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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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25 �أبريل نه�ئي ك�أ�س 

خليفة بن �سلم�ن
ب�رب�ر يفوز على توبلي في ك�أ�س 

�التح�د �لبحريني لكرة �ليد
ليكرز يتوجه الإق�لة 

مدربه فوغل
ص 4ص 3ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} جانب من تتويج فئة الناشئين.} جانب تتويج فئة الشباب. 

}  جانب من المباراة.

�الأهلي ب�الإر�س�ل »يزلزل« 
�لن�سر في نه�ئي �لط�ئرة �الأول

كتب: علي ميرزا

الــنــصــر بسهولة،  ــادي  نـ فــريــق  الــنــادي األهــلــي منافسه  فــريــق  اجــتــاز 
األمس ضمن  لقاء  في  بثالثية نظيفة 19-25، 18-25، 18-25،  وأسقطه 
الــذي  الــطــائــرة  للكرة  راشـــد  بــن  عيسى  دوري  مــن  األول  النهائي  مــبــاراة 
وســط حــضــور جماهيري  الــرفــاع  فــي  راشـــد  بــن  استقبلته صــالــة عيسى 
كبير، وقادها بسهولة الدوليان علي عبدالحميد ومحمد عباس، ويحتاج 
الثاني  الــدوري للموسم  األهلي لتكرار فوزه على منافسه كي يتوج بدرع 
على التوالي، بينما يحتاج النصر للفوز كي يؤجل هوية البطل، عندما 

يلتقيان يوم الخميس القادم في النهائي الثاني.
الــثــالثــة  الـــمـــبـــاراة  ــواط  ــ فـــرض األهـــلـــي شخصيته بــســهــولــة عــلــى أشـ
العبوه  قــدم  الــذي  النصر  استقبال  وهــز  أتعب  الــذي  الموجه  بــاإلرســال 
حائط  مأمورية  والمكشوف  المفتوح  النصر  أداء  وسهل  هزيال،  مــردودا 
الصد الذي وقف بالمرصاد لضاربي النصر، وزاد النصر أداءهم بلة تباري 

العبيه على إضاعة اإلرسال بدون أي مبرر.
الذي  األول  الشوط  ففي  المباراة،  أشــواط  في  بعيدا  األهلي  وذهــب 
أنهاه ناصر عنان بإسقاط 17-10، وفي الشوط الثاني الذي أنهاه زميله 
فرناندو بالطريقة نفسها 18-14، وفي الشوط الثالث الذي أنهاه حائط 
صد األهلي أمام هجوم علي سلطان21-15، ولم يجد الحضور أي ردة فعل 

من النصر كي يعود لألجواء.

العدد )16090( - السنة السابعة واألربعون - 
الثالثاء 11 رمضان 1443هـ - 12 أبريل 2022م

 جدد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب تقديم 
الجاللة  الشكر واالمتنان لمقام حضرة صاحب  عظيم 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، بمناسبة إطالق جاللته مسمى »عام 
الحالي 2022، جاء ذلك  العام  البحريني« على  الشباب 
في مستهل اجتماع المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الذي عقد برئاسة سموه وحضور سمو الشيخ خالد بن 
المجلس األعلى  لرئيس  األول  النائب  آل خليفة  حمد 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية، وأعضاء المجلس.
وخالل االجتماع تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة تقرير الهيئة العامة للرياضة من سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، حيث اسُتعرض التقرير الذي 

تأسيسها  منذ  للرياضة  العامة  الهيئة  إنجازات  يتناول 
تفاصيل  احــتــوى على  والـــذي  الماضي،  الــعــام  مايو  فــي 
زيارات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الميدانية 
التي  والنتائج  الرياضية  واالتــحــادات  الوطنية  لألندية 
تحققت من وراء تلك الزيارات، إلى جانب عرض األداء 
اإلداري لمختلف إدارات واقسام الهيئة والمنجزات التي 
الــريــاضــيــة في  الــمــؤســســات  تحققت فــي ســبــيــل خــدمــة 
المملكة، وعبر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
تقديره للجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة لمواصلة االرتقاء بالرياضة في المملكة.
كما تم طرح مشروع إنشاء الحديقة األولمبية، والتي 
لتطوير  التحتية  البنية  مشاريع  لسلسلة  تكاماًل  تأتي 
الحديقة  وستتضمن  المملكة،  فــي  الــريــاضــي  الــقــطــاع 
الــزوار  ستستقطب  التي  المبتكرة  المرافق  من  العديد 

البحرين،  في  الرياضية  السياحة  تنشيط  في  وتساهم 
إلبـــراز  الــحــديــقــة  داخـــل  جــانــب تخصيص منطقة  إلـــى 
انجازات الرياضيين المتميزين، حيث أشاد سمو الشيخ 
نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة بــالــمــقــتــرح، مــؤكــدًا عــلــى أن 
التحتية  البنية  لتطوير  إضــافــة  يمثل  الــمــشــروع  هـــذا 
الرياضية  السياحية  وتنشيط  المملكة  فــي  الرياضية 
لتحقيق الرؤية االقتصادية للمملكة »2030«، حيث وجه 
سموه إلضافة مقترح الحديقة األولمبية ضمن مشروع 

المدينة الرياضية في منطقة الصخير.
المدرسة  تم تقديم عرض متكامل لمشروع  بعدها 
الرياضية من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي يهدف 
إلى تطوير قدرات الطلبة البدنية والمهارية والمعرفية 
حديثة  وتعليمية  وتدريبية  رياضية  مناهج  خــالل  مــن 
للمشروع  التنفيذية  الخطة  العرض  وتناول  ومتطورة، 

وخطة سير الطالب الرياضي في المدرسة الرياضية.
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة مــلــف فــتــح مــنــشــآت الـــمـــدارس 
عن  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت  والـــذي  للرياضيين 
االنتهاء من نظام التسجيل االلكتروني لتوفير المنشآت 

التابعة للوزارة للمؤسسات الرياضية في المملكة.
ــر بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ــه ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـــاصـ ــ ووجــ
التابعة  المنشآت  توفير  آلية  لبحث  المعنية  األطــراف 
لصيغة  والــوصــول  للتوافق  كلفهم سموه  لــلــوزارة، حيث 
تناسب جميع الجهات ذات العالقة وفق األطر القانونية 
الــتــطــلــعــات وتــخــدم المصلحة  تــلــبــي  الــتــي  والــرســمــيــة، 

العامة.
وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مشروع 
والتعليم  التربية  وزيــر  قدمه  الــذي  الرياضية  المدرسة 
تطبيقه  والــذي سيتم  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

فـــي الــمــرحــلــة اإلعــــداديــــة وزيـــــادة الــحــصــص الــريــاضــيــة 
ــمــــدارس، مــشــيــدًا ســمــوه بــالــجــهــود الــتــي تبذلها  فـــي الــ
القطاع  مع  التكامل  سبيل  في  والتعليم  التربية  وزارة 
الرياضي في المملكة تحقيقًا ألداء التنمية المستدامة 
والمساهمة في النهوض بالرياضة المدرسية التي تمثل 

رافدًا أساسيًا للمواهب الرياضية.
فيما قدمت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح 
ودوره في  الصحي،  الضمان  عرضًا عن مشروع صندوق 
دور  إلــى  مشيرُة  بالمملكة،  الصحية  الخدمات  تطوير 
المجلس األعلى للشباب والرياضة التكاملي في تعزيز 
اتخاذ  خــالل  مــن  المجتمع  فــي  كثقافة  الصحة  ونــشــر 
ناصر  الشيخ  أثنى سمو  حــيــاة، حيث  أســلــوب  الــريــاضــة 
في  الصحي  القطاع  مساعي  على  خليفة  آل  حمد  بن 

هذا السياق.

ــاد الــبــحــريــنــي  ــحــ أســـــدل االتــ
ــة الــــســــتــــار عــلــى  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ لـ
مـــســـابـــقـــات الـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي 
خــتــام  حــفــل  خــــالل   2022-2021
الــمــوســم بــنــهــائــي كــــأس االتــحــاد 
الــمــفــتــوحــة الـــــذي شــهــد تــتــويــج 
العام  الـــدوري  في  الفائزة  الفرق 
ــيـــن  ــئـ ــاشـ ــنـ ــئــــات األشــــــبــــــال والـ ــفــ لــ

والشباب.
وشــــهــــد الــــحــــفــــل الـــخـــتـــامـــي 
ادارة  أعــــضــــاء  مــــن  ــدد  ــ عـ ــور  حـــضـ
الطاولة  لكرة  البحريني  االتحاد 
وعدد من رؤساء االندية المحلية 
رئيس  محمد  نــاصــر  واالعـــالمـــي 
االيــام  بجريدة  الرياضي  القسم 

وجمهور جيد.
بنت  حــيــاة  الشيخة  وتــوجــت 
عبدالعزيز آل خليفة فريق نادي 

بحصوله  االول  بــالــمــركــز  عــالــي 
ــيـــن  ــئـ ــنـــاشـ الـ دوري  ــب  ــقــ لــ ــى  ــلــ عــ
 ،2022/2021 الــريــاضــي  للموسم 

توبلي،  نادي  الثاني  المركز  فيما 
والمركز الثالث نادي البحرين.

وحـــصـــد فـــريـــق نـــــادي تــوبــلــي 

على المركز األول لدوري األشبال، 
توبلي  نــادي  رئيس  توجهم  حيث 
الثاني  بالمركز  وفــاز  أمـــان،  مكي 
فريق نادي عالي، والمركز الثالث 

فريق نادي سار.
ـــاس عـــبـــدالـــوهـــاب  ـــبـ وتــــــــوج عـ
رئيس نادي سار، فريق نادي عالي 
بطاًل لدوري فئة الشباب، والمركز 
والمركز  ســار،  نــادي  فريق  الثاني 

الثالث فريق نادي توبلي.
بنت  حــيــاة  الشيخة  وقــدمــت 
الــتــهــانــي  عــبــدالــعــزيــز آل خــلــيــفــة 
بالمسابقات،  الفائزة  الفرق  لكل 
ــيـــدة بـــالـــمـــســـتـــويـــات الــــبــــارزة  مـــشـ
الــتــي شــهــدهــا الــمــوســم الــريــاضــي 
الفرق  لكل  متمنية   ،2022/2021
خـــالل  والـــتـــقـــدم  الـــتـــوفـــيـــق  دوام 

المواسم القادم.

خالد بن حمد يقدم تقرير الهيئة العامة اإىل املجل�س

ن��سر بن حمد يب�رك م�سروع �ملدر�سة �لري��سية وتوفري �ملن�س�آت

  املجل�س ي�صيد مب�صروع وزارة ال�صحة ل�صندوق ال�صمان ال�صحي

عايل ح�صد لقبي ال�صباب والنا�صئني.. وتوبلي بطل للأ�صبال

حي�ة بنت عبد�لعزيز تكرم �لفرق
 �لف�ئزة بدوري �لفئ�ت لكرة �لط�ولة

�لبحرين تدعم �إنف�نتينو 
لفترة جديدة

في رئ��سة »�لفيف�«
ــيــــس  أكـــــــــد رئــ
إدارة  ــلــــس  مــــجــ
االتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاد 
لكرة  البحريني 
الـــــقـــــدم الـــشـــيـــخ 
خليفة  بــن  علي 
آل  ــد  ــ ــمــ ــ أحــ بـــــــن 
ــة دعــــــم  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ
مملكة البحرين 
االتحاد  لرئيس 
الـــــــدولـــــــي لـــكـــرة 
ــدم جــيــانــي  ــ ــقـ ــ الـ
إنـــــفـــــانـــــتـــــيـــــنـــــو؛ 
لـــــــالســـــــتـــــــمـــــــرار 
لـ»الفيفا«  رئيًسا 
انــتــخــابــيــة  دورة 
ــدة عــنــدمــا  ــديـ جـ

يخوض االنتخابات العام المقبل، موضحا أن تجديد 
تقديم الدعم إلنفانتينو للبقاء رئيًسا لالتحاد الدولي 
لكرة القدم لوالية أخرى يأتي بناًء على ما قدمه من 
جهود حثيثة ومميزة قطع بها االتحاد الدولي أشواًطا 
طويلة نحو عملية تطوير الفتة انعكست آثارها بشكل 

واضح وملموس على االتحادات األعضاء.
وفي الوقت الذي قدم فيه التهاني إلى إنفانتينو؛ 
العمومية  الجمعية  اجتماع  أعــمــال  نــجــاح  بمناسبة 
رئيس  نــوه   ،2022 مــارس   31 بالدوحة  المنعقدة  الـــ72 
بــدور  الــقــدم  لــكــرة  الــبــحــريــنــي  االتـــحـــاد  إدارة  مجلس 
العالمية  الــكــرة  إذ أضــحــت  الـــدولـــي،  االتـــحـــاد  رئــيــس 
متماسكة، ناجًحا بذلك في تحقيق الرؤى التطويرية 
هو  البحرين  مملكة  مــرشــح  قــائــال:  وخــتــم  الــشــامــلــة. 
االتحاد  رئاسة  دفة  في  لالستمرار  إنفانتنيو؛  جياني 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم، بــعــدمــا حــقــق »الــفــيــفــا« طــفــرات 
نكون  بأن  نفخر  عهده،  في  مشهودة  ونجاحات  كبيرة 
إنفانتنيو  ترشيح  دعــم  تعلن  الــتــي  الـــدول  أوائـــل  مــن 
الدولي في فترة جديدة، متمنين له  لرئاسة االتحاد 

دوام التوفيق والنجاح.

} الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

} جانب من تتويج فئة األشبال.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291829
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16090/pdf/1-Supplime/16090.pdf?fixed3833
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a
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تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
البالد المفدى، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس  ملك 
على  رًدا  وذلك  الشقيقة،  التونسية  الجمهورية  رئيس  قيس سعيد، 
استقالل  ذكرى  بمناسبة  إليه  بها جاللته  بعث  التي  التهنئة  برقية 

الجمهورية التونسية.   

تــلــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة، ملك البالد المفدى، برقية شكر جوابية من فخامة السيدة 
كاترينا ساكيالروبولو، رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، وذلك ردًا 
على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جاللته إليها في وفاة 

الرئيس السابق لجمهورية اليونان السيد كارلوس بابولياس.   

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
السيدة  من  جوابية  برقية شكر  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
ــودن رمــضــان رئــيــســة الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، وذلـــك رًدا على  نــجــالء بـ
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  إليها  سموه  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 

الجمهورية التونسية.

عاه�ل الب�اد يتلق�ى برقية �ش�كر 
التون�ش�ي الرئي��س  م�ن  جوابي�ة 

ال����م����ل����ك ي���ت���ل���ق���ى ب���رق���ي���ة 
���ش��ك��ر م���ن رئ��ي�����ش��ة ال��ي��ون��ان

ولي العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية 
التون�شية الحكومة  رئي�شة  من  �شكر 

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين السيد ستيفن 
الصديقة  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  سفير  بــونــدي 
جديدًا  سفيرًا  تعيينه  بمناسبة  البحرين،  مملكة  لــدى 
لــبــالده، وذلـــك صــبــاح أمـــس اإلثــنــيــن 11 أبــريــل 2022م، 
رئيس  النعيمي  صقر  بــن  ذيــاب  الــركــن  الفريق  بحضور 

هيئة األركان.
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المملكة،  لـــدى  األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  بسفير 
الجديد،  منصبه  في  والنجاح  التوفيق  دوام  له  متمنيًا 

كما أشاد بعالقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية وسبل تعزيزها وما تشهده 
من تطور على مختلف األصعدة وخاصة ما يتعلق منها 

بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير 
بن  سلمان  الشيخ  الركن  واللواء  العامة،  القيادة  ديــوان 
والتقنية،  والتنظيم  التخطيط  مدير  خليفة  آل  خالد 
واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة 
مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

ال��م�����ش��ي��ر خ��ل��ي��ف��ة ب���ن اأح���م���د ي�����ش��ي��د ب��ع��اق��ات 
ال�������ش���داق���ة ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة

} القائد العام يستقبل سفير الواليات المتحدة.

 استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
الشيخ  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  آل 
البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل  راشــد  بن  عبداهلل 
وذلك  الصديقة،  األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى 

صباح أمس اإلثنين 11 أبريل 2022م.
وقد رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  لــدى  البحرين  مملكة 

الصديقة.

القائ���د الع���ام ي�ش���تقبل �ش���فير المملك���ة لدى وا�ش���نطن

بــــوزارة  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  صــرحــت 
ــًا لــلــشــبــكــة الـــدولـــيـــة  ــقـ ــبـ ــه وطـ ــأنـ الـــصـــحـــة بـ
ــة  ــذيــ لـــلـــســـلـــطـــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــســـالمـــة األغــ
ليست  البحرين  مملكة  فــإن  )اإلنــفــوســان( 
إنــذارات  الــدول التي تلقت  من ضمن إطــار 
ــات مــن  ــنــ ــحــ ـــشـــــأن وجـــــــــود شــ ــة بــ ــريــ ــذيــ ــحــ تــ
ببكتيريا  تلوثها  فــي  المشتبه  الشوكوالتة 
الــســالــمــونــيــال، حــيــث تـــم مــواصــلــة الــعــمــل 
ــادل الـــســـريـــع لــلــمــعــلــومــات  ــبـ ــتـ فـــي ضــــوء الـ

متابعة  على  األغذية  بسالمة  يتعلق  فيما 
هـــذا الــمــوضــوع مــع كــل الــجــهــات الصحية 
المختصة بهدف استمرار التأكد والتحقق 
»البريطاني/  المنتج  هــذا  وجـــود  عــدم  مــن 
المحلية  بــــاألســــواق  الــمــنــشــأ«  الــبــلــجــيــكــي 
وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسالمة 

الجميع.
الــوزارة قد أكدت في وقت سابق  وكانت 
األســواق  فــي  يتوافر حاليًا  الــذي  الــنــوع  أن 

هــو مــن بــلــد منشأ آخـــر وتــتــم مــراقــبــتــه في 
الــمــمــلــكــة مـــن قــبــل قــســم مــراقــبــة األغــذيــة 
بإدارة الصحة العامة وذلك من أجل التأكد 
اللوائح واالشتراطات  من ضمان مطابقته 

الصحية المعتمدة.
الصحة  إدارة  أن  الصحة  وزارة  وتــؤكــد 
الـــعـــامـــة تـــقـــوم بــمــتــابــعــة جــمــيــع الــبــالغــات 
حول  الصادرة  الفنية  والمعلومات  الدولية 
احتمالية تلوث منتج كندر سبرايز ماكسي 

ببكتيريا السالمونيال والمصنع في بلجيكا، 
ــام قــســم ســـالمـــة مــراقــبــة األغـــذيـــة  حــيــث قــ
الــرقــابــيــة  اإلجــــــراءات  كــل  تطبيق  بمتابعة 
المحذر  بالتشغيالت  المنتج  مــن  والتأكد 
عــنــهــا. فــي حــيــن أكـــدت )األنـــفـــوســـان( التي 
السكان  بين  المعلومات  تبادل  بمهام  تقوم 
الــطــوارئ المرتبطة  الــعــالــم وحـــاالت  حــول 
هذا  وجود  بعدم  دوليًا  المتداولة  باألغذية 

المنتج في األسواق المحلية البحرينية.

 ال�شح�ة توؤك�د: البحرين لم تت�ش�لم �ش�حنات م�ن ال�ش�وكولتة الملوثة بال�ش�المونيا

اســـتـــقـــبـــلـــت الـــشـــيـــخـــة مــي 
رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت 
البحرين للثقافة واآلثار  هيئة 
أمــــس فـــي مــقــر الــهــيــئــة يــاســر 
مصر  جمهورية  سفير  شعبان 
البحرين،  لدى مملكة  العربية 
حــيــث تــبــاحــث الـــطـــرفـــان سبل 
تعزيز التعاون الثقافي ما بين 

البلدين الشقيقين.
ــدت الــشــيــخــة مـــي بنت  ــ وأكـ
الــعــمــل  أن  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
المشترك ما بين هيئة الثقافة 
المملكة  لــــدى  مــصــر  وســـفـــارة 
أثـــمـــر عـــلـــى الــــــــدوام مــنــجــزات 
ــة، مـــشـــيـــدة  ــركــ ــتــ ــشــ ثـــقـــافـــيـــة مــ
في  الدائم  المصري  بالحضور 
الثقافية  والــمــواســم  الــبــرامــج 
ــبــــحــــريــــن، إذ  ــي الــ ــ الـــســـنـــويـــة فـ
كـــــان لـــمـــصـــر تــــواجــــد هـــــام فــي 
مهرجان ربيع الثقافة السادس 
عـــشـــر، وخـــصـــوصـــًا فـــي افــتــتــاح 
البحرين  المهرجان في مسرح 

ــيـــالد  ــي فــــــي ذكـــــــــرى مـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ابـــن بطوطة  الــعــربــي  الــرحــالــة 
الــعــربــي نهاية  الــســيــاحــة  ويــــوم 

فبراير الماضي.
مــــن جــهــتــه شـــكـــر الــســفــيــر 
مــحــمــد شـــعـــبـــان جـــهـــود هــيــئــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــار 

وعــمــلــهــا الــمــســتــمــر فـــي تــعــزيــز 
الحضارية  والروابط  العالقات 
ما بين مصر والمملكة، مبديًا 
ــم مــــن أجـــل  ــ ــدائـ ــ اســــتــــعــــداده الـ
ــع الــهــيــئــة  الـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل مـ
لــتــقــديــم مــزيــد مــن الــمــشــاريــع 

والبرامج الثقافية المشتركة.

ال�ش���يخة م���ي تبح���ث م���ع ال�ش���فير الم�ش���ري �ش���بل
تعزي���ز التع���اون الثقاف���ي بي���ن البلدين ال�ش���قيقين

} الشيخة مي تستقبل السفير المصري.

جامعة  تكون  اإلنجاز  وبهذا 
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة الــجــامــعــة 
ــتـــي  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــــوحـــــيـــــدة الـ
العالمي  التصنيف  هــذا  تــدخــل 
لتنافس جامعات عالمية عريقة 
متقدم  مركز  حصد  فــي  وتنجح 
لمسيرتها  نوعية  إضــافــة  يعتبر 
باإلنجازات  الحافلة  األكاديمية 
ــى مــــخــــتــــلــــف  ــ ــ ــلـ ــ ــ والـــــــــتـــــــــطـــــــــور عـ

المستويات.
العالمي  إس  كيو  وتصنيف 
ــلــــجــــامــــعــــات بـــحـــســـب الـــحـــقـــل  لــ
تحليل  عــن  عــبــارة  هــو  المعرفي 
 15200 ألداء  مــســتــقــل  ــارن  ــقــ مــ
ــردي، يـــدرس  ــ بــرنــامــج جــامــعــي فـ
مـــن 1543 جــامــعــة  فــيــهــا طــــالب 
في 88 موقًعا عبر أنحاء العالم، 
أكاديمًيا.  تخصًصا   51 ويشمل 
ــزءا  ويـــمـــثـــل هـــــذا الــتــصــنــيــف جــ
إس  كــيــو  تصنيفات  حقيبة  مــن 
تنشر  الذي  للجامعات  العالمية 
ــي الــنــتــائــج  نــتــائــجــه ســـنـــويـــا، وهــ
التي تم الرجوع لها أكثر من 147 
مــلــيــون مـــرة فــي عـــام 2022 على 
TopUniversities . موقع

وسائل  في  تغطيتها  وتم   Com
المختلفة  والمؤسسات  اإلعــالم 

96000 مرة.

وجاءت نتائج جامعة العلوم 
التطبيقية متميزة في المعايير 
التصنيف،  عليها  اعــتــمــد  الــتــي 
األكاديمية  السمعة  معيار  ففي 
سجلت الجامعة أفضل أداء على 
مــســتــوى مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
بـ56.5  والتصميم،  الفنون  حقل 
بمعيار  يتعلق  فيما  أمــا  نقطة، 
فقد  العمل  أربـــاب  بين  السمعة 
حصلت الجامعة على 68 نقطة.

وبــهــذا اإلنــجــاز أعــرب رئيس 
ــتــــور  ــعــــة األســــــتــــــاذ الــــدكــ ــامــ الــــجــ
ــن بـــالـــغ ســـــروره  غـــســـان عــــــواد عــ
بــتــصــنــيــف الـــجـــامـــعـــة الــمــتــمــيــز 
الجامعة وجودة  الذي يؤكد قوة 
برامجها األكاديمية ومخرجاتها 
قدرة  أن  إلــى  مشيرًا  التعليمية، 
الجرافيكي  التصميم  برنامجي 
ــم الـــــداخـــــلـــــي عــلــى  ــيــ ــمــ ــتــــصــ والــ
ــذا الــتــصــنــيــف  الــمــنــافــســة فـــي هــ
الــعــالــمــي، والــتــقــدم إلـــى مــراتــب 
ــة مــــــــن بـــــيـــــن أفــــضــــل  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
يعتبران  الــعــالــم  فــي  الــجــامــعــات 
ــاًل عــلــى أن جــامــعــة الــعــلــوم  ــيـ دلـ
التطبيقية جامعة عالمية بكافة 
وخاصة  والــمــعــايــيــر،  المقاييس 
أنها ُصنفت في المركز 22 عربيًا 
لــلــجــامــعــات  كــيــو إس  بــتــصــنــيــف 

 600-591 المركز  وفــي  العربية، 
عـــالـــمـــيـــًا بــحــســب تــصــنــيــف كــيــو 
الجامعة  أنها  كما  العالمي،  إس 
الحاصلة  الــوحــيــدة  البحرينية 
نجوم من هذا  أربــع  ترتيب  على 

التصنيف.
ــعـــة  ــامـ ــــس الـــجـ ــيـ ــ وتـــــقـــــدم رئـ
بــالــشــكــر إلــــى مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
العالي واألمانة العامة لمجلس 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وهــيــئــة جـــودة 
التعليم والتدريب على جهودهم 
ــم الـــجـــامـــعـــات  ــدعــ ــبــــذولــــة لــ الــــمــ
الــبــحــريــنــيــة، وتـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم 

العالي في البحرين.
ــاذ  ــتــ ــن جـــانـــبـــه عـــبـــر األســ ــ مـ

القائم  الــضــمــور  أيــمــن  الــدكــتــور 
اآلداب  كـــلـــيـــة  عـــمـــيـــد  ــال  ــمــ ــأعــ بــ
ــزازه  ــ ــتـ ــ ــن فـــخـــره واعـ ــلــــوم عــ والــــعــ
ــهــــذا اإلنـــــجـــــاز الـــــــذي حــقــقــتــه  بــ
يثبت  ذلــــك  أن  مـــؤكـــدًا  الــكــلــيــة، 
تــحــظــى بثقة  الــكــلــيــة  بــرامــج  أن 
المعنيين  قبل جميع  عالية من 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــطـــالب وأربـــــاب 
مــن سمعة  يعزز  مــا  وهــو  العمل، 
ــــي ســـوق  خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــة فـ
الــجــامــعــة  أن  وخــــاصــــة  الـــعـــمـــل، 
ــن أفــــضــــل 550  ــيـ بـ ــــن  صـــنـــفـــت مـ
جـــامـــعـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
لـــمـــدى  إس  كـــيـــو  تـــصـــنـــيـــف  ــي  ــ فـ
ــلـــيـــة تـــوظـــيـــف الــخــريــجــيــن  قـــابـ
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.2022 Rankings
بأعمال  القائم  أكد  ختامًا.. 
أن  والــعــلــوم  اآلداب  كــلــيــة  عــمــيــد 
ــرة جــهــود  ــمـ ــو ثـ ــنـــجـــاح هــ ــذا الـ ــ هـ
التدريس في قسم  أعضاء هيئة 
الــتــصــمــيــم والـــفـــنـــون، مــتــقــدمــًا 
الــجــامــعــة  إدارة  ــى  ــ إلــ بـــالـــشـــكـــر 
وهيب  الدكتور  باألستاذ  ممثلة 
األمناء،  مجلس  رئيس  الخاجة 
واألســــتــــاذ الـــدكـــتـــور غــســان فـــؤاد 
عـــواد رئــيــس الــجــامــعــة، عــلــى كل 
للوصول  للكلية  المقدم  الدعم 

إلى هذا التصنيف المتميز.

في  بت�شنيفها  ع��ال��م��ي��ا  ال��ت��م��ي��ز  ت��وا���ش��ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ال���م���رت���ب���ة 101-150ف�����������ي ت�����ش��ن��ي��ف ك���ي���و اإ�������س ال��ع��ال��م��ي 

إلى  يضاف  جديد  بإنجاز  التطبيقية  العلوم  جامعة  تحتفي 
كواحدة   150-101 المركز  في  تصنيفها  تم  إذ  المتميزة،  مسيرتها 
من أفضل الجامعات في العالم في حقل الفنون والتصميم، بناًء 
على اإلصدار الثاني عشر من تصنيف كيو إس العالمي للجامعات 
بحسب الحقل المعرفي والذي نشر بتاريخ 6 أبريل 2022 من قبل 

مؤسسة كيو إس العالمية.

الــشــيــخ هشام  اســتــقــبــل 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الــــجــــنــــســــيــــة والـــــــــجـــــــــوازات 
واإلقــــــامــــــة بــمــكــتــبــه أمــــس، 
النقيب عبدالرحمن مبارك 
السند رئيس شعبة الوثائق 
ــيـــــث قـــــدم  والــــــســــــجــــــالت حـــ
الجنسية  »تــشــريــعــات  كــتــاب 
والــــــــــجــــــــــوازات والــــــــقــــــــرارات 
الوزارية ذات العالقة« والذي 
إدارة  قــبــل  مـــن  إعـــــــداده  تـــم 

الجوازات.
وزارة  وكـــيـــل  ــاد  ــ أشـ ــد  وقــ
الجنسية  لشؤون  الداخلية 
والجوازات واإلقامة بالجهد 
ــي إعـــــــداد هـــذا  ــبــــذول فــ الــــمــ

الـــكـــتـــاب ومـــــا تــضــمــنــه مــن 
ــث، لــــيــــكــــون دلــــيــــاًل  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
قانونيًا للعاملين في تنفيذ 

للقوانين  وفـــقـــًا  واجــبــاتــهــم 
للجميع  متمنًيا  والــلــوائــح، 
مزيًدا من التوفيق والنجاح.

»ت�شريعات  كتاب  يت�شلم  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ 
وزارة الجن�شية والجوازات والقرارات الوزارية ذات العاقة« وكــيــل  اســتــقــبــل 

ــور ولــيــد  ــتــ ــدكــ الـــصـــحـــة الــ
ــع، رئــــيــــس مــكــتــب  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة  ــيــ ــبــ ــطــ الـــــــمـــــــراجـــــــعـــــــة الــ
إيــمــان جناحي،  الــدكــتــورة 
من  نــســخــة  سلمته  حــيــث 
كــتــاب »مـــعـــدالت اإلصــابــة 
بـــالـــســـرطـــان فــــي مــمــلــكــة 
-2009 لــأعــوام  البحرين 

مكتب  الــصــادر عن   »2018
الـــمـــراجـــعـــة الـــطـــبـــيـــة فــي 

وزارة الصحة.
مكتب  بجهود  وأشـــاد 
ــة  ــيــ ــبــ ــطــ الـــــــمـــــــراجـــــــعـــــــة الــ
وبمبادراته في إصدار هذا 
الــكــتــاب الـــذي يــوفــر كافة 
الـــبـــيـــانـــات والـــمـــعـــلـــومـــات 
ــال  ــي مـــجـ ــ ــلــــوبــــة فــ الــــمــــطــ
في  ُيسهم  بما  الــســرطــان، 
ــم ومـــســـانـــدة األبـــحـــاث  دعــ
ــة والــــــــــدراســــــــــات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ

ــانــــب  ـــة إلـــــــــى جــ ــيـ ــمــ ـــلــ ــعـ الــ
العمل  وبرامج  السياسات 

الحكومية.
أوضحت  جانبها،  من 
إيــمــان جناحي  الــدكــتــورة 
أهـــمـــيـــة ســـجـــل الــبــحــريــن 
بيانات  كقاعدة  للسرطان 
أســاســيــة لــجــمــيــع مــرضــى 

الــــــــســــــــرطــــــــان مـــــــــن أجــــــل 
مكافحة  أولــويــات  تحديد 
الفتًة  وعالجه،  السرطان 
إلـــى أن ذلـــك يــأتــي ضمن 
وجهودها  الحكومة  سعي 
ــاء  ــقــ ــاالرتــ الـــمـــتـــواصـــلـــة بــ
بــالــخــدمــات الــصــحــيــة في 

مملكة البحرين.

الطبية المراجعة  مكتب  رئي�س  ي�شتقبل  ال�شحة  وكيل 

عبداهلل  بن  الشيخ راشد  أول  الفريق  استقبل 
عــبــداهلل  أمــس الــشــيــخ  الــداخــلــيــة  وزيـــر  آل خليفة 
لدى  البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل  راشــد  بــن 

الواليات المتحدة األمريكية.
وقـــــــــد رحـــــــــب الــــــــوزيــــــــر بــــالــــســــفــــيــــر، مـــشـــيـــدا 
بــدوره فــي تــعــزيــز أوجــــه الــتــعــاون وتــقــديــم أفــضــل 
الموجودين  مملكة البحرين  لمواطني  الخدمات 

بالواليات المتحدة.

وتم خالل اللقاء بحث برامج التعاون األمني 
بين البلدين الصديقين وفتح آفاق جديدة خالل 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، فــي إطـــار الــعــمــل عــلــى تعزيز 

العالقات الثنائية.
الواليات  لــدى  البحرين  مملكة  وأعــرب سفير 
الــمــتــحــدة عـــن شــكــره وتـــقـــديـــره لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
التعاون  الدائم وحرصه على تطوير  على تواصله 

المشترك.

�ش�ف�ير  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
ال��ب��ح��ري��ن ل����دى ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة 

تــــرأســــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لجمعية  الــعــام  بــاألمــيــن  ممثلة 
الهالل األحمر البحريني األستاذ 
مــبــارك الـــحـــادي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
ــر، وتــــضــــم هـــــذه الــلــجــنــة  ــ ــمـ ــ األحـ
خــمــس جمعيات  عــضــويــتــهــا  فـــي 
أهلية عربية وهي جمعية الهالل 
والفلسطيني  السعودي  األحمر 
إلى  إضــافــة  والــعــراقــي  والمغربي 

الهالل األحمر البحريني.
ورفـــعـــت الــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
ــر تــوصــيــاتــهــا  ــمــ والـــصـــلـــيـــب األحــ
الـ 46 للمنظمة  الــدورة  الجتماع 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ الــــــــــــذي عـــــقـــــد فـــــــي الــ
الـــســـعـــوديـــة مـــؤخـــرا تــحــت شــعــار 
الدورة »وحدة من أجل اإلنسانية« 
وبـــمـــا يــجــســد الـــتـــطـــلـــعـــات نــحــو 
تــوحــيــد جـــهـــود الــعــمــل اإلغـــاثـــي 
واإلنساني على المستوى العربي 
أهدافه  تحقيق  لضمان  والدولي 
إطار  في  ممكنة  فاعلية  بأقصى 
مــبــادئ الــحــركــة الــدولــيــة للهالل 

األحمر والصليب األحمر.
وأكــــــــــد األســـــــتـــــــاذ الـــــحـــــادي 
فـــي تــصــريــحــات لـــه عــلــى هــامــش 
االجــتــمــاع دعـــم جــمــعــيــة الــهــالل 
األحمر البحريني كل ما من شأنه 
المشترك  العربي  العمل  تعزيز 
واإلنساني،  اإلغاثي  المجال  في 
وزيادة إسهامات جمعيات وهيئات 
الهالل األحمر والصليب األحمر 
المساعدات  تقديم  فــي  العربية 
حول  والمنكوبين  للمحتاجين 
ــالـــم، واالســـتـــجـــابـــة الــفــاعــلــة  ــعـ الـ

الصلة  ذات  الــدولــيــة  لـــلـــنـــداءات 
من  المتضررة  المناطق  بإغاثة 
ــوارث الــطــبــيــعــيــة والــــحــــروب  ــ ــكـ ــ الـ

والنزاعات.
ونــــوه بــجــهــود األمـــيـــن الــعــام 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر الدكتور صالح 
بن حمد التويجري في الحفاظ 
وتــعــزيــز وحـــدة الــعــمــل اإلنــســانــي 
بقدرة  ثقته  عــن  معربا  الــعــربــي، 
السعودي  األحــمــر  الــهــالل  هيئة 
ــادة الـــدكـــتـــور جــالل  ــعـ بــرئــاســة سـ
الــعــويــســى عــلــى مــواصــلــة تطوير 
عمل المنظمة وتنفيذ المبادرات 
والـــبـــرامـــج الــنــوعــيــة، وذلــــك بعد 
الــعــربــيــة  الــمــمــلــكــة  تــســلــمــت  أن 
السعودية رئاسة الدورة السادسة 
مملكة  من  للمنظمة  واألربعين 

البحرين.

مـــــــــبـــــــــادرات  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الــجــمــعــيــات الـــوطـــنـــيـــة الــعــربــيــة 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
ــروابــــط  تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــ
المعرفة  تــبــادل  أجـــل  مــن  بينها 
ــو مــا  ــ والــــخــــبــــرات والــــتــــجــــارب وهـ
يحفز على تحسين أداء الجميع، 
الـــمـــبـــادرات من  هــــذه  أن  ــدا  ــؤكـ مـ
وتشجيع  وتسهيل  تعزيز  شأنها 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــتـــواصـــل بين 
جميع  فــي  الــوطــنــيــة  الجمعيات 
األوقــــــــــــــات لـــــتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ والـــــتـــــجـــــارب ولـ
الدروس الناجحة وتبني أفضلها.
وقـــد شــهــدت الـــــدورة حــضــور 
تــمــثــل 21 جــمــعــيــة هـــالل  وفــــــود 
باإلضافة  عربية،  أحمر  وصليب 
وممثلين  مراقبين  مشاركة  إلــى 

لعدد من المنظمات الدولية.

البحري�ن تتراأ��س اللجن�ة التنفيذي�ة للمنظم�ة 
الأحم�ر وال�ش��ليب  الأح��مر  لل��هال  العربي�ة 

} مبارك الحادي مترئسا اللجنة التنفيذية للمنظمة.

 أشــاد سمو الشيخ ناصر 
ممثل  خــلــيــفــة  آل  حــمــد  بـــن 
جـــــالـــــة الــــمــــلــــك لــــأعــــمــــال 
اإلنـــســـانـــيـــة وشــــــؤون الــشــبــاب 
ــاء  ــ ــشـ ــ بــــمــــقــــتــــرح مـــــــشـــــــروع إنـ
الــحــديــقــة األولــمــبــيــة، مــؤكــًدا 
أن هذا المشروع يمثل إضافة 
لـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــة فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
الرياضية  السياحة  وتنشيط 
االقتصادية  الــرؤيــة  لتحقيق 
وجه  حيث   ،»2030« للمملكة 
ــة مــقــتــرح  ــافــ ســـمـــوه إلـــــى إضــ
الــحــديــقــة األولــمــبــيــة ضمن 
مشروع المدينة الرياضية في 
ذلك  جــاء  الصخير.  منطقة 
في مستهل اجتماع المجلس 
ــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة  ــلـ األعـ
ــة ســمــوه  ــاسـ ــرئـ الــــــذي عـــقـــد بـ
وحـــضـــور ســمــو الــشــيــخ خــالــد 
الــنــائــب  خليفة  آل  حــمــد  بــن 

األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب 
اللجنة  رئــيــس  للرياضة  الــعــامــة 
وأعــضــاء  البحرينية،  األولــمــبــيــة 

المجلس.
وبــــــــــــــــارك ســـــــمـــــــوه مــــــشــــــروع 
قدمه  الــذي  الرياضية  المدرسة 
الدكتور  والتعليم  التربية  وزيـــر 
والــذي  النعيمي  علي  بــن  مــاجــد 
ســـيـــتـــم تــطــبــيــقــه فــــي الــمــرحــلــة 
اإلعـــــــداديـــــــة وزيــــــــــادة الــحــصــص 
مشيًدا  الــمــدارس،  في  الرياضية 
ــي تــبــذلــهــا  ــتـ ــوه بـــالـــجـــهـــود الـ ــمـ سـ
وزارة التربية والتعليم في سبيل 
التكامل مع القطاع الرياضي في 
التنمية  ألداء  تحقيًقا  المملكة 
ــاهـــمـــة فــي  ــتـــدامـــة والـــمـــسـ الـــمـــسـ
الــنــهــوض بــالــريــاضــة الــمــدرســيــة 
ــا  ــ ــًي ــاســ ــي تـــمـــثـــل رافـــــــــــــًدا أســ ــ ــتـ ــ الـ

للمواهب الرياضية.

م��ي��ق��ات��ي ي�����زور ال��������س�����ع�����ودي��ة 
خ�����������������ال رم���������س��������������ان

بيروت - د ب أ: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 
قريبا جدا  السعودية  العربية  المملكة  يزور  أنه سوف  أمس،  مساء 
خال شهر رمضان، وذلك في تصريح له بعد لقائه سفير المملكة 

العربية السعودية وليد البخاري في مقره في اليرزة شرق بيروت. 
وردًا على سؤال عن الضمانات التي قدمها لبنان إلى المملكة 
بين  عــاقــات  عــن  نتحدث  »نحن  ميقاتي:  قــال  السعودية،  العربية 
العاقات  لبنان على  الـــذي أصــدرتــه عــن حــرص  والــبــيــان  دولــتــيــن، 

اللبنانية  والثوابت 
فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق 
بــأفــضــل الــعــاقــات 
مع السعودية ودول 
ــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس الـ
الــــخــــلــــيــــجــــي هـــي 
ــة،  ــدولــ األســـــــــاس كــ
ــيـــن  فـــــالـــــعـــــاقـــــة بـ
ستكون  الــدولــتــيــن 
مــبــنــيــة  اهلل  بــــــــإذن 
على هــذه األســس. 
إنــــي حــريــص على 
العاقات وتمتينها 

أكثر فأكثر«.

الملكي  السمو  صاحب  أمــر 
األمـــــيـــــر ســـلـــمـــان بـــــن حـــمـــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــإطـــاق خــطــة تــطــويــر  الــــــــوزراء بـ
ــي كــل  لـــلـــجـــوامـــع والـــمـــســـاجـــد فــ
مـــحـــافـــظـــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

والبدء بها فوًرا.
ــوه بـــافـــتـــتـــاح  ــمــ وقــــــد أمــــــر ســ
مــســجــًدا   20 ــل  ــيـ ــأهـ وتـ ــم  ــيـ ــرمـ وتـ
السنية  ــاف  ــ األوقـ ــــي  تــابــًعــا إلدارتـ
والـــــجـــــعـــــفـــــريـــــة، فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
محافظات المملكة، ووجه سموه 
بتوفير الميزانية الازمة لخطة 
واعتماد  اهلل،  بيوت  إعــمــار  إعـــادة 
والتصاميم  الحديثة  المعايير 
اإلسامية في إعادة بناء وتطوير 
وزارة  سموه  وجه  كما  المساجد، 
ــدل والــــــشــــــؤون اإلســـامـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ
المعنية  الجهات  مــع  بالتنسيق 
ــع واتــــخــــاذ  ــواقــ ــمــ لــتــخــصــيــص الــ
اإلجراءات الكفيلة بسرعة البدء 
في تصميم وبناء 12 مسجًدا في 

مدينة سلمان.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى تـــابـــع 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــــوزراء الــــنــــتــــائــــج 
اإليــجــابــيــة الــتــي تــحــقــقــت على 
صــعــيــد تـــوفـــر واســـتـــقـــرار أســعــار 
الـــســـلـــع األســــاســــيــــة، مــــن خـــال 
ــتـــي تــــم اتـــخـــاذهـــا  اإلجــــــــــراءات الـ
الحتياجات  االستجابة  لتعزيز 
السوق بما يضمن استقرار أسعار 

السلع في ضوء بعض التطورات 
العالمية التي أثرت على إمدادات 
البضائع،  وأسعار  وتوفر  الطاقة 
وأعرب المجلس عن شكره لوزارة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 

ــًرا كــذلــك  ــ ــاكـ ــ ــا، شـ عـــلـــى جــــهــــودهــ
جـــهـــود تـــجـــار مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
في تأمين السلع والحفاظ على 

استقرار أسعارها.
الـــوزراء أهمية  وأكــد مجلس 

ــاون والــتــنــســيــق  ــعــ ــتــ مـــواصـــلـــة الــ
بـــيـــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الــتــنــفــيــذيــة 
والــتــشــريــعــيــة ودعـــــم عــاقــتــهــمــا 
الـــــبـــــنـــــاءة، بـــمـــا يــــعــــزز عــمــلــهــمــا 
التكاملي نحو مزيد من اإلنجاز 

فــــي مـــســـيـــرة الـــتـــقـــدم والــتــنــمــيــة 
لـــصـــالـــح الـــــوطـــــن والــــمــــواطــــن. 
جــاء ذلــك خــال تـــرؤس صاحب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة،  آل  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء، االجتماع 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي 

عقد أمس، بقصر القضيبية.

وقــــــــع كــــــل مــــــن جـــــهـــــاز الـــمـــســـاحـــة 
التنظيم  ومؤسسة  العقاري  والتسجيل 
العقاري اتفاقيتي تعاون مع شركة بيون 
وبموجب  بتلكو.  لشركة  التابعة  كونكت 
هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة، ســتــقــدم شـــركـــة بــيــون 
الرقمي  البريد  صــنــدوق  خدمة  كونكت 
المبتكر OneBox لتمكن االتصال اآلمن 
لـــلـــمـــراســـات والـــوثـــائـــق الــرســمــيــة بين 
كـــل مـــن الــجــهــاز والــمــؤســســة والــجــهــات 
القطاع  شركات  مع  وكذلك  الحكومية، 

الخاص واألفراد في البحرين.
كما سُتوفر الشركة أحدث منتجاتها 
وهو   ،OneID بحل  والمتمثلة  الرقمية 
منصة جديدة لتسجيل الهوية الرقمية 
لتعزيز التعامل بشكل آمن مع مختلف 
للقطاعين  التابعة  الرقمية  الخدمات 
الـــعـــام والـــخـــاص فـــي الــبــحــريــن. وبــهــذه 
ــة قــــــال الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ الـ
عبداهلل بن حمد آل خليفة رئيس جهاز 
إن جهاز  العقاري:  والتسجيل  المساحة 
ومؤسسة  العقاري  والتسجيل  المساحة 
التنظيم العقاري يحرصان على تحقيق 

 ،2030 لــعــام  للمملكة  الــرقــمــيــة  الـــرؤيـــة 
لــــذا نــعــمــل عــلــى اعــتــمــاد هــــذه الــحــلــول 
الخدمات  المزيد من  لتوفير  المتطورة 

والمعامات المسهلة.
ــرح الــشــيــخ عــبــدهلل  ــن جـــانـــبـــه، صــ مـ
رئـــيـــس مجلس  آل خــلــيــفــة  بـــن خــلــيــفــة 
أن  »يــســعــدنــي  قــائــا:  بتلكو  شــركــة  إدارة 
التعاون بين  اتفاقية  إتمام توقيع  أشهد 
شــركــة بــيــون كــونــكــت وجـــهـــاز الــمــســاحــة 

التنظيم  ومؤسسة  العقاري  والتسجيل 
العقاري. إن هذه الشراكة االستراتيجية 
أثر إيجابي في تحقيق  سوف يكون لها 
توفير  يخص  فيما  المشتركة  األهــداف 
حــلــول رقــمــيــة تــخــدم مــصــلــحــة األفــــراد 

والمؤسسات على حد سواء«. 

أكثر  أن  بحرينية  دراســـة  كشفت 
كوفيد-19  بفيروس  مريض   800 من 
تمت معالجتهم بأقراص باكسلوفيد 
التي تؤخذ عن طريق الفم قد تعافوا 
ــام مــــن دون  ــ ــة أيــ ــــال ثـــاثـ تـــمـــامـــا خـ
الحاجة إلى دخول المستشفى. كما 
وهو  للفيروس  المضاد  الــدواء  أثبت 
من إنتاج شركة فايزر ومتاح اآلن في 
مستشفى البحرين الدولي أنه مفيد 
المائة  فــي   75 نسبة  لــحــوالــي  أيــضــا 
إذ  الدراسة  في  المشاركين  بقية  من 
إنهم تعافوا في اليوم الخامس بدون 

دخول المستشفى.
ــر مــن  ــثــ ــمـــت مـــعـــالـــجـــة أكــ وقــــــد تـ
بـــالـــدواء  بــكــوفــيــد-19  مــصــاب   1600
لهذا  عــاج  أفضل  ثاني  اعتبر  الــذي 
فبراير   16 منذ  التنفسي  الــفــيــروس 
في إطار هذه الدراسة. وقال المقدم 
ــانـــي عــضــو  ــقـــحـــطـ ــاف الـ ــنــ طـــبـــيـــب مــ
للتصدي  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق 

لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( على 
إنه  أمــس  تويتر  مــوقــع  على  حسابه 
وجد أن هذا المضاد الفيروسي فعال 
كبار  المرضي من  أيضا في معالجة 

السن. 
تــعــد  الـــبـــحـــريـــن  أن  إلـــــى  وأشــــــــار 
واحــدة من أوائــل الــدول التي أجازت 
اســتــخــدام بــاكــســلــوفــيــد مــنــذ فــبــرايــر 
فعاليته  الــبــيــانــات  أثــبــتــت  إذ   ،2022
ــراض  ــ ــة فــــي الــتــقــلــيــل مــــن أعـ ــامـ ــتـ الـ

المرض.
ــد وافـــقـــت  ــ ــت الـــبـــحـــريـــن قـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــارئ لـــــدواء  ــ ــطـ ــ عـــلـــى االســــتــــخــــدام الـ
ــــال شـــهـــر فــبــرايــر  »بـــاكـــســـلـــوفـــيـــد« خـ
وذلك للحاالت القائمة من البالغين 
الذين  فــوق،  العمر 18 عاًما فما  من 
ــانـــون مــــن أعـــــــراض خــفــيــفــة إلـــى  يـــعـ
مـــتـــوســـطـــة، والــــــحــــــاالت الـــمـــعـــرضـــة 
الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى 

الوفاة.

بــــــــــدأت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
ــاة  ــعــــة وفــ تــحــقــيــقــاتــهــا فــــي واقــ
ــريـــن إثــر  ســـيـــدة وإصـــابـــة 7 آخـ
حــريــق شــب فــي إحـــدى السفن 
أثـــنـــاء وجــــودهــــم عــلــى مــتــنــهــا، 
ــال رئـــيـــس نــيــابــة مــحــافــظــة  ــ وقـ
الــعــامــة  الــنــيــابــة  إن  الـــمـــحـــرق 
إدارة خفر  من  باغا  تلقت  قد 
حريق  نشوب  مــفــاده  السواحل 
بإحدى السفن الخاصة ما أدى 
إلــى وفــاة سيدة وإصــابــة سبعة 
أشخاص آخرين كانوا برفقتها 

على متن السفينة.
ــرت الــنــيــابــة الــعــامــة  ــاشــ وبــ
الــبــاغ  تلقيها  فـــور  الــتــحــقــيــق 

حــيــث عــايــنــت جــثــة الــمــتــوفــاة 
والقارب المتضرر كما استمعت 
ــادة ربــــــــان الــســفــيــنــة  ــ ــهـ ــ إلــــــى شـ
ومالكها الذي قرر باعتقاده أن 
في  تسريب  هــو  الــحــريــق  سبب 
الوقود أو تجمع للغازات بخزان 

الوقود ما أدى إلى اشتعالها.
وطـــلـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
ــدبــــت  ــة ونــ ــ ــــرطـ ــشـ ــ ــات الـ ــ ــريـ ــ ــــحـ تـ
الطب  مــن  والــخــبــراء  الفنيين 
ــي والــــــدفــــــاع الـــمـــدنـــي  ــرعــ ــشــ الــ
وطاقم مسرح الجريمة إلعداد 
التقارير الفنية الازمة وصوال 
من ذلك إلى ظروف ومابسات 

الواقعة.

النيابة تحقق في وفاة �سيدة واإ�سابة 7 
اآخرين اإثر ن�سوب حريق باإحدى ال�سفن

مجل��س الوزراء يطمئن على توافر ال�س�لع الأ�سا�س�ية وا�س�تقرار اأ�س�عارها

ول��ي ال�ع�ه��د رئي���س ال�وزراء ياأم�ر بافتت�اح وترمي�م 20 م�س�جدا تابع�ا 

�س�لمان مدين�ة  ف�ي  م�س�جدا   12 وب�ن��اء  والجعفري�ة  ال�س�نية  للأوق�اف 

اإطاق خطة تطوير للجوامع والم�س�اجد

»ج����ه����از ال���م�������س���اح���ة« و»ال���ت���ن���ظ���ي���م ال����ع����ق����اري« 
ي���وق���ع���ان ات��ف��اق��ي��ت��ي ت���ع���اون م���ع »ب���ي���ون ك��ون��ك��ت«

درا�سة بحرينية: 800 مري�س كورونا عولجوا 
ب�اأق�را�س ب�اك��س�ل�وف�ي�د تعافوا خال 3 اأيام

ص2 أخبار البحرين

ص16 الرياضة
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لتنفي�ذ  فري�ق  ت��س�ك��ي��ل  ال�ع��دل:  وزارة 

الأم�ر ببن�اء ١٢ م�س�جدا ف�ي مدين�ة �س�لمان
ص2 أخبار البحرين

أشــــــــارت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
الــــــدوالر  ــتــــخــــدام  اســ أن  إلـــــى  تـــايـــمـــز« 
األمريكية  العملة  يــزعــزع  قــد  ســاحــا، 
ــر الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الــــدولــــي.  ويـــشـــطـ
العقوبات  أن  إلــى  الصحيفة  ــارت  وأشــ
الــتــي جــمــدت احــتــيــاطــيــات روســيــا من 
للعديد  حافزا  خلقت  األجنبي  النقد 
ــدوالر. وقــالــت  ــ مــن الــبــلــدان لــتــجــاوز الـ
الصحيفة: »من خال تحويل الدوالر 
بشكل علني وبهذه الطريقة إلى ساح، 
وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  تخاطر 
تزعزع  قــد  انتقامية  ضربة  باستفزاز 

الــعــمــلــة األمـــريـــكـــيـــة وتــقــســم الــنــظــام 
ما  متنافسة،  كتل  إلى  الدولي  المالي 
الــوضــع لجميع  إلــى تفاقم  يـــؤدي  قــد 

األطراف«.
ــود تحالف  إلـــى عـــدم وجــ وأشـــــارت 
عـــالـــمـــي يــــديــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــروســـيـــة 
الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا، وأنــه ال يوجد 

سوى كتلة غربية.
يـــكـــون لــه  ــد  ــبــــرت أن هـــــذا قــ ــتــ واعــ
تداعيات مهمة على مستقبل التجارة 
العقوبات  أن  المعروف  فمن  العالمية 
ضـــد مــوســكــو لـــم تــكــن مـــدعـــومـــة من 

ــنـــوب إفــريــقــيــا  الــصــيــن والـــبـــرازيـــل وجـ
»تم  الصحيفة:  وختمت  والمكسيك. 
ــدوالر مــــرات ال تحصى  ــ تــوقــع مـــوت الـ
األمريكية  العملة  لكن  الــمــاضــي،  فــي 
مركزها.  على  الــحــفــاظ  فــي  اســتــمــرت 
تـــراجـــع مستقر  هــنــاك  كـــان  إذا  ولــكــن 
عن الدوالر في السنوات المقبلة، فقد 
المركزي  البنك  ضد  العقوبات  تكون 
ــة شـــجـــاعـــة  ــقــ ــريــ الــــــروســــــي لـــيـــســـت طــ
بل  الــخــصــم،  عــلــى  للضغط  وجـــديـــدة 
ستكون اللحظة التي تبدأ فيها هيمنة 

الدوالر في التراجع«.

رو�سيا  على  الع�قوبات  ب�ري�ط�ان�ي�ة:  �س�ح�ي�ف�ة 
العالمي المالي  النظام  وت�سطر  الدولر  تزعزع 

اإلفطار

اإلمساك

6:00
3:58

ن��ا���س��ر ب���ن ح��م��د ي�����س��ي��د ب��م�����س��روع 
اإن�������س���اء »ال���ح���دي���ق���ة الأول���م���ب���ي���ة«

ال�سحة: ل �سحنات من ال�سوكولتة
الملوثة بال�سالمونيا في البحرين

للشبكة  بأنه طبقا  الصحة  بــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  صرحت 
الدولية للسلطات المعنية بسامة األغذية )اإلنفوسان( فإن مملكة 
الــبــحــريــن لــيــســت مــن ضــمــن الــــدول الــتــي تــلــقــت إنـــــذارات تحذيرية 
ببكتيريا  تلوثها  في  المشتبه  الشوكوالته  من  شحنات  وجــود  بشأن 
السريع  الــتــبــادل  ضــوء  -فــي  العمل  مــواصــلــة  تــم  وقــد  السالمونيا، 
للمعلومات فيما يتعلق بسامة األغذية- على متابعة هذا الموضوع 
مع كافة الجهات الصحية المختصة بهدف استمرار التأكد والتحقق 
من عدم وجود هذا المنتج »البريطاني-البلجيكي المنشأ« باألسواق 

المحلية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسامة الجميع.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن النوع الذي يتوافر حاليا 
في األسواق هو من بلد منشأ آخر وتتم مراقبته في المملكة من قبل 
قسم مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة، وذلك من أجل التأكد من 

ضمان مطابقته للوائح واالشتراطات الصحية المعتمدة.

ص3 أخبار البحرين

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ص6 أخبار البحرين
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
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تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
البالد المفدى، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس  ملك 
على  رًدا  وذلك  الشقيقة،  التونسية  الجمهورية  رئيس  قيس سعيد، 
استقالل  ذكرى  بمناسبة  إليه  بها جاللته  بعث  التي  التهنئة  برقية 

الجمهورية التونسية.   

تــلــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة، ملك البالد المفدى، برقية شكر جوابية من فخامة السيدة 
كاترينا ساكيالروبولو، رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، وذلك ردًا 
على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جاللته إليها في وفاة 

الرئيس السابق لجمهورية اليونان السيد كارلوس بابولياس.   

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
السيدة  من  جوابية  برقية شكر  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
ــودن رمــضــان رئــيــســة الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، وذلـــك رًدا على  نــجــالء بـ
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  إليها  سموه  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 

الجمهورية التونسية.

عاه�ل الب�اد يتلق�ى برقية �ش�كر 
التون�ش�ي الرئي��س  م�ن  جوابي�ة 

ال����م����ل����ك ي���ت���ل���ق���ى ب���رق���ي���ة 
���ش��ك��ر م���ن رئ��ي�����ش��ة ال��ي��ون��ان

ولي العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية 
التون�شية الحكومة  رئي�شة  من  �شكر 

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين السيد ستيفن 
الصديقة  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  سفير  بــونــدي 
جديدًا  سفيرًا  تعيينه  بمناسبة  البحرين،  مملكة  لــدى 
لــبــالده، وذلـــك صــبــاح أمـــس اإلثــنــيــن 11 أبــريــل 2022م، 
رئيس  النعيمي  صقر  بــن  ذيــاب  الــركــن  الفريق  بحضور 

هيئة األركان.
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المملكة،  لـــدى  األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  بسفير 
الجديد،  منصبه  في  والنجاح  التوفيق  دوام  له  متمنيًا 

كما أشاد بعالقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية وسبل تعزيزها وما تشهده 
من تطور على مختلف األصعدة وخاصة ما يتعلق منها 

بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير 
بن  سلمان  الشيخ  الركن  واللواء  العامة،  القيادة  ديــوان 
والتقنية،  والتنظيم  التخطيط  مدير  خليفة  آل  خالد 
واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة 
مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

ال��م�����ش��ي��ر خ��ل��ي��ف��ة ب���ن اأح���م���د ي�����ش��ي��د ب��ع��اق��ات 
ال�������ش���داق���ة ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة

} القائد العام يستقبل سفير الواليات المتحدة.

 استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
الشيخ  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  آل 
البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل  راشــد  بن  عبداهلل 
وذلك  الصديقة،  األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى 

صباح أمس اإلثنين 11 أبريل 2022م.
وقد رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  لــدى  البحرين  مملكة 

الصديقة.

القائ���د الع���ام ي�ش���تقبل �ش���فير المملك���ة لدى وا�ش���نطن

بــــوزارة  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  صــرحــت 
ــًا لــلــشــبــكــة الـــدولـــيـــة  ــقـ ــبـ ــه وطـ ــأنـ الـــصـــحـــة بـ
ــة  ــذيــ لـــلـــســـلـــطـــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــســـالمـــة األغــ
ليست  البحرين  مملكة  فــإن  )اإلنــفــوســان( 
إنــذارات  الــدول التي تلقت  من ضمن إطــار 
ــات مــن  ــنــ ــحــ ـــشـــــأن وجـــــــــود شــ ــة بــ ــريــ ــذيــ ــحــ تــ
ببكتيريا  تلوثها  فــي  المشتبه  الشوكوالتة 
الــســالــمــونــيــال، حــيــث تـــم مــواصــلــة الــعــمــل 
ــادل الـــســـريـــع لــلــمــعــلــومــات  ــبـ ــتـ فـــي ضــــوء الـ

متابعة  على  األغذية  بسالمة  يتعلق  فيما 
هـــذا الــمــوضــوع مــع كــل الــجــهــات الصحية 
المختصة بهدف استمرار التأكد والتحقق 
»البريطاني/  المنتج  هــذا  وجـــود  عــدم  مــن 
المحلية  بــــاألســــواق  الــمــنــشــأ«  الــبــلــجــيــكــي 
وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسالمة 

الجميع.
الــوزارة قد أكدت في وقت سابق  وكانت 
األســواق  فــي  يتوافر حاليًا  الــذي  الــنــوع  أن 

هــو مــن بــلــد منشأ آخـــر وتــتــم مــراقــبــتــه في 
الــمــمــلــكــة مـــن قــبــل قــســم مــراقــبــة األغــذيــة 
بإدارة الصحة العامة وذلك من أجل التأكد 
اللوائح واالشتراطات  من ضمان مطابقته 

الصحية المعتمدة.
الصحة  إدارة  أن  الصحة  وزارة  وتــؤكــد 
الـــعـــامـــة تـــقـــوم بــمــتــابــعــة جــمــيــع الــبــالغــات 
حول  الصادرة  الفنية  والمعلومات  الدولية 
احتمالية تلوث منتج كندر سبرايز ماكسي 

ببكتيريا السالمونيال والمصنع في بلجيكا، 
ــام قــســم ســـالمـــة مــراقــبــة األغـــذيـــة  حــيــث قــ
الــرقــابــيــة  اإلجــــــراءات  كــل  تطبيق  بمتابعة 
المحذر  بالتشغيالت  المنتج  مــن  والتأكد 
عــنــهــا. فــي حــيــن أكـــدت )األنـــفـــوســـان( التي 
السكان  بين  المعلومات  تبادل  بمهام  تقوم 
المرتبطة  الــطــوارئ  الــعــالــم وحـــاالت  حــول 
هذا  وجود  بعدم  دوليًا  المتداولة  باألغذية 

المنتج في األسواق المحلية البحرينية.

 ال�شح�ة توؤك�د: البحرين لم تت�ش�لم �ش�حنات م�ن ال�ش�وكولتة الملوثة بال�ش�المونيا

اســـتـــقـــبـــلـــت الـــشـــيـــخـــة مــي 
رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت 
البحرين للثقافة واآلثار  هيئة 
أمــــس فـــي مــقــر الــهــيــئــة يــاســر 
مصر  جمهورية  سفير  شعبان 
البحرين،  لدى مملكة  العربية 
حــيــث تــبــاحــث الـــطـــرفـــان سبل 
تعزيز التعاون الثقافي ما بين 

البلدين الشقيقين.
ــدت الــشــيــخــة مـــي بنت  ــ وأكـ
الــعــمــل  أن  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
المشترك ما بين هيئة الثقافة 
المملكة  لــــدى  مــصــر  وســـفـــارة 
أثـــمـــر عـــلـــى الــــــــدوام مــنــجــزات 
ــة، مـــشـــيـــدة  ــركــ ــتــ ــشــ ثـــقـــافـــيـــة مــ
في  الدائم  المصري  بالحضور 
الثقافية  والــمــواســم  الــبــرامــج 
ــبــــحــــريــــن، إذ  ــي الــ ــ الـــســـنـــويـــة فـ
كـــــان لـــمـــصـــر تــــواجــــد هـــــام فــي 
مهرجان ربيع الثقافة السادس 
عـــشـــر، وخـــصـــوصـــًا فـــي افــتــتــاح 
البحرين  المهرجان في مسرح 

ــيـــالد  ــي فــــــي ذكـــــــــرى مـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ابـــن بطوطة  الــعــربــي  الــرحــالــة 
الــعــربــي نهاية  الــســيــاحــة  ويــــوم 

فبراير الماضي.
مــــن جــهــتــه شـــكـــر الــســفــيــر 
مــحــمــد شـــعـــبـــان جـــهـــود هــيــئــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــار 

وعــمــلــهــا الــمــســتــمــر فـــي تــعــزيــز 
الحضارية  والروابط  العالقات 
ما بين مصر والمملكة، مبديًا 
ــم مــــن أجـــل  ــ ــدائـ ــ اســــتــــعــــداده الـ
ــع الــهــيــئــة  الـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل مـ
لــتــقــديــم مــزيــد مــن الــمــشــاريــع 

والبرامج الثقافية المشتركة.

ال�ش���يخة م���ي تبح���ث م���ع ال�ش���فير الم�ش���ري �ش���بل
تعزي���ز التع���اون الثقاف���ي بي���ن البلدين ال�ش���قيقين

} الشيخة مي تستقبل السفير المصري.

جامعة  تكون  اإلنجاز  وبهذا 
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة الــجــامــعــة 
ــتـــي  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــــوحـــــيـــــدة الـ
العالمي  التصنيف  هــذا  تــدخــل 
لتنافس جامعات عالمية عريقة 
متقدم  مركز  حصد  فــي  وتنجح 
لمسيرتها  نوعية  إضــافــة  يعتبر 
باإلنجازات  الحافلة  األكاديمية 
ــى مــــخــــتــــلــــف  ــ ــ ــلـ ــ ــ والـــــــــتـــــــــطـــــــــور عـ

المستويات.
العالمي  إس  كيو  وتصنيف 
ــلــــجــــامــــعــــات بـــحـــســـب الـــحـــقـــل  لــ
تحليل  عــن  عــبــارة  هــو  المعرفي 
 15200 ألداء  مــســتــقــل  ــارن  ــقــ مــ
ــردي، يـــدرس  ــ بــرنــامــج جــامــعــي فـ
مـــن 1543 جــامــعــة  فــيــهــا طــــالب 
في 88 موقًعا عبر أنحاء العالم، 
أكاديمًيا.  تخصًصا   51 ويشمل 
ــزءا  ويـــمـــثـــل هـــــذا الــتــصــنــيــف جــ
إس  كــيــو  تصنيفات  حقيبة  مــن 
تنشر  الذي  للجامعات  العالمية 
ــي الــنــتــائــج  نــتــائــجــه ســـنـــويـــا، وهــ
التي تم الرجوع لها أكثر من 147 
مــلــيــون مـــرة فــي عـــام 2022 على 
TopUniversities . موقع
وسائل  في  تغطيتها  وتم   Com
المختلفة  والمؤسسات  اإلعــالم 

96000 مرة.

وجاءت نتائج جامعة العلوم 
التطبيقية متميزة في المعايير 
التصنيف،  عليها  اعــتــمــد  الــتــي 
األكاديمية  السمعة  معيار  ففي 
سجلت الجامعة أفضل أداء على 
مــســتــوى مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
بـ56.5  والتصميم،  الفنون  حقل 
بمعيار  يتعلق  فيما  أمــا  نقطة، 
فقد  العمل  أربـــاب  بين  السمعة 
حصلت الجامعة على 68 نقطة.

وبــهــذا اإلنــجــاز أعــرب رئيس 
ــتــــور  ــعــــة األســــــتــــــاذ الــــدكــ ــامــ الــــجــ
ــن بـــالـــغ ســـــروره  غـــســـان عــــــواد عــ
بــتــصــنــيــف الـــجـــامـــعـــة الــمــتــمــيــز 
الجامعة وجودة  الذي يؤكد قوة 
برامجها األكاديمية ومخرجاتها 
قدرة  أن  إلــى  مشيرًا  التعليمية، 
الجرافيكي  التصميم  برنامجي 
ــم الـــــداخـــــلـــــي عــلــى  ــيــ ــمــ ــتــــصــ والــ
ــذا الــتــصــنــيــف  الــمــنــافــســة فـــي هــ
الــعــالــمــي، والــتــقــدم إلـــى مــراتــب 
ــة مــــــــن بـــــيـــــن أفــــضــــل  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
يعتبران  الــعــالــم  فــي  الــجــامــعــات 
ــاًل عــلــى أن جــامــعــة الــعــلــوم  ــيـ دلـ
التطبيقية جامعة عالمية بكافة 
وخاصة  والــمــعــايــيــر،  المقاييس 
أنها ُصنفت في المركز 22 عربيًا 
لــلــجــامــعــات  كــيــو إس  بــتــصــنــيــف 

 600-591 المركز  وفــي  العربية، 
عـــالـــمـــيـــًا بــحــســب تــصــنــيــف كــيــو 
الجامعة  أنها  كما  العالمي،  إس 
الحاصلة  الــوحــيــدة  البحرينية 
نجوم من هذا  أربــع  ترتيب  على 

التصنيف.
ــعـــة  ــامـ ــــس الـــجـ ــيـ ــ وتـــــقـــــدم رئـ
بــالــشــكــر إلــــى مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
العالي واألمانة العامة لمجلس 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وهــيــئــة جـــودة 
التعليم والتدريب على جهودهم 
ــم الـــجـــامـــعـــات  ــدعــ ــبــــذولــــة لــ الــــمــ
الــبــحــريــنــيــة، وتـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم 

العالي في البحرين.
ــاذ  ــتــ ــن جـــانـــبـــه عـــبـــر األســ ــ مـ

القائم  الــضــمــور  أيــمــن  الــدكــتــور 
اآلداب  كـــلـــيـــة  عـــمـــيـــد  ــال  ــمــ ــأعــ بــ
ــزازه  ــ ــتـ ــ ــن فـــخـــره واعـ ــلــــوم عــ والــــعــ
ــهــــذا اإلنـــــجـــــاز الـــــــذي حــقــقــتــه  بــ
يثبت  ذلــــك  أن  مـــؤكـــدًا  الــكــلــيــة، 
تــحــظــى بثقة  الــكــلــيــة  بــرامــج  أن 
المعنيين  قبل جميع  عالية من 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــطـــالب وأربـــــاب 
مــن سمعة  يعزز  مــا  وهــو  العمل، 
ــــي ســـوق  خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــة فـ
الــجــامــعــة  أن  وخــــاصــــة  الـــعـــمـــل، 
ــن أفــــضــــل 550  ــيـ بـ ــــن  صـــنـــفـــت مـ
جـــامـــعـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
لـــمـــدى  إس  كـــيـــو  تـــصـــنـــيـــف  ــي  ــ فـ
ــلـــيـــة تـــوظـــيـــف الــخــريــجــيــن  قـــابـ
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بأعمال  القائم  أكد  ختامًا.. 
أن  والــعــلــوم  اآلداب  كــلــيــة  عــمــيــد 
ــرة جــهــود  ــمـ ــو ثـ ــنـــجـــاح هــ ــذا الـ ــ هـ
التدريس في قسم  أعضاء هيئة 
الــتــصــمــيــم والـــفـــنـــون، مــتــقــدمــًا 
الــجــامــعــة  إدارة  ــى  ــ إلــ بـــالـــشـــكـــر 
وهيب  الدكتور  باألستاذ  ممثلة 
األمناء،  مجلس  رئيس  الخاجة 
واألســــتــــاذ الـــدكـــتـــور غــســان فـــؤاد 
عـــواد رئــيــس الــجــامــعــة، عــلــى كل 
للوصول  للكلية  المقدم  الدعم 

إلى هذا التصنيف المتميز.

في  بت�شنيفها  ع��ال��م��ي��ا  ال��ت��م��ي��ز  ت��وا���ش��ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ال���م���رت���ب���ة 101-150ف�����������ي ت�����ش��ن��ي��ف ك���ي���و اإ�������س ال��ع��ال��م��ي 

إلى  يضاف  جديد  بإنجاز  التطبيقية  العلوم  جامعة  تحتفي 
كواحدة   150-101 المركز  في  تصنيفها  تم  إذ  المتميزة،  مسيرتها 
من أفضل الجامعات في العالم في حقل الفنون والتصميم، بناًء 
على اإلصدار الثاني عشر من تصنيف كيو إس العالمي للجامعات 
بحسب الحقل المعرفي والذي نشر بتاريخ 6 أبريل 2022 من قبل 

مؤسسة كيو إس العالمية.

الــشــيــخ هشام  اســتــقــبــل 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الــــجــــنــــســــيــــة والـــــــــجـــــــــوازات 
واإلقــــــامــــــة بــمــكــتــبــه أمــــس، 
النقيب عبدالرحمن مبارك 
السند رئيس شعبة الوثائق 
ــيـــــث قـــــدم  والــــــســــــجــــــالت حـــ
الجنسية  »تــشــريــعــات  كــتــاب 
والــــــــــجــــــــــوازات والــــــــقــــــــرارات 
الوزارية ذات العالقة« والذي 
إدارة  قــبــل  مـــن  إعـــــــداده  تـــم 

الجوازات.
وزارة  وكـــيـــل  ــاد  ــ أشـ ــد  وقــ
الجنسية  لشؤون  الداخلية 
والجوازات واإلقامة بالجهد 
ــي إعـــــــداد هـــذا  ــبــــذول فــ الــــمــ

الـــكـــتـــاب ومـــــا تــضــمــنــه مــن 
ــث، لــــيــــكــــون دلــــيــــاًل  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
قانونيًا للعاملين في تنفيذ 

للقوانين  وفـــقـــًا  واجــبــاتــهــم 
للجميع  متمنًيا  والــلــوائــح، 
مزيًدا من التوفيق والنجاح.

»ت�شريعات  كتاب  يت�شلم  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ 
وزارة الجن�شية والجوازات والقرارات الوزارية ذات العاقة« وكــيــل  اســتــقــبــل 

ــور ولــيــد  ــتــ ــدكــ الـــصـــحـــة الــ
ــع، رئــــيــــس مــكــتــب  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة  ــيــ ــبــ ــطــ الـــــــمـــــــراجـــــــعـــــــة الــ
إيــمــان جناحي،  الــدكــتــورة 
من  نــســخــة  سلمته  حــيــث 
كــتــاب »مـــعـــدالت اإلصــابــة 
بـــالـــســـرطـــان فــــي مــمــلــكــة 
-2009 لــأعــوام  البحرين 
مكتب  الــصــادر عن   »2018
الـــمـــراجـــعـــة الـــطـــبـــيـــة فــي 

وزارة الصحة.
مكتب  بجهود  وأشـــاد 
ــة  ــيــ ــبــ ــطــ الـــــــمـــــــراجـــــــعـــــــة الــ
وبمبادراته في إصدار هذا 
الــكــتــاب الـــذي يــوفــر كافة 
الـــبـــيـــانـــات والـــمـــعـــلـــومـــات 
ــال  ــي مـــجـ ــ ــلــــوبــــة فــ الــــمــــطــ
في  ُيسهم  بما  الــســرطــان، 
ــم ومـــســـانـــدة األبـــحـــاث  دعــ
ــة والــــــــــدراســــــــــات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ

ــانــــب  ـــة إلـــــــــى جــ ــيـ ــمــ ـــلــ ــعـ الــ
العمل  وبرامج  السياسات 

الحكومية.
أوضحت  جانبها،  من 
إيــمــان جناحي  الــدكــتــورة 
أهـــمـــيـــة ســـجـــل الــبــحــريــن 
بيانات  كقاعدة  للسرطان 
أســاســيــة لــجــمــيــع مــرضــى 

الــــــــســــــــرطــــــــان مـــــــــن أجــــــل 
مكافحة  أولــويــات  تحديد 
الفتًة  وعالجه،  السرطان 
إلـــى أن ذلـــك يــأتــي ضمن 
وجهودها  الحكومة  سعي 
ــاء  ــقــ ــاالرتــ الـــمـــتـــواصـــلـــة بــ
بــالــخــدمــات الــصــحــيــة في 

مملكة البحرين.

الطبية المراجعة  مكتب  رئي�س  ي�شتقبل  ال�شحة  وكيل 

عبداهلل  بن  الشيخ راشد  أول  الفريق  استقبل 
عــبــداهلل  أمــس الــشــيــخ  الــداخــلــيــة  وزيـــر  آل خليفة 
لدى  البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل  راشــد  بــن 

الواليات المتحدة األمريكية.
وقـــــــــد رحـــــــــب الــــــــوزيــــــــر بــــالــــســــفــــيــــر، مـــشـــيـــدا 
بــدوره فــي تــعــزيــز أوجــــه الــتــعــاون وتــقــديــم أفــضــل 
الموجودين  مملكة البحرين  لمواطني  الخدمات 

بالواليات المتحدة.

وتم خالل اللقاء بحث برامج التعاون األمني 
بين البلدين الصديقين وفتح آفاق جديدة خالل 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، فــي إطـــار الــعــمــل عــلــى تعزيز 

العالقات الثنائية.
الواليات  لــدى  البحرين  مملكة  وأعــرب سفير 
الــمــتــحــدة عـــن شــكــره وتـــقـــديـــره لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
التعاون  الدائم وحرصه على تطوير  على تواصله 

المشترك.

�ش�ف�ير  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
ال��ب��ح��ري��ن ل����دى ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة 

تــــرأســــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لجمعية  الــعــام  بــاألمــيــن  ممثلة 
الهالل األحمر البحريني األستاذ 
مــبــارك الـــحـــادي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
ــر، وتــــضــــم هـــــذه الــلــجــنــة  ــ ــمـ ــ األحـ
خــمــس جمعيات  عــضــويــتــهــا  فـــي 
أهلية عربية وهي جمعية الهالل 
والفلسطيني  السعودي  األحمر 
إلى  إضــافــة  والــعــراقــي  والمغربي 

الهالل األحمر البحريني.
ورفـــعـــت الــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
ــر تــوصــيــاتــهــا  ــمــ والـــصـــلـــيـــب األحــ
الـ 46 للمنظمة  الــدورة  الجتماع 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ الــــــــــــذي عـــــقـــــد فـــــــي الــ
الـــســـعـــوديـــة مـــؤخـــرا تــحــت شــعــار 
الدورة »وحدة من أجل اإلنسانية« 
وبـــمـــا يــجــســد الـــتـــطـــلـــعـــات نــحــو 
تــوحــيــد جـــهـــود الــعــمــل اإلغـــاثـــي 
واإلنساني على المستوى العربي 
أهدافه  تحقيق  لضمان  والدولي 
إطار  في  ممكنة  فاعلية  بأقصى 
مــبــادئ الــحــركــة الــدولــيــة للهالل 

األحمر والصليب األحمر.
وأكــــــــــد األســـــــتـــــــاذ الـــــحـــــادي 
فـــي تــصــريــحــات لـــه عــلــى هــامــش 
االجــتــمــاع دعـــم جــمــعــيــة الــهــالل 
األحمر البحريني كل ما من شأنه 
المشترك  العربي  العمل  تعزيز 
واإلنساني،  اإلغاثي  المجال  في 
وزيادة إسهامات جمعيات وهيئات 
الهالل األحمر والصليب األحمر 
المساعدات  تقديم  فــي  العربية 
حول  والمنكوبين  للمحتاجين 
ــالـــم، واالســـتـــجـــابـــة الــفــاعــلــة  ــعـ الـ

الصلة  ذات  الــدولــيــة  لـــلـــنـــداءات 
من  المتضررة  المناطق  بإغاثة 
ــوارث الــطــبــيــعــيــة والــــحــــروب  ــ ــكـ ــ الـ

والنزاعات.
ونــــوه بــجــهــود األمـــيـــن الــعــام 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر الدكتور صالح 
بن حمد التويجري في الحفاظ 
وتــعــزيــز وحـــدة الــعــمــل اإلنــســانــي 
بقدرة  ثقته  عــن  معربا  الــعــربــي، 
السعودي  األحــمــر  الــهــالل  هيئة 
ــادة الـــدكـــتـــور جــالل  ــعـ بــرئــاســة سـ
الــعــويــســى عــلــى مــواصــلــة تطوير 
عمل المنظمة وتنفيذ المبادرات 
والـــبـــرامـــج الــنــوعــيــة، وذلــــك بعد 
الــعــربــيــة  الــمــمــلــكــة  تــســلــمــت  أن 
السعودية رئاسة الدورة السادسة 
مملكة  من  للمنظمة  واألربعين 

البحرين.

مـــــــــبـــــــــادرات  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الــجــمــعــيــات الـــوطـــنـــيـــة الــعــربــيــة 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
ــروابــــط  تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــ
المعرفة  تــبــادل  أجـــل  مــن  بينها 
ــو مــا  ــ والــــخــــبــــرات والــــتــــجــــارب وهـ
يحفز على تحسين أداء الجميع، 
الـــمـــبـــادرات من  هــــذه  أن  ــدا  ــؤكـ مـ
وتشجيع  وتسهيل  تعزيز  شأنها 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــتـــواصـــل بين 
جميع  فــي  الــوطــنــيــة  الجمعيات 
األوقــــــــــــــات لـــــتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ والـــــتـــــجـــــارب ولـ
الدروس الناجحة وتبني أفضلها.

وقـــد شــهــدت الـــــدورة حــضــور 
تــمــثــل 21 جــمــعــيــة هـــالل  وفــــــود 
باإلضافة  عربية،  أحمر  وصليب 
وممثلين  مراقبين  مشاركة  إلــى 

لعدد من المنظمات الدولية.

البحري�ن تتراأ��س اللجن�ة التنفيذي�ة للمنظم�ة 
الأحم�ر وال�ش��ليب  الأح��مر  لل��هال  العربي�ة 

} مبارك الحادي مترئسا اللجنة التنفيذية للمنظمة.
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محميد احملميد

أول السطر:
أتــمــنــى عــلــى وزيــــر شــــؤون الــكــهــربــاء والـــمـــاء، 
إعادة النظر في مسألة قطع الكهرباء عن جميع 
عدم  حــال  فــي  الــواحــد،  للفرد  التابعة  المنشآت 
تمكنه من ســداد فاتورة منشأة واحــدة فقط، ألن 
هــــذا األمــــر أصــبــح مــزعــجــا ومــرهــقــا عــلــى كــاهــل 

الناس. 
عن ثقافة »التصالح« وثقافة »التقاضي«:

وفــقــا ألحـــدث إحــصــائــيــات الــمــحــاكــم أن عــدد 
دعــــوى(،  بــلــغــت )9947  فــيــهــا  الـــجـــاريـــة  الــــدعــــاوى 
وهـــو مــؤشــر إيــجــابــي جـــدا ضــمــن مــؤشــرات قياس 
األداء المؤسسي للمنظومة القضائية في مملكة 

البحرين.
ــا قــــال الــمــســتــشــار الـــفـــاضـــل والــقــاضــي  وكـــمـ
الجليل عبداهلل بن حسن البوعينين نائب رئيس 
المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز: 
»إن هـــذا الــمــؤشــر يسهم فــي الــكــشــف عــن الــواقــع 
في  تقدمها  ومــدى  مرحلة  كل  وتقييم  القضائي 
األداء  تحسين  أجـــل  مــن  الــقــضــائــيــة  اإلجــــــراءات 
القضائي، وتحقيقا ألهداف المبادرات التطويرية 
في العمل القضائي وتطلعات الرؤية االقتصادية 

لمملكة البحرين 2030«.
ومـــع إدراكـــنـــا بـــأن الــمــبــادرات الــتــطــويــريــة في 
العمل القضائي ترتكز على تحقيق ثالثة أهداف، 
وهـــــي: رفــــع كـــفـــاءة اإلجـــــــــراءات وجــــــودة األحـــكـــام 
القضائية  الــكــفــاءات  تنمية  بــجــانــب  الــقــضــائــيــة، 
إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــســتــمــر،  وتــأهــيــلــهــا  البحرينية 
فثمة  الــمــتــقــاضــيــن..  ــا  ورضــ احــتــيــاجــات  تحقيق 
والعناية  الــدراســة  بعين  تؤخذ  أن  أتمنى  مسألة 
القضايا  وصول  قبل  التصالحية  المبادرات  وهي 

إلى المحاكم.

ــر الــــحــــاصــــل لــلــمــنــظــومــة  ــويـ ــتـــطـ نــــالحــــظ الـ
وأنواعها  المحاكم  في  والتوسع  اليوم،  القضائية 
ودرجات التقاضي فيها، والسعي لسرعة البت في 
وعــددهــا  القضايا  حجم  تقليل  أن  إال  القضايا، 
كذلك، يجب أن يكون ضمن المؤشرات التي تسهم 

وتحسب لتطوير المنظومة القضائية كذلك.
للجميع،  مكفول  التقاضي  حــق  أن  صحيح 
وهــو حــق دســتــوري راســـخ، ومــبــدأ عــدلــي ثــابــت، ال 
نـــزاع فــيــه وال مــنــاص مــنــه، وأمـــر حــضــاري رفــيــع، 
واإلجـــــــــــراءات  ــالـــح  ــتـــصـ الـ ــة  ــافـ ــقـ ثـ ــز  ــزيـ ــعـ تـ أن  إال 
الــتــابــعــة لــهــا، مـــن شــأنــهــا الــمــســاهــمــة فـــي تقليل 
العبء  وتخفيف  المنظورة،  القضايا  وكــم  حجم 
الوعي  ورفــع  بأكملها،  القضائية  المنظومة  عــن 
المجتمعي معها، مادام األصل والهدف هو إرجاع 

الحقوق إلى أصحابها. 
يولي  للقضاء،  األعلى  المجلس  أن  وال شك 
اليوم  إلــى  ويتطلع  كــبــرى،  أولــويــة  المسألة  هــذه 
الذي تزداد فيه ثقافة »التصالح« أكثر من ثقافة 
»التقاضي«، وتلك مسؤولية مؤسسية ومجتمعية 

مشتركة.
آخر السطر:

»أهــل  الرمضانية  الحملة  أن  انتباهي  لفت 
الملكية  الــمــؤســســة  أطــلــقــتــهــا  الـــتـــي  الـــمـــعـــروف« 
لألعمال اإلنسانية، ستخصص في العشر األواخر 
احــتــيــاج حـــاالت معينة تعرض  رمــضــان لسد  مــن 
المؤثرين  حسابات  عبر  يومي  بشكل  تفاصيلها 
والـــمـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة الـــخـــاصـــة، لــحــثــهــا على 
تمام  وأثـــق  الحملة،  فــي  المجتمعية  المساهمة 
الثقة بأن أصحاب تلك الحسابات لن يتوانوا في 

المشاركة الخيرية الوطنية في الشهر المبارك.

malmahmeed7@gmail.com

عن ثقافة »الت�ضالح« وثقافة »التقا�ضي«
أكـــــدت الـــســـيـــدة فـــوزيـــة بنت 
ــبــــداهلل زيـــنـــل رئـــيـــســـة مــجــلــس  عــ
تجمع  التي  العالقات  أن  النواب 
ــن والـــــواليـــــات  ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
الصديقة  األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة 
وراسخة،  واستراتيجية  تاريخية 
وتـــــأخـــــذ مـــــداهـــــا فـــــي الـــتـــنـــامـــي 
والـــــــتـــــــقـــــــدم، فـــــــي ظـــــــل حـــــرص 
واهــتــمــام ودعــــم حــضــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
تــحــقــيــقــا لــلــمــصــالــح الــمــشــتــركــة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
وخـــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء، نــــوهــــت 
بــالــنــتــائــج الــمــثــمــرة والــعــطــاءات 
صــاحــب  زيــــــــارة  إزاء  ــنـــجـــزة  ــمـ الـ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ــى الـــواليـــات  ــوزراء، إلـ ــ ــ مــجــلــس الـ
الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة مـــؤخـــًرا، 
المباحثات  عــنــه  تمخضت  ومـــا 
اإلدارة  فــي  المسؤولين  كبار  مــع 
األمريكية، من انفتاح على آفاق 
الــتــعــاون على جميع  أرحـــب مــن 
األصــــعــــدة، والـــدفـــع بــالــمــشــاريــع 
مزيد  نحو  المشتركة  التنموية 

من التوسع والتطوير.
ــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال  جــ
ــواب فــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة مـــجـــلـــس الـ ــســ ــيــ رئــ
الــســيــد ستيفن  ــــس،  أمـ مــكــتــبــهــا 
بوندي سفير الواليات المتحدة 
األمريكية الصديقة لدى مملكة 
الــبــحــريــن، حــيــث تــم اســتــعــراض 
أبرز ملفات العالقات البحرينية 
األمـــريـــكـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، وســبــل 
بين  البرلمانية  الــعــالقــات  دعـــم 
مجلس  بين  سيما  وال  البلدين، 

النواب والكونجرس األمريكي.
ولـــــــفـــــــتـــــــت إلــــــــــــــى أهـــــمـــــيـــــة 
الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة والــشــراكــة 
االســتــراتــيــجــيــة الـــوطـــيـــدة الــتــي 
تـــربـــط بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
األمريكية  المتحدة  والـــواليـــات 
ــة إلــــى تــطــويــر  ــيـ الـــصـــديـــقـــة، داعـ
أوجه التعاون والتنسيق الثنائي 
بـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن عـــلـــى مــخــتــلــف 
األصعدة، وال سيما على صعيد 
الدبلوماسية البرلمانية وتنسيق 
ــر  ــنـــظـ ــــف ووجـــــــهـــــــات الـ ــواقــ ــ ــمــ ــ الــ
االهــتــمــام  ذات  الــقــضــايــا  تـــجـــاه 

المشترك.
ونوهت رئيسة مجلس النواب 

إلــى أهمية الــدور الــذي تقوم به 
تطوير  فــي  التشريعية  السلطة 
وتحديث  القانونية  المنظومة 
وتــطــويــر الــتــشــريــعــات الــتــي من 
بين  بــالــعــالقــات  االرتــقــاء  شأنها 
في  خاصة  الصديقين  البلدين 
المجاالت المالية واالستثمارية 

والتبادل التجاري وغيرها.

أعـــرب السفير  ومــن جــانــبــه، 
ــي عــــن اعـــــتـــــزازه بــهــذا  ــكــ ــريــ األمــ
ــا بـــمـــا تــشــهــده  ــ ــوًه ــنــ الــــلــــقــــاء، مــ
االستراتيجية  الصداقة  عالقات 
والواليات  البحرين  مملكة  بين 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة مــن تطور 
وتقدم على كل المستويات، وبما 
قدًما  للمضي  تطلعهما  يعكس 

بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وبما 
يـــعـــزز مــصــالــحــهــمــا الــمــشــتــركــة، 
ومنوًها إلى حرصه على التطوير 
الدائم للتعاون بين البلدين في 
جميع المجاالت، وال سيما على 
الــصــعــيــد الــبــرلــمــانــي والــمــالــي 
ــاري  ــمــ ــثــ ــتــ ــادي واالســ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ واالقــ

واألمني وغيرها.

لدى ا�ستقبالها ال�سفير الأمريكي في البحرين 
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} فوزية زينل تستقبل السفير األمريكي.

افــتــتــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
والــتــدريــب  التعليم  جـــودة  لهيئة 
الـــدكـــتـــور طــــارق الــســنــدي »غــرفــة 
ــيـــة« فــــي مــبــنــى  ــة الـــصـــحـ ــايــ ــرعــ الــ
الــهــيــئــة بــضــاحــيــة الــســيــف، أمــس 
أبريل 2022،  الموافق 11  اإلثنين 
بحضور عدد من مسؤولي الهيئة. 
وأّكــــــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
المبادرة  أن هــذه  االفــتــتــاح  خــالل 
بأهمية  الهيئة  مــن  إيــمــاًنــا  تــأتــي 
المحافظة على صحة منتسبيها، 
حــيــث تـــم تــجــهــيــز الــغــرفــة بــكــافــة 
ــة؛  االحـــتـــيـــاجـــات الــطــبــيــة الـــالزمـ
لــتــكــون غــرفــة خــاصــة بــالــرضــاعــة 
الــطــبــيــعــيــة لــمــنــتــســبــات الــهــيــئــة، 
ــم الـــــرعـــــايـــــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وكــــــــذلــــــــك لـ
يحتاج  التي  األولية  واإلسعافات 
إلــيــهــا الـــمـــوظـــفـــون؛ لــالطــمــئــنــان 
الــدوام  فترة  على صحتهم خالل 
الــهــيــئــة تضع  الــرســمــي، حــيــث إن 

رأس  عــــلــــى  مــــوظــــفــــيــــهــــا  صــــحــــة 
غرفة  افتتاح  أنَّ  مبيًنا  أولوياتها، 
ــأتـــي ضــمــن  ــة الــصــحــيــة تـ ــايـ ــرعـ الـ
جودة  هيئة  تطبقها  استراتيجية 
التعليم والتدريب؛ لتعزيز صحة 
موظفيها، وللتقليل من المخاطر 
ــي قــد  ــتـ واألعـــــــــراض الــصــحــيــة الـ
يتعرضون لها خالل فترة دوامهم، 
على  دائــًمــا  الهيئة  تحرص  حيث 
تــعــزيــز مــســتــوى الـــرعـــايـــة، ورفـــع 
وتلبية  لــديــهــم،  الــصــحــي  الـــوعـــي 
جـــزء مــن االحــتــيــاجــات الصحية 

على كافة المستويات.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى 
للرضاعة  الــغــرفــة  تخصيص  أن 
الــطــبــيــعــيــة كـــذلـــك يـــأتـــي لــخــلــق 
الحتياجات  وملبية  جــاذبــة،  بيئة 
الــــمــــوظــــفــــات، وتــــقــــديــــم الــــدعــــم 
ــات؛ لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــوازن  ــ ــهـ ــ ــــألمـ لـ
بــيــن الــعــمــل واألســــــــرة، حــيــث إن 

هو  إنشائها  من  األساسي  الهدف 
منتسبات  صحة  على  المحافظة 
ــا  الــهــيــئــة وصـــحـــة أبــنــائــهــن، الفــًت
إلــــى أن الــهــيــئــة مـــن الــمــؤســســات 
تحقيق  فــي  الــســبــاقــة  الحكومية 
ــيــــن، إذ  ــنــــســ ــن الــــجــ ــيــ الـــــــتـــــــوازن بــ
استطاعت في وقت سابق تحقيق 
مركز متقدم ضمن أفضل خمس 
بين  الفجوة  لتقليص  مؤسسات 
الــجــنــســيــن بـــنـــاء عـــلـــى الــتــقــريــر 
الــــصــــادر عــــن الــمــجــلــس األعـــلـــى 
ولــذلــك  2019؛  ــام  عــ ــي  فـ لـــلـــمـــرأة 
ــون مــــــن خــــالل  ــ ــصـ ــ ــريـ ــ فــــنــــحــــن حـ
تنفيذ  على  الفرص  تكافؤ  لجنة 
ــلـــى في  تــوصــيــات الــمــجــلــس األعـ
تـــوفـــيـــر بــيــئــة مــنــاســبــة ومــريــحــة 
معززة  وتكون  الهيئة،  لمنتسبات 
من  ورافعة  الوظيفي،  لالستقرار 

الكفاءة اإلنتاجية.

بموظفيهـا ــة  خــا�ــض �ــضــحــيــة  رعـــايـــة  ــة  ــرف غ تــفــتــتــح  الــتــعــلــيــم«  ــودة  ــ »جـ

} جانب من االفتتاح.

بــتــنــفــيــذ سلسلة  فــعــالــيــات  قـــامـــت شـــركـــة 
المبارك  رمــضــان  شهر  بمناسبة  البرامج  مــن 
بــالــتــعــاون مــع الــلــجــنــة الــبــحــريــنــيــة لــريــاضــات 
وتلفزيون  السياحة  وهيئة  الشعبي  الــمــوروث 
الـــبـــحـــريـــن. تـــقـــام هــــذه الــفــعــالــيــات فـــي ســوق 
ومجمع  المحرق  ديــار  فــي  الموجود  البراحه 

األفنيوز الموجود في بحرين باي.
المنتدب  العضو  الــمــربــاطــي  أمــل  وأكـــدت 
بــدايــة لسلسلة من  هـــذه  أن  فــعــالــيــات  لــشــركــة 
مملكه  فــي  ستقام  التي  والــبــرامــج  الفعاليات 

البحرين. 

بــالــتــعــاون مع  قــامــت شــركــة فعاليات  وقــد 
اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي 
مــن خـــالل بــرنــامــج الــســاريــة الـــذي سيتضمن 
سوق  فــي  المصاحبة  الفعاليات  مــن  الــعــديــد 

البراحة.
شعبية  ودورات  ألــعــابــا  الــبــرامــج  تتضمن 
مسابقة  الــكــوت،  الــدامــه،  الكيرم،  مثل  عديدة 
الــوداع،  وليلة  قرقاعون  ليلة  الشعبي،  الطبخ 
ــة مــخــتــلــفــا  ــاريــ ــســ ــكـــون بـــرنـــامـــج الــ ــيـ ــيـــث سـ حـ
هـــذا الــعــام مــن خـــالل تــحــويــلــه إلـــى مــهــرجــان 
واأللــعــاب  الــبــرامــج  مــن  العديد  يتضمن  كبير 

الشعبية.
البرنامج  األفنيوز  مجمع  يستضيف  كما 
ــوز( الـــذي  ــيـ ــنـ ــي االفـ الــتــلــفــزيــونــي )يــمــعــتــنــا فـ
 )NBA(و )FIFA( يتضمن مسابقة ألعاب مثل
ولعبة الشطرنج، كما أن البرامج تحتوي على 

أسئلة مع جوائز نقدية وعينية قيمة.
ــوة إلـــى  ــ ــــدعـ ــاطـــي الـ ــربـ ــمـ ــت أمـــــل الـ ــهــ ووجــ
الــجــمــيــع لـــحـــضـــور الـــفـــعـــالـــيـــات واالســـتـــمـــتـــاع 
المتنوعة  البرامج  لهذه  المصاحبة  باألجواء 
كــبــيــرة مــن المجتمع  الــتــي ســتــخــدم شــريــحــة 

والمقيمين.

�ضـركة فعاليـات تطلـق باقـة مـن البرامـج المتنوعـة فـي �ضـهر رم�ضـان

واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  عقدت 
ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، 
االنعقاد  دور  في  الثاني،  المشترك  اجتماعهما 
التشريعي  الفصل  من  الــرابــع،  العادي  السنوي 
الخامس، برئاسة النائب خالد بوعنق، ومشاركة 
أعضاء  النواب  وبحضور  السلوم،  أحمد  النائب 
ــنــــيــــن، وذلــــــك عـــبـــر تــقــنــيــة  ــلــــجــــان، أمـــــس اإلثــ الــ

االتصال المرئي.
 وخالل االجتماع، تم مناقشة مشروع قانون 
)المعد  للسلع«  االستراتيجي  »المخزون  بشأن 
من مجلس  المقدم  بقانون  االقــتــراح  في ضــوء 
الـــشـــورى(، حــيــث تــم االطــــالع عــلــى مــرئــيــات كل 
من: وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
والسياحة،  والتجارة  الصناعة  وزارة  العمراني، 

رجــال  جمعية  البحرين،  وصناعة  تــجــارة  غرفة 
الموافقة  اللجنة  وقـــررت  البحرينية،  األعــمــال 
على المشروع مع إجراء بعض التعديالت عليه، 

وإحالته إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.

كما تم مناقشة مشروع قانون بإنشاء هيئة 
األمن الغذائي )المعد في ضوء االقتراح بقانون 
اللجنة   وارتــــأت  الـــشـــورى(،  الــمــقــدم مــن مجلس 

رفض المشروع من حيث المبادئ واألسس.

في اجتماع م�ضترك لـ»مالية ومرافق النواب«

لل�ضـلع« اال�ضـتراتيجي  »المخـزون  ب�ضـاأن  قانـون  م�ضـروع  مـن  االنتهـاء 

التنفيذي لهيئة تنظيم سوق  الرئيس  استقبل 
االتــجــار  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  رئــيــس  العمل 
بــاألشــخــاص، الــســيــد جــمــال عــبــد الــعــزيــز الــعــلــوي، 
سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين سعادة 

السيد بيوش شريفاستاف.
ــــث الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي مـــــع الـــســـفـــيـــر  ــــحـ وبـ
األعــمــال  ــال  ورجــ المستثمرين  ــاع  أوضــ مــســتــجــدات 
والتسهيالت المقدمة لتسهيل عملهم في المملكة، 
مع استعراض الجهود التي تبذلها المملكة لالرتقاء 
بمستوى بيئة العمل وحماية أطراف العمل، منوًها 
بأهمية الدور الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية في 
العالقات  التعاون مع الجهات الحكومية في تعزيز 

بين البلدين.
كــمــا بــحــث الــعــلــوي -خـــالل االجــتــمــاع- أوضـــاع 
إلى  البحرين، متطرًقا  الهندية في مملكة  العمالة 
القوانين  لتطوير  المملكة  تبذلها  الــتــي  الــجــهــود 

والتشريعات التي تسهم في الحفاظ على بيئة عمل 
على  الحفاظ  مــع  للعامل  الحماية  تــوفــر  مناسبة 
الذي  الكبير  بالدور  مشيًدا  العمل،  صاحب  حقوق 
تضطلع به العمالة الهندية في مختلف القطاعات 

واألنشطة التجارية واالقتصادية في المملكة.
الرعاية  على  الهندي  السفير  أثنى  جانبه  من 
الــعــمــل للعمالة  تــنــظــيــم ســـوق  تــولــيــهــا هــيــئــة  الــتــي 
موضع  الــرعــايــة  هــذه  أن  مــؤكــًدا  البحرين،  بمملكة 
جانب  إلــى  والــقــوانــيــن  باألنظمة  أشـــاد  كما  تقدير، 
التسهيالت التي يتم تقديمها للمستثمرين ورجال 
على  بــالده  سفارة  مؤكًدا حرص  والعمالة،  األعمال 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق الــوثــيــق مــع الــهــيــئــة والــجــهــات 

المعنية في المملكة على كل األصعدة.
المشترك  العمل  تعزيز  على  الجانبان  واتــفــق 
وتفعيل  الــعــمــل  ســـوق  يــخــص  فيما  الجانبين  بــيــن 

اللجان الثنائية وفرق العمل الفنية المتخصصة.

ي�ضتعر�س  ــعــمــل«  ال ــوق  ــض ـــ»� ل الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس 
الهندية الــعــمــالــة  ــاع  ــضـ اأو�ـ ــدي  ــن ــه ال الــ�ــضــفــيــر  مــع 

الصباحية،  جــوالتــه  خــالل 
ــن علي  قــــام الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـ
النعيمي وزير التربية والتعليم 
ــة  ــزهــ ــنــ بــــــــزيــــــــارة لـــــمـــــدرســـــة الــ
ــنـــات، الــتــقــى  ــبـ ــلـ ــيــــة لـ االبــــتــــدائــ
ــن عـــضـــوات  ــ خـــاللـــهـــا عــــــــددا مـ
والتعليمية،  اإلداريــة  الهيئتين 
ــول أبـــرز  ــرح حـ ــى شـ واســتــمــع إلـ
ــة الـــتـــي  ــويــ ــربــ ــتــ ــع الــ ــاريــ ــشــ ــمــ الــ
مــن بينها  الــمــدرســة،  تــنــفــذهــا 
ــروع )أنــــــا أعــــّبــــر( لــتــنــمــيــة  ــشــ مــ
مهارات التعبير لدى الطالبات، 
القرائي(  )الــقــامــوس  ومــشــروع 
لــالرتــقــاء بــمــهــارة الــكــتــابــة عن 
طريق تقديم مجموعة أنشطة، 
ومـــشـــروع )صـــنـــدوق الــكــلــمــات( 

لزيادة المحصول اللغوي لدى 
الـــطـــالـــبـــات، ومــــشــــروع )فـــارســـة 
يــقــّدم أنشطة  الـــذي  األعـــــداد( 
ــة تــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــات  ــيــ ــرائــ إثــ
)مــاراثــون  ومــشــروع  الحسابية، 
ــات( الــــــهــــــادف إلــــى  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
في  األساسية  المهارات  تعزيز 
األلعاب  باستخدام  الرياضيات 

التعليمية.
أشــــــــاد الــــــوزيــــــر بـــالـــجـــهـــود 
الــمــدرســة  إدارة  تــبــذلــهــا  الـــتـــي 
التعليمية  الــبــيــئــة  تــوفــيــر  فـــي 
ــأداء  ــ ــ ــاء بـ ــ ــقـ ــ ــــالرتـ الـــمـــنـــاســـبـــة لـ
الدراسية،  المواد  في  طالباتها 
التوفيق  دوام  للجميع  متمنيًا 

والنجاح. 

ــات ــة للبن ــة النزه ــة بابتدائي ــاريع التربوي ــى الم�ض ــع عل ــة يطل ــر التربي وزي

} جانب من جوالت الوزير.

} جمال العلوي يستقبل السفير الهندي.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291900
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291809
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16090/pdf/1-Supplime/16090.pdf?fixed3833
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe
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ــيـــد حــســن  بـــحـــضـــور الـــسـ
بـــن عــيــد بــوخــمــاس الــرئــيــس 
البحرين  لجمعية  الفخري 
لـــلـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي عـــقـــدت 
الجمعية  اجــتــمــاع  الجمعية 
بحضور  ــادي  ــعـ الـ الــعــمــومــيــة 
23 عــضــًوا وذلــــك مــســاء يــوم 
 2022/4/9 الــمــوافــق  السبت 
بمركز العاصمة االجتماعي.

ــدأ االجـــتـــمـــاع بــتــأكــيــد  ــ وبـ
اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــوي 
ثــم كــلــمــة لــلــرئــيــس الــفــخــري 

الوجيه حسن بوخماس شكر 
الجمعية  إدارة  مجلس  فيها 
وجـــمـــيـــع األعــــضــــاء عـــلـــى مــا 
ــشـــاط  ــد ونـ ــهـ قــــدمــــوه مــــن جـ
وعـــمـــل مــتــمــيــز خــــالل الــعــام 

المنصرف 2021.
ــاذة  ــ ــتــ ــ ــــت األســ ــرضـ ــ ــم عـ ــ ثــ
ــاديـــة إبـــراهـــيـــم أمـــيـــن الــســر  نـ
الــتــقــريــر األدبــــي لــعــام 2021 
ــذى شــمــل جــمــيــع أنــشــطــة  ــ الـ
الجمعية  وفعاليات  وبــرامــج 
اإلدارة  مجلس  واجــتــمــاعــات 

قبل  التصديق عليه من  وتم 
الحضور ثم استعرض األمين 
المالي األستاذ عدى الهرمي 
من  المدقق  المالي  التقرير 
مـــكـــتـــب مـــحـــاســـبـــي خـــارجـــي 
حــيــث بــيــن الـــوضـــع الــمــالــي 
والــــمــــصــــاريــــف واإليـــــــــــــرادات 
بــشــكــل مــفــصــل ومـــدقـــق وقــد 
ــور شـــكـــرهـــم  ــ ــــضـ ــحـ ــ أبـــــــــــدوا الـ
وتــقــديــرهــم لــأمــيــن الــمــالــي 
على التقرير المفصل بشكل 
ــم قـــدم  مـــحـــاســـبـــي مــتــمــيــز ثــ

محمد  السيد  الرئيس  نائب 
ــرض الـــالئـــحـــة  ــ ــوشـــي عــ ــلـ ــبـ الـ
الــداخــلــيــة والــتــغــيــرات الــتــي 
إقــرارهــا من  وتــم  تم تعديلها 
ثم  العمومية  الجمعية  قبل 
تلت التوصيات بعدها اختتم 
ــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـيـــد  ــيـ ــ رئـ
عبدالعزيز السندي االجتماع 
للجميع  وتقدير  بكلمة شكر 
عاًما  متمنًيا  الحضور  على 
متميزا للجمعية كما عهدنا 

من تقدم ورخاء.

ــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  أكـــد وزيــ
العمل  سوق  تنظيم  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
الــســيــد جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان أن 
التأمين االختياري على العمالة  إطالق نظام 
الــمــنــزلــيــة ســاهــم فـــي ضــمــان وحــمــايــة حــقــوق 
صــاحــب العمل والــعــامــل الــمــنــزلــي، فــضــاًل عن 
األطــراف،  لكافة  الحماية  من  قدر  أكبر  توفير 
نتائج  مــن  تحقق  بما  السياق  هــذا  فــي  منوهًا 

إيجابية منذ تطبيق هذه اآللية الجديدة.
جاء ذلك خالل ترؤس حميدان االجتماع 
تــنــظــيــم ســوق  إدارة هــيــئــة  لــمــجــلــس  الــخــامــس 
أعضاء  بحضور  الــرابــع،  االنعقاد  لــدور  العمل 
للهيئة  التنفيذي  والــرئــيــس  اإلدارة،  مجلس 
الــســيــد جــمــال عــبــدالــعــزيــز الــعــلــوي، حــيــث تم 
العام  الهيئة خــالل  مــنــجــزات  أبـــرز  اســتــعــراض 
الـــمـــاضـــي، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا تـــم بـــشـــأن نــظــام 
المنزلية،  العمالة  على  االخــتــيــاري  التأمين 
ــرى فــي ظل  إلـــى جــانــب مـــبـــادرات الهيئة األخــ
الحكومية  القرارات  كافة  تنفيذ  الحرص على 
والمشروعات التنظيمية وفقًا للجدول الزمني 
سوق  احتياجات  تلبية  في  يسهم  ما  المحدد، 
العمل للحفاظ على تنافسيته ومرونته ودعم 
النشاط االقتصادي لمملكة البحرين، وتعزيز 
بيئة العمل واالنتاج واالرتقاء بها على صعيد 

المؤشرات الدولية والعالمية.
ــار، نـــوه حــمــيــدان بالجهود  وفـــي هـــذا اإلطــ
المبذولة بشأن متابعة نشاط مكاتب توظيف 
ــن الــتــزامــهــا  الـــعـــمـــالـــة الـــمـــنـــزلـــيـــة، لــلــتــأكــد مــ
يحمي  بما  التنظيمية  والـــقـــرارات  بالقوانين 
حقوق أطراف العمل إلى جانب متابعة شكاوى 
المتابعة عن إغالق  المواطنين، حيث أسفرت 
11 مــكــتــب تــوظــيــف عــمــالــة مــنــزلــيــة مــخــالــفــا 
خالل العام الماضي، وتسليم األسر المتضررة 
الضمان  مبلغ  من  كاملة  المالية  مستحقاتها 

المودع من قبل المكتب لدى الهيئة. 
نــتــائــج  عــلــى  اإلدارة  مــجــلــس  اطـــلـــع  وقــــد 
ــوق الـــعـــمـــل لــتــكــثــيــف  ــ خـــطـــة هــيــئــة تــنــظــيــم سـ
تنفيذ  أظــهــرت  والــتــي  التفتيشية،  الــحــمــالت 
أكثر   2021 عام  القانوني خالل  الضبط  قطاع 
الجهات  مع  بالتعاون  تفتيش  حملة   100 من 
الــحــكــومــيــة ذات الــعــالقــة، عــلــى رأســـهـــا شـــؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، 
إلـــى جــانــب تــنــفــيــذ مـــا يــزيــد عــلــى 15.6 ألــف 
زيارة تفتيشية اعتيادية يقوم بها القطاع على 
مختلف األسواق والمحال التجارية في جميع 
ممارسات  ألي  للتصدي  المملكة،  محافظات 
العمل  ســوق  على  تؤثر  أن  يمكن  قانونية  غير 
التقرير  على  المجلس  اطلع  كما  وتنافسيته. 

فـــضـــاًل عن  ــام 2021،  عــ عـــن  الــمــدقــق  الــمــالــي 
العام  التنفيذي عن  للرئيس  السنوي  التقرير 
الميزانية  اطلع على  كما  وأقرها جميًعا،  ذاته 
التقديرية لعام 2022، وخطط ومشاريع الهيئة 

المستقبلية.
مـــن جـــانـــبـــه، عــــرض الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــســيــد جـــمـــال عــبــدالــعــزيــز الـــعـــلـــوي تــقــريــرًا 
مــفــصــال ألنــشــطــة وبــــرامــــج الــهــيــئــة والــنــتــائــج 
اإلطــــار، موضحًا  هـــذا  فــي  تــم تحقيقها  الــتــي 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات  مستوى تطور 
وأصــحــاب األعــمــال والــعــمــال، وجــهــود تسهيل 
إجراء المعامالت واختصار الوقت، مع التوسع 
المعامالت  وإنجاز  التكنولوجيا  استخدام  في 

إلكترونيا.
اإلدارة  مــجــلــس  وأعــــضــــاء  رئـــيـــس  وأعــــــرب 
بذلتها  الــتــي  للجهود  وتقديرهم  دعمهم  عــن 
سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذية  اإلدارة  وتبذلها 
الــعــمــل ومـــوظـــفـــوهـــا، وحـــرصـــهـــم عــلــى تنفيذ 
ــرارات الــحــكــومــيــة، والـــخـــطـــط والـــبـــرامـــج  ــ ــقـ ــ الـ
العمل  بيئة  وتنظيم  تــطــويــر  فــي  تسهم  الــتــي 
والتسهيل على أصحاب األعمال والعمالء، بما 
يسهم في تطوير وتعزيز بيئة العمل المحلية، 
الدولية  المؤشرات  صعيد  على  بها  واالرتــقــاء 

والعالمية.

حميدان يتراأ�س اجتماع مجل�س اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل

»البحرين للعمل التطوعي« تعقد اجتماع جمعيتها العمومية 

تــــــــفــــــــوقــــــــت الــــــطــــــالــــــبــــــتــــــان 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــتـــان مــــريــــم يـــوســـف 
وزهـــــراء حــســيــن عيسى،  جــعــفــر، 
من مدرسة سار الثانوية للبنات، 
مـــجـــلـــس  دول  ــــوى  ــتـ ــ ــسـ ــ مـ ــــى  ــلـ ــ عـ
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
بــحــصــولــهــمــا عـــلـــى مــيــدالــيــتــيــن 
ــاد  ــيــ ــبــ ــمــ ــي األولــ ــ ــن فــ ــيــ ــتــ ــزيــ ــرونــ بــ
والفيزياء  للرياضيات  الخليجي 
المختتمة  األخـــيـــرة  دورتـــــه  فـــي 
ــيـــة  ــلـــكـــة الـــعـــربـ ــالـــمـــمـ مــــــؤخــــــرًا بـ
ــة، بـــتـــنـــظـــيـــم مــكــتــب  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

التربية العربي لدول الخليج.
ــــك ضـــمـــن حــصــاد  ــأتــــي ذلـ ويــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــــذي بــلــغ 6 
نالها  وبرونزية  فضية  ميداليات 
طلبة بمدارس حكومية وخاصة.

ــان فــي  ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ واجــــــتــــــازت الـ
تــغــطــي  أســـئـــلـــة   4 ــات  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
الجبر والهندسة ونظرية األعداد 
 5 مدته  اختبار  فــي  والتركيبات، 
ــى جـــانـــب اخــتــبــاريــن  ســـاعـــات، إلــ
نظري وعملي في الفيزياء، مدة 
كـــل مــنــهــمــا 5 ســـاعـــات، بـــإشـــراف 

لجنة علمية متخصصة.

ترشيحها  إن  مــريــم  وقـــالـــت 
ــا قـــــــد جــــــــــاء نـــظـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وزمـ
ــمــــي الــعــالــي  ــاديــ إنـــجـــازهـــمـــا األكــ
عــلــى مــســتــوى طـــالـــبـــات الــثــالــث 
ــدرات  ــ ــانــــوي، وامـــتـــالكـــهـــمـــا قـ ــثــ الــ
فــريــدة فــي الــعــلــوم والــريــاضــيــات 
والـــحـــســـاب الـــذهـــنـــي والــتــحــلــيــل 
مــا تقدمه  بــفــضــل  واالســتــنــتــاج، 
ــــس وفـــق  ــدريـ ــ ــن تـ ــ ــات مـ ــمـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
أحدث االستراتيجيات التفاعلية 

المؤثرة.
فــيــمــا أوضــــحــــت زهـــــــراء أنـــه 
المسابقة  فــي  الــتــألــق  لــهــا  ســبــق 
الـــوطـــنـــيـــة لــعــلــمــاء الــمــســتــقــبــل، 
إلـــــى جــــانــــب امـــتـــالكـــهـــا مـــواهـــب 
وتقديمها،  الندوات  كإدارة  أخرى 
ــاء واإلذاعــــــة،  ــقــ والــخــطــابــة واإللــ
القيادة  على  قدرتها  إلــى  إضافة 
الشكر  عـــن  مــعــربــًة  والــمــنــاظــرة، 
ــرة  ــديــ ــمــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــدرســ ــمــ ــلــ لــ
حسن  السيد  هاشمية  األســتــاذة 
عــلــى الــدعــم الــكــبــيــر، وإلـــى وزارة 
تنفيذ  عــلــى  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
المحفزة  والمسابقات  األنشطة 

على اإلبداع واالبتكار.

طالبتان بحرينيتان تتفوقان خليجيا في الريا�سيات والفيزياء

} الطالبتان مريم يوسف وزهراء حسين.

الملكية  الــطــبــيــة  الــخــدمــات  حــقــقــت 
ــيــــق والـــتـــي  ــتــــدقــ ــرد والــ ــي عـــمـــلـــيـــة الــــجــ ــ فـ
تــــم تــنــفــيــذهــا مــــن قـــبـــل قـــســـم الــمــراقــبــة 
الطبية  الـــخـــدمـــات  إدارة  فـــي  والــتــدقــيــق 
الـــمـــلـــكـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــودعـــات األدويــــــــــة، 
والصيدليات  العامة،  والمواد  والجراحة، 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا نـــتـــائـــج عـــالـــيـــة فــــي الـــربـــع 
مــعــدل  بــلــغ  حــيــث   ،2022 عـــام  مـــن  األول 
ــواد الــصــحــيــحــة فــي  ــ ــمـ ــ نــســبــة تـــطـــابـــق الـ
العسكري %98.3،  صيدليات المستشفى 
فــيــمــا بــلــغ مـــعـــدل نــســبــة تــطــابــق الـــمـــواد 
الرئيسية  الــمــســتــودعــات  فــي  الصحيحة 
في  التطابق  نسبة  بلغت  أن  99.1% علما 

مستودع األدوية %100.
ــي مـــســـتـــودع الـــــمـــــواد الـــجـــراحـــيـــة  ــ وفــ
المختبرات %99.4،  99.5%، وفي مستودع 
والمطبخ  الطبية  األجهزة  مستودع  وفــي 
فــي صــيــدلــيــة  ــق  ــابـ ــطـ ــتـ الـ ــة  ــبـ ــسـ ونـ  %100
وصــيــدلــيــة   %99.4 الــعــيــادات الــخــارجــيــة 
األسنان  الخاص 99.8% وصيدلية  الطب 
  %94.8)1( الرئيسية  والصيدلية    %100

والصيدلية الرئيسية )2( %97.4.
وأشاد قائد الخدمات الطبية الملكية 
اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل 
مشيرًا  المشرفة.   النتائج  بــهــذه  خليفة 
الذي  الــدؤوب  العمل  أن ذلك بفضل  إلى 

الطبي  والتزويد  الصيانة  شعبة  به  تقوم 
والتي تتبع لها هذه األقسام.

وأضــــاف »تــكــمــن الــفــائــدة مــن عملية 
المواد  توفر  استمرارية  الجرد في ضمان 
فـــي الـــمـــســـتـــودعـــات والـــصـــيـــدلـــيـــات وعـــدم 
عن  التكاليف  توفير  جانب  إلــى  نــفــاذهــا، 
الــضــروريــة  غــيــر  التكاليف  تقليل  طــريــق 
الــمــرتــبــطــة بــالــمــخــزون الــــزائــــد وانــتــهــاء 
صــــالحــــيــــة الــــــمــــــواد وضـــــمـــــان الـــطـــريـــقـــة 
مع  الــتــعــامــل  فــي  والصحيحة  المناسبة 
وتخزينها  المواد  ناحية طلب  المواد من 
والــتــأكــد مــن ســالمــة الــقــيــود الــتــي تخص 

المواد«.

ع��م��ل��ي��ات ال���ج���رد وال��ت��دق��ي��ق ت�����س��ج��ل ن�����س��ب��ة ت��ط��اب��ق ال��م��واد 
%98,3 ال��ع�����س��ك��ري  ال��م�����س��ت�����س��ف��ى  ب�����س��ي��دل��ي��ات  ال�����س��ح��ي��ح��ة 

}  شارك في الورشة أكثر من 30 مشاركا.

ــال  ــغــ األشــ وزارة  نـــظـــمـــت 
البلديات والتخطيط  وشؤون 
العمراني ورشــة عمــل تناولت 
عــــــــرض عــــــــدد مــــــن مـــشـــاريـــع 
الحدائق  وتجميل  التشجير 
وزيادة المسطحات الخضراء 
والـــــــــتـــــــــي ســـــيـــــتـــــم طــــرحــــهــــا 
ــات عـــــامـــــة خــــالل  ــاقــــصــ ــنــ ــمــ كــ

الفترة القادمة.
ــي الــــورشــــة أكــثــر  شـــــارك فـ
مــن 30 مــشــاركــا مــن أصحـاب 
ــات  ــ ـــ ــســ ــمــــؤســ الــــشــــركــــــــــــــات والــ
الــمــتــخــصــصـــــة فـــي مــشـــــاريـــــع 
الحـدائق  وتجميل  التشجير 
ــــــات الـــخـــضـــــــــــراء  والـــمـــســـطـــحـ
ــد  ــــــريـــن، وقـ ــــ ــة الـــبـــحـ ـــ بــمــمــلــكـــ
أقيمت الورشة في مبنى مركز 

التدريب البلدي في توبلي.
ــحــــــت الـــمـــهـــنـــدســـــــة  وأوضــــ
ــة حـــمـــيـــــــــــدان الــوكــيــل  ـــ شــوقــيـــ
البلديـة  للخدمـات  المساعد 
المشتركــة أن العرض تضمن 
التي  المشاريع  عن  تفاصيل 
ــتـــم طــــرحــــهــــا مـــــن خــــالل  ــيـ سـ
سنتي  خـــالل  عــامــة  مناقصة 
لنطاق  وشــرحــا   2023-2022
الــعــمــل الــــذي تــتــضــمــنــه هــذه 
ــا  ــهــ ــاتــ ــاحــ ــســ الـــــمـــــشـــــاريـــــع ومــ
ــــك مــن  ــر ذلــ ــيــ ومـــواقـــعـــهـــا وغــ

األمور الفنية والهندسية.
ــم تـــقـــديـــم  ــ ــ ــت: »تـ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
عرض حول أنواع المناقصات 
فــــــي الــــــــــــــــوزارة وآلــــــيــــــة طــــرح 
المناقصات،  وترسية  وتقييم 
وإجــــــــــــــراءات الـــتـــســـجـــيـــل فــي 
الــــــتــــــأهــــــيــــــل الـــــمـــــســـــبـــــق فـــي 
ــال الــتــشــجــيــر وتــجــمــيــل  ــجـ مـ
المسطحات  وزيــادة  الحدائق 

الخضراء«.
وأكــــــدت حـــمـــيـــدان أهــمــيــة 
هذه الــورش لما تتضمنه من 
مــعــلــومــات تــســاعــد الــشــركــات 
الــمــتــخــصــصــة فــــي مـــشـــاريـــع 
الــتــشــجــيــر والــتــجــمــيــل عــلــى 
تــقــديــم عــطــاءاتــهــم بــالــصــورة 
األنسب وبالشكل الذي يحقق 
ــة الـــتـــي  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ األهـــــــــــداف الـ
تحقيقها  على  الـــوزارة  تعمل 
ــــالل مـــشـــاريـــعـــهـــا. كــمــا  مــــن خـ
مــن  أن  ــيــــدان  حــــمــ أوضــــحــــت 
أبرز أهداف هذه الورشة خلق 
فرص أكثر تنافسية وشفافية 
في  للعاملين  تتيح  وعــدالــة، 
والتخضير  التشجير  مــجــال 
مــــــعــــــرفــــــة آلـــــــــيـــــــــات تــــقــــديــــم 
التسجيل  وطــرق  الــعــطــاءات، 
ــلــــدخــــول فــــي الـــمـــنـــاقـــصـــات  لــ
ــتـــي تــطــرحــهــا الـــــــــوزارة فــي  الـ
ــذا الـــمـــجـــال، مـــشـــيـــرة الـــى  ــ هـ
الـــورشـــة  فـــي  الــمــشــاركــيــن  أن 
استفادتهم  مـــدى  عــن  عــبــروا 
الــبــلــديــات  وأن  ــة،  ــورشــ الــ مـــن 
وضـــعـــت بـــرنـــامـــجـــا مــتــكــامــال 
لعدد من ورشات العمل خالل 
لتحقيق  الـــقـــادمـــة  الـــفـــتـــرات 
أكبر قدر ممكن من االستفادة 
لــــلــــمــــقــــاولــــيــــن والــــــشــــــركــــــات 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــجـــال 
وذلــك  والتجميل،  التشجير 

ضــمــن تــوجــيــهــات الــمــهــنــدس 
عصام بن عبداهلل خلف وزير 
ــال وشــــــؤون الــبــلــديــات  ــغــ األشــ

والتخطيط العمراني.
مـــن جــانــبــه قــــال الــوكــيــل 
المساعد للموارد والمعلومات 
السيد محمد عادل بوحسان 
عقدت  الــتــي  العمل  ورشـــة  إن 
ــز الـــتـــدريـــب الــتــابــع  ــركـ فــــي مـ
ما  حضرها  البلديات  لشؤون 
وشركة  مقاوال   30 على  يزيد 
محلية متخصصة في شؤون 
الحدائق  وتجميل  التشجير 

والمسطحات الخضراء. 
هـــذه  أن  ــان  ــسـ ــوحـ بـ وأكــــــد 
بيئة  َخــْلــِق  فــي  ُتسِهم  الـــورش 
ِمــَن  َقــــْدٍر  بــأكــَبــِر  عــمــل تتمتع 
ــة َبــْيــَن  ــة والــَشــفــاِفــيَّ الــتــنــاُفــِســيَّ
بأعماِل  الَمْعِنِيين  الُمقاِولين 
وصيانة  والحدائق  التشجير 
مضيفا  ــراء،  الـــخـــضـ الـــرقـــعـــة 

خطط  مع  توافقًا  تأتي  »أنها 
يتعلق  فيما  ــوزارة  ــ الـ وبــرامــج 
ــق بــيــئــة  ــلــ ــى خــ ــلــ بــــالــــعــــمــــل عــ
تــنــافــســيــة وشــفــافــيــة وفـــرص 
العاملين  أكثر عدالة لجميع 
في المناقصات التي تطرحها 

»البلديات« في مشاريعها«.
ــه  وأوضـــــــــــح بــــوحــــســــان أنــ
ــيـــة الــتــســجــيــل  »تــــم عــــرض آلـ
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ لــــلــــمــــقــــاولــــيــــن والــ
المسبق،  التأهيل  وإجـــراءات 
كما تم عرض معايير التقييم 
ــاقــــصــــات  ــنــ ــمــ وإجـــــــــــــــــــراءات الــ
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــالـــــمـــــشـــــاريـــــع 
وإنشاء  بالتشجير  المتعلقة 
وتــجــمــيــل الـــحـــدائـــق وكــذلــك 
المسطحات  ــادة  ــ زيـ مــشــاريــع 
الــــــخــــــضــــــراء وصــــيــــانــــتــــهــــا.. 
ــة إلــــى عــــرض عــدد  ــافـ ــاإلضـ بـ
البلديات  شــؤون  مشاريع  من 
فــــــــي هــــــــــذا الــــــمــــــجــــــال وفـــــي 

المملكة  محافظات  مختلف 
وتم  2022م-2023م،  لسنتين 
أيــضــًا خـــالل الــورشــة تعريف 
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــاسـ ــور بـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ الـ
المزروعات  ــادة  وزيـ التشجير 

في مشاريع الوزارة«.
قــــــــدم الـــــــورشـــــــة كــــــل مــن 
الــمــهــنــدســة الــشــيــخــة مــنــيــرة 
ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  خـــــــالـــــــد  بـــــنـــــت 
محمد  الــشــيــخ  والـــمـــهـــنـــدس 
نــــــواف آل خــلــيــفــة حـــول  بــــن 
وقـــدم   2023-2022 مــشــاريــع 
رئــيــس قــســم إنـــتـــاج الــنــبــاتــات 
عباس  المهندس  التجميلية 
التشجير،  عن  عرضا  عرفات 
ــــت رئـــيـــســـة مــجــمــوعــة  ــــدمـ وقـ
مــســح الــكــمــيــات الــمــهــنــدســة 
ــيـــدوم والــمــهــنــدس  ــقـ هــــدى الـ
ــام عـــرضـــا حــول  ــاكـ ديــنــيــس مـ
ــيــــة الــتــقــيــيــم ومــتــطــلــبــات  آلــ

المناقصات. 

»�س���وؤون البلدي�����ات« تقيم ور�س���ة عم���ل للموؤ�س�س���ات وال�س���ركات
الم�س���طحات الخ�سراء الزراع���ة وزي���ادة  ف���ي مج���االت  العامل���ة 

} جانب من االجتماع.
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كــشــف الــمــجــلــس األعــلــى 
للقضاء عن أحدث إحصائيات 
 2022 مــــــارس  ــي  فــ الـــمـــحـــاكـــم 
ــلــــغ عـــــــدد الـــــدعـــــاوى  ــيــــث بــ حــ
المحاكم  جميع  فــي  الجارية 
»9947« دعوى، وقال المستشار 
البوعينين  حسن  بن  عبداهلل 
األعلى  المجلس  رئيس  نائب 
ــاء رئـــــيـــــس مــحــكــمــة  ــضــ ــقــ ــلــ لــ
إنــجــازا  يعد  ذلــك  إن  التمييز 
كبيرا ورقما قياسيا ألول مرة 
في عدد الدعاوى الجارية في 
جميع درجات المحاكم، وأشار 
إلى أن المجلس يتابع شهريا 
تتضمن  التي  األداء  مؤشرات 
الجديدة وعدد  الدعاوى  عدد 
الدعاوى المحسومة والجارية 
لـــجـــمـــيـــع درجـــــــــات الـــمـــحـــاكـــم 
المدنية والشرعية والجنائية 

والتجارية والعمالية.
اعــــتــــمــــاد  أن  أكـــــــــد  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
المحاكم  أداء  قياس مؤشرات 
الواقع  الكشف عن  في  يسهم 

مرحلة  كل  وتقييم  القضائي 
ومدى تقدمها في اإلجــراءات 
تحسين  أجـــل  مــن  القضائية 
أن  وأضــــاف  الــقــضــائــي،  األداء 
هذه اإلحصائية الجديدة تعد 
إحرازا لتقدم المجلس األعلى 
تحقيق  إلــى  وسعيه  للقضاء 
التطويرية  المبادرات  أهــداف 
في العمل القضائي وتطلعات 

لمملكة  االقــتــصــاديــة  الـــرؤيـــة 
تشهدها  التي   2030 البحرين 
الــمــمــلــكــة فـــي الــعــهــد الـــزاهـــر 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
ــن عــيــســى آل  الــمــلــك حــمــد بـ
خليفة، عاهل البالد وانطالقا 
السمو  صاحب  توجيهات  من 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
رئيس مجلس الوزراء في إطار 

تطوير المنظومة القضائية.
ــادرات  ــ ــبـ ــ مـ أن  إلــــــى  ونــــــــوه 
ــى لــلــقــضــاء  ــلــ الــمــجــلــس األعــ
الـــــتـــــطـــــويـــــريـــــة فـــــــي الــــعــــمــــل 
تحقيق  على  ترتكز  القضائي 
يتمثل  رئيسية،  أهــداف  ثالثة 
األول في رفع كفاءة اإلجراءات 
ــام الــقــضــائــيــة  ــكــ وجــــــودة األحــ
الكفاءات  تنمية  فــي  والــثــانــي 
ــة  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ
والــثــالــث  المستمر  وتأهيلها 
ورضا  احتياجات  تحقيق  في 

المتقاضين.

ال��دع��اوى  ع���دد   »9947« م���رة  لأول 
ال����ج����اري����ة ف����ي ج��م��ي��ع ال��م��ح��اك��م

} عبداهلل البوعينين.

الخيام  على  تفتيشية  حملة  الصحة  وزارة  نظمت 
عنها  المسؤولين  التزام  من  التأكد  لغرض  الرمضانية 
حيث  األنشطة  بهذه  الخاصة  الصحية  باالشتراطات 
الصحة  التابعين إلدارة  القضائي  الضبط  قام مأموري 
العامة بزيارات تفتيشية تبين من خاللها التزام الغالبية 
العظمى من الخيام الرمضانية باالشتراطات الصحية، 
كــمــا تــم رصـــد ارتــكــاب ثـــالث خــيــام رمــضــانــيــة مخالفات 
التدخين  مكافحة  بشأن   2009 لسنة   )8( رقــم  للقانون 
والتبغ بأنواعه وهي مخالفة السماح لألطفال بالجلوس 
الــمــدخــنــيــن ومــخــالــفــة اإلعــــالن والــتــرويــج  فــي منطقة 
للشيشة ومخالفة فتح منطقة المدخنين على منطقة 
القانونية  اإلجــــراءات  استكمال  وجــار  المدخنين،  غير 
إلى  المخالفات  هــذه  عــن  المسؤولين  إلحــالــة  تمهيًدا 

النيابة العامة.
وبينت الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة 
العامة بأن أهم االشتراطات الصحية الخاصة بالخيام 
الــرمــضــانــيــة هـــي أال تــتــعــدى الــمــســاحــة الــمــخــصــصــة 
الـــرمـــضـــانـــيـــة 50% مــن  الــخــيــمــة  داخــــــل  لــلــمــدخــنــيــن 
المساحة اإلجمالية لصالة الجلوس في الخيمة بحيث 
منفصل  وتكييف  بحاجز  المنطقتين  بين  الفصل  يتم 

ويمكن االستعاضة عن هذا الشرط بتوفير خيمة لغير 
سن  دون  هم  من  ومنع  للمدخنين،  وأخــرى  المدخنين 
الـ 18 بارتياد المنطقة المخصصة للتدخين حتى ولو 
الشيشة  تقديم  بعدم  وااللــتــزام  أهاليهم،  برفقة  كــانــوا 
خارج نطاق منطقة المدخنين وعدم اإلعالن أو الترويج 
تثقيفية  مـــواد  وضــع  وضــــرورة  التبغ  منتجات  مــن  ألي 
داخـــــل مــنــطــقــة الــمــدخــنــيــن تــبــيــن األضـــــــرار الــصــحــيــة 
للشيشة وفضاًل عن ذلك الحصول على تراخيص نصب 
الخيمة من إدارة الصحة العامة وباقي الجهات الرسمية 

المختصة.
وأكدت إدارة الصحة العامة ضرورة التزام أولياء أمور 
أطفالهم  اصطحاب  بعدم  الرمضانية  الخيام  مــرتــادي 
إلى منطقة التدخين حفاًظا على صحتهم وسالمتهم 
على  يحتوي  الــذي  الشيشة  تبغ  دخــان  مــن  وحمايتهم 
الــعــديــد مـــن الـــمـــواد الــســامــة والـــضـــارة مـــؤكـــدة تطبيق 
الــحــمــالت  الــمــخــالــفــيــن حــيــث ستستمر  عــلــى  الــقــانــون 
التفتيشية على الخيام الرمضانية طوال شهر رمضان 
رقم  تــم تخصيص خــط ســاخــن  بــأنــه  الــمــبــارك، منوهة 
بــقــانــون  تتعلق  مــخــالــفــات  أي  عــن  لــإبــالغ   66399755

مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

�سمحوا للأطفال بالجلو�س مع المدخنين..

3 خيام رم�ضانية مخالفة لقانون مكافحة التدخين �ضبط 

ضــــــبــــــط قــــــســــــم مـــــراقـــــبـــــة 
العامة  الصحة  بــإدارة  األغذية 
ــوم بــتــعــبــئــة  ــقــ ــخـــزنـــا يــ أمــــــس مـ
مــــواد غــذائــيــة وتــغــيــيــر تــواريــخ 
ترخيص  غــيــر  مــن  صالحيتها 
ــاون  ــعــ ــتــ ــالــ تـــــــجـــــــاري، وذلــــــــــك بــ
وزارة  مــع  المشترك  والتنسيق 
المكان  غلق  تم  حيث  التجارة، 

غلقا إداريا.
وجود  الــزيــارة  أثناء  وتبين 
منتهية  كــثــيــرة  غـــذائـــيـــة  مـــــواد 
ــع  ــــك وضــ ــذلــ ــ الــــصــــالحــــيــــة، وكــ
ــواد الـــغـــذائـــيـــة فـــي ظـــروف  ــمــ الــ
ــدت  ــ ــة، حـــيـــث وجـ ــمــ غـــيـــر مــــالئــ
مناسبة  غير  التخزين  ظـــروف 
وغـــيـــر مــســتــوفــيــة الشـــتـــراطـــات 
مــســتــودعــات األغـــذيـــة الــجــافــة 
وفـــي مــحــل مـــوبـــوء بــالــقــوارض 
المكان  غلق  وبعد  والــحــشــرات، 
ــبــــل مــــــأمــــــوري الـــضـــبـــط  مـــــن قــ
ــي الــصــحــة  ــ ــوزارتــ ــ ــائـــي بــ ــقـــضـ الـ

والــــــــتــــــــجــــــــارة، تـــــــم الـــتـــحـــفـــظ 
الــغــذائــيــة لحين  الـــمـــواد  عــلــى 

القانونية  اإلجــراءات  استكمال 
واإلدارية.

����ض���ب���ط م�������ض���ت���ودع اأغ�����ذي�����ة ب���داخ���ل���ه 
م������واد غ���ذائ���ي���ة م��ن��ت��ه��ي��ة ال�����ض��اح��ي��ة

الجنائية  الــكــبــرى  الــمــحــكــمــة  قــــررت   
ــيـــوي 30 سنة  آسـ ــاب  تــأجــيــل مــحــاكــمــة شــ
 18 إلــى  األوروبـــيـــة،  صديقته  بقتل  متهم 
الشرعي  الطبيب  الستدعاء   2022 أبريل 
الدعوى،  بأوراق  المتهم  لدفاع  والتصريح 
ــام بــإلــقــائــهــا مــن الــــدور الــخــامــس  حــيــث قـ
هامدة  جثة  لتسقط  البنايات  إحــدى  من 

وتلقى مصرعها.
العاصمة  إلـــى شــرطــة  ورد  بـــالغ  ــان  وكـ
يفيد بسقوط فتاة من الجنسية األوروبية 
مـــن الــــــدور الـــخـــامـــس بـــإحـــدى الــبــنــايــات 

مصرعها  لقيت  حيث  الــمــاحــوز  بمنطقة 
فور سقوطها، وعلى الفور باشرت الجهات 
المعنية عمليات البحث والتحري للتعرف 
عــلــى ســبــب الـــواقـــعـــة وتــبــيــن أن الــمــجــنــي 
وتعرفت  بالمتهم  كانت على عالقة  عليها 
عليه في أحد مطاعم العدلية قبل سنتين 
وتوطدت العالقة بينهما واعتادا اللقاء في 
التنقل  دائــم  المتهم  وكــان  الماحوز  شقة 
بين منطقة المنامة وشقة المجني عليها 

على مدار 6 أشهر.
كما دلت التحريات أن الفترة األخيرة 

نشبت بينهما عدة خالفات بسبب فصلهما 
مـــن الـــعـــمـــل، حــيــث الــتــقــيــا يــــوم الــواقــعــة 
ــاوال الــمــشــروبــات  ــنــ بـــإحـــدى الـــحـــفـــالت وتــ
الــكــحــولــيــة وشــــب خــــالف بــيــنــهــمــا اســتــمــر 
نزلت  حيث  المنزل  إلــى  طريقهما  طــوال 
بحالة  وكانت  السيارة  من  عليها  المجني 
سكر وتوجه المتهم خلفها واشتد الخالف 
الجريمة،  شهدت  التي  الشقة  في  بينهما 
بإلقائها  الــخــالف  أثــر  على  المتهم  وقـــام 
حيث  مصرعها،  ولقيت  الغرفة  نافذة  من 
أحــدثــت قـــوة االرتـــطـــام بــــاألرض بــهــا عــدة 

إصابات أدت إلى وفاتها في موقع الحادث.
أنه  المتهم  إلى  النيابة  أسندت  حيث 
أمن  بــدائــرة   2022 فبراير   22 غــضــون  فــي 
المجني  عــمــدا  قتل  العاصمة  محافظة 
عــلــيــهــا بــــأن عــقــد الـــعـــزم عــلــى قــتــلــهــا إثــر 
وقام بحملها ووضعها  بينهما  وقع  شجار 
من  وأسقطها  ودفعها  الغرفة  نافذة  على 
إزهاق  ذلك  من  قاصدا  الخامس  الطابق 
الموصوفة  اإلصــابــات  بها  فأحدث  روحها 
أودت  والــتــي  التشريحية  الصفة  بتقرير 

بحياتها.

ا�����ض����ت����دع����اء ال���ط���ب���ي���ب ال�������ض���رع���ي ف�����ي واق�����ع�����ة اإل����ق����اء 
اآ����ض���ي���وي ���ض��دي��ق��ت��ه الأوروب������ي������ة م����ن ال���ط���اب���ق ال��خ��ام�����س

ثالثيني  على  سنوات   3 السجن  االستئناف  محكمة  أيــدت 
مروج للمواد المخدرة )الشبو( مع تغريمه 3 آالف دينار، فيما 
بمقابل  تقديم  آخر من عقوبة  أعفت  درجــة  أول  كانت محكمة 
مادة الحشيش المخدر واكتفت بحبسه مدة سنة عن التعاطي 

وغرمته المحكمة ألف دينار. 
المخدرات  إدارة مكافحة  إلى تلقي  الواقعة  وتعود تفاصيل 
بقصد  الــمــخــدرة  الــمــواد  األول  المتهم  حــيــازة  تفيد  معلومات 
الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعضا من مادة 
هاتفًيا  األول  بالمتهم  اتصل  أن  لبث  ومــا  المخدرة  الحشيش 
تحت مسمع الشرطي اتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار 
المكان  إلى حيث  رفقة شرطي  المصدر  انتقل  ذلك  أثر  وعلى 
قطعة  الــمــصــدر  بتسليم  المتهم  وقـــام  والتقيا  عليه،  المتفق 
المخدرة  الحشيش  لمادة  أنها  معمليا  ثبت  اللون  داكنة  لمادة 
الهرب فتمكنت قوة  الذي حاول  المتهم  وتمت عملية مداهمة 

الضبط من القبض عليه.
بحيازته  العامة  النيابة  بتحقيقات  األول  المتهم  واعترف 
الثاني  المتهم  بواسطة  بيعها  إعــادة  بقصد  المضبوطة  المادة 
وأنه  راتبه ضعيف ال يكفي متطلباته  إن  إذ  لزيادة دخله  وآخر 
الحشيش  مــادة  يبيعه  أن  على  المصدر  مع  اتفق  الواقعة  يــوم 
سلمه  المحدد  الموعد  وفــي  ديــنــار  مــائــة  قيمته  بما  الــمــخــدرة 
المادة المخدرة التي تحصل عليها من المتهم الثاني الذي كان 
وأنه  بالسيارة  فر هاربا  القبض عليه  يرافقه في سيارته وحال 

يتعاطى مادة الحشيش المخدرة وتم ضبطه الحقا.
رفقة  كــان  أنــه  الــعــامــة  النيابة  بتحقيقات  الــثــانــي  واعــتــرف 
المتهم األول في سيارته وقت الواقعة الذي تقابل مع شخص 
ومن خلفه  يركض  الشخص  ذلك  وفجأة شاهد  السيارة  خلف 
المتهم ثم التقيا ثانية وتشاجرا فقفز على مقعد السائق وهرب 

بسيارة المتهم األول وأضاف أنه يتعاطى المواد المخدرة.
قدما  أوال:  أنهما  المتهمين  إلــى  العامة  النيابة  وأســنــدت 
األحـــوال  غير  فــي  للتعاطي  »الحشيش«  مــخــدرة  مـــادة  بمقابل 
المرخص بها قانوًنا، ثانياَ: حازا وأحرزا مادة الحشيش المخدرة 

بقصد التعاطي وذلك في غير األحوال المصرح بها قانوًنا.

�ضبو  لبائع  �ضنوات   3 ال�ضجن  تاأييد 
للتعاطي �ضديقه  وحب�س  ثاثيني 

الدعارة اأعمال  على  لتجبرها  بلدها  من  اآ�ضيوية  ت�ضتدرج  اأربعينية 
آسيوية  محاكمة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  بــدأت 
وأجبرتها  منزلية  كعاملة  العمل  بوهم  أخرى  استدرجت 
أنكرت  فيما  ورائها،  من  والتكسب  الدعارة  ممارسة  على 
إلى  القضية  تأجيل  المحكمة  قـــررت  الــواقــعــة  المتهمة 

جلسة 17 أبريل 2022 لالطالع والرد. 
بـــالغ قــدمــتــه المجني  الــقــضــيــة إال  تــفــاصــيــل  وتــعــود 
عليها تفيد أنها أثناء وجودها في بلدها اآلسيوي عرض 
العرض  وكـــان  مــنــزل  عاملة  البحرين  فــي  العمل  عليها 
عن طريق زوج المتهمة، وبعد إنهاء اإلجــراءات واألوراق 
المطار  فــي  استقبالها  فــي  وكـــان  البحرين  إلــى  حــضــرت 
منطقة  فــي  شــقــة  إلـــى  بنقلها  قــامــت  ثــم  ومـــن  المتهمة 

وغلق  المتهمة  قبل  مــن  حريتها  حجز  وتــم  القضيبية 
عملها  أن  وأخبرتها  دائــم  بشكل  ومراقبتها  الشقة  بــاب 
إلى  األمــر  بداية  في  رفضت  أنها  إال  الدعارة  في  سيكون 
مع  التهديد  تحت  الدعارة  ممارسة  على  إجبارها  تم  أن 

زبائن مختلفة.
أنها تعرضت للضرب إلجبارها على  إلى  أشارت  كما 
عــلــى مبالغ  تــحــصــل  المتهمة  كــانــت  مــقــابــل  فــي  الــعــمــل 
إلى  لها  مبالغ  أي  تسليمها  يتم  وال  الزبائن  من  مالية 
من  خروجها  إمكانية  واستغلت  الفرصة  لها  سنحت  أن 
المارة  أحــد  ساعدها  حيث  الــشــارع  إلــى  وتوجهت  الشقة 
الــتــحــريــات على  الــشــرطــة، حيث دلــت  إلــى مــركــز  لنقلها 

وتبين  عليهم  الــقــبــض  ــم  وتـ ســنــة(   42( الــمــتــهــمــة  هــويــة 
تورطها في الواقعة.

في  اتــجــرت  أنها  العامة  النيابة  إليها  أســنــدت  حيث 
وآوتها  ونقلتها  استقبلتها  بــأن  عليها  المجني  شخص 
بغرض  وذلــك  حريتها  وحجزت  المباني  بأحد  شقة  في 
أنــهــا حجزت  الــدعــارة، كما  أعــمــال  فــي  إســـاءة استغاللها 
بغرض  وذلـــك  قــانــونــي  وجــه  بغير  عليها  المجني  حــريــة 
الــتــكــســب مـــن إجــبــارهــا عــلــى أعـــمـــال الــــدعــــارة، كــمــا أنــهــا 
كما  دعـــارة،  ارتــكــاب  على  والغير  عليها  المجني  حرضت 
ما  على  جزئية  أو  كلية  بصفه  حياتها  في  اعتمدت  أنها 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الــقــراء من قبل جملة  أعــزائــي  تــرددت على أسماعكم 
»الــوقــت أمـــام الــشــاشــة«، ويقصد بها مــقــدار الــوقــت الــذي 
ألجهزة  الرقمية  الشاشات  في  محدقا  الشخص  يقضيه 

الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
إلى  انجذابا  أكثر  فهم  األطفال،  اليوم يخص  مقالي 
المتعة و»تضييع  الــنــوع مــن  وهـــذا  الــغــامــض  الــعــالــم  هــذا 

الوقت«.
وما أثار انتباهي أطفال أعمارهم عامان أو أقل بداخل 

عربة األطفال وفي أيديهم الصغيرة جهاز لوحي!!
فبتعلق  اآلبــاء،  من  االنتباه  تستلزم  عــادة خطرة  إنها 
اللعب  يرفض  ســوف  شــيء  أي  مــن  أكثر  بالشاشة  الطفل 
الطبيعي والرياضة المفيدة لبناء جسمه وينأى عن قراءة 
سهل  متوافر  فالبديل  دراســيــا،  يتراجع  وبالطبع  الكتب 

ومريح.
على  األطــفــال«  لطب  األمريكية  »األكــاديــمــيــة  وتــشــدد 
أقل  ذوي عمر  األطفال  قبل  الوسائط من  استخدام  منع 
مــن عــامــيــن، كــمــا تــوصــي بــتــحــديــد الــوقــت الــــذي يقضيه 
الشاشات بما ال يزيد على ساعة  أمام  الطفل األكبر سنا 
المحتمل  السلبي  التأثير  مــن  خوفا  يوميا،  ساعتين  أو 
لــلــشــاشــات عــلــى صــحــة الــطــفــل مــثــل إصــابــتــهــم بــالــبــدانــة، 
واضطراب النوم، والمشكالت السلوكية، وضعف التحصيل 

الدراسي، وقلة الوقت المخصص للعب.
وهناك رواية خيال علمي كتبها الروائي األمريكي »نيل 
 Snow( الثلج«  م  »تحطُّ بعنوان   1992 عام  في  ستيفنسون« 
بأن  يــنــذر  انتقال  وهــو  الــحــالــي،  بالوضع  ذكرتني   )Crash
الجيل القادم من اإلنترنت سيتم استخدامه عبر شاشات 
الكمبيوتر، إلى فضاء ثالثي األبعاد، ويمكن الدخول إليه 
والمشاركة في تفاعالته والتجول بداخله وليس مشاهدته 
فقط، ما ينذر بعواقب سيئة على األطفال الذين يقضون 

أوقاًتا طويلًة مرتبطين بهذا العالم االفتراضي.
نــحــتــاج إلـــى جــهــد ومــشــاركــة أبــنــائــنــا بعضا مــن وقتنا 
التكنولوجيا  نــدع  وال  الصحيح  الــطــريــق  على  لنضعهم 

تسيطر عليهم بهذا الشكل المخيف. أعاننا اهلل.

الوقت اأمام ال�شا�شة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الزياني  راشد  الدكتورة نجاح  نصحت 
اســتــشــاري األمـــــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز 
الــهــضــمــي والــكــبــد بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

مشاكل  تــزيــد  قــائــلــة:  الــقــراء  التخصصي 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي فــــي رمــــضــــان بــســبــب 
اإلفــــراط فــي تــنــاول الــطــعــام واإلكـــثـــار من 
عالية  والــمــأكــوالت  والحلويات  النشويات 
بالجهاز  يضر  مــا  الهضم  صعبة  الــدهــون 

الهضمي ضررا بالغا.
وأيضا األكل المتأخر في الليل يؤدي 
إلى زيادة إفراز األحماض ليال ويزيد من 
االرتجاع الحمضي، لذا أنصح الصائمين 

باتباع التعليمات التالية:
أن تحتوي وجبة اإلفطار على جميع 
العناصر الغذائية المفيدة واالبتعاد عن 
وتجنب  الدسمة  والــمــأكــوالت  النشويات 

الــســكــريــات والــحــلــويــات بــقــدر اإلمــكــان 
واستبدالها بالفاكهة.

ــأن تــكــون  ــ ــة الـــســـحـــور بـ ــبـ تـــأخـــيـــر وجـ
كافية  كمية  على  وتــحــتــوي  الفجر  قبل 
نشاطا  الصائم  لتعطي  البروتينات  من 
أثــنــاء الــيــوم وال تـــؤدي إلــى ارتــجــاع عال 

لألحماض خالل فترة الصيام
كــمــا أنـــه مــن الـــضـــروري شـــرب الــمــاء 
ــار  ــطـ ــا بـــيـــن اإلفـ ــتـــرة مــ ــفـ ــافـــي فــــي الـ ــكـ الـ
وما  بالجفاف  نصاب  ال  حتى  والسحور 
يصاحبه من إمساك مع المواظبة على 

ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا.
وكل عام وأنتم بخير وصوما مقبوال
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قالت الدكتورة: قام فريٌق من الباحثين في كلية بايلور للطب 
المسلمين«  تأثير »صوم  المتحدة بدراسة علمية لفهم  بالواليات 
ــواع الــصــيــام الــمــتــقــطــع- عــلــى صــحــة اإلنــســان،  -بــاعــتــبــاره أحـــد أنــ
واختار الباحثون نمط صيام المسلمين لشهر رمضان لقياس هذا 
التأثير؛ إذ عملوا على متابعة 14 شخًصا بصحة جيدة في أثناء 
يوًما متتابعة من  والشراب لمدة 30  الطعام  امتناعهم تماًما عن 

الفجر وحتى الغروب. 
لــمــتــابــعــة هـــــؤالء األشــــخــــاص، ســحــب الـــبـــاحـــثـــون عــيــنــات دم 
الرابع من  للمشاركين قبل بدء فترة الصيام، ومع نهاية األسبوع 
الصيام، وبعد نهاية شهر الصيام بأسبوع، ثم أجروا قياًسا لمستوى 

العديد من البروتينات في الدم. 
أيــام  عــدة  المتقطع  الــصــيــام  أن  الــدراســة  نتائج  أظــهــرت  وقــد 
مــتــتــالــيــة مـــن شــأنــه أن يــحــفــز الــبــروتــيــنــات الـــمـــضـــادة لــلــســرطــان 
والبروتينات  الدهون  واستقالب  للجلوكوز  المنظمة  والبروتينات 
المقاِومة للسمنة والسكر، والبروتينات المرتبطة بإصالح الحمض 
عالج  فــي  المساعدة  إلــى  إضــافــًة  المناعة،  جــهــاز  وتقوية  الــنــووي 

بعض االضطرابات النفسية واألمراض العصبية مثل الزهايمر.
الدراسة الجديدة مع ورقة علمية سابقة تناولت  تتفق نتائج 
فوائد صوم رمضان، التي أثبتت أن الصيام يؤدي إلى خفض ارتفاع 
الكثافة  عالية  الدهون  ومستوى  تقريًبا،   %17 بنسبة  الــدم  ضغط 
)النوع الجيد من الدهون( بنسبة 33%، وانخفاض مستوى الدهون 

منخفضة الكثافة )النوع الضار من الدهون( بنسبة %17.
ــن مستوى  ــرى أن صــيــام رمــضــان يــحــسِّ كــمــا كشفت دراســــة أخـ
تتراوح  بنسبة  الدهون(  من  الجيد  )النوع  الكثافة  عالية  الدهون 
بين 30% إلى 40%، ما يسهم في الحد من خطر اإلصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من األمراض.
وأضافت الدكتورة وردة أن اعتياد الجسم على تناول كميات أقل 
من الطعام، يمنح الجهاز الهضمي فرصة لالستراحة ويؤدي إلى 
ويفيد  الشهية،  من  والحد  تدريجي  بشكل  المعدة  حجم  تقلص 
السموم  مــن  الجسم  وينظف  الــدهــون  احتياطيات  استهالك  فــي 
يبدأ  الدهنية. وهكذا  التراكمات  أن توجد في  التي يمكن  الضارة 
الجسم بالتخلص من السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير الذي 
تشير  كما  الــشــهــر.  مـــدار  على  الهضمي  الــجــهــاز  عمل  على  يــطــرأ 
أكــثــر قـــدرة على تحمل  الــدمــاغ  الــصــيــام يجعل  إلــى أن  الــدراســات 
والقدرة  والــذاكــرة  المزاج  ويحسن  التغيير،  مع  والتأقلم  اإلجهاد 

على التعلم.
الصحة خالل  ما سبل تحسين  نفسه:  الــذي يطرح  والــســؤال 

شهر رمضان؟ 
تناول فطور صحي 

شهر  خــالل  الصحية  الممارسات  الصائم  يتبع  أن  المهم  من 
رمضان المبارك، فيبدأ إفطاره بشرب الماء وتناول ثالث حبات تمر 
لتوفير الطاقة السريعة للجسم قبل البدء بالوجبة الرئيسية، ثم 
لبدء  أفضل خيار  يعد  الــذي  الشوربة،  إلى طبق  ذلك  بعد  ينتقل 

وجبة اإلفطار ألنها غنية بالسوائل. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــجــب الـــحـــد مـــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام الــدســم 
الــورقــي  الــخــضــار  مــن  واإلكــثــار  والــســكــر  بالملح  والــغــنــي  والمقلي 
والرز  الكاملة  والحبوب  الدهن  قليلة  واللحوم  األسماك  واختيار 
األسمر والباستا السمراء. كما أنه من المهم تناول الطعام بروية 
عملية  تحسين  على  يساعد  فذلك  الحصص،  بحجم  واالهتمام 

الهضم ويمنع زيادة الوزن

تناول وجبة سحور صحية 
تــعــد وجــبــة الــســحــور الــوجــبــة األكــثــر أهــمــيــة فــي يـــوم الــصــائــم، 
لذلك يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على أطعمة غنية بالمواد 
والخضروات.  والفواكه  واللبنة  والجبنة  الشوفان  مثل  الغذائية، 
والكينو  الــشــوفــان  مــثــل  المنخفض،  الــســكــر  ذات  األطــعــمــة  وتــعــد 
الجيدة  الخيارات  من  والحمص،  واللبن  الكاملة  الحبوب  وخبز 
ألنها تزود الجسم بالطاقة خالل النهار. كما من المهم الحد من 
استهالك الشاي والقهوة واإلكثار من شرب الماء والحليب واللبن 
والعصائر الطازجة، فذلك يساعد في الحفاظ على نسبة السوائل 

في الجسم خالل فترة الصيام.
ممارسة الرياضة باعتدال 

الشعور  إلــى  ومــا يصاحبه من جفاف  الصيام  يــؤدي  أن  يمكن 
بــالــخــمــول والــكــســل خـــالل رمـــضـــان. لــكــن مــن الــمــهــم الــســعــي إلــى 
ضــرورة  مــع  بــاعــتــدال،  الرياضة  وممارسة  النشاط  على  الحفاظ 
الحد  في  يساعد  فذلك  السوائل،  من  الكثير  شــرب  إلــى  االنتباه 
الــوزن.  لخسارة  فرصة  ويتيح  الــقــوة  الجسم  ويمنح  ــاق  اإلرهـ مــن 
قبل  الرياضة  لممارسة  المناسب  الوقت  اختيار  أيضًا  المهم  من 
المهم جــدا عدم  أو بعد بضع ساعات من اإلفــطــار، ومــن  السحور 
ألن  الفطور  وجبة  قبل  أو  الصوم  ساعات  أثناء  الرياضة  ممارسة 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.
االلتزام بالعادات الصحية واالبتعاد عن العادات الضارة 

مثل التدخين، حيث يمكن للصائم، مع القليل من قوة اإلرادة، 
االبتعاد عن التدخين خالل فترة ما بعد اإلفطار. كما يعد الشهر 
من  اإلكثار  مثل  الصحية  العادات  بممارسة  للبدء  فرصة  الكريم 

الخضروات والماء وممارسة الرياضة بانتظام.

من منطلق مسؤوليتنا اإلنسانية 
الممرضة  تــقــدم  والــوطــنــيــة،  الطبية 
األنــصــاري  خــلــيــل  إيــمــان  التثقيفية 
الــتــوعــويــة لمرضى  الــنــصــائــح  بــعــض 
السكري، وذلك حرصًا على سالمتهم 
ووقايتهم من المضاعفات المحتملة 

مع صيام شهر رمضان المبارك.
ــة لـــمـــرضـــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــزة األسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـ
السكري هي أهمية معرفتهم طريقة 
وجرعة  توقيت  مــع  التعامل  وكيفية 
األدويــــة فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك. 
طبيًا  لهم  المسموح  المرضى  فعلى 
نسبة  فحص  تكرار  ضــرورة  بالصيام، 
بــالــدم عــدة مــرات خــالل فترة  السكر 
ــوع  ــبــ ــًا فــــي األســ ــوصــ ــصــ ــيــــام وخــ الــــصــ
سوابق  لديهم  ممن  تــحــديــدًا  األول، 
السكر  انخفاض  معدل  فــي  مرضية 
بالدم، وذلك لتجنب التعرض لحالة 
»هبوط السكري«. فال بد من مراعاة 
ضمن  لتكون  النتائج  قـــراءة  متابعة 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب ومــــن الــجــديــر 
الــيــومــي  الــســكــر  بـــالـــذكـــر أن فــحــص 
ال يــبــطــل الــــصــــوم كـــمـــا يـــظـــن بــعــض 
الـــمـــرضـــى الــصــائــمــيــن والــمــصــابــيــن 
السكري  مرضى  إن  حيث  بالسكري. 
الـــمـــعـــالـــجـــون بـــالـــحـــمـــيـــة واألدويـــــــــة 
نسبة  كــانــت  إذا  يصوموا  أن  يمكنهم 
السكر لديهم منتظمة وال يعانون من 
الصائمين  وعلى  أخــرى،  أمــراض  أي 
ــأي عــــرض من  ــال شـــعـــورهـــم بــ فـــي حــ
أعراض هبوط السكر، أو عند قيامهم 
بفحص نسبة السكر في الدم وكانت 
نتيجة القراءة منخفضة أال يترددوا 
ــع مــســتــوى  ــرفــ ــاول عـــصـــيـــر لــ ــ ــنـ ــ ــــي تـ فـ
سالمتهم  على  حرًصا  وذلــك  السكر، 
السكر  هبوط  »نــوبــة«  مضاعفات  من 
اإلكــثــار من  كما يجب عليهم  بــالــدم، 
شرب الماء منذ اإلفطار وحتى موعد 
اإلمساك، ألن شرب الماء بكثرة ُيعد 
الكليتين  حــمــايــة  فـــي  مــهــًمــا  عـــامـــاًل 

وتجنب اإلصابة بالجفاف.
ــادات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ومــ
مجتمعنا اإلكثار من تناول العصائر 
والــتــمــر والـــحـــلـــويـــات عــنــد اإلفـــطـــار؛ 
تؤثر  و  بالسكريات  تكون غنية  والتي 
بــشــكــل قـــوي فــي مــســتــوى الــســكــر في 

الدم مؤدية إلى ارتفاعه بشكل سريع، 
لدى  الصحي  الــوعــي  دور  يأتي  وهنا 
ــكـــري مــــن خـــالل  أســــــرة مـــريـــض الـــسـ
المصابين  عائلتهم  ألفــــراد  دعــمــهــم 
ــداد وجــبــات  بــالــســكــري عــن طــريــق إعــ
غــذائــيــة صحية مــتــوازنــة لــهــم خــالل 
يــجــب  إذ  الــــمــــبــــارك،  رمــــضــــان  ــهـــر  شـ
الكميات  بين  التوازن  مراعاة  ضــرورة 
ــأكــــوالت عــالــيــة  ــمــ ــن الــ الـــمـــتـــنـــاولـــة مــ
الــســعــرات الــحــراريــة، واالعــتــمــاد على 
من  المخففة  الصحية  الطبخ  طرق 
بــالــشــوي ،  الــزيــوت واســتــبــدال القلي 
مــن األطعمة  اإلكــثــار  وكــذلــك تجنب 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى نسبة عــالــيــة من 

الملح مثل المكسرات والمخلالت.
ومــــن الــمــهــم مــعــرفــة أن أعــــراض 
هبوط سكر الدم تختلف من شخص 
ــر، فــقــد تـــكـــون شـــديـــدة لــدى  ــ ــى آخـ إلــ
اإلغماء  حــد  إلــى  تصل  وقــد  البعض 
بينما تكون خفيفة جدا عند آخرين. 
ومن هنا يتحتم على مرضى السكري 
لهبوط  المصاحبة  األعــراض  معرفة 
ســكــر الـــدم بــصــورة مــبــكــرة والــتــعــامــل 
معها بسرعة للحد من خطورة هبوط 
السكر وأخذ العالج الالزم في الوقت 
المناسب تفاديا لحدوث المضاعفات 
ــيـــرة كـــالـــتـــشـــنـــجـــات وغــيــبــوبــة  الـــخـــطـ
المصابين  عــلــى  يــجــب  كــمــا  الــســكــر. 
بمرض السكري ضرورة زيارة طبيبهم 
ــاره بــنــوبــة أو نــوبــات  ــبــ الــمــعــالــج وإخــ
الــهــبــوط الــتــي حــدثــت لــلــكــشــف عن 
الهبوط،  هــذا  وراء  الرئيسي  السبب 
إلى  المعالج  الطبيب  يضطر  قــد  إذ 
تغيير نوعية العالج أو تغيير جرعات 
لمحاولة  وذلــك  المستخدم،  الــعــالج 
نوبات هبوط سكر  تكرار حدوث  منع 

الدم لدى المريض في المستقبل.
معرضون  السكر  مرضى  جميع 
ــدم. و قد  ــ لــهــبــوط مــســتــوى ســكــر الـ
يــكــون هـــذا الــهــبــوط مــتــكــرر، ولــهــذا 
ــذه  ــدة 15، وهـ ــاعـ قـ نــســتــخــدم  نــحــن 
نــزول  أنــه عند  الــقــاعــدة تنص على 
السكر )أقل من 70(، فإنه يجب على 
مريض السكر شرب نصف كوب )15 
کربوهيدرات( من شيء سائل  غرام 
بـــ 15  شــربــه  وبــعــد  مــثــاًل،  كالعصير 

دقيقة يجب أن يقوم المريض بعمل 
تحليل سكر للتأكد من ارتفاع سكر 
الدم ووصوله إلى المعدل المطلوب 

وهو أكثر من 100.
ــن أبــــــرز أعـــــــراض انــخــفــاض  ــ ومـ
عليه  نــطــلــق  مـــا  أو  بـــالـــدم  الــســكــر 
الــدم هــي خفقان  فــي  السكر  نقص 
الجلد  وشـــحـــوب  واإلرهــــــاق  الــقــلــب 
واالرتجاف والقلق والتعرق والجوع 
الــفــم،  حـــول  بالتنميل  واإلحـــســـاس 
الـــســـكـــر فــي  نـــقـــص  تـــطـــور  كـــمـــا أن 
ــد يــشــمــل بــعــض الــعــالمــات  الـــــدم قـ
واألعـــراض األخـــرى منها االرتــبــاك 
الــمــهــام  أداء  عـــلـــى  الــــقــــدرة  وعــــــدم 
البصرية،  واالضــطــرابــات  الــيــومــيــة 
التي  الــكــلــمــات،  وعـــدم وضـــوح نطق 
قـــد تـــكـــون غــيــر واضـــحـــة ومــبــهــمــة، 
تنتهي بعض  وقـــد  الــحــركــة،  وتــعــثــر 
بفقدان  بالدم  السكر  هبوط  نوبات 
االســـتـــجـــابـــة  ــم  ــتـ يـ ــم  ــ لـ إذا  ــــي  ــوعـ ــ الـ
ــذا مـــن المهم  ومــعــالــجــتــهــا فـــــورًا، لـ
لــنــوبــات انخفاض  يــتــعــرضــون  لــمــن 
السكر بالدم االحتفاظ بقطعة من 
أقــراص  أو  عصير  علبة  أو  الحلوى 
ــــك تــحــســبــًا  الــســكــر الـــجـــلـــوكـــوز، وذلـ
لــحــدوث نــوبــات هــبــوط الــســكــر، مع 
مقبول  بــصــيــام  للجميع  تــمــنــيــاتــي 

وصحة مستدامة.

إرشادات رمضانية لمرضى السكر لوقايتهم 
من المضاعفات المحتملة في الشهر الكريم

ن�شيحة رم�شانية من م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي 

�شركة و�شيدليات يو�شف محمود ح�شين 
ترحب بان�شمام الدكتور �شيرين جبران 

الدكتورة وردة حسن: 

�شبل تح�شين ال�شحة في رم�شان 
»طعامكم دواؤكم، دواؤكم في طعامكم«، مقولة ارتبطت بـ»أُبقراط« الملقب بـ»أبي الطب«، واتفق معها الطبيب 
التاريخ البشري، والتي ربطت بين الغذاء والحالة  »ابن سينا«، وأكدتها رحلة العلم الممتدة عبر  العربي الشهير 
رويــال  بمستشفى  العائلة  طــب  اســتــشــاري  حسن  وردة  الــدكــتــورة  توضح  التالي  المقال  وفــي  للشخص.  الصحية 

البحرين سبل تحسين الصحة خالل شهر رمضان المعظم مع الصيام.

يسر شركة يوسف محمود حسين 
شيرين  الدكتور  انضمام  عن  اإلعــالن 

جبران مدير عام جديد للشركة.
الــــدكــــتــــور شـــيـــريـــن لــــديــــه خـــبـــرة 
واسعة في مجال المبيعات والتسويق 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لــشــركــات األدويـــة 
من  أكــثــر  فيها  قــضــى  الــتــي  العالمية 
30 عــامــا ومــنــهــا 27 عــامــا فـــي شــركــة 
كمدير  لألدوية  السويسرية  نوفارتس 
إقــلــيــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،ســلــطــنــة 

عمان ودولة قطر.
وقال السيد يوسف احمد محمود 
أنه سعيد  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
الشركة  إلى  الدكتور شيرين  بانضمام 
ويثق في قدراته على  زيادة المبيعات 
ــهـــدف الــمــنــشــود  ــة والـ ــرؤيـ وتــحــقــيــق الـ

الســتــيــراد أحــــدث األدويـــــة والــمــعــدات 
الــطــبــيــة لــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
الصحية في مملكة البحرين الحبيبة.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

كــشــف الــمــجــلــس األعــلــى 
للقضاء عن أحدث إحصائيات 
 2022 مــــــارس  ــي  فــ الـــمـــحـــاكـــم 
ــلــــغ عـــــــدد الـــــدعـــــاوى  ــيــــث بــ حــ
المحاكم  جميع  فــي  الجارية 
»9947« دعوى، وقال المستشار 
البوعينين  حسن  بن  عبداهلل 
األعلى  المجلس  رئيس  نائب 
ــاء رئـــــيـــــس مــحــكــمــة  ــضــ ــقــ ــلــ لــ
إنــجــازا  يعد  ذلــك  إن  التمييز 
كبيرا ورقما قياسيا ألول مرة 
في عدد الدعاوى الجارية في 
جميع درجات المحاكم، وأشار 
إلى أن المجلس يتابع شهريا 
تتضمن  التي  األداء  مؤشرات 
الجديدة وعدد  الدعاوى  عدد 
الدعاوى المحسومة والجارية 
لـــجـــمـــيـــع درجـــــــــات الـــمـــحـــاكـــم 
المدنية والشرعية والجنائية 

والتجارية والعمالية.
اعــــتــــمــــاد  أن  أكـــــــــد  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
المحاكم  أداء  قياس مؤشرات 
الواقع  الكشف عن  في  يسهم 

مرحلة  كل  وتقييم  القضائي 
ومدى تقدمها في اإلجــراءات 
تحسين  أجـــل  مــن  القضائية 
أن  وأضــــاف  الــقــضــائــي،  األداء 
هذه اإلحصائية الجديدة تعد 
إحرازا لتقدم المجلس األعلى 
تحقيق  إلــى  وسعيه  للقضاء 
التطويرية  المبادرات  أهــداف 
في العمل القضائي وتطلعات 

لمملكة  االقــتــصــاديــة  الـــرؤيـــة 
تشهدها  التي   2030 البحرين 
الــمــمــلــكــة فـــي الــعــهــد الـــزاهـــر 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
ــن عــيــســى آل  الــمــلــك حــمــد بـ
خليفة، عاهل البالد وانطالقا 
السمو  صاحب  توجيهات  من 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
رئيس مجلس الوزراء في إطار 

تطوير المنظومة القضائية.
ــادرات  ــ ــبـ ــ مـ أن  إلــــــى  ونــــــــوه 
ــى لــلــقــضــاء  ــلــ الــمــجــلــس األعــ
الـــــتـــــطـــــويـــــريـــــة فـــــــي الــــعــــمــــل 
تحقيق  على  ترتكز  القضائي 
يتمثل  رئيسية،  أهــداف  ثالثة 
األول في رفع كفاءة اإلجراءات 
ــام الــقــضــائــيــة  ــكــ وجــــــودة األحــ
الكفاءات  تنمية  فــي  والــثــانــي 
ــة  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ
والــثــالــث  المستمر  وتأهيلها 
ورضا  احتياجات  تحقيق  في 

المتقاضين.

ال��دع��اوى  ع���دد   »9947« م���رة  لأول 
ال����ج����اري����ة ف����ي ج��م��ي��ع ال��م��ح��اك��م

} عبداهلل البوعينين.

الخيام  على  تفتيشية  حملة  الصحة  وزارة  نظمت 
عنها  المسؤولين  التزام  من  التأكد  لغرض  الرمضانية 
حيث  األنشطة  بهذه  الخاصة  الصحية  باالشتراطات 
الصحة  التابعين إلدارة  القضائي  الضبط  قام مأموري 
العامة بزيارات تفتيشية تبين من خاللها التزام الغالبية 
العظمى من الخيام الرمضانية باالشتراطات الصحية، 
كــمــا تــم رصـــد ارتــكــاب ثـــالث خــيــام رمــضــانــيــة مخالفات 
التدخين  مكافحة  بشأن   2009 لسنة   )8( رقــم  للقانون 
والتبغ بأنواعه وهي مخالفة السماح لألطفال بالجلوس 
الــمــدخــنــيــن ومــخــالــفــة اإلعــــالن والــتــرويــج  فــي منطقة 
للشيشة ومخالفة فتح منطقة المدخنين على منطقة 
القانونية  اإلجــــراءات  استكمال  وجــار  المدخنين،  غير 
إلى  المخالفات  هــذه  عــن  المسؤولين  إلحــالــة  تمهيًدا 

النيابة العامة.
وبينت الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة 
العامة بأن أهم االشتراطات الصحية الخاصة بالخيام 
الــرمــضــانــيــة هـــي أال تــتــعــدى الــمــســاحــة الــمــخــصــصــة 
الـــرمـــضـــانـــيـــة 50% مــن  الــخــيــمــة  داخــــــل  لــلــمــدخــنــيــن 
المساحة اإلجمالية لصالة الجلوس في الخيمة بحيث 
منفصل  وتكييف  بحاجز  المنطقتين  بين  الفصل  يتم 

ويمكن االستعاضة عن هذا الشرط بتوفير خيمة لغير 
سن  دون  هم  من  ومنع  للمدخنين،  وأخــرى  المدخنين 
الـ 18 بارتياد المنطقة المخصصة للتدخين حتى ولو 
الشيشة  تقديم  بعدم  وااللــتــزام  أهاليهم،  برفقة  كــانــوا 
خارج نطاق منطقة المدخنين وعدم اإلعالن أو الترويج 
تثقيفية  مـــواد  وضــع  وضــــرورة  التبغ  منتجات  مــن  ألي 
داخـــــل مــنــطــقــة الــمــدخــنــيــن تــبــيــن األضـــــــرار الــصــحــيــة 
للشيشة وفضاًل عن ذلك الحصول على تراخيص نصب 
الخيمة من إدارة الصحة العامة وباقي الجهات الرسمية 

المختصة.
وأكدت إدارة الصحة العامة ضرورة التزام أولياء أمور 
أطفالهم  اصطحاب  بعدم  الرمضانية  الخيام  مــرتــادي 
إلى منطقة التدخين حفاًظا على صحتهم وسالمتهم 
على  يحتوي  الــذي  الشيشة  تبغ  دخــان  مــن  وحمايتهم 
الــعــديــد مـــن الـــمـــواد الــســامــة والـــضـــارة مـــؤكـــدة تطبيق 
الــحــمــالت  الــمــخــالــفــيــن حــيــث ستستمر  عــلــى  الــقــانــون 
التفتيشية على الخيام الرمضانية طوال شهر رمضان 
رقم  تــم تخصيص خــط ســاخــن  بــأنــه  الــمــبــارك، منوهة 
بــقــانــون  تتعلق  مــخــالــفــات  أي  عــن  لــإبــالغ   66399755

مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

�سمحوا للأطفال بالجلو�س مع المدخنين..

3 خيام رم�ضانية مخالفة لقانون مكافحة التدخين �ضبط 

ضــــــبــــــط قــــــســــــم مـــــراقـــــبـــــة 
العامة  الصحة  بــإدارة  األغذية 
ــوم بــتــعــبــئــة  ــقــ ــخـــزنـــا يــ أمــــــس مـ
مــــواد غــذائــيــة وتــغــيــيــر تــواريــخ 
ترخيص  غــيــر  مــن  صالحيتها 
ــاون  ــعــ ــتــ ــالــ تـــــــجـــــــاري، وذلــــــــــك بــ
وزارة  مــع  المشترك  والتنسيق 
المكان  غلق  تم  حيث  التجارة، 

غلقا إداريا.
وجود  الــزيــارة  أثناء  وتبين 
منتهية  كــثــيــرة  غـــذائـــيـــة  مـــــواد 
ــع  ــــك وضــ ــذلــ ــ الــــصــــالحــــيــــة، وكــ
ــواد الـــغـــذائـــيـــة فـــي ظـــروف  ــمــ الــ
ــدت  ــ ــة، حـــيـــث وجـ ــمــ غـــيـــر مــــالئــ
مناسبة  غير  التخزين  ظـــروف 
وغـــيـــر مــســتــوفــيــة الشـــتـــراطـــات 
مــســتــودعــات األغـــذيـــة الــجــافــة 
وفـــي مــحــل مـــوبـــوء بــالــقــوارض 
المكان  غلق  وبعد  والــحــشــرات، 
ــبــــل مــــــأمــــــوري الـــضـــبـــط  مـــــن قــ
ــي الــصــحــة  ــ ــوزارتــ ــ ــائـــي بــ ــقـــضـ الـ

والــــــــتــــــــجــــــــارة، تـــــــم الـــتـــحـــفـــظ 
الــغــذائــيــة لحين  الـــمـــواد  عــلــى 

القانونية  اإلجــراءات  استكمال 
واإلدارية.

����ض���ب���ط م�������ض���ت���ودع اأغ�����ذي�����ة ب���داخ���ل���ه 
م������واد غ���ذائ���ي���ة م��ن��ت��ه��ي��ة ال�����ض��اح��ي��ة

الجنائية  الــكــبــرى  الــمــحــكــمــة  قــــررت   
ــيـــوي 30 سنة  آسـ ــاب  تــأجــيــل مــحــاكــمــة شــ
 18 إلــى  األوروبـــيـــة،  صديقته  بقتل  متهم 
الشرعي  الطبيب  الستدعاء   2022 أبريل 
الدعوى،  بأوراق  المتهم  لدفاع  والتصريح 
ــام بــإلــقــائــهــا مــن الــــدور الــخــامــس  حــيــث قـ
هامدة  جثة  لتسقط  البنايات  إحــدى  من 

وتلقى مصرعها.
العاصمة  إلـــى شــرطــة  ورد  بـــالغ  ــان  وكـ
يفيد بسقوط فتاة من الجنسية األوروبية 
مـــن الــــــدور الـــخـــامـــس بـــإحـــدى الــبــنــايــات 

مصرعها  لقيت  حيث  الــمــاحــوز  بمنطقة 
فور سقوطها، وعلى الفور باشرت الجهات 
المعنية عمليات البحث والتحري للتعرف 
عــلــى ســبــب الـــواقـــعـــة وتــبــيــن أن الــمــجــنــي 
وتعرفت  بالمتهم  كانت على عالقة  عليها 
عليه في أحد مطاعم العدلية قبل سنتين 
وتوطدت العالقة بينهما واعتادا اللقاء في 
التنقل  دائــم  المتهم  وكــان  الماحوز  شقة 
بين منطقة المنامة وشقة المجني عليها 

على مدار 6 أشهر.
كما دلت التحريات أن الفترة األخيرة 

نشبت بينهما عدة خالفات بسبب فصلهما 
مـــن الـــعـــمـــل، حــيــث الــتــقــيــا يــــوم الــواقــعــة 
ــاوال الــمــشــروبــات  ــنــ بـــإحـــدى الـــحـــفـــالت وتــ
الــكــحــولــيــة وشــــب خــــالف بــيــنــهــمــا اســتــمــر 
نزلت  حيث  المنزل  إلــى  طريقهما  طــوال 
بحالة  وكانت  السيارة  من  عليها  المجني 
سكر وتوجه المتهم خلفها واشتد الخالف 
الجريمة،  شهدت  التي  الشقة  في  بينهما 
بإلقائها  الــخــالف  أثــر  على  المتهم  وقـــام 
حيث  مصرعها،  ولقيت  الغرفة  نافذة  من 
أحــدثــت قـــوة االرتـــطـــام بــــاألرض بــهــا عــدة 

إصابات أدت إلى وفاتها في موقع الحادث.
أنه  المتهم  إلى  النيابة  أسندت  حيث 
أمن  بــدائــرة   2022 فبراير   22 غــضــون  فــي 
المجني  عــمــدا  قتل  العاصمة  محافظة 
عــلــيــهــا بــــأن عــقــد الـــعـــزم عــلــى قــتــلــهــا إثــر 
وقام بحملها ووضعها  بينهما  وقع  شجار 
من  وأسقطها  ودفعها  الغرفة  نافذة  على 
إزهاق  ذلك  من  قاصدا  الخامس  الطابق 
الموصوفة  اإلصــابــات  بها  فأحدث  روحها 
أودت  والــتــي  التشريحية  الصفة  بتقرير 

بحياتها.

ا�����ض����ت����دع����اء ال���ط���ب���ي���ب ال�������ض���رع���ي ف�����ي واق�����ع�����ة اإل����ق����اء 
اآ����ض���ي���وي ���ض��دي��ق��ت��ه الأوروب������ي������ة م����ن ال���ط���اب���ق ال��خ��ام�����س

ثالثيني  على  سنوات   3 السجن  االستئناف  محكمة  أيــدت 
مروج للمواد المخدرة )الشبو( مع تغريمه 3 آالف دينار، فيما 
بمقابل  تقديم  آخر من عقوبة  أعفت  درجــة  أول  كانت محكمة 
مادة الحشيش المخدر واكتفت بحبسه مدة سنة عن التعاطي 

وغرمته المحكمة ألف دينار. 
المخدرات  إدارة مكافحة  إلى تلقي  الواقعة  وتعود تفاصيل 
بقصد  الــمــخــدرة  الــمــواد  األول  المتهم  حــيــازة  تفيد  معلومات 
الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعضا من مادة 
هاتفًيا  األول  بالمتهم  اتصل  أن  لبث  ومــا  المخدرة  الحشيش 
تحت مسمع الشرطي اتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار 
المكان  إلى حيث  رفقة شرطي  المصدر  انتقل  ذلك  أثر  وعلى 
قطعة  الــمــصــدر  بتسليم  المتهم  وقـــام  والتقيا  عليه،  المتفق 
المخدرة  الحشيش  لمادة  أنها  معمليا  ثبت  اللون  داكنة  لمادة 
الهرب فتمكنت قوة  الذي حاول  المتهم  وتمت عملية مداهمة 

الضبط من القبض عليه.
بحيازته  العامة  النيابة  بتحقيقات  األول  المتهم  واعترف 
الثاني  المتهم  بواسطة  بيعها  إعــادة  بقصد  المضبوطة  المادة 
وأنه  راتبه ضعيف ال يكفي متطلباته  إن  إذ  لزيادة دخله  وآخر 
الحشيش  مــادة  يبيعه  أن  على  المصدر  مع  اتفق  الواقعة  يــوم 
سلمه  المحدد  الموعد  وفــي  ديــنــار  مــائــة  قيمته  بما  الــمــخــدرة 
المادة المخدرة التي تحصل عليها من المتهم الثاني الذي كان 
وأنه  بالسيارة  فر هاربا  القبض عليه  يرافقه في سيارته وحال 

يتعاطى مادة الحشيش المخدرة وتم ضبطه الحقا.
رفقة  كــان  أنــه  الــعــامــة  النيابة  بتحقيقات  الــثــانــي  واعــتــرف 
المتهم األول في سيارته وقت الواقعة الذي تقابل مع شخص 
ومن خلفه  يركض  الشخص  ذلك  وفجأة شاهد  السيارة  خلف 
المتهم ثم التقيا ثانية وتشاجرا فقفز على مقعد السائق وهرب 

بسيارة المتهم األول وأضاف أنه يتعاطى المواد المخدرة.
قدما  أوال:  أنهما  المتهمين  إلــى  العامة  النيابة  وأســنــدت 
األحـــوال  غير  فــي  للتعاطي  »الحشيش«  مــخــدرة  مـــادة  بمقابل 
المرخص بها قانوًنا، ثانياَ: حازا وأحرزا مادة الحشيش المخدرة 

بقصد التعاطي وذلك في غير األحوال المصرح بها قانوًنا.

�ضبو  لبائع  �ضنوات   3 ال�ضجن  تاأييد 
للتعاطي �ضديقه  وحب�س  ثاثيني 

الدعارة اأعمال  على  لتجبرها  بلدها  من  اآ�ضيوية  ت�ضتدرج  اأربعينية 
آسيوية  محاكمة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  بــدأت 
وأجبرتها  منزلية  كعاملة  العمل  بوهم  أخرى  استدرجت 
أنكرت  فيما  ورائها،  من  والتكسب  الدعارة  ممارسة  على 
إلى  القضية  تأجيل  المحكمة  قـــررت  الــواقــعــة  المتهمة 

جلسة 17 أبريل 2022 لالطالع والرد. 
بـــالغ قــدمــتــه المجني  الــقــضــيــة إال  تــفــاصــيــل  وتــعــود 
عليها تفيد أنها أثناء وجودها في بلدها اآلسيوي عرض 
العرض  وكـــان  مــنــزل  عاملة  البحرين  فــي  العمل  عليها 
عن طريق زوج المتهمة، وبعد إنهاء اإلجــراءات واألوراق 
المطار  فــي  استقبالها  فــي  وكـــان  البحرين  إلــى  حــضــرت 
منطقة  فــي  شــقــة  إلـــى  بنقلها  قــامــت  ثــم  ومـــن  المتهمة 

وغلق  المتهمة  قبل  مــن  حريتها  حجز  وتــم  القضيبية 
عملها  أن  وأخبرتها  دائــم  بشكل  ومراقبتها  الشقة  بــاب 
إلى  األمــر  بداية  في  رفضت  أنها  إال  الدعارة  في  سيكون 
مع  التهديد  تحت  الدعارة  ممارسة  على  إجبارها  تم  أن 

زبائن مختلفة.
أنها تعرضت للضرب إلجبارها على  إلى  أشارت  كما 
عــلــى مبالغ  تــحــصــل  المتهمة  كــانــت  مــقــابــل  فــي  الــعــمــل 
إلى  لها  مبالغ  أي  تسليمها  يتم  وال  الزبائن  من  مالية 
من  خروجها  إمكانية  واستغلت  الفرصة  لها  سنحت  أن 
المارة  أحــد  ساعدها  حيث  الــشــارع  إلــى  وتوجهت  الشقة 
الــتــحــريــات على  الــشــرطــة، حيث دلــت  إلــى مــركــز  لنقلها 

وتبين  عليهم  الــقــبــض  ــم  وتـ ســنــة(   42( الــمــتــهــمــة  هــويــة 
تورطها في الواقعة.

في  اتــجــرت  أنها  العامة  النيابة  إليها  أســنــدت  حيث 
وآوتها  ونقلتها  استقبلتها  بــأن  عليها  المجني  شخص 
بغرض  وذلــك  حريتها  وحجزت  المباني  بأحد  شقة  في 
أنــهــا حجزت  الــدعــارة، كما  أعــمــال  فــي  إســـاءة استغاللها 
بغرض  وذلـــك  قــانــونــي  وجــه  بغير  عليها  المجني  حــريــة 
الــتــكــســب مـــن إجــبــارهــا عــلــى أعـــمـــال الــــدعــــارة، كــمــا أنــهــا 
كما  دعـــارة،  ارتــكــاب  على  والغير  عليها  المجني  حرضت 
ما  على  جزئية  أو  كلية  بصفه  حياتها  في  اعتمدت  أنها 

تكتسبه المجني عليها وغيرها من ممارسة الدعارة. 
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.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد:  16090

الــقــراء من قبل جملة  أعــزائــي  تــرددت على أسماعكم 
»الــوقــت أمـــام الــشــاشــة«، ويقصد بها مــقــدار الــوقــت الــذي 
ألجهزة  الرقمية  الشاشات  في  محدقا  الشخص  يقضيه 

الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
إلى  انجذابا  أكثر  فهم  األطفال،  اليوم يخص  مقالي 
المتعة و»تضييع  الــنــوع مــن  وهـــذا  الــغــامــض  الــعــالــم  هــذا 

الوقت«.
وما أثار انتباهي أطفال أعمارهم عامان أو أقل بداخل 

عربة األطفال وفي أيديهم الصغيرة جهاز لوحي!!
فبتعلق  اآلبــاء،  من  االنتباه  تستلزم  عــادة خطرة  إنها 
اللعب  يرفض  ســوف  شــيء  أي  مــن  أكثر  بالشاشة  الطفل 
الطبيعي والرياضة المفيدة لبناء جسمه وينأى عن قراءة 
سهل  متوافر  فالبديل  دراســيــا،  يتراجع  وبالطبع  الكتب 

ومريح.
على  األطــفــال«  لطب  األمريكية  »األكــاديــمــيــة  وتــشــدد 
أقل  ذوي عمر  األطفال  قبل  الوسائط من  استخدام  منع 
مــن عــامــيــن، كــمــا تــوصــي بــتــحــديــد الــوقــت الــــذي يقضيه 
الشاشات بما ال يزيد على ساعة  أمام  الطفل األكبر سنا 
المحتمل  السلبي  التأثير  مــن  خوفا  يوميا،  ساعتين  أو 
لــلــشــاشــات عــلــى صــحــة الــطــفــل مــثــل إصــابــتــهــم بــالــبــدانــة، 
واضطراب النوم، والمشكالت السلوكية، وضعف التحصيل 

الدراسي، وقلة الوقت المخصص للعب.
وهناك رواية خيال علمي كتبها الروائي األمريكي »نيل 
 Snow( الثلج«  م  »تحطُّ بعنوان   1992 عام  في  ستيفنسون« 
بأن  يــنــذر  انتقال  وهــو  الــحــالــي،  بالوضع  ذكرتني   )Crash
الجيل القادم من اإلنترنت سيتم استخدامه عبر شاشات 
الكمبيوتر، إلى فضاء ثالثي األبعاد، ويمكن الدخول إليه 
والمشاركة في تفاعالته والتجول بداخله وليس مشاهدته 
فقط، ما ينذر بعواقب سيئة على األطفال الذين يقضون 

أوقاًتا طويلًة مرتبطين بهذا العالم االفتراضي.
نــحــتــاج إلـــى جــهــد ومــشــاركــة أبــنــائــنــا بعضا مــن وقتنا 
التكنولوجيا  نــدع  وال  الصحيح  الــطــريــق  على  لنضعهم 

تسيطر عليهم بهذا الشكل المخيف. أعاننا اهلل.

الوقت اأمام ال�شا�شة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الزياني  راشد  الدكتورة نجاح  نصحت 
اســتــشــاري األمـــــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز 
الــهــضــمــي والــكــبــد بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

مشاكل  تــزيــد  قــائــلــة:  الــقــراء  التخصصي 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي فــــي رمــــضــــان بــســبــب 
اإلفــــراط فــي تــنــاول الــطــعــام واإلكـــثـــار من 
عالية  والــمــأكــوالت  والحلويات  النشويات 
بالجهاز  يضر  مــا  الهضم  صعبة  الــدهــون 

الهضمي ضررا بالغا.
وأيضا األكل المتأخر في الليل يؤدي 
إلى زيادة إفراز األحماض ليال ويزيد من 
االرتجاع الحمضي، لذا أنصح الصائمين 

باتباع التعليمات التالية:
أن تحتوي وجبة اإلفطار على جميع 
العناصر الغذائية المفيدة واالبتعاد عن 
وتجنب  الدسمة  والــمــأكــوالت  النشويات 

الــســكــريــات والــحــلــويــات بــقــدر اإلمــكــان 
واستبدالها بالفاكهة.

ــأن تــكــون  ــ ــة الـــســـحـــور بـ ــبـ تـــأخـــيـــر وجـ
كافية  كمية  على  وتــحــتــوي  الفجر  قبل 
نشاطا  الصائم  لتعطي  البروتينات  من 
أثــنــاء الــيــوم وال تـــؤدي إلــى ارتــجــاع عال 

لألحماض خالل فترة الصيام
كــمــا أنـــه مــن الـــضـــروري شـــرب الــمــاء 
ــار  ــطـ ــا بـــيـــن اإلفـ ــتـــرة مــ ــفـ ــافـــي فــــي الـ ــكـ الـ
وما  بالجفاف  نصاب  ال  حتى  والسحور 
يصاحبه من إمساك مع المواظبة على 

ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا.
وكل عام وأنتم بخير وصوما مقبوال
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قالت الدكتورة: قام فريٌق من الباحثين في كلية بايلور للطب 
المسلمين«  تأثير »صوم  المتحدة بدراسة علمية لفهم  بالواليات 
ــواع الــصــيــام الــمــتــقــطــع- عــلــى صــحــة اإلنــســان،  -بــاعــتــبــاره أحـــد أنــ
واختار الباحثون نمط صيام المسلمين لشهر رمضان لقياس هذا 
التأثير؛ إذ عملوا على متابعة 14 شخًصا بصحة جيدة في أثناء 
يوًما متتابعة من  والشراب لمدة 30  الطعام  امتناعهم تماًما عن 

الفجر وحتى الغروب. 
لــمــتــابــعــة هـــــؤالء األشــــخــــاص، ســحــب الـــبـــاحـــثـــون عــيــنــات دم 
الرابع من  للمشاركين قبل بدء فترة الصيام، ومع نهاية األسبوع 
الصيام، وبعد نهاية شهر الصيام بأسبوع، ثم أجروا قياًسا لمستوى 

العديد من البروتينات في الدم. 
أيــام  عــدة  المتقطع  الــصــيــام  أن  الــدراســة  نتائج  أظــهــرت  وقــد 
مــتــتــالــيــة مـــن شــأنــه أن يــحــفــز الــبــروتــيــنــات الـــمـــضـــادة لــلــســرطــان 
والبروتينات  الدهون  واستقالب  للجلوكوز  المنظمة  والبروتينات 
المقاِومة للسمنة والسكر، والبروتينات المرتبطة بإصالح الحمض 
عالج  فــي  المساعدة  إلــى  إضــافــًة  المناعة،  جــهــاز  وتقوية  الــنــووي 

بعض االضطرابات النفسية واألمراض العصبية مثل الزهايمر.
الدراسة الجديدة مع ورقة علمية سابقة تناولت  تتفق نتائج 
فوائد صوم رمضان، التي أثبتت أن الصيام يؤدي إلى خفض ارتفاع 
الكثافة  عالية  الدهون  ومستوى  تقريًبا،   %17 بنسبة  الــدم  ضغط 
)النوع الجيد من الدهون( بنسبة 33%، وانخفاض مستوى الدهون 

منخفضة الكثافة )النوع الضار من الدهون( بنسبة %17.
ــن مستوى  ــرى أن صــيــام رمــضــان يــحــسِّ كــمــا كشفت دراســــة أخـ
تتراوح  بنسبة  الدهون(  من  الجيد  )النوع  الكثافة  عالية  الدهون 
بين 30% إلى 40%، ما يسهم في الحد من خطر اإلصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من األمراض.
وأضافت الدكتورة وردة أن اعتياد الجسم على تناول كميات أقل 
من الطعام، يمنح الجهاز الهضمي فرصة لالستراحة ويؤدي إلى 
ويفيد  الشهية،  من  والحد  تدريجي  بشكل  المعدة  حجم  تقلص 
السموم  مــن  الجسم  وينظف  الــدهــون  احتياطيات  استهالك  فــي 
يبدأ  الدهنية. وهكذا  التراكمات  أن توجد في  التي يمكن  الضارة 
الجسم بالتخلص من السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير الذي 
تشير  كما  الــشــهــر.  مـــدار  على  الهضمي  الــجــهــاز  عمل  على  يــطــرأ 
أكــثــر قـــدرة على تحمل  الــدمــاغ  الــصــيــام يجعل  إلــى أن  الــدراســات 
والقدرة  والــذاكــرة  المزاج  ويحسن  التغيير،  مع  والتأقلم  اإلجهاد 

على التعلم.
الصحة خالل  ما سبل تحسين  نفسه:  الــذي يطرح  والــســؤال 

شهر رمضان؟ 
تناول فطور صحي 

شهر  خــالل  الصحية  الممارسات  الصائم  يتبع  أن  المهم  من 
رمضان المبارك، فيبدأ إفطاره بشرب الماء وتناول ثالث حبات تمر 
لتوفير الطاقة السريعة للجسم قبل البدء بالوجبة الرئيسية، ثم 
لبدء  أفضل خيار  يعد  الــذي  الشوربة،  إلى طبق  ذلك  بعد  ينتقل 

وجبة اإلفطار ألنها غنية بالسوائل. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــجــب الـــحـــد مـــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام الــدســم 
الــورقــي  الــخــضــار  مــن  واإلكــثــار  والــســكــر  بالملح  والــغــنــي  والمقلي 
والرز  الكاملة  والحبوب  الدهن  قليلة  واللحوم  األسماك  واختيار 
األسمر والباستا السمراء. كما أنه من المهم تناول الطعام بروية 
عملية  تحسين  على  يساعد  فذلك  الحصص،  بحجم  واالهتمام 

الهضم ويمنع زيادة الوزن

تناول وجبة سحور صحية 
تــعــد وجــبــة الــســحــور الــوجــبــة األكــثــر أهــمــيــة فــي يـــوم الــصــائــم، 
لذلك يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على أطعمة غنية بالمواد 
والخضروات.  والفواكه  واللبنة  والجبنة  الشوفان  مثل  الغذائية، 
والكينو  الــشــوفــان  مــثــل  المنخفض،  الــســكــر  ذات  األطــعــمــة  وتــعــد 
الجيدة  الخيارات  من  والحمص،  واللبن  الكاملة  الحبوب  وخبز 
ألنها تزود الجسم بالطاقة خالل النهار. كما من المهم الحد من 
استهالك الشاي والقهوة واإلكثار من شرب الماء والحليب واللبن 
والعصائر الطازجة، فذلك يساعد في الحفاظ على نسبة السوائل 

في الجسم خالل فترة الصيام.
ممارسة الرياضة باعتدال 

الشعور  إلــى  ومــا يصاحبه من جفاف  الصيام  يــؤدي  أن  يمكن 
بــالــخــمــول والــكــســل خـــالل رمـــضـــان. لــكــن مــن الــمــهــم الــســعــي إلــى 
ضــرورة  مــع  بــاعــتــدال،  الرياضة  وممارسة  النشاط  على  الحفاظ 
الحد  في  يساعد  فذلك  السوائل،  من  الكثير  شــرب  إلــى  االنتباه 
الــوزن.  لخسارة  فرصة  ويتيح  الــقــوة  الجسم  ويمنح  ــاق  اإلرهـ مــن 
قبل  الرياضة  لممارسة  المناسب  الوقت  اختيار  أيضًا  المهم  من 
المهم جــدا عدم  أو بعد بضع ساعات من اإلفــطــار، ومــن  السحور 
ألن  الفطور  وجبة  قبل  أو  الصوم  ساعات  أثناء  الرياضة  ممارسة 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.
االلتزام بالعادات الصحية واالبتعاد عن العادات الضارة 

مثل التدخين، حيث يمكن للصائم، مع القليل من قوة اإلرادة، 
االبتعاد عن التدخين خالل فترة ما بعد اإلفطار. كما يعد الشهر 
من  اإلكثار  مثل  الصحية  العادات  بممارسة  للبدء  فرصة  الكريم 

الخضروات والماء وممارسة الرياضة بانتظام.

من منطلق مسؤوليتنا اإلنسانية 
الممرضة  تــقــدم  والــوطــنــيــة،  الطبية 
األنــصــاري  خــلــيــل  إيــمــان  التثقيفية 
الــتــوعــويــة لمرضى  الــنــصــائــح  بــعــض 
السكري، وذلك حرصًا على سالمتهم 
ووقايتهم من المضاعفات المحتملة 

مع صيام شهر رمضان المبارك.
ــة لـــمـــرضـــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــزة األسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـ
السكري هي أهمية معرفتهم طريقة 
وجرعة  توقيت  مــع  التعامل  وكيفية 
األدويــــة فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك. 
طبيًا  لهم  المسموح  المرضى  فعلى 
نسبة  فحص  تكرار  ضــرورة  بالصيام، 
بــالــدم عــدة مــرات خــالل فترة  السكر 
ــوع  ــبــ ــًا فــــي األســ ــوصــ ــصــ ــيــــام وخــ الــــصــ
سوابق  لديهم  ممن  تــحــديــدًا  األول، 
السكر  انخفاض  معدل  فــي  مرضية 
بالدم، وذلك لتجنب التعرض لحالة 
»هبوط السكري«. فال بد من مراعاة 
ضمن  لتكون  النتائج  قـــراءة  متابعة 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب ومــــن الــجــديــر 
الــيــومــي  الــســكــر  بـــالـــذكـــر أن فــحــص 
ال يــبــطــل الــــصــــوم كـــمـــا يـــظـــن بــعــض 
الـــمـــرضـــى الــصــائــمــيــن والــمــصــابــيــن 
السكري  مرضى  إن  حيث  بالسكري. 
الـــمـــعـــالـــجـــون بـــالـــحـــمـــيـــة واألدويـــــــــة 
نسبة  كــانــت  إذا  يصوموا  أن  يمكنهم 
السكر لديهم منتظمة وال يعانون من 
الصائمين  وعلى  أخــرى،  أمــراض  أي 
ــأي عــــرض من  ــال شـــعـــورهـــم بــ فـــي حــ
أعراض هبوط السكر، أو عند قيامهم 
بفحص نسبة السكر في الدم وكانت 
نتيجة القراءة منخفضة أال يترددوا 
ــع مــســتــوى  ــرفــ ــاول عـــصـــيـــر لــ ــ ــنـ ــ ــــي تـ فـ
سالمتهم  على  حرًصا  وذلــك  السكر، 
السكر  هبوط  »نــوبــة«  مضاعفات  من 
اإلكــثــار من  كما يجب عليهم  بــالــدم، 
شرب الماء منذ اإلفطار وحتى موعد 
اإلمساك، ألن شرب الماء بكثرة ُيعد 
الكليتين  حــمــايــة  فـــي  مــهــًمــا  عـــامـــاًل 

وتجنب اإلصابة بالجفاف.
ــادات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ومــ
مجتمعنا اإلكثار من تناول العصائر 
والــتــمــر والـــحـــلـــويـــات عــنــد اإلفـــطـــار؛ 
تؤثر  و  بالسكريات  تكون غنية  والتي 
بــشــكــل قـــوي فــي مــســتــوى الــســكــر في 

الدم مؤدية إلى ارتفاعه بشكل سريع، 
لدى  الصحي  الــوعــي  دور  يأتي  وهنا 
ــكـــري مــــن خـــالل  أســــــرة مـــريـــض الـــسـ
المصابين  عائلتهم  ألفــــراد  دعــمــهــم 
ــداد وجــبــات  بــالــســكــري عــن طــريــق إعــ
غــذائــيــة صحية مــتــوازنــة لــهــم خــالل 
يــجــب  إذ  الــــمــــبــــارك،  رمــــضــــان  ــهـــر  شـ
الكميات  بين  التوازن  مراعاة  ضــرورة 
ــأكــــوالت عــالــيــة  ــمــ ــن الــ الـــمـــتـــنـــاولـــة مــ
الــســعــرات الــحــراريــة، واالعــتــمــاد على 
من  المخففة  الصحية  الطبخ  طرق 
بــالــشــوي ،  الــزيــوت واســتــبــدال القلي 
مــن األطعمة  اإلكــثــار  وكــذلــك تجنب 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى نسبة عــالــيــة من 

الملح مثل المكسرات والمخلالت.
ومــــن الــمــهــم مــعــرفــة أن أعــــراض 
هبوط سكر الدم تختلف من شخص 
ــر، فــقــد تـــكـــون شـــديـــدة لــدى  ــ ــى آخـ إلــ
اإلغماء  حــد  إلــى  تصل  وقــد  البعض 
بينما تكون خفيفة جدا عند آخرين. 
ومن هنا يتحتم على مرضى السكري 
لهبوط  المصاحبة  األعــراض  معرفة 
ســكــر الـــدم بــصــورة مــبــكــرة والــتــعــامــل 
معها بسرعة للحد من خطورة هبوط 
السكر وأخذ العالج الالزم في الوقت 
المناسب تفاديا لحدوث المضاعفات 
ــيـــرة كـــالـــتـــشـــنـــجـــات وغــيــبــوبــة  الـــخـــطـ
المصابين  عــلــى  يــجــب  كــمــا  الــســكــر. 
بمرض السكري ضرورة زيارة طبيبهم 
ــاره بــنــوبــة أو نــوبــات  ــبــ الــمــعــالــج وإخــ
الــهــبــوط الــتــي حــدثــت لــلــكــشــف عن 
الهبوط،  هــذا  وراء  الرئيسي  السبب 
إلى  المعالج  الطبيب  يضطر  قــد  إذ 
تغيير نوعية العالج أو تغيير جرعات 
لمحاولة  وذلــك  المستخدم،  الــعــالج 
نوبات هبوط سكر  تكرار حدوث  منع 

الدم لدى المريض في المستقبل.
معرضون  السكر  مرضى  جميع 
ــدم. و قد  ــ لــهــبــوط مــســتــوى ســكــر الـ
يــكــون هـــذا الــهــبــوط مــتــكــرر، ولــهــذا 
ــذه  ــدة 15، وهـ ــاعـ قـ نــســتــخــدم  نــحــن 
نــزول  أنــه عند  الــقــاعــدة تنص على 
السكر )أقل من 70(، فإنه يجب على 
مريض السكر شرب نصف كوب )15 
کربوهيدرات( من شيء سائل  غرام 
بـــ 15  شــربــه  وبــعــد  مــثــاًل،  كالعصير 

دقيقة يجب أن يقوم المريض بعمل 
تحليل سكر للتأكد من ارتفاع سكر 
الدم ووصوله إلى المعدل المطلوب 

وهو أكثر من 100.
ــن أبــــــرز أعـــــــراض انــخــفــاض  ــ ومـ
عليه  نــطــلــق  مـــا  أو  بـــالـــدم  الــســكــر 
الــدم هــي خفقان  فــي  السكر  نقص 
الجلد  وشـــحـــوب  واإلرهــــــاق  الــقــلــب 
واالرتجاف والقلق والتعرق والجوع 
الــفــم،  حـــول  بالتنميل  واإلحـــســـاس 
الـــســـكـــر فــي  نـــقـــص  تـــطـــور  كـــمـــا أن 
ــد يــشــمــل بــعــض الــعــالمــات  الـــــدم قـ
واألعـــراض األخـــرى منها االرتــبــاك 
الــمــهــام  أداء  عـــلـــى  الــــقــــدرة  وعــــــدم 
البصرية،  واالضــطــرابــات  الــيــومــيــة 
التي  الــكــلــمــات،  وعـــدم وضـــوح نطق 
قـــد تـــكـــون غــيــر واضـــحـــة ومــبــهــمــة، 
تنتهي بعض  وقـــد  الــحــركــة،  وتــعــثــر 
بفقدان  بالدم  السكر  هبوط  نوبات 
االســـتـــجـــابـــة  ــم  ــتـ يـ ــم  ــ لـ إذا  ــــي  ــوعـ ــ الـ
ــذا مـــن المهم  ومــعــالــجــتــهــا فـــــورًا، لـ
لــنــوبــات انخفاض  يــتــعــرضــون  لــمــن 
السكر بالدم االحتفاظ بقطعة من 
أقــراص  أو  عصير  علبة  أو  الحلوى 
ــــك تــحــســبــًا  الــســكــر الـــجـــلـــوكـــوز، وذلـ
لــحــدوث نــوبــات هــبــوط الــســكــر، مع 
مقبول  بــصــيــام  للجميع  تــمــنــيــاتــي 

وصحة مستدامة.

إرشادات رمضانية لمرضى السكر لوقايتهم 
من المضاعفات المحتملة في الشهر الكريم

ن�شيحة رم�شانية من م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي 

�شركة و�شيدليات يو�شف محمود ح�شين 
ترحب بان�شمام الدكتور �شيرين جبران 

الدكتورة وردة حسن: 

�شبل تح�شين ال�شحة في رم�شان 
»طعامكم دواؤكم، دواؤكم في طعامكم«، مقولة ارتبطت بـ»أُبقراط« الملقب بـ»أبي الطب«، واتفق معها الطبيب 
التاريخ البشري، والتي ربطت بين الغذاء والحالة  »ابن سينا«، وأكدتها رحلة العلم الممتدة عبر  العربي الشهير 
رويــال  بمستشفى  العائلة  طــب  اســتــشــاري  حسن  وردة  الــدكــتــورة  توضح  التالي  المقال  وفــي  للشخص.  الصحية 

البحرين سبل تحسين الصحة خالل شهر رمضان المعظم مع الصيام.

يسر شركة يوسف محمود حسين 
شيرين  الدكتور  انضمام  عن  اإلعــالن 

جبران مدير عام جديد للشركة.
الــــدكــــتــــور شـــيـــريـــن لــــديــــه خـــبـــرة 
واسعة في مجال المبيعات والتسويق 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لــشــركــات األدويـــة 
من  أكــثــر  فيها  قــضــى  الــتــي  العالمية 
30 عــامــا ومــنــهــا 27 عــامــا فـــي شــركــة 
كمدير  لألدوية  السويسرية  نوفارتس 
إقــلــيــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،ســلــطــنــة 

عمان ودولة قطر.
وقال السيد يوسف احمد محمود 
أنه سعيد  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
الشركة  إلى  الدكتور شيرين  بانضمام 
ويثق في قدراته على  زيادة المبيعات 
ــهـــدف الــمــنــشــود  ــة والـ ــرؤيـ وتــحــقــيــق الـ

الســتــيــراد أحــــدث األدويـــــة والــمــعــدات 
الــطــبــيــة لــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
الصحية في مملكة البحرين الحبيبة.

الــقــراء من قبل جملة  أعــزائــي  تــرددت على أسماعكم 
»الــوقــت أمـــام الــشــاشــة«، ويقصد بها مــقــدار الــوقــت الــذي 
ألجهزة  الرقمية  الشاشات  في  محدقا  الشخص  يقضيه 

الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
إلى  انجذابا  أكثر  فهم  األطفال،  اليوم يخص  مقالي 
المتعة و»تضييع  الــنــوع مــن  وهـــذا  الــغــامــض  الــعــالــم  هــذا 

الوقت«.
وما أثار انتباهي أطفال أعمارهم عامان أو أقل بداخل 

عربة األطفال وفي أيديهم الصغيرة جهاز لوحي!!
فبتعلق  اآلبــاء،  من  االنتباه  تستلزم  عــادة خطرة  إنها 
اللعب  يرفض  ســوف  شــيء  أي  مــن  أكثر  بالشاشة  الطفل 
الطبيعي والرياضة المفيدة لبناء جسمه وينأى عن قراءة 
سهل  متوافر  فالبديل  دراســيــا،  يتراجع  وبالطبع  الكتب 

ومريح.
على  األطــفــال«  لطب  األمريكية  »األكــاديــمــيــة  وتــشــدد 
أقل  ذوي عمر  األطفال  قبل  الوسائط من  استخدام  منع 
مــن عــامــيــن، كــمــا تــوصــي بــتــحــديــد الــوقــت الــــذي يقضيه 
الشاشات بما ال يزيد على ساعة  أمام  الطفل األكبر سنا 
المحتمل  السلبي  التأثير  مــن  خوفا  يوميا،  ساعتين  أو 
لــلــشــاشــات عــلــى صــحــة الــطــفــل مــثــل إصــابــتــهــم بــالــبــدانــة، 
واضطراب النوم، والمشكالت السلوكية، وضعف التحصيل 

الدراسي، وقلة الوقت المخصص للعب.
وهناك رواية خيال علمي كتبها الروائي األمريكي »نيل 
 Snow( الثلج«  م  »تحطُّ بعنوان   1992 عام  في  ستيفنسون« 
بأن  يــنــذر  انتقال  وهــو  الــحــالــي،  بالوضع  ذكرتني   )Crash
الجيل القادم من اإلنترنت سيتم استخدامه عبر شاشات 
الكمبيوتر، إلى فضاء ثالثي األبعاد، ويمكن الدخول إليه 
والمشاركة في تفاعالته والتجول بداخله وليس مشاهدته 
فقط، ما ينذر بعواقب سيئة على األطفال الذين يقضون 

أوقاًتا طويلًة مرتبطين بهذا العالم االفتراضي.
نــحــتــاج إلـــى جــهــد ومــشــاركــة أبــنــائــنــا بعضا مــن وقتنا 
التكنولوجيا  نــدع  وال  الصحيح  الــطــريــق  على  لنضعهم 

تسيطر عليهم بهذا الشكل المخيف. أعاننا اهلل.

الوقت اأمام ال�شا�شة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الزياني  راشد  الدكتورة نجاح  نصحت 
اســتــشــاري األمـــــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز 
الــهــضــمــي والــكــبــد بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

مشاكل  تــزيــد  قــائــلــة:  الــقــراء  التخصصي 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي فــــي رمــــضــــان بــســبــب 
اإلفــــراط فــي تــنــاول الــطــعــام واإلكـــثـــار من 
عالية  والــمــأكــوالت  والحلويات  النشويات 
بالجهاز  يضر  مــا  الهضم  صعبة  الــدهــون 

الهضمي ضررا بالغا.
وأيضا األكل المتأخر في الليل يؤدي 
إلى زيادة إفراز األحماض ليال ويزيد من 
االرتجاع الحمضي، لذا أنصح الصائمين 

باتباع التعليمات التالية:
أن تحتوي وجبة اإلفطار على جميع 
العناصر الغذائية المفيدة واالبتعاد عن 
وتجنب  الدسمة  والــمــأكــوالت  النشويات 

الــســكــريــات والــحــلــويــات بــقــدر اإلمــكــان 
واستبدالها بالفاكهة.

ــأن تــكــون  ــ ــة الـــســـحـــور بـ ــبـ تـــأخـــيـــر وجـ
كافية  كمية  على  وتــحــتــوي  الفجر  قبل 
نشاطا  الصائم  لتعطي  البروتينات  من 
أثــنــاء الــيــوم وال تـــؤدي إلــى ارتــجــاع عال 

لألحماض خالل فترة الصيام
كــمــا أنـــه مــن الـــضـــروري شـــرب الــمــاء 
ــار  ــطـ ــا بـــيـــن اإلفـ ــتـــرة مــ ــفـ ــافـــي فــــي الـ ــكـ الـ
وما  بالجفاف  نصاب  ال  حتى  والسحور 
يصاحبه من إمساك مع المواظبة على 

ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا.
وكل عام وأنتم بخير وصوما مقبوال
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قالت الدكتورة: قام فريٌق من الباحثين في كلية بايلور للطب 
المسلمين«  تأثير »صوم  المتحدة بدراسة علمية لفهم  بالواليات 
ــواع الــصــيــام الــمــتــقــطــع- عــلــى صــحــة اإلنــســان،  -بــاعــتــبــاره أحـــد أنــ
واختار الباحثون نمط صيام المسلمين لشهر رمضان لقياس هذا 
التأثير؛ إذ عملوا على متابعة 14 شخًصا بصحة جيدة في أثناء 
يوًما متتابعة من  والشراب لمدة 30  الطعام  امتناعهم تماًما عن 

الفجر وحتى الغروب. 
لــمــتــابــعــة هـــــؤالء األشــــخــــاص، ســحــب الـــبـــاحـــثـــون عــيــنــات دم 
الرابع من  للمشاركين قبل بدء فترة الصيام، ومع نهاية األسبوع 
الصيام، وبعد نهاية شهر الصيام بأسبوع، ثم أجروا قياًسا لمستوى 

العديد من البروتينات في الدم. 
أيــام  عــدة  المتقطع  الــصــيــام  أن  الــدراســة  نتائج  أظــهــرت  وقــد 
مــتــتــالــيــة مـــن شــأنــه أن يــحــفــز الــبــروتــيــنــات الـــمـــضـــادة لــلــســرطــان 
والبروتينات  الدهون  واستقالب  للجلوكوز  المنظمة  والبروتينات 
المقاِومة للسمنة والسكر، والبروتينات المرتبطة بإصالح الحمض 
عالج  فــي  المساعدة  إلــى  إضــافــًة  المناعة،  جــهــاز  وتقوية  الــنــووي 

بعض االضطرابات النفسية واألمراض العصبية مثل الزهايمر.
الدراسة الجديدة مع ورقة علمية سابقة تناولت  تتفق نتائج 
فوائد صوم رمضان، التي أثبتت أن الصيام يؤدي إلى خفض ارتفاع 
الكثافة  عالية  الدهون  ومستوى  تقريًبا،   %17 بنسبة  الــدم  ضغط 
)النوع الجيد من الدهون( بنسبة 33%، وانخفاض مستوى الدهون 

منخفضة الكثافة )النوع الضار من الدهون( بنسبة %17.
ــن مستوى  ــرى أن صــيــام رمــضــان يــحــسِّ كــمــا كشفت دراســــة أخـ
تتراوح  بنسبة  الدهون(  من  الجيد  )النوع  الكثافة  عالية  الدهون 
بين 30% إلى 40%، ما يسهم في الحد من خطر اإلصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من األمراض.
وأضافت الدكتورة وردة أن اعتياد الجسم على تناول كميات أقل 
من الطعام، يمنح الجهاز الهضمي فرصة لالستراحة ويؤدي إلى 
ويفيد  الشهية،  من  والحد  تدريجي  بشكل  المعدة  حجم  تقلص 
السموم  مــن  الجسم  وينظف  الــدهــون  احتياطيات  استهالك  فــي 
يبدأ  الدهنية. وهكذا  التراكمات  أن توجد في  التي يمكن  الضارة 
الجسم بالتخلص من السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير الذي 
تشير  كما  الــشــهــر.  مـــدار  على  الهضمي  الــجــهــاز  عمل  على  يــطــرأ 
أكــثــر قـــدرة على تحمل  الــدمــاغ  الــصــيــام يجعل  إلــى أن  الــدراســات 
والقدرة  والــذاكــرة  المزاج  ويحسن  التغيير،  مع  والتأقلم  اإلجهاد 

على التعلم.
الصحة خالل  ما سبل تحسين  نفسه:  الــذي يطرح  والــســؤال 

شهر رمضان؟ 
تناول فطور صحي 

شهر  خــالل  الصحية  الممارسات  الصائم  يتبع  أن  المهم  من 
رمضان المبارك، فيبدأ إفطاره بشرب الماء وتناول ثالث حبات تمر 
لتوفير الطاقة السريعة للجسم قبل البدء بالوجبة الرئيسية، ثم 
لبدء  أفضل خيار  يعد  الــذي  الشوربة،  إلى طبق  ذلك  بعد  ينتقل 

وجبة اإلفطار ألنها غنية بالسوائل. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــجــب الـــحـــد مـــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام الــدســم 
الــورقــي  الــخــضــار  مــن  واإلكــثــار  والــســكــر  بالملح  والــغــنــي  والمقلي 
والرز  الكاملة  والحبوب  الدهن  قليلة  واللحوم  األسماك  واختيار 
األسمر والباستا السمراء. كما أنه من المهم تناول الطعام بروية 
عملية  تحسين  على  يساعد  فذلك  الحصص،  بحجم  واالهتمام 

الهضم ويمنع زيادة الوزن

تناول وجبة سحور صحية 
تــعــد وجــبــة الــســحــور الــوجــبــة األكــثــر أهــمــيــة فــي يـــوم الــصــائــم، 
لذلك يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على أطعمة غنية بالمواد 
والخضروات.  والفواكه  واللبنة  والجبنة  الشوفان  مثل  الغذائية، 
والكينو  الــشــوفــان  مــثــل  المنخفض،  الــســكــر  ذات  األطــعــمــة  وتــعــد 
الجيدة  الخيارات  من  والحمص،  واللبن  الكاملة  الحبوب  وخبز 
ألنها تزود الجسم بالطاقة خالل النهار. كما من المهم الحد من 
استهالك الشاي والقهوة واإلكثار من شرب الماء والحليب واللبن 
والعصائر الطازجة، فذلك يساعد في الحفاظ على نسبة السوائل 

في الجسم خالل فترة الصيام.
ممارسة الرياضة باعتدال 

الشعور  إلــى  ومــا يصاحبه من جفاف  الصيام  يــؤدي  أن  يمكن 
بــالــخــمــول والــكــســل خـــالل رمـــضـــان. لــكــن مــن الــمــهــم الــســعــي إلــى 
ضــرورة  مــع  بــاعــتــدال،  الرياضة  وممارسة  النشاط  على  الحفاظ 
الحد  في  يساعد  فذلك  السوائل،  من  الكثير  شــرب  إلــى  االنتباه 
الــوزن.  لخسارة  فرصة  ويتيح  الــقــوة  الجسم  ويمنح  ــاق  اإلرهـ مــن 
قبل  الرياضة  لممارسة  المناسب  الوقت  اختيار  أيضًا  المهم  من 
المهم جــدا عدم  أو بعد بضع ساعات من اإلفــطــار، ومــن  السحور 
ألن  الفطور  وجبة  قبل  أو  الصوم  ساعات  أثناء  الرياضة  ممارسة 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.
االلتزام بالعادات الصحية واالبتعاد عن العادات الضارة 

مثل التدخين، حيث يمكن للصائم، مع القليل من قوة اإلرادة، 
االبتعاد عن التدخين خالل فترة ما بعد اإلفطار. كما يعد الشهر 
من  اإلكثار  مثل  الصحية  العادات  بممارسة  للبدء  فرصة  الكريم 

الخضروات والماء وممارسة الرياضة بانتظام.

من منطلق مسؤوليتنا اإلنسانية 
الممرضة  تــقــدم  والــوطــنــيــة،  الطبية 
األنــصــاري  خــلــيــل  إيــمــان  التثقيفية 
الــتــوعــويــة لمرضى  الــنــصــائــح  بــعــض 
السكري، وذلك حرصًا على سالمتهم 
ووقايتهم من المضاعفات المحتملة 

مع صيام شهر رمضان المبارك.
ــة لـــمـــرضـــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــزة األسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـ
السكري هي أهمية معرفتهم طريقة 
وجرعة  توقيت  مــع  التعامل  وكيفية 
األدويــــة فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك. 
طبيًا  لهم  المسموح  المرضى  فعلى 
نسبة  فحص  تكرار  ضــرورة  بالصيام، 
بــالــدم عــدة مــرات خــالل فترة  السكر 
ــوع  ــبــ ــًا فــــي األســ ــوصــ ــصــ ــيــــام وخــ الــــصــ
سوابق  لديهم  ممن  تــحــديــدًا  األول، 
السكر  انخفاض  معدل  فــي  مرضية 
بالدم، وذلك لتجنب التعرض لحالة 
»هبوط السكري«. فال بد من مراعاة 
ضمن  لتكون  النتائج  قـــراءة  متابعة 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب ومــــن الــجــديــر 
الــيــومــي  الــســكــر  بـــالـــذكـــر أن فــحــص 
ال يــبــطــل الــــصــــوم كـــمـــا يـــظـــن بــعــض 
الـــمـــرضـــى الــصــائــمــيــن والــمــصــابــيــن 
السكري  مرضى  إن  حيث  بالسكري. 
الـــمـــعـــالـــجـــون بـــالـــحـــمـــيـــة واألدويـــــــــة 
نسبة  كــانــت  إذا  يصوموا  أن  يمكنهم 
السكر لديهم منتظمة وال يعانون من 
الصائمين  وعلى  أخــرى،  أمــراض  أي 
ــأي عــــرض من  ــال شـــعـــورهـــم بــ فـــي حــ
أعراض هبوط السكر، أو عند قيامهم 
بفحص نسبة السكر في الدم وكانت 
نتيجة القراءة منخفضة أال يترددوا 
ــع مــســتــوى  ــرفــ ــاول عـــصـــيـــر لــ ــ ــنـ ــ ــــي تـ فـ
سالمتهم  على  حرًصا  وذلــك  السكر، 
السكر  هبوط  »نــوبــة«  مضاعفات  من 
اإلكــثــار من  كما يجب عليهم  بــالــدم، 
شرب الماء منذ اإلفطار وحتى موعد 
اإلمساك، ألن شرب الماء بكثرة ُيعد 
الكليتين  حــمــايــة  فـــي  مــهــًمــا  عـــامـــاًل 

وتجنب اإلصابة بالجفاف.
ــادات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ومــ
مجتمعنا اإلكثار من تناول العصائر 
والــتــمــر والـــحـــلـــويـــات عــنــد اإلفـــطـــار؛ 
تؤثر  و  بالسكريات  تكون غنية  والتي 
بــشــكــل قـــوي فــي مــســتــوى الــســكــر في 

الدم مؤدية إلى ارتفاعه بشكل سريع، 
لدى  الصحي  الــوعــي  دور  يأتي  وهنا 
ــكـــري مــــن خـــالل  أســــــرة مـــريـــض الـــسـ
المصابين  عائلتهم  ألفــــراد  دعــمــهــم 
ــداد وجــبــات  بــالــســكــري عــن طــريــق إعــ
غــذائــيــة صحية مــتــوازنــة لــهــم خــالل 
يــجــب  إذ  الــــمــــبــــارك،  رمــــضــــان  ــهـــر  شـ
الكميات  بين  التوازن  مراعاة  ضــرورة 
ــأكــــوالت عــالــيــة  ــمــ ــن الــ الـــمـــتـــنـــاولـــة مــ
الــســعــرات الــحــراريــة، واالعــتــمــاد على 
من  المخففة  الصحية  الطبخ  طرق 
بــالــشــوي ،  الــزيــوت واســتــبــدال القلي 
مــن األطعمة  اإلكــثــار  وكــذلــك تجنب 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى نسبة عــالــيــة من 

الملح مثل المكسرات والمخلالت.
ومــــن الــمــهــم مــعــرفــة أن أعــــراض 
هبوط سكر الدم تختلف من شخص 
ــر، فــقــد تـــكـــون شـــديـــدة لــدى  ــ ــى آخـ إلــ
اإلغماء  حــد  إلــى  تصل  وقــد  البعض 
بينما تكون خفيفة جدا عند آخرين. 
ومن هنا يتحتم على مرضى السكري 
لهبوط  المصاحبة  األعــراض  معرفة 
ســكــر الـــدم بــصــورة مــبــكــرة والــتــعــامــل 
معها بسرعة للحد من خطورة هبوط 
السكر وأخذ العالج الالزم في الوقت 
المناسب تفاديا لحدوث المضاعفات 
ــيـــرة كـــالـــتـــشـــنـــجـــات وغــيــبــوبــة  الـــخـــطـ
المصابين  عــلــى  يــجــب  كــمــا  الــســكــر. 
بمرض السكري ضرورة زيارة طبيبهم 
ــاره بــنــوبــة أو نــوبــات  ــبــ الــمــعــالــج وإخــ
الــهــبــوط الــتــي حــدثــت لــلــكــشــف عن 
الهبوط،  هــذا  وراء  الرئيسي  السبب 
إلى  المعالج  الطبيب  يضطر  قــد  إذ 
تغيير نوعية العالج أو تغيير جرعات 
لمحاولة  وذلــك  المستخدم،  الــعــالج 
نوبات هبوط سكر  تكرار حدوث  منع 

الدم لدى المريض في المستقبل.
معرضون  السكر  مرضى  جميع 
ــدم. و قد  ــ لــهــبــوط مــســتــوى ســكــر الـ
يــكــون هـــذا الــهــبــوط مــتــكــرر، ولــهــذا 
ــذه  ــدة 15، وهـ ــاعـ قـ نــســتــخــدم  نــحــن 
نــزول  أنــه عند  الــقــاعــدة تنص على 
السكر )أقل من 70(، فإنه يجب على 
مريض السكر شرب نصف كوب )15 
کربوهيدرات( من شيء سائل  غرام 
بـــ 15  شــربــه  وبــعــد  مــثــاًل،  كالعصير 

دقيقة يجب أن يقوم المريض بعمل 
تحليل سكر للتأكد من ارتفاع سكر 
الدم ووصوله إلى المعدل المطلوب 

وهو أكثر من 100.
ــن أبــــــرز أعـــــــراض انــخــفــاض  ــ ومـ
عليه  نــطــلــق  مـــا  أو  بـــالـــدم  الــســكــر 
الــدم هــي خفقان  فــي  السكر  نقص 
الجلد  وشـــحـــوب  واإلرهــــــاق  الــقــلــب 
واالرتجاف والقلق والتعرق والجوع 
الــفــم،  حـــول  بالتنميل  واإلحـــســـاس 
الـــســـكـــر فــي  نـــقـــص  تـــطـــور  كـــمـــا أن 
ــد يــشــمــل بــعــض الــعــالمــات  الـــــدم قـ
واألعـــراض األخـــرى منها االرتــبــاك 
الــمــهــام  أداء  عـــلـــى  الــــقــــدرة  وعــــــدم 
البصرية،  واالضــطــرابــات  الــيــومــيــة 
التي  الــكــلــمــات،  وعـــدم وضـــوح نطق 
قـــد تـــكـــون غــيــر واضـــحـــة ومــبــهــمــة، 
تنتهي بعض  وقـــد  الــحــركــة،  وتــعــثــر 
بفقدان  بالدم  السكر  هبوط  نوبات 
االســـتـــجـــابـــة  ــم  ــتـ يـ ــم  ــ لـ إذا  ــــي  ــوعـ ــ الـ
ــذا مـــن المهم  ومــعــالــجــتــهــا فـــــورًا، لـ
لــنــوبــات انخفاض  يــتــعــرضــون  لــمــن 
السكر بالدم االحتفاظ بقطعة من 
أقــراص  أو  عصير  علبة  أو  الحلوى 
ــــك تــحــســبــًا  الــســكــر الـــجـــلـــوكـــوز، وذلـ
لــحــدوث نــوبــات هــبــوط الــســكــر، مع 
مقبول  بــصــيــام  للجميع  تــمــنــيــاتــي 

وصحة مستدامة.

إرشادات رمضانية لمرضى السكر لوقايتهم 
من المضاعفات المحتملة في الشهر الكريم

ن�شيحة رم�شانية من م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي 

�شركة و�شيدليات يو�شف محمود ح�شين 
ترحب بان�شمام الدكتور �شيرين جبران 

الدكتورة وردة حسن: 

�شبل تح�شين ال�شحة في رم�شان 
»طعامكم دواؤكم، دواؤكم في طعامكم«، مقولة ارتبطت بـ»أُبقراط« الملقب بـ»أبي الطب«، واتفق معها الطبيب 
التاريخ البشري، والتي ربطت بين الغذاء والحالة  »ابن سينا«، وأكدتها رحلة العلم الممتدة عبر  العربي الشهير 
رويــال  بمستشفى  العائلة  طــب  اســتــشــاري  حسن  وردة  الــدكــتــورة  توضح  التالي  المقال  وفــي  للشخص.  الصحية 

البحرين سبل تحسين الصحة خالل شهر رمضان المعظم مع الصيام.

يسر شركة يوسف محمود حسين 
شيرين  الدكتور  انضمام  عن  اإلعــالن 

جبران مدير عام جديد للشركة.
الــــدكــــتــــور شـــيـــريـــن لــــديــــه خـــبـــرة 
واسعة في مجال المبيعات والتسويق 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لــشــركــات األدويـــة 
من  أكــثــر  فيها  قــضــى  الــتــي  العالمية 
30 عــامــا ومــنــهــا 27 عــامــا فـــي شــركــة 
كمدير  لألدوية  السويسرية  نوفارتس 
إقــلــيــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،ســلــطــنــة 

عمان ودولة قطر.
وقال السيد يوسف احمد محمود 
أنه سعيد  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
الشركة  إلى  الدكتور شيرين  بانضمام 
ويثق في قدراته على  زيادة المبيعات 
ــهـــدف الــمــنــشــود  ــة والـ ــرؤيـ وتــحــقــيــق الـ

الســتــيــراد أحــــدث األدويـــــة والــمــعــدات 
الــطــبــيــة لــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
الصحية في مملكة البحرين الحبيبة.
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291847
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16090/pdf/1-Supplime/16090.pdf?fixed3833
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الــقــراء من قبل جملة  أعــزائــي  تــرددت على أسماعكم 
»الــوقــت أمـــام الــشــاشــة«، ويقصد بها مــقــدار الــوقــت الــذي 
ألجهزة  الرقمية  الشاشات  في  محدقا  الشخص  يقضيه 

الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
إلى  انجذابا  أكثر  فهم  األطفال،  اليوم يخص  مقالي 
المتعة و»تضييع  الــنــوع مــن  وهـــذا  الــغــامــض  الــعــالــم  هــذا 

الوقت«.
وما أثار انتباهي أطفال أعمارهم عامان أو أقل بداخل 

عربة األطفال وفي أيديهم الصغيرة جهاز لوحي!!
فبتعلق  اآلبــاء،  من  االنتباه  تستلزم  عــادة خطرة  إنها 
اللعب  يرفض  ســوف  شــيء  أي  مــن  أكثر  بالشاشة  الطفل 
الطبيعي والرياضة المفيدة لبناء جسمه وينأى عن قراءة 
سهل  متوافر  فالبديل  دراســيــا،  يتراجع  وبالطبع  الكتب 

ومريح.
على  األطــفــال«  لطب  األمريكية  »األكــاديــمــيــة  وتــشــدد 
أقل  ذوي عمر  األطفال  قبل  الوسائط من  استخدام  منع 
مــن عــامــيــن، كــمــا تــوصــي بــتــحــديــد الــوقــت الــــذي يقضيه 
الشاشات بما ال يزيد على ساعة  أمام  الطفل األكبر سنا 
المحتمل  السلبي  التأثير  مــن  خوفا  يوميا،  ساعتين  أو 
لــلــشــاشــات عــلــى صــحــة الــطــفــل مــثــل إصــابــتــهــم بــالــبــدانــة، 
واضطراب النوم، والمشكالت السلوكية، وضعف التحصيل 

الدراسي، وقلة الوقت المخصص للعب.
وهناك رواية خيال علمي كتبها الروائي األمريكي »نيل 
 Snow( الثلج«  م  »تحطُّ بعنوان   1992 عام  في  ستيفنسون« 
بأن  يــنــذر  انتقال  وهــو  الــحــالــي،  بالوضع  ذكرتني   )Crash
الجيل القادم من اإلنترنت سيتم استخدامه عبر شاشات 
الكمبيوتر، إلى فضاء ثالثي األبعاد، ويمكن الدخول إليه 
والمشاركة في تفاعالته والتجول بداخله وليس مشاهدته 
فقط، ما ينذر بعواقب سيئة على األطفال الذين يقضون 

أوقاًتا طويلًة مرتبطين بهذا العالم االفتراضي.
نــحــتــاج إلـــى جــهــد ومــشــاركــة أبــنــائــنــا بعضا مــن وقتنا 
التكنولوجيا  نــدع  وال  الصحيح  الــطــريــق  على  لنضعهم 

تسيطر عليهم بهذا الشكل المخيف. أعاننا اهلل.

الوقت اأمام ال�شا�شة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الزياني  راشد  الدكتورة نجاح  نصحت 
اســتــشــاري األمـــــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز 
الــهــضــمــي والــكــبــد بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

مشاكل  تــزيــد  قــائــلــة:  الــقــراء  التخصصي 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي فــــي رمــــضــــان بــســبــب 
اإلفــــراط فــي تــنــاول الــطــعــام واإلكـــثـــار من 
عالية  والــمــأكــوالت  والحلويات  النشويات 
بالجهاز  يضر  مــا  الهضم  صعبة  الــدهــون 

الهضمي ضررا بالغا.
وأيضا األكل المتأخر في الليل يؤدي 
إلى زيادة إفراز األحماض ليال ويزيد من 
االرتجاع الحمضي، لذا أنصح الصائمين 

باتباع التعليمات التالية:
أن تحتوي وجبة اإلفطار على جميع 
العناصر الغذائية المفيدة واالبتعاد عن 
وتجنب  الدسمة  والــمــأكــوالت  النشويات 

الــســكــريــات والــحــلــويــات بــقــدر اإلمــكــان 
واستبدالها بالفاكهة.

ــأن تــكــون  ــ ــة الـــســـحـــور بـ ــبـ تـــأخـــيـــر وجـ
كافية  كمية  على  وتــحــتــوي  الفجر  قبل 
نشاطا  الصائم  لتعطي  البروتينات  من 
أثــنــاء الــيــوم وال تـــؤدي إلــى ارتــجــاع عال 

لألحماض خالل فترة الصيام
كــمــا أنـــه مــن الـــضـــروري شـــرب الــمــاء 
ــار  ــطـ ــا بـــيـــن اإلفـ ــتـــرة مــ ــفـ ــافـــي فــــي الـ ــكـ الـ
وما  بالجفاف  نصاب  ال  حتى  والسحور 
يصاحبه من إمساك مع المواظبة على 

ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا.
وكل عام وأنتم بخير وصوما مقبوال
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قالت الدكتورة: قام فريٌق من الباحثين في كلية بايلور للطب 
المسلمين«  تأثير »صوم  المتحدة بدراسة علمية لفهم  بالواليات 
ــواع الــصــيــام الــمــتــقــطــع- عــلــى صــحــة اإلنــســان،  -بــاعــتــبــاره أحـــد أنــ
واختار الباحثون نمط صيام المسلمين لشهر رمضان لقياس هذا 
التأثير؛ إذ عملوا على متابعة 14 شخًصا بصحة جيدة في أثناء 
يوًما متتابعة من  والشراب لمدة 30  الطعام  امتناعهم تماًما عن 

الفجر وحتى الغروب. 
لــمــتــابــعــة هـــــؤالء األشــــخــــاص، ســحــب الـــبـــاحـــثـــون عــيــنــات دم 
الرابع من  للمشاركين قبل بدء فترة الصيام، ومع نهاية األسبوع 
الصيام، وبعد نهاية شهر الصيام بأسبوع، ثم أجروا قياًسا لمستوى 

العديد من البروتينات في الدم. 
أيــام  عــدة  المتقطع  الــصــيــام  أن  الــدراســة  نتائج  أظــهــرت  وقــد 
مــتــتــالــيــة مـــن شــأنــه أن يــحــفــز الــبــروتــيــنــات الـــمـــضـــادة لــلــســرطــان 
والبروتينات  الدهون  واستقالب  للجلوكوز  المنظمة  والبروتينات 
المقاِومة للسمنة والسكر، والبروتينات المرتبطة بإصالح الحمض 
عالج  فــي  المساعدة  إلــى  إضــافــًة  المناعة،  جــهــاز  وتقوية  الــنــووي 

بعض االضطرابات النفسية واألمراض العصبية مثل الزهايمر.
الدراسة الجديدة مع ورقة علمية سابقة تناولت  تتفق نتائج 
فوائد صوم رمضان، التي أثبتت أن الصيام يؤدي إلى خفض ارتفاع 
الكثافة  عالية  الدهون  ومستوى  تقريًبا،   %17 بنسبة  الــدم  ضغط 
)النوع الجيد من الدهون( بنسبة 33%، وانخفاض مستوى الدهون 

منخفضة الكثافة )النوع الضار من الدهون( بنسبة %17.
ــن مستوى  ــرى أن صــيــام رمــضــان يــحــسِّ كــمــا كشفت دراســــة أخـ
تتراوح  بنسبة  الدهون(  من  الجيد  )النوع  الكثافة  عالية  الدهون 
بين 30% إلى 40%، ما يسهم في الحد من خطر اإلصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من األمراض.
وأضافت الدكتورة وردة أن اعتياد الجسم على تناول كميات أقل 
من الطعام، يمنح الجهاز الهضمي فرصة لالستراحة ويؤدي إلى 
ويفيد  الشهية،  من  والحد  تدريجي  بشكل  المعدة  حجم  تقلص 
السموم  مــن  الجسم  وينظف  الــدهــون  احتياطيات  استهالك  فــي 
يبدأ  الدهنية. وهكذا  التراكمات  أن توجد في  التي يمكن  الضارة 
الجسم بالتخلص من السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير الذي 
تشير  كما  الــشــهــر.  مـــدار  على  الهضمي  الــجــهــاز  عمل  على  يــطــرأ 
أكــثــر قـــدرة على تحمل  الــدمــاغ  الــصــيــام يجعل  إلــى أن  الــدراســات 
والقدرة  والــذاكــرة  المزاج  ويحسن  التغيير،  مع  والتأقلم  اإلجهاد 

على التعلم.
الصحة خالل  ما سبل تحسين  نفسه:  الــذي يطرح  والــســؤال 

شهر رمضان؟ 
تناول فطور صحي 

شهر  خــالل  الصحية  الممارسات  الصائم  يتبع  أن  المهم  من 
رمضان المبارك، فيبدأ إفطاره بشرب الماء وتناول ثالث حبات تمر 
لتوفير الطاقة السريعة للجسم قبل البدء بالوجبة الرئيسية، ثم 
لبدء  أفضل خيار  يعد  الــذي  الشوربة،  إلى طبق  ذلك  بعد  ينتقل 

وجبة اإلفطار ألنها غنية بالسوائل. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــجــب الـــحـــد مـــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام الــدســم 
الــورقــي  الــخــضــار  مــن  واإلكــثــار  والــســكــر  بالملح  والــغــنــي  والمقلي 
والرز  الكاملة  والحبوب  الدهن  قليلة  واللحوم  األسماك  واختيار 
األسمر والباستا السمراء. كما أنه من المهم تناول الطعام بروية 
عملية  تحسين  على  يساعد  فذلك  الحصص،  بحجم  واالهتمام 

الهضم ويمنع زيادة الوزن

تناول وجبة سحور صحية 
تــعــد وجــبــة الــســحــور الــوجــبــة األكــثــر أهــمــيــة فــي يـــوم الــصــائــم، 
لذلك يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على أطعمة غنية بالمواد 
والخضروات.  والفواكه  واللبنة  والجبنة  الشوفان  مثل  الغذائية، 
والكينو  الــشــوفــان  مــثــل  المنخفض،  الــســكــر  ذات  األطــعــمــة  وتــعــد 
الجيدة  الخيارات  من  والحمص،  واللبن  الكاملة  الحبوب  وخبز 
ألنها تزود الجسم بالطاقة خالل النهار. كما من المهم الحد من 
استهالك الشاي والقهوة واإلكثار من شرب الماء والحليب واللبن 
والعصائر الطازجة، فذلك يساعد في الحفاظ على نسبة السوائل 

في الجسم خالل فترة الصيام.
ممارسة الرياضة باعتدال 

الشعور  إلــى  ومــا يصاحبه من جفاف  الصيام  يــؤدي  أن  يمكن 
بــالــخــمــول والــكــســل خـــالل رمـــضـــان. لــكــن مــن الــمــهــم الــســعــي إلــى 
ضــرورة  مــع  بــاعــتــدال،  الرياضة  وممارسة  النشاط  على  الحفاظ 
الحد  في  يساعد  فذلك  السوائل،  من  الكثير  شــرب  إلــى  االنتباه 
الــوزن.  لخسارة  فرصة  ويتيح  الــقــوة  الجسم  ويمنح  ــاق  اإلرهـ مــن 
قبل  الرياضة  لممارسة  المناسب  الوقت  اختيار  أيضًا  المهم  من 
المهم جــدا عدم  أو بعد بضع ساعات من اإلفــطــار، ومــن  السحور 
ألن  الفطور  وجبة  قبل  أو  الصوم  ساعات  أثناء  الرياضة  ممارسة 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.
االلتزام بالعادات الصحية واالبتعاد عن العادات الضارة 

مثل التدخين، حيث يمكن للصائم، مع القليل من قوة اإلرادة، 
االبتعاد عن التدخين خالل فترة ما بعد اإلفطار. كما يعد الشهر 
من  اإلكثار  مثل  الصحية  العادات  بممارسة  للبدء  فرصة  الكريم 

الخضروات والماء وممارسة الرياضة بانتظام.

من منطلق مسؤوليتنا اإلنسانية 
الممرضة  تــقــدم  والــوطــنــيــة،  الطبية 
األنــصــاري  خــلــيــل  إيــمــان  التثقيفية 
الــتــوعــويــة لمرضى  الــنــصــائــح  بــعــض 
السكري، وذلك حرصًا على سالمتهم 
ووقايتهم من المضاعفات المحتملة 

مع صيام شهر رمضان المبارك.
ــة لـــمـــرضـــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــزة األسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـ
السكري هي أهمية معرفتهم طريقة 
وجرعة  توقيت  مــع  التعامل  وكيفية 
األدويــــة فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك. 
طبيًا  لهم  المسموح  المرضى  فعلى 
نسبة  فحص  تكرار  ضــرورة  بالصيام، 
بــالــدم عــدة مــرات خــالل فترة  السكر 
ــوع  ــبــ ــًا فــــي األســ ــوصــ ــصــ ــيــــام وخــ الــــصــ
سوابق  لديهم  ممن  تــحــديــدًا  األول، 
السكر  انخفاض  معدل  فــي  مرضية 
بالدم، وذلك لتجنب التعرض لحالة 
»هبوط السكري«. فال بد من مراعاة 
ضمن  لتكون  النتائج  قـــراءة  متابعة 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب ومــــن الــجــديــر 
الــيــومــي  الــســكــر  بـــالـــذكـــر أن فــحــص 
ال يــبــطــل الــــصــــوم كـــمـــا يـــظـــن بــعــض 
الـــمـــرضـــى الــصــائــمــيــن والــمــصــابــيــن 
السكري  مرضى  إن  حيث  بالسكري. 
الـــمـــعـــالـــجـــون بـــالـــحـــمـــيـــة واألدويـــــــــة 
نسبة  كــانــت  إذا  يصوموا  أن  يمكنهم 
السكر لديهم منتظمة وال يعانون من 
الصائمين  وعلى  أخــرى،  أمــراض  أي 
ــأي عــــرض من  ــال شـــعـــورهـــم بــ فـــي حــ
أعراض هبوط السكر، أو عند قيامهم 
بفحص نسبة السكر في الدم وكانت 
نتيجة القراءة منخفضة أال يترددوا 
ــع مــســتــوى  ــرفــ ــاول عـــصـــيـــر لــ ــ ــنـ ــ ــــي تـ فـ
سالمتهم  على  حرًصا  وذلــك  السكر، 
السكر  هبوط  »نــوبــة«  مضاعفات  من 
اإلكــثــار من  كما يجب عليهم  بــالــدم، 
شرب الماء منذ اإلفطار وحتى موعد 
اإلمساك، ألن شرب الماء بكثرة ُيعد 
الكليتين  حــمــايــة  فـــي  مــهــًمــا  عـــامـــاًل 

وتجنب اإلصابة بالجفاف.
ــادات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ومــ
مجتمعنا اإلكثار من تناول العصائر 
والــتــمــر والـــحـــلـــويـــات عــنــد اإلفـــطـــار؛ 
تؤثر  و  بالسكريات  تكون غنية  والتي 
بــشــكــل قـــوي فــي مــســتــوى الــســكــر في 

الدم مؤدية إلى ارتفاعه بشكل سريع، 
لدى  الصحي  الــوعــي  دور  يأتي  وهنا 
ــكـــري مــــن خـــالل  أســــــرة مـــريـــض الـــسـ
المصابين  عائلتهم  ألفــــراد  دعــمــهــم 
ــداد وجــبــات  بــالــســكــري عــن طــريــق إعــ
غــذائــيــة صحية مــتــوازنــة لــهــم خــالل 
يــجــب  إذ  الــــمــــبــــارك،  رمــــضــــان  ــهـــر  شـ
الكميات  بين  التوازن  مراعاة  ضــرورة 
ــأكــــوالت عــالــيــة  ــمــ ــن الــ الـــمـــتـــنـــاولـــة مــ
الــســعــرات الــحــراريــة، واالعــتــمــاد على 
من  المخففة  الصحية  الطبخ  طرق 
بــالــشــوي ،  الــزيــوت واســتــبــدال القلي 
مــن األطعمة  اإلكــثــار  وكــذلــك تجنب 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى نسبة عــالــيــة من 

الملح مثل المكسرات والمخلالت.
ومــــن الــمــهــم مــعــرفــة أن أعــــراض 
هبوط سكر الدم تختلف من شخص 
ــر، فــقــد تـــكـــون شـــديـــدة لــدى  ــ ــى آخـ إلــ
اإلغماء  حــد  إلــى  تصل  وقــد  البعض 
بينما تكون خفيفة جدا عند آخرين. 
ومن هنا يتحتم على مرضى السكري 
لهبوط  المصاحبة  األعــراض  معرفة 
ســكــر الـــدم بــصــورة مــبــكــرة والــتــعــامــل 
معها بسرعة للحد من خطورة هبوط 
السكر وأخذ العالج الالزم في الوقت 
المناسب تفاديا لحدوث المضاعفات 
ــيـــرة كـــالـــتـــشـــنـــجـــات وغــيــبــوبــة  الـــخـــطـ
المصابين  عــلــى  يــجــب  كــمــا  الــســكــر. 
بمرض السكري ضرورة زيارة طبيبهم 
ــاره بــنــوبــة أو نــوبــات  ــبــ الــمــعــالــج وإخــ
الــهــبــوط الــتــي حــدثــت لــلــكــشــف عن 
الهبوط،  هــذا  وراء  الرئيسي  السبب 
إلى  المعالج  الطبيب  يضطر  قــد  إذ 
تغيير نوعية العالج أو تغيير جرعات 
لمحاولة  وذلــك  المستخدم،  الــعــالج 
نوبات هبوط سكر  تكرار حدوث  منع 

الدم لدى المريض في المستقبل.
معرضون  السكر  مرضى  جميع 
ــدم. و قد  ــ لــهــبــوط مــســتــوى ســكــر الـ
يــكــون هـــذا الــهــبــوط مــتــكــرر، ولــهــذا 
ــذه  ــدة 15، وهـ ــاعـ قـ نــســتــخــدم  نــحــن 
نــزول  أنــه عند  الــقــاعــدة تنص على 
السكر )أقل من 70(، فإنه يجب على 
مريض السكر شرب نصف كوب )15 
کربوهيدرات( من شيء سائل  غرام 
بـــ 15  شــربــه  وبــعــد  مــثــاًل،  كالعصير 

دقيقة يجب أن يقوم المريض بعمل 
تحليل سكر للتأكد من ارتفاع سكر 
الدم ووصوله إلى المعدل المطلوب 

وهو أكثر من 100.
ــن أبــــــرز أعـــــــراض انــخــفــاض  ــ ومـ
عليه  نــطــلــق  مـــا  أو  بـــالـــدم  الــســكــر 
الــدم هــي خفقان  فــي  السكر  نقص 
الجلد  وشـــحـــوب  واإلرهــــــاق  الــقــلــب 
واالرتجاف والقلق والتعرق والجوع 
الــفــم،  حـــول  بالتنميل  واإلحـــســـاس 
الـــســـكـــر فــي  نـــقـــص  تـــطـــور  كـــمـــا أن 
ــد يــشــمــل بــعــض الــعــالمــات  الـــــدم قـ
واألعـــراض األخـــرى منها االرتــبــاك 
الــمــهــام  أداء  عـــلـــى  الــــقــــدرة  وعــــــدم 
البصرية،  واالضــطــرابــات  الــيــومــيــة 
التي  الــكــلــمــات،  وعـــدم وضـــوح نطق 
قـــد تـــكـــون غــيــر واضـــحـــة ومــبــهــمــة، 
تنتهي بعض  وقـــد  الــحــركــة،  وتــعــثــر 
بفقدان  بالدم  السكر  هبوط  نوبات 
االســـتـــجـــابـــة  ــم  ــتـ يـ ــم  ــ لـ إذا  ــــي  ــوعـ ــ الـ
ــذا مـــن المهم  ومــعــالــجــتــهــا فـــــورًا، لـ
لــنــوبــات انخفاض  يــتــعــرضــون  لــمــن 
السكر بالدم االحتفاظ بقطعة من 
أقــراص  أو  عصير  علبة  أو  الحلوى 
ــــك تــحــســبــًا  الــســكــر الـــجـــلـــوكـــوز، وذلـ
لــحــدوث نــوبــات هــبــوط الــســكــر، مع 
مقبول  بــصــيــام  للجميع  تــمــنــيــاتــي 

وصحة مستدامة.

إرشادات رمضانية لمرضى السكر لوقايتهم 
من المضاعفات المحتملة في الشهر الكريم

ن�شيحة رم�شانية من م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي 

�شركة و�شيدليات يو�شف محمود ح�شين 
ترحب بان�شمام الدكتور �شيرين جبران 

الدكتورة وردة حسن: 

�شبل تح�شين ال�شحة في رم�شان 
»طعامكم دواؤكم، دواؤكم في طعامكم«، مقولة ارتبطت بـ»أُبقراط« الملقب بـ»أبي الطب«، واتفق معها الطبيب 
التاريخ البشري، والتي ربطت بين الغذاء والحالة  »ابن سينا«، وأكدتها رحلة العلم الممتدة عبر  العربي الشهير 
رويــال  بمستشفى  العائلة  طــب  اســتــشــاري  حسن  وردة  الــدكــتــورة  توضح  التالي  المقال  وفــي  للشخص.  الصحية 

البحرين سبل تحسين الصحة خالل شهر رمضان المعظم مع الصيام.

يسر شركة يوسف محمود حسين 
شيرين  الدكتور  انضمام  عن  اإلعــالن 

جبران مدير عام جديد للشركة.
الــــدكــــتــــور شـــيـــريـــن لــــديــــه خـــبـــرة 
واسعة في مجال المبيعات والتسويق 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لــشــركــات األدويـــة 
من  أكــثــر  فيها  قــضــى  الــتــي  العالمية 
30 عــامــا ومــنــهــا 27 عــامــا فـــي شــركــة 
كمدير  لألدوية  السويسرية  نوفارتس 
إقــلــيــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،ســلــطــنــة 

عمان ودولة قطر.
وقال السيد يوسف احمد محمود 
أنه سعيد  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
الشركة  إلى  الدكتور شيرين  بانضمام 
ويثق في قدراته على  زيادة المبيعات 
ــهـــدف الــمــنــشــود  ــة والـ ــرؤيـ وتــحــقــيــق الـ

الســتــيــراد أحــــدث األدويـــــة والــمــعــدات 
الــطــبــيــة لــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
الصحية في مملكة البحرين الحبيبة.

الــقــراء من قبل جملة  أعــزائــي  تــرددت على أسماعكم 
»الــوقــت أمـــام الــشــاشــة«، ويقصد بها مــقــدار الــوقــت الــذي 
ألجهزة  الرقمية  الشاشات  في  محدقا  الشخص  يقضيه 

الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
إلى  انجذابا  أكثر  فهم  األطفال،  اليوم يخص  مقالي 
المتعة و»تضييع  الــنــوع مــن  وهـــذا  الــغــامــض  الــعــالــم  هــذا 

الوقت«.
وما أثار انتباهي أطفال أعمارهم عامان أو أقل بداخل 

عربة األطفال وفي أيديهم الصغيرة جهاز لوحي!!
فبتعلق  اآلبــاء،  من  االنتباه  تستلزم  عــادة خطرة  إنها 
اللعب  يرفض  ســوف  شــيء  أي  مــن  أكثر  بالشاشة  الطفل 
الطبيعي والرياضة المفيدة لبناء جسمه وينأى عن قراءة 
سهل  متوافر  فالبديل  دراســيــا،  يتراجع  وبالطبع  الكتب 

ومريح.
على  األطــفــال«  لطب  األمريكية  »األكــاديــمــيــة  وتــشــدد 
أقل  ذوي عمر  األطفال  قبل  الوسائط من  استخدام  منع 
مــن عــامــيــن، كــمــا تــوصــي بــتــحــديــد الــوقــت الــــذي يقضيه 
الشاشات بما ال يزيد على ساعة  أمام  الطفل األكبر سنا 
المحتمل  السلبي  التأثير  مــن  خوفا  يوميا،  ساعتين  أو 
لــلــشــاشــات عــلــى صــحــة الــطــفــل مــثــل إصــابــتــهــم بــالــبــدانــة، 
واضطراب النوم، والمشكالت السلوكية، وضعف التحصيل 

الدراسي، وقلة الوقت المخصص للعب.
وهناك رواية خيال علمي كتبها الروائي األمريكي »نيل 
 Snow( الثلج«  م  »تحطُّ بعنوان   1992 عام  في  ستيفنسون« 
بأن  يــنــذر  انتقال  وهــو  الــحــالــي،  بالوضع  ذكرتني   )Crash
الجيل القادم من اإلنترنت سيتم استخدامه عبر شاشات 
الكمبيوتر، إلى فضاء ثالثي األبعاد، ويمكن الدخول إليه 
والمشاركة في تفاعالته والتجول بداخله وليس مشاهدته 
فقط، ما ينذر بعواقب سيئة على األطفال الذين يقضون 

أوقاًتا طويلًة مرتبطين بهذا العالم االفتراضي.
نــحــتــاج إلـــى جــهــد ومــشــاركــة أبــنــائــنــا بعضا مــن وقتنا 
التكنولوجيا  نــدع  وال  الصحيح  الــطــريــق  على  لنضعهم 

تسيطر عليهم بهذا الشكل المخيف. أعاننا اهلل.

الوقت اأمام ال�شا�شة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الزياني  راشد  الدكتورة نجاح  نصحت 
اســتــشــاري األمـــــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز 
الــهــضــمــي والــكــبــد بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

مشاكل  تــزيــد  قــائــلــة:  الــقــراء  التخصصي 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي فــــي رمــــضــــان بــســبــب 
اإلفــــراط فــي تــنــاول الــطــعــام واإلكـــثـــار من 
عالية  والــمــأكــوالت  والحلويات  النشويات 
بالجهاز  يضر  مــا  الهضم  صعبة  الــدهــون 

الهضمي ضررا بالغا.
وأيضا األكل المتأخر في الليل يؤدي 
إلى زيادة إفراز األحماض ليال ويزيد من 
االرتجاع الحمضي، لذا أنصح الصائمين 

باتباع التعليمات التالية:
أن تحتوي وجبة اإلفطار على جميع 
العناصر الغذائية المفيدة واالبتعاد عن 
وتجنب  الدسمة  والــمــأكــوالت  النشويات 

الــســكــريــات والــحــلــويــات بــقــدر اإلمــكــان 
واستبدالها بالفاكهة.

ــأن تــكــون  ــ ــة الـــســـحـــور بـ ــبـ تـــأخـــيـــر وجـ
كافية  كمية  على  وتــحــتــوي  الفجر  قبل 
نشاطا  الصائم  لتعطي  البروتينات  من 
أثــنــاء الــيــوم وال تـــؤدي إلــى ارتــجــاع عال 

لألحماض خالل فترة الصيام
كــمــا أنـــه مــن الـــضـــروري شـــرب الــمــاء 
ــار  ــطـ ــا بـــيـــن اإلفـ ــتـــرة مــ ــفـ ــافـــي فــــي الـ ــكـ الـ
وما  بالجفاف  نصاب  ال  حتى  والسحور 
يصاحبه من إمساك مع المواظبة على 

ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا.
وكل عام وأنتم بخير وصوما مقبوال
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قالت الدكتورة: قام فريٌق من الباحثين في كلية بايلور للطب 
المسلمين«  تأثير »صوم  المتحدة بدراسة علمية لفهم  بالواليات 
ــواع الــصــيــام الــمــتــقــطــع- عــلــى صــحــة اإلنــســان،  -بــاعــتــبــاره أحـــد أنــ
واختار الباحثون نمط صيام المسلمين لشهر رمضان لقياس هذا 
التأثير؛ إذ عملوا على متابعة 14 شخًصا بصحة جيدة في أثناء 
يوًما متتابعة من  والشراب لمدة 30  الطعام  امتناعهم تماًما عن 

الفجر وحتى الغروب. 
لــمــتــابــعــة هـــــؤالء األشــــخــــاص، ســحــب الـــبـــاحـــثـــون عــيــنــات دم 
الرابع من  للمشاركين قبل بدء فترة الصيام، ومع نهاية األسبوع 
الصيام، وبعد نهاية شهر الصيام بأسبوع، ثم أجروا قياًسا لمستوى 

العديد من البروتينات في الدم. 
أيــام  عــدة  المتقطع  الــصــيــام  أن  الــدراســة  نتائج  أظــهــرت  وقــد 
مــتــتــالــيــة مـــن شــأنــه أن يــحــفــز الــبــروتــيــنــات الـــمـــضـــادة لــلــســرطــان 
والبروتينات  الدهون  واستقالب  للجلوكوز  المنظمة  والبروتينات 
المقاِومة للسمنة والسكر، والبروتينات المرتبطة بإصالح الحمض 
عالج  فــي  المساعدة  إلــى  إضــافــًة  المناعة،  جــهــاز  وتقوية  الــنــووي 

بعض االضطرابات النفسية واألمراض العصبية مثل الزهايمر.
الدراسة الجديدة مع ورقة علمية سابقة تناولت  تتفق نتائج 
فوائد صوم رمضان، التي أثبتت أن الصيام يؤدي إلى خفض ارتفاع 
الكثافة  عالية  الدهون  ومستوى  تقريًبا،   %17 بنسبة  الــدم  ضغط 
)النوع الجيد من الدهون( بنسبة 33%، وانخفاض مستوى الدهون 

منخفضة الكثافة )النوع الضار من الدهون( بنسبة %17.
ــن مستوى  ــرى أن صــيــام رمــضــان يــحــسِّ كــمــا كشفت دراســــة أخـ
تتراوح  بنسبة  الدهون(  من  الجيد  )النوع  الكثافة  عالية  الدهون 
بين 30% إلى 40%، ما يسهم في الحد من خطر اإلصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من األمراض.
وأضافت الدكتورة وردة أن اعتياد الجسم على تناول كميات أقل 
من الطعام، يمنح الجهاز الهضمي فرصة لالستراحة ويؤدي إلى 
ويفيد  الشهية،  من  والحد  تدريجي  بشكل  المعدة  حجم  تقلص 
السموم  مــن  الجسم  وينظف  الــدهــون  احتياطيات  استهالك  فــي 
يبدأ  الدهنية. وهكذا  التراكمات  أن توجد في  التي يمكن  الضارة 
الجسم بالتخلص من السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير الذي 
تشير  كما  الــشــهــر.  مـــدار  على  الهضمي  الــجــهــاز  عمل  على  يــطــرأ 
أكــثــر قـــدرة على تحمل  الــدمــاغ  الــصــيــام يجعل  إلــى أن  الــدراســات 
والقدرة  والــذاكــرة  المزاج  ويحسن  التغيير،  مع  والتأقلم  اإلجهاد 

على التعلم.
الصحة خالل  ما سبل تحسين  نفسه:  الــذي يطرح  والــســؤال 

شهر رمضان؟ 
تناول فطور صحي 

شهر  خــالل  الصحية  الممارسات  الصائم  يتبع  أن  المهم  من 
رمضان المبارك، فيبدأ إفطاره بشرب الماء وتناول ثالث حبات تمر 
لتوفير الطاقة السريعة للجسم قبل البدء بالوجبة الرئيسية، ثم 
لبدء  أفضل خيار  يعد  الــذي  الشوربة،  إلى طبق  ذلك  بعد  ينتقل 

وجبة اإلفطار ألنها غنية بالسوائل. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــجــب الـــحـــد مـــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام الــدســم 
الــورقــي  الــخــضــار  مــن  واإلكــثــار  والــســكــر  بالملح  والــغــنــي  والمقلي 
والرز  الكاملة  والحبوب  الدهن  قليلة  واللحوم  األسماك  واختيار 
األسمر والباستا السمراء. كما أنه من المهم تناول الطعام بروية 
عملية  تحسين  على  يساعد  فذلك  الحصص،  بحجم  واالهتمام 

الهضم ويمنع زيادة الوزن

تناول وجبة سحور صحية 
تــعــد وجــبــة الــســحــور الــوجــبــة األكــثــر أهــمــيــة فــي يـــوم الــصــائــم، 
لذلك يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على أطعمة غنية بالمواد 
والخضروات.  والفواكه  واللبنة  والجبنة  الشوفان  مثل  الغذائية، 
والكينو  الــشــوفــان  مــثــل  المنخفض،  الــســكــر  ذات  األطــعــمــة  وتــعــد 
الجيدة  الخيارات  من  والحمص،  واللبن  الكاملة  الحبوب  وخبز 
ألنها تزود الجسم بالطاقة خالل النهار. كما من المهم الحد من 
استهالك الشاي والقهوة واإلكثار من شرب الماء والحليب واللبن 
والعصائر الطازجة، فذلك يساعد في الحفاظ على نسبة السوائل 

في الجسم خالل فترة الصيام.
ممارسة الرياضة باعتدال 

الشعور  إلــى  ومــا يصاحبه من جفاف  الصيام  يــؤدي  أن  يمكن 
بــالــخــمــول والــكــســل خـــالل رمـــضـــان. لــكــن مــن الــمــهــم الــســعــي إلــى 
ضــرورة  مــع  بــاعــتــدال،  الرياضة  وممارسة  النشاط  على  الحفاظ 
الحد  في  يساعد  فذلك  السوائل،  من  الكثير  شــرب  إلــى  االنتباه 
الــوزن.  لخسارة  فرصة  ويتيح  الــقــوة  الجسم  ويمنح  ــاق  اإلرهـ مــن 
قبل  الرياضة  لممارسة  المناسب  الوقت  اختيار  أيضًا  المهم  من 
المهم جــدا عدم  أو بعد بضع ساعات من اإلفــطــار، ومــن  السحور 
ألن  الفطور  وجبة  قبل  أو  الصوم  ساعات  أثناء  الرياضة  ممارسة 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.
االلتزام بالعادات الصحية واالبتعاد عن العادات الضارة 

مثل التدخين، حيث يمكن للصائم، مع القليل من قوة اإلرادة، 
االبتعاد عن التدخين خالل فترة ما بعد اإلفطار. كما يعد الشهر 
من  اإلكثار  مثل  الصحية  العادات  بممارسة  للبدء  فرصة  الكريم 

الخضروات والماء وممارسة الرياضة بانتظام.

من منطلق مسؤوليتنا اإلنسانية 
الممرضة  تــقــدم  والــوطــنــيــة،  الطبية 
األنــصــاري  خــلــيــل  إيــمــان  التثقيفية 
الــتــوعــويــة لمرضى  الــنــصــائــح  بــعــض 
السكري، وذلك حرصًا على سالمتهم 
ووقايتهم من المضاعفات المحتملة 

مع صيام شهر رمضان المبارك.
ــة لـــمـــرضـــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــزة األسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـ
السكري هي أهمية معرفتهم طريقة 
وجرعة  توقيت  مــع  التعامل  وكيفية 
األدويــــة فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك. 
طبيًا  لهم  المسموح  المرضى  فعلى 
نسبة  فحص  تكرار  ضــرورة  بالصيام، 
بــالــدم عــدة مــرات خــالل فترة  السكر 
ــوع  ــبــ ــًا فــــي األســ ــوصــ ــصــ ــيــــام وخــ الــــصــ
سوابق  لديهم  ممن  تــحــديــدًا  األول، 
السكر  انخفاض  معدل  فــي  مرضية 
بالدم، وذلك لتجنب التعرض لحالة 
»هبوط السكري«. فال بد من مراعاة 
ضمن  لتكون  النتائج  قـــراءة  متابعة 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب ومــــن الــجــديــر 
الــيــومــي  الــســكــر  بـــالـــذكـــر أن فــحــص 
ال يــبــطــل الــــصــــوم كـــمـــا يـــظـــن بــعــض 
الـــمـــرضـــى الــصــائــمــيــن والــمــصــابــيــن 
السكري  مرضى  إن  حيث  بالسكري. 
الـــمـــعـــالـــجـــون بـــالـــحـــمـــيـــة واألدويـــــــــة 
نسبة  كــانــت  إذا  يصوموا  أن  يمكنهم 
السكر لديهم منتظمة وال يعانون من 
الصائمين  وعلى  أخــرى،  أمــراض  أي 
ــأي عــــرض من  ــال شـــعـــورهـــم بــ فـــي حــ
أعراض هبوط السكر، أو عند قيامهم 
بفحص نسبة السكر في الدم وكانت 
نتيجة القراءة منخفضة أال يترددوا 
ــع مــســتــوى  ــرفــ ــاول عـــصـــيـــر لــ ــ ــنـ ــ ــــي تـ فـ
سالمتهم  على  حرًصا  وذلــك  السكر، 
السكر  هبوط  »نــوبــة«  مضاعفات  من 
اإلكــثــار من  كما يجب عليهم  بــالــدم، 
شرب الماء منذ اإلفطار وحتى موعد 
اإلمساك، ألن شرب الماء بكثرة ُيعد 
الكليتين  حــمــايــة  فـــي  مــهــًمــا  عـــامـــاًل 

وتجنب اإلصابة بالجفاف.
ــادات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ومــ
مجتمعنا اإلكثار من تناول العصائر 
والــتــمــر والـــحـــلـــويـــات عــنــد اإلفـــطـــار؛ 
تؤثر  و  بالسكريات  تكون غنية  والتي 
بــشــكــل قـــوي فــي مــســتــوى الــســكــر في 

الدم مؤدية إلى ارتفاعه بشكل سريع، 
لدى  الصحي  الــوعــي  دور  يأتي  وهنا 
ــكـــري مــــن خـــالل  أســــــرة مـــريـــض الـــسـ
المصابين  عائلتهم  ألفــــراد  دعــمــهــم 
ــداد وجــبــات  بــالــســكــري عــن طــريــق إعــ
غــذائــيــة صحية مــتــوازنــة لــهــم خــالل 
يــجــب  إذ  الــــمــــبــــارك،  رمــــضــــان  ــهـــر  شـ
الكميات  بين  التوازن  مراعاة  ضــرورة 
ــأكــــوالت عــالــيــة  ــمــ ــن الــ الـــمـــتـــنـــاولـــة مــ
الــســعــرات الــحــراريــة، واالعــتــمــاد على 
من  المخففة  الصحية  الطبخ  طرق 
بــالــشــوي ،  الــزيــوت واســتــبــدال القلي 
مــن األطعمة  اإلكــثــار  وكــذلــك تجنب 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى نسبة عــالــيــة من 

الملح مثل المكسرات والمخلالت.
ومــــن الــمــهــم مــعــرفــة أن أعــــراض 
هبوط سكر الدم تختلف من شخص 
ــر، فــقــد تـــكـــون شـــديـــدة لــدى  ــ ــى آخـ إلــ
اإلغماء  حــد  إلــى  تصل  وقــد  البعض 
بينما تكون خفيفة جدا عند آخرين. 
ومن هنا يتحتم على مرضى السكري 
لهبوط  المصاحبة  األعــراض  معرفة 
ســكــر الـــدم بــصــورة مــبــكــرة والــتــعــامــل 
معها بسرعة للحد من خطورة هبوط 
السكر وأخذ العالج الالزم في الوقت 
المناسب تفاديا لحدوث المضاعفات 
ــيـــرة كـــالـــتـــشـــنـــجـــات وغــيــبــوبــة  الـــخـــطـ
المصابين  عــلــى  يــجــب  كــمــا  الــســكــر. 
بمرض السكري ضرورة زيارة طبيبهم 
ــاره بــنــوبــة أو نــوبــات  ــبــ الــمــعــالــج وإخــ
الــهــبــوط الــتــي حــدثــت لــلــكــشــف عن 
الهبوط،  هــذا  وراء  الرئيسي  السبب 
إلى  المعالج  الطبيب  يضطر  قــد  إذ 
تغيير نوعية العالج أو تغيير جرعات 
لمحاولة  وذلــك  المستخدم،  الــعــالج 
نوبات هبوط سكر  تكرار حدوث  منع 

الدم لدى المريض في المستقبل.
معرضون  السكر  مرضى  جميع 
ــدم. و قد  ــ لــهــبــوط مــســتــوى ســكــر الـ
يــكــون هـــذا الــهــبــوط مــتــكــرر، ولــهــذا 
ــذه  ــدة 15، وهـ ــاعـ قـ نــســتــخــدم  نــحــن 
نــزول  أنــه عند  الــقــاعــدة تنص على 
السكر )أقل من 70(، فإنه يجب على 
مريض السكر شرب نصف كوب )15 
کربوهيدرات( من شيء سائل  غرام 
بـــ 15  شــربــه  وبــعــد  مــثــاًل،  كالعصير 

دقيقة يجب أن يقوم المريض بعمل 
تحليل سكر للتأكد من ارتفاع سكر 
الدم ووصوله إلى المعدل المطلوب 

وهو أكثر من 100.
ــن أبــــــرز أعـــــــراض انــخــفــاض  ــ ومـ
عليه  نــطــلــق  مـــا  أو  بـــالـــدم  الــســكــر 
الــدم هــي خفقان  فــي  السكر  نقص 
الجلد  وشـــحـــوب  واإلرهــــــاق  الــقــلــب 
واالرتجاف والقلق والتعرق والجوع 
الــفــم،  حـــول  بالتنميل  واإلحـــســـاس 
الـــســـكـــر فــي  نـــقـــص  تـــطـــور  كـــمـــا أن 
ــد يــشــمــل بــعــض الــعــالمــات  الـــــدم قـ
واألعـــراض األخـــرى منها االرتــبــاك 
الــمــهــام  أداء  عـــلـــى  الــــقــــدرة  وعــــــدم 
البصرية،  واالضــطــرابــات  الــيــومــيــة 
التي  الــكــلــمــات،  وعـــدم وضـــوح نطق 
قـــد تـــكـــون غــيــر واضـــحـــة ومــبــهــمــة، 
تنتهي بعض  وقـــد  الــحــركــة،  وتــعــثــر 
بفقدان  بالدم  السكر  هبوط  نوبات 
االســـتـــجـــابـــة  ــم  ــتـ يـ ــم  ــ لـ إذا  ــــي  ــوعـ ــ الـ
ــذا مـــن المهم  ومــعــالــجــتــهــا فـــــورًا، لـ
لــنــوبــات انخفاض  يــتــعــرضــون  لــمــن 
السكر بالدم االحتفاظ بقطعة من 
أقــراص  أو  عصير  علبة  أو  الحلوى 
ــــك تــحــســبــًا  الــســكــر الـــجـــلـــوكـــوز، وذلـ
لــحــدوث نــوبــات هــبــوط الــســكــر، مع 
مقبول  بــصــيــام  للجميع  تــمــنــيــاتــي 

وصحة مستدامة.

إرشادات رمضانية لمرضى السكر لوقايتهم 
من المضاعفات المحتملة في الشهر الكريم

ن�شيحة رم�شانية من م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي 

�شركة و�شيدليات يو�شف محمود ح�شين 
ترحب بان�شمام الدكتور �شيرين جبران 

الدكتورة وردة حسن: 

�شبل تح�شين ال�شحة في رم�شان 
»طعامكم دواؤكم، دواؤكم في طعامكم«، مقولة ارتبطت بـ»أُبقراط« الملقب بـ»أبي الطب«، واتفق معها الطبيب 
التاريخ البشري، والتي ربطت بين الغذاء والحالة  »ابن سينا«، وأكدتها رحلة العلم الممتدة عبر  العربي الشهير 
رويــال  بمستشفى  العائلة  طــب  اســتــشــاري  حسن  وردة  الــدكــتــورة  توضح  التالي  المقال  وفــي  للشخص.  الصحية 

البحرين سبل تحسين الصحة خالل شهر رمضان المعظم مع الصيام.

يسر شركة يوسف محمود حسين 
شيرين  الدكتور  انضمام  عن  اإلعــالن 

جبران مدير عام جديد للشركة.
الــــدكــــتــــور شـــيـــريـــن لــــديــــه خـــبـــرة 
واسعة في مجال المبيعات والتسويق 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لــشــركــات األدويـــة 
من  أكــثــر  فيها  قــضــى  الــتــي  العالمية 
30 عــامــا ومــنــهــا 27 عــامــا فـــي شــركــة 
كمدير  لألدوية  السويسرية  نوفارتس 
إقــلــيــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،ســلــطــنــة 

عمان ودولة قطر.
وقال السيد يوسف احمد محمود 
أنه سعيد  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
الشركة  إلى  الدكتور شيرين  بانضمام 
ويثق في قدراته على  زيادة المبيعات 
ــهـــدف الــمــنــشــود  ــة والـ ــرؤيـ وتــحــقــيــق الـ

الســتــيــراد أحــــدث األدويـــــة والــمــعــدات 
الــطــبــيــة لــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
الصحية في مملكة البحرين الحبيبة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16090/pdf/1-Supplime/16090.pdf?fixed3833
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16090/pdf/3-MAIN/18.pdf?fixed08939#page=1&zoom=auto,-17,782
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291848
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد:  16090

الــقــراء من قبل جملة  أعــزائــي  تــرددت على أسماعكم 
»الــوقــت أمـــام الــشــاشــة«، ويقصد بها مــقــدار الــوقــت الــذي 
ألجهزة  الرقمية  الشاشات  في  محدقا  الشخص  يقضيه 

الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
إلى  انجذابا  أكثر  فهم  األطفال،  اليوم يخص  مقالي 
المتعة و»تضييع  الــنــوع مــن  وهـــذا  الــغــامــض  الــعــالــم  هــذا 

الوقت«.
وما أثار انتباهي أطفال أعمارهم عامان أو أقل بداخل 

عربة األطفال وفي أيديهم الصغيرة جهاز لوحي!!
فبتعلق  اآلبــاء،  من  االنتباه  تستلزم  عــادة خطرة  إنها 
اللعب  يرفض  ســوف  شــيء  أي  مــن  أكثر  بالشاشة  الطفل 
الطبيعي والرياضة المفيدة لبناء جسمه وينأى عن قراءة 
سهل  متوافر  فالبديل  دراســيــا،  يتراجع  وبالطبع  الكتب 

ومريح.
على  األطــفــال«  لطب  األمريكية  »األكــاديــمــيــة  وتــشــدد 
أقل  ذوي عمر  األطفال  قبل  الوسائط من  استخدام  منع 
مــن عــامــيــن، كــمــا تــوصــي بــتــحــديــد الــوقــت الــــذي يقضيه 
الشاشات بما ال يزيد على ساعة  أمام  الطفل األكبر سنا 
المحتمل  السلبي  التأثير  مــن  خوفا  يوميا،  ساعتين  أو 
لــلــشــاشــات عــلــى صــحــة الــطــفــل مــثــل إصــابــتــهــم بــالــبــدانــة، 
واضطراب النوم، والمشكالت السلوكية، وضعف التحصيل 

الدراسي، وقلة الوقت المخصص للعب.
وهناك رواية خيال علمي كتبها الروائي األمريكي »نيل 
 Snow( الثلج«  م  »تحطُّ بعنوان   1992 عام  في  ستيفنسون« 
بأن  يــنــذر  انتقال  وهــو  الــحــالــي،  بالوضع  ذكرتني   )Crash
الجيل القادم من اإلنترنت سيتم استخدامه عبر شاشات 
الكمبيوتر، إلى فضاء ثالثي األبعاد، ويمكن الدخول إليه 
والمشاركة في تفاعالته والتجول بداخله وليس مشاهدته 
فقط، ما ينذر بعواقب سيئة على األطفال الذين يقضون 

أوقاًتا طويلًة مرتبطين بهذا العالم االفتراضي.
نــحــتــاج إلـــى جــهــد ومــشــاركــة أبــنــائــنــا بعضا مــن وقتنا 
التكنولوجيا  نــدع  وال  الصحيح  الــطــريــق  على  لنضعهم 

تسيطر عليهم بهذا الشكل المخيف. أعاننا اهلل.

الوقت اأمام ال�شا�شة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الزياني  راشد  الدكتورة نجاح  نصحت 
اســتــشــاري األمـــــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز 
الــهــضــمــي والــكــبــد بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

مشاكل  تــزيــد  قــائــلــة:  الــقــراء  التخصصي 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي فــــي رمــــضــــان بــســبــب 
اإلفــــراط فــي تــنــاول الــطــعــام واإلكـــثـــار من 
عالية  والــمــأكــوالت  والحلويات  النشويات 
بالجهاز  يضر  مــا  الهضم  صعبة  الــدهــون 

الهضمي ضررا بالغا.
وأيضا األكل المتأخر في الليل يؤدي 
إلى زيادة إفراز األحماض ليال ويزيد من 
االرتجاع الحمضي، لذا أنصح الصائمين 

باتباع التعليمات التالية:
أن تحتوي وجبة اإلفطار على جميع 
العناصر الغذائية المفيدة واالبتعاد عن 
وتجنب  الدسمة  والــمــأكــوالت  النشويات 

الــســكــريــات والــحــلــويــات بــقــدر اإلمــكــان 
واستبدالها بالفاكهة.

ــأن تــكــون  ــ ــة الـــســـحـــور بـ ــبـ تـــأخـــيـــر وجـ
كافية  كمية  على  وتــحــتــوي  الفجر  قبل 
نشاطا  الصائم  لتعطي  البروتينات  من 
أثــنــاء الــيــوم وال تـــؤدي إلــى ارتــجــاع عال 

لألحماض خالل فترة الصيام
كــمــا أنـــه مــن الـــضـــروري شـــرب الــمــاء 
ــار  ــطـ ــا بـــيـــن اإلفـ ــتـــرة مــ ــفـ ــافـــي فــــي الـ ــكـ الـ
وما  بالجفاف  نصاب  ال  حتى  والسحور 
يصاحبه من إمساك مع المواظبة على 

ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا.
وكل عام وأنتم بخير وصوما مقبوال
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قالت الدكتورة: قام فريٌق من الباحثين في كلية بايلور للطب 
المسلمين«  تأثير »صوم  المتحدة بدراسة علمية لفهم  بالواليات 
ــواع الــصــيــام الــمــتــقــطــع- عــلــى صــحــة اإلنــســان،  -بــاعــتــبــاره أحـــد أنــ
واختار الباحثون نمط صيام المسلمين لشهر رمضان لقياس هذا 
التأثير؛ إذ عملوا على متابعة 14 شخًصا بصحة جيدة في أثناء 
يوًما متتابعة من  والشراب لمدة 30  الطعام  امتناعهم تماًما عن 

الفجر وحتى الغروب. 
لــمــتــابــعــة هـــــؤالء األشــــخــــاص، ســحــب الـــبـــاحـــثـــون عــيــنــات دم 
الرابع من  للمشاركين قبل بدء فترة الصيام، ومع نهاية األسبوع 
الصيام، وبعد نهاية شهر الصيام بأسبوع، ثم أجروا قياًسا لمستوى 

العديد من البروتينات في الدم. 
أيــام  عــدة  المتقطع  الــصــيــام  أن  الــدراســة  نتائج  أظــهــرت  وقــد 
مــتــتــالــيــة مـــن شــأنــه أن يــحــفــز الــبــروتــيــنــات الـــمـــضـــادة لــلــســرطــان 
والبروتينات  الدهون  واستقالب  للجلوكوز  المنظمة  والبروتينات 
المقاِومة للسمنة والسكر، والبروتينات المرتبطة بإصالح الحمض 
عالج  فــي  المساعدة  إلــى  إضــافــًة  المناعة،  جــهــاز  وتقوية  الــنــووي 

بعض االضطرابات النفسية واألمراض العصبية مثل الزهايمر.
الدراسة الجديدة مع ورقة علمية سابقة تناولت  تتفق نتائج 
فوائد صوم رمضان، التي أثبتت أن الصيام يؤدي إلى خفض ارتفاع 
الكثافة  عالية  الدهون  ومستوى  تقريًبا،   %17 بنسبة  الــدم  ضغط 
)النوع الجيد من الدهون( بنسبة 33%، وانخفاض مستوى الدهون 

منخفضة الكثافة )النوع الضار من الدهون( بنسبة %17.
ــن مستوى  ــرى أن صــيــام رمــضــان يــحــسِّ كــمــا كشفت دراســــة أخـ
تتراوح  بنسبة  الدهون(  من  الجيد  )النوع  الكثافة  عالية  الدهون 
بين 30% إلى 40%، ما يسهم في الحد من خطر اإلصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من األمراض.
وأضافت الدكتورة وردة أن اعتياد الجسم على تناول كميات أقل 
من الطعام، يمنح الجهاز الهضمي فرصة لالستراحة ويؤدي إلى 
ويفيد  الشهية،  من  والحد  تدريجي  بشكل  المعدة  حجم  تقلص 
السموم  مــن  الجسم  وينظف  الــدهــون  احتياطيات  استهالك  فــي 
يبدأ  الدهنية. وهكذا  التراكمات  أن توجد في  التي يمكن  الضارة 
الجسم بالتخلص من السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير الذي 
تشير  كما  الــشــهــر.  مـــدار  على  الهضمي  الــجــهــاز  عمل  على  يــطــرأ 
أكــثــر قـــدرة على تحمل  الــدمــاغ  الــصــيــام يجعل  إلــى أن  الــدراســات 
والقدرة  والــذاكــرة  المزاج  ويحسن  التغيير،  مع  والتأقلم  اإلجهاد 

على التعلم.
الصحة خالل  ما سبل تحسين  نفسه:  الــذي يطرح  والــســؤال 

شهر رمضان؟ 
تناول فطور صحي 

شهر  خــالل  الصحية  الممارسات  الصائم  يتبع  أن  المهم  من 
رمضان المبارك، فيبدأ إفطاره بشرب الماء وتناول ثالث حبات تمر 
لتوفير الطاقة السريعة للجسم قبل البدء بالوجبة الرئيسية، ثم 
لبدء  أفضل خيار  يعد  الــذي  الشوربة،  إلى طبق  ذلك  بعد  ينتقل 

وجبة اإلفطار ألنها غنية بالسوائل. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــجــب الـــحـــد مـــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام الــدســم 
الــورقــي  الــخــضــار  مــن  واإلكــثــار  والــســكــر  بالملح  والــغــنــي  والمقلي 
والرز  الكاملة  والحبوب  الدهن  قليلة  واللحوم  األسماك  واختيار 
األسمر والباستا السمراء. كما أنه من المهم تناول الطعام بروية 
عملية  تحسين  على  يساعد  فذلك  الحصص،  بحجم  واالهتمام 

الهضم ويمنع زيادة الوزن

تناول وجبة سحور صحية 
تــعــد وجــبــة الــســحــور الــوجــبــة األكــثــر أهــمــيــة فــي يـــوم الــصــائــم، 
لذلك يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على أطعمة غنية بالمواد 
والخضروات.  والفواكه  واللبنة  والجبنة  الشوفان  مثل  الغذائية، 
والكينو  الــشــوفــان  مــثــل  المنخفض،  الــســكــر  ذات  األطــعــمــة  وتــعــد 
الجيدة  الخيارات  من  والحمص،  واللبن  الكاملة  الحبوب  وخبز 
ألنها تزود الجسم بالطاقة خالل النهار. كما من المهم الحد من 
استهالك الشاي والقهوة واإلكثار من شرب الماء والحليب واللبن 
والعصائر الطازجة، فذلك يساعد في الحفاظ على نسبة السوائل 

في الجسم خالل فترة الصيام.
ممارسة الرياضة باعتدال 

الشعور  إلــى  ومــا يصاحبه من جفاف  الصيام  يــؤدي  أن  يمكن 
بــالــخــمــول والــكــســل خـــالل رمـــضـــان. لــكــن مــن الــمــهــم الــســعــي إلــى 
ضــرورة  مــع  بــاعــتــدال،  الرياضة  وممارسة  النشاط  على  الحفاظ 
الحد  في  يساعد  فذلك  السوائل،  من  الكثير  شــرب  إلــى  االنتباه 
الــوزن.  لخسارة  فرصة  ويتيح  الــقــوة  الجسم  ويمنح  ــاق  اإلرهـ مــن 
قبل  الرياضة  لممارسة  المناسب  الوقت  اختيار  أيضًا  المهم  من 
المهم جــدا عدم  أو بعد بضع ساعات من اإلفــطــار، ومــن  السحور 
ألن  الفطور  وجبة  قبل  أو  الصوم  ساعات  أثناء  الرياضة  ممارسة 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.
االلتزام بالعادات الصحية واالبتعاد عن العادات الضارة 

مثل التدخين، حيث يمكن للصائم، مع القليل من قوة اإلرادة، 
االبتعاد عن التدخين خالل فترة ما بعد اإلفطار. كما يعد الشهر 
من  اإلكثار  مثل  الصحية  العادات  بممارسة  للبدء  فرصة  الكريم 

الخضروات والماء وممارسة الرياضة بانتظام.

من منطلق مسؤوليتنا اإلنسانية 
الممرضة  تــقــدم  والــوطــنــيــة،  الطبية 
األنــصــاري  خــلــيــل  إيــمــان  التثقيفية 
الــتــوعــويــة لمرضى  الــنــصــائــح  بــعــض 
السكري، وذلك حرصًا على سالمتهم 
ووقايتهم من المضاعفات المحتملة 

مع صيام شهر رمضان المبارك.
ــة لـــمـــرضـــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــزة األسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـ
السكري هي أهمية معرفتهم طريقة 
وجرعة  توقيت  مــع  التعامل  وكيفية 
األدويــــة فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك. 
طبيًا  لهم  المسموح  المرضى  فعلى 
نسبة  فحص  تكرار  ضــرورة  بالصيام، 
بــالــدم عــدة مــرات خــالل فترة  السكر 
ــوع  ــبــ ــًا فــــي األســ ــوصــ ــصــ ــيــــام وخــ الــــصــ
سوابق  لديهم  ممن  تــحــديــدًا  األول، 
السكر  انخفاض  معدل  فــي  مرضية 
بالدم، وذلك لتجنب التعرض لحالة 
»هبوط السكري«. فال بد من مراعاة 
ضمن  لتكون  النتائج  قـــراءة  متابعة 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب ومــــن الــجــديــر 
الــيــومــي  الــســكــر  بـــالـــذكـــر أن فــحــص 
ال يــبــطــل الــــصــــوم كـــمـــا يـــظـــن بــعــض 
الـــمـــرضـــى الــصــائــمــيــن والــمــصــابــيــن 
السكري  مرضى  إن  حيث  بالسكري. 
الـــمـــعـــالـــجـــون بـــالـــحـــمـــيـــة واألدويـــــــــة 
نسبة  كــانــت  إذا  يصوموا  أن  يمكنهم 
السكر لديهم منتظمة وال يعانون من 
الصائمين  وعلى  أخــرى،  أمــراض  أي 
ــأي عــــرض من  ــال شـــعـــورهـــم بــ فـــي حــ
أعراض هبوط السكر، أو عند قيامهم 
بفحص نسبة السكر في الدم وكانت 
نتيجة القراءة منخفضة أال يترددوا 
ــع مــســتــوى  ــرفــ ــاول عـــصـــيـــر لــ ــ ــنـ ــ ــــي تـ فـ
سالمتهم  على  حرًصا  وذلــك  السكر، 
السكر  هبوط  »نــوبــة«  مضاعفات  من 
اإلكــثــار من  كما يجب عليهم  بــالــدم، 
شرب الماء منذ اإلفطار وحتى موعد 
اإلمساك، ألن شرب الماء بكثرة ُيعد 
الكليتين  حــمــايــة  فـــي  مــهــًمــا  عـــامـــاًل 

وتجنب اإلصابة بالجفاف.
ــادات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ومــ
مجتمعنا اإلكثار من تناول العصائر 
والــتــمــر والـــحـــلـــويـــات عــنــد اإلفـــطـــار؛ 
تؤثر  و  بالسكريات  تكون غنية  والتي 
بــشــكــل قـــوي فــي مــســتــوى الــســكــر في 

الدم مؤدية إلى ارتفاعه بشكل سريع، 
لدى  الصحي  الــوعــي  دور  يأتي  وهنا 
ــكـــري مــــن خـــالل  أســــــرة مـــريـــض الـــسـ
المصابين  عائلتهم  ألفــــراد  دعــمــهــم 
ــداد وجــبــات  بــالــســكــري عــن طــريــق إعــ
غــذائــيــة صحية مــتــوازنــة لــهــم خــالل 
يــجــب  إذ  الــــمــــبــــارك،  رمــــضــــان  ــهـــر  شـ
الكميات  بين  التوازن  مراعاة  ضــرورة 
ــأكــــوالت عــالــيــة  ــمــ ــن الــ الـــمـــتـــنـــاولـــة مــ
الــســعــرات الــحــراريــة، واالعــتــمــاد على 
من  المخففة  الصحية  الطبخ  طرق 
بــالــشــوي ،  الــزيــوت واســتــبــدال القلي 
مــن األطعمة  اإلكــثــار  وكــذلــك تجنب 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى نسبة عــالــيــة من 

الملح مثل المكسرات والمخلالت.
ومــــن الــمــهــم مــعــرفــة أن أعــــراض 
هبوط سكر الدم تختلف من شخص 
ــر، فــقــد تـــكـــون شـــديـــدة لــدى  ــ ــى آخـ إلــ
اإلغماء  حــد  إلــى  تصل  وقــد  البعض 
بينما تكون خفيفة جدا عند آخرين. 
ومن هنا يتحتم على مرضى السكري 
لهبوط  المصاحبة  األعــراض  معرفة 
ســكــر الـــدم بــصــورة مــبــكــرة والــتــعــامــل 
معها بسرعة للحد من خطورة هبوط 
السكر وأخذ العالج الالزم في الوقت 
المناسب تفاديا لحدوث المضاعفات 
ــيـــرة كـــالـــتـــشـــنـــجـــات وغــيــبــوبــة  الـــخـــطـ
المصابين  عــلــى  يــجــب  كــمــا  الــســكــر. 
بمرض السكري ضرورة زيارة طبيبهم 
ــاره بــنــوبــة أو نــوبــات  ــبــ الــمــعــالــج وإخــ
الــهــبــوط الــتــي حــدثــت لــلــكــشــف عن 
الهبوط،  هــذا  وراء  الرئيسي  السبب 
إلى  المعالج  الطبيب  يضطر  قــد  إذ 
تغيير نوعية العالج أو تغيير جرعات 
لمحاولة  وذلــك  المستخدم،  الــعــالج 
نوبات هبوط سكر  تكرار حدوث  منع 

الدم لدى المريض في المستقبل.
معرضون  السكر  مرضى  جميع 
ــدم. و قد  ــ لــهــبــوط مــســتــوى ســكــر الـ
يــكــون هـــذا الــهــبــوط مــتــكــرر، ولــهــذا 
ــذه  ــدة 15، وهـ ــاعـ قـ نــســتــخــدم  نــحــن 
نــزول  أنــه عند  الــقــاعــدة تنص على 
السكر )أقل من 70(، فإنه يجب على 
مريض السكر شرب نصف كوب )15 
کربوهيدرات( من شيء سائل  غرام 
بـــ 15  شــربــه  وبــعــد  مــثــاًل،  كالعصير 

دقيقة يجب أن يقوم المريض بعمل 
تحليل سكر للتأكد من ارتفاع سكر 
الدم ووصوله إلى المعدل المطلوب 

وهو أكثر من 100.
ــن أبــــــرز أعـــــــراض انــخــفــاض  ــ ومـ
عليه  نــطــلــق  مـــا  أو  بـــالـــدم  الــســكــر 
الــدم هــي خفقان  فــي  السكر  نقص 
الجلد  وشـــحـــوب  واإلرهــــــاق  الــقــلــب 
واالرتجاف والقلق والتعرق والجوع 
الــفــم،  حـــول  بالتنميل  واإلحـــســـاس 
الـــســـكـــر فــي  نـــقـــص  تـــطـــور  كـــمـــا أن 
ــد يــشــمــل بــعــض الــعــالمــات  الـــــدم قـ
واألعـــراض األخـــرى منها االرتــبــاك 
الــمــهــام  أداء  عـــلـــى  الــــقــــدرة  وعــــــدم 
البصرية،  واالضــطــرابــات  الــيــومــيــة 
التي  الــكــلــمــات،  وعـــدم وضـــوح نطق 
قـــد تـــكـــون غــيــر واضـــحـــة ومــبــهــمــة، 
تنتهي بعض  وقـــد  الــحــركــة،  وتــعــثــر 
بفقدان  بالدم  السكر  هبوط  نوبات 
االســـتـــجـــابـــة  ــم  ــتـ يـ ــم  ــ لـ إذا  ــــي  ــوعـ ــ الـ
ــذا مـــن المهم  ومــعــالــجــتــهــا فـــــورًا، لـ
لــنــوبــات انخفاض  يــتــعــرضــون  لــمــن 
السكر بالدم االحتفاظ بقطعة من 
أقــراص  أو  عصير  علبة  أو  الحلوى 
ــــك تــحــســبــًا  الــســكــر الـــجـــلـــوكـــوز، وذلـ
لــحــدوث نــوبــات هــبــوط الــســكــر، مع 
مقبول  بــصــيــام  للجميع  تــمــنــيــاتــي 

وصحة مستدامة.

إرشادات رمضانية لمرضى السكر لوقايتهم 
من المضاعفات المحتملة في الشهر الكريم

ن�شيحة رم�شانية من م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي 

�شركة و�شيدليات يو�شف محمود ح�شين 
ترحب بان�شمام الدكتور �شيرين جبران 

الدكتورة وردة حسن: 

�شبل تح�شين ال�شحة في رم�شان 
»طعامكم دواؤكم، دواؤكم في طعامكم«، مقولة ارتبطت بـ»أُبقراط« الملقب بـ»أبي الطب«، واتفق معها الطبيب 
التاريخ البشري، والتي ربطت بين الغذاء والحالة  »ابن سينا«، وأكدتها رحلة العلم الممتدة عبر  العربي الشهير 
رويــال  بمستشفى  العائلة  طــب  اســتــشــاري  حسن  وردة  الــدكــتــورة  توضح  التالي  المقال  وفــي  للشخص.  الصحية 

البحرين سبل تحسين الصحة خالل شهر رمضان المعظم مع الصيام.

يسر شركة يوسف محمود حسين 
شيرين  الدكتور  انضمام  عن  اإلعــالن 

جبران مدير عام جديد للشركة.
الــــدكــــتــــور شـــيـــريـــن لــــديــــه خـــبـــرة 
واسعة في مجال المبيعات والتسويق 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لــشــركــات األدويـــة 
من  أكــثــر  فيها  قــضــى  الــتــي  العالمية 
30 عــامــا ومــنــهــا 27 عــامــا فـــي شــركــة 
كمدير  لألدوية  السويسرية  نوفارتس 
إقــلــيــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،ســلــطــنــة 

عمان ودولة قطر.
وقال السيد يوسف احمد محمود 
أنه سعيد  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
الشركة  إلى  الدكتور شيرين  بانضمام 
ويثق في قدراته على  زيادة المبيعات 
ــهـــدف الــمــنــشــود  ــة والـ ــرؤيـ وتــحــقــيــق الـ

الســتــيــراد أحــــدث األدويـــــة والــمــعــدات 
الــطــبــيــة لــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
الصحية في مملكة البحرين الحبيبة.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291851
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16090/pdf/1-Supplime/16090.pdf?fixed3833
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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القائد العام ي�صيد بعالقات ال�صداقة

القائمة مع الوليات املتحدة الأمريكية

القائد العام لقوة الدفاع

ي�صتقبل �صفري البحرين باأمريكا

البحرين ترتاأ�س اللجنة التنفيذية للمنظمة 

العربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر

خليفة  ال�ضيخ  الركن  امل�ضري  ا�ضتقبل 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

الواليات  �ضفري  بوندي  �ضتيفن  البحرين، 

مملكة  لدى  ال�ضديقة  االأمريكية  املتحدة 

جديًدا  �ضفرًيا  تعيينه  مبنا�ضبة  البحرين 

بح�ضور  اأم�س،  �ضباح  وذلك  لبالده، 

النعيمي  �ضقر  بن  ذياب  الركن  الفريق 

رئي�س هيئة االأركان.

وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة 

املتحدة  الواليات  ب�ضفري  البحرين  دفاع 

دوام  له  متمنًيا  اململكة،  لدى  االأمريكية 

التوفيق والنجاح يف من�ضبه اجلديد. كما 

القائمة  ال�ضداقة  بعالقات  معاليه  اأ�ضاد 

املتحدة  والواليات  البحرين  مملكة  بني 

ت�ضهده  وما  تعزيزها  و�ضبل  االأمريكية 

خا�ضة  االأ�ضعدة  خمتلف  على  تطور  من 

الع�ضكري  بالتن�ضيق  منها  يتعلق  ما 

والتعاون الدفاعي.

ح�ضن  الركن  اللواء  اللقاء  وح�ضر 

العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �ضعد  حممد 

خالد  بن  �ضلمان  ال�ضيخ  الركن  واللواء 

والتنظيم  التخطيط  مدير  خليفة  اآل 

ال�ضيخ  طيار  الركن  واللواء  والتقنية، 

اآل خليفة مدير التعاون  حممد بن �ضلمان 

قوة  �ضباط  كبار  من  وعدد  الع�ضكري، 

دفاع البحرين.

خليفة  ال�ضيخ  الركن  امل�ضري  ا�ضتقبل 

العام لقوة دفاع  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن 

البحرين، ال�ضيخ عبداهلل بن را�ضد اآل خليفة 

�ضفري مملكة البحرين لدى الواليات املتحدة 

اأم�س.  �ضباح  وذلك  ال�ضديقة،  االأمريكية 

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب 

الواليات  لدى  البحرين  مملكة  ب�ضفري 

املتحدة االأمريكية ال�ضديقة.

باالأمني  ممثلة  البحرين  مملكة  تراأ�ضت 

البحريني  االأحمر  الهالل  جلمعية  العام 

مبارك احلادي الهيئة العامة للجنة التنفيذية 

وال�ضليب  االأحمر  للهالل  العربية  للمنظمة 

ع�ضويتها  يف  اللجنة  هذه  وت�ضم  االأحمر، 

جمعية  وهي  عربية  اأهليه  جمعيات  خم�س 

والفل�ضطيني  ال�ضعودي  االأحمر  الهالل 

واملغربي والعراقي اإ�ضافة اإىل الهالل االأحمر 

البحريني.

ورفعت اجلنة التنفيذية للمنظمة العربية 

تو�ضياتها  االأحمر  وال�ضليب  االأحمر  للهالل 

عقد  الذي  للمنظمة  الـ46  الدورة  الجتماع 

يف العا�ضمة ال�ضعودية موؤخًرا حتت �ضعار 

ومبا  االإن�ضانية«  اأجل  من  »وحدة  الدورة 

العمل  جهود  توحيد  نحو  التطلعات  يج�ضد 

العربي  امل�ضتوى  على  واالإن�ضاين  االإغاثي 

باأق�ضى  اأهدافه  حتقيق  ل�ضمان  والدويل 

فاعلية ممكنة يف اإطار مبادئ احلركة الدولية 

للهالل االأحمر وال�ضليب االأحمر.

على  له  ت�ضريحات  يف  احلادي  واأكد 

االأحمر  الهالل  هام�س االجتماع دعم جمعية 

العمل  تعزيز  �ضاأنه  من  ما  كل  البحريني 

العربي امل�ضرتك يف املجال االإغاثي واالإن�ضاين، 

الهالل  وهيئات  جمعيات  اإ�ضهامات  وزيادة 

تقدمي  يف  العربية  االأحمر  وال�ضليب  االأحمر 

حول  واملنكوبني  للمحتاجني  امل�ضاعدات 

العامل، واال�ضتجابة الفاعلة للنداءات الدولية 

من  املت�ضررة  املناطق  باإغاثة  ال�ضلة  ذات 

الكوارث الطبيعية واحلروب والنزاعات.

للمنظمة  العام  االأمني  بجهود  ونوه 

االأحمر  وال�ضليب  االأحمر  للهالل  العربية 

يف  التويجري  حمد  بن  �ضالح  الدكتور 

االإن�ضاين  العمل  وحدة  وتعزيز  احلفاظ 

الهالل  بقدرة هيئة  ثقته  العربي، معرًبا عن 

جالل  الدكتور  برئا�ضة  ال�ضعودي  االأحمر 

العوي�ضى على موا�ضلة تطوير عمل املنظمة 

وذلك  النوعية،  والربامج  املبادرات  وتنفيذ 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  ت�ضلمت  اأن  بعد 

ال�ضاد�ضة واالأربعني للمنظمة  الدورة  رئا�ضة 

من مملكة البحرين.

واأ�ضاف اأن مبادرات اجلمعيات الوطنية 

االأحمر  وال�ضليب  االأحمر  للهالل  العربية 

اأجل  من  بينها  الروابط  تعزيز  على  ت�ضاعد 

تبادل املعرفة واخلربات والتجارب وهو ما 

يحفز على حت�ضني اأداء اجلميع، موؤكًدا اأن هذه 

املبادرات من �ضاأنها تعزيز وت�ضهيل وت�ضجيع 

اجلمعيات  بني  التوا�ضل  اأ�ضكال  خمتلف 

االأوقات لتبادل اخلربات  الوطنية يف جميع 

والتجارب ولال�ضتفادة من الدرو�س الناجحة 

وتبني اأف�ضلها.

وفود  ح�ضور  الدورة  �ضهدت  وقد  هذا 

متثل 21 جمعية هالل و�ضليب اأحمر عربية، 

وممثلني  مراقبني  م�ضاركة  اإىل  باالإ�ضافة 

رئي�س  بينهم  الدولية،  املنظمات  من  لعدد 

وال�ضليب  االأحمر  للهالل  الدويل  االحتاد 

االإيطايل  االأحمر  ال�ضليب  ورئي�س  االأحمر 

يف  املنظمة  واأ�ضدرت  روكا،  فران�ضي�ضكو 

ختام اجتماعها بالريا�س عدة قرارات، كان 

التعاون  برامج  وت�ضجيع  تعزيز  اأبرزها 

املنظمة  اأع�ضاء  بني  واجلماعية  الثنائية 

كفاءة  بكل  وحتدياته  امل�ضتقبل  ملواجهة 

اجلمعيات  قدرات  بناء  وموا�ضلة  واقتدار، 

اأجل  من  االأحمر  وال�ضليب  للهالل  الوطنية 

على  امللقاة  واملهام  بامل�ضوؤوليات  النهو�س 

عاتقها، وتقدمي الدعم للفئات االأ�ضد احتياًجا 

حتت اأي ظرف ودون اأي متييز.

وجه لبحث اآليات توفري املن�صاآت املدر�صية وفق الأطر القانونية امللبية للتطلعات

نا�صر بن حمد ي�صيد مب�صروعات املدر�صة الريا�صية و�صندوق ال�صمان ال�صحي

نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  جدد 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

و�ضوؤون  االإن�ضانية  لالأعمال  امللك 

ال�ضكر  عظيم  تقدمي  ال�ضباب 

واالمتنان اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

م�ضمى  جاللته  اإطالق  مبنا�ضبة 

على  البحريني«  ال�ضباب  »عام 

م�ضتهل  يف  وذلك   ،2022 العام 

لل�ضباب  االأعلى  املجل�س  اجتماع 

برئا�ضة  عقد  الذي  والريا�ضة 

ال�ضيخ  �ضمو  وح�ضور  �ضموه 

النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد 

االأعلى  املجل�س  لرئي�س  االأول 

الهيئة  رئي�س  والريا�ضة  لل�ضباب 

اللجنة  رئي�س  للريا�ضة  العامة 

واأ�ضحاب  البحرينية،  االأوملبية 

ال�ضمو واملعايل وال�ضعادة اأع�ضاء 

املجل�س.

�ضمو  ت�ضلم  االجتماع  وخالل 

تقرير  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ 

�ضمو  من  للريا�ضة  العامة  الهيئة 

حيث  حمد،  بن  خالد  ال�ضيخ 

يتناول  الذي  التقرير  ا�ضتعر�س 

للريا�ضة  العامة  الهيئة  اإجنازات 

العام  مايو  يف  تاأ�ضي�ضها  منذ 

على  احتوى  والذي  املا�ضي، 

ال�ضيخ  �ضمو  زيارات  تفا�ضيل 

امليدانية  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد 

واالحتادات  الوطنية  لالأندية 

حتققت  التي  والنتائج  الريا�ضية 

من وراء تلك الزيارات، اإىل جانب 

ملختلف  االإداري  االأداء  عر�س 

واملنجزات  الهيئة  واأق�ضام  اإدارات 

خدمة  �ضبيل  يف  حتققت  التي 

اململكة،  يف  الريا�ضية  املوؤ�ض�ضات 

بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  عرب  وقد 

حمد اآل خليفة عن تقديره للجهود 

التي يبذلها �ضمو ال�ضيخ خالد بن 

االرتقاء  ملوا�ضلة  خليفة  اآل  حمد 

بالريا�ضة يف اململكة.

اإن�ضاء  م�ضروع  طرح  مت  كما 

تاأتي  والتي  االأوملبية،  احلديقة 

البنية  م�ضاريع  ل�ضل�ضلة  تكامالً 

التحتية لتطوير القطاع الريا�ضي 

�ضتت�ضمن  والتي  اململكة،  يف 

املبتكرة بحيث  املرافق  العديد من 

يف  وت�ضاهم  الزوار  ت�ضتقطب 

يف  الريا�ضية  ال�ضياحة  تن�ضيط 

تخ�ضي�س  جانب  اإىل  البحرين، 

الإبراز  احلديقة  داخل  منطقة 

املتميزين.  الريا�ضيني  اجنازات 

نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  اأ�ضاد  وقد 

هذا  اأن  موؤكًدا  باملقرتح،  حمد  بن 

لتطوير  اإ�ضافة  ميثل  امل�ضروع 

يف  الريا�ضية  التحتية  البنية 

ال�ضياحة  وتن�ضيط  اململكة 

الروؤية  لتحقيق  الريا�ضية 

 ،»2030« للمملكة  االقت�ضادية 

مقرتح  الإ�ضافة  �ضموه  ووجه 

م�ضروع  �ضمن  االأوملبية  احلديقة 

منطقة  يف  الريا�ضية  املدينة 

ال�ضخري.

بعدها مت تقدمي عر�س متكامل 

مل�ضروع املدر�ضة الريا�ضية من قبل 

والذي  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

الطلبة  قدرات  تطوير  اإىل  يهدف 

من  واملعرفية  واملهارية  البدنية 

وتدريبية  ريا�ضية  مناهج  خالل 

ومتطورة،  حديثة  وتعليمية 

وتناول العر�س اخلطة التنفيذية 

الطالب  �ضري  وخطة  للم�ضروع 

الريا�ضي يف املدر�ضة الريا�ضية.

فتح  ملف  مناق�ضة  متت  كما 

للريا�ضيني  املدار�س  من�ضاآت 

الرتبية  وزارة  اأعلنت  والذي 

نظام  من  االنتهاء  عن  والتعليم 

لتوفري  االإلكرتوين  الت�ضجيل 

للوزارة  التابعة  املن�ضاآت 

للموؤ�ض�ضات الريا�ضية يف اململكة. 

ووجه �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 

االأطراف املعنية لبحث اآلية توفري 

حيث  للوزارة،  التابعة  املن�ضاآت 

والو�ضول  للتوافق  �ضموه  كلفهم 

اجلهات  جميع  تنا�ضب  ل�ضيغة 

ذات العالقة وفق االأطر القانونية 

التطلعات  تلبي  التي  والر�ضمية، 

وتخدم امل�ضلحة العامة.

وبارك �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن 

املدر�ضة  م�ضروع  خليفة  اآل  حمد 

الريا�ضية الذي قدمه وزير الرتبية 

علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم 

تطبيقه  �ضيتم  والذي  النعيمي 

وزيادة  االإعدادية  املرحلة  يف 

املدار�س،  الريا�ضية يف  احل�ض�س 

م�ضيًدا �ضموه باجلهود التي تبذلها 

وزارة الرتبية والتعليم يف �ضبيل 

الريا�ضي  القطاع  مع  التكامل 

التنمية  الأداء  حتقيًقا  اململكة  يف 

امل�ضتدامة وامل�ضاهمة يف النهو�س 

متثل  التي  املدر�ضية  بالريا�ضة 

رافًدا اأ�ضا�ضًيا للمواهب الريا�ضية.

ال�ضحة  وزيرة  قدمت  فيما 

ا  عر�ضً ال�ضالح  �ضعيد  بنت  فائقة 

ال�ضمان  �ضندوق  م�ضروع  عن 

تطوير  يف  ودوره  ال�ضحي، 

باململكة،  ال�ضحية  اخلدمات 

االأعلى  املجل�س  دور  اإىل  م�ضرية 

يف  التكاملي  والريا�ضة  لل�ضباب 

يف  كثقافة  ال�ضحة  ون�ضر  تعزيز 

املجتمع من خالل اتخاذ الريا�ضة 

�ضمو  اأثنى  حيث  حياة،  اأ�ضلوب 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ 

يف  ال�ضحي  القطاع  م�ضاعي  على 

هذا ال�ضياق.

9947 عدد الدعاوى اجلارية يف املحاكم للمرة الأوىل
اأحدث  للق�ضاء عن  االأعلى  املجل�س  ك�ضف 

املحاكم يف مار�س 2022، حيث  اإح�ضائيات 

بلغت عدد الدعاوى اجلارية يف جميع املحاكم 

»9947« دعوى.

وقال امل�ضت�ضار عبداهلل بن ح�ضن البوعينني 

رئي�س  للق�ضاء  االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب 

كبرًيا  اإجناًزا  يعد  ذلك  باأن  التمييز  حمكمة 

الدعاوى  عدد  يف  مرة  والأول  قيا�ضًيا  ورقًما 

اجلارية يف جميع درجات املحاكم.

�ضهرًيا  يتابع  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الدعاوى  عدد  تت�ضمن  التي  االأداء  موؤ�ضرات 

اجلديدة وعدد الدعاوى املح�ضومة واجلارية 

وال�ضرعية  املدنية  املحاكم  درجات  جلميع 

واجلنائية والتجارية والعمالية، موؤكًدا على 

اأن اعتماد قيا�س موؤ�ضرات اأداء املحاكم ي�ضمهم 

كل  وتقييم  الق�ضائي  الواقع  عن  الك�ضف  يف 

مرحلة ومدى تقدمها يف االإجراءات الق�ضائية 

من اأجل حت�ضني االأداء الق�ضائي.

اجلديدة  االإح�ضائية  هذه  باأن  واأ�ضاف   

للق�ضاء  االأعلى  املجل�س  لتقدم  اإحراًزا  تعد 

التطويرية  املبادرات  اأهداف  لتحقيق  و�ضعيه 

يف العمل الق�ضا ئي

ململكة  االقت�ضادية  الروؤية  وتطلعات 

اململكة  ت�ضهدها  التي  يف   2030 البحرين 

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  الزاهر  العهد  يف 

البالد  عاهل  اآل خليفة،  عي�ضى  بن  امللك حمد 

االأمري  امللكي  �ضمو  توجيهات  من  وانطالًقا 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

املنظومة  تطوير  اإطار  يف  الوزراء  جمل�س 

الق�ضائية، موؤكًدا اأن مبادرات املجل�س االأعلى 

الق�ضائي  العمل  يف  التطويرية  للق�ضاء 

رئي�ضية،  اأهداف  ثالثة  حتقيق  على  ترتكز 

االإجراءات  كفاءة  رفع  يف  االأول  يتمثل 

تنمية  يف  والثاين  الق�ضائية  االأحكام  وجودة 

وتاأهيلها  البحرينية  الق�ضائية  الكفاءات 

امل�ضتمر والثالث يف حتقيق احتياجات ور�ضا 

املتقا�ضني.

امل�شت�شار عبداهلل البوعينني

تنفيًذا لأمر ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.. وزير العدل : 

ت�صكيل فريق للبدء يف ت�صميم وبناء 12 م�صجًدا مبدينة �صلمان

اأكد ال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�ضوؤون االإ�ضالمية واالأوقاف اأن الوزارة بداأت وفور 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  من  التوجيه  �ضدور 

الوزراء حفظه اهلل بت�ضكيل فريق معني للتن�ضيق مع اجلهات املعنية لتخ�ضي�س املواقع واتخاذ االإجراءات 

الكفيلة ب�ضرعة البدء يف ت�ضميم وبناء 12 م�ضجًدا يف مدينة �ضلمان.

واأ�ضاد وزير العدل وال�ضوؤون االإ�ضالمية واالأوقاف ب�ضدور اأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء باإطالق خطة تطوير للجوامع وامل�ضاجد يف حمافظات مملكة البحرين كافة، والبدء بها 

فوًرا، والتوجيه اإىل افتتاح وترميم وتاأهيل 20 م�ضجًدا تابًعا الإدارتي االأوقاف ال�ضنية واجلعفرية، يف 

خمتلف حمافظات اململكة، وتوجيه �ضموه بتوفري امليزانية الالزمة خلطة اإعادة اإعمار بيوت اهلل، واعتماد 

املعايري احلديثة والت�ضاميم االإ�ضالمية يف اإعادة بناء وتطوير امل�ضاجد.

ونوه وزير العدل بدعم ومتابعة �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، يف تهيئة 

امل�ضاجد واملزيد من العناية بها وتوفري اأ�ضباب الراحة وال�ضالمة والطماأنينة، كي يوؤدي امل�ضلون عباداتهم 

يف جو من اخل�ضوع وال�ضكينة؛ موؤكًدا احلر�س الرا�ضخ على توفري احتياجات امل�ضاجد يف خمتلف املناطق 

من ت�ضييد واإعمار دور العبادة مراعية يف ذلك االمتداد والتو�ضع العمراين، وذلك مبا يويف احتياجات كل 

منطقة تبًعا للتخطيط املعتمد.
وزير العدل
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بياناتنا املحلية اأّكدت فعالية باك�سولوفيد يف العالج.. القحطاين:

حتويل »الدويل« ملركز طّبي �سامل لكافة اخلدمات الطبية لـ»كورونا«

حمرر ال�ض�ؤون املحلية:

قال املقدم طبيب مناف القحطاين ا�ضت�ضاري الأمرا�ض 

املعدية بامل�ضت�ضفى الع�ضكري ع�ض� الفريق ال�طني الطبي 

للت�ضدي لفريو�ض ك�رونا )ك�فيد-19(، باأن الفريق قان 

الطبي  وباك�ض�ل�فيد  امل�ضادة  الأج�ضام  مركز عالج  بنقل 

اإىل م�ضت�ضفى البحرين الدويل لين�ضم مع مركز الت�ضنيف 

والتقيم الطبي للحالت القائمة، لي�ضبح بذلك امل�ضت�ضفى 

الطبية  اخلدمات  كافة  يقدم  �ضامالاً  طبياًا  ا  مركزاً الدويل 

للحالت القائمة بك�رونا »ك�فيد-19« يف مكان واحد.

تظهر  البحرين  ململكة  املحلية  البيانات  باأن  واأّكد 

ا من فرباير املا�ضي  فعالية الدواء اجلديد الذي اعتمدته بدءاً

وه� عالج »باك�ض�ل�فيد«، حيث اأ�ضهم الدواء يف احلد من 

م�ضاعفات الفريو�ض واحلاجة للعناية املركزة خ�ض��ضا 

للفئة العمرية ف�ق 55 �ضنة.

يف  الدواء  فعالية  اأكدت  املحلية  البيانات  باأن  وقال 

خف�ض الأعرا�ض ب�ضكل كلي بن�ضبة 51% يف الي�م الثالث، 

احلاجة  غري  من  العالج  من  اخلام�ض  الي�م  يف  و%75 

للتن�مي يف مراكز العالج مدة العالج 5 اأيام.

القحطاين  بها  �ضارك  تغريدات  �ضل�ضلة  يف  ذلك  جاء 

جتربة  ح�ل  »ت�يرت«  ة  من�ضّ يف  ح�ضابه  على  اأم�ض 

البحرين يف تقدمي العالج اجلديد باك�ض�ل�فيد.

وقال القحطاين »مت متابعة اكرث من 1600 م�ضتفيد 

من  لأي  الك�رونا  بفريو�ض  وم�ضاب  باك�ض�ل�فيد  من 

املتح�رات وبالخ�ض الوميكرون منذ ال�ضاد�ض ع�ضر من 

فرباير املا�ضي، حيث �ضاهم الدواء يف احلد من م�ضاعفات 

للفئة  خ�ض��ضا  املركزة  للعناية  واحلاجة  الفريو�ض 

العمرية ف�ق 55 �ضنة«.

املحلية  البيانات  اأن  ال�قت  ذات  يف  القحطاين  واأّكد 

تطابق البيانات املن�ض�رة يف باقي دول العامل امل�ضتفيدة 

الدواء  هذا  »اأ�ضبح  م�ضيفاًا  باك�ض�ل�فيد،  عالج  من 

الن�ضيلة  اأحادية  امل�ضادة  الأج�ضام  عالج  مع  العالجي 

اأحد اأهم الأدوات العالجية للحد من م�ضاعفات الفريو�ض 

العالج  مراكز  الطبية يف  للعناية  امل�ضابني  وعدم حاجة 

يف البحرين«.

واأو�ضح القحطاين باأن جتربة البحرين يف التطعيمات 

مع  قيا�ضي  زمن  ويف  جديدة  عالجية  اأدوات  وا�ضتخدام 

ا�ضتمرار الك�ضف والرت�ضد للمتح�رات ومتابعة البيانات 

�ضاهم يف ا�ضتقرار ال��ضع ال�بائي ال�ضحي يف اململكة رغم 

قدرة الفريو�ض يف التح�ر با�ضتمرار.

بالق�ل: »علينا ال�ضتمرار يف تقيم خماطر  وا�ضتدرك 

وتقيم  والتحديات  املعطيات  ح�ضب  املت�قعة  الفريو�ض 

خماطر �ضل�ك الفرد يف املجتمع ملتابعة �ضري احلياة ب�ضكل 

الأكرث  العمرية  الفئة  طبيعي تدريجي من دون تعري�ض 

عر�ضة لالإ�ضابة بالفريو�ض وم�ضاعفاته«. مناف القحطاين

الدواء اجلديد اأ�سهم يف احلد من م�ساعفات الفريو�س واحلاجة للعناية املركزة

زيادة عدد طلبات االلتحاق بن�سبة 50 % مقارنة بالعام املا�سي.. بن اأحمد:

 5000 متقدم لاللتحاق بكلية املعلمني للعام االأكادميي القادم
ل�ض�ؤون  العام  املدير  ك�ضف 

املدار�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة كلية 

البحرين للمعلمني حممد مبارك بن 

الرتبية  وزارة  ا�ضتكمال  عن  اأحمد 

جميع  طلبات  ا�ضتالم  والتعليم 

برنامج  يف  للت�ضجيل  املرت�ضحني 

بكلية  الرتبية  يف  البكال�ري��ض 

البحرين للمعلمني للعام الأكادميي 

املتقدمني  عدد  بلغ  حيث  القادم، 

املت�قع  من  وطالبة  طالباًا   5٢15

تخرجهم يف نهاية العام الدرا�ضي 

تقارب  زيادة  بن�ضبة  اجلاري، 

لاللتحاق  املتقدمني  عن  50% 

الأكادميي  العام  يف  بالكلية 

املا�ضي.

وبنّي رئي�ض جمل�ض اإدارة كلية 

البحرين للمعلمني اأن هذه الزيادة 

الكبرية يف عدد املتقدمني للت�ضجيل 

يف الكلية ي�ؤكد التناف�ضية العالية 

بني جميع  الكلية  بها  التي حتظى 

م�ؤكداًا  العايل،  التعليم  م�ؤ�ض�ضات 

نطاق  يف  يك�ن  �ض�ف  القب�ل  اأن 

ب�ضكل  لذلك  املخ�ض�ضة  املقاعد 

�ضن�ي ح�ضب خطة الكلية املعتمدة 

ووفق  التدريجي،  الت��ضع  يف 

اإىل  تخ�ضع  التي  النهائية  النتائج 

عملية تق�مي دقيقة، بال�ضراكة بني 

وجامعة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اأن خمرجات  اإىل  م�ضرياًا  البحرين، 

ا بن�ضبة ت�ظيف  الكلية تتمتع دائماً

احلك�مية،  املدار�ض  يف  100% 

كبرياًا  ا  حافزاً يعترب  ما  وه� 

من  الفئة  لهذه  ا  مميزاً وعن�ضراًا 

اإعدادهم كمعلمني  اخلريجني نظري 

بحرينيني م�ؤهلني.

واأو�ضح الدكت�ر حممد مبارك 

الإجراءات  اتخاذ  الآن  يجري  اأنه 

املخت�ضة  الفرق  قبل  من  الالزمة 

ب�زارة  الب�ضرية  امل�ارد  باإدارة 

مع  بالتن�ضيق  والتعليم  الرتبية 

للمعلمني  البحرين  بكلية  املعنيني 

البحرين، لإجراء عمليات  بجامعة 

الذين  املتقدمني  جلميع  التق�مي 

ا�ضت�ف�ا ال�ضروط واملعايري املعلنة 

�ضلفاًا، حيث يلي ذلك اعتماد الق�ائم 

عر�ضها  بعد  للمقب�لني  النهائية 

على جمل�ض الإدارة.

اأ�ضار  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

املدار�ض  ل�ض�ؤون  العام  املدير 

اأن  اإىل  الكلية  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 

ط�يلة  ا  اأ�ض�اطاً قطعت  قد  الكلية 

احلك�مية  الأهداف  حتقيق  يف 

برفع  يت�ضل  فيما  لها  املر�ض�مة 

ال�ضتيعابية  الطاقة  معدلت 

للكلية وزيادة خمرجاتها، وتعزيز 

اخلا�ض،  القطاع  مع  �ضراكاتها 

العليا  الدرا�ضات  برامج  واإطالق 

اإذ  لها،  التح�ضري  يجري  التي 

ال�ضهر  هذا  ي�ضهد  اأن  املت�قع  من 

جامعة  مع  التفاهم  مذكرة  ت�قيع 

برنامج  لطرح  الأمريكية  ب��ضطن 

كلية  عرب  الرتبية  يف  املاج�ضتري 

البحرين للمعلمني.

وبني رئي�ض جمل�ض الإدارة اأن 

الكلية قد عززت م�اردها الب�ضرية 

العنا�ضر  اأف�ضل  ا�ضتقطاب  عرب 

فيها،  للعمل  البحرينية  والكفاءات 

�ض�اء عرب ت�ظيف م�ضاعدي البحث 

ما  وه�  الأ�ضاتذة،  اأو  والتدري�ض 

ط�ر قدرة الكلية على رفع طاقتها 

م�ؤكداًا  كبري،  ب�ضكل  ال�ضتيعابية 

م�ضتمر  الكلية  اإدارة  جمل�ض  اأن 

الكلية  خطط  تنفيذ  متابعة  يف 

اعتمادها من قبل املجل�ض  التي مت 

والتدريب  التعليم  لتط�ير  الأعلى 

بن  حممد  ال�ضيخ  �ضم�  برئا�ضة 

رئي�ض  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

اإىل  ترمي  والتي  ال�زراء،  جمل�ض 

حتقيق الكلية ما ن�ضبته ٨0% من 

من  احلك�مية  املدار�ض  احتياجات 

املعلمني بحل�ل العام ٢030.

د. حممد مبارك

»�سوق العمل« و�سفارة الهند يتفقان

على تعزيز العمل امل�سرتك وتفعيل اللجان

ا�ضتقبل الرئي�ض التنفيذي لهيئة تنظيم 

�ض�ق العمل رئي�ض اللجنة ال�طنية ملكافحة 

عبدالعزيز  جمال  بالأ�ضخا�ض،  الجتار 

العل�ي، �ضفري جمه�رية الهند لدى مملكة 

البحرين بي��ض �ضريفا�ضتاف.

ال�ضفري  مع  التنفيذي  الرئي�ض  وبحث   

ورجال  امل�ضتثمرين  اأو�ضاع  م�ضتجدات 

لت�ضهيل  املقدمة  والت�ضهيالت  الأعمال 

اجله�د  ا�ضتعرا�ض  مع  اململكة،  يف  عملهم 

التي تبذلها اململكة لالرتقاء مب�ضت�ى بيئة 

العمل وحماية اأطراف العمل، م�ؤكدا اأهمية 

الدور الذي ت�ؤديه البعثات الدبل�ما�ضية يف 

تعزيز  يف  احلك�مية  اجلهات  مع  التعاون 

العالقات بني البلدين.

الجتماع،  خالل  العل�ي  بحث  كما 

مملكة  يف  الهندية  العمالة  اأو�ضاع 

تبذلها  التي  للجه�د  متطرقاًا  البحرين، 

والت�ضريعات  الق�انني  لتط�ير  اململكة 

عمل  بيئة  على  احلفاظ  يف  ت�ضهم  التي 

احلفاظ  مع  للعامل  احلماية  ت�فر  منا�ضبة 

بالدور  م�ضيداًا  العمل،  �ضاحب  على حق�ق 

الهندية  العمالة  به  ت�ضطلع  الذي  الكبري 

التجارية  والأن�ضطة  القطاعات  يف خمتلف 

والقت�ضادية يف اململكة.

على  الهندي  ال�ضفري  اأثنى  جانبه  ومن 

�ض�ق  تنظيم  هيئة  ت�ليها  التي  الرعاية 

م�ؤكداًا  البحرين،  مبملكة  للعمالة  العمل 

اأ�ضاد  كما  تقدير،  م��ضع  الرعاية  هذه  اأن 

الت�ضهيالت  جانب  اإىل  والق�انني  بالأنظمة 

ورجال  للم�ضتثمرين  تقدميها  يتم  التي 

�ضفارة  حر�ض  م�ؤكداًا  والعمالة،  الأعمال 

مع  ال�ثيق  والتن�ضيق  التعاون  على  بالده 

على  اململكة  يف  املعنية  واجلهات  الهيئة 

كافة الأ�ضعدة.

العمل  تعزيز  على  اجلانبان  واتفق 

�ض�ق  يخ�ض  فيما  اجلانبني  بني  امل�ضرتك 

العمل وتفعيل اللجان الثنائية وفرق العمل 

الفنية املتخ�ض�ضة.

143 األف طالب ي�ساركون يف ت�سفيات حتدي القراءة العربي
ي�ضارك 143 األفاًا و٨5٨ طالباًا وطالبة من ٢31 مدر�ضة حك�مية 

وخا�ضة يف مملكة البحرين بت�ضفيات م�ضابقة حتدي القراءة العربي 

ال�ضف�ف  امل�ضارك�ن جميع  الطلبة  يف دورتها لعام ٢0٢٢. وي�ضمل 

يتناف�ض�ن  والذين  الثان�ي،  الثالث  اإىل  البتدائي  الأول  الدرا�ضية من 

عرب قراءة وتخلي�ض 50 كتاباًا.

انطلقت  املدار�ض،  م�ضت�ى  على  الداخلية  الت�ضفيات  انتهاء  وبعد 

خالل الفرتة 10-14 اأبريل اجلاري الت�ضفيات على م�ضت�ى املناطق 

التعليمية، على اأن تليها الت�ضفيات ما قبل النهائية خالل الفرتة ٢0-

اإىل الت�ضفيات النهائية خالل 3-4 ماي�  ٢٢ ابريل اجلاري، و�ض�لاً 

املقبل.

الرتبية  ب�زارة  املجتمعية  ال�ضراكة  اإدارة  اأن  بالذكر  واجلدير 

العمل  وور�ض  والربامج  الفعاليات  من  ا  عدداً نفذت  قد  والتعليم 

وامللتقيات ولقاءات �ضالدعم منذ بداية العام الدرا�ضي، الأمر الذي اأ�ضهم 

يف رفع ن�ضبة امل�ضاركة يف هذه امل�ضابقة.

ومن  للم�ضابقة،  من�ضق  لرت�ضيح  املدار�ض  دع�ة  متت  اأن  و�ضبق 

و�ضروطها  امل�ضاركة  اآلية  لت��ضيح  املن�ضقني،  جلميع  لقاء  تنظيم  ثم 

والتعليمات اخلا�ضة بها، بالإ�ضافة ل�ر�ض عمل ح�ل كيفية الت�ضجيل 

والتلخي�ض،  القراءة  مهارة  للطلبة ح�ل  امل�ضابقة، وور�ض  م�قع  يف 

ولقاء ترب�ي لعر�ض اأف�ضل املمار�ضات املدر�ضية لتفعيل امل�ضاركة يف 

حتدي القراءة العربي، لال�ضتفادة والتعميم.

الرئي�س التنفيذي لـ»جودة التعليم« 

يفتتح غرفة الرعاية ال�سحية يف مبنى الهيئة

ج�دة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  افتتح 

ال�ضندي  طارق  الدكت�ر  والتدريب  التعليم 

الهيئة  مبنى  يف  ال�ضحية«  الرعاية  »غرفة 

امل�افق  الإثنني  ي�م  وذلك  ال�ضيف،  ب�ضاحية 

م�ض�ؤويل  من  عدد  بح�ض�ر  اأبريل ٢0٢٢،   11

الهيئة.  

الفتتاح،  خالل  التنفيذي  الرئي�ض  واأّكد 

باأهمية  الهيئة  من  اإمياناًا  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن 

املحافظة على �ضحة منت�ضبيها، حيث مت جتهيز 

الالزمة؛  الطبية  الحتياجات  بكافة  الغرفة 

الطبيعية  بالر�ضاعة  خا�ضة  غرفة  لتك�ن 

الرعاية  لتقدمي  وكذلك  الهيئة،  ملنت�ضبات 

امل�ظف�ن؛  يحتاجها  التي  الأولية  والإ�ضعافات 

الدوام  فرتة  خالل  �ضحتهم  على  لالطمئنان 

الر�ضمي، حيث اإن الهيئة ت�ضع �ضحة م�ظفيها 

غرفة  افتتاح  اأنَّ  مبيناًا  اأول�ياتها،  راأ�ض  على 

الرعاية ال�ضحية تاأتي �ضمن اإ�ضرتاتيجية تطبقها 

�ضحة  لتعزيز  والتدريب؛  التعليم  ج�دة  هيئة 

والأعرا�ض  املخاطر  من  وللتقليل  م�ظفيها، 

فرتة  خالل  لها  يتعر�ض�ن  قد  التي  ال�ضحية 

ا على تعزيز  دوامهم، حيث حتر�ض الهيئة دائماً

م�ضت�ى الرعاية، ورفع ال�عي ال�ضحي لديهم، 

وتلبية جزء من الحتياجات ال�ضحية على كافة 

امل�ضت�يات.

 واأ�ضار الرئي�ض التنفيذي اإىل اأن تخ�ضي�ض 

خللق  ياأتي  كذلك،  الطبيعية  للر�ضاعة  الغرفة 

امل�ظفات،  لحتياجات  وملبية  جاذبة،  بيئة 

بني  الت�ازن  لتحقيق  لالأمهات؛  الدعم  وتقدمي 

من  الأ�ضا�ضي  الهدف  اإن  حيث  والأ�ضرة،  العمل 

منت�ضبات  �ضحة  على  املحافظة  ه�  اإن�ضائها 

الهيئة  اأن  اإىل  لفتاًا  اأبنائهن،  و�ضحة  الهيئة 

حتقيق  يف  ال�ضباقة  احلك�مية  امل�ؤ�ض�ضات  من 

الت�ازن بني اجلن�ضني، حيث ا�ضتطاعت يف وقت 

اأف�ضل خم�ض  �ضابق حتقيق مركز متقدم �ضمن 

بناء  اجلن�ضني  بني  الفج�ة  لتقلي�ض  م�ؤ�ض�ضات 

على التقرير ال�ضادر عن املجل�ض الأعلى للمراأة 

من  فنحن حري�ض�ن  ولذلك  العام ٢019؛  يف 

خالل جلنة تكاف�ؤ الفر�ض على تنفيذ ت��ضيات 

املجل�ض الأعلى يف ت�فري بيئة منا�ضبة ومريحة 

لال�ضتقرار  معززة  وتك�ن  الهيئة،  ملنت�ضبات 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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بياناتنا املحلية اأّكدت فعالية باك�سولوفيد يف العالج.. القحطاين:

حتويل »الدويل« ملركز طّبي �سامل لكافة اخلدمات الطبية لـ»كورونا«

حمرر ال�ض�ؤون املحلية:

قال املقدم طبيب مناف القحطاين ا�ضت�ضاري الأمرا�ض 

املعدية بامل�ضت�ضفى الع�ضكري ع�ض� الفريق ال�طني الطبي 

للت�ضدي لفريو�ض ك�رونا )ك�فيد-19(، باأن الفريق قان 

الطبي  وباك�ض�ل�فيد  امل�ضادة  الأج�ضام  مركز عالج  بنقل 

اإىل م�ضت�ضفى البحرين الدويل لين�ضم مع مركز الت�ضنيف 

والتقيم الطبي للحالت القائمة، لي�ضبح بذلك امل�ضت�ضفى 

الطبية  اخلدمات  كافة  يقدم  �ضامالاً  طبياًا  ا  مركزاً الدويل 

للحالت القائمة بك�رونا »ك�فيد-19« يف مكان واحد.

تظهر  البحرين  ململكة  املحلية  البيانات  باأن  واأّكد 

ا من فرباير املا�ضي  فعالية الدواء اجلديد الذي اعتمدته بدءاً

وه� عالج »باك�ض�ل�فيد«، حيث اأ�ضهم الدواء يف احلد من 

م�ضاعفات الفريو�ض واحلاجة للعناية املركزة خ�ض��ضا 

للفئة العمرية ف�ق 55 �ضنة.

يف  الدواء  فعالية  اأكدت  املحلية  البيانات  باأن  وقال 

خف�ض الأعرا�ض ب�ضكل كلي بن�ضبة 51% يف الي�م الثالث، 

احلاجة  غري  من  العالج  من  اخلام�ض  الي�م  يف  و%75 

للتن�مي يف مراكز العالج مدة العالج 5 اأيام.

القحطاين  بها  �ضارك  تغريدات  �ضل�ضلة  يف  ذلك  جاء 

جتربة  ح�ل  »ت�يرت«  ة  من�ضّ يف  ح�ضابه  على  اأم�ض 

البحرين يف تقدمي العالج اجلديد باك�ض�ل�فيد.

وقال القحطاين »مت متابعة اكرث من 1600 م�ضتفيد 

من  لأي  الك�رونا  بفريو�ض  وم�ضاب  باك�ض�ل�فيد  من 

املتح�رات وبالخ�ض الوميكرون منذ ال�ضاد�ض ع�ضر من 

فرباير املا�ضي، حيث �ضاهم الدواء يف احلد من م�ضاعفات 

للفئة  خ�ض��ضا  املركزة  للعناية  واحلاجة  الفريو�ض 

العمرية ف�ق 55 �ضنة«.

املحلية  البيانات  اأن  ال�قت  ذات  يف  القحطاين  واأّكد 

تطابق البيانات املن�ض�رة يف باقي دول العامل امل�ضتفيدة 

الدواء  هذا  »اأ�ضبح  م�ضيفاًا  باك�ض�ل�فيد،  عالج  من 

الن�ضيلة  اأحادية  امل�ضادة  الأج�ضام  عالج  مع  العالجي 

اأحد اأهم الأدوات العالجية للحد من م�ضاعفات الفريو�ض 

العالج  مراكز  الطبية يف  للعناية  امل�ضابني  وعدم حاجة 

يف البحرين«.

واأو�ضح القحطاين باأن جتربة البحرين يف التطعيمات 

مع  قيا�ضي  زمن  ويف  جديدة  عالجية  اأدوات  وا�ضتخدام 

ا�ضتمرار الك�ضف والرت�ضد للمتح�رات ومتابعة البيانات 

�ضاهم يف ا�ضتقرار ال��ضع ال�بائي ال�ضحي يف اململكة رغم 

قدرة الفريو�ض يف التح�ر با�ضتمرار.

بالق�ل: »علينا ال�ضتمرار يف تقيم خماطر  وا�ضتدرك 

وتقيم  والتحديات  املعطيات  ح�ضب  املت�قعة  الفريو�ض 

خماطر �ضل�ك الفرد يف املجتمع ملتابعة �ضري احلياة ب�ضكل 

الأكرث  العمرية  الفئة  طبيعي تدريجي من دون تعري�ض 

عر�ضة لالإ�ضابة بالفريو�ض وم�ضاعفاته«. مناف القحطاين

الدواء اجلديد اأ�سهم يف احلد من م�ساعفات الفريو�س واحلاجة للعناية املركزة

زيادة عدد طلبات االلتحاق بن�سبة 50 % مقارنة بالعام املا�سي.. بن اأحمد:

 5000 متقدم لاللتحاق بكلية املعلمني للعام االأكادميي القادم
ل�ض�ؤون  العام  املدير  ك�ضف 

املدار�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة كلية 

البحرين للمعلمني حممد مبارك بن 

الرتبية  وزارة  ا�ضتكمال  عن  اأحمد 

جميع  طلبات  ا�ضتالم  والتعليم 

برنامج  يف  للت�ضجيل  املرت�ضحني 

بكلية  الرتبية  يف  البكال�ري��ض 

البحرين للمعلمني للعام الأكادميي 

املتقدمني  عدد  بلغ  حيث  القادم، 

املت�قع  من  وطالبة  طالباًا   5٢15

تخرجهم يف نهاية العام الدرا�ضي 

تقارب  زيادة  بن�ضبة  اجلاري، 

لاللتحاق  املتقدمني  عن  50% 

الأكادميي  العام  يف  بالكلية 

املا�ضي.

وبنّي رئي�ض جمل�ض اإدارة كلية 

البحرين للمعلمني اأن هذه الزيادة 

الكبرية يف عدد املتقدمني للت�ضجيل 

يف الكلية ي�ؤكد التناف�ضية العالية 

بني جميع  الكلية  بها  التي حتظى 

م�ؤكداًا  العايل،  التعليم  م�ؤ�ض�ضات 

نطاق  يف  يك�ن  �ض�ف  القب�ل  اأن 

ب�ضكل  لذلك  املخ�ض�ضة  املقاعد 

�ضن�ي ح�ضب خطة الكلية املعتمدة 

ووفق  التدريجي،  الت��ضع  يف 

اإىل  تخ�ضع  التي  النهائية  النتائج 

عملية تق�مي دقيقة، بال�ضراكة بني 

وجامعة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اأن خمرجات  اإىل  م�ضرياًا  البحرين، 

ا بن�ضبة ت�ظيف  الكلية تتمتع دائماً

احلك�مية،  املدار�ض  يف  100% 

كبرياًا  ا  حافزاً يعترب  ما  وه� 

من  الفئة  لهذه  ا  مميزاً وعن�ضراًا 

اإعدادهم كمعلمني  اخلريجني نظري 

بحرينيني م�ؤهلني.

واأو�ضح الدكت�ر حممد مبارك 

الإجراءات  اتخاذ  الآن  يجري  اأنه 

املخت�ضة  الفرق  قبل  من  الالزمة 

ب�زارة  الب�ضرية  امل�ارد  باإدارة 

مع  بالتن�ضيق  والتعليم  الرتبية 

للمعلمني  البحرين  بكلية  املعنيني 

البحرين، لإجراء عمليات  بجامعة 

الذين  املتقدمني  جلميع  التق�مي 

ا�ضت�ف�ا ال�ضروط واملعايري املعلنة 

�ضلفاًا، حيث يلي ذلك اعتماد الق�ائم 

عر�ضها  بعد  للمقب�لني  النهائية 

على جمل�ض الإدارة.

اأ�ضار  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

املدار�ض  ل�ض�ؤون  العام  املدير 

اأن  اإىل  الكلية  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 

ط�يلة  ا  اأ�ض�اطاً قطعت  قد  الكلية 

احلك�مية  الأهداف  حتقيق  يف 

برفع  يت�ضل  فيما  لها  املر�ض�مة 

ال�ضتيعابية  الطاقة  معدلت 

للكلية وزيادة خمرجاتها، وتعزيز 

اخلا�ض،  القطاع  مع  �ضراكاتها 

العليا  الدرا�ضات  برامج  واإطالق 

اإذ  لها،  التح�ضري  يجري  التي 

ال�ضهر  هذا  ي�ضهد  اأن  املت�قع  من 

جامعة  مع  التفاهم  مذكرة  ت�قيع 

برنامج  لطرح  الأمريكية  ب��ضطن 

كلية  عرب  الرتبية  يف  املاج�ضتري 

البحرين للمعلمني.

وبني رئي�ض جمل�ض الإدارة اأن 

الكلية قد عززت م�اردها الب�ضرية 

العنا�ضر  اأف�ضل  ا�ضتقطاب  عرب 

فيها،  للعمل  البحرينية  والكفاءات 

�ض�اء عرب ت�ظيف م�ضاعدي البحث 

ما  وه�  الأ�ضاتذة،  اأو  والتدري�ض 

ط�ر قدرة الكلية على رفع طاقتها 

م�ؤكداًا  كبري،  ب�ضكل  ال�ضتيعابية 

م�ضتمر  الكلية  اإدارة  جمل�ض  اأن 

الكلية  خطط  تنفيذ  متابعة  يف 

اعتمادها من قبل املجل�ض  التي مت 

والتدريب  التعليم  لتط�ير  الأعلى 

بن  حممد  ال�ضيخ  �ضم�  برئا�ضة 

رئي�ض  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

اإىل  ترمي  والتي  ال�زراء،  جمل�ض 

حتقيق الكلية ما ن�ضبته ٨0% من 

من  احلك�مية  املدار�ض  احتياجات 

املعلمني بحل�ل العام ٢030.

د. حممد مبارك

»�سوق العمل« و�سفارة الهند يتفقان

على تعزيز العمل امل�سرتك وتفعيل اللجان

ا�ضتقبل الرئي�ض التنفيذي لهيئة تنظيم 

�ض�ق العمل رئي�ض اللجنة ال�طنية ملكافحة 

عبدالعزيز  جمال  بالأ�ضخا�ض،  الجتار 

العل�ي، �ضفري جمه�رية الهند لدى مملكة 

البحرين بي��ض �ضريفا�ضتاف.

ال�ضفري  مع  التنفيذي  الرئي�ض  وبحث   

ورجال  امل�ضتثمرين  اأو�ضاع  م�ضتجدات 

لت�ضهيل  املقدمة  والت�ضهيالت  الأعمال 

اجله�د  ا�ضتعرا�ض  مع  اململكة،  يف  عملهم 

التي تبذلها اململكة لالرتقاء مب�ضت�ى بيئة 

العمل وحماية اأطراف العمل، م�ؤكدا اأهمية 

الدور الذي ت�ؤديه البعثات الدبل�ما�ضية يف 

تعزيز  يف  احلك�مية  اجلهات  مع  التعاون 

العالقات بني البلدين.

الجتماع،  خالل  العل�ي  بحث  كما 

مملكة  يف  الهندية  العمالة  اأو�ضاع 

تبذلها  التي  للجه�د  متطرقاًا  البحرين، 

والت�ضريعات  الق�انني  لتط�ير  اململكة 

عمل  بيئة  على  احلفاظ  يف  ت�ضهم  التي 

احلفاظ  مع  للعامل  احلماية  ت�فر  منا�ضبة 

بالدور  م�ضيداًا  العمل،  �ضاحب  على حق�ق 

الهندية  العمالة  به  ت�ضطلع  الذي  الكبري 

التجارية  والأن�ضطة  القطاعات  يف خمتلف 

والقت�ضادية يف اململكة.

على  الهندي  ال�ضفري  اأثنى  جانبه  ومن 

�ض�ق  تنظيم  هيئة  ت�ليها  التي  الرعاية 

م�ؤكداًا  البحرين،  مبملكة  للعمالة  العمل 

اأ�ضاد  كما  تقدير،  م��ضع  الرعاية  هذه  اأن 

الت�ضهيالت  جانب  اإىل  والق�انني  بالأنظمة 

ورجال  للم�ضتثمرين  تقدميها  يتم  التي 

�ضفارة  حر�ض  م�ؤكداًا  والعمالة،  الأعمال 

مع  ال�ثيق  والتن�ضيق  التعاون  على  بالده 

على  اململكة  يف  املعنية  واجلهات  الهيئة 

كافة الأ�ضعدة.

العمل  تعزيز  على  اجلانبان  واتفق 

�ض�ق  يخ�ض  فيما  اجلانبني  بني  امل�ضرتك 

العمل وتفعيل اللجان الثنائية وفرق العمل 

الفنية املتخ�ض�ضة.

143 األف طالب ي�ساركون يف ت�سفيات حتدي القراءة العربي
ي�ضارك 143 األفاًا و٨5٨ طالباًا وطالبة من ٢31 مدر�ضة حك�مية 

وخا�ضة يف مملكة البحرين بت�ضفيات م�ضابقة حتدي القراءة العربي 

ال�ضف�ف  امل�ضارك�ن جميع  الطلبة  يف دورتها لعام ٢0٢٢. وي�ضمل 

يتناف�ض�ن  والذين  الثان�ي،  الثالث  اإىل  البتدائي  الأول  الدرا�ضية من 

عرب قراءة وتخلي�ض 50 كتاباًا.

انطلقت  املدار�ض،  م�ضت�ى  على  الداخلية  الت�ضفيات  انتهاء  وبعد 

خالل الفرتة 10-14 اأبريل اجلاري الت�ضفيات على م�ضت�ى املناطق 

التعليمية، على اأن تليها الت�ضفيات ما قبل النهائية خالل الفرتة ٢0-

اإىل الت�ضفيات النهائية خالل 3-4 ماي�  ٢٢ ابريل اجلاري، و�ض�لاً 

املقبل.

الرتبية  ب�زارة  املجتمعية  ال�ضراكة  اإدارة  اأن  بالذكر  واجلدير 

العمل  وور�ض  والربامج  الفعاليات  من  ا  عدداً نفذت  قد  والتعليم 

وامللتقيات ولقاءات �ضالدعم منذ بداية العام الدرا�ضي، الأمر الذي اأ�ضهم 

يف رفع ن�ضبة امل�ضاركة يف هذه امل�ضابقة.

ومن  للم�ضابقة،  من�ضق  لرت�ضيح  املدار�ض  دع�ة  متت  اأن  و�ضبق 

و�ضروطها  امل�ضاركة  اآلية  لت��ضيح  املن�ضقني،  جلميع  لقاء  تنظيم  ثم 

والتعليمات اخلا�ضة بها، بالإ�ضافة ل�ر�ض عمل ح�ل كيفية الت�ضجيل 

والتلخي�ض،  القراءة  مهارة  للطلبة ح�ل  امل�ضابقة، وور�ض  م�قع  يف 

ولقاء ترب�ي لعر�ض اأف�ضل املمار�ضات املدر�ضية لتفعيل امل�ضاركة يف 

حتدي القراءة العربي، لال�ضتفادة والتعميم.

الرئي�س التنفيذي لـ»جودة التعليم« 

يفتتح غرفة الرعاية ال�سحية يف مبنى الهيئة

ج�دة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  افتتح 

ال�ضندي  طارق  الدكت�ر  والتدريب  التعليم 

الهيئة  مبنى  يف  ال�ضحية«  الرعاية  »غرفة 

امل�افق  الإثنني  ي�م  وذلك  ال�ضيف،  ب�ضاحية 

م�ض�ؤويل  من  عدد  بح�ض�ر  اأبريل ٢0٢٢،   11

الهيئة.  

الفتتاح،  خالل  التنفيذي  الرئي�ض  واأّكد 

باأهمية  الهيئة  من  اإمياناًا  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن 

املحافظة على �ضحة منت�ضبيها، حيث مت جتهيز 

الالزمة؛  الطبية  الحتياجات  بكافة  الغرفة 

الطبيعية  بالر�ضاعة  خا�ضة  غرفة  لتك�ن 

الرعاية  لتقدمي  وكذلك  الهيئة،  ملنت�ضبات 

امل�ظف�ن؛  يحتاجها  التي  الأولية  والإ�ضعافات 

الدوام  فرتة  خالل  �ضحتهم  على  لالطمئنان 

الر�ضمي، حيث اإن الهيئة ت�ضع �ضحة م�ظفيها 

غرفة  افتتاح  اأنَّ  مبيناًا  اأول�ياتها،  راأ�ض  على 

الرعاية ال�ضحية تاأتي �ضمن اإ�ضرتاتيجية تطبقها 

�ضحة  لتعزيز  والتدريب؛  التعليم  ج�دة  هيئة 

والأعرا�ض  املخاطر  من  وللتقليل  م�ظفيها، 

فرتة  خالل  لها  يتعر�ض�ن  قد  التي  ال�ضحية 

ا على تعزيز  دوامهم، حيث حتر�ض الهيئة دائماً

م�ضت�ى الرعاية، ورفع ال�عي ال�ضحي لديهم، 

وتلبية جزء من الحتياجات ال�ضحية على كافة 

امل�ضت�يات.

 واأ�ضار الرئي�ض التنفيذي اإىل اأن تخ�ضي�ض 

خللق  ياأتي  كذلك،  الطبيعية  للر�ضاعة  الغرفة 

امل�ظفات،  لحتياجات  وملبية  جاذبة،  بيئة 

بني  الت�ازن  لتحقيق  لالأمهات؛  الدعم  وتقدمي 

من  الأ�ضا�ضي  الهدف  اإن  حيث  والأ�ضرة،  العمل 

منت�ضبات  �ضحة  على  املحافظة  ه�  اإن�ضائها 

الهيئة  اأن  اإىل  لفتاًا  اأبنائهن،  و�ضحة  الهيئة 

حتقيق  يف  ال�ضباقة  احلك�مية  امل�ؤ�ض�ضات  من 

الت�ازن بني اجلن�ضني، حيث ا�ضتطاعت يف وقت 

اأف�ضل خم�ض  �ضابق حتقيق مركز متقدم �ضمن 

بناء  اجلن�ضني  بني  الفج�ة  لتقلي�ض  م�ؤ�ض�ضات 

على التقرير ال�ضادر عن املجل�ض الأعلى للمراأة 

من  فنحن حري�ض�ن  ولذلك  العام ٢019؛  يف 

خالل جلنة تكاف�ؤ الفر�ض على تنفيذ ت��ضيات 

املجل�ض الأعلى يف ت�فري بيئة منا�ضبة ومريحة 

لال�ضتقرار  معززة  وتك�ن  الهيئة،  ملنت�ضبات 

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  وبينّ 

تعُدنّ  البحرينية  الدبلوما�شية  اأنَّ 

املنجزات  تعك�س  التي  املراآة 

حتققها  التي  الوطنية  والنجاحات 

كافة،  املجاالت  يف  البحرين  مملكة 

من خالل اإبرازها يف الدول ال�شقيقة 

الدبلوما�شية  اأن  موؤكًدا  وال�شديقة، 

فاعاًل  دوًرا  تلعب  الربملانية 

على  ال�شوء  ت�شليط  يف  واإيجابًيا 

التنموية  واخلطط  االإ�شرتاتيجيات 

املوقرة  احلكومة  تنفذها  التي 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان 

وما  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

عمٍل  من  البحرين  فريق  به  يقوم 

لرت�شيخ  م�شنية  وجهود  دوؤوب، 

م�شارات النه�شة والتنمية ال�شاملة 

يف مملكة البحرين.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال معايل 

اأم�س  ال�شورى،  جمل�س  رئي�س 

را�شد  بن  ال�شيخ عبداهلل  )االإثني(، 

البحرين  مملكة  �شفري  خليفة،  اآل 

االأمريكية،  املتحدة  الواليات  لدى 

بح�شور جمال حممد فخرو النائب 

ال�شورى،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

وجميلة علي �شلمان النائب الثاين 

را�شد  وفي�شل  املجل�س،  لرئي�س 

ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  النعيمي 

اخلارجية والدفاع واالأمن الوطني 

باملجل�س.

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  واأ�شار 

البحرين  مملكة  �شفراء  اأنَّ  اإىل 

الدبلوما�شي يقدمون  ال�شلك  واأع�شاء 

م�شوؤوليات  ويوؤدون  متميًزا،  عطاًء 

بحر�شهم  م�شيًدا  متعددة،  وطنية 

القيادة  وتطلعات  روؤى  ترجمة  على 

و�شعيهم  اهلل،  حفظها  احلكيمة 

م�شارات  من  املزيد  الإيجاد  املخل�س 

التعاون امل�شرتك بي مملكة البحرين 

والدول ال�شقيقة وال�شديقة.
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لدى ا�ستقبال ال�سفري الأمريكي يف البحرين.. رئي�سة جمل�س النواب: 

تفعيل الدبلوما�سية الربملانية لدعم العالقات مع اأمريكا

للنتائج  نونّهت  اللقاء،  وخالل 

اإزاء  املنجزة  والعطاءات  املثمرة 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  زيارة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، اإىل الواليات 

وما  مــوؤخــًرا،  االأمريكية  املتحدة 

كبار  مع  املباحثات  عنه  متخ�شت 

االأمريكية، من  االإدارة  امل�شوؤولي يف 

انفتاح على اآفاق اأرحب من التعاون 

والــدفــع  ــعــدة،  االأ�ــش جميع  على 

نحو  امل�شرتكة  التنموية  بامل�شاريع 

مزيد من التو�شع والتطوير.

جمل�س  رئي�شة  خالل  ذلك  جاء 

�شتيفن  اأم�س،  مكتبها  يف  النواب 

املتحدة  الــواليــات  �شفري  بوندي 

مملكة  لــدى  ال�شديقة  االأمريكية 

اأبرز  ا�شتعرا�س  مت  حيث  البحرين، 

ملفات العالقات البحرينية االأمريكية 

العالقات  دعــم  و�ُشبل  امل�شرتكة، 

�شيما  وال  البلدين،  بي  الربملانية 

والكوجنر�س  النواب  جمل�س  بي 

االأمريكي.

ولفتت رئي�شة جمل�س النواب اإىل 

اأهمية العالقات التاريخية وال�شراكة 

اال�شرتاتيجية الوطيدة التي تربط بي 

املتحدة  والواليات  البحرين  مملكة 

االأمريكية ال�شديقة، داعية اإىل تطوير 

الثنائي  والتن�شيق  التعاون  اأوجه 

بي الدولتي على خمتلف االأ�شعدة، 

الدبلوما�شية  �شعيد  على  �شيما  وال 

الربملانية وتن�شيق املواقف ووجهات 

االهتمام  ذات  الق�شايا  جتاه  النظر 

امل�شرتك.

النواب  جمل�س  رئي�شة  ونونّهت 

به  تقوم  ــذي  ال ــدور  ال اأهمية  اإىل 

تطوير  يف  الت�شريعية  ال�شلطة 

وحتديث  القانونية  املنظومة 

وتطوير الت�شريعات التي من �شاأنها 

البلدين  بي  بالعالقات  االرتــقــاء 

ال�شديقي خا�شة يف املجاالت املالية 

التجاري  والتبادل  واال�شتثمارية 

وغريها.

ال�شفري  اأعـــرب  جانبه،  ومــن 

اللقاء،  بهذا  اعتزازه  عن  االأمريكي 

ال�شداقة  عالقات  ت�شهده  مبا  منوًها 

البحرين  مملكة  بي  اال�شرتاتيجية 

من  االأمريكية  املتحدة  والواليات 

امل�شتويات،  كافة  على  وتقدم  تطور 

قدًما  للم�شي  تطلعهما  يعك�س  ومبا 

بهذا التعاون الآفاق اأرحب ومبا يعزز 

اإىل  ومنوًها  امل�شرتكة،  م�شاحلهما 

حر�شه على التطوير الدائم للتعاون 

وال  املجاالت،  البلدين يف جميع  بي 

واملايل  الربملاين  ال�شعيد  على  �شيما 

واالأمني  واال�شتثماري  واالقت�شادي 

وغريها.

منوًها بازدهارها �تقّدمها بف�سل ر�ؤى امللك.. ال�سالح: 

الدبلوما�سية البحرينية املراآة العاك�سة للمنجزات الوطنية

�احدة من اأف�سل اجلامعات يف العامل يف حقل الفنون �الت�سميم

»العلوم التطبيقية« يف املرتبة 150-101 يف ت�سنيف »كيو اإ�س«

حتتفي جامعة العلوم التطبيقية باإجناز 

جديد ي�شاف اإىل م�شريتها املتميزة، حيث مت 

ت�شنيفها يف املركز 101-150 كواحدة من 

اأف�شل اجلامعات يف العامل يف حقل الفنون 

والت�شميم، بناًء على االإ�شدار الثاين ع�شر من 

اإ�س العاملي للجامعات ح�شب  ت�شنيف كيو 

احلقل املعريف والذي ن�شر بتاريخ 6 اأبريل 

2022 من قبل موؤ�ش�شة كيو اإ�س العاملية.

العلوم  جامعة  تكون  ــاز  االإجن وبهذا 

الوحيدة  البحرينية  اجلامعة  التطبيقية 

لتناف�س  العاملي  الت�شنيف  هذا  تدخل  التي 

ح�شد  يف  وتنجح  عريقة  عاملية  جامعات 

اإ�شافة نوعية مل�شريتها  مركز متقدنّم يعترب 

االأكادميية احلافلة باالإجنازات والتطور على 

خمتلف امل�شتويات.

للجامعات  العاملي  اإ�س  كيو  وت�شنيف 

حتليل  عن  عبارة  املعريف  احلقل  ح�شب 

برنامج   15200 الأداء  م�شتقل  مقارن 

جامعي فردي، يدر�س فيها طالب من 1543 

العامل،  اأنحاء  عرب  موقًعا   88 يف  جامعة 

اأكادميًيا. وميثل هذا  ا  وي�شمل 51 تخ�ش�شً

كيو  ت�شنيفات  حقيبة  من  جزءا  الت�شنيف 

الذي تن�شر نتائجه  العاملية للجامعات  اإ�س 

لها  الرجوع  مت  التي  النتائج  وهي  �شنويا، 

عام 2022  مرة يف  مليون  من 147  اأكرث 

ومت   TopUniversities.Com موقع  على 

واملوؤ�ش�شات  االإعــالم  و�شائل  يف  تغطيتها 

املختلفة 96000 مرة.

وجاءت نتائج جامعة العلوم التطبيقية 

عليها  اعتمد  التي  املعايري  يف  متميزة 

االأكادميية  ال�شمعة  معيار  ففي  الت�شنيف 

م�شتوى  على  اأداء  اأف�شل  اجلامعة  �شجلت 

مملكة البحرين يف حقل الفنون والت�شميم، 

مبعيار  يتعلق  فيما  اأمــا  نقطة،  ـــ56.5  ب

ح�شلت  فقد  العمل،  ــاب  اأرب بي  ال�شمعة 

اجلامعة على 68 نقطة.

اجلامعة  رئي�س  اأعرب  االإجنــاز  وبهذا 

االأ�شتاذ الدكتور غ�شان عواد عن بالغ �شرور 

على  يوؤكد  الذي  املتميز  اجلامعة  بت�شنيف 

االأكادميية  براجمها  وجودة  اجلامعة  قوة 

قدرة  اأن  اإىل  م�شرياً  التعليمية،  وخمرجاتها 

والت�شميم  اجلرافيكي  الت�شميم  برناجمي 

الت�شنيف  هذا  يف  املناف�شة  على  الداخلي 

اإىل مراتب متقدمة من بي  العاملي، والتقدم 

اأف�شل اجلامعات يف العامل يعترب دليالً على 

التطبيقية جامعة عاملية  العلوم  اأن جامعة 

واأنها  خا�شة  واملعايري،  املقايي�س  بكافة 

نفت يف املركز 22 عربًيا بت�شنيف كيو اإ�س  �شُ

للجامعات العربية، ويف املركز 600-591 

عاملًيا بح�شب ت�شنيف كيو اإ�س العاملي، كما 

اأنها اجلامعة البحرينية الوحيدة احلا�شلة 

على ترتيب اأربع جنوم من هذا الت�شنيف.

اإىل  بال�شكر  اجلامعة  رئي�س  وتقدنّم 

العامة  واالأمانة  العايل  التعليم  جمل�س 

ملجل�س التعليم العايل، وهيئة جودة التعليم 

لدعم  املبذولة  جهودهم  على  والتدريب 

التعليم  وتطوير  البحرينية،  اجلامعات 

العايل يف البحرين.

اأمين  الدكتور  االأ�شتاذ  عرب  جانبه  من 

االآداب  كلية  عميد  باأعمال  القائم  ال�شمور 

االإجناز  بهذا  واعتزازه  فخره  عن  والعلوم 

يثبت  ذلك  اأن  موؤكًدا  الكلية،  حققته  الذي 

من  عالية  بثقة  حتظى  الكلية  برامج  اأن 

الطالب  ذلك  يف  مبا  املعنيي  جميع  قبل 

�شمعة  من  يعزز  ما  وهو  العمل،  ــاب  واأرب

خا�شة  العمل،  �شوق  يف  اجلامعة  خريجي 

 550 اأف�شل  بي  من  �شنفت  اجلامعة  واأن 

جامعة على م�شتوى العامل يف ت�شنيف كيو 

ل�شنة  اخلريجي  توظيف  قابلية  ملدى  اإ�س 

 Graduate Employability-2022

.2022 Rankings
كلية  عميد  باأعمال  القائم  اأكد  ختاًما؛ 

ثمرة  هو  النجاح  هذا  اأن  والعلوم  االآداب 

ق�شم  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  جهود 

الت�شميم والفنون، متقدماً بال�شكر اإىل اإدارة 

وهيب  الدكتور  باالأ�شتاذ  ممثلة  اجلامعة 

واالأ�شتاذ  االأمناء،  جمل�س  رئي�س  اخلاجة، 

الدكتور غ�شان فوؤاد عواد، رئي�س اجلامعة، 

اإىل  للو�شول  للكلية  املقدم  الدعم  كافة  على 

هذا الت�شنيف املتميز.

النيابة   العامة   ُتبا�سر   التحقيق   يف 

  �فاة   �سيدة   �اإ�سابة 7 باحرتاق �سفينة

�زارة ال�سحة ت�سبط ثالَث خيام 

رم�سانية خمالفة لال�سرتاطات

العامة  النيابة  اأن  املحرق  حمافظة  نيابة  رئي�س  �شرنّح 

اإدارة خفر ال�شواحل مفاده ن�شوب حريق  قد تلقت بالًغا من 

واإ�شابة  �شيدة  وفاة  اإىل  اأدى  مما  اخلا�شة  ال�شفن  باإحدى 

�شبعة اأ�شخا�س اآخرين كانوا برفقتها على منت ال�شفينة.

تلقيها  فور  التحقيق  العامة  النيابة  با�شرت  وقد  هذا، 

كما  املت�شرر  والقارب  املتوفاة  جثة  عاينت  حيث  البالغ، 

قرنّر  والذي  ومالكها  ال�شفينة  ربان  �شهادة  اإىل  وا�شتمعت 

اأو جتمنّع  الوقود  ت�شريب يف  اأن �شبب احلريق هو  باعتقاده 

للغازات بخزان الوقود مما اأدى ال�شتعالها.

وطلبت النيابة العامة حترنّيات ال�شرطة وندبت الفنيي 

م�شرح  وطاقم  املدين  والدفاع  ال�شرعي  الطب  من  واخلرباء 

ذلك  من  و�شوالً  الالزمة  الفنية  التقارير  الإعداد  اجلرمية 

لظروف ومالب�شات الواقعة.

اخليام  على  تفتي�شية  حملة  ال�شحة  وزارة  نظمت 

عنها  امل�شوؤولي  التزام  من  التاأكد  لغر�س  الرم�شانية 

قام  حيث  االأن�شطة،  بهذه  اخلا�شة  ال�شحية  باال�شرتاطات 

العامة  ال�شحة  الإدارة  التابعون  الق�شائي  ال�شبط  ماأمورو 

العظمى  الغالبية  التزام  خاللها  من  تبي  تفتي�شية  بزيارات 

ال�شحية، كما مت ر�شد  باال�شرتاطات  الرم�شانية  من اخليام 

 )  8  ( رقم  للقانون  رم�شانية خمالفات  خيام  ثالث  ارتكاب 

وهي  باأنواعه  والتبغ  التدخي  مكافحة  ب�شاأن  ل�شنة 2009 

املدخني  منطقة  يف  باجللو�س  لالأطفال  ال�شماح  خمالفة 

منطقة  فتح  وخمالفة  لل�شي�شة  والرتويج  االإعالن  وخمالفة 

ا�شتكمال  وجاري  املدخني،  غري  منطقة  على  املدخني 

هذه  عن  امل�شئولي  الإحالة  متهيًدا  القانونية؛  االإجراءات 

املخالفات اإىل النيابة العامة.

ال�شحة  اإدارة  مدير  اأبوالفتح  جناة  الدكتورة  وبينّنت 

باخليام  اخلا�شة  ال�شحية  اال�شرتاطات  اأهم  باأن  العامة 

للمدخني  املخ�ش�شة  امل�شاحة  تتعدى  ال  اأن  هي  الرم�شانية 

االإجمالية  امل�شاحة  من   %50 عن  الرم�شانية  اخليمة  داخل 

ل�شالة اجللو�س يف اخليمة، بحيث يتم الف�شل بي املنطقتي 

بحاجز وتكييف منف�شل، وميكن اال�شتعا�شة عن هذا ال�شرط 

بتوفري خيمة لغري املدخني واأخرى للمدخني، ومنع من هم 

دون �شن الـ18 بارتياد املنطقة املخ�ش�شة للتدخي حتى ولو 

كانوا برفقة اأهاليهم.

اأكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة جمل�س النواب اأن العالقات التي جتمع مملكة البحرين والواليات 

املتحدة االأمريكية ال�سديقة تاريخية وا�سرتاتيجية ورا�سخة، وتاأخذ مداها يف التنامي والتقّدم، يف ظل حر�س 

واهتمام ودعم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى؛ حتقيًقا للم�سالح 

امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.

اأكد علي بن �سالح ال�سالح، رئي�س جمل�س ال�سورى، اأن الدبلوما�سية البحرينية ت�سهُد ازدهاًرا وتقدًما ملحوًظا 

منذ انطالق امل�سروع االإ�سالحي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

م�سريًا اإىل اأّن العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى رعاه اهلل �سّكل عالمة فارقة يف تعزيز ومّد ج�سور التعاون وبناء 

العالقات الوطيدة مع جميع دول العامل، ومبا ُيربز مكانة مملكة البحرين وحر�سها امل�سهود على االرتقاء بعالقات 

االأخوة وال�سداقة القائمة على اأ�س�س ومبادئ ال�سالم، والتعاي�س، واالحرتام املتبادل بني الدول وال�سعوب.

https://www.alayam.com/alayam/local/956619/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/956587/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12057/pdf/INAF_20220412020207024.pdf
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ثمن توجيهات �صموه باإطالق خطة تطوير اجلوامع وامل�صاجد.. ال�صالح:

 توجيهات الأمري �صلمان ب�صارة خري يف �صهر اخلري
الأوقاف  جمل�س  رئي�س  رفع 

�ضالح  بن  يو�ضف  اجلعفرية 

ال�ضالح واأع�ضاء جمل�س الأوقاف 

جميع  عن  ونيابة  اجلعفرية 

ال�ضكر  اآيــات  اأ�ضمى  من�ضوبيها 

�ضاحب  اإىل  والعرفان  والتقدير 

�ضلمان  الأمـــر  امللكي  ال�ضمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

حفظه  الــوزراء  جمل�س  رئي�س 

�ضموه  توجيهات  مبنا�ضبة  اهلل 

تطوير  خطة  باإطالق  الكرمية 

للجوامع وامل�ضاجد يف حمافظات 

بها  والبدء  كافة،  البحرين  مملكة 

فوًرا.

توجيهات  ال�ضالح  وثمن 

وتاأهيل  وترميم  بافتتاح  �ضموه 

ـــي  لإدارت تابًعا  م�ضجًدا   20

واجلعفرية،  ال�ضنية  الأوقــاف 

اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف 

بتوفر  توجيه  من  ت�ضمنه  وما 

اإعــادة  خلطة  الالزمة  امليزانية 

اإعمار بيوت اهلل، واعتماد املعاير 

الإ�ضالمية  والت�ضاميم  احلديثة 

امل�ضاجد،  وتطوير  بناء  اإعادة  يف 

العدل  وزارة  مــع  والتن�ضيق 

بالتن�ضيق  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون 

لتخ�ضي�س  املعنية  اجلهات  مع 

املواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة 

وبناء  ت�ضميم  يف  البدء  ب�ضرعة 

12 م�ضجًدا يف مدينة �ضلمان.

وقال ال�ضالح: »ل �ضك اأن هذه 

التوجيهات الكرمية من �ضمو ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء متثل 

ب�ضارة خر يف هذا ال�ضهر الكرمي، 

التوجيهات  من  انطالًقا  وتاأتي 

لدن  من  امل�ضتمر  والدعم  الدائمة 

ويل  و�ضمو  املفدى  امللك  جاللة 

ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  العهد 

القيادة  توليه  ملا  اهلل  حفظهما 

لدور  دائمة  رعاية  من  الر�ضيدة 

العبادة يف مملكتنا الغالية، ودعم 

واخلري  الوقفي  للعمل  را�ضخ 

العادات  على  جرًيا  والإن�ضاين، 

احلميدة  وال�ضمائل  الكرمية 

مملكة  حكام  واآبائهم  لأجدادهم 

دور  رعاية  يف  الكرام  البحرين 

العبادة جيالً بعد جيل«.

هذه  »اإن  ال�ضالح:  ــال  وق

�ضتلبي  الكرمية  التوجيهات 

املناطق  من  الكثر  احتياجات 

ويف  الإ�ضكانية  املدن  ا  خ�ضو�ضً

التي  �ضلمان  مدينة  �ضدارتها 

�ضموه  ا�ــضــم  بحمل  تت�ضرف 

ــدى  اإح تعد  والــتــي  املــيــمــون، 

والتنموية  احل�ضارية  امل�ضاريع 

ال�ضاخمة يف العهد الزاهر جلاللة 

كرمية  ثقة  على  ونحن  امللك، 

اهلل  باإذن  التوجيهات  هذه  بتوايل 

واملدن  امل�ضاريع  �ضائر  يف  تعاىل 

تعتزم  التي  القادمة  الإ�ضكانية 

اململكة تنفيذها«.

حتظى  مبا  ال�ضالح  واأ�ضاد 

اململكة  العبادة يف  دور  �ضائر  به 

العهد  ظــل  يف  كبر  ــم  دع مــن 

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  الزاهر 

خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

املفدى، ومتابعة من  البالد  عاهل 

احلكومة املوقرة برئا�ضة �ضاحب 

بن  �ضلمان  الأمر  امللكي  ال�ضمو 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  حمد 

ب�ضاأن  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

تلبية احتياجات الأهايل للخدمات 

ال�ضبل  اأف�ضل  وتهيئة  الدينية 

�ضبحانه  اهلل  �ضائالً  للم�ضلني، 

على  الكرمي  ال�ضهر  هذا  يعيد  اأن 

العهد  ويل  و�ضمو  امللك  جاللة 

بال�ضحة  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

يوفقهما  واأن  العمر،  ــول  وط

والتنمية  اخلر  م�ضرة  ملوا�ضلة 

ال�ضاملة يف مملكة البحرين.

»ال�صحة«: البحرين مل ت�صتلم �صحنات من ال�صكولتة امللوثة بال�صاملونيال

باأن  ال�ضحة  بوزارة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  �ضرحت 

وطبًقا لل�ضبكة الدولية لل�ضلطات املعنية ب�ضالمة الأغذية 

اإطار  �ضمن  من  لي�ضت  البحرين  مملكة  باأن  )النفو�ضان( 

الدول التي تلقت اإنذارات حتذيرية ب�ضاأن وجود �ضحنات 

ال�ضاملونيال،  ببكتريا  بتلوثها  امل�ضتبه  ال�ضوكولتة  من 

ال�ضريع  التبادل  �ضوء  يف  العمل  موا�ضلة  مت  حيث 

الأغذية على متابعة هذا  للمعلومات فيما يتعلق ب�ضالمة 

ا�ضتمرار  بهدف  املخت�ضة  ال�ضحية  اجلهات  مع  املو�ضوع 

»الربيطاين/البلجيكي  املنتج  هذا  وجود  عدم  من  والتحقق  التاأكد 

العامة و�ضالمة  ال�ضحة  املحلية، وذلك حفاًظا على  بالأ�ضواق  املن�ضاأ« 

اجلميع.

واأ�ضارت الوزارة اإىل اأن هذا النوع الذي يتوافر حالًيا يف الأ�ضواق 

هو من بلد من�ضاأ اآخر وتتم مراقبته يف اململكة من قبل ق�ضم 

مراقبة الأغذية باإدارة ال�ضحة العامة، وذلك من اأجل التاأكد 

من �ضمان مطابقته للوائح وال�ضرتاطات ال�ضحية املعتمدة.

العامة تقوم  ال�ضحة  اإدارة  باأن  ال�ضحة  واأكدت وزارة 

الفنية  واملعلومات  الدولية  البالغات  جميع  مبتابعة 

ال�ضادرة حول احتمالية تلوث منتج كندر �ضربايز ماك�ضي 

ق�ضم  قام  بلجيكا، حيث  وامل�ضنع يف  ال�ضاملونيال  ببكتريا 

الإجــراءات  كل  تطبيق  مبتابعة  الأغذية  مراقبة  �ضالمة 

اأكدت  حني  يف  عنها.  املحذر  بالت�ضغيالت  املنتج  من  والتاأكد  الرقابية 

حول  ال�ضكان  بني  املعلومات  تبادل  مبهام  تقوم  التي  )الأنفو�ضان( 

بعدم  دولًيا  املتداولة  بالأغذية  املرتبطة  الطوارئ  وحالت  العامل 

تواجد هذا املنتج يف الأ�ضواق املحلية البحرينية.

عينة خمدرات للتجربة تودع 

بحرينًيا ال�صجن 3 �صنوات

ق�ضت   املحكمة   اجلنائية   ب�ضجن   �ضاب   بحريني  

   3 �ضنوات   وتغرميه   3   اآلف   دينار   لالجتار   يف   املواد  

كما   ق�ضت   بحب�س   �ضديقيه   مدة   6   اأ�ضهر    املخدرة، 

 وتغرمي   كل   منهما   األف   دينار   للتعاطي،   كما   اأمرت  

 مب�ضادرة   امل�ضبوطات. 

اأنه  تهمة  الأول  للمتهم  العامة  النيابة  ووجهت 

يف  للتعاطي  املخدر  احل�ضي�س  مادة  مقابل  بدون  قدم 

غر الأحوال املرخ�س بها قانوًنا، كما اأنه حاز   واأحرز  

 بق�ضد   التعاطي   احل�ضي�س   وموؤثرات   عقلية   ميتامفيتامني  

 وديازيبام   وكلونازيبام   يف   غر   الأحوال   املرخ�س   بها  

 قانونا. 

حازا  اأنهما  والثالث  الثاين  للمتهمني  وجهت  كما 

واأحرزا بق�ضد التعاطي مادة احل�ضي�س املخدر يف غر 

الأحوال املرخ�س بها قانوًنا. 

مكافحة  اإدارة  تلقي  يف  الق�ضية  تفا�ضيل  وتتمثل 

املواد  الأول  املتهم  بحيازة  تفيد  معلومات  املخدرات 

�ضري  م�ضدر  تكليف  فتم  ترويجها،  بهدف  املخدرة 

باملتهم  ات�ضل  اأن  لبث  ما  والذي  منها،  بع�س  ب�ضراء 

مكان حدده  مالقاته يف  على  معه  واتفق  هاتفًيا  الأول 

كعينة  املخدرة  احل�ضي�س  مادة  من  قطعة  لت�ضليمه  له 

لتجربتها متهيًدا لبيعه كمية اأكرب.

ويف   املوعد   املحدد   ح�ضر   امل�ضدر   ال�ضري   وال�ضرطي  

 يف   �ضيارة   واحدة،   وبناء   على   ات�ضال   هاتفي   من   امل�ضدر  

 حتت   �ضمع   وب�ضر   ال�ضرطي،   ح�ضر   املتهم   ب�ضيارة   اقرتب  

 من   �ضيارتهما   و�ضلم   امل�ضدر   قطعة   من   مادة   ثبت   معملًيا  

 اأنها   ملادة   احل�ضي�س . 

رئي�س الأوقاف اجلعفرية

متوقعة عقدها خالل 3 اأ�صهر.. د. القا�صم:

تاأجيل انتخابات »الأطباء« لأ�صباب فنية 

خديجة العرادي:

قالت رئي�ضة جمعية الطباء البحرينية 

موعد  تاأجيل  اإن  القا�ضم  غادة  الدكتورة 

من  كان  والذي  العمومية  اجلمعية  انعقاد 

املا�ضي  مار�س  نهاية  يف  يكون  اأن  املزمع 

بوزارة  تتعلق  فنية  اأمور  ب�ضبب  ح�ضل 

عن  وخارج  الجتماعية  والتنمية  العمل 

اإرادة جمل�س الإدارة املنتهية وليته، لفتة 

اإىل اأنه من املتوقع اأن تتم عملية النتخابات 

خالل ثالثة اأ�ضهر من الآن.

الإدارة  جمل�س  اأن  القا�ضم  واأو�ضحت 

العملية  تنظيم  على  حر�س  ال�ضابق 

التاأجيل  اإىل  ا�ضطر  ولكنه  النتخابية 

ترتبط  التي  الفنية  الأمور  بع�س  ب�ضبب 

»ت�ضبب  ذلك  اأن  مبينة  التنمية،  بوزارة 

بالتايل  وهو  النتخابات  عملية  بتعطيل 

قانونًيا  عملنا  انتهاء �ضالحية  اإىل  اأدى  ما 

جمل�س  تعيني  جاء  وذلك  اإدارة،  كمجل�س 

عمل  حلني  المور  لتي�ضر  املوؤقت  الإدارة 

النتخابات الثانية«.

جمل�س  لالأيام  ت�ضريح  يف  وذكرت 

الإدارة املوؤقت يعمل على ا�ضتكمال اإجراءات 

اجلديد  املوعد  عن  و�ضيعلن  تعيينه 

النتخابات املجل�س اجلديد للدورة القادمة 

يف اأقرب وقت.

الإدارة  القا�ضم  حر�س جمل�س  واأكدت 

عملية  اإمتام  على  تراأ�ضه-  -والذي  املوؤقت 

التنظيم لالنتخابات لكي يتم ت�ضليم جمل�س 

اإدارة اجلمعية للمجل�س اجلديد املنتخب.

املنتهية  الإدارة  جمل�س  اأن  واأ�ضافت 

الرت�ضح  عدم  اأع�ضائه  معظم  قرر  وليته 

مرة اأخرى، وذلك بعد اأن ق�ضوا اأكرث من 4 

�ضنوات يف خدمة الأطباء وم�ضاحلهم وبكل 

خلدمة  واإمكانات  طاقات  من  ميلكون  ما 

الوقت  وحان  البحرين،  يف  الطبي  الطاقم 

جديد  اإدارة  جمل�س  اإىل  الراية  لت�ضليم 

يف  الطبي  الطاقم  ت�ضويت  وينال  يرت�ضح 

د. الدوي تنال �صهادة »امل�صت�صار

الدويل« يف تطبيقات امل�صوؤولية املجتمعية

علم  يف  امل�ضاركة  الأ�ــضــتــاذة  نالت 

الجتماعية  العلوم  ق�ضم  رئي�ضة  الجتماع 

الدكتورة  البحرين  الآداب بجامعة  يف كلية 

الدولية  ال�ضهادة  ــدوي،  ال عي�ضى  مــوزة 

يف  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية  وبطاقة 

ال�ضبكة  من  املجتمعية  امل�ضوؤولية  تطبيقات 

الإقليمية للم�ضوؤولية الجتماعية.

برنامج  يف  انخرطت  الدوي  د.  وكانت 

املجتمعية،  امل�ضوؤولية  تطبيقات  يف  دويل 

ينفذ للمرة الأوىل يف املنطقة العربية، ويوؤهل 

الربنامج املتدربني على تطبيقات امل�ضوؤولية 

الدوي عن �ضعادتها  املجتمعية. واأعربت د. 

وبطاقة  الدولية،  ال�ضهادة  على  باحل�ضول 

تطبيقات  يف  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية 

على  موؤكدة حر�ضها  املجتمعية،  امل�ضوؤولية 

بالأداء  والرتقاء  قدراتها  تطوير  موا�ضلة 

اجلامعي والبحثي واملجتمعي.

للم�ضوؤولية  الإقليمية  ال�ضبكة  ومتنح 

بال�ضراكة  الدولية،  ال�ضهادة  الجتماعية 

لالأمم  العاملي  لالتفاق  الوطنية  ال�ضبكة  مع 

املتحدة - اململكة املغربية.

 - الـــدوي  د.  اأن  ــره  ذك يجدر  وممــا 

الجتماع  علم  يف  الدكتوراه  على  احلا�ضلة 

م�ضر  بجمهورية  �ضم�س  عني  جامعة  يف 

الدولية  ال�ضهادة  �ضابًقا  نالت   - العربية 

يف:  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية  وبطاقة 

الإقليمية  ال�ضبكة  من  ال�ضتدامة  تطبيقات 

د.  ون�ضرت  نف�ضها.  الجتماعية  للم�ضوؤولية 

الدوي - التي ت�ضغل من�ضب مديرة حترير 

العديد   - والنف�ضية  الرتبوية  العلوم  جملة 

املحكمة  العلمية  املجالت  يف  البحوث  من 

الوطنية، والعربية، والدولية، و�ضاركت يف 

العديد من املوؤمترات املحلية، والإقليمية.

د. موزة الدوي

د. غادة القا�سم

موؤكًدا اأن التدقيق ي�صمن توافر املواد يف امل�صتودعات.. اخلدمات الطبية امللكية:

ن�صبة التطابق يف م�صتودع الأدوية بعد عمليات اجلرد تبلغ %100
اأكدت اخلدمات الطبية امللكية اأن عملية اجلرد والتدقيق التي ينفذها 

واملواد  واجلراحة،  الأدوية،  م�ضتودعات  على  والتدقيق  املراقبة  ق�ضم 

الأول  الربع  عالية يف  نتائج  حققت  لها  التابعة  وال�ضيدليات  العامة، 

يف  ال�ضحيحة  املواد  تطابق  ن�ضبة  معدل  بلغ  حيث   ،2022 عام  من 

الع�ضكري 98.3%، فيما بلغ معدل ن�ضبة تطابق  امل�ضت�ضفى  �ضيدليات 

ن�ضبة  اأن  علًما   ،%99.1 الرئي�ضية  امل�ضتودعات  يف  ال�ضحيحة  املواد 

التطابق يف م�ضتودع الأدوية قد بلغت %100.

املختربات  م�ضتودع  ويف   ،%99.5 اجلراحية  املواد  م�ضتودع  ويف 

ون�ضبة   ،%100 واملطبخ  الطبية  الأجهزة  م�ضتودع  ويف   ،%99.4

الطب  و�ضيدلية   ،%99.4 اخلارجية  العيادات  �ضيدلية  يف  التطابق 

اخلا�س 99.8%، و�ضيدلية الأ�ضنان 100%، وال�ضيدلية الرئي�ضية )1( 

94.8%، وال�ضيدلية الرئي�ضية )2( %97.4.

واأ�ضاد قائد اخلدمات الطبية امللكية اللواء بروفي�ضور ال�ضيخ خالد 

العمل  بف�ضل  اأن  اإىل  م�ضًرا  امل�ضرفة،  النتائج  بهذه  خليفة  اآل  علي  بن 

الدوؤوب الذي تقوم به �ضعبة ال�ضيانة والتزويد الطبي والتي تتبع لها 

هذه الأق�ضام.
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ثمن توجيهات �صموه باإطالق خطة تطوير اجلوامع وامل�صاجد.. ال�صالح:

 توجيهات الأمري �صلمان ب�صارة خري يف �صهر اخلري
الأوقاف  جمل�س  رئي�س  رفع 

�ضالح  بن  يو�ضف  اجلعفرية 

ال�ضالح واأع�ضاء جمل�س الأوقاف 

جميع  عن  ونيابة  اجلعفرية 

ال�ضكر  اآيــات  اأ�ضمى  من�ضوبيها 

�ضاحب  اإىل  والعرفان  والتقدير 

�ضلمان  الأمـــر  امللكي  ال�ضمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

حفظه  الــوزراء  جمل�س  رئي�س 

�ضموه  توجيهات  مبنا�ضبة  اهلل 

تطوير  خطة  باإطالق  الكرمية 

للجوامع وامل�ضاجد يف حمافظات 

بها  والبدء  كافة،  البحرين  مملكة 

فوًرا.

توجيهات  ال�ضالح  وثمن 

وتاأهيل  وترميم  بافتتاح  �ضموه 

ـــي  لإدارت تابًعا  م�ضجًدا   20

واجلعفرية،  ال�ضنية  الأوقــاف 

اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف 

بتوفر  توجيه  من  ت�ضمنه  وما 

اإعــادة  خلطة  الالزمة  امليزانية 

اإعمار بيوت اهلل، واعتماد املعاير 

الإ�ضالمية  والت�ضاميم  احلديثة 

امل�ضاجد،  وتطوير  بناء  اإعادة  يف 

العدل  وزارة  مــع  والتن�ضيق 

بالتن�ضيق  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون 

لتخ�ضي�س  املعنية  اجلهات  مع 

املواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة 

وبناء  ت�ضميم  يف  البدء  ب�ضرعة 

12 م�ضجًدا يف مدينة �ضلمان.

وقال ال�ضالح: »ل �ضك اأن هذه 

التوجيهات الكرمية من �ضمو ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء متثل 

ب�ضارة خر يف هذا ال�ضهر الكرمي، 

التوجيهات  من  انطالًقا  وتاأتي 

لدن  من  امل�ضتمر  والدعم  الدائمة 

ويل  و�ضمو  املفدى  امللك  جاللة 

ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  العهد 

القيادة  توليه  ملا  اهلل  حفظهما 

لدور  دائمة  رعاية  من  الر�ضيدة 

العبادة يف مملكتنا الغالية، ودعم 

واخلري  الوقفي  للعمل  را�ضخ 

العادات  على  جرًيا  والإن�ضاين، 

احلميدة  وال�ضمائل  الكرمية 

مملكة  حكام  واآبائهم  لأجدادهم 

دور  رعاية  يف  الكرام  البحرين 

العبادة جيالً بعد جيل«.

هذه  »اإن  ال�ضالح:  ــال  وق

�ضتلبي  الكرمية  التوجيهات 

املناطق  من  الكثر  احتياجات 

ويف  الإ�ضكانية  املدن  ا  خ�ضو�ضً

التي  �ضلمان  مدينة  �ضدارتها 

�ضموه  ا�ــضــم  بحمل  تت�ضرف 

ــدى  اإح تعد  والــتــي  املــيــمــون، 

والتنموية  احل�ضارية  امل�ضاريع 

ال�ضاخمة يف العهد الزاهر جلاللة 

كرمية  ثقة  على  ونحن  امللك، 

اهلل  باإذن  التوجيهات  هذه  بتوايل 

واملدن  امل�ضاريع  �ضائر  يف  تعاىل 

تعتزم  التي  القادمة  الإ�ضكانية 

اململكة تنفيذها«.

حتظى  مبا  ال�ضالح  واأ�ضاد 

اململكة  العبادة يف  دور  �ضائر  به 

العهد  ظــل  يف  كبر  ــم  دع مــن 

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  الزاهر 

خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

املفدى، ومتابعة من  البالد  عاهل 

احلكومة املوقرة برئا�ضة �ضاحب 

بن  �ضلمان  الأمر  امللكي  ال�ضمو 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  حمد 

ب�ضاأن  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

تلبية احتياجات الأهايل للخدمات 

ال�ضبل  اأف�ضل  وتهيئة  الدينية 

�ضبحانه  اهلل  �ضائالً  للم�ضلني، 

على  الكرمي  ال�ضهر  هذا  يعيد  اأن 

العهد  ويل  و�ضمو  امللك  جاللة 

بال�ضحة  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

يوفقهما  واأن  العمر،  ــول  وط

والتنمية  اخلر  م�ضرة  ملوا�ضلة 

ال�ضاملة يف مملكة البحرين.

»ال�صحة«: البحرين مل ت�صتلم �صحنات من ال�صكولتة امللوثة بال�صاملونيال

باأن  ال�ضحة  بوزارة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  �ضرحت 

وطبًقا لل�ضبكة الدولية لل�ضلطات املعنية ب�ضالمة الأغذية 

اإطار  �ضمن  من  لي�ضت  البحرين  مملكة  باأن  )النفو�ضان( 

الدول التي تلقت اإنذارات حتذيرية ب�ضاأن وجود �ضحنات 

ال�ضاملونيال،  ببكتريا  بتلوثها  امل�ضتبه  ال�ضوكولتة  من 

ال�ضريع  التبادل  �ضوء  يف  العمل  موا�ضلة  مت  حيث 

الأغذية على متابعة هذا  للمعلومات فيما يتعلق ب�ضالمة 

ا�ضتمرار  بهدف  املخت�ضة  ال�ضحية  اجلهات  مع  املو�ضوع 

»الربيطاين/البلجيكي  املنتج  هذا  وجود  عدم  من  والتحقق  التاأكد 

العامة و�ضالمة  ال�ضحة  املحلية، وذلك حفاًظا على  بالأ�ضواق  املن�ضاأ« 

اجلميع.

واأ�ضارت الوزارة اإىل اأن هذا النوع الذي يتوافر حالًيا يف الأ�ضواق 

هو من بلد من�ضاأ اآخر وتتم مراقبته يف اململكة من قبل ق�ضم 

مراقبة الأغذية باإدارة ال�ضحة العامة، وذلك من اأجل التاأكد 

من �ضمان مطابقته للوائح وال�ضرتاطات ال�ضحية املعتمدة.

العامة تقوم  ال�ضحة  اإدارة  باأن  ال�ضحة  واأكدت وزارة 

الفنية  واملعلومات  الدولية  البالغات  جميع  مبتابعة 

ال�ضادرة حول احتمالية تلوث منتج كندر �ضربايز ماك�ضي 

ق�ضم  قام  بلجيكا، حيث  وامل�ضنع يف  ال�ضاملونيال  ببكتريا 

الإجــراءات  كل  تطبيق  مبتابعة  الأغذية  مراقبة  �ضالمة 

اأكدت  حني  يف  عنها.  املحذر  بالت�ضغيالت  املنتج  من  والتاأكد  الرقابية 

حول  ال�ضكان  بني  املعلومات  تبادل  مبهام  تقوم  التي  )الأنفو�ضان( 

بعدم  دولًيا  املتداولة  بالأغذية  املرتبطة  الطوارئ  وحالت  العامل 

تواجد هذا املنتج يف الأ�ضواق املحلية البحرينية.

عينة خمدرات للتجربة تودع 

بحرينًيا ال�صجن 3 �صنوات

ق�ضت   املحكمة   اجلنائية   ب�ضجن   �ضاب   بحريني  

   3 �ضنوات   وتغرميه   3   اآلف   دينار   لالجتار   يف   املواد  

كما   ق�ضت   بحب�س   �ضديقيه   مدة   6   اأ�ضهر    املخدرة، 

 وتغرمي   كل   منهما   األف   دينار   للتعاطي،   كما   اأمرت  

 مب�ضادرة   امل�ضبوطات. 

اأنه  تهمة  الأول  للمتهم  العامة  النيابة  ووجهت 

يف  للتعاطي  املخدر  احل�ضي�س  مادة  مقابل  بدون  قدم 

غر الأحوال املرخ�س بها قانوًنا، كما اأنه حاز   واأحرز  

 بق�ضد   التعاطي   احل�ضي�س   وموؤثرات   عقلية   ميتامفيتامني  

 وديازيبام   وكلونازيبام   يف   غر   الأحوال   املرخ�س   بها  

 قانونا. 

حازا  اأنهما  والثالث  الثاين  للمتهمني  وجهت  كما 

واأحرزا بق�ضد التعاطي مادة احل�ضي�س املخدر يف غر 

الأحوال املرخ�س بها قانوًنا. 

مكافحة  اإدارة  تلقي  يف  الق�ضية  تفا�ضيل  وتتمثل 

املواد  الأول  املتهم  بحيازة  تفيد  معلومات  املخدرات 

�ضري  م�ضدر  تكليف  فتم  ترويجها،  بهدف  املخدرة 

باملتهم  ات�ضل  اأن  لبث  ما  والذي  منها،  بع�س  ب�ضراء 

مكان حدده  مالقاته يف  على  معه  واتفق  هاتفًيا  الأول 

كعينة  املخدرة  احل�ضي�س  مادة  من  قطعة  لت�ضليمه  له 

لتجربتها متهيًدا لبيعه كمية اأكرب.

ويف   املوعد   املحدد   ح�ضر   امل�ضدر   ال�ضري   وال�ضرطي  

 يف   �ضيارة   واحدة،   وبناء   على   ات�ضال   هاتفي   من   امل�ضدر  

 حتت   �ضمع   وب�ضر   ال�ضرطي،   ح�ضر   املتهم   ب�ضيارة   اقرتب  

 من   �ضيارتهما   و�ضلم   امل�ضدر   قطعة   من   مادة   ثبت   معملًيا  

 اأنها   ملادة   احل�ضي�س . 

رئي�س الأوقاف اجلعفرية

متوقعة عقدها خالل 3 اأ�صهر.. د. القا�صم:

تاأجيل انتخابات »الأطباء« لأ�صباب فنية 

خديجة العرادي:

قالت رئي�ضة جمعية الطباء البحرينية 

موعد  تاأجيل  اإن  القا�ضم  غادة  الدكتورة 

من  كان  والذي  العمومية  اجلمعية  انعقاد 

املا�ضي  مار�س  نهاية  يف  يكون  اأن  املزمع 

بوزارة  تتعلق  فنية  اأمور  ب�ضبب  ح�ضل 

عن  وخارج  الجتماعية  والتنمية  العمل 

اإرادة جمل�س الإدارة املنتهية وليته، لفتة 

اإىل اأنه من املتوقع اأن تتم عملية النتخابات 

خالل ثالثة اأ�ضهر من الآن.

الإدارة  جمل�س  اأن  القا�ضم  واأو�ضحت 

العملية  تنظيم  على  حر�س  ال�ضابق 

التاأجيل  اإىل  ا�ضطر  ولكنه  النتخابية 

ترتبط  التي  الفنية  الأمور  بع�س  ب�ضبب 

»ت�ضبب  ذلك  اأن  مبينة  التنمية،  بوزارة 

بالتايل  وهو  النتخابات  عملية  بتعطيل 

قانونًيا  عملنا  انتهاء �ضالحية  اإىل  اأدى  ما 

جمل�س  تعيني  جاء  وذلك  اإدارة،  كمجل�س 

عمل  حلني  المور  لتي�ضر  املوؤقت  الإدارة 

النتخابات الثانية«.

جمل�س  لالأيام  ت�ضريح  يف  وذكرت 

الإدارة املوؤقت يعمل على ا�ضتكمال اإجراءات 

اجلديد  املوعد  عن  و�ضيعلن  تعيينه 

النتخابات املجل�س اجلديد للدورة القادمة 

يف اأقرب وقت.

الإدارة  القا�ضم  حر�س جمل�س  واأكدت 

عملية  اإمتام  على  تراأ�ضه-  -والذي  املوؤقت 

التنظيم لالنتخابات لكي يتم ت�ضليم جمل�س 

اإدارة اجلمعية للمجل�س اجلديد املنتخب.

املنتهية  الإدارة  جمل�س  اأن  واأ�ضافت 

الرت�ضح  عدم  اأع�ضائه  معظم  قرر  وليته 

مرة اأخرى، وذلك بعد اأن ق�ضوا اأكرث من 4 

�ضنوات يف خدمة الأطباء وم�ضاحلهم وبكل 

خلدمة  واإمكانات  طاقات  من  ميلكون  ما 

الوقت  وحان  البحرين،  يف  الطبي  الطاقم 

جديد  اإدارة  جمل�س  اإىل  الراية  لت�ضليم 

يف  الطبي  الطاقم  ت�ضويت  وينال  يرت�ضح 

د. الدوي تنال �صهادة »امل�صت�صار

الدويل« يف تطبيقات امل�صوؤولية املجتمعية

علم  يف  امل�ضاركة  الأ�ــضــتــاذة  نالت 

الجتماعية  العلوم  ق�ضم  رئي�ضة  الجتماع 

الدكتورة  البحرين  الآداب بجامعة  يف كلية 

الدولية  ال�ضهادة  ــدوي،  ال عي�ضى  مــوزة 

يف  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية  وبطاقة 

ال�ضبكة  من  املجتمعية  امل�ضوؤولية  تطبيقات 

الإقليمية للم�ضوؤولية الجتماعية.

برنامج  يف  انخرطت  الدوي  د.  وكانت 

املجتمعية،  امل�ضوؤولية  تطبيقات  يف  دويل 

ينفذ للمرة الأوىل يف املنطقة العربية، ويوؤهل 

الربنامج املتدربني على تطبيقات امل�ضوؤولية 

الدوي عن �ضعادتها  املجتمعية. واأعربت د. 

وبطاقة  الدولية،  ال�ضهادة  على  باحل�ضول 

تطبيقات  يف  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية 

على  موؤكدة حر�ضها  املجتمعية،  امل�ضوؤولية 

بالأداء  والرتقاء  قدراتها  تطوير  موا�ضلة 

اجلامعي والبحثي واملجتمعي.

للم�ضوؤولية  الإقليمية  ال�ضبكة  ومتنح 

بال�ضراكة  الدولية،  ال�ضهادة  الجتماعية 

لالأمم  العاملي  لالتفاق  الوطنية  ال�ضبكة  مع 

املتحدة - اململكة املغربية.

 - الـــدوي  د.  اأن  ــره  ذك يجدر  وممــا 

الجتماع  علم  يف  الدكتوراه  على  احلا�ضلة 

م�ضر  بجمهورية  �ضم�س  عني  جامعة  يف 

الدولية  ال�ضهادة  �ضابًقا  نالت   - العربية 

يف:  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية  وبطاقة 

الإقليمية  ال�ضبكة  من  ال�ضتدامة  تطبيقات 

د.  ون�ضرت  نف�ضها.  الجتماعية  للم�ضوؤولية 

الدوي - التي ت�ضغل من�ضب مديرة حترير 

العديد   - والنف�ضية  الرتبوية  العلوم  جملة 

املحكمة  العلمية  املجالت  يف  البحوث  من 

الوطنية، والعربية، والدولية، و�ضاركت يف 

العديد من املوؤمترات املحلية، والإقليمية.

د. موزة الدوي

د. غادة القا�سم

موؤكًدا اأن التدقيق ي�صمن توافر املواد يف امل�صتودعات.. اخلدمات الطبية امللكية:

ن�صبة التطابق يف م�صتودع الأدوية بعد عمليات اجلرد تبلغ %100
اأكدت اخلدمات الطبية امللكية اأن عملية اجلرد والتدقيق التي ينفذها 

واملواد  واجلراحة،  الأدوية،  م�ضتودعات  على  والتدقيق  املراقبة  ق�ضم 

الأول  الربع  عالية يف  نتائج  حققت  لها  التابعة  وال�ضيدليات  العامة، 

يف  ال�ضحيحة  املواد  تطابق  ن�ضبة  معدل  بلغ  حيث   ،2022 عام  من 

الع�ضكري 98.3%، فيما بلغ معدل ن�ضبة تطابق  امل�ضت�ضفى  �ضيدليات 

ن�ضبة  اأن  علًما   ،%99.1 الرئي�ضية  امل�ضتودعات  يف  ال�ضحيحة  املواد 

التطابق يف م�ضتودع الأدوية قد بلغت %100.

املختربات  م�ضتودع  ويف   ،%99.5 اجلراحية  املواد  م�ضتودع  ويف 

ون�ضبة   ،%100 واملطبخ  الطبية  الأجهزة  م�ضتودع  ويف   ،%99.4

الطب  و�ضيدلية   ،%99.4 اخلارجية  العيادات  �ضيدلية  يف  التطابق 

اخلا�س 99.8%، و�ضيدلية الأ�ضنان 100%، وال�ضيدلية الرئي�ضية )1( 

94.8%، وال�ضيدلية الرئي�ضية )2( %97.4.

واأ�ضاد قائد اخلدمات الطبية امللكية اللواء بروفي�ضور ال�ضيخ خالد 

العمل  بف�ضل  اأن  اإىل  م�ضًرا  امل�ضرفة،  النتائج  بهذه  خليفة  اآل  علي  بن 

الدوؤوب الذي تقوم به �ضعبة ال�ضيانة والتزويد الطبي والتي تتبع لها 

هذه الأق�ضام.

العدد:  12057
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ثمن توجيهات �صموه باإطالق خطة تطوير اجلوامع وامل�صاجد.. ال�صالح:

 توجيهات الأمري �صلمان ب�صارة خري يف �صهر اخلري
الأوقاف  جمل�س  رئي�س  رفع 

�ضالح  بن  يو�ضف  اجلعفرية 

ال�ضالح واأع�ضاء جمل�س الأوقاف 

جميع  عن  ونيابة  اجلعفرية 

ال�ضكر  اآيــات  اأ�ضمى  من�ضوبيها 

�ضاحب  اإىل  والعرفان  والتقدير 

�ضلمان  الأمـــر  امللكي  ال�ضمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

حفظه  الــوزراء  جمل�س  رئي�س 

�ضموه  توجيهات  مبنا�ضبة  اهلل 

تطوير  خطة  باإطالق  الكرمية 

للجوامع وامل�ضاجد يف حمافظات 

بها  والبدء  كافة،  البحرين  مملكة 

فوًرا.

توجيهات  ال�ضالح  وثمن 

وتاأهيل  وترميم  بافتتاح  �ضموه 

ـــي  لإدارت تابًعا  م�ضجًدا   20

واجلعفرية،  ال�ضنية  الأوقــاف 

اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف 

بتوفر  توجيه  من  ت�ضمنه  وما 

اإعــادة  خلطة  الالزمة  امليزانية 

اإعمار بيوت اهلل، واعتماد املعاير 

الإ�ضالمية  والت�ضاميم  احلديثة 

امل�ضاجد،  وتطوير  بناء  اإعادة  يف 

العدل  وزارة  مــع  والتن�ضيق 

بالتن�ضيق  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون 

لتخ�ضي�س  املعنية  اجلهات  مع 

املواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة 

وبناء  ت�ضميم  يف  البدء  ب�ضرعة 

12 م�ضجًدا يف مدينة �ضلمان.

وقال ال�ضالح: »ل �ضك اأن هذه 

التوجيهات الكرمية من �ضمو ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء متثل 

ب�ضارة خر يف هذا ال�ضهر الكرمي، 

التوجيهات  من  انطالًقا  وتاأتي 

لدن  من  امل�ضتمر  والدعم  الدائمة 

ويل  و�ضمو  املفدى  امللك  جاللة 

ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  العهد 

القيادة  توليه  ملا  اهلل  حفظهما 

لدور  دائمة  رعاية  من  الر�ضيدة 

العبادة يف مملكتنا الغالية، ودعم 

واخلري  الوقفي  للعمل  را�ضخ 

العادات  على  جرًيا  والإن�ضاين، 

احلميدة  وال�ضمائل  الكرمية 

مملكة  حكام  واآبائهم  لأجدادهم 

دور  رعاية  يف  الكرام  البحرين 

العبادة جيالً بعد جيل«.

هذه  »اإن  ال�ضالح:  ــال  وق

�ضتلبي  الكرمية  التوجيهات 

املناطق  من  الكثر  احتياجات 

ويف  الإ�ضكانية  املدن  ا  خ�ضو�ضً

التي  �ضلمان  مدينة  �ضدارتها 

�ضموه  ا�ــضــم  بحمل  تت�ضرف 

ــدى  اإح تعد  والــتــي  املــيــمــون، 

والتنموية  احل�ضارية  امل�ضاريع 

ال�ضاخمة يف العهد الزاهر جلاللة 

كرمية  ثقة  على  ونحن  امللك، 

اهلل  باإذن  التوجيهات  هذه  بتوايل 

واملدن  امل�ضاريع  �ضائر  يف  تعاىل 

تعتزم  التي  القادمة  الإ�ضكانية 

اململكة تنفيذها«.

حتظى  مبا  ال�ضالح  واأ�ضاد 

اململكة  العبادة يف  دور  �ضائر  به 

العهد  ظــل  يف  كبر  ــم  دع مــن 

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  الزاهر 

خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

املفدى، ومتابعة من  البالد  عاهل 

احلكومة املوقرة برئا�ضة �ضاحب 

بن  �ضلمان  الأمر  امللكي  ال�ضمو 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  حمد 

ب�ضاأن  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

تلبية احتياجات الأهايل للخدمات 

ال�ضبل  اأف�ضل  وتهيئة  الدينية 

�ضبحانه  اهلل  �ضائالً  للم�ضلني، 

على  الكرمي  ال�ضهر  هذا  يعيد  اأن 

العهد  ويل  و�ضمو  امللك  جاللة 

بال�ضحة  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

يوفقهما  واأن  العمر،  ــول  وط

والتنمية  اخلر  م�ضرة  ملوا�ضلة 

ال�ضاملة يف مملكة البحرين.

»ال�صحة«: البحرين مل ت�صتلم �صحنات من ال�صكولتة امللوثة بال�صاملونيال

باأن  ال�ضحة  بوزارة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  �ضرحت 

وطبًقا لل�ضبكة الدولية لل�ضلطات املعنية ب�ضالمة الأغذية 

اإطار  �ضمن  من  لي�ضت  البحرين  مملكة  باأن  )النفو�ضان( 

الدول التي تلقت اإنذارات حتذيرية ب�ضاأن وجود �ضحنات 

ال�ضاملونيال،  ببكتريا  بتلوثها  امل�ضتبه  ال�ضوكولتة  من 

ال�ضريع  التبادل  �ضوء  يف  العمل  موا�ضلة  مت  حيث 

الأغذية على متابعة هذا  للمعلومات فيما يتعلق ب�ضالمة 

ا�ضتمرار  بهدف  املخت�ضة  ال�ضحية  اجلهات  مع  املو�ضوع 

»الربيطاين/البلجيكي  املنتج  هذا  وجود  عدم  من  والتحقق  التاأكد 

العامة و�ضالمة  ال�ضحة  املحلية، وذلك حفاًظا على  بالأ�ضواق  املن�ضاأ« 

اجلميع.

واأ�ضارت الوزارة اإىل اأن هذا النوع الذي يتوافر حالًيا يف الأ�ضواق 

هو من بلد من�ضاأ اآخر وتتم مراقبته يف اململكة من قبل ق�ضم 

مراقبة الأغذية باإدارة ال�ضحة العامة، وذلك من اأجل التاأكد 

من �ضمان مطابقته للوائح وال�ضرتاطات ال�ضحية املعتمدة.

العامة تقوم  ال�ضحة  اإدارة  باأن  ال�ضحة  واأكدت وزارة 

الفنية  واملعلومات  الدولية  البالغات  جميع  مبتابعة 

ال�ضادرة حول احتمالية تلوث منتج كندر �ضربايز ماك�ضي 

ق�ضم  قام  بلجيكا، حيث  وامل�ضنع يف  ال�ضاملونيال  ببكتريا 

الإجــراءات  كل  تطبيق  مبتابعة  الأغذية  مراقبة  �ضالمة 

اأكدت  حني  يف  عنها.  املحذر  بالت�ضغيالت  املنتج  من  والتاأكد  الرقابية 

حول  ال�ضكان  بني  املعلومات  تبادل  مبهام  تقوم  التي  )الأنفو�ضان( 

بعدم  دولًيا  املتداولة  بالأغذية  املرتبطة  الطوارئ  وحالت  العامل 

تواجد هذا املنتج يف الأ�ضواق املحلية البحرينية.

عينة خمدرات للتجربة تودع 

بحرينًيا ال�صجن 3 �صنوات

ق�ضت   املحكمة   اجلنائية   ب�ضجن   �ضاب   بحريني  

   3 �ضنوات   وتغرميه   3   اآلف   دينار   لالجتار   يف   املواد  

كما   ق�ضت   بحب�س   �ضديقيه   مدة   6   اأ�ضهر    املخدرة، 

 وتغرمي   كل   منهما   األف   دينار   للتعاطي،   كما   اأمرت  

 مب�ضادرة   امل�ضبوطات. 

اأنه  تهمة  الأول  للمتهم  العامة  النيابة  ووجهت 

يف  للتعاطي  املخدر  احل�ضي�س  مادة  مقابل  بدون  قدم 

غر الأحوال املرخ�س بها قانوًنا، كما اأنه حاز   واأحرز  

 بق�ضد   التعاطي   احل�ضي�س   وموؤثرات   عقلية   ميتامفيتامني  

 وديازيبام   وكلونازيبام   يف   غر   الأحوال   املرخ�س   بها  

 قانونا. 

حازا  اأنهما  والثالث  الثاين  للمتهمني  وجهت  كما 

واأحرزا بق�ضد التعاطي مادة احل�ضي�س املخدر يف غر 

الأحوال املرخ�س بها قانوًنا. 

مكافحة  اإدارة  تلقي  يف  الق�ضية  تفا�ضيل  وتتمثل 

املواد  الأول  املتهم  بحيازة  تفيد  معلومات  املخدرات 

�ضري  م�ضدر  تكليف  فتم  ترويجها،  بهدف  املخدرة 

باملتهم  ات�ضل  اأن  لبث  ما  والذي  منها،  بع�س  ب�ضراء 

مكان حدده  مالقاته يف  على  معه  واتفق  هاتفًيا  الأول 

كعينة  املخدرة  احل�ضي�س  مادة  من  قطعة  لت�ضليمه  له 

لتجربتها متهيًدا لبيعه كمية اأكرب.

ويف   املوعد   املحدد   ح�ضر   امل�ضدر   ال�ضري   وال�ضرطي  

 يف   �ضيارة   واحدة،   وبناء   على   ات�ضال   هاتفي   من   امل�ضدر  

 حتت   �ضمع   وب�ضر   ال�ضرطي،   ح�ضر   املتهم   ب�ضيارة   اقرتب  

 من   �ضيارتهما   و�ضلم   امل�ضدر   قطعة   من   مادة   ثبت   معملًيا  

 اأنها   ملادة   احل�ضي�س . 

رئي�س الأوقاف اجلعفرية

متوقعة عقدها خالل 3 اأ�صهر.. د. القا�صم:

تاأجيل انتخابات »الأطباء« لأ�صباب فنية 

خديجة العرادي:

قالت رئي�ضة جمعية الطباء البحرينية 

موعد  تاأجيل  اإن  القا�ضم  غادة  الدكتورة 

من  كان  والذي  العمومية  اجلمعية  انعقاد 

املا�ضي  مار�س  نهاية  يف  يكون  اأن  املزمع 

بوزارة  تتعلق  فنية  اأمور  ب�ضبب  ح�ضل 

عن  وخارج  الجتماعية  والتنمية  العمل 

اإرادة جمل�س الإدارة املنتهية وليته، لفتة 

اإىل اأنه من املتوقع اأن تتم عملية النتخابات 

خالل ثالثة اأ�ضهر من الآن.

الإدارة  جمل�س  اأن  القا�ضم  واأو�ضحت 

العملية  تنظيم  على  حر�س  ال�ضابق 

التاأجيل  اإىل  ا�ضطر  ولكنه  النتخابية 

ترتبط  التي  الفنية  الأمور  بع�س  ب�ضبب 

»ت�ضبب  ذلك  اأن  مبينة  التنمية،  بوزارة 

بالتايل  وهو  النتخابات  عملية  بتعطيل 

قانونًيا  عملنا  انتهاء �ضالحية  اإىل  اأدى  ما 

جمل�س  تعيني  جاء  وذلك  اإدارة،  كمجل�س 

عمل  حلني  المور  لتي�ضر  املوؤقت  الإدارة 

النتخابات الثانية«.

جمل�س  لالأيام  ت�ضريح  يف  وذكرت 

الإدارة املوؤقت يعمل على ا�ضتكمال اإجراءات 

اجلديد  املوعد  عن  و�ضيعلن  تعيينه 

النتخابات املجل�س اجلديد للدورة القادمة 

يف اأقرب وقت.

الإدارة  القا�ضم  حر�س جمل�س  واأكدت 

عملية  اإمتام  على  تراأ�ضه-  -والذي  املوؤقت 

التنظيم لالنتخابات لكي يتم ت�ضليم جمل�س 

اإدارة اجلمعية للمجل�س اجلديد املنتخب.

املنتهية  الإدارة  جمل�س  اأن  واأ�ضافت 

الرت�ضح  عدم  اأع�ضائه  معظم  قرر  وليته 

مرة اأخرى، وذلك بعد اأن ق�ضوا اأكرث من 4 

�ضنوات يف خدمة الأطباء وم�ضاحلهم وبكل 

خلدمة  واإمكانات  طاقات  من  ميلكون  ما 

الوقت  وحان  البحرين،  يف  الطبي  الطاقم 

جديد  اإدارة  جمل�س  اإىل  الراية  لت�ضليم 

يف  الطبي  الطاقم  ت�ضويت  وينال  يرت�ضح 

د. الدوي تنال �صهادة »امل�صت�صار

الدويل« يف تطبيقات امل�صوؤولية املجتمعية

علم  يف  امل�ضاركة  الأ�ــضــتــاذة  نالت 

الجتماعية  العلوم  ق�ضم  رئي�ضة  الجتماع 

الدكتورة  البحرين  الآداب بجامعة  يف كلية 

الدولية  ال�ضهادة  ــدوي،  ال عي�ضى  مــوزة 

يف  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية  وبطاقة 

ال�ضبكة  من  املجتمعية  امل�ضوؤولية  تطبيقات 

الإقليمية للم�ضوؤولية الجتماعية.

برنامج  يف  انخرطت  الدوي  د.  وكانت 

املجتمعية،  امل�ضوؤولية  تطبيقات  يف  دويل 

ينفذ للمرة الأوىل يف املنطقة العربية، ويوؤهل 

الربنامج املتدربني على تطبيقات امل�ضوؤولية 

الدوي عن �ضعادتها  املجتمعية. واأعربت د. 

وبطاقة  الدولية،  ال�ضهادة  على  باحل�ضول 

تطبيقات  يف  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية 

على  موؤكدة حر�ضها  املجتمعية،  امل�ضوؤولية 

بالأداء  والرتقاء  قدراتها  تطوير  موا�ضلة 

اجلامعي والبحثي واملجتمعي.

للم�ضوؤولية  الإقليمية  ال�ضبكة  ومتنح 

بال�ضراكة  الدولية،  ال�ضهادة  الجتماعية 

لالأمم  العاملي  لالتفاق  الوطنية  ال�ضبكة  مع 

املتحدة - اململكة املغربية.

 - الـــدوي  د.  اأن  ــره  ذك يجدر  وممــا 

الجتماع  علم  يف  الدكتوراه  على  احلا�ضلة 

م�ضر  بجمهورية  �ضم�س  عني  جامعة  يف 

الدولية  ال�ضهادة  �ضابًقا  نالت   - العربية 

يف:  دويل  كم�ضت�ضار  الع�ضوية  وبطاقة 

الإقليمية  ال�ضبكة  من  ال�ضتدامة  تطبيقات 

د.  ون�ضرت  نف�ضها.  الجتماعية  للم�ضوؤولية 

الدوي - التي ت�ضغل من�ضب مديرة حترير 

العديد   - والنف�ضية  الرتبوية  العلوم  جملة 

املحكمة  العلمية  املجالت  يف  البحوث  من 

الوطنية، والعربية، والدولية، و�ضاركت يف 

العديد من املوؤمترات املحلية، والإقليمية.

د. موزة الدوي

د. غادة القا�سم

موؤكًدا اأن التدقيق ي�صمن توافر املواد يف امل�صتودعات.. اخلدمات الطبية امللكية:

ن�صبة التطابق يف م�صتودع الأدوية بعد عمليات اجلرد تبلغ %100
اأكدت اخلدمات الطبية امللكية اأن عملية اجلرد والتدقيق التي ينفذها 

واملواد  واجلراحة،  الأدوية،  م�ضتودعات  على  والتدقيق  املراقبة  ق�ضم 

الأول  الربع  عالية يف  نتائج  حققت  لها  التابعة  وال�ضيدليات  العامة، 

يف  ال�ضحيحة  املواد  تطابق  ن�ضبة  معدل  بلغ  حيث   ،2022 عام  من 

الع�ضكري 98.3%، فيما بلغ معدل ن�ضبة تطابق  امل�ضت�ضفى  �ضيدليات 

ن�ضبة  اأن  علًما   ،%99.1 الرئي�ضية  امل�ضتودعات  يف  ال�ضحيحة  املواد 

التطابق يف م�ضتودع الأدوية قد بلغت %100.

املختربات  م�ضتودع  ويف   ،%99.5 اجلراحية  املواد  م�ضتودع  ويف 

ون�ضبة   ،%100 واملطبخ  الطبية  الأجهزة  م�ضتودع  ويف   ،%99.4

الطب  و�ضيدلية   ،%99.4 اخلارجية  العيادات  �ضيدلية  يف  التطابق 

اخلا�س 99.8%، و�ضيدلية الأ�ضنان 100%، وال�ضيدلية الرئي�ضية )1( 

94.8%، وال�ضيدلية الرئي�ضية )2( %97.4.

واأ�ضاد قائد اخلدمات الطبية امللكية اللواء بروفي�ضور ال�ضيخ خالد 

العمل  بف�ضل  اأن  اإىل  م�ضًرا  امل�ضرفة،  النتائج  بهذه  خليفة  اآل  علي  بن 

الدوؤوب الذي تقوم به �ضعبة ال�ضيانة والتزويد الطبي والتي تتبع لها 

هذه الأق�ضام.
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عر�ص الأ�سئلة بالتن�سيق مع وزارة املجل�سني ووفق ن�سو�ص الد�ستور.. بوجنمة:

مناق�سة 320 �سوؤالً برملانًيا يف جل�سات النواب.. و9 مناق�سات عامة
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:

»الأ�ضئلة  ح�ل  م�ؤخًرا  دار  الــذي  اجلــدل  اإثــر  على 

الت�ا�ضل  و�ضائل  اإىل  اأ�ضداوؤه  و�ضلت  والذي  الربملانية« 

الأمني  جنمة  ب�  حممد  را�ضد  امل�ضت�ضار  قال  الجتماعي، 

العام ملجل�س الن�اب، باأن جمم�ع الأ�ضئلة النيابية التي مت 

عر�ضها يف جل�ضات جمل�س الن�اب خالل الف�ضل الت�ضريعي 

اخلام�س »احلايل«، بلغ )320( �ض�ؤالً نيابًيا حتى تاريخه، 

ال�زراء  بح�ض�ر  عامة  مناق�ضات   9 عر�س  اإىل  بالإ�ضافة 

املعنيني.

نيابًيا  قان�ًنا  الأول  اأم�س  ال�ض�رى  جمل�س  ورف�س 

يق�ضي بعدم �ضق�ط الأ�ضئلة الربملانية بانتهاء دور النعقاد، 

وه� الذي ُيعترب مطلًبا نيابًيا، الأمر الذي اأثار ردود اأفعال 

بع�س الن�اب.

قيام  الربملانية  الأ�ضئلة  م��ض�ع  اإثارة  يف  اأ�ضهم  كما 

يف  والتعليم  الرتبية  وزير  على  بالهج�م  الن�اب  بع�س 

الأ�ضئلة  بع�س  تاأجيل  بتعّمد  واتهامه  املا�ضية،  اجلل�ضة 

الربملانية وعدم الإجابة عليها حلني �ضق�طها بانتهاء الدور.

اإدراج  اأن  اإىل  ب�جنمة  امل�ضت�ضار  قال  ت�ضريحه،  ويف 

ال�ض�ؤال الربملاين يف جدول اأعمال جل�ضات جمل�س الن�اب، 

يتم بالتن�ضيق مع وزارة �ض�ؤون جمل�ضي ال�ض�رى والن�اب، 

لإبالغ ال�زير املعني وح�ض�ره للجل�ضة، وفًقا ملا ن�س عليه 

الن�اب، وامل�اد  الداخلية لعمل جمل�س  الد�ضت�ر والالئحة 

املنظمة لالأ�ضئلة الربملانية.

الأ�ضئلة  عدد  معدل  اأن  عن  ب�جنمة  امل�ضت�ضار  وك�ضف 

 5-4 بلغ  املجل�س  جل�ضات  من  جل�ضة  كل  يف  الربملانية 

يف  عر�ضت  التي  الأ�ضئلة  عدد  واأن  جل�ضة،  كل  يف  اأ�ضئلة 

جل�ضات دور النعقاد الأول من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س 

بلغت )74(، ويف  الثاين  النعقاد  دور  بلغت )54(، ويف 

دور النعقاد الثالث بلغت )116(، ويف الدور الرابع تلقت 

العامة وحتى اجلل�ضة رقم 28 نح� )76( �ض�ؤال  الأمانة 

برملانيا.

الن�اب،  جمل�س  مكتب  هيئة  اأن  ب�جنمة  واأو�ضح 

حتر�س على اأن يت�ضمن جدول اأعمال جل�ضة جمل�س الن�اب، 

خمتلف امل�ا�ضيع والر�ضائل والطلبات، والأ�ضئلة الربملانية، 

والتفاقيات،  املرا�ضيم  كافة  بخ�ض��س  اللجان  وتقارير 

والقرتاحات  بقان�ن،  والقرتاحات  بقان�ن  وامل�ضاريع 

برغبة، والقرتاحات ب�ضفة ال�ضتعجال، وطلبات املناق�ضة 

العامة، وغريها من امل�ا�ضيع الت�ضريعية والرقابية، وذلك 

وفًقا ما ن�س عليه الد�ضت�ر وم�اد الالئحة الداخلية لعمل 

جمل�س الن�اب يف هذا اخل�ض��س.

واأ�ضاف الأمني العام ملجل�س الن�اب، اأن جل�ضات جمل�س 

اخلام�س وحتى  الت�ضريعي  الف�ضل  �ضهدت وخالل  الن�اب 

الي�م، مناق�ضة العديد من امل�ا�ضيع والتقارير.

را�شد بوجنمة

يف اجتماع خدمات النواب

املوافقة على القرتاح بقانون ب�ساأن التاأمني على الأمومة

ــة اخلــدمــات  ــن عــقــدت جل

مبجل�س الن�اب، اجتماعها التا�ضع 

النعقاد  دور  يف  والع�ضرين، 

ال�ضن�ي العادي الرابع، من الف�ضل 

برئا�ضة  اخلام�س،  الت�ضريعي 

اأم�س  الن�ضاري،  اأحمد  النائب 

اأع�ضاء  الن�اب  وبح�ض�ر  الإثنني، 

الت�ضال  تقنية  وعــرب  اللجنة، 

املرئي.

القـــرتاح  اللجنة  وبحثت 

بقان�ن ب�ضاأن التاأمني على الأم�مة، 

جلنة  راأي  على  الطالع  مت  حيث 

والقان�نية،  الت�ضريعية  ال�ضئ�ن 

املالية  الــ�ــضــ�ؤون  جلنة  وراأي 

من:  كل  ومرئيات  والقت�ضادية، 

ال�طني،  والقت�ضاد  املالية  وزارة 

الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة 

البحرين،  و�ضناعة  جتارة  غرفة 

الحتاد  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

الن�ضائي البحريني، وقررت اللجنة 

امل�افقة على القرتاح بقان�ن.

القرتاح  اللجنة  وناق�ضت  كما 

ملن  التعليم  اإلزامية  ب�ضاأن  بقان�ن 

يبلغ اخلام�ضة من عمره يف بداية 

عر�س  مت  حيث  الدرا�ضي،  العام 

الت�ضريعية  ال�ض�ؤون  جلنة  راأي 

ال�ض�ؤون  جلنة  وراأي  والقان�نية، 

ومرئيات  والقت�ضادية،  املالية 

وقررت  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

املقرتح  مقدم  مع  الت�ضاور  اللجنة 

م�ضروع  ل�ج�د  نظًرا  ل�ضحبه 

بقان�ن مماثل يف جمل�س ال�ض�رى.

ا م�ضروع  وناق�ضت اللجنة اأي�ضً

قان�ن بتعديل بع�س اأحكام قان�ن 

العمل يف القطاع الأهلي، حيث مت 

ال�ض�ؤون  جلنة  راأي  على  الطالع 

ومرئيات  والقان�نية،  الت�ضريعية 

والتنمية  العمل  وزارة  من:  كل 

و�ضناعة  ــارة  جت الجتماعية، 

لنقابات  العام  الحتاد  البحرين، 

اللجنة  ــاأت  وارت البحرين،  عمال 

يف  ال�زارة  مع  امل��ض�ع  تدار�س 

الجتماع القادم.

ذات  يف  اللجنة  وناق�ضت 

ب�ضاأن  برغبة  القرتاح  الجتماع، 

طلبة  لدى  القان�ين  ال�عي  تنمية 

على  الطــالع  مت  حيث  املدار�س، 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  مرئيات 

على  امل�افقة  اللجنة  وقـــررت 

القرتاح برغبة.

القرتاح  اللجنة  وناق�ضت  كما 

لغ�ضيل  مركز  اإن�ضاء  ب�ضاأن  برغبة 

مت  حيث  احلــد،  مدينة  يف  الكلى 

وزارة  مرئيات:  على  الطـــالع 

ال�ضحة، وجمعية اأ�ضدقاء مر�ضى 

اللجنة  وقررت  البحرينية،  الكلى 

امل�افقة على القرتاح برغبة.

ــرتاح  الق اللجنة  وناق�ضت 

الدواء  بنك  اإن�ضاء  ب�ضاأن  برغبة 

مرئيات  عر�س  مت  حيث  اخلريي، 

اللجنة  ــاأت  وارت ال�ضحة،  وزارة 

امل�افقة على القرتاح برغبة.

بحثت جلنة ال�ض�ؤون اخلارجية والدفاع 

خالل  ال�ض�رى،  مبجل�س  ال�طني  والأمــن 

في�ضل  برئا�ضة  )الإثنني(  اأم�س  اجتماعها 

م�ضروع  اللجنة،  رئي�س  النعيمي  را�ضد 

املر�ض�م  اأحــكــام  بع�س  بتعديل  قان�ن 

بقان�ن رقم )19( ل�ضنة 1976م، يف �ضاأن 

 )122( رقم  للمر�ض�م  املرافق  الأو�ضمة، 

ل�ضنة 2021م، وذلك بح�ض�ر ممثلي وزارة 

الداخلية.

اإىل  اللجنة  خل�ضت  الجتماع  وخالل 

اأهمية امل�افقة على م�ضروع القان�ن، وذلك 

املعنية  اجلهات  مرئيات  اإىل  ال�ضتماع  بعد 

يت�ضمن  والــذي  القان�ن،  م�ضروع  ح�ل 

)ال��ضام  با�ضم  جديدين  و�ضامني  ان�ضاء 

الأمنية  اخلدمة  و)و�ضام  لل�ضرطة(  امللكي 

املن�ض��س  الأو�ضمة  اإىل  ي�ضافان  املميزة(، 

عليها يف املادة )1( من املر�ض�م بقان�ن رقم 

)19( ل�ضنة 1976 يف �ضاأن الأو�ضمة.

»خارجية ال�سورى«: اإ�سافة و�سامني لل�سرطة

أسئلة برلمانية

ال�سلوم ي�ساأل وزير

املوا�سالت عن مرتو البحرين

حّطاب ي�ساأل وزيرة

ال�سحة عن قانون ال�سمان ال�سحي

بوعنق ي�ساأل عن تعّطل

عمومية احتاد ُمالك جزر اأمواج

اأحمد  الــنــائــب  تــقــّدم 

ب�ض�ؤال  ال�ضل�م  �ضباح 

امل�ا�ضالت  وزير  اإىل 

كمال  والتــ�ــضــالت 

حممد  اأحـــمـــد  بـــن 

مرتو  م�ضروع  ح�ل 

البحرين.

ن�س  يف  وجـــــاء 

م�ضتجدات  هي  ما  ال�ض�ؤال: 

املراحل  هي  وما  البحرين؟  مرتو 

مع   - اأن�ضاوؤه؟  فيها  �ضيتم  التي 

املت�قعة  والت�اريخ  التفا�ضيل  ذكر 

والر�ض�م  الت��ضيحية  وال�ض�ر 

التكلفة  هــي  ومــا   - التف�ضيلية 

للم�ضروع؟  الإجــمــالــيــة 

وطــريــقــة الــتــمــ�يــل 

ــا  ــزاي ــرتحــة، وامل ــق امل

اخلا�س  دخـــ�ل  مــن 

عملية  يف  ك�ضريٍك 

واملــ�ــضــار  التنفيذ، 

ــمــرتو،  ــل ــط ل ــط ــخ امل

�ضيتم  ــذي  ال ــن  ــاك والأم

ــا، والــطــاقــة  ــه ــ�قــف ب ــت ال

حاجة  هناك  وهل  له،  ال�ضتيعابية 

مرور  ــراء  ج ال�ضتمالك  لعملية 

املرتو مبناطق خا�ضة؟ والآلية التي 

�ضيتم اتخاذها، مع ذكر اأي تفا�ضيل 

بامل�ضروع. متعلّقة 

عبدالرزاق  النائب  تقّدم 

برملاين  ب�ض�ؤال  حّطاب 

�ضعيد  بنت  فائقة  اإىل 

ــح وزيــــرة  ــال ــض ــ� ال

ال�ضحة، هذا ن�ضه:

ــي املــراحــل  ــا ه م

التي و�ضل اإليها تطبيق 

ال�ضحي  ال�ضمان  قان�ن 

القان�ن  من   2 للمادة  وفًقا 

رقم 23 ل�ضنة 2018 باإ�ضدار قان�ن 

الإجراءات  هي  ما  ال�ضحي؟  ال�ضمان 

التي اتخذها �ضندوق ال�ضمان ال�ضحي 

املن�ض��س  �ضالحيته  تفعيل  بهدف 

عليها يف القان�ن 23 ل�ضنة 2018؟ 

وما هي �ض�ابط النتفاع من 

ال�ضحي  التاأمني  خدمات 

ال�ضندوق  قررها  التي 

لالنتفاع  كا�ضرتاطات 

وكم  خــدمــاتــه؟  مــن 

تبلغ قيمة ال�ضرتاكات 

التي يتلقاها ال�ضندوق 

امللتزمني  مــن  �ضن�ًيا 

ــى وجــه  ــدادهــا؟ وعــل ــ�ــض ب

التي  ــات  ــرتاك ــض ال� اخلــ�ــضــ��ــس 

امل�اطنني  عــن  احلك�مة  تقّدمها 

باجلهات  مقارنة  حكمهم،  يف  ومن 

والأ�ضخا�س الأخرى املبينة يف املادة 

28 من قان�ن ال�ضمان ال�ضحي.

خالد  ــب  ــائ ــن ال ــدم  ــق ت

وزير  اإىل  ب�ض�ؤال  ب�عنق 

ــ�ؤون  ــض ــال و� ــغ ــض الأ�

والتخطيط  البلديات 

املهند�س  الــعــمــراين 

عــ�ــضــام خــلــف، هــذا 

ن�ضه:

تعطل  اأ�ضباب  هي  ما 

العم�مية  اجلمعية  انعقاد 

اأم�اج  جزر  ملالك  املركزي  لالحتاد 

الدع�ة  يتم  مل  وملــاذا  الآن؟  حتى 

تعيني  رغــم  العم�مية  للجمعية 

اجلمعية  كانت  واإذا  معني؟  مدير 

العم�مية لحتاد املالك هي �ضاحبة 

الأ�ضيل  الخت�ضا�س 

بكل  ــع  ــان امل ــع  ــام اجل

ب�ض�ؤون  يتعلق  ما 

رد  بح�ضب  الحتــاد 

ال�ض�ؤال  على  ال�زير 

ال�ضابق،  الــربملــاين 

امل�ؤ�ض�ضة  ــمــاذا  فــل

على  امل�افقة  ترف�س 

اجلمعية  املــالك  ُيعقد  اأن 

العم�مية؟ وما ه� الإجراء الإداري 

خمالفة  و�ضع  لت�ضحيح  مت  الذي 

خالل  من  للقان�ن  نف�ضها  امل�ؤ�ض�ضة 

�ضركة  مع  بالتعاقد  املالك  دور  اأخذ 

لعقد اجلمعية العم�مية؟

مقرتح م�ستعجل: تاأجيل 

اأق�ساط البنوك لـ6 اأ�سهر اإ�سافية

فاطمة �ضلمان:

برغبة  باقرتاح  الن�اب  من  عدد  تقّدم 

بدرا�ضة  احلك�مة  بقيام  يق�ضي  م�ضتعجل 

وال�ضركات  الأفراد  على  الأق�ضاط  تاأجيل 

مقدم�  والن�اب  اأخرى،  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة 

النفيعي،  اإبراهيم  النائب  هم:  املقرتح 

زينب  احلايكي،  كلثم  الع�ضريي،  ه�ضام 

عبدالأمري، وفالح ها�ضم.

من جانبه، اأكد النائب ابراهيم النفيعي 

اأحد اأبرز مقّدمي املقرتح اإىل مربراته التي 

الأق�ضاط  تاأجيل  فرتة  انتهاء  لقرب  تاأتي 

تنتهي  والتي  وال�ضركات،  الأفراد  على 

ونظًرا   ،2022 ي�ني�  �ضهر  نهاية  مع 

ل�ضتمرار احلاجة لدى الكثري من ال�ضركات 

اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  جديدة  لفرتة  وامل�اطنني 

اأخرى لتاأجيل الأق�ضاط؛ وذلك للتعايف من 

الآثار ال�ضلبية جلائحة ك�رونا.

وتابع باأنه ومتا�ضًيا مع خطة التعايف 

القت�ضادي التي تعمل بها احلك�مة والتي 

اأ�ضبحت نتائجها الإيجابية تظهر ب�ض�رة 

جلّية، اإىل جانب قرب انتهاء الدور الرابع 

وعدم  اخلام�س  الت�ضريعي  الف�ضل  من 

لدرا�ضة  الكافية  الزمنية  الفرتة  وج�د 

املخت�ضة وجب  اللجنة  قبل  من  امل��ض�ع 

تقدمي هذا املقرتح ب�ضفة ال�ضتعجال.

 اإبراهيم النفيعي

تقّدم به النائب الكوهجي.. مقرتح نيابي م�ستعجل:

ت�سريع طلبات ال�سكن الجتماعي ورفع �سّن امل�ستحقني

حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:

املقدمة  الطلبات  تلبية  لت�ضريع  ال�ضتعجال  ب�ضفة  برغبة  نيابي  الك�هجي مبقرتح  حمد  النائب  تقدم 

لربنامج ال�ضكن الجتماعي )مزايا( والنظر يف رفع �ضرط ال�ضن لأكرث من 35 عاًما.

وقال النائب حمد الك�هجي اإن طلبات امل�اطنني للح�ض�ل على امل�افقات الالزمة للح�ض�ل على خدمة 

برنامج ال�ضكن الجتماعي »مزايا« من قبل وزارة الإ�ضكان يف تاأخري م�ضتمر ومتزايد خالل الفرتة الأخرية، 

حيث اإن هناك بع�س الطلبات مقدمة من اأكرث من 6 اأ�ضهر ول زالت تنتظر اإمتام الإجراءات، وهناك العديد من 

امل�اطنني ي�ضتك�ن من هذا التاأخري. وجاء يف املذكرة الإي�ضاحية للمقرتح: »تاأخر مترير الطلبات للم�اطنني 

من  امل�اطنني  ت�جه  اأن  اإىل  الإ�ضارة  اأ�ضبابه، وجتدر  عن  ال�ضتفهام  من عالمات  العديد  وي�ضع  غري مربر 

فئة ال�ضباب لهذه اخلدمة ياأتي نتيجة تاأخر الطلبات للح�ض�ل على ال�حدة ال�ضكانية فتت�جه هذه الفئة 

لال�ضتفادة من خدمة برنامج ال�ضكن الجتماعي )مزايا( لعدم النتظار ل�ضن�ات ط�يلة، كما اأن التاأخري يف 

تلبية اخلدمة املذك�رة ي�ؤدي خل�ضارة املط�رين وامل�ضتثمرين يف هذا القطاع وذلك نتيجة التزاماتهم املالية 

قبال البن�ك«. واأ�ضارت املذكرة اإىل اأن خدمة مزايا متثل خياًرا جيًدا لكثري من امل�اطنني، لذا نرى اأن من 

ال�ضروري اأن تق�م وزارة الإ�ضكان مبراجعة ال�ضرط اخلا�س بالعمر الأدنى وه� عمر 35 �ضنة، اإذ اإنه هذا 

احلد للعمر ل يتنا�ضب مع الكثري من امل�اطنني ويحد من فئة امل�ضتحقني والراغبني يف ال�ضتفادة من هذه 

حمد الكوهجي اخلدمة ال�ضكانية.

https://www.alayam.com/alayam/local/956595/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/956615/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12057/pdf/INAF_20220412020207024.pdf
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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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تنمية �لقطاع �لزر�عي البد �أن تتم بو�سائل ذكية، 

ال تزيد من �مل�ساحات �خل�سر�ء فح�سب، بل ت�سمن 

�الإنتاج  تر�جع  ظل  يف  و��ستد�متها  �ملنتجات  زيادة 

�لعاملي من �لغذ�ء.

�مل�سلم من �سلم �لنا�س من تخويفه لهم مبركبته... �ل�سلم 

�ملجتمعي م�سوؤوليتنا جميًعا و�الأجر �لعظيم يكمن يف �أن تكف 

�ملروري دليل وعيك وتربيتك فال  �لنا�س، و�سلوكك  �أذ�ك عن 

�أطفاالً  فتيتم  قتلهم  �أو  �إ�سابتهم  �أو  �لنا�س  �سببًا يف تخويف  تكن 

�أبرياء �أو ترمل زوجات ال ذنب لهن �أو تفجع �أًما �أو �أًبا بفقد�ن عزيز عليهما.

Tuesday 12th April 2022 - No. 12057 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

يف  �الأمريكية  �الأهلية  �حلرب  بدء   -  1861
واليات �جلنوب.

1877 - تاأ�سي�س جامعة طوكيو.
1937 - �ل�سري فر�نك ويتل يخترب �أول حمرك 
نفاث وهو على �الأر�س و�مل�سمم لت�سغيل طائرة 

يف  هيو�ستون«  توم�سون  بريت�س  »م�سنع  يف 

»مدينة رجبي« يف �إجنلرت�.

�ملتحدة  �لواليات  رئي�س  وفاة   -  1945
يتوىل  ترومان  هاري  ونائبه  روزفلت،  فر�نكلني 

�لرئا�سة خلًفا له لي�سبح �لرئي�س �لثالث و�لثالثون 

لها.

يوري  �ل�سوفيتي  �لف�ساء  ر�ئد   -  1961
�لف�ساء  �إىل  الإن�سان  رحلة  باأول  يقوم  جاجارين 

على منت �ل�سفينة فو�ستوك 1.

ناطحة  �أول  �أعمال  من  �النتهاء   -  1968
�سحاب بارتفاع 147 مرتً� وتتكون من 36 طابًقا 

يف كا�سوميغا�سيكي يف طوكيو.

»جي�سيكا  �الأمريكية  �لطيارة   -  1996
دوبروف« �لبالغة من �لعمر �سبع �سنو�ت تتوفى 

خالل حماولة و�سع رقم قيا�سي الأ�سغر �سخ�س 

يحلق يف �أنحاء �لواليات �ملتحدة.

تعلن خف�ًسا  �أوبك+  2020 - دول جمموعة 
قيا�سيًا الإنتاج �لنفط ما بني 12،5 �إىل 20 مليون 

ورو�سيا،  �ل�سعودية  رعته  باتفاق  يوميًا،  برميل 

الإعادة �لتو�زن الأ�سو�ق �لنفط �لعاملية �لتي تاأثرت 

ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.

نقابة التمري�ض امل�صرية تطالب 

بوقف عر�ض م�صل�صل »الكبري اأوي 6«

ق�شائية  بدع�ى  امل�شرية  التمري�ص  نقابة  تقدمت 

تطالب فيها ب�قف عر�ص امل�شل�شل التلفزي�ين »الكبري 

اإحدى  ظه�ر  ح�ل  جدل  اإثارة  بعد  وذلك   ،»6 اأوي 

خالل  يعر�ص  الذي  العمل  يف  الرئي�شية  ال�شخ�شيات 

�شهر رم�شان اجلاري.

وقال م�قع »�شدى البلد« اإن الدكت�رة ك�ثر حمم�د 

حمم�د، النقيب العام للتمري�ص امل�شري، حركت دع�ى 

الدولة،  الإداري مبجل�ص  الق�شاء  اأمام حمكمة  ق�شائية 

اإ�شاءة  ت�شمن  اأنه  اإىل  م�شرية  امل�شل�شل،  عر�ص  ل�قف 

وا�شحة للممر�شة امل�شرية.

العامة  النقابة  اأن  دع�اها،  يف  ك�ثر  واأو�شحت 

العامة  الهيئة  اأع�شاء  عن  تدافع  امل�شري  للتمري�ص 

لل�شغري  اإ�شاءة  اأو  ت�شهري  اأو  »اأي جرم  من  للتمري�ص 

قبل الكبري من اأع�شاء هيئه التمري�ص وجممل اأع�شاء 

اجلمعية العم�مية للنقابة العامة«.

باإ�شاءة  »ف�جئنا  دع�اها:  يف  النقيبة  وتابعت 

القن�ات  عرب  املذاعة  امل�شل�شالت  اأحد  من  جديدة 

لفًظا  ت�شيء   ON E قناه  امل�شرية وحتديًدا  الف�شائية 

ب�شمعة  الت�شهري  �شاأنها  من  عبارات  وت�شقط  وفعالً 

املمر�شة امل�شرية يف م�شل�شل الكبري اأوى بط�له الفنان 

اأحمد مكي وظهر يف اإحدى احللقات اأثناء زواجه«.

وبح�شب الدع�ى، فاإن امل�شهد الذي احت�ى الإ�شاءة 

ليلة  م�شهد  ه�  امل�شرية،  باملمر�شة  والفعلية  اللفظية 

تغيري  اأثناء  يف  وزوجته  »الكبري«  �شخ�شية  زفاف 

مالب�شهما.

ك�������ورون�������ا ُي������ره������ق وي����ن����ه����ك امل����ل����ك����ة اإل����ي����زاب����ي����ث

املرء  يرتك  »ك�فيد-19«  اأن  بريطانيا  ملكة  ك�شفت 

»منهًكا ومرهًقا جًدا« وذلك خالل حديثها اإىل العاملني يف 

املجال ال�شحي ومري�ص �شابق عن جتربتها اخلا�شة مع 

اجلائحة التي �شربت الب�شرية لأكرث من عامني.

العاملني  اإىل  الفيدي�  عرب  الثانية  اإليزابيث  وحتدثت 

امللكي  لندن  م�شت�شفى  يف  ال�طنية  ال�شحية  اخلدمة  يف 

والذين �شاعدوا يف بناء وت�شغيل وحدة ت�شم 155 �شريًرا 

اإىل  يحتاج�ن  الذين  املر�شى  عدد  زيادة  مع  للتعامل 

م�شاعدة يف التنف�ص. وجاء حديثها اإىل امل�ظفني مبنا�شبة 

الفتتاح الر�شمي ل�حدة امللكة اإليزابيث بامل�شت�شفى.

يف  بكنغهام  ق�شر  ن�شرها  ت�شريحات  يف  قالت  كما 

وقت متاأخر من ي�م الأحد: »اإنه لأمر مده�ص، األي�ص كذلك، 

ما الذي ميكن عمله عندما تك�ن هناك حاجة؟«.

كان  الذي  ح�شني  اآ�شف  اإىل  ا  اأي�شً امللكة  وحتدثت 

عائلته  اأفراد  وفقد  »ك�فيد-19«  ب�شبب  ب�شدة  مري�شا 

الرهيب  ال�باء  »هذا  امللكة:  له  وقالت  الفريو�ص.  ب�شبب 

يرتك املرء منهًكا ومرهًقا جًدا«، و�شاألت امللكة عن كيفية 

الأ�شرة.  اأفراد  املر�شى على عدم متكنهم من روؤية  تغلب 

وقالت: »من ال�ا�شح اأنها كانت جتربة خميفة للغاية«.

عاًما   96 عمرها  البالغ  بريطانيا  ملكة  واأُ�شيبت 

بـ»ك�فيد-19« يف فرباير املا�شي، وُو�شفت حالتها باأنها 

كانت تعاين من اأعرا�ص خفيفة ت�شبه الربد. وعادت لحًقا 

اإىل ممار�شة بع�ص املهام الب�شيطة.

ب�صبب مالب�ض اأبطاله.. م�صل�صل »�صوت�ض بالعربي« مهدد بوقف عر�صه

تعر�ص م�شل�شل »�ش�ت�ص بالعربي«، املعرو�ص خالل �شهر رم�شان، لأزمة ق�شائية قد تنتهي ب�قف 

 عر�شه على ال�شا�شات. 

»تي  للم�شل�شل  املنتجة  ال�شركة  له،  ر�شمي  بيان  �شعيب، يف  كمال  امل�شري،  املحامي  مكتب  واتهم 

تقريبية 2  مالية  بقيمة  »اأورجن�شك�ير«  �شركة  �شراوؤها من  التي مت  املالب�ص  ثمن  �شداد  بعدم  فيجن« 

ملي�ن و700 األف جنيه. وقال البيان: »يعلن املكتب ب�شفته امل�شت�شار القان�ين ل�شركة اأورجن�شك�ير 

الرائدة يف جتارة البدل واملالب�ص الرجايل، اأنه مت اتخاذ جميع الإجراءات القان�نية �شد �شركة تي فيجن 

لالإنتاج الإعالمي، والتي ميثلها ال�شيد طارق اجلنايني، منتج م�شل�شل �ش�ت�ص بالعربي، اإذ ح�شلت تلك 

ال�شركة على كامل مالب�ص وبدل جن�م فريق عمل م�شل�شل �ش�ت�ص بالعربي املذاع حالًيا على ف�شائية 

األف جنيه  ملي�ن و700   2 قيمتها  والبالغ  والبدل  املالب�ص  تلك  ثمن  �شداد  دون  وذلك  �شي،  بي  �شي 

ال�شم  بنف�ص  اأمريكي  م�شل�شل  من  معربة  ن�شخة  ه�  بالعربي«  »�ش�ت�ص  وم�شل�شل  تقريًبا«.  م�شري 

»Suits«، �شاركت يف بط�لته املمثلة الأمريكية، ميغان ماركل، قبل زواجها من الأمري الربيطاين هاري.

ظروف �صحية ُترب الفنان

 توفيق عبداحلميد على االعتزال

امل�شري  الفنان  اأعلن  للجميع،  �شادمة  مفاجاأة  يف 

نهائي  ب�شكل  الفن  اعتزال  قراره  عن  عبداحلميد  ت�فيق 

رغم ع�دته اإليه بعد غياب امتد ل�شن�ات ط�يلة.

ال�شخ�شي  ح�شابه  خالل  من  عبداحلميد  وك�شف 

قليلة  اأيام  اأنه خالل  م�ؤكًدا  قراره،  »في�شب�ك« عن  على 

يف  ي�شارك  الذي  ترين«  »ي�  م�شل�شل  ت�ش�ير  �شينتهي 

بط�لته اإىل ج�ار ريهام حجاج.

مثل  ما  وه�  نهائي،  ب�شكل  التمثيل  يعتزل  وبعدها 

عائد  عبداحلميد  ت�فيق  اأن  خا�شة  للجميع،  �شدمة 

للدراما بعد غياب �شن�ات ط�يلة، وكان البع�ص ي�شتكي 

من غيابه، ويطالب بعدم جتاهل قيمته الفنية.

�شن�ات   10 على  يزيد  ملا  غائًبا  عبداحلميد  وظل 

تطاله  ال�شائعات  وكانت  اأعمال،  اأية  يف  امل�شاركة  دون 

بني احلني والآخر، وبع�شها يتحدث عن ك�نه جلاأ ملهنة 

اأخرى غري الفن لتاأمني ق�ت ي�مه.

اأ�شباب �شحية  واأرجع ت�فيق عبداحلميد قراره اإىل 

قراره،  باحرتام  اجلميع  طالب  ولكنه  عنها،  يك�شف  مل 

الذي اأكد اأنه ل عالقة لأي �شخ�ص به.

خان �خلليلي، �أحد �أحياء �لقاهرة �لقدمية، وهو يتمتع بجذب �سياحي كبري بالن�سبة لزو�ر �لقاهرة وم�سر ب�سكل عام، يتميز 

بوجود باز�ر�ت وحمالت ومطاعم �سعبية، كما يتميز بكرثة �أعد�د �ل�سياح و�عتياد �سكانه عليهم.

يبلغ عمر حي خان �خلليلي �لعتيق، 600 عام، حيث يعترب و�حًد� من �أقدم �الأ�سو�ق يف �أنحاء �ملحرو�سة و�ل�سرق �الأو�سط، وما 

ز�ل حمتفًظا مبعماره �لقدمي منذ ع�سر �ملماليك، فلم يتاأثر خان �خلليل بعو�مل �لزمن، وظل ملهًما لالأدباء و�لفنانني.

ت�صجيل 529 اإ�صابة جديدة بفريو�ض 

»كورونا«.. وتعايف 531 حالة

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

عددها 3977 الي�م الثنني امل�افق 11 اأبريل 2022، 

تعافت  كما  قائمة جديدة،  ت�شجيل 529 حالة  اأظهرت 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   531

املتعافية اإىل 554544.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 4535 حالة، 

منها 15 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و5 حالة يف 

العناية املركزة.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/956579/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12057/pdf/INAF_20220412020207024.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 ناصر بن حمد يبارك مشروع المدرسة 
الرياضية ويشيد بمشروع صندوق الضمان الصحي

جدد س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الش��باب تقديم عظي��م الش��كر واالمتنان إلى 
مقام حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، بمناسبة 
إطالق جاللته مسمى »عام الشباب البحريني« 
على العام 2022، وذلك في مس��تهل اجتماع 
المجلس األعلى للش��باب والرياضة الذي عقد 
برئاس��ة سموه وحضور س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة النائ��ب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
للرياض��ة رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة، وأعضاء 

المجلس.
وخ��الل االجتماع تس��لم س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د تقري��ر الهيئ��ة العام��ة للرياضة 
م��ن س��مو الش��يخ خال��د ب��ن حم��د، حي��ث 
اس��تعرض التقري��ر ال��ذي يتن��اول إنج��ازات 
الهيئ��ة العام��ة للرياضة منذ تأسيس��ها في 
ماي��و الع��ام الماض��ي، وال��ذي احت��وى على 
 تفاصيل زيارات س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
الوطني��ة  لألندي��ة  الميداني��ة  خليف��ة  آل 
واالتح��ادات الرياضية والنتائ��ج التي تحققت 
م��ن وراء تل��ك الزي��ارات، إل��ى جان��ب عرض 
األداء اإلداري لمختل��ف إدارات وأقس��ام الهيئة 

والمنج��زات الت��ي تحقق��ت في س��بيل خدمة 
المؤسس��ات الرياضية ف��ي المملكة، وقد عبر 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره 
 للجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة لمواصل��ة االرتق��اء بالرياض��ة في 
المملكة. كما تم طرح مشروع إنشاء الحديقة 
األولمبية، والتي تأتي تكاماًل لسلسلة مشاريع 
البني��ة التحتية لتطوير القط��اع الرياضي في 
المملكة، والتي ستتضمن العديد من المرافق 
المبتكرة بحيث تس��تقطب الزوار وتساهم في 
تنش��يط الس��ياحة الرياضية في البحرين، إلى 

جانب تخصيص منطق��ة داخل الحديقة إلبراز 
إنجازات الرياضيين المتميزين، وقد أشاد سمو 
الشيخ ناصر بن حمد بالمقترح، مؤكدًا أن هذا 
المش��روع يمثل إضافة لتطوير البنية التحتية 
الرياضي��ة ف��ي المملكة وتنش��يط الس��ياحة 
الرياضية لتحقيق الرؤية االقتصادية للمملكة 
»2030«، ووجه سموه إلضافة مقترح الحديقة 
األولمبية ضمن مشروع المدينة الرياضية في 

منطقة الصخير.
بعده��ا تم تقديم ع��رض متكامل لمش��روع 
المدرس��ة الرياضي��ة م��ن قب��ل وزارة التربية 

والتعلي��م، والذي يه��دف إلى تطوي��ر قدرات 
الطلبة البدنية والمهارية والمعرفية من خالل 
مناه��ج رياضي��ة وتدريبية وتعليمي��ة حديثة 
ومتط��ورة، وتناول الع��رض الخطة التنفيذية 
للمش��روع وخطة س��ير الطال��ب الرياضي في 
المدرس��ة الرياضية. كما تمت مناقش��ة ملف 
فتح منشآت المدارس للرياضيين والذي أعلنت 
وزارة التربي��ة والتعليم عن االنتهاء من نظام 
التسجيل اإللكتروني لتوفير المنشآت التابعة 
للوزارة للمؤسس��ات الرياضية ف��ي المملكة. 
ووجه س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د األطراف 

المعنية لبح��ث آلية توفير المنش��آت التابعة 
للوزارة، حيث كلفهم سموه للتوافق والوصول 
لصيغ��ة تناس��ب جميع الجه��ات ذات العالقة 
وف��ق األطر القانوني��ة والرس��مية، التي تلبي 

التطلعات وتخدم المصلحة العامة.
وبارك س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
مش��روع المدرس��ة الرياضية الذي قدمه وزير 
التربية والتعليم ماجد النعيمي والذي س��يتم 
تطبيقه في المرحلة اإلعدادية وزيادة الحصص 
الرياضية في المدارس، مشيدًا سموه بالجهود 
التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في س��بيل 
التكامل م��ع القط��اع الرياضي ف��ي المملكة 
تحقيقًا ألداء التنمية المس��تدامة والمساهمة 
في النهوض بالرياضة المدرس��ية التي تمثل 

رافدًا أساسيًا للمواهب الرياضية.
فيم��ا قدم��ت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصالح 
عرضًا عن مش��روع صن��دوق الضمان الصحي، 
ودوره في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة، 
مش��يرة إل��ى دور المجل��س األعل��ى للش��باب 
والرياض��ة التكاملي في تعزيز ونش��ر الصحة 
كثقاف��ة في المجتمع من خالل اتخاذ الرياضة 
أس��لوب حياة، حيث أثنى سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة على مساعي القطاع الصحي في 

هذا السياق.

في نهائي دوري عيسى بن راشد للطائرة

األهلي يضع »قبضته األولى« على اللقب باكتساح النصر
عمر البلوشي «

قطع األهلي نصف المش��وار نحو الحف��اظ على لقبه 
بعدما تفوق على النصر في المباراة النهائية األولى 
لدوري عيسى بن راش��د للكرة الطائرة بنتيجة ثالثة 
أش��واط دون مقابل »25/19 و25/18 و25/18« في 
اللق��اء الذي جمعهم��ا على صالة االتح��اد البحريني 

للعبة بمدينة عيسى الرياضية.
وش��هدت المباراة أفضلية تامة لصالح طائرة األهلي 
التي ضغطت على النصر باإلرس��االت الموجهة، إلى 
جان��ب الفعالية الكبي��رة لحوائط الص��د عن طريق 

عل��ي الصيرف��ي وعباس الخب��از، مما أعط��ى الفريق 
التقدم وتوسعة الفارق أمام منافسه، في ظل النجاح 
الهجومي الملحوظ من خ��الل ناصر عنان والمحترف 

البرازيلي لويس.
أم��ا النصر فلم يقدم األداء الُمتوقع منه ووقع الفريق 
ف��ي العديد من األخطاء الهجومي��ة التي حرمته من 
تحقي��ق النقاط وأعط��ت األفضلية لصالح منافس��ه، 
باإلضاف��ة إل��ى س��وء االس��تقبال وأخط��اء اإلرس��ال 
الكثي��رة، مع غي��اب الفعالية الهجومي��ة التي اعتاد 
عليها أبن��اء الجفير من خالل الالعبين جاس��م تركي 

والبلغاري كادانكوف في المباريات الماضية.

وش��هدت المباراة مش��اركة الالعب محم��د عنان في 
الش��وط الثال��ث فقط م��ن خالل��ه ضربه إلرس��اله 
وخروج��ه من الملعب، وذلك نظ��رًا لتعرضه إلصابة 
في مب��اراة فريقه أمام داركليب ف��ي نصف النهائي، 
مما استدعى الجهاز الفني بإزاحته في هذه المواجهة 
تفاديًا لتفاقمها، فيما لم يش��ارك مع النصر في هذه 

المباراة عنصرا الخبرة حسن ضاحي وصبيح إبراهيم.
وم��ن المنتظ��ر أن تقام المب��اراة النهائي��ة الثانية 
يوم الخميس المقب��ل، حيث في حال فوز األهلي فإن 
الفريق س��يتّوج باللقب، وفي حال فوز النصر ستتجه 

المباراة للحسم في المواجهة الفاصلة.

لدى ترؤسه اجتماع الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.. عيسى بن سلمان: 

مواصلة تطوير قطاع سباقات الخيل في البحرين

أكد س��مو الش��يخ عيس��ى بن س��لمان بن حمد آل خليفة 
رئيس الهيئة العليا لنادي راش��د للفروسية وسباق الخيل، 
أن البحرين بفضل توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل، حققت العديد من اإلنجازات في قطاع 
سباقات الخيل، وستواصل بعزيمة أبنائها كافة المساعي 
لتطوير هذا القطاع والدفع به نحو مستويات أكثر تقدمًا 

على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
جاء ذلك لدى ترؤس س��موه اجتماع الهيئة العليا للنادي 
الذي ُعقد مس��اء أمس، حيث استهل سموه االجتماع برفع 
أس��مى آيات التهاني والتبريكات بمناس��بة شهر رمضان 
الكري��م إل��ى جاللة المل��ك المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وصاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظ��ه اهلل، وكاف��ة أبن��اء البحرين، داعيًا س��موه المولى 
تعالى أن ُيعيد هذه المناسبة على الجميع بموفور الصحة 

والسعادة.
ونّوه س��موه بم��ا تولي��ه البحرين م��ن رعاي��ٍة واهتمام 

لقطاع س��باقات الخيل والتي تعكس أهمية هذه الرياضة 
األصيلة، مش��يرًا إلى أن العمل مس��تمر في تبني البرامج 
واالس��تراتيجيات التي تعمل على تطوير هذا القطاع في 
المملكة وتس��هم في ترس��يخ مكانته كأح��د القطاعات 

الرياضية الجاذبة للمواهب واالستثمار.
واس��تعرض االجتم��اع النجاح الذي تحقق خالل الموس��م 
2021-2022 ف��ي تنظي��م الس��باقات المحلي��ة والدولية 
بما فيه��ا مهرجان س��باق الخي��ل الذي أقي��م على كأس 
جالل��ة الملك، وكأس س��مو ول��ي العهد للخيل، وس��باق 
البحري��ن الدولي في نس��خته الثالثة، وبطول��ة البحرين 
الدولي��ة األولى لس��باق الخيل، حيث ثّمن س��موه الجهود 
الكبيرة التي بذلتها الطواقم اإلدارية والفنية بنادي راشد 
للفروسية وس��باق الخيل خالل الموس��م الماضي، مشيدًا 
بدعم الرعاة والشركاء الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إنجاح 

الموسم وكافة فعالياته وأنشطته.
بعدها اس��تعرض االجتم��اع الموضوع��ات المدرجة على 
جدول أعماله، وتم بحث عدٍد من المقترحات بشأن تطوير 
البنية التحتية بنادي راش��د للفروسية وس��باق الخيل بما 
يسهم في رفع مستويات التدريب ودعم الجهود المبذولة 

لتطوير األداء على مختلف األصعدة، كما ناقش االجتماع 
عددًا م��ن الجوانب الفني��ة للمخطط العام لنادي راش��د 
للفروسية وس��باق الخيل، إلى جانب اس��تعراض روزنامة 

فعالي��ات النادي خ��الل الموس��م 2022-2023، واالطالع 
على االس��تعدادات التي ت��م اتخاذها بما يصب في إنجاح 

كافة السباقات والفعاليات المزمع عقدها.

فــي  الخيــل  ســباقات  قطــاع  تطويــر  مواصلــة 
مملكــة البحريــن كأحــد القطاعــات الرياضيــة الجاذبــة 

للمواهب واالستثمار

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة:

لدى ترؤسه اجتماع الهيئة العليا
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ــازات فــي قطــاع  ــد مــن اإلنج ــن حققــت العدي ــة البحري مملك
سباقات الخيل، وستواصل بعزيمة أبنائها تطوير هذا القطاع.

نثّمــن الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الطواقــم اإلداريــة والفنيــة 
بنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل خــالل الموســم المنصــرم، 

ونشيد بدعم الرعاة والشركاء.

https://alwatannews.net/article/1000528
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/12/watan-20220412.pdf?1649740020
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»مالية النواب« تناقش مشروع 
قانون المخزون االستراتيجي للسلع

ناقش��ت لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية 
ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، 
خ��ال اجتماعهما المش��ترك الثاني، مش��روع 
قانون بش��أن »المخزون االستراتيجي للسلع« 
- المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

مجلس الشورى.

وت��م االط��اع عل��ى مرئي��ات كل م��ن: وزارة 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
العمراني، وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
غرفة تج��ارة وصناعة البحري��ن، جمعية رجال 
األعم��ال البحريني��ة، وقررت اللجن��ة الموافقة 
على المشروع مع إجراء بعض التعديات عليه، 

وإحالته إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
كما تم مناقش��ة مش��روع قانون بإنشاء هيئة 
األم��ن الغذائ��ي والمع��د ف��ي ض��وء االقتراح 
بقان��ون المقدم من مجلس الش��ورى، وارتأت 
اللجن��ة رف��ض المش��روع م��ن حي��ث المبادئ 

واألسس.

 »تشريعية النواب« تناقش 
»تعديل قانون الخدمة المدنية«

ناقش��ت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية 
بمجلس النواب مش��روع قان��ون بتعديل المادة 
11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم 48 لسنة 2010 حيث تم االطاع على 
رد جهاز الخدمة المدنية، وارتأت اللجنة الموافقة 
على المش��روع ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس. 
كما ناقشت اللجنة خال اجتماعها أمس برئاسة 
فاضل السواد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة 
برق��م 21 مك��ررًا إل��ى قان��ون الخدم��ة المدنية 
الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 48 لس��نة 2010 

المعد في ضوء االقتراح بقانون
وقررت اللجن��ة الموافقة على المش��روع بقانون 

ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
بعدها ناقش��ت اللجن��ة االقتراح بقانون بش��أن 
تعدي��ل الم��ادة 11 من قانون الخدم��ة المدنية 
الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 48 لسنة 2010، 

وارتأت اللجنة رفض االقتراح بقانون.
كما ناقش��ت االقت��راح بقانون بتعدي��ل الفقرة 

الثانية من المادة 11 من قانون الخدمة المدنية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010، 
واطلع��ت على رد جهاز الخدم��ة المدنية، وقررت 

اللجنة تأجيل االقتراح بقانون.
كم��ا اطلع��ت اللجنة عل��ى قرار مجلس الش��ورى 
بخصوص مش��روع قانون بتعدي��ل المادة 1 من 
المرس��وم بقانون رقم 27 لس��نة 2015 بش��أن 
الس��جل التجاري وارتأت اللجنة س��امة المشروع 

من الناحية الدستورية.
كما اطلعت على قرار مجلس الش��ورى بخصوص 
مش��روع قان��ون بتعدي��ل المادة السادس��ة من 
المرس��وم بقانون رقم 25 لس��نة 2015 بش��أن 
تحصيل كلفة إنش��اء وتطوير البنية التحتية في 
مناطق التعمير، ومش��روع قان��ون بإضافة فقرة 
جديدة إلى المادة الثانية من المرس��وم بقانون 
رقم 25 لسنة 2015 بش��أن تحصيل كلفة إنشاء 
وتطوي��ر البني��ة التحتية ف��ي مناط��ق التعمير، 
ومش��روع قان��ون بتعدي��ل الم��ادة الثاني��ة من 

المرس��وم بقانون رقم 25 لس��نة 2015 بش��أن 
تحصيل كلفة إنش��اء وتطوير البنية التحتية في 
مناطق التعمير وقررت اللجنة س��امة المش��روع 
من الناحية الدس��تورية. واطلع��ت على االقتراح 
بقانون بتعديل المادة 2 من المرس��وم بقانون 
رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، 
وارت��أت اللجن��ة س��امة االقت��راح م��ن الناحية 
الدستورية. واطلعت على االقتراح بقانون بشأن 
تعديل بعض أحكام قان��ون التأمين االجتماعي 
الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 24 لسنة 1976، 
وقررت اللجنة سامة االقتراح بقانون من الناحية 
الدس��تورية. كما ناقش��ت اقتراحًا برغبة بش��أن 
قيام الحكومة عن طريق صن��دوق تمكين بدعم 
رس��م قي��د المحامين تح��ت التمري��ن، حيث تم 
االطاع على رد وزارة العدل والش��ؤون اإلسامية 
واألوق��اف، ورد صندوق العمل »تمكين«، وارتأت 
الموافق��ة على االقتراح برغب��ة ورفعه إلى هيئة 

مكتب المجلس.

 رئيسة النواب: تفعيل الدبلوماسية 
البرلمانية لدعم عالقات التعاون مع أمريكا

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية 
الدبلوماس��ية  زينل، أهمية تفعيل 
البرلماني��ة من أجل دع��م عاقات 
مملك��ة  بي��ن  الوثيق��ة  التع��اون 
المتح��دة  والوالي��ات  البحري��ن 

األمريكية الصديقة.
وأضافت، أن العاق��ات التي تجمع 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األمريكي��ة تاريخي��ة واس��تراتيجية 
وراس��خة، وتأخذ مداها في التنامي 
والتق��دم، في ظل ح��رص واهتمام 
ودعم حضرة صاحب الجالة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
للمصالح  المف��دى، تحقيق��ًا  الباد 
والش��عبين  للبلدي��ن  المش��تركة 

الصديقين.
ونوهت للنتائج المثمرة والعطاءات 
المنج��زة إزاء زي��ارة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
المتح��دة  الوالي��ات  إل��ى  ال��وزراء، 

األمريكي��ة مؤخ��رًا، وم��ا تمخضت 
عنه المباحثات مع كبار المسؤولين 
ف��ي اإلدارة األمريكية، م��ن انفتاح 
عل��ى آفاق أرحب م��ن التعاون على 
جميع األصعدة، والدفع بالمش��اريع 
التنموية المش��تركة نحو مزيد من 

التوسع والتطوير.
جاء ذل��ك، خال اس��تقبالها أمس، 
س��فير الواليات المتحدة األمريكية 
الصديق��ة ل��دى مملك��ة البحري��ن 

ستيفن بوندي، حيث تم استعراض 
البحرينية  العاق��ات  أب��رز ملف��ات 
األمريكية المش��تركة، وس��بل دعم 
العاقات البرلماني��ة بين البلدين، 
الن��واب  مجل��س  بي��ن  س��يما  وال 

والكونجرس األمريكي.
العاق��ات  أهمي��ة  إل��ى  ولفت��ت 
االستراتيجية  والش��راكة  التاريخية 
الوطي��دة التي تربط بي��ن مملكة 
المتح��دة  والوالي��ات  البحري��ن 

األمريكية، داعي��ة إلى تطوير أوجه 
التع��اون والتنس��يق الثنائ��ي بين 
األصعدة،  على مختل��ف  الدولتي��ن 
وال س��يما على صعيد الدبلوماسية 
المواق��ف  وتنس��يق  البرلماني��ة 
ووجهات النظر تج��اه القضايا ذات 

االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب الس��فير األمريكي 
ع��ن اعت��زازه به��ذا اللق��اء، منوهًا 
الصداق��ة  عاق��ات  تش��هده  بم��ا 
االس��تراتيجية بين مملكة البحرين 
والوالي��ات المتح��دة األمريكية من 
تطور وتقدم على كافة المستويات، 
وبم��ا يعك��س تطلعهم��ا للمضي 
قدم��ًا به��ذا التعاون آلف��اق أرحب 

وبما يعزز مصالحهما المشتركة.
ونوه إلى حرصه على التطوير الدائم 
للتع��اون بي��ن البلدين ف��ي جميع 
المجاالت، وال س��يما عل��ى الصعيد 
البرلمان��ي والمال��ي واالقتص��ادي 

واالستثماري واألمني وغيرها.

م بالدبلوماسية  الصالح: َتقدُّ
البحرينية بفضل رؤى الملك 
لتعميق العالقات مع العالم

أك��د رئيس مجلس الش��ورى عل��ي الصالح، أن الدبلوماس��ية 
البحريني��ة تش��هُد ازده��ارًا وتقدم��ًا ملحوظ��ًا، من��ذ انطاق 
المش��روع اإلصاحي لحضرة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
وأشار إلى أّن العهد الزاهر لجالة الملك المفدى، شّكل عامة 
فارقة في تعزيز ومد جس��ور التعاون وبناء العاقات الوطيدة 
م��ع جمي��ع دول العالم، وبم��ا ُيبرز مكان��ة البحرين وحرصها 
المش��هود على االرتقاء بعاقات األخ��وة والصداقة القائمة 
على أس��س ومبادئ الس��ام، والتعايش، واالحترام المتبادل 

بين الدول والشعوب.
وبّي��ن أنَّ الدبلوماس��ية البحرينية تعدُّ الم��رآة التي تعكس 
المنج��زات والنجاح��ات الوطنية الت��ي تحققه��ا البحرين في 
المج��االت كاف��ة، م��ن خ��ال إبرازه��ا في ال��دول الش��قيقة 
والصديق��ة، مؤكًدا أن الدبلوماس��ية البرلماني��ة تلعب دورًا 
فاع��ًا وإيجابي��ًا ف��ي تس��ليط الضوء عل��ى االس��تراتيجيات 
والخط��ط التنموية الت��ي تنفذها الحكومة برئاس��ة صاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء، وما يقوم به فري��ق البحرين من عمٍل 
دؤوب، وجهود مضنية لترس��يخ مس��ارات النهض��ة والتنمية 

الشاملة في المملكة.
جاء ذلك خال اس��تقباله أمس، س��فير مملك��ة البحرين لدى 
الواليات المتحدة األمريكية الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة، 
بحض��ور النائب األول لرئي��س مجلس الش��ورى جمال فخرو، 
والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، ورئيس لجنة 
الش��ؤون الخارجية والدفاع واألم��ن الوطني بالمجلس فيصل 

النعيمي.

»خدمات النواب«: إنشاء مركز لغسيل الكلى بالحد 
ناقش��ت لجن��ة الخدم��ات بمجل��س الن��واب، في 
اجتماعه��ا أم��س، عبر تقني��ة االتص��ال المرئي، 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل 
ف��ي القط��اع األهلي الص��ادر بالقان��ون رقم )36( 
لس��نة 2012 )المعد في ضوء االقتراحين بقانون 
)بصيغته��ا المعدل��ة( وارت��أت اللجن��ة ت��دارس 

الموضوع مع الوزارة في االجتماع القادم.
كما ناقشت اللجنة االقتراح بقانون بشأن إلزامية 
التعليم لمن يبلغ الخامس��ة م��ن عمره في بداية 
العام الدراس��ي، وقررت اللجنة التش��اور مع مقدم 
المقت��رح لس��حبه نظرًا لوج��ود مش��روع بقانون 

مماثل في مجلس الشورى.
ثم ناقش��ت اللجنة في اجتماعها، االقتراح بقانون 
بش��أن تعديل المادة )1( من القان��ون رقم )19( 
لس��نة 2006 بش��أن تنظيم س��وق العمل وارتأت 

اللجنة التشاور مع مقدم االقتراح لسحب المشروع 
بقانون.

وعل��ى صعي��د متص��ل بحث��ت اللجن��ة ف��ي ذات 
االجتم��اع، االقت��راح بقانون بش��أن التأمين على 
األمومة، حيث تم االطاع على رأي لجنة الش��ئون 
التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادي��ة، ومرئي��ات كل م��ن: وزارة المالية 
واالقتص��اد الوطن��ي، الهيئ��ة العام��ة للتأمي��ن 
البحري��ن،  تج��ارة وصناع��ة  غرف��ة  االجتماع��ي، 
المجلس األعلى للمرأة، االتحاد النسائي البحريني، 

وقررت اللجنة الموافقة على االقتراح بقانون.
ثم ناقش��ت اللجنة االقتراح بقانون بإضافة فقرة 
جدي��دة إل��ى الم��ادة )116( م��ن قان��ون العمل 
ف��ي القط��اع األهلي الص��ادر بالقان��ون رقم )36( 
لس��نة 2012، حي��ث تم عرض رأي لجنة الش��ؤون 

التش��ريعية والقانونية، ومرئي��ات كل من: وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، غرفة تجارة وصناعة 
البحرين، االتح��اد العام لنقابات عم��ال البحرين، 
وارتأت اللجنة رفض االقت��راح، نظرًا لتحققه على 

أرض الواقع.
ووافق��ت اللجنة على االقتراح برغبة بش��أن تنمية 

الوعي القانوني لدى طلبة المدارس.
كما ناقش��ت اللجنة االقتراح برغبة بإنش��اء مركز 
لغس��يل الكلى في مدينة الحد، حي��ث تم االطاع 
عل��ى مرئي��ات: وزارة الصح��ة، وجمعي��ة أصدقاء 
مرض��ى الكل��ى، وق��ررت اللجن��ة الموافق��ة على 
االقتراح برغبة. وناقش��ت اللجن��ة االقتراح برغبة 
بش��أن إنش��اء بنك الدواء الخيري، حيث تم عرض 
مرئيات وزارة الصحة، وارتأت اللجنة الموافقة على 

االقتراح برغبة.

»مرافق الشورى« تبحث 
»تحصيل كلفة البنية التحتية«

ناقش��ت لجن��ة المرافق العام��ة والبيئ��ة بمجلس الش��ورى في 
اجتماعها أمس، برئاس��ة الدكت��ور محمد علي، مش��روع قانون 
بتعدي��ل الم��ادة الثاني��ة من المرس��وم بقانون رقم 25 لس��نة 
2015 بش��أن تحصي��ل كلفة إنش��اء وتطوير البني��ة التحتية في 
مناطق التعمير. ويهدف مش��روع القانون إلى اس��تثناء المشاريع 
الت��ي يقوم فيها مالك العقار البحريني به��دم وإعادة بناء عقاره 
المخصص لألغراض الس��كنية له أو ألقاربه م��ن الدرجة األولى، 
من تطبيق أحكام المرس��وم بقانون رقم 25 لس��نة 2015 بشأن 

تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وبحث أعضاء اللجنة أس��س ومبادئ مش��روع القانون، والمتمثلة 
في تزايد األعباء المالية على المواطنين لش��مول تطبيق القانون 
مح��ل التعدي��ل لجمي��ع ح��االت البن��اء دون تفرقة، م��ع مراعاة 
األغراض االجتماعية لحاالت البناء التي يقوم بها المواطنون في 

مساكنهم.
وأبدى أعضاء اللجنة رأيهم بش��أن مش��روع القان��ون، فيما قررت 
اللجنة دعوة الجهات المعنية لاطاع على مرئياتهم ومناقشتها.

 بونجمة: مجلس النواب ناقش
320 سؤااًل في الفصل التشريعي الخامس

ص��رح األمين العام لمجلس النواب راش��د بونجمة، أن 
مجموع األس��ئلة النيابية التي تم عرضها في جلسات 
مجل��س الن��واب خ��ال الفص��ل التش��ريعي الخامس 
»الحالي«، بلغ 320 س��ؤااًل نيابيًا حتى تاريخه، مش��يرًا 
إلى أن إدراج السؤال البرلماني في جدول أعمال جلسات 
مجلس النواب، يتم بالتنسيق مع وزارة شؤون مجلسي 
الش��ورى والن��واب، إلب��اغ الوزي��ر المعن��ي وحضوره 
للجلس��ة، وفق��ًا لم��ا ن��ص علي��ه الدس��تور والائحة 
الداخلي��ة لعمل مجل��س الن��واب، والم��واد المنظمة 

لألسئلة البرلمانية.
وكشف أن معدل عدد األسئلة البرلمانية في كل جلسة 
من جلس��ات المجلس بلغ 4-5 أس��ئلة في كل جلسة، 
وأن عدد األسئلة التي عرضت في جلسات دور االنعقاد 
األول من الفصل التش��ريعي الخامس بلغت 54، وفي 
دور االنعق��اد الثان��ي بلغ��ت 74، وف��ي دور االنعق��اد 

الثال��ث بلغت 116، و ف��ي الدور الراب��ع تلقت األمانة 
العامة وحتى الجلسة رقم 28 نحو 76 سؤااًل برلمانيًا.

وأوضح أن هيئة مكتب مجلس النواب، تحرص على أن 
يتضمن جدول أعمال جلس��ة مجل��س النواب، مختلف 
المواضيع والرس��ائل والطلبات، واألس��ئلة البرلمانية، 
وتقارير اللجان بخصوص كافة المراسيم واالتفاقيات، 
والمش��اريع بقانون واالقتراحات بقانون، واالقتراحات 
برغب��ة، واالقتراح��ات بصف��ة االس��تعجال، وطلب��ات 
المناقش��ة العامة، وغيرها من المواضيع التش��ريعية 
والرقابي��ة، وذلك وفق��ًا ما نص عليه الدس��تور ومواد 
الائح��ة الداخلي��ة لعم��ل مجل��س الن��واب ف��ي هذا 

الخصوص.
وأضاف أن جلسات مجلس النواب شهدت وخال الفصل 
التش��ريعي الخامس وحتى اليوم، مناقشة العديد من 

راشد بونجمةالمواضيع والتقارير.

 مقترح نيابي لتسريع 
 طلبات السكن االجتماعي 

ورفع سن المستحقين
تق��دم النائ��ب حم��د الكوهج��ي بمقت��رح نيابي برغب��ة بصفة 
االس��تعجال لتس��ريع تلبية الطلب��ات المقدمة لبرنامج الس��كن 
االجتماعي »مزايا« والنظر في رفع ش��رط السن ألكثر من خمسة 

وثاثين عامًا.
وقال النائب حم��د الكوهجي إن طلبات المواطنين للحصول على 
الموافقات الازمة للحصول على خدمة برنامج السكن االجتماعي 
»مزايا« من قبل وزارة اإلس��كان في تأخير مستمر ومتزايد خال 
الفت��رة األخيرة، حيث إن هناك بع��ض الطلبات مقدمة من أكثر 
من 6 أش��هر ومازالت تنتظر إتمام اإلجراءات، وهناك العديد من 

المواطنين يشتكون من هذا التأخير.
وج��اء في المذكرة اإليضاحية للمقترح: »إن تأخر تمرير الطلبات 
للمواطني��ن غير مبّرر ويضع العديد من عامات االس��تفهام عن 
أس��بابه. وتجدر اإلشارة إلى أن توجه المواطنين من فئة الشباب 
له��ذه الخدمة يأتي نتيجة تأخر الطلب��ات للحصول على الوحدة 
اإلسكانية لذلك تتوجه هذه الفئة لاستفادة من خدمة برنامج 
الس��كن االجتماعي »مزايا« لعدم االنتظار لس��نوات طويلة، كما 
أن التأخير في تلبية الخدمة المذكورة يؤدي لخس��ارة المطّورين 
والمس��تثمرين في هذا القطاع وذلك نتيجة التزاماتهم المالية 
قبال البنوك«. وأش��ارت المذكرة إل��ى أن خدمة مزايا تمثل خيارًا 
جي��دًا لكثير م��ن المواطنين، لذا نرى أن م��ن الضروري أن تقوم 
وزارة اإلس��كان بمراجع��ة الش��رط الخاص بالعم��ر األدنى وهو 
عمر 35 س��نة، حيث إن هذا الحد للعمر ال يتناسب مع الكثير من 
المواطنين ويحد من فئة المس��تحقين والراغبين في االستفادة 

من هذه الخدمة اإلسكانية.

 البحرين تعّزي 
الفلبين بضحايا الفيضانات

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة عن تعاط��ف البحرين م��ع الفلبين جّراء 
الفيضانات التي اجتاحت عددًا من األقاليم وتسببت في انهيارات 
أرضية، مما أس��فر عن وفاة وإصابة العش��رات من األش��خاص، 
معرب��ًة عن تع��ازي المملكة ألهال��ي وذوي الضحاي��ا ولحكومة 

وشعب الفلبين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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إحالة 3 خيام رمضانية خالفت 
قانون مكافحة التبغ إلى النيابة

رص��دت وزارة الصحة، 3 خيام رمضاني��ة ارتكبت مخالفات 
لقان��ون مكافح��ة التدخين والتبغ، حيث س��محت لألطفال 
بالجلوس ف��ي منطقة المدخنين، بجان��ب مخالفة اإلعالن 
والترويج للشيش��ة، و فتح منطق��ة المدخنين على منطقة 
غير المدخنين، وجاري اس��تكمال اإلج��راءات إلحالتهم إلى 

النيابة.

 إغالق مستودع يعّبئ ويغّير 
تواريخ صالحية األغذية بـ»العاصمة«

كش��ف قس��م مراقب��ة األغذي��ة ب��إدارة الصحة 
العامة أم��س، عن ضبط مخزن يق��وم بتعبئة 
م��واد غذائي��ة وتغيي��ر تواري��خ صالحيتها من 
غي��ر ترخي��ص تج��اري، بالتع��اون والتنس��يق 
والتج��ارة  الصناع��ة  وزاره  م��ع  المش��ترك 

إداري��ًا.   الم��كان   والس��ياحة، حي��ث ت��م غل��ق 
وتبين أثن��اء الزيارة، وجود م��واد غذائية كبيرة 
منتهية الصالحية، وكذلك وضع المواد الغذائية 
ف��ي ظروف غي��ر مالئم��ة، حيث وج��دت ظروف 
التخزين غير مناسبة وغير مستوفية الشتراطات 

مس��تودعات األغذي��ة الجافة وف��ي محل موبوء 
بالقوارض والحش��رات. وبعد غل��ق المكان من 
قبل مأموري الضب��ط القضائي بالوزارتين، تم 
التحف��ظ على المواد الغذائية لحين اس��تكمال 

اإلجراءات القانونية واإلدارية.

التحقيق في وفاة سيدة 
وإصابة 7 إثر حريق بسفينة

أك��د رئيس نيابة محافظة المحرق أن النيابة العامة تلقت بالغًا 
م��ن إدارة خف��ر الس��واحل مفاده نش��وب حريق بإحدى الس��فن 
الخاصة، ما أدى إلى وفاة س��يدة وإصابة 7 أشخاص آخرين كانوا 
برفقتها على متن السفينة.وباشرت النيابة العامة التحقيق فور 
تلقيها البالغ حيث عاين��ت جثة المتوفاة والقارب المتضرر، كما 
استمعت إلى ش��هادة ربان السفينة ومالكها الذي قرر باعتقاده 
أن س��بب الحريق هو تس��رب في الوقود أو تجمع للغازات بخزان 
الوق��ود ما أدى إل��ى اش��تعالها.وطلبت النياب��ة العامة تحريات 
الش��رطة وندبت الفنيين والخب��راء من الطب الش��رعي والدفاع 
المدني وطاقم مس��رح الجريمة، إلعداد التقاري��ر الفنية الالزمة 

وصواًل من ذلك إلى ظروف ومالبسات الواقعة.

تقديم خدمة البريد الرقمي المبتكر لتمكين االتصال اآلمن للمراسالت

 »المساحة« و»التنظيم العقاري« 
»Beyon Connect« يوقعان اتفاقية مع

حض��ر رئيس جهاز المس��احة والتس��جيل العق��اري رئيس 
مجلس إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن 
عب��داهلل بن حم��د آل خليف��ة ورئيس مجلس إدارة ش��ركة 
بتلكو الش��يخ عبدهلل ب��ن خليفة آل خليفة، مراس��م توقيع 
اتفاقيت��ي التع��اون التي ت��م إبرامها بي��ن كل من جهاز 
المس��احة والتسجيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري 
وبين شركة Beyon Connect التابعة لشركة بتلكو، حيث 
وقع االتفاقيتين س��عادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة التنظيم العق��اري مدير عام 
التس��جيل العقاري عن طرف الجهاز والمؤسسة، والرئيس 
التنفيذي لش��ركة Beyon Connect كريستيان راسموسن 

عن طرف الشركة.
وقال الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة: »إن جهاز 
المس��احة والتسجيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري 
يحرصان على تحقيق الرؤية الرقمية للمملكة لعام 2030، 
لذا نعمل على اعتماد هذه الحلول المتطورة لتوفير المزيد 
من الخدم��ات والمعامالت المس��هلة والت��ي تعتمد على 
التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة 
والدقة والكف��اءة من خالل تمكين األفراد والش��ركات من 
إجراء معامالتهم بش��كل رقمي وب��دون الحاجة لإلجراءات 
الورقية«، مضيفًا أن استخدام مثل هذه التكنولوجيا يهدف 
إلى توفير الجهد والوقت على المتعاملين والمس��تفيدين 
م��ن الخدم��ات الت��ي يقدمه��ا كل م��ن جه��از المس��احة 
والتس��جيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العق��اري، وتعتبر 
هذه الخطوة ضمن عملية تطوير وتحديث مس��تمرة يقوم 

بها الجهاز والمؤسسة نحو التحّول اإللكتروني.
وأك��د أن ه��ذه الش��راكة التي تم��ت بين جهاز المس��احة 
والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري وبين شركة 
Beyon Connect تعتب��ر تنفي��ذًا للتوجه��ات الحكومي��ة 
الهادف��ة إلى التع��اون والتنس��يق بين القط��اع الحكومي 
م��ع مؤسس��ات القط��اع الخ��اص به��دف تقدي��م أفض��ل 
الخدمات لألفراد من مواطنين ومقيمين وكذلك الش��ركات 

والمؤسسات المستفيدة.
وق��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة بتلكو الش��يخ عبدهلل بن 

خليفة آل خليفة: »يسعدني أن أشهد إتمام توقيع اتفاقية 
التع��اون بين ش��ركة Beyon Connect وجهاز المس��احة 
والتس��جيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري. إن هذه 
الش��راكة االس��تراتيجية س��وف يكون لها أث��ر إيجابي في 
تحقيق األهداف المش��تركة فيما يخص توفير حلول رقمية 
تخدم مصلحة األفراد والمؤسس��ات على حد س��واء. توفير 
 OneID حلول الهوي��ة الرقمية Beyon Connect ش��ركة
وصنادي��ق البريد الرقمي��ة OneBox إلى جهاز المس��احة 
والتس��جيل العق��اري ومؤسس��ة التنظي��م العقاري س��وف 
يع��زز قدرات كل من الجهاز والمؤسس��ة ف��ي تبّني الحلول 
المبتك��رة لتقديم المزيد من الخدم��ات التي تعتمد على 
التكنولوجي��ا الرقمية«. وأض��اف قائاًل: »إن ه��ذه الخطوة 
تعكس اس��تراتيجية ش��ركة بتلكو للتحّول الرقمي وتوفير 
الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة واآلمنة، بما يتماش��ى 

مع رؤية المملكة االقتصادية 2030«.
والجدي��ر بالذك��ر بأنه وبموج��ب هذه االتفاقية، س��تقدم 
ش��ركة Beyon Connect خدم��ة صن��دوق البريد الرقمي 

المبتك��ر OneBox لتمّك��ن االتص��ال اآلمن للمراس��الت 
والوثائق الرسمية بين كل من الجهاز والمؤسسة والجهات 
الحكومية، وكذلك مع ش��ركات القطاع الخاص واألفراد في 
البحرين. كما س��ُتوفر الش��ركة أحدث منتجاته��ا الرقمية 
والمتمثل��ة بح��ل OneID، وه��و منصة جديدة لتس��جيل 
الهوي��ة الرقمية لتعزيز التعامل بش��كل آم��ن مع مختلف 
الخدمات الرقمي��ة التابعة للقطاعين الع��ام والخاص في 

البحرين.
م��ن جانب��ه، قال الرئي��س التنفي��ذي لمؤسس��ة التنظيم 
العق��اري مدير ع��ام التس��جيل العقاري الش��يخ محمد بن 
 »OneID« خليف��ة آل خليفة: »ُيش��كل اعتماد كل م��ن حل
و»OneBox« من شركة Beyon Connect، خطوة أساسية 
لطرح خدمات رقمية مطّورة ومس��تدامة للقطاع العقاري، 
حيث ستس��اهم هذه الحلول في تخفيض متوس��ط الوقت 
الُمستغرق لتقديم الخدمات للجمهور باإلضافة إلى إمكانية 
إتاحتها لهم على مدار الساعة. وتساهم هذه الخدمات في 
دعم توجهنا االس��تراتيجي نحو مشاريع التحول اإللكتروني 

لمواكبة التط��ّور التكنولوجي، وبجانب دعم تحقيق الخّطة 
الوطنية للقط��اع العقاري 2021-2024، وباألخص تحقيق 
الركي��زة األولى للخط��ة والتي تتمثل بالري��ادة في ابتكار 

الخدمات«.
 Beyon م��ن جانب��ه، ق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
Connect كريس��تيان راسموسن: »نحن فخورون بالتوقيع 
مع مؤسس��ة التنظيم العقاري وجهاز المس��احة والتسجيل 
العق��اري لتقديم رؤي��ة مش��تركة للخدم��ات اإللكترونية 
الخاص��ة بالقطاع العق��اري في مملكة البحرين، ونس��عى 
لتزوي��د جمي��ع األفراد والمؤسس��ات والش��ركات بصندوق 
بري��د رقم��ي ومنص��ة هوي��ة إلكترونية آمن��ة قائمة على 
الش��فافية والخصوصي��ة والثق��ة«. وأض��اف قائ��اًل: »كلتا 
الجهتين تش��تركان في التركيز على االس��تدامة، وبحلول 
عام 2030، س��يتوجب على جميع الدول في منطقة الشرق 
األوسط وش��مال أفريقيا االلتزام بشكل أكبر في االهتمام 
بالبيئة. نرى أن دعم هذه األهداف جزء من قيمنا األساسية 
عند قيامنا بتصميم وتنفيذ منتجاتنا التقنية القائمة على 
االستدامة«. وش��ركة Beyon Connect التي تّم إطالقها 
في ش��هر يناير الماضي تعتبر شركة تابعة لشركة بتلكو 
وترتك��ز أهدافها عل��ى تقديم أح��دث التقني��ات المبتكر، 
وخدمات المنصات البرمجية، وحل��ول متقدمة لتكنولوجيا 
المعلوم��ات، وذل��ك لخدم��ة كل الجه��ات م��ن القطاعين 
الخاص والعام في منطقة الش��رق األوسط. من خالل طرح 
الش��ركة لكل من منصتي OneID وOneBox في البحرين، 
تس��اهم Beyon Connect ف��ي تمهي��د الطريق نحو خلق 
بيئ��ة رقمية ومتقدم��ة وموثوقة ومواكب��ة ألبرز توجهات 
القطاع الرقمي بمس��تويات عالية م��ن األمان في منطقة 
الش��رق األوس��ط. وبالتعاون مع ش��ركاء رائدين في قطاع 
التكنولوجي��ا، ُتمه��د ش��ركة Beyon Connect الطري��ق 
لوضع الركائز الرئيسية لمستقبل قائم على البيانات وأكثر 
اس��تدامة وخال من الورق. وعالوة على ذلك، تأمل الشركة 
أن يس��اعد هذا التطبيق في دعم مكان��ة المملكة كمركز 
رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيانات 

على مستوى المنطقة.

ديار المحرق تختتم »ُطموح« وتتسّلم 
مخططات هندسية ُمبتَكرة من منتسبيه

أعلنت ديار المحرق، عن ختام النس��خة األولى من 
برنامج »ُطم��وح« للتدريب المهن��ي، الذي يهدف 
لتطوير ق��درات ومه��ارات الخريجي��ن البحرينيين 

بمجاالت الهندسة والتطوير العقاري. 
وأكم��ل منتس��بو البرنامج، فت��رة التدري��ب التي 
امت��دت 6 أش��هر، وش��اركوا في إع��داد مخططات 
ومقترحات هندس��ية مبتكرة خالل نهاية البرنامج 
م��ع عرضها عل��ى الرئيس التنفيذي لش��ركة ديار 
المحرق أحمد العمادي، بجانب عدد من مس��ؤولي 

الشركة.
وب��ادرت دي��ار المحرق، بتخصي��ص جائزة ألفضل 
متدرب ضمن منتس��بي برنامج »ُطموح«، وقد تم 
تقييم مس��توى أدائهم بش��كل إجمالي خالل مدة 

التدريب. 
وتم اإلعالن عن ف��وز المتدربة فاطمة آل محمود 
بالجائزة، حيث تسلمتها من العمادي بحضور كل 
من رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور 
ضياء توفيقي، وهش��ام المؤي��د، ورئيس الموارد 
البشرية والش��ؤون اإلدارية جهينة الرميحي، خالل 
مراس��م التكريم التي ُأقيمت في المكتب الرئيس 

للشركة.
وفي نس��خته األولى، قّدم »ُطم��وح« فرصًا ُمميزة 
ل�6 متدربين الكتساب الخبرات في أقسام متعددة 
بالش��ركة وتحت إش��راف فريق عمل متمرس لدى 

ديار المحرق. 
وت��م دم��ج المتدربي��ن ف��ي برام��ج إلكتروني��ة 
تدريبية ُمقام��ة على منصات عالمي��ة، باإلضافة 
إل��ى توجيههم البت��كار وتخطيط نم��وذج عقاري 
ذك��ي ف��ي المدينة، وليحت��وي هذا النم��وذج على 

حلول متنوعة تضم كل من المس��احات الس��كنية 
للمكات��ب  المخصص��ة  والمس��احات  والتجاري��ة 
ولحاضن��ات التكنولوجي��ا واألعمال، م��ع االهتمام 

بالجوانب البيئية وباالستدامة.
وأش��اد توفيق��ي، بمب��ادرة ش��ركة دي��ار المحرق 
ف��ي إط��الق البرنامج لتدري��ب خريجي الهندس��ة 
والتطوير العقاري ولتمكينهم من اكتساب خبرات 
عملية من ش��أنها أن تفتح لهم آفاق��ًا واعدة في 

مسيرتهم المهنية. 
وقال: »نحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيس��اهم 
ف��ي االرتقاء بالقطاع العق��اري، عبر إعداد كفاءات 
بحريني��ة مؤهلة ومزودة بالمه��ارات واإلمكانيات 
المذهل��ة. ونش��جع الخريجي��ن والمتدربي��ن ف��ي 
البرنامج على متابعة المثابرة لتحقيق تطلعاتهم 

وطموحاتهم في مجاالتهم التخصصية«.
من جهته، قال العمادي: »ترّكز حرصنا على توفير 
كل م��ا يلزم لضمان اس��تفادة منتس��بي البرنامج 
من فرصة التدريب المهني في إحدى أكبر شركات 
التطوير العقاري بالمملكة. ويس��عدنا أن نش��هد 
تمّي��ز وإب��داع المتدربين فيما يتعل��ق بجهودهم 
وبأفكاره��م ومقترحاته��م الت��ي قدموه��ا ضمن 
التدري��ب وف��ي ابتكارهم لمش��روع عق��اري ذكي 
بمدينة ديار المح��رق، وذلك بما يتوافق مع قيمنا 

ورؤيتنا الشاملة«.
ُيذكر أن »ُطموح« يستقطب الخريجين من حاملي 
درج��ة البكالوري��وس ف��ي تخصص��ات الهندس��ة 
والهندس��ة  الكهربائي��ة  والهندس��ة  المدني��ة 

المعمارية والتطوير العقاري. 

 »الخدمات الطبية الملكية« 
تحقق نتائج عالية في الجرد بالربع األول

حققت الخدمات الطبي��ة الملكية في عملية الجرد 
والتدقي��ق - والت��ي ت��م تنفيذها من قبل قس��م 
المراقب��ة والتدقي��ق ف��ي إدارة الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة عل��ى مس��تودعات األدوي��ة، والجراحة، 
والم��واد العامة، والصيدليات التابعة لها - نتائج 
عالي��ة في الربع األول م��ن 2022، حيث بلغ معدل 
نس��بة تطاب��ق الم��واد الصحيحة ف��ي صيدليات 
المستش��فى العس��كري 98.3%، فيم��ا بلغ معدل 
نس��بة تطابق المواد الصحيحة في المس��تودعات 
الرئيس��ة 99.1% علم��ا أن نس��بة التطاب��ق ف��ي 

مستودع األدوية بلغت %100.
وف��ي مس��تودع الم��واد الجراحي��ة 99.5%، وف��ي 
مستودع المختبرات 99.4%، وفي مستودع األجهزة 
الطبي��ة والمطب��خ 100% ونس��بة التطاب��ق ف��ي 
صيدلية العيادات الخارجية 99.4% وصيدلية الطب 
الخاص 99.8% وصيدلية األسنان 100% والصيدلية 
الرئيسة )1(94.8% والصيدلية الرئيسة )2( %97.4.
وأش��اد قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة الل��واء 
بروفيس��ور الش��يخ خالد ب��ن عل��ي آل خليفة بهذه 
النتائ��ج المش��رفة، مش��يرًا إلى أن ذل��ك يعود إلى 

العم��ل ال��دؤوب ال��ذي تقوم ب��ه ش��عبة الصيانة 
والتزويد الطبي والتي تتبع لها هذه األقسام.

وق��ال: »تكم��ن الفائ��دة م��ن عملي��ة الج��رد في 
ضمان اس��تمرارية توفر المواد في المس��تودعات 
والصيدلي��ات وع��دم نفاذه��ا، إل��ى جان��ب توفير 
التكاليف عن طري��ق تقليل التكاليف غير الضرورية 
المرتبطة بالمخزون الزائد وانتهاء صالحية المواد 
وضمان الطريقة المناسبة والصحيحة في التعامل 
مع المواد من ناحية طلب المواد وتخزينها والتأكد 

من سالمة القيود التي تخص المواد«.

هشام بن عبدالرحمن يتسّلم كتاب 
»تشريعات الجنسية والجوازات«

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة بمكتبه أمس، النقيب 
عبدالرحمن مبارك الس��ند رئيس شعبة الوثائق والسجالت حيث 
قدم لمعاليه كتاب »تش��ريعات الجنس��ية والجوازات والقرارات 
الوزارية ذات العالقة« والذي تم إعداده من قبل إدارة الجوازات.

وأش��اد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
بالجه��د المبذول في إعداد هذا الكتاب وما تضمنه من تحديث، 
ليكون دلياًل قانونيًا للعاملين في تنفيذ واجباتهم وفقًا للقوانين 

واللوائح، متمنيًا للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح.

اتخاذ اإلجراءات بحق امرأة 
ضربت طفاًل بالطريق العام

أك��دت مديري��ة ش��رطة المحافظة الش��مالية أنه ت��م اتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة حيال ام��رأة قامت باالعت��داء بالضرب 
عل��ى طفل بالطريق العام، إثر وجود خالف بين ابنها والطفل 
المعتدى عليه. جاء ذلك تعقيب��ًا على مقطع متداول ببعض 

وسائل التواصل االجتماعي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/12/watan-20220412.pdf?1649740020
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1000483
https://alwatannews.net/morearticles/Bahrain/
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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إحالة 3 خيام رمضانية خالفت 
قانون مكافحة التبغ إلى النيابة

رص��دت وزارة الصحة، 3 خيام رمضاني��ة ارتكبت مخالفات 
لقان��ون مكافح��ة التدخين والتبغ، حيث س��محت لألطفال 
بالجلوس ف��ي منطقة المدخنين، بجان��ب مخالفة اإلعالن 
والترويج للشيش��ة، و فتح منطق��ة المدخنين على منطقة 
غير المدخنين، وجاري اس��تكمال اإلج��راءات إلحالتهم إلى 

النيابة.

 إغالق مستودع يعّبئ ويغّير 
تواريخ صالحية األغذية بـ»العاصمة«

كش��ف قس��م مراقب��ة األغذي��ة ب��إدارة الصحة 
العامة أم��س، عن ضبط مخزن يق��وم بتعبئة 
م��واد غذائي��ة وتغيي��ر تواري��خ صالحيتها من 
غي��ر ترخي��ص تج��اري، بالتع��اون والتنس��يق 
والتج��ارة  الصناع��ة  وزاره  م��ع  المش��ترك 

إداري��ًا.   الم��كان   والس��ياحة، حي��ث ت��م غل��ق 
وتبين أثن��اء الزيارة، وجود م��واد غذائية كبيرة 
منتهية الصالحية، وكذلك وضع المواد الغذائية 
ف��ي ظروف غي��ر مالئم��ة، حيث وج��دت ظروف 
التخزين غير مناسبة وغير مستوفية الشتراطات 

مس��تودعات األغذي��ة الجافة وف��ي محل موبوء 
بالقوارض والحش��رات. وبعد غل��ق المكان من 
قبل مأموري الضب��ط القضائي بالوزارتين، تم 
التحف��ظ على المواد الغذائية لحين اس��تكمال 

اإلجراءات القانونية واإلدارية.

التحقيق في وفاة سيدة 
وإصابة 7 إثر حريق بسفينة

أك��د رئيس نيابة محافظة المحرق أن النيابة العامة تلقت بالغًا 
م��ن إدارة خف��ر الس��واحل مفاده نش��وب حريق بإحدى الس��فن 
الخاصة، ما أدى إلى وفاة س��يدة وإصابة 7 أشخاص آخرين كانوا 
برفقتها على متن السفينة.وباشرت النيابة العامة التحقيق فور 
تلقيها البالغ حيث عاين��ت جثة المتوفاة والقارب المتضرر، كما 
استمعت إلى ش��هادة ربان السفينة ومالكها الذي قرر باعتقاده 
أن س��بب الحريق هو تس��رب في الوقود أو تجمع للغازات بخزان 
الوق��ود ما أدى إل��ى اش��تعالها.وطلبت النياب��ة العامة تحريات 
الش��رطة وندبت الفنيين والخب��راء من الطب الش��رعي والدفاع 
المدني وطاقم مس��رح الجريمة، إلعداد التقاري��ر الفنية الالزمة 

وصواًل من ذلك إلى ظروف ومالبسات الواقعة.

تقديم خدمة البريد الرقمي المبتكر لتمكين االتصال اآلمن للمراسالت

 »المساحة« و»التنظيم العقاري« 
»Beyon Connect« يوقعان اتفاقية مع

حض��ر رئيس جهاز المس��احة والتس��جيل العق��اري رئيس 
مجلس إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن 
عب��داهلل بن حم��د آل خليف��ة ورئيس مجلس إدارة ش��ركة 
بتلكو الش��يخ عبدهلل ب��ن خليفة آل خليفة، مراس��م توقيع 
اتفاقيت��ي التع��اون التي ت��م إبرامها بي��ن كل من جهاز 
المس��احة والتسجيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري 
وبين شركة Beyon Connect التابعة لشركة بتلكو، حيث 
وقع االتفاقيتين س��عادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة التنظيم العق��اري مدير عام 
التس��جيل العقاري عن طرف الجهاز والمؤسسة، والرئيس 
التنفيذي لش��ركة Beyon Connect كريستيان راسموسن 

عن طرف الشركة.
وقال الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة: »إن جهاز 
المس��احة والتسجيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري 
يحرصان على تحقيق الرؤية الرقمية للمملكة لعام 2030، 
لذا نعمل على اعتماد هذه الحلول المتطورة لتوفير المزيد 
من الخدم��ات والمعامالت المس��هلة والت��ي تعتمد على 
التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة 
والدقة والكف��اءة من خالل تمكين األفراد والش��ركات من 
إجراء معامالتهم بش��كل رقمي وب��دون الحاجة لإلجراءات 
الورقية«، مضيفًا أن استخدام مثل هذه التكنولوجيا يهدف 
إلى توفير الجهد والوقت على المتعاملين والمس��تفيدين 
م��ن الخدم��ات الت��ي يقدمه��ا كل م��ن جه��از المس��احة 
والتس��جيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العق��اري، وتعتبر 
هذه الخطوة ضمن عملية تطوير وتحديث مس��تمرة يقوم 

بها الجهاز والمؤسسة نحو التحّول اإللكتروني.
وأك��د أن ه��ذه الش��راكة التي تم��ت بين جهاز المس��احة 
والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري وبين شركة 
Beyon Connect تعتب��ر تنفي��ذًا للتوجه��ات الحكومي��ة 
الهادف��ة إلى التع��اون والتنس��يق بين القط��اع الحكومي 
م��ع مؤسس��ات القط��اع الخ��اص به��دف تقدي��م أفض��ل 
الخدمات لألفراد من مواطنين ومقيمين وكذلك الش��ركات 

والمؤسسات المستفيدة.
وق��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة بتلكو الش��يخ عبدهلل بن 

خليفة آل خليفة: »يسعدني أن أشهد إتمام توقيع اتفاقية 
التع��اون بين ش��ركة Beyon Connect وجهاز المس��احة 
والتس��جيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري. إن هذه 
الش��راكة االس��تراتيجية س��وف يكون لها أث��ر إيجابي في 
تحقيق األهداف المش��تركة فيما يخص توفير حلول رقمية 
تخدم مصلحة األفراد والمؤسس��ات على حد س��واء. توفير 
 OneID حلول الهوي��ة الرقمية Beyon Connect ش��ركة
وصنادي��ق البريد الرقمي��ة OneBox إلى جهاز المس��احة 
والتس��جيل العق��اري ومؤسس��ة التنظي��م العقاري س��وف 
يع��زز قدرات كل من الجهاز والمؤسس��ة ف��ي تبّني الحلول 
المبتك��رة لتقديم المزيد من الخدم��ات التي تعتمد على 
التكنولوجي��ا الرقمية«. وأض��اف قائاًل: »إن ه��ذه الخطوة 
تعكس اس��تراتيجية ش��ركة بتلكو للتحّول الرقمي وتوفير 
الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة واآلمنة، بما يتماش��ى 

مع رؤية المملكة االقتصادية 2030«.
والجدي��ر بالذك��ر بأنه وبموج��ب هذه االتفاقية، س��تقدم 
ش��ركة Beyon Connect خدم��ة صن��دوق البريد الرقمي 

المبتك��ر OneBox لتمّك��ن االتص��ال اآلمن للمراس��الت 
والوثائق الرسمية بين كل من الجهاز والمؤسسة والجهات 
الحكومية، وكذلك مع ش��ركات القطاع الخاص واألفراد في 
البحرين. كما س��ُتوفر الش��ركة أحدث منتجاته��ا الرقمية 
والمتمثل��ة بح��ل OneID، وه��و منصة جديدة لتس��جيل 
الهوي��ة الرقمية لتعزيز التعامل بش��كل آم��ن مع مختلف 
الخدمات الرقمي��ة التابعة للقطاعين الع��ام والخاص في 

البحرين.
م��ن جانب��ه، قال الرئي��س التنفي��ذي لمؤسس��ة التنظيم 
العق��اري مدير ع��ام التس��جيل العقاري الش��يخ محمد بن 
 »OneID« خليف��ة آل خليفة: »ُيش��كل اعتماد كل م��ن حل
و»OneBox« من شركة Beyon Connect، خطوة أساسية 
لطرح خدمات رقمية مطّورة ومس��تدامة للقطاع العقاري، 
حيث ستس��اهم هذه الحلول في تخفيض متوس��ط الوقت 
الُمستغرق لتقديم الخدمات للجمهور باإلضافة إلى إمكانية 
إتاحتها لهم على مدار الساعة. وتساهم هذه الخدمات في 
دعم توجهنا االس��تراتيجي نحو مشاريع التحول اإللكتروني 

لمواكبة التط��ّور التكنولوجي، وبجانب دعم تحقيق الخّطة 
الوطنية للقط��اع العقاري 2021-2024، وباألخص تحقيق 
الركي��زة األولى للخط��ة والتي تتمثل بالري��ادة في ابتكار 

الخدمات«.
 Beyon م��ن جانب��ه، ق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
Connect كريس��تيان راسموسن: »نحن فخورون بالتوقيع 
مع مؤسس��ة التنظيم العقاري وجهاز المس��احة والتسجيل 
العق��اري لتقديم رؤي��ة مش��تركة للخدم��ات اإللكترونية 
الخاص��ة بالقطاع العق��اري في مملكة البحرين، ونس��عى 
لتزوي��د جمي��ع األفراد والمؤسس��ات والش��ركات بصندوق 
بري��د رقم��ي ومنص��ة هوي��ة إلكترونية آمن��ة قائمة على 
الش��فافية والخصوصي��ة والثق��ة«. وأض��اف قائ��اًل: »كلتا 
الجهتين تش��تركان في التركيز على االس��تدامة، وبحلول 
عام 2030، س��يتوجب على جميع الدول في منطقة الشرق 
األوسط وش��مال أفريقيا االلتزام بشكل أكبر في االهتمام 
بالبيئة. نرى أن دعم هذه األهداف جزء من قيمنا األساسية 
عند قيامنا بتصميم وتنفيذ منتجاتنا التقنية القائمة على 
االستدامة«. وش��ركة Beyon Connect التي تّم إطالقها 
في ش��هر يناير الماضي تعتبر شركة تابعة لشركة بتلكو 
وترتك��ز أهدافها عل��ى تقديم أح��دث التقني��ات المبتكر، 
وخدمات المنصات البرمجية، وحل��ول متقدمة لتكنولوجيا 
المعلوم��ات، وذل��ك لخدم��ة كل الجه��ات م��ن القطاعين 
الخاص والعام في منطقة الش��رق األوسط. من خالل طرح 
الش��ركة لكل من منصتي OneID وOneBox في البحرين، 
تس��اهم Beyon Connect ف��ي تمهي��د الطريق نحو خلق 
بيئ��ة رقمية ومتقدم��ة وموثوقة ومواكب��ة ألبرز توجهات 
القطاع الرقمي بمس��تويات عالية م��ن األمان في منطقة 
الش��رق األوس��ط. وبالتعاون مع ش��ركاء رائدين في قطاع 
التكنولوجي��ا، ُتمه��د ش��ركة Beyon Connect الطري��ق 
لوضع الركائز الرئيسية لمستقبل قائم على البيانات وأكثر 
اس��تدامة وخال من الورق. وعالوة على ذلك، تأمل الشركة 
أن يس��اعد هذا التطبيق في دعم مكان��ة المملكة كمركز 
رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيانات 

على مستوى المنطقة.

ديار المحرق تختتم »ُطموح« وتتسّلم 
مخططات هندسية ُمبتَكرة من منتسبيه

أعلنت ديار المحرق، عن ختام النس��خة األولى من 
برنامج »ُطم��وح« للتدريب المهن��ي، الذي يهدف 
لتطوير ق��درات ومه��ارات الخريجي��ن البحرينيين 

بمجاالت الهندسة والتطوير العقاري. 
وأكم��ل منتس��بو البرنامج، فت��رة التدري��ب التي 
امت��دت 6 أش��هر، وش��اركوا في إع��داد مخططات 
ومقترحات هندس��ية مبتكرة خالل نهاية البرنامج 
م��ع عرضها عل��ى الرئيس التنفيذي لش��ركة ديار 
المحرق أحمد العمادي، بجانب عدد من مس��ؤولي 

الشركة.
وب��ادرت دي��ار المحرق، بتخصي��ص جائزة ألفضل 
متدرب ضمن منتس��بي برنامج »ُطموح«، وقد تم 
تقييم مس��توى أدائهم بش��كل إجمالي خالل مدة 

التدريب. 
وتم اإلعالن عن ف��وز المتدربة فاطمة آل محمود 
بالجائزة، حيث تسلمتها من العمادي بحضور كل 
من رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور 
ضياء توفيقي، وهش��ام المؤي��د، ورئيس الموارد 
البشرية والش��ؤون اإلدارية جهينة الرميحي، خالل 
مراس��م التكريم التي ُأقيمت في المكتب الرئيس 

للشركة.
وفي نس��خته األولى، قّدم »ُطم��وح« فرصًا ُمميزة 
ل�6 متدربين الكتساب الخبرات في أقسام متعددة 
بالش��ركة وتحت إش��راف فريق عمل متمرس لدى 

ديار المحرق. 
وت��م دم��ج المتدربي��ن ف��ي برام��ج إلكتروني��ة 
تدريبية ُمقام��ة على منصات عالمي��ة، باإلضافة 
إل��ى توجيههم البت��كار وتخطيط نم��وذج عقاري 
ذك��ي ف��ي المدينة، وليحت��وي هذا النم��وذج على 

حلول متنوعة تضم كل من المس��احات الس��كنية 
للمكات��ب  المخصص��ة  والمس��احات  والتجاري��ة 
ولحاضن��ات التكنولوجي��ا واألعمال، م��ع االهتمام 

بالجوانب البيئية وباالستدامة.
وأش��اد توفيق��ي، بمب��ادرة ش��ركة دي��ار المحرق 
ف��ي إط��الق البرنامج لتدري��ب خريجي الهندس��ة 
والتطوير العقاري ولتمكينهم من اكتساب خبرات 
عملية من ش��أنها أن تفتح لهم آفاق��ًا واعدة في 

مسيرتهم المهنية. 
وقال: »نحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيس��اهم 
ف��ي االرتقاء بالقطاع العق��اري، عبر إعداد كفاءات 
بحريني��ة مؤهلة ومزودة بالمه��ارات واإلمكانيات 
المذهل��ة. ونش��جع الخريجي��ن والمتدربي��ن ف��ي 
البرنامج على متابعة المثابرة لتحقيق تطلعاتهم 

وطموحاتهم في مجاالتهم التخصصية«.
من جهته، قال العمادي: »ترّكز حرصنا على توفير 
كل م��ا يلزم لضمان اس��تفادة منتس��بي البرنامج 
من فرصة التدريب المهني في إحدى أكبر شركات 
التطوير العقاري بالمملكة. ويس��عدنا أن نش��هد 
تمّي��ز وإب��داع المتدربين فيما يتعل��ق بجهودهم 
وبأفكاره��م ومقترحاته��م الت��ي قدموه��ا ضمن 
التدري��ب وف��ي ابتكارهم لمش��روع عق��اري ذكي 
بمدينة ديار المح��رق، وذلك بما يتوافق مع قيمنا 

ورؤيتنا الشاملة«.
ُيذكر أن »ُطموح« يستقطب الخريجين من حاملي 
درج��ة البكالوري��وس ف��ي تخصص��ات الهندس��ة 
والهندس��ة  الكهربائي��ة  والهندس��ة  المدني��ة 

المعمارية والتطوير العقاري. 

 »الخدمات الطبية الملكية« 
تحقق نتائج عالية في الجرد بالربع األول

حققت الخدمات الطبي��ة الملكية في عملية الجرد 
والتدقي��ق - والت��ي ت��م تنفيذها من قبل قس��م 
المراقب��ة والتدقي��ق ف��ي إدارة الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة عل��ى مس��تودعات األدوي��ة، والجراحة، 
والم��واد العامة، والصيدليات التابعة لها - نتائج 
عالي��ة في الربع األول م��ن 2022، حيث بلغ معدل 
نس��بة تطاب��ق الم��واد الصحيحة ف��ي صيدليات 
المستش��فى العس��كري 98.3%، فيم��ا بلغ معدل 
نس��بة تطابق المواد الصحيحة في المس��تودعات 
الرئيس��ة 99.1% علم��ا أن نس��بة التطاب��ق ف��ي 

مستودع األدوية بلغت %100.
وف��ي مس��تودع الم��واد الجراحي��ة 99.5%، وف��ي 
مستودع المختبرات 99.4%، وفي مستودع األجهزة 
الطبي��ة والمطب��خ 100% ونس��بة التطاب��ق ف��ي 
صيدلية العيادات الخارجية 99.4% وصيدلية الطب 
الخاص 99.8% وصيدلية األسنان 100% والصيدلية 
الرئيسة )1(94.8% والصيدلية الرئيسة )2( %97.4.
وأش��اد قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة الل��واء 
بروفيس��ور الش��يخ خالد ب��ن عل��ي آل خليفة بهذه 
النتائ��ج المش��رفة، مش��يرًا إلى أن ذل��ك يعود إلى 

العم��ل ال��دؤوب ال��ذي تقوم ب��ه ش��عبة الصيانة 
والتزويد الطبي والتي تتبع لها هذه األقسام.

وق��ال: »تكم��ن الفائ��دة م��ن عملي��ة الج��رد في 
ضمان اس��تمرارية توفر المواد في المس��تودعات 
والصيدلي��ات وع��دم نفاذه��ا، إل��ى جان��ب توفير 
التكاليف عن طري��ق تقليل التكاليف غير الضرورية 
المرتبطة بالمخزون الزائد وانتهاء صالحية المواد 
وضمان الطريقة المناسبة والصحيحة في التعامل 
مع المواد من ناحية طلب المواد وتخزينها والتأكد 

من سالمة القيود التي تخص المواد«.

هشام بن عبدالرحمن يتسّلم كتاب 
»تشريعات الجنسية والجوازات«

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة بمكتبه أمس، النقيب 
عبدالرحمن مبارك الس��ند رئيس شعبة الوثائق والسجالت حيث 
قدم لمعاليه كتاب »تش��ريعات الجنس��ية والجوازات والقرارات 
الوزارية ذات العالقة« والذي تم إعداده من قبل إدارة الجوازات.

وأش��اد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
بالجه��د المبذول في إعداد هذا الكتاب وما تضمنه من تحديث، 
ليكون دلياًل قانونيًا للعاملين في تنفيذ واجباتهم وفقًا للقوانين 

واللوائح، متمنيًا للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح.

اتخاذ اإلجراءات بحق امرأة 
ضربت طفاًل بالطريق العام

أك��دت مديري��ة ش��رطة المحافظة الش��مالية أنه ت��م اتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة حيال ام��رأة قامت باالعت��داء بالضرب 
عل��ى طفل بالطريق العام، إثر وجود خالف بين ابنها والطفل 
المعتدى عليه. جاء ذلك تعقيب��ًا على مقطع متداول ببعض 

وسائل التواصل االجتماعي.
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إحالة 3 خيام رمضانية خالفت 
قانون مكافحة التبغ إلى النيابة

رص��دت وزارة الصحة، 3 خيام رمضاني��ة ارتكبت مخالفات 
لقان��ون مكافح��ة التدخين والتبغ، حيث س��محت لألطفال 
بالجلوس ف��ي منطقة المدخنين، بجان��ب مخالفة اإلعالن 
والترويج للشيش��ة، و فتح منطق��ة المدخنين على منطقة 
غير المدخنين، وجاري اس��تكمال اإلج��راءات إلحالتهم إلى 

النيابة.

 إغالق مستودع يعّبئ ويغّير 
تواريخ صالحية األغذية بـ»العاصمة«

كش��ف قس��م مراقب��ة األغذي��ة ب��إدارة الصحة 
العامة أم��س، عن ضبط مخزن يق��وم بتعبئة 
م��واد غذائي��ة وتغيي��ر تواري��خ صالحيتها من 
غي��ر ترخي��ص تج��اري، بالتع��اون والتنس��يق 
والتج��ارة  الصناع��ة  وزاره  م��ع  المش��ترك 

إداري��ًا.   الم��كان   والس��ياحة، حي��ث ت��م غل��ق 
وتبين أثن��اء الزيارة، وجود م��واد غذائية كبيرة 
منتهية الصالحية، وكذلك وضع المواد الغذائية 
ف��ي ظروف غي��ر مالئم��ة، حيث وج��دت ظروف 
التخزين غير مناسبة وغير مستوفية الشتراطات 

مس��تودعات األغذي��ة الجافة وف��ي محل موبوء 
بالقوارض والحش��رات. وبعد غل��ق المكان من 
قبل مأموري الضب��ط القضائي بالوزارتين، تم 
التحف��ظ على المواد الغذائية لحين اس��تكمال 

اإلجراءات القانونية واإلدارية.

التحقيق في وفاة سيدة 
وإصابة 7 إثر حريق بسفينة

أك��د رئيس نيابة محافظة المحرق أن النيابة العامة تلقت بالغًا 
م��ن إدارة خف��ر الس��واحل مفاده نش��وب حريق بإحدى الس��فن 
الخاصة، ما أدى إلى وفاة س��يدة وإصابة 7 أشخاص آخرين كانوا 
برفقتها على متن السفينة.وباشرت النيابة العامة التحقيق فور 
تلقيها البالغ حيث عاين��ت جثة المتوفاة والقارب المتضرر، كما 
استمعت إلى ش��هادة ربان السفينة ومالكها الذي قرر باعتقاده 
أن س��بب الحريق هو تس��رب في الوقود أو تجمع للغازات بخزان 
الوق��ود ما أدى إل��ى اش��تعالها.وطلبت النياب��ة العامة تحريات 
الش��رطة وندبت الفنيين والخب��راء من الطب الش��رعي والدفاع 
المدني وطاقم مس��رح الجريمة، إلعداد التقاري��ر الفنية الالزمة 

وصواًل من ذلك إلى ظروف ومالبسات الواقعة.

تقديم خدمة البريد الرقمي المبتكر لتمكين االتصال اآلمن للمراسالت

 »المساحة« و»التنظيم العقاري« 
»Beyon Connect« يوقعان اتفاقية مع

حض��ر رئيس جهاز المس��احة والتس��جيل العق��اري رئيس 
مجلس إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن 
عب��داهلل بن حم��د آل خليف��ة ورئيس مجلس إدارة ش��ركة 
بتلكو الش��يخ عبدهلل ب��ن خليفة آل خليفة، مراس��م توقيع 
اتفاقيت��ي التع��اون التي ت��م إبرامها بي��ن كل من جهاز 
المس��احة والتسجيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري 
وبين شركة Beyon Connect التابعة لشركة بتلكو، حيث 
وقع االتفاقيتين س��عادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة التنظيم العق��اري مدير عام 
التس��جيل العقاري عن طرف الجهاز والمؤسسة، والرئيس 
التنفيذي لش��ركة Beyon Connect كريستيان راسموسن 

عن طرف الشركة.
وقال الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة: »إن جهاز 
المس��احة والتسجيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري 
يحرصان على تحقيق الرؤية الرقمية للمملكة لعام 2030، 
لذا نعمل على اعتماد هذه الحلول المتطورة لتوفير المزيد 
من الخدم��ات والمعامالت المس��هلة والت��ي تعتمد على 
التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة 
والدقة والكف��اءة من خالل تمكين األفراد والش��ركات من 
إجراء معامالتهم بش��كل رقمي وب��دون الحاجة لإلجراءات 
الورقية«، مضيفًا أن استخدام مثل هذه التكنولوجيا يهدف 
إلى توفير الجهد والوقت على المتعاملين والمس��تفيدين 
م��ن الخدم��ات الت��ي يقدمه��ا كل م��ن جه��از المس��احة 
والتس��جيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العق��اري، وتعتبر 
هذه الخطوة ضمن عملية تطوير وتحديث مس��تمرة يقوم 

بها الجهاز والمؤسسة نحو التحّول اإللكتروني.
وأك��د أن ه��ذه الش��راكة التي تم��ت بين جهاز المس��احة 
والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري وبين شركة 
Beyon Connect تعتب��ر تنفي��ذًا للتوجه��ات الحكومي��ة 
الهادف��ة إلى التع��اون والتنس��يق بين القط��اع الحكومي 
م��ع مؤسس��ات القط��اع الخ��اص به��دف تقدي��م أفض��ل 
الخدمات لألفراد من مواطنين ومقيمين وكذلك الش��ركات 

والمؤسسات المستفيدة.
وق��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة بتلكو الش��يخ عبدهلل بن 

خليفة آل خليفة: »يسعدني أن أشهد إتمام توقيع اتفاقية 
التع��اون بين ش��ركة Beyon Connect وجهاز المس��احة 
والتس��جيل العقاري ومؤسس��ة التنظيم العقاري. إن هذه 
الش��راكة االس��تراتيجية س��وف يكون لها أث��ر إيجابي في 
تحقيق األهداف المش��تركة فيما يخص توفير حلول رقمية 
تخدم مصلحة األفراد والمؤسس��ات على حد س��واء. توفير 
 OneID حلول الهوي��ة الرقمية Beyon Connect ش��ركة
وصنادي��ق البريد الرقمي��ة OneBox إلى جهاز المس��احة 
والتس��جيل العق��اري ومؤسس��ة التنظي��م العقاري س��وف 
يع��زز قدرات كل من الجهاز والمؤسس��ة ف��ي تبّني الحلول 
المبتك��رة لتقديم المزيد من الخدم��ات التي تعتمد على 
التكنولوجي��ا الرقمية«. وأض��اف قائاًل: »إن ه��ذه الخطوة 
تعكس اس��تراتيجية ش��ركة بتلكو للتحّول الرقمي وتوفير 
الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة واآلمنة، بما يتماش��ى 

مع رؤية المملكة االقتصادية 2030«.
والجدي��ر بالذك��ر بأنه وبموج��ب هذه االتفاقية، س��تقدم 
ش��ركة Beyon Connect خدم��ة صن��دوق البريد الرقمي 

المبتك��ر OneBox لتمّك��ن االتص��ال اآلمن للمراس��الت 
والوثائق الرسمية بين كل من الجهاز والمؤسسة والجهات 
الحكومية، وكذلك مع ش��ركات القطاع الخاص واألفراد في 
البحرين. كما س��ُتوفر الش��ركة أحدث منتجاته��ا الرقمية 
والمتمثل��ة بح��ل OneID، وه��و منصة جديدة لتس��جيل 
الهوي��ة الرقمية لتعزيز التعامل بش��كل آم��ن مع مختلف 
الخدمات الرقمي��ة التابعة للقطاعين الع��ام والخاص في 

البحرين.
م��ن جانب��ه، قال الرئي��س التنفي��ذي لمؤسس��ة التنظيم 
العق��اري مدير ع��ام التس��جيل العقاري الش��يخ محمد بن 
 »OneID« خليف��ة آل خليفة: »ُيش��كل اعتماد كل م��ن حل
و»OneBox« من شركة Beyon Connect، خطوة أساسية 
لطرح خدمات رقمية مطّورة ومس��تدامة للقطاع العقاري، 
حيث ستس��اهم هذه الحلول في تخفيض متوس��ط الوقت 
الُمستغرق لتقديم الخدمات للجمهور باإلضافة إلى إمكانية 
إتاحتها لهم على مدار الساعة. وتساهم هذه الخدمات في 
دعم توجهنا االس��تراتيجي نحو مشاريع التحول اإللكتروني 

لمواكبة التط��ّور التكنولوجي، وبجانب دعم تحقيق الخّطة 
الوطنية للقط��اع العقاري 2021-2024، وباألخص تحقيق 
الركي��زة األولى للخط��ة والتي تتمثل بالري��ادة في ابتكار 

الخدمات«.
 Beyon م��ن جانب��ه، ق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
Connect كريس��تيان راسموسن: »نحن فخورون بالتوقيع 
مع مؤسس��ة التنظيم العقاري وجهاز المس��احة والتسجيل 
العق��اري لتقديم رؤي��ة مش��تركة للخدم��ات اإللكترونية 
الخاص��ة بالقطاع العق��اري في مملكة البحرين، ونس��عى 
لتزوي��د جمي��ع األفراد والمؤسس��ات والش��ركات بصندوق 
بري��د رقم��ي ومنص��ة هوي��ة إلكترونية آمن��ة قائمة على 
الش��فافية والخصوصي��ة والثق��ة«. وأض��اف قائ��اًل: »كلتا 
الجهتين تش��تركان في التركيز على االس��تدامة، وبحلول 
عام 2030، س��يتوجب على جميع الدول في منطقة الشرق 
األوسط وش��مال أفريقيا االلتزام بشكل أكبر في االهتمام 
بالبيئة. نرى أن دعم هذه األهداف جزء من قيمنا األساسية 
عند قيامنا بتصميم وتنفيذ منتجاتنا التقنية القائمة على 
االستدامة«. وش��ركة Beyon Connect التي تّم إطالقها 
في ش��هر يناير الماضي تعتبر شركة تابعة لشركة بتلكو 
وترتك��ز أهدافها عل��ى تقديم أح��دث التقني��ات المبتكر، 
وخدمات المنصات البرمجية، وحل��ول متقدمة لتكنولوجيا 
المعلوم��ات، وذل��ك لخدم��ة كل الجه��ات م��ن القطاعين 
الخاص والعام في منطقة الش��رق األوسط. من خالل طرح 
الش��ركة لكل من منصتي OneID وOneBox في البحرين، 
تس��اهم Beyon Connect ف��ي تمهي��د الطريق نحو خلق 
بيئ��ة رقمية ومتقدم��ة وموثوقة ومواكب��ة ألبرز توجهات 
القطاع الرقمي بمس��تويات عالية م��ن األمان في منطقة 
الش��رق األوس��ط. وبالتعاون مع ش��ركاء رائدين في قطاع 
التكنولوجي��ا، ُتمه��د ش��ركة Beyon Connect الطري��ق 
لوضع الركائز الرئيسية لمستقبل قائم على البيانات وأكثر 
اس��تدامة وخال من الورق. وعالوة على ذلك، تأمل الشركة 
أن يس��اعد هذا التطبيق في دعم مكان��ة المملكة كمركز 
رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيانات 

على مستوى المنطقة.

ديار المحرق تختتم »ُطموح« وتتسّلم 
مخططات هندسية ُمبتَكرة من منتسبيه

أعلنت ديار المحرق، عن ختام النس��خة األولى من 
برنامج »ُطم��وح« للتدريب المهن��ي، الذي يهدف 
لتطوير ق��درات ومه��ارات الخريجي��ن البحرينيين 

بمجاالت الهندسة والتطوير العقاري. 
وأكم��ل منتس��بو البرنامج، فت��رة التدري��ب التي 
امت��دت 6 أش��هر، وش��اركوا في إع��داد مخططات 
ومقترحات هندس��ية مبتكرة خالل نهاية البرنامج 
م��ع عرضها عل��ى الرئيس التنفيذي لش��ركة ديار 
المحرق أحمد العمادي، بجانب عدد من مس��ؤولي 

الشركة.
وب��ادرت دي��ار المحرق، بتخصي��ص جائزة ألفضل 
متدرب ضمن منتس��بي برنامج »ُطموح«، وقد تم 
تقييم مس��توى أدائهم بش��كل إجمالي خالل مدة 

التدريب. 
وتم اإلعالن عن ف��وز المتدربة فاطمة آل محمود 
بالجائزة، حيث تسلمتها من العمادي بحضور كل 
من رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور 
ضياء توفيقي، وهش��ام المؤي��د، ورئيس الموارد 
البشرية والش��ؤون اإلدارية جهينة الرميحي، خالل 
مراس��م التكريم التي ُأقيمت في المكتب الرئيس 

للشركة.
وفي نس��خته األولى، قّدم »ُطم��وح« فرصًا ُمميزة 
ل�6 متدربين الكتساب الخبرات في أقسام متعددة 
بالش��ركة وتحت إش��راف فريق عمل متمرس لدى 

ديار المحرق. 
وت��م دم��ج المتدربي��ن ف��ي برام��ج إلكتروني��ة 
تدريبية ُمقام��ة على منصات عالمي��ة، باإلضافة 
إل��ى توجيههم البت��كار وتخطيط نم��وذج عقاري 
ذك��ي ف��ي المدينة، وليحت��وي هذا النم��وذج على 

حلول متنوعة تضم كل من المس��احات الس��كنية 
للمكات��ب  المخصص��ة  والمس��احات  والتجاري��ة 
ولحاضن��ات التكنولوجي��ا واألعمال، م��ع االهتمام 

بالجوانب البيئية وباالستدامة.
وأش��اد توفيق��ي، بمب��ادرة ش��ركة دي��ار المحرق 
ف��ي إط��الق البرنامج لتدري��ب خريجي الهندس��ة 
والتطوير العقاري ولتمكينهم من اكتساب خبرات 
عملية من ش��أنها أن تفتح لهم آفاق��ًا واعدة في 

مسيرتهم المهنية. 
وقال: »نحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيس��اهم 
ف��ي االرتقاء بالقطاع العق��اري، عبر إعداد كفاءات 
بحريني��ة مؤهلة ومزودة بالمه��ارات واإلمكانيات 
المذهل��ة. ونش��جع الخريجي��ن والمتدربي��ن ف��ي 
البرنامج على متابعة المثابرة لتحقيق تطلعاتهم 

وطموحاتهم في مجاالتهم التخصصية«.
من جهته، قال العمادي: »ترّكز حرصنا على توفير 
كل م��ا يلزم لضمان اس��تفادة منتس��بي البرنامج 
من فرصة التدريب المهني في إحدى أكبر شركات 
التطوير العقاري بالمملكة. ويس��عدنا أن نش��هد 
تمّي��ز وإب��داع المتدربين فيما يتعل��ق بجهودهم 
وبأفكاره��م ومقترحاته��م الت��ي قدموه��ا ضمن 
التدري��ب وف��ي ابتكارهم لمش��روع عق��اري ذكي 
بمدينة ديار المح��رق، وذلك بما يتوافق مع قيمنا 

ورؤيتنا الشاملة«.
ُيذكر أن »ُطموح« يستقطب الخريجين من حاملي 
درج��ة البكالوري��وس ف��ي تخصص��ات الهندس��ة 
والهندس��ة  الكهربائي��ة  والهندس��ة  المدني��ة 

المعمارية والتطوير العقاري. 

 »الخدمات الطبية الملكية« 
تحقق نتائج عالية في الجرد بالربع األول

حققت الخدمات الطبي��ة الملكية في عملية الجرد 
والتدقي��ق - والت��ي ت��م تنفيذها من قبل قس��م 
المراقب��ة والتدقي��ق ف��ي إدارة الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة عل��ى مس��تودعات األدوي��ة، والجراحة، 
والم��واد العامة، والصيدليات التابعة لها - نتائج 
عالي��ة في الربع األول م��ن 2022، حيث بلغ معدل 
نس��بة تطاب��ق الم��واد الصحيحة ف��ي صيدليات 
المستش��فى العس��كري 98.3%، فيم��ا بلغ معدل 
نس��بة تطابق المواد الصحيحة في المس��تودعات 
الرئيس��ة 99.1% علم��ا أن نس��بة التطاب��ق ف��ي 

مستودع األدوية بلغت %100.
وف��ي مس��تودع الم��واد الجراحي��ة 99.5%، وف��ي 
مستودع المختبرات 99.4%، وفي مستودع األجهزة 
الطبي��ة والمطب��خ 100% ونس��بة التطاب��ق ف��ي 
صيدلية العيادات الخارجية 99.4% وصيدلية الطب 
الخاص 99.8% وصيدلية األسنان 100% والصيدلية 
الرئيسة )1(94.8% والصيدلية الرئيسة )2( %97.4.

وأش��اد قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة الل��واء 
بروفيس��ور الش��يخ خالد ب��ن عل��ي آل خليفة بهذه 
النتائ��ج المش��رفة، مش��يرًا إلى أن ذل��ك يعود إلى 

العم��ل ال��دؤوب ال��ذي تقوم ب��ه ش��عبة الصيانة 
والتزويد الطبي والتي تتبع لها هذه األقسام.

وق��ال: »تكم��ن الفائ��دة م��ن عملي��ة الج��رد في 
ضمان اس��تمرارية توفر المواد في المس��تودعات 
والصيدلي��ات وع��دم نفاذه��ا، إل��ى جان��ب توفير 
التكاليف عن طري��ق تقليل التكاليف غير الضرورية 
المرتبطة بالمخزون الزائد وانتهاء صالحية المواد 
وضمان الطريقة المناسبة والصحيحة في التعامل 
مع المواد من ناحية طلب المواد وتخزينها والتأكد 

من سالمة القيود التي تخص المواد«.

هشام بن عبدالرحمن يتسّلم كتاب 
»تشريعات الجنسية والجوازات«

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة بمكتبه أمس، النقيب 
عبدالرحمن مبارك الس��ند رئيس شعبة الوثائق والسجالت حيث 
قدم لمعاليه كتاب »تش��ريعات الجنس��ية والجوازات والقرارات 
الوزارية ذات العالقة« والذي تم إعداده من قبل إدارة الجوازات.

وأش��اد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
بالجه��د المبذول في إعداد هذا الكتاب وما تضمنه من تحديث، 
ليكون دلياًل قانونيًا للعاملين في تنفيذ واجباتهم وفقًا للقوانين 

واللوائح، متمنيًا للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح.

اتخاذ اإلجراءات بحق امرأة 
ضربت طفاًل بالطريق العام

أك��دت مديري��ة ش��رطة المحافظة الش��مالية أنه ت��م اتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة حيال ام��رأة قامت باالعت��داء بالضرب 
عل��ى طفل بالطريق العام، إثر وجود خالف بين ابنها والطفل 
المعتدى عليه. جاء ذلك تعقيب��ًا على مقطع متداول ببعض 

وسائل التواصل االجتماعي.

11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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على بالي

الحل هو تدارس التفكير الجديد
يكف��ي الذين ينتقدون الدول العربي��ة التي دانت عملية إطالق 
النار التي أودت بحياة ش��خصين في تل أبيب األس��بوع الماضي 
معرفة أن الرئيس الفلس��طيني محمود عباس نفس��ه دان تلك 
العملية واعتبر »قتل المدنيين الفلس��طينيين واإلس��رائيليين 
يس��اهم في تده��ور األوض��اع«، وه��و منطق ال يرفضه س��وى 
المتطرفي��ن والمس��تفيدين من هك��ذا أفعال وأولئ��ك الذين 
تديرهم عواطفه��م ويحلقون بعيدًا عن الواق��ع. ويكفي القول 
ب��أن ضحايا هكذا عمليات في الغالب أناس ال عالقة لهم باألمر 
بل قد يكونون من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية وربما 
المتعاونين مع الفلسطينيين بطريقة أو بأخرى. يضاف إلى كل 
ذلك أن إطالق النار عش��وائيًا على المدنيين أو طعن الس��ائرين 
ف��ي الطرق بالس��كاكين ال يصن��ف »منطقًا« في ب��اب البطولة 
ويس��يء إلى القضية كثيرًا ويخس��رها الكثير م��ن المتعاطفين 

والداعمين.
ال أحد يقول إن الجنود اإلس��رائيليين ال يمارسون الخطأ أو أنهم 
ال يبالغون في التعامل مع الفلسطينيين ويقسون عليهم أو أنه 
ال ينتج عن ممارس��اتهم ضحايا، وال أحد يقول إن الفلسطينيين 
الذي��ن يدافعون عن حقوقهم ليس��وا مظلومي��ن، لكن كل هذا 
ال يمك��ن اعتباره ذريعة لقتل المدنيين، ب��ل أنه حتى التعامل 
بتل��ك الطريقة مع الجنود اإلس��رائيليين ال يمكن أن يوصل إلى 
حل للقضية الفلسطينية، فهذه من األمور التي تزيدها تعقيدًا 
وتس��هم في تدهور األوضاع ألنها ببساطة تسد الباب في وجوه 
السياسيين فال يس��تطيعون التوصل إلى مفيد يصب في صالح 
القضية.. وال يجد الرئيس الفلس��طيني والحكومة الفلسطينية 
غي��ر إدانة تلك األفعال.. وال يج��د العالم ومنه المتعاطفون مع 

القضية الفلسطينية غير إدانتها.
التوص��ل إلى حل للقضية الفلس��طينية ال يمكن أن يكون بهذه 
الطريق��ة، ومن يحب الفلس��طينيين ويهمه أمرهم ويتمنى حل 
قضيتهم ال يحرضهم على مواصلة الس��ير ف��ي هذا الدرب ألنه 
ببساطة يضرها ويضرهم كثيرًا. ما ينفع القضية والفلسطينيين 
هو ت��دارس »التفكير الجديد« الذي تتأك��د صحته بتزايد عدد 

الدول التي ترغب في االنضمام إليه.

الدراما الرمضانية.. إثارة وانتقادات قبل العرض
كع��ادة كل عام، تثير األعمال الدرامي��ة الرمضانية التي 
تع��رض على الشاش��ات العربية جداًل واس��عًا بين النقاد 
والمتابعي��ن، وحتى غي��ر المختصين، بع��ض هذه اآلراء 
تبنى على قواعد وأس��س مهنية وفنية بحتة، فيما تغرد 
أخرى في س��ياقات دينية واجتماعية وثقافية، وصواًل إلى 
الش��عبوية التي تميل إلى قبول أو رفض مطلق دون بينة 
أو قاعدة واضحة، انس��جامًا مع ثقاف��ة القطيع وتوجهات 

األغلبية أو على األقل أصحاب األصوات العالية.
الغري��ب في األمر أن كثي��رًا من هذه اآلراء »الش��عبوية« 
تتش��كل في وقت مبك��ر جدًا، حتى قبل ع��رض العمل أو 
حتى اإلعالن عنه، بناء على تس��ريبات إعالمية أو مشاهد 
س��ريعة ال تتجاوز عدة ثواٍن، وتكون ف��ي األغلب مجتزأة 
وغير معبرة عن حقيقة العمل أو تفاصيله أو سير أحداثه، 
وقد يكون الرأي المتشكل مرتبطًا فقط باسم المسلسل 
أو أحد أبطاله أو صانعيه. وشكل أحد المسلسالت الخليجية 

المثال األكثر وضوح��ًا على ما ذكرت آنفًا، فمنذ اللحظات 
األولى لإلعالن عنه جوبه بموجة من االنتقادات على أكثر 
من صعيد، اجتماع��ي وديني وثقافي، بل وصل األمر إلى 
دخول شخصيات رسمية وسياس��ية على خط االنتقادات، 
ف��ي محاولة للتماه��ي مع موج��ة االنتق��اد والمعارضة 
الش��عبوية، حت��ى قبل ع��رض أولى حلقات��ه، ناهيك عن 
الخروج ع��ن ال��ذوق العام والتنم��ر وتوجي��ه االتهامات 
لطاقم العمل، إضافة الستخدام عبارات عنصرية وجارحة 

ليس لها محل في ثقافة منفتحة ومتسامحة.
ش��خصيًا لس��ت م��ع أو ضد أي عم��ل درامي مم��ا يعرض 
على الشاش��ة حاليًا ألس��باب كثيرة، قد يك��ون أهمها أن 
األعمال ال ت��زال في بداياتها ومن غير المنصف أن تكون 
موضع تقييم اآلن، إضافة إلى أنني لس��ت متخصصة في 
النقد الدرامي، فما أنا إال متابعة مثل ماليين األش��خاص 
أم��ام الشاش��ات، أتفاع��ل مع القص��ة الجي��دة واألحداث 

المتماسكة واألداء المقنع، وما يمكن أن تتركه من قيمة 
وأثر اجتماعي لدى المشاهد.

وبش��كل ع��ام ف��إن كثيرًا م��ن القضاي��ا الت��ي تطرحها 
الدرام��ا، س��واء الخليجي��ة أو العربي��ة، تك��ون مرتبط��ة 
بأح��داث وتفاصي��ل حقيقي��ة موجودة ف��ي المجتمع، قد 
تكون حساس��ة أو غربية أو مستهجنة من قبل البعض أو 
مسكوت عليها العتبارات كثيرة، إال أنها حقيقية ال يمكننا 

تجاهلها أو غض النظر عنها.
وأخيرًا.. فإن الحديث عن المس��كوت عنه أو المس��تهجن 
اجتماعيًا من خالل الدراما، قد يس��اهم في حلحلة ملفات 
وقضاي��ا تعان��ي منها فئة ال بأس بها، وقد تس��اهم في 
زرع قي��م إيجابي��ة مس��تقباًل، وهو ما جس��ده المسلس��ل 
التلفزيون��ي المص��ري »ليه أل« تحديدًا ف��ي الجزء الثاني 
رمضان الماض��ي، عندما حرك المياه الراكدة في موضوع 

رعاية األطفال األيتام ومجهولي األب.

مسجد خلف العصفور تاريخي
البحري��ن من��ذ القدم، خاصة بع��د الفتح العظي��م الذي آلت 
وع��ادت البحرين إلى أحضان أمتها العربية، وأصبح الس��احل 
الشرقي من شرق العرب شمااًل إلى مسقط جنوبًا ساحاًل عربيًا 
بحتًا، وكانت البحرين والزالت مقصد التجار وحملة الرس��الة 
المحمدية والصناع والحرفيي��ن والغوص، ومن يريد العيش 
اآلمن المس��تقر، وقد نبغ فيه��ا كثير من علم��اء الدين منذ 
التأسيس في الزبارة وفي البحرين وحتى اآلن، واشتهر الكثير 
من الفقهاء في الدين اإلس��المي من الطائفتين الكريمتين 
الس��نية والجعفرية، وفي العص��ر الحديث ذاع صيت القاضي 
الرئيس قاس��م المهزع والقاضي الفقيه خلف العصفور، ومع 
الضغوط التي كانت تفرضه الحماية البريطانية عليهما، إال 
أنهم��ا وخاصًة ف��ي عهد المغفور له صاح��ب العظمة حاكم 
البحرين عيس��ى بن علي آل خليفة تغمده اهلل بواسع رحمته 
وأسكنه فسيح جناته، جعل للقضاء اإلسالمي مكانته الرفيعة 
في دولة تنتمي إلى أرض العروبة واإلسالم أرضًا وشعبًا، ولم 
تستطع السلطة البريطانية النيل من هذه الحقوق أو التدخل 
في الشؤون الشرعية، والمشاهد، ظل مسجد الخميس بقرية 
الخمي��س والذي يعد من أقدم المس��اجد األثرية في مملكة 
البحري��ن وأكبرها، ومس��جد القاضي الرئيس قاس��م المهزع 
بالمنامة، والقاضي الفقيه الش��يخ خل��ف العصفور في قرية 
بوري، وفي المحرق هناك مس��جد سيادي المشهور بهندسته 
التصميمية ومواد بنائه ومس��جد بن درب��اس البنعلي الذي 
تم تجديده برعاية المغفور له صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة تغمده اهلل تعالى بواسع رحمته 
وأسكنه فسيح جناته، ومسجد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
حاكم البحرين، والد الحاكم عيسى بن علي آل خليفة، ومسجد 
الفاضل بالمنامة، وهناك مساجد كثيرة متعددة متناثرة في 
ربوع البحرين، أذكر منها مسجد الشيخ إبراهيم في إحدى جزر 

قرية عسكر، و آخر في النبيه صالح. 
منذ 8 أشهر أو أكثر قال لي صديقي بو وليد، هل زرت مسجد 
خلف العصفور قط؟، أجبته بالنفي، ووجهت له س��ؤااًل وأين 
يقع؟، أنا أعرف ش��ارع خلف العصفور في المنامة إلى الشمال 
م��ن المستش��فى األمريكي، ق��ال يقع في قرية ب��وري، وبما 
أنني أعش��ق التاريخ المعطر، قلت ل��ه هيا بنا نزوره في التو، 
وكان الوقت عص��رًا، وتوجهنا إلى ب��وري قاصدين زيارة هذا 
المس��جد التاريخي للقاضي خلف العصفور رحمه اهلل تعالى، 
الش��ارع العام الرئيس حديث، لكنه عرج بالسيارة إلى الجهة 
الش��مالية الغربية من بوري الداخلية، فإذا بها بيوت قديمة 
وإل��ى جانبه��ا بيوت حديث��ة، وطرقاتها ضيقة غي��ر معبدة، 
وتكث��ر فيها الم��زارع الحي منها والتي على عروش��ها، مزارع 
تحولت إلى برك للس��باحة بالتأجير عل��ى المتنزهين صيفًا، 
ومخ��ازن لبضائع، وس��لكنا طريقًا ضيقة ال تس��ع إال لس��يارة 
واحدة للمرور وغير مرصوفة، وبعد سؤال رجل من القرية عن 
موقع المسجد المذكور دلنا عليه بالشرح، وبالمناسبة الشيخ 

العصفور عاصر القاضي قاسم المهزع في نفس الفترة. 
إنه مس��جد مبن��ي على الط��راز القدي��م المكون من جس��م 
المسجد والليوان والحوش ومكان الوضوء كما مسجد سيادي 
بالمح��رق، وبابه مصنوع محليًا من الخش��ب وفيه نقش بارز 
يحم��ل اس��م صاحب��ه، ولوحة تفيد ب��أن هذا المس��جد تابع 
لألوقاف الجعفرية، هذا المسجد يجب ان تتبناه هيئة الثقافة 
والت��راث وتجعله وجهة للس��واح البحرينيي��ن واألجانب، من 
بعد تحديث هذه القرية ورصف الطرق و الشوارع، والمطلوب 
أن يضاف إلى هذا المسجد التاريخي مكتبة تضم الكتب التي 
يمتلكها المرحوم والكتب الفقهية التي ألفها، ومن الممكن 

الرجوع إلى أحفاده الكرام للوصول إلى ماذكرت.

كيف يستغل خونة البحرين األحداث؟
من الطبيعي أن ترتفع األصوات النشاز من خونة البحرين 
في الخارج، للضغط باتجاه إطالق سراح نزالء مدانين في 
جرائ��م جنائية، بع��د طلب الرئيس األمريك��ي جو بايدن 
م��ن وزارة خارجي��ة بالده إع��داد تقريٍر بش��أن أوضاع ما 
أس��ماهم »معتقلين سياسيين في الس��جون البحرينية«، 
وه��و بالتأكيد ش��أن ال يخصه وال يخص ب��الده وال وزارة 

خارجيتها.
تلك األصوات النشاز قد ترى في هذا الطلب األمريكي غير 
المحترم، فرصة أخرى إلحداث جلبة وصراخ وعويل يجيده 
هؤالء في وس��ائل التواصل االجتماع��ي، خاصة مع وجود 
لوبي يدعمهم متمثل في وسائل إعالم وشخصيات غربية 
عام��ة، ومنظمات يع��رف الجمي��ع توجهاته��ا وأهدافها 
الرامية إلى إس��قاط المملكة ودول الخليج العربي، ضمن 
مشروع الشرق األوسط الجديد الذي ُتعد إيران وعمالؤها 

أحد أهم أدوات تحقيقه.
وعودة إلى الرئيس بايدن فهو »يدرك، أو ربما غير مدرك، 
ف��ال نعلم بصراح��ة، خاصة بعد تصريح روني جاكس��ون 

عض��و مجلس النواب الس��ابق الذي كان أيضًا مستش��ارًا 
طبيًا للرئيس الس��ابق ترامب، وضمن الفريق الطبي في 
البيت األبيض، بشأن قدرات بايدن العقلية التي أصبحت 
كما يق��ول الطبيب مش��كلة لألم��ن القوم��ي األمريكي، 
ولكنن��ا من باب حس��ن النية س��نقول أنه رج��ل يدرك«- 
أفعال��ه وتصرفاته، ويعلم أن تقريرًا مثل هذا يعد تدخاًل 
صارخًا وصريحًا في ش��أن دولة أخرى، وهو أمر يرفضه كل 
دبلوماس��ي يعلم جيدًا محت��وى اتفاقيتي فيينا للعالقات 
الدبلوماس��ية والقنصلية لعام��ي 1961 و1963، وكذلك 
إعالن األم��م المتحدة بعدم جواز التدخ��ل بجميع أنواعه 
في الش��ؤون الداخلية للدول ال��ذي جاء ضمن قرارها رقم 

39/103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981.
وبما أن الواليات المتحدة هي من تخرق قوانين واتفاقات 
دولية، فال بأس عند خونة الوطن من اس��تمرار صراخهم 
إلطالق من تس��ميهم أحيانًا س��جناء رأي أو سجناء ضمير، 
مستغلة تلك المسميات لإليقاع بالغافلين أو المتغافلين 
عن أفعال وتصرفات هؤالء، والذين كادوا أن يلقوا بوطن 

وش��عب إل��ى الهاوية لوال لط��ف اهلل وس��تره، ثم حكمة 
قائدن��ا ومليكنا حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، 
وكذل��ك وقفات بطولية س��طرها ش��عب وف��ي ومخلص 

لوطنه وقيادته، ليفشل مشروع الخونة ومرتزقة إيران.
إن هؤالء الخونة يستغلون أي حدث إلظهار ليس كرههم 
للبحرين وقيادتها وأهلها المخلصين فقط، وإنما إلثبات 
تبعيته��م للنظام اإليران��ي، بدليل أنه��م يدافعون اآلن 
عن من س��عوا لتحويل البحرين في يوم ما إلى جمهورية 
تابعة إليران، وهم بذلك ال يترددون في استغالل أي حدث 
ل�»حش��ره« ضد البحرين، س��واء طلب الرئيس األمريكي 
غي��ر المحترم بإع��داد التقرير المذكور بداي��ة المقال، أو 
العالقات البحرينية اإلس��رائيلية، أو موق��ف البحرين من 
الحرب الروس��ية األوكرانية، أو األزمة الخليجية الس��ابقة 
مع قط��ر، كل تلك ظروف وأحداث ومناس��بات يس��تغلها 
هؤالء رغبًة في تحقيق ما يرفضه الش��عب المخلص الذي 

بالتأكيد يحترم أحكام القضاء البحريني العادل والنزيه.

السمبوسة والعصير والمسلسالت تسليتنا في رمضان!!
من ضمن السوالف سألتها كالمعتاد: »هل تتابعين من 

البرامج التي يتم عرضها فترة الشهر الفضيل؟«.
نظرت إلّي بصمت وأخذت ِبضَع ثواٍن قبل أن تخبرني السر 
الخطي��ر وبصوت خاف��ت جاوبتني، متمنية أال أش��ارك ما 
س��تعلمني به مع اآلخرين: »إي- نعم، بتابع 3 مسلسالت 

وآخر فكاهي وبرنامج يعتمد على اإلثارة والتشويق«. 
استغربت تصرفها وبكل براءة قاطعتها، »ولكن لما هذه 
الربكة وكأنك تعترفين بس��ر عظيم وتخافين أن ينكشف 

أمرك الخطير؟«.
فه��ذا ليس ح��ال صديقتي فق��ط، بل لع��ل األغلبية في 
صراع ونزاع بين تلبية دعوة اإلعالنات والحمالت الدعائية 
التي تحمل الوجهين، بين تس��ويق وترويج، واالستعانة 

بعوامل التش��ويق والحث على المشاهدة، وبين الحمالت 
المفبركة التي تش��جب المشاهدة وتس��لط الضوء على 
أبرز النقاط الهادمة في المسلسالت. وبدل أن يكون هذا 
األمر سببًا النحصار أعداد المشاهدات، فتصبح ردة الفعل 

عكسية من باب »كل ممنوع مرغوب«.
وعن��د الحدي��ث ع��ن المأك��والت والمش��روبات فطبع��ًا 
السمبوس��ة »السمبوس��ك« مع العصائر الشهيرة تشغل 
م��ن إفطارن��ا أكبر نصي��ب. ولك��ن قواعد »البريس��تيج« 
الغائرة واألس��اليب الصحية التائهة تس��تدعي أال نكون 
له��ذه األم��ور من الُمصرحي��ن، مما يضط��ر البعض إلى 

استهالكها بعيدًا عن أعين الناظرين.
م��ع العلم المس��بق أن هذه المغريات غي��ر الصحية على 

الجس��د والفكر أصبح��ت جزءًا ال يتجزأ من ثقافة ش��هرنا 
الفضي��ل وخارِجِه س��واًء كن��ا راضي��ن أو معترضين. ومع 
ه��ذا كله يبقى ما ال يقل خط��ورة على عقل وصحة الكبير 
والصغير المستهلكين »للشيشة« العادية أو اإللكترونية 
دون حس��يب أو رقي��ب. األم��س أبدًا ال يش��به اليوم الذي 
يتمي��ز بالعلم والمعرفة بالش��كل الحدي��ث، وباَت تناُقل 
المعلومات باليس��ير واالطالع على خفايا األمور وظاهرها 
من س��يء وَحَس��ن ال يقتصر على فئ��ة أو مجموعة فقط 
من الدراس��ين، ب��ل األمر مش��اع ويص��ل للعالمين دون 
تفري��ق. ولكن ما نالحظ��ه أنه كلما زاد وعين��ا زاد جهلنا 
بحج��ة المدنية والتحرر، ووضع األص��ول والثوابت والقيم 

في أعمق محيط.. والسالم ختام يا ناس يا طيبين.

المسؤول الذي »جننه« العمل عن ُبعد!
بالفعل هناك مس��ؤولون »جننهم« أس��لوب »العمل عن 
ُبع��د«، بل ومج��رد فك��رة أن هنالك موظفي��ن يعملون 
»من المنزل« ش��كلت لبعضهم »كابوس��ًا« يؤرق نومهم 
ويقظته��م حتى. واهلل لس��ت أبالغ وال بق��در ذرة، خاصة 
حينم��ا أتح��دث ع��ن نوعي��ات م��ن المس��ؤولين مازالوا 
يتعامل��ون بأس��اليب عمل قديم��ة و»بالي��ة«، ومازالوا 
يقيم��ون الموظفي��ن وعطاءهم وأداءه��م بطرائق »أكل 
وش��رب« عليها الده��ر منذ عقود. األس��اليب التي طبقت 
م��ن خالل االعتماد على التكنولوجيا الحديثة واس��تخدام 
التطبيقات الذكية، كلها كانت بس��بب مرور العالم بأزمة 
وبائية فرضت عليه تسيير أموره المختلفة بدون اختالط 
البش��ر، رغ��م أن كل ه��ذه التكنولوجيا متاح��ة منذ زمن، 
وطبقها فقط من يمتلكون النظرة والتفكير المتقدمين 
في مج��ال األعمال والتطوي��ر، واألهم م��ن يؤمنون بأن 

اإلنجاز ال يحدده التواجد الفيزيائي في المكان. 
ال نق��ول ذل��ك بمع��زل ع��ن وج��ود حقيق��ة تفي��د بأن 
»التس��يب« و»اإلهم��ال« و»التكاس��ل« كله��ا نتائج قد 
يقود له��ا تطبيق العمل عن ُبعد من قبل بعض األفراد، 
لكن ه��ذه الجزئية بح��د ذاتها تمثل »تحدي��ًا« يفترض 
بأن يتغلب عليه المس��ؤول نفسه، من خالل إيجاد آليات 

متابعة، و»مقاييس عادلة« لألداء. 
ل��و كان ه��ذا األس��لوب »فاش��اًل« وال »نتيج��ة إيجابية« 
ترتج��ى من ورائه، لعمدت الحكوم��ات إللغائه فورًا بعد 
خفوت وتيرة انتش��ار وباء كورون��ا، لكن ألنه أثبت نجاحه 
وفعاليت��ه فقد اس��تمر تطبيق��ه، والبحري��ن من ضمن 
ال��دول التي طبقته ومازالت تؤمن به، وعليه كمثال كان 
توجيه مجلس ال��وزراء العتماد نس��بة ٥٠٪ من الحضور 
ألماك��ن الدوام خالل ش��هر رمضان المبارك. هي ليس��ت 
»تخفيض��ًا« في أي��ام الحض��ور ك�»مكرم��ة إدارية«، بل 
درس��ًا رفيع المستوى يقدم من أعلى رأس الحكومة لبقية 
المس��ؤولين ليدركوا أهمية التطوير والتغيير المستمر، 
واألهم المضي في اعتماد اآلليات التي أبقت على األعمال 
والوظائف وحافظت على ديموم��ة الحراك دون التعرض 
للشلل خالل األزمة. وهنا عودة للمسؤولين الذين مازالوا 
يعانون من »حساس��ية مفرطة« بش��أن ه��ذه اآللية، إذ 
مازلت أتذكر بعض القطاعات التي كان »س��معها ثقيل 
جدًا« في ش��أن تس��هيل عمل المرأة م��ن المنزل، خاصة 
األم التي لديها أطفال يدرس��ون »ع��ن ُبعد«، على الرغم 
من أن هناك أمرًا صريحًا وواضحًا من جاللة الملك حفظه 
اهلل ورعاه بش��أن األم العامل��ة ووجوب عملها من المنزل 

لتراع��ي أبناءها. حتى في رمضان، ورغم وجود توجيه من 
مجلس ال��وزراء، هناك بعض القطاعات لم تطبق نس��بة 
العمل من المنزل، والمش��كلة ليس��ت مرتبطة بطريقة 
العم��ل وآلياته ومخ��اوف تعطله أو تأخ��ر اإلنجاز فيه، إذ 
خالل األزمة الوبائية اتضح بأن األمور س��ارت »عن ُبعد« 
بش��كل س��لس وإيجابي، لكن المش��كلة تكمن في وجود 
عقليات مازالت تؤمن بأن »االلتزام في العمل« هو عبارة 
ع��ن بصمة إصبع على الجهاز منذ الصباح الباكر، وبصمة 
خ��روج عن��د انتهاء وقت ال��دوام، وال يهم ل��و كنت طوال 
وقت الدوام تق��رأ الجرائد، أو تعيش مع هاتفك في عالم 
»السوش��يال ميديا« أو تمارس »التنطط« بين المكاتب 

بهدف »العقرة اليومية«، وال يهم أنجزت عملك أو ال!
هذا كالم مبني على واقع لألس��ف، والناس تعرف بنفسها 
ولديها ش��واهد أكثر بالتأكيد. عقلية »مسؤول البصمة« 
و»مس��ؤول الحض��ور واالنصراف« و»مس��ؤول الحاش��ية 
وحاملي البش��ت« يفترض أنها انقرض��ت منذ زمن، إذ ال 
تتقدم المجتمعات وال تنصلح القطاعات إال حين تعتمد 
عل��ى الكفاءات والمنجزي��ن، واألهم حينما ت��دار من قبل 
عقليات تواك��ب التحدي��ث والتطوير المتس��ارع وتعرف 

»كيف تقود« و»كيف تدير« بنظافة ونزاهة وعدل.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اتحاد الطاولة

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  أســـدل 
مســـابقات  علـــى  الســـتار  الطاولـــة 
الموسم الرياضي 2022-2021 خالل 
حفـــل ختـــام الموســـم بنهائـــي كأس 
االتحاد المفتوحة الذي شـــهد تتويج 
الفرق الفائزة في الدوري العام لفئات 

األشبال والناشئين والشباب.
 وشـــهد الحفل الختامي حضور عدد 
من أعضـــاء ادارة االتحـــاد البحريني 
رؤســـاء  مـــن  وعـــدد  الطاولـــة  لكـــرة 
القســـم  رئيـــس  و  المحليـــة  االنديـــة 
الرياضـــي بجريـــدة األيـــام اإلعالمي 

ناصر محمد وجمهور جيد.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وتوجـــت   
نـــادي  فريـــق  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
عالـــي بالمركـــز األول بحصولـــه علـــى 
للموســـم  الناشـــئين  دوري  لقـــب 
الرياضـــي 2021/ 2022، فيما المركز 

الثانـــي نـــادي توبلي، والمركـــز الثالث 
نادي البحرين.

 وحصـــد فريـــق نـــادي توبلـــي علـــى 
المركـــز األول لدوري األشـــبال، حيث 
توجهـــم رئيـــس نـــادي توبلـــي مكـــي 
أمان، وفاز بالمركز الثاني فريق نادي 
عالـــي، والمركـــز الثالـــث فريـــق نادي 

سار.
 وتـــوج عبـــاس عبدالوهـــاب رئيـــس 
نـــادي ســـار، فريـــق نـــادي عالـــي بطالً 

لدوري فئـــة الشـــباب، والمركز الثاني 
فريـــق نـــادي ســـار، والمركـــز الثالـــث 

فريق نادي توبلي.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وقدمـــت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة التهانـــي لكافة 
الفـــرق الفائزة بالمســـابقات، مشـــيدة 
التـــي شـــهدها  البـــارزة  بالمســـتويات 
 ،2022  /2021 الرياضـــي  الموســـم 
متمنيـــة لكافـــة الفـــرق دوام التوفيق 

والتقدم خالل المواسم القادم.

عالي حصد لقبي الشباب والناشئين وتوبلي بطالً لألشبال

تكريم الفرق الفائزة بدوري الفئات لكرة الطاولة

تتويج فئة الشباب 

حلبة البحرين الدولية

اختتمـــت على مضمار حلبـــة البحرين 
الماضـــي  األســـبوع  نهايـــة  الدوليـــة 
البطولة المحلية تحدي حلبة البحرين 
الدوليـــة 2000 ســـي ســـي، وذلـــك من 
الســـابعة والختاميـــة،  خـــالل الجولـــة 
حيـــث تمكن رائـــد رفيعي مـــن خطف 
لقب الموســـم للبطولة المحلية -2021 

.2022
رائـــد  تمكـــن  الســـابعة  الجولـــة  وبعـــد 
رفيعـــي مـــن الفـــوز بســـباقي الجولـــة 
الموســـم  لقـــب  وخطـــف  الختاميـــة 
للبطولة المحليـــة محققا المركز األول 
المركـــز  فـــي  نقطـــة،   301 وبرصيـــد 
الثانـــي منافســـه المباشـــر رائـــد حمو بـ 
236 نقطـــة، وجـــاء في المركـــز الثالث 
اندريـــاس بويلـــو برصيـــد 129 نقطـــة، 
ورابعـــا علـــي المنصـــوري برصيد 122 
نقطـــة، وخلفـــه ناصـــر العلـــوي برصيد 

122 نقطة، في المركز السادس ويبكي 
بويلو برصيد 113 وســـابعا ماجد حمو 
بـ 105 نقاط، وفي المركز الثامن اندرو 

راي برصيد 88 نقطة.

الســـباقات  يـــوم  منافســـات  وخـــالل 
الوطنية والتي شملت الجولة السابعة 
ســـي  ســـي   2000 الحلبـــة  لتحـــدي 
وبمشاركة نخبة من السائقين، وخالل 
التأهيـــالت تمكـــن كل مـــن رائـــد حمـــو 
ورائـــد رفيعي، وماجد حمو من تصدر 
فئـــة البـــرو بينما تصـــدر الفئـــة الثانية 

اندرياس بويلو وخلفه ويبكي بويلو.
وخالل منافســـات السباق األول تمكن 
رفيعـــي من تصدر الســـباق ومنافســـة 
الســـائقين على خط االنطـــالق والفوز 
الحلبـــة  بالمركـــز األول علـــى مضمـــار 
الداخليـــة، وفـــي المركز الثانـــي ماجد 
حمـــو، وفـــي المركز الثالـــث رائد حمو، 
البطولـــة  ضمـــن  الثانيـــة  الفئـــة  امـــا 
ويبكـــي  بويلـــو  اندريـــاس  فتصدرهـــا 
بويلو. كما تمكن أيضا رائد رفيعي من 

الفوز بالسباق الثاني.

رائد حمو ثانًيا واندرياس بويلو ثالًثا

رفيعي بطل “تحدي حلبة البحرين الدولية”

جانب من التتويج

كيف نقضي على ظاهرة “ادعاء اإلصابة” بمالعب الكرة الطائرة؟
انتشــرت ظاهــرة “الســقوط المفاجــئ” و”ادعــاء اإلصابــة” في منافســات الكــرة الطائــرة وتحديًدا مســابقة دوري 
عيسى بن راشد آل خليفة خالل السنوات األخيرة، وهناك أندية كانت “ضحية” سرعان ما دخلت “قفص االتهام” 
بتصرفــات العبيهــا البعيدة عن قواعد التنافس الشــريف، وأصبح الجميع يتقــاذف االتهامات إما تجاه االتحاد أو 
الالعب ذاته أو القانون أو طاقم التحكيم، بينما الروح الرياضية واألخالق هي الخاسر الوحيد، ألن الرياضة كما 

عرفناها هي رياضة “النفوس” وليست رياضة “الكؤوس”.

تتطلـــب  الظاهـــرة  هـــذه  مواجهـــة 
الحلـــول  مـــن  سلســـلة  تطبيـــق 
الشـــجاعة  والمواقـــف  والمبـــادرات 
مـــن األنديـــة ذاتهـــا حتـــى ال تكـــون 
متواطئة مع تلـــك التصرفات ورمي 
الكرة في ملعب االتحاد لوحده وإن 
كان األخيـــر مطالبـــا الوقـــوف بحزم 
تجاههـــا، فاألندية يجب أن تشـــترك 
مـــع االتحـــاد فـــي التصدي لهـــا بقوة، 
فالحـــاالت الســـابقة أظهـــرت تهاوًنـــا 
من بعض األندية مع تلك التصرفات 

لتتزايـــد تلك الحـــاالت، فحين يكون 
وحيـــن  يصمـــت  مســـتفيدا  النـــادي 
يكون متأثرا يقيم الدنيا وال يقعدها!
القضـــاء على هذه الظاهرة يجب أن 
يبـــدأ مـــن خـــالل األندية عبـــر رفض 
تلـــك الممارســـات رفضـــا قاطعـــا من 

خالل الخطوات التالية:
أوال: أن تتضمـــن عقود الالعبين بنًدا 
يعاقـــب الالعـــب ســـواء باإليقاف أو 
اســـتقطاع راتبـــه فـــي حـــال قيامـــه 
بـــأي تصـــرف غير رياضـــي وتحديدا 

حاالت “التمثيل” و”ادعاء اإلصابة”.
ثانيا: أن يكون لمجلس إدارة النادي 
الجهـــاز والمـــدرب موقـــف  ورئيـــس 
صـــارم تجـــاه أي العـــب يقـــوم بمثل 
هـــذا التصرف من خالل إصدار بيان 
رســـمي يدين تصرفه وإيقافه وذلك 
من خالل مشـــاهدة شـــريط المباراة 

لتقييم حالة السقوط.
ثانيـــا: عـــدم قبـــول الفريـــق بنتيجـــة 
الفـــوز أو التتويـــج فـــي حـــال تبيـــن 

تمثيل العبه وادعاء اإلصابة.

ثالثـــا: توعيـــة الالعبيـــن بأضرار تلك 
الســـلبية  وانعكاســـاتها  التصرفـــات 
في شـــحن الجماهير وزرع الكراهية 
حصـــول  وربمـــا  بينهـــم  والتعصـــب 
واالعتـــداءات  الشـــغب  أحـــداث 

الجسدية واللفظية.

بيـــن  شـــرف  ميثـــاق  توقيـــع  رابعـــا: 
األندية.

كما يجـــب أن يكـــون لألندية موقف 
واضـــح تجـــاه حـــاالت التمثيـــل مـــن 
العبيهـــا إما بإهداء التأهـــل أو الفوز 
باللقب إلى الفريق المنافس وإصدار 

بيـــان أو تصريـــح للتبـــرؤ مـــن تلـــك 
الســـلوكيات وســـيكون حينها موقفا 
تاريخيـــا يحســـب للنـــادي، بينمـــا أي 
موقـــف يصـــدر الحقـــا مـــن الفريـــق 
المتضـــرر ال قيمـــة لـــه مـــا دام هـــذا 
النـــادي قبـــل بتصـــرف غيـــر أخالقي 
اســـتفاد منـــه ســـابقا، وهنـــا  مماثـــل 
الحديـــث عـــن جميع األنديـــة وليس 

ناديا بعينه.
فـــي الختـــام ندعـــو األنديـــة لتوعية 
العبيهـــا وحثهم نحو االلتزام بالروح 
الرياضيـــة واتخـــاذ إجـــراءات فاعلة 
الســـقوط وادعـــاء  إليقـــاف ظاهـــرة 
اإلصابـــة، واألمـــر ذاتـــه ينطبـــق على 
اتحـــاد الطائـــرة للعمـــل يـــدا بيـــد مع 
األنديـــة وأســـرة اللعبـــة ككل لحماية 

سمعة الكرة الطائرة البحرينية.

من منافسات الكرة الطائرة
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مباريات اليومنتائج مباريات األمس

مباريات الغد

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة )النهائي 1(دوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهلي03النصر

كأس االتحاد البحريني لكرة اليد دوري خالد بن حمد لكرة اليد

باربار

سماهيج

25

٢٤

21

١٨

توبلي

البحرين

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري زين لكرة السلة )النهائي 1(

دوري زين لكرة السلة )3-4(

9.30 مساًء

9.30 مساًء

المحرق

األهلي

المنامة

الحالة

اللجنة اإلعالمية

جدد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب تقديم عظيم الشــكر واالمتنان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، بمناســبة إطالق جاللته مســمى “عام الشــباب البحريني” على العام الحالي 2022، جاء ذلك في مســتهل اجتماع المجلس 
األعلى للشباب والرياضة الذي عقد برئاسة سموه وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 

للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وخالل االجتماع تسلم سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة تقرير الهيئـــة العامة 
للرياضة من ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، حيث اســـُتعرض التقرير الذي 
يتنـــاول إنجازات الهيئـــة العامة للرياضة 
منـــذ تأسيســـها في مايـــو العـــام الماضي، 
والـــذي احتـــوى علـــى تفاصيـــل زيـــارات 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
الميدانيـــة لألندية الوطنيـــة واالتحادات 
الرياضيـــة والنتائـــج التـــي تحققـــت مـــن 
وراء تلـــك الزيـــارات، إلـــى جانـــب عرض 
األداء اإلداري لمختلـــف إدارات وأقســـام 
الهيئـــة والمنجـــزات التـــي تحققـــت فـــي 
ســـبيل خدمة المؤسســـات الرياضية في 
المملكة، وعبر سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عن تقديره للجهود التي يبذلها 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 

لمواصلة االرتقاء بالرياضة في المملكة.
كمـــا تـــم طـــرح مشـــروع إنشـــاء الحديقة 
األولمبيـــة، والتـــي تأتـــي تكامالً لسلســـلة 
مشـــاريع البنية التحتيـــة لتطوير القطاع 
وســـتتضمن  المملكـــة،  فـــي  الرياضـــي 
الحديقـــة العديـــد مـــن المرافـــق المبتكرة 
التـــي ستســـتقطب الـــزوار وتســـاهم في 
تنشيط السياحة الرياضية في البحرين، 
داخـــل  منطقـــة  تخصيـــص  جانـــب  إلـــى 
الرياضييـــن  إنجـــازات  إلبـــراز  الحديقـــة 
المتميزين، حيث أشاد سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة بالمقتـــرح، مؤكًدا أن 
هذا المشروع يمثل إضافة لتطوير البنية 
التحتية الرياضية في المملكة وتنشـــيط 
الرؤيـــة  لتحقيـــق  الرياضيـــة  الســـياحية 
االقتصاديـــة للمملكة “2030”، حيث وجه 
سموه إلضافة مقترح الحديقة األولمبية 

ضمـــن مشـــروع المدينـــة الرياضيـــة فـــي 
منطقة الصخير.

بعدها تم تقديم عرض متكامل لمشـــروع 
وزارة  قبـــل  مـــن  الرياضيـــة  المدرســـة 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  والتعليـــم،  التربيـــة 
تطويـــر قدرات الطلبـــة البدنية والمهارية 
والمعرفيـــة مـــن خـــالل مناهـــج رياضيـــة 
وتدريبيـــة وتعليميـــة حديثـــة ومتطورة، 
التنفيذيـــة  الخطـــة  العـــرض  وتنـــاول 
للمشـــروع وخطة ســـير الطالب الرياضي 

في المدرسة الرياضية.
كمـــا تمـــت مناقشـــة ملـــف فتـــح منشـــآت 
المدارس للرياضيين والذي أعلنت وزارة 
التربيـــة والتعليـــم عن االنتهـــاء من نظام 
التســـجيل اإللكترونـــي لتوفير المنشـــآت 
التابعة للوزارة للمؤسسات الرياضية في 

المملكة.

ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
آليـــة  لبحـــث  المعنيـــة  خليفـــة األطـــراف 
توفيـــر المنشـــآت التابعـــة للـــوزارة، حيث 
كلفهم ســـموه للتوافـــق والوصول لصيغة 
تناســـب جميع الجهات ذات العالقة وفق 
األطـــر القانونيـــة والرســـمية، التـــي تلبي 

التطلعات وتخدم المصلحة العامة.
وبـــارك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفة مشروع المدرســـة الرياضية الذي 
قدمـــه وزيـــر التربيـــة والتعليـــم الدكتـــور 
ماجـــد النعيمـــي والـــذي ســـيتم تطبيقـــه 
في المرحلـــة اإلعدادية وزيادة الحصص 
الرياضيـــة في المدارس، مشـــيًدا ســـموه 
التربيـــة  وزارة  تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود 
والتعليم في ســـبيل التكامـــل مع القطاع 
ألداء  تحقيًقـــا  المملكـــة  فـــي  الرياضـــي 
فـــي  والمســـاهمة  المســـتدامة  التنميـــة 

النهوض بالرياضة المدرســـية التي تمثل 
ا للمواهب الرياضية. رافًدا أساسيًّ

فيما قدمت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
عرًضـــا عـــن مشـــروع صنـــدوق الضمـــان 
الصحـــي، ودوره فـــي تطويـــر الخدمـــات 
دور  إلـــى  مشـــيرُة  بالمملكـــة،  الصحيـــة 

والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
التكاملي في تعزيز ونشر الصحة كثقافة 
فـــي المجتمع من خـــالل اتخـــاذ الرياضة 
أســـلوب حياة، حيث أثنى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة على مســـاعي 

القطاع الصحي في هذا السياق.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتسلم التقرير من سمو الشيخ خالد بن حمد

ناصر بن حمد يبارك مشروع المدرسة الرياضية وتوفير المنشآت

خالد بن حمد يقدم تقرير الهيئة العامة للمجلس األعلى
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تنافست 7 شركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس على 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  مناقصـــة 
لمحاليـــل ولـــوازم التشـــغيل للمختبـــر 
الرئيـــس لمجمع الســـلمانية الطبي، تم 
تعليق عطاء أحدها، وكان أقل عطاء 
لشركة صيدلية وائل بنحو 1.2 مليون 
دينار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 7.4 

مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصة، فإنه ســـيتم 
شـــراء الكواشـــف وكافـــة مســـتلزمات 
التشـــغيل الضروريـــة لتشـــغيل النظام 
األوتوماتيكي للمختبر الرئيس بما في 
ذلك أجهزة تحليل الكيمياء الحيوية، 
والهرمونات، والسيكولوجي، وتحليل 
البول، والتجلط، وغيرها من األقسام 
في المختبر الرئيس لمجمع السلمانية 

الطبي.
مناقصـــة  علـــى  شـــركتان  وتنافســـت 
وتركيـــب  لتزويـــد  الصحـــة  لـــوزارة 
اإلقامـــة  بمركـــز  المغســـلة  معـــدات 
أقـــل  وكان  المحـــرق  فـــي  الطويلـــة 
عطاء لورشة أوال لتصليح الثالجات 

ومكيفـــات الهـــواء بنحـــو 565.7 ألـــف 
دينار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 1.5 

مليون دينار.
علـــى  شـــركتان  تنافســـت  وكذلـــك 
)تمكيـــن(  العمـــل  لصنـــدوق  مناقصـــة 
إلجـــراء خدمـــات التدقيـــق المالـــي لــــ 

“تمكيـــن” لــــ 3 أعـــوام متتاليـــة )2021 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان   ،)2023  -
إرنست ويونغ - الشرق األوسط بنحو 
44.6 ألـــف دينار، فـــي حين بلغ أكبرها 

59.4 ألف دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 7 مناقصـــة تابعة 

 33 بإجمالـــي  حكوميـــة  جهـــات   6 لــــ 
عطـــاء فـــي حين تـــم تعليـــق عطاءان 
تابعين لمناقصتين. وبلغ مجموع أقل 
العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 2.5 مليون 

دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة 

طيـــران الخليج، أولهمـــا لتعيين مزود 
خدمـــة لتوريـــد أنـــواع مختلفـــة مـــن 
ســـنوات،   5 لمـــدة  الورقيـــة  المـــواد 
تنافســـت عليهـــا 7 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء لمجموعـــة عبداللطيـــف خالـــد 
ألـــف   413 بنحـــو  وأوالده  العوجـــان 

دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 
2.1 مليـــون دينـــار، والثانيـــة لتعييـــن 
وكيـــل مبيعات عـــام للمســـافرين )عبر 
اإلنترنـــت( فـــي لبنـــان تنافســـت عليها 
شركتان تم تعليق عطاء أحدها وكان 
أقـــل عطاء لشـــركة ســـمانا هوليديز بـ 

62 ألف دينار.
لشـــركة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
تطوير للبترول لتشـــييد مبنى مخازن 
جديـــد يتكون مـــن طابـــق واحد على 
مساحة مقدرية بـ 280 مترا مربعا في 
موقـــع مكاتب الجبل، ويشـــمل المبنى 
مخازن و3 مكاتب ومطبخ وحمامات، 
تنافســـت عليهـــا 7 شـــركات وكان أقل 
عطاء لشركة أسيري للمقاوالت بنحو 

234.7 ألف دينار.
لمركـــز  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
خدمـــة  لتوفيـــر  والطاقـــة  والدوليـــة 
لمـــدة  وذلـــك  والتنظيفـــات  الضيافـــة 
شـــركات   6 عليهـــا  تنافســـت  ســـنتين 
وكان أقل عطاء لشـــركة درة المحرق 
للتنظيفـــات والصيانة بنحـــو 1.3 ألف 

دينار.

لمحاليل ولوازم التشغيل للمختبر الرئيس بـ “السلمانية”
تركيب معدات المغسلة بـ “اإلقامة الطويلة” في المحرق بـ 566 ألًفا

تراجعـــت أســـعار الخضروات في 
البحرين خالل أســـبوع في شـــهر 
رمضـــان المبـــارك ما بيـــن 30 إلى 
وذلـــك  النوعيـــة،  حســـب   %  50
وفقـــا لمـــا صـــرح به أمـــس رئيس 
لجنـــة الثروة الغذائيـــة في غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، خالد 
األميـــن. وتوقع األمين مزيًدا من 
االنخفـــاض فـــي األســـعار خـــالل 
ركـــود  بســـبب  القادمـــة  األيـــام 
الســـوق وتوفر كميات كافية من 
الخضـــروات عـــالوة على اعتدال 
األجواء في بالد المنشأ مما يؤدي 

إلى زيادة كميات المحصول.

أوضـــح  فقـــد  التفاصيـــل،  وفـــي 
األمين أن سعر كارتون الطماطم 
البحريني بلغ 10 دنانير، والخيار 
بحرينـــي بـ 6 دنانير، أما بالنســـبة 
للخضـــار األردنـــي فوصـــل ســـعر 
فلينـــة الفلفل البارد إلى 3 دنانير، 
والكوسا إلى دينارين، والفاصوليا 
إلـــى 3 دنانير والخـــس بدينارين، 
وصنـــدوق طماطـــم المحميـــة بـ3 
دنانير و800 فلس، وسلة طماطم 
المحمية بـ4 دنانير، وســـلة الخيار 

األردني بدينارين.
بالنســـبة  “أمـــا  األميـــن  وأضـــاف 
فتراوحـــت  العمانـــي  للخضـــار 

سعر ســـلة الطماطم إلى دينارين 
والقـــرع  ونصـــف،  وديناريـــن 
العمانـــي إلـــى ديناريـــن ونصـــف، 
بينمـــا الخضار الســـعودي فوصل 
كارتـــون الخيـــار إلـــى 500 فلـــس 
والكوســـا بدينار، وكيـــس الخيار 
بديناريـــن ونصـــف، الفتـــا إلى أن 
عدد شـــاحنات الخضروات لشهر 
رمضان المســـتوردة مـــن المملكة 
 14 وصلـــت  الســـعودية  العربيـــة 
شـــاحنة، ومن األردن 12 شاحنة، 
ومن اإلمارات واليمن 12 شاحنة 
وكل شـــاحنة تزن من 18 إلى 22 

طنًّا من الخضروات.

تراجع أسعار الخضراوات في األسواق المحلية ما بين 30 و50 %
وصول شحنات من السعودية واألردن و اإلمارات واليمن 

تراجعـــت أســـعار النفـــط بأكثـــر مـــن دوالرين أمـــس االثنيـــن، عقب انخفاض لألســـبوع 
الثاني على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط لســـحب كميات قياســـية من الخام 
والمنتجات النفطية من مخزوناتها االســـتراتيجية، ومع اســـتمرار عمليات اإلغالق في 
الصيـــن. وهبـــط خـــام برنـــت 2.05 دوالر أو 2.0 % إلـــى 100.73 دوالر للبرميل بحلول 
الساعة 0620 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
2.17 دوالر أو 2.2 % إلـــى 96.09 دوالرا. وتراجـــع خـــام برنـــت األســـبوع الماضي 1.5 
%، بينما خســـر النفط األميركي 1 %. وتعرض الخامان القياسيان على مدى األسابيع 

الماضية ألشد حاالت التقلب منذ يونيو 2020.

خام برنت على حافة الـ 100 دوالر

52 ألف رأس من الماشية وصلت البحرين خالل 3 أشهر
نمو واردات الربع األول بنحو 91 %

البحريـــن  بمملكـــة  الحيـــة  المواشـــي  واردات  قفـــزت 
فـــي الربع األول مـــن العام الجاري مدفوعـــة بانتعاش 
الطلـــب وتعافي قطاع المطاعـــم والفنادق من جائحة 
كوفيد 19 وعودة األنشـــطة والفعاليات الرمضانية لما 
قبـــل الجائحـــة. وأظهرت بيانات مالحيـــة أن البحرين 
اســـتقبلت نحو 52 ألف رأس من الماشـــية في الثالثة 
األشهر األولى من العام، وذلك قبل حلول شهر رمضان 
المبـــارك الـــذي بدأ مطلـــع أبريل الجـــاري، إذ يزيد عادة 

االستهالك على اللحوم الحمراء الطازجة.
وبلغت نســـبة النمو في واردات البحرين من المواشي 
الحيـــة فـــي الربـــع األول، والتي تأتـــي معظمهـــا بحًرا، 
نحـــو 91 % مقارنة مع نفس الفتـــرة العام الماضي، إذ 
استوردت البحرين في الفترة المقابلة من العام 2021 

نحو 27 ألف رأس من الماشية.
ووصل إلى البحرين الشهر الماضي نحو 29 ألف رأس 
مـــن الماشـــية اســـتعداًدا لشـــهر رمضان المبـــارك، وفي 
شهر فبراير وصلت شحنات تحتوي على 8 آالف رأس 

وفي يناير كان حجم الواردات نحو 15 ألف رأس.
وقـــال تجـــار مواشـــي فـــي وقـــت ســـابق، إن البحرين 
شـــهدت انخفاًضا في أســـعار رؤوس المواشـــي الحية 
بصـــورة طفيفـــة مـــع وفـــرة المعـــروض مـــن مختلـــف 
األنـــواع، إذ يباع الخروف الصومالـــي بنحو 50 دينارا 
في حين يصل سعر الخروف العربي لنحو 140 دينارا.

وكانـــت أســـعار اللحـــوم الحمـــراء المجمـــدة شـــهدت 
ارتفاًعـــا فـــي الســـوق المحليـــة؛ بســـبب ارتفاع أســـعار 
الشـــحن والعوامـــل الجيوسياســـية إلى جانب أســـعار 
الدواجـــن التـــي ارتفعـــت مرتبطـــة بالشـــحن وأســـعار 
األعالف ونقص اإلمدادات المرتبط بالحرب الروســـية 

األوكرانية.
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1.2
مليون دينار

أمل الحامد
أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

طيران الخليج
ABDULLATEEF KHALID ALAUJAN 7توريد أنواع مختلفة من المواد الورقية

AND SONS GROUP W.L.L413,048.56

وكيل مبيعات عام للمسافرين )عبر اإلنترنت( في 
62,000سمانا هوليديز ش.م.ل2لبنان

تزويد وتركيب معدات المغسلة بمركز اإلقامة وزارة الصحة
ورشه أوال لتصليح الثالجات و مكيفات 2الطويلة في المحرق

565,662الهواء

7Aseeri Constructions234,662.68تشييد مبنى مخازن جديد يتكون من طابق واحدتطوير للبترول

2Ernst & Young Middle East44,550.00خدمات التدقيق المالي لتمكين لسنة 2023-2021تمكين

مناقصة محاليل ولوازم التشغيل للمختبر المستشفيات الحكومية
1,214,353.00شركة صيدلية وائل ذ.م.م7الرئيسي

مركز البحرين للدراسات 
& Durrat Al Muharraq Cleaning 6توفير خدمة الضيافة والتنظيفاتاالستراتيجية والدولية والطاقة

Maintenance1,276

“تــمــكــيــن” ـــ  لـ الــمــالــي  ــق  ــي ــدق ــت ال لــخــدمــات  ــار  ــنـ ــف ديـ ــ أل  45

قامت شركة كي بي إم جي، كجزء من التزامها المستمر في تنمية المجتمع المحلي، 
بالتبّرع بمجموعة من الحواسيب المحمولة لجمعية داركليب الخيرية. وقال رئيس 
قســـم المســـؤولية االجتماعية للشركات في الشركة، سعيد راضي “يسرنا أن نواصل 
تقديم الدعم للجمعيات الخيرية عبر مملكة البحرين. يعتبر التعليم ركيزة أساســـية 
فـــي تنميـــة اقتصـــاد المجتمعات كافة وبالتالـــي، فإننا ملتزمون بتوفيـــر موارد قّيمة 

وفرص مناسبة لتنشئة المواهب البحرينية الشابة ورعايتها”. 
تأسست جمعية داركليب الخيرية من أجل تقديم الخدمات لسكان منطقة داركليب 

ودعمهم في إطار األنشطة البيئية والتعليمية واالجتماعية.
و”كي بي إم جي” في البحرين هي شـــركة عضوة في شـــبكة شركات كي بي إم جي 
الدوليـــة. وقد تأسســـت الشـــركة في العام 1968 كشـــركة محاســـبة وتدقيق وطنية 
واألولـــى مـــن نوعهـــا فـــي البحرين آنـــذاك، ونمـــت منذ ذلـــك الحين لتصبـــح من أهم 

الشركات المحترفة في المملكة.

“كي بي إم جي” البحرين تتبرع بالحواسيب 
المحمولة للمؤسسات الخيرية

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/04/492812030858.pdf
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4928/finance/753403.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4928/sport/753320.html



