة �إىل �تفاق 

نووي مع �إير�ن، قال بينيت: »نعتقد �أن �إبر�م �تفاقية مع �إير�ن ي�سكل خطاأ 

��سرت�تيجيا الأن هذ� �التفاق �سيمكنها من �الحتفاظ بقدر�تها �لنووية ومن 

�حل�سول على مئات �ملليار�ت من �لدوالر�ت �لتي �ستعزز �آلتها �الإرهابية �لتي 

توؤذي دوال كثرية للغاية يف �ملنطقة ويف �لعامل«. 

وفيما يلي ن�س �حلو�ر:

حاوره - رئيس التحرير:

الطبي  الوطني  الفريق  عنه  اأعلن  ملا  وفًقا 

يوم  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

اخلمي�س املا�سي، تنتقل مملكة البحرين بدًءا من 

اإىل  اجلاري  فرباير   15 املوافق  الثالثاء  اليوم 

ال�سوئية  االإ�سارة  اآلية  االأخ�سر �سمن  امل�ستوى 

مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا.

املوا�سلة  اإىل  اجلميع  ال�سحة  وزارة  ودعت 

بوعي والتزام من اأجل رفد م�سارات التعامل مع 

املن�سودة،  النجاحات  فريو�س كورونا وحتقيق 

من خالل ا�ستمرار اتباع التعليمات واالإجراءات 

امل�ستوى  تفعيل  مع  االحرتازية  والتدابري 

مل�ستوى  ال�سوئية  االإ�سارة  اآلية  وفق  االأخ�سر 

انت�سار فريو�س كورونا، اإىل جانب احلر�س على 

بكامل  للفريو�س  امل�ساد  التطعيم  باأخذ  املبادرة 

ملا  املن�سطة  اجلرعة  فيها  مبا  املقررة  جرعاته 

متثله هذه اجلرعات من اأهمية يف رفع اال�ستجابة 

املناعية للج�سم وحماية الفرد واأ�سرته وحميطه 

املجتمعي من الفريو�س ومتحوراته.

اإجــراءات  بعـــ�س  حتديث  مت  اأنه  يذكـــر 

على  االطالع  االأخ�سر، حيــث ميكن  امل�ستــوى 

دليل االإجراءات اخلا�س باملــ�ستوى االأخــ�سر، 

التابــع  االإلكرتوين  املـــوقع  زيارة  عبــر 

لــوزارة ال�سحة.

رئي�ص وحدة التحقيق اخلا�صة ي�صتقبل

 املمثل اخلا�ص لرئي�ص وزراء اململكة املتحدة

القائم  الهزاع  خالد  حممد  ا�ستقبل 

باأعمال املحامي العام رئي�س وحدة التحقيق 

اأحمد  طارق  اللورد  اأم�س،  مبكتبه  اخلا�سة، 

املمثل اخلا�س لرئي�س الوزراء ووزير �سوؤون 

والكومنولث  املتحدة  واالأمم  اآ�سيا  جنوب 

والتنمية  والكومنولث  اخلارجية  وزارة  يف 

باململكة املتحدة، وذلك يف ح�سور �ستيوارت 

اململكة  �سفارة  بعثة  رئي�س  نائب  �سمرز 

املتحدة مبملكة البحرين.

دور  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  مت  وقد 

حقوق  حماية  يف  اخلا�سة  التحقيق  وحدة 

اجلنائية،  العدالة  منظومة  يف  االإن�سان 

نوعها  من  وفريدة  م�ستقلة  ق�سائية  كجهة 

على م�ستوى املنطقة، كما اطلع اللورد اأحمد 

�سعبها  وتق�سيم  الداخلي  الوحدة  هيكل  على 

والتحديثات التي اأدخلتها الوحدة على بنيتها 

القانونية؛ بغية ا�ستمرار مبا�سرتها الأعمالها 

والربوتوكوالت  واملعايري  لالتفاقيات  وفًقا 

بروتوكول  اأهم  كعن�سر  �ساملة  الدولية، 

التعذيب  حاالت  وتوثيق  لتق�سي  اإ�سطنبول 

واإ�ساءة املعاملة.

تعزيز  �سبل  بحث  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 

اخلربات  تبادل  بهدف  امل�سرتك،  التعاون 

ودعم وتنمية قدرات اأع�ساء وحدة التحقيق 

اخلا�سة، يف ظل العالقات الوطيدة واملتميزة 

ل�سنوات  متتد  والتي  البلدين،  تربط  التي 

طويلة من التن�سيق املثمر والتعاون الوثيق 

يف �ستى املجاالت.

»ال�صحة« تدعو للموا�صلة بوعي واللتزام ل�صتمرار حتقيق النجاحات

البحرين تنتقل اإىل امل�صتوى الأخ�صر �صمن اآلية الإ�صارة ال�صوئية

الــدولرات مليارات  على  احل�صول  من  و�صيمكنها  ا�صرتاتيجي  خطاأ  طهران  مع  نووي  اتفاق  اإبــرام 
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الإ�سكان  وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�سم  رفع 

ح�سرة  مقام  اإىل  والمتنان  ال�سكر  عبارات  اأ�سمى 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ملك البالد املفدى واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

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

امللكية  التوجيهات  �سدور  مبنا�سبة  الوزراء، 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  واأمر  ال�سامية 

بع�س  لأ�سر  الإ�سكانية  اخلدمات  بتوفري  الوزراء 

العقوبات  برنامج  من  وامل�ستفيدين  املحكومني 

البحرينية  الأ�سرة  على  حفاًظا  البديلة  والتدابري 

والن�سيج املجتمعي.  

التوجيهات  ت�سع  الإ�سكان  وزارة  اإن  وقال 

امللكية ال�سامية واأمر �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزارة  قامت  حيث  اأولوياتها  راأ�س  على  الوزراء 

التوجيهات  هذه  بو�سع  فريق عمل معني  بت�سكيل 

م�سرًيا  املمكنة،  بال�سرعة  التنفيذ  مو�سع  والأوامر 

اأ�سر  بع�س  مبنح  ال�سامي  امللكي  الأمر  اأن  اإىل 

الأبوية  الرعاية  اإ�سكانية يعك�س  املوقوفني خدمات 

على  واحلر�س  للمواطنني،  جاللته  يوليها  التي 

رعاية  يعك�س  مبا  البحرينية،  الأ�سرة  ا�ستقرار 

جاللته ال�سامية لقطاع ال�سكن الجتماعي، وحر�س 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة 

اخلدمات  تقدمي  على  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

ال�سكانية للمواطنني لتحقيق تطلعاتهم.  

امللكية  التوجيهات  بتزامن  الوزير  واأ�ساد   

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  واأمر  ال�سامية 

اإقرار  على  عاًما   21 مرور  ذكرى  مع  الوزراء 

اأ�س�س ملرحلة جديدة  ميثاق العمل الوطني، والذي 

مل�سرية تنموية �ساملة على كل الأ�سعدة ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية.

بعد �سدور الأوامر بتوفري خدمات للمحكومني وامل�ستفيدين من العقوبات البديلة

وزير الإ�سكان: و�سع توجيهات القيادة مو�سع التنفيذ بال�سرعة املمكنة

يف اإطار روؤية ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

اآل خليفة ويل العهد  حفظه اهلل ورعاه وتطلعات �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، اأ�سدر �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون ال�سباب، رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز قراراً 

بتعيني الدكتور عبداحل�سني مريزا م�ست�ساراً ملجل�س اإدارة ال�سركة.

ال�سركة  اإدارة  ملجل�س  العريقة  الوطنية  ل�سم اخلربات  مهمة  كاإ�سافة  التعيني  هذا  وياأتي 

اخلربات  على  مبني  موؤ�س�سي  نهج  تبني  يف  والغاز  للنفط  القاب�سة  ال�سركة  جلهود  ودعماً 

واملوارد الوطنية كمحور اأ�سا�سي للتنمية والتطوير.

النفط  قطاعات  يف  عاماً   53 من  لأكرث  متتد  خربة  مريزا  احل�سني   عبد  الدكتور  وميتلك 

والغاز والطاقة امل�ستدامة �سغل من خاللها عدد من املنا�سب القيادية  كان اآخرها من�سب رئي�س 

هيئة الطاقة امل�ستدامة. ونال الدكتور عبداحل�سني مريزا الدكتوراه يف اإدارة التغيري من جامعة 

د. عبداحل�سني مريزاميدل�سك�س يف العا�سمة الربيطانية لندن وهو حا�سل على و�سام البحرين يف العام 2011.

املدير العام ل�س�ؤون املدار�س

تعيني مريزا م�ست�ساًرا ملجل�س اإدارة ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز

ينطلق من دون متويل ويت�سمن تدوين الأغاين وو�سع املناهج والتدريب

الفنان اجلمريي يطلق م�سروع توثيق فنون ال�سوت و»الفجري«
�سارة جنيب:

اإطالق  عن  اجلمريي  اأحمد  البحريني  الفنان  اأعلن 

م�سروعه الوطني اخلا�س لتدوين وتوثيق فنون ال�سوت 

والفجري البحريني، موؤكًدا اأنه قرر حتمل هذه امل�سئولية 

الوطنية والعلمية واأن يوظف خربته املو�سيقية و�سيبداأ 

بدون ميزانية مر�سودة اأو متويل.

جاء ذلك خالل موؤمتر �سحايف عقد �سباح يوم اأم�س 

»الإثنني« يف مركز عي�سى الثقايف، اأ�سار خالله اجلمريي اإىل 

اأن الهدف من امل�سروع اإن�ساء موؤ�س�سة تعليمية مو�سيقية 

تدر�س هذه الفنون املدونة واملوثقة لالأجيال النا�سئة من 

لأداء  اأنف�سهم  واإعداد  املو�سيقى  بدرا�سة  املهتمني  ال�سباب 

هذه الأنواع الرتاثية البحرينية من الغناء والعزف.

الألوان  لغر�س  امل�سروع  خالل  من  ي�سعى  اإنه  وقال 

مو�سيقى  خالل  من  القادمة  الأجيال  ثقافة  يف  الغنائية 

الحتفاظ  مع  والكلمات  الأحلان  وا�سح  معا�سر  وغناء 

للتاأ�سي�س  لل�سباب  الفر�سة  اإتاحة  عن  ف�سالً  باأ�سالتها، 

وعلى  عليها  وحتافظ  الفنون  هذه  توؤدي  مو�سيقية  فرق 

اأ�سالتها.

واأو�سح اأن امل�سروع �سينطلق على 3 مراحل، �سيقوم 

هو �سخ�سًيا خالل املرحلة الأوىل بتدوين جميع اأغاين فن 

املو�سيقي  والتدوين  بالكلمة  املعروفة  البحريني  ال�سوت 

والنوع.

مناهج  الثانية و�سع  املرحلة  »�سيتم خالل  واأ�ساف: 

عليها  ويتدرب  ليتعلم  املدونة  الفنون  من خالل  درا�سية 

تدري�س  اأماكن  جميع  يف  للمو�سيقى  الدار�سون  الطلبة 

والكورال  املغنني  وتدريب  البحرين،  يف  املو�سيقى 

خ�سو�سية  على  القائمة  املو�سيقية  الفرق  يف  والعازفني 

الأداء البحريني من خالل هذه املدونات«.

هذه  لتوثيق  الثالثة  املرحلة  يف  »ن�سعى  وتابع: 

للباحثني  لتوفريها  متخ�س�سة  مطبوعات  يف  املدونات 

من  الأنواع  هذه  درا�سة  يف  املتخ�س�سني  والدار�سني 

العلمية  املكتبات  جميع  يف  البحريني  الرتاثي  الغناء 

بحريني  فنان  لكل  دعوة  تطلبها«. ووجه اجلمريي  التي 

ي�ستطيع امل�ساهمة يف هذا امل�سروع الوطني الأ�سيل، موؤكًدا 

اأن اخلرباء الفنيني الذين قد تكون لهم م�ساهمة يف اإجناز 

العربية،  والدول  البحرين  امل�سروع كرث يف  هذا  واإجناح 

و�سيتم التعاون معهم يف مرحلة لحقة.

بقدر  و�سيعمل  بنف�سه،  امل�سروع  اأطلق  اأنه  واأكد 

ليتمكن  بالتمويل  امل�سروع  يحظى  اأن  متمنًيا  ا�ستطاعته، 

هناك  ولي�ست  والثالثة،  الثانية  للمرحلتني  النتقال  من 

اإل  امل�سروع،  لتنفيذ  الراهن  الوقت  يف  مر�سودة  ميزانية 

اأنه �سيبداأ فيه بنف�سه من منطلق �سعوره بامل�سئولية جتاه 

اأهمية توثيق فن ال�سوت والفجري البحريني، لفًتا اإىل اأن 

امل�سروع بحاجة لتمويل كبري، لأنه ي�سمل جوانب متعددة 

من  وغريها  املدر�سني  واإعداد  والتدري�س  الطباعة  مثل 

اجلوانب.

واأ�ساف: »ال�سوت البحريني متميز عن بقية الأ�سوات 

يف املنطقة بطريقة الأداء، وفيه نوع طربي ونوع بحري«.

املميز  البحريني  ال�سوت  فن  البحرين  »عرفت  وقال: 

الذي  فار�س  بن  حممد  وهما  اأبنائها  من  اثنني  طريق  عن 

غناه  الذي  وليد  بن  و�ساحي  طربية  بحنجرة  غناه 

بحنجرة النهام، ومتيز بعدهم حممد زويد بلونه اخلا�س 

الذي انت�سر كمدر�سة يف دول اخلليج«.

معقدة  اإيقاعية  تركيبة  يعد  الفجريي  »فن  واأ�ساف: 

ويوؤدى يف الدور ال�سعبية من قبل �سباب معظمهم ي�ستغل 

اإيقاع  هي  اأنواع  خم�سة  من  ويتكون  اللوؤلوؤ  �سيد  يف 

واحل�ساوي  واحلدادي  واملخولفي  والعد�ساين  البحري 

ولكل اإيقاعه اخلا�س، وقد اأعلنت منظمة اليون�سكو اإدراج 

هذا الفن يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي يف 2021«.

اهتمامه  يف  الف�سل  له  الذي  الأ�ستاذ  اأن  اإىل  ولفت 

وتوجيهه لهذه الفنون هو ال�سيخ عبداملجيد �سليم اأ�ستاذ 

الذي  العربية  للمو�سيقى  العايل  املعهد  يف  ال�سولفيج 

در�س على يده املو�سيقى.

بواقع خم�سة اأيام يف الأ�سبوع مع اإتاحة خيار التعلم عن ُبعد

»الرتبية« تعلن عودة طلبة املدار�س احلكومية اإىل نظام التعلم احل�سوري
�سوء  يف  اأنه  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  اإعالن 

امل�ستوى  اإىل  النتقال  عن  )كوفيد-19(  كورونا 

مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن  الأخ�سر 

الأحد  يوم  من  ابتداًء  تقرر  فقد  الفريو�س،  انت�سار 

القادم املوافق 20 فرباير 2022 العودة اإىل نظام 

اأيام  التعليم العتيادي )احل�سوري( بواقع خم�سة 

يف الأ�سبوع يف جميع املدار�س احلكومية، مع بقاء 

الرقمية  املن�سات  خالل  من  ُبعد  عن  التعلم  خيار 

للراغبني من اأولياء الأمور والطلبة.

املدير  اأحمد  بن  مبارك  الدكتور حممد  واأو�سح 

العام ل�سوؤون املدار�س اأن جميع املدار�س احلكومية 

ال�ستيعابية، و�ستوقف  بكامل طاقتها  تعمل  �سوف 

والذي  املزدوج،  اأو  املدمج  التعليم  بنظام  العمل 

اعتمد خالل الفرتة املا�سية على دوام الطلبة فعلًيا 

مدة يومني اأو ثالثة اأيام ومن ثم الدرا�سة عرب املن�سة 

املوافق 20  القادم  الأحد  الرقمية، و�ستبداأ من يوم 

بواقع  ح�سورًيا  التعلم  تطبيق  يف   2022 فرباير 

خم�سة اأيام يف الأ�سبوع للراغبني من اأولياء الأمور 

عرب  كامل  ب�سكل  التعلم  خيار  اإتاحة  مع  والطلبة، 

املن�سة الرقمية والف�سول الفرتا�سية. 

واأكد الدكتور حممد مبارك على اأن جميع الطلبة 

�سيتم حتويلهم  احل�سوري  الدوام  امل�سجلني �سمن 

نظام  اإىل  القادم،  الأحد  يوم  من  ابتداًء  تلقائًيا، 

اأيام يف الأ�سبوع،  احل�سور التقليدي بواقع خم�سة 

م�سرًيا اإىل اأنه يف حال رغبة الطلبة واأولياء اأمورهم 

نظام  اإىل  الكامل  احل�سور  نظام  من  النتقال  يف 

التعلم عن ُبعد عرب املن�سات الرقمية اأو النتقال من 

نظام التعلم عن ُبعد عرب املن�سات الرقمية اإىل نظام 

املدر�سية  الإدارات  مع  التوا�سل  الكامل،  احل�سور 

�ستقوم  والتي  بها،  املعمول  الت�سال  قنوات  عرب 

�سيتم  اأمورهم مبا  واأولياء  الطلبة  باإ�سعار  بدورها 

الرتتيبات  من  النتهاء  فور  التحويل  اإجراءات  من 

الالزمة لذلك.

اأن  اإىل  املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  واأ�سار 

ت�ستمر  �سوف  احلكومية  املدر�سية  املوؤ�س�سات 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  جميع  اتباع  يف 

موا�سلة  عرب  الفريو�س  انت�سار  من  للحد  الوقائية 

والتعقيم  والتطهري  احلرارة،  درجات  قيا�س 

امل�ستمرين، وغري ذلك من الإجراءات التي مت العمل 

الآن  وباتت  املا�سية  الفرتة  طوال  تطبيقها  على 

واأن  املدار�س،  جميع  يف  اليومي  العمل  من  جزًءا 

بروتوكولت تتبع حالت الإ�سابة واملخالطة �سوف 

ت�ستمر كاملعتاد وفق ما هو معلن عنه، كما بنينّ اأن 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  املدار�س  �سوؤون  قطاع 

خدمة  �سيوفر  امل�ساندة،  القطاعات  مع  وبالتن�سيق 

املوا�سالت للطلبة عرب خطوط ونقاط النقل املعتادة 

على امتداد اأيام الدوام املدر�سي.

اأن  على  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  واأكد 

عودة املدار�س اإىل العمل بكامل طاقتها ال�ستيعابية 

هي ب�سرى خري، الأمر الذي ي�سهل عودة املوؤ�س�سات 

املدر�سية اإىل العمل بكامل طاقتها ال�ستيعابية ومبا 

يعزز التح�سيل العلمي لأبنائنا الطلبة.

وزير الإ�سكان

ي�������������������ا م�������������رح�������������ب�������������ا األ�������������������������������ف ب�������������������ك م�������������ل�������������ي�������������ون ت��������رح��������ي��������ب��������ه

ب��������ن��������ت ال��������غ��������ت��������م م������������ن غ����������ات����������ك ���������س��������اغ��������ت اأب��������ي��������ات��������ك

وال��������ه��������ي��������ب��������ه والإج������������������������������������������ال  ال����������������ط����������������ي����������������ب...  وارث  ي����������������ا 

ج�������ات�������ك ب���������ال���������غ���������ا  غ�����������ات�����������ك  م�������������ن  ال����������������وف����������������اء  روح 

ت������رح������ي������ب������ه  م�����������ل�����������ي�����������ون    .. م����������رح����������ب����������ا  م����������ل����������ك  اأغ������������������������ا  ي��������������ا 

ي�������������ا م�������������ن ق�����������ل�����������وب ال�����������������س��������ع��������ب ت��������ف��������خ��������ر ب���������راي���������ات���������ك

اأن����������������������������������ت امل��������������ل��������������ي��������������ك امل���������������������ف���������������������دى ل��������������ل��������������وط��������������ن ه�������ي�������ب�������ه

وان���������������������ت ال���������������������ذي ل�������������ك ��������س�������ع�������ب ي�������ف�������خ�������ر ب�������وق�������ف�������ات�������ك

ب������ه مي������������������������������اري  م������������ن������������ا  ك������������������ل   .. م������������ي������������ث������������اق  ي������������������������وم  يف 

م��������اق��������ات��������ك يف  ن���������ف���������اخ���������ر   .. ال�����������ل�����������ي  ع�����������زن�����������ا  ي�������������ا 

ح�������������م�������������د وري�������������������������������������ث  ال�������������������وف�������������������ا وال�������������������ع�������������������ز وال����������ط����������ي����������ب����������ه

م������ث������ات������ك  ف���������ي���������ه  م�������������ا  اأب���������������������د  )ن(  م���������ل���������ي���������ٍك  ح���������م���������د 

ري���������ب���������ه ب����������������������ا   ل   ي�����������������دمي�����������������ك    .. رب���������������������������ي   ب�������������ال�������������ع�������������ز  

وب�����������امل�����������ج�����������د ي��������ب��������ق��������ى ل����������ن����������ا ع������������ه������������دك ووق����������ف����������ات����������ك

وي����������������������ا م����������������ن ب��������ط��������ي��������ب��������ك اأم��������������������������������ام اخل��������������ل��������������ق ن���������ح���������ك���������ي ب������ه

م�������ن�������اج�������ات�������ك حل���������ظ���������ة   .. ل���������ن���������ا  ط�����������اب�����������ت  ال��������������ي��������������وم 

جم������ي������ب������ه  .. ك���������ل���������ه���������ا  مم��������ل��������ك��������ت��������ن��������ا   .. ب����������������ه  ي���������������������وم  يف 

وال������������ن������������ا�������������س م��������������ن ك��������������ل ح�����������������������دٍب ب���������ال���������غ���������ا ج�������ات�������ك

ب������ه ت��������������زه��������������ي  ال���������������������������������دار  ك�����������������ل   .. م�����������ي�����������ث�����������اق  ي����������������������وم  يف 

ب�����������ان�����������ت ع���������ل���������ى �������س������ف������ح������ت������ه ف���������امل���������ج���������د ب�������������س������م������ات������ك

ب������ه ي������������ب������������اه������������ي  ك������������������ل  ت�����������������������رى   .. اخل����������ل����������ي����������ف����������ة  وجم�����������������������د 

خ�������ط�������وات�������ك   .. ال����������ع����������ز  ب��������������������درب   .. م����������وث����������ق  ل��������ن��������ه 

ري��������ب��������ه   ل   .. ب����������امل����������ج����������د  دارن�����������������������������������ا    .. ا��������������س�������������م  ي����������ك����������ر 

ب�����ك�����ل�����م�����ات�����ك م�������ي�������ث�������اق�������ك   .. م���������������س�������ام�������ني  ون��������ل��������ق��������ى 

رغ�������ي�������ب�������ه ف��������������ال��������������واق��������������ع   .. ب����������ك����������م  �����������س����������ع����������ري  واب������������������ي������������������ات 

حم��������اك��������ات��������ك  حل���������ظ���������ة  يف   .. ت�����������������س��������رف��������ت  ي������������ام������������ن 

م��������واج��������ي��������ب��������ه  .. ������������س�����������اع�����������ة  يف  امل�������������ج�������������د  ������������س�����������ان�����������ع  ي����������������ا 

و������س�����م�����ات�����ك  .. ب�������وق�������ف�������ات�������ك   .. ت������ف������خ������ر   .. ال��������������������دار 

وجت�������ي�������ب�������ه  .. داع���������������ي���������������ك   .. دع������������������������اء  ت��������ق��������ب��������ل  رب  ي���������������ا 
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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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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�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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بع�ض  لأ�سر  الإ�سكانية  اخلدمات  توفري 

املحكومني بعقوبات بديلة يعد منوذًجا فريًدا يف 

م�ساعي دجمهم يف املجتمع لبدء حياة جديدة.

البحرين بعد #ميثاق_العمل_الوطني لي�ست كما قبله انه 

�ساملة  تنموية  مل�سرية  طريق  وخارطة  ر�سيد  حلكم  فل�سفة 

وا�سر  ورعاه  اهلل  املفدى حفظه  امللك  اجلاللة  خطها �ساحب 

على حتقيقها وقد عك�ست مبادئه ركائز الدولة الع�سرية بح�سارة 

تاريخية خالدة يف ظل دولة القانون واملوؤ�س�سات وتر�سيخ مبادئ العدالة 

واحلقوق.
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للـه درك 

يا �أبا �سلمان

ق�سيدة مهداة حل�سرة �ساحب 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة

مبنا�سبة  ورعاه  اهلل  حفظه 

ذكرى ميثاق العمل الوطني

وكــ�اكــبــا ــا  ــم اأجن با�شمك  �ــشــغــُت  ــد  ق

مناقبا اجلميل  بال�شعر  �شغُت  مــْذ 

ــات اأجـــمـــل غـــادة ــم ــل ــك ــال ـــ�ُت ب ـــل وج

غياهبا ــال  ــاجلــم ب جتــلــ�  حــ�ــشــنــاء 

اله�ى خطر  اأرى  خــطــرْت  اإن  هيفاء 

ــا ــب ــائ ـــا ورغ ــر خمـــاوف ــث حــــ�يل ي

ــا ــه ــت راأي اجلـــهـــات  اأّي  مـــن  اأدِر  مل 

متاعبا ــثــر  ي ــٌن  ــش حــ� فجميعها 

ــ�رٍة ــش ــل � ــم ــاأج ــت قــلــبــي ب ــش قـــد لمــ�

مــْذ اأ�ــشــبــلــْت فــ�ق الــنــهــ�د ذوائــبــا

ــــًة ــا ومـــا�ـــشـــت رّق ــج ــن ومتـــايـــلـــت غ

عجائبا اجلــمــال  يف  وتخفي  تــبــدي 

مقلتي ــب  ــداع ت ــرْت  ــط خ اإن  كـــالـــّرمي 

الذاهبا ال�شباب  قلبي  مــن  ـــرّد  وت

واأكـــــاد مـــن �ــشــغــفــي اأعـــــ�د مــراهــقــا

جتاربا ــرام  ــغ ال يف  يــ�مــا  عــا�ــص  مــا 

ــهــ�ى ـــرط ال ـــاد مـــن ف بـــل اأّنـــــه قـــد ع

وم�شاغبا مــعــانــدا  الــ�ــشــبــّي  مــثــل 

ــائــٌد مــ�ــش الــفــاتــنــات  اأّن  يـــــدِر  مل 

ومكا�شبا مــغــامنــا  ــه  ــن م يــ�ــشــلــن 

غــفــلــة متــــــادى  اإذا  ــــــراه  ت ــــــذا  ول

خائبا يتمتُم  م�شطربا  عـــاد  قـــْد 

ــه ــائ ــن ع بـــعـــد  تـــلـــقـــاه  ــــــا  رمّب اأو 

ــل تــائــبــا ــي ــل ــى ب ــلّ ــش ــه � ــائ ــق ــش و�

حل�شنها ــرت  ــظ ن لـــ�  ــرك  يــ�ــش ــــاذا  م

جمانبا بقيت  اأو  ـــرٍب  ق دون  ــن  م

ــا اأن ــــا  واأن م�شت  ــد  ق ــا  ــام ع خم�ش�ن 

معاتبا ــان  احلــ�ــش للغيد  زلـــت  ــا  م

ـــن اأك ومْل  ــت  ــي ــق ل ــــا  مّم اأّتــــعــــظ  مل 

معايبا ــان  ــزم ال ــن  م اأخــــاف  يــ�مــا 

ــْت ــل ــب اأق مــهــمــا  ــر  ــم ــع ال ـــــاأّن  ب واأرى 

ــا غــائــبــا ــم ــّل حــل ــظ ــي ــش ــــه � ــــام اأّي

ــي ــّن ــن ــك ـــــه ل ــــه واأخـــــاف ـــى ل ـــع ـــش اأ�

كــاذبــا جــهــامــا  اأرى  ــتــن  احلــال يف 

ــذال اأريــــد مــْن ــق ــا ابــيــ�ــصّ ال اأَوبـــعـــد م

مطالبا احل�شان  اجلميالت  بع�ص 

ــّن اجلـــــ�اب لــ�ــشــ�ؤلــتــي ــه ــن واأريــــــد م

ــا ــ�ارب وم ــاورا  ــن م اجلــــ�اب  واأرى 

ــحــظــة ــل ـــن األـــــــــّح لـــعـــلـــهـــن ب ـــك ل

راغــبــا ـــ�ل  ق يــبــديــن  اأو  ي�شفقن 

م�شْت وقـــد  ال�شنن  تــلــك  عــلــى  لهفي 

وحــ�اجــبــا �شحنًة  تــقــّطــب  عجلى 

ـــي ـــّن ــم واإن ــي ــظ ــع ــــاهلل ال ــت ب ــم ــش ــ� اأق

ناكبا احلقيقة  قــ�ل  ــن  ع كنت  ــا  م

ابــتــغــى ـــن  مل ــة  ــل ــي جــم ـــاة  ـــي احل اإّن 

مثالبا ـــــات  اأم اأو  بــابــا  لــلــخــر 

ــــان يف ــعــى لــنــيــل املــكــرمــات وك ــش و�

طالبا للف�شيلة  ـــف  ـــ�اق امل كـــّل 

النُّهى اأخــي  النبيل  ال�شهم  كالفار�ص 

�شاحبا ــارم  ــك امل تخذ  مــن  والــــراأَي 

ملمة كــــّل  ــ�ات  ــه ــش � ــى  ــط ــت ام ومــــن 

راكــبــا ت�شل�ص  للر�شد  ــا  ــاده ــاأع ف

ــٍة ــه ــري ــك ل بـــكـــّفـــه  ــــار  ــــش اأ� واإذا 

ركائبا ــه  ــي اإل اأرخـــــْت  ــْت  ــب ــّط ق ــد  ق

بعزمِه الأمــــ�ر  �شعب  عــلــى  ي�شط� 

فــيــحــيــل جــلــمــدهــا غـــبـــارا �ــشــاربــا

مبــعــرٍك الــ�طــيــ�ــص  َحــِمــَي  اإْن  وتــــراه 

غا�شبا امل�شاعب  يقتحم  كالليث 

ــــُه ــــاأّن ــه لــقــلــت ب ــت ــاح ــم ــش ـــــ�ل � ل

ــدو لــ�اهــبــا ــع ـــار تــ�ــشــّب عــلــى ال ن

كـــاأّنـــه الــعــطــاء  �ـــشـــ�ح  وتـــــراه يف 

�ش�اكبا الــغــيــ�م  ــن  م يــ�ــشــّح  غــيــث 

ــه ــّف ـــــة ك ـــن تــلــقــاء راح ــّب م ــش ــ� ــن ي

ع�ا�شبا ـــداه  ن ــن  م املــفــاوز  فـــرتى 

ــه ــّف ـــــة ك ـــن تــلــقــاء راح ــّب م ــش ــ� ــن ي

و�شحائبا ـــدى  ن ـــٍة  ـــل اأمْن ـــّل  ك يف 

مـــْن �ــشــلــمــان  ــــــا  اأب يــــا  دّرك  هلل 

ــ�ب مــ�اكــبــا ــل ــق فـــذٍّ جتـــيء لـــه ال

ــه الـــقـــلـــ�ب واإّنـــــه ــت ــب ــطــي ــ� ل ــف ــه ت

ـــا ـــارب ـــدا واأق ـــاع ــع اأب ــي ــّم اجلــم ــش �

ــاحــًة ــم ــش ــع حمــبــًة و� ــي ــم ـــع اجل ـــشِ و�

حبائبا منه  ال�شعب  جميع  جعلت 

ــت هــمــ�مــهــْم ــش ــ� ـــــاأٍب وع ــم ك ــه ــت ــّرب ق

ــا ـــذل املـــــ�دة واجــب ـــرى ب كـــــاأٍخ ي

ــــي مــ�ــشــرة ــاق وه ــث ــي ــامل وبـــــــداأت ب

لحبا طــريــقــا  ــــْت  زال ـــا  وم ــْت  ــان ك

ـــ�ره ـــه املـــيـــثـــاق اأ�ــــشــــرق ن ــــ�م ب ي

�شبا�شبا بال�شياء  ــالأ  مت كال�شم�ص 

بريقه ــع  ــي اجلــم ــى  ــل ع ـــاء  ـــش اأ� اأمـــــٌل 

ــا ــارب ــغ ــا وم ــارق ــش ــ� ـــّف الـــبـــالد م ل

ــل �ــشــيــاَءُه ــي ــم ــــــاد لــلــحــلــم اجل واأع

�ش�ائبا اجلــمــال  �شف�  عــن  واأزال 

رفــعــٍة منهج  ــتــ�ر  الــد�ــش عــلــى  ــى  ــن وب

جانبا ـــى  واأعـــل ــٍة  ــي ــن ــاأم ب ــا  ــم و�ــش

ـــذي ــبــحــريــن رونــقــهــا ال ــــــاد لــل واأع

جاذبا للم�شاعر  واأمــ�ــشــى  اأ�شحى 

عــ�دهــا اأورق  �ــشــلــمــان  ــــا  اأب يـــا  بـــك 

عا�شبا خ�شبا  منك  اأ�شبح  ــدب  واجل

ا�شت�ثقْت حــّتــى  البحرين  واأ�ــشــاءت 

ع�اقبا ــن  ــاأم ت كـــْي  الــُعــرى  منها 

�شابغا ـــا  درع الــبــحــريــن  اإىل  اأ�ــشــحــى 

ومــذاهــبــا ــائــدا  عــق اجلــمــيــع  يحمي 

م�قفا ــى  ــش ــ� اأن فل�شت  ن�شيت  واإذا 

�ش�اغبا الــقــلــ�ب  مــن  فيه  اأحــيــيــت 

ــى ــش ــــاط بــهــا الأ� ـــدًة اأح و�ــشــفــيــت اأفـــئ

م�شاعبا ـــزَت  وج مــقــتــدرا  ــ�ت  وعــف

ــا بــالــ�ــشــمــاحــة بــالــنــدى ــّف ـــــددَت ك وم

هــاربــا منها  ـــدب  اجل ـــ�ىّل  ف ـــادت  ج

ــاك الــكــرميــة كــلّــهــا ــاي ــج ــش ـــْت � طـــاب

�شائبا راأٍي  ــّل  ــك ب اأراك  ــــذا  ول

قــ�لــه يف  الـــهـــدى  ــع  ــب ت اإْن  ـــــرء  وامل

غالبا حــتــمــا  �ــشــيــكــ�ن  فــعــلــه  اأو 

ــُت بــا�ــشــمــك اأحـــرف ــي ــّن ــا الــــذي غ ــاأن ف

اأطايبا الق�شيد  يف  فكانت  طــابــْت 

ق�شائدي جميل  مــن  با�شمَك  وبــثــثــُت 

ـــرا ومــنــاقــبــا ـــاآث مـــا يــ�ــشــتــطــاب م

لآلـئـا ــروف  ــاحل ـــ ب اأنـــــر  ــُت  ــق وطــف

جالببا الــفــخــار  حلل  مــن  ولب�شُت 

�شغتُه حــــرٍف  ـــّل  ك بــا�ــشــمــك  خـــلّـــدُت 

ــرك دائــبــا ــذك وبــنــيــُت يل �ــشــرحــا ب

ــدا ــالئ ــب احلــــــروف ق ــي ــرت اأعـــــــدُت ت

مالعبا اجلــمــال  ــن  ــادي ــي م ــذت  ــخ ت

�ــشــ�ر اأجـــمـــل  ــــّب  احل اأّن  ــُت  ــم ــل وع

م�شاربا باجلمال  ــالأ  مت ال�شعر  يف 

ـــْت اآذن ــي  ه اإن  الــــروح  نب�ص  وتــعــيــد 

نا�شبا حيا�شا  وردْت  اأو  بال�شعف 

ق�شائدا ــ�غ  ــش اأ� اأن  عــنــدي  فال�شعر 

منا�شبا تــــروم  ل  ــا  ــدق و�ــش ــا  ــّب ح

ــٍة ــ�ب ــث م ــل  ــي ــن ل ــى  ــع ــش ــ� ت ول  كــــاّل 

ــا ــب ــرات وم ــة  ــان ــك م الـــقـــبـــ�ل  اإل 

ــْن ــة الــريــحــان م ــطــاق ــــذا اأتـــيـــت ب ول

م�اظبا اجلميل  الــذكــر  على  �شعٍر 

ــك مــكــارمــا ــن ــت م ــن ــاي ــُت مـــا ع ــق ــط ون

طائبا وخــلــقــا  ــُرفــْت  �ــشَ ـــرا  ـــاآث وم

ــة �ــشــاعــٍر ــ�ل ــلــمــان ق ــــا �ــش ــل اأب ــب ــاق ف

م�اهبا احلـــروف  وهــب  حبكْم  يف 

ـــذي ـــا بـــذكـــركـــم ال ـــراق ـــش ــــــزداد اإ� ت

ثاقبا �شهابا  بــهــا  احلــــروف  جــعــل 

ل�شت�ى بــبــحــٍر  امــتــزجــت  ــا  ــه اأن ولـــ� 

الكاتبا بــالــ�ــشــفــاء  ــرق  ــغ وي ــا  عــذب

�شماعه وطــــاب  مــ��ــشــيــقــاهــا  طــابــْت 

م�شاربا للقل�ب  فــطــابــْت  و�ــشــفــْت 

حممد هادي �حللو�جي

�ل�سعوديـــة �أفـــر�ح �لعثمـــان �أول �سابـــة

 عربيــــــة تقـــــود غو��ســـــة غيــــر ماأهولـــة

وناعمة،  ق�ية  باإرادة 

ال�شع�دية  الفتاة  غدت 

فتاة  اأول  العثمان،  اأفراح 

غ�ا�شة  تق�د  عربية 

يف  ماأه�لة  غر  م�شرة 

املياه العميقة.

اإعالم  و�شائل  ووفق 

تنتمي  �شع�دية،  ر�شمية 

فريق  اإىل  العثمان  اأفراح 

البحر  ا�شتك�شاف  رحلة 

ال�شفينة  منت  على  الأحمر 

»اأو�شن  الغ�ا�شة  العاملية 

طالبة  وهي  اإك�شبل�رر«، 

يف  تخ�ش�شت  دكت�راه 

عل�م البحار بجامعة امللك 

عبداهلل للعل�م والتقنية.

»املركز  و�شلط 

احلياة  لتنمية  ال�طني 

على  ال�ش�ء  الفطرية« 

اأفراح  ال�شع�دية  امل�اطنة 

الدكت�راه  طالبة  العثمان 

تخ�ش�ص عل�م البحار يف 

جامعة امللك عبداهلل للعل�م 

»كاو�شت«،  والتقنية 

والتي تعد اأول فتاة عربية 

تق�د غ�ا�شة غر ماأه�لة 

يف املياه العميقة.

املركز  واأو�شح 

الفطرية،  للحياة  ال�طني 

�شمن الي�م العاملي للمراأة 

العل�م،  والفتاة يف ميدان 

بقيادة  قامت  العثمان  اأن 

رحلة  خالل  الغ�ا�شة 

الأحمر  البحر  ا�شتك�شاف 

املركز ي�م 4  اأطلقها  التي 

 19 ملدة  وت�شتمر  فرباير 

اأ�شب�عاً.

حتذير�ت للن�ساء و�لفتيات... 

»مغت�سب خطري«  يفر من �سجن بريطاين

امل�شاعدة  ال�شكان،  من  الربيطانية  ال�شلطات  طلبت 

كان  حيث  ال�شجن،  من  هرب  مغت�شب  عن  البحث  يف 

من  �شن�ات  بعد  احلياة،  مدى  ال�شجن  لعق�بة  يخ�شع 

جرائم العتداء على الن�شاء والفتيات.

ب�ل  الهارب  اإن  لينك�لن�شاير  �شرطة  وقالت 

روب�ش�ن ميكن اأن يت�شبب يف »�شرر حقيقي لأي �شخ�ص 

لل�شرطة  املخ�ش�ص  بالرقم  لالت�شال  داعية  ي�شادفه«، 

اختفاء  عن  الإبالغ  ومت  روؤيته.  حال  يف  الف�ر  على 

احلياة  مدى  بال�شجن  عق�بة  يق�شي  الذي  روب�ش�ن، 

بتهمة حماولة الغت�شاب والتحر�ص اجلن�شي، من �شجن 

ال�شابعة من  ال�شاعة  يف ب��شطن بلينك�لن�شاير، ح�ايل 

�شباح الأحد.

�إ�سابة ملكة بريطانية

 �مل�ستقبلية بـ»كوفيد 19«

ي�م  هاو�ص«،  »كالرن�ص  امللكي  الإقامة  مقر  اأعلن 

الإثنن، اإ�شابة كاميال زوجة الأمر ت�شارلز وريث عر�ص 

بريطانيا بـ»ك�فيد-19«.

ال�شم�  »�شاحبة  بيان:  امللكي يف  الإقامة  مقر  وقال 

اإ�شابتها بك�رونا وهي يف  امللكي دوقة ك�رن�يل ثبتت 

اخلط�ط  اتباع  »ن�ا�شل  البيان:  واأ�شاف  ذاتي«.  عزل 

الإر�شادية للحك�مة«، ح�شبما نقلت وكالة »رويرتز«.

»�ل�سحة«: ت�سجيل 4818 �إ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«..وتعايف 7002 وال وفيات

فرباير   14 امل�افق  الثنن  الي�م  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

2022، اأن الفح��شات الي�مية للك�شف عن فرو�ص ك�رونا 

بلغت 23967 فح�شاً، ليك�ن بذلك اإجمايل الفح��شات التي 

الفح��شات  ك�شفت  فح�شاً.كما   9182056 ال�شحة  اأجرتها 

بفرو�ص  م�شابة  جديدة  قائمة  حالة   4818 ت�شجيل  عن 

حالة،   52082 القائمة  احلالت  اإجمايل  ليبلغ  ك�رونا، 

اإجمايل  لبيلغ  حالة،   7002 الي�م  املتعافن  عدد  وبلغ 

املتعافن415114. 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12001/pdf/INAF_20220215020435807.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/947480/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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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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أك��د وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، أن 
البحرين دولة قانون ومؤسس��ات، ولن تسمح بإفساح المجال للتدخالت 
ف��ي ش��ؤوننا الداخلية، حيث ال ُيلدغ المؤمن من جح��ر مّرتين. وبين أن 
قي��ام ممثلي ع��دد من الجمعي��ات بالتواصل وبحث الش��ؤون الداخلية 
البحرينية مع جهة خارجية وإثارتهم مغالطات وشكاوى فئوية ومنحازة، 
ُيمّثل وجهات نظرهم الش��خصية، وال يعكس اإلجماع الوطني البحريني، 

فضاًل عن كونه إضرارًا مباشرًا بمتطّلبات السلم األهلي.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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التصويت على الميثاق الوطني بإجماع 
غير مسبوق لّبى تطلعات أهل البحرين 

 البناء على ما تحقق من إنجازات 
السبيل الناجح لترسيخ قواعد الدولة المدنية 

البحرين تواصل مسيرتها الحضارية 
الشاملة قدمًا بعد 21 عامًا على الميثاق

 تعزيز قيم االعتدال والتسامح 
والتعايش في مجابهة التطّرف والتعصب

 حّل النزاعات بالطرق السلمية 
من خالل تكاتف جهود المجتمع الدولي

تعزيز التعاون بين السلطتين لتحقيق 
الخير واالزدهار للوطن والمواطن

 رجال قواتنا البواسل هم درع 
الوطن وموضع فخر واعتزاز الجميع

 وقفة مشّرفة ألهل البحرين
 تجّسدت فيها الهوية البحرينية األصيلة

 توفير 40 ألف وحدة سكنية
دافع لمزيد من الخدمات المتكاملة

ترسيخ دعائم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واستقالل القرار الوطني 

 الملك: ثوابت الميثاق بروحها المتجددة 
ستظل دافعًا نحو المزيد من البناء 

 انخفاض العجز المالي في 2021 
35٪ وارتفاع اإليرادات غير النفطية ٪5  

تنظيم منح اإلقامة ألقارب البحرينيين 
وزوجات المواطنين وأزواج البحرينيات األجانب

 تشكيل المجلس البحريني 
للدراسات والتخصصات الصحية

 حظر استخدام األكياس 
البالستيكية ذات االستخدام الواحد

بتوجيهات ملكية.. ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

 توفير الخدمات اإلسكانية ألسر
 المحكومين والمستفيدين من العقوبات البديلة

البحرين تنتقل للمستوى »األخضر« 
التعليم بالمدارس حضوريًا 5 أيام من األحد

محمد نصرالدين  «

يبدأ الي��وم االنتقال إلى »المس��توى األخض��ر« وفق آلية 
اإلشارة الضوئية لمس��توى انتشار فيروس »كورونا«، في 
ظ��ل انخفاض ملحوظ فى اإلصابات اليومية في األس��بوع 

األخير بلغت نسبته %33.
إلى ذلك ق��ررت وزارة التربي��ة والتعليم اعتب��ارًا من يوم 
األح��د المقب��ل الع��ودة إل��ى نظ��ام التعلي��م االعتيادي 
»الحض��وري« بواقع خمس��ة أي��ام في األس��بوع في جميع 
الم��دارس الحكومية، م��ع بقاء خيار التعّل��م عن بعد من 
خالل المنصات الرقمية للراغبين من أولياء األمور والطلبة.
وأوض��ح المدير العام لش��ؤون الم��دارس الدكتور محمد 
مب��ارك أن جميع المدارس الحكومية س��وف تعمل بكامل 
طاقتها االس��تيعابية، وس��توقف العمل بنظ��ام التعليم 

المدمج أو المزدوج، الذي اعتمد الفترة الماضية على دوام 
الطلب��ة فعليًا مدة يومين أو ثالثة أيام ومن ثم الدراس��ة 
عبر المنصة الرقمية، وستبدأ اعتبارًا من األحد في تطبيق 
التعّل��م حضوري��ًا بواقع 5 أيام في األس��بوع للراغبين من 
أولياء األمور والطلبة، مع إتاحة خيار التعّلم بش��كل كامل 

عبر المنصة الرقمية والفصول االفتراضية.
وأكد أن جميع الطلبة المسجلين بالدوام الحضوري سيتم 
تحويله��م تلقائي��ًا، اعتبارًا من األحد، إل��ى نظام الحضور 

التقليدي بواقع خمسة أيام باألسبوع.

ميرزا مستشارًا لمجلس إدارة 
الشركة القابضة للنفط والغاز

أصدر س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضة للنفط والغاز قرارًا بتعيين الدكتور عبدالحسين ميرزا 

مستشارًا لمجلس إدارة الشركة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

وزير الداخلية

د. عبدالحسين ميرزا

»التربية«: بقاء خيار التعّلم 
عن بعد بشكل كامل 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يصل البحرين
وصل إلى البحرين أمس رئيس وزراء إس��رائيل نفتالي بينيت والوفد المرافق له، في زيارة رس��مية للبالد تستغرق 

يومين.
وكان في استقباله لدى وصوله بمطار البحرين الدولي، وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الصناعة 
والتجارة والسياحة زايد الزياني، وسفير البحرين لدى إسرائيل خالد يوسف الجالهمة، وسفير إسرائيل لدى المملكة 

إيتان نائيه وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

على ضوء بحث ممثلي جمعيات الشؤون الداخلية مع جهة خارجية
وزير الداخلية: ال ُيلدغ المؤمن من جحر مّرتين
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 ما حدث ُيمّثل خروجًا عن الصف 
وُيحدث لغطًا في مسيرة الوحدة الوطنية

 التدخالت ُتعيد لألذهان األحداث 
المؤسفة في البالد قبل 11 عامًا

11-6 
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يا مرحبًا ألف بك مليون ترحيبة
قصي��دة مهداة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه بمناس��بة ذكرى ميثاق العمل 

الوطني.

ي��ا مرحب��ًا أل��ف ب��ك ملي��ون ترحيب��ه
بنت الغتم م��ن غالتك صاغ��ت أبياتك

ي��ا وارث الطي��ب... واالج��الل والهيب��ه
روح الوف��اء م��ن غالت��ك بالغ��ال جاتك

ي��ا أغل��ى ملك مرحب��ًا.. ملي��ون ترحيبة 
ي��ا من قل��وب الش��عب تفخ��ر براياتك

أن��ت الملي��ك المف��دى للوط��ن هيب��ه
وأن��ت الذي لك ش��عب يفخ��ر بوقفاتك

ف��ي ي��وم ميث��اق.. كل من��ا يم��اري به
ي��ا عزن��ا الل��ي.. نفاخ��ر ف��ي مالقاتك

والطيب��ه والع��ز  الوف��ا  وري��ث  حم��د 
حم��د ملي��كٍ )ن( اب��د م��ا في��ه مثالتك 

ريب��ه ب��ال  ال  يديم��ك  رب��ي..  بالع��ز 
وبالمج��د يبق��ى لن��ا عه��دك ووقفاتك

ويام��ن بطيبك أم��ام الخل��ق نحكي به
الي��وم طاب��ت لن��ا.. لحظ��ة مناجات��ك

في ي��وم ب��ه.. مملكتنا كله��ا.. مجيبه
والن��اس م��ن كل ح��دٍب بالغ��ال جاتك

ف��ي ي��وم ميث��اق.. كل ال��دار تزهي به
بانت عل��ى صفحته فالمج��د بصماتك

ومج��د الخليف��ة.. ت��رى كل يباه��ي به
الن��ه موث��ق.. ب��درب الع��ز.. خطواتك 

يكب��ر اس��م.. دارن��ا بالمج��د.. ال ريب��ه 
ونلق��ى مضامي��ن.. ميثاق��ك بكلماتك

وابي��ات ش��عري بك��م.. فالواق��ع رغيبة
ي��ا من تش��رفت.. في لحظ��ة محاكاتك 

يا صان��ع المجد ف��ي س��اعة.. مواجيبة
ال��دار.. تفخ��ر.. بوقفات��ك.. وصمالتك

ي��ا رب تقب��ل دع��اء.. داعي��ك.. وتجيبه
وتحفظ جن��اب الملك س��اعة مناجاتك

رنا بنت عيسى بن أحمد بن عبداهلل الغتم

بقاء خيار التعّلم عن بعد من خالل المنصات الرقمية.. »التربية«:

 عودة الطلبة إلى التعّلم
 الحضوري 5 أيام في األسبوع من األحد 

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء 
إع��الن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( عن االنتقال 
إلى المس��توى األخضر ضمن آلية اإلشارة 
الضوئية لمستوى انتشار الفيروس، فقد 
تقرر اعتبارًا من يوم األحد المقبل العودة 
إلى نظام التعليم االعتيادي »الحضوري« 
بواقع خمس��ة أيام في األسبوع في جميع 
المدارس الحكومية، مع بقاء خيار التعلم 
ع��ن بعد م��ن خ��الل المنص��ات الرقمية 

للراغبين من أولياء األمور والطلبة.
وأوض��ح المدير العام لش��ؤون المدارس 
الدكتور محمد مب��ارك بن أحمد أن جميع 
المدارس الحكومية س��وف تعمل بكامل 
طاقتها االس��تيعابية، وس��توقف العمل 
بنظام التعليم المدمج أو المزدوج، والذي 
اعتمد خ��الل الفترة الماضي��ة على دوام 
الطلب��ة فعليًا مدة يومي��ن أو ثالثة أيام 
ومن ثم الدراس��ة عبر المنص��ة الرقمية، 
وس��تبدأ اعتبارًا من يوم األحد القادم 20 
فبراي��ر 2022 في تطبيق التعلم حضوريًا 
بواقع خمس��ة أيام في األس��بوع للراغبين 
من أولياء األم��ور والطلبة، مع إتاحة خيار 
التعلم بشكل كامل عبر المنصة الرقمية 

والفصول االفتراضية. 
وأك��د الدكت��ور محم��د مب��ارك أن جميع 
الطلبة المسجلين ضمن الدوام الحضوري 
س��يتم تحويلهم تلقائيا، اعتبارًا من يوم 
األحد القادم، إلى نظام الحضور التقليدي 

بواقع خمسة أيام في األسبوع، مشيرًا إلى 
أنه في حال رغب��ة الطلبة وأولياء أمورهم 
ف��ي االنتقال م��ن نظام الحض��ور الكامل 
إلى نظام التعلم ع��ن ُبعد عبر المنصات 
الرقمية أو االنتقال من نظام التعلم عن 
ُبعد عب��ر المنص��ات الرقمية إل��ى نظام 
الحض��ور الكام��ل، التواصل م��ع اإلدارات 
المدرس��ية عبر قنوات االتصال المعمول 
بها، والتي ستقوم بدورها بإشعار الطلبة 
وأولي��اء أمورهم بما س��يتم م��ن إجراءات 
التحوي��ل ف��ور االنته��اء م��ن الترتيبات 
الالزم��ة لذل��ك. وأش��ار أن المؤسس��ات 
المدرس��ية الحكومية س��وف تس��تمر في 
اتباع جميع اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة للحد من انتش��ار الفيروس عبر 

مواصلة قياس درجات الحرارة، والتطهير 
والتعقي��م المس��تمرين، وغي��ر ذلك من 
اإلجراءات التي ت��م العمل على تطبيقها 
ط��وال الفترة الماضية وبات��ت اآلن جزءًا 
من العم��ل اليومي في جمي��ع المدارس، 
وأن بروتوك��والت تتب��ع ح��االت اإلصابة 
والمخالطة س��وف تستمر كالمعتاد وفق 
م��ا هو معل��ن عنه، كم��ا بّي��ن أن قطاع 
شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، 

وبالتنس��يق م��ع القطاع��ات المس��اندة، 
س��يوفر خدم��ة المواص��الت للطلبة عبر 
خط��وط ونق��اط النق��ل المعت��ادة على 
امت��داد أيام ال��دوام المدرس��ي. وأكد أن 
عودة المدارس إلى العمل بكامل طاقتها 
االس��تيعابية هي بش��رى خير، األمر الذي 
يسهل عودة المؤسس��ات المدرسية إلى 
العمل بكامل طاقتها االس��تيعابية وبما 

يعزز التحصيل العلمي ألبنائنا الطلبة.

د. محمد مبارك

 33٪ انخفاض في إصابات 
 »كورونا« قبل أسبوع 
من تطبيق »األخضر«

محمد نصرالدين «

يب��دأ الي��وم االنتق��ال إلى »المس��توى األخض��ر« وفق آلية اإلش��ارة 
الضوئية لمس��توى انتشار فيروس كورونا، في ظل انخفاض ملحوظ 

في اإلصابات اليومية في األسبوع األخير بلغت نسبته %33.
ووفقا لما رصدته »الوطن« فقد تم خالل األس��بوع الثاني من الشهر 
الجاري في الفترة من 8-13 فبراير تس��جيل إصاب��ات بلغت 35 الفًا 
و682 حالة، وذلك بنس��بة انخفاض 33% عن اإلصابات المسجلة في 
األس��بوع األول في الفترة من 1 إلى 7 فبراير والبالغة 53 ألفًا و547 

حالة.
وب��دأ منحنى اإلصابات في الهبوط بش��كل مط��رد اعتبارًا من يوم 7 
فبراير ولمدة 6 أيام متواصلة حتى 12 فبراير والذى تم فيه تس��جيل 
4623 إصابة قبل أن يعاود المنحنى االرتفاع بنس��بة محدودة أمس 
األول ي��وم 13 فبراير إل��ى 5266 حالة. وجدير بالذك��ر أن أعلى يوم 
تم خالله تس��جيل أعلى عدد من اإلصابات كان يوم 1 فبراير وبلغ 8 
آالف و173 حالة، وهي أعلى حصيلة يومية قياس��ية على اإلطالق تم 

تسجيلها في المملكة منذ بدء الجائحة.
وكان عض��و الفريق الوطن��ي الطبي د. من��اف القحطاني صرح في 4 
فبراير الجاري، بأن الفترة القادمة ستشهد تراجعا في معدل الحاالت 
القائمة اليومي بعد الوصول إلى ذروة انتشار المتحور »أوميكرون«.

الملك وولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة 

من رئيس هيئة األركان
تلق��ى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المف��دى القائد األعل��ى حفظه اهلل ورع��اه، برقية 
تهنئ��ة من الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة 
األركان، بمناس��بة الذكرى الحادية والعشرين على إقرار ميثاق 
العم��ل الوطني، الذي يمثل أصدق معان��ي الترابط والتواصل 

والتالحم بين قيادة جاللته وشعب مملكة البحرين الوفي. 
وأش��اد رئي��س هيئة األركان ف��ي هذه المناس��بة الوطنية بما 
تحقق خالل المس��يرة المباركة م��ن إنجازات عديدة من إصالح 
وتحديث في جميع المجاالت، وما وصلت إليه بفضل من اهلل ثم 
رؤي��ة وقيادة جاللته الحكيمة، مؤكدًا أن ميثاق العمل الوطني 
قد وضع اللبنة األساسية التي جعلت المملكة في مصاف الدول 
الديمقراطية، معبرًا عن إنجاز حي باعث للمجد والفخر، ونقطة 
مضيئة في مس��يرة تقدم وازدهار لمملكة البحرين على كافة 
المستويات ضارعًا إلى المولى القدير أن يحفظ جاللته ويسدد 

على طريق الخير خطاه ويمده بعونه وتوفيقه.
وتلقى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
برقية تهنئة من سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
رئي��س هيئ��ة األركان، بمناس��بة الذكرى الحادية والعش��رين 

لميثاق العمل الوطني.
وأع��رب س��عادة رئيس هيئ��ة األركان في البرقي��ة عن خالص 
التهاني والتبريكات لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب 
القائ��د األعلى رئيس مجلس الوزراء بهذه المناس��بة الوطنية، 
مش��يرًا إل��ى أن ميثاق العمل الوطن��ي جاء تعبي��رًا عن الرؤية 
الس��ديدة لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المفدى القائد األعل��ى حفظه اهلل ورعاه، 
كم��ا أن م��ا تحقق ضمن المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة 
يؤكد دعم ومتابعة صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل ل��كل ما من 
شأنه تحقيق المزيد من التقدم للوطن، داعيًا اهلل أن يمّن على 
س��موه بموفور الصحة والعافية لمواصلة تحقيق رفعة مملكة 
البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان تهنئة وزير شؤون الدفاع

تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المف��دى حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة من س��عادة الفري��ق الركن عبداهلل 
بن حس��ن النعيمي وزير ش��ؤون الدفاع، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة 
صاح��ب الجاللة الملك المفدى، أس��مى آي��ات التهاني والتبريكات بمناس��بة 

الذكرى الحادية والعشرين على إقرار ميثاق العمل الوطني.
وأكد وزير ش��ؤون الدفاع أن ميثاق العمل الوطني ش��كل نقلة نوعية وضعت 
مملك��ة البحرين في مقدم��ة ال��دول الديمقراطية، وانطالق��ة قوية لمرحلة 
جديدة يعيش��ها المجتمع البحرين��ي، حتى أصبحنا موض��ع التقدير واالحترام 
واإلعج��اب من قب��ل المجتم��ع اإلقليمي والدول��ي، بفضل الجه��ود المضنية 
وال��رؤى الثاقبة التي أواله��ا جاللته لتعزيز مكانة مملك��ة البحرين بين دول 
العالم على كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مشيدًا في 
ه��ذه الذكرى المجيدة باإلنجازات الوطنية الت��ي تحققت لمملكة البحرين في 
عهد جاللته الزاهر، س��ائاًل اهلل أن يمّن على جاللته بموفور الصحة والسعادة 

وطول العمر ولمملكة البحرين وشعبها الكريم أعلى مراتب التقدم واالزدهار 
في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

وتلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل برقية تهنئة من س��عادة 
الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، بمناسبة الذكرى 
الحادية والعش��رين لميثاق العمل الوطني. وأعرب سعادة وزير شؤون الدفاع 
في البرقية عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء بهذه المناس��بة الوطنية، مشيرًا إلى 
م��ا تحقق من إنج��ازات لمملكة البحرين على كافة األصع��دة في ظل القيادة 
الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، داعيًا اهلل أن يمّن 

على سموه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر.

 الملك يتلقى 
رسالة من الرئيس الروسي

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى، رس��الة خطي��ة من الرئيس الروس��ي 
فالديمي��ر بوتي��ن تتعل��ق بعالق��ات الصداق��ة الوثيقة بين 
البلدين. وتس��لم الرس��الة وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
لدى اس��تقباله في مقر وزارة الخارجية اليوم س��عادة السفير 

إيغور كريمنوف سفير روسيا االتحادية لدى المملكة.
وجرى خالل اللقاء بحث مس��ار عالقات الصداقة بين البلدين، 
وس��بل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجاالت 

بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/15/watan-20220215.pdf?1644902874
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/990452
https://alwatannews.net/article/990283
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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
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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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بتوجيه��ات م��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه، أم��ر صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء بتوفير الخدمات اإلس��كانية للمتقدمين 
المس��تحقين للحص��ول عليه��ا م��ن أس��ر المحكومين 
والمس��تفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة 
حفاظًا عل��ى األس��رة البحريني��ة والنس��يج المجتمعي، 
وتعزي��زًا للنجاح��ات التي حققه��ا هذا البرنام��ج الرائد 

ومنها تقويم سلوك المحكومين.
ج��اء ذلك ل��دى ت��رؤس صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، في قص��ر القضيبية أمس االجتم��اع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
وف��ي بداية االجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني 
 إل��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه وإلى 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل وإلى أبناء البحرين بمناس��بة الذكرى الحادية 
والعشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني، مؤكدًا المجلس 
أن المملك��ة ش��هدت إنجازات بمختل��ف القطاعات كان 
باعثها الميثاق الذي شكل المنطلق لمنظومة متكاملة 
م��ن التط��ور والنماء على ش��تى األصع��دة االقتصادية 

والتنموية والسياسية.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية  
بش��أن مش��روع قرار ح��ول تنظي��م منح تأش��يرة دخول 
ورخصة إقامة ألق��ارب البحرينيين وزوج��ات البحرينيين 

وأزواج البحرينيات األجانب.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والت��وازن المالي بش��أن النتائج المالية األولية للس��نة 
المالي��ة 2021، والت��ي أظه��رت ارتفاع��ًا ف��ي إجمالي 
اإليرادات العاّمة، م��ع محافظة البحرين على التزاماتها 
بتنفي��ذ المش��روعات الحكومي��ة التي تدع��م الوصول 
إلى مرحل��ة التعافي االقتصادي، كم��ا أظهرت البيانات 
انخف��اض العجز المالي ف��ي العام 2021 بنس��بة %35 
مقارنة بع��ام 2020، وارتف��اع اإليرادات غي��ر النفطية 

بنسبة 5% خالل ذات الفترة.         
3. مذكرة وزيرة الصحة بش��أن إنشاء وتشكيل المجلس 
البحرين��ي للدراس��ات والتخصص��ات الصحي��ة، وال��ذي 
س��يتولى اإلش��راف على إنش��اء ومتابعة وتقويم برامج 
التدريب وإعدادها للحصول على االعتراف الدولي ووضع 
اآلليات إلصدار الش��هادات في كل التخصصات والبرامج 
الصحية الوطنية ومعادلة وتقويم الش��هادات المهنية، 

وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة.
4. مذك��رة وزي��ر الصناع��ة والتجارة والس��ياحة بش��أن 

مش��روع قرار حول حظر اس��تخدام األكياس البالستيكية 
ذات االس��تخدام الواحد، والذي يدعم توجهات المملكة 

في تبني المبادرات الهادفة لحماية البيئة.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن رد الحكومة على 3 اقتراح��ات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.

تشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية

 الميثاق منطلق لمنظومة
متكاملة من التطور اقتصاديًا وتنمويًا وسياسيًا

 المملكة شهدت إنجازات
بمختلف القطاعات كان باعثها الميثاق

 تنظيم تأشيرة دخول ورخصة 
إقامة ألقارب وزوجات البحرينيين

حظر استخدام األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد

انخفاض العجز المالي 35٪ وارتفاع اإليرادات غير النفطية 5٪ في 2021.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 توفير الخدمات اإلسكانية ألسر 
المحكومين والمستفيدين من »العقوبات البديلة«

تنفيذًا للتوجيهات الملكية وأمر ولي العهد رئيس الوزراء.. وزير اإلسكان:

فريق عمل لتوفير الخدمات اإلسكانية ألسر 
المحكومين والمستفيدين من »العقوبات البديلة«

رفع وزير اإلس��كان المهندس باس��م بن يعقوب الحمر أس��مى عبارات 
الشكر واالمتنان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة مل��ك البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه وإلى صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، بمناس��بة صدور التوجيهات الملكية الس��امية وأمر س��مو ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات اإلس��كانية ألس��ر بعض 
المحكومين والمس��تفيدين من برنام��ج العقوب��ات والتدابير البديلة 

حفاظًا على األسرة البحرينية والنسيج المجتمعي.
 وقال إن وزارة اإلس��كان تضع التوجيهات الملكية الس��امية وأمر سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رأس أولوياتها حيث قامت الوزارة 
بتش��كيل فريق عمل معن��ي بوضع ه��ذه التوجيه��ات واألوامر موضع 

التنفيذ بالس��رعة الممكنة، مش��يرًا إلى أن األمر الملكي السامي بمنح 
بعض أس��ر الموقوفين خدمات إس��كانية يعكس الرعاية األبوية التي 
يوليها جاللت��ه حفظه اهلل ورع��اه للمواطنين، والحرص على اس��تقرار 
األس��رة البحرينية، بما يعكس رعاية جاللته الس��امية لقطاع الس��كن 
االجتماع��ي، وح��رص الحكومة برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على تقديم الخدمات اإلسكانية للمواطنين 

لتحقيق تطلعاتهم.
 وأش��اد الوزير بتزام��ن التوجيهات الملكية الس��امية وأمر س��مو ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء مع ذكرى مرور 21 عام��ًا على إقرار ميثاق 
العمل الوطني، والذي أس��س لمرحلة جديدة لمس��يرة تنموية شاملة 

على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 رئيس ديوان ولي العهد: تعزيز
 العالقات مع ماليزيا بكافة المجاالت

اس��تقبل رئيس ديوان ولي العهد الشيخ سلمان 
ب��ن أحمد ب��ن س��لمان آل خليفة أمس الس��فير 
المالي��زي ش��ازريل ب��ن زاهي��ران، حي��ث هن��أه 
بتعيين��ه س��فيرًا لبالده ل��دى مملك��ة البحرين، 
متمنيًا ل��ه دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه 

الدبلوماسية.
وأك��د خ��الل اللق��اء على م��ا تش��هده العالقات 
البحريني��ة الماليزي��ة م��ن تط��وٍر ونم��اء، الفتًا 
إل��ى أهمية مواصل��ة العمل بما يع��زز العالقات 
الثنائية بي��ن البلدين في كافة المجاالت ويحقق 

مصالح البلدين والشعبين.
 م��ن جانبه، أعرب الس��فير الماليزي عن ش��كره 
وتقديره لرئيس ديوان ولي العهد، مؤكدًا أهمية 
تعزي��ز التع��اون الثنائي بين البلدي��ن، ومتمنيًا 

لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والنماء.
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الدوسري: أهمية المحافظة على 
منجزات الدولة المدنية الحديثة

أكد عض��و مجلس الش��ورى 
صب��اح س��الم الدوس��ري أن 
الوطن��ي  العم��ل  ميث��اق 
ش��كل منعطف��ًا مهم��ًا في 
السياس��ي  البحري��ن  تاري��خ 
نم��و  وتكريس��ًا الس��تدامة 
مش��يرًا  الحديث��ة،  الدول��ة 
إل��ى أن االنتقال إل��ى الحياة 
أدوات  وتعزي��ز  البرلماني��ة 
الدس��تور  وحك��م  الرقاب��ة 
والقانون جاء بإرادة مخلصة 
م��ن حضرة صاح��ب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل 
ورعاه، الذي أسس ورعى المشروع اإلصالحي الذي تم تدشينه في 

التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001.
ولف��ت الدوس��ري في تصريح له بمناس��بة ذكرى ميث��اق العمل 
الوطن��ي إلى أن دع��وة العاهل المف��دى المواطني��ن للتصويت 
على الميثاق بمثابة فتح الطريق أمام المش��اركة الش��عبية في 
صنع القرار الذي أفضى إلى تجربة برلمانية متميزة ش��ارك فيها 
مختل��ف أبناء الش��عب ملتفين حول قيادة جاللته، حيث ش��كلت 
هذه التجرب��ة أنموذجًا ف��ي االنتقال الديمقراطي الس��لس نحو 
تأصيل دولة الدس��تور وإطالق الحريات العامة وسيادة القانون، 
كما رس��خت مبدأ فصل الس��لطات الثالث التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، لتك��ون مملكة البحرين في مصاّف الدول المتقدمة 

في المسار الديمقراطي.
وأش��ار إلى أنه في مرحل��ة ما بعد التصويت عل��ى ميثاق العمل 
الوطني ش��هدت البالد تطورًا ف��ي مختلف المجاالت، فإضافة إلى 
تفعيل دور المنظمات السياسية والمهنية واألهلية انعكس هذا 
التحول السياسي على تطور الحياة االقتصادية وشهدت البحرين 
نموًا في كافة القطاعات اإلنتاجية واستقطبت البالد المئات من 
الشركات والمؤسس��ات اإلقليمية والعالمية لتتخذ من البحرين 
مقرًا لها، وذلك بفضل البيئة االستثمارية الجاذبة، والتشريعات 

الوطنية المتطورة في مناخ من التنافس التجاري الحر.

صباح الدوسري

بتوجيه��ات م��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه، أم��ر صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء بتوفير الخدمات اإلس��كانية للمتقدمين 
المس��تحقين للحص��ول عليه��ا م��ن أس��ر المحكومين 
والمس��تفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة 
حفاظًا عل��ى األس��رة البحريني��ة والنس��يج المجتمعي، 
وتعزي��زًا للنجاح��ات التي حققه��ا هذا البرنام��ج الرائد 

ومنها تقويم سلوك المحكومين.
ج��اء ذلك ل��دى ت��رؤس صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، في قص��ر القضيبية أمس االجتم��اع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
وف��ي بداية االجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني 
 إل��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه وإلى 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل وإلى أبناء البحرين بمناس��بة الذكرى الحادية 
والعشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني، مؤكدًا المجلس 
أن المملك��ة ش��هدت إنجازات بمختل��ف القطاعات كان 
باعثها الميثاق الذي شكل المنطلق لمنظومة متكاملة 
م��ن التط��ور والنماء على ش��تى األصع��دة االقتصادية 

والتنموية والسياسية.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية  
بش��أن مش��روع قرار ح��ول تنظي��م منح تأش��يرة دخول 
ورخصة إقامة ألق��ارب البحرينيين وزوج��ات البحرينيين 

وأزواج البحرينيات األجانب.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والت��وازن المالي بش��أن النتائج المالية األولية للس��نة 
المالي��ة 2021، والت��ي أظه��رت ارتفاع��ًا ف��ي إجمالي 
اإليرادات العاّمة، م��ع محافظة البحرين على التزاماتها 
بتنفي��ذ المش��روعات الحكومي��ة التي تدع��م الوصول 
إلى مرحل��ة التعافي االقتصادي، كم��ا أظهرت البيانات 
انخف��اض العجز المالي ف��ي العام 2021 بنس��بة %35 
مقارنة بع��ام 2020، وارتف��اع اإليرادات غي��ر النفطية 

بنسبة 5% خالل ذات الفترة.         
3. مذكرة وزيرة الصحة بش��أن إنشاء وتشكيل المجلس 
البحرين��ي للدراس��ات والتخصص��ات الصحي��ة، وال��ذي 
س��يتولى اإلش��راف على إنش��اء ومتابعة وتقويم برامج 
التدريب وإعدادها للحصول على االعتراف الدولي ووضع 
اآلليات إلصدار الش��هادات في كل التخصصات والبرامج 
الصحية الوطنية ومعادلة وتقويم الش��هادات المهنية، 

وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة.
4. مذك��رة وزي��ر الصناع��ة والتجارة والس��ياحة بش��أن 

مش��روع قرار حول حظر اس��تخدام األكياس البالستيكية 
ذات االس��تخدام الواحد، والذي يدعم توجهات المملكة 

في تبني المبادرات الهادفة لحماية البيئة.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن رد الحكومة على 3 اقتراح��ات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.

تشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية

 الميثاق منطلق لمنظومة
متكاملة من التطور اقتصاديًا وتنمويًا وسياسيًا

 المملكة شهدت إنجازات
بمختلف القطاعات كان باعثها الميثاق

 تنظيم تأشيرة دخول ورخصة 
إقامة ألقارب وزوجات البحرينيين

حظر استخدام األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد

انخفاض العجز المالي 35٪ وارتفاع اإليرادات غير النفطية 5٪ في 2021.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 توفير الخدمات اإلسكانية ألسر 
المحكومين والمستفيدين من »العقوبات البديلة«

تنفيذًا للتوجيهات الملكية وأمر ولي العهد رئيس الوزراء.. وزير اإلسكان:

فريق عمل لتوفير الخدمات اإلسكانية ألسر 
المحكومين والمستفيدين من »العقوبات البديلة«

رفع وزير اإلس��كان المهندس باس��م بن يعقوب الحمر أس��مى عبارات 
الشكر واالمتنان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة مل��ك البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه وإلى صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، بمناس��بة صدور التوجيهات الملكية الس��امية وأمر س��مو ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات اإلس��كانية ألس��ر بعض 
المحكومين والمس��تفيدين من برنام��ج العقوب��ات والتدابير البديلة 

حفاظًا على األسرة البحرينية والنسيج المجتمعي.
 وقال إن وزارة اإلس��كان تضع التوجيهات الملكية الس��امية وأمر سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رأس أولوياتها حيث قامت الوزارة 
بتش��كيل فريق عمل معن��ي بوضع ه��ذه التوجيه��ات واألوامر موضع 

التنفيذ بالس��رعة الممكنة، مش��يرًا إلى أن األمر الملكي السامي بمنح 
بعض أس��ر الموقوفين خدمات إس��كانية يعكس الرعاية األبوية التي 
يوليها جاللت��ه حفظه اهلل ورع��اه للمواطنين، والحرص على اس��تقرار 
األس��رة البحرينية، بما يعكس رعاية جاللته الس��امية لقطاع الس��كن 
االجتماع��ي، وح��رص الحكومة برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على تقديم الخدمات اإلسكانية للمواطنين 

لتحقيق تطلعاتهم.
 وأش��اد الوزير بتزام��ن التوجيهات الملكية الس��امية وأمر س��مو ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء مع ذكرى مرور 21 عام��ًا على إقرار ميثاق 
العمل الوطني، والذي أس��س لمرحلة جديدة لمس��يرة تنموية شاملة 

على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 رئيس ديوان ولي العهد: تعزيز
 العالقات مع ماليزيا بكافة المجاالت

اس��تقبل رئيس ديوان ولي العهد الشيخ سلمان 
ب��ن أحمد ب��ن س��لمان آل خليفة أمس الس��فير 
المالي��زي ش��ازريل ب��ن زاهي��ران، حي��ث هن��أه 
بتعيين��ه س��فيرًا لبالده ل��دى مملك��ة البحرين، 
متمنيًا ل��ه دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه 

الدبلوماسية.
وأك��د خ��الل اللق��اء على م��ا تش��هده العالقات 
البحريني��ة الماليزي��ة م��ن تط��وٍر ونم��اء، الفتًا 
إل��ى أهمية مواصل��ة العمل بما يع��زز العالقات 
الثنائية بي��ن البلدين في كافة المجاالت ويحقق 

مصالح البلدين والشعبين.
 م��ن جانبه، أعرب الس��فير الماليزي عن ش��كره 
وتقديره لرئيس ديوان ولي العهد، مؤكدًا أهمية 
تعزي��ز التع��اون الثنائي بين البلدي��ن، ومتمنيًا 

لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والنماء.
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الدوسري: أهمية المحافظة على 
منجزات الدولة المدنية الحديثة

أكد عض��و مجلس الش��ورى 
صب��اح س��الم الدوس��ري أن 
الوطن��ي  العم��ل  ميث��اق 
ش��كل منعطف��ًا مهم��ًا في 
السياس��ي  البحري��ن  تاري��خ 
نم��و  وتكريس��ًا الس��تدامة 
مش��يرًا  الحديث��ة،  الدول��ة 
إل��ى أن االنتقال إل��ى الحياة 
أدوات  وتعزي��ز  البرلماني��ة 
الدس��تور  وحك��م  الرقاب��ة 
والقانون جاء بإرادة مخلصة 
م��ن حضرة صاح��ب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل 
ورعاه، الذي أسس ورعى المشروع اإلصالحي الذي تم تدشينه في 

التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001.
ولف��ت الدوس��ري في تصريح له بمناس��بة ذكرى ميث��اق العمل 
الوطن��ي إلى أن دع��وة العاهل المف��دى المواطني��ن للتصويت 
على الميثاق بمثابة فتح الطريق أمام المش��اركة الش��عبية في 
صنع القرار الذي أفضى إلى تجربة برلمانية متميزة ش��ارك فيها 
مختل��ف أبناء الش��عب ملتفين حول قيادة جاللته، حيث ش��كلت 
هذه التجرب��ة أنموذجًا ف��ي االنتقال الديمقراطي الس��لس نحو 
تأصيل دولة الدس��تور وإطالق الحريات العامة وسيادة القانون، 
كما رس��خت مبدأ فصل الس��لطات الثالث التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، لتك��ون مملكة البحرين في مصاّف الدول المتقدمة 

في المسار الديمقراطي.
وأش��ار إلى أنه في مرحل��ة ما بعد التصويت عل��ى ميثاق العمل 
الوطني ش��هدت البالد تطورًا ف��ي مختلف المجاالت، فإضافة إلى 
تفعيل دور المنظمات السياسية والمهنية واألهلية انعكس هذا 
التحول السياسي على تطور الحياة االقتصادية وشهدت البحرين 
نموًا في كافة القطاعات اإلنتاجية واستقطبت البالد المئات من 
الشركات والمؤسس��ات اإلقليمية والعالمية لتتخذ من البحرين 
مقرًا لها، وذلك بفضل البيئة االستثمارية الجاذبة، والتشريعات 

الوطنية المتطورة في مناخ من التنافس التجاري الحر.

صباح الدوسري
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يا مرحبًا ألف بك مليون ترحيبة
قصي��دة مهداة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه بمناس��بة ذكرى ميثاق العمل 

الوطني.

ي��ا مرحب��ًا أل��ف ب��ك ملي��ون ترحيب��ه
بنت الغتم م��ن غالتك صاغ��ت أبياتك

ي��ا وارث الطي��ب... واالج��الل والهيب��ه
روح الوف��اء م��ن غالت��ك بالغ��ال جاتك

ي��ا أغل��ى ملك مرحب��ًا.. ملي��ون ترحيبة 
ي��ا من قل��وب الش��عب تفخ��ر براياتك

أن��ت الملي��ك المف��دى للوط��ن هيب��ه
وأن��ت الذي لك ش��عب يفخ��ر بوقفاتك

ف��ي ي��وم ميث��اق.. كل من��ا يم��اري به
ي��ا عزن��ا الل��ي.. نفاخ��ر ف��ي مالقاتك

والطيب��ه والع��ز  الوف��ا  وري��ث  حم��د 
حم��د ملي��كٍ )ن( اب��د م��ا في��ه مثالتك 

ريب��ه ب��ال  ال  يديم��ك  رب��ي..  بالع��ز 
وبالمج��د يبق��ى لن��ا عه��دك ووقفاتك

ويام��ن بطيبك أم��ام الخل��ق نحكي به
الي��وم طاب��ت لن��ا.. لحظ��ة مناجات��ك

في ي��وم ب��ه.. مملكتنا كله��ا.. مجيبه
والن��اس م��ن كل ح��دٍب بالغ��ال جاتك

ف��ي ي��وم ميث��اق.. كل ال��دار تزهي به
بانت عل��ى صفحته فالمج��د بصماتك

ومج��د الخليف��ة.. ت��رى كل يباه��ي به
الن��ه موث��ق.. ب��درب الع��ز.. خطواتك 

يكب��ر اس��م.. دارن��ا بالمج��د.. ال ريب��ه 
ونلق��ى مضامي��ن.. ميثاق��ك بكلماتك

وابي��ات ش��عري بك��م.. فالواق��ع رغيبة
ي��ا من تش��رفت.. في لحظ��ة محاكاتك 

يا صان��ع المجد ف��ي س��اعة.. مواجيبة
ال��دار.. تفخ��ر.. بوقفات��ك.. وصمالتك

ي��ا رب تقب��ل دع��اء.. داعي��ك.. وتجيبه
وتحفظ جن��اب الملك س��اعة مناجاتك

رنا بنت عيسى بن أحمد بن عبداهلل الغتم

بقاء خيار التعّلم عن بعد من خالل المنصات الرقمية.. »التربية«:

 عودة الطلبة إلى التعّلم
 الحضوري 5 أيام في األسبوع من األحد 

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء 
إع��الن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( عن االنتقال 
إلى المس��توى األخضر ضمن آلية اإلشارة 
الضوئية لمستوى انتشار الفيروس، فقد 
تقرر اعتبارًا من يوم األحد المقبل العودة 
إلى نظام التعليم االعتيادي »الحضوري« 
بواقع خمس��ة أيام في األسبوع في جميع 
المدارس الحكومية، مع بقاء خيار التعلم 
ع��ن بعد م��ن خ��الل المنص��ات الرقمية 

للراغبين من أولياء األمور والطلبة.
وأوض��ح المدير العام لش��ؤون المدارس 
الدكتور محمد مب��ارك بن أحمد أن جميع 
المدارس الحكومية س��وف تعمل بكامل 
طاقتها االس��تيعابية، وس��توقف العمل 
بنظام التعليم المدمج أو المزدوج، والذي 
اعتمد خ��الل الفترة الماضي��ة على دوام 
الطلب��ة فعليًا مدة يومي��ن أو ثالثة أيام 
ومن ثم الدراس��ة عبر المنص��ة الرقمية، 
وس��تبدأ اعتبارًا من يوم األحد القادم 20 
فبراي��ر 2022 في تطبيق التعلم حضوريًا 
بواقع خمس��ة أيام في األس��بوع للراغبين 
من أولياء األم��ور والطلبة، مع إتاحة خيار 
التعلم بشكل كامل عبر المنصة الرقمية 

والفصول االفتراضية. 
وأك��د الدكت��ور محم��د مب��ارك أن جميع 
الطلبة المسجلين ضمن الدوام الحضوري 
س��يتم تحويلهم تلقائيا، اعتبارًا من يوم 
األحد القادم، إلى نظام الحضور التقليدي 

بواقع خمسة أيام في األسبوع، مشيرًا إلى 
أنه في حال رغب��ة الطلبة وأولياء أمورهم 
ف��ي االنتقال م��ن نظام الحض��ور الكامل 
إلى نظام التعلم ع��ن ُبعد عبر المنصات 
الرقمية أو االنتقال من نظام التعلم عن 
ُبعد عب��ر المنص��ات الرقمية إل��ى نظام 
الحض��ور الكام��ل، التواصل م��ع اإلدارات 
المدرس��ية عبر قنوات االتصال المعمول 
بها، والتي ستقوم بدورها بإشعار الطلبة 
وأولي��اء أمورهم بما س��يتم م��ن إجراءات 
التحوي��ل ف��ور االنته��اء م��ن الترتيبات 
الالزم��ة لذل��ك. وأش��ار أن المؤسس��ات 
المدرس��ية الحكومية س��وف تس��تمر في 
اتباع جميع اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة للحد من انتش��ار الفيروس عبر 

مواصلة قياس درجات الحرارة، والتطهير 
والتعقي��م المس��تمرين، وغي��ر ذلك من 
اإلجراءات التي ت��م العمل على تطبيقها 
ط��وال الفترة الماضية وبات��ت اآلن جزءًا 
من العم��ل اليومي في جمي��ع المدارس، 
وأن بروتوك��والت تتب��ع ح��االت اإلصابة 
والمخالطة س��وف تستمر كالمعتاد وفق 
م��ا هو معل��ن عنه، كم��ا بّي��ن أن قطاع 
شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، 

وبالتنس��يق م��ع القطاع��ات المس��اندة، 
س��يوفر خدم��ة المواص��الت للطلبة عبر 
خط��وط ونق��اط النق��ل المعت��ادة على 
امت��داد أيام ال��دوام المدرس��ي. وأكد أن 
عودة المدارس إلى العمل بكامل طاقتها 
االس��تيعابية هي بش��رى خير، األمر الذي 
يسهل عودة المؤسس��ات المدرسية إلى 
العمل بكامل طاقتها االس��تيعابية وبما 

يعزز التحصيل العلمي ألبنائنا الطلبة.

د. محمد مبارك

 33٪ انخفاض في إصابات 
 »كورونا« قبل أسبوع 
من تطبيق »األخضر«

محمد نصرالدين «

يب��دأ الي��وم االنتق��ال إلى »المس��توى األخض��ر« وفق آلية اإلش��ارة 
الضوئية لمس��توى انتشار فيروس كورونا، في ظل انخفاض ملحوظ 

في اإلصابات اليومية في األسبوع األخير بلغت نسبته %33.
ووفقا لما رصدته »الوطن« فقد تم خالل األس��بوع الثاني من الشهر 
الجاري في الفترة من 8-13 فبراير تس��جيل إصاب��ات بلغت 35 الفًا 
و682 حالة، وذلك بنس��بة انخفاض 33% عن اإلصابات المسجلة في 
األس��بوع األول في الفترة من 1 إلى 7 فبراير والبالغة 53 ألفًا و547 

حالة.
وب��دأ منحنى اإلصابات في الهبوط بش��كل مط��رد اعتبارًا من يوم 7 
فبراير ولمدة 6 أيام متواصلة حتى 12 فبراير والذى تم فيه تس��جيل 
4623 إصابة قبل أن يعاود المنحنى االرتفاع بنس��بة محدودة أمس 
األول ي��وم 13 فبراير إل��ى 5266 حالة. وجدير بالذك��ر أن أعلى يوم 
تم خالله تس��جيل أعلى عدد من اإلصابات كان يوم 1 فبراير وبلغ 8 
آالف و173 حالة، وهي أعلى حصيلة يومية قياس��ية على اإلطالق تم 

تسجيلها في المملكة منذ بدء الجائحة.
وكان عض��و الفريق الوطن��ي الطبي د. من��اف القحطاني صرح في 4 
فبراير الجاري، بأن الفترة القادمة ستشهد تراجعا في معدل الحاالت 
القائمة اليومي بعد الوصول إلى ذروة انتشار المتحور »أوميكرون«.

الملك وولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة 

من رئيس هيئة األركان
تلق��ى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المف��دى القائد األعل��ى حفظه اهلل ورع��اه، برقية 
تهنئ��ة من الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة 
األركان، بمناس��بة الذكرى الحادية والعشرين على إقرار ميثاق 
العم��ل الوطني، الذي يمثل أصدق معان��ي الترابط والتواصل 

والتالحم بين قيادة جاللته وشعب مملكة البحرين الوفي. 
وأش��اد رئي��س هيئة األركان ف��ي هذه المناس��بة الوطنية بما 
تحقق خالل المس��يرة المباركة م��ن إنجازات عديدة من إصالح 
وتحديث في جميع المجاالت، وما وصلت إليه بفضل من اهلل ثم 
رؤي��ة وقيادة جاللته الحكيمة، مؤكدًا أن ميثاق العمل الوطني 
قد وضع اللبنة األساسية التي جعلت المملكة في مصاف الدول 
الديمقراطية، معبرًا عن إنجاز حي باعث للمجد والفخر، ونقطة 
مضيئة في مس��يرة تقدم وازدهار لمملكة البحرين على كافة 
المستويات ضارعًا إلى المولى القدير أن يحفظ جاللته ويسدد 

على طريق الخير خطاه ويمده بعونه وتوفيقه.
وتلقى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
برقية تهنئة من سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
رئي��س هيئ��ة األركان، بمناس��بة الذكرى الحادية والعش��رين 

لميثاق العمل الوطني.
وأع��رب س��عادة رئيس هيئ��ة األركان في البرقي��ة عن خالص 
التهاني والتبريكات لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب 
القائ��د األعلى رئيس مجلس الوزراء بهذه المناس��بة الوطنية، 
مش��يرًا إل��ى أن ميثاق العمل الوطن��ي جاء تعبي��رًا عن الرؤية 
الس��ديدة لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المفدى القائد األعل��ى حفظه اهلل ورعاه، 
كم��ا أن م��ا تحقق ضمن المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة 
يؤكد دعم ومتابعة صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل ل��كل ما من 
شأنه تحقيق المزيد من التقدم للوطن، داعيًا اهلل أن يمّن على 
س��موه بموفور الصحة والعافية لمواصلة تحقيق رفعة مملكة 
البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان تهنئة وزير شؤون الدفاع

تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المف��دى حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة من س��عادة الفري��ق الركن عبداهلل 
بن حس��ن النعيمي وزير ش��ؤون الدفاع، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة 
صاح��ب الجاللة الملك المفدى، أس��مى آي��ات التهاني والتبريكات بمناس��بة 

الذكرى الحادية والعشرين على إقرار ميثاق العمل الوطني.
وأكد وزير ش��ؤون الدفاع أن ميثاق العمل الوطني ش��كل نقلة نوعية وضعت 
مملك��ة البحرين في مقدم��ة ال��دول الديمقراطية، وانطالق��ة قوية لمرحلة 
جديدة يعيش��ها المجتمع البحرين��ي، حتى أصبحنا موض��ع التقدير واالحترام 
واإلعج��اب من قب��ل المجتم��ع اإلقليمي والدول��ي، بفضل الجه��ود المضنية 
وال��رؤى الثاقبة التي أواله��ا جاللته لتعزيز مكانة مملك��ة البحرين بين دول 
العالم على كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مشيدًا في 
ه��ذه الذكرى المجيدة باإلنجازات الوطنية الت��ي تحققت لمملكة البحرين في 
عهد جاللته الزاهر، س��ائاًل اهلل أن يمّن على جاللته بموفور الصحة والسعادة 

وطول العمر ولمملكة البحرين وشعبها الكريم أعلى مراتب التقدم واالزدهار 
في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

وتلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل برقية تهنئة من س��عادة 
الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، بمناسبة الذكرى 
الحادية والعش��رين لميثاق العمل الوطني. وأعرب سعادة وزير شؤون الدفاع 
في البرقية عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء بهذه المناس��بة الوطنية، مشيرًا إلى 
م��ا تحقق من إنج��ازات لمملكة البحرين على كافة األصع��دة في ظل القيادة 
الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، داعيًا اهلل أن يمّن 

على سموه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر.

 الملك يتلقى 
رسالة من الرئيس الروسي

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى، رس��الة خطي��ة من الرئيس الروس��ي 
فالديمي��ر بوتي��ن تتعل��ق بعالق��ات الصداق��ة الوثيقة بين 
البلدين. وتس��لم الرس��الة وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
لدى اس��تقباله في مقر وزارة الخارجية اليوم س��عادة السفير 

إيغور كريمنوف سفير روسيا االتحادية لدى المملكة.
وجرى خالل اللقاء بحث مس��ار عالقات الصداقة بين البلدين، 
وس��بل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجاالت 

بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/15/watan-20220215.pdf?1644902874
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/990366
https://alwatannews.net/article/990283
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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
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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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على بالي

14 فبراير.. والدة وطن وبيعة قائد
ف��ي تاريخ ال��دول واألوطان؛ محطات حاس��مة ال 
يمكن تجاهلها أو نسيانها، تحدث نقالت نوعية 
كبيرة على مستوى الدولة والمواطن، بل وتمتد 
آثارها على اإلقلي��م والعالم أجمع، وهي محطات 
تبقى حاضرة في ذاكرة الشعوب كنقاط مفصلية 

وتاريخية.
وعل��ى مدى تاري��خ البحرين الممتد إلى س��نوات 
طويلة في عم��ق التاريخ، كانت هن��اك كثير من 
ه��ذه المحط��ات؛ فمن فت��ح البحري��ن في عهد 
الشيخ أحمد الفاتح مرورًا بالتحوالت االقتصادية 
والسياس��ية واالجتماعي��ة الكبيرة، ث��م اإلجماع 
الوطن��ي على وحدة البحرين وإعالن اس��تقاللها، 
وصواًل إلى العهد المب��ارك لجاللة الملك، والذي 
بدأ بالتفاف ش��عبي ال مثيل له حول رؤية القائد 
وصانع المجد، متمثاًل في ميثاق العمل الوطني.

فف��ي الرابع عش��ر م��ن فبراي��ر 2001؛ قد كانت 
كل أطياف الش��عب على موعد م��ع والدة جديدة 
للبحرين، وبيع��ة تاريخية أكد فيه��ا الوالء لهذا 
الوط��ن وااللتفاف حول قيادت��ه التاريخية، فكان 
ميثاق العم��ل الوطني، وثيقة التاريخية البحرين 
نحو االنطالق إلى آفاق جديدة وفق رؤية توافقية 

وضعت البحرين وشعبها على رأس أولوياتها.

وإذا كان ل��ي أن أتحدث اليوم ع��ن ميثاق العمل 
الوطن��ي، ك��والدة لوط��ن ووالء لقائ��د، فأول ما 
يس��تحضرني تلك الصور التي ال تزال تعيش في 
الذاك��رة، عندما أعلنها ش��عب البحري��ن قاطبة، 
وبنس��بة تجاوزت ال��� 98%، أن ال��والء، كل الوالء 
له��ذا الوطن ف��ي بيعة تاريخية ال زلنا نعيش��ها 
اليوم وكل يوم، وستبقى في األعناق والقلوب إلى 

آخر الزمان.
في عهد الميثاق المبارك وتحقيقًا لرؤية قائدها 
الملهم؛ حققت البحرين قفزات نوعية في مختلف 
المج��االت؛ السياس��ية واالجتماعي��ة والثقافي��ة 
واالقتصادية...، حتى غدت أيقونة ومثااًل عالميًا 
بالتحول الس��لمي نح��و الديمقراطي��ة وفي مدة 

زمنية قصيرة بالنسبة لما تم تحقيقه.
وال يمكنن��ا ونحن نحتف��ل اليوم بذك��رى ميثاق 
العمل الوطني إغفال محطات مفصلية وتاريخية 
على مدى 21 عامًا، حيث تفعيل س��لطة الشعب 
كشريك أساس��ي في صنع القرار من خالل خمس 
دورات انتخابية نيابية وبلدية، وإنش��اء عدد من 
المؤسسات الوطنية المعنية للحفاظ على حقوق 
المواطن وصون مكتس��باته، فكانت المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان والمجلس األعلى للمرأة 

والمحكمة الدس��تورية ومعهد البحرين للتنمية 
السياس��ية ومجلس التنمية االقتص��ادي... وغير 
ذلك العش��رات، أما على أرض الواقع فقد تحولت 
البحرين إلى ورش��ة عمل دائمة للبن��اء والتطور 

والتنمية.
والي��وم ونحن نعي��ش ذكرى الميث��اق، نرفع إلى 
جالل��ة المل��ك المف��دى، وإل��ى صاحب الس��مو 
الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء وإلى 
أبناء الش��عب البحريني والمقيمي��ن على أرضها 
أس��مى آي��ات التهان��ي والتبري��كات.. حفظ اهلل 
البحري��ن.. وأدام عز مليكها وأنعم على ش��عبها 

بالخير والبركات.  

إضاءة
».. س��نبقى معكم يدًا بيد على امتداد المسيرة، 
وهذه ي��دي ممدودة إل��ى كل بحريني وبحرينية، 
كما امت��دت في بيعة العهد، وكما س��تمتد في 
بيعة التجديد.. ه��ذا التجديد والتحديث الوطني 
الش��امل الذي س��تتميز به أجمل أيامنا المقبلة 
ب��إذن اهلل«. »حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 

المفدى حفظه اهلل ورعاه«.

الميثاق الوطني.. وتجدد وطن
ها هي ذكرى ميثاق العمل الوطني تعود من جديد، 
لتذكرن��ا بحقبة زمني��ة جميلة ورائع��ة ومختلفة، 
لوطن نه��ض بمش��روع إصالحي وعص��ري، حمل 
تطلع��ات ورؤى مليكنا المف��دى حفظه اهلل ورعاه، 
ف��ي بناء دولة مؤسس��ات وقان��ون، ووطن متجدد 
قائ��م على الحداثة والديمقراطي��ة والتغيير، ولقد 
كان الشعب الوفي تواقًا لتلك التطلعات، متوافقًا 
معه��ا، راغبًا بش��دة في تحقيقه��ا، فتالقت رغبات 
القيادة والش��عب في الطموح واآلمال والتطلعات 
واألح��الم، وتجس��د المعن��ى الحقيق��ي للتالح��م 
الوطن��ي، بدليل تلك النس��بة التاريخية والمذهلة 
الت��ي صوتت ب�»نع��م للميث��اق«، وبلغت %98.4، 
فكان الرابع عش��ر من فبراير من العام 2001 يومًا 
تاريخي��ًا فعاًل، وعرس��ًا ديمقراطيًا حقيقيًا عاش��ته 

البحرين وشعبها.
لقد ش��ّرع ميثاقنا الوطني أبواب المستقبل لوطننا 

عل��ى مصراعيها، ولقد كنت محظوظًا فعاًل ألش��هد 
وأرى كل المتغي��رات الت��ي م��ر فيها وطنن��ا، الذي 
كان يبن��ى من جديد، فكان الجميع مش��غواًل بذلك 
البناء، متحمس��ًا له، فترى الش��عب كله كان يعمل 
في بداية ذلك المش��روع الوطني دون كلل أو ملل، 
يهم��ه تحقي��ق اإلنجازات، ويس��عى لبل��وغ القمم، 
ومهم��ا كان الثمن، فهو قليل في حق الوطن، ومع 
مرور تلك الس��نوات أصبح ذلك المش��روع مكتماًل، 
ويس��ير في طريق التنمية الش��املة والمس��تدامة 

بثبات، وبما كان مخططًا له في البدايات.
وألننا شعب يش��به قيادته، نتطلع لألفضل دائمًا، 
ونطم��ح للمزيد من��ه، وال يحدنا إنج��از مهما كان 
كبي��رًا، وننظ��ر لله��دف ونس��ير باتجاه��ه ونصل 
إليه، لذلك فإن مس��يرة وطننا المباركة والش��املة 
متجددة دائمًا، تتكي��ف مع الظروف، لتمضي بقوة 
أكبر الستشراف آفاق المس��تقبل، خاصة ما يتعلق 

بالمراجعة والتقييم، فذلك يجعلنا ندرك النواقص 
فنس��تكملها، ون��رى الفراغ��ات فنس��دها، ب��ذات 
العزيمة واإلصرار والرغبة في األفضل، وال ش��ك أن 
كل ذلك تمثل في ش��خص سمو ولي العهد رئيس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل، المتابع لكل صغي��رة وكبيرة، 
والحريص على تحقيق األفضل، والمتطلع المتفائل 

دائمًا بمستقبل أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب.
إن الش��عب البحرين��ي محظوظ حقًا به��ذه القيادة 
الحكيم��ة، التي هي أيضًا محظوظة بش��عب مالزم 
له��ا، يعمل وفق توجيهاتها، ويس��عى معها بقوة 
ثب��ات لتحقيق األح��الم والتطلعات، هك��ذا تعلمنا 
م��ن الميثاق الوطن��ي، الحدث الذي غي��ر البحرين، 
وعزز لدى الش��عب االنتماء والوالء والعشق للوطن 

والقيادة.
كل ع��ام وبحرينن��ا ومليكنا وولي عهده والش��عب 

الوفي في نماء وازدهار.

إنجازات ميثاق العمل الوطني

تح��ل علينا الذكرى الحادي والعش��رين إلقرار ميثاق العمل 
الوطن��ي، لتكون مناس��بة وطني��ة لتجديد وتأكي��د البيعة 
وال��والء لقي��ادة جالل��ة المل��ك المف��دى. وتقدي��رًا لرؤية 
جاللته الثاقبة التي قادت البحرين لإلنجازات العديدة على 
الصعيدي��ن المحلي والخارجي، وهي ذكرى عزيزة على قلب 
كل بحريني مخلص يعش��ق هذا الوطن وترابه الطاهر، وال 

يقبل أي مس��اس به وال التفريط في إنجازاته ومكتسباته 
الوطنية. 

إن ميثاق العمل الوطني الذي جاء ثمرة للمشروع اإلصالحي 
الذي قاده حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى س��اهم في 
رسم مستقبل مش��رق للبحرين وعزز الشراكة الشعبية في 
بناء الدولة الحديثة، وش��كل نقطة انطالق لمسيرة ممتدة 

من الديمقراطية والتماس��ك المجتمعي وترسيخ المبادئ 
الدس��تورية الت��ي تعلي من قيم��ة المواطن ومش��اركته 
الوطنية، كما أن الميثاق س��اهم في تعزيز مكانة البحرين 

على الخريطة السياسية الدولية. 
نحتفل بالذكرى الحادي والعش��رين لذك��رى ميثاق العمل 
الوطن��ي وق��د حقق��ت البحرين العدي��د من المكتس��بات 
الوطني��ة التي س��اهمت ف��ي نمو وازده��ار وبن��اء الوطن 
ونهضته الشاملة، وما تحقق للوطن من إنجازات على كافة 
األصعدة والمس��تويات لهو ثمرة حقيقية لهذا المش��روع 
الوطني الجامع الذي ارتكز على أس��اس راس��خ بأن اإلنسان 
البحرين��ي هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن وهو رأس المال 
المضم��ون له. إن إق��رار ميثاق العمل الوطن��ي كان إنجازًا 
تاريخي��ًا حي��ث جاء متوافق��ًا مع تطلع��ات العاهل المفدى 
في حرصه على تجس��يد النهج الدستوري والقانوني والذي 
يعتم��د على التعددية السياس��ية ومبدأ فصل واس��تقالل 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما جعل 

من مملك��ة البحرين بلدًا متميزًا وبلدًا عصريًا منفتحًا على 
العال��م برؤي��ة خيرة س��ديدة وواضحة، والت��ي من خاللها 
أصب��ح العالم ينظ��ر للبحرين على أنها بل��د عصري بقيادة 
عصري��ة حكيمة، تؤمن بكل المبادئ الدس��تورية، وتؤمن 
بقيمة المواطن ومشاركته في الحياة العملية والسياسية. 
إنن��ا اليوم إذ نحتف��ل بالذكرى الحادي والعش��رين لميثاق 
العمل الوطني لنس��تذكر بكل الفخر كاف��ة اإلنجازات التي 
تحقق��ت له��ذا الوط��ن العزيز وجعل��ت منه بيئ��ة جاذبة 
لالس��تثمارات والمش��اريع االقتصادية الحيوية نظرًا لكون 
البحري��ن بفض��ل اهلل عز وج��ل، واحة أمن وأم��ان في ظل 
الجهود الت��ي يبذلها رجال القوات المس��لحة ورجال األمن 
البواسل الذين يس��هرون على راحة المواطنين والمقيمين 
عل��ى حد س��واء، وهو ما س��اهم في أن تك��ون البحرين في 
مقدمة الدول التي يفضلها األجانب للس��كن واالستقرار إذ 

األمن هو في مقدمة المتطلبات التي ينشدها اإلنسان. 
كل عام وحبيبتي البحرين بكل خير.

العالقات مع إسرائيل
ال يختل��ف اثن��ان على أن تبادل الزي��ارات بين المس��ؤولين في أي دولة 
ليس بينها وبين إس��رائيل عالقات دبلوماسية أمر غير مقبول، فاألعراف 
تقضي بأن يكون بين الدول عالقات دبلوماس��ية ليتمكن المس��ؤولون 
ف��ي البلدين من تبادل الزيارات. هذا عرف غير قابل للتجاوز. لهذا ينبري 
السؤال عن الخطأ في أن تستقبل الدولة التي تربطها بإسرائيل عالقات 

دبلوماسية مسؤواًل إسرائيليًا يقوم بزيارة رسمية إليها؟
ه��ذا منطق، واألكيد أنه ال فرق بين أن يقوم مس��ؤول تربط بالده بأي 
ب��الد عالقات دبلوماس��ية قديمة بزيارة رس��مية إليها وبي��ن أن يقوم 
بالزيارة مس��ؤول تربط ب��الده بها عالقات دبلوماس��ية جديدة، فاألمر 
س��يان ألن اإلطار واألس��اس هو وجود العالقات الدبلوماس��ية التي من 
دونه��ا يصعب معها حص��ول -أو اس��تيعاب- اللقاءات بين مس��ؤولي 

البلدين في أي مكان.
تحس��س البع��ض م��ن إقامة ه��ذه الدول��ة العربي��ة أو تل��ك عالقات 
دبلوماس��ية مع إس��رائيل أمر طبيعي، فالناس في البالد العربية إجمااًل 
نش��ؤوا على اتخاذ موقف سالب من إس��رائيل ألنها مصنفة لديهم منذ 
أكثر من سبعين عامًا في خانة األعداء، لكن توجيه االتهامات والتطاول 
كلما قام مسؤول إس��رائيلي بزيارة إلى الدول التي أقامت أخيرًا عالقات 
دبلوماس��ية مع إس��رائيل أمر غير مقب��ول ألن هذه الزيارات ستس��تمر 

وستثمر صورًا عديدة للتعاون.. والزيارات.
علي��ه فإنه ال قيمة للبيانات التي صارت تصدرها بعض الجماعات كلما 
قام مسؤول إسرائيلي بزيارة إلى الدول التي أقامت مع إسرائيل عالقات 
دبلوماس��ية حديثًا، فهذه الزيارات نتاج طبيعي لوجود عالقات رس��مية 
معلن��ة بين البلدي��ن. ومن اآلخر فإن هذا الواقع ال يمكن ألي مؤسس��ة 
سياسية أو اجتماعية أو دينية أن تغّير منه ال بإصدار البيانات »الرافضة 

والمستنكرة والمنددة والشاجبة« والشاحنة للعامة وال بأي وسيلة.
 االتفاق��ات عل��ى اختالفها بين الدول العربية التي أقامت مع إس��رائيل 
عالقات دبلوماس��ية حديثًا ش��رعية ورس��مية ومعلنة، وهذا يوفر لتلك 

الزيارات الغطاء الذي تحتاجه.

رعاية الموهوبين استثمار للمستقبل
أثبتت الدراسات النفسية أن حاجة الموهوبين إلى الرعاية واالهتمام 
ال تق��ل عن حاجة األفراد المعاقين. ويق��ارن أحد الباحثين بين الضرر 
الذي س��يترتب على إهمال المعاقين والموهوبين، فيقول »إن الضرر 
الذي س��يلحق م��ن إهمال األطف��ال المعاقين محدود يط��ول المعاق 
نفس��ه وقد يمت��د إلى أس��رته، بينما يمت��د الضرر من ج��راء إهمال 
الموهوبين والمبدعين إلى المجتمع بأس��ره، فيخس��ر المجتمع جهود 
مجموعة متميزة من أبنائه وبالتالي يؤثر ذلك على تطّوره ومسيرته 

المستقبلية«. 
الث��روة األهم كما تع��د فئة الموهوبي��ن والمبدعين األس��اس الذي 
تعتم��د عليه التنمي��ة المجتمعية. فالتنمية ف��ي أي مجتمع تعتمد 
على العنصر البش��ري أكثر من اعتمادها عل��ى مصادر طبيعية أخرى. 
فالتنمية مس��ؤولية أبناء المجتمع ذاته. ويش��ير أحد الباحثين إلى أن 
التخل��ف الذي تعان��ي منه دول العال��م الثالث والنامية ليس بس��بب 
ن��درة الموارد الطبيعية، بل بس��بب إهمالها للموارد البش��رية وعدم 
توظيفها التوظيف المناس��ب لها. فعلى س��بيل المث��ال، تمتلك دول 
الخلي��ج العرب��ي التي تعد من الدول النامية أكث��ر من ثلثي احتياطي 
النف��ط في العالم، فهي تمتلك ثروة طبيعية هائلة، ولكن ال يتزامن 
ذل��ك مع وجود تنمي��ة اقتصادية وصناعية منش��ودة مثل التي نراها 
في الدول الصناعية، وذلك بس��بب إهمالها للعنصر البشري. فالنقص 
في الموارد البش��رية المؤهل��ة والمتخصصة الذي تعاني منه معظم 
الدول الخليجية ال يمكن أن يعوض من خالل استيراد عقول من الخارج 
وس��تبقى هذه الدول في حالة استيراد مس��تمر. ولكن المشكلة ُتحلُّ 
عندما تستفيد هذه الدول من الطاقات العقلية الوطنية، بحيث تصبح 
ه��ذه الكوادر العلمية مخزون الدولة االس��تراتيجي الذي تعتمد عليه 
وه��و األمل المنش��ود لكي تس��تطيع األمة مواكبة األم��م المتقدمة. 
وعلى النقيض ننظر إلى اليابان التي اس��تطاعت في زمن قصير نفض 
مخلف��ات الحرب المدمرة ع��ن كاهلها لتخرج دول��ة صناعية عمالقة 
عل��ى الرغم م��ن ن��درة مواردها الطبيعي��ة، فلم يتحق��ق ذلك إال من 
خ��الل االهتمام بالكفاءات والعقول الوطني��ة، فتنمية أي مجتمع هي 
مس��ؤولية أبنائه بالدرجة األولى، فاللحاق بمثل هذه الدولة ال يمكن 
أن يتحق��ق إال من خالل تأهي��ل كوادر فنية وطنية متميزة تس��تطيع 
ف��ي زمن قصير أن تلحق بقطار هذا التقدم. وتمثل دول ش��رق آس��يا 
كماليزيا وإندونيس��يا وس��نغافورة مثااًل آخر للدول التي استطاعت أن 
تصل إل��ى مصاف الدول الصناعي��ة المتقدمة وتنافس��ها على الرغم 
من ش��ح إمكانياتها الطبيعية، فركنت إلى العنصر البشري واستفادت 
م��ن طاقاته اإلبداعية ووظفتها أفضل توظيف في خدمة مش��اريعها 
التنموي��ة. كما يلعب األف��راد الموهوبون والمبدع��ون دورًا بارزًا في 
المحافظة على أمن واس��تقرار المجتم��ع، وإذا كانت الدول المتقدمة 
تراهن عل��ى أبنائها الموهوبي��ن والمبدعين في صناعة مس��تقبلها 
والحف��اظ على أمنها وتقدمه��ا، فإن دولنا الخليجي��ة والعربية لذلك 

أحوج.

عودة الحياة بنسبة ٪100
اليوم تع��ود البحرين إلى مؤش��ر »الضوء األخضر« 
عل��ى مقياس اإلش��ارة الضوئية الخ��اص بمكافحة 
انتش��ار فيروس كورونا، ما يعني ع��ودة الحياة إلى 

الممارسات العادية كما كانت قبل الجائحة. 
ليس��ت البحرين وحده��ا التي تعود بممارس��اتها 
لس��ابق عهده��ا، بل العال��م في أغل��ب دوله اتجه 
للتعام��ل مع في��روس كورونا وباألخ��ص »المتحور 
أوميكرون« بنفس التعامل مع األمراض الموسمية 
مثل اإلنفلونزا، بخالف أن عدوى انتش��اره س��ريعة 
لكن��ه لي��س بم��رض قات��ل أو خطي��ر إال على من 

يعانون من مناعة ضعيفة جدًا. 
هل العودة لممارس��ة الحي��اة الطبيعية والتعايش 
مع »كورونا« على أنه مرض كس��ائر األمراض عائد 
لرغب��ة تحري��ر الناس من القيود الت��ي فرضت على 
األعم��ال واألنش��طة االجتماعية والس��فر، ولرغبة 

إنعاش االقتصاد من جديد أيضًا ؟!
طبعًا ه��ذه جميعها م��ن األهداف التي س��تتحقق 
اآلن، خاص��ة م��ع الخس��ائر الكبي��رة الت��ي تكبدها 
العالم خالل العامي��ن الماضيين، والتي ألقت بآثار 
عديدة على كافة األصعدة وبس��ببها تضررت حياة 
كثي��ر من البش��ر بعي��دًا ع��ن التأثي��رات الصحية، 

فماليين البشر خسروا وظائفهم حول العالم بسبب 
الجائحة، واقتصادات دول تضررت، وانقلبت الحياة 

رأسًا على عقب. 
بالتالي، خيار »التعايش« مع هذا المرض كان أمرًا 
متوقعًا، ولربما بسبب ما بينته األبحاث الطبية من 
أن المتح��ور األخي��ر ل�»كورونا« يمثل مؤش��رًا على 
نهاية هذا الجائحة بمس��توى خطورت��ه التي تقل 

عن النوع األول أو »دلتا«. 
اآلن س��تعود الحي��اة لم��ا كان��ت عليه، س��واء في 
األعم��ال أو المدارس أو األنش��طة التجارية وكذلك 
الفعاليات المختلفة، لكن تظ��ل العملية مرتبطة 
بكيفية تعامل الناس أنفس��هم م��ع الحياة في ظل 

استمرار وجود الفيروس واحتمالية انتشاره. 
في البحرين وصلنا لنس��بة شبه كاملة من عمليات 
التطعي��م باللقاح��ات المختلفة وكذل��ك الجرعات 
التنش��يطية، م��ا يعن��ي أن المناع��ة المجتمعي��ة 
موج��ودة، حتى اإلصاب��ات الكثي��رة ب�»أوميكرون« 
خالل األسابيع الماضية وما يقابلها من أعداد كبيرة 
متعافية تعني أن نسبة المناعة آخذة في االزدياد، 
وه��و ما يتفق مع ما يقوله خبراء الطب حول العالم 
ب��أن االنتش��ار يعني زي��ادة مناعة المتش��افين ما 

يعني تح��ول الفيروس إلى م��رض يمكن مقاومته 
وق��د ال يصاب به األش��خاص مرة أخ��رى، وحتى لو 
أصيبوا به فإن أعراضه تقل لتتحول وكأنك مصاب 

بالرشح أو الزكام أو اإلنفلونزا الموسمية. 
الجهات الرس��مية مه��دت لع��ودة الموظفين إلى 
أعماله��م م��ع التأكيد عل��ى اإلج��راءات االحترازية 
ولب��س الكمامات، كما أن المرافق العامة س��تفتح 
مثلما كانت في الس��ابق مع االلت��زام باالحترازات، 
إضاف��ة لحرك��ة التنقالت والس��فر والتي س��تعود 

لسابق عهدها بعد »كورونا«. 
كلن��ا كان يتطلع لعودة الحي��اة لما كانت عليه قبل 
»كورون��ا«، وكان األم��ل بأن نع��ود والفيروس قد 
انتهى بال رجع��ة، لكن اتضح أن االنحس��ار الكامل 
ل�»كورون��ا« ل��ن يحص��ل إال بع��د س��نوات، بيد أن 
اإليجاب��ي فيه، وهي رحم��ة م��ن رب العالمين، أن 
متحورات هذا الفيروس وما وصلت إليه أقل خطورة 
وتأثيرًا على حياة اإلنس��ان الطبيعي المحافظ على 
صحته والخالي من األمراض الخطيرة، بما س��يحول 
ش��يئًا فش��يئًا إلى مرض عادي يمكن التشافي منه 
بس��رعة. حفظ اهلل الجميع، وكتب لك��م حياة آمنة 

سعيدة، وأهاًل ب�»البحرين الخضراء« من جديد.
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 ميرزا مستشارًا لمجلس 
إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز

ف��ي إط��ار رؤي��ة حض��رة صاح��ب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى 
حفظه اهلل ورعاه وتطلعات صاحب 
س��لمان  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، 
 أصدر س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 

المل��ك  آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
الش��ركة  إدارة  مجل��س  رئي��س 
ق��رارًا  والغ��از  للنف��ط  القابض��ة 
الدكتور عبدالحسين ميرزا  بتعيين 

مستشارًا لمجلس إدارة الشركة.
ويأتي هذا التعيين كإضافة مهمة 
لض��م الخب��رات الوطني��ة العريقة 

ودعم��ًا  الش��ركة  إدارة  لمجل��س 
لجهود الش��ركة القابض��ة للنفط 
والغاز في تبني نهج مؤسسي مبني 
عل��ى الخب��رات والم��وارد الوطنية 

كمحور أساسي للتنمية والتطوير.
ويمتل��ك الدكتور ميرزا خبرة تمتد 
ألكث��ر م��ن 53 عامًا ف��ي قطاعات 
المستدامة  والغاز والطاقة  النفط 

شغل من خاللها عدد من المناصب 
القيادية كان آخرها منصب رئيس 

هيئة الطاقة المستدامة.
ون��ال الدكتوراه ف��ي إدارة التغيير 
ف��ي  ميدلس��كس  جامع��ة  م��ن 
العاصم��ة البريطاني��ة لندن وهو 
حاص��ل عل��ى وس��ام البحري��ن في 

د. عبدالحسين ميرزاالعام 2011. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

ناصر بن حمد يشيد بتعاون المؤسسة في مساندة الشباب البحريني

 مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال 
اإلنسانية تحتفل بزواج 1000 شاب وفتاة

ثّمن س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وش��ؤون الشباب اهتمام حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد حفظه اهلل ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية بالعمل اإلنس��اني في البحرين ودعمه 
للمواطني��ن ف��ي مختلف الميادي��ن والمناس��بات، وحرص 
جاللته على توفير س��بل الحياة الكريمة المس��تقرة لجميع 

أفراد الشعب البحريني الكريم.
ج��اء ذلك بمناس��بة تنظيم حف��ل الزواج الجماعي العاش��ر 
الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وبتنظيم من مؤسس��ة خليفة بن زاي��د آل نهيان لألعمال 
اإلنس��انية بدولة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة، لالحتفاء 
بزواج 1000 شاب وفتاة، والذي يأتي متزامنًا مع احتفاالت 
الب��الد بذكرى ميثاق العمل الوطن��ي، بحضور نائب رئيس 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية فضيلة 
الش��يخ عدنان ب��ن عبداهلل القط��ان، والدكت��ور مصطفى 
السيد األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
 ومحمد حاج��ي الخوري مدير عام مؤسس��ة خليفة بن زايد 
آل نهي��ان لألعم��ال اإلنس��انية بدول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة وعدد من ممثلي س��فارة دول��ة اإلمارات العربية 

المتحدة في المملكة.
وأثن��ى س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليف��ة على عمق 
العالق��ة األخوي��ة المتمي��زة الت��ي ترب��ط بي��ن البحرين 
واإلمارات قيادًة وحكومًة وش��عبًا، مش��يدًا س��موه بجهود 
ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية 
في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة وتعاونهم 
في مساندة الش��باب البحريني، مبينًا أن تنظيم هذا الحفل 
يؤك��د على قوة ومتان��ة العالقات التاريخي��ة بين البلدين 
والش��عبين الش��قيقين والتي أسس��ها اآلباء واألجداد منذ 
القدم وأن مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة بلد واحد وشعب واحد.
كما قدم س��موه أصدق التهاني والتبريكات إلى العرس��ان 
من الش��باب والفتيات المش��اركين في ه��ذا الحفل، داعيًا 
المول��ى عز وجل أن يب��ارك لهم ويبارك عليه��م وأن يجمع 
بينه��م في خي��ر وأن يرزقه��م الذرّية الصالح��ة ويوفقهم 
لبناء أسرهم السعيدة المستقرة التي يسودها الود والحب 

واالحترام.
وقال سفير اإلمارات لدى البحرين الشيخ سلطان بن حمدان 
ب��ن زايد آل نهيان إن دولة اإلمارات تنظم بش��كل س��نوي 
حفالت الزواج الجماعي للش��باب البحريني، وهو ذات النهج 
ال��ذي تتبعه للتخفيف عن كاهل الش��باب اإلماراتي وتلبية 
تطلعاتهم في إطار مس��تهدفات جودة الحياة والس��عادة 

المجتمعية.
وأشاد السفير بالدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة خليفة 
بن زاي��د آل نهيان لألعمال اإلنس��انية للش��باب البحريني 
المقبل على الزواج بما يمّهد الطريق لبناء أس��ر مس��تقرة، 
ق��ادرة عل��ى المش��اركة في عملي��ات التنمية ف��ي مملكة 
البحري��ن مؤك��دًا أن ذلك يأتي في إط��ار العالقات األخوية 

المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.
وخالل الحف��ل توجه نائب رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنسانية فضيلة الشيخ عدنان بن عبداهلل 
القطان، بخالص الشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه الرئيس الفخ��ري للمؤسس��ة الملكية لألعمال 
 اإلنس��انية، وإل��ى صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، 
عل��ى رعايتهم��ا ودعمها المتواصل للش��باب م��ن أجل أن 
ينعموا بحياة أس��رية هانئة، مبين��ًا أن هذا االحتفال ما هو 
إال صورة مش��رقة من صور التالحم األخوي بين الش��عبين 
الش��قيقين وامت��داد للعالق��ات التاريخي��ة الطويل��ة بين 

البلدين، وفق رؤية وأهداف مش��تركة من أجل حياة كريمة 
للجميع. كما ثمن فضيلت��ه الدعم الكريم من لدن صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، والقيادة الش��ابة الطموحة من سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى 
لألعم��ال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب راعي ه��ذا الحفل 
المبارك. وبين فضيلته أن هذا االحتفال مناس��بة س��عيدة 
تساهم في تكوين أس��ر بحرينية جديدة لتكون عنصر بناء 
وخي��ر لمجتمعاتنا، وتعين الش��باب على تحمل مصروفات 
الزواج، ضمن مبدأ التكافل االجتماعي الذي أوصى به ديننا 
الحني��ف، وهو منهج يجب أن نس��ير عليه من أجل اس��تقرار 
المجتمعات ونهضة األوطان، موصيًا العرسان بتقوى اهلل 
عز وجل وبالحرص على القيام بالحقوق الزوجية على الوجه 
األكمل من مودة ورحم��ة وتفاهم وعطف وتراحم، فالحياة 
الزوجي��ة يجب أن تقوم ش��رع اهلل عز وج��ل وقيام كل طرف 
بحقوقه تجاه الطرف اآلخر. وهنأ فضيلته العرسان متمنيًا 
له��م زواجًا مب��اركًا س��عيدًا وأن يرزقهم الذري��ة الصالحة 
وأن يوفقه��م إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجنبهم الش��يطان 

ونزغاته وأن يحصنهم هذا الزواج من كل األهواء.
كم��ا توج��ه األمين الع��ام للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنس��انية الدكتور مصطفى الس��يد خالل كلمته بخالص 
الش��كر والتقدي��ر إلى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
على دعم جاللته ورعايته الكريمة للعمل اإلنس��اني داخل 
وخارج مملكة البحرين، وتقديم مختلف أنواع الرعاية ألبناء 
البحرين وش��بابها، ليحظى الجميع بحياة كريمة مستقرة، 
كم��ا توجه بالش��كر والعرفان إلى صاحب الس��مو الش��يخ 
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة على دعم س��موه الكريم لهذا الحفل المبارك من 
خالل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، 

والتي تحرص س��نويًا عل��ى تنظيم هذا الحف��ل في مملكة 
البحرين للعام العاشر على التوالي دعمًا للشباب البحريني 

وإعانته على الزواج وتكوين أسرة سعيدة مستقرة.
وق��ال الدكتور الس��يد بأن ه��ذا الحفل ال��ذي يتم تنظيمه 
بدع��م من مؤسس��ة خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان لألعمال 
اإلنس��انية بدول��ة اإلم��ارات العربية المتح��دة يؤكد على 
مت��ن روابط العالق��ة األخوي��ة التاريخية الكبي��رة الطيبة 
التي ترب��ط بين مملكة البحرين ودول��ة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة قيادًة وحكومًة وشعبًا في كافة الميادين 

ومختلف المجاالت.
وم��ن جانب��ه ق��ال محمد حاج��ي الخ��وري ف��ي كلمته في 
الحفل: »بتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 
آل نهي��ان رئيس دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة حفظه 
 اهلل، وبدع��م م��ن صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد 
آل نهي��ان ولي عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعلى للقوات 
المس��لحة، ومتابعة مباش��رة من سمو الش��يخ منصور بن 
زاي��د آل نهي��ان نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير ش��ؤون 
الرئاس��ة، أنقل لكم خالص التحيات للحض��ور والتبريكات 
ألبنائن��ا العرس��ان متمنين لهم حياة س��عيدة ومس��تقرة 
بإذن اهلل، كما ويس��عدنا ويش��رفنا في مؤسسة خليفة بن 
زايد آل نهيان لألعمال اإلنس��انية أن نواصل دعم الش��باب 
ف��ي مملكة البحرين الش��قيقة م��ن المقبلين عل��ى الزواج 
بتوجيهات مباشرة من قيادة ملك البالد المفدى من خالل 
»مبادرة األعراس الجماعية« التي هي جزء من ثقافة الخير 
والعطاء، ونزف اليوم 1000 عريس وعروس��ة ليصل العدد 
اإلجمالي إلى 6926 مس��تفيدًا خالل عشر سنوات مرت على 
تنظيم هذا اللقاء الس��نوي المب��ارك، داعين اهلل عز وجل أن 
يستمر الخير والتعاون بيننا إلى سنين مقبلة عديدة، لنكون 
معًا ويدًا بيد لزرع الخير واالس��تقرار والتماسك المجتمعي 

في بالدنا الغالية«.

10l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 17  |   العــدد 5911   |  الثالثــاء 14 رجــب 1443هـــ  |  Tue 15 Feb 2022أخبار الوطن

عبداهلل بن أحمد: البحرين وّفرت كافة 
التسهيالت لعمل البرامج والمكاتب األممية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية 
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، أمس، 
عب��ر االتص��ال اإللكترون��ي المرئي، م��ع األمينة 
العامة المس��اعدة لألم��م المتح��دة، والمديرة 
المس��اعدة لبرنامج األم��م المتح��دة اإلنمائي، 
ومدي��رة المكت��ب اإلقليمي للبرنام��ج في الدول 

العربية خالدة بوزار. 
وخالل االجتماع، أعرب الدكتور الشيخ عبداهلل بن 
أحم��د آل خليفة، ع��ن اعتزاز البحرين بالش��راكة 
الوثيق��ة م��ع منظم��ة األم��م المتح��دة، والتي 
توجت بالتوقيع على إطار التعاون اإلس��تراتيجي 
والتنمي��ة المس��تدامة بي��ن الجانبي��ن، بهدف 
المساهمة في تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 

2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياسية، 
أن البحرين وفرت كافة التسهيالت لعمل البرامج 
والمكاتب األممية التي تس��تضيفها، منوًها إلى 
أهمية بن��اء القدرات واالس��تفادة م��ن الخبرات 
والتجارب األممية الرائدة، بما يتوافق مع برنامج 

عمل الحكومة الموقرة.

ومن جانبها، أش��ادت بوزار، بالدور المتميز الذي 
تضطل��ع به مملكة البحرين ف��ي تعزيز التعاون 
مع منظمة األمم المتح��دة، مؤكدة أن االجتماع 
يعد فرصة مهمة لبحث ومناقش��ة أفضل السبل 

لتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة.
حضر االجتماع الس��فيرة الش��يخة عائش��ة بنت 
أحم��د آل خليف��ة القائ��م بأعمال رئي��س قطاع 

المنظمات بوزارة الخارجية.

 بحث تعزيز التجارة 
واالستثمار بين البحرين وتايلند

عقدت س��فيرة مملكة البحرين ل��دى مملكة تايلند منى رضي، 
 Krittha اجتماعًا أمس، بمقر الس��فارة في بانكوك، مع كل من
Bhokharasthit رئيس لجنة التجارة اإللكترونية بوزارة الزراعة 
والتعاونيات، وسفير مملكة تايلند السابق لدى مملكة البحرين 
 ،Dahlan Winai والبروفيسور الدكتور Na Songkhla Thanis
مدير المركز العلمي للحالل بجامعة ش��والالنكورن، والدكتورة 
الح��الل،  بمرك��ز  مس��اعد  مدي��ر   Mahamad Pornpimol
والدكت��ورة Denyingyhot Anat مدير مس��اعد بمركز الحالل. 
وجرى خالل االجتماع، التأكيد على العالقات الثنائية المتميزة 
التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، والتباحث حول 

تطوير عالقات التعاون التجاري واالستثمار.

البحرين تطّبق المستوى األخضر اليوم
وفقًا لما أعلن عنه الفري��ق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورون��ا )كوفيد19( يوم الخميس الماضي، 
تنتقل مملك��ة البحرين بدءًا من الي��وم الثالثاء 15 
فبراي��ر إل��ى المس��توى األخضر ضمن آلية اإلش��ارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
ودع��ت وزارة الصحة الجمي��ع إل��ى المواصلة بوعي 
والتزام م��ن أجل رفد مس��ارات التعامل مع فيروس 
كورون��ا وتحقي��ق النجاح��ات المنش��ودة، من خالل 
اس��تمرار اتب��اع التعليم��ات واإلج��راءات والتدابي��ر 
االحترازي��ة مع تفعيل المس��توى األخض��ر وفق آلية 
اإلش��ارة الضوئية لمستوى انتش��ار فيروس كورونا، 
إل��ى جانب الح��رص على المب��ادرة بأخ��ذ التطعيم 
المض��اد للفيروس بكامل جرعاته المقررة بما فيها 
الجرع��ة المنش��طة لما تمثل��ه ه��ذه الجرعات من 
أهمية في رفع االس��تجابة المناعية للجسم وحماية 
الف��رد وأس��رته ومحيطه المجتمعي م��ن الفيروس 

ومتحوراته.
يذك��ر أن��ه تم تحدي��ث بعض إج��راءات المس��توى 
األخضر، ويمكن االطالع على دليل اإلجراءات الخاص 
بالمس��توى األخضر، عب��ر زيارة الموق��ع اإللكتروني 

لوزارة الصحة.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
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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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بعدها قرر المجلس ما يلي:

المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوًل:   
التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية  «
للشؤون القانونية والتشريعية 

بشأن مشروع قرار لتنظيم منح 
تأشيرة دخول ورخصة إقامة 
ألقارب البحرينيين وزوجات 

البحرينيين وأزواج البحرينيات 
األجانب.

2. مذكرة اللجنة الوزارية  «
للشؤون المالية والقتصادية 

والتوازن المالي بشأن النتائج 
المالية األولية للسنة المالية 

2021، والتي أظهرت ارتفاًعا 
في إجمالي اإليرادات العاّمة، 
مع محافظة مملكة البحرين 

على التزاماتها بتنفيذ 
المشروعات الحكومية التي 

تدعم الوصول إلى مرحلة 
التعافي القتصادي، كما أظهرت 
البيانات انخفاض العجز المالي 

في العام 2021 بنسبة 35 % 
مقارنة بالعام 2020، وارتفاع 

اإليرادات غير النفطية بنسبة 5 
% خالل الفترة ذاتها.

3. مذكرة وزيرة الصحة  «
بشأن إنشاء وتشكيل 

المجلس البحريني للدراسات 
والتخصصات الصحية، والذي 
سيتولى اإلشراف على إنشاء 

ومتابعة وتقويم برامج 
التدريب وإعدادها للحصول 

على العتراف الدولي ووضع 
اآلليات إلصدار الشهادات في 

كل التخصصات والبرامج 
الصحية الوطنية ومعادلة 
وتقويم الشهادات المهنية، 
وإنشاء البرامج التدريبية 

المتخصصة.

4. مذكرة وزير الصناعة  «
والتجارة والسياحة بشأن 
مشروع قرار بشأن حظر 

استخدام األكياس البالستيكية 
ذات الستخدام الواحد، والذي 

يدعم توجهات المملكة في 
تبني المبادرات الهادفة لحماية 

البيئة.

5. مذكرة اللجنة الوزارية  «
للشؤون القانونية والتشريعية 

بشأن رد الحكومة على 3 
اقتراحات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رأس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
األســـبوعي  العتيـــادي  الجتمـــاع 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمس، 

بقصر القضيبية.
 فـــي بدايـــة الجتماع، رفـــع مجلس 
الـــوزراء أصـــدق التهاني إلـــى عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 

رئيـــس مجلس الـــوزراء وإلـــى أبناء 
البحرين بمناســـبة الذكـــرى الحادية 
العمـــل  ميثـــاق  إلقـــرار  والعشـــرين 
الوطني، مؤكدًا المجلس أن المملكة 
شهدت إنجازات بمختلف القطاعات 
شـــكل  الـــذي  الميثـــاق  باعثهـــا  كان 
مـــن  متكاملـــة  لمنظومـــة  المنطلـــق 
التطور والنماء على شـــتى األصعدة 

القتصادية والتنموية والسياسية.
صاحـــب  توجيهـــات  علـــى  وبنـــاء   
الجاللـــة ملـــك البـــالد، أمـــر صاحـــب 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء بتوفيـــر الخدمات 
اإلســـكانية للمتقدمين المســـتحقين 
للحصول عليها من أسر المحكومين 
والمســـتفيدين من برنامج العقوبات 
والتدابير البديلة حفاًظا على األسرة 
المجتمعـــي،  والنســـيج  البحرينيـــة 
وتعزيـــًزا للنجاحات التي حققها هذا 
البرنامج الرائد ومنها تقويم ســـلوك 

المحكومين.

المنامة - بنا

توفير الخدمات اإلسكانية ألسر محكومين في العقوبات البديلة
انخفاض العجز المالي 35 % وارتفاع اإليرادات غير النفطية 5 %... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

البحــريــــن شهـــدت إنجــازات بمختـلـــف 
القطـاعـــات كــــان باعثـهــــا “الميـثــــاق”

تنظيم منح تأشيرة إقامــة ألقــارب البحرينييـن 
وزوجـــــات البحرينييــــن وأزواج البحرينيــــــات
إنشـــــاء وتشكيــــل المجلـــس البحريـنـــي 
للـدراســــات والتخصـصـــــات الصحـيــــــة

حـظـــر اسـتـخـدام األكــياس البالستيكــيـة 
ذات االستـــــــخــــــــــدام الــــــواحـــــــــــد

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

14 فبراير 2022

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

وافـق المجلس على:

مشروع قرار حول تنظيم منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة ألقارب البحرينيين وزوجات البحرينيين 
وأزواج البحرينيات األجانب.

النتائج المالية األولية للسنة المالية 2021، والتي أظهرت ارتفاعًا في إجمالي اإليرادات العاّمة 
وارتفاع اإليرادات غير النفطية بنسبة 5% وانخفاض العجز المالي بنسبة 35% في العام 2021 

مقارنة بعام 2020.

إنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية.

مشروع قرار حول حظر استخدام األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد.

تهنئة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأبناء البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين 

إلقرار ميثاق العمل الوطني.

بنـــاء على توجيهات حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المفـــدى حفظه الله ورعاه، أمر صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء بتوفير الخدمات اإلســـكانية للمتقدمين 
المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير 
البديلة  حفاظًا على األسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، وتعزيزًا للنجاحات التي حققها هذا 

البرنامج الرائد ومنها تقويم سلوك المحكومين.

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/487215032524.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4872/bahrain/745311.html
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المنامة - وزارة الخارجية

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية 
من رئيس روســـيا االتحاديـــة فالديمير 
بوتين تتعلق بعالقات الصداقة الوثيقة 

بين البلدين الصديقين.
الخارجيـــة  وزيـــر  الرســـالة  وتســـلم 
عبداللطيـــف الزياني لدى اســـتقباله في 
ســـفير  أمـــس،  الخارجيـــة،  وزارة  مقـــر 
روســـيا االتحاديـــة لـــدى المملكـــة إيغور 

كريمنوف.
وجرى خالل اللقاء بحث مسار عالقات 
الصداقـــة بيـــن البلديـــن، وســـبل تعزيـــز 
التعـــاون الثنائي وتطويـــره في مختلف 
المجاالت بما يخدم المصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
حضـــر اللقـــاء وكيـــل الـــوزارة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 

خليفة.

جاللة الملك يتلقى رسالة خطية من الرئيس الروسي

يد العون ممدودة لكم... ونشارككم المعركة الصعبة
“NBB” يدعم مبادرة “ابتسامة لألطفال”... خالد بن حمد ألولياء أمور المصابين بالسرطان:

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أشـــاد 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، بالتفاعـــل المميز من بنك البحرين 
التـــي  المبـــادرات  مـــع   ،)NBB( الوطنـــي 
يطلقها ســـموه لدعـــم المجالين اإلنســـاني 

والمجتمعي.
وقال سموه: “سعداء بتفاعل بنك البحرين 
الوطني لدعم مبادراتنا المختلفة الســـيما 
في المجالين اإلنســـاني والمجتمعي، وأن 
إطالقنـــا لمبـــادرة مـــع ابتســـامة لألطفـــال 
لتقديـــم  تهـــدف  بالســـرطان،  المصابيـــن 
الدعـــم الـــالزم لألطفـــال المصابين بمرض 
فـــي مفهومـــه  الســـرطان، والـــذي يشـــمل 
قيامنا جميًعا كأفراد وجهات ومؤسســـات 
بتقديـــم الدعم لألطفال الذيـــن ُيكافحون 
مرض الســـرطان، ومنحهم الدعم النفسي 
واالجتماعي للمضي ُقدًما، حيث إننا ومن 

خـــالل هـــذه المبـــادرة، سنســـعى لتحقيـــق 
أحالم هؤالء األطفال، وســـنقدم يد العون 
المعركـــة  هـــذه  خـــالل  أمورهـــم  ألوليـــاء 
الصعبـــة... وأن هدفنـــا هـــو رســـم البســـمة 
علـــى وجوههـــم، وتشـــجيع الجميـــع علـــى 

المشاركة في هذه المبادرة الوطنية”.
 مـــن جهتـــه، أعلن بنـــك البحريـــن الوطني 
عـــن دعمه لمبادرة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
ابتســـامة  مبـــادرة  “مـــع  آل خليفـــة  حمـــد 
لألطفـــال المصابيـــن بالســـرطان”، والتـــي 
تعّد هذه الشـــراكة إحدى مبادرات ســـموه 
لدعم المجالين اإلنساني والمجتمعي، كما 
إنهـــا تندرج ضمن إطار المســـاعي المعنية 
واالجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم  بتقديـــم 
لألطفـــال مرضـــى الســـرطان فـــي مملكـــة 

البحرين.
 وتتماشـــى هذه الشـــراكة مع استراتيجية 
البنك لالستثمار في المجتمع، كونها تعمل 
علـــى تحقيـــق أحـــالم األطفـــال المصابين 

بمـــرض الســـرطان، حيـــث يقـــوم كل طفل 
بإرســـال رســـالة يعبر فيها عن ُأمنيته ليتم 
بعدهـــا إعالمـــه بتحقيق حلمـــه عن طريق 
مكالمـــة فيديـــو تجمـــع بين ســـمو الشـــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة ووالدّي الطفل.
 وتســـعى مبادرة االبتسامة لتقديم الدعم 
واألمـــل والتفاؤل ورفـــع الـــروح المعنوية 
في أوقات الشدة، مما ُيساهم في تحقيق 

الراحة النفســـية والسكينة لكل من أولياء 
األمور والطالب في رحلتهم نحو التعافي.
 مـــن جانبـــه، قـــال النائـــب الثانـــي لرئيس 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس 
وعضـــو لجنة الهبـــات والتبرعـــات بالبنك، 
بدورنـــا  فخـــورون  “نحـــن  كانـــو:  فـــوزي 
لدعـــم المبادرات المجتمعيـــة في المملكة، 
والتـــي ُتمكننا من تحقيـــق أحالم األطفال 
ـــا كانـــت، وهـــو مـــا ينـــدرج تحـــت مظلة  أيًّ
استراتيجية االســـتدامة لدى البنك. وُيعد 
دعمنا لمبادرة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، تأكيـــًدا علـــى مســـاعي البنـــك 
المســـتمرة لالرتقـــاء بالمجتمـــع وإحـــداث 
البحريـــن  بنـــك  بـــه. وإن  تغييـــر إيجابـــي 
الوطنـــي يســـعى دوًمـــا لتنفيـــذ المبادرات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تدعم كيـــان المملكة، 
وتلبـــي احتياجاتهـــا. كمـــا يحـــرص البنـــك 
علـــى توفيـــر برامج تصـــب لصالـــح تعزيز 

المجتمع”.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خالد بن حمد 

عبداهلل بن أحمد: نعتز بالشراكة الوثيقة مع األمم المتحدة
مناقشة آلية تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية، الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، أمس، عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئـــي، مع األميـــن العام المســـاعد لألمم 
لبرنامـــج  المســـاعد  والمديـــر  المتحـــدة، 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي، ومديـــر المكتب 
اإلقليمـــي للبرنامـــج فـــي الـــدول العربيـــة 

خالدة بوزار.
وخـــالل االجتمـــاع، أعرب الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، عـــن اعتـــزاز مملكة 
البحريـــن بالشـــراكة الوثيقـــة مـــع منظمـــة 
األمـــم المتحدة، والتـــي تّوجـــت بالتوقيع 
على إطار التعاون االستراتيجي والتنمية 
المستدامة بين الجانبين، بهدف المساهمة 

فـــي تحقيـــق رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 

البحريـــن وفـــرت  السياســـية، أن مملكـــة 
كل التســـهيالت لعمل البرامـــج والمكاتب 
إلـــى  التـــي تســـتضيفها، منّوًهـــا  األمميـــة 

مـــن  القـــدرات واالســـتفادة  بنـــاء  أهميـــة 
الرائـــدة،  األمميـــة  والتجـــارب  الخبـــرات 
بمـــا يتوافق مـــع برنامـــج عمـــل الحكومة 

الموقرة.
ومن جانبها، أشادت  خالدة بوزار، بالدور 
المتميـــز الذي تضطلع بـــه مملكة البحرين 
فـــي تعزيـــز التعـــاون مـــع منظمـــة األمـــم 
المتحدة، مؤكدة أن االجتماع يعد فرصة 
الســـبل  أفضـــل  لبحـــث ومناقشـــة  مهمـــة 

لتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة.
حضـــر االجتمـــاع، القائـــم بأعمـــال رئيـــس 
الخارجيـــة  بـــوزارة  المنظمـــات  قطـــاع 
الســـفيرة الشـــيخة عائشـــة بنت أحمد آل 

خليفة.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

وصـــل إلـــى مملكـــة البحريـــن أمس 
رئيس وزراء دولة إسرائيل نفتالي 
بينيت والوفد المرافق له، في زيارة 

رسمية للبالد تستغرق يومين.
وكان فـــي اســـتقباله لـــدى وصولـــه 
وزيـــر  الدولـــي،  البحريـــن  بمطـــار 
الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 

والتجـــارة  الصناعـــة  ووزيـــر 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي، وســـفير 
مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل 
دولـــة  وســـفير  الجالهمـــة،  خالـــد 
إســـرائيل لدى المملكة إيتان نائيه، 
بـــوزارة  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 

الخارجية.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يصل البحرين في زيارة رسمية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  التقـــى 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد 
بن علـــي آل خليفـــة، الممثـــل الخاص 
لرئيـــس الـــوزراء ووزير جنوب آســـيا 
واألمـــم المتحـــدة والكومنولـــث فـــي 
والكومنولـــث  الخارجيـــة  وزارة 
والتنمية فـــي المملكة المتحدة اللورد 
طـــارق أحمد، بمناســـبة زيارته لمملكة 
المملكـــة  ســـفير  بحضـــور  البحريـــن، 

المتحـــدة لدى مملكـــة البحرين رودي 
دراموند.

 وخالل اللقاء، اســـتعرض وزير العدل 
أبـــرز أوجه التطوير في مجال العدالة 
وبخاصـــة مجـــال العدالـــة االصالحية 
لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. 
 كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون 
المشـــترك في مجـــال التطوير العدلي 

بين البلدين الصديقين.

تعزيز حماية األطفال من سوء المعاملة

 

اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، زايـــد بن راشـــد الزياني 
بمكتبـــه صبـــاح أمس ســـفير مملكة 
الدنمارك لدى مملكة البحرين المقيم 
في الرياض أوله موســـبي، بحضور 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكيـــل 
والســـياحة إيمان أحمد الدوســـري، 
وذلـــك الســـتعراض وتطوير وتعزيز 
الدنماركيـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 

المشتركة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير زايد بن 
راشـــد الزياني على اهتمام حكومة 
مملكـــة البحريـــن وحرصهـــا الدائـــم 
علـــى تطويـــر عالقاتهـــا بـــكل الدول 
الشقيقة والصديقة، حيث تم خالل 
اللقاء اســـتعراض العالقات الثنائية 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة 
ومملكـــة الدنمارك الصديقة وســـبل 
تعزيزهـــا وتطويرهـــا إلى المســـتوى 

الـــذي يرقى إلـــى مســـتوى الطموح 
المرســـومة  واألهـــداف  المشـــترك 
مـــن قيادتـــي البلدين، حيـــث تطرق 
البيئـــة  إلـــى  الزيانـــي  زايـــد  الوزيـــر 
االســـتثمارية المالئمـــة التي تحظى 
بهـــا مملكـــة البحرين والتـــي جعلتها 
وجهـــة أولـــى ومفضلـــة للكثيـــر من 
العالمية،  المشـــاريع واالســـتثمارات 
ممـــا جعلهـــا اليوم تشـــكل األســـاس 
القوي للبنية االقتصادية في مملكة 
البحرين، الفًتـــا إلى أهمية الزيارات 
المتبادلـــة والفعاليـــات االقتصاديـــة 
العالقـــات  تعزيـــز  فـــي  المشـــتركة 
الثنائية واالرتقاء بها إلى مستويات 
االنفتـــاح  إلـــى  إضافـــة  متقدمـــة، 
االقتصـــادي الـــذي تتميز به في ظل 
االســـتراتيجيات والرؤى الحكومية 
البحريـــن  مملكـــة  وجعـــل  الهادفـــة 

الخيار األمثل للمستثمرين.

وزير “الصناعة” يستعرض تعزيز العالقات البحرينية الدنماركية

المنامة - بنا

ولـــي  ديـــوان  رئيـــس  اســـتقبل 
العهد الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمد 
األحـــد  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
الماضي، سفير ماليزيا الصديقة 
لدى مملكة البحرين شـــازريل بن 
زاهيران بمناســـبة تعيينه سفيًرا 
لبـــالده في مملكـــة البحريـــن، إذ 
رحـــب بالســـفير الماليـــزي، مهنًئا 
لـــدى  لبـــالده  ســـفيًرا  بتعيينـــه 
مملكة البحريـــن، متمنًيا له دوام 
أداء  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 

مهامه الدبلوماسية.
 وأكد الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمد 
خـــالل اللقـــاء علـــى مـــا تشـــهده 

العالقـــات البحرينيـــة الماليزيـــة 
إلـــى  الفًتـــا  ونمـــاء،  تطـــوٍر  مـــن 
أهميـــة مواصلة العمـــل بما يعزز 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين 
ويحقـــق  المجـــاالت  كافـــة  فـــي 
والشـــعبين  البلديـــن  مصالـــح 

الصديقين.
الســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
الماليـــزي عـــن شـــكره وتقديـــره 
لرئيس ديوان ولي العهد، مؤكًدا 
أهميـــة تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي 
بيـــن البلدين الصديقيـــن، متمنًيا 
مـــن  مزيـــًدا  البحريـــن  لمملكـــة 

التقدم والنماء.

تطور ونماء في العالقات مع ماليزيا
المنامة - مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائب رئيـــس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
بمكتبها عـــدًدا مـــن عمـــداء الجامعـــة 

البريطانية في البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، اطلعـــت الشـــيخة رنا 
بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة 
الخاصـــة  المســـتجدات  آخـــر  علـــى 
بعملية ســـير البرامـــج االكاديمية وما 
تقدمه للطلبة فـــي مختلف المجاالت 
والتخصصات والموضوعات المتصلة 
بالجامعة، ورؤية الجامعة المستقبلية 
لتطوير وتحديث البرامج األكاديمية 

والخطـــط واالســـتراتيجيات، مؤكدة 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  حـــرص 
علـــى تقديـــم كل الدعـــم والمســـاندة 
لمؤسســـات التعليـــم العالـــي، للنهوض 
بأدائهـــا علـــى جميـــع األصعـــدة، ورفع 

مستوى سمعتها التعليمية.
مـــن جانبهم، عبـــروا عمـــداء الجامعة 
عـــن اعتزازهـــم بلقـــاء ســـعادة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي، معربين 
عـــن عميـــق تقديرهـــم وامتنانهـــم لما 
يحظـــى به قطـــاع التعليـــم العالي من 
دعـــم، يعكـــس مـــا لهـــذا القطـــاع مـــن 
اهتمـــام وتقديـــر كبيريـــن فـــي مملكة 

البحرين.

الوقوف على سير برامج الجامعة البريطانية

المعاودة: توطيد التعاون الدولي مع الهيئات والبعثات الدبلوماسية
اللورد طارق اطلع على جهود “التظلمات” في تعزيز حقوق اإلنسان

الـــوزراء  لرئيـــس  الخـــاص  الممثـــل  زار 
البريطاني وزير الدولة لشؤون الكومنولث 
واألمـــم المتحـــدة فـــي المملكـــة المتحدة، 
اللـــورد طـــارق أحمـــد مقـــر األمانـــة العامة 
للتظلمـــات، بحضـــور نائب ســـفير المملكة 
المتحدة لـــدى مملكة البحرين ســـتيوارت 
ســـامرز، ضمن فعاليـــات زيارته إلى مملكة 
البحريـــن، حيث كان في اســـتقباله األمين 
العـــام للتظلمات ورئيـــس مفوضية حقوق 

السجناء والمحتجزين نواف المعاودة.
العـــام  أكـــد األميـــن  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
للتظلمات، حرص األمانة العامة للتظلمات 
الدولـــي  التعـــاون  أواصـــر  توطيـــد  علـــى 
والبعثـــات  والهيئـــات  المؤسســـات  مـــع 
الدبلوماســـية التي تهتم بمجـــاالت عملها، 
لمـــا فـــي ذلك مـــن تحقيق فوائـــد عدة من 
جهـــة تبـــادل الخبـــرات ووجهـــات النظـــر، 
واالطالع عن كثب وبشفافية على حقيقة 

الجهـــود واألنشـــطة التـــي تبذلهـــا األمانـــة 
ضمن اختصاصاتها القانونية والوظيفية.

واطلـــع اللـــورد طارق أحمد خـــالل الزيارة 
على جهود األمانة العامة للتظلمات لتعزيز 
مبادئ حقوق اإلنسان في مجاالت عملها، 
ودورهـــا فـــي تعزيـــز المنهجيـــة التكاملية 
مع الجهات ذات الصلة الســـيما في وزارة 
الداخليـــة، خصوصـــا فـــي ظـــل التطورات 
اإليجابيـــة المتالحقة في مجـــال التعامل 
مع فئـــات النـــزالء، من خالل التوســـع في 
تطبيق التدابير والعقوبات البديلة وأثرها 

علـــى المحكـــوم عليـــه وأســـرته والمجتمع 
ككل، إضافـــة إلـــى الشـــروع فـــي دراســـة 
تنفيـــذ فكـــرة الســـجون المفتوحـــة التـــي 
تواكب المعايير الدولية المطبقة في دول 

متقدمة.
جهـــود  علـــى  الضـــوء  المعـــاودة،  وألقـــى 
مفوضيـــة حقوق الســـجناء والمحتجزين، 
اإلصـــالح  مراكـــز  مراقبـــة  مجـــال  فـــي 
ومراكـــز  التوقيـــف  ومراكـــز  والتأهيـــل، 
رعايـــة األحـــداث والمحتجزيـــن وغيرهـــا 
مـــن األماكـــن التـــي مـــن الممكـــن أن يتـــم 

فيهـــا احتجاز األشـــخاص كالمستشـــفيات 
والمصحات النفسية، وآلية الزيارات التي 
تقـــوم بهـــا بهـــدف التحقـــق مـــن جملة من 
المبادئ والمعايير والمؤشـــرات المســـتندة 
القانونيـــة  المرجعيـــات  كبيـــر  عـــدد  علـــى 
المحليـــة والدوليـــة واألممية، ومـــا يتبعها 
تســـتعرض  مفصلـــة  تقاريـــر  إعـــداد  مـــن 
المالحظات المشـــاهدة في هـــذه األماكن، 
وتعكـــس رأي القاطنيـــن فيهـــا، كمـــا تقدم 
توصيات تهدف إلى تعزيز احترام حقوق 
األساســـية  الرعايـــة  وخدمـــات  اإلنســـان 
المقدمة إلـــى فئات النزالء والمحبوســـين 
والمحتجزيـــن، ومـــا يمكن أن يســـاهم في 
منظومة العدالـــة اإلصالحية بالتعاون مع 
الجهـــات المختصة، ضمن الفلســـفة العامة 
التـــي تتبناها المملكـــة في تعاملها مع هذه 

الفئات.

المنامة - بنا
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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

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــاد رئيـــس مجلـــس 
العائلـــة المالكـــة صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، أمـــس )اإلثنيـــن(، فـــي قصـــر 
الصخيـــر، أعضاء مجلس العائلة المالكة 
الكريمـــة للســـام على جالته بمناســـبة 
الذكـــرى الســـنوية الحاديـــة والعشـــرين 

للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
 كمـــا اســـتقبل صاحـــب الجالـــة الملك، 
بحضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء، في قصر 
الصخيـــر أمس، رئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبـــد هللا زينـــل، ورئيـــس 

مجلس الشورى علي الصالح ونوابهما.
الملـــك،  الجالـــة  صاحـــب  واســـتقبل 
بحضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 

العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس 
الـــوزراء، في قصر الصخير، القائد العام 
الركـــن  المشـــير  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
ورئيس الحـــرس الوطني ســـمو الفريق 
أول الركـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى 
الفريـــق  الداخليـــة  ووزيـــر  خليفـــة  آل 
أول الركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
المخابـــرات  آل خليفـــة ورئيـــس جهـــاز 
الوطنـــي الفريق عـــادل الفاضـــل، وعدد 

من كبار الضباط
وقـــال جالتـــه إن ثوابت  ميثـــاق العمل 
المتجـــددة ورؤيتهـــا  الوطنـــي بروحهـــا 
الواعـــدة ســـتظل دافًعا ألبنـــاء البحرين 
البنـــاء وتعزيـــز دور  مـــن  المزيـــد  نحـــو 
آفـــاق  وفتـــح  التشـــريعية  المؤسســـات 
أرحب للمشـــاركة الشـــعبية وفـــق النهج 

الديمقراطي المتطور.

ثوابت الميثاق برؤية مملكتنا الواعدة ستظل دافًعا للبحرينيين نحو مزيد من البناء... جاللة الملك:

فتح آفاق أرحب للمشاركة الشعبية وفق النهج الديمقراطي المتطور
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رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
وبنـــاء علـــى توجيهـــات عاهل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، أمر صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بتوفيـــر 
الخدمات اإلســـكانية للمتقدمين المستحقين للحصول 
عليها من أســـر المحكومين والمســـتفيدين من برنامج 
األســـرة  علـــى  حفاًظـــا  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
البحرينيـــة والنســـيج المجتمعـــي، وتعزيـــًزا للنجاحات 
التـــي حققهـــا هذا البرنامـــج الرائد ومنها تقويم ســـلوك 

المحكومين.
وقـــرر المجلـــس الموافقة على مذكـــرة اللجنة الوزارية 
للشـــؤون القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع قرار 
لتنظيـــم منح تأشـــيرة دخـــول ورخصة إقامـــة ألقارب 
البحرينييـــن وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات 

األجانب.

توفير الخدمات اإلسكانية ألسر محكومين في العقوبات البديلة
بناء على توجيهات جاللة الملك... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

المنامة - بنا

فـــي إطـــار رؤية عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة  
وتطلعات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، أصدر ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة قراًرا بتعيين عبدالحسين ميرزا مستشاًرا لمجلس إدارة الشركة. ويأتي 
التعييـــن كإضافة مهمة لضـــم الخبرات الوطنية العريقة لمجلس إدارة الشـــركة 
ودعًما لجهود الشـــركة القابضة للنفط والغاز في تبني نهج مؤسسي مبني على 

الخبرات والموارد الوطنية كمحور أساسي للتنمية والتطوير.

ميرزا مستشاًرا لمجلس إدارة 
“القابضة للنفط والغاز”
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بدًءا من اليوم... البحرين بالمستوى األخضر
المنامة - وزارة الصحة

وفًقا لما أعلن عنه الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( يوم 
البحرين  الماضي، تنتقل مملكة  الخميس 
بدًءا من اليوم الثاثاء الموافق 15 فبراير 
آلية  المستوى األخضر ضمن  إلى  الجاري 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 

كورونا.
إلـــى  الــجــمــيــع  الـــصـــحـــة  وزارة  ودعــــــت 
رفد  أجــل  مــن  ــتــزام  وال بــوعــي  المواصلة 
مـــســـارات الــتــعــامــل مــع فــيــروس كــورونــا 
المنشودة، من خال  النجاحات  وتحقيق 
ــراءات  واإلجــ التعليمات  اتــبــاع  اســتــمــرار 
والتدابير االحترازية مع تفعيل المستوى 
األخـــضـــر وفــــق آلــيــة اإلشــــــارة الــضــوئــيــة 
إلــى  كـــورونـــا،  فــيــروس  انــتــشــار  لمستوى 
ــى الـــمـــبـــادرة بــأخــذ  جـــانـــب الـــحـــرص عــل
التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته 
لما  المنشطة  الــجــرعــة  فيها  بما  الــمــقــررة 
رفع  في  أهمية  من  الجرعات  هذه  تمثله 
وحــمــايــة  للجسم  الــمــنــاعــيــة  االســتــجــابــة 
من  المجتمعي  ومحيطه  وأســرتــه  الــفــرد 

الفيروس ومتحوراته.

ــراءات  يــذكــر أنـــه تــم تــحــديــث بــعــض إجــ
ــث يــمــكــن  ــيــ ــوى األخــــــضــــــر، حــ ــتــ ــســ ــمــ ــ ال
الخاص  ــراءات  اإلجــ دليل  على  االطـــاع 

الموقع  ــارة  زيــ عــبــر  األخــضــر،  بالمستوى 
ــع لــــــــوزارة الــصــحــة ــابـ ــتـ  اإللـــكـــتـــرونـــي الـ
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عبدالحسين ميرزاسمو الشيخ ناصر بن حمد

في ضوء بحث ممثلي عدد من الجمعيات الشؤون الداخلية مع جهة خارجية

وزير الداخلية: ال ُيلدغ المؤمن من ُجْحر مرتين
المنامة - بنا

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أن قيـــام ممثلـــي عدد مـــن الجمعيات 
بالتواصـــل وبحث الشـــؤون الداخلية 
البحرينية مع جهة خارجية وإثارتهم 
مغالطات و شـــكاوى فئوية ومنحازة، 
يمثل وجهات نظرهم الشـــخصية، وال 
يعكس اإلجمـــاع الوطنـــي البحريني، 
مباشـــرا  إضـــرارا  كونـــه  عـــن  فضـــا 
ويتيـــح  األهلـــي  الســـلم  بمتطلبـــات 
الفرصـــة ألطـــراف خارجيـــة بالتدخل 
لمملكـــة  الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي 
كافـــة  ترفضـــه  أمـــر  وهـــو  البحريـــن، 

أطياف وفئات المجتمع.
وأوضـــح أن مـــا أقـــدم عليـــه هـــؤالء، 
للجهـــات  واضحـــا  تجاهـــا  يعتبـــر 
الرســـمية المســـؤولة عن تنظيم عمل 
هـــذه الجمعيـــات فـــي إطـــار قانونـــي 
تلـــك  لألذهـــان،  يعيـــد  كمـــا  ســـليم، 
األحداث المؤســـفة التـــي تعرضت لها 

الباد قبل 11 عاما، ويرفضها الجميع 
بعد أن راح ضحيتها أرواح وخســـائر، 
وكان مـــن أبـــرز أســـبابها التدخـــل في 
الشؤون الداخلية للبحرين والتواصل 
من قبل شـــخصيات مخالفـــة للقانون 

مع جهات خارجية.
أحـــرى  “كان  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
بهؤالء، االلتزام بما تتطلبه اإلجراءات 
تلـــك  عمـــل  تنظـــم  التـــي  القانونيـــة 
الجمعيـــات، والتفاخـــر بما تـــم إنجازه 
على امتـــداد تاريخ البحرين الحديث 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  والمعاصـــر 

التنمويـــة والمعيشـــية وعلى مختلف 
المســـارات، ومـــا ننعـــم بـــه جميعا من 
مكتســـبات وطنية، ومقارنة ما تحقق 

مع ما يجري في دول أخرى”.
وأضـــاف أن مـــا حدث، يمثـــل خروجا 
عـــن الصف الوطني، وكان يجب عدم 
االنجـــرار إلـــى مثـــل هـــذه الخطـــوات 
تحـــدث  التـــي  التجـــاوزات  وتلـــك 
لغطـــا فـــي مســـيرة الوحـــدة الوطنية 
ومقتضيـــات الســـلم األهلي، وأن تعي 
هذه الجمعيات مسؤولياتها وضوابط 
الـــذي تعمـــل فـــي  النظـــام األساســـي 

إطاره.
ختـــام  فـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وأشـــار 
تصريحه إلى أن مملكة البحرين، دولة 
القانـــون والمؤسســـات، ولـــن تســـمح 
بإفســـاح المجال لمثل هذه التدخات 
في شـــؤوننا الداخليـــة، حيث ال يلدغ 
المؤمـــن مـــن جحر مرتيـــن، حفظ هللا 

البحرين وأعز مجدها.

وزير الداخلية

ا” مع بقاء خيار التعليم عن بعد من األحد... “المدارس حضوريًّ
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء 
إعـــان الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( عن االنتقال 
إلـــى المســـتوى األخضر ضمن آلية اإلشـــارة 
الضوئية لمســـتوى انتشـــار الفيـــروس، فقد 

تقـــرر اعتبارًا من يوم األحد المقبل الموافق 
20 فبرايـــر 2022 العودة إلـــى نظام التعليم 
االعتيـــادي )الحضـــوري( بواقـــع 5 أيـــام في 
األســـبوع في جميـــع المـــدارس الحكومية، 
مـــع بقـــاء خيـــار التعلم عـــن بعد مـــن خال 
أوليـــاء  مـــن  للراغبيـــن  الرقميـــة  المنصـــات 
العـــام  المديـــر  وأوضـــح  والطلبـــة.  األمـــور 

لشـــئون المـــدارس محمـــد مبـــارك أن جميع 
المـــدارس الحكوميـــة ســـوف تعمـــل بكامل 
العمـــل  وســـتوقف  االســـتيعابية،  طاقتهـــا 
بنظـــام التعليم المدمـــج أو المزدوج، والذي 
اعتمـــد خـــال الفتـــرة الماضيـــة علـــى دوام 
ا مدة يومين أو 3 أيام ومن ثم  الطلبـــة فعليًّ

الدراسة عبر المنصة الرقمية.

38.6 مليون 
دوالر صافي 
ربح “اإلثمار 

القابضة” 
2021)25(

2.1 مليون 
دينار أرباح 

“األسواق 
الحرة” للعام 

2021)26(
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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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تلقـــت القيـــادة البحرينيـــة متمثلـــة بعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، المزيد 
من التهاني والتبريـــكات، من قبل الوزراء 
وذلـــك  الدولـــة،  فـــي  المســـؤولين  وكبـــار 
بمناسبة حلول الذكرى الحادية والعشرين 

للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
الميثـــاق  أن  تصريحاتهـــم  فـــي  وأكـــدوا 
تاريـــخ  فـــي  مضيئـــة  تاريخيـــة  محطـــة 
البحريـــن المعاصر، ونهـــج يحتذى به على 
صعيـــد المشـــاركة الشـــعبية والتكامل في 
صنع القرار، وأنه بوابة اإلنجازات الكبيرة، 
منّوهين بصور التالحم والتعاضد الشعبي 
خلـــف القيـــادة الحكيمة لصاحـــب الجاللة 

ملك البالد.

جسور العالقات

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الزيانـــي إن هـــذه المبـــادرة الرائـــدة التـــي 
أطلقهـــا جاللـــة الملـــك  بأهدافها الســـامية 
النبيلـــة أسســـت لمرحلـــة تاريخية جديدة 
لمملكـــة البحرين وشـــعبها العزيـــز، تميزت 
باإلنجـــازات التنمويـــة والنجاحات الكبرى 
مســـيرة  ضمـــن  المملكـــة  حققتهـــا  التـــي 
النهضـــة والتقـــدم واالزدهـــار علـــى جميع 
األصعـــدة ومختلـــف المجـــاالت فـــي ظـــل 
قيـــادة جاللة الملـــك، منذ تدشـــين ميثاق 
العمـــل الوطنـــي قبـــل مـــا يقـــارب عقدين، 
بتوافق شـــعبي تاريخـــي وتأييد 98.4 % 
مـــن المواطنين، منّوًها بـــكل فخر واعتزاز 
بصـــور التالحـــم والتعاضد الشـــعبي خلف 
القيـــادة الحكيمة لجاللـــة الملك، والترابط 
المجتمعي، والتآخي اإلنساني، األمر الذي 
عزز مـــن مكانـــة مملكة البحريـــن كنموذج 
رائد في الديمقراطية والتطور السياسي، 
وكـــرس موقعهـــا باحترام حقوق اإلنســـان 

وحرياته السياسية والمدنية.
وأكـــد وزير الخارجيـــة أن مملكة البحرين 

بقيـــادة جاللـــة الملـــك ماضيـــة فـــي تعزيز 
لدســـتور  وفًقـــا  الحضاريـــة  مكتســـباتها 
المملكـــة وميثاق العمـــل الوطني، في ظل 
التزام السياسة الخارجية لمملكة البحرين 
بمواصلة دورها في ترسيخ قيم التسامح 
والتعايش والتآخي والســـالم بين الجميع، 
مـــن  المســـتمدة  الســـامية  القيـــم  هـــذه 
النهـــج اإلصالحي الشـــامل لجاللـــة الملك، 
والمســـتندة على إرث حضاري راســـخ من 
مبادئ الدين اإلســـالمي الحنيف والتقاليد 
أمـــام  فتحـــت  والتـــي  األصيلـــة،  العربيـــة 
المملكـــة جســـوًرا لتعزيز عالقـــات األخوة 
والصداقة والتعاون مع دول العالم كافة.

عصر الحداثة

من جهتهـــا، قالت الرئيس التنفيذي لمعهد 
البحرين للؤلـــؤ واألحجار الكريمة “دانات” 
نـــورة جمشـــير إن ميثـــاق العمـــل الوطني 
نقل البحرين إلى مصاّف الدول المتقدمة 
ـــا وأدخلها  ـــا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ سياســـيًّ

عصر الحداثة والتقدم واالرتقاء.
وأضافـــت جمشـــير أن مـــا حققتـــه مملكـــة 
مـــن  الســـابقة  األعـــوام  خـــالل  البحريـــن 
إنجـــازات علـــى مختلف األصعـــدة يبرهن 
صوابيـــة الرؤيـــة االســـتباقية المســـتنيرة 
دولـــة  بانـــي  الملـــك؛  الجاللـــة  لصاحـــب 
البحريـــن الحديثة التـــي تتمتع بكل معالم 
والرقـــي،  والتقـــدم  والحضـــارة  النهضـــة 
العالـــم،  واحتـــرام  بإعجـــاب  وتحظـــى 

خاصـــة بعد أن امتلكـــت نموذجها الخاص 
والتحديـــث  الديمقراطـــي  التطـــور  فـــي 
المســـتمر في إطار تكريس دولـــة القانون 

والمؤسسات.

توافق وطني

بدوره، أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن قد حققت 
في العهد الزاهر لصاحب الجاللة إنجازات 
رائـــدة  تاريخيـــة  ومكتســـبات  متميـــزة 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، وشـــكل ميثـــاق 
العمل الوطنـــي بوابة اإلنجـــازات الكبيرة، 
حيـــث كان بمثابـــة فصـــل وطنـــي ناصـــع 
مـــن فصـــول هذا الوطـــن، مؤّسًســـا لنهضة 
حضارية شـــاملة أخذت مداها على جميع 
المســـتويات، مرتكـــزة علـــى توافق وطني 

وعقد اجتماعي فريد.
وأضـــاف الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا أّن 
مملكة البحرين حققت منجزات حضارية 
التنميـــة  أهـــداف  تجســـيد  فـــي  شـــامخة 
االعتـــزاز  بالـــغ  عـــن  معرًبـــا  المســـتدامة، 
بقيـــادة جاللة الملك، وبمـــا تواصل مملكة 
البحريـــن إنجازه من خطـــوات كبيرة على 
طريـــق التقـــدم والتنميـــة والرخـــاء، فـــي 
الملـــك ومتابعـــة  ظـــل توجيهـــات جاللـــة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وحرصهمـــا الدائـــم على 
والمبـــادرات  المشـــاريع  ومســـاندة  دعـــم 

الهادفـــة إلـــى تطويـــر منظومـــة الخدمات 
الصحيـــة فـــي المملكة وفق أعلـــى معايير 
الجودة والكفاءة والتنافســـية، ســـائاًل هللا 
سبحانه أن يعيد هذه المناسبات الوطنية 
علـــى مملكة البحرين قيادة وشـــعًبا بدوام 

الرفعة والتقدم واالزدهار.

محطة تاريخية

مـــن جانبها، أكـــدت األمين العـــام لمجلس 
التعليم العالي نائـــب رئيس مجلس أمناء 
رنـــا  الشـــيخة  العالـــي،  التعليـــم  مجلـــس 
بنـــت عيســـى آل خليفة، أن ميثـــاق العمل 
الوطنـــي شـــكل محطـــة تاريخيـــة مضيئة 
المعاصـــر،  البحريـــن  مملكـــة  تاريـــخ  فـــي 
بدعم وعزيمة وإصرار جاللة الملك حيث 
أصبح اليوم نهًجـــا يحتذى به على صعيد 
المشـــاركة الشـــعبية والتكامـــل فـــي صنـــع 

القرار واإلصالح والتقدم والنماء.
كمـــا أضافـــت األمين العـــام أن مـــا تضمنه 
ميثـــاق العمـــل الوطني من مبـــادئ وركائز 
أساســـية قد كان لها األثـــر البالغ في إثراء 
التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين 
واالرتقـــاء بمســـيرة النهضـــة والبنـــاء، إلى 
الوطنـــي  التالحـــم  قيـــم  ترســـيخ  جانـــب 
بيـــن أبناء هـــذا الوطـــن الغالـــي ومواصلة 
تحقيق المزيد من المنجزات الداعمة لكل 
المساعي الدؤوبة المنصبة لصالح تحقيق 
التطلعات واألهداف المنشودة، سائًله هللا 
العلـــي القدير أن يعيد هذه المناســـبة على 

مملكـــة البحرين بالخيـــر واليمن والبركات 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لحضـــرة صاحب 

الجاللة عاهل البالد.

مرتكزات وطنية

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
هللا  عبـــد  نـــواف  المستشـــار  القانونـــي 
حمـــزة إن هذه المناســـبة الوطنية العزيزة 
مملكـــة  أبنـــاء  وجـــدان  فـــي  الراســـخة 
البحريـــن األوفيـــاء الذين أكدوا تمســـكهم 
والـــوالء  الثابتـــة  الوطنيـــة   بالمرتكـــزات 
لقيادتهـــم الرشـــيدة مـــن خـــالل التصويت 
التاريخـــي على هـــذه الوثيقة، مبعث فخر 
واعتزاز لما تحقـــق بفضلها من إصالحات 
رائـــدة والمنطلقـــة من الرؤيـــة اإلصالحية 
الشـــاملة مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك، والتـــي 
عـــززت من مكانة واســـم مملكـــة البحرين 
فـــي جميع األصعدة والمجاالت الحقوقية 
والقانونيـــة وعلـــى المســـتويين اإلقليمـــي 

والدولي.

خارطة طريق

وأكدت الرئيـــس التنفيذي للجهاز الوطني 
لإليرادات رنـــا فقيهي أن ذكرى التصويت 
علـــى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي عالقـــة فـــي 
أذهان كل بحريني وبحرينية وهي مرحلة 
تاريخيـــة مضيئـــة فـــي الذاكـــرة الوطنية، 
القيـــادة  بيـــن  الوطنيـــة  اللحمـــة  عكســـت 
والشـــعب وعبـــرت عـــن أروع المعاني في 

الوالء واالنتماء للوطن.
وتابعت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني 
لإليرادات أن ميثاق العمل الوطني جســـد 
البحريـــن  لمملكـــة  عهـــد جديـــد  انطالقـــة 
للدفـــع  مغايـــرة  طريـــق  خارطـــة  وشـــّكل 
بالعجلـــة التنموية الشـــاملة بفضل النظرة 
وتطلعاتـــه  لجاللتـــه،  والحكيمـــة  الثاقبـــة 
تطلعـــات  مـــع  تتواكـــب  التـــي  الطموحـــة 
شـــعب البحريـــن، مشـــيرًة إلـــى مـــا تضمنه 
ميثـــاق العمل الوطني من أســـس ومبادئ 
أســـهمت فـــي تحقيـــق البحريـــن إنجازات 
ثريـــة لمســـيرة العمـــل الوطنـــي وأصبحت 
اليوم في مصاّف الدول المتقدمة في كل 

األصعدة االقتصادية والتنموية.

  إجماع شعبي
إلـــى ذلـــك، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
المعلومات والحكومـــة اإللكترونية محمد 
القائـــد أن ذكـــرى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
المجيد، تعد مناســـبة وطنيـــة عزيزة على 
قلـــوب الجميع نظًرا لما تجســـده من روح 
بالثوابـــت  والتمســـك  الوطنيـــة،  للوحـــدة 
مـــن  عـــززت  التـــي  والركيـــزة  الجامعـــة، 
المكتســـبات وأسهمت بدعم مسيرة البناء 
والتنميـــة لوطننـــا العزيـــز فـــي ظـــل العهد 
الزاهر لجاللة الملك، مشـــيًدا بما حظي به 
ميثـــاق العمل الوطنـــي المجيد من إجماع 
صـــور  وأروع  أبهـــى  جســـد  عـــام  شـــعبي 

التالحم والترابط بين القيادة والشعب.

وزراء ومسؤولون: ميثاق العمل الوطني بوابة اإلنجازات الكبيرة
نهج ُيحتذى به على صعيد المشاركة في صنع القرار

الجماهير تشيد بالتنظيم وتتوشح باألحمر عند باب البحرين
أكد عدد مـــن المواطنيـــن والمقيمين من 
الجماهير الغفيرة التي حضرت احتفالية 
وزارة الداخلية بمناســـبة الذكرى الحادي 
والعشـــرين لميثاق العمـــل الوطني والتي 
هـــذه  أن  البحريـــن  بـــاب  عنـــد  أقيمـــت 
االحتفاليـــة تعكس الواجـــب الوطني في 
استذكار هذه المناسبة العزيزة وإحيائها؛ 
لما لها من دور في المسيرة الديمقراطية 
والتنمويـــة فـــي المملكـــة بقيـــادة عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، والتي أرســـت دعائم 
التطوير والتحديث في جميع المجاالت.
وأكـــد المواطنـــون فـــي اســـتطالع خاص 
نجـــاح  البحريـــن  أنبـــاء  وكالـــة  أجرتـــه 
الفعاليـــة فـــي اســـتقطاب عـــدد كبيـــر من 
الجماهيـــر، إذ مثلـــت الفرقة الموســـيقية 
العســـكرية وفرقة الخيالـــة عناصر جذب 

زادت مـــن جمـــال وقيمـــة الفعاليـــة، كمـــا 
احتشـــدت الجماهيـــر الغفيـــرة فـــي قلب 
العاصمـــة المنامـــة حيـــث رفعـــت األعالم 
الفرقـــة  الملـــك وقدمـــت  وصـــور جاللـــة 
الموســـيقية العســـكرية الســـالم الوطنـــي 
وعـــدًدا مـــن األغاني واألناشـــيد الوطنية 
التـــي رددهـــا كل مـــن الحضـــور والطالب 

المشاركون في االحتفالية.
وقـــال رئيـــس مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
صالـــح طـــراده إن وزارة الداخليـــة تتميز 
وهـــو  عاليـــة  جـــودة  ذي  كبيـــر  بتنظيـــم 
أمر يســـّر الخاطر حســـب وصفـــه، مقدًرا 
جهودهـــم المخلصـــة فـــي خدمـــة الوطن 
التـــي هي مصدر فخر واعتـــزاز، وأوضح 
أن االحتفال بهذه المناسبة هو أمر جميل 
يعكس أهمية ميثاق العمل الوطني وهو 
ثمـــرة رؤيـــة متقدمـــة ومســـتنيرة لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 

عيســـى آل خليفـــة، والتـــي نلمـــس أثرها 
اليوم من تقدم وازدهار، وقال إن إنشـــاء 
المجالس البلدية هـــي إحدى ثمار وثيقة 
ميثاق العمل الوطني التي نعيشها اليوم 

ونشهد دورها على أرض الواقع.
المعلومـــات  مديـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
والمتابعـــة بمحافظـــة العاصمـــة يوســـف 
لوري إن ما نشـــهده اليوم من استعراض 
ميداني انطالًقـــا من باب البحرين مروًرا 
بشـــارع الشـــيخ عيســـى الكبير بمشـــاركة 
األهالـــي والمقيمين والطالب مـــن أبنائنا 
فـــي مـــدارس البحريـــن، يمثـــل احتفـــااًل 
ا جمياًل تصحبه فعاليات احتفالية  شـــعبيًّ
أمـــس  صبـــاح  أقيمـــت  أخـــرى  متنوعـــة 
تأتـــي  االحتفاليـــة  أن  وأكـــد  )اإلثنيـــن(، 
للتعبير عن أهمية هذه المناســـبة ولتؤكد 
تالحم الشعب مع قيادته، فميثاق العمل 
الوطنـــي وثيقـــة جســـدت قـــوة ومتانـــة 

هـــذه الرابطة التي تميـــز مملكة البحرين 
أمـــام العالـــم. ووصـــف محمـــد الســـبيعي 
الفعاليـــة بالممتـــازة حيث لمس مشـــاركة 
شـــعبية جميلـــة فيهـــا، كما أشـــاد بتنظيم 
وزارة الداخليـــة الكبيـــر لجميع الجوانب، 
معتبرًا أن مناســـبة ميثاق العمل الوطني 
تعتبر مناســـبة مهمة تســـتلزم االســـتمرار 
في التذكيـــر بها لمدى أهميتها ليس على 
مســـتوى مملكـــة البحرين فقط بـــل أيًضا 
على مستوى الخليج العربي، فهي إنجاز 

كبير يحسب لمسيرة مملكة البحرين.
أمـــا عثمان العثمـــان من المملكـــة العربية 
الســـعودية فقـــال إنـــه رأى الفرحـــة علـــى 
وجـــوه جميع الحضـــور، وأكـــد أن مملكة 
البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
يتميـــزان بصلة ترابط قوية فهما شـــعب 
يشـــاطر  الســـعودي  والشـــعب  واحـــد، 
أشـــقاءه في البحرين هذه الفرحة، وأكد 

أن مناســـبة ميثاق العمـــل الوطني تعتبر 
مناسبة مهمة في تاريخ مملكة البحرين، 
الفًتا إلى أن الشـــعبين الشـــقيقين في كل 
مـــن المملكـــة العربية الســـعودية ومملكة 
البحرين هما في األصل شـــعب واحد لما 
يربطهما من صلة قرابة ونسب فالعوائل 
ممتـــدة بيـــن البلديـــن، واألفـــراح واحدة 
والمناســـبات الوطنية والنجاحات مصدر 

فخر واعتزاز دائم للجميع.
إلـــى ذلـــك قال عـــالء آل نـــور مـــن أهالي 
محافظـــة العاصمـــة إن الفعاليـــة مميـــزة 
وزارة  نجحـــت  وقـــد  للغايـــة،  ومرتبـــة 
والمجلـــس  العاصمـــة  وأمانـــة  الداخليـــة 
البلـــدي في تنظيـــم هذه الفعاليـــة المهمة 
التـــي تتطلب االســـتمرارية فـــي إحيائها 
كذكـــرى تاريخية مهمة ذات مكانة مهمة، 
فالتصويـــت علـــى وثيقـــة الميثـــاق يبين 
دعم الشـــعب لطرح جاللة الملك المتقدم 

والمســـتنير، حيـــث مثلـــت هـــذه الوثيقة 
التنميـــة  قواعـــد  إرســـاء  فـــي  األســـاس 
الحقيقيـــة والنهضـــة الكبيرة فـــي مملكة 
البحرين، واعتبر أن هذه المناسبة فرصة 

لتجديد العهد والوالء لجاللة الملك.
فوزيـــة محمد من ســـكنة منطقـــة الرفاع 
أشـــادت بالفعالية وأوضحت أن التنظيم 
والجمهور والموســـيقى كلهـــا أمور تعتبر 
االحتفاليـــة  ووصفـــت  ســـعادة،  مصـــدر 
الجمهـــور  أســـعدت  حيـــث  بالمهمـــة 
الموجـــود، وتمنـــت أن تقـــام مثـــل هـــذه 
الفعاليـــة في كل مناطـــق البحرين وعدم 
فهـــذه  فقـــط،  المنامـــة  علـــى  اقتصارهـــا 
الفعاليـــة تســـتقطب الجماهيـــر من جميع 
مناطـــق البحريـــن، وأكـــدت علـــى أهميـــة 
مشـــاركة الجيـــل الجديـــد مـــن أبنائنا في 
مثل هذه الفعاليات الوطنية المهمة التي 

تعزز فيهم روح االنتماء وحب الوطن.

المنامة - بنا

أمـــس،  الداخليـــة،  وزارة  احتفـــت 
بذكرى اقرار ميثاق العمل الوطني، 
عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج 
التي عكســـت فـــي مضمونها روحا 
ومبـــادئ  وقيمـــا  عاليـــة  وطنيـــة 
مجتمعية ســـامية، والتي جســـدها 
الميثاق قبـــل 21 عاما، مما يعكس 
الرؤيـــة الثاقبـــة والنهـــج الوطنـــي 
واالصالحي المســـتنير الذي أطلقه 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وقـــد حرصـــت الجماهيـــر الغفيرة، 
التي تواجدت، على تأكيد تأييدها 
واعتزازهـــا بقيـــادة جاللـــة الملـــك، 

وتقديرهـــا للجهـــود المبذولـــة مـــن 
بقيـــادة  الموقـــرة  الحكومـــة  قبـــل 

ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
نظمـــت  المنامـــة،  العاصمـــة  ففـــي 

اســـتعراضًا  البحريـــن،  شـــرطة 
ميدانيـــًا )طابور المنامة( بمشـــاركة 

للشـــرطة  الموســـيقية  الفرقـــة 
وشرطة الخيالة وكذلك الدراجات 
الطابـــور  انطلـــق  حيـــث  الناريـــة، 
من بـــاب البحريـــن، مرورًا بشـــارع 
إلـــى  ووصـــوالً  الكبيـــر،  عيســـى 
حضـــور  وســـط  الشـــرطة،  قلعـــة 
المواطنيـــن  مـــن  وجمـــوع  متميـــز 
عـــن  عبـــروا  والذيـــن  والمقيميـــن، 
البحريـــن  لشـــرطة  تقديرهـــم 
وامتنانهـــم للجهـــود المبذولـــة مـــن 
أجـــل حفـــظ أمـــن الوطـــن وحماية 
األرواح والممتلكات، ومعربين عن 
إعجابهـــم بالعرض المميـــز، ودوره 
فـــي تعزيـــز روح المواطنة والوالء 

لدى أطياف المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

“الداخليـــــة” تحتفـي بذكـــرى إقـــرار الميثـــاق
استعراض ميداني بمشاركة الفرقة الموسيقية وشرطة الخيالة

الشيخة رنا بنت عيسىالشيخ محمد بن عبدالله نواف حمزةعبداللطيف الزياني  محمد القائد

محرر الشؤون المحلية

تحويل مبالغ الدعم الحكومي المباشر للمواطنين على حسابات المستفيدين اليوم
معلًنا صرف مساعدات الضمان االجتماعي والدعم المالي بالزيادة المقررة 10 %... حميدان:

أعلـــن وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
مبالـــغ  تحويـــل  عـــن  حميـــدان،  جميـــل 
الدعـــم  مـــن  االجتماعيـــة  المســـاعدات 
حســـابات  علـــى  المباشـــر  الحكومـــي 
تتضمـــن  حيـــث  اليـــوم،  المســـتفيدين 
والدعـــم  االجتماعـــي  الضمـــان  مســـاعدة 
المالي بالزيادة الجديدة المقررة بنسبة 10 
%، تطبيًقـــا لقرار مجلـــس الوزراء المتخذ 
ديســـمبر  فـــي  األســـبوعية  جلســـته  فـــي 
لســـنة   )32( رقـــم  للقانـــون  2021، ووفًقـــا 
2021 بشأن تعديل شرائح صرف الضمان 
االجتماعـــي لمحدودي الدخـــل، والتي تم 
صرفهـــا بـــدًءا من يناير 2022، كما تشـــمل 
دفعة شهر فبراير الجاري صرف مخصص 

اإلعاقـــة، وعـــاوة الســـكن من قبـــل وزارة 
اإلســـكان، باإلضافة إلى مســـاعدة الضمان 
االجتماعـــي والدعم المالي، والتي ســـيتم 
تحويـــل المبالـــغ للمســـتفيدين منهـــا علـــى 
حســـاباتهم وذلك بقيمـــة إجمالية تتجاوز 

18 مليون دينار بحريني.
وأشـــاد حميـــدان بالتوجيهـــات والقرارات 
الدائـــم  لاهتمـــام  ترســـيًخا  تأتـــي  التـــي 
القانونيـــة  األطـــر  وفـــق  بالمواطنيـــن 
والتشـــريعية، والســـعي المســـتمر لتوجيه 
الدعـــم لمســـتحقيه والمتمثـــل فـــي حـــزم 
المســـاعدات االجتماعية والدعم المباشـــر 
وغير المباشـــر، مؤكـــًدا أن الحكومة تولي 
المحـــدود  الدخـــل  ذوي  مـــن  المواطنيـــن 

والشـــرائح األكثر احتياًجا لهـــا أولوية في 
البرامج الحكومية.

وأوضـــح الوزير حميـــدان أن إجمالي مبلغ 
الـــذي  الدخـــل  لمحـــدودي  المالـــي  الدعـــم 
يســـتفيد منـــه 128,450 أســـرة بحرينيـــة، 
بلـــغ 10 ماييـــن و798 ألًفـــا و119 دينـــاًرا، 
لدفعـــة شـــهر فبرايـــر 2022 بعد احتســـاب 
الزيـــادة المقررة، حيث تـــم تحديث قيمة 
الدعم المالي للمســـتفيدين بحسب الدخل 
الشـــهري لـــرب األســـرة علـــى ثـــاث فئات، 
يحصـــل مـــن خالهـــا مـــن يقـــل راتبـــه عن 
300 دينـــار على 110 دنانير، ويحصل رب 
األسرة الذي يتراوح راتبه بين )301 700- 
دينـــار( علـــى 77 ديناًرا، فـــي حين يحصل 
رب األســـرة الذي يتراوح راتبه بين )-701 

1000 دينار( على 55 ديناًرا.

أما فيما يتعلق باحتســـاب الزيادة المقررة 
للمســـتفيدين من الضمـــان االجتماعي من 
ذوي الدخل المحدود، وفًقا لتعديل المادة 
 2006 )18( لســـنة  القانـــون رقـــم  )9( مـــن 
بشـــأن الضمـــان االجتماعـــي، والذيـــن بلـــغ 
عددهم 16 ألًفا و657 أسرة وفرد، فقد بلغ 
إجمالـــي المبالـــغ المحولة على حســـاباتهم 
المصرفية مليـــون و756 ألًفا و395 ديناًرا 
ـــا لدفعة شـــهر فبراير 2022، حيث  بحرينيًّ
تـــم احتســـاب 77 دينـــاًرا لـــكل فـــرد مـــن 
المستفيدين من الضمان االجتماعي، فيما 
تحصـــل األســـرة المكونة مـــن فردين 132 
دينـــاًرا، مـــع احتســـاب 28 دينـــاًرا لكل فرد 

إضافي في األسرة.
وأكـــد وزير العمل والتنمية االجتماعية أن 
المواطن المستفيد من الضمان االجتماعي 

يحصل على مبلغ الدعم المالي مع الزيادة 
المقررة بشكل تلقائي، مع استمرار تطبيق 
مـــن  لاســـتفادة  الحاليـــة  المعاييـــر  ذات 
الضمـــان االجتماعـــي والدعـــم المالي دون 
وجـــود أي تغييـــر، مؤكًدا فـــي الوقت ذاته 
أن الزيـــادة فـــي المبالغ للمســـتفيدين منها 
مـــن المواطنيـــن ال تؤثـــر على اســـتفادتهم 

من أوجه الدعم المالي المباشر األخرى.
وســـيتم صـــرف مخصـــص اإلعاقـــة وبدل 
الســـكن فـــي دفعـــة شـــهر فبرايـــر، حيـــث 
يســـتفيد مـــن مخصـــص اإلعاقـــة 12 ألًفـــا 
و)580( شـــخًصا مـــن ذوي اإلعاقـــة، بمبلـــغ 
إجمالـــي قيمته مليون و)286( ألًفا و)600( 
دينـــار بحرينـــي، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعاوة 
بدل الســـكن التي تصرفها وزارة اإلســـكان 
فسيســـتفيد منها 44 ألًفا و)777( شـــخًصا، 

بقيمة 4 مايين و)528( ألًفا و)718( ديناًرا 
ـــا، علًمـــا أن تقديـــم الدعم المباشـــر  بحرينيًّ
للمواطنيـــن المســـتفيدين متواصـــل لـــكل 
المســـجلين علـــى قوائم المســـتفيدين من 

برامج الدعم المختلفة.
كما يشـــار إلـــى أن التعويـــض النقدي بدل 
رفـــع الدعـــم عـــن اللحـــوم يصـــرف كل 3 
أشـــهر على أربع دفعات خال العام، حيث 
تـــم تحويـــل مبالـــغ الدفعـــة الســـابقة على 
حســـابات المواطنين فـــي 15 يناير 2022، 
وســـوف تصـــرف الدفعـــة التاليـــة فـــي 15 

أبريل المقبل.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنـــه فـــي 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  إعـــان  ضـــوء 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( 
عن االنتقال إلى المســـتوى األخضر ضمن 
آليـــة اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار 
الفيروس، فقد تقرر اعتبارًا من يوم األحد 
المقبـــل الموافق 20 فبرايـــر 2022 العودة 
إلـــى نظام التعليم االعتيـــادي )الحضوري( 
بواقع خمســـة أيام في األسبوع في جميع 
المدارس الحكومية، مع بقاء خيار التعلم 
عـــن بعـــد مـــن خـــال المنصـــات الرقميـــة 

للراغبين من أولياء األمور والطلبة.
وأوضـــح المديـــر العـــام لشـــئون المدارس 
الدكتـــور محمد مبارك بـــن أحمد أن جميع 
المـــدارس الحكومية ســـوف تعمل بكامل 
العمـــل  االســـتيعابية، وســـتوقف  طاقتهـــا 

بنظام التعليم المدمج أو المزدوج، والذي 
اعتمـــد خال الفتـــرة الماضيـــة على دوام 
ا مدة يومين أو ثاثة أيام ومن  الطلبة فعليًّ
ثم الدراســـة عبر المنصة الرقمية، وستبدأ 
اعتبـــاًرا من يوم األحد المقبل الموافق 20 
ا  فبراير 2022 فـــي تطبيق التعلم حضوريًّ
بواقع خمســـة أيام في األســـبوع للراغبين 
من أولياء األمور والطلبة، مع إتاحة خيار 
التعلـــم بشـــكل كامل عبر المنصـــة الرقمية 

والفصول االفتراضية.
وأكـــد مبـــارك أن جميع الطلبة المســـجلين 
ضمن الـــدوام الحضوري ســـيتم تحويلهم 
ـــا، اعتبـــاًرا مـــن يـــوم األحـــد المقبل،  تلقائيًّ
إلى نظام الحضور التقليدي بواقع خمسة 
أيـــام فـــي األســـبوع، مشـــيًرا إلـــى أنـــه في 
حـــال رغبـــة الطلبـــة وأوليـــاء أمورهم في 
االنتقـــال مـــن نظـــام الحضـــور الكامل إلى 
نظام التعلم عن ُبعد عبر المنصات الرقمية 

أو االنتقـــال مـــن نظام التعلم عـــن ُبعد عبر 
المنصـــات الرقميـــة إلـــى نظـــام الحضـــور 
الكامـــل، التواصل مع اإلدارات المدرســـية 
عبر قنـــوات االتصال المعمـــول بها، والتي 
ســـتقوم بدورهـــا بإشـــعار الطلبـــة وأولياء 
أمورهم بما ســـيتم من إجراءات التحويل 

فور االنتهاء من الترتيبات الازمة لذلك.
وأشـــار المدير العام لشـــئون المـــدارس أن 
المؤسســـات المدرســـية الحكومية ســـوف 
اإلجـــراءات  جميـــع  اتبـــاع  فـــي  تســـتمر 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحد من 
انتشـــار الفيـــروس عبـــر مواصلـــة قيـــاس 
والتعقيـــم  والتطهيـــر  الحـــرارة،  درجـــات 
المســـتمرين، وغيـــر ذلـــك من اإلجـــراءات 
طـــوال  تطبيقهـــا  علـــى  العمـــل  تـــم  التـــي 
الفتـــرة الماضيـــة وباتـــت اآلن جـــزًءا مـــن 
المـــدارس،  جميـــع  فـــي  اليومـــي  العمـــل 
وأن بروتوكـــوالت تتبـــع حـــاالت اإلصابـــة 

والمخالطـــة ســـوف تســـتمر كالمعتاد وفق 
مـــا هـــو معلـــن عنـــه، كمـــا بّيـــن أن قطـــاع 
شـــئون المدارس بوزارة التربية والتعليم، 
المســـاندة،  القطاعـــات  مـــع  وبالتنســـيق 
ســـيوفر خدمـــة المواصـــات للطلبـــة عبـــر 
خطوط ونقاط النقل المعتادة على امتداد 

أيـــام الـــدوام المدرســـي. وأكـــد مبـــارك أن 
عودة المدارس إلـــى العمل بكامل طاقتها 
االســـتيعابية هي بشـــرى خيـــر، األمر الذي 

يســـهل عودة المؤسســـات المدرســـية إلى 
العمـــل بكامـــل طاقتهـــا االســـتيعابية وبما 

يعزز التحصيل العلمي ألبنائنا الطلبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ا ا 5 أيام أسبوعيًّ من األحد... العودة إلى المدارس حضوريًّ
اإلبقاء على خيار التعلم عن ُبعد العمل ووقف النظام المزدوج... “التربية”:

وحدة التحقيق الخاصة

اســـتقبل القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق 
الخـــاص  الممثـــل  امـــس،  ، بمكتبـــه  الهـــزاع  الخاصـــة محمـــد 
لرئيـــس الوزراء ووزير شـــئون جنوب آســـيا واألمـــم المتحدة 
والكومنولـــث فـــي وزارة الخارجيـــة والكومنولـــث والتنميـــة 
بالمملكـــة المتحـــدة  اللـــورد طـــارق أحمـــد، وذلك فـــي حضور  
نائـــب رئيـــس بعثة ســـفارة المملكة المتحـــدة بمملكة البحرين 

ستيوارت سمرز.
وقـــد تم خال اللقاء اســـتعراض دور وحدة التحقيق الخاصة 
في حماية حقوق اإلنسان في منظومة العدالة الجنائية، كجهة 
قضائية مستقلة وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، كما 
اطلع اللورد أحمد على هيكل الوحدة الداخلي وتقسيم شعبها 
والتحديثـــات التـــي أدخلتهـــا الوحـــدة علـــى بنيتهـــا القانونية؛ 
بغية اســـتمرار مباشـــرتها ألعمالها وفقًا لاتفاقيـــات والمعايير 
بروتوكـــول  أهـــم  كعنصـــر  شـــاملة  الدوليـــة،  والبروتوكـــوالت 
اسطنبول لتقصي وتوثيق حاالت التعذيب وإساءة المعاملة.

كمـــا تطـــرق اللقاء إلى بحث ســـبل تعزيـــز التعاون المشـــترك، 
بهـــدف تبـــادل الخبرات ودعـــم وتنمية قـــدرات أعضاء وحدة 
التحقيـــق الخاصـــة، في ظـــل العاقـــات الوطيـــدة والمتميزة 

التي تربط البلدين، والتي تمتد لســـنوات طويلة من التنسيق 
المثمر والتعاون الوثيق في شتى المجاالت.

وفي ختام اللقاء، أشاد الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة 
المتحـــدة، بوحـــدة التحقيق الخاصة والـــدور الذي تضطلع به 
في حماية حقوق اإلنسان، مثمنًا حرص مملكة البحرين على 
تطبيق مبادئها الدســـتورية وسعيها إلى كفالة حقوق اإلنسان 
وحرياتـــه األساســـية، مـــن خـــال ســـن التشـــريعات الازمـــة 
وإنشاء اآلليات التي تتولى حماية وتعزيز تلك الحقوق وفقًا 

ألحكام الدستور والقانون.

بحث تبادل الخبرات وتعزيز القدرات

اللورد طارق أحمد يشيد بدور وحدة التحقيق الخاصة
الرفاع - مجلس باقر

أعرب صاحب مجلس باقر بالرفاع، 
عبـــدهللا باقـــر عـــن شـــكره وثنائـــه 
وتقديـــره لمحافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علـــي آل خليفة، 
ولكل المساعي الخيرة التي يبذلها 
لخدمـــة األهالـــي عبـــر فـــرق العمل 
بالمحافظـــة،  والوفيـــة  النشـــطة 
بصورة تعكس الشـــهامة والمروءة 

والنبل والوفاء بالعهود.
ســـمو  اهتمـــام  إلـــى  باقـــر  وأشـــار 
المحافظ بوصل الناس، وباإلنصات 
لهـــم، وبفتح األبواب كلهـــا أمامهم، 
الحكـــم  إلـــى  بثقافـــة حيـــاة تمتـــد 
الخليفي الرشيد، والذي أسس هذا 
الفكر والنهج القويم منذ التأسيس 
والتـــي  الحديثـــة  للدولـــة  األول 
حققت والتـــزال الكثير من قصص 
النجـــاح المبهـــرة في بناء اإلنســـان 

البحريني.
مـــن  الخيـــرة  المواقـــف  أن  وأكـــد 
سمو الشـــيخ خليفة بن علي كثيرة 
مضيًفـــا  تتوقـــف،  وال  ومتجـــددة 
“لـــم أتواصل مع ســـموه فـــي أمر أو 
معضلـــة تهـــم المواطنيـــن، إال وجه 
فـــرق العمـــل بالمحافظـــة للتواصل 
مـــع الـــوزارات والجهـــات الخدمية 

أمـــور  وتســـهيل  فـــوًرا،  لحلحلتهـــا 
الناس”.

وتابـــع” نعتز بســـموه الكريم، ونعتز 
بمساعيه، ولتشريفه للمنصب الذي 
يتقلده، وهو اعتزاز موصول لجميع 
الموظفيـــن بالمحافظـــة الجنوبيـــة 
والذين ال يتأخرون في تلبية نداء 
توجيهـــات  علـــى  بنـــاء  المواطـــن، 
سموه الكريمة، واهتمامه ومتابعته 

بشكل شخصي”.
بجميـــع  نعتـــز  باقر”كمـــا  وأردف 
الخدميـــة  والجهـــات  الـــوزارات 
فـــي  تســـارع  والتـــي  الحكوميـــة 
التجاوب مع مراســـات المحافظة 
طلبـــات  بصميـــم  المرتبطـــة 
المواطنين، وبصورة تعكس الوفاء 
واإلخـــاص فـــي العمـــل، وتيســـير 

أمور الرعية”.

سموه أبوابه مفتوحة وال يتأخر في تلبية النداء

باقر يشيد بجهود سمو محافظ الجنوبية في خدمة المواطنين

عبدالله باقر

جميل حميدان

محمد مبارك

“التطوير العمراني”: نعكف على دراسة تقييم جميع المتطلبات العمرانية
مخالفات البناء ال يمكن تصحيح أوضاعها بتعديل االشتراطات

أفادت هيئـــة التخطيط والتطويـــر العمراني 
وذلـــك تعقيًبـــا علـــى الخبـــر المنشـــور تحـــت 
عنـــوان “مصيـــر مجهول يكتنف اشـــتراطات 
بيوت اإلســـكان الجديـــدة” أن االشـــتراطات 
التنظيميـــة الخاصـــة بالمشـــاريع اإلســـكانية 
هـــي مـــن اختصـــاص وزارة اإلســـكان، فيمـــا 
تعتمد الحًقا من قبل وزارة األشغال وشئون 

البلديات والتخطيط العمراني.
بأنهـــا  )اإلثنيـــن(  أمـــس  بيـــان  فـــي  وأفـــادت 
ـــا بدراســـة فنيـــة لتقييـــم جميـــع  تقـــوم حاليًّ
المتطلبات العمرانية المائمة للوضع الحالي 
والمســـتقبلي لمملكة البحرين، باإلضافة إلى 
دراســـة إصـــدار جيل جديـــد مـــن التصانيف 
التنظيميـــة  المعاييـــر  وتحديـــث  المطـــورة، 

المصاحبة لها.
وأورد البيـــان أن مخالفـــات البناء التي يقوم 
بهـــا بعـــض منتفعـــي الوحدات اإلســـكانية، ال 
يمكـــن تصحيـــح أوضاعها من خـــال تعديل 
االشـــتراطات التنظيميـــة للتعمير، وأن بعض 
هـــذه المخالفات قد تعـــرض أصحابها للخطر 
لمـــا ينتج عـــن أعمال إنشـــائية غير صحيحة 

قد تؤثر سلًبا على سامة المبنى.
وفيما يلي نص الرد:

باإلشـــارة إلـــى ما جـــاء في صحيفـــة “الباد” 
الموقـــرة بتاريخ 9 فبراير 2022 على لســـان 
رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي 
يكتنـــف  مجهـــول  “مصيـــر  عنـــوان  تحـــت 

اشتراطات بيوت اإلسكان الجديدة”.
تـــود هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي 

والتطويـــر  البنـــاء  أعمـــال  بـــأن  التوضيـــح 
العمرانـــي فـــي البحريـــن يتـــم تنظيمهـــا مـــن 
خال اشـــتراطات ومعايير تنظيمية خاصة، 
والمعمـــول بهـــا منـــذ العـــام 2009 والمعتمدة 
وفًقـــا للقـــرار رقـــم 28 الصـــادر ســـنة 2009 
للتعميـــر  التنظيميـــة  االشـــتراطات  بشـــأن 
بمختلـــف المناطـــق بمملكة البحريـــن، والتي 
بمـــا  والتحديـــث  للمراجعـــة  ـــا  حاليًّ تخضـــع 
فـــي  الحاليـــة  التحديـــات  معالجـــة  يضمـــن 
البيئـــة العمرانيـــة وتلبيـــة لـــكل االحتياجات 

المستقبلية.
الخاصـــة  التنظيميـــة  االشـــتراطات  وإن 
بالمشـــاريع اإلســـكانية هـــي مـــن اختصـــاص 
وزارة اإلســـكان، فيمـــا تعتمـــد الحًقا من قبل 
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

بدورهـــا  قامـــت  الهيئـــة  أن  كمـــا  العمرانـــي، 
بالتنســـيق بيـــن الجهـــات ذات العاقة لوضع 
اشـــتراطات تنظيميـــة متميـــزة تحافظ على 
طبيعـــة الخصوصية فـــي المخططات العامة 
للمناطق اإلســـكانية، وللمســـاهمة في إنشاء 

بيئة معيشية آمنة ومستدامة فيها.
وتقـــوم هيئة التخطيـــط والتطوير العمراني 
ا بدراســـة فنية لتقييم جميع المتطلبات  حاليًّ
العمرانية المائمة للوضع الحالي والمستقبلي 
لمملكة البحرين، وتشـــمل الدراســـة مراجعة 
التنظيميـــة  لاشـــتراطات  الفنيـــة  المعاييـــر 
للتعميـــر والتـــي تتضمـــن في الوقـــت الحالي 
متنوًعـــا،  تصنيًفـــا  و58  مختلفـــة  أبـــواب   8
باإلضافـــة إلـــى دراســـة إصـــدار جيـــل جديد 
مـــن التصانيف المطـــورة، وتحديث المعايير 

التنظيمية المصاحبة لها، وبحســـب مســـودة 
االشـــتراطات التنظيميـــة للتعميـــر الجديـــدة 
فإنه يوجد فيها حوالي 13 باًبا وتشمل على 
78 تصنيًفا، بحيث تم استحداث 34 تصنيًفا 
جديـــًدا، و6 نطاقـــات حمايـــة، باإلضافة إلى 
تعديـــل 9 تصانيف قائمـــة وإلغاء 13 آخرين، 
وإن عمليـــة المراجعـــة قـــد تمـــت بالتنســـيق 
مـــع جميع الجهات الرســـمية والخدمية ذات 
العاقـــة وذلـــك بما يضمن تحقيـــق متطلبات 
وتطلعـــات المخطط الهيكلي االســـتراتيجي 

لمملكة البحرين 2030.
وبمـــا يتعلق بمخالفات البنـــاء التي يقوم بها 
بعـــض منتفعي الوحدات اإلســـكانية، وقد ال 
يمكـــن تصحيـــح أوضاعها من خـــال تعديل 
االشـــتراطات التنظيميـــة للتعمير، فإن بعض 

هـــذه المخالفات قد تعـــرض أصحابها للخطر 
لمـــا ينتج عـــن أعمال إنشـــائية غير صحيحة 
قـــد تؤثـــر ســـلًبا علـــى ســـامة المبنـــى، كمـــا 
أن بعـــض هـــذه المخالفـــات ال تتماشـــى مـــع 
الطابـــع العمراني وتصميم واجهـــات المباني 
فـــي المناطق اإلســـكانية التي تـــم تخطيطها 
وتصميمها بأعلى المواصفات لتوفير مجتمع 

نموذجي للسكن.
وتؤكـــد هيئة التخطيـــط والتطوير العمراني 
بضـــرورة االلتـــزام بالمعاييـــر واالشـــتراطات 
التـــي تنظـــم أعمـــال البنـــاء والتطويـــر فـــي 
لتحقيـــق  وغيرهـــا  اإلســـكانية  المشـــاريع 
االســـتدامة  وتحقيـــق  المرجـــوة  األهـــداف 
وســـامة  أمـــن  علـــى  وللحفـــاظ  الحضريـــة 

المواطنين.

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني
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