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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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وجــــــه صــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
بــزيــادة  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
لعام  »مــزايــا«  برنامج  مــن  المنتفعين 
إضــافــي  مــســتــفــيــد   500 بـــواقـــع   2022
برنامج  مــن  المنتفعين  عـــدد  ليصل 
إلــى 2500 منتفع،  الــعــام  »مــزايــا« هــذا 
تحقق  مــا  المجلس  اســتــعــرض  حيث 
على صعيد توفير الخيارات اإلسكانية 
أبناء  احتياجات  تلبي  التي  المتنوعة 
الذي  »مزايا«  برنامج  ومنها  البحرين 
حتى  مستفيدا   10,629 منه  اســتــفــاد 
وزارة  سموه  كلف  فيما  الحالي،  العام 
العمراني بطرح  والتخطيط  اإلسكان 
ــارات الــتــمــويــلــيــة  ــيــ ــزيـــد مــــن الــــخــ ــمـ الـ
لــلــخــدمــات اإلســكــانــيــة، مــنــوهــا سموه 
بــالــجــهــود الــكــبــيــرة الـــتـــي قـــامـــت بها 
العمراني  والتخطيط  اإلســكــان  وزارة 
ــدة  ــانـ ــسـ ــمـ ــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
لتنفيذ  الواحد  الفريق  بــروح  بالعمل 
بكل  المنشودة  ــداف  واألهــ التطلعات 
حــرفــيــة وإتـــقـــان، الفــتــًا ســمــوه إلـــى أن 
الــمــســاعــي مــســتــمــرة لــصــيــاغــة حــلــول 
ــان تــضــمــن اإلســــــراع  ــكـ مــبــتــكــرة لـــإسـ
ــرة اإلنــــجــــاز عـــبـــر الـــشـــراكـــة مــع  ــيـ ــوتـ بـ
الــخــاص، وذلــك بعد االطــاع  القطاع 
عــلــى الـــمـــذكـــرة الـــمـــرفـــوعـــة مـــن وزيـــر 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي رئــيــس 
ــة لـــلـــشـــؤون الــمــالــيــة  ــ ــوزاريـ ــ الــلــجــنــة الـ

واالقتصادية والتوازن المالي.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال تـــــــرؤس ســمــوه 
ــادي األســـبـــوعـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االجــــتــــمــــاع االعـ
لـــمـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء أمــــــــــس، بــقــصــر 
الــقــضــيــبــيــة، ثــم وجـــه صــاحــب السمو 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس  الــمــلــكــي ولــ
الـــــــوزراء بــتــوفــيــر كــافــة ســبــل الــرعــايــة 
البحرين،  مملكة  لحجاج  والخدمات 
الــمــنــاســك  ألداء  عــلــيــهــم  لــلــتــيــســيــر 
الــمــبــاركــة، حيث أشـــاد ســمــوه فــي هذا 
تبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  الصدد 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
ــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن  ــ بــقــيــادة خـ
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
عــاهــل الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــة ودعـــــــــم صـ ــقـ ــيـ ــقـ ــشـ الـ
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي 
نائب  العهد  ولي  آل سعود  عبدالعزيز 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 

رعاية حجاج بيت اهلل الحرام.
واالهتمام  الرعاية  المجلس  وأكد 
التعليم  قــطــاع  بهما  يحظى  الــلــذيــن 
مــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، وفي هذا الصدد هنأ المجلس 
الملك  اليونسكو-  بجائزة  الفائزين 
حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام 
تكنولوجيات المعلومات واالتصال في 
بدور  المجلس  وأشــاد  التعليم،  مجال 

أهــداف  ومــا تحمله من  الجائزة  هــذه 
على  البحرين  مملكة  حــرص  تعكس 
توظيف  فــي  اليونسكو  أهـــداف  تعزيز 

تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالتـــصـــال 
لارتقاء بالتعليم وتطوير مخرجاته.

الجالة  صاحب  حضرة  أن  الملكي  الــديــوان  أعلن 
الباد المعظم  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــرئــيــس  ســيــكــون فــي مــقــدمــة مستقبلي أخــيــه فــخــامــة 
رئــيــس جــمــهــوريــة مــصــر العربية  الــســيــســي  عــبــدالــفــتــاح 
اليوم  الباد  إلى  المرافق لدى وصوله  والوفد  الشقيقة 
فخامته  يــجــري  البحرين  لمملكة  زيـــارة  فــي  الــثــاثــاء، 
تتناول  المعظم  الــمــلــك  مــع جــالــة  مــبــاحــثــات  خــالــهــا 
البلدين  بين  المتميزة  التاريخية  األخــويــة  الــعــاقــات 
والمستجدات  التطورات  آخر  إلى  باإلضافة  الشقيقين، 

الراهنة على الساحات اإلقليمية والعربية والدولية.
ويــنــتــهــز الـــديـــوان الــمــلــكــي هـــذه الــمــنــاســبــة ليرحب 
بضيف الباد الكريم والوفد المرافق، متمنيًا لفخامته 

طيب اإلقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.
للمملكة في  المصري  الرئيس  زيــارة فخامة  وتأتي 
ــوة الــراســخــة ودعـــم مــجــاالت  إطـــار تــعــزيــز عــاقــات األخــ
الـــتـــعـــاون الـــوطـــيـــدة الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
قيادتي  حــرص  من  وانطاقًا  العربية،  مصر  وجمهورية 
البلدين الشقيقين على كل ما من شأنه تطوير وتنمية 
هذه العاقات العريقة نحو آفاق أرحب لصالح الشعبين 

الشقيقين.
وفق اهلل تعالى جهود القيادتين الحكيمتين وسدد 
على طريق الخير خطاهما وأعانهما على ما فيه رفعة 
العربية  واألمــتــيــن  الشقيقين  بلديهما  ــار  وازدهــ وتــقــدم 

واإلسامية.

سلمان  بــن  علي  الشيخ  كشف 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  خــلــيــفــة  آل 
القادمة  األجيال  احتياطي  لجهاز 
تسجيل  مـــن  تــمــكــن  الـــصـــنـــدوق  أن 
ارتـــفـــاع فـــي أصـــولـــه بــمــعــدل %20,4 
قيمتها  لتصل  ســنــوي  أســـاس  على 
دوالر  مليون   626,9 إلى  اإلجمالية 
إيجابيا  عائدا  سجل  كما  أمريكي، 
بــنــســبــة %10,4  االســـتـــثـــمـــارات  عــلــى 
ومتوسط عائد على مدى 5 سنوات 
المالية  للسنة  وذلــك   ،%7,4 بنسبة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

المالية  النتائج  بــأن  أفــاد  كما 
لــلــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة فـــي 31 
تــحــقــيــق  ــرت  ــهــ أظــ  2021 ديـــســـمـــبـــر 
 50,8 بقيمة  شــامــل  دخـــل  إجــمــالــي 
أكــدت  حيث  أمــريــكــي،  دوالر  مليون 
النهائية المدققة  المالية  البيانات 
ــن قــبــل ديــــــوان الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة  مـ
الــمــالــيــة  ــات  ــانـ ــيـ ــبـ الـ أن  واإلداريـــــــــــة 
الجوانب  في  عادلة  بصورة  ظهرت 
ــالــــي  ــمــ ــز الــ ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة  ــادمــ ــقــ ــيــــاطــــي األجــــــيــــــال الــ ــتــ الحــ
السنة  خــال  النقدية  والــتــدفــقــات 

المالية المذكورة.
ــخ  ــيــ ــشــ ــه أكـــــــــــد الــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مــــــــن جــ
خــلــيــفــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  بـــــن  ســـلـــمـــان 
الوطني  الــمــالــيــة واالقــتــصــاد  وزيـــر 
األجــيــال  احتياطي  مجلس  رئــيــس 
احــتــيــاطــي  ــدوق  ــنــ صــ أن  الــــقــــادمــــة 
األجيال القادمة تمكن من تحقيق 
في  اإليجابية  النتائج  من  المزيد 
رغم  االستثمارية  األصول  مختلف 
التحديات والتطورات االقتصادية.

تــوفــي 12 شــخــصــا وأصــيــب 
جراء  من  آخرين   251 من  أكثر 
تـــســـّرب غــــاز ســـــاّم مـــن صــهــريــج 
أمـــس فــي الــعــقــبــة ســقــط أثــنــاء 
كانت  باخرة  تحميله على ظهر 
الميناء  رصــيــف  عــلــى  تــصــطــف 

الرئيسي.
وقال الناطق باسم مديرية 
ــن الــعــام عــامــر الــســرطــاوي  األمـ
اليومية  األعمال  أثناء  في  »إنه 
في ميناء العقبة، وقعت حادثة 
ســقــوط لــصــهــريــج مــعــبــأ بــمــادة 
ــنـــاء نــقــلــه،  ــاّمـــة فـــي أثـ غـــازيـــة سـ
مــمــا أدى إلـــى تــســرب الــغــاز في 

الموقع«.
وأضـــــــاف الــــســــرطــــاوي »أنــــه 
جرى على الفور عزل المنطقة 
وبــــــدأ الــمــخــتــصــون بــالــتــعــامــل 
الــدفــاع  الــحــادثــة فيما قـــام  مــع 
المدني بنقل عدد من اإلصابات 
إلى المستشفى، وجميعهم قيد 

العاج«.
رافعة  إن  عيان  شهود  وقــال 
كــانــت قــد رفــعــت الــصــهــريــج من 
عـــلـــى ظـــهـــر شـــاحـــنـــة لــتــحــمــيــلــه 
على الباخرة، وأثناء ذلك سقط 
إلى حافة الباخرة جراء انقطاع 
على  وانــفــجــر  الــرافــعــة  سلسلة 
الـــفـــور مــشــّكــا ســحــابــة صــفــراء 

كبيرة.
وعــلــى الـــفـــور تــحــرك فــريــق 

الكيماوي وكوادر الدفاع المدني 
ــوقــــع الـــــحـــــادث وعـــمـــلـــوا  ــى مــ ــ الــ
عـــلـــى إخـــــــاء الـــمـــصـــابـــيـــن الـــى 
في  المدينة  فــي  المستشفيات 

الوقت ذات عملت وزارة الصحة 
على فتح المستشفى الميداني 
فـــي الــعــقــبــة الـــخـــاص بــكــورونــا 

الستقبال حاالت االختناق.

وأغــلــقــت الــجــهــات األمــنــيــة 
الـــطـــرق الـــمـــؤديـــة إلــــى الــمــيــنــاء 
الميناء  موقع  وعزلت  الرئيسي 
وأخــــلــــت الــــشــــاطــــئ الـــجـــنـــوبـــي، 

ــاز الــــســــاّم مــن  ــغــ ــســـرب الــ بـــعـــد تـ
الصهريج.

الداخلية  والكهرباء  األنظمة  جميع  إغــاق  تم 
هجوم  بسبب  أصفهان  في  للحديد  مبارك  لمجمع 

إلكتروني وتوقف خط اإلنتاج.
وبحسب التقارير، فإنه منذ الساعة 6:30 صباحا 
ــــاق جــمــيــع األنــظــمــة والـــكـــهـــربـــاء الــداخــلــيــة  تـــم إغـ
هجوم  بسبب  أصفهان  في  للحديد  مبارك  لمجمع 

إلكتروني وتوقف خط اإلنتاج.
األهــواز  فــي  الصلب  شركة  أنظمة  تعرضت  كما 
غير  اإلنــتــاجــي  المجمع  وأصــبــح  الكتروني،  لهجوم 
قادر على االستمرار في العمل بسبب مشاكل تقنية 
نتيجة للهجوم السيبراني. وأعلنت مجموعة قرصنة 
تسمى »العصفور المفترس« مسؤوليتها عن الهجوم 
ونشرت  اإليــرانــيــة،  الصلب  صناعة  على  السيبراني 
فــيــديــو بــهــذا الــخــصــوص. وقـــالـــت الــمــجــمــوعــة إنــهــا 
في  الصلب  صناعة  على  إلكترونيا  هجوما  نــفــذت 
األهواز وأصفهان وهرمزجان، ووصفتها بالصناعات 

في  والمستمرة  اإليــرانــي  الــثــوري  للحرس  التابعة 
كما  الدولية.  للعقوبات  الحرس  رغم خضوع  العمل 
سبق أن هاجمت نفس مجموعة القرصنة محطات 

الوقود واللوحات اإلعانية في الماضي.
في  الصلب  لشركة  التنفيذي  الرئيس  واعترف 
األهواز بالهجوم السيبراني على العديد من مصانع 
الــعــضــو المنتدب  إبــراهــيــمــي،  الــصــلــب. وقـــال أمــيــن 
لشركة خوزستان )األهــواز( لصناعات الصلب: »وقع 
)األهــواز(  خوزستان  شركة  على  السيبراني  الهجوم 
تصنيع  شــركــات   3 مــع  بالتزامن  الصلب  لصناعات 
للصلب في أصفهان واألهواز وهرمزجان«. وأضاف: 
»عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذا الــهــجــوم الــســيــبــرانــي لم 
نظام  فـــإن  الــصــلــب،  لــصــنــاعــة  أي ضـــرر  فــي  يتسبب 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات يــظــهــر خــطــأ فـــي الــنــظــام، 

ونحاول إصاحه«.

ه���ج���وم �إل���ك���ت���رون���ي ي�������ش���ّل �أن��ظ��م��ة 
����ش���ن���اع���ة �ل�������ش���ل���ب ف�����ي �إي��������ر�ن

500 م�ش�تفيد �إ�شافي من برنامج »مز�يا«

�لملك في مقدمة م�شتقبلي �لرئي�س �لم�شري �ليوم

�لأج�ي��ال  �حتياط��ي  �ش�ن��دوق  �أ�ش��ول  �رت�ف��اع 
دولر م��ل��ي������ون   626.9 �إل����ى  �ل��ق��ادم�����ة 

���س��اّم غ�����از  ت��������س�����رب  ف��ي  م�����س��اب��ا   2٥0 م��ن  و�أك���ث���ر  ق��ت��ي��ا   12

ولي �لعهد رئي�س �لوزر�ء يوجه بطرح �لمزيد من �لخيار�ت �لتمويلية للخدمات �لإ�سكانية

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} الرئيس عبدالفتاح السيسي.} جالة الملك.
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�ل���ب���و�ب���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت���ف���وز ب��ج��ائ��زة �ل�����ش��ي��خ 
����ش���ال���م �ل���ع���ل���ي �ل�������ش���ب���اح ل��ل��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة

ص3 أخبار البحرين

كتبت فاطمة علي:

كــشــف الــدكــتــور إبــراهــيــم عبيد 
ــيـــن الــتــنــســيــقــيــة  ــتـ ــنـ ــلـــجـ ــــس الـ ــيـ ــ رئـ
الطبية  الــلــجــنــة  والــطــبــيــة ألعــمــال 
أن  لــلــحــج  الــبــحــريــن  مملكة  ببعثة 
عدد أعضاء اللجنة الطبية 19 فردا، 
ــاء وصـــيـــادلـــة وطــاقــم  ــبـ مــنــهــم 5 أطـ
تمريض، الفتا إلى مساهمة جمعية 
ــر ســـنـــويـــا بــإســعــاف  ــمــ ــهــــال األحــ الــ
ــق، مــشــيــرا إلــــى أن  ــائــ ومــســعــف وســ
المملكة  ستغادر  الطبية  الــطــواقــم 
في  البعثة  مقر  إلى  متوجهة  اليوم 

المملكة العربية السعودية.
ــار  ــبــ ـــ»أخــ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ وأكـــــــد فـ
واألجــــهــــزة  األدويــــــــــة  أن  ــج«  ــيـ ــلـ ــخـ الـ
الطبية تم شحنها جوا يوم الجمعة 

ــــن الــبــعــثــة  ــم أولـــــــي مـ ــاقــ ــقـــة طــ بـــرفـ
الــطــبــيــة، ويـــقـــوم حــالــيــا بـــاإلشـــراف 
على تنظيمها وتجهيز مقر العيادة 
المكرمة،  مكة  فــي  للبعثة  الطبية 
التي  األدويـــة  قائمة  أن  إلــى  مشيرا 
تــم شحنها هــي عــبــارة عــن صيدلية 
المراكز  لصيدلية  مشابهة  مصغرة 

الصحية بكافة إمكانياتها.
ــبـــي  الـــطـ الـــــطـــــاقـــــم  إن  وقــــــــــال 
المعنيين  مع  سيجتمع  البحريني 
من الجانب السعودي لاطاع على 
آلــيــة الــتــعــامــل مــع إصـــابـــات كــورونــا 
ــال رصــــدهــــا  ــ ــ »كــــــوفــــــيــــــد-19« فـــــي حـ
تــأديــة مناسك  أثــنــاء  الــحــجــاج  بين 
الطبية  الــطــواقــم  أن  الــحــج، مــؤكــدا 
إمكانياتها  كل  ستسخر  البحرينية 
وجــهــودهــا لــتــأمــيــن حــج أكــثــر يــســًرا 
ــا، وســـتـــوفـــر كـــل اإلمــكــانــيــات  ــ ــاًنـ ــ وأمـ

الصحية  الخدمات  أفضل  لتقديم 
لحجاج بيت اهلل الحرام.

ص2 أخبار البحرين
ص2 أخبار البحرين

رئي�س �لبعثة �لطبية للحج ل�»�أخبار �لخليج«: 

�ل�ط�اق��م �لطب�ي ي�ش�ل �إل�ى �ل�ش�عودية �لي�وم

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين 
تدشين  عزمها  أمس  المتحدة  المملكة  حكومة  بإعان 
 Electronic( الجديد  اإللكتروني  السفر  تصريح  نظام 
العام  بــدايــة  مــن  اعــتــبــارًا   ،)Travel Authorisation ETA
المقبل 2023م، ويشمل النظام الجديد اإلعفاء الكامل 
لدول  التعاون  مجلس  ودول  البحرين  مملكة  لمواطني 
العاقات  مــن  انــطــاقــًا  الــتــأشــيــرة،  مــن  العربية  الخليج 
الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة وتــعــزيــزا لــلــروابــط الــدبــلــومــاســيــة 
والمملكة  الــمــجــلــس  دول  بــيــن  االقـــتـــصـــادي  واالزدهـــــــار 

المتحدة الصديقة.
وقد أشارت وزارة الخارجية إلى أن إعان الحكومة 

اإللــكــتــرونــي  الــســفــر  تــصــريــح  نــظــام  تطبيق  البريطانية 
السابق  قــرارهــا  بعد  المقبل،  الــعــام  مــن  بــدايــة  الجديد 
من  اعــتــبــارا  التأشيرة  مــن  اإللــكــتــرونــي  اإلعــفــاء  اعتماد 
شهر يونيو الجاري، سيسهم في تسهيل إجراءات السفر 
البحرين  مملكة  لمواطني  الــمــدى  القصيرة  لــلــزيــارات 
)ســـواء  الــمــتــحــدة  المملكة  إلـــى  الــتــعــاون  مجلس  ودول 
الطبي(،  للعاج  أو  للدراسة  أو  لزيارة عمل  أو  للسياحة 
الراغبين  من  يتطلب  الجديد  النظام  هــذا  أن  مضيفًة 
التقدم بطلب إصدار  المتحدة  المملكة  إلى  السفر  في 
مع  عامين،  كــل  واحـــدة  مــرة  اإللكتروني  السفر  تصريح 

صاحية التصريح لزيارات متعددة.

ــة  ــايــ ــمــ حــ إدارة  ــت  ــ ــنــ ــ ــ ــل ــ أعــ
الــمــســتــهــلــك بــــــــوزارة الــصــنــاعــة 
والـــــــــتـــــــــجـــــــــارة غــــــلــــــق مــــؤســــســــة 

ــزة  ــهـ مــتــخــصــصــة فــــي بـــيـــع األجـ
اإللكترونية إداريا بصفة مؤقتة، 
ــرار الـــشـــكـــاوى ضـــدهـــا،  ــكــ بـــعـــد تــ

الخدمة  بتقديم  التزامها  لعدم 
ــا هــو  لــلــمــســتــهــلــكــيــن بــحــســب مــ

متفق عليه.

»�ل�م�ه�ن �ل��ش�حية«: �ل�شماح للبحريني 
ب�6 محاولت لجت�ياز �متحان ترخي�س 
�لمهنة و4 محاولت لغير �لبحريني فقط
والــخــدمــات  الــمــهــن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  أوضـــحـــت 
المجلس  رئيس  الصادر عن  القرار  إلى  باإلشارة  أنه  الصحية 
ــرار رقــم  ــقـ ــادة )3( مـــن الـ ــمـ األعـــلـــى لــلــصــحــة بــشــأن تــعــديــل الـ
المهن  )29( لسنة 2020 بشأن الئحة نظام امتحانات مزاولة 
الــمــذكــور  الــقــرار  تــعــديــل  أّن  تــوضــح  أن  الهيئة  تـــود  الــصــحــيــة، 
يتيح للبحريني وغير البحريني 4 محاوالت الجتياز امتحان 
البحريني  الترخيص  لطالب  يسمح  كما  المهنة«،  »ترخيص 
بــمــحــاولــتــيــن إضــافــيــتــيــن بــعــد الــتــدريــب )مـــا يــصــل بمجموع 
البحريني،  إلى 6(، وال يسمح بذلك لغير  محاوالت االجتياز 
للصحة  األعــلــى  المجلس  عــن  الــصــادر  التعديل  يتيح  حيث 
الــتــقــدم الجتياز  قــبــل  الــتــدريــب  مــن  مــزيــد  فــرصــة  للبحريني 

االمتحان.

�ل�ب�ح�ري��ن ت�رح��ب ب�ق��ر�ر ح�ك�وم��ة �لم�م�ل�ك��ة 
�لمتح�دة �إع�ف��اء مو�طن�ي �لمملك�ة م�ن �لتاأ�ش�يرة

موؤقت�ا �إد�ري�ا  �لإلكتروني�ة  �لأجه�زة  لبي�ع  �ش�ركة  �إغ�اق 

} د. إبراهيم عبيد.

} جانب من تسرب الغاز.

ك����ارث����ة ف����ي م�����ي�����ن��اء �ل��ع��ق��ب��ة �لأردن�������ي
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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  استقبل 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، بحضور 
آل  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو  صاحب 
الــوزراء في قصر  خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الصافرية أمس فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة 

أمام جاللة  القانونية  اليمين  أدت  السياحة، حيث 
منصبها  فــي  تعيينها  بــمــنــاســبــة  الــمــعــظــم  الــمــلــك 

الجديد.
ــاحــــب الــــجــــاللــــة وزيــــــرة  ــرة صــ وقــــــد هـــنـــأ حــــضــ
التوفيق والسداد  السياحة، معربًا عن تمنياته لها 

للوطن  خــدمــًة  الوطنية  المسؤولية  هــذه  أداء  فــي 
والمواطن، مشيدًا جاللته بما تتمتع به من كفاءة 
الــوجــه  عــلــى  عملها  بــمــهــام  للقيام  تؤهلها  وخــبــرة 

األكمل.
آيات  أسمى  السياحة  وزيــرة  رفعت  من جانبها، 

الى  والــعــرفــان  واالمــتــنــان  التقدير  وعظيم  الشكر 
المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة على هذه 
الثقة الملكية السامية، مؤكدة أن توجيهات جاللته 
الــكــريــمــة ســتــكــون نــبــراســًا لــهــا فـــي تـــأديـــة مهامها 

الوطنية.

} جاللة الملك المعظم يستقبل وزيرة السياحة بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

�لملك ي�س�تقبل وزيرة �ل�س�ياحة لت�وؤدي �ليمين �لقانوني�ة �أمام جاللته

الطيبة  بالسمعة  أشــاد  كما 
الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا الــكــلــيــة مــنــذ 
البحرين  مملكة  فــي  تــواجــدهــا 
ــارب عــقــديــن  ــقـ ــا يـ ــدار مـ ــ عــلــى مـ
الزمان بوصفها واحــدة من  من 
على  الطبية  الــجــامــعــات  أعـــرق 
مــســتــوى الــعــالــم؛ بــفــضــل جــودة 
برامجها ومخرجاتها، مثنيًا في 
الــذي  ــدور  الـ الــوقــت نفسه على 
تضطلع به والمتمثل في تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
عبر  وذلك  والمنطقة،  للمملكة 
رفد هذا القطاع الحيوي بكوادر 
بــشــريــة مــؤهــلــة لــالنــخــراط في 
سوق العمل وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك لدى استقباله في 
صباح  القضيبية  بقصر  مكتبه 
يــونــيــو   27  – ــن  ــيــ ــنــ )االثــ ــــس  أمــ
2022( البروفيسورة، الورا فياني 
رئــيــســة   ،)Prof. Laura Viani(
في  للجراحين  الملكية  الكلية 
إيرلندا – دبلن، التي تزور البالد 

حاليًا.
ــب  الــلــقــاء، رحَّ وفــي مستهل 
متمنيًا  فــيــانــي،  بــالــبــروفــيــســورة 
ــة فـــي مملكة  ــامـ لــهــا طــيــب اإلقـ
تمنياته  عــن  مــعــربــًا  الــبــحــريــن، 
أداء  في  والنجاح  بالتوفيق  لها 
بمناسبة  إليها  الموكلة  المهام 

تعيينها في منصبها الجديد.

وخالل اللقاء، اطلع الشيخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة على 
توسعة  من  الكلية  ستشهده  ما 
في مقرها، وذلك بإضافة مبنى 
أكاديمي جديد سيتم تخصيصه 
كـــمـــركـــز لــــأبــــحــــاث، وتــشــغــيــلــه 

بواسطة الطاقة الشمسية.
ــرت  ــ ــ ـ ــبَّ ــ ــ ــا، عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــــن جـ

الـــبـــروفـــيـــســـورة فـــيـــانـــي، رئــيــســة 
في  للجراحين  الملكية  الكلية 
إيـــرلـــنـــدا – دبـــلـــن، عـــن شــكــرهــا 
ــوزراء  ــ لــنــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
ما  على  التحتية  البنية  ووزيـــر 
ومنسوبوها  الكلية  بــه  تحظى 
مــن دعــم ورعــايــة، الفتة إلــى ما 
دؤوب  حــرص  مــن  الكلية  توليه 

عــلــى تــطــويــر بــرامــجــهــا؛ بهدف 
اإلســـــــهـــــــام فــــــي تــــعــــزيــــز جــــــودة 
ــن يــمــثــلــون  ــ ــذيـ ــ ــا الـ ــاتـــهـ مـــخـــرجـ
دول  مــخــتــلــف  مـــن  45 جــنــســيــة 

العالم.
حــضــر الــلــقــاء الــبــروفــيــســور 
 Prof. Cathal( كـــيـــلـــي  كــــاثــــال 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس   ،)Kelly

لــلــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
والــبــروفــيــســورة هانا  بــإيــرلــنــدا، 
 ،)Prof. Hannah McGee( ماغيي
نـــائـــب رئــيــســة الــكــلــيــة لــلــشــؤون 
والبروفيسور سمير  األكاديمية، 
الملكية  الكلية  رئيس  الــعــتــوم، 
للجراحين في إيرلندا – جامعة 

البحرين الطبية.

ج��ودة بف�س��ل  ت�س��هم  للجر�حي��ن«  »�لملكي��ة  عب��د�هلل:  ب��ن  خال��د  �ل�س��يخ 
�لعمل ل�����س��وق  م��وؤه��ل��ة  ب���ك���و�در  �ل�����س��ح��ي  �ل��ق��ط��اع  رف���د  ف��ي  ب��ر�م��ج��ه��ا 

} الشيخ خالد بن عبداهلل يستقبل رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا.

ه الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس مجلس  نوَّ
والتعليمية  الطبية  باإلسهامات  التحتية،  البنية  ووزيــر  الــوزراء 
المتطورة التي تقدمها الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – 

جامعة البحرين الطبية.

جـــواد حسن  السيد  بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أّكـــدت 
وزيرة الصحة، أّن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز 
ومرونة  استدامة  أكثر  ليكون  الصحي  القطاع  دعائم 
من خالل استحداث العديد من اآلليات التي تتوافق 
الــمــعــتــمــدة وترسيخها  الــطــبــيــة  الــمــعــايــيــر  أعــلــى  مـــع 
فــي الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة، وذلــــك بــمــا يــدعــم أهـــداف 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
الصحي من  القطاع  به  ما يحظى  وبفضل  المعظم، 
الملكي  الــســمــو  مــن صــاحــب  ومــتــابــعــة مستمرة  دعـــم 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان  األمير 

مجلس الوزراء.
جاء ذلك خالل قيام الوزيرة بجولة تفقدية في 
إدارة الصحة العامة، وذلك للوقوف على سير العمل 
ومستوى اإلنجاز بمختلف األقسام إلى جانب االطالع 

على مستجدات عمل مركز الجينوم الوطني.
الطبية  بالطواقم  الوزيرة  التقت  الجولة  وخالل 
والــصــحــيــة الــعــامــلــة بـــــإدارة الــصــحــة الــعــامــة، مــنــوهــًة 
ضمن  يبذلونها  الــتــي  المخلصة  الوطنية  بالجهود 
الماضية  األعــوام  ومــا حققوه طــوال  البحرين،  فريق 
لجائحة  التصدي  فــي  ُمــشــّرفــة السيما  إنــجــازات  مــن 

فيروس كورونا )كوفيد-19( . 

} وزيرة الصحة خالل جولتها التفقدية.

وزيرة �ل�سحة: �لبحرين م�ستمرة في تعزيز دعائم 
�ل�ق�ط�اع �ل��س�حي ليكون �أكثر ��ستد�مة ومرونة

كتبت فاطمة علي:

أفـــاد الــدكــتــور إبــراهــيــم عبيد 
رئــــيــــس الــلــجــنــتــيــن الــتــنــســيــقــيــة 
الطبية  اللجنة  ألعمال  والطبية 
الــبــحــريــن للحج  بــبــعــثــة مــمــلــكــة 
الطبية  اللجنة  أعــضــاء  عــدد  بــأن 
أطباء وصيادلة   5 منهم  فــردا   19
وطــاقــم تــمــريــض، بــاإلضــافــة إلــى 
إلى مساهمة  وفنيين، الفتا  كتبة 
ــهـــالل األحـــمـــر ســنــويــا  جــمــعــيــة الـ
مشيرًا  وسائق،  ومسعف  بإسعاف 
ستغادر  الطبية  الطواقم  أن  إلــى 
الــمــمــلــكــة الــــيــــوم مـــتـــوجـــهـــة إلـــى 
العربية  المملكة  في  البعثة  مقر 

السعودية.
وأكـــــد فـــي تــصــريــح لــــ»أخـــبـــار 
ــزة  ــهـ ـــة واألجـ ــ أن األدويــ الــخــلــيــج« 
ــوم  ــــم شـــحـــنـــهـــا جــــــوا يـ الـــطـــبـــيـــة تـ
الــجــمــعــة بــرفــقــة طــاقــم أولـــي من 
الــبــعــثــة الـــطـــبـــيـــة، ويــــقــــوم حــالــيــا 
باإلشراف على تنظيمها وتجهيز 
في  للبعثة  الطبية  الــعــيــادة  مقر 
مــكــة الـــمـــكـــرمـــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
قــائــمــة األدويـــــة الــتــي تــم شحنها 
مصغرة  صيدلية  عــن  عــبــارة  هــي 
ــز  ــراكــ ــمــ ــة الــ ــيـ ــدلـ ــيـ مـــشـــابـــهـــة لـــصـ

الصحية بكافة إمكانياتها.
وقال الدكتور عبيد إن الطاقم 
مع  سيجتمع  البحريني  الطبي 
السعودي  الجانب  من  المعنيين 
لــالطــالع عــلــى آلــيــة الــتــعــامــل مع 
كـــورونـــا »كــوفــيــد 19« في  إصـــابـــات 
أثناء  الحجاج  بين  رصدها  حــال 
تــأديــة مــنــاســك الــحــج، مــؤكــدا أن 
ــواقــــم الـــطـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة  الــــطــ
إمكانياتها وجهودها  كل  ستسخر 
لــتــأمــيــن حــج أكــثــر يــســًرا وأمـــاًنـــا، 
لتقديم  اإلمــكــانــيــات  كــل  وتــوفــيــر 
أفضل الخدمات الصحية لحجاج 

بيت اهلل الحرام.

ســتــكــون  األمـــــــور  أن  وأوضـــــــح 
كفاءة  إلــى  نــظــرا  السيطرة  تحت 
وخـــبـــرة أعـــضـــاء الــبــعــثــة الــطــبــيــة، 
واهـــتـــمـــام مملكة  حــــرص  ــدا  ــؤكـ مـ
الــبــحــريــن بــتــقــديــم أفـــضـــل سبل 
لــجــمــيــع حــجــاج مملكة  الــرعــايــة 
ــذل أقــــصــــى جــهــد  ــ ــ الـــبـــحـــريـــن، وبـ
ــم أفـــضـــل  ــديــ ــقــ لـــمـــســـاعـــدتـــهـــم وتــ
الخدمات الصحية أثناء تأديتهم 

مناسك الحج. 
حجاج  توعية  إلــى  أشـــار  كما 
بيت اهلل الحرام وتثقيفهم بأهمية 
االلتزام بالنظافة العامة لتفادي 
ــة بــــاألمــــراض الــمــعــديــة،  ــابــ اإلصــ
ــن ضـــربـــات  ــ ــــك الــــوقــــايــــة مـ ــذلـ ــ وكـ
الــشــمــس وخــصــوصــا أن حــج هــذا 
العام سيشهد طقسا حاّرا نسبيًا، 
باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات 
يسر  بــكــل  الـــحـــج  مــنــاســك  ألداء 
ــــدون مــشــاكــل صــحــيــة، وتــوعــيــة  وبـ
واتخاذ  »نيباه«  بفيروس  الحجاج 
ــات  ــاطــ ــيــ ــتــ ــة واالحــ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــبــــل الـ ســ
وزارة  اســـتـــعـــداد  مــبــديــا  الــــالزمــــة، 
المتطلبات  كــل  لتوفير  الــصــحــة 
اللجنة  ألعـــمـــال  ــــالزم  الـ والـــدعـــم 
لــمــا يصب  الــحــج  لبعثة  الــطــبــيــة 
في راحة حجاج بيت اهلل الحرام.

رئي�س البعثة الطبية للحج لـ»اأخبار الخليج«:

�س�ح��ن �لأدوي��ة و�ل�م�ع��د�ت �لط��ب�ي��ة ج��ّو�.. 
و�ل�ط�اق��م �لطب��ي ي�س�ل �لي�وم �إل�ى مق�ر �لبعث�ة 

} د. إبراهيم عبيد.

أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، رئــيــس مجلس الـــشـــورى، أن الــمــرأة 
البحرينية تمارس العديد من األدوار المجتمعية الفاعلة، وتحرص على 
المؤسسات  النسائي من خالل  العمل  تعزيز  النهوض بمسؤولياتها في 
في  النسائية  المشاركة  بتنامي  مشيًدا  المدني،  المجتمع  ومنظمات 

األعمال الخيرية والتطوعية التي تزخر بها مملكة البحرين.
والــمــؤســســات  الجمعيات  تــشــهــده  الـــذي  المستمر  بــالــتــطــور  ــاد  وأشــ
النسائية، وما تقوم به من جهود مجتمعية متميزة، وتفانيها في تقديم 
البرامج واألنشطة المثمرة، الفًتا إلى أنَّ مملكة البحرين تعد نموذًجا 

حضارًيا للعمل الخيري واالجتماعي في شتى المجاالت.
الــشــورى، صــبــاح أمــس،  رئــيــس مجلس  جــاء ذلــك خــالل استقبال 
الــشــورى،  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  سلمان  علي  جميلة  بحضور 
النسائية، وعدد  أول  إدارة جمعية  رئيسة مجلس  النجار  السيدة نصرة 
إدارة الجمعية، حيث أهــدوه عــدًدا من اإلصــدارات  من عضوات مجلس 

والكتب بمناسبة مرور 50 عاًما على تأسيس الجمعية.

بتعيين م��ر���س��وم��ا  ي�����س��در  �ل��م��ل��ك 
�لتربية وز�رة  في  م�ساعدين  وكالء 

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم مرسوم رقم )30( لسنة 2022، بتعيين 

وكالء مساعدين في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى 

ُيعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1. الدكتورة سماح محمد سليمان العجاوي - وكياًل مساعدًا 

َعُلم. لتطوير سياسات التعليم والَتّ
وكــيــاًل مساعدًا   - الــحــداد  عــبــداهلل  الــدكــتــورة ســنــاء سعيد   .2

لالستراتيجيات واألداء. 
3. السيد هيثم عيسى علي السهلي - وكياًل مساعدًا للخدمات 

المساِندة. 
المادة الثانية 

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

قر�ر�  ي�سدر  �لوزر�ء  رئي�س  �لعهد  ولي 
بتعيين مدر�ء في وز�رة �لتربية و�لتعليم

آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )35( لسنة 2022 

بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1- السيد فواز أحمد الشروقي - مديرًا إلدارة االتصال.

- مديرًا إلدارة نظم  المريسي  ناجي  نادية سعيد  السيدة   -2
المعلومات.

مـــديـــرًا إلدارة   - ــــدالل  الــ عــيــســى  ــبـــداهلل  عـ ــرة  ــ زهـ الــســيــدة   -3
الخدمات الطالبية.
المادة الثانية:

على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

للبحريني  �ل�سماح  �ل�سحية«:  »�لمهن  هيئة 
ترخي��س  �متح�ان  لجتي�از  مح�اولت  ب��6 
�لمهن�ة و4 مح�اولت لغي�ر �لبحرين�ي فق�ط

أنه  المهن والخدمات الصحية  الوطنية لتنظيم  الهيئة  أوضحت 
باإلشارة إلى القرار الصادر عن رئيس المجلس األعلى للصحة بشأن 
تعديل المادة )3( من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن الئحة نظام 
تعديل  أّن  توضح  أن  الهيئة  فتود  الصحية،  المهن  مزاولة  امتحانات 
محاوالت الجتياز   4 البحريني  وغير  للبحريني  يتيح  المذكور  القرار 
البحريني  الترخيص  لطالب  يسمح  كما  الــمــهــن،  ترخيص  امــتــحــان 
مــحــاوالت  مجموع  يصل  )بــمــا  الــتــدريــب  بعد  إضافيتين  بمحاولتين 
االجتياز إلى 6 محاوالت(، وال يسمح بذلك لغير البحريني، حيث يتيح 
التعديل الصادر عن المجلس األعلى للصحة للبحريني فرصة مزيد 

من التدريب قبل التقدم الجتياز االمتحان.
الجدير بالذكر أن الهيئة وتنفيذا للتوجهات الحكومية بالتحول 
الــتــعــاون مع  مــن خــالل  الكترونيًا  االمــتــحــانــات  بــإجــراء  تــقــوم  الرقمي 
ــراء االمــتــحــان مــن أي  شــركــة »بــرومــتــيــرك الــعــالــمــيــة« والــتــي تتيح إجــ
ــراؤه في  ــ بــالــضــرورة إجـ بــلــد، ولــيــس  مــركــز امــتــحــانــات معتمد فــي أي 
غير  للمهنيين  لالمتحان  التقدم  إجــراءات  ما سهل  البحرين،  مملكة 

البحرينيين من دون الحاجة إلى دخول مملكة البحرين.
للبحرينيين حديثي  التراخيص  امتحان  تطبق  الهيئة  بأن  علمًا 
بالتقدم  فقط  فيسمح  البحرينيين  غير  إلــى  بالنسبة  أمــا  الــتــخــرج. 
اجتياز  ويعتبر  واالســـتـــشـــاري.  االخــتــصــاصــي  لمستويات  للترخيص 
في  المهنة  مزاولة  ترخيص  على  للحصول  أساسيًا  شرطًا  االمتحان 

مملكة البحرين.

�لإيجابية بالعالقات  ي�سيد  �لتنمية  وزير 
و�لت�س�ريعية �لتنفيذي�ة  �ل�س�لطتين  بي�ن 

بــن أحــمــد خلف  أســامــة  التنمية االجــتــمــاعــيــة  وزيـــر  اســتــقــبــل 
شــؤون  لجنة  رئــيــس  الــشــورى  مجلس  عضو  مكتبه،  فــي  العصفور، 

الشباب بالمجلس رضا إبراهيم منفردي.
الملكية  بالثقة  العصفور  مــنــفــردي  هنأ  الــلــقــاء،  مستهل  فــي 
الملك حمد بن عيسى  الجاللة  السامية من لدن حضرة صاحب 
في  والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
العمل والعطاء لالرتقاء بالمجال  أداء مهامه الجديدة، ومواصلة 

التنموي واالجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية. 
المهم الذي يضطلع به مجلس  بــدوره، أشاد العصفور بالدور 
الـــشـــورى فــي خــدمــة الــوطــن والــمــواطــن عــبــر تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما تم خالل اللقاء استعراض 
واالجتماعي،  التنموي  بالشأن  العالقة  ذات  الموضوعات  من  عدد 
وزارة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  تعزيز  مــبــادرات  حــول  تتركز  والــتــي 
فــي مــجــاالت  الــمــجــتــمــع  الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة لمختلف شــرائــح 

التنمية والحماية والرعاية بما يصب في صالح المواطن.
من جانبه أثنى منفردي على جهود وزارة التنمية االجتماعية، 
والهادفة  الــوزارة  تنفذها  التي  التنموية  المشروعات  أهمية  مؤكدًا 
بما يضمن  البحرينية  واألسر  الخدمات لأفراد  أفضل  توفير  إلى 

لهم العيش الكريم والحياة اآلمنة.

} وزير التنمية يستقبل رضا منفردي.

�لبحريني�ة �لم�ر�أة  �ل�س�ورى:  رئي��س 
ف����اعلة  �أدو�ًر� مج����تمعية   تمار����س 

ــل الـــشـــيـــخ راشــــــــد بــن  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
محافظ  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
مكتبه  فـــي  الـــعـــاصـــمـــة،  مــحــافــظــة 
بــمــبــنــى الــمــحــافــظــة بــالــقــضــيــبــيــة، 
تشونغ سفير جمهورية  كــوان  هاي 
ــة لــــــدى مــمــلــكــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ كـ

البحرين.
واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان خــالل 
الــلــقــاء، الــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
الصديقين  الــبــلــديــن  بــيــن  تــجــمــع 
ــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا،  ــرهــ ــويــ ــطــ وفـــــــــرص تــ
ذات  الموضوعات  من  عــددًا  وبحثا 
ــام الـــمـــشـــتـــرك، حــيــث أكــد  ــمـ ــتـ االهـ
العالقات  تعزيز  أهمية  الــجــانــبــان 
ــة تـــحـــقـــيـــقـــًا لـــــأهـــــداف  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
والمصالح المشتركة بين البلدين.

ــافــــظ بــمــتــانــة  ــمــــحــ وأشــــــــــاد الــ

ــي تـــجـــمـــع مــمــلــكــة  ــتــ الــــعــــالقــــات الــ
الــــبــــحــــريــــن بــــجــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
السفير  مــثــمــنــًا جــهــود  الــجــنــوبــيــة، 
بين  بالعالقات  الــدفــع  فــي  الــكــوري 

الـــبـــلـــديـــن إلـــــى آفــــــاق أرحــــــب عــلــى 
مــخــتــلــف األصـــــعـــــدة، بـــمـــا يــحــقــق 
ــات الــمــشــتــركــة  ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ الـــــــــرؤى والـ

للبلدين الصديقين.

محافظ �لعا�سمة يبحث مع �ل�سفير �لكوري تعزيز �لتعاون �لم�سترك

} محافظ العا�سمة م�ستقبال ال�سفير الكوري.

اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف 
الـــوزارة،  بمقر  الخارجية،  وزيــر 
أمس يائيل المرت نائب مساعد 
الشرق  لــشــؤون  الخارجية  وزيــر 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ ــالــ األدنـــــــى بــ
األمـــريـــكـــيـــة، بــمــنــاســبــة زيــارتــهــا 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــمــشــاركــة 
لــلــجــنــة  األول  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ فــــي 

التنسيقية لمنتدى النقب.
وجــــــــــــرى خـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، 

ــات الـــتـــعـــاون  اســــتــــعــــراض عــــالقــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ والــــــــــشــــــــــراكــــــــــة الــ
واالســتــراتــيــجــيــة الــوطــيــدة بين 
ــات  ــ ــــواليـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـ
والقائمة  األمريكية،  المتحدة 
على أسس راسخة من االحترام 
والتقدير المتبادل، وبحث سبل 
تعزيزها في مختلف المجاالت، 
بما يحقق المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، 
هذا إلى جانب مناقشة القضايا 

ذات  والــــــدولــــــيــــــة  ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
االهتمام المشترك.

ــيـــخ  ــشـ ــاء، الـ ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ حــــضــــر الــ
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  ــبـــداهلل  عـ
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكــيــل 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــســـفـــيـــر الــشــيــخ 
آل خــلــيــفــة  ــلـــي  عـ بــــن  عــــبــــداهلل 
رئيس قطاع شؤون األمريكتين، 
وستيفن بوندي سفير الواليات 
المتحدة األمريكية لدى مملكة 

البحرين.

����س��ت��ع��ر����س ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون و�ل�����س��ر�ك��ة 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة ب���ي���ن �ل���ب���ح���ري���ن و�أم���ري���ك���ا

} وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى بالواليات المتحدة.
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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

P  12

Link

P  2

Link

Link

P  2

Link

العدد )16167( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 29 ذو القعدة 1443هـ - 28 يونيو 2022م2

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  استقبل 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، بحضور 
آل  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو  صاحب 
الــوزراء في قصر  خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الصافرية أمس فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة 

أمام جاللة  القانونية  اليمين  أدت  السياحة، حيث 
منصبها  فــي  تعيينها  بــمــنــاســبــة  الــمــعــظــم  الــمــلــك 

الجديد.
ــاحــــب الــــجــــاللــــة وزيــــــرة  ــرة صــ وقــــــد هـــنـــأ حــــضــ
التوفيق والسداد  السياحة، معربًا عن تمنياته لها 

للوطن  خــدمــًة  الوطنية  المسؤولية  هــذه  أداء  فــي 
والمواطن، مشيدًا جاللته بما تتمتع به من كفاءة 
الــوجــه  عــلــى  عملها  بــمــهــام  للقيام  تؤهلها  وخــبــرة 

األكمل.
آيات  أسمى  السياحة  وزيــرة  رفعت  من جانبها، 

الى  والــعــرفــان  واالمــتــنــان  التقدير  وعظيم  الشكر 
المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة على هذه 
الثقة الملكية السامية، مؤكدة أن توجيهات جاللته 
الــكــريــمــة ســتــكــون نــبــراســًا لــهــا فـــي تـــأديـــة مهامها 

الوطنية.

} جاللة الملك المعظم يستقبل وزيرة السياحة بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

�لملك ي�س�تقبل وزيرة �ل�س�ياحة لت�وؤدي �ليمين �لقانوني�ة �أمام جاللته

الطيبة  بالسمعة  أشــاد  كما 
الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا الــكــلــيــة مــنــذ 
البحرين  مملكة  فــي  تــواجــدهــا 
ــارب عــقــديــن  ــقـ ــا يـ ــدار مـ ــ عــلــى مـ
الزمان بوصفها واحــدة من  من 
على  الطبية  الــجــامــعــات  أعـــرق 
مــســتــوى الــعــالــم؛ بــفــضــل جــودة 
برامجها ومخرجاتها، مثنيًا في 
الــذي  ــدور  الـ الــوقــت نفسه على 
تضطلع به والمتمثل في تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
عبر  وذلك  والمنطقة،  للمملكة 
رفد هذا القطاع الحيوي بكوادر 
بــشــريــة مــؤهــلــة لــالنــخــراط في 
سوق العمل وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك لدى استقباله في 
صباح  القضيبية  بقصر  مكتبه 
يــونــيــو   27  – ــن  ــيــ ــنــ )االثــ ــــس  أمــ
2022( البروفيسورة، الورا فياني 
رئــيــســة   ،)Prof. Laura Viani(
في  للجراحين  الملكية  الكلية 
إيرلندا – دبلن، التي تزور البالد 

حاليًا.
ــب  الــلــقــاء، رحَّ وفــي مستهل 
متمنيًا  فــيــانــي،  بــالــبــروفــيــســورة 
ــة فـــي مملكة  ــامـ لــهــا طــيــب اإلقـ
تمنياته  عــن  مــعــربــًا  الــبــحــريــن، 
أداء  في  والنجاح  بالتوفيق  لها 
بمناسبة  إليها  الموكلة  المهام 

تعيينها في منصبها الجديد.

وخالل اللقاء، اطلع الشيخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة على 
توسعة  من  الكلية  ستشهده  ما 
في مقرها، وذلك بإضافة مبنى 
أكاديمي جديد سيتم تخصيصه 
كـــمـــركـــز لــــأبــــحــــاث، وتــشــغــيــلــه 

بواسطة الطاقة الشمسية.
ــرت  ــ ــ ـ ــبَّ ــ ــ ــا، عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــــن جـ

الـــبـــروفـــيـــســـورة فـــيـــانـــي، رئــيــســة 
في  للجراحين  الملكية  الكلية 
إيـــرلـــنـــدا – دبـــلـــن، عـــن شــكــرهــا 
ــوزراء  ــ لــنــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
ما  على  التحتية  البنية  ووزيـــر 
ومنسوبوها  الكلية  بــه  تحظى 
مــن دعــم ورعــايــة، الفتة إلــى ما 
دؤوب  حــرص  مــن  الكلية  توليه 

عــلــى تــطــويــر بــرامــجــهــا؛ بهدف 
اإلســـــــهـــــــام فــــــي تــــعــــزيــــز جــــــودة 
ــن يــمــثــلــون  ــ ــذيـ ــ ــا الـ ــاتـــهـ مـــخـــرجـ
دول  مــخــتــلــف  مـــن  45 جــنــســيــة 

العالم.
حــضــر الــلــقــاء الــبــروفــيــســور 
 Prof. Cathal( كـــيـــلـــي  كــــاثــــال 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس   ،)Kelly

لــلــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
والــبــروفــيــســورة هانا  بــإيــرلــنــدا، 
 ،)Prof. Hannah McGee( ماغيي
نـــائـــب رئــيــســة الــكــلــيــة لــلــشــؤون 
والبروفيسور سمير  األكاديمية، 
الملكية  الكلية  رئيس  الــعــتــوم، 
للجراحين في إيرلندا – جامعة 

البحرين الطبية.

ج��ودة بف�س��ل  ت�س��هم  للجر�حي��ن«  »�لملكي��ة  عب��د�هلل:  ب��ن  خال��د  �ل�س��يخ 
�لعمل ل�����س��وق  م��وؤه��ل��ة  ب���ك���و�در  �ل�����س��ح��ي  �ل��ق��ط��اع  رف���د  ف��ي  ب��ر�م��ج��ه��ا 

} الشيخ خالد بن عبداهلل يستقبل رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا.

ه الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس مجلس  نوَّ
والتعليمية  الطبية  باإلسهامات  التحتية،  البنية  ووزيــر  الــوزراء 
المتطورة التي تقدمها الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – 

جامعة البحرين الطبية.

جـــواد حسن  السيد  بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أّكـــدت 
وزيرة الصحة، أّن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز 
ومرونة  استدامة  أكثر  ليكون  الصحي  القطاع  دعائم 
من خالل استحداث العديد من اآلليات التي تتوافق 
الــمــعــتــمــدة وترسيخها  الــطــبــيــة  الــمــعــايــيــر  أعــلــى  مـــع 
فــي الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة، وذلــــك بــمــا يــدعــم أهـــداف 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
الصحي من  القطاع  به  ما يحظى  وبفضل  المعظم، 
الملكي  الــســمــو  مــن صــاحــب  ومــتــابــعــة مستمرة  دعـــم 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان  األمير 

مجلس الوزراء.
جاء ذلك خالل قيام الوزيرة بجولة تفقدية في 
إدارة الصحة العامة، وذلك للوقوف على سير العمل 
ومستوى اإلنجاز بمختلف األقسام إلى جانب االطالع 

على مستجدات عمل مركز الجينوم الوطني.
الطبية  بالطواقم  الوزيرة  التقت  الجولة  وخالل 
والــصــحــيــة الــعــامــلــة بـــــإدارة الــصــحــة الــعــامــة، مــنــوهــًة 
ضمن  يبذلونها  الــتــي  المخلصة  الوطنية  بالجهود 
الماضية  األعــوام  ومــا حققوه طــوال  البحرين،  فريق 
لجائحة  التصدي  فــي  ُمــشــّرفــة السيما  إنــجــازات  مــن 

فيروس كورونا )كوفيد-19( . 

} وزيرة الصحة خالل جولتها التفقدية.

وزيرة �ل�سحة: �لبحرين م�ستمرة في تعزيز دعائم 
�ل�ق�ط�اع �ل��س�حي ليكون �أكثر ��ستد�مة ومرونة

كتبت فاطمة علي:

أفـــاد الــدكــتــور إبــراهــيــم عبيد 
رئــــيــــس الــلــجــنــتــيــن الــتــنــســيــقــيــة 
الطبية  اللجنة  ألعمال  والطبية 
الــبــحــريــن للحج  بــبــعــثــة مــمــلــكــة 
الطبية  اللجنة  أعــضــاء  عــدد  بــأن 
أطباء وصيادلة   5 منهم  فــردا   19
وطــاقــم تــمــريــض، بــاإلضــافــة إلــى 
إلى مساهمة  وفنيين، الفتا  كتبة 
ــهـــالل األحـــمـــر ســنــويــا  جــمــعــيــة الـ
مشيرًا  وسائق،  ومسعف  بإسعاف 
ستغادر  الطبية  الطواقم  أن  إلــى 
الــمــمــلــكــة الــــيــــوم مـــتـــوجـــهـــة إلـــى 
العربية  المملكة  في  البعثة  مقر 

السعودية.
وأكـــــد فـــي تــصــريــح لــــ»أخـــبـــار 
ــزة  ــهـ ـــة واألجـ ــ أن األدويــ الــخــلــيــج« 
ــوم  ــــم شـــحـــنـــهـــا جــــــوا يـ الـــطـــبـــيـــة تـ
الــجــمــعــة بــرفــقــة طــاقــم أولـــي من 
الــبــعــثــة الـــطـــبـــيـــة، ويــــقــــوم حــالــيــا 
باإلشراف على تنظيمها وتجهيز 
في  للبعثة  الطبية  الــعــيــادة  مقر 
مــكــة الـــمـــكـــرمـــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
قــائــمــة األدويـــــة الــتــي تــم شحنها 
مصغرة  صيدلية  عــن  عــبــارة  هــي 
ــز  ــراكــ ــمــ ــة الــ ــيـ ــدلـ ــيـ مـــشـــابـــهـــة لـــصـ

الصحية بكافة إمكانياتها.
وقال الدكتور عبيد إن الطاقم 
مع  سيجتمع  البحريني  الطبي 
السعودي  الجانب  من  المعنيين 
لــالطــالع عــلــى آلــيــة الــتــعــامــل مع 
كـــورونـــا »كــوفــيــد 19« في  إصـــابـــات 
أثناء  الحجاج  بين  رصدها  حــال 
تــأديــة مــنــاســك الــحــج، مــؤكــدا أن 
ــواقــــم الـــطـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة  الــــطــ
إمكانياتها وجهودها  كل  ستسخر 
لــتــأمــيــن حــج أكــثــر يــســًرا وأمـــاًنـــا، 
لتقديم  اإلمــكــانــيــات  كــل  وتــوفــيــر 
أفضل الخدمات الصحية لحجاج 

بيت اهلل الحرام.

ســتــكــون  األمـــــــور  أن  وأوضـــــــح 
كفاءة  إلــى  نــظــرا  السيطرة  تحت 
وخـــبـــرة أعـــضـــاء الــبــعــثــة الــطــبــيــة، 
واهـــتـــمـــام مملكة  حــــرص  ــدا  ــؤكـ مـ
الــبــحــريــن بــتــقــديــم أفـــضـــل سبل 
لــجــمــيــع حــجــاج مملكة  الــرعــايــة 
ــذل أقــــصــــى جــهــد  ــ ــ الـــبـــحـــريـــن، وبـ
ــم أفـــضـــل  ــديــ ــقــ لـــمـــســـاعـــدتـــهـــم وتــ
الخدمات الصحية أثناء تأديتهم 

مناسك الحج. 
حجاج  توعية  إلــى  أشـــار  كما 
بيت اهلل الحرام وتثقيفهم بأهمية 
االلتزام بالنظافة العامة لتفادي 
ــة بــــاألمــــراض الــمــعــديــة،  ــابــ اإلصــ
ــن ضـــربـــات  ــ ــــك الــــوقــــايــــة مـ ــذلـ ــ وكـ
الــشــمــس وخــصــوصــا أن حــج هــذا 
العام سيشهد طقسا حاّرا نسبيًا، 
باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات 
يسر  بــكــل  الـــحـــج  مــنــاســك  ألداء 
ــــدون مــشــاكــل صــحــيــة، وتــوعــيــة  وبـ
واتخاذ  »نيباه«  بفيروس  الحجاج 
ــات  ــاطــ ــيــ ــتــ ــة واالحــ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــبــــل الـ ســ
وزارة  اســـتـــعـــداد  مــبــديــا  الــــالزمــــة، 
المتطلبات  كــل  لتوفير  الــصــحــة 
اللجنة  ألعـــمـــال  ــــالزم  الـ والـــدعـــم 
لــمــا يصب  الــحــج  لبعثة  الــطــبــيــة 
في راحة حجاج بيت اهلل الحرام.

رئي�س البعثة الطبية للحج لـ»اأخبار الخليج«:

�س�ح��ن �لأدوي��ة و�ل�م�ع��د�ت �لط��ب�ي��ة ج��ّو�.. 
و�ل�ط�اق��م �لطب��ي ي�س�ل �لي�وم �إل�ى مق�ر �لبعث�ة 

} د. إبراهيم عبيد.

أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، رئــيــس مجلس الـــشـــورى، أن الــمــرأة 
البحرينية تمارس العديد من األدوار المجتمعية الفاعلة، وتحرص على 
المؤسسات  النسائي من خالل  العمل  تعزيز  النهوض بمسؤولياتها في 
في  النسائية  المشاركة  بتنامي  مشيًدا  المدني،  المجتمع  ومنظمات 

األعمال الخيرية والتطوعية التي تزخر بها مملكة البحرين.
والــمــؤســســات  الجمعيات  تــشــهــده  الـــذي  المستمر  بــالــتــطــور  ــاد  وأشــ
النسائية، وما تقوم به من جهود مجتمعية متميزة، وتفانيها في تقديم 
البرامج واألنشطة المثمرة، الفًتا إلى أنَّ مملكة البحرين تعد نموذًجا 

حضارًيا للعمل الخيري واالجتماعي في شتى المجاالت.
الــشــورى، صــبــاح أمــس،  رئــيــس مجلس  جــاء ذلــك خــالل استقبال 
الــشــورى،  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  سلمان  علي  جميلة  بحضور 
النسائية، وعدد  أول  إدارة جمعية  رئيسة مجلس  النجار  السيدة نصرة 
إدارة الجمعية، حيث أهــدوه عــدًدا من اإلصــدارات  من عضوات مجلس 

والكتب بمناسبة مرور 50 عاًما على تأسيس الجمعية.

بتعيين م��ر���س��وم��ا  ي�����س��در  �ل��م��ل��ك 
�لتربية وز�رة  في  م�ساعدين  وكالء 

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم مرسوم رقم )30( لسنة 2022، بتعيين 

وكالء مساعدين في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى 

ُيعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1. الدكتورة سماح محمد سليمان العجاوي - وكياًل مساعدًا 

َعُلم. لتطوير سياسات التعليم والَتّ
وكــيــاًل مساعدًا   - الــحــداد  عــبــداهلل  الــدكــتــورة ســنــاء سعيد   .2

لالستراتيجيات واألداء. 
3. السيد هيثم عيسى علي السهلي - وكياًل مساعدًا للخدمات 

المساِندة. 
المادة الثانية 

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

قر�ر�  ي�سدر  �لوزر�ء  رئي�س  �لعهد  ولي 
بتعيين مدر�ء في وز�رة �لتربية و�لتعليم

آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )35( لسنة 2022 

بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1- السيد فواز أحمد الشروقي - مديرًا إلدارة االتصال.

- مديرًا إلدارة نظم  المريسي  ناجي  نادية سعيد  السيدة   -2
المعلومات.

مـــديـــرًا إلدارة   - ــــدالل  الــ عــيــســى  ــبـــداهلل  عـ ــرة  ــ زهـ الــســيــدة   -3
الخدمات الطالبية.
المادة الثانية:

على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

للبحريني  �ل�سماح  �ل�سحية«:  »�لمهن  هيئة 
ترخي��س  �متح�ان  لجتي�از  مح�اولت  ب��6 
�لمهن�ة و4 مح�اولت لغي�ر �لبحرين�ي فق�ط

أنه  المهن والخدمات الصحية  الوطنية لتنظيم  الهيئة  أوضحت 
باإلشارة إلى القرار الصادر عن رئيس المجلس األعلى للصحة بشأن 
تعديل المادة )3( من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن الئحة نظام 
تعديل  أّن  توضح  أن  الهيئة  فتود  الصحية،  المهن  مزاولة  امتحانات 
محاوالت الجتياز   4 البحريني  وغير  للبحريني  يتيح  المذكور  القرار 
البحريني  الترخيص  لطالب  يسمح  كما  الــمــهــن،  ترخيص  امــتــحــان 
مــحــاوالت  مجموع  يصل  )بــمــا  الــتــدريــب  بعد  إضافيتين  بمحاولتين 
االجتياز إلى 6 محاوالت(، وال يسمح بذلك لغير البحريني، حيث يتيح 
التعديل الصادر عن المجلس األعلى للصحة للبحريني فرصة مزيد 

من التدريب قبل التقدم الجتياز االمتحان.
الجدير بالذكر أن الهيئة وتنفيذا للتوجهات الحكومية بالتحول 
الــتــعــاون مع  مــن خــالل  الكترونيًا  االمــتــحــانــات  بــإجــراء  تــقــوم  الرقمي 
ــراء االمــتــحــان مــن أي  شــركــة »بــرومــتــيــرك الــعــالــمــيــة« والــتــي تتيح إجــ
ــراؤه في  ــ بــالــضــرورة إجـ بــلــد، ولــيــس  مــركــز امــتــحــانــات معتمد فــي أي 
غير  للمهنيين  لالمتحان  التقدم  إجــراءات  ما سهل  البحرين،  مملكة 

البحرينيين من دون الحاجة إلى دخول مملكة البحرين.
للبحرينيين حديثي  التراخيص  امتحان  تطبق  الهيئة  بأن  علمًا 
بالتقدم  فقط  فيسمح  البحرينيين  غير  إلــى  بالنسبة  أمــا  الــتــخــرج. 
اجتياز  ويعتبر  واالســـتـــشـــاري.  االخــتــصــاصــي  لمستويات  للترخيص 
في  المهنة  مزاولة  ترخيص  على  للحصول  أساسيًا  شرطًا  االمتحان 

مملكة البحرين.

�لإيجابية بالعالقات  ي�سيد  �لتنمية  وزير 
و�لت�س�ريعية �لتنفيذي�ة  �ل�س�لطتين  بي�ن 

بــن أحــمــد خلف  أســامــة  التنمية االجــتــمــاعــيــة  وزيـــر  اســتــقــبــل 
شــؤون  لجنة  رئــيــس  الــشــورى  مجلس  عضو  مكتبه،  فــي  العصفور، 

الشباب بالمجلس رضا إبراهيم منفردي.
الملكية  بالثقة  العصفور  مــنــفــردي  هنأ  الــلــقــاء،  مستهل  فــي 
الملك حمد بن عيسى  الجاللة  السامية من لدن حضرة صاحب 
في  والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
العمل والعطاء لالرتقاء بالمجال  أداء مهامه الجديدة، ومواصلة 

التنموي واالجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية. 
المهم الذي يضطلع به مجلس  بــدوره، أشاد العصفور بالدور 
الـــشـــورى فــي خــدمــة الــوطــن والــمــواطــن عــبــر تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما تم خالل اللقاء استعراض 
واالجتماعي،  التنموي  بالشأن  العالقة  ذات  الموضوعات  من  عدد 
وزارة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  تعزيز  مــبــادرات  حــول  تتركز  والــتــي 
فــي مــجــاالت  الــمــجــتــمــع  الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة لمختلف شــرائــح 

التنمية والحماية والرعاية بما يصب في صالح المواطن.
من جانبه أثنى منفردي على جهود وزارة التنمية االجتماعية، 
والهادفة  الــوزارة  تنفذها  التي  التنموية  المشروعات  أهمية  مؤكدًا 
بما يضمن  البحرينية  واألسر  الخدمات لأفراد  أفضل  توفير  إلى 

لهم العيش الكريم والحياة اآلمنة.

} وزير التنمية يستقبل رضا منفردي.

�لبحريني�ة �لم�ر�أة  �ل�س�ورى:  رئي��س 
ف����اعلة  �أدو�ًر� مج����تمعية   تمار����س 

ــل الـــشـــيـــخ راشــــــــد بــن  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
محافظ  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
مكتبه  فـــي  الـــعـــاصـــمـــة،  مــحــافــظــة 
بــمــبــنــى الــمــحــافــظــة بــالــقــضــيــبــيــة، 
تشونغ سفير جمهورية  كــوان  هاي 
ــة لــــــدى مــمــلــكــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ كـ

البحرين.
واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان خــالل 
الــلــقــاء، الــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
الصديقين  الــبــلــديــن  بــيــن  تــجــمــع 
ــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا،  ــرهــ ــويــ ــطــ وفـــــــــرص تــ
ذات  الموضوعات  من  عــددًا  وبحثا 
ــام الـــمـــشـــتـــرك، حــيــث أكــد  ــمـ ــتـ االهـ
العالقات  تعزيز  أهمية  الــجــانــبــان 
ــة تـــحـــقـــيـــقـــًا لـــــأهـــــداف  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
والمصالح المشتركة بين البلدين.
ــافــــظ بــمــتــانــة  ــمــــحــ وأشــــــــــاد الــ

ــي تـــجـــمـــع مــمــلــكــة  ــتــ الــــعــــالقــــات الــ
الــــبــــحــــريــــن بــــجــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
السفير  مــثــمــنــًا جــهــود  الــجــنــوبــيــة، 
بين  بالعالقات  الــدفــع  فــي  الــكــوري 

الـــبـــلـــديـــن إلـــــى آفــــــاق أرحــــــب عــلــى 
مــخــتــلــف األصـــــعـــــدة، بـــمـــا يــحــقــق 
ــات الــمــشــتــركــة  ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ الـــــــــرؤى والـ

للبلدين الصديقين.

محافظ �لعا�سمة يبحث مع �ل�سفير �لكوري تعزيز �لتعاون �لم�سترك

} محافظ العا�سمة م�ستقبال ال�سفير الكوري.

اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف 
الـــوزارة،  بمقر  الخارجية،  وزيــر 
أمس يائيل المرت نائب مساعد 
الشرق  لــشــؤون  الخارجية  وزيــر 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ ــالــ األدنـــــــى بــ
األمـــريـــكـــيـــة، بــمــنــاســبــة زيــارتــهــا 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــمــشــاركــة 
لــلــجــنــة  األول  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ فــــي 

التنسيقية لمنتدى النقب.
وجــــــــــــرى خـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، 

ــات الـــتـــعـــاون  اســــتــــعــــراض عــــالقــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ والــــــــــشــــــــــراكــــــــــة الــ
واالســتــراتــيــجــيــة الــوطــيــدة بين 
ــات  ــ ــــواليـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـ
والقائمة  األمريكية،  المتحدة 
على أسس راسخة من االحترام 
والتقدير المتبادل، وبحث سبل 
تعزيزها في مختلف المجاالت، 
بما يحقق المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، 
هذا إلى جانب مناقشة القضايا 

ذات  والــــــدولــــــيــــــة  ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
االهتمام المشترك.

ــيـــخ  ــشـ ــاء، الـ ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ حــــضــــر الــ
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  ــبـــداهلل  عـ
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكــيــل 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــســـفـــيـــر الــشــيــخ 
آل خــلــيــفــة  ــلـــي  عـ بــــن  عــــبــــداهلل 
رئيس قطاع شؤون األمريكتين، 
وستيفن بوندي سفير الواليات 
المتحدة األمريكية لدى مملكة 

البحرين.

����س��ت��ع��ر����س ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون و�ل�����س��ر�ك��ة 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة ب���ي���ن �ل���ب���ح���ري���ن و�أم���ري���ك���ا

} وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى بالواليات المتحدة.
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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  استقبل 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، بحضور 
آل  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو  صاحب 
الــوزراء في قصر  خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الصافرية أمس فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة 

أمام جاللة  القانونية  اليمين  أدت  السياحة، حيث 
منصبها  فــي  تعيينها  بــمــنــاســبــة  الــمــعــظــم  الــمــلــك 

الجديد.
ــاحــــب الــــجــــاللــــة وزيــــــرة  ــرة صــ وقــــــد هـــنـــأ حــــضــ
التوفيق والسداد  السياحة، معربًا عن تمنياته لها 

للوطن  خــدمــًة  الوطنية  المسؤولية  هــذه  أداء  فــي 
والمواطن، مشيدًا جاللته بما تتمتع به من كفاءة 
الــوجــه  عــلــى  عملها  بــمــهــام  للقيام  تؤهلها  وخــبــرة 

األكمل.
آيات  أسمى  السياحة  وزيــرة  رفعت  من جانبها، 

الى  والــعــرفــان  واالمــتــنــان  التقدير  وعظيم  الشكر 
المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة على هذه 
الثقة الملكية السامية، مؤكدة أن توجيهات جاللته 
الــكــريــمــة ســتــكــون نــبــراســًا لــهــا فـــي تـــأديـــة مهامها 

الوطنية.

} جاللة الملك المعظم يستقبل وزيرة السياحة بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

�لملك ي�س�تقبل وزيرة �ل�س�ياحة لت�وؤدي �ليمين �لقانوني�ة �أمام جاللته

الطيبة  بالسمعة  أشــاد  كما 
الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا الــكــلــيــة مــنــذ 
البحرين  مملكة  فــي  تــواجــدهــا 
ــارب عــقــديــن  ــقـ ــا يـ ــدار مـ ــ عــلــى مـ
الزمان بوصفها واحــدة من  من 
على  الطبية  الــجــامــعــات  أعـــرق 
مــســتــوى الــعــالــم؛ بــفــضــل جــودة 
برامجها ومخرجاتها، مثنيًا في 
الــذي  ــدور  الـ الــوقــت نفسه على 
تضطلع به والمتمثل في تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
عبر  وذلك  والمنطقة،  للمملكة 
رفد هذا القطاع الحيوي بكوادر 
بــشــريــة مــؤهــلــة لــالنــخــراط في 
سوق العمل وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك لدى استقباله في 
صباح  القضيبية  بقصر  مكتبه 
يــونــيــو   27  – ــن  ــيــ ــنــ )االثــ ــــس  أمــ
2022( البروفيسورة، الورا فياني 
رئــيــســة   ،)Prof. Laura Viani(
في  للجراحين  الملكية  الكلية 
إيرلندا – دبلن، التي تزور البالد 

حاليًا.
ــب  الــلــقــاء، رحَّ وفــي مستهل 
متمنيًا  فــيــانــي،  بــالــبــروفــيــســورة 
ــة فـــي مملكة  ــامـ لــهــا طــيــب اإلقـ
تمنياته  عــن  مــعــربــًا  الــبــحــريــن، 
أداء  في  والنجاح  بالتوفيق  لها 
بمناسبة  إليها  الموكلة  المهام 

تعيينها في منصبها الجديد.

وخالل اللقاء، اطلع الشيخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة على 
توسعة  من  الكلية  ستشهده  ما 
في مقرها، وذلك بإضافة مبنى 
أكاديمي جديد سيتم تخصيصه 
كـــمـــركـــز لــــأبــــحــــاث، وتــشــغــيــلــه 

بواسطة الطاقة الشمسية.
ــرت  ــ ــ ـ ــبَّ ــ ــ ــا، عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــــن جـ

الـــبـــروفـــيـــســـورة فـــيـــانـــي، رئــيــســة 
في  للجراحين  الملكية  الكلية 
إيـــرلـــنـــدا – دبـــلـــن، عـــن شــكــرهــا 
ــوزراء  ــ لــنــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
ما  على  التحتية  البنية  ووزيـــر 
ومنسوبوها  الكلية  بــه  تحظى 
مــن دعــم ورعــايــة، الفتة إلــى ما 
دؤوب  حــرص  مــن  الكلية  توليه 

عــلــى تــطــويــر بــرامــجــهــا؛ بهدف 
اإلســـــــهـــــــام فــــــي تــــعــــزيــــز جــــــودة 
ــن يــمــثــلــون  ــ ــذيـ ــ ــا الـ ــاتـــهـ مـــخـــرجـ
دول  مــخــتــلــف  مـــن  45 جــنــســيــة 

العالم.
حــضــر الــلــقــاء الــبــروفــيــســور 
 Prof. Cathal( كـــيـــلـــي  كــــاثــــال 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس   ،)Kelly

لــلــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
والــبــروفــيــســورة هانا  بــإيــرلــنــدا، 
 ،)Prof. Hannah McGee( ماغيي
نـــائـــب رئــيــســة الــكــلــيــة لــلــشــؤون 
والبروفيسور سمير  األكاديمية، 
الملكية  الكلية  رئيس  الــعــتــوم، 
للجراحين في إيرلندا – جامعة 

البحرين الطبية.

ج��ودة بف�س��ل  ت�س��هم  للجر�حي��ن«  »�لملكي��ة  عب��د�هلل:  ب��ن  خال��د  �ل�س��يخ 
�لعمل ل�����س��وق  م��وؤه��ل��ة  ب���ك���و�در  �ل�����س��ح��ي  �ل��ق��ط��اع  رف���د  ف��ي  ب��ر�م��ج��ه��ا 

} الشيخ خالد بن عبداهلل يستقبل رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا.

ه الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس مجلس  نوَّ
والتعليمية  الطبية  باإلسهامات  التحتية،  البنية  ووزيــر  الــوزراء 
المتطورة التي تقدمها الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – 

جامعة البحرين الطبية.

جـــواد حسن  السيد  بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أّكـــدت 
وزيرة الصحة، أّن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز 
ومرونة  استدامة  أكثر  ليكون  الصحي  القطاع  دعائم 
من خالل استحداث العديد من اآلليات التي تتوافق 
الــمــعــتــمــدة وترسيخها  الــطــبــيــة  الــمــعــايــيــر  أعــلــى  مـــع 
فــي الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة، وذلــــك بــمــا يــدعــم أهـــداف 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
الصحي من  القطاع  به  ما يحظى  وبفضل  المعظم، 
الملكي  الــســمــو  مــن صــاحــب  ومــتــابــعــة مستمرة  دعـــم 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان  األمير 

مجلس الوزراء.
جاء ذلك خالل قيام الوزيرة بجولة تفقدية في 
إدارة الصحة العامة، وذلك للوقوف على سير العمل 
ومستوى اإلنجاز بمختلف األقسام إلى جانب االطالع 

على مستجدات عمل مركز الجينوم الوطني.
الطبية  بالطواقم  الوزيرة  التقت  الجولة  وخالل 
والــصــحــيــة الــعــامــلــة بـــــإدارة الــصــحــة الــعــامــة، مــنــوهــًة 
ضمن  يبذلونها  الــتــي  المخلصة  الوطنية  بالجهود 
الماضية  األعــوام  ومــا حققوه طــوال  البحرين،  فريق 
لجائحة  التصدي  فــي  ُمــشــّرفــة السيما  إنــجــازات  مــن 

فيروس كورونا )كوفيد-19( . 

} وزيرة الصحة خالل جولتها التفقدية.

وزيرة �ل�سحة: �لبحرين م�ستمرة في تعزيز دعائم 
�ل�ق�ط�اع �ل��س�حي ليكون �أكثر ��ستد�مة ومرونة

كتبت فاطمة علي:

أفـــاد الــدكــتــور إبــراهــيــم عبيد 
رئــــيــــس الــلــجــنــتــيــن الــتــنــســيــقــيــة 
الطبية  اللجنة  ألعمال  والطبية 
الــبــحــريــن للحج  بــبــعــثــة مــمــلــكــة 
الطبية  اللجنة  أعــضــاء  عــدد  بــأن 
أطباء وصيادلة   5 منهم  فــردا   19
وطــاقــم تــمــريــض، بــاإلضــافــة إلــى 
إلى مساهمة  وفنيين، الفتا  كتبة 
ــهـــالل األحـــمـــر ســنــويــا  جــمــعــيــة الـ
مشيرًا  وسائق،  ومسعف  بإسعاف 
ستغادر  الطبية  الطواقم  أن  إلــى 
الــمــمــلــكــة الــــيــــوم مـــتـــوجـــهـــة إلـــى 
العربية  المملكة  في  البعثة  مقر 

السعودية.
وأكـــــد فـــي تــصــريــح لــــ»أخـــبـــار 
ــزة  ــهـ ـــة واألجـ ــ أن األدويــ الــخــلــيــج« 
ــوم  ــــم شـــحـــنـــهـــا جــــــوا يـ الـــطـــبـــيـــة تـ
الــجــمــعــة بــرفــقــة طــاقــم أولـــي من 
الــبــعــثــة الـــطـــبـــيـــة، ويــــقــــوم حــالــيــا 
باإلشراف على تنظيمها وتجهيز 
في  للبعثة  الطبية  الــعــيــادة  مقر 
مــكــة الـــمـــكـــرمـــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
قــائــمــة األدويـــــة الــتــي تــم شحنها 
مصغرة  صيدلية  عــن  عــبــارة  هــي 
ــز  ــراكــ ــمــ ــة الــ ــيـ ــدلـ ــيـ مـــشـــابـــهـــة لـــصـ

الصحية بكافة إمكانياتها.
وقال الدكتور عبيد إن الطاقم 
مع  سيجتمع  البحريني  الطبي 
السعودي  الجانب  من  المعنيين 
لــالطــالع عــلــى آلــيــة الــتــعــامــل مع 
كـــورونـــا »كــوفــيــد 19« في  إصـــابـــات 
أثناء  الحجاج  بين  رصدها  حــال 
تــأديــة مــنــاســك الــحــج، مــؤكــدا أن 
ــواقــــم الـــطـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة  الــــطــ
إمكانياتها وجهودها  كل  ستسخر 
لــتــأمــيــن حــج أكــثــر يــســًرا وأمـــاًنـــا، 
لتقديم  اإلمــكــانــيــات  كــل  وتــوفــيــر 
أفضل الخدمات الصحية لحجاج 

بيت اهلل الحرام.

ســتــكــون  األمـــــــور  أن  وأوضـــــــح 
كفاءة  إلــى  نــظــرا  السيطرة  تحت 
وخـــبـــرة أعـــضـــاء الــبــعــثــة الــطــبــيــة، 
واهـــتـــمـــام مملكة  حــــرص  ــدا  ــؤكـ مـ
الــبــحــريــن بــتــقــديــم أفـــضـــل سبل 
لــجــمــيــع حــجــاج مملكة  الــرعــايــة 
ــذل أقــــصــــى جــهــد  ــ ــ الـــبـــحـــريـــن، وبـ
ــم أفـــضـــل  ــديــ ــقــ لـــمـــســـاعـــدتـــهـــم وتــ
الخدمات الصحية أثناء تأديتهم 

مناسك الحج. 
حجاج  توعية  إلــى  أشـــار  كما 
بيت اهلل الحرام وتثقيفهم بأهمية 
االلتزام بالنظافة العامة لتفادي 
ــة بــــاألمــــراض الــمــعــديــة،  ــابــ اإلصــ
ــن ضـــربـــات  ــ ــــك الــــوقــــايــــة مـ ــذلـ ــ وكـ
الــشــمــس وخــصــوصــا أن حــج هــذا 
العام سيشهد طقسا حاّرا نسبيًا، 
باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات 
يسر  بــكــل  الـــحـــج  مــنــاســك  ألداء 
ــــدون مــشــاكــل صــحــيــة، وتــوعــيــة  وبـ
واتخاذ  »نيباه«  بفيروس  الحجاج 
ــات  ــاطــ ــيــ ــتــ ــة واالحــ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــبــــل الـ ســ
وزارة  اســـتـــعـــداد  مــبــديــا  الــــالزمــــة، 
المتطلبات  كــل  لتوفير  الــصــحــة 
اللجنة  ألعـــمـــال  ــــالزم  الـ والـــدعـــم 
لــمــا يصب  الــحــج  لبعثة  الــطــبــيــة 
في راحة حجاج بيت اهلل الحرام.

رئي�س البعثة الطبية للحج لـ»اأخبار الخليج«:

�س�ح��ن �لأدوي��ة و�ل�م�ع��د�ت �لط��ب�ي��ة ج��ّو�.. 
و�ل�ط�اق��م �لطب��ي ي�س�ل �لي�وم �إل�ى مق�ر �لبعث�ة 

} د. إبراهيم عبيد.

أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، رئــيــس مجلس الـــشـــورى، أن الــمــرأة 
البحرينية تمارس العديد من األدوار المجتمعية الفاعلة، وتحرص على 
المؤسسات  النسائي من خالل  العمل  تعزيز  النهوض بمسؤولياتها في 
في  النسائية  المشاركة  بتنامي  مشيًدا  المدني،  المجتمع  ومنظمات 

األعمال الخيرية والتطوعية التي تزخر بها مملكة البحرين.
والــمــؤســســات  الجمعيات  تــشــهــده  الـــذي  المستمر  بــالــتــطــور  ــاد  وأشــ
النسائية، وما تقوم به من جهود مجتمعية متميزة، وتفانيها في تقديم 
البرامج واألنشطة المثمرة، الفًتا إلى أنَّ مملكة البحرين تعد نموذًجا 

حضارًيا للعمل الخيري واالجتماعي في شتى المجاالت.
الــشــورى، صــبــاح أمــس،  رئــيــس مجلس  جــاء ذلــك خــالل استقبال 
الــشــورى،  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  سلمان  علي  جميلة  بحضور 
النسائية، وعدد  أول  إدارة جمعية  رئيسة مجلس  النجار  السيدة نصرة 
إدارة الجمعية، حيث أهــدوه عــدًدا من اإلصــدارات  من عضوات مجلس 

والكتب بمناسبة مرور 50 عاًما على تأسيس الجمعية.

بتعيين م��ر���س��وم��ا  ي�����س��در  �ل��م��ل��ك 
�لتربية وز�رة  في  م�ساعدين  وكالء 

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم مرسوم رقم )30( لسنة 2022، بتعيين 

وكالء مساعدين في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى 

ُيعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1. الدكتورة سماح محمد سليمان العجاوي - وكياًل مساعدًا 

َعُلم. لتطوير سياسات التعليم والَتّ
وكــيــاًل مساعدًا   - الــحــداد  عــبــداهلل  الــدكــتــورة ســنــاء سعيد   .2

لالستراتيجيات واألداء. 
3. السيد هيثم عيسى علي السهلي - وكياًل مساعدًا للخدمات 

المساِندة. 
المادة الثانية 

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

قر�ر�  ي�سدر  �لوزر�ء  رئي�س  �لعهد  ولي 
بتعيين مدر�ء في وز�رة �لتربية و�لتعليم

آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )35( لسنة 2022 

بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1- السيد فواز أحمد الشروقي - مديرًا إلدارة االتصال.

- مديرًا إلدارة نظم  المريسي  ناجي  نادية سعيد  السيدة   -2
المعلومات.

مـــديـــرًا إلدارة   - ــــدالل  الــ عــيــســى  ــبـــداهلل  عـ ــرة  ــ زهـ الــســيــدة   -3
الخدمات الطالبية.
المادة الثانية:

على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

للبحريني  �ل�سماح  �ل�سحية«:  »�لمهن  هيئة 
ترخي��س  �متح�ان  لجتي�از  مح�اولت  ب��6 
�لمهن�ة و4 مح�اولت لغي�ر �لبحرين�ي فق�ط

أنه  المهن والخدمات الصحية  الوطنية لتنظيم  الهيئة  أوضحت 
باإلشارة إلى القرار الصادر عن رئيس المجلس األعلى للصحة بشأن 
تعديل المادة )3( من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن الئحة نظام 
تعديل  أّن  توضح  أن  الهيئة  فتود  الصحية،  المهن  مزاولة  امتحانات 
محاوالت الجتياز   4 البحريني  وغير  للبحريني  يتيح  المذكور  القرار 
البحريني  الترخيص  لطالب  يسمح  كما  الــمــهــن،  ترخيص  امــتــحــان 
مــحــاوالت  مجموع  يصل  )بــمــا  الــتــدريــب  بعد  إضافيتين  بمحاولتين 
االجتياز إلى 6 محاوالت(، وال يسمح بذلك لغير البحريني، حيث يتيح 
التعديل الصادر عن المجلس األعلى للصحة للبحريني فرصة مزيد 

من التدريب قبل التقدم الجتياز االمتحان.
الجدير بالذكر أن الهيئة وتنفيذا للتوجهات الحكومية بالتحول 
الــتــعــاون مع  مــن خــالل  الكترونيًا  االمــتــحــانــات  بــإجــراء  تــقــوم  الرقمي 
ــراء االمــتــحــان مــن أي  شــركــة »بــرومــتــيــرك الــعــالــمــيــة« والــتــي تتيح إجــ
ــراؤه في  ــ بــالــضــرورة إجـ بــلــد، ولــيــس  مــركــز امــتــحــانــات معتمد فــي أي 
غير  للمهنيين  لالمتحان  التقدم  إجــراءات  ما سهل  البحرين،  مملكة 

البحرينيين من دون الحاجة إلى دخول مملكة البحرين.
للبحرينيين حديثي  التراخيص  امتحان  تطبق  الهيئة  بأن  علمًا 
بالتقدم  فقط  فيسمح  البحرينيين  غير  إلــى  بالنسبة  أمــا  الــتــخــرج. 
اجتياز  ويعتبر  واالســـتـــشـــاري.  االخــتــصــاصــي  لمستويات  للترخيص 
في  المهنة  مزاولة  ترخيص  على  للحصول  أساسيًا  شرطًا  االمتحان 

مملكة البحرين.

�لإيجابية بالعالقات  ي�سيد  �لتنمية  وزير 
و�لت�س�ريعية �لتنفيذي�ة  �ل�س�لطتين  بي�ن 

بــن أحــمــد خلف  أســامــة  التنمية االجــتــمــاعــيــة  وزيـــر  اســتــقــبــل 
شــؤون  لجنة  رئــيــس  الــشــورى  مجلس  عضو  مكتبه،  فــي  العصفور، 

الشباب بالمجلس رضا إبراهيم منفردي.
الملكية  بالثقة  العصفور  مــنــفــردي  هنأ  الــلــقــاء،  مستهل  فــي 
الملك حمد بن عيسى  الجاللة  السامية من لدن حضرة صاحب 
في  والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
العمل والعطاء لالرتقاء بالمجال  أداء مهامه الجديدة، ومواصلة 

التنموي واالجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية. 
المهم الذي يضطلع به مجلس  بــدوره، أشاد العصفور بالدور 
الـــشـــورى فــي خــدمــة الــوطــن والــمــواطــن عــبــر تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما تم خالل اللقاء استعراض 
واالجتماعي،  التنموي  بالشأن  العالقة  ذات  الموضوعات  من  عدد 
وزارة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  تعزيز  مــبــادرات  حــول  تتركز  والــتــي 
فــي مــجــاالت  الــمــجــتــمــع  الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة لمختلف شــرائــح 

التنمية والحماية والرعاية بما يصب في صالح المواطن.
من جانبه أثنى منفردي على جهود وزارة التنمية االجتماعية، 
والهادفة  الــوزارة  تنفذها  التي  التنموية  المشروعات  أهمية  مؤكدًا 
بما يضمن  البحرينية  واألسر  الخدمات لأفراد  أفضل  توفير  إلى 

لهم العيش الكريم والحياة اآلمنة.

} وزير التنمية يستقبل رضا منفردي.

�لبحريني�ة �لم�ر�أة  �ل�س�ورى:  رئي��س 
ف����اعلة  �أدو�ًر� مج����تمعية   تمار����س 

ــل الـــشـــيـــخ راشــــــــد بــن  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
محافظ  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
مكتبه  فـــي  الـــعـــاصـــمـــة،  مــحــافــظــة 
بــمــبــنــى الــمــحــافــظــة بــالــقــضــيــبــيــة، 
تشونغ سفير جمهورية  كــوان  هاي 
ــة لــــــدى مــمــلــكــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ كـ

البحرين.
واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان خــالل 
الــلــقــاء، الــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
الصديقين  الــبــلــديــن  بــيــن  تــجــمــع 
ــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا،  ــرهــ ــويــ ــطــ وفـــــــــرص تــ
ذات  الموضوعات  من  عــددًا  وبحثا 
ــام الـــمـــشـــتـــرك، حــيــث أكــد  ــمـ ــتـ االهـ
العالقات  تعزيز  أهمية  الــجــانــبــان 
ــة تـــحـــقـــيـــقـــًا لـــــأهـــــداف  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
والمصالح المشتركة بين البلدين.
ــافــــظ بــمــتــانــة  ــمــــحــ وأشــــــــــاد الــ

ــي تـــجـــمـــع مــمــلــكــة  ــتــ الــــعــــالقــــات الــ
الــــبــــحــــريــــن بــــجــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
السفير  مــثــمــنــًا جــهــود  الــجــنــوبــيــة، 
بين  بالعالقات  الــدفــع  فــي  الــكــوري 

الـــبـــلـــديـــن إلـــــى آفــــــاق أرحــــــب عــلــى 
مــخــتــلــف األصـــــعـــــدة، بـــمـــا يــحــقــق 
ــات الــمــشــتــركــة  ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ الـــــــــرؤى والـ

للبلدين الصديقين.

محافظ �لعا�سمة يبحث مع �ل�سفير �لكوري تعزيز �لتعاون �لم�سترك

} محافظ العا�سمة م�ستقبال ال�سفير الكوري.

اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف 
الـــوزارة،  بمقر  الخارجية،  وزيــر 
أمس يائيل المرت نائب مساعد 
الشرق  لــشــؤون  الخارجية  وزيــر 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ ــالــ األدنـــــــى بــ
األمـــريـــكـــيـــة، بــمــنــاســبــة زيــارتــهــا 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــمــشــاركــة 
لــلــجــنــة  األول  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ فــــي 

التنسيقية لمنتدى النقب.
وجــــــــــــرى خـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، 

ــات الـــتـــعـــاون  اســــتــــعــــراض عــــالقــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ والــــــــــشــــــــــراكــــــــــة الــ
واالســتــراتــيــجــيــة الــوطــيــدة بين 
ــات  ــ ــــواليـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـ
والقائمة  األمريكية،  المتحدة 
على أسس راسخة من االحترام 
والتقدير المتبادل، وبحث سبل 
تعزيزها في مختلف المجاالت، 
بما يحقق المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، 
هذا إلى جانب مناقشة القضايا 

ذات  والــــــدولــــــيــــــة  ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
االهتمام المشترك.

ــيـــخ  ــشـ ــاء، الـ ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ حــــضــــر الــ
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  ــبـــداهلل  عـ
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكــيــل 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــســـفـــيـــر الــشــيــخ 
آل خــلــيــفــة  ــلـــي  عـ بــــن  عــــبــــداهلل 
رئيس قطاع شؤون األمريكتين، 
وستيفن بوندي سفير الواليات 
المتحدة األمريكية لدى مملكة 

البحرين.

����س��ت��ع��ر����س ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون و�ل�����س��ر�ك��ة 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة ب���ي���ن �ل���ب���ح���ري���ن و�أم���ري���ك���ا

} وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى بالواليات المتحدة.
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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
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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  استقبل 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، بحضور 
آل  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو  صاحب 
الــوزراء في قصر  خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الصافرية أمس فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة 

أمام جاللة  القانونية  اليمين  أدت  السياحة، حيث 
منصبها  فــي  تعيينها  بــمــنــاســبــة  الــمــعــظــم  الــمــلــك 

الجديد.
ــاحــــب الــــجــــاللــــة وزيــــــرة  ــرة صــ وقــــــد هـــنـــأ حــــضــ
التوفيق والسداد  السياحة، معربًا عن تمنياته لها 

للوطن  خــدمــًة  الوطنية  المسؤولية  هــذه  أداء  فــي 
والمواطن، مشيدًا جاللته بما تتمتع به من كفاءة 
الــوجــه  عــلــى  عملها  بــمــهــام  للقيام  تؤهلها  وخــبــرة 

األكمل.
آيات  أسمى  السياحة  وزيــرة  رفعت  من جانبها، 

الى  والــعــرفــان  واالمــتــنــان  التقدير  وعظيم  الشكر 
المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة على هذه 
الثقة الملكية السامية، مؤكدة أن توجيهات جاللته 
الــكــريــمــة ســتــكــون نــبــراســًا لــهــا فـــي تـــأديـــة مهامها 

الوطنية.

} جاللة الملك المعظم يستقبل وزيرة السياحة بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

�لملك ي�س�تقبل وزيرة �ل�س�ياحة لت�وؤدي �ليمين �لقانوني�ة �أمام جاللته

الطيبة  بالسمعة  أشــاد  كما 
الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا الــكــلــيــة مــنــذ 
البحرين  مملكة  فــي  تــواجــدهــا 
ــارب عــقــديــن  ــقـ ــا يـ ــدار مـ ــ عــلــى مـ
الزمان بوصفها واحــدة من  من 
على  الطبية  الــجــامــعــات  أعـــرق 
مــســتــوى الــعــالــم؛ بــفــضــل جــودة 
برامجها ومخرجاتها، مثنيًا في 
الــذي  ــدور  الـ الــوقــت نفسه على 
تضطلع به والمتمثل في تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
عبر  وذلك  والمنطقة،  للمملكة 
رفد هذا القطاع الحيوي بكوادر 
بــشــريــة مــؤهــلــة لــالنــخــراط في 
سوق العمل وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك لدى استقباله في 
صباح  القضيبية  بقصر  مكتبه 
يــونــيــو   27  – ــن  ــيــ ــنــ )االثــ ــــس  أمــ
2022( البروفيسورة، الورا فياني 
رئــيــســة   ،)Prof. Laura Viani(
في  للجراحين  الملكية  الكلية 
إيرلندا – دبلن، التي تزور البالد 

حاليًا.
ــب  الــلــقــاء، رحَّ وفــي مستهل 
متمنيًا  فــيــانــي،  بــالــبــروفــيــســورة 
ــة فـــي مملكة  ــامـ لــهــا طــيــب اإلقـ
تمنياته  عــن  مــعــربــًا  الــبــحــريــن، 
أداء  في  والنجاح  بالتوفيق  لها 
بمناسبة  إليها  الموكلة  المهام 

تعيينها في منصبها الجديد.

وخالل اللقاء، اطلع الشيخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة على 
توسعة  من  الكلية  ستشهده  ما 
في مقرها، وذلك بإضافة مبنى 
أكاديمي جديد سيتم تخصيصه 
كـــمـــركـــز لــــأبــــحــــاث، وتــشــغــيــلــه 

بواسطة الطاقة الشمسية.
ــرت  ــ ــ ـ ــبَّ ــ ــ ــا، عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــــن جـ

الـــبـــروفـــيـــســـورة فـــيـــانـــي، رئــيــســة 
في  للجراحين  الملكية  الكلية 
إيـــرلـــنـــدا – دبـــلـــن، عـــن شــكــرهــا 
ــوزراء  ــ لــنــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
ما  على  التحتية  البنية  ووزيـــر 
ومنسوبوها  الكلية  بــه  تحظى 
مــن دعــم ورعــايــة، الفتة إلــى ما 
دؤوب  حــرص  مــن  الكلية  توليه 

عــلــى تــطــويــر بــرامــجــهــا؛ بهدف 
اإلســـــــهـــــــام فــــــي تــــعــــزيــــز جــــــودة 
ــن يــمــثــلــون  ــ ــذيـ ــ ــا الـ ــاتـــهـ مـــخـــرجـ
دول  مــخــتــلــف  مـــن  45 جــنــســيــة 

العالم.
حــضــر الــلــقــاء الــبــروفــيــســور 
 Prof. Cathal( كـــيـــلـــي  كــــاثــــال 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس   ،)Kelly

لــلــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
والــبــروفــيــســورة هانا  بــإيــرلــنــدا، 
 ،)Prof. Hannah McGee( ماغيي
نـــائـــب رئــيــســة الــكــلــيــة لــلــشــؤون 
والبروفيسور سمير  األكاديمية، 
الملكية  الكلية  رئيس  الــعــتــوم، 
للجراحين في إيرلندا – جامعة 

البحرين الطبية.

ج��ودة بف�س��ل  ت�س��هم  للجر�حي��ن«  »�لملكي��ة  عب��د�هلل:  ب��ن  خال��د  �ل�س��يخ 
�لعمل ل�����س��وق  م��وؤه��ل��ة  ب���ك���و�در  �ل�����س��ح��ي  �ل��ق��ط��اع  رف���د  ف��ي  ب��ر�م��ج��ه��ا 

} الشيخ خالد بن عبداهلل يستقبل رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا.

ه الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس مجلس  نوَّ
والتعليمية  الطبية  باإلسهامات  التحتية،  البنية  ووزيــر  الــوزراء 
المتطورة التي تقدمها الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – 

جامعة البحرين الطبية.

جـــواد حسن  السيد  بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أّكـــدت 
وزيرة الصحة، أّن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز 
ومرونة  استدامة  أكثر  ليكون  الصحي  القطاع  دعائم 
من خالل استحداث العديد من اآلليات التي تتوافق 
الــمــعــتــمــدة وترسيخها  الــطــبــيــة  الــمــعــايــيــر  أعــلــى  مـــع 
فــي الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة، وذلــــك بــمــا يــدعــم أهـــداف 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
الصحي من  القطاع  به  ما يحظى  وبفضل  المعظم، 
الملكي  الــســمــو  مــن صــاحــب  ومــتــابــعــة مستمرة  دعـــم 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان  األمير 

مجلس الوزراء.
جاء ذلك خالل قيام الوزيرة بجولة تفقدية في 
إدارة الصحة العامة، وذلك للوقوف على سير العمل 
ومستوى اإلنجاز بمختلف األقسام إلى جانب االطالع 

على مستجدات عمل مركز الجينوم الوطني.
الطبية  بالطواقم  الوزيرة  التقت  الجولة  وخالل 
والــصــحــيــة الــعــامــلــة بـــــإدارة الــصــحــة الــعــامــة، مــنــوهــًة 
ضمن  يبذلونها  الــتــي  المخلصة  الوطنية  بالجهود 
الماضية  األعــوام  ومــا حققوه طــوال  البحرين،  فريق 
لجائحة  التصدي  فــي  ُمــشــّرفــة السيما  إنــجــازات  مــن 

فيروس كورونا )كوفيد-19( . 

} وزيرة الصحة خالل جولتها التفقدية.

وزيرة �ل�سحة: �لبحرين م�ستمرة في تعزيز دعائم 
�ل�ق�ط�اع �ل��س�حي ليكون �أكثر ��ستد�مة ومرونة

كتبت فاطمة علي:

أفـــاد الــدكــتــور إبــراهــيــم عبيد 
رئــــيــــس الــلــجــنــتــيــن الــتــنــســيــقــيــة 
الطبية  اللجنة  ألعمال  والطبية 
الــبــحــريــن للحج  بــبــعــثــة مــمــلــكــة 
الطبية  اللجنة  أعــضــاء  عــدد  بــأن 
أطباء وصيادلة   5 منهم  فــردا   19
وطــاقــم تــمــريــض، بــاإلضــافــة إلــى 
إلى مساهمة  وفنيين، الفتا  كتبة 
ــهـــالل األحـــمـــر ســنــويــا  جــمــعــيــة الـ
مشيرًا  وسائق،  ومسعف  بإسعاف 
ستغادر  الطبية  الطواقم  أن  إلــى 
الــمــمــلــكــة الــــيــــوم مـــتـــوجـــهـــة إلـــى 
العربية  المملكة  في  البعثة  مقر 

السعودية.
وأكـــــد فـــي تــصــريــح لــــ»أخـــبـــار 
ــزة  ــهـ ـــة واألجـ ــ أن األدويــ الــخــلــيــج« 
ــوم  ــــم شـــحـــنـــهـــا جــــــوا يـ الـــطـــبـــيـــة تـ
الــجــمــعــة بــرفــقــة طــاقــم أولـــي من 
الــبــعــثــة الـــطـــبـــيـــة، ويــــقــــوم حــالــيــا 
باإلشراف على تنظيمها وتجهيز 
في  للبعثة  الطبية  الــعــيــادة  مقر 
مــكــة الـــمـــكـــرمـــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
قــائــمــة األدويـــــة الــتــي تــم شحنها 
مصغرة  صيدلية  عــن  عــبــارة  هــي 
ــز  ــراكــ ــمــ ــة الــ ــيـ ــدلـ ــيـ مـــشـــابـــهـــة لـــصـ

الصحية بكافة إمكانياتها.
وقال الدكتور عبيد إن الطاقم 
مع  سيجتمع  البحريني  الطبي 
السعودي  الجانب  من  المعنيين 
لــالطــالع عــلــى آلــيــة الــتــعــامــل مع 
كـــورونـــا »كــوفــيــد 19« في  إصـــابـــات 
أثناء  الحجاج  بين  رصدها  حــال 
تــأديــة مــنــاســك الــحــج، مــؤكــدا أن 
ــواقــــم الـــطـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة  الــــطــ
إمكانياتها وجهودها  كل  ستسخر 
لــتــأمــيــن حــج أكــثــر يــســًرا وأمـــاًنـــا، 
لتقديم  اإلمــكــانــيــات  كــل  وتــوفــيــر 
أفضل الخدمات الصحية لحجاج 

بيت اهلل الحرام.

ســتــكــون  األمـــــــور  أن  وأوضـــــــح 
كفاءة  إلــى  نــظــرا  السيطرة  تحت 
وخـــبـــرة أعـــضـــاء الــبــعــثــة الــطــبــيــة، 
واهـــتـــمـــام مملكة  حــــرص  ــدا  ــؤكـ مـ
الــبــحــريــن بــتــقــديــم أفـــضـــل سبل 
لــجــمــيــع حــجــاج مملكة  الــرعــايــة 
ــذل أقــــصــــى جــهــد  ــ ــ الـــبـــحـــريـــن، وبـ
ــم أفـــضـــل  ــديــ ــقــ لـــمـــســـاعـــدتـــهـــم وتــ
الخدمات الصحية أثناء تأديتهم 

مناسك الحج. 
حجاج  توعية  إلــى  أشـــار  كما 
بيت اهلل الحرام وتثقيفهم بأهمية 
االلتزام بالنظافة العامة لتفادي 
ــة بــــاألمــــراض الــمــعــديــة،  ــابــ اإلصــ
ــن ضـــربـــات  ــ ــــك الــــوقــــايــــة مـ ــذلـ ــ وكـ
الــشــمــس وخــصــوصــا أن حــج هــذا 
العام سيشهد طقسا حاّرا نسبيًا، 
باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات 
يسر  بــكــل  الـــحـــج  مــنــاســك  ألداء 
ــــدون مــشــاكــل صــحــيــة، وتــوعــيــة  وبـ
واتخاذ  »نيباه«  بفيروس  الحجاج 
ــات  ــاطــ ــيــ ــتــ ــة واالحــ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــبــــل الـ ســ
وزارة  اســـتـــعـــداد  مــبــديــا  الــــالزمــــة، 
المتطلبات  كــل  لتوفير  الــصــحــة 
اللجنة  ألعـــمـــال  ــــالزم  الـ والـــدعـــم 
لــمــا يصب  الــحــج  لبعثة  الــطــبــيــة 
في راحة حجاج بيت اهلل الحرام.

رئي�س البعثة الطبية للحج لـ»اأخبار الخليج«:

�س�ح��ن �لأدوي��ة و�ل�م�ع��د�ت �لط��ب�ي��ة ج��ّو�.. 
و�ل�ط�اق��م �لطب��ي ي�س�ل �لي�وم �إل�ى مق�ر �لبعث�ة 

} د. إبراهيم عبيد.

أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، رئــيــس مجلس الـــشـــورى، أن الــمــرأة 
البحرينية تمارس العديد من األدوار المجتمعية الفاعلة، وتحرص على 
المؤسسات  النسائي من خالل  العمل  تعزيز  النهوض بمسؤولياتها في 
في  النسائية  المشاركة  بتنامي  مشيًدا  المدني،  المجتمع  ومنظمات 

األعمال الخيرية والتطوعية التي تزخر بها مملكة البحرين.
والــمــؤســســات  الجمعيات  تــشــهــده  الـــذي  المستمر  بــالــتــطــور  ــاد  وأشــ
النسائية، وما تقوم به من جهود مجتمعية متميزة، وتفانيها في تقديم 
البرامج واألنشطة المثمرة، الفًتا إلى أنَّ مملكة البحرين تعد نموذًجا 

حضارًيا للعمل الخيري واالجتماعي في شتى المجاالت.
الــشــورى، صــبــاح أمــس،  رئــيــس مجلس  جــاء ذلــك خــالل استقبال 
الــشــورى،  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  سلمان  علي  جميلة  بحضور 
النسائية، وعدد  أول  إدارة جمعية  رئيسة مجلس  النجار  السيدة نصرة 
إدارة الجمعية، حيث أهــدوه عــدًدا من اإلصــدارات  من عضوات مجلس 

والكتب بمناسبة مرور 50 عاًما على تأسيس الجمعية.

بتعيين م��ر���س��وم��ا  ي�����س��در  �ل��م��ل��ك 
�لتربية وز�رة  في  م�ساعدين  وكالء 

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم مرسوم رقم )30( لسنة 2022، بتعيين 

وكالء مساعدين في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى 

ُيعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1. الدكتورة سماح محمد سليمان العجاوي - وكياًل مساعدًا 

َعُلم. لتطوير سياسات التعليم والَتّ
وكــيــاًل مساعدًا   - الــحــداد  عــبــداهلل  الــدكــتــورة ســنــاء سعيد   .2

لالستراتيجيات واألداء. 
3. السيد هيثم عيسى علي السهلي - وكياًل مساعدًا للخدمات 

المساِندة. 
المادة الثانية 

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

قر�ر�  ي�سدر  �لوزر�ء  رئي�س  �لعهد  ولي 
بتعيين مدر�ء في وز�رة �لتربية و�لتعليم

آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )35( لسنة 2022 

بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1- السيد فواز أحمد الشروقي - مديرًا إلدارة االتصال.

- مديرًا إلدارة نظم  المريسي  ناجي  نادية سعيد  السيدة   -2
المعلومات.

مـــديـــرًا إلدارة   - ــــدالل  الــ عــيــســى  ــبـــداهلل  عـ ــرة  ــ زهـ الــســيــدة   -3
الخدمات الطالبية.
المادة الثانية:

على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

للبحريني  �ل�سماح  �ل�سحية«:  »�لمهن  هيئة 
ترخي��س  �متح�ان  لجتي�از  مح�اولت  ب��6 
�لمهن�ة و4 مح�اولت لغي�ر �لبحرين�ي فق�ط

أنه  المهن والخدمات الصحية  الوطنية لتنظيم  الهيئة  أوضحت 
باإلشارة إلى القرار الصادر عن رئيس المجلس األعلى للصحة بشأن 
تعديل المادة )3( من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن الئحة نظام 
تعديل  أّن  توضح  أن  الهيئة  فتود  الصحية،  المهن  مزاولة  امتحانات 
محاوالت الجتياز   4 البحريني  وغير  للبحريني  يتيح  المذكور  القرار 
البحريني  الترخيص  لطالب  يسمح  كما  الــمــهــن،  ترخيص  امــتــحــان 
مــحــاوالت  مجموع  يصل  )بــمــا  الــتــدريــب  بعد  إضافيتين  بمحاولتين 
االجتياز إلى 6 محاوالت(، وال يسمح بذلك لغير البحريني، حيث يتيح 
التعديل الصادر عن المجلس األعلى للصحة للبحريني فرصة مزيد 

من التدريب قبل التقدم الجتياز االمتحان.
الجدير بالذكر أن الهيئة وتنفيذا للتوجهات الحكومية بالتحول 
الــتــعــاون مع  مــن خــالل  الكترونيًا  االمــتــحــانــات  بــإجــراء  تــقــوم  الرقمي 
ــراء االمــتــحــان مــن أي  شــركــة »بــرومــتــيــرك الــعــالــمــيــة« والــتــي تتيح إجــ
ــراؤه في  ــ بــالــضــرورة إجـ بــلــد، ولــيــس  مــركــز امــتــحــانــات معتمد فــي أي 
غير  للمهنيين  لالمتحان  التقدم  إجــراءات  ما سهل  البحرين،  مملكة 

البحرينيين من دون الحاجة إلى دخول مملكة البحرين.
للبحرينيين حديثي  التراخيص  امتحان  تطبق  الهيئة  بأن  علمًا 
بالتقدم  فقط  فيسمح  البحرينيين  غير  إلــى  بالنسبة  أمــا  الــتــخــرج. 
اجتياز  ويعتبر  واالســـتـــشـــاري.  االخــتــصــاصــي  لمستويات  للترخيص 
في  المهنة  مزاولة  ترخيص  على  للحصول  أساسيًا  شرطًا  االمتحان 

مملكة البحرين.

�لإيجابية بالعالقات  ي�سيد  �لتنمية  وزير 
و�لت�س�ريعية �لتنفيذي�ة  �ل�س�لطتين  بي�ن 

بــن أحــمــد خلف  أســامــة  التنمية االجــتــمــاعــيــة  وزيـــر  اســتــقــبــل 
شــؤون  لجنة  رئــيــس  الــشــورى  مجلس  عضو  مكتبه،  فــي  العصفور، 

الشباب بالمجلس رضا إبراهيم منفردي.
الملكية  بالثقة  العصفور  مــنــفــردي  هنأ  الــلــقــاء،  مستهل  فــي 
الملك حمد بن عيسى  الجاللة  السامية من لدن حضرة صاحب 
في  والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
العمل والعطاء لالرتقاء بالمجال  أداء مهامه الجديدة، ومواصلة 

التنموي واالجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية. 
المهم الذي يضطلع به مجلس  بــدوره، أشاد العصفور بالدور 
الـــشـــورى فــي خــدمــة الــوطــن والــمــواطــن عــبــر تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما تم خالل اللقاء استعراض 
واالجتماعي،  التنموي  بالشأن  العالقة  ذات  الموضوعات  من  عدد 
وزارة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  تعزيز  مــبــادرات  حــول  تتركز  والــتــي 
فــي مــجــاالت  الــمــجــتــمــع  الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة لمختلف شــرائــح 

التنمية والحماية والرعاية بما يصب في صالح المواطن.
من جانبه أثنى منفردي على جهود وزارة التنمية االجتماعية، 
والهادفة  الــوزارة  تنفذها  التي  التنموية  المشروعات  أهمية  مؤكدًا 
بما يضمن  البحرينية  واألسر  الخدمات لأفراد  أفضل  توفير  إلى 

لهم العيش الكريم والحياة اآلمنة.

} وزير التنمية يستقبل رضا منفردي.

�لبحريني�ة �لم�ر�أة  �ل�س�ورى:  رئي��س 
ف����اعلة  �أدو�ًر� مج����تمعية   تمار����س 

ــل الـــشـــيـــخ راشــــــــد بــن  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
محافظ  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
مكتبه  فـــي  الـــعـــاصـــمـــة،  مــحــافــظــة 
بــمــبــنــى الــمــحــافــظــة بــالــقــضــيــبــيــة، 
تشونغ سفير جمهورية  كــوان  هاي 
ــة لــــــدى مــمــلــكــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ كـ

البحرين.
واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان خــالل 
الــلــقــاء، الــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
الصديقين  الــبــلــديــن  بــيــن  تــجــمــع 
ــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا،  ــرهــ ــويــ ــطــ وفـــــــــرص تــ
ذات  الموضوعات  من  عــددًا  وبحثا 
ــام الـــمـــشـــتـــرك، حــيــث أكــد  ــمـ ــتـ االهـ
العالقات  تعزيز  أهمية  الــجــانــبــان 
ــة تـــحـــقـــيـــقـــًا لـــــأهـــــداف  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
والمصالح المشتركة بين البلدين.

ــافــــظ بــمــتــانــة  ــمــــحــ وأشــــــــــاد الــ

ــي تـــجـــمـــع مــمــلــكــة  ــتــ الــــعــــالقــــات الــ
الــــبــــحــــريــــن بــــجــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
السفير  مــثــمــنــًا جــهــود  الــجــنــوبــيــة، 
بين  بالعالقات  الــدفــع  فــي  الــكــوري 

الـــبـــلـــديـــن إلـــــى آفــــــاق أرحــــــب عــلــى 
مــخــتــلــف األصـــــعـــــدة، بـــمـــا يــحــقــق 
ــات الــمــشــتــركــة  ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ الـــــــــرؤى والـ

للبلدين الصديقين.

محافظ �لعا�سمة يبحث مع �ل�سفير �لكوري تعزيز �لتعاون �لم�سترك

} محافظ العا�سمة م�ستقبال ال�سفير الكوري.

اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف 
الـــوزارة،  بمقر  الخارجية،  وزيــر 
أمس يائيل المرت نائب مساعد 
الشرق  لــشــؤون  الخارجية  وزيــر 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ ــالــ األدنـــــــى بــ
األمـــريـــكـــيـــة، بــمــنــاســبــة زيــارتــهــا 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــمــشــاركــة 
لــلــجــنــة  األول  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ فــــي 

التنسيقية لمنتدى النقب.
وجــــــــــــرى خـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، 

ــات الـــتـــعـــاون  اســــتــــعــــراض عــــالقــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ والــــــــــشــــــــــراكــــــــــة الــ
واالســتــراتــيــجــيــة الــوطــيــدة بين 
ــات  ــ ــــواليـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـ
والقائمة  األمريكية،  المتحدة 
على أسس راسخة من االحترام 
والتقدير المتبادل، وبحث سبل 
تعزيزها في مختلف المجاالت، 
بما يحقق المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، 
هذا إلى جانب مناقشة القضايا 

ذات  والــــــدولــــــيــــــة  ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
االهتمام المشترك.

ــيـــخ  ــشـ ــاء، الـ ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ حــــضــــر الــ
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  ــبـــداهلل  عـ
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكــيــل 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــســـفـــيـــر الــشــيــخ 
آل خــلــيــفــة  ــلـــي  عـ بــــن  عــــبــــداهلل 
رئيس قطاع شؤون األمريكتين، 
وستيفن بوندي سفير الواليات 
المتحدة األمريكية لدى مملكة 

البحرين.

����س��ت��ع��ر����س ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون و�ل�����س��ر�ك��ة 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة ب���ي���ن �ل���ب���ح���ري���ن و�أم���ري���ك���ا

} وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى بالواليات المتحدة.
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محميد احملميد

أول السطر:
بــــاإلشــــارة إلــــى مــقــالــنــا عـــن دور جــمــعــيــات الــعــمــل 
المبادرات  وتفعيل  المجتمعية،  الشراكة  في  التطوعي 
وصباغة  ـــارة  واالنــ الــطــرق  إصـــالح  بــخــصــوص  الشعبية، 
للعمل  البحرين  لنا جمعية  أكــدت  واألرصــفــة،  الجدران 
التطوعي أنه انطالقا من واجبها الوطني واالجتماعي، 
وفي إطار الشراكة المجتمعية، فقد قامت بتلك األعمال 
فـــي عــــدة مــنــاطــق، وبـــاألخـــص فـــي قــــرى شــــارع الــبــديــع، 
عــدة جهات،  مــع  بالتعاون  الــديــر وسماهيج  فــي  وكــذلــك 
ومـــازالـــت الــجــمــعــيــة عــلــى اســتــعــداد كــبــيــر لــلــتــعــاون مع 
وزارة  وكذلك  البلدية،  والمجالس  المحافظات،  جميع 
شبابها  وأن  التطوعية،  االعــمــال  تلك  لتنفيذ  األشــغــال 
بالتطوع ألي عمل في صالح  اإلشــارة  ومتطوعيها رهن 
البحرين  جمعية  نشكر  وبـــدورنـــا  والــمــجــتــمــع..  الــوطــن 

للعمل التطوعي على جهودها الكريمة.
بلغوا عن أبنائكم »املدمنني«..!!:

مؤلم جدا أن يرى األب أو األم ابنهما وفلذة كبدهما 
المدمرة  اآلفــة  تلك  الــمــخــدرات..  بتعاطي  مصاب  وهــو 
التي أضاعت شبابا في عمر الزهور ومقتبل المستقبل.. 
متعاط  األب  أن  واألبــنــاء  األم  تجد  حينما  أكثر  ومــؤلــم 
أسرا  بيوتا وشتت  دمرت  التي  الحالة  تلك  للمخدرات.. 

وخربت مجتمعا.
الكويت  دولـــة  إعـــالن  منا خبر  البعض  تـــداول  ربــمــا 
الشقيقة حملة »وياك« التي تحث أولياء األمور لإلبالغ 
والمدمنين، من أجل عالجهم،  المتعاطين  أبنائهم  عن 
وإنقاذهم من ويالت آفة المخدرات.. وتلك حملة تشكر 

عليها الكويت الشقيقة.
الــبــحــريــن جهود  فــي مملكة  لــديــنــا  الــمــقــابــل  ــي  وفـ
وزارة  تــقــودهــا  واالعـــتـــزاز،  الفخر  على  تبعث  مضاعفة، 
بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  معالي  برئاسة  الداخلية 
اللجنة  عــبــر  دشــنــت خطتها  الــتــي  خــلــيــفــة،  آل  عــبــداهلل 
وتستعد حاليا  المخدرات في 2015،  الوطنية لمكافحة 
كل  لها  ونتمنى  الخطة،  مــن  الثانية  النسخة  لتدشين 

التوفيق والنجاح.
في حديثه مؤخرا عن جهود وزارة الداخلية لمكافحة 
المخدرات، أشار العقيد محمد علي النعيمي، مدير إدارة 
مكافحة المخدرات، للعديد من القضايا والمسائل، لعل 
إلــى مساعدة  الــذي يهدف  »تــعــافــي«  برنامج  أبــرزهــا  مــن 
الراغبين في اإلقالع عن تعاطي المواد المخدرة، وتلبية 
فرص  وتوفير  للمجتمع،  تأهيلهم  وإعــادة  احتياجاتهم، 
عمل للمتعافين، وتدشين الخط الساخن )996( لإلبالغ 

عن المروجين أو المتعاطين.
تــبــقــى نــقــطــة بــالــغــة األهــمــيــة أشــــار إلــيــهــا العقيد 
مستشفى  مــشــروع  تنفيذ  نحو  الــتــوجــه  وهــي  النعيمي، 
مــتــخــصــص لــعــالج وإعـــــادة تــأهــيــل مــدمــنــي الــمــخــدرات، 
إنــشــاء  فــي  المساهمة  عــلــى  الــخــاص  الــقــطــاع  وتشجيع 
الشراكة  تستوجب  وطنية  دعــوة  وتلك  عالجية..  مراكز 

المجتمعية من أجل حماية شبابنا وأجيال المستقبل.
آخر السطر:

جاءنا الرد التالي من وزارة البلديات بشأن المواطن 
البحريني الذي حصل على تصريح بناء عبر نظام بنايات 
والمكتب الهندسي، أن صاحب الشكوى سبق له أن راجع 
المجلس البلدي، ومكتب وكيل الوزارة لشؤون البلديات، 
وكذلك المركز البلدي الشامل بشأن موضوعه، وكذلك 
عبر نظام تواصل، وسبق أن تم الرد عليه وتوضيح األمر 
له بصورة مفصلة، وقد حصل على الرد بشأن تظلمه في 
الحصول على رخصة البناء قبل شروعه في البناء، وبأن 
الرخصة مقدمة عبر نظام »بنايات« وتقع تحت تصنيف 
حمد،  مدينة  بمنطقة   )MOH( اإلسكانية  المشاريع 
إنـــه يمكن  وتـــم الــتــدقــيــق عليها كــرخــصــة صــفــراء حــيــث 
بالتعديالت  التقيد  ضــرورة  مع  البناء  مواصلة  للمالك 
وجب  المعنية،  الجهات  تعليق  الى  واستنادا  المطلوبة، 
االشتراطات  تطبيق  والمالك،  الهندسي  المكتب  على 
الدليل الموحد )النسخة المحدثة(، وأي  المذكورة في 
يتحملها  الهندسية،  والخرائط  الرسومات  في  مخالفة 

المكتب الهندسي المقدم والمدقق.      

malmahmeed7@gmail.com

بلغوا عن اأبنائكم »المدمنين«.. !!

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

إدارة  مدير  الشايجي  هــالل  أنــس  العقيد  شــارك 
والثقافة  لــإلعــالم  الــعــامــة  بــــاإلدارة  األمــنــيــة  الثقافة 
األمنية في االجتماع الثاني للفريق الفني لألعمال 
التعاون  مجلس  بــدول  األمني  اإلعــالم  في  التوعوية 
لدول الخليج العربية والذي عقد عن ُبعد عبر تقنية 

االتصال المرئي.
بمستوى  األمــنــيــة  الــثــقــافــة   إدارة  مــديــر  ــاد  ــ وأشـ
التعاون والتنسيق القائم بين أجهزة اإلعالم األمني 
والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الخليجي في مجال 

اإلمكانيات  كافة  تسخير  مــن خــالل  األمــنــي  اإلعـــالم 
التحديات األمنية،  بالمسؤوليات لمواجهة  للنهوض 
والسالمة  التوعية في تحقيق األمن  دور  إلى  مشيرا 
الوقاية من المخاطر والجرائم  العامة، ونشر ثقافة 

والحوادث بين كافة فئات المجتمع.
وتم خالل االجتماع االطالع على قرارات أصحاب 
أفضل  جائزة  بشأن  الداخلية  وزراء  والمعالي  السمو 
ــى الــتــحــضــيــر  ــاج إعـــالمـــي تـــوعـــوي، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــتـ إنـ

واإلعداد للجائزة.

مدير اإدارة الثقافة الأمنية يوؤكد اأهمية التوعية 
في تحقيق ال�شالمة العامة ون�شر ثقافة الوقاية

} العقيد أنس هالل الشايجي.

عــدلــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
عقوبة  الثانية  الجنائية  العليا 
شاب إفريقي من السجن المؤبد 
ــــدت  ــنــــوات وأيـ ــى الـــســـجـــن 7 ســ ــ إلـ
حيث  اإلبــعــاد،  عقوبة  المحكمة 
سبق أن أدانته محكمة أول درجة 
العمل  فــي ســكــن  لــه  زمــيــل  بقتل 
عمدا، إال أن محكمة االستئناف 
للتهمة  والـــوصـــف  الــقــيــد  عــدلــت 

إلى ضرب أفضى إلى الموت.
ــار في  ــ ــد أشـ ــان الــمــتــهــم قـ ــ وكـ
اتفق  أنــه  إلــى  النيابة  تحقيقات 
ــي بـــلـــده عـــلـــى أن  ــع شـــخـــص فــ مــ
مدة  كسائق  البحرين  فــي  يعمل 
دفع مبلغ  وذلــك مقابل  أشهر،   3
بــحــريــنــي،  ديــــنــــار   1600 ــنـــاهـــز  يـ
وعــنــدمــا وصـــل إلـــى الــمــطــار، لم 
يــجــد أحــــدا فـــي انـــتـــظـــاره ومــكــث 
فترة طويلة إلى أن جاءه شخص 
إلــى  بتوصيله  ــام  وقـ الــشــركــة  مــن 
ديــنــارا  دفــع 20  سكن وطــلــب منه 

قيمة اإليجار فدفعها.

وفي اليوم التالي لم يأخذوه 
إلـــى الــشــركــة وبـــدأ رحــلــة البحث 
مشقة،  بــعــد  وصـــل  أن  إلـــى  عنها 
على  التوقيع  منه  طلبوا  وهناك 
ــيـــس 3  ــدة 3 ســــنــــوات، ولـ ــ عـــقـــد مـ
أشــهــر كــمــا اتــفــق فـــي بـــلـــده، كما 
رفضوا إعطاءه نسخة من العقد، 
فــي سكن  بــأنــه سيسكن  وأبــلــغــوه 
ــتــــقــــال إلـــى  ــة وعـــلـــيـــه االنــ ــركـ ــشـ الـ
باستعادة  طالب  وعندما  هــنــاك، 
ما دفعه في السكن األول رفضوا 
ــاءه الـــمـــبـــلـــغ، فـــتـــوجـــه إلـــى  ــ ــــطـ إعـ
مع  الغرفة  ودخــل  الشركة،  سكن 
المجني عليهم، لكنهم اعترضوا 
ــى منهم  عــلــى ســكــنــه مــعــهــم والقــ
يــدري  أن  دون  مــن  سيئة  معاملة 

سببها.
النوم،  إلى  أنه توجه  وأضاف 
أنــــه شــعــر بــالــعــطــش فــحــاول  إال 
ــأل  ــه سـ ــنـ ــكـ ــرب ولـ ــشـ ــيـ الـــــخـــــروج لـ
الــمــجــنــي عــلــيــه عــن مــكــان وجــود 
فــي  لــــه  ــوم  ــ يــ أول  ــه  ــونــ كــ ــيــــاه  الــــمــ

عليه  المجني  أن  السكن، مدعيا 
قـــام بــالــصــراخ عــلــيــه ونــهــض من 
معه،  يتشاجر  ــدأ  وبـ نــومــه  مــكــان 
فسحبه  سكينا  المتهم  فــشــاهــد 
عــدة  عليه  المجني  بطعن  ــام  وقـ
طــعــنــات إلــــى أن ســقــط وبــعــدهــا 
بــاقــي  أن  نــفــســه إال  ــاول طــعــن  حــ
الــمــجــنــي عــلــيــهــم حـــاولـــوا ضــربــه 

فــبــدأ فـــي طــعــن مـــن يــقــابــلــه إلــى 
مغشيا  وســـقـــط  قـــــواه  خـــــارت  أن 
نــفــســه فــي  إلـــــى أن وجـــــد  عــلــيــه 
المستشفى. حيث أسندت النيابة 
ــه فــي 18  الــعــامــة إلـــى الــمــتــهــم أنـ
المجني  عــمــدا  قتل   ،2021 مــايــو 
على  العزم  عقد  بــأن  األول  عليه 
أن  ومــا  فــي غرفته  مــن معه  قتل 

األول حتى  عليه  بالمجني  ظفر 
إلــيــه عـــدة ضـــربـــات طعنية  وجـــه 
وقطعية بالقوة بواسطة السكين 
قاصدا  ووجهه  وصــدره  عنقه  في 
مــن ذلـــك إزهــــاق روحــــه، فــأحــدث 
بتقرير  الموصوفة  اإلصــابــات  به 
الــــصــــفــــة الـــتـــشـــريـــحـــيـــة والــــتــــي 
هذه  اقــتــرنــت  كما  بحياته.  أودت 
أنه  الجريمة بجناية أخرى وهي 
الـــزمـــان والـــمـــكـــان، شــرع  فـــي ذات 
عمدا في قتل المجني عليهم »6 
أشخاص« بأن قام بطعن المجني 
الثاني عدة ضربات طعنية  عليه 
وقــطــعــيــة بـــالـــقـــوة بـــواســـطـــة ذات 
السكين في بطنه وخصره وظهره 
ــه فــأحــدث به  قــاصــدا إزهــــاق روحـ
اإلصــــابــــات الـــمـــوصـــوفـــة بــتــقــريــر 
أثر  خــاب  وقــد  الشرعي،  الطبيب 
إلرادتــه  دخــل  ال  لسبب  الجريمة 
عليه  المجني  مــداركــة  وهــو  فيه 
بــالــعــالج ومــقــاومــتــه وفــــرار باقي 

المجني عليهم.

بعد تعديل و�ضف االتهام اإلى �ضرب اأف�ضى اإلى الموت

ال�شجن 7 �شنوات لإفريقي اأدين في جريمة قتل بدل من الموؤبد 

ــة  ــافـــحـ ــكـ مـ إدارة  ــنــــت  ــكــ تــــمــ
ــة  ــامـ ــعـ الـــــمـــــخـــــدرات بـــــــــــــاإلدارة الـ
من  الجنائية  واألدلـــة  للمباحث 
القبض على شخص آسيوي )36 
المواد  من  كمية  بحوزته  عــامــًا(، 

المخدرة.
بعد  أنــــه  اإلدارة  وأوضــــحــــت 

تــلــقــي مـــعـــلـــومـــات بـــهـــذا الـــشـــأن، 
البحث  عمليات  الشرطة  باشرت 
ــري الــــتــــي أســـــفـــــرت عــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
والقبض  الــمــذكــور  هوية  تحديد 
مادتي  مــن  كمية  وبــحــوزتــه  عليه 
الشبو والماريجوانا تقدر قيمتها 
آالف  سبعة  يــقــارب  بما  السوقية 

دينار.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأشـــــــــــــارت 
لـــلـــمـــبـــاحـــث واألدلــــــــــة الــجــنــائــيــة 
ــفــــظ عــلــى  ــتــــحــ إلــــــــى أنــــــــه تــــــم الــ
اإلجــراءات  واتخاذ  المضبوطات، 
القانونية الالزمة تمهيدًا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

القب�ض على اآ�شيوي بحوزته مخدرات بـ7 اآلف دينار

واألدلـــــة  لــلــمــبــاحــث  الـــعـــامـــة  اإلدارة  صـــرحـــت 
بــالــبــشــر  ــار  االتــــجــ مــكــافــحــة  إدارة  بــــأن  الــجــنــائــيــة 
على  القبض  مــن  تمكنت  العامة  اآلداب  وحماية 
نشره  إثر  عامًا(   22( إفريقية  شخص من جنسية 

العامة على إحدى  لــآداب  مقطعا مصورا منافيا 
وسائل التواصل االجتماعي.

وأشارت إلى أنه جار اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القب�ض على اإفريقي ن�شر مقطعا م�شورا منافيا لالآداب

ــة  ــال ــم ــع ــلـــى ال ــة عـ ــي ــش ــ� ــي ــت ــف حــمــلــة ت
ــر الـــنـــظـــامـــيـــة فـــــي الــهــمــلــة ــ ــي ــ غ

نــظــمــت مـــديـــريـــة شــرطــة 
حملة  الشمالية  المحافظة 
شؤون  مع  مشتركة  تفتيشية 
الجنسية والجوازات واإلقامة 
الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم  وهــيــئــة 
الشمالية  المنطقة  وبــلــديــة 
ــلـــدي الــشــمــالــيــة،  ومـــجـــلـــس بـ
وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار مــكــافــحــة 
ــر الـــنـــظـــامـــيـــة  ــيــ ــة غــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
الكراجات  التزام  من  والتأكد 

ــــورش بــكــافــة االشــتــراطــات  والـ
والتراخيص.

ــة عــن  ــلـ ــمـ وأســــــفــــــرت الـــحـ
ــالـــة  ــمـ ــعـ ــن الـ ــ ــبــــط عـــــــدد مــ ضــ
الــمــخــالــفــة لـــنـــظـــام اإلقـــامـــة 
ــدد مــن  ــ ــ ــل، ورصــــــــد عـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
المخالفة  والــورش  الكراجات 
لــالشــتــراطــات والــتــراخــيــص، 
وقد تم اتخاذ كافة اإلجراءات 
ــة الـــــالزمـــــة حــيــال  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ

ــن، كــــمــــا أكــــــدت  ــيــ ــفــ ــالــ ــخــ ــمــ الــ
مــديــريــة شــرطــة الــمــحــافــظــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة اســــتــــمــــرارهــــا فــي 
تــنــظــيــم مــثــل هـــذه الــحــمــالت 
الــــتــــفــــتــــيــــشــــيــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون 
والــتــنــســيــق مــع الــجــهــات ذات 
الــعــالقــة، لــلــتــأكــد مـــن الــتــزام 
ــة  ــ ــامـ ــ ــام اإلقـ ــظــ ــنــ ــة بــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
والــعــمــل واتـــخـــاذ اإلجــــــراءات 

القانونية حيال المخالفين.

أقــــرت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز حــكــمــا بــمــعــاقــبــة قــائــد ســيــارة 
وفاة  في  تسبب  أن  بعد  واإلبــعــاد  سنتين  بالحبس  خليجي 
شاب في حادث سير، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 
4 سبتمبر حيث كان المجني عليه يقود سيارته في مساره 
المتهم  كــان خلفه  فيما  الملك حمد  شــارع  على  الصحيح 
الــســاعــة في  الـــ 160 كلم فــي  يــقــود ســيــارتــه بسرعة جـــاوزت 
الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه تــحــت تــأثــيــر الــمــســكــرات ويستخدم 
الهاتف النقال فاصطدم بسيارة المجني عليه التي اندفعت 
في حالة دوران حتى اصطدمت بالحاجز الحديدي وتسببت 

في إصابات بليغة للمجني عليه أدت إلى وفاته.

 2021 سبتمبر   4 في  أنــه  المتهم  إلــى  النيابة  فأسندت 
عليه  المجني  مــوت  فــي  بخطئه  تسبب  البحرين  بمملكة 
وكان ذلك ناشئا عن قيادته المركبة من دون أن يبذل أقصى 
عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر فتسبب بإلحاق اإلصابات 
وفاته  إلــى  أدت  والــتــي  عليه  بالمجني  بـــاألرواق  الموصوفة 
المركبة  أنه قاد  الحادث، كما  السكر وقت  تأثير  وكان تحت 
تحت تأثير السكر لدرجة تفقده السيطرة على قيادتها وقت 
الشارع  تفوق سرعة  المركبة بسرعة  وقاد  الجريمة،  ارتكاب 
القيادة  أثناء  بيده  النقال  الهاتف  واستخدم   %30 بمقدار 
دون  مــن  المركبة  وقـــاد  الغير  ممتلكات  إتـــالف  فــي  وتسبب 

التزام الحيطة والحذر.
األقصى  العقوبة  وطبقت  درجــة  أول  محكمة  وعاقبته 
ســنــوات  ســت  المتهم  بحبس  حــضــوريــا  المحكمة  وحــكــمــت 
المسندة  التهم  جميع  عن  دينار  ألفي  وتغريمه  النفاذ  مع 
البحرين  مملكة  عــن  نهائيا  بإبعاده  وأمـــرت  الرتــبــاط،  إليه 
أمــام محكمة  المحكوم  استأنف  العقوبة، حيث  تنفيذ  بعد 
االستئناف التي قضت بتعديل العقوبة إلى الحبس عامين 
بدال من 6 سنوات إال أن النيابة استأنفت على الحكم، حيث 
بالحبس  المتهم  مغايرة  بهيئة  االستئناف  عاقبت محكمة 

سنتين واإلبعاد وأيدت محكمة التمييز الحكم.

التمييز تقر عقوبة الحب�ض عامين لقائد �شيارة ت�شبب في وفاة �شاب 

بتعديل  العليا  االستئناف  محكمة  حكمت 
خارج  واإلبعاد  سنة  الحبس  إلى  آسيوي  عقوبة 
السجن  مــن  بــدال  العقوبة  تنفيذ  عقب  الــبــالد 
لصديقته  إصــابــات  في  تسبب  أن  بعد  3 سنوات 
الفنادق  بأحد  الثالث  الــدور  من  سقوطها  بعد 
حيث حاولت النزول من نافذة دورة مياه الفندق 

بسبب ممانعته لخروجها من الغرفة.
وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة إلـــى تــلــقــي مركز 
شرطة النبيه الصالح بالغا يفيد بوصول الفتاة 
إلـــى الــمــســتــشــفــى فـــي حــالــة خــطــرة حــيــث دلــت 
على  تعرفت  عليها  المجني  أن  الــى  التحريات 

على  واتــفــقــا  الــفــنــادق  أحــد  ديسكو  فــي  المتهم 
الكحولية  المشروبات  لــشــراب  لغرفته  التوجه 
أرادت  الــتــالــي  الــيــوم  وقــضــاء وقتهما ســويــا وفــي 
المتهم  أن  إال  الــغــرفــة  مــغــادرة  عليها  المجني 
ــاب الــغــرفــة وجـــلـــب سكينا  ــام بــغــلــق بــ ــ رفــــض وقـ
واعتدى عليها بواسطته فقامت المجني عليها 
بالتوجه إلى دورة المياه ووضعت نصف جسدها 
خـــارج الــشــبــاك والــنــصــف اآلخـــر بــالــداخــل حتى 

سقطت وتم نقلها لوحدة العناية المركزة.
نسب  مــا  المتهم  أنكر  التحقيقات  وخــالل 
إليه وأشار إلى أنه اثناء تواجده بصالة الديسكو 

حضرت إليه الفتاة وطلبت التوجه معه لغرفته 
وبعد  شــديــد  سكر  بحالة  وكــانــت  معه  للجلوس 
الساعات  في  الغرفة  من  خــرج  الوقت  من  فترة 
ــه إلــى  ــوجـ ــوم الـــتـــالـــي وتـ ــيـ ــى مـــن صـــبـــاح الـ ــ األولــ
نائمة  وتركها  الخارج لشراء بعض االحتياجات 
الــمــوظــف خــارج  الــعــودة للفندق شــاهــد  واثــنــاء 
الــفــنــدق وأخــبــره بــالــقــدوم مــســرعــا حــتــى أخــبــره 
بنفسها  ألقت  الغرفة  في  تركها  التي  الفتاة  أن 

وسقطت على األرض.
المتهم  روايـــة  عليها  المجني  كــذبــت  فيما 
لغرفته  التوجه  على  اتفقا  أنهما  إلــى  وأشـــارت 

وقضاء السهرة معا بعد ضغط منه وأشارت إلى 
أنها أرادت أن تخرج من الغرفة بعد نهاية الليلة 
سكينا  وأحــضــر  للمطبخ  تــوجــه  المتهم  أن  إال 
وهـــددهـــا حـــال رفــضــهــا مــكــوثــهــا مــعــه 45 دقيقة 
أخـــرى ســيــقــوم بــضــربــهــا فـــًأصـــرت عــلــى الــخــروج 
دورة  نافذة  إلــى  فتوجهت  مغلقا  الباب  ووجــدت 
وبقي  للخارج  جسدها  نصف  وأخــرجــت  المياه 
النصف اآلخر بالدخل وأطراف أصابع قدميها 
مدعية  مساعدتها  منه  وطلبت  الــجــدران  على 
أن تدري  دون  الشباك فسقطت  لها خــارج  دفعه 

ما حدث بعدها. 

حب�ض اآ�شيوي �شنة ت�شبب في اإ�شابة �شديقته جراء �شقوطها من الدور الثالث
تاأييد ال�شجن 10 �شنوات لآ�شيوي مروج للماريجوانا

 10 السجن  العليا  االستئناف  محكمة  أيـــدت 
المخدرة  الــمــواد  في  لالتجار  آسيوي  على  سنوات 
بإبعاده  وأمرت  دينار  5 آالف  المحكمة  كما غرمته 

عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.
األمنية  الجهات  بتلقي  الواقعة  بداية  وكانت 
معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب واالشتراك 
في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات 
صــحــة الــمــعــلــومــة وتـــم الــتــوصــل إلـــى الــمــتــهــم عن 
طــريــق مــصــدر ســـري وطــــدت الــعــالقــة مــعــه واتــفــق 
معه على شراء مواد مخدرة )الماريجوانا( مقابل 
منطقة  في  التسليم  على  االتــفــاق  وتــم  دينار   300
من  ومسمع  مــرأى  على  الجريمة  وتمت  المحرق 

رجال الشرطة.
المصور،  المبلغ  وبحوزته  المتهم  ضبط  وتم 

إلى  والتوجه  عليه  للسيطرة  القوة  استخدام  وتم 
سكنه وبتفتيشه عثرت قوات األمن على كمية من 
النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد 
تحديدها  يتم  مختلفة  أماكن  من  يستلمها  بأنه 
انــه تعرف على اخر  الــى  باالتفاق مع آخــر، وأشــار 
اتــصــل بـــه مــنــذ فــتــرة لــيــطــلــب مــنــه بــيــع كــمــيــة من 
الــمــواد الــمــخــدرة وحـــدد لــه أمــاكــن اســتــالم الــمــواد 
حصيلة  سيتسلمون  الذين  واالشــخــاص  المخدرة 

البيع مقابل عمولة.
فــأســنــدت الــنــيــابــة لــه أنـــه قـــدم بمقابل الــمــادة 
المرخص  األحــوال  غير  في  الماريجوانا  المخدرة 
بــهــا قــانــونــا،عــلــى الــنــحــو الــمــبــيــن بـــــــاألوراق، ثانيا 
حاز واحــرز في غير األحــوال المرخص بها المادة 

المخدرة الماريجوانا بقصد التعاطي.

ــيـــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــمـ ــعـ قــــــام الـ
الوكيل  الـــدوســـري  عــبــدالــرحــمــن 
ــد لـــلـــمـــنـــافـــذ والـــبـــحـــث  ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
والـــمـــتـــابـــعـــة بــــشــــؤون الــجــنــســيــة 
ــة، بـــزيـــارة  ــ ــامــ ــ والــــــجــــــوازات واإلقــ
تفقدية لمنفذي مطار البحرين 
الدولي وجسر الملك فهد، وذلك 
لالطالع على سير العمل، وتفقد 
البحرين  مملكة  منافذ  جاهزية 
ـــالل مــــوســــم ســــفــــر الـــحـــجـــاج  ـــ خـ
ومــــوســــم عـــطـــلـــة الـــصـــيـــف الــتــي 

تشهد زيادة حركة المسافرين.
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد  وأشـــــــــاد الــــوكــ
ــبـــحـــث والــمــتــابــعــة  لــلــمــنــافــذ والـ
معالي  أول  الــفــريــق  بــتــوجــيــهــات 
ــيـــخ راشـــــــد بــــن عــــبــــداهلل آل  ــشـ الـ
خليفة وزير الداخلية، والمتابعة 
الــمــســتــمــرة مـــن مــعــالــي الــشــيــخ 
بــــــن عــــبــــدالــــرحــــمــــن آل  هـــــشـــــام 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــيـــل  وكـ خــلــيــفــة 

ــوازات  ــ ــجـ ــ لــــشــــؤون الــجــنــســيــة والـ
واإلقامة، التخاذ كافة اإلجراءات 
ــتـــي تــضــمــن انــســيــابــيــة حــركــة  الـ
الـــمـــســـافـــريـــن، والـــــحـــــرص عــلــى 
واألنــظــمــة  الــســبــل  تــوفــيــر جميع 
التي  المستحدثة  اإللــكــتــرونــيــة 
تهدف لتسهيل وتيسير إجراءات 
ــر كـــافـــة  ــيـ ــريــــن، وتـــســـخـ ــافــ ــمــــســ الــ
الكادر  تأهيل  خــالل  من  الجهود 

البشري ورفع كفاءتهم.
الوكيل  تفقد  الزيارة  وخالل 
ــد لـــلـــمـــنـــافـــذ والـــبـــحـــث  ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
والــمــتــابــعــة الــخــطــة الــتــي سيتم 
تــنــفــيــذهــا لـــمـــغـــادرة واســتــقــبــال 
ــا الــمــســافــريــن  الـــحـــجـــاج، وأيــــضــ
خــارج  الصيفية  العطلة  لقضاء 
الــمــمــلــكــة، وخـــاصـــة بــعــد تــوقــف 
مــوســم الــحــج وانــخــفــاض حركة 
الــســفــر خــــالل جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.

وفي ختام الزيارة أثنى على 
والــمــوظــفــيــن،  الــمــســؤولــيــن  أداء 
ــر  ــقـــديـ ــتـ ــر والـ ــكـ ــالـــشـ مـــتـــوجـــهـــًا بـ

ــم الــــمــــبــــذولــــة  ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــم لـ ــ ــهـ ــ لـ
لـــتـــســـهـــيـــل حــــركــــة الـــمـــســـافـــريـــن 
ــاة الــضــوابــط األمــنــيــة  ــراعـ مـــع مـ

الــمــحــكــمــة، وتــذلــيــل أي عــقــبــات 
تـــواجـــه الــمــســافــريــن الــقــادمــيــن 

والمغادرين.

ــك فــهــد ــلـ ــمـ ــر الـ ــشـ ــ�ـ ــار وجـ ــ ــط ــ ــم ــ ــة ال ــ ــزي ــ ــاه ــ تـــفـــقـــد ج
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الوقوع في الحب قد يبدو سهال ومن أول نظرة 
ولكنه يتطلب إفراز هرمون طبيعي من المخ اسمه 
الــعــلــمــي »األوكــســيــتــوســيــن« بــروتــيــن صــغــيــر يعرف 

باسم »هرمون الحب«.
وهو المسؤول عن الشعور بالحب، ويلعب دورا 
مهما في حياتنا العاطفية مثل القبول والترابط 
الهرمون  الثقة بين الناس, وهو  االجتماعي وبناء 
قوية جدًا،  األم وطفلها  بين  العالقة  الذي يجعل 
وبهذا ُيعرف بأنه هرمون »الحب«. وقد نشر موقع 
هرمون  عن  الحقائق  بعض  تـــوداي(  )سيكولوجي 
ــعـــروف أيــضــا  ــه مـ االوكــســيــتــوســيــن الــعــجــيــب اذ انــ
بــالــهــرمــون االجــتــمــاعــي ألنـــه يسهل الــتــواصــل مع 
نسبته  ترتفع  ذلك حيث  على  ويكافئك  اآلخرين، 

عند التواصل االجتماعي.
كما أنه يخلق شعورا بالثقة بين البشر، وهو ما 
يسهم في تطوير العالقة بينهم الحقا لمستويات 
مختلفة بين الحب والصداقة وغيرها ويعزز بناء 
الروابط االجتماعية والشعور باالرتباط واالنتماء.

ــم، فــهــو ال يــعــمــل بشكل  ــ هـــرمـــون يــخــفــف األلــ
مــبــاشــر عــلــى مــنــاطــق مــعــالــجــة األلـــم فــي الــدمــاغ، 
تخفيف  طــريــق  عــن  مباشر  غير  بشكل  يعمل  بــل 

االكتئاب والقلق المرتبط باأللم.
له  الزوجين  بين  الحب  رابطة  تعزيز  وبجانب 

عدة وظائف يقوم 
بــالــوحــدة،  الــشــعــور  وتقليل  الـــمـــزاج،  بتحسين 

وتعزيز اإلحساس باألمان.
والسيروتونين  الــدوبــامــيــن  هــرمــونــي  وتحفيز 
ويساعدان  بالسعادة،  اإلحــســاس  يمنحان  اللذين 

على تنظيم دورة النوم.
مــا أجــمــلــه!! نحتاج الــيــه فــي هــذه الــفــتــرة من 

حياتنا ليعم وينتشر الحب من حولنا.

هرمون الحب

العدد )16167( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 29 ذو القعدة 1443هـ - 28 يونيو 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز إيف )EVE( الطبي ينفرد بخدمات خاصة للعروس والنساء فقط 

إيــف الطبي خــدمــات طبية  أطــلــق مــركــز 
جديدة للنساء فقط وألول مرة في البحرين، 
وهي عروض )ليدي إيف( للعناية بالمنطقة 
الــحــمــيــمــة، وتــشــمــل جــلــســات خــاصــة لتوريد 
وتفتيح  الحميمة  المنطقة  ونـــضـــارة  وشـــد 
باستخدام  وذلــك  الــداكــنــة،  للمناطق  خــاص 
الـــمـــيـــزوثـــيـــرابـــي والــفــيــتــامــيــنــات والــتــقــشــيــر 
الباقة جلسات  االيطالي، كما تشمل  الوردي 

ليزر لمنطقة البكيني لبشرة ناعمة.
كما أعلن المركز إطالق عروض العروس 

االحتياجات  جميع  تلبي  والتي  المختلفة، 
الطبية والتجميلية للتميز في أجمل ليالي 

العمر.
وتشمل جلسات تنظيف البشرة وترطيبها 
وعالجات  والبوتكس  الفيلر  وابــر  والــنــضــارة 
الهاالت السوداء وأحدث اجهزة الليزر إلزالة 

الشعر.
والتجميل  للجلدية  الــطــبــي  إيـــف  مــركــز 
نسائي  طبي  وبطاقم  فقط  بالنساء  خــاص 

محترف.
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المفاصل  آالم  حــــاالت  بــعــض  عـــالج  يــتــم 
المستمرة عن طريق حقن مادة الديبومدرول، 
اجراء بسيط وسهل ولكنه فعال. سنعرف عنه 
أكثر من الدكتور احمد عمران استشاري طب 

العائلة بمركز بوابة الرعاية الطبي.
وأن  الديبومدرول  بُحقن  نسمع  ما  كثيرًا 
لها استخدامات عديدة، هل يمكنكم إعطاءنا 
فكرة عامة عن ماهية هذه الُحقن وتأثيراتها؟

لعالج  يستخدم  دواء  هــو  الــديــبــومــيــدرول 
التورم واأللم الناتج عن التهابات واضطرابات 
الــمــفــاصــل واألنـــســـجـــة األخــمــصــيــة واألوتـــــار 
العضلية. ويحتوي الديبو ميدرول على ميثيل 
بريدنيزولون والذي ينتمي إلى مجموعة من 
األدويــــة الــمــضــادة لــاللــتــهــابــات والــتــي تسمى 

المضادات الستيرويدية )كورتيكوستيرويد(.
أيــــن يــتــم َحـــْقـــن هــــذه الــــمــــادة؟ ومــــا هي 

استخداماتها؟
عادًة ُتحقن إبرة الديبوميدرول في داخل 
الــمــفــصــل الــمــصــاب بــااللــتــهــابــات الـــحـــادة أو 
التمزق الغضروفي، كما يمكن أن يتم حقنها 
الملتهبة  الرخوية  األنسجة  أو  العضالت  في 
وبـــالـــقـــرب مـــن األوتــــــار الــعــضــلــيــة الــمــتــضــررة 

باألمراض وااللتهابات.
الديبومدرول  ُحقن  استخدامات  وتتعدد 
تــتــرك مــرضــًا  أنــهــا ال  كــثــيــرًا، وتتشعب حــتــى 
ــه، ونــســتــطــيــع  ــي عــــالجــ إال وقـــــد ســـاهـــمـــت فــ
تصنيف استخدامات ُحقن الديبومدرول إلى 
وهي  التالية،  الرئيسية  األربع  االستخدامات 
التمزقات  المفاصل،  في  الــحــادة  االلتهابات 
الــغــضــروفــيــة، الــتــهــابــات األنــســجــة الــرخــويــة 
ــى بــعــض  ــ واألوتـــــــــار الــعــضــلــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ

األمراض األخرى.
اواًل: االلتهابات الحادة في المفاصل

التهابات  في عالج  الُحقن  تستخدم هذه 
الــمــفــاصــل الــــحــــادة الـــتـــي تـــحـــدث فـــي بعض 
ــزم الـــمـــفـــاصـــل  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ األمـــــــــــراض كــــمــــرض رومـ
والصدفية والنقرس. باإلضافة إلى االلتهابات 
المزمنة في المفاصل والتي تحدث عادة في 
ُتسمى  والتي  الكتف  ومفصل  الركبة  مفصل 
المفاصل  تكلس  أو  المزمن  المفاصل  تآكل 

المزمن.
ثــانــيــًا: هـــذه الــُحــقــن ُتــســتــخــدم كــثــيــرًا في 
والــذي يحدث  الركبة  في  الغضروفي  التمزق 
عادًة عند الرياضيين وتساعد في عالج التمزق 
آالمه  والتئامه وتخفيف  الجزئي  الغضروفي 

واآلالم  االلتهابات  تقلل  وأيضا  فعال.  بشكل 
في التمزق الغضروفي الكامل.

في  هو  الحقن  لهذه  الثالث  االستخدام 
حاالت كثيرة من التهابات األنسجة الرخوية 
واألوتار العضلية وتساعد في عالجها وتقليل 
األعراض بشكل فعال ومن أهم هذه الحاالت 
وأكثرها شيوعًا هي، مرفق الَتناِسين )العبي 
ــاد، الــتــهــاب األنــســجــة  ــِزنــ الـــتـــنـــس(، إصــبــع الــ
)الــلــفــافــة( األخــمــصــيــة، الــتــهــاب ُغــْمــد الــوتــر، 

التهاب الغشاء الُزاللي، التهاب الِجراب.
وماذا عن األمراض األخرى التي تستخدم 

فيها هذه الحقن؟
نــعــم، لــهــذه الــحــقــن اســتــخــدامــات أخــرى 
عديدة، أهمها؛ الُحقن المحلية )الموضعية( 
في آفات الجلد، وعلى سبيل المثال في الحزاز 
الحبيبي  الـــورم  البسيط،  الــحــزاز  المسطح، 

الحلقي، الذئبة الحمامية القرصية.
ذكرتم أيضًا العديد من أمراض التهابات 
التي  العضلية  ــار  ــ واألوتـ الــرخــويــة  األنــســجــة 
وتقليل  عــالجــهــا  فــي  الــُحــقــن  هـــذه  تستخدم 
أعراضها بشكل واضح، هل يمكنكم إعطاءنا 

فكرة مختصرة عن طبيعة هذه األمراض؟
أهم هذه األمراض هي:

التنس  العــبــي  أو  التناسين  مــرفــق  أواًل: 
بسبب  ينتج  الــمــرض  وهــذا   )Tennis elbow(
بمفصل  المحيطة  األنسجة  في  االلتهابات 
ويحدث  الجانبي(  اللقيمة  )التهاب  المرفق 
بــســبــب تـــمـــزق فـــي عـــضـــالت الـــيـــد الــقــابــضــة 
ــإن لعبة  ــم فــ ــ ــَيـــة(. وكـــمـــا يــشــيــر االسـ ــِنـ ــْثـ ــُمـ )الـ
التنس هي أحد أهم األسباب لهذه الظاهرة 
العضلة  التنس يستخدمون هذه  ألن العبي 
بــشــكــل مــســتــمــر، ولــكــنــهــا قـــد تـــحـــدث أيــًضــا 
ألســبــاب أخـــرى أهمها االســتــخــدام الــُمــفــَرط 

لقبضة اليدين.
 )Trigger finger( ــاد  ــزنـ الـ أصــبــع  ثــانــيــًا: 
المصاب  األصبع  في  آالم حادة جدًا  وتسبب 
العضلية  األوتــار  ُغمد  في  االلتهابات  بسبب 
الـــــذي يــغــطــيــهــا. وتــســبــب هــــذه االلــتــهــابــات 
الــمــصــاب عندما  صعوبة فــي حــركــة األصــبــع 
ــى وضــعــه  ــبـــع إلــ ــاول الــمــريــض مـــد اإلصـ يـــحـ
ذلك صوت  وقد يصاحب  ثنيه،  بعد  المعتاد 

الَنِقر.
في  األخمصية  األنسجة  التهابات  ثالثًا: 
وهو   ،)planter fasciitis( الــقــدم  كاحل  أسفل 
الــســبــب األكـــثـــر شــيــوًعــا آلالم كــاحــل الــقــدم. 
االستيقاظ  بعد  خاصة  شديدة  آالم  وتسبب 
لفترات  الرجلين  على  الــوقــوف  أو  النوم  من 

طويلة.
رابعًا: التهاب الغشاء الُزاللي  )Synovitis( 
وهو عبارة عن التهاب في الغشاء الذي يبطن 
ــيـــة وهــــي مــفــاصــل الــكــتــف  الــمــفــاصــل الـــُزاللـ
آالم  تسبب  وعــادة  والركبة.  والــورك  والمرفق 
حادة في المفصل المصاب عند تحريكه مع 
تورم في المفصل بسبب تجمع السوائل فيه.

)Bursitis( خامسًا: التهاب الِجراب
مائي  بسائل  مليئة  أكياس  هو  والــِجــراب 
يعمل كوسادة للتخفيف من حدة االحتكاك 
وعــادًة  العظام،  وبين  والعضالت  األوتـــار  بين 
يظهر  وعندما  المفاصل،  منطقة  في  يكون 
بألم في  يكون مصحوًبا  الِجراب  في  التهاب 
في  وتقييد  صعوبة  مــع  المصابة  المنطقة 

الحركة.
ــو أكـــثـــر شــيــوًعــا فـــي مــفــاصــل الــكــتــف  وهــ
قــد يظهر  فإنه  ذلــك  ومــع  والـــورك،  والمرفق 
أيًضا في الكاحل والركبة وفي قواعد أصابع 

القدمين.

السرطانات  مــن  واحـــد  هــو  العين  ســرطــان 
االقــــل شــيــوعــا مــقــارنــة بــــاألنــــواع االخـــــرى من 
الـــســـرطـــانـــات. وكـــونـــه نــوعــا نـــــادرا الــــى حـــد ما 
أنـــواع  اقـــل اهــمــيــة، إذ إن جــمــيــع  انـــه  ال يــعــنــي 
ومعرفة  الحياة  على  تهديدا  تشكل  السرطان 
»الخليج  لــذا حــاور  أمــر مهم للغاية  األعـــراض 
استشاري  المختار  فاطمة  الــدكــتــورة  الطبي« 
أورام عــيــون  تــخــصــص  الــعــيــون  ــة  ــراحـ طـــب وجـ
وامـــــراض الــمــحــجــر والــجــهــاز الــدمــعــي بمركز 

الموسوي: 
ما هي أورام العين وهل لها أنواع؟

ســـرطـــان الــعــيــن هـــو مــصــطــلــح عــــام يشمل 
الــســرطــان وعــوامــل خطر  أنــواعــا مختلفة مــن 

محتملة ألنواع مختلفة.
يعتمد نوع السرطان الذي تعاني منه على 
هناك  والــمــوقــع،  فيهًا  يــبــدأ  الــتــي  الخلية  نــوع 
أجزاء مختلفة من العين وبعضها أكثر عرضة 

لإلصابة بالسرطان من البعض اآلخر.
يعد العمر عاماًل مهًما للغاية، حيث يمكن 
أن تصيب أنواع معينة من السرطانات األطفال 
البالغين فقط وبعضها يمكن أن  فقط وانــواع 

يصيب كال الفئتين العمريتين.
يــزداد خطر اإلصــابــة بسرطان  عــام،  بشكل 
العين مع تقدمك في السن، يبلغ عمر حوالي 
إصابتهم  تشخيص  تم  الذين  األشــخــاص  ربــع 

بسرطان العين 75 عاًما أو أكثر.
االســتــثــنــاء مــن هـــذا هــو نـــوع يــســمــى الـــورم 
يصيب   )Retinoblastoma( الــشــبــكــي  ــي  ــ األرومـ
هــذا عـــادة األطــفــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عن 

5 سنوات.
ما أسباب أورام العين؟

1- العمر
إذا بلغ متوسط عمر الشخص 60 عاًما.

2- العرق
ــورم الــمــيــالنــيــنــي فـــي الــعــيــن أكــثــر  ــ يــكــون الـ
شيوًعا في األشخاص البيض منه عند السود.

3- لون العين ولون البشرة
الرمادية  أو  الزرقاء  العيون  األشخاص ذوو 
أو الخضراء هم أكثر عرضة لإلصابة بسرطان 
الجلد أكثر من األشخاص ذوي العيون البنية، 
يكون الخطر أيًضا أعلى لدى األشخاص ذوي 

البشرة الفاتحة أو النمش.
4- األشخاص الذين لديهم بقع بنية غير 
 oculodermal melanocytosis )تصبغ(  طبيعية 
أو  الجلدية(  الصباغية  الخاليا  كثرة  )تسمى 
القزحية )تسمى iris neavus( معرضون لخطر 

متزايد لإلصابة بسرطان الجلد والعين.
5- الوحمات

تميل بعض العائالت إلى وجود أعداد كبيرة 
من الشامات على جلدها أو شامات غير عادية 
)يــصــفــهــا األطـــبـــاء بــأنــهــا غــيــر نــمــطــيــة(، تميل 
الشامات غير النمطية إلى أن تكون ذات شكل 
أو لون غير منتظم كما يكون لديهم أيًضا ميل 

إلى أن يصبحوا سرطانيين. 
الشامة  بهذه  المصابون  األشخاص  يعاني 
مـــن مــخــاطــر أعـــلـــى مـــن الــمــتــوســط لــإلصــابــة 

بسرطان الجلد والعين.
الــبــنــفــســجــيــة  فــــوق  الـــتـــعـــرض لــأشــعــة   -7

مــثــل    )UV radiation( الـــعـــامـــلـــيـــن  لــبــعــض 
استخدام كراسي االستلقاء للتشمس.

ــــراض؟ وهـــل األعــــراض تحدث  مــا هــي األعـ
فجأة أم تدريجيا؟  

يعتمد على نوع الورم، السن والموقع ممكن 
تــوجــد دائــًمــا  تــدريــجــيــا، ال  او  تــكــون فــجــأة  ان 
أعراض واضحة لسرطان العين، ومن المرجح 
أن يتم اكتشافها أثناء اختبار العين الروتيني.

تشمل األعراض المحتملة لسرطان العين 
ما يلي:

1- جحوظ في عين واحدة.
2- انتفاخ أو تورم الجفن.

3- فقدان البصر تدريجيًا أو فجأة، كلًيا أو 
جزئًيا.

4- ألم في أو حول العين )نادر مع سرطان 
العين(.

العين  سطح  على  مرتفع  شاحب  نتوء   -5
)الملتحمة أو القرنية(.

6- تغير في مظهر العين.
7- نتوء على الجفون أو حول العين.

أو  ــوء  الـــضـ ــن  مـ ــات  أو ومـــضـ بــقــع  ـــة  رؤيــ  -8
خطوط متعرجة أمام عينيك.

 visual( 9- فقدان مجال الرؤية المحيطية
رؤيــة ما هو مستقيم  ( - يمكنك   field defects
أمامك بوضوح، ولكن ليس ما هو موجود على 

الجانبين.
الــمــلــون من  الــجــزء  عــلــى  داكــنــة  10- بقعة 

العين )القزحية( تكبر.
التهاب  أو  العين  احمرار  العين،  تهيج   -11

الملتحمة المزمن.
 12- األلم نادر جًدا ما لم ينتشر السرطان 
الضغط  ارتفاع  أو تسبب في  العين  إلــى خــارج 

داخل العين )ضغط العين(.
هل هي وراثيا؟

وراثــي  العين  انــواع سرطان  من  بعض  نعم 
 melanomaو retinoblastoma مثل

هذه المجموعة تسمى متالزمات السرطان 
الموروثة

حالة وراثية نادرة تسمى متالزمة السرطان 
تغير  لــديــهــا  بــهــذا  الــمــصــابــة  الــعــائــالت   BAP1
الــذيــن  )طـــفـــرة( فــي جــيــن BAP1. األشـــخـــاص 
يعانون من هذا التغيير الجيني لديهم مخاطر 
مــتــزايــدة لــإلصــابــة بــســرطــان الــعــيــن وســرطــان 
أنواع السرطان األخرى. معظم  الجلد وبعض 
ســرطــان الــعــيــن فــي الــبــالــغــيــن هــي نـــوع يسمى 

.)uveal melanoma( الورم الميالنيني العنبي
من  أم  العين  مــن  تنشأ  العين  اورام  هــل   -
أورام الجسم األخرى وتصل الى العين في آخر 

المراحل؟
أن  األخــرى، يمكن  السرطانات  مثل جميع 

تكون سرطانات العين أولية أو ثانوية.
تــســمــى الــســرطــانــات الــتــي تــبــدأ فــي العين 
 ،)Primary cancers( األولــيــة  العين  سرطانات 
 )Secondary cancers( وسرطانات العين الثانوية

إذا بدأت في مكان آخر وانتشرت إلى العين.
كيف يكون التشخيص؟

يتم  الــســرطــان،  أنـــواع  إلــى معظم  بالنسبة 
ـــة قــطــعــة صغيرة  الــتــشــخــيــص عـــن طــريــق إزالــ

من الورم والنظر إليها في المختبر بحًثا عن 
الخاليا السرطانية. ُيعرف هذا باسم الخزعة.
هناك حاجة ألخــذ خزعة  تكون  ال  احيانًا 
العين ألن بعض  األورام في  لتشخيص بعض 
عن  بــدقــة  تشخيصها  يمكن  تقريًبا  الــحــاالت 
طـــريـــق فــحــص الــعــيــن واخـــتـــبـــارات الــتــصــويــر 
ــة الــمــقــطــعــيــة  ــعــ بـــالـــمـــوجـــات الـــصـــوتـــيـــة واألشــ

والتصوير بالرنين المغناطيسي.
 Screening( فـــحـــص  بـــرنـــامـــج  يــــوجــــد  ال 
الن  الــعــيــن  ســرطــان  ــواع  أنــ لجميع   )program
الفحص  لكن  ليست شائعة.  السرطانات  هذه 
الــســنــوي إلـــزامـــي لــلــســرطــانــات الــوراثــيــة مثل 
 )Retinoblastoma( فحص الورم األرومي الشبكي
والعالج  بالتشخيص  تمامًا  الورم  يمكن عالج 

المبكر.
ماذا عن طرق العالج؟

اعتماًدا على نوع ومرحلة السرطان وعوامل 
أخرى، قد تشمل خيارات عالج سرطان العين 

ما يلي:
عملية استئصال الورم كليًا.

عملية استئصال جزئية او نتحيف الورم.
في مراحل متقدمة إذا كان ال يمكن إنقاذ 
الـــعـــيـــن، يــتــم اســتــئــصــالــهــا كــحــل أخـــيـــر لمنع 

االنتشار.
العالج اإلشعاعي لسرطان العين.

العالج بالليزر لسرطان العين.
العالج الكيميائي لسرطان العين.

العالج المناعي واألدوية الموجهة لسرطان 
العين.

عالمات تظهر في العين تحذرك من أورام العين عالمات تظهر في العين تحذرك من أورام العين 
الدكتورة فاطمة المختار لـ»الخليج الطبي«: الدكتورة فاطمة المختار لـ»الخليج الطبي«: 

�شرطان العين يتم اكت�شافه اأثناء فح�ص العين الروتيني�شرطان العين يتم اكت�شافه اأثناء فح�ص العين الروتيني

الدكتور اأحمد عمران يجيب عن الأ�شئلة 
ال�شائعة عن حقن الديبومدرول للمفا�شل 

الوقوع في الحب قد يبدو سهال ومن أول نظرة 
ولكنه يتطلب إفراز هرمون طبيعي من المخ اسمه 
الــعــلــمــي »األوكــســيــتــوســيــن« بــروتــيــن صــغــيــر يعرف 

باسم »هرمون الحب«.
وهو المسؤول عن الشعور بالحب، ويلعب دورا 
مهما في حياتنا العاطفية مثل القبول والترابط 
الهرمون  الثقة بين الناس, وهو  االجتماعي وبناء 
قوية جدًا،  األم وطفلها  بين  العالقة  الذي يجعل 
وبهذا ُيعرف بأنه هرمون »الحب«. وقد نشر موقع 
هرمون  عن  الحقائق  بعض  تـــوداي(  )سيكولوجي 
ــعـــروف أيــضــا  ــه مـ االوكــســيــتــوســيــن الــعــجــيــب اذ انــ
بــالــهــرمــون االجــتــمــاعــي ألنـــه يسهل الــتــواصــل مع 
نسبته  ترتفع  ذلك حيث  على  ويكافئك  اآلخرين، 

عند التواصل االجتماعي.
كما أنه يخلق شعورا بالثقة بين البشر، وهو ما 
يسهم في تطوير العالقة بينهم الحقا لمستويات 
مختلفة بين الحب والصداقة وغيرها ويعزز بناء 
الروابط االجتماعية والشعور باالرتباط واالنتماء.

ــم، فــهــو ال يــعــمــل بشكل  ــ هـــرمـــون يــخــفــف األلــ
مــبــاشــر عــلــى مــنــاطــق مــعــالــجــة األلـــم فــي الــدمــاغ، 
تخفيف  طــريــق  عــن  مباشر  غير  بشكل  يعمل  بــل 

االكتئاب والقلق المرتبط باأللم.
له  الزوجين  بين  الحب  رابطة  تعزيز  وبجانب 

عدة وظائف يقوم 
بــالــوحــدة،  الــشــعــور  وتقليل  الـــمـــزاج،  بتحسين 

وتعزيز اإلحساس باألمان.
والسيروتونين  الــدوبــامــيــن  هــرمــونــي  وتحفيز 
ويساعدان  بالسعادة،  اإلحــســاس  يمنحان  اللذين 

على تنظيم دورة النوم.
مــا أجــمــلــه!! نحتاج الــيــه فــي هــذه الــفــتــرة من 

حياتنا ليعم وينتشر الحب من حولنا.

هرمون الحب
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز إيف )EVE( الطبي ينفرد بخدمات خاصة للعروس والنساء فقط 

إيــف الطبي خــدمــات طبية  أطــلــق مــركــز 
جديدة للنساء فقط وألول مرة في البحرين، 
وهي عروض )ليدي إيف( للعناية بالمنطقة 
الــحــمــيــمــة، وتــشــمــل جــلــســات خــاصــة لتوريد 
وتفتيح  الحميمة  المنطقة  ونـــضـــارة  وشـــد 
باستخدام  وذلــك  الــداكــنــة،  للمناطق  خــاص 
الـــمـــيـــزوثـــيـــرابـــي والــفــيــتــامــيــنــات والــتــقــشــيــر 
الباقة جلسات  االيطالي، كما تشمل  الوردي 

ليزر لمنطقة البكيني لبشرة ناعمة.
كما أعلن المركز إطالق عروض العروس 

االحتياجات  جميع  تلبي  والتي  المختلفة، 
الطبية والتجميلية للتميز في أجمل ليالي 

العمر.
وتشمل جلسات تنظيف البشرة وترطيبها 
وعالجات  والبوتكس  الفيلر  وابــر  والــنــضــارة 
الهاالت السوداء وأحدث اجهزة الليزر إلزالة 

الشعر.
والتجميل  للجلدية  الــطــبــي  إيـــف  مــركــز 
نسائي  طبي  وبطاقم  فقط  بالنساء  خــاص 

محترف.
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المفاصل  آالم  حــــاالت  بــعــض  عـــالج  يــتــم 
المستمرة عن طريق حقن مادة الديبومدرول، 
اجراء بسيط وسهل ولكنه فعال. سنعرف عنه 
أكثر من الدكتور احمد عمران استشاري طب 

العائلة بمركز بوابة الرعاية الطبي.
وأن  الديبومدرول  بُحقن  نسمع  ما  كثيرًا 
لها استخدامات عديدة، هل يمكنكم إعطاءنا 
فكرة عامة عن ماهية هذه الُحقن وتأثيراتها؟
لعالج  يستخدم  دواء  هــو  الــديــبــومــيــدرول 
التورم واأللم الناتج عن التهابات واضطرابات 
الــمــفــاصــل واألنـــســـجـــة األخــمــصــيــة واألوتـــــار 
العضلية. ويحتوي الديبو ميدرول على ميثيل 
بريدنيزولون والذي ينتمي إلى مجموعة من 
األدويــــة الــمــضــادة لــاللــتــهــابــات والــتــي تسمى 

المضادات الستيرويدية )كورتيكوستيرويد(.
أيــــن يــتــم َحـــْقـــن هــــذه الــــمــــادة؟ ومــــا هي 

استخداماتها؟
عادًة ُتحقن إبرة الديبوميدرول في داخل 
الــمــفــصــل الــمــصــاب بــااللــتــهــابــات الـــحـــادة أو 
التمزق الغضروفي، كما يمكن أن يتم حقنها 
الملتهبة  الرخوية  األنسجة  أو  العضالت  في 
وبـــالـــقـــرب مـــن األوتــــــار الــعــضــلــيــة الــمــتــضــررة 

باألمراض وااللتهابات.
الديبومدرول  ُحقن  استخدامات  وتتعدد 
تــتــرك مــرضــًا  أنــهــا ال  كــثــيــرًا، وتتشعب حــتــى 
ــه، ونــســتــطــيــع  ــي عــــالجــ إال وقـــــد ســـاهـــمـــت فــ
تصنيف استخدامات ُحقن الديبومدرول إلى 
وهي  التالية،  الرئيسية  األربع  االستخدامات 
التمزقات  المفاصل،  في  الــحــادة  االلتهابات 
الــغــضــروفــيــة، الــتــهــابــات األنــســجــة الــرخــويــة 
ــى بــعــض  ــ واألوتـــــــــار الــعــضــلــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ

األمراض األخرى.
اواًل: االلتهابات الحادة في المفاصل

التهابات  في عالج  الُحقن  تستخدم هذه 
الــمــفــاصــل الــــحــــادة الـــتـــي تـــحـــدث فـــي بعض 
ــزم الـــمـــفـــاصـــل  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ األمـــــــــــراض كــــمــــرض رومـ
والصدفية والنقرس. باإلضافة إلى االلتهابات 
المزمنة في المفاصل والتي تحدث عادة في 
ُتسمى  والتي  الكتف  ومفصل  الركبة  مفصل 
المفاصل  تكلس  أو  المزمن  المفاصل  تآكل 

المزمن.
ثــانــيــًا: هـــذه الــُحــقــن ُتــســتــخــدم كــثــيــرًا في 
والــذي يحدث  الركبة  في  الغضروفي  التمزق 
عادًة عند الرياضيين وتساعد في عالج التمزق 
آالمه  والتئامه وتخفيف  الجزئي  الغضروفي 

واآلالم  االلتهابات  تقلل  وأيضا  فعال.  بشكل 
في التمزق الغضروفي الكامل.

في  هو  الحقن  لهذه  الثالث  االستخدام 
حاالت كثيرة من التهابات األنسجة الرخوية 
واألوتار العضلية وتساعد في عالجها وتقليل 
األعراض بشكل فعال ومن أهم هذه الحاالت 
وأكثرها شيوعًا هي، مرفق الَتناِسين )العبي 
ــاد، الــتــهــاب األنــســجــة  ــِزنــ الـــتـــنـــس(، إصــبــع الــ
)الــلــفــافــة( األخــمــصــيــة، الــتــهــاب ُغــْمــد الــوتــر، 

التهاب الغشاء الُزاللي، التهاب الِجراب.
وماذا عن األمراض األخرى التي تستخدم 

فيها هذه الحقن؟
نــعــم، لــهــذه الــحــقــن اســتــخــدامــات أخــرى 
عديدة، أهمها؛ الُحقن المحلية )الموضعية( 
في آفات الجلد، وعلى سبيل المثال في الحزاز 
الحبيبي  الـــورم  البسيط،  الــحــزاز  المسطح، 

الحلقي، الذئبة الحمامية القرصية.
ذكرتم أيضًا العديد من أمراض التهابات 
التي  العضلية  ــار  ــ واألوتـ الــرخــويــة  األنــســجــة 
وتقليل  عــالجــهــا  فــي  الــُحــقــن  هـــذه  تستخدم 
أعراضها بشكل واضح، هل يمكنكم إعطاءنا 

فكرة مختصرة عن طبيعة هذه األمراض؟
أهم هذه األمراض هي:

التنس  العــبــي  أو  التناسين  مــرفــق  أواًل: 
بسبب  ينتج  الــمــرض  وهــذا   )Tennis elbow(
بمفصل  المحيطة  األنسجة  في  االلتهابات 
ويحدث  الجانبي(  اللقيمة  )التهاب  المرفق 
بــســبــب تـــمـــزق فـــي عـــضـــالت الـــيـــد الــقــابــضــة 
ــإن لعبة  ــم فــ ــ ــَيـــة(. وكـــمـــا يــشــيــر االسـ ــِنـ ــْثـ ــُمـ )الـ
التنس هي أحد أهم األسباب لهذه الظاهرة 
العضلة  التنس يستخدمون هذه  ألن العبي 
بــشــكــل مــســتــمــر، ولــكــنــهــا قـــد تـــحـــدث أيــًضــا 
ألســبــاب أخـــرى أهمها االســتــخــدام الــُمــفــَرط 

لقبضة اليدين.
 )Trigger finger( ــاد  ــزنـ الـ أصــبــع  ثــانــيــًا: 
المصاب  األصبع  في  آالم حادة جدًا  وتسبب 
العضلية  األوتــار  ُغمد  في  االلتهابات  بسبب 
الـــــذي يــغــطــيــهــا. وتــســبــب هــــذه االلــتــهــابــات 
الــمــصــاب عندما  صعوبة فــي حــركــة األصــبــع 
ــى وضــعــه  ــبـــع إلــ ــاول الــمــريــض مـــد اإلصـ يـــحـ
ذلك صوت  وقد يصاحب  ثنيه،  بعد  المعتاد 

الَنِقر.
في  األخمصية  األنسجة  التهابات  ثالثًا: 
وهو   ،)planter fasciitis( الــقــدم  كاحل  أسفل 
الــســبــب األكـــثـــر شــيــوًعــا آلالم كــاحــل الــقــدم. 
االستيقاظ  بعد  خاصة  شديدة  آالم  وتسبب 
لفترات  الرجلين  على  الــوقــوف  أو  النوم  من 

طويلة.
رابعًا: التهاب الغشاء الُزاللي  )Synovitis( 
وهو عبارة عن التهاب في الغشاء الذي يبطن 
ــيـــة وهــــي مــفــاصــل الــكــتــف  الــمــفــاصــل الـــُزاللـ
آالم  تسبب  وعــادة  والركبة.  والــورك  والمرفق 
حادة في المفصل المصاب عند تحريكه مع 
تورم في المفصل بسبب تجمع السوائل فيه.

)Bursitis( خامسًا: التهاب الِجراب
مائي  بسائل  مليئة  أكياس  هو  والــِجــراب 
يعمل كوسادة للتخفيف من حدة االحتكاك 
وعــادًة  العظام،  وبين  والعضالت  األوتـــار  بين 
يظهر  وعندما  المفاصل،  منطقة  في  يكون 
بألم في  يكون مصحوًبا  الِجراب  في  التهاب 
في  وتقييد  صعوبة  مــع  المصابة  المنطقة 

الحركة.
ــو أكـــثـــر شــيــوًعــا فـــي مــفــاصــل الــكــتــف  وهــ
قــد يظهر  فإنه  ذلــك  ومــع  والـــورك،  والمرفق 
أيًضا في الكاحل والركبة وفي قواعد أصابع 

القدمين.

السرطانات  مــن  واحـــد  هــو  العين  ســرطــان 
االقــــل شــيــوعــا مــقــارنــة بــــاألنــــواع االخـــــرى من 
الـــســـرطـــانـــات. وكـــونـــه نــوعــا نـــــادرا الــــى حـــد ما 
أنـــواع  اقـــل اهــمــيــة، إذ إن جــمــيــع  انـــه  ال يــعــنــي 
ومعرفة  الحياة  على  تهديدا  تشكل  السرطان 
»الخليج  لــذا حــاور  أمــر مهم للغاية  األعـــراض 
استشاري  المختار  فاطمة  الــدكــتــورة  الطبي« 
أورام عــيــون  تــخــصــص  الــعــيــون  ــة  ــراحـ طـــب وجـ
وامـــــراض الــمــحــجــر والــجــهــاز الــدمــعــي بمركز 

الموسوي: 
ما هي أورام العين وهل لها أنواع؟

ســـرطـــان الــعــيــن هـــو مــصــطــلــح عــــام يشمل 
الــســرطــان وعــوامــل خطر  أنــواعــا مختلفة مــن 

محتملة ألنواع مختلفة.
يعتمد نوع السرطان الذي تعاني منه على 
هناك  والــمــوقــع،  فيهًا  يــبــدأ  الــتــي  الخلية  نــوع 
أجزاء مختلفة من العين وبعضها أكثر عرضة 

لإلصابة بالسرطان من البعض اآلخر.
يعد العمر عاماًل مهًما للغاية، حيث يمكن 
أن تصيب أنواع معينة من السرطانات األطفال 
البالغين فقط وبعضها يمكن أن  فقط وانــواع 

يصيب كال الفئتين العمريتين.
يــزداد خطر اإلصــابــة بسرطان  عــام،  بشكل 
العين مع تقدمك في السن، يبلغ عمر حوالي 
إصابتهم  تشخيص  تم  الذين  األشــخــاص  ربــع 

بسرطان العين 75 عاًما أو أكثر.
االســتــثــنــاء مــن هـــذا هــو نـــوع يــســمــى الـــورم 
يصيب   )Retinoblastoma( الــشــبــكــي  ــي  ــ األرومـ
هــذا عـــادة األطــفــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عن 

5 سنوات.
ما أسباب أورام العين؟

1- العمر
إذا بلغ متوسط عمر الشخص 60 عاًما.

2- العرق
ــورم الــمــيــالنــيــنــي فـــي الــعــيــن أكــثــر  ــ يــكــون الـ
شيوًعا في األشخاص البيض منه عند السود.

3- لون العين ولون البشرة
الرمادية  أو  الزرقاء  العيون  األشخاص ذوو 
أو الخضراء هم أكثر عرضة لإلصابة بسرطان 
الجلد أكثر من األشخاص ذوي العيون البنية، 
يكون الخطر أيًضا أعلى لدى األشخاص ذوي 

البشرة الفاتحة أو النمش.
4- األشخاص الذين لديهم بقع بنية غير 
 oculodermal melanocytosis )تصبغ(  طبيعية 
أو  الجلدية(  الصباغية  الخاليا  كثرة  )تسمى 
القزحية )تسمى iris neavus( معرضون لخطر 

متزايد لإلصابة بسرطان الجلد والعين.
5- الوحمات

تميل بعض العائالت إلى وجود أعداد كبيرة 
من الشامات على جلدها أو شامات غير عادية 
)يــصــفــهــا األطـــبـــاء بــأنــهــا غــيــر نــمــطــيــة(، تميل 
الشامات غير النمطية إلى أن تكون ذات شكل 
أو لون غير منتظم كما يكون لديهم أيًضا ميل 

إلى أن يصبحوا سرطانيين. 
الشامة  بهذه  المصابون  األشخاص  يعاني 
مـــن مــخــاطــر أعـــلـــى مـــن الــمــتــوســط لــإلصــابــة 

بسرطان الجلد والعين.
الــبــنــفــســجــيــة  فــــوق  الـــتـــعـــرض لــأشــعــة   -7

مــثــل    )UV radiation( الـــعـــامـــلـــيـــن  لــبــعــض 
استخدام كراسي االستلقاء للتشمس.

ــــراض؟ وهـــل األعــــراض تحدث  مــا هــي األعـ
فجأة أم تدريجيا؟  

يعتمد على نوع الورم، السن والموقع ممكن 
تــوجــد دائــًمــا  تــدريــجــيــا، ال  او  تــكــون فــجــأة  ان 
أعراض واضحة لسرطان العين، ومن المرجح 
أن يتم اكتشافها أثناء اختبار العين الروتيني.

تشمل األعراض المحتملة لسرطان العين 
ما يلي:

1- جحوظ في عين واحدة.
2- انتفاخ أو تورم الجفن.

3- فقدان البصر تدريجيًا أو فجأة، كلًيا أو 
جزئًيا.

4- ألم في أو حول العين )نادر مع سرطان 
العين(.

العين  سطح  على  مرتفع  شاحب  نتوء   -5
)الملتحمة أو القرنية(.

6- تغير في مظهر العين.
7- نتوء على الجفون أو حول العين.

أو  ــوء  الـــضـ ــن  مـ ــات  أو ومـــضـ بــقــع  ـــة  رؤيــ  -8
خطوط متعرجة أمام عينيك.

 visual( 9- فقدان مجال الرؤية المحيطية
رؤيــة ما هو مستقيم  ( - يمكنك   field defects
أمامك بوضوح، ولكن ليس ما هو موجود على 

الجانبين.
الــمــلــون من  الــجــزء  عــلــى  داكــنــة  10- بقعة 

العين )القزحية( تكبر.
التهاب  أو  العين  احمرار  العين،  تهيج   -11

الملتحمة المزمن.
 12- األلم نادر جًدا ما لم ينتشر السرطان 
الضغط  ارتفاع  أو تسبب في  العين  إلــى خــارج 

داخل العين )ضغط العين(.
هل هي وراثيا؟

وراثــي  العين  انــواع سرطان  من  بعض  نعم 
 melanomaو retinoblastoma مثل

هذه المجموعة تسمى متالزمات السرطان 
الموروثة

حالة وراثية نادرة تسمى متالزمة السرطان 
تغير  لــديــهــا  بــهــذا  الــمــصــابــة  الــعــائــالت   BAP1
الــذيــن  )طـــفـــرة( فــي جــيــن BAP1. األشـــخـــاص 
يعانون من هذا التغيير الجيني لديهم مخاطر 
مــتــزايــدة لــإلصــابــة بــســرطــان الــعــيــن وســرطــان 
أنواع السرطان األخرى. معظم  الجلد وبعض 
ســرطــان الــعــيــن فــي الــبــالــغــيــن هــي نـــوع يسمى 

.)uveal melanoma( الورم الميالنيني العنبي
من  أم  العين  مــن  تنشأ  العين  اورام  هــل   -
أورام الجسم األخرى وتصل الى العين في آخر 

المراحل؟
أن  األخــرى، يمكن  السرطانات  مثل جميع 

تكون سرطانات العين أولية أو ثانوية.
تــســمــى الــســرطــانــات الــتــي تــبــدأ فــي العين 
 ،)Primary cancers( األولــيــة  العين  سرطانات 
 )Secondary cancers( وسرطانات العين الثانوية

إذا بدأت في مكان آخر وانتشرت إلى العين.
كيف يكون التشخيص؟

يتم  الــســرطــان،  أنـــواع  إلــى معظم  بالنسبة 
ـــة قــطــعــة صغيرة  الــتــشــخــيــص عـــن طــريــق إزالــ

من الورم والنظر إليها في المختبر بحًثا عن 
الخاليا السرطانية. ُيعرف هذا باسم الخزعة.
هناك حاجة ألخــذ خزعة  تكون  ال  احيانًا 
العين ألن بعض  األورام في  لتشخيص بعض 
عن  بــدقــة  تشخيصها  يمكن  تقريًبا  الــحــاالت 
طـــريـــق فــحــص الــعــيــن واخـــتـــبـــارات الــتــصــويــر 
ــة الــمــقــطــعــيــة  ــعــ بـــالـــمـــوجـــات الـــصـــوتـــيـــة واألشــ

والتصوير بالرنين المغناطيسي.
 Screening( فـــحـــص  بـــرنـــامـــج  يــــوجــــد  ال 
الن  الــعــيــن  ســرطــان  ــواع  أنــ لجميع   )program
الفحص  لكن  ليست شائعة.  السرطانات  هذه 
الــســنــوي إلـــزامـــي لــلــســرطــانــات الــوراثــيــة مثل 
 )Retinoblastoma( فحص الورم األرومي الشبكي
والعالج  بالتشخيص  تمامًا  الورم  يمكن عالج 

المبكر.
ماذا عن طرق العالج؟

اعتماًدا على نوع ومرحلة السرطان وعوامل 
أخرى، قد تشمل خيارات عالج سرطان العين 

ما يلي:
عملية استئصال الورم كليًا.

عملية استئصال جزئية او نتحيف الورم.
في مراحل متقدمة إذا كان ال يمكن إنقاذ 
الـــعـــيـــن، يــتــم اســتــئــصــالــهــا كــحــل أخـــيـــر لمنع 

االنتشار.
العالج اإلشعاعي لسرطان العين.

العالج بالليزر لسرطان العين.
العالج الكيميائي لسرطان العين.

العالج المناعي واألدوية الموجهة لسرطان 
العين.

عالمات تظهر في العين تحذرك من أورام العين عالمات تظهر في العين تحذرك من أورام العين 
الدكتورة فاطمة المختار لـ»الخليج الطبي«: الدكتورة فاطمة المختار لـ»الخليج الطبي«: 

�شرطان العين يتم اكت�شافه اأثناء فح�ص العين الروتيني�شرطان العين يتم اكت�شافه اأثناء فح�ص العين الروتيني

الدكتور اأحمد عمران يجيب عن الأ�شئلة 
ال�شائعة عن حقن الديبومدرول للمفا�شل 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16167/pdf/1-Supplime/16167.pdf?fixed4422
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/1300365
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1300366
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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
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الوقوع في الحب قد يبدو سهال ومن أول نظرة 
ولكنه يتطلب إفراز هرمون طبيعي من المخ اسمه 
الــعــلــمــي »األوكــســيــتــوســيــن« بــروتــيــن صــغــيــر يعرف 

باسم »هرمون الحب«.
وهو المسؤول عن الشعور بالحب، ويلعب دورا 
مهما في حياتنا العاطفية مثل القبول والترابط 
الهرمون  الثقة بين الناس, وهو  االجتماعي وبناء 
قوية جدًا،  األم وطفلها  بين  العالقة  الذي يجعل 
وبهذا ُيعرف بأنه هرمون »الحب«. وقد نشر موقع 
هرمون  عن  الحقائق  بعض  تـــوداي(  )سيكولوجي 
ــعـــروف أيــضــا  ــه مـ االوكــســيــتــوســيــن الــعــجــيــب اذ انــ
بــالــهــرمــون االجــتــمــاعــي ألنـــه يسهل الــتــواصــل مع 
نسبته  ترتفع  ذلك حيث  على  ويكافئك  اآلخرين، 

عند التواصل االجتماعي.
كما أنه يخلق شعورا بالثقة بين البشر، وهو ما 
يسهم في تطوير العالقة بينهم الحقا لمستويات 
مختلفة بين الحب والصداقة وغيرها ويعزز بناء 
الروابط االجتماعية والشعور باالرتباط واالنتماء.
ــم، فــهــو ال يــعــمــل بشكل  ــ هـــرمـــون يــخــفــف األلــ
مــبــاشــر عــلــى مــنــاطــق مــعــالــجــة األلـــم فــي الــدمــاغ، 
تخفيف  طــريــق  عــن  مباشر  غير  بشكل  يعمل  بــل 

االكتئاب والقلق المرتبط باأللم.
له  الزوجين  بين  الحب  رابطة  تعزيز  وبجانب 

عدة وظائف يقوم 
بــالــوحــدة،  الــشــعــور  وتقليل  الـــمـــزاج،  بتحسين 

وتعزيز اإلحساس باألمان.
والسيروتونين  الــدوبــامــيــن  هــرمــونــي  وتحفيز 
ويساعدان  بالسعادة،  اإلحــســاس  يمنحان  اللذين 

على تنظيم دورة النوم.
مــا أجــمــلــه!! نحتاج الــيــه فــي هــذه الــفــتــرة من 

حياتنا ليعم وينتشر الحب من حولنا.

هرمون الحب
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز إيف )EVE( الطبي ينفرد بخدمات خاصة للعروس والنساء فقط 

إيــف الطبي خــدمــات طبية  أطــلــق مــركــز 
جديدة للنساء فقط وألول مرة في البحرين، 
وهي عروض )ليدي إيف( للعناية بالمنطقة 
الــحــمــيــمــة، وتــشــمــل جــلــســات خــاصــة لتوريد 
وتفتيح  الحميمة  المنطقة  ونـــضـــارة  وشـــد 
باستخدام  وذلــك  الــداكــنــة،  للمناطق  خــاص 
الـــمـــيـــزوثـــيـــرابـــي والــفــيــتــامــيــنــات والــتــقــشــيــر 
الباقة جلسات  االيطالي، كما تشمل  الوردي 

ليزر لمنطقة البكيني لبشرة ناعمة.
كما أعلن المركز إطالق عروض العروس 

االحتياجات  جميع  تلبي  والتي  المختلفة، 
الطبية والتجميلية للتميز في أجمل ليالي 

العمر.
وتشمل جلسات تنظيف البشرة وترطيبها 
وعالجات  والبوتكس  الفيلر  وابــر  والــنــضــارة 
الهاالت السوداء وأحدث اجهزة الليزر إلزالة 

الشعر.
والتجميل  للجلدية  الــطــبــي  إيـــف  مــركــز 
نسائي  طبي  وبطاقم  فقط  بالنساء  خــاص 

محترف.
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المفاصل  آالم  حــــاالت  بــعــض  عـــالج  يــتــم 
المستمرة عن طريق حقن مادة الديبومدرول، 
اجراء بسيط وسهل ولكنه فعال. سنعرف عنه 
أكثر من الدكتور احمد عمران استشاري طب 

العائلة بمركز بوابة الرعاية الطبي.
وأن  الديبومدرول  بُحقن  نسمع  ما  كثيرًا 
لها استخدامات عديدة، هل يمكنكم إعطاءنا 
فكرة عامة عن ماهية هذه الُحقن وتأثيراتها؟

لعالج  يستخدم  دواء  هــو  الــديــبــومــيــدرول 
التورم واأللم الناتج عن التهابات واضطرابات 
الــمــفــاصــل واألنـــســـجـــة األخــمــصــيــة واألوتـــــار 
العضلية. ويحتوي الديبو ميدرول على ميثيل 
بريدنيزولون والذي ينتمي إلى مجموعة من 
األدويــــة الــمــضــادة لــاللــتــهــابــات والــتــي تسمى 

المضادات الستيرويدية )كورتيكوستيرويد(.
أيــــن يــتــم َحـــْقـــن هــــذه الــــمــــادة؟ ومــــا هي 

استخداماتها؟
عادًة ُتحقن إبرة الديبوميدرول في داخل 
الــمــفــصــل الــمــصــاب بــااللــتــهــابــات الـــحـــادة أو 
التمزق الغضروفي، كما يمكن أن يتم حقنها 
الملتهبة  الرخوية  األنسجة  أو  العضالت  في 
وبـــالـــقـــرب مـــن األوتــــــار الــعــضــلــيــة الــمــتــضــررة 

باألمراض وااللتهابات.
الديبومدرول  ُحقن  استخدامات  وتتعدد 
تــتــرك مــرضــًا  أنــهــا ال  كــثــيــرًا، وتتشعب حــتــى 
ــه، ونــســتــطــيــع  ــي عــــالجــ إال وقـــــد ســـاهـــمـــت فــ
تصنيف استخدامات ُحقن الديبومدرول إلى 
وهي  التالية،  الرئيسية  األربع  االستخدامات 
التمزقات  المفاصل،  في  الــحــادة  االلتهابات 
الــغــضــروفــيــة، الــتــهــابــات األنــســجــة الــرخــويــة 
ــى بــعــض  ــ واألوتـــــــــار الــعــضــلــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ

األمراض األخرى.
اواًل: االلتهابات الحادة في المفاصل

التهابات  في عالج  الُحقن  تستخدم هذه 
الــمــفــاصــل الــــحــــادة الـــتـــي تـــحـــدث فـــي بعض 
ــزم الـــمـــفـــاصـــل  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ األمـــــــــــراض كــــمــــرض رومـ
والصدفية والنقرس. باإلضافة إلى االلتهابات 
المزمنة في المفاصل والتي تحدث عادة في 
ُتسمى  والتي  الكتف  ومفصل  الركبة  مفصل 
المفاصل  تكلس  أو  المزمن  المفاصل  تآكل 

المزمن.
ثــانــيــًا: هـــذه الــُحــقــن ُتــســتــخــدم كــثــيــرًا في 
والــذي يحدث  الركبة  في  الغضروفي  التمزق 
عادًة عند الرياضيين وتساعد في عالج التمزق 
آالمه  والتئامه وتخفيف  الجزئي  الغضروفي 

واآلالم  االلتهابات  تقلل  وأيضا  فعال.  بشكل 
في التمزق الغضروفي الكامل.

في  هو  الحقن  لهذه  الثالث  االستخدام 
حاالت كثيرة من التهابات األنسجة الرخوية 
واألوتار العضلية وتساعد في عالجها وتقليل 
األعراض بشكل فعال ومن أهم هذه الحاالت 
وأكثرها شيوعًا هي، مرفق الَتناِسين )العبي 
ــاد، الــتــهــاب األنــســجــة  ــِزنــ الـــتـــنـــس(، إصــبــع الــ
)الــلــفــافــة( األخــمــصــيــة، الــتــهــاب ُغــْمــد الــوتــر، 

التهاب الغشاء الُزاللي، التهاب الِجراب.
وماذا عن األمراض األخرى التي تستخدم 

فيها هذه الحقن؟
نــعــم، لــهــذه الــحــقــن اســتــخــدامــات أخــرى 
عديدة، أهمها؛ الُحقن المحلية )الموضعية( 
في آفات الجلد، وعلى سبيل المثال في الحزاز 
الحبيبي  الـــورم  البسيط،  الــحــزاز  المسطح، 

الحلقي، الذئبة الحمامية القرصية.
ذكرتم أيضًا العديد من أمراض التهابات 
التي  العضلية  ــار  ــ واألوتـ الــرخــويــة  األنــســجــة 
وتقليل  عــالجــهــا  فــي  الــُحــقــن  هـــذه  تستخدم 
أعراضها بشكل واضح، هل يمكنكم إعطاءنا 

فكرة مختصرة عن طبيعة هذه األمراض؟
أهم هذه األمراض هي:

التنس  العــبــي  أو  التناسين  مــرفــق  أواًل: 
بسبب  ينتج  الــمــرض  وهــذا   )Tennis elbow(
بمفصل  المحيطة  األنسجة  في  االلتهابات 
ويحدث  الجانبي(  اللقيمة  )التهاب  المرفق 
بــســبــب تـــمـــزق فـــي عـــضـــالت الـــيـــد الــقــابــضــة 
ــإن لعبة  ــم فــ ــ ــَيـــة(. وكـــمـــا يــشــيــر االسـ ــِنـ ــْثـ ــُمـ )الـ
التنس هي أحد أهم األسباب لهذه الظاهرة 
العضلة  التنس يستخدمون هذه  ألن العبي 
بــشــكــل مــســتــمــر، ولــكــنــهــا قـــد تـــحـــدث أيــًضــا 
ألســبــاب أخـــرى أهمها االســتــخــدام الــُمــفــَرط 

لقبضة اليدين.
 )Trigger finger( ــاد  ــزنـ الـ أصــبــع  ثــانــيــًا: 
المصاب  األصبع  في  آالم حادة جدًا  وتسبب 
العضلية  األوتــار  ُغمد  في  االلتهابات  بسبب 
الـــــذي يــغــطــيــهــا. وتــســبــب هــــذه االلــتــهــابــات 
الــمــصــاب عندما  صعوبة فــي حــركــة األصــبــع 
ــى وضــعــه  ــبـــع إلــ ــاول الــمــريــض مـــد اإلصـ يـــحـ
ذلك صوت  وقد يصاحب  ثنيه،  بعد  المعتاد 

الَنِقر.
في  األخمصية  األنسجة  التهابات  ثالثًا: 
وهو   ،)planter fasciitis( الــقــدم  كاحل  أسفل 
الــســبــب األكـــثـــر شــيــوًعــا آلالم كــاحــل الــقــدم. 
االستيقاظ  بعد  خاصة  شديدة  آالم  وتسبب 
لفترات  الرجلين  على  الــوقــوف  أو  النوم  من 

طويلة.
رابعًا: التهاب الغشاء الُزاللي  )Synovitis( 
وهو عبارة عن التهاب في الغشاء الذي يبطن 
ــيـــة وهــــي مــفــاصــل الــكــتــف  الــمــفــاصــل الـــُزاللـ
آالم  تسبب  وعــادة  والركبة.  والــورك  والمرفق 
حادة في المفصل المصاب عند تحريكه مع 
تورم في المفصل بسبب تجمع السوائل فيه.

)Bursitis( خامسًا: التهاب الِجراب
مائي  بسائل  مليئة  أكياس  هو  والــِجــراب 
يعمل كوسادة للتخفيف من حدة االحتكاك 
وعــادًة  العظام،  وبين  والعضالت  األوتـــار  بين 
يظهر  وعندما  المفاصل،  منطقة  في  يكون 
بألم في  يكون مصحوًبا  الِجراب  في  التهاب 
في  وتقييد  صعوبة  مــع  المصابة  المنطقة 

الحركة.
ــو أكـــثـــر شــيــوًعــا فـــي مــفــاصــل الــكــتــف  وهــ
قــد يظهر  فإنه  ذلــك  ومــع  والـــورك،  والمرفق 
أيًضا في الكاحل والركبة وفي قواعد أصابع 

القدمين.

السرطانات  مــن  واحـــد  هــو  العين  ســرطــان 
االقــــل شــيــوعــا مــقــارنــة بــــاألنــــواع االخـــــرى من 
الـــســـرطـــانـــات. وكـــونـــه نــوعــا نـــــادرا الــــى حـــد ما 
أنـــواع  اقـــل اهــمــيــة، إذ إن جــمــيــع  انـــه  ال يــعــنــي 
ومعرفة  الحياة  على  تهديدا  تشكل  السرطان 
»الخليج  لــذا حــاور  أمــر مهم للغاية  األعـــراض 
استشاري  المختار  فاطمة  الــدكــتــورة  الطبي« 
أورام عــيــون  تــخــصــص  الــعــيــون  ــة  ــراحـ طـــب وجـ
وامـــــراض الــمــحــجــر والــجــهــاز الــدمــعــي بمركز 

الموسوي: 
ما هي أورام العين وهل لها أنواع؟

ســـرطـــان الــعــيــن هـــو مــصــطــلــح عــــام يشمل 
الــســرطــان وعــوامــل خطر  أنــواعــا مختلفة مــن 

محتملة ألنواع مختلفة.
يعتمد نوع السرطان الذي تعاني منه على 
هناك  والــمــوقــع،  فيهًا  يــبــدأ  الــتــي  الخلية  نــوع 
أجزاء مختلفة من العين وبعضها أكثر عرضة 

لإلصابة بالسرطان من البعض اآلخر.
يعد العمر عاماًل مهًما للغاية، حيث يمكن 
أن تصيب أنواع معينة من السرطانات األطفال 
البالغين فقط وبعضها يمكن أن  فقط وانــواع 

يصيب كال الفئتين العمريتين.
يــزداد خطر اإلصــابــة بسرطان  عــام،  بشكل 
العين مع تقدمك في السن، يبلغ عمر حوالي 
إصابتهم  تشخيص  تم  الذين  األشــخــاص  ربــع 

بسرطان العين 75 عاًما أو أكثر.
االســتــثــنــاء مــن هـــذا هــو نـــوع يــســمــى الـــورم 
يصيب   )Retinoblastoma( الــشــبــكــي  ــي  ــ األرومـ
هــذا عـــادة األطــفــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عن 

5 سنوات.
ما أسباب أورام العين؟

1- العمر
إذا بلغ متوسط عمر الشخص 60 عاًما.

2- العرق
ــورم الــمــيــالنــيــنــي فـــي الــعــيــن أكــثــر  ــ يــكــون الـ
شيوًعا في األشخاص البيض منه عند السود.

3- لون العين ولون البشرة
الرمادية  أو  الزرقاء  العيون  األشخاص ذوو 
أو الخضراء هم أكثر عرضة لإلصابة بسرطان 
الجلد أكثر من األشخاص ذوي العيون البنية، 
يكون الخطر أيًضا أعلى لدى األشخاص ذوي 

البشرة الفاتحة أو النمش.
4- األشخاص الذين لديهم بقع بنية غير 
 oculodermal melanocytosis )تصبغ(  طبيعية 
أو  الجلدية(  الصباغية  الخاليا  كثرة  )تسمى 
القزحية )تسمى iris neavus( معرضون لخطر 

متزايد لإلصابة بسرطان الجلد والعين.
5- الوحمات

تميل بعض العائالت إلى وجود أعداد كبيرة 
من الشامات على جلدها أو شامات غير عادية 
)يــصــفــهــا األطـــبـــاء بــأنــهــا غــيــر نــمــطــيــة(، تميل 
الشامات غير النمطية إلى أن تكون ذات شكل 
أو لون غير منتظم كما يكون لديهم أيًضا ميل 

إلى أن يصبحوا سرطانيين. 
الشامة  بهذه  المصابون  األشخاص  يعاني 
مـــن مــخــاطــر أعـــلـــى مـــن الــمــتــوســط لــإلصــابــة 

بسرطان الجلد والعين.
الــبــنــفــســجــيــة  فــــوق  الـــتـــعـــرض لــأشــعــة   -7

مــثــل    )UV radiation( الـــعـــامـــلـــيـــن  لــبــعــض 
استخدام كراسي االستلقاء للتشمس.

ــــراض؟ وهـــل األعــــراض تحدث  مــا هــي األعـ
فجأة أم تدريجيا؟  

يعتمد على نوع الورم، السن والموقع ممكن 
تــوجــد دائــًمــا  تــدريــجــيــا، ال  او  تــكــون فــجــأة  ان 
أعراض واضحة لسرطان العين، ومن المرجح 
أن يتم اكتشافها أثناء اختبار العين الروتيني.

تشمل األعراض المحتملة لسرطان العين 
ما يلي:

1- جحوظ في عين واحدة.
2- انتفاخ أو تورم الجفن.

3- فقدان البصر تدريجيًا أو فجأة، كلًيا أو 
جزئًيا.

4- ألم في أو حول العين )نادر مع سرطان 
العين(.

العين  سطح  على  مرتفع  شاحب  نتوء   -5
)الملتحمة أو القرنية(.

6- تغير في مظهر العين.
7- نتوء على الجفون أو حول العين.

أو  ــوء  الـــضـ ــن  مـ ــات  أو ومـــضـ بــقــع  ـــة  رؤيــ  -8
خطوط متعرجة أمام عينيك.

 visual( 9- فقدان مجال الرؤية المحيطية
رؤيــة ما هو مستقيم  ( - يمكنك   field defects
أمامك بوضوح، ولكن ليس ما هو موجود على 

الجانبين.
الــمــلــون من  الــجــزء  عــلــى  داكــنــة  10- بقعة 

العين )القزحية( تكبر.
التهاب  أو  العين  احمرار  العين،  تهيج   -11

الملتحمة المزمن.
 12- األلم نادر جًدا ما لم ينتشر السرطان 
الضغط  ارتفاع  أو تسبب في  العين  إلــى خــارج 

داخل العين )ضغط العين(.
هل هي وراثيا؟

وراثــي  العين  انــواع سرطان  من  بعض  نعم 
 melanomaو retinoblastoma مثل

هذه المجموعة تسمى متالزمات السرطان 
الموروثة

حالة وراثية نادرة تسمى متالزمة السرطان 
تغير  لــديــهــا  بــهــذا  الــمــصــابــة  الــعــائــالت   BAP1
الــذيــن  )طـــفـــرة( فــي جــيــن BAP1. األشـــخـــاص 
يعانون من هذا التغيير الجيني لديهم مخاطر 
مــتــزايــدة لــإلصــابــة بــســرطــان الــعــيــن وســرطــان 
أنواع السرطان األخرى. معظم  الجلد وبعض 
ســرطــان الــعــيــن فــي الــبــالــغــيــن هــي نـــوع يسمى 

.)uveal melanoma( الورم الميالنيني العنبي
من  أم  العين  مــن  تنشأ  العين  اورام  هــل   -
أورام الجسم األخرى وتصل الى العين في آخر 

المراحل؟
أن  األخــرى، يمكن  السرطانات  مثل جميع 

تكون سرطانات العين أولية أو ثانوية.
تــســمــى الــســرطــانــات الــتــي تــبــدأ فــي العين 
 ،)Primary cancers( األولــيــة  العين  سرطانات 
 )Secondary cancers( وسرطانات العين الثانوية

إذا بدأت في مكان آخر وانتشرت إلى العين.
كيف يكون التشخيص؟

يتم  الــســرطــان،  أنـــواع  إلــى معظم  بالنسبة 
ـــة قــطــعــة صغيرة  الــتــشــخــيــص عـــن طــريــق إزالــ

من الورم والنظر إليها في المختبر بحًثا عن 
الخاليا السرطانية. ُيعرف هذا باسم الخزعة.
هناك حاجة ألخــذ خزعة  تكون  ال  احيانًا 
العين ألن بعض  األورام في  لتشخيص بعض 
عن  بــدقــة  تشخيصها  يمكن  تقريًبا  الــحــاالت 
طـــريـــق فــحــص الــعــيــن واخـــتـــبـــارات الــتــصــويــر 
ــة الــمــقــطــعــيــة  ــعــ بـــالـــمـــوجـــات الـــصـــوتـــيـــة واألشــ

والتصوير بالرنين المغناطيسي.
 Screening( فـــحـــص  بـــرنـــامـــج  يــــوجــــد  ال 
الن  الــعــيــن  ســرطــان  ــواع  أنــ لجميع   )program
الفحص  لكن  ليست شائعة.  السرطانات  هذه 
الــســنــوي إلـــزامـــي لــلــســرطــانــات الــوراثــيــة مثل 
 )Retinoblastoma( فحص الورم األرومي الشبكي
والعالج  بالتشخيص  تمامًا  الورم  يمكن عالج 

المبكر.
ماذا عن طرق العالج؟

اعتماًدا على نوع ومرحلة السرطان وعوامل 
أخرى، قد تشمل خيارات عالج سرطان العين 

ما يلي:
عملية استئصال الورم كليًا.

عملية استئصال جزئية او نتحيف الورم.
في مراحل متقدمة إذا كان ال يمكن إنقاذ 
الـــعـــيـــن، يــتــم اســتــئــصــالــهــا كــحــل أخـــيـــر لمنع 

االنتشار.
العالج اإلشعاعي لسرطان العين.

العالج بالليزر لسرطان العين.
العالج الكيميائي لسرطان العين.

العالج المناعي واألدوية الموجهة لسرطان 
العين.

عالمات تظهر في العين تحذرك من أورام العين عالمات تظهر في العين تحذرك من أورام العين 
الدكتورة فاطمة المختار لـ»الخليج الطبي«: الدكتورة فاطمة المختار لـ»الخليج الطبي«: 

�شرطان العين يتم اكت�شافه اأثناء فح�ص العين الروتيني�شرطان العين يتم اكت�شافه اأثناء فح�ص العين الروتيني

الدكتور اأحمد عمران يجيب عن الأ�شئلة 
ال�شائعة عن حقن الديبومدرول للمفا�شل 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16166/pdf/1-Supplime/16166.pdf?fixed5433
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16167/pdf/1-Supplime/16167.pdf?fixed4422
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/1300368
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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

P  12

Link

P  4

Link

Link

P  4

Link

�آل  �هلل  عبد  بن  خالد  �ل�شيخ  ه  نوَّ

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة، 

بالإ�شهامات  �لتحتية،  �لبنية  ووزير 

�لتي  �ملتطورة  و�لتعليمية  �لطبية 

يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية  تقدمها 

�إيرلند� – جامعة �لبحرين �لطبية.

�لتي  �لطيبة  بال�شمعة  �أ�شاد  كما 

يف  تو�جدها  منذ  �لكلية  �كت�شبتها 

يقارب  ما  مد�ر  على  �لبحرين  مملكة 

و�حدة  بو�شفها  �لزمان  من  عقدين 

على  �لطبية  �جلامعات  �أعرق  من 

م�شتوى �لعامل، بف�شل جودة بر�جمها 

نف�شه  �لوقت  يف  مثنياً  وخمرجاتها، 

و�ملتمثل  به  ت�شطلع  �لذي  �لدور  على 

�ل�شحي  �لقطاع  �حتياجات  تلبية  يف 

هذ�  رفد  عرب  وذلك  و�ملنطقة،  للمملكة 

�لقطاع �حليوي بكو�در ب�شرية موؤهلة 

�أعلى  وفق  �لعمل  �شوق  يف  لالنخر�ط 

�ملعايري.

يف  ��شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

�م�س  �شباح  �لق�شيبية  بق�شر  مكتبه 

 Prof.( فياين  لور�  �لربوفي�شورة، 

Laura Viani(، رئي�شة �لكلية �مللكية 

�لتي  دبلن،   – �إيرلند�  يف  للجر�حني 

تزور �لبالد حالًيا.

ب  رحَّ �للقاء،  م�شتهل  ويف 

بالربوفي�شورة فياين، متمنًيا لها طيب 

�لبحرين، معرًبا عن  �لإقامة يف مملكة 

متنياته لها بالتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء 

�ملهام �ملوكلة �إليها مبنا�شبة تعيينها يف 

من�شبها �جلديد.

خالد  �ل�شيخ  �طلع  �للقاء،  وخالل 

بن عبد �هلل �آل خليفة على ما �شت�شهده 

وذلك  مقرها،  يف  تو�شعة  من  �لكلية 

�شيتم  جديد  �أكادميي  مبنى  باإ�شافة 

تخ�شي�شه كمركز لالأبحاث، وت�شغيله 

بو��شطة �لطاقة �ل�شم�شية.

�لربوفي�شورة  ت  عربَّ جانبها،  من 

فياين، رئي�شة �لكلية �مللكية للجر�حني 

لنائب  �شكرها  دبلن، عن   – �إيرلند�  يف 

�لبنية  ووزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�لكلية  به  حتظى  ما  على  �لتحتية 

لفتة  ورعاية،  دعم  من  ومن�شوبوها 

�لكلية من حر�س دوؤوب  �إىل ما توليه 

على تطوير بر�جمها، بهدف �لإ�شهام يف 

تعزيز جودة خمرجاتها �لذين ميثلون 

45 جن�شية من خمتلف دول �لعامل.

كاثال  �لربوفي�شور  �للقاء  وح�شر 

كيلي )Prof. Cathal Kelly(، �لرئي�س 

للجر�حني  �مللكية  للكلية  �لتنفيذي 

ماغيي  هانا  و�لربوفي�شورة  باإيرلند�، 

نائب   ،)Prof. Hannah McGee(

�لأكادميية،  لل�شوؤون  �لكلية  رئي�شة 

رئي�س  �لعتوم،  �شمري  و�لربوفي�شور 

 – �إيرلند�  يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية 

جامعة �لبحرين �لطبية.

خالل جولتها التفقدية باإدارة ال�صحة العامة.. وزيرة ال�صحة:

 تعزيز دعائم القطاع ال�صحي ليكون اأكرث ا�صتدامة ومرونة
�ل�شيد جو�د ح�شن وزيرة  �لدكتورة جليلة بنت  �أّكدت 

�ل�شحة، �أّن مملكة �لبحرين م�شتمرة يف تعزيز دعائم �لقطاع 

�ل�شحي ليكون �أكرث ��شتد�مة ومرونة من خالل ��شتحد�ث 

�لطبية  �ملعايري  �أعلى  مع  تتو�فق  �لتي  �لآليات  من  �لعديد 

�ملعتمدة وتر�شيخها يف �ملنظومة �ل�شحية، وذلك مبا يدعم 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  �ل�شاملة  �لتنموية  �مل�شرية  �أهد�ف 

�ملعظم  �لبالد  ملك  �آل خليفة  بن عي�شى  �مللك حمد  �جلاللة 

�ل�شحي  �لقطاع  به  يحظى  ما  وبف�شل  ورعاه،  �هلل  حفظه 

من دعم ومتابعة م�شتمرة من �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري 

�شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء. 

�إد�رة  تفقدية يف  �لوزيرة بجولة  قيام  ذلك خالل  جاء 

�ل�شحة �لعامة، وذلك للوقوف على �شري �لعمل وم�شتوى 

�لإجناز مبختلف �لأق�شام �إىل جانب �لطالع على م�شتجد�ت 

عمل مركز �جلينوم �لوطني.

�لطبية  بالطو�قم  �لوزيرة  �لتقت  �جلولة  وخالل   

و�ل�شحية �لعاملة باإد�رة �ل�شحة �لعامة، منوهًة باجلهود 

�لبحرين،  فريق  �شمن  يبذلونها  �لتي  �ملخل�شة  �لوطنية 

ُم�شّرفة  �إجناز�ت  من  �ملا�شية  �لأعو�م  طو�ل  حققوه  وما 

ل�شيما يف �لت�شدي جلائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( 

�لكو�در  �إىل جانب  �لأمامية  �ل�شفوف  عملهم يف  من خالل 

لفتة  �مل�شاندة،  �حلكومية  و�جلهات  �ملختلفة  �ل�شحية 

منجز�ت يف  من  ما حتّقق  على  �حلفاظ  على  �حلر�س  �إىل 

جمال �ل�شحة �لعامة، و�لبناء عليها ل�شمان حت�شني جودة 

�خلدمات �ملقدمة للجميع. 

ومّت خالل �جلولة، ��شتعر��س ��شتعد�د�ت �إن�شاء خمترب 

و�لوبائيات،  �ملعدية  لالأمر��س  »فينا خري«  �أبحاث  ومركز 

ملركز  �ل�شتيعابية  �لطاقة  تو�شعة  م�شتجد�ت  جانب  �إىل 

ذ�ت  �لتقنيات  �أحدث  توفري  خالل  من  �لوطني  �جلينوم 

باأعرق  �لبحرينية  �لكو�در  وتدريب  �لعالية  �جلودة 

�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �ملتخ�ش�شة.

خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�شيخ  ��شتقبل 

�لإثنني،  �أم�س  �لدبلوما�شية،  لل�شوؤون  �مللك  م�شت�شار جاللة 

عبد�هلل  بن  رمز�ن  �لدكتور  �لق�شيبية،  ق�شر  يف  مبكتبه 

�لنعيمي، وزير �شوؤون �لإعالم. 

خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�شيخ  و�أعرب 

خال�س  عن  �لدبلوما�شية،  لل�شوؤون  �مللك  جاللة  م�شت�شار 

�لثقة  على  �لنعيمي،  عبد�هلل  بن  رمز�ن  للدكتور  �لتهنئة 

مقدًر�  �لإعالم،  ل�شوؤون  وزيًر�  بتعيينه  �ل�شامية  �مللكية 

خمتلف  يف  �لوطنية  �لكفاء�ت  جلميع  �ملتو��شل  �لعطاء 

جمالت م�شرية �لعمل �لوطني يف ظل قيادة ح�شرة �شاحب 

�جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة، ملك �لبالد �ملعظم، 

به  �ملنوطة  �ملهام  �أد�ء  يف  و�لتوفيق  �لنجاح  كل  له  متمنًيا 

�ملن�شودة من قبل �حلكومة  �لتطلعات و�لأهد�ف  مبا يحقق 

بن  �شلمان  �لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �ملوقرة 

حمد �آل خليفة، ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء، موؤكًد� �أن 

مملكة �لبحرين قطعت �أ�شو�ًطا متقدمة يف خمتلف �ملجالت 

على  ور�ئدة  مهمة  و�جناز�ت  جناحات  وحققت  �لتنموية، 

�ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل. 

ومن جانبه، عرّب �لدكتور رمز�ن بن عبد�هلل �لنعيمي عن 

خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�شيخ  بلقاء  �عتز�زه 

وز�رة  لعمل  ودعمه  لهتمامه  وتقديره  �شكره  وعميق 

�شوؤون �لعالم ولأهمية دور �لإعالم، ولكل �جلهود �ملبذولة 

و�لر�مية لتعزيز م�شرية �لتنمية �ل�شاملة مبملكة �لبحرين.

اب  بن هندي يثمن دور الكتَّ

والباحثني يف اإثراء امل�صرية الثقافية 

�ملناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شالح  ��شتقبل 

و�لريا�شة،  �ل�شباب  ل�شوؤون  �مللك  جاللة  م�شت�شار 

�لدكتور �شم�شان عبد�هلل �ملناعي، �لذي �أهد�ه ن�شخة من 

كتابه »�لتفكري �لناقد«.

وخالل �للقاء �أكد بن هندي على �أهمية �لدور �لذي 

�لثقافية  �إثر�ء �مل�شرية  �لكتاب و�لباحثني يف  يقوم به 

�لتي  �لطيبة  باجلهود  م�شيًد�  �ململكة،  يف  و�لعلمية 

بذلها �لكاتب �ملناعي ومبا يت�شمنه كتابه من معلومات 

قيمة �شت�شاهم يف �إثر�ء �ملكتبات �لوطنية.

وبدوره �أعرب �لدكتور �شم�شان عبد�هلل �ملناعي عن 

�شكره مل�شت�شار جاللة �مللك ل�شوؤون �ل�شباب و�لريا�شة 

وتقدميه كل �شبل �لدعم للباحثني و�لكتاب يف خمتلف 

�ملجالت.

م�صت�صار امللك لل�صوؤون الدبلوما�صية 

ي�صتقبل وزير �صوؤون الإعالم

الع�صفور ي�صيد بالعالقات الإيجابية 

بني ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية

�لع�شفور،  �أ�شامة  �لجتماعية  �لتنمية  وزير  ��شتقبل 

�شوؤون  جلنة  رئي�س  �ل�شورى،  جمل�س  ع�شو  مكتبه،  يف 

�ل�شباب باملجل�س، ر�شا منفردي.

بالثقة  �لع�شفور  منفردي  هناأ  �للقاء،  م�شتهل  ويف 

�مللكية �ل�شامية من لدن ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�شى �آل خليفة، ملك �لبالد �ملعظم، حفظه �هلل ورعاه، 

�جلديدة،  مهامه  �أد�ء  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  له  متمنًيا 

�لتنموي  باملجال  لالرتقاء  و�لعطاء  �لعمل  ومو��شلة 

و�لجتماعي يف وز�رة �لتنمية �لجتماعية. 

ي�شطلع  �لذي  �ملهم  بالدور  �لع�شفور  �أ�شاد  وبدوره، 

به جمل�س �ل�شورى يف خدمة �لوطن و�ملو�طن عرب تعزيز 

ومت  كما  و�لت�شريعية،  �لتنفيذية  �ل�شلطتني  بني  �لتعاون 

خالل �للقاء ��شتعر��س عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �لعالقة 

بال�شاأن �لتنموي و�لجتماعي، و�لتي ترتكز حول مبادر�ت 

�لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  تعزيز 

و�حلماية  �لتنمية  جمالت  يف  �ملجتمع  �شر�ئح  ملختلف 

و�لرعاية مبا ي�شب يف �شالح �ملو�طن.

م�صيًدا بتو�صعة مقرها وت�صغيله عرب الطاقة ال�صم�صية.. ال�صيخ خالد بن عبداهلل:

»امللكية للجراحني« ت�صهم يف رفد القطاع ال�صحي بكوادر موؤهلة

علي  بن  خليفة  �ل�شيخ  �شمو  د�شن 

�ملحافظة  حمافظ  خليفة  �آل  خليفة  بن 

�لتوعوي،  �لأمني  �ملعر�س  �جلنوبية، 

مع  بالتعاون  �ملحافظة  �أقامته  و�لذي 

للمباحث و�لأدلة �جلنائية  �لعامة  �لإد�رة 

�لعاملي  �ليوم  مع  تز�مًنا  �لد�خلية  بوز�رة 

ملكافحة �ملخدر�ت 2022، بح�شور �لعميد 

حمافظ  نائب  �لدو�شري  ثامر  عي�شى 

�إد�ر�ت  خمتلف  من  وممثلني  �جلنوبية، 

�مل�شوؤولني من  �لد�خلية، وعدد من  وز�رة 

�ملحافظة.

�شمو  �أ�شاد  �لربنامج،  بادئ  ويف 

بتوجيهات  �جلنوبية  �ملحافظة  حمافظ 

�لفريق �أول معايل �ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل 

�آل خليفة، وزير �لد�خلية، �لهادفة �إىل دعم 

�ل�شتقر�ر و�لأمن و�ل�شر�كة �ملجتمعية من 

خالل تنفيذ �لعديد من �لرب�مج و�لأن�شطة 

�ملجتمع  �أفر�د  حماية  يف  ت�شهم  �لتي 

وتعزيز وعيهم وثقافتهم �لأمنية وتعزيز 

على  �ملبنية  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  روح 

�شموه  م�شيًد�  �ل�شاحلة،  �ملو�طنة  �أ�شا�س 

�ملعنية  �لأمنية و�جلهات  �لإد�ر�ت  بجهود 

مو�جهة  يف  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات 

وحماية  �ملخدر�ت  �آفة  ملكافحة  �لتحديات 

�لنا�شئة ل�شمان جمتمع �آمن ومطمئن.

�ملحافظة  باأن  �ملحافظ  �شمو  و�أو�شح 

�لتوعوية  �ملبادر�ت  كل  تدعم  �جلنوبية 

�لهادفة �إىل حماية جمتمع �ملحافظة من �آفة 

�ملخدر�ت وم�شتقاتها و�ل�شعي نحو توفري 

خمتلف  مع  بالتعاون  مطمئنة  �آمنة  بيئة 

�ل�شر�كة  معاين  لتج�شيد  �ملعنية،  �جلهات 

�لأمني  �لوعي  ثقافة  ون�شر  �ملجتمعية 

و�ملجتمعي.

بعدها، تف�شل �شمو حمافظ �جلنوبية 

بانطالق  �إيذ�ًنا  �لفتتاح  �شريط  بق�س 

�ملعر�س، و�ملت�شمن و�شائط متعددة �شملت 

للوقاية  �لتوعوية  �لأركان  من  �لعديد 

لو�شائل  ا  وعرو�شً �ملخدر�ت،  �آفة  من 

متخ�ش�شة للتوعية من خماطر هذه �لآفة، 

يف  �جلنوبية  �ملحافظة  دور  يبني  و�لذي 

�لإد�ر�ت  مع  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  تعزيز 

يتميز  حيث  �ملجتمع،  توعية  يف  �لأمنية 

وفق  �شمم  ع�شري  باأ�شلوب  �ملعر�س 

�ملعريف  �لوعي  ن�شر  بهدف  عالية  تقنية 

على  �ل�شلبي  وتاأثريها  �ملخدر�ت  باأ�شر�ر 

توعوية  ر�شالة  و�إي�شال  و�ملجتمع،  �لفرد 

يف �شبيل �لق�شاء و�لت�شدي لآفة �ملخدر�ت 

بكل �ل�شبل �لوقائية.

تعزيًزا لدور الثقافة الأمنية وجت�صيد ال�صراكة املجتمعية

حمافـــظ اجلنوبيـــة يد�صن املعر�ض الأمنــــي التوعــــوي 

�أو�شحت �لهيئة �لوطنية لتنظيم �ملهن و�خلدمات �ل�شحية �أنه 

بالإ�شارة �إىل �لقر�ر �ل�شادر عن رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شحة ب�شاأن 

تعديل �ملادة )3( من �لقر�ر رقم )29( ل�شنة 2020 ب�شاأن لئحة 

نظام �متحانات مز�ولة �ملهن �ل�شحية، فتود �لهيئة �أن تو�شح باأّن 

تعديل �لقر�ر �ملذكور يتيح للبحريني وغري �لبحريني 4 حماولت 

�لرتخي�س  لطالب  ي�شمح  كما  �ملهن،  ترخي�س  �لمتحان  لجتياز 

جمموع  ي�شل  )مبا  �لتدريب  بعد  �إ�شافيتني  مبحاولتني  �لبحريني 

حماولت �لجتياز �إىل 6 حماولت(، ول ي�شمح لذلك لغري �لبحريني، حيث يتيح �لتعديل 

�لتقدم  قبل  �لتدريب  من  للمزيد  فر�شة  للبحريني  لل�شحة  �لأعلى  �ملجل�س  عن  �ل�شادر 

لجتياز �لمتحان. 

و�جلدير بالذكر �أن �لهيئة وتنفيًذ� للتوجهات �حلكومية بالتحول 

�لتعاون مع  �إلكرتونًيا من خالل  �لمتحانات  باإجر�ء  �لرقمي تقوم 

�أي  من  �لمتحان  �إجر�ء  تتيح  و�لتي  �لعاملية«  »برومتريك  �شركة 

مركز �متحانات معتمد يف �أي بلد، ولي�س بال�شرورة �أن يجرى يف 

�لتقدم لالمتحان للمهنيني غري  �إجر�ء�ت  مملكة �لبحرين مما �شّهل 

�لبحرينيني دون �حلاجة لدخول مملكة �لبحرين، علًما باأن �لهيئة 

تطّبق �متحان �لرت�خي�س للبحرينيني حديثي �لتخرج.

  �أما بالن�شبة لغري �لبحرينيني في�شمح فقط بالتقدم للرتخي�س مل�شتويات �لإخ�شائي 

و�ل�شت�شاري. وُيعترب �جتياز �لمتحان �شرًطا �أ�شا�شًيا للح�شول على ترخي�س مز�ولة 

�ملهنة يف مملكة �لبحرين.

4 حماولت للمتقدمني غري البحرينيني.. »املهن ال�صحية«: 

منح البحريني 6 حماولت لجتياز امتحان ترخي�ض املهنة
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�آل  �هلل  عبد  بن  خالد  �ل�شيخ  ه  نوَّ

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة، 

بالإ�شهامات  �لتحتية،  �لبنية  ووزير 

�لتي  �ملتطورة  و�لتعليمية  �لطبية 

يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية  تقدمها 

�إيرلند� – جامعة �لبحرين �لطبية.

�لتي  �لطيبة  بال�شمعة  �أ�شاد  كما 

يف  تو�جدها  منذ  �لكلية  �كت�شبتها 

يقارب  ما  مد�ر  على  �لبحرين  مملكة 

و�حدة  بو�شفها  �لزمان  من  عقدين 

على  �لطبية  �جلامعات  �أعرق  من 

م�شتوى �لعامل، بف�شل جودة بر�جمها 

نف�شه  �لوقت  يف  مثنياً  وخمرجاتها، 

و�ملتمثل  به  ت�شطلع  �لذي  �لدور  على 

�ل�شحي  �لقطاع  �حتياجات  تلبية  يف 

هذ�  رفد  عرب  وذلك  و�ملنطقة،  للمملكة 

�لقطاع �حليوي بكو�در ب�شرية موؤهلة 

�أعلى  وفق  �لعمل  �شوق  يف  لالنخر�ط 

�ملعايري.

يف  ��شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

�م�س  �شباح  �لق�شيبية  بق�شر  مكتبه 

 Prof.( فياين  لور�  �لربوفي�شورة، 

Laura Viani(، رئي�شة �لكلية �مللكية 

�لتي  دبلن،   – �إيرلند�  يف  للجر�حني 

تزور �لبالد حالًيا.

ب  رحَّ �للقاء،  م�شتهل  ويف 

بالربوفي�شورة فياين، متمنًيا لها طيب 

�لبحرين، معرًبا عن  �لإقامة يف مملكة 

متنياته لها بالتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء 

�ملهام �ملوكلة �إليها مبنا�شبة تعيينها يف 

من�شبها �جلديد.

خالد  �ل�شيخ  �طلع  �للقاء،  وخالل 

بن عبد �هلل �آل خليفة على ما �شت�شهده 

وذلك  مقرها،  يف  تو�شعة  من  �لكلية 

�شيتم  جديد  �أكادميي  مبنى  باإ�شافة 

تخ�شي�شه كمركز لالأبحاث، وت�شغيله 

بو��شطة �لطاقة �ل�شم�شية.

�لربوفي�شورة  ت  عربَّ جانبها،  من 

فياين، رئي�شة �لكلية �مللكية للجر�حني 

لنائب  �شكرها  دبلن، عن   – �إيرلند�  يف 

�لبنية  ووزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�لكلية  به  حتظى  ما  على  �لتحتية 

لفتة  ورعاية،  دعم  من  ومن�شوبوها 

�لكلية من حر�س دوؤوب  �إىل ما توليه 

على تطوير بر�جمها، بهدف �لإ�شهام يف 

تعزيز جودة خمرجاتها �لذين ميثلون 

45 جن�شية من خمتلف دول �لعامل.

كاثال  �لربوفي�شور  �للقاء  وح�شر 

كيلي )Prof. Cathal Kelly(، �لرئي�س 

للجر�حني  �مللكية  للكلية  �لتنفيذي 

ماغيي  هانا  و�لربوفي�شورة  باإيرلند�، 

نائب   ،)Prof. Hannah McGee(

�لأكادميية،  لل�شوؤون  �لكلية  رئي�شة 

رئي�س  �لعتوم،  �شمري  و�لربوفي�شور 

 – �إيرلند�  يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية 

جامعة �لبحرين �لطبية.

خالل جولتها التفقدية باإدارة ال�صحة العامة.. وزيرة ال�صحة:

 تعزيز دعائم القطاع ال�صحي ليكون اأكرث ا�صتدامة ومرونة
�ل�شيد جو�د ح�شن وزيرة  �لدكتورة جليلة بنت  �أّكدت 

�ل�شحة، �أّن مملكة �لبحرين م�شتمرة يف تعزيز دعائم �لقطاع 

�ل�شحي ليكون �أكرث ��شتد�مة ومرونة من خالل ��شتحد�ث 

�لطبية  �ملعايري  �أعلى  مع  تتو�فق  �لتي  �لآليات  من  �لعديد 

�ملعتمدة وتر�شيخها يف �ملنظومة �ل�شحية، وذلك مبا يدعم 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  �ل�شاملة  �لتنموية  �مل�شرية  �أهد�ف 

�ملعظم  �لبالد  ملك  �آل خليفة  بن عي�شى  �مللك حمد  �جلاللة 

�ل�شحي  �لقطاع  به  يحظى  ما  وبف�شل  ورعاه،  �هلل  حفظه 

من دعم ومتابعة م�شتمرة من �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري 

�شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء. 

�إد�رة  تفقدية يف  �لوزيرة بجولة  قيام  ذلك خالل  جاء 

�ل�شحة �لعامة، وذلك للوقوف على �شري �لعمل وم�شتوى 

�لإجناز مبختلف �لأق�شام �إىل جانب �لطالع على م�شتجد�ت 

عمل مركز �جلينوم �لوطني.

�لطبية  بالطو�قم  �لوزيرة  �لتقت  �جلولة  وخالل   

و�ل�شحية �لعاملة باإد�رة �ل�شحة �لعامة، منوهًة باجلهود 

�لبحرين،  فريق  �شمن  يبذلونها  �لتي  �ملخل�شة  �لوطنية 

ُم�شّرفة  �إجناز�ت  من  �ملا�شية  �لأعو�م  طو�ل  حققوه  وما 

ل�شيما يف �لت�شدي جلائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( 

�لكو�در  �إىل جانب  �لأمامية  �ل�شفوف  عملهم يف  من خالل 

لفتة  �مل�شاندة،  �حلكومية  و�جلهات  �ملختلفة  �ل�شحية 

منجز�ت يف  من  ما حتّقق  على  �حلفاظ  على  �حلر�س  �إىل 

جمال �ل�شحة �لعامة، و�لبناء عليها ل�شمان حت�شني جودة 

�خلدمات �ملقدمة للجميع. 

ومّت خالل �جلولة، ��شتعر��س ��شتعد�د�ت �إن�شاء خمترب 

و�لوبائيات،  �ملعدية  لالأمر��س  »فينا خري«  �أبحاث  ومركز 

ملركز  �ل�شتيعابية  �لطاقة  تو�شعة  م�شتجد�ت  جانب  �إىل 

ذ�ت  �لتقنيات  �أحدث  توفري  خالل  من  �لوطني  �جلينوم 

باأعرق  �لبحرينية  �لكو�در  وتدريب  �لعالية  �جلودة 

�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �ملتخ�ش�شة.

خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�شيخ  ��شتقبل 

�لإثنني،  �أم�س  �لدبلوما�شية،  لل�شوؤون  �مللك  م�شت�شار جاللة 

عبد�هلل  بن  رمز�ن  �لدكتور  �لق�شيبية،  ق�شر  يف  مبكتبه 

�لنعيمي، وزير �شوؤون �لإعالم. 

خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�شيخ  و�أعرب 

خال�س  عن  �لدبلوما�شية،  لل�شوؤون  �مللك  جاللة  م�شت�شار 

�لثقة  على  �لنعيمي،  عبد�هلل  بن  رمز�ن  للدكتور  �لتهنئة 

مقدًر�  �لإعالم،  ل�شوؤون  وزيًر�  بتعيينه  �ل�شامية  �مللكية 

خمتلف  يف  �لوطنية  �لكفاء�ت  جلميع  �ملتو��شل  �لعطاء 

جمالت م�شرية �لعمل �لوطني يف ظل قيادة ح�شرة �شاحب 

�جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة، ملك �لبالد �ملعظم، 

به  �ملنوطة  �ملهام  �أد�ء  يف  و�لتوفيق  �لنجاح  كل  له  متمنًيا 

�ملن�شودة من قبل �حلكومة  �لتطلعات و�لأهد�ف  مبا يحقق 

بن  �شلمان  �لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �ملوقرة 

حمد �آل خليفة، ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء، موؤكًد� �أن 

مملكة �لبحرين قطعت �أ�شو�ًطا متقدمة يف خمتلف �ملجالت 

على  ور�ئدة  مهمة  و�جناز�ت  جناحات  وحققت  �لتنموية، 

�ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل. 

ومن جانبه، عرّب �لدكتور رمز�ن بن عبد�هلل �لنعيمي عن 

خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�شيخ  بلقاء  �عتز�زه 

وز�رة  لعمل  ودعمه  لهتمامه  وتقديره  �شكره  وعميق 

�شوؤون �لعالم ولأهمية دور �لإعالم، ولكل �جلهود �ملبذولة 

و�لر�مية لتعزيز م�شرية �لتنمية �ل�شاملة مبملكة �لبحرين.

اب  بن هندي يثمن دور الكتَّ

والباحثني يف اإثراء امل�صرية الثقافية 

�ملناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شالح  ��شتقبل 

و�لريا�شة،  �ل�شباب  ل�شوؤون  �مللك  جاللة  م�شت�شار 

�لدكتور �شم�شان عبد�هلل �ملناعي، �لذي �أهد�ه ن�شخة من 

كتابه »�لتفكري �لناقد«.

وخالل �للقاء �أكد بن هندي على �أهمية �لدور �لذي 

�لثقافية  �إثر�ء �مل�شرية  �لكتاب و�لباحثني يف  يقوم به 

�لتي  �لطيبة  باجلهود  م�شيًد�  �ململكة،  يف  و�لعلمية 

بذلها �لكاتب �ملناعي ومبا يت�شمنه كتابه من معلومات 

قيمة �شت�شاهم يف �إثر�ء �ملكتبات �لوطنية.

وبدوره �أعرب �لدكتور �شم�شان عبد�هلل �ملناعي عن 

�شكره مل�شت�شار جاللة �مللك ل�شوؤون �ل�شباب و�لريا�شة 

وتقدميه كل �شبل �لدعم للباحثني و�لكتاب يف خمتلف 

�ملجالت.

م�صت�صار امللك لل�صوؤون الدبلوما�صية 

ي�صتقبل وزير �صوؤون الإعالم

الع�صفور ي�صيد بالعالقات الإيجابية 

بني ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية

�لع�شفور،  �أ�شامة  �لجتماعية  �لتنمية  وزير  ��شتقبل 

�شوؤون  جلنة  رئي�س  �ل�شورى،  جمل�س  ع�شو  مكتبه،  يف 

�ل�شباب باملجل�س، ر�شا منفردي.

بالثقة  �لع�شفور  منفردي  هناأ  �للقاء،  م�شتهل  ويف 

�مللكية �ل�شامية من لدن ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�شى �آل خليفة، ملك �لبالد �ملعظم، حفظه �هلل ورعاه، 

�جلديدة،  مهامه  �أد�ء  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  له  متمنًيا 

�لتنموي  باملجال  لالرتقاء  و�لعطاء  �لعمل  ومو��شلة 

و�لجتماعي يف وز�رة �لتنمية �لجتماعية. 

ي�شطلع  �لذي  �ملهم  بالدور  �لع�شفور  �أ�شاد  وبدوره، 

به جمل�س �ل�شورى يف خدمة �لوطن و�ملو�طن عرب تعزيز 

ومت  كما  و�لت�شريعية،  �لتنفيذية  �ل�شلطتني  بني  �لتعاون 

خالل �للقاء ��شتعر��س عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �لعالقة 

بال�شاأن �لتنموي و�لجتماعي، و�لتي ترتكز حول مبادر�ت 

�لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  تعزيز 

و�حلماية  �لتنمية  جمالت  يف  �ملجتمع  �شر�ئح  ملختلف 

و�لرعاية مبا ي�شب يف �شالح �ملو�طن.

م�صيًدا بتو�صعة مقرها وت�صغيله عرب الطاقة ال�صم�صية.. ال�صيخ خالد بن عبداهلل:

»امللكية للجراحني« ت�صهم يف رفد القطاع ال�صحي بكوادر موؤهلة

علي  بن  خليفة  �ل�شيخ  �شمو  د�شن 

�ملحافظة  حمافظ  خليفة  �آل  خليفة  بن 

�لتوعوي،  �لأمني  �ملعر�س  �جلنوبية، 

مع  بالتعاون  �ملحافظة  �أقامته  و�لذي 

للمباحث و�لأدلة �جلنائية  �لعامة  �لإد�رة 

�لعاملي  �ليوم  مع  تز�مًنا  �لد�خلية  بوز�رة 

ملكافحة �ملخدر�ت 2022، بح�شور �لعميد 

حمافظ  نائب  �لدو�شري  ثامر  عي�شى 

�إد�ر�ت  خمتلف  من  وممثلني  �جلنوبية، 

�مل�شوؤولني من  �لد�خلية، وعدد من  وز�رة 

�ملحافظة.

�شمو  �أ�شاد  �لربنامج،  بادئ  ويف 

بتوجيهات  �جلنوبية  �ملحافظة  حمافظ 

�لفريق �أول معايل �ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل 

�آل خليفة، وزير �لد�خلية، �لهادفة �إىل دعم 

�ل�شتقر�ر و�لأمن و�ل�شر�كة �ملجتمعية من 

خالل تنفيذ �لعديد من �لرب�مج و�لأن�شطة 

�ملجتمع  �أفر�د  حماية  يف  ت�شهم  �لتي 

وتعزيز وعيهم وثقافتهم �لأمنية وتعزيز 

على  �ملبنية  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  روح 

�شموه  م�شيًد�  �ل�شاحلة،  �ملو�طنة  �أ�شا�س 

�ملعنية  �لأمنية و�جلهات  �لإد�ر�ت  بجهود 

مو�جهة  يف  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات 

وحماية  �ملخدر�ت  �آفة  ملكافحة  �لتحديات 

�لنا�شئة ل�شمان جمتمع �آمن ومطمئن.

�ملحافظة  باأن  �ملحافظ  �شمو  و�أو�شح 

�لتوعوية  �ملبادر�ت  كل  تدعم  �جلنوبية 

�لهادفة �إىل حماية جمتمع �ملحافظة من �آفة 

�ملخدر�ت وم�شتقاتها و�ل�شعي نحو توفري 

خمتلف  مع  بالتعاون  مطمئنة  �آمنة  بيئة 

�ل�شر�كة  معاين  لتج�شيد  �ملعنية،  �جلهات 

�لأمني  �لوعي  ثقافة  ون�شر  �ملجتمعية 

و�ملجتمعي.

بعدها، تف�شل �شمو حمافظ �جلنوبية 

بانطالق  �إيذ�ًنا  �لفتتاح  �شريط  بق�س 

�ملعر�س، و�ملت�شمن و�شائط متعددة �شملت 

للوقاية  �لتوعوية  �لأركان  من  �لعديد 

لو�شائل  ا  وعرو�شً �ملخدر�ت،  �آفة  من 

متخ�ش�شة للتوعية من خماطر هذه �لآفة، 

يف  �جلنوبية  �ملحافظة  دور  يبني  و�لذي 

�لإد�ر�ت  مع  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  تعزيز 

يتميز  حيث  �ملجتمع،  توعية  يف  �لأمنية 

وفق  �شمم  ع�شري  باأ�شلوب  �ملعر�س 

�ملعريف  �لوعي  ن�شر  بهدف  عالية  تقنية 

على  �ل�شلبي  وتاأثريها  �ملخدر�ت  باأ�شر�ر 

توعوية  ر�شالة  و�إي�شال  و�ملجتمع،  �لفرد 

يف �شبيل �لق�شاء و�لت�شدي لآفة �ملخدر�ت 

بكل �ل�شبل �لوقائية.

تعزيًزا لدور الثقافة الأمنية وجت�صيد ال�صراكة املجتمعية

حمافـــظ اجلنوبيـــة يد�صن املعر�ض الأمنــــي التوعــــوي 

�أو�شحت �لهيئة �لوطنية لتنظيم �ملهن و�خلدمات �ل�شحية �أنه 

بالإ�شارة �إىل �لقر�ر �ل�شادر عن رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شحة ب�شاأن 

تعديل �ملادة )3( من �لقر�ر رقم )29( ل�شنة 2020 ب�شاأن لئحة 

نظام �متحانات مز�ولة �ملهن �ل�شحية، فتود �لهيئة �أن تو�شح باأّن 

تعديل �لقر�ر �ملذكور يتيح للبحريني وغري �لبحريني 4 حماولت 

�لرتخي�س  لطالب  ي�شمح  كما  �ملهن،  ترخي�س  �لمتحان  لجتياز 

جمموع  ي�شل  )مبا  �لتدريب  بعد  �إ�شافيتني  مبحاولتني  �لبحريني 

حماولت �لجتياز �إىل 6 حماولت(، ول ي�شمح لذلك لغري �لبحريني، حيث يتيح �لتعديل 

�لتقدم  قبل  �لتدريب  من  للمزيد  فر�شة  للبحريني  لل�شحة  �لأعلى  �ملجل�س  عن  �ل�شادر 

لجتياز �لمتحان. 

و�جلدير بالذكر �أن �لهيئة وتنفيًذ� للتوجهات �حلكومية بالتحول 

�لتعاون مع  �إلكرتونًيا من خالل  �لمتحانات  باإجر�ء  �لرقمي تقوم 

�أي  من  �لمتحان  �إجر�ء  تتيح  و�لتي  �لعاملية«  »برومتريك  �شركة 

مركز �متحانات معتمد يف �أي بلد، ولي�س بال�شرورة �أن يجرى يف 

�لتقدم لالمتحان للمهنيني غري  �إجر�ء�ت  مملكة �لبحرين مما �شّهل 

�لبحرينيني دون �حلاجة لدخول مملكة �لبحرين، علًما باأن �لهيئة 

تطّبق �متحان �لرت�خي�س للبحرينيني حديثي �لتخرج.

  �أما بالن�شبة لغري �لبحرينيني في�شمح فقط بالتقدم للرتخي�س مل�شتويات �لإخ�شائي 

و�ل�شت�شاري. وُيعترب �جتياز �لمتحان �شرًطا �أ�شا�شًيا للح�شول على ترخي�س مز�ولة 

�ملهنة يف مملكة �لبحرين.

4 حماولت للمتقدمني غري البحرينيني.. »املهن ال�صحية«: 

منح البحريني 6 حماولت لجتياز امتحان ترخي�ض املهنة
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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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إجراء مباحثات حول العالقات الثنائية والمستجدات اإلقليمية والعربية والدولية

 الديوان الملكي: الملك في مقدمة
 مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله اليوم

أعل��ن الدي��وان الملك��ي أن حض��رة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه سيكون في مقدمة 
الرئي��س  فخام��ة  أخي��ه  مس��تقبلي 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية 
والوف��د  الش��قيقة  العربي��ة  مص��ر 
المرافق لدى وصوله إلى البالد اليوم، 
ف��ي زي��ارة لمملك��ة البحري��ن يجري 
فخامت��ه خاللها مباحث��ات مع جاللة 
المل��ك المعظ��م تتن��اول العالقات 
بين  المتمي��زة  التاريخي��ة  األخوي��ة 

البلدي��ن الش��قيقين، باإلضاف��ة إلى 
آخر التطورات والمس��تجدات الراهنة 
عل��ى الس��احات اإلقليمي��ة والعربية 

والدولية.
ه��ذه  الملك��ي  الدي��وان  وينته��ز 
المناسبة ليرحب بضيف البالد الكريم 
والوف��د المراف��ق، متمني��ًا لفخامته 
طيب اإلقامة في بلده الثاني مملكة 

البحرين.
 وتأتي زيارة فخامة الرئيس المصري 
للمملك��ة ف��ي إط��ار تعزي��ز عالقات 
مج��االت  ودع��م  الراس��خة  األخ��وة 

بي��ن  القائم��ة  الوطي��دة  التع��اون 
مملك��ة البحري��ن وجمهوري��ة مصر 
العربية، وانطالقًا من حرص قيادتي 
البلدين الش��قيقين عل��ى كل ما من 
ش��أنه تطوير وتنمية هذه العالقات 
العريق��ة نح��و آف��اق أرح��ب لصالح 

الشعبين الشقيقين.
 وف��ق اهلل تعال��ى جه��ود القيادتين 
الحكيمتين وس��دد على طريق الخير 
خطاهما وأعانهما على ما فيه رفعة 
الش��قيقين  بلديهما  وازدهار  وتقدم 

الرٔييس عبدالفتاح السيسي جاللة الملك المعظمواألمتين العربية واإلسالمية.

وزيرة السياحة تؤدي اليمين أمام الملك

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه، بحضور صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل في قصر الصافرية أمس سعادة السيدة 
فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، حيث أدت اليمين القانونية أمام جاللة 

الملك المعظم بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد.
وق��د هنأ حضرة صاحب الجاللة، س��عادة وزيرة الس��ياحة، معربًا ع��ن تمنياته لها 
بالتوفيق والس��داد ف��ي أداء هذه المس��ؤولية الوطنية خدمًة للوط��ن والمواطن، 
مش��يدًا جاللته بما تتمتع به من كفاءة وخب��رة تؤهلها للقيام بمهام عملها على 

الوجه األكمل.
ومن جانبها، رفعت س��عادة وزيرة الس��ياحة أس��مى آيات الش��كر وعظيم التقدير 
واالمتن��ان والعرفان إلى المقام الس��امي لحضرة صاحب الجالل��ة على هذه الثقة 
الملكية الس��امية، مؤكدة أن توجيهات جاللته الكريمة س��تكون نبراس��ًا لها في 

تأدية مهامها الوطنية.

 مرسوم ملكي بتعيين 
وكالء مساعدين في وزارة التربية والتعليم

ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
مرس��وم  ورع��اه  اهلل  حفظ��ه  المعظ��م 
رق��م )30( لس��نة 2022، بتعيي��ن وكالء 
مساعدين في وزارة التربية والتعليم، جاء 

فيه:

الم��ادة األول��ى: ُيعين ف��ي وزارة التربية 
والتعليم كل من:

س��ليمان  محم��د  س��ماح  الدكت��ورة   .1
العجاوي - وكياًل مساعدًا لتطوير سياسات 

َعُلم. التعليم والتَّ
2. الدكتورة س��ناء سعيد عبداهلل الحداد - 

وكياًل مساعدًا لالستراتيجيات واألداء. 
3. الس��يد هيثم عيس��ى علي الس��هلي - 

وكياًل مساعدًا للخدمات المساِندة. 
المادة الثانية: على وزير التربية والتعليم 
تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

توسعة مقر الكلية وإضافة مبنى أكاديمي جديد لألبحاث

خالد بن عبداهلل: »الملكية للجراحين« ترفد 
القطاع الصحي بكوادر مؤهلة لسوق العمل

ه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية  نوَّ
التحتية الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، 
باإلسهامات الطبية والتعليمية المتطورة 
التي تقدمها الكلية الملكية للجراحين في 

إيرلندا - جامعة البحرين الطبية.
كما أشاد بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها 
الكلي��ة منذ تواجدها ف��ي مملكة البحرين 
عل��ى مدار ما يق��ارب عقدين م��ن الزمان 
بوصفه��ا واح��دة م��ن أع��رق الجامع��ات 
الطبي��ة عل��ى مس��توى العال��م؛ بفض��ل 

ج��ودة برامجه��ا ومخرجاته��ا، مثني��ًا في 
الوقت نفس��ه على الدور الذي تضطلع به 
والمتمث��ل في تلبي��ة احتياج��ات القطاع 
الصح��ي للمملك��ة والمنطق��ة، وذلك عبر 
رف��د هذا القط��اع الحيوي بكوادر بش��رية 
مؤهل��ة لالنخ��راط في س��وق العمل وفق 

أعلى المعايير.
جاء ذلك لدى اس��تقباله ف��ي مكتبه أمس 
رئيس��ة الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي 
إيرلن��دا - دبلن، البروفيس��ورة الورا فياني 

التي تزور البالد حاليًا.
ب الش��يخ خالد بن  وفي مس��تهل اللقاء رحَّ
عبداهلل بالبروفيس��ورة فياني، متمنيًا لها 
طيب اإلقامة في مملك��ة البحرين، معربًا 
عن تمنياته له��ا التوفيق والنجاح في أداء 
المه��ام الموكلة إليها بمناس��بة تعيينها 

في منصبها الجديد.
وخالل اللقاء اطلع الش��يخ خالد بن عبداهلل 
آل خليف��ة على م��ا ستش��هده الكلية من 
توس��عة في مقرها، وذل��ك بإضافة مبنى 

أكاديم��ي جديد س��يتم تخصيصه كمركز 
الطاق��ة  بواس��طة  وتش��غيله  لألبح��اث، 

الشمسية.
م��ن جانبها، عب��رت البروفيس��ورة فياني، 
رئيسة الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا 
- دبلن، عن ش��كرها لنائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير البني��ة التحتية على ما تحظى 
ب��ه الكلية ومنتس��بوها من دع��م ورعاية، 
الفتة إلى ما توليه الكلية من حرص دؤوب 
على تطوير برامجها؛ بهدف اإلس��هام في 
تعزيز ج��ودة مخرجاتها الذين يمثلون 45 

جنسية من مختلف دول العالم.
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رس��الة واضحة وجهها ولي العهد الس��عودي صاحب الس��مو الملكي األمير 
محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، عندما حيا الجنود األتراك بتحية 
اإلس��الم، بداًل من بروتوكول التحية المعتادة لهم، وذلك خالل زيارة س��موه 
لتركيا مؤخرًا، ضمن جولته في المنطقة. وتكمن رس��الة س��مو ولي العهد 
الس��عودي إلى األتراك ومن شايعهم، في تأكيد المملكة العربية السعودية 
الش��قيقة، وحرصها على تحقيق الس��الم للعالم، ومنها تركيا، وكيف ال وهي 
أرض السالم ومهده، ومن مكة خرج نبي اإلسالم عليه الصالة والسالم، لذلك 
كان��ت هذه الرس��الة واضحة والفتة ج��دًا، وتحديدًا بعد إلقاء س��موه لتحية 
اإلس��الم، وتفضيله��ا على بروتوك��ول اتاتورك، لتصبح تحية س��موه حديث 

الساعة في وسائل التواصل االجتماعي.
سمو األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعامل مع ذلك الموقف 
بذكاء رائع، لجم به أفواه وأقالم مأجورة كانت تتربص به، وتنتظر منه خطأ 
أو زلة، لتنال منه ومن الس��عودية، ولكن هذا األمير الش��اب توقع منه دائمًا 
الال متوقع، لذلك لم يس��تطع هؤالء انتقاد س��موه عندما ألقى تحية اإلسالم 
على الجن��ود في بلد يدعي بعض مس��ؤوليها، ومؤيديها من بعض العرب، 

إنها بلد الخالفة اإلسالمية المقبلة.
ولع��ل أقص��ى ما ذهب إليه مؤي��دو األتراك، أن ولي العهد الس��عودي خالف 
بروتوك��واًل تجاوز عمره المائة عام، وادعائهم بأن ال ضير في تحويل التحية 
من »مرحبا عسكر« إلى »السالم عليكم« التي قالها سموه، فكالهما -بحسب 
ادعائه��م- متش��ابهتان، وفي ه��ذا خالف كبي��ر، فتحية اإلس��الم  -كما هو 
معلوم- لها ما لها من األجر والثواب، لمن بادر بإلقائها، ثم لمن رد بأحسن 
منها وثوابه هنا أكثر، أو على األقل الرد بمثلها، كما إنها تحية تحمل السالم 
والمحب��ة والتآل��ف، ثم إنها هي األصل، واس��تخدامها أولى م��ن تحايا أخرى 

غيرها، خاصة إذا كانت في بلد يدين أغلب أهلها وقيادتها بدين اإلسالم.
القي��ادة التركي��ة اآلن، وفي المقاب��ل، مطالبة برد التحية على الس��عودية، 
وله��ا الخيار ف��ي االختيار، فإما أن يكون الرد باألحس��ن أو على األقل بالمثل، 
وبالتأكيد ال أعني الرد على الس��الم قواًل فقط، وإنما فعاًل أيضًا، فالسعودية 
تثبت مجددًا أنها بلد الس��الم، وأن يديها مبس��وطتان له، لمن أراده وسعى 
إليه، وتع��اون مع المملكة عل��ى تحقيقه، لما فيه خير واس��تقرار المنطقة، 

وتعزيزًا ألمنها وسالمة دولها، فهل تعي تركيا ومؤيدوها ذلك؟

مرشح بـ»ِفلَتر«!
استوقفني مشهد »الكثافة« في رغبات الترشح مؤخرًا، وبت 
أفكر في األس��باب الت��ي دعت لذلك قبل فتح باب الترش��ح 
والذي تفصلنا عنه 4 أشهر على األقل، هل هي رغبه بتغيير 
واقع مجل��س النواب الحالي؟ أم رغب��ة حقيقية في التطوير 

على المستوى التشريعي؟
ق��د أعود هنا للمش��اهد الت��ي رأيناها مؤخرًا م��ن إعالنات 
للمترش��حين، »صورة بفلتر«، »طلب ترش��ح مع »سيفي«، 
إس��قاطات غريبة عل��ى الوضع االنتخاب��ي وربط مفاهيم ال 

عالقة لها ببعضها!
أعتقد بأن الناخب يريد الصورة الحقيقية للمترش��ح، صورة 
عن أدائه وتفاني��ه وإخالصه »بدون فلتر«، كما أن الناخب 
يود رؤية إنجازات تتحقق على أرض الواقع تمس��ه بش��كل 
مباش��ر كمواطن، دون أن يش��عر بأن المترش��ح فالنًا يريد 
االستفادة من صوته فقط ليحظى بالمقعد النيابي طمعًا 
في االمتيازات، فالتمثيل في مجلس الشعب ماهو إال تكليف 

قبل أن يكون تشريفًا.
ق��د يعتقد البعض أن الدخول للمجل��س النيابي ال يتطلب 
 مه��ارات كثي��رة، وربم��ا يك��ون المقع��د بمثاب��ة فرص��ة

ل�»التوظي��ف« أو لتطوي��ر الوضع المعيش��ي للبعض، لكن 
التمثي��ل ف��ي مجل��س الن��واب أكبر م��ن تل��ك التصورات، 
فالعم��ل البرلمان��ي يتج��ه للصعوبة ش��يئًا فش��يئًا خالل 
الفصول المقبلة بالتزامن مع األوضاع المعيشية والعالمية 
المتس��ارعة التي نش��هدها يوميًا، وهنا من الصعب إثبات 
اإلنجاز الحقيقي للمواطن على مستوى التشريعات خصوصًا 

مع هذا الكم من التحديات.
هذا الزخم الكبير من إعالن الرغبات في الترش��ح أمر صحي، 
لكن أعتقد أنه يجب أن يكون وفق ضوابط تحفظ للمشروع 
اإلصالحي الديمقراطي هيبته ومكانته، وتسهم في تطوره 
والنهوض به، مع إدراك حجم التحديات الحقيقية التي تواجه 
التمثي��ل البرلمان��ي والوعي به��ا، فالع��رس الديمقراطي 

يتطلب وضع الوطن نصب أعيننا قبل كل شيء.
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مريم بوجيري

مرام

القوة الناعمة البحرينية.. تألق في اليونسكو
على مر الس��نين مثلت القوى الناعمة البحرينية 
إحدى أهم األدوات للتعريف بعراقة هذه األرض 
وقيم وأخالق شعبها وخصاله، عبر مجموعة من 
المب��ادرات المحلية الدولية التي بهرت العالم، 
وقدمت ص��ورة البحرين الحقيقية واإلنس��انية 

بعيدًا عن أي تجمل أو ادعاء.
مجددًا من باريس تخطف البحرين أنظار العالم 
بإح��دى أهم المبادرات على المس��توى الدولي، 
جائ��زة اليونس��كو - المل��ك حم��د الس��تخدام 
تكنولوجي��ات المعلومات واالتص��ال في مجال 
التعليم، الهادفة إلى دعم وتش��جيع المش��اريع 
واألنش��طة التي يضطلع بها أفراد أو مؤسسات 
أو منظمات غي��ر حكومي��ة، والمتعلقة بنماذج 
متميزة وأش��كال لإلب��داع في مجال اس��تخدام 

تكنولوجيا المعلومات.
المبادرة الت��ي أطلقها حض��رة صاحب الجاللة 
الملك المعظم عام 2006، وتبنتها اليونسكو، 
اس��تطاعت عب��ر س��نواتها الماضي��ة تقدي��م 
االس��تفادة ألكث��ر من 51 مليون ش��خص حول 
العال��م، ضمن 19 مب��ادرة متمي��زة، ما يؤكد 
أهميته��ا وس��معتها الدولية واألث��ر اإليجابي 
عل��ى الصعيدين التعليمي واإلنس��اني بش��كل 

عام، إلى جانب انس��جامها مع أهداف المنظمة 
الدولية الت��ي تركز على توظي��ف تكنولوجيات 

المعلومات واالتصال في مجال التعليم.
ودون ش��ك فإن الع��دد المتزايد للمس��اهمات 
والمش��اركات من مختلف دول العالم للتنافس 
عل��ى هذه الجائ��زة، يؤكد أهميته��ا في خدمة 
اإلنس��انية م��ن خ��الل التعلي��م، وم��ا وصل��ت 
إليه من س��معة كبي��رة على الصعي��د الدولي، 
وانعكاس��اتها على حياة األفراد، وبما يمكن أن 
تقدم��ه لهم من مس��اعدة في تعزي��ز التعليم 

وتطويره.
هذا االهتمام العالمي يؤكد النجاح الذي حققته 
جائزة اليونس��كو - الملك حم��د في التكيف مع 
الظ��روف والتحديات التي مر به��ا العالم خالل 
جائح��ة كورونا، التي فرضت على مختلف الدول 
ضرورة تعزيز االستفادة وتوظيف تكنولوجيات 
المعلوم��ات واالتصال في مج��ال التعليم، على 

وجه الخصوص. 
جائ��زة اليونس��كو - المل��ك حم��د الس��تخدام 
تكنولوجي��ات المعلومات واالتص��ال في مجال 
التعليم، تواصل مع مب��ادرات البحرين األخرى، 
مرك��ز المل��ك حم��د للتعايش وإع��الن مملكة 

البحري��ن وكرس��ي المل��ك حم��د للح��وار بي��ن 
األديان والتعايش السلمي في جامعة السبينزا 
اإليطالي��ة، في تعزيز قيم البحرين الهادفة إلى 

نشر الوسطية واالعتدال والسالم حول العالم.

إضاءة
احتف��ل العالم ي��وم الجمعة الماض��ي ألول مرة 
بالي��وم العالم��ي للم��رأة الدبلوماس��ية، بع��د 
أن اعتم��دت الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة 
باإلجم��اع قرارًا يؤكد أن مش��اركة الم��رأة تأتي 
على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات 
صنع الق��رار، كما يمث��ل اعترافًا بال��دور الحيوي 
الذي تقوم به الم��رأة في تعزيز التعاون الدولي 
لترسيخ األمن والسالم ودعم التنمية المستدامة.

البحري��ن، كعادته��ا، كانت الس��باقة في تكريم 
الم��رأة العاملة ف��ي المجال الدبلوماس��ي، حيث 
خص��ص االحتف��ال بي��وم الم��رأة البحرينية عام 
2020 للم��رأة ف��ي مج��ال العمل الدبلوماس��ي، 
كتعبير عن االعت��زاز بعطائها وتاريخها الوطني 
العريق في مجال العمل الدبلوماسي، وما قامت 
ب��ه من دور مش��رف في دع��م أهداف السياس��ة 

الخارجية الوطنية.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

صور من فطنة شعب البحرين
م��ن األمور التي ال يدركه��ا أغلب الناس ف��ي بلدان الغرب 
أن مريدي الس��وء الذين يتخذون من البحرين موقفًا سالبًا 
يعمدون إلى اس��تغالل قلة معرفتهم بهذا البلد وجهلهم 
بس��احتها الداخلي��ة وبالعالق��ة بي��ن ش��عبها وحكامه��ا 
ليمرروا ما يشاؤون من معلومات مغلوطة يعتقدون أنهم 
بتوصيله��ا في مث��ل هذا الث��وب يس��تطيعون أن يحققوا 
ش��يئًا مما يحلمون ب��ه وال يتحقق عل��ى أرض الواقع. لكن 
ألن حب��ل الك��ذب قصير في كل حين لذا فإنهم ينكش��فون 
س��ريعًا، وس��رعان ما تنعكس الص��ورة فيتخذ م��ن قاموا 
باستهدافهم المواقف السالبة منهم وال يترددون عن الرد 

عليهم وفضحهم.
م��ن المعلومات التي يكتش��فها أولئ��ك بمجرد عمل بحث 
س��ريع عن البحرين أو االستفس��ار من غير مريدي السوء أن 
الق��رار في هذه الب��الد ال يرتكن إلى العاطف��ة وال يتخذ إال 
بعد مش��اورات طويلة ودقيقة بين أصحاب القرار وأصحاب 
الخبرة وبعد تبين تأثيره ومدى عودته بالفائدة على البالد 
وأن غاي��ة الحكم والحكوم��ة دائمًا هي االرتقاء بمعيش��ة 
الناس بتوظيف المتيس��ر م��ن األدوات والخبرات والثروات. 
ومن األمور التي يكتش��فها أولئك أيضًا أن شعب البحرين 
يقدر كل الجهود التي يبذلها الحكم والحكومة ويوفر لهما 
األعذار التي تحميه من الوقوع في براثن مريدي السوء ومن 
يقف من ورائهم ويس��تغلهم، خصوصًا بعد ما رأى فعلهم 
قبل عشر سنوات ونيف وكيف أنهم إنما كانوا يعملون لغير 

صالحه وأن غاياتهم تختلف عما أعلنوه.
الحقيق��ة الت��ي ينبغ��ي أن يدركه��ا العال��م أجم��ع هي أن 
المعلومات التي يقوم مريدو الس��وء بنثرها خارج البحرين 
بغية تبرير أفعالهم الس��يئة ليست دقيقة وأنها في أغلب 
األحيان تعتمد على مصادر تفتقد الثقة وأخبار غير صحيحة 
وأن الغاي��ة منها هي اإلس��اءة إلى البحري��ن التي لفظتهم 

بعدما تبينت سوءهم وخيانتهم.
شعب البحرين على درجة من الذكاء تتيح له سرعة معرفة 
غاي��ات وفوائ��د كل مش��روع يقدم علي��ه الحك��م وتنفذه 
الحكومة، ومعرفة كل خطوة يقدم عليها مريدو الس��وء في 

الخارج، وفي الداخل.

ابني يدخن..!
توج��ه العم أب��و نبيل إلى مح��ل صديقه الع��م محمد، 
متهكم الوجه غضبان أس��فًا. وخالل ما كان يش��كو إليه 
س��وء حال ابنه البالغ من العمر ستة عشر عامًا، بسرعة 
فائقة تناول علبة دخانه من جيبه أش��عل سيجارته أخذ 
أول رش��فة منها وه��و يتأمل الدخان الكثي��ف المنبعث 

م��ن فمه؛ قال وبصوت غاضب مس��تنكر: »اكتش��فُت يا 
صديقي أن ابني يدخن سرًا«..

لترتس��م عالم��ات التعج��ب واالنبه��ار على وج��ه العم 
محمد؟!! ويتجاهل كالمه بصمته البارد.

موقف العم أبي نبيل ليس الوحيد في يومنا. فكما يقال: 

»االبن سر أبيه«. فلألسف فإن هذه الصورة تنمو بسرعة 
وتزدان وتتكرر وأصبح األمر مش��اعًا خاصة »الس��يجارة 
والشيشة اإللكترونية« بين جيل الشباب، حتى وإن كان 

األهل غير مدخنين. 
ومنذ فترة صغيرة، استوقفني وبشدة الحوار الذي أجراه 
الزميل ولي��د صبري الغندور مع استش��اري طب العائلة 
د.كاظم الحلواجي ل�»الوطن«، مبينًا أن 20% نسبة زيادة 
تدخي��ن التبغ ف��ي مملك��ة البحرين بالس��نوات األخيرة 
وهذا ليس بمس��تهجن أو مس��تغرب ونحن نس��تلم مع 
قائمة الطعام في بعض المطاعم قائمة خاصة بأنواع 
الشيش��ة والنكه��ات، عدا ع��ن المقاه��ي الموزعة بين 
األزقة واألحي��اء. والمؤل��م عندما ترى دخان الس��يجارة 
اإللكترونية مغيمًا في س��يارات الش��باب والبنات. تعبنا 
ونحن نردد أن الدخان يس��بب الس��رطان! ولكن لألسف 
المدخ��ن ال يري��د أن يس��مع أو يس��توعب ودائمًا تجده 

لفعل التدخين مبررًا! وال يمكننا أن نس��تهين بالمدخن 
الس��لبي وهو الش��خص الذي يستنشق نس��بة 15% من 

الدخان.
والب��د من التوعي��ة أن أضرار التدخي��ن ال تصيب الفرد 
بش��خصه الكريم فقط وإنما تؤثر على مجتمع بأكمله 
وصواًل إل��ى البيئة ومرورًا باألزمات والمش��اكل الصحية 
التي س��يعاني منها س��واء اليوم أو الغد، وستكون عبئًا 

عليه وعلى من حوله وعلى الديرة.
مس��تقبل ديرتنا، أبناؤنا، اقتصادنا، بيئتنا مس��ؤوليتنا 
جميع��ًا. البداية م��ن األهل، ومن ثم البيئ��ة التعليمية 
والبرام��ج التوعوي��ة والتثقيفية من الجهات الش��بابية 
والرياضية والثقافية وأيضًا الصحية واإلعالمية والمراكز 
االجتماعية كل في مجاله وعلى جميع المس��تويات. وال 
أحد يس��ارع بالقول؛ »إن التدخين حرية شخصية«، فهو 
كذلك وأنت ُمحق في حال أن ضرره كان عليك أنت فقط!

الخوف من »ضمير مستتر« تقديره »مات«!
العرف الس��ائد بأن غالبية الن��اس ال تحب علوم 
القواع��د والنحو والص��رف والع��روض، وقليلون 
فقط الذين تستهويهم عملية اإلعراب باألخص 
اإلع��راب الدقي��ق ال��ذي يحولون��ه إل��ى هواية، 
وه��م في ذلك حاله��م كحال محب��ي الرياضيات 

والمعادالت المعقدة.
وس��ط ذلك، تظل مس��ألة »اصطياد« الضمائر 
في عملي��ة اإلع��راب -رغم س��هولتها- ممتعة 
وتتطلب فن��ًا، كذلك المس��تخدم لجه��از دقيق 
لكش��ف المع��ادن الثمين��ة، بالتال��ي يكتش��ف 
أنواع الضمائر، س��واء أكان متص��اًل أم منفصاًل، 
للمتحدث أو للمخاطب أو للغائب، ضمائر رفع أو 

نصب أو جر، ضمير ظاهر أو مستتر.
بي��د أن الخ��وف م��ن ذاك الضمير »المس��تتر«، 
بل األدهى من الش��خص المرم��ز إليه كصاحب 

»ضمير مستتر تقديره مات«!
مش��كلتنا ف��ي المجتمع��ات الت��ي تعان��ي من 
مش��اكل إداري��ة تكمن في الضمائ��ر! نعم وفي 

الضمائر المس��تترة التي هي ف��ي حكم الميت، 
رغ��م أن المفارقة تكش��ف أحيانًا وج��ود ضمائر 

ظاهرة لكنها في حكم الميتة أيضًا.
التج��اوزات،  العم��ل،  ف��ي  اإلداري��ة  اإلخ��الالت 
الهدر المالي، الس��رقات واالختالس��ات، النصب 
واالحتيال، االستخدام الخاطئ للمنصب والنفوذ، 
المحسوبية، الواسطة، ظلم الناس، اختالل ميزان 
العدالة، التمييز، أكل الحقوق، الظلم وغيرها من 
صفات مقيتة سقيمة، كلها نتاج تفشي ظاهرة 

الضمائر المستترة الميتة في التقدير.
وعليه إلصالح أي عطب، إلنهاء أي خلل، وإلحداث 
الف��ارق اإليجاب��ي فإننا نحتاج ألصح��اب ضمائر 

ظاهرة واألهم حية التقدير.
ال أصدق ب��أن صاحب ضمير ح��ي يخاف اهلل فيه 
يمكن��ه أن يظل��م أو يس��رق أو يتج��اوز، فمكارم 
األخ��الق والصفات الطيبة ال تحتاج لرقابة أناس 
أو ف��رض أوام��ر أو توجيه، بل صاح��ب الضمير 
الحي هو الرقيب األول بع��د اهلل على التصرفات 

واألفعال.
نصادف كثيرًا في حياتنا جماًل مس��تخدمة توجه 
لم��ن يم��ارس الخط��أ، يق��ول له -م��ن يمتلك 
الش��جاعة والجرأة في الحق- م��ا معناه أن »خل 

عندك ضمير«! 
وهي بقدر م��ا تكون تعبيرًا لالنتق��اد والمالمة 
بق��در ما هي دعوة الس��تذكار ما ُجبل اإلنس��ان 
علي��ه من خي��ر وطيب��ة. بالتالي من ه��م نجوم 
تمش��ي عل��ى األرض، وم��ن ه��م المس��تحقون 
لوصفهم بأنه��م نماذج في اإلص��الح والعدالة 
والتطوير هم أولئك الذين يعملون وضمائرهم 

حية وظاهرة.
ما أحوجنا اليوم إلحي��اء الضمائر، ما أحوجنا بأن 
تكون لدينا قناعة راس��خة بأن أصحاب الضمائر 
الميت��ة هم عبء عل��ى أي بلد وهم العصي التي 

تدخل في عجلة اإلصالح فتعطلها.
عافان��ا اهلل وإياكم، ورزقن��ا ضمائر حية نزيهة ال 

ترخص وال تغيب وال تستتر، واألهم ال تموت.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/28/watan-20220628.pdf?1656393868
https://alwatannews.net/article/1012961
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/1013118
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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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s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

قادة مجموعة الدول السبع عند المقعد الخشبي الذي جمع الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما والمستشارة األلمانية السابقة أنجيال ميركل، عام 2015، بالقرب 
من نفس المنتجع الذي تستضيف فيه ألمانيا قمة مجموعة السبع.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

العالق��ات البحريني��ة المصري��ة الراس��خة تعكس حجم 
البلدي��ن  بي��ن  الوطي��د  والتع��اون  المش��ترك  التنس��يق 

الشقيقين.

باألحمر
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والشك�اوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

ش�رك��ة ال�وط����ن 
للصحافة والنشر

م�ب�ن����ى دار - أم الحص���م

تصدر عن

Tue 28 Jun 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6044   |  الثالثــاء 29 ذو القعدة 1443هـــ

 »المبرة«
ألول مرة في البحرين إجراء 21 عملية قلب مفتوح ألطفال تتراوح أعمارهم 
م��ن 15 يومًا إلى 12 س��نة على أيادي فريق طب��ي متمكن من إجراء هذا 
النوع من العمليات والتي تكللت جميعها بالنجاح وذلك في ِوحدة صاحبة 
الس��مو الش��يخة موزة بنت حمد آل خليفة لعالج وجراح��ة أمراض القلب 
لألطفال والتي تعد إضافة نوعي��ة للخدمات الطبية المقدمة في مملكة 
البحري��ن، وقد تم تجهيز ه��ذه الوحدة الطبية بتب��رع ُمقّدم من صندوق 
س��مو الش��يخة موزة بنت حمد آل خليف��ة، الذي تتولى إدارته مؤسس��ة 

المبّرة الخليفية. 
وهذا ه��و موضوعنا أال وه��و العمل الخيري المؤسس��ي والمخصص من 
قبل األس��ر والعوائل كالذي تقدمه هذه المؤسسة أي »المبرة الخليفية« 
من أموال بعض أفراد أس��رة آل خليفة الكرام، والموجه للتبرعات النوعية 
ذات االستدامة، لخدمة التعليم والصحة، كتلك التي تقدمها عائلة كانو 
وكذل��ك عائلة المؤيد، وعائل��ة الكوهجي وهو توج��ه محمود نتمنى أن 
تتجه له العوائل الكريمة في تخصيص »وقف« باس��مها واس��م أسرتها 
لتقدي��م الخدم��ات النوعية وفق احتياجات أبناء ه��ذا المجتمع، وأن تنقل 

المستوى إلى العمل المؤسسي كما فعلت »المبرة الخليفية«.  
»المبرة الخليفية« تأسست عام 2011 استفاد منها في البرامج التعليمية 
2745 م��ن أبناء البحرين المتفوقين منهم 302 منحة دراس��ية 10 منهم 
طب وهناك منح لدراس��ات عليا ومنح لدراسات نوعية تخصصية يحتاجها 
السوق البحريني، وحتى من بعد التخرج هناك رعاية ومساعدة في البحث 
لهم ع��ن وظائف عن طريق الصفحة اإللكترونية التي تعرض س��يرتهم 

الذاتية ومعدالت تخرجهم ونوعية تخصصاتهم. 
أما صندوق س��مو الش��يخة موزة بنت حمد فقد س��اهم في المش��روعات 
الصحية الخاصة باألطفال مثل مشروع مضخات األنسولين لألطفال الذي 
تبرع له الصندوق بمائة ألف دينار ومشروع زراعة القوقعة لألطفال الذي 
تب��رع به الصن��دوق باثنين وثالثي��ن ألف دينار ومؤخ��رًا جهز وحدة عالج 

وجراحة أمراض القلب لألطفال. 
ما أجمل االنش��غال بالعط��اء النوعي ما أجمل الجهد ال��ذي يتجاوز مجرد 
التبرع بالم��ال بل تخصيص الوق��ت لبحث الحاالت وتحدي��د االحتياجات 
وتوجيه المال في المناحي المس��تدامة ومن ثم متابعة من س��اعدتهم 
إل��ى أن يقف��وا عل��ى أرجلهم ويعيل��وا أنفس��هم وعائالتهم، ه��ذه إدارة 
مؤسسية للوقت والمال، ناجحة ومجدية وأثرها يتجاوز وقتها، وانغماس 
في حب الوطن وترفع عن السفاسف، ويا »بخت« ويا حظ من انشغل بها. 
م��ا أجمل البح��ث عن احتياجات اإلنس��ان النوعي��ة التي تتج��اوز المأكل 
والمش��رب والمس��كن، وهي األس��هل واالتج��اه لمنح األمل ف��ي معالجة 
أمراض مستعصية وعالجها مكلف ألسر أطفال وقف العائق المادي حائاًل 

بينهم وبين شفاء أبنائهم. 
ذل��ك النوع من الجه��د التطوعي غير العادي وغي��ر المألوف ال يقدر عليه 
إال من كانت نفسه س��محة طيبة متواضعة ومن كان يريد األجر من اهلل 
خاصة إذا كان الظهور اإلعالمي لمن يشرف على هذا الجهد الكبير ظهورًا 
متواضعًا وقلياًل كظهور س��مو الش��يخة ثاجبة بنت س��لمان وأختها سمو 
الش��يخة مريم بنت سلمان وكنتها سمو الش��يخة زين بنت خالد الخليفة 
التي ترأس مجلس إدارة المبرة الخليفية وتش��غل يومها في هذا العطاء 

النوعي والمتميز، فشكرًا لها ولمجلس إدارة المبرة.  
ختامًا كل الش��كر لتلك النوعية من العطاءات والبذل والكرم، كل الش��كر 
لألس��ر التي وجهت تبرعاتها بش��كل مدروس وبعناية وخصصت ألموال 
التبرعات إدارة ومجلسًا متفرغًا لالرتقاء بالعطاء إلى عمل مؤسسي يضع 

المال في ما يحتاجه المجتمع ويفكر باستدامة العطاء وبرعايته. 
وأخيرًا كل الش��كر للعديد من الش��خصيات التي ال يعرف عن عطائها أحد 

وال تدري يسارها ما قدمت يمينها ففي هذا فليتنافس المتنافسون.
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 السعودية تدعو إلى تحري
رؤية هالل شهر ذي الحجة غدًا

دعت المحكمة الُعليا في الس��عودية عموم المسلمين 
ف��ي جميع أنح��اء المملكة إلى تحري رؤية هالل ش��هر 
ذي الحجة مس��اء األربعاء الثالثين من شهر ذي القعدة 

لهذا العام 1443ه�. وفقًا لوكالة األنباء السعودية.
ج��اء ذلك في بي��ان للمحكم��ة الُعليا فيم��ا يلي نصه: 
»الحم��د هلل رب العالمين، والصالة والس��الم على نبينا 
محم��د، وعلى آله وصحب��ه أجمعين وبع��د: فنظرًا لما 
تضمن��ه قرار المحكم��ة العليا رق��م ) 158/ه�( وتاريخ 
1443/11/1ه���، أن ي��وم الثالث��اء 1443/11/1ه��� � 
حس��ب تقوي��م أم الق��رى � المواف��ق 2022/5/31، هو 
المكمل لش��هر ش��وال لع��ام 1443ه� ثالثي��ن يومًا، 

وأن ي��وم األربع��اء 1443/11/2ه� - حس��ب تقويم أم 
الق��رى � الموافق 2022/6/1 هو غرة ش��هر ذي القعدة 
لعام 1443ه��� فإن المحكمة العلي��ا ترغب إلى عموم 
المس��لمين في جميع أنحاء المملك��ة تحري رؤية هالل 
ش��هر ذي الحجة مس��اء يوم األربعاء 1443/11/30ه� � 
حس��ب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر ذي 
القعدة حس��ب ق��رار المحكمة العلي��ا � المذكور أعاله � 
المواف��ق 2022/6/29. وترج��و المحكم��ة العليا ممن 
يراه بالعين المجردة أو بواس��طة المناظير إبالغ أقرب 
محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو االتصال بأقرب 

مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

بّحار يلّف العالم كله 
بيد واحدة خالل 7 سنوات

أكم��ل بحار مبتور األط��راف من هاواي ف��ي الواليات المتحدة 
األمريكي��ة أول رحلة بمفرده حول العال��م ليضيف لقبًا جديدًا 

إلى قائمة أرقامه القياسية.
بيد واحدة، انطلق »داس��تن رينولدز« ال��ذي لم يكن لديه أي 
خبرة في اإلبحار، في رحلة مدتها سبع سنوات حول العالم من 
كايل��و كونا في هاواي بالواليات المتحدة األمريكية، وعاد إلى 

واليته األصلية في 4 ديسمبر 2021.
داس��تن وه��و »بحار بيد واح��دة« وجد نفس��ه محاصر بديون 
ضخم��ة بعد اصطدامه المروع في ع��ام 2008 عندما صدمه 

سائق وجهًا لوجه أثناء ركوبه دراجة نارية.
وإلى جانب ذلك فقد طرفيه في الحادث، فقد أصيب بثقب في 

الطحال والرئة، وكسر شديد في القدم وكسر في الكتف.
أبحر المغامر بمفرده ألول مرة في 18 يونيو 2014 لما كانت 

محطته األولى على بعد 1510 كيلومترات من هاواي.
ونظ��رًا ألن قارب��ه لم يك��ن مصممًا ليعمل ش��خص من ذوي 
القدرات، فقد اضطر رينولدز إلى استخدام أسنانه لرفع الشراع.

 شاب يعثر على مبلغ 
مالي في أنفه بعد 10 سنوات

عثر ش��اب على مبلغ مالي مخبَّأ في أنفه بعد مرور 10 س��نوات من واقعة 
غريب��ة. وخرجت عملة معدنية من أنف الش��اب قمر، البالغ من العمر 14 
عام��ًا، بعدما ظلت عالق��ة في أنفه طوال تلك المدة، حس��بما أفاد موقع 
»مصراوي« اإلخباري نقاًل »ديلي ميل«. وكان قمر، الذي يعيش في لندن، 
ش��عر بألم بأنفه، ما جعله يغلق إح��دى فتحتي أنفه وينفخ بقوة، ليفاجأ 
بخروج العملة المعدنية. وقال قمر: »العملة دخلت أنفي عندما كنت في 

الرابعة من عمري، حيث أدخلتها وأنا ألعب«.
وأضافت والدته: »لم ينجح األطباء حينها في اكتشاف وجود جسم معدني 
في أنف ابني، برغم زياراتي المتعددة للمراكز الطبية، بعدما اشتكى قمر 

من صعوبة في التنفس أثناء لعبه كرة القدم«.

 إندونيسي يصطاد تمساحًا 
عمالقًا باستخدام حبل

أش��اد س��كان قرية إندونيس��ية بنجاح أحد أفراد 
القرية في اصطياد تمس��اح يتجاوز طوله أربعة 
أمتار في جزيرة سوالويسي باستخدام حبل فقط.
وظهر التمس��اح العمالق في مقط��ع فيديو وقد 
وثق عثمان، الذي يس��تخدم اس��مًا واحدًا شأنه 
ش��أن كثيرين في إندونيسيا، فكيه. وقال عثمان 
إن التمساح يتجول في المنطقة منذ يومين على 

األقل، ما أثار ذعر السكان.
وقال عثم��ان البالغ من العم��ر 53 عامًا »لو كنا 
تركناه، لوصل إلى اليابس��ة، ولما كنا اس��تطعنا 
الوصول إلى حقول األرز«. وأضاف »كما أن هناك 
قنوات صرف حول الطرق هنا، حيث يقوم السكان 
المحليون بالصيد. وكان األمر سيصبح خطيرًا إذا 
ما زحف إلى قنوات الصرف. وكان علّي المجازفة«.

 مدينة عربية في المرتبة 
الثانية عالميًا بأغلى تذكرة سينما

مع دخ��ول فصل الصيف، يرتفع الطلب على الشاش��ات 
الكبي��رة في جميع أنح��اء العالم. بينم��ا يتدافع الناس 
 Minions أو Thor للحصول على مقعد لمش��اهدة فيلم
الجدي��د، إال أن المبلغ المدفوع مقابل تذكرة الس��ينما 

يختلف من مدينة ألخرى حول العالم.
واحتلت مدينة زيورخ السويس��رية الت��ي تعد من بين 
أكث��ر الم��دن تكلف��ة للعي��ش، ص��دارة الترتيب حين 
يرتبط األمر بالحصول على تذكرة سينما، إذ يمكن أن 
تكلف ما يقرب من 21 دوالرًا في المدينة، وفقًا لشركة 

.Numbeo األبحاث
فيم��ا تحت��ل العاصمة الس��عودية، الري��اض المرتبة 

الثاني��ة عالميًا، حي��ث يبلغ ثمن تذك��رة مقعد في دار 
عرض سينمائي 18.65 دوالر في المتوسط.

فيما تح��ل مدينة نيويورك في المرتبة الثالثة بس��عر 
18.00 دوالر للتذكرة. وتش��مل المواقع األخرى باهظة 

الثمن الدول االسكندنافية وسيدني وطوكيو.
ويعادل ثمن تذكرة س��ينما لمش��اهدة فيلم واحد في 
زي��ورخ، ما يكفي 3 أش��خاص لمش��اهدة أح��د األفالم 
الدولية في العاصمة الغانية أكرا، أو وارسو في بولندا.
ويمك��ن ألربعة أش��خاص أن يقضوا ليلة في الس��ينما 
بنفس الس��عر ف��ي دلهي، الهن��د، أو بوين��س آيرس، 

األرجنتين.

 القبض على أفريقي
نشر مقطعًا مصّورًا منافيًا 

لآلداب العامة
قال��ت اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية إن 
إدارة مكافحة االتجار بالبش��ر وحماية اآلداب العامة 
تمكنت من القبض على شخص من جنسية إفريقية 
)22 عام��ًا( إثر نش��ره مقطعًا مص��ورًا منافيًا لآلداب 

العامة على إحدى وسائل التواصل االجتماعي.
وأشارت إلى أنه جاٍر اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

 القبض على آسيوي 
بحوزته مواد مخدرة

تمكن��ت إدارة مكافحة المخ��درات باإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية من القبض على 
شخص آسيوي »36 عامًا«، بحوزته كمية من المواد المخدرة.

وأوضح��ت اإلدارة بأن��ه بع��د تلقي معلومات بهذا الش��أن، باش��رت الش��رطة عمليات البحث 
والتحري والتي أس��فرت عن تحدي��د هوية المذكور والقبض علي��ه وبحوزته كمية من مادتي 

الشبو والماريجوانا تقدر قيمتها السوقية ما يقارب سبعة آالف دينار.
وأشارت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/28/watan-20220628.pdf?1656393868
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/1013133
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  اســـتقبل 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة، في قصر الصافرية أمس، 
وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي، حيث 
أدت اليميـــن القانونيـــة أمـــام جالة الملك 
المعظـــم بمناســـبة تعيينهـــا فـــي منصبهـــا 

الجديد.
وزيـــرة  الجالـــة،  وهنـــأ حضـــرة صاحـــب 

الســـياحة، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق 
والسداد في أداء هذه المسؤولية الوطنية 
خدمـــًة للوطن والمواطن، مشـــيدًا جالته 
بمـــا تتمتـــع بـــه من كفـــاءة وخبـــرة تؤهلها 

للقيام بمهمات عملها على الوجه األكمل.
ومن جانبها، رفعت وزيرة السياحة أسمى 

آيـــات الشـــكر وعظيـــم التقديـــر واالمتنان 
والعرفـــان إلـــى المقـــام الســـامي لصاحـــب 
الجالة على هذه الثقة الملكية الســـامية، 
الكريمـــة  جالتـــه  توجيهـــات  أن  مؤكـــدة 
ســـتكون نبراســـًا لهـــا فـــي تأديـــة مهماتهـــا 

الوطنية.

المنامة - بنا

الصيرفي تتمتع بكفاءة للقيام بمهماتها على الوجه األكمل
الوزيرة تؤدي اليمين القانونية أمام جاللته... الملك المعظم:
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صـــدر عـــن حضـــرة صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
الباد المعظم، مرســـوم رقم )30( لسنة 
2022، بتعييـــن وكاء مســـاعدين في 

وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعّيـــن في وزارة التربيـــة والتعليم كلٌّ 
من:

1. الدكتـــورة ســـماح محمـــد ســـليمان 
لتطويـــر  - وكيـــًا مســـاعًدا  العجـــاوي 

َعُلم. سياسات التعليم والتَّ
ســـعيد  ســـناء  الدكتـــورة   .2
مســـاعًدا  وكيـــًا   - الحـــداد  عبـــدهللا 

لإلستراتيجيات واألداء.
3. الســـيد هيثم عيسى علي السهلي - 

وكيًا مساعًدا للخدمات المساِندة.
المادة الثانية

علـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم تنفيـــذ 
هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به مـــن تاريخ 
صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

تعيين 3 وكالء مساعدين في “التربية”
صـــدر عن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، قرار رقم 
)35( لســـنة 2022 بتعييـــن مدراء في 

وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى

 ُيعيـــن في وزارة التربية والتعليم كلٌّ 
من:

1 - الســـيد فـــواز أحمـــد الشـــروقي - 
مديًرا إلدارة االتصال

2 - السيدة نادية سعيد ناجي المريسي 
- مديًرا إلدارة نظم المعلومات

الســـيدة زهـــرة عبـــدهللا عيســـى   -  3
الخدمـــات  إلدارة  مديـــًرا   - الـــدالل 

الطابية
المادة الثانية

علـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم تنفيـــذ 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن 
تاريخ صدوره، وُينَشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

تعيين 3 مديرين في “التربية”

“الملكية للجراحين” ترفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة لسوق العمل
إضافة مبنى جديد للكلية مخصص لألبحاث... الشيخ خالد بن عبداهلل:

ه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، باإلسهامات الطبية والتعليمية المتطورة التي تقدمها الكلية  نوَّ
الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية.

كما أشـــاد بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها الكلية 
منذ تواجدهـــا في مملكة البحرين على مدار ما 
يقـــارب عقديـــن من الزمان بوصفهـــا واحدة من 
أعـــرق الجامعـــات الطبيـــة على مســـتوى العالم؛ 
مثنيـــًا  ومخرجاتهـــا،  برامجهـــا  جـــودة  بفضـــل 
فـــي الوقت نفســـه علـــى الدور الـــذي تضطلع به 
والمتمثـــل في تلبية احتياجات القطاع الصحي 
للمملكـــة والمنطقة، وذلك عبـــر رفد هذا القطاع 
الحيـــوي بكـــوادر بشـــرية مؤهلـــة لانخراط في 

سوق العمل وفق أعلى المعايير.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله فـــي مكتبـــه بقصـــر 
الملكيـــة  الكليـــة  رئيســـة  أمـــس،  القضيبيـــة 
للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا - دبلن، البروفيســـورة، 
الورا فيانـــي )Prof. Laura Viani (، التـــي تـــزور 

الباد حاليًا.
ب نائب رئيس مجلس  وفي مســـتهل اللقاء، رحَّ
الـــوزراء ووزير البنيـــة التحتية بالبروفيســـورة 
فيانـــي، متمنيـــًا لهـــا طيـــب اإلقامـــة فـــي مملكة 
بالتوفيـــق  لهـــا  تمنياتـــه  عـــن  البحريـــن، معربـــا 
والنجاح في أداء المهام الموكلة إليها بمناســـبة 

تعيينها في منصبها الجديد.
وخـــال اللقـــاء، اطلع الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا 
آل خليفة على ما ستشـــهده الكلية من توســـعة 
فـــي مقرها، وذلك بإضافة مبنى أكاديمي جديد 
ســـيتم تخصيصـــه كمركـــز لألبحـــاث، وتشـــغيله 

بواسطة الطاقة الشمسية.
رت البروفيســـورة فياني، رئيســـة  من جانبها، عبَّ
الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن في إيرلنـــدا - دبلن، 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  لنائـــب  شـــكرها  عـــن 
ووزيـــر البنية التحتية على ما تحظى به الكلية 
ومنسوبوها من دعم ورعاية، الفتة إلى ما توليه 
الكليـــة من حرص دؤوب علـــى تطوير برامجها؛ 
بهـــدف اإلســـهام فـــي تعزيـــز جـــودة مخرجاتها 
الذيـــن يمثلـــون 45 جنســـية مـــن مختلـــف دول 

العالم.
 Prof.( حضـــر اللقـــاء البروفيســـور كاثال كيلـــي
للكليـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس   ،)  Cathal Kelly
الملكية للجراحين بإيرلندا، والبروفيسورة هانا 
ماغيي )Prof. Hannah McGee (، نائب رئيسة 
الكلية للشـــؤون األكاديمية، والبروفيسور سمير 
العتـــوم، رئيـــس الكليـــة الملكيـــة للجراحين في 

إيرلندا - جامعة البحرين الطبية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكـــة البحرين بإعان 
حكومة المملكة المتحدة أمس، عزمها تدشـــين نظام تصريح 
Electronic Travel Authorisa- )الســـفر اإللكتروني الجديد )“
tion )ETA”، اعتبـــارًا مـــن بداية العام المقبل ٢٠٢٣م، ويشـــمل 
النظام الجديد اإلعفاء الكامل لمواطني مملكة البحرين ودول 
مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية من التأشـــيرة، انطاقا 
من العاقات التاريخية الوثيقة وتعزيزًا للروابط الدبلوماسية 
واالزدهـــار االقتصـــادي بين دول المجلـــس والمملكة المتحدة 

الصديقة.
وقد أشـــارت وزارة الخارجية أن إعـــان الحكومة البريطانية 
تطبيـــق نظـــام تصريـــح الســـفر اإللكتروني الجديـــد بداية من 
العـــام المقبل، بعد قرارها الســـابق باعتماد اإلعفاء اإللكتروني 
مـــن التأشـــيرة اعتبارًا من شـــهر يونيـــو الجاري، سيســـهم في 
تســـهيل إجـــراءات الســـفر للزيـــارات قصيرة المـــدى لمواطني 
مملكـــة البحرين ودول مجلس التعـــاون إلى المملكة المتحدة 
)ســـواء للسياحة أو لزيارة عمل أو للدراسة أو للعاج الطبي(، 
مضيفًة أن هذا النظام الجديد يتطلب من الراغبين في السفر 
إلـــى المملكـــة المتحـــدة التقدم بطلـــب إصدار تصريح الســـفر 
اإللكترونـــي مـــرة واحـــدة كل عاميـــن، مع صاحيـــة التصريح 

لزيارات متعددة.

ترحيب بقرار إعفاء البحرينيين من 
تأشيرة المملكة المتحدة

 المنامة - وزارة الخارجية

التعـــازي  بالـــغ  عـــن  البحريـــن  أعربـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
والمواســـاة إلـــى حكومـــة وشـــعب المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
الشـــقيقة، فـــي ضحايا حـــادث انفجـــار صهريج غاز فـــي مدينة 

العقبة مما أدى إلى وفاة وإصابة المئات من األشخاص.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تعاطـــف مملكة البحريـــن مع حكومة 
وشـــعب المملكـــة األردنية الهاشـــمية في هـــذا المصـــاب الجلل، 
داعيـــًة هللا تعالى أن يتغمـــد الضحايا بواســـع رحمته ومغفرته، 
وأن يمن على المصابين في هذا الحادث األليم بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي األردن
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وزارة التربية والتعليم

أفـــادت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
فـــي بيـــان أمـــس، وذلـــك تعقيًبـــا 
علـــى الخبر المنشـــور في جريدة 
“البـــاد” فـــي عددهـــا رقـــم 4995 
يـــوم الســـبت 18يونيـــو الجـــاري 
تحـــت عنـــوان “بحرينيان درســـا 
تعـــادل  و”التربيـــة”  بالفلبيـــن... 
شـــهادة وترفـــض األخـــرى”، أنهـــا 
راجعت في هذا الموضوع الجهة 
المعنيـــة، وقـــد تـــم إباغهـــا بـــأّن 
الطالـــب ســـبق لـــه وتقـــّدم بطلب 
للجنة الوطنية لتقييم المؤهات 

لمعادلـــة مؤهلـــه، ولقد تدارســـت 
اللجنـــة المؤهل وأصـــدرت قراًرا 
لمتطلبـــات  اســـتيفائه  بعـــدم 

المعادلة. 
وتابـــع البيـــان، بـــأن الطالـــب رفع 
تظلًما بشـــأن القرار، ولقد درســـت 
لجنـــة التظلمـــات تظّلـــم الطالـــب، 
وأّيـــدت توصية اللجنـــة الوطنية 
وإبقـــاء القـــرار الصـــادر علـــى مـــا 
هـــو عليـــه، وذلـــك بســـبب تقديم 
البرنامج في قاعات بأحد الفنادق 

ومراكز تدريبية غير معتمدة.

“التربية”: “طالب الفلبين” لم يستوِف شروط معادلة الشهادة

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

جمعية  إدارة  مــجــلــس  اجــتــمــع 
الــصــحــفــيــيــن مـــع أعـــضـــاء لجنة 
حيث  األساسي،  النظام  تعديل 
النهائية  ــمــســودة  ال تسليم  تــم 
قامت  أن  بعد  اللجنة  لمرئيات 
المقترحات  ومناقشات  بدراسة 
ــمــرفــوعــة مـــن قــبــل األعــضــاء  ال
المقترحة  التعديات  وصياغة 
إدارة  لمجلس  تــقــريــرهــا  ورفـــع 

الجمعية.
وحـــول ذلـــك، أكــد رئــيــس لجنة 
محمد  األساسي  النظام  تعديل 
قــامــت  ــلــجــنــة  ال أن  إســمــاعــيــل 

بـــاســـتـــام جــمــيــع الــمــقــتــرحــات 
الـــمـــرفـــوعـــة مــــن قـــبـــل أعـــضـــاء 
ومناقشتها  العمومية  الجمعية 
خال فترة االنعقاد، وتم أخذها 
ــي صــيــاغــة  ــعــيــن االعـــتـــبـــار فــ ب
مسودة تعديل النظام األساسي.
مجلس  يعقد  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
الــصــحــفــيــيــن  جــمــعــيــة  إدارة 
لمناقشة  اجــتــمــاًعــا  البحرينية 
والــبــت  اللجنة  مــرئــيــات  تــقــريــر 
ــاذ  ــخــ ــ ــًدا الت ــ ــي ــ ــه ــ ــم ــ ــا، ت ــ ــه ــ ــأن ــشــ ــ ب
االجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــازمــة 

قبل إجراء التعديات.

“الصحفيين” تتسلم مرئيات تعديل النظام األساسي

المنامة - وزارة اإلسكان

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، أكدت 
العمرانـــي  وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
كل  اتخـــاذ  ســـيتم  أنـــه  الرميحـــي  آمنـــة 
اإلجراءات لمباشـــرة زيادة المنتفعين من 
برنامـــج “مزايـــا” للعـــام 2022 بواقع 500 
مســـتفيد إضافـــي ليصل عـــدد المنتفعين 
من برنامـــج “مزايا” هذا العـــام إلى 2500 
منتفع، واإلعان عن المزيد من الخيارات 
اإلســـكانية خـــال  للخدمـــات  التمويليـــة 

المرحلة المقبلة.
ورفعـــت الرميحي في هـــذا الصدد عميق 
إلـــى حضـــرة صاحـــب  الشـــكر والتقديـــر 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــاد المعظـــم، على مـــا يوليه من 
اإلســـكاني  بالقطـــاع  واهتمـــام  رعايـــٍة 
ضمن المســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة 

المســـتمرة  بالمتابعـــة  منوهـــًة  البحريـــن، 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ليكـــون المواطـــن دائًما 

وأبًدا أساس جميع العمليات التنموية.
وأشـــارت الرميحـــي إلـــى حرص الـــوزارة 
علـــى زيـــادة تســـهيل إجـــراءات حصـــول 
المواطنين على الخدمات اإلســـكانية من 
خـــال برنامج “مزايـــا”، ومواصلـــة العمل 
اإلســـكانية،  والمشـــاريع  البرامـــج  علـــى 

ووضـــع الخطـــط والمبـــادرات التي تكفل 
أكـــدت  كمـــا  األولويـــة.  هـــذه  تحقيـــق 
الوزيرة حـــرص الحكومة على توفير كل 
المتطلبات التمويلية واللوجستية لها من 
أجل توفير الوحدات الســـكنية ألصحاب 
الطلبـــات حتـــى الوصـــول إلـــى األهـــداف 

المنشودة.
وأشـــارت الرميحـــي فـــي هذا الشـــأن إلى 
اســـتمرار الجهـــود الوطنيـــة فـــي العمـــل 
الراهنـــة  علـــى تلبيـــة تطلعـــات المرحلـــة 
ومـــا تتطلبه من إنجـــاز متواصل وحلول 
إســـكانية فورية مبتكرة تلبي احتياجات 
للخدمـــات  المســـتحقين  المواطنيـــن 
اإلســـكانية، الفتـــًة إلى مـــا يوليه صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
حفظـــه هللا مـــن متابعـــة ودعـــم مســـتمر 
لتطوير منظومة الخدمات اإلســـكانية لما 

فيه خير ونماء الوطن والمواطنين.

تنفيًذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء... الرميحي:

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة المنتفعين من “مزايا”

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني

البحرين حريصة على مواصلة تطوير قطاع التخطيط العمراني
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أّكـــدت 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
نـــوف جمشـــير، أّن مملكـــة البحريـــن 
تطويـــر  مواصلـــة  علـــى  حريصـــة 
قطـــاع التخطيـــط العمرانـــي وتعزيز 
التنميـــة الحضريـــة بمـــا يســـهم فـــي 
بنـــاء مجتمعـــات عمرانيـــة نموذجية 
ومتكاملـــة وُيحّقـــق رؤى وتطلعـــات 
ملك الباد المعظـــم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وتوجهـــات الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة، رئيس اللجنة العليا 
للتخطيـــط العمرانـــي، لمـــا لذلـــك من 
أهميـــة فـــي تقويـــة أســـس التنميـــة 

الشاملة واستدامتها.

وقالت جمشـــير إّن مملكـــة البحرين 
لتطويـــر  مســـاعيها  فـــي  مســـتمرة 
مختلف الخدمات بقطاع التخطيط 
وإعـــادة  العمرانـــي  والتطويـــر 
هندســـتها، بمـــا يســـهم في تحســـين 
وتقديمهـــا  الحكوميـــة  الخدمـــات 
وفقـــًا  الجـــودة  مســـتويات  بأعلـــى 
لبرنامـــج الحكومة، ورؤيـــة البحرين 
2030، وبمـــا يتماشـــى  االقتصاديـــة 
الهيكلـــي  المخطـــط  مبـــادئ  مـــع 
لمملكـــة  الوطنـــي  االســـتراتيجي 
أهـــداف  وُيحّقـــق   ،2030 البحريـــن 

التنمية المستدامة.
جاء ذلك خال مشاركة جمشير في 
المنتدى الحضري العالمي الذي ُيقام 
فـــي جمهوريـــة بولندا خـــال الفترة 

من 26 إلى 30 يونيو 2022.

وفـــي هـــذا الصـــدد، ذكـــرت جمشـــير 
أّن المنتدى الحضـــري العالمي يعتبر 
حدثـــًا مهمًا لـــكّل المعنييـــن بالتنمية 
العـــام  القطاعيـــن  مـــن  الحضريـــة 
والخـــاص علـــى المســـتوى العالمـــي، 
ويعد فرصـــة مثالية لاســـتفادة من 
والمتخصصيـــن  الخبـــراء  تجـــارب 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  العالمييـــن 
الحضرية، وتبادل أفضل الممارسات 
والسياســـات، مشـــددة علـــى أهميـــة 
التعـــاون للتخطيـــط لمجتمعات أكثر 

استدامة.
وخال مشاركتها في جلسة حوارية 
سياســـيات  تشـــكيل  إعـــادة  حـــول 
التنميـــة الحضرية فـــي االقتصادات 
التخطيـــط  دور  وتعزيـــز  الناميـــة 
إحـــداث  فـــي  واإلقليمـــي  الوطنـــي 

التحول الحضري، ســـلّطت جمشـــير 
الرئيســـية  المشـــاريع  علـــى  الضـــوء 
للقطاع العقـــاري والعمرانـــي بمملكة 
ضمـــن  تنـــدرج  والتـــي  البحريـــن 
ومـــن  االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة 
أبرزهـــا إعـــداد المخططـــات العامـــة 

وتقديـــم  جديـــدة،  مـــدن  لخمـــس 
كافة التســـهيات التجاريـــة الازمة 
إطـــاق  تـــم  حيـــث  للمســـتثمرين، 
نظـــام إلكتروني للخدمـــات المتعلقة 
بالتخطيـــط العمرانـــي وهـــو منصـــة 
بعـــد  ســـتضم  والتـــي  “تخطيـــط”، 

اســـتكمال جميـــع مراحلهـــا علـــى 39 
خدمة إلكترونية، تهدف في مجملها 
الورقيـــة  المعامـــات  تقليـــل  إلـــى 
والحضور الشخصي لتقديم وإنجاز 
المـــدد  خفـــض  بجانـــب  المعامـــات 
الزمنيـــة الازمة لإلجـــراءات، فضاً 
القطـــاع  مـــع  الشـــراكة  تعزيـــز  عـــن 
الخاص عبر إســـناد بعـــض الخدمات 
له، وذلك في ســـبيل تطوير خدمات 
القطاع العقاري والعمراني بالمملكة.

لفتـــت  مّتصـــل،  صعيـــٍد  وعلـــى 
جمشـــير إلـــى أّن المخطـــط الهيكلي 
لمملكـــة  الوطنـــي  االســـتراتيجي 
خارطـــة  يعتبـــر   2030 البحريـــن 
الطريـــق التي ُتحـــّدد بوضوح أوجه 
النمـــو العمرانـــي والحضـــري لجميـــع 

مناطق المملكة.

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

مشاركة سعادة الرئيس التنفيذي في الجلسة

المنامة - وزارة الصحة

أّكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
أّن مملكـــة البحريـــن مســـتمرة فـــي 
تعزيز دعائم القطاع الصحي ليكون 
أكثـــر اســـتدامة ومرونـــة من خال 
استحداث العديد من اآلليات التي 
تتوافـــق مـــع أعلى المعاييـــر الطبية 
المعتمدة وترسيخها في المنظومة 
الصحيـــة، وذلـــك بما يدعـــم أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
القطـــاع  بـــه  يحظـــى  مـــا  وبفضـــل 
الصحي من دعم ومتابعة مســـتمرة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الوزيـــرة  قيـــام  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
بجولـــة تفقديـــة فـــي إدارة الصحة 

العامـــة، وذلـــك للوقوف على ســـير 
العمـــل ومســـتوى اإلنجـــاز بمختلف 
األقســـام إلـــى جانب االطـــاع على 
مســـتجدات عمـــل مركـــز الجينـــوم 

الوطني.
الوزيـــرة  التقـــت  الجولـــة  وخـــال 
بالطواقم الطبية والصحية العاملة 
منوهـــًة  العامـــة،  الصحـــة  بـــإدارة 
بالجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة التي 
يبذلونهـــا ضمن فريق البحرين، وما 
حققـــوه طـــوال األعـــوام الماضيـــة 

الســـيما  ُمشـــّرفة  إنجـــازات  مـــن 
فيـــروس  لجائحـــة  التصـــدي  فـــي 
خـــال  مـــن  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
عملهـــم في الصفـــوف األمامية إلى 
جانب الكـــوادر الصحيـــة المختلفة 
المســـاندة،  الحكوميـــة  والجهـــات 
الفتـــة إلـــى الحـــرص علـــى الحفاظ 
علـــى مـــا تحّقق مـــن منجـــزات في 
مجال الصحة العامة، والبناء عليها 
لضمـــان تحســـين جـــودة الخدمات 

المقدمة للجميع.

تعزيز دعائم القطاع ليكون أكثر استدامة ومرونة... السيد:

استحداث آليات بأعلى المعايير لترسيخ المنظومة الصحية

“التربية” تفوز بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية
عن مشروع البوابة التعليمية... والنعيمي: التعليم يحظى بالرعاية الملكية

أشاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بالرعاية 
الموصولـــة التي يحظـــى بها القطـــاع التعليمي في 
العهـــد الزاهر لملـــك الباد المعظـــم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، والدعم المستمر 
مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مما 
مّكن الوزارة من تحقيق المزيد من اإلنجازات على 

الصعيد اإلقليمي والدولي.
جاء ذلك خـــال حضور الوزير للحفل الذي أقامته 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، 
برعاية صاحب الســـمو الشيخ نواف األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وبحضور سمو 
الشـــيخ مشـــعل األحمد الجابر الصبـــاح ولي العهد، 
لتكريم الفائزيـــن بجائزة المعلوماتية للعام 2020م 
التـــي حملـــت عنـــوان “أفضـــل المشـــاريع التقنيـــة”، 
والـــذي أقيم بقصر بيـــان بدولة الكويت الشـــقيقة، 
حيث فازت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين 
عن مشـــروع )البوابـــة التعليميـــة اإللكترونية( التي 
تســـتند بشكل أساســـي على مشـــروع جالة الملك 
حمد لمدارس المســـتقبل، وكذلك مشروع التمكين 
الرقمـــي، واللذين تـــم تنفيذهمـــا بتوجيهات ملكية 

سامية لحضرة صاحب الجالة الملك المعظم.
وقد تسّلم الوزير الجائزة في الحفل الذي تم خاله 
االحتفاء بمرور عشرين عاما على انطاقة الجائزة 
األخويـــة  بالعاقـــات  2001م، مشـــيدًا  العـــام  فـــي 
الراســـخة التـــي تجمع بين البلدين الشـــقيقين على 
كافـــة األصعدة، ومـــن بينها الصعيـــد التعليمي، في 
ظل قيادتيهما الحكيمتين يحفظهما هللا ويرعاهما، 
مضيفا أن هذا الفوز يعكس الدور الكبير الذي تقوم 
بـــه البوابـــة التعليمية فـــي توفير المـــواد التعليمية 
المتنوعـــة، مـــن دروس وكتب إلكترونية وأنشـــطة 
وإثـــراءات وحلقات نقاشـــية واختبـــارات قصيرة، 
وذلـــك منذ تدشـــينها فـــي العـــام 2015م تزامنا مع 
انطاق التمكين الرقمـــي، وقد ظهر دورها واضحًا 
خال فترة الجائحة، بمســـاهمتها في توفير التعلم 
عـــن بعد للطلبة، حتى وصل العـــدد الكلي للزيارات 
لهـــا منـــذ بـــدء الجائحـــة إلـــى اآلن أكثـــر مـــن )134 
مليـــون( زيـــارة متكـــررة مـــن قبـــل الطلبـــة وأولياء 

األمور والميدان التربوي.
وأوضـــح الوزيـــر أن البوابة التعليميـــة تعتبر حلقة 
وصل بين الطلبة وأولياء األمور والهيئات اإلدارية 
والتعليميـــة، وتقـــدم عـــددًا من الخدمـــات الرقمية، 
مثل عرض الدرجات والجداول الدراســـية للطلبة، 

ومراقبـــة الحضـــور والغيـــاب، ومتابعـــة األنشـــطة 
اليوميـــة، وتوفيـــر اآلالف مـــن وحـــدات المحتـــوى 
التعليمـــي الرقمي ومواد التعلـــم اإلثرائية الرقمية، 
الدراســـية  الفصـــول  علـــى  احتوائهـــا  إلـــى جانـــب 
االفتراضيـــة، والحلقـــات النقاشـــية التعليميـــة بين 
المعلميـــن والطلبـــة، موجهًا شـــكره وتقديره لجميع 
القائمين علـــى البوابة التعليمية، وجميع منتســـبي 
الميـــدان التربـــوي، لجهودهـــم التـــي أســـفرت عـــن 
تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز التعليمـــي الذي يضـــاف إلى 
سلســـلة اإلنجازات التعليميـــة التي تحققت لمملكة 
البحريـــن، مؤكـــدًا حـــرص الـــوزارة على االســـتمرار 
في تطوير البوابـــة التعليمية، وتعزيزها بالمحتوى 
الرقمي المواكب ألحدث المستجدات على الصعيد 

التعليمي.

هذا، وقد شـــهد الحفل منح صاحب الســـمو الشيخ 
صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح أمير دولـــة الكويت 
لرعايتـــه  تقديـــرًا  المعلوماتيـــة(  )وســـام  الراحـــل 
لنشـــاطات واحتفاليـــات الجائـــزة على مـــدى أربعة 
عشـــر عامًا، كمـــا تم تنظيم معـــرض للصور يتضمن 
بالجائـــزة  الفائزيـــن  عـــن  ومعلومـــات  إحصائيـــات 
مشـــروعاتهم  تنوعـــت  والذيـــن  انطاقتهـــا،  منـــذ 
الذكيـــة  والتطبيقـــات  اإللكترونيـــة  المواقـــع  بيـــن 
والبرمجيـــات واألنظمة التقنيـــة، حيث قّدم الوزير 
شـــرحًا عـــن خدمات هـــذه البوابة ومـــا تحتويه من 
مواد رقميـــة والجهود المســـتمرة لتطويرها، معربًا 
عن شـــكره لدولة الكويت الشـــقيقة وللقائمين على 
هـــذه الجائـــزة المتميـــزة، ومتمنيـــا لهـــم المزيد من 

التطور والتقدم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ولي عهد دولة الكويت يسلم وزير التربية والتعليم جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية
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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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المنامة - وزارة الداخلية

المخدرات  مكافحة  إدارة  تمّكنت 
واألدلـــة  للمباحث  الــعــامــة  ــاإلدارة  ــ ب
شخص  على  القبض  مــن  الجنائية 
آسيوي )36 عاًما(، بحوزته كمية من 

المواد المخدرة.
تلقي  بــعــد  أنـــه  اإلدارة  وأوضــحــت 
مــعــلــومــات بـــهـــذا الـــشـــأن، بــاشــرت 
والتحري  البحث  عمليات  الشرطة 
هوية  تحديد  عــن  أســفــرت  والــتــي 

وبحوزته  عليه  والقبض  الــمــذكــور 
كمية من مادتي الشبو والماريجوانا 
يقارب  مــا  السوقية  قيمتها  تــقــدر 

سبعة آالف دينار.
للمباحث  العامة  اإلدارة  وأشـــارت 
ــه تــم  ــ ــى أنـ ــ واألدلــــــــة الــجــنــائــيــة إلـ
التحفظ على المضبوطات، واتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيًدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على آسيوي بحوزته مخدرات بـ 7 آالف دينار

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تخريج  البحرين  دفــاع  بقوة  جــرى 
إحـــــــدى الـــــــــــدورات الــمــتــخــصــصــة 
لــلــضــبــاط، بــحــضــور مــســاعــد رئيس 
والــتــمــويــن  لـــإمـــداد  ــان  ــ األركـ هيئة 
الــلــواء الــركــن بــحــري يــوســف أحمد 
حيث  ــن،  ــيـ ــنـ اإلثـ أمــــس  هللا،  مــــال 
ــن مختلف  عـ ــاز  ــجـ إيـ ــى  ــ إل اســتــمــع 
مــراحــل الــتــدريــب فــي هــذه الــدورة 

ــا اشــتــمــلــت عــلــيــهــا مـــن مــنــاهــج  ومــ
تعليمية وتدريبية.

مساعد  سلم  التخريج  نهاية  وفــي 
رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــــان لـــإمـــداد 
والتموين الشهادات على الخريجين 
والجوائز التقديرية على المتفوقين 
في الــدورة، والتي شارك فيها عدد 

من ضباط وزارة الداخلية.

استقبل محافظ محافظة العاصمة 
آل  عبدالرحمن  بــن  راشـــد  الشيخ 
خليفة، في مكتبه بمبنى المحافظة 
كوريا  جمهورية  سفير  بالقضيبية، 
الجنوبية لدى مملكة البحرين هاي 

كوان تشونغ.
اللقاء،  خالل  الجانبان  واستعرض 
الـــتـــي تجمع  الــثــنــائــيــة  الـــعـــالقـــات 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن وفــرص 
عــددًا  وبحثا  وتنميتها،  تطويرها 
الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام  مــن 
الجانبان على  أكد  المشترك، حيث 
الثنائية  الــعــالقــات  تــعــزيــز  أهــمــيــة 

ــًا لــــأهــــداف والــمــصــالــح  ــق تــحــقــي
المشتركة بين البلدين.

العالقات  بمتانة  مالمحافظ  وأشاد 
ــحــريــن  ــب ــكــة ال ــتــــي تـــجـــمـــع مــمــل ــ ال
مثمنا  الجنوبية،  كوريا  بجمهورية 
الدفع  فــي  الــكــوري  السفير  جــهــود 
آفــاق  إلــى  البلدين  بين  بالعالقات 
بما  األصعدة،  مختلف  على  أرحب 
يحقق الرؤى والتطلعات المشتركة 

للبلدين الصديقين.
حضر اللقاء مدير إدارة المعلومات 
ــمــتــابــعــة بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة  وال

يوسف يعقوب لوري.

تخريج دورة متخصصة للضباط

تعزيز العالقات الثنائية بين المنامة وكوريا الجنوبية

الدوسري يتفقد جاهزية منفذي المطار وجسر الملك فهد
تأهباً لموسمي سفر الحجاج وعطلة الصيف

ــد لــلــمــنــافــذ  ــاعـ ــمـــسـ قـــــام الـــوكـــيـــل الـ
الجنسية  بشؤون  والمتابعة  والبحث 
والجوازات واإلقامة العميد عبدالعزيز 
عبدالرحمن الدوسري، بزيارة تفقدية 
الــدولــي  البحرين  مــطــار  منفذي  ــى  إل
وجــســر الــمــلــك فــهــد، وذلـــك لــالطــالع 
ــعــمــل، وتــفــقــد جــاهــزيــة  عــلــى ســيــر ال
موسم  خــالل  البحرين  مملكة  منافذ 
الصيف  عطلة  وموسم  الحجاج  سفر 

التي تشهد زيادة حركة المسافرين.

للمنافذ  ــمــســاعــد  ال الــوكــيــل  وأشـــــاد 
وزير  بتوجيهات  والمتابعة  والبحث 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة،والمتابعة المستمرة 
لــشــؤون  الــداخــلــيــة  مــن وكــيــل وزارة 
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ 
خليفة،  آل  عــبــدالــرحــمــن  بـــن  هــشــام 
التي تضمن  التخاذ كافة اإلجــراءات 
انسيابية حركة المسافرين، والحرص 
واألنظمة  السبل  جميع  توفير  على 

ــتــي  ــة الــمــســتــحــدثــة ال ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
ــراءات  إجــ وتيسير  لتسهيل  تــهــدف 
الجهود  كافة  وتسخير  المسافرين، 
من خالل تأهيل الكادر البشري ورفع 

كفاءتهم.
وخـــــــالل الــــــزيــــــارة تـــفـــقـــد الـــوكـــيـــل 
والمتابعة  والبحث  للمنافذ  المساعد 
لمغادرة  تنفيذها  سيتم  التي  الخطة 
واستقبال الحجاج، وأيضا المسافرين 
ــارج  لـــقـــضـــاء الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة خــ

موسم  توقف  بعد  وخاصة  المملكة، 
خالل  السفر  حركة  وانخفاض  الحج 

جائحة فيروس كورونا.
ــزيــارة أثــنــى على أداء  وفــي خــتــام ال
متوجهًا  والــمــوظــفــيــن،  الــمــســؤولــيــن 
جهودهم  على  لهم  والتقدير  بالشكر 
المسافرين  حركة  لتسهيل  المبذولة 
مع مراعاة الضوابط األمنية المحكمة، 
وتذليل أي عقبات تواجه المسافرين 

القادمين والمغادرين.

المنامة - وزارة الداخلية
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الشمالية  المحافظة  محافظ  شــارك 
عــلــي الــعــصــفــور فـــي الــحــمــلــة الــتــي 
للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  نظمتها 
الــيــوم  بمناسبة  الــجــنــائــيــة  ــة  ــ واألدلـ
العالمي لمكافحة المخدرات بالقرب 

من دوار قرية القدم.
ــمــنــاســبــة، أشــــاد مــحــافــظ  وبـــهـــذه ال
الداخلية  وزير  بتوجيهات  الشمالية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
الوطنية  اللجنة  رئــيــس  خليفة  آل 
ــــالق  ــدرات إلطـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ لـــمـــكـــافـــحـــه الـ
لمكافحة  وطنية  تفاعلية  مــبــادرة 
ــمــخــدرات، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا لفتة  ال
ــغــة االهــمــيــة لــمــحــاربــة  ــال ــيــة ب وطــن
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  آفــة 
هذه  محاصرة  بــضــرورة  منه  ايمانا 
والسلم  األمـــن  على  للحفاظ  اآلفـــة 

االجتماعي.
وأعــــــرب الــمــحــافــظ عـــن اعـــتـــزازه 
لــلــخــبــرات األمــنــيــة التي  وتــقــديــره 

ممثلة  الداخلية  وزارة  استطاعت 
واالدلة  للمباحث  العامة  اإلدارة  في 
خــالل  مــن  تحقيقها  مــن  الــجــنــائــيــة 
الـــشـــراكـــة مـــع الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
المختصة  ــيــة  ــعــرب وال واالقــلــيــمــيــة 
إلــى  مــشــيــرا  ــمــخــدرات،  ال بمكافحة 
البحرين  مملكة  اكسب  قد  ذلــك  أن 
من  الشأن  هــذا  في  مرموقة  مكانة 
ــز مــتــقــدمــة  ــراكـ خــــالل تــحــقــيــقــهــا مـ

مكافحه  في  عديدة  لجوائز  ونيلها 
ــمـــخـــدرات، داعـــيـــا كــافــة اطــيــاف  الـ
المجتمع المدني للتعاون مع األجهزة 
األمنية للقضاء على آفة المخدرات 

من أجل مجتمع آمن للجميع.
وقــــــام الـــمـــحـــافـــظ خـــــالل الــحــمــلــة 
ــع الـــهـــدايـــا  ــ ــوزي ــ بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي ت
ــة عــلــى  ــ ــوي ــوعــ ــ ــت ــ والــــمــــطــــويــــات ال

مستخدمي الطريق.

محافظ الشمالية يشارك في الحملة التوعوية ضد المخدرات

المنامة - وزارة الداخلية

األمنية  الثقافة  إدارة  مــديــر  شـــارك 
بـــــاإلدارة الــعــامــة لــإعــالم والــثــقــافــة 
في  الشايجي  أنــس  العقيد  األمنية 
ــلــفــريــق الــفــنــي  االجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي ل
لأعمال التوعوية في اإلعالم األمني 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
ــعــد عبر  الــعــربــيــة والــــذي عــقــد عــن ُب

تقنية االتصال المرئي.
األمنية  الثقافة  إدارة  مدير  وأشـــاد 
القائم  والتنسيق  التعاون  بمستوى 
بــيــن أجــهــزة اإلعــــالم األمــنــي والـــذي 
الخليجي  التكامل  تعزيز  إلى  يهدف 
في مجال اإلعــالم األمني من خالل 
للنهوض  ــات  اإلمــكــان كــافــة  تسخير 
التحديات  لمواجهة  بالمسئوليات 
األمنية، مشيرا إلى دور التوعية في 
تحقيق األمن والسالمة العامة، ونشر 
ثقافة الوقاية من المخاطر والجرائم 

والحوادث بين كافة فئات المجتمع.
وتــم خــالل االجتماع، االطــالع على 
بــشــأن  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء  قـــــــرارات 

جائزة أفضل إنتاج إعالمي توعوي، 
ــداد  واإلعــ التحضير  إلـــى  بــاإلضــافــة 

للجائزة.

مدير الثقافة األمنية يشارك في االجتماع الخليجي للفريق الفني للتوعوية باإلعالم األمني

تسخير اإلمكانات الخليجية لمواجهة التحديات األمنية

المنامة - وزارة الداخلية

للمباحث  العامة  اإلدارة  صّرحت 
إدارة  بــــأن  الــجــنــائــيــة  واألدلـــــــة 
بالبشر وحماية  االتجار  مكافحة 
اآلداب العامة تمكنت من القبض 
على شخص من جنسية إفريقية 
)22 عاًما( إثر نشره مقطًعا مصّوًرا 

منافًيا لآلداب العامة على إحدى 
وسائل التواصل االجتماعي.

ــــه جــــاٍر اتــخــاذ  ــــى أن وأشــــــارت إل
اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــالزمــة 
تمهيًدا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

القبض على إفريقي لنشره مقطع فيديو منافًيا لآلداب

السماح للبحريني بـ 6 محاوالت الجتياز امتحان ترخيص المهنة
4 فقط لألجنبي لمستوى االختصاصي واالستشاري... “نهرا”:

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  أوضــحــت 
ــات الــصــحــيــة أنــه  ــدمـ ــخـ ــمــهــن والـ ال
ــى الـــقـــرار الـــصـــادر عن   ــارة إلـ ـــاإلشـ ب
للصحة  ــلـــى  األعـ الــمــجــلــس  رئـــيـــس 
القرار  مــن   )3( الــمــادة  تعديل  بشأن 
بــشــأن   2020 لـــســـنـــة   )29( ــم  ــ ــ رق
الئـــحـــة نـــظـــام امــتــحــانــات مـــزاولـــة 
الــمــهــن الــصــحــيــة، فــتــود الــهــيــئــة أن 
المذكور  الــقــرار  تعديل  بــأّن  توضح 
البحريني  وغــيــر  للبحريني  يتيح 

ــاوالت الجـــتـــيـــاز االمــتــحــان  4 مــــحــ
لطالب  يسمح  كما  المهن،  ترخيص 
بمحاولتين  البحريني  الــتــرخــيــص 
يصل  )بما  التدريب  بعد  إضافيتين 
 6 إلــى  االجتياز  مــحــاوالت  مجموع 
لغير  لــذلــك  يسمح  وال  مـــحـــاوالت(، 
التعديل  يــتــيــح  حــيــث  الــبــحــريــنــي، 
الصادر عن المجلس األعلى للصحة 
للبحريني فرصة مزيد من التدريب 

قبل التقدم الجتياز االمتحان.

وتنفيًذا  الهيئة  أن  بالذكر  والجدير 
لــلــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة بــالــتــحــول 
االمتحانات  بــإجــراء  تقوم  الرقمي 
ــا مــن خـــالل الــتــعــاون مع  إلــكــتــرونــيًّ
والتي  العالمية”  “برومتيرك  شركة 
ــان مـــن أي  ــحـ ــتـ تــتــيــح إجــــــراء اإلمـ
بلد،  أي  امتحانات معتمد في  مركز 
وليس بالضرورة إجراؤه في مملكة 
البحرين مما سهل إجراءات التقدم 
لالمتحان للمهنيين غير البحرينيين 

مــمــلــكــة  لــــدخــــول  ــة  ــاجــ ــــحــ ال دون 
البحرين.

عــلــًمــا بـــأن الــهــيــئــة تــطــبــق امــتــحــان 
حديثي  للبحرينيين  الــتــراخــيــص 
التخرج. أما بالنسبة لغير البحرينيين 
للترخيص  بــالــتــقــدم  فــقــط  فيسمح 
لمستويات اإلخصائي واالستشاري. 
ويــعــتــبــر اجــتــيــاز االمــتــحــان شــرًطــا 
عــلــى ترخيص  لــلــحــصــول  ــا  أســاســيًّ

مزاولة المهنة في مملكة البحرين.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

دور فاعل للتدريب ضمن الخطط اإلستراتيجية لـ“الداخلية”
رعى حفل ختام الدورة التأسيسية الرابعة لإلدارة... مدير تنفيذ األحكام:

العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  رعــايــة  تــحــت 
لــتــنــفــيــذ األحـــكـــام والـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة 
نظمت  آل خليفة،  راشــد  بن  الشيخ خالد 
التأسيسية  ــدورة  ــ ال خــتــام  حفل  اإلدارة 
للدورات  استكماالً  جــاءت  والتي  الرابعة 
لبناء  أســاس  حجر  وتعتبر  سبقتها،  التي 
الجانب  على  لشمولها  اإلدارة  منتسبي 

النظري والعملي لمهام عمل اإلدارة.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ خالد بن راشد 
ضمن  للتدريب  الفاعل  الــدور  خليفة  آل 
تنتهجها  الــتــي  اإلســتــراتــيــجــيــة  الــخــطــط 
وزارة الداخلية في ظل توجيهات الفريق 
خليفة  آل  عبدهللا  بن  راشــد  الشيخ  أول 
وزير الداخلية، في االرتقاء بالعمل األمني 
والتطوير  التدريب  خالل  من  االحترافي 
تعاونًا مع  الــدورة  المستمر، حيث شملت 
تبرز  والــتــي  القضائية،  الجهات  مختلف 

متانة منظومة العدالة في مملكة البحرين 
ــي فــي الــعــهــد الــزاهــر  ــرائـ وتــرابــطــهــا اإلجـ

لجاللة الملك المعظم.
وفي ختام الحفل، قام مدير عام اإلدارة 
العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة 
شــهــادات  وتــوزيــع  الــمــحــاضــريــن  بتكريم 
متمنيًا  الـــدورة،  مجتازي  على  المشاركة 
لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

المنامة-وزارة الداخلية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة.. إشعاع من العطاء 
إن افتتاح وحدة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة 
لعـــاج وجراحة أمراض القلـــب لألطفال في مركز محمد بن خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب، يمثل أهميـــة كبرى في 
القطـــاع الصحـــي في مملكة البحرين الذي توليه الحكومة برئاســـة 
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا كل اهتمام، وســـتكون 
وحدة رائدة على مستوى المنطقة بمستوى الكفاءة تضارع أفضل 
المســـتويات العالميـــة فـــي تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة المتخصصـــة 
لألطفال بتبرع ســـخي من صندوق ســـمو الشـــيخة موزة بنت حمد 

آل خليفة الذي تتولى إدارته مؤسسة المبرة الخليفية.
“سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخة 
مريـــم بنـــت ســـلمان بن حمـــد آل خليفة عبرتـــا عن مدى ســـعادتهما 
بافتتاح ِوحدة صاحبة الســـمو الشـــيخة موزة بنـــت حمد آل خليفة 
لعـــاج وجراحـــة أمراض القلب لألطفال، والتـــي تعد إضافة نوعية 
للخدمـــات الطبيـــة المقدمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وأن الفكرة من 

إنشـــاء صنـــدوق ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة أن 
يتولى القيـــام بالمبادرات النوعية التي تمـــس احتياجات المواطن 
البحريني، الســـيما في القطاع الصحي، واحتســـابًا لألجر في ثواب 

المغفور لها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة”.
إن مســـيرة الخير في البذل والعطـــاء وعلى مختلف أوجه األعمال 
اإلنســـانية لصندوق سمو الشـــيخة موزة بنت حمد آل خليفة طيب 
هللا ثراهـــا، مرتبطـــة بســـمة من ســـمات هـــذا البلد الطيـــب وحكامه 
الكرام، فمســـاهماته في العطاء اإلنساني وتقديم المساعدات وكل 
مـــا يعود بالنفع علـــى المجتمع البحريني، ال يمكـــن وصفه بالكلمات 
أو إيجاد أية تعابير في قواميس اللغة، إنه أشـــبه بالوديان المثمرة 
وإشـــعاع دائـــم مـــن العطاء بحجم الســـماء، كما أن مؤسســـة المبرة 
الخليفية تقوم بدور كبير وجبار، وتســـهم إســـهاما فاعا في خدمة 
الوطـــن والمجتمـــع، وشـــريك أساســـي فـــي تقديـــم أفضـــل البرامج 
التعليمية للشباب البحريني، وتوجت تلك الجهود بمخرجات عالية 

الجودة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العالم يتحدث عن البحرين
“العالـــم يتحـــدث عـــن البحرين” العنـــوان العريض الذي نشـــخص بـــه النتائج 
المتحققة من جائزة اليونســـكو الملك حمد بن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصال في مجال التعليم، وهـــي الجائزة العالمية 
التي رعاها جالة الملك المعظم، لتحقق من البدايات األهداف السامية التي 

وجدت ألجلها.
ونظمـــت اليونســـكو أخيـــرا بباريـــس، نـــدوة تعريفية عـــن المبـــادرات الفائزة 
بالجائـــزة، تحدث بها الفائزون في دوراتها الحادية عشـــرة، والثانية عشـــرة، 
والثالثـــة عشـــرة، بحضور لجنـــة التحكيم الدوليـــة وعدد من الدبلوماســـيين 
والمختصيـــن واإلعاميين، وبعد اســـتعراض مهم لســـعادة الدكتور ماجد بن 
علـــي النعيمي وزير التربية والتعليـــم للجهود التي قامت بها مملكة البحرين 
فـــي تعاملها مع جائحة كورونا، كان الحديث يومها في القاعة بين الحضور، 
والمشـــاركين، مســـتفيضًا ومميـــزًا، محوره هـــذه البقعة الصغيـــرة والمضيئة 
مـــن العالـــم، وكيف تحلق بكفـــاءة أبنائهـــا للعالمية، بدروس مســـتفادة زاهرة 

ومتفردة.
وجـــاء تثمين جميـــع الحضور مبـــادرة العاهل المعظم، كاعتـــراف عالمي بأن 
البحريـــن اســـتطاعت وفي كل محطات التعليم عـــن بعد بفترة الجائحة، وما 
واكـــب ذلـــك مـــن جهود ضخمة قـــام بهـــا أبطـــال وزارة التربيـــة والتعليم، أن 
تتغلب على صعاب جمة وتعقيدات شائكة، انهارت قبالتها األنظمة التعليمية 

في دول كبرى، وسط دهشة العالم.
وســـتكرم الجائـــزة عـــددا مـــن الـــدول التـــي تميزت بمضمـــار تحســـين جودة 
ومخرجـــات التعليـــم، وهي الهند والصيـــن والبرازيل، كما ســـيتم تكريم أكبر 
فصـــل إلكتروني فـــي العالم، كاســـتكمال للتكريمات األممية الســـابقة، والتي 
نالتهـــا دول تشـــجع التميـــز واإليثـــار في الحقـــل التعليمي، ومن هـــذه الدول 
ألمانيـــا التي ُكرمـــت لدورها في تعليـــم الاجئين اللغـــة األلمانية، وبنغادش 
التـــي قطعـــت شـــوطًا طويـــاً في إيصـــال التعليـــم للقـــرى والمناطـــق النائية 

والبعيدة.
وســـيعقد مؤتمـــر مهـــم في ســـبتمبر القادم بنيويـــورك، أثناء انعقـــاد الجمعية 
العمومية لألمم المتحدة، كلفت به الدول لتقديم مرئياتها للدروس المستفادة 
مـــن الجائحة، وتطلعاتها، ولما يجـــب أن يلتفت إليه عالميًا بالمرحلة المقبلة، 

حيث سيكون أقرب إلعان دولي ومرشد للتعليم تتبناه اليونسكو.
وما بين هذه األحداث وتلك، تكون البحرين حاضرة دائمًا، بإنجازات أبنائها، 
وســـواعدهم المخلصة، ممن أســـهموا بوفائهم ومساعيهم في أن يحلق اسم 

“البحرين” عاليا في كل المحافل األممية والدولية، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

شعار مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون
أعجبنـــي جدا شـــعار مهرجـــان الخليج لإلذاعـــة والتلفزيون فـــي دورته 
الحالية )الخامســـة عشـــرة(، وهو “إعامنا هويتنا”، فهو شعار في منتهى 
القـــوة واألهمية في هـــذا العصر الذي تتعرض فيـــه الكثير من المفاهيم 
للخطـــر وتســـتهدف فيه الهويات والثقافات بشـــكل لم يســـبق له مثيل، 
وحيـــث تســـعى ثقافات معينـــة إلى فرض نفســـها وإلغاء ما ســـواها من 
الثقافـــات بشـــكل لـــم يحدث عبر التاريـــخ نظـــرا ألن أدوات اليوم أخطر 

بكثير من أدوات الماضي.
وجاءت تصريحات مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأمين عام 
المهرجان، مجري بن مبارك القحطاني، مؤكدة هذا المعنى، حيث قال إن 
اختيار شعار المهرجان “إعامنا هويتنا” يأتي انطاقا من أهمية اإلعام 
الخليجـــي وريادته وتأثيره في الفضاء اإلعامي العالمي، وكذلك إيمانا 
بـــأن هويتنا عنصر قوة البد من اســـتثمارها وعكســـها فـــي إعامنا ليرانا 

العالم كما نود ال كما يود هو ويقرر عن بعد.
ولكي يتحقق شـــعار “إعامنا هويتنا” ويرانا العالم كما نريد نحن، ال كما 
يريـــد هو، البد من وجود تنســـيق على أعلى المســـتويات بيـــن القائمين 
علـــى اإلعـــام في دول الخليـــج العربي، والبد من اســـتغال اإلمكانيات 
والطاقـــات الهائلـــة الموجودة في دول الخليـــج العربي والتي يمكنها أن 
تجعل هذا اإلعام في مقدمة أدوات التأثير الكبرى في هذا العالم، فمنذ 
أول مهرجـــان لإلذاعة والتلفزيون، والـــذي عقد في عام ١٩٨٠ في دولة 
الكويـــت، حدثت طفرة هائلة فـــي كل إمكانيات اإلعام وأصبح اإلعام 
الخليجـــي يمتلـــك طاقـــات بشـــرية غيـــر عادية إلـــى جانـــب اإلمكانيات 

األخرى الضرورية لصنع التقدم.
نتمنى أن يكون هذا المهرجان نقطة انطاق جديدة نحو اســـتراتيجية 
إعاميـــة خليجيـــة جديدة ومؤثـــرة يمكنها الدفاع عـــن هويتنا الثقافية 
الخليجيـــة بمكوناتهـــا الدينيـــة والعربيـــة المختلفة في مواجهـــة الحالة 

العالمية المخيفة التي تؤثر على الثوابت في عالم مفتوح با حواجز.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

صدر الكتاب الســـنوي للتنافســـية العالمية ٢٠٢٢ التابع للمعهد الدولي للتنمية 
اإلداريـــة، وجـــاء تصنيف مملكة البحريـــن ضمن الدول العشـــر األولى في ٥٦ 
مؤشـــرا لقياس مجـــاالت مختلفة، حيث تصـــدرت المملكة للمـــرة األولى عدة 
أوجـــه تنافســـية في مهـــارات القـــوى العاملـــة، والمهـــارات الماليـــة والخبرات 
الدوليـــة، وجديـــر بنا أن نشـــيد بهذه النتائـــج التي لم تـــأت إال بحصيلة جهود 
وطنية متفانية قادت مســـيرتها توجيهات سديدة من مليكنا المعظم وخطى 
حثيثـــة مـــن حكومتنـــا الموقرة التي انتهجـــت نهًجا وطنًيـــا تنموًيا يقوم على 
اإلصـــاح المســـتمر والبنـــاء التنمـــوي المســـتدام، والذي يقوم علـــى جملة من 
القيـــم العليـــا بهـــدف االرتقاء بمخرجـــات الجهـــود الوطنية ورفع المؤشـــرات 
النوعيـــة، لذلـــك يعتبـــر هـــذا التصنيـــف المتقـــدم الـــذي جـــاء بناء علـــى رصد 
لإلنجازات التنموية التي حققتها المملكة دلياً قاطًعا على رصانة تلك الرؤى 
والتوجهـــات الســـديدة، ألن التعمـــق فـــي مضاميـــن المؤشـــرات العالمية التي 
تمثلـــت فيمـــا تحقق على مســـتوى القـــوى العاملة والمناصـــب اإلدارية، ومنها 
ما يؤكد مســـتوى تنافســـية المرأة البحرينية في مختلف المجاالت الوطنية، 

والتـــي نهضـــت واســـتمرت بعـــزم مشـــهود مـــن قبـــل المجلـــس األعلـــى للمرأة 
الذي ســـعى لوضع الخطـــط والبرامج الوطنيـــة التي ارتفعـــت نتائجها بخبرة 
وموضوعيـــة رصينة بما تحققه الجهات الحكومية من تعاون كبير بناء، وهو 
ما يؤكد بحق فاعلية اآلليات واألدوات الخاصة بإدماج احتياجات المرأة في 
التنمية وتحقيق التوازن بين الجنســـين على المســـتوى الوطني، كما يكشـــف 
مـــدى البعـــد النوعـــي لتحقيق طفرة نوعية في اســـتثمار المملكـــة في العنصر 
البشـــري، وتعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة لضمـــان الشـــراكة واالســـتدامة لتحقيـــق 

التوازن المطلوب للنهوض بعجلة التنمية.
وهاهي فعا تبلغ مداها المرموق ويرتفع صداها عالًيا في أكبر مرصد ومحفل 
عالمـــي، يحـــق لنـــا جميًعا التباهـــي به، ليكـــون مرجًعـــا قوًيا لنا في اســـتكمال 
بنـــاء المرصديات المحكمة منه، ألنها تســـتحق أن تشـــيد لهـــا الوثائق واألدلة، 
وتســـتحق أن تبنى عليها أفضل الممارســـات الدولية، لضمان استمرار العوائد 
المأمولة لهذا اإلنجاز البحريني المتميز الذي يعد مرجًعا تاريخًيا، يؤكد قدرة 

البحرين على التنافسية العالمية لبلوغ أسمى مراتب التميز دائًما.

د. حورية الديري

اإلنجاز البحريني المميز

مفاهيـــم  الســـتعمال  بأمثلـــة  البحريـــن  لمملكـــة  االقتصاديـــة  األدبيـــات  حفلـــت 
أدوات “القيـــاس”، وترجـــع لـ )81( عامـــا، انطاقًا من اإلشـــارة “لقياس االتجاهات 
الديموغرافية”، في التعداد األول للســـكان في المملكة )1941م(، ثم الســـتحداث 
منصـــب “الوكيل المســـاعد للتنافســـية االقتصاديـــة”، و”المؤشـــرات االقتصادية”، 
و”إدارة التنافســـية وقيـــاس األداء”، وإلـــى اســـتخدامها لــــ )15( أداة مـــن أدوات 
القيـــاس لرؤيـــة البحريـــن )2030م(، وكان ذلك كمدخل لــــ “منظومة قياس األداء 
الفردي والمؤسســـي” للمؤتمر الخليجي التاســـع للتنمية البشرية، بمنتصف يونيو 
الجاري بتنظيم مجموعة أوريجن، عارضين كلمة وزير العمل ونتائج اســـتطاع 

مؤشرات قياس األداء للرؤية )2030م( لرئيس المؤتمر.
اليـــوم نعـــرض أوراق وورش العمـــل، حيـــث بـــدأت بالدكتـــور أحمـــد بوزبر رئيس 
أكاديميـــة “ديكـــم” بدولـــة الكويت الشـــقيقة: “قيـــاس الثقافة المؤسســـية: لماذا؟ 
وكيف؟” مؤكدًا أن التميز المؤسســـي يعتمد أساســـًا على تكامل اإلدارة العليا مع 
الموظفيـــن، عبر التركيز على الثقافة المؤسســـية كونها البيئـــة الحاضنة للجميع، 
والقيـــادة الناجحـــة وثقافـــة االندمـــاج الوظيفـــي. تلتهـــا ورقـــة الدكتور مشـــاري 
الشـــهلوب مـــدرب القيـــادة من المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة: “دور القائد 

فـــي تحقيق أداء مؤسســـي متميز” في عمليـــة التعاقب القيـــادي وأهمية معرفة 
ديناميكية القوى العاملة بالمنظمة، وتقييم مستوى الرضا الوظيفي، واالستباقية 
لمعالجة المشاكل، وتوفير المال والموارد الازمة، وختم بمقياس لتقييم العامة 
التجارية. ثم ورقة “االرتباط الوظيفي وأثره على أداء الموظف” لفرح القاسمي 
مدير مشارك وشريك لمجموعة “جالوب” الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، 
الداعية لفهم جميع منســـوبي المؤسســـة أهمية القياس نوعًا وليس كمًا، وقياس 
الـ )12( عنصرا لكيفية أداء عمل المؤسســـة، وخلق الدمج الوظيفي بين المدراء 
والعامليـــن، والمحافظـــة على ثقافة التكامـــل. الورقة الرابعة لليـــوم األول كانت 
عـــن “مؤشـــرات قياس جـــودة األداء في العصـــر الرقمي” للدكتور جميل حســـن، 
مـــدرب متخصص بمراجعة وقياس جودة مؤسســـات التعليم والتدريب بمملكة 
البحريـــن. كما نفذت ورشـــتا عمـــل: األولى “كيفيـــة تطبيق الحوكمة المؤسســـية 
لتحسين األداء” للدكتور مالك بن شيخان، مدرب في القيادة، من دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقية، والورشة الثانية، لألستاذ صالح األنصاري، مستشار 
االبتكار والتخطيط االســـتراتيجي واألداء المؤسسي من مملكة البحرين: “إدارة 

األداء المؤسسي باستخدام األهداف والنتائج الرئيسية OKRs ، ونكمل.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي
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