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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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خالل تر�ؤ�س جاللته الجتماع العتيادي الأ�صبوعي ملجل�س الوزراء بق�صر ال�صخري.. امللك:

جهود مثمرة لويل العهد يف تعزيز نه�صة اململكة �تطوير العمل احلكومي

اآل  امللك حمد بن عي�شى  تراأ�س ح�شرة �شاحب اجلاللة 

الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

ملجل�س الوزراء، وذلك بق�شر ال�شخري اأم�س.

يف بداية الجتماع، مت ا�شتعرا�س عدد من الق�شايا التي 

نحو  والتنمية  البناء  بعجلة  وتدفع  املحلي  ال�شاأن  تخ�س 

واأبنائه  الوطن  فيه خري  ما  لكل  والتطور  التقدم  من  املزيد 

وامل�شتجدات  املت�شارعة  التطورات  بحث  اإىل  اإ�شافة  الكرام، 

على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.

ل�شاحب  املثمرة  باجلهود  املفدى  امللك  اأ�شاد جاللة  وقد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

وتطوير  اململكة  نه�شة  تعزيز  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املن�شودة،  والغايات  الأهداف  يحقق  مبا  احلكومي،  العمل 

معربا جاللته عن بالغ التقدير للجهود الوطنية التي قادها 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف  �شاحب 

و�شعت  والتي  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  الت�شدي 

مملكة البحرين يف املكان الأن�شب لتجاوز تاأثريات اجلائحة 

اإىل  احلياة  وعودة  والقت�شادي  ال�شحي  امل�شتوى  على 

جائحة  اأن  اإىل  جاللته  واأ�شار  املطلوبة،  بال�شرعة  طبيعتها 

البحرين  اأبناء  كفاءة  اأثبتت  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الأمامية  ال�شفوف  يف  العاملني 

من قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والكوادر ال�شحية، 

واجلهات امل�شاندة كافة، الذين قدموا املثل الأروع يف التفاين 

والبذل والعطاء، وبينت تكامل املنظومة ال�شحية الوطنية.

واأ�شاد جاللته بالتعاون بني ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة 

الت�شريعية وما و�شل اإليه من م�شتويات متقدمة يف خمتلف 

م�شاراته، موؤكًدا جاللته اأهمية ا�شتمرار هذا التعاون من اأجل 

املزيد من الزدهار ململكة البحرين وحتقيق تطلعات اأبنائها 

الكرام.

امللكي  ال�شمو  املفدى بدور �شاحب  امللك  اأ�شاد جاللة  ثم 

بحلبة  العاملني  الوزراء، وجهود  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

البحرين الدولية وكافة اجلهات التي اأ�شهمت فيما حتقق من 

الكربى  البحرين  البحرين جلائزة  ل�شت�شافة مملكة  جناح 

 18 مدى  على  واحد  الفورمول  ل�شباقات  اخلليج  لطريان 

ع�شرة  الثامنة  الن�شخة  به  ظهرت  منوها جاللته مبا  عاًما، 

من ال�شباق التي ا�شت�شافتها مملكة البحرين موؤخًرا من متيز 

على �شعيد الإعداد والتنظيم واحل�شور، مبا يعك�س الدور 

اإبداعية  قدرات  من  وما ميتلكونه  البحريني  لل�شباب  الرائد 

الريا�شية، ما عزز من مكانة  الفعاليات  التنظيم لكربى  يف 

الريا�شة  وهذه  الدويل  ال�شباق  لهذا  مهمة  كمحطة  مملكة 

اجلماهريية.

الهجمات احلوثية  ا�شتمرار  الوزراء  اأدان جمل�س  بعدها 

الرهابية بال�شواريخ البال�شتية والطائرات امل�شرية املفخخة 

اململكة  يف  والنفطية  والقت�شادية  املدنية  املن�شاآت  على 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة، التي تتنافى مع القوانني الدولية 

كافة، وتربهن على حتدي ميلي�شيا احلوثي الرهابية لدول 

العامل املحبة لل�شالم، مطالبا تلك الدول بتحمل م�شوؤولياتها 

التي  واملمنهجة  املتعمدة  الرهابية  العتداءات  هذه  جتاه 

اإمدادات  للخطر  وتعر�س  القليمي  وال�شتقرار  الأمن  تهدد 

الدويل،  ال�شلم  ومت�س  العاملي  القت�شاد  وا�شتقرار  الطاقة 

العربية  اململكة  �شقيقتها  مع  البحرين  مملكة  وقوف  موؤكدا 

اأمنها  حلماية  اجراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ال�شعودية 

وا�شتقرارها و�شالمة اأرا�شيها.

تنمية  يف  ال�شتمرار  اأهمية  املفدى  امللك  جاللة  واأكد 

والدول  التعاون  بني دول جمل�س  والتعاون  التن�شيق  اآفاق 

املنطقة  وا�شتقرار  ت�شامن  يدعم  مبا  وال�شديقة،  احلليفة 

ويعزز دورها الإقليمي والعاملي عرب توحيد املواقف وتطوير 

ال�شراكات مع دول العامل.

اأعرب جمل�س  اأوكرانيا،  الأو�شاع يف  وحول م�شتجدات 

الوزراء عن القلق من ا�شتمرار احلرب، داعيا الأطراف كافة 

والطرق  احلوار  اىل  واللجوء  الت�شعيد،  التهدئة ووقف  اىل 

الدبلوما�شية لوقف احلرب وت�شوية النزاع عرب املفاو�شات 

واللتزام  عليها،  املتعارف  ال�شلمية  وبالو�شائل  املبا�شرة 

على  احلفاظ  على  والعمل  املربمة،  واملواثيق  بالتفاقيات 

الأمن وال�شلم الدوليني.

واأكد املجل�س �شرورة تهيئة الأو�شاع الن�شانية وتوفري 

العبور  ممرات  وفتح  �شالمتهم  وتاأمني  للمدنيني  احلماية 

بوجه  والغاثية  الن�شانية  امل�شاعدات  واي�شال  لهم،  الآمنة 

التي بذلت يف هذا  التقدير لكل اجلهود  ال�شرعة، معربا عن 

اخل�شو�س، موؤكدا اأن اإ�شهام مملكة البحرين يف دعم اجلهود 

اإن�شاين  كواجب  منها  ا�شهام  هو  اأوكرانيا  يف  الن�شانية 

للتخفيف من معاناة املحتاجني.

بوقف  البحرين  مملكة  تطلع  عن  املجل�س  واأعرب 

الأحداث  اأثبتت  اإذ  كافة،  الأطراف  من  العالمي  الت�شعيد 

املا�شية، وبالأخ�س يف عاملنا العربي، ما له من تاأثري �شلبي 

ول  وال�شراع،  احلرب  اأمد  اإطالة  و  املواقف  تاأجيج  على 

ي�شاعد على �شمان الأمن وال�شتقرار العاملي.

غرفة  واأع�شاء  رئي�س  املفدى،  امللك  هناأ جاللة  ذلك  بعد 

اإدارة  ملجل�س  انتخابهم  مبنا�شبة  البحرين  و�شناعة  جتارة 

الغرفة لدورته الثالثني، متمنيا لهم لكل التوفيق والنجاح يف 

موا�شلة م�شرية غرفة جتارة و�شناعة البحرين يف دعم القطاع 

التجاري وتعزيز التنمية القت�شادية، م�شيًدا مبا متيزت به 

النتخابات من ح�شن تنظيم واأجواء ت�شودها النزاهة.

اآل خليفة نائب  ال�شيخ حممد بن مبارك  وقد رفع �شمو 

المتنان  وعظيم  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  الوزراء  رئي�س جمل�س 

ال�شمو  و�شاحب  املفدى،  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اإىل 

اأن  �شموه  موؤكًدا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  املفدى  امللك  جاللة  روؤى 

ملجل�س  نهًجا  �شكلت  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

العامل،  بها  مر  التي  الظروف  خمتلف  مع  للتعامل  الوزراء 

وعلى اإثر ذلك مت و�شع اخلطط والربامج التي نفذها فريق 

البحرين يف  اأ�شهم يف و�شع مملكة  ما  اإتقان،  بكل  البحرين 

املوقع الأف�شل.

ه��ج��م��ات م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا احل���وث���ي ت��ه��دد الأم�����ن الق��ل��ي��م��ي �ت��ع��ر���س اإم��������دادات ال��ط��اق��ة �الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي للخطر

ال����ص���ت���م���رار يف ت��ن��م��ي��ة اآف������اق ال��ت��ن�����ص��ي��ق �ال���ت���ع���ا�ن ب���ن د�ل جم��ل�����س ال���ت���ع���ا�ن �ال������د�ل احل��ل��ي��ف��ة �ال�����ص��دي��ق��ة

اجل�����ائ�����ح�����ة اأث�����ب�����ت�����ت ك������ف������اءة ال����ع����ام����ل����ن ب����ال���������ص����ف����وف الأم������ام������ي������ة �م�����ت�����ان�����ة امل����ن����ظ����وم����ة ال�������ص���ح���ي���ة

طريان اخلليج تهنئ بنجاح �صباق الفورمول

هناأت طريان اخلليج - الناقلة الوطنية ململكة البحرين - قيادة و�شعب 

البحرين  جائزة   1 الفورمول  �شباق  ا�شت�شافة  جناح  مبنا�شبة  البحرين 

الكربى لطريان اخلليج 2022.

القبطان  اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  اأثنى  وقد 

وليد العلوي على النجاح امل�شتمر لل�شباق عاًما بعد عام بقوله »اإن جناح 

ال�شباق هذا العام يدل على التزام القيادة وال�شعب واجلهود املبذولة من 

قبل جميع العاملني على اإجناحه، والتي تعود بالنفع على اململكة و�شعبها 

على حد �شواء. ن�شكر �شركاوؤنا يف حلبة البحرين الدولية وجميع من اأ�شهم 

يف اإجناح هذا ال�شباق من وزارات وهيئات �شواء كانت حكومية اأو تابعة 

للقطاع اخلا�س«.

القائد العام لقوة الدفاع

ي�صتقبل قائد اخلدمات الطبية امللكية

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

البحرين، اللواء بروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة قائد اخلدمات الطبية امللكية 

الذي قدم له التقرير ال�شنوي للخدمات الطبية امللكية لعام 2021، وذلك يوم اأم�س.

واأثنى  امللكية،  الطبية  اخلدمات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب 

على التطور امل�شتمر باخلدمات الطبية امللكية من الناحية ال�شحية والعالجية بف�شل 

اجلهود الكبرية من قبل جميع منت�شبي اخلدمات الطبية امللكية.

عبداهلل بن حمد يهنئ امللك ��يل العهد رئي�س الوزراء بنجاح الفورمول

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  رفع 

ال�شخ�شي  املمثل  خليفة،  اآل  حمد 

جلاللة امللك املفدى رئي�س املجل�س 

الأعلى للبيئة، اأ�شمى اآيات التهاين 

ح�شرة  مقام  اإىل   والتربيكات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

عاهل  البالد  خليفة،  اآل  عي�شى 

املفدى، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

الوزراء  العهد  رئي�س جمل�س  ويل 

واملتميز  الكبري  النجاح  مبنا�شبة 

يف  البحرين  مملكة  حققته  الذي 

جائزة  �شباق  وتنظيم  ا�شت�شافة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

للفورمول وان للعام 2022. 

النجاح  هذا  اأن  �شموه  واأكد 

الثاقبة  الروؤى  يج�شد  الباهر 

املفدى  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

جاللته  من  الالحمدود  والدعم 

الإمكانيات  كافة  ت�شخري  يف 

الريا�شي  احلدث  هذا  ل�شت�شافة 

العاملي. 

عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاد 

اجلهود  بكافة  خليفة  اآل  حمد  بن 

جائزة  �شباق  تنظيم  على  القائمة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

�شموه  منوها  وان،  للفورمول 

بالدعم والهتمام واملتابعة من لدن 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

اهلل،  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

مما كان له الأثر البالغ يف حتقيق 

بها  تتمتع  التي  الدولية  املكانة 

من  متتلكه  وما  البحرين،  مملكة 

متكنها  وطنية  وخربات  قدرات 

الريا�شية  ال�شباقات  تنظيم  من 

املختلفة والفعاليات العاملية. 

الفخر  عن  �شموه  واأعرب 

من  الوطنية  باجلهود  والعتزاز 

امل�شاركني  وكافة  امل�شوؤولني  جميع 

واخراجه  ال�شباق  اإجناح  يف 

العطاء  من  م�شرفة  باأف�شل �شورة 

التطلعات  لتحقيق  والتحدي 

�شموه  متمنياً  املن�شودة،  والأهداف 

التقدم  من  املزيد  البحرين  ململكة 

والزدهار يف ظل امل�شرية التنموية 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شاملة 

ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16069/pdf/1-Supplime/16069.pdf?fixed5270
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289302
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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
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تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الشيخ  ســمــو  مــن  تهنئة  بــرقــيــة 
خليفة  آل  ــارك  ــبـ مـ بـــن  مــحــمــد 
ــوزراء،  ــ ــ نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـ
أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عــن أخلص 
ــانــــي لــــجــــاللــــة بــمــنــاســبــة  ــهــ ــتــ الــ
الـــــذي تحقق  الــكــبــيــر  الـــنـــجـــاح 
ــن الـــكـــبـــرى  ــريــ ــحــ ــبــ لــــجــــائــــزة الــ
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 1 

.2022
وأشـــــــاد ســـمـــوه بـــمـــا وصــلــت 
إليه مملكة البحرين من مكانة 
استضافة  في  واقــتــدار  متقدمة 
العالمي  الرياضي  الحدث  هــذا 
ــوات عـــديـــدة  ــنــ ــداد ســ ــ ــتـ ــ عـــلـــى امـ
بفضل الرعاية الكريمة والدعم 
المستمر من لدن جاللة الملك 
المفدى لتعزيز إنجازات مملكة 
ــل الـــمـــجـــاالت  ــي كــ الـــبـــحـــريـــن فــ

وعلى مختلف األصعدة.
الــشــيــخ محمد  وأكــــد ســمــو 
بن مبارك آل خليفة في البرقية 
وهذا  الرياضي  اإلنجاز  هــذا  أن 
ــذي نـــال  ــ الـــنـــجـــاح الـــمـــشـــهـــود الــ
ــا مــا  ــيـ ــمـ ــالـ إشـــــــــادة وإعــــجــــابــــا عـ
كــــان لــيــتــم لــــوال جــهــود صــاحــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وقــيــادة 
والقدرة  البحرين  لفريق  سموه 
على تنظيم مختلف الفعاليات 

والسباقات العالمية.
وتــــلــــقــــى صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
مجلس الوزراء برقية تهنئة من 
مبارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل 
الـــــوزراء، أعـــرب ســمــوه فيها عن 
أخـــلـــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 

الــذي  الكبير  النجاح  بمناسبة 
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 1 

لعام 2022.
مــا  أن  ــى  ــ إلــ ــمــــوه  وأشــــــــار ســ
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 
يــأتــي  نــجــاح مــشــهــود  مـــن   2022

بــفــضــل قـــيـــادة صـــاحـــب الــســمــو 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
ــريـــن ومــتــابــعــتــه  ــبـــحـ ــق الـ ــريـ ــفـ لـ
ليأتي  الجهود  لهذه  المستمرة 
ــة إلـــــى مــا  ــافــ هـــــذا اإلنــــجــــاز إضــ
تــحــقــق لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
نجاحات في مختلف المجاالت 

وعلى األصعدة كافة.
الــشــيــخ محمد  وأكــــد ســمــو 
أن هــذا  آل خــلــيــفــة  مـــبـــارك  بـــن 
اإلنـــجـــاز الــريــاضــي يــضــاف إلــى 
ســـجـــل الـــنـــجـــاحـــات الــمــتــتــالــيــة 
البحرين  مملكة  تحققها  التي 
ــي اســـتـــضـــافـــة هــــــذا الـــســـبـــاق  ــ فـ
به  تتمتع  مــا  ويــؤكــد  الــعــالــمــي، 
ومكانة  حــضــاريــة،  مقومات  مــن 
ــدرة على  ــ ــة، وقــ ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
الفعاليات  واســتــضــافــة  تنظيم 
الــمــهــمــة وغــيــرهــا مــن األحــــداث 

الرياضية الدولية.

المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلقي�ان برقيت�ي تهنئ�ة 
م�ن محم�د ب�ن مب�ارك بمنا�س�بة نج�اح �س�باقات الفورم�وال ١

} سمو الشيخ محمد بن مبارك

راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
الداخلية  وزيـــر  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
سفيرة  تشاكيل  ايــســن  السفيرة  أمــس 
ــدى مــمــلــكــة  ــ ــة لــ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــوريـ ــهـ ــمـ الـــجـ

الـــبـــحـــريـــن، وذلـــــــك بـــحـــضـــور مــســاعــد 
العمليات  لــشــؤون  الــعــام  رئــيــس األمـــن 
والتدريب.  وتم خالل اللقاء بحث عدد 
الــتــي تسهم  األمنية  الــمــوضــوعــات  مــن 

ــادل الـــخـــبـــرات وتــطــويــر  ــبـ ــي تــعــزيــز تـ فـ
البلدين  بين  األمني  التعاون  مجاالت 
الـــصـــديـــقـــيـــن، بـــمـــا يــــخــــدم الــمــصــالــح 

المشتركة.

} وزير الداخلية خالل استقباله السفيرة ايسن تشاكيل.

وزي�������������ر ال������داخ������ل������ي������ة ي�������س���ت���ق���ب���ل 
ال�������س���ف���ي���رة ال���ت���رك���ي���ة ل������دى ال��م��م��ل��ك��ة

رئ��ي�����س االأرك�������ان ي�����س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د 
ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة

ــــب  ــاحـ ــ تـــــلـــــقـــــى حـــــــضـــــــرة صـ
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
من  تهنئة  برقية  األعلى،  القائد 
المشير الركن الشيخ خليفة بن 
الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد 
لقوة دفاع البحرين، رفع فيها إلى 
مقام جاللته السامي أسمى آيات 
بمناسبة  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
الـــــذي حققته  الــكــبــيــر  الـــنـــجـــاح 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي تــنــظــيــم 
وإقـــامـــة ســبــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن 
الــكــبــرى لــطــيــران الــخــلــيــج 2022 

للفورموال 1.
هـــذا  أن  بـــرقـــيـــتـــه  فــــي  ــد  ــ ــ وأكـ
ــاء بـــفـــضـــل مــتــابــعــة  ــ الــــنــــجــــاح جــ
جاللة الملك المفدى وإرشاداته 
وتـــوجـــيـــهـــات الــســامــيــة الــكــريــمــة 
مـــكـــانـــة  ــــس  ــكـ ــ عـ مـــــــا  اهلل  رعـــــــــــاه 
ــبـــحـــريـــن الـــحـــضـــاريـــة  مــمــلــكــة الـ

المكتسبات  من  المزيد  وأضــاف 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجــ

واإلعالمية للمملكة.
وأشاد القائد العام لقوة دفاع 
البحرين بكل الجهود التي بذلت 
الفعالية  في إعداد وتنظيم هذه 

الــعــالــمــيــة الـــكـــبـــيـــرة وإخـــراجـــهـــا 
الــمــشــرف لتظل  الــمــظــهــر  بــهــذا 
عريق  لتاريخ  امــتــداًدا  البحرين 
متمنًيا  ــاز،  واإلنــــجــ الــعــطــاء  مـــن 
لوطننا العزيز المزيد من التقدم 
والنماء واالزدهار في ظل القيادة 
الـــحـــكـــيـــمـــة لـــصـــاحـــب الـــجـــاللـــة 
الــمــولــى عز  ــا  ــًيـ داعـ حــفــظــه اهلل، 
ويسدد  جاللته  يحفظ  أن  وجــل 
ويديم  الخير خطاه  على طريق 
على المملكة األفراح والمنجزات 

واألمن واألمان.
ــى صــــــاحــــــب الـــســـمـــو  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة، ولــــي 
مجلس الوزراء، برقية تهنئة من 
الــشــيــخ خليفة  الـــركـــن  الــمــشــيــر 
الــقــائــد  ــمـــد آل خــلــيــفــة،  بــــن أحـ
ــبـــحـــريـــن،  ــام لــــقــــوة دفــــــــاع الـ ــ ــعـ ــ الـ
الكبير  الــنــجــاح  بمناسبة  وذلـــك 

البحرين  مملكة  حققته  الـــذي 
جائزة  سباق  وإقــامــة  تنظيم  فــي 
البحرين الكبرى لطيران الخليج 

للفورموال 1 لعام 2022.
باهتمام  العام  القائد  وأشــاد 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والتنظيم  ــداد  اإلعــ مــراحــل  لكل 
إلقــامــة ســبــاق هـــذا الــعــام والــتــي 
ســــاهــــمــــت فــــــي إبــــــــــــراز الــــحــــدث 
الـــريـــاضـــي بـــالـــصـــورة الــمــشــرفــة 
المولى  داعًيا  البحرين،  لمملكة 
والــســداد  التوفيق  دوام  وجــل  عــز 
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ الـــعـــهـــد رئـ
على ما يبذله من جهود لتعزيز 
كل  على  البحرين  مملكة  مكانة 
األصـــعـــدة فــي ظــل قــيــادة جاللة 
ــفــــدى حـــفـــظـــه اهلل  ــمــ الـــمـــلـــك الــ

ورعاه. 

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال��������وزراء ي��ت��ل��ق��ي��ان 
ب��رق��ي��ت��ي ت��ه��ن��ئ��ة م���ن ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ب��ن��ج��اح ال��ف��ورم��وال

} القائد العام.

ــن  ــركــ اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الــ
ــن أحــــمــــد آل  ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
البحرين اللواء بروفيسور الشيخ 
خــالــد بـــن عــلــي آل خــلــيــفــة قــائــد 
الذي  الملكية،  الطبية  الخدمات 
للخدمات  السنوي  التقرير  قــدم 
2021م،  لـــعـــام  الــمــلــكــيــة  الــطــبــيــة 
ــــك صـــبـــاح أمــــس االثــنــيــن 21  وذلـ

مارس 2022م.
رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحرين بقائد الخدمات الطبية 
ــنــــى عـــلـــى الــتــطــور  الــمــلــكــيــة، وأثــ
الــمــســتــمــر بـــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
الصحية  الــنــاحــيــة  مـــن  الــمــلــكــيــة 
والعالجية بفضل الجهود الكبيرة 
من قبل جميع منتسبي الخدمات 

الطبية الملكية.

القائد العام يثني على التطور الم�ستمر للخدمات الطبية الملكية

} القائد العام مستقبال قائد الخدمات الطبية الملكية.

ــع الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ  رفــ
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ ــن  بــ مــحــمــد 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس 
والتبريكات  التهاني  آيـــات  أســمــى 
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
النجاح  بمناسبة  الــوزراء،  مجلس 
ــبــــاهــــر الـــــــذي حــقــقــتــه مــمــلــكــة  الــ
البحرين في تنظيم وإقامة سباق 
لبطولة  الكبرى  البحرين  جــائــزة 

سباقات للفورموال1.
الذي  الكبير  بالنجاح  وأشــاد 
ــن فــي  ــريـ ــحـ ــبـ حــقــقــتــه مــمــلــكــة الـ
الفورموال1،  سباق  موسم  افتتاح 
ــة للعمل  ــعـ رائـ ــورة  ــ ــدم صـ قــ ــذي  ــ الـ
ــــذي أظــهــر  ــدع الــ ــبـ ــمـ الــمــنــظــم والـ

ــلــــى درجـــــــة مــن  ــلـــى أعــ الــــحــــدث عـ
معتمدين  واإلمكانيات،  التنظيم 
المكتسبة  والكفاءة  الخبرة  على 
نـــتـــيـــجـــة تـــنـــظـــيـــم هـــــــذا الـــســـبـــاق 
العالمي سنوات طويلة، وهو األمر 

الـــذي أبـــرز قـــدرة وكـــفـــاءة الــكــوادر 
البحرينية.

الباهر  النجاح  هــذا  أن  وأكــد 
الـــتـــي تــســطــره مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــنـــا  ــنــــهــــا مـــوطـ كــــــل عــــــــام جــــعــــل مــ
لــســبــاق الـــســـيـــارات والـــســـرعـــة في 
الشرق األوسط، بفضل االهتمام 
والرعاية الدائمين من قبل جاللة 
الملك المفدى والحكومة بقيادة 
ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 

الوزراء.
البحرين  أن حلبة  إلى  وأشار 
الــدولــيــة ُتــعــد أيــقــونــة فــي تحويل 
ــات إلـــــى فـــــرص واعــــــدة،  ــتـــحـــديـ الـ
الفعاليات  ألبـــرز  الحاضنة  وهــي 
يعكس  وطنيًا  وإنــجــازًا  العالمية، 
ــه الــــــحــــــضــــــاري لـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ

البحرين.
ــه  ــانــ ــنــ ــتــ ــره وامــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وأكــــــــــد تـ

بذلتها  التي  المخلصة  للجهود 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــقــائــمــة على 
تـــنـــظـــيـــم وإنـــــجـــــاح هــــــذا الـــحـــدث 
عملت  والتي  العالمي،  الرياضي 
بـــال تــعــب أو كــلــل عــلــى االهــتــمــام 
ــتـــعـــامـــل الــــراقــــي مــــع جــمــهــور  والـ
ــة الــــــــذي حــــضــــر مـــــن كــل  ــبـ ــلـ ــحـ الـ
هذا  في  للمشاركة  العالم  أقطاب 
مــا عكس أصالة  الــمــهــم،  الــحــدث 
ــعــــب الـــبـــحـــريـــنـــي وأخــــالقــــه  الــــشــ
الـــعـــالـــيـــة، وأنــــجــــح الــــحــــدث عــلــى 
التنظيمية  الــمــســتــويــات  جــمــيــع 

واللوجستية.
ــغ الـــشـــكـــر  ــ ــالـ ــ ــن بـ ــ وأعـــــــــــرب عــ
الطبية  الــطــواقــم  لكل  والــتــقــديــر 
والــمــســانــدة الــتــي قــدمــت خدمات 
ــزوار والــفــرق  ــلـ صــحــيــة مــتــمــيــزة لـ
ــورة  الـــمـــشـــاركـــة والـــجـــمـــهـــور بـــصـ

مشرفة.

العه��د وول��ي  المل��ك  يهن��ئ  لل�سح��ة«  »االأعل��ى  رئي���س 
وي�����س��ي��د ب��ال��ن��ج��اح ال���ب���اه���ر ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ف���ورم���وال١

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

استقبل الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع 
وفدًا من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالواليات المتحدة األمريكية 

الصديقة، وذلك صباح أمس االثنين 21 مارس 2022م.
رحــب وزيـــر شـــؤون الــدفــاع بــوفــد موظفي مجلسي الــشــيــوخ والــنــواب 
األمريكي، واستعرض خالل اللقاء عالقات الصداقة والتعاون المشتركة 

القائمة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية.

حضر اللقاء اللواء الركن بحري أنور عبداهلل الجودر مدير الصيانة 
راشـــد فليفل رئيس  يــوســف  الــدكــتــور  والــلــواء حقوقي  الــفــنــي،  والــتــزويــد 
القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن صالح 
بن  الشيخ سلمان  الركن  واللواء  العسكري،  التدريب  مدير  السعد  راشد 
خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، واللواء الركن طيار 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري.

} جانب من االستقبال.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل وفدا من موظفي ال�سيوخ والنواب االأمريكيين

تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
الشيخ  ســمــو  مــن  تهنئة  بــرقــيــة 
آل  سلمان  بن  بن محمد  خالد 
الملك  جاللة  مستشار  خليفة 
الــــمــــفــــدى، أعــــــرب ســـمـــوه فــيــهــا 
الــتــهــانــي لجاللته  أخــلــص  عـــن 
الــذي  الكبير  النجاح  بمناسبة 
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 

. 2022
مــا  أن  ــى  ــ إلــ ــمــــوه  وأشــــــــار ســ

تحقق من نجاح يرجع الفضل 
ــة الــمــلــك  ــم جـــاللـ ــ ــــى دعـ فـــيـــه إلـ
الــــمــــفــــدى واهـــــتـــــمـــــام جـــاللـــتـــه 
فـــي تــفــعــيــل الــحــركــة الــريــاضــة، 
ــي دعــــــم مـــشـــاريـــع  ــ ــم فـ ــهــ ــا أســ ــ مـ
مختلف  في  والتطوير  التنمية 

الميادين.
وأشـــــاد ســمــوه فـــي الــبــرقــيــة 
السمو  ومتابعة صاحب  بجهود 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
مجلس الوزراء، في تحقيق هذا 
واالستثنائي،  المتميز  النجاح 

الــــذي يــعــد مــفــخــرة لــكــل أبــنــاء 
الشعب البحريني الكريم.

ــم ســـــمـــــو الـــشـــيـــخ  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
آل  سلمان  بن  بن محمد  خالد 
إلــى  بــاالبــتــهــال  بــرقــيــتــه  خليفة 
يــمــتــع جــاللــة  أن  عـــز وجــــل  اهلل 
الملك المفدى بموفور الصحة 
والسعادة، وأن تستمر اإلنجازات 
البحرين  به  تتمتع  ما  ظل  في 
من أمن وأمان واستقرار، لتبقى 
ــدًا ريــــاضــــيــــًا وســـيـــاحـــيـــًا  ــقــــصــ مــ
واقــــتــــصــــاديــــًا لـــمـــا تـــمـــلـــكـــه مــن 

إمكانيات وقدرات وطنية.

خال���د ال�س���يخ  م���ن  ت�ه����نئة  ب�رق����ية  يتل�ق����ى  الم����لك 
١ الفورم�وال  �س�باق  نج�اح  بم�ن��ا�سبة  خليف�ة  اآل  مح���مد  ب�ن 

} سمو الشيخ خالد بن محمد.

ــى حــــــــضــــــــرة صـــــاحـــــب  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ت
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
برقية تهنئة من الشيخ خالد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة،  آل  عــبــداهلل 
عن  فيها  أعـــرب  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
أخلص التهاني لجاللته بمناسبة 
ــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــحــقــق  الــ
لجائزة البحرين الكبرى لطيران 

الخليج للفورموال 1 2022.
أن هـــذا  الـــبـــرقـــيـــة  ــي  فــ وأكــــــد 
ــام الـــعـــالـــمـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاح واالهـ ــجــ ــنــ الــ
جاللة  يوليه  ما  يعكس  بالسباق 

على  المفدى، من حرص  الملك 
تعزيز سمعة ومكانة البحرين في 
تعود  والــتــي  الــمــجــاالت،  مختلف 
بــالــخــيــر عـــلـــى مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
الــشــامــلــة الــتــي يــقــودهــا جــاللــتــه 
بــكــل حــكــمــة واقـــــتـــــدار، وتــحــقــيــق 
المزيد من المنجزات الحضارية 
واالقـــتـــصـــاديـــة لــشــعــب الــبــحــريــن 

الوفي.
ــذا الــنــجــاح  وأشـــــار إلــــى أن هــ
والــدعــم والــرعــايــة واالهــتــمــام من 
أّهل  المفدى،  الملك  لدن جاللة 
موطنا  لــتــكــون  الــبــحــريــن  مملكة 

ــلـــى مــســتــوى  ــذه الــــريــــاضــــة عـ ــهــ لــ
الشرق األوسط، وأن تجذب أنظار 
به  يتمتع  إليها بفضل ما  العالم 
أبــنــاء الــوطــن مــن كــفــاءة وحرفية 

عالية في التنظيم.
واخـــتـــتـــم الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 
عبداهلل آل خليفة برقيته بالدعاء 
يــديــم على  إلـــى اهلل عــز وجـــل أن 
جـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى مــوفــور 
على  يمن  وأن  والعافية،  الصحة 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مـــــزيـــــدا مــن 
التقدم والرفعة واالزدهار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.

خال���د ال�س���يخ  م���ن  ته����نئة  برقي���ة  يتل����قى  المل���ك 
١ الفورم�وال  �س�باق  نج�اح  بمنا�س�بة  خليف�ة  اآل  عب�داهلل  ب�ن 

} الشيخ خالد بن عبداهلل.

رفـــع ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
الــمــمــثــل  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة 
ــة الـــمـــلـــك  الـــشـــخـــصـــي لــــجــــاللــ
الـــــمـــــفـــــدى رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
ــمــــى آيــــات  األعــــلــــى لــلــبــيــئــة أســ
مقام  إلــى  التهاني والتبريكات 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  ــد  ــمـ حـ
ــفـــدى، وإلـــى  ــمـ عـــاهـــل الـــبـــالد الـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  بــ ســـلـــمـــان 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
الوزراء، بمناسبة النجاح الكبير 
مملكة  حققته  الذي  والمتميز 

البحرين في استضافة وتنظيم 
الكبرى  البحرين  جــائــزة  سباق 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 

لعام 2022. 
النجاح  أن هذا  وأكد سموه 
الثاقبة  الــــرؤى  يــجــســد  الــبــاهــر 
ــة  لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــاللــ
الــمــفــدى والـــدعـــم الــالمــحــدود 
مــــن جـــاللـــتـــه فــــي تــســخــيــر كــل 
اإلمـــكـــانـــيـــات الســـتـــضـــافـــة هـــذا 

الحدث الرياضي العالمي. 
وأشــاد سمو الشيخ عبداهلل 
بـــكـــل  ــيــــفــــة  ــلــ خــ آل  ــد  ــ ــمـ ــ حـ ــن  ــ ــ بـ
الــقــائــمــة عــلــى تنظيم  الــجــهــود 

الكبرى  البحرين  جــائــزة  سباق 
لـــطـــيـــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 
بـــالـــدعـــم  ــوه  ــمــ ســ مـــنـــوهـــا  وان، 
لدن  مــن  والمتابعة  واالهــتــمــام 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــه األثــــــر الـــبـــالـــغ فــي  ــا كـــــان لــ مــ
التي  الــدولــيــة  المكانة  تحقيق 
تــتــمــتــع بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وما تمتلكه من قدرات وخبرات 
ــــن تــنــظــيــم  ــيـــة تــمــكــنــهــا مـ ــنـ وطـ
المختلفة  الرياضية  السباقات 

والفعاليات العالمية. 

ع���ب���داهلل ب���ن ح��م��د ي��ه��ن��ئ ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د
رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��م��ن��ا���س��ب��ة ن��ج��اح ال���ف���ورم���وال١

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد.

استقبل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان ، اللواء 
خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية،  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ  بروفيسور 
الذي قدم التقرير السنوي للخدمات الطبية الملكية لعام 2021م، وذلك صباح 

أمس االثنين 21 مارس 2022م.
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تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الشيخ  ســمــو  مــن  تهنئة  بــرقــيــة 
خليفة  آل  ــارك  ــبـ مـ بـــن  مــحــمــد 
ــوزراء،  ــ ــ نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـ
أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عــن أخلص 
ــانــــي لــــجــــاللــــة بــمــنــاســبــة  ــهــ ــتــ الــ
الـــــذي تحقق  الــكــبــيــر  الـــنـــجـــاح 
ــن الـــكـــبـــرى  ــريــ ــحــ ــبــ لــــجــــائــــزة الــ
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 1 

.2022
وأشـــــــاد ســـمـــوه بـــمـــا وصــلــت 
إليه مملكة البحرين من مكانة 
استضافة  في  واقــتــدار  متقدمة 
العالمي  الرياضي  الحدث  هــذا 
ــوات عـــديـــدة  ــنــ ــداد ســ ــ ــتـ ــ عـــلـــى امـ
بفضل الرعاية الكريمة والدعم 
المستمر من لدن جاللة الملك 
المفدى لتعزيز إنجازات مملكة 
ــل الـــمـــجـــاالت  ــي كــ الـــبـــحـــريـــن فــ

وعلى مختلف األصعدة.
الــشــيــخ محمد  وأكــــد ســمــو 
بن مبارك آل خليفة في البرقية 
وهذا  الرياضي  اإلنجاز  هــذا  أن 
ــذي نـــال  ــ الـــنـــجـــاح الـــمـــشـــهـــود الــ
ــا مــا  ــيـ ــمـ ــالـ إشـــــــــادة وإعــــجــــابــــا عـ
كــــان لــيــتــم لــــوال جــهــود صــاحــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وقــيــادة 
والقدرة  البحرين  لفريق  سموه 
على تنظيم مختلف الفعاليات 

والسباقات العالمية.
وتــــلــــقــــى صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
مجلس الوزراء برقية تهنئة من 
مبارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل 
الـــــوزراء، أعـــرب ســمــوه فيها عن 
أخـــلـــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 

الــذي  الكبير  النجاح  بمناسبة 
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 1 

لعام 2022.
مــا  أن  ــى  ــ إلــ ــمــــوه  وأشــــــــار ســ
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 
يــأتــي  نــجــاح مــشــهــود  مـــن   2022

بــفــضــل قـــيـــادة صـــاحـــب الــســمــو 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
ــريـــن ومــتــابــعــتــه  ــبـــحـ ــق الـ ــريـ ــفـ لـ
ليأتي  الجهود  لهذه  المستمرة 
ــة إلـــــى مــا  ــافــ هـــــذا اإلنــــجــــاز إضــ
تــحــقــق لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
نجاحات في مختلف المجاالت 

وعلى األصعدة كافة.
الــشــيــخ محمد  وأكــــد ســمــو 
أن هــذا  آل خــلــيــفــة  مـــبـــارك  بـــن 
اإلنـــجـــاز الــريــاضــي يــضــاف إلــى 
ســـجـــل الـــنـــجـــاحـــات الــمــتــتــالــيــة 
البحرين  مملكة  تحققها  التي 
ــي اســـتـــضـــافـــة هــــــذا الـــســـبـــاق  ــ فـ
به  تتمتع  مــا  ويــؤكــد  الــعــالــمــي، 
ومكانة  حــضــاريــة،  مقومات  مــن 
ــدرة على  ــ ــة، وقــ ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
الفعاليات  واســتــضــافــة  تنظيم 
الــمــهــمــة وغــيــرهــا مــن األحــــداث 

الرياضية الدولية.

المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلقي�ان برقيت�ي تهنئ�ة 
م�ن محم�د ب�ن مب�ارك بمنا�س�بة نج�اح �س�باقات الفورم�وال ١

} سمو الشيخ محمد بن مبارك

راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
الداخلية  وزيـــر  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
سفيرة  تشاكيل  ايــســن  السفيرة  أمــس 
ــدى مــمــلــكــة  ــ ــة لــ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــوريـ ــهـ ــمـ الـــجـ

الـــبـــحـــريـــن، وذلـــــــك بـــحـــضـــور مــســاعــد 
العمليات  لــشــؤون  الــعــام  رئــيــس األمـــن 
والتدريب.  وتم خالل اللقاء بحث عدد 
الــتــي تسهم  األمنية  الــمــوضــوعــات  مــن 

ــادل الـــخـــبـــرات وتــطــويــر  ــبـ ــي تــعــزيــز تـ فـ
البلدين  بين  األمني  التعاون  مجاالت 
الـــصـــديـــقـــيـــن، بـــمـــا يــــخــــدم الــمــصــالــح 

المشتركة.

} وزير الداخلية خالل استقباله السفيرة ايسن تشاكيل.

وزي�������������ر ال������داخ������ل������ي������ة ي�������س���ت���ق���ب���ل 
ال�������س���ف���ي���رة ال���ت���رك���ي���ة ل������دى ال��م��م��ل��ك��ة

رئ��ي�����س االأرك�������ان ي�����س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د 
ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة

ــــب  ــاحـ ــ تـــــلـــــقـــــى حـــــــضـــــــرة صـ
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
من  تهنئة  برقية  األعلى،  القائد 
المشير الركن الشيخ خليفة بن 
الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد 
لقوة دفاع البحرين، رفع فيها إلى 
مقام جاللته السامي أسمى آيات 
بمناسبة  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
الـــــذي حققته  الــكــبــيــر  الـــنـــجـــاح 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي تــنــظــيــم 
وإقـــامـــة ســبــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن 
الــكــبــرى لــطــيــران الــخــلــيــج 2022 

للفورموال 1.
هـــذا  أن  بـــرقـــيـــتـــه  فــــي  ــد  ــ ــ وأكـ
ــاء بـــفـــضـــل مــتــابــعــة  ــ الــــنــــجــــاح جــ
جاللة الملك المفدى وإرشاداته 
وتـــوجـــيـــهـــات الــســامــيــة الــكــريــمــة 
مـــكـــانـــة  ــــس  ــكـ ــ عـ مـــــــا  اهلل  رعـــــــــــاه 
ــبـــحـــريـــن الـــحـــضـــاريـــة  مــمــلــكــة الـ

المكتسبات  من  المزيد  وأضــاف 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجــ

واإلعالمية للمملكة.
وأشاد القائد العام لقوة دفاع 
البحرين بكل الجهود التي بذلت 
الفعالية  في إعداد وتنظيم هذه 

الــعــالــمــيــة الـــكـــبـــيـــرة وإخـــراجـــهـــا 
الــمــشــرف لتظل  الــمــظــهــر  بــهــذا 
عريق  لتاريخ  امــتــداًدا  البحرين 
متمنًيا  ــاز،  واإلنــــجــ الــعــطــاء  مـــن 
لوطننا العزيز المزيد من التقدم 
والنماء واالزدهار في ظل القيادة 
الـــحـــكـــيـــمـــة لـــصـــاحـــب الـــجـــاللـــة 
الــمــولــى عز  ــا  ــًيـ داعـ حــفــظــه اهلل، 
ويسدد  جاللته  يحفظ  أن  وجــل 
ويديم  الخير خطاه  على طريق 
على المملكة األفراح والمنجزات 

واألمن واألمان.
ــى صــــــاحــــــب الـــســـمـــو  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة، ولــــي 
مجلس الوزراء، برقية تهنئة من 
الــشــيــخ خليفة  الـــركـــن  الــمــشــيــر 
الــقــائــد  ــمـــد آل خــلــيــفــة،  بــــن أحـ
ــبـــحـــريـــن،  ــام لــــقــــوة دفــــــــاع الـ ــ ــعـ ــ الـ
الكبير  الــنــجــاح  بمناسبة  وذلـــك 

البحرين  مملكة  حققته  الـــذي 
جائزة  سباق  وإقــامــة  تنظيم  فــي 
البحرين الكبرى لطيران الخليج 

للفورموال 1 لعام 2022.
باهتمام  العام  القائد  وأشــاد 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والتنظيم  ــداد  اإلعــ مــراحــل  لكل 
إلقــامــة ســبــاق هـــذا الــعــام والــتــي 
ســــاهــــمــــت فــــــي إبــــــــــــراز الــــحــــدث 
الـــريـــاضـــي بـــالـــصـــورة الــمــشــرفــة 
المولى  داعًيا  البحرين،  لمملكة 
والــســداد  التوفيق  دوام  وجــل  عــز 
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ الـــعـــهـــد رئـ
على ما يبذله من جهود لتعزيز 
كل  على  البحرين  مملكة  مكانة 
األصـــعـــدة فــي ظــل قــيــادة جاللة 
ــفــــدى حـــفـــظـــه اهلل  ــمــ الـــمـــلـــك الــ

ورعاه. 

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال��������وزراء ي��ت��ل��ق��ي��ان 
ب��رق��ي��ت��ي ت��ه��ن��ئ��ة م���ن ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ب��ن��ج��اح ال��ف��ورم��وال

} القائد العام.

ــن  ــركــ اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الــ
ــن أحــــمــــد آل  ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
البحرين اللواء بروفيسور الشيخ 
خــالــد بـــن عــلــي آل خــلــيــفــة قــائــد 
الذي  الملكية،  الطبية  الخدمات 
للخدمات  السنوي  التقرير  قــدم 
2021م،  لـــعـــام  الــمــلــكــيــة  الــطــبــيــة 
ــــك صـــبـــاح أمــــس االثــنــيــن 21  وذلـ

مارس 2022م.
رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحرين بقائد الخدمات الطبية 
ــنــــى عـــلـــى الــتــطــور  الــمــلــكــيــة، وأثــ
الــمــســتــمــر بـــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
الصحية  الــنــاحــيــة  مـــن  الــمــلــكــيــة 
والعالجية بفضل الجهود الكبيرة 
من قبل جميع منتسبي الخدمات 

الطبية الملكية.

القائد العام يثني على التطور الم�ستمر للخدمات الطبية الملكية

} القائد العام مستقبال قائد الخدمات الطبية الملكية.

ــع الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ  رفــ
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ ــن  بــ مــحــمــد 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس 
والتبريكات  التهاني  آيـــات  أســمــى 
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
النجاح  بمناسبة  الــوزراء،  مجلس 
ــبــــاهــــر الـــــــذي حــقــقــتــه مــمــلــكــة  الــ
البحرين في تنظيم وإقامة سباق 
لبطولة  الكبرى  البحرين  جــائــزة 

سباقات للفورموال1.
الذي  الكبير  بالنجاح  وأشــاد 
ــن فــي  ــريـ ــحـ ــبـ حــقــقــتــه مــمــلــكــة الـ
الفورموال1،  سباق  موسم  افتتاح 
ــة للعمل  ــعـ رائـ ــورة  ــ ــدم صـ قــ ــذي  ــ الـ
ــــذي أظــهــر  ــدع الــ ــبـ ــمـ الــمــنــظــم والـ

ــلــــى درجـــــــة مــن  ــلـــى أعــ الــــحــــدث عـ
معتمدين  واإلمكانيات،  التنظيم 
المكتسبة  والكفاءة  الخبرة  على 
نـــتـــيـــجـــة تـــنـــظـــيـــم هـــــــذا الـــســـبـــاق 
العالمي سنوات طويلة، وهو األمر 

الـــذي أبـــرز قـــدرة وكـــفـــاءة الــكــوادر 
البحرينية.

الباهر  النجاح  هــذا  أن  وأكــد 
الـــتـــي تــســطــره مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــنـــا  ــنــــهــــا مـــوطـ كــــــل عــــــــام جــــعــــل مــ
لــســبــاق الـــســـيـــارات والـــســـرعـــة في 
الشرق األوسط، بفضل االهتمام 
والرعاية الدائمين من قبل جاللة 
الملك المفدى والحكومة بقيادة 
ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 

الوزراء.
البحرين  أن حلبة  إلى  وأشار 
الــدولــيــة ُتــعــد أيــقــونــة فــي تحويل 
ــات إلـــــى فـــــرص واعــــــدة،  ــتـــحـــديـ الـ
الفعاليات  ألبـــرز  الحاضنة  وهــي 
يعكس  وطنيًا  وإنــجــازًا  العالمية، 
ــه الــــــحــــــضــــــاري لـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ

البحرين.
ــه  ــانــ ــنــ ــتــ ــره وامــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وأكــــــــــد تـ

بذلتها  التي  المخلصة  للجهود 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــقــائــمــة على 
تـــنـــظـــيـــم وإنـــــجـــــاح هــــــذا الـــحـــدث 
عملت  والتي  العالمي،  الرياضي 
بـــال تــعــب أو كــلــل عــلــى االهــتــمــام 
ــتـــعـــامـــل الــــراقــــي مــــع جــمــهــور  والـ
ــة الــــــــذي حــــضــــر مـــــن كــل  ــبـ ــلـ ــحـ الـ
هذا  في  للمشاركة  العالم  أقطاب 
مــا عكس أصالة  الــمــهــم،  الــحــدث 
ــعــــب الـــبـــحـــريـــنـــي وأخــــالقــــه  الــــشــ
الـــعـــالـــيـــة، وأنــــجــــح الــــحــــدث عــلــى 
التنظيمية  الــمــســتــويــات  جــمــيــع 

واللوجستية.
ــغ الـــشـــكـــر  ــ ــالـ ــ ــن بـ ــ وأعـــــــــــرب عــ
الطبية  الــطــواقــم  لكل  والــتــقــديــر 
والــمــســانــدة الــتــي قــدمــت خدمات 
ــزوار والــفــرق  ــلـ صــحــيــة مــتــمــيــزة لـ
ــورة  الـــمـــشـــاركـــة والـــجـــمـــهـــور بـــصـ

مشرفة.

العه��د وول��ي  المل��ك  يهن��ئ  لل�سح��ة«  »االأعل��ى  رئي���س 
وي�����س��ي��د ب��ال��ن��ج��اح ال���ب���اه���ر ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ف���ورم���وال١

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

استقبل الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع 
وفدًا من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالواليات المتحدة األمريكية 

الصديقة، وذلك صباح أمس االثنين 21 مارس 2022م.
رحــب وزيـــر شـــؤون الــدفــاع بــوفــد موظفي مجلسي الــشــيــوخ والــنــواب 
األمريكي، واستعرض خالل اللقاء عالقات الصداقة والتعاون المشتركة 

القائمة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية.

حضر اللقاء اللواء الركن بحري أنور عبداهلل الجودر مدير الصيانة 
راشـــد فليفل رئيس  يــوســف  الــدكــتــور  والــلــواء حقوقي  الــفــنــي،  والــتــزويــد 
القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن صالح 
بن  الشيخ سلمان  الركن  واللواء  العسكري،  التدريب  مدير  السعد  راشد 
خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، واللواء الركن طيار 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري.

} جانب من االستقبال.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل وفدا من موظفي ال�سيوخ والنواب االأمريكيين

تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
الشيخ  ســمــو  مــن  تهنئة  بــرقــيــة 
آل  سلمان  بن  بن محمد  خالد 
الملك  جاللة  مستشار  خليفة 
الــــمــــفــــدى، أعــــــرب ســـمـــوه فــيــهــا 
الــتــهــانــي لجاللته  أخــلــص  عـــن 
الــذي  الكبير  النجاح  بمناسبة 
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 

. 2022
مــا  أن  ــى  ــ إلــ ــمــــوه  وأشــــــــار ســ

تحقق من نجاح يرجع الفضل 
ــة الــمــلــك  ــم جـــاللـ ــ ــــى دعـ فـــيـــه إلـ
الــــمــــفــــدى واهـــــتـــــمـــــام جـــاللـــتـــه 
فـــي تــفــعــيــل الــحــركــة الــريــاضــة، 
ــي دعــــــم مـــشـــاريـــع  ــ ــم فـ ــهــ ــا أســ ــ مـ
مختلف  في  والتطوير  التنمية 

الميادين.
وأشـــــاد ســمــوه فـــي الــبــرقــيــة 
السمو  ومتابعة صاحب  بجهود 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
مجلس الوزراء، في تحقيق هذا 
واالستثنائي،  المتميز  النجاح 

الــــذي يــعــد مــفــخــرة لــكــل أبــنــاء 
الشعب البحريني الكريم.

ــم ســـــمـــــو الـــشـــيـــخ  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
آل  سلمان  بن  بن محمد  خالد 
إلــى  بــاالبــتــهــال  بــرقــيــتــه  خليفة 
يــمــتــع جــاللــة  أن  عـــز وجــــل  اهلل 
الملك المفدى بموفور الصحة 
والسعادة، وأن تستمر اإلنجازات 
البحرين  به  تتمتع  ما  ظل  في 
من أمن وأمان واستقرار، لتبقى 
ــدًا ريــــاضــــيــــًا وســـيـــاحـــيـــًا  ــقــــصــ مــ
واقــــتــــصــــاديــــًا لـــمـــا تـــمـــلـــكـــه مــن 

إمكانيات وقدرات وطنية.

خال���د ال�س���يخ  م���ن  ت�ه����نئة  ب�رق����ية  يتل�ق����ى  الم����لك 
١ الفورم�وال  �س�باق  نج�اح  بم�ن��ا�سبة  خليف�ة  اآل  مح���مد  ب�ن 

} سمو الشيخ خالد بن محمد.

ــى حــــــــضــــــــرة صـــــاحـــــب  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ت
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
برقية تهنئة من الشيخ خالد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة،  آل  عــبــداهلل 
عن  فيها  أعـــرب  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
أخلص التهاني لجاللته بمناسبة 
ــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــحــقــق  الــ
لجائزة البحرين الكبرى لطيران 

الخليج للفورموال 1 2022.
أن هـــذا  الـــبـــرقـــيـــة  ــي  فــ وأكــــــد 
ــام الـــعـــالـــمـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاح واالهـ ــجــ ــنــ الــ
جاللة  يوليه  ما  يعكس  بالسباق 

على  المفدى، من حرص  الملك 
تعزيز سمعة ومكانة البحرين في 
تعود  والــتــي  الــمــجــاالت،  مختلف 
بــالــخــيــر عـــلـــى مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
الــشــامــلــة الــتــي يــقــودهــا جــاللــتــه 
بــكــل حــكــمــة واقـــــتـــــدار، وتــحــقــيــق 
المزيد من المنجزات الحضارية 
واالقـــتـــصـــاديـــة لــشــعــب الــبــحــريــن 

الوفي.
ــذا الــنــجــاح  وأشـــــار إلــــى أن هــ
والــدعــم والــرعــايــة واالهــتــمــام من 
أّهل  المفدى،  الملك  لدن جاللة 
موطنا  لــتــكــون  الــبــحــريــن  مملكة 

ــلـــى مــســتــوى  ــذه الــــريــــاضــــة عـ ــهــ لــ
الشرق األوسط، وأن تجذب أنظار 
به  يتمتع  إليها بفضل ما  العالم 
أبــنــاء الــوطــن مــن كــفــاءة وحرفية 

عالية في التنظيم.
واخـــتـــتـــم الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 
عبداهلل آل خليفة برقيته بالدعاء 
يــديــم على  إلـــى اهلل عــز وجـــل أن 
جـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى مــوفــور 
على  يمن  وأن  والعافية،  الصحة 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مـــــزيـــــدا مــن 
التقدم والرفعة واالزدهار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.

خال���د ال�س���يخ  م���ن  ته����نئة  برقي���ة  يتل����قى  المل���ك 
١ الفورم�وال  �س�باق  نج�اح  بمنا�س�بة  خليف�ة  اآل  عب�داهلل  ب�ن 

} الشيخ خالد بن عبداهلل.

رفـــع ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
الــمــمــثــل  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة 
ــة الـــمـــلـــك  الـــشـــخـــصـــي لــــجــــاللــ
الـــــمـــــفـــــدى رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
ــمــــى آيــــات  األعــــلــــى لــلــبــيــئــة أســ
مقام  إلــى  التهاني والتبريكات 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  ــد  ــمـ حـ
ــفـــدى، وإلـــى  ــمـ عـــاهـــل الـــبـــالد الـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  بــ ســـلـــمـــان 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
الوزراء، بمناسبة النجاح الكبير 
مملكة  حققته  الذي  والمتميز 

البحرين في استضافة وتنظيم 
الكبرى  البحرين  جــائــزة  سباق 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 

لعام 2022. 
النجاح  أن هذا  وأكد سموه 
الثاقبة  الــــرؤى  يــجــســد  الــبــاهــر 
ــة  لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــاللــ
الــمــفــدى والـــدعـــم الــالمــحــدود 
مــــن جـــاللـــتـــه فــــي تــســخــيــر كــل 
اإلمـــكـــانـــيـــات الســـتـــضـــافـــة هـــذا 

الحدث الرياضي العالمي. 
وأشــاد سمو الشيخ عبداهلل 
بـــكـــل  ــيــــفــــة  ــلــ خــ آل  ــد  ــ ــمـ ــ حـ ــن  ــ ــ بـ
الــقــائــمــة عــلــى تنظيم  الــجــهــود 

الكبرى  البحرين  جــائــزة  سباق 
لـــطـــيـــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 
بـــالـــدعـــم  ــوه  ــمــ ســ مـــنـــوهـــا  وان، 
لدن  مــن  والمتابعة  واالهــتــمــام 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــه األثــــــر الـــبـــالـــغ فــي  ــا كـــــان لــ مــ
التي  الــدولــيــة  المكانة  تحقيق 
تــتــمــتــع بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وما تمتلكه من قدرات وخبرات 
ــــن تــنــظــيــم  ــيـــة تــمــكــنــهــا مـ ــنـ وطـ
المختلفة  الرياضية  السباقات 

والفعاليات العالمية. 

ع���ب���داهلل ب���ن ح��م��د ي��ه��ن��ئ ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د
رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��م��ن��ا���س��ب��ة ن��ج��اح ال���ف���ورم���وال١

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد.

استقبل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان ، اللواء 
خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية،  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ  بروفيسور 
الذي قدم التقرير السنوي للخدمات الطبية الملكية لعام 2021م، وذلك صباح 

أمس االثنين 21 مارس 2022م.
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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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وقفات

} تصدرت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة رئيسة المجلس األعلى للمرأة القائمة الصادرة من قبل 
وفد  أعلنها  التي  والتاريخية  المعاصرة  النسائية  القيادات  مبادرة 
للغابون  الدائمة  والبعثة  المتحدة  األمــم  لــدى  األوروبـــي  االتــحــاد 
بمناسبة إطالق اليونسكو اليوم العالمي للمرأة في مجال العمل 

متعدد األطراف.
إن اختيار سموها ضمن عدد من النساء الرائدات عالميا في 
مجال العمل متعدد األطراف إنما يمثل مدعاة للفخر واالعتزاز 
فــي شتى  الــقــيــادي  دور سموها  يــؤكــد  كما  الــعــالــم،  أمـــام  لمملكتنا 
على  ليس  الــمــرأة  تــقــدم  فــي  إسهاماتها  ومـــدى  التنمية  مــجــاالت 

المستوى الوطني فقط بل والدولي.
ــدر الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة تــقــريــرا بــمــنــاســبــة الــيــوم  } أصــ
العالمي للمرأة رصد من خالله مدى التقدم الذي أحرزته المرأة 
البحرينية على صعيد المشاركة االقتصادية خالل السنوات العشر 
الماضية من الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، حيث أشار إلى أن 

البحرينيات يشكلن 43% من القوى العاملة بالمملكة.
في  البحرينية  المرأة  دور  يعكس  إنما  التقرير  ذلك  قدمه  ما 
االقتصادية  العجلة  نمو  فــي  مشاركتها  ومــدى  التنمية،  عمليات 
بالبالد، األمر الذي يعكس ثمرة جهود المجلس األعلى للمرأة من 
أجل تمكينها على مختلف األصعدة، وما تلقاه من دعم وتشجيع 
أثبتت كفاءة فائقة في  أن  العامة والخاصة بعد  من قبل الجهات 

كل مجاالت العمل.
ــوال الشخصية  ــ نــظــام األحـ أن  الــســعــودي  الــعــهــد  ولـــي  أكـــد   {
الجديد بالمملكة العربية السعودية إنما يشكل نقلة نوعية كبرى 
واستقرار  اإلنسان،  تجاه صون وحماية حقوق  المملكة  في جهود 
أنه سيدخل  إلى  المرأة، وحفظ حقوقها، مشيًرا  وتمكين  األســرة، 

حيز التنفيذ خالل 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
إنــمــا يمثل  الــجــديــد  الــســعــودي  نــظــام األحــــوال الشخصية  إن 
بن  محمد  األمــيــر  سمو  قبل  مــن  مسبوقة  غير  تحديثية  خــطــوة 
ســلــمــان، تــضــاف إلــى رصــيــد اإلنـــجـــازات الــمــتــعــددة الــتــي تصب في 
صــالــح الـــمـــرأة الــســعــوديــة الــتــي تــســابــق الـــزمـــن الـــيـــوم لــتــحــتــل ما 

تستحقه من مكانة بين قريناتها العربيات.
} أطــلــق الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم حــمــلــة بــعــنــوان 
وتسهم  المقبل،  رمــضــان  فــي  عملها  تــبــدأ  والــتــي  وجــبــة«،  »المليار 
غذائي  أمــان  شبكة  وتمثل  العالم،  في  التغذية  ســوء  مكافحة  في 

للفقراء، وتوفر دعما غذائيا للجوعى في خمسين دولة.
نتمنى أن تصبح هذه الحملة وهي األكبر في المنطقة نموذجا 
يــحــتــذى بــه فــي دولــنــا الــعــربــيــة اإلســالمــيــة، تضامنا مــع الــفــقــراء 
والــمــحــتــاجــيــن، ويــعــكــس الــنــهــج اإلنــســانــي الـــذي أوصــانــا بــه ديننا 

الحنيف.
من  بالمملكة  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  إدارة  حــذرت   {
صــفــحــات إلــكــتــرونــيــة مــزيــفــة تحمل شــعــار مــركــز اإلعــــالم األمــنــي، 
االئتمانية،  الــبــطــاقــات  وســرقــة  اإللــكــتــرونــي  لالحتيال  وتستخدم 
موضحة أن هذه الصفحات تم رصدها في إطار المتابعة والحماية 
وتوجه  روابــط ضــارة  استخدام  اإللكترونية، وهي تظهر من خالل 

المستخدمين.
ما أكثر االحتيال اإللكتروني اليوم!، والذي طال كل شيء وأي 
مجال، فقد أصبح الزيف رعبا بشريا جديدا له تقنياته الخاصة 
وصنعه اإلنسان، ولألسف سلب عقول الكثيرين، األمر الذي يؤكد 
أهمية تضافر الذكاء االصطناعي مع الذكاء البشري لمنع انتشار 

محتوى الزيف الذي بات يطاردنا من كل صوب. 

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

بنت عبداهلل  فــوزيــة  أكـــدت 
زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
الـــــــــحـــــــــرص عــــــلــــــى تـــســـخـــيـــر 
ــات، وتــكــثــيــف الــجــهــود  ــاقـ ــطـ الـ
السامية  التوجيهات  لترجمة 
ــرة صــــاحــــب  ــ ــضــ ــ ــن لـــــــــدن حــ ــ ــ مـ
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــاللــ
عيسى آل خليفة، ضمن مساٍر 
ــتـــواصـــل،  ــارع، وســــعــــي مـ ــســ ــتــ مــ
ــاء بـــمـــســـتـــوى الــعــمــل  ــقــ ــالرتــ لــ
الـــوطـــنـــي الــمــشــتــرك، وضــمــن 
ــاون  ــعــ ــتــ أطـــــــر واســـــعـــــة مـــــن الــ
والــتــنــســيــق بـــيـــن الــســلــطــتــيــن 

والتي  والتنفيذية،  التشريعية 
ــزداد تــقــدمــًا واتــســاعــًا بدعم  تــ
مـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــن حــمــد آل  ــر ســلــمــان بـ ــيـ األمـ
خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
مجلس الوزراء. ورفعت رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب أســـمـــى آيـــات 
الــشــكــر وعــظــيــم الــتــقــديــر إلــى 
نظير  المفدى،  الملك  جاللة 
الدعم الدائم والكبير، والرؤى 
الثاقبة من لدن جاللته، والتي 
لمسار  ونــهــجــا  مــرجــعــا  تشكل 
العمل النيابي، خدمة للوطن 

والمواطنين، وتحقيق المزيد 
مــــن االنــــــجــــــازات الـــحـــضـــاريـــة 
فـــي ظـــل الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة 

الشاملة.
وأعربت عن اعتزاز مجلس 
النواب وكافة أعضائه باإلشادة 
التي تفضل  السامية  الملكية 
بـــهـــا جـــاللـــتـــه خــــــالل تـــرؤســـه 
ــلـــس الــــــــــوزراء  الجــــتــــمــــاع مـــجـ
أمـــــــــس، ومـــــــا أبــــــــــداه جـــاللـــتـــه 
بين  »الـــتـــعـــاون  إزاء  ثــنــاء  مـــن 
والسلطة  التنفيذية  السلطة 
ــل إلــيــه  ــ ــا وصـ ــ الــتــشــريــعــيــة ومـ

مـــن مــســتــويــات مــتــقــدمــة في 
ــدًا  ــؤكــ ــه، مــ ــ ــاراتـ ــ ــــسـ مـــخـــتـــلـــف مـ
استمرار  أهمية  على  جاللته 
هــــــــــذا الـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــن أجـــــل 
لمملكة  ــار  االزدهــ مــن  المزيد 
تطلعات  وتــحــقــيــق  الــبــحــريــن 
إلى  ــارت  وأشــ الـــكـــرام«.  أبنائها 
الــمــلــك  تــوجــيــهــات جـــاللـــة  أن 
الــمــفــدى تــعــد خــارطــة طريق 
العمل البرلماني الوطني، وأن 
دعـــم ســمــو ولـــي الــعــهــد رئيس 
ــوزراء يــعــد مــرتــكــزا  ــ مــجــلــس الــ
أساسًيا للتعاون الفاعل الذي 

يــحــقــق الــتــطــلــعــات واألهــــداف 
المنشودة للوطن والمواطنين. 
ــواب  ــنــ الــ مـــجـــلـــس  أن  وأكــــــــدت 
لجاللة  والـــوالء  العهد  يجدد 
الملك المفدى للمضي قدما 
وبخطوات راسخة في تحقيق 
وبالتعاون  السامية  التطلعات 
مع الحكومة، واستمرار العمل 
الــتــشــريــعــي والــبــرلــمــانــي وفــق 
المنهجية الرفيعة التي تسهم 
المواطن  في إنجاز ما ينشده 
ــن خــيــر ونـــمـــاء،  الــبــحــريــنــي مـ

ومستقبل زاهر ومتطور. 

رئي�سة مجل�س النواب: توجيهات جاللة الملك نهج للعمل البرلماني الوطني
 دعم ولي العهد رئي�س الوزراء مرتكز اأ�سا�سي للتعاون لخدمة الوطن والمواطنين

كتبت فاطمة علي:
ومضاعفات  أعـــراض  أن  الحديثة  العلمية  والـــدراســـات  األبــحــاث  أكـــدت 
اإلصابة بفيروس كورونا »كوفيد 19« قد تستمر عدة أشهر، إذ يمكن للفيروس 
أن يؤثر في بعض أعضاء الجسم لدى من لديهم مناعة ضعيفة، وقد تشمل 
التعرض لمشاكل  والدماغ« ما يزيد من مخاطر  والقلب  »الرئتين  األعضاء 
صحية طويلة األمد، وقد سميت هذه الحاالت بمتالزمة ما بعد الكوفيد 19 
الطويل، وتعتبر بشكل عام من اآلثار التي تستمر أكثر من أربعة أسابيع بعد 

تشخيص اإلصابة بالفيروس. 
أصـــدقـــاء الصحة  رئــيــســة جمعية  الــعــامــة،  الــصــحــة  اســتــشــاريــة  وقــالــت 

الدكتورة كوثر محمد العيد إن المعلومات الطبية التي نشرتها مراكز طبية 
عالمية »مركز مايو كلينيك ومركز مكافحة األمراض والوقاية )CDC(« تؤكد 
أن كبار السن أكثر الفئات التي قد تعاني من المضاعفات الطبية المزمنة 
بعد التعافي، كذلك الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكن أن يشعروا 
بالتوعك أسابيع إلى شهور بعد اإلصابة، موضحة أن األبحاث تشير إلى أن 
العالمات واألعراض الشائعة التي تستمر مع مرور الوقت تشمل اإلحساس 
المفاصل،  ألم  سعال،  التنفس،  صعوبة  أو  التنفس  ضيق  واإلعياء،  بالتعب 
ألم صدر، مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم، آالم في العضالت أو صداع، 
سرعة ضربات القلب أو الخفقان، فقدان حاسة الشم أو التذوق، االكتئاب أو 
القلق، دوار عند الوقوف، تفاقم األعراض بعد األنشطة البدنية أو الذهنية.

الرغم  كوفيد 19 على  الناجم عن  تلف األعضاء  أن  إلى  العيد  وأشــارت 
من أنه ُينظر إليه على أنه مرض يصيب الرئتين بشكل أساسي، إال أنه يمكن 
أن يتسبب أيًضا في تلف العديد من األعضاء األخرى، بما في ذلك القلب 
تــزال  إلــى مضاعفات صحية ال  يــؤدي تلف األعــضــاء  والــدمــاغ. وقــد  والكلى 
قائمة بعد مرض كوفيد 19. منوهة إلى أن اآلثار الصحية الدائمة التي قد 
الطويل،  المدى  على  التنفس  في  مشاكل  تشمل  المتعافين  بعض  تصيب 
وغيرها،  الدماغية،  والسكتة  المزمن،  الكلوي  والضعف  القلب،  ومضاعفات 
ويعاني بعض البالغين واألطفال من متالزمة االلتهاب متعدد األجهزة بعد 
الحالة قد تلتهب بعض األعضاء واألنسجة  بالفيروس، وفي هذه  إصابتهم 

بشدة.
ــدم ومــشــاكــل األوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، فــأوضــحــت  أمـــا بــخــصــوص جــلــطــات الــ
الدكتورة كوثر أن الدراسات العلمية المنشور لدى مراكز االختصاص تشير 
أكثر عرضة للتكتل  الدم  أن يجعل خاليا  »كوفيد 19« يمكن  أن فيروس  إلى 
قلبية  نــوبــات  الكبيرة  الجلطات  تسبب  أن  يمكن  بينما  جــلــطــات.  وتشكيل 
الفيروس  عــن  الناجم  القلب  تلف  مــن  الكثير  أن  ُيعتقد  دماغية،  وسكتات 
)الشعيرات  الدقيقة  الدموية  األوعية  تسد  جــًدا  عن جلطات صغيرة  ينجم 
المصابة  الجسم  األخــرى من  األجــزاء  وتشمل  القلب.  الدموية( في عضلة 
أن  أيًضا  للفيروس  يمكن  والكلى.  والكبد  والساقين  الرئتين  الدم  بجلطات 
يضعف األوعية الدموية ويسبب تسربها، ما يسهم في حدوث مشاكل طويلة 

األمد في الكبد والكلى.
المتعافين  التي يمكنها مساعدة  الصحية  الطرق  العيد بعض  وأوضح 
الــنــاتــج عــن اإلصــابــة منها أخـــذ فــتــرات راحـــة من  فــي التغلب عــلــى الــتــوتــر 
مشاهدة القصص اإلخبارية أو قراءتها أو االستماع إليها بما في ذلك وسائل 
أو  التمدد،  أو  عميًقا،  نفًسا  وأخــذ  بالجسم  االهتمام  االجتماعي،  التواصل 
عمل التأمل، تناول وجبات صحية ومتوازنة كذلك ممارسة تمارين رياضية 
وتخصيص  الكحول  وتجنب  النوم  من  وافــر  قسط  على  والحصول  بسيطة 
األشخاص  مــع  التحدث  اآلخــريــن.  مــع  الفعال  التواصل  لالسترخاء،  وقــًتــا 
ينصح  التنفسي  الجهاز  ولتقوية  الشعور،  وطبيعة  المخاوف  حــول  الثقة 
المختصون بعمل تمارين االسترخاء التنفسي مرة إلى مرتين يومًيا فيزيد 
ذلك من كفاءة الرئتين وضبط معدل األكسجين بالجسم، إذا كانت أي من 
مستوى  أو  الغذائي  نظامكم  أو  بروتينكم  تغييرات  تتطلب  الخطوات  هــذه 

نشاطكم أو دوائكم، فعليكم بالتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية. 
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المشاركات  اإلعــالم  لجنة  تلقي  الخيرية  البحرين  أعلنت جمعية 
في جائزة عبداهلل علي كانو لإلعالم التطوعي والخيري حيث تواصل 
إبراهيم كمال  الدكتور حسن  بالجمعية برئاسة  الجائزة  لجنة تنظيم 
المشاركين  أعمال  المزيد من  لقبول  الجمعية استعداداتها  عام  أمين 
والتحضير ألعمال لجان التحكيم والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

إلنجاح هذه الفاعلية.
بهذه  الجائزة شعارا خاصًا  إعــالم  اإلطــار صّممت لجنة  وفي هذا 
المسابقة، منوهة إلى أّنه ينتظر وصول أعمال المشاركين إلى الجمعية 
ــريــــل 2022م، متمنية جمعية  أبــ أقــصــى 28  وبــحــد  الــقــادمــة  ــام  األيــ فــي 

البحرين الخيرية حظا موفقًا لكل المشاركين في كل فروع الجائزة. 
www.  :االلكتروني الــمــوقــع  ــارة  ــ زيـ يــمــكــن  لــلــجــائــزة  ولــلــتــقــدم 
 bahrain الجمعية  انستغرام  زيــارة  bh-philanthropic.org أو 
philanthropic society أو االتصال علي رقم 17741050- وتساب 

.37708667

ت���ل���ق���ي ال����م���������س����ارك����ات ب����ج����ائ����زة ع���ب���داهلل 
ك����ان����و ل������الإع������الم ال����ت����ط����وع����ي وال����خ����ي����ري

الحبس  عقوبة  التمييز  محكمة  أقــرت 
البنوك ومصادرة  بأحد  سنة لموظف سابق 
ألف دينار من أمالكه وأمواله  أكثر من 500 
بــعــد إدانــتــه وآخـــر بــجــرائــم غــســل أمــــوال في 
الفترة ما بين 2006 حتى 2010، حيث سبق 
األصلية  الجريمة  على  قبل  مــن  إدانــتــهــمــا 

وهي االستيالء على األموال.
وكــانــت نــيــابــة الــجــرائــم الــمــالــيــة وغسل 
الموسعة  تحقيقاتها  أنــجــزت  قــد  ــوال  ــ األمـ
بارتكاب  متَهَمين  قيام  واقعة  في  والمكثفة، 
جـــريـــمـــة غـــســـل لــــألمــــوال الــمــتــحــصــلــة مــن 
)بطاقات  إلكترونية  توقيعات  إنشاء  جريمة 
بنكية( بأسماء آخرين استغالال لوظيفتهما 
واســتــعــمــالــهــا لـــغـــرض احــتــيــالــي واخـــتـــالس 
الــمــبــالــغ الــنــقــديــة الــمــســلــمــة إلــيــهــمــا على 
)مليونا  قيمتها  بلغت  والتي  الوكالة  سبيل 
وأربعمائة وستة وأربعين ألفا ومائتين وتسعة 
وتسعين  وثمانية  وأربعمائة  ديــنــارا  وستين 
فلسًا(، مع علمهما بعدم مشروعيته ومصدره 

وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعيته. حيث 
أجرى المتهمان عمليات غسل أموال قاربت 
1.5 مليون دينار، حيث تحصال على المبالغ 
مسؤولين  وظيفتهما  اســتــغــالل  طــريــق  عــن 
بالعمالء  الــخــاصــة  االئتمانية  الــكــروت  عــن 
لـ43 بطاقة  إلكترونية  قاما بإنشاء توقيعات 
وقاما  آخرين،  للبنك  عمالء  بأسماء  بنكية 
بشراء ما يقرب من 60 سيارة استيراد أوروبي 
ــادة بيعها مــجــددا بــاإلضــافــة إلــى  بــهــدف إعــ
شراء أحد المتهمين سفينة بحرية »يخت« 
ومصدر  طبيعة  لتغيير  محاولة  فــي  وذلـــك 
األمــوال، حيث غسل المتهم األول أكثر من 
عــن طريق  عليها  اســتــولــى  ديــنــار  ألـــف   800
بنكية  بطاقة   30 من  ألكثر  بنكية  معامالت 
بينما غسل المتهم الثاني أكثر من 500 ألف 
دينار عن طريق معامالت أجراها لما يقرب 

من 13 بطاقة بنكية.
العامة  الــنــيــابــة  تحقيقات  كشفت  كــمــا 
مالية  عمليات  بارتكاب  المتهمين  قيام  عن 

ــلـــى األمـــــــــوال الــــتــــي تـــحـــصـــال عــلــيــهــا مــن  عـ
إدانتهما  سبق  الــتــي  األولــيــة  الــجــرائــم  تلك 
وأذنــت  التحريات  إجـــراء  طلبت  وعليه  بها، 
المتهمين  بالكشف عن حسابات وممتلكات 
وتحركاتها،  وعملياتهما  تعامالتهما  وتتبع 
الــتــحــريــات  إدارة  تـــحـــريـــات  ــرت  ــفـ أسـ ــي  ــتـ والـ
نتاج  المالي بشأن  التحليل  المالية وتقرير 
بعدد من  األمــوال عن قيامهما  الكشف عن 
العمليات تمثلت في سحوبات نقدية وبنكية 
ومقتنيات  أخــــرى  ومــنــقــوالت  يــخــت  وشــــراء 
ومــتــاجــرتــهــمــا بــالــســيــارات، والــتــي تــمــت من 
خالل استخدامهما للبطاقات البنكية التي 
عملهما  مستغلين  آخرين  بأسماء  أنشأوها 
وصالحيتهما في القسم المعني بالبطاقات 
يعمالن  كانا  الذي  البنوك  أحد  في  البنكية 
به ومن ثم استعمالها واستخدامها بأموال 
والمعامالت  العمليات  تلك  وأجــريــا  البنك 
المالية والتي كان من شأنها إظهار أن تلك 
األموال مشروعة، كما تأكدت تلك المعلومات 

ــــالل مــطــابــقــتــهــا لـــمـــا أثـــبـــتـــه تــقــريــر  مــــن خـ
الــدعــوى  فــي  الــمــنــتــدب  المحاسبي  الخبير 
المختلسة  األمـــوال  قيمة  بيان  مــن  األولــيــة 
الــبــطــاقــات التي  كـــاًل منهما وعـــدد  مــن قــبــل 
وأوجــه  واستخدامها  وتفعيلها  إنشائها  تــم 
الصرف بتلك األموال المختلسة.  وأسندت 
النيابة للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة غسل 
مــتــحــصــل عــلــيــه بــطــريــق غــيــر مـــشـــروع من 
استغالال  الكترونية  توقيعات  إنشاء  جرائم 
لصالحيتهما الوظيفية واستعمال توقيعات 
ــيـــالـــي واخــــتــــالس  ــتـ ــيـــة لــــغــــرض احـ الـــكـــتـــرونـ
مــبــالــغ نــقــديــة مــســلــمــة إلــيــهــمــا عــلــى سبيل 
الوكالة على نحو من شأنه إظهار مشروعية 
مصدرها وكان ذلك بأن أجريا عمليات مالية 
التي  األمــوال  ومصدر  إخفاء طبيعة  بهدف 
بحريني  دينار  مليون   1.4 من  بأكثر  قــدرت 
طريق  عن  األولــيــة  الجرائم  من  المتحصل 
ــراء ســـيـــارات وســفــيــنــة بــحــريــة وســحــوبــات  شــ

نقدية.

التمييز تقر حب�س موظف �سابق �سنة وم�سادرة 500 األف دينار من اأمالكه

أقرت محكمة التمييز حكما بحبس موظفة بمستشفى 
لـــلـــوالدة مـــدة ســنــة بــعــد إدانــتــهــا بــاخــتــالس أكــثــر مــن 112 
المبلغ  رد  وبإلزامها  المستشفى،  حسابات  من  دينار  ألف 
المختلس وتغريمها بنفس القيمة ليصل قيمة المستحق 
عليها دفعه 224 ألف دينار، حيث سبق ان عاقبتها محكمة 
االستئناف  محكمة  وعدلت  سنوات   3 بالسجن  درجــة  أول 

العقوبة بجعلها سنة إلى أن أقرتها محكمة التمييز.
وزارة  في  حسابات  مدققة  كشفتها  قد  الواقعة  وكانت 
الصحة، حيث الحظت أن مستشفى جدحفص للوالدة ال 
تملك نظاما إلكترونيا وأجهزة حاسوب لتسجيل مدخولها 
من عمليات الوالدة واإلقامة في المستشفى خالل الفترة 
من 2011 حتى 2014، وأن هناك نقصا شديدا في إيرادات 
أو ضياع  اخــتــالس  أثــار شكوكا حــول  مــا  وهــو  المستشفى، 
كافة  الفواتير  ومراجعة  عملية جرد  وبــدأت  المبالغ،  تلك 
بين  فــروق  وجــود  وتبّين  ــذاك،  آنـ يــدويــا  كانت تسجل  التي 
ألف  بما يجاوز 100  دفتريا  والمسجلة  الفعلية  اإليــرادات 

دينار.
الموظفات  إحــدى  أن  تبّين  التدقيق  من  المزيد  ومــع 
لمندوب  وتسليمها  المبالغ  تسجيل  عــن  الــمــســؤولــة  هــي 
وأنها  المستشفى،  إيــــرادات  لتحصيل  يــأتــي  الـــذي  الــــوزارة 
عمليات  بكلفة  الخاصة  الكبيرة  المبالغ  تسجل  تكن  لم 
الوالدة، وال تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير، وفي 
إحدى المرات تغّيبت الموظفة عن الحضور بسبب مرضها، 
بالمستشفى  مــســؤولــة  اكتشفت  الــمــنــدوب  حضر  وعــنــدمــا 
اختفاء مبلغ 900 دينار، فاتصلت بالموظفة التي أبلغتها 
أن المبلغ بحوزتها وقد أخذته معها إلى المنزل، وستقوم 

برّده في اليوم التالي.
وتبّين أن إجمالي المبالغ المختلسة خالل الفترة من 
2011 حتى 2014 بلغ 111708.500 دنانير )مائة وأحد عشر 
ألفا وسبعمائة وثمانية دنانير، و500 فلس(، لكن الموظفة 
وقالت  إلــيــهــا،  المنسوبة  الــوقــائــع  التحقيقات  فــي  أنــكــرت 
انشغالهن  بسبب  معها  موظفات  بأعمال  تقوم  كانت  إنها 

في عمل إحصائيات، لكنها لم تنكر واقعة مبلغ 900 دينار 
بها  اتصلت  حين  ردتــه  ثم  المستشفى  خزينة  من  أخذته 

المسؤولة.
غضون  في  أنها  الموظفة  إلى  العامة  النيابة  أسندت 
أوال  الشمالية،  المحافظة  أمن  بدائرة  الفترة 2014-2011 
 111708.500 مبلغ  اختلست  عــامــا،  مــوظــفــا  كــونــهــا  حـــال 
حيازتها  فــي  ُوجــد  الــذي  الصحة  لـــوزارة  المملوك  دنانير 
بسبب وظيفتها، ثانيا ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، 
وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة 
إلى  ترسل  التي  الخزينة«  »كــشــوف  للمتحصالت  القبض 
في  الحقيقة  حــّرفــت  بــأن  المستشفى،  مــن  الصحة  وزارة 
بيانات تلك االستمارات خالفا لحقيقة البيانات الصحيحة 
استعملت  ثالثا  للمستشفى،  اليومية  بالسجالت  المثبتة 
إلى  قدمته  بــأن  السابقة  التهمة  موضوع  الــمــزور  المحرر 
موظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدّونة 

به، وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.

.. وتقر حكما بحب����س موظفة بم�ست�س���فى للوالدة �س���نة بتهمة االختال����س

»ال�����������س�����رع�����ي�����ة« ت����م����ن����ع ���س��ف��ر 
وال��ده��م��ا ب��م��واف��ق��ة  اإال  ط��ف��ل��ت��ي��ن 

سفر  بمنع  الــشــرعــيــة  المحكمة  قــضــت 
والدهما،  بإذن  إال  البحرين  خارج  طفلتين 
الجنسية  الــعــربــيــة  والــدتــهــمــا  خــشــيــة ســفــر 
ــعـــودة إلـــى الــبــحــريــن مــرة  بــهــمــا مـــن دون الـ
الـــطـــالق خلعا  ــــرى، وذلــــك بــعــد أن وقـــع  أخـ
بين الــزوجــيــن وتــنــازلــت الــزوجــة عــن جميع 

حقوقها. 
وأشارت أوراق الدعوى بحسب ما ذكرته 
بأنه  الــزوج،  وكيلة  مظلوم  خلود  المحامية 
كـــان قـــد عـــاد إلـــى الــمــدعــى عــلــيــهــا بــعــد أن 
طلقها ليتزوجها مرة أخرى في فبراير عام 
لطلب  للمحكمة  الــزوجــة  لجأت  ثــم   ،2019
حقوقها  جميع  عــن  تنازلت  أن  بعد  الخلع 
بينهما طــفــلــتــان، في  ــان  كـ لــكــن  الــشــرعــيــة، 
حــضــانــة والــدتــهــمــا، فــتــقــدم الــــزوج بــدعــواه 

وطلب فيها منع سفر البنتين إال بإذنه.
ونــوهــت وكــيــلــة الــــزوج إلـــى نــص الــمــادة 
الــتــي  األســــــــرة  أحــــكــــام  قــــانــــون  مــــن  134/أ 

تقيم  أن  للحاضنة  »لــيــس  أنـــه  عــلــى  نــصــت 
وليه  بـــإذن  إال  أخـــرى  دولـــة  فــي  بالمحضون 
نفس  مـــن  )ب(  الـــفـــقـــرة  وإلـــــى  ــه«،  ــيــ وصــ أو 
أو غيره  كــان  أيــا  »لــيــس للولي  بــأنــه  الــمــادة 
بإذن  إال  إقامة  سفر  بالمحضون  يسافر  أن 
المدعى عليها تحمل  إن  وقالت  حاضنته«، 
جنسية عربية، ويخشى أن تسافر إلى بلدها 
بالبنتين من دون علم والدهما كون الخلع 

قد وقع بين الطرفين.
وقالت المحكمة إن بسفر ولي المحضون 
هو سفر النقلة واالنقطاع، وكان الثابت أن 
وبالتالي  الجنسية،  عربية  عليها  المدعى 
السفر  البنتين من  بمنع  الحكم  فإن طلب 
الواقع  يكون قائما على أساس صحيح من 
البنتين  بمنع  المحكمة  وقضت  والقانون، 
وإعفائه من  والــدهــمــا،  بــإذن  إال  السفر  مــن 
أتعاب  بمقابل  وإلــزامــه  القضائية  الــرســوم 

المحاماة. 

مكافحة  شــرطــة  تــمــكــنــت 
ــمـــخـــدرات بـــــــاإلدارة الــعــامــة  الـ
الجنائية  ــة  ــ واألدلـ للمباحث 
عــلــى شخصين  الــقــبــض  مـــن 
ــي واقـــعـــتـــيـــن مــنــفــصــلــتــيــن  ــ فـ

وبحوزتهما مواد مخدرة.
ــه  أنــ اإلدارة  وأوضــــــحــــــت 
بــقــيــام  مـــعـــلـــومـــات  ورود  فـــــور 
شــخــصــيــن بــالــتــرويــج لــلــمــواد 
ــة  ــرت شـــرطـ ــ ــاشــ ــ الـــــمـــــخـــــدرة بــ
عمليات  الــمــخــدرات  مكافحة 
البحث والتحري التي أسفرت 
عن تحديد هوية المذكورين، 
حيث تم القبض على شخص 
في الواقعة األولى )29 عاما( 
ــه كــمــيــة مـــن الـــمـــواد  ــوزتـ ــحـ وبـ
المخدرة تزن 80 جراما، وبعد 
السيارات  إحــدى  في  االشتباه 
ــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة  ــهــ ــوجــ تــ
الــــــمــــــخــــــدرات وتــــــــم تــفــتــيــش 
ــيـــارة الـــخـــاصـــة بــالــمــتــهــم  الـــسـ
ــة إلــــى مـــنـــزلـــه، وتــم  ــافـ ــاإلضـ بـ
المخدرات  كمية  على  العثور 

القبض  تم  فيما  المضبوطة، 
الـــشـــخـــص اآلخـــــــر )33  ــلـــى  عـ
عــــامــــًا( وبـــحـــوزتـــه كــمــيــة مــن 
المواد المخدرة تزن 400 جرام 
المخدرة  الحشيش  مــادة  من 
جـــرامـــا   47 إلــــــى  بــــاإلضــــافــــة 
مـــن مــخــدر الــشــبــو، وتــوجــهــت 
شــرطــة مــكــافــحــة الــمــخــدرات 
الشقة  وتفتيش  تفتيشه  وتــم 

ــمــــتــــهــــم وتـــــم  ــة بــــالــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
المخدرات  كمية  على  العثور 
اإلدارة  وأشــــارت  الــمــضــبــوطــة. 
الـــعـــامـــة لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــة 
الجنائية إلى أنه تم التحفظ 
عــلــى الــمــضــبــوطــات، واتـــخـــاذ 
الالزمة  القانونية  اإلجـــراءات 
القضيتين  إلحـــالـــة  تــمــهــيــدًا 

إلى النيابة العامة. 

»مكاف�����حة الم������خدرات«: الق���ب�����س عل���ى �س���خ�سين
مخ���درة م���واد  بحوزتهم���ا  منف�سلتي���ن  واقعتي���ن  ف���ي 

} رئي�سة مجل�س النواب.
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تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الشيخ  ســمــو  مــن  تهنئة  بــرقــيــة 
خليفة  آل  ــارك  ــبـ مـ بـــن  مــحــمــد 
ــوزراء،  ــ ــ نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـ
أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عــن أخلص 
ــانــــي لــــجــــاللــــة بــمــنــاســبــة  ــهــ ــتــ الــ
الـــــذي تحقق  الــكــبــيــر  الـــنـــجـــاح 
ــن الـــكـــبـــرى  ــريــ ــحــ ــبــ لــــجــــائــــزة الــ
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 1 

.2022
وأشـــــــاد ســـمـــوه بـــمـــا وصــلــت 
إليه مملكة البحرين من مكانة 
استضافة  في  واقــتــدار  متقدمة 
العالمي  الرياضي  الحدث  هــذا 
ــوات عـــديـــدة  ــنــ ــداد ســ ــ ــتـ ــ عـــلـــى امـ
بفضل الرعاية الكريمة والدعم 
المستمر من لدن جاللة الملك 
المفدى لتعزيز إنجازات مملكة 
ــل الـــمـــجـــاالت  ــي كــ الـــبـــحـــريـــن فــ

وعلى مختلف األصعدة.
الــشــيــخ محمد  وأكــــد ســمــو 
بن مبارك آل خليفة في البرقية 
وهذا  الرياضي  اإلنجاز  هــذا  أن 
ــذي نـــال  ــ الـــنـــجـــاح الـــمـــشـــهـــود الــ
ــا مــا  ــيـ ــمـ ــالـ إشـــــــــادة وإعــــجــــابــــا عـ
كــــان لــيــتــم لــــوال جــهــود صــاحــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وقــيــادة 
والقدرة  البحرين  لفريق  سموه 
على تنظيم مختلف الفعاليات 

والسباقات العالمية.
وتــــلــــقــــى صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
مجلس الوزراء برقية تهنئة من 
مبارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل 
الـــــوزراء، أعـــرب ســمــوه فيها عن 
أخـــلـــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 

الــذي  الكبير  النجاح  بمناسبة 
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 1 

لعام 2022.
مــا  أن  ــى  ــ إلــ ــمــــوه  وأشــــــــار ســ
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 
يــأتــي  نــجــاح مــشــهــود  مـــن   2022

بــفــضــل قـــيـــادة صـــاحـــب الــســمــو 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
ــريـــن ومــتــابــعــتــه  ــبـــحـ ــق الـ ــريـ ــفـ لـ
ليأتي  الجهود  لهذه  المستمرة 
ــة إلـــــى مــا  ــافــ هـــــذا اإلنــــجــــاز إضــ
تــحــقــق لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
نجاحات في مختلف المجاالت 

وعلى األصعدة كافة.
الــشــيــخ محمد  وأكــــد ســمــو 
أن هــذا  آل خــلــيــفــة  مـــبـــارك  بـــن 
اإلنـــجـــاز الــريــاضــي يــضــاف إلــى 
ســـجـــل الـــنـــجـــاحـــات الــمــتــتــالــيــة 
البحرين  مملكة  تحققها  التي 
ــي اســـتـــضـــافـــة هــــــذا الـــســـبـــاق  ــ فـ
به  تتمتع  مــا  ويــؤكــد  الــعــالــمــي، 
ومكانة  حــضــاريــة،  مقومات  مــن 
ــدرة على  ــ ــة، وقــ ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
الفعاليات  واســتــضــافــة  تنظيم 
الــمــهــمــة وغــيــرهــا مــن األحــــداث 

الرياضية الدولية.

المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلقي�ان برقيت�ي تهنئ�ة 
م�ن محم�د ب�ن مب�ارك بمنا�س�بة نج�اح �س�باقات الفورم�وال ١

} سمو الشيخ محمد بن مبارك

راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
الداخلية  وزيـــر  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
سفيرة  تشاكيل  ايــســن  السفيرة  أمــس 
ــدى مــمــلــكــة  ــ ــة لــ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــوريـ ــهـ ــمـ الـــجـ

الـــبـــحـــريـــن، وذلـــــــك بـــحـــضـــور مــســاعــد 
العمليات  لــشــؤون  الــعــام  رئــيــس األمـــن 
والتدريب.  وتم خالل اللقاء بحث عدد 
الــتــي تسهم  األمنية  الــمــوضــوعــات  مــن 

ــادل الـــخـــبـــرات وتــطــويــر  ــبـ ــي تــعــزيــز تـ فـ
البلدين  بين  األمني  التعاون  مجاالت 
الـــصـــديـــقـــيـــن، بـــمـــا يــــخــــدم الــمــصــالــح 

المشتركة.

} وزير الداخلية خالل استقباله السفيرة ايسن تشاكيل.

وزي�������������ر ال������داخ������ل������ي������ة ي�������س���ت���ق���ب���ل 
ال�������س���ف���ي���رة ال���ت���رك���ي���ة ل������دى ال��م��م��ل��ك��ة

رئ��ي�����س االأرك�������ان ي�����س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د 
ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة

ــــب  ــاحـ ــ تـــــلـــــقـــــى حـــــــضـــــــرة صـ
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
من  تهنئة  برقية  األعلى،  القائد 
المشير الركن الشيخ خليفة بن 
الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد 
لقوة دفاع البحرين، رفع فيها إلى 
مقام جاللته السامي أسمى آيات 
بمناسبة  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
الـــــذي حققته  الــكــبــيــر  الـــنـــجـــاح 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي تــنــظــيــم 
وإقـــامـــة ســبــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن 
الــكــبــرى لــطــيــران الــخــلــيــج 2022 

للفورموال 1.
هـــذا  أن  بـــرقـــيـــتـــه  فــــي  ــد  ــ ــ وأكـ
ــاء بـــفـــضـــل مــتــابــعــة  ــ الــــنــــجــــاح جــ
جاللة الملك المفدى وإرشاداته 
وتـــوجـــيـــهـــات الــســامــيــة الــكــريــمــة 
مـــكـــانـــة  ــــس  ــكـ ــ عـ مـــــــا  اهلل  رعـــــــــــاه 
ــبـــحـــريـــن الـــحـــضـــاريـــة  مــمــلــكــة الـ

المكتسبات  من  المزيد  وأضــاف 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجــ

واإلعالمية للمملكة.
وأشاد القائد العام لقوة دفاع 
البحرين بكل الجهود التي بذلت 
الفعالية  في إعداد وتنظيم هذه 

الــعــالــمــيــة الـــكـــبـــيـــرة وإخـــراجـــهـــا 
الــمــشــرف لتظل  الــمــظــهــر  بــهــذا 
عريق  لتاريخ  امــتــداًدا  البحرين 
متمنًيا  ــاز،  واإلنــــجــ الــعــطــاء  مـــن 
لوطننا العزيز المزيد من التقدم 
والنماء واالزدهار في ظل القيادة 
الـــحـــكـــيـــمـــة لـــصـــاحـــب الـــجـــاللـــة 
الــمــولــى عز  ــا  ــًيـ داعـ حــفــظــه اهلل، 
ويسدد  جاللته  يحفظ  أن  وجــل 
ويديم  الخير خطاه  على طريق 
على المملكة األفراح والمنجزات 

واألمن واألمان.
ــى صــــــاحــــــب الـــســـمـــو  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة، ولــــي 
مجلس الوزراء، برقية تهنئة من 
الــشــيــخ خليفة  الـــركـــن  الــمــشــيــر 
الــقــائــد  ــمـــد آل خــلــيــفــة،  بــــن أحـ
ــبـــحـــريـــن،  ــام لــــقــــوة دفــــــــاع الـ ــ ــعـ ــ الـ
الكبير  الــنــجــاح  بمناسبة  وذلـــك 

البحرين  مملكة  حققته  الـــذي 
جائزة  سباق  وإقــامــة  تنظيم  فــي 
البحرين الكبرى لطيران الخليج 

للفورموال 1 لعام 2022.
باهتمام  العام  القائد  وأشــاد 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والتنظيم  ــداد  اإلعــ مــراحــل  لكل 
إلقــامــة ســبــاق هـــذا الــعــام والــتــي 
ســــاهــــمــــت فــــــي إبــــــــــــراز الــــحــــدث 
الـــريـــاضـــي بـــالـــصـــورة الــمــشــرفــة 
المولى  داعًيا  البحرين،  لمملكة 
والــســداد  التوفيق  دوام  وجــل  عــز 
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ الـــعـــهـــد رئـ
على ما يبذله من جهود لتعزيز 
كل  على  البحرين  مملكة  مكانة 
األصـــعـــدة فــي ظــل قــيــادة جاللة 
ــفــــدى حـــفـــظـــه اهلل  ــمــ الـــمـــلـــك الــ

ورعاه. 

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال��������وزراء ي��ت��ل��ق��ي��ان 
ب��رق��ي��ت��ي ت��ه��ن��ئ��ة م���ن ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ب��ن��ج��اح ال��ف��ورم��وال

} القائد العام.

ــن  ــركــ اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الــ
ــن أحــــمــــد آل  ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
البحرين اللواء بروفيسور الشيخ 
خــالــد بـــن عــلــي آل خــلــيــفــة قــائــد 
الذي  الملكية،  الطبية  الخدمات 
للخدمات  السنوي  التقرير  قــدم 
2021م،  لـــعـــام  الــمــلــكــيــة  الــطــبــيــة 
ــــك صـــبـــاح أمــــس االثــنــيــن 21  وذلـ

مارس 2022م.
رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحرين بقائد الخدمات الطبية 
ــنــــى عـــلـــى الــتــطــور  الــمــلــكــيــة، وأثــ
الــمــســتــمــر بـــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
الصحية  الــنــاحــيــة  مـــن  الــمــلــكــيــة 
والعالجية بفضل الجهود الكبيرة 
من قبل جميع منتسبي الخدمات 

الطبية الملكية.

القائد العام يثني على التطور الم�ستمر للخدمات الطبية الملكية

} القائد العام مستقبال قائد الخدمات الطبية الملكية.

ــع الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ  رفــ
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ ــن  بــ مــحــمــد 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس 
والتبريكات  التهاني  آيـــات  أســمــى 
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
النجاح  بمناسبة  الــوزراء،  مجلس 
ــبــــاهــــر الـــــــذي حــقــقــتــه مــمــلــكــة  الــ
البحرين في تنظيم وإقامة سباق 
لبطولة  الكبرى  البحرين  جــائــزة 

سباقات للفورموال1.
الذي  الكبير  بالنجاح  وأشــاد 
ــن فــي  ــريـ ــحـ ــبـ حــقــقــتــه مــمــلــكــة الـ
الفورموال1،  سباق  موسم  افتتاح 
ــة للعمل  ــعـ رائـ ــورة  ــ ــدم صـ قــ ــذي  ــ الـ
ــــذي أظــهــر  ــدع الــ ــبـ ــمـ الــمــنــظــم والـ

ــلــــى درجـــــــة مــن  ــلـــى أعــ الــــحــــدث عـ
معتمدين  واإلمكانيات،  التنظيم 
المكتسبة  والكفاءة  الخبرة  على 
نـــتـــيـــجـــة تـــنـــظـــيـــم هـــــــذا الـــســـبـــاق 
العالمي سنوات طويلة، وهو األمر 

الـــذي أبـــرز قـــدرة وكـــفـــاءة الــكــوادر 
البحرينية.

الباهر  النجاح  هــذا  أن  وأكــد 
الـــتـــي تــســطــره مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــنـــا  ــنــــهــــا مـــوطـ كــــــل عــــــــام جــــعــــل مــ
لــســبــاق الـــســـيـــارات والـــســـرعـــة في 
الشرق األوسط، بفضل االهتمام 
والرعاية الدائمين من قبل جاللة 
الملك المفدى والحكومة بقيادة 
ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 

الوزراء.
البحرين  أن حلبة  إلى  وأشار 
الــدولــيــة ُتــعــد أيــقــونــة فــي تحويل 
ــات إلـــــى فـــــرص واعــــــدة،  ــتـــحـــديـ الـ
الفعاليات  ألبـــرز  الحاضنة  وهــي 
يعكس  وطنيًا  وإنــجــازًا  العالمية، 
ــه الــــــحــــــضــــــاري لـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ

البحرين.
ــه  ــانــ ــنــ ــتــ ــره وامــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وأكــــــــــد تـ

بذلتها  التي  المخلصة  للجهود 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــقــائــمــة على 
تـــنـــظـــيـــم وإنـــــجـــــاح هــــــذا الـــحـــدث 
عملت  والتي  العالمي،  الرياضي 
بـــال تــعــب أو كــلــل عــلــى االهــتــمــام 
ــتـــعـــامـــل الــــراقــــي مــــع جــمــهــور  والـ
ــة الــــــــذي حــــضــــر مـــــن كــل  ــبـ ــلـ ــحـ الـ
هذا  في  للمشاركة  العالم  أقطاب 
مــا عكس أصالة  الــمــهــم،  الــحــدث 
ــعــــب الـــبـــحـــريـــنـــي وأخــــالقــــه  الــــشــ
الـــعـــالـــيـــة، وأنــــجــــح الــــحــــدث عــلــى 
التنظيمية  الــمــســتــويــات  جــمــيــع 

واللوجستية.
ــغ الـــشـــكـــر  ــ ــالـ ــ ــن بـ ــ وأعـــــــــــرب عــ
الطبية  الــطــواقــم  لكل  والــتــقــديــر 
والــمــســانــدة الــتــي قــدمــت خدمات 
ــزوار والــفــرق  ــلـ صــحــيــة مــتــمــيــزة لـ
ــورة  الـــمـــشـــاركـــة والـــجـــمـــهـــور بـــصـ

مشرفة.

العه��د وول��ي  المل��ك  يهن��ئ  لل�سح��ة«  »االأعل��ى  رئي���س 
وي�����س��ي��د ب��ال��ن��ج��اح ال���ب���اه���ر ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ف���ورم���وال١

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

استقبل الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع 
وفدًا من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالواليات المتحدة األمريكية 

الصديقة، وذلك صباح أمس االثنين 21 مارس 2022م.
رحــب وزيـــر شـــؤون الــدفــاع بــوفــد موظفي مجلسي الــشــيــوخ والــنــواب 
األمريكي، واستعرض خالل اللقاء عالقات الصداقة والتعاون المشتركة 

القائمة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية.

حضر اللقاء اللواء الركن بحري أنور عبداهلل الجودر مدير الصيانة 
راشـــد فليفل رئيس  يــوســف  الــدكــتــور  والــلــواء حقوقي  الــفــنــي،  والــتــزويــد 
القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن صالح 
بن  الشيخ سلمان  الركن  واللواء  العسكري،  التدريب  مدير  السعد  راشد 
خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، واللواء الركن طيار 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري.

} جانب من االستقبال.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل وفدا من موظفي ال�سيوخ والنواب االأمريكيين

تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
الشيخ  ســمــو  مــن  تهنئة  بــرقــيــة 
آل  سلمان  بن  بن محمد  خالد 
الملك  جاللة  مستشار  خليفة 
الــــمــــفــــدى، أعــــــرب ســـمـــوه فــيــهــا 
الــتــهــانــي لجاللته  أخــلــص  عـــن 
الــذي  الكبير  النجاح  بمناسبة 
تحقق لجائزة البحرين الكبرى 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 

. 2022
مــا  أن  ــى  ــ إلــ ــمــــوه  وأشــــــــار ســ

تحقق من نجاح يرجع الفضل 
ــة الــمــلــك  ــم جـــاللـ ــ ــــى دعـ فـــيـــه إلـ
الــــمــــفــــدى واهـــــتـــــمـــــام جـــاللـــتـــه 
فـــي تــفــعــيــل الــحــركــة الــريــاضــة، 
ــي دعــــــم مـــشـــاريـــع  ــ ــم فـ ــهــ ــا أســ ــ مـ
مختلف  في  والتطوير  التنمية 

الميادين.
وأشـــــاد ســمــوه فـــي الــبــرقــيــة 
السمو  ومتابعة صاحب  بجهود 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
مجلس الوزراء، في تحقيق هذا 
واالستثنائي،  المتميز  النجاح 

الــــذي يــعــد مــفــخــرة لــكــل أبــنــاء 
الشعب البحريني الكريم.

ــم ســـــمـــــو الـــشـــيـــخ  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
آل  سلمان  بن  بن محمد  خالد 
إلــى  بــاالبــتــهــال  بــرقــيــتــه  خليفة 
يــمــتــع جــاللــة  أن  عـــز وجــــل  اهلل 
الملك المفدى بموفور الصحة 
والسعادة، وأن تستمر اإلنجازات 
البحرين  به  تتمتع  ما  ظل  في 
من أمن وأمان واستقرار، لتبقى 
ــدًا ريــــاضــــيــــًا وســـيـــاحـــيـــًا  ــقــــصــ مــ
واقــــتــــصــــاديــــًا لـــمـــا تـــمـــلـــكـــه مــن 

إمكانيات وقدرات وطنية.

خال���د ال�س���يخ  م���ن  ت�ه����نئة  ب�رق����ية  يتل�ق����ى  الم����لك 
١ الفورم�وال  �س�باق  نج�اح  بم�ن��ا�سبة  خليف�ة  اآل  مح���مد  ب�ن 

} سمو الشيخ خالد بن محمد.

ــى حــــــــضــــــــرة صـــــاحـــــب  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ت
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
برقية تهنئة من الشيخ خالد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة،  آل  عــبــداهلل 
عن  فيها  أعـــرب  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
أخلص التهاني لجاللته بمناسبة 
ــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــحــقــق  الــ
لجائزة البحرين الكبرى لطيران 

الخليج للفورموال 1 2022.
أن هـــذا  الـــبـــرقـــيـــة  ــي  فــ وأكــــــد 
ــام الـــعـــالـــمـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاح واالهـ ــجــ ــنــ الــ
جاللة  يوليه  ما  يعكس  بالسباق 

على  المفدى، من حرص  الملك 
تعزيز سمعة ومكانة البحرين في 
تعود  والــتــي  الــمــجــاالت،  مختلف 
بــالــخــيــر عـــلـــى مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
الــشــامــلــة الــتــي يــقــودهــا جــاللــتــه 
بــكــل حــكــمــة واقـــــتـــــدار، وتــحــقــيــق 
المزيد من المنجزات الحضارية 
واالقـــتـــصـــاديـــة لــشــعــب الــبــحــريــن 

الوفي.
ــذا الــنــجــاح  وأشـــــار إلــــى أن هــ
والــدعــم والــرعــايــة واالهــتــمــام من 
أّهل  المفدى،  الملك  لدن جاللة 
موطنا  لــتــكــون  الــبــحــريــن  مملكة 

ــلـــى مــســتــوى  ــذه الــــريــــاضــــة عـ ــهــ لــ
الشرق األوسط، وأن تجذب أنظار 
به  يتمتع  إليها بفضل ما  العالم 
أبــنــاء الــوطــن مــن كــفــاءة وحرفية 

عالية في التنظيم.
واخـــتـــتـــم الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 
عبداهلل آل خليفة برقيته بالدعاء 
يــديــم على  إلـــى اهلل عــز وجـــل أن 
جـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى مــوفــور 
على  يمن  وأن  والعافية،  الصحة 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مـــــزيـــــدا مــن 
التقدم والرفعة واالزدهار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.

خال���د ال�س���يخ  م���ن  ته����نئة  برقي���ة  يتل����قى  المل���ك 
١ الفورم�وال  �س�باق  نج�اح  بمنا�س�بة  خليف�ة  اآل  عب�داهلل  ب�ن 

} الشيخ خالد بن عبداهلل.

رفـــع ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
الــمــمــثــل  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة 
ــة الـــمـــلـــك  الـــشـــخـــصـــي لــــجــــاللــ
الـــــمـــــفـــــدى رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
ــمــــى آيــــات  األعــــلــــى لــلــبــيــئــة أســ
مقام  إلــى  التهاني والتبريكات 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  ــد  ــمـ حـ
ــفـــدى، وإلـــى  ــمـ عـــاهـــل الـــبـــالد الـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  بــ ســـلـــمـــان 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
الوزراء، بمناسبة النجاح الكبير 
مملكة  حققته  الذي  والمتميز 

البحرين في استضافة وتنظيم 
الكبرى  البحرين  جــائــزة  سباق 
وان  للفورموال  الخليج  لطيران 

لعام 2022. 
النجاح  أن هذا  وأكد سموه 
الثاقبة  الــــرؤى  يــجــســد  الــبــاهــر 
ــة  لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــاللــ
الــمــفــدى والـــدعـــم الــالمــحــدود 
مــــن جـــاللـــتـــه فــــي تــســخــيــر كــل 
اإلمـــكـــانـــيـــات الســـتـــضـــافـــة هـــذا 

الحدث الرياضي العالمي. 
وأشــاد سمو الشيخ عبداهلل 
بـــكـــل  ــيــــفــــة  ــلــ خــ آل  ــد  ــ ــمـ ــ حـ ــن  ــ ــ بـ
الــقــائــمــة عــلــى تنظيم  الــجــهــود 

الكبرى  البحرين  جــائــزة  سباق 
لـــطـــيـــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 
بـــالـــدعـــم  ــوه  ــمــ ســ مـــنـــوهـــا  وان، 
لدن  مــن  والمتابعة  واالهــتــمــام 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــه األثــــــر الـــبـــالـــغ فــي  ــا كـــــان لــ مــ
التي  الــدولــيــة  المكانة  تحقيق 
تــتــمــتــع بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وما تمتلكه من قدرات وخبرات 
ــــن تــنــظــيــم  ــيـــة تــمــكــنــهــا مـ ــنـ وطـ
المختلفة  الرياضية  السباقات 

والفعاليات العالمية. 

ع���ب���داهلل ب���ن ح��م��د ي��ه��ن��ئ ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د
رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��م��ن��ا���س��ب��ة ن��ج��اح ال���ف���ورم���وال١

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد.

استقبل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان ، اللواء 
خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية،  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ  بروفيسور 
الذي قدم التقرير السنوي للخدمات الطبية الملكية لعام 2021م، وذلك صباح 

أمس االثنين 21 مارس 2022م.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16069/pdf/1-Supplime/16069.pdf?fixed5270
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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289358
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289347
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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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مستشفى  أو  صغير  كــوخ  في  الطفل  والدة  كانت  ســواء 
كــبــيــر، فـــإن إرضــــاع الــمــولــود الــجــديــد مــن صـــدر األم خــال 
الساعات األولى بعد الوالدة هو سر نمو صحي ووقاية من 

األمراض تستمر معه فترة طويلة.
فاعلية  الطرق  أفضل  إحدى  الطبيعية  الرضاعة  ُتمّثل 
إذ يحتوي حليب األم على  الرضع  لضمان صحة األطفال 
األمــراض  من  الوقاية  على  تساعد  التي  المضادة  األجسام 
مثل اإلصابة بالتهابات األذن، واإلسهال، والحساسية وتقلل 
الرضاعة الطبيعية خطر اإلصابة بالسمنة في الحياة في 
السكري  مثل  بها  المرتبطة  األمـــراض  وكذلك  وقــت الحــق 

وارتفاع ضغط الدم. 
الستة شهور  فــي  بــاإلرضــاع  األمــهــات  األطــبــاء  وينصح 

األولى من عمر الطفل.
ولكن  للمولود  فقط  ليس  فــوائــد  الطبيعية  للرضاعة 
تــمــتــد إلــــى األم أيـــضـــا، أهــمــهــا أنــهــا تــقــلــل خــطــر اإلصــابــة 
بأمراض القلب ومخاطر اإلصابة من السكري والوقاية من 

أورام المبيض والثدي.
ــة جــمــعــيــة الــقــلــب  ــ ــر مـــن دوريــ ــيـ ــعـــدد األخـ ــر فـــي الـ وُنـــشـ
الثدي  مــن  يرضعن  الــلــواتــي  الــنــســاء  أن   )Jaha( األمــريــكــيــة 
لمدة 12 شهًرا أو أكثر أقل تعرًضا لإلصابة بأمراض القلب 
اللواتي  النساء  من  الدماغية  والسكتة  الدموية  واألوعــيــة 
لم يرضعن. وبشكل عام، وجد الباحثون أن النساء اللواتي 
انخفض  حــيــاتــهــن  خـــال  الطبيعية  الــرضــاعــة  عــن  أبــلــغــن 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  خطر  لديهن 

بنسبة %11.
والخبر الذي قد يسعد الكثير من األمهات أن الرضاعة 
تساعد في خسارة الوزن المكتسب خال فترة الحمل فهي 
تساعد على حرق الدهون وبالتالي العودة إلى وزن ما قبل 

الحمل بسهولة. 
كما تساعد الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة على تقليص 

الرحم والحد من النزيف.
تسهم  أنــهــا  الطبيعية  الــرضــاعــة  فــي  الـــرائـــع  والـــشـــيء 
بالحنان  وإشــعــاره  والطفل  األم  بين  قوية  عاقة  خلق  فــي 
احتضانها  عــنــد  األم  بــه  تشعر  يــوصــف  ال  شــعــور  والـــــدفء، 
وإلــى  أمـــي  أعــايــد  األم  عــيــد  وبمناسبة  ــرة.  مـ ألول  لطفلها 

جميع األمهات.. دمتّن الخير والبركة وتاج على رؤوسنا.

عالقة الأم والطفل 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

منتزه  فــي  الطبي  إيــف  مركز  يتواجد 
الساعة  أبريل من  عذاري حتى األول من 
الــتــوعــيــة بطرق  بــهــدف  إلـــى 11 مــســاء،   4
الــتــجــمــيــل الــحــديــثــة والـــعـــاجـــات اآلمــنــة 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الـــبـــشـــرة بــالــشــكــل 

الطبي الصحيح. 
ــــا خــلــيــل  ــورة عـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــرحــ ــد صــ ــ قـ
الفريق  بـــأن  للمركز  التنفيذي  الــرئــيــس 

ــيـــه رواد  وتـــوجـ لـــخـــدمـــة  الـــطـــبـــي مــــوجــــود 
الــمــنــتــزه وتــقــديــم االســـتـــشـــارات الــطــبــيــة 
والتجميل،  الجلدية  باألمراض  الخاصة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــديــم عـــــروض وبـــاقـــات 
الــمــركــز بمناسبة  مــتــنــوعــة عــلــى خــدمــات 

االفتتاح.
لــلــجــلــديــة  ــو أول مـــركـــز  إيــــف هـ مـــركـــز 

والتجميل للنساء فقط في البحرين. 
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ــد، حيث  الــصــرع هــو حــالــة طــويــلــة األمــ
ــي الـــنـــشـــاط  ــ ــئ فــ ــاجــ ــفــ ــــدث ارتــــــفــــــاع مــ ــحـ ــ يـ
الكهربائي في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث 
ــذه الــنــوبــات على  نـــوبـــات يــمــكــن أن تــؤثــر هـ
الــدمــاغ كــلــه أو جـــزء مــنــه، فــي الــعــديــد من 
الحاالت يكون سبب الهجمات غير معروف، 
ولــنــتــعــرف أكــثــر عــلــى األســـبـــاب واألعــــراض 
عادل  الدكتور  الخليج  حــاور  العاج  وطــرق 
الجشي استشاري أمراض المخ واألعصاب 

بمستشفى الكندي. 
* ما هي أعراض مرض الصرع؟

المزمنة  ــــراض  الــصــرع مــن األمـ مـــرض 
والمنتشرة حول العالم ويقدر عدد الحاالت 
بأكثر من 70 مليون شخص، أما أعراضه فهو 
وسقوطه  المريض  وعــي  فــي  مفاجئ  تغير 
أو  كاملة  بتشنجات  مصاحبا  األرض  على 
دقيقتين.  حــوالــي  لــمــدة  وتــســتــمــر  طــرفــيــة 
ويخرج لعاب من فم المريض وبعدها يظل  
أكثر  أو  ساعة  ربــع  أو  لدقائق  الوعي  فاقدا 
ويستعيد وعيه تدريجيا ويعاني بعدها من 

صداع وآالم في العضات عدة ساعات. 
كما يوجد نوع آخر من الصرع وهو تغير 

بسيط في درجة الوعي بدون تشنجات.
* ما هي أسبابه؟ وهل هو مرض وراثي؟

وراثية  تكون  قــد  كثيرة  الــمــرض  أســبــاب 
ناتجة  أو  الــمــرضــى  مــن   %10 حــوالــي  عــنــد 
مــن مــرض فــي الــدمــاغ مثل الـــورم الحميد 
أو  والسحايا  الــدمــاغ  التهاب  أو  الخبيث  أو 
نتيجة ضربة على الدماغ تترك ندبة وهذه 
تسبب شحنات كهربائية وصرع وفي حوالي 
للصرع  ســبــب  يــوجــد  الـــحـــاالت ال  مــن   %50

بالرغم من كل الفحوصات. 
* في أي مرحلة عمرية يظهر المرض؟

بالصرع  الــمــريــض  يــصــاب  مرحلة  أكــثــر 
ــوالدة  ــ ــتـــى بـــعـــد الــ فــيــهــا هــــي الـــطـــفـــولـــة وحـ
وبعدها  سنة   12 عمر  حــوالــي  إلــى  وتستمر 
النسبة حتى تزداد مرة ثانية في  تنخفض 
حتى  بعدها  وتــقــل  العمر  مــن  العشرينات 
الستينات  ارتــفــاع مــرة أخــرى في  ترجع في 

والسبعينات في العمر.

دالالت  مــن  المتكررة  اإلغــمــاءات  هــل   *
مرض الصرع؟

اغــمــاء يكون صــرعــا، يجب ان  كــل  ليس 
منتشر  وهـــو  البسيط  اإلغــمــاء  بــيــن  نــفــرق 
عادة  وهــذا  المراهقة  فترة  في  كبير  بشكل 
ال تصاحبه أعراض أخرى ويجب أال ننسى 
يسبب  قد  الــدم  في  السكر  نسبة  إن هبوط 

اغماء أو عدم انتظام ضربات القلب.
* ما هي المضاعفات المرتبطة بمرض 

الصرع؟
ــادة مـــرضـــى الــــصــــرع ال يـــعـــانـــون مــن  ــ عــ
مضاعفات ولكن قد تحدث إذا وقع المريض 
يؤدي  قد  ارتفاع  من  أو سقط  األرض  على 
ذلك إلى ضرر في خايا المخ أو كسور في 
الجسم، وفي قليل جدا من األحيان الوفاة 
النوبة بليل والمريض بدون  عندما تحدث 

مراقبة.
* كيف يتم التشخيص؟

أنــواع  كل  في  سريريا  يكون  التشخيص 
الصرع وهو ما يحدد نوع الصرع ولذا يجب 

اخذ تفاصيل الحالة من المريض أو األهل 
التشخيص عن  يتم  الــحــاالت   بعض  وفــي 

طريق تخطيط المخ.
* ما هو العاج؟

الــعــاج يعتمد عــلــى الــســبــب، فـــإذا كــان 
امــا  معالجته  فيجب  لــلــصــرع  ســبــب  هــنــاك 
اذا لم يكن هناك سبب محدد فهناك أنواع 
كثيرة من األدوية القديمة والحديثة وكلها 
فعالة بنسبة 70% وقد يأخذ المريض أكثر 
الصرع,  ــوبـــات  نـ عــلــى  لــلــســيــطــرة  دواء  مـــن 
الــعــاجــات مــتــوفــرة في  والــحــمــد هلل جميع 

البحرين.
أمــــا الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي فــقــد يــحــتــاج 
الــيــه الــمــريــض إذا لــم تــتــم الــســيــطــرة على 
من   %20 حوالي  في  باألدوية  الصرع  نوبات 
الـــحـــاالت، وهــنــا يــتــم تــقــيــيــم الــمــريــض في 
مركز متخصص للصرع حيث تجرى الكثير 
من الفحوصات قبل إجراء العملية للتأكد 
الشحنات  لــمــصــدر  الــصــحــيــح  الــمــكــان  مــن 

الكهربائية ومعالجتها جراحيا.

حقائق عن الدرن في يومه العالمي 
الدكتور محمد عبدالغفار: اكت�شاف الدرن 
في مـرحلـة مبكـرة ينقـذ حيـاة المـري�ض 

الــدمــويــة للشبكية  انــســداد األوعــيــة  يــؤثــر 
على صحة العين، وهي الجزء الموجود خلف 
العين والمسؤول عن حساسية الضوء والرؤية، 
تحتاج إلى اإلمداد الدموي للتأكد من حصول 
الـــخـــايـــا عــلــى الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الــكــافــيــة 
وهو  واألعــــراض  األســبــاب  تتعدد  واألكسجين، 
التالي  الحوار  في  بالتفصيل  نعرفه  سوف  ما 
طب  استشاري  خنجي  إسماعيل  الدكتور  مــع 
وجراحة العيون تخصص شبكية وقرنية العين 

بمجمع السلمانية الطبي.
1- ما أسباب انسداد وريد الشبكية؟

- هناك أسباب كثيرة منها:
السبب األول: ارتفاع في ضغط الدم بسبب 
النوع  كان من  الدم سواء  ارتفاع ضغط  مرض 

األولي أو من النوع الثانوي.
العين  ضغط  فــي  ارتــفــاع  الــثــانــي:  السبب 
بسبب مرض الجلوكوما )المياه السوداء( سواء 

كان من النوع األولي أو من النوع الثانوي.
السبب الثالث: التهاب في األوعية الدموية 
االلتهاب بسبب مرض في  كان  للشبكية سواء 
أو  الحمراء  الذئبة  مــرض  مثل  المناعة  جهاز 
مرض بهجت )Behget( أو مرض إيلز )eale’s( أو 

بسبب جرثومة تدخل الجسم.
التي تسبب  الــدم  أمـــراض  الــرابــع:  السبب 
ــدم المنجلي  الــ ــدم مــثــل مـــرض فــقــر  الــ تــخــثــر 

)السكلر(.
السبب الخامس: بعض األدوية التي تسبب 
تخثر في الدم مثل حبوب منع الحمل أو بعض 

العاجات الهرمونية لكثير من األمراض.
السبب السادس: تخثر الدم بسبب أمراض 
القلب سواء كان المرض في الصمام أو األوعية 

الدموية أو حتى مرض روماتيزم القلب.
2- ما األعراض؟

- األعراض تكون هبوط في حدة اإلبصار 
في  بــألــم  يــكــون مصاحبا  وقـــد  مــفــاجــئ  بشكل 
الــعــيــن وصــــداع وألــــم فــي الــــرأس مــع إحــســاس 

بترجيع وغثيان.
ــدة اإلبـــصـــار قـــد يــؤثــر في  الــهــبــوط فـــي حـ
البصر المركزي أو قد يسبب قصورا في مجال 
االنــســداد  كــل هــذا يعتمد على مكان  الــنــظــر.. 
الرئيسي  الشبكية  وريد  في  هو  الوريدي.. هل 

أم في وريد الشبكية الفرعي.

ــثـــر عــرضــة  3- مـــن هـــم األشـــخـــاص األكـ
لإلصابة؟

األمــراض  من  يعانون  الذين  السن  كبار 
الــمــزمــنــة مــثــل مـــرض ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم، 
الكوليسترول  ارتفاع  مرض  السكري،  مرض 
ــون الــثــاثــيــة، مــــرض ارتـــفـــاع ضغط  ــدهــ والــ

العين )الجلوكوما(.
صــغــار الــســن الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض 
ارتفاع ضغط الدم وكذلك الذين يعانون من 
مرض ارتفاع في ضغط العين )الجلوكوما(.

4- ما عوامل الخطر؟
ــداد وريـــــد الــشــبــكــيــة يــســبــب نــزيــفــا  ــســ انــ
مفاجئا في الشبكية ينتج عنه ضعف شديد 
ــد  ــي الــنــظــر بــشــكــل مـــفـــاجـــئ. انــــســــداد وريـ فـ
ثانية  أوردة  انسداد  بخطر  يخبرنا  الشبكية 
وحـــدوث جلطة  الــمــخ  فــي  الجسم مثا  فــي 
قلبية  وحــدوث سكتة  القلب  في  أو  نزيف  أو 

وغيرها من أعضاء الجسم.
الشبكية  وريــــد  انـــســـداد  أمـــا مــضــاعــفــات 
رقيقة  دمــويــة  أوعــيــة  إلــى تكوين  يــؤدي  فقد 
فــــي الــشــبــكــيــة بــســبــب قـــلـــة الـــتـــرويـــة بـــالـــدم 
المناسب  الــعــاج  تتلق  لــم  وإذا  واألكسجين 

تــودي  قــد  المريضة  الدموية  األوعــيــة  فهذه 
ــى تــكــويــن مــــرض جـــديـــد اســـمـــه 100 يــوم  إلــ

جلوكوما
)100 )day Glaucoma

ــاع في  ــفــ أي تــكــويــن الـــمـــاء األســـــود وارتــ
تــقــريــبــا 3  أو  يــــوم  بــعــد 100  الــعــيــن  ضــغــط 
أشهر، وكذلك من مضاعفات انسداد الوريد 
والبروتينات  السوائل  تراكم  الشبكية هو  في 
في  أكــيــاس  شكل  على  الشبكية  طبقات  فــي 
منطقة البقعة الملونة أو كما تسمى البقعة 
الشبكية  فـــي  مــنــطــقــة  أهـــم  الــصــفــراء وهـــي 
وطبعا  المركزي  النظر  عــن  مسؤولة  كونها 
الحساسة  المنطقة  هــذه  فــي  ســوائــل  تــراكــم 
تدريجي  النظر بشكل  إلــى ضعف  يــودي  قد 
وفي نهاية المطاف إلى العمى الكلي إذا لم 

يتم عاج هذه الحالة في الوقت المناسب.
5- كيف يكون التشخيص؟ والعاج؟

- يــقــوم طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص في 
دقيق  بشكل  الــعــيــن  بفحص  الــعــيــن  شبكية 
حــقــن صبغة  مــع  للشبكية  تــلــفــزيــون  وعــمــل 
الدموية  لألوعية  صــور  وأخـــذ  الفلوريسنت 
للشبكية ومن ثم نستطيع تشخيص انسداد 
الــوريــد  هـــذا  مــكــان  وتــحــديــد  الشبكية  وريـــد 

الذي فيه انسداد.
بالنسبة إلى العاج، إذا كان انسداد وريد 
الشبكية بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم 
يجب على المريض الذهاب فورا إلى طبيب 
القلب واألوعية الدموية لكي يتلقى العاج 
لــكــي ينخفض ضغط  ــارئ  طــ بــشــكــل  الــــازم 

الدم بشكل تدريجي...
بسبه  الــشــبــكــيــة  وريــــد  انـــســـداد  ــان  كـ وإذا 
ارتــــفــــاع فــــي ضـــغـــط الـــعـــيـــن فـــيـــقـــوم طــبــيــب 
عن  العين  ضغط  بخفض  المختص  العين 
الوريد  عــن طريق حقن  ســواء  أدويـــة  طريق 
أو عـــن طــريــق الــفــم أو عـــن طــريــق قــطــرات 
إلى  المريض  قد يحتاج  ثم  ومن  العين  في 
بمادة  العين  أو حقن  بالليزر  الشبكية  عاج 
بيلوجية عاجية ومن ثم تؤدي إلى اختفاء 
فــي شبكية  الرقيقة  الــدمــويــة  األوعــيــة  هــذه 
العين ويحتاج بعدها المريض إلى متابعات 
ــة مـــع طــبــيــب الــعــيــون األخـــصـــائـــي في  ــ دوريــ
الشبكية ونتمنى الصحة والسامة للجميع.

مركز إيف الطبي في منتزه عذاري 
للتوعية بطرق التجميل الحديثة

الدكتور عادل الجشي: 

الطفولة هي اأكثر مرحلة تظهر 
فيها نوبات ال�شرع وتقل تدريجيا

اأف�شل طرق عالج ان�شداد وريد ال�شبكية.. 

تعرف عليها 
الدكتور اإ�شماعيل خنجي: عالج ان�شداد الوريد يختلف بح�شب الم�شبب

ــة  تـــحـــتـــفـــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ
الــعــالــمــيــة يـــوم 24 مــــارس مـــن كل 
بسبب  للدرن  العالمي  باليوم  عام 
ــيــــوم مــــع اكــتــشــاف  ــذا الــ ــ تــــوافــــق هـ
ــانـــي )روبـــــــرت كـــوخ(  الـــعـــالـــم األلـــمـ
السل  لمرض  المسبب  الميكروب 
أو الدرن. حقائق عن الدرن يكشف 
عبدالغفار  محمد  الــدكــتــور  عنها 
في  الصدرية  األمــراض  استشاري 
مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي 

في المقال التالي:
الــعــالــم  ــان  ــ كـ 1882م  ــام  ــ عـ فــــي 
األلـــمـــانـــي الــبــكــتــريــولــوجــي الـــذي 
يــعــمــل كــطــبــيــب عــائــلــة فـــي إحـــدى 
ويــقــطــن فيها  األلـــمـــانـــيـــة  ــرى  ــقـ الـ
الــمــســؤول  وهـــو  ــرة  أسـ  200 تقريبا 
عـــن عــاجــهــم، وتــــم مــنــحــه مــنــزال 
من الدولة قام بتقسيمه إلى جزء 
الــثــانــي مختبر  والـــجـــزء  لــلــســكــن 

ألبحاثه.
ــــت اســـتـــطـــاع  ــوقـ ــ وفــــــي ذلــــــك الـ
البكتريا  من  كثيرة  أنــواع  اكتشاف 
الـــمـــســـبـــبـــة ألمـــــــــــراض مــخــتــلــفــة 
مــثــل الــكــولــيــرا والـــجـــذام وأهــمــهــا 
الميكروب المسبب لمرض الدرن. 
ــك ثــــــورة عــلــمــيــة غــيــرت  ــ ويـــعـــد ذلـ
لم  التي  الــدرن  في مجال  النظرة 
يكن معروف سببه في ذلك الوقت.
مــا  ــيـــة  الـــمـــاضـ الـــفـــتـــرة  خالل 
هــنــاك  يــكــن  لـــم  قــبــل ســنــة 1882 
ــلـــدرن، واكــتــشــاف  عـــاج مـــعـــروف لـ
العلماء  ألبحاث  فضل  الميكروب 
لــيــســتــطــيــعــوا تــشــخــيــص الــمــرض 
ويــــــــبــــــــدأون رحـــــلـــــة الــــبــــحــــث عــن 
طريقة العاج، ومن بعد اكتشاف 
الـــمـــيـــكـــروب تـــم اكـــتـــشـــاف اخــتــبــار 

الــــــــدرن، لــيــســاعــد بــــا شــــك عــلــى 
بــدأت  الــحــالــة ومـــن ثــم  تشخيص 
الــواقــي  التطعيم  اكــتــشــاف  رحــلــة 
ــو الــمــوجــود  مــن مـــرض الــــدرن وهـ
اآلن والمعروف باسم )ال بي سي 

چى(.
أول   1954 ســنــة  اكــتــشــف  ثـــم 
الــتــي تستخدم في  ــواع األدويـــة  أنـ
ــوالــــت بــعــد ذلــك  عــــاج الــــــدرن وتــ
اكـــتـــشـــاف الــعــقــاقــيــر الــمــخــتــلــفــة 
الـــدرن حتى أصــبــح مرضا  لــعــاج 
يــمــكــن أن يــشــفــى مــنــه تــمــامــا وال 

يترك أي أثر ضار في الرئتين.
هذا المرض كان يعرف سابقا 
بـــأنـــه عـــــادة قـــد يـــحـــدث تــلــيــفــا أو 

ضمورا وتلفا للرئتين.
من أهم أعراض مرض الدرن 
ــرارة مــع  ــ ــحـ ــ ارتــــفــــاع فــــي درجــــــة الـ
يوما   15 مــن  أكثر  مستمر  سعال 

وشــهــيــة ضــعــيــفــة مـــع اإلحـــســـاس 
بــالــتــعــرق واإلرهـــــــاق الــمــبــكــر من 
فــي بيئة غير  كــل ذلــك  دون سبب 
ــدأ الــطــبــيــب  ــبـ ــة،يـ ــويـ ــهـ ــتـ جـــيـــدة الـ
الصدر  أشعة على  المعالج بعمل 

للتشخيص.
ــكـــري وأصـــحـــاب  ــسـ مـــرضـــى الـ
المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة 
لــلــمــرض لــذلــك يــفــضــل الــكــشــف 

بشكل دوري.
الــدرن وتم عاجه  اكتشف  إذا 
ــبــــكــــرة يــســتــطــيــع  ــلــــة مــ فـــــي مــــرحــ
درجــــة  إلـــــى  يـــصـــل  أن  الـــمـــريـــض 
تترك  ال  التي  المطلوبة  الشفاء 

أي أثر على الرئتين.
الـــحـــيـــاة الـــصـــحـــيـــة والــــغــــذاء 
الــصــحــي الــمــتــوازن مــع االهــتــمــام 
بالصحة تماما هي خير وقاية من 

كل األمراض.

مستشفى  أو  صغير  كــوخ  في  الطفل  والدة  كانت  ســواء 
كــبــيــر، فـــإن إرضــــاع الــمــولــود الــجــديــد مــن صـــدر األم خــال 
الساعات األولى بعد الوالدة هو سر نمو صحي ووقاية من 

األمراض تستمر معه فترة طويلة.
فاعلية  الطرق  أفضل  إحدى  الطبيعية  الرضاعة  ُتمّثل 
إذ يحتوي حليب األم على  الرضع  لضمان صحة األطفال 
األمــراض  من  الوقاية  على  تساعد  التي  المضادة  األجسام 
مثل اإلصابة بالتهابات األذن، واإلسهال، والحساسية وتقلل 
الرضاعة الطبيعية خطر اإلصابة بالسمنة في الحياة في 
السكري  مثل  بها  المرتبطة  األمـــراض  وكذلك  وقــت الحــق 

وارتفاع ضغط الدم. 
الستة شهور  فــي  بــاإلرضــاع  األمــهــات  األطــبــاء  وينصح 

األولى من عمر الطفل.
ولكن  للمولود  فقط  ليس  فــوائــد  الطبيعية  للرضاعة 
تــمــتــد إلــــى األم أيـــضـــا، أهــمــهــا أنــهــا تــقــلــل خــطــر اإلصــابــة 
بأمراض القلب ومخاطر اإلصابة من السكري والوقاية من 

أورام المبيض والثدي.
ــة جــمــعــيــة الــقــلــب  ــ ــر مـــن دوريــ ــيـ ــعـــدد األخـ ــر فـــي الـ وُنـــشـ
الثدي  مــن  يرضعن  الــلــواتــي  الــنــســاء  أن   )Jaha( األمــريــكــيــة 
لمدة 12 شهًرا أو أكثر أقل تعرًضا لإلصابة بأمراض القلب 
اللواتي  النساء  من  الدماغية  والسكتة  الدموية  واألوعــيــة 
لم يرضعن. وبشكل عام، وجد الباحثون أن النساء اللواتي 
انخفض  حــيــاتــهــن  خـــال  الطبيعية  الــرضــاعــة  عــن  أبــلــغــن 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  خطر  لديهن 

بنسبة %11.
والخبر الذي قد يسعد الكثير من األمهات أن الرضاعة 
تساعد في خسارة الوزن المكتسب خال فترة الحمل فهي 
تساعد على حرق الدهون وبالتالي العودة إلى وزن ما قبل 

الحمل بسهولة. 
كما تساعد الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة على تقليص 

الرحم والحد من النزيف.
تسهم  أنــهــا  الطبيعية  الــرضــاعــة  فــي  الـــرائـــع  والـــشـــيء 
بالحنان  وإشــعــاره  والطفل  األم  بين  قوية  عاقة  خلق  فــي 
احتضانها  عــنــد  األم  بــه  تشعر  يــوصــف  ال  شــعــور  والـــــدفء، 
وإلــى  أمـــي  أعــايــد  األم  عــيــد  وبمناسبة  ــرة.  مـ ألول  لطفلها 

جميع األمهات.. دمتّن الخير والبركة وتاج على رؤوسنا.

عالقة الأم والطفل 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

منتزه  فــي  الطبي  إيــف  مركز  يتواجد 
الساعة  أبريل من  عذاري حتى األول من 
الــتــوعــيــة بطرق  بــهــدف  إلـــى 11 مــســاء،   4
الــتــجــمــيــل الــحــديــثــة والـــعـــاجـــات اآلمــنــة 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الـــبـــشـــرة بــالــشــكــل 

الطبي الصحيح. 
ــــا خــلــيــل  ــورة عـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــرحــ ــد صــ ــ قـ
الفريق  بـــأن  للمركز  التنفيذي  الــرئــيــس 

ــيـــه رواد  وتـــوجـ لـــخـــدمـــة  الـــطـــبـــي مــــوجــــود 
الــمــنــتــزه وتــقــديــم االســـتـــشـــارات الــطــبــيــة 
والتجميل،  الجلدية  باألمراض  الخاصة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــديــم عـــــروض وبـــاقـــات 
الــمــركــز بمناسبة  مــتــنــوعــة عــلــى خــدمــات 

االفتتاح.
لــلــجــلــديــة  ــو أول مـــركـــز  إيــــف هـ مـــركـــز 

والتجميل للنساء فقط في البحرين. 
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ــد، حيث  الــصــرع هــو حــالــة طــويــلــة األمــ
ــي الـــنـــشـــاط  ــ ــئ فــ ــاجــ ــفــ ــــدث ارتــــــفــــــاع مــ ــحـ ــ يـ
الكهربائي في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث 
ــذه الــنــوبــات على  نـــوبـــات يــمــكــن أن تــؤثــر هـ
الــدمــاغ كــلــه أو جـــزء مــنــه، فــي الــعــديــد من 
الحاالت يكون سبب الهجمات غير معروف، 
ولــنــتــعــرف أكــثــر عــلــى األســـبـــاب واألعــــراض 
عادل  الدكتور  الخليج  حــاور  العاج  وطــرق 
الجشي استشاري أمراض المخ واألعصاب 

بمستشفى الكندي. 
* ما هي أعراض مرض الصرع؟

المزمنة  ــــراض  الــصــرع مــن األمـ مـــرض 
والمنتشرة حول العالم ويقدر عدد الحاالت 
بأكثر من 70 مليون شخص، أما أعراضه فهو 
وسقوطه  المريض  وعــي  فــي  مفاجئ  تغير 
أو  كاملة  بتشنجات  مصاحبا  األرض  على 
دقيقتين.  حــوالــي  لــمــدة  وتــســتــمــر  طــرفــيــة 
ويخرج لعاب من فم المريض وبعدها يظل  
أكثر  أو  ساعة  ربــع  أو  لدقائق  الوعي  فاقدا 
ويستعيد وعيه تدريجيا ويعاني بعدها من 

صداع وآالم في العضات عدة ساعات. 
كما يوجد نوع آخر من الصرع وهو تغير 

بسيط في درجة الوعي بدون تشنجات.
* ما هي أسبابه؟ وهل هو مرض وراثي؟
وراثية  تكون  قــد  كثيرة  الــمــرض  أســبــاب 
ناتجة  أو  الــمــرضــى  مــن   %10 حــوالــي  عــنــد 
مــن مــرض فــي الــدمــاغ مثل الـــورم الحميد 
أو  والسحايا  الــدمــاغ  التهاب  أو  الخبيث  أو 
نتيجة ضربة على الدماغ تترك ندبة وهذه 
تسبب شحنات كهربائية وصرع وفي حوالي 
للصرع  ســبــب  يــوجــد  الـــحـــاالت ال  مــن   %50

بالرغم من كل الفحوصات. 
* في أي مرحلة عمرية يظهر المرض؟

بالصرع  الــمــريــض  يــصــاب  مرحلة  أكــثــر 
ــوالدة  ــ ــتـــى بـــعـــد الــ فــيــهــا هــــي الـــطـــفـــولـــة وحـ
وبعدها  سنة   12 عمر  حــوالــي  إلــى  وتستمر 
النسبة حتى تزداد مرة ثانية في  تنخفض 
حتى  بعدها  وتــقــل  العمر  مــن  العشرينات 
الستينات  ارتــفــاع مــرة أخــرى في  ترجع في 

والسبعينات في العمر.

دالالت  مــن  المتكررة  اإلغــمــاءات  هــل   *
مرض الصرع؟

اغــمــاء يكون صــرعــا، يجب ان  كــل  ليس 
منتشر  وهـــو  البسيط  اإلغــمــاء  بــيــن  نــفــرق 
عادة  وهــذا  المراهقة  فترة  في  كبير  بشكل 
ال تصاحبه أعراض أخرى ويجب أال ننسى 
يسبب  قد  الــدم  في  السكر  نسبة  إن هبوط 

اغماء أو عدم انتظام ضربات القلب.
* ما هي المضاعفات المرتبطة بمرض 

الصرع؟
ــادة مـــرضـــى الــــصــــرع ال يـــعـــانـــون مــن  ــ عــ
مضاعفات ولكن قد تحدث إذا وقع المريض 
يؤدي  قد  ارتفاع  من  أو سقط  األرض  على 
ذلك إلى ضرر في خايا المخ أو كسور في 
الجسم، وفي قليل جدا من األحيان الوفاة 
النوبة بليل والمريض بدون  عندما تحدث 

مراقبة.
* كيف يتم التشخيص؟

أنــواع  كل  في  سريريا  يكون  التشخيص 
الصرع وهو ما يحدد نوع الصرع ولذا يجب 

اخذ تفاصيل الحالة من المريض أو األهل 
التشخيص عن  يتم  الــحــاالت   بعض  وفــي 

طريق تخطيط المخ.
* ما هو العاج؟

الــعــاج يعتمد عــلــى الــســبــب، فـــإذا كــان 
امــا  معالجته  فيجب  لــلــصــرع  ســبــب  هــنــاك 
اذا لم يكن هناك سبب محدد فهناك أنواع 
كثيرة من األدوية القديمة والحديثة وكلها 
فعالة بنسبة 70% وقد يأخذ المريض أكثر 
الصرع,  ــوبـــات  نـ عــلــى  لــلــســيــطــرة  دواء  مـــن 
الــعــاجــات مــتــوفــرة في  والــحــمــد هلل جميع 

البحرين.
أمــــا الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي فــقــد يــحــتــاج 
الــيــه الــمــريــض إذا لــم تــتــم الــســيــطــرة على 
من   %20 حوالي  في  باألدوية  الصرع  نوبات 
الـــحـــاالت، وهــنــا يــتــم تــقــيــيــم الــمــريــض في 
مركز متخصص للصرع حيث تجرى الكثير 
من الفحوصات قبل إجراء العملية للتأكد 
الشحنات  لــمــصــدر  الــصــحــيــح  الــمــكــان  مــن 

الكهربائية ومعالجتها جراحيا.

حقائق عن الدرن في يومه العالمي 
الدكتور محمد عبدالغفار: اكت�شاف الدرن 
في مـرحلـة مبكـرة ينقـذ حيـاة المـري�ض 

الــدمــويــة للشبكية  انــســداد األوعــيــة  يــؤثــر 
على صحة العين، وهي الجزء الموجود خلف 
العين والمسؤول عن حساسية الضوء والرؤية، 
تحتاج إلى اإلمداد الدموي للتأكد من حصول 
الـــخـــايـــا عــلــى الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الــكــافــيــة 
وهو  واألعــــراض  األســبــاب  تتعدد  واألكسجين، 
التالي  الحوار  في  بالتفصيل  نعرفه  سوف  ما 
طب  استشاري  خنجي  إسماعيل  الدكتور  مــع 
وجراحة العيون تخصص شبكية وقرنية العين 

بمجمع السلمانية الطبي.
1- ما أسباب انسداد وريد الشبكية؟

- هناك أسباب كثيرة منها:
السبب األول: ارتفاع في ضغط الدم بسبب 
النوع  كان من  الدم سواء  ارتفاع ضغط  مرض 

األولي أو من النوع الثانوي.
العين  ضغط  فــي  ارتــفــاع  الــثــانــي:  السبب 
بسبب مرض الجلوكوما )المياه السوداء( سواء 

كان من النوع األولي أو من النوع الثانوي.
السبب الثالث: التهاب في األوعية الدموية 
االلتهاب بسبب مرض في  كان  للشبكية سواء 
أو  الحمراء  الذئبة  مــرض  مثل  المناعة  جهاز 
مرض بهجت )Behget( أو مرض إيلز )eale’s( أو 

بسبب جرثومة تدخل الجسم.
التي تسبب  الــدم  أمـــراض  الــرابــع:  السبب 
ــدم المنجلي  الــ ــدم مــثــل مـــرض فــقــر  الــ تــخــثــر 

)السكلر(.
السبب الخامس: بعض األدوية التي تسبب 
تخثر في الدم مثل حبوب منع الحمل أو بعض 

العاجات الهرمونية لكثير من األمراض.
السبب السادس: تخثر الدم بسبب أمراض 
القلب سواء كان المرض في الصمام أو األوعية 

الدموية أو حتى مرض روماتيزم القلب.
2- ما األعراض؟

- األعراض تكون هبوط في حدة اإلبصار 
في  بــألــم  يــكــون مصاحبا  وقـــد  مــفــاجــئ  بشكل 
الــعــيــن وصــــداع وألــــم فــي الــــرأس مــع إحــســاس 

بترجيع وغثيان.
ــدة اإلبـــصـــار قـــد يــؤثــر في  الــهــبــوط فـــي حـ
البصر المركزي أو قد يسبب قصورا في مجال 
االنــســداد  كــل هــذا يعتمد على مكان  الــنــظــر.. 
الرئيسي  الشبكية  وريد  في  هو  الوريدي.. هل 

أم في وريد الشبكية الفرعي.

ــثـــر عــرضــة  3- مـــن هـــم األشـــخـــاص األكـ
لإلصابة؟

األمــراض  من  يعانون  الذين  السن  كبار 
الــمــزمــنــة مــثــل مـــرض ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم، 
الكوليسترول  ارتفاع  مرض  السكري،  مرض 
ــون الــثــاثــيــة، مــــرض ارتـــفـــاع ضغط  ــدهــ والــ

العين )الجلوكوما(.
صــغــار الــســن الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض 
ارتفاع ضغط الدم وكذلك الذين يعانون من 
مرض ارتفاع في ضغط العين )الجلوكوما(.

4- ما عوامل الخطر؟
ــداد وريـــــد الــشــبــكــيــة يــســبــب نــزيــفــا  ــســ انــ
مفاجئا في الشبكية ينتج عنه ضعف شديد 
ــد  ــي الــنــظــر بــشــكــل مـــفـــاجـــئ. انــــســــداد وريـ فـ
ثانية  أوردة  انسداد  بخطر  يخبرنا  الشبكية 
وحـــدوث جلطة  الــمــخ  فــي  الجسم مثا  فــي 
قلبية  وحــدوث سكتة  القلب  في  أو  نزيف  أو 

وغيرها من أعضاء الجسم.
الشبكية  وريــــد  انـــســـداد  أمـــا مــضــاعــفــات 
رقيقة  دمــويــة  أوعــيــة  إلــى تكوين  يــؤدي  فقد 
فــــي الــشــبــكــيــة بــســبــب قـــلـــة الـــتـــرويـــة بـــالـــدم 
المناسب  الــعــاج  تتلق  لــم  وإذا  واألكسجين 

تــودي  قــد  المريضة  الدموية  األوعــيــة  فهذه 
ــى تــكــويــن مــــرض جـــديـــد اســـمـــه 100 يــوم  إلــ

جلوكوما
)100 )day Glaucoma

ــاع في  ــفــ أي تــكــويــن الـــمـــاء األســـــود وارتــ
تــقــريــبــا 3  أو  يــــوم  بــعــد 100  الــعــيــن  ضــغــط 
أشهر، وكذلك من مضاعفات انسداد الوريد 
والبروتينات  السوائل  تراكم  الشبكية هو  في 
في  أكــيــاس  شكل  على  الشبكية  طبقات  فــي 
منطقة البقعة الملونة أو كما تسمى البقعة 
الشبكية  فـــي  مــنــطــقــة  أهـــم  الــصــفــراء وهـــي 
وطبعا  المركزي  النظر  عــن  مسؤولة  كونها 
الحساسة  المنطقة  هــذه  فــي  ســوائــل  تــراكــم 
تدريجي  النظر بشكل  إلــى ضعف  يــودي  قد 
وفي نهاية المطاف إلى العمى الكلي إذا لم 

يتم عاج هذه الحالة في الوقت المناسب.
5- كيف يكون التشخيص؟ والعاج؟

- يــقــوم طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص في 
دقيق  بشكل  الــعــيــن  بفحص  الــعــيــن  شبكية 
حــقــن صبغة  مــع  للشبكية  تــلــفــزيــون  وعــمــل 
الدموية  لألوعية  صــور  وأخـــذ  الفلوريسنت 
للشبكية ومن ثم نستطيع تشخيص انسداد 
الــوريــد  هـــذا  مــكــان  وتــحــديــد  الشبكية  وريـــد 

الذي فيه انسداد.
بالنسبة إلى العاج، إذا كان انسداد وريد 
الشبكية بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم 
يجب على المريض الذهاب فورا إلى طبيب 
القلب واألوعية الدموية لكي يتلقى العاج 
لــكــي ينخفض ضغط  ــارئ  طــ بــشــكــل  الــــازم 

الدم بشكل تدريجي...
بسبه  الــشــبــكــيــة  وريــــد  انـــســـداد  ــان  كـ وإذا 
ارتــــفــــاع فــــي ضـــغـــط الـــعـــيـــن فـــيـــقـــوم طــبــيــب 
عن  العين  ضغط  بخفض  المختص  العين 
الوريد  عــن طريق حقن  ســواء  أدويـــة  طريق 
أو عـــن طــريــق الــفــم أو عـــن طــريــق قــطــرات 
إلى  المريض  قد يحتاج  ثم  ومن  العين  في 
بمادة  العين  أو حقن  بالليزر  الشبكية  عاج 
بيلوجية عاجية ومن ثم تؤدي إلى اختفاء 
فــي شبكية  الرقيقة  الــدمــويــة  األوعــيــة  هــذه 
العين ويحتاج بعدها المريض إلى متابعات 
ــة مـــع طــبــيــب الــعــيــون األخـــصـــائـــي في  ــ دوريــ
الشبكية ونتمنى الصحة والسامة للجميع.

مركز إيف الطبي في منتزه عذاري 
للتوعية بطرق التجميل الحديثة

الدكتور عادل الجشي: 

الطفولة هي اأكثر مرحلة تظهر 
فيها نوبات ال�شرع وتقل تدريجيا

اأف�شل طرق عالج ان�شداد وريد ال�شبكية.. 

تعرف عليها 
الدكتور اإ�شماعيل خنجي: عالج ان�شداد الوريد يختلف بح�شب الم�شبب

ــة  تـــحـــتـــفـــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ
الــعــالــمــيــة يـــوم 24 مــــارس مـــن كل 
بسبب  للدرن  العالمي  باليوم  عام 
ــيــــوم مــــع اكــتــشــاف  ــذا الــ ــ تــــوافــــق هـ
ــانـــي )روبـــــــرت كـــوخ(  الـــعـــالـــم األلـــمـ
السل  لمرض  المسبب  الميكروب 
أو الدرن. حقائق عن الدرن يكشف 
عبدالغفار  محمد  الــدكــتــور  عنها 
في  الصدرية  األمــراض  استشاري 
مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي 

في المقال التالي:
الــعــالــم  ــان  ــ كـ 1882م  ــام  ــ عـ فــــي 
األلـــمـــانـــي الــبــكــتــريــولــوجــي الـــذي 
يــعــمــل كــطــبــيــب عــائــلــة فـــي إحـــدى 
ويــقــطــن فيها  األلـــمـــانـــيـــة  ــرى  ــقـ الـ
الــمــســؤول  وهـــو  ــرة  أسـ  200 تقريبا 
عـــن عــاجــهــم، وتــــم مــنــحــه مــنــزال 
من الدولة قام بتقسيمه إلى جزء 
الــثــانــي مختبر  والـــجـــزء  لــلــســكــن 

ألبحاثه.
ــــت اســـتـــطـــاع  ــوقـ ــ وفــــــي ذلــــــك الـ
البكتريا  من  كثيرة  أنــواع  اكتشاف 
الـــمـــســـبـــبـــة ألمـــــــــــراض مــخــتــلــفــة 
مــثــل الــكــولــيــرا والـــجـــذام وأهــمــهــا 
الميكروب المسبب لمرض الدرن. 
ــك ثــــــورة عــلــمــيــة غــيــرت  ــ ويـــعـــد ذلـ
لم  التي  الــدرن  في مجال  النظرة 
يكن معروف سببه في ذلك الوقت.
مــا  ــيـــة  الـــمـــاضـ الـــفـــتـــرة  خالل 
هــنــاك  يــكــن  لـــم  قــبــل ســنــة 1882 
ــلـــدرن، واكــتــشــاف  عـــاج مـــعـــروف لـ
العلماء  ألبحاث  فضل  الميكروب 
لــيــســتــطــيــعــوا تــشــخــيــص الــمــرض 
ويــــــــبــــــــدأون رحـــــلـــــة الــــبــــحــــث عــن 
طريقة العاج، ومن بعد اكتشاف 
الـــمـــيـــكـــروب تـــم اكـــتـــشـــاف اخــتــبــار 

الــــــــدرن، لــيــســاعــد بــــا شــــك عــلــى 
بــدأت  الــحــالــة ومـــن ثــم  تشخيص 
الــواقــي  التطعيم  اكــتــشــاف  رحــلــة 
ــو الــمــوجــود  مــن مـــرض الــــدرن وهـ
اآلن والمعروف باسم )ال بي سي 

چى(.
أول   1954 ســنــة  اكــتــشــف  ثـــم 
الــتــي تستخدم في  ــواع األدويـــة  أنـ
ــوالــــت بــعــد ذلــك  عــــاج الــــــدرن وتــ
اكـــتـــشـــاف الــعــقــاقــيــر الــمــخــتــلــفــة 
الـــدرن حتى أصــبــح مرضا  لــعــاج 
يــمــكــن أن يــشــفــى مــنــه تــمــامــا وال 

يترك أي أثر ضار في الرئتين.
هذا المرض كان يعرف سابقا 
بـــأنـــه عـــــادة قـــد يـــحـــدث تــلــيــفــا أو 

ضمورا وتلفا للرئتين.
من أهم أعراض مرض الدرن 
ــرارة مــع  ــ ــحـ ــ ارتــــفــــاع فــــي درجــــــة الـ
يوما   15 مــن  أكثر  مستمر  سعال 

وشــهــيــة ضــعــيــفــة مـــع اإلحـــســـاس 
بــالــتــعــرق واإلرهـــــــاق الــمــبــكــر من 
فــي بيئة غير  كــل ذلــك  دون سبب 
ــدأ الــطــبــيــب  ــبـ ــة،يـ ــويـ ــهـ ــتـ جـــيـــدة الـ
الصدر  أشعة على  المعالج بعمل 

للتشخيص.
ــكـــري وأصـــحـــاب  ــسـ مـــرضـــى الـ
المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة 
لــلــمــرض لــذلــك يــفــضــل الــكــشــف 

بشكل دوري.
الــدرن وتم عاجه  اكتشف  إذا 
ــبــــكــــرة يــســتــطــيــع  ــلــــة مــ فـــــي مــــرحــ
درجــــة  إلـــــى  يـــصـــل  أن  الـــمـــريـــض 
تترك  ال  التي  المطلوبة  الشفاء 

أي أثر على الرئتين.
الـــحـــيـــاة الـــصـــحـــيـــة والــــغــــذاء 
الــصــحــي الــمــتــوازن مــع االهــتــمــام 
بالصحة تماما هي خير وقاية من 

كل األمراض.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16069/pdf/1-Supplime/16069.pdf?fixed5270
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289333
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289335
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
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مستشفى  أو  صغير  كــوخ  في  الطفل  والدة  كانت  ســواء 
كــبــيــر، فـــإن إرضــــاع الــمــولــود الــجــديــد مــن صـــدر األم خــال 
الساعات األولى بعد الوالدة هو سر نمو صحي ووقاية من 

األمراض تستمر معه فترة طويلة.
فاعلية  الطرق  أفضل  إحدى  الطبيعية  الرضاعة  ُتمّثل 
إذ يحتوي حليب األم على  الرضع  لضمان صحة األطفال 
األمــراض  من  الوقاية  على  تساعد  التي  المضادة  األجسام 
مثل اإلصابة بالتهابات األذن، واإلسهال، والحساسية وتقلل 
الرضاعة الطبيعية خطر اإلصابة بالسمنة في الحياة في 
السكري  مثل  بها  المرتبطة  األمـــراض  وكذلك  وقــت الحــق 

وارتفاع ضغط الدم. 
الستة شهور  فــي  بــاإلرضــاع  األمــهــات  األطــبــاء  وينصح 

األولى من عمر الطفل.
ولكن  للمولود  فقط  ليس  فــوائــد  الطبيعية  للرضاعة 
تــمــتــد إلــــى األم أيـــضـــا، أهــمــهــا أنــهــا تــقــلــل خــطــر اإلصــابــة 
بأمراض القلب ومخاطر اإلصابة من السكري والوقاية من 

أورام المبيض والثدي.
ــة جــمــعــيــة الــقــلــب  ــ ــر مـــن دوريــ ــيـ ــعـــدد األخـ ــر فـــي الـ وُنـــشـ
الثدي  مــن  يرضعن  الــلــواتــي  الــنــســاء  أن   )Jaha( األمــريــكــيــة 
لمدة 12 شهًرا أو أكثر أقل تعرًضا لإلصابة بأمراض القلب 
اللواتي  النساء  من  الدماغية  والسكتة  الدموية  واألوعــيــة 
لم يرضعن. وبشكل عام، وجد الباحثون أن النساء اللواتي 
انخفض  حــيــاتــهــن  خـــال  الطبيعية  الــرضــاعــة  عــن  أبــلــغــن 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  خطر  لديهن 

بنسبة %11.
والخبر الذي قد يسعد الكثير من األمهات أن الرضاعة 
تساعد في خسارة الوزن المكتسب خال فترة الحمل فهي 
تساعد على حرق الدهون وبالتالي العودة إلى وزن ما قبل 

الحمل بسهولة. 
كما تساعد الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة على تقليص 

الرحم والحد من النزيف.
تسهم  أنــهــا  الطبيعية  الــرضــاعــة  فــي  الـــرائـــع  والـــشـــيء 
بالحنان  وإشــعــاره  والطفل  األم  بين  قوية  عاقة  خلق  فــي 
احتضانها  عــنــد  األم  بــه  تشعر  يــوصــف  ال  شــعــور  والـــــدفء، 
وإلــى  أمـــي  أعــايــد  األم  عــيــد  وبمناسبة  ــرة.  مـ ألول  لطفلها 

جميع األمهات.. دمتّن الخير والبركة وتاج على رؤوسنا.

عالقة الأم والطفل 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

منتزه  فــي  الطبي  إيــف  مركز  يتواجد 
الساعة  أبريل من  عذاري حتى األول من 
الــتــوعــيــة بطرق  بــهــدف  إلـــى 11 مــســاء،   4
الــتــجــمــيــل الــحــديــثــة والـــعـــاجـــات اآلمــنــة 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الـــبـــشـــرة بــالــشــكــل 

الطبي الصحيح. 
ــــا خــلــيــل  ــورة عـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــرحــ ــد صــ ــ قـ
الفريق  بـــأن  للمركز  التنفيذي  الــرئــيــس 

ــيـــه رواد  وتـــوجـ لـــخـــدمـــة  الـــطـــبـــي مــــوجــــود 
الــمــنــتــزه وتــقــديــم االســـتـــشـــارات الــطــبــيــة 
والتجميل،  الجلدية  باألمراض  الخاصة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــديــم عـــــروض وبـــاقـــات 
الــمــركــز بمناسبة  مــتــنــوعــة عــلــى خــدمــات 

االفتتاح.
لــلــجــلــديــة  ــو أول مـــركـــز  إيــــف هـ مـــركـــز 

والتجميل للنساء فقط في البحرين. 
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ــد، حيث  الــصــرع هــو حــالــة طــويــلــة األمــ
ــي الـــنـــشـــاط  ــ ــئ فــ ــاجــ ــفــ ــــدث ارتــــــفــــــاع مــ ــحـ ــ يـ
الكهربائي في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث 
ــذه الــنــوبــات على  نـــوبـــات يــمــكــن أن تــؤثــر هـ
الــدمــاغ كــلــه أو جـــزء مــنــه، فــي الــعــديــد من 
الحاالت يكون سبب الهجمات غير معروف، 
ولــنــتــعــرف أكــثــر عــلــى األســـبـــاب واألعــــراض 
عادل  الدكتور  الخليج  حــاور  العاج  وطــرق 
الجشي استشاري أمراض المخ واألعصاب 

بمستشفى الكندي. 
* ما هي أعراض مرض الصرع؟

المزمنة  ــــراض  الــصــرع مــن األمـ مـــرض 
والمنتشرة حول العالم ويقدر عدد الحاالت 
بأكثر من 70 مليون شخص، أما أعراضه فهو 
وسقوطه  المريض  وعــي  فــي  مفاجئ  تغير 
أو  كاملة  بتشنجات  مصاحبا  األرض  على 
دقيقتين.  حــوالــي  لــمــدة  وتــســتــمــر  طــرفــيــة 
ويخرج لعاب من فم المريض وبعدها يظل  
أكثر  أو  ساعة  ربــع  أو  لدقائق  الوعي  فاقدا 
ويستعيد وعيه تدريجيا ويعاني بعدها من 

صداع وآالم في العضات عدة ساعات. 
كما يوجد نوع آخر من الصرع وهو تغير 

بسيط في درجة الوعي بدون تشنجات.
* ما هي أسبابه؟ وهل هو مرض وراثي؟
وراثية  تكون  قــد  كثيرة  الــمــرض  أســبــاب 
ناتجة  أو  الــمــرضــى  مــن   %10 حــوالــي  عــنــد 
مــن مــرض فــي الــدمــاغ مثل الـــورم الحميد 
أو  والسحايا  الــدمــاغ  التهاب  أو  الخبيث  أو 
نتيجة ضربة على الدماغ تترك ندبة وهذه 
تسبب شحنات كهربائية وصرع وفي حوالي 
للصرع  ســبــب  يــوجــد  الـــحـــاالت ال  مــن   %50

بالرغم من كل الفحوصات. 
* في أي مرحلة عمرية يظهر المرض؟

بالصرع  الــمــريــض  يــصــاب  مرحلة  أكــثــر 
ــوالدة  ــ ــتـــى بـــعـــد الــ فــيــهــا هــــي الـــطـــفـــولـــة وحـ
وبعدها  سنة   12 عمر  حــوالــي  إلــى  وتستمر 
النسبة حتى تزداد مرة ثانية في  تنخفض 
حتى  بعدها  وتــقــل  العمر  مــن  العشرينات 
الستينات  ارتــفــاع مــرة أخــرى في  ترجع في 

والسبعينات في العمر.

دالالت  مــن  المتكررة  اإلغــمــاءات  هــل   *
مرض الصرع؟

اغــمــاء يكون صــرعــا، يجب ان  كــل  ليس 
منتشر  وهـــو  البسيط  اإلغــمــاء  بــيــن  نــفــرق 
عادة  وهــذا  المراهقة  فترة  في  كبير  بشكل 
ال تصاحبه أعراض أخرى ويجب أال ننسى 
يسبب  قد  الــدم  في  السكر  نسبة  إن هبوط 

اغماء أو عدم انتظام ضربات القلب.
* ما هي المضاعفات المرتبطة بمرض 

الصرع؟
ــادة مـــرضـــى الــــصــــرع ال يـــعـــانـــون مــن  ــ عــ
مضاعفات ولكن قد تحدث إذا وقع المريض 
يؤدي  قد  ارتفاع  من  أو سقط  األرض  على 
ذلك إلى ضرر في خايا المخ أو كسور في 
الجسم، وفي قليل جدا من األحيان الوفاة 
النوبة بليل والمريض بدون  عندما تحدث 

مراقبة.
* كيف يتم التشخيص؟

أنــواع  كل  في  سريريا  يكون  التشخيص 
الصرع وهو ما يحدد نوع الصرع ولذا يجب 

اخذ تفاصيل الحالة من المريض أو األهل 
التشخيص عن  يتم  الــحــاالت   بعض  وفــي 

طريق تخطيط المخ.
* ما هو العاج؟

الــعــاج يعتمد عــلــى الــســبــب، فـــإذا كــان 
امــا  معالجته  فيجب  لــلــصــرع  ســبــب  هــنــاك 
اذا لم يكن هناك سبب محدد فهناك أنواع 
كثيرة من األدوية القديمة والحديثة وكلها 
فعالة بنسبة 70% وقد يأخذ المريض أكثر 
الصرع,  ــوبـــات  نـ عــلــى  لــلــســيــطــرة  دواء  مـــن 
الــعــاجــات مــتــوفــرة في  والــحــمــد هلل جميع 

البحرين.
أمــــا الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي فــقــد يــحــتــاج 
الــيــه الــمــريــض إذا لــم تــتــم الــســيــطــرة على 
من   %20 حوالي  في  باألدوية  الصرع  نوبات 
الـــحـــاالت، وهــنــا يــتــم تــقــيــيــم الــمــريــض في 
مركز متخصص للصرع حيث تجرى الكثير 
من الفحوصات قبل إجراء العملية للتأكد 
الشحنات  لــمــصــدر  الــصــحــيــح  الــمــكــان  مــن 

الكهربائية ومعالجتها جراحيا.

حقائق عن الدرن في يومه العالمي 
الدكتور محمد عبدالغفار: اكت�شاف الدرن 
في مـرحلـة مبكـرة ينقـذ حيـاة المـري�ض 

الــدمــويــة للشبكية  انــســداد األوعــيــة  يــؤثــر 
على صحة العين، وهي الجزء الموجود خلف 
العين والمسؤول عن حساسية الضوء والرؤية، 
تحتاج إلى اإلمداد الدموي للتأكد من حصول 
الـــخـــايـــا عــلــى الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الــكــافــيــة 
وهو  واألعــــراض  األســبــاب  تتعدد  واألكسجين، 
التالي  الحوار  في  بالتفصيل  نعرفه  سوف  ما 
طب  استشاري  خنجي  إسماعيل  الدكتور  مــع 
وجراحة العيون تخصص شبكية وقرنية العين 

بمجمع السلمانية الطبي.
1- ما أسباب انسداد وريد الشبكية؟

- هناك أسباب كثيرة منها:
السبب األول: ارتفاع في ضغط الدم بسبب 
النوع  كان من  الدم سواء  ارتفاع ضغط  مرض 

األولي أو من النوع الثانوي.
العين  ضغط  فــي  ارتــفــاع  الــثــانــي:  السبب 
بسبب مرض الجلوكوما )المياه السوداء( سواء 

كان من النوع األولي أو من النوع الثانوي.
السبب الثالث: التهاب في األوعية الدموية 
االلتهاب بسبب مرض في  كان  للشبكية سواء 
أو  الحمراء  الذئبة  مــرض  مثل  المناعة  جهاز 
مرض بهجت )Behget( أو مرض إيلز )eale’s( أو 

بسبب جرثومة تدخل الجسم.
التي تسبب  الــدم  أمـــراض  الــرابــع:  السبب 
ــدم المنجلي  الــ ــدم مــثــل مـــرض فــقــر  الــ تــخــثــر 

)السكلر(.
السبب الخامس: بعض األدوية التي تسبب 
تخثر في الدم مثل حبوب منع الحمل أو بعض 

العاجات الهرمونية لكثير من األمراض.
السبب السادس: تخثر الدم بسبب أمراض 
القلب سواء كان المرض في الصمام أو األوعية 

الدموية أو حتى مرض روماتيزم القلب.
2- ما األعراض؟

- األعراض تكون هبوط في حدة اإلبصار 
في  بــألــم  يــكــون مصاحبا  وقـــد  مــفــاجــئ  بشكل 
الــعــيــن وصــــداع وألــــم فــي الــــرأس مــع إحــســاس 

بترجيع وغثيان.
ــدة اإلبـــصـــار قـــد يــؤثــر في  الــهــبــوط فـــي حـ
البصر المركزي أو قد يسبب قصورا في مجال 
االنــســداد  كــل هــذا يعتمد على مكان  الــنــظــر.. 
الرئيسي  الشبكية  وريد  في  هو  الوريدي.. هل 

أم في وريد الشبكية الفرعي.

ــثـــر عــرضــة  3- مـــن هـــم األشـــخـــاص األكـ
لإلصابة؟

األمــراض  من  يعانون  الذين  السن  كبار 
الــمــزمــنــة مــثــل مـــرض ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم، 
الكوليسترول  ارتفاع  مرض  السكري،  مرض 
ــون الــثــاثــيــة، مــــرض ارتـــفـــاع ضغط  ــدهــ والــ

العين )الجلوكوما(.
صــغــار الــســن الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض 
ارتفاع ضغط الدم وكذلك الذين يعانون من 
مرض ارتفاع في ضغط العين )الجلوكوما(.

4- ما عوامل الخطر؟
ــداد وريـــــد الــشــبــكــيــة يــســبــب نــزيــفــا  ــســ انــ
مفاجئا في الشبكية ينتج عنه ضعف شديد 
ــد  ــي الــنــظــر بــشــكــل مـــفـــاجـــئ. انــــســــداد وريـ فـ
ثانية  أوردة  انسداد  بخطر  يخبرنا  الشبكية 
وحـــدوث جلطة  الــمــخ  فــي  الجسم مثا  فــي 
قلبية  وحــدوث سكتة  القلب  في  أو  نزيف  أو 

وغيرها من أعضاء الجسم.
الشبكية  وريــــد  انـــســـداد  أمـــا مــضــاعــفــات 
رقيقة  دمــويــة  أوعــيــة  إلــى تكوين  يــؤدي  فقد 
فــــي الــشــبــكــيــة بــســبــب قـــلـــة الـــتـــرويـــة بـــالـــدم 
المناسب  الــعــاج  تتلق  لــم  وإذا  واألكسجين 

تــودي  قــد  المريضة  الدموية  األوعــيــة  فهذه 
ــى تــكــويــن مــــرض جـــديـــد اســـمـــه 100 يــوم  إلــ

جلوكوما
)100 )day Glaucoma

ــاع في  ــفــ أي تــكــويــن الـــمـــاء األســـــود وارتــ
تــقــريــبــا 3  أو  يــــوم  بــعــد 100  الــعــيــن  ضــغــط 
أشهر، وكذلك من مضاعفات انسداد الوريد 
والبروتينات  السوائل  تراكم  الشبكية هو  في 
في  أكــيــاس  شكل  على  الشبكية  طبقات  فــي 
منطقة البقعة الملونة أو كما تسمى البقعة 
الشبكية  فـــي  مــنــطــقــة  أهـــم  الــصــفــراء وهـــي 
وطبعا  المركزي  النظر  عــن  مسؤولة  كونها 
الحساسة  المنطقة  هــذه  فــي  ســوائــل  تــراكــم 
تدريجي  النظر بشكل  إلــى ضعف  يــودي  قد 
وفي نهاية المطاف إلى العمى الكلي إذا لم 

يتم عاج هذه الحالة في الوقت المناسب.
5- كيف يكون التشخيص؟ والعاج؟

- يــقــوم طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص في 
دقيق  بشكل  الــعــيــن  بفحص  الــعــيــن  شبكية 
حــقــن صبغة  مــع  للشبكية  تــلــفــزيــون  وعــمــل 
الدموية  لألوعية  صــور  وأخـــذ  الفلوريسنت 
للشبكية ومن ثم نستطيع تشخيص انسداد 
الــوريــد  هـــذا  مــكــان  وتــحــديــد  الشبكية  وريـــد 

الذي فيه انسداد.
بالنسبة إلى العاج، إذا كان انسداد وريد 
الشبكية بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم 
يجب على المريض الذهاب فورا إلى طبيب 
القلب واألوعية الدموية لكي يتلقى العاج 
لــكــي ينخفض ضغط  ــارئ  طــ بــشــكــل  الــــازم 

الدم بشكل تدريجي...
بسبه  الــشــبــكــيــة  وريــــد  انـــســـداد  ــان  كـ وإذا 
ارتــــفــــاع فــــي ضـــغـــط الـــعـــيـــن فـــيـــقـــوم طــبــيــب 
عن  العين  ضغط  بخفض  المختص  العين 
الوريد  عــن طريق حقن  ســواء  أدويـــة  طريق 
أو عـــن طــريــق الــفــم أو عـــن طــريــق قــطــرات 
إلى  المريض  قد يحتاج  ثم  ومن  العين  في 
بمادة  العين  أو حقن  بالليزر  الشبكية  عاج 
بيلوجية عاجية ومن ثم تؤدي إلى اختفاء 
فــي شبكية  الرقيقة  الــدمــويــة  األوعــيــة  هــذه 
العين ويحتاج بعدها المريض إلى متابعات 
ــة مـــع طــبــيــب الــعــيــون األخـــصـــائـــي في  ــ دوريــ
الشبكية ونتمنى الصحة والسامة للجميع.

مركز إيف الطبي في منتزه عذاري 
للتوعية بطرق التجميل الحديثة

الدكتور عادل الجشي: 

الطفولة هي اأكثر مرحلة تظهر 
فيها نوبات ال�شرع وتقل تدريجيا

اأف�شل طرق عالج ان�شداد وريد ال�شبكية.. 

تعرف عليها 
الدكتور اإ�شماعيل خنجي: عالج ان�شداد الوريد يختلف بح�شب الم�شبب

ــة  تـــحـــتـــفـــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ
الــعــالــمــيــة يـــوم 24 مــــارس مـــن كل 
بسبب  للدرن  العالمي  باليوم  عام 
ــيــــوم مــــع اكــتــشــاف  ــذا الــ ــ تــــوافــــق هـ
ــانـــي )روبـــــــرت كـــوخ(  الـــعـــالـــم األلـــمـ
السل  لمرض  المسبب  الميكروب 
أو الدرن. حقائق عن الدرن يكشف 
عبدالغفار  محمد  الــدكــتــور  عنها 
في  الصدرية  األمــراض  استشاري 
مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي 

في المقال التالي:
الــعــالــم  ــان  ــ كـ 1882م  ــام  ــ عـ فــــي 
األلـــمـــانـــي الــبــكــتــريــولــوجــي الـــذي 
يــعــمــل كــطــبــيــب عــائــلــة فـــي إحـــدى 
ويــقــطــن فيها  األلـــمـــانـــيـــة  ــرى  ــقـ الـ
الــمــســؤول  وهـــو  ــرة  أسـ  200 تقريبا 
عـــن عــاجــهــم، وتــــم مــنــحــه مــنــزال 
من الدولة قام بتقسيمه إلى جزء 
الــثــانــي مختبر  والـــجـــزء  لــلــســكــن 

ألبحاثه.
ــــت اســـتـــطـــاع  ــوقـ ــ وفــــــي ذلــــــك الـ
البكتريا  من  كثيرة  أنــواع  اكتشاف 
الـــمـــســـبـــبـــة ألمـــــــــــراض مــخــتــلــفــة 
مــثــل الــكــولــيــرا والـــجـــذام وأهــمــهــا 
الميكروب المسبب لمرض الدرن. 
ــك ثــــــورة عــلــمــيــة غــيــرت  ــ ويـــعـــد ذلـ
لم  التي  الــدرن  في مجال  النظرة 
يكن معروف سببه في ذلك الوقت.
مــا  ــيـــة  الـــمـــاضـ الـــفـــتـــرة  خالل 
هــنــاك  يــكــن  لـــم  قــبــل ســنــة 1882 
ــلـــدرن، واكــتــشــاف  عـــاج مـــعـــروف لـ
العلماء  ألبحاث  فضل  الميكروب 
لــيــســتــطــيــعــوا تــشــخــيــص الــمــرض 
ويــــــــبــــــــدأون رحـــــلـــــة الــــبــــحــــث عــن 
طريقة العاج، ومن بعد اكتشاف 
الـــمـــيـــكـــروب تـــم اكـــتـــشـــاف اخــتــبــار 

الــــــــدرن، لــيــســاعــد بــــا شــــك عــلــى 
بــدأت  الــحــالــة ومـــن ثــم  تشخيص 
الــواقــي  التطعيم  اكــتــشــاف  رحــلــة 
ــو الــمــوجــود  مــن مـــرض الــــدرن وهـ
اآلن والمعروف باسم )ال بي سي 

چى(.
أول   1954 ســنــة  اكــتــشــف  ثـــم 
الــتــي تستخدم في  ــواع األدويـــة  أنـ
ــوالــــت بــعــد ذلــك  عــــاج الــــــدرن وتــ
اكـــتـــشـــاف الــعــقــاقــيــر الــمــخــتــلــفــة 
الـــدرن حتى أصــبــح مرضا  لــعــاج 
يــمــكــن أن يــشــفــى مــنــه تــمــامــا وال 

يترك أي أثر ضار في الرئتين.
هذا المرض كان يعرف سابقا 
بـــأنـــه عـــــادة قـــد يـــحـــدث تــلــيــفــا أو 

ضمورا وتلفا للرئتين.
من أهم أعراض مرض الدرن 
ــرارة مــع  ــ ــحـ ــ ارتــــفــــاع فــــي درجــــــة الـ
يوما   15 مــن  أكثر  مستمر  سعال 

وشــهــيــة ضــعــيــفــة مـــع اإلحـــســـاس 
بــالــتــعــرق واإلرهـــــــاق الــمــبــكــر من 
فــي بيئة غير  كــل ذلــك  دون سبب 
ــدأ الــطــبــيــب  ــبـ ــة،يـ ــويـ ــهـ ــتـ جـــيـــدة الـ
الصدر  أشعة على  المعالج بعمل 

للتشخيص.
ــكـــري وأصـــحـــاب  ــسـ مـــرضـــى الـ
المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة 
لــلــمــرض لــذلــك يــفــضــل الــكــشــف 

بشكل دوري.
الــدرن وتم عاجه  اكتشف  إذا 
ــبــــكــــرة يــســتــطــيــع  ــلــــة مــ فـــــي مــــرحــ
درجــــة  إلـــــى  يـــصـــل  أن  الـــمـــريـــض 
تترك  ال  التي  المطلوبة  الشفاء 

أي أثر على الرئتين.
الـــحـــيـــاة الـــصـــحـــيـــة والــــغــــذاء 
الــصــحــي الــمــتــوازن مــع االهــتــمــام 
بالصحة تماما هي خير وقاية من 

كل األمراض.

مستشفى  أو  صغير  كــوخ  في  الطفل  والدة  كانت  ســواء 
كــبــيــر، فـــإن إرضــــاع الــمــولــود الــجــديــد مــن صـــدر األم خــال 
الساعات األولى بعد الوالدة هو سر نمو صحي ووقاية من 

األمراض تستمر معه فترة طويلة.
فاعلية  الطرق  أفضل  إحدى  الطبيعية  الرضاعة  ُتمّثل 
إذ يحتوي حليب األم على  الرضع  لضمان صحة األطفال 
األمــراض  من  الوقاية  على  تساعد  التي  المضادة  األجسام 
مثل اإلصابة بالتهابات األذن، واإلسهال، والحساسية وتقلل 
الرضاعة الطبيعية خطر اإلصابة بالسمنة في الحياة في 
السكري  مثل  بها  المرتبطة  األمـــراض  وكذلك  وقــت الحــق 

وارتفاع ضغط الدم. 
الستة شهور  فــي  بــاإلرضــاع  األمــهــات  األطــبــاء  وينصح 

األولى من عمر الطفل.
ولكن  للمولود  فقط  ليس  فــوائــد  الطبيعية  للرضاعة 
تــمــتــد إلــــى األم أيـــضـــا، أهــمــهــا أنــهــا تــقــلــل خــطــر اإلصــابــة 
بأمراض القلب ومخاطر اإلصابة من السكري والوقاية من 

أورام المبيض والثدي.
ــة جــمــعــيــة الــقــلــب  ــ ــر مـــن دوريــ ــيـ ــعـــدد األخـ ــر فـــي الـ وُنـــشـ
الثدي  مــن  يرضعن  الــلــواتــي  الــنــســاء  أن   )Jaha( األمــريــكــيــة 
لمدة 12 شهًرا أو أكثر أقل تعرًضا لإلصابة بأمراض القلب 
اللواتي  النساء  من  الدماغية  والسكتة  الدموية  واألوعــيــة 
لم يرضعن. وبشكل عام، وجد الباحثون أن النساء اللواتي 
انخفض  حــيــاتــهــن  خـــال  الطبيعية  الــرضــاعــة  عــن  أبــلــغــن 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  خطر  لديهن 

بنسبة %11.
والخبر الذي قد يسعد الكثير من األمهات أن الرضاعة 
تساعد في خسارة الوزن المكتسب خال فترة الحمل فهي 
تساعد على حرق الدهون وبالتالي العودة إلى وزن ما قبل 

الحمل بسهولة. 
كما تساعد الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة على تقليص 

الرحم والحد من النزيف.
تسهم  أنــهــا  الطبيعية  الــرضــاعــة  فــي  الـــرائـــع  والـــشـــيء 
بالحنان  وإشــعــاره  والطفل  األم  بين  قوية  عاقة  خلق  فــي 
احتضانها  عــنــد  األم  بــه  تشعر  يــوصــف  ال  شــعــور  والـــــدفء، 
وإلــى  أمـــي  أعــايــد  األم  عــيــد  وبمناسبة  ــرة.  مـ ألول  لطفلها 

جميع األمهات.. دمتّن الخير والبركة وتاج على رؤوسنا.

عالقة الأم والطفل 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

منتزه  فــي  الطبي  إيــف  مركز  يتواجد 
الساعة  أبريل من  عذاري حتى األول من 
الــتــوعــيــة بطرق  بــهــدف  إلـــى 11 مــســاء،   4
الــتــجــمــيــل الــحــديــثــة والـــعـــاجـــات اآلمــنــة 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الـــبـــشـــرة بــالــشــكــل 

الطبي الصحيح. 
ــــا خــلــيــل  ــورة عـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــرحــ ــد صــ ــ قـ
الفريق  بـــأن  للمركز  التنفيذي  الــرئــيــس 

ــيـــه رواد  وتـــوجـ لـــخـــدمـــة  الـــطـــبـــي مــــوجــــود 
الــمــنــتــزه وتــقــديــم االســـتـــشـــارات الــطــبــيــة 
والتجميل،  الجلدية  باألمراض  الخاصة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــديــم عـــــروض وبـــاقـــات 
الــمــركــز بمناسبة  مــتــنــوعــة عــلــى خــدمــات 

االفتتاح.
لــلــجــلــديــة  ــو أول مـــركـــز  إيــــف هـ مـــركـــز 

والتجميل للنساء فقط في البحرين. 
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ــد، حيث  الــصــرع هــو حــالــة طــويــلــة األمــ
ــي الـــنـــشـــاط  ــ ــئ فــ ــاجــ ــفــ ــــدث ارتــــــفــــــاع مــ ــحـ ــ يـ
الكهربائي في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث 
ــذه الــنــوبــات على  نـــوبـــات يــمــكــن أن تــؤثــر هـ
الــدمــاغ كــلــه أو جـــزء مــنــه، فــي الــعــديــد من 
الحاالت يكون سبب الهجمات غير معروف، 
ولــنــتــعــرف أكــثــر عــلــى األســـبـــاب واألعــــراض 
عادل  الدكتور  الخليج  حــاور  العاج  وطــرق 
الجشي استشاري أمراض المخ واألعصاب 

بمستشفى الكندي. 
* ما هي أعراض مرض الصرع؟

المزمنة  ــــراض  الــصــرع مــن األمـ مـــرض 
والمنتشرة حول العالم ويقدر عدد الحاالت 
بأكثر من 70 مليون شخص، أما أعراضه فهو 
وسقوطه  المريض  وعــي  فــي  مفاجئ  تغير 
أو  كاملة  بتشنجات  مصاحبا  األرض  على 
دقيقتين.  حــوالــي  لــمــدة  وتــســتــمــر  طــرفــيــة 
ويخرج لعاب من فم المريض وبعدها يظل  
أكثر  أو  ساعة  ربــع  أو  لدقائق  الوعي  فاقدا 
ويستعيد وعيه تدريجيا ويعاني بعدها من 

صداع وآالم في العضات عدة ساعات. 
كما يوجد نوع آخر من الصرع وهو تغير 

بسيط في درجة الوعي بدون تشنجات.
* ما هي أسبابه؟ وهل هو مرض وراثي؟

وراثية  تكون  قــد  كثيرة  الــمــرض  أســبــاب 
ناتجة  أو  الــمــرضــى  مــن   %10 حــوالــي  عــنــد 
مــن مــرض فــي الــدمــاغ مثل الـــورم الحميد 
أو  والسحايا  الــدمــاغ  التهاب  أو  الخبيث  أو 
نتيجة ضربة على الدماغ تترك ندبة وهذه 
تسبب شحنات كهربائية وصرع وفي حوالي 
للصرع  ســبــب  يــوجــد  الـــحـــاالت ال  مــن   %50

بالرغم من كل الفحوصات. 
* في أي مرحلة عمرية يظهر المرض؟

بالصرع  الــمــريــض  يــصــاب  مرحلة  أكــثــر 
ــوالدة  ــ ــتـــى بـــعـــد الــ فــيــهــا هــــي الـــطـــفـــولـــة وحـ
وبعدها  سنة   12 عمر  حــوالــي  إلــى  وتستمر 
النسبة حتى تزداد مرة ثانية في  تنخفض 
حتى  بعدها  وتــقــل  العمر  مــن  العشرينات 
الستينات  ارتــفــاع مــرة أخــرى في  ترجع في 

والسبعينات في العمر.

دالالت  مــن  المتكررة  اإلغــمــاءات  هــل   *
مرض الصرع؟

اغــمــاء يكون صــرعــا، يجب ان  كــل  ليس 
منتشر  وهـــو  البسيط  اإلغــمــاء  بــيــن  نــفــرق 
عادة  وهــذا  المراهقة  فترة  في  كبير  بشكل 
ال تصاحبه أعراض أخرى ويجب أال ننسى 
يسبب  قد  الــدم  في  السكر  نسبة  إن هبوط 

اغماء أو عدم انتظام ضربات القلب.
* ما هي المضاعفات المرتبطة بمرض 

الصرع؟
ــادة مـــرضـــى الــــصــــرع ال يـــعـــانـــون مــن  ــ عــ
مضاعفات ولكن قد تحدث إذا وقع المريض 
يؤدي  قد  ارتفاع  من  أو سقط  األرض  على 
ذلك إلى ضرر في خايا المخ أو كسور في 
الجسم، وفي قليل جدا من األحيان الوفاة 
النوبة بليل والمريض بدون  عندما تحدث 

مراقبة.
* كيف يتم التشخيص؟

أنــواع  كل  في  سريريا  يكون  التشخيص 
الصرع وهو ما يحدد نوع الصرع ولذا يجب 

اخذ تفاصيل الحالة من المريض أو األهل 
التشخيص عن  يتم  الــحــاالت   بعض  وفــي 

طريق تخطيط المخ.
* ما هو العاج؟

الــعــاج يعتمد عــلــى الــســبــب، فـــإذا كــان 
امــا  معالجته  فيجب  لــلــصــرع  ســبــب  هــنــاك 
اذا لم يكن هناك سبب محدد فهناك أنواع 
كثيرة من األدوية القديمة والحديثة وكلها 
فعالة بنسبة 70% وقد يأخذ المريض أكثر 
الصرع,  ــوبـــات  نـ عــلــى  لــلــســيــطــرة  دواء  مـــن 
الــعــاجــات مــتــوفــرة في  والــحــمــد هلل جميع 

البحرين.
أمــــا الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي فــقــد يــحــتــاج 
الــيــه الــمــريــض إذا لــم تــتــم الــســيــطــرة على 
من   %20 حوالي  في  باألدوية  الصرع  نوبات 
الـــحـــاالت، وهــنــا يــتــم تــقــيــيــم الــمــريــض في 
مركز متخصص للصرع حيث تجرى الكثير 
من الفحوصات قبل إجراء العملية للتأكد 
الشحنات  لــمــصــدر  الــصــحــيــح  الــمــكــان  مــن 

الكهربائية ومعالجتها جراحيا.

حقائق عن الدرن في يومه العالمي 
الدكتور محمد عبدالغفار: اكت�شاف الدرن 
في مـرحلـة مبكـرة ينقـذ حيـاة المـري�ض 

الــدمــويــة للشبكية  انــســداد األوعــيــة  يــؤثــر 
على صحة العين، وهي الجزء الموجود خلف 
العين والمسؤول عن حساسية الضوء والرؤية، 
تحتاج إلى اإلمداد الدموي للتأكد من حصول 
الـــخـــايـــا عــلــى الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الــكــافــيــة 
وهو  واألعــــراض  األســبــاب  تتعدد  واألكسجين، 
التالي  الحوار  في  بالتفصيل  نعرفه  سوف  ما 
طب  استشاري  خنجي  إسماعيل  الدكتور  مــع 
وجراحة العيون تخصص شبكية وقرنية العين 

بمجمع السلمانية الطبي.
1- ما أسباب انسداد وريد الشبكية؟

- هناك أسباب كثيرة منها:
السبب األول: ارتفاع في ضغط الدم بسبب 
النوع  كان من  الدم سواء  ارتفاع ضغط  مرض 

األولي أو من النوع الثانوي.
العين  ضغط  فــي  ارتــفــاع  الــثــانــي:  السبب 
بسبب مرض الجلوكوما )المياه السوداء( سواء 

كان من النوع األولي أو من النوع الثانوي.
السبب الثالث: التهاب في األوعية الدموية 
االلتهاب بسبب مرض في  كان  للشبكية سواء 
أو  الحمراء  الذئبة  مــرض  مثل  المناعة  جهاز 
مرض بهجت )Behget( أو مرض إيلز )eale’s( أو 

بسبب جرثومة تدخل الجسم.
التي تسبب  الــدم  أمـــراض  الــرابــع:  السبب 
ــدم المنجلي  الــ ــدم مــثــل مـــرض فــقــر  الــ تــخــثــر 

)السكلر(.
السبب الخامس: بعض األدوية التي تسبب 
تخثر في الدم مثل حبوب منع الحمل أو بعض 

العاجات الهرمونية لكثير من األمراض.
السبب السادس: تخثر الدم بسبب أمراض 
القلب سواء كان المرض في الصمام أو األوعية 

الدموية أو حتى مرض روماتيزم القلب.
2- ما األعراض؟

- األعراض تكون هبوط في حدة اإلبصار 
في  بــألــم  يــكــون مصاحبا  وقـــد  مــفــاجــئ  بشكل 
الــعــيــن وصــــداع وألــــم فــي الــــرأس مــع إحــســاس 

بترجيع وغثيان.
ــدة اإلبـــصـــار قـــد يــؤثــر في  الــهــبــوط فـــي حـ
البصر المركزي أو قد يسبب قصورا في مجال 
االنــســداد  كــل هــذا يعتمد على مكان  الــنــظــر.. 
الرئيسي  الشبكية  وريد  في  هو  الوريدي.. هل 

أم في وريد الشبكية الفرعي.

ــثـــر عــرضــة  3- مـــن هـــم األشـــخـــاص األكـ
لإلصابة؟

األمــراض  من  يعانون  الذين  السن  كبار 
الــمــزمــنــة مــثــل مـــرض ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم، 
الكوليسترول  ارتفاع  مرض  السكري،  مرض 
ــون الــثــاثــيــة، مــــرض ارتـــفـــاع ضغط  ــدهــ والــ

العين )الجلوكوما(.
صــغــار الــســن الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض 
ارتفاع ضغط الدم وكذلك الذين يعانون من 
مرض ارتفاع في ضغط العين )الجلوكوما(.

4- ما عوامل الخطر؟
ــداد وريـــــد الــشــبــكــيــة يــســبــب نــزيــفــا  ــســ انــ
مفاجئا في الشبكية ينتج عنه ضعف شديد 
ــد  ــي الــنــظــر بــشــكــل مـــفـــاجـــئ. انــــســــداد وريـ فـ
ثانية  أوردة  انسداد  بخطر  يخبرنا  الشبكية 
وحـــدوث جلطة  الــمــخ  فــي  الجسم مثا  فــي 
قلبية  وحــدوث سكتة  القلب  في  أو  نزيف  أو 

وغيرها من أعضاء الجسم.
الشبكية  وريــــد  انـــســـداد  أمـــا مــضــاعــفــات 
رقيقة  دمــويــة  أوعــيــة  إلــى تكوين  يــؤدي  فقد 
فــــي الــشــبــكــيــة بــســبــب قـــلـــة الـــتـــرويـــة بـــالـــدم 
المناسب  الــعــاج  تتلق  لــم  وإذا  واألكسجين 

تــودي  قــد  المريضة  الدموية  األوعــيــة  فهذه 
ــى تــكــويــن مــــرض جـــديـــد اســـمـــه 100 يــوم  إلــ

جلوكوما
)100 )day Glaucoma

ــاع في  ــفــ أي تــكــويــن الـــمـــاء األســـــود وارتــ
تــقــريــبــا 3  أو  يــــوم  بــعــد 100  الــعــيــن  ضــغــط 
أشهر، وكذلك من مضاعفات انسداد الوريد 
والبروتينات  السوائل  تراكم  الشبكية هو  في 
في  أكــيــاس  شكل  على  الشبكية  طبقات  فــي 
منطقة البقعة الملونة أو كما تسمى البقعة 
الشبكية  فـــي  مــنــطــقــة  أهـــم  الــصــفــراء وهـــي 
وطبعا  المركزي  النظر  عــن  مسؤولة  كونها 
الحساسة  المنطقة  هــذه  فــي  ســوائــل  تــراكــم 
تدريجي  النظر بشكل  إلــى ضعف  يــودي  قد 
وفي نهاية المطاف إلى العمى الكلي إذا لم 

يتم عاج هذه الحالة في الوقت المناسب.
5- كيف يكون التشخيص؟ والعاج؟

- يــقــوم طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص في 
دقيق  بشكل  الــعــيــن  بفحص  الــعــيــن  شبكية 
حــقــن صبغة  مــع  للشبكية  تــلــفــزيــون  وعــمــل 
الدموية  لألوعية  صــور  وأخـــذ  الفلوريسنت 
للشبكية ومن ثم نستطيع تشخيص انسداد 
الــوريــد  هـــذا  مــكــان  وتــحــديــد  الشبكية  وريـــد 

الذي فيه انسداد.
بالنسبة إلى العاج، إذا كان انسداد وريد 
الشبكية بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم 
يجب على المريض الذهاب فورا إلى طبيب 
القلب واألوعية الدموية لكي يتلقى العاج 
لــكــي ينخفض ضغط  ــارئ  طــ بــشــكــل  الــــازم 

الدم بشكل تدريجي...
بسبه  الــشــبــكــيــة  وريــــد  انـــســـداد  ــان  كـ وإذا 
ارتــــفــــاع فــــي ضـــغـــط الـــعـــيـــن فـــيـــقـــوم طــبــيــب 
عن  العين  ضغط  بخفض  المختص  العين 
الوريد  عــن طريق حقن  ســواء  أدويـــة  طريق 
أو عـــن طــريــق الــفــم أو عـــن طــريــق قــطــرات 
إلى  المريض  قد يحتاج  ثم  ومن  العين  في 
بمادة  العين  أو حقن  بالليزر  الشبكية  عاج 
بيلوجية عاجية ومن ثم تؤدي إلى اختفاء 
فــي شبكية  الرقيقة  الــدمــويــة  األوعــيــة  هــذه 
العين ويحتاج بعدها المريض إلى متابعات 
ــة مـــع طــبــيــب الــعــيــون األخـــصـــائـــي في  ــ دوريــ
الشبكية ونتمنى الصحة والسامة للجميع.

مركز إيف الطبي في منتزه عذاري 
للتوعية بطرق التجميل الحديثة

الدكتور عادل الجشي: 

الطفولة هي اأكثر مرحلة تظهر 
فيها نوبات ال�شرع وتقل تدريجيا

اأف�شل طرق عالج ان�شداد وريد ال�شبكية.. 

تعرف عليها 
الدكتور اإ�شماعيل خنجي: عالج ان�شداد الوريد يختلف بح�شب الم�شبب

ــة  تـــحـــتـــفـــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ
الــعــالــمــيــة يـــوم 24 مــــارس مـــن كل 
بسبب  للدرن  العالمي  باليوم  عام 
ــيــــوم مــــع اكــتــشــاف  ــذا الــ ــ تــــوافــــق هـ
ــانـــي )روبـــــــرت كـــوخ(  الـــعـــالـــم األلـــمـ
السل  لمرض  المسبب  الميكروب 
أو الدرن. حقائق عن الدرن يكشف 
عبدالغفار  محمد  الــدكــتــور  عنها 
في  الصدرية  األمــراض  استشاري 
مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي 

في المقال التالي:
الــعــالــم  ــان  ــ كـ 1882م  ــام  ــ عـ فــــي 
األلـــمـــانـــي الــبــكــتــريــولــوجــي الـــذي 
يــعــمــل كــطــبــيــب عــائــلــة فـــي إحـــدى 
ويــقــطــن فيها  األلـــمـــانـــيـــة  ــرى  ــقـ الـ
الــمــســؤول  وهـــو  ــرة  أسـ  200 تقريبا 
عـــن عــاجــهــم، وتــــم مــنــحــه مــنــزال 
من الدولة قام بتقسيمه إلى جزء 
الــثــانــي مختبر  والـــجـــزء  لــلــســكــن 

ألبحاثه.
ــــت اســـتـــطـــاع  ــوقـ ــ وفــــــي ذلــــــك الـ
البكتريا  من  كثيرة  أنــواع  اكتشاف 
الـــمـــســـبـــبـــة ألمـــــــــــراض مــخــتــلــفــة 
مــثــل الــكــولــيــرا والـــجـــذام وأهــمــهــا 
الميكروب المسبب لمرض الدرن. 
ــك ثــــــورة عــلــمــيــة غــيــرت  ــ ويـــعـــد ذلـ
لم  التي  الــدرن  في مجال  النظرة 
يكن معروف سببه في ذلك الوقت.
مــا  ــيـــة  الـــمـــاضـ الـــفـــتـــرة  خالل 
هــنــاك  يــكــن  لـــم  قــبــل ســنــة 1882 
ــلـــدرن، واكــتــشــاف  عـــاج مـــعـــروف لـ
العلماء  ألبحاث  فضل  الميكروب 
لــيــســتــطــيــعــوا تــشــخــيــص الــمــرض 
ويــــــــبــــــــدأون رحـــــلـــــة الــــبــــحــــث عــن 
طريقة العاج، ومن بعد اكتشاف 
الـــمـــيـــكـــروب تـــم اكـــتـــشـــاف اخــتــبــار 

الــــــــدرن، لــيــســاعــد بــــا شــــك عــلــى 
بــدأت  الــحــالــة ومـــن ثــم  تشخيص 
الــواقــي  التطعيم  اكــتــشــاف  رحــلــة 
ــو الــمــوجــود  مــن مـــرض الــــدرن وهـ
اآلن والمعروف باسم )ال بي سي 

چى(.
أول   1954 ســنــة  اكــتــشــف  ثـــم 
الــتــي تستخدم في  ــواع األدويـــة  أنـ
ــوالــــت بــعــد ذلــك  عــــاج الــــــدرن وتــ
اكـــتـــشـــاف الــعــقــاقــيــر الــمــخــتــلــفــة 
الـــدرن حتى أصــبــح مرضا  لــعــاج 
يــمــكــن أن يــشــفــى مــنــه تــمــامــا وال 

يترك أي أثر ضار في الرئتين.
هذا المرض كان يعرف سابقا 
بـــأنـــه عـــــادة قـــد يـــحـــدث تــلــيــفــا أو 

ضمورا وتلفا للرئتين.
من أهم أعراض مرض الدرن 
ــرارة مــع  ــ ــحـ ــ ارتــــفــــاع فــــي درجــــــة الـ
يوما   15 مــن  أكثر  مستمر  سعال 

وشــهــيــة ضــعــيــفــة مـــع اإلحـــســـاس 
بــالــتــعــرق واإلرهـــــــاق الــمــبــكــر من 
فــي بيئة غير  كــل ذلــك  دون سبب 
ــدأ الــطــبــيــب  ــبـ ــة،يـ ــويـ ــهـ ــتـ جـــيـــدة الـ
الصدر  أشعة على  المعالج بعمل 

للتشخيص.
ــكـــري وأصـــحـــاب  ــسـ مـــرضـــى الـ
المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة 
لــلــمــرض لــذلــك يــفــضــل الــكــشــف 

بشكل دوري.
الــدرن وتم عاجه  اكتشف  إذا 
ــبــــكــــرة يــســتــطــيــع  ــلــــة مــ فـــــي مــــرحــ
درجــــة  إلـــــى  يـــصـــل  أن  الـــمـــريـــض 
تترك  ال  التي  المطلوبة  الشفاء 

أي أثر على الرئتين.
الـــحـــيـــاة الـــصـــحـــيـــة والــــغــــذاء 
الــصــحــي الــمــتــوازن مــع االهــتــمــام 
بالصحة تماما هي خير وقاية من 

كل األمراض.
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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

العدد:  16069

P  12

Link

P  18

Link

مستشفى  أو  صغير  كــوخ  في  الطفل  والدة  كانت  ســواء 
كــبــيــر، فـــإن إرضــــاع الــمــولــود الــجــديــد مــن صـــدر األم خــال 
الساعات األولى بعد الوالدة هو سر نمو صحي ووقاية من 

األمراض تستمر معه فترة طويلة.
فاعلية  الطرق  أفضل  إحدى  الطبيعية  الرضاعة  ُتمّثل 
إذ يحتوي حليب األم على  الرضع  لضمان صحة األطفال 
األمــراض  من  الوقاية  على  تساعد  التي  المضادة  األجسام 
مثل اإلصابة بالتهابات األذن، واإلسهال، والحساسية وتقلل 
الرضاعة الطبيعية خطر اإلصابة بالسمنة في الحياة في 
السكري  مثل  بها  المرتبطة  األمـــراض  وكذلك  وقــت الحــق 

وارتفاع ضغط الدم. 
الستة شهور  فــي  بــاإلرضــاع  األمــهــات  األطــبــاء  وينصح 

األولى من عمر الطفل.
ولكن  للمولود  فقط  ليس  فــوائــد  الطبيعية  للرضاعة 
تــمــتــد إلــــى األم أيـــضـــا، أهــمــهــا أنــهــا تــقــلــل خــطــر اإلصــابــة 
بأمراض القلب ومخاطر اإلصابة من السكري والوقاية من 

أورام المبيض والثدي.
ــة جــمــعــيــة الــقــلــب  ــ ــر مـــن دوريــ ــيـ ــعـــدد األخـ ــر فـــي الـ وُنـــشـ
الثدي  مــن  يرضعن  الــلــواتــي  الــنــســاء  أن   )Jaha( األمــريــكــيــة 
لمدة 12 شهًرا أو أكثر أقل تعرًضا لإلصابة بأمراض القلب 
اللواتي  النساء  من  الدماغية  والسكتة  الدموية  واألوعــيــة 
لم يرضعن. وبشكل عام، وجد الباحثون أن النساء اللواتي 
انخفض  حــيــاتــهــن  خـــال  الطبيعية  الــرضــاعــة  عــن  أبــلــغــن 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  خطر  لديهن 

بنسبة %11.
والخبر الذي قد يسعد الكثير من األمهات أن الرضاعة 
تساعد في خسارة الوزن المكتسب خال فترة الحمل فهي 
تساعد على حرق الدهون وبالتالي العودة إلى وزن ما قبل 

الحمل بسهولة. 
كما تساعد الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة على تقليص 

الرحم والحد من النزيف.
تسهم  أنــهــا  الطبيعية  الــرضــاعــة  فــي  الـــرائـــع  والـــشـــيء 
بالحنان  وإشــعــاره  والطفل  األم  بين  قوية  عاقة  خلق  فــي 
احتضانها  عــنــد  األم  بــه  تشعر  يــوصــف  ال  شــعــور  والـــــدفء، 
وإلــى  أمـــي  أعــايــد  األم  عــيــد  وبمناسبة  ــرة.  مـ ألول  لطفلها 

جميع األمهات.. دمتّن الخير والبركة وتاج على رؤوسنا.

عالقة الأم والطفل 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

منتزه  فــي  الطبي  إيــف  مركز  يتواجد 
الساعة  أبريل من  عذاري حتى األول من 
الــتــوعــيــة بطرق  بــهــدف  إلـــى 11 مــســاء،   4
الــتــجــمــيــل الــحــديــثــة والـــعـــاجـــات اآلمــنــة 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الـــبـــشـــرة بــالــشــكــل 

الطبي الصحيح. 
ــــا خــلــيــل  ــورة عـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــرحــ ــد صــ ــ قـ
الفريق  بـــأن  للمركز  التنفيذي  الــرئــيــس 

ــيـــه رواد  وتـــوجـ لـــخـــدمـــة  الـــطـــبـــي مــــوجــــود 
الــمــنــتــزه وتــقــديــم االســـتـــشـــارات الــطــبــيــة 
والتجميل،  الجلدية  باألمراض  الخاصة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــديــم عـــــروض وبـــاقـــات 
الــمــركــز بمناسبة  مــتــنــوعــة عــلــى خــدمــات 

االفتتاح.
لــلــجــلــديــة  ــو أول مـــركـــز  إيــــف هـ مـــركـــز 

والتجميل للنساء فقط في البحرين. 
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ــد، حيث  الــصــرع هــو حــالــة طــويــلــة األمــ
ــي الـــنـــشـــاط  ــ ــئ فــ ــاجــ ــفــ ــــدث ارتــــــفــــــاع مــ ــحـ ــ يـ
الكهربائي في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث 
ــذه الــنــوبــات على  نـــوبـــات يــمــكــن أن تــؤثــر هـ
الــدمــاغ كــلــه أو جـــزء مــنــه، فــي الــعــديــد من 
الحاالت يكون سبب الهجمات غير معروف، 
ولــنــتــعــرف أكــثــر عــلــى األســـبـــاب واألعــــراض 
عادل  الدكتور  الخليج  حــاور  العاج  وطــرق 
الجشي استشاري أمراض المخ واألعصاب 

بمستشفى الكندي. 
* ما هي أعراض مرض الصرع؟

المزمنة  ــــراض  الــصــرع مــن األمـ مـــرض 
والمنتشرة حول العالم ويقدر عدد الحاالت 
بأكثر من 70 مليون شخص، أما أعراضه فهو 
وسقوطه  المريض  وعــي  فــي  مفاجئ  تغير 
أو  كاملة  بتشنجات  مصاحبا  األرض  على 
دقيقتين.  حــوالــي  لــمــدة  وتــســتــمــر  طــرفــيــة 
ويخرج لعاب من فم المريض وبعدها يظل  
أكثر  أو  ساعة  ربــع  أو  لدقائق  الوعي  فاقدا 
ويستعيد وعيه تدريجيا ويعاني بعدها من 

صداع وآالم في العضات عدة ساعات. 
كما يوجد نوع آخر من الصرع وهو تغير 

بسيط في درجة الوعي بدون تشنجات.
* ما هي أسبابه؟ وهل هو مرض وراثي؟
وراثية  تكون  قــد  كثيرة  الــمــرض  أســبــاب 
ناتجة  أو  الــمــرضــى  مــن   %10 حــوالــي  عــنــد 
مــن مــرض فــي الــدمــاغ مثل الـــورم الحميد 
أو  والسحايا  الــدمــاغ  التهاب  أو  الخبيث  أو 
نتيجة ضربة على الدماغ تترك ندبة وهذه 
تسبب شحنات كهربائية وصرع وفي حوالي 
للصرع  ســبــب  يــوجــد  الـــحـــاالت ال  مــن   %50

بالرغم من كل الفحوصات. 
* في أي مرحلة عمرية يظهر المرض؟

بالصرع  الــمــريــض  يــصــاب  مرحلة  أكــثــر 
ــوالدة  ــ ــتـــى بـــعـــد الــ فــيــهــا هــــي الـــطـــفـــولـــة وحـ
وبعدها  سنة   12 عمر  حــوالــي  إلــى  وتستمر 
النسبة حتى تزداد مرة ثانية في  تنخفض 
حتى  بعدها  وتــقــل  العمر  مــن  العشرينات 
الستينات  ارتــفــاع مــرة أخــرى في  ترجع في 

والسبعينات في العمر.

دالالت  مــن  المتكررة  اإلغــمــاءات  هــل   *
مرض الصرع؟

اغــمــاء يكون صــرعــا، يجب ان  كــل  ليس 
منتشر  وهـــو  البسيط  اإلغــمــاء  بــيــن  نــفــرق 
عادة  وهــذا  المراهقة  فترة  في  كبير  بشكل 
ال تصاحبه أعراض أخرى ويجب أال ننسى 
يسبب  قد  الــدم  في  السكر  نسبة  إن هبوط 

اغماء أو عدم انتظام ضربات القلب.
* ما هي المضاعفات المرتبطة بمرض 

الصرع؟
ــادة مـــرضـــى الــــصــــرع ال يـــعـــانـــون مــن  ــ عــ
مضاعفات ولكن قد تحدث إذا وقع المريض 
يؤدي  قد  ارتفاع  من  أو سقط  األرض  على 
ذلك إلى ضرر في خايا المخ أو كسور في 
الجسم، وفي قليل جدا من األحيان الوفاة 
النوبة بليل والمريض بدون  عندما تحدث 

مراقبة.
* كيف يتم التشخيص؟

أنــواع  كل  في  سريريا  يكون  التشخيص 
الصرع وهو ما يحدد نوع الصرع ولذا يجب 

اخذ تفاصيل الحالة من المريض أو األهل 
التشخيص عن  يتم  الــحــاالت   بعض  وفــي 

طريق تخطيط المخ.
* ما هو العاج؟

الــعــاج يعتمد عــلــى الــســبــب، فـــإذا كــان 
امــا  معالجته  فيجب  لــلــصــرع  ســبــب  هــنــاك 
اذا لم يكن هناك سبب محدد فهناك أنواع 
كثيرة من األدوية القديمة والحديثة وكلها 
فعالة بنسبة 70% وقد يأخذ المريض أكثر 
الصرع,  ــوبـــات  نـ عــلــى  لــلــســيــطــرة  دواء  مـــن 
الــعــاجــات مــتــوفــرة في  والــحــمــد هلل جميع 

البحرين.
أمــــا الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي فــقــد يــحــتــاج 
الــيــه الــمــريــض إذا لــم تــتــم الــســيــطــرة على 
من   %20 حوالي  في  باألدوية  الصرع  نوبات 
الـــحـــاالت، وهــنــا يــتــم تــقــيــيــم الــمــريــض في 
مركز متخصص للصرع حيث تجرى الكثير 
من الفحوصات قبل إجراء العملية للتأكد 
الشحنات  لــمــصــدر  الــصــحــيــح  الــمــكــان  مــن 

الكهربائية ومعالجتها جراحيا.

حقائق عن الدرن في يومه العالمي 
الدكتور محمد عبدالغفار: اكت�شاف الدرن 
في مـرحلـة مبكـرة ينقـذ حيـاة المـري�ض 

الــدمــويــة للشبكية  انــســداد األوعــيــة  يــؤثــر 
على صحة العين، وهي الجزء الموجود خلف 
العين والمسؤول عن حساسية الضوء والرؤية، 
تحتاج إلى اإلمداد الدموي للتأكد من حصول 
الـــخـــايـــا عــلــى الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الــكــافــيــة 
وهو  واألعــــراض  األســبــاب  تتعدد  واألكسجين، 
التالي  الحوار  في  بالتفصيل  نعرفه  سوف  ما 
طب  استشاري  خنجي  إسماعيل  الدكتور  مــع 
وجراحة العيون تخصص شبكية وقرنية العين 

بمجمع السلمانية الطبي.
1- ما أسباب انسداد وريد الشبكية؟

- هناك أسباب كثيرة منها:
السبب األول: ارتفاع في ضغط الدم بسبب 
النوع  كان من  الدم سواء  ارتفاع ضغط  مرض 

األولي أو من النوع الثانوي.
العين  ضغط  فــي  ارتــفــاع  الــثــانــي:  السبب 
بسبب مرض الجلوكوما )المياه السوداء( سواء 

كان من النوع األولي أو من النوع الثانوي.
السبب الثالث: التهاب في األوعية الدموية 
االلتهاب بسبب مرض في  كان  للشبكية سواء 
أو  الحمراء  الذئبة  مــرض  مثل  المناعة  جهاز 
مرض بهجت )Behget( أو مرض إيلز )eale’s( أو 

بسبب جرثومة تدخل الجسم.
التي تسبب  الــدم  أمـــراض  الــرابــع:  السبب 
ــدم المنجلي  الــ ــدم مــثــل مـــرض فــقــر  الــ تــخــثــر 

)السكلر(.
السبب الخامس: بعض األدوية التي تسبب 
تخثر في الدم مثل حبوب منع الحمل أو بعض 

العاجات الهرمونية لكثير من األمراض.
السبب السادس: تخثر الدم بسبب أمراض 
القلب سواء كان المرض في الصمام أو األوعية 

الدموية أو حتى مرض روماتيزم القلب.
2- ما األعراض؟

- األعراض تكون هبوط في حدة اإلبصار 
في  بــألــم  يــكــون مصاحبا  وقـــد  مــفــاجــئ  بشكل 
الــعــيــن وصــــداع وألــــم فــي الــــرأس مــع إحــســاس 

بترجيع وغثيان.
ــدة اإلبـــصـــار قـــد يــؤثــر في  الــهــبــوط فـــي حـ
البصر المركزي أو قد يسبب قصورا في مجال 
االنــســداد  كــل هــذا يعتمد على مكان  الــنــظــر.. 
الرئيسي  الشبكية  وريد  في  هو  الوريدي.. هل 

أم في وريد الشبكية الفرعي.

ــثـــر عــرضــة  3- مـــن هـــم األشـــخـــاص األكـ
لإلصابة؟

األمــراض  من  يعانون  الذين  السن  كبار 
الــمــزمــنــة مــثــل مـــرض ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم، 
الكوليسترول  ارتفاع  مرض  السكري،  مرض 
ــون الــثــاثــيــة، مــــرض ارتـــفـــاع ضغط  ــدهــ والــ

العين )الجلوكوما(.
صــغــار الــســن الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض 
ارتفاع ضغط الدم وكذلك الذين يعانون من 
مرض ارتفاع في ضغط العين )الجلوكوما(.

4- ما عوامل الخطر؟
ــداد وريـــــد الــشــبــكــيــة يــســبــب نــزيــفــا  ــســ انــ
مفاجئا في الشبكية ينتج عنه ضعف شديد 
ــد  ــي الــنــظــر بــشــكــل مـــفـــاجـــئ. انــــســــداد وريـ فـ
ثانية  أوردة  انسداد  بخطر  يخبرنا  الشبكية 
وحـــدوث جلطة  الــمــخ  فــي  الجسم مثا  فــي 
قلبية  وحــدوث سكتة  القلب  في  أو  نزيف  أو 

وغيرها من أعضاء الجسم.
الشبكية  وريــــد  انـــســـداد  أمـــا مــضــاعــفــات 
رقيقة  دمــويــة  أوعــيــة  إلــى تكوين  يــؤدي  فقد 
فــــي الــشــبــكــيــة بــســبــب قـــلـــة الـــتـــرويـــة بـــالـــدم 
المناسب  الــعــاج  تتلق  لــم  وإذا  واألكسجين 

تــودي  قــد  المريضة  الدموية  األوعــيــة  فهذه 
ــى تــكــويــن مــــرض جـــديـــد اســـمـــه 100 يــوم  إلــ

جلوكوما
)100 )day Glaucoma

ــاع في  ــفــ أي تــكــويــن الـــمـــاء األســـــود وارتــ
تــقــريــبــا 3  أو  يــــوم  بــعــد 100  الــعــيــن  ضــغــط 
أشهر، وكذلك من مضاعفات انسداد الوريد 
والبروتينات  السوائل  تراكم  الشبكية هو  في 
في  أكــيــاس  شكل  على  الشبكية  طبقات  فــي 
منطقة البقعة الملونة أو كما تسمى البقعة 
الشبكية  فـــي  مــنــطــقــة  أهـــم  الــصــفــراء وهـــي 
وطبعا  المركزي  النظر  عــن  مسؤولة  كونها 
الحساسة  المنطقة  هــذه  فــي  ســوائــل  تــراكــم 
تدريجي  النظر بشكل  إلــى ضعف  يــودي  قد 
وفي نهاية المطاف إلى العمى الكلي إذا لم 

يتم عاج هذه الحالة في الوقت المناسب.
5- كيف يكون التشخيص؟ والعاج؟

- يــقــوم طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص في 
دقيق  بشكل  الــعــيــن  بفحص  الــعــيــن  شبكية 
حــقــن صبغة  مــع  للشبكية  تــلــفــزيــون  وعــمــل 
الدموية  لألوعية  صــور  وأخـــذ  الفلوريسنت 
للشبكية ومن ثم نستطيع تشخيص انسداد 
الــوريــد  هـــذا  مــكــان  وتــحــديــد  الشبكية  وريـــد 

الذي فيه انسداد.
بالنسبة إلى العاج، إذا كان انسداد وريد 
الشبكية بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم 
يجب على المريض الذهاب فورا إلى طبيب 
القلب واألوعية الدموية لكي يتلقى العاج 
لــكــي ينخفض ضغط  ــارئ  طــ بــشــكــل  الــــازم 

الدم بشكل تدريجي...
بسبه  الــشــبــكــيــة  وريــــد  انـــســـداد  ــان  كـ وإذا 
ارتــــفــــاع فــــي ضـــغـــط الـــعـــيـــن فـــيـــقـــوم طــبــيــب 
عن  العين  ضغط  بخفض  المختص  العين 
الوريد  عــن طريق حقن  ســواء  أدويـــة  طريق 
أو عـــن طــريــق الــفــم أو عـــن طــريــق قــطــرات 
إلى  المريض  قد يحتاج  ثم  ومن  العين  في 
بمادة  العين  أو حقن  بالليزر  الشبكية  عاج 
بيلوجية عاجية ومن ثم تؤدي إلى اختفاء 
فــي شبكية  الرقيقة  الــدمــويــة  األوعــيــة  هــذه 
العين ويحتاج بعدها المريض إلى متابعات 
ــة مـــع طــبــيــب الــعــيــون األخـــصـــائـــي في  ــ دوريــ
الشبكية ونتمنى الصحة والسامة للجميع.

مركز إيف الطبي في منتزه عذاري 
للتوعية بطرق التجميل الحديثة

الدكتور عادل الجشي: 

الطفولة هي اأكثر مرحلة تظهر 
فيها نوبات ال�شرع وتقل تدريجيا

اأف�شل طرق عالج ان�شداد وريد ال�شبكية.. 

تعرف عليها 
الدكتور اإ�شماعيل خنجي: عالج ان�شداد الوريد يختلف بح�شب الم�شبب

ــة  تـــحـــتـــفـــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ
الــعــالــمــيــة يـــوم 24 مــــارس مـــن كل 
بسبب  للدرن  العالمي  باليوم  عام 
ــيــــوم مــــع اكــتــشــاف  ــذا الــ ــ تــــوافــــق هـ
ــانـــي )روبـــــــرت كـــوخ(  الـــعـــالـــم األلـــمـ
السل  لمرض  المسبب  الميكروب 
أو الدرن. حقائق عن الدرن يكشف 
عبدالغفار  محمد  الــدكــتــور  عنها 
في  الصدرية  األمــراض  استشاري 
مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي 

في المقال التالي:
الــعــالــم  ــان  ــ كـ 1882م  ــام  ــ عـ فــــي 
األلـــمـــانـــي الــبــكــتــريــولــوجــي الـــذي 
يــعــمــل كــطــبــيــب عــائــلــة فـــي إحـــدى 
ويــقــطــن فيها  األلـــمـــانـــيـــة  ــرى  ــقـ الـ
الــمــســؤول  وهـــو  ــرة  أسـ  200 تقريبا 
عـــن عــاجــهــم، وتــــم مــنــحــه مــنــزال 
من الدولة قام بتقسيمه إلى جزء 
الــثــانــي مختبر  والـــجـــزء  لــلــســكــن 

ألبحاثه.
ــــت اســـتـــطـــاع  ــوقـ ــ وفــــــي ذلــــــك الـ
البكتريا  من  كثيرة  أنــواع  اكتشاف 
الـــمـــســـبـــبـــة ألمـــــــــــراض مــخــتــلــفــة 
مــثــل الــكــولــيــرا والـــجـــذام وأهــمــهــا 
الميكروب المسبب لمرض الدرن. 
ــك ثــــــورة عــلــمــيــة غــيــرت  ــ ويـــعـــد ذلـ
لم  التي  الــدرن  في مجال  النظرة 
يكن معروف سببه في ذلك الوقت.
مــا  ــيـــة  الـــمـــاضـ الـــفـــتـــرة  خالل 
هــنــاك  يــكــن  لـــم  قــبــل ســنــة 1882 
ــلـــدرن، واكــتــشــاف  عـــاج مـــعـــروف لـ
العلماء  ألبحاث  فضل  الميكروب 
لــيــســتــطــيــعــوا تــشــخــيــص الــمــرض 
ويــــــــبــــــــدأون رحـــــلـــــة الــــبــــحــــث عــن 
طريقة العاج، ومن بعد اكتشاف 
الـــمـــيـــكـــروب تـــم اكـــتـــشـــاف اخــتــبــار 

الــــــــدرن، لــيــســاعــد بــــا شــــك عــلــى 
بــدأت  الــحــالــة ومـــن ثــم  تشخيص 
الــواقــي  التطعيم  اكــتــشــاف  رحــلــة 
ــو الــمــوجــود  مــن مـــرض الــــدرن وهـ
اآلن والمعروف باسم )ال بي سي 

چى(.
أول   1954 ســنــة  اكــتــشــف  ثـــم 
الــتــي تستخدم في  ــواع األدويـــة  أنـ
ــوالــــت بــعــد ذلــك  عــــاج الــــــدرن وتــ
اكـــتـــشـــاف الــعــقــاقــيــر الــمــخــتــلــفــة 
الـــدرن حتى أصــبــح مرضا  لــعــاج 
يــمــكــن أن يــشــفــى مــنــه تــمــامــا وال 

يترك أي أثر ضار في الرئتين.
هذا المرض كان يعرف سابقا 
بـــأنـــه عـــــادة قـــد يـــحـــدث تــلــيــفــا أو 

ضمورا وتلفا للرئتين.
من أهم أعراض مرض الدرن 
ــرارة مــع  ــ ــحـ ــ ارتــــفــــاع فــــي درجــــــة الـ
يوما   15 مــن  أكثر  مستمر  سعال 

وشــهــيــة ضــعــيــفــة مـــع اإلحـــســـاس 
بــالــتــعــرق واإلرهـــــــاق الــمــبــكــر من 
فــي بيئة غير  كــل ذلــك  دون سبب 
ــدأ الــطــبــيــب  ــبـ ــة،يـ ــويـ ــهـ ــتـ جـــيـــدة الـ
الصدر  أشعة على  المعالج بعمل 

للتشخيص.
ــكـــري وأصـــحـــاب  ــسـ مـــرضـــى الـ
المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة 
لــلــمــرض لــذلــك يــفــضــل الــكــشــف 

بشكل دوري.
الــدرن وتم عاجه  اكتشف  إذا 
ــبــــكــــرة يــســتــطــيــع  ــلــــة مــ فـــــي مــــرحــ
درجــــة  إلـــــى  يـــصـــل  أن  الـــمـــريـــض 
تترك  ال  التي  المطلوبة  الشفاء 

أي أثر على الرئتين.
الـــحـــيـــاة الـــصـــحـــيـــة والــــغــــذاء 
الــصــحــي الــمــتــوازن مــع االهــتــمــام 
بالصحة تماما هي خير وقاية من 

كل األمراض.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16069/pdf/1-Supplime/16069.pdf?fixed5270
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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289337
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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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خالل تر�ؤ�س جاللته الجتماع العتيادي الأ�صبوعي ملجل�س الوزراء بق�صر ال�صخري.. امللك:

جهود مثمرة لويل العهد يف تعزيز نه�صة اململكة �تطوير العمل احلكومي

اآل  امللك حمد بن عي�شى  تراأ�س ح�شرة �شاحب اجلاللة 

الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

ملجل�س الوزراء، وذلك بق�شر ال�شخري اأم�س.

يف بداية الجتماع، مت ا�شتعرا�س عدد من الق�شايا التي 

نحو  والتنمية  البناء  بعجلة  وتدفع  املحلي  ال�شاأن  تخ�س 

واأبنائه  الوطن  فيه خري  ما  لكل  والتطور  التقدم  من  املزيد 

وامل�شتجدات  املت�شارعة  التطورات  بحث  اإىل  اإ�شافة  الكرام، 

على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.

ل�شاحب  املثمرة  باجلهود  املفدى  امللك  اأ�شاد جاللة  وقد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

وتطوير  اململكة  نه�شة  تعزيز  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املن�شودة،  والغايات  الأهداف  يحقق  مبا  احلكومي،  العمل 

معربا جاللته عن بالغ التقدير للجهود الوطنية التي قادها 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف  �شاحب 

و�شعت  والتي  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  الت�شدي 

مملكة البحرين يف املكان الأن�شب لتجاوز تاأثريات اجلائحة 

اإىل  احلياة  وعودة  والقت�شادي  ال�شحي  امل�شتوى  على 

جائحة  اأن  اإىل  جاللته  واأ�شار  املطلوبة،  بال�شرعة  طبيعتها 

البحرين  اأبناء  كفاءة  اأثبتت  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الأمامية  ال�شفوف  يف  العاملني 

من قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والكوادر ال�شحية، 

واجلهات امل�شاندة كافة، الذين قدموا املثل الأروع يف التفاين 

والبذل والعطاء، وبينت تكامل املنظومة ال�شحية الوطنية.

واأ�شاد جاللته بالتعاون بني ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة 

الت�شريعية وما و�شل اإليه من م�شتويات متقدمة يف خمتلف 

م�شاراته، موؤكًدا جاللته اأهمية ا�شتمرار هذا التعاون من اأجل 

املزيد من الزدهار ململكة البحرين وحتقيق تطلعات اأبنائها 

الكرام.

امللكي  ال�شمو  املفدى بدور �شاحب  امللك  اأ�شاد جاللة  ثم 

بحلبة  العاملني  الوزراء، وجهود  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

البحرين الدولية وكافة اجلهات التي اأ�شهمت فيما حتقق من 

الكربى  البحرين  البحرين جلائزة  ل�شت�شافة مملكة  جناح 

 18 مدى  على  واحد  الفورمول  ل�شباقات  اخلليج  لطريان 

ع�شرة  الثامنة  الن�شخة  به  ظهرت  منوها جاللته مبا  عاًما، 

من ال�شباق التي ا�شت�شافتها مملكة البحرين موؤخًرا من متيز 

على �شعيد الإعداد والتنظيم واحل�شور، مبا يعك�س الدور 

اإبداعية  قدرات  من  وما ميتلكونه  البحريني  لل�شباب  الرائد 

الريا�شية، ما عزز من مكانة  الفعاليات  التنظيم لكربى  يف 

الريا�شة  وهذه  الدويل  ال�شباق  لهذا  مهمة  كمحطة  مملكة 

اجلماهريية.

الهجمات احلوثية  ا�شتمرار  الوزراء  اأدان جمل�س  بعدها 

الرهابية بال�شواريخ البال�شتية والطائرات امل�شرية املفخخة 

اململكة  يف  والنفطية  والقت�شادية  املدنية  املن�شاآت  على 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة، التي تتنافى مع القوانني الدولية 

كافة، وتربهن على حتدي ميلي�شيا احلوثي الرهابية لدول 

العامل املحبة لل�شالم، مطالبا تلك الدول بتحمل م�شوؤولياتها 

التي  واملمنهجة  املتعمدة  الرهابية  العتداءات  هذه  جتاه 

اإمدادات  للخطر  وتعر�س  القليمي  وال�شتقرار  الأمن  تهدد 

الدويل،  ال�شلم  ومت�س  العاملي  القت�شاد  وا�شتقرار  الطاقة 

العربية  اململكة  �شقيقتها  مع  البحرين  مملكة  وقوف  موؤكدا 

اأمنها  حلماية  اجراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ال�شعودية 

وا�شتقرارها و�شالمة اأرا�شيها.

تنمية  يف  ال�شتمرار  اأهمية  املفدى  امللك  جاللة  واأكد 

والدول  التعاون  بني دول جمل�س  والتعاون  التن�شيق  اآفاق 

املنطقة  وا�شتقرار  ت�شامن  يدعم  مبا  وال�شديقة،  احلليفة 

ويعزز دورها الإقليمي والعاملي عرب توحيد املواقف وتطوير 

ال�شراكات مع دول العامل.

اأعرب جمل�س  اأوكرانيا،  الأو�شاع يف  وحول م�شتجدات 

الوزراء عن القلق من ا�شتمرار احلرب، داعيا الأطراف كافة 

والطرق  احلوار  اىل  واللجوء  الت�شعيد،  التهدئة ووقف  اىل 

الدبلوما�شية لوقف احلرب وت�شوية النزاع عرب املفاو�شات 

واللتزام  عليها،  املتعارف  ال�شلمية  وبالو�شائل  املبا�شرة 

على  احلفاظ  على  والعمل  املربمة،  واملواثيق  بالتفاقيات 

الأمن وال�شلم الدوليني.

واأكد املجل�س �شرورة تهيئة الأو�شاع الن�شانية وتوفري 

العبور  ممرات  وفتح  �شالمتهم  وتاأمني  للمدنيني  احلماية 

بوجه  والغاثية  الن�شانية  امل�شاعدات  واي�شال  لهم،  الآمنة 

التي بذلت يف هذا  التقدير لكل اجلهود  ال�شرعة، معربا عن 

اخل�شو�س، موؤكدا اأن اإ�شهام مملكة البحرين يف دعم اجلهود 

اإن�شاين  كواجب  منها  ا�شهام  هو  اأوكرانيا  يف  الن�شانية 

للتخفيف من معاناة املحتاجني.

بوقف  البحرين  مملكة  تطلع  عن  املجل�س  واأعرب 

الأحداث  اأثبتت  اإذ  كافة،  الأطراف  من  العالمي  الت�شعيد 

املا�شية، وبالأخ�س يف عاملنا العربي، ما له من تاأثري �شلبي 

ول  وال�شراع،  احلرب  اأمد  اإطالة  و  املواقف  تاأجيج  على 

ي�شاعد على �شمان الأمن وال�شتقرار العاملي.

غرفة  واأع�شاء  رئي�س  املفدى،  امللك  هناأ جاللة  ذلك  بعد 

اإدارة  ملجل�س  انتخابهم  مبنا�شبة  البحرين  و�شناعة  جتارة 

الغرفة لدورته الثالثني، متمنيا لهم لكل التوفيق والنجاح يف 

موا�شلة م�شرية غرفة جتارة و�شناعة البحرين يف دعم القطاع 

التجاري وتعزيز التنمية القت�شادية، م�شيًدا مبا متيزت به 

النتخابات من ح�شن تنظيم واأجواء ت�شودها النزاهة.

اآل خليفة نائب  ال�شيخ حممد بن مبارك  وقد رفع �شمو 

المتنان  وعظيم  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  الوزراء  رئي�س جمل�س 

ال�شمو  و�شاحب  املفدى،  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اإىل 

اأن  �شموه  موؤكًدا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  املفدى  امللك  جاللة  روؤى 

ملجل�س  نهًجا  �شكلت  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

العامل،  بها  مر  التي  الظروف  خمتلف  مع  للتعامل  الوزراء 

وعلى اإثر ذلك مت و�شع اخلطط والربامج التي نفذها فريق 

البحرين يف  اأ�شهم يف و�شع مملكة  ما  اإتقان،  بكل  البحرين 

املوقع الأف�شل.

ه��ج��م��ات م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا احل���وث���ي ت��ه��دد الأم�����ن الق��ل��ي��م��ي �ت��ع��ر���س اإم��������دادات ال��ط��اق��ة �الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي للخطر

ال����ص���ت���م���رار يف ت��ن��م��ي��ة اآف������اق ال��ت��ن�����ص��ي��ق �ال���ت���ع���ا�ن ب���ن د�ل جم��ل�����س ال���ت���ع���ا�ن �ال������د�ل احل��ل��ي��ف��ة �ال�����ص��دي��ق��ة

اجل�����ائ�����ح�����ة اأث�����ب�����ت�����ت ك������ف������اءة ال����ع����ام����ل����ن ب����ال���������ص����ف����وف الأم������ام������ي������ة �م�����ت�����ان�����ة امل����ن����ظ����وم����ة ال�������ص���ح���ي���ة

طريان اخلليج تهنئ بنجاح �صباق الفورمول

هناأت طريان اخلليج - الناقلة الوطنية ململكة البحرين - قيادة و�شعب 

البحرين  جائزة   1 الفورمول  �شباق  ا�شت�شافة  جناح  مبنا�شبة  البحرين 

الكربى لطريان اخلليج 2022.

القبطان  اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  اأثنى  وقد 

وليد العلوي على النجاح امل�شتمر لل�شباق عاًما بعد عام بقوله »اإن جناح 

ال�شباق هذا العام يدل على التزام القيادة وال�شعب واجلهود املبذولة من 

قبل جميع العاملني على اإجناحه، والتي تعود بالنفع على اململكة و�شعبها 

على حد �شواء. ن�شكر �شركاوؤنا يف حلبة البحرين الدولية وجميع من اأ�شهم 

يف اإجناح هذا ال�شباق من وزارات وهيئات �شواء كانت حكومية اأو تابعة 

للقطاع اخلا�س«.

القائد العام لقوة الدفاع

ي�صتقبل قائد اخلدمات الطبية امللكية

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

البحرين، اللواء بروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة قائد اخلدمات الطبية امللكية 

الذي قدم له التقرير ال�شنوي للخدمات الطبية امللكية لعام 2021، وذلك يوم اأم�س.

واأثنى  امللكية،  الطبية  اخلدمات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب 

على التطور امل�شتمر باخلدمات الطبية امللكية من الناحية ال�شحية والعالجية بف�شل 

اجلهود الكبرية من قبل جميع منت�شبي اخلدمات الطبية امللكية.

عبداهلل بن حمد يهنئ امللك ��يل العهد رئي�س الوزراء بنجاح الفورمول

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  رفع 

ال�شخ�شي  املمثل  خليفة،  اآل  حمد 

جلاللة امللك املفدى رئي�س املجل�س 

الأعلى للبيئة، اأ�شمى اآيات التهاين 

ح�شرة  مقام  اإىل   والتربيكات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

عاهل  البالد  خليفة،  اآل  عي�شى 

املفدى، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

الوزراء  العهد  رئي�س جمل�س  ويل 

واملتميز  الكبري  النجاح  مبنا�شبة 

يف  البحرين  مملكة  حققته  الذي 

جائزة  �شباق  وتنظيم  ا�شت�شافة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

للفورمول وان للعام 2022. 

النجاح  هذا  اأن  �شموه  واأكد 

الثاقبة  الروؤى  يج�شد  الباهر 

املفدى  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

جاللته  من  الالحمدود  والدعم 

الإمكانيات  كافة  ت�شخري  يف 

الريا�شي  احلدث  هذا  ل�شت�شافة 

العاملي. 

عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاد 

اجلهود  بكافة  خليفة  اآل  حمد  بن 

جائزة  �شباق  تنظيم  على  القائمة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

�شموه  منوها  وان،  للفورمول 

بالدعم والهتمام واملتابعة من لدن 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

اهلل،  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

مما كان له الأثر البالغ يف حتقيق 

بها  تتمتع  التي  الدولية  املكانة 

من  متتلكه  وما  البحرين،  مملكة 

متكنها  وطنية  وخربات  قدرات 

الريا�شية  ال�شباقات  تنظيم  من 

املختلفة والفعاليات العاملية. 

الفخر  عن  �شموه  واأعرب 

من  الوطنية  باجلهود  والعتزاز 

امل�شاركني  وكافة  امل�شوؤولني  جميع 

واخراجه  ال�شباق  اإجناح  يف 

العطاء  من  م�شرفة  باأف�شل �شورة 

التطلعات  لتحقيق  والتحدي 

�شموه  متمنياً  املن�شودة،  والأهداف 

التقدم  من  املزيد  البحرين  ململكة 

والزدهار يف ظل امل�شرية التنموية 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شاملة 

ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12036/pdf/INAF_20220322011912217.pdf
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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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خالل تر�ؤ�س جاللته الجتماع العتيادي الأ�صبوعي ملجل�س الوزراء بق�صر ال�صخري.. امللك:

جهود مثمرة لويل العهد يف تعزيز نه�صة اململكة �تطوير العمل احلكومي

اآل  امللك حمد بن عي�شى  تراأ�س ح�شرة �شاحب اجلاللة 

الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

ملجل�س الوزراء، وذلك بق�شر ال�شخري اأم�س.

يف بداية الجتماع، مت ا�شتعرا�س عدد من الق�شايا التي 

نحو  والتنمية  البناء  بعجلة  وتدفع  املحلي  ال�شاأن  تخ�س 

واأبنائه  الوطن  فيه خري  ما  لكل  والتطور  التقدم  من  املزيد 

وامل�شتجدات  املت�شارعة  التطورات  بحث  اإىل  اإ�شافة  الكرام، 

على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.

ل�شاحب  املثمرة  باجلهود  املفدى  امللك  اأ�شاد جاللة  وقد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

وتطوير  اململكة  نه�شة  تعزيز  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املن�شودة،  والغايات  الأهداف  يحقق  مبا  احلكومي،  العمل 

معربا جاللته عن بالغ التقدير للجهود الوطنية التي قادها 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف  �شاحب 

و�شعت  والتي  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  الت�شدي 

مملكة البحرين يف املكان الأن�شب لتجاوز تاأثريات اجلائحة 

اإىل  احلياة  وعودة  والقت�شادي  ال�شحي  امل�شتوى  على 

جائحة  اأن  اإىل  جاللته  واأ�شار  املطلوبة،  بال�شرعة  طبيعتها 

البحرين  اأبناء  كفاءة  اأثبتت  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الأمامية  ال�شفوف  يف  العاملني 

من قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والكوادر ال�شحية، 

واجلهات امل�شاندة كافة، الذين قدموا املثل الأروع يف التفاين 

والبذل والعطاء، وبينت تكامل املنظومة ال�شحية الوطنية.

واأ�شاد جاللته بالتعاون بني ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة 

الت�شريعية وما و�شل اإليه من م�شتويات متقدمة يف خمتلف 

م�شاراته، موؤكًدا جاللته اأهمية ا�شتمرار هذا التعاون من اأجل 

املزيد من الزدهار ململكة البحرين وحتقيق تطلعات اأبنائها 

الكرام.

امللكي  ال�شمو  املفدى بدور �شاحب  امللك  اأ�شاد جاللة  ثم 

بحلبة  العاملني  الوزراء، وجهود  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

البحرين الدولية وكافة اجلهات التي اأ�شهمت فيما حتقق من 

الكربى  البحرين  البحرين جلائزة  ل�شت�شافة مملكة  جناح 

 18 مدى  على  واحد  الفورمول  ل�شباقات  اخلليج  لطريان 

ع�شرة  الثامنة  الن�شخة  به  ظهرت  منوها جاللته مبا  عاًما، 

من ال�شباق التي ا�شت�شافتها مملكة البحرين موؤخًرا من متيز 

على �شعيد الإعداد والتنظيم واحل�شور، مبا يعك�س الدور 

اإبداعية  قدرات  من  وما ميتلكونه  البحريني  لل�شباب  الرائد 

الريا�شية، ما عزز من مكانة  الفعاليات  التنظيم لكربى  يف 

الريا�شة  وهذه  الدويل  ال�شباق  لهذا  مهمة  كمحطة  مملكة 

اجلماهريية.

الهجمات احلوثية  ا�شتمرار  الوزراء  اأدان جمل�س  بعدها 

الرهابية بال�شواريخ البال�شتية والطائرات امل�شرية املفخخة 

اململكة  يف  والنفطية  والقت�شادية  املدنية  املن�شاآت  على 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة، التي تتنافى مع القوانني الدولية 

كافة، وتربهن على حتدي ميلي�شيا احلوثي الرهابية لدول 

العامل املحبة لل�شالم، مطالبا تلك الدول بتحمل م�شوؤولياتها 

التي  واملمنهجة  املتعمدة  الرهابية  العتداءات  هذه  جتاه 

اإمدادات  للخطر  وتعر�س  القليمي  وال�شتقرار  الأمن  تهدد 

الدويل،  ال�شلم  ومت�س  العاملي  القت�شاد  وا�شتقرار  الطاقة 

العربية  اململكة  �شقيقتها  مع  البحرين  مملكة  وقوف  موؤكدا 

اأمنها  حلماية  اجراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ال�شعودية 

وا�شتقرارها و�شالمة اأرا�شيها.

تنمية  يف  ال�شتمرار  اأهمية  املفدى  امللك  جاللة  واأكد 

والدول  التعاون  بني دول جمل�س  والتعاون  التن�شيق  اآفاق 

املنطقة  وا�شتقرار  ت�شامن  يدعم  مبا  وال�شديقة،  احلليفة 

ويعزز دورها الإقليمي والعاملي عرب توحيد املواقف وتطوير 

ال�شراكات مع دول العامل.

اأعرب جمل�س  اأوكرانيا،  الأو�شاع يف  وحول م�شتجدات 

الوزراء عن القلق من ا�شتمرار احلرب، داعيا الأطراف كافة 

والطرق  احلوار  اىل  واللجوء  الت�شعيد،  التهدئة ووقف  اىل 

الدبلوما�شية لوقف احلرب وت�شوية النزاع عرب املفاو�شات 

واللتزام  عليها،  املتعارف  ال�شلمية  وبالو�شائل  املبا�شرة 

على  احلفاظ  على  والعمل  املربمة،  واملواثيق  بالتفاقيات 

الأمن وال�شلم الدوليني.

واأكد املجل�س �شرورة تهيئة الأو�شاع الن�شانية وتوفري 

العبور  ممرات  وفتح  �شالمتهم  وتاأمني  للمدنيني  احلماية 

بوجه  والغاثية  الن�شانية  امل�شاعدات  واي�شال  لهم،  الآمنة 

التي بذلت يف هذا  التقدير لكل اجلهود  ال�شرعة، معربا عن 

اخل�شو�س، موؤكدا اأن اإ�شهام مملكة البحرين يف دعم اجلهود 

اإن�شاين  كواجب  منها  ا�شهام  هو  اأوكرانيا  يف  الن�شانية 

للتخفيف من معاناة املحتاجني.

بوقف  البحرين  مملكة  تطلع  عن  املجل�س  واأعرب 

الأحداث  اأثبتت  اإذ  كافة،  الأطراف  من  العالمي  الت�شعيد 

املا�شية، وبالأخ�س يف عاملنا العربي، ما له من تاأثري �شلبي 

ول  وال�شراع،  احلرب  اأمد  اإطالة  و  املواقف  تاأجيج  على 

ي�شاعد على �شمان الأمن وال�شتقرار العاملي.

غرفة  واأع�شاء  رئي�س  املفدى،  امللك  هناأ جاللة  ذلك  بعد 

اإدارة  ملجل�س  انتخابهم  مبنا�شبة  البحرين  و�شناعة  جتارة 

الغرفة لدورته الثالثني، متمنيا لهم لكل التوفيق والنجاح يف 

موا�شلة م�شرية غرفة جتارة و�شناعة البحرين يف دعم القطاع 

التجاري وتعزيز التنمية القت�شادية، م�شيًدا مبا متيزت به 

النتخابات من ح�شن تنظيم واأجواء ت�شودها النزاهة.

اآل خليفة نائب  ال�شيخ حممد بن مبارك  وقد رفع �شمو 

المتنان  وعظيم  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  الوزراء  رئي�س جمل�س 

ال�شمو  و�شاحب  املفدى،  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اإىل 

اأن  �شموه  موؤكًدا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  املفدى  امللك  جاللة  روؤى 

ملجل�س  نهًجا  �شكلت  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

العامل،  بها  مر  التي  الظروف  خمتلف  مع  للتعامل  الوزراء 

وعلى اإثر ذلك مت و�شع اخلطط والربامج التي نفذها فريق 

البحرين يف  اأ�شهم يف و�شع مملكة  ما  اإتقان،  بكل  البحرين 

املوقع الأف�شل.
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طريان اخلليج تهنئ بنجاح �صباق الفورمول

هناأت طريان اخلليج - الناقلة الوطنية ململكة البحرين - قيادة و�شعب 

البحرين  جائزة   1 الفورمول  �شباق  ا�شت�شافة  جناح  مبنا�شبة  البحرين 

الكربى لطريان اخلليج 2022.

القبطان  اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  اأثنى  وقد 

وليد العلوي على النجاح امل�شتمر لل�شباق عاًما بعد عام بقوله »اإن جناح 

ال�شباق هذا العام يدل على التزام القيادة وال�شعب واجلهود املبذولة من 

قبل جميع العاملني على اإجناحه، والتي تعود بالنفع على اململكة و�شعبها 

على حد �شواء. ن�شكر �شركاوؤنا يف حلبة البحرين الدولية وجميع من اأ�شهم 

يف اإجناح هذا ال�شباق من وزارات وهيئات �شواء كانت حكومية اأو تابعة 

للقطاع اخلا�س«.

القائد العام لقوة الدفاع

ي�صتقبل قائد اخلدمات الطبية امللكية

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

البحرين، اللواء بروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة قائد اخلدمات الطبية امللكية 

الذي قدم له التقرير ال�شنوي للخدمات الطبية امللكية لعام 2021، وذلك يوم اأم�س.

واأثنى  امللكية،  الطبية  اخلدمات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب 

على التطور امل�شتمر باخلدمات الطبية امللكية من الناحية ال�شحية والعالجية بف�شل 

اجلهود الكبرية من قبل جميع منت�شبي اخلدمات الطبية امللكية.

عبداهلل بن حمد يهنئ امللك ��يل العهد رئي�س الوزراء بنجاح الفورمول

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  رفع 

ال�شخ�شي  املمثل  خليفة،  اآل  حمد 

جلاللة امللك املفدى رئي�س املجل�س 

الأعلى للبيئة، اأ�شمى اآيات التهاين 

ح�شرة  مقام  اإىل   والتربيكات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

عاهل  البالد  خليفة،  اآل  عي�شى 

املفدى، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

الوزراء  العهد  رئي�س جمل�س  ويل 

واملتميز  الكبري  النجاح  مبنا�شبة 

يف  البحرين  مملكة  حققته  الذي 

جائزة  �شباق  وتنظيم  ا�شت�شافة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

للفورمول وان للعام 2022. 

النجاح  هذا  اأن  �شموه  واأكد 

الثاقبة  الروؤى  يج�شد  الباهر 

املفدى  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

جاللته  من  الالحمدود  والدعم 

الإمكانيات  كافة  ت�شخري  يف 

الريا�شي  احلدث  هذا  ل�شت�شافة 

العاملي. 

عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاد 

اجلهود  بكافة  خليفة  اآل  حمد  بن 

جائزة  �شباق  تنظيم  على  القائمة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

�شموه  منوها  وان،  للفورمول 

بالدعم والهتمام واملتابعة من لدن 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

اهلل،  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

مما كان له الأثر البالغ يف حتقيق 

بها  تتمتع  التي  الدولية  املكانة 

من  متتلكه  وما  البحرين،  مملكة 

متكنها  وطنية  وخربات  قدرات 

الريا�شية  ال�شباقات  تنظيم  من 

املختلفة والفعاليات العاملية. 

الفخر  عن  �شموه  واأعرب 

من  الوطنية  باجلهود  والعتزاز 

امل�شاركني  وكافة  امل�شوؤولني  جميع 

واخراجه  ال�شباق  اإجناح  يف 

العطاء  من  م�شرفة  باأف�شل �شورة 

التطلعات  لتحقيق  والتحدي 

�شموه  متمنياً  املن�شودة،  والأهداف 

التقدم  من  املزيد  البحرين  ململكة 

والزدهار يف ظل امل�شرية التنموية 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شاملة 

ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد
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خالد بن اأحمد: احت�ضان »الفورموال«

يج�ّضد ما تزخر به البحرين من اإمكانيات هائلة

حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  رفع 

لل�ش�ؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة  اآل 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  الدبل�ما�شية، 

حل�شرة  ال�شامي  املقام  اإىل  والتربيكات 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

�شاحب  واإىل  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

جائزة  ل�شباق  الكبري  النجاح  مبنا�شبة 

البحرين الكربى لطريان اخلليج للف�رم�ل 

واحد 2022م. 

حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  واكد 

النجاح يعك�س ما ي�ليه  اأن هذا  اآل خليفة 

جاللة امللك املفدى  من رعاية فائقة واهتمام 

ويل  �شم�  واهتمام  ومتابعة،  وجه�د  دائم 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء بكل ما ير�شخ 

ويعزز  البحرين  ململكة  احل�شارية  املكانة 

منجزاتها ومكت�شباتها يف جميع املجالت. 

واأ�شاف م�شت�شار جاللة امللك لل�ش�ؤون 

البحرين  احت�شان مملكة  اأن  الدبل�ما�شية، 

لهذا احلدث الريا�شي العاملي وقدرتها على 

يحظى  الذي  ال�شن�ي  ال�شباق  هذا  تنظيم 

باهتمام دويل وا�شع ويف مثل هذه الظروف 

دول  ت�اجه  التي  ال�شعبة  ال�شتثنائية 

العامل، ليج�شد ما تزخر به مملكة البحرين 

من  متكنها  هائلة  وقدرات  اإمكانيات  من 

والأحداث  الفعاليات  خمتلف  ا�شت�شافة 

الريا�شية الكربى بكل كفاءة واقتدار.

�ل�شيخ خالد بن �أحمد

يف قرارات اأ�ضدرها نا�ضر بن حمد

تعيينات باإدارة »بناغاز« واإعادة ت�ضكيل جمل�س »تو�ضعة«

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  روؤية  اإطار  يف 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

�شاحب  وتطلعات  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

اهلل،  حفظه  ال�زراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  اأ�شدر 

الإن�شانية و�ش�ؤون  لالأعمال  امللك  ممثل جاللة 

ال�شباب رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة القاب�شة 

للنفط والغاز قراًرا بتعيني ممثلني عن ال�شركة 

�شركة  اإدارة  مبجل�س  والغاز  للنفط  القاب�شة 

واإعادة  )بناغاز(،  ال�طنية  البحرين  غاز 

غاز  ت��شعة  �شركة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل 

البحرين ال�طنية )ت��شعة(.

ت�ما�س  مارك  بتعيني  القرارات  وتن�س 

البحرين  غاز  �شركة  اإدارة  ملجل�س  رئي�ًشا 

بن  حممد  وال�شيخ  )بناغاز(،  ال�طنية 

وتعيني  للرئي�س،  نائًبا  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

ج�اهري  عبداحل�شني  عبدالرزاق  من  كل 

وعبداهلل الب�شتكي وهالة مفيز اأع�شاًء مبجل�س 

اإدارة )بناغاز(.

والغاز  للنفط  القاب�شة  ال�شركة  ومتتلك 

خم�شة  وميثلها  )بناغاز(،  �شركة  من   %75

اأع�شاء من اأ�شل �شبعة مبجل�س اإدارة ال�شركة.

كما اأ�شدر �شم�ه قراًرا اآخًرا باإعادة ت�شكيل 

البحرين  غاز  ت��شعة  �شركة  اإدارة  جمل�س 

ممل�كة  �شركة  وهي  )ت��شعة(،  ال�طنية 

اإذ  والغاز.  للنفط  القاب�شة  لل�شركة  بالكامل 

رئي�ًشا  ت�ما�س  مارك  تعيني  القرار  ت�شمن 

بن  حممد  وال�شيخ  )ت��شعة(،  اإدارة  ملجل�س 

كل  وتعيني  له،  نائًبا  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

وعبداهلل  ج�اهري  عبداحل�شني  عبدالرزاق  من 

الب�شتكي وهالة مفيز اأع�شاًء مبجل�س الإدارة.

وزير �لعمل

النعيمي ي�ضتقبل وفًدا من موظفي 

جمل�ضي ال�ضيوخ والنواب االأمريكي

بن  عبداهلل  الركن  الفريق  ا�شتقبل 

وفًدا  الدفاع  �ش�ؤون  وزير  النعيمي  ح�شن 

والن�اب  ال�شي�خ  جمل�شي  م�ظفي  من 

ال�شديقة،  الأمريكية  املتحدة  بال�ليات 

وذلك �شباح اأم�س.

ب�فد  الدفاع  �ش�ؤون  وزير  ورّحب 

والن�اب  ال�شي�خ  جمل�شي  م�ظفي 

الأمريكي، وا�شتعر�س خالل اللقاء عالقات 

القائمة  امل�شرتكة  والتعاون  ال�شداقة 

املتحدة  وال�ليات  البحرين  مملكة  بني 

الأمريكية.

وح�شر اللقاء الل�اء الركن بحري اأن�ر 

والتزويد  ال�شيانة  مدير  اجل�در  عبداهلل 

ي��شف  الدكت�ر  حق�قي  والل�اء  الفني، 

الع�شكري  الق�شاء  رئي�س  فليفل  را�شد 

الع�شكرية، والل�اء  التمييز  رئي�س حمكمة 

التدريب  مدير  ال�شعد  را�شد  �شالح  الركن 

�شلمان  ال�شيخ  الركن  والل�اء  الع�شكري، 

التخطيط  مدير  خليفة  اآل  خالد  بن 

طيار  الركن  والل�اء  والتقنية،  والتنظيم 

مدير  خليفة  اآل  �شلمان  بن  حممد  ال�شيخ 

الع�شكري. التعاون 

رئي�س هيئة االأركان 

ي�ضتقبل قائد اخلدمات الطبية امللكية

�شقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  ا�شتقبل 

الل�اء  الأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي 

اآل خليفة  بروفي�ش�ر ال�شيخ خالد بن علي 

قائد اخلدمات الطبية امللكية، الذي قّدم له 

امللكية  الطبية  للخدمات  ال�شن�ي  التقرير 

لعام 2021م، وذلك �شباح اأم�س الإثنني.

الوزير خلف يبحث التعاون امل�ضرتك مع ال�ضفري الهندي

التقى املهند�س ع�شام بن عبداهلل خلف 

وزير الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط 

مع  البلديات  ب�ش�ؤون  مكتبه  يف  العمراين 

�شفري جمه�رية الهند لدى مملكة البحرين 

لبحث  وذلك  �شريفا�شتاف؛  بي��س  ال�شفري 

جمالت التعاون امل�شرتك بني اجلانبني يف 

املجالت البلدية والزراعية والبنية التحتية 

وال�شتثمار امل�شرتك.

ويف بداية اللقاء رّحب ال�زير بال�شفري 

الهندي من�ًها بالعالقات التاريخية القائمة 

املجالت،  ال�شديقني يف جميع  البلدين  بني 

وتط�يرها ملا يخدم م�شالح البلدين. 

يبذله  الذي  الدور  على  ال�زير  واأثنى 

ال�شفري الهندي يف تق�ية اأوا�شر العالقات، 

من�ًها اإىل امل�شت�ى املتقدم الذي و�شلت اإليه 

العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني.

وا�شتعر�س ال�زير مع ال�شفري الهندي 

جمالت  يف  امل�شرتك  التعاون  جمالت 

وال�شتثمار  التحية  والبنية  الزراعة 

التعاون  اإىل تطلعه لزيادة  امل�شرتك من�ًها 

البلدين  يخدم  مبا  الهند  جمه�رية  مع 

ال�شديقني. 

�شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد

بالتعاون مع املوؤ�ض�ضة امللكية للأعمال االإن�ضانية

جمموعة اللولو ُتطلق حملة »امل�ضوؤولية االجتماعية لل�ضركات«
حتت رعاية �شم� ال�شيخ نا�شر 

بن حمد اآل خليفة، ممثل جاللة امللك 

لالأعمال الإن�شانية و�ش�ؤون ال�شباب، 

اأعلنت جمم�عة الل�ل� عن مباردتها 

لدعم   "Lulu CSR“ حملة  باإطالق 

تنفذها  التي  الإن�شانية  امل�شاريع 

الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  م�ؤ�ش�شة 

وذلك  البحرييني،  الأيتام  ل�شالح 

مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.

ومن خالل هذا امل�شروع اخلا�س 

لل�شركات،  الجتماعية  بامل�ش�ؤولية 

ــروع  ف يف  مت�ش�ق  لكل  ميكن 

يف  الثمانية  الل�ل�  هايربماركت 

اأو  كبري  مبلغ  باأي  التربع  البحرين 

 "Lulu CSR“ شغري من اأجل حملة�

اخلريية، والتي �شتخ�ش�س ل�شالح 

تنفذها  الأيــتــام  رعاية  م�شاريع 

م�ؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية.

الدكت�ر  اأ�شاد  املنا�شبة  وبهذه 

العام  ـــني  الأم ال�شيد  م�شطفى 

للم�ؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية 

مببادرة جمم�عة الل�ل� والتي تاأتي 

�شمن ت�جيهات �شم� ال�شيخ نا�شر 

ال�شراكة  بدعم  خليفة  اآل  حمد  بن 

الذي  الإن�شاين  العمل  املجتمعية يف 

عمل  اأي  واإن  امل�ؤ�ش�شة  به  تق�م 

خريي ل يك�ن �شغرًيا اإذا مت اإجراوؤه 

باإخال�س.

واأ�شاف الدكت�ر م�شطفى ال�شيد 

باأننا ناأمل من خالل هذه احلملة التي 

جمم�عة  مع  بالتعاون  اإطالقها  مت 

التربع  واأهمية  مبداأ  بيان  الل�ل� 

مهما كان �شغرًيا فاملهم ه� ال�شع�ر 

وامل�شاركة  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية 

 100 كل  فــاإن  املحتاجني  دعم  يف 

حتدث  اأن  وميكن  اأهمية  لها  فل�س 

الفريد  الربنامج  وهذا  كبرًيا،  فرًقا 

م�شمم لت�شجيع ومتكني اأ�شغر مانح 

وامل�شاركة  العطاء  بروح  ي�شارك 

للجميع.  القيمة  الدرو�س  ويعلم 

وقد اأظهرت جمم�عة الل�ل� بالفعل 

وم�ش�ؤولية  مثالية  م�ؤ�ش�شية  روًحا 

مباردتها  ــالل  خ مــن  اجتماعية 

بالتعاون مع امل�ؤ�ش�شة يف اإطالق هذا 

هذا الربنامج الرم�شاين.

جمم�عة  مدير  قال  جانبه  من 

ل�ل� يف البحرين ج�زير روباوال، 

نعتقد  الل�ل�،  جمم�عة  يف  اإننا 

ل  جــزء  وجنــاحــنــا  تقّدمنا  اأن 

الذي  املجتمع  رفاهية  من  يتجزاأ 

لالأعمال  امللكية  وامل�ؤ�ش�شة  نخدمه. 

روؤية  ترجمة  على  تعمل  الإن�شانية 

جاللة امللك من اأجل ال�شالم العاملي 

جمل�س  رئي�س  بق�ة  وت�شرت�شد 

الأمناء، �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد 

اآل خليفة. 

�ضمن فعالية ترويجية يف منزل ال�ضفري

حرم الرئي�س الربازيلي تتابع �ضباق البحرين للفورموال 1

مملكة  �شفري  احلليبي،  بدر  ال�شفري  اأقام 

الحتادية  الربازيل  جمه�رية  لدى  البحرين 

ململكة  ترويجية  لفعالية  برناجًما  وحرمه، 

البحرين يف مقر �شكنه بالعا�شمة الفيدرالية 

النقل  الفعالية  ت�شّمنت  وقــد  برازيليا، 

الكربى  البحرين  جائزة  ل�شباق  املبا�شر 

لطريان اخلليج للف�رم�ل 1 لعام 2022م، 

اإقامته يف حلبة البحرين الدولية. والذي مت 

كبار  مــن  عــدد  الفعالية  ح�شر  وقــد 

تتقّدمهم  الربازيلي  املجتمع  يف  ال�شخ�شيات 

ب�ل�ش�نارو،  مي�شيلي  الأوىل  ال�شيدة 

جايري  الربازيلي  الرئي�س  فخامة  حــرم 

الفعالية  يف  �شاركت  والتي  ب�ل�ش�نارو، 

اأبناء  اإىل  بالإ�شافة  فخامته،  عن  بالنيابة 

ال�شي�خ  جمل�س  وع�ش�  الرئي�س،  فخامة 

الفيدرايل  والنائب  ب�ل�ش�نارو،  فالفي� 

من  وجمم�عة  ب�ل�ش�نارو،  اإدواردو 

الربازيلي، كما  الك�نغر�س  ال�زراء واأع�شاء 

العديد  على  الرتويجي  الربنامج  احت�ى 

مع  تتنا�شب  التي  املختلفة  الفعاليات  من 

الأعمار. احل�ش�ر من خمتلف 

للح�ش�ر  زاويــة  تخ�شي�س  مت  كما 

عدد  اإىل  بالإ�شافة  ال�شباق،  نتائج  لت�قع 

امل�شاحبة  الرتفيهية  الأن�شطة  من  اآخــر 

اأبدى  وقد  املدعّ�ين.  ا�شتح�شان  لقت  التي 

من  اململكة  حققته  مبا  اإعجابهم  احل�ش�ر 

وخا�شة  املجالت  كافة  يف  وتط�ر  اإجنازات 

مالحمه  بانت  والذي  الريا�شي،  باجلانب 

لل�شيارات  الدويل  الحتاد  جتديد  خالل  من 

ثقته يف مملكة البحرين لحت�شان املزيد من 

يعك�س  الذي  الأمر  وه�  القادمة،  ال�شباقات 

ت�شهده  ــذي  ال والنجاح  ال�شتقرار  مــدى 

اململكة.

توفري 20 األف فر�ضة عمل من 2022-2026.. وزير العمل:

تطوير منظومة التاأمني االجتماعي لي�ضمل �ضرائح جديدة

والتنمية  العمل  وزير  اأكد 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الجتماعية 

هيئة تنظيم �ش�ق العمل جميل بن 

احلك�مة  اأن  حميدان،  علي  حممد 

العديد  تنفيذ  على  تعمل  امل�قرة 

من  التي  والربامج  املبادرات  من 

امل�اطن  اأف�شلية  تعزيز  �شاأنها 

وتنظيم  الت�ظيف،  يف  البحريني 

�ش�ق العمل.

اأّن اخلطة  اإىل  واأ�شار حميدان 

العمل  �ش�ق  لتنظيم  ال�طنية 

عدة  ت�شم   ،)2023-2021(

اإىل تكامل املنجزات  حماور تهدف 

املتحققة من قبل خمتلف اجلهات 

واخلا�شة  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 

وا�شتقرار  تط�ير  بغر�س 

العمل،  �ش�ق  من�  وا�شتدامة 

وت�فري اإطار ا�شرتاتيجي ت�شرت�شد 

العمل،  املعنية ب�ش�ق  به اجلهات 

كما ت�شمل الت�جهات واملبادئ ذات 

يت�افق  ال�شرتاتيجي، مبا  الطابع 

وخطط  �شيا�شات  مع  وين�شجم 

مملكة البحرين خالل فرتة تطبيق 

تعمل  لذلك  باأنه  م��شًحا  اخلطة، 

تنفيذ  على  احلك�مية  اجلهات 

ك�نها  باخلطة  ال�اردة  املبادرات 

الت�شغيلية  عملها  اأجندة  �شمن 

وال�شرتاتيجية.

للخطة  اأّن  حميدان  وذكر 

العمل  �ش�ق  لتنظيم  ال�طنية 

اإيجابي  وانعكا�س  وا�شح  دور 

وذلك  البحرينيني،  ت�ظيف  على 

التي  الإح�شاءات  ت�ؤّكده  ما 

ال�طني  الربنامج  �شجلت حتقيق 

ت�ظيف  عرب  اأهدافه  للت�ظيف 

يف  بحريني  األف   26 من  اأكرث 

 ،2021 يف  اخلا�س  القطاع 

بحريني،  األف   12 نح�  وتدريب 

م�ؤكداً باأّن ال�زارة تعمل بالتعاون 

ت�فري  على  املعنية  اجلهات  مع 

اآلف  و10  عمل  فر�شة  األف   20

الفرتة  يف  �شن�ياً  تدريبية  فر�شة 

�شمن  وذلك  من 2026-2022، 

اأهداف خطة التعايف القت�شادي.

لفت  ال�شدد؛  هذا  ويف 

واملبادرات  اخلطط  اإىل  حميدان 

الآثار  مع  للتعامل  اتخذت  التي 

ك�رونا  جلائحة  القت�شادية 

ا�شتمرار  ل�شمان  )ك�فيد-19( 

العمل،  �ش�ق  تنظيم  هيئة  خطة 

و�شمان ا�شتقرار العمالة ال�طنية 

ب�ش�ق العمل، حيث مّت دفع رواتب 

يف  عليهم  امل�ؤمن  البحرينيني 

القطاع اخلا�س، اإىل جانب اإطالق 

للت�ظيف  ال�طني  الربنامج 

مبادرات  حزمة  املت�شمن   )2(

واإجراءات متتد لـ3 اأع�ام، بهدف 

تعزيز الت�ظيف والتدريب.

يجري  كما  حميدان؛  وتابع 

درا�شة اآليات ت�فر املرونة الالزمة 

املجتمع  �شرائح  لنخراط خمتلف 

على  والعمل  العمل،  �ش�ق  يف 

تط�ير منظ�مة التاأمني الجتماعي 

وت�شجيع  جديدة،  �شرائح  لي�شمل 

البحرينية  املراأة  ودمج  ت�ظيف 

بعني  الأخذ  مع  العمل،  �ش�ق  يف 

الناجحة  التجارب  العتبار 

مثل  فعاليتها  من  التاأكد  مت  التي 

اجلزئي  العمل  نظام  مبادرات 

والعمل عن ُبعد.

جوزير روباو�ال م�شطفى �ل�شيد

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12036/pdf/INAF_20220322011912217.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/953242/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/953224/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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تكرمًيا للأم وعيدها

�فتتاح معر�ض »�حلب و�لإلهام« مب�شاركة 21 فنانة مع �أطفالهن 

علي طريف: 

افتتح  �شكوير  جفري  برعاية 

م�شاء اأم�ض الإثنني معر�ض »احلب 

وذلك  فنية،  للوحات  واللهام« 

اأطفالهن،  فنانًة مع  مب�شاركة 20 

من خالل 47 لوحة فنية.

يف  املقام  املعر�ض  و�شهد 

لفت  ح�شور  اجلفري  منطقة 

احل�شور  قبل  من  كبري  وتفاعل 

مواطنني  بني  خليطا  كانوا  الذين 

اأبدوا  الذين  واأجانب،  ومقيمني 

املعر�ض  به  متتع  مبا  اأعجابهم 

بني  جمعت  خمتلفة  لوحات  من 

اأبناء  من  وال�شغار  الأمهات 

واأحفاد. 

منظمة  �شّرحت  ذلك،  اإىل 

اإقامة  باأن  فخرو  ابتهاج  املعر�ض 

هو  مار�ض   21 بتاريخ  املعر�ض 

تعنيه  ما  بكل  بيومها  لالأم  تكرمي 

من احلب والإلهام. 

عدد  اأن  فخرو  وذكرت 

امل�شاركني يف املعر�ض 41 م�شارًكا 

مق�ّشمني 20 فنانة »الأمهات« عرب 

24 لوحة، و21 فناًنا بني »الأبناء، 

والأحفاد« عرب 23 لوحة.

واأ�شافت فخرو اأن امل�شاركات 

يف املعر�ض جمموعة من الفنانات 

مبختلف  اأحفادهن  اأو  واأبنائهن 

ورو�شيا  البحرين  من  الأعمار 

وذلك  وباك�شتان،  والهند  وليبيا 

تكرمًيا واحتفاًء بالأمهات مبنا�شبة 

يوم الأم، ولهذا حمل املعر�ض ا�شم 

هّن  الأمهات  لأن  والإلهام؛  احلب 

م�شدره. 

املعار�ض  باأن  فخرو  واأفادت 

بالغني  لفنانني  اأما  تكون،  عادة 

املعر�ض  هذا  اأما  لالأطفال،  اأو 

الإثنني  بني  يجمع  لأنه  فيختلف؛ 

الأم واأحد اأفراد عائلتها املوهوبني، 

م�شرية اإىل اأن الهدف من املعر�ض 

لأنهن  لالأمهات؛  وا�شمه  وتوقيته 

لأطفالهن  والإلهام  احلب  م�شدر 

وت�شجيًعا لهم واإح�شا�شهم بالفخر 

والعتزاز مب�شاركتهم مع اأمهاتهن 

يف معر�ض م�شرتك. 

اختيار  مت  اأنه  فخرو  وذكرت 

فعالية  لإقامة  �شكوير  جفري 

لأنه مكان عائلي مفتوح  املعر�ض 

يف  واآمنة  باردة  جميلة  والأجواء 

ظل ظروف جائحة كورونا، لفتة 

حّية  فنية  معزوفات  وجود  اإىل 

م�شاحبة للمعر�ض.

املعر�ض  اأن  فخرو  وبيّنت 

�شي�شتمر من 21 مار�ض حتى 25 

من ال�شهر من ال�شاعة 5:00 م�شاًء 

وحتى 10:00م�شاًء.

�شكوير  جفري  فخرو  و�شكرت 

لهذا  ورعايتها  للفن  دعمها  على 

الكرمي  اجلمهور  داعية  املعر�ض، 

وال�شتمتاع  املعر�ض  حل�شور 

بالأجواء اجلميلة.

رو�شية  من  امل�شاركات  اإحدى 

يا�شمني  وحفيدتها  كوتوبا  ايرينا 

فرحتها  عن  عرّبت  اجلناحي 

وذكرت  املعر�ض،  يف  بامل�شاركة 

اأنها خالل 10 �شنوات كانت تتعلم 

والتقنيات  الفن  وهذا  الر�شم، 

امل�شتخدمة فيه، م�شيفة اأن لوحتها 

 4 ا�شتغرقت  فيها  ت�شارك  التي 

�شاعات متوا�شلة. 

ي�شهم  املعر�ض  اأن  وذكرت 

اأن  والأحفاد  الأبناء  ت�شجيع  يف 

ي�شريوا يف ذات الطريق عرب الفن 

والإلهام  بالنف�ض  الثقة  وتعطيهم 

واحلب وهو ذات عنوان املعر�ض. 

ليبيا  من  اأخرى  م�شاركة 

ابنها  مع  الكيب  عبداللطيف  نهلة 

اإن  قالت  الزناتي،  عبداللطيف 

وهي  ليبية  نغمات  لوحتها  ا�شم 

بعيد  والفرحة  ال�شعادة  على  تدل 

الأم، وهي عبارة عن �شيدة ليبية 

اأن  م�شيفة  الليبي،  الزي  ترتدي 

الأطفال  يعطي  املعر�ض  هذا  مثل 

الفر�شة للم�شاركة والثقة بالنف�ض 

عرب م�شاركة اأمهاتهن واأحفادهن.

مل تكن ت�شجل �ملبالغ �لكبرية �خلا�شة بكلفة عمليات �لولدة

�شنة ملوظفة مب�شت�شفى حكومي �ختل�شت 112 �ألف دينار

علي طريف 

بحب�ض  حكًما  التمييز  حمكمة  اأقرت   

بعد  �شنة  ملدة  للولدة  مب�شت�شفى  موظفة 

دينار  األف   112 من  اأكرث  باختال�ض  اإدانتها 

املبلغ  رد  وباإلزامها  امل�شت�شفى،  من ح�شابات 

املختل�ض وتغرميها بنف�ض القيمة لي�شل قيمة 

امل�شتحق عليها دفعه 224 األف دينار. 

ق�شت  الأوىل  الدرجة  حمكمة  وكانت 

حمكمة  وعدلت  �شنوات   3 ملدة  ب�شجنها 

ثم  ومن  �شنة  بجعلها  العقوبة  ال�شتئناف 

وثبتت  اأقرتها  التي  التمييز  ملحكمة  توجهت 

احلكم بحب�شها ملدة �شنة. 

اأنها  املوظفة  اإىل  العامة  النيابة  واأ�شندت 

بدائرة   2014  -  2011 الفرتة  غ�شون  يف 

كونها  حال  اأولً  ال�شمالية،  املحافظة  اأمن 

موظًفا عاًما، اختل�شت مبلغ 111708.500 

ُوجد  الذي  ال�شحة  لوزارة  اململوك  دينار 

ارتكبت  ثانًيا  وظيفتها،  ب�شبب  حيازتها  يف 

ا�شتمارة  وهي  ر�شمية،  حمررات  يف  تزويًرا 

مبالغ  لر�شد  املالية  وزارة  من  �شادرة 

»ك�شوف  للمتح�شالت  القب�ض  واأر�شدة 

ال�شحة من  اإىل وزارة  التي تر�شل  اخلزينة« 

بيانات  يف  احلقيقة  حّرفت  باأن  امل�شت�شفى، 

البيانات  حلقيقة  خالًفا  ال�شتمارات  تلك 

اليومية  بال�شجالت  املثبتة  ال�شحيحة 

املزور  املحرر  ا�شتعملت  ثالًثا  للم�شت�شفى، 

اإىل  قدمته  باأن  ال�شابقة  التهمة  مو�شوع 

واعتد  ال�شحة  بوزارة  احل�شابات  موظف 

مع  ب�شحتها  واأقرت  به،  املدّونة  بالبيانات 

بتزويرها. علمها 

اكت�شفت  عندما  الق�شية  تفا�شيل  وتعود 

حيث  ال�شحة،  وزارة  يف  ح�شابات  مدققة 

ل  للولدة  جدحف�ض  م�شت�شفى  اأن  لحظت 

حا�شوب  واأجهزة  اإلكرتونًيا  نظاًما  متلك 

الولدة  عمليات  من  مدخولها  لت�شجيل 

من  الفرتة  خالل  امل�شت�شفى  يف  والإقامة 

ا �شديًدا  2011 حتى 2014، واأن هناك نق�شً

�شكوًكا  اأثار  ما  وهو  امل�شت�شفى،  اإيرادات  يف 

وبداأت  املبالغ،  تلك  �شياع  اأو  اختال�ض  حول 

التي  كافة  الفواتري  ومراجعة  جرد  عملية 

كانت ت�شجل يدوًيا اآنذاك، وتبنّي وجود فروق 

مبا  دفرتًيا  وامل�شجلة  الفعلية  الإيرادات  بني 

يجاوز 100 األف دينار.

اإحدى  اأن  تبنّي  التدقيق  من  املزيد  ومع 

املبالغ  ت�شجيل  عن  امل�شوؤولة  هي  املوظفات 

ياأتي  الذي  الوزارة  ملندوب  وت�شليمها 

تكن  مل  واأنها  امل�شت�شفى،  اإيرادات  لتح�شيل 

ت�شجل املبالغ الكبرية اخلا�شة بكلفة عمليات 

الت�شل�شل اخلا�ض  الولدة، ول تقوم بتدوين 

املوظفة  تغّيبت  املرات  اإحدى  بالفواتري، ويف 

ح�شر  وعندما  مر�شها،  ب�شبب  احل�شور  عن 

املندوب اكت�شفت م�شوؤولة بامل�شت�شفى اختفاء 

التي  باملوظفة  فات�شلت  دينار،   900 مبلغ 

معها  اأخذته  وقد  بحوزتها  املبلغ  اأن  اأبلغتها 

اإىل املنزل، و�شتقوم برّده يف اليوم التايل.

املختل�شة  املبالغ  اإجمايل  اأن  وتبنّي 

بلغ   2014 حتى   2011 من  الفرتة  خالل 

111708.500 دينار )مائة واأحد ع�شر األًفا 

فل�ض(،  و500  دنانري،  وثمانية  و�شبعمائة 

الوقائع  التحقيقات  يف  اأنكرت  املوظفة  لكن 

تقوم  كانت  اإنها  وقالت  اإليها،  املن�شوبة 

يف  ان�شغالهن  ب�شبب  معها  موظفات  باأعمال 

مبلغ  واقعة  تنكر  لكنها مل  اإح�شائيات،  عمل 

ثم  امل�شت�شفى  من خزينة  اأخذته  دينار   900

ردته حني ات�شلت بها امل�شوؤولة.

فتح منفذ يف �ل�شهلة �ل�شمالية.. و�إن�شاء مم�شى مطاطي يف مدينة �شلمان

»بلدي �ل�شمالية«: �إن�شاء م�شار لل�شعود و�لعودة على �شارع �ل�شيخ عي�شى بن �شلمان

�شبيب: �إن�شاء م�شار لل�شعود 

و�لعودة على �شارع �ل�شيخ عي�شى بن �شلمان

جلنة  رئي�ض  ال�شمايل  البلدي  املجل�ض  ع�شو  قدم 

لل�شعود  م�شار  باإن�شاء  مقرتحا  �شبيب  في�شل  اخلدمات 

خالل  من  �شلمان،  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شارع  اإىل  والعودة 

امللف الدائري املتقاطع مع �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان.

لل�شعود  م�شار  يوجد  ل  باأنه  مقرتحه  �شبيب  وبرر 

خالل  من  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شارع  من  والنزول 

امل�شافة  اأن  كما  �شلمان،  بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع  تقاطع 

احلالية املقدرة مل�شار الذهاب والرجوع اإىل منطقة بوقوة 

من �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان ت�شل اإىل حوايل 15 كم 

مرورا ب�شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان، و�شي�شهم املقرتح 

يف تقليل م�شار الذهاب والرجوع على �شارع ال�شيخ عي�شى 

بن �شلمان وال�شيخ خليفة بن �شلمان، و�شيقرب بني املناطق 

الدائرة الرابعة، اإذ اإن م�شافة امل�شار املقرتح �شيقدر بـ8 كم 

م�شار  لإن�شاء  التقاطع  من  كافية  م�شاحة  وتوجد  تقريبا، 

مع  يتنا�شب  املقرتح  اأن  كما  املقرتح،  وتنفيذ  لل�شعود 

تطوير  يف  وي�شهم  البحرين  ململكة  ال�شرتاتيجي  املخطط 

م�شاريع البنية التحتية.

�شبيب يقرتح فتح منفذ للمنفعة

 �لعامة يف �ل�شهلة �ل�شمالية

جلنة  رئي�ض  ال�شمايل  البلدي  املجل�ض  ع�شو  قدم 

با�شتمالك جزء من عقار،  اخلدمات في�شل �شبيب مقرتحا 

مبجمع  ال�شمالية  ال�شهلة  يف  العامة  للمنفعة  منفذ  لفتح 

439 و441، يخدم اأهايل املنطقة.

�لدو�شري: مم�شى مطاطي يف مدينة �شلمان

طالب ع�شو املجل�ض البلدي ال�شمايل حممد الدو�شري 

الغربي  اجلانب  يف  مطاطي  مم�شى  اإن�شاء  مقرتح  باإدراج 

مبجمع 581 مبدينة �شلمان، �شمن اخلطة العامة للوزارة.

اأهايل  �شيخدم  املطاطي  املم�شى  اإن  الدو�شري  وقال 

ممار�شة  لهم  و�شيتيح  ال�شمالية،  واملحافظة  املدينة 

اإذا اأ�شيفت له  الريا�شة بحيث يكون متنف�شا لهم، خا�شة 

جمالية الت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء.

اإىل  بحاجة  �شلمان  مدينة  اأن  الدو�شري  حممد  واأكد 

الكثري من اخلدمات التي تلبي الحتياجات اليومية لالأفراد، 

بدل من ذهاب الأهايل اإىل حمال املناطق املجاورة. 

�لدو�شري: خمّلفات

دورة مياه �شاحل �لبديع ت�شكب يف �لبحر

الدو�شري  حممد  ال�شمايل  البلدي  املجل�ض  ع�شو  قدم 

البديع  �شاحل  مياه  دورة  ربط  يف  بال�شتعجال  مقرتحا 

ب�شبكة ال�شرف ال�شحية يف املنطقة.

وذكر الدو�شري اأن املقرتح بانتظار التنفيذ فقط، بعد 

موافقة وزير الأ�شغال م�شبقا. 

�لدو�شري: �شارع �جلنبية

للتنفيذ  �ملقاول.. ول موعد زمني  �أر�شي على 

حممد  ال�شمايل  البلدي  املجل�ض  ع�شو  ت�شاءل 

�شارع  تو�شعة  اأعمال  انطالق  موعد  عن  الدو�شري 

ال�شركات،  اإحدى  على  امل�شروع  اأر�شي  اأن  بعد  اجلنبية، 

وزير  من  رد  بانتظار  املجل�ض  اأن  اإىل  الدو�شري  واأ�شار 

الزمني.  الأ�شغال حول املوعد 

�أعمدة  ��شتبد�ل  مقرتح 

�لأر�ض  �لإنارة �لقدمية بقو�عد علوية فوق 

الكوهجي  اأحمد  ال�شمايل  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  قدم 

علوية  بقواعد  القدمية  الإنارة  اأعمدة  با�شتبدال  مقرتحا 

من  حلماتها  لقواعدها  عوازل  و�شع  مع  الأر�ض،  فوق 

ال�شداأ والتاآكل. وقال الكوهجي اإن بع�ض قواعدة اأعمدة 

وقدمية  متهالكة  الأر�ض  باطن  يف  املغرو�شة  الإنارة 

و�شك  وعلى  متفككة  وبع�شها  ومتفرعة  خر�شاناتها 

الأر�ض  باطن  داخل  الأعمدة  قواعد  وو�شع  ال�شقوط، 

لل�شداأ،  احلالية  الإنارة  اأعمدة  قاعدة  تعر�ض  اإىل  يوؤدي 

وتاآكل يف قواعد اأعمدة الإنارة املثبتة يف باطن الأر�ض، 

وتتاآكل اأ�ش�ض الأعمدة وتهدد بانهيارها، ما ي�شكل خطرا 

العامة. املواطنني واملمتلكات  كبريا على حياة 

حممد بحر:

تراأ�س نائب رئي�س املجل�س البلدي ال�شمايل يا�شني زينل االجتماع االعتيادي للمجل�س، وقد ات�شم االجتماع باالن�شباط والهدوء، وناق�س خالله اأع�شاء املجل�س ال�شمايل 

عدة مقرتحات، اأبرزها درا�شة ت�شنيف عدد من العقارات مبنطقة �شار جممع 527، وا�شتمالك جزء من عقار لفتح منفذ للمنفعة العامة يف ال�شهلة ال�شمالية مبجمع 439 

و441، وكذلك مقرتح اإن�شاء م�شار لل�شعود والعودة اإىل �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان من خالل امللف الدائري املتقاطع مع �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان، ومقرتح 

ا�شتبدال اأعمدة االإنارة القدمية بقواعد علوية فوق االأر�س مع و�شع عوازل لقواعدها حلمايتها من ال�شداأ والتاآكل. 

مقرتح م�شتعجل: منح لقب »�شهيد �لو�جب« 

ملن ق�شى نحبه يف »�ل�شفوف �لأمامية«

»مكافحة �ملخدر�ت«: �لقب�ض

على �شخ�شني بحوزتهما مو�د خمدرة

�نطلق �ملوؤمتر �لإقليمي ب�شاأن دور �لتعاون 

�لق�شائي يف مكافحة غ�شل �لأمو�ل �ليوم

�شيد اأحمد الوداعي:

برملاين  مبقرتح  النواب  من  عدد  تقّدم 

م�شتعجل يطالب مبنح لقب �شهيد الواجب 

الأمامية  ال�شفوف  من  نحبه  لقي  من  لكل 

جتاه  واجبه  اأداء  اأثناء  البحرين  لفريق 

الوطن يف جمابهة جائحة كورونا، نا�شبني 

بتكرمي  للرغبة  الطلب  هذا  رفع  �شبب 

ال�شهداء وذويهم.

كل  القرتاح  على  التوقيع  يف  و�شارك 

مع�شومة  النفيعي،  ابراهيم  النواب:  من 

اأحمد  البحراين،  حممود  عبدالرحيم، 

الدم�شتاين، وزينب عبدالأمري.

وجاء يف املذكرة الإي�شاحية لالقرتاح 

النتفاع  حق  ال�شهداء  اإعطاء  »يجب  اأنه 

الواجب  ل�شهداء  املخ�ش�شة  املكرمة  من 

املهام  اأداء  يف  يتوانوا  مل  انهم  خ�شو�شاً 

فداًء  اأرواحهم  بذلوا  كما  لهم  امل�شندة 

مر�شى  وعالج  ا�شعاف  خالل  للوطن 

من  ي�شتدعي  الذي  الأمر  وهو  الكورونا، 

اأمر  اأمرهم و  بالنظر يف  املخت�شة  اجلهات 

ذويهم«.

املخدرات  مكافحة  �شرطة  متكنت 

للمباحث والأدلة اجلنائية  العامة  بالإدارة 

واقعتني  يف  �شخ�شني  على  القب�ض  من 

منف�شلتني وبحوزتهما مواد خمدرة.

ورود  فور  باأنه  الإدارة  واأو�شحت 

معلومات بقيام �شخ�شني بالرتويج للمواد 

املخدرات  مكافحة  �شرطة  با�شرت  املخدرة، 

عمليات البحث والتحري والتي اأ�شفرت عن 

القب�ض  مت  حيث  املذكورين،  هوية  حتديد 

على �شخ�شن يف الواقعة الأوىل )29 عاًما( 

بعد  جراًما،   80 تزن  من  كمية  وبحوزته 

ال�شتباه باأحدى ال�شيارات توجهت �شرطة 

ال�شيارة  تفتي�ض  ومت  املخدرات  مكافحة 

ومت  منزله  اإىل  بالإ�شافة  باملتهم  اخلا�شة 

العثور على كمية املخدرات امل�شبوطة، فيما 

مت القب�ض على ال�شخ�ض الخر )33 عاًما(، 

وبحوزته كمية من املواد املخدرة تزن 400 

جرام من مادة احل�شي�ض املخدرة، بالإ�شافة 

توجهت  ال�شبو،  خمدر  من  جراًما   47 اإىل 

تفتي�شه  ومت  املخدرات  مكافحة  �شرطة 

وتفتي�ض ال�شقة اخلا�شة باملتهم مت العثور 

على كمية املخدرات امل�شبوطة.

تبداأ اليوم فعاليات املوؤمتر الإقليمي الذي 

النائب  رعاية  حتت  العامة  النيابة  تنظمه 

البوعينني  ف�شل  بن  علي  الدكتور  العام 

بالتعاون مع املعهد الدويل للعدالة اجلنائية 

وحقوق الإن�شان ب�شرياكوزا واملكتب العاملي 

الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  ملكافحة 

التابع لالحتاد الأوروبي.

وي�شارك يف املوؤمتر الذي يحمل عنوان 

منطقة  يف  الق�شائي  التعاون  »تعزيز 

الق�شاة  اإفريقيا:  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

مكافحة  طليعة  يف  العامون  واملّدعون 

نخبة  الإرهاب«؛  ومتويل  الأموال  غ�شل 

الق�شاة  من  ولفيف  الدوليني  اخلرباء  من 

البحرين  مبملكة  العامة  النيابة  واأع�شاء 

ذات  اجلهات  وممثلو  خمتلفة،  ودول 

ومن  واخلارج،  الداخل  يف  الخت�شا�ض 

من  الفرتة  يف  فعالياته  ت�شتمر  اأن  املقرر 

22 اإىل 24 مار�ض اجلاري.

�ملحامي �لعام ي�شارك يف

�جتماع جلنة �لنيابات �لعامة بدول �لتعاون

�شارك املحامي العام، فهد البوعينني، يف الجتماع ال�شابع والثالثني للجنة املخت�شني 

املرئي،  الت�شال  اخلليجي، عرب  التعاون  بدول جمل�ض  العام  والدعاء  العامة  بالنيابات 

بح�شور اأع�شاء اللجنة املخت�شني والأمانة العامة لدول جمل�ض التعاون. 

وا�شتعر�شت اللجنة يف الجتماع عدداً من املو�شوعات املحالة اإليها للبحث والدرا�شة 

بدول  العام  والدعاء  العامة  النيابة  اأجهزة  لتنظيم  ال�شرت�شادي  الدليل  م�شروع  منها؛ 

جمل�ض التعاون، والدليل اخلا�ض بال�شوابط الإجرائية جلرائم التقنيات احلديثة، وقواعد 

حماية الطفل خالل مرحلة التحقيق، وحالت ال�شداد الفوري لعائدات اجلرائم ذات الطابع 

املايل والعقوبات املالية.
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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

الثالثاء 19 �شعبان 1443 ـ العدد 12036

20 صفحة .  220 فلًسا

@amfozan

يف  الفائزة   22 جتار  لكتلة  االنتخابي  الربنامج 

معلن  زمني  جدول  اىل  يحتاج  الغرفة  انتخابات 

االقت�صاد  حلركة  دعماً  الواقع  اأر�ض  على  لتنفيذه 

والتنمية.

البرتول  اإمدادات  نق�ض  ثمن  العامل  �صيدفع 

احلوثي  ملي�صيات  هجمات  على  �صكوته  جراء 

االإرهابية على من�صاآت اململكة النفطية.
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فيلم  اأول  ع��ر���ض  ب���دء   -  1895
يف  فرن�صا،  يف  ب��اري�����ض  يف  �صينمائي 

وكان  كافيه(،  )اجلراند  الهندي  ال�صالون 

لوميري. للأخوين  �صامتًا  فيلًما 

فرانكلني  االأمريكي  الرئي�ض   -  1933  

ببيع  روزفلت يوقع قانوًنا ي�صمح مبوجبه 

�صرعية. ب�صورة  واجلعة  النبيذ 

ال��دول  جامعة  تاأ�صي�ض   -  1945  

لبنان  هي  دول،  �صبع  ت�صم  التي  العربية 

وال��ع��راق  واليمن  وال�صعودية  وم�صر 

و�صوريا. واالأردن 

اعرتافها  تعلن  اإ�صبانيا   -  1986  

الفل�صطينية. التحرير  مبنظمة 

تغتال  االإ�صرائيلية  املقاتلت   - 2004  

ال�صيخ اأحمد يا�صني موؤ�ص�ض حركة حما�ض 

امل�صجد. الفجر يف  ل�صلة  اأدائه  بعد 

االإنف�صالية  اإي��ت��ا  منظمة   -  2006  

اإطلق  وقف  تعلن  البا�صك  الإقليم  التابعة 

اإ�صبانيا. مع  النار 

اأ�صخا�ض  خم�صة  مقتل   -  2017  

واإ�صابة اأكرث من اأربعني اآخرين يف هجوم 

لندن. و�صتمن�صرت،  ق�صر  يف  اإرهابي 

�صايوز  ال�صاروخ  انطلق   -  2021  

وعلى  الف�صائي  بايكونور  ميناء  من   2
ا�صطناعي  ق��م��ر  اأول   ،1 حت��دي  متنه 

القمرين  جانب  اإىل  حمليًا،  م�صنع  تون�صي 

 1 �صات  اإم  ودي  ال�صعودي  �صات  �صاهني 

االإماراتي.

حازت النجمة الكويتيّة 

هدى ح�صني على جائزة 

»املمثلة اخلليجيّة للعام«، 

وقد ظهرت للمنا�صبة 

بثوب اأ�صود كل�صيكي 

متيّز باللم�صات الربّاقة 

 La وحمل توقيع دار

Bourjoisie. يف 
 Murex d’or مهرجان

اخلا�ض بتكرمي النجوم 

العرب والعامليني، ويذكر 

اأن هذا املهرجان اأقيم 

على مدى 20 عاًما يف 

بريوت، ولكن موؤ�ص�صيه 

زاهي وفادي حلو قررا 

هذا العام تقدمي ن�صخة 

دوليّة منه يف االإمارات 

العربية املتحدة، حيث 

�صهدت اإمارة دبي م�صاء 

اأم�ض االأول حدًثا فنيًا 

يتّم تنظيمه للمرة االأوىل 

على اأر�صها.

»جنا مبعجزة«.. ا�ستخراج منجل من راأ�س مراهق

مراهق هندي حمظ�ظ لأنه بقي على قيد احلياة بعد اأن �شقط من 

على ال�شرير، و�شقط راأ�شه على »منجل« اأ�شبح م�شتقًرا ب�شكل مرّوع 

يف راأ�شه.

ي�م  الغريب  احلادث  وقع  ب��شت«،  »ني�ي�رك  مل�قع  ووفًقا 

الزراعية  الأداة  اأن ترك ب�ب� �شني )16 عاًما(  املا�شي بعد  الأربعاء 

امل�شتخدمة يف ح�شاد املحا�شيل على الأر�ص، و�شقط عليها.

من  النائم  ال�شاب  تدحرج  اأن  بعد  الليلة  تلك  الكارثة يف  وقعت 

راأ�شه بط�ل3.81  ا�شتقرارها يف  ت�شّبب يف  ما  املنجل،  �شريره على 

�شنتيمرت.

الت�ش�يرية  الطبيعة  من  الرغم  على  اأنه  ال�شحيفة  وت��شح 

للجرح، ورد اأن ب�ب� مل يعاِن من اأي نزيف، ومع ذلك مت نقل ال�شبي 

ا بالأ�شعة  املعر�ص للخطر اإىل امل�شت�شفى، حيث اأجرى الأطباء فح�شً

امل�شاحبة  ال�ش�ر  واأظهرت  اجلراحة.  ق�شم  اإىل  نقل�ه  ثم  املقطعية 

الآلة بارزة من راأ�ص الطفل، مثل م�شرط جراحي كبري احلجم. ومتكن 

الأطباء من اإزالة املنجل من راأ�ص الفتى، بعد عملية ا�شتغرقت ثالث 

�شاعات.

ُيعر�س يف رم�سان.. »العا�سوف« يوثق مرحلة مهمة من تاريخ ال�سعودية
»بروم�«   mbc �شي«  بي  »اإم  قناة  ن�شرت 

ت�ش�يقيا للجزء الثالث من م�شل�شل »العا�ش�ف«، 

املقرر عر�شه يف �شهر رم�شان 1443هـ.

و�شتتناول حلقات هذا اجلزء الن�شف الثاين 

الت�شعينيات،  اإىل  و�ش�ًل  الثمانينات  فرتة  من 

احلقبة  تلك  �شهدتها  التي  املهمة  والأحداث 

ال�شيا�شية،  وخط�طها  الجتماعية،  بتفا�شيلها 

والفكرية واحلياتية. ويطل علينا جن�م م�شل�شل 

»العا�ش�ف« بجزئه الثالث يف رم�شان، اإذ اأعلن 

الفنان نا�شر الق�شبي يف ت�شريحات بحفل جن�م 

الرتفيه بانتهاء فريق العمل من الت�ش�ير، وذكر 

اأن اجلزء الثالث عمل مرتب وك�ي�ص، واأمتنى اأن 

يح�ز على ر�شا امل�شاهدين.

ال�شناين  عبدالإله  الفنان  اأو�شح  حني  يف 

العمل  من  الثالث  اجلزء  اأن  لـ»العربية.نت« 

اإىل عام  الزمنية من عام 1989  املرحلة  ي�ثق 

1998، وما مر بهذه الفرتة من اأحداث �شيا�شية 

الك�يت،  غزو  ومنها  واقت�شادية،  واجتماعية 

والطفرة التجارية بال�شع�دية.

الأ�شا�شية  العمل  �شخ�شيات  اأن  واأو�شح 

اإىل  بالإ�شافة  بالعمل،  م�ج�دون  جميعهم 

�شت�شارك  التي  الأ�شماء  من  كبرية  جمم�عة 

تط�ًرا  هناك  اأن  وبنّي  الحداث.  �شياق  �شمن 

بال�شخ�شيات، ف�شرنى �شخ�شية »خالد« ب�شكل 

خمتلف، واأي�شا �شخ�شية »حم�شن« و»حممد«، 

ا اأدوار ج�هرية. و�شيك�ن لأبنائهم بالعمل اأي�شً

ال�سحة ت�سجل 910 اإ�سابات جديدة 

بكورونا وتعايف 1393 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة،  اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

جديدة،  قائمة  حالت   910 ت�شجيل  اأظهرت   ،5604

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1393 تعافت  كما 

للحالت املتعافية اإىل 535632.

حالة،   8664 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

منها 15 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و8 حالت حتت 

العناية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12036/pdf/INAF_20220322011912217.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/last-page/953225/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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الجالهمة: تسجيل 357 دواًء جديدًا 
وتجديد ترخيص 575 خالل 2021

ُحكم بريطاني بإعالن إفالس وزير سابق 
ومطالبات بالحجز على ممتلكاته في البحرين

 1.1 مليار دينار أرباح شركات 
»بورصة البحرين« في 2021
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جاللته ترأس جلسة مجلس الوزراء

الملك: جهود مثمرة لولي العهد رئيس الوزراء
في تعزيز نهضة البحرين وتطوير العمل الحكومي

التنسيق بين مجلس التعاون والدول الحليفة بما يضمن استقرار المنطقة

أش��اد حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى بالجهود 
المثمرة لصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء في تعزي��ز نهضة المملك��ة وتطوير 
العمل الحكوم��ي بما يحقق األهداف والغايات 
المنش��ودة، معرب��ًا جاللته عن بال��غ التقدير 
للجه��ود الوطني��ة التي قادها صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء في 
التص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، والتي 
وضع��ت مملكة البحرين في المكان األنس��ب 

لتجاوز تأثيرات الجائحة على المستوى الصحي 
واالقتص��ادي وع��ودة الحي��اة إل��ى طبيعته��ا 
بالس��رعة المطلوب��ة. وأش��ار جاللت��ه إلى أن 
جائح��ة كورون��ا أثبتت كف��اءة أبن��اء البحرين 

العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة للتصدي 
لفي��روس كورون��ا م��ن ق��وة دف��اع البحرين، 
ووزارة الداخلي��ة، والك��وادر الصحي��ة، وكاف��ة 
الجهات المس��اندة الذين قدموا المثل األروع 

في التفان��ي والبذل والعط��اء، وبينت تكامل 
المنظومة الصحية الوطنية. 

ج��اء ذل��ك ل��دى ت��رؤس جاللت��ه االجتم��اع 
االعتي��ادي األس��بوعي لمجلس ال��وزراء بقصر 

الصخي��ر أمس، حيث أش��اد جاللت��ه بالتعاون 
بين الس��لطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
وم��ا وص��ل إليه م��ن مس��تويات متقدمة في 
مختل��ف مس��اراته. كم��ا أش��اد جالل��ة الملك 
المف��دى ب��دور صاحب الس��مو الملك��ي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود العاملين 
بحلبة البحري��ن الدولية وكاف��ة الجهات التي 
أس��همت فيم��ا تحقق م��ن نجاح الس��تضافة 
مملك��ة البحري��ن لجائ��زة البحري��ن الكب��رى 
لطيران الخليج لسباقات الفورموال1 على مدى 

18 عامًا.

جائحة كورونا أثبتت كفاءة أبناء البحرين العاملين في الصفوف األمامية

على الدول تحّمل المسؤولية تجاه اعتداءات الحوثي اإلرهابية المهّددة لألمن واالقتصاد

وقف التصعيد واللجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا

 أثر إيجابي كبير لجسر البحرين-قطر
في تعزيز الروابط التاريخية بين مواطني البلدين

 السعودية تخلي مسؤوليتها عن 
أي نقص بالنفط في ظل هجمات الحوثي

أعلن��ت المملك��ة العربي��ة الس��عودية أنه��ا لن 
تتحمل مس��ؤولية أي نقص في إم��دادات البترول 
لألسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض 
لها منش��آتها النفطية من الميليش��يات الحوثية 

اإلرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر س��عودي مس��ؤول إن عل��ى المجتمع 
الدول��ي أن يعي خطورة اس��تمرار إيران في تزويد 
الميليش��يات الحوثية اإلرهابية بتقنيات الصواريخ 

الباليس��تية والطائرات دون طيار، التي تستهدف 
بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومش��تقاتهما في 
المملك��ة، لما يترت��ب على ذلك من آث��اٍر وخيمة 
على قطاعات اإلنتاج والمعالج��ة والتكرير. وقال: 
»سوف ُيفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة 
اإلنتاجية وعل��ى الوف��اء بالتزاماته��ا، األمر الذي 
يه��دد أمن واس��تقرار إم��دادات الطاقة لألس��واق 

العالمية«.

»تمكين«: تدريب 1200 بحريني في التكنولوجيا والبرمجة
أعل��ن صندوق العم��ل »تمكين« ع��ن التعاون مع 
األكاديمي��ة العالمي��ة الرائدة في مج��ال التدريب 
التكنولوج��ي »جنرال أس��مبلي« ومعه��د البحرين 
للدراس��ات المصرفية لتطوير برامج تدريبية تقنية 

متخصص��ة لتدري��ب حوال��ي 1200 بحرين��ي خالل 
العامي��ن القادمي��ن. وذك��رت »تمكي��ن« أن ه��ذا 
التع��اون يأتي في ض��وء التزامها بتزويد الس��وق 
بالكف��اءات الوطني��ة المؤهلة في مج��ال البرمجة 

والتكنولوجيا وزيادة قدرتها على المنافس��ة محليًا 
ودولي��ًا. ويهدف ه��ذا التعاون إل��ى تنمية مهارات 
الك��وادر البحريني��ة وإعادة صقلها ف��ي العديد من 

مجاالت التكنولوجيا المهمة.

مارك توماس رئيسًا لمجلسي 
إدارة »بناغاز« و»توسعة«

أصدر س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابض��ة للنفط والغ��از قرارات بتعيين ممثلين عن الش��ركة 
القابض��ة للنف��ط والغ��از بمجلس إدارة ش��ركة غ��از البحرين 
الوطنية »بناغاز« وإعادة تش��كيل مجلس إدارة ش��ركة توسعة 
غاز البحرين الوطنية »توس��عة«، حيث نصت على تعيين مارك 
توم��اس رئيس��ًا لمجلس إدارة ش��ركة غ��از البحري��ن الوطنية 

»بناغاز« ورئيسًا لمجلس إدارة »توسعة«.

األمين: مخزون السلع الغذائية 
يكفي أكثر من 3 أشهر

أكد رئيس لجنة الث��روة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
خال��د األمين، على توافر الم��واد الغذائية التي تغطي احتياجات 
المملكة خالل شهر رمضان الفضيل، مشيرًا إلى أن كميات السلع 
الغذائي��ة في المخازن تكف��ي لفترات تزيد على الثالثة أش��هر، 
وبأس��عار مس��تقرة، إضافة إلى قيام العديد من المحالت بالبدء 
مبك��رًا في إج��راء حمالت ترويجي��ة متنوعة منذ بداية األس��بوع 

وسوف تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

وكيل المواصالت: أهمية استمرار مؤسسة جسر البحرين 
قطر في نشاطها ووضع الخطط التنفيذية للمشروع

أك��د وكي��ل وزارة المواص��الت للنقل البري والبريد س��امي 
بوه��زاع، على أهمية اس��تمرار مؤسس��ة جس��ر البحرين-
قط��ر في نش��اطها ومواصلة العمل على وض��ع التصاميم 
والخطط التنفيذية لهذا المش��روع اله��ام، لما له من أثر 
إيجاب��ي كبير في تعزي��ز الروابط المتين��ة والتاريخية بين 
المواطني��ن في البلدين، وحرصًا منه��ا على العمل لكل ما 
من ش��أنه تحقي��ق تطلع��ات المواطنين ف��ي البلدين في 

التقارب وتسهيل حركة السفر بين البلدين. وقال: »إننا في 
مملكة البحرين نجدد الدعوة لبدء المباحثات الثنائية بين 
الجانبين وفق اآلليات المتفق عليها في بيان الُعال«، مشيرًا 
في هذا الصدد إل��ى الدعوة التي وجهته��ا وزارة الخارجية 
البحريني��ة بتاري��خ 11 يناير 2021 إل��ى نظيرتها القطرية 
لبدء المباحثات الثنائية والدعوة األخرى التي تم توجيهها 

في 22 فبراير 2021.
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جاللته ترأس جلسة مجلس الوزراء

الملك: جهود مثمرة لولي العهد رئيس الوزراء
في تعزيز نهضة البحرين وتطوير العمل الحكومي

التنسيق بين مجلس التعاون والدول الحليفة بما يضمن استقرار المنطقة

أش��اد حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى بالجهود 
المثمرة لصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء في تعزي��ز نهضة المملك��ة وتطوير 
العمل الحكوم��ي بما يحقق األهداف والغايات 
المنش��ودة، معرب��ًا جاللته عن بال��غ التقدير 
للجه��ود الوطني��ة التي قادها صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء في 
التص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، والتي 
وضع��ت مملكة البحرين في المكان األنس��ب 

لتجاوز تأثيرات الجائحة على المستوى الصحي 
واالقتص��ادي وع��ودة الحي��اة إل��ى طبيعته��ا 
بالس��رعة المطلوب��ة. وأش��ار جاللت��ه إلى أن 
جائح��ة كورون��ا أثبتت كف��اءة أبن��اء البحرين 

العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة للتصدي 
لفي��روس كورون��ا م��ن ق��وة دف��اع البحرين، 
ووزارة الداخلي��ة، والك��وادر الصحي��ة، وكاف��ة 
الجهات المس��اندة الذين قدموا المثل األروع 

في التفان��ي والبذل والعط��اء، وبينت تكامل 
المنظومة الصحية الوطنية. 

ج��اء ذل��ك ل��دى ت��رؤس جاللت��ه االجتم��اع 
االعتي��ادي األس��بوعي لمجلس ال��وزراء بقصر 

الصخي��ر أمس، حيث أش��اد جاللت��ه بالتعاون 
بين الس��لطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
وم��ا وص��ل إليه م��ن مس��تويات متقدمة في 
مختل��ف مس��اراته. كم��ا أش��اد جالل��ة الملك 
المف��دى ب��دور صاحب الس��مو الملك��ي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود العاملين 
بحلبة البحري��ن الدولية وكاف��ة الجهات التي 
أس��همت فيم��ا تحقق م��ن نجاح الس��تضافة 
مملك��ة البحري��ن لجائ��زة البحري��ن الكب��رى 
لطيران الخليج لسباقات الفورموال1 على مدى 

18 عامًا.

جائحة كورونا أثبتت كفاءة أبناء البحرين العاملين في الصفوف األمامية

على الدول تحّمل المسؤولية تجاه اعتداءات الحوثي اإلرهابية المهّددة لألمن واالقتصاد

وقف التصعيد واللجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا

 أثر إيجابي كبير لجسر البحرين-قطر
في تعزيز الروابط التاريخية بين مواطني البلدين

 السعودية تخلي مسؤوليتها عن 
أي نقص بالنفط في ظل هجمات الحوثي

أعلن��ت المملك��ة العربي��ة الس��عودية أنه��ا لن 
تتحمل مس��ؤولية أي نقص في إم��دادات البترول 
لألسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض 
لها منش��آتها النفطية من الميليش��يات الحوثية 

اإلرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر س��عودي مس��ؤول إن عل��ى المجتمع 
الدول��ي أن يعي خطورة اس��تمرار إيران في تزويد 
الميليش��يات الحوثية اإلرهابية بتقنيات الصواريخ 

الباليس��تية والطائرات دون طيار، التي تستهدف 
بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومش��تقاتهما في 
المملك��ة، لما يترت��ب على ذلك من آث��اٍر وخيمة 
على قطاعات اإلنتاج والمعالج��ة والتكرير. وقال: 
»سوف ُيفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة 
اإلنتاجية وعل��ى الوف��اء بالتزاماته��ا، األمر الذي 
يه��دد أمن واس��تقرار إم��دادات الطاقة لألس��واق 

العالمية«.

»تمكين«: تدريب 1200 بحريني في التكنولوجيا والبرمجة
أعل��ن صندوق العم��ل »تمكين« ع��ن التعاون مع 
األكاديمي��ة العالمي��ة الرائدة في مج��ال التدريب 
التكنولوج��ي »جنرال أس��مبلي« ومعه��د البحرين 
للدراس��ات المصرفية لتطوير برامج تدريبية تقنية 

متخصص��ة لتدري��ب حوال��ي 1200 بحرين��ي خالل 
العامي��ن القادمي��ن. وذك��رت »تمكي��ن« أن ه��ذا 
التع��اون يأتي في ض��وء التزامها بتزويد الس��وق 
بالكف��اءات الوطني��ة المؤهلة في مج��ال البرمجة 

والتكنولوجيا وزيادة قدرتها على المنافس��ة محليًا 
ودولي��ًا. ويهدف ه��ذا التعاون إل��ى تنمية مهارات 
الك��وادر البحريني��ة وإعادة صقلها ف��ي العديد من 

مجاالت التكنولوجيا المهمة.

مارك توماس رئيسًا لمجلسي 
إدارة »بناغاز« و»توسعة«

أصدر س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابض��ة للنفط والغ��از قرارات بتعيين ممثلين عن الش��ركة 
القابض��ة للنف��ط والغ��از بمجلس إدارة ش��ركة غ��از البحرين 
الوطنية »بناغاز« وإعادة تش��كيل مجلس إدارة ش��ركة توسعة 
غاز البحرين الوطنية »توس��عة«، حيث نصت على تعيين مارك 
توم��اس رئيس��ًا لمجلس إدارة ش��ركة غ��از البحري��ن الوطنية 

»بناغاز« ورئيسًا لمجلس إدارة »توسعة«.

األمين: مخزون السلع الغذائية 
يكفي أكثر من 3 أشهر

أكد رئيس لجنة الث��روة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
خال��د األمين، على توافر الم��واد الغذائية التي تغطي احتياجات 
المملكة خالل شهر رمضان الفضيل، مشيرًا إلى أن كميات السلع 
الغذائي��ة في المخازن تكف��ي لفترات تزيد على الثالثة أش��هر، 
وبأس��عار مس��تقرة، إضافة إلى قيام العديد من المحالت بالبدء 
مبك��رًا في إج��راء حمالت ترويجي��ة متنوعة منذ بداية األس��بوع 

وسوف تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

وكيل المواصالت: أهمية استمرار مؤسسة جسر البحرين 
قطر في نشاطها ووضع الخطط التنفيذية للمشروع

أك��د وكي��ل وزارة المواص��الت للنقل البري والبريد س��امي 
بوه��زاع، على أهمية اس��تمرار مؤسس��ة جس��ر البحرين-
قط��ر في نش��اطها ومواصلة العمل على وض��ع التصاميم 
والخطط التنفيذية لهذا المش��روع اله��ام، لما له من أثر 
إيجاب��ي كبير في تعزي��ز الروابط المتين��ة والتاريخية بين 
المواطني��ن في البلدين، وحرصًا منه��ا على العمل لكل ما 
من ش��أنه تحقي��ق تطلع��ات المواطنين ف��ي البلدين في 

التقارب وتسهيل حركة السفر بين البلدين. وقال: »إننا في 
مملكة البحرين نجدد الدعوة لبدء المباحثات الثنائية بين 
الجانبين وفق اآلليات المتفق عليها في بيان الُعال«، مشيرًا 
في هذا الصدد إل��ى الدعوة التي وجهته��ا وزارة الخارجية 
البحريني��ة بتاري��خ 11 يناير 2021 إل��ى نظيرتها القطرية 
لبدء المباحثات الثنائية والدعوة األخرى التي تم توجيهها 

في 22 فبراير 2021.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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جاللته يترأس جلسة مجلس الوزراء

 الملك: عودة الحياة لطبيعتها بالسرعة المطلوبة
بالجهود الوطنية بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء

ترأس حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه االجتم��اع االعتي��ادي 
األس��بوعي لمجل��س ال��وزراء وذلك بقصر 

الصخير أمس.
ف��ي بداية االجتماع، تم اس��تعراض عدد 
م��ن القضايا التي تخص الش��أن المحلي 
وتدفع بعجل��ة البناء والتنمية نحو المزيد 

م��ن التق��دم والتطور ل��كل ما في��ه خير 
الوط��ن وأبنائه الك��رام، إضافة إلى بحث 
التطورات المتس��ارعة والمستجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقد أش��اد جاللة الملك المفدى بالجهود 
المثم��رة لصاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء ف��ي تعزيز نهضة 

المملك��ة وتطوي��ر العم��ل الحكومي بما 
المنش��ودة،  والغاي��ات  األه��داف  يحق��ق 
معرب��ًا جاللته عن بال��غ التقدير للجهود 
الوطني��ة الت��ي قاده��ا صاح��ب الس��مو 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء 
في التصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، 
والتي وضعت مملكة البحرين في المكان 
األنس��ب لتج��اوز تأثي��رات الجائحة على 
المس��توى الصح��ي واالقتص��ادي وعودة 
الحياة إلى طبيعتها بالس��رعة المطلوبة، 
وأشار جاللته إلى أن جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19( أثبت��ت كفاءة أبن��اء البحرين 
العاملين ف��ي الصفوف األمامية للتصدي 
لفي��روس كورونا من ق��وة دفاع البحرين، 
ووزارة الداخلية، والكوادر الصحية، وكافة 
الجه��ات المس��اندة الذين قدم��وا المثل 
األروع في التفاني والبذل والعطاء، وبينت 

تكامل المنظومة الصحية الوطنية. 
وأش��اد جاللت��ه بالتع��اون بين الس��لطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية وما وصل 
إليه من مس��تويات متقدم��ة في مختلف 
مس��اراته، مؤك��دًا جاللت��ه عل��ى أهمية 
اس��تمرار هذا التع��اون من أج��ل المزيد 
م��ن االزده��ار لمملكة البحري��ن وتحقيق 

تطلعات أبنائها الكرام.
ث��م أش��اد جالل��ة الملك المف��دى حفظه 
اهلل ورع��اه ب��دور صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل، وجه��ود العاملي��ن بحلب��ة البحرين 
الدولي��ة وكاف��ة الجه��ات التي أس��همت 
فيما تحقق من نجاح الس��تضافة مملكة 
البحرين لجائزة البحري��ن الكبرى لطيران 
الخلي��ج لس��باقات الفورم��وال1 على مدى 
18 عام��ًا، منوه��ًا جاللته بم��ا ظهرت به 
النس��خة الثامنة عش��رة من السباق التي 
مؤخ��رًا  البحري��ن  مملك��ة  اس��تضافتها 
من تميز عل��ى صعيد اإلع��داد والتنظيم 
والحضور بما يعكس الدور الرائد للشباب 
البحرين��ي وم��ا يمتلكون��ه م��ن ق��درات 
إبداعي��ة ف��ي التنظيم لكب��رى الفعاليات 
الرياضي��ة مم��ا عزز م��ن مكان��ة مملكة 
كمحطة هامة لهذا السباق الدولي وهذه 

الرياضة الجماهيرية.
اس��تمرار  ال��وزراء  مجل��س  أدان  بعده��ا 
الهجم��ات الحوثية اإلرهابي��ة بالصواريخ 
البالس��تية والطائرات المسيرة المفخخة 
عل��ى المنش��آت المدني��ة واالقتصادي��ة 

والنفطية في المملكة العربية السعودية 
الش��قيقة، التي تتنافى مع كافة القوانين 
الدولي��ة، وتبره��ن عل��ى تحدي مليش��يا 
الحوث��ي اإلرهابي��ة لدول العال��م المحبة 
للس��الم، مطالب��ًا تل��ك ال��دول بتحم��ل 
االعت��داءات  ه��ذه  تج��اه  مس��ؤولياتها 
اإلرهابي��ة المتعم��دة والممنهج��ة التي 
اإلقليم��ي  واالس��تقرار  األم��ن  ته��دد 
وتعرض للخطر إمدادات الطاقة واستقرار 
االقتصاد العالمي وتمس السلم الدولي، 
م��ع  البحري��ن  مملك��ة  وق��وف  مؤك��دًا 
شقيقتها المملكة العربية السعودية في 
كل ما تتخذه من إج��راءات لحماية أمنها 

واستقرارها وسالمة أراضيها.
وأك��د جالل��ة الملك المفدى عل��ى أهمية 
االس��تمرار ف��ي تنمي��ة آف��اق التنس��يق 
التع��اون  بي��ن دول مجل��س  والتع��اون 
وال��دول الحليف��ة والصديق��ة بم��ا يدعم 
تضامن واس��تقرار المنطقة ويعزز دورها 
اإلقليم��ي والعالمي عب��ر توحيد المواقف 

وتطوير الشراكات مع دول العالم.
وحول مس��تجدات األوضاع ف��ي أوكرانيا، 
أع��رب مجل��س ال��وزراء ع��ن القل��ق م��ن 
اس��تمرار الحرب، داعيًا كافة األطراف إلى 
التهدئ��ة ووق��ف التصعي��د واللج��وء إلى 
الحوار والطرق الدبلوماس��ية لوقف الحرب 
وتسوية النزاع عبر المفاوضات المباشرة 
وبالوس��ائل الس��لمية المتع��ارف عليها، 
وااللتزام باالتفاقيات والمواثيق المبرمة، 
والعمل على الحفاظ على األمن والس��لم 

الدوليين.
ويؤك��د المجل��س عل��ى ض��رورة تهيئ��ة 
الحماي��ة  وتوفي��ر  اإلنس��انية  األوض��اع 
للمدنيين وتأمين سالمتهم وفتح ممرات 
العب��ور اآلمنة لهم، وإيصال المس��اعدات 
اإلنسانية واإلغاثية بوجه السرعة، معربًا 

ع��ن التقدير لكل الجه��ود التي بذلت في 
هذا الخصوص، مؤكدًا أن مساهمة مملكة 
البحري��ن في دعم الجهود اإلنس��انية في 
أوكرانيا هو إس��هام منها كواجب إنساني 

للتخفيف من معاناة المحتاجين.
وأعرب المجلس عن تطلع مملكة البحرين 
بوق��ف التصعي��د اإلعالم��ي م��ن كاف��ة 
األطراف، حي��ث أثبتت األح��داث الماضية 
وباألخ��ص في عالمنا العرب��ي، ما له من 
تأثير س��لبي على تأجيج المواقف وإطالة 
أم��د الح��رب والص��راع، وال يس��اعد على 

ضمان األمن واالستقرار العالمي.
بعد ذلك هنأ جاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل رئي��س وأعضاء غرف��ة تجارة وصناعة 
البحرين بمناسبة انتخابهم لمجلس إدارة 
الغرفة لدورته الثالثين، متمنيًا لهم لكل 
التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة غرفة 
تجارة وصناعة البحري��ن في دعم القطاع 
االقتصادية،  التنمي��ة  التج��اري وتعزي��ز 
مش��يدًا بم��ا تمي��زت ب��ه االنتخابات من 

حسن تنظيم وأجواء تسودها النزاهة.
وقد رفع سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أس��مى 
آيات الش��كر وعظيم االمتن��ان إلى حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك المف��دى وصاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مؤكدًا سموه أن رؤى جاللة الملك 
المفدى وتوجيهات صاحب السمو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء ش��كلت 
نهج��ًا لمجلس الوزراء للتعامل مع مختلف 
الظروف التي مر بها العالم وعلى إثر ذلك 
ت��م وضع الخط��ط والبرامج الت��ي نفذها 
فريق البحرين بكل إتقان مما س��اهم في 
وضع مملكة البحرين في الموقع األفضل.

كفاءة أبناء البحرين أثبتت تكامل المنظومة الصحية الوطنية

وقف التصعيد واللجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا

انتخابات »الغرفة« تميزت بحسن تنظيم وأجواء تسودها النزاهة

جهود ولي العهد رئيس الوزراء وضعت البحرين في المكان األنسب لتجاوز تأثيرات الجائحة 

أهمية استمرار التنسيق مع الدول الحليفة والصديقة لضمان استقرار المنطقة

مواصلة مسيرة »الغرفة« في دعم القطاع التجاري وتعزيز التنمية االقتصادية

إدانة الهجمات الحوثية اإلرهابية على المنشآت المدنية واالقتصادية والنفطية في السعودية 

مساهمة البحرين في دعم الجهود اإلنسانية بأوكرانيا واجب إنساني

أهمية استمرار التعاون بين السلطتين من أجل ازدهار البحرين

تعزيز نهضة البحرين وتطوير العمل الحكومي بما يحقق األهداف والغايات

 القائد العام يتسلم التقرير 
السنوي للخدمات الطبية الملكية

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ 
خليف��ة بن أحم��د آل خليفة، قائد 
الخدم��ات الطبية الملكي��ة اللواء 
بروفيس��ور الش��يخ خال��د بن علي 
آل خليف��ة، الذي قدم ل��ه التقرير 
الملكية  السنوي للخدمات الطبية 
القائ��د  ورح��ب   .2021 لع��ام 
الع��ام لقوة دف��اع البحرين بقائد 
الخدمات الطبي��ة الملكية، وأثنى 
على التطور المس��تمر بالخدمات 
الناحي��ة  م��ن  الملكي��ة  الطبي��ة 
الصحية والعالجية بفضل الجهود 
الكبي��رة من قبل جميع منتس��بي 

الخدمات الطبية الملكية.

 رئيس هيئة األركان 
يستقبل قائد الخدمات الطبية الملكية

هيئ��ة  رئي��س  اس��تقبل 
األركان الفريق الركن ذياب 
ب��ن صق��ر النعيم��ي، قائد 
الخدم��ات الطبي��ة الملكية 
اللواء بروفيسور الشيخ خالد 
ب��ن عل��ي آل خليف��ة، الذي 
ق��دم ل��ه التقرير الس��نوي 
للخدم��ات الطبي��ة الملكية 
لع��ام 2021، وذل��ك صباح 
أم��س اإلثني��ن 21 م��ارس 

.2022
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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محمد بن عبداهلل يهنئ 
بنجاح سباق الفورموال 1

رفع رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق 
طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
أس��مى آي��ات التهان��ي والتبريكات إل��ى مقام 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليف��ة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليف��ة، ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، بمناسبة النجاح الباهر الذي 
حققت��ه مملك��ة البحري��ن في تنظي��م وإقامة 
س��باق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات 

الفورموال 1.
وأش��اد بالنجاح الكبير الذي حققته البحرين في 
افتتاح موس��م س��باق الفورموال1، والذي قدم 
ص��ورة رائعة للعم��ل المنظم والمب��دع الذي 
أظه��ر الح��دث على أعل��ى درجة م��ن التنظيم 
واإلمكانيات، معتمدين عل��ى الخبرة والكفاءة 
المكتس��بة نتيجة تنظيم هذا السباق العالمي 
لس��نوات طويل��ة، وهو األم��ر الذي أب��رز قدرة 

وكفاءة الكوادر البحرينية.
وأكد معاليه أن هذا النجاح الباهر التي تسطره 
المملك��ة كل ع��ام جع��ل منها موطنًا لس��باق 
السيارات والسرعة في الشرق األوسط، بفضل 
االهتم��ام والرعاي��ة الدائمين م��ن قبل جاللة 
الملك المفدى والحكومة الموقرة بقيادة سمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن حلبة البحرين الدولية ُتعد أيقونة 
ف��ي تحوي��ل التحديات إلى ف��رص واعدة وهي 
الحاضن��ة ألبرز الفعالي��ات العالمي��ة، وإنجازًا 

وطنيًا يعكس الوجه الحضاري للمملكة.
وأكد على تقدي��ره وامتنانه للجهود المخلصة 
التي بذلته��ا الك��وادر الوطني��ة القائمة على 
تنظي��م وإنجاح هذا الح��دث الرياضي العالمي، 
والت��ي عملت ب��ال تعب أو كلل عل��ى االهتمام 
والتعام��ل الراقي مع جمهور الحلبة الذي حضر 
م��ن كل أقط��اب العالم للمش��اركة ف��ي هذا 
الحدث الهام ما عكس أصالة الشعب البحريني 
وأخالق��ه العالي��ة، وأنج��ح الحدث عل��ى جميع 

المستويات التنظيمية واللوجستية.
إل��ى ذلك أعرب ع��ن بالغ الش��كر والتقدير إلى 
كافة الطواقم الطبية والمس��اندة التي قدمت 
خدمات صحية متميزة للزوار والفرق المشاركة 

والجمهور بصورة مشرفة.

وزير العدل يهنئ بنجاح سباق الفورموال 1
رف��ع وزي��ر الع��دل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف 
الش��يخ خالد بن علي آل خليفة أس��مى آي��ات التهاني 
والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
 وإل��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه 
اهلل، بمناس��بة نج��اح مملكة البحرين في اس��تضافة 

وتنظيم س��باق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورموال1 للعام 2022. 

وأك��د أن هذا النج��اح الجديد يضاف لس��جل اإلنجازات 
الوطنية في مجال تنظيم األحداث الرياضية العالمية، 
وال��ذي يعك��س ما تملك��ه البحري��ن م��ن إمكانيات 
وقدرات متقدمة في ظ��ل دعم حضرة صاحب الجاللة 
الملك المفدى حفظه اهلل ورع��اه، والمتابعة الحثيثة 

من صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل. وأش��اد بالمس��توى التنظيمي في 
استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورم��وال1 للعام 2022، وهو م��ا يظهر مدى الخبرة 
التراكمية المكتس��بة في تنظيم هذا الحدث الرياضي 
العالم��ي الذي يترقبه ويتابع��ه الماليين من مختلف 

أنحاء العالم.

 عبداهلل بن حمد يهنئ الملك 
وولي العهد رئيس الوزراء بنجاح سباق الفورموال 1

رفع س��مو الش��يخ عبداهلل بن حم��د آل خليف��ة، الممثل 
الش��خصي لجاللة الملك المفدى رئيس المجلس األعلى 
للبيئة، أسمى آيات التهاني  والتبريكات إلى مقام حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
 الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة، ولي العهد 
 رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل، بمناسبة النجاح الكبير 
والمتمي��ز الذي حققت��ه مملكة البحرين في اس��تضافة 
وتنظيم س��باق جائزة البحري��ن الكبرى لطي��ران الخليج 

للفورموال1 للعام 2022. 

وأكد س��موه أن ه��ذا النجاح الباهر يجس��د الرؤى الثاقبة 
لحض��رة صاحب الجاللة المفدى والدع��م الالمحدود من 
جاللت��ه في تس��خير كاف��ة اإلمكانيات الس��تضافة هذا 

الحدث الرياضي العالمي. 
وأش��اد س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد آل خليف��ة بكافة 
الجه��ود القائم��ة عل��ى تنظيم س��باق جائ��زة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج للفورموال1، منوهًا سموه بالدعم 
واالهتم��ام والمتابع��ة من لدن صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل، مما كان له األث��ر البالغ في 

تحقيق المكانة الدولية التي تتمتع بها مملكة البحرين، 
وما تمتلكه من قدرات وخبرات وطنية تمكنها من تنظيم 

السباقات الرياضية المختلفة والفعاليات العالمية. 
وأعرب س��موه عن الفخر واالعتزاز بالجهود الوطنية من 
جميع المس��ؤولين وكافة المش��اركين في إنجاح السباق 
وإخراج��ه بأفضل صورة مش��رفة من العط��اء والتحدي 
لتحقيق التطلعات واألهداف المنش��ودة، متمنيًا س��موه 
لمملكة البحري��ن المزيد من التق��دم واالزدهار في ظل 
المس��يرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة ملك 

البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة
رئيس المساحة والتسجيل العقاري بنجاح »الفورموال 1«

تلق��ى حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورع��اه، برقية تهنئة من معالي الش��يخ س��لمان 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة، رئي��س جهاز المس��احة 
والتس��جيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
التنظي��م العقاري، رفع فيها إلى المقام الس��امي 
أصدق آيات التهاني والتبريكات بمناس��بة النجاح 
الكبي��ر والملحوظ الذي حققت��ه مملكة البحرين 
في تنظيم س��باق جائزة البحرين الكبرى لطيران 

الخليج للفورموال1.
وأكد معاليه في البرقية أن هذا النجاح لم يكن له 
أن يتحقق لوال دعم وتوجيهات جاللة الملك، رعاه 
اهلل، والت��ي كان له��ا أكبر األثر في ب��ذل الجهود 
من قبل المسؤولين في جميع الجهات الحكومية 
وغي��ر الحكومية، والتي تحقق م��ن خاللها النجاح 
المبهر والمميز ف��ي عملية تنظيم هذه الفعالية 
العالمي��ة الهام��ة، والتي وضع��ت البحرين على 

خريطة الرياضة العالمية لتسهم في ذات الوقت 
في تنمية العديد من القطاعات األخرى. 

وأض��اف معاليه أن هذا النجاح يع��د إنجازًا ضمن 
سلس��لة اإلنج��ازات الت��ي يحققها أبن��اء مملكة 
البحرين في ظل قيادة جاللة الملك المفدى، أيده 

اهلل.
وفي خت��ام البرقية دعا معالي��ه المولى عز وجل 
أن يحف��ظ جالل��ة الملك المف��دى وأن يديم على 
جاللت��ه نعمة الصحة والعافي��ة والعمر المديد، 

وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
كما تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل برقي��ة تهنئ��ة م��ن معالي 
الشيخ س��لمان بن عبداهلل آل خليفة رئيس جهاز 
المس��احة والتس��جيل العق��اري رئي��س مجل��س 
إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري بمناسبة النجاح 
الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة 

وتنظيم س��باق جائ��زة البحرين الكب��رى لطيران 
الخليج للفورموال1 للعام 2022.

وأش��اد معاليه بدعم صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ومتابعته 
التي أس��همت ف��ي نجاح ه��ذا الح��دث الرياضي 
العالم��ي اله��ام وإب��رازه بالص��ورة المطلوب��ة 
والمش��رفة لمملك��ة البحري��ن، وأض��اف معاليه 
ب��أن ه��ذا اإلنجاز يع��د ضمن سلس��لة اإلنجازات 
الت��ي حققتها مملكة البحرين تحت قيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه ودعم 
ومس��اندة صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وفي ختام البرقية دعا معاليه المولى عز وجل أن 
يوفق س��موه في كل ما يصبو إليه لتعزيز مكانة 
البحري��ن محلي��ًا وعالميًا، وأن يحفظ س��موه وأن 

يسدد على طريق الخير خطاه.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/22/watan-20220322.pdf?1647924541
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/morearticles/Bahrain
https://www.bna.bh/1.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDktrkO%2FGcd8APEbLDfNPB2A%3D
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 وزير الداخلية يبحث مع السفيرة
التركية تطوير مجاالت التعاون األمني

الفري��ق  الداخلي��ة  وزي��ر  اس��تقبل 
عب��داهلل  ب��ن  راش��د  الش��يخ   أول 
آل خليف��ة، أمس الس��فيرة التركية 
لدى البحرين ايسن تشاكيل، وذلك 
بحضور مس��اعد رئيس األمن العام 

لشؤون العمليات والتدريب.
وتم خ��ال اللق��اء، بحث ع��دد من 
الموضوع��ات األمنية التي تس��هم 
ف��ي تعزيز تبادل الخب��رات وتطوير 
بي��ن  األمن��ي  التع��اون  مج��االت 
البلدي��ن الصديقي��ن، بم��ا يخ��دم 

المصالح المشتركة.

 تعيينات في مجلس إدارة »بناغاز« 
وإعادة تشكيل بمجلس إدارة »توسعة«

في إطار رؤية حضرة صاحب الجالة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��اد المف��دى وتطلع��ات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، أصدر س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة ممثل 
جال��ة المل��ك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، رئي��س مجلس 
إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز 
قرارات بتعيين ممثلين عن الشركة 
القابض��ة للنف��ط والغ��از بمجلس 
إدارة ش��ركة غاز البحري��ن الوطنية 

»بناغ��از« وإع��ادة تش��كيل مجلس 
إدارة ش��ركة توس��عة غ��از البحرين 

الوطنية »توسعة«.
وتنص القرارات عل��ى تعيين مارك 
إدارة  لمجل��س  رئيس��ًا  توم��اس 
شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( 
 والش��يخ محم��د ب��ن عبدالرحم��ن 
آل خليف��ة نائبًا للرئي��س، وتعيين 
كل من عبدالرزاق جواهري وعبداهلل 
أعض��اًء  مفي��ز  وهال��ة  البس��تكي 

بمجلس إدارة »بناغاز«.
وتمتل��ك الش��ركة القابضة للنفط 
والغ��از 75% م��ن ش��ركة »بناغاز« 

ويمثله��ا خمس��ة أعض��اء من أصل 
سبعة بمجلس إدارة الشركة.

كما أصدر س��موه ق��رارًا آخر بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة شركة توسعة 
غاز البحرين الوطنية »توسعة« وهي 
ش��ركة مملوك��ة بالكامل للش��ركة 
القابضة للنفط والغاز. حيث تضمن 
القرار تعيين مارك توماس رئيس��ًا 
لمجلس إدارة »توس��عة«، والش��يخ 
محم��د ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة 
نائبًا له، وتعيين كل من عبدالرزاق 
وهالة  البس��تكي  وعبداهلل  جواهري 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةمفيز أعضاًء بمجلس اإلدارة.

 البحرين تعزي الجزائر 
في استشهاد ثالثة جنود

أعرب��ت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين وتعازيها 
لحكومة الجمهورية الجزائرية والشعب الجزائري في استشهاد 
ثاثة جنود جزائريين نتيجة اشتباك وقع مع مجموعة إرهابية 

في منطقة تيمياوين جنوب الباد.
وجددت ال��وزارة دعم مملكة البحري��ن للجمهورية الجزائرية 
ف��ي جهودها للقض��اء على اإلرهاب، وما تتخ��ذه من إجراءات 
من أجل استتباب األمن والسلم على أراضيها، مجددة رفضها 

الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.

 الجالهمة: تسجيل 357 دواًء جديدًا 
وتجديد ترخيص 575 خالل 2021

ش��اركت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
عذب��ي  مري��م  الدكت��ورة  الصحي��ة 
الجاهمة في منت��دى الخليج لتنظيم 
ال��دواء المنعق��د في دول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة ف��ي الفترة من 21 

إلى 23 من شهر مارس الجاري.
وأوضح��ت د.الجاهم��ة أّن البحري��ن 
حققت نجاح��ات كبيرة ف��ي مواجهة 
الجائح��ة بفضل قيادة حضرة صاحب 
 الجال��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه بإش��راف مباش��ر ومتابعة 
دؤوب��ة من صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه 

اهلل.
واس��تعرضت الدكتورة الجاهمة آخر 
التط��ورات الت��ي قامت به��ا الهيئة 
والمس��تحضرات  األدوي��ة  لتس��جيل 
الصيدالني��ة، كم��ا ت��م اس��تعراض 

جه��ود المملكة في منح االس��تعمال 
الط��ارئ للقاحات واألدوي��ة المضادة 
اعتم��دت  حي��ث  لفي��روس كورون��ا، 
الهيئ��ة 7 لقاح��ات و6 أدوية مضادة 
للفي��روس، كما قام��ت الهيئة خال 
عام 2021 بتس��جيل 357 دواًء جديدًا 

وتجديد ترخيص 575 دواًء.
ونوهت إلى أن سرعة إجراءات المملكة 

ف��ي اعتم��اد اللقاح��ات س��اهم ف��ي 
سرعة استجابتها لمواجهة الفيروس 
وأس��هم في نجاح جهود المملكة في 
تنفيذ الحمل��ة الوطنية للتطعيم من 
خال الفريق الطبي الوطني للتصدي 
لفي��روس كورونا، مما س��جل إش��ادة 
منظمة الصحة العالمية والعديد من 

الدول والمنظمات العالمية.

عل��ى صعي��د آخ��ر، أش��ارت الرئيس 
التنفيذي إلى نجاح الهيئة في تطبيق 
لتتبع  الش��امل  اإللكترون��ي  النظ��ام 
توريد الدواء م��ن إنتاجه في المصنع 
حتى وصوله إلى المريض بما يضمن 
عدم دخول أدوية م��زورة إلى مملكة 
البحرين، وكذلك لضمان صرف الدواء 
بحسب اإلجراءات المطلوبة، بما فيها 

األدوية الخاضعة للرقابة.
المؤتم��ر  ف��ي  المش��اركون  وأش��اد 
باإلنج��ازات الت��ي حققته��ا مملك��ة 
البحري��ن من خ��ال اإلج��راءات التي 
تتخذه��ا الهيئ��ة، وال س��يما س��رعة 
الهيئة،  المعتم��دة م��ن  اإلج��راءات 
ما جع��ل البحرين في مص��اّف الدول 
المتقدمة في مجال منح االس��تخدام 
الطارئ في المنطقة والعالم، بالتطور 
الكبير ال��ذي ش��هدته البحرين فيما 
يتعلق بتسجيل وترخيص األدوية بما 
يعكس تطوير قطاع الرعاية الصحية 

والدوائية في المملكة.

 البحرين تعزي الصين
بضحايا تحطم طائرة ركاب

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة ع��ن بال��غ تع��ازي ومواس��اة مملكة 
البحرين إلى حكومة وش��عب جمهورية الصي��ن، جراء تحطم 
طائ��رة ركاب مم��ا أدى إلى مقتل 133 ش��خًصا م��ن ركابها، 
مؤكدة تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية الصين في هذا 

المصاب الجلل.

 وكيل المواصالت: أثر إيجابي كبير لجسر البحرين-قطر
في تعزيز الروابط المتينة بين مواطني البلدين

أكد وكي��ل وزارة المواصات للنقل البري والبريد 
س��امي بوهزاع، على أهمية اس��تمرار مؤسس��ة 
جس��ر البحرين-قط��ر ف��ي نش��اطها ومواصل��ة 
العم��ل على وضع التصاميم والخطط التنفيذية 
له��ذا المش��روع الهام، لم��ا له من أث��ر إيجابي 
كبير في تعزيز الروابط المتينة والتاريخية بين 

المواطنين في البلدين، وحرصًا منها على العمل 
لكل ما من ش��أنه تحقيق تطلع��ات المواطنين 
في البلدين في التقارب وتس��هيل حركة السفر 

بين البلدين.
وق��ال: »إننا ف��ي مملكة البحرين نج��دد الدعوة 
لب��دء المباحث��ات الثنائي��ة بي��ن الجانبين وفق 

اآلليات المتف��ق عليها في بيان الُعا«، مش��يرًا 
ف��ي هذا الصدد إلى الدع��وة التي وجهتها وزارة 
الخارجي��ة البحرينية بتاري��خ 11 يناير 2021 إلى 
نظيرته��ا القطري��ة لب��دء المباحث��ات الثنائية 
والدعوة األخرى التي تم توجيهها في 22 فبراير 

.2021

»األعلى للمرأة« يختتم مشاركته بمنتدى المرأة الخليجية
للم��رأة  األعل��ى  المجل��س  اختت��م 
»الم��رأة  منت��دى  ف��ي  مش��اركته 
غ��د  أج��ل  م��ن  ري��ادة  الخليجي��ة: 
مس��تدام« الذي عقد ع��ن بعد على 
م��دى يومي��ن بتنظيم م��ن مجلس 
ش��ؤون األس��رة بالمملكة العربية 
السعودية واألمانة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وخال جلس��ة تحت عن��وان »المرأة 
االقتصادي«  والتمكي��ن  الخليجي��ة 
العام  األمين  اس��تعرضت مس��اعد 
الش��يخة  للمرأة  األعل��ى  للمجل��س 
دين��ا بن��ت راش��د آل خليف��ة نضج 
تجرب��ة مملكة البحري��ن في تعزيز 
المشاركة االقتصادية للمرأة وزيادة 
تنافسيتها ومساهمتها في التنمية 
الوطنية بوجود آلي��ة وطنية معنية 
بالمرأة، األمر الذي س��اهم في دعم 
احتياجاتها والتوفيق ما بين الحياة 
األس��رية والمهنية، وانعكاس هذه 
الجه��ود عل��ى المؤش��رات الوطنية 
وترتيب مملكة البحرين في المراكز 
والتراتيب العالمية الخاصة بالمرأة 

والتوازن بين الجنسين.
إلدارة  الع��ام  المدي��ر  وتحدث��ت 
الشرطة النسائية في وزارة الداخلية 
وعض��و المجل��س األعل��ى للم��رأة 
العميد منى عبدالرحيم عن الشرطة 
البحري��ن  مملك��ة  ف��ي  النس��ائية 
ودوره��ا في تعزيز التع��اون األمني 
بي��ن دول مجلس التعاون الخليجي، 
وذلك خال جلس��ة نظمها المنتدى 
بعن��وان »دور الم��رأة الخليجية في 
التع��اون األمني«. وأكدت أن األدوار 

األمنية للم��رأة البحرينية والخليجية 
تمثل إحدى ركائز تطوير المنظومة 
وتحدثت  واالجتماعية،  االقتصادية 
خال الجلس��ة عن الجهود الوطنية 
ف��ي ه��ذا المج��ال بم��ا ف��ي ذل��ك 
لحماي��ة  الوطني��ة  االس��تراتيجية 
المرأة من العنف األس��ري، وتقديم 
واالجتماعية  األس��رية  االستشارات 
واالقتصادي��ة بدون مقاب��ل للمرأة 
وأوضح��ت  وأس��رتها.  البحريني��ة 
الداخلي��ة  وزارة  بي��ن  التع��اون  أن 

أثم��ر  للم��رأة  األعل��ى  والمجل��س 
عن كثير م��ن اإلنجازات م��ن بينها 
واإلحصائيات  البيانات  قاعدة  إنشاء 
الوطني��ة للعنف األس��ري »تكاتف«، 
وإنش��اء مكات��ب لحماي��ة األس��رة 

بمختلف المحافظات في المملكة.
وكان��ت أس��تاذ نظ��م المعلوم��ات 
الجغرافي��ة بكلية الدراس��ات العليا 
عض��و  العرب��ي،  الخلي��ج  بجامع��ة 
صب��اح  للم��رأة  األعل��ى  المجل��س 
الجني��د، ق��د ش��اركت ف��ي جلس��ة 
المنت��دى تحت عن��وان »دور المرأة 
الخليجي��ة ف��ي تحقيق االس��تدامة 
البيئي��ة«، وقدم��ت خاله��ا ش��رحًا 
البحري��ن  مملك��ة  مس��اعي  ح��ول 
ح��ول تغير المن��اخ والحماية البيئة 
ومواردها والحلول المبتكرة لتحقيق 
البيئي��ة. وتطرقت إلى  االس��تدامة 
مش��اركة الم��رأة البحرينية الفعالة 
في القضايا البيئي��ة وخاصة التغير 
المناخ��ي والتحدي��ات الت��ي تواجه 
المرأة البحرينية والخليجية في دعم 

االستدامة البيئية.

 فيصل بن راشد يهنئ
بنجاح سباق الفورموال 1

رف��ع نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة 
العليا لنادي راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل، عضو المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أس��مى آي��ات التهاني والتبري��كات إلى مق��ام حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك الباد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل، بمناس��بة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في 
تنظيم وإقامة س��باق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات 

الفورموال1.
وأكد س��موه أن هذا النجاح المش��رف يأتي استكمااًل لمسيرة 
اإلنجازات المتمي��زة التي حققتها البحرين وما تحظى به من 
اهتم��اٍم ورعاي��ة من حض��رة صاحب الجالة المل��ك المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، لتس��طر يومًا بعد يوم قصص نجاٍح باهرة 
تثبت للعالم أجمع المكان��ة التي تحتلها المملكة على كافة 
األصع��دة، منوهًا س��موه بم��ا حققته البحرين من مس��توى 
متمي��ز على صعي��د المجال الرياض��ي لتك��ون محطة هامة 
ومقص��دًا رياضيًا لكافة األح��داث الرياضية الكبرى ذات الثقل 

العالمي.
وأش��اد الش��يخ فيص��ل ب��ن راش��د بكاف��ة الجه��ود القائمة 
على تنظيم س��باق جائ��زة البحري��ن الكبرى لطي��ران الخليج 
للفورم��وال1، وم��ا ش��هدته من احترافي��ة وإتقان ع��اٍل كان 
ثم��رة عمل متواصل ومتابعة مس��تمرة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، مما كان له األثر البالغ في تس��خير 
كافة اإلمكانيات والمقومات التي عززت من س��معة البحرين 

المتميزة ومكانتها على خارطة الرياضات العالمية الكبرى.

 خالد بن أحمد: تطور
 العالقات بين البحرين

وألمانيا على مختلف األصعدة

اس��تقبل مستش��ار جالة الملك للش��ؤون الدبلوماس��ية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، س��فير ألمانيا االتحادية لدى 

البحرين كاي ثامو بوكمان. 
ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالسفير كاي ثامو 
بوكمان، مش��يدًا بما تش��هده العاقات المتمي��زة بين البحرين 
وألماني��ا االتحادية من تطور وتقدم عل��ى مختلف األصعدة بما 
يعزز من مصالح البلدين وش��عبيهما الصديقين، متمنيًا معاليه 

لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح.
م��ن جانبه أعرب الس��فير كاي ثام��و بوكمان عن اعت��زازه بلقاء 
بالش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مؤكدًا حرص ألمانيا 
االتحادي��ة على المضي بأوج��ه التعاون المش��ترك مع البحرين 

آلفاق أوسع في شتى المجاالت.

المعاودة يطلع السفير 
الهولندي على جهود أمانة 

التظلمات في خدمة الجمهور

التقى األمين الع��ام للتظلمات نواف محمد المعاودة في مكتبه 
أمس س��فير هولندا لدى البحرين لورينز ويس��تهوف، المقيم في 
دولة الكوي��ت، وذلك بحضور نائب األمين العام للتظلمات غادة 
حميد حبيب، وممثل عن وزارة الخارجية فهد عبدالعزيز البنعلي. 
كم��ا اس��تعرض األمين الع��ام للتظلمات مع الس��فير الهولندي 
أهم أنش��طة أمانة التظلمات في الفترة األخيرة، ونبذة عن آلية 
عملها ووسائل االس��تفادة من الخدمات التي تقدمها في مجال 
تخصصه��ا والمتاحة للمواطنين والمقيمي��ن والزائرين على حد 
سواء، والتي تعكس جانبا من عمل منظومة مؤسسات االنتصاف 
الوطنية، ودورها في تعزيز احترام مبادئ احترام حقوق اإلنس��ان 
في مجاالت اختصاصاتها، بش��كل يتماشى مع المعايير الدولية 

المطبقة في هذه المجاالت.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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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.
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ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلس الوزراء، وذلك بقصر الصخير أمس.

ــاع، تــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة االجـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
اســتــعــراض عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
ــأن الــمــحــلــي  ــشـ الـــتـــي تــخــص الـ
والتنمية  البناء  بعجلة  وتــدفــع 
نحو المزيد من التقدم والتطور 
لـــكـــل مـــــا فـــيـــه خـــيـــر الـــوطـــن 
ــافـــة إلــى  ــرام، إضـ ــكــ ــ وأبـــنـــائـــه ال
بــحــث الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة 
الساحتين  على  والمستجدات 

اإلقليمية والدولية.
المفدى  الملك  أشــاد جاللة  وقد 
لــولــي العهد  الــمــثــمــرة  بــالــجــهــود 
الــوزراء صاحب  رئيس مجلس 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
تعزيز  فــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
العمل  وتطوير  المملكة  نهضة 
األهــداف  يحقق  بما  الحكومي 
ــات الـــمـــنـــشـــودة، مــعــربــا  ــايـ ــغـ والـ
جاللته عن بالغ التقدير للجهود 
الــوطــنــيــة الــتــي قــادهــا صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
التصدي  فــي  الـــــوزراء  مجلس 
 ،)COVID-19( كورونا  لفيروس 
البحرين  مملكة  وضعت  والتي 
ــمــكــان األنـــســـب لــتــجــاوز  فـــي ال
تأثيرات الجائحة على المستوى 
الــصــحــي واالقــتــصــادي وعـــودة 

بالسرعة  طبيعتها  إلــى  الحياة 
المطلوبة.

أن جائحة  إلــى   وأشــار جاللته 
 )COVID-19( كــورونــا  فيروس 
البحرين  ــاء  ــن أب كــفــاءة  أثــبــتــت 
العاملين في الصفوف األمامية 
من  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
ووزارة  الــبــحــريــن،  ــاع  دفــ ــوة  قـ
الصحية،  والــكــوادر  الــداخــلــيــة، 
الذين  المساندة  الجهات  وكافة 
قدموا المثل األروع في التفاني 
والبذل والعطاء، وبّينت تكامل 

المنظومة الصحية الوطنية.
وأشــــاد جــاللــتــه بــالــتــعــاون بين 
والسلطة  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة 
من  إليه  وصــل  ومــا  التشريعية 
مستويات متقدمة في مختلف 
أهمية  جاللته  مؤكًدا  مساراته، 
أجل  من  التعاون  هذا  استمرار 
لمملكة  االزدهـــــــار  مـــن  ــمــزيــد  ال
ــبــحــريــن وتــحــقــيــق تــطــلــعــات  ال

أبنائها الكرام.
ــمــلــك بـــدور  ثـــم أشــــاد جــاللــة ال
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــــوزراء،  ال مجلس  رئــيــس  العهد 
وجهود العاملين بحلبة البحرين 
الــدولــيــة وكــافــة الــجــهــات التي 

نجاح  من  تحقق  فيما  أسهمت 
الســتــضــافــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لجائزة البحرين الكبرى لطيران 
الــفــورمــوال1  لسباقات  الخليج 
ــدى 18 عـــاًمـــا، مــنــوًهــا  عــلــى مــ
النسخة  بــه  ظهرت  بما  جاللته 
التي  السباق  من  الثامنة عشرة 
اســتــضــافــتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مـــؤخـــًرا مــن تــمــيــز عــلــى صعيد 
ــداد والــتــنــظــيــم والــحــضــور  ــ اإلعـ
للشباب  الرائد  الدور  بما يعكس 
من  يمتلكونه  ــا  ومـ الــبــحــريــنــي 
التنظيم  فــي  إبــداعــيــة  قــــدرات 
مما  الرياضية  الفعاليات  لكبرى 
كمحطة  مملكة  مكانة  من  عــزز 
هامة لهذا السباق الدولي وهذه 

الرياضة الجماهيرية.
ــوزراء  ــ ال مجلس  أدان  بــعــدهــا، 
اســتــمــرار الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
البالستية  بالصواريخ  اإلرهابية 
المفخخة  المسيرة  والــطــائــرات 
عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الـــمـــدنـــيـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة والــنــفــطــيــة في 
ــيــة الــســعــوديــة  ــعــرب الــمــمــلــكــة ال
كل  مــع  تتنافى  التي  الشقيقة، 
ــة، وتــبــرهــن  ــيـ ــدولـ الــقــوانــيــن الـ
الــحــوثــي  مليشيا  تــحــدي  عــلــى 

المحبة  العالم  لــدول  اإلرهــابــيــة 
ــدول  ــ ــا تــلــك ال ــًب لــلــســالم، مــطــال
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
ــداءات االرهــابــيــة  ــ ــتـ ــ ــذه االعـ هــ
المتعمدة والممنهجة التي تهدد 
ــرار اإلقــلــيــمــي  ــقـ ــتـ األمــــن واالسـ
وتــــعــــرض لــلــخــطــر إمــــــــدادات 
ــطــاقــة واســـتـــقـــرار االقــتــصــاد  ال
الدولي،  السلم  وتمس  العالمي 
البحرين  مملكة  وقــوف  مــؤكــًدا 
العربية  المملكة  شقيقتها  مــع 
الــســعــوديــة فــي كــل مــا تتخذه 
مـــن إجـــــــراءات لــحــمــايــة أمــنــهــا 

واستقرارها وسالمة أراضيها.
ــلـــك أهــمــيــة  ــمـ ــــة الـ ــد جــــالل ــ ــ وأكـ
االســـتـــمـــرار فـــي تــنــمــيــة آفـــاق 
دول  بــيــن  ــتــعــاون  وال التنسيق 
مجلس التعاون والدول الحليفة 
بــمــا يــدعــم تضامن  والــصــديــقــة 
واستقرار المنطقة ويعزز دورها 
توحيد  عبر  والعالمي  اإلقليمي 
المواقف وتطوير الشراكات مع 

دول العالم.
ــاع  وبــشــأن مــســتــجــدات األوضــ
ــا، أعــــرب مجلس  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
استمرار  من  القلق  ــوزراء عن  ال
ــا األطــــراف كافة  الــحــرب، داعــًي
التصعيد  ووقـــف  الــتــهــدئــة  إلـــى 
والــلــجــوء إلــى الــحــوار والــطــرق 
الــدبــلــومــاســيــة لــوقــف الــحــرب 

وتسوية النزاع عبر المفاوضات 
السلمية  وبــالــوســائــل  المباشرة 
ــتــــزام  ــ الــمــتــعــارف عــلــيــهــا، واالل
باالتفاقيات والمواثيق المبرمة، 
والعمل على الحفاظ على األمن 

والسلم الدوليين.
تهيئة  ضــرورة  المجلس  ويؤكد 
ــيــة وتــوفــيــر  ــســان األوضــــــاع اإلن
ــة لــلــمــدنــيــيــن وتــأمــيــن  ــحــمــاي ال
العبور  ممرات  وفتح  سالمتهم 
اآلمنة لهم، وإيصال المساعدات 
اإلنـــســـانـــيـــة واإلغـــاثـــيـــة بــوجــه 
التقدير لكل  السرعة، معرًبا عن 
ــت فـــي هــذا  ــذل ــتــي ب الــجــهــود ال
مساهمة  أن  مؤكًدا  الخصوص، 
مملكة البحرين في دعم الجهود 
اإلنسانية في أوكرانيا هو إسهام 
للتخفيف  إنساني  كواجب  منها 

من معاناة المحتاجين.
تطلع  عـــن  ــمــجــلــس  ال وأعــــــرب 
مملكة البحرين بوقف التصعيد 
ــراف،  ــ ــل األطــ ــن كـ اإلعـــالمـــي مـ
الماضية  األحداث  أثبتت  حيث 
وباألخص في عالمنا العربي، ما 
له من تأثير سلبي على تأجيج 
ــة أمـــد الــحــرب  الــمــواقــف وإطــال
والصراع، وال يساعد على ضمان 

األمن واالستقرار العالمي.
ــأ جـــاللـــة الــمــلــك  ــعــد ذلـــــك، هــن ب
رئــيــس وأعــضــاء غــرفــة تــجــارة 

ــبــحــريــن بــمــنــاســبــة  وصـــنـــاعـــة ال
الغرفة  إدارة  لمجلس  انتخابهم 
لهم  متمنًيا  الــثــالثــيــن،  ــدورتــه  ل
ــنـــجـــاح في  ــتــوفــيــق والـ ــكــل ال ل
تجارة  غــرفــة  مسيرة  مــواصــلــة 
ــي دعــم  ــبــحــريــن فـ وصــنــاعــة ال
القطاع التجاري وتعزيز التنمية 
تميزت  بما  مشيًدا  االقتصادية، 
به االنتخابات من حسن تنظيم 

وأجواء تسودها النزاهة.
وقد رفع سمو الشيخ محمد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  مــبــارك 
ــوزراء أســمــى آيــات  ــ ــ مــجــلــس ال
ــان إلــى  الــشــكــر وعــظــيــم االمــتــن
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
المفدى وصاحب السمو الملكي 
ــيــــس مــجــلــس  ــ ــد رئ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ــ ول
رؤى  أن  مؤكًدا سموه  الـــوزراء، 
جاللة الملك المفدى وتوجيهات 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
شكلت  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
للتعامل  الـــوزراء  لمجلس  نهًجا 
مع مختلف الظروف التي مر بها 
ذلــك تم وضع  إثــر  العالم وعلى 
نفذها  التي  والــبــرامــج  الخطط 
مما  إتقان  بكل  البحرين  فريق 
ساهم في وضع مملكة البحرين 

في الموقع األفضل.

المنامة - بنا

الجائحة أثبتت كفاءة البحرينييـــــــن فـــي الصـفـــوف األمامـيـــة
الدفع بعجلة البناء لكل ما فيه خير الوطن وأبنائه الكرام... جاللة الملك:

الدوليــة القوانيـــن  كل  مــع  تتنافــى  السعوديــة  فــي  المدنييــن  ضــد  الحوثيــة  الهجمــات 

ــوف األمـــامـــيـــة ــفـ ــصـ ــي الـ ــ ــن ف ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــاءة ال ــ ــف ــ الـــجـــائـــحـــة أثـــبـــتـــت ك

اســـتمرار التعـــاون بيـــن “التنفيذيـــة” و”التشـــريعية” تحقيًقـــا لتطلعـــات المواطنيـــن 

ـــا بفضـــل إبداعـــات الشـــباب البحرينـــي المملكـــة تميـــزت باســـتضافة “الفورمـــوال” لــــ18 عاًم
ــم ــة لهـ ــور اآلمنـ ــرات العبـ ــح ممـ ــالمتهم وفتـ ــن سـ ــن وتأميـ ــة للمدنييـ ــر الحمايـ توفيـ

ضرورة التهدئــة ووقـــف التصعيـــد واللجـــوء إلـــى الحـــوار لوقـــف الحـــرب فـــي أوكرانيـــا
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ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلس الوزراء، وذلك بقصر الصخير أمس.

ــاع، تــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة االجـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
اســتــعــراض عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
ــأن الــمــحــلــي  ــشـ الـــتـــي تــخــص الـ
والتنمية  البناء  بعجلة  وتــدفــع 
نحو المزيد من التقدم والتطور 
لـــكـــل مـــــا فـــيـــه خـــيـــر الـــوطـــن 
ــافـــة إلــى  ــرام، إضـ ــكــ ــ وأبـــنـــائـــه ال
بــحــث الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة 
الساحتين  على  والمستجدات 

اإلقليمية والدولية.
المفدى  الملك  أشــاد جاللة  وقد 
لــولــي العهد  الــمــثــمــرة  بــالــجــهــود 
الــوزراء صاحب  رئيس مجلس 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
تعزيز  فــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
العمل  وتطوير  المملكة  نهضة 
األهــداف  يحقق  بما  الحكومي 
ــات الـــمـــنـــشـــودة، مــعــربــا  ــايـ ــغـ والـ
جاللته عن بالغ التقدير للجهود 
الــوطــنــيــة الــتــي قــادهــا صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
التصدي  فــي  الـــــوزراء  مجلس 
 ،)COVID-19( كورونا  لفيروس 
البحرين  مملكة  وضعت  والتي 
ــمــكــان األنـــســـب لــتــجــاوز  فـــي ال
تأثيرات الجائحة على المستوى 
الــصــحــي واالقــتــصــادي وعـــودة 

بالسرعة  طبيعتها  إلــى  الحياة 
المطلوبة.

أن جائحة  إلــى   وأشــار جاللته 
 )COVID-19( كــورونــا  فيروس 
البحرين  ــاء  ــن أب كــفــاءة  أثــبــتــت 
العاملين في الصفوف األمامية 
من  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
ووزارة  الــبــحــريــن،  ــاع  دفــ ــوة  قـ
الصحية،  والــكــوادر  الــداخــلــيــة، 
الذين  المساندة  الجهات  وكافة 
قدموا المثل األروع في التفاني 
والبذل والعطاء، وبّينت تكامل 

المنظومة الصحية الوطنية.
وأشــــاد جــاللــتــه بــالــتــعــاون بين 
والسلطة  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة 
من  إليه  وصــل  ومــا  التشريعية 
مستويات متقدمة في مختلف 
أهمية  جاللته  مؤكًدا  مساراته، 
أجل  من  التعاون  هذا  استمرار 
لمملكة  االزدهـــــــار  مـــن  ــمــزيــد  ال
ــبــحــريــن وتــحــقــيــق تــطــلــعــات  ال

أبنائها الكرام.
ــمــلــك بـــدور  ثـــم أشــــاد جــاللــة ال
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــــوزراء،  ال مجلس  رئــيــس  العهد 
وجهود العاملين بحلبة البحرين 
الــدولــيــة وكــافــة الــجــهــات التي 

نجاح  من  تحقق  فيما  أسهمت 
الســتــضــافــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لجائزة البحرين الكبرى لطيران 
الــفــورمــوال1  لسباقات  الخليج 
ــدى 18 عـــاًمـــا، مــنــوًهــا  عــلــى مــ
النسخة  بــه  ظهرت  بما  جاللته 
التي  السباق  من  الثامنة عشرة 
اســتــضــافــتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مـــؤخـــًرا مــن تــمــيــز عــلــى صعيد 
ــداد والــتــنــظــيــم والــحــضــور  ــ اإلعـ
للشباب  الرائد  الدور  بما يعكس 
من  يمتلكونه  ــا  ومـ الــبــحــريــنــي 
التنظيم  فــي  إبــداعــيــة  قــــدرات 
مما  الرياضية  الفعاليات  لكبرى 
كمحطة  مملكة  مكانة  من  عــزز 
هامة لهذا السباق الدولي وهذه 

الرياضة الجماهيرية.
ــوزراء  ــ ال مجلس  أدان  بــعــدهــا، 
اســتــمــرار الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
البالستية  بالصواريخ  اإلرهابية 
المفخخة  المسيرة  والــطــائــرات 
عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الـــمـــدنـــيـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة والــنــفــطــيــة في 
ــيــة الــســعــوديــة  ــعــرب الــمــمــلــكــة ال
كل  مــع  تتنافى  التي  الشقيقة، 
ــة، وتــبــرهــن  ــيـ ــدولـ الــقــوانــيــن الـ
الــحــوثــي  مليشيا  تــحــدي  عــلــى 

المحبة  العالم  لــدول  اإلرهــابــيــة 
ــدول  ــ ــا تــلــك ال ــًب لــلــســالم، مــطــال
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
ــداءات االرهــابــيــة  ــ ــتـ ــ ــذه االعـ هــ
المتعمدة والممنهجة التي تهدد 
ــرار اإلقــلــيــمــي  ــقـ ــتـ األمــــن واالسـ
وتــــعــــرض لــلــخــطــر إمــــــــدادات 
ــطــاقــة واســـتـــقـــرار االقــتــصــاد  ال
الدولي،  السلم  وتمس  العالمي 
البحرين  مملكة  وقــوف  مــؤكــًدا 
العربية  المملكة  شقيقتها  مــع 
الــســعــوديــة فــي كــل مــا تتخذه 
مـــن إجـــــــراءات لــحــمــايــة أمــنــهــا 

واستقرارها وسالمة أراضيها.
ــلـــك أهــمــيــة  ــمـ ــــة الـ ــد جــــالل ــ ــ وأكـ
االســـتـــمـــرار فـــي تــنــمــيــة آفـــاق 
دول  بــيــن  ــتــعــاون  وال التنسيق 
مجلس التعاون والدول الحليفة 
بــمــا يــدعــم تضامن  والــصــديــقــة 
واستقرار المنطقة ويعزز دورها 
توحيد  عبر  والعالمي  اإلقليمي 
المواقف وتطوير الشراكات مع 

دول العالم.
ــاع  وبــشــأن مــســتــجــدات األوضــ
ــا، أعــــرب مجلس  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
استمرار  من  القلق  ــوزراء عن  ال
ــا األطــــراف كافة  الــحــرب، داعــًي
التصعيد  ووقـــف  الــتــهــدئــة  إلـــى 
والــلــجــوء إلــى الــحــوار والــطــرق 
الــدبــلــومــاســيــة لــوقــف الــحــرب 

وتسوية النزاع عبر المفاوضات 
السلمية  وبــالــوســائــل  المباشرة 
ــتــــزام  ــ الــمــتــعــارف عــلــيــهــا، واالل
باالتفاقيات والمواثيق المبرمة، 
والعمل على الحفاظ على األمن 

والسلم الدوليين.
تهيئة  ضــرورة  المجلس  ويؤكد 
ــيــة وتــوفــيــر  ــســان األوضــــــاع اإلن
ــة لــلــمــدنــيــيــن وتــأمــيــن  ــحــمــاي ال
العبور  ممرات  وفتح  سالمتهم 
اآلمنة لهم، وإيصال المساعدات 
اإلنـــســـانـــيـــة واإلغـــاثـــيـــة بــوجــه 
التقدير لكل  السرعة، معرًبا عن 
ــت فـــي هــذا  ــذل ــتــي ب الــجــهــود ال
مساهمة  أن  مؤكًدا  الخصوص، 
مملكة البحرين في دعم الجهود 
اإلنسانية في أوكرانيا هو إسهام 
للتخفيف  إنساني  كواجب  منها 

من معاناة المحتاجين.
تطلع  عـــن  ــمــجــلــس  ال وأعــــــرب 
مملكة البحرين بوقف التصعيد 
ــراف،  ــ ــل األطــ ــن كـ اإلعـــالمـــي مـ
الماضية  األحداث  أثبتت  حيث 
وباألخص في عالمنا العربي، ما 
له من تأثير سلبي على تأجيج 
ــة أمـــد الــحــرب  الــمــواقــف وإطــال
والصراع، وال يساعد على ضمان 

األمن واالستقرار العالمي.
ــأ جـــاللـــة الــمــلــك  ــعــد ذلـــــك، هــن ب
رئــيــس وأعــضــاء غــرفــة تــجــارة 

ــبــحــريــن بــمــنــاســبــة  وصـــنـــاعـــة ال
الغرفة  إدارة  لمجلس  انتخابهم 
لهم  متمنًيا  الــثــالثــيــن،  ــدورتــه  ل
ــنـــجـــاح في  ــتــوفــيــق والـ ــكــل ال ل
تجارة  غــرفــة  مسيرة  مــواصــلــة 
ــي دعــم  ــبــحــريــن فـ وصــنــاعــة ال
القطاع التجاري وتعزيز التنمية 
تميزت  بما  مشيًدا  االقتصادية، 
به االنتخابات من حسن تنظيم 

وأجواء تسودها النزاهة.
وقد رفع سمو الشيخ محمد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  مــبــارك 
ــوزراء أســمــى آيــات  ــ ــ مــجــلــس ال
ــان إلــى  الــشــكــر وعــظــيــم االمــتــن
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
المفدى وصاحب السمو الملكي 
ــيــــس مــجــلــس  ــ ــد رئ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ــ ول
رؤى  أن  مؤكًدا سموه  الـــوزراء، 
جاللة الملك المفدى وتوجيهات 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
شكلت  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
للتعامل  الـــوزراء  لمجلس  نهًجا 
مع مختلف الظروف التي مر بها 
ذلــك تم وضع  إثــر  العالم وعلى 
نفذها  التي  والــبــرامــج  الخطط 
مما  إتقان  بكل  البحرين  فريق 
ساهم في وضع مملكة البحرين 

في الموقع األفضل.

المنامة - بنا

الجائحة أثبتت كفاءة البحرينييـــــــن فـــي الصـفـــوف األمامـيـــة
الدفع بعجلة البناء لكل ما فيه خير الوطن وأبنائه الكرام... جاللة الملك:

الدوليــة القوانيـــن  كل  مــع  تتنافــى  السعوديــة  فــي  المدنييــن  ضــد  الحوثيــة  الهجمــات 

ــوف األمـــامـــيـــة ــفـ ــصـ ــي الـ ــ ــن ف ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــاءة ال ــ ــف ــ الـــجـــائـــحـــة أثـــبـــتـــت ك

اســـتمرار التعـــاون بيـــن “التنفيذيـــة” و”التشـــريعية” تحقيًقـــا لتطلعـــات المواطنيـــن 

ـــا بفضـــل إبداعـــات الشـــباب البحرينـــي المملكـــة تميـــزت باســـتضافة “الفورمـــوال” لــــ18 عاًم
ــم ــة لهـ ــور اآلمنـ ــرات العبـ ــح ممـ ــالمتهم وفتـ ــن سـ ــن وتأميـ ــة للمدنييـ ــر الحمايـ توفيـ

ضرورة التهدئــة ووقـــف التصعيـــد واللجـــوء إلـــى الحـــوار لوقـــف الحـــرب فـــي أوكرانيـــا
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ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلس الوزراء، وذلك بقصر الصخير أمس.

ــاع، تــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة االجـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
اســتــعــراض عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
ــأن الــمــحــلــي  ــشـ الـــتـــي تــخــص الـ
والتنمية  البناء  بعجلة  وتــدفــع 
نحو المزيد من التقدم والتطور 
لـــكـــل مـــــا فـــيـــه خـــيـــر الـــوطـــن 
ــافـــة إلــى  ــرام، إضـ ــكــ ــ وأبـــنـــائـــه ال
بــحــث الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة 
الساحتين  على  والمستجدات 

اإلقليمية والدولية.
المفدى  الملك  أشــاد جاللة  وقد 
لــولــي العهد  الــمــثــمــرة  بــالــجــهــود 
الــوزراء صاحب  رئيس مجلس 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
تعزيز  فــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
العمل  وتطوير  المملكة  نهضة 
األهــداف  يحقق  بما  الحكومي 
ــات الـــمـــنـــشـــودة، مــعــربــا  ــايـ ــغـ والـ
جاللته عن بالغ التقدير للجهود 
الــوطــنــيــة الــتــي قــادهــا صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
التصدي  فــي  الـــــوزراء  مجلس 
 ،)COVID-19( كورونا  لفيروس 
البحرين  مملكة  وضعت  والتي 
ــمــكــان األنـــســـب لــتــجــاوز  فـــي ال
تأثيرات الجائحة على المستوى 
الــصــحــي واالقــتــصــادي وعـــودة 

بالسرعة  طبيعتها  إلــى  الحياة 
المطلوبة.

أن جائحة  إلــى   وأشــار جاللته 
 )COVID-19( كــورونــا  فيروس 
البحرين  ــاء  ــن أب كــفــاءة  أثــبــتــت 
العاملين في الصفوف األمامية 
من  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
ووزارة  الــبــحــريــن،  ــاع  دفــ ــوة  قـ
الصحية،  والــكــوادر  الــداخــلــيــة، 
الذين  المساندة  الجهات  وكافة 
قدموا المثل األروع في التفاني 
والبذل والعطاء، وبّينت تكامل 

المنظومة الصحية الوطنية.
وأشــــاد جــاللــتــه بــالــتــعــاون بين 
والسلطة  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة 
من  إليه  وصــل  ومــا  التشريعية 
مستويات متقدمة في مختلف 
أهمية  جاللته  مؤكًدا  مساراته، 
أجل  من  التعاون  هذا  استمرار 
لمملكة  االزدهـــــــار  مـــن  ــمــزيــد  ال
ــبــحــريــن وتــحــقــيــق تــطــلــعــات  ال

أبنائها الكرام.
ــمــلــك بـــدور  ثـــم أشــــاد جــاللــة ال
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــــوزراء،  ال مجلس  رئــيــس  العهد 
وجهود العاملين بحلبة البحرين 
الــدولــيــة وكــافــة الــجــهــات التي 

نجاح  من  تحقق  فيما  أسهمت 
الســتــضــافــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لجائزة البحرين الكبرى لطيران 
الــفــورمــوال1  لسباقات  الخليج 
ــدى 18 عـــاًمـــا، مــنــوًهــا  عــلــى مــ
النسخة  بــه  ظهرت  بما  جاللته 
التي  السباق  من  الثامنة عشرة 
اســتــضــافــتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مـــؤخـــًرا مــن تــمــيــز عــلــى صعيد 
ــداد والــتــنــظــيــم والــحــضــور  ــ اإلعـ
للشباب  الرائد  الدور  بما يعكس 
من  يمتلكونه  ــا  ومـ الــبــحــريــنــي 
التنظيم  فــي  إبــداعــيــة  قــــدرات 
مما  الرياضية  الفعاليات  لكبرى 
كمحطة  مملكة  مكانة  من  عــزز 
هامة لهذا السباق الدولي وهذه 

الرياضة الجماهيرية.
ــوزراء  ــ ال مجلس  أدان  بــعــدهــا، 
اســتــمــرار الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
البالستية  بالصواريخ  اإلرهابية 
المفخخة  المسيرة  والــطــائــرات 
عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الـــمـــدنـــيـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة والــنــفــطــيــة في 
ــيــة الــســعــوديــة  ــعــرب الــمــمــلــكــة ال
كل  مــع  تتنافى  التي  الشقيقة، 
ــة، وتــبــرهــن  ــيـ ــدولـ الــقــوانــيــن الـ
الــحــوثــي  مليشيا  تــحــدي  عــلــى 

المحبة  العالم  لــدول  اإلرهــابــيــة 
ــدول  ــ ــا تــلــك ال ــًب لــلــســالم، مــطــال
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
ــداءات االرهــابــيــة  ــ ــتـ ــ ــذه االعـ هــ
المتعمدة والممنهجة التي تهدد 
ــرار اإلقــلــيــمــي  ــقـ ــتـ األمــــن واالسـ
وتــــعــــرض لــلــخــطــر إمــــــــدادات 
ــطــاقــة واســـتـــقـــرار االقــتــصــاد  ال
الدولي،  السلم  وتمس  العالمي 
البحرين  مملكة  وقــوف  مــؤكــًدا 
العربية  المملكة  شقيقتها  مــع 
الــســعــوديــة فــي كــل مــا تتخذه 
مـــن إجـــــــراءات لــحــمــايــة أمــنــهــا 

واستقرارها وسالمة أراضيها.
ــلـــك أهــمــيــة  ــمـ ــــة الـ ــد جــــالل ــ ــ وأكـ
االســـتـــمـــرار فـــي تــنــمــيــة آفـــاق 
دول  بــيــن  ــتــعــاون  وال التنسيق 
مجلس التعاون والدول الحليفة 
بــمــا يــدعــم تضامن  والــصــديــقــة 
واستقرار المنطقة ويعزز دورها 
توحيد  عبر  والعالمي  اإلقليمي 
المواقف وتطوير الشراكات مع 

دول العالم.
ــاع  وبــشــأن مــســتــجــدات األوضــ
ــا، أعــــرب مجلس  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
استمرار  من  القلق  ــوزراء عن  ال
ــا األطــــراف كافة  الــحــرب، داعــًي
التصعيد  ووقـــف  الــتــهــدئــة  إلـــى 
والــلــجــوء إلــى الــحــوار والــطــرق 
الــدبــلــومــاســيــة لــوقــف الــحــرب 

وتسوية النزاع عبر المفاوضات 
السلمية  وبــالــوســائــل  المباشرة 
ــتــــزام  ــ الــمــتــعــارف عــلــيــهــا، واالل
باالتفاقيات والمواثيق المبرمة، 
والعمل على الحفاظ على األمن 

والسلم الدوليين.
تهيئة  ضــرورة  المجلس  ويؤكد 
ــيــة وتــوفــيــر  ــســان األوضــــــاع اإلن
ــة لــلــمــدنــيــيــن وتــأمــيــن  ــحــمــاي ال
العبور  ممرات  وفتح  سالمتهم 
اآلمنة لهم، وإيصال المساعدات 
اإلنـــســـانـــيـــة واإلغـــاثـــيـــة بــوجــه 
التقدير لكل  السرعة، معرًبا عن 
ــت فـــي هــذا  ــذل ــتــي ب الــجــهــود ال
مساهمة  أن  مؤكًدا  الخصوص، 
مملكة البحرين في دعم الجهود 
اإلنسانية في أوكرانيا هو إسهام 
للتخفيف  إنساني  كواجب  منها 

من معاناة المحتاجين.
تطلع  عـــن  ــمــجــلــس  ال وأعــــــرب 
مملكة البحرين بوقف التصعيد 
ــراف،  ــ ــل األطــ ــن كـ اإلعـــالمـــي مـ
الماضية  األحداث  أثبتت  حيث 
وباألخص في عالمنا العربي، ما 
له من تأثير سلبي على تأجيج 
ــة أمـــد الــحــرب  الــمــواقــف وإطــال
والصراع، وال يساعد على ضمان 

األمن واالستقرار العالمي.
ــأ جـــاللـــة الــمــلــك  ــعــد ذلـــــك، هــن ب
رئــيــس وأعــضــاء غــرفــة تــجــارة 

ــبــحــريــن بــمــنــاســبــة  وصـــنـــاعـــة ال
الغرفة  إدارة  لمجلس  انتخابهم 
لهم  متمنًيا  الــثــالثــيــن،  ــدورتــه  ل
ــنـــجـــاح في  ــتــوفــيــق والـ ــكــل ال ل
تجارة  غــرفــة  مسيرة  مــواصــلــة 
ــي دعــم  ــبــحــريــن فـ وصــنــاعــة ال
القطاع التجاري وتعزيز التنمية 
تميزت  بما  مشيًدا  االقتصادية، 
به االنتخابات من حسن تنظيم 

وأجواء تسودها النزاهة.
وقد رفع سمو الشيخ محمد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  مــبــارك 
ــوزراء أســمــى آيــات  ــ ــ مــجــلــس ال
ــان إلــى  الــشــكــر وعــظــيــم االمــتــن
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
المفدى وصاحب السمو الملكي 
ــيــــس مــجــلــس  ــ ــد رئ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ــ ول
رؤى  أن  مؤكًدا سموه  الـــوزراء، 
جاللة الملك المفدى وتوجيهات 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
شكلت  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
للتعامل  الـــوزراء  لمجلس  نهًجا 
مع مختلف الظروف التي مر بها 
ذلــك تم وضع  إثــر  العالم وعلى 
نفذها  التي  والــبــرامــج  الخطط 
مما  إتقان  بكل  البحرين  فريق 
ساهم في وضع مملكة البحرين 

في الموقع األفضل.

المنامة - بنا

الجائحة أثبتت كفاءة البحرينييـــــــن فـــي الصـفـــوف األمامـيـــة
الدفع بعجلة البناء لكل ما فيه خير الوطن وأبنائه الكرام... جاللة الملك:

الدوليــة القوانيـــن  كل  مــع  تتنافــى  السعوديــة  فــي  المدنييــن  ضــد  الحوثيــة  الهجمــات 

ــوف األمـــامـــيـــة ــفـ ــصـ ــي الـ ــ ــن ف ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــاءة ال ــ ــف ــ الـــجـــائـــحـــة أثـــبـــتـــت ك

اســـتمرار التعـــاون بيـــن “التنفيذيـــة” و”التشـــريعية” تحقيًقـــا لتطلعـــات المواطنيـــن 

ـــا بفضـــل إبداعـــات الشـــباب البحرينـــي المملكـــة تميـــزت باســـتضافة “الفورمـــوال” لــــ18 عاًم
ــم ــة لهـ ــور اآلمنـ ــرات العبـ ــح ممـ ــالمتهم وفتـ ــن سـ ــن وتأميـ ــة للمدنييـ ــر الحمايـ توفيـ

ضرورة التهدئــة ووقـــف التصعيـــد واللجـــوء إلـــى الحـــوار لوقـــف الحـــرب فـــي أوكرانيـــا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/490722030748.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.albiladpress.com/news/2022/4907/bahrain/750412.html
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المنامة - وزارة الخارجية

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والخدمـــات  النقـــل  وزيـــر  اســـتقبل 
اللوجستية بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة صالح الجاســـر، ســـفير مملكة 
البحريـــن المعيـــن لدى المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــيخ علي بن عبدالرحمن 

بن علي آل خليفة.
النقـــل  وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
بالســـفير  اللوجســـتية  والخدمـــات 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بـــن علي 
العاقـــات  بعمـــق  مشـــيًدا  خليفـــة،  آل 
األخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع 

بين مملكـــة البحريـــن والمملكة العربية 
الســـعودية، وسبل تعزيزها في مختلف 
المجـــاالت، خصوصـــا في مجـــال النقل 
والخدمات اللوجستية خدمة للمصالح 
المشـــتركة. مـــن جانبـــه، أعرب الســـفير 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بـــن علي 
آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه بلقـــاء الوزيـــر 
الجاســـر، مؤكـــًدا حرصه المســـتمر على 
عقـــد مثل هـــذه اللقـــاءات التي تســـهم 
البلديـــن  بيـــن  العاقـــات  توطيـــد  فـــي 

والشعبين الشقيقين.

التقـــى األميـــن العـــام للتظلمات نـــواف المعاودة فـــي مكتبه أمس، ســـفير مملكة 
هولندا لدى مملكة البحرين، المقيم في دولة الكويت، لورينز ويســـتهوف، وذلك 
بحضـــور نائـــب األمين العام للتظلمات غادة حبيـــب، وممثل عن وزارة الخارجية 
فهد البنعلي. ورحب األمين العام بزيارة الســـفير الهولندي وهي األولى له ألمانة 
التظلمـــات، وأكـــد لـــه أن األمانة ترحب بمثـــل هذه الزيارات التـــي تفتح آفاقا من 
التعـــاون المشـــترك وتعـــد فرصة الطـــاع المهتمين على أنشـــطة وجهـــود األمانة 
ودورهـــا في خدمـــة الجمهور. كما اســـتعرض األمين العام للتظلمات مع الســـفير 
الهولنـــدي أهم أنشـــطة أمانة التظلمات في الفتـــرة األخيرة، ونبذة عن آلية عملها 
ووســـائل االســـتفادة من الخدمات التـــي تقدمها في مجـــال تخصصها والمتاحة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين على حد ســـواء، والتي تعكـــس جانبا من عمل 
منظومة مؤسسات االنتصاف الوطنية، ودورها في تعزيز احترام مبادئ احترام 
حقوق اإلنســـان في مجاالت اختصاصاتها، بشـــكل يتماشـــى مع المعايير الدولية 

المطبقة في هذه المجاالت.
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مدرســـة  مديـــر  النعيمـــي،  ماجـــد 
محمـــد  للبنيـــن  االبتدائيـــة  باربـــار 
الصفـــار، بصحبة عدد من منتســـبي 
المدرســـة وحـــارس األمـــن، الذيـــن 
انتشـــر لهم مقطع فيديو في مواقع 
التواصل االجتماعي وهم يقومون 
بإطفـــاء حريـــق اندلـــع فـــي ســـيارة 

وليـــة أمـــر أمـــام المدرســـة، حيـــث 
قـــّدم لهـــم الوزيـــر الشـــكر والتقدير 
على مبادرتهـــم وجهودهم المثمرة، 
والتي عكست روح الفريق الواحد، 
المتوافـــرة  باالســـتعدادات  مشـــيًدا 
بالمدرســـة للتعامـــل مـــع مثـــل هـــذا 
دوام  للجميـــع  ومتمنًيـــا  الحـــادث، 

التوفيق والنجاح.

تعزيز العالقات مع السعودية بمجال النقل والخدمات اللوجستية

السفير الهولندي يطلع على سير العمل في “التظلمات”

النعيمي يكرم منتسبي وحارس أمن “ابتدائية باربار للبنين”

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة، قائد 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللواء 
بروفيســـور الشـــيخ خالـــد بن علي 
آل خليفـــة، الـــذي قـــدم لـــه التقرير 
الســـنوي للخدمات الطبية الملكية 

لعام 2021م، وذلك صباح أمس.

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن بقائـــد الخدمـــات الطبية 
التطـــور  علـــى  مثنيـــا  الملكيـــة، 
المستمر بالخدمات الطبية الملكية 
مـــن الناحيـــة الصحيـــة والعاجية 
بفضـــل الجهـــود الكبيـــرة مـــن قبل 
جميع منتســـبي الخدمـــات الطبية 

الملكية.

المشيـــر يتسلم تقرير 
الخدمــــات الطبيــــة الملكيــــة

تعيينات في “بناغاز” وإعادة تشكيل مجلس إدارة “توسعة”
قرار صادر عن سمو الشيخ ناصر بن حمد

في إطار رؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
وتطلعــات ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، أصــدر ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية 
وشــؤون الشــباب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة القابضــة للنفط والغاز ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قرارات بتعيين ممثلين عن الشركة القابضة 
للنفــط والغــاز بمجلــس إدارة شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغــاز( وإعادة 

تشكيل مجلس إدارة شركة توسعة غاز البحرين الوطنية )توسعة(.

مـــارك  بتعييـــن  القـــرارات  وتنـــص   
تومـــاس رئيًســـا لمجلس إدارة شـــركة 
غاز البحرين الوطنية )بناغاز( والشيخ 
محمد بـــن عبدالرحمن آل خليفة نائًبا 
للرئيس، وتعيين عبدالرزاق جواهري 
وعبدهللا البستكي وهالة مفيز أعضاء 

بمجلس إدارة )بناغاز(.
 وتمتلك الشركة القابضة للنفط والغاز 
75 % مـــن شـــركة )بناغـــاز( ويمثلهـــا 
5 أعضـــاء مـــن أصل 7 بمجلـــس إدارة 

الشركة.

 كمـــا أصدر ســـموه قـــراًرا آخـــر بإعادة 
تشـــكيل مجلس إدارة شـــركة توسعة 
)توســـعة(  الوطنيـــة  البحريـــن  غـــاز 
وهي شـــركة مملوكة بالكامل للشـــركة 

القابضة للنفط والغاز.
 وتضمـــن القرار تعيين مـــارك توماس 
)توســـعة(،  إدارة  لمجلـــس  رئيًســـا 
والشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة نائًبـــا لـــه، وتعييـــن عبدالرزاق 
جواهـــري وعبـــدهللا البســـتكي وهالة 

مفيز أعضاًء بمجلس اإلدارة.

المنامة - بنا

الثالثاء 22 مارس 2022 - 19 شعبان 1443 - العدد 4907

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
ســـفيرة  أمـــس،  خليفـــة،  آل 
الجمهوريـــة التركية لدى مملكة 
تشـــاكيل،  ايســـن  البحريـــن 
وذلـــك بحضـــور مســـاعد رئيس 
األمـــن العـــام لشـــئون العمليات 

والتدريب.
وتم خـــال اللقـــاء، بحـــث عدد 
مـــن الموضوعـــات األمنية التي 
تسهم في تعزيز تبادل الخبرات 
التعـــاون  مجـــاالت  وتطويـــر 
األمنـــي بين البلدين الصديقين، 

بما يخدم المصالح المشتركة.

تطوير التعاون األمني مع تركيا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي 
موظفـــي  مـــن  وفـــًدا  أمـــس، 
والنـــواب  الشـــيوخ  مجلســـي 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 

الصديقة.
 ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
بوفد موظفي مجلســـي الشيوخ 
والنواب األميركي، واســـتعرض 
خال اللقـــاء عاقـــات الصداقة 
القائمـــة  المشـــتركة  والتعـــاون 
بيـــن مملكة البحريـــن والواليات 
حضـــر  األميركيـــة.   المتحـــدة 

اللقـــاء اللواء الركـــن بحري أنور 
عبدهللا الجـــودر مديـــر الصيانة 
والتزويد الفني، واللواء حقوقي 
يوســـف فليفـــل رئيـــس القضـــاء 
العسكري رئيس محكمة التمييز 
العسكرية، واللواء الركن صاح 
التدريـــب  مديـــر  الســـعد  راشـــد 
العســـكري، واللواء الركن الشيخ 
ســـلمان بن خالد آل خليفة مدير 
التخطيـــط والتنظيـــم والتقنية، 
الشـــيخ  طيـــار  الركـــن  واللـــواء 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  محمـــد 

مدير التعاون العسكري.

استعراض عالقات الصداقة مع أميركا

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملـــك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
بـــن محمـــد آل  بـــن أحمـــد  خالـــد 
ســـفير  اإلثنيـــن،  أمـــس  خليفـــة، 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية لدى 

مملكة البحرين كاي بوكمان. 
 وخال اللقاء، أشاد الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة 
بمـــا تشـــهده العاقـــات المتميـــزة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
تطـــور  مـــن  االتحاديـــة  ألمانيـــا 

وتقـــدم علـــى مختلـــف األصعـــدة 
بمـــا يعـــزز مـــن مصالـــح البلديـــن 
متمنًيـــا  الصديقيـــن،  وشـــعبيهما 
والنجـــاح.   التوفيـــق  كل  للســـفير 
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوكمـــان عـــن 
اعتـــزازه بلقـــاء الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد، مؤكـــًدا حـــرص جمهورية 
ألمانيـــا اإلتحاديـــة علـــى المضـــي 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  بأوجـــه 
مملكة البحرين آلفاق أوســـع في 

شتى المجاالت.

تقوية المصالح مع ألمانيا

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي، أمـــس، قائد 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللـــواء 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي 
قـــدم لـــه التقرير الســـنوي للخدمات 

الطبية الملكية لعام 2021م.

النعيمي يتسلم تقرير “الطبية الملكية”

التقـــى وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
فـــي مكتبـــه بشـــئون البلديـــات مـــع ســـفير 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة 
لبحـــث  وذلـــك  شريفاســـتاف،  بيـــوش 
مجاالت التعاون المشـــترك بيـــن الجانبين 
في المجـــاالت البلدية والزراعيـــة والبنية 

التحتية واالستثمار المشترك.
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحب الوزير بالســـفير 
التاريخيـــة  بالعاقـــات  منوهـــا  الهنـــدي 
القائمة بين البلديـــن الصديقين في جميع 
المجـــاالت، وتطويرهـــا لما يخـــدم مصالح 
البلديـــن.  وأثنـــى الوزير على الـــدور الذي 
يبذلـــه الســـفير الهنـــدي في تقويـــة أواصر 
العاقـــات، منوها إلـــى المســـتوى المتقدم 
الـــذي وصلت إليـــه العاقـــات الثنائية بين 

البلدين الصديقين. واســـتعرض الوزير مع 
الســـفير الهندي مجاالت التعاون المشترك 
فـــي مجـــاالت الزراعـــة والبنيـــة التحتيـــة 
واالســـتثمار المشـــترك منوهـــا إلـــى تطلعه 
لزيـــادة التعـــاون مـــع جمهوريـــة الهنـــد بما 
يخـــدم البلديـــن الصديقيـــن.  مـــن جهتـــه، 
المطـــرد  بالتقـــدم  الهنـــدي  الســـفير  أشـــاد 
الـــذي تشـــهده مملكـــة البحرين في شـــتى 

المجـــاالت متطلعات إلى تعزيـــز العاقات 
الثنائية ومجاالت العمل المشـــترك، مؤكًدا  
اســـتعداد جمهورية الهنـــد لتقديم خبراتها 
فـــي تطوير قطاعات الزراعـــة والقطاعات 

األخرى في مملكة البحرين.
وفي ختام اللقاء، عبر الســـفير الهندي عن 
خالص شكره وتقديره للوزير خلف متمنًيا 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.

مشيًدا بدور السفير الهندي في تقوية أواصر العالقات... خلف:

بحث التعـاون البلدي والزراعـي مع الهنـد

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ومواســـاة  تعـــازي  بالـــغ  عـــن 
مملكة البحريـــن إلى حكومة 
الصيـــن  جمهوريـــة  وشـــعب 
جـــراء  الصديقـــة،  الشـــعبية 
تحطـــم طائرة ركاب مما أدى 
إلـــى مقتـــل 133 شـــخًصا من 

ركابها.
تعاطـــف  الـــوزارة  وأكـــدت 
مملكة البحرين مع جمهورية 
الصين الشعبية الصديقة في 

المصاب الجلل.

البحريـــن تعـــزي 
الصيــــن جــــــراء 
تحطـــم طائـــــرة 

ركـــاب

سمو الشيخ ناصر بن حمد

local@albiladpress.com05

المنامة - وزارة الخارجية

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والخدمـــات  النقـــل  وزيـــر  اســـتقبل 
اللوجستية بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة صالح الجاســـر، ســـفير مملكة 
البحريـــن المعيـــن لدى المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــيخ علي بن عبدالرحمن 

بن علي آل خليفة.
النقـــل  وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
بالســـفير  اللوجســـتية  والخدمـــات 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بـــن علي 
العاقـــات  بعمـــق  مشـــيًدا  خليفـــة،  آل 
األخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع 

بين مملكـــة البحريـــن والمملكة العربية 
الســـعودية، وسبل تعزيزها في مختلف 
المجـــاالت، خصوصـــا في مجـــال النقل 
والخدمات اللوجستية خدمة للمصالح 
المشـــتركة. مـــن جانبـــه، أعرب الســـفير 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بـــن علي 
آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه بلقـــاء الوزيـــر 
الجاســـر، مؤكـــًدا حرصه المســـتمر على 
عقـــد مثل هـــذه اللقـــاءات التي تســـهم 
البلديـــن  بيـــن  العاقـــات  توطيـــد  فـــي 

والشعبين الشقيقين.

التقـــى األميـــن العـــام للتظلمات نـــواف المعاودة فـــي مكتبه أمس، ســـفير مملكة 
هولندا لدى مملكة البحرين، المقيم في دولة الكويت، لورينز ويســـتهوف، وذلك 
بحضـــور نائـــب األمين العام للتظلمات غادة حبيـــب، وممثل عن وزارة الخارجية 
فهد البنعلي. ورحب األمين العام بزيارة الســـفير الهولندي وهي األولى له ألمانة 
التظلمـــات، وأكـــد لـــه أن األمانة ترحب بمثـــل هذه الزيارات التـــي تفتح آفاقا من 
التعـــاون المشـــترك وتعـــد فرصة الطـــاع المهتمين على أنشـــطة وجهـــود األمانة 
ودورهـــا في خدمـــة الجمهور. كما اســـتعرض األمين العام للتظلمات مع الســـفير 
الهولنـــدي أهم أنشـــطة أمانة التظلمات في الفتـــرة األخيرة، ونبذة عن آلية عملها 
ووســـائل االســـتفادة من الخدمات التـــي تقدمها في مجـــال تخصصها والمتاحة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين على حد ســـواء، والتي تعكـــس جانبا من عمل 
منظومة مؤسسات االنتصاف الوطنية، ودورها في تعزيز احترام مبادئ احترام 
حقوق اإلنســـان في مجاالت اختصاصاتها، بشـــكل يتماشـــى مع المعايير الدولية 

المطبقة في هذه المجاالت.
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مدرســـة  مديـــر  النعيمـــي،  ماجـــد 
محمـــد  للبنيـــن  االبتدائيـــة  باربـــار 
الصفـــار، بصحبة عدد من منتســـبي 
المدرســـة وحـــارس األمـــن، الذيـــن 
انتشـــر لهم مقطع فيديو في مواقع 
التواصل االجتماعي وهم يقومون 
بإطفـــاء حريـــق اندلـــع فـــي ســـيارة 

وليـــة أمـــر أمـــام المدرســـة، حيـــث 
قـــّدم لهـــم الوزيـــر الشـــكر والتقدير 
على مبادرتهـــم وجهودهم المثمرة، 
والتي عكست روح الفريق الواحد، 
المتوافـــرة  باالســـتعدادات  مشـــيًدا 
بالمدرســـة للتعامـــل مـــع مثـــل هـــذا 
دوام  للجميـــع  ومتمنًيـــا  الحـــادث، 

التوفيق والنجاح.

تعزيز العالقات مع السعودية بمجال النقل والخدمات اللوجستية

السفير الهولندي يطلع على سير العمل في “التظلمات”

النعيمي يكرم منتسبي وحارس أمن “ابتدائية باربار للبنين”

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة، قائد 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللواء 
بروفيســـور الشـــيخ خالـــد بن علي 
آل خليفـــة، الـــذي قـــدم لـــه التقرير 
الســـنوي للخدمات الطبية الملكية 

لعام 2021م، وذلك صباح أمس.

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن بقائـــد الخدمـــات الطبية 
التطـــور  علـــى  مثنيـــا  الملكيـــة، 
المستمر بالخدمات الطبية الملكية 
مـــن الناحيـــة الصحيـــة والعاجية 
بفضـــل الجهـــود الكبيـــرة مـــن قبل 
جميع منتســـبي الخدمـــات الطبية 

الملكية.

المشيـــر يتسلم تقرير 
الخدمــــات الطبيــــة الملكيــــة

تعيينات في “بناغاز” وإعادة تشكيل مجلس إدارة “توسعة”
قرار صادر عن سمو الشيخ ناصر بن حمد

في إطار رؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
وتطلعــات ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، أصــدر ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية 
وشــؤون الشــباب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة القابضــة للنفط والغاز ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قرارات بتعيين ممثلين عن الشركة القابضة 
للنفــط والغــاز بمجلــس إدارة شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغــاز( وإعادة 

تشكيل مجلس إدارة شركة توسعة غاز البحرين الوطنية )توسعة(.

مـــارك  بتعييـــن  القـــرارات  وتنـــص   
تومـــاس رئيًســـا لمجلس إدارة شـــركة 
غاز البحرين الوطنية )بناغاز( والشيخ 
محمد بـــن عبدالرحمن آل خليفة نائًبا 
للرئيس، وتعيين عبدالرزاق جواهري 
وعبدهللا البستكي وهالة مفيز أعضاء 

بمجلس إدارة )بناغاز(.
 وتمتلك الشركة القابضة للنفط والغاز 
75 % مـــن شـــركة )بناغـــاز( ويمثلهـــا 
5 أعضـــاء مـــن أصل 7 بمجلـــس إدارة 

الشركة.

 كمـــا أصدر ســـموه قـــراًرا آخـــر بإعادة 
تشـــكيل مجلس إدارة شـــركة توسعة 
)توســـعة(  الوطنيـــة  البحريـــن  غـــاز 
وهي شـــركة مملوكة بالكامل للشـــركة 

القابضة للنفط والغاز.
 وتضمـــن القرار تعيين مـــارك توماس 
)توســـعة(،  إدارة  لمجلـــس  رئيًســـا 
والشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة نائًبـــا لـــه، وتعييـــن عبدالرزاق 
جواهـــري وعبـــدهللا البســـتكي وهالة 

مفيز أعضاًء بمجلس اإلدارة.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
ســـفيرة  أمـــس،  خليفـــة،  آل 
الجمهوريـــة التركية لدى مملكة 
تشـــاكيل،  ايســـن  البحريـــن 
وذلـــك بحضـــور مســـاعد رئيس 
األمـــن العـــام لشـــئون العمليات 

والتدريب.
وتم خـــال اللقـــاء، بحـــث عدد 
مـــن الموضوعـــات األمنية التي 
تسهم في تعزيز تبادل الخبرات 
التعـــاون  مجـــاالت  وتطويـــر 
األمنـــي بين البلدين الصديقين، 

بما يخدم المصالح المشتركة.

تطوير التعاون األمني مع تركيا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي 
موظفـــي  مـــن  وفـــًدا  أمـــس، 
والنـــواب  الشـــيوخ  مجلســـي 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 

الصديقة.
 ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
بوفد موظفي مجلســـي الشيوخ 
والنواب األميركي، واســـتعرض 
خال اللقـــاء عاقـــات الصداقة 
القائمـــة  المشـــتركة  والتعـــاون 
بيـــن مملكة البحريـــن والواليات 
حضـــر  األميركيـــة.   المتحـــدة 

اللقـــاء اللواء الركـــن بحري أنور 
عبدهللا الجـــودر مديـــر الصيانة 
والتزويد الفني، واللواء حقوقي 
يوســـف فليفـــل رئيـــس القضـــاء 
العسكري رئيس محكمة التمييز 
العسكرية، واللواء الركن صاح 
التدريـــب  مديـــر  الســـعد  راشـــد 
العســـكري، واللواء الركن الشيخ 
ســـلمان بن خالد آل خليفة مدير 
التخطيـــط والتنظيـــم والتقنية، 
الشـــيخ  طيـــار  الركـــن  واللـــواء 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  محمـــد 

مدير التعاون العسكري.

استعراض عالقات الصداقة مع أميركا

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملـــك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
بـــن محمـــد آل  بـــن أحمـــد  خالـــد 
ســـفير  اإلثنيـــن،  أمـــس  خليفـــة، 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية لدى 

مملكة البحرين كاي بوكمان. 
 وخال اللقاء، أشاد الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة 
بمـــا تشـــهده العاقـــات المتميـــزة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
تطـــور  مـــن  االتحاديـــة  ألمانيـــا 

وتقـــدم علـــى مختلـــف األصعـــدة 
بمـــا يعـــزز مـــن مصالـــح البلديـــن 
متمنًيـــا  الصديقيـــن،  وشـــعبيهما 
والنجـــاح.   التوفيـــق  كل  للســـفير 
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوكمـــان عـــن 
اعتـــزازه بلقـــاء الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد، مؤكـــًدا حـــرص جمهورية 
ألمانيـــا اإلتحاديـــة علـــى المضـــي 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  بأوجـــه 
مملكة البحرين آلفاق أوســـع في 

شتى المجاالت.

تقوية المصالح مع ألمانيا

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي، أمـــس، قائد 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللـــواء 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي 
قـــدم لـــه التقرير الســـنوي للخدمات 

الطبية الملكية لعام 2021م.

النعيمي يتسلم تقرير “الطبية الملكية”

التقـــى وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
فـــي مكتبـــه بشـــئون البلديـــات مـــع ســـفير 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة 
لبحـــث  وذلـــك  شريفاســـتاف،  بيـــوش 
مجاالت التعاون المشـــترك بيـــن الجانبين 
في المجـــاالت البلدية والزراعيـــة والبنية 

التحتية واالستثمار المشترك.
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحب الوزير بالســـفير 
التاريخيـــة  بالعاقـــات  منوهـــا  الهنـــدي 
القائمة بين البلديـــن الصديقين في جميع 
المجـــاالت، وتطويرهـــا لما يخـــدم مصالح 
البلديـــن.  وأثنـــى الوزير على الـــدور الذي 
يبذلـــه الســـفير الهنـــدي في تقويـــة أواصر 
العاقـــات، منوها إلـــى المســـتوى المتقدم 
الـــذي وصلت إليـــه العاقـــات الثنائية بين 

البلدين الصديقين. واســـتعرض الوزير مع 
الســـفير الهندي مجاالت التعاون المشترك 
فـــي مجـــاالت الزراعـــة والبنيـــة التحتيـــة 
واالســـتثمار المشـــترك منوهـــا إلـــى تطلعه 
لزيـــادة التعـــاون مـــع جمهوريـــة الهنـــد بما 
يخـــدم البلديـــن الصديقيـــن.  مـــن جهتـــه، 
المطـــرد  بالتقـــدم  الهنـــدي  الســـفير  أشـــاد 
الـــذي تشـــهده مملكـــة البحرين في شـــتى 

المجـــاالت متطلعات إلى تعزيـــز العاقات 
الثنائية ومجاالت العمل المشـــترك، مؤكًدا  
اســـتعداد جمهورية الهنـــد لتقديم خبراتها 
فـــي تطوير قطاعات الزراعـــة والقطاعات 

األخرى في مملكة البحرين.
وفي ختام اللقاء، عبر الســـفير الهندي عن 
خالص شكره وتقديره للوزير خلف متمنًيا 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.

مشيًدا بدور السفير الهندي في تقوية أواصر العالقات... خلف:

بحث التعـاون البلدي والزراعـي مع الهنـد

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ومواســـاة  تعـــازي  بالـــغ  عـــن 
مملكة البحريـــن إلى حكومة 
الصيـــن  جمهوريـــة  وشـــعب 
جـــراء  الصديقـــة،  الشـــعبية 
تحطـــم طائرة ركاب مما أدى 
إلـــى مقتـــل 133 شـــخًصا من 

ركابها.
تعاطـــف  الـــوزارة  وأكـــدت 
مملكة البحرين مع جمهورية 
الصين الشعبية الصديقة في 

المصاب الجلل.

البحريـــن تعـــزي 
الصيــــن جــــــراء 
تحطـــم طائـــــرة 

ركـــاب
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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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