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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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وأوضحت د. الجالهمة 
ــة  ــيــ ــنــ الــــوطــ الــــهــــيــــئــــة  أن 
لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية والطبية اتخذت 
ــع االســـــــتـــــــعـــــــدادات  ــيــ ــمــ جــ
الالزمة لضمان نجاح هذا 
والبناء  النوعي،  المؤتمر 
ــات الـــتـــي  ــاحــ ــجــ ــنــ ــلــــى الــ عــ
تحققت في نسخته األولى 
ومواصلة   ،2019 العام  في 
تطبيق التوصيات المهمة 
والتي من  بها،  التي خرج 
ــراكـــة  ــز الـــشـ ــزيـ ــعـ ــا تـ ــهـ ــأنـ شـ
ــلــــف مـــقـــدمـــي  ــتــ ــع مــــخــ ــ ــ مـ
الصحية  الرعاية  خدمات 
ــرى ذات  والــقــطــاعــات األخـ
تعزيز  يضمن  بما  الصلة 
ــة الــقــطــاع  ــانـ ــكـ ســمــعــة ومـ
ــلـــكـــة  الـــــصـــــحـــــي فــــــــي مـــمـ
ــه عــلــى  ــ ــدرتـ ــ الـــبـــحـــريـــن وقـ
النمو والمنافسة وتحقيق 

الــتــطــلــعــات الــوطــنــيــة في 
هذا اإلطار.

ان  إلـــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــــارت 
هـــــــــذا الـــــمـــــؤتـــــمـــــر يـــمـــثـــل 
مــنــصــة نـــقـــاش مــفــتــوحــة 
ــاء  ــركــ ــشــ ــلـــف الــ ــتـ مـــــع مـــخـ
ــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي،  ــ فــ
الهيئة  جهود  واستعراض 
الصحي  النظام  دعــم  فــي 
من خالل قيامها بمهامها 
أكمل وجه، بما فيها  على 
تــرخــيــص مــرافــق الــرعــايــة 
الصحية، وتفعيل مبادرتي 
رقمية  كــخــدمــة  »مــنــشــآت« 
تــتــيــح الــتــطــبــيــق الــســريــع 
المرافق  لــهــذه  والتنظيم 
ــتــــرخــــيــــص  ــلــ و»مــــــــــهــــــــــن« لــ
ــيــــص  ــراخــ ــتــ وتـــــجـــــديـــــد الــ
لــلــمــمــارســيــن الــصــحــيــيــن، 
األجهزة  ومراقبة  وتنظيم 
الــطــبــيــة والــمــســتــحــضــرات 

ــة  ــيـ ــدوائـ الـــصـــيـــدالنـــيـــة والـ
وتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم األبـــــــــحـــــــــاث 
الـــــســـــريـــــريـــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
المهني  والتطوير  الطبي 
وتجديد  ومنح  المستمر، 
للمستشفيات  االعـــتـــمـــاد 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ والـــــــــمـــــــــراكـــــــــز الـ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ وتـــشـــجـــيـــع االسـ

فــي الــقــطــاع الــصــحــي من 
خالل مكتب المستثمرين 
أداء  وتحسين  الهيئة،  في 

كوادرها،  واستثمار  الهيئة 
التحول  بــرنــامــج  وتــنــفــيــذ 
اللوائح  وتطوير  الرقمي، 
والــتــشــريــعــات، وغــيــر ذلــك 

من المهام.
أن  إلـــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــــارت 
المؤتمر بوابة مهمة تؤكد 
من خالله الهيئة حرصها 
على مواصلة أداء مهامها 
القطاع  لتنظيم  الرقابية 
ــلـــكـــة  الـــــصـــــحـــــي فــــــــي مـــمـ
البحرين في إطار برنامج 
عــمــل الــحــكــومــة وضــمــان 
الــمــالءمــة واالســتــمــراريــة 
ــاءة والـــســـالمـــة في  ــفـ ــكـ والـ
تقديم الخدمات الصحية 

فــــي كــــل مــــن الــقــطــاعــيــن 
العام والخاص.

الجالهمة  د.  ونــوهــت 
ــة  ــركــ بـــــجـــــهـــــود فــــــريــــــق شــ
لــتــنــظــيــم  إيــــــــه«  دي  ــي  ــ ــ »بـ
الـــمـــؤتـــمـــرات والــفــعــالــيــات 
المؤتمر  هــذا  تنظيم  فــي 
بــــــــدعــــــــم مـــــــــن الـــــجـــــهـــــات 
ــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة،  الــــصــــحــ
والــقــطــاع الــخــاص، وعــدد 
المهنية  الــجــمــعــيــات  مـــن 
بــــالــــقــــطــــاع  ــة  ــ ــ ــل ــ صــ ذات 
ــة عـــن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــصـــــحـــــي، مـ
واســعــة  لــمــشــاركــة  تطلعها 
المقام على  المعرض  في 

هامشه.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  البالد  عاهل  خليفة 
باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده.
وأعـــــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطــيــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه 
لــفــخــامــتــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة ولــشــعــب جــمــهــوريــة بنين 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

كتب فاضل منسي:
الكهرباء  كشف رئيس هيئة 
والــمــاء كــمــال بــن أحــمــد عــن أن 
والـــمـــاء تعمل  الــكــهــربــاء  هــيــئــة 
ــــالل فــصــل  بــجــهــد مـــضـــاعـــف خـ
انقطاعات  أي  لتفادي  الصيف 
ولــمــواجــهــة الــطــلــب الــمــتــنــامــي 
خالل  الكهربائية  الطاقة  على 
ــاع  ــفـ ــرة الـــصـــيـــف نــتــيــجــة ارتـ ــتـ فـ

الحرارة.
وأكــد في تصريحات خاصة 

اســتــعــدادات  أن  الخليج  ألخــبــار 
الــهــيــئــة لــفــصــل الــصــيــف تــكــون 
في اقصاها وعلى استعداد ألي 
الــعــامــلــيــن  جــمــيــع  وأن  طــــــارئ، 
لتوفير  كــبــيــرة  بــجــهــود  يعملون 
ــاء والـــــمـــــاء  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ خــــــدمــــــات الـ
يمر  حتى  المشتركين  لجميع 
انقطاعات  دون  الــصــيــف  فــصــل 

للكهرباء.
القدرة  أن  بالذكر  والجدير 
اإلجــمــالــيــة لــمــحــطــات شــركــات 
انــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء فــي 

من   %80 نــســبــة  تــمــثــل  المملكة 
قدرة التوليد في المملكة، حيث 
إنــتــاج هذه  قـــدرة  يبلغ إجــمــالــي 
الــكــهــربــاء 3096  الـــشـــركـــات مـــن 
مــيــجــاوات و138 مــلــيــون جــالــون 
المحالة.  المياه  مــن  الــيــوم  فــي 
ــدف الـــهـــيـــئـــة الـــــى تــحــقــيــق  ــهــ وتــ
ــن الــجــاهــزيــة  مـــســـتـــوى عــــــاٍل مــ
االلــتــزام  بضمان  وذلـــك  واألداء 
بمعايير إنتاج الكهرباء في إطار 
هذا  فــي  العالمية  الــمــواصــفــات 
يشمل  أن  يجب  حيث  المجال، 

ذلــــك اجــــــــراءات صــيــانــة عــالــيــة 
آمنة  تشغيل  وعمليات  الكفاءة 
واقــتــصــاديــة. إضـــافـــة إلـــى ذلــك 
فـــإنـــه مـــن الــمــخــطــط أن يــكــون 
إجــمــالــي قــــدرة انــتــاج الــكــهــربــاء 
لإلنتاج  الخاصة  الــشــركــات  مــن 
ويأتي  الــقــريــب،  المستقبل  فــي 
هـــذا  أداء  تـــعـــزيـــز  ــهـــدف  بـ ــــك  ذلـ
الــقــطــاع وإيـــجـــاد تــنــافــســيــة في 
هذا المجال مما سوف ينعكس 
في  ــعـــام  الـ األداء  عــلــى  إيـــجـــابـــًا 

الشبكة.

ومـــحـــطـــات نـــقـــل الــكــهــربــاء 
الرئيسية هي عبارة عن مساحة 
معدات  على  تحتوي  جغرافية 
حسب  وتصنف  الكهرباء،  لنقل 
الجهد االعلى لألجهزة المكونة 
ــة نــقــل  ــكــ ــبــ لـــــهـــــا، وتـــــحـــــتـــــوي شــ
الكهرباء بمملكة البحرين على 
فولت  كيلو   220 جهد  محطات 
وعـــددهـــا 27 مــحــطــة ومــحــطــات 
جــهــد 66 كــيــلــو فــولــت وعــددهــا 
140 محطة وأخر جهد 33 كيلو 

فولت وعددها 6 محطات.

ت�����ص��ف��ي��ر ان���ق���ط���اع���ات ال���ك���ه���رب���اء ف����ي ال�����ص��ي��ف
طارئ لأي  وم�ستعدون  جهد  باأق�سى  نعمل  الخليج«:  لـ»اأخبار  الكهرباء  هيئة  رئي�س 

} كمال بن أحمد.

الدكت�رة الجالهمة ت�ؤكد اأهمية م�ؤتمر »تنظيم المهن ال�صحية« للقطاع ال�صحي

مريم  الدكتورة  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  أكــدت 
عذبي الجالهمة ورئيسة »مؤتمر الهيئة لتنظيم المهن والخدمات الصحية« أهمية هذا المؤتمر في 
دعم جهود الهيئة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة في مملكة البحرين، معربة عن 
شكرها للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة على تكرمه 
الفترة من 27-29 سبتمبر 2022  الثانية منه خالل  النسخة  الهيئة  الذي تقيم  المؤتمر  برعاية هذا 

بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بالزا بمملكة البحرين.

} د. مريم الجالهمة.

} محافظ المحرق لدى استقبال الوفد.

بــن هندي  بــن عيسى  الــســيــد ســلــمــان  أكـــد 
أهمية  الــمــحــرق،  محافظة  محافظ  المناعي 
البحريني  والــتــراث  التاريخية  الهوية  تمثيل 
ثقافة  ونــشــر  الــدولــيــة،  المحافل  فــي  األصــيــل 
ــتـــي ســـطـــرت مملكة  الـ والـــتـــعـــايـــش  الــتــســامــح 
مــثــااًل  وبـــاتـــت  فــيــهــا  األمـــثـــلـــة  أروع  الــبــحــريــن 
من  الحكيمة  التوجيهات  بفضل  بــه،  يحتذى 
التي عملت على  المعظم،  الملك  لدن جاللة 

تعزيز مبادئ وأسس التسامح والتعايش. 
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل اســـتـــقـــبـــال الــمــحــافــظ 
ــرق خـــــالل الــمــجــلــس  ــحـ ــمـ ــي الـ ــالــ بـــحـــضـــور أهــ
األسبوعي لمحافظة المحرق للوفد البحريني 
والــذي شارك في  من مجلس جاسم بوطبنيه 

نظمته  الــذي  الثقافات  عبر  التسامح  ملتقى 
بالتعاون مع جامعة  للتسامح  الدولية  الهيئة 
والثقافية  الدينية  الــدراســات  ومعهد  الباسان 

في البانيا.
ــد شــــــارك الــــوفــــد الــبــحــريــنــي الــمــكــون  ــ وقـ
واالســتــاذ خالد  االســتــاذ جــاســم بوطبنيه  مــن 
قاسمي وعدد من رائدات األعمال البحرينيات، 
من  وهـــي  الــعــروس  زفـــة  عــن  لوحتين  بتقديم 
بــهــم على  حـــازت  الــبــحــريــنــي،  الشعبي  الــتــراث 
إعجاب وإشادة المشاركين، وقد حضر أكثر من 
مائة شخص هذه االحتفالية التي عقدت في 

الحديقة الرئيسية في مدينة الباسان.
معبرًا  المشارك،  بالوفد  المحافظ  وأشاد 

المشرف  التمثيل  بــهــذا  ــزازه  ــتـ واعـ فــخــره  عــن 
لــمــمــلــكــتــنــا الـــعـــزيـــزة فـــي الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة، 
ــدًا أهــمــيــة هــــذه الـــمـــشـــاركـــات فـــي تــعــزيــز  ــؤكــ مــ
يتميز  مــا  ونــقــل  البحرينية  الــتــراثــيــة  الــهــويــة 
التعايش  ســمــات  مــن  البحريني  المجتمع  بــه 
والـــتـــآخـــي، وبـــنـــاء جــســور الــتــفــاهــم والــتــواصــل 
االهتمام  من  بالمزيد  مطالبًا  الثقافات،  بين 

اإلعالمي لمثل هذه المشاركات.
ــم  ــ ــاسـ ــ ــد جـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــه أعـــــــــــــرب الـ ــ ــبــ ــ ــ ــان ــ مــــــــن جــ
عن  بوطبنيه،  جاسم  مجلس  بوطبنيه رئيس 
خـــالـــص شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــمــحــافــظ، مــثــمــًنــا 
الالمحدود  ودعــمــه  بالوفد  الــخــاص  اهتمامه 

لهم.

م��ح��اف��ظ ال���م���ح���رق ي�����ص��ي��د ب���ال����ف���د ال��ب��ح��ري��ن��ي 

ال��م�����ص��ارك ف��ي »م��ل��ت��ق��ى ال��ت�����ص��ام��ح ع��ب��ر ال��ث��ق��اف��ات«

في  البحرين  مملكة  شاركت 
أعمال الجلسة الرابعة من الدورة 
الثانية للبرلمان العربي للطفل، 
وذلـــــك بــالــمــجــلــس االســـتـــشـــاري 
ــارات  بــإمــارة الــشــارقــة بــدولــة اإلمـ
 68 بمشاركة  المتحدة،  العربية 

طفاًل يمثلون 17 دولة.
المملكة  إلى جانب  وشاركت 
والدولة المضيفة كل من األردن، 
ــبـــوتـــي،  ــيـ تـــــونـــــس، الـــــجـــــزائـــــر، جـ
ــودان، الـــعـــراق،  ــ ــسـ ــ الـــســـعـــوديـــة، الـ
فـــلـــســـطـــيـــن، الــــكــــويــــت، ســلــطــنــة 
ــان، لـــيـــبـــيـــا، مـــصـــر،  ــنــ ــبــ ــان، لــ ــ ــمـ ــ عـ

المغرب، موريتانيا.
وقد ترأست الجلسة الطالبة 
رئيسة  العباسي  رتاج  البحرينية 
ــــي لـــلـــطـــفـــل،  ــربـ ــ ــعـ ــ الــــبــــرلــــمــــان الـ
الغذائي،  األمــن  ثقافة  لمناقشة 
ــدم أعــــضــــاء الـــبـــرلـــمـــان  ــ ــيـــث قــ حـ
آراءهم في هذا الموضوع، وبينوا 
أهــمــيــتــه فـــي تــحــقــيــق االكــتــفــاء 
الــذاتــي، وضــرورة إعــداد الخطط 
على  والعمل  لتأمينه  والــبــرامــج 

إنتاجه.
ــلــــي مـــمـــلـــكـــة  ــثــ ــمــ ــمــ وكــــــــــــان لــ
البحرين العديد من المداخالت 
لــمــنــاقــشــة مـــواضـــيـــع الــجــلــســة، 
حيث أفاد الطالب تركي الذوادي 
بأن  الطفل  حقوق  لجنة  رئيس 
العديد  بــذلــت  البحرين  مملكة 
 مــــن الـــجـــهـــود  لــتــحــقــيــق األمــــن 

ــقـــد وفـــــــرت هــيــئــات  الــــغــــذائــــي،  فـ
عـــالـــمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة مــتــخــصــصــة 
لتحقيق  مستمرة  جــهــودًا  تــبــذل 
تصنيف  فــتــم  الـــغـــذائـــي،  األمـــــن 
مملكة البحرين ضمن أفضل 50 
دولـــة مــن حيث األمـــن الــغــذائــي، 
الـ49 في مؤشر  المرتبة  واحتلت 
ــن الـــغـــذائـــي الــعــالــمــي لــعــام  ــ األمـ

.2020
وأوصـــــــى الـــــــــذوادي بــأهــمــيــة 
اســتــخــدام الــمــمــارســات الــزراعــيــة 
بشكل  تتكيف  الــتــي  الــتــقــلــيــديــة 
ــنــــاخ الــمــتــغــيــر،  أفــــضــــل مــــع الــــمــ
والموارد  الغابات  والحفاظ على 
والعمل  واســتــعــادتــهــا،  الطبيعية 

ــراف عــلــى جـــزء كبير  ــ عــلــى اإلشــ
ــيــــولــــوجــــي فــي  ــبــ مـــــن الــــتــــنــــوع الــ
إنـــشـــاء هيئات  الــعــالــم، وضـــــرورة 
تحقيق  عــلــى  تعمل  متخصصة 
األمـــــن الـــغـــذائـــي، وأهـــمـــيـــة نشر 
ثقافة األمن الغذائي بين الناس 
عــن طــريــق الــحــمــالت الــتــوعــويــة 

واستخدام وسائل االعالم.
ــد الـــطـــالـــب الــبــحــريــنــي  ــ  وأكــ
لجنة  عضو  بوفرسن  علي  حمد 
األنشطة في البرلمان أن مملكة 
أمــن  بــمــســتــوى  تتمتع  الــبــحــريــن 
غذائي جيد، وذلك بسبب قدرتها 
ــيـــر مــن  ــبـ ـــزء كـ ـــ ــلــــى تـــغـــطـــيـــة جـ عــ
األســواق  عبر  الغذائية  حاجاتها 

الــعــالــمــيــة، مـــشـــيـــرًا إلــــى أهــمــيــة 
إنــــشــــاء تــطــبــيــق يـــحـــدد الــحــصــة 
طفل،  لكل  الــغــذاء  مــن  اليومية 
وأهــمــيــة تــعــلــيــم وتــربــيــة الــطــفــل 
ــة الــــغــــذاء فـــي الــبــيــئــة  ــ عــلــى زراعــ
المدرسية وحدائق المنزل، لنشر 
ــن الـــغـــذائـــي  ــ ثـــقـــافـــة إيــــجــــاد األمــ
في  الفرد  إلى  بالنسبة  وأهميته 

الوطن العربي.
ــي خـــتـــام الــجــلــســة، أثــنــى  وفــ
ــارون  ــبـ األســـتـــاذ أيـــمـــن عــثــمــان الـ
العربي  للبرلمان  الــعــام  األمــيــن 
للطفل على دور أعضاء البرلمان 
الــرابــعــة من  إنــجــاح الجلسة  فــي 

الدورة الثانية.

البحرين ت�صارك في البرلمان العربي للطفل بدورته الثانية

} وفد البحرين المشارك.

ال���م���ل���ك ي��ه��ن��ئ رئ���ي�������س ب��ن��ي��ن 

ب�����ذك�����رى ال�����ي������م ال����ط���ن���ي

ال�زراء  رئي�س  العهد  وولي  الملك 

ال�ص�ي�صري ال�طني  بالي�م  يهنئان 
بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  البالد  عاهل  خليفة 
بمناسبة  وذلـــك  السويسـري،  االتــحــاد  رئــيــس  كاسيس  إيغناسيو 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأعـــــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطــيــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه 
السويسري  االتحاد  ولشعب  والسعادة  الصحة  بموفور  لفخامته 

الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وبــعــث صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة 
الــســويــســري، وذلــك  رئــيــس االتــحــاد  كــاســيــس  إيغناسيو  الــرئــيــس 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده، أعرب سموه فيها عن خالص 
ولشعب  والــســعــادة  الــصــحــة  مــوفــور  لفخامته  وتــمــنــيــاتــه  تــهــانــيــه 

االتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والنماء.

السادس(  التدريبي  الخالدية  )ملتقى  عمل  ورش  اختتمت 
الذي نظمته جمعية الخالدية الشبابية بالتعاون مع شركة حلول 
أميمة  األستاذة  بورشة عمل قدمتها  وذلك  الجودة لالستشارات، 

يوسف السيد بعنوان )الشباب وريادة األعمال آمال وطموح(.
وفي بداية الورشة تطرقت األستاذة أميمة السيد الى مفهوم 
ريــــادة األعـــمـــال، والـــفـــرق بــيــن رائــــد األعـــمـــال واإلنـــســـان الــعــادي، 
ومواصفات رائد األعمال الناجح، ومرحلة اختيار المشروع، والى 
والنجاحات(،  )االنجازات  األعمال  ريادة  في  الشخصية  تجربتها 

كما قدمت نصائح للمقدمين على الخوض في ريادة األعمال.
نائب  الــعــام  األمــيــن  شــاكــر  أمينة  السيدة  الــقــت  الختام  وفــي 
عن  فيها  عبرت  كلمة  اإلدارة  مجلس  عن  نيابة  الجمعية  رئيس 
البرامج  لجنة  رئيس  الصادق  ندى  السيدة  الى  والتقدير  الشكر 
والفعاليات، والسيدة حواء باكر رئيسة لجنة التدريب والتطوير، 
التي  الحثيثة  جهودهم  على  لالستشارات  الجودة  حلول  وشركة 
أربع  بمجموع  الفائت،  الشهر  للتدريبي خالل  للملتقى  قدموها 
ورش عمل شارك فيها أكثر من 500 شاب وشابة، وكانت ورش مهمة 

تتحدث عن تقدم الشباب وتطوير مهاراتهم.

اخ���ت���ت���ام م��ل��ت��ق��ى ال���خ���ال���دي���ة 

ال�����ت�����دري�����ب�����ي ال���������ص����اد�����س
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صرح بذلك استشاري ورئيس 
بمستشفى  الـــطـــوارئ  طـــب  قــســم 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الــدكــتــور 
ــا أن  ــحــ ــوضــ فـــــــــراس أبــــــــوزيــــــــاد، مــ
ــام 2021  الــقــســم تــمــكــن خــــال عــ
من التعامل مع ما يقرب من 80 
من   63797 بــيــنــهــم  مـــراجـــع  ألــــف 
األطفال،  من  و13664  البالغين، 
فــيــمــا اســتــقــبــل طـــــــوارئ الــنــســاء 
مــرضــيــة،  ــالـــة  حـ  1665 والــــــــوالدة 
 10643 مــتــابــعــة  إلــــى  ــة  ــافـ ــاإلضـ بـ
مريضا من المحولين من مراكز 

الرعاية الصحية األولية.
ــار الــدكــتــور أبـــوزيـــاد إلــى  ــ واشـ
ــعــــاون فــيــمــا بــيــن  ــتــ الــتــنــســيــق والــ
الصحية  والمراكز  المستشفيات 
ـــم بـــنـــاء عــلــيــه تــحــويــل  والــــــــذي تـ
الرعاية  مراكز  إلى  مريضا   7053
العاج،  لتلقى  األولــيــة  الصحية 

ــل مــــا مــجــمــوعــه  ــويـ ــحـ ــا تــــم تـ ــمـ كـ
أخرى  لمستشفيات  مريضا   149
الســتــكــمــال الـــعـــاج، مــشــيــرا الــى 
مــريــضــا   8184 إدخـــــــــال  ــم  ــ تـ انــــــه 
فــــي أجـــنـــحـــة مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حــمــد الــجــامــعــي مــن خـــال قسم 
7158 من  بــيــنــهــم  مـــن  ــوارئ،  الــــطــ
إلى جناح  و1026 طفا  البالغين 

األطفال.
ــور ابـــــوزيـــــاد أن  ــتــ ــر الــــدكــ ــ ــ وذكـ
القسم يضم فريق من الممرضات 
واألطباء المؤهلين والمرخصين 
أن  مـــشـــيـــرا  الـــخـــبـــرة،  ذوي  ومـــــن 
األطـــــــبـــــــاء وطــــــاقــــــم الـــتـــمـــريـــض 
حــاصــلــيــن عــلــى شـــهـــادات اعــتــمــاد 
من خال مختلف دورات االنعاش 
تم  أنه  واإلصابات، مؤكدا  القلبي 
اعـــتـــمـــاد خــطــة تــدريــبــيــة ســنــويــة 
ـــب410 مـــن الــطــاقــم  ـــدريـ شــمــلــت تـ

برنامج  فــي  والتمريضي  الطبي 
مــانــشــســتــر لــتــصــنــيــف الــمــرضــى، 
حــيــث شـــــارك فـــي هــــذه الــــــدورات 
المستشفيات  ــوادر  كـ مــن  العديد 
الي  إضافة  والخاصة  الحكومية 
ومــمــرضــي  الــمــســعــفــيــن  مـــن   139
اإلســـعـــاف خـــال الـــعـــام الــمــاضــي 
من خال دورة تدريب المسعفين 
الوطني  بــالــتــعــاون مــع االســعــاف 
في  طبيبا  و72  الــداخــلــيــة  ــوزارة  بــ
الــصــوتــيــة  ــوق  ــ فـ الـــمـــوجـــات  دورة 
بمشاركة أطباء من المستشفيات 

األخرى.
وأكد أن صيدلية القسم تضم 
الطوارئ  أدويــة  من  واسعة  قائمة 
وتشمل 217 صنفا دوائيا، إضافة 
إلــــى أحــــدث الـــمـــعـــدات واألجـــهـــزة 
الطبية والبالغ عددها 338 جهازا 
الحنجرة  تنظير  أجــهــزة  وتشمل 

فــوق  الــمــوجــات  آالت  بــالــفــيــديــو، 
ــقــــن الـــــوريـــــدي  الــــصــــوتــــيــــة، الــــحــ
العين  مــقــيــاس ضــغــط  الــســريــع، 
ــعـــدات الــطــبــيــة  ــمـ وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
ــة  ــ ــيـ ــ لـــتـــنـــفـــيـــذ اإلجـــــــــــــــراءات األولـ
والــمــتــقــدمــة، كــمــا يـــقـــوم الــقــســم 
ــراء الـــتـــحـــالـــيـــل الـــســـريـــريـــة  ــ ــإجـ ــ بـ
)بــمــا فــي ذلـــك؛ انــزيــمــات القلب، 
ــلـــوبـــيـــن،  ــيـــمـــوغـ ــوز، الـــهـ ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الـ
االماح، الكيتونات، وغازات الدم( 
لتسريع تشخيص بعض الحاالت 
الحرجة وتوفير العاج في الوقت 
لفريق  يمكن  وكــذلــك  المناسب، 
الـــطـــوارئ تــفــعــيــل أي مـــن الــفــرق 
كــفــريــق  األمــــــر؛  لــــزم  إذا  الــتــالــيــة 
الــــــحــــــوادث واالصـــــــابـــــــات وفـــريـــق 

السكتات الدماغية.
في  الطبية  الــطــواقــم  وحـــول 
بمستشفى  الـــطـــوارئ  طـــب  قــســم 
الــجــامــعــي بالقسم  الــمــلــك حــمــد 
قــال الــدكــتــور أبــوزيــاد بــأن 35 من 
ــوبـــات الــعــمــل  األطـــبـــاء يــغــطــون نـ
من  عــضــوا   92 بمساندة  بالقسم 
وعــاج  لمعاينة  التمريض  فريق 
كما  الساعة  مــدار  على  المرضى 
يوجد 45 سريًرا للكبار واألطفال 
كذلك يضم القسم وحدة األشعة، 
وقـــــســـــم اإلســـــــعـــــــاف مــــــع مــهــبــط 

للطائرات العمودية.
يــذكــر بــأنــه ومــنــذ عـــام 2014 
االعـــتـــراف  اســتــمــر  اآلن،  وحـــتـــى 
ــوارئ كـــمـــركـــز  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقـــســـم طـــــب الـ بـ

تــدريــبــي لــكــل مـــن بـــرامـــج الــبــورد 
السعودي والعربي لطب الطوارئ، 
حيث اجتاز وحصل 6 أطباء على 
الــبــورد الــســعــودي لطب الــطــوارئ 
باإلضافة إلى طبيبة حصلت على 
البورد العربي لطب الطوارئ، كما 
لــلــدراســات  طبيبتين  ابــتــعــاث  تــم 
ــوارئ. كما  ــ ــــطـ ــب الـ ــي طـ الــعــلــيــا فـ
أن الــقــســم نــجــح فـــي مــتــطــلــبــات 
الكامل للهيئة الوطنية  االعتماد 
ولجنة  الصحية  المهن  لتنظيم 

االعتماد الدولية المشتركة.
ــة كــــــورونــــــا  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ وخـــــــــــال جـ
ــي  ــدولــ ولــــمــــواجــــهــــة االنــــتــــشــــار الــ
قامت  كوفيد-19،  لوباء  والوطني 
عند  خيمتين  بتخصيص  اإلدارة 
ومعاينة  لتصنيف  القسم  مدخل 
مــرضــى الــكــورونــا، وخــصــصــت 10 
أســـــــرة إضـــافـــيـــة لــــفــــرز الــــحــــاالت 
نقلها  يــتــم  حــتــى  فــيــهــا  المشتبه 
المخصص  الصحي  الحجر  إلى 
ــا تــــم تـــدريـــب  فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة، كـــمـ
تقييم  عــلــى  الــمــوظــفــيــن  جــمــيــع 
ــاالت مشتبه  أي حـ وعـــزل ومــســح 
الحماية  معدات  باستخدام  فيها 

الشخصية.
ــد الـــدكـــتـــور  ــ ــام أكـ ــتـ ــي الـــخـ ــ وفـ
أبــــوزيــــاد بــــأن مــســتــشــفــى الــمــلــك 
ــعــــي مـــســـتـــمـــر فــي  ــامــ ــمــــد الــــجــ حــ
الرعاية  وتقديم  خدماته  تطوير 
طريق  عن  للمراجعين  الصحية 

توفير كوادر طبية مؤهل.

رئي�س الطوارئ لــ»اأخبار الخليج«:

6 دقائق معدل االنتظار في طوارئ م�شت�شفى »حمد الجامعي«
ــا ــف 13664ط بينهم  الما�ضي  الــعــام  مــراجــع  األـــف   80 ا�ضتقبال 
ب��ال��ق�����ش��م  ال���ع���م���ل  ن�����وب�����ات  ي���غ���ط���ون  م���م���ر����ش���ا  و92  ط���ب���ي���ب���ا   35

كتبت: فاطمة علي
حقق قسم طب الطوارئ في مستشفى الملك حمد الجامعي 
مؤشرا متقدما في تقليص فترات االنتظار بتطبيق واعتماد نظام 
مانشستر لتصنيف المرضى وهو نظام فرز مكون من 5 مستويات 
بلغت  إذ  المرضية،  الحالة  لشدة  وفًقا  للمرضى  األولوية  إلعطاء 
ما معدله 6 دقائق فقط مما يتوافق مع معايير تصنيف المرضى، 
المرضى وإيجاد  النظام سرعة تصنيف حاالت  اثبت تطبيق  فيما 
تحسين  بهدف  المرضى  انتظار  زمــن  لتقليص  والسبل  الوسائل 
نسبة  بلغت  اثــره  وعلى  لهم،  المقدمة  الصحية  الــخــدمــات  جــودة 
االلتزام 100 % في استقبال الحاالت الطارئة التي تتطلب المعاينة 

الفورية.
} د. فراس أبوزياد.

أّكـــد المهندس وائـــل بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيــر 
شؤون البلديات والزراعة؛ مواصلة الجهود لتعزيز 
القطاع  بتطوير  المستدامة  الحضرية  التنمية 
الــبــيــئــي والــــزراعــــي، وتــحــقــيــق األهــــــداف الــوطــنــيــة 
الرقعة  زيــادة  تكفل  التي  المشروعات  بالتوسع في 
للمتنزهات  الــتــحــتــيــة  الــبــنــى  وتــطــويــر  الــخــضــراء 
ــودة مــســتــوى  ــ ــاكــــن الــتــرفــيــهــيــة، بــمــا ُيـــعـــّزز جـ واألمــ

الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارتـــه الــتــفــقــديــة لــمــشــروع 
الــمــحــافــظــة  فــــي  بـــمـــجـــّمـــع 526  ــار  ــ ــاربـ ــ بـ حـــديـــقـــة 
الــشــمــالــيــة، وذلـــــك لـــلـــوقـــوف عــلــى ســيــر األعـــمـــال 
اإلنشائية بالموقع، حيث رافقه في الزيارة الشيخ 
محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات، 
والــمــهــنــدســة شــوقــيــة حــمــيــدان الــوكــيــل الــمــســاعــد 

للخدمات البلدية المشتركة.
ــّم الــبــدء فــي أعــمــال  ــه قــد تـ ــ ــال الــمــبــارك إّن وقــ
تنفيذ مشروع حديقة باربار على مساحة إجمالية 
يقع  المشروع  أّن  مترا مربعا، موّضحًا   8486 تبلغ 
للتشجير  الــبــحــريــن  مملكة  اســتــراتــيــجــيــة  ضــمــن 
المساحات  بلغت  حيث  الــخــضــراء،  الرقعة  ــادة  وزيـ
والتي  مربعا  مــتــرا   2,285 للتشجير  المخصصة 
دائمة  األشجار  من  مختلفة  بأنواع  زراعتها  سيتم 

المغطيات  من  مساحات  توفير  تم  كما  الخضرة، 
مربعا  مــتــرا   1430 إلـــى  تــصــل  بمساحة  الــخــضــراء 
ــدد مــن الــشــجــيــرات ضــمــن مــســاحــات التشجير  وعـ
وذلك بما يدعم تحقيق أهداف المملكة للوصول 
إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060، من خال 
مع   ،2035 الــعــام  بحلول  األشــجــار  عــدد  مضاعفة 

زيادة أشجار القرم بمعدل أربع مرات.
وأوضح المبارك الحرص على مواصلة الجهود 
ــار فـــي الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة  لـــزيـــادة عـــدد األشـــجـ
الرقعة  لــزيــادة  المجتمعية  الــشــراكــة  تشجيع  مــع 
للتشجير  الــداعــمــة  السياسات  وتــوفــيــر  الــخــضــراء 
التشجير،  فــي  الــمــشــاركــة  ـــراد عــلــى  األفــ وتــشــجــيــع 
مبينًا أن المشروع يشتمل على العناصر الرئيسية 
 383 بــطــول  ممشى  بتوفير  النموذجية  للحدائق 
مترا طوليا ومنطقة ألعاب أطفال رئيسية تتضمن 
والسامة  األمــن  مواصفات  تــراعــي  حديثة  ألــعــاب 
أن  إلــى  مشيرًا  مربعا،  مترا  بـــ1090  تقدر  بمساحة 
الحديقة تتمتع بإطالة مميزة على واجهة بحرية، 
المنطقة  فــي  مــهــمــًا  حــيــويــًا  مــرفــقــًا  يجعلها  مــمــا 
العائلية  الجلسات  توفير  أيضًا  وسيتم  الشمالية، 
إلى  الخدمية،  والمباني  بمساحة 693 مترا مربعا 

جانب توفير أكثر من 60 موقفًا للسيارات. 

دعــــا مــحــافــظ الــمــحــافــظــة 
ــلــــي بــن  ــد عــ ــيــ ــســ الـــشـــمـــالـــيـــة الــ
العصفور  عبدالحسين  الشيخ 
اطــاق  على  العمل  أهمية  إلــى 
ــة تــتــيــح  ــيـ ــائـ ــة وقـ ــويـ ــوعـ حــمــلــة تـ
في  المقبلة  االنتخابات  اجــراء 
بالتعاون  وذلــك  ناجحة،  اجــواء 
المحافظة  شرطة  مديرية  مــع 
الـــشـــمـــالـــيـــة ومـــعـــهـــد الــبــحــريــن 
ــيـــة، وهــيــئــة  ــيـــاسـ لــلــتــنــمــيــة الـــسـ
الـــتـــشـــريـــع والــــــــرأي الـــقـــانـــونـــي، 

وإدارة األوقاف الجعفرية.
وخال اجتماعه مع ممثلي 
أكـــد  الــــعــــاقــــة،  ذات  ــات  ــهــ ــجــ الــ
الــمــحــافــظ عــلــى عـــدم استغال 
دور العبادة والمآتم في الدعاية 
االنــتــخــابــيــة، ســيــمــا ونــحــن في 
لنص  تطبيقا  عــاشــوراء.  موسم 
بقانون  للمرسوم  22/ب  الــمــادة 
بــشــأن   2002 لــســنــة   )15( ــــم  رقـ
قانون مجلسي الشورى والنواب 
ــلـــى أنــــــه )يــمــنــع  وتــــعــــديــــاتــــه عـ
ــد االجـــتـــمـــاعـــات  ــقــ تـــنـــظـــيـــم وعــ
االنـــتـــخـــابـــيـــة وإلــــقــــاء الــخــطــب 
الـــعـــبـــادة  دور  ــي  فــ االنـــتـــخـــابـــيـــة 
العلمية  والمعاهد  والجامعات 
والخاصة  الحكومية  والمدارس 
والــمــيــاديــن والــــشــــوارع والــطــرق 
ــــي األبـــنـــيـــة  ــــك فـ ــذلـ ــ ــعــــامــــة وكـ الــ
الــوزارات واإلدارات  التي تشغلها 
الملحقة  واألجهزة  لها  التابعة 
ــئــــات والـــمـــؤســـســـات  ــيــ ــهــ بـــهـــا والــ
مسؤولية  إلــى  مشيرًا  الــعــامــة(، 
رؤساء المآتم في عدم استخدام 
دور العبادة للدعاية االنتخابية.

ولفت المحافظ إلى ضرورة 
ــمــــل مـــشـــتـــركـــة  ــة عــ ــ ــيـ ــ إيـــــجـــــاد آلـ
ــوع الــجــرائــم  لــلــوقــايــة ولــمــنــع وقـ
أهمية  إلــى  مشيًرا  االنتخابية، 
التركيز على التوعية والتثقيف 
ــذا الــــمــــجــــال مــــن خـــال  ــ فــــي هــ

وسائل التواصل االجتماعي.
ــعــــرض  ــتــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اســ
التشريع  هــيــئــة  فــي  الــمــســتــشــار 
عادل  مصعب  القانوني  والـــرأي 
أنــــــــواع الــــجــــرائــــم االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
وأوضــــح أن الــجــرائــم الــتــي تقع 
ــــان الـــمـــرســـوم الــمــلــكــي  قــبــل إعـ
النيابية  لــانــتــخــابــات  لــلــدعــوة 
ــنـــدرج تــحــت قــانــون  والــبــلــديــة تـ
الــتــي تقع بعده  أمــا  الــعــقــوبــات، 
االستفتاء  جــرائــم  تحت  تــنــدرج 
واالنــتــخــاب الـــمـــادة ثــاثــون في 
الفصل الرابع من قانون مباشرة 
الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 
2002، ومنها نشر أو إذاعة أقوال 
كاذبة عن موضوع االستفتاء أو 
أو  المرشحين  أحــد  سلوك  عــن 
في  التأثير  بقصد  أخــاقــه  عــن 
االنتخاب،  أو  االستفتاء  نتيجة 
أو  االستفتاء  بحرية  واإلخـــال 
إجراءاتهما  بنظام  أو  االنتخاب 
الــتــهــديــد  أو  الـــقـــوة  بــاســتــعــمــال 
في  باالشتراك  أو  التشويش  أو 

التجمهر أو المظاهرات.
الــشــؤون  رئــيــس شعبة  وأكـــد 
ــة شــرطــة  ــريـ ــديـ ــمـ ــة بـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة أهــمــيــة 
نشر الثقافة القانونية للعملية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، مــبــديــا اســتــعــداد 

المديرية بالتعاون مع مختلف 
الــعــاقــة إلطــاق  الــجــهــات ذات 
بــــرنــــامــــج تـــــوعـــــوي بـــالـــجـــرائـــم 

االنتخابية.
ــج  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــديــ ــ وأشـــــــــــــار مــ
للتنمية  الــبــحــريــن  مــعــهــد  فـــي 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــحـــمـــد الــجــهــمــي 
برنامًجا  ينظم  المعهد  أن  إلــى 
تــوعــوًيــا بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
ــدورات  ــ ــالــ ــ مـــــن جـــــوانـــــب عــــــدة كــ
ــعــــمــــل،  الــ وورش  الــــتــــدريــــبــــيــــة 
ــام الــتــوعــويــة  ــ ــ والــــنــــدوات واألفـ
واللقاءات  الميدانية  والــزيــارات 
ــرات  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ الـــــــحـــــــواريـــــــة والــ
الـــتـــوعـــويـــة لــلــنــاخــبــيــن، مـــؤكـــًدا 
المجتمع  تــوعــيــة  أهــمــيــة  عــلــى 
العملية  فــي  المشاركة  بأهمية 
االنــتــخــابــيــة واخــتــيــار الــمــرشــح 

الكفؤ.

تــأكــيــدا إلمــكــانــيــات وقـــدرات 
الــكــفــاءات الــبــحــريــنــيــة الــشــابــة، 
ــن اثـــــنـــــان مـــــن مـــهـــنـــدســـي  ــكـ ــمـ تـ
الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 
من الحصول على ثقة واعتماد 
الــمــجــلــس االســتــشــاري ألجــيــال 
لمملكة  ممثلين  كــأول  الفضاء 
الــبــحــريــن فـــي الــمــجــلــس الـــذي 
يحظى برعاية ودعم من مكتب 
المتحدة لشؤون الفضاء  األمم 
ـــذا إنـــجـــازا  ــي. ويـــعـــد هـ ــارجـ ــخـ الـ
تـــاريـــخـــيـــا فــــي مـــســـيـــرة الــشــبــاب 
الــبــحــريــنــي فــي قــطــاع الــفــضــاء، 
تمثيل  تـــم  أن  يــســبــق  لـــم  حــيــث 
المملكة في مثل هذه المؤسسة 

الشبابية العريقة من قبل.
ــاري  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلــــس االسـ ــجــ ــمــ »الــ
ــال الـــفـــضـــاء« الـــكـــائـــن في  ــيـ ألجـ
مدينة فيينا النمساوية مؤسسة 
احترافية  وشبكة  حكومية  غير 
الوعي  نشر  إلــى  تهدف  عالمية 
من خال إلهام وإشراك الجيل 
الــقــادم مــن الــشــبــاب فــي قضايا 
قطاع الفضاء. ويعتبر المجلس 
األمم  مكتب  في  الشباب  صــوت 
ــؤون الـــفـــضـــاء  ــ ــشــ ــ ــدة لــ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
الخارجي من كونها تحمل صفة 
صناعات  قطاع  ولــدى  المراقب 
الــفــضــاء والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
األخــــرى مــثــل االتـــحـــاد الــدولــي 

.IAF للماحة الفضائية
ــن قــبــل  ــتــــمــــاده مــ وحــــــول اعــ
ــــس، صـــــــــرح مـــهـــنـــدس  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
الفضاء أول علي القرعان: »يعد 
لتمثيل  المجلس  في  اختيارنا 
مملكة البحرين ثمرة نحصدها 
رؤيــة  مــن  البحرين  شباب  نحن 
وإيــمــان ســيــدي حــضــرة صاحب 
الـــــجـــــالـــــة الــــمــــلــــك الـــمـــعـــظـــم 
بــالــشــبــاب بــاعــتــبــارهــم الــطــاقــة 
والـــــثـــــروة الــحــقــيــقــيــة لــلــوطــن. 
وإنــــــه لــفــخــر عــظــيــم وتــشــريــف 
بـــــأن يـــكـــون لـــنـــا قـــصـــب الــســبــق 
فـــي تــمــثــيــل الــمــمــلــكــة فـــي هــذه 
المؤسسة الشبابية العريقة في 

عام يعد عاما استثنائيا للشباب 
الــبــحــريــنــي، وإنـــنـــا لــنــطــمــح من 
ــذا الــمــجــلــس أن نــبــرز  خــــال هــ
ونظهر للعالم القيمة والنوعية 
البحريني  للشباب  يمكن  التي 
أن يضفيها على مختلف قضايا 

قطاع الفضاء«.
ــت  ــ ــرحـ ــ ــا صـ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــــن جــ
مــنــيــرة  أول  الـــفـــضـــاء  مــهــنــدســة 
الــحــمــد طــالــمــا  الــمــالــكــي: »هلل 
ســــعــــت الــــحــــكــــومــــة الــــرشــــيــــدة 
جاهدة إلى تعزيز موقع الشباب 
ــاء بــهــم في  ــقــ الــبــحــريــنــي واالرتــ
ــمــــجــــاالت لــكــونــهــم  مــخــتــلــف الــ
رؤية  الركائز األساسية في  أحد 
 ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة  الــبــحــريــن 
كـــمـــا ســـعـــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــلـــوم الـــفـــضـــاء عـــلـــى تـــدريـــب  لـــعـ
فــي مجموعة  كـــوادرهـــا  وتــأهــيــل 
مــــــن الـــــــمـــــــبـــــــادرات فــــــي مـــجـــال 
الـــفـــضـــاء وتــقــنــيــاتــه وذلـــــك من 
خـــال اشــراكــهــم فــي الــمــحــافــل، 
والــــــــمــــــــؤتــــــــمــــــــرات، والـــــــــنـــــــــدوات 
الــعــالــمــيــة، حــيــث مــكــنــتــهــم من 
ــاراتــــهــــم الــتــقــنــيــة،  ــهــ تـــطـــويـــر مــ
واإلداريـــــــة والــقــيــاديــة وكـــل هــذا 
يصب فــي صــالــح بــنــاء الــقــدرات 
الــوطــنــيــة فـــي مـــجـــال الــفــضــاء، 
ــنــــكــــون ضـــابـــطـــي  واخــــتــــيــــارنــــا لــ
اتـــصـــال وطـــنـــي لــــدى الــمــجــلــس 
االســـتـــشـــاري ألجـــيـــال الــفــضــاء 

كــــان عـــائـــد االســـتـــثـــمـــار األمــثــل 
الشابة  البحرينية  الــكــوادر  فــي 
ــهــــم كــونــهــم  وااليــــــمــــــان بــــقــــدراتــ

محرك العمليات التنموية«.
ــاز صــرح  وحــــول هـــذا اإلنـــجـ
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــد إبـ ــمــ ــحــ الــــــدكــــــتــــــور مــ
الــعــســيــري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــهــيــئــة قـــائـــا: »تــفــخــر الــهــيــئــة 
بتميز  الفضاء  لعلوم  الوطنية 
مهندسيها في مختلف محافل 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــاء اإلقـ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ قـــــطـــــاع الـ
والدولية. ويعد اعتماد المجلس 
االســـتـــشـــاري ألجـــيـــال الــفــضــاء 
ــهـــمـــة لــلــمــخــتــصــيــن  مـــرحـــلـــة مـ
الشباب في قطاع الفضاء، حيث 
العملية  بالخبرات  تمدهم  إنها 
ــيــــة الــــــازمــــــة لـــتـــبـــوء  ــعــــرفــ والــــمــ
فـــي مختلف  قـــيـــاديـــة  مــنــاصــب 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــعــريــقــة 
ومنظمة  المتحدة  األمـــم  مثل 
فــي  غـــايـــة  أمـــــر  وهــــــذا   IAF ال 
األهمية. إن الهيئة تسعى دائما 
لتطوير  إمكانياتها  إلى تسخير 
رؤيــة  لتحقيق  الــشــابــة  كـــوادرهـــا 
الجالة  صاحب  حضرة  سيدي 
الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم وتـــوجـــيـــهـــات 
الملكي  السمو  صــاحــب  ســيــدي 
بالشباب  لــارتــقــاء  الــعــهــد  ولـــي 
الــبــحــريــنــي وتــطــويــر امــكــانــيــاتــه 
وتمكينه في مختلف المجاالت 

لينال شرف خدمة وطنه«.

ال��م��ج��ل�����س اال���ش��ت�����ش��اري الأج���ي���ال ال��ف�����ش��اء 

ي��ع��ت��م��د م��م��ث��ل��ي ال��م��م��ل��ك��ة ف���ي ال��م��ج��ل�����س

} علي القرعان.} منيرة المالكي.

محافظ ال�شمالية يدعو اإلى اإطالق حملة توعوية وقائية تمهيدا لالنتخابات المقبلة

وزير البلديات يتفقد �شير العمل في حديقة باربار

البحرين ُت�شارك العالم االحتفال باليوم العالمي للتوعية ب�شرطان الرئة
ــارك مــمــلــكــة الــبــحــريــن دول  ــشــ ــ  ُت
الـــعـــالـــم االحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي 
في  وذلــــك  الـــرئـــة،  بــســرطــان  للتوعية 
اليوم األول من شهر أغسطس من كل 
ــادة الوعي  عـــام، والـــذي يــهــدف إلــى زيـ
الوفيات  وتقليل  الــرئــة،  ســرطــان  عــن 
ــاث الــتــي  الــمــتــعــلــقــة بـــه، ودعــــم األبـــحـ
ــعـــاج، وتثقيف  الـ إيـــجـــاد  إلـــى  تــســعــى 
بسرطان  اإلصابة  لخطر  المعرضين 
الــرئــة، ورفـــع مــســتــوى الــوعــي بــأضــرار 

التدخين.
وُيــعــتــبــر ســـرطـــان الـــرئـــة مـــن أكــثــر 
أنــــواع الــســرطــان شــيــوًعــا فــي الــعــالــم، 

من  أكبر  ا  سنوّيً وفــيــات  نسبة  وُيشكل 
الــحــاصــلــة بسبب  الـــوفـــيـــات  مــجــمــوع 
والبروستاتا  والقولون  الثدي  سرطان 
مًعا، وبحسب الدراسات فإن التدخين 
ُيعتبر أكثر مسببات اإلصابة بسرطان 
ــن تــقــلــيــل احــتــمــالــيــة  ــكـ ــمـ الـــــرئـــــة، ويـ
ــة بـــه عـــن طــريــق اإلقـــــاع عن  ــابـ اإلصـ
ــن الــتــدخــيــن الــســلــبــي،  الــتــدخــيــن وعــ
ــرى  ــ ــورة أخــ ــ ــطــ ــ ــل خــ ــ ــوامــ ــ وهــــنــــالــــك عــ
البيئية،  الــعــوامــل  مــثــل  بـــه،  لــإصــابــة 
والتعرض لإشعاعات، وبعض أمراض 
المسبقة  واإلصـــابـــة  الــمــزمــنــة،  الــرئــة 

بالسرطان وغيرها.

الرئة  ســرطــان  يصيب  أن  ويمكن 
جــمــيــع الـــفـــئـــات ســــــواء كــــانــــوا كـــبـــاًرا 
وأشــــارت  نـــســـاء،  أو  ــااًل  ــ أو صـــغـــاًرا، رجـ
الدراسات والبحوث أن الكشف المبكر 
بنسبة  الرئة  في عاج سرطان  ُيسهم 
عــنــد  األعـــــــــراض  تـــظـــهـــر  عـــالـــيـــة، وال 
أغــلــبــيــة الـــنـــاس فـــي مـــراحـــل الــمــرض 
ــي أهــمــيــة  ــأتــ ــكــــرة، ومــــــن هـــنـــا تــ ــبــ ــمــ الــ
للرئة  الدوري  الفحص  الحرص على 
لــلــكــشــف الــمــبــكــر عـــن الــــمــــرض. كما 
تقليل  على  البدني  النشاط  ُيساعد 
خــطــر اإلصــابــة بــســرطــان الــرئــة، ألنــه 
ويحميها من  الــرئــة  وظــائــف  ُيــحــّســن 

العديد من األمراض.
وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية 
بسرطان الرئة، تحرص وزارة الصحة 
على تنظيم فعاليات توعوية تستهدف 
ــــى ســـــرطـــــان الـــــرئـــــة وذويـــــهـــــم،  ــــرضـ مـ
المعرضون  واألشــخــاص  والمدخنون 
لــلــتــدخــيــن الــســلــبــي، والـــعـــامـــلـــون في 
ــاء،  ــ ــبــ ــ ــن األطــ ــ ــي مــ الــــمــــجــــال الــــصــــحــ
والمثقفين  والصيادلة،  والممرضين، 
والمنظمات  والجمعيات  الصحيين، 
المجتمع  أفـــــراد  وجــمــيــع  الــصــحــيــة، 
التثقيف  نشر  نحو  عــام، سعًيا  بشكل 

والتوعية حول سرطان الرئة. 

ــه تلقى  ــال الــنــائــب مــحــمــد بــوحــمــود إنــ قــ
ــــاالت والـــمـــاحـــظـــات مــن  ــــصـ الـــعـــديـــد مــــن االتـ
مــواطــنــيــن، يــشــكــون مــن ارتـــفـــاع قــيــمــة فــواتــيــر 
بشكل  المنصرم  يوليو  شهر  خــال  الــكــهــربــاء 
مع  الفعلي  االستهاك  تناسب  وعدم  مفاجئ، 
إلى  بهم  حــدا  مــا  المحتسبة،  الفواتير  قيمة 
المطالبة بضرورة قيام هيئة الكهرباء  والماء  
بــمــراجــعــة  الــمــوضــوع  والــتــأكــد  مـــن  طريقة  

احتساب  قيمة  هذه  الفواتير. 
ــنـــون عن  ــود: »عـــبـــر مـــواطـ ــمـ وأضــــــاف بـــوحـ
اســتــغــرابــهــم الــشــديــد مــن ارتـــفـــاع فـــاتـــورة شهر 
يوليو لمستويات قياسية بنسبة 50%، والبعض 
مؤكدين  الماضي،  يونيو  بشهر  مقارنة    %100
ــورة حــســابــاتــهــم بــلــغــت أكــثــر من  ــاتـ أن قــيــمــة فـ
أن  إلــى  مشيرا  شــهــريــا،  يستهلكونه  مــا  ضعف 
العديد  من  المواطنين تلقوا  فواتير  ضخمة  

أكثر   التي  يسكنها   المنازل   وخصوصًا  في  
مــن  أســـرة  وعائلة  االب  واالبــنــاء  واالحــفــاد  

والتي  تسجل  على  عداد  واحد  فقط.
وأكـــــد  بـــوحـــمـــود، أهــمــيــة  مـــراجـــعـــة  آلــيــة  
المواطنين   الكهرباء  على   احتساب  فواتير  
الــتــي  تشهد  ارتفاعًا   خــال  أشــهــر  الصيف  
في  درجات  الحرارة  إلى  مستوى  كبير  جدًا  
مــا  يــؤدي  إلــى  زيـــادة  استهاك  المواطنين  
تحتاج  الكهرباء  فقضية  الكهربائية،  للطاقة  
ــادة الــنــظــر فــي شــرائــح استهاك  إلـــى قـــرار إعــ
التسعيرة  تــكــون  أن  يجب  إذ  والــمــاء  الكهرباء 
ثــابــتــة وكـــل يــدفــع حــســب اســتــهــاكــه تصاعديًا 
أن ترتبط  وعدم مقارنتنا بدول أخرى، ويجب 
ــالـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــحـ ــالـ كـــمـــيـــة االســــتــــهــــاك بـ
األســرة  أفـــراد  وعـــدد  الــدخــل  مثل  للمواطنين 

ومساحة السكن.

الفواتير   أن  قيمة   إلــى  بــو حــمــود،  ولفت 
تعّد  مرتفعة  مقارنة  بنفس  الفترة  الزمنية  
من  العام  الماضي،  وال  سيما  أن  الحكومة  
مــشــكــورة  بتحمل  قيمة   قـــد  تكفلت   كــانــت  
هذه  الفواتير  وفق  شروط  وضوابط  معينة،  
ويــجــب  أن  تــقــوم  الــهــيــئــة  بــمــراجــعــة  كيفية  
احتساب  فواتير  الكهرباء  ومراعاة  الظروف  
عدم   مــن   والــتــأكــد   للمواطنين،   المعيشية  
وجود  أخطاء  أو  تقديرات  مبالغ  فيها  من  

قبل  موظفي  الهيئة. 
إلــى  صاحب   ووجــه  بو حمود، مناشدته  
السمو  الملكي  األمير  سلمان  بن  حمد  آل  
خليفة  ولــي  العهد  رئيس  الــوزراء  للتدخل 
ــادة  الــنــظــر  في   ــ وتــوجــيــه  الــمــعــنــيــيــن إلـــى إعــ
إلــى هذا  أدت  التي  األسباب  ودراســة  الفواتير  

االرتفاع.

النائ���ب بوحمود: مواطنون ي�ش���كون ارتف���اع فاتورة كهرباء �ش���هر يوليو 

} محمد بوحمود.
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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
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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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صرح بذلك استشاري ورئيس 
بمستشفى  الـــطـــوارئ  طـــب  قــســم 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الــدكــتــور 
ــا أن  ــحــ ــوضــ فـــــــــراس أبــــــــوزيــــــــاد، مــ
ــام 2021  الــقــســم تــمــكــن خــــال عــ
من التعامل مع ما يقرب من 80 
من   63797 بــيــنــهــم  مـــراجـــع  ألــــف 
األطفال،  من  و13664  البالغين، 
فــيــمــا اســتــقــبــل طـــــــوارئ الــنــســاء 
مــرضــيــة،  ــالـــة  حـ  1665 والــــــــوالدة 
 10643 مــتــابــعــة  إلــــى  ــة  ــافـ ــاإلضـ بـ
مريضا من المحولين من مراكز 

الرعاية الصحية األولية.
ــار الــدكــتــور أبـــوزيـــاد إلــى  ــ واشـ
ــعــــاون فــيــمــا بــيــن  ــتــ الــتــنــســيــق والــ
الصحية  والمراكز  المستشفيات 
ـــم بـــنـــاء عــلــيــه تــحــويــل  والــــــــذي تـ
الرعاية  مراكز  إلى  مريضا   7053
العاج،  لتلقى  األولــيــة  الصحية 

ــل مــــا مــجــمــوعــه  ــويـ ــحـ ــا تــــم تـ ــمـ كـ
أخرى  لمستشفيات  مريضا   149
الســتــكــمــال الـــعـــاج، مــشــيــرا الــى 
مــريــضــا   8184 إدخـــــــــال  ــم  ــ تـ انــــــه 
فــــي أجـــنـــحـــة مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حــمــد الــجــامــعــي مــن خـــال قسم 
7158 من  بــيــنــهــم  مـــن  ــوارئ،  الــــطــ
إلى جناح  و1026 طفا  البالغين 

األطفال.
ــور ابـــــوزيـــــاد أن  ــتــ ــر الــــدكــ ــ ــ وذكـ
القسم يضم فريق من الممرضات 
واألطباء المؤهلين والمرخصين 
أن  مـــشـــيـــرا  الـــخـــبـــرة،  ذوي  ومـــــن 
األطـــــــبـــــــاء وطــــــاقــــــم الـــتـــمـــريـــض 
حــاصــلــيــن عــلــى شـــهـــادات اعــتــمــاد 
من خال مختلف دورات االنعاش 
تم  أنه  واإلصابات، مؤكدا  القلبي 
اعـــتـــمـــاد خــطــة تــدريــبــيــة ســنــويــة 
ـــب410 مـــن الــطــاقــم  ـــدريـ شــمــلــت تـ

برنامج  فــي  والتمريضي  الطبي 
مــانــشــســتــر لــتــصــنــيــف الــمــرضــى، 
حــيــث شـــــارك فـــي هــــذه الــــــدورات 
المستشفيات  ــوادر  كـ مــن  العديد 
الي  إضافة  والخاصة  الحكومية 
ومــمــرضــي  الــمــســعــفــيــن  مـــن   139
اإلســـعـــاف خـــال الـــعـــام الــمــاضــي 
من خال دورة تدريب المسعفين 
الوطني  بــالــتــعــاون مــع االســعــاف 
في  طبيبا  و72  الــداخــلــيــة  ــوزارة  بــ
الــصــوتــيــة  ــوق  ــ فـ الـــمـــوجـــات  دورة 
بمشاركة أطباء من المستشفيات 

األخرى.
وأكد أن صيدلية القسم تضم 
الطوارئ  أدويــة  من  واسعة  قائمة 
وتشمل 217 صنفا دوائيا، إضافة 
إلــــى أحــــدث الـــمـــعـــدات واألجـــهـــزة 
الطبية والبالغ عددها 338 جهازا 
الحنجرة  تنظير  أجــهــزة  وتشمل 

فــوق  الــمــوجــات  آالت  بــالــفــيــديــو، 
ــقــــن الـــــوريـــــدي  الــــصــــوتــــيــــة، الــــحــ
العين  مــقــيــاس ضــغــط  الــســريــع، 
ــعـــدات الــطــبــيــة  ــمـ وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
ــة  ــ ــيـ ــ لـــتـــنـــفـــيـــذ اإلجـــــــــــــــراءات األولـ
والــمــتــقــدمــة، كــمــا يـــقـــوم الــقــســم 
ــراء الـــتـــحـــالـــيـــل الـــســـريـــريـــة  ــ ــإجـ ــ بـ
)بــمــا فــي ذلـــك؛ انــزيــمــات القلب، 
ــلـــوبـــيـــن،  ــيـــمـــوغـ ــوز، الـــهـ ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الـ
االماح، الكيتونات، وغازات الدم( 
لتسريع تشخيص بعض الحاالت 
الحرجة وتوفير العاج في الوقت 
لفريق  يمكن  وكــذلــك  المناسب، 
الـــطـــوارئ تــفــعــيــل أي مـــن الــفــرق 
كــفــريــق  األمــــــر؛  لــــزم  إذا  الــتــالــيــة 
الــــــحــــــوادث واالصـــــــابـــــــات وفـــريـــق 

السكتات الدماغية.
في  الطبية  الــطــواقــم  وحـــول 
بمستشفى  الـــطـــوارئ  طـــب  قــســم 
الــجــامــعــي بالقسم  الــمــلــك حــمــد 
قــال الــدكــتــور أبــوزيــاد بــأن 35 من 
ــوبـــات الــعــمــل  األطـــبـــاء يــغــطــون نـ
من  عــضــوا   92 بمساندة  بالقسم 
وعــاج  لمعاينة  التمريض  فريق 
كما  الساعة  مــدار  على  المرضى 
يوجد 45 سريًرا للكبار واألطفال 
كذلك يضم القسم وحدة األشعة، 
وقـــــســـــم اإلســـــــعـــــــاف مــــــع مــهــبــط 

للطائرات العمودية.
يــذكــر بــأنــه ومــنــذ عـــام 2014 
االعـــتـــراف  اســتــمــر  اآلن،  وحـــتـــى 
ــوارئ كـــمـــركـــز  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقـــســـم طـــــب الـ بـ

تــدريــبــي لــكــل مـــن بـــرامـــج الــبــورد 
السعودي والعربي لطب الطوارئ، 
حيث اجتاز وحصل 6 أطباء على 
الــبــورد الــســعــودي لطب الــطــوارئ 
باإلضافة إلى طبيبة حصلت على 
البورد العربي لطب الطوارئ، كما 
لــلــدراســات  طبيبتين  ابــتــعــاث  تــم 
ــوارئ. كما  ــ ــــطـ ــب الـ ــي طـ الــعــلــيــا فـ
أن الــقــســم نــجــح فـــي مــتــطــلــبــات 
الكامل للهيئة الوطنية  االعتماد 
ولجنة  الصحية  المهن  لتنظيم 

االعتماد الدولية المشتركة.
ــة كــــــورونــــــا  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ وخـــــــــــال جـ
ــي  ــدولــ ولــــمــــواجــــهــــة االنــــتــــشــــار الــ
قامت  كوفيد-19،  لوباء  والوطني 
عند  خيمتين  بتخصيص  اإلدارة 
ومعاينة  لتصنيف  القسم  مدخل 
مــرضــى الــكــورونــا، وخــصــصــت 10 
أســـــــرة إضـــافـــيـــة لــــفــــرز الــــحــــاالت 
نقلها  يــتــم  حــتــى  فــيــهــا  المشتبه 
المخصص  الصحي  الحجر  إلى 
ــا تــــم تـــدريـــب  فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة، كـــمـ
تقييم  عــلــى  الــمــوظــفــيــن  جــمــيــع 
ــاالت مشتبه  أي حـ وعـــزل ومــســح 
الحماية  معدات  باستخدام  فيها 

الشخصية.
ــد الـــدكـــتـــور  ــ ــام أكـ ــتـ ــي الـــخـ ــ وفـ
أبــــوزيــــاد بــــأن مــســتــشــفــى الــمــلــك 
ــعــــي مـــســـتـــمـــر فــي  ــامــ ــمــــد الــــجــ حــ
الرعاية  وتقديم  خدماته  تطوير 
طريق  عن  للمراجعين  الصحية 

توفير كوادر طبية مؤهل.

رئي�س الطوارئ لــ»اأخبار الخليج«:

6 دقائق معدل االنتظار في طوارئ م�شت�شفى »حمد الجامعي«
ــا ــف 13664ط بينهم  الما�ضي  الــعــام  مــراجــع  األـــف   80 ا�ضتقبال 
ب��ال��ق�����ش��م  ال���ع���م���ل  ن�����وب�����ات  ي���غ���ط���ون  م���م���ر����ش���ا  و92  ط���ب���ي���ب���ا   35

كتبت: فاطمة علي
حقق قسم طب الطوارئ في مستشفى الملك حمد الجامعي 
مؤشرا متقدما في تقليص فترات االنتظار بتطبيق واعتماد نظام 
مانشستر لتصنيف المرضى وهو نظام فرز مكون من 5 مستويات 
بلغت  إذ  المرضية،  الحالة  لشدة  وفًقا  للمرضى  األولوية  إلعطاء 
ما معدله 6 دقائق فقط مما يتوافق مع معايير تصنيف المرضى، 
المرضى وإيجاد  النظام سرعة تصنيف حاالت  اثبت تطبيق  فيما 
تحسين  بهدف  المرضى  انتظار  زمــن  لتقليص  والسبل  الوسائل 
نسبة  بلغت  اثــره  وعلى  لهم،  المقدمة  الصحية  الــخــدمــات  جــودة 
االلتزام 100 % في استقبال الحاالت الطارئة التي تتطلب المعاينة 

الفورية.
} د. فراس أبوزياد.

أّكـــد المهندس وائـــل بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيــر 
شؤون البلديات والزراعة؛ مواصلة الجهود لتعزيز 
القطاع  بتطوير  المستدامة  الحضرية  التنمية 
الــبــيــئــي والــــزراعــــي، وتــحــقــيــق األهــــــداف الــوطــنــيــة 
الرقعة  زيــادة  تكفل  التي  المشروعات  بالتوسع في 
للمتنزهات  الــتــحــتــيــة  الــبــنــى  وتــطــويــر  الــخــضــراء 
ــودة مــســتــوى  ــ ــاكــــن الــتــرفــيــهــيــة، بــمــا ُيـــعـــّزز جـ واألمــ

الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارتـــه الــتــفــقــديــة لــمــشــروع 
الــمــحــافــظــة  فــــي  بـــمـــجـــّمـــع 526  ــار  ــ ــاربـ ــ بـ حـــديـــقـــة 
الــشــمــالــيــة، وذلـــــك لـــلـــوقـــوف عــلــى ســيــر األعـــمـــال 
اإلنشائية بالموقع، حيث رافقه في الزيارة الشيخ 
محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات، 
والــمــهــنــدســة شــوقــيــة حــمــيــدان الــوكــيــل الــمــســاعــد 

للخدمات البلدية المشتركة.
ــّم الــبــدء فــي أعــمــال  ــه قــد تـ ــ ــال الــمــبــارك إّن وقــ
تنفيذ مشروع حديقة باربار على مساحة إجمالية 
يقع  المشروع  أّن  مترا مربعا، موّضحًا   8486 تبلغ 
للتشجير  الــبــحــريــن  مملكة  اســتــراتــيــجــيــة  ضــمــن 
المساحات  بلغت  حيث  الــخــضــراء،  الرقعة  ــادة  وزيـ
والتي  مربعا  مــتــرا   2,285 للتشجير  المخصصة 
دائمة  األشجار  من  مختلفة  بأنواع  زراعتها  سيتم 

المغطيات  من  مساحات  توفير  تم  كما  الخضرة، 
مربعا  مــتــرا   1430 إلـــى  تــصــل  بمساحة  الــخــضــراء 
ــدد مــن الــشــجــيــرات ضــمــن مــســاحــات التشجير  وعـ
وذلك بما يدعم تحقيق أهداف المملكة للوصول 
إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060، من خال 
مع   ،2035 الــعــام  بحلول  األشــجــار  عــدد  مضاعفة 

زيادة أشجار القرم بمعدل أربع مرات.
وأوضح المبارك الحرص على مواصلة الجهود 
ــار فـــي الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة  لـــزيـــادة عـــدد األشـــجـ
الرقعة  لــزيــادة  المجتمعية  الــشــراكــة  تشجيع  مــع 
للتشجير  الــداعــمــة  السياسات  وتــوفــيــر  الــخــضــراء 
التشجير،  فــي  الــمــشــاركــة  ـــراد عــلــى  األفــ وتــشــجــيــع 
مبينًا أن المشروع يشتمل على العناصر الرئيسية 
 383 بــطــول  ممشى  بتوفير  النموذجية  للحدائق 
مترا طوليا ومنطقة ألعاب أطفال رئيسية تتضمن 
والسامة  األمــن  مواصفات  تــراعــي  حديثة  ألــعــاب 
أن  إلــى  مشيرًا  مربعا،  مترا  بـــ1090  تقدر  بمساحة 
الحديقة تتمتع بإطالة مميزة على واجهة بحرية، 
المنطقة  فــي  مــهــمــًا  حــيــويــًا  مــرفــقــًا  يجعلها  مــمــا 
العائلية  الجلسات  توفير  أيضًا  وسيتم  الشمالية، 
إلى  الخدمية،  والمباني  بمساحة 693 مترا مربعا 

جانب توفير أكثر من 60 موقفًا للسيارات. 

دعــــا مــحــافــظ الــمــحــافــظــة 
ــلــــي بــن  ــد عــ ــيــ ــســ الـــشـــمـــالـــيـــة الــ
العصفور  عبدالحسين  الشيخ 
اطــاق  على  العمل  أهمية  إلــى 
ــة تــتــيــح  ــيـ ــائـ ــة وقـ ــويـ ــوعـ حــمــلــة تـ
في  المقبلة  االنتخابات  اجــراء 
بالتعاون  وذلــك  ناجحة،  اجــواء 
المحافظة  شرطة  مديرية  مــع 
الـــشـــمـــالـــيـــة ومـــعـــهـــد الــبــحــريــن 
ــيـــة، وهــيــئــة  ــيـــاسـ لــلــتــنــمــيــة الـــسـ
الـــتـــشـــريـــع والــــــــرأي الـــقـــانـــونـــي، 

وإدارة األوقاف الجعفرية.
وخال اجتماعه مع ممثلي 
أكـــد  الــــعــــاقــــة،  ذات  ــات  ــهــ ــجــ الــ
الــمــحــافــظ عــلــى عـــدم استغال 
دور العبادة والمآتم في الدعاية 
االنــتــخــابــيــة، ســيــمــا ونــحــن في 
لنص  تطبيقا  عــاشــوراء.  موسم 
بقانون  للمرسوم  22/ب  الــمــادة 
بــشــأن   2002 لــســنــة   )15( ــــم  رقـ
قانون مجلسي الشورى والنواب 
ــلـــى أنــــــه )يــمــنــع  وتــــعــــديــــاتــــه عـ
ــد االجـــتـــمـــاعـــات  ــقــ تـــنـــظـــيـــم وعــ
االنـــتـــخـــابـــيـــة وإلــــقــــاء الــخــطــب 
الـــعـــبـــادة  دور  ــي  فــ االنـــتـــخـــابـــيـــة 
العلمية  والمعاهد  والجامعات 
والخاصة  الحكومية  والمدارس 
والــمــيــاديــن والــــشــــوارع والــطــرق 
ــــي األبـــنـــيـــة  ــــك فـ ــذلـ ــ ــعــــامــــة وكـ الــ
الــوزارات واإلدارات  التي تشغلها 
الملحقة  واألجهزة  لها  التابعة 
ــئــــات والـــمـــؤســـســـات  ــيــ ــهــ بـــهـــا والــ
مسؤولية  إلــى  مشيرًا  الــعــامــة(، 
رؤساء المآتم في عدم استخدام 
دور العبادة للدعاية االنتخابية.

ولفت المحافظ إلى ضرورة 
ــمــــل مـــشـــتـــركـــة  ــة عــ ــ ــيـ ــ إيـــــجـــــاد آلـ
ــوع الــجــرائــم  لــلــوقــايــة ولــمــنــع وقـ
أهمية  إلــى  مشيًرا  االنتخابية، 
التركيز على التوعية والتثقيف 
ــذا الــــمــــجــــال مــــن خـــال  ــ فــــي هــ

وسائل التواصل االجتماعي.
ــعــــرض  ــتــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اســ
التشريع  هــيــئــة  فــي  الــمــســتــشــار 
عادل  مصعب  القانوني  والـــرأي 
أنــــــــواع الــــجــــرائــــم االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
وأوضــــح أن الــجــرائــم الــتــي تقع 
ــــان الـــمـــرســـوم الــمــلــكــي  قــبــل إعـ
النيابية  لــانــتــخــابــات  لــلــدعــوة 
ــنـــدرج تــحــت قــانــون  والــبــلــديــة تـ
الــتــي تقع بعده  أمــا  الــعــقــوبــات، 
االستفتاء  جــرائــم  تحت  تــنــدرج 
واالنــتــخــاب الـــمـــادة ثــاثــون في 
الفصل الرابع من قانون مباشرة 
الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 
2002، ومنها نشر أو إذاعة أقوال 
كاذبة عن موضوع االستفتاء أو 
أو  المرشحين  أحــد  سلوك  عــن 
في  التأثير  بقصد  أخــاقــه  عــن 
االنتخاب،  أو  االستفتاء  نتيجة 
أو  االستفتاء  بحرية  واإلخـــال 
إجراءاتهما  بنظام  أو  االنتخاب 
الــتــهــديــد  أو  الـــقـــوة  بــاســتــعــمــال 
في  باالشتراك  أو  التشويش  أو 

التجمهر أو المظاهرات.
الــشــؤون  رئــيــس شعبة  وأكـــد 
ــة شــرطــة  ــريـ ــديـ ــمـ ــة بـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة أهــمــيــة 
نشر الثقافة القانونية للعملية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، مــبــديــا اســتــعــداد 

المديرية بالتعاون مع مختلف 
الــعــاقــة إلطــاق  الــجــهــات ذات 
بــــرنــــامــــج تـــــوعـــــوي بـــالـــجـــرائـــم 

االنتخابية.
ــج  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــديــ ــ وأشـــــــــــــار مــ
للتنمية  الــبــحــريــن  مــعــهــد  فـــي 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــحـــمـــد الــجــهــمــي 
برنامًجا  ينظم  المعهد  أن  إلــى 
تــوعــوًيــا بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
ــدورات  ــ ــالــ ــ مـــــن جـــــوانـــــب عــــــدة كــ
ــعــــمــــل،  الــ وورش  الــــتــــدريــــبــــيــــة 
ــام الــتــوعــويــة  ــ ــ والــــنــــدوات واألفـ
واللقاءات  الميدانية  والــزيــارات 
ــرات  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ الـــــــحـــــــواريـــــــة والــ
الـــتـــوعـــويـــة لــلــنــاخــبــيــن، مـــؤكـــًدا 
المجتمع  تــوعــيــة  أهــمــيــة  عــلــى 
العملية  فــي  المشاركة  بأهمية 
االنــتــخــابــيــة واخــتــيــار الــمــرشــح 

الكفؤ.

تــأكــيــدا إلمــكــانــيــات وقـــدرات 
الــكــفــاءات الــبــحــريــنــيــة الــشــابــة، 
ــن اثـــــنـــــان مـــــن مـــهـــنـــدســـي  ــكـ ــمـ تـ
الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 
من الحصول على ثقة واعتماد 
الــمــجــلــس االســتــشــاري ألجــيــال 
لمملكة  ممثلين  كــأول  الفضاء 
الــبــحــريــن فـــي الــمــجــلــس الـــذي 
يحظى برعاية ودعم من مكتب 
المتحدة لشؤون الفضاء  األمم 
ـــذا إنـــجـــازا  ــي. ويـــعـــد هـ ــارجـ ــخـ الـ
تـــاريـــخـــيـــا فــــي مـــســـيـــرة الــشــبــاب 
الــبــحــريــنــي فــي قــطــاع الــفــضــاء، 
تمثيل  تـــم  أن  يــســبــق  لـــم  حــيــث 
المملكة في مثل هذه المؤسسة 

الشبابية العريقة من قبل.
ــاري  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلــــس االسـ ــجــ ــمــ »الــ
ــال الـــفـــضـــاء« الـــكـــائـــن في  ــيـ ألجـ
مدينة فيينا النمساوية مؤسسة 
احترافية  وشبكة  حكومية  غير 
الوعي  نشر  إلــى  تهدف  عالمية 
من خال إلهام وإشراك الجيل 
الــقــادم مــن الــشــبــاب فــي قضايا 
قطاع الفضاء. ويعتبر المجلس 
األمم  مكتب  في  الشباب  صــوت 
ــؤون الـــفـــضـــاء  ــ ــشــ ــ ــدة لــ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
الخارجي من كونها تحمل صفة 
صناعات  قطاع  ولــدى  المراقب 
الــفــضــاء والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
األخــــرى مــثــل االتـــحـــاد الــدولــي 

.IAF للماحة الفضائية
ــن قــبــل  ــتــــمــــاده مــ وحــــــول اعــ
ــــس، صـــــــــرح مـــهـــنـــدس  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
الفضاء أول علي القرعان: »يعد 
لتمثيل  المجلس  في  اختيارنا 
مملكة البحرين ثمرة نحصدها 
رؤيــة  مــن  البحرين  شباب  نحن 
وإيــمــان ســيــدي حــضــرة صاحب 
الـــــجـــــالـــــة الــــمــــلــــك الـــمـــعـــظـــم 
بــالــشــبــاب بــاعــتــبــارهــم الــطــاقــة 
والـــــثـــــروة الــحــقــيــقــيــة لــلــوطــن. 
وإنــــــه لــفــخــر عــظــيــم وتــشــريــف 
بـــــأن يـــكـــون لـــنـــا قـــصـــب الــســبــق 
فـــي تــمــثــيــل الــمــمــلــكــة فـــي هــذه 
المؤسسة الشبابية العريقة في 

عام يعد عاما استثنائيا للشباب 
الــبــحــريــنــي، وإنـــنـــا لــنــطــمــح من 
ــذا الــمــجــلــس أن نــبــرز  خــــال هــ
ونظهر للعالم القيمة والنوعية 
البحريني  للشباب  يمكن  التي 
أن يضفيها على مختلف قضايا 

قطاع الفضاء«.
ــت  ــ ــرحـ ــ ــا صـ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــــن جــ
مــنــيــرة  أول  الـــفـــضـــاء  مــهــنــدســة 
الــحــمــد طــالــمــا  الــمــالــكــي: »هلل 
ســــعــــت الــــحــــكــــومــــة الــــرشــــيــــدة 
جاهدة إلى تعزيز موقع الشباب 
ــاء بــهــم في  ــقــ الــبــحــريــنــي واالرتــ
ــمــــجــــاالت لــكــونــهــم  مــخــتــلــف الــ
رؤية  الركائز األساسية في  أحد 
 ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة  الــبــحــريــن 
كـــمـــا ســـعـــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــلـــوم الـــفـــضـــاء عـــلـــى تـــدريـــب  لـــعـ
فــي مجموعة  كـــوادرهـــا  وتــأهــيــل 
مــــــن الـــــــمـــــــبـــــــادرات فــــــي مـــجـــال 
الـــفـــضـــاء وتــقــنــيــاتــه وذلـــــك من 
خـــال اشــراكــهــم فــي الــمــحــافــل، 
والــــــــمــــــــؤتــــــــمــــــــرات، والـــــــــنـــــــــدوات 
الــعــالــمــيــة، حــيــث مــكــنــتــهــم من 
ــاراتــــهــــم الــتــقــنــيــة،  ــهــ تـــطـــويـــر مــ
واإلداريـــــــة والــقــيــاديــة وكـــل هــذا 
يصب فــي صــالــح بــنــاء الــقــدرات 
الــوطــنــيــة فـــي مـــجـــال الــفــضــاء، 
ــنــــكــــون ضـــابـــطـــي  واخــــتــــيــــارنــــا لــ
اتـــصـــال وطـــنـــي لــــدى الــمــجــلــس 
االســـتـــشـــاري ألجـــيـــال الــفــضــاء 

كــــان عـــائـــد االســـتـــثـــمـــار األمــثــل 
الشابة  البحرينية  الــكــوادر  فــي 
ــهــــم كــونــهــم  وااليــــــمــــــان بــــقــــدراتــ

محرك العمليات التنموية«.
ــاز صــرح  وحــــول هـــذا اإلنـــجـ
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــد إبـ ــمــ ــحــ الــــــدكــــــتــــــور مــ
الــعــســيــري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــهــيــئــة قـــائـــا: »تــفــخــر الــهــيــئــة 
بتميز  الفضاء  لعلوم  الوطنية 
مهندسيها في مختلف محافل 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــاء اإلقـ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ قـــــطـــــاع الـ
والدولية. ويعد اعتماد المجلس 
االســـتـــشـــاري ألجـــيـــال الــفــضــاء 
ــهـــمـــة لــلــمــخــتــصــيــن  مـــرحـــلـــة مـ
الشباب في قطاع الفضاء، حيث 
العملية  بالخبرات  تمدهم  إنها 
ــيــــة الــــــازمــــــة لـــتـــبـــوء  ــعــــرفــ والــــمــ
فـــي مختلف  قـــيـــاديـــة  مــنــاصــب 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــعــريــقــة 
ومنظمة  المتحدة  األمـــم  مثل 
فــي  غـــايـــة  أمـــــر  وهــــــذا   IAF ال 
األهمية. إن الهيئة تسعى دائما 
لتطوير  إمكانياتها  إلى تسخير 
رؤيــة  لتحقيق  الــشــابــة  كـــوادرهـــا 
الجالة  صاحب  حضرة  سيدي 
الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم وتـــوجـــيـــهـــات 
الملكي  السمو  صــاحــب  ســيــدي 
بالشباب  لــارتــقــاء  الــعــهــد  ولـــي 
الــبــحــريــنــي وتــطــويــر امــكــانــيــاتــه 
وتمكينه في مختلف المجاالت 

لينال شرف خدمة وطنه«.

ال��م��ج��ل�����س اال���ش��ت�����ش��اري الأج���ي���ال ال��ف�����ش��اء 

ي��ع��ت��م��د م��م��ث��ل��ي ال��م��م��ل��ك��ة ف���ي ال��م��ج��ل�����س

} علي القرعان.} منيرة المالكي.

محافظ ال�شمالية يدعو اإلى اإطالق حملة توعوية وقائية تمهيدا لالنتخابات المقبلة

وزير البلديات يتفقد �شير العمل في حديقة باربار

البحرين ُت�شارك العالم االحتفال باليوم العالمي للتوعية ب�شرطان الرئة
ــارك مــمــلــكــة الــبــحــريــن دول  ــشــ ــ  ُت
الـــعـــالـــم االحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي 
في  وذلــــك  الـــرئـــة،  بــســرطــان  للتوعية 
اليوم األول من شهر أغسطس من كل 
ــادة الوعي  عـــام، والـــذي يــهــدف إلــى زيـ
الوفيات  وتقليل  الــرئــة،  ســرطــان  عــن 
ــاث الــتــي  الــمــتــعــلــقــة بـــه، ودعــــم األبـــحـ
ــعـــاج، وتثقيف  الـ إيـــجـــاد  إلـــى  تــســعــى 
بسرطان  اإلصابة  لخطر  المعرضين 
الــرئــة، ورفـــع مــســتــوى الــوعــي بــأضــرار 

التدخين.
وُيــعــتــبــر ســـرطـــان الـــرئـــة مـــن أكــثــر 
أنــــواع الــســرطــان شــيــوًعــا فــي الــعــالــم، 

من  أكبر  ا  سنوّيً وفــيــات  نسبة  وُيشكل 
الــحــاصــلــة بسبب  الـــوفـــيـــات  مــجــمــوع 
والبروستاتا  والقولون  الثدي  سرطان 
مًعا، وبحسب الدراسات فإن التدخين 
ُيعتبر أكثر مسببات اإلصابة بسرطان 
ــن تــقــلــيــل احــتــمــالــيــة  ــكـ ــمـ الـــــرئـــــة، ويـ
ــة بـــه عـــن طــريــق اإلقـــــاع عن  ــابـ اإلصـ
ــن الــتــدخــيــن الــســلــبــي،  الــتــدخــيــن وعــ
ــرى  ــ ــورة أخــ ــ ــطــ ــ ــل خــ ــ ــوامــ ــ وهــــنــــالــــك عــ
البيئية،  الــعــوامــل  مــثــل  بـــه،  لــإصــابــة 
والتعرض لإشعاعات، وبعض أمراض 
المسبقة  واإلصـــابـــة  الــمــزمــنــة،  الــرئــة 

بالسرطان وغيرها.

الرئة  ســرطــان  يصيب  أن  ويمكن 
جــمــيــع الـــفـــئـــات ســــــواء كــــانــــوا كـــبـــاًرا 
وأشــــارت  نـــســـاء،  أو  ــااًل  ــ أو صـــغـــاًرا، رجـ
الدراسات والبحوث أن الكشف المبكر 
بنسبة  الرئة  في عاج سرطان  ُيسهم 
عــنــد  األعـــــــــراض  تـــظـــهـــر  عـــالـــيـــة، وال 
أغــلــبــيــة الـــنـــاس فـــي مـــراحـــل الــمــرض 
ــي أهــمــيــة  ــأتــ ــكــــرة، ومــــــن هـــنـــا تــ ــبــ ــمــ الــ
للرئة  الدوري  الفحص  الحرص على 
لــلــكــشــف الــمــبــكــر عـــن الــــمــــرض. كما 
تقليل  على  البدني  النشاط  ُيساعد 
خــطــر اإلصــابــة بــســرطــان الــرئــة، ألنــه 
ويحميها من  الــرئــة  وظــائــف  ُيــحــّســن 

العديد من األمراض.
وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية 
بسرطان الرئة، تحرص وزارة الصحة 
على تنظيم فعاليات توعوية تستهدف 
ــــى ســـــرطـــــان الـــــرئـــــة وذويـــــهـــــم،  ــــرضـ مـ
المعرضون  واألشــخــاص  والمدخنون 
لــلــتــدخــيــن الــســلــبــي، والـــعـــامـــلـــون في 
ــاء،  ــ ــبــ ــ ــن األطــ ــ ــي مــ الــــمــــجــــال الــــصــــحــ
والمثقفين  والصيادلة،  والممرضين، 
والمنظمات  والجمعيات  الصحيين، 
المجتمع  أفـــــراد  وجــمــيــع  الــصــحــيــة، 
التثقيف  نشر  نحو  عــام، سعًيا  بشكل 

والتوعية حول سرطان الرئة. 

ــه تلقى  ــال الــنــائــب مــحــمــد بــوحــمــود إنــ قــ
ــــاالت والـــمـــاحـــظـــات مــن  ــــصـ الـــعـــديـــد مــــن االتـ
مــواطــنــيــن، يــشــكــون مــن ارتـــفـــاع قــيــمــة فــواتــيــر 
بشكل  المنصرم  يوليو  شهر  خــال  الــكــهــربــاء 
مع  الفعلي  االستهاك  تناسب  وعدم  مفاجئ، 
إلى  بهم  حــدا  مــا  المحتسبة،  الفواتير  قيمة 
المطالبة بضرورة قيام هيئة الكهرباء  والماء  
بــمــراجــعــة  الــمــوضــوع  والــتــأكــد  مـــن  طريقة  

احتساب  قيمة  هذه  الفواتير. 
ــنـــون عن  ــود: »عـــبـــر مـــواطـ ــمـ وأضــــــاف بـــوحـ
اســتــغــرابــهــم الــشــديــد مــن ارتـــفـــاع فـــاتـــورة شهر 
يوليو لمستويات قياسية بنسبة 50%، والبعض 
مؤكدين  الماضي،  يونيو  بشهر  مقارنة    %100
ــورة حــســابــاتــهــم بــلــغــت أكــثــر من  ــاتـ أن قــيــمــة فـ
أن  إلــى  مشيرا  شــهــريــا،  يستهلكونه  مــا  ضعف 
العديد  من  المواطنين تلقوا  فواتير  ضخمة  

أكثر   التي  يسكنها   المنازل   وخصوصًا  في  
مــن  أســـرة  وعائلة  االب  واالبــنــاء  واالحــفــاد  

والتي  تسجل  على  عداد  واحد  فقط.
وأكـــــد  بـــوحـــمـــود، أهــمــيــة  مـــراجـــعـــة  آلــيــة  
المواطنين   الكهرباء  على   احتساب  فواتير  
الــتــي  تشهد  ارتفاعًا   خــال  أشــهــر  الصيف  
في  درجات  الحرارة  إلى  مستوى  كبير  جدًا  
مــا  يــؤدي  إلــى  زيـــادة  استهاك  المواطنين  
تحتاج  الكهرباء  فقضية  الكهربائية،  للطاقة  
ــادة الــنــظــر فــي شــرائــح استهاك  إلـــى قـــرار إعــ
التسعيرة  تــكــون  أن  يجب  إذ  والــمــاء  الكهرباء 
ثــابــتــة وكـــل يــدفــع حــســب اســتــهــاكــه تصاعديًا 
أن ترتبط  وعدم مقارنتنا بدول أخرى، ويجب 
ــالـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــحـ ــالـ كـــمـــيـــة االســــتــــهــــاك بـ
األســرة  أفـــراد  وعـــدد  الــدخــل  مثل  للمواطنين 

ومساحة السكن.

الفواتير   أن  قيمة   إلــى  بــو حــمــود،  ولفت 
تعّد  مرتفعة  مقارنة  بنفس  الفترة  الزمنية  
من  العام  الماضي،  وال  سيما  أن  الحكومة  
مــشــكــورة  بتحمل  قيمة   قـــد  تكفلت   كــانــت  
هذه  الفواتير  وفق  شروط  وضوابط  معينة،  
ويــجــب  أن  تــقــوم  الــهــيــئــة  بــمــراجــعــة  كيفية  
احتساب  فواتير  الكهرباء  ومراعاة  الظروف  
عدم   مــن   والــتــأكــد   للمواطنين،   المعيشية  
وجود  أخطاء  أو  تقديرات  مبالغ  فيها  من  

قبل  موظفي  الهيئة. 
إلــى  صاحب   ووجــه  بو حمود، مناشدته  
السمو  الملكي  األمير  سلمان  بن  حمد  آل  
خليفة  ولــي  العهد  رئيس  الــوزراء  للتدخل 
ــادة  الــنــظــر  في   ــ وتــوجــيــه  الــمــعــنــيــيــن إلـــى إعــ
إلــى هذا  أدت  التي  األسباب  ودراســة  الفواتير  

االرتفاع.

النائ���ب بوحمود: مواطنون ي�ش���كون ارتف���اع فاتورة كهرباء �ش���هر يوليو 

} محمد بوحمود.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16201/pdf/1-Supplime/16201.pdf?fixed3174
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304002
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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امللك املعظم ورئي�س الوزراء ويل العهد

 يهنئان رئي�س االحتاد ال�سوي�سري باليوم الوطني

امللك املعظم يهنئ رئي�س

 جمهورية بنني بذكرى اليوم الوطني

مملكة البحرين ت�سارك دول العامل

 االحتفال باليوم العاملي للتوعية ب�سرطان الرئة

مهند�سون من الهيئة يد�سنون ع�سوية

 اململكة يف املجل�س اال�ست�ساري الأجيال الف�ساء

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

برقية تهنئة اإىل الرئي�س اإيغنا�صيو كا�صي�س 

رئي�س االحتاد ال�صوي�صـري، وذلك مبنا�صبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  واأعرب 

ال�صحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه 

ال�صوي�صري  االحتاد  ول�صعب  وال�صعادة، 

ال�صديق باملزيد من التقدم واالزدهار.

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

اإىل  تهنئة  برقية  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

االحتاد  رئي�س  كا�صي�س  اإيغنا�صيو  الرئي�س 

اليوم  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك  ال�صوي�صري، 

الوطني لبالده، اأعرب �صموه فيها عن خال�س 

ال�صحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه 

ال�صوي�صري  االحتاد  ول�صعب  وال�صعادة، 

ال�صديق مبزيد من التقدم والنماء.

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املعظم، 

بنني،  جمهورية  رئي�س  تالون  باتري�س  الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

وذلك مبنا�صبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

ال�صحة  لفخامته مبوفور  تهانيه ومتنياته  اأطيب  الربقية عن  واأعرب جاللته يف 

وال�صعادة، ول�صعب جمهورية بنني ال�صديق باملزيد من التقدم واالزدهار.

العامل  دول  البحرين  مملكة  ت�صارك 

االحتفال باليوم العاملي للتوعية ب�صرطان 

�صهر  من  االأول  اليوم  يف  وذلك  الرئة، 

اإىل  يهدف  والذي  عام،  كل  من  اأغ�صط�س 

وتقليل  الرئة،  �صرطان  عن  الوعي  زيادة 

االأبحاث  ودعم  به،  املتعلقة  الوفيات 

وتثقيف  العالج،  اإيجاد  اإىل  ت�صعى  التي 

الرئة،  ب�صرطان  االإ�صابة  املعر�صني خلطر 

ورفع م�صتوى الوعي باأ�صرار التدخني.

اأنواع  اأكرث  من  الرئة  �صرطان  وُيعد 

ال�صرطان �صيوًعا يف العامل، وي�صكل ن�صبة 

الوفيات  جمموع  من  اأكرب  �صنوًيا  وفيات 

الثدي والقولون  ب�صبب �صرطان  احلا�صلة 

الدرا�صات  وبح�صب  مًعا،  والربو�صتاتا 

االإ�صابة  م�صببات  اأكرث  ُيعد  التدخني  فاإن 

احتمالية  تقليل  وميكن  الرئة،  ب�صرطان 

االإ�صابة به عن طريق االإقالع عن التدخني 

عوامل  وهنالك  ال�صلبي،  التدخني  وعن 

العوامل  مثل  به،  لالإ�صابة  اأخرى  خطورة 

وبع�س  لالإ�صعاعات،  والتعر�س  البيئية، 

امل�صبقة  واالإ�صابة  املزمنة،  الرئة  اأمرا�س 

بال�صرطان وغريها.

وميكن اأن ي�صيب �صرطان الرئة جميع 

الفئات �صواء كانوا كباًرا اأو �صغاًرا، رجاالً 

اأو ن�صاء، واأ�صارت الدرا�صات والبحوث اأن 

الك�صف املبكر ي�صهم يف عالج �صرطان الرئة 

بن�صبة عالية، وال تظهر االأعرا�س عند اأغلبية 

النا�س يف مراحل املر�س املبكرة، ومن هنا 

تاأتي اأهمية احلر�س على الفح�س الدوري 

للرئة للك�صف املبكر عن املر�س. كما ي�صاعد 

االإ�صابة  خطر  تقليل  على  البدين  الن�صاط 

ب�صرطان الرئة، الأنه ُيح�ّصن وظائف الرئة 

ويحميها من العديد من االأمرا�س.

للتوعية  العاملي  اليوم  ومبنا�صبة 

ال�صحة  وزارة  حتر�س  الرئة،  ب�صرطان 

ت�صتهدف  توعوية  فعاليات  تنظيم  على 

مر�صى �صرطان الرئة وذويهم، واملدخنون 

ال�صلبي،  للتدخني  املعر�صون  واالأ�صخا�س 

والعاملون يف املجال ال�صحي من االأطباء، 

واملثقفني  وال�صيادلة،  واملمر�صني، 

واملنظمات  واجلمعيات  ال�صحيني، 

ال�صحية، وجميع اأفراد املجتمع ب�صكل عام، 

والتوعية حول  التثقيف  ن�صر  نحو  �صعًيا 

�صرطان الرئة.

ويل العهد رئي�س الوزراءرئي�س االحتاد ال�سوي�سري جاللة امللك

�سمن ا�سرتاتيجية اململكة للت�سجري.. وزير �سوؤون البلديات والزراعة:

التو�ّسع يف زيادة الرقعة اخل�سراء وتطوير البنى التحتية للمتنزهات

 مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة االجتار باالأ�سخا�س

رئي�س االأمن العام ُينيب نائب الرئي�س الفتتاح املعر�س التوعوي

معهد »دانات« يبحث مع خبرية اأمريكية التعاون يف درا�سة مهاد اللوؤلوؤ يف البحرين

اأكد املهند�س وائل بن نا�صر املبارك وزير 

اجلهود  موا�صلة  والزراعة  البلديات  �صوؤون 

بتطوير  امل�صتدامة  احل�صرية  التنمية  لتعزيز 

االأهداف  وحتقيق  والزراعي،  البيئي  القطاع 

تكفل  التي  امل�صروعات  يف  بالتو�صع  الوطنية 

زيادة الرقعة اخل�صراء وتطوير البنى التحتية 

ُيعزز  مبا  الرتفيهية،  واالأماكن  للمتنزهات 

للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  جودة 

واملقيمني.

اإىل  التفقدية  زيارته  خالل  ذلك  جاء 

يف   526 مبجمع  باربار  حديقة  م�صروع 

�صري  على  للوقوف  وذلك  ال�صمالية،  املحافظة 

االأعمال االإن�صائية باملوقع، اإذ رافقه يف الزيارة 

ال�صيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة وكيل �صوؤون 

الوكيل  حميدان  �صوقية  واملهند�صة  البلديات، 

امل�صاعد للخدمات البلدية امل�صرتكة.

اأعمال  يف  البدء  مت  قد  اإنه  املبارك  وقال 

م�صاحة  على  باربار  حديقة  م�صروع  تنفيذ 

مو�صًحا  مربًعا،  مرًتا   8486 تبلغ  اإجمالية 

مملكة  ا�صرتاتيجية  �صمن  يقع  امل�صروع  اأن 

البحرين للت�صجري وزيادة الرقعة اخل�صراء، 

للت�صجري  املخ�ص�صة  امل�صاحات  بلغت  اإذ 

زراعتها  �صيتم  والتي  مربًعا  مرًتا   2285

اخل�صرة،  دائمة  االأ�صجار  من  باأنواع خمتلفة 

كما مت توفري م�صاحات من املغطيات اخل�صراء 

مربًعا وعدد  مرًتا  اإىل 1430  ت�صل  مب�صاحة 

من ال�صجريات �صمن م�صاحات الت�صجري وذلك 

اإىل  اأهداف اململكة للو�صول  مبا يدعم حتقيق 

من   ،2060 العام  بحلول  ال�صفري  احلياد 

العام  بحلول  االأ�صجار  عدد  م�صاعفة  خالل 

اأربع  اأ�صجار القرم مبعدل  2035، مع زيادة 

مرات، واأو�صح املبارك احلر�س على موا�صلة 

امل�صاريع  يف  االأ�صجار  عدد  لزيادة  اجلهود 

املجتمعية  ال�صراكة  ت�صجيع  مع  احلكومية 

ال�صيا�صات  وتوفري  اخل�صراء  الرقعة  لزيادة 

على  االأفراد  وت�صجيع  للت�صجري  الداعمة 

امل�صروع  اأن  مبيًنا  الت�صجري،  يف  امل�صاركة 

للحدائق  الرئي�صية  العنا�صر  على  ي�صتمل 

 383 بطول  مم�صى  بتوفري  النموذجية 

رئي�صة  اأطفال  األعاب  ومنطقة  طولًيا  مرًتا 

موا�صفات  تراعي  حديثة  األعاب  تت�صمن 

االأمن وال�صالمة مب�صاحة تقدر بـ1090 مرًتا 

اأن احلديقة تتمتع باإطاللة  مربًعا، م�صرًيا اإىل 

مميزة على واجهة بحرية، مما يجعلها مرفًقا 

و�صيتم  ال�صمالية،  املنطقة  يف  مهًما  حيوًيا 

مب�صاحة  العائلية  اجلل�صات  توفري  اأي�صاً 

693 مرًتا مربًعا واملباين اخلدمية، اإىل جانب 

توفري اأكرث من 60 موقًفا لل�صيارات.

اأناب الفريق طارق بن ح�صن احل�صن رئي�س 

االأمن العام، اللواء الركن الدكتور ال�صيخ حمد 

العام  االأمن  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  حممد  بن 

يف افتتاح املعر�س التوعوي يف جممع �صيتي 

�صنرت، مبنا�صبة اليوم العاملي ملكافحة االجتار 

عام،  كل  من  يوليو   30 املوافق  باالأ�صخا�س، 

للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  بح�صور 

وزارة  مديري  من  وعدد  اجلنائية  واالأدلة 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  واأع�صاء  الداخلية 

االجتار باالأ�صخا�س.

وبهذه املنا�صبة، اأكد نائب رئي�س االأمن العام 

اأن املعر�س ياأتي �صمن برامج االحتفال باليوم 

اأجل  باالأ�صخا�س؛ من  العاملي ملكافحة االجتار 

اإبراز اجلهود التي قامت بها مملكة البحرين يف 

اأّهلها الحتالل مكانة  ما  تلك اجلرمية  مكافحة 

مرموقة على امل�صتوى الدويل، ح�صب ت�صنيف 

خم�صة  مدار  على  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 

اأعوام متتالية، واأ�صبحت جتربة اململكة يف هذا 

املجال رائدة على امل�صتوى الدويل.

 5 ملدة  �صي�صتمر  الذي  املعر�س  وي�صتمل 

اأق�صام توعوية وكذلك لوحات تربز  اأيام على 

مكافحة  يف  اململكة  بذلتها  التي  اجلهود  اأهم 

تذكارية  هدايا  توزيع  مت  كما  اجلرمية،  تلك 

ومطبوعات توعوية على اجلمهور.

ا�صت�صاف معهد البحرين للوؤلوؤ واالأحجار 

دابروزي  ترييزا  الدكتورة  »دانات«،  الكرمية 

علم  ق�صم  يف  واالأ�صتاذة  البيئية  الباحثة 

االأمريكية، يف  اأن�صيلم«  االأحياء بكلية »�صانت 

التعاون  اأفق  ا�صتعرا�س  جل�صة جرى خاللها 

االأبحاث  جمال  يف  اجلانبني  بني  امل�صرتك 

باالأحياء  ال�صلة  ذات  البيئية  والدرا�صات 

وهريات اللوؤلوؤ يف مملكة البحرين.

على  اللقاء  خالل  »دانات«  كادر  وتعرَّف 

الدكتورة  بها  تقوم  التي  الزيارة  جمريات 

دابروزي ملناطق خمتلفة يف البحرين من اأجل 

درا�صتها بيئيا ومعرفة قدرة االأنواع البحرية 

املناخ،  تغري  مع  التاأقلم  اأو  التكيف  على  فيها 

تبذلها يف جمال  التي  اجلهود  اإطار  وذلك يف 

من  خمتلفة  مناطق  يف  واملناخ  البيئة  حماية 

العامل، وانطالقا من اأن البحوث يف هذا املجال 

اأهم العنا�صر التي تدعم �صناع القرار يف  من 

اإدارة املوارد الطبيعية ل�صمان ا�صتدامتها.

اإىل  ترييزا  الدكتورة  تعرفت  جانبها،  من 

اأن�صطة وجماالت عمل ق�صم االأبحاث يف معهد 

الق�صم  بها  يقوم  التي  واجلهود  »دانات«، 

احلفاظ  يف  املعهد  مهمة  من  اأ�صا�صي  كجزء 

وحمايتها  البحرين  يف  اللوؤلوؤ  هريات  على 

و�صمان  واملناخية،  البيئية  االأخطار  من 

ا�صتدامتها.

ق�صم  مديرة  املعال  رمي  الدكتورة  وقدمت 

االأبحاث يف »دانات« �صرًحا حول جماالت عمل 

م�صرية  واملناخ،  بالبيئة  ال�صلة  ذات  »دانات« 

على  »دانات«  عمل  بني  الوثيق  الرتابط  اإىل 

تنفيذ اخلطة الوطنية الإحياء قطاع اللوؤلوؤ من 

املياه  اللوؤلوؤ يف  مهاد  ا�صتدامة  جهة، و�صمان 

البحرينية من جهة اأخرى.

ويف ت�صريح لها على هام�س اللقاء، قالت 

للمعهد:  التنفيذي  الرئي�س  جم�صري  نورة 

يف  رئي�صًيا  هدًفا  اللوؤلوؤ  حمار  ا�صتدامة  »تعد 

الإحياء  الوطنية  اال�صرتاتيجية  اخلطة  اإطار 

وبالتايل،  البحرين،  مملكة  يف  اللوؤلوؤ  قطاع 

املزيد  اكت�صاب  يتم  اأن  مبكان  االأهمية  فمن 

البيئي  باالأثر  املتعلقة  املعارف واخلربات  من 

واملناخي على ت�صكل اللوؤلوؤ وتكوينه«.

الكفاءات  وقدرات  الإمكانات  تاأكيًدا 

البحرينية ال�صابة، متكن اثنان من مهند�صي 

الهيئة الوطنية لعلوم الف�صاء من احل�صول 

اال�صت�صاري  املجل�س  واعتماد  ثقة  على 

الأجيال الف�صاء كاأول ممثلني ململكة البحرين 

ودعم  برعاية  يحظى  الذي  املجل�س  يف 

الف�صاء  ل�صوؤون  املتحدة  االأمم  مكتب  من 

يف  تاريخيا  اإجنازا  هذا  وُيعد  اخلارجي. 

م�صرية ال�صباب البحريني يف قطاع الف�صاء، 

اإذ مل ي�صبق اأن مت متثيل اململكة يف مثل هذه 

املوؤ�ص�صة ال�صبابية العريقة من قبل.

الف�صاء«  الأجيال  اال�صت�صاري  »املجل�س 

الكائن يف مدينة فيينا النم�صاوية موؤ�ص�صة 

غري حكومية و�صبكة احرتافية عاملية تهدف 

اإىل ن�صر الوعي من خالل اإلهام واإ�صراك اجليل 

القادم من ال�صباب يف ق�صايا قطاع الف�صاء. 

وُيعد املجل�س �صوت ال�صباب يف مكتب االأمم 

كونها  اخلارجي؛  الف�صاء  ل�صوؤون  املتحدة 

�صناعات  قطاع  ولدى  املراقب  �صفة  حتمل 

مثل  االأخرى  الدولية  واملنظمات  الف�صاء 

.IAF االحتاد الدويل للمالحة الف�صائية

وحول اعتماده من قبل املجل�س، �صرح 

»يعد  القرعان:  علي  اأول  الف�صاء  مهند�س 

اختيارنا يف املجل�س لتمثيل مملكة البحرين 

من  البحرين  �صباب  نحن  نح�صدها  ثمرة 

روؤية واإميان �صيدي ح�صرة �صاحب اجلاللة 

بال�صباب  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  امللك 

احلقيقية  والرثوة  الطاقة  باعتبارهم 

باأن  وت�صريف  عظيم  لفخر  واإنه  للوطن. 

اململكة  متثيل  يف  ال�صبق  ق�صب  لنا  يكون 

يف هذه املوؤ�ص�صة ال�صبابية العريقة يف عام 

البحريني،  لل�صباب  ا�صتثنائًيا  عاًما  يعد 

واإننا لنطمح من خالل هذا املجل�س اأن نربز 

ونظهر للعامل القيمة والنوعية التي ميكن 

لل�صباب البحريني اأن ي�صفيها على خمتلف 

ق�صايا قطاع الف�صاء«.
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يف ندوة »الأيام« ح�ل »اجلرائم النتخابية«.. »النيابة«:

جترمي الت�صهري وحظر ا�صتخدام »املال ال�صيا�صي«

���ح���ن ت���ق���دمي ال���ت���ربع���ات ال���ن���ق���دي���ة وال��ع��ي��ن��ي��ة ُي���ح���ظ���ر ع���ل���ى امل���ر����صّ

وال���زارات العبادة  ودور  املدار�س  النتخابية يف  الدعايات  حظر ممار�صة 

ميديا« »ال�ص��صال  ي�صمل  النتخابي«  »ال�صمت  القان�ين«:  »الت�صريع 

»ال�����ص��ف��اف��ي��ة« حت����ّذر م��ن ا���ص��ت��غ��ال الأط���ف���ال يف ال��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة

ت�صريع عملية ت�ظيف الباحثن عن عمل.. »العمل« ل�»الأيام«:

نظام اإلكرتوين جديد واإلغاء احل�ص�ر ال�صخ�صي
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

ا  انخفا�شً املا�شية �شهدت  الفرتة  اأن  العمل  اأكدت وزارة 

يف التظلمات وال�شكاوي املرف�عة من العاطلني ب�شاأن وقف 

اأنها  اإىل  م�شرية  ملفاتهم،  اإغالق  اأو  التعطل  اإعانة  �شرف 

قبل  من  ومراجعتها  والتظلمات  ال�شكاوي  بتقييم  ملتزمة 

التعطل  اإعانة  �شرف  ا�شتمرار  ل�شمان  املخت�شة؛  اللجنة 

مل�شتحقيها وفًقا للقان�ن.

اتخذت  اأنها  اإىل  لـ»االأيام«  ت�شريح  يف  ال�زارة  ولفتت 

اإذ  عمل،  عن  الباحثني  على  للت�شهيل  االإجراءات  من  العديد 

اأتاحت للباحثني عن عمل الت�شجيل واحل�ش�ر اإلكرتونًيا بدالً 

من احل�ش�ر ال�شخ�شي.

واأكدت اأن ال�زارة تق�م باإجراءات جديدة لت�شريع عملية 

ت�ظيف الباحثني عن عمل، من بينها االت�شال بالباحثني عن 

عمل من قبل ال�زارة وعر�ص فر�ص العمل عليهم.

واأفادت بتد�شني نظام اإلكرتوين جديد لت�شجيل الباحثني 

واحلك�مة  املعل�مات  هيئة  مع  بالتن�شيق  اجلدد،  عمل  عن 

االإلكرتونية.

�صمن �صفقة مع »الأهلي املتحد« 

»بيتك« يعتزم اإ�صدار 4 مليارات �صهم لتم�يل ال�صتح�اذ

عبا�ص ر�شي:

»بيتك«  الك�يتي  التم�يل  بيت  ك�شف 

لتم�يل  �شهم  مليار   4.2 اإ�شدار  عزمه  عن 

�شفقة اال�شتح�اذ الكامل على البنك االإهلي 

املتحد، �شمن �شفقة لتبادل االأ�شهم مبعدل 

�شهم واحد من اأ�شهم بيت التم�يل الك�يتي 

مقابل 2.695 �شهم من اأ�شهم البنك االأهلي 

ال�شفقة بنح� 11.6  تقّدر قيمة  اإذ  املتحد، 

مليار دوالر.

الك�يتي  التم�يل  بيت  خطة  ووفق 

تقّل  بن�شبة ال  امل�شروط  اال�شتح�اذ  لعملية 

عن 90% من راأ�شمال البنك االأهلي املتحد، 

اال�شتح�اذ  عملية  من  االنتهاء  عند  فاإنه 

املتحد  االأهلي  البنك  �شي�شبح  االإجباري 

التم�يل  لبيت  بالكامل  ممل�كة  �شركة 

املتحد«  »االأهلي  يتقدم  و�ش�ف  الك�يتي، 

بطلب اإىل م�شرف البحرين املركزي ل�شطبه 

من ب�ر�شة البحرين وفًقا ل�شروط الف�شل 

واالندماج  ال�شيطرة  بعمليات  اخلا�ص 

واال�شتح�اذ.

فاإنه  املعلنة،  »بيتك«  خلطة  ووفًقا 

ال�شفقة  وجناح  اال�شتح�اذ  بعد  ي�شتهدف 

حت�يل ال�شركة التابعة للبنك االأهلي املتحد 

يف الك�يت اإىل بنك رقمي.

انت�صار �صحابة �صخمة من الغبار

ان���ه���ي���ار اإح��������دى ����ص����ام���ع م����رف����اأ ب����ريوت

ــدى  اإح اإن  عيان  �شه�د  ــال  ق

من  املت�شررة  احلــبــ�ب  �ش�امع 

حريق مرفاأ بريوت انهارت اأم�ص، ما 

اأثار ذكريات االنفجار الهائل الذي هّز 

بريوت يف �شيف 2020.

ال�ش�امع  يف  النريان  وا�شتعلت 

اأدى  ما  املا�شيني،  االأ�شب�عني  خالل 

و�شط  احلب�ب  من  اأطنان  تناثر  اإىل 

فيدي�  مقاطع  واأظهرت  حار.  طق�ص 

�شحابة �شخمة من الغبار تنت�شر يف 

االنهيار.  بعد  املنطقة  اأنحاء  جميع 

املرفاأ  من  بالقرب  ال�شكان  وكــان 

ُيقيم�ن يف منازلهم ويرتدون اأقنعة 

حلماية اأنف�شهم.

»ال�صّيادين« تطالب بت�صديد الرقابة على املخالفن

رفع احلظر عن �صيد الروبيان ابتداًء من الي�م

ح�شني املرزوق:

اأعلنت وكالة الزراعة والرثوة البحرية 

ب�زارة �ش�ؤون البلديات والزراعة رفع حظر 

�شيد الروبيان ابتداًء من الي�م.

يعني  ال  احلظر  رفع  اأن  اإىل  واأ�شارت 

املخالفة  بالطريقة  الروبيان  ب�شيد  ال�شماح 

يف  »الَكراف«  القاعية  اجلر  �شباك  ب�ا�شطة 

املياه االإقليمية ململكة البحرين.

قاليل  جمعية  رئي�ص  اأعرب  جانبه،  من 

لل�شيادين حممد الدخيل عن تفاوؤله بت�افر 

كميات كبرية من الروبيان يف الفرتة القادمة. 

وطالبت جمعية ال�شيادين ب�شرورة ت�شديد 

الرقابة على املخالفني.

املتظاهرون ُيطالب�ن ب�قف التدّخل الإيراين

���ع الح���ت���ج���اج���ات يف ال���ع���راق ت��������صّ

وكاالت - بغداد:

العراق  يف  االحتجاجات  ت��ّشعت 

اأم�ص،  ال�شدري،  التيار  زعيم  دع�ة  بعد 

ودعم  وم�ا�شلتها  التظاهرات  ت��شيع  اإىل 

الربملان  اأروقة  يف  املعت�شمني  املحتجني 

اإىل  م�ؤ�شر  اأي  يظهر  اأن  دون  العراقي، 

الرتاجع يف ظل ت�شاعد االأزمة ال�شيا�شية.

اأ�شب�ع،  من  اأقّل  خالل  الثانية  وللمرة 

الدين  رجل  منا�شري  من  االآالف  اقتحم 

تعبرًيا  الربملان،  ال�شدر  مقتدى  ال�شيعي 

عن اعرتا�شهم على مر�شح خ�ش�م ال�شدر 

لرئا�شة ال�زراء. 

�شعارات  اأم�ص  املعت�شم�ن  ورّدد 

من  العراق،  يف  االإيراين  للتدخل  مناوئة 

بينها »اإيران بره بره.. العراق دولة حرة«.

لل�شدر:  التابعة  القيادات  اأحد  وقال 

االأحزاب  بع�ص  تتلقى  اأن  املعيب  من  »اإنه 

الث�ري  احلر�ص  من  اأوامرها  العراقية 

االإيراين«.

املعت�صمون يف الربملان العراقي

وزارة العمل

جانب من ندوة »الأيام« حول اجلرائم الإلكرتونية

انهيار جزئي لإحدى �صوامع بريوتبائع روبيان يف اأحد الأ�صواق املركزية »اأر�صيف«
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70 م�شارًكا مبلتقى الأمرا�ض اجللدية الأول يف البحرين

�صارك نحو 70 من ا�صت�صاريي واأخ�صائيي الأمرا�ض 

اأ�صا�صي،  ب�صكل  الطبي  ال�صلمانية  م�صت�صفى  من  اجللدية 

اإ�صافة اإىل عاملني �صحيني وخمربيني وفنيني يف »ملتقى 

والذي  البحرين،  مملكة  يف  الأول«  اجللدية  الأمرا�ض 

اإيه للفعاليات الطبية والتدريبية«  نظمته مركز »بي دي 

�صركة  من  ودعم  ديرموتالوجي«  »جلوبال  مع  بالتعاون 

نوفارتو�ض.

بالأمرا�ض  املتعلقة  امل�صتجدات  اآخر  امللتقى  وتناول 

اجللدية، مثل البهاق والأكزميا وال�صدفية والتهاب اجللد 

وغريها،  الراأ�ض  فروة  و فطريات  والبكترييا  وح�صا�صيته 

لأمرا�ض  طرحها  مت  التي  اجلديدة  العالجات  اإىل  اإ�صافة 

امل�صتع�صية. اجللد 

العلمية  البحوث  يف  م�صابقة  تنظيم  امللتقى  و�صهد 

مب�صاركة اأطباء جلدية مقيمني يف العديد من امل�صت�صفيات 

امللتقى  اأن  كما  واخلا�صة.  احلكومية  ال�صحية  واملراكز 

واملعلومات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  من  معتمد 

الطبي  التعليم  برنامج  �صمن  �صاعات  بـ6  ال�صحية 

امل�صتمر.

اجللدية  الأمرا�ض  مللتقى  العلمية  اللجنة  رئي�ض 

الدكتور اأمني العو�صي اأو�صح اأن هذا احلدث الطبي من�صة 

على  اجللدية  اأطباء  واإطالع  واخلربات،  الآراء  لتبادل 

اأحدث التطورات يف هذا املجال، وتبادل الآراء والنقا�صات 

حول اآخر امل�صتجدات الطبية املتعلقة بتخ�ص�صاتهم.

حتقيق  من  متكن  امللتقى  اإن  العو�صي  الدكتور  وقال 

وا�صًعا  اإقبالً  �صهد  اإذ  الأوىل،  ن�صخته  يف  ملحوظ  جناح 

من الأطباء واملهتمني، وخرج بتو�صيات مهمة، وك�صف اأن 

خليجية  م�صاركات  و�صي�صم  �صنوًيا  �صيكون  امللتقى  هذا 

يف الأعوام القادمة.

جمعية الأعمال وال�شداقة

 البحرينية اليابانية تناق�ض فعالياتها

الأدارة  جمل�ض  اجتماع  اليابانية  البحرينية  وال�صداقة  الأعمال  جمعية  عقدت 

العري�ض،  نا�صر  اجلمعية  رئي�ض  الجتماع  تراأ�ض  وقد  يوليو 2022.   27 بتاريخ 

بح�صور نائب الرئي�ض ناوكي ناكامورا من �صركة يوكوجاوا واأع�صاء جمل�ض الإدارة. 

ت�صمنت املناق�صة تنظيم فعالية ال�صرائب يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي وتاأثريها 

على القطاع التجاري وبيئة الأعمال الإقليمية، كذلك فعالية الثقافة اليابانية لل�صباب 

بني  الثنائية  العالقات  وتقوية  تعزيز  و�صبل   2022 ل�صنة  فعاليات  من  وغريها 

ال�صعبني.
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وفد من ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز الآن.. »جنيد للعطور« على »طلبات«

ي�شارك يف معر�ض وقمة طاقة امل�شتقبل اآ�شيا 

حملًيا  الرائدة  التقنية  ال�صركة  »طلبات«،  اأعلنت 

واإقليميًّّا يف تو�صيل الطعام والتجارة ال�صريعة، �صمها 

طلبات  �صعي  اإطار  يف  من�صتها،  على  للعطور«  »جنيد 

املتوا�صل لتقدمي اأف�صل املتاجر واخليارات لعمالئها. 

لدى  املف�صلة  العطور  متاجر  اأحد  »جنيد«  وُيعد 

وا�صعة  ت�صكيلة  بتوافر  يتميز  اإذ  البحريني،  امل�صتهلك 

من العطور العربية والعود والبخور واأدوات التجميل، 

العطور  جمال  يف  العالمات  اأ�صهر  اأحد  »جنيد«  ُيعد  اإذ 

والتجميل. وبان�صمامها ملن�صة طلبات، فاإنها توفر خيار 

يف  املف�صلة  املن�صة  على  للم�صتهلك  راحة  اأكرث  ت�صوق 

البحرين. 

من جانبه، �صرح موؤيد عقل املدير التنفيذي لطلبات 

البحرين قائاًل: »نحن ن�صعى دائًما لتوفري اأف�صل املتاجر 

لتقدمي  دائًما  ن�صعى  وكذلك  لزبائننا،  اخلدمات  واأف�صل 

اأف�صل احللول واخلدمات للمتاجر املوجودة على املن�صة، 

وي�صيف  الطرفني«.  بني  ما  امل�صرتك  النجاح  لتحقيق 

جمموعة  اإىل  »جنيد«  بان�صمام  جًدا  �صعداء  »نحن 

اإ�صافة  وجودهم  �صي�صكل  اإذ  طلبات،  على  اخليارات 

نوعية لعمالئنا الكرام«. 

التنفيذي  املدير  جنيد  علي  �صرح  ذلك،  على  تعليًقا 

للعمليات قائاًل: »نحن يف جنيد ن�صعى لتقدمي منتجات 

جهودنا  نوحد  اأن  فقط  املالئم  ومن   ، م�صتوى  باأعلى 

بكل فخر مع  �صركة طلبات الذين ي�صاركوننا يف نف�ض 

عمالئنا  من  كل  اإىل  و�صولنا  نطاق  وتو�صيع  الروؤية، 

املخل�صني والعمالء اجلدد«. 

 وت�صتمر �صركة »طلبات« يف �صعيها امل�صتمر لتوفري 

اأف�صل  وتقدمي  لزبائنها،  املتميزة  اخليارات  من  املزيد 

خدمة لهم.

�صارك وفد من جمموعة ال�صركة القاب�صة للنفط والغاز 

 Future Energy( يف معر�ض وقمة طاقة امل�صتقبل اآ�صيا

Asia Exhibition and Summit(، الذي اأقيم يف مدينة 
عن  وممثلني  م�صوؤولني  الوفد  �صم  وقد  تايلند.  بانكوك، 

ل�صناعة  اخلليج  و�صركة  )بابكو(  البحرين  نفط  �صركة 

الوطنية  البحرين  غاز  و�صركة  )جيبك(  البرتوكيماويات 

)بناغاز(.

ال�صركات  ح�صور  تعزيز  اإىل  امل�صاركة  هذه  وتهدف 

وجذب  دولًيا  والغاز  للنفط  القاب�صة  لل�صركة  التابعة 

توطيد  الإ�صهام يف  بجانب  املحتملني،  التجاريني  ال�صركاء 

تاأ�صي�ض  اأجل  من  البلدين،  بني  القت�صادي  التعاون  اآفاق 

م�صتوى  على  عاملًيا  الرائدة  ال�صركات  مع  مثمرة  عالقات 

القطاع النفطي.

يف  ال�صركة  جناح  �صهد  املهم،  احلدث  هذا  وخالل 

الطاقة  لوزير  الدائم  ال�صكرتري  نائب  زيارة  املعر�ض 

برميروتاي فينايفات، اإذ كان يف ا�صتقبالها ممثلو ال�صركات 

التابعة للمجموعة. 

جمال  يف  ومرموًقا  كبرًيا  حدًثا  املعر�ض  هذا  وُيعد 

املجال  يفتح  كونه  الآ�صيوية،  القارة  م�صتوى  على  الطاقة 

وُيعد  التحول،  رحلة  نحو  املوجهة  اجلهود  ل�صتعرا�ض 

فر�صة مميزة وا�صتثنائية ملناق�صة م�صتقبل الطاقة مع قادة 

باأ�صحاب  الطاقة  �صركات  ربط  على  يعمل  وهو  القطاع، 

�صمن  والتقدم  التطور  لدفع  املعنيني  وامل�صرتين  امل�صلحة 

م�صرية انتقال الطاقة على ال�صعيد الإقليمي.

جمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية تنظم برامج تدريبية لأبنائها

�صمن مبادرة جمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية برئا�صة 

اأمينة الكوهجي، قدمت اجلمعية عددا من املبادرات مل�صاعدة الأ�صر املتعففة 

من خالل برنامج تدريبي لأبناء هذه الأ�صر، يقدمها عدد من املخت�صني من 

الأفراد واملوؤ�ص�صات املعتمدة.

الأ�صر  اأبناء  تدريب  اىل  يهدف  الربنامج  ان  اىل  اجلمعية  واأ�صارت 

املتعففة على احلرف واملهارات التي ميكن حتويلها اإىل م�صاريع �صغرية.

وبداأت املرحلة الأوىل من الربنامج بالتعاون مع 20 جمعية خريية 

ال�صعر  ت�صفيف  مهارة  على  متدربة   12 بتدريب  للريادة  و»كاف« 

 26 اإىل  يونيو   19 من  الفرتة  يف  تدريبية  �صاعة   25 مبعدل  واملكياج 

يوليو 2022.

مبادرة �شطحنا اأخ�شر نحو بيئة خ�شراء م�شتدامة
التابعة ملبادرة �صمو  اأخ�صر  قام فريق مبادرة �صطحنا  املجتمعية،  ال�صراكة  اإطار  يف 

ال�صيخ عي�صى بن علي ال خليفة لإعداد قادة امل�صتقبل، بح�صور 30 من منت�صبي دار املحرق 

لرعاية الوالدين، بعر�ض نبذة تعريفية عن مبادرة الزراعة على الأ�صطح، وتهدف املبادرة 

م�صتدامة،  خ�صراء  بيئة  و�صمان  البيئة  على  واحلفاظ  بالت�صجري  املجتمع  ت�صجيع  اإىل 

يف  الثمار  زراعة  يف  م�صتغلة  الغري  او  املهملة  امل�صاحات  ا�صتغالل  على  ال�صوء  وت�صلط 

بيئة معدلة ومنا�صبة وال�صتفادة منها يف تنمية املدخول التمويلي، كما تهدف اإىل مواجهة 

الت�صحر يف البيئة احلارة ومواجهة اإرتفاع درجة احلرارة والإ�صهام يف �صحب CO2 من 

الأجواء، كما تركز املبادرة على زيادة امل�صاحات اخل�صراء، ما ينعك�ض اإيجاًبا على املجتمع، 

التنمية امل�صتدامة حت�صني الأجواء،  التي تتميز بها املبادرة بدعم اهداف  ومن اهم المور 

ال�صناعة والبتكار، العمل الالئق ومنو القت�صاد، العمل املناخي.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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الكويتي لعملية  التمويل  ووفق خطة بيت 

اال�ستحواذ امل�سروط بن�سبة ال تقل عن 90% من 

االنتهاء  عند  اإنه  املتحد؛  االأهلي  البنك  راأ�سمال 

�سي�سبح  االجباري  اال�ستحواذ  عملية  من 

البنك االأهلي املتحد �سركة مملوكة بالكامل اإىل 

»االأهلي  يتقدم  و�سوف  الكويتي،  التمويل  بيت 

املركزي  البحرين  م�سرف  اإىل  بطلب  املتحد« 

ل�سروط  وفًقا  البحرين  بور�سة  من  ل�سطبه 

واالندماج  ال�سيطرة  بعمليات  اخلا�ص  الف�سل 

واال�ستحواذ.

ي�ستهدف  اأنه  املعلنة  »بيتك«  خلطة  وفًقا 

بعد اال�ستحواذ وجناح ال�سفقة حتويل ال�سركة 

التابعة للبنك الأهلي املتحد يف الكويت اإىل بنك 

رقمي وفًقا للطلب املقدم لبنك الكويت املركزي، 

االندماج  باإجراءات  »بيتك«  بدء  اإىل  باالإ�سافة 

يف  التابعة  �سركاته  دمج  اأجل  من  القانوين 

و»بيتك  املتحد  االأهلي  البنك  وهي:  البحرين 

البحرين«.

العمل  الكويتي  التمويل  بيت  ويعتزم 

املتحد  االأهلي  البنك  مع  خا�سة  با�سرتاتيجية 

البدء  خالل  من  االإجباري،  اال�ستحواذ  بعد 

بعملية حتويل االأعمال يف البنك االأهلي املتحد 

املتحدة  واململكة  والعراق  وم�سر  البحرين  يف 

اإىل اأعمال متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية 

خا�سعة ملوافقة م�سرف البحرين املركزي.

ومن املتوقع اأن يخلق هذا اال�ستحواذ كيان 

 10 عن  تزيد  راأ�سمالية  بقاعدة  قوي  م�سريف 

مليار   121 تعادل  واأ�سول  دوالر  مليارات 

�سابع  والدة  عن  ال�سفقة  و�ستتمّخ�ص  دوالر، 

اأكرب بنك خليجي من حيث االأ�سول ت�سل قيمتها 

اإىل 115 مليار دوالر.

»بيتك«  قدرة  الراأ�سمالية  القاعدة  و�ستعزز 

على متويل م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع 

النفطية ال�سخمة من خالل بنوك حملية وتقليل 

االعتماد على البنوك االأجنبية.

و�سيكون لعملية اال�ستحواذ تنوع جغرايف 

مميز، حيث �سيعمل يف حوايل 12 دولة اإقليمية 

»بيتك«  اأرباح  �سايف  �سريفع  كما  ودولية، 

بالعمالت االأجنبية او ال�سعبة من 19.8% اىل 

»بيتك«،  الكويتي  التمويل  بيت  ورفع   %39.6

االأهلي  البنك  على  املقدم  اال�ستحواذ  عر�ص 

املتحد البحريني اإىل 11.6 مليار دوالر من 8.8 

مليار دوالر.

البنك  �سراء  على  التمويل  بيت  ووافق 

االأهلي املتحد بحوايل 11.6 مليار دوالر، وهي 

�سنوات،  اأربع  من  يقرب  ملا  االإعداد  قيد  �سفقة 

وواحدة من اأكرب ال�سفقات يف القطاع امل�سريف 

هذا العام.

الكويت  يف  املركزيان  البنكان  واأعطى 

الإمتام  للطرفني  االأخ�سر  ال�سوء  والبحرين 

ا يف البحرين وم�سر  ال�سفقة التي ت�سمل ح�س�سً

وليبيا والعراق والكويت وعمان، ومكتب البنك 

يف مركز دبي املايل العاملي.

الذي طلب  الكويتي،  البنك املركزي  ووافق 

تقييم  اإعادة  التمويل  بيت  من   2020 عام  يف 

ال�سفقة مع تف�سي جائحة كورونا، على الدمج 

يف مطلع يوليو املن�سرم، وقدرت قيمة العر�ص 

االأويل يف عام 2019 مببلغ 8.8 مليار دوالر، 

كل  مقابل  واحًدا  �سهًما  التمويل  بيت  طرح  مع 

2.3 �سهم يف البنك االأهلي املتحد.

بيت  اأ�سهم  ارتفعت  احلني،  ذلك  ومنذ 

عند  البنك  قيمة  قّدر  ما  بن�سبة %66،  التمويل 

اأ�سهم  زادت  فيما  دوالر،  مليار   25.8 حوايل 

الفرتة،  نف�ص  يف   %27 بن�سبة  املتحد  االأهلي 

 10.3 قدرها  قيمة  البحريني  البنك  منح  مما 

يف  االأويل  العر�ص  قيمة  وُقدرت  دوالر.  مليار 

عام 2019 مببلغ 8.8 مليار دوالر، مع طرح 

كل  مقابل  واحًدا  �سهًما  الكويتي  التمويل  بيت 

2.32558 �سهًما يف االأهلي املتحد.

»بيتك«  الكويتي  التمويل  بيت  اأن  ي�سار 

بور�سة  يف  واأدرج   1977 العام  يف  تاأ�س�ص 

راأ�سماله  ويبلغ   1984 العام  يف  الكويت 

امل�سرح به 1.3 مليار دينار »نحو 3.9 مليار 

دوالر« ويقدم اخلدمات امل�سرفية و�سراء وبيع 

االأهلي  البنك  تاأ�س�ص  فيما  والتاأجري،  العقارات 

يف  واأدرج   2000 عام  البحريني«  املتحد 

راأ�سماله  ويبلغ   2006 عام  الكويت  بور�سة 

امل�سرح به 3 مليارات دوالر.

�صمن �صفقة مع »الأهلي املتحد« 

»بيتك« يعتزم اإ�صدار 4.2 مليار �صهم لتمويل ال�صتحواذ

عبا�ص ر�سي:

التمويل  بيت  ك�صف 

عزمه  عن  »بيتك«  الكويتي 

�صهم  مليار   4.2 اإ�صدار 

اال�صتحواذ  �صفقة  لتمويل 

االإهلي  البنك  على  الكامل 

املتحد، �صمن �صفقة لتبادل 

االأ�صهم مبعدل �صهم واحد 

التمويل  بيت  اأ�صهم  من 

 2.695 مقابل  الكويتي 

البنك  اأ�صهم  من  �صهم 

االأهلي املتحد، اإذ تقّدر قيمة 

مليار   11.6 بنحو  ال�صفقة 

دوالر.

�صركة روبك التابعة لـ»جي اإف اإت�ش« توّقع 

�صراكة مع »اآي �صي جي« بقيمة 400 مليون يورو

اإت�ص«  اإف  )»جي  �ص.م.ب  املالية  اإت�ص  اإف  جي  جمموعة  اأم�ص  اأعلنت 

االأ�سول و�سركة  التابعة روبك الإدارة  اأو »املجموعة«( قيام كل من �سركتها 

كابيتال  لـ»اإنرتميديت  العقاري  الن�ساط  متثل  التي  العقارية،  جي  �سي  اآي 

خدمات  حمفظة  لتجميع  �سراكة  يف  بالدخول  �سي(،  جي  )اآي  جروب« 

عالمة  ال�سراكة  هذه  متثل  اإ�سبانيا.  عرب  مايل  ال�ست     / ح�سرية  لوج�ستية 

فارقة اأخرى لـ»جي اإف اإت�ص« فيما توا�سل تو�سعه وحتقيق تطلعات اإدارة 

االأ�سول للمجموعة مع وجود ب�سمة اأقوى وحمفظة متنامية يف اأوروبا.

من خالل قيمة االأ�سول االإجمالية امل�ستهدفة البالغ مقدارها 400 مليون 

الغالب  اال�سرتاتيجية يف  �ست�ستهدف  القادمة،  �سهًرا  الـ18  مدار  على  يورو 

االأ�سول ذات الدخل الطويل االأجل يف مواقع قوية متناهية ال�سغر من خالل 

البيع املبا�سر وفر�ص اإعادة التاأجري اأو عمليات اال�ستحواذ الثانوية، و�ست�سعى 

التي  امل�ستقبلي  والتمويل  خا�ص  لغر�ص  امل�سيدة  االأ�سول  فر�ص  اإىل  ا  اأي�سً

تنا�سب معايري اال�ستثمار امل�ستهدفة.

االإ�سبانية،  ال�سوق  يف  ومكانتها  القوية  روبك  معرفة  من  باال�ستفادة 

لوج�ستية  اأ�سول  ثالثة  على  اال�ستحواذ  بالفعل  اجلديدة  ال�سراكة  اأكملت 

ح�سرية يف خمتلف اأنحاء اإ�سبانيا. ت�سكل االأ�سول حمفظة اأولية من الدخل 

ال�سايف املدعوم بتعهدات جيدة، يف مواقع تعترب بالغة االأهمية الحتياجات 

امل�ستاأجرين، مما يوفر من�سة قوية ميكن جتميعها من خاللها.

يف هذا ال�سياق، قال هيو ماكدونالد براون، ال�سريك االإداري ل�سركة روبك 

جمموعة  بالفعل  حددت  التي  اجلديدة،  ال�سراكة  هذه  عن  االإعالن  »ي�سعدنا 

قوية من االأ�سول عرب اأ�سواق املدن االإ�سبانية االأ�سا�سية واأكملت ثالث عمليات 

ا�ستحواذ ا�سرتاتيجية. تعتمد ال�سراكة على �سجل روبك الرا�سخ كمدير اأ�سول 

لعموم اأوروبا ووجودها يف ال�سوق االإ�سبانية، بعد اأن اأ�س�ست روبك اإيربيا يف 

عام 2020 يف اإطار معاملة بقيمة 300 مليون يورو من اخلدمات اللوج�ستية 

االإ�سبانية وزيادة طلب امل�ستثمرين للو�سول اإىل اإ�سبانيا. نرى اآفاًقا واعدة يف 

البالد، والتي توا�سل  اللوج�ستية احل�سرية ال�ست مايل يف  �سوق اخلدمات 

اإظهار مقومات اإيجابية. نتطلع اإىل توفري فر�ص جديدة وجذابة من خالل هذه 

ال�سراكة مل�ستثمرينا وزيادة االأن�سطة اال�ستثمارية لـ»جي اإف اإت�ص« وحمفظة 

ا�ستثنائي يف  االأوروبية. تتمتع »اآي �سي جي« ب�سمعة قوية ب�سكل  اأ�سولنا 

نتائج فورية. نحن  اإىل  اأعمالنا  التاآزر بني  اأوجه  االأوروبي، وتوؤدي  ال�سوق 

االأوىل  الثالث  اال�ستحواذ  عمليات  ملتابعة  اجلديدة  الفر�ص  بن�ساط  نراجع 

التي اأكملناها ونتطلع اإىل العمل مع امل�ستثمرين واملطورين وتعزيز عالقات 

امل�ستاأجرين القوية بالفعل، مع بناء وتو�سيع فريق روبك اإيربيا«.

 هيو ماكدونالد براون

»الأهلي املتحد« يحرز لقب اأف�صل بنك يف البحرين من جملة يوروماين

االأهلي  البنك  منح  عن  االإعالن  مت 

املتحد لقب اأف�سل بنك يف البحرين لعام 

2022 من جملة يوروماين املعروفة يف 

االإعالن  هذا  وجاء  واالأعمال.  املال  عامل 

يوروماين  جوائز  توزيع  حفل  خالل 

للتميز 2022 الذي اأقيم يف دبي.

اجلائزة  هذه  البنك  منح  مت  وقد 

ا�ستناًدا اإىل نتائجه املالية القوية، جنًبا 

باملقارنة مع  املتميز  اأدائه  مع  اإىل جنب 

نظرائه يف ال�سوق. كما كانت قدرته على 

لل�سوق  املتغرية  الظروف  مع  التكيف 

وبعد  خالل  العمالء  احتياجات  وتلبية 

عوامل  وفاعل  اإيجابي  ب�سكل  اجلائحة 

رئي�سية يف ذلك.

يوروماين  جوائز  اأن  بالذكر  جدير 

اأكرث  مدى  على  ميتد  عريق  تاريخ  لها 

اأرفع  بني  من  وتعد  عقود،  خم�سة  من 

امل�سرفية.  اخلدمات  عامل  يف  اجلوائز 

موثوقاً  كما تعترب هذه اجلوائز معياراً 

للتميز يف جمال املال واالأعمال.

م�سعل  �سّرح  املنا�سبة،  وبهذه 

عبدالعزيز العثمان رئي�ص جمل�ص اإدارة 

قائالً:  املتحد  االأهلي  البنك  جمموعة 

لهذا  باإحرازنا  للغاية  �سعداء  »نحن 

ذلك  اأن  ا  خ�سو�سً اأخرى،  مرة  اللقب 

حتقق بالرغم من التحديات الكبرية التي 

طراأت اأثناء اجلائحة وبعدها، واملخاوف 

احلالية حول احتمالية دخول االقت�ساد 

العاملي يف حالة من الركود الت�سخمي. 

مبا   - املتحد  االأهلي  البنك  اأثبت  لقد 

 - متميزة  وفنية  اإدارية  قدرات  من  له 

مع  التعامل  على  النظري  منقطعة  قدرة 

ال�سوق،  �سهدها  التي  احلادة  التقلبات 

التي تتمحور  وامل�سي يف ا�سرتاتيجيته 

الرتكيز  مع  واالبتكار،  النمو  حول 

ب�سكل اأ�سا�سي على البيانات، واخلدمات 

الرقمية، واملوارد الب�سرية«.

تربز  اأرقاًما  حققنا  »لقد  واأ�ساف: 

اأعمالنا القائم على  قوة ومتانة منوذج 

تعددية االأ�سواق، وجناح ا�سرتاتيجيتنا 

وقد  ال�سامل.  التحول  نحو  الرامية 

تاأمني �سالمة  الرتكيز على  جنحنا عرب 

املخاطر، و�سبط  واإدارة  املايل،  مركزنا 

امل�سروفات من التعامل بكل مرونة مع 

التقلبات االأخرية يف ال�سوق. اأخ�ص هنا 

املتميز،  فريقنا  اأع�ساء  جميع  بال�سكر 

والذين بف�سلهم ال زال البنك يجني ثمار 

ا�سرتاتيجيته التي ت�سع خدمة العمالء 

يف قمة اأولوياتها، اإ�سافة لتوفري حلول 

رقمية تعزز خدماتنا املوجهة لهم«.

جدير بالذكر اأن هذه اجلائزة متثل 

اإ�سافة لل�سجل احلافل من االألقاب  اآخر 

واجلوائز التي اأحرزها البنك من العديد 

من املوؤ�س�سات واملجالت املتخ�س�سة يف 

عامل اخلدمات امل�سرفية، والتي كان من 

البحرين  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  بينها 

جائزة  فاينان�ص،  غلوبال  من   2022

ذا  من   2021 البحرين   - العام  بنك 

خدمات  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  بانكر، 

غلوبال  من   2022 التجارة  متويل 

بنك  اأف�سل  لقب  اإىل  اإ�سافة  فاينان�ص؛ 

وم�سر،  البحرين،  من  كل  يف  خا�ص 

ميد  جملة  تقرير  يف  وعمان  والكويت، 

.2022

د. اجلالهمة: نتطلع للقاء جميع ال�صركاء يف القطاع ال�صحي

»تنظيم املهن ال�صحية« تنظم موؤمترها الثاين �صبتمرب القادم
للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكدت 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

ال�سحية الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

املهن  لتنظيم  الهيئة  »موؤمتر  ورئي�سة 

واخلدمات ال�سحية« اأهمية هذا املوؤمتر 

تقدمي  ل�سمان  الهيئة  جهود  دعم  يف 

اجلودة  وعالية  اآمنة  �سحية  خدمات 

�سكرها  عن  معربة  البحرين،  يف مملكة 

بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  ملعايل 

عبداهلل اآل خليفة رئي�ص املجل�ص االأعلى 

لل�سحة على تكّرمه برعاية هذا املوؤمتر 

منه  الثانية  الن�سخة  الهيئة  تقيم  الذي 

�سبتمرب   29-27 من  الفرتة  خالل 

كراون  بفندق  املوؤمترات  بقاعة   2022

بالزا مبملكة البحرين.

الهيئة  اأن  اجلالهمة  د.  واأو�سحت 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

جميع  اتخذت  والطبية  ال�سحية 

اال�ستعدادات الالزمة ل�سمان جناح هذا 

املوؤمتر النوعي، والبناء على النجاحات 

التي حتققت يف ن�سخته االأوىل يف العام 

التو�سيات  تطبيق  وموا�سلة   ،2019

التي خرج بها، والتي من �ساأنها  املهمة 

مقّدمي  خمتلف  مع  ال�سراكة  تعزيز 

والقطاعات  ال�سحية  الرعاية  خدمات 

تعزيز  ي�سمن  مبا  ال�سلة  ذات  االأخرى 

�سمعة ومكانة القطاع ال�سحي يف مملكة 

واملناف�سة  النمو  على  وقدرته  البحرين 

هذا  يف  الوطنية  التطلعات  وحتقيق 

االإطار.

ة  واأ�سارت اإىل هذا املوؤمتر ميّثل من�سّ

نقا�ص مفتوحة مع خمتلف ال�سركاء يف 

جهود  وا�ستعرا�ص  ال�سحي،  القطاع 

الهيئة يف دعم النظام ال�سحي من خالل 

مبا  وجه،  اأكمل  على  مبهامها  قيامها 

فيها ترخي�ص مرافق الرعاية ال�سحية، 

كخدمة  »من�ساآت«  مبادرتي  وتفعيل 

رقمية تتيح التطبيق ال�سريع والتنظيم 

لهذه املرافق و»مهن« للرتخي�ص وجتديد 

ال�سحيني،  للممار�سني  الرتاخي�ص 

الطبية  االأجهزة  ومراقبة  وتنظيم 

والدوائية  ال�سيدالنية  وامل�ستح�سرات 

والتعليم  ال�سريرية  االأبحاث  وتنظيم 

امل�ستمر،  املهني  والتطوير  الطبي 

للم�ست�سفيات  االعتماد  وجتديد  ومنح 

واملراكز الطبية، وت�سجيع اال�ستثمارات 

مكتب  خالل  من  ال�سحي  القطاع  يف 

اأداء  وحت�سني  الهيئة،  يف  امل�ستثمرين 

وتنفيذ  كوادرها،  وا�ستثمار  الهيئة 

وتطوير  الرقمي،  التحول  برنامج 

من  ذلك  وغري  والت�سريعات،  اللوائح 

املهام.

واأ�سارت اإىل اأن املوؤمتر بوابة مهمة 

على  حر�سها  الهيئة  خالله  من  توؤكد 

لتنظيم  الرقابية  مهامها  اأداء  موا�سلة 

البحرين يف  ال�سحي يف مملكة  القطاع 

و�سمان  احلكومة  عمل  برنامج  اإطار 

والكفاءة  واال�ستمرارية  املالءمة 

ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  يف  وال�سالمة 

يف كل من القطاعني العام واخلا�ص.

د. مرمي اجلالهمة

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/972283/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/972297/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12168/pdf/INAF_20220801004300618.pdf
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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البلدي��ات  ش��ؤون  وزي��ر  أّك��د 
والزراعة وائ��ل المبارك، مواصلة 
الجهود لتعزيز التنمية الحضرية 
القط��اع  بتطوي��ر  المس��تدامة 
البيئي والزراعي، وتحقيق األهداف 
الوطنية بالتوسع في المشروعات 
الرقع��ة  زي��ادة  تكف��ل  الت��ي 
البنى التحتية  الخضراء وتطوي��ر 
الترفيهية،  واألماكن  للمتنزهات 
بما ُيعّزز جودة مستوى الخدمات 
المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ج��اء ذلك خالل زيارة تفقدية قام 
به��ا الوزي��ر إلى مش��روع حديقة 
باربار بمجّمع 526 في المحافظة 
الش��مالية، للوق��وف عل��ى س��ير 

األعمال اإلنشائية بالموقع.
وق��ال المب��ارك إّنه قد ت��ّم البدء 
في أعمال تنفيذ مش��روع حديقة 
باربار على مس��احة إجمالية تبلغ 
8486 مترًا مربع��ًا، موّضحًا بأّن 
المش��روع يقع ضمن استراتيجية 
مملكة البحرين للتش��جير وزيادة 
الخض��راء، حي��ث بلغت  الرقع��ة 
للتشجير  المخصصة  المس��احات 
2,285 مت��ر مربع والتي س��يتم 
زراعته��ا بأن��واع مختلف��ة م��ن 
األش��جار دائمة الخضرة، كما تم 
توفير مس��احات م��ن المغطيات 
الخض��راء بمس��احة تص��ل إل��ى 
1430 مت��رًا مربع��ًا وع��دد م��ن 
مس��احات  ضم��ن  الش��جيرات 
التشجير وذلك بما يدعم تحقيق 

أه��داف المملك��ة للوص��ول إلى 
الحي��اد الصف��ري بحل��ول الع��ام 
2060، من خ��الل مضاعفة عدد 
األش��جار بحلول العام 2035، مع 
زيادة أش��جار الق��رم بمعدل أربع 

مرات.
الح��رص على  المب��ارك  وأوض��ح 
مواصل��ة الجه��ود لزي��ادة ع��دد 
األشجار في المش��اريع الحكومية 
مع تشجيع الش��راكة المجتمعية 

لزي��ادة الرقعة الخض��راء وتوفير 
للتش��جير  الداعم��ة  السياس��ات 
وتش��جيع األفراد على المش��اركة 
في التش��جير، مبينًا أن المشروع 
يش��تمل على العناصر الرئيسية 
بتوفي��ر  النموذجي��ة  للحدائ��ق 
ممش��ى بطول 383 مت��رًا طوليًا 
ومنطق��ة ألعاب أطفال رئيس��ية 
تتضم��ن ألعاب��ًا حديث��ة تراعي 
والس��المة  األم��ن  مواصف��ات 

1090 مترًا  بمس��احة تق��در ب��� 
مربعًا، مش��يرًا إل��ى أن الحديقة 
عل��ى  ممي��زة  بإطالل��ة  تتمت��ع 
واجه��ة بحري��ة، مم��ا يجعله��ا 
مرفقًا حيوي��ًا مهمًا في المنطقة 
أيضًا توفير  الش��مالية، وس��يتم 
 693 العائلية بمساحة  الجلسات 
مت��رًا مربعًا والمبان��ي الخدمية، 
إل��ى جان��ب توفير أكث��ر من 60 

موقفًا للسيارات.
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
 يهنئان رئيس االتحاد السويسري 

بذكرى اليوم الوطني
 بع��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه 
برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيغناس��يو كاسيس 
رئي��س االتحاد السويس���ري، وذلك بمناس��بة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 
لفخامته بموفور الصحة والس��عادة ولشعب االتحاد 

السويسري الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيغناس��يو كاسيس 
رئي��س االتحاد السويس��ري، وذلك بمناس��بة ذكرى 
الي��وم الوطني لبالده، أعرب س��موه فيها عن خالص 
تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة 
ولش��عب االتح��اد السويس��ري الصدي��ق بمزيد من 

التقدم والنماء.
رئيس االتحاد السويسـري

 الملك يهنئ رئيس
بنين بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه برقي��ة تهنئة إلى 
فخام��ة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، وذلك 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأع��رب جاللته ف��ي البرقي��ة عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته 
لفخامته بموفور الصحة والس��عادة ولشعب جمهورية بنين 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

المساحات المخصصة للتشجير 2285 مترًا مربعًا

تطل على واجهة بحرية وتضم جلسات عائلية وألعاب أطفال حديثة

 المبارك: تنفيذ مشروع حديقة
باربار على مساحة 8486 مترًا مربعًا

افتتاح المعرض 
التوعوي باليوم العالمي 

لمكافحة االتجار باألشخاص

أناب رئيس األمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، نائب 
رئيس األمن العام اللواء الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد 
آل خليفة في افتتاح المعرض التوعوي في مجمع سيتي سنتر 
بمناس��بة اليوم العالم��ي لمكافحة االتجار باألش��خاص، 30 
يولي��و من كل عام، بحضور مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية وعدد من مدراء وزارة الداخلية وأعضاء اللجنة 

الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص.
وأكد نائب رئيس األمن العام أن المعرض يأتي ضمن برامج 
االحتفال بالي��وم العالمي لمكافحة االتجار باألش��خاص، من 
أجل إب��راز الجهود التي قامت بها البحري��ن في مكافحة تلك 
الجريم��ة م��ا أهلها الحتالل مكان��ة مرموقة على المس��توى 
الدولي، حس��ب تصني��ف وزارة الخارجية األمريكي��ة على مدار 
خمس��ة أعوام متتالي��ه وأصبح��ت تجربة المملك��ة في هذا 

المجال رائدة على المستوى الدولي.
ويش��تمل المعرض الذي سيس��تمر لمدة 5 أيام، على أقسام 
توعوية وكذلك لوحات تبرز أهم الجهود التي بذلتها المملكة 
ف��ي مكافحة تل��ك الجريمة، كما ت��م توزيع هداي��ا تذكارية 

ومطبوعات توعوية على الجمهور.

 النفيعي: تنظيم ملتقى
 الملك القائد اإلنسان

السادس ديسمبر المقبل

قال عضو مجلس النواب إبراهيم 
خالد النفيعي إن تنظيم ملتقى 
الملك القائد اإلنس��ان بنسخته 
السادسة س��يكون في ديسمبر 
المقبل، تماش��يًا م��ع احتفاالت 
جل��وس حضرة  بعيد  البحري��ن 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاهل البالد 
ورع��اه،  اهلل  حفظ��ه  المعظ��م 

والعيد الوطني المجيد.
وأش��ار النفيعي إلى أن الملتقى 
فري��ق  إنج��ازات  عل��ى  س��يركز 

البحرين بقيادة س��مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برعاية 
ورؤية س��ديدة من جاللة الملك المعظم حفظه اهلل. وسيتطرق 
الملتق��ى لإلنجازات الرياضية التي حققها ش��باب البحرين تحت 
رعاية وتوجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، والمكتس��بات التي حققتها المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية في الداخ��ل والخارج البحريني والتي 
وضعت البحرين في صدار الدول الراعية لإلنسان والبشرية ككل.

وأوضح النفيعي أن من محاور الملتقى كذلك جهود البحرين في 
محاربة االتجار بالبش��ر، وغسيل األموال، والس��جون المفتوحة، 
والتوس��ع في العقوبات البديلة كتجربة س��باقة ف��ي المنطقة 
والعال��م، وأثرها الخير في الحفاظ على تماس��ك األس��رة، ومنح 

الفرد الفرصة بإعادة تصويب مسار حياته، وبناءها من جديد.
وبي��ن بأن��ه س��يتم الحديث أيض��ًا ع��ن الجهود الت��ي قدمتها 
الحكومة في تحقيق التعافي االقتصادي، والمؤشرات اإليجابية 
من ذلك، والتقييم األممي لكل هذه المس��اعي، كما سيتم أيضًا 
تكريم عدد من الشخصيات الوطنية، وأصحاب المجالس األهلية 

والعائلية.

إبراهيم النفيعي

 »المهن والخدمات الصحية«
تنظم مؤتمرها الثاني سبتمبر المقبل

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحية د. مريم الجالهمة ورئيسة 
»مؤتم��ر الهيئ��ة لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحي��ة« أهمي��ة هذا 
المؤتم��ر في دع��م جه��ود الهيئة 
لضم��ان تقديم خدمات صحية آمنة 
وعالية الجودة في مملكة البحرين، 
معربة عن شكرها لرئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة على 
تكرم��ه برعاية ه��ذا المؤتمر الذي 
تقيم الهيئ��ة النس��خة الثانية منه 
خالل الفت��رة من 27-29 س��بتمبر 

.2022
وأوضحت أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية والطبية 
اتخذت جميع االس��تعدادات الالزمة 
لضمان نجاح هذا المؤتمر النوعي، 
والبناء عل��ى النجاحات التي تحققت 

في نسخته األولى في العام 2019، 
ومواصلة تطبيق التوصيات المهمة 
الت��ي خرج به��ا، والتي من ش��أنها 
تعزيز الش��راكة مع مختلف مقدمي 
خدمات الرعاية الصحية والقطاعات 
األخرى ذات الصلة بما يضمن تعزيز 

س��معة ومكانة القطاع الصحي في 
مملكة البحري��ن وقدرته على النمو 
التطلع��ات  وتحقي��ق  والمنافس��ة 

الوطنية في هذا اإلطار.
وأش��ارت إلى ه��ذا المؤتم��ر يمثل 
منص��ة نقاش مفتوح��ة مع مختلف 
الصح��ي،  القط��اع  ف��ي  الش��ركاء 
ف��ي  الهيئ��ة  واس��تعراض جه��ود 
دع��م النظ��ام الصح��ي م��ن خ��الل 
أكم��ل  عل��ى  بمهامه��ا  قيامه��ا 
وج��ه، بم��ا فيه��ا ترخي��ص مرافق 
الرعاية الصحي��ة، وتفعيل مبادرتي 
»منش��آت« كخدم��ة رقمي��ة تتي��ح 
التطبي��ق الس��ريع والتنظي��م لهذه 
للترخي��ص  و»مه��ن«  المراف��ق 
للممارس��ين  التراخي��ص  وتجدي��د 
الصحيين، وتنظيم ومراقبة األجهزة 
الصيدالنية  والمستحضرات  الطبية 
األبح��اث  وتنظي��م  والدوائي��ة 
السريرية والتعليم الطبي والتطوير 

وتجديد  ومن��ح  المس��تمر،  المهني 
والمراكز  للمستش��فيات  االعتم��اد 
الطبية، وتش��جيع االس��تثمارات في 
القط��اع الصح��ي من خ��الل مكتب 
المس��تثمرين في الهيئة، وتحسين 
كوادره��ا،  واس��تثمار  الهيئ��ة  أداء 
وتنفي��ذ برنام��ج التح��ول الرقمي، 
وتطوير اللوائح والتش��ريعات، وغير 
ذل��ك من المه��ام. وأش��ارت إلى أن 
المؤتم��ر بواب��ة مهم��ة تؤكد من 
خالل��ه الهيئة حرصها على مواصلة 
لتنظي��م  الرقابي��ة  مهامه��ا  أداء 
القطاع الصحي في مملكة البحرين 
ف��ي إط��ار برنام��ج عم��ل الحكومة 
واالس��تمرارية  المالءم��ة  وضم��ان 
والكف��اءة والس��المة ف��ي تقدي��م 
م��ن  كل  ف��ي  الصحي��ة  الخدم��ات 
القطاعي��ن العام والخ��اص، معربة 
عن تطلعها لمش��اركة واس��عة في 

المعرض المقام على هامشه.

د. مريم الجالهمة

أيمن شكل «

أص��درت هيئة جودة التعلي��م والتدريب تقرير 
مراجع��ة البرام��ج األكاديمي��ة في مؤسس��ات 
التعلي��م العالي، والذي كش��ف عن حصول 18 
برنامج بكالوريوس وماجس��تير ودكتوراه على 

تقييم »جدير بالثقة«.
وأظه��ر تقرير مراجع��ات البرام��ج األكاديمية 
بمؤسس��ات التعلي��م العالي حص��ول 3 برامج 
بالجامعة األهلية باإلضافة إلى برنامج دكتوراه 
على تقدير »جدير بالثقة«، حيث حصلت برامج 
كل من بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية 
وبكالوري��وس االقتصاد والم��ال، وبكالوريوس 
المحاس��بة والعل��وم المالية، والدكت��وراه في 
اإلدارة، المطروحين من كلي��ة العلوم اإلدارية 

والمالية، على تقييم »جدير بالثقة«.

وحص��ل برنامج��ي بكالوري��وس إدارة الموارد 
والنظ��م  المحاس��بة  وبكالوري��وس  البش��رية 
المالية، المطروحان م��ن كلية العلوم المالية 
واإلداري��ة بالجامع��ة الخليجي��ة عل��ى تقيي��م 
»جدير بالثقة«، كما حصل برنامج بكالوريوس 
تقني��ة المعلومات والحوس��بة المط��روح من 
كلية تقنيات المعلومات والحوس��بة بالجامعة 
العربية المفتوحة على تقييم »جدير بالثقة«، 
بالجامع��ة  بكالوري��وس  برام��ج   4 وحصل��ت 
الملكي��ة للبن��ات، عل��ى تقيي��م جدي��ر بالثقة 
وه��ي برام��ج بكالوريوس األعم��ال المصرفية 

والمالي��ة، وبكالوري��وس العل��وم اإلدارية في 
إدارة األعم��ال الدولي��ة، وبكالوري��وس العلوم 
اإلداري��ة في الم��وارد البش��رية، وبكالوريوس 

اإلدارة والتسويق.
وحص��ل عل��ى نفس التقيي��م كل م��ن برنامج 
بكالوريوس الطب بالكلي��ة الملكية للجراحين 
ف��ي أيرلندا - جامعة البحرين الطبية – وكذلك 
برنام��ج بكالوري��وس العلوم ف��ي التمريض، 
وماجستير تقنية المعلومات بجامعة البحرين، 
فيما حصلت 3 برامج بجامعة العلوم التطبيقية 
بكالوري��وس  وه��ي  الج��دارة،  تقيي��م  عل��ى 
إدارة األعم��ال وبكالوري��وس العل��وم المالية 
المعلومات  ُنُظ��م  وبكالوري��وس  والمحاس��بة 
اإلداري��ة، بينما حص��ل بكالوري��وس علوم في 
علم الحاس��وب بجامعة أما الدولية على تقييم 

»جدير بالثقة«.
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 اختتام ملتقى الخالدية
 التدريبي بمشاركة

500 شاب وشابة

اختتمت ورش عمل »ملتقى الخالدية التدريبي الس��ادس« الذي 
نظمته جمعي��ة الخالدية الش��بابية بالتعاون مع ش��ركة حلول 
الجودة لالستش��ارات، وذلك بورش��ة عمل قدمتها أميمة يوسف 
بعنوان »الش��باب وري��ادة األعمال آمال وطم��وح« تطرقت فيها 
إلى مفهوم ري��ادة األعمال، والفرق بين رائد األعمال واإلنس��ان 
العادي، ومواصفات رائد األعمال الناجح، ومرحلة اختيار المشروع، 
وتجربتها الش��خصية في ريادة األعمال »اإلنجازات والنجاحات«، 

كما قدمت نصائح للمقدمين على الخوض في ريادة األعمال.
وفي الختام القت األمين العام نائب رئيس الجمعية أمينة شاكر 
كلم��ة نيابة عن مجلس اإلدارة رفعت فيها الش��كر والتقدير إلى 
جمي��ع القائمين على تنظي��م الملتقى التدريب��ي على جهودهم 

الحثيثة.
وتضم��ن الملتق��ى التدريبي 4 ورش عمل ش��ارك فيها أكثر من 

٥٠٠ شاب وشابة، وتناولت تقدم الشباب وتطوير مهاراتهم.

 »ضمان الجودة«: 18 برنامجًا أكاديميًا
في جامعات البحرين »جديرة بالثقة«

 المحكمة تسقط حضانة أم شوشت
أفكار طفلتها لتمنعها من رؤية والدها

أيمن شكل  «

التنمي��ة  ل��وزارة  تقري��ر  أثب��ت 
عائل��ة  م��ن  لطفل��ة  االجتماعي��ة 
مطلق��ة أنه��ا تعرضت لتش��ويش 
فكري من والدتها وتغذيتها بأفكار 
سلبية عن والدها، لتدعي بعد ذلك 
أنه يتحرش بابنته حتى تمنعه من 
رؤية ابني��ه اللذين ف��ي حضانتها، 
لكن المحكمة الشرعية أكدت تعمد 
األم افتعال تلك األس��باب لتعطيل 
تنفي��ذ الزي��ارة، وقض��ت بإس��قاط 
حضان��ة األم مؤقت��ًا ع��ن الطفلين 

وضم حضانتهما لألب.
الدع��وى تتحص��ل وقائعه��ا فيم��ا 
ذك��ره المحام��ي محم��د الش��رعبي 
وكيل األب، حيث قام األخير بتقديم 
دعوى أمام المحكمة الش��رعية أشار 

فيه��ا إل��ى أنه ت��زوج م��ن المدعى 
عليها وأنجب منها طفلة 5 س��نوات 
وطفل 3 سنوات، ثم لجأت للمحكمة 
وطلبت الخلع نظير التنازل على كافة 
حقوقها الش��رعية ومؤخ��ر الصداق 
والعدة والمتعة، بينما حصل الزوج 
على حكم بتمكينه من رؤية طفليه 

يومان في األسبوع مع المبيت.
لك��ن األم كانت تماط��ل في تنفيذ 
حكم الرؤية وامتنعت أكثر من مرة، 
فتق��دم بالدعوى يطالب بإس��قاط 
الحضان��ة عنها واحتياطي��ًا تمكينه 
م��ن رؤي��ة طفلي��ه، فأقام��ت األم 
دعوى متقابلة طلبت فيها أن تكون 
الزيارة في مرك��ز اجتماعي، مدعية 
افتعال األب لس��لوكيات خاطئة مع 
الطفل��ة، فلم تمان��ع المحكمة من 
جلب التقرير، إال أنه كش��ف في بند 

الرأي النفسي للطفلة أنها مشوشة 
المش��اكل  م��ن  ومتأث��رة  األف��كار 
األسرية الحاصلة بين الوالدين، كما 
تبي��ن أن الطفلة تحب كال الوالدين 

وعبرت عن مش��اعرها بشوقها إلى 
ترف��ض  والدته��ا  أن  وبين��ت  األب 
ذهابه��ا لزي��ارة والده��ا، وال توجد 
لدى الطفلة مشاكل سلوكية توحي 
بأنه��ا ق��د تعرض��ت لتح��رش من 
قبل والدها، وإنها مشوش��ة األفكار 

سمعيًا بما يقال عنه أمامها.
وأك��د المحام��ي الش��رعبي أن رقم 
الهاتف المس��جل ف��ي خانة تواصل 
الوال��د مع مركز حماية الطفل ليس 
رقمه كما أن الرقم الش��خصي أيضًا 
مكت��وب خطأ، بم��ا يؤش��ر لتعمد 
المدع��ى عليها إخف��اء الحقيقة عن 

معدي التقرير.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم 
إل��ى أن األم ق��د تعمدت تش��ويش 
األوالد سمعيًا وأقرت بامتناعها عن 
تنفيذ الزي��ارة، وأنه يجوز للمحكمة 

تطبيق ن��ص الم��ادة »139 أ -ب« 
من قانون أحكام األسرة التي تنص 
عل��ى: أ- إذا تع��ذر تنظي��م الزيارة 
اتفاق��ًا نظمها القاضي على أن تتم 
في مكان وزمان ال يضر بالصغير أو 
الصغيرة نفسيًا، ويطبق ذات اإلجراء 

بالنسبة لتنفيذ حكم الحضانة.
ب- ال ينف��ذ حك��م الزي��ارة جب��رًا، 
ف��إذا امتنع م��ن بي��ده الصغير عن 
تنفي��ذ الحك��م ب��دون ع��ذر، أنذره 
القاضي، ف��إن تكرر من��ه ذلك مرة 
أخ��رى ج��از لقاض��ي التنفي��ذ بن��اء 
عل��ى طلب مس��تحق الزي��ارة إحالة 
المل��ف لمحكم��ة الموض��وع لتقرر 
بصفة مس��تعجلة ما تراه مناس��بًا 
للمحض��ون ويك��ون ذلك مش��مواًل 

بالنفاذ المعجل.
وقال��ت المحكم��ة إن الثاب��ت ه��و 

امتن��اع المدع��ى عليها م��ن تنفيذ 
الزيارة بإقرارها أمام المحكمة رغم 
إمهاله��ا، وحيث إن م��دار الحضانة 
يتعل��ق بنف��ع المحض��ون بالدرجة 
األول��ى وأن��ه إذا تعارض��ت الحقوق 
والمصالح وجب تقديم مصلحة وحق 
الصغي��ر على س��واها م��ن الحقوق 
والمصالح مع مراعاة المقرر ش��رعًا 
والثاب��ت حكم��ًا أن المدعي له حق 
بالوالي��ة كونه وال��د الطفلين، في 
القيام بش��ؤون الطف��ل بما يوجبه 
ح��ق الوالية على المحض��ون حفظًا 
له من االنحراف وتعليمه وتنشئته 
تنش��ئة صالحة طبقًا للم��ادة 123 
من قان��ون أحكام األس��رة، وقضت 
المحكمة بإس��قاط حضانة المدعى 
عليه��ا ع��ن الولدين مؤقت��ًا وضم 

حضانتهما لوالدهما.

محمد الشرعبي

 البحرين تحتفي باليوم
العالمي للتوعية بسرطان الرئة

ُتش��ارك مملكة البحرين دول العالم االحتفال باليوم العالمي 
للتوعية بس��رطان الرئة، الذي يوافق األول من أغسطس من 
كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي عن س��رطان الرئة، وتقليل 
الوفي��ات المتعلقة به، ودعم األبحاث التي تس��عى إلى إيجاد 
العالج، وتثقي��ف المعرضين لخطر اإلصابة بس��رطان الرئة، 

ورفع مستوى الوعي بأضرار التدخين.
وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بسرطان الرئة، أعلنت وزارة 
الصحة حرصها على تنظيم فعاليات توعوية تستهدف مرضى 
س��رطان الرئة وذويهم، والمدخنون واألش��خاص المعرضون 
للتدخين الس��لبي، والعاملون في المجال الصحي من األطباء، 
والممرضين، والصيادلة، والمثقفي��ن الصحيين، والجمعيات 
والمنظمات الصحية، وجميع أفراد المجتمع بشكل عام، سعًيا 

نحو نشر التثقيف والتوعية حول سرطان الرئة.
وُيعتب��ر س��رطان الرئة من أكثر أنواع الس��رطان ش��يوًعا في 
العالم، وُيش��كل نسبة وفيات سنوّيًا أكبر من مجموع الوفيات 
الحاصلة بس��بب س��رطان الثدي والقولون والبروس��تاتا معًا، 
وبحس��ب الدراسات فإن التدخين ُيعتبر أكثر مسببات اإلصابة 
بسرطان الرئة، ويمكن تقليل احتمالية اإلصابة به عن طريق 
اإلقالع ع��ن التدخين وعن التدخين الس��لبي، وهنالك عوامل 
خطورة أخ��رى لإلصابة به، مثل العوام��ل البيئية، والتعرض 
لإلش��عاعات، وبع��ض أم��راض الرئ��ة المزمن��ة، واإلصاب��ة 

المسبقة بالسرطان وغيرها.
ويمكن أن يصيب سرطان الرئة جميع الفئات سواء كانوا كبارًا 
أو صغارًا، رجااًل أو نساء، وأشارت الدراسات والبحوث أن الكشف 
المبكر ُيسهم في عالج سرطان الرئة بنسبة عالية، وال تظهر 
األع��راض عند أغلبية الناس في مراحل المرض المبكرة، ومن 
هن��ا تأتي أهمية الحرص على الفحص الدوري للرئة للكش��ف 
المبكر عن المرض. كما ُيس��اعد النش��اط البدني على تقليل 
خط��ر اإلصاب��ة بس��رطان الرئة، ألنه ُيحّس��ن وظائ��ف الرئة 

ويحميها من العديد من األمراض.

»دانات« ينظم دورة متكاملة للتدريب على اللؤلؤ

نظم معه��د البحرين للؤلؤ واألحج��ار الكريمة 
»دان��ات«، دورة تدريبية ش��ارك فيه��ا عدد من 
المهتمي��ن في مجال اللؤل��ؤ واألحجار الكريمة 
والمجاالت ذات الصلة، وتضمنت معلومات حول 
كل ما يتعلق باللؤلؤ الطبيعي وظروف تش��كله 
وط��رق اس��تخراجه وآلي��ات فحص��ه وتقييم��ه 

وتجارته.
وتضمن��ت ال��دورة عل��ى م��دى 6 أي��ام، جانب��ًا 
نظريًا يش��تمل عل��ى معلوم��ات أكاديمية آلخر 
م��ا توصل إليه العل��م واألبحاث بش��أن اللؤلؤ، 
إضاف��ة إلى جانب عملي ح��ول األدوات العلمية 
األساسية لوصف الآللئ مثل التصوير الشعاعي 
المجهري باألشعة السينية والتصوير المقطعي 
المحوس��ب وغيرها م��ن خالل مختب��ر »دانات« 
ال��ذي يعتبر أفض��ل مختبر لفح��ص اللؤلؤ في 

العالم.
واختتمت الدورة أعماله��ا، برحلة غوص وزيارة 
مس��ار اللؤلؤ التاريخي في البحرين، وعاش من 
خاللها المشاركون تجربة حقيقية حول استخراج 

اللؤلؤ، والبيئة البحرية التي يتشكل فيها.
وأكدت الرئيس التنفيذي للمعهد نورة جمشير، 
أن الدورة تأتي في إطار خدمات التدريب النوعية 
الت��ي يقدمه��ا »دانات« على مس��توى البحرين 
والش��رق األوس��ط، وضمن جه��ود المعهد في 
تدري��ب وتأهيل وبناء قدرات المزيد من الكوادر 
في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى نش��ر الوعي 
بت��راث اللؤل��ؤ في البحري��ن عبر آالف الس��نين 
ومساهمته في التطور االقتصادي واالجتماعي.

وأوضحت أن الدورة، قدمت نهجًا شاماًل لدراسات 
اللؤلؤ يش��مل تحليل اللؤلؤ باستخدام األدوات 
األساس��ية لعل��م األحجار الكريم��ة، موضحة أن 
المش��اركين في الدورة تمكنوا من تكوين فهم 
أفضل للؤلؤ، م��ع التركيز على اللؤلؤ الطبيعي، 
واألجهزة المس��تخدمة لتحدي��د هويته، فضاًل 

عن الخبرة العملية الواسعة في مختبر دانات.
وكش��فت أن »دان��ات«، س��ينظم دورة مماثل��ة 
في يونيو القادم، مش��يرة إل��ى أن هذه الدورات 

التدريبية تأتي في إطار مهمة المعهد األساسية 
القائمة على تطوي��ر قطاع اللؤلؤ البحريني في 
إطار مشروع الخطة الوطنية إلحياء قطاع اللؤلؤ 

في البحرين، وتعزيز س��معة المملكة بصفتها 
مرك��زًا رائدًا للخبرة في مج��ال األحجار الكريمة، 
وذلك في إطار رؤية البحرين االقتصادية 2030.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/01/watan-20220801.pdf?1659332463
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/1018640
https://alwatannews.net/article/1016442
https://alwatannews.net/article/1016528
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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كلمة أخيرة

قاصدو المسجد النبوي ينعمون بأجواء باردة داخله رغم ارتفاع دراجات الحرارة »واس«
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جهود كبيرة للبحرين في ســبيل تعزيز التنمية الحضرية 
وتطوير القطاع الزراعي والبيئي بالمضي قدمًا في تطبيق 

استراتيجية المملكة للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء.

باألحمر
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فكرة رائعة ولكن..
ج��اء في الصحافة أم��س هذا الخبر ال��ذي أكدت فيه وزارة اإلس��كان أنها 
ستقوم بإجراء دراس��ة فنية وقانونية ومالية، القتراح برغبة نيابي بشأن 
إنش��اء مناطق اس��تثمارية يس��اهم فيها المط��ورون والمواطنون إلحياء 
المناط��ق القديمة، مضيفة أنها س��تقوم بتقييم م��دى إمكانية تطبيقه 
على أح��د األحياء القديمة، واصفة هذا المقت��رح بالفكرة المبتكرة، وأنه 
قد يسهم في إحياء المناطق القديمة، دون الحاجة إلى تخصيص ميزانية 

لالستمالك. 
االقتراح ممتاز جدًا نشكر النائب الذي تقدم به ونتمنى أن تتمكن الوزارة 
من تنفيذه رغم صعوبته وتعقيداته، فغالبية هذه البيوت قديمة وتعود 
ملكياته��ا إما لورثة أو ألب كبير في الس��ن وله أبن��اء وبنات وبالتالي من 
س��يدفع أقساط ترميمه إن كان أحد األبناء فسيطالب فيما بعد بملكيته، 
ه��ذه واح��دة فقط م��ن العقب��ات القانونية الت��ي س��يواجهها مثل هذا 

المشروع. 
العقبة الثانية هي عملية الترميم بحد ذاتها إن كانت س��تطمس الهوية 
التاريخي��ة للمكان أو س��تراعيها وتبقي عليها ولذل��ك أهمية قصوى في 
الحفاظ على عمقنا الحضاري والتاريخي، فالترميمات في األحياء القديمة 
له��ا معاييرها فال نخس��ر رأس م��ال أصلي تملكه البحري��ن غير مصطنع 
متمث��ل في بقاء تلك األحي��اء بأزقتها وبممراتها وبهندس��تها القديمة 
الجميل��ة منذ نش��أتها إلى اليوم فال نهرع ص��وب التحديث والتجديد غير 

المدروس ونهدم ما ال يمكن تعويضه. 
ل��و نجحت ال��وزارة في تخطي العقب��ات القانونية وامتلك��ت حق التجديد 
م��ع الحفاظ على الهوية األثري��ة المعمارية بضوابطه��ا الدولية لعدلنا 

الميزان برمانتين تحفظ لنا كنزًا سياحيًا ال تمتلكه العديد من الدول. 
كل من س��افر إلى دول أوروبا ش��اهد كيف اس��تثمرت ه��ذه الدول كنزها 

المعماري وحولته إلى دجاجة تبيض لها ذهبًا إلى اليوم. 
أحي��اء قديمة بأكملها تحولت لمزارات س��ياحية وش��هدت ح��راكًا تجاريًا 
وانتع��ش س��كانها وزاد دخلهم إنم��ا هذه تحتاج إلى بلدي��ات حازمة في 
تطبي��ق القوانين كالت��زام بالواجه��ات وعدم تغيرها ونظاف��ة الممرات 
واألزق��ة وزراعتها وتجميلها وضوابط في منح رخص االس��تغالل التجاري 

لتحويلها لمطاعم أو معارض أو أي نشاط تجاري. 
ولك��م فيم��ا فعلته الش��يخة مي بنت محمد ف��ي المحرق خي��ر مثال من 
زار البي��وت التي رممتها وجددتها وس��ط »دواعي��س« المحرق الصغيرة 
يتعجب كيف كانت وكيف أصبحت س��واء البي��وت أو محيطها البيئي الذي 

حافظ على هويتها. 
وقد جاء في خبر الوزارة المنش��ور هذا االستشهاد حيث كتب التالي »كما 
لفتت إلى أن الدور الهام لالقتراح يتمثل في تنش��يط الس��ياحة والسوق 
العقارية في البحرين لما له من أثر اقتصادي وسياحي واستثماري واضح 
على المديين المتوس��ط والطويل ويصب في مصلحة التنمية العقارية، 
مش��يرة إلى أن بعض الجهات المعنية قامت ببعض المبادرات بالتنسيق 
م��ع القطاع الخاص وم��الك بعض العقارات القديم��ة برغبة لتكون هذه 
األم��الك متاحف ووجهات س��ياحية بما يتوافق مع االقتراح منها مش��روع 
بي��ت العري��ض وبيت بن خل��ف وبيت القصيب��ي بالمنامة وبيت س��يادي 

ومشروع طريق اللؤلؤ وغيرها في المحرق« انتهى النص.
طبع��ًا بعض الجهات المقصود بها الش��يخة مي، عموم��ًا يتعجب الزائر 
حي��ن يدخل البيت المرمم في كيفية الم��زج الناجح بين العراقة واألصالة 
والحداثة في إطار من الجمال، مساحة الحمامات على سبيل المثال صغيرة 
جدًا جدًا لكنك ترفع القبعة لمن عرف كيف يستغلها وينتهي به إلى ذلك 
الحم��ام على أح��دث طراز ومثله غ��رف النوم الضيقة، وحتى أس��طح تلك 
المنازل تم استغاللها وتعويض صغر المساحات فيها »زوروا نزل السالم 
ف��ي المحرق أو بيت خل��ف أو القصيبي أو العريض ف��ي المنامة« لتروا أن 
تل��ك البيوت القديمة المهملة في أحيائنا األصيلة هي كنز تراثي ال يجب 
أن نفرط به أو نخس��ره، بعضها له عشرات السنين وبعضه تصل أعماره 
إل��ى مائة ع��ام أو أكثر، هذه الفت��رة الزمنية حين توض��ع على أي معمار 
تس��تطيع أن تقول من خاللها لمن يعطيك درس��ًا ف��ي التحضر والتمدن 

كنت هنا قبل أن تولد دولتك. 
نتمنى النجاح لمشروع وزارة اإلسكان ولوزيرتها الشابة آمنة الرميحي كل 

التوفيق.

 »طفل بومديد«.. تفاعل واسع 
مع صغير موريتاني علق وسط السيول

أث��ار طف��ل موريتان��ي علق وس��ط الس��يول التي 
ضربت منطقة بومديد، تفاعال واسعا على منصات 
التواص��ل االجتماع��ي قب��ل أن تتمكن الس��لطات 

المختصة من إنقاذه.
ووفق وس��ائل إعالم محلية، فقد حاصرت الس��يول 
الناجم��ة ع��ن مي��اه األمط��ار أمس الس��بت طفال 
داخل س��د ببلدية بومديد بوالي��ة لعصابة جنوبي 

موريتانيا.
وق��ال موقع صحراء ميديا نقاًل ع��ن مصادر محلية، 
إن الطفل حين كان يس��بح في السد، باغته السيل 
القادم من هضبة تكانت المجاورة، الذي تس��ببت 

فيه األمطار التي تتساقط في أعالي الهضبة.
وتداول معلقون على وس��ائل التواصل االجتماعي 
صورًا ولقطات فيديو للطفل الذي بدا جالس��ًا على 
أحد أعمدة الس��د، فيما تحاص��ره المياه المتدفقة 

بقوة من كل االتجاهات.
وتصاعدت المناشدات طوال ساعات إلنقاذ الطفل، 
ودشن ناش��طون حمالت إلكترونية لحث السلطات 
المعني��ة على إنق��اذ الطفل، فيما وج��ه مغرودون 
رسالة للصغير تحت وسم »شبو_ال_ترقد« معبرين 

عن خوفهم م��ن غفوة الطفل وس��ط الماء الهادر 
ما قد يتس��بب ف��ي جرف��ه ووفاته. والحقًا كش��ف 
مسؤولون عن تمكن فرق اإلنقاذ من إجالء الطفل.

وتفاع��ل الرئي��س الموريتان��ي محمد ولد الش��يخ 
غزوان��ي مع الحادث��ة، ناش��را تغريدة ب��ارك فيها 

عملي��ة اإلنقاذ قائاًل: »أبارك ألس��رة الطفل محمد 
أحم��د ولد محمد، ولكل أبناء ش��عبنا، إنقاذ حياته، 
بفضل اهلل تعالى، فله الحمد والش��كر. وأحيي فرق 
اإلنقاذ والس��لطات المش��رفة على جهودهم التي 

أدت إلى نجاح عملية اإلنقاذ«.

 محاكمة الداعية مبروك 
عطية 21 سبتمبر المقبل

ق��ررت جه��ات التحقيق في مصر، تحديد جلس��ة 21 س��بتمبر 
المقبل لمحاكم��ة الدكتور مبروك عطية، الداعية اإلس��المي، 

بتهمة ازدراء األديان، والسخرية من السيد المسيح.
وقال نجيب جبرائيل، أحد أش��هر المحامين في مصر إن تحديد 
جلس��ة المحاكم��ة، جاء بناء على ب��الغ تقدم به مباش��رة إلى 
محكم��ة الجنح، وجه��ات التحقيق المختصة، بع��د تصريحات 
مبروك عطية التي أثارت موجة من الغضب لدى أبناء الكنيسة.
ورف��ض جبرائيل ف��ي تصريحاته اعت��ذار مب��روك عطية بعد 
أن أث��ار غضب الكثيرين دون داع، مش��يرًا إلى س��عيه لتوقيع 
أقصى عقوبة على الداعية اإلس��المي، قائاًل: »نؤكد عدم قبول 

االعتذار«.
وكان الدكتور س��مير صب��ري، أحد أش��هر المحامين في مصر، 
قد أعلن اس��تمراره أيضًا في اإلج��راءات القانونية ضد مبروك 

عطية، رغم تقديم األخير اعتذارًا.

نقص نوم األطفال يضر بأدمغتهم ونموهم
»احذروا.. نقص النوم لدى أطفالكم يؤثر في أدمغتهم«، 
تلك هي النتيجة التي توصلت إليها دراسة جديدة أجريت 
بقي��ادة باحثين من كلي��ة الطب بجامع��ة ميريالند في 

الواليات المتحدة األمريكية.
 The وخلصت الدراس��ة التي نش��رت نتائجها ف��ي مجلة
Lancet Child & Adolescent Health إل��ى أن األطفال 
ممن هم في س��ن المدرس��ة االبتدائية، الذين يحصلون 
على أقل من تس��ع س��اعات من النوم ف��ي الليلة، لديهم 
اختالف��ات كبيرة في مناطق معينة من الدماغ مس��ؤولة 
ع��ن الذاكرة وال��ذكاء والرفاهية، مقارن��ة بأولئك الذين 
يحصلون على فترة تمتد من 9 إلى 12 س��اعة من النوم 
كل ليلة. وارتبطت هذه االختالفات بمشاكل صحية عقلية 
أكبر، مثل االكتئاب والقلق والسلوكيات االندفاعية، لدى 
أولئ��ك الذين يفتقرون إلى النوم، كما تم ربط النوم غير 

الكافي بالصعوبات المعرفية المتعلقة بالذاكرة.

 حرائق غابات في دولة أوروبية 
تفجر قنابل عمرها 100 عام

س��لوفينيا دولة أوربية تعاني مثل دول أخرى في 
الق��ارة العجوز من حرائ��ق الغابات التي اندلعت 
هذا الصيف، لكن هنا ش��يئًا يميزه��ا عن غيرها: 

انفجار قنابل عمرها 100 عام.
وذكر موقع »vice« اإلخباري األمريكي أن الحرائق 
التهم��ت مناطق واس��عة من غابات س��لوفينيا، 

التي تقع بين كرواتيا وإيطاليا والنمسا.
وامتدت ألسنة اللهب إلى ساحات القتال السابقة 
الت��ي كانت في هذه الدولة إبان الحرب العالمية 
األول��ى، حيث انفجرت ذخائر ل��م تنفجر في تلك 

الحرب.
وعلى س��بيل المث��ال، انفجرت قنبل��ة بينما كان 
رجال اإلطف��اء يحاولون إخم��اد حرائق قريبة في 
22 يوليو الماضي، وتطايرت الشظايا نحو هؤالء 

لكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم بأذى.
ول��م تكن هذه الحادثة س��وى واحدة من حوادث 

عدة انفجرت فيها القنابل بسبب الحرائق.
وتوقف المس��ؤولون في س��لوفينيا ع��ن تعداد 
انفجارات القنابل بسبب عددها الهائل، مكتفين 
بوضع إش��ارات على تلك التي تنفجر بالقرب من 

الطرق.
وال ت��زال مخلف��ات الحربي��ن العالميتين األولى 

والثانية تش��كل مشكلة بالنسبة إلى أوروبا حتى 
يومنا هذا، فكل عام يقتل بسببها أوروبيون.

ويرج��ع هذا األمر إل��ى الكم الهائل م��ن القنابل 
التي ألقيت على أوروبا، فعلى سبيل المثال ألقى 
س��الحا الجو البريطان��ي واألميرك��ي 2.7 مليون 
قنبل��ة على أوروبا خالل الح��رب العالمية الثانية 

وحدها.
ويحاول نحو 1000 من رجال اإلطفاء وعدة وحدات 
عسكرية في س��لوفينيا احتواء الحرائق التي أتت 

على 5000 هكتار حتى اآلن، لكن المشكلة التي 
تعي��ق إخماد النيران حاليا ه��ي الذخائر التي لم 

تنفجر.
ويقول وزير الدفاع الس��لوفيني، مارجان شاريك، 
إنه بس��بب هذه القنابل ال يمكن فرق اإلطفاء أن 
تتوغل نح��و النيران، وال يمكنه��ا العمل إال على 

أطرافها.
وتتنشر النيران في مواقع 12 معركة حدثت أثناء 

الحرب العالمية األولى.
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أكد معالي الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، معالي وزير الداخلية، في 
لقائه مع هيئة المواكب الحس��ينية ورؤساء ومس��ؤولي مآتم وحسينيات محافظات 
مملكة البحرين أن »لعاش��وراء البحرين خصوصية محضرة، وحفاظًا على روحانيتها 
ال يج��وز أن تطغى الحالة المادية والترويج لها باس��تخدام غطاء الس��ياحة الدينية 
من خالل الدعوة إلى اس��تقبال حمالت دينية من خارج البالد للمش��اركة في مواكب 
العزاء«، منوهًا بأن »إحياء المناس��بة في البحرين يبقى للمواطنين والمقيمين ولن 
نستقبل حمالت من الخارج، حفاظًا على أمن وسالمة المعزين وحسن إدارة وتنظيم 

المناسبة، حيث إن وجهات العزاء معروفة«.
حيث تأتي هذه التصريحات والتي تعتبر رس��الة مهمة لمعالي الوزير موجهة لكل 
من يفكر في العبث بأمن واستقرار البالد لتؤكد بأن المنظومة األمنية في مملكة 
البحرين متابعة ومدركة ألهمية الحفاظ على س��المة األفراد في موس��م عاشوراء 
وال��ذي يحظى باهتمام م��ن قبل الدولة لخصوصيته وباعتباره من المواس��م التي 
تستنفر أجهزة الدولة لتوفير جميع السبل من الخدمات الصحية والميدانية إلنجاح 

ذكرى عاشوراء.
كم��ا أن هذه التصريحات تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات المضللة في وس��ائل 

التواصل االجتماعي في التدخل في خصوصية البحرين في إحياء موس��م عاش��وراء 
وجعله فرص��ة لتحقيق اجندات خارجي��ة ومعروفة للدعوة لمثل هذه المناس��بات، 
فمملك��ة البحرين قد بذلت جهود حثيثة ف��ي التصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
إل��ى أن وصلت لمراتب متقدمة على مس��توى العالم، فمث��ل هذه الدعوات التي ال 
يتم فيها التنس��يق مع الدولة فه��ي تعيق تلك الجهود وتمثل خطرًا للمش��اركين 
في إحياء الموس��م، وهذا ما أك��د عليه معاليه عن أهمية التعاون والتنس��يق بين 
كاف��ة الوزارات والمؤسس��ات المعنية، لتوفير االحتياج��ات والخدمات الالزمة التي 
تكفل إجراء الموسم بالشكل الذي يتفق مع المناسبة وبما يحفظ الصحة والسالمة 

العامة.
خالص��ة القول، إن حرص معالي وزير الداخلية وااللتقاء بهيئة المواكب الحس��ينية 
ورؤس��اء ومس��ؤولي مآتم وحس��ينيات محافظات مملكة البحرين هو نهج مس��تمر 
لمعاليه في كل موس��م به��دف اطالعهم على ابرز التحديات وجعلهم ش��ركاء في 
إنجاح موس��م عاش��وراء عبر التكاتف بي��ن جميع الجهات المعني��ة للوصول للغاية 
األهم وهي أن يكون إحياء هذا الموسم ليعبر عن تماسك المجتمع البحريني ويكون 

نموذجًا حيًا للتعايش بين أفراده.

شراكة صناعية في وقتها

االهتم��ام بالقط��اع الصناع��ي بات أم��رًا ملحًا فه��و قطاع يوف��ر اآلالف من 
فرص العمل ويس��هم في رف��ع الناتج المحلي ويزيد م��ن التنوع االقتصادي 
المنش��ود. وقد جاء النه��وض بالقط��اع الصناعي من ضم��ن أولويات خطة 
التعاف��ي االقتص��ادي التي أطلقتها الدول��ة في 2021 حيث س��يتم التركيز 
على 5 محاور رئيس��ة وهي تعزيز الصناعات الوطنية، واالس��تثمار في البنية 
التحتية، وتحس��ين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنيًا وتحديث 

التشريعات والقوانين. 
وطالم��ا س��عت البحرين لعقد الش��راكات في مجال الصناعة مما أس��فر عن 
نجاح��ات أبرزه��ا ش��ركة الخلي��ج لصناع��ة البتروكيماويات »جيب��ك« والتي 
تض��م البحري��ن والس��عودية والكويت واليوم يس��تمر هذا النهج وتتوس��ع 
دائرت��ه إيمانًا بأهمية التعاون واالس��تفادة المش��تركة وتقلي��ل المخاطر. 
فمبادرة الش��راكة الصناعي��ة التكاملية لتنمية اقتصادية مس��تدامة والتي 
انضّم��ت إليها البحرين األس��بوع الماضي مع اإلم��ارات ومصر واألردن، تأتي 
لتحقيق أهداف خطة التعافي االقتص��ادي وتعزز من نهج البحرين التاريخي 
ف��ي االنضم��ام للتكتالت االقتصادي��ة المثمرة. والش��راكة الجدي��دة توّفر 
فرص��ًا للنمو خاصة ف��ي مجال الصناع��ات التحويلية في قطاع��ي األلمنيوم 
والبتروكيماوي��ات، باإلضافة إلى الصناعات النظيف��ة والمتمثلة في الطاقة 
المتجددة والهيدروجين األخضر واألزرق ما يدعم التزام البحرين في الوصول 
إل��ى الحياد الكربون��ي بحلول الع��ام 2060، إلى جانب الصناع��ات الغذائية 

والدوائية، وصناعات اإللكترونيات الدقيقة. 
وتدخ��ل البحري��ن في مبادرة الش��راكة ه��ذه وهي موطن أللب��ا أكبر مصهر 
ألمنيوم في العالم خارج الصين وتسمح تشريعاتها الحالية بملكية األجانب 
للمش��اريع الصناعية بنس��بة 100% دون قيود ولديها مس��احة تزيد عن 15 
مليون متر مربع مخصصة لألغراض الصناعية باإلضافة إلى انخفاض تكلفة 
تأسيس و تشغيل المش��اريع الصناعية فيها. فالبحرين على الرغم من صغر 
حجمه��ا إال أنه��ا تقدم ممي��زات مغرية وجاذبة للمس��تثمرين ف��ي القطاع 

الصناعي وتسعى لتقديم المزيد. 
ويص��ل إجمالي الص��ادرات للدول األرب��ع 433 مليار دوالر وتش��كل قدراتهم 
االقتصادية مجتمعة 23% من الناتج المحلي اإلجمالي للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ويتصدرون قوائم الدول المصنعة للكبريت واألس��مدة النيتروجينية 
والفوسفات مما يجعل لش��راكتهم فائدة لهم جميعًا ولإلنتاج الصناعي في 
ه��ذه التخصصات على مس��توى العالم. ويضاف إلى الجوان��ب اإليجابية في 
هذه الش��راكة وجود عالقات أخوية تاريخية وطيدة بين الدول األربع وتعاون 
وثيق في جميع القضايا اإلقليمية والدولية مما يسهل التصدي ألية معوقات 
قد تواجه الش��راكة في أي مرحلة من مراحلها. ففي كثير من األحيان تكون 

األرقام االقتصادية متوافقة لكن اإلرادة السياسية غائبة.

قضية لن تنتهي إال بقرار سياسي
ولئن كان الكالم في قضية س��وق العمل والس��ماح لألجانب بالمنافس��ة في سوق 
التجارة الصغير، قد تكرر كثيرًا، إال أنه يعود ليطفو على السطح مع كل صرخة هلع 
من مواطن يخاف على مستقبل أبنائه واألجيال القادمة، وال أستطيع أن أمنع قلمي 

من الكتابة عنه.
فلقد جاءتني رس��الة صوتية تنزف ألمًا من أحد المواطنين الذي يبحث عن تفس��ير 
لمدى الكرم -غير المبرر- مع األجانب بالس��ماح لهم بالعمل في مجاالت تستقطع 
م��ن أق��وات المواطنين أجزاًء كبيرة وقد بدأت تنخر ف��ي أرزاقهم كما تفعل األمواج 

في السواحل.
المواطن يس��أل س��ؤااًل بريئًا.. لماذا تركتم قطاعات تجارية بس��يطة ليفترس��ها 
األجانب؟ ولماذا اليوم يس��تطيع األجنبي أن يفتح ما يش��اء من المشاريع الصغيرة، 
من برادات وخياطة ومطاعم ومقاوالت وغيرها، بينما هناك مواطنون يبيعون الحب 
والم��اي والنفيش والخض��روات على نواصي الطرقات؟ المنافس��ة غير عادلة، بينما 
تجد أغلب أصحاب االس��تثمارات المذكورة سلفًا، ال يتجاوز حجم إنفاقهم الشخصي 
الش��هري 200 دينار ش��املة »سكن وأكل ومواصالت« وحين يكس��بون دينارًا واحدًا 
إضافيًا يس��ارعون ألقرب مكتب صرافة لتحويله إلى بلدهم، بينما في المقابل يجد 
المواطن نفس��ه مس��ؤواًل عن أسرته وأبويه والتزامات ال يس��تطيع معها منافسة 
المستثمر أبو 200 دينار، وفي النهاية يرفع راية االستسالم ويترك مشروعه فريسة 
س��هلة لهذا المس��تثمر فيأخذه بأبخس األس��عار.. فما هي الحسبة في استقطاب 

االستثمارات؟ ويردد البعض أن المواطن يريد وظيفة مسؤول في مكتب كبير يطل 
على البحر من الطابق فوق العش��رين، لكن الرد يأتيهم من على أرصفة الش��وارع 
الت��ي ال تخل��و من مواطن يجل��س يترزق اهلل بأبس��ط األدوات، بحث��ًا عن أي عمل 

يستطيع من خالله توفير المعيشة الكريمة ألهله.
ف��ي الواقع هناك دالالت أكثر على المش��كلة، فقد طلب أح��د المواطنين من عامل 
آسيوي بأن يأتيه بإخالء طرف من كفيله حتى يستطيع تحويل إقامته عليه، فأبلغه 
أن كفيله اآلس��يوي يعيش خارج البحرين ول��ن يعود، وأن لديه أكثر من 10 محالت 
جل��ب لهم عم��ااًل من بلده، وب��اع لهم التأش��يرات واختفى، فهل ه��ذا هو القصد 

والهدف من استقطاب االستثمارات األجنبية؟
ق��د يرى البعض أن المواطن ليس »كرييت��ف«، لكنه يبقى صاحب هذه األرض وله 
الح��ق في خيراتها وحمايتها والعيش »الهني« عليه��ا، وال يجب أن ينازعه أحد في 
حق��ه، ولذل��ك فاألمور تحتاج إلى قرار سياس��ي جريء، ولن يأتي ه��ذا القرار إال من 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل ورع��اه، صاحب الرؤية المتج��ددة والق��رارات الحكيمة الصائبة 
والسديدة، ليضع إحداثيات جديدة وتعديل المسار لسفينة استقطاب االستثمارات 

في المملكة، بما يخدم البالد والعباد.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية

مستقبل استثنائي للصناعة في مملكة البحرين
ف��ي ظل األزم��ات التي تض��رب العالم ف��ي مختلف 
القطاعات والتي أصبحت م��ن أهم الكوارث التي قد 
تواجهه��ا البش��رية بعد الح��رب العالمي��ة الثانية، 
وحيث أصب��ح العالم يواج��ه تهدي��دًا حقيقيًا لخطر 
المجاع��ات والكوارث البيئية واألمراض الوبائية، في 
وق��ت ال تظهر فيه أي ب��وادر إيجابية النحالل بعض 
هذه التراكمات التي عصفت بنا منذ العقد الماضي.

وفي هذه الفترة الحساس��ة ف��إن أفضل ما تقوم به 
الدول من أجل ش��عوبها هو تأمين أساسيات الحياة 
وضمان اس��تمرارها ع��ن طريق التحال��ف والتعاون 
االقتصادي والصناعي م��ع دول مختلفة اإلمكانيات، 
حيث تكون هذه الدول��ة داعمًا ومكماًل لتلك الدولة 
بما تمل��ك من إمكان��ات ومقومات، وتس��تفيد في 
نف��س الوقت م��ن إمكان��ات الدول األخ��رى محققة 
بذل��ك التكامل والتعاون الذي من ش��أنه أن يس��د 

فجوة النقص ويضمن االستمرارية.
وهذا م��ا أقدمت علي��ه مملكة البحري��ن مؤخرًا في 
انضمامها إلى مبادرة الش��راكة الصناعية التكاملية 
إلى جانب الدول الثالث المؤسسة للشراكة »اإلمارات 
ومص��ر واألردن«، المب��ادرة الت��ي ه��ي بالمفه��وم 

الس��هل والبس��يط »تعاون متبادل« حيث تستفيد 
ه��ذه الدول األربع م��ن بعضها البع��ض عن طريق 
االس��تفادة من اإلمكانيات واالمتي��ازات التي تتوفر 

لديها على المستوى الفردي.
وه��و م��ا أكدته الدول المؤسس��ة م��ن أن انضمام 
مملكة البحرين إلى هذه الش��راكة س��يضيف الكثير 
من الخب��رات والدع��م اإليجابي في مج��ال الصناعة 
التي تتميز بها مملك��ة البحرين خاصة في مجاالت 
األلمنيوم والبتروكيماويات والدعم اللوجستي، كما 
أن الجودة والمهارة والتقدم المعرفي والعلمي التي 
يتميز بها المورد البش��ري في البحرين يعتبر إضافة 
نوعية ستس��هم بش��كل فعال وحقيق��ي في تحقيق 

أهداف هذه الشراكة النوعية.
األم��ر اإليجابي لهذه الش��راكة أنه��ا خطت خطوات 
فعلية خ��الف االجتماعات التحضيرية والتش��اورية، 
حي��ث أع��دت قائم��ة ب���87 مش��روعًا مقترح��ًا في 
القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعًا مؤهاًل 
للدخ��ول في مرحلة دراس��ات الجدوى ف��ي قطاعات 
الزراع��ة واألغذية واألس��مدة واألدوية كمرحلة أولى 
باس��تثمارات مبدئية قدره��ا 3.4 مليارات دوالر، مع 

التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن 
والكيماويات والبالس��تيك والمنسوجات والمالبس، 
األمر الذي يعطي مؤش��رات إيجابية لمرحلة حقيقية 
من توفر الس��لع والمواد األساس��ية في أسواق هذه 

الدولة نظير هذا التعاون والعمل المشترك.
خطوة الدول المؤسس��ة ومملك��ة البحرين في هذه 
الش��راكة يع��د من أه��م الق��رارات الت��ي اتخذتها 
ه��ذه ال��دول عل��ى مختلف المس��تويات السياس��ية 
واالقتصادي��ة ف��ي الفترة األخيرة، وأعتقد ش��خصيًا 
بأن البحري��ن بانضمامها إلى ه��ذا التحالف المهم 
س��بقت كثي��رًا م��ن دول المنطق��ة في حج��ز مقعد 
الصدارة واالس��تفادة من اإلمكانات التي تتوفر في 

المرحلة األولى وهي مرحلة التأسيس والتخطيط.
فش��كرًا لكل من س��اهم في تأس��يس هذه الشراكة 
المهم��ة لش��عوب المنطقة وحرص عل��ى أن يكون 
ج��زءًا منها وش��كرًا لممث��ل البحرين وزي��ر الصناعة 
والتج��ارة الس��يد زايد بن راش��د الزيان��ي على هذه 
الخطوة الس��باقة والقيمة والتي من شأنها تحقيق 
مستقبل استثنائي للصناعة في مملكة البحرين إن 

شاء ااهلل.

كيف نحمي »أنفسنا« من المعلومات الطائشة؟
م��ع التدفق الهائ��ل من المعلوم��ات الالمتناهية في 
فض��اء »اإلنترنت« المفتوح، وم��ع وجود آالف القنوات 
التلفزيوني��ة والفضائية واإلخباري��ة، ومعها ماليين 
مواقع التواصل االجتماعي، ناهيك عن بقية الوسائل 
المس��موعة والمكتوبة، حينها، سيكون الحصول على 
المعلومة الحقيقية والصحيحة أمرًا في غاية التعقيد. 
اليوم، يس��تطيع كلٌّ منَّا أن يفتح له موقعًا أو حس��ابًا 
لنش��ر األخب��ار والمعلوم��ات، وبهذا س��يمتلك الفرد 
»صحيفته« الخاصة التي يس��تطيع من خاللها نش��ر 
م��ا يود نش��ره، وبث ما يرغ��ب بثه، وكتاب��ة ما يحلو 
ل��ه كتابته. وف��ي ظل هذا الك��م الهائل م��ن تدفق 
المعلوم��ات، وم��ع صعوب��ة مراقبة كل ه��ذا الفضاء 
العظيم، س��تضيع غالبية الحقائق، وسيظل البشر في 
»حيص بيص«، فال يعلمون حينها ما هو الصحيح من 

األخبار، وما هو الكاذب منها. 
له��ذا، ولمعالجة هذا الملف الش��ائك، وج��ب التركيز 
عل��ى مجموعة من النقاط، الب��د أن نوجهها لكل من 

يحاول البحث عن الحقيقة، في مقابل عدم المساهمة 
في نشر الكثير من األكاذيب والمعلومات المضللة. 

بداية، يجب أن نتوقف عن نشر أي معلومة تصلنا حتى 
ول��و كانت تافهة، إال بع��د التأكد منها ومن صحتها، 
وأن تق��ف المعلومات عندنا دون محاولة نش��رها، إال 
إذا كانت صحيحة تمامًا ومفيدة، بل علينا أن ال ننش��ر 
كل ما يق��ع في أيدينا من معلوم��ات، حتى ولو كانت 
مؤك��دة، وذلك من أجل المحافظة على س��المة وأمن 
وأفكار المجتمع. وأن ال نكون جهة ُمس��اهمة في نشر 

الفوضى اإلعالمية من حيث ال نشعر. 
م��ن جهة أخرى، يجب أن نصن��ف المواقع التي تتدفق 
منها المعلومات، وأن نعرف جيدًا أن منها من يمتلك 
المص��در الحقيقي لها، وهن��اك الكثير ممن ال مصادر 
صادق��ة لمعلوماتهم التي يروجون له��ا. األمر اآلخر 
ي��ات أو »فالتر«  والمه��م، هو ض��رورة أن نملك مصفِّ
خاص��ة بن��ا، لتنقية وتمحي��ص كل ما نس��تقبله من 
معلومات هائلة، وتقوية هذا الجهاز المناعي العقلي 

م��ن خ��الل اإلدراك والوع��ي والق��راءة م��ن مصادرها 
العلمية، ليكون كل م��ا يصل ألذهاننا حقيقة صادقة 
وليس مجموعة من الشائعات أو الخرافات أو األكاذيب.  
إن أخط��ر ما في األمر كّله، هو في شراس��ة التداعيات 
المحتملة من نش��ر المعلومات واألخبار المَضلَِّلة على 
المجتمع وعلى نفس��ية األفراد. فالمعلومات الكاذبة، 
والتقارير المزيفة، واألخبار الُمباَلغ فيها بكل أنواعها، 
س��تخلق لنا مجتمع��ات قلقة، وس��تبث الذعر والخوف 
في أفئدة الناس، وس��تزداد فرص األمراض النفسية، 
كاالكتئاب والوس��واس والخوف والقلق وغيرها. بينما 
لو تم التعامل مع كل هذا الكم الهائل من المعلومات 
المتدفقة بش��يء من الحكمة والوع��ي والرصانة، لما 
وصلت مجتمعاتنا البشرية من الفوضى إلى ما وصلت 

إليه اليوم. 
إن الح��ل في أيدين��ا، والخلل فينا، ولي��س في الفضاء 
المعرف��ي، وال ف��ي التكنولوجيا التي البد أن ُنحس��ن 

استخدامها لننجو. 
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بين السطور

»مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية«.. 
إنجاز اقتصادي وصناعي للبحرين

خط��ت مملك��ة البحرين خط��وة متمي��زة على صعي��د التطوي��ر والنهوض 
باالقتص��اد الوطن��ي، بما يعد إنج��ازًا اقتصادي��ًا وصناعيًا جدي��دًا، من خالل 
اإلع��الن عن االنضمام إلى مبادرة الش��راكة الصناعية التكاملية والتي تضم 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة األردنية 
الهاش��مية، حيث تس��هم خطوة االنضمام إلى المبادرة ف��ي إتاحة مزيد من 
الف��رص الصناعية فضاًل عن تنويع االقتصاد وكذلك زيادة التنافس��ية، األمر 

الذي يقود إلى إحداث مرونة في القطاع الصناعي.
وترتك��ز مبادرة الش��راكة الصناعي��ة التكاملية على فوائ��د اقتصادية جمة 
لل��دول األرب��ع، أبرزها، تعزيز التكام��ل الصناعي مع ال��دول العربية والعالم 
لدعم اإلنتاج الصناعي وزيادة الصادرات واالس��تفادة من المزايا التنافس��ية 
والممّكن��ات التي توفره��ا كل دولة من خالل إقامة مش��اريع صناعية كبيرة 
مش��تركة، إضافة إلى زيادة مس��اهمة الصناعة في النات��ج المحلي وخفض 
تكاليف اإلنتاج من خالل التكامل بين الخبرات والموارد، وطرح فرص صناعية 
كبرى، بما يعزز التكامل، ويحمي سالس��ل التوريد، ويؤدي إلى اإلحالل، ويعزز 

التنمية االقتصادية المستدامة.
ولعل أبرز ما يلفت النظر إلى مبادرة الش��راكة الصناعية التكاملية ما يتعلق 
بقطاع��ات الش��راكة والت��ي تتضمن 5 قطاعات أساس��ية، تش��مل، الزراعة 
والغذاء واألس��مدة، واألدوية، واألنسجة والملبوس��ات، والمعادن والمنتجات 

التحويلية، والكيماويات والبالستيك بما فيها البتروكيماويات.
ولع��ل أول بوادر الفوائد االقتصادية التي س��وف تعود على مملكة البحرين، 
ما تم اعتماده من توصيات صادرة عن اللجنة التنفيذية للش��راكة الصناعية 
والتي عقدت في القاهرة بمش��اركة الش��ركات العاملة ف��ي مجاالت الزراعة 
واألغذي��ة واألس��مدة واألدوية، حيث أعدت قائمة ب�87 مش��روعًا مقترحًا في 
القطاعات المس��تهدفة ومن بينها 12 مش��روعًا مؤه��اًل للدخول في مرحلة 
دراس��ات الجدوى في قطاعات الزراعة واألغذية واألس��مدة واألدوية كمرحلة 
أولى باس��تثمارات مبدئية قدره��ا 3.4 مليار دوالر، م��ع التركيز في المرحلة 
المقبل��ة عل��ى قطاعات المع��ادن والكيماويات والبالس��تيك والمنس��وجات 

والمالبس.
ونس��تطيع أن نرص��د نحو 12 فائدة اقتصادية س��وف تع��ود بالخير والنماء 
عل��ى البحرين من خالل االنضمام إلى مبادرة الش��راكة الصناعية التكاملية، 
أبرزها، االس��تفادة م��ن خبرات الدول المش��اركة في مج��ال الصناعة ضمن 
القطاع��ات المختلفة، والترويج للفرص االس��تثمارية المحتملة لدى مملكة 
البحري��ن في مج��ال الصناعة، والحصول على دعم القط��اع الخاص من خالل 
توفير التمويالت الالزمة لتنفيذ المش��اريع الكبرى، وزيادة تنافس��ية مملكة 
البحرين اإلقليمي��ة الدولية فيما يخص مخرج��ات الصناعة ضمن القطاعات 
المس��تهدفة، والترويج للمزايا التنافسية التي يتمتع بها قطاع الصناعة في 
مملك��ة البحرين، وتعزيز األمن الغذائي والدوائ��ي لمملكة البحرين، وجذب 
رؤوس األموال األجنبية وتأس��يس المش��اريع التنموية الصناعية في مملكة 
البحري��ن، وزيادة مس��اهمة القط��اع الصناعي في االقتص��اد الكلي لمملكة 
البحري��ن، وتعزيز سالس��ل التوريد بي��ن مملكة البحرين والدول المش��اركة 
بهدف زيادة صادرات وواردات القطاع الصناعي وس��هولة حركتها بين الدول 
المش��اركة، والحصول على دعم الدول المش��اركة من خالل إنش��اء مش��اريع 
صناعية مش��تركة، وخلق فرص العمل للمواطنين وزيادة نسبة العاملين في 

قطاع الصناعة ضمن سوق العمل في مملكة البحرين.
ووفقًا لإلحصائيات الرس��مية، سوف يش��كل انضمام البحرين إضافة إيجابية 
للش��راكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي اإلجمالي لدول الشراكة إلى 
809 ملي��ارات دوالر، وزيادة فرص قط��اع الغذاء والزراعة بمق��دار 1.7 مليار 
دوالر، و4 ملي��ارات دوالر في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دوالر في المواد 
الكيماوية والبالس��تيكية، و0.5 مليار دوالر من المنتجات الطبية، إضافة إلى 

ما قيمته 2.36 مليار دوالر من صادرات األلمنيوم الخام.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/01/watan-20220801.pdf?1659332463
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/search/%D9%86%D9%82%D8%B5%20%D9%86%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://alwatannews.net/article/1018748
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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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منال الشيخ

قالت أخصائية طب األطفال بالمستشفى الملكي للنساء واألطفال مريم أحمد الكوهجي لـ “البالد” إن 40 
% من البحرينيات يرضعن أوالدهن طبيعيا والنسبة في تزايد. وأشارت إلى الجهل وقلة الثقافة بكيفية 
التعامل مع الطفل ورضاعته طبيعًيا في الســاعات واأليام األولى بعد الوالدة. وذكرت أن االســتمرار في 
الرضاعة الطبيعية بعد عامين ليس له أهمية غذائية وال نفســية. جاء ذلك في حوار مع “البالد” بمناســبة 

األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية )من 1 إلى 7 أغسطس من كل عام(. وفيما يأتي نص الحوار:

الجهل

ما السبب الرئيس وراء اتجاه  «
األمهات للحليب الصناعي بدال 

من الرضاعة الطبيعية؟

- الجهـــل وقلـــة الثقافـــة عـــن كيفيـــة 
التعامل مع الطفـــل ورضاعته طبيعًيا 
فـــي الســـاعات واأليـــام األولـــى بعـــد 
الوالدة ســـواًء كانت الـــوالدة طبيعية 

أم قيصرية.

نسبة 

ما نسبة البحرينيات المعتمدات  «
على الرضاعة الطبيعية؟

- النســـبة تتراوح ما بين الــ 30 % إلى 
الـــــ 40 % فقط، ولكننـــي أالحظها في 
تزايد فـــي الســـنتين األخيرتين وهذا 
يرجع للثقافة و البحث في اإلنترنت.

التوفيق

كيف يتم التوفيق ما بين العمل  «
ورضاعة الطفل رضاعة طبيعية؟

الرضاعـــة  بيـــن  التوفيـــق  حقيقـــًة   -
مـــا  وكل  ســـهل  والعمـــل  الطبيعيـــة 
يحتاجـــه أم متدربـــة تمتلـــك إصـــرارا 
باالستمرار، كما أنها تحتاج أن تشفط 
الحليـــب فقط للســـاعات التـــي تغيب 
فيهـــا عن الطفـــل بحيث عندمـــا تعود 
من العمـــل تواصل الرضاعة الطبيعية 
عندمـــا  تستســـلم  أال  وأنصحهـــا  كمـــا 
يرفـــض الطفـــل ثديهـــا ويرغـــب فـــي 
“المرضاعـــة” كمـــا يحـــدث فـــي بعـــض 
الحـــاالت. وفي الوقت الحالي نرى أن 
الكثيـــر مـــن األمهات العامـــات يقلقن 
علـــى جهة عملهـــم وكيف ســـيواصلن 
عملهـــن،  بحكـــم  الطبيعيـــة  الرضاعـــة 
وهنـــا أنصـــح األم أن تنســـق مـــع جهة 
عملهـــا قبـــل والدتهـــا أو أن تعمـــل من 
المنزل لمدة سنتين مع تقليل ساعات 
عملهـــا إلى 5 أو 6 ســـاعات فـــي اليوم 
بشـــرط أن تقبـــل بالمعـــاش األقل في 
ســـبيل قيامها بأهم مهمـــة خلقت؛ من 
أجلها أما عن األمهات الآلتي أعمالهن 
ال تســـمح لهم العمل من البيت البد أن 

تكون ســـاعات العمل 5 ساعات فقط، 
إضافة إلى أن يقبلوا بالمعاش األقل.

التشجيع 

ما وسائل التشجيع على  «
الرضاعة الطبيعية؟

- من أبرز الوسائل ما يأتي: 
للرضاعـــة  وتأهيلهـــا  األم  تدريـــب   .1
الطبيعيـــة قبل الوالدة بمدة شـــهر إلى 
شـــهرين، حيـــث إنهـــا هنـــا غيـــر مهلكة 
ومتعبـــة وال تعانـــي مـــن آالم الـــوالدة 
وعادة ما تكـــون عقليًا فاهمة وواعية 
بما ستقوم به في الساعات األولى من 
بعـــد الـــوالدة؛ ألن الكثير مـــن األمهات 
يأتيـــن لي بعد الـــوالدة وبعـــد المعاناة 
عليهـــا  يصعـــب  وهنـــا  النـــوم،  وقلـــة 
استيعاب جميع المعلومات األساسية 

المتعلقة بالرضاعة الطبيعية. 
يتـــم  بحيـــث  لهـــا  داعمـــة  عائلـــة   .2
االهتمـــام وتقديم كافة ســـبل الرعاية 

بأطفالها الســـابقين إذا وجدوا إضافة 
إلى تدبير منزلهـــا مؤقتًا، توفير األكل 
الصحـــي لهـــا وإعطائهـــا الفرصـــة لكي 
تنـــام وترتـــاح فـــي ســـبيل أن تقـــوى 

وتواصل رضاعتها. 
ومادًيـــا  عاطفًيـــا  لهـــا  داعـــم  زوج   .3
لتشـــعر باالســـتقرار العاطفي والمادي 

وتستطيع أن تواصل رضاعتها. 

مثالية

هل هناك مدة مثالية للرضاعة  «
الطبيعية؟

- المـــدة المثاليـــة للرضاعـــة الطبيعية 
أنصـــح  ولكننـــي  كاملـــة،  ســـنة  هـــي 
بعـــد  الطفـــل  اعتمـــاد  مـــع  بســـنتين 
الســـنة علـــى األكل بحيـــث تدربه األم 
بالتدريـــج من خال تقليـــل الرضعات 
وزيادة كمية الطعام؛ حتى تتمكن من 

فطمه من الرضاعة بحلول السنتين.

التدريج

كيف يتم التوفيق ما بين  «
إطعام الطفل ورضاعته 

طبيعيًا؟

والرضاعـــة  الطعـــام  بيـــن  التوفيـــق   -
الطبيعية يبدأ من 6 أشـــهر وبالتدريج 
يتوجـــب علـــى األم تخفيف الرضعات 
وتشـــجيع طفلهـــا علـــى األكل بشـــكل 

أكبر.

التحرك

وماذا عن االستمرار في  «
الرضاعة بعد العامين؟

- االســـتمرار فـــي الرضاعـــة الطبيعية 
بعـــد العامين ليـــس له أهميـــة غذائية 
وال نفســـية، فالطفـــل يحصل على كل 
تغذيتـــه مـــن األكل وذلك ألن أســـنانه 
اكتملـــت ولكونـــه يبـــدأ فـــي التحـــرك 
وبنـــاء عاقات مـــع أشـــخاص آخرين 

غير األم.

الذكاء

هل من عالقة ما بين الرضاعة  «

الطبيعية و مستوى ذكاء 
الطفل؟

- بالنســـبة للذكاء ونوع الرضاعة على 
المـــدى الطويـــل ال أجـــد أي اختـــاف، 
ولكـــن أالحـــظ أن الطفل الـــذي يرضع 
ذكائـــه  فـــي  أقرانـــه  يســـبق  طبيعـــي 
العاطفـــي واالجتماعي فقط في فترة 

السنتين األوليين وبعد ذلك ال فرق.

السمنة

هل صحيح أن السمنة المفرطة  «
نتيجة لالعتماد على الحليب 

الصناعي؟

- الحليب الصناعي قد يســـبب ســـمنة 
إذا كانـــت األم ترضـــع طفلها كلما بكى 
مـــن غيـــر التـــزام بالكميـــة والتوقيـــت 
للرضعات المناســـبة لـــكل عمر، إضافة 
لذلـــك فإنـــه ال يعـــد البديـــل المتكامل 
للحليـــب الطبيعـــي وغالبـــا ما يســـبب 
ال  التـــي  الســـكر  واضطـــراب  الســـمنة 

يحمد عقباهما مستقباً.

التثقيف

ما دوركم في تثقيف األمهات  «
المرضعات؟

برنامجـــا  المستشـــفى  فـــي  أعددنـــا   -
مجانيـــا متكامـــا للحوامل والمقبات 
علـــى الـــوالدة، و هو يعاد شـــهريًا على 
مدار الســـنة؛ لكونه يهـــدف إلى إعداد 
االم للـــوالدة بجانـــب التشـــجيع علـــى 
الرضاعـــة الطبيعيـــة تعزيزهـــا، ويتـــم 
اإلعـــان عنه فـــي العيادات ووســـائل 
التواصـــل االجتماعي وفيه يتم طرح 
طرق عدة مصورة وبالتطبيق العملي 
لألوضـــاع المختلفـــة لرضاعـــة الطفل 
رضاعـــة طبيعيـــة أال و هـــي وضعيـــة 
المهـــد  وضعيـــة  المعكـــوس،  المهـــد 
المقابـــل ووضعية مســـكة كـــرة القدم 

إلـــى جانـــب وضعيـــة االســـتلقاء على 
الجنـــب وغيرهـــا من الطرق؛ ليتســـنى 
لـــألم اســـتقبال وليدهـــا وإرضاعه من 
بعـــد هـــذه الثقافـــة كمـــا أنها ســـتكون 
متشـــوقة لخـــوض وممارســـة تجربـــة 
الطبيعيـــة  والرضاعـــة  األمومـــة 
وخصوصًا بعد غرس مفاهيم وفوائد 

الرضاعة الطبيعية. 
ومتكامـــل  متقنـــا  البرنامـــج  ولجعـــل 
الهدف، وهو التشـــجيع على الرضاعة 
الطبيعيـــة يتـــم مـــن قبلنـــا بعـــد إعداد 
األمهـــات اعدادًا كامـــا وتوزيع كتيب 
هادف تم إعداده بدقة من قبل طبيب 
وممرضـــة األطفـــال الرضـــع يتـــم فيه 
شـــرح فوائد الرضاعـــة الطبيعية لألم 
والطفـــل وأوضـــاع الرضاعـــة وغيرها 
مـــن أمـــور مهمـــة البـــد مـــن اكتســـاب 
األم ثقافـــة بخصوصهـــا واألهم أن تم 
إعـــداد البرنامـــج من األلف إلـــى الياء 
ليشـــمل التثقيـــف المتكامـــل لـــألم مع 
التطبيق العملي في جو يسوده المرح 
والمناقشـــات الهادفـــة، حيـــث تناولنـــا 
فيـــه تغذية األم والتماريـــن الرياضية 
والوســـائل  الـــوالدة  ووضعيـــات 
الـــوالدة  المســـتخدمة؛ لتخفيـــف آالم 
والرضاعة الطبيعية وكيفية التنسيق 
للرضاعـــة الطبيعية بعد العودة للعمل، 
حيـــث يتم إعـــداد وتنســـيق البرنامج 
الـــوالدة،  أختصاصيـــات  قبـــل  مـــن 
ورعايـــة  العنايـــة  ممرضـــة  القابـــات، 
األطفـــال الرضع، اختصاصيـــة العاج 
التخديـــر،  اختصاصيـــة  الطبيعـــي، 
واختصاصيـــة  التغذيـــة  اختصاصيـــة 
والبدنـــي وتطويـــر  النفســـي  اإلعـــداد 
الذات، كما أن البرنامج يختم بجلســـة 
اســـترخاء للحوامـــل وتقديـــم وجبـــة 
الهادفـــة  الكتيبـــات  وتوزيـــع  خفيفـــة 
وشـــهادة حضـــور للطفل قبـــل والدته، 
فتكـــون ذكـــرى جميلة يحملهـــا الطفل 
بعـــد والدته ودلياً على وعي األم من 
خـــال حرصهـــا علـــى الحصـــول على 
الثقافـــة قبل الوالدة والقـــى البرنامج 
نجاحًا كبيرًا، حيث إننا نرى تزايد في 

األعداد في كل شهر. 

فوائد

ما أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية  «
على األم و الطفل؟ 

- الرضاعـــة الطبيعيـــة تقـــوي رابطـــة 
األم بالطفـــل وتقـــوي مناعـــة الطفـــل 
وتحميـــه من النـــزالت المعويـــة وذلك 
لعدم ضرورة الغسل والتعقيم كما هو 
الحال لقنينات الرضاعة الصناعية كما 

أن األم تقـــي خطـــر اإلصابة بســـرطان 
الثـــدي واألهم أن وضعية قوام المرأة 
تحسن بعد الوالدة وتسهم في إرجاع 
الرحـــم لوضعـــه الطبيعـــي، فحقـــًا تعد 
معـــززًا ومنظمـــًا هرمونيـــًا إلهيـــًا إلـــى 
جانـــب أنهـــا تحمي من إســـراف المال 
على الحليب الصناعي، فا بديل أبدًا 

للحليب الطبيعي الرباني.

الحياة

ما نسبة المعتمدات على  «
الحليب الصناعي؟

جامعـــة  دراســـة  بحســـب   %  60  -
البحريـــن، وهي نســـبة مخيفة مقارنة 
وانشـــغال  الســـريع  الحيـــاة  بنمـــط 
األمهات بالعمل وفي ســـبيل الحد من 
ازدياد هذه النســـبة وجب علينا وعلى 

الجميع تشجيع الرضاعة الطبيعية.

طرق 

هل هناك طرق مثلى للرضاعة  «
الطبيعية؟ 

- تـــم طـــرح طـــرق عديـــدة وأوضـــاع 
مختلفـــة للرضاعـــة الطبيعيـــة، أما عن 
أفضلهـــا، فهي وضعيـــة الجلوس ولف 
ذراع األم حـــول ظهـــر الطفـــل بحيـــث 
تقربـــه ال تجاههـــا بوضـــع اليـــد تحـــت 
رقبـــة وكتـــف الطفـــل بدالً مـــن الرأس 
للســـماح له بأخـــذ الوضعية المناســـبة 
له عند الرضاعة كما يمكن اســـتخدام 
وضعّيـــة  لدعـــم  الوســـائد  مـــن  عـــدد 
الطفل، فبإمـــكان األم أن تقرب طفلها 
إلـــى ثديهـــا بحيـــث ال تحنـــي ظهرهـــا 
وذلـــك من خـــال تأكدها مـــن وضعية 
حلمـــة الثـــدي بحيـــث تامـــس شـــفة 
الطفـــل العلويـــة، فهـــذه الطريقة توفر 
الراحـــة لـــألم وتعـــد طريقـــة ممتـــازة 
للقـــم الطفل للثدي، حيـــث إنها باتجاه 
الجاذبية األرضيـــة وتعمل على زيادة 

العاقة؛ لكون الوجه مقابل الوجه.

السرطان

ما صحة الرضاعة الطبيعية  «
والوقاية من سرطان الثدي؟

- تعد الرضاعة الطبيعية أحد العوامل 
فرصـــة  مـــن  تقلـــل  التـــي  اإليجابيـــة 
اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي وذلـــك من 
خـــال خفض تأثيـــر الهرمونـــات التي 
تعد ســـبًبا من أســـباب زيادة خطر نمو 
األورام الســـرطانية وذلك حسب آخر 
دراسات أغسطس من العام الماضي.

40 % من البحرينيات يرضعن أوالدهن طبيعيًا والنسبة في تزايد
المولود يصبح أذكى عاطفياً واجتماعياً بأول سنتين... أخصائية طب األطفال بالمستشفى الملكي لـ“^”:

االستمرار بالرضاعة الطبيعية بعــد عاميــن ليــس لــه أهميــة غذائيـــة وال نفسيــة
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نصائح لألمهات الالتي ُيرضعن رضاعة صناعية
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األسبوع العالمي
للرضاعة الطبيعية

صفحة بمناسبة األسبوع العالمي للرضاعة 
الطبيعية الذي أقرته األمم المتحدة للفترة من 

1 أغسطس ولغاية 7 أغسطس من كل عام.

الجهل وقلة 
الثقافة وراء اتجاه 

األمهات للحليب 
االصطناعي

نصيحتي لألم ال 
تستسلمي لرفض 

الطفل للحليب 
الطبيعي

الرضاعة الطبيعية 
تقلل من فرصة 

اإلصابة بسرطان 
الثدي
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