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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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اســـتـــقـــبـــل الــــفــــريــــق طــبــيــب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
لـــلـــصـــحـــة فــــــي مـــكـــتـــبـــه بــمــقــر 
بنت  فائقة  األســتــاذة  المجلس 
وزيــــرة الصحة  الــصــالــح  ســعــيــد 

السابقة.
وأشــــــــــاد رئــــيــــس الــمــجــلــس 
ــلـــى لــلــصــحــة بــاالســهــامــات  األعـ
ــود الــمــخــلــصــة  ــهـ ــجـ الــطــيــبــة والـ
ــاذة فــائــقــة  ــتــ الــتــي بــذلــتــهــا األســ
والتفاني  الــعــطــاء  فــي  الــصــالــح 
ومــن  الــبــحــريــن  لــخــدمــة مملكة 
تــولــيــهــا مــســؤولــيــة وزارة  أبـــرزهـــا 
الصحة على مدى عدة سنوات، 
لتطوير  بكل جهد  عملت  حيث 
مستوى الخدمات الصحية من 
الوثيق  وبالتعاون  الــوزارة  خالل 
الــمــجــلــس األعــلــى للصحة  مــع 
وكل شركاء المنظومة الصحية.

ونـــــــوه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
بــالــكــفــاءة  آل خــلــيــفــة  عـــبـــداهلل 
ــدار الــــــذي تـــمـــيـــزت بــهــا  ــ ــتــ ــ واالقــ
األســــــــتــــــــاذة فــــائــــقــــة الــــصــــالــــح، 
الــبــارزة  مساهمتها  وخــصــوصــًا 
ضمن الفريق الوطني للتصدي 
أسهمت  والتي  كورونا،  لفيروس 
ــن فــي  ــريــ ــحــ ــبــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــن فـ ــمــ ضــ

تحقيق صحة وسالمة الجميع، 
ومتمنيًا لها دوام التوفيق.

من جانبها أعربت األستاذة 
عن  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
لرئيس  وامتنانها  شكرها  بالغ 
على  للصحة  األعلى  المجلس 
توليها  الــمــســتــمــر خـــالل  دعــمــه 

منصبها الوزاري.

رئ����ي���������س الأع������ل������ى ل���ل�������ش���ح���ة ي�����ش��ي��د 
ب���ج���ه���ود وزي��������رة ال�������ش���ح���ة ال�����ش��اب��ق��ة الوجيه خالد محمد كانو رئيس  أعلن 

مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو 
ــاء جــائــزة  ــنـ ــادة تــشــكــيــل مــجــلــس أمـ ــ عـــن إعــ
يــوســف بـــن أحــمــد كــانــو لـــأعـــوام 2022 – 
الجديد  األمــنــاء  لمجلس  وتنضم  2025م. 
شــخــصــيــات مـــرمـــوقـــة عـــرفـــت بــإســهــامــاتــهــا 
المتعددة في المجاالت العلمية والثقافية 
ضمنها  ومن  العربي  الخليج  مستوى  على 
أســـتـــاذ األنــثــروبــولــوجــيــا الـــدكـــتـــور عــبــداهلل 
عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للثقافة 
ــيــــل الــمــســاعــد  ــنــــي والــــوكــ والـــــتـــــراث والــــوطــ
للمطبوعات والنشر السابق والحاصل على 
خليفة  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  وســام 
الــمــائــيــة بجامعة  الـــمـــوارد  أســـتـــاذ  وكـــذلـــك 
علوم  جمعية  رئيس  نائب  العربي  الخليج 
وليد  الــدكــتــور  الخليجية  الــمــيــاه  وتــقــنــيــة 

خليل زباري. 
تفاؤله  عن  كانو  خالد  الوجيه  وأعــرب 
بانضمام نخبة من األكاديميين المرموقين 
أحمد  بن  يوسف  أمناء جائزة  إلى مجلس 
كانو والذين يعول عليهم في نقل الجائزة 
الجديدة  الــرؤيــة  أوســع وتحقيق  آفــاق  إلــى 
الــســعــي لتسليط  تــشــمــل  والـــتـــي  لــلــجــائــزة 
والمبدعين  الباحثين  أعمال  على  الضوء 
ــائــــزة  ــقــــات الــــجــ ــابــ الــــشــــبــــاب وتــــنــــويــــع مــــســ
ومــواضــيــعــهــا. وأكـــد الــوجــيــه خــالــد كــانــو أن 
منذ  حرصت  كانو  أحمد  بن  يوسف  جائزة 
الــمــبــادرات  دعـــم  عــلــى   1998 عـــام  تأسيسها 
العلمية والثقافية والفنية سواء في الخليج 
الــعــربــي أو عــلــى مــســتــوى الـــــدول الــعــربــيــة 
مؤكدًا أن الجائزة وبفضل القائمين عليها 
ولها  عربيًا  العلمي  للتفوق  رمــزًا  أصبحت 
مكانتها الكبيرة بين الجوائز التي تحتفي 
بالعلوم والثقافة والفنون. ووجه خالد كانو 
ــاء الــجــديــد  ــنـ شــكــره ألعـــضـــاء مــجــلــس األمـ
على قبولهم االنضمام للمجلس وحرصهم 
متمنيًا  وتطورها  الجائزة  استمرارية  على 
التوفيق  السابق  األمــنــاء  مجلس  ألعــضــاء 
بذلوها  التي  الكبيرة  مجهوداتهم  ومــقــدرًا 

في الدورات الماضية. 
الــجــديــد لمجلس  لــلــتــشــكــيــل  ويــنــضــم 
أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو لأعوام 
من  جــــدد  أعـــضـــاء  كــذلــك  2025م   –  2022
السيد علي عبداهلل  كانو وهما  أفراد عائلة 
المهتمين  كانو  فــوزي  صفية  واآلنسة  كانو 
ــا.  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــأن االقـــــتـــــصـــــادي والـ ــشــ ــالــ بــ
المعروفة  األعمال  كل من سيدة  وتحتفظ 

البيئة  بقضايا  والمهتمة  كانو  مبارك  منى 
المرموقين  واألكاديميين  والشباب  والمرأة 
الــدكــتــور إبــراهــيــم جــمــال الــهــاشــمــي رئيس 
الخليج  جامعة  ورئــيــس  البحرين  جامعة 
ــورى الــســابــق  ــشـ الــعــربــي وعــضــو مــجــلــس الـ
ــح الـــصـــالـــح أســـتـــاذ  ــالـ ــاظـــم صـ ــتــــور نـ والــــدكــ
االقــتــصــاد والــمــالــيــة والــخــبــيــر االقــتــصــادي 

بمقاعدهم في التشكيل الجديد. 
وينتظر مجلس األمناء الجديد جدول 
ــــالق الــنــســخــة الــحــاديــة  ــال يــشــمــل إطـ ــمـ أعـ
عشرة من الجائزة وما يتضمنها من اختيار 
لمواضيع مسابقات الجائزة تواكب العصر 
وتكوين لجان عمل مهمتها اإلشــراف على 
تقييم مساهمات المشاركين باإلضافة إلى 
متابعة تنفيذ رؤية الجائزة التي تم إقرارها 

في العام السابق. 
وتـــأتـــي جـــائـــزة يــوســف بـــن أحــمــد كــانــو 
فـــي إطـــار  فـــي عــــام 1998م  تــأســســت  والـــتـــي 
اهــتــمــام مــجــمــوعــة يــوســف بــن أحــمــد كانو 
الخدمة  ذات  المشروعات  بدعم  التجارية 
العامة والمساهمة الفعالة في المشروعات 
ــة ودعـــمـــا  ــيـ ــانـ الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واإلنـــسـ
ــم وتـــشـــجـــيـــعـــًا لــلــمــفــكــريــن  ــلـ ــعـ لـــمـــســـيـــرة الـ
ــاء الــبــحــريــن والـــبـــلـــدان  ــنـ ــن أبـ والــعــلــمــاء مـ
اإلسالمية،  الدراسات  مجاالت  في  العربية 
ــال، ومــجــاالت  ــمــ ــال واالقـــتـــصـــاد واألعــ ــمـ والـ
العلوم واآلداب المختلفة. وتحمل الجائزة 
اسم المؤسس للمجموعة التجارية الحاج 
يوسف بن أحمد كانو تخليدًا لذكراه حيث 
ومساعدة  والعلماء  بالعلم  باهتمامه  عرف 
الكبيرة  إلى جانب مساهماته  العلم  طالب 
في األعمال اإلنسانية والخيرية التي تعود 

بالنفع على المجتمع.
الجائزة جاءت تجسيدًا  فكرة  أن  يذكر 
لفكر وطموحات الوجيه احمد بن علي كانو 
رئيس  يشغل منصب  كــان  الــذي  اهلل  رحمه 
بن  يوسف  شــركــات  مجموعة  إدارة  مجلس 
بحيث   )1997  -  1952( للفترة  كانو  أحمد 
للمجموعة  األول  الــمــؤســس  اســـم  تــحــمــل 
الـــحـــاج يــوســف بـــن أحــمــد كــانــو رحــمــه اهلل 
مجلس  أصــدر  عليه  وبناء  لذكراه.  تخليدًا 
أحمد  بــن  يــوســف  شــركــات  مــجــمــوعــة  إدارة 
كانو قرارا بإنشاء الجائزة ورصد مبلغ ستة 
وحــدد  عليها.  وقفا  أمريكي  دوالر  ماليين 
قيمة  مــالــيــة  جــوائــز  ثـــالث  اإلدارة  مــجــلــس 
باإلضافة لجوائز أخرى توزع على الفائزين 
من خالل مسابقة علمية يحكمها محكمون 

لتشكل  الــمــجــاالت  شــتــى  فــي  متخصصون 
دافــعــًا لــإبــداع واإلنــجــاز. وصـــدرت موافقة 
ــالم في  ــ وزيــــر شــــؤون مــجــلــس الـــــوزراء واإلعـ
مملكة البحرين على إنشاء الجائزة بالقرار 
رقم )4( لسنة 1998. ويرأس مجلس أمناء 

الجائزة حاليًا الوجيه خالد بن محمد كانو 
الجائزة  تطوير  والــذي يحمل معه مشروع 
الفئات  تشجيع  إلــى  تهدف  شمولية  برؤية 
بالعلم  االهــتــمــام  على  المبدعة  الشبابية 

والثقافة. 

م��ج��ل�����س اأم���ن���اء ج���دي���د ل��ج��ائ��زة ي��و���ش��ف ب���ن اأح���م���د ك��ان��و
الوجي�ه خال�د كان�و: ان�ضمام نخبة م�ن الأكاديميين المرموقين اإلى مجل��س الأمناء

وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــه بــــهــــذه 
المناسبة، أكد وزير العمل جميل 
حرص  حميدان،  علي  محمد  بن 
التطبيق  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
األمثل لهذا القرار، وذلك التزامًا 
ــان،  ــسـ مــنــهــا بـــمـــبـــادئ حـــقـــوق اإلنـ
خـــاصـــة حـــق الـــعـــمـــال فـــي تــوفــيــر 
بيئة العمل اآلمنة والصحية وفق 
معايير العمل الدولية، مؤكدًا أن 
ــرار حــظــر الــعــمــل وقــت  تــطــبــيــق قــ
الظهيرة خالل السنوات الماضية 
ســــاهــــم فــــي الــــحــــد مــــن مــخــاطــر 
إصــابــات الــعــمــل، مــنــوهــًا بحرص 
الوزارة على عدم تأثر سير العمل 
ــمــــشــــروعــــات الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي  ــالــ بــ
تــنــفــذهــا الــمــؤســســات والــشــركــات 

المحددة  ــات  األوقــ فــي  وانــجــازهــا 
يشكل  القرار  أن  الــى  مشيرًا  لها، 
حافزًا على المزيد من االنتاجية 
العمل  ساعات  جدولة  إعــادة  عبر 

خالل فترة سريان القرار.
أهمية  إلـــى  ولــفــت حــمــيــدان 
جهودها  بتعزيز  الــمــنــشــآت  قــيــام 
أمــراض  حــول  العمال  توعية  فــي 
الصيف وسبل الوقاية منها وبيان 
الــمــخــاطــر الــنــاتــجــة عــن اإلجــهــاد 
ألشعة  تعرضهم  بسبب  الــحــراري 
ــمــــس الــــمــــبــــاشــــرة فـــــي هــــذه  الــــشــ
الرعاية  توفير  الى  الفترة إضافة 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة واالســعــافــات 
الفنية  الــحــلــول  وإيــجــاد  األولــيــة 
تقليل  شأنها  من  التي  المناسبة 

الحرارة  لــدرجــات  العمال  تعرض 
والرطوبة، مشيدًا في هذا السياق 
الخاص  القطاع  منشآت  بالتزام 
خـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة بــهــذا 
ــاوزت مــعــدالت  الـــقـــرار، حــيــث تـــجـ
نــســبــة االلـــــتـــــزام بــــالــــقــــرار خـــالل 
الــخــمــس ســنــوات الــمــاضــيــة %98، 
أصحاب  بعض  قــيــام  على  مثنيًا 
العمل طوعًا بتمديد فترة تطبيق 
القرار مما يعكس البعد اإلنساني 
فــي الــعــالقــة بــيــن طــرفــي اإلنــتــاج 
ــلـــوالء الــمــؤســســي، ومــا  وصـــــواًل لـ
يترتب عليه من تنامي مستويات 
الــكــفــاءة اإلنــتــاجــيــة، ومــشــددًا في 
ــه عــلــى أن الــــــوزارة لن  الــوقــت ذاتــ
ــد الــمــخــالــفــات  ــ ــاون فــــي رصـ ــهـ ــتـ تـ

وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية 
بحق المخالفين لتطبيق القرار.

الــعــمــل  وزارة  بــــاشــــرت  ــد  ــ وقــ
تنفيذ حملة استباقية استهدفت 
ــدى أصـــحـــاب  ــ تـــعـــزيـــز الـــتـــوعـــيـــة لـ
الـــعـــمـــل والـــعـــمـــال لـــبـــيـــان أهــمــيــة 
االلتزام بالقرار، حيث تم في هذا 
بنشرات  المنشآت  تزويد  السياق 
إرشـــــــاديـــــــة، إضـــــافـــــة الــــــى إعــــــداد 
مطويات واعالنات بلغات متعددة 
تــتــضــمــن ارشـــــــــــادات ومـــعـــلـــومـــات 
عــــن تـــأثـــيـــر الـــتـــعـــرض الــمــســتــمــر 

المرتفعة على  الــحــرارة  لــدرجــات 
ــنـــاء  صـــحـــة وســــالمــــة الـــعـــمـــال أثـ
فضاًل  الوظيفية،  المهام  مــزاولــة 
لمشرفي  عــمــل  ورش  تــقــديــم  عــن 
الـــســـالمـــة الــمــهــنــيــة فـــي مــنــشــآت 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الطـــالعـــهـــم 
ــتــــجــــدات ومـــتـــطـــلـــبـــات  ــلــــى مــــســ عــ
ــة لــلــوقــايــة  ــالزمــ ــات الــ ــراطــ ــتــ االشــ
مــن أمــــراض الــصــيــف والـــحـــوادث 

المهنية في مواقع العمل.
الـــوزاري بشأن  الــقــرار  وينص 
بأنه  الظهيرة  وقــت  العمل  حظر 
»يــعــاقــب كـــل مـــن يــخــالــف أحــكــام 
هذا القرار بالعقوبات المنصوص 
عليها في المادة )192( من قانون 
العمل في القطاع األهلي الصادر 
 ،2012 لسنة   )36( رقــم  بالقانون 
كل  يعاقب  أنــه  على  تنص  والــتــي 
الباب  أحكام  من  أيــًا  يخالف  من 
تنفيذًا  الــصــادرة  والــقــرارات   )15(
لـــه بــالــحــبــس مــــدة ال تــزيــد على 
ثــالثــة أشــهــر وبــالــغــرامــة الــتــي ال 
تــزيــد  وال  ــار،  ــنــ ديــ  500 عــــن  تـــقـــل 
عــن ألــف ديــنــار أو بــأحــدي هاتين 

العقوبتين«.
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وزي���ر ال��ع��م��ل: ال��ب��ح��ري��ن ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ض��ام��ة ال��ع��م��ال ب��م��واق��ع الإن��ت��اج 

الــوزاري رقم )3( لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت  القرار  أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق 
اشعة الشمس المباشرة واألماكن المكشوفة خالل فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 
الرابعة عصرًا من شهري يوليو وأغسطس، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة األول من يوليو 2022، حيث 
يهدف تطبيق القرار إلى حماية العمال وتأمين سالمتهم من أخطار اإلجهاد الحراري وضربات الشمس 
ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خالل هذه الفترة من العام والتي تشهد فيها 

مملكة البحرين ارتفاعًا في معدالت درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

} وزير العمل.

اجــــــــــتــــــــــمــــــــــع الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 
الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
الــــوزارة  الــخــارجــيــة، بمقر  وزيـــر 
كولوبييف،  جينبيك  مع  امــس، 
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــة جــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ وزيـــــــــــر خــ
والوفد  الصديقة،  قيرغيزستان 
ــه  ــ ــارتـ ــ ــة زيـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ الـــــمـــــرافـــــق بـ

لمملكة البحرين.
وفي بداية االجتماع، رحب 
خارجية  بوزير  الخارجية  وزيــر 
معرًبا  قيرغيزستان،  جمهورية 
ــه مـــهـــام  ــيــ ــولــ ــتــ ــه بــ ــتـ ــئـ ــنـ ــهـ عــــــن تـ
مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، مــتــمــنــًيــا له 
ولبالده  والنجاح  التوفيق  دوام 

المزيد من التقدم واالزدهار.
وأكد وزير الخارجية حرص 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز 
العالقات الثنائية مع جمهورية 
تبادل  خــالل  مــن  قيرغيزستان 
الـــــــــزيـــــــــارات الــــرســــمــــيــــة ودعــــــم 
ــاور الــســيــاســي  ــشــ ــتــ ــوار والــ ــ ــــحـ الـ
آفاًقا  يفتح  بما  الجانبين،  بين 
ــة أمــــــام تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــعــ واســ
في  الخبرات  وتبادل  المشترك 
السياسية  الــمــجــاالت  مختلف 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
ــود بــالــخــيــر  ــ ــعـ ــ ــيــــة، ويـ ــافــ ــثــــقــ والــ

والــمــنــفــعــة عــلــى كـــال الــبــلــديــن 
والشعبين الصديقين.

أعــرب جينبيك  من جانبه، 
وتقديره  شــكــره  عــن  كولوبييف 
حسن  عــلــى  الــبــحــريــن  لمملكة 
االســـتـــقـــبـــال وكـــــــرم الـــضـــيـــافـــة، 
وحــرصــهــا عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
البلدين،  بين  وتطويره  الثنائي 
إزاء  ــتــــرك  ــمــــشــ الــ والـــتـــنـــســـيـــق 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  القضايا 
لمملكة  المحوري  الدور  مثمًنا 
ــل رئـــاســـتـــهـــا  ــ ــــي ظـ ــن فـ ــريـ ــحـ الـــبـ
ــاون اآلســـــيـــــوي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــــحـــــوار الـ
وجــــــهــــــودهــــــا لــــتــــعــــزيــــز األمـــــــن 

اإلقليمي  والــســالم  واالســتــقــرار 
للمملكة  مــتــمــنــًيــا  والـــعـــالـــمـــي، 
التقدم  دوام  الــصــديــق  وشعبها 

والنماء.
ــبــــة، وقــــع  ــنــــاســ وبـــــهـــــذه الــــمــ
خارجية  ووزيــر  الخارجية  وزيــر 
قــيــرغــيــزســتــان عــلــى اتــفــاق بين 
ــــن بــــشــــأن  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ـــي الـ ـــتـ ـــومـ ــكـ حــ
إعــفــاء حــامــلــي جــــوازات السفر 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والـــــخـــــدمـــــة 
ــات  ــبـ ــلـ ــتـــطـ والــــــخــــــاصــــــة مـــــــن مـ
بشأن  تفاهم  ومذكرة  التأشيرة، 
وزارتـــي  بين  السياسي  الــتــشــاور 

خارجية البلدين.

وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية قيرغيز�ضتان

ات���ف���اق ع��ل��ى اإع����ف����اء ح��ام��ل��ي ال����ج����وازات 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وال��خ��ا���ش��ة م���ن ال��ت��اأ���ش��ي��رة

} جانب من توقيع االتفاقية.

بن  ناصر  الشيخ  أكد سمو 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
الـــمـــلـــك لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
رئيس مجلس  الشباب  وشــؤون 
للنفط  القابضة  الشركة  إدارة 
والغاز ش.م.ب أن قطاع النفط 
ــاز يـــســـيـــر وفـــــــق تـــعـــزيـــز  ــ ــ ــغـ ــ ــ والـ
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ وفـــــــق رؤيـــــــــة حـ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الــمــعــظــم وتـــطـــلـــعـــات صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
مشيرًا  الـــوزراء،  رئيس مجلس 
سموه إلى أن الشركة القابضة 
دائــمــا  تــحــرص  والــغــاز  للنفط 
ــعــــزيــــز هــــذا  ــلــــى مــــواصــــلــــة تــ عــ
القطاع الهام ومواصلة تطويره 
التي  االسهامات  من  يعزز  بما 
تــمــضــي عــلــيــهــا الــمــمــلــكــة فــي 
تــحــقــيــق الــــرؤيــــة االقــتــصــاديــة 

.»2030«
جـــاء ذلـــك لـــدى اســتــقــبــال 

ــوه كـــــالوديـــــو ديـــســـكـــالـــزي  ــمــ ســ
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  ــرئـ الـ
إيــــنــــي اإليــــطــــالــــيــــة، بـــحـــضـــور 
ــن مـــبـــارك  الــــدكــــتــــور مــحــمــد بــ
والبيئة،  النفط  وزيــر  دينة  بن 
المحروس  فيصل  والمهندس 
شــركــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
تــطــويــر لــلــبــتــرول وغــســان علي 
العضو  بأعمال  القائم  المهنا 
ــويـــر  الــــمــــنــــتــــدب بــــشــــركــــة تـــطـ
فينلتي  لوكا  والسيد  للبترول، 
ــات األولـــــيـــــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ مـــــديـــــر الــ
بــالــشــركــة االيــطــالــيــة والــســيــد 
ــؤاد كــريــكــشــي نــائــب الــرئــيــس  فــ
الــتــنــفــيــذي لــمــنــطــقــة الـــشـــرق 

األوسط.
وأوضــــــــــــــح ســـــمـــــو الــــشــــيــــخ 
أن  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
الــشــركــة حــريــصــة عــلــى تــبــادل 
البحرين  الخبرات بين مملكة 
وإيــطــالــيــا فــي ســبــيــل مــواصــلــة 
نــهــوض قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
لترسيخ االقتصاد النفطي في 

المملكة.

ــاع بــحــث  ــمــ ــتــ وخـــــــالل االجــ
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
كالوديو  السيد  مــع  خليفة  آل 

ديــســكــالــزي ســبــل الــتــعــاون في 
يعزز  بما  والغاز  النفط  مجال 
التعاون والشراكة بين البلدين 

وفــق  الــمــجــاالت،  فــي مختلف 
آفــــاق أرحــــب مــن الــفــرص بين 

البلدين.

�ضموه ا�ضتقبل الرئي�س التنفيذي ل�ضركة اإيني الإيطالية

النف�ط والغ�از ب�ن حم�د: ما�ش�ون ف�ي تعزي�ز قط�اع  نا�ش�ر 

} سمو الشيخ ناصر خالل اللقاء.

ــل الــــشــــيــــخ خـــالـــد  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
عــام  مــديــر  آل خليفة  ــد  راشـ بــن 
األحكام  لتنفيذ  العامة  اإلدارة 
والــعــقــوبــات الــبــديــلــة، ســتــيــوارت 
ســـامـــرز نـــائـــب ســفــيــر الــمــمــلــكــة 
البحرين  مملكة  لدى  المتحدة 

والوفد المرافق له.
ــاء، رحــب  ــقـ ــلـ وفــــي بـــدايـــة الـ
الــــعــــامــــة  اإلدارة  عــــــــام  مـــــديـــــر 
لــتــنــفــيــذ األحــــكــــام والـــعـــقـــوبـــات 
المملكة  سفير  بنائب  البديلة 
الــمــتــحــدة والـــوفـــد الــمــرافــق لــه، 
اإلدارة  جــهــود  اســتــعــرض  حــيــث 
التطبيق  مــجــال  فــي  الــمــبــذولــة 
الــــفــــعــــال لــــقــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات 
ــم  ــر الــــبــــديــــلــــة، وأهــــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ والـ
المتعلقة بها على  المستجدات 
أرض الواقع، كما بين أن االدارة 
في طور البدء بتطبيق المرحلة 
األولــــــى مـــن بـــرنـــامـــج الــســجــون 

المفتوحة خالل األيام القادمة.
تــم خــالل اللقاء بحث  وقــد 
والتنسيق بين  التعاون  مجاالت 
مجال  فــي  الصديقين  البلدين 
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة والــســجــون 
الــمــفــتــوحــة واســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
ــب الــمــســتــمــر وتـــبـــادل  ــدريــ ــتــ والــ
الخبرات، حيث استعرض الشيخ 
آخر  آل خليفة  راشـــد  بــن  خــالــد 
العامة  اإلدارة  إلــيــه  توصلت  مــا 

ــال تــطــبــيــق الــعــقــوبــات  فــــي مـــجـ
البديلة.

العقوبات  أن  إلــى  أشــار  كما 
البديلة كمشروع وطني حضاري 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــانــ ــكــ ــي مـــــن مــ ــلـ ــعـ يـ
أن  وانسانيًا، وخصوصا  حقوقيا 
نتائج تطبيقاتها ايجابية وتؤكد 
أنـــهـــا نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي مــجــال 
ــان في  ــســ مــنــظــومــة حـــقـــوق االنــ

مملكة البحرين.

ب��ح��ث ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن وال��م��م��ل��ك��ة 
ال��م��ت��ح��دة ف���ي م���ج���الت ال��ع��ق��وب��ات ال��ب��دي��ل��ة

قامت لجنة المرأة في مجال 
بالمجلس  المالية  التكنولوجيا 
ــاح أمــــس  ــ ــبـ ــ ــى لــــلــــمــــرأة صـ ــ ــلــ ــ األعــ
المعرفة  لمدرسة  بزيارة  الثالثاء 
إطار  في  وذلــك  للبنات،  الثانوية 
المزيد  بانخراط  اللجنة  اهتمام 
التعليم  دراســـة  فــي  الفتيات  مــن 
الــفــنــي والــمــهــنــي، واســتــكــشــاف ما 
توفره هذه المسارات الدراسية من 
فرص واعدة، وأفضل التخصصات 
الـــدراســـيـــة الــتــي يــحــتــاجــهــا ســوق 

العمل في المملكة.
برئاسة  الــزائــر  الوفد  واطلع 
خليفة  بنت  حصة  الشيخة  سمو 
آل خليفة عضو المجلس األعلى 
لــلــمــرأة رئــيــســة لــجــنــة الـــمـــرأة في 
من  وعـــدد  الــمــالــيــة  التكنولوجيا 
ــاء الـــلـــجـــنـــة، عـــلـــى جـــانـــب  ــ ــضـ ــ أعـ
الفني  التعليم  عملية  ســيــر  مــن 
والمهني في المدرسة، إضافة إلى 
عـــرض حـــول إنـــجـــازات الــطــالــبــات 
في هذا المجال، والبنية التحتية 
لـــلـــمـــدرســـة ومـــنـــهـــا ورشــــــــة عــمــل 

ــة  الــتــمــديــدات الــكــهــربــائــيــة، وورشـ
الدقيقة،  واألجهزة  اإللكترونيات 
وورشة األجهزة والمعدات الطبية، 
ــتـــعـــددة،  ــائــــط الـــمـ ــوســ ومـــعـــمـــل الــ
ومعمل  بالتجزئة  البيع  ومعمل 

المحاكاة.
وخــــــــــــــالل الــــــــــــزيــــــــــــارة جــــــرى 
اســـتـــعـــراض جـــانـــب مــــن الــخــطــة 
ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الـــــــدراســـــــيـــــــة لـــــــــــــــوزارة الــ
الفني  الــتــعــلــيــم  بــشــأن  والــتــعــلــيــم 
ــي، وبـــــــرامـــــــج اإلرشــــــــــاد  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـ
والــتــوجــيــه والــتــدريــب الــمــيــدانــي، 

ــيـــة  ــنـ وأهــــــــــم الــــتــــخــــصــــصــــات الـــفـ
المرحلة  في  للطالبات  المتاحة 
ــانــــويــــة، إضــــافــــة إلـــــى خــطــط  ــثــ الــ
الستحداث  المستقبلية  الــــوزارة 
مع  تتناسب  جــديــدة  تخصصات 
احــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل خــاصــة 
جائحة  مــن  التعافي  مرحلة  فــي 
كوفيد-19. حضر الزيارة الدكتور 
المدير  أحمد  بــن  مــبــارك  محمد 
ــدارس وعــــدد  ــ ــمـ ــ ــام لــــشــــؤون الـ ــعــ الــ
مـــن الــمــســؤولــيــن بـــــوزارة الــتــربــيــة 

والتعليم.

على  تطلع  للمراأة  بالأعلى  »الفنتك«  في  المراأة  لجنة 
التعليم الفني والمهني بمدر�شة المعرفة الثانوية للبنات

} جانب من زيارة األعلى للمرأة لمدرسة المعرفة.
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اســـتـــقـــبـــل الــــفــــريــــق طــبــيــب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
لـــلـــصـــحـــة فــــــي مـــكـــتـــبـــه بــمــقــر 
بنت  فائقة  األســتــاذة  المجلس 
وزيــــرة الصحة  الــصــالــح  ســعــيــد 

السابقة.
وأشــــــــــاد رئــــيــــس الــمــجــلــس 
ــلـــى لــلــصــحــة بــاالســهــامــات  األعـ
ــود الــمــخــلــصــة  ــهـ ــجـ الــطــيــبــة والـ
ــاذة فــائــقــة  ــتــ الــتــي بــذلــتــهــا األســ
والتفاني  الــعــطــاء  فــي  الــصــالــح 
ومــن  الــبــحــريــن  لــخــدمــة مملكة 
تــولــيــهــا مــســؤولــيــة وزارة  أبـــرزهـــا 
الصحة على مدى عدة سنوات، 
لتطوير  بكل جهد  عملت  حيث 
مستوى الخدمات الصحية من 
الوثيق  وبالتعاون  الــوزارة  خالل 
الــمــجــلــس األعــلــى للصحة  مــع 
وكل شركاء المنظومة الصحية.

ونـــــــوه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
بــالــكــفــاءة  آل خــلــيــفــة  عـــبـــداهلل 
ــدار الــــــذي تـــمـــيـــزت بــهــا  ــ ــتــ ــ واالقــ
األســــــــتــــــــاذة فــــائــــقــــة الــــصــــالــــح، 
الــبــارزة  مساهمتها  وخــصــوصــًا 
ضمن الفريق الوطني للتصدي 
أسهمت  والتي  كورونا،  لفيروس 
ــن فــي  ــريــ ــحــ ــبــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــن فـ ــمــ ضــ

تحقيق صحة وسالمة الجميع، 
ومتمنيًا لها دوام التوفيق.

من جانبها أعربت األستاذة 
عن  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
لرئيس  وامتنانها  شكرها  بالغ 
على  للصحة  األعلى  المجلس 
توليها  الــمــســتــمــر خـــالل  دعــمــه 

منصبها الوزاري.

رئ����ي���������س الأع������ل������ى ل���ل�������ش���ح���ة ي�����ش��ي��د 
ب���ج���ه���ود وزي��������رة ال�������ش���ح���ة ال�����ش��اب��ق��ة الوجيه خالد محمد كانو رئيس  أعلن 

مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو 
ــاء جــائــزة  ــنـ ــادة تــشــكــيــل مــجــلــس أمـ ــ عـــن إعــ
يــوســف بـــن أحــمــد كــانــو لـــأعـــوام 2022 – 
الجديد  األمــنــاء  لمجلس  وتنضم  2025م. 
شــخــصــيــات مـــرمـــوقـــة عـــرفـــت بــإســهــامــاتــهــا 
المتعددة في المجاالت العلمية والثقافية 
ضمنها  ومن  العربي  الخليج  مستوى  على 
أســـتـــاذ األنــثــروبــولــوجــيــا الـــدكـــتـــور عــبــداهلل 
عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للثقافة 
ــيــــل الــمــســاعــد  ــنــــي والــــوكــ والـــــتـــــراث والــــوطــ
للمطبوعات والنشر السابق والحاصل على 
خليفة  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  وســام 
الــمــائــيــة بجامعة  الـــمـــوارد  أســـتـــاذ  وكـــذلـــك 
علوم  جمعية  رئيس  نائب  العربي  الخليج 
وليد  الــدكــتــور  الخليجية  الــمــيــاه  وتــقــنــيــة 

خليل زباري. 
تفاؤله  عن  كانو  خالد  الوجيه  وأعــرب 
بانضمام نخبة من األكاديميين المرموقين 
أحمد  بن  يوسف  أمناء جائزة  إلى مجلس 
كانو والذين يعول عليهم في نقل الجائزة 
الجديدة  الــرؤيــة  أوســع وتحقيق  آفــاق  إلــى 
الــســعــي لتسليط  تــشــمــل  والـــتـــي  لــلــجــائــزة 
والمبدعين  الباحثين  أعمال  على  الضوء 
ــائــــزة  ــقــــات الــــجــ ــابــ الــــشــــبــــاب وتــــنــــويــــع مــــســ
ومــواضــيــعــهــا. وأكـــد الــوجــيــه خــالــد كــانــو أن 
منذ  حرصت  كانو  أحمد  بن  يوسف  جائزة 
الــمــبــادرات  دعـــم  عــلــى   1998 عـــام  تأسيسها 
العلمية والثقافية والفنية سواء في الخليج 
الــعــربــي أو عــلــى مــســتــوى الـــــدول الــعــربــيــة 
مؤكدًا أن الجائزة وبفضل القائمين عليها 
ولها  عربيًا  العلمي  للتفوق  رمــزًا  أصبحت 
مكانتها الكبيرة بين الجوائز التي تحتفي 
بالعلوم والثقافة والفنون. ووجه خالد كانو 
ــاء الــجــديــد  ــنـ شــكــره ألعـــضـــاء مــجــلــس األمـ
على قبولهم االنضمام للمجلس وحرصهم 
متمنيًا  وتطورها  الجائزة  استمرارية  على 
التوفيق  السابق  األمــنــاء  مجلس  ألعــضــاء 
بذلوها  التي  الكبيرة  مجهوداتهم  ومــقــدرًا 

في الدورات الماضية. 
الــجــديــد لمجلس  لــلــتــشــكــيــل  ويــنــضــم 
أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو لأعوام 
من  جــــدد  أعـــضـــاء  كــذلــك  2025م   –  2022
السيد علي عبداهلل  كانو وهما  أفراد عائلة 
المهتمين  كانو  فــوزي  صفية  واآلنسة  كانو 
ــا.  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــأن االقـــــتـــــصـــــادي والـ ــشــ ــالــ بــ
المعروفة  األعمال  كل من سيدة  وتحتفظ 

البيئة  بقضايا  والمهتمة  كانو  مبارك  منى 
المرموقين  واألكاديميين  والشباب  والمرأة 
الــدكــتــور إبــراهــيــم جــمــال الــهــاشــمــي رئيس 
الخليج  جامعة  ورئــيــس  البحرين  جامعة 
ــورى الــســابــق  ــشـ الــعــربــي وعــضــو مــجــلــس الـ
ــح الـــصـــالـــح أســـتـــاذ  ــالـ ــاظـــم صـ ــتــــور نـ والــــدكــ
االقــتــصــاد والــمــالــيــة والــخــبــيــر االقــتــصــادي 

بمقاعدهم في التشكيل الجديد. 
وينتظر مجلس األمناء الجديد جدول 
ــــالق الــنــســخــة الــحــاديــة  ــال يــشــمــل إطـ ــمـ أعـ
عشرة من الجائزة وما يتضمنها من اختيار 
لمواضيع مسابقات الجائزة تواكب العصر 
وتكوين لجان عمل مهمتها اإلشــراف على 
تقييم مساهمات المشاركين باإلضافة إلى 
متابعة تنفيذ رؤية الجائزة التي تم إقرارها 

في العام السابق. 
وتـــأتـــي جـــائـــزة يــوســف بـــن أحــمــد كــانــو 
فـــي إطـــار  فـــي عــــام 1998م  تــأســســت  والـــتـــي 
اهــتــمــام مــجــمــوعــة يــوســف بــن أحــمــد كانو 
الخدمة  ذات  المشروعات  بدعم  التجارية 
العامة والمساهمة الفعالة في المشروعات 
ــة ودعـــمـــا  ــيـ ــانـ الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واإلنـــسـ
ــم وتـــشـــجـــيـــعـــًا لــلــمــفــكــريــن  ــلـ ــعـ لـــمـــســـيـــرة الـ
ــاء الــبــحــريــن والـــبـــلـــدان  ــنـ ــن أبـ والــعــلــمــاء مـ
اإلسالمية،  الدراسات  مجاالت  في  العربية 
ــال، ومــجــاالت  ــمــ ــال واالقـــتـــصـــاد واألعــ ــمـ والـ
العلوم واآلداب المختلفة. وتحمل الجائزة 
اسم المؤسس للمجموعة التجارية الحاج 
يوسف بن أحمد كانو تخليدًا لذكراه حيث 
ومساعدة  والعلماء  بالعلم  باهتمامه  عرف 
الكبيرة  إلى جانب مساهماته  العلم  طالب 
في األعمال اإلنسانية والخيرية التي تعود 

بالنفع على المجتمع.
الجائزة جاءت تجسيدًا  فكرة  أن  يذكر 
لفكر وطموحات الوجيه احمد بن علي كانو 
رئيس  يشغل منصب  كــان  الــذي  اهلل  رحمه 
بن  يوسف  شــركــات  مجموعة  إدارة  مجلس 
بحيث   )1997  -  1952( للفترة  كانو  أحمد 
للمجموعة  األول  الــمــؤســس  اســـم  تــحــمــل 
الـــحـــاج يــوســف بـــن أحــمــد كــانــو رحــمــه اهلل 
مجلس  أصــدر  عليه  وبناء  لذكراه.  تخليدًا 
أحمد  بــن  يــوســف  شــركــات  مــجــمــوعــة  إدارة 
كانو قرارا بإنشاء الجائزة ورصد مبلغ ستة 
وحــدد  عليها.  وقفا  أمريكي  دوالر  ماليين 
قيمة  مــالــيــة  جــوائــز  ثـــالث  اإلدارة  مــجــلــس 
باإلضافة لجوائز أخرى توزع على الفائزين 
من خالل مسابقة علمية يحكمها محكمون 

لتشكل  الــمــجــاالت  شــتــى  فــي  متخصصون 
دافــعــًا لــإبــداع واإلنــجــاز. وصـــدرت موافقة 
ــالم في  ــ وزيــــر شــــؤون مــجــلــس الـــــوزراء واإلعـ
مملكة البحرين على إنشاء الجائزة بالقرار 
رقم )4( لسنة 1998. ويرأس مجلس أمناء 

الجائزة حاليًا الوجيه خالد بن محمد كانو 
الجائزة  تطوير  والــذي يحمل معه مشروع 
الفئات  تشجيع  إلــى  تهدف  شمولية  برؤية 
بالعلم  االهــتــمــام  على  المبدعة  الشبابية 

والثقافة. 

م��ج��ل�����س اأم���ن���اء ج���دي���د ل��ج��ائ��زة ي��و���ش��ف ب���ن اأح���م���د ك��ان��و
الوجي�ه خال�د كان�و: ان�ضمام نخبة م�ن الأكاديميين المرموقين اإلى مجل��س الأمناء

وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــه بــــهــــذه 
المناسبة، أكد وزير العمل جميل 
حرص  حميدان،  علي  محمد  بن 
التطبيق  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
األمثل لهذا القرار، وذلك التزامًا 
ــان،  ــسـ مــنــهــا بـــمـــبـــادئ حـــقـــوق اإلنـ
خـــاصـــة حـــق الـــعـــمـــال فـــي تــوفــيــر 
بيئة العمل اآلمنة والصحية وفق 
معايير العمل الدولية، مؤكدًا أن 
ــرار حــظــر الــعــمــل وقــت  تــطــبــيــق قــ
الظهيرة خالل السنوات الماضية 
ســــاهــــم فــــي الــــحــــد مــــن مــخــاطــر 
إصــابــات الــعــمــل، مــنــوهــًا بحرص 
الوزارة على عدم تأثر سير العمل 
ــمــــشــــروعــــات الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي  ــالــ بــ
تــنــفــذهــا الــمــؤســســات والــشــركــات 

المحددة  ــات  األوقــ فــي  وانــجــازهــا 
يشكل  القرار  أن  الــى  مشيرًا  لها، 
حافزًا على المزيد من االنتاجية 
العمل  ساعات  جدولة  إعــادة  عبر 

خالل فترة سريان القرار.
أهمية  إلـــى  ولــفــت حــمــيــدان 
جهودها  بتعزيز  الــمــنــشــآت  قــيــام 
أمــراض  حــول  العمال  توعية  فــي 
الصيف وسبل الوقاية منها وبيان 
الــمــخــاطــر الــنــاتــجــة عــن اإلجــهــاد 
ألشعة  تعرضهم  بسبب  الــحــراري 
ــمــــس الــــمــــبــــاشــــرة فـــــي هــــذه  الــــشــ
الرعاية  توفير  الى  الفترة إضافة 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة واالســعــافــات 
الفنية  الــحــلــول  وإيــجــاد  األولــيــة 
تقليل  شأنها  من  التي  المناسبة 

الحرارة  لــدرجــات  العمال  تعرض 
والرطوبة، مشيدًا في هذا السياق 
الخاص  القطاع  منشآت  بالتزام 
خـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة بــهــذا 
ــاوزت مــعــدالت  الـــقـــرار، حــيــث تـــجـ
نــســبــة االلـــــتـــــزام بــــالــــقــــرار خـــالل 
الــخــمــس ســنــوات الــمــاضــيــة %98، 
أصحاب  بعض  قــيــام  على  مثنيًا 
العمل طوعًا بتمديد فترة تطبيق 
القرار مما يعكس البعد اإلنساني 
فــي الــعــالقــة بــيــن طــرفــي اإلنــتــاج 
ــلـــوالء الــمــؤســســي، ومــا  وصـــــواًل لـ
يترتب عليه من تنامي مستويات 
الــكــفــاءة اإلنــتــاجــيــة، ومــشــددًا في 
ــه عــلــى أن الــــــوزارة لن  الــوقــت ذاتــ
ــد الــمــخــالــفــات  ــ ــاون فــــي رصـ ــهـ ــتـ تـ

وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية 
بحق المخالفين لتطبيق القرار.
الــعــمــل  وزارة  بــــاشــــرت  ــد  ــ وقــ
تنفيذ حملة استباقية استهدفت 
ــدى أصـــحـــاب  ــ تـــعـــزيـــز الـــتـــوعـــيـــة لـ
الـــعـــمـــل والـــعـــمـــال لـــبـــيـــان أهــمــيــة 
االلتزام بالقرار، حيث تم في هذا 
بنشرات  المنشآت  تزويد  السياق 
إرشـــــــاديـــــــة، إضـــــافـــــة الــــــى إعــــــداد 
مطويات واعالنات بلغات متعددة 
تــتــضــمــن ارشـــــــــــادات ومـــعـــلـــومـــات 
عــــن تـــأثـــيـــر الـــتـــعـــرض الــمــســتــمــر 

المرتفعة على  الــحــرارة  لــدرجــات 
ــنـــاء  صـــحـــة وســــالمــــة الـــعـــمـــال أثـ
فضاًل  الوظيفية،  المهام  مــزاولــة 
لمشرفي  عــمــل  ورش  تــقــديــم  عــن 
الـــســـالمـــة الــمــهــنــيــة فـــي مــنــشــآت 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الطـــالعـــهـــم 
ــتــــجــــدات ومـــتـــطـــلـــبـــات  ــلــــى مــــســ عــ
ــة لــلــوقــايــة  ــالزمــ ــات الــ ــراطــ ــتــ االشــ
مــن أمــــراض الــصــيــف والـــحـــوادث 

المهنية في مواقع العمل.
الـــوزاري بشأن  الــقــرار  وينص 
بأنه  الظهيرة  وقــت  العمل  حظر 
»يــعــاقــب كـــل مـــن يــخــالــف أحــكــام 
هذا القرار بالعقوبات المنصوص 
عليها في المادة )192( من قانون 
العمل في القطاع األهلي الصادر 
 ،2012 لسنة   )36( رقــم  بالقانون 
كل  يعاقب  أنــه  على  تنص  والــتــي 
الباب  أحكام  من  أيــًا  يخالف  من 
تنفيذًا  الــصــادرة  والــقــرارات   )15(
لـــه بــالــحــبــس مــــدة ال تــزيــد على 
ثــالثــة أشــهــر وبــالــغــرامــة الــتــي ال 
تــزيــد  وال  ــار،  ــنــ ديــ  500 عــــن  تـــقـــل 
عــن ألــف ديــنــار أو بــأحــدي هاتين 

العقوبتين«.

ب����دء ���ش��ري��ان ق����رار ح��ظ��ر ال��ع��م��ل وق����ت ال��ظ��ه��ي��رة م��ط��ل��ع ي��ول��ي��و
وزي���ر ال��ع��م��ل: ال��ب��ح��ري��ن ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ض��ام��ة ال��ع��م��ال ب��م��واق��ع الإن��ت��اج 

الــوزاري رقم )3( لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت  القرار  أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق 
اشعة الشمس المباشرة واألماكن المكشوفة خالل فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 
الرابعة عصرًا من شهري يوليو وأغسطس، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة األول من يوليو 2022، حيث 
يهدف تطبيق القرار إلى حماية العمال وتأمين سالمتهم من أخطار اإلجهاد الحراري وضربات الشمس 
ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خالل هذه الفترة من العام والتي تشهد فيها 

مملكة البحرين ارتفاعًا في معدالت درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

} وزير العمل.

اجــــــــــتــــــــــمــــــــــع الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 
الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
الــــوزارة  الــخــارجــيــة، بمقر  وزيـــر 
كولوبييف،  جينبيك  مع  امــس، 
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــة جــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ وزيـــــــــــر خــ
والوفد  الصديقة،  قيرغيزستان 
ــه  ــ ــارتـ ــ ــة زيـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ الـــــمـــــرافـــــق بـ

لمملكة البحرين.
وفي بداية االجتماع، رحب 
خارجية  بوزير  الخارجية  وزيــر 
معرًبا  قيرغيزستان،  جمهورية 
ــه مـــهـــام  ــيــ ــولــ ــتــ ــه بــ ــتـ ــئـ ــنـ ــهـ عــــــن تـ
مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، مــتــمــنــًيــا له 
ولبالده  والنجاح  التوفيق  دوام 

المزيد من التقدم واالزدهار.
وأكد وزير الخارجية حرص 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز 
العالقات الثنائية مع جمهورية 
تبادل  خــالل  مــن  قيرغيزستان 
الـــــــــزيـــــــــارات الــــرســــمــــيــــة ودعــــــم 
ــاور الــســيــاســي  ــشــ ــتــ ــوار والــ ــ ــــحـ الـ
آفاًقا  يفتح  بما  الجانبين،  بين 
ــة أمــــــام تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــعــ واســ
في  الخبرات  وتبادل  المشترك 
السياسية  الــمــجــاالت  مختلف 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
ــود بــالــخــيــر  ــ ــعـ ــ ــيــــة، ويـ ــافــ ــثــــقــ والــ

والــمــنــفــعــة عــلــى كـــال الــبــلــديــن 
والشعبين الصديقين.

أعــرب جينبيك  من جانبه، 
وتقديره  شــكــره  عــن  كولوبييف 
حسن  عــلــى  الــبــحــريــن  لمملكة 
االســـتـــقـــبـــال وكـــــــرم الـــضـــيـــافـــة، 
وحــرصــهــا عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
البلدين،  بين  وتطويره  الثنائي 
إزاء  ــتــــرك  ــمــــشــ الــ والـــتـــنـــســـيـــق 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  القضايا 
لمملكة  المحوري  الدور  مثمًنا 
ــل رئـــاســـتـــهـــا  ــ ــــي ظـ ــن فـ ــريـ ــحـ الـــبـ
ــاون اآلســـــيـــــوي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــــحـــــوار الـ
وجــــــهــــــودهــــــا لــــتــــعــــزيــــز األمـــــــن 

اإلقليمي  والــســالم  واالســتــقــرار 
للمملكة  مــتــمــنــًيــا  والـــعـــالـــمـــي، 
التقدم  دوام  الــصــديــق  وشعبها 

والنماء.
ــبــــة، وقــــع  ــنــــاســ وبـــــهـــــذه الــــمــ
خارجية  ووزيــر  الخارجية  وزيــر 
قــيــرغــيــزســتــان عــلــى اتــفــاق بين 
ــــن بــــشــــأن  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ـــي الـ ـــتـ ـــومـ ــكـ حــ
إعــفــاء حــامــلــي جــــوازات السفر 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والـــــخـــــدمـــــة 
ــات  ــبـ ــلـ ــتـــطـ والــــــخــــــاصــــــة مـــــــن مـ
بشأن  تفاهم  ومذكرة  التأشيرة، 
وزارتـــي  بين  السياسي  الــتــشــاور 

خارجية البلدين.

وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية قيرغيز�ضتان

ات���ف���اق ع��ل��ى اإع����ف����اء ح��ام��ل��ي ال����ج����وازات 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وال��خ��ا���ش��ة م���ن ال��ت��اأ���ش��ي��رة

} جانب من توقيع االتفاقية.

بن  ناصر  الشيخ  أكد سمو 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
الـــمـــلـــك لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
رئيس مجلس  الشباب  وشــؤون 
للنفط  القابضة  الشركة  إدارة 
والغاز ش.م.ب أن قطاع النفط 
ــاز يـــســـيـــر وفـــــــق تـــعـــزيـــز  ــ ــ ــغـ ــ ــ والـ
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ وفـــــــق رؤيـــــــــة حـ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الــمــعــظــم وتـــطـــلـــعـــات صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
مشيرًا  الـــوزراء،  رئيس مجلس 
سموه إلى أن الشركة القابضة 
دائــمــا  تــحــرص  والــغــاز  للنفط 
ــعــــزيــــز هــــذا  ــلــــى مــــواصــــلــــة تــ عــ
القطاع الهام ومواصلة تطويره 
التي  االسهامات  من  يعزز  بما 
تــمــضــي عــلــيــهــا الــمــمــلــكــة فــي 
تــحــقــيــق الــــرؤيــــة االقــتــصــاديــة 
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جـــاء ذلـــك لـــدى اســتــقــبــال 

ــوه كـــــالوديـــــو ديـــســـكـــالـــزي  ــمــ ســ
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  ــرئـ الـ
إيــــنــــي اإليــــطــــالــــيــــة، بـــحـــضـــور 
ــن مـــبـــارك  الــــدكــــتــــور مــحــمــد بــ
والبيئة،  النفط  وزيــر  دينة  بن 
المحروس  فيصل  والمهندس 
شــركــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
تــطــويــر لــلــبــتــرول وغــســان علي 
العضو  بأعمال  القائم  المهنا 
ــويـــر  الــــمــــنــــتــــدب بــــشــــركــــة تـــطـ
فينلتي  لوكا  والسيد  للبترول، 
ــات األولـــــيـــــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ مـــــديـــــر الــ
بــالــشــركــة االيــطــالــيــة والــســيــد 
ــؤاد كــريــكــشــي نــائــب الــرئــيــس  فــ
الــتــنــفــيــذي لــمــنــطــقــة الـــشـــرق 

األوسط.
وأوضــــــــــــــح ســـــمـــــو الــــشــــيــــخ 
أن  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
الــشــركــة حــريــصــة عــلــى تــبــادل 
البحرين  الخبرات بين مملكة 
وإيــطــالــيــا فــي ســبــيــل مــواصــلــة 
نــهــوض قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
لترسيخ االقتصاد النفطي في 

المملكة.

ــاع بــحــث  ــمــ ــتــ وخـــــــالل االجــ
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
كالوديو  السيد  مــع  خليفة  آل 

ديــســكــالــزي ســبــل الــتــعــاون في 
يعزز  بما  والغاز  النفط  مجال 
التعاون والشراكة بين البلدين 

وفــق  الــمــجــاالت،  فــي مختلف 
آفــــاق أرحــــب مــن الــفــرص بين 

البلدين.

�ضموه ا�ضتقبل الرئي�س التنفيذي ل�ضركة اإيني الإيطالية

النف�ط والغ�از ب�ن حم�د: ما�ش�ون ف�ي تعزي�ز قط�اع  نا�ش�ر 

} سمو الشيخ ناصر خالل اللقاء.

ــل الــــشــــيــــخ خـــالـــد  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
عــام  مــديــر  آل خليفة  ــد  راشـ بــن 
األحكام  لتنفيذ  العامة  اإلدارة 
والــعــقــوبــات الــبــديــلــة، ســتــيــوارت 
ســـامـــرز نـــائـــب ســفــيــر الــمــمــلــكــة 
البحرين  مملكة  لدى  المتحدة 

والوفد المرافق له.
ــاء، رحــب  ــقـ ــلـ وفــــي بـــدايـــة الـ
الــــعــــامــــة  اإلدارة  عــــــــام  مـــــديـــــر 
لــتــنــفــيــذ األحــــكــــام والـــعـــقـــوبـــات 
المملكة  سفير  بنائب  البديلة 
الــمــتــحــدة والـــوفـــد الــمــرافــق لــه، 
اإلدارة  جــهــود  اســتــعــرض  حــيــث 
التطبيق  مــجــال  فــي  الــمــبــذولــة 
الــــفــــعــــال لــــقــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات 
ــم  ــر الــــبــــديــــلــــة، وأهــــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ والـ
المتعلقة بها على  المستجدات 
أرض الواقع، كما بين أن االدارة 
في طور البدء بتطبيق المرحلة 
األولــــــى مـــن بـــرنـــامـــج الــســجــون 

المفتوحة خالل األيام القادمة.
تــم خــالل اللقاء بحث  وقــد 
والتنسيق بين  التعاون  مجاالت 
مجال  فــي  الصديقين  البلدين 
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة والــســجــون 
الــمــفــتــوحــة واســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
ــب الــمــســتــمــر وتـــبـــادل  ــدريــ ــتــ والــ
الخبرات، حيث استعرض الشيخ 
آخر  آل خليفة  راشـــد  بــن  خــالــد 
العامة  اإلدارة  إلــيــه  توصلت  مــا 

ــال تــطــبــيــق الــعــقــوبــات  فــــي مـــجـ
البديلة.

العقوبات  أن  إلــى  أشــار  كما 
البديلة كمشروع وطني حضاري 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــانــ ــكــ ــي مـــــن مــ ــلـ ــعـ يـ
أن  وانسانيًا، وخصوصا  حقوقيا 
نتائج تطبيقاتها ايجابية وتؤكد 
أنـــهـــا نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي مــجــال 
ــان في  ــســ مــنــظــومــة حـــقـــوق االنــ

مملكة البحرين.

ب��ح��ث ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن وال��م��م��ل��ك��ة 
ال��م��ت��ح��دة ف���ي م���ج���الت ال��ع��ق��وب��ات ال��ب��دي��ل��ة

قامت لجنة المرأة في مجال 
بالمجلس  المالية  التكنولوجيا 
ــاح أمــــس  ــ ــبـ ــ ــى لــــلــــمــــرأة صـ ــ ــلــ ــ األعــ
المعرفة  لمدرسة  بزيارة  الثالثاء 
إطار  في  وذلــك  للبنات،  الثانوية 
المزيد  بانخراط  اللجنة  اهتمام 
التعليم  دراســـة  فــي  الفتيات  مــن 
الــفــنــي والــمــهــنــي، واســتــكــشــاف ما 
توفره هذه المسارات الدراسية من 
فرص واعدة، وأفضل التخصصات 
الـــدراســـيـــة الــتــي يــحــتــاجــهــا ســوق 

العمل في المملكة.
برئاسة  الــزائــر  الوفد  واطلع 
خليفة  بنت  حصة  الشيخة  سمو 
آل خليفة عضو المجلس األعلى 
لــلــمــرأة رئــيــســة لــجــنــة الـــمـــرأة في 
من  وعـــدد  الــمــالــيــة  التكنولوجيا 
ــاء الـــلـــجـــنـــة، عـــلـــى جـــانـــب  ــ ــضـ ــ أعـ
الفني  التعليم  عملية  ســيــر  مــن 
والمهني في المدرسة، إضافة إلى 
عـــرض حـــول إنـــجـــازات الــطــالــبــات 
في هذا المجال، والبنية التحتية 
لـــلـــمـــدرســـة ومـــنـــهـــا ورشــــــــة عــمــل 

ــة  الــتــمــديــدات الــكــهــربــائــيــة، وورشـ
الدقيقة،  واألجهزة  اإللكترونيات 
وورشة األجهزة والمعدات الطبية، 
ــتـــعـــددة،  ــائــــط الـــمـ ــوســ ومـــعـــمـــل الــ
ومعمل  بالتجزئة  البيع  ومعمل 

المحاكاة.
وخــــــــــــــالل الــــــــــــزيــــــــــــارة جــــــرى 
اســـتـــعـــراض جـــانـــب مــــن الــخــطــة 
ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الـــــــدراســـــــيـــــــة لـــــــــــــــوزارة الــ
الفني  الــتــعــلــيــم  بــشــأن  والــتــعــلــيــم 
ــي، وبـــــــرامـــــــج اإلرشــــــــــاد  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـ
والــتــوجــيــه والــتــدريــب الــمــيــدانــي، 

ــيـــة  ــنـ وأهــــــــــم الــــتــــخــــصــــصــــات الـــفـ
المرحلة  في  للطالبات  المتاحة 
ــانــــويــــة، إضــــافــــة إلـــــى خــطــط  ــثــ الــ
الستحداث  المستقبلية  الــــوزارة 
مع  تتناسب  جــديــدة  تخصصات 
احــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل خــاصــة 
جائحة  مــن  التعافي  مرحلة  فــي 
كوفيد-19. حضر الزيارة الدكتور 
المدير  أحمد  بــن  مــبــارك  محمد 
ــدارس وعــــدد  ــ ــمـ ــ ــام لــــشــــؤون الـ ــعــ الــ
مـــن الــمــســؤولــيــن بـــــوزارة الــتــربــيــة 

والتعليم.

على  تطلع  للمراأة  بالأعلى  »الفنتك«  في  المراأة  لجنة 
التعليم الفني والمهني بمدر�شة المعرفة الثانوية للبنات

} جانب من زيارة األعلى للمرأة لمدرسة المعرفة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16161/pdf/1-Supplime/16161.pdf?fixed1777
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/1299582
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1299609
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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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اأ�شجار »النيم«.. 

وكارتون »اللوز البحريني«
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ــادرة الــوطــنــيــة  ــبـ ــمـ ــة الــعــاصــمــة، وضـــمـــن الـ ــانـ حــســنــا فــعــلــت أمـ
تسمى  والــتــي  الــنــيــم«،  »أشــجــار  مــن   )1300( زراعــــة  فــي  للتشجير، 
الصحي،  الــصــرف  محطات  تشجير  أجــل  مــن  الــقــريــة«،  »صيدلية 
والبعوض..  والــذبــاب  الحشرات  في طــرد  الفاعل  دورهــا  إلــى  نظرا 
علما بأن عشبة النيم وأوراقها وثمرتها تستخدم في صنع األدوية 
والعقاقير، والمبيدات الحشرية، وهي عالج فعال لتسوس األسنان، 
الــهــواء،  وتنقية  التجميل،  مستحضرات  صناعة  فــي  تــدخــل  كما 

وامتصاص الغازات السامة، وغيرها من الفوائد الكثيرة.
دول عديدة لجأت إلى زراعة »أشجار النيم«، وخاصة التي تشهد 
وأكثر،  مئوية  درجــة   40 إلى  تصل  ملحوظا،  ارتفاعا  الحرارة  فيها 
»أشجار  مــن  تستخلص  أن  فــي  نجحت  الهند  مثل  الـــدول  وبعض 
دبي  إمــارة  وفي  السيارات..  لتشغيل محركات  يصلح  وقــودا  النيم« 
ويتم  زراعتها مجانا،  في  الراغبين  »النيم« على  أشتال  توزيع  يتم 
استخدام مستخلصات »النيم« لغرض مكافحة الحشرات والديدان 
القارضة، كما أن هناك برنامجا متقدما لمكافحة اآلفات الزراعية 

باستخدام منتجات »النيم« تم اعتماده في بلدية دبي.
ويبقى مــن الـــالزم كــذلــك اإلشـــارة إلــى أن أشــجــار »الــنــيــم« لها 
أضرار، حيث إن تناولها لفترة طويلة يمكن أن يتلف الكبد والكلى، 
عند  الحذر  توخي  بأهمية  االختصاص  وأهل  األطباء  يوصي  كما 

األطفال والنساء الحوامل.
ال  كي  منها،  االستفادة  يجب  والمعلومات  التجارب  هذه  مثل 
نركز على جانب واحد من فوائدها، وهو طرد الحشرات فقط، فيما 
نهمل فوائد أو أضرارا أخرى لشجرة »النيم«، وقد ندخل بعد ذلك 
في تحول األمر إلى تجارة زراعية، تكون مجرد )هبة وموضة(، ثم 
التي  األمــور  العديد من  وإهمالها، شأنها شأن  التراجع عنها  يتم 

تبدأ نشطة، ثم تدخل في البيات الصيفي المزمن.
إليه هو حاجة  واإلشــارة  التأكيد عليه  الواجب  األمــر  أن  على 
واقتصادية،  غذائية  فوائد  ذات  تكون  أشجار  زراعــة  إلى  المجتمع 
وترتبط بمعيشة الناس، وذات عالقة بثقافة وهوية وتاريخ وطبيعة 

البالد.. كالنخلة واللوز والكنار، وغيرها من الثمار البحرينية. 
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، فإن الحملة الوطنية للتشجير، 
كبيرة ومتواصلة  تقوم بجهود  »ُدمــِت خضراء«،  والتي تحمل شعار 
ومستمرة، في توزيع الشتالت وزراعة األشجار بالتعاون مع الجهات 
الداعمة، والجميل في األمر أن الحملة تركز كذلك خالل التوزيع 
وتاريخ  وثقافة  بهوية  المرتبطة  األشــجــار  نوعية  على  والتشجير 
مملكة البحرين، والصالحة للزراعة في األجواء المحلية، والنافعة 

من الناحية الغذائية والجمالية والبيئية كذلك.
ويــســتــوجــب مــنــا األمــــر هــنــا شــكــر وتــقــديــر الــمــبــادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي، على دعم سياسات واستراتيجيات التنمية 
للمساحات  ملحوظ  ارتفاع  في  ساهمت  وقد  البالد،  في  الزراعية 
الزراعية، ونتمنى أن يتم إشراكها حتى في مسألة تشجير الشوارع 
العامة والطرق السريعة، حيث يالحظ اليوم الحاجة الماسة إلى 
الناحية  كانت  ولربما  والطرقات،  العامة  الــشــوارع  تشجير  تطوير 
العديد  بشوارع  مقارنة  كبير،  بشكل  مفقودة  والجمالية  الزراعية 
من دول المنطقة، حينما يزورها الناس ويتمنون أن يروا مثلها في 
شوارع بالدنا، حيث يبدأ بتزيين بعض الشوارع العامة وزرع الورود 
واألشجار الخضراء لحظة افتتاح الشارع، أو عند زيارة أي مسؤول، 

ثم ما تلبث أن ينقلب لونها إلى األصفر وتبهت وتذبل..!! 
ووزارة  للبيئة،  ووزارة  والــزراعــة،  للبلديات  وزارة  لدينا  والــيــوم 
الــزراعــيــة  بــالــشــؤون  تعنى  عــديــدة  وجــهــات  الــمــســتــدامــة،  للتنمية 
والبيئية.. ومن األهمية بمكان أن تتضافر جهود الوزارات والجهات 
مع المبادرة والحملة الوطنية للتشجير وتنمية القطاع الزراعي.. 
لدعم زراعة شجرة »النيم«، وكذلك زراعة كل ما هو مفيد للوطن 
والمواطن واألمن الغذائي.. وإال فمنذ متى كان سعر كارتون اللوز 

البحريني 4 دنانير..؟؟

وفــــــي مـــســـتـــهـــل االجـــتـــمـــاع 
ــــظ  ــافــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ رحــــــــــــــب ســـــــمـــــــو الــ
تلبية  متابعة  مؤكدًا  بالحضور، 
احتياجات األهالي والمواطنين 
ــــف الــــــمــــــجــــــاالت  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فـــــــــي مـ
التنموية الرائدة، وذلك تنفيذًا 
لحضرة  الــســديــدة  للتوجيهات 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 

مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ
صاحب  ودعـــم  المعظم،  الــبــالد 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
منوهًا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
على  المحافظة  بحرص  سموه 
عبر  األهــالــي  تطلعات  تحقيق 
تــوفــيــر خـــدمـــات مــتــكــامــلــة تــبــرز 

والمستدامة  الشاملة  التنمية 
ــا مــخــتــلــف  ــهــ ــي تـــحـــظـــى بــ ــ ــتـ ــ الـ

مناطق المحافظة الجنوبية.
وخالل االجتماع تابع سمو 
ــيــــس الــمــجــلــس  ــافـــظ رئــ ــمـــحـ الـ
ــًا  ــيــ ــرئــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــــرضــــــًا مــ
والــمــاء  الــكــهــربــاء  قــدمــتــه هيئة 
ــاء وتــطــويــر  ــول خـــطـــط إنــــشــ ــ حـ
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ كـــــل مـــــن مــــحــــطــــات الـ
وخطوط أنابيب نقل المياه في 
منوهًا  الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة 
سموه بتحسين جودة اإلنارة في 
مــديــنــة الـــرفـــاع ومــديــنــة عيسى 
ــــك لــضــمــان  ــد، وذلـ ــ ومــديــنــة زايــ
في  األهـــالـــي  احــتــيــاجــات  تلبية 
تـــوفـــيـــر اإلنـــــــــــارة فـــــي مــخــتــلــف 

في  والفرعية  الرئيسية  الطرق 
المناطق السكنية.

المحافظ  ســمــو  تــابــع  كــمــا 
رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
عـــرضـــًا مــرئــيــًا شـــامـــاًل مـــن قبل 
تم  الجنوبية،  المنطقة  بلدية 
خالله استعراض خطط تطوير 
الحنينية،  عين  متنزه  مــشــروع 
إلـــى مــتــابــعــة صيانة  بــاإلضــافــة 
مشروع حديقة البوكوارة، حيث 
تــبــرز تــلــك الــمــشــاريــع الــمــكــانــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
تــحــظــى بــهــا مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الــمــحــافــظــة، وذلـــــك بــالــتــعــاون 
والتنسيق مع مختلف الجهات 

المختصة.
من جانب آخر، اطلع سمو 
الــمــحــافــظ عــلــى عــــرض مــرئــي 

التفقدية  الـــزيـــارة  نــتــائــج  حـــول 
ــد،  لــمــديــنــة عــيــســى ومــديــنــة زايـ
حــيــث تـــابـــع ســـمـــوه احــتــيــاجــات 
األهــــالــــي فـــي الـــمـــجـــال األمــنــي 
والتي  والــخــدمــي واالجــتــمــاعــي 
ــة  ــالــ ــلــــت فـــــــي انـــــــشـــــــاء صــ ــثــ ــمــ تــ
لـــلـــمـــنـــاســـبـــات ألهــــالــــي مــديــنــة 
ــيــــســــى، واســـــتـــــمـــــرار مــتــابــعــة  عــ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــع الــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
ــرق والـــمـــرافـــق الــحــيــويــة  ــطــ والــ
متابعة  إلى  باإلضافة  والعامة، 
مـــشـــروع مــمــشــى مدينة  تــنــفــيــذ 
زايد، مبينًا سموه أهمية تطوير 
بما  العامة  الخدمية  الــمــرافــق 
يــتــمــاشــى مــع الــنــمــو الــعــمــرانــي 

الذي تشهده المنطقة.

محافظ الجنوبية يتراأ�س الجتماع التن�سيقي ويبحث احتياجات الأهالي وخطط الكهرباء والماء
ـــرأس ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  ــ تـ
اجتماع  التنسيقي  المجلس  رئــيــس  الجنوبية  المحافظة  محافظ 
وذلــك   ،2022 لــعــام  الثالثة  دورتـــه  فــي  الــســادس  التنسيقي  المجلس 
الدوسري  ثامر  عيسى  العميد  بحضور  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر 
الحكومية  الجهات  ممثلي  من  األعضاء  من  وعــدد  المحافظ،  نائب 

المختلفة.

ثمن رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس 
المستمر  الدعم  السلوم  أحمد صباح  النائب  النواب 
الخيرية  لألعمال  المؤيد  وعائشة  يوسف  لمؤسسة 
محافظات  مختلف  في  الصحية  المشاريع  لتنفيذ 
األعمال  رجــل  من  المستمرة  والتوجيهات  المملكة، 
تنفيذها  فــي  قــدًمــا  بالمضي  الــمــؤيــد  يــوســف  فـــاروق 
المشاريع  تنفيذ  في  المستمرة  الشراكة  منطلق  من 
المباشر  للطلب  واستجابته  بالمواطنين  المتعلقة 
الـــذي تــقــدم بــه مــن أجــل توسعة مــركــز بــالد القديم 
الدائمة  ومتابعته  واهتمامه  بــدوره  مشيًدا  الصحي، 
من أجل إنجاز التوسعة وتقديم مختلف التسهيالت 

لبدء العمل بالمشروع.
وأشاد النائب السلوم بالجهود التي تبذلها وزارة 
المتميزة  الصحية  الــخــدمــات  تــقــديــم  عــبــر  الــصــحــة 
السلطة  مع  للتعاون  المستمر  وسعيها  للمواطنين، 
مشيًدا  الجميع،  على  بالخير  يعود  بما  التشريعية 
الصحة  لــوزيــرة  المستمرة  بالجهود  ذاتــه  الــوقــت  فــي 
ومتابعتها جميع  السيد جواد،  بنت  الدكتورة جليلة 
مــراحــل االتــفــاق، الــتــي تــم إبــرامــهــا فــي اتفاقية بين 
وعائشة  يوسف  ومؤسسة  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 

المؤيد خالل شهر يوليو 2021.
وأكد النائب السلوم أن توفير الخدمات الصحية 
الخيرية  الــمــؤســســات  قبل  مــن  المستمرة  والــشــراكــة 
ــه الـــعـــديـــد مــــن االنـــعـــكـــاســـات  والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لــ

وتطويرها  الصحية،  المشاريع  تنفيذ  في  اإليجابية 
بما يتماشى مع ازدياد الكثافة السكانية في المناطق، 
ــود مــخــتــلــف الــخــدمــات  ــ والـــحـــاجـــة الــمــلــحــة إلــــى وجـ
المعدات  بمختلف  وتجهيزها  المراكز،  في  الصحية 

والوسائل، ورفع الطاقة االستيعابية بما ينعكس على 
يتطلب  ما  وهــو  المتميزة،  الصحية  الرعاية  تقديم 
الصحي  المركز  في  الخدمة  وتقديم  المرافق  زيــادة 
بـــداًل مــن الــذهــاب إلــى الــمــراكــز الصحية األخـــرى أو 

مجمع السلمانية الطبي.
وبـــّيـــن أن تــوســعــة مــركــز بـــالد الــقــديــم الــصــحــي، 
للمركز  االستيعابية  الطاقة  مضاعفة  على  ستعمل 
بنسبة 100%، وذلك من خالل المرافق الجديدة التي 
سيتم اضافتها، باإلضافة الى انشاء مبنى من ثالثة 
أدوار، كما سيتم انشاء قسم للعالج الطبيعي، وغرفة 
األقسام  من  لعدد  وكذلك  لألسنان،  وعــيــادة  لألشعة 

المساندة.
ــال الــتــوســعــة  ــمــ ــبــــدء فــــي أعــ ــه ســيــتــم الــ ــ وذكــــــر أنـ
على  العمل  سيتم  والــتــي  المقبل،  الشهر  منتصف 
وربطه  اإلضــافــي  والمبنى  الجديدة  األقــســام  إضــافــة 
بالمبنى الحالي، مشيًرا الى أن العمل سيستغرق من 
مستوى  على  نوعية  إضافة  وسيكون  أشهر،   6 إلــى   4
المراجعين  احتياجات  وستلبي  المقدمة،  الخدمات 
الــمــرافــق  كــل  وجـــود  نتيجة  والمستقبلية،  الــحــالــيــة 

والخدمات الصحية.

 كرم رجل االأعمال فاروق الموؤيد ال�ستجابته بتو�سعة مركز بالد القديم ال�سحي.. النائب ال�سلوم: 

جه���ود مق���درة لموؤ�س�س���ة يو�س���ف وعائ�س���ة الموؤي���د ف���ي تنفي���ذ الم�س���اريع ال�سحي���ة

} تكريم رجل األعمال فاروق المؤيد.

كتبت فاطمة علي: 
الجامعي ومركز  حمد  الملك  مستشفى  فــي  طبي  فــريــق  أجـــرى 
ــــألورام تــدخــال جــراحــيــا دقــيــقــا ومــعــقــدا الســتــئــصــال ورم  الــبــحــريــن لــ
شابة  به  شخصت  النمو،  سريع  وعــدوانــي  شائع  غير  خبيث  سرطاني 
بحرينية تبلغ من العمر 35 عاما، إذ أظهرت الفحوصات واألشعة تكاثر 
خالياه في ثديها األيمن في وقت قياسي لم يتجاوز الـ6 شهور، ليصبح 
بحجم طفل رضيع يزن 4 كيلوجرامات، وذلك بإشراف الدكتورة نوف 
الشيباني استشاري جراحات أورام الثدي والترميم استشاري الجراحة 

العامة والدكتور عبداهلل فخرو استشاري جراحة التجميل والترميم.
وانفرد  والمعقدة  بالنادرة  التي صنفت  العملية  وكشفت تفاصيل 
الــخــلــيــج« أن  ـــ»أخــبــار  لـــ الــجــامــعــي  الــمــلــك حــمــد  بــإجــرائــهــا مستشفى 
المريضة الثالثينية شعرت بوجود ورم ينمو بسرعة في ثديها األيمن 
بشكل غير اعتيادي في أغسطس من عام 2021، وتطورت طبيعة الورم 
فوق  كطفل صغير  تحمله  كانت  أنها  درجــة  إلــى  واســع  بشكل  وانتشر 
إلى مركز  فيه  الذي شخصت  المستشفى  وفور تحويلها من  صدرها، 
لــألورام  الوطني  المجلس  في  مناقشة حالتها  تمت  لــألورام  البحرين 

وتم بدء العالج على وجه السرعة.
كانت  مرحلتين،  على  للمريضة  العالجية  بالخطة  الــبــدء  وتــم 
في  الكيميائي  للعالج  المريضة  إخــضــاع  خــالل  مــن  األولـــى  المرحلة 
يعرف  والــذي  السرطاني  الــورم  لتقليل حجم  لــألورام  البحرين  مركز 
في  يتشكل  ســرطــان  وهــو  الميتابالستيك«  الــثــدي  بـــ»ســرطــان  علميا 
ويكون عدوانًيا  األخــرى  الثدي  أنسجة  إلى  ينتقل  ثم  الحليب  قنوات 
الــورم  باستئصال  كانت  الــعــالج  مــن  الثانية  والمرحلة  النمو،  وســريــع 

جراحيا.
وبينت الدكتورة نوف الشيباني التي أجرت االستئصال الجراحي 
للورم بمساعدة الفريق الطبي أن التدخل الجراحي كان دقيقا ومعقدا 
ويستوجب  كــان ضخًما  الــورم  إن  إذ  التحدي؛  كبيرا من  قــدرا  ويحمل 
استئصاله بالكامل من دون إحداث ثقب في الجزء الكيسي من الورم، 
مؤكدة أنه نظرا إلى تمكن الفريق الطبي وخبرته وكفاءته تم استئصال 

الورم الذي تبين أنه بحجم 4 كجم بنجاح في أقل من ساعة.

} الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة.

في اأقل من �ساعة وبحجم طفل ر�سيع يزن 4 كليوجرامات

»حمد الجامعي« ي�ستاأ�سل ورما �سرطانيا 
غي�ر �س�ائع وعدواني�ا م�ن ث�دي �س�ابة

الــتــربــيــة  وزارة  ــت  ــلــ واصــ
والــتــعــلــيــم عــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا 
ــة، اســـــتـــــعـــــدادًا  ــريــ ــيــ ــتــــحــــضــ الــ
ــاورات  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا الـ
ــــول قـــمـــة تـــحـــّول  الـــوطـــنـــيـــة حـ
التعليم 2022، وذلك بحضور 
ــر  ــاطــ ــخــ نـــــــــــوال إبــــــراهــــــيــــــم الــ
وكــــيــــل الـــــــــــــوزارة لـــلـــســـيـــاســـات 
واألداء،  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــيـــس الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة  رئـ
ــيـــق غــــــايــــــات الــــهــــدف  ــقـ ــتـــحـ لـ
التنمية  أهـــــداف  مـــن  ــع  ــرابـ الـ

من  وعــــدد   ،2030 الــمــســتــدامــة 
ومديري  المساعدين  الــوكــالء 

اإلدارات والمختصين.
وخـــــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع تـــم 
تحديد يوم الخميس 23 يونيو 
الــجــاري مــوعــدًا النــطــالق هذه 
لمناقشة  وذلــــك  الـــمـــشـــاورات، 
مــســتــقــبــل الـــتـــعـــلـــيـــم بــمــمــلــكــة 
بعد  الســيــمــا   ،2030 الــبــحــريــن 
حــيــث   ،19 ــد  ــيــ ــوفــ كــ ــة  ــحــ ــائــ جــ
أوضحت الدكتورة سماح محمد 
الــــعــــجــــاوي، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 

ــد لــتــطــويــر  ــاعـ ــسـ ــمـ ــيــــل الـ الــــوكــ
ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــّلـــم 
بــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
المختص  الــوطــنــي  والــمــنــســق 
الوطنية  الــمــشــاورات  بتنظيم 
اســـتـــعـــدادًا لــقــمــة الــتــحــّول في 
المزمع عقدها  التعليم 2022، 
أن  المقبل،  بنيويورك سبتمبر 
هذه المشاورات ستتم بمشاركة 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــالــتــعــلــيــم 
والتعّلم مدى الحياة، والوزارات 
والصحة  بالشباب  المختصة 

والـــــمـــــســـــاواة بـــيـــن الــجــنــســيــن 
ــة والــــتــــجــــارة  ــئـ ــيـ ــبـ والــــعــــمــــل والـ
الوطني  واالقــتــصــاد  والــمــالــيــة 
واالتصاالت، ونخبة من مديري 
وشبكة  والمعلمين،  الــمــدارس 
المدارس المنتسبة لليونسكو، 
الحكومية،  غــيــر  والــمــنــظــمــات 
المدني  المجتمع  ومنظمات 
مثل نقابة التربويين، ومشاركة 
ــن الــبــرلــمــانــيــيــن، ومــمــثــلــيــن  مـ
الــخــاص ومعاهد  الــقــطــاع  مــن 

البحث والخبراء.

»التربي�ة« توا�س�ل اجتماعاته�ا تمهي�دا لقم�ة التعلي�م بنيوي�ورك 

} محافظ الجنوبية.

جــواد  السيد  بنت  الــدكــتــورة جليلة  أكــدت 
واهــتــمــام مملكة  الصحة حــرص  وزيـــرة  حسن 
الصحية  الخدمات  أفضل  بتقديم  البحرين 
جــودة  بــكــّل  احتياجاتهم  وتلبية  للمواطنين 
ــداف المسيرة  ُيــحــّقــق أهــ وكـــفـــاءة، وذلـــك بــمــا 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حـــضـــرة صــاحــب 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
ــبـــالد الــمــعــظــم، وبـــدعـــم مـــن صــاحــب  مــلــك الـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
مــثــمــنــًة الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة التي 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  بمتابعة  تحظى 
مهمة  لتسهيل  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 

حجاج مملكة البحرين في المشاعر المقدسة 
وتقديم كل الخدمات التي يحتاج إليها الحاج 

البحريني من عناية ورعاية كاملة.
وأعضاء  برئيس  لقائها  خــالل  ذلــك  جــاء 
للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة 
للتأكد  وذلــك  الــجــاري 1443هــــــ/2022م،  للعام 
مـــن اســتــكــمــال كـــل إجـــراءاتـــهـــم واســتــعــدادهــم 

لرعاية حجاج بيت اهلل الحرام.
الـــوزيـــرة بالجهود  ــادت  أشــ الــلــقــاء  وخـــالل 
العربية  المملكة  عليها  تــقــوم  الــتــي  الــكــبــيــرة 
إمكانيات  مــن  تــوفــره  ومــا  الشقيقة  السعودية 
ألداء  الــرحــمــن  لضيوف  وخــدمــات  وتسهيالت 
فريضة الحج بكل طمأنينة وأمان، داعية اهلل 

أن يكلل موسم هذا العام بالتوفيق والسداد.
ولفتت إلى استعداد وزارة الصحة لتوفير 
كل المتطلبات والدعم الالزم ألعمال اللجنة 
الــطــبــيــة بــبــعــثــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــحــج بما 
يصب في راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل 

ُيسر.
ــيـــس وأعـــضـــاء  ــرة الـــصـــحـــة رئـ ــ ــ ــّثــــت وزيـ وحــ
للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة 
عــلــى أهــمــيــة رعـــايـــة الــحــجــاج والـــوقـــوف على 
احــتــيــاجــاتــهــم وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الالزمة لهم، مشيرًة إلى أهمية توعية الحجاج 
بــضــرورة االلــتــزام بــاالشــتــراطــات واالحــتــرازات 

الوقائية ضد فيروس كورونا »كوفيد-19«.

اأكدت اأهمية تقديم كل الدعم والرعاية ال�سحية اإلى الحجاج

وزي���رة ال�سحة تجتمع مع اأع�ساء اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج

} وزيرة الصحة خالل لقاء اللجنة الطبية.

لرعاية  يوكو  »دار  استضافت 
الوالدين« مؤخرًا الورشة الدولية 
ــار تقديم  الــتــي تــنــدرج ضــمــن إطــ
للمختصين  والـــتـــأهـــيـــل  الـــدعـــم 
والمهتمين برعاية كبار الوالدين، 
الكريمة  الــحــيــاة  على  والــحــفــاظ 

لهم. 
وقــــــد جـــــــاءت الـــــورشـــــة الـــتـــي 
)بالتعاون  مرحلتين  إلــى  قسمت 
مع معهد دراما بال حدود الدولي 
في المانيا( حيث ذكرت الدكتورة 
دالل مقاري باوش، مدربة الورش 
درامــا  لمعهد  المؤسس  والــمــديــر 
ــدود الـــدولـــي، بـــأن الــورشــة  بـــال حــ
)معًا  عــنــوان  التي حملت  األولـــى 
مـــن أجــــل حــيــاة كــريــمــة ومــعــافــاة 
ــار الـــــســـــن( قـــــد اســـتـــهـــدفـــت  ــبــ ــكــ لــ
ــــن والــــمــــخــــتــــصــــيــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
وخدمات  رعــايــة  على  والقائمين 

كبار السن. 
دالل  الـــــدكـــــتـــــورة  واضــــــافــــــت 
عـــالـــجـــت  الــــــورشــــــة  إن  مــــــقــــــاري: 
محاورها نظرًيا وعملًيا باالستناد 
إلى السايكودراما والدراما ثيرابي 
المجتمعية  الــمــشــاركــة  إلنـــعـــاش 
فــي رعــايــة كبار الــســن، واالحــتــرام 
ــعــــي  ــتــــمــ واالســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب الــــمــــجــ
والــــتــــواصــــل والـــمـــعـــلـــومـــات بــيــن 
ــي هـــذا  ــات الــمــعــنــيــة فــ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
الـــمـــجـــال، إلــــى جــانــب الــمــشــاركــة 
ــيـــة وتـــوظـــيـــف واســـتـــثـــمـــار  الـــمـــدنـ

ــات الـــفـــاعـــلـــة، إلــــى جــانــب  ــاقـ الـــطـ
الـــدعـــم الــمــجــتــمــعــي والــخــدمــات 

النفسية والصحية. 
ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وقــــــــــــد حــــــضــــــر الـ
عن  مــمــثــلــون  الـــورشـــة  مـــن  األول 
الــصــحــة،  وزارة  الــداخــلــيــة،  وزارة 
االخـــتـــصـــاصـــيـــون االجــتــمــاعــيــون 
والنفسيون والتربويون والعاملون 

في دور رعاية كبار السن. 
السيدة  أوضحت  جانبها  من 
ريـــمـــا أحـــمـــد بـــن شــمــس الــمــديــر 
العام لدار يوكو لرعاية الوالدين، 
قد  للورش  الثاني  المستوى  بــأن 
تم تخصيصه لكبار السن في يوم 
عملي تطبيقي جمع المختصين 
من المستوى األول للورش، بكبار 
الــــوالــــديــــن(، حيث  الـــســـن )كـــبـــار 
تحت  التطبيقية  الــورشــة  جـــاءت 
عنوان )يوم من المتعة والرفاهية 

والفائدة لكبار الوالدين(. 
وأشــــارت ريــمــا شــمــس إلـــى أن 
إال سلسلة  هـــي  مـــا  الـــــورش  هــــذه 
من التعاون المشترك بين معهد 
دراما بال حدود الدولي، ودار يوكو، 
الماضية،  السنوات  شهدت  حيث 
قطاعات  استهدفت  مماثلة  ورش 
والعاملين  المهتمين  من  واسعة 
في مجال رعاية كبار السن، وذلك 
بغية البحث الدائم لتطوير آليات 
أسمى  وتحقيق  والــتــمــيــز  الــعــمــل 

األهداف في رعاية كبار السن.
دالل  الــــدكــــتــــورة  وأوضـــــحـــــت 
ــة  ــ ــ ــورشـ ــ ــ الـ أن  بـــــــــــــاوش  مــــــــقــــــــاري 
التطبيقية جاءت إلتاحة الفرصة 
للتعارف بين كبار السن، وخاصة 
بـــعـــد فــــتــــرة طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــزلـــة 
الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الــعــالــم 

بسبب انتشار وباء كورونا.

ل��ت��اأه��ي��ل  دول���ي���ة  ور����س���ة  ت��ن��ظ��م  ي���وك���و«  »دار 
ال��م��خ��ت�����س��ي��ن ب���رع���اي���ة ك���ب���ار ال���وال���دي���ن

العدد )16161( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 23 ذو القعدة 1443هـ - 22 يونيو 2022م4

اأ�شجار »النيم«.. 

وكارتون »اللوز البحريني«
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ــادرة الــوطــنــيــة  ــبـ ــمـ ــة الــعــاصــمــة، وضـــمـــن الـ ــانـ حــســنــا فــعــلــت أمـ
تسمى  والــتــي  الــنــيــم«،  »أشــجــار  مــن   )1300( زراعــــة  فــي  للتشجير، 
الصحي،  الــصــرف  محطات  تشجير  أجــل  مــن  الــقــريــة«،  »صيدلية 
والبعوض..  والــذبــاب  الحشرات  في طــرد  الفاعل  دورهــا  إلــى  نظرا 
علما بأن عشبة النيم وأوراقها وثمرتها تستخدم في صنع األدوية 
والعقاقير، والمبيدات الحشرية، وهي عالج فعال لتسوس األسنان، 
الــهــواء،  وتنقية  التجميل،  مستحضرات  صناعة  فــي  تــدخــل  كما 

وامتصاص الغازات السامة، وغيرها من الفوائد الكثيرة.
دول عديدة لجأت إلى زراعة »أشجار النيم«، وخاصة التي تشهد 
وأكثر،  مئوية  درجــة   40 إلى  تصل  ملحوظا،  ارتفاعا  الحرارة  فيها 
»أشجار  مــن  تستخلص  أن  فــي  نجحت  الهند  مثل  الـــدول  وبعض 
دبي  إمــارة  وفي  السيارات..  لتشغيل محركات  يصلح  وقــودا  النيم« 
ويتم  زراعتها مجانا،  في  الراغبين  »النيم« على  أشتال  توزيع  يتم 
استخدام مستخلصات »النيم« لغرض مكافحة الحشرات والديدان 
القارضة، كما أن هناك برنامجا متقدما لمكافحة اآلفات الزراعية 

باستخدام منتجات »النيم« تم اعتماده في بلدية دبي.
ويبقى مــن الـــالزم كــذلــك اإلشـــارة إلــى أن أشــجــار »الــنــيــم« لها 
أضرار، حيث إن تناولها لفترة طويلة يمكن أن يتلف الكبد والكلى، 
عند  الحذر  توخي  بأهمية  االختصاص  وأهل  األطباء  يوصي  كما 

األطفال والنساء الحوامل.
ال  كي  منها،  االستفادة  يجب  والمعلومات  التجارب  هذه  مثل 
نركز على جانب واحد من فوائدها، وهو طرد الحشرات فقط، فيما 
نهمل فوائد أو أضرارا أخرى لشجرة »النيم«، وقد ندخل بعد ذلك 
في تحول األمر إلى تجارة زراعية، تكون مجرد )هبة وموضة(، ثم 
التي  األمــور  العديد من  وإهمالها، شأنها شأن  التراجع عنها  يتم 

تبدأ نشطة، ثم تدخل في البيات الصيفي المزمن.
إليه هو حاجة  واإلشــارة  التأكيد عليه  الواجب  األمــر  أن  على 
واقتصادية،  غذائية  فوائد  ذات  تكون  أشجار  زراعــة  إلى  المجتمع 
وترتبط بمعيشة الناس، وذات عالقة بثقافة وهوية وتاريخ وطبيعة 

البالد.. كالنخلة واللوز والكنار، وغيرها من الثمار البحرينية. 
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، فإن الحملة الوطنية للتشجير، 
كبيرة ومتواصلة  تقوم بجهود  »ُدمــِت خضراء«،  والتي تحمل شعار 
ومستمرة، في توزيع الشتالت وزراعة األشجار بالتعاون مع الجهات 
الداعمة، والجميل في األمر أن الحملة تركز كذلك خالل التوزيع 
وتاريخ  وثقافة  بهوية  المرتبطة  األشــجــار  نوعية  على  والتشجير 
مملكة البحرين، والصالحة للزراعة في األجواء المحلية، والنافعة 

من الناحية الغذائية والجمالية والبيئية كذلك.
ويــســتــوجــب مــنــا األمــــر هــنــا شــكــر وتــقــديــر الــمــبــادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي، على دعم سياسات واستراتيجيات التنمية 
للمساحات  ملحوظ  ارتفاع  في  ساهمت  وقد  البالد،  في  الزراعية 
الزراعية، ونتمنى أن يتم إشراكها حتى في مسألة تشجير الشوارع 
العامة والطرق السريعة، حيث يالحظ اليوم الحاجة الماسة إلى 
الناحية  كانت  ولربما  والطرقات،  العامة  الــشــوارع  تشجير  تطوير 
العديد  بشوارع  مقارنة  كبير،  بشكل  مفقودة  والجمالية  الزراعية 
من دول المنطقة، حينما يزورها الناس ويتمنون أن يروا مثلها في 
شوارع بالدنا، حيث يبدأ بتزيين بعض الشوارع العامة وزرع الورود 
واألشجار الخضراء لحظة افتتاح الشارع، أو عند زيارة أي مسؤول، 

ثم ما تلبث أن ينقلب لونها إلى األصفر وتبهت وتذبل..!! 
ووزارة  للبيئة،  ووزارة  والــزراعــة،  للبلديات  وزارة  لدينا  والــيــوم 
الــزراعــيــة  بــالــشــؤون  تعنى  عــديــدة  وجــهــات  الــمــســتــدامــة،  للتنمية 
والبيئية.. ومن األهمية بمكان أن تتضافر جهود الوزارات والجهات 
مع المبادرة والحملة الوطنية للتشجير وتنمية القطاع الزراعي.. 
لدعم زراعة شجرة »النيم«، وكذلك زراعة كل ما هو مفيد للوطن 
والمواطن واألمن الغذائي.. وإال فمنذ متى كان سعر كارتون اللوز 

البحريني 4 دنانير..؟؟

وفــــــي مـــســـتـــهـــل االجـــتـــمـــاع 
ــــظ  ــافــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ رحــــــــــــــب ســـــــمـــــــو الــ
تلبية  متابعة  مؤكدًا  بالحضور، 
احتياجات األهالي والمواطنين 
ــــف الــــــمــــــجــــــاالت  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فـــــــــي مـ
التنموية الرائدة، وذلك تنفيذًا 
لحضرة  الــســديــدة  للتوجيهات 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 

مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ
صاحب  ودعـــم  المعظم،  الــبــالد 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
منوهًا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
على  المحافظة  بحرص  سموه 
عبر  األهــالــي  تطلعات  تحقيق 
تــوفــيــر خـــدمـــات مــتــكــامــلــة تــبــرز 

والمستدامة  الشاملة  التنمية 
ــا مــخــتــلــف  ــهــ ــي تـــحـــظـــى بــ ــ ــتـ ــ الـ

مناطق المحافظة الجنوبية.
وخالل االجتماع تابع سمو 
ــيــــس الــمــجــلــس  ــافـــظ رئــ ــمـــحـ الـ
ــًا  ــيــ ــرئــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــــرضــــــًا مــ
والــمــاء  الــكــهــربــاء  قــدمــتــه هيئة 
ــاء وتــطــويــر  ــول خـــطـــط إنــــشــ ــ حـ
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ كـــــل مـــــن مــــحــــطــــات الـ
وخطوط أنابيب نقل المياه في 
منوهًا  الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة 
سموه بتحسين جودة اإلنارة في 
مــديــنــة الـــرفـــاع ومــديــنــة عيسى 
ــــك لــضــمــان  ــد، وذلـ ــ ومــديــنــة زايــ
في  األهـــالـــي  احــتــيــاجــات  تلبية 
تـــوفـــيـــر اإلنـــــــــــارة فـــــي مــخــتــلــف 

في  والفرعية  الرئيسية  الطرق 
المناطق السكنية.

المحافظ  ســمــو  تــابــع  كــمــا 
رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
عـــرضـــًا مــرئــيــًا شـــامـــاًل مـــن قبل 
تم  الجنوبية،  المنطقة  بلدية 
خالله استعراض خطط تطوير 
الحنينية،  عين  متنزه  مــشــروع 
إلـــى مــتــابــعــة صيانة  بــاإلضــافــة 
مشروع حديقة البوكوارة، حيث 
تــبــرز تــلــك الــمــشــاريــع الــمــكــانــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
تــحــظــى بــهــا مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الــمــحــافــظــة، وذلـــــك بــالــتــعــاون 
والتنسيق مع مختلف الجهات 

المختصة.
من جانب آخر، اطلع سمو 
الــمــحــافــظ عــلــى عــــرض مــرئــي 

التفقدية  الـــزيـــارة  نــتــائــج  حـــول 
ــد،  لــمــديــنــة عــيــســى ومــديــنــة زايـ
حــيــث تـــابـــع ســـمـــوه احــتــيــاجــات 
األهــــالــــي فـــي الـــمـــجـــال األمــنــي 
والتي  والــخــدمــي واالجــتــمــاعــي 
ــة  ــالــ ــلــــت فـــــــي انـــــــشـــــــاء صــ ــثــ ــمــ تــ
لـــلـــمـــنـــاســـبـــات ألهــــالــــي مــديــنــة 
ــيــــســــى، واســـــتـــــمـــــرار مــتــابــعــة  عــ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــع الــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
ــرق والـــمـــرافـــق الــحــيــويــة  ــطــ والــ
متابعة  إلى  باإلضافة  والعامة، 
مـــشـــروع مــمــشــى مدينة  تــنــفــيــذ 
زايد، مبينًا سموه أهمية تطوير 
بما  العامة  الخدمية  الــمــرافــق 
يــتــمــاشــى مــع الــنــمــو الــعــمــرانــي 

الذي تشهده المنطقة.

محافظ الجنوبية يتراأ�س الجتماع التن�سيقي ويبحث احتياجات الأهالي وخطط الكهرباء والماء
ـــرأس ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  ــ تـ
اجتماع  التنسيقي  المجلس  رئــيــس  الجنوبية  المحافظة  محافظ 
وذلــك   ،2022 لــعــام  الثالثة  دورتـــه  فــي  الــســادس  التنسيقي  المجلس 
الدوسري  ثامر  عيسى  العميد  بحضور  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر 
الحكومية  الجهات  ممثلي  من  األعضاء  من  وعــدد  المحافظ،  نائب 

المختلفة.

ثمن رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس 
المستمر  الدعم  السلوم  أحمد صباح  النائب  النواب 
الخيرية  لألعمال  المؤيد  وعائشة  يوسف  لمؤسسة 
محافظات  مختلف  في  الصحية  المشاريع  لتنفيذ 
األعمال  رجــل  من  المستمرة  والتوجيهات  المملكة، 
تنفيذها  فــي  قــدًمــا  بالمضي  الــمــؤيــد  يــوســف  فـــاروق 
المشاريع  تنفيذ  في  المستمرة  الشراكة  منطلق  من 
المباشر  للطلب  واستجابته  بالمواطنين  المتعلقة 
الـــذي تــقــدم بــه مــن أجــل توسعة مــركــز بــالد القديم 
الدائمة  ومتابعته  واهتمامه  بــدوره  مشيًدا  الصحي، 
من أجل إنجاز التوسعة وتقديم مختلف التسهيالت 

لبدء العمل بالمشروع.
وأشاد النائب السلوم بالجهود التي تبذلها وزارة 
المتميزة  الصحية  الــخــدمــات  تــقــديــم  عــبــر  الــصــحــة 
السلطة  مع  للتعاون  المستمر  وسعيها  للمواطنين، 
مشيًدا  الجميع،  على  بالخير  يعود  بما  التشريعية 
الصحة  لــوزيــرة  المستمرة  بالجهود  ذاتــه  الــوقــت  فــي 
ومتابعتها جميع  السيد جواد،  بنت  الدكتورة جليلة 
مــراحــل االتــفــاق، الــتــي تــم إبــرامــهــا فــي اتفاقية بين 
وعائشة  يوسف  ومؤسسة  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 

المؤيد خالل شهر يوليو 2021.
وأكد النائب السلوم أن توفير الخدمات الصحية 
الخيرية  الــمــؤســســات  قبل  مــن  المستمرة  والــشــراكــة 
ــه الـــعـــديـــد مــــن االنـــعـــكـــاســـات  والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لــ

وتطويرها  الصحية،  المشاريع  تنفيذ  في  اإليجابية 
بما يتماشى مع ازدياد الكثافة السكانية في المناطق، 
ــود مــخــتــلــف الــخــدمــات  ــ والـــحـــاجـــة الــمــلــحــة إلــــى وجـ
المعدات  بمختلف  وتجهيزها  المراكز،  في  الصحية 

والوسائل، ورفع الطاقة االستيعابية بما ينعكس على 
يتطلب  ما  وهــو  المتميزة،  الصحية  الرعاية  تقديم 
الصحي  المركز  في  الخدمة  وتقديم  المرافق  زيــادة 
بـــداًل مــن الــذهــاب إلــى الــمــراكــز الصحية األخـــرى أو 

مجمع السلمانية الطبي.
وبـــّيـــن أن تــوســعــة مــركــز بـــالد الــقــديــم الــصــحــي، 
للمركز  االستيعابية  الطاقة  مضاعفة  على  ستعمل 
بنسبة 100%، وذلك من خالل المرافق الجديدة التي 
سيتم اضافتها، باإلضافة الى انشاء مبنى من ثالثة 
أدوار، كما سيتم انشاء قسم للعالج الطبيعي، وغرفة 
األقسام  من  لعدد  وكذلك  لألسنان،  وعــيــادة  لألشعة 

المساندة.
ــال الــتــوســعــة  ــمــ ــبــــدء فــــي أعــ ــه ســيــتــم الــ ــ وذكــــــر أنـ
على  العمل  سيتم  والــتــي  المقبل،  الشهر  منتصف 
وربطه  اإلضــافــي  والمبنى  الجديدة  األقــســام  إضــافــة 
بالمبنى الحالي، مشيًرا الى أن العمل سيستغرق من 
مستوى  على  نوعية  إضافة  وسيكون  أشهر،   6 إلــى   4
المراجعين  احتياجات  وستلبي  المقدمة،  الخدمات 
الــمــرافــق  كــل  وجـــود  نتيجة  والمستقبلية،  الــحــالــيــة 

والخدمات الصحية.

 كرم رجل االأعمال فاروق الموؤيد ال�ستجابته بتو�سعة مركز بالد القديم ال�سحي.. النائب ال�سلوم: 

جه���ود مق���درة لموؤ�س�س���ة يو�س���ف وعائ�س���ة الموؤي���د ف���ي تنفي���ذ الم�س���اريع ال�سحي���ة

} تكريم رجل األعمال فاروق المؤيد.

كتبت فاطمة علي: 
الجامعي ومركز  حمد  الملك  مستشفى  فــي  طبي  فــريــق  أجـــرى 
ــــألورام تــدخــال جــراحــيــا دقــيــقــا ومــعــقــدا الســتــئــصــال ورم  الــبــحــريــن لــ
شابة  به  شخصت  النمو،  سريع  وعــدوانــي  شائع  غير  خبيث  سرطاني 
بحرينية تبلغ من العمر 35 عاما، إذ أظهرت الفحوصات واألشعة تكاثر 
خالياه في ثديها األيمن في وقت قياسي لم يتجاوز الـ6 شهور، ليصبح 
بحجم طفل رضيع يزن 4 كيلوجرامات، وذلك بإشراف الدكتورة نوف 
الشيباني استشاري جراحات أورام الثدي والترميم استشاري الجراحة 

العامة والدكتور عبداهلل فخرو استشاري جراحة التجميل والترميم.
وانفرد  والمعقدة  بالنادرة  التي صنفت  العملية  وكشفت تفاصيل 
الــخــلــيــج« أن  ـــ»أخــبــار  لـــ الــجــامــعــي  الــمــلــك حــمــد  بــإجــرائــهــا مستشفى 
المريضة الثالثينية شعرت بوجود ورم ينمو بسرعة في ثديها األيمن 
بشكل غير اعتيادي في أغسطس من عام 2021، وتطورت طبيعة الورم 
فوق  كطفل صغير  تحمله  كانت  أنها  درجــة  إلــى  واســع  بشكل  وانتشر 
إلى مركز  فيه  الذي شخصت  المستشفى  وفور تحويلها من  صدرها، 
لــألورام  الوطني  المجلس  في  مناقشة حالتها  تمت  لــألورام  البحرين 

وتم بدء العالج على وجه السرعة.
كانت  مرحلتين،  على  للمريضة  العالجية  بالخطة  الــبــدء  وتــم 
في  الكيميائي  للعالج  المريضة  إخــضــاع  خــالل  مــن  األولـــى  المرحلة 
يعرف  والــذي  السرطاني  الــورم  لتقليل حجم  لــألورام  البحرين  مركز 
في  يتشكل  ســرطــان  وهــو  الميتابالستيك«  الــثــدي  بـــ»ســرطــان  علميا 
ويكون عدوانًيا  األخــرى  الثدي  أنسجة  إلى  ينتقل  ثم  الحليب  قنوات 
الــورم  باستئصال  كانت  الــعــالج  مــن  الثانية  والمرحلة  النمو،  وســريــع 

جراحيا.
وبينت الدكتورة نوف الشيباني التي أجرت االستئصال الجراحي 
للورم بمساعدة الفريق الطبي أن التدخل الجراحي كان دقيقا ومعقدا 
ويستوجب  كــان ضخًما  الــورم  إن  إذ  التحدي؛  كبيرا من  قــدرا  ويحمل 
استئصاله بالكامل من دون إحداث ثقب في الجزء الكيسي من الورم، 
مؤكدة أنه نظرا إلى تمكن الفريق الطبي وخبرته وكفاءته تم استئصال 

الورم الذي تبين أنه بحجم 4 كجم بنجاح في أقل من ساعة.

} الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة.

في اأقل من �ساعة وبحجم طفل ر�سيع يزن 4 كليوجرامات

»حمد الجامعي« ي�ستاأ�سل ورما �سرطانيا 
غي�ر �س�ائع وعدواني�ا م�ن ث�دي �س�ابة

الــتــربــيــة  وزارة  ــت  ــلــ واصــ
والــتــعــلــيــم عــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا 
ــة، اســـــتـــــعـــــدادًا  ــريــ ــيــ ــتــــحــــضــ الــ
ــاورات  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا الـ
ــــول قـــمـــة تـــحـــّول  الـــوطـــنـــيـــة حـ
التعليم 2022، وذلك بحضور 
ــر  ــاطــ ــخــ نـــــــــــوال إبــــــراهــــــيــــــم الــ
وكــــيــــل الـــــــــــــوزارة لـــلـــســـيـــاســـات 
واألداء،  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــيـــس الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة  رئـ
ــيـــق غــــــايــــــات الــــهــــدف  ــقـ ــتـــحـ لـ
التنمية  أهـــــداف  مـــن  ــع  ــرابـ الـ

من  وعــــدد   ،2030 الــمــســتــدامــة 
ومديري  المساعدين  الــوكــالء 

اإلدارات والمختصين.
وخـــــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع تـــم 
تحديد يوم الخميس 23 يونيو 
الــجــاري مــوعــدًا النــطــالق هذه 
لمناقشة  وذلــــك  الـــمـــشـــاورات، 
مــســتــقــبــل الـــتـــعـــلـــيـــم بــمــمــلــكــة 
بعد  الســيــمــا   ،2030 الــبــحــريــن 
حــيــث   ،19 ــد  ــيــ ــوفــ كــ ــة  ــحــ ــائــ جــ
أوضحت الدكتورة سماح محمد 
الــــعــــجــــاوي، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 

ــد لــتــطــويــر  ــاعـ ــسـ ــمـ ــيــــل الـ الــــوكــ
ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــّلـــم 
بــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
المختص  الــوطــنــي  والــمــنــســق 
الوطنية  الــمــشــاورات  بتنظيم 
اســـتـــعـــدادًا لــقــمــة الــتــحــّول في 
المزمع عقدها  التعليم 2022، 
أن  المقبل،  بنيويورك سبتمبر 
هذه المشاورات ستتم بمشاركة 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــالــتــعــلــيــم 
والتعّلم مدى الحياة، والوزارات 
والصحة  بالشباب  المختصة 

والـــــمـــــســـــاواة بـــيـــن الــجــنــســيــن 
ــة والــــتــــجــــارة  ــئـ ــيـ ــبـ والــــعــــمــــل والـ
الوطني  واالقــتــصــاد  والــمــالــيــة 
واالتصاالت، ونخبة من مديري 
وشبكة  والمعلمين،  الــمــدارس 
المدارس المنتسبة لليونسكو، 
الحكومية،  غــيــر  والــمــنــظــمــات 
المدني  المجتمع  ومنظمات 
مثل نقابة التربويين، ومشاركة 
ــن الــبــرلــمــانــيــيــن، ومــمــثــلــيــن  مـ
الــخــاص ومعاهد  الــقــطــاع  مــن 

البحث والخبراء.

»التربي�ة« توا�س�ل اجتماعاته�ا تمهي�دا لقم�ة التعلي�م بنيوي�ورك 

} محافظ الجنوبية.

جــواد  السيد  بنت  الــدكــتــورة جليلة  أكــدت 
واهــتــمــام مملكة  الصحة حــرص  وزيـــرة  حسن 
الصحية  الخدمات  أفضل  بتقديم  البحرين 
جــودة  بــكــّل  احتياجاتهم  وتلبية  للمواطنين 
ــداف المسيرة  ُيــحــّقــق أهــ وكـــفـــاءة، وذلـــك بــمــا 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حـــضـــرة صــاحــب 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
ــبـــالد الــمــعــظــم، وبـــدعـــم مـــن صــاحــب  مــلــك الـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
مــثــمــنــًة الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة التي 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  بمتابعة  تحظى 
مهمة  لتسهيل  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 

حجاج مملكة البحرين في المشاعر المقدسة 
وتقديم كل الخدمات التي يحتاج إليها الحاج 

البحريني من عناية ورعاية كاملة.
وأعضاء  برئيس  لقائها  خــالل  ذلــك  جــاء 
للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة 
للتأكد  وذلــك  الــجــاري 1443هــــــ/2022م،  للعام 
مـــن اســتــكــمــال كـــل إجـــراءاتـــهـــم واســتــعــدادهــم 

لرعاية حجاج بيت اهلل الحرام.
الـــوزيـــرة بالجهود  ــادت  أشــ الــلــقــاء  وخـــالل 
العربية  المملكة  عليها  تــقــوم  الــتــي  الــكــبــيــرة 
إمكانيات  مــن  تــوفــره  ومــا  الشقيقة  السعودية 
ألداء  الــرحــمــن  لضيوف  وخــدمــات  وتسهيالت 
فريضة الحج بكل طمأنينة وأمان، داعية اهلل 

أن يكلل موسم هذا العام بالتوفيق والسداد.
ولفتت إلى استعداد وزارة الصحة لتوفير 
كل المتطلبات والدعم الالزم ألعمال اللجنة 
الــطــبــيــة بــبــعــثــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــحــج بما 
يصب في راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل 

ُيسر.
ــيـــس وأعـــضـــاء  ــرة الـــصـــحـــة رئـ ــ ــ ــّثــــت وزيـ وحــ
للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة 
عــلــى أهــمــيــة رعـــايـــة الــحــجــاج والـــوقـــوف على 
احــتــيــاجــاتــهــم وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الالزمة لهم، مشيرًة إلى أهمية توعية الحجاج 
بــضــرورة االلــتــزام بــاالشــتــراطــات واالحــتــرازات 

الوقائية ضد فيروس كورونا »كوفيد-19«.

اأكدت اأهمية تقديم كل الدعم والرعاية ال�سحية اإلى الحجاج

وزي���رة ال�سحة تجتمع مع اأع�ساء اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج

} وزيرة الصحة خالل لقاء اللجنة الطبية.

لرعاية  يوكو  »دار  استضافت 
الوالدين« مؤخرًا الورشة الدولية 
ــار تقديم  الــتــي تــنــدرج ضــمــن إطــ
للمختصين  والـــتـــأهـــيـــل  الـــدعـــم 
والمهتمين برعاية كبار الوالدين، 
الكريمة  الــحــيــاة  على  والــحــفــاظ 

لهم. 
وقــــــد جـــــــاءت الـــــورشـــــة الـــتـــي 
)بالتعاون  مرحلتين  إلــى  قسمت 
مع معهد دراما بال حدود الدولي 
في المانيا( حيث ذكرت الدكتورة 
دالل مقاري باوش، مدربة الورش 
درامــا  لمعهد  المؤسس  والــمــديــر 
ــدود الـــدولـــي، بـــأن الــورشــة  بـــال حــ
)معًا  عــنــوان  التي حملت  األولـــى 
مـــن أجــــل حــيــاة كــريــمــة ومــعــافــاة 
ــار الـــــســـــن( قـــــد اســـتـــهـــدفـــت  ــبــ ــكــ لــ
ــــن والــــمــــخــــتــــصــــيــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
وخدمات  رعــايــة  على  والقائمين 

كبار السن. 
دالل  الـــــدكـــــتـــــورة  واضــــــافــــــت 
عـــالـــجـــت  الــــــورشــــــة  إن  مــــــقــــــاري: 
محاورها نظرًيا وعملًيا باالستناد 
إلى السايكودراما والدراما ثيرابي 
المجتمعية  الــمــشــاركــة  إلنـــعـــاش 
فــي رعــايــة كبار الــســن، واالحــتــرام 
ــعــــي  ــتــــمــ واالســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب الــــمــــجــ
والــــتــــواصــــل والـــمـــعـــلـــومـــات بــيــن 
ــي هـــذا  ــات الــمــعــنــيــة فــ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
الـــمـــجـــال، إلــــى جــانــب الــمــشــاركــة 
ــيـــة وتـــوظـــيـــف واســـتـــثـــمـــار  الـــمـــدنـ

ــات الـــفـــاعـــلـــة، إلــــى جــانــب  ــاقـ الـــطـ
الـــدعـــم الــمــجــتــمــعــي والــخــدمــات 

النفسية والصحية. 
ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وقــــــــــــد حــــــضــــــر الـ
عن  مــمــثــلــون  الـــورشـــة  مـــن  األول 
الــصــحــة،  وزارة  الــداخــلــيــة،  وزارة 
االخـــتـــصـــاصـــيـــون االجــتــمــاعــيــون 
والنفسيون والتربويون والعاملون 

في دور رعاية كبار السن. 
السيدة  أوضحت  جانبها  من 
ريـــمـــا أحـــمـــد بـــن شــمــس الــمــديــر 
العام لدار يوكو لرعاية الوالدين، 
قد  للورش  الثاني  المستوى  بــأن 
تم تخصيصه لكبار السن في يوم 
عملي تطبيقي جمع المختصين 
من المستوى األول للورش، بكبار 
الــــوالــــديــــن(، حيث  الـــســـن )كـــبـــار 
تحت  التطبيقية  الــورشــة  جـــاءت 
عنوان )يوم من المتعة والرفاهية 

والفائدة لكبار الوالدين(. 
وأشــــارت ريــمــا شــمــس إلـــى أن 
إال سلسلة  هـــي  مـــا  الـــــورش  هــــذه 
من التعاون المشترك بين معهد 
دراما بال حدود الدولي، ودار يوكو، 
الماضية،  السنوات  شهدت  حيث 
قطاعات  استهدفت  مماثلة  ورش 
والعاملين  المهتمين  من  واسعة 
في مجال رعاية كبار السن، وذلك 
بغية البحث الدائم لتطوير آليات 
أسمى  وتحقيق  والــتــمــيــز  الــعــمــل 

األهداف في رعاية كبار السن.
دالل  الــــدكــــتــــورة  وأوضـــــحـــــت 
ــة  ــ ــ ــورشـ ــ ــ الـ أن  بـــــــــــــاوش  مــــــــقــــــــاري 
التطبيقية جاءت إلتاحة الفرصة 
للتعارف بين كبار السن، وخاصة 
بـــعـــد فــــتــــرة طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــزلـــة 
الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الــعــالــم 

بسبب انتشار وباء كورونا.

ل��ت��اأه��ي��ل  دول���ي���ة  ور����س���ة  ت��ن��ظ��م  ي���وك���و«  »دار 
ال��م��خ��ت�����س��ي��ن ب���رع���اي���ة ك���ب���ار ال���وال���دي���ن

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16161/pdf/1-Supplime/16161.pdf?fixed1777
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/1299624
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1299690
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اأ�شجار »النيم«.. 

وكارتون »اللوز البحريني«
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ــادرة الــوطــنــيــة  ــبـ ــمـ ــة الــعــاصــمــة، وضـــمـــن الـ ــانـ حــســنــا فــعــلــت أمـ
تسمى  والــتــي  الــنــيــم«،  »أشــجــار  مــن   )1300( زراعــــة  فــي  للتشجير، 
الصحي،  الــصــرف  محطات  تشجير  أجــل  مــن  الــقــريــة«،  »صيدلية 
والبعوض..  والــذبــاب  الحشرات  في طــرد  الفاعل  دورهــا  إلــى  نظرا 
علما بأن عشبة النيم وأوراقها وثمرتها تستخدم في صنع األدوية 
والعقاقير، والمبيدات الحشرية، وهي عالج فعال لتسوس األسنان، 
الــهــواء،  وتنقية  التجميل،  مستحضرات  صناعة  فــي  تــدخــل  كما 

وامتصاص الغازات السامة، وغيرها من الفوائد الكثيرة.
دول عديدة لجأت إلى زراعة »أشجار النيم«، وخاصة التي تشهد 
وأكثر،  مئوية  درجــة   40 إلى  تصل  ملحوظا،  ارتفاعا  الحرارة  فيها 
»أشجار  مــن  تستخلص  أن  فــي  نجحت  الهند  مثل  الـــدول  وبعض 
دبي  إمــارة  وفي  السيارات..  لتشغيل محركات  يصلح  وقــودا  النيم« 
ويتم  زراعتها مجانا،  في  الراغبين  »النيم« على  أشتال  توزيع  يتم 
استخدام مستخلصات »النيم« لغرض مكافحة الحشرات والديدان 
القارضة، كما أن هناك برنامجا متقدما لمكافحة اآلفات الزراعية 

باستخدام منتجات »النيم« تم اعتماده في بلدية دبي.
ويبقى مــن الـــالزم كــذلــك اإلشـــارة إلــى أن أشــجــار »الــنــيــم« لها 
أضرار، حيث إن تناولها لفترة طويلة يمكن أن يتلف الكبد والكلى، 
عند  الحذر  توخي  بأهمية  االختصاص  وأهل  األطباء  يوصي  كما 

األطفال والنساء الحوامل.
ال  كي  منها،  االستفادة  يجب  والمعلومات  التجارب  هذه  مثل 
نركز على جانب واحد من فوائدها، وهو طرد الحشرات فقط، فيما 
نهمل فوائد أو أضرارا أخرى لشجرة »النيم«، وقد ندخل بعد ذلك 
في تحول األمر إلى تجارة زراعية، تكون مجرد )هبة وموضة(، ثم 
التي  األمــور  العديد من  وإهمالها، شأنها شأن  التراجع عنها  يتم 

تبدأ نشطة، ثم تدخل في البيات الصيفي المزمن.
إليه هو حاجة  واإلشــارة  التأكيد عليه  الواجب  األمــر  أن  على 
واقتصادية،  غذائية  فوائد  ذات  تكون  أشجار  زراعــة  إلى  المجتمع 
وترتبط بمعيشة الناس، وذات عالقة بثقافة وهوية وتاريخ وطبيعة 

البالد.. كالنخلة واللوز والكنار، وغيرها من الثمار البحرينية. 
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، فإن الحملة الوطنية للتشجير، 
كبيرة ومتواصلة  تقوم بجهود  »ُدمــِت خضراء«،  والتي تحمل شعار 
ومستمرة، في توزيع الشتالت وزراعة األشجار بالتعاون مع الجهات 
الداعمة، والجميل في األمر أن الحملة تركز كذلك خالل التوزيع 
وتاريخ  وثقافة  بهوية  المرتبطة  األشــجــار  نوعية  على  والتشجير 
مملكة البحرين، والصالحة للزراعة في األجواء المحلية، والنافعة 

من الناحية الغذائية والجمالية والبيئية كذلك.
ويــســتــوجــب مــنــا األمــــر هــنــا شــكــر وتــقــديــر الــمــبــادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي، على دعم سياسات واستراتيجيات التنمية 
للمساحات  ملحوظ  ارتفاع  في  ساهمت  وقد  البالد،  في  الزراعية 
الزراعية، ونتمنى أن يتم إشراكها حتى في مسألة تشجير الشوارع 
العامة والطرق السريعة، حيث يالحظ اليوم الحاجة الماسة إلى 
الناحية  كانت  ولربما  والطرقات،  العامة  الــشــوارع  تشجير  تطوير 
العديد  بشوارع  مقارنة  كبير،  بشكل  مفقودة  والجمالية  الزراعية 
من دول المنطقة، حينما يزورها الناس ويتمنون أن يروا مثلها في 
شوارع بالدنا، حيث يبدأ بتزيين بعض الشوارع العامة وزرع الورود 
واألشجار الخضراء لحظة افتتاح الشارع، أو عند زيارة أي مسؤول، 

ثم ما تلبث أن ينقلب لونها إلى األصفر وتبهت وتذبل..!! 
ووزارة  للبيئة،  ووزارة  والــزراعــة،  للبلديات  وزارة  لدينا  والــيــوم 
الــزراعــيــة  بــالــشــؤون  تعنى  عــديــدة  وجــهــات  الــمــســتــدامــة،  للتنمية 
والبيئية.. ومن األهمية بمكان أن تتضافر جهود الوزارات والجهات 
مع المبادرة والحملة الوطنية للتشجير وتنمية القطاع الزراعي.. 
لدعم زراعة شجرة »النيم«، وكذلك زراعة كل ما هو مفيد للوطن 
والمواطن واألمن الغذائي.. وإال فمنذ متى كان سعر كارتون اللوز 

البحريني 4 دنانير..؟؟

وفــــــي مـــســـتـــهـــل االجـــتـــمـــاع 
ــــظ  ــافــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ رحــــــــــــــب ســـــــمـــــــو الــ
تلبية  متابعة  مؤكدًا  بالحضور، 
احتياجات األهالي والمواطنين 
ــــف الــــــمــــــجــــــاالت  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فـــــــــي مـ
التنموية الرائدة، وذلك تنفيذًا 
لحضرة  الــســديــدة  للتوجيهات 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 

مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ
صاحب  ودعـــم  المعظم،  الــبــالد 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
منوهًا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
على  المحافظة  بحرص  سموه 
عبر  األهــالــي  تطلعات  تحقيق 
تــوفــيــر خـــدمـــات مــتــكــامــلــة تــبــرز 

والمستدامة  الشاملة  التنمية 
ــا مــخــتــلــف  ــهــ ــي تـــحـــظـــى بــ ــ ــتـ ــ الـ

مناطق المحافظة الجنوبية.
وخالل االجتماع تابع سمو 
ــيــــس الــمــجــلــس  ــافـــظ رئــ ــمـــحـ الـ
ــًا  ــيــ ــرئــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــــرضــــــًا مــ
والــمــاء  الــكــهــربــاء  قــدمــتــه هيئة 
ــاء وتــطــويــر  ــول خـــطـــط إنــــشــ ــ حـ
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ كـــــل مـــــن مــــحــــطــــات الـ
وخطوط أنابيب نقل المياه في 
منوهًا  الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة 
سموه بتحسين جودة اإلنارة في 
مــديــنــة الـــرفـــاع ومــديــنــة عيسى 
ــــك لــضــمــان  ــد، وذلـ ــ ومــديــنــة زايــ
في  األهـــالـــي  احــتــيــاجــات  تلبية 
تـــوفـــيـــر اإلنـــــــــــارة فـــــي مــخــتــلــف 

في  والفرعية  الرئيسية  الطرق 
المناطق السكنية.

المحافظ  ســمــو  تــابــع  كــمــا 
رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
عـــرضـــًا مــرئــيــًا شـــامـــاًل مـــن قبل 
تم  الجنوبية،  المنطقة  بلدية 
خالله استعراض خطط تطوير 
الحنينية،  عين  متنزه  مــشــروع 
إلـــى مــتــابــعــة صيانة  بــاإلضــافــة 
مشروع حديقة البوكوارة، حيث 
تــبــرز تــلــك الــمــشــاريــع الــمــكــانــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
تــحــظــى بــهــا مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الــمــحــافــظــة، وذلـــــك بــالــتــعــاون 
والتنسيق مع مختلف الجهات 

المختصة.
من جانب آخر، اطلع سمو 
الــمــحــافــظ عــلــى عــــرض مــرئــي 

التفقدية  الـــزيـــارة  نــتــائــج  حـــول 
ــد،  لــمــديــنــة عــيــســى ومــديــنــة زايـ
حــيــث تـــابـــع ســـمـــوه احــتــيــاجــات 
األهــــالــــي فـــي الـــمـــجـــال األمــنــي 
والتي  والــخــدمــي واالجــتــمــاعــي 
ــة  ــالــ ــلــــت فـــــــي انـــــــشـــــــاء صــ ــثــ ــمــ تــ
لـــلـــمـــنـــاســـبـــات ألهــــالــــي مــديــنــة 
ــيــــســــى، واســـــتـــــمـــــرار مــتــابــعــة  عــ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــع الــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
ــرق والـــمـــرافـــق الــحــيــويــة  ــطــ والــ
متابعة  إلى  باإلضافة  والعامة، 
مـــشـــروع مــمــشــى مدينة  تــنــفــيــذ 
زايد، مبينًا سموه أهمية تطوير 
بما  العامة  الخدمية  الــمــرافــق 
يــتــمــاشــى مــع الــنــمــو الــعــمــرانــي 

الذي تشهده المنطقة.

محافظ الجنوبية يتراأ�س الجتماع التن�سيقي ويبحث احتياجات الأهالي وخطط الكهرباء والماء
ـــرأس ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  ــ تـ
اجتماع  التنسيقي  المجلس  رئــيــس  الجنوبية  المحافظة  محافظ 
وذلــك   ،2022 لــعــام  الثالثة  دورتـــه  فــي  الــســادس  التنسيقي  المجلس 
الدوسري  ثامر  عيسى  العميد  بحضور  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر 
الحكومية  الجهات  ممثلي  من  األعضاء  من  وعــدد  المحافظ،  نائب 

المختلفة.

ثمن رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس 
المستمر  الدعم  السلوم  أحمد صباح  النائب  النواب 
الخيرية  لألعمال  المؤيد  وعائشة  يوسف  لمؤسسة 
محافظات  مختلف  في  الصحية  المشاريع  لتنفيذ 
األعمال  رجــل  من  المستمرة  والتوجيهات  المملكة، 
تنفيذها  فــي  قــدًمــا  بالمضي  الــمــؤيــد  يــوســف  فـــاروق 
المشاريع  تنفيذ  في  المستمرة  الشراكة  منطلق  من 
المباشر  للطلب  واستجابته  بالمواطنين  المتعلقة 
الـــذي تــقــدم بــه مــن أجــل توسعة مــركــز بــالد القديم 
الدائمة  ومتابعته  واهتمامه  بــدوره  مشيًدا  الصحي، 
من أجل إنجاز التوسعة وتقديم مختلف التسهيالت 

لبدء العمل بالمشروع.
وأشاد النائب السلوم بالجهود التي تبذلها وزارة 
المتميزة  الصحية  الــخــدمــات  تــقــديــم  عــبــر  الــصــحــة 
السلطة  مع  للتعاون  المستمر  وسعيها  للمواطنين، 
مشيًدا  الجميع،  على  بالخير  يعود  بما  التشريعية 
الصحة  لــوزيــرة  المستمرة  بالجهود  ذاتــه  الــوقــت  فــي 
ومتابعتها جميع  السيد جواد،  بنت  الدكتورة جليلة 
مــراحــل االتــفــاق، الــتــي تــم إبــرامــهــا فــي اتفاقية بين 
وعائشة  يوسف  ومؤسسة  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 

المؤيد خالل شهر يوليو 2021.
وأكد النائب السلوم أن توفير الخدمات الصحية 
الخيرية  الــمــؤســســات  قبل  مــن  المستمرة  والــشــراكــة 
ــه الـــعـــديـــد مــــن االنـــعـــكـــاســـات  والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لــ

وتطويرها  الصحية،  المشاريع  تنفيذ  في  اإليجابية 
بما يتماشى مع ازدياد الكثافة السكانية في المناطق، 
ــود مــخــتــلــف الــخــدمــات  ــ والـــحـــاجـــة الــمــلــحــة إلــــى وجـ
المعدات  بمختلف  وتجهيزها  المراكز،  في  الصحية 

والوسائل، ورفع الطاقة االستيعابية بما ينعكس على 
يتطلب  ما  وهــو  المتميزة،  الصحية  الرعاية  تقديم 
الصحي  المركز  في  الخدمة  وتقديم  المرافق  زيــادة 
بـــداًل مــن الــذهــاب إلــى الــمــراكــز الصحية األخـــرى أو 

مجمع السلمانية الطبي.
وبـــّيـــن أن تــوســعــة مــركــز بـــالد الــقــديــم الــصــحــي، 
للمركز  االستيعابية  الطاقة  مضاعفة  على  ستعمل 
بنسبة 100%، وذلك من خالل المرافق الجديدة التي 
سيتم اضافتها، باإلضافة الى انشاء مبنى من ثالثة 
أدوار، كما سيتم انشاء قسم للعالج الطبيعي، وغرفة 
األقسام  من  لعدد  وكذلك  لألسنان،  وعــيــادة  لألشعة 

المساندة.
ــال الــتــوســعــة  ــمــ ــبــــدء فــــي أعــ ــه ســيــتــم الــ ــ وذكــــــر أنـ
على  العمل  سيتم  والــتــي  المقبل،  الشهر  منتصف 
وربطه  اإلضــافــي  والمبنى  الجديدة  األقــســام  إضــافــة 
بالمبنى الحالي، مشيًرا الى أن العمل سيستغرق من 
مستوى  على  نوعية  إضافة  وسيكون  أشهر،   6 إلــى   4
المراجعين  احتياجات  وستلبي  المقدمة،  الخدمات 
الــمــرافــق  كــل  وجـــود  نتيجة  والمستقبلية،  الــحــالــيــة 

والخدمات الصحية.

 كرم رجل االأعمال فاروق الموؤيد ال�ستجابته بتو�سعة مركز بالد القديم ال�سحي.. النائب ال�سلوم: 

جه���ود مق���درة لموؤ�س�س���ة يو�س���ف وعائ�س���ة الموؤي���د ف���ي تنفي���ذ الم�س���اريع ال�سحي���ة

} تكريم رجل األعمال فاروق المؤيد.

كتبت فاطمة علي: 
الجامعي ومركز  حمد  الملك  مستشفى  فــي  طبي  فــريــق  أجـــرى 
ــــألورام تــدخــال جــراحــيــا دقــيــقــا ومــعــقــدا الســتــئــصــال ورم  الــبــحــريــن لــ
شابة  به  شخصت  النمو،  سريع  وعــدوانــي  شائع  غير  خبيث  سرطاني 
بحرينية تبلغ من العمر 35 عاما، إذ أظهرت الفحوصات واألشعة تكاثر 
خالياه في ثديها األيمن في وقت قياسي لم يتجاوز الـ6 شهور، ليصبح 
بحجم طفل رضيع يزن 4 كيلوجرامات، وذلك بإشراف الدكتورة نوف 
الشيباني استشاري جراحات أورام الثدي والترميم استشاري الجراحة 

العامة والدكتور عبداهلل فخرو استشاري جراحة التجميل والترميم.
وانفرد  والمعقدة  بالنادرة  التي صنفت  العملية  وكشفت تفاصيل 
الــخــلــيــج« أن  ـــ»أخــبــار  لـــ الــجــامــعــي  الــمــلــك حــمــد  بــإجــرائــهــا مستشفى 
المريضة الثالثينية شعرت بوجود ورم ينمو بسرعة في ثديها األيمن 
بشكل غير اعتيادي في أغسطس من عام 2021، وتطورت طبيعة الورم 
فوق  كطفل صغير  تحمله  كانت  أنها  درجــة  إلــى  واســع  بشكل  وانتشر 
إلى مركز  فيه  الذي شخصت  المستشفى  وفور تحويلها من  صدرها، 
لــألورام  الوطني  المجلس  في  مناقشة حالتها  تمت  لــألورام  البحرين 

وتم بدء العالج على وجه السرعة.
كانت  مرحلتين،  على  للمريضة  العالجية  بالخطة  الــبــدء  وتــم 
في  الكيميائي  للعالج  المريضة  إخــضــاع  خــالل  مــن  األولـــى  المرحلة 
يعرف  والــذي  السرطاني  الــورم  لتقليل حجم  لــألورام  البحرين  مركز 
في  يتشكل  ســرطــان  وهــو  الميتابالستيك«  الــثــدي  بـــ»ســرطــان  علميا 
ويكون عدوانًيا  األخــرى  الثدي  أنسجة  إلى  ينتقل  ثم  الحليب  قنوات 
الــورم  باستئصال  كانت  الــعــالج  مــن  الثانية  والمرحلة  النمو،  وســريــع 

جراحيا.
وبينت الدكتورة نوف الشيباني التي أجرت االستئصال الجراحي 
للورم بمساعدة الفريق الطبي أن التدخل الجراحي كان دقيقا ومعقدا 
ويستوجب  كــان ضخًما  الــورم  إن  إذ  التحدي؛  كبيرا من  قــدرا  ويحمل 
استئصاله بالكامل من دون إحداث ثقب في الجزء الكيسي من الورم، 
مؤكدة أنه نظرا إلى تمكن الفريق الطبي وخبرته وكفاءته تم استئصال 

الورم الذي تبين أنه بحجم 4 كجم بنجاح في أقل من ساعة.

} الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة.

في اأقل من �ساعة وبحجم طفل ر�سيع يزن 4 كليوجرامات

»حمد الجامعي« ي�ستاأ�سل ورما �سرطانيا 
غي�ر �س�ائع وعدواني�ا م�ن ث�دي �س�ابة

الــتــربــيــة  وزارة  ــت  ــلــ واصــ
والــتــعــلــيــم عــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا 
ــة، اســـــتـــــعـــــدادًا  ــريــ ــيــ ــتــــحــــضــ الــ
ــاورات  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا الـ
ــــول قـــمـــة تـــحـــّول  الـــوطـــنـــيـــة حـ
التعليم 2022، وذلك بحضور 
ــر  ــاطــ ــخــ نـــــــــــوال إبــــــراهــــــيــــــم الــ
وكــــيــــل الـــــــــــــوزارة لـــلـــســـيـــاســـات 
واألداء،  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــيـــس الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة  رئـ
ــيـــق غــــــايــــــات الــــهــــدف  ــقـ ــتـــحـ لـ
التنمية  أهـــــداف  مـــن  ــع  ــرابـ الـ

من  وعــــدد   ،2030 الــمــســتــدامــة 
ومديري  المساعدين  الــوكــالء 

اإلدارات والمختصين.
وخـــــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع تـــم 
تحديد يوم الخميس 23 يونيو 
الــجــاري مــوعــدًا النــطــالق هذه 
لمناقشة  وذلــــك  الـــمـــشـــاورات، 
مــســتــقــبــل الـــتـــعـــلـــيـــم بــمــمــلــكــة 
بعد  الســيــمــا   ،2030 الــبــحــريــن 
حــيــث   ،19 ــد  ــيــ ــوفــ كــ ــة  ــحــ ــائــ جــ
أوضحت الدكتورة سماح محمد 
الــــعــــجــــاوي، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 

ــد لــتــطــويــر  ــاعـ ــسـ ــمـ ــيــــل الـ الــــوكــ
ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــّلـــم 
بــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
المختص  الــوطــنــي  والــمــنــســق 
الوطنية  الــمــشــاورات  بتنظيم 
اســـتـــعـــدادًا لــقــمــة الــتــحــّول في 
المزمع عقدها  التعليم 2022، 
أن  المقبل،  بنيويورك سبتمبر 
هذه المشاورات ستتم بمشاركة 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــالــتــعــلــيــم 
والتعّلم مدى الحياة، والوزارات 
والصحة  بالشباب  المختصة 

والـــــمـــــســـــاواة بـــيـــن الــجــنــســيــن 
ــة والــــتــــجــــارة  ــئـ ــيـ ــبـ والــــعــــمــــل والـ
الوطني  واالقــتــصــاد  والــمــالــيــة 
واالتصاالت، ونخبة من مديري 
وشبكة  والمعلمين،  الــمــدارس 
المدارس المنتسبة لليونسكو، 
الحكومية،  غــيــر  والــمــنــظــمــات 
المدني  المجتمع  ومنظمات 
مثل نقابة التربويين، ومشاركة 
ــن الــبــرلــمــانــيــيــن، ومــمــثــلــيــن  مـ
الــخــاص ومعاهد  الــقــطــاع  مــن 

البحث والخبراء.

»التربي�ة« توا�س�ل اجتماعاته�ا تمهي�دا لقم�ة التعلي�م بنيوي�ورك 

} محافظ الجنوبية.

جــواد  السيد  بنت  الــدكــتــورة جليلة  أكــدت 
واهــتــمــام مملكة  الصحة حــرص  وزيـــرة  حسن 
الصحية  الخدمات  أفضل  بتقديم  البحرين 
جــودة  بــكــّل  احتياجاتهم  وتلبية  للمواطنين 
ــداف المسيرة  ُيــحــّقــق أهــ وكـــفـــاءة، وذلـــك بــمــا 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حـــضـــرة صــاحــب 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
ــبـــالد الــمــعــظــم، وبـــدعـــم مـــن صــاحــب  مــلــك الـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
مــثــمــنــًة الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة التي 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  بمتابعة  تحظى 
مهمة  لتسهيل  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 

حجاج مملكة البحرين في المشاعر المقدسة 
وتقديم كل الخدمات التي يحتاج إليها الحاج 

البحريني من عناية ورعاية كاملة.
وأعضاء  برئيس  لقائها  خــالل  ذلــك  جــاء 
للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة 
للتأكد  وذلــك  الــجــاري 1443هــــــ/2022م،  للعام 
مـــن اســتــكــمــال كـــل إجـــراءاتـــهـــم واســتــعــدادهــم 

لرعاية حجاج بيت اهلل الحرام.
الـــوزيـــرة بالجهود  ــادت  أشــ الــلــقــاء  وخـــالل 
العربية  المملكة  عليها  تــقــوم  الــتــي  الــكــبــيــرة 
إمكانيات  مــن  تــوفــره  ومــا  الشقيقة  السعودية 
ألداء  الــرحــمــن  لضيوف  وخــدمــات  وتسهيالت 
فريضة الحج بكل طمأنينة وأمان، داعية اهلل 

أن يكلل موسم هذا العام بالتوفيق والسداد.
ولفتت إلى استعداد وزارة الصحة لتوفير 
كل المتطلبات والدعم الالزم ألعمال اللجنة 
الــطــبــيــة بــبــعــثــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــحــج بما 
يصب في راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل 

ُيسر.
ــيـــس وأعـــضـــاء  ــرة الـــصـــحـــة رئـ ــ ــ ــّثــــت وزيـ وحــ
للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة 
عــلــى أهــمــيــة رعـــايـــة الــحــجــاج والـــوقـــوف على 
احــتــيــاجــاتــهــم وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الالزمة لهم، مشيرًة إلى أهمية توعية الحجاج 
بــضــرورة االلــتــزام بــاالشــتــراطــات واالحــتــرازات 

الوقائية ضد فيروس كورونا »كوفيد-19«.

اأكدت اأهمية تقديم كل الدعم والرعاية ال�سحية اإلى الحجاج

وزي���رة ال�سحة تجتمع مع اأع�ساء اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج

} وزيرة الصحة خالل لقاء اللجنة الطبية.

لرعاية  يوكو  »دار  استضافت 
الوالدين« مؤخرًا الورشة الدولية 
ــار تقديم  الــتــي تــنــدرج ضــمــن إطــ
للمختصين  والـــتـــأهـــيـــل  الـــدعـــم 
والمهتمين برعاية كبار الوالدين، 
الكريمة  الــحــيــاة  على  والــحــفــاظ 

لهم. 
وقــــــد جـــــــاءت الـــــورشـــــة الـــتـــي 
)بالتعاون  مرحلتين  إلــى  قسمت 
مع معهد دراما بال حدود الدولي 
في المانيا( حيث ذكرت الدكتورة 
دالل مقاري باوش، مدربة الورش 
درامــا  لمعهد  المؤسس  والــمــديــر 
ــدود الـــدولـــي، بـــأن الــورشــة  بـــال حــ
)معًا  عــنــوان  التي حملت  األولـــى 
مـــن أجــــل حــيــاة كــريــمــة ومــعــافــاة 
ــار الـــــســـــن( قـــــد اســـتـــهـــدفـــت  ــبــ ــكــ لــ
ــــن والــــمــــخــــتــــصــــيــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
وخدمات  رعــايــة  على  والقائمين 

كبار السن. 
دالل  الـــــدكـــــتـــــورة  واضــــــافــــــت 
عـــالـــجـــت  الــــــورشــــــة  إن  مــــــقــــــاري: 
محاورها نظرًيا وعملًيا باالستناد 
إلى السايكودراما والدراما ثيرابي 
المجتمعية  الــمــشــاركــة  إلنـــعـــاش 
فــي رعــايــة كبار الــســن، واالحــتــرام 
ــعــــي  ــتــــمــ واالســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب الــــمــــجــ
والــــتــــواصــــل والـــمـــعـــلـــومـــات بــيــن 
ــي هـــذا  ــات الــمــعــنــيــة فــ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
الـــمـــجـــال، إلــــى جــانــب الــمــشــاركــة 
ــيـــة وتـــوظـــيـــف واســـتـــثـــمـــار  الـــمـــدنـ

ــات الـــفـــاعـــلـــة، إلــــى جــانــب  ــاقـ الـــطـ
الـــدعـــم الــمــجــتــمــعــي والــخــدمــات 

النفسية والصحية. 
ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وقــــــــــــد حــــــضــــــر الـ
عن  مــمــثــلــون  الـــورشـــة  مـــن  األول 
الــصــحــة،  وزارة  الــداخــلــيــة،  وزارة 
االخـــتـــصـــاصـــيـــون االجــتــمــاعــيــون 
والنفسيون والتربويون والعاملون 

في دور رعاية كبار السن. 
السيدة  أوضحت  جانبها  من 
ريـــمـــا أحـــمـــد بـــن شــمــس الــمــديــر 
العام لدار يوكو لرعاية الوالدين، 
قد  للورش  الثاني  المستوى  بــأن 
تم تخصيصه لكبار السن في يوم 
عملي تطبيقي جمع المختصين 
من المستوى األول للورش، بكبار 
الــــوالــــديــــن(، حيث  الـــســـن )كـــبـــار 
تحت  التطبيقية  الــورشــة  جـــاءت 
عنوان )يوم من المتعة والرفاهية 

والفائدة لكبار الوالدين(. 
وأشــــارت ريــمــا شــمــس إلـــى أن 
إال سلسلة  هـــي  مـــا  الـــــورش  هــــذه 
من التعاون المشترك بين معهد 
دراما بال حدود الدولي، ودار يوكو، 
الماضية،  السنوات  شهدت  حيث 
قطاعات  استهدفت  مماثلة  ورش 
والعاملين  المهتمين  من  واسعة 
في مجال رعاية كبار السن، وذلك 
بغية البحث الدائم لتطوير آليات 
أسمى  وتحقيق  والــتــمــيــز  الــعــمــل 

األهداف في رعاية كبار السن.
دالل  الــــدكــــتــــورة  وأوضـــــحـــــت 
ــة  ــ ــ ــورشـ ــ ــ الـ أن  بـــــــــــــاوش  مــــــــقــــــــاري 
التطبيقية جاءت إلتاحة الفرصة 
للتعارف بين كبار السن، وخاصة 
بـــعـــد فــــتــــرة طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــزلـــة 
الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الــعــالــم 

بسبب انتشار وباء كورونا.

ل��ت��اأه��ي��ل  دول���ي���ة  ور����س���ة  ت��ن��ظ��م  ي���وك���و«  »دار 
ال��م��خ��ت�����س��ي��ن ب���رع���اي���ة ك���ب���ار ال���وال���دي���ن
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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

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/1299692
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16161/pdf/1-Supplime/16161.pdf?fixed1777
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.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
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 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
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 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
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اأ�شجار »النيم«.. 

وكارتون »اللوز البحريني«
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ــادرة الــوطــنــيــة  ــبـ ــمـ ــة الــعــاصــمــة، وضـــمـــن الـ ــانـ حــســنــا فــعــلــت أمـ
تسمى  والــتــي  الــنــيــم«،  »أشــجــار  مــن   )1300( زراعــــة  فــي  للتشجير، 
الصحي،  الــصــرف  محطات  تشجير  أجــل  مــن  الــقــريــة«،  »صيدلية 
والبعوض..  والــذبــاب  الحشرات  في طــرد  الفاعل  دورهــا  إلــى  نظرا 
علما بأن عشبة النيم وأوراقها وثمرتها تستخدم في صنع األدوية 
والعقاقير، والمبيدات الحشرية، وهي عالج فعال لتسوس األسنان، 
الــهــواء،  وتنقية  التجميل،  مستحضرات  صناعة  فــي  تــدخــل  كما 

وامتصاص الغازات السامة، وغيرها من الفوائد الكثيرة.
دول عديدة لجأت إلى زراعة »أشجار النيم«، وخاصة التي تشهد 
وأكثر،  مئوية  درجــة   40 إلى  تصل  ملحوظا،  ارتفاعا  الحرارة  فيها 
»أشجار  مــن  تستخلص  أن  فــي  نجحت  الهند  مثل  الـــدول  وبعض 
دبي  إمــارة  وفي  السيارات..  لتشغيل محركات  يصلح  وقــودا  النيم« 
ويتم  زراعتها مجانا،  في  الراغبين  »النيم« على  أشتال  توزيع  يتم 
استخدام مستخلصات »النيم« لغرض مكافحة الحشرات والديدان 
القارضة، كما أن هناك برنامجا متقدما لمكافحة اآلفات الزراعية 

باستخدام منتجات »النيم« تم اعتماده في بلدية دبي.
ويبقى مــن الـــالزم كــذلــك اإلشـــارة إلــى أن أشــجــار »الــنــيــم« لها 
أضرار، حيث إن تناولها لفترة طويلة يمكن أن يتلف الكبد والكلى، 
عند  الحذر  توخي  بأهمية  االختصاص  وأهل  األطباء  يوصي  كما 

األطفال والنساء الحوامل.
ال  كي  منها،  االستفادة  يجب  والمعلومات  التجارب  هذه  مثل 
نركز على جانب واحد من فوائدها، وهو طرد الحشرات فقط، فيما 
نهمل فوائد أو أضرارا أخرى لشجرة »النيم«، وقد ندخل بعد ذلك 
في تحول األمر إلى تجارة زراعية، تكون مجرد )هبة وموضة(، ثم 
التي  األمــور  العديد من  وإهمالها، شأنها شأن  التراجع عنها  يتم 

تبدأ نشطة، ثم تدخل في البيات الصيفي المزمن.
إليه هو حاجة  واإلشــارة  التأكيد عليه  الواجب  األمــر  أن  على 
واقتصادية،  غذائية  فوائد  ذات  تكون  أشجار  زراعــة  إلى  المجتمع 
وترتبط بمعيشة الناس، وذات عالقة بثقافة وهوية وتاريخ وطبيعة 

البالد.. كالنخلة واللوز والكنار، وغيرها من الثمار البحرينية. 
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، فإن الحملة الوطنية للتشجير، 
كبيرة ومتواصلة  تقوم بجهود  »ُدمــِت خضراء«،  والتي تحمل شعار 
ومستمرة، في توزيع الشتالت وزراعة األشجار بالتعاون مع الجهات 
الداعمة، والجميل في األمر أن الحملة تركز كذلك خالل التوزيع 
وتاريخ  وثقافة  بهوية  المرتبطة  األشــجــار  نوعية  على  والتشجير 
مملكة البحرين، والصالحة للزراعة في األجواء المحلية، والنافعة 

من الناحية الغذائية والجمالية والبيئية كذلك.
ويــســتــوجــب مــنــا األمــــر هــنــا شــكــر وتــقــديــر الــمــبــادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي، على دعم سياسات واستراتيجيات التنمية 
للمساحات  ملحوظ  ارتفاع  في  ساهمت  وقد  البالد،  في  الزراعية 
الزراعية، ونتمنى أن يتم إشراكها حتى في مسألة تشجير الشوارع 
العامة والطرق السريعة، حيث يالحظ اليوم الحاجة الماسة إلى 
الناحية  كانت  ولربما  والطرقات،  العامة  الــشــوارع  تشجير  تطوير 
العديد  بشوارع  مقارنة  كبير،  بشكل  مفقودة  والجمالية  الزراعية 
من دول المنطقة، حينما يزورها الناس ويتمنون أن يروا مثلها في 
شوارع بالدنا، حيث يبدأ بتزيين بعض الشوارع العامة وزرع الورود 
واألشجار الخضراء لحظة افتتاح الشارع، أو عند زيارة أي مسؤول، 

ثم ما تلبث أن ينقلب لونها إلى األصفر وتبهت وتذبل..!! 
ووزارة  للبيئة،  ووزارة  والــزراعــة،  للبلديات  وزارة  لدينا  والــيــوم 
الــزراعــيــة  بــالــشــؤون  تعنى  عــديــدة  وجــهــات  الــمــســتــدامــة،  للتنمية 
والبيئية.. ومن األهمية بمكان أن تتضافر جهود الوزارات والجهات 
مع المبادرة والحملة الوطنية للتشجير وتنمية القطاع الزراعي.. 
لدعم زراعة شجرة »النيم«، وكذلك زراعة كل ما هو مفيد للوطن 
والمواطن واألمن الغذائي.. وإال فمنذ متى كان سعر كارتون اللوز 

البحريني 4 دنانير..؟؟

وفــــــي مـــســـتـــهـــل االجـــتـــمـــاع 
ــــظ  ــافــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ رحــــــــــــــب ســـــــمـــــــو الــ
تلبية  متابعة  مؤكدًا  بالحضور، 
احتياجات األهالي والمواطنين 
ــــف الــــــمــــــجــــــاالت  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فـــــــــي مـ
التنموية الرائدة، وذلك تنفيذًا 
لحضرة  الــســديــدة  للتوجيهات 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 

مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ
صاحب  ودعـــم  المعظم،  الــبــالد 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
منوهًا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
على  المحافظة  بحرص  سموه 
عبر  األهــالــي  تطلعات  تحقيق 
تــوفــيــر خـــدمـــات مــتــكــامــلــة تــبــرز 

والمستدامة  الشاملة  التنمية 
ــا مــخــتــلــف  ــهــ ــي تـــحـــظـــى بــ ــ ــتـ ــ الـ

مناطق المحافظة الجنوبية.
وخالل االجتماع تابع سمو 
ــيــــس الــمــجــلــس  ــافـــظ رئــ ــمـــحـ الـ
ــًا  ــيــ ــرئــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــــرضــــــًا مــ
والــمــاء  الــكــهــربــاء  قــدمــتــه هيئة 
ــاء وتــطــويــر  ــول خـــطـــط إنــــشــ ــ حـ
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ كـــــل مـــــن مــــحــــطــــات الـ
وخطوط أنابيب نقل المياه في 
منوهًا  الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة 
سموه بتحسين جودة اإلنارة في 
مــديــنــة الـــرفـــاع ومــديــنــة عيسى 
ــــك لــضــمــان  ــد، وذلـ ــ ومــديــنــة زايــ
في  األهـــالـــي  احــتــيــاجــات  تلبية 
تـــوفـــيـــر اإلنـــــــــــارة فـــــي مــخــتــلــف 

في  والفرعية  الرئيسية  الطرق 
المناطق السكنية.

المحافظ  ســمــو  تــابــع  كــمــا 
رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
عـــرضـــًا مــرئــيــًا شـــامـــاًل مـــن قبل 
تم  الجنوبية،  المنطقة  بلدية 
خالله استعراض خطط تطوير 
الحنينية،  عين  متنزه  مــشــروع 
إلـــى مــتــابــعــة صيانة  بــاإلضــافــة 
مشروع حديقة البوكوارة، حيث 
تــبــرز تــلــك الــمــشــاريــع الــمــكــانــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
تــحــظــى بــهــا مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الــمــحــافــظــة، وذلـــــك بــالــتــعــاون 
والتنسيق مع مختلف الجهات 

المختصة.
من جانب آخر، اطلع سمو 
الــمــحــافــظ عــلــى عــــرض مــرئــي 

التفقدية  الـــزيـــارة  نــتــائــج  حـــول 
ــد،  لــمــديــنــة عــيــســى ومــديــنــة زايـ
حــيــث تـــابـــع ســـمـــوه احــتــيــاجــات 
األهــــالــــي فـــي الـــمـــجـــال األمــنــي 
والتي  والــخــدمــي واالجــتــمــاعــي 
ــة  ــالــ ــلــــت فـــــــي انـــــــشـــــــاء صــ ــثــ ــمــ تــ
لـــلـــمـــنـــاســـبـــات ألهــــالــــي مــديــنــة 
ــيــــســــى، واســـــتـــــمـــــرار مــتــابــعــة  عــ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــع الــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
ــرق والـــمـــرافـــق الــحــيــويــة  ــطــ والــ
متابعة  إلى  باإلضافة  والعامة، 
مـــشـــروع مــمــشــى مدينة  تــنــفــيــذ 
زايد، مبينًا سموه أهمية تطوير 
بما  العامة  الخدمية  الــمــرافــق 
يــتــمــاشــى مــع الــنــمــو الــعــمــرانــي 

الذي تشهده المنطقة.

محافظ الجنوبية يتراأ�س الجتماع التن�سيقي ويبحث احتياجات الأهالي وخطط الكهرباء والماء
ـــرأس ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  ــ تـ
اجتماع  التنسيقي  المجلس  رئــيــس  الجنوبية  المحافظة  محافظ 
وذلــك   ،2022 لــعــام  الثالثة  دورتـــه  فــي  الــســادس  التنسيقي  المجلس 
الدوسري  ثامر  عيسى  العميد  بحضور  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر 
الحكومية  الجهات  ممثلي  من  األعضاء  من  وعــدد  المحافظ،  نائب 

المختلفة.

ثمن رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس 
المستمر  الدعم  السلوم  أحمد صباح  النائب  النواب 
الخيرية  لألعمال  المؤيد  وعائشة  يوسف  لمؤسسة 
محافظات  مختلف  في  الصحية  المشاريع  لتنفيذ 
األعمال  رجــل  من  المستمرة  والتوجيهات  المملكة، 
تنفيذها  فــي  قــدًمــا  بالمضي  الــمــؤيــد  يــوســف  فـــاروق 
المشاريع  تنفيذ  في  المستمرة  الشراكة  منطلق  من 
المباشر  للطلب  واستجابته  بالمواطنين  المتعلقة 
الـــذي تــقــدم بــه مــن أجــل توسعة مــركــز بــالد القديم 
الدائمة  ومتابعته  واهتمامه  بــدوره  مشيًدا  الصحي، 
من أجل إنجاز التوسعة وتقديم مختلف التسهيالت 

لبدء العمل بالمشروع.
وأشاد النائب السلوم بالجهود التي تبذلها وزارة 
المتميزة  الصحية  الــخــدمــات  تــقــديــم  عــبــر  الــصــحــة 
السلطة  مع  للتعاون  المستمر  وسعيها  للمواطنين، 
مشيًدا  الجميع،  على  بالخير  يعود  بما  التشريعية 
الصحة  لــوزيــرة  المستمرة  بالجهود  ذاتــه  الــوقــت  فــي 
ومتابعتها جميع  السيد جواد،  بنت  الدكتورة جليلة 
مــراحــل االتــفــاق، الــتــي تــم إبــرامــهــا فــي اتفاقية بين 
وعائشة  يوسف  ومؤسسة  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 

المؤيد خالل شهر يوليو 2021.
وأكد النائب السلوم أن توفير الخدمات الصحية 
الخيرية  الــمــؤســســات  قبل  مــن  المستمرة  والــشــراكــة 
ــه الـــعـــديـــد مــــن االنـــعـــكـــاســـات  والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لــ

وتطويرها  الصحية،  المشاريع  تنفيذ  في  اإليجابية 
بما يتماشى مع ازدياد الكثافة السكانية في المناطق، 
ــود مــخــتــلــف الــخــدمــات  ــ والـــحـــاجـــة الــمــلــحــة إلــــى وجـ
المعدات  بمختلف  وتجهيزها  المراكز،  في  الصحية 

والوسائل، ورفع الطاقة االستيعابية بما ينعكس على 
يتطلب  ما  وهــو  المتميزة،  الصحية  الرعاية  تقديم 
الصحي  المركز  في  الخدمة  وتقديم  المرافق  زيــادة 
بـــداًل مــن الــذهــاب إلــى الــمــراكــز الصحية األخـــرى أو 

مجمع السلمانية الطبي.
وبـــّيـــن أن تــوســعــة مــركــز بـــالد الــقــديــم الــصــحــي، 
للمركز  االستيعابية  الطاقة  مضاعفة  على  ستعمل 
بنسبة 100%، وذلك من خالل المرافق الجديدة التي 
سيتم اضافتها، باإلضافة الى انشاء مبنى من ثالثة 
أدوار، كما سيتم انشاء قسم للعالج الطبيعي، وغرفة 
األقسام  من  لعدد  وكذلك  لألسنان،  وعــيــادة  لألشعة 

المساندة.
ــال الــتــوســعــة  ــمــ ــبــــدء فــــي أعــ ــه ســيــتــم الــ ــ وذكــــــر أنـ
على  العمل  سيتم  والــتــي  المقبل،  الشهر  منتصف 
وربطه  اإلضــافــي  والمبنى  الجديدة  األقــســام  إضــافــة 
بالمبنى الحالي، مشيًرا الى أن العمل سيستغرق من 
مستوى  على  نوعية  إضافة  وسيكون  أشهر،   6 إلــى   4
المراجعين  احتياجات  وستلبي  المقدمة،  الخدمات 
الــمــرافــق  كــل  وجـــود  نتيجة  والمستقبلية،  الــحــالــيــة 

والخدمات الصحية.

 كرم رجل االأعمال فاروق الموؤيد ال�ستجابته بتو�سعة مركز بالد القديم ال�سحي.. النائب ال�سلوم: 

جه���ود مق���درة لموؤ�س�س���ة يو�س���ف وعائ�س���ة الموؤي���د ف���ي تنفي���ذ الم�س���اريع ال�سحي���ة

} تكريم رجل األعمال فاروق المؤيد.

كتبت فاطمة علي: 
الجامعي ومركز  حمد  الملك  مستشفى  فــي  طبي  فــريــق  أجـــرى 
ــــألورام تــدخــال جــراحــيــا دقــيــقــا ومــعــقــدا الســتــئــصــال ورم  الــبــحــريــن لــ
شابة  به  شخصت  النمو،  سريع  وعــدوانــي  شائع  غير  خبيث  سرطاني 
بحرينية تبلغ من العمر 35 عاما، إذ أظهرت الفحوصات واألشعة تكاثر 
خالياه في ثديها األيمن في وقت قياسي لم يتجاوز الـ6 شهور، ليصبح 
بحجم طفل رضيع يزن 4 كيلوجرامات، وذلك بإشراف الدكتورة نوف 
الشيباني استشاري جراحات أورام الثدي والترميم استشاري الجراحة 

العامة والدكتور عبداهلل فخرو استشاري جراحة التجميل والترميم.
وانفرد  والمعقدة  بالنادرة  التي صنفت  العملية  وكشفت تفاصيل 
الــخــلــيــج« أن  ـــ»أخــبــار  لـــ الــجــامــعــي  الــمــلــك حــمــد  بــإجــرائــهــا مستشفى 
المريضة الثالثينية شعرت بوجود ورم ينمو بسرعة في ثديها األيمن 
بشكل غير اعتيادي في أغسطس من عام 2021، وتطورت طبيعة الورم 
فوق  كطفل صغير  تحمله  كانت  أنها  درجــة  إلــى  واســع  بشكل  وانتشر 
إلى مركز  فيه  الذي شخصت  المستشفى  وفور تحويلها من  صدرها، 
لــألورام  الوطني  المجلس  في  مناقشة حالتها  تمت  لــألورام  البحرين 

وتم بدء العالج على وجه السرعة.
كانت  مرحلتين،  على  للمريضة  العالجية  بالخطة  الــبــدء  وتــم 
في  الكيميائي  للعالج  المريضة  إخــضــاع  خــالل  مــن  األولـــى  المرحلة 
يعرف  والــذي  السرطاني  الــورم  لتقليل حجم  لــألورام  البحرين  مركز 
في  يتشكل  ســرطــان  وهــو  الميتابالستيك«  الــثــدي  بـــ»ســرطــان  علميا 
ويكون عدوانًيا  األخــرى  الثدي  أنسجة  إلى  ينتقل  ثم  الحليب  قنوات 
الــورم  باستئصال  كانت  الــعــالج  مــن  الثانية  والمرحلة  النمو،  وســريــع 

جراحيا.
وبينت الدكتورة نوف الشيباني التي أجرت االستئصال الجراحي 
للورم بمساعدة الفريق الطبي أن التدخل الجراحي كان دقيقا ومعقدا 
ويستوجب  كــان ضخًما  الــورم  إن  إذ  التحدي؛  كبيرا من  قــدرا  ويحمل 
استئصاله بالكامل من دون إحداث ثقب في الجزء الكيسي من الورم، 
مؤكدة أنه نظرا إلى تمكن الفريق الطبي وخبرته وكفاءته تم استئصال 

الورم الذي تبين أنه بحجم 4 كجم بنجاح في أقل من ساعة.

} الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة.

في اأقل من �ساعة وبحجم طفل ر�سيع يزن 4 كليوجرامات

»حمد الجامعي« ي�ستاأ�سل ورما �سرطانيا 
غي�ر �س�ائع وعدواني�ا م�ن ث�دي �س�ابة

الــتــربــيــة  وزارة  ــت  ــلــ واصــ
والــتــعــلــيــم عــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا 
ــة، اســـــتـــــعـــــدادًا  ــريــ ــيــ ــتــــحــــضــ الــ
ــاورات  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا الـ
ــــول قـــمـــة تـــحـــّول  الـــوطـــنـــيـــة حـ
التعليم 2022، وذلك بحضور 
ــر  ــاطــ ــخــ نـــــــــــوال إبــــــراهــــــيــــــم الــ
وكــــيــــل الـــــــــــــوزارة لـــلـــســـيـــاســـات 
واألداء،  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــيـــس الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة  رئـ
ــيـــق غــــــايــــــات الــــهــــدف  ــقـ ــتـــحـ لـ
التنمية  أهـــــداف  مـــن  ــع  ــرابـ الـ

من  وعــــدد   ،2030 الــمــســتــدامــة 
ومديري  المساعدين  الــوكــالء 

اإلدارات والمختصين.
وخـــــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع تـــم 
تحديد يوم الخميس 23 يونيو 
الــجــاري مــوعــدًا النــطــالق هذه 
لمناقشة  وذلــــك  الـــمـــشـــاورات، 
مــســتــقــبــل الـــتـــعـــلـــيـــم بــمــمــلــكــة 
بعد  الســيــمــا   ،2030 الــبــحــريــن 
حــيــث   ،19 ــد  ــيــ ــوفــ كــ ــة  ــحــ ــائــ جــ
أوضحت الدكتورة سماح محمد 
الــــعــــجــــاوي، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 

ــد لــتــطــويــر  ــاعـ ــسـ ــمـ ــيــــل الـ الــــوكــ
ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــّلـــم 
بــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
المختص  الــوطــنــي  والــمــنــســق 
الوطنية  الــمــشــاورات  بتنظيم 
اســـتـــعـــدادًا لــقــمــة الــتــحــّول في 
المزمع عقدها  التعليم 2022، 
أن  المقبل،  بنيويورك سبتمبر 
هذه المشاورات ستتم بمشاركة 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــالــتــعــلــيــم 
والتعّلم مدى الحياة، والوزارات 
والصحة  بالشباب  المختصة 

والـــــمـــــســـــاواة بـــيـــن الــجــنــســيــن 
ــة والــــتــــجــــارة  ــئـ ــيـ ــبـ والــــعــــمــــل والـ
الوطني  واالقــتــصــاد  والــمــالــيــة 
واالتصاالت، ونخبة من مديري 
وشبكة  والمعلمين،  الــمــدارس 
المدارس المنتسبة لليونسكو، 
الحكومية،  غــيــر  والــمــنــظــمــات 
المدني  المجتمع  ومنظمات 
مثل نقابة التربويين، ومشاركة 
ــن الــبــرلــمــانــيــيــن، ومــمــثــلــيــن  مـ
الــخــاص ومعاهد  الــقــطــاع  مــن 

البحث والخبراء.

»التربي�ة« توا�س�ل اجتماعاته�ا تمهي�دا لقم�ة التعلي�م بنيوي�ورك 

} محافظ الجنوبية.

جــواد  السيد  بنت  الــدكــتــورة جليلة  أكــدت 
واهــتــمــام مملكة  الصحة حــرص  وزيـــرة  حسن 
الصحية  الخدمات  أفضل  بتقديم  البحرين 
جــودة  بــكــّل  احتياجاتهم  وتلبية  للمواطنين 
ــداف المسيرة  ُيــحــّقــق أهــ وكـــفـــاءة، وذلـــك بــمــا 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حـــضـــرة صــاحــب 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
ــبـــالد الــمــعــظــم، وبـــدعـــم مـــن صــاحــب  مــلــك الـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
مــثــمــنــًة الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة التي 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  بمتابعة  تحظى 
مهمة  لتسهيل  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 

حجاج مملكة البحرين في المشاعر المقدسة 
وتقديم كل الخدمات التي يحتاج إليها الحاج 

البحريني من عناية ورعاية كاملة.
وأعضاء  برئيس  لقائها  خــالل  ذلــك  جــاء 
للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة 
للتأكد  وذلــك  الــجــاري 1443هــــــ/2022م،  للعام 
مـــن اســتــكــمــال كـــل إجـــراءاتـــهـــم واســتــعــدادهــم 

لرعاية حجاج بيت اهلل الحرام.
الـــوزيـــرة بالجهود  ــادت  أشــ الــلــقــاء  وخـــالل 
العربية  المملكة  عليها  تــقــوم  الــتــي  الــكــبــيــرة 
إمكانيات  مــن  تــوفــره  ومــا  الشقيقة  السعودية 
ألداء  الــرحــمــن  لضيوف  وخــدمــات  وتسهيالت 
فريضة الحج بكل طمأنينة وأمان، داعية اهلل 

أن يكلل موسم هذا العام بالتوفيق والسداد.
ولفتت إلى استعداد وزارة الصحة لتوفير 
كل المتطلبات والدعم الالزم ألعمال اللجنة 
الــطــبــيــة بــبــعــثــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــحــج بما 
يصب في راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل 

ُيسر.
ــيـــس وأعـــضـــاء  ــرة الـــصـــحـــة رئـ ــ ــ ــّثــــت وزيـ وحــ
للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة 
عــلــى أهــمــيــة رعـــايـــة الــحــجــاج والـــوقـــوف على 
احــتــيــاجــاتــهــم وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الالزمة لهم، مشيرًة إلى أهمية توعية الحجاج 
بــضــرورة االلــتــزام بــاالشــتــراطــات واالحــتــرازات 

الوقائية ضد فيروس كورونا »كوفيد-19«.

اأكدت اأهمية تقديم كل الدعم والرعاية ال�سحية اإلى الحجاج

وزي���رة ال�سحة تجتمع مع اأع�ساء اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج

} وزيرة الصحة خالل لقاء اللجنة الطبية.

لرعاية  يوكو  »دار  استضافت 
الوالدين« مؤخرًا الورشة الدولية 
ــار تقديم  الــتــي تــنــدرج ضــمــن إطــ
للمختصين  والـــتـــأهـــيـــل  الـــدعـــم 
والمهتمين برعاية كبار الوالدين، 
الكريمة  الــحــيــاة  على  والــحــفــاظ 

لهم. 
وقــــــد جـــــــاءت الـــــورشـــــة الـــتـــي 
)بالتعاون  مرحلتين  إلــى  قسمت 
مع معهد دراما بال حدود الدولي 
في المانيا( حيث ذكرت الدكتورة 
دالل مقاري باوش، مدربة الورش 
درامــا  لمعهد  المؤسس  والــمــديــر 
ــدود الـــدولـــي، بـــأن الــورشــة  بـــال حــ
)معًا  عــنــوان  التي حملت  األولـــى 
مـــن أجــــل حــيــاة كــريــمــة ومــعــافــاة 
ــار الـــــســـــن( قـــــد اســـتـــهـــدفـــت  ــبــ ــكــ لــ
ــــن والــــمــــخــــتــــصــــيــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
وخدمات  رعــايــة  على  والقائمين 

كبار السن. 
دالل  الـــــدكـــــتـــــورة  واضــــــافــــــت 
عـــالـــجـــت  الــــــورشــــــة  إن  مــــــقــــــاري: 
محاورها نظرًيا وعملًيا باالستناد 
إلى السايكودراما والدراما ثيرابي 
المجتمعية  الــمــشــاركــة  إلنـــعـــاش 
فــي رعــايــة كبار الــســن، واالحــتــرام 
ــعــــي  ــتــــمــ واالســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب الــــمــــجــ
والــــتــــواصــــل والـــمـــعـــلـــومـــات بــيــن 
ــي هـــذا  ــات الــمــعــنــيــة فــ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
الـــمـــجـــال، إلــــى جــانــب الــمــشــاركــة 
ــيـــة وتـــوظـــيـــف واســـتـــثـــمـــار  الـــمـــدنـ

ــات الـــفـــاعـــلـــة، إلــــى جــانــب  ــاقـ الـــطـ
الـــدعـــم الــمــجــتــمــعــي والــخــدمــات 

النفسية والصحية. 
ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وقــــــــــــد حــــــضــــــر الـ
عن  مــمــثــلــون  الـــورشـــة  مـــن  األول 
الــصــحــة،  وزارة  الــداخــلــيــة،  وزارة 
االخـــتـــصـــاصـــيـــون االجــتــمــاعــيــون 
والنفسيون والتربويون والعاملون 

في دور رعاية كبار السن. 
السيدة  أوضحت  جانبها  من 
ريـــمـــا أحـــمـــد بـــن شــمــس الــمــديــر 
العام لدار يوكو لرعاية الوالدين، 
قد  للورش  الثاني  المستوى  بــأن 
تم تخصيصه لكبار السن في يوم 
عملي تطبيقي جمع المختصين 
من المستوى األول للورش، بكبار 
الــــوالــــديــــن(، حيث  الـــســـن )كـــبـــار 
تحت  التطبيقية  الــورشــة  جـــاءت 
عنوان )يوم من المتعة والرفاهية 

والفائدة لكبار الوالدين(. 
وأشــــارت ريــمــا شــمــس إلـــى أن 
إال سلسلة  هـــي  مـــا  الـــــورش  هــــذه 
من التعاون المشترك بين معهد 
دراما بال حدود الدولي، ودار يوكو، 
الماضية،  السنوات  شهدت  حيث 
قطاعات  استهدفت  مماثلة  ورش 
والعاملين  المهتمين  من  واسعة 
في مجال رعاية كبار السن، وذلك 
بغية البحث الدائم لتطوير آليات 
أسمى  وتحقيق  والــتــمــيــز  الــعــمــل 

األهداف في رعاية كبار السن.
دالل  الــــدكــــتــــورة  وأوضـــــحـــــت 
ــة  ــ ــ ــورشـ ــ ــ الـ أن  بـــــــــــــاوش  مــــــــقــــــــاري 
التطبيقية جاءت إلتاحة الفرصة 
للتعارف بين كبار السن، وخاصة 
بـــعـــد فــــتــــرة طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــزلـــة 
الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الــعــالــم 

بسبب انتشار وباء كورونا.

ل��ت��اأه��ي��ل  دول���ي���ة  ور����س���ة  ت��ن��ظ��م  ي���وك���و«  »دار 
ال��م��خ��ت�����س��ي��ن ب���رع���اي���ة ك���ب���ار ال���وال���دي���ن
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حدثينا عن نشأتك؟
ــى أبـــعـــد مـــدى،  لــقــد كــنــت طــفــلــة طــمــوحــة بـــشـــدة وشــغــوفــة إلــ
عاشقة للمشاركة في مختلف األنشطة والبرامج المتنوعة، والتي 
الدور  لعبا  والــدّي  أن  ساعدتني على صقل شخصيتي، فضال عن 
االكـــبـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــطــمــوحــي الــعــلــمــي والــعــمــلــي، فــقــد كـــان كل 
أن أحمل شهادة علمية تصبح لي  الدراسة، بهدف  تركيزهما على 
والدتي  دائما  لي  تقوله  كانت  ما  وهــذا  الحياة،  معركة  في  سالحا 
لــي األيـــام صحة  أثبتت  بــيــت، وبالفعل  ربــة  بــل  أنــهــا ال تعمل  رغــم 
كالمها ورؤيتها، وكانت سر نجاحي، وما حققته عبر مشواري، فضال 

عن أنها كرست بداخلي حب العمل التطوعي.
متى بدأت رحلتك التطوعية؟

المرحلة  في  وتحديدا  للغاية  مبكرا  بــدأت  التطوعية  رحلتي 
االبتدائية، وقد كانت والدتي وراء ذلك حيث كانت تجهز مختلف 
وكنت  وخــارجــهــا،  المدرسة  فــي  بتوزيعها  وتكلفني  األطعمة  أنـــواع 
استمتع بذلك كثيرا، فهكذا تربيت على الكرم والعطاء والبذل من 
أجل اآلخرين، وهذا ما دفعني إلى اختيار مهنة التمريض، والتي 
تعد من أرقي المهن إنسانيا، وتقوم في المقام االول على مساعدة 
وإسعاد الغير، وشخصيا أراها مهنة ليست سهلة وذات أبعاد عميقة، 
لـــدى قسم  الــعــمــل  انــنــي اخــتــرت  أبــعــد حـــد، بــل  إلـــى  لكنها ممتعة 
العناية القصوى، وهو من أصعب األقسام التي يعزف عنها البعض، 
ولكني بمحض ارادتي التحقت به بعد تخرجي، وقد هيأت نفسي 
لهذا العمل من خالل المرور بتجارب عملية مسبقة اثناء الدراسة 

للتعامل مع صغار وكبار السن.
تجارب مثل ماذا؟

أثناء دراستي قررت أن أدرب نفسي على التعامل مع األطفال، 
فالتحقت للعمل بإحدى الروضات بهدف االحتكاك المباشر بهذه 
الفئة، وكان ذلك خالل دراستي لكورس يدور حول كيفية التعامل 
تمريضيا مع الصغار، وبالفعل عشت التجربة معهم من قرب، ومن 
ثم أدركت كيف يمكن العطاء لهم بشكل أفضل، كذلك كررت نفس 
خالل  ذلك  وكــان  بالمحرق،  االجتماعية  الرعاية  دار  في  التجربة 
التمريض  دراســة  قبل  الفئة  تلك  من  واقتربت  الثانوية،  المرحلة 
ــاس، وشــاهــدت هــنــاك قصصا مــؤثــرة جـــدا، تعلمت منها  مــن األســ
معنى اإلنسانية، وكانت ملهمة بشدة بالنسبة إلي، حيث مهدت لي 
الطريق لعملي في هذه المهنة، التي أدركت تماما أنها ليست مجرد 

مهنة بل شعورا يورد معاني اإلنسانية.

وماذا بعد التخرج؟
تقريبا،  عــام  مــدة  خــاص  لــدى مستشفى  عملت  الــتــخــرج  بعد 
واكتسبت خالله خبرة كبيرة في هذا المجال، ثم التحقت بمجمع 
العجيبة  والمفارقة  ســنــوات،  ســت  حــوالــي  منذ  الطبي  السلمانية 
ويمكن  الوقت،  نفس  في  وممرضة  سكلر،  مريضة  أنني  والجميلة 
الــقــول إن مــرضــي هـــذا ســاعــدنــي كــثــيــرا عــلــى كيفية الــتــعــامــل مع 
تعايشت  لكنني  صعبة،  تجربة  وهــي  بآالمهم،  والشعور  المرضى 
وثباتا،  زادنــي طموحا  كما  لي  قــوة  إلــى مصدر  وتحول  مع مرضي 

فالنجاح قد يكون سهال ولكن الحفاظ عليه أمر صعب. 
كيف تم التعايش مع مرضك؟

التي مررت بها  التجارب  ان تجربة مرضي من أصعب  ال شك 
من  بستة  والـــدي  وتــعــالــى  اهلل سبحانه  رزق  فقد  بــه،  ــي  والدتـ منذ 
ومنذ  المرض،  بهذا  مصابون  وثالثة  اصحاء  منهم  ثالثة  األبناء 
الــدعــم مــن والـــدي ووالــدتــي،  نعومة أظــافــري حظيت بكل أشــكــال 
وهما سبب ما وصلت إليه وحققته حتى اليوم، وكنت حين أتعرض 
لنوبات مرضية صعبة أحاول أن أشغل نفسي بالقراءة، أو ممارسة 
أي نشاط، فضال عن االستماع جيدا لوالدتي وهي خطيبة دينية، 
وكانت تعطي لي رسائل قوية تبعث في نفسي الطمأنينة، وتمنحني 
الثبات، وقد ساعدتني على أن أحول المرض إلى أمل، حتى أنني 
كنت أمارس حياتي بشكل طبيعي إلى درجة أن زمالئي في العمل لم 
يكتشفوا مرضي إال بالصدفة حين تعرضت لوعكة صحية بسبب 

موقف صعب تعرضت له. 
وما هو ذلك الموقف؟

القصوى  العناية  أدخــلــتــه  صحية  بوعكة  لــي  أخ  أصــيــب  حين 
انتكاسة  الذي تسبب في حدوث  شعرت بخوف شديد عليه، األمر 
القدر  لنا  القصوى، حيث شاء  العناية  أيضا  أدخلتني  مرضية لي 
في  زمــالئــي  اكتشف  وهنا  الفترة،  نفس  فــي  سويا  هناك  نكون  أن 
العمل أنني مريضة سكلر، وكانت هذه هي المرة األولي التي أدخل 
فيها العناية المركزة منذ والدتي بسبب مرضي، حتى حين أصبت 

بفيروس كورونا لم تتطور حالتي إلى درجة سيئة.
ألم تؤثر إصابتك بفيروس كورونا سلبا على مرضك؟

هلل الــحــمــد لــم يــحــدث أن تــطــورت حــالــتــي لـــأســـوأ، رغـــم أنني 
السكلر يجعله  مــريــض  بــه  حــيــن يصيب  الــفــيــروس  هـــذا  أن  أعــلــم 

طريح الفراش، وكان أول شيء فكرت فيه عندما اكتشفت اإلصابة 
بصورة  الفترة  هذه  استغللت  وقد  العدوي،  من  اسرتي  حماية  هو 
في  وهــو  نوعه  من  األول  بحثي  إعــداد  في  إيجابية حيث قضيتها 
ــودة الــنــوم لــدى  طــريــقــه إلـــى الــنــشــر قــريــبــا ويــــدور حـــول قــضــيــة جــ

الممرضات الالتي يعملن بنظام النوبات في المستشفيات.
ماذا علمتنا تجربة كورونا؟

دول  إلــى  بالنسبة  كانت صعبة جــدا  كــورونــا  أن تجربة  ال شــك 

العالم أجمع، ولكن برغم أنها باعدتنا جسديا، فإنها قربت قلوبنا، 
ــام، حتى  وأســهــمــت فــي الــعــودة إلــى الــتــرابــط األســـري وصــلــة األرحــ
في  للغاية  مهما  الطبي  الــكــادر  دور  يبقى  المرضى  إلــى  بالنسبة 
تعويضهم عن وجود األهل إلى جانبهم في هذه الشدة المرضية، 
وهذا يضاعف من مسؤولياتنا وخاصة أن هناك من تتحسن حالته، 
ثم يصاب بانتكاسة قد تودي بحياته، وهذا ما كنت أعايشه من قرب 
في العناية القصوى، األمر الذي يصعب احتماله نفسيا في كثير 

من األحيان، ولكن هذه هي طبيعة مهنتنا التي تقوم على العطاء 
والبذل في المقام األول.

 
ماذا يعني لك حصولك على درع االستحقاق؟

حصولي على درع االستحقاق هو ترجمة عملية لحبي الشديد 
تربيت  ما  وإلثبات  اآلخرين،  مع  التعامل  في  وإلنسانيتي  لوطني 
فــلــوالهــمــا ما  وأمــــي،  أبـــي  فــي نفسي  قــيــم نبيلة غــرســهــا  عليه مــن 
ــذي تـــوج جــهــود ســنــوات طــويــلــة من  حصلت عــلــى هـــذا الــتــكــريــم الـ
الجهد الدؤوب، وال يفوتني هنا اإلشارة إلى دعم اخواني وأخواتي 
الذين أدين لهم بالكثير أيضا وخاصة أخي األصغر إبراهيم الذي 
وهو  في مهمتي،  ليساندني  كورونا  أزمــة  التطوع خالل  على  أقــدم 
داعم كبير لي في كل خطواتي، ويتمنى أن يغرس نفس هذا الشعور 
الوطني واإلنساني في نفوس طلبة كلية المعلمين التي يدرس بها.

حلمك الحالي؟
حلمي المؤجل هو تكوين أسرة واالستمتاع بذلك، أما حلمي 
الحالي فهو أن تكون هناك بصمة نسائية تمريضية بحرينية في 
مجال البحوث العلمية الطبية، تتماشى وتاريخ التمريض الطويل 
والمشرف للمملكة، فهناك حاجة فعلية إلى أبحاث علمية بأفكار 
يتجزأ  يعتبر جــزءا ال  الــذي  التمريض  نسائية في مجال  عناصر 
االنسان،  دفاع لجسم  أول  الجلد هو  كان  فإذا  المريض،  من حياة 
فالتمريض هو أول دفاع للمريض، والذي يقوم على مبدأ تحويل 

طاقة األلم إلى عالج بكل حب.

أجمل حصاد المشوار؟
أجــمــل الــحــصــاد هــو لــحــظــات الــســعــادة الــتــي أعــيــشــهــا مــع كل 
مريض آخذ بيده إلى بر األمان، وال شك أن هناك إنجازات مهمة 
في  يتخرج  فــوج  أول  ضمن  أنــنــي  منها  مسيرتي؛  خــالل  حققتها 
البرنامج الوحيد من نوعه بجامعة البحرين ويحمل شهادة بعنوان 
عن  كتاب  أول  إصـــدار  بصدد  أنني  كما  متقدم«،  مــمــارس  »مــمــرض 
مكافحة العدوى في المستشفيات الحكومية بالشراكة مع زميلتي 
مها المعارج، إلى جانب إعدادي بحثا علميا عن جودة النوم بصدد 
تأتي  والبقية  بالبحرين،  نــوعــه  مــن  بحث  أول  وهــو  قريبا  النشر 

بمشيئة اهلل.

       

أكثر  إليه  في حاجة  أنا  ما  تعطي  بأن  السخاء  »ليس  جبران  يقول جبران خليل 
منك.. بل السخاء بأن تعطيني ما تحتاج إليه أكثر مني!!«.

ذلك هو أجمل أشكال العطاء، الذي تقدمه هذه الفتاة لكل من حولها، فبالرغم 
أفنت حياتها إلسعاد  قد  نجدها  والدعم،  الرعاية  إلى  وحاجتها  العضال  من مرضها 
اآلخرين ولتخفيف آالمهم، وذلك لما تتمتع به من درجة عالية من الوعي اإلنساني، 
يرافقه استمتاع من دون الشعور بالتعب أو التمنن أو التفاخر في ذلك، حيث وهبها 

الخالق طاقة إيجابية ترسلها دائما إلى المحيطين بها، لتستمد من ذلك سعادتها. 
الممرضة فاطمة عطية العرادى، لم يأت حصولها على وسام االستحقاق الطبي 
من فراغ، بل نظير عطائها الممزوج بالبشاشة، فهنا تصبح نعمته مضاعفة، هي بصدد 
إصدار أول كتاب من نوعه عن مكافحة العدوى في المستشفيات الحكومية بالشراكة 
مع زميلتها مها المعارج، وصاحبة أول بحث من نوعه عن جودة النوم لدى الممرضات 
العامالت بنظام النوبات، وقد أثبتت عمليا أنه من ال يملك علما أو خلقا ال ينتظر منه 
أن يعلمه لآلخرين، وبأن متعة إسعاد اآلخرين ال تضاهيها أي متعة أخرى في الحياة.

حول تجربتها المرضية والتمريضية الملهمة كان الحوار اآلتي:

حا�ضلة على و�ضام اال�ضتحقاق الطبي.. �ضاحبة اأول بحث علمي من نوعه عن جودة النوم لفئة املمر�ضات العامالت 
بنظام النوبات يف العناية الق�ضوى.. ب�ضدد اإ�ضدار اأول كتاب عن مكافحة العدوى يف امل�ضت�ضفيات احلكومية.. خريجة 

اأول برنامج جامعي مينح �ضهادة ممر�س ممار�س متقدم.. املمر�ضة فاطمة عطية العرادي لـ»اأخبار اخلليج«:

مر�ش�ي ب�ل�ش�كلر جعلن�ي �أ�ش�عر ب��آالم 
�الآخري�ن وز�دني ط�م�وح��� وثب��ت���

�أزم�ة كوفي�د ب�ع�دت بينن�� ج�ش�دي� ولكنه�� قرب�ت قلوبن�� 
�أدين الأمي و�أبي ب�لكثير ولهم� �لف�شل �الأول فيم� حققته 
بد�أت عملي �لتطوعي منذ طفولتي و�أهلني لمم�ر�شة مهنتي بكل �إن�ش�نية

�لتمري��س لي��س مهن�ة ب�ل �ش�عور� ي�ورد مع�ني �الإن�ش��نية 
دخول �أخي �لعن�ية �لق�شوى �شبب لي �نتك��شة �أدخلتني معه 
�أول �شيء فكرت فيه عند �إ�ش�بتي بكورون� خوفي على �أ�شرتي 
حلم�ي �لموؤج�ل تكوي�ن �أ�ش�رة ولي�ش�ت ل�ي �أح�ام �ش�ئع�ة

�أتمنى وجود ب�شمة ن�ش�ئية بحرينية تمري�شية في �لبحث �لعلمي 

�لتمري�س �أول دف�ع للمري�س.. ور�ش�لتي تحويل ط�قة �الألم �إلى عاج ب�لحب 

} »أخبار الخليج« تحاور فاطمة.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} فاطمة عطية العرادي.

} درع االستحقاق الطبي.} مع أخيها إبراهيم توأم روحها.
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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
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ال�سحة النف�سية 

المتدهورة في العالم لماذا؟!

فوزية رشيد
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تصريح  آخر  في  تؤكد  العالمية  الصحة  } منظمة 
لها أن »المعاناة هائلة« على الصعيد النفسي للبشر في 
العالم، وأرجعت ذلك إلى جائحة كورونا! ولكن ماذا عن 
إيجابية  تكن  لم  األمــور  أن  الواضح  الجائحة؟!  قبل  ما 
أيضا، بحسب الوكالة التابعة لألمم المتحدة! في دراسة 
الذهنية والنفسية حول  هي األوسع لها بشأن )الصحة 
العالم(، واستغرق إعدادها )عقدين من الزمن(، أي قبل 
الجائحة بعشرين عاما، خلصت الدراسة إلى أن حوالي 
االضطرابات  من  نوعا  يعانون  العالم  في  مليار شخص 
النفسية! وخالل السنة األولى من الجائحة زادت نسب 
اإلصابة باالكتئاب والقلق 25%! فيما أكد )فان أومبرين( 
من قسم الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية 
أن أرقام التدهور النفسي في العالم أعلى بكثير! والوضع 
ــوأ بــالــمــطــلــق لــلــذيــن يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق الــحــروب  أســ
والنزاعات بمعدل شخص من كل خمسة أشخاص لديهم 

مشاكل نفسية كبيرة!
جائحة  على  المترتبة  والقيود  اإلجـــراءات  بالطبع 
العالم،  في  والعقلية  النفسية  المشاكل  فاقمت  كــورونــا 

ولكن هذا ليس كل شيء!
على  مباشر  تأثير  لها  كــان  الجائحة  أن  شــك  ال   {
الصحة النفسية في كل دول العالم، ألنها طالت وقيدت 
جانب  إلى  البشر  لدى  الطبيعية  بالحياة  يتعلق  ما  كل 
العالم، والذي جيش نفسه للمتابعة  تأثير اإلعالم عبر 
التي أسهمت بدورها في بث  السلبية  والتقارير  اليومية 
بــدوره  سلبي  تأثير  ولذلك  النفوس،  في  والــرعــب  الفزع 

على الصحة النفسية والذهنية للبشرية ككل!
ولكن ألن األرقــام التي أشــارت إلى التدهور النفسي 
عبر العالم كانت قبل الجائحة بعقدين، فإن أسباب هذا 
ينحصر  ال  أنــه  بد  ال  للناس  والذهني  النفسي  التدهور 
الــراهــنــة، ألن  رغــم هيمنتها  األوبــئــة  فــي مــخــاوف  فقط 
هناك حلقات متصلة ببعضها وتتعلق بجوانب مختلفة 
أسهمت في حرمان الناس عبر العالم من السالم النفسي 
والحروب  بالصراعات  مليء  الراهن  فالعالم  والذهني! 
في بعض مناطقه، ولكنه في كل أرجائه مثخن ومتخم، 
االفتراضي«  »العالم  بهيمنة  التكنولوجي  التطور  منذ 
الترابط األسري ومن  الطبيعي« من حيث  »العالم  على 
االرتــبــاط  ومــن حيث  الــفــطــريــة،  اإلنــســانــيــة  القيم  حيث 
بالطبيعة الـــخ! كــل ذلــك وغــيــره ال شــك أنــه تــرك أبــوابــا 
مفتوحة لدخول رياح مغبرة أحيانا وسامة أحيانا أخرى 
شبه  بشكل  حياتهم  انقلبت  الــذيــن  الــبــشــر  نــفــوس  إلـــى 
كــامــل! وأصــبــحــت »الــعــزلــة اإللــكــتــرونــيــة« ســائــدة فــي كل 

المجتمعات!
قائمة  طبيعية  بــبــرمــجــة  اإلنـــســـان  خــلــق  اهلل  إن   {
التشاركية  واإلنسانية  واألخــالقــيــة  الدينية  القيم  على 

كل  اســتــبــدال  يتم  وحين  الحميم،  الطبيعي  والــتــواصــل 
تلك القيم بما هو نقيض لها ونقيض للبرمجة الفطرية 
والرجل  الــمــرأة  بين  الطبيعية  العالقات  استبدال  مثل 
الشاذ«  »النهج  ذلــك  في  مختلفة  وميول  شــاذة  بعالقات 
اإلنسان  يصاب  أن  بد  ال  كمثال،  والفطرة  الطبيعة  عن 
الغربي  الــدعــم  النفسية، وخــاصــة فــي ظــل  بــاالخــتــالالت 
لها وفرضها على العالم بكل الصور والوسائل، باعتبارها 
حقا من الحقوق المصانة قانونيا! حتى يبدو المشهد 
البشرية!  على  شــاذ  هــو  مــا  لكل  قسريا  فرضا  هناك  أن 
ــإذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك الــتــرويــج لــإلــحــاد ولــكــل القيم  فــ
المخدرات  وانتشار  األديــان  ومحاربة  واإلباحية  المادية 
بمختلف أشكالها، فإن الصحة النفسية والذهنية ال بد 
أن تكون ضحية لهذا العالم الموبوء بكل أشكال الفساد 
والتفكك  الــفــرديــة  والقيم  عــن اهلل  واالبــتــعــاد  األخــالقــي 

األسري وغيرها!
} إن الفرد السليم نفسيا هو حصيلة مجتمع سليم 
وعــالــم حــضــاري صــحــي ال يخضع فــيــه كــمــثــال 99% من 
البشر الستغالل 1% من النخبة العالمية الباذخة الثراء، 
بالصراعات  مليء  عالم  صناعة  فــي  المريضة  ولــرؤاهــا 
ــروب والـــنـــزاعـــات والــســيــطــرة عــلــى عـــقـــول الــبــشــر  ــحــ والــ
والطبيعة  للفطرة  مــخــالــف  هــو  مــا  كــل  إلـــى  وتوجيهها 

والتعاليم اإللهية لتبقى السيطرة في أيديهم!
} الثروات في العالم مثال تكفي البشرية وتزيد لو 
تم توزيعها واستثمارها بعدالة! لذلك فإن من مسببات 
الــتــدهــور النفسي والــذهــنــي فــي الــعــالــم الــفــقــر والــجــوع 
والــمــرض واألمــيــة والــعــنــف! فــأســبــاب الــتــدهــور النفسي 
تتوزع  وكــثــيــرة  مختلفة  مسببات  مــن  ناتجة  الــعــالــم  فــي 
على جغرافيا العالم بشكل الفت، وال عجب أن االنتحار 
والــدول  كالغرب  مرفهة  دول  في  تستشري  مثال  كظاهرة 
االســكــنــدنــافــيــة أكــثــر مــن غــيــرهــا، رغـــم تــوافــر كــل أشــكــال 
الــحــريــات الــفــرديــة هــنــاك! إال أنــهــا فــي الــغــالــب حــريــات 
خارجة عن الفطرة والطبيعة اإلنسانية وقيمها المعروفة 
فيدخل المرض النفسي والذهني إلى تلك النفوس أكثر 

من غيرها! وهذا يحتاج إلى دراسة مخصصة وحدها!
ــادة لــســبــر أغـــوار  } الــبــشــريــة بــحــاجــة إلـــى وقــفــة جــ
أمراضها النفسية والذهنية التي مع الوقت تنتشر أكثر 
التطور  عن  يقال  ما  كل  رغــم  الهشيم،  في  كالنار  فأكثر 
التخلف  مــع  متزامن  أنــه  وعيبه  والتكنولوجي  العلمي 
الـــذي تنبع أهـــم جــــذوره مــن األديــــان والقيم  األخــالقــي 
الحروب  أكثر  من  يعانيان  وكالهما  السليمة،  اإلنسانية 
تــدرس  فــلــمــاذا ال  ــراهـــن!  الـ الــعــصــر  فــي  ضــــراوة عليهما 
الكاملة لما  المتحدة األسباب  العالمية واألمم  الصحة 
يحدث مــن تــدهــور نفسي وذهــنــي فــي الــعــالــم؟! ثــم تبني 

التوصيات على أساس ذلك؟!

أوقفت اللجنة  الــمــاضــي،  مــايــو  فــي 
االتــحــاد  أخــالقــيــات  لمؤسسة  التأديبية 
الدولي للجمباز العب الجمباز الروسي 
إيفان كولياك مدة عام واحد بعد ظهوره 
أصبح  )الـــذي  »زد«  حــرف  قميصه  وعلى 
ــيـــة  رمـــــــزا لــلــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروسـ
ــا( أثـــنـــاء تــتــويــج  ــيــ ــرانــ الـــخـــاصـــة فـــي أوكــ
ــأس الــعــالــم  ــي بــطــولــة كــ الــمــيــدالــيــات فـ
لــلــجــمــبــاز، وهـــي لــيــســت الــحــالــة األولـــى 
إلجــراءات  رياضيون  فيها  يتعرض  التي 
الرياضة«  تسييس  »عــدم  بحجة  تأديبية 
الرياضيين  مــن  العديد  مــع  ذلــك  حــدث 
العرب الذين رفضوا مقابلة الرياضيين 
المسابقات  بــعــض  فــي  »اإلســرائــيــلــيــيــن« 
الرياضة  تسييس  تحريم  لكن  الدولية، 
الــروس  الرياضيين  على  فقط  ينطبق 
والعقاب  للتأديب  عرضة  فهم  والــعــرب، 
ــان، والـــــصـــــورة بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ والـ
األلعاب  في جميع  الروسية  المنتخبات 

خير دليل على ذلك.
ــام رفـــعـــت األوكـــرانـــيـــة ديــانــا  ــ قــبــل أيـ
»آزوف«  كــتــيــبــة  بـــرمـــوز  عــلــمــا  بــيــتــريــنــكــو 
الــقــومــيــة األوكـــرانـــيـــة الــمــتــطــرفــة خــالل 
حــفــل تـــوزيـــع الـــمـــيـــدالـــيـــات فـــي بــطــولــة 
هنغاريا،  في  للشباب  الدولية  المالكمة 
لــكــنــهــا قــوبــلــت بــالــتــصــفــيــق والــتــرحــيــب 
من  تأديبي  إجـــراء  ألي  تتعرض  أن  دون 
قــبــل االتـــحـــاد الــريــاضــي الــمــنــظــم لهذه 
الــمــســابــقــة، فــي تــنــاقــض صـــارخ وصــريــح 

الدولية  الرياضية  االتــحــادات  لمواقف 
من قضية تسييس الرياضة، بل ان هذه 
ذاتها  حد  في  هي  المتناقضة  المواقف 

تسييس من جانب هذه االتحادات.
ــة لــمــخــتــلــف  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ االتــــــــحــــــــادات الـ
الــريــاضــيــة كشفت بــكــل وضــوح  األلــعــاب 
عن افتقارها االستقاللية ووقوعها تحت 
هيمنة، بل إدارة القوى الدولية المؤثرة، 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  وتحديدا 
والدول األوربية، وهذا تجلى كثيرا خالل 
القرارات  انهالت  حين  الماضية  األشهر 
الــعــقــابــيــة ضــــد الــمــنــتــخــبــات الـــروســـيـــة 
العسكرية  لعمليتها  روسيا  إطــالق  بعد 
الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا فــي شــهــر فبراير 
الـــمـــاضـــي، فــحــرمــت مـــن الــمــشــاركــة في 
الــقــادمــة وحــرمــت أنديتها  الــعــالــم  كــأس 
في  المشاركة  مــن  الــريــاضــات  لمختلف 
الــمــســابــقــات الـــدولـــيـــة والـــقـــاريـــة لــتــؤكــد 
بالفعل جـــزء من  أنــهــا  ــادات  االتـــحـ هـــذه 
األوروبــيــة  لــلــدول  السياسية  المنظومة 

والواليات المتحدة األمريكية.
وبغض النظر عن الموقف السياسي 
مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة في 
أوكـــرانـــيـــا، فــإنــهــا تــبــقــى وجــهــا مــن أوجــه 
ــواء  الـــصـــراع الــســيــاســي بــيــن الــــــدول، سـ
بين  أم  وأوكرانيا(  )روسيا  الدولتين  بين 
»الناتو«  األطلسي  شمال  وحلف  روســيــا 
والــبــحــار،  المحيطات  عبر  وأصــدقــائــهــم 
ويفترض أال تكون عالقة لهذه األحداث 

ــادات الــريــاضــيــة  ــحــ بــطــبــيــعــة ومـــهـــام االتــ
ــيـــة، فــالــخــالفــات الــســيــاســيــة بين  الـــدولـ
الدول لن تنتهي، وما كان لهذه االتحادات 
أن تزج الرياضة في هذه الخالفات، وهي 
)االتحادات( التي طالما شددت في أكثر 
الرياضة  إبعاد  من مناسبة على ضــرورة 
عن السياسة باعتبار اللعبة عامل تقريب 

وتوحيد بين الشعوب وليس العكس.
تــتــخــذ  ــدول  ــ ــ الـ بـــعـــض  صــحــيــح أن 
ــة ألســـبـــاب  ــيــ ــاضــ ــاب ريــ ــ ــعـ ــ مـــقـــاطـــعـــة ألـ
ــــدث مـــثـــال مــــع دورة  ســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا حـ
ــيــــة الـــصـــيـــفـــيـــة فــي  ــبــ األلـــــعـــــاب األولــــمــ
موسكو عام 1980 حين قادت الواليات 
لمقاطعة  حملة  األمريكية  المتحدة 
ادعت واشنطن،  الــدورة احتجاجا، كما 
السوفيتي  بــالــتــدخــل  أســمــتــه  مــا  عــلــى 
االتحاد  ورد   ،1979 عام  أفغانستان  في 
ــي وحـــــلـــــفـــــاؤه عــــلــــى ذلــــك  ــتــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ
األولــمــبــيــة  ــاب  ــعــ األلــ دورة  بــمــقــاطــعــة 
الــصــيــفــيــة فـــي مــديــنــة لــــوس أنــجــلــس 
األمريكية عام 1984، فما حدث خالل 
الذكر  سالفتي  األولمبيتين  الدورتين 
بــمــواقــف سياسية  لـــه عــالقــة مــبــاشــرة 
ــادت الــمــقــاطــعــة، وليس  لــلــدول الــتــي قـ
للجنة األولمبية الدولية دور في ذلك، 
ــرت عــلــى إقــامــة  ــ ــل عــلــى الــعــكــس أصـ بـ

الدورتين في موعديهما المحددين.
ــلــــدول فـــهـــي ال تـــتـــردد  بــالــنــســبــة لــ
ــا مــن  ــيـــرهـ فــــي تــســيــيــس الـــريـــاضـــة وغـ

األنــشــطــة، وهـــو مـــا يــتــضــح جــلــيــا بعد 
الــــتــــطــــورات الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
العملية  بعد  أي  األوربـــيـــة،  الــقــارة  فــي 
ــيــــة الــــخــــاصــــة فــي  الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
أوكرانيا، حيث لم تكن الرياضة وحدها 
إليها  انضم  بل  التسييس  ضحية  هي 
والــمــوســيــقــى،  والــثــقــافــة  والــفــن  األدب 
وهـــــذا لــيــس بــالــجــديــد بــالــنــســبــة إلــى 
ــادات  ــحــ تـــنـــخـــرط االتــ ــا أن  ــ أمـ الــــــــدول، 
أنها  يفترض  التي  الدولية،  الرياضية 
وعليها  واألمـــم،  الشعوب  جميع  تمثل 
واجــــب جــعــل الـــريـــاضـــة جــســرا يجمع 
هي  إنما  يفرقها،  وال  واألمــم  الشعوب 
بذلك تنزع عن نفسها الثوب الرياضي 
التي  السياسية  الــمــتــاهــة  فــي  وتــدخــل 
دور هذه  ســوف تضعف من  تأكيد  بكل 
البعيد وتزعزع  االتحادات على المدى 

ثقة الشعوب في صفتها.
ــد أن  ــ ــؤكـ ــ الـــــتـــــطـــــورات األخــــــيــــــرة تـ
ــاســــة هـــــي الــــتــــي تـــهـــيـــمـــن عــلــى  ــيــ الــــســ
لخدمة  تسيرها  الــتــي  وهـــي  الــريــاضــة 
مــصــالــح ومــــآرب الــطــرف الـــقـــوي، فلم 
يــعــد لــمــفــهــوم »الــريــاضــة جــســر يربط 
جــمــيــع الــشــعــوب« أي مــصــداقــيــة، ولــم 
بأهمية  للتشدق  معنى  أي  هناك  يعد 
السياسة،  عن  الرياضة  فصل  وضــرورة 
أنها  أثبتت  والــتــطــورات  ــداث  األحــ ألن 
فرعا  تكن  لــم  إن  بالسياسة،  مرتبطة 

من فروعها.

ــرور أربــعــة أشــهــر مــن الــحــرب الــروســيــة في  بــعــد مـ
أوكــرانــيــا، ال يـــزال الــحــل الــدبــلــومــاســي لــلــصــراع بعيد 
الـــمـــنـــال. وبـــــداًل مـــن تـــراجـــع الـــتـــوتـــرات ثــــارت قــضــايــا 
القلق  تزايد  تسوية محتملة، حيث  أي  ُتعقد  جديدة 
والحبوب  السلع  من  المعروض  نقص  بشأن  العالمي 
الشرق  إلــى  معظمها  تصدير  يتم  والــتــي  األوكــرانــيــة، 
وخاصة  العالم،  دول  من  والعديد  وإفريقيا،  األوســط 
على  الرئيسية  الموانئ  عبر  تدفقها  روسيا  منع  بعد 

البحر األسود.
ــعـــدام األمـــن  وتــنــبــع الــمــخــاوف الــمــتــزايــدة مـــن انـ
الغذائي من الحصار الروسي للموانئ األوكرانية التي 
في  الغزو  قبل  األساسية  السلع  صـــادرات  منها  ُتبحر 
مليون   86 كييف  أنتجت  الحرب  وقبل   .2022 فبراير 
كانت خامس  بينما   ،2021 عــام  فــي  الحبوب  مــن  طــن 
3.7% من  توفر  أنها  كما  العالم،  في  للذرة  منتج  أكبر 
سلع  تصدير  جانب  وإلــى  العالمية.  القمح  إمــــدادات 
مماثلة من روسيا، سجلت األمم المتحدة، أن حوالي 
40% من القمح المستهلك في إفريقيا يأتي من هذين 
البلدين، مما يبرز كيفية تأثير اضطرابات اإلمدادات 

على األسواق العالمية.
مثل  الرئيسية،  األوكــرانــيــة  الموانئ  انقطاع  ومــع 
أوديسا، عن إمداد االقتصاد العالمي؛ بسبب الحصار 
الــروســي، واأللــغــام األوكــرانــيــة المزروعة لــردع أي غزو 
برمائي من قبل موسكو؛ انخفضت الصادرات الغذائية 
من  السنوي  إنتاجها  أن  كييف،  وأوضحت  األوكرانية. 
 48.5 إلـــى  طـــن  مــلــيــون   86 مـــن  الــحــبــوب سينخفض 
أنــدرس آسلوند، من جامعة جورج  وأشــار  مليون طن. 
التي  الحالية  اإلنتاج  إلى مشاكل  باإلضافة  أنه  تاون، 
ــزاء كــثــيــرة مــن الــعــالــم، فـــإن أســعــار القمح  تــواجــه أجــ
والحبوب العالمية تضاعفت منذ أوائل عام 2021. ومع 
ارتفاع أسعار السلع التي تؤثر بالفعل على دول الشرق 
يونيو   16 فــي  األوروبــيــة  المفوضية  أعلنت  األوســـط، 
2022، أنها ستدعم مصر بأكثر من 100 مليون دوالر، 
بـ3 مليارات دوالر، لمواجهة  والشرق األوســط األوســع 

الخطر المتزايد لنقص اإلمدادات.
من  طن  مليون   20 حوالي  احتجاز  على  وتعقيبا 
الــحــبــوب فــي مــوانــئ أوكــرانــيــا، وعــجــز الــطــرق البرية 
ــر الـــطـــلـــب مــن  ــــوى ُعـــشـ الـــبـــديـــلـــة عــــن تـــأمـــيـــن نـــقـــل سـ
اإلمـــــــدادات؛ أكـــد آســلــونــد، أن افــتــتــاح مــيــنــاء أوديــســا، 
مع  عاجلة،  دولــيــة  بأولوية  يحظى  أن  يجب  تحديدا 
في  يتسبب  قــد  الموانئ  هــذه  إغــالق  أن  مــن  التحذير 
وبالمثل،  شــخــص.  مليون   47 إلــى  يصل  لما  مجاعة 
أوضــــح ديــفــيــد بــيــزلــي، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج 
األغذية العالمي، أن اإلخفاق في فتح موانئ أوكرانيا 
لصادرات الحبوب والسلع، سيكون بمثابة إعالن حرب 

على األمن الغذائي العالمي.
اللوم  الغربيون  المعلقون  ألقى  أســاســي،  وبشكل 
في هذا الموقف على روسيا. واتهم فريدريك كيمبي، 
استعداد  على  بــأنــه  بــوتــيــن،  األطــلــســي،  المجلس  مــن 
الوقت  في  آخر  مكان  في  بإحداث مجاعة  للمخاطرة 
الذي يراهن على إمكانية صموده أمام الدعم الغربي 
بــداًل من مجرد تجاهل  أنــه  آسلوند،  وأوضــح  لكييف. 
الــعــالــمــيــة، اخـــتـــارت تأجيجها  الـــغـــذاء  مــوســكــو ألزمـــة 
واستغاللها من خالل قصف البنية التحتية الزراعية 

ألوكرانيا. 
وكما الحظ توفان جومروكو، وميشيل نيكولز، من 
التوسط  تــحــاول  فــإن األمــم المتحدة،  رويــتــرز،  وكــالــة 
والروسية.  في صفقة الستئناف الصادرات األوكرانية 
وفي هذا الصدد، أبدت تركيا حرصها على المساعدة؛ 
البوسفور،  في ظل أهمية دورها المتحكم في مضيق 
الذي يصل البحر األسود بالبحر األبيض المتوسط. 
وأوضحت جوانا بارتريدج، في صحيفة الجارديان، أن 
في هذه الحالة من المحتمل أن أي سفن شحن لنقل 
تــغــادر أوديــســا، أو مــوانــئ أخـــرى على البحر  الــحــبــوب 

األسود، ستكون برفقة البحرية التركية.
المتحدة،  األمم  باسم  المتحدث  ذلك، حذر  ومع 
األمــر  هـــذا  لــكــي يمضي  أنـــه  مــن  ــاريـــك،  دوجـ ستيفان 
الجانبين؛  مع  اتفاق  إلى  هناك حاجة  ُقدما، ستكون 
بعد.  له  التوصل  يتم  لم  ما  وهو  والروسي،  األوكراني 

القبول عملية معقدة بسبب إحجام الطرفين  ويمثل 
عن التعامل دبلوماسيا معا، أثناء الحرب الدائرة في 
األوكرانيين في  رغبة  عــدم  عــن  أوكــرانــيــا، فضاًل  شــرق 
روسي  برمائي  هجوم  ضد  البحرية  دفاعاتهم  تقليل 
محتمل على الموانئ الرئيسية. وذكرت وكالة رويترز، 
أنه بينما وافق بوتين، على التعاون مع تركيا، لتسهيل 
األوكرانية؛  الموانئ  من  عوائق  دون  الحبوب  تصدير 
ــه لــيــس مـــســـؤواًل عــن توفير  ــر أيــًضــا عــلــى أنـ فــقــد أصـ
إلى  بارتريدج،  وأشــار  األســود.  البحر  في  آمنة  ممرات 
تأكيدات  وتقديم  للسفن،  تأمين خاص  توفير  ضــرورة 
بشأن سالمة أطقمها قبل إرسالها إلى البحر األسود. 
وبعيًدا عن خطة األمم المتحدة المقترحة لتعزيز 
الـــصـــادرات، ذكـــرت وكــالــة رويــتــرز، أن روســيــا، بـــدأت في 
أوكرانيا،  الزيتية من  تسهيل تصدير الحبوب والبذور 
عدم  مــن  الــرغــم  على  لسيطرتها،  مــوانــئ تخضع  عبر 
توضيح ماهية الجهة التي وفرت تلك المواد الغذائية 
للتصدير. ورغم تأكيد موسكو، أنها ستستأنف تصدير 
الــحــبــوب مـــن مــيــنــاء بــيــرديــانــســك الــمــحــاصــر، عقب 
اجــتــمــاع وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرجي الفـــروف، 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو؛  مــع وزيـ
فيكتوريا  الروسي،  الــوزراء  رئيس  نائبة  أوضحت  فقد 
لديها  ليس  بــالدهــا،  أن  منفصل،  بشكل  أبرامشينكو، 
خطط حالية لتعديل رسوم تصدير الحبوب الخاصة 
بها، مما يعني أنها لن تساعد بنشاط الجهود المبذولة 

للتخفيف من مخاوف اإلمدادات الغذائية العالمية.
عــــالوة عــلــى ذلــــك، حــث آســلــونــد، واشــنــطــن، على 
توفير  يمكنها  التي  الــدول  من  تحالف  إنشاء  ضــرورة 
ــا، ومــرافــقــة السفن  مــمــرات بــحــريــة آمــنــة إلـــى أوديـــسـ
الــمــحــمــلــة بـــالـــصـــادرات الــغــذائــيــة لــلــمــيــاه الــمــحــايــدة، 
إمداداتها  من  بعضا  تستورد  التي  والــدول  تركيا  مثل 
الــغــذائــيــة مــن كــيــيــف، واصــفــا مــســاهــمــة أنـــقـــرة، بأنها 
المصرية  البحرية  تساعد  أن  أيًضا  واقترح  ضــروريــة، 
ــة األلـــغـــام الــمــوضــوعــة بــالــقــرب مـــن الــمــوانــئ  ــ فـــي إزالـ

األوكرانية.
الدبلوماسية  الــجــهــود  تــلــك  يــعــتــرض  ذلـــك،  ومـــع 
إلعادة تدفق السلع الغذائية عبر الموانئ األوكرانية؛ 
الــتــداعــيــات الــمــســتــمــرة لــلــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة ضد 
روسيا، وإصرار الدول األوروبية على التصدي لعدوانية 
موسكو، من خالل دعمها النضمام أوكرانيا إلى االتحاد 
كــل من  ــادة  قــ أعــلــن  يــونــيــو 2022،  األوروبــــــي. وفـــي 16 
اجتماعهم  خالل  ورومانيا،  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا 
ــــي، زيــلــيــنــســكــي، ألول مــــرة في  ــرانـ ــ الــرئــيــس األوكـ مـــع 
كييف، تأييدهم لهذا المقترح. وأشارت صحيفة لوس 
لالجتماع،  التالي  اليوم  في  أنــه  إلــى  تايمز،  أنجلوس 
أوصت المفوضية األوروبية رسمًيا بمنح أوكرانيا وضع 

المرشح، بحيث ستنضم يوًما ما إلى التكتل.
وردا على هذا االجتماع، قامت موسكو، باستغالل 
تعمد  عبر  األوروبــيــة،  للدول  للطاقة  كمصدر  وضعها 
نفس  فــي  وإيــطــالــيــا  الــوقــود أللمانيا  إمــــدادات  نقص 
اليوم. وأوضح المراقبون، أنهم غير مقتنعين بمزاعم 
شـــركـــة غــــازبــــروم الـــروســـيـــة بــــأن هــــذا الــنــقــص بسبب 
اإلصـــالحـــات الــضــروريــة لــخــطــوط األنــابــيــب. وأشـــارت 
كاترين بينهولد وميليسا إيدي، في صحيفة نيويورك 
إلى  الغاز  روسيا على صــادرات  أن سيطرة  إلــى  تايمز، 
وفــرض  للتأثير  قــويــة  دبــلــومــاســيــة  أداة  تعتبر  أوروبــــا 

الهيمنة ويجري استخدامها اآلن. 
ومن جانبه، انتقد رئيس الوزراء اإليطالي، ماريو 
دراجي، تسييس موسكو لصادراتها من الغاز والحبوب 
ــذار -الـــمـــذكـــورة  ــ ــ ــا األعـ ــفـ واســتــخــدامــهــا كـــســـالح، واصـ
ســابــقــا- بــأنــهــا أكـــاذيـــب. فـــي الـــوقـــت الــــذي أشــــار فيه 
أن  الى  نوفاك،  ألكسندر  الروسي،  الــوزراء  رئيس  نائب 
األوروبــيــة  الـــدول  تجاه  تعنًتا  أكثر  يــزال  ال  الكرملين 
ــادرات الـــطـــاقـــة، وأن الــتــخــفــيــضــات  فــيــمــا يــتــعــلــق بــــصــ
الحد  ليست  وبولندا  لفنلندا  إمداداتها  في  الحالية 

األقصى للتدابير التي قد يتم ممارستها.

ــدادات الــغــذاء  ــ وفـــي ضـــوء ســيــطــرة روســيــا عــلــى إمـ
الفكرة  الغربيون  المعلقون  أيــد  العالمية،  والــطــاقــة 
الــحــرب  تــلــك  خلفته  لــمــا  مــوســكــو،  بمعاقبة  الــقــائــلــة 
اقــتــراحــات للتفاوض.  آثـــار وتــداعــيــات، ونــفــي أي  مــن 
الفرنسي،  الرئيس  موقف  مع  الــرؤيــة  هــذه  وتتناقض 
ماكرون، الذي لطالما واجه انتقادات شديدة لتلميحه 
إلى أن التسوية النهائية للحرب األوكرانية، ال ينبغي 

أن تؤدي إلى إذالل روسيا بالنهاية.
موسكو،  لــدى  السابق  األمــريــكــي  السفير  ويــدعــم 
مايكل ماكفول، فكرة عدم التسوية والدفع بمزيد من 
أكثر  بأسلحة  إمدادها  ذلك  في  بما  ألوكرانيا،  الدعم 
ال  عندما  فقط  سيتفاوض  بوتين  أن  مــؤكــًدا  تقدًما، 
يستطيع جيشه االستمرار في تقدمه. وأشار فريدريك 
كيمبي، من المجلس األطلسي، إلى أن أوكرانيا يجب 
أن تفوز بالحرب، ويجب أن يخسرها بوتين، وأن اختيار 
أي نتيجة أخرى ستكون غير أخالقية وسابقة تاريخية 

ذات خسائر كارثية.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، انــتــقــد الــمــعــلــقــون والـــمـــســـؤولـــون 
الــغــربــيــون تــصــريــحــات الــرئــيــس الــفــرنــســي فـــي أوائـــل 
بمخرج  لــبــوتــيــن،  الــســمــاح  يــجــب  بــأنــه   ،2022 يــونــيــو 
أن يهين  أوكــرانــيــا، قبل  من خطئه األســاســي في غــزو 
كلية جونز هوبكينز،  كوهين، من  إليوت  واتهم  بــالده. 
المعهد  مــن  وعــلــق جــون تشيبمان،  بــالــغــرور.  مــاكــرون 
ــي لـــلـــدراســـات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، عــلــى الــجــهــود  ــدولــ الــ
الفرنسية للسماح لموسكو بحفظ ماء وجهها، بأنها 
وعــقــوبــة مخففة  الــحــجــة،  دبــلــومــاســي ضعيف  هـــدف 
الرئيس  انتقد  وبالمثل،  حــرب.  جرائم  ارتــكــاب  جــراء 
البولندي، أندريه دودا تصريحات ماكرون عبر سؤاله.. 
هــل تــحــدث أي مــســؤول عــن إتــاحــة مــثــل هـــذا الخيار 

لـ»أدولف هتلر«، خالل الحرب العالمية الثانية.
بوليسي،  فورين  في مجلة  باربيرو،  وكتب ميشيل 
أنه في حين أن ماكرون، تعرض النتقادات دبلوماسية 
نهجه  فــإن  المرتبكين؛  األوروبــيــيــن  الحلفاء  قبل  من 
أوروبــا  قيادي في  بــدور  إلى االضطالع  بوضوح  يهدف 
فـــي مــفــاوضــات  بـــــارًزا  دوًرا  بـــاريـــس  تــؤمــن  أن  وضـــمـــان 
السالم التي يجب أن تتم في نهاية المطاف. باإلضافة 
إلـــى ذلــــك، أشــــار غــيــوم ديــفــيــن، مــن مــعــهــد الـــدراســـات 
تنتهجها  التي  التوازن،  دبلوماسية  أن  إلى  السياسية، 
تــقــارب مع  لتكون على  مــقــصــودة  هــي وسيلة  بــاريــس، 
استقاللية  على  دائًما  تحافظ  ولكنها  حلفائها،  كافة 
الواقع،  وفي  شركائها.  عن  قلياًل  واختالفها  مواقفها 
دور فرنسا األساسي في  أن  مــاكــرون، نفسه على  أصــر 

هذا الصراع هو أن تكون قوة وسيطة.
الــتــأكــيــد عــلــى أن فشل  الــمــهــم  ومــــع ذلـــــك، مـــن 
الدبلوماسية في منع هذه الحرب، أو إنهائها ال يعني 
أن جهود التسوية يجب أن تتوقف. وبمجرد أن تصل 
قوًيا  الطرفين  أحــد  فيها  يــكــون  مرحلة  إلــى  الــحــرب 
بالنسبة  الحرب  تكلفة  أصبحت  أو  الكفاية،  فيه  بما 
لكليهما أكثر من الالزم، يمكن للدبلوماسية أن تثبت 
أنها أداة ناجحة إلبرام اتفاق سالم. وطالما لم يتحقق 
هذا السيناريو، فإن معالجة األزمة من خالل أساليب 
وغير موثوقين  بين طرفين غير مهتمين  دبلوماسية 

ببعضهما البعض ستذهب سدى.
على العموم، مع عدم وجود نهاية واضحة للعنف 
ــا، مـــن الــمــقــرر أن تــســتــمــر االضــطــرابــات  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
الــحــالــيــة فـــي اإلمــــــــدادات الــغــذائــيــة الــعــالــمــيــة، ومــن 
األوسط  الشرق  دول  من  العديد  تواجه  أن  المحتمل 
تحديات اقتصادية كبرى نتيجة لذلك. وكما الحظت 
تؤدي  قد  العالمي،  الغذاء  برنامج  من  عطيفة،  عبير 
الحرب إلى زيادة حالة انعدام األمن الغذائي، وبالتالي 
الضوء  يسلط  مما  والعنف،  االضــطــرابــات  مــن  مزيد 

على المخاطر النهائية لهذه االضطرابات.
وعــلــى الــرغــم مــن أن خــطــة حــمــايــة الــســفــن التي 
ال  فإنه  ترحيبا،  لقيت  قد  المتحدة،  األمم  اقترحتها 
روسيا  أو  أوكرانيا  كانت  إذا  ما  المؤكد  غير  من  يــزال 
ستوافقان على شروطها أو تدعمان تنفيذها. وطالما 
انعدام  قضايا  ستستمر  الشحن؛  تأمين  مــأزق  استمر 
األمن الغذائي في النمو بالنسبة لمستوردي األغذية 

والمستهلكين على حد سواء.
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روؤى غربي�ة لحل اأزم�ة ت�صدير الغذاء من اأوكرانيا 
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

ــن جـــاللـــة الــمــلــك تــعــديــل  صــــدر عـ
عــلــى  ــلــــب  وغــ وزارة   17 شـــمـــل  وزاري 
التعيينات العنصر الشبابي مع حضور 
ــيــــدات. شملت  بـــأربـــع ســ لـــلـــمـــرأة  واعـــــد 
الــتــغــيــيــرات مــعــظــم الــــــــوزارات الــمــهــمــة 
والمجتمع.  المواطن  تمس حياة  التي 
بالترحيب  الــوزاريــة  التغييرات  قوبلت 
في المجتمع الذي تطلع إلى التجديد 
أن  هــنــا  ــود  ونــ ــة.  ــوزاريــ الــ التشكيلة  فــي 
التي  للجهود  وتــقــديــرنــا  شــكــرنــا  نــقــدم 
ــا الــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــون ونــتــمــنــى  ــهـ بـــذلـ
التوفيق للحكومة الجديدة بتشكيلتها 
الجديدة الشابة؟ هذه القيادات الشابة 
الحكومية  المنظومة  بتطوير  وعـــدت 
والعمل  الــوطــنــيــة  المسئولية  وتــحــمــل 
القطاعات  فــي  عمل  فــرص  خلق  على 
والنمو  واالرتــقــاء  والخاصة  الحكومية 

واالزدهـــــــــار لــصــالــح الــمــجــتــمــع والــــوصــــول إلــــى الــغــايــات 
واألهداف الطموحة. 

تمثل المرحلة المقبلة تحديات ومصاعب ليس أقلها 
أوكــرانــيــا ومــوجــة الغالء  كــورونــا وحـــرب  تــداعــيــات جائحة 
ــــن الـــغـــذائـــي واســـتـــمـــرار الــتــعــافــي  الــعــالــمــيــة وتــهــديــد األمـ
المرحلة  ستحتاج  الناس.  حياة  على  وتأثيره  االقتصادي 
والتفاعل  الــجــمــاعــي  الــعــمــل  تعتمد  جــديــدة  مــقــاربــة  إلـــى 
بين مختلف الوزارات في رؤية استراتيجية وطنية شاملة 
بين  الــتــكــامــل  إلـــى  تنظر  مبتكرة  ســيــاســات  عــن  تتمخض 
والتحسين  الــمــرجــوة  الــتــنــمــيــة  لتحقيق  الـــــــوزارات  عــمــل 
ورفع  المجتمع  لها  يتطلع  التي  المعيشة  مستويات  في 
مستوى المشاركة المجتمعية في الحوار والنقاش والقرار. 
قبل أشهر وضعت الحكومة خمس استراتيجيات للتعافي 
االقتصادي وهذه ال شك تعتمد على عمل حكومي جماعي 
وليس كل وزارة تعنى بما يخصها فقط. تحقيق نتائج في 
ويحتاج  الجهود  تضافر  إلــى  يحتاج  االستراتيجيات  هــذه 
لتحقيق  تفصيلية  وخطط  ومــؤشــرات  معايير  وضــع  إلــى 
نتائج تعكس تقدم المجتمع وحياة المواطنين. وأهم هذه 
التنموي وتنويع االقتصاد واالنفتاح على  التقدم  النتائج 
المرجوة،  األهداف  واالستفادة منه في تحقيق  المجتمع 
باإلضافة إلى السعي نحو التقدم في التكامل الخليجي. 
بعضها  مع  مرتبطة  إقليمية  وطنية  قضايا  جميعا  فهذه 
أن  يخفى  وال  تجزأتها.  الصعب  من  تنموية  منظومة  في 
ما  كبيرة  تحديات  تواجه  عام  بشكل  التعاون  دول مجلس 

لم تسرع في تنويع االقتصاد والدخل.
من هذا المنطلق، لعل من أهم االستحداثات في هذه 
الحكومة هو وجود وزارة للتنمية المستدامة التي تنطلق 
يــتــكــون مؤشر  الــمــســتــدامــة.  للتنمية  شــمــولــيــة  نــظــرة  مــن 
التنمية المستدامة من 17 هدفا تشكل منظومة تنموية. 
أولــويــة في وضعنا  تأخذ  أهــداف محددة قد  أن  نــرى  لكن 
الفقر  بــمــعــدالت  الــمــتــعــلــق  األول  الــهــدف  مــنــهــا  ــن.  ــراهـ الـ
بمستوى  المتعلق  الـــرابـــع  والـــهـــدف  الــمــعــيــشــة،  ومــســتــوى 
الثامن  والهدف  العمل،  لسوق  ومواءمته  التعليم  وجــودة 
الــمــتــعــلــق بــفــرص الــعــمــل الــمــجــزي والــنــمــو االقــتــصــادي، 
المجتمع،  بــاســتــدامــة  الــمــتــعــلــق  الـــحـــادي عــشــر  والـــهـــدف 
والهدف السابع عشر المتعلق بالتشاركية المجتمعية في 

تحقيق األهداف.
التعامل مع هذه األهــداف يقتضي أوال وضع تعريف 
هــذه  مــع  يتفق  بــمــا  الــمــســتــدامــة  التنمية  لمفهوم  واضـــح 
والخليجية  واإلقليمية  العالمية  التطورات  ومع  األهداف 
وواقع المجتمع البحريني، مثال ما هو مستوى المعيشة 
بجودة  نعني  ومــاذا  المواطن،  كرامة  الــذي يحفظ  الالئق 
الــتــعــلــيــم، وكــيــف تتحقق اســتــدامــة الــمــجــتــمــع. كــمــا نــرى 
أن أهــــم مـــهـــام الــــــــوزارة تـــقـــوم عــلــى الــتــخــطــيــط الــطــويــل 

االقتصادية  للتنمية  األمد  والمتوسط 
بما  والسياسية  والبيئية  واالجتماعية 
ـــن مـــن حــســن اســـتـــغـــالل الـــمـــوارد  ــكِّ ــَمـ ُيـ
واالســتــفــادة مــن هــذه الــتــطــورات؛ ثانيا 
التقدم  تضمن  مرحلية  أهـــداف  وضــع 
السلس في خلق اقتصاد متنوع متكامل 
مع محيطه الخليجي والعربي يشترك 
فيه القطاع العام والخاص، ويقوم على 
تعاون وثيق بين مختلف أجهزة الدولة 
ومجتمع حيوي منظم يشارك بفاعلية 
في القرارات ويحقق التوازن المطلوب؛ 
ثالثا متابعة هذا التقدم وفق مؤشرات 
وتشارك  أهـــداف  مــن  يتحقق  مــا  تتابع 
تشجيع  ورابــعــا  نتائجه؛  في  المجتمع 
ــة  وتـــبـــنـــي الـــبـــحـــوث الـــمـــيـــدانـــيـــة لـــدراسـ
المعوقات والصعوبات التي قد تعترض 
لمساهمة  المثلى  والــوســيــلــة  التنفيذ 

المجتمع في المعالجات.
قد يكون من أهم اهداف هذه المرحلة تحسين مستوى 
وخلق  والخاص  العام  القطاعين  في  للعاملين  المعيشة 
حاجة  لتلبية  المجاالت  مختلف  في  جديدة  عمل  فرص 
الــســوق ومــراجــعــة ســيــاســات ســوق عمل بما تــراعــي حاجة 
في  التنافسية  قدرته  وترفع مستوى  العمل  إلى  المواطن 
السوق من حيث جودة التعليم والتأهيل ومن حيث األجور. 
يمنح  بحيث  العمل،  ســوق  هيكلة  إعـــادة  ذلــك  يتطلب  قــد 
العمالة  كلفة  انخفاض  تتجاوز  تنافسية  قــدرة  المواطن 
ارتباط  زيـــادة  المرحلة  هــذه  فــي  أهمية  يقل  وال  الــوافــدة. 
بالنشاط االقتصادي من خالل  العامة  الميزانية  ايرادات 
ضرائب الدخل على الشركات الكبرى والدخول المرتفعة 
وتحقيق  الخدمات  الحكومة من تحسين مستوى  ن  لتَمكِّ
التعليم وإتاحته مجانا إلى مستوى الجامعة لرفع  جودة 
رفع  إلــى  باإلضافة  االبتكارية،  وقدرته  المواطن  إنتاجية 
معدالت الضمان االجتماعي ومعالجة الدين العام. فهذه 

من أهم مرتكزات االستدامة االقتصادية واالجتماعية.
إلــى وضــع تصور يعبر  الـــوزارة  قــد تحتاج هــذه  كذلك 
المجتمع والحكومة في  الفعال بين  التالحم  عن طبيعة 
توازن وتعاون لتحقيق النتائج وهذا سوف يتطلب قدرا من 
االنفتاح وتقبل النقد والرأي اآلخر وتداول القضايا على 
مستوى المجتمع ككل. هذا النهج يحتاج إلى رؤية شبابية 
الشاب  ــوزاري  الـ المجلس  هــذا  نأمل من  ما  وهــذا  جديدة 
الذي  السؤال  والمواطن.  المجتمع  خدمة  إلى  المتطلع 
ستواجهه الحكومة هو كيف تستفيد من حيوية المجتمع 
في وضع االستراتيجيات والخطط الكفيلة بالتغلب على 
ومــا هي  الــتــي ستضعها  المعايير  مــا هــي  الــمــلــفــات.  هــذه 
التعريفات التي ستعتمدها )تعريفات المال العام وتعريف 
مصلحة المواطن والمصلحة العامة وتعريف النجاح في 

مختلف الملفات األخرى(.
مــن مجلس  جــهــدا مضاعفا  يتطلب  ســـوف  ذلـــك  كــل 
والــنــقــاش المثمر لجميع  والــتــشــريــع  الــرقــابــة  الــنــواب فــي 
المجتمع  وإشـــراك  التوجه،  هــذا  فــي  تؤثر  التي  القضايا 
بــشــكــل أو بــآخــر فـــي هـــذا الـــحـــوار. لــتــكــن مــرحــلــة جــديــدة 
ولتكن  اآلراء  مختلف  على  واالنفتاح  المثمر  الحوار  من 
بقانون  مــدعــومــة  الــنــقــاش  لــهــذا  المحفل  هــي  الــصــحــافــة 
صــحــافــة مــســتــنــيــر. بـــذلـــك تـــكـــون الــمــعــالــجــات عــبــر رؤيـــة 
قبل  من  ودعمها  متابعتها  تتم  مرحلية  وخطط  واضحة 
شك  وال  عليها.  والــرقــابــة  والمجتمع  النيابي  المجلس 
ــوزراء سوف  الــ رئــيــس  العهد  ولــي  الملك وســمــو  أن جــاللــة 
صياغة  فــي  اإليجابية  الفاعلة  المشاركة  بــهــذه  يــرحــبــون 
القيادة  تلبي طموح  التي  والمشاريع  والبرامج  السياسات 

والمجتمع ويدعمونها.
drmekuwaiti@gmail.com

بالم�صتقبل تفاوؤل  الجديد  الوزاري  الت�صكيل 
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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
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را�شد لم يكن را�شدا

يملك  راشــد،  اسمه  مواطن  نقلت صحيفة خليجية حكاية 
ــع، أي مـــا يــعــرف  هــاتــفــًا جـــــوااًل يــعــمــل بــالــبــطــاقــة مــســبــقــة الـــدفـ
 429 يبلغ  أنــه  واكــتــشــف  بطاقته  رصــيــد  عــن  استفسر  بالشحن، 
ابن  وألنــه  ريـــال(،   429,500,000( ريــال  ألــف  وخمسمائة  مليونًا 
نــاس )وفــي روايــة أخــرى »مــش ِوش نعمة«( فقد كــرر االستفسار 
الــرصــيــد حتى زهــج كمبيوتر شــركــة االتـــصـــاالت، وصـــاح: يا  عــن 
عمي ذبحتنا... قلنا لك رصيدك »429 مليون ونص«، ثم أضاف 
خط  أقطع  الرصيد،  عن  تاني  تسال  بالطالق  علي  الكمبيوتر: 
جيرانكم..  وبيوت  بيتكم  عن  والكهرباء  الماء  وخدمات  هاتفك 

مفهوم؟
وإلــيــكــم حــكــايــة الـــرجـــل الــــذي اشـــتـــرى ســـيـــارة فـــاخـــرة يــقــوم 
عليها  يــطــرأ  عطل  كــل  بــإصــالح  داخلها  فــي  المركب  الكمبيوتر 
بإصدار تعليمات صوتية.. وأراد الرجل تجريب قدرات الكمبيوتر 
والسيارة فجاء بمطرقة وهشم زجاجها األمامي فقال الكمبيوتر: 
دقائق  األمامي مهشم.. مطلوب إصالح سريع.. وخالل  الزجاج 
كانت السيارة قد نفثت خيوطًا دقيقة تشكلت بسرعة إلى زجاج 
الجانبية  الــمــرآة  وخلع  صاحبنا  وانبسط  الــســيــارة،  واجــهــة  ســد 
المرآة االحتياطية  أن قال:  الكمبيوتر إال  للسيارة، فما كان من 
تحركي لــتــأخــذي مــكــان الــمــرآة الــمــخــلــوعــة.. ومــن فــرط سعادة 
بها  فسار  كبير،  الختبار  إخضاعها  قرر  الذكية،  بسيارته  الرجل 
الجسر،  بــحــاجــز  عــامــدًا  واصــطــدم  فـــوق جــســر  بــســرعــة جنونية 
المطمئنة  النفس  أيتها  »يا  يقول:  والكمبيوتر  السيارة  فطارت 

ارجعي إلى ربك راضية مرضية...« إلى آخر اآلية الكريمة.
المهم أن صاحبنا راشد استفسر عشرات المرات عن رصيده 
وجاءه التأكيد بأنه مليونير، مما يعني أن بإمكانه ان يصبح شركة 
اتصاالت بدون ترخيص بأن يبيع ما عنده من رصيد الى عمالء 
بأسعار تنافسية، وبداًل من االتصال بالخبير المالي المشهور أبو 
فاسو، في غرب  بوركينا  أصاًل من جمهورية  إنه  )يقال  الجعافر 
برقم  قام باالتصال  إفريقيا(، ليعرف كيف يستثمر ثروته تلك، 
الــرد:  فجاءه  الجوال  الهاتف  شبكة  في  الرصيد  عن  االستعالم 
نسائي  بصوت  الــرد  وكــان  المليون،  ونصف  مليونًا   429 رصيدك 
يقطر عذوبة ورقة، ولكنه لم يرد عليها بكالم من شاكلة: تسلمي 
يا بعد كبدي.. يا عسل أنت.. تعالي خذي بقشيش ثالثة ماليين! 

بل قال: زين يصير خير )وهل أنت وجه خير؟(.
أتعرفون مــاذا حــدث بعد ذلــك؟ حــاول راشــد إجــراء مكالمة 
المكالمة! ليش؟  تمرير  الــذوق يرفض  قليل  بهاتفه  فإذا  دولية، 
قــال: مــا عندك رصــيــد!! والـــذي قــال ذلــك الــكــالم السخيف كان 
الذي  راشد«  كبد  الـ»بعد  العسول  الرقيق  النسائي  الصوت  نفس 
أكد له أنه مليونير!.. طيب يا بنت الناس.. إنتي من شوي قلتي 
الرقيق  الــصــوت  ولــكــن صــاحــبــة   ! و...  مــلــيــون  لــي رصــيــدي 429 
تحول  ومن صاحب ماليين  وهكذا،  وجهه!!  في  الخط  رت«  »سكَّ
صاحبنا إلى حامل بطاقة هاتفية عديمة القيمة! وهذا ما جناه 

على نفسه وما جناه عليه أحد!
الــعــجــوز ذات صــيــف،  يـــقـــال إن امـــــرأة تــطــلــقــت مـــن زوجـــهـــا 
أرسلت  مــرة  وذات  مــاديــًا،  مبهدل  ولكنه  حليوة،  بشاب  وتــزوجــت 
إلى طليقها )العجوز( تطلب منه بعض اللبن، فقال لها ما صار 
له  راشــد الشتريت  استشارني  ولو  اللبن!  الصيف ضيعت  مثاًل: 
سأستأجر  كنت  ال...  األولـــى...  بالدرجة  طائرة  تذاكر  ولنفسي 
إلى كربي في هولندا،  بها سويًا  إيرباص خاصة، ونسافر  طائرة 
الدولية، ونقف أمام تسعة قضاة ليسمعوا  العدل  حيث محكمة 
شــركــة االتـــصـــاالت تــلــك وهـــي تــعــتــرف بـــأن لــديــهــا أمــانــة ووديــعــة 
مـــن طـــرف »مــوكــلــي« بــقــيــمــة كـــذا وكــــذا مــلــيــون، ثـــم نــســافــر إلــى 
اتفاق  إلــى  ثــم نصل  بــنــك...  فــي  الــجــوال  سويسرا لنضع هاتفه 
أسهمًا  موكلي  وشريكي/  أنــا  تعطينا  بــأن  االتــصــاالت  شركة  مــع 
بثالثمائة مليون ريال.. طيب والباقي؟ بعد إذن شريكي،.. نقيم 
القنوات  ومذيعات  المطربات  أشهر  إليه  ونــدعــو  ضخمًا  حفاًل 
الوضوء  يبطل  الــذي  الصنف  من  التجارية  العربية  الفضائية 
المسرح  على  صفوف  في  للجلوس  وندعوهن  الغسل..  ويوجب 
ثــم نــأتــي بــمــجــمــوعــة مــن الــمــاريــنــز األمـــريـــكـــان، ونــقــول لــهــم إن 
الفتيات الجالسات في المسرح من داعش. فينقلوهن إلى سجن 

غوانتنامو، فتكون أمريكا بذلك قد صنعت فينا خيرا.

ــن عـــبـــداهلل  ــتــــور رمـــــــزان بــ افـــتـــتـــح الــــدكــ
النعيمـي وزير شؤون اإلعالم، أمس بحضور 
مدير  القحطاني  مبارك  بن  السيد مجّري 
أمين  الخليج  وتــلــفــزيــون  إذاعــــة  عـــام جــهــاز 
عـــام الــمــهــرجــان، ســـوق اإلنــتــاج الـــذي يقام 
عــلــى هـــامـــش مـــهـــرجـــان الــخــلــيــج لـــإذاعـــة 
والتلفزيون في دورته الخامسة عشرة، الذي 
يعقد تحت شعار »إعالمنا هويتنا«، بمشاركة 
رؤساء الوفود الخليجية المشاركة للهيئات 
الرسمية لإذاعات والتلفزيونات الخليجية 
ولـــفـــيـــف مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن واإلعـــالمـــيـــيـــن 

والفنانين الخليجيين والعرب.
وقـــام وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم يــرافــقــه كبار 

والتلفزيون  اإلذاعــة  أجهزة  في  المسؤولين 
ــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــجــولــة فـــي ســوق  ــ بـ
ــاج اإلذاعـــــــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، اطــلــعــوا  ــتــ اإلنــ
خــاللــهــا عــلــى األجــنــحــة الـــمـــشـــاركـــة، الــتــي 
الخليجية  والــشــركــات  الــمــؤســســات  ضــمــت 
والــعــربــيــة، إلـــى جــانــب األجــنــحــة الــخــاصــة 
بالهيئات األعضاء في جهاز إذاعة وتلفزيون 
الفني  والــتــوزيــع  اإلنــتــاج  وشــركــات  الخليج 

الخاصة.
وأكد وزير شؤون اإلعالم رئيس مهرجان 
الخليج لإذاعة والتلفزيون الدكتور رمزان 
خــاص  تــصــريــح  فــي  النعيمـي،  عــبــداهلل  بــن 
الجولة،  عقب  »بنا«  البحرين  أنباء  لوكالة 

والفني  اإلعالمي  التواصل  استمرار  أهمية 
الــتــعــاون  بــيــن دول مــجــلــس  بــكــل أشـــكـــالـــه 
للهوية  حماية  من  يحققه  لما  الخليجي، 
كأحد  المجلس،  لـــدول  الجامعة  الوطنية 

عناصر القوة التي نفتخر بها.
وأوضـــح الــوزيــر أن ســوق اإلنــتــاج يعتبر 
ــالع عـــلـــى الـــتـــجـــارب  فـــرصـــة مـــمـــيـــزة لــــالطــ
ــن فـــــي مــــجــــاالت  ــيـ ــاركـ ــشـ ــمـ ــلـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـ
اإلنـــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي واالذاعــــــي، مــا يسهم 
للتعاون  مجاالت  وفتح  الروابط  تعزيز  في 
ما  وهــو  المشاركين،  بين  الــخــبــرات  وتــبــادل 
سينعكس إيجاًبا على تطور األعمال الفنية 

واإلعالمية الخليجية.

الم�صاح��ب الإنت���اج  �ص���وق  يفتت���ح  الإع���ام  وزي���ر 
ل��م��ه��رج��ان ال��خ��ل��ي��ج ل����اإذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون

الأو���ص��ط..  ال�صرق  ف��ي  الأول���ى  للمرة 
69 مطعما في دبي تن�صم اإلى دليل »مي�صان«

أصــبــحــت دبـــي الــثــالثــاء أول مــديــنــة فــي الــشــرق األوســــط تضم 
مطاعم مدرجة في الئحة »ميشالن«، بعد دخول 69 من مطاعمها 

الفاخرة والمتواضعة على حد سواء في الدليل الفرنسي الشهير. 
أناقة  األكثر  »المطاعم  أشهر  الدليل على مدى  وتفقد مفتشو 
وفخامة التي يديرها طهاة مشهورون عالمًيا، كما الحانات الصغيرة 
دليل  مــديــر  قــال  حسبما  محليون«،  ســكــان  يديرها  الــتــي  البسيطة 
أوبرا  دار  في  أقيم  احتفال  بداية  في  بولينيك  جويندال  »ميشالن« 
دبي.  وصرح لوكالة فرانس برس »انها لحظة تاريخية لدبي ولدليل 
الدليل في  أولى محطات  الثرية  الخليجية  المدينة  كون  ميشالن« 

الشرق األوسط. 
ودخــــل تــســعــة وســـتـــون مــطــعــمــًا فـــي الــقــائــمــة الــمــرمــوقــة تــقــّدم 
إلـــى اليابانية  الـــمـــأكـــوالت، مــن اإليــطــالــيــة  مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 

والعربية والفرنسية والهندية وغيرها. 
وحصل تسعة من هذه المطاعم على نجمة واحدة، فيما حصل 
بأنها  واحــدة  نجمة  »ميشالن«  وتحدد  نجمتين.  على  آخــران  اثنان 
تعني »طبخ  ونــجــمــتــان  االلــتــفــاف«؛  الـــجـــودة، يستحق  عــالــي  »طــبــخ 
ممتاز، يستحق الزيارة«؛ وتمثل النجوم الثالثة »مطبًخا استثنائًيا، 

يستحق رحلة خاصة«. 
الــذي دخل  ارتــيــزان«  »ذي  في مطعم  والشريك  المؤسس  وقــال 
بما  اللعبة  قواعد  يغير  الدليل  ان هذا  »اعتقد  فــواز:  الدليل فراس 
اننا أصبحنا على مستوى دولي، ما يدفعنا الى بذل كل ما نستطيعه 

لتقديم شيء مغاير«. 
تم إنشاء دليل ميشالن في عام 1900 من قبل األخوين أندريه 

وإدوار ميشالن ، وهو مرجع لمحبي الطعام في كل أنحاء العالم. 
االمــارات  تضم  الماضي،  العام  سائح  ماليين   7,2 من  أكثر  مع 
التي تسكنها غالبية كبرى من األجانب، آالف المطاعم التي تقدم 

مجموعة متنوعة من المأكوالت. 
وقال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في 

دبي عصام كاظم لوكالة فرانس برس »إنها لحظة فخر«. 
تقدير  بمثابة  مدينته  إلـــى  مــيــشــالن  دلــيــل  وصـــول  أن  وأضــــاف 
في  وثقافتها  وخلفيتها  خبرتها  »تضع  التي  المختلفة  للجنسيات 

كل لقمة طعام«. 

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: روي ماثيوس

تــحــت رعـــايـــة الــشــيــخــة هـــال بــنــت محمد 
بهيئة  والفنون  الثقافة  عــام  مدير  خليفة  آل 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار افــتــتــح مــعــرض 
التشكيلي  الفني  المعرض  لونية«  »إيــقــاعــات 
يتيم،  شريفة  الفنانة  ورشـــة  فــي  للمشاركين 
بعكاس   )2022 يونيو   20( اإلثنين  يــوم  وذلــك 

غاليري.
وكانت الفنانة التشكيلية شريفة يتيم قد 
أطلقت سلسلة ورش فنية تبحث في الهويات 
الــفــنــيــة الـــثـــابـــتـــة لــمــجــمــوعــة مــــن الــفــنــانــيــن 
البحرينيين. واستمرت الورش 3 أشهر بهدف 
نــشــر الـــوعـــي الــثــقــافــي بــالــفــن الــتــشــكــيــلــي في 
الــبــحــريــن، حــيــث انــتــهــت بــإقــامــة مــعــرض فني 

مشترك للمشاركين.
وقــالــت شــريــفــة يتيم إنــهــا بــصــدد إطــالق 
تستهدف  المقبلة  المرحلة  خالل  فنية  ورش 
أكثر عدد من الفنانين وتستمر 3 أشهر مماثلة 

وتتناول مواضيع مختلفة.
وذكرت يتيم أن الورش نقلت الفنانين من 
مرحلة األفق الضيق ونقل الصورة إلى مرحلة 
العالمية من حيث  الفنية  اللمسات  استشعار 

حيث  اللونية،  والموسيقى  والــنــداءات  البناء 
اتجه الفنانون إلى الدخول في عالم المدارس 
عبر  والسريالية  التجريدية  بينها  من  الفنية 

تصيد األشكال والرموز باستخدام األلوان.
ـــورش تـــعـــريـــف الـــمـــشـــارك  ـــ واســـتـــهـــدفـــت الـ
ــورات  ــثـ ــلـ بــــالــــمــــدارس الـــفـــنـــيـــة الـــمـــصـــاحـــبـــة لـ
بــنــاء اللوحة  الــفــرنــســيــة والــعــالــمــيــة، وكــيــفــيــة 
مــدارس  تعتمدها  ومعايير  أســس  وفــق  الفنية 
والتعبير  الــتــلــويــن  كمسائل  الــعــالــمــيــة،  الــفــن 

والتكوين.
ولــفــتــت الــفــنــانــة شــريــفــة إلـــى أن اخــتــيــار 
الفنانين المشاركين ضمن الورش يعتمد على 
إلــى مرحلة  بهم  الــوصــول  أجــل  مــن  الموهبة 
الــبــصــمــة الــفــنــيــة فــي ظــل امــتــالك الــمــوهــبــة، 
ــافــــت: »الـــفـــنـــان بـــال بــصــمــة فــنــيــة ال يتم  وأضــ
الفنية  الـــورش  ومــن خــالل  كــمــبــدع«.  تصنيفه 
تمكن الفنان نبيل الخير -الذي ترك الفرشاة 
مدة 50 سنة- خالل أشهر قليلة من الوصول 
إلى بصمته الخاصة من خالل االشتغال على 

تقنيات مختلفة.
لوحاتها  أن  الصباغ  نــوال  الفنانة  وبينت 
التي  النفسية  الروحية  االسقاطات  نتاج  هي 
النظرة  على  تعتمد  فنية  لــوحــة  فــي  تــبــلــورت 
التجريدية  الفنية  الــرمــوز  وإبـــراز  التشكيلية 

اللونية  الــنــداءات  مع  الممتزجة  والسريالية 
المتكررة.

وأوضـــحـــت الــفــنــانــة لــمــيــاء الــســاعــي التي 
أن  المدرسة االنطباعية  إلى  اتجهت لوحاتها 
الفنية حيث تمكنت  الورش عززت مستوياتها 
والــبــحــث عن  المتكاملة  الــلــوحــات  قـــراءة  مــن 
االسقاطات العفوية، مشيرة إلى أنه »ليس كل 

لوحة تحمل توازنا فنيا«.
وضم المعرض مشاركة عدد من الفنانين 
الصباغ  ونــوال  جمعة  ليلى  هم  البحرينيين، 
وســـامـــيـــة خــنــجــي وعـــائـــشـــة خــنــجــي وفــاطــمــة 
وعبدالحميد  الــســاعــي  ولــمــيــاء  عــبــدالــخــالــق 
ــر، إلـــــى جـــانـــب ضــيــوف  ــيـ جــمــعــة ونـــبـــيـــل الـــخـ
المعرض سلوى المؤيد وعلي أحمدي ومحمد 

تقي.
وشـــــارك فـــي اإلشــــــراف عــلــى الــمــشــاركــيــن 
ــالـــمـــي عـــضـــو مــنــظــمــة  ــعـ ــدورة الـــفـــنـــان الـ ــ ــالــ ــ بــ
الــيــونــســكــو لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة عــنــايــت عــطــار، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ألــقــى فــنــانــون مــحــاضــرات 
عــلــى الــمــشــاركــيــن، مـــن بــيــنــهــم الـــدكـــتـــور إيـــاد 
ما  لــدراســات  المعتمد  األكــاديــمــي  الحسيني 
بياتي ثالث فنان  نياز  والفنان  الدكتوراه،  بعد 
شمولي في الدنمارك، والفنان العراقي هاني 

الدلة، والفنان فاروق حسني.

نتاج ور�ش العفوية اللونية

ال�صنين بعد طم�س  الرمزية  البحث عن  لونية«..  »اإيقاعات 

»كانو الثقافي« يبحث »تاأثير ال�صو�صيال 
التجميلي« العاج  مفهوم  على  ميديا 

نــظــم مــركــز عــبــدالــرحــمــن كــانــو الــثــقــافــي نـــدوة بــعــنــوان: »تأثير 
أحمد  للدكتور  التجميلي«  الــعــالج  مفهوم  على  ميديا  السوشيال 
الــعــصــفــور والــدكــتــورة حــنــان مــعــرفــي، وأدار الـــحـــوار الــدكــتــور وســام 
الــعــريــض. واســتــهــل الــدكــتــور الــعــريــض حديثه بــاإلشــارة إلــى تأثير 
السوشيال ميديا على حياة األفراد بشكل كلي وخاصة فيما يخص 
الدكتورة معرفي  إلى  ذلك  بعد  الحديث  لينتقل  التجميلي  العالج 
ميديا  للسوشيال  المتابعة  الــفــئــات  مــن  األفــــراد  ينقسم  بــقــولــهــا: 
في  والجرأة  التجربة  إلى  فتميل  المالية  المالءة  تمتلك  فئة  إلى 
تمتلك  ال  التي  الفئة  تميل  فيما  الطبية،  العيادات  بين  االنتقال 

مالءة مالية واسعة إلى التروي والبحث بشكل أكبر فيما يالئمها.
قــادر على  الحالي جيل  الجيل  بأن  العصفور  الدكتور  ثم علق 
الوصول إلى المعلومة بشكل سريع ولكن عمق المعلومة قد يختلف 
كثيرا حيث إن المعلومات متوافرة غير أنها قد ال تكون دقيقة في 
لبعض  وفهمه  المريض  على  سلبي  بشكل  يؤثر  ما  األحيان  بعض 
السوشيال  مــصــادر  بعض  خــطــورة  تكمن  حيث  الطبية،  المفاهيم 
والفيديوهات  الــصــور  عــرض  إلــى  تــهــدف  مــصــادر  كونها  فــي  ميديا 
وترتكز  التجميلي  الــمــجــال  فــي  معينة  ألفــكــار  للترويج  القصيرة 
مــصــادرهــا عــلــى الــفــئــة الــعــمــريــة الــصــغــيــرة مــن الــشــبــاب فــال تكون 
فال  للمتابع  ومتكاملة  ودقيقة  عميقة  بها  المتوافرة  المعلومات 
التي  البرامج  هــذه  تميل  األفـــراد، حيث  إلــى  الكاملة  الصورة  تصل 
تكرير  فيتم  أكبر  بشكل  التجاري  الترويج  إلــى  الــصــور  على  ترتكز 
اللقطات  على  قائم  برنامج  فهو  وإقناعهم،  األفــراد  لجذب  الصورة 

السريعة ال يعطي المجال أن يفكر المتابع بالخدع المدفونة.
وشددت الدكتورة معرفي على الدور الكبير الذي يقع على عاتق 
يتأثر  التي  الخاطئة  المفاهيم  وتصحيح  الوعي  نشر  في  األطباء 
أخالقيات  يضع  أن  عليه  فالطبيب  ميديا،  السوشيال  متابعي  بها 
لنشر  ويبذل قصاري جهده  بعمله  يتاجر  فال  عينيه  المهنة نصب 
وأهمية  األخالقيات  أهمية هذه  العصفور  الدكتور  أكد  وقد  الوعي، 
أخالقيات  من  فالكثير  التجميلي،  العالج  أطباء  قبل  من  اتباعها 
يتبع  فال  الطبيب من خدمات  يقدمه  ما  تحكم  والقوانين  المهنة 
العمل في  فالمعايير هي ما يحكم  المرضى بشكل مباشر؛  رغبات 
أرض الواقع، فالسوشيال ميديا تخلق عالما افتراضيا كاذبا يخلق 
جيال ماديا يعيش عالما غير واقعي. وقد أشار الدكتور العريض إلى 

خطورة ما يجري ما قد يؤدي بالكثيرين إلى األمراض النفسية.
السياق  متابعة  أن  إلــى  العصفور  الــدكــتــور  أشـــار  الــخــتــام  وفــي 
والميل الجديد لفئة من الشباب إلى عمليات التجميل من أشكال 
إلى  يــؤدي  الجسم  مناطق  من  وغيرها  واألذنين  الشفاه  في  غريبة 
انحراف الفكرة األساسية من الطبي والعالج التجميلي، كما حذر 
ما  المرخصين  غير  واألشخاص  األماكن  إلى  اللجوء  من  الدكتور 
الوفاة في بعض  إلى  تــؤدي  وقد  إلى عواقب وخيمة  باألفراد  يــؤدي 
وذلــك  القانونية  المالحقة  على  المتضرر  قــدرة  دون  مــن  األحــيــان 
قانونيا.  غير مرخصة  أماكن  في  العالجي  اإلجــراء  على  لموافقته 
تكريم  وتم  الجمهور  المجال لمداخالت  تم فتح  الندوة  وفي ختام 

المشاركين.
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 وثــــق الـــبـــاحـــث الــفــلــكــي مــحــمــد رضــا 
الــعــصــفــور لــحــظــات شـــــروق الــشــمــس هــذا 
ــوم ظـــاهـــرة  ــيــ ــدث مـــســـاء الــ ــحــ ــبــــاح، وتــ الــــصــ
»االنـــقـــالب الــصــيــفــي« حــيــث تــشــهــد دخـــول 
فصل الصيف فلكيا في تمام الساعة 12:13 
مساء، الذي يعتبر أطول فصول السنة في 
ويستمر  األرضــيــة  للكرة  الشمالي  النصف 

مدة 93 يوما و15 ساعة و49 دقيقة.
وأفاد العصفور بأن الشمس شرقت في 
أول أيام فصل الصيف في مملكة البحرين 
أقصى  الساعة 04:45 صباحا من  تمام  في 
جــهــة مـــن شــمــال الـــشـــرق وتـــغـــرب فـــي تــمــام 
من  أقــصــى جهة  فــي  مــســاء   06:32 الساعة 
في  النهار  منتصف  وسيكون  الغرب  شمال 
الساعة 11:39 صباحا مسجال بذلك  تمام 
دقيقة  و46  نهار مدة 13 ساعة  فترة  أطــول 
و59 ثانية وأقصر فترة ليل مدة 10 ساعات 

و13 دقيقة و1 ثانية خالل العام.
سيشهد  الـــيـــوم  أن  الــعــصــفــور  وأوضـــــح 
ــيـــث ســتــكــون  أقــــصــــر ظــــل طـــــــوال الــــعــــام حـ
فــي السماء  لــهــا  أعــلــى نقطة  فــي  الــشــمــس 
على  أشعتها عمودية  وتكون  الظهيرة  وقت 
الــمــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى مــــدار الــســرطــان، 
ويــمــيــل الــقــطــب الــشــمــالــي لــلــكــرة األرضــيــة 

ــمــــس، وبــــســــبــــب مــــيــــالن مـــحـــور  ــشــ نــــحــــو الــ
األرض23.5 تكون أشعة الشمس مائلة على 
المناطق الواقعة على مدار الجدي، لذلك 
يــبــدأ فــصــل الــشــتــاء فــي الــنــصــف الجنوبي 

للكرة األرضية.
وبّين العصفور أن هذا اليوم يعتبر ذروة 
الشمالي  النصف  في  فلكيا  الصيف  فصل 

نهار وأقصر  للكرة األرضية ويتميز بأطول 
ــاعــــات الــنــهــار  ــبــــدأ ســ ــام وتــ ــعــ ــــالل الــ لـــيـــل خـ
بــيــنــمــا فـــي النصف  بــالــتــنــاقــص تــدريــجــيــا، 
الجنوبي يشهد هذا اليوم ذروة فصل الشتاء 
فلكيا ويتميز بأقصر نهار وأطول ليل خالل 
العام ويبدأ تناقص ساعات الليل تدريجيا.

بال�ص�ور: �ص�روق ال�صم��س ي�وم النق�اب ال�صيف�ي

ج���زي���ئ���ات م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����ص��غ��ر 
لع�اج الأورام ال�ص�رطانية ال�صلب�ة 
أسلوب  إلى  المتحدة  الواليات  في  الباحثين  فريق من  توصل 
علمي جديد لعالج األورام السرطانية الصلبة بواسطة نوعية من 
أنواع  المتناهية الصغر. وترتبط األورام الصلبة ببعض  الجزيئات 

السرطان مثل سرطان الثدي والرأس والعنق والقولون. 
المتخصص  مينج  الباحث شين  استخدم  الدراسة،  إطار  وفي 
كارولينا  نــورث  بــواليــة  فــورســت  ويــك  بجامعة  السرطان  فــي مجال 
األمــريــكــيــة جــزيــئــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر لــتــوصــيــل جــرعــة مــن مــادة 
السرطانية،  الخاليا  داخـــل   »67156 »إيـــــه.أر.إل  اســم  عليها  يطلق 
من أجل تحفيز رد فعل مناعي ضد مرض السرطان، وقام باختبار 
والعنق  والــــرأس  الــقــولــون  فــي  ســرطــانــيــة  أورام  عــلــى  التقنية  هـــذه 
لـــدى فـــئـــران.  واثــبــتــت الـــدراســـة الــتــي نــشــرتــهــا الـــدوريـــة العلمية 
في  ســاعــدت  الجديدة  التقنية  هــذه  أن  ميديسين«  »ترانسليشنال 
إطالة عمر المرضى. ومن المعروف أن العالج المناعي أحدث ثورة 
في مجال عالج السرطان، ولكن نسبة المرضى الذين يستجيبون 
لهذه النوعية من العالج ال تتجاوز عشرين بالمائة.  ونقل الموقع 
اإللكتروني »ميديكال إكسبريس« المتخصص في مجال الطب عن 
بيئة مكروية  لديها  الصلبة  األورام  »معظم  إن  قوله  الباحث مينج 
ــو مــا يــجــعــل اســتــجــابــتــهــا ضعيفة حــيــال وســائــل عــالج  فــقــيــرة، وهـ

السرطان التقليدية بما في ذلك العالج المناعي«. 
وأضاف أن المركبات العالجية مثل »إيه.أر.إل 67156« قد تجد 
صعوبة في اختراق األورام الصلبة، وبالتالي فإن تركيب الجزيئات 
متناهية الصغر الجديدة يمكن أن يتيح وصول المركب العالجي 
الشفاء.  ويقول مينج: »لقد  إلى خاليا السرطان وتحسين فرص 
كبير  بشكل  يساعد  الصغر  المتناهية  الجزيئات  طــب  أن  وجــدنــا 
القائمة  الــعــالج  وســائــل  فعالية  ويــرفــع  األورام  نمو  كبح جماح  فــي 
بالفعل«، مضيفا أن نتائج هذه الدراسة تتطلب مزيدا من التقييم 

العلمي. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16161/pdf/1-Supplime/16161.pdf?fixed1777
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/1299679
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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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البحرين حري�سة على تعزيز �سالمة العمال مبواقع الإنتاج.. حميدان:

بدء �سريان حظر العمل وقت الظهرية مطلع يوليو القادم
الوزاري  القرار  تطبيق  بدء  العمل عن  اأعلنت وزارة 

ا�شعة  العمل حتت  ب�شاأن حظر  ل�شنة 2013،  رقم )3( 

ال�شم�س املبا�شرة والأماكن املك�شوفة خالل فرتة الظهرية 

الرابعة ع�شًرا من  ال�شاعة  ال�شاعة 12 ظهًرا وحتى  من 

�شهري يوليو واأغ�شط�س، وذلك اعتباًرا من يوم اجلمعة 

القرار  تطبيق  يهدف  حيث   ،2022 يوليو  من  الأول 

الإجهاد  اأخطار  من  �شالمتهم  وتاأمني  العمال  حماية  اإىل 

ال�شيف  اأمرا�س  وخمتلف  ال�شم�س  و�شربات  احلراري 

واحلد من احلوادث املهنية، خالل هذه الفرتة من العام 

معدلت  يف  ارتفاًعا  البحرين  مملكة  فيها  ت�شهد  والتي 

درجات احلرارة ون�شب الرطوبة.

ويف ت�شريح له بهذه املنا�شبة، اأكد وزير العمل جميل 

على  البحرين  مملكة  حر�س  حميدان،  علي  حممد  بن 

مببادئ  منها  التزاًما  وذلك  القرار،  لهذا  الأمثل  التطبيق 

حقوق الإن�شان، خا�شة حق العمال يف توفري بيئة العمل 

اأن  الدولية، موؤكًدا  العمل  الآمنة وال�شحية وفق معايري 

ال�شنوات  الظهرية خالل  وقت  العمل  حظر  قرار  تطبيق 

املا�شية �شاهم يف احلد من خماطر اإ�شابات العمل، منوًها 

بحر�س الوزارة على عدم تاأثر �شري العمل بامل�شروعات 

القائمة التي تنفذها املوؤ�ش�شات وال�شركات واجنازها يف 

حافًزا  ي�شكل  القرار  اأن  اإىل  م�شرًيا  لها،  املحددة  الأوقات 

على املزيد من الإنتاجية عرب اإعادة جدولة �شاعات العمل 

خالل فرتة �شريان القرار.

بتعزيز  املن�شاآت  قيام  اأهمية  اإىل  حميدان  ولفت 

اأمرا�س ال�شيف و�شبل  جهودها يف توعية العمال حول 

الوقاية منها وبيان املخاطر الناجتة عن الإجهاد احلراري 

ب�شبب تعر�شهم لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة يف هذه الفرتة 

اإ�شافة اإىل توفري الرعاية ال�شحية ال�شاملة والإ�شعافات 

�شاأنها  من  التي  املنا�شبة  الفنية  احللول  واإيجاد  الأولية 

تقليل تعر�س العمال لدرجات احلرارة والرطوبة، م�شيًدا 

خالل  اخلا�س  القطاع  من�شاآت  بالتزام  ال�شياق  هذا  يف 

معدلت  جتاوزت  حيث  القرار،  بهذا  املا�شية  ال�شنوات 

املا�شية  �شنوات  اخلم�س  خالل  بالقرار  اللتزام  ن�شبة 

طوًعا  العمل  اأ�شحاب  بع�س  قيام  على  مثنًيا   ،%98

الإن�شاين  البعد  يعك�س  مما  القرار  تطبيق  فرتة  بتمديد 

املوؤ�ش�شي،  للولء  الإنتاج و�شولً  العالقة بني طريف  يف 

وما يرتتب عليه من تنامي م�شتويات الكفاءة الإنتاجية، 

تتهاون يف  لن  الوزارة  اأن  ذاته على  الوقت  وم�شدًدا يف 

ر�شد املخالفات و�شيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 

املخالفني لتطبيق القرار.

ا�شتباقية  حملة  تنفيذ  العمل  وزارة  با�شرت  وقد 

والعمال  العمل  اأ�شحاب  لدى  التوعية  تعزيز  ا�شتهدفت 

ال�شياق  هذا  يف  مت  حيث  بالقرار،  اللتزام  اأهمية  لبيان 

اإعداد  اإىل  اإ�شافة  اإر�شادية،  بن�شرات  املن�شاآت  تزويد 

اإر�شادات  تت�شمن  متعددة  بلغات  واعالنات  مطويات 

ومعلومات عن تاأثري التعر�س امل�شتمر لدرجات احلرارة 

مزاولة  اأثناء  يف  العمال  و�شالمة  �شحة  على  املرتفعة 

مل�شريف  عمل  ور�س  تقدمي  عن  ف�شالً  الوظيفية،  املهام 

لإطالعهم  اخلا�س  القطاع  من�شاآت  يف  املهنية  ال�شالمة 

على م�شتجدات ومتطلبات ال�شرتاطات الالزمة للوقاية 

من اأمرا�س ال�شيف واحلوادث املهنية يف مواقع العمل.

وقت  العمل  حظر  ب�شاأن  الوزاري  القرار  وين�س 

القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  »يعاقب  باأنه  الظهرية 

بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )192( من قانون 

 )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل 

ل�شنة 2012، والتي تن�س على اأنه يعاقب كل من يخالف 

اأًيا من اأحكام الباب )15( والقرارات ال�شادرة تنفيًذا له 

باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر وبالغرامة التي ل 

تقل عن 500 دينار، ول تزيد على األف دينار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني«.

وزير العمل

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن 

مراكز  تقييم  جلنة  رئي�س  الإلكرتونية  واحلكومة 

اللجنة  اإطالق  القائد  علي  احلكومية حممد  اخلدمة 

ا�شتبانة ل�شتطالع راأي اجلمهور حول اأبرز ما ميّيز 

من  احلكومية  اخلدمة  على  احل�شول  يف  جتربتهم 

اإلكرتونًيا  املتاحة  ودعمها  تقدميها  قنوات  خالل 

مقار  مراجعة  منهم  تتطلب  ل  والتي  ُبعد(،  )عن 

الرابط  وذلك عرب  احلكومية،  العمالء  مراكز خدمة 

derasat.limequery. / /:https( الإلكرتوين 

امل�شاركة  مُيكن  اإذ   ،)lang=ar?955665 /com
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يف  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  مو�شًحا   ،2022 يوليو 

ملخرجات  وتفعياًل  اللجنة  توجهات  تنفيذ  اإطار 

وامل�شرفني  للقائمني  عقدت  التي  النقا�شية  احللقة 

يف  احلكومية  العمالء  خدمة  مراكز  تطوير  على 

»بيبا«  العامة  الإدارة  معهد  مع  بالتعاون  اململكة 

مملكة  يف  احلكومية  اخلدمة  مراكز  م�شتقبل  حول 

البحرين. 

واأكد القائد باأن موا�شلة حت�شني جودة ومتّيز 

تن�شد حتقيقه  هدٌف  للجمهور هو  املقدمة  اخلدمات 

اجلهات احلكومية كافة، وتعمل على املحافظة عليه 

احلكومة  لتوجيهات  تنفيًذا  والزخم  الكفاءة  بذات 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

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

وحتديث  تطوير  عملية  ا�شتمرارية  اأهمية  توؤكد 

وتقدميها  كفاءتها  ورفع  احلكومية،  اخلدمات 

ب�شورة ابتكارية تنال بها ر�شا امل�شتفيدين.

�شل�شلة  �شمن  ياأتي  ال�شتبانة  اإطالق  اأن  وبنّي 

تطوير  اأعمال  يف  اخلدمة  ومقدمي  العمالء  اإ�شراك 

اخلدمة  مراكز  تقييم  جلنة  تعتمدها  التي  املعايري 

املرحلة  �شمنها  من  التي  اأعمالها،  يف  احلكومية 

ممار�شات  تقييم  يف  البدء  تقت�شي  والتي  املقبلة 

عمالئها  خدمة  يف  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 

يف  اجلمهور  م�شاركة  اأن  اإىل  م�شرًيا  ُبعد(،  )عن 

هذه ال�شتبانة من �شاأنه اأن ي�شهم يف حتديد معامل 

املعايري التي �شتعتمدها اللجنة يف املرحلة القادمة 

من حيث مبادرات البتكار وتعزيز ال�شتدامة �شمن 

عمل مراكز اخلدمة احلكومية، والتي تقت�شي اعتماد 

القنوات الذكية وال�شتباقية التي ت�شل اإىل العميل، 

اخلدمات  تقدمي  ممار�شات  ت�شجيع  خالل  من  وذلك 

لتلبية  واملتاحة  املوثوقة  والقنوات  الو�شائل  عرب 

للح�شول  والزوار  واملقيمني  املواطنني  احتياجات 

تقدمي  جانب  اإىل  ُبعد،  عن  احلكومية  اخلدمة  على 

طلب  دون  اخلدمة  موظف  قبل  من  املبا�شر  الدعم 

العمالء  خدمة  مركز  مقر  اإىل  ال�شخ�شي  احل�شور 

احلكومي..

مواطنني  من  الكرمي  اجلمهور  القائد  ودعا   

هذه  يف  الفّعالة  امل�شاركة  اإىل  وزوار  ومقيمني 

للجنة  م�شاركتهم  اإىل  متطلًعا  الوطنية،  ال�شتبانة 

عمالء  باعتبارهم  نظرهم  ووجهة  بتجربتهم 

يف  وم�شهمني  احلكومية  اخلدمات  من  وم�شتفيدين 

تطوير قنوات تقدميها ودعمها على جميع الأ�شعدة، 

موؤكًدا الأهمية التي �شت�شفر عنها نتائج وخمرجات 

ال�شتبانة واأثرها يف �شياغة معايري اأكرث مو�شوعية 

اجلهات  لدى  ال�شتجابة  م�شتوى  من  تعزز 

واملوؤ�ش�شات احلكومية يف جمال خدمة العمالء �شمن 

جهود  وتدعم  البحرين،  مملكة  يف  كافة  القطاعات 

وحتقيق  احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  توظيف 

ال�شرتاتيجيات الوطنية الرامية اإىل خف�س النفقات 

وبناء حكومة ذكية و�شّباقة وم�شتدامة.

جلنة تقييم مراكز اخلدمة احلكومية ت�ستطلع اآراء اجلمهور 

حممد القائد

وحدة التحقيق اخلا�سة ت�سارك باجتماع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

�شارك حممد خالد الهزاع القائم باأعمال املحامي العام رئي�س وحدة التحقيق اخلا�شة، 

وبح�شور ال�شادة اأع�شاء الوحدة، اأم�س، يف الجتماع ال�شنوي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

حول �شيادة القانون وحقوق الإن�شان من اأجل ا�شتدامة ال�شالم وتعزيز التنمية.

حيث تنعقد فعاليات هذا الجتماع افرتا�شًيا حول العامل ويكون فر�شة لإطالق املرحلة 

الرابعة من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي العاملي لتعزيز �شيادة القانون وحقوق الإن�شان 

والعدالة والأمن، ويت�شمن خالل جل�شاته التي ت�شتمر ليومني متتاليني عدة حماور من بينها 

اأجل التنمية امل�شتدامة، م�شارات العدالة املختلفة؛  حقوق الإن�شان كاأداة حلل امل�شكالت من 

وذلك مب�شاركة العديد من امل�شوؤولني بالأمم املتحدة وممثلي الدول الأع�شاء بالأمم املتحدة، 

ف�شالً عن موؤ�ش�شات حقوقية وقانونية واأكادميية وفكرية خمتلفة.

ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإيني الإيطالية.. نا�سر بن حمد:

 ما�سون يف تعزيز قطاع النفط.. وتبادل اخلربات مع اإيطاليا
و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  اأكد 

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

اآل خليفة  ال�شيخ نا�شر بن حمد  والغاز »�س.م.ب« �شمو 

اأن قطاع النفط والغاز ي�شري وفق تعزيز امل�شرية التنموية 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  روؤية  وفق  ال�شاملة 

اهلل ورعاه  املعظم حفظه  البالد  اآل خليفة ملك  بن عي�شى 

وتطلعات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، م�شرًيا 

�شموه اإىل اأن ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز حتر�س دائًما 

على موا�شلة تعزيز هذا القطاع الهام وموا�شلة تطويره 

يف  اململكة  عليها  مت�شي  التي  الإ�شهامات  من  يعزز  مبا 

حتقيق الروؤية القت�شادية »2030«.

دي�شكالزي  كالوديو  �شموه،  ا�شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

بح�شور  الإيطالية،  اإيني  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

والبيئة،  النفط  وزير  دينة  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور 

�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املحرو�س  في�شل  واملهند�س 

تطوير للبرتول وغ�شان علي املهنا القائم باأعمال الع�شو 

مدير  فينلتي  ولوكا  للبرتول،  تطوير  ب�شركة  املنتدب 

العمليات الأولية بال�شركة الإيطالية وفوؤاد كريك�شي نائب 

الرئي�س التنفيذي ملنطقة ال�شرق الأو�شط.

اأن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأو�شح 

ال�شركة حري�شة على تبادل اخلربات بني مملكة البحرين 

والغاز  النفط  قطاع  نهو�س  موا�شلة  �شبيل  واإيطاليا يف 

لرت�شيح القت�شاد النفطي يف اململكة.

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بحث  الجتماع،  وخالل 

اآل خليفة مع كالوديو دي�شكالزي �شبل التعاون يف جمال 

النفط والغاز مبا يعزز التعاون وال�شراكة بني البلدين يف 

خمتلف املجالت، وفق اآفاق اأرحب من الفر�س بني البلدين.

ا�شتقبل وزير النفط والبيئة املبعوث اخلا�س ل�شوؤون 

املجل�س  مبقر  مكتبه  يف  دينه  بن  مبارك  بن  حممد  املناخ 

اأملانيا  جمهورية  �شفري  بوكمان  ثامو  كاي  للبيئة،  الأعلى 

وذلك مبنا�شبة  البحرين،  لدى مملكة  ال�شديقة  الحتادية 

انتهاء فرتة عمله �شفرًيا لبالده لدى اململكة.

وخالل اللقاء اأ�شاد وزير النفط والبيئة باجلهود التي 

اأ�شهمت  والتي  عمله،  فرتة  خالل  الأملاين  ال�شفري  بذلها 

يف  وتطورها  ال�شديقني  البلدين  بني  العالقات  تعزيز  يف 

والنجاح  التوفيق  دوام  لل�شفري  متمنًيا  املجالت،  خمتلف 

يف مهام عمله املقبلة. 

واأكد وزير النفط والبيئة حر�س مملكة البحرين على 

الحتادية  اأملانيا  جمهورية  �شفارة  مع  التعاون  موا�شلة 

املتجددة  الطاقة  جمالت  يف  التعاون  لتعزيز  اململكة  يف 

والبيئة والتنمية امل�شتدامة.

وزير النفط والبيئة ي�ستقبل ال�سفري 

الأملاين مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  ا�شتقبل 

الأوقاف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعاودة،  حممد  بن  نواف 

ال�شنية ال�شيخ الدكتور را�شد بن حممد الهاجري، ورئي�س 

جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية يو�شف بن �شالح ال�شالح، 

اإذ قدما له التهنئة مبنا�شبة نيله الثقة امللكية ال�شامية من 

ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك البالد املعظم بتعيينه وزيًرا 

للعدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.

اجلاللة  �شاحب  يوليه ح�شرة  ما  العدل  وزير  وثّمن 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، و�شاحب 

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

العبادة  اهتمام ورعاية بدور  الوزراء، من  رئي�س جمل�س 

وخدمة بيوت اهلل وتهيئتها لأداء العبادات بكل ي�شر وراحة 

وطماأنينة.

واأكد وزير العدل احلر�س على توفري كل اأ�شكال الدعم 

مل�شروعات التطوير الوقفي، مبا يكفل تقدمي اأف�شل ال�شبل 

حلفظ الوقف وتنميته و�شيانته، مثمًنا دور جمل�س اإدارتي 

الأوقافني يف خدمة دور العبادة وتعمريها و�شيانتها.

وزير العدل: توفري كل اأ�سكال

 الدعم مل�سروعات التطوير الوقفي

حمليات 06www.alayam.com

الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ـ العدد 12128

Wednesday 22nd  June 2022 - No. 12128

رئي�س الأعلى لل�صحة

 ي�صيد باإ�صهامات فائقة ال�صالح

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  ا�شتقبل 

فائقة  املجل�س،  مكتبه مبقر  لل�شحة، يف  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

بنت �شعيد ال�شالح وزيرة ال�شحة ال�شابقة.

الطيبة  بالإ�شهامات  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأ�شاد 

واجلهود املخل�شة التي بذلتها الأ�شتاذة فائقة ال�شالح يف العطاء 

اأبرزها توليها م�شوؤولية  البحرين، ومن  والتفاين خلدمة مملكة 

وزارة ال�شحة على مدى عدة �شنوات، اإذ عملت بكل جهد لتطوير 

م�شتوى اخلدمات ال�شحية من خالل الوزارة وبالتعاون الوثيق 

مع املجل�س الأعلى لل�شحة و�شركاء املنظومة ال�شحية كافة.

اآل خليفة بالكفاءة والقتدار  ونوه ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

اإ�شهامها  ا  خ�شو�شً ال�شالح،  فائقة  الأ�شتاذة  بها  متيزت  الذي 

البارز �شمن الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا، والذي 

اأ�شهمت �شمن فريق البحرين يف حتقيق �شحة و�شالمة اجلميع، 

متمنًيا لها دوام التوفيق.

وامتنانها  �شكرها  بالغ  عن  ال�شالح  اأعربت  جانبها،  من 

خالل  امل�شتمر  دعمه  على  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

يوليه  الذي  الكبري  باحلر�س  م�شيدة  الوزاري،  من�شبها  توليها 

اخلدمات  جودة  لتطوير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

امل�شاندة  وتقدمي  ال�شاملة،  ال�شحية  التغطية  ال�شحية وحتقيق 

عطاء  وتقدير  اخلدمات  بتعزيز جودة  تعنى  التي  الربامج  لكل 

الكفاءات الوطنية ومنت�شبي احلقل الطبي كافة.

حمافظة املحرق تقيم حملة 

»اجلينيوم الوطني« التوعوية

هندي  بن  عي�شى  بن  �شلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  اأكد 

ال�شحة  وزارة  جهود  دعم  على  املحافظة  حر�س  على  املناعي 

الرامية اإىل توفري البيئة ال�شحية وفق اأعلى امل�شتويات، والتي 

ياأتي من �شمنها احلمالت التثقيفية والتوعية وحمالت الفح�س 

وفق  الأهايل  لكل  اأو  املحافظة  ملنت�شبي  �شواء  والدوري  املتكرر 

مبداأ ال�شراكة املجتمعية.

جاء ذلك خالل رعاية  املحافظ وبح�شور العميد عبداهلل بن 

التي  الوطني«  خليفة اجلريان نائب املحافظ حلملة »اجلينيوم 

للمحافظات  العامة  املن�شقية  مع  بالتعاون  املحافظة  نظمتها 

ووزارة ال�شحة ممثلة باإدارة ال�شحة العامة.

املالية  التكنولوجيا  جمال  يف  املراأة  جلنة  قامت 

باملجل�س الأعلى للمراأة �شباح اليوم الثالثاء بزيارة اإىل 

مدر�شة املعرفة الثانوية للبنات، وذلك يف اإطار اهتمام 

التعليم  درا�شة  الفتيات يف  من  املزيد  بانخراط  اللجنة 

امل�شارات  هذه  توفره  ما  وا�شتك�شاف  واملهني،  الفني 

التخ�ش�شات  واأف�شل  واعدة،  فر�س  من  الدرا�شية 

الدرا�شية التي يحتاجها �شوق العمل يف اململكة.

واطلع الوفد الزائر برئا�شة �شمو ال�شيخة ح�شة بنت 

رئي�شة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  ع�شو  خليفة  اآل  خليفة 

اأع�شاء  من  وعدد  املالية  التكنولوجيا  يف  املراأة  جلنة 

اللجنة، على جانب من �شري عملية التعليم الفني واملهني 

يف املدر�شة، اإ�شافة اإىل عر�س حول اإجنازات الطالبات 

يف هذا املجال، والبنية التحتية للمدر�شة ومنها ور�شة 

الإلكرتونيات  وور�شة  الكهربائية،  التمديدات  عمل 

الطبية،  واملعدات  الأجهزة  وور�شة  الدقيقة،  والأجهزة 

بالتجزئة  البيع  ومعمل  املتعددة،  الو�شائط  ومعمل 

ومعمل املحاكاة.

ا�شتعرا�س جانب من اخلطة  الزيارة جرى  وخالل 

الدرا�شية لوزارة الرتبية والتعليم ب�شاأن التعليم الفني 

واملهني، وبرامج الإر�شاد والتوجيه والتدريب امليداين، 

املتاحة للطالبات يف املرحلة  الفنية  التخ�ش�شات  واأهم 

الثانوية، اإ�شافة اإىل خطط الوزارة امل�شتقبلية ل�شتحداث 

تخ�ش�شات جديدة تتنا�شب مع احتياجات �شوق العمل 

خا�شة يف مرحلة التعايف من جائحة كورونا.

ح�شر الزيارة الدكتور حممـد مبارك بن اأحمد املدير 

العــام ل�شوؤون الـمدار�س، وعدد مــن امل�شوؤولني بوزارة 

الرتبية والتعليم.

جلنة »الفنتك« بالأعلى للمراأة تطلع على

التعليم الفني واملهني مبدر�صة املعرفة الثانوية للبنات

ندوة علمية تناق�س »اآفاق الربط 

الكهربائي اخلليجي« وال�صوق امل�صرتكة

ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين  مركز  ينظم 

مع  بالتعاون  ندوة  »درا�شات«  والطاقة  والدولية 

لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الكهربائي  الربط  هيئة 

اخلليج العربية وعدد من املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 

يف  »درا�شات«  مركز  مبقر  الأربعاء  اليوم  املنطقة،  يف 

منطقة العوايل. 

تقام الندوة املو�شومة بعنوان »اآفاق الربط الكهربائي 

اخلليجي« مب�شاركة نخبة من خرباء ومهند�شي مرافق 

الكهرباء، وعدد من وا�شعي ال�شيا�شات يف جمال الطاقة 

الكهربائية بدول جمل�س التعاون، وباحثني يف الطاقة 

من مراكز اأبحاث خليجية.

جل�شات  ثالث  مدى  على  امل�شاركون  ويبحث 

التحديات الراهنة واملتوقعة يف جمال الربط الكهربائي 

دعمها  يف  الدولية  ال�شراكة  ودور  الطاقة،  و�شراكة 

تنفيذ  لدعم  الإقليمية  الأبحاث  واجتاهات  وتطويرها، 

ت�شجيع  على  عالوًة  للم�شروع،  امل�شتقبلية  اخلطط 

�شوق  وخلق  الكهربائية،  الطاقة  جتارة  يف  ال�شتثمار 

خليجية خا�شة لهذا النوع من ال�شتثمار. 

وقال الدكتور حمد اإبراهيم العبداهلل املدير التنفيذي 

ملركز »درا�شات«: »نت�شرف بال�شراكة البناءة مع الأمانة 

العامة وممثلي قطاع الكهرباء يف دول جمل�س التعاون، 

نتطلع  التي  الأبحاث،  ال�شركات ومراكز  ونظرائهم من 

�شناعة  لدعم  العلمي  البحث  توظيف  اإىل  خاللها  من 

القرار عند اتخاذ اخلطوات الفاعلة لإدماج �شبكة كهرباء 

البيني-  ربطها  اإجناز  مت  -التي  العربي  اخلليج  دول 

يف  اإقامتها  واملزمع  القائمة  املرتابطة  ال�شبكات  مع 

مناطق اأخرى من العامل، ملا ينطوي عليه التعاون يف 

جمالت الطاقة من اأهمية وانعكا�شات ا�شرتاتيجية على 

العالقات القت�شادية والتنمية امل�شتدامة يف املنطقة«. 

اجلدير بالذكر اأن دول جمل�س التعاون قد اأ�ش�شت 

لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الكهربائي  الربط  هيئة 

م�شاهمة  ك�شركة   ،2001 عام  يف  العربية  اخلليج 

اكتتبت فيها الدول ال�شت الأع�شاء، لربط البنى التحتية 

الأ�شا�شية وتزويد الأع�شاء بالأحمال الكهربائية الزائدة 

متى  الطاقة  بفوائ�س  املفيد  والت�شرف  الطوارئ،  عند 

ما توافرت. 

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اجتمع 

اأم�س،  الوزارة  مبقر  الزياين،  را�شد  بن 

خارجية  وزير  كولوبييف،  جينبيك  مع 

جمهورية قريغيز�شتان ال�شديقة، والوفد 

املرافق مبنا�شبة زيارته ململكة البحرين.

وزير  رّحب  الجتماع،  بداية  ويف 

جمهورية  خارجية  بوزير  اخلارجية 

ملعاليه  تهنئته  عن  معرًبا  قريغيز�شتان، 

له  متمنًيا  اجلديد،  من�شبه  مهام  بتوليه 

دوام التوفيق والنجاح ولبالده املزيد من 

التقدم والزدهار.

مملكة  حر�س  اخلارجية  وزير  واأكد 

الثنائية  العالقات  تعزيز  على  البحرين 

خالل  من  قريغيز�شتان  جمهورية  مع 

احلوار  ودعم  الر�شمية  الزيارات  تبادل 

مبا  اجلانبني،  بني  ال�شيا�شي  والت�شاور 

التعاون  تعزيز  اأمام  وا�شعة  اآفاًقا  يفتح 

خمتلف  يف  اخلربات  وتبادل  امل�شرتك 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت 

باخلري  ويعود  والثقافية،  والجتماعية 

وال�شعبني  البلدين  كال  على  واملنفعة 

ال�شديقني.

من جانبه، اأعرب جينبيك كولوبييف 

البحرين  ململكة  وتقديره  �شكره  عن 

ال�شيافة،  وكرم  ال�شتقبال  ح�شن  على 

الثنائي  التعاون  تعزيز  على  وحر�شها 

وتطويره بني البلدين، والتن�شيق امل�شرتك 

مثمًنا  والدولية،  الإقليمية  الق�شايا  اإزاء 

البحرين  ململكة  املحوري  الدور  معاليه 

يف ظل رئا�شتها حلوار التعاون الآ�شيوي، 

وال�شتقرار  الأمن  لتعزيز  وجهودها 

متمنًيا  والعاملي،  الإقليمي  وال�شالم 

التقدم  دوام  ال�شديق  و�شعبها  للمملكة 

والنماء.

ا�شتعرا�س  الجتماع،  خالل  ومت 

بني  الوثيقة  وال�شداقة  التعاون  عالقات 

الثنائي  التعاون  تطوير  و�شبل  البلدين، 

والرتقاء به اإىل م�شتويات اأ�شمل مبا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني، اإىل 

الإقليمية  الأو�شاع  تطورات  بحث  جانب 

والدولية والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

وبهذه املنا�شبة، وقع وزير اخلارجية 

ووزير خارجية قريغيز�شتان على اتفاق 

بني حكومتي البلدين ب�شاأن اإعفاء حاملي 

واخلدمة  الدبلوما�شية  ال�شفر  جوازات 

التاأ�شرية،  متطلبات  من  واخلا�شة 

ال�شيا�شي  الت�شاور  ب�شاأن  تفاهم  ومذكرة 

بني وزارتي خارجية البلدين.

وّقع اتفاًقا لإعفاء التاأ�صريات بني البلدين.. وزير اخلارجية:

حري�صون على تعزيز العالقات الثنائية مع قريغيز�صتان

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12128/pdf/INAF_20220622004049596.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/online/local/966563/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/966621/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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اجلامعة امللكية للبنات ُتطلق برناجًما جديًدا متطوًرا

اأعلنت اجلامعة امللكية للبنات، م�ؤ�س�سة التعليم العايل 

الرائدة يف مملكة البحرين املكر�سة للنه��ض باملراأة، اإطالق 

الإعالم  يف  العل�م  بكال�ري��ض  متط�ر؛  جديد  برنامج 

الرقمي والتقنيات التفاعلية. �سيبداأ الربنامج يف �سبتمرب 

2022، والت�سجيل والقب�ل مفت�ح الآن للف�سل الدرا�سي 

الأول من العام الدرا�سي 2023-2022.

واأعرب من�سق الربنامج الدكت�ر همام الأغا عن فخره 

باإطالق هذا الربنامج املتميز والفريد من ن�عه يف مملكة 

البحرين، الذي يتما�سى مع ا�سرتاتيجية التنمية ال�طنية 

الطالبات  لتزويد   »2030 البحرين  »روؤية  للبحرين 

باملعرفة واخلربة ذات ال�سلة، وم�ساعدتهن على اكت�ساب 

التي  املهارات  بتط�ير  اجلامعة  تلتزم  امل�ستقبل.  مهارات 

يحتاجها ال�س�ق، من خالل ت�فري متخ�س�سني يف الإعالم 

ودول  البحرين  مملكة  يف  التفاعلية  والتقنيات  الرقمي 

جمل�ض التعاون اخلليجي والأ�س�اق الدولية.

�سن�ات   4 الربنامج  مدة  اأن  الأغا  الدكت�ر  واأ�ساف 

الربنامج  يهدف  درا�سية.  وحدة   132 وبها  اأكادميية 

الف�رية  ال�س�ق  احتياجات  لتلبية  اخلريجات  اإعداد  اإىل 

وتط�ير  وت�سميم  التفاعلية،  املتعددة  ال��سائط  يف 

املحم�لة  الأجهزة  تطبيقات  وت�سميم  الإلكرتونية  امل�اقع 

والفيدي� الرقمي والر�س�م ثنائية وثالثية الأبعاد وال�اقع 

الجتماعية،  وال��سائط  الألعاب  وت�سميم  الفرتا�سي، 

والت�س�يق الرقمي، وجتربة امل�ستخدم وواجهة ال�ستخدام.

التخ�س�سات  متعدد  الفريد  الربنامج  هذا  ي�ستمل 

على دورات درا�سية يف تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سميم 

الإبداعي والتقنيات التفاعلية والرقمية والت�س�يق الرقمي 

والت�سال اجلماهريي.

جمال  يف  ب�سمة  ترك  من  الطالبات  الربنامج  ميّكن 

التي  املجالت  يف  م�ؤهالت  لي�سبحن  الرقمي  العامل 

يخرتنها من خالل دورات تعليمية جيدة التنظيم، ُتدر�ض 

يف بيئة تعليمية ممتازة، مب�ساعدة اأع�ساء هيئة تدري�ض 

م�ست�ى  ذات  حتتية  وبنية  حا�س�ب  وخمتربات  دوليني 

اللتحاق  اخلريجات  تت�قع  التي  ال�ظائف  ت�سمل  عاملي. 

املتعددة،  التفاعلية  لل��سائط  م�سممة  التخرج  بعد  بها 

اإدارة  ونظام  الإلكرتونية  للم�اقع  ومط�رة  م�سممة 

وواجهة  امل�ستخدم  جتربة  م�سممة   ،)CMS( املحت�ى 

لالألعاب  ومط�رة  م�سممة   ،)UI    /  UX( ال�ستخدام 

الرقمية،  وال�سحافة  الإلكرتوين  للمحت�ى  وم�سممة 

م�سممة  املحم�ل،  الهاتف  تطبيقات  ومط�رة  م�سممة 

لل�اقع  الأبعاد، م�سممة  الأبعاد /   ثالثية  ثنائية  للر�س�م 

للم�ؤثرات  م�سممة  الأبعاد،  ثالثي     / ثنائي  الفرتا�سي 

الرقمية،  للفيدي�هات  منتجة  والر�س�م،  الب�سرية 

رقمي،  ت�س�يق  اأخ�سائية  اجتماعية،  و�سائط  اأخ�سائية 

متخ�س�سة يف التجارة الإلكرتونية واملزيد من ذلك.

ودعت جميع الفتيات املهتمات بهذا الربنامج اجلديد 

www.ruw. اجلامعة  م�قع  زيارة  اإىل  ن�عه  من  الفريد 

edu.bh وح�سابات و�سائل الت�ا�سل الجتماعي اخلا�سة 
باجلامعة. ميكن للطالبات الراغبات يف اللتحاق باجلامعة 

والقب�ل  الت�سجيل  م�ظفي  مع  الت�ا�سل  للبنات  امللكية 

من  ال�ستف�سارات  على  والرد  بامل�ساعدة  �سيق�م�ن  الذين 

رقم   WhatsApp تطبيق  على  املبا�سرة  املرا�سلة  خالل 

احلية  الدرد�سة  خدمة  خالل  من  اأو   ،)38898800(

طريق  عن  اأو  الإلكرتوين  اجلامعة  م�قع  على  املت�افرة 

تك�ن  قد   .)admit@ruw.edu.bh( الإلكرتوين  الربيد 

من  لال�ستفادة  التاأهل  مبكًرا  ي�سجلن  لالتي  فر�سة  هنالك 

من  مئ�ية  ن�سبة  تغطي  التي  اجلزئية  الدرا�سية  املنح 

امل�ؤهالت  املتقدمات  على  يجب  كما  الدرا�سية.  الر�س�م 

للح�س�ل على منحة RUW اإظهار دليل على اأنهن يتمتعن 

مب�ست�ى اأكادميي عاٍلذ يف درجاتهن باملدر�سة الثان�ية.

اجلمعية الإ�شالمية تك�شف عن هويتها اجلديدة »قيم«

الإ�سالمية  اجلمعية  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  ك�سف 

ال�سيخ الدكت�ر عبداللطيف اآل حمم�د عن ه�ية اجلمعية 

ال�قاف  رئي�ض  بح�س�ر  »قيم«،  اجلديدة  الإ�سالمية 

ال�سنية ال�سيخ را�سد الهاجري وعدد من م�س�ؤويل الدولة.

وبنّي املحم�د يف كلمته التي األقاها ان اجلمعية بداأت 

التي  اخلريية  الأعمال  نح�  منطلقة   1979 يف  عملها 

اجلمعية  اأن  م��سًحا  املحتاجني،  جميع  وتخدم  تقدمها 

الثقافة  ن�سر  هدفها  خريية  اإ�سالمية  دع�ية  م�ؤ�س�سة 

الإ�سالمية. و�سدد من خالل اللقاء اأن اجلمعية تبنت اأكرث 

اأول اجلمعيات يف  امل�ساريع احلي�ية يف املنطقة؛ ك�نها 

تنفيذ عدة م�ساريع، منها كفالة الأيتام والأ�ساحي وترميم 

البي�ت وم�ساعدة الزواج وطلبة العلم.

وُتعد اجلمعية هي اأوىل من اأطلقت اأ�سماء ال�سحابة 

ر�س�ان اهلل عليهم على امل�ساجد يف مملكة البحرين.

و�سدد املحم�د من خالل كلمته على اأن اجلمعية من 

خالل 42 عاًما تبنت �سعار ق�ل احلق والعمل، و�سعارها 

ال�سابق ه� يف ق�ل اهلل تعاىل )قل اعمل�ا في�سرى اهلل عملكم 

وامل�ؤمن�ن(، ومن خالل هذا ال�سعار اأراد امل�ؤ�س�س�ن ن�سر 

ثقافة العمل، اإىل جانب العمل املعريف.

»قيم«  �سعار  اتخذت  اجلمعية  اإن  املحم�د  وقال 

الفرد  �سل�ك  حتديد  فيه  يتم  التي  ال�سيـــاج  هي  التي 

وت�سرفاته، فاإن ال�سعار اجلديد ي�سري اىل الطريق النرّي 

الذي يعيد النه�سة الإ�سالمية مرة اأخرى، ويعينها على 

م�اجهة التحديات.

د. همام الأغا

وزيرة ال�شحة: اأهمية تقدمي كل 

الدعم والرعاية ال�شحية للحجاج

اأكدت وزيرة ال�سحة الدكت�رة جليلة بنت ال�سيد ج�اد 

اأف�سل  تقدمي  البحرين على  واهتمام مملكة  ح�سن، حر�ض 

بكّل  احتياجاتهم  وتلبية  للم�اطنني  ال�سحية  اخلدمات 

التنم�ية  امل�سرية  اأهداف  ُيحّقق  مبا  وذلك  وكفاءة،  ج�دة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

وبدعم من �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض ال�زراء حفظه اهلل، مثمنًة 

التي حتظى مبتابعة �ساحب  ال�سامية  امللكية  الت�جيهات 

ال�سم� امللكي ويل العهد رئي�ض جمل�ض ال�زراء حفظه اهلل 

املقد�سة  امل�ساعر  البحرين يف  لت�سهيل مهمة حجاج مملكة 

وتقدمي كافة اخلدمات التي يحتاجها احلاج البحريني من 

عناية ورعاية كاملة.

جاء ذلك خالل لقاء �سعادتها برئي�ض واأع�ساء اللجنة 

اجلاري  للعام  للحج  البحرين  مملكة  ببعثة  الطبية 

كافة  ا�ستكمال  من  للتاأكد  وذلك  1443هـ/ 2022م؛ 

اإجراءاتهم وا�ستعدادهم لرعاية حجاج بيت اهلل احلرام.

التي  الكبرية  باجله�د  ال�زيرة  اأ�سادت  اللقاء،  وخالل 

تق�م عليها اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة وما ت�فره 

لأداء  الرحمن  ل�سي�ف  اإمكانيات وت�سهيالت وخدمات  من 

فري�سة احلج بكل طماأنينة واأمان، داعية اهلل اأن يكلل م��سم 

هذا العام بالت�فيق وال�سداد.

كل  لت�فري  ال�سحة  وزارة  ا�ستعداد  اإىل  ولفتــت 

ببعثة  الطبية  اللجنة  لأعمال  الالزم  والدعم  املتطلبات 

مملكة البحرين للحج مبا ي�سب يف راحة احلجاج وتاأدية 

منا�سكهم بكل ُي�سر.

ال�طني  الت�سال  مبركز  الفر�ض  تكاف�ؤ  جلنة  عقدت 

مدير  برئا�سة   ،2022 للعام  اخلام�ض  الدوري  اجتماعها 

اإدارة التخطيط ال�سرتاتيجي رئي�ض اللجنة  مرام الربدويل؛ 

وذلك لتعزيز اإدماج احتياجات املراأة با�سرتاتيجيات املركز، 

للنه��ض  ال�طنية  اخلطة  الفر�ض و�سمن  تكاف�ؤ  اإطار  يف 

باملراأة البحرينية. 

واملقرتحات  املبادرات  من  عدًدا  الجتماع  وا�ستعر�ض 

التي تهدف اإىل تعزيز تكاف�ؤ الفر�ض بني م�ظفي املركز يف 

التعيني والتدريب والرتقي ال�ظيفي وامل�ساركة يف اللجان، 

ف�سالً عن �سمان مراعاة احتياجات املراأة العاملة وت�فري 

خدمات ُتطّ�ر من بيئة العمل للمراأة.

كما مت خالل اجتماع اللجنة ا�ستعرا�ض م�ؤ�سرات الأداء 

والتقدم املحرز يف اإجناز اخلطط واملبادرات باملركز، التي 

النه��ض  ال�سابقة، و�سبل  اللجنة خالل اجتماعاتها  اأقرتها 

مبادرات  تنفيذ  يف  اجله�د  م�ا�سلة  عرب  امل�ؤ�سرات،  بهذه 

ن�عية ت�سهم يف دعم تقّدم املراأة البحرينية.

جلنة تكافوؤ الفر�ص مبركز الت�شال

 الوطني تبحث تعزيز فر�ص اإدماج املراأة

جلنة احلقوق يف »الوطنية حلقوق 

الإن�شان« تعقد اجتماعها الثالث ع�شر

عقدت جلنة احلق�ق واحلريات العامة اجتماعها الثالث 

ع�سر يف مقر امل�ؤ�س�سة ال�طنية حلق�ق الإن�سان ب�ساحية 

ال�سالح،  �سعيد  ف�زية  الدكت�رة  برئا�سة  وذلك  ال�سيف، 

وع�س�ية اأحمد �سباح ال�سل�م والدكت�ر بدر حممد عادل.

خالل  مت  ما  با�ستعرا�ض  اأعمالها  اللجنة  وافتتحت 

غرفة جتارة  مقر  اإىل  امل�ؤ�س�سة  وفد  بها  قام  التي  الزيارة 

و�سناعة البحرين، ومناق�سة ما مت التطرق اإليه مع ممثلي 

الداخلية  ووزارة  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  عن 

البديلة  والتدابري  العق�بات  قان�ن  تطبيق  اآليات  ح�ل 

للم�ستفيدين منها من املحك�مني، حيث اقرتح وفد امل�ؤ�س�سة 

ل��سع  الثالث،  اجلهات  جميع  ي�سم  عمل  فريق  ت�سكيل 

والآليات  املنا�سبة  احلل�ل  ودرا�سة  املقرتحات  من  عدد 

وال�س�ابط التي �سيتم مب�جبها ا�سراك القطاع اخلا�ض يف 

تنفيذ برنامج العق�بات والتدابري البديلة.

وخالل اجتماع اللجنة احلايل، مت التطرق اإىل م��س�ع 

احلق�قية،  الناحية  من  املنزلية  العمالة  اأو�ساع  درا�سة 

من  مزيد  لإجراء  امل��س�ع  هذا  يف  النظر  تاأجيل  وتقرر 

الدرا�سة، والعمل على مراجعة وثيقة تاأمني العمالة وكذلك 

العقد الثالثي للعمالة املنزلية.

ج�لة  واملعار�ض  لل�سياحة  البحرين  هيئة  نظمت 

املنامة  العا�سمة  و�سط  املعامل  ابرز  على  الإعالميني  مع 

وو�سائل  ال�سحف  وممثلني  الإعالميني  من  عدد  بح�س�ر 

الإعالم املحلية املختلفة بهدف ت�سليط ال�س�ء على �س�ق 

املنامة كاأحد اأهم املقا�سد ال�سياحية يف البحرين وت�سجيع 

املنامة  �س�ق  زيارة  على  وال�سياح  واملقيمني  امل�اطنني 

لتن�سيط احلركة التجارية فيه.

�سياحي  مر�سد  رفقة  متت  التي  اجل�لة  خالل  ومت 

بحريني تعريف امل�ساركني من الزمالء الإعالميني باأحدث 

املعطيات ذات ال�سلة مب�سروع تط�ير �س�ق املنامة القدمي.

املنامة  �س�ق  ج�لت  برنامج  �سمن  اجل�لة  وتاأتي   

البحرين لل�سياحة واملعار�ض م�ؤخًرا  اأطلقته هيئة  الذي 

ي�مي  وتقام   ،2022 ماي�   26 من  بدًءا  انطلقت  والتي 

فيها  احلجز  وميكن  اأ�سب�ع،  كل  من  والأربعاء  ال�سبت 

ب�سه�لة ومببالغ رمزية من خالل م�قع الهيئة على �سبكة 

الإنرتنت.

ت�ستهدف  املنامة  �س�ق  يف  ال�سياحية  اجل�لت  هذه 

القدمية  الأ�س�اق  عادة  ي�سع�ن  الذين  وال�سياح  الزوار 

والأماكن الرتاثية يف مقدمة اهتماماتهم، ويحر�س�ن على 

مت�سية اأط�ل وقت فيها، وت�ثيق رحلتهم من خاللها عرب 

ال�س�ر والت�س�ق وغريها.

على  اجل�لت  هذه  تنظيم  خالل  من  الهيئة  وتعمل 

وتعريفهم  تن�سى،  ل  ثرية  جتربة  والزوار  ال�سياح  منح 

بتاريخ هذا ال�س�ق والذي ميثل رمًزا للتاآخي والتعاي�ض 

امل�سرتك.

كما حتر�ض هيئة ال�سياحة على ت�فري كل ما يلزم؛ 

ل�سمان جناح هذه اجل�لت ال�سياحية، مبا يف ذلك ت�فري 

مر�سد �سياحي مرخ�ض وخبري ملرافقة الزوار خالل هذه 

ال�جهات  نح�  اجل�لة  �سري  ي�اكب  ال�سياحية  اجل�لت 

من  ال�سياحي  اجلذب  على  والرتكيز  امل�ستهدفة  واملعامل 

ناحية تن�ع الأطعمة والب�سائع بال�س�ق.

هذه اجل�لت ت�فر لل�سياح والزوار وحتى امل�اطنني 

مبا  ال�س�ق  منطقة  ا�ستك�ساف  اإعادة  فر�سة  واملقيمني 

تاريخية وتراثية ودينية تروي جانًبا  ت�سمه من معامل 

ثرًيا من تاريخ البحرين عرب الع�س�ر.

يتم  ال�سياحية  اجل�لت  هذه  اإطالق  باأن  يذكر 

بالتعاون مع »حكاية املنامة«.

نا�سر  الدكت�ر  التنفيذي  الرئي�ض  اأكد  جانبه  من 

وتط�ر  اإحياء  م�ساألة  ت�سع  ال�سياحة  وزارة  اأن  قائدي 

�سلب  يف  وجتارًيا  �سياحًيا  وتن�سيطه  املنامة  �س�ق 

املنامة  �س�ق  ا�ستعادة  ت�سريع  على  ونعمل  اهتماماتها، 

مكانته التي ي�ستحق يف �سدارة املقا�سد ال�سياحية على 

ا اأنه واحدة  م�ست�ى البحرين واخلليج العربي، خ�س��سً

انطلقت  ومنه  املنطقة،  يف  التجارية  الأ�س�اق  اأقدم  من 

الكثري  وي�سم  البحرينية،  العائالت  جتارات  من  الكثري 

خمتلفة  عبادة  دور  فيها  وتنت�سر  الرتاثية،  املباين  من 

جت�سد التعاي�ض والتاآخي احل�ساري الذي كان �سائًدا يف 

البحرين عرب الع�س�ر، وتعترب مركز اجلذب الأول للزوار 

وال�سياح من اخلليج العربي واملنطقة والعامل.

برنامج  من  مهًما  جزًءا  ميثل  املنامة  �س�ق  اأن  واأكد 

جدول الفعاليات احلافل الذي تنظمه هيئة ال�سياحة طيلة 

ن�عية  �سياحية  مبادرات  لتنفيذ  الأن�سب  واملكان  العام، 

جاذبة، وجزء مهم من تاريخ البحرين التجاري والثقايف 

قائمة  على  اأ�سا�سية  ووجهة  واحل�ساري،  والجتماعي 

الزوار وال�سياح.

من امل�ساريع التي تخطط الهيئة لإقامتها ف ال�س�ق 

الذي  للت�سميم«  البحرين  و»اأ�سب�ع  خارجية،  �سينما 

اإقليميني  فنانني  جلذب  فنية  جمعيات  مع  الهيئة  تعمل 

للم�ساركة، وذلك خالل الن�سف الثاين من العام اجلاري.

من  اأ�سا�سي  جزء  ه�  احلافل  الفعاليات  برنامج 

جنب  اإىل  جنًبا  وي�سري  املنامة،  �س�ق  تط�ير  م�سروع 

بي�ته ومتاجره وخمتلف  بع�ض  اإحياء  اإعادة  مع جه�د 

معامله، وتط�ير ال�ساحات فيه مثل �ساحة الط�اوي�ض.

ت�شوير: ح�شن قربان

نظمت جولة لالإعالميني بال�شوق القدمي.. »ال�شياحة«:

تطوير �شوق املنامة.. وجولت دورية لل�شياح البحرينيني والأجانب لأبرز معامله

ت�شوير: ح�شن قربان

جانب من اجلولة التي نظمتها ال�سياحة يف �سوق املنامة

ال�سيخ عبداللطيف املحمود يك�سف عن هوية اجلمعية اجلديدة »قيم«
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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وزير العدل: توفير الدعم 
لمشروعات التطوير الوقفي

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف المعاودة، 
رئي��س مجلس إدارة األوقاف الس��نية راش��د الهاج��ري، ورئيس 
مجل��س إدارة األوقاف الجعفرية يوس��ف الصال��ح، حيث قدما له 
التهنئة بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية من حضرة صاحب 
الجالل��ة ملك الب��الد المعظم بتعيين��ه وزيرًا للعدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف. وثمن وزير الع��دل ما يوليه حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء، من اهتم��ام ورعاية بدور العبادة 
وخدم��ة بي��وت اهلل وتهيئته��ا ألداء العبادات بكل يس��ر وراحة 
وطمأنينة. وأكد الحرص على توفير كل أشكال الدعم لمشروعات 
التطوي��ر الوقفي، بما يكفل تقديم أفضل الس��بل لحفظ الوقف 
وتنميت��ه وصيانت��ه، مثمًنا دور مجل��س إدارت��ي األوقافين في 
خدم��ة دور العبادة وتعميرها وصيانتها. وقد اس��تعرض اللقاء 
عددًا من الموضوعات ذات العالقة بالشؤون الوقفية وتطويرها 

المؤسسي وبحث سبل التعاون المشترك.

استقبل كمال بن أحمد.. خالد بن عبد اهلل:

 المشاريع االستراتيجية في البحرين 
عالمة مميزة وتعكس مظهرًا حضاريًا

عب��داهلل  ب��ن  خال��د  الش��يخ   أك��د 
آل خليف��ة، نائ��ب رئي��س مجل��س 
الوزراء ووزير البنية التحتية، أن حصد 
التنموية االس��تراتيجية  المش��اريع 
لجوائز عالمية مرموقة ش��اهد على 
م��ا يتص��ف ب��ه أبن��اء البحرين من 
س��مات اإلبداع واالبتكار، ومن عزم 
دائم عل��ى التميز، كونه��م يقفون 
خل��ف كل منج��ز وطن��ي يتحقق في 
ظل مس��يرة الخي��ر والنم��اء بقيادة 
حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وقال: »إن الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، تولي 
أهمي��ة  االس��تراتيجية  المش��اريع 
قصوى لضمان تنفيذها وفق أحدث 
وأكثره��ا  العالمي��ة  المواصف��ات 
ج��ودة وكفاءة، وذلك على نحو يلبي 
واحتياجات  المواطني��ن،  تطلع��ات 
التنمية واس��تدامتها، وبما يؤهلها 
لتك��ون عالمة ممي��زة ومظهرًا من 
مظاه��ر الحض��ارة والتق��دم الت��ي 

تتسم بها البحرين«.
جاء ذلك لدى اس��تقباله في مكتبه 
رئي��س  ام��س  القضيبي��ة  بقص��ر 

مجلس إدارة ش��ركة مطار البحرين 
المهن��دس كمال ب��ن أحمد محمد، 
وذلك بمناسبة اختيار مطار البحرين 
الدول��ي كأفض��ل مط��ار جديد في 
العالم ضمن احتفال تس��ليم جوائز 
س��كاي تراك��س العالمي��ة لعال��م 
األس��بوع  أقي��م  وال��ذي  الطي��ران، 
الماض��ي ف��ي العاصمة الفرنس��ية 

باريس. 
ب��ن عب��داهلل  الش��يخ خال��د   وهن��أ 
آل خليفة المهندس كمال بن أحمد 

المناس��بة واالعتراف  محمد به��ذه 
العالم��ي المس��تحق، معرب��ًا ع��ن 
تقدي��ره له على جه��وده المخلصة 
التي بذلها أثناء توليه منصب وزير 
المواص��الت واالتص��االت وما أظهر 
خالله من حرص على تطوير هذين 
وبنيتهم��ا  الحيويي��ن  القطاعي��ن 
التحتية، وبخاصة مش��روع توسعة 
مطار البحرين الدولي الذي بات أكثر 
مواءم��ة لمكان��ة البحري��ن ومعززًا 
لس��معتها؛ بوصفها نقطة اللتقاء 

المس��افرين نظرًا لما تتميز به من 
موقع جغرافي يتوسط المنطقة.

من جانبه، أع��رب المهندس كمال 
ب��ن أحم��د محمد ع��ن بالغ ش��كره 
للش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليفة، 
نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير 
البني��ة التحتي��ة، على م��ا لقيه من 
دعم ومساندة شجعته خالل الفترة 
الس��ابقة على بذل جهود مضاعفة 
التي  التنموية  ومواكبة للمتطلبات 

تشهدها البحرين.

أمير الرياض: العالقات التاريخية 
بين السعودية والبحرين أنموذج 

في األخوة العربية واإلسالمية

أكد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
آل س��عود، أمير منطق��ة الري��اض، عمق العالق��ات األخوية 
التاريخية الوثيقة والمتميزة بين المملكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين الش��قيقتين، وما تش��هده عل��ى الدوام من 
تقدم وازدهار كأنموذج في األخوة العربية واإلسالمية ووحدة 
اله��دف والمصير في ظ��ل القيادة الحكيم��ة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد الُمعظم، 
وأخيه خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، ملك المملكة العربية السعودية. جاء ذلك، خالل 
اس��تقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير مملكة 
البحرين لدى المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة الش��يخ 
علي ب��ن عبدالرحمن بن علي آل خليف��ة، متمنيًا له التوفيق 

في أداء مهامه الدبلوماسية. 
م��ن جانبه، أع��رب س��فير البحرين ف��ي الرياض عن ش��كره 
وتقدي��ره لصاح��ب الس��مو الملكي أمي��ر منطق��ة الرياض، 
مؤكدًا تقدير مملك��ة البحرين واعتزازها بالمواقف التاريخية 
المش��رفة للش��قيقة الكب��رى المملك��ة العربية الس��عودية 
في تدعيم أمنها واس��تقرارها ومس��اندتها للقضايا العربية 
واإلس��المية، وإس��هاماتها الرائدة على الس��احة الدولية في 
ترس��يخ األمن والس��الم ومكافحة التط��رف واإلرهاب، ودعم 

التنمية المستدامة.

استعدادات لبدء مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين الخليج والهند 

 وزير الصناعة: تغييرات قادمة 
على قوانين التجارة ومراجعي الحسابات

أك��د وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة زاي��د الزياني، أن 
إجمالي االس��تثمارات الهندية في البحرين حاليًا 

وصلت إلى حوالي 514 مليون دوالر. 
وأض��اف أن هن��اك العدي��د من التحس��ينات على 
الصعيد التج��اري، مثل إطالق النس��خة المطورة 
م��ن س��جالت 3.0، كم��ا يج��ري إص��الح قوانين 
األعمال الجديدة مع تغييرات قادمة على قوانين 
التجارة ومراجعي الحس��ابات وقانون جديد يجري 
تنفي��ذه لتنظيم التج��ارة اإللكتروني��ة، كما يتم 
التركي��ز على االبت��كار والملكي��ة الفكرية، حيث 
يج��ري العمل على جع��ل البحرين مرك��زًا عالميًا 

لمثل هذه القطاعات. 
جاء ذلك، خالل مش��اركته، كمتح��دث رئيس في 
غ��داء العم��ل الذي تنظم��ه الجمعي��ة البحرينية 
الهندي��ة، بحض��ور س��فير جمهوري��ة الهند لدى 
البحري��ن بيوش شريفاس��تاف، ورئي��س مجلس 
إدارة الجمعي��ة عبدالرحم��ن جمع��ة، تم خاللها 
اس��تعراض ع��دد م��ن الموضوع��ات والعالقات 
الثنائي��ة التاريخية بين البلدين الصديقين وذلك 

بفندق الخليج. 
ون��وه إلى أن��ه تجري حالي��ًا، االس��تعدادات لبدء 
مفاوض��ات اتفاقية التج��ارة الح��رة بين مجلس 
التع��اون الخليج��ي وجمهورية الهن��د، حيث أعد 
مجل��س التعاون الخليج��ي موقفًا موحدًا بش��أن 
االختصاصات المقترح��ة التفاقية التجارة الحرة، 
وسيتم استئناف المفاوضات بمجرد االنتهاء من 
وضع الجانبين اللمسات األخيرة على االختصاصات 

والتوقيع عليها. 
وأضاف الوزي��ر، أن البحرين تعد الوجهة المثالية 
للش��ركات الهندي��ة لالس��تفادة م��ن روابطه��ا 
الممتازة في وسائل النقل واالتصاالت ومكانتها 
بي��ن دول مجل��س التع��اون الخليجي، وس��هولة 
وصولها إلى األس��واق اإلقليمية ومنطقة الش��رق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وأع��رب، عن اعت��زازه بحجم العالق��ات التاريخية 

بي��ن البحري��ن والهن��د الممت��دة من��ذ أكثر من 
5000 ع��ام، والتي كانت تربط حض��ارة دلمون 
وحض��ارة الس��ند، وهي من أكثر العالق��ات تميزًا 
وعراقة بين الجانبين وما تزال من أكثر العالقات 
تطورًا ورس��وخًا وش��ملت العديد من القطاعات، 
وتحظى باهتمام كبير م��ن لدن قيادتي البلدين 
الصديقين. كما استعرض، عددًا من الموضوعات 
والقضايا ذات الش��أن المش��ترك، والتي ش��ملت 
زيادة قيمة الص��ادرات والواردات بي��ن الجانبين 
خالل الربع األول من عام 2022، وعدد الش��ركات 

والمستثمرين الذين يعملون في البحرين.
ولف��ت إلى أن البحرين، تش��هد تط��ورًا اقتصاديًا 
تاريخي��ًا ملحوظًا، في الفترة األخيرة وخصوصًا مع 
إطالق إستراتيجيتها الوطنية للتعافي االقتصادي 
ما بعد الجائحة والتي ترتكز على األسس الخمسة 

الرئيسية من رؤية البحرين االقتصادية 2030.

514 مليون دوالر إجمالي االستثمارات الهندية في البحرين

محمد بن عبداهلل: جهود 
مخلصة لفائقة الصالح

اس��تقبل رئي��س المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة ف��ي مكتبه بمق��ر المجلس وزيرة 
الصحة الس��ابقة فائقة الصالح، حيث أش��اد باإلسهامات الطيبة 
والجه��ود المخلصة التي بذلته��ا في العط��اء والتفاني لخدمة 
مملك��ة البحري��ن، ومن أبرزه��ا توليها مس��ؤولية وزارة الصحة 
على مدى عدة س��نوات، حيث عملت بكل جهد لتطوير مس��توى 
الخدمات الصحية من خالل الوزارة بالتعاون الوثيق مع المجلس 

األعلى للصحة وكافة شركاء المنظومة الصحية.
ونوه الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة بالكفاءة واالقتدار اللذين 
تميزت بهما الصالح، وخصوصًا مساهمتها البارزة ضمن الفريق 
الوطن��ي للتص��دي لفيروس كورونا والتي س��اهمت ضمن فريق 
البحري��ن في تحقيق صحة وس��المة الجميع، متمنيًا لس��عادتها 
دوام التوفيق. من جانبها أعربت فائقة الصالح عن بالغ ش��كرها 
وامتنانها لرئيس المجلس األعلى للصحة على دعمه المس��تمر 
خ��الل توليها منصبه��ا الوزاري، مش��يدة بالح��رص الكبير الذي 
يوليه لتطوير جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية 
الش��املة وتقديم المس��اندة لكافة البرامج الت��ي تعنى بتعزيز 
جودة الخدمات وتقدير عطاء الكفاءات الوطنية وكافة منتس��بي 

الحقل الطبي.

من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا.. حميدان: 

سريان »حظر العمل وقت الظهيرة« مطلع يوليو
أعلن��ت وزارة العمل عن ب��دء تطبيق 
حظ��ر العم��ل تحت أش��عة الش��مس 
المباش��رة واألماكن المكشوفة خالل 
فترة الظهيرة من الس��اعة 12 ظهرًا 
وحت��ى الس��اعة الرابع��ة عص��رًا من 
شهري يوليو وأغسطس، وذلك اعتبارًا 
م��ن ي��وم الجمع��ة األول م��ن يوليو 

المقبل.
ويه��دف تطبي��ق الق��رار إل��ى حماية 
العمال وتأمين س��المتهم من أخطار 
اإلجه��اد الح��راري وضربات الش��مس 
ومختل��ف أم��راض الصي��ف والحد من 
الحوادث المهنية، خ��الل هذه الفترة 
من العام والتي تشهد فيها البحرين 
ارتفاع��ًا في معدالت درج��ات الحرارة 

ونسب الرطوبة.
وأك��د وزي��ر العمل جميل ب��ن محمد 
علي حمي��دان، في تصري��ح له بهذه 
عل��ى  البحري��ن  ح��رص  المناس��بة، 
التطبي��ق األمث��ل لهذا الق��رار، وذلك 
التزامًا منها بمبادئ حقوق اإلنس��ان، 
خاص��ة حق العم��ال في توفي��ر بيئة 
العم��ل اآلمنة والصحي��ة وفق معايير 
العم��ل الدولي��ة، مؤك��دًا أن تطبيق 
قرار حظر العم��ل وقت الظهيرة خالل 
السنوات الماضية ساهم في الحد من 

مخاطر إصابات العمل، منوهًا بحرص 
ال��وزارة على ع��دم تأثر س��ير العمل 
بالمش��روعات القائم��ة التي تنفذها 
في  وإنجازها  والش��ركات  المؤسسات 
األوق��ات المحددة لها، مش��يرًا إلى أن 
القرار يش��كل حافزًا عل��ى المزيد من 
اإلنتاجي��ة عبر إعادة جدولة س��اعات 

العمل خالل فترة سريان القرار.
ولف��ت حمي��دان إل��ى أهمي��ة قي��ام 
المنش��آت بتعزيز جهودها في توعية 
العم��ال ح��ول أمراض الصيف وس��بل 
الوقاية منها وبي��ان المخاطر الناتجة 

عن اإلجهاد الحراري بسبب تعرضهم 
ألشعة الش��مس المباش��رة في هذه 
الفت��رة إضاف��ة إل��ى توفي��ر الرعاية 
الصحية الش��املة واإلسعافات األولية 
وإيجاد الحلول الفنية المناس��بة التي 
من ش��أنها تقلي��ل تع��رض العمال 
لدرج��ات الح��رارة والرطوبة، مش��يدًا 
بالتزام منش��آت القطاع الخاص خالل 
الس��نوات الماضية به��ذا القرار، حيث 
تجاوزت معدالت نسبة االلتزام بالقرار 

خالل الخمس سنوات الماضية %98.
وأثن��ى عل��ى قي��ام بع��ض أصح��اب 
العم��ل طوع��ًا بتمديد فت��رة تطبيق 
الق��رار مم��ا يعكس البعد اإلنس��اني 
ف��ي العالق��ة بي��ن طرف��ي اإلنت��اج 
وصواًل للوالء المؤسس��ي، وما يترتب 
عليه م��ن تنامي مس��تويات الكفاءة 
اإلنتاجية، ومش��ددًا ف��ي الوقت ذاته 
عل��ى أن الوزارة ل��ن تتهاون في رصد 
اإلجراءات  اتخ��اذ  المخالفات وس��يتم 
المخالفي��ن لتطبيق  القانوني��ة بحق 

القرار.
وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة 
استباقية اس��تهدفت تعزيز التوعية 
لدى أصح��اب العمل والعم��ال لبيان 
أهمي��ة االلت��زام بالق��رار، حي��ث تم 

تزويد المنش��آت بنش��رات إرش��ادية، 
إضافة إلى إع��داد مطويات وإعالنات 
بلغ��ات متع��ددة تتضمن إرش��ادات 
التع��رض  تأثي��ر  ع��ن  ومعلوم��ات 
المس��تمر لدرجات الحرارة المرتفعة 
عل��ى صح��ة وس��المة العم��ال أثناء 
مزاولة المه��ام الوظيفية، فضاًل عن 
تقديم ورش عمل لمش��رفي السالمة 
المهنية في منش��آت القطاع الخاص 
الطالعهم على مستجدات ومتطلبات 
االش��تراطات الالزم��ة للوقاي��ة م��ن 
أمراض الصيف والحوادث المهنية في 

مواقع العمل.
وين��ص الق��رار ال��وزاري بش��أن حظر 
العم��ل وقت الظهيرة بأن��ه »يعاقب 
كل م��ن يخال��ف أح��كام ه��ذا الق��رار 
عليه��ا في  المنص��وص  بالعقوب��ات 
الم��ادة )192( من قان��ون العمل في 
القطاع األهلي الص��ادر بالقانون رقم 
)36( لس��نة 2012، والت��ي تنص على 
أن��ه يعاق��ب كل م��ن يخالف أي��ًا من 
أحكام الب��اب )15( والقرارات الصادرة 
تنفي��ذًا له بالحبس م��دة ال تزيد على 
ثالثة أش��هر وبالغرام��ة التي ال تقل 
عن 500 دينار، وال تزيد عن ألف دينار 

أو بأحدي هاتين العقوبتين«.

وزير العمل
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وزير العدل: توفير الدعم 
لمشروعات التطوير الوقفي

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف المعاودة، 
رئي��س مجلس إدارة األوقاف الس��نية راش��د الهاج��ري، ورئيس 
مجل��س إدارة األوقاف الجعفرية يوس��ف الصال��ح، حيث قدما له 
التهنئة بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية من حضرة صاحب 
الجالل��ة ملك الب��الد المعظم بتعيين��ه وزيرًا للعدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف. وثمن وزير الع��دل ما يوليه حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء، من اهتم��ام ورعاية بدور العبادة 
وخدم��ة بي��وت اهلل وتهيئته��ا ألداء العبادات بكل يس��ر وراحة 
وطمأنينة. وأكد الحرص على توفير كل أشكال الدعم لمشروعات 
التطوي��ر الوقفي، بما يكفل تقديم أفضل الس��بل لحفظ الوقف 
وتنميت��ه وصيانت��ه، مثمًنا دور مجل��س إدارت��ي األوقافين في 
خدم��ة دور العبادة وتعميرها وصيانتها. وقد اس��تعرض اللقاء 
عددًا من الموضوعات ذات العالقة بالشؤون الوقفية وتطويرها 

المؤسسي وبحث سبل التعاون المشترك.

استقبل كمال بن أحمد.. خالد بن عبد اهلل:

 المشاريع االستراتيجية في البحرين 
عالمة مميزة وتعكس مظهرًا حضاريًا

عب��داهلل  ب��ن  خال��د  الش��يخ   أك��د 
آل خليف��ة، نائ��ب رئي��س مجل��س 
الوزراء ووزير البنية التحتية، أن حصد 
التنموية االس��تراتيجية  المش��اريع 
لجوائز عالمية مرموقة ش��اهد على 
م��ا يتص��ف ب��ه أبن��اء البحرين من 
س��مات اإلبداع واالبتكار، ومن عزم 
دائم عل��ى التميز، كونه��م يقفون 
خل��ف كل منج��ز وطن��ي يتحقق في 
ظل مس��يرة الخي��ر والنم��اء بقيادة 
حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وقال: »إن الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، تولي 
أهمي��ة  االس��تراتيجية  المش��اريع 
قصوى لضمان تنفيذها وفق أحدث 
وأكثره��ا  العالمي��ة  المواصف��ات 
ج��ودة وكفاءة، وذلك على نحو يلبي 
واحتياجات  المواطني��ن،  تطلع��ات 
التنمية واس��تدامتها، وبما يؤهلها 
لتك��ون عالمة ممي��زة ومظهرًا من 
مظاه��ر الحض��ارة والتق��دم الت��ي 

تتسم بها البحرين«.
جاء ذلك لدى اس��تقباله في مكتبه 
رئي��س  ام��س  القضيبي��ة  بقص��ر 

مجلس إدارة ش��ركة مطار البحرين 
المهن��دس كمال ب��ن أحمد محمد، 
وذلك بمناسبة اختيار مطار البحرين 
الدول��ي كأفض��ل مط��ار جديد في 
العالم ضمن احتفال تس��ليم جوائز 
س��كاي تراك��س العالمي��ة لعال��م 
األس��بوع  أقي��م  وال��ذي  الطي��ران، 
الماض��ي ف��ي العاصمة الفرنس��ية 

باريس. 
ب��ن عب��داهلل  الش��يخ خال��د   وهن��أ 
آل خليفة المهندس كمال بن أحمد 

المناس��بة واالعتراف  محمد به��ذه 
العالم��ي المس��تحق، معرب��ًا ع��ن 
تقدي��ره له على جه��وده المخلصة 
التي بذلها أثناء توليه منصب وزير 
المواص��الت واالتص��االت وما أظهر 
خالله من حرص على تطوير هذين 
وبنيتهم��ا  الحيويي��ن  القطاعي��ن 
التحتية، وبخاصة مش��روع توسعة 
مطار البحرين الدولي الذي بات أكثر 
مواءم��ة لمكان��ة البحري��ن ومعززًا 
لس��معتها؛ بوصفها نقطة اللتقاء 

المس��افرين نظرًا لما تتميز به من 
موقع جغرافي يتوسط المنطقة.

من جانبه، أع��رب المهندس كمال 
ب��ن أحم��د محمد ع��ن بالغ ش��كره 
للش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليفة، 
نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير 
البني��ة التحتي��ة، على م��ا لقيه من 
دعم ومساندة شجعته خالل الفترة 
الس��ابقة على بذل جهود مضاعفة 
التي  التنموية  ومواكبة للمتطلبات 

تشهدها البحرين.

أمير الرياض: العالقات التاريخية 
بين السعودية والبحرين أنموذج 

في األخوة العربية واإلسالمية

أكد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
آل س��عود، أمير منطق��ة الري��اض، عمق العالق��ات األخوية 
التاريخية الوثيقة والمتميزة بين المملكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين الش��قيقتين، وما تش��هده عل��ى الدوام من 
تقدم وازدهار كأنموذج في األخوة العربية واإلسالمية ووحدة 
اله��دف والمصير في ظ��ل القيادة الحكيم��ة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد الُمعظم، 
وأخيه خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، ملك المملكة العربية السعودية. جاء ذلك، خالل 
اس��تقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير مملكة 
البحرين لدى المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة الش��يخ 
علي ب��ن عبدالرحمن بن علي آل خليف��ة، متمنيًا له التوفيق 

في أداء مهامه الدبلوماسية. 
م��ن جانبه، أع��رب س��فير البحرين ف��ي الرياض عن ش��كره 
وتقدي��ره لصاح��ب الس��مو الملكي أمي��ر منطق��ة الرياض، 
مؤكدًا تقدير مملك��ة البحرين واعتزازها بالمواقف التاريخية 
المش��رفة للش��قيقة الكب��رى المملك��ة العربية الس��عودية 
في تدعيم أمنها واس��تقرارها ومس��اندتها للقضايا العربية 
واإلس��المية، وإس��هاماتها الرائدة على الس��احة الدولية في 
ترس��يخ األمن والس��الم ومكافحة التط��رف واإلرهاب، ودعم 

التنمية المستدامة.

استعدادات لبدء مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين الخليج والهند 

 وزير الصناعة: تغييرات قادمة 
على قوانين التجارة ومراجعي الحسابات

أك��د وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة زاي��د الزياني، أن 
إجمالي االس��تثمارات الهندية في البحرين حاليًا 

وصلت إلى حوالي 514 مليون دوالر. 
وأض��اف أن هن��اك العدي��د من التحس��ينات على 
الصعيد التج��اري، مثل إطالق النس��خة المطورة 
م��ن س��جالت 3.0، كم��ا يج��ري إص��الح قوانين 
األعمال الجديدة مع تغييرات قادمة على قوانين 
التجارة ومراجعي الحس��ابات وقانون جديد يجري 
تنفي��ذه لتنظيم التج��ارة اإللكتروني��ة، كما يتم 
التركي��ز على االبت��كار والملكي��ة الفكرية، حيث 
يج��ري العمل على جع��ل البحرين مرك��زًا عالميًا 

لمثل هذه القطاعات. 
جاء ذلك، خالل مش��اركته، كمتح��دث رئيس في 
غ��داء العم��ل الذي تنظم��ه الجمعي��ة البحرينية 
الهندي��ة، بحض��ور س��فير جمهوري��ة الهند لدى 
البحري��ن بيوش شريفاس��تاف، ورئي��س مجلس 
إدارة الجمعي��ة عبدالرحم��ن جمع��ة، تم خاللها 
اس��تعراض ع��دد م��ن الموضوع��ات والعالقات 
الثنائي��ة التاريخية بين البلدين الصديقين وذلك 

بفندق الخليج. 
ون��وه إلى أن��ه تجري حالي��ًا، االس��تعدادات لبدء 
مفاوض��ات اتفاقية التج��ارة الح��رة بين مجلس 
التع��اون الخليج��ي وجمهورية الهن��د، حيث أعد 
مجل��س التعاون الخليج��ي موقفًا موحدًا بش��أن 
االختصاصات المقترح��ة التفاقية التجارة الحرة، 
وسيتم استئناف المفاوضات بمجرد االنتهاء من 
وضع الجانبين اللمسات األخيرة على االختصاصات 

والتوقيع عليها. 
وأضاف الوزي��ر، أن البحرين تعد الوجهة المثالية 
للش��ركات الهندي��ة لالس��تفادة م��ن روابطه��ا 
الممتازة في وسائل النقل واالتصاالت ومكانتها 
بي��ن دول مجل��س التع��اون الخليجي، وس��هولة 
وصولها إلى األس��واق اإلقليمية ومنطقة الش��رق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وأع��رب، عن اعت��زازه بحجم العالق��ات التاريخية 

بي��ن البحري��ن والهن��د الممت��دة من��ذ أكثر من 
5000 ع��ام، والتي كانت تربط حض��ارة دلمون 
وحض��ارة الس��ند، وهي من أكثر العالق��ات تميزًا 
وعراقة بين الجانبين وما تزال من أكثر العالقات 
تطورًا ورس��وخًا وش��ملت العديد من القطاعات، 
وتحظى باهتمام كبير م��ن لدن قيادتي البلدين 
الصديقين. كما استعرض، عددًا من الموضوعات 
والقضايا ذات الش��أن المش��ترك، والتي ش��ملت 
زيادة قيمة الص��ادرات والواردات بي��ن الجانبين 
خالل الربع األول من عام 2022، وعدد الش��ركات 

والمستثمرين الذين يعملون في البحرين.
ولف��ت إلى أن البحرين، تش��هد تط��ورًا اقتصاديًا 
تاريخي��ًا ملحوظًا، في الفترة األخيرة وخصوصًا مع 
إطالق إستراتيجيتها الوطنية للتعافي االقتصادي 
ما بعد الجائحة والتي ترتكز على األسس الخمسة 

الرئيسية من رؤية البحرين االقتصادية 2030.

514 مليون دوالر إجمالي االستثمارات الهندية في البحرين

محمد بن عبداهلل: جهود 
مخلصة لفائقة الصالح

اس��تقبل رئي��س المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة ف��ي مكتبه بمق��ر المجلس وزيرة 
الصحة الس��ابقة فائقة الصالح، حيث أش��اد باإلسهامات الطيبة 
والجه��ود المخلصة التي بذلته��ا في العط��اء والتفاني لخدمة 
مملك��ة البحري��ن، ومن أبرزه��ا توليها مس��ؤولية وزارة الصحة 
على مدى عدة س��نوات، حيث عملت بكل جهد لتطوير مس��توى 
الخدمات الصحية من خالل الوزارة بالتعاون الوثيق مع المجلس 

األعلى للصحة وكافة شركاء المنظومة الصحية.
ونوه الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة بالكفاءة واالقتدار اللذين 
تميزت بهما الصالح، وخصوصًا مساهمتها البارزة ضمن الفريق 
الوطن��ي للتص��دي لفيروس كورونا والتي س��اهمت ضمن فريق 
البحري��ن في تحقيق صحة وس��المة الجميع، متمنيًا لس��عادتها 
دوام التوفيق. من جانبها أعربت فائقة الصالح عن بالغ ش��كرها 
وامتنانها لرئيس المجلس األعلى للصحة على دعمه المس��تمر 
خ��الل توليها منصبه��ا الوزاري، مش��يدة بالح��رص الكبير الذي 
يوليه لتطوير جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية 
الش��املة وتقديم المس��اندة لكافة البرامج الت��ي تعنى بتعزيز 
جودة الخدمات وتقدير عطاء الكفاءات الوطنية وكافة منتس��بي 

الحقل الطبي.

من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا.. حميدان: 

سريان »حظر العمل وقت الظهيرة« مطلع يوليو
أعلن��ت وزارة العمل عن ب��دء تطبيق 
حظ��ر العم��ل تحت أش��عة الش��مس 
المباش��رة واألماكن المكشوفة خالل 
فترة الظهيرة من الس��اعة 12 ظهرًا 
وحت��ى الس��اعة الرابع��ة عص��رًا من 
شهري يوليو وأغسطس، وذلك اعتبارًا 
م��ن ي��وم الجمع��ة األول م��ن يوليو 

المقبل.
ويه��دف تطبي��ق الق��رار إل��ى حماية 
العمال وتأمين س��المتهم من أخطار 
اإلجه��اد الح��راري وضربات الش��مس 
ومختل��ف أم��راض الصي��ف والحد من 
الحوادث المهنية، خ��الل هذه الفترة 
من العام والتي تشهد فيها البحرين 
ارتفاع��ًا في معدالت درج��ات الحرارة 

ونسب الرطوبة.
وأك��د وزي��ر العمل جميل ب��ن محمد 
علي حمي��دان، في تصري��ح له بهذه 
عل��ى  البحري��ن  ح��رص  المناس��بة، 
التطبي��ق األمث��ل لهذا الق��رار، وذلك 
التزامًا منها بمبادئ حقوق اإلنس��ان، 
خاص��ة حق العم��ال في توفي��ر بيئة 
العم��ل اآلمنة والصحي��ة وفق معايير 
العم��ل الدولي��ة، مؤك��دًا أن تطبيق 
قرار حظر العم��ل وقت الظهيرة خالل 
السنوات الماضية ساهم في الحد من 

مخاطر إصابات العمل، منوهًا بحرص 
ال��وزارة على ع��دم تأثر س��ير العمل 
بالمش��روعات القائم��ة التي تنفذها 
في  وإنجازها  والش��ركات  المؤسسات 
األوق��ات المحددة لها، مش��يرًا إلى أن 
القرار يش��كل حافزًا عل��ى المزيد من 
اإلنتاجي��ة عبر إعادة جدولة س��اعات 

العمل خالل فترة سريان القرار.
ولف��ت حمي��دان إل��ى أهمي��ة قي��ام 
المنش��آت بتعزيز جهودها في توعية 
العم��ال ح��ول أمراض الصيف وس��بل 
الوقاية منها وبي��ان المخاطر الناتجة 

عن اإلجهاد الحراري بسبب تعرضهم 
ألشعة الش��مس المباش��رة في هذه 
الفت��رة إضاف��ة إل��ى توفي��ر الرعاية 
الصحية الش��املة واإلسعافات األولية 
وإيجاد الحلول الفنية المناس��بة التي 
من ش��أنها تقلي��ل تع��رض العمال 
لدرج��ات الح��رارة والرطوبة، مش��يدًا 
بالتزام منش��آت القطاع الخاص خالل 
الس��نوات الماضية به��ذا القرار، حيث 
تجاوزت معدالت نسبة االلتزام بالقرار 

خالل الخمس سنوات الماضية %98.
وأثن��ى عل��ى قي��ام بع��ض أصح��اب 
العم��ل طوع��ًا بتمديد فت��رة تطبيق 
الق��رار مم��ا يعكس البعد اإلنس��اني 
ف��ي العالق��ة بي��ن طرف��ي اإلنت��اج 
وصواًل للوالء المؤسس��ي، وما يترتب 
عليه م��ن تنامي مس��تويات الكفاءة 
اإلنتاجية، ومش��ددًا ف��ي الوقت ذاته 
عل��ى أن الوزارة ل��ن تتهاون في رصد 
اإلجراءات  اتخ��اذ  المخالفات وس��يتم 
المخالفي��ن لتطبيق  القانوني��ة بحق 

القرار.
وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة 
استباقية اس��تهدفت تعزيز التوعية 
لدى أصح��اب العمل والعم��ال لبيان 
أهمي��ة االلت��زام بالق��رار، حي��ث تم 

تزويد المنش��آت بنش��رات إرش��ادية، 
إضافة إلى إع��داد مطويات وإعالنات 
بلغ��ات متع��ددة تتضمن إرش��ادات 
التع��رض  تأثي��ر  ع��ن  ومعلوم��ات 
المس��تمر لدرجات الحرارة المرتفعة 
عل��ى صح��ة وس��المة العم��ال أثناء 
مزاولة المه��ام الوظيفية، فضاًل عن 
تقديم ورش عمل لمش��رفي السالمة 
المهنية في منش��آت القطاع الخاص 
الطالعهم على مستجدات ومتطلبات 
االش��تراطات الالزم��ة للوقاي��ة م��ن 
أمراض الصيف والحوادث المهنية في 

مواقع العمل.
وين��ص الق��رار ال��وزاري بش��أن حظر 
العم��ل وقت الظهيرة بأن��ه »يعاقب 
كل م��ن يخال��ف أح��كام ه��ذا الق��رار 
عليه��ا في  المنص��وص  بالعقوب��ات 
الم��ادة )192( من قان��ون العمل في 
القطاع األهلي الص��ادر بالقانون رقم 
)36( لس��نة 2012، والت��ي تنص على 
أن��ه يعاق��ب كل م��ن يخالف أي��ًا من 
أحكام الب��اب )15( والقرارات الصادرة 
تنفي��ذًا له بالحبس م��دة ال تزيد على 
ثالثة أش��هر وبالغرام��ة التي ال تقل 
عن 500 دينار، وال تزيد عن ألف دينار 

أو بأحدي هاتين العقوبتين«.

وزير العمل
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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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تطوير محطات الكهرباء وخطوط أنابيب نقل المياه في الجنوبية
سمو محافظ الجنوبية يوصي باستمرار الحمالت التوعوية لتعزيز الجانب األمني والخدمي

ترأس محافظ الجنوبية رئيس المجلس التنســـيقي سمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، اجتماع 
المجلـــس التنســـيقي الســـادس فـــي دورتـــه الثالثـــة للعام 
2022، عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور نائب المحافظ 
العميد عيســـى الدوســـري، وعدد مـــن األعضاء من ممثلي 

الجهات الحكومية المختلفة.
وفي مســـتهل االجتماع، رحب ســـمو المحافظ بالحضور، 
األهالـــي  احتياجـــات  تلبيـــة  متابعـــة  ســـموه  مؤكـــًدا 
والمواطنيـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت التنمويـــة الرائـــدة، 
تنفيًذا للتوجيهات الســـديدة لملـــك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، ودعـــم ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا سموه حرص المحافظة 
على تحقيق تطلعات األهالي عبر توفير خدمات متكاملة 
تبرز التنمية الشاملة والمستدامة التي تحظى بها مختلف 
مناطق المحافظة الجنوبية. وخالل االجتماع، تابع ســـمو 
محافظ الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي، عرًضا مرئًيا 
قدمتـــه هيئة الكهربـــاء والماء عن خطط إنشـــاء وتطوير 

كل من محطات الكهرباء وخطوط أنابيب نقل المياه في 
المحافظة الجنوبية، منوها سموه بتحسين جودة اإلنارة 
فـــي مدينـــة الرفـــاع ومدينة عيســـى ومدينة زايـــد، وذلك 
لضمـــان تلبيـــة احتياجـــات األهالي في توفيـــر اإلنارة في 

مختلف الطرق الرئيسة والفرعية في المناطق السكنية.
وفـــي ســـياق آخـــر، تابـــع ســـمو المحافظ رئيـــس المجلس 
التنســـيقي عرًضـــا مرئًيـــا شـــاماًل مـــن قبل بلديـــة المنطقة 
الجنوبية، تم من خالله استعراض خطط تطوير مشروع 
متنـــزه عيـــن الحنينيـــة، باإلضافـــة إلـــى متابعـــة صيانـــة 
مشـــروع حديقـــة البوكوارة، حيث تبرز تلك المشـــروعات 
المكانـــة الثقافيـــة والتاريخيـــة التـــي تحظى بهـــا مختلف 
مـــع مختلـــف  والتنســـيق  بالتعـــاون  المحافظـــة،  مناطـــق 

الجهات المختصة.
مـــن جانـــب آخر، اطلع ســـمو المحافظ، علـــى عرض مرئي 
عن نتائـــج الزيارة التفقدية لمدينة عيســـى ومدينة زايد، 
حيث تابع ســـموه احتياجات األهالـــي في المجال األمني 
والخدمـــي واالجتماعـــي، التـــي تمثلـــت في إنشـــاء صالة 
للمناســـبات ألهالـــي مدينـــة عيســـى، واســـتمرار متابعـــة 
مشـــروعات البنيـــة التحتية والطـــرق والمرافـــق الحيوية 

والعامة، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشـــروع ممشى مدينة 
زايد، مبيًنا ســـموه أهمية تطوير المرافق الخدمية العامة 

بما يتماشى مع النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.
كمـــا اطلـــع المجلـــس التنســـيقي برئاســـة ســـمو محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة، علـــى عـــرض مرئـــي تم مـــن خالله 
اســـتعراض جهـــود مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، 
ودورهـــا في اتخـــاذ التدابيـــر األمنيـــة والوقائيـــة وإقامة 
الحمالت الميدانية المســـتمرة في العديد من المرافق في 
مدينـــة عيســـى ومدينة زايد، حيث أوصى ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية باســـتمرار الحمـــالت التوعوية التي 
تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية الرائدة، التي تعكس 
مـــدى حـــرص المحافظـــة الجنوبيـــة بتلبيـــة احتياجـــات 

األهالي والمواطنين في الجانب األمني والخدمي.
وفـــي ختـــام االجتماع، أشـــاد الحضور بالـــدور البارز الذي 
تقـــوم بـــه المحافظة والتواصل المســـتمر خـــالل المجلس 
التنســـيقي، األمـــر الـــذي يؤكـــد دور الشـــراكة المجتمعيـــة 
والسعي الحثيث الستمرار التعاون والتنسيق مع مختلف 
الجهـــات، لتحقيـــق تطلعـــات ورؤى األهالـــي فـــي مختلف 

مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الخارجية يستعرض آفاق التعاون مع نظيره القيرغيزي
إعفاء متبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

عبداللطيـــف  الخارجيـــة،  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، بمقـــر الـــوزارة أمـــس، مـــع وزير 
قيرغيزســـتان  جمهوريـــة  خارجيـــة 
الصديقـــة، جينبيـــك كولوبييـــف، والوفد 
المرافق بمناسبة زيارته مملكة البحرين.

وزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
جمهوريـــة  خارجيـــة  بوزيـــر  الخارجيـــة 
قيرغيزســـتان، معرًبا عـــن تهنئته بتوليه 
مهـــام منصبـــه الجديـــد، متمنًيا لـــه دوام 
التوفيـــق والنجـــاح ولبـــالده المزيـــد مـــن 

التقدم واالزدهار.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة حـــرص مملكـــة 
البحريـــن على تعزيـــز العالقـــات الثنائية 
مـــع جمهوريـــة قيرغيزســـتان مـــن خالل 
تبـــادل الزيارات الرســـمية ودعـــم الحوار 
والتشـــاور السياســـي بيـــن الجانبين، بما 
يفتح آفاًقا واســـعة أمـــام تعزيز التعاون 

المشـــترك وتبادل الخبـــرات في مختلف 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 
واالجتماعيـــة والثقافية، ويعـــود بالخير 
والمنفعـــة علـــى كال البلديـــن والشـــعبين 

الصديقين.
من جانبـــه، أعرب كولوبييف عن شـــكره 
وتقديـــره لمملكـــة البحريـــن على حســـن 

وحرصهـــا  الضيافـــة،  وكـــرم  االســـتقبال 
علـــى تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي وتطويره 
بيـــن البلديـــن، والتنســـيق المشـــترك إزاء 
القضايا اإلقليمية والدولية، مثمًنا للوزير 
الـــدور المحـــوري لمملكـــة البحريـــن فـــي 
ظل رئاســـتها لحـــوار التعاون اآلســـيوي، 
واالســـتقرار  األمـــن  لتعزيـــز  وجهودهـــا 

متمنًيـــا  والعالمـــي،  اإلقليمـــي  والســـالم 
للمملكـــة وشـــعبها الصديـــق دوام التقدم 

والنماء.
وتم خالل االجتماع، استعراض عالقات 
التعـــاون والصداقة الوثيقة بين البلدين، 
وســـبل تطوير التعاون الثنائي واالرتقاء 
بـــه إلـــى مســـتويات أشـــمل بمـــا يخـــدم 
المصالح المشـــتركة للبلديـــن الصديقين، 
إلـــى جانـــب بحـــث تطـــورات األوضـــاع 
ذات  والقضايـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

االهتمام المشترك.
وبهـــذه المناســـبة، وقـــع وزيـــر الخارجية 
ووزير خارجية قيرغيزستان على اتفاق 
إعفـــاء  بشـــأن  البلديـــن  بيـــن حكومتـــي 
الدبلوماســـية  الســـفر  جـــوازات  حاملـــي 
متطلبـــات  مـــن  والخاصـــة  والخدمـــة 
التأشـــيرة، ومذكرة تفاهم بشأن التشاور 
السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

المنامة - وزارة الخارجية

بدء سريان حظر العمل وقت الظهيرة الجمعة المقبل
من 12 ظهًرا ولغاية 4 عصًرا... و3 أشهر عقوبة المخالفين

أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار 
الوزاري رقم )3( لســـنة 2013، بشـــأن حظر 
المباشـــرة  الشـــمس  أشـــعة  تحـــت  العمـــل 
واألماكن المكشـــوفة خالل فترة الظهيرة 
الســـاعة  وحتـــى  ظهـــًرا   12 الســـاعة  مـــن 
الرابعة عصًرا من شهري يوليو وأغسطس، 
وذلـــك اعتباًرا من يـــوم الجمعة األول من 
يوليـــو 2022، حيث يهـــدف تطبيق القرار 
إلى حمايـــة العمال وتأمين ســـالمتهم من 
أخطار اإلجهاد الحراري وضربات الشمس 
مـــن  الصيـــف والحـــد  أمـــراض  ومختلـــف 
الحـــوادث المهنية، خالل هـــذه الفترة من 
العـــام والتي تشـــهد فيها مملكـــة البحرين 
ارتفاًعـــا فـــي معـــدالت درجـــات الحـــرارة 

ونسب الرطوبة.
وأكـــد وزير العمل جميـــل حميدان، حرص 
مملكـــة البحرين على التطبيق األمثل لهذا 
القـــرار، وذلـــك التزاًما منهـــا بمبادئ حقوق 
اإلنســـان، خاصـــة حـــق العمال فـــي توفير 

بيئة العمل اآلمنـــة والصحية وفق معايير 
العمـــل الدوليـــة، مؤكـــًدا أن تطبيـــق قـــرار 
حظر العمل وقت الظهيرة خالل السنوات 
الماضيـــة ســـاهم فـــي الحـــد مـــن مخاطـــر 
إصابات العمل، منوًها بحرص الوزارة على 
عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة 
والشـــركات  المؤسســـات  تنفذهـــا  التـــي 
لهـــا،  المحـــددة  األوقـــات  فـــي  وإنجازهـــا 
مشـــيًرا إلـــى أن القرار يشـــكل حافـــًزا على 
المزيـــد مـــن اإلنتاجيـــة عبر إعـــادة جدولة 

ساعات العمل خالل فترة سريان القرار.
ولفـــت حميدان إلى أهمية قيام المنشـــآت 
بتعزيـــز جهودها في توعيـــة العمال حول 
أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان 
المخاطـــر الناتجـــة عـــن اإلجهـــاد الحراري 
بسبب تعرضهم ألشـــعة الشمس المباشرة 
فـــي هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية 
األوليـــة  الشـــاملة واإلســـعافات  الصحيـــة 
وإيجـــاد الحلـــول الفنيـــة المناســـبة التـــي 
مـــن شـــأنها تقليل تعرض العمـــال لدرجات 

الحرارة والرطوبة.
وقـــد باشـــرت وزارة العمـــل تنفيـــذ حملـــة 
اســـتباقية اســـتهدفت تعزيز التوعية لدى 
أهميـــة  لبيـــان  والعمـــال  العمـــل  أصحـــاب 
االلتزام بالقرار، حيث تم في هذا الســـياق 
تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة 
إلـــى إعـــداد مطويـــات وإعالنـــات بلغـــات 
متعددة تتضمن إرشـــادات ومعلومات عن 

تأثيـــر التعرض المســـتمر لدرجات الحرارة 
المرتفعة على صحة وسالمة العمال أثناء 
مزاولة المهام الوظيفية، فضالً عن تقديم 
المهنيـــة  الســـالمة  لمشـــرفي  عمـــل  ورش 
فـــي منشـــآت القطـــاع الخـــاص الطالعهم 
على مســـتجدات ومتطلبات االشتراطات 
الصيـــف  أمـــراض  مـــن  للوقايـــة  الالزمـــة 

والحوادث المهنية في مواقع العمل.
 وينـــص القرار الوزاري بشـــأن حظر العمل 
وقت الظهيرة بأنه “يعاقب كل من يخالف 
أحـــكام هذا القـــرار بالعقوبـــات المنصوص 
عليهـــا في المـــادة )192( مـــن قانون العمل 
في القطـــاع األهلي الصـــادر بالقانون رقم 
)36( لســـنة 2012، والتـــي تنـــص علـــى أنه 
ـــا مـــن أحـــكام  يعاقـــب كل مـــن يخالـــف أيًّ
البـــاب )15( والقرارات الصـــادرة تنفيًذا له 
بالحبـــس مـــدة ال تزيـــد علـــى ثالثة أشـــهر 
وبالغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن 500 دينـــار، 
وال تزيـــد عن ألف دينـــار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين” . 

مدينة عيسى - وزارة العمل

وزير العمل

“ َحَمٌد ِبالِدي َتنَتِشي َفَرَحًا ِبُكم”

آَجاَمـــا َمـوِطــــِني    َيـْبــــَقى   ِلأُلســـِد   
َوَيِهْيـــُم  َقـْلــــِبي  فـــي َهــــواُه  ِهـَياَمــــا

ـــا َحَمــــٌد َمِليَكــــاً  َقــــْد  َغـــَدا ُمــــْذ أَْن َع
أََعَلـــى  َو أْسَمــــا  فـــي الِبــــاِد  َمَقــــاَما

َوِبــــَأْرِضِه ــــٍة   كَجـَنّ َبَنــــاُه   َحـَمــــٌد  
أَقـاَمــــا ـــاِم   َوالَسّ ــــِة   الَمَحـَبّ َصــــْرَح 

َوَحَضــــاَرًة َثَقــــاَفًة   َيُشــــعُّ   َفَغــــَدا  
َسَاَمــــا الَعـاَلِمــــيَن   َبــــيَن   َوُيِشــــيُع  

َمَنـــاَرًة الُخلــــوِد  أَرِض  ِمــــْن  َفَجَعْلــــَت 
َظاَمــــا ـــَراِة   السُّ َدرِب  َعــــْن  ِلُتــــِزْيَل 

إِنَّــــا  َتَشرَّْفـَنــــا   ِبُكــــْم   َحَمــــٌد   َفـَقــــْد
ِوَســـاَما ـــُدوِر  الصُّ َفـــوَق  اســـُمُكْم  َصـــاَر 

أَكـــِرْم ِبُكـــْم  َو ِبَنهِجــــُكْم ، َنْهــــٌج َغــــَدا
َدرَبــــاً ِلَمــــْن  َنَشـــَد  الَكَمــــاَل  َقـَواَمــــا

ــِة  َمٍجِدُكـــم ــْن َحِقيَقـ ــَأُلوِني َعــ ــْم  َيْسـ َكــ
َكَاَمــــا َولَيـــَس   َعَمــــَاً    : َفُأِجيُبُهـــم 

ـــٌة ِحْكـــــَمـــــ ْثـــُتْم   َفَقـــوُلَك  َفــِإَذا  َتَحدَّ
َتَمـاَمــــا ِللَحِديـــِث   ِفعــــُلَك   َوَيِجــــيُء  

ْـــِبُت  َقـوَلُكــــم َحَمــــٌد  َفَأنـــَت الِفْعــــُل  ُيثـ
ــا ــَك  ِلـَزاَمــ ــْم َعـَلْيــ ــا  ُقـلُتــ ــَت َمـ َفَجَعـلــ

وَلَقــــْد َرأَيـــُت الُحــــبَّ  ِســـرَّ َنَجاِحـُكــــْم
َفــــَأَرى الَجِمــــَع  ِبُحــــبُِّكْم  َقــــْد  َهـاَمــــا

أَْتَقــــْنَت  َفــــنَّ الُحــــْكِم  َيــــا َحَمــــٌد  َفَمــــا
ــا ــِه   ِقـَيـاَمــ ــاَم  ِفـْيــ ــْثِلَك  َقــ ــٌد  َكِمــ أََحــ

َفَلَقــــْد أََخـــْذَت ِمـــَن اأُلُمــــوِر  ِعَظاَمَهــــا
ُحَطاَمـــا َو  َتَواِفَهــــاً   َعــــنَك   َوَتــــَركَت 

َحَمــــٌد َفِحكَمــــْتَك  الَعِظــــيَمَة  أَْثَمــــَرْت
ِكـَراَمــــا آِمــــِنيَن    ـــَك    ٍبِظـلِـّ ٍعْشَنــــا   

َو ِبِطيـــِب  َقْلــــِبَك َيـــا أَبــــا  َســـلَماَن  َقــــد
َواجــــَتَثثَت   ُسَقــــاَما ـــاً   ُحـبَـّ أَْفَشـــيَت 

أَن َقــــبَل   َنــــاَراً   أَخَمــــدَت   َفَلَطاَلـَمــــا 
َتـْغــــُدو  ِبِفـْعــــِل الَحـاِقــــِدْيَن  ِضــــَراَما

ــِوَداُد  ِبَعْهدُكــــم ــاَد  الــ ــْد  َســ ــٌد فـََقــ َحَمـ
َوِوَئاَمــــا َسِكْيَنــــًة   ِفـْيــــِه   َفــــَبسْطَت  

َطبُعـُكــــم َســـاِمَح    الَتّ َو  َة  الَمَحــــَبّ إَِنّ  
ـَفــــاً   َوَمـَاَمــــا َلــــْم َنلــــَق  ِمــــْنَك َتـَأفُّ

َمْغــــُروَسٌة َسِجــــيٌَّة    ِفــــْيَك  الُجــــوُد  َو 
إِْكـَراَمــــا َلـَنــــا    َمكاِرُمُكـــم   َكــــُثرْت  

َفـالُجــــوُد ِمنـــَك َكــــِديِم  ُمــــْزٍن ُممــــِطٍر
َغـَمـاَمـــــا َيْسَتـِظــــلُّ  َشْعَبــــَك  َفَكــــَأنَّ 

ــِذي ــُدَنا  الــ ــَت  َقـائــ ــِد أَْنـ َداِئــ ــَت الشَّ َوْقـ
إِْقـَداَمــــا َنــــا    أََشـدُّ َنْستِجــــيُر،   ِبــــَك  

َحَمــــٌد َفَبْأُســـَك  ِدْرُعَنـــا َوْقــــَت الــــوَغى
َفـَلـْقــــْد  َعـَرْفـُتــــَك  َفــــاِرساً  ِمْقـَداَمــــا

ـــا   َشـــّر َ ُكــــلِّ   َمِكــــيَدٍة َفـَدَفْعــــَت َعنَـّ
ُرَكاَمــــا الُمعَتِديـــَن   َجْمــــَع   َوتــــركَت 

َحـَمــــٌد  َتَمــــيََّز  ِحْكـَمــــًة  َفـَغــــدا   َلــــُه
ـاَمــــا الُحـكَّ أَْبـَهــــَر   َفـِرْيــــٌد    َنـْهـجٌ 

ِبَفـضِلــــِه َصَدْحــــُت    إَذا  َتعَجــــَبَنّ   ال 
إَِماَمــــا ِللُمصِلحيـــَن    َغــــَدا    َفـَلـَقــــد   

ــدَرُه ــُم  َقــ ــَت   َتعَلــ ــُك  وأَنـ ـــَو الَمِليـ َفُهـ
َفَعــــاَم  هــــذا  الُعجـــَب  ِمنـــَك  َعاَمـــا

َهــــَذا  َكــــاِمي  ِللَحقـِْيَقــــِة   ُمْنِصــــٌف
اأَلوَهـاَمــــا َواْتــــُرِك   الَحَقــــاِئَق   َفُخـــِذ 

َشاِهــــٍد أْعـَظــــَم   َفـَهــــاَك  أَرْدَت  َوإَذا 
ـاَمــــا اأَلَيّ َواْســـَأِل   الَمـَكــــاِرَم   َفــــَسِل 

لـــو ِشـــئُت أُحِصـــي َفْضَلـــُه  َو ِخَصاَلـــُه
أَقاَمــــا ِخـَزائــــِني   ِمــــلَء   اَلْحَتــــْجُت 

ِبِحلــــِمِه الُقُلــــوَب    أََســـَر   َفَمـِلْيُكــــَنا   
اأَلْحـاَمــــا َلَيــــأُسَر    الَحـِلـْيــــَم    إنَّ  

َراَيـــــٌة َفـــــــٍجّ  ِبُكـــــِل  َتُقــــــوُم  َفــــَلُه 
َوَلـــُه  الَمَحاِفــــــُل  َتـرَفــــــــُع  اأَلعَاَمـــا

ــم ــَرَحاً  ِبُكــ ــَتِشي َفــ ــاِدي َتنــ ــٌد  ِبـ َحـَمــ
ِّـــَداً   َوُهَمـاَمــــا َوُتِجــــــلُّ ِفـيُكـــــــم  َسيـ

الدكتور عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

قصيدة مهداة إلى مقام سيدي 

صاحب الجاللة الملك

 حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين المعظم حفظه اهلل وأيده
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
الشـــركة القابضة للنفط والغـــاز )ش.م.ب( 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أن قطـــاع النفط والغاز يســـير وفق تعزيز 
المسيرة التنموية الشاملة وفق رؤية ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وتطلعات ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن الشـــركة القابضـــة 
للنفـــط والغاز تحرص دائمـــًا على مواصلة 
تعزيز القطاع المهم ومواصلة تطويره بما 
يعـــزز مـــن اإلســـهامات التي تمضـــي عليها 
المملكـــة في تحقيـــق الرؤيـــة االقتصادية 
)2030(. جـــاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه، 
الرئيـــس  ديســـكالزي  كالوديـــو  الســـيد 

التنفيذي لشـــركة إيني اإليطالية، بحضور 
محمـــد بـــن مبـــارك بـــن دينـــة وزيـــر النفط 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  والبيئـــة، 
المحـــروس  فيصـــل  للبتـــرول  تطويـــر 

والقائـــم بأعمـــال العضو المنتدب بشـــركة 
تطوير للبترول غســـان علي المهنا، ومدير 
العمليـــات األولية بالشـــركة االيطالية لوكا 
فينلتـــي ونائب الرئيـــس التنفيذي لمنطقة 

الشرق األوسط فؤاد كريكشي.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الشـــركة حريصـــة علـــى تبـــادل 
الخبرات بين مملكة البحرين وإيطاليا في 

سبيل مواصلة نهوض قطاع النفط والغاز 
لترسيح االقتصاد النفطي في المملكة.

وفي االجتماع، بحث ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــع الســـيد كالوديو 

ديســـكالزي سبل التعاون في مجال النفط 
والغـــاز بما يعـــزز التعـــاون والشـــراكة بين 
البلديـــن في مختلف المجاالت، وفق آفاق 

أرحب من الفرص بين البلدين.

قامـــت لجنـــة المرأة فـــي مجـــال التكنولوجيا الماليـــة بالمجلس 
األعلـــى للمرأة صباح أمس الثالثاء بزيارة إلى مدرســـة المعرفة 
الثانويـــة للبنات، وذلك في إطار اهتمام اللجنة بانخراط المزيد 
مـــن الفتيات في دراســـة التعليـــم الفني والمهني، واستكشـــاف 
ما توفره هذه المســـارات الدراســـية من فـــرص واعدة، وأفضل 
التخصصات الدراسية التي تحتاجها سوق العمل في المملكة.

واطلع الوفد الزائر برئاســـة عضو المجلس األعلى للمرأة رئيسة 
لجنـــة المرأة في التكنولوجيا المالية ســـمو الشـــيخة حصة بنت 
خليفة آل خليفة وعدد من أعضاء اللجنة، على جانب من سير 
عمليـــة التعليم الفني والمهني في المدرســـة، إضافة إلى عرض 
حـــول إنجـــازات الطالبـــات في هـــذا المجـــال، والبنيـــة التحتية 

للمدرســـة ومنهـــا ورشـــة عمـــل التمديـــدات الكهربائية، وورشـــة 
اإللكترونيـــات واألجهـــزة الدقيقة، وورشـــة األجهـــزة والمعدات 
الطبيـــة، ومعمـــل الوســـائط المتعـــددة، ومعمـــل البيـــع بالتجزئة 

ومعمل المحاكاة.
وخـــالل الزيـــارة جرى اســـتعراض جانـــب من الخطة الدراســـية 
لوزارة التربية والتعليم بشـــأن التعليـــم الفني والمهني، وبرامج 
اإلرشـــاد والتوجيـــه والتدريـــب الميدانـــي، وأهـــم التخصصـــات 
الفنية المتاحة للطالبات في المرحلة الثانوية، إضافة إلى خطط 
الوزارة المســـتقبلية الستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع 
احتياجات سوق العمل خصوصا في مرحلة التعافي من جائحة 
كوفيد 19.  حضر الزيارة المدير العام لشـــؤون المدارس محمد 

مبارك بن أحمد وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

مــاضـــون فـــي تعـــزيـــز قطـــاع النفـــط والغـــاز

االطـالع على برامـج “المهنـي” فـي “ثانـويـة المعـرفـة”

ترسيخا إلسهاماته في تحقيق رؤية 2030... ناصر بن حمد:

استكشاف الفرص الواعدة للفتيات... “لجنة المرأة في الفنتك”:

المنامة - المجلس األعلى للصحة المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة في مكتبه بمقر المجلس وزيرة 

الصحة السابقة فائقة الصالح.
وأشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
باإلســـهامات الطيبـــة والجهـــود المخلصة 
التـــي بذلتها الصالح في العطاء والتفاني 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، ومـــن أبرزهـــا 
علـــى  الصحـــة  وزارة  مســـؤولية  توليهـــا 
مـــدى عـــدة ســـنوات، حيـــث عملـــت بكل 
جهد لتطوير مســـتوى الخدمات الصحية 
من خـــالل الوزارة وبالتعـــاون الوثيق مع 
المجلـــس األعلـــى للصحة وكافة شـــركاء 

المنظومة الصحية.
ونوه الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 

بهـــا  تميـــزت  الـــذي  واالقتـــدار  بالكفـــاءة 
الصالح، خصوصًا مساهمتها البارزة ضمن 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
والتي ســـاهمت ضمن فريق البحرين في 
تحقيق صحة وســـالمة الجميع، ومتمنيًا 

لها دوام التوفيق.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الصالـــح عـــن بالـــغ 

شكرها وامتنانها لرئيس المجلس األعلى 
للصحة على دعمه المســـتمر خالل توليها 
منصبها الوزاري، مشيدة بالحرص الكبير 
الـــذي يوليه الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة لتطويـــر جودة الخدمات الصحية 
الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة  وتحقيـــق 

وتقديم المساندة لكل البرامج.

اســـتقبل أميـــر منطقـــة الريـــاض، صاحب 
الســـمو الملكي األمير فيصـــل بن بندر بن 
عبـــد العزيز آل ســـعود، فـــي مكتبه بقصر 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أمـــس،  الحكـــم 
لدى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن بـــن علي آل 

خليفة.
الريـــاض  منطقـــة  أميـــر  ســـمو  ورحـــب 
بالســـفير، وتمنـــى لـــه التوفيـــق فـــي أداء 
بعمـــق  مشـــيًدا  الدبلوماســـية،  مهامـــه 
العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة الوثيقـــة 
والمتميـــزة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، وما 
تشـــهده علـــى الدوام مـــن تقـــدم وازدهار 
كأنموذج في األخوة العربية واإلسالمية 
ووحـــدة الهدف والمصير في ظل القيادة 

الحكيمـــة لملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وملـــك المملكـــة العربية الســـعودية خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 

عبدالعزيز آل سعود.
من جانبه، أكد ســـفير مملكة البحرين في 
الرياض تقدير مملكة البحرين واعتزازها 

بالمواقـــف التاريخية المشـــرفة للشـــقيقة 
الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية في 
أمنهـــا واســـتقرارها ومســـاندتها  تدعيـــم 
للقضايا العربية واإلســـالمية، وإسهاماتها 
الرائدة على الســـاحة الدولية في ترسيخ 
التطـــرف  ومكافحـــة  والســـالم  األمـــن 

واإلرهاب، ودعم التنمية المستدامة.

تعزيز جودة الخدمات الصحية وتقدير الكفاءات الوطنية علي بن عبدالرحمن: اعتزاز بحريني بالمواقف المشرفة للشقيقة الكبرى

المنامة - بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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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

P  12

Link

P  6

Link

Link

Link

P  6

Link

Link

المنامة - وزارة الداخلية

تمكن الدفاع المدنـــي من إخماد حريق 
اندلـــع بمبنـــى مهجـــور مـــن طابقين في 
منطقـــة القضيبية، وامتـــد إلى عدد من 
المبانـــي المجـــاورة، حيث تـــم إخالؤها 

من قاطنيها احترازيًا.
تلقـــي  فـــور  أنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
الفـــور  انتقلـــت علـــى  بالواقعـــة،  بالغـــًا 
آليـــات الدفاع المدني للموقع وباشـــرت 
الســـيطرة على الحريق، حيث تم الدفع 
بـ 6 آليات و33 ضابطًا وفردًا والسيطرة 
علـــى الحريق ومنع امتداده لتبدأ الحقًا 

أعمال التبريد بهدف منع تجدده.
وأكـــدت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
أن الحريـــق لـــم يســـفر عـــن أي خســـائر 
البحـــث  أعمـــال  بـــأن  منوهـــًا  بشـــرية، 
مالبســـات  لكشـــف  جاريـــة  والتحـــري 
وأســـباب الحريـــق، حيـــث تـــم إخطـــار 

النيابة العامة بالواقعة.

الدفاع المدني 
يخمد حريًقا بمبنى 

بالقضيبية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  المعـــاودة، 
راشـــد  الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف 
إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الهاجـــري، 
األوقاف الجعفرية يوسف الصالح، 
حيث قدما له التهنئة بمناسبة نيله 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
بتعيينـــه وزيـــًرا للعـــدل والشـــؤون 

اإلسالمية واألوقاف.
وثّمـــن وزير العدل مـــا يوليه جاللة 
الملـــك المعظم، وولـــي العهد رئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، من اهتمـــام ورعايـــة بدور 
العبادة وخدمة بيوت هللا وتهيئتها 
ألداء العبـــادات بـــكل يســـر وراحـــة 

وطمأنينة.
الحـــرص  العـــدل  وزيـــر  وأكـــد 
الدعـــم  أشـــكال  كل  توفيـــر  علـــى 
لمشـــروعات التطويـــر الوقفـــي، بما 
يكفـــل تقديم أفضل الســـبل لحفظ 
الوقـــف وتنميتـــه وصيانتـــه، مثمًنا 
األوقافيـــن  إدارتـــي  مجلـــس  دور 
فـــي خدمـــة دور العبـــادة وتعميرها 

وصيانتها.
وقـــد اســـتعرض اللقـــاء عـــدًدا مـــن 
الموضوعات ذات العالقة بالشؤون 
المؤسســـي  وتطويرهـــا  الوقفيـــة 

وبحث سبل التعاون المشترك.

اإلعـــالم،  شـــؤون  وزارة  نعـــت 
القديـــر  واإلعالمـــي  الصحافـــي 
ســـعيد الحمـــد، الـــذي انتقـــل إلى 
جـــوار ربـــه أمـــس )الثالثـــاء(، بعد 
مســـيرة حافلـــة أثرى فيهـــا العمل 

الصحافي واإلعالمي واإلذاعي.
األســـرة  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الصحافية واإلعالمية البحرينية 
والخليجية والعربية فقدت بوفاة 
الحمـــد رمـــًزا من رمـــوز الصحافة 
رواد  وأحـــد  الوطنـــي،  واإلعـــالم 
اإلذاعـــة منذ بداياتهـــا، حيث أعد 

وقدم خالل مســـيرته العديد من 
البرامـــج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة 
المتنوعة إلى جانب إســـهامه في 

حركة الفكر والثقافة.
 وأعربـــت وزارة شـــؤون اإلعـــالم 
عن خالـــص التعـــازي  والمواســـاة 
داعيـــة  هللا  الفقيـــد،  أســـرة  إلـــى 
تعالـــى أن يتغمده بواســـع رحمته 
فســـيح  يســـكنه  وأن  ومغفرتـــه 
جناتـــه ويلهم أهلـــه  وذويه الصبر 

والسلوان.
»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

دعٌم تامٌّ لمشروعات التطوير الوقفي

“اإلعالم” تنعى سعيد الحمد: رمز صحافي

المنامة - وزارة الصحة

أشادت وزيرة الصحة جليلة السيد بالدور 
البّناء والفاعل الذي تؤّديه جميع الكوادر 
الوطنيـــة مـــن منتســـبي القطـــاع الصحي 
بمملكـــة البحريـــن في تطوير واســـتدامة 
خدمـــات القطاع وتعزيـــز كفاءته تحقيقًا 
لألهـــداف المنشـــودة، مؤكدة أن مســـيرة 
التطوير والبناء ستســـتمر على ما تحّقق 
رائـــدة  مـــن منجـــزات وطنيـــة وتنمويـــة 

بالمنظومة الصحية في المملكة.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة الحـــرص علـــى 
االســـتمرار فـــي تعزيـــز القطـــاع الصحـــي 
وذلـــك  المعاييـــر،  أعلـــى  وفـــق  وتقدمـــه 
تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد المعظـــم، وبمتابعـــة مســـتمّرة مـــن 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، وبما يحســـن من كفاءة الخدمات 

الصحية وجودتها.
جـــاء ذلـــك خالل سلســـلة مـــن اللقـــاءات 
جمعـــت وزيـــرة الصحـــة، بحضـــور وكيل 
الوزارة وليـــد المانع، مع موظفي الوزارة، 
حيث نّوهت الوزيرة بالجهود الطيبة التي 
تبذلها كـــوادر وزارة الصحـــة ضمن فريق 
البحرين الواحد خدمًة للوطن والمواطن، 
متطلعـــة للعمل مـــع الجميع فـــي المرحلة 
المقبلـــة، ومؤكـــدة علـــى مواصلـــة تطوير 

مســـتوى التكامـــل والتعـــاون والتنســـيق 
بيـــن جميـــع القطاعات الصحيـــة لتحقيق 
األهداف المنشـــودة، بما يعود بالنفع على 
الجميـــع. من جانبهم، هّنأ منتســـبو وزارة 
الصحـــة الســـيد، بمناســـبة حصولهـــا على 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــا وزيرًا 
للصحة، متمنين لها النجاح والتوفيق في 
أداء واجبها الوطني لما فيه خير وصالح 

الوطن والمواطنين.

كوادر الوزارة تعمل ضمن فريق البحرين الواحد خدمًة للمواطن... السيد:

تعزيز القطاع الصحي وتقدمه وفق أعلى المعايير
المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
لتنفيـــذ األحكام والعقوبـــات والبديلة 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
نائـــب ســـفير المملكـــة المتحـــدة لدى 
مملكـــة البحريـــن ســـتيوارت ســـامرز 

والوفد المرافق له.
مديـــر  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
عـــام اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ األحكام 
ســـفير  بنائـــب  البديلـــة  والعقوبـــات 
المملكـــة المتحدة والوفد المرافق له، 
المبذولـــة  اإلدارة  مســـتعرضا جهـــود 
فـــي مجـــال التطبيـــق الفعـــال لقانون 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، وأهـــم 
المســـتجدات المتعلقة بها على أرض 
الواقـــع، كما بيـــن أن اإلدارة في طور 
البـــدء بتطبيـــق المرحلـــة األولـــى من 
برنامج السجون المفتوحة في األيام 

المقبلة.

مجـــاالت  بحـــث  اللقـــاء  أثنـــاء  وتـــم 
البلديـــن  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 
العقوبـــات  مجـــال  فـــي  الصديقيـــن 
المفتوحـــة  والســـجون  البديلـــة 
والتدريـــب  التعـــاون  واســـتمرار 
إذ  الخبـــرات،  وتبـــادل  المســـتمر 
اســـتعرض الشـــيخ خالد بن راشد آل 
خليفـــة آخر مـــا توصلت إليـــه اإلدارة 
العامـــة فـــي مجال تطبيـــق العقوبات 

البديلة.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلة 
إلـــى أن العقوبـــات البديلـــة مشـــروع 
وطنـــي حضـــاري يعلـــي مـــن مكانـــة 
البحرين حقوقيا وإنســـانًيا، خصوصا 
أن نتائـــج تطبيقاتهـــا إيجابية وتؤكد 
أنهـــا نقلة نوعية فـــي مجال منظومة 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

مستعرًضا مع ستيوارت سامرز أهم مستجدات المشروع... خالد بن راشد:

ا “العقوبات البديلة” تعلي من مكانة البحرين حقوقيًّ

local@albiladpress.com
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المنامة - “دارسات”

تتويجًا للشـــراكة البحثيـــة بين األمانة 
العامـــة لمجلس التعـــاون لدول الخليج 
للدراســـات  البحريـــن  ومركـــز  العربيـــة 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراسات”، سيتم تنظيم ندوة مشتركة 
الكهربائـــي  الربـــط  “آفـــاق  بعنـــوان 
الخليجـــي”، بالتعـــاون مع هيئـــة الربط 
الكهربائـــي لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وعدٍد من المؤسســـات 
العامـــة والخاصـــة فـــي المنطقـــة، يـــوم 
األربعاء 29 يونيـــو 2022م، بمقر مركز 

“دراسات” في منطقة العوالي. 
تقام الندوة بمشـــاركة نخبٍة من خبراء 
ومهندســـي مرافق الكهرباء، وعدٍد من 
واضعي السياســـات فـــي مجال الطاقة 
التعـــاون،  مجلـــس  بـــدول  الكهربائيـــة 
وباحثيـــن في الطاقة من مراكز أبحاث 
خليجيـــة، يناقشـــون علـــى مـــدى ثالث 
جلســـات التحديات الراهنة والمتوقعة 
في مجـــال الربـــط الكهربائي وشـــراكة 
الطاقـــة، ودور الشـــراكة الدوليـــة فـــي 

دعمهـــا وتطويرها، واتجاهات األبحاث 
الخطـــط  تنفيـــذ  لدعـــم  اإلقليميـــة 
علـــى  عـــالوًة  للمشـــروع،  المســـتقبلية 
تشـــجيع االســـتثمار في تجـــارة الطاقة 
خليجيـــٍة  ســـوٍق  وخلـــق  الكهربائيـــة، 

خاصة لهذا النوع من االستثمار.  
وقال المدير التنفيذي لمركز “دراسات” 
بالشـــراكة  “نتشـــرف  العبـــدهللا:  حمـــد 
البنـــاءة مـــع األمانـــة العامـــة وممثلـــي 
مجلـــس  دول  فـــي  الكهربـــاء  قطـــاع 
الشـــركات  مـــن  ونظرائهـــم  التعـــاون، 

ومراكز األبحاث”. 

تشجيع االستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية

استبانة الستطالع تجربة الجمهور في الخدمة الحكومية “عن ُبعد” 
االستعانة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبرمجيات الذكاء االصطناعي

المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلـــن 
والحكومة اإللكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز 
الخدمـــة الحكومية  محمد القائـــد إطالق اللجنة 
أبـــرز  اســـتبانة الســـتطالع رأي الجمهـــور حـــول 
مـــا يمّيـــز تجربتهـــم فـــي الحصول علـــى الخدمة 
الحكوميـــة مـــن خـــالل قنـــوات تقديمهـــا ودعمها 
المتاحة إلكترونيًا )عن ُبعد(، والتي ال تتطلب منهم 
مراجعـــة مقار مراكـــز خدمة العمـــالء الحكومية، 
derasat.   /   /:https وذلك عبر الرابـــط اإللكتروني
والـــذي   ،lang=ar?955665   /limequery.com
ُيمكن المشاركة فيه اعتبارًا من يوم أمس ولغاية 

يوم الثالثاء الموافق 5 يوليو 2022.
تنفيـــذ  إطـــار  فـــي  تأتـــي  الخطـــوة  أن  وأوضـــح 
الحلقـــة  لمخرجـــات  اللجنـــة وتفعيـــالً  توجهـــات 
النقاشـــية التي عقدت للقائمين والمشرفين على 
تطويـــر مراكـــز خدمـــة العمـــالء الحكوميـــة فـــي 
المملكـــة بالتعـــاون مع معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
عن مستقبل مراكز الخدمة الحكومية في مملكة 

البحرين.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إطالق استبانة استطالع رأي الجمهور عن أبرز ما يمّيز تجربتهم في الحصول على الخدمة 
الحكومية “عن ُبعد” 

تأكيد أهمية استمرار التواصل اإلعالمي والفني بين دول المجلس
مفتتًحا سوق اإلنتاج المصاحب لمهرجان اإلذاعة والتلفزيون... وزير اإلعالم:

افــتــتــح وزيـــــر شـــــؤون اإلعــــــالم رمــــزان 
النعيمي، أمس الثالثاء، بحضور مدير عام 
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، أمين عام 
القحطاني  مــبــارك  بــن  مــجــّري  المهرجان، 
ــذي يــقــام عــلــى هامش  ــ ــوق اإلنـــتـــاج ال سـ
والــتــلــفــزيــون  لــإذاعــة  الخليج  مــهــرجــان 
ــذي يعقد  ال فــي دورتـــه الخامسة عــشــرة، 
بمشاركة  هويتنا”،  “إعالمنا  شعار  تحت 
ــود الــخــلــيــجــيــة الــمــشــاركــة  ــوفـ رؤســـــاء الـ
والتلفزيونات  لإذاعات  الرسمية  للهيئات 
ــيــن،  ــمــســؤول الــخــلــيــجــيــة ولــفــيــف مـــن ال
الخليجيين  ــانــيــن  ــفــن وال واإلعـــالمـــيـــيـــن 

والعرب.
وقــام وزيــر شــؤون اإلعـــالم يرافقه كبار 
المسؤولين في أجهزة اإلذاعة والتلفزيون 

سوق  في  بجولة  التعاون  مجلس  بــدول 
ــي والــتــلــفــزيــونــي، اطلعوا  ــتــاج اإلذاعــ اإلن
خــاللــهــا عــلــى األجــنــحــة الــمــشــاركــة، التي 
الخليجية  والشركات  المؤسسات  ضمت 

الخاصة  األجنحة  جانب  إلــى  والعربية، 
ــي جـــهـــاز إذاعــــة  ــاء فـ ــهــيــئــات األعــــضــ بــال
ــات اإلنــتــاج  ــركـ ــفــزيــون الــخــلــيــج وشـ ــل وت

والتوزيع الفني الخاصة.

وأكــــــد وزيــــــر شــــــؤون اإلعــــــــالم، رئــيــس 
مهرجان الخليج لإذاعة والتلفزيون، في 
تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين “بنا”، 
التواصل  استمرار  أهمية  الجولة،  عقب 
دول  بين  أشكاله  بكل  والفني  اإلعــالمــي 
يحققه  لما  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 
من حماية للهوية الوطنية الجامعة لدول 
المجلس، كأحد عناصر القوة التي نفتخر 
بها. وأوضح الوزير أن سوق اإلنتاج تعتبر 
ــالطــالع عــلــى الــتــجــارب  فــرصــة مــمــيــزة ل
المختلفة للمشاركين في مجاالت اإلنتاج 
مــمــا يسهم في  ــي،  ــ الــتــلــفــزيــونــي واإلذاعــ
للتعاون  مــجــاالت  وفتح  الــروابــط  تعزيز 
وهو  المشاركين،  بين  الــخــبــرات  وتــبــادل 
األعمال  تطور  على  إيجاًبا  سينعكس  ما 

الفنية واإلعالمية الخليجية.

المنامة - بنا

وزير شؤون اإلعالم يفتتح سوق اإلنتاج المصاحب لمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن
توعية الحجاج بضرورة االلتزام باالحترازات ضد “كورونا”... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، حرص واهتمام مملكة 
البحرين على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين 
وتلبية احتياجاتهـــم بكّل جودة وكفاءة، وذلك بما ُيحّقق 
أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبدعـــم مـــن ولي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، مثمنًة 
التوجيهات الملكية السامية التي تحظى بمتابعة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتســـهيل 
مهمـــة حجـــاج مملكـــة البحريـــن فـــي المشـــاعر المقدســـة 
وتقديـــم كافـــة الخدمات التي يحتاجهـــا الحاج البحريني 

من عناية ورعاية كاملة.

جاء ذلك خالل لقائها رئيس وأعضاء اللجنة الطبية ببعثة 
مملكـــة البحريـــن للحـــج للعام الجـــاري 1443هــــ/ 2022م؛ 
وذلك للتأكد من اســـتكمال كافة إجراءاتهم واستعدادهم 

لرعاية حجاج بيت هللا الحرام.
وخالل اللقاء، أشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة التي تقوم 
عليها المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة وما توفره من 
إمكانيـــات وتســـهيالت وخدمـــات لضيـــوف الرحمن ألداء 
فريضـــة الحـــج بـــكل طمأنينة وأمان، داعيـــة هللا أن يكلل 
موســـم هذا العام بالتوفيق والسداد. ولفتت إلى استعداد 
وزارة الصحة لتوفير كل المتطلبات والدعم الالزم ألعمال 
اللجنة الطبيـــة ببعثة مملكة البحرين للحج بما يصب في 

راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل ُيسر.
وحّثـــت وزيـــرة الصحـــة رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة الطبية 

ببعثـــة مملكة البحرين للحج، علـــى أهمية رعاية الحجاج 
والوقـــوف علـــى احتياجاتهم وتقديـــم الخدمات الصحية 
الالزمة لهم، مشـــيرًة إلى أهميـــة توعية الحجاج بضرورة 
االلتزام باالشتراطات واالحترازات الوقائية ضد فيروس 
كورونـــا “كوفيد- 19”. مـــن جانبه، تقدم رئيـــس اللجنتين 
التنســـيقية والطبية ألعمـــال اللجنة الطبيـــة ببعثة مملكة 
البحريـــن للحـــج لعـــام 1443هــــ / 2022م إبراهيـــم عبيـــد 
بجزيل الشـــكر إلى وزير الصحة، وإلى وكيل الوزارة وليد 
المانع، وإلى جميع المسؤولين بالوزارة وأعضاء اللجنتين 
التنســـيقية والطبيـــة علـــى تعاونهـــم واهتمامهـــم، منوهـــًا 
بأهميـــة بـــذل الجميع الجهـــود الالزمـــة لتأمين حـــج أكثر 
يســـرًا وأمانًا هـــذا العام، وتوفيـــر كل اإلمكانيـــات لتقديم 

أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت هللا الحرام.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الداخلية

تمكن الدفاع المدنـــي من إخماد حريق 
اندلـــع بمبنـــى مهجـــور مـــن طابقين في 
منطقـــة القضيبية، وامتـــد إلى عدد من 
المبانـــي المجـــاورة، حيث تـــم إخالؤها 

من قاطنيها احترازيًا.
تلقـــي  فـــور  أنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
الفـــور  انتقلـــت علـــى  بالواقعـــة،  بالغـــًا 
آليـــات الدفاع المدني للموقع وباشـــرت 
الســـيطرة على الحريق، حيث تم الدفع 
بـ 6 آليات و33 ضابطًا وفردًا والسيطرة 
علـــى الحريق ومنع امتداده لتبدأ الحقًا 

أعمال التبريد بهدف منع تجدده.
وأكـــدت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
أن الحريـــق لـــم يســـفر عـــن أي خســـائر 
البحـــث  أعمـــال  بـــأن  منوهـــًا  بشـــرية، 
مالبســـات  لكشـــف  جاريـــة  والتحـــري 
وأســـباب الحريـــق، حيـــث تـــم إخطـــار 

النيابة العامة بالواقعة.

الدفاع المدني 
يخمد حريًقا بمبنى 

بالقضيبية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  المعـــاودة، 
راشـــد  الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف 
إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الهاجـــري، 
األوقاف الجعفرية يوسف الصالح، 
حيث قدما له التهنئة بمناسبة نيله 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
بتعيينـــه وزيـــًرا للعـــدل والشـــؤون 

اإلسالمية واألوقاف.
وثّمـــن وزير العدل مـــا يوليه جاللة 
الملـــك المعظم، وولـــي العهد رئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، من اهتمـــام ورعايـــة بدور 
العبادة وخدمة بيوت هللا وتهيئتها 
ألداء العبـــادات بـــكل يســـر وراحـــة 

وطمأنينة.
الحـــرص  العـــدل  وزيـــر  وأكـــد 
الدعـــم  أشـــكال  كل  توفيـــر  علـــى 
لمشـــروعات التطويـــر الوقفـــي، بما 
يكفـــل تقديم أفضل الســـبل لحفظ 
الوقـــف وتنميتـــه وصيانتـــه، مثمًنا 
األوقافيـــن  إدارتـــي  مجلـــس  دور 
فـــي خدمـــة دور العبـــادة وتعميرها 

وصيانتها.
وقـــد اســـتعرض اللقـــاء عـــدًدا مـــن 
الموضوعات ذات العالقة بالشؤون 
المؤسســـي  وتطويرهـــا  الوقفيـــة 

وبحث سبل التعاون المشترك.

اإلعـــالم،  شـــؤون  وزارة  نعـــت 
القديـــر  واإلعالمـــي  الصحافـــي 
ســـعيد الحمـــد، الـــذي انتقـــل إلى 
جـــوار ربـــه أمـــس )الثالثـــاء(، بعد 
مســـيرة حافلـــة أثرى فيهـــا العمل 

الصحافي واإلعالمي واإلذاعي.
األســـرة  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الصحافية واإلعالمية البحرينية 
والخليجية والعربية فقدت بوفاة 
الحمـــد رمـــًزا من رمـــوز الصحافة 
رواد  وأحـــد  الوطنـــي،  واإلعـــالم 
اإلذاعـــة منذ بداياتهـــا، حيث أعد 

وقدم خالل مســـيرته العديد من 
البرامـــج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة 
المتنوعة إلى جانب إســـهامه في 

حركة الفكر والثقافة.
 وأعربـــت وزارة شـــؤون اإلعـــالم 
عن خالـــص التعـــازي  والمواســـاة 
داعيـــة  هللا  الفقيـــد،  أســـرة  إلـــى 
تعالـــى أن يتغمده بواســـع رحمته 
فســـيح  يســـكنه  وأن  ومغفرتـــه 
جناتـــه ويلهم أهلـــه  وذويه الصبر 

والسلوان.
»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

دعٌم تامٌّ لمشروعات التطوير الوقفي

“اإلعالم” تنعى سعيد الحمد: رمز صحافي

المنامة - وزارة الصحة

أشادت وزيرة الصحة جليلة السيد بالدور 
البّناء والفاعل الذي تؤّديه جميع الكوادر 
الوطنيـــة مـــن منتســـبي القطـــاع الصحي 
بمملكـــة البحريـــن في تطوير واســـتدامة 
خدمـــات القطاع وتعزيـــز كفاءته تحقيقًا 
لألهـــداف المنشـــودة، مؤكدة أن مســـيرة 
التطوير والبناء ستســـتمر على ما تحّقق 
رائـــدة  مـــن منجـــزات وطنيـــة وتنمويـــة 

بالمنظومة الصحية في المملكة.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة الحـــرص علـــى 
االســـتمرار فـــي تعزيـــز القطـــاع الصحـــي 
وذلـــك  المعاييـــر،  أعلـــى  وفـــق  وتقدمـــه 
تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد المعظـــم، وبمتابعـــة مســـتمّرة مـــن 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، وبما يحســـن من كفاءة الخدمات 

الصحية وجودتها.
جـــاء ذلـــك خالل سلســـلة مـــن اللقـــاءات 
جمعـــت وزيـــرة الصحـــة، بحضـــور وكيل 
الوزارة وليـــد المانع، مع موظفي الوزارة، 
حيث نّوهت الوزيرة بالجهود الطيبة التي 
تبذلها كـــوادر وزارة الصحـــة ضمن فريق 
البحرين الواحد خدمًة للوطن والمواطن، 
متطلعـــة للعمل مـــع الجميع فـــي المرحلة 
المقبلـــة، ومؤكـــدة علـــى مواصلـــة تطوير 

مســـتوى التكامـــل والتعـــاون والتنســـيق 
بيـــن جميـــع القطاعات الصحيـــة لتحقيق 
األهداف المنشـــودة، بما يعود بالنفع على 
الجميـــع. من جانبهم، هّنأ منتســـبو وزارة 
الصحـــة الســـيد، بمناســـبة حصولهـــا على 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــا وزيرًا 
للصحة، متمنين لها النجاح والتوفيق في 
أداء واجبها الوطني لما فيه خير وصالح 

الوطن والمواطنين.

كوادر الوزارة تعمل ضمن فريق البحرين الواحد خدمًة للمواطن... السيد:

تعزيز القطاع الصحي وتقدمه وفق أعلى المعايير
المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
لتنفيـــذ األحكام والعقوبـــات والبديلة 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
نائـــب ســـفير المملكـــة المتحـــدة لدى 
مملكـــة البحريـــن ســـتيوارت ســـامرز 

والوفد المرافق له.
مديـــر  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
عـــام اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ األحكام 
ســـفير  بنائـــب  البديلـــة  والعقوبـــات 
المملكـــة المتحدة والوفد المرافق له، 
المبذولـــة  اإلدارة  مســـتعرضا جهـــود 
فـــي مجـــال التطبيـــق الفعـــال لقانون 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، وأهـــم 
المســـتجدات المتعلقة بها على أرض 
الواقـــع، كما بيـــن أن اإلدارة في طور 
البـــدء بتطبيـــق المرحلـــة األولـــى من 
برنامج السجون المفتوحة في األيام 

المقبلة.

مجـــاالت  بحـــث  اللقـــاء  أثنـــاء  وتـــم 
البلديـــن  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 
العقوبـــات  مجـــال  فـــي  الصديقيـــن 
المفتوحـــة  والســـجون  البديلـــة 
والتدريـــب  التعـــاون  واســـتمرار 
إذ  الخبـــرات،  وتبـــادل  المســـتمر 
اســـتعرض الشـــيخ خالد بن راشد آل 
خليفـــة آخر مـــا توصلت إليـــه اإلدارة 
العامـــة فـــي مجال تطبيـــق العقوبات 

البديلة.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلة 
إلـــى أن العقوبـــات البديلـــة مشـــروع 
وطنـــي حضـــاري يعلـــي مـــن مكانـــة 
البحرين حقوقيا وإنســـانًيا، خصوصا 
أن نتائـــج تطبيقاتهـــا إيجابية وتؤكد 
أنهـــا نقلة نوعية فـــي مجال منظومة 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

مستعرًضا مع ستيوارت سامرز أهم مستجدات المشروع... خالد بن راشد:

ا “العقوبات البديلة” تعلي من مكانة البحرين حقوقيًّ

local@albiladpress.com
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المنامة - “دارسات”

تتويجًا للشـــراكة البحثيـــة بين األمانة 
العامـــة لمجلس التعـــاون لدول الخليج 
للدراســـات  البحريـــن  ومركـــز  العربيـــة 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراسات”، سيتم تنظيم ندوة مشتركة 
الكهربائـــي  الربـــط  “آفـــاق  بعنـــوان 
الخليجـــي”، بالتعـــاون مع هيئـــة الربط 
الكهربائـــي لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وعدٍد من المؤسســـات 
العامـــة والخاصـــة فـــي المنطقـــة، يـــوم 
األربعاء 29 يونيـــو 2022م، بمقر مركز 

“دراسات” في منطقة العوالي. 
تقام الندوة بمشـــاركة نخبٍة من خبراء 
ومهندســـي مرافق الكهرباء، وعدٍد من 
واضعي السياســـات فـــي مجال الطاقة 
التعـــاون،  مجلـــس  بـــدول  الكهربائيـــة 
وباحثيـــن في الطاقة من مراكز أبحاث 
خليجيـــة، يناقشـــون علـــى مـــدى ثالث 
جلســـات التحديات الراهنة والمتوقعة 
في مجـــال الربـــط الكهربائي وشـــراكة 
الطاقـــة، ودور الشـــراكة الدوليـــة فـــي 

دعمهـــا وتطويرها، واتجاهات األبحاث 
الخطـــط  تنفيـــذ  لدعـــم  اإلقليميـــة 
علـــى  عـــالوًة  للمشـــروع،  المســـتقبلية 
تشـــجيع االســـتثمار في تجـــارة الطاقة 
خليجيـــٍة  ســـوٍق  وخلـــق  الكهربائيـــة، 

خاصة لهذا النوع من االستثمار.  
وقال المدير التنفيذي لمركز “دراسات” 
بالشـــراكة  “نتشـــرف  العبـــدهللا:  حمـــد 
البنـــاءة مـــع األمانـــة العامـــة وممثلـــي 
مجلـــس  دول  فـــي  الكهربـــاء  قطـــاع 
الشـــركات  مـــن  ونظرائهـــم  التعـــاون، 

ومراكز األبحاث”. 

تشجيع االستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية

استبانة الستطالع تجربة الجمهور في الخدمة الحكومية “عن ُبعد” 
االستعانة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبرمجيات الذكاء االصطناعي

المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلـــن 
والحكومة اإللكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز 
الخدمـــة الحكومية  محمد القائـــد إطالق اللجنة 
أبـــرز  اســـتبانة الســـتطالع رأي الجمهـــور حـــول 
مـــا يمّيـــز تجربتهـــم فـــي الحصول علـــى الخدمة 
الحكوميـــة مـــن خـــالل قنـــوات تقديمهـــا ودعمها 
المتاحة إلكترونيًا )عن ُبعد(، والتي ال تتطلب منهم 
مراجعـــة مقار مراكـــز خدمة العمـــالء الحكومية، 
derasat.   /   /:https وذلك عبر الرابـــط اإللكتروني
والـــذي   ،lang=ar?955665   /limequery.com
ُيمكن المشاركة فيه اعتبارًا من يوم أمس ولغاية 

يوم الثالثاء الموافق 5 يوليو 2022.
تنفيـــذ  إطـــار  فـــي  تأتـــي  الخطـــوة  أن  وأوضـــح 
الحلقـــة  لمخرجـــات  اللجنـــة وتفعيـــالً  توجهـــات 
النقاشـــية التي عقدت للقائمين والمشرفين على 
تطويـــر مراكـــز خدمـــة العمـــالء الحكوميـــة فـــي 
المملكـــة بالتعـــاون مع معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
عن مستقبل مراكز الخدمة الحكومية في مملكة 

البحرين.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إطالق استبانة استطالع رأي الجمهور عن أبرز ما يمّيز تجربتهم في الحصول على الخدمة 
الحكومية “عن ُبعد” 

تأكيد أهمية استمرار التواصل اإلعالمي والفني بين دول المجلس
مفتتًحا سوق اإلنتاج المصاحب لمهرجان اإلذاعة والتلفزيون... وزير اإلعالم:

افــتــتــح وزيـــــر شـــــؤون اإلعــــــالم رمــــزان 
النعيمي، أمس الثالثاء، بحضور مدير عام 
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، أمين عام 
القحطاني  مــبــارك  بــن  مــجــّري  المهرجان، 
ــذي يــقــام عــلــى هامش  ــ ــوق اإلنـــتـــاج ال سـ
والــتــلــفــزيــون  لــإذاعــة  الخليج  مــهــرجــان 
ــذي يعقد  ال فــي دورتـــه الخامسة عــشــرة، 
بمشاركة  هويتنا”،  “إعالمنا  شعار  تحت 
ــود الــخــلــيــجــيــة الــمــشــاركــة  ــوفـ رؤســـــاء الـ
والتلفزيونات  لإذاعات  الرسمية  للهيئات 
ــيــن،  ــمــســؤول الــخــلــيــجــيــة ولــفــيــف مـــن ال
الخليجيين  ــانــيــن  ــفــن وال واإلعـــالمـــيـــيـــن 

والعرب.
وقــام وزيــر شــؤون اإلعـــالم يرافقه كبار 
المسؤولين في أجهزة اإلذاعة والتلفزيون 

سوق  في  بجولة  التعاون  مجلس  بــدول 
ــي والــتــلــفــزيــونــي، اطلعوا  ــتــاج اإلذاعــ اإلن
خــاللــهــا عــلــى األجــنــحــة الــمــشــاركــة، التي 
الخليجية  والشركات  المؤسسات  ضمت 

الخاصة  األجنحة  جانب  إلــى  والعربية، 
ــي جـــهـــاز إذاعــــة  ــاء فـ ــهــيــئــات األعــــضــ بــال
ــات اإلنــتــاج  ــركـ ــفــزيــون الــخــلــيــج وشـ ــل وت

والتوزيع الفني الخاصة.

وأكــــــد وزيــــــر شــــــؤون اإلعــــــــالم، رئــيــس 
مهرجان الخليج لإذاعة والتلفزيون، في 
تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين “بنا”، 
التواصل  استمرار  أهمية  الجولة،  عقب 
دول  بين  أشكاله  بكل  والفني  اإلعــالمــي 
يحققه  لما  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 
من حماية للهوية الوطنية الجامعة لدول 
المجلس، كأحد عناصر القوة التي نفتخر 
بها. وأوضح الوزير أن سوق اإلنتاج تعتبر 
ــالطــالع عــلــى الــتــجــارب  فــرصــة مــمــيــزة ل
المختلفة للمشاركين في مجاالت اإلنتاج 
مــمــا يسهم في  ــي،  ــ الــتــلــفــزيــونــي واإلذاعــ
للتعاون  مــجــاالت  وفتح  الــروابــط  تعزيز 
وهو  المشاركين،  بين  الــخــبــرات  وتــبــادل 
األعمال  تطور  على  إيجاًبا  سينعكس  ما 

الفنية واإلعالمية الخليجية.

المنامة - بنا

وزير شؤون اإلعالم يفتتح سوق اإلنتاج المصاحب لمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن
توعية الحجاج بضرورة االلتزام باالحترازات ضد “كورونا”... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، حرص واهتمام مملكة 
البحرين على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين 
وتلبية احتياجاتهـــم بكّل جودة وكفاءة، وذلك بما ُيحّقق 
أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبدعـــم مـــن ولي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، مثمنًة 
التوجيهات الملكية السامية التي تحظى بمتابعة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتســـهيل 
مهمـــة حجـــاج مملكـــة البحريـــن فـــي المشـــاعر المقدســـة 
وتقديـــم كافـــة الخدمات التي يحتاجهـــا الحاج البحريني 

من عناية ورعاية كاملة.

جاء ذلك خالل لقائها رئيس وأعضاء اللجنة الطبية ببعثة 
مملكـــة البحريـــن للحـــج للعام الجـــاري 1443هــــ/ 2022م؛ 
وذلك للتأكد من اســـتكمال كافة إجراءاتهم واستعدادهم 

لرعاية حجاج بيت هللا الحرام.
وخالل اللقاء، أشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة التي تقوم 
عليها المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة وما توفره من 
إمكانيـــات وتســـهيالت وخدمـــات لضيـــوف الرحمن ألداء 
فريضـــة الحـــج بـــكل طمأنينة وأمان، داعيـــة هللا أن يكلل 
موســـم هذا العام بالتوفيق والسداد. ولفتت إلى استعداد 
وزارة الصحة لتوفير كل المتطلبات والدعم الالزم ألعمال 
اللجنة الطبيـــة ببعثة مملكة البحرين للحج بما يصب في 

راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل ُيسر.
وحّثـــت وزيـــرة الصحـــة رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة الطبية 

ببعثـــة مملكة البحرين للحج، علـــى أهمية رعاية الحجاج 
والوقـــوف علـــى احتياجاتهم وتقديـــم الخدمات الصحية 
الالزمة لهم، مشـــيرًة إلى أهميـــة توعية الحجاج بضرورة 
االلتزام باالشتراطات واالحترازات الوقائية ضد فيروس 
كورونـــا “كوفيد- 19”. مـــن جانبه، تقدم رئيـــس اللجنتين 
التنســـيقية والطبية ألعمـــال اللجنة الطبيـــة ببعثة مملكة 
البحريـــن للحـــج لعـــام 1443هــــ / 2022م إبراهيـــم عبيـــد 
بجزيل الشـــكر إلى وزير الصحة، وإلى وكيل الوزارة وليد 
المانع، وإلى جميع المسؤولين بالوزارة وأعضاء اللجنتين 
التنســـيقية والطبيـــة علـــى تعاونهـــم واهتمامهـــم، منوهـــًا 
بأهميـــة بـــذل الجميع الجهـــود الالزمـــة لتأمين حـــج أكثر 
يســـرًا وأمانًا هـــذا العام، وتوفيـــر كل اإلمكانيـــات لتقديم 

أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت هللا الحرام.

المنامة - وزارة الصحة
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