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فــي اجتماعه  الـــــوزراء  فـــوض مــجــلــس 
أمس برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
العهد  ولـــي  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة  ســلــمــان 
ــوزراء، الــشــيــخ خــالــد بن  ــ الــ رئــيــس مجلس 
رئــيــس مجلس  نــائــب  آل خــلــيــفــة  عـــبـــداهلل 
ــوزراء رئــيــس الــلــجــنــة الـــوزاريـــة لــلــشــؤون  ــ الــ
الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة والـــتـــوازن الــمــالــي، 
باتخاذ اإلجــراءات المناسبة بشأن مشروع 
ــام الـــضـــمـــان  ــ ــكـ ــ ــعـــض أحـ ــل بـ ــديـ ــعـ ــــون تـ ــانـ ــ قـ
االجتماعي ودعم األسر المحدودة الدخل، 
الذي  بالنقاش  علما  المجلس  أخذ  حيث 
تم مع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

بمجلس النواب.
ووجــــه الــمــجــلــس إلــــى االســـتـــمـــرار في 
تحقق  التي  التنموية  المشروعات  تنفيذ 
ــات  ــويــ ــم أولــ ــدعــ تــطــلــعــات الـــمـــواطـــنـــيـــن وتــ
وذلك  االقتصادي،  التعافي  خطة  وبرامج 
في معرض ترحيبه بافتتاح مشروع حديقة 
أقــيــم تحت رعاية  الـــذي  الــكــبــرى  الــمــحــرق 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب 

مجلس الوزراء. 
ــى صـــعـــيـــد آخـــــــر أكـــــــد الـــمـــجـــلـــس  ــلــ عــ
ــارات الــرقــابــة  االســـتـــمـــرار فـــي تــعــزيــز مــــســ
ترسيخ  تستهدف  الــتــي  الــمــبــادرات  وتــبــنــي 
والمسؤولية  والــمــحــاســبــة  الشفافية  نــهــج 
األهــداف  يحقق  بما  الحكومي  العمل  في 
المرجوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 
وزارة  إلى  شكره  المجلس  موجها  الفساد، 
ــي مــكــافــحــة  ــا فــ ــودهـ ــهـ ــة عـــلـــى جـ ــيـ ــلـ الـــداخـ

الفساد.
اللجنة  مــذكــرة  المجلس  واســتــعــرض 
الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
قطاع  استراتيجية  بشأن  المالي  والــتــوازن 
الصناعة )2022-2026(، والتي تتكون من 5 
محاور رئيسية ويندرج تحتها 23 مشروعًا 
بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في 
وزيــادة صادرات  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 

القطاع الصناعي الوطنية المنشأ.

ووافــــــق الــمــجــلــس عــلــى مـــذكـــرة وزيـــر 
الــخــارجــيــة بــشــأن الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة 
العشرية لوزارة الخارجية، والتي تستهدف 
15 محورًا تحقق أهداف ومقاصد السياسة 
الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها 
الــفــاعــلــة وتــوجــهــاتــهــا الــمــســتــقــبــلــيــة وفــق 
يعزز  الــذي  الفاعل  الدبلوماسي  المنظور 
مكانة مملكة البحرين اإلقليمية والدولية.
من جهة ثانية تم التوافق بين مجلس 

النواب والحكومة أمس على تعديل المادة 
االجتماعي  الــضــمــان  قــانــون  مــن  التاسعة 
ــادة قـــيـــمـــة الــــدعــــم لــمــســتــحــقــيــه مــن  ــ ــزيـ ــ لـ
التوافق  تم  وكذلك   ،%10 بنسبة  البرنامج 
المحدودة  األســر  دعــم  برنامج  زيـــادة  على 
والــتــوافــق على صرف   ،%10 بنسبة  الــدخــل 
تزيد  ال  لــمــن  للمتقاعدين  ســنــويــة  ــادة  زيــ
ديــنــار  الــتــقــاعــديــة عــلــى 1500  مــعــاشــاتــهــم 
عــام  عـــن  و%3   2021 عــــام  عـــن   %3 بــنــســبــة 

الــمــقــتــرحــات  مـــع  بـــالـــتـــوازي  وذلــــك   ،2022
التقاعد  صــنــاديــق  عمر  لمد  المستعجلة 
التي أحالتها الحكومة في وقت سابق من 

العام الحالي إلى مجلس النواب.
ــاع الــــذي  ــمــ ــتــ جــــــاء ذلــــــك خــــــال االجــ
عــقــدتــه فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل زيــنــل رئيسة 
مجلس النواب مع الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
المالية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  رئــيــس 
واالقتصادية والتوازن المالي بحضور عدد 
من الوزراء، وأعضاء هيئة المكتب بمجلس 
ــويـــض مــجــلــس  ــفـ الــــــنــــــواب، وذلـــــــك وفــــــق تـ
الــوزراء نائب رئيس مجلس الــوزراء لبحث 
قانون  مشروع  بشأن  المناسبة  اإلجـــراءات 
االجتماعي  الضمان  أحكام  بعض  تعديل 

ودعم األسر المحدودة الدخل.
ـــواب أن  ــ ــنـ ــ ــلـــس الــ أكــــــــدت رئـــيـــســـة مـــجـ
ومصلحة  العليا  الوطن  مصلحة  تحقيق 
واألسمى  الرفيعة  الغاية  هــي  المواطنين 
في العمل الوطني بين السلطة التشريعية 
للتطلعات  وتحقيقًا  التنفيذية،  والسلطة 
لــدن حضرة  السامية من  الملكية  والــرؤى 
بــن عيسى  الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
مشيدة  الــمــفــدى،  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل 
بــالــجــهــود الــحــثــيــثــة والــمــتــابــعــة والــحــرص 
الملكي األمير  السمو  المتواصل لصاحب 
العهد  ولـــي  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة  ســلــمــان 
التعاون  تعزيز  في  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
الــمــشــتــرك، وتــحــقــيــق الــنــتــائــج الــمــأمــولــة، 
وتجاوز التحديات، وخلق الفرص النوعية، 
ــج ومـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة  ــرامـ ــال بـ مـــن خــ
تنفيذًا  وأبنائه،  الوطن  على  بالنفع  تعود 
ــداف خطة  ــ لــبــرنــامــج الـــتـــوازن الــمــالــي وأهـ

التعافي االقتصادي.

كتب أحمد عبداحلميد:

أعـــلـــن د. الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحــمــد 
آل خــلــيــفــة رئـــيـــس مــجــلــس األمــــنــــاء فــي 
االستراتيجية  لــلــدراســات  البحرين  مــركــز 
القمة  إطــاق  »دراســات«  والطاقة  والدولية 
العالمية لمراكز الفكر، وهي شبكة عالمية 
وأكاديمية  باحثة  ــرأة  امـ  500 تضم  فكرية 
من مختلف أنحاء العالم بمشاركة باحثات 
نوعية  مــبــادرة  هــذه  أن  مــؤكــدا  بحرينيات، 
الــمــرأة في  مــشــاركــة  دعـــم نسبة  فــي  تسهم 
مجاالت البحث إذ ال تتجاوز نسبة النساء 
الــمــســتــوى  عـــلـــى  الـــفـــكـــر %30  ــز  ــراكــ مــ فــــي 

العالمي.
أمس  افتتاحه  على هامش  ذلــك  جــاء 
فــعــالــيــات الــقــمــة الــعــالــمــيــة لــمــراكــز الفكر 
التي ُينظمها مركز »دراسات«، بالتعاون مع 
المدني  والمجتمع  الفكر  مــراكــز  برنامج 
بنسلفانيا  التابع لجامعة  في معهد الودر 
األمــريــكــيــة، الــتــي تــقــام لــلــمــرة األولــــى في 

منطقة الشرق األوسط.
ــيـــة الـــمـــنـــصـــة الــتــي  ــلـــى أهـــمـ وشـــــــدد عـ
يوفرها مركز »دراســات« لبناء الجسور بين 
مراكز الفكر ألنه عبر الشراكات تعزز قدرة 
لمواكبة  عالمية  شبكة  بــنــاء  فــي  الــمــراكــز 
وخاصة  العالم،  يواجهها  التي  التحديات 
في مرحلة ما بعد كورونا، الفتا إلى تزايد 
أهمية دور المراكز البحثية في التعاون مع 
صانعي القرارات والسياسات، في ظل زيادة 
الفكر  لمراكز  السياسات  صانعي  احتياج 

التي تعد أكبر من أي وقت مضى. 
األمين  األنصاري  هالة  نوهت  بدورها 
بــإطــاق  لــلــمــرأة  األعـــلـــى  للمجلس  الـــعـــام 
التي  والفكر  للمرأة  العالمية  الشبكة  هذه 
المرأة في  سوف تساعد في تعميم قضايا 
المجاالت،  في جميع  الفكرية  المناقشات 
يواجه تحديات جديدة  العالم  أن  وخاصة 
تتطلب خطة إنعاش اقتصادية واجتماعية 

متوازنة تراعي التوازن بين الجنسين.
أنه جار  الخليج« عن  لـ»أخبار  وكشفت 

الملكية  الــجــامــعــة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــعــمــل 
للبنات بالشراكة مع لجنة األمم المتحدة 
آسيا على  االقتصادية واالجتماعية لغرب 
التوازن  في  متخصص  مركز  أول  تأسيس 
بين الجنسين، وكيفية ردم الفجوة بينهما 
هذه  لمعالجة  القرار  أصحاب  نظر  ولفت 
االخــتــاالت، ووضـــع قــواعــد عــادلــة تساعد 

المرأة في بناء اقتصادها.
في الوقت نفسه حذر عدد من الخبراء 
والــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن خــــال جــلــســات 
فجوة  خطورة  من  للفكر  العالمية  القمة 
الــتــي ســوف  الــعــالــم،  ــارات  قــ بــيــن  التطعيم 
جائحة  مــن  الــتــعــافــي  عــلــى  ســلــبــا  تنعكس 
كــورونــا، الفتين إلــى أنــه فــي الــوقــت الــذي 
إلى  أوروبــا  في  التطعيم  نسبة  فيه  وصلت 
نسبة  مـــازالـــت  الــســكــان  مـــن   %70 حـــوالـــي 
التطعيم في قارة إفريقيا لم تتجاوز %3.6 
فقط من الحاصلين على جرعتي اللقاح.

تسلم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الــوزراء  العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي  حمد 
رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجالة 
الــبــاد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد 
المفدى من فخامة الرئيس فاديمير بوتين رئيس 

روسيا االتحادية الصديقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية 

مجلس  رئيسة  ماتفيينكو  فلنتينا  السيدة  أمــس 
الجمعية الفيدرالية لاتحاد الروسي، حيث نقلت 
رئيس  وتقدير  تحيات  ماتفيينكو  فلنتينا  السيدة 
روسيا االتحادية إلى جالة الملك المفدى وسمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

أمس،  السعودي، مساء  الملكي  الديوان  أعلن 
ــادرة ولــــي الــعــهــد األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ــغــ مــ
التعاون  زيــارات رسمية لدول مجلس  المملكة في 

لدول الخليج العربي.
بن  األمير محمد  أن  البيان  أوضــح  هــذا،  إلــى 
قــادة  خالها  يلتقي  رسمية  ــارة  زيـ سيبدأ  سلمان 
والكويت لبحث  والبحرين  واإلمــارات وقطر  عمان 
المجاالت  فــي  تعزيزها  وسبل  الثنائية  العاقات 

كافة، ومناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك.
الجولة  تلك  السعودي  العهد  ولي  وسيستهل 
»بحث  سيتم  حيث  ُعمان،  لسلطنة  رسمية  بزيارة 
عدد من الملفات ذات االهتمام المشترك، خدمًة 
لــمــصــالــح الــبــلــديــن، وبــمــا يحقق تــطــلــعــات وآمـــال 

الشعبين لمستقبل أكثر ازدهــارا«، بحسب ما جاء 
في بيان لديوان الباط السلطاني العماني.

كما رحــب الــديــوان بتلك الــزيــارة، مــؤكــدًا أنها 
الممتدة  التاريخية  العاقات  من  »انطاقًا  تأتي 
الـــتـــي تـــربـــط ســلــطــنــة ُعـــمـــان والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــر الـــمـــودة والــمــحــبــة  ــ ــزًا ألواصــ ــزيـ ــعـ الـــســـعـــوديـــة، وتـ
ووشـــائـــج الـــُقـــربـــى الـــتـــي تــجــمــع شــعــبــي الــبــلــديــن، 
السلطان  بين  الــلــقــاء  عنه  أســفــر  لما  واســتــكــمــااًل 
هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز في شهر يوليو من هذا العام 

.»2021

السيد  عــبــداهلل  ثاني  الــمــازم  سجل 
عــطــيــة مـــن مــنــتــســبــي الـــحـــرس الــمــلــكــي 
رقما عالميا في ماراثون أدنوك العالمية 
ــبـــي بــــدولــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة  ــأبـــوظـ بـ
في  الــرقــم  وتسجيل  الشقيقة  المتحدة 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
السيد  عبداهلل  ثاني  مــازم  استطاع 
عطية تحطيم الرقم العالمي الذي بقي 
ثابتًا منذ عام 2009 والذي كان مسجًا 
أنهى العطية  باسم عداء بريطاني، وقد 
السباق بزمن قدره )3 ساعات و40 دقيقة 
العالمي  الــرقــم  كـــان  أن  بــعــد  ثــــوان(،  و7 
السابق )3 ساعات و49 دقيقة و21 ثانية(.
بــهــذا اإلنــجــاز  ثــانــي  الــمــازم  وتلقى 
الرياضي برقيتي تهنئة من جالة الملك 
المفدى ومن صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

البحري�ن تدخ�ل مو�س�وعة غيني��س برق�م عالم�ي ف�ي الماراثون

زيادة ال�سمان الجتماعي ودعم الأ�سر المحدودة الدخل 
تواف�ق حكوم�ي نيابي عل�ى �سرف زيادة �س�نوية للمتقاعدي�ن لعامين

والمحا�سبة  ال�سفافية  نهج  وتر�سيخ  الرقابة  تعزيز  الوزراء:  مجل�س 

اإط�اق اأول �س�بكة عالمي�ة فكري�ة للم�راأة بم�س�اركة بحريني�ة

الرو�س�ي الرئي��س  م�ن  ر�س�الة  يتلق�ى  المل�ك 

ول���ي ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي ي���ب���داأ ج��ول��ة ي���زور 

ال��خ��ل��ي��ج��ي ال���ت���ع���اون  م��ج��ل�����س  دول  ف��ي��ه��ا 

د. عب�داهلل ب�ن اأحم�د: المملكة تحت�سن اأول قمة عالمية لمراكز الفكر في ال�س�رق الأو�س�ط

} فاديمير بوتين.} جالة الملك.

ص3

ص7

ص2

ص٨

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين

عربية ودولية
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عالمي�ا  الأول�ى  البحري�ن 

كورون�ا  م�ن  التعاف�ي  ف�ي 

كشف مؤشر »نيكاي« الياباني للتعافي 
ــيـــد-19( لشهر  مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا )كـــوفـ
البحرين  مملكة  تبوء  عــن   2021 نوفمبر 
مؤشر  مستوى  فــي  عالميا  األول  المركز 
التعافي من الفيروس من حيث انخفاض 
معدل الحاالت القائمة وتضاعف معدالت 
كورونا  لفيروس  المضاد  التطعيم  تلقي 
وااللــتــزام بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة، وهــذا 
ما يؤكد أن مملكة البحرين تمثل نموذجا 
التصدي  مرحلة  من  االنتقال  في  ملهما 

للفيروس إلى التعافي عالميا.
تزامنا  العالمي  التصنيف  هــذا  يأتي 
مـــع تـــجـــاوز مــمــلــكــة الــبــحــريــن إعـــطـــاء 3 
جرعة  بين  التطعيم  مــن  جــرعــة  مايين 
أولى وثانية ومنشطة، بحسب بيانات وزارة 

ص1٨الصحة. الخليج الطبي } المازم ثاني عبداهلل السيد عطية بعد تحقيقه اإلنجاز.

} الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

ص16 الرياضة

صاحب  حضرة  عــن  نيابة 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــالــ ــجــ الــ
عيسى آل خليفة عاهل الباد 
الــمــفــدى تــســلــم ســمــو الــشــيــخ 
آل خــلــيــفــة  بــــن حـــمـــد  نــــاصــــر 
لألعمال  الملك  ممثل جالة 
اإلنسانية وشؤون الشباب وسام 
اآلسيوية  البارالمبية  اللجنة 
الــــذي مــنــح لــجــالــتــه تــقــديــرًا 
واعتزازًا بدعم جالته لجهود 
اآلسيوية  البارالمبية  اللجنة 
وحــــــــرص مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
الــدورة  استضافة  إنــجــاح  على 
البارالمبية اآلسيوية للشباب.

وقال سموه لدى استقبال 
ــيـــس الــلــجــنــة الــبــارالــمــبــيــة  رئـ
ــد بــــن راشــــد  ــاجــ ــة مــ ــويــ ــيــ اآلســ
العصيمي إن مملكة البحرين 
ومن منطلق توجيهات حضرة 
ــلـــك  ــمـ صـــــاحـــــب الـــــجـــــالـــــة الـ
المفدى حريصة على الوقوف 
إلــــى جـــانـــب الــلــجــنــة الــقــاريــة 
ــاء  ــقـ فـــي مــســيــرتــهــا نــحــو االرتـ
البارالمبي  العمل  بمنظومة 
وتعظيم دورها لتحقيق خطط 
الضوء  تسلط  التي  وبرامجه 
عــلــى الــمــواهــب الــمــتــمــيــزة في 
وإبــرازهــا  البارالمبية  األلــعــاب 

على مختلف المجاالت.
استضافة  أن  سموه  وبــّيــن 
ــن الـــــــــدورة  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
تمثل  اآلســيــويــة  الــبــارالــمــبــيــة 
ــم الـــبـــحـــريـــن  ــ ــ جــــانــــبــــا مـــــن دعـ
اآلسيوية،  البارالمبية  للجنة 
ــة عـــلـــى  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ وحـــــــرصـــــــت الــ
ــاب الـــنـــجـــاح  ــ ــبـ ــ ــل أسـ ــ تـــوفـــيـــر كـ

ــة وتــحــقــيــق  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ لــــــلــــــدورة الـ
ــافـــة الــمــتــمــيــزة كــمــا  ــتـــضـ االسـ
البحرين  لمملكة  مشهود  هــو 
ــنـــد اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مــخــتــلــف  عـ

الفعاليات الرياضية.

ن�ي�اب��ة ع��ن ال�م�ل��ك.. ن�ا�س��ر ب���ن ح�م���د 

ي�ت��س�ل��م و�س��ام اللجن�ة البارالمبي�ة الآ�س�يوية

ص17 الرياضة

قائد الخدمات الطبية الملكية ل�»اأخبار الخليج«:

»مرك�ز جراح�ة ال�س�منة« اأج�رى 2500 عملي�ة تكلل�ت بالنجاح

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد يتسلم الوسام.

كتبت ملياء إبراهيم:

في حوار خاص مع اللواء بروفيسور الشيخ 
خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية 
الملكية بروفيسور الجراحة العامة رئيس مركز 
جراحات السمنة والسكر قال: إن السمنة مرض 
الــعــصــر وتــرتــبــط ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــعــدة أمـــراض 
ــاع ضــغــط الــــدم واخــتــنــاق  ــفـ مــنــهــا الــســكــري وارتـ
النوم وأمراض القلب ولها أيضا تأثيرات نفسية، 

وخصوصا بالنسبة إلى صغار السن. 
الــبــحــريــنــي  الـــشـــعـــب  مــــن  أن%30  وأضـــــــاف 
الخدمات  ويمثلون عبئا على  بالسكري  مرضى 
السمنة  عمليات  أهمية  تــرجــع  وهــنــا  الصحية، 
الجراحية، إذ إن ٨٨% يشفى تماما من السكري 
منهم   %12 اإلنسولين،  عــن  االستغناء  ويمكنه 
الــدواء، كما  إلى جرعات بسيطة من  يحتاجون 
تصل نسبة الشفاء من اختناق النوم إلى %100.

أجـــرى 2500 عملية  الــمــركــز  أن  إلــى  وأشـــار 
تكللت بالنجاح.
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الــــبــــرامــــج  إدارة  أقــــــامــــــت 
المجتمع  وشـــؤون  االجتماعية 
بــمــحــافــظــة الـــمـــحـــرق فــعــالــيــة 
لــلــســمــنــة(  بــعــنــوان )ال  صــحــيــة 
الـــشـــؤون  إدارة  ــع  مــ ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
بـــوزارة  واالجــتــمــاعــيــة  الصحية 
ــة، وذلـــــــــــــك ضـــمـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ
الــــفــــعــــالــــيــــات الـــــتـــــي تــقــيــمــهــا 
المحافظة استكماال لمتطلبات 
التابع  الصحية  المدن  مشروع 

لمنظمة الصحة العالمية.
الــفــعــالــيــة على  واشــتــمــلــت 
محاضرة توعوية حول التغذية 
الـــصـــحـــيـــة ومـــخـــاطـــر الــســمــنــة 

ومــســبــبــاتــهــا قــدمــتــهــا األســـتـــاذة 
التثقيف  لولوة عاشور مسؤولة 
الصحي بإدارة الشؤون الصحية 
ــة بـــــاإلضـــــافـــــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالجــ
إلــــى مـــمـــارســـة ريـــاضـــة الــمــشــي 
كما  كيلومترات،  ثالثة  مسافة 
ــز كـــيـــمـــز الــصــحــي  ــركــ شـــــــارك مــ
إجــراء  مــن خــالل  الفعالية  فــي 
الطبية  الــفــحــوصــات  مـــن  ــدد  عـ
لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
مــنــحــه بــطــاقــة خــصــومــات على 
ــادات الــطــبــيــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
ــلـــمـــركـــز لــمــنــتــســبــي  الـــتـــابـــعـــة لـ

وأهالي محافظة المحرق.

ــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد ســلــمــان  مـ
المناعي  هــنــدي  بــن  عيسى  بــن 
مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
بمثل هذه المبادرات التي تعزز 
مــــن مـــفـــهـــوم الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
ــع وأفــــــــــراده  ــمـ ــتـ ــمـــجـ ــنــــح الـ ــمــ وتــ
الــوقــايــة الــشــامــلــة مــن مختلف 
بالمشاركين  مشيدا  األمـــراض، 

والمتطوعين في الفعالية.
ــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ وفــــــــــي خــــــتــــــام الــ
ــم  ــريــ ــكــ ــتــ قـــــــــــام الــــــمــــــحــــــافــــــظ بــ
ــات الـــداعـــمـــة لــلــمــشــروع  ــهـ الـــجـ
والمحاضرين، متمنيًا للجميع 

التوفيق والنجاح. 

اســتــقــبــلــت األســـتـــاذة هــالــة 
ــام  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ األنـــــــــصـــــــــاري األمـ
ــى لـــلـــمـــرأة  ــ ــلــ ــ ــلـــمـــجـــلـــس األعــ لـ
صـــبـــاح أمــــس بــمــقــر الــمــجــلــس 
بالرفاع صاحبة السمو السيدة 
الـــدكـــتـــورة مــنــى بــنــت فــهــد آل 
جامعة  رئيس  مساعدة  سعيد 
ــان قــــابــــوس لــلــتــعــاون  ــلـــطـ ــسـ الـ
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  الــــدولــــي 
جمعية الطفل أوال في سلطنة 
عمان الشقيقة، في لقاء جرى 
خــاللــه بــحــث تـــبـــادل الــخــبــرات 
ــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن  ــديــ ــلــ ـــبــ ــن الـ ــيــ بــ
وأفــضــل الــمــمــارســات الــداعــمــة 
لتقدم المرأة واستقرار أسرتها.

وأشــــادت األنـــصـــاري خــالل 
االجــتــمــاع بــالــجــهــود الــنــوعــيــة 
الـــتـــي تــبــذلــهــا ســلــطــنــة عــمــان 
المنظومة  على صعيد تطوير 
التعليمية بصورة مستمرة في 
ظـــل الـــتـــطـــورات االقــتــصــاديــة 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم كــكــل، 
ــام الــســلــطــنــة  ــمـ ــتـ ــاهـ ــة بـ ــوهـ ــنـ مـ
بــمــلــف الـــمـــرأة وتــقــدمــهــا عبر 
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ إرســـــــــــاء األســـــــــس الـ
الــتــي مــن شأنها  والــتــشــريــعــيــة 
دعـــــــــم الـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــكــــامــــلــــة 

جميع  في  للمرأة  والمتكافئة 
المجاالت.

من جانبها نوهت صاحبة 
منى  الــدكــتــورة  السيدة  السمو 
بالتجربة  سعيد  آل  فهد  بنت 
البحرينية الراسخة في مجال 
دعم المرأة البحرينية وضمان 
تــقــدمــهــا ورفـــع إســهــامــاتــهــا في 
ـــت  الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وخـــصَّ
مملكة  فــي  تحقق  مــا  بــالــذكــر 
الــبــحــريــن عــلــى مــســتــوى دعــم 
في  ومــشــاركــتــهــا  الــمــرأة  تعليم 
مجال التعليم العالي والبحث 

على  الحرص  وأكــدت  العلمي، 
االســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــمــــبــــادرات 
ــلـــى  ــيـــة لــلــمــجــلــس األعـ ــنـــوعـ الـ
لــلــمــرأة فــي هــذا الــمــجــال، بما 
فــيــهــا دعـــــم تـــوجـــه الــطــالــبــات 
البحرينيات نحو التخصصات 
الــنــوعــيــة والــــواعــــدة فـــي ســوق 
العمل بحسب توجهات الخطة 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــهــــوض الـ ــنــ ــة لــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
 ،)2022-2013( الــبــحــريــنــيــة 
ــادرة الــوطــنــيــة  ــبــ ــمــ وإطـــــــالق الــ
ــوازن بــيــن الــجــنــســيــن في  ــتـ ــلـ لـ

علوم المستقبل.

م�����ح�����اف�����ظ ال������م������ح������رق ي�������ش���ي���د 

ب���م���ب���ادرات ت��ع��زي��ز ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة

ب��ح��ث ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب��ي��ن »الأع���ل���ى

ل���ل���م���راأة« وج��ام��ع��ة ال�����س��ل��ط��ان ق��اب��و���س

} محافظ المحرق يكرم المشاركين في الفعالية.

} هالة األنصاري تستقبل مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس.

تــســلــم صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
إلــى  مــوجــهــة  رســالــة خطية  الـــــوزراء  مجلس 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
من  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
فخامة الرئيس فالديمير بوتين رئيس روسيا 

االتحادية الصديقة.

ــدى لـــقـــاء ســـمـــوه فـــي قصر  ــاء ذلــــك لــ جــ
ماتفيينكو  فلنتينا  السيدة  امــس  القضيبية 
الفيدرالية لالتحاد  الجمعية  رئيسة مجلس 
المسؤولين،  كبار  من  عــدٍد  بحضور  الروسي، 
حيث نقلت السيدة فلنتينا ماتفيينكو تحيات 
إلــى جاللة  االتــحــاديــة  روســيــا  رئيس  وتقدير 
الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي 

الــــــوزراء، كــمــا حّملها  الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس 
سموه نقل تحياته للرئيس فالديمير بوتين.

ــكـــي ولـــي  ــلـ ــمـ وأكــــــــد صــــاحــــب الـــســـمـــو الـ
الــعــالقــات  أن  الـــــوزراء  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وروسيا 
كافة  على  نــمــًوا  تشهد  الصديقة  االتــحــاديــة 
ــدة، مــنــوًهــا ســـمـــوه بــمــا وصـــلـــت إلــيــه  ــعــ األصــ

بين  المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون  مــســارات 
الــبــلــديــن وشــعــبــيــهــمــا الــصــديــقــيــن وأهــمــيــة 
بما  األصــعــدة  كــافــة  على  تطويرها  مواصلة 
ــع لــخــلــق الــمــزيــد  ــاٍق أوســ ــ يــســهــم فـــي فــتــح آفـ
المشاريع  وتعزيز  االستثمارية  الفرص  من 
على  والــنــمــاء  بالخير  يــعــود  بــمــا  المشتركة 

الجميع. 

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل استقباله رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية لالتحاد الروسي.

المل��ك يتلق��ى ر�س��الة خطي��ة م��ن الرئي���س الرو�س��ي

ــث حــــــــضــــــــرة صـــــاحـــــب  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى أخــيــه خـــادم 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك 
ــز آل  ــزيــ ــعــ ــن عـــبـــد الــ ــ ســـلـــمـــان بـ
ســعــود مــلــك الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــشـــقـــيـــقـــة، أعــــرب 
ــا عــــــن خـــالـــص  ــهــ ــيــ جــــاللــــتــــه فــ
الكبير  النجاح  بمناسبة  تهانيه 
جائزة  لسباق  األولـــى  للنسخة 
للفورموال1  الــكــبــرى  السعودية 
الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة 

بالمملكة الشقيقة.
ــلــــك  ــمــ وأشـــــــــــــــاد جــــــاللــــــة الــ
بالجهود  البرقية  فــي  الــمــفــدى 
الـــــتـــــي بـــــذلـــــت فــــــي الـــتـــنـــظـــيـــم 
الرياضي  الحدث  لهذا  المميز 
تمتلكه  ما  يؤكد  الذي  العالمي 
قـــدرات  مــن  الشقيقة  المملكة 
سيعزز  والــذي  كبيرة  وإمكانيات 
بــــــدوره مـــن مــكــانــتــهــا وريـــادتـــهـــا 
العالمية  الرياضة  خارطة  على 
الفعاليات  مختلف  واستضافة 
الدولية  الرياضية  والــبــطــوالت 
ــا جـــاللـــتـــه عــن  ــرًبـ ــعـ الـــكـــبـــرى، مـ
تــمــنــيــاتــه الـــخـــالـــصـــة لــلــمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وشــعــبــهــا 
الــشــقــيــق تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد من 
الــنــجــاح والـــريـــادة واإلنـــجـــاز في 
كــل الــمــجــاالت والــقــطــاعــات في 
ظـــل الــقــيــادة الــحــكــيــمــة لــخــادم 

الحرمين الشريفين.
كـــمـــا بـــعـــث حـــضـــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى  البالد  آل خليفة ملك 
صاحب  أخيه  الــى  تهنئة  برقية 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ســعــود ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، 
تهانيه  أطــيــب  جــاللــتــه  ضمنها 
جائزة  لسباق  المميز  بالنجاح 
للفورموال1،  الكبرى  السعودية 
منوًها بحسن التنظيم واإلعداد 

لهذا السباق العالمي.
ــلــــك  ــمــ وأشـــــــــــــــاد جــــــاللــــــة الــ
ــام  ــمـ ــتـ ــم واالهـ ــالـــدعـ ــفـــدى بـ ــمـ الـ
يــولــيــه ســمــو ولـــي العهد  الــــذي 
ــودي لــلــقــطــاع الــريــاضــي  ــعـ ــسـ الـ
السباقات  هذه  مثل  واستقطاب 
الــعــالــمــيــة بــمــا يــعــزز مــن مكانة 
الـــمـــمـــلـــكـــة الـــشـــقـــيـــقـــة كــوجــهــة 
مــفــضــلــة لــمــخــتــلــف الــريــاضــات 
والــفــعــالــيــات الــدولــيــة الــكــبــرى، 
ــه لــلــمــمــلــكــة  ــتــ ــاللــ مـــتـــمـــنـــًيـــا جــ
التقدم  دوام  السعودية  العربية 

واالزدهار والرفعة. 

ــاحـــب الــســمــو  كـــمـــا بـــعـــث صـ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
تهنئة  بــرقــيــة  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الشريفين  الحرمين  خــادم  إلــى 
عبدالعزيز  بــن  ســلــمــان  الــمــلــك 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ مـــــلـــــك  ســــــعــــــود  آل 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، 
أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عــن خالص 
الكبير  النجاح  بمناسبة  تهانيه 
جائزة  لسباق  األولـــى  للنسخة 
السعودية الكبرى للفورموال وان 
الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة 

بالمملكة الشقيقة.
وأشاد سموه بما شاهده في 
حــلــبــة كــورنــيــش جـــدة مــن تميز 
أبناء  إبـــداع  جــانــب  إلــى  سيكون 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
واإلعداد  التنظيم  الشقيقة في 
إلى  إضــافــة  الكبرى  للفعاليات 
جـــدول ســبــاقــات الــفــورمــوال وان 
عـــالـــمـــيـــًا، الفـــتـــًا ســـمـــوه إلــــى أن 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
بــــــقــــــيــــــادة خـــــــــــــادم الــــحــــرمــــيــــن 
ــيــــن ومـــــســـــانـــــدة ولــــي  ــفــ ــريــ ــشــ الــ
عـــهـــده تــكــتــب قـــصـــص الــنــجــاح 

فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــــيــــاديــــن، مــا 
جـــعـــل الـــعـــالـــم يــنــظــر بــإعــجــاب 
إلــــى تـــســـارع خـــطـــوات الــتــنــمــيــة 
ــازات الــتــي تبعث  وتـــوالـــي اإلنـــجـ
ــزاز؛ معربًا  ــتـ الــفــخــر واالعـ عــلــى 
للمملكة  تــمــنــيــاتــه  عـــن  ســـمـــوه 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وشــعــبــهــا 
الــشــقــيــق تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد من 
الــنــجــاح والــتــقــدم واإلنـــجـــاز في 
الــمــجــاالت فــي ظــل القيادة  كــل 
ــادم الـــحـــرمـــيـــن  ــ ــــخـ الـــحـــكـــيـــمـــة لـ

الشريفين.
ــاحـــب الــســمــو  كـــمـــا بـــعـــث صـ

الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  أخــيــه 
األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــائـــب رئـ نـ
العربية  الدفاع بالمملكة  وزيــر 
ضمنها  الــشــقــيــقــة،  الــســعــوديــة 
ســمــوه أطــيــب تــهــانــيــه بــالــنــجــاح 
المميز لسباق جائزة السعودية 
منوًها  وان،  للفورموال  الكبرى 
لهذا  واإلعــداد  التنظيم  بحسن 

السباق العالمي.
ــود  ــهـ ــالـــجـ ــوه بـ ــ ــمـ ــ وأشـــــــــــاد سـ
الــكــبــيــرة الــتــي بــذلــهــا ســمــو ولــي 
ــيــــس مــجــلــس  ــب رئــ ــائــ الـــعـــهـــد نــ
ــر الـــدفـــاع والـــكـــوادر  الــــــوزراء وزيــ
ــذا  ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي إبـــــــــــــراز هـ
الـــحـــدث بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز 
مــكــانــة الــمــنــطــقــة عــلــى خــارطــة 
ــات الـــدولـــيـــة وجــعــلــهــا  ــاضــ ــريــ الــ
مـــحـــط األنــــظــــار عـــلـــى الـــــــدوام، 
العربية  للمملكة  متمنيًا سموه 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة كـــل تــقــدم 
ورفعة في ظل قيادتها الحكيمة.

المل��ك وول��ي العه��د رئي���س ال��وزراء يهنئ��ان خ��ادم الحرمي��ن وول��ي عه��ده 

ل��ل��ف��ورم��ول وان ال�����س��ع��ودي��ة  ل�����س��ب��اق ج���ائ���زة  ال��ك��ب��ي��ر  ب��ال��ن��ج��اح 

} سمو ولي العهد السعودي.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.} خادم الحرمين الشريفين.} جاللة الملك.

اإنج���از 81% م���ن م�س���روع مبن���ى وزارة الموا�س���ات بالمح���رق
األشغال  وزيــر  خلف  عبداهلل  بن  عصام  المهندس  قــام 
كمال  والمهندس  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
واالتــصــاالت  وبحضور  المواصالت  وزيــر  بن أحمد محمد 
الــمــهــنــدس الــشــيــخ مــشــعــل بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة الــوكــيــل 
الــمــســاعــد لــمــشــاريــع الــبــنــاء والــصــيــانــة بــشــئــون االشــغــال 
والــمــهــنــدســة مــريــم عـــبـــداهلل أمــيــن مــديــر إدارة الــمــشــاريــع 
لموقع  تفقدية  بــجــولــة  األشـــغـــال،  بــشــئــون  االســتــراتــيــجــيــة 
واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  لـــوزارة  الرئيسي  المبنى  مــشــروع 
ــــك لـــالطـــالع عــلــى آخــر  الــكــائــن بــمــحــافــظــة الـــمـــحـــرق، وذلـ
مستجدات سير أعمال تنفيذ المشروع، والذي بلغت نسبة 
المبنى  وتسليم  منه  االنتهاء  المؤمل  ومــن   ،%81 انــجــازه 
لوزارة المواصالت واالتصاالت خالل الربع األول من العام 

2022م. 
ــن فــريــق  ــد إلــــى عــــرض تــقــديــمــي مـ ــوفـ وقــــد اســتــمــع الـ

المشروع حول األنشطة المختلفة ألعمال التنفيذ ونسب 
إنجاز كل منها والتوقيتات المتوقعة لالنتهاء. كذلك تفقد 
المستخدمة  والــمــواد  النهائية  التشطيبات  أعــمــال  الــوفــد 
ــزة اإللــكــتــرومــيــكــانــيــكــيــة والــواجــهــة  ــهــ والـــتـــمـــديـــدات واألجــ
المشاريع  من  يعد  والــذي  للمبنى،  والخدمات  الخارجية 

المهمة التي تحرص شؤون األشغال على تنفيذها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق تـــوجـــه ســـعـــادة وزيـــــر الـــمـــواصـــالت 
واالتصاالت بالشكر إلى المهندس عصام بن عبداهلل خلف 
و  العمراني  والتخطيط  البلديات  ــؤون  وشـ األشــغــال  وزيـــر 
جميع القائمين على مشروع مبنى الوزارة لما لهذا المبنى 
من أهمية، بحيث سيضم معظم إدارات وتخصصات الوزارة 
المختلفة في مقر واحد بتصميم معماري مميز سيساهم 
ــوزارة والــخــدمــات  ــالــ فـــي تــيــســيــر إنـــجـــاز الــمــهــام الــمــنــاط بــ
المشروع  هــذا  بــأن  سعادته  مضيفًا  للمراجعين،  المقدمة 

التشغيلية للمرافق  النفقات والتكلفة  سيسهم في خفض 
الــحــكــومــيــة بشكل  لــلــمــوارد  الــتــوظــيــف األمــثــل  بــمــا يحقق 

مستدام.
الجدير بالذكر أن مشروع مبنى الوزارة الجديد تتولى 
إدارته واإلشراف على تنفيذه وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، وتبلغ مساحة األرض حوالي 15,611 
 19,275 حوالي  البناء  مساحة  تبلغ  حين  في  مربعًا،  مترا 
مترا مربعًا، ويتكون المبنى من سبعة طوابق باإلضافة إلى 
المشغلة  الكهروميكانيكية  الخدمات  يضم  سفلي  طابق 
لــلــســيــارات،  لــلــمــبــنــى، ومــســطــحــات خـــضـــراء و219 مــوقــفــًا 
وسيتم تزويد المبنى بأحدث األنظمة واألجهزة والتقنيات 
العالمية  المعايير  أرقـــى  وفـــق  للبيئة  الــصــديــقــة  والـــمـــواد 
وسيواكب متطلبات البناء الحديثة ويوفر البيئة المالئمة 

للموظفين ألداء أعمالهم. 

} وزيرا األشغال والمواصالت يتفقدان مشروع مبنى وزارة المواصالت.
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وفق اأحدث البيانات المحلية لل�سكري..

الأط����ف����ال  ب���ي���ن  ج����دي����دة  اإ�����ص����اب����ة   85 ت�����ص��ج��ي��ل 

 %15 ال��ب��ال��غ��ي��ن  ب��ي��ن  ان��ت�����ص��اره  وم���ع���دل  ���ص��ن��وي��ا.. 
كتبت: فاطمة علي

الصحية  البيانات  أحــدث  تشير 
إلى أن 15 % من سكان مملكة البحرين 
الــبــالــغــيــن مــصــابــون بــالــســكــري، كما 
بين  إصــابــة جــديــدة  يتم تسجيل 85 
السكري  مــن  األول  بالنوع  األطــفــال 
ســنــويــًا،  اإلنــســولــيــن  عــلــى  والمعتمد 
فيما تشير إحصاءات االتحاد الدولي 
للسكري الى أن أكثر من 537 مليون 
شــخــص يــعــيــشــون حــالــيــا مـــع مــرض 
هي  الحاالت  هــذه  ومعظم  السكري، 
من النوع الثاني الذي يمكن الوقاية 
النشاط  خــالل  مــن  كبير  بشكل  منه 
الــغــذائــي الصحي  والــنــظــام  الــبــدنــي 
ــيــــم مــنــظــمــة  ــلــ ــوازن، وفـــــــي إقــ ـــــتــــ ـــــمـ الـ
المتوسط،  لشرق  العالمية  الصحة 
يــعــتــبــر الـــســـكـــري قــضــيــة مــهــمــة من 

قائمة  وعلى  العامة  الصحة  قضايا 
إذ  الــســاريــة،  غير  المزمنة  األمـــراض 
السكان  55 مليون نسمة من  يصيب 
البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

20 و79 سنة.
ــورة هــالــة  ــتـ ــدكـ بــــدورهــــا قـــالـــت الـ
ســنــد أســـتـــاذ مــســاعــد بــكــلــيــة الــعــلــوم 
ــة فــــي جــامــعــة  ــيـ ــاضـ ــريـ الــصــحــيــة والـ
مرض  هو  السكري  داء  ان  البحرين 
يحدث  ذو مضاعفات خطيرة  مزمن 
الكمية  البنكرياس  ينتج  ال  عندما 
أو عندما ال  اإلنسولين،  الكافية من 
المفرز  االنسولين  الجسم  يستخدم 
من البنكرياس بشكل فعال، موضحة 
أن االحــصــائــيــات تــشــيــر الـــى ارتــفــاع 
المصابين  عــدد  فــي  وتــزايــد  مستمر 
لــمــا ورد في  الــســكــرى، فــوفــقــا  بــــداء 

تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 
السكري سببا مباشرا  داء  كان   2019
في حدوث ما يناهز 1.5 مليون حالة 

وفاة.

وبينت أن داء السكري ُيعد سببًا 
مثل  ــــراض  االمـ مــن  للكثير  رئــيــســيــًا 
ــات الــقــلــبــيــة  ــوبـ ــنـ امــــــراض الــكــلــى والـ
ــتـــة  ــكـ ــغــــط الـــــــــدم والـــسـ وارتـــــــفـــــــاع ضــ
الدموية  األوعية  وأمراض  الدماغية 
ــن الــكــثــيــر من  الــطــرفــيــة وغـــيـــرهـــا مـ
ان  الــى  مشيرة  الخطيرة،  االمـــراض 
اإلصابة  مــعــدالت  بين  تــزايــدا  هناك 
بداء السكرى في البحرين وفى دول 
الــخــلــيــج عــمــومــا، مــمــا يــتــرتــب عليه 
تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بماهية 
الــســكــري  الــتــعــامــل مـــع داء  وكــيــفــيــة 
اجهزة  عــل جميع  تأثير  مــن  لــه  مما 

الجسم من مشاكل ومضاعفات. 
وذكرت أن نادي قاللي وبالتعاون 
مع جمعية السكري البحرينية أقاما 
عنوان:  تحت  توعوية  حملة  مــؤخــرا 

ــودة حـــيـــاة أفـــضـــل لــمــرضــى  ــ »نـــحـــو جـ
السكري« استهدفت تقديم مجموعة 
للتعرف  التثقيفية  المحاضرات  من 
ــري،  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــة مـــــــــرض الـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ
االعراض والعالمات، كيفية التعامل 
ــه، الـــمـــضـــاعـــفـــات عـــلـــى اجـــهـــزة  ــعــ مــ
التعايش  وكيفية  المختلفة  الجسم 
مع المرض، مبينة أن الحملة شملت 
الــقــيــاس الــعــشــوائــي لــنــســبــة الــســكــر 
ــوزن  ــ ــيــــاس الــــطــــول والــ فــــي الـــــــدم، وقــ
للجسم  العضلية  الكتلة  واحــتــســاب 
المؤشرات  ذوي  لألشخاص  وتثقيف 
الــمــرتــفــعــة لــإصــابــة بــالــمــرض، كما 
لكيفية  تثقيفية  توزيع منشورات  تم 
االعتناء بالقدم السكري، ومعلومات 
عامة عن داء السكري وطرق الوقاية. 

} د. هالة سند.

التنسيقية  اللجنة  عقدت 
الستراتيجية تطوير مؤسسات 
اجتماعها  الــمــهــنــي،  الــتــدريــب 
الرابع للعام الحالي -عن ُبعد- 
برئاسة مدير عام اإلدارة العامة 
الـــمـــؤســـســـات  أداء  ــعـــة  لـــمـــراجـ
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الــتــعــلــيــمــيــة والـ
والتدريب  التعليم  جودة  هيئة 
ــاعــــي؛  ــنــ ــمــ الــــــدكــــــتــــــورة هــــيــــا الــ
آخر  ومناقشة  االطـــالع  بهدف 
الــمــســتــجــدات بـــشـــأن قــطــاعــي 
واستمرار  والــتــدريــب،  التعليم 
التعاون والتنسيق مع الشركاء 
االســتــراتــيــجــيــيــن والــمــعــنــيــيــن 

بهذا القطاع. 
ــم خــــالل االجــتــمــاع  ــد تـ وقــ
االطالع على عدد من األنشطة 
إدارة  ــادرة عــن  الـــصـ والــتــقــاريــر 
مراجعة أداء مؤسسات التدريب 
أداء  مــراجــعــة  وإدارة  الــمــهــنــي، 
ــة وريـــــاض  ــاصـ الـــــمـــــدارس الـــخـ
عــمــلــيــات  وإدارة  األطـــــــفـــــــال، 
اإلطــــــار الـــوطـــنـــي لــلــمــؤهــالت، 
وزارة  ــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ جـــــانـــــب  إلــــــــى 
االجتماعية،  والتنمية  العمل 
وصــــنــــدوق الـــعـــمـــل )تــمــكــيــن(، 
والـــتـــعـــلـــيـــم  ــيــــة  ــتــــربــ الــ ووزارة 

ــازات الــتــي قــامــت  ــجــ حــــول اإلنــ
بــهــا الــقــطــاعــات الــمــعــنــيــة في 
تم  كما  االستثنائية،  الظروف 
االطالع على آخر المستجدات 
واألنشطة  الــمــشــروعــات  بــشــأن 
بقطاع  المتعلقة  الــتــطــويــريــة 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب الــمــهــنــي 

التابع  التعليم  فريق  ِقَبِل  من 
ــــى لــتــطــويــر  ــلـ ــ لــلــمــجــلــس األعـ

التعليم والتدريب.
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد االجــ ــ ــقــ ــ وقـــــــــــد عــ
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــور أعـــــــضـــــــاء الـ ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
)هيئة  مــن  كــل  عــن  الممثلين 
جودة التعليم والتدريب، ووزارة 

االجتماعية،  والتنمية  العمل 
وصــــنــــدوق الـــعـــمـــل )تــمــكــيــن(، 
وفـــــــريـــــــق الــــتــــعــــلــــيــــم الــــتــــابــــع 
ــــى لــتــطــويــر  ــلـ ــ لــلــمــجــلــس األعـ
التعليم والتدريب(، إلى جانب 
وزارة  مــن  المدعوين  مــن  عــدد 

التربية والتعليم.

المهن���ي التدري���ب  موؤ�ص�ص���ات  احتياج���ات  بح���ث 

ــل والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــى وزيـــــــــــر الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد جــمــيــل بـــن محمد 
النسائي  االتـــحـــاد  رئــيــســة  عــلــي حــمــيــدان، 
الــبــحــريــنــي، الــســيــدة أحــــالم أحــمــد رجــب، 
االتــحــاد،  إدارة  مجلس  أعــضــاء  وبــحــضــور 
حيث تم استعراض أبرز الخطط وبرنامج 
إطار  في  المقبلة  للمرحلة  االتحاد  عمل 
السعي لتحقيق تطلعات المرأة البحرينية 
وتــمــكــيــنــهــا وتـــنـــمـــيـــة األســــــــرة فــــي جــمــيــع 

المجاالت.
وخالل اللقاء استعرضت السيدة رجب 
أبــرز أنشطة ومــبــادرات االتــحــاد، ومجاالت 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــمــــؤســــســ ــع الــ ــ الــــتــــعــــاون مـ
االتحاد  واســهــامــات  الصلة،  ذات  واألهلية 
فــي مــجــال تــعــزيــز الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
يتبناها  التي  التنموية  والخطط  للمرأة، 
واألسرة  المرأة  بأوضاع  النهوض  أجل  من 
وتكافؤ  الــمــســاواة  مجتمع  فــي  البحرينية 

الفرص بين المواطنين.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أشـــــــاد حـــمـــيـــدان 
ــائـــي الــبــحــريــنــي  ــنـــسـ ــهـــود االتـــــحـــــاد الـ بـــجـ

وسعي عناصره لتمكين وتنمية المرأة في 
مختلف المجاالت، مبديًا تقديره للبرامج 
والــمــشــروعــات الــتــي يــنــفــذهــا االتـــحـــاد في 
وتعزيز  الــمــرأة  حــقــوق  عــن  الــدفــاع  سبيل 
مكانتها في المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة 
بــيــن مختلف  الــجــهــود  الــتــعــاون وتــضــافــر 
والحكومية  والخاصة  األهلية  القطاعات 

الــمــنــشــودة،  الــتــنــمــويــة  ــــداف  األهـ لتحقيق 
وعلى نحو خاص ما يخدم المرأة واألسرة، 
مــنــوهــًا فــي هـــذا الــســيــاق بــالــدور الحيوي 
المجتمع  منظمات  بــه  تــقــوم  الــتــي  الـــذي 
والحماية  الــرعــايــة  أوجــه  لتعزيز  المدني 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــجـــمـــيـــع فــــئــــات وشــــرائــــح 

المواطنين. 

وزي������ر ال���ع���م���ل ي�����ص��ي��د ب������دور الت�����ح�����اد ال��ن�����ص��ائ��ي 

ف�����ي ال���ن���ه���و����ض ب�����اأو������ص�����اع ال������م������راأة والأ������ص�����رة

} وزير العمل يستقبل رئيسة االتحاد النسائي البحريني.

ــد الـــــركـــــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ افـــــتـــــتـــــح الـ
محمد  بــن  حمد  الشيخ  الــدكــتــور 
األمــن  رئــيــس  مــســاعــد  خليفة  آل 
العام لشؤون العمليات والتدريب، 
الــمــكــلــف بــتــســيــيــر أعـــمـــال قــيــادة 
خـــفـــر الــــســــواحــــل أمــــــس بــجــنــاح 
قــــادة  دورة  ــبــــحــــري،  الــ ــدريــــب  ــتــ الــ
الزوارق الخامسة عشرة، بمشاركة 
ــادة خــفــر  ــيــ عـــــدد مــــن مــنــتــســبــي قــ
السواحل، وسالح البحرية الملكي 
الملكي  الــجــو  وســـالح  البحريني، 
السواحل  خفر  ووفـــد  البحريني، 

من سلطنة عمان الشقيقة.
وأشار إلى أن الدورة تأتي في 

إطار الخطة السنوية لرفع كفاءة 
منتسبي خفر السواحل واالرتقاء 
بــكــوادرهــا والــجــهــات األمــنــيــة ذات 
بواجبهم  القيام  أجل  من  الصلة، 
السالمة  وتوفير  وجــه،  أكمل  على 
أن هذه  المجتمع، مضيفًا  ألفراد 
الدورة تعّد من الدورات األساسية 
ــار  ــمــــســ الـــــتـــــي ُتــــــــــــدرس ضــــمــــن الــ

التأهيلي لضباط الصف.
وتستمر هــذه الـــدورة مــدة 17 
مرحلتين،  إلــى  وتنقسم  أســبــوعــًا، 
المرحلة  وهـــي  األولــــى،  الــمــرحــلــة 
الـــنـــظـــريـــة وتـــشـــمـــل مــــــواد قـــانـــون 
الخرائط،  أشــغــال  الــتــصــادم،  منع 

العقد  والــجــرز،  المد  القيادة،  فن 
ــهـــزة  الـــبـــحـــريـــة والـــتـــخـــاريـــز، األجـ
الــمــالحــيــة، الـــعـــوامـــات الــبــحــريــة، 
الــطــوارئ فــي البحر. أما  وحـــاالت 
المرحلة الثانية فتتناول الجانب 
العملي وتشمل اإلسعافات األولية، 
اعتراض  السفن،  مكافحة حرائق 
وتــفــتــيــش الــســفــن بـــالـــتـــعـــاون مع 
خــــفــــر الـــــســـــواحـــــل األمــــريــــكــــيــــة، 
العملية  التدريبات  إلى  باإلضافة 

على الزوارق.
حــضــر االفـــتـــتـــاح نـــائـــب قــائــد 
ــر الـــــســـــواحـــــل، وآمـــــــــر جـــنـــاح  ــفــ خــ

التدريب البحري.

م�صاعد رئي�ض الأمن العام يفتتح دورة قادة الزوارق

} خالل افتتاح الدورة.

} اجتماع اللجنة التنسيقية الستراتيجية تطوير مؤسسات التدريب المهني.

ــادر أمــــس الـــوفـــد الــبــرلــمــانــي الـــروســـي  ــ غـ
مجلس  رئــيــســة  ماتفيينكو  فلنتينا  بــرئــاســة 
في  الـــروســـي  لــالتــحــاد  الــفــيــدرالــيــة  الجمعية 
جاءت  والتي  البحرين،  لمملكة  زيارته  نهاية 
بناء على دعوة كريمة من فوزية بنت عبداهلل 
زينل رئيسة مجلس النواب خالل الفترة من 

4 إلى 6 ديسمبر الجاري.
وكــانــت فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل زيــنــل رئيسة 
نظيرتها  مودعي  مقدمة  في  الــنــواب  مجلس 
لالتحاد  الفيدرالية  الجمعية  مجلس  رئيسة 
بمطار  أمس  مساء  المرافق،  والوفد  الروسي 
البحرين، وبحضور النواب أعضاء هيئة مكتب 
المجلس، ورئيس بعثة الشرف، واألمين العام 
روسيا  كريمنو سفير  وإيغور  النواب،  لمجلس 

االتحادية لدى مملكة البحرين.
ــاءت زيـــــــارة الــــوفــــد الــبــرلــمــانــي  ــ ــقـــد جــ ولـ
الـــروســـي بــهــدف بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
البرلماني، واالطالع على التجربة البحرينية 
ــة الــــمــــجــــاالت الــتــنــمــويــة  ــافــ ــي كــ ــ الــــــرائــــــدة فـ
ــل الـــمـــشـــروع اإلصـــالحـــي  والـــتـــجـــاريـــة، فـــي ظـ

والــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة لــحــضــرة صــاحــب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
عاهل البالد المفدى، إلى جانب العمل على 
ــم الــمــشــاريــع االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة  دعـ
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، وتــفــعــيــل وتــبــادل 
كما  والرقابي،  التشريعي  الشأن  الخبرات في 
تم خاللها عقد جلسة مباحثات مشتركة مع 
مــجــلــس الـــنـــواب وتــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بين 
بن  بعلي  االلتقاء  خاللها  تم  كما  الجانبين، 
وعدد  الشورى،  رئيس مجلس  الصالح  صالح 
الــبــالد، إضــافــة إلى  كــبــار المسؤولين فــي  مــن 
والمشاريع  والمنشئات  المعالم  بعض  زيـــارة 

التنموية في المملكة.
ــارة بـــالـــنـــجـــاح حــيــث  ــ ــزيـ ــ ــد تــكــلــلــت الـ ــقـ ولـ
تصب  التي  النتائج  مــن  العديد  عــن  أســفــرت 
الصديقين،  والشعبين  البلدين  مصلحة  في 
فلقد تم خاللها مناقشة سبل دعم العالقات 
المشتركة وتوسيع مجاالت التعاون التجاري 
المواقف  وتوحيد  والبرلماني،  واالقــتــصــادي 
الشأن  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  إزاء 

الـــمـــشـــتـــرك أمـــــــام الـــمـــحـــافـــل والـــمـــنـــظـــمـــات 
اإلقليمية والدولية.

كما شهدت الزيارة بحث التحديات التي 
تـــواجـــه الــتــوســع الــمــأمــول فـــي االســتــثــمــارات 
على  بالتغلب  الكفيلة  والسبل  الطرفين  بين 
فــضــاًل عما أسفرت  والــصــعــوبــات،  الــتــحــديــات 

تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  من  الــزيــارة  عنه 
مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجمعية 
الكثير  تتضمن  الروسي  لالتحاد  الفيدرالية 
مــن الــبــنــود بــشــأن تــبــادل الــخــبــرات والــتــجــارب 
والزيارات وتفعيل دور لجان الصداقة وتوحيد 
الرؤى تجاه القضايا ذات االهتمام المشترك. 

الزيارة اأ�سهمت في توطيد العالقات وتو�سيع مجاالت التعاون الم�ستركة

وف��د مجل���ض الجمعي��ة الفيدرالي��ة لاتح��اد الرو�ص��ي يغ��ادر الب��اد 

} رئيسة مجلس النواب تودع رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية لالتحاد الروسي.

 اســتــقــبــل الــدكــتــور مــحــمــد مـــبـــارك بـــن أحــمــد 
ــوزارة الــتــربــيــة  ــ الــمــديــر الـــعـــام لــشــئــون الـــمـــدارس بــ
ــنـــاحـــي، اإلعـــالمـــيـــة والــكــاتــبــة  والــتــعــلــيــم وفــــــاء جـ
اللقاء شكر  بداية  وفي  الخليج«.  »أخبار  بصحيفة 
على  جناحي  وفــاء  المدارس  لشئون  العام  المدير 

ومتابعتها لمستجداته  التعليم  اهتمامها بقضايا 
عــلــى الــســاحــة الــمــحــلــيــة، كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة عــدد 
من المواضيع التعليمية والتربوية التي تهتم بها 
وتوجهات  بــرامــج  أهــم  على  إطــالعــهــا  مــع  الكاتبة، 

الوزارة للمرحلة المقبلة.

ال���م���دي���ر ال����ع����ام ل�������ص���وؤون ال����م����دار�����ض ي�����ص��ت��ق��ب��ل 

ال����ك����ات����ب����ة والإع�������ام�������ي�������ة وف����������اء ج���ن���اح���ي

} د. محمد مبارك بن أحمد يستقبل الكاتبة وفاء جناحي.



الــقــدرات  وذوي  بالغ على األصــحــاء  أثــر  مــن  للرياضة  مــا  أحــد   ال يخفى على 
الخاصة. 

فالرياضة حياة األجسام وروحها، آثارها النفسية على الممارس للرياضة ال تقل 
أهمية  له  للرياضة  الخاصة  القدرات  ذوي  ان ممارسة  الجسدية،  آثارها  أهمية عن 
والنفسية  البدنية  النواحي  جميع  في  لألصحاء  بالنسبة  أهميتها  تفوق  قد  كبيرة 

واالجتماعية.
وتحتضن مملكة البحرين في الفترة الحالية دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية 
الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  رعــايــة  تحت  للشباب 
ــؤون الــشــبــاب، لــعــدة أهــــداف منها تــقــويــة وتــطــويــر الحركة  لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشــ
لتحفيز  تنافسية  فــرص  وتوفير  البحرين،  في  وتحديدا  المنطقة  في  البارالمبية 

التميز الرياضي لدى الشباب، وتوظيف وتطوير الرياضيين من ذوي العزيمة 
يــتــكــون شــعــار اللجنة الــبــارالــمــبــيــة الــدولــيــة مــن ثــالثــة أشــكــال هــاللــيــة مــأخــوذة 
العالم  إبهار  على  يعملون  الالعبين  أن  وتوحي  اتحرك(  )انــا  الالتيني  المعنى  من 

ويتحركون دائما وال يستسلمون.
ــاب الـــتـــي يــســتــطــيــع ذوو  ــعــ هـــنـــاك كــثــيــر مـــن األلــ
التنافس  يجري  والتي  الخاصة ممارستها،  القدرات 
فيها بصورة دورية. فيوجد ما يقارب ثالًثا وعشرين 
ــا أصــبــحــت الــيــوم تــمــارس  ريــاضــة مــعــتــرًفــا بــهــا رســمــّيً
كمثيالتها من الرياضات التي يمارسها هؤالء الذين 

ال يعانون من أي إعاقة وبشكل بطولي.
تسهم  للرياضة  االحــتــيــاجــات  ذوي  مــمــارســة  إن 

ا  ا عصبّيً في تسريع عمليات التأهيل، وإكسابهم قوة ومرونة وتحماًل وتوافًقا عضلّيً
سليًما. كذلك تكسبهم الرياضة بفضل دورها الترويحي مهارات اجتماعية وخبرات 
الثقة  وتنمية  أفضل،  بشكل  الغير  مع  والتواصل  بالحياة  التمتع  على  تساعدهم 
وأكثر  فعالة  بطريقة  المجتمع  فــي  ويتفاعلوا  يتحركوا  أن  وبإمكانهم  بالنفس، 

انغماًسا في الحياة؛ وما هذا إال شيء بسيط من فوائد الرياضة للصحة.
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بقلم: 
لمياء إبراهيم سيد أحمد

ما أهمية العمليات الجراحية لمرضى السمنة المفرطة؟
عمليات السمنة تغير حياة اإلنسان، ويحلم كل مريض سمنة مفرطة 
أن يكون رشيقا، وترجع أهمية عمليات السمنة إلى تغيير حياة المريض 
وعلينا  ومزمنة  أمــراض مصاحبة  أي  بــدون  الــى شخص سليم وطبيعي 
السمنة  فــي  التحكم  تــم  فـــإذا  األشــكــال،  مــن  بــأي شكل  السمنة  محاربة 

يصبح المجتمع صحيا وسليما. 
 السمنة مرض العصر وتنتشر بين صغار السن والمراهقين، لذلك 
يمكن عمل الجراحة لسن 14 سنة، وفي هذه المرحلة العمرية قد يحتاج 
التنمر  المريض إلى تدخل نفسي من المختصين، ألنه كان يعاني من 

قبل إجرائه العملية.
مــــرض الــســمــنــة الــمــفــرطــة مـــعـــروف ان لـــه الــعــديــد مـــن الــتــأثــيــرات 
السلبية على صحة األشخاص وترتبط السمنة ارتباطا مباشرا مع عدة 
أمراض منها السكري وارتفاع ضغط الدم واختناق النوم وأمراض القلب 
لألطفال،  بالنسبة  وخصوصا  نفسية  تأثيرات  هناك  وأيضا  والشرايين، 
وعليه فقد اعتمدت الجراحة كخيار طبي ناجح طويل األمد للتخلص 
من السمنة والمشاكل الصحية المرافقة لها وباألخص مرضى السكري 

من النوع الثاني فالعملية تشكل عالجا ناجحا لهم.
على  عبئا  ويمثلون  بالسكري  مــرضــى  البحريني  الشعب  مــن   %30
والــمــريــض  مــكــلــف،  الــســكــر  دواء  وتــوفــيــر  الصحية  والــخــدمــات  المملكة 
يواظب عليه يوميا وطوال العمر، باإلضافة إلى عالج مضاعفات السكري 

وعلى خطورتها وتأثيرها على العين والكلى واألطراف. 
ما أنواع عمليات السمنة؟ وكيف تتم؟

التكميم  عملية  وهــي  األولـــى  نوعين:  إلــى  تنقسم  السمنة  عمليات 
الطعام  كمية  مــن  الــحــد  وبالتالي  الــمــعــدة  حجم  تصغير  على  وتعتمد 
والسوائل التي يتناولها الشخص في الوجبات، والنوع الثاني هو تحويل 
امتصاص  تقليل  مــع  الــطــعــام  كمية  تقليل  عــلــى  يعتمد  الـــذي  الــمــســار 
الحرارية  السعرات  كمية  تكون  وعليه  المتناول  والغذاء  للسكر  الجسم 
ــا أن تكون  الــطــعــام، وهـــي إمـ أقـــل مــن قيمتها فــي  الــجــســم  الــتــي تــدخــل 
العملية  فــي  تقنيا  بينهما  والــفــرق  المصغر  أو  الــكــالســيــكــي  الــتــحــويــل 
يكون  الكالسيكي  التحويل  أمــا  فقط  واحـــدة  بوصلة  يتم  المصغر  ألن 
كبير من  قــدر  مــاهــرا وعلى  الــجــراح  أن يكون  الــضــروري  ومــن  بوصلتين، 
الخبرة حتى ال يستأصل جزءا كبيرا فيقل االمتصاص بشكل كبير يضر 

بالمريض ويصبح هزيال ويؤثر عليه صحيا.
جميع أنواع عمليات السمنة تجرى تحت التخدير الكامل بالمنظار، 
اآلالم  تكون  ما  وغالبا  24 ساعة  بعد  المستشفى  المريض  بعدها  يغادر 
 3 بعد  تدريجيا  والعمل  الحركة  ممارسة  ويستطيع  بسيطة  المصاحبة 

أيام ويرجع المريض إلى سابق نشاطه في خالل عشرة أيام.
ويجب تهيئة المريض نفسيا ألن المشوار ليس قصيرا، تقريبا قرابة 

السنة حتى يصل إلى النتيجة المرجوة يفقد خاللها الوزن تدريجيا.
كيف يتم اختيار الحاالت التي تحتاج إلى جراحة؟

هناك معايير محدد يجب أن تنطبق على المصابين بالسمنة تؤهلهم 
للعملية، ومنها حساب كتلة الجسم كمقياس للبدانة إذا كان مؤشر كتلة 

الجسم )BMI( يساوي أو أكثر من 40، أو مؤشر كتلة الجسم يتراوح بين 
30-35 مع وجود مرض مزمن واحد على األقل كالسكري وارتفاع ضغط 
بــزيــادة  المرتبطة  الصحية  المشاكل  مــن  وغيرها  والكوليسترول  الـــدم 
كأطباء  لنا  بالنسبة  صعبا  التحدي  كــان  عاليا   BMI كــان  وكلما  الـــوزن. 
فحالة المريض تكون خطيرة وقد يعاني من مضاعفات أثناء الجراحة 

وهنا يأتي دور خبرة الجراح في التعامل مع مثل هذه الحاالت.
مركز  فريق  قبل  من  واســتــشــارات  فحوصات  لعدة  المريض  يخضع 
السمنة الذي يتكون من مجموعة من األطباء من عدة تخصصات تشمل 
الجراحة واألمراض الباطنية والغدد الصماء والطب النفسي والتخدير 
إلى  الطبيعي،  والــعــالج  العالجية  التغذية  اختصاصي  إلــى  وبــاإلضــافــة 
خالل  المريض  بمتابعة  يقومون  حيث  متخصصين،  ممرضين  جانب 
جميع المراحل قبل وبعد العملية، وذلك عن طريق رقم مباشر مخصص 

للتواصل لرفع كفاءة الخدمة الطبية.
-كيف يتم تحديد العملية األنسب للمريض؟

نوع العملية يتوقف على عادات المريض الغذائية ونمط حياته ومن 
ثم يتم تحديد العملية األنسب له بعد إجراء مجموعة من الفحوصات 

الطبية، ومعرفة الحالة الصحية كاملة للمريض مثال إذا ما كانت هناك 
أمراض مصاحبة. 

فإذا كان معدل السمنة قليال وليس لديه أمراض مزمنة فالتكميم 
التي  السكريات  المريض من محبي  كان  إذا  أما  له،  المناسب  الحل  هو 
تحتوي على سعرات حرارية عالية فاألفضل له تحويل المسار المصغر 
أو الكالسيكي، ألن عمليات التحويل بنوعيها يكون امتصاص السكر فيها 

أقل لذلك تصلح لمرضى السكري ومحبي أكل الحلويات.
وعملية التحويل المصغر تصلح لمرضى السكري من النوع الثاني، 
العملية تكون فعالة جدا وتصل نسبة الشفاء إلى 88% يشفى تماما من 
السكري ويمكن االستغناء عن األنسولين، وأما 12% منهم يحتاجون إلى 

جرعات بسيطة من الدواء. 
 وبالنسبة لخطورة العملية فهي مثل باقي العمليات األخرى هناك 
نسبة بسيطة وتتمثل في التسريب أو النزيف ونسبتها من 1% الي 3% ومع 

الخبرة الطويلة تقل نسبة الخطورة.
هل يمكن أن تحدث زيادة في الوزن بعد العملية؟ 

ــان الــمــريــض مــن محبي  نــعــم، يــمــكــن خــصــوصــا فــي الــتــكــمــيــم اذا كـ

الــســكــريــات وال يــتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا صــحــيــا بــعــد الــعــمــلــيــة وال يــمــارس 
الرياضة بانتظام، فمن الضروري اتباع نمط حياة صحي.

فبعض المرضى يكونون متحمسين في البداية ولكن بعد فترة قد 
العودة  المفقود بسبب  الوزن  ويستردوا جزءا من  الشغف  البعض  يفقد 
الى نمط الحياة غير الصحي وغالبا يحتاجون إلى عملية ثانية تكون 

عملية تحوير المسار المصغر أو الكالسيكي.
السمنة لــهــا تــبــعــات خــطــيــرة وهـــذا الــنــوع مــن الــعــمــلــيــات مــن أنجح 

جراحات السمنة التي حدثت في تاريخ الجراحة.
ومنها  العملية  بعد  اتباعها  المريض  على  يجب  تعليمات  وهــنــاك 
تقليل تناول الطعام في فترة المساء، ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع 

نظام غذائي صحي والفيتامينات لمدة 6 أشهر بعد إجراء العملية.
وبعد الجراحة يحتاج المريض إلى مساعدة اختصاصي التغذية في 
تغيير العادات الغذائية الخاطئة واستبدالها بنمط حياة صحي، وايضا 
اتباعها  يجب  التي  التمارين  لمعرفة  الطبيعي  العالج  اختصاصي  الى 

حتى ال يحدث ترهل في الجلد بعد فقدان الوزن.
الشرق  في  ريــادي  إلــى مستوى  وصــل  والسكر  السمنة  مركز جراحة 
المكانة  هـــذه  الـــى  وصــلــتــم  كــيــف  بـــه،  الكبير  االهــتــمــام  بفضل  االوســــط 

المميزة؟
بدأ العمل في المركز عام 2003 وحصلنا على شهادة االعتماد األوروبي 
للمرة الثانية على التوالي بأعلى نسبة تقدير، حيث يعتبر المستشفى 
العسكري أول مركز في الشرق األوسط يحصل على االعتمادين االوروبي 

واالمريكي في جراحة السمنة والسكر مجتمعين.
استيفاء  من  التأكد  من خالله  يتم  للمركز  تقييم  ذلك  بعد  ويأتي 
متطلبات الجودة والسالمة وتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، 
المركز  نتائج  وتسجيل  بتطبيقها  ونقوم  صارمة  المعايير  هــذه  وتكون 
وعدد العمليات والحاالت التي نقوم بها، ومتابعة المرضى بعد العملية 
لالطمئنان على النتائج بعد مرور فترة على إجراء العملية، مع الحرص 
على اقامة المؤتمرات الطبية لتبادل الخبرات ومتابعة الحاالت الصعبة. 
كما لدينا متابعة صارمة للمرضى بعد العملية بشهر ثم بعد ثالثة 
الصحية  المريض  لمتابعة حالة  العملية  على  عام  مــرور  بعد  ثم  أشهر 

وخسارة الوزن المطلوب تدريجيا.
المستمر.  الـــدؤوب  بالعمل  تأتي  ولكنها  سهال  شيئا  ليست  الــريــادة 
أجرى في المركز منذ تأسيسه حوالي 2500 عملية جراحية تكللت كلها 
بالنجاح، وأسهمت في تغيير حياة مرضى السمنة المفرطة إلى األفضل، 
السيما أن 88% ممن أجروا تلك العمليات تخلصوا تماما من األمراض 
و%100  والــضــغــط  الــثــانــي  الــنــوع  مــن  الــســكــري  مــثــل  بالسمنة  المرتبطة 

تخلصوا من اختناق النوم.
التخصصات من  فريق طبي من مختلف  لوجود  كان  النجاح  وهــذا 
أطــبــاء الــجــراحــة وامــــراض بــاطــنــيــة، وطــبــيــب تــخــديــر، وأطــبــاء النفسية 
الى  نصل  حتى  التمريض  وطــاقــم  تغذية  واختصاصي  طبيعي  وعـــالج 
هذه النتيجة، فالعمل في فريق هو أساس النجاح وبالفعل اكتسبنا ثقة 

المرضى وهو ما يدعو الى الفخر. 

اللواء بروفي�صور ال�صيخ خالد بن علي اآل خليفة 

يقود باحترافية فريق مركز ال�صمنة وال�صكري بالم�صت�صفى الع�صكري

السمنة قاتل صامت يتسلل إلى حياتنا في غفلة منا، ثم يتعاظم 
السمنة حتى  تتفاقم مشكلة  وجوده ليسيطر على حياتنا وخياراتنا، 
السمنة  تسبب  بــل  فحسب  ذلــك  ليس  أنفسنا،  فــي  ثقتنا  على  تــؤثــر 
العديد من األمراض، بداية من الشيخوخة المبكرة وضعف النشاط، 
الدماغية  والسكتات  القلب  وأمــــراض  الشرايين  تصلب  إلــى  ــواًل  وصـ
وارتفاع ضغط الدم وغيرها من األمراض القاتلة، وعندما نفشل في 
السمنة  جــراحــة  إلــى  نلجأ  الغذائية،  األنظمة  باتباع  أوزانــنــا  إنــقــاص 

المكان والطبيب  الدقة في اختيار  إلنقاذ حياتنا، ولكن علينا تحري 
من أجل سالمتنا. 

بالمستشفى  والــســكــري  السمنة  مركز  داخــل  مــن  الطبي  الخليج 
العسكري تحاور مع اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
 - العامة  الــجــراحــة  فــي  بروفيسور  الملكية،  الطبية  الــخــدمــات  قــائــد 
رئيس مركز جراحات السمنة وجراحات السكر بالمستشفى العسكري 

لنتعرف على كل ما يخص عمليات السمنة.

 اأجرى المركز 2500 عملية تكللت بالنجاح 88 % من الذين اأجروا 

العملية تخل�صوا تماما من ال�صكري100% تخل�صوا من اختناق النوم 

التكميم من اأنجح جراحات ال�صمنة التي حدثت في تاريخ الجراحة
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بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  برئا�سة �ساحب  الوزراء  فّو�س جمل�س 

حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، يف جل�سته اأم�س، ال�سيخ 

اللجنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد 

الإجراءات  باتخاذ  املايل،  والتوازن  والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون  الوزارية 

املنا�سبة ب�ساأن م�سروع قانون تعديل بع�س اأحكام ال�سمان الجتماعي ودعم 

الأ�سر حمدودة الدخل.

اأكد املجل�س على ال�ستمرار يف تعزيز م�سارات الرقابة وتبّني  اإىل ذلك؛ 

وامل�سوؤولية يف  واملحا�سبة  ال�سفافية  نهج  تر�سيخ  ت�ستهدف  التي  املبادرات 

العمل احلكومي، مبا يحقق الأهداف املرجوة مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة 

مكافحة  يف  جهودها  على  الداخلية  لوزارة  �سكره  املجل�س  موجًها  الف�ساد، 

الف�ساد.

 ،)2026-2022( ال�سناعة  قطاع  ا�سرتاتيجية  املجل�س  وا�ستعر�س 

والتي تتكون من 5 حماور رئي�سية ويندرج حتتها 23 م�سروًعا بهدف زيادة 

م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف الناجت املحلي الإجمايل.

خادم احلرمنيجاللة امللك

هناأ خادم احلرمني وويل العهد بنجاح �صباق الفورموال1.. امللك:

ريادة �صعودية على خريطة الريا�صة العاملية

 �صركات عمانية توقع 13 مذكرة تفاهم مع �صركات �صعودية 

حممد بن �صلمان يبداأ جولة خليجية

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

احلرمني  خادم  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود 

خال�س  عن  فيها  جاللته  اأعرب  ال�سقيقة، 

للن�سخة  الكبري  النجاح  مبنا�سبة  تهانيه 

الكربى  ال�سعودية  جائزة  ل�سباق  الأوىل 

للفورمول واحد الذي اأقيم بحلبة كورني�س 

امللك  جاللة  واأ�ساد  ال�سقيقة.  باململكة  جدة 

بذلت  التي  باجلهود  الربقية،  يف  املفدى، 

الريا�سي  احلدث  لهذا  املميز  التنظيم  يف 

العاملي، والذي يوؤكد ما متتلكه اململكة من 

�سيعزز  والذي  كبرية،  واإمكانات  قدرات 

خريطة  على  وريادتها  مكانتها  من  بدوره 

برقية  جاللته  وبعث  العاملية.  الريا�سة 

ال�سمو  �ساحب  اأخيه  اىل  مماثلة  تهنئة 

امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل 

الوزراء وزير الدفاع.

تعزيز الرقابة وتر�صيخ املحا�صبة يف العمل احلكومي.. جمل�س الوزراء:

تعديل ال�صمان االجتماعي ودعم االأ�صر حمدودة الدخل

23 م�صروًع���ا لزي���ادة م�صاهم���ة ال�صناع���ة يف الن���اجت املحل���ي

ويل العهد رئي�س الوزراء يت�صلم ر�صالة 

خطية موجهة للعاهل من رئي�س رو�صيا

عطية يحطم الرقم العاملي يف ماراثون اأدنوك بالزي الع�صكري

����ل يف مو�صوع����ة غين���ي�س اإجن��از بحري��ني ي�صجَّ

ح�صب موؤ�صر »نيكاي« الياباين

البحرين االأوىل عاملًيا يف التعايف من كورونا

عطية  ال�سيد  عبداهلل  ثاٍن  مالزم  ا�ستطاع 

اأدنوك  ماراثون  يف  العاملي  الرقم  حتطيم  من 

العاملية باأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة 

غيني�س  مو�سوعة  يف  الرقم  وت�سجيل  ال�سقيقة، 

لالأرقام القيا�سية.

يذكر اأن املالزم ثاين عبداهلل ال�سيد عطية من 

كلية  من  تخرج  وقد  امللكي،  احلر�س  منت�سبي 

�ساند هري�ست امللكية الربيطانية.

واعتزاز  فخر  م�سدر  الإجناز  هذا  ويعترب 

واإلهام لل�سباب البحريني.

04

03

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء

يف اجتم����اع حك����ومي نيابي

10% زيادة ال�صمان االجتماعي ودعم االأ�صر حمدودة الدخل

جانب من 

االجتماع 

احلكومي 

النيابي

2022-2021 ع���ن  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  ���ص��ن��وي��ة  زي�����ادة   %3

املالزم 

عبداهلل 

عطية بعد 

حتقيق 

الرقم 

القيا�سي

ُعمان،  و�سلطنة  ال�سعودية  وقعت 

امل�سرتك  العمل  اأجل  من  تفاهم  مذكرة   13

القطاعات  �سمن  حمددة  م�سروعات  يف 

من  عدد  قيام  عرب  الواعدة  القت�سادية 

ال�سركات اململوكة جلهاز ال�ستثمار الُعماين 

املذكرات  هذه  بتوقيع  اخلا�س  والقطاع 

وكان  ال�سعودي.  اجلانب  من  نظرياتها  مع 

اأم�س،  اعلن  ال�سعودي،  امللكي  الديوان 

�سلمان  بن  الأمري حممد  العهد  مغادرة ويل 

جمل�س  لدول  ر�سمية  زيارات  يف  اململكة 

واأو�سح  العربي.  اخلليج  لدول  التعاون 

�سيبداأ  �سلمان  بن  حممد  الأمري  اأن  البيان 

وقطر  والإمارات  عمان  اىل  ر�سمية  زيارة 

والبحرين والكويت.  ويل العهد ال�سعودي
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من  للتعايف  الياباين  »نيكاي«  موؤ�سر  ك�سف 

نوفمرب  ل�سهر  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�س 

2021، عن تبوء مملكة البحرين املركز الأول عاملياً 

يف م�ستوى موؤ�سر التعايف من الفريو�س من حيث 

انخفا�س معدل احلالت القائمة وت�ساعف معدلت 

واللتزام  كورونا  لفريو�س  امل�ساد  التطعيم  تلقي 

مملكة  اأن  يوؤكد  ما  وهذا  الحرتازية،  بالإجراءات 

البحرين متثل منوذًجا ملهًما يف النتقال من مرحلة 

الت�سدي للفريو�س اإىل التعايف عاملًيا.

وياأتي هذا الت�سنيف العاملي تزامًنا مع جتاوز 

مملكة البحرين اإعطاء 3 ماليني جرعة من التطعيم 

بيانات  ح�سب  ومن�سطة،  وثانية  اأوىل  جرعة  بني 

وزارة ال�سحة.

وتاأتي املرتبة املتقّدمة ململكة البحرين من �سمن 

اإدارة  حيث  من  املوؤ�سر  تقييم  ي�سملها  دولة   122

الجتماعي،  والتنقل  التطعيمات  واإطالق  العدوى 

وي�سنف املوؤ�سر بلًدا اأو منطقة ما بت�سنيف »اأقرب 

املوؤكدة،  احلالت  اأعداد  انخفا�س  مع  التعايف«  اإىل 

اإجراءات  واتباع  اأف�سل،  تطعيم  معدلت  وحتقيق 

05تباعد اجتماعي اأقل �سرامة.
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فوزية  النواب  جمل�س  رئي�سة  عقدت 

خالد  ال�سيخ  مع  اجتماًعا  زينل  عبداهلل  بنت 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  رئي�س  الوزراء 

بح�سور  املايل  والتوازن  والقت�سادية  املالية 

املكتب  هيئة  واأع�ساء  الوزراء،  ام�س  من  عدد 

تفوي�س جمل�س  وفق  وذلك  النواب،  مبجل�س 

الوزراء لنائب رئي�س جمل�س الوزراء  لبحث 

قانون  م�سروع  ب�ساأن  املنا�سبة  الجراءات 

تعديل بع�س اأحكام ال�سمان الجتماعي ودعم 

الأ�سر حمدودة الدخل.

تعديل  على  التوافق  مت  الجتماع  وخالل 

التا�سعة من قانون ال�سمان الجتماعي  املادة 

الربنامج  من  مل�ستحقيه  الدعم  قيمة  لزيادة 

زيادة  على  التوافق  مت  وكذلك   ،%10 بن�سبة 

بن�سبة  الدخل  حمدودة  الأ�سر  دعم  برنامج 

�سنوية  زيادة  �سرف  على  والتوافق   ،%10

التقاعدية  معا�ساتهم  تزيد  ل  ملن  للمتقاعدين 

عن 1500 دينار بن�سبة 3% عن العام 2021 

مع  بالتوازي  وذلك   ،2022 العام  عن  و%3 

املقرتحات امل�ستعجلة ملد عمر �سناديق التقاعد 

التي اأحالتها احلكومة يف وقت �سابق من العام 

اجلاري اإىل جمل�س النواب.

جمل�س  رئي�سة  اأكدت  املنا�سبة،  وبهذه 

حتقيق  اأن  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  النواب 

م�سلحة الوطن العليا وم�سلحة املواطنني هي 

الوطني  العمل  يف  والأ�سمى،  الرفيعة  الغاية 

التنفيذية،  وال�سلطة  الت�سريعية  ال�سلطة  بني 

ال�سامية  امللكية  والروؤى  للتطلعات  وحتقيًقا 

من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

املفدى، حفظه  البالد  عاهل  اآل خليفة،  عي�سى 

اهلل ورعاه.

واملتابعة  احلثيثة  باجلهود  م�سيدة 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  املتوا�سل  واحلر�س 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

تعزيز  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املاأمولة،  النتائج  وحتقيق  امل�سرتك،  التعاون 

النوعية،  الفر�س  وخلق  التحديات،  وجتاوز 

ا�ستثمارية،  وم�ساريع  برامج  خالل  من 

تنفيًذا  واأبنائه،  الوطن  على  بالنفع  تعود 

لربنامج التوازن املايل واأهداف خطة التعايف 

القت�سادي.

اأن  اإىل  النواب  جمل�س  رئي�سة  واأ�سارت 

منهجية التعاون املثمر، الرا�سخ والثابت، مع 

احلكومة املوقرة، واقع اأ�سيل، وركيزة اأ�سا�سية 

وقد  امل�سرتك،  الوطني  العمل  يف  ورئي�سية 

للوطن  واملنجزات  املكا�سب  من  العديد  حققت 

النيابي  الجتماع  �سهده  ما  واأن  واملواطنني، 

احلكومي من مناق�سة ومرئيات والو�سول اإىل 

اأقل من  روؤية توافقية، وجتاوب احلكومة يف 

24 �ساعة على مرئيات هيئة مكتب املجل�س، 

النيابي  التعاون  متانة  على  �ساهد  خري  لهو 

احلكومي.

واأو�سحت اأن املجل�س النيابي ي�سع تلبية 

احتياجات املواطنني واحلفاظ على الإجنازات 

على قمة اأولويات العمل الربملاين، واأن البناء 

على ما حتقق، واإعادة الدرا�سة امل�ستمرة لكافة 

وامل�ستجدات  للظروف  وفًقا  وامللفات  الأمور 

اأمر �سروري ومتوافق عليه مع احلكومة.

من جانبه، نقل ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل 

رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة، 

اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية والقت�سادية 

والتوازن املايل، حتيات �ساحب ال�سمو امللكي 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

�سموه  واأمنيات  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

اجلانبني  بني  التن�سيقي  بالجتماع  ال�سادقة 

التوفيق، واخلروج مبا ي�سهم يف دفع التنمية 

الوطنية اإىل مزيد من التقدم والزدهار.

يف  احلكومي  الفريق  م�ساركة  اأن  واأكد 

جمل�س  تفوي�س  اإطار  يف  ياأتي  الجتماع  هذا 

اليوم،  هذا  عقدت  التي  جل�سته  يف  الوزراء 

ب�ساأن  املنا�سبة  الإجراءات  باتخاذ  ملعاليه 

ال�سمان  اأحكام  بع�س  تعديل  قانون  م�سروع 

الجتماعي، وبند برنامج دعم الأ�سر حمدودة 

احلكومة  ت�سلم  خلفية  على  وذلك  الدخل، 

النواب ب�ساأن  املوقرة تو�سيات مكتب جمل�س 

قانون  اأحكام  بع�س  تعديل  قانون  م�سروع 

القيمة امل�سافة.

خالل اجتماع نيابي - حكومي

زيادة ال�سمان االجتماعي 10 % و�سرف زيادة �سنوية للمتقاعدين

%  10 ب������ن�������������س������ب������ة  ال������������دخ������������ل  حم�����������������������دودة  االأ��������������س�������������ر  دع���������������م  زي�����������������������ادة   

برعاية الأمني العام للمجل�س 

الأن�ساري،  هالة  للمراأة  الأعلى 

العايل  التعليم  جمل�س  نظم 

املراأة  يوم  مبنا�سبة  احتفالية 

العام  هذا  ياأتي  الذي  البحرينية 

البحرينية يف  املراأة  حتت �سعار 

مبقر  وذلك  الوطنية،  التنمية 

اجلامعة امللكية للبنات، بح�سور 

من  والعديد  اجلامعات  روؤ�ساء 

ال�سفراء والطلبة والطالبات.

د.  رفعت  املنا�سبة،  وبهذه 

بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة 

العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج 

نائب  العايل  التعليم  ملجل�س 

جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

املجل�س  ع�سو  العايل  التعليم 

الأعلى للمراأة اأ�سمى اآيات التهاين 

�ساحب  حل�سرة  والتربيكات 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  اآل 

ول�ساحب  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

حفظه  املوقر،  الوزراء  جمل�س 

امللكي  ال�سمو  ول�ساحبة  اهلل، 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

خليفة قرينة عاهل البالد املفدى 

للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

اإليه  ما و�سلت  على  اهلل،  حفظها 

املراأة من مكانة متقدمة ومتميزة 

مبا  م�سيدة  املجالت،  �ستى  يف 

يف  بارزة  منجزات  من  حتقق 

يف  البحرينية  املراأة  تقدم  جمال 

البالد  لعاهل  الزاهر  العهد  ظل 

من  الالحمدود  والدعم  املفدى، 

رئي�س  العهد  ويل  �سمو  قبل 

جمل�س الوزراء، والهتمام البالغ 

املجل�س  قبل  من  واملتوا�سل 

الأعلى للمراأة.

بهالة  العام  الأمني  ورّحبت 

العام للمجل�س  الأمني  الن�ساري 

الأعلى للمراأة و�سيوف الحتفال، 

املراأة  يوم  اأن  كلمتها  يف  موؤكدة 

لتفعيل  منا�سبة  ُيعد  البحرينية 

الذي  واحليوي  املهم  الدور 

يف  البحرينية  املراأة  به  ت�سطلع 

خمتلف املجالت ل �سيما التعليم 

منوذًجا  باتت  والتي  العايل، 

ح�سارًيا م�سرًفا، واأ�سبح عنواًنا 

را�سًخا للعطاء والإجناز.

عن  رنا  ال�سيخة  د.  وعرّبت 

به  تقوم  الذي  بالدور  اعتزازها 

وجه  وعلى  البحرينية  املراأة 

واملّمثلة  الأكادميية  اخل�سو�س 

العايل،  التعليم  ملوؤ�س�سات 

وح�سورها يف امل�سهدين الإقليمي 

جدارة  يعك�س  والذي  والدويل 

البحرين ومتانة  التعليم مبملكة 

البنية التحتية للتعليم العايل يف 

ظل دعم واهتمام القيادة احلكيمة 

الدور  باأهمية  اإمياًنا  القطاع  بهذا 

املنوط به.

�سيا�سات  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التعليم  جمل�س  وا�سرتاتيجيات 

النوعية  ومبادراته  العايل 

وحماور  مبادرات  مع  املتوافقة 

على  احلكومة  عمل  برامج 

ب�سكٍل  تهدف  ال�سنوات،  مر 

ذات  خمرجات  لتحقيق  اأ�سا�سي 

جودة  على  لي�س  ملمو�س  اأثر 

اخلدمات املقدمة وفاعليتها فقط، 

التعليم  م�ستوى  على  واإمنا 

وارتباطه  وجودته  الأكادميي 

بواقع احلياة املهنية م�ستقباًل.

جمل�س التعليم العايل يحتفل بيوم املراأة

رنا بنت عي�سى: »البحرينية« باتت منوذًجا ح�سارًيا م�سّرًفا

االأن�ساري ت�ستقبل م�ساعدة رئي�س

جامعة ال�سلطان قابو�س للتعاون الدويل

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  ا�ستقبلت 

الثنني  اأم�س  �سباح  الأن�ساري،  هالة  للمراأة 

مبقر املجل�س بالرفاع، �ساحبة ال�سمو الدكتورة 

منى بنت فهد اآل �سعيد م�ساعدة رئي�س جامعة 

رئي�س  الدويل  للتعاون  قابو�س  ال�سلطان 

�سلطنة  يف  اأول  الطفل  جمعية  اإدارة  جمل�س 

بحث  خالله  جرى  لقاء  يف  ال�سقيقة،  عمان 

واأف�سل  ال�سقيقني  البلدين  بني  اخلربات  تبادل 

وا�ستقرار  املراأة  لتقدم  الداعمة  املمار�سات 

اأ�سرتها.

الجتماع  خالل  الأن�ساري  واأ�سادت 

عمان  �سلطنة  تبذلها  التي  النوعية  باجلهود 

على �سعيد تطوير املنظومة التعليمية ب�سورة 

التي  القت�سادية  التطورات  ظل  يف  م�ستمرة 

باهتمام  �سعادتها  منوهة  ككل،  العامل  ي�سهدها 

اإر�ساء  عرب  وتقدمها  املراأة  مبلف  ال�سلطنة 

الأ�س�س القانونية والت�سريعية التي من �ساأنها 

يف  للمراأة  واملتكافئة  الكاملة  امل�ساركة  دعم 

جميع املجالت.

من جانبها، نّوهت �ساحبة ال�سمو الدكتورة 

البحرينية  بالتجربة  �سعيد  اآل  فهد  بنت  منى 

الرا�سخة يف جمال دعم املراأة البحرينية و�سمان 

الوطنية،  التنمية  يف  اإ�سهاماتها  ورفع  تقدمها 

البحرين  مملكة  يف  حتقق  ما  بالذكر  ت  وخ�سَّ

املراأة وم�ساركتها يف  تعليم  دعم  م�ستوى  على 

واأكدت  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  جمال 

النوعية  املبادرات  من  ال�ستفادة  احلر�س على 

مبا  املجال،  هذا  يف  للمراأة  الأعلى  للمجل�س 

نحو  البحرينيات  الطالبات  توجه  دعم  فيها 

التخ�س�سات النوعية والواعدة يف �سوق العمل 

لنهو�س  الوطنية  اخلطة  توجهات  بح�سب 

واإطالق   ،)2022-2013( البحرينيــة  املراأة 

يف  اجلن�سني  بني  للتوازن  الوطنيــة  املبادرة 

علوم امل�ستقبل.

حمافظة املحرق تقيم فعالية »ال لل�سمنة«

اإدارة الربامج الجتماعية و�سوؤون املجتمع مبحافظة املحرق فعالية �سحية بعنوان  اأقامت 

�سمن  وذلك  الداخلية،  بوزارة  والجتماعية  ال�سحية  ال�سوؤون  اإدارة  مع  بالتعاون  لل�سمنة(  )ل 

الفعاليات التي تقيمها املحافظة ا�ستكمالً ملتطلبات م�سروع املدن ال�سحية التابع ملنظمة ال�سحة 

العاملية.

وا�ستملت الفعالية على حما�سرة توعوية حول التغذية ال�سحية وخماطر ال�سمنة وم�سبباتها 

قدمتها الأ�ستاذة لولوة عا�سور م�سوؤولة التثقيف ال�سحي باإدارة ال�سوؤون ال�سحية والجتماعية، 

ال�سحي  كيمز  مركز  �سارك  كما  كيلومرتات،  ثالثة  مل�سافة  امل�سي  ريا�سة  ممار�سة  اإىل  بالإ�سافة 

اإىل منحه بطاقة  الطبية للم�ساركني بالإ�سافة  الفحو�سات  اإجراء عدد من  الفعالية من خالل  يف 

خ�سومات على خمتلف العيادات الطبية التابعة للمركز ملنت�سبي واأهايل حمافظة املحرق.

من جانبه، اأ�ساد �سلمان بن عي�سى بن هندي املناعي حمافظ  املحرق مبثل هذه املبادرات التي 

تعزز من مفهوم ال�سحة العامة، ومتنح املجتمع واأفراده الوقاية ال�ساملة من خمتلف الأمرا�س، 

م�سيًدا بامل�ساركني واملتطوعني يف الفعالية.

16 األف م�ستفيد من زيادات ال�سمان االجتماعي.. ال�سلوم ل�»االأيام«:

127 األف اأ�سرة �ستح�سل على زيادة »الدعم املايل« بتكلفة 15 مليون دينار
فاطمة �سلمان:

قال رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية مبجل�س 

من  اأ�سرة  األف   127 اإن  لـ»الأيام«  ال�سلوم  اأحمد  النواب 

املزمع اأن ت�سفيد من الزيادة التي مت التوافق ب�ساأنها اأم�س 

وذلك  الغالء«،  »عالوة  املحدود  الدخل  لذوي  املايل  للدعم 

بن�سبة %10.

كلفة  اأن  اأم�س  امل�سرتك  الجتماع  عقب  ال�سلوم  واأفاد 

املحدود  الدخل  لذوي  املايل  الدعم  يف  اجلديدة  الزيادة 

وال�سمان الجتماعي من املتوقع اأن تبلغ 15 مليون دينار 

�سنوًيا.

�سرف  يف  ا�ستثناءات  اأي  هناك  تكون  لن  انه  واأّكد 

الزيادات للم�ستفيدين، �سواء على �سعيد الدعم املايل لذوي 

الدخل املحدود، حيث �ست�سمل ال�سرائح الثالث التي حت�سل 

على الدعم، اأو على �سعيد ال�سمان الجتماعي.

وتقدم ال�سلوم بال�سكر للحكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س الوزراء على التجاوب والتفاعل مع مرئيات النواب 

ومقرتحاتهم وحر�سها الكبري على تر�سيخ مبداأ التوافق بني 

املكت�سبات  املزيد من  بتوافقات حتقق  ال�سلطتني واخلروج 

لذوي الدخل املحدود من املواطنني.

التعاون  من  املزيد  �ست�سهد  القادمة  الفرتة  اأن  واأّكد 

التعديالت  اإجناز  بهدف  الجتماعات  وتكثيف  والتن�سيق 

ال�سلطة  من  اإقرارها  ل�سمان  عليها،  املتوافق  الت�سريعية 

الت�سريعية و�سرفها يف اأ�سرع وقت.

درا�سة  يف  كبرًيا  تعاوًنا  اأبدت  احلكومة  اأن  موؤكًدا 

املالية  ال�سوؤون  جلنة  رفعتها  التي  واملرئيات  املقرتحات 

اأع�ساء اللجنة  والقت�سادية مبجل�س النواب والنقا�س مع 

الدخل  ذوي  من  ال�سرائح  بحماية  الكفيلة  الآليات  ب�ساأن 

اأحمد ال�سلوماملحدود وتقدمي كافة اأوجه الدعم املايل لها.

البحرين االأوىل عاملًيا يف التعايف من كورونا ح�سب موؤ�سر »نيكاي«

ك�سف موؤ�سر »نيكاي« الياباين للتعايف 

من فريو�س كورونا »كوفيد-19« ل�سهر 

نوفمرب 2021، عن تبوء مملكة البحرين 

موؤ�سر  م�ستوى  يف  عاملياً  الأول  املركز 

التعايف من الفريو�س من حيث انخفا�س 

معدل احلالت القائمة وت�ساعف معدلت 

كورونا  لفريو�س  امل�ساد  التطعيم  تلقي 

وهذا  الحرتازية،  بالإجراءات  واللتزام 

ما يوؤكد اأن مملكة البحرين متثل منوذًجا 

الت�سدي  مرحلة  من  النتقال  يف  ملهًما 

للفريو�س اإىل التعايف عاملًيا.

تزامًنا  العاملي  الت�سنيف  هذا  وياأتي 

مع جتاوز مملكة البحرين اإعطاء 3 ماليني 

جرعة من التطعيم بني جرعة اأوىل وثانية 

ومن�سطة، ح�سب بيانات وزارة ال�سحة.

وتاأتي املرتبة املتقّدمة ململكة البحرين 

تقييم  ي�سملها  دولة   122 �سمن  من 

واإطالق  العدوى  اإدارة  حيث  من  املوؤ�سر 

التطعيمات والتنقل الجتماعي، وي�سنف 

املوؤ�سر بلًدا اأو منطقة ما بت�سنيف »اأقرب 

اأعداد احلالت  اإىل التعايف« مع انخفا�س 

تطعيم  معدلت  وحتـــقيق  املوؤكدة، 

اجتماعي  تباعد  اإجراءات  واتباع  اأف�سل، 

اأقل �سرامة.
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�نطالق �أعمال �مللتقى �لعاملي ملر�كز �لفكر 2021 مب�شاركة 40 مركًز� فكرًيا حول �لعامل.. عبد�هلل بن �أحمد:

 دور حموري للكيانات �لبحثية يف �شنع �ل�شيا�شات �ل�شحية يف �لبحرين

 2021 العام  طوال  انه  اإىل  عبداهلل  ال�شيخ  واأ�شار 

كان هناك الكثري من البيانات التي مت جمعها وحتليلها 

من قبل فرق طبية بحرينية متخ�ش�شة، وذلك لتاأكد من 

منذ  البحرين،  ان  معترًبا  املطبقة،  ال�شحية  ال�شيا�شات 

بجرعات  وحلقتها  اللقاحات  طرح  من  متكنت  البداية 

معززة للحفاظ على ال�شحة العامة. 

ا�شتمرار  العاملي  امللتقى  هذا  عبداهلل  ال�شيخ  واعترب 

ملهمة جماعية، من اجل امل�شاهمة وبناء ال�شيا�شات، م�شدًدا 

تطرحها  التي  الفر�شة  هذه  من  ال�شتفادة  اأهمية  على 

ا�شت�شافة فريق متنوع من اخلرباء من حول العامل. 

و�شّدد ال�شيخ عبداهلل على اأهمية الزيارة التي قام بها 

تيدرو�س  الدكتور  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  العام  املدير 

اأغ�شط�س  خالل  البحرين  اىل  غيربي�شو�س  اأدهانوم 

املا�شي، حيث اجرى خالل زيارته -التي جاءت لفتتاح 

الوطني  الفريق  مع  جل�شة  للمنظمة-  ميداين  مكتب 

ع�شرات  الذين  كوفيد-19  فريو�س  لـ  للت�شدي  الطبي 

الأوراق التي راجعها علماء من دول اأخرى، ومت ن�شرها، 

موؤكدا على دور الكيانات البحثية يف �شنع ال�شيا�شيات 

ال�شحية يف البحرين. 

اجلائحة،  مع  بالتعامل  البحرين  �شيا�شيات  وحول 

ب�شورة  املطاعيم  اإعطاء  مت  »لقد  عبداهلل:  ال�شيخ  قال 

مملكة  يف  املقيمني  فيهم  مبا  ال�شكان  جلميع  جمانية 

البحرين، ان حمالت التطعيم طرحت بيانات ل تقدر بثمن 

حول ا�شتجابة اللقاحات يف ظروف خمتلفة، ومتكّنا من 

الأخرى،  البلدان  يف  اقراننا  مع  البيانات  هذه  م�شاركة 

ب�شكل مبا�شر، وعرب الأوراق العلمية. وهو ما �شاعد يف 

تعزيز جودة ال�شيا�شات يف جميع انحاء العامل«. 

وتابع: »ويف مركز درا�شات ا�شتكمل علماء الجتماع 

جمتمع  قبل  من  بالثناء  اجلديرة  اجلهود  هذه  لدينا 

البحرين، وذلك  من خالل  الطبية احليوية يف  البحوث 

حتليل الأثر الجتماعي والقت�شادي للجائحة، بال�شراكة 

مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي البحرين«.

والتقارير  الأوراق  ع�شرات  اأ�شدرنا  »لقد  واأ�شاف، 

والبيئة،  املالية،  املعامالت  مثل  متنوعة  جمالت  حول 

واملراأة، والعمل عن بعد، والعديد من املجالت الأخرى، 

الأوقات  ال�شيا�شات يف هذه  لدعم �شانعي  ن�شعى  حيث 

ال�شعبة، كم مت تعزيز املنتجات البحثية من خالل العديد 

من الفعالية التي نظمها املركز خالل نوفمرب املا�شي«. 

عبداهلل »خالل  ال�شيخ  قال  اجلائحة  تطورات  وحول 

راأ�شاً  العامل  انقلب  املا�شي،  ال�شهر  من  الأخري  الأ�شبوع 

قراًرا  اتخذ  ال�شيا�شة  �شانع  لأن  لي�س  فجاأة،  عقب  على 

مروًعا، ولكن لأن جمموعة من العلماء العاملني يف جنوب 

اإفريقيا قاموا باكت�شاف حا�شم. وهو املتحور »اومكرون« 

من فريو�س »كوفيد-19«، ورغم انه من ال�شابق لأوانه 

انه  ال  املتحور،  ميثله  الذي  للتهديد  دقيق  تقييم  اإجراء 

ب�شرعة  الحرتازية  الإجراءات  من  �شل�شلة  اتخاذ  مت  قد 

من قبل احلكومات يف جميع اأنحاء العامل، �شعياً حلماية 

�شعوبها من موجة وبائية جديدة«.

وتابع: »من ال�شعب ت�شور تاأثري العلم على ال�شيا�شة 

لقد  احللقة.  هذه  يف  عليه  كان  مما  اأكرث  �شارخ،  ب�شكل 

ولت اأيام العتماد على غريزة احلد�س يف فن احلكم منذ 

يربط  بيئي كثيف  نظام  لنا هو  تبقى  فرتة طويلة، وما 

�شانعي ال�شيا�شات مبجتمع البحث«.

»هذا  عبداهلل:  ال�شيخ  قال  الفكري  امللتقى  وحول 

امللتقى العاملي بالن�شبة لنا هو ا�شتمرار ملهمتنا اجلماعية 

حًقا  بالمتياز  ن�شعر  ال�شيا�شة.  يف  البناءة  للم�شاهمة 

ل�شت�شافة مثل هذا الفريق املتنوع من اخلرباء من جميع 

الفر�شة  هذه  اغتنام  علينا  يحتم  ما  وهو  العامل.  اأنحاء 

لتبادل الأفكار واإقامة عالقات جديدة، لأن حاجة �شانعي 

ال�شيا�شات مل�شاعدتنا مل تكن اأكرب من اأي وقت م�شى«. 

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  اكدت  جانبها،  ومن 

اإطالق  اأهمية  على  الن�شاري  جابر  حممد  هالة  للمراة 

اطالق  ان  معتربه  واملفكرين،  للن�شاء  العاملية  ال�شبكة 

يف  املراأة  ق�شايا  تعميم  يف  ي�شاعد   �شوف  ال�شبكة 

املناق�شات الفكرية يف جميع املجالت.

امللتقى  انطالقة  خالل  كلمته  يف  الن�شاري  وقالت 

اإنعا�س  خطة  تتطلب  جديدة  حتديات  يواجه  العامل  ان 

بني  الفوارق  تراعي  متوازنة  واجتماعية  اقت�شادية 

اجلن�شني، وذلك لإعادة ت�شكيل ا�شتعداد املراأة يف القوى 

العاملة يف مرحلة ما بعد اجلائحة، واحلفاظ على دورها 

كم�شاهمني رئي�شيني يف القت�شاد اجلديد.

بني  الفجوة  تقلي�س  اأهمية  اىل  الن�شاري  ودعت 

من   %30 من  اقل  حيث  الأبحاث  جمالت  يف  اجلن�شني 

الباحثني هم من الن�شاء، رغم ان الن�شاء ي�شكلن ما ن�شبته 

تلعبه  الذي  الكبري  والدور  الكادميي،  القطاع  من   %43

العامل،  يف  احلاحاً  الأكرث  امل�شاكل  معاجلة  يف  املراة 

والتغري  والتعليم،  وال�شحة  الجتماعية،  الرعاية  مثل 

التنمية  برامج  تعزيز  يف  املراة  دور  اىل  لفتة  املناخي، 

امل�شتدامة.

واأكدت الن�شاري على ان املجل�س الأعلى للمراة يقوم  

والنوع  املراأة  بني  التوازن  درا�شات  مركز  باإن�شاء  حالًيا 

الجتماعي يف اجلامعة امللكية للمراأة، وذلك بال�شراكة مع 

جلنة الأمم املتحدة القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا، 

م�شدده على التطلع نحو امل�شاهمة  يف اجلهود الإقليمية 

التقدم  لتحقيق  الالزمة  هو  ما  تقدمي  ملوا�شلة  والدولية 

املن�شود للمراأة.

وقالت الأن�شاري: »اإنه ملن دواعي �شروري اأن اأ�شارك 

على  اأ�شا�شي  ب�شكل  يركز  الذي  العاملي،  امللتقى  هذا  يف 

التغريات  مراعاة  مع  الفكر،   مراكز  دور  ت�شكيل  اإعادة 

 ، اليوم  العامل  ي�شهدها  التي  املتوقعة  وغري  ال�شريعة 

وذلك لتقدمي خارطة طريق جديدة ل�شانعي ال�شيا�شات 

واجلمهور نحو حتقيق م�شتقبل مزدهر.

هذا  مثل  لعقد  بالفعل  الوقت  حان  »لقد  وتابعت: 

الرائعة  امل�شاهمة  على  ال�شوء  لت�شليط  وذلك  امللتقى، 

ولهمية جعل متكني  والبحوث،  الفكر  مراكز  للمراأة يف 

املراأة اأولوية رئي�شية على جدول الأعمال. 

قالت  للن�شاء،  العاملية  ال�شبكة  اإطالق  وحول 

للن�شاء  العاملية  ال�شبكة  اإطالق  »اإن  الن�شاري: 

واملفكرين يف الوقت املنا�شب، هو بالتايل مبادرة جديرة 

للمفكرات  كبرية  اإمكانات  على  تنطوي  والتي  بالثناء 

تعميم  يف  بالتاأكيد  ت�شاعد  �شوف  كما  والأكادمييات، 

ق�شايا املراأة يف املناق�شات الفكرية يف جميع املجالت«.

اأهمية  ذات  اأنها  اخلطوة  هذه  »�شتثبت  وتابعت: 

ق�شوى حيث يواجه العامل حتديات جديدة تتطلب خطة 

الفوارق  تراعي  متوازنة  واجتماعية  اقت�شادية  اإنعا�س 

القوى  يف  املراأة  ا�شتعداد  ت�شكيل  لإعادة  اجلن�شني  بني 

العاملة يف مرحلة ما بعد اجلائحة واحلفاظ على دورها 

كم�شاهمني رئي�شيني يف القت�شاد اجلديد.

قالت  البحثية،  املجالت  يف  الن�شاء  وحول 

قوًيا يف  دوًرا  املراأة  لعبت  التاريخ،  مر  الن�شاري»على 

مثل  العامل  يف  اإحلاًحا  الأكرث  امل�شاكل  بع�س  معاجلة 

الرعاية الجتماعية العاملية، وال�شحة، والتعليم، وتغري 

برامج  تعزيز  با�شتمرار على  الن�شاء  تعمل  املناخ، حيث 

التنمية امل�شتدامة.

وتابعت: »ورغم ذلك، فاإن اأقل من 30% من الباحثني 

الفجوة حًقا، يجب  الن�شاء، ولتقلي�س  العامل هم من  يف 

التي  الأ�شا�شية  العوامل  لتحديد  الأرقام  جتاوز  علينا 

العلوم  جمالت  يف  وظائف  متابعة  من  الن�شاء  متنع 

الن�شاء  ان  رغم  والريا�شيات،  والهند�شة  والتكنولوجيا 

القطاع  يف  العاملني  ن�شبة  من   %43 ي�شكلن  واقعياً، 

الأكادميي«.

واأ�شافت، »ويف ذات ال�شياق، لقد وجدت العديد من 

والتكنولوجيا  العلوم  جمالت  يف  الن�شاء  اأن  الدرا�شات 

والهند�شة والريا�شيات، ين�شرن ابحاثهن ب�شكل اقل من 

نظرائهن، ول يتقدمن كزميالت للرجال، مما يجعل املجال 

باأر�شية  الن�شاء  تزويد  على  القدرة  اإىل  يفتقر  العلمي 

لفر�س  املتزايدة  احلاجة  رغم  الطبيعي،  للتقدم  عادلة 

الإن�شاف. والتدابري لتقلي�س الفجوة بني اجلن�شني.

البحرين  يف  املراة  جتربة  اىل  الن�شاري  واأ�شارت 

املراأة  متكني  يف  البحرين  جتربة  اأخذت  »لقد  بالقول: 

�شامل  نهج  تبني  اأهمية  العتبار  يف  بها  والنهو�س 

وقد  التنمية.  جمالت  جميع  يف  املراأة  و�شع  لتح�شني 

منذ  للمراأة  الأعلى  املجل�س  اإن�شاء  خالل  من  ذلك  جتلى 

باملراأة  للنهو�س  وطنية  خطة  وو�شع  عاًما،  ع�شرين 

 2030 البحرين  روؤية  مع  يتما�شى  مبا  البحرينية 

يدعمها،  والتي  الدولية،  امل�شتدامة  التنمية  واأهداف 

حوكمة  كاآلية  اجلن�شني  بني  للتوازن  الوطني  النموذج 

ل�شمان  امل�شلحة  واأ�شحاب  ال�شيا�شات  لوا�شعي  رائدة 

يف  اجلن�شني  بني  التوازن  وا�شتدامة  ال�شليم،  الإدماج 

بني  التوازن  لر�شد  الوطني  املر�شد  وكذلك  اململكة. 

اجلن�شني، الذي ي�شت�شيف اأكرث من 4000 موؤ�شر لقيا�س 

اأثر و�شع املراأة يف التنمية الوطنية، مقارًنة بالإح�شاءات 

الوطني  التوازن  عن  تقرير  وكذلك  والدولية،  الإقليمية 

اأقره  والذي  دوري،  ب�شكل  �شنتني  ملدة  اجلن�شني  بني 

جمل�س الوزراء لقيا�س م�شاهمة كل من الرجال والن�شاء 

يف القت�شاد. حيث يعترب التقرير اأحد الأدوات الرئي�شية 

ملراقبة وتقييم تاأثري تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بني 

اجلن�شني«.

%  30 م��ن  �أق���ل  �لن�شاء  متثل  �إذ  �لعلمي  �لبحث  يف  �جلن�شني  ب��ني  �ل��ف��ج��وة  تقلي�ص  ت��دع��و  �لأن�����ش��اري 

ت�شوير: حميد جعفر

متام اأبو�شايف:

انطلقت �صباح اأم�س يف البحرين، اأعمال امللتقى العاملي ملراكز الفكر 2021، والذي يقام 

40 مركًزا  افريقيا، مب�صاركة اكرث من  الأو�صط، و�صمال  ال�صرق  للمرة الوىل يف منطقة 

فكرًيا حول العامل. 

واأكد رئي�س جمل�س اأمناء مركز البحرين »درا�صات« الدكتور ال�صيخ عبداهلل بن احمد 

اآل خليفة على ان البحرين كانت رائدة على م�صتوى العامل، يف اطالق حمالت التطعيم،  

ل�صيما انها �صاركت يف التجارب ال�صريرية لختبار ال�صتجابة لحد اللقاحات. 

الفكرية،  »املراكز  حتت  اأقيم  الذي  امللتقى  افتتاح  كلمة  خالل  عبداهلل  ال�صيخ  وقال 

واملتغريات العاملية يف ع�صر الزمات« يف فندق �صوفتيل الزلق، ان الكثري من �صناع القرار 

يف البحرين، مبا فيهم الوزراء، �صاركوا يف التجارب ال�صريرية لختبار ا�صتجابة اللقاح، 

مما يدل على اميانهم بالعلوم. 

هالة الأن�صاري ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد 

�أكد �شرورة �لتكاتف �ملجتمعي ملو�جهة �لظاهرة ورف�شها.. »�ل�شورى«:

�ل�شذوذ �جلن�شي �شلوك ينايف �لقيم �لإن�شانية و�لثو�بت �لدينية
اأ�شدر جمل�س ال�شورى بياًنا، اأم�س، اأكد فيه اأّن ظاهرة ال�شذوذ اجلن�شي التي 

ترّوج لها بع�س القوى واملوؤ�ش�شات العاملية عرب مواد اإعالمية و�شينمائية تن�شرها 

وت�شّكل  الدينية،  والثوابت  الإن�شانية  القيم  تنايف  والو�شائل  املن�شات  يف خمتلف 

ملا  ودعمه  تاأييده  عن  املجل�س  معرًبا  والإ�شالمية،  العربية  املجتمعات  على  خطًرا 

وا�شح  راأي  من  عليه  اأكد  وما  الإ�شالمية،  لل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  بيان  ت�شمنه 

ال�شذوذ  فاح�شة  وترويج  ن�شر  اإىل  تهدف  التي  املمنهجة  احلمالت  جميع  برف�س 

مع عليه املجتمعات العربية والإ�شالمية. اجلن�شي، وهو الراأي الذي جتجُ

واأ�شار املجل�س اإىل اأّن ال�شذوذ اجلن�شي �شلوك ممقوت وترف�شه الفطرة الإن�شانية 

القومية، ف�شالً عن كونه حمرًما يف جميع ال�شرائع والديانات ال�شماوية ال�شمحة، 

لفًتا اإىل اأّن انت�شار هذا ال�شلوك يهدد منظومة القيم الأخالقية والجتماعية، ويوؤّثر 

على الأ�شر واأفرادها.

جاءت  والتي  العاملي،  الأزهر  مركز  عن  ال�شادرة  بالفتوى  املجل�س  ونّوه 

�شد  والوقوف  الإن�شانية،  بالكرامة  امل�شا�س  مواجهة خماطر  �شرورة  على  تاأكيًدا 

املحاولت املنظمة لت�شويق وترويج مواد اإعالمية للتاأثري ب�شكل �شلبي وخطري على 

اإىل النحراف الأخالقي  اأ�شاليب وطرق عبثية توؤدي  ال�شباب والن�سء، وا�شتخدام 

التي  والت�شريعات  القوانني  منظومة  اأّن  ال�شورى  جمل�س  اأكد  كما  واملجتمعي. 

ال�شلوكيات  ال�شخ�شية امل�شوؤولة يف مملكة البحرين متنع  تعلي من �شاأن احلرية 

البحرين  انطالًقا مما ن�س عليه د�شتور مملكة  الأخالقية، وذلك  واملمار�شات غري 

وميثاق العمل الوطني.

�شوية ومنافية  اأفكار غري  من  تت�شمنه  الظاهرة وما  لهذه  الت�شدي  اأن  وراأى 

واخلطباء  امل�شاجد  اأئمة  من  ا  وخ�شو�شً جمتمعًيا،  تكاتًفا  يتطلب  الدينية،  للقيم 

الأمور وال�شباب والن�سء  اأولياء  الوعي وتثقيف  اإىل جانب تعزيز  الدين،  ورجال 

مبخاطر ال�شذوذ اجلن�شي، وبيان حرمته يف الإ�شالم والأديان كافة.

توؤكد دفاعها وحمايتها  التاريخ  مّر  البحرين على  اأن مملكة  »ال�شورى«  وبنّي 

للدين الإ�شالمي احلنيف، وحر�شها على ن�شر وتر�شيخ القيم الإن�شانية والإ�شالمية، 

التي  ال�شليمة،  الإن�شانية  للفطرة  املنافية  لل�شلوكيات  الرتويج  اأ�شكال  ورف�س كل 

يجُراد منها امل�شا�س بالقيم املجتمعية.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني  بني  البنّاء  التعاون 

اجلاّدة  واملناق�شات  والت�شاور  التوافق  مبداأ  وانتهاج 

وال�شريحة تثمر دائًما باملكت�شبات املعي�شية واالقت�شادية 

عليه  يحر�ص  دائًما  نهًجا  الطريق  هذا  ليكن  للمواطنني.. 

النواب ويتم�شكون به.

كل خطاٍب َوْعظي اأًيا كان نوعه لن يرتك اأثر يذكر على 

�شركات  ت�شنعه  جديد  عاملي  بخطاب  متعلقة  اأجيال  عقول 

التقنية ومن�شات التوا�شل وفيديوهات االألعاب االإليكرتونية. 

ان  قبل  اجلديد  اخلطاب  �شناعة  يف  م�شاركني  نكون  اأن  البد 

الأنف�شهم  قناعاتهم وقيمهم وروؤيتهم  وي�شكل  اأبنائنا  على عقول  ي�شتحوذ غرينا 

والعامل!
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1912 - اكت�شاف متثال امللكة الفرع�نية نفرتيتي 

اإخنات�ن يف منطقة تل العمارنة باملنيا  الفرع�ن  زوجة 

يف جن�ب م�شر.

1934 - الك�يت تتعر�ص لهط�ل اأمطار غزيرة اأدت 

اإىل تهدم عدد كبري من املنازل وت�شرر 18000 ن�شمة، 

وعرفت هذه ال�شنة ب�شنة الهدامة.

1953 - �شدور العدد الأول من جريدة اجلمه�رية 

امل�شرية.

الفلبني  رئي�ص  زوجة  مارك��ص  اإمييلدا   -  1972

فا�شلة  اغتيال  لعملية  تتعر�ص  مارك��ص  فرديناند 

اأ�شفرت عن اإ�شابتها بطعنة يف ج�شدها.

1976 - اأمني عام الأمم املتحدة ك�رت فالدهامي يف�ز 

بفرتة ثانية لت�يل الأمانة العامة لهيئة الأمم املتحدة.

يا�شر عرفات يعرتف  الفل�شطيني  الزعيم   -  1988

لأول مرة بحق اإ�شرائيل يف ال�ج�د.

الد�شت�رية  اليمني  ي�ؤدي  قر�شاي  حامد   -  2004

رئي�ًشا لأفغان�شتان بعد ف�زه يف اأول انتخابات رئا�شية 

فيها.

اجل�ية  للخط�ط  تابعة  طائرة  حتطم   -  2016

الدولية الباك�شتانية رحلة رقم 661 اأدى اإىل وفاة جميع 

ا. من كان على متنها والبالغ عددهم 47 �شخ�شً

يف�ز  رونالدو  كري�شتيان�  الربتغايل   -  2017

بجائزة الكرة الذهبية املقدمة من جملة فران�ص ف�تب�ل 

ل�شنة 2017.

وفاة دوقة جرافتون ال�صديقة احلميمة للملكة اإليزابيث

الثانية  اليزابيث  امللكة  تلقت 

ف�رت�شن  اآن  وفاة  بعد  عاطفية  �شدمة 

ُتعد  التي  جرافت�ن  دوقة  فيتزروي 

اإحدى �شديقاتها املقّربات، والأكرث ولًء 

عن عمر يناهز 101 عام، وذكر م�قع 

الديلي ميل اأن فيتزروي خدمت الأ�شرة 

اإليزابيث  امللكة  املالكة ط�ال فرتة حكم 

البالغة 69 عاًما.

وُتعد تلك اخل�شارة النف�شية الثانية 

فيليب  الأمري  زوجها  وفاة  بعد  للملكة 

اأبريل،  يف  عاًما   99 يناهز  عمري  عن 

اجلل��ص  اإىل  امللكة  ا�شطرت  حيث 

حزينة  وند�ش�ر  قلعة  يف  مبفردها 

على وفاة »ق�تها« على مدار 73 عاًما، 

منحت  قد  الثانية  اإليزابيث  وكانت 

 Dame Grand Cross و�شام  الدوقة 

الفيكت�ري  امللكي  النظام  من  املرم�ق 

ومت  خلدماتها،  تقديًرا   ،1980 عام  يف 

عندما  ال�ثيقة  عالقتهما  على  التاأكيد 

الأم  اأو  العرابة  امللكة  الدوقة  جعلت 

يف  فريجينيا  الثانية  لبنتها  الروحية 

عام 1954.

مقّربة،  �شديقة  هي  والدوقة، 

اثنتني فقط تلعب م�ش�ؤولية  واحدة من 

احلفاظ على مالب�ص امللكة وجم�هراتها، 

وان�شمت فيتزروي لأول مرة اإىل الأ�شرة 

امللكية يف عام 1953، عام تت�يج امللكة 

الن�م  حجرة  �شيدة  ب�شفتها  اإليزابيث، 

للملكة امل�ش�ؤولية عن مقتنياتها.

عام  فيتزروي  ف�رت�شن  اآن  وولدت 

جرافت�ن  دوق  من  وتزّوجت  1920م 

1946م،  عام  الـ11  فيتزروي  هي� 

واأجنبت منه 5 اأطفال ولدان و3 فتيات 

قبل وفاته يف اأبريل 2011، وبعد وفاة 

لقب  على  ف�رت�شن  ح�شلت  والدها، 

اأن  من  �شن�ات   3 بعد  جرافت�ن  دوقة 

خزانة  على  احلفاظ  م�ش�ؤولية  ت�ّليها 

ك�شّيدة  دورها  و�شمل  للملكة،  املالب�ص 

امل�ش�ؤولية  ت�يل  ا  اأي�شً املالب�ص  خزانة 

العامة عن اأ�شدقاء وم�شاعدي امللكة.

اإدمان املوبايل يودي

 بحياة فتاة يف عمر الزهور

فرن�شا  عاًما يف  العمر 13  من  تبلغ  فتاة  تعّر�شت 

اأثناء ال�شتحمام، عند ما �شقط  ل�شدمة كهربائية قاتلة 

هاتفها املحم�ل الذي مت ت��شيله بال�شحن، يف املاء، حيث 

الإنقاذ متكن�ا  عمال  اأن   Le Parisien �شحيفة  ذكرت 

يف البداية من اإنعا�ص الفتاة بعد احلادث الذي وقع يف 

مدينة ماك�ن الفرن�شية، وكانت يف غيب�بة لب�شعة اأيام 

يف امل�شت�شفى اجلامعي، يف لي�ن، ثم ت�فيت.

وق�ع  عند  املنزل  يف  �شديق  لديها  الفتاة  وكانت 

امل�شت�شفى  اإىل  ونقل  ب�شدمة  اأ�شيب  وقد  احلادث، 

ا، فيما حتقق اجلهات املعنية يف املالب�شات الدقيقة  اأي�شً

لل�اقعة.

املراهقني  الفتاة  والدة  نا�شدت  اأخرى،  ناحية  ومن 

املحلية،  واآباءهم من خالل حديثها لل�شحيفة  الآخرين 

اأن يك�ن هذا حتذير للمراهقني الآخرين؛  قائلة: »يجب 

اأيديهم«،  يف  مزروعة  وكاأنها  اأ�شبحت  ه�اتفهم  لأن 

اله�اتف  اأخذ  على عدم  اأن ن�شر حقاً  واأ�شافت: »يجب 

ب�شكل  ينتهي  قد  الأمر  لأن  ال�شتحمام  اأح�ا�ص  اإىل 

ماأ�شاوي«.

مطعم يقّدم خ�صم 50 % �صرط حب�س هواتف الزبائن يف زنزانة

يف  ومقهى  مطعم  يقّدم 

لزبائنه  اإجنلرتا  غرب  جن�ب 

اأ�شعار  يف   %50 بن�شبة  خ�شًما 

وم�شروباته،  ماأك�لته  جميع 

اإغالق  على  الزب�ن  وافق  حال 

عن  بعيد  مكان  يف  وتركه  هاتفه 

مديرو  ويعتقد  الطعام،  طاولت 

 »The Silent Woman« مطعم 

الزبائن  �شي�شجع  التخفي�ص  اأن 

بال�جبات  ال�شتمتاع  جتربة  على 

واأ�شدقائهم  عائالتهم  ب�شحبة 

امل�شتمر  بالتحديق  الن�شغال  دون 

على �شا�شات اله�اتف، كما �شيمنع 

باأ�ش�ات  الآخرين  الزبائن  اإزعاج 

الرنني واملكاملات.

�شناديق  املطعم  وي�فر 

لإغالق  الزنازين  ت�شبه  حديدية 

بداخلها، وذلك يف  اله�اتف حرفًيا 

 No« ا�شم  �شالة خم�ش�شة حتمل 

Phone Zone« يف جتربة ت�شتمر 
حتى 30 دي�شمرب اجلاري، ح�شبما 

.»the sun« ن�شر م�قع

املطعم  با�شم  متحدث  وقال 

�شعبة  كانت  املا�شية  الأ�شهر  »اإن 

على اجلميع، وفريق املطعم يفخر 

مبحاولة تهيئة اأج�اء خا�شة ح�ل 

»بحثنا  واأ�شاف،  الطعام«،  طاولة 

من  ميكننا  التي  الطرق  جميع  يف 

تبادل  على  النا�ص  ت�شجيع  خاللها 

اأثناء  ببع�شهم  والهتمام  احلديث 

اأن  ووجدنا  املائدة،  على  جل��شهم 

ت�شجيع العائالت على ترك ه�اتفهم 

رائعة  و�شيلة  ه�  جانًبا  النقالة 

البع�ص  بع�شهم  من  لتقريبهم 

وال�شتمتاع ب�قت ال�جبات«.

ال�صني تنجح يف »ت�صفية ال�صماء« 

قبـــــل احتفـــــال للحــــــزب احلاكـــــم

ال�شلطات  اأن  بحثية  ورقة  ك�شفت 

ال�شينية جنحت يف »ت�شفية ال�شماء« اأثناء 

احتفالية احلزب ال�شي�عي احلاكم بالذكرى 

هذا  من  �شابق  وقت  يف  لتاأ�شي�شه،  املئ�ية 

جامعة  عن  ال�شادرة  ال�رقة  ووفق  العام. 

م�ش�ؤول�  جنح  فقد  بكني،  يف  ت�شينغه�ا 

الأر�شاد اجل�ية يف ال�شني يف اإمتام عملية 

التي  ال�شاعات  املكثف يف  ال�شحب«  »تلقيح 

من  الأول  يف  جرى  الذي  الحتفال  �شبقت 

ي�لي� املا�شي، وه� ما جعل ال�شماء �شافية.

مليارات  ال�شينية  احلك�مة  واأنفقت 

بالطق�ص  التحكم  م�شاريع  على  الدولرات 

حلماية  ال�شحاب«،  »تلقيح  تقنية  ومنها 

قبل  الأج�اء  تهيئة  اأو  الزراعية  املناطق 

الأحداث املهمة مثل اأوملبياد 2008، ح�شبما 

ذكرت �شحيفة »غارديان« الربيطانية.

اأو  ال�شحاب«  »تلقيح  تقنية  وتق�م 

جزيئات  اإ�شافة  على  ال�شحب«  »ا�شتمطار 

�شغرية من م�اد كيميائية مثل ي�ديد الف�شة 

يت�شبب يف جتمع قطرات  ال�شحب، مما  اإىل 

الأمطار.  هط�ل  فر�شة  ويزيد  ح�لها،  املاء 

ال�شحب«  »تلقيح  عملية  اأن  اإىل  واأ�شارت 

الحتفال،  ع�شية  �شاعتني  مدار  على  متت 

وقد اأفاد ال�شكان يف املناطق اجلبلية القريبة 

ال�شماء  يف  �ش�اريخ  اإطالق  �شاهدوا  اأنهم 

ي�م 30 ي�ني�.

ظهرت املطربة 

ال�شعبية بو�شي مرة 

اأخرى بعد فرتة 

اختفاء طويلة، حيث 

اإنها تنوي طرح 3 

اأغاٍن جديدة دفعة 

واحدة، وذلك بعدما 

تعاقدت مع حممد 

فوؤاد ال�شهري »مبيمي« 

الإدارة اأعمالها، 

والذي �شبق واأدار 

اأعمال عدد من كبار 

جنوم الغناء منهم 

تامر ح�شني، ويدير 

حاليًا حممود الع�شلي 

وم�شطفى حجاج 

واأحمد جمال.

كانت املطربة ال�شعبية 

بو�شي قد طرحت 

اأغنية �شينجل جديدة 

با�شم »اأبيع الدنيا« 

مع مهند�ص ال�شوت 

هاين حمرو�ص، ومن 

كلمات واأحلان عزيز 

ال�شافعي، وتوزيع 

اأحمد عادل الذي 

يعترب التعاون الثالث 

له معها، حيث اإنه 

�شبق اأن تعاونا 

�شوًيا يف اأغنيتني هما 

»تعايل« و»اأنا الدنيا«.

ال�صحة: 25 حالة 

م�صابة بكورونا وال وفيات

اأعلنت  وزارة ال�شحة اأن الفحو�شات التي 

بلغ عددها 18599 يف يوم 6 دي�شمرب 2021، 

اأظهرت ت�شجيل 25 حالة قائمة جديدة منها 

7 حاالت لعمالة وافدة، و 12 حالة ملخالطني 
حلاالت قائمة، و 6 حاالت قادمة من اخلارج، 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   25 تعافت  كما 

االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل 276148.



)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

 ولي العهد رئيس الوزراء يتسلم رسالة 
موجهة للملك من الرئيس الروسي

 »دراسات« يدشن شبكة عالمية 
تضم 500 باحثة وأكاديمية

 قانونيون: العمالت المشفرة 
جريمة احتيال في مشروع وهمي
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في اجتماع نيابي حكومي

رفع »الضمان االجتماعي« 10٪ وزيادة األسر محدودة الدخل ٪10
صرف 3٪ زيادة سنوية للمتقاعدين لعامي 2021 و2022

حسن الستري «

توافق مجلس النواب مع الحكومة، على تعديل المادة التاس��عة 
من قان��ون الضمان االجتماعي لزيادة قيمة الدعم لمس��تحقيه 
من البرنامج بنس��بة 10%، وزي��ادة برنامج دعم األس��ر محدودة 

الدخل بنسبة %10.
كما ت��م التوافق على صرف زي��ادة س��نوية للمتقاعدين لمن ال 
تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% عن العام 
2021 و3% عن العام 2022، بالتوازي مع المقترحات المستعجلة 
لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة في وقت س��ابق 

من العام الجاري إلى مجلس النواب.
وأك��دت رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزي��ة زين��ل خ��ال اجتم��اع 
الوزاري��ة  اللجن��ة  ال��وزراء رئي��س  م��ع نائ��ب رئي��س مجل��س 
للش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة والت��وازن المالي الش��يخ خالد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، أن تحقي��ق مصلح��ة الوط��ن العلي��ا 
ومصلح��ة المواطني��ن ه��ي الغاي��ة الرفيع��ة واألس��مى، ف��ي 
 العمل الوطني بين الس��لطة التش��ريعية والس��لطة التنفيذية.

وأوضح��ت أن المجلس النيابي يضع تلبي��ة احتياجات المواطنين 
والحفاظ على اإلنجازات على قمة أولويات العمل البرلماني، وأن 
البن��اء على م��ا تحقق، وإعادة الدراس��ة المس��تمرة لكافة األمور 
والملفات وفقًا للظروف والمس��تجدات أمر ضروري ومتوافق عليه 

مع الحكومة.

تعزيز الرقابة وتبني المبادرات في مكافحة الفساد.. مجلس الوزراء: 

 23 مشروعًا لرفع مساهمة الصناعة 
في الناتج المحلي وزيادة الصادرات

 وج��ه مجل��س ال��وزراء برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء إلى االس��تمرار في تنفيذ المش��روعات التنموية التي تحقق 
تطلعات المواطني��ن وتدعم أولويات وبرامج خطة التعافي االقتصادي. واس��تعرض المجلس 
بجلس��ته أمس مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي بش��أن 
استراتيجية قطاع الصناعة )2022-2026(، والتي تتكون من 5 محاور رئيسة ويندرج تحتها 23 
مش��روعًا بهدف زيادة مس��اهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي، وزيادة صادرات 
القطاع الصناعي وطنية المنش��أ. وأكد المجلس االس��تمرار في تعزيز مس��ارات الرقابة وتبني 

المبادرات لترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي. الملك: تنظيم »الفورموال1« 
المميز يعزز مكانة السعودية 
على خارطة الرياضة العالمية

خادم الحرمين الشريفين عاهل البالد المفدى

 نيابة عن الملك.. 
 ناصر بن حمد يتسلم

وسام اللجنة 
البارالمبية اآلسيوية

البحرين األولى عالميًا في التعافي من »كورونا«
كش��ف مؤش��ر »نيكاي« اليابان��ي للتعافي من 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19( لش��هر نوفمب��ر 
الماض��ي، عن تبوء البحرين المركز األول عالميًا 
في مس��توى مؤش��ر التعافي من الفيروس من 
حيث انخفاض معدل الحاالت القائمة وتضاعف 
مع��دالت تلق��ي التطعي��م المض��اد للفيروس 
وااللت��زام باإلج��راءات االحترازية، م��ا يؤكد أن 

المملك��ة تمثل نموذجًا ملهمًا في االنتقال من 
مرحلة التصدي للفيروس إلى التعافي عالميًا.

ويأت��ي هذا التصنيف العالم��ي تزامنًا مع تجاوز 
البحرين إعط��اء 3 مايين جرع��ة من التطعيم 
بين جرعة أولى وثانية ومنشطة، حسب بيانات 

وزارة الصحة.
وتأت��ي المرتبة المتقّدم��ة للبحرين من ضمن 

122 دول��ة يش��ملها تقييم المؤش��ر من حيث 
إدارة الع��دوى وإط��اق التطعيم��ات والتنق��ل 
االجتماع��ي، ويصنف المؤش��ر بل��دًا أو منطقة 
م��ا بتصنيف »أقرب إل��ى التعافي« مع انخفاض 
أع��داد الح��االت المؤك��دة، وتحقي��ق معدالت 
تطعيم أفض��ل، واتباع إجراءات تباعد اجتماعي 

أقل صرامة.

 عبداهلل عطية 
 يدخل »غينيس« برقم 

عالمي في ماراثون »أدنوك«

ناشدوا »التَّعاون اإلسالمي« عقد مؤتمر لمواجهة الدعوات المنحرفة

111 عالمًا وداعية يطالبون 
بالتصدي لترويج الشذوذ الجنسي

طالب 111 عالم دين، بالتصدي للحمات المنحرفة 
التي تروج لفاحش��ة الشذوذ الجنس��ي في البحرين، 
مش��يرين إلى أن هذا الصنيع القبيح مرفوٌض رفضًا 

قاطعًا، من جميع شرائح المجتمع البحريني، انطاقًا 
من دينه وِقَيِمه ومبادئه وثوابته. وناشدوا، منظمة 
التَّع��اون اإلس��امي، ب��أن تدع��و إلى مؤتم��ر عامٍّ 

مة التخاذ  ُيدَعى للمش��اركة فيه جميع أعضاء المنظَّ
��ذوذ  عوات التي تروِّج للشُّ د ُتجاه هذه الدَّ موقف موحَّ

الجنسي وتهدم اأُلسر والمجتمعات.

 وزير خارجية اليمن لـ                 : 
الحوثيون متشبثون بـحكم »والية الفقيه«

وليد صبري «

أكد وزير خارجية اليمن أحمد بن مبارك، أن المتمردين 
الحوثيين متشبثون بنظرية »االصطفاء والحق اإللهي« 
في الحكم بسبب التبعية المطلقة لفكر مؤسس الثورة 
اإليرانية، ونظرية »والية الفقيه«، موضحًا أن الجماعة 
المتمردة تأسس��ت على الحكم الش��مولي القائم على 

التعصب وإقصاء اآلخر المختلف عنها فكريًا.
وأشار في حوار مع »الوطن«، إلى أن الحوثيين مرتبطون 

عقائديًا وسياس��يًا بإيران لتحقيق مكاسب على حساب 
الش��عب اليمن��ي، مح��ذرًا م��ن رب��ط األزم��ة اليمني��ة 
بالمفاوض��ات بين الق��وى الكبرى وإيران ح��ول الملف 
النووي اإليراني، الفتًا إلى ربط الملفين ببعضهما يزيد 
األزمة اإلنس��انية س��وءًا ويطيل أمد الحرب التي س��وف 

تستمر إلى ما ال نهاية.
وش��دد بن مب��ارك عل��ى أن الحكوم��ة الش��رعية تقدر 
الموق��ف الثابت للبحرين في دعم الش��عب اليمني ضد 

أحمد بن مباركانقاب الحوثيين. 
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زيــادة الضمــان االجتماعي وزيــادة دعم األســر محدودة 
الدخــل تؤكــدان أن مصلحــة المواطــن دائمًا في ســلم 

أولويات برامج الحكومة.
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الشهر الماضي رابع أحر نوفمبر بتاريخ البحرين
ذكللرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصللات واالتصاالت في تقريرها 
الشللهري إن شللهر نوفمبر 2021 كان رابع أحر أشللهر نوفمبللر في تاريخ 
البحريللن منذ عام 1902. وقد بلغ المتوسللط الشللهري لدرجللات الحرارة 
25.8 وذلك بزيادة قدرها 1.2 درجة قياسًا بالمعدل العام لشهر نوفمبر. 
ويعتبللر هللذا رابع أعلى معللدل لدرجات الحرارة لشللهر نوفمبللر منذ عام 
1902. علمًا أن أعلى متوسللط شللهري لدرجات الحرارة لشهر نوفمبر بلغ 

26.2 المسجل في سنة 2020.
كما بلغ المتوسللط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 29.0، وذلك بزيادة 
قدرهللا 1.0 درجة قياسللًا بالمعدل العام. ويعتبر هللذا ثامن أعلى معدل 
لدرجللات الحرارة العظمى لشللهر نوفمبر منذ عللام 1946، علمًا أن أعلى 
متوسط شهري لدرجات الحرارة العظمى لشهر نوفمبر بلغ 29.9 المسجل 

في سنة 2004.
وقللد بلغللت درجة الحللرارة العظمللى أكثر مللن 30 درجة خللال 11 يومًا 
 من شللهر نوفمبر. وبلغت أعلللى درجة حرارة 32.8 والتي سللجلت بتاريخ 
3 نوفمبللر في مطللار البحرين الدولللي. علمًا أن أعلى درجة حرارة لشللهر 
نوفمبللر في مطللار البحرين الدولللي بلغت 37.2 المسللجلة في 1 نوفمبر 
1999. وبلللغ أعلى درجة حرارة في حلبة البحريللن الدولية 35.1 بتاريخ 2 
نوفمبر 2021، أما فللي درة البحرين فبلغت 34.5 والتي بتاريخ 1 نوفمبر 
2021. أما المتوسللط الشللهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 23.1 
وذلللك بزيادة قدرها 1.5 درجة قياسللًا بالمعدل العللام. ويعتبر هذا رابع 
أعلى معدل لدرجات الحرارة الصغرى لشللهر نوفمبر منذ عام 1946. علمًا 
أن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة الصغرى لشهر نوفمبر بلغ 23.4  
المسللجل في سللنة 2017. كما بلغ أدنى درجة حرارة لشهر نوفمبر 20.4  
بتاريللخ 29 نوفمبللر في مطار البحريللن الدولي، ولكن تم تسللجيل 17.3  

بتاريخ 30 نوفمبر في درة البحرين. 

طالبة ابتدائي تقدم 6 ورش تكنولوجية لـ500 مستفيد
قدمت الطالبة زينب السلليد عباس من مدر سة القادسية 
االبتدائيللة للبنات 6 ورش افتراضيللة متنوعة في مجاالت 
تكنولوجيللة عديدة، منها إنتاج القصص الرقمية، وتحرير 
وتصميللم الصللور، وإدارة الملفات، وكيفيللة التعامل مع 

البوابة التعليمية، بمشاركة 500 مستفيد.
وجللاء هللذا التميز الافت فللي أداء زينب بعللد انضمامها 
لفريللق مصللادر التعلللم والتمكيللن الرقمي بالمدرسللة، 
والذي اكتسللبت خاله قدرات عديدة في استخدام البرامج 
واألدوات الرقميللة، بعللد إشللراكها في الللورش الداخلية 
والخارجيللة، حتى وصلت إلى مرحلللة متقدمة قادتها إلى 

تدريب زمياتها بإشراف معلماتها.
كما تسللاهم زينب خارج المدرسة في البرامج المنفذة في 
القرية التللي تعيش بها، حيث تقللدم العديد من الورش 

االفتراضية المتنوعة، مثل ورشة تصميم الصور.
ويأتللي ذلللك ضمن ثمللار برنامللج التمكيللن الرقمي في 

التعليم، الذي يعد مرحلة متقدمة لمشللروع جالة الملك 
حمد لمللدارس المسللتقبل، والذي حقق نقلللة نوعية في 
الميدان التربوي، انتقل خالها الطلبة والكوادر التعليمية 
من اسللتخدام المحتوى الرقمي إلى اإلبللداع واالبتكار في 

إنتاجه والتدريب على تفعيله.

متحف صالح الحسن يفوز بقالدة مؤسسة 
األمير محمد العالمية كأفضل عمل تطوعي

العامللة  األمانللة  اسللتضافت 
لجامعللة الللدول العربيللة حفللل 
»قللادة مؤسسللة األميللر محمد 
بللن فهد العالميللة ألفضل عمل 
تطوعللي« الذي ينظملله االتحاد 
العربي للتطوع ومؤسسة األمير 
محمللد بن فهللد العالميللة، في 
نسللخته الثالثة تزامنًا مع اليوم 
العالمللي للتطللوع، والتللي تبلغ 
قيمتها اإلجمالية 180 ألف دوالر، 
حيللث فاز متحللف صالح الحسللن 
من المملكللة بالجائزة في مجال 
التللراث والثقافللة، وهللو متحف 
جامع للتراث ألكثللر من 50 عامًا 
ويمتلللك مجموعللة متنوعة من 
المقتنيللات األثرية مثللل طوابع، 
عمات معدنيللة وورقية ووثائق 
التوعيللة على  بهللدف  تاريخيللة 
أهميللة المحافظللة علللى التراث 

الوطني.
من جانبلله، أوضح رئيس االتحاد 
العربللي للتطوع حسللن بوهزاع، 
اسللتطاعت  القللادة  هللذه  أن 
أن تسللهم فللي خلللق التنافللس 
والمبللادرات  األفللكار  وتشللجيع 
النوعيللة التللي تسللاهم في رقي 
األوطللان وأشللار إلللى أن القادة 
أحد البرامج التللي يعمل االتحاد 
العربللي للتطوع علللى تنفيذها، 

كما نوه بالرغبللة الصادقة التي 
يتسللم بها منظمللو الجائزة في 
تعزيز العمللل التطوعي والحس 
اإلنساني من خال فتح التنافس 
على نيل شللرف الفوز لللكل دول 
اإلنسللانية  أن  لنؤكللد  العالللم 
تجمعنللا، وأن العمللل التطوعي 
يساهم نشر التعايش بين كافة 

شعوب العالم.
وذكر أن جوائز مسابقة هذا العام 
توزعت على سللت مجللاالت وهي 
البيئة والمياه، والتعليم، والتراث 
والثقافللة والفنللون، والتمكيللن 
والتسويق  والصحة،  االقتصادي، 
واإلعام االجتماعللي، موضحًا أن 
في مجال البيئللة والمياه فاز من 
المنظمللات »صدقات الخيرية« - 

 Fundacion السودان، ومؤسسة
 -  Comunitaria Mallnalco
المكسلليك، وفي الفللرق واألفراد 
فللازت Bassita مللن مصر، وفي 
والتجارية  الحكومية  المؤسسات 
فللاز »الوقللف العلمللي« بجامعة 

الملك عبدالعزيز.
وفللي مجال التعليللم )منظمات(، 
 Corporaclon casa فللازت 
mla مللن كولومبيللا، ومن الفرق 
واألفللراد، فللاز »مللن داري نقري 
صغاري« مللن تونس، والحكومي 
مدرسللة  فللازت  والتجللاري 
»المبدعللون االبتدائية األهلية« 
من العللراق، وفي مجللال التراث 
والثقافللة والفنللون )منظمللات( 
فللازت الجمعية الكندية الثقافية 

من تونس، ومللن األفراد والفرق 
فللاز متحللف صالللح الحسللن من 
البحرين، ومن الحكومي والتجاري 
فاز مركز الحفني للموسلليقى من 

مصر.
االقتصادي،  التمكين  مجال  وفي 
فللاز مللن المنظمللات مؤسسللة 
»موصل سبيس لريادة األعمال« 
من العللراق، ومن الفرق واألفراد 
فاز »كرافي لدعم المطلقات من 
القاصللرات والمرأة المعيلة« من 
مصللر، ومن الحكومللي والتجاري 
القيللادة العامة  فازت مؤسسللة 
لشللرطة الشللارقة من اإلمارات، 
وفللي مجللال الصحللة، فللاز مللن 
المنظمات جمعية الهال األحمر 
الفلسللطيني من فلسطين، ومن 
الفللرق واألفللراد فللازت مبللادرة 
»هيلثي نيوترشللن« من األردن، 
ومللن الحكومي والتجللاري فازت 
هيئة الصحة بدبي من اإلمارات.

كما فللاز فللي مجللال التسللويق 
مللن  االجتماعللي  واإلعللام 
المنظمات مبادرة منصة التطوع 
من السودان، ومن الفرق واألفراد 
فاز فريق »ذي األيدي التطوعي« 
الحكومللي  ومللن  العللراق،  مللن 
والتجللاري فللازت كليللة المجتمع 

بجامعة الملك سعود.

روسيا ترفض فرض الشذوذ
فعاليات بحرينية ورؤسللاء جمعيات ونواب وشوريون أعلنوا باألمس تأييدهم 
لبيان المجلس األعلى للشللؤون اإلسامية المتسللق مع بيان األزهر الشريف، 
والرافض لمحاوالت فرض قيم وسلللوكيات الشللذوذ الجنسي على مجتمعاتنا 

من قبل الغرب.
واليوم نشرت قناة روسيا اليوم أن »ماتفينكو« رئيسة مجلس النواب الروسي 
أكدت وهي في البحرين باألمس أن روسيا تعارض فرض القيم الغربية ومنها 

قيم الشذوذ الجنسي.
وأضافت »نحن نعارض فرض وتسيس قضايا حقوق اإلنسان، وفرض معايير 

أو قيم ال تتوافق مع مصالحنا الوطنية بما في ذلك قيم أوساط الشاذين«.
ولن يغير من حقيقتها المرفوضة من قبل البشر تغيير مسمياتها من شذوذ 
إلللى مثلية، ولن يغير من شللذوذها عن الطبيعة والفطللرة حتى وإن فرضت 

بقوانين.
أصبحت قللوة جماعات الضغط فللي الواليات المتحدة األمريكيللة أكبر وأكثر 
تأثيرًا من األحزاب، بل إن األحزاب السياسللية باتت تخشللى وتخاف منها ومن 
أثرهللا اإلعامي الرهيب، ومن أجل إسللكاتها ومن أجللل أصواتها االنتخابية 
قبلت بشروطها وبمطالبها لذلك استغلت تلك الجماعات هذه القوة وانتقلت 
من المطالبة بحقها في ممارسة شذوذها علنًا إلى أن تفرضها بقوانين على 
بقية المجتمع، ومن أجل أن تسللتميلها األحزاب وضعت للشاذين مقاعد في 

حكوماتها المشكلة!!
إنما لسللنا وحدنللا كعرب ومسلللمين من يرفللض »الشللذوذ« فالغالبية من 
شللعوب العالم تشللمئز من هذه الظواهر، ومن يوسللم من اإلعام األمريكي 
»بالمتخلفين« هم معظم شللعوب العالم بما فيها معظم الشعب األمريكي، 
فهم في نظر إعامهم متخلفون وفقًا لمعايير الشللواذ، لذلك على العالم أن 

يوحد جهوده ويتحرك بشكل جماعي ليواجه إرهاب األقليات.
نعللم ما تقللوم به الجماعات الضاغطللة في الغرب لفللرض قيمها ومبادئها 
تعدى حللد حق إبداء وجهات النظللر ووصل األمر إلى محاولللة فرضها بالقوة 
وباإلرهاب وبربطها بمصالح وعقوبات، فلن يسللمحوا لك غدًا بتوقيع اتفاقية 
إال إذا قبلللت بظهورهللم العلنللي في مجتمعللك وغيرت قوانينللك لصالحهم، 
وسللتعاقب بالمنع عن عقد اتفاقيات أو وضعك في آخر سلم قوائمهم إن لم 
تقبل بشللروطهم، وما لم نتحللرك أواًل كمجتمع مدني داخل البحرين ومن ثم 
كدول عربية وإسللامية، ونبدأ بمجلس التعاون لحماية قيمنا ومبادئنا فإننا 
سللنأكل كما أكلت قطر ورضخت وخنعت، واليوم تجد المسللؤولون القطريون 
يتلعثمللون ويبلعون ريقهم وهم يرضخون للشللواذ ومؤيديهم من أجل أن ال 

تتأثر فعاليتهم الدولية سلبًا، وال تتسلط وسائل اإلعام عليهم.
إن أردنللا أن نحمي قيمنا ومبادئنا إن أردنا أن نحافظ على كرامتنا وسلليادتنا 
فابللد من تحللرك جماعي لحكومللات دول مجلللس التعللاون، فبإمكانها مع 
دول كروسلليا والصين كما قالت رئيسللة الدوما أن تتصللدى لتلك الجماعات 
وللمنصات اإلعامية التي تروج لسلللوكياتهم الشللاذة، فأسللواقنا كبيرة معًا 
ولللن يجازفوا بخسللارتها، وعلللى مجتمعاتنللا الخليجية والعربيللة من خال 
مجالسها المنتخبة ومؤسسللاتها المنتخبة لإلعان عن موقفهم بوضوح فا 

نترك الحكومات تواجه هذا اإلرهاب وحدها.

 »في حب البحرين«.. حملة سياحية
 ترفيهية بمناسبة األعياد الوطنية

أعلنللت هيئللة البحريللن للسللياحة 
والمعللارض، عزمهللا إطللاق حملة 
وترويجيللة  ترفيهيللة  سللياحية 
الوطنية لمملكة  األعياد  بمناسللبة 
البحريللن، تتضمللن برنامجللًا غنيًا 
التفاعلية  واألنشللطة  بالفعاليللات 
المتنوعللة التللي تقللام علللى أرض 
الواقللع ورقميًا وتمتللد حتى نهاية 

ديسمبر الجاري.
وتنظللم الهيئة حملة تحت شللعار 
)#في_حب_البحريللن( فللي مناطق 
البحريللن، تتضمن  مختلفللة مللن 
مختلفللة،  جماهيريللة  أنشللطة 
وعروضللًا فنية جاذبللة، إضافة إلى 
مشللاهد ضوئيللة مبهرة فللي عدد 
مللن األماكللن، كما أنتجللت الهيئة 
فيلمًا ترويجيًا خاصًا بالحملة سيتم 
عرضه بشللكل رئيس على الشاشة 

المائية في تلك المنطقة.
وتتضمللن الحملة أيضًا، مسللابقة 
تتيللح  الفوتوغرافللي  للتصويللر 
للمواطنين والمقيمين التقاط صور 
ثم  السللياحية،  والمعالم  للمواقللع 
نشرها على حسللابتهم على مواقع 
واسللتخدام  االجتماعللي  التواصللل 
)#في_حب_البحريللن(،  هاشللتاغ 
لتتولللى بعللد ذلللك لجنللة تحكيم 
مسللؤولية اختيار الصللور المتميزة 

ليتللم طباعتهللا وعرضهللا ضمللن 
معرض سللتقيمه الهيئللة خصيصًا 

لهذه الغاية.
وقللال الرئيللس التنفيللذي للهيئة 
الدكتور ناصر قائللدي: »نعمل من 
خللال الحملة علللى توفيللر األجواء 
المواطنيللن  لمشللاركة  المناسللبة 
البحريللن  والللزوار  والمقيميللن 
أفراحها باألعياد الوطنية، والتعبير 
عللن حبهللم ووالئهللم وانتمائهم 

وإبللراز  المعطللاء،  الوطللن  لهللذا 
هويللة البحريللن اآلمنة المسللتقرة 
المتطلعللة للمسللتقبل مللن خال 
شللعبها، ونقللل جميع هللذه الصور 
الجميلللة للمنطقة والعالللم، وبما 
يسللهم أيضللًا فللي تحقيللق أهداف 
بالمعالللم  بالتعريللف  الهيئللة 
السللياحية البحرينية وزيادة الجذب 

الزوار والسياح«.
وأضاف »نعمل مللن أجل أن يحظى 

زوار البحريللن خللال فتللرة الحملة 
بفرصة مشللاركتنا أفراحنا الوطنية، 
ومنحهللم تجربة وذكرى ال تنسللى 
عن الفعاليات واألجواء التي تسللود 
احتفاًء  البحريللن  مناطللق  مختلللف 

باألعياد الوطنية«.
وأشللار إلللى أن فريق عمللل الهيئة 
كللرَّس جانبللًا كبيللرًا مللن جهللوده 
طيلللة الفتللرة الماضيللة مللن أجل 
تخطيللط وتنظيللم هللذه الحملللة 
يليللق  الللذي  بالشللكل  وإخراجهللا 
بهذه المناسللبة الوطنيللة العزيزة 
علللى قلوبنللا جميعللا«، معربًا عن 
شكره لكل المسللاهمين في النجاح 
المرتقب لهذه الحملة من الشركاء 

والمواطنين والمقيمين.
توقيللت  أهميللة  إلللى  ولفللت 
الحملللة التللي تأتي بعللد انطاق 
الجديدة  السللياحية  االسللتراتيجية 
لمملكة البحرين فللي العام 2022 
وحتى 2026، ومع انحسللار الجائحة 
وتسللارع مؤشللرات عللودة قطللاع 
السللياحة ككل لانتعاش وتحقيق 
معللدالت نمللو مرتفعللة، مبينًا أن 
الهيئللة تخطللط لبرنامللج حافللل 
السللياحية  والحمات  بالفعاليللات 
المبتكللرة والتللي سللتعلن عنهللا 

تباعًا.



عاة بمملكة البحرين  « أصدر العلماء والُدّ
بيانا أمس، أعلنوا فيه دعمهم التَّام 
ادر عن المجلس األعلى  للبيان الصَّ

ؤون اإلسالمية والمؤيِّد لبيان مركز  للشُّ
األزهر العالمي للفتوى اإللكترونيَّة، بشأن 
الرَّفض القاطع لكّلِ الحمالت الممنهجة 

ذوذ الجنسي. لترويج فاحشة الشُّ

تحت سقف واحد، جمعت منصة  «
بحرين فايندر الرقمية 100 

شركة عقارية مرخصة من قبل 
مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” 

بعد مضي 3 أشهر فقط من 
تدشينها.

استقبل الرئيس اإليراني إبراهيم  «
رئيسي في طهران، أمس االثنين، 

وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون 
بن زايد آل نهيان مستشار األمن 

الوطني. وبحث الجانبان العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها، وفقا لوكالة 

أنباء اإلمارات )وام(.

أقامت أسرة األدباء والكتاب  «
مساء األحد الماضي حفال لتوقيع 

كتابي “أسفاري وذكرياتي” و“في 
الفجر تضيء الكلمات.. ديوان 

شعر” للشاعر تقي البحارنة 
بحضور نخبة من األدباء 

والمثقفين وأصدقاء األسرة.

باشر االتحاد الملكي تنفيذ  «
توجيهات سموه باالستعداد 
الكبير لتنظيم بطولة العيد 

الوطني للقدرة والتي تتزامن مع 
االحتفال بالعيد الوطني المجيد 
وعيد جلوس جاللة الملك يومي 

الجمعة والسبت المقبلين.

منتخبنا خسر بثالثية من عمان

الدوحة - الوفد اإلعالمي:

خيب منتخبنا الوطني األول 
لكرة القـــدم اآلمال المعقودة 
عليـــه بخطـــف ورقـــة العبور 
نهائـــي كأس  لربـــع  والتأهـــل 
العـــرب بعدمـــا تلقى خســـارة 

قاســـية من شـــقيقه العماني 
بثالثـــة أهـــداف دون مقابل، 
بخفـــي  المنافســـات  ليـــودع 
حنين وبنقطة واحدة ودون 

تسجيل أي هدف.

بال أي فوز أو هدف... منتخبنا يودع كأس العرب

دبي - العربية.نت

نفـــذ تحالـــف دعـــم الشـــرعية في 
اســـتهداف  عمليـــة  أكبـــر  اليمـــن 
للميليشـــيات الحوثيـــة في مأرب 
خـــالل الســـاعات الماضية. وأعلن 
فـــي بيان أمـــس اإلثنين تنفيذ 47 

عملية خالل 24 ساعة.
االســـتهدافات  أن  أوضـــح  كمـــا 
دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا 

لتخزين الذخائر.
 280 فيمـــا قتـــل مـــا يزيـــد علـــى 
عنصـــرا من الميليشـــيات في أكبر 
يـــوم  خـــالل  بمـــأرب  اســـتهداف 

واحد.
بالتزامن، أكدت مصادر عســـكرية 
فـــي جبهة العلم شـــمال مأرب، أن 
قوات الجيش والمقاومة الشعبية 
تمكنت من اغتنـــام 5 أطقم تابعة 

لمليشيات الحوثي.

أكبر استهداف 
للحوثيين بمأرب... 

مقتل 280 متمرًدا
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تنفيـــذ  فـــي  االســـتمرار  إلـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وجـــه 
المشـــروعات التنمويـــة التي تحقق تطلعـــات المواطنين 
وتدعـــم أولويـــات وبرامـــج خطـــة التعافـــي االقتصادي، 
وذلـــك فـــي معـــرض ترحيبـــه بافتتـــاح مشـــروع حديقة 

المحـــرق الكبرى الذي أقيم تحت رعاية صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ورأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، االجتماع 
االعتيادي األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.

إلـــى ذلك؛ أكـــد المجلس االســـتمرار في تعزيز مســـارات 
الرقابـــة وتبنـــي المبادرات التي تســـتهدف ترســـيخ نهج 
الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي، 
بمـــا يحقـــق األهـــداف المرجوة بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لمكافحة الفساد، موجها المجلس شكره لوزارة الداخلية 

على جهودها في مكافحة الفساد.

استمرار تنفيذ المشروعات التنموية الداعمة لخطة التعافي
مجلس الوزراء: ترسيخ نهج المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئسا االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

كشـــف مؤشـــر “نيـــكاي” اليابانـــي 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  للتعافـــي 
)كوفيد - 19( لشهر نوفمبر 2021، 
عـــن تبوء مملكـــة البحرين المركز 
األول عالميا في مســـتوى مؤشـــر 
التعافـــي من الفيـــروس من حيث 
انخفـــاض معدل الحـــاالت القائمة 
وتضاعف معدالت تلقي التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا وااللتزام 
باإلجـــراءات االحترازية، وهذا ما 
يؤكـــد أن مملكـــة البحريـــن تمثـــل 
نموذجـــًا ملهمـــًا فـــي االنتقـــال من 
مرحلـــة التصـــدي للفيـــروس إلـــى 

التعافي عالمًيا.
العالمـــي  التصنيـــف  هـــذا  ويأتـــي 
تزامنا مع تجـــاوز مملكة البحرين 
مـــن  جرعـــة  مالييـــن   3 إعطـــاء 
التطعيم بيـــن جرعة أولى وثانية 
ومنشـــطة، حســـب بيانـــات وزارة 

الصحة.
وتأتـــي المرتبة المتقّدمـــة لمملكة 
122 دولـــة  البحريـــن مـــن ضمـــن 
مـــن  المؤشـــر  تقييـــم  يشـــملها 
وإطـــالق  العـــدوى  إدارة  حيـــث 
التطعيمات والتنقـــل االجتماعي، 
ويصنف المؤشر بلدًا أو منطقة ما 
بتصنيـــف “أقرب إلى التعافي” مع 
انخفاض أعداد الحاالت المؤكدة، 
وتحقيق معـــدالت تطعيم أفضل، 
واتباع إجراءات تباعد اجتماعي 

أقل صرامة.

ا في التعافي  البحرين األولى عالميًّ
من كورونا حسب مؤشر “نيكاي”

المنامة - بنا

)٠٣(

جاللة الملك يهنئ المالزم ثاني عبداهلل السيد عطية

النتائج الرياضية المشرفة تعكس روح التحدي
المنامة - بنا

هنأ عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، المالزم ثاني عبدهللا الســـيد عطية، من منتســـبي 
الحـــرس الملكـــي بقوة دفاع البحرين، بمناســـبة تســـجيل 
الرقـــم العالمـــي فـــي ماراثـــون أدنـــوك العالميـــة بأبوظبي 
بدولـــة االمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، وتســـجيل 
الرقـــم في موســـوعة غينيس لألرقام القياســـية. وأشـــاد 
صاحـــب الجاللـــة، بحرص مستشـــار األمـــن الوطني قائد 
الحرس الملكي، ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة، في تهيئة األجواء المثالية لكافة المشـــاركات 
البحرينية في المحافل الدولية، وهو ما أثمر عن مواصلة 
تحقيـــق اإلنجازات الرياضية لمملكـــة البحرين، ويؤكد ما 
حققته المملكة من نتائج مشـــرفة في مختلف الرياضات 
ويجســـد بجـــالء ما يتمتع به العناصـــر الرياضية من روح 
التحـــدي واإلصـــرار. وأكد جاللته أن اإلنجـــاز الذي حققه 
مـــالزم ثانـــي عبدهللا الســـيد عطية فـــي بطولـــة ماراثون 
أدنوك العالميـــة حافز في مواصلة العطاء وتحقيق مزيد 

)٠٢(من اإلنجازات لمملكة البحرين.

محمد بن سلمان يجوب الخليج لبحث العالقات وصياغة المواقف
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رفع دعم األسر محدودة الدخل 10 %.. و3 % زيادة سنوية للمتقاعدين لعامي2021 و2022

موافقة حكومية على زيادة الضمان االجتماعي 10 %
المنامة - بنا

عقدت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
بنت عبـــدهللا زينل  اجتماعـــا مع نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء رئيـــس اللجنة 
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  المالـــي  والتـــوازن 
عـــدد  بحضـــور  خليفـــة   آل  عبـــدهللا 
مـــن الـــوزراء، وأعضـــاء هيئـــة المكتب 
بمجلـــس النـــواب وذلك وفـــق تفويض 
مجلـــس الوزراء لنائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء  لبحـــث االجراءات المناســـبة 
بشـــأن مشـــروع قانـــون تعديـــل بعـــض 
ودعـــم  االجتماعـــي  الضمـــان  أحـــكام 

األسر محدودة الدخل.
وخـــالل االجتمـــاع تـــم التوافـــق علـــى 
قانـــون  مـــن  التاســـعة  المـــادة  تعديـــل 
الضمان االجتماعي لزيادة قيمة الدعم 
لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10 %، 

وكذلـــك تم التوافق على زيادة برنامج 
دعم األســـر محدودة الدخل بنسبة 10 
%، والتوافق على صرف زيادة سنوية 
للمتقاعديـــن لمـــن ال تزيـــد معاشـــاتهم 
التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3 % 

عن العام 2021  و3 % عن العام 2022 
بالتـــوازي مـــع المقترحات المســـتعجلة 
لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها 
الحكومـــة فـــي وقت ســـابق مـــن العام 

الجاري إلى مجلس النواب.

اجتماع نيابي حكومي

قيس الزعبي

الصحيـــة  البيانـــات  أحـــدث  كشـــفت 
الصـــادرة في البحريـــن عن أن معدل 
انتشـــار مـــرض الســـكري فـــي مملكة 
بمعـــدل  ارتفاعـــا  يشـــهد  البحريـــن 
اإلصابـــات المســـجلة والتـــي وصلت 
 % 15 إلـــى أكثـــر مـــن   2020 العـــام 

من مجمـــوع الســـكان، بينما كان في 
  % 14 مـــن  أقـــل  الســـابقة  األعـــوام 
تقريبا. وتشـــير اإلحصـــاءات إلى أنه 
يتم تســـجيل إصابة 85 طفالً بالنوع 
األول مـــن الســـكري والمعتمـــد علـــى 

األنسولين بشكل سنوي سنويًا.

ا 85 إصابة بالسكري لألطفال سنويًّ

)09(

كشـــف رئيس غرفة التجارة األمريكيـــة AMCHAM قيس 
الزعبـــي عـــن نمـــو التبـــادل التجـــاري بيـــن مملكـــة البحرين 
والواليـــات المتحدة األميركية بنســـبة تقـــدر بـ 300 % منذ 
تفعيـــل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في العام 2006 

وحتى العام 2019.

وأوضح الزعبي في فقرة حديث الساعة االقتصادية ضمن 
برنامج صحيفة “البالد” األسبوعي “البحرين في أرقام” أن 
منطقـــة التجارة األميركيـــة الجديدة ضمن خطـــة التعافي 
االقتصادي مرشـــحة الســـتقبال اســـتثمارات فـــي قطاعات 

البيئة والصناعة والتكنولوجيا.

300 % نمو التبادل التجاري بين البحرين وأميركا في 15 عامًا
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محرر الشؤون المحلية

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
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قال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف إن 
نسبة شغل المرأة للوظائف في قطاع 
البلديات، بلغت نســـبة 45 %، مشـــيرا 
إلـــى أن مـــن ضمنهـــن “الالتـــي تبـــوأن 
مراكـــز قيادية عليـــا ووظائف متميزة 
وكثيـــر مـــن التخصصات التـــي أثبتت 

فيها المرأة كفاءة عالية”. 
وأكـــد خلـــف خـــالل االحتفاليـــة التـــي 
يـــوم  بمناســـبة  “البلديـــات”  أقامتهـــا 
المرأة البحرينية ومرور عشرين عاما 
على تأســـيس المجلـــس األعلى للمرأة 
فـــي فنـــدق الدبلومات أمـــس بحضور 
كبـــار مســـؤولي الـــوزارة كـــرم خاللهـــا 
عدًدا مـــن الموظفات في الـــوزارة “أن 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
بأنهـــا  تعتـــز  العمرانـــي  والتخطيـــط 
جزء من اســـتراتيجية تمكيـــن المرأة 
البحرينيـــة، ودعمها كي تأخذ مكانتها 

التي تستحق.
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  خلـــف  ورفـــع 

والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى قرينة 
عاهل البـــالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 

بمناسبة يوم المرأة البحرينية. 
وقـــال “إننـــا إذ نحتفـــل اليـــوم بذكرى 
مـــرور عشـــرون عامـــا علـــى تأســـيس 

المجلـــس األعلـــى للمـــرأة البحرينيـــة، 
فإننا بذلك نؤكد على ما تحقق للمرأة 
البحرينيـــة فـــي جميـــع المياديـــن من 
ريـــادة وتقدم ورقي، فـــي ظل القيادة 
الحكيمـــة التـــي لم تدخر جهـــدا طيلة 
عقدين مـــن الزمان جعلت مـــن المرأة 
البحرينيـــة مضـــرب مثل فـــي ريادتها 
اإلقليمـــي  الصعيـــد  علـــى  وتقدمهـــا 

والعالمي”. 
وأضـــاف “كما نؤكـــد أيضـــا أن اختيار 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة شـــعاره لهذا 

العام يعكس عراقة الحضور النســـائي 
ضمن ملحمـــة البناء الوطني، متســـقا 
مع منظومة للدولة المدنية البحرينية 
الحديثة القائمة، ومرتكزا على أسس 
الحقـــوق  فـــي  والمســـاواة  العدالـــة 

والواجبات بين المواطنين. 
وقالـــت رئيســـة لجنـــة تكافـــؤ الفرص 
فـــي “البلديات” شـــوقية حميـــدان “إن 
االحتفاء الســـنوي بالمـــرأة البحرينية 
هـــو فـــي األســـاس وقفـــة عرفـــان لهـــا 
مختلـــف  فـــي  وتقدمـــه  قدمتـــه  لمـــا 

خاللهـــا  مـــن  وفرصـــة  المجـــاالت، 
نستعرض اإلنجازات التي حققتها في 

بناء قدراتها وتطوير طاقاتها”.
وأكدت أن “بلوغ البحرينية لهذه المكانة 
الرفيعة محليًا ودوليًا، هو ثمرة الرعاية 
الملكية الســـامية، من لدن سيدي جاللة 
الملـــك الداعـــم والمســـاند األول للمـــرأة 

البحرينية في عهده الميمون”. 
وأضافت “كمـــا أن االهتمام والمتابعة 
الحثيثة من ســـيدة البحريـــن األولى، 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، كان لهـــا بالغ 
األثـــر الطيـــب فـــي احتضـــان ودعـــم 
المرأة البحرينية علـــى مدى 20 عامًا، 
والنهـــوض باحتياجاتهـــا ودمجها في 
الخطـــط والبرامـــج الحكومية كعنصر 

ال غنى عنه”.
وتابعـــت “بـــكل فخـــر واعتـــزاز، نثمـــن 
عالًيا االســـتجابة والمبـــادرات الكبيرة 
تقديـــم  خـــالل  مـــن  الحكومـــة،  مـــن 
المـــرأة في كافة خططتهـــا وبرامجها، 

وتوفير الموازنات المستجيبة إلدماج 
الخطـــط  ضمـــن  المـــرأة  احتياجـــات 
 54 نســـبتها  بلغـــت  والتـــي  الوطنيـــة، 
% والتـــزام لجـــان تكافـــؤ الفرص في 
مؤسســـات القطاع العام فـــي تحقيق 
متطلباتهـــا بنســـبة )99 %(، وذلك من 
خـــالل التقـــدم المحـــرز فـــي تشـــكيل 
اللجـــان باإلضافة إلـــى تنفيذ تعليمات 
جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة ذات العالقة، 
كما جـــاء في التقرير الوطني للتوازن 

بين الجنسين 2019-2020”.
وأردفـــت “كمـــا ال يفوتنـــي فـــي هـــذا 
المقام، أن أشيد بالنتائج الشاملة التي 
اســـتعرضها التقريـــر الوطنـــي الثانـــي 
للتـــوازن بيـــن الجنســـين، الـــذي أعده 
وأعلنه المجلس األعلى للمرأة مؤخًرا، 
انطالقـــًا مـــن قواعد ومنهجيـــة علمية 
تســـتند إلى الموضوعية والمهنية في 
القيـــاس والتحليـــل الشـــامل، والـــذي 
ســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــداف الخطـــة 

الوطنية للنهوض بالمرأة”.

الصحيـــة  البيانـــات  أحـــدث  كشـــفت 
الصـــادرة فـــي البحرين عـــن أن معدل 
انتشـــار مـــرض الســـكري فـــي مملكـــة 
بمعـــدل  ارتفاعـــا  يشـــهد  البحريـــن 
اإلصابـــات المســـجلة والتـــي وصلـــت 
 %  15 مـــن  أكثـــر  إلـــى   2020 العـــام 
مـــن مجموع الســـكان، بينمـــا كان في 
  %  14 مـــن  أقـــل  الســـابقة  األعـــوام 

تقريبا.
يتـــم  أنـــه  إلـــى  اإلحصـــاءات  وتشـــير 
تسجيل إصابة 85 طفالً بالنوع األول 
من السكري والمعتمد على األنسولين 
تشـــير  فيمـــا  ســـنويًا،  ســـنوي  بشـــكل 
إحصـــاءات االتحـــاد الدولي للســـكري 
إلـــى أن أكثر من 537 مليون شـــخص 
يعيشـــون حاليـــا مـــع مرض الســـكري، 
ومعظـــم هذه الحاالت هـــي من النوع 
منـــه  الوقايـــة  يمكـــن  والـــذي  الثانـــي 
بشـــكل كبير من خالل النشاط البدني 

والنظام الغذائي الصحي المتوازن. 
وأوضحـــت األســـتاذ المســـاعد بكليـــة 
فـــي  والرياضيـــة  الصحيـــة  العلـــوم 
فـــي  ســـند،  هالـــة  البحريـــن  جامعـــة 
الحملـــة  بعـــد  “البـــالد”  لــــ  تصريحـــات 
التوعويـــة التـــي أقامهـــا نـــادي قاللـــي 
بالتعـــاون مـــع جمعية الســـكري تحت 
أفضـــل  حيـــاة  جـــودة  “نحـــو  عنـــوان 
اســـتهدفت  أنهـــا  الســـكرى”،  لمرضـــى 
المحاضـــرات  مـــن  مجموعـــة  تقديـــم 
التثقيفية للتعـــرف على ماهية مرض 
الســـكرى، األعراض والعالمات، كيفية 
التعامل معه، المضاعفات على أجهزة 
الجســـم المختلفـــة وكيفيـــة التعايش 
مع المرض، مبينة بأن الحملة شـــملت 
الســـكر  لنســـبة  العشـــوائي  القيـــاس 
فـــي الـــدم، وقيـــاس الطـــول والـــوزن 
واحتســـاب الكتلـــة العضليـــة للجســـم 
وتثقيف لألشـــخاص ذوي المؤشـــرات 

المرتفعـــة لإلصابـــة بالمـــرض، كمـــا تم 
لكيفيـــه  تثقيفيـــه  منشـــورات  توزيـــع 
االعتنـــاء بالقدم الســـكري، ومعلومات 

عن داء السكري وطرق الوقاية.
وأشـــارت سند إلى أن داء السكري هو 
مـــرض مزمـــن ذو مضاعفـــات خطيرة 

يحـــدث عندمـــا ال ينتـــج البنكريـــاس 
أو  اإلنســـولين،  مـــن  الكافيـــة  الكميـــة 
عندما ال يســـتخدم الجسم األنسولين 
المفـــرز مـــن البنكرياس بشـــكل فعال، 
موضحـــة أن اإلحصـــاءات تشـــير إلى 
عـــدد  فـــي  وتزايـــد  مســـتمر  ارتفـــاع 

فوفقـــا  الســـكرى،  بـــداء  المصابيـــن 
لمـــا ورد فـــي تقريـــر منظمـــه الصحـــة 
العالمية للعام 2019 كان داء السكري 
سببا مباشرا في حدوث ما يناهز 1.5 

مليون حالة وفاة.
وبينت أن داء السكري ُيعد سببا رئيسا 

للكثير من األمراض مثل أمراض الكلى 
والنوبـــات القلبية وارتفاع ضغط الدم 
والســـكتة الدماغية وأمراض األوعية 
الدمويـــة الطرفية وغيرهـــا من الكثير 
مـــن األمـــراض الخطيرة، مشـــيرة إلى 
أن هناك تزايـــدا بين معدالت اإلصابة 

وفـــي  البحريـــن  فـــي  الســـكرى  بـــداء 
دول الخليـــج عموما مما يترتب عليه 
تكثيف الجهود؛ لتعزيز الوعي بماهيه 
وكيفيـــة التعامل مع داء الســـكري مما 
له مـــن تأثير عل كافة أجهزة الجســـم 

من مشكالت ومضاعفات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

خلف: المرأة تشغل 45 % من وظائف “البلديات”

85 إصابة جديدة بالسكري لألطفال في البحرين سنويا

بلوغ البحرينية مكانة عالية ثمرة رعاية جاللة الملك

2020 يشهد ارتفاعا في المعدل بواقع 15 % من مجموع السكان

صورة جماعية توعية هالة سند

جانب من الحضورفحص السكريأجراء الفحوص

بدور المالكي
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