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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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ــار تــعــزيــز الــتــواصــل  ــ فـــي إطـ
بــيــن أفــــــراد الــمــجــتــمــع، الــتــقــى 
ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن علي 
محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن 
المحافظة الجنوبية، عبر تقنية 
االتـــــصـــــال الــــمــــرئــــي مــــن خـــال 
الــمــجــلــس االفـــتـــراضـــي، وجــهــاء 
وأعــــيــــان وأهــــالــــي مــــن مــخــتــلــف 
الجنوبية،  المحافظة  مــنــاطــق 
وذلــــك بــحــضــور الــعــمــيــد عيسى 
ثامر الدوسري نائب المحافظ، 
وعدد من الضباط والمسؤولين 

بالمحافظة.
وفـــي مــســتــهــل الــلــقــاء رحــب 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ســــمــــو مــــحــــافــــظ الـ
الجنوبية باألهالي والمواطنين، 
مـــــــؤكـــــــدًا ســـــمـــــوه تــــعــــزيــــز نــهــج 
الـــتـــواصـــل الــــراســــخ مــعــهــم مــن 
ــر عــبــر  ــاشـ ــبـ ــمـ ــلــــقــــاء الـ خــــــال الــ
وتلمس  االفـــتـــراضـــي  الــمــجــلــس 
احــتــيــاجــاتــهــم مـــن قــــرب، وذلـــك 
تــنــفــيــذًا لــلــتــوجــيــهــات الــســديــدة 
لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم، ومتابعة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بــن حمد 
الــوزراء، لتحقيق  رئيس مجلس 
ــلـــة بــمــخــتــلــف  ــامـ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـ

واالجتماعية  األمنية  مجاالتها 
والخدمية.

وأشـــــــــــار ســــمــــو الـــمـــحـــافـــظ 
الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  إلــــى أن 
ــة وتــنــظــيــم  ــايــ ــي رعــ مـــســـتـــمـــرة فــ
والمبادرات  الفعاليات  مختلف 
األمــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة الــرائــدة، 
مفهوم  ترسيخ  إلــى  تهدف  التي 
ومتابعة  المجتمعية  الــشــراكــة 
تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع 
احتياجات  تلبي  التي  التنموية 
خال  من  والمواطنين  األهالي 
مختلف  مع  والتعاون  التنسيق 

الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة والــحــكــومــيــة 
واألهلية.

الشيخ خليفة  وأوضح سمو 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
الــمــواطــنــيــن  مـــع  ــل  ــواصـ ــتـ الـ أن 
أساسية  ركــيــزة  هــو  والمقيمين 
يتم  إذ  الــمــحــافــظــة،  عــمــل  فـــي 
والتطبيقات  الــقــنــوات  تسخير 
ــتـــواصـــل  الـــذكـــيـــة واســــتــــمــــرار الـ
ــارات  الــمــيــدانــي مـــن خـــال الـــزيـ
ــة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا  ــقــــديــ ــفــ ــتــ الــ
ــك لــاســتــمــاع  ــ الــمــحــافــظــة، وذلـ

واقتراحاتهم  األهــالــي  آراء  إلــى 
تنفيذها  على  والــعــمــل  الــهــادفــة 
وفق أفضل المعايير والخدمات 

المقدمة.
كــمــا اســتــمــع ســمــو محافظ 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــعــدد 
الــواردة  والمقترحات  اآلراء  من 
ــالـــي فـــي مختلف  مـــن قــبــل األهـ
المجاالت، مؤكدًا سموه المتابعة 
ــات  ــظـ ــمـــاحـ ــثـــة لــــكــــل الـ ــيـ ــثـ الـــحـ
التنسيق مع  الــــواردة مــن خــال 

الــعــاقــة إليــصــال  الــجــهــات ذات 
الـــمـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي تــســهــم فــي 
من  المقدمة  الخدمات  تطوير 
األهــالــي  تطلعات  تحقيق  أجـــل 
مناطق  بمختلف  والمواطنين 

المحافظة.
ــلــــس  ــجــ ــمــ وفـــــــــــي خـــــــتـــــــام الــ
االفـــتـــراضـــي عــبــر الــحــضــور من 
شكرهم  عــن  المحافظة  أهــالــي 
ــه ســمــو  ــيـ ــولـ ــا يـ ــمـ وتـــقـــديـــرهـــم لـ
ــن عـــلـــي بــن  ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ

مــحــافــظ  خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة 
ــيــــة مــن  ــوبــ ــنــ ــة الــــجــ ــافــــظــ ــمــــحــ الــ
ــا  ــم ومــ ــهـ ــعـ تـــــواصـــــل مـــســـتـــمـــر مـ
جهود  مــن  المحافظة  بــه  تــقــوم 
ــى احــــتــــيــــاجــــات  ــ ــلـ ــ لـــــلـــــوقـــــوف عـ
مثمنين  ومــتــابــعــتــهــا،  األهـــالـــي 
من  المبذولة  المحافظة  جهود 
التكاملي  الــعــمــل  تحقيق  أجـــل 
مع مختلف الجهات والقطاعات 
في  المجتمع  لخدمة  المعنية 

نطاق المحافظة الجنوبية.
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ال��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ رئ��ي�����س م��ق��دون��ي��ا 
ال�����س��م��ال��ي��ة ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
ســتــيــفــو بــيــنــداروفــســكــي رئــيـــــس جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة 

الصديقة، بمناسبة ذكرى استقال باده.
ــرب جــالــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه  ــ وأعــ
مقدونيا  جمهورية  ولشعب  والــســعــادة  الصحة  مــوفــور  لفخامته 

الشمالية المزيد من التقدم واالزدهار.

التخطيط  إدارة  مــديــر  الــبــردولــي  مـــرام محمود  الــســيــدة  أّكـــدت 
الوطني،  االتصال  بمركز  الفرص  تكافؤ  لجنة  رئيس  االستراتيجي 
لتبّني مختلف  اإلمكانيات  كل  تسخير  في  االستمرار  على  الحرص 
الــبــرامــج والــمــبــادرات الــتــي تــدعــم تــقــّدم ونــهــضــة الــمــرأة البحرينية 

العاملة بقطاع اإلعام واالتصال.
الفرص  تكافؤ  للجنة  الــدوري  ترؤسها االجتماع  جاء ذلك لدى 
بمركز االتصال الوطني، وذلك للتباحث في آليات تعزيز تقّدم المرأة 
رفع  في  يسهم  بما  المركز  استراتيجيات  احتياجاتها ضمن  وإدمــاج 
واستدامة مساهمتها بعملية التنمية باعتبارها شريكًا أساسيًا فيه. 
وخــــال االجــتــمــاع، تــم بــحــث مــشــاركــة مــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي 
بجائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
الجائزة  هــذه  الــبــردولــي بــأن  نــّوهــت  حيث  البحرينية،  الــمــرأة  لتقدم 
بن  الملك حمد  الجالة  يوليه حضرة صاحب  الذي  الدعم  تعكس 
البحرينية،  الــمــرأة  لمكانة  المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
وتجسد الجهود التي يبذلها المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة 
ملك  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو 

الباد المعظم، من أجل دعم المرأة في شتى المجاالت. 
كما استعرض االجتماع مستجدات خطة عمل اللجنة والمبادرات 
والبرامج التي تضطلع بتنفيذها خال العام الحالي، والتي تهدف 
إلى مواصلة بناء قدرات موظفات مركز االتصال الوطني في مجال 
والخدمات  المرافق  توفير  جانب  إلــى  الوظيفي،  والترقي  التدريب 
التي تلبي احتياجاتهن، وشّددت البردولي على أهمية االستمرار في 
وتوفير  الجنسين  بين  التوازن  لبرامج  التحفيزية  السياسات  ابتكار 

بيئة عمل داعمة تحقيقًا لألهداف المنشودة.

بمركز االت�سال  الفر�س«  »تكاف�ؤ 
ال�طني تبحث اآليات تقدم المراأة

عقد الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
اجتماعا أمس، والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير األشغال، وذلك 
بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام، والشيخ ناصر 
المسؤولين  من  وعــدد  الداخلية،  وزارة  وكيل  خليفة  آل  عبدالرحمن  بن 

بوزارة األشغال.
وفي بداية االجتماع رحب وزير الداخلية، بوزير األشغال، مؤكدا أهمية 
التعاون والتنسيق، بما يحفظ أمن وسامة المواطنين والمقيمين، في 

إطار مواكبة مسيرة البناء التي تشهدها مملكة البحرين.
وتم خال االجتماع، استعراض مشاريع الطرق االستراتيجية، سواء 
التخطيط  مرحلة  في  التي  تلك  أو  والمنجزة،  اإلنــشــاء  قيد  المشاريع 
والتصميم، بما يسهم في التخطيط المروري، والعمل على توفير أعلى 
مستويات السامة المرورية في إطار تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية 
واألشـــغـــال، لــمــا فــيــه الــمــصــلــحــة الــعــامــة، وتــطــويــر الــخــدمــات المقدمة 

للمواطنين والمقيمين.
الداخلية،  من جهته، أعرب وزير األشغال، عن شكره وتقديره لوزير 

على تواصله الدائم، والحرص على تطوير التعاون المشترك.

وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة ي�����س��ت��ع��ر���س م����ع وزي����ر 
االأ����س���غ���ال م�����س��اري��ع ال���ط���رق اال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة

حضر الفريق الركن عبداهلل بن حسن 
افتتاح  الــدفــاع حفل  شــؤون  وزيــر  النعيمي 
الدورة القضائية المتقدمة األولى لضباط 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بــالــقــضــاء الــعــســكــري، وذلــــك صــبــاح أمــس 

األربعاء 7 سبتمبر 2022م.
ــات عــطــرة من  ــدأ الــحــفــل بــتــاوة آيــ وبــ
الــذكــر الــحــكــيــم، بــعــدهــا ألــقــى وزيـــر شــؤون 
الـــدفـــاع كــلــمــة بـــهـــذه الــمــنــاســبــة تـــقـــدم من 
خالها بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى 
الشيخ خليفة بن أحمد آل  الركن  المشير 
البحرين  دفـــاع  لــقــوة  الــعــام  القائد  خليفة 
ــلـــدورات الــتــي تعقد  لــدعــمــه الــامــحــدود لـ

بالقضاء العسكري في مملكة البحرين.
ــا رحـــــــــب وزيـــــــــــر شـــــــــــؤون الــــــدفــــــاع  ــ ــمـ ــ كـ
ــة  بــالــمــشــاركــيــن مــن الــــدول الــشــقــيــقــة )دولـ
اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والــمــمــلــكــة 
ودولــة  ُعــمــان،  وسلطنة  السعودية،  العربية 
المتقدمة  القضائية  الـــدورة  فــي  الكويت( 

األولى. 
وأكــــد وزيــــر شــــؤون الـــدفـــاع حـــرص قــوة 
ــاع الــبــحــريــن بشكل دائـــم عــلــى االرتــقــاء  دفـ
صورها  أسمى  إلــى  القضائية  بالمنظومة 
لتحقيق غاياتنا المشتركة بتبادل الخبرات 
فـــي دول مجلس  األشـــقـــاء  مـــع  الــقــضــائــيــة 
التعاون الخليجي، وهذا ما أثبتته الدورات 

المنعقدة سابقًا في القضاء العسكري.
وأضـــــــــــاف وزيــــــــــر شــــــــــؤون الـــــــدفـــــــاع أن 

الــقــضــاء الــعــســكــري الــبــحــريــنــي يــكــرس كل 
مع  التعاون  من  قدر  أكبر  لتحقيق  جهوده 
أســس  ثــوابــت  مــن  وذلـــك  الشقيقة،  الــــدول 
مما  االســتــفــادة  بهدف  القانونية  المعرفة 
توصل إليه اآلخــرون، وبهذا يعمل القضاء 
إقامة  على  البحرين  دفــاع  لقوة  العسكري 
المتقدمة  والقانونية  القضائية  الـــدورات 
خالها  من  لتقدم  دوريــة  بصورة  للضباط 
المشترك في  االهتمام  ذات  المواضيع  كل 

صــــورة مــحــاضــرات نــظــريــة وعــمــلــيــة وفنية 
لتمكين الضباط في تنمية وإثراء القدرات 

العملية والعلمية في المجال القانوني.
ــتـــام كــلــمــتــه قــــدم وزيـــــر شـــؤون  وفــــي خـ
الـــدورة  الــدفــاع شــكــره للمشاركين فــي هــذه 
وتطبيق مخرجات  بتوظيف  إياهم  موجهًا 
ــوغ األهــــــــداف  ــلــ ــن أجــــــل بــ ــ هــــــذه الــــــــــدورة مـ
دوام  لــهــم  تمنياته  عــن  مــعــربــًا  الــمــنــشــودة، 

التقدم والنجاح.

ــلـــواء حــقــوقــي الــدكــتــور  بــعــدهــا قـــدم الـ
ــاء  ــقـــضـ يــــوســــف راشــــــــد فـــلـــيـــفـــل رئــــيــــس الـ
العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية 
إيجازا عن منهاج الدورة ومراحل التدريب 
فيها وما ستشتمل عليها من مواد نظرية 
القضائي  الــمــجــال  فــي  عملية  وتطبيقات 
والقانوني، باإلضافة إلى عقد المحاضرات، 
كما وجه شكره إلى وزير شؤون الدفاع على 

تفضله بحضور افتتاح الدورة. 

العسكري  الــقــضــاء  أن  ذكـــره  والــجــديــر 
العهد  بــدايــة  منذ  البحرين  دفـــاع  قــوة  فــي 
اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة الملك 
الــبــاد  آل خليفة عــاهــل  عــيــســى  بــن  حــمــد 
المعظم القائد األعلى قام بتنظيم العديد 
من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
)ضباط، وضباط صف، وأفــراد( وذلــك في 
نطاق العمل القضائي والقانوني، منها عدد 
أعمال  فــي  قضائية  تأسيسية  دورات   )10(
دول مجلس  لــضــبــاط  الــعــســكــريــة  الــنــيــابــة 
الشقيقة، حيث  والدول  الخليجي  التعاون 
تم من خالها تزويد المشاركين بالمهارات 
القضائي،  المجال  في  والنظرية  العملية 
العسكري يعمل على عقد  القضاء  أن  كما 
لكل  مستمر  بشكل  العمل  وورش  الـــدورات 
األجـــهـــزة الــعــســكــريــة واألمــنــيــة فــي مملكة 

البحرين.
محمد  الركن  الــلــواء  االحتفال  حضر 
عـــبـــداهلل األحـــمـــد مـــديـــر شـــــؤون الــضــبــاط 
واألفراد، واللواء الركن صاح راشد السعد 
الركن  والعميد  العسكري،  التدريب  مدير 
فهد بن إبراهيم الثنيان الملحق العسكري 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ بــــســــفــــارة الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
بن  علي  بحري  الــركــن  والعميد  الشقيقة، 
العسكري  الملحق  مساعد  السبيعي  سعد 
الــكــويــت الشقيقة وعـــدد من  بــســفــارة دولـــة 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

وزي���������ر ��������س��������ؤون ال�������دف�������اع ي���ح�������س���ر اف�����ت�����ت�����اح ال���������دورة 
ال���ت���ع���اون م���ج���ل�������س  دول  ل�������س���ب���اط  االأول�����������ى  ال���ق�������س���ائ���ي���ة 

} جانب من افتتاح الدورة الق�ضائية.

} وزير المالية خالل لقاء الوفد الماليزي.

البحري�ن ت�س�ارك ف�ي م�ؤتم�ر »االتح�اد
دورة  بتفعي���ل  المعن���ي  البرلمان���ي« 
ال�س���اح لن���زع  رابع���ة  ا�س���تثنائية 

عبداهلل  علي  في  ممثلة  البحرين  لمملكة  البرلمانية  الشعبة  شاركت 
الوطني بمجلس  واألمــن  والــدفــاع  الخارجية  الــشــؤون  الــعــرادي عضو لجنة 
الشورى في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي، الذي يهدف إلى تفعيل دورة 
استثنائية رابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة، مكّرسة لنزع الساح، من 
انتشارها وفرض  إزالة األسلحة ومنع  الدولي لدعم عمليات  التعاون  خال 

الرقابة الدولية الفّعالة عليها.
لنزع  المبذولة  المساعي  بأهمية  التوعية  زيــادة  إلــى  المؤتمر  ويهدف 
الساح، وإبراز دور البرلمانات والبرلمانيين بصفتهم جهات معنية رئيسية 
الــدولــيــة، ومشاركة  الــســاحــة  فــي  الــســاح  نــزع  فــي سبيل  الــمــبــذولــة  للجهود 
الممارسات الناجعة، ووجهات النظر المرتبطة بنزع الساح من العديد من 

الجهات المعنية.
الجلسات  إطار مجموعة من  في  ونقاشات  المؤتمر محادثات  وتضّمن 
التي تحدث خالها ممثلون عن حكومات وطنية، ومنظمات دولية، وكذلك 

قادة من منظمات غير حكومية وجماعات دينية من حول العالم.
ويأتي المؤتمر لمناقشة التحديات الدولية في مجال نزع الساح، التي 
الدولية،  الساحة  على  العسكرية  االزمـــات  لتفاقم  مباشرة  كنتيجة  جــاءت 
ــدول األعـــضـــاء فـــي األمــــم الــمــتــحــدة مــســؤولــيــة  ــ والـــتـــي تــلــقــي عــلــى عــاتــق الـ
الصلة،  ذات  الــدولــيــة  االتفاقيات  تفعيل  على  توافقي  بشكل  للعمل  كبيرة 
العالمية  الجهود  تنسيق  في  رئيسي  بدور  األممية  المنظمات  تضطلع  وأن 
الحماية ليس  وتوفير  النزاعات  انتشاره، لتجنب صعيد  الساح ومنع  لنزع 
للمجتمعات المتضررة فحسب، بل الحماية المستقبلية لألجيال القادمة.

االأول���ى  ت�س���تقبل  العال���ي  التعلي���م  مجل����س  اأمي���ن 
الطبية البحري���ن  بجامع���ة   2022 دفع���ة  على 

استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  الــعــام 
التعليم العالي بمكتبها الطالبة المتفوقة الدكتورة طيبة األدرج من 

جامعة البحرين الطبية. 
وخال اللقاء تقدمت األمين العام بالتهنئة للطالبة المتفوقة 
الدكتورة طيبة األدرج األولى على دفعة 2022، ولحصولها على تسع 

جوائز تقديرية خال فترة دراستها في الجامعة.
األمين  بلقاء  اعتزازها  عن  طيبة  الطالبة  أعربت  جانبها،  من 
طلبة  لجميع  المتواصل  لدعمها  وامتنانها  تقديرها  وعميق  العام، 
مؤسسات التعليم العالي، األمر الذي يدفعها إلى المزيد من الجهد 

محاف�ظ الجن�بية: متابعة الم�س�اريع التي تلبي احتياجات الم�اطنينوالتقدم.

وزي�����ر ال��م��ال��ي��ة ي�����س��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب وزي�����ر خ���ارج���ي���ة م��ال��ي��زي��ا
ــد الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة آل  ــ أكـ
الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر  خليفة 
الثنائية  الــعــاقــات  وتنمية  تعزيز  أهمية 
الــبــحــريــن ومملكة  بــيــن مــمــلــكــة  الــقــائــمــة 
مــالــيــزيــا الــصــديــقــة، مــنــوهــا بــمــا تــشــهــده 
تطوٍر  من  الماليزية  البحرينية  العاقات 
وازدهار على كل األصعدة، وال سيما فيما 
يتعلق بالمجال المالي واالقتصادي. جاء 
ذلــــك لــــدى اســتــقــبــالــه أمــــس الــســيــد قمر 
مملكة  خارجية  وزيــر  نائب  جعفر  الــديــن 
ــد الـــمـــرافـــق لــــه، بــحــضــور  ــوفــ مــالــيــزيــا والــ
السيد شازريل زاهيران سفير ماليزيا لدى 

المسؤولين،  مــن  وعــدد  البحرين،  مملكة 
حيث أشار إلى أهمية مواصلة العمل على 
ترسيخ العاقات الثنائية والدفع بها نحو 
بما يعود  المجاالت  أرحــب في شتى  آفــاق 
والشعبين  البلدين  على  والخير  بالنفع 
وزير  نائب  أعــرب  جانبه،  من  الصديقين. 
خارجية مملكة ماليزيا عن خالص شكره 
وتقديره لوزير المالية واالقتصاد الوطني، 
ــم لتوطيد  عــلــى مــا يــولــيــه مــن حـــرص دائـ
العاقات المالية واالقتصادية بين مملكة 
الــبــحــريــن ومــمــلــكــة مــالــيــزيــا بــمــا يــخــدم 

التطلعات والمصالح المشتركة.

} وزيرا الداخلية والأ�ضغال خالل اللقاء.
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محميد احملميد

للمشكالت..  حال  المعالجات  تكون  ما  دائما 
ودائما ما تأتي المقترحات لخلق الفرص وتجاوز 
الطبية  الوصفات  تجلب  مــا  ودائــمــا  الــتــحــديــات.. 
ــــراض الــمــرضــيــة.. هــكــذا دائــمــا  شــفــاء لــعــالج األعـ
مسألة  أصبح حل  لماذا  ولكن  األمـــور..  كل  تسير 
ــات« فـــي »بــولــيــتــكــنــك  ــاركــ ــبــ مـــواقـــف الـــســـيـــارات »الــ

البحرين« مشكلة..؟؟
وبقدر ما أزعج الطلبة وأولياء األمور أسلوب 
البوليتكنك،  »بــاركــات«  مشكلة  حل  وتقديم  طــرح 
وآسفني  أزعجني  عليهم..  وآثــاره  األمر  وتداعيات 
أكثر حديث وتعليقات بعض الطلبة على مؤسسة 
»بــولــيــتــكــنــك الـــبـــحـــريـــن«، والــــخــــوض فـــي مــســألــة 
وغير  متجاوز  بنقد  وخدماتها،  الجامعة  مستوى 
اإليجابية  األمـــور  كــافــة  عــن  والتغافل  مــوضــوعــي، 

الضخمة في أدائها.
»بوليتكنك البحرين« مؤسسة جامعية رائدة، 
ومـــشـــروع تــعــلــيــمــي طــمــوح ومــتــمــيــز، لــديــهــا رؤيـــة 
ورســالــة، وقــيــم ومــبــادئ، وأهــــداف وبــرامــج، ونظام 
الكفاءة  في  غاية  والتدريس  القبول  في  أكاديمي 
واالنــتــســاب  فيها  الــقــبــول  أصــبــح  حتى  والتعليم، 
في  والتعليم  القبول  يضاهي  فيها  والتعلم  إليها 
جامعات رفيعة، وذات سمعة إيجابية كبيرة، وهذا 
بــشــهــادة ســـوق الــعــمــل، ومـــواقـــع الــتــدريــب، لطلبة 

وخريجي »بوليتكنك البحرين«.
كل ما في األمر أن إدارة »بوليتكنك البحرين« 
السيارات،  مواقف  مسألة  وحل  لعالج  منها  سعيا 
وأصبحت  ســيــارة،  أللـــف  استيعابية  الــطــاقــة  ذات 
وجــود  بسبب  ســيــارة،  آالف  لستة  تتسع  ال  الــيــوم 
أكثر من منشأة ومؤسسة في داخل الموقع نفسه، 
إلى  الجامعة  القريبة من  المدارس  عودة  وبسبب 
»بوليتكنك  لطلبة  تسمح  كــانــت  أن  إذ  الـــدراســـة، 
ــا، فـــقـــد بـــــادرت  ــهـ ــفـ ــتـــخـــدام مـــواقـ ــبـــحـــريـــن« بـــاسـ الـ
من  يبدو  ولكن  للمشكلة..  حل  لتقديم  الجامعة 
أزمــة وتحول  الحل تسببفي  أن هذا  الواضح جدا 

إلى مشكلة..!!
حلول »بوليتكنك البحرين« من خالل توفير 
في  السيارات  مواقف  من  الطلبة  لنقل  الباصات 
الوطني،  الرياضي  لالستاد  الخارجية  الساحات 
أو قيام كل ثالثة طلبة بالدخول في سيارة واحدة، 
ــور بــتــوصــيــل أبــنــائــهــم  ــ ــع الـــســـمـــاح ألولــــيــــاء األمــ مـ
وبــنــاتــهــم ومـــن ثــم الـــخـــروج وغــيــرهــا، القـــت رفــض 

واستياء معظم الناس.
في  الطلبة  مجلس  تحرك  مــن  الــرغــم  وعلى 
»بوليتكنك البحرين« لبحث األمر مع اإلدارة فإن 
اليوم،  حتى  الناس  معظم  به  يقبل  لم  الموضوع 
وال أدري كيف ستتم معالجة المشكلة التي تسبب 
تــركــوا  لــو  يــعــنــي  بــهــا حــل المشكلة األســـاســـيـــة..؟ 
الموضوع كما في السابق لكان أفضل.. وكل يدبر 

نفسه وموقفا لسيارته.
قــــرأت كــمــيــة الــنــقــد وحــجــم الــتــعــلــيــقــات التي 
انستجرام  حساب  على  والطالبات  الطلبة  كتبها 
إغــالق  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الــبــحــريــن«،  »بوليتكنك 
اإلدارة خدمة التعليقات على »بوست« إعالن نظام 
الــالذعــة غزت  التعليقات  فــإن  الــجــديــد،  الــبــاركــات 
»بوستات« أخرى في الحساب ذاته، من أجل إيصال 
إلى اإلدارة.. وتلك مسألة يجب  الصوت الطالبي 
وانــطــبــاعــات  آراء  لــســمــاع  اإلدارة  ــدر  صـ يــتــســع  أن 
أساسيات  من  وتلك  تخصهم،  مسألة  في  الشباب 
واحــتــرام  قــبــول  وتنمية  الــديــمــقــراطــيــة،  التنشئة 
أن تتمسك  الـــذي يجب  الــمــســؤول،  الـــرأي اآلخـــر 
به »بوليتكنك البحرين«، وتحافظ عليه، وتحرص 

على تنميته لدى منتسبيها.
أحد التعليقات لمقترح »بوليتكنك البحرين« 
إمكانية دخــول ثالثة طلبة في سيارة واحــدة،  في 
ســيــارتــي مخصصة  كـــانـــت  إذا  أفـــعـــل  ومـــــاذا  ــال:  ــ قـ
في  الثالث  الطالب  أركــب  هــل  فــقــط..  لشخصين 
راســي«، حتى تسمح  »أحطه فوق  أو  السيارة«  »دبة 
لي اإلدارة بدخول السيارة إلى الباركات.!! وغيرها 
من الحاالت الضرورية، وطبيعة الجدول الدراسي 
أخـــرى لكل  أمـــور  والــطــالــبــات، فضال عــن  للطالب 

حالة طالبية.
العام  بــدء  قبل  األمــر  معالجة  يتم  أن  أتمنى 
الدراسي في »بوليتكنك البحرين«، حتى يكون حل 
المشكلة  وإيجابيا، ويتخلص من  المشكلة فاعال 
التي تسبب فيها الحل المطروح حاليا.. أو اتركوا 
أدرى  بوليتكنك  فـــ»أهــل  الــســابــق..  فــي  كما  األمـــر 

بـ»باركاتها««..!!
»بوست«  تم حذف  باألمس  أخيرة..  مالحظة 
إعالن نظام مواقف السيارات من حساب انستجرام 
وخير  الــنــاس..  واستبشر  البحرين«..  »بوليتكنك 

اللهم اجعله خير.
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»باركات« البوليتكنك.. 
حينما ي�شبح الحل.. م�شكلة..!!

العامة  قام فريق من األمانة 
مركز  إلــى  بــاالنــتــقــال  للتظلمات 
إصـــــــالح وتــــأهــــيــــل الـــــنـــــزالء بــجــو 
أثير  فيما  التحقيقات  لمباشرة 
ــانـــة  مـــن ادعــــــــاءات رصـــدتـــهـــا األمـ
ــري«  ــســ ــقــ ــفــــــاء الــ ـــأن »االخــــــتــــ ــشــ ــ بـ
و»الــحــرمــان مــن االتـــصـــال« لعدد 
ــنـــزالء، وذلــــك مــن منطلق  الـ مــن 
ــونــــي  ــانــ ــقــ واجــــبــــهــــا الـــمـــهـــنـــي والــ
والــــمــــهــــام الـــمـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا فــيــمــا 
يــخــص زيــــــارة الـــســـجـــون وأمـــاكـــن 
واالحــتــجــاز  االحــتــيــاطــي  الحبس 
إنشائها  لــمــرســوم  وفــقــا  وغــيــرهــا 
الــمــعــدل   2012 لــســنــة   )27( رقــــم 

بالمرسوم )35( لسنة 2013.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــام فريق 
يوم  بــزيــارة  األمــانــة  مــن محققي 
لــمــركــز  2022/9/6م  ــاء  ــالثــ ــثــ الــ
تم  بجو،  الــنــزالء  وتأهيل  إصــالح 
فــيــهــا اتـــبـــاع اإلجــــــــراءات الـــالزمـــة 
لــلــتــحــقــق مــــن تـــلـــك االدعـــــــــاءات 

المثارة.
وقــــد اســتــمــع فـــريـــق األمـــانـــة 
إدارة  إفادة  إلى  العامة للتظلمات 
الـــمـــركـــز بـــشـــأن تــلــك االدعـــــــاءات 
والتي جاء فيها أن هؤالء النزالء 

كانوا قد ارتكبوا مخالفات قانونية 
بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها 
قامت باتخاذ اإلجــراءات اإلداريــة 
الــضــروريــة فــي حــيــنــه، وتـــم إبــالغ 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــتــلــك الــواقــعــة 
ــت  ــافــ ــاذ إجـــــراءاتـــــهـــــا، وأضــ ــ ــــخـ التـ
بتوقيع  قــامــت  أنــهــا  الــمــركــز  إدارة 
نص  بحسب  التأديبية  الجزاءات 
قانون  مــن  و)56(   )53( المادتين 
رقم  والتأهيل  اإلصـــالح  مؤسسة 
انتهاء  وعقب  2014م.  لسنة   )18(
السماح  تم  التأديبي  الجزاء  مدة 
لــلــنــزالء بــالــتــواصــل هــاتــفــيــا مع 
رفــض  منهم  عـــددا  أن  إال  ذويــهــم 
أن  المركز  إدارة  وأكدت  التواصل. 
كــافــة اإلجـــــراءات الــمــتــخــذة بحق 

هؤالء النزالء مسجلة وموثقة. 
وقد قام أعضاء فريق األمانة 
تسجيالت  على  باالطالع  العامة 
التي  األمنية  المراقبة  كــامــيــرات 
األمن  قوات  أعضاء  تعامل  وثقت 
فيما  المعنيين  النزالء  مع  العام 
يتعلق بتقديم النصح لمن امتنع 
منهم عن إجراء اتصاالت هاتفية 

مع ذويهم.
وفي السياق ذاته اطلع فريق 

على  للتظلمات  الــعــامــة  األمــانــة 
التي  والسجالت  اإلدارية  الوثائق 
تــبــيــن اإلجــــــــراءات الــمــتــخــذة مع 
اتباع  من  للتحقق  النزالء  هؤالء 
إدارة المركز للقواعد المنصوص 
عليها في قانون مؤسسة اإلصالح 
2014م  لسنة   )18( رقم  والتأهيل 
تم  ما  بشأن  التنفيذية  والئحته 
النزالء من جزاءات  على  توقيعه 

تأديبية.

قــــام الـــفـــريـــق بــمــقــابــلــة كــافــة 
الــــنــــزالء لــلــتــحــقــق مــــن الــســمــاح 
ــتــــواصــــل الـــهـــاتـــفـــي مــع  ــالــ لـــهـــم بــ
ذويــــــهــــــم حــــيــــث أفــــــــــاد عــــــــدد مــن 
بإجراء  بالفعل  بقيامهم  النزالء 
ذويــهــم في  مــع  اتــصــاالت هاتفية 
الفترة األخيرة، فيما أفاد الباقي 
إجـــراء  عــن  بــإرادتــهــم  بامتناعهم 
إدارة  لهم  أتاحته  الــذي  االتــصــال 

المركز.

وبـــــــســـــــؤال هــــــــــؤالء الـــــنـــــزالء 
كــافــة عــن محل تــواجــدهــم أفـــادوا 
بالعنابر  حاليا  متواجدون  بأنهم 

المخصصة لكل منهم.
ــوء مــا ســبــق خلصت  وفـــي ضـ
ــة  ــامــ ــعــ ــقــــات األمــــــــانــــــــة الــ ــيــ ــقــ تــــحــ
لـــلـــتـــظـــلـــمـــات بـــــشـــــأن ادعــــــــــــاءات 
و»الحرمان  القسري«  »االخــتــفــاء 
من االتصال« بحق بعض النزالء 
فـــي مــركــز جـــو إلـــى أنـــه ال يــوجــد 
اختفاء قسري وأن هؤالء النزالء 
موجودون في مركز إصالح وتأهيل 
مقابلتهم،  وتــمــت  بــجــو،  الـــنـــزالء 
جــزاءات  بحقهم  ُوقعت  أن  وسبق 
تأديبية نتيجة ارتكابهم مخالفات 
نـــص عليه  قــانــونــيــة بــحــســب مـــا 
قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل 
ــتـــه الــتــنــفــيــذيــة، وانــــــه تــم  والئـــحـ
تــمــكــيــنــهــم عــقــب تــنــفــيــذ الـــجـــزاء 
في  حقهم  ممارسة  من  التأديبي 
أن  إال  بذويهم  الهاتفي  االتــصــال 
عن  »طــوعــيــا«  امتنع  قــد  بعضهم 
إجراء االتصاالت بذويه، رافضين 
الــنــصــائــح الــتــي ُقـــدمـــت لــهــم من 
عن  بالعدول  المركز  إدارة  جانب 

هذا االمتناع.

الق�ش�ري«  »االختف�اء  ادع�اءات  �شح�ة  ع�دم  »التظلم�ات«: 
و»الحرم�ان م�ن االت�ش�ال« لبع��ض الن�زالء ف�ي مرك�ز ج�و

رقم  المباني  تنظيم  لقانون  تنفيذا 
التنفيذية،  والئحته  1977م  لسنة   )13(
حمالت  بتنفيذ  الــمــحــرق  بلدية  قــامــت 
ــيـــة واســــــعــــــة عــــلــــى الــــمــــخــــازن  ــيـــشـ ــتـ ــفـ تـ
في  الموجودة  المخالفة  والمستودعات 

المناطق السكنية بمحافظة المحرق.
التفتيشية  الــحــمــالت  تلك  وجـــاءت 
والتفتيش  الــرقــابــة  قــســم  نــفــذهــا  الــتــي 

بــبــلــديــة الـــمـــحـــرق لــلــحــد مـــن األضـــــرار 
الــصــحــيــة والــمــجــتــمــعــيــة الــنــاتــجــة عن 
ــازن والـــمـــســـتـــودعـــات فــي  ــمــــخــ وجـــــــود الــ
المناطق السكنية، إذ إن معظم المخازن 
تصريح  بـــدون  وجــودهــا  جــاء  المخالفة 
ــيــــر مــطــابــقــة  ــة وغــ ــلـــديـ ــبـ مـــســـبـــق مــــن الـ
واالشتراطات  العامة  السالمة  ألنظمة 

الصحية.

ــيـــة فــي  ــوائـ ــعـــشـ ــرر الـ ــ ــا يـــمـــتـــد ضــ ــمـ كـ
األغــذيــة  أو  البضائع  وتــكــديــس  تخزين 
ــازن  ــمـــخـ الـ ــلـــك  تـ فــــي  ــع األثــــــــاث  قـــطـ أو 
والــمــســتــودعــات إلــــى احــتــمــالــيــة نــشــوب 
ــرب تــلــك  ــ ــرائــــق تـــضـــر بــالــقــاطــنــيــن قـ حــ
والزواحف.  الحشرات  وانتشار  المواقع، 
باإلضافة إلى انبعاثات الروائح والغازات 

الضارة بالمناخ البيئي.

وأهابت بلدية المحرق بالمواطنين 
بالقوانين  االلــتــزام  ضــرورة  والمقيمين 
ــات الــتــنــظــيــمــيــة، والــتــقــيــد  ــراطــ ــتــ واالشــ
التخزين  وتجنب  المناطق  بتصنيفات 
الــمــوافــقــات  وأخـــذ  السكنية  بــالــمــنــاطــق 
الالزمة من البلدية قبل الشروع بالعمل 
والقانونية  ــة  اإلداريــ لــإجــراءات  تجنبًا 

المتعلقة بهذا الشأن.

ح���م���ات ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة وا����ش���ع���ة ع��ل��ى ال���م���خ���ازن وال��م�����ش��ت��ودع��ات
ال��م��خ��ال��ف��ة ال���م���وج���ودة ف���ي ال��م��ن��اط��ق ال�����ش��ك��ن��ي��ة ب��ال��م��ح��رق

الم�شوؤولون عن البلديات يناق�شون ا�شتراتيجية العمل البلدي الخليجي الم�شترك

تــمــكــنــت شــرطــة مــديــريــة مــحــافــظــة الــمــحــرق 
إثر  الشاحنات  سائقي  من  عــدد  على  القبض  من 
إصابتين  وقــوع  عن  أسفرت  بينهم  مشاجرة  وقــوع 
بــســيــطــتــيــن بــســبــب خـــــالف عـــلـــى أولــــويــــة الــســيــر 

بمنطقة الحد الصناعية.
بــالغــا يفيد  أنــهــا تلقت  الــمــديــريــة  وأوضــحــت 
الشاحنات  سائقي  مــن  عــدد  بين  مشاجرة  بــوقــوع 
حيث  »ســكــاكــيــن«،  بيضاء  أسلحة  بعضهم  وإشــهــار 

الموقع  إلــى  الفور  على  المديرية  شرطة  انتقلت 
وتــمــكــنــت مــن ضــبــط الــمــتــورطــيــن فــي الــمــشــاجــرة 
اإلسعاف  قام  فيما  المضبوطة،  األسلحة  وتحريز 
لتلقي  المستشفى  إلــى  المصابين  بنقل  الوطني 

العالج الالزم.
وأشارت مديرية شرطة محافظة المحرق إلى 
أنه جار اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى ع���دد م���ن ���ش��ائ��ق��ي ال�����ش��اح��ن��ات 
اإث������ر وق������وع م�������ش���اج���رة ب��ي��ن��ه��م ف����ي ال��ح��د

ــة بــقــســم  ــثــ ــاحــ ــبــ قـــــارنـــــت الــ
ــات الــتــعــلــم واإلعــــاقــــات  ــوبـ ــعـ صـ
الــنــمــائــيــة حـــصـــة عـــلـــي حــمــيــد 
ــاط األخــــطــــاء  ــ ــمـ ــ الـــســـالـــمـــي أنـ
ــم  ــيــ ــاهــ ــفــ ــمــ الـــــشـــــائـــــعـــــة فــــــــي الــ
بــيــن ذوي صــعــوبــات  الــريــاضــيــة 
من  الــعــاديــيــن  والطلبة  التعلم 
وجهة نظر المعلمين من خالل 
دراسة مقارنة قدمتها للحصول 
ــلـــى درجـــــــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــي  عـ
ــخـــصـــص صــــعــــوبــــات الـــتـــعـــلـــم  تـ
بــهــدف الــتــعــرف عــلــى األخــطــاء 
الشائعة في المفاهيم الرياضية 
صــعــوبــات  ذوي  الـــطـــلـــبـــة  لـــــدى 
في  الــعــاديــيــن  والــطــلــبــة  التعلم 
المرحلة  من  األولية  الصفوف 
االبتدائية، والتعرف على داللة 
ــي مـــســـتـــوى انــتــشــار  الــــفــــروق فــ
األخطاء الشائعة في المفاهيم 

الرياضية بين فئات البحث.
ــــت الــبــاحــثــة الــســالــمــي  ودعـ
ــادة  ــ ــى زيــ ــ ــالل الـــمـــنـــاقـــشـــة إلــ ــ خــ
االهتمام والوعي باألنشطة في 
للمرحلة  الــريــاضــيــات  مــنــاهــج 
ــتــــي تــــركــــز عــلــى  ــيــــة الــ ــتــــدائــ االبــ
في  الشائعة  األخــطــاء  معالجة 
وتــدريــب  الــريــاضــيــة،  المفاهيم 
ــلـــمـــات الــمــرحــلــة  مــعــلــمــي ومـــعـ
االبــتــدائــيــة ومــعــلــمــي صــعــوبــات 

التعلم على كيفية تنمية قدرات 
الطلبة العاديين وذوي صعوبات 

التعلم في الرياضيات.
ــالــــت: »عـــلـــى الــمــعــلــمــيــن  وقــ
ــتــــدريــــس عــلــى  الـــتـــركـــيـــز فــــي الــ
ومساعدة  الحسابية  العمليات 
تعنيه  مـــا  إدراك  عــلــى  الــطــلــبــة 
تـــلـــك اإلشــــــــــارات، وتـــحـــديـــد أي 
للقيام  بــحــاجــة  الــعــمــلــيــات  مــن 
بها«، داعية إلى توجيه مشرفي 
وزارة  ــي  ــ فـ ــلـــم  ــعـ ــتـ الـ ــات  ــوبــ ــعــ صــ
ميدانية  زيـــارات  بعمل  التعليم 
طلبة  مستويات  على  لــلــوقــوف 
فــي  الـــتـــعـــلـــم  صــــعــــوبــــات  ذوي 
الــمــفــاهــيــم الــريــاضــيــة وتــوجــيــه 
التعامل  كيفية  إلــى  المعلمين 

معها.
اتـــبـــعـــت الـــبـــاحـــثـــة الــمــنــهــج 
ــارن، وتــكــونــت  ــقــ ــمــ الـــوصـــفـــي الــ
معلمًا   )140( من  البحث  عينة 
الطائف  محافظة  في  ومعلمًة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة 
معلمي  مــن  معلما   )52( منهم 
من  و)88(  الــتــعــلــم،  صـــعـــوبـــات 
مــعــلــمــي الـــريـــاضـــيـــات، وتــكــونــت 
مـــقـــيـــاس  مـــــــن  ــث  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ أداة 
األخطاء الشائعة في المفاهيم 
الرياضية أعدته ليشمل 4 أبعاد 
العمليات  األعــــداد،  مفهوم  هــي 

التصنيف  األربـــعـــة،  الحسابية 
ومفهوم الكسور.

أن  الـــــنـــــتـــــائـــــج  وأظـــــــــهـــــــــرت 
لمستوى  الحسابي  المتوسط 
األخطاء الشائعة في المفاهيم 
الــريــاضــيــة عــنــد الـــطـــالب ذوي 
 ،)3.88( بــلــغ  التعلم  صــعــوبــات 
ــمـــن الــمــســتــوى  ــاء ضـ ــ ــيـــث جــ حـ
الـــمـــتـــوســـط  وأن  ــع.  ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــحــســابــي لــمــســتــوى األخــطــاء 
الشائعة في المفاهيم الرياضية 
ــن بــلــغ  ــيـ ــاديـ ــعـ ــطــــالب الـ عـــنـــد الــ
ضــمــن  جـــــــاء  ــيــــث  حــ  ،)3.38(
وتوصلت  المتوسط.  المستوى 
ــروق ذات  ــود فــ الــنــتــائــج إلـــى وجــ
فــي   )0.01( إحـــصـــائـــيـــة  ــة  ــ داللــ
األخطاء الشائعة في المفاهيم 
الرياضية بين الطالب العاديين 
وطالب صعوبات التعلم، وكانت 
الفروق لصالح طالب صعوبات 

التعلم.
أشرف على الدراسة كل من 
الدكتور نادية التازي أستاذ علم 
والمعرفي  االجتماعي  النفس 
ــارك وأســــــتــــــاذ الـــتـــربـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
الخاصة بقسم صعوبات التعلم 
بجامعة  الــنــمــائــيــة  ــات  ــاقــ واإلعــ
الخليج العربي األستاذ الدكتور 

مريم عيسى الشيراوي.

درا�شة بجامعة الخليج العربي تناق�ض اأنماط االأخطاء ال�شائعة في 
العاديين والطلبة  التعلم  �شعوبات  ذوي  بين  الريا�شية  المفاهيم 

ناشد عدد من أولياء األمور 
ضــرورة  والتعليم  التربية  وزيــر 
مراعاة أبنائهم من مواليد شهر 
يتم  لــم  الــذيــن   2016 سبتمبر 
تسجيلهم لاللتحاق بالمدارس 
الــدراســي الجديد  الــعــام  خــالل 
التحقوا  الذين  بأقرانهم  أســوة 

بالدراسة في العام الماضي.
وقالت ولية أمر أحد الطلبة 
قد  الجديد  الــدراســي  الــعــام  إن 

بأي  ابني  يتم تسجيل  ولم  بدأ 
مـــدرســـة، مـــع الــعــلــم أنـــه تــخــرج 
مــن الـــروضـــة مــع تــأكــيــد قبوله 
ضــمــن الــمــلــتــحــقــيــن بــالــدراســة 
في الصف األول االبتدائي لهذا 
العام، وهو ما لم يتم حتى اآلن، 
تدعو  أن  انتظرت  أنها  مضيفة 
إلى  األمور  أولياء  التربية  وزارة 
تــســجــيــل أبــنــائــهــم مـــن مــوالــيــد 
شهر سبتمبر أسوة بما تم العام 

الماضي.
نتوجه  إنــنــا  قائلة  وتــابــعــت 
إلى وزير التربية بهذه المناشدة 
ــر فـــرصـــة  ــيــ ــوفــ ــلــــى تــ ــلـــعـــمـــل عــ لـ
ألبــنــائــنــا لــاللــتــحــاق بــالــدراســة 
حتى ال يخسروا عاما، وخاصة 
أن الروضات انتهت من عمليات 
تــســجــيــل الــطــلــبــة الـــجـــدد لــهــذا 
هــو مصير  مــا  الــعــام، متسائلة: 

أبنائنا؟

�شبتمبر ���ش��ه��ر  م���وال���ي���د  اأم������ور  اأول����ي����اء 
بالم�����دار�ض اأبن�ائ�ه����م  لت��ش��ج�ي����ل  ينا�ش���دون 

بدءا من 18 �سبتمبر الجاري 

»الموا�شات« وجامعة البحرين تتفقان على زيادة خطوط النقل العام
الـــمـــواصـــالت  وزارة  مــــن  كــــل  أعـــلـــنـــت 
واالتـــصـــاالت وجــامــعــة الــبــحــريــن وشــركــة 
البحرين للنقل العام عن وضع اللمسات 
النقل  خطوط  الشركة  لتسيير  األخــيــرة 
الــرئــيــســيــة الــذاهــبــة إلـــى مــقــر الــجــامــعــة 
من  اعتبارًا  منها،  والعائدة  الصخير  في 
العام الجامعي الحالي 2022-2023 الذي 
الموافق  يــوم األحــد  الــدراســة فيه  ستبدأ 

18 سبتمبر 2022.
ــؤون الــطــلــبــة فــي  ــ وقــــالــــت عـــمـــيـــدة شــ
ــورة فـــاطـــمـــة مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــجـــامـــعـــة الـ
المشروع  هــذا  على  العمل  »تــم  المالكي: 
ستة  من  أكثر  األطـــراف  جميع  بمناقشة 

للطلبة  المواصالت  خدمة  لتوفير  أشهر 
خط  مــن  أكثر  على  متاحة  تكون  بحيث 
في  الرئيسية  الــطــرق  شبكة  فــي  رئــيــســي 
مناقشة  في  واالستمرار  حاليًا،  المملكة 
بحسب  مستقباًل  الــخــيــارات  هــذه  توسعة 
ــتــــي تـــوفـــرهـــا  ــات الــ ــيــ ــانــ ــكــ الـــحـــاجـــة واإلمــ

الشركة«. 
وأضـــافـــت د. الــمــالــكــي: »عـــلـــى مــدى 
الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة ظــــلــــت جـــامـــعـــة 
الطلبة  مــن  منتسبيها  تشجع  البحرين 
استخدام  على  واإلداريــيــن  واألكاديميين 
الـــمـــواصـــالت الــعــامــة لــمــا فـــي ذلــــك من 
والتقليل  الـــطـــرق،  الســتــخــدام  تخفيف 

مـــن بـــث الــــغــــازات الـــضـــارة الــنــاجــمــة عن 
الحافالت  أن  وخصوصًا  الوقود،  احتراق 
الوصول  منتظمة  الشركة  توفرها  التي 
وتتوافر  وحديثة  ومكيفة  المواقف  إلــى 
وتــــقــــدم خــدمــة  فــــــاي،  واي  بـــهـــا خـــدمـــة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية، وتمنح 
أفضلية في المقاعد للنساء )الموظفات 
والطالبات(، حيث توفر هذه المواصالت 
للراكب فترة يمكنه فيها إنجاز معامالته 
الجامعة  مــن  االنتقال  أثــنــاء  واتــصــاالتــه 

وإليها«. 
وقــالــت إن مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه من 
ــى من  ــ اتـــفـــاق عـــبـــارة عـــن الــمــرحــلــة األولـ

فــــي هـــذه  ــتـــكـــامـــل، إذ ســـيـــتـــم  مــــشــــروع مـ
– الطلبة  لنقل  خدمة  تفعيل  المرحلة 

الصخير  في  الجامعة  مقر  من  أساسًا– 
وإليها، إذ إن المقرين اآلخرين للجامعة 
يتمتعان  والــســلــمــانــيــة(  عــيــســى  )مــديــنــة 
إليهما  تــصــل  نــشــطــة  مـــواصـــالت  بشبكة 
ــــط ســيــر  ــــن خـ ــر مـ ــثــ الــــحــــافــــالت عـــبـــر أكــ
تزال  ال  المناقشات  أن  مؤكدة  اعتيادي، 
العام  للنقل  البحرين  شركة  مــع  جــاريــة 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى »بــطــاقــة طــالــب« 
يمكنه من خاللها التمتع بمزايا متعددة 

أهمها خفض سعر التذكرة.

ــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة لــشــؤون الــبــلــديــات  ــارك وكــيــل وزارة شــ شــ
االجتماع  أعــمــال  فــي  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  محمد  الشيخ  المهندس 
ــؤون الــبــلــديــات فــي دول مجلس  الــثــامــن والــثــالثــيــن لــكــبــار مــســؤولــي شـ
بالمملكة  الــريــاض  فــي  عــقــد  الـــذي  الــعــربــيــة،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 

العربية السعودية.
وصرح وكيل الوزارة بأن االجتماع تطرق إلى الموضوعات المدرجة 
البلدي  العمل  باستراتيجية  المتعلقة  أهمها  األعــمــال؛  جــدول  على 
الخليجي المشترك، وإعداد عدد من األدلة االسترشادية تشمل دليل 
مؤشر جودة الحياة، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودليل 
التشريعات واألنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن. كما 
ناقش االجتماع آخر مستجدات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي 
 2024-2023 عامي  خــالل  للجائزة  الخامسة  الـــدورة  اعتماد  تــم  حيث 
التي  البلدي«،  العمل  في منظومة  المجتمعية  »الشراكة  تحت مسمى 
الشراكة  وتفعيل  االبداعية  المبادرات  تشجيع  اآلتية:  المحاور  تشمل 
المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية والحلول 
الــشــراكــة  عــن طــريــق  الــمــحــلــي  المجتمع  فــي  لــحــل مشكلة  الــمــتــمــيــزة 
دليل  الموافقة على  تمت  أحمد:  بن  الشيخ محمد  وقال  المجتمعية. 
التعاون  مجلس  بــدول  الجغرافية  المعلومات  نظم  تطبيقات  تطوير 

الخليجي كدليل استرشادي.
التي  وما تضمنه من محاور مهمة،  االجتماع  أهمية  الوكيل  وأكد 
خطوات  نحو  ودفــعــه  الــبــلــدي  العمل  تطوير  فــي  كبير  حــد  إلــى  تسهم 

جديدة في مسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16239/pdf/1-Supplime/16239.pdf?fixed3129
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307877
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307846
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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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كتبت لمياء إبراهيم: 

ــبـــي  ــق الـــطـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ نــــجــــح الـ
بـــقـــســـم األشــــعــــة الـــتـــداخـــلـــيـــة 
رويــال  بمستشفى  والقسطرة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي إنــــقــــاذ طــفــلــة 
شديدة  معاناة  بعد  بحرينية 
الــقــدم  بــعــظــام  ورم حميد  مــع 
ــــت االســـــتـــــرشـــــاد  ــحـ ــ وذلـــــــــــك تـ
بــــالــــمــــوجــــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة 
المقطعية في خالل  واألشعة 
الميكروويف  40 ثانية بتقنية 
الـــمـــوجـــه مــــن دون  ــراري  ــ ــحـ ــ الـ
الــحــاجــة إلـــى شــق جــراحــي أو 

تنويم بالمستشفى.
وبــــــــدأت مـــعـــانـــاة الــطــفــلــة 
مبرحة  آالم  مــن  أشهر   4 منذ 
ــدم تــــــــــــزداد لـــــيـــــاًل مــمــا  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ويستدعي  النوم  من  يحرمها 
تـــنـــاول مــســكــنــات قـــويـــة كـــل 3 
يــتــســبــب لها  أن  ــاد  وكــ ســـاعـــات 
بمضاعفات بالجهاز الهضمي 
ــتــــم تــشــخــيــص  ــيــ ــى، لــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ والــ
بــعــد سلسلة  الـــمـــرض الحــقــا 
ــة مـــــــن الــــفــــحــــوصــــات  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
التصويرية والمعملية بإصابة 
ــورم عــظــمــي حميد  بــ الــطــفــلــة 

بعظام القدم.
وقد أجرى بنجاح د. أحمد 
مـــرضـــي إبـــراهـــيـــم اســـتـــشـــاري 
األشــــعــــة الـــتـــداخـــلـــيـــة ورئـــيـــس 
ــه الــطــبــي  ــقـ ــريـ ــم مــــع فـ ــسـ ــقـ الـ
الــــحــــراري ألول  االســـتـــئـــصـــال 
التقنية  هــذه  باستخدام  مــرة 
من  الخليج  ودول  بالبحرين 
تــقــنــيــة  بـــاســـتـــخـــدام  ــم  ــ ألـ دون 

اإلغــــــــالق الـــعـــصـــبـــي الـــمـــؤقـــت 
الطفلة  غـــــادرت  وقـــد  لــلــقــدم، 
ــعـــد ســاعــتــيــن  الــمــســتــشــفــى بـ
بصحبة  الـــمـــنـــزل  إلــــى  فــقــط 

والديها والسعادة تغمرهم.
مـــرضـــي  د.  أوضــــــــح  وقـــــــد 
سنة  العشرين  يقارب  لما  أنــه 
ــتـــردد  اســتــخــدمــت مـــوجـــات الـ
العظام  أورام  لعالج  الــحــراري 
ورغم  األطفال  لدى  الحميدة 
أن تقنية الميكروويف الحراري 
تــســتــخــدم مــنــذ مـــا يـــقـــارب 20 
ســـنـــة فــــي اســـتـــئـــصـــال الــكــثــيــر 
إال  بالكبد،  األورام خاصة  من 
أنها حديًثا فقط بدأت بعض 
الــمــؤســســات الــطــبــيــة الــكــبــرى 
باستخدامها  وأوروبــا  بأمريكا 
أظهرت  وقــد  العظام  أورام  في 
نجاحا كبيًرا، كما أنها توصف 
مــا  إذا  واآلمــــــنــــــة  بـــالـــفـــعـــالـــة 
طبيب  طريق  عن  استخدمت 
ــتـــدريـــب  ــالــــي الـ مــتــخــصــص عــ

بمجال األشعة التدخلية، كما 
أن لها الكثير من الميزات إذا 

ما قورنت بالتردد الحراري.
ــات  مــــوجــ أن  أضـــــــــاف  ثـــــم 
بشكل  تستخدم  الميكروويف 
األغــراض  كثير من  رئيس في 
الـــعـــالجـــيـــة وخـــصـــوًصـــا عـــالج 
بــالــكــبــد  الــســرطــانــيــة  األورام 
كــانــت  إذا مـــا  والــكــلــى  والـــرئـــة 

قابلة لذلك.
الحميدة  الــعــظــام  وأورام 
ــا يــنــتــشــر بـــاألطـــفـــال  مــنــهــا مــ
مؤقتة  بإعاقات  لهم  ويتسبب 
مــن  تــمــنــعــهــم  مـــبـــرحـــة  وآالم 
اليومية  أنــشــطــتــهــم  مــمــارســة 
ــوم بــشــكــل  ــ ــنـ ــ ــيــــة والـ والــــمــــدرســ
ــا يــصــعــب  ــ ــاًنـ ــ ــيـ ــ ــعـــي، وأحـ ــيـ ــبـ طـ
تشخيصها مبكًرا مما يحتاج 
إلـــى مــنــاظــرة طــبــيــة مــع أحــد 
ــراء بــمــجــال  ــبــ ــخــ األطـــــبـــــاء الــ

عظام األطفال.
المعقدة  اإلجــــــراءات  مــن 
ــا األشــــعــــة  ــهـ ــيـ ــثـــل فـ ــمـ الــــتــــي تـ
ــا رئــيــســيــا  الـــتـــداخـــلـــيـــة عــــالًجــ
وأورام  الــدمــاغــيــة  الــجــلــطــات 
ــة  ــيـ الـــكـــبـــد الـــســـرطـــانـــيـــة األولـ
والثانوية واالنسداد الشرياني 
بالقدم السكري وألياف الرحم 
البروستاتا  الحميدة وتضخم 
الـــحـــمـــيـــد ودوالـــــــــي الــســاقــيــن 
ــة ودوالــــــــي  ــيـ ــخـــصـ ودوالـــــــــــي الـ
وانسداد  والمبايض  الحوض 
الفقرات  قنوات فالوب وكسور 
وتـــشـــوهـــات  ــام  ــعــــظــ الــ وأورام 
ــة الــــدمــــويــــة ونـــزيـــف  ــ ــيــ ــ األوعــ
ــة غـــيـــرهـــا  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ األوعــــــيــــــة الـ

المستعصية. ــراض  ــ األمـ  مــن 
فـــــــــــي مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى رويــــــــــــــال 
األشعة  قسم  يقدم  البحرين 
التقنيات  أحـــدث  الــتــداخــلــيــة 

غــيــر الــجــراحــيــة لــعــالج كثير 
مـــــــن األمـــــــــــــــــراض الــــحــــرجــــة 
ــدث  ــ ــأحــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ

التقنيات المتوافرة حصرًيا.

أّكد الدكتور أحمد محمد األنصاري 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســتــشــفــيــات  ــرئـ الـ
الــحــكــومــيــة، الـــحـــرص عــلــى مــواصــلــة 
ــاع الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــر قـ ــويــ ــطــ تــ
ــريـــن، والـــــــذي يــعــّد  ــبـــحـ ــي مــمــلــكــة الـ فــ
ركــيــزة أســاســيــة فــي أجــنــدتــهــا الوطنية 
العالمية  ريادتها  تحقيق  في  وأسهمت 
ــدة، وذلــــك مـــن خــالل  عــبــر مـــؤشـــرات عــ
والممارسات  المعايير  أفضل  تطبيقها 
في تقديم الخدمات الصحية الشاملة 
الــقــطــاع  ومـــرافـــق  مــؤســســات  بمختلف 
التي  والرعاية  الدعم  بفضل  الصحي 
يحظى بها القطاع من حضرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
ــة مــــن صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــمــ دائــ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــاء ذلــــك خــــالل تــوقــيــع الــدكــتــور  جــ
ــد مـــحـــمـــد األنــــــصــــــاري الـــرئـــيـــس  ــمــ أحــ
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي 
العام  المدير  عــبــداهلل  أمــيــن  والــدكــتــور 
ــن بــــــالس، اتــفــاقــيــة  ــشـ ــيـ ــوكـ لـــشـــركـــة أديـ
لــأورام  األول  البحرين  مؤتمر  تنظيم 
سيقام  والــــذي  التلطيفية،  والــرعــايــة 
تــحــت رعـــايـــة الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  مــحــمــد 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــصــحــة، بــيــومــي 5 
مملكة  فــي   2022 الـــقـــادم  نــوفــمــبــر   6 و 

البحرين.
ــتــــور أحـــمـــد مــحــمــد  وأوضـــــــح الــــدكــ
الــبــحــريــن األول  أن مــؤتــمــر  األنـــصـــاري 
سيسهم  التلطيفية  والــرعــايــة  لـــأورام 
فــــي مـــواصـــلـــة تـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة مــمــلــكــة 

المؤتمرات  بتنظيم  الريادية  البحرين 
الطبية والصحية، إلى جانب تحقيقه 
أهــــداف عــديــدة أخـــرى نــظــرًا لمشاركة 
الــعــالــم في  الـــخـــبـــراء مـــن دول  أفــضــل 
ــم جـــمـــيـــع مــــا يــتــعــلــق بــــــــاألورام  ــديـ ــقـ تـ
سجلت  والــتــي  التلطيفية،  والــرعــايــة 
عديدة  إنــجــازات  فيه  البحرين  مملكة 
بــفــضــل مــواكــبــتــهــا ألفـــضـــل الــمــعــايــيــر 
الــعــالــمــيــة وتــقــديــمــهــا أجـــود الــخــدمــات 
للمرضى، مشيدًا بالجهود البارزة التي 
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  يبذلها 
المجلس  رئيس  آل خليفة  بن عبداهلل 
األعـــلـــى لــلــصــحــة فـــي دعــــم الـــمـــبـــادرات 
الــكــفــيــلــة بــتــقــديــم الــرعــايــة الــمــتــمــيــزة 
لكل المواطنين والمقيمين على أرض 

مملكة البحرين.
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــه، أعـــــــــــرب الـ ــ ــبــ ــ ــ ــان ــ مـــــــن جــ

ــعـــام لــشــركــة  ــبـــداهلل الــمــديــر الـ أمـــيـــن عـ
وتقديره  بــالس«، عن شكره  »أديوكيشن 
ــى لــلــصــحــة  ــلــ لـــرئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعــ
في  والــتــي ستسهم  الــمــؤتــمــر،  لــرعــايــة 
تم  التي  األهـــداف  من  العديد  تحقيق 
مستوى  ذي  مــؤتــمــر  لتنظيم  وضــعــهــا 
والمقيمين  المواطنين  يخدم  متقّدم 
شركة  أن  وأوضــح  المملكة،  أرض  على 
»أديوكيشن بالس« فخورة بالتعاون مع 
تنظيم  فــي  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
الــــذي سيسلط  الــمــهــم  الــمــؤتــمــر  هـــذا 
الضوء على منجزات وإنجازات مملكة 
الــقــطــاع الطبي  تــعــزيــز  الــبــحــريــن فـــي 
ــرز الــمــبــادرات الــتــي يتم  بشكل عــام وأبـ
والرعاية  األورام  ملف  ضمن  تطبيقها 
التلطيفية بشكل خاص، بما يسهم في 

تعزيز الصحة العامة بالمجتمع.

عميــد طلبـــة الجامعــة الأهليـة: غالبيــة طلبتنــا 
»التمهيـدي« من  اإعفـاء  على  يح�صلون  الم�صتجدين 

ي�صتعـــر�ض  الحكــوميــــة«  الم�صت�صفيــات  »اأمنــــاء 
ال�صلمانية عمليات  وغرف  طوارئ  تطوير  م�صروعي 

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور الــشــيــخ 
خليفة  آل  خــلــيــفــة  بـــن  خـــالـــد 
ــاء مــركــز  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس أمــ
الملك حمد العالمي للتعايش 
النيوزلندي  الكابتن  السلمي 
اإلقليمي  الــقــائــد  نــيــومــان  دوغ 
المسيحية  الخالص  لمنظمة 

الخيرية في الشرق األوسط.
وبــحــث الــطــرفــان مــجــاالت 
التعاون المشتركة بين المركز 
والمنظمة وفرص التكامل في 
ــاد الــمــشــاريــع الــتــنــويــريــة  إيـــجـ
التي تعزز من التسامح الديني 
ــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي، حــيــث  والــ
تاريخ  اللقاء  خــالل  استعرض 
الــتــســامــح الــديــنــي والــتــعــايــش 
الــســلــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــاحــــب  مـــــــــؤكـــــــــدًا مـــــســـــاعـــــي صــ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
عيسى آل خليفة ملك مملكة 
للحفاظ  الــمــعــظــم  الــبــحــريــن 
عـــلـــى أصــــالــــة قـــيـــم الــتــســامــح 
ــايـــش الـــتـــي يـــمـــتـــاز بــهــا  ــعـ ــتـ والـ
أن  إلــى  البحرين، مشيرا  واقــع 

إعالن مملكة البحرين وإنشاء 
الــمــركــز يـــعـــدان تــتــويــجــا لــهــذه 
الجهود، حيث وصلت مبادرات 
الــمــركــز إلـــى حــــدود الــعــالــمــيــة 
يتبناه  بما  إيمانا  طرحها،  في 
ــب الـــــجـــــاللـــــة الـــمـــلـــك  ــ ــاحــ ــ صــ
الــمــعــظــم مـــن رؤيــــة ثــاقــبــة في 
تــأطــيــر الــمــنــهــج اإلنــســانــي في 

التسامح والتعايش السلمي.
القائد  أعـــرب  مــن جــانــبــه، 
الــخــالص  لمنظمة  اإلقــلــيــمــي 
المسيحية عن رغبة المنظمة 
فـــي اتـــخـــاذ مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــرا لـــنـــشـــاطـــهـــا اإلقـــلـــيـــمـــي،  ــقــ مــ
المملكة  بــجــهــود  ــاد  ــ أشـ حــيــث 
المعظم  الملك  جاللة  بقيادة 

فــي تــعــزيــز مــســيــرة الــســالم في 
في  ُتــرجــمــت  والــتــي  المنطقة، 
مركز  يقدمها  التي  المبادرات 
الملك حمد العالمي للتعايش 
ــاء بـــالـــوعـــي  ــقــ ــالرتــ الـــســـلـــمـــي لــ
اإلنـــســـانـــي والـــســـالم ومــحــاربــة 
في  والــعــنــف  الــتــطــرف  مظاهر 
مــــؤكــــدًا أن جــهــود  ــان،  ــكــ مــ كــــل 

الــتــســامــح  روح  لـــبـــث  ــز  ــركـ ــمـ الـ
والـــتـــعـــايـــش تــعــتــبــر مـــرتـــكـــزات 

للعمل اإلنساني والخيري.
الخالص  أن منظمة  يذكر 
هي مؤسسة مسيحية إنجيلية 
مستقلة  دولــيــة  بــروتــســتــانــتــيــة 
تقوم بأعمال خيرية لمساعدة 
ــتــــشــــار فــي  ــا انــ ــهــ الــــفــــقــــراء، ولــ
ـــة. انــطــلــقــت  ــ أكـــثـــر مـــن 75 دولـ
كــجــمــعــيــة لــمــســاعــدة الــفــقــراء 
ــام 1865 وأســســهــا  لــنــدن عـ فــي 
ــام وكــــاثــــريــــن بــــــوث تــحــت  ــ ــيـ ــ ولـ
مــســمــى »إرســـالـــيـــة شـــرق لــنــدن 
طابع  أخـــذت  ثــم  المسيحية«، 
الـــنـــظـــام الــعــســكــري لــمــحــاربــة 
ــا  ــؤس، وأعـــضـــاؤهـ ــ ــبـ ــ الـــفـــقـــر والـ
عسكرية.  بــتــراتــبــيــة  يــتــصــفــون 
على  المنظمة  مشاريع  ترتكز 
ــاء مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز  ــشــ إنــ
ــنــــي الـــكـــحـــول  ــل لــــمــــدمــ ــيــ ــأهــ تــ
والـــــــمـــــــخـــــــدرات، ومــــعــــســــكــــرات 
رعاية  ومــراكــز  شبابية،  وأنــديــة 
للمسنين، باإلضافة إلى برامج 
مساعدات في شتى المجاالت.

ــر  ــمـ ــوؤتـ ــة« يــــرعــــى مـ ــحـ ــصـ ــ�ـ ــلـ ــض »الأعـــــــلـــــــى لـ ــ ــ� ــ ــي ــ رئ
ــادم ــ ــ ــق ــ ــ ــن لـــــــــــــــــ�أورام نــــوفــــمــــبــــر ال ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ

الخيرية« الم�صيحية  »الخ��ض  مع  التعاون  يبحث  للتعاي�ض  الملك حمد  مركز 

خليفة  آل  عبدالعزيز  بــن  هشام  الشيخ  أكــد 
الحكومية  المستشفيات  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود فـــي تــطــويــر وتــقــديــم 
مستويات  أعلى  وفــق  الصحية  الــرعــايــة  خــدمــات 
العالجية  االبتكارات  أحــدث  وباستخدام  الجودة 
به  يحظى  بما  منوهًا  والتشخيصية،  والوقائية 
دائمة  رعــايــة  مــن  المملكة  فــي  الصحي  الــقــطــاع 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  آل خليفة  عيسى 
مــســتــمــرة مـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 

مجلس الوزراء.
ــدى تــــــرؤس الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن  ــ ــك لـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
عبدالعزيز آل خليفة االجتماع الدوري لمجلس 
الدكتور  بحضور  الحكومية،  المستشفيات  أمناء 
أحـــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــدٍد مـــن أعــضــاء  ــ لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، وعــ
المستشفيات  فــي  التنفيذية  واإلدارة  المجلس 
الــمــوضــوعــات  المجلس  واســتــعــرض  الــحــكــومــيــة. 
الُمدرجة على جدول أعمال االجتماع والمتعلقة 
الحكومية،  بالمستشفيات  العمل  بمستجدات 

التطويرية  المشاريع  مستجدات  بحث  تــم  كما 
الحكومية،  بالمستشفيات  الــصــيــانــة  ومــشــاريــع 
الــطــوارئ  اســتــعــراض مــشــروعــْي توسعة  تــم  حيث 

وغرف العمليات بمجمع السلمانية الطبي.
كما تمت مناقشة خطة ميزانية المصروفات 
من  وعـــــدٍد   2024  -2023 لــلــســنــوات  الــتــشــغــيــلــيــة 
الصحية  الخدمات  تطوير  إلى  الهادفة  المحاور 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، وتــقــديــم رعــايــة 
صحية ذات مستوى عال لجميع أفراد المجتمع.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اســتــعــرض المجلس 
الــمــســتــجــدات الــمــتــعــلــقــة بــاألنــظــمــة والــمــعــايــيــر 
الــمــوضــوعــة مــن قــبــل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لتنظيم 
رفع  في  يسهم  بما  الصحية،  والخدمات  المهن 
بحث  تــم  كما  الصحية،  الخدمات  وكــفــاءة  جــودة 
الرعاية  لمعايير  األسترالي  االعتماد  مستجدات 

الصحية الدولية.
ــاء  ــنــ ــث مـــجـــلـــس أمــ ــحــ ــب آخـــــــــر، بــ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
األداء  الحكومية تحديث مؤشرات  المستشفيات 
قطاعي  فــي  الحكومية  للمستشفيات  الرئيسية 
التدريب والتطوير انسجاما مع أهداف ومبادرات 

تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

ــال  ــمـ ــأعـ أكـــــــد الــــقــــائــــم بـ
ــة  ــبــ ــلــ ــد شـــــــــــــؤون الــــطــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
بالجامعة األهلية د. فيصل 
الــنــســبــة األكــبــر  الــشــويــخ أن 
مـــن الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن 
ــفـــاء من  يــحــصــلــون عــلــى إعـ
التمهيدي  الــبــرنــامــج  ــواد  مــ
ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــة اإلنــــجــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــل  ــعــ ــفــ والــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــات بــ
التي تتجاوز %85  معدالتهم 
اختبارات  اجتيازهم  بعد  أو 
مطلوبة  تكون  التي  القبول 
الـــذيـــن حققوا  الــطــلــبــة  مـــن 
% في  أقـــل مـــن 85  مـــعـــدالت 

المرحلة الثانوية.
وأوضــــــــــح الــــشــــويــــخ فــي 
تصريح صحفي أن اختبارات 
الــــــقــــــبــــــول الـــــــتـــــــي يـــخـــضـــع 
ــن تــقــل  ــ ــذيـ ــ ــبـــة الـ ــلـ لـــهـــا الـــطـ
ليست   %85 عـــن  مــعــدالتــهــم 
ــــدف تـــعـــقـــيـــد إجــــــــــراءات  ــهـ ــ بـ
قـــبـــولـــهـــم وإنـــــمـــــا مـــــن أجــــل 
االطمئنان على استعدادهم 
ــام لـــــدراســـــة الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــتـ ــ الـ
ــــذي قـــامـــوا بــاخــتــيــاره في  الـ
ــي  ــواحــ ــنــ ــن الــ ــ ــة مــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
حيث  واألكاديمية،  العلمية 
ــرز الــطــلــبــة وتــقــديــم  ــ يـــتـــم فـ
بــــرنــــامــــج تـــمـــهـــيـــدي مــكــثــف 
ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــة اإلنــــجــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
والرياضيات لمن يتم تقدير 
لتمكينهم  إلـــيـــه  حــاجــتــهــم 

مــن االنـــخـــراط فــي بــرنــامــج 
ــات  ــيــ ــانــ ــكــ ــإمــ الــــتــــخــــصــــص بــ
ــدرات  ــقــ وقــــــــــدرات مـــــوازيـــــة لــ
يحقق  ما  اآلخرين  أقرانهم 
لسالمة  المطلوبة  الضمانة 

سيرهم الدراسي.
الــــبــــرنــــامــــج  أن  وأكــــــــــــد 
الــــتــــمــــهــــيــــدي يـــــهـــــدف إلــــى 
تمكين الطلبة من المهارات 
األســــــــاســــــــيــــــــة فـــــــــي الــــلــــغــــة 
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــريـــاضـــيـــات 
ــدة الـــطـــلـــبـــة عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ
الــــــتــــــكــــــيــــــف مــــــــــع الــــبــــيــــئــــة 
بشكل  واالنتقال  الجامعية 
المرحلة  مــن  وســلــس  ســهــل 
ــى الــجــامــعــيــة،  ــ الـــثـــانـــويـــة إلـ
الــجــامــعــة  أن  ــى  ــ إلــ ــا  ــوهـ ــنـ مـ
مــســتــمــرة فــــي تـــقـــديـــم مــنــح 
إلــــى 50% من  تــصــل  جــزئــيــة 
لجميع  الـــدراســـيـــة  ــوم  ــرسـ الـ
ــام وأصـــحـــاب  ــتــ الــطــلــبــة األيــ

الهمم والمتفوقين.
استكمال  الشويخ  وأكـــد 
استعداداتها  كامل  الجامعة 
طلبتها  جــمــيــع  الســتــقــبــال 
فــــي 18 مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
ســواء على مستوى  المقبل، 
الــشــعــب الـــدراســـيـــة الــكــافــيــة 
والملبية الحتياجات جميع 
مــســتــوى  ــى  ــلـ عـ أو  الـــطـــلـــبـــة 
والعملية  العلمية  األنشطة 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــرفــيــهــيــة 

ــنـــدة  ــا أجـ ــهـ ــتــــي تــــزدحــــم بـ الــ
ــلــــيــــة طــــوال  ــة األهــ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــاًل  الــــــعــــــام الـــــــــدراســـــــــي، فـــضـ
ــوات اإلجـــرائـــيـــة  ــطـ ــخـ عــــن الـ
إدارة  كــاجــتــمــاع  االعــتــيــاديــة 
الجامعة وعمدائها بالطلبة 
ــرف عــــلــــى مــخــتــلــف  ــعــ ــتــ ــلــ لــ
وانطباعاتهم  احتياجاتهم 
الدراسة وتعريفهم  عن سير 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــم األكـ ــهــ ــوقــ ــقــ ــحــ بــ
والـــــخـــــدمـــــيـــــة، وخــــصــــوصــــًا 
الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن فــي 
جميع  أن  ــر  ــ وذكـ الــجــامــعــة. 
بــــــــرامــــــــج الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس 
ــتــــوراه  والــمــاجــســتــيــر والــــدكــ
للطلبة  مــتــاحــة  بــالــجــامــعــة 
الــمــســتــجــديــن خــــالل الــعــام 
الـــدراســـي الــجــديــد اســتــنــادًا 
التعليم  إلى قــرارات مجلس 

العالي وأمانته العامة. 

} د. فيصل الشويخ.

} د. أحمد مرضي إبراهيم.

ــر جــــراحــــي لـــــــورم بـــالـــعـــظـــم لــطــفــلــة  ــيـ ا�ـــصـــتـــئـــ�ـــصـــال غـ
ــه ــوج ــم ــراري ال ــ ــح ــ ــات الــمــيــكــروويــف ال ــوجـ ــدام مـ ــخ ــت ــص ــا� ب

أكــــد الــمــهــنــدس مــحــمــد إبــراهــيــم 
رئـــيـــس لجنة  الــبــوعــيــنــيــن  الــســيــســي 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع واألمـــن 
الــــوطــــنــــي بــمــجــلــس الـــــنـــــواب حـــرص 
ــيــــادة حـــضـــرة  ــقــ ــن بــ ــريـ ــحـ ــبـ مـــمـــلـــكـــة الـ
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
على تعزيز ودعم العالقات البحرينية 
الماليزية على كل الصعد وخاصة في 
واالقــتــصــاديــة  البرلمانية  الــمــجــاالت 
المصالح  يــخــدم  بــمــا  واالســتــثــمــاريــة 
المشتركة بين مملكة البحرين ودولة 
مــالــيــزيــا الــصــديــقــة، مـــؤكـــدًا األهــمــيــة 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــهـــا دولــــــــة مـــالـــيـــزيـــا 
إلى االستفادة من  الصديقة والسعي 

تجربتها التنموية الشاملة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل لـــقـــاء الــنــائــب 
البوعينين  السيسي  إبراهيم  محمد 
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  رئــ
والــــدفــــاع واألمـــــن الــوطــنــي أمــــس في 
مجلس النواب مع نائب وزير خارجية 

ماليزيا والوفد المرافق له.
ورحب المهندس محمد السيسي 

ـــر الــخــارجــيــة الــمــالــيــزي،  بــنــائــب وزيــ
ــدًا بـــمـــســـار الـــتـــعـــاون الــمــتــقــدم  ــيـ مـــشـ
ماليزيا  ودولـــة  البحرين  مملكة  بين 
ــــرص مــجــلــس  الـــصـــديـــقـــة، مــــؤكــــدًا حـ
ــم تــنــمــيــة وتــطــويــر  ــ الــــنــــواب عـــلـــى دعـ
األصعدة،  كل  على  الثنائية  العالقات 
الــبــرلــمــانــيــة مــنــهــا، وبــمــا  وال ســيــمــا 

يحقق األهداف المشتركة والتطلعات 
المستقبلية المنشودة، ويعود بالخير 
والشعبين  الــبــلــديــن  عــلــى  والــمــنــفــعــة 

الصديقين.
ــر  ــ ــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب نــــائــــب وزيـ ــ مـ
ــن شـــكـــره  ــ ــيــــزي عـ ــالــ ــمــ ــة الــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــنـــواب ولــلــنــائــب  وتــقــديــره لــمــجــلــس الـ

مــحــمــد إبــراهــيــم الــســيــســي عــلــى هــذا 
فـــي مملكة  لــقــيــه  ــلـــى مـــا  الـــلـــقـــاء وعـ
الــبــحــريــن مــن حــســن اســتــقــبــال وكــرم 
ماليزيا  دولـــة  تطلع  مــؤكــدًا  ضــيــافــة، 
نــحــو الــمــزيــد مــن تــنــويــع ســبــل وأطــر 
ســـيـــمـــا  وال  ــاون،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ومــــــــجــــــــاالت 
البرلمانية منها، مع مملكة البحرين.

م�ستقباًل نائب وزير خارجية ماليزيا.. النائب ال�سي�سي:

دعم برلماني ل��صتفادة من تجربة ماليزيا التنموية ال�صاملة
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كتبت لمياء إبراهيم: 

ــبـــي  ــق الـــطـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ نــــجــــح الـ
بـــقـــســـم األشــــعــــة الـــتـــداخـــلـــيـــة 
رويــال  بمستشفى  والقسطرة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي إنــــقــــاذ طــفــلــة 
شديدة  معاناة  بعد  بحرينية 
الــقــدم  بــعــظــام  ورم حميد  مــع 
ــــت االســـــتـــــرشـــــاد  ــحـ ــ وذلـــــــــــك تـ
بــــالــــمــــوجــــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة 
المقطعية في خالل  واألشعة 
الميكروويف  40 ثانية بتقنية 
الـــمـــوجـــه مــــن دون  ــراري  ــ ــحـ ــ الـ
الــحــاجــة إلـــى شــق جــراحــي أو 

تنويم بالمستشفى.
وبــــــــدأت مـــعـــانـــاة الــطــفــلــة 
مبرحة  آالم  مــن  أشهر   4 منذ 
ــدم تــــــــــــزداد لـــــيـــــاًل مــمــا  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ويستدعي  النوم  من  يحرمها 
تـــنـــاول مــســكــنــات قـــويـــة كـــل 3 
يــتــســبــب لها  أن  ــاد  وكــ ســـاعـــات 
بمضاعفات بالجهاز الهضمي 
ــتــــم تــشــخــيــص  ــيــ ــى، لــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ والــ
بــعــد سلسلة  الـــمـــرض الحــقــا 
ــة مـــــــن الــــفــــحــــوصــــات  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
التصويرية والمعملية بإصابة 
ــورم عــظــمــي حميد  بــ الــطــفــلــة 

بعظام القدم.
وقد أجرى بنجاح د. أحمد 
مـــرضـــي إبـــراهـــيـــم اســـتـــشـــاري 
األشــــعــــة الـــتـــداخـــلـــيـــة ورئـــيـــس 
ــه الــطــبــي  ــقـ ــريـ ــم مــــع فـ ــسـ ــقـ الـ
الــــحــــراري ألول  االســـتـــئـــصـــال 
التقنية  هــذه  باستخدام  مــرة 
من  الخليج  ودول  بالبحرين 
تــقــنــيــة  بـــاســـتـــخـــدام  ــم  ــ ألـ دون 

اإلغــــــــالق الـــعـــصـــبـــي الـــمـــؤقـــت 
الطفلة  غـــــادرت  وقـــد  لــلــقــدم، 
ــعـــد ســاعــتــيــن  الــمــســتــشــفــى بـ
بصحبة  الـــمـــنـــزل  إلــــى  فــقــط 

والديها والسعادة تغمرهم.
مـــرضـــي  د.  أوضــــــــح  وقـــــــد 
سنة  العشرين  يقارب  لما  أنــه 
ــتـــردد  اســتــخــدمــت مـــوجـــات الـ
العظام  أورام  لعالج  الــحــراري 
ورغم  األطفال  لدى  الحميدة 
أن تقنية الميكروويف الحراري 
تــســتــخــدم مــنــذ مـــا يـــقـــارب 20 
ســـنـــة فــــي اســـتـــئـــصـــال الــكــثــيــر 
إال  بالكبد،  األورام خاصة  من 
أنها حديًثا فقط بدأت بعض 
الــمــؤســســات الــطــبــيــة الــكــبــرى 
باستخدامها  وأوروبــا  بأمريكا 
أظهرت  وقــد  العظام  أورام  في 
نجاحا كبيًرا، كما أنها توصف 
مــا  إذا  واآلمــــــنــــــة  بـــالـــفـــعـــالـــة 
طبيب  طريق  عن  استخدمت 
ــتـــدريـــب  ــالــــي الـ مــتــخــصــص عــ

بمجال األشعة التدخلية، كما 
أن لها الكثير من الميزات إذا 

ما قورنت بالتردد الحراري.
ــات  مــــوجــ أن  أضـــــــــاف  ثـــــم 
بشكل  تستخدم  الميكروويف 
األغــراض  كثير من  رئيس في 
الـــعـــالجـــيـــة وخـــصـــوًصـــا عـــالج 
بــالــكــبــد  الــســرطــانــيــة  األورام 
كــانــت  إذا مـــا  والــكــلــى  والـــرئـــة 

قابلة لذلك.
الحميدة  الــعــظــام  وأورام 
ــا يــنــتــشــر بـــاألطـــفـــال  مــنــهــا مــ
مؤقتة  بإعاقات  لهم  ويتسبب 
مــن  تــمــنــعــهــم  مـــبـــرحـــة  وآالم 
اليومية  أنــشــطــتــهــم  مــمــارســة 
ــوم بــشــكــل  ــ ــنـ ــ ــيــــة والـ والــــمــــدرســ
ــا يــصــعــب  ــ ــاًنـ ــ ــيـ ــ ــعـــي، وأحـ ــيـ ــبـ طـ
تشخيصها مبكًرا مما يحتاج 
إلـــى مــنــاظــرة طــبــيــة مــع أحــد 
ــراء بــمــجــال  ــبــ ــخــ األطـــــبـــــاء الــ

عظام األطفال.
المعقدة  اإلجــــــراءات  مــن 
ــا األشــــعــــة  ــهـ ــيـ ــثـــل فـ ــمـ الــــتــــي تـ
ــا رئــيــســيــا  الـــتـــداخـــلـــيـــة عــــالًجــ
وأورام  الــدمــاغــيــة  الــجــلــطــات 
ــة  ــيـ الـــكـــبـــد الـــســـرطـــانـــيـــة األولـ
والثانوية واالنسداد الشرياني 
بالقدم السكري وألياف الرحم 
البروستاتا  الحميدة وتضخم 
الـــحـــمـــيـــد ودوالـــــــــي الــســاقــيــن 
ــة ودوالــــــــي  ــيـ ــخـــصـ ودوالـــــــــــي الـ
وانسداد  والمبايض  الحوض 
الفقرات  قنوات فالوب وكسور 
وتـــشـــوهـــات  ــام  ــعــــظــ الــ وأورام 
ــة الــــدمــــويــــة ونـــزيـــف  ــ ــيــ ــ األوعــ
ــة غـــيـــرهـــا  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ األوعــــــيــــــة الـ

المستعصية. ــراض  ــ األمـ  مــن 
فـــــــــــي مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى رويــــــــــــــال 
األشعة  قسم  يقدم  البحرين 
التقنيات  أحـــدث  الــتــداخــلــيــة 

غــيــر الــجــراحــيــة لــعــالج كثير 
مـــــــن األمـــــــــــــــــراض الــــحــــرجــــة 
ــدث  ــ ــأحــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ

التقنيات المتوافرة حصرًيا.

أّكد الدكتور أحمد محمد األنصاري 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســتــشــفــيــات  ــرئـ الـ
الــحــكــومــيــة، الـــحـــرص عــلــى مــواصــلــة 
ــاع الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــر قـ ــويــ ــطــ تــ
ــريـــن، والـــــــذي يــعــّد  ــبـــحـ ــي مــمــلــكــة الـ فــ
ركــيــزة أســاســيــة فــي أجــنــدتــهــا الوطنية 
العالمية  ريادتها  تحقيق  في  وأسهمت 
ــدة، وذلــــك مـــن خــالل  عــبــر مـــؤشـــرات عــ
والممارسات  المعايير  أفضل  تطبيقها 
في تقديم الخدمات الصحية الشاملة 
الــقــطــاع  ومـــرافـــق  مــؤســســات  بمختلف 
التي  والرعاية  الدعم  بفضل  الصحي 
يحظى بها القطاع من حضرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
ــة مــــن صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــمــ دائــ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــاء ذلــــك خــــالل تــوقــيــع الــدكــتــور  جــ
ــد مـــحـــمـــد األنــــــصــــــاري الـــرئـــيـــس  ــمــ أحــ
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي 
العام  المدير  عــبــداهلل  أمــيــن  والــدكــتــور 
ــن بــــــالس، اتــفــاقــيــة  ــشـ ــيـ ــوكـ لـــشـــركـــة أديـ
لــأورام  األول  البحرين  مؤتمر  تنظيم 
سيقام  والــــذي  التلطيفية،  والــرعــايــة 
تــحــت رعـــايـــة الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  مــحــمــد 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــصــحــة، بــيــومــي 5 
مملكة  فــي   2022 الـــقـــادم  نــوفــمــبــر   6 و 

البحرين.
ــتــــور أحـــمـــد مــحــمــد  وأوضـــــــح الــــدكــ
الــبــحــريــن األول  أن مــؤتــمــر  األنـــصـــاري 
سيسهم  التلطيفية  والــرعــايــة  لـــأورام 
فــــي مـــواصـــلـــة تـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة مــمــلــكــة 

المؤتمرات  بتنظيم  الريادية  البحرين 
الطبية والصحية، إلى جانب تحقيقه 
أهــــداف عــديــدة أخـــرى نــظــرًا لمشاركة 
الــعــالــم في  الـــخـــبـــراء مـــن دول  أفــضــل 
ــم جـــمـــيـــع مــــا يــتــعــلــق بــــــــاألورام  ــديـ ــقـ تـ
سجلت  والــتــي  التلطيفية،  والــرعــايــة 
عديدة  إنــجــازات  فيه  البحرين  مملكة 
بــفــضــل مــواكــبــتــهــا ألفـــضـــل الــمــعــايــيــر 
الــعــالــمــيــة وتــقــديــمــهــا أجـــود الــخــدمــات 
للمرضى، مشيدًا بالجهود البارزة التي 
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  يبذلها 
المجلس  رئيس  آل خليفة  بن عبداهلل 
األعـــلـــى لــلــصــحــة فـــي دعــــم الـــمـــبـــادرات 
الــكــفــيــلــة بــتــقــديــم الــرعــايــة الــمــتــمــيــزة 
لكل المواطنين والمقيمين على أرض 

مملكة البحرين.
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــه، أعـــــــــــرب الـ ــ ــبــ ــ ــ ــان ــ مـــــــن جــ

ــعـــام لــشــركــة  ــبـــداهلل الــمــديــر الـ أمـــيـــن عـ
وتقديره  بــالس«، عن شكره  »أديوكيشن 
ــى لــلــصــحــة  ــلــ لـــرئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعــ
في  والــتــي ستسهم  الــمــؤتــمــر،  لــرعــايــة 
تم  التي  األهـــداف  من  العديد  تحقيق 
مستوى  ذي  مــؤتــمــر  لتنظيم  وضــعــهــا 
والمقيمين  المواطنين  يخدم  متقّدم 
شركة  أن  وأوضــح  المملكة،  أرض  على 
»أديوكيشن بالس« فخورة بالتعاون مع 
تنظيم  فــي  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
الــــذي سيسلط  الــمــهــم  الــمــؤتــمــر  هـــذا 
الضوء على منجزات وإنجازات مملكة 
الــقــطــاع الطبي  تــعــزيــز  الــبــحــريــن فـــي 
ــرز الــمــبــادرات الــتــي يتم  بشكل عــام وأبـ
والرعاية  األورام  ملف  ضمن  تطبيقها 
التلطيفية بشكل خاص، بما يسهم في 

تعزيز الصحة العامة بالمجتمع.

عميــد طلبـــة الجامعــة الأهليـة: غالبيــة طلبتنــا 
»التمهيـدي« من  اإعفـاء  على  يح�صلون  الم�صتجدين 

ي�صتعـــر�ض  الحكــوميــــة«  الم�صت�صفيــات  »اأمنــــاء 
ال�صلمانية عمليات  وغرف  طوارئ  تطوير  م�صروعي 

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور الــشــيــخ 
خليفة  آل  خــلــيــفــة  بـــن  خـــالـــد 
ــاء مــركــز  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس أمــ
الملك حمد العالمي للتعايش 
النيوزلندي  الكابتن  السلمي 
اإلقليمي  الــقــائــد  نــيــومــان  دوغ 
المسيحية  الخالص  لمنظمة 

الخيرية في الشرق األوسط.
وبــحــث الــطــرفــان مــجــاالت 
التعاون المشتركة بين المركز 
والمنظمة وفرص التكامل في 
ــاد الــمــشــاريــع الــتــنــويــريــة  إيـــجـ
التي تعزز من التسامح الديني 
ــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي، حــيــث  والــ
تاريخ  اللقاء  خــالل  استعرض 
الــتــســامــح الــديــنــي والــتــعــايــش 
الــســلــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــاحــــب  مـــــــــؤكـــــــــدًا مـــــســـــاعـــــي صــ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
عيسى آل خليفة ملك مملكة 
للحفاظ  الــمــعــظــم  الــبــحــريــن 
عـــلـــى أصــــالــــة قـــيـــم الــتــســامــح 
ــايـــش الـــتـــي يـــمـــتـــاز بــهــا  ــعـ ــتـ والـ
أن  إلــى  البحرين، مشيرا  واقــع 

إعالن مملكة البحرين وإنشاء 
الــمــركــز يـــعـــدان تــتــويــجــا لــهــذه 
الجهود، حيث وصلت مبادرات 
الــمــركــز إلـــى حــــدود الــعــالــمــيــة 
يتبناه  بما  إيمانا  طرحها،  في 
ــب الـــــجـــــاللـــــة الـــمـــلـــك  ــ ــاحــ ــ صــ
الــمــعــظــم مـــن رؤيــــة ثــاقــبــة في 
تــأطــيــر الــمــنــهــج اإلنــســانــي في 

التسامح والتعايش السلمي.
القائد  أعـــرب  مــن جــانــبــه، 
الــخــالص  لمنظمة  اإلقــلــيــمــي 
المسيحية عن رغبة المنظمة 
فـــي اتـــخـــاذ مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــرا لـــنـــشـــاطـــهـــا اإلقـــلـــيـــمـــي،  ــقــ مــ
المملكة  بــجــهــود  ــاد  ــ أشـ حــيــث 
المعظم  الملك  جاللة  بقيادة 

فــي تــعــزيــز مــســيــرة الــســالم في 
في  ُتــرجــمــت  والــتــي  المنطقة، 
مركز  يقدمها  التي  المبادرات 
الملك حمد العالمي للتعايش 
ــاء بـــالـــوعـــي  ــقــ ــالرتــ الـــســـلـــمـــي لــ
اإلنـــســـانـــي والـــســـالم ومــحــاربــة 
في  والــعــنــف  الــتــطــرف  مظاهر 
مــــؤكــــدًا أن جــهــود  ــان،  ــكــ مــ كــــل 

الــتــســامــح  روح  لـــبـــث  ــز  ــركـ ــمـ الـ
والـــتـــعـــايـــش تــعــتــبــر مـــرتـــكـــزات 

للعمل اإلنساني والخيري.
الخالص  أن منظمة  يذكر 
هي مؤسسة مسيحية إنجيلية 
مستقلة  دولــيــة  بــروتــســتــانــتــيــة 
تقوم بأعمال خيرية لمساعدة 
ــتــــشــــار فــي  ــا انــ ــهــ الــــفــــقــــراء، ولــ
ـــة. انــطــلــقــت  ــ أكـــثـــر مـــن 75 دولـ
كــجــمــعــيــة لــمــســاعــدة الــفــقــراء 
ــام 1865 وأســســهــا  لــنــدن عـ فــي 
ــام وكــــاثــــريــــن بــــــوث تــحــت  ــ ــيـ ــ ولـ
مــســمــى »إرســـالـــيـــة شـــرق لــنــدن 
طابع  أخـــذت  ثــم  المسيحية«، 
الـــنـــظـــام الــعــســكــري لــمــحــاربــة 
ــا  ــؤس، وأعـــضـــاؤهـ ــ ــبـ ــ الـــفـــقـــر والـ
عسكرية.  بــتــراتــبــيــة  يــتــصــفــون 
على  المنظمة  مشاريع  ترتكز 
ــاء مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز  ــشــ إنــ
ــنــــي الـــكـــحـــول  ــل لــــمــــدمــ ــيــ ــأهــ تــ
والـــــــمـــــــخـــــــدرات، ومــــعــــســــكــــرات 
رعاية  ومــراكــز  شبابية،  وأنــديــة 
للمسنين، باإلضافة إلى برامج 
مساعدات في شتى المجاالت.

ــر  ــمـ ــوؤتـ ــة« يــــرعــــى مـ ــحـ ــصـ ــ�ـ ــلـ ــض »الأعـــــــلـــــــى لـ ــ ــ� ــ ــي ــ رئ
ــادم ــ ــ ــق ــ ــ ــن لـــــــــــــــــ�أورام نــــوفــــمــــبــــر ال ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ

الخيرية« الم�صيحية  »الخ��ض  مع  التعاون  يبحث  للتعاي�ض  الملك حمد  مركز 

خليفة  آل  عبدالعزيز  بــن  هشام  الشيخ  أكــد 
الحكومية  المستشفيات  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود فـــي تــطــويــر وتــقــديــم 
مستويات  أعلى  وفــق  الصحية  الــرعــايــة  خــدمــات 
العالجية  االبتكارات  أحــدث  وباستخدام  الجودة 
به  يحظى  بما  منوهًا  والتشخيصية،  والوقائية 
دائمة  رعــايــة  مــن  المملكة  فــي  الصحي  الــقــطــاع 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  آل خليفة  عيسى 
مــســتــمــرة مـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 

مجلس الوزراء.
ــدى تــــــرؤس الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن  ــ ــك لـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
عبدالعزيز آل خليفة االجتماع الدوري لمجلس 
الدكتور  بحضور  الحكومية،  المستشفيات  أمناء 
أحـــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــدٍد مـــن أعــضــاء  ــ لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، وعــ
المستشفيات  فــي  التنفيذية  واإلدارة  المجلس 
الــمــوضــوعــات  المجلس  واســتــعــرض  الــحــكــومــيــة. 
الُمدرجة على جدول أعمال االجتماع والمتعلقة 
الحكومية،  بالمستشفيات  العمل  بمستجدات 

التطويرية  المشاريع  مستجدات  بحث  تــم  كما 
الحكومية،  بالمستشفيات  الــصــيــانــة  ومــشــاريــع 
الــطــوارئ  اســتــعــراض مــشــروعــْي توسعة  تــم  حيث 

وغرف العمليات بمجمع السلمانية الطبي.
كما تمت مناقشة خطة ميزانية المصروفات 
من  وعـــــدٍد   2024  -2023 لــلــســنــوات  الــتــشــغــيــلــيــة 
الصحية  الخدمات  تطوير  إلى  الهادفة  المحاور 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، وتــقــديــم رعــايــة 
صحية ذات مستوى عال لجميع أفراد المجتمع.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اســتــعــرض المجلس 
الــمــســتــجــدات الــمــتــعــلــقــة بــاألنــظــمــة والــمــعــايــيــر 
الــمــوضــوعــة مــن قــبــل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لتنظيم 
رفع  في  يسهم  بما  الصحية،  والخدمات  المهن 
بحث  تــم  كما  الصحية،  الخدمات  وكــفــاءة  جــودة 
الرعاية  لمعايير  األسترالي  االعتماد  مستجدات 

الصحية الدولية.
ــاء  ــنــ ــث مـــجـــلـــس أمــ ــحــ ــب آخـــــــــر، بــ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
األداء  الحكومية تحديث مؤشرات  المستشفيات 
قطاعي  فــي  الحكومية  للمستشفيات  الرئيسية 
التدريب والتطوير انسجاما مع أهداف ومبادرات 

تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

ــال  ــمـ ــأعـ أكـــــــد الــــقــــائــــم بـ
ــة  ــبــ ــلــ ــد شـــــــــــــؤون الــــطــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
بالجامعة األهلية د. فيصل 
الــنــســبــة األكــبــر  الــشــويــخ أن 
مـــن الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن 
ــفـــاء من  يــحــصــلــون عــلــى إعـ
التمهيدي  الــبــرنــامــج  ــواد  مــ
ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــة اإلنــــجــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــل  ــعــ ــفــ والــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــات بــ
التي تتجاوز %85  معدالتهم 
اختبارات  اجتيازهم  بعد  أو 
مطلوبة  تكون  التي  القبول 
الـــذيـــن حققوا  الــطــلــبــة  مـــن 
% في  أقـــل مـــن 85  مـــعـــدالت 

المرحلة الثانوية.
وأوضــــــــــح الــــشــــويــــخ فــي 
تصريح صحفي أن اختبارات 
الــــــقــــــبــــــول الـــــــتـــــــي يـــخـــضـــع 
ــن تــقــل  ــ ــذيـ ــ ــبـــة الـ ــلـ لـــهـــا الـــطـ
ليست   %85 عـــن  مــعــدالتــهــم 
ــــدف تـــعـــقـــيـــد إجــــــــــراءات  ــهـ ــ بـ
قـــبـــولـــهـــم وإنـــــمـــــا مـــــن أجــــل 
االطمئنان على استعدادهم 
ــام لـــــدراســـــة الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــتـ ــ الـ
ــــذي قـــامـــوا بــاخــتــيــاره في  الـ
ــي  ــواحــ ــنــ ــن الــ ــ ــة مــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
حيث  واألكاديمية،  العلمية 
ــرز الــطــلــبــة وتــقــديــم  ــ يـــتـــم فـ
بــــرنــــامــــج تـــمـــهـــيـــدي مــكــثــف 
ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــة اإلنــــجــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
والرياضيات لمن يتم تقدير 
لتمكينهم  إلـــيـــه  حــاجــتــهــم 

مــن االنـــخـــراط فــي بــرنــامــج 
ــات  ــيــ ــانــ ــكــ ــإمــ الــــتــــخــــصــــص بــ
ــدرات  ــقــ وقــــــــــدرات مـــــوازيـــــة لــ
يحقق  ما  اآلخرين  أقرانهم 
لسالمة  المطلوبة  الضمانة 

سيرهم الدراسي.
الــــبــــرنــــامــــج  أن  وأكــــــــــــد 
الــــتــــمــــهــــيــــدي يـــــهـــــدف إلــــى 
تمكين الطلبة من المهارات 
األســــــــاســــــــيــــــــة فـــــــــي الــــلــــغــــة 
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــريـــاضـــيـــات 
ــدة الـــطـــلـــبـــة عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ
الــــــتــــــكــــــيــــــف مــــــــــع الــــبــــيــــئــــة 
بشكل  واالنتقال  الجامعية 
المرحلة  مــن  وســلــس  ســهــل 
ــى الــجــامــعــيــة،  ــ الـــثـــانـــويـــة إلـ
الــجــامــعــة  أن  ــى  ــ إلــ ــا  ــوهـ ــنـ مـ
مــســتــمــرة فــــي تـــقـــديـــم مــنــح 
إلــــى 50% من  تــصــل  جــزئــيــة 
لجميع  الـــدراســـيـــة  ــوم  ــرسـ الـ
ــام وأصـــحـــاب  ــتــ الــطــلــبــة األيــ

الهمم والمتفوقين.
استكمال  الشويخ  وأكـــد 
استعداداتها  كامل  الجامعة 
طلبتها  جــمــيــع  الســتــقــبــال 
فــــي 18 مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
ســواء على مستوى  المقبل، 
الــشــعــب الـــدراســـيـــة الــكــافــيــة 
والملبية الحتياجات جميع 
مــســتــوى  ــى  ــلـ عـ أو  الـــطـــلـــبـــة 
والعملية  العلمية  األنشطة 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــرفــيــهــيــة 

ــنـــدة  ــا أجـ ــهـ ــتــــي تــــزدحــــم بـ الــ
ــلــــيــــة طــــوال  ــة األهــ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــاًل  الــــــعــــــام الـــــــــدراســـــــــي، فـــضـ
ــوات اإلجـــرائـــيـــة  ــطـ ــخـ عــــن الـ
إدارة  كــاجــتــمــاع  االعــتــيــاديــة 
الجامعة وعمدائها بالطلبة 
ــرف عــــلــــى مــخــتــلــف  ــعــ ــتــ ــلــ لــ
وانطباعاتهم  احتياجاتهم 
الدراسة وتعريفهم  عن سير 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــم األكـ ــهــ ــوقــ ــقــ ــحــ بــ
والـــــخـــــدمـــــيـــــة، وخــــصــــوصــــًا 
الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن فــي 
جميع  أن  ــر  ــ وذكـ الــجــامــعــة. 
بــــــــرامــــــــج الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس 
ــتــــوراه  والــمــاجــســتــيــر والــــدكــ
للطلبة  مــتــاحــة  بــالــجــامــعــة 
الــمــســتــجــديــن خــــالل الــعــام 
الـــدراســـي الــجــديــد اســتــنــادًا 
التعليم  إلى قــرارات مجلس 

العالي وأمانته العامة. 

} د. فيصل الشويخ.

} د. أحمد مرضي إبراهيم.

ــر جــــراحــــي لـــــــورم بـــالـــعـــظـــم لــطــفــلــة  ــيـ ا�ـــصـــتـــئـــ�ـــصـــال غـ
ــه ــوج ــم ــراري ال ــ ــح ــ ــات الــمــيــكــروويــف ال ــوجـ ــدام مـ ــخ ــت ــص ــا� ب

أكــــد الــمــهــنــدس مــحــمــد إبــراهــيــم 
رئـــيـــس لجنة  الــبــوعــيــنــيــن  الــســيــســي 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع واألمـــن 
الــــوطــــنــــي بــمــجــلــس الـــــنـــــواب حـــرص 
ــيــــادة حـــضـــرة  ــقــ ــن بــ ــريـ ــحـ ــبـ مـــمـــلـــكـــة الـ
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
على تعزيز ودعم العالقات البحرينية 
الماليزية على كل الصعد وخاصة في 
واالقــتــصــاديــة  البرلمانية  الــمــجــاالت 
المصالح  يــخــدم  بــمــا  واالســتــثــمــاريــة 
المشتركة بين مملكة البحرين ودولة 
مــالــيــزيــا الــصــديــقــة، مـــؤكـــدًا األهــمــيــة 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــهـــا دولــــــــة مـــالـــيـــزيـــا 
إلى االستفادة من  الصديقة والسعي 

تجربتها التنموية الشاملة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل لـــقـــاء الــنــائــب 
البوعينين  السيسي  إبراهيم  محمد 
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  رئــ
والــــدفــــاع واألمـــــن الــوطــنــي أمــــس في 
مجلس النواب مع نائب وزير خارجية 

ماليزيا والوفد المرافق له.
ورحب المهندس محمد السيسي 

ـــر الــخــارجــيــة الــمــالــيــزي،  بــنــائــب وزيــ
ــدًا بـــمـــســـار الـــتـــعـــاون الــمــتــقــدم  ــيـ مـــشـ
ماليزيا  ودولـــة  البحرين  مملكة  بين 
ــــرص مــجــلــس  الـــصـــديـــقـــة، مــــؤكــــدًا حـ
ــم تــنــمــيــة وتــطــويــر  ــ الــــنــــواب عـــلـــى دعـ
األصعدة،  كل  على  الثنائية  العالقات 
الــبــرلــمــانــيــة مــنــهــا، وبــمــا  وال ســيــمــا 

يحقق األهداف المشتركة والتطلعات 
المستقبلية المنشودة، ويعود بالخير 
والشعبين  الــبــلــديــن  عــلــى  والــمــنــفــعــة 

الصديقين.
ــر  ــ ــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب نــــائــــب وزيـ ــ مـ
ــن شـــكـــره  ــ ــيــــزي عـ ــالــ ــمــ ــة الــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــنـــواب ولــلــنــائــب  وتــقــديــره لــمــجــلــس الـ

مــحــمــد إبــراهــيــم الــســيــســي عــلــى هــذا 
فـــي مملكة  لــقــيــه  ــلـــى مـــا  الـــلـــقـــاء وعـ
الــبــحــريــن مــن حــســن اســتــقــبــال وكــرم 
ماليزيا  دولـــة  تطلع  مــؤكــدًا  ضــيــافــة، 
نــحــو الــمــزيــد مــن تــنــويــع ســبــل وأطــر 
ســـيـــمـــا  وال  ــاون،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ومــــــــجــــــــاالت 
البرلمانية منها، مع مملكة البحرين.

م�ستقباًل نائب وزير خارجية ماليزيا.. النائب ال�سي�سي:

دعم برلماني ل��صتفادة من تجربة ماليزيا التنموية ال�صاملة
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307864
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307865
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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
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أنقذت امرأة هندية نفسها وابنها البالغ 15 
العاريتين،  براثن نمر واجهته بيديها  شهرًا من 
األربعاء مسؤول في سلطات  أمس  أفاد  ما  على 

والية ماديا براديش بوسط الهند. 
ــي ســـانـــجـــيـــف  ــلــ ــحــ ــمــ ــؤول الــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ وقــــــــــال الــ
شريفاستافا لوكالة فرانس برس إن نمرًا ُيعتقد 
انقّض  باندهافغار  أنه ضل طريقه من محمية 
على أرشانا شوداري ُبَعيد مغادرتها منزلها مساء 

األحد مع طفلها البالغ سنة وثالثة أشهر. 
بعّض  يهّم  كــان  المهاجم  النمر  أن  وأضــاف 
اللحظة  فــي  األم  تــدخــلــت  عــنــدمــا  الــطــفــل  رأس 
األخيرة. وواصل النمر هجومه على األم ونجلها 
الــقــريــة لنجدتهما  حــتــى هـــّب عـــدد مـــن ســـّكـــان 
بعدما سمعوا صرخات االستغاثة التي أطلقتها 
األم، فما كان من الحيوان إال أن وّلى هاربًا إلى 
الغابة.  وأصيبت األم بثقب في الرئتين وبجروح 
في بطنها.  فيما اصيب الصبي الصغير بجروح 

في رأسه تركتها أنياب الحيوان. 
»ُأدخــلــت  الــمــرأة  أن  إلــى  وأشـــار شريفاستافا 
وباتت في  الخطر  وتجاوزت مرحلة  المستشفى 
»الــطــفــل بصحة  الــتــعــافــي«، فـــي حــيــن أن  طــــور 

جيدة أيضًا«.  
ــا« بــأن  ــديـ وأفــــــادت صــحــيــفــة »تــايــمــز أوف إنـ
إلى  الــعــودة  على  النمر  لمساعدة  نفذت  عملية 
المكان الذي أتى منه، وُطلب من سكان المنطقة 

عدم الخروج من منازلهم لياًل. 

ح��ري�����ق  ف��ي  ق�ت�ي��ا   32

فيتن�ام  ف�ي  كاريوك�ي  ح��انة 
مدينة  من  بالقرب  كاريوكي  حانة  في  في حريق  القتلى  عدد  ارتفع 
هــوشــي مــنــه فــي جــنــوب فيتنام إلـــى 32 قــتــيــال، كــمــا أعــلــن مــســؤول أمــس 
لوكالة  بينه دونغ  المسؤول في مقاطعة  األربعاء. وقال ماي هونغ دونغ 
لكن  الضحايا  »مازلنا نبحث عن مزيد من  األربعاء:  أمس  برس  فرانس 
عدد القتلى اآلن يبلغ 32 قتياًل و11 جريًحا«. وقضى هؤالء ليل الثالثاء 
بجنوب  منه  هــوشــي  مدينة  مــن  بالقرب  دونـــغ  فــي  الحريق  فــي  األربــعــاء 
المسؤول  وقـــال  بـــرس.  لفرانس  محلي  مــســؤول  ذكــر  مــا  بحسب  فيتنام، 
نغين ثان هام إن »فرق اإلنقاذ موجودة في الموقع للبحث عن ضحايا«، 
موضحا أنه »لم يتم تحديد سبب الحريق والتحقيق جار«. ودّمر الحريق 
بينما  طوابق،  أربعة  من  المؤّلف  المبنى  في  والثالث  الثاني  الطابقين 
حاصرت النيران الموظفين والزبائن في داخله، بحسب ما أفادت إحدى 
وسائل اإلعالم الرسمية.  وقال شاهد لموقع »في ان اكسبريس« اإلخباري: 
قــفــزوا من  الــرئــيــســي، لكن كثيرين غيرهم  الــمــدخــل  كــثــيــرون مــن  »هـــرب 
الطوابق، وكسروا أرجلهم وأيديهم«. وذكرت وسائل إعالم رسمية أنه عثر 
الرئيسي  السبب  أن  وُيعتقد  الحمامات.  على جثث ثمانية أشخاص في 
إعــالم رسمية نقال عن  ذكــرت وسائل  ما  كهربائي، بحسب  للحريق ماس 

سلطات بينه دونغ. 
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ــم الــمــتــحــدة أجــهــزة  ــ ــت األمـ ــ وزعـ
لوحية على مئات التالميذ في قطاع 
غــــزة، عــلــى مـــا أعــلــن أمــــس األربـــعـــاء 
على  مشددين  فيه،  المنظمة  ممثلو 
ــفـــال  ــــط األطـ ربـ ــبــــادرة  الــــمــ ــــدف  أن هـ
الفلسطينيين في القطاع المحاصر 

بالعالم الخارجي.
ويــشــكــل األطـــفـــال مــا يــقــرب من 
ــالـــغ عـــددهـــم  ــبـ ــزة الـ ــ نـــصـــف ســـكـــان غـ
لــم يتمكن  نــســمــة،  مــلــيــون  نــحــو 2.3 
القطاع  مــغــادرة  مــن  يــومــًا  معظمهم 
حركة  عليه  تسيطر  الــذي  الساحلي 

حماس. 
وُوزع نحو 890 جهاًزا لوحًيا هذا 
األســبــوع فــي الــمــدارس الــتــي تديرها 
وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم  وكالة 
)األونـــروا(  الفلسطينيين  الالجئين 
بــعــدمــا أجـــرت تــجــربــة بــإعــطــاء بضع 
العام  لألطفال  األجهزة  من  عشرات 

الماضي. 
ــة فــــي غـــزة  ــالــ ــوكــ ــال مــــديــــر الــ ــ ــ وقـ
تــومــاس وايـــت لــوكــالــة فــرانــس بــرس: 
أن األطــــفــــال  ــا  ــامـ تـــمـ نـــــــدرك  »نــــحــــن 
يجب أن يكونوا أثناء نموهم قادرين 
بشكل  رقمي  عالم  مع  التعامل  على 

متزايد«. 
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ االســ الــــحــــصــــار  وأدى 
الـــمـــفـــروض عـــلـــى الـــقـــطـــاع مـــنـــذ 15 
عــاًمــا إلـــى شــل اقــتــصــاد غــــزة، وجعل 
74% من الخريجين الشباب عاطلين 
المركزي  لإلحصاء  وفًقا  العمل  من 

الفلسطيني.

وتــنــظــر األونـــــــروا إلــــى الــمــشــروع 
الممول من االتحاد األوروبي لتعزيز 
ــي الــكــمــبــيــوتــر  ــال فــ ــ ــفـ ــ ــارات األطـ ــ ــهـ ــ مـ
في  فرصهم  لــزيــادة  وسيلة  بــاعــتــبــاره 
الـــحـــصـــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة فــــي قــطــاع 
محلًيا  سواء  المتنامي  التكنولوجيا 

أو عن ُبعد. 

قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شــهــبــاز 
ــزاء مـــن بــاكــســتــان  ــ شــريــف أمـــس األربـــعـــاء إن أجـ
تبدو »كالبحر« وذلك بعد تفقده بعض المناطق 
المتضررة من الفيضانات والتي تغطي ما يصل 
أودت  بينما  هــذا  يأتي  الــبــالد.  مساحة  ثلث  إلــى 
يرفع  مــا  آخــريــن  شخصا   18 بحياة  الفيضانات 

إجمالي عدد الضحايا إلى 1343. 
البالغ  الــســكــان  مــن  مليونا   33 نحو  وتــضــرر 
ــن الـــكـــارثـــة الـــتـــي يــقــدر  ــم 220 مــلــيــونــا مـ ــددهـ عـ
الــمــســؤولــون خــســائــرهــا بــمــا ال يــقــل عـــن عــشــرة 
مليارات دوالر. وقال شريف لوسائل اإلعالم بعد 

»لن تصدقوا  البالد:  السند بجنوب  زيارة إلقليم 
مدى الدمار هناك.. الماء في كل مكان وعلى مد 

البصر. إنه كالبحر«.
وأضاف أن الحكومة التي رفعت المساعدات 
النقدية لضحايا الفيضانات إلى 70 مليار روبية 
شــراء  تعتزم  دوالر(  مليون  )90ر313  باكستانية 
200 ألف خيمة إليواء األسر النازحة. ولفت إلى 
أن انحسار المياه يتضمن تحديا آخر يتمثل في 
األمراض المعدية التي تنتقل عبر المياه. وقال 
لمواجهة  الروبية  من  تريليونات  إلــى  »سنحتاج 

هذه الكارثة«. 

�لأم�����م �ل��م��ت��ح��دة ت����وزع �أج���ه���زة ل��وح��ي��ة 
ع��ل��ى م���ئ���ات �ل��ت��ام��ي��ذ ف���ي ق���ط���اع غ��زة 

} فرق اإلنقاذ تعمل في الموقع.

} توماس وايت في زيارة مدرسة في غزة.

در��شة �ش�ارة ل�ل�ن��شاء.. �لن�شاط 

�لبدني يقلل خطر �شرطان �لثدي
ــادة  خــلــصــت دراســـــة عــلــمــيــة جـــديـــدة إلــــى أن زيــ
مــن خطر  يقلل  الــبــدنــي  للنشاط  الــنــســاء  مــمــارســة 
الــدراســة،  وذكـــرت  الــثــدي  إصابتهن بمرض ســرطــان 
بريطانيا  مــن  دوليين  باحثين  فــريــق  أجــراهــا  الــتــي 
البدني  النشاط  يكون  حتى  أنه  وأستراليا  وأمريكا 
في مكافحة سرطان الثدي مفيدا، يجب أن يقترن 

بتقليل وقت الجلوس. 
التحليل الجيني من أجل  الباحثون  واستخدم 
الــنــشــاط  مــســتــويــات  بــيــن  السببية  الــعــالقــة  فــحــص 

البدني وخطر اإلصابة بمرض سرطان الثدي. 
ــة، الـــتـــي نـــشـــرت فـــي الـــدوريـــة  ــ ــدراسـ ــ وشــمــلــت الـ
الــبــريــطــانــيــة لــلــطــب الــريــاضــي، أكــثــر مــن 130 ألــف 
ألـــف منهن مــصــابــات بسرطان  أكــثــر مــن 76  ــرأة،  امــ
مقتطفات  »الـــجـــارديـــان«  صحيفة  ونــشــرت  الـــثـــدي، 

منها. 
بين  وجــود صلة  أظهرت  سابقة  دراســـات  وكانت 
النشاط البدني وانخفاض خطر اإلصابة بسرطان 
الثدي، لكن إثبات وجود عالقة سببية كان متعذرا. 

بريغيد  الـــدراســـة،  فــي  الباحثين  كبيرة  وقــالــت 
عدم  من  قــدر ضئيل  دائما  هناك  كــان  »لقد  لينش: 
اليقين بشأن ما إذا كان النشاط البدني يؤدي حقا 
الثدي،  إلى تقليص خطر اإلصابة بمرض سرطان 

أو أن هذه العالقة مشوشة بسبب عوامل أخرى«.

رو���ش��ي��ا ت��رج��ئ �إط��اق 
�ل��م��خ��ت��ب��ر �ل��ق��م��ري 
�آخ��ر  ع��ام��ا   »25 »ل��ون��ا 
لوكالة  تقرير  عن  إنترفاكس  أنباء  وكالة  نقلت 
الــفــضــاء الــروســيــة روســـكـــوزمـــوس، أنـــه تــقــرر تأجيل 
عملية إطالق المختبر »لونا 25« الروسي إلى القمر 
لعام آخر حتى منتصف 2023. وذكرت روسكوزموس 
أن أكبر مشكلة تؤثر في الجدول الزمني للتحضير 
لعملية اإلطالق هي أن المعدات التي تقيس السرعة 
بالمتطلبات  تــف  لــم  دوبــلــر  لمبدأ  وفــقــا  والــمــســافــة 

الفنية.
ويــشــيــر مــبــدأ دوبــلــر، الــخــاص بــدراســة األجـــرام 
الــســمــاويــة والــنــجــوم وحــركــة الــكــواكــب، إلـــى التغير 
الظاهري للتردد أو الطول الموجي للموجات عندما 
يتم رصدها من جانب مراقب متحرك بالنسبة إلى 

المصدر الموجي. 
وقالت وكالة الفضاء إنه لم يعد من المحتمل 
تتعلق  ألســـبـــاب   2022 فـــي  إطـــــالق  عــمــلــيــة  إجــــــراء 
إطالق  بعملية  القيام  هو  اآلن  والــهــدف  بالسالمة. 
أتي مهمة إطالق  المقبل.  العام  وأكتوبر  بين يونيو 
فضاء  لبناء محطة  روســـي  بــرنــامــج  25 ضمن  لــونــا 

تدور حول القمر بحلول 2040.

} منطقة غمرتها الفيضانات.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

برلماني

القادم  مــارس  خــالل  البحرين  تستضيف 
تستضيف  حيث  عالمي  برلماني  تجمع  أكبر 
اجتماعات الجمعية الـ146 لالتحاد البرلماني 
وقد   .2023 مــارس  في  عقدها  المقرر  الدولي 
ــواب أن عــقــد مثل  ــنـ أكــــدت رئــيــســة مــجــلــس الـ
ــاع فـــي الــبــحــريــن دلـــيـــل واضـــح  ــمـ ــتـ هــــذا االجـ
عــلــى الــثــقــة الــدولــيــة الــتــي بــاتــت تــحــظــى بها 
الحسنة  والسمعة  الطيبة  والمكانة  المملكة 
والتي  الــدولــي  المجتمع  لــدى  رسختها  التي 
السامي  والــدعــم  المبارك  للنهج  نتاجا  تأتي 
بن  الملك حمد  الجاللة  من حضرة صاحب 

عيسى ملك البالد المعظم.
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى أن  كـــمـــا أكــــــد رئــ
ثــقــة االتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي فــي مملكة 
لالتحاد  الحاكم  المجلس  وموافقة  البحرين 
الجمعية  اجتماعات  المملكة  استضافة  على 
العامة الـ146 لالتحاد تعد تأكيدا لما تحققه 
العمل  فــي  مشهود  ونــمــو  تــقــدم  مــن  البحرين 
الــبــرلــمــانــي والــتــشــريــعــي، مــعــربــا عـــن الفخر 
واالعتزاز بتوقيع اتفاقية استضافة اجتماعات 
المؤمل  والتي من  الدولي  البرلماني  االتحاد 
مــمــثــل عن  مـــن 2000  أكــثــر  فــيــهــا  يـــشـــارك  أن 

البرلمانات والمنظمات الدولية.
ــنـــجـــاح الــــــذي تــحــقــقــه الــبــحــريــن  ــذا الـ ــ هـ
ــم يـــكـــن لــيــحــدث  فــــي الـــمـــجـــال الـــبـــرلـــمـــانـــي لــ
لـــوال الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الــجــمــيــع إلنــجــاح 
البرلماني في  والعمل  الديمقراطية  التجربة 
التشريعية  السلطة  قبل  من  ســواء  البحرين، 
أعطت  التي  العليا  قياداتنا  أو  التنفيذية  أو 
للتجربة الديمقراطية كل الدعم والمساندة.

�أول مدينة في �لعالم تمنع �إعان �للحوم
في خطوة غريبة وغير مألوفة، أصبحت هارلم الهولندية أول مدينة 
في العالم تمنع إعالن بيع اللحوم ومنتجاتها في األماكن العامة، ولسبب 
أمستردام  غربي  الواقعة  المدينة  قــررت  فقد  األذهـــان.  عــن  بعيدا  يبدو 
ويسكنها نحو 160 ألف شخص، حظر إعالن اللحوم بدءا من عام 2024، 
الحراري،  االحتباس  تسبب  التي  الغازات  انبعاث  من  للحد  محاولة  في 
العاملين  من  شكاوى  القرار  وأثــار  اإلذاعــيــة.   »105 »هارلم  لمحطة  وفقا 
»تتمادى في فرض  المحلية  السلطات  أن  يــرون  اللحوم، حيث  إنتاج  في 

الوصاية على السكان«.

} تعبيرية.

} تعبيرية.

عبداملنعم إبراهيم

»وكالة �لطاقة �لذرية« �نحازت �إلى جانب �أوكر�نيا �شد رو�شيا!
في  األقــطــاب(  )متعدد  نظام  إلقــامــة  حاليا  عــديــدة  دول  تتحرك  حين 
العالم بديال لنظام )القطب الواحد( الذي تسيطر عليه أمريكا وبقية الدول 
لصالح  عقود  مــدى  على  أهــدرت  التي  مصالحها  من  تنطلق  فهي  الغربية 

منافع )القطب الغربي( المتحكم في كل مناحي الحياة في العالم.
الــواحــد( يتحكم  الــغــربــي  ليس هــذا فحسب؛ بــل أصــبــح هــذا )الــقــطــب 
المتفرعة،  الــمــتــحــدة( ووكــاالتــهــا األمــمــيــة  قــــرارات هيئة )األمــــم  أيــضــا فــي 
ــواء  ويــغــّيــرهــا لــصــالــح الــغــرب وحــلــفــائــه بـــدون مــوضــوعــيــة أو تــجــرد مــن األهـ
الــســيــاســيــة الــدولــيــة الــغــربــيــة، وقـــد الحــظــنــا ذلـــك بــوضــوح كبير فــي تقرير 
)الوكالة الدولية للطاقة الذرية( الذي نشرته يوم أمس األول حول محطة 
)عمليات  أن  على  الوكالة  شــددت  أوكــرانــيــا، حيث  فــي  النووية  )زابــوريــجــيــا( 
التسبب  لتجنب  تتوقف،  أن  يجب  ومحيطها  المحطة  موقع  في  القصف 
بأضرار جديدة بالمنشآت(، لكن تقرير الوكالة األممية لم يسمي )حكومة 
النووية،  المحطة  ضد  الصاروخية  الضربات  تلك  عن  بالمسؤولية  كييف( 
رغم أن وفد الوكالة شاهد بنفسه حين زار المحطة يوم الخميس الماضي 
الصواريخ األوكرانية والغربية المقذوفة على المحطة النووية، ولكن تقرير 
وأوكرانيا  وبريطانيا  إرضــاء ألمريكا  الحقيقة  هذه  تجاهل  الدولية  الوكالة 
والغرب عموما، حتى ال يتم إدانة )حكومة زيلينسكي( في استهدافها قصف 
محطة زابوريجيا النووية والتسبب بكارثة نووية وتلوث إشعاعي مدمر للقارة 

األوروبية والبحر األسود والعالم!
بل واصلت القوات األوكرانية قصفها للمحطة النووية حتى بعد صدور 
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية يوم 
أمس األول: »في آخر 24 ساعة الماضية أطلقت القوات المسلحة األوكرانية 
نيران المدفعية 15 مرة على بلدة )اندجودار( وعلى المنطقة القريبة جدا 
هذه  موقع  على  سقطت  قذائف  ثــالث  وأن  النووية..  زابوريجيا  محطة  من 
المنشآت، وانفجرت إحداها بالقرب من خزانات المياه بالقرب من المفاعل 

الثاني«، وهكذا أصبحت أوكرانيا غير مدانة رسميا من قبل الوكالة!

الــجــانــب اآلخــــر الــــذي يــنــحــاز فــيــه تقرير 
الوكالة إلى جانب حكومة زيلينسكي األوكرانية 
أمنية  منطقة  بــإقــامــة  مطالبتها  فــي  يتمثل 

لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا، وهذا ما تطالب به )حكومة 
هذه  تــكــون  لكي  ولــكــن  تــدعــي،  كما  الــنــوويــة  للمحطة  حماية  ليس  كييف( 
المنطقة األمنية بوجود قوات دولية )غربية طبعا( منطلقا عسكريا لتسلل 
جماعات إرهابية نازية أوكرانية لمهاجمة المحطة واالستيالء عليها وعزل 
)زيلينسكي(  العسكرية عليها.. وهذا ما تريده حكومة  روسيا عن السيطرة 

من وراء إقامة منطقة أمنية في محيط محطة زابوريجيا النووية.
جانب آخر في تقرير الوكالة الدولية للطاقة ينحاز إلى جانب أوكرانيا 
إدارة محطة  تــقــوم  بـــأن  الــدولــيــة  الــوكــالــة  فــي مطالبة  يتمثل  روســيــا،  ضــد 
مثل  طبعا(  )الغربية  األخــرى  العالمية  الــوكــاالت  مع  بالتنسيق  زابوريجيا 
منظمة األمن األوروبي وغيرها لكي تكون هذه الوكاالت على علم بما يحدث 
داخل المحطة.. وهذا يعني باختصار السماح للدول الغربية بأن يكون لها 

نفوذ سياسي داخل محطة زابوريجيا!
وهـــكـــذا نــجــد بـــوضـــوح أن وكـــالـــة الــطــاقــة األمــمــيــة ومــديــرهــا )رافــايــيــل 
جروسي( الذي سيرفع تقريرا إلى مجلس األمن الحقا انحازت إلى جانب 
أوكرانيا ضد روسيا في ذلك التقرير المكون من 52 صفحة سوداء.. لماذا؟ 
أن  أيضا  بوضوح  يعني  وهــذا  ذلــك..  يريدون  والغرب  وبريطانيا  أمريكا  ألن 
األمم المتحدة أصبحت أداة في يد الغرب ضد الدول األخرى.. كانت تفعل 
روسيا  ذلــك ضــد  تفعل  واآلن  والــعــراق  ســوريــا  مثل  دول صغيرة  ذلــك ضــد 
والصين أيضا.. وهكذا يضرب الغرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية 
التي يفترض أن تكون محايدة وموضوعية، ويفرضون على العالم قوانينهم 
باختصار  والــعــراق؟  أفغانستان  في  ذلك  يفعلوا  ألم  بمصالحهم!  الخاصة 
في محطة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  عن  التوت(  )ورقــة  لقد سقطت 

زابوريجيا النووية بانحيازها إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا.

هندي�ة ت�ش�دت بيديه�ا لهجوم نمر لإنقاذ طفله�ا من بر�ثنه

�لمناط�ق بع��ض  باك�ش�تان:  وزر�ء  رئي��ض 
�ل�في���ش�ان����ات  ب�ع��د  ك�ال�ب�ح��ر  ت�ب��دو 

م�دي�ر م�نظمة �ل�شحة �لعالمية 
يتمرن ف�ي مكتبه على �لدر�جة

نــشــر الــمــديــر الــعــام لمنظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة تـــيـــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس، فيديو عبر حسابه على »تويتر«، وهو يلعب في مكتبه على 
وقــال أدهــانــوم  الــريــاضــة.  ممارسة  أهمية  حــول  نصائح  الــدراجــة، مقدما 
الصعب  من  مزدحمة.  وحياة  وظائف  »لدينا  تغريدته:  في  غيبريسوس 
دراجة  لدي  أحــاول.  لكنني  بانتظام.  الرياضة  لممارسة  وقت  تخصيص 
تمارين رياضية في مكتبي، وأحيانا أتلقى مكالمات أثناء تحريك ساقي 
ورفع معدل ضربات القلب على الدراجة. أهم شيء هو أن تفعل شيئا وأن 

تفعله بانتظام«.
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كتبت لمياء إبراهيم: 

ــبـــي  ــق الـــطـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ نــــجــــح الـ
بـــقـــســـم األشــــعــــة الـــتـــداخـــلـــيـــة 
رويــال  بمستشفى  والقسطرة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي إنــــقــــاذ طــفــلــة 
شديدة  معاناة  بعد  بحرينية 
الــقــدم  بــعــظــام  ورم حميد  مــع 
ــــت االســـــتـــــرشـــــاد  ــحـ ــ وذلـــــــــــك تـ
بــــالــــمــــوجــــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة 
المقطعية في خالل  واألشعة 
الميكروويف  40 ثانية بتقنية 
الـــمـــوجـــه مــــن دون  ــراري  ــ ــحـ ــ الـ
الــحــاجــة إلـــى شــق جــراحــي أو 

تنويم بالمستشفى.
وبــــــــدأت مـــعـــانـــاة الــطــفــلــة 
مبرحة  آالم  مــن  أشهر   4 منذ 
ــدم تــــــــــــزداد لـــــيـــــاًل مــمــا  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ويستدعي  النوم  من  يحرمها 
تـــنـــاول مــســكــنــات قـــويـــة كـــل 3 
يــتــســبــب لها  أن  ــاد  وكــ ســـاعـــات 
بمضاعفات بالجهاز الهضمي 
ــتــــم تــشــخــيــص  ــيــ ــى، لــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ والــ
بــعــد سلسلة  الـــمـــرض الحــقــا 
ــة مـــــــن الــــفــــحــــوصــــات  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
التصويرية والمعملية بإصابة 
ــورم عــظــمــي حميد  بــ الــطــفــلــة 

بعظام القدم.
وقد أجرى بنجاح د. أحمد 
مـــرضـــي إبـــراهـــيـــم اســـتـــشـــاري 
األشــــعــــة الـــتـــداخـــلـــيـــة ورئـــيـــس 
ــه الــطــبــي  ــقـ ــريـ ــم مــــع فـ ــسـ ــقـ الـ
الــــحــــراري ألول  االســـتـــئـــصـــال 
التقنية  هــذه  باستخدام  مــرة 
من  الخليج  ودول  بالبحرين 
تــقــنــيــة  بـــاســـتـــخـــدام  ــم  ــ ألـ دون 

اإلغــــــــالق الـــعـــصـــبـــي الـــمـــؤقـــت 
الطفلة  غـــــادرت  وقـــد  لــلــقــدم، 
ــعـــد ســاعــتــيــن  الــمــســتــشــفــى بـ
بصحبة  الـــمـــنـــزل  إلــــى  فــقــط 

والديها والسعادة تغمرهم.
مـــرضـــي  د.  أوضــــــــح  وقـــــــد 
سنة  العشرين  يقارب  لما  أنــه 
ــتـــردد  اســتــخــدمــت مـــوجـــات الـ
العظام  أورام  لعالج  الــحــراري 
ورغم  األطفال  لدى  الحميدة 
أن تقنية الميكروويف الحراري 
تــســتــخــدم مــنــذ مـــا يـــقـــارب 20 
ســـنـــة فــــي اســـتـــئـــصـــال الــكــثــيــر 
إال  بالكبد،  األورام خاصة  من 
أنها حديًثا فقط بدأت بعض 
الــمــؤســســات الــطــبــيــة الــكــبــرى 
باستخدامها  وأوروبــا  بأمريكا 
أظهرت  وقــد  العظام  أورام  في 
نجاحا كبيًرا، كما أنها توصف 
مــا  إذا  واآلمــــــنــــــة  بـــالـــفـــعـــالـــة 
طبيب  طريق  عن  استخدمت 
ــتـــدريـــب  ــالــــي الـ مــتــخــصــص عــ

بمجال األشعة التدخلية، كما 
أن لها الكثير من الميزات إذا 

ما قورنت بالتردد الحراري.
ــات  مــــوجــ أن  أضـــــــــاف  ثـــــم 
بشكل  تستخدم  الميكروويف 
األغــراض  كثير من  رئيس في 
الـــعـــالجـــيـــة وخـــصـــوًصـــا عـــالج 
بــالــكــبــد  الــســرطــانــيــة  األورام 
كــانــت  إذا مـــا  والــكــلــى  والـــرئـــة 

قابلة لذلك.
الحميدة  الــعــظــام  وأورام 
ــا يــنــتــشــر بـــاألطـــفـــال  مــنــهــا مــ
مؤقتة  بإعاقات  لهم  ويتسبب 
مــن  تــمــنــعــهــم  مـــبـــرحـــة  وآالم 
اليومية  أنــشــطــتــهــم  مــمــارســة 
ــوم بــشــكــل  ــ ــنـ ــ ــيــــة والـ والــــمــــدرســ
ــا يــصــعــب  ــ ــاًنـ ــ ــيـ ــ ــعـــي، وأحـ ــيـ ــبـ طـ
تشخيصها مبكًرا مما يحتاج 
إلـــى مــنــاظــرة طــبــيــة مــع أحــد 
ــراء بــمــجــال  ــبــ ــخــ األطـــــبـــــاء الــ

عظام األطفال.
المعقدة  اإلجــــــراءات  مــن 
ــا األشــــعــــة  ــهـ ــيـ ــثـــل فـ ــمـ الــــتــــي تـ
ــا رئــيــســيــا  الـــتـــداخـــلـــيـــة عــــالًجــ
وأورام  الــدمــاغــيــة  الــجــلــطــات 
ــة  ــيـ الـــكـــبـــد الـــســـرطـــانـــيـــة األولـ
والثانوية واالنسداد الشرياني 
بالقدم السكري وألياف الرحم 
البروستاتا  الحميدة وتضخم 
الـــحـــمـــيـــد ودوالـــــــــي الــســاقــيــن 
ــة ودوالــــــــي  ــيـ ــخـــصـ ودوالـــــــــــي الـ
وانسداد  والمبايض  الحوض 
الفقرات  قنوات فالوب وكسور 
وتـــشـــوهـــات  ــام  ــعــــظــ الــ وأورام 
ــة الــــدمــــويــــة ونـــزيـــف  ــ ــيــ ــ األوعــ
ــة غـــيـــرهـــا  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ األوعــــــيــــــة الـ

المستعصية. ــراض  ــ األمـ  مــن 
فـــــــــــي مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى رويــــــــــــــال 
األشعة  قسم  يقدم  البحرين 
التقنيات  أحـــدث  الــتــداخــلــيــة 

غــيــر الــجــراحــيــة لــعــالج كثير 
مـــــــن األمـــــــــــــــــراض الــــحــــرجــــة 
ــدث  ــ ــأحــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ

التقنيات المتوافرة حصرًيا.

أّكد الدكتور أحمد محمد األنصاري 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســتــشــفــيــات  ــرئـ الـ
الــحــكــومــيــة، الـــحـــرص عــلــى مــواصــلــة 
ــاع الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــر قـ ــويــ ــطــ تــ
ــريـــن، والـــــــذي يــعــّد  ــبـــحـ ــي مــمــلــكــة الـ فــ
ركــيــزة أســاســيــة فــي أجــنــدتــهــا الوطنية 
العالمية  ريادتها  تحقيق  في  وأسهمت 
ــدة، وذلــــك مـــن خــالل  عــبــر مـــؤشـــرات عــ
والممارسات  المعايير  أفضل  تطبيقها 
في تقديم الخدمات الصحية الشاملة 
الــقــطــاع  ومـــرافـــق  مــؤســســات  بمختلف 
التي  والرعاية  الدعم  بفضل  الصحي 
يحظى بها القطاع من حضرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
ــة مــــن صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــمــ دائــ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــاء ذلــــك خــــالل تــوقــيــع الــدكــتــور  جــ
ــد مـــحـــمـــد األنــــــصــــــاري الـــرئـــيـــس  ــمــ أحــ
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي 
العام  المدير  عــبــداهلل  أمــيــن  والــدكــتــور 
ــن بــــــالس، اتــفــاقــيــة  ــشـ ــيـ ــوكـ لـــشـــركـــة أديـ
لــأورام  األول  البحرين  مؤتمر  تنظيم 
سيقام  والــــذي  التلطيفية،  والــرعــايــة 
تــحــت رعـــايـــة الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  مــحــمــد 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــصــحــة، بــيــومــي 5 
مملكة  فــي   2022 الـــقـــادم  نــوفــمــبــر   6 و 

البحرين.
ــتــــور أحـــمـــد مــحــمــد  وأوضـــــــح الــــدكــ
الــبــحــريــن األول  أن مــؤتــمــر  األنـــصـــاري 
سيسهم  التلطيفية  والــرعــايــة  لـــأورام 
فــــي مـــواصـــلـــة تـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة مــمــلــكــة 

المؤتمرات  بتنظيم  الريادية  البحرين 
الطبية والصحية، إلى جانب تحقيقه 
أهــــداف عــديــدة أخـــرى نــظــرًا لمشاركة 
الــعــالــم في  الـــخـــبـــراء مـــن دول  أفــضــل 
ــم جـــمـــيـــع مــــا يــتــعــلــق بــــــــاألورام  ــديـ ــقـ تـ
سجلت  والــتــي  التلطيفية،  والــرعــايــة 
عديدة  إنــجــازات  فيه  البحرين  مملكة 
بــفــضــل مــواكــبــتــهــا ألفـــضـــل الــمــعــايــيــر 
الــعــالــمــيــة وتــقــديــمــهــا أجـــود الــخــدمــات 
للمرضى، مشيدًا بالجهود البارزة التي 
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  يبذلها 
المجلس  رئيس  آل خليفة  بن عبداهلل 
األعـــلـــى لــلــصــحــة فـــي دعــــم الـــمـــبـــادرات 
الــكــفــيــلــة بــتــقــديــم الــرعــايــة الــمــتــمــيــزة 
لكل المواطنين والمقيمين على أرض 

مملكة البحرين.
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــه، أعـــــــــــرب الـ ــ ــبــ ــ ــ ــان ــ مـــــــن جــ

ــعـــام لــشــركــة  ــبـــداهلل الــمــديــر الـ أمـــيـــن عـ
وتقديره  بــالس«، عن شكره  »أديوكيشن 
ــى لــلــصــحــة  ــلــ لـــرئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعــ
في  والــتــي ستسهم  الــمــؤتــمــر،  لــرعــايــة 
تم  التي  األهـــداف  من  العديد  تحقيق 
مستوى  ذي  مــؤتــمــر  لتنظيم  وضــعــهــا 
والمقيمين  المواطنين  يخدم  متقّدم 
شركة  أن  وأوضــح  المملكة،  أرض  على 
»أديوكيشن بالس« فخورة بالتعاون مع 
تنظيم  فــي  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
الــــذي سيسلط  الــمــهــم  الــمــؤتــمــر  هـــذا 
الضوء على منجزات وإنجازات مملكة 
الــقــطــاع الطبي  تــعــزيــز  الــبــحــريــن فـــي 
ــرز الــمــبــادرات الــتــي يتم  بشكل عــام وأبـ
والرعاية  األورام  ملف  ضمن  تطبيقها 
التلطيفية بشكل خاص، بما يسهم في 

تعزيز الصحة العامة بالمجتمع.

عميــد طلبـــة الجامعــة الأهليـة: غالبيــة طلبتنــا 
»التمهيـدي« من  اإعفـاء  على  يح�صلون  الم�صتجدين 

ي�صتعـــر�ض  الحكــوميــــة«  الم�صت�صفيــات  »اأمنــــاء 
ال�صلمانية عمليات  وغرف  طوارئ  تطوير  م�صروعي 

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور الــشــيــخ 
خليفة  آل  خــلــيــفــة  بـــن  خـــالـــد 
ــاء مــركــز  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس أمــ
الملك حمد العالمي للتعايش 
النيوزلندي  الكابتن  السلمي 
اإلقليمي  الــقــائــد  نــيــومــان  دوغ 
المسيحية  الخالص  لمنظمة 

الخيرية في الشرق األوسط.
وبــحــث الــطــرفــان مــجــاالت 
التعاون المشتركة بين المركز 
والمنظمة وفرص التكامل في 
ــاد الــمــشــاريــع الــتــنــويــريــة  إيـــجـ
التي تعزز من التسامح الديني 
ــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي، حــيــث  والــ
تاريخ  اللقاء  خــالل  استعرض 
الــتــســامــح الــديــنــي والــتــعــايــش 
الــســلــمــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــاحــــب  مـــــــــؤكـــــــــدًا مـــــســـــاعـــــي صــ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
عيسى آل خليفة ملك مملكة 
للحفاظ  الــمــعــظــم  الــبــحــريــن 
عـــلـــى أصــــالــــة قـــيـــم الــتــســامــح 
ــايـــش الـــتـــي يـــمـــتـــاز بــهــا  ــعـ ــتـ والـ
أن  إلــى  البحرين، مشيرا  واقــع 

إعالن مملكة البحرين وإنشاء 
الــمــركــز يـــعـــدان تــتــويــجــا لــهــذه 
الجهود، حيث وصلت مبادرات 
الــمــركــز إلـــى حــــدود الــعــالــمــيــة 
يتبناه  بما  إيمانا  طرحها،  في 
ــب الـــــجـــــاللـــــة الـــمـــلـــك  ــ ــاحــ ــ صــ
الــمــعــظــم مـــن رؤيــــة ثــاقــبــة في 
تــأطــيــر الــمــنــهــج اإلنــســانــي في 

التسامح والتعايش السلمي.
القائد  أعـــرب  مــن جــانــبــه، 
الــخــالص  لمنظمة  اإلقــلــيــمــي 
المسيحية عن رغبة المنظمة 
فـــي اتـــخـــاذ مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــرا لـــنـــشـــاطـــهـــا اإلقـــلـــيـــمـــي،  ــقــ مــ
المملكة  بــجــهــود  ــاد  ــ أشـ حــيــث 
المعظم  الملك  جاللة  بقيادة 

فــي تــعــزيــز مــســيــرة الــســالم في 
في  ُتــرجــمــت  والــتــي  المنطقة، 
مركز  يقدمها  التي  المبادرات 
الملك حمد العالمي للتعايش 
ــاء بـــالـــوعـــي  ــقــ ــالرتــ الـــســـلـــمـــي لــ
اإلنـــســـانـــي والـــســـالم ومــحــاربــة 
في  والــعــنــف  الــتــطــرف  مظاهر 
مــــؤكــــدًا أن جــهــود  ــان،  ــكــ مــ كــــل 

الــتــســامــح  روح  لـــبـــث  ــز  ــركـ ــمـ الـ
والـــتـــعـــايـــش تــعــتــبــر مـــرتـــكـــزات 

للعمل اإلنساني والخيري.
الخالص  أن منظمة  يذكر 
هي مؤسسة مسيحية إنجيلية 
مستقلة  دولــيــة  بــروتــســتــانــتــيــة 
تقوم بأعمال خيرية لمساعدة 
ــتــــشــــار فــي  ــا انــ ــهــ الــــفــــقــــراء، ولــ
ـــة. انــطــلــقــت  ــ أكـــثـــر مـــن 75 دولـ
كــجــمــعــيــة لــمــســاعــدة الــفــقــراء 
ــام 1865 وأســســهــا  لــنــدن عـ فــي 
ــام وكــــاثــــريــــن بــــــوث تــحــت  ــ ــيـ ــ ولـ
مــســمــى »إرســـالـــيـــة شـــرق لــنــدن 
طابع  أخـــذت  ثــم  المسيحية«، 
الـــنـــظـــام الــعــســكــري لــمــحــاربــة 
ــا  ــؤس، وأعـــضـــاؤهـ ــ ــبـ ــ الـــفـــقـــر والـ
عسكرية.  بــتــراتــبــيــة  يــتــصــفــون 
على  المنظمة  مشاريع  ترتكز 
ــاء مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز  ــشــ إنــ
ــنــــي الـــكـــحـــول  ــل لــــمــــدمــ ــيــ ــأهــ تــ
والـــــــمـــــــخـــــــدرات، ومــــعــــســــكــــرات 
رعاية  ومــراكــز  شبابية،  وأنــديــة 
للمسنين، باإلضافة إلى برامج 
مساعدات في شتى المجاالت.

ــر  ــمـ ــوؤتـ ــة« يــــرعــــى مـ ــحـ ــصـ ــ�ـ ــلـ ــض »الأعـــــــلـــــــى لـ ــ ــ� ــ ــي ــ رئ
ــادم ــ ــ ــق ــ ــ ــن لـــــــــــــــــ�أورام نــــوفــــمــــبــــر ال ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ

الخيرية« الم�صيحية  »الخ��ض  مع  التعاون  يبحث  للتعاي�ض  الملك حمد  مركز 

خليفة  آل  عبدالعزيز  بــن  هشام  الشيخ  أكــد 
الحكومية  المستشفيات  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود فـــي تــطــويــر وتــقــديــم 
مستويات  أعلى  وفــق  الصحية  الــرعــايــة  خــدمــات 
العالجية  االبتكارات  أحــدث  وباستخدام  الجودة 
به  يحظى  بما  منوهًا  والتشخيصية،  والوقائية 
دائمة  رعــايــة  مــن  المملكة  فــي  الصحي  الــقــطــاع 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  آل خليفة  عيسى 
مــســتــمــرة مـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 

مجلس الوزراء.
ــدى تــــــرؤس الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن  ــ ــك لـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
عبدالعزيز آل خليفة االجتماع الدوري لمجلس 
الدكتور  بحضور  الحكومية،  المستشفيات  أمناء 
أحـــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــدٍد مـــن أعــضــاء  ــ لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، وعــ
المستشفيات  فــي  التنفيذية  واإلدارة  المجلس 
الــمــوضــوعــات  المجلس  واســتــعــرض  الــحــكــومــيــة. 
الُمدرجة على جدول أعمال االجتماع والمتعلقة 
الحكومية،  بالمستشفيات  العمل  بمستجدات 

التطويرية  المشاريع  مستجدات  بحث  تــم  كما 
الحكومية،  بالمستشفيات  الــصــيــانــة  ومــشــاريــع 
الــطــوارئ  اســتــعــراض مــشــروعــْي توسعة  تــم  حيث 

وغرف العمليات بمجمع السلمانية الطبي.
كما تمت مناقشة خطة ميزانية المصروفات 
من  وعـــــدٍد   2024  -2023 لــلــســنــوات  الــتــشــغــيــلــيــة 
الصحية  الخدمات  تطوير  إلى  الهادفة  المحاور 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، وتــقــديــم رعــايــة 
صحية ذات مستوى عال لجميع أفراد المجتمع.

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اســتــعــرض المجلس 
الــمــســتــجــدات الــمــتــعــلــقــة بــاألنــظــمــة والــمــعــايــيــر 
الــمــوضــوعــة مــن قــبــل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لتنظيم 
رفع  في  يسهم  بما  الصحية،  والخدمات  المهن 
بحث  تــم  كما  الصحية،  الخدمات  وكــفــاءة  جــودة 
الرعاية  لمعايير  األسترالي  االعتماد  مستجدات 

الصحية الدولية.
ــاء  ــنــ ــث مـــجـــلـــس أمــ ــحــ ــب آخـــــــــر، بــ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
األداء  الحكومية تحديث مؤشرات  المستشفيات 
قطاعي  فــي  الحكومية  للمستشفيات  الرئيسية 
التدريب والتطوير انسجاما مع أهداف ومبادرات 

تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

ــال  ــمـ ــأعـ أكـــــــد الــــقــــائــــم بـ
ــة  ــبــ ــلــ ــد شـــــــــــــؤون الــــطــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
بالجامعة األهلية د. فيصل 
الــنــســبــة األكــبــر  الــشــويــخ أن 
مـــن الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن 
ــفـــاء من  يــحــصــلــون عــلــى إعـ
التمهيدي  الــبــرنــامــج  ــواد  مــ
ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــة اإلنــــجــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــل  ــعــ ــفــ والــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــات بــ
التي تتجاوز %85  معدالتهم 
اختبارات  اجتيازهم  بعد  أو 
مطلوبة  تكون  التي  القبول 
الـــذيـــن حققوا  الــطــلــبــة  مـــن 
% في  أقـــل مـــن 85  مـــعـــدالت 

المرحلة الثانوية.
وأوضــــــــــح الــــشــــويــــخ فــي 
تصريح صحفي أن اختبارات 
الــــــقــــــبــــــول الـــــــتـــــــي يـــخـــضـــع 
ــن تــقــل  ــ ــذيـ ــ ــبـــة الـ ــلـ لـــهـــا الـــطـ
ليست   %85 عـــن  مــعــدالتــهــم 
ــــدف تـــعـــقـــيـــد إجــــــــــراءات  ــهـ ــ بـ
قـــبـــولـــهـــم وإنـــــمـــــا مـــــن أجــــل 
االطمئنان على استعدادهم 
ــام لـــــدراســـــة الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــتـ ــ الـ
ــــذي قـــامـــوا بــاخــتــيــاره في  الـ
ــي  ــواحــ ــنــ ــن الــ ــ ــة مــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
حيث  واألكاديمية،  العلمية 
ــرز الــطــلــبــة وتــقــديــم  ــ يـــتـــم فـ
بــــرنــــامــــج تـــمـــهـــيـــدي مــكــثــف 
ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــة اإلنــــجــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
والرياضيات لمن يتم تقدير 
لتمكينهم  إلـــيـــه  حــاجــتــهــم 

مــن االنـــخـــراط فــي بــرنــامــج 
ــات  ــيــ ــانــ ــكــ ــإمــ الــــتــــخــــصــــص بــ
ــدرات  ــقــ وقــــــــــدرات مـــــوازيـــــة لــ
يحقق  ما  اآلخرين  أقرانهم 
لسالمة  المطلوبة  الضمانة 

سيرهم الدراسي.
الــــبــــرنــــامــــج  أن  وأكــــــــــــد 
الــــتــــمــــهــــيــــدي يـــــهـــــدف إلــــى 
تمكين الطلبة من المهارات 
األســــــــاســــــــيــــــــة فـــــــــي الــــلــــغــــة 
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــريـــاضـــيـــات 
ــدة الـــطـــلـــبـــة عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ
الــــــتــــــكــــــيــــــف مــــــــــع الــــبــــيــــئــــة 
بشكل  واالنتقال  الجامعية 
المرحلة  مــن  وســلــس  ســهــل 
ــى الــجــامــعــيــة،  ــ الـــثـــانـــويـــة إلـ
الــجــامــعــة  أن  ــى  ــ إلــ ــا  ــوهـ ــنـ مـ
مــســتــمــرة فــــي تـــقـــديـــم مــنــح 
إلــــى 50% من  تــصــل  جــزئــيــة 
لجميع  الـــدراســـيـــة  ــوم  ــرسـ الـ
ــام وأصـــحـــاب  ــتــ الــطــلــبــة األيــ

الهمم والمتفوقين.
استكمال  الشويخ  وأكـــد 
استعداداتها  كامل  الجامعة 
طلبتها  جــمــيــع  الســتــقــبــال 
فــــي 18 مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
ســواء على مستوى  المقبل، 
الــشــعــب الـــدراســـيـــة الــكــافــيــة 
والملبية الحتياجات جميع 
مــســتــوى  ــى  ــلـ عـ أو  الـــطـــلـــبـــة 
والعملية  العلمية  األنشطة 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــرفــيــهــيــة 

ــنـــدة  ــا أجـ ــهـ ــتــــي تــــزدحــــم بـ الــ
ــلــــيــــة طــــوال  ــة األهــ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــاًل  الــــــعــــــام الـــــــــدراســـــــــي، فـــضـ
ــوات اإلجـــرائـــيـــة  ــطـ ــخـ عــــن الـ
إدارة  كــاجــتــمــاع  االعــتــيــاديــة 
الجامعة وعمدائها بالطلبة 
ــرف عــــلــــى مــخــتــلــف  ــعــ ــتــ ــلــ لــ
وانطباعاتهم  احتياجاتهم 
الدراسة وتعريفهم  عن سير 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــم األكـ ــهــ ــوقــ ــقــ ــحــ بــ
والـــــخـــــدمـــــيـــــة، وخــــصــــوصــــًا 
الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن فــي 
جميع  أن  ــر  ــ وذكـ الــجــامــعــة. 
بــــــــرامــــــــج الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس 
ــتــــوراه  والــمــاجــســتــيــر والــــدكــ
للطلبة  مــتــاحــة  بــالــجــامــعــة 
الــمــســتــجــديــن خــــالل الــعــام 
الـــدراســـي الــجــديــد اســتــنــادًا 
التعليم  إلى قــرارات مجلس 

العالي وأمانته العامة. 

} د. فيصل الشويخ.

} د. أحمد مرضي إبراهيم.

ــر جــــراحــــي لـــــــورم بـــالـــعـــظـــم لــطــفــلــة  ــيـ ا�ـــصـــتـــئـــ�ـــصـــال غـ
ــه ــوج ــم ــراري ال ــ ــح ــ ــات الــمــيــكــروويــف ال ــوجـ ــدام مـ ــخ ــت ــص ــا� ب

أكــــد الــمــهــنــدس مــحــمــد إبــراهــيــم 
رئـــيـــس لجنة  الــبــوعــيــنــيــن  الــســيــســي 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع واألمـــن 
الــــوطــــنــــي بــمــجــلــس الـــــنـــــواب حـــرص 
ــيــــادة حـــضـــرة  ــقــ ــن بــ ــريـ ــحـ ــبـ مـــمـــلـــكـــة الـ
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
على تعزيز ودعم العالقات البحرينية 
الماليزية على كل الصعد وخاصة في 
واالقــتــصــاديــة  البرلمانية  الــمــجــاالت 
المصالح  يــخــدم  بــمــا  واالســتــثــمــاريــة 
المشتركة بين مملكة البحرين ودولة 
مــالــيــزيــا الــصــديــقــة، مـــؤكـــدًا األهــمــيــة 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــهـــا دولــــــــة مـــالـــيـــزيـــا 
إلى االستفادة من  الصديقة والسعي 

تجربتها التنموية الشاملة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل لـــقـــاء الــنــائــب 
البوعينين  السيسي  إبراهيم  محمد 
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  رئــ
والــــدفــــاع واألمـــــن الــوطــنــي أمــــس في 
مجلس النواب مع نائب وزير خارجية 

ماليزيا والوفد المرافق له.
ورحب المهندس محمد السيسي 

ـــر الــخــارجــيــة الــمــالــيــزي،  بــنــائــب وزيــ
ــدًا بـــمـــســـار الـــتـــعـــاون الــمــتــقــدم  ــيـ مـــشـ
ماليزيا  ودولـــة  البحرين  مملكة  بين 
ــــرص مــجــلــس  الـــصـــديـــقـــة، مــــؤكــــدًا حـ
ــم تــنــمــيــة وتــطــويــر  ــ الــــنــــواب عـــلـــى دعـ
األصعدة،  كل  على  الثنائية  العالقات 
الــبــرلــمــانــيــة مــنــهــا، وبــمــا  وال ســيــمــا 

يحقق األهداف المشتركة والتطلعات 
المستقبلية المنشودة، ويعود بالخير 
والشعبين  الــبــلــديــن  عــلــى  والــمــنــفــعــة 

الصديقين.
ــر  ــ ــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب نــــائــــب وزيـ ــ مـ
ــن شـــكـــره  ــ ــيــــزي عـ ــالــ ــمــ ــة الــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــنـــواب ولــلــنــائــب  وتــقــديــره لــمــجــلــس الـ

مــحــمــد إبــراهــيــم الــســيــســي عــلــى هــذا 
فـــي مملكة  لــقــيــه  ــلـــى مـــا  الـــلـــقـــاء وعـ
الــبــحــريــن مــن حــســن اســتــقــبــال وكــرم 
ماليزيا  دولـــة  تطلع  مــؤكــدًا  ضــيــافــة، 
نــحــو الــمــزيــد مــن تــنــويــع ســبــل وأطــر 
ســـيـــمـــا  وال  ــاون،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ومــــــــجــــــــاالت 
البرلمانية منها، مع مملكة البحرين.

م�ستقباًل نائب وزير خارجية ماليزيا.. النائب ال�سي�سي:

دعم برلماني ل��صتفادة من تجربة ماليزيا التنموية ال�صاملة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16239/pdf/1-Supplime/16239.pdf?fixed3129
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307921
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307863
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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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مذكرة  تفاهم بني »النفط والبيئة« 

و»البحرين للدرا�صات امل�صرفية«

معهد  مع  تفاهم  مذكرة  والبيئة  النفط  وزارة  وقعت 

البحرين للدرا�صات امل�صرفية واملالية )BIBF( ب�صاأن التعاون 

من  اأو�صع  اآفاق  وفتح  امل�صتدامة،  التنمية  خطة  لتعزيز 

امل�صتدامة يف  التنمية  برامج  امل�صرتك لال�صتفادة من  التعاون 

اإطار  وذلك يف  الوطني،  االقت�صاد  يخدم  البحرين مبا  مملكة 

�صعي وحدة اإدارة موارد املياه بوزارة النفط والبيئة لالرتقاء 

بالقطاعات احلكومية واخلا�صة ورفع م�صتوى الوعي لتعزيز 

مرونة املناخ لقطاع املياه يف اململكة من خالل تبادل الدرا�صات 

واخلربات ذات العالقة.

فيحان  والبيئة  النفط  وزارة  جانب  من  االتفاقية  وقع 

حممد الفيحاين القائم باأعمال وكيل الوزارة، بينما وقعها عن 

اأحمد  الدكتور  واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات  البحرين  معهد 

وح�صور  مب�صاركة  باملعهد،  العام  املدير  ال�صيخ  عبداحلميد 

امل�صوؤولني من اجلانبني.

النفط  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  اأ�صاد  املنا�صبة،  وبهذه 

وم�صاندة  دعم  خدمات  من  يقدمه  وما  املركز  بدور  والبيئة 

لتنمية القطاع االقت�صادي يف مملكة البحرين والدفع بعجلة 

التنمية متا�صًيا مع اأهداف التنمية امل�صتدامة التي تن�صجم مع 

اأكادميية  اأهمية  موكًدا   ،2030 االقت�صادية  البحرين  روؤية 

التنمية امل�صتدامة التي مت تد�صينها العام املا�صي بهدف تقدمي 

اأكرث تكيًفا  برامج تدريبية عالية اجلودة جلعل القطاع املايل 

مع اآثار التغري املناخي والق�صايا البيئية املرتتبة عليه، ومنها 

ق�صية االأمن املائي.

ا�صتقبلت الدكتورة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج اآل 

خليفة االأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س 

املتفوقة  الطالبة  مكتبها،  يف  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء 

الدكتورة طيبة االأدرج من جامعة البحرين الطبية.

للدكتورة  بالتهنئة  العام  االأمني  تقدمت  اللقاء  وخالل   

طيبة االأدرج االأوىل على دفعة 2022، حل�صولها على ت�صع 

جوائز تقديرية خالل فرتة درا�صتها يف اجلامعة.

بلقاء  اعتزازها  عن  طيبة  الطالبة  اأعربت  جانبها،  من   

املتوا�صل  لدعمها  وامتنانها  تقديرها  وعميق  العام  االأمني 

يدفعها  الذي  االأمر  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  طلبة  جلميع 

للمزيد من اجلهد والتقدم.

اأمني عام التعليم العايل ت�صتقبل

 الطالبــة الدكتــورة طيبــة الأدرج

البحرين ت�صارك يف اجتماع الهيئة 

التنفيذية ملجل�س ال�صحة اخلليجي

اجتماع  التعاون  جمل�س  لدول  ال�صحة  جمل�س  عقد 

مقر  يف  االأربعاء،  اأم�س   ،95 دورتها  يف  التنفيذية  الهيئة 

املجل�س بالعا�صمة ال�صعودية الريا�س بدعوة من �صليمان 

الدخيل املدير العام ملجل�س ال�صحة اخلليجي، اإذ مثل مملكة 

مرمي  الدكتورة  الهيئة  ع�صو  االجتماع  خالل  البحرين 

اإبراهيم الهاجري.

وناق�س اأع�صاء الهيئة التنفيذية عدة موا�صيع مدرجة 

تطوير  على  ت�صاعد  اأن  �صاأنها  من  االجتماع،  جدول  على 

التعاون،  جمل�س  دول  يف  ال�صحية  اخلدمات  م�صتوى 

�صمن املرتكزات الرئي�صة للمجل�س، املتمثلة يف )الوقاية - 

التوعية - التطوير - الدعم ال�صحي(. كما نوق�صت اخلطط 

جانب  اإىل  للمجل�س،  التابعة  والربامج  اال�صرتاتيجية 

االطالع على دور احلمالت التوعوية احلالية وامل�صتقبلية 

ال�صلوكيات  تعزيز  يف  املجل�س  خاللها  من  يقوم  التي 

التعاون  بدول جمل�س  الوعي  ورفع  ال�صحية  واملمار�صات 

العديد من احلمالت، منها حملة مكافحة  اإطالق  من خالل 

املخدرات، وحملة كبار ال�صن.

موؤكًدا تر�صيخ نهج التوا�صل مع الأهايل.. خليفة بن علي:

»اجلنوبية« م�صتمّرة يف رعاية وتنظيم خمتلف املبادرات
بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  التقى 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

تقنية  عرب  اجلنوبية،  املحافظة 

املجل�س  خالل  من  املرئي  االت�صال 

واأهايل  واأعيان  وجهاء  االفرتا�صي، 

املحافظة  مناطق  خمتلف  من 

اجلنوبية، يف اإطار تعزيز التوا�صل 

بح�صور  املجتمع،  اأفراد  بني 

الدو�صري  ثامر  عي�صى  العميد 

ال�صباط  من  وعدد  املحافظ،  نائب 

وامل�صوؤولني باملحافظة.

 ويف م�صتهل اللقاء، رحب �صمو 

حمافظ املحافظة اجلنوبية باالأهايل 

على  �صموه  موؤكدا  واملواطنني، 

تعزيز نهج التوا�صل الرا�صخ معهم 

من خالل اللقاء املبا�صر عرب املجل�س 

احتياجاتهم  وتلم�س  االفرتا�صي 

للتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  قرب،  عن 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صديدة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

�صاحب  ومتابعة  املعظم،  البالد 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

التنمية  لتحقيق  الوزراء،  جمل�س 

االأمنية  جماالتها  مبختلف  ال�صاملة 

واالجتماعية واخلدمية.

اأن  املحافظ  �صمو  واأكد   

يف  م�صتمرة  اجلنوبية  املحافظة 

الفعاليات  خمتلف  وتنظيم  رعاية 

واالجتماعية  االأمنية  واملبادرات 

تر�صيخ  اإىل  تهدف  التي  الرائدة، 

مفهوم ال�صراكة املجتمعية ومتابعة 

تنفيذ العديد من امل�صاريع التنموية 

االأهايل  احتياجات  تلبي  التي 

التن�صيق  خالل  من  واملواطنني 

اجلهات  خمتلف  مع  والتعاون 

االأمنية واحلكومية واالأهلية.

التوا�صل  اأن  �صموه  واأو�صح   

ركيزة  هو  واملقيمني  املواطنني  مع 

اإذ  املحافظة،  عمل  يف  اأ�صا�صية 

والتطبيقات  القنوات  ت�صخري  يتم 

امليداين  التوا�صل  وا�صتمرار  الذكية 

التي  التفقدية  الزيارات  خالل  من 

اإىل  لال�صتماع  املحافظة،  بها  تقوم 

الهادفة  واقرتاحاتهم  االأهايل  اآراء 

اأف�صل  وفق  تنفيذها  على  والعمل 

كما  املقدمة.  واخلدمات  املعايري 

ا�صتمع �صمو حمافظ اجلنوبية لعدد 

من  الواردة  واملقرتحات  االآراء  من 

املجاالت،  خمتلف  يف  االأهايل  قبل 

املتابعة احلثيثة  موؤكًدا �صموه على 

خالل  من  الواردة  املالحظات  لكل 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�صيق 

يف  ت�صهم  التي  املقرتحات  الإي�صال 

اأجل  من  املقدمة  اخلدمات  تطوير 

االأهايل واملواطنني  حتقيق تطلعات 

مبختلف مناطق املحافظة.

 ويف ختام املجل�س االفرتا�صي، 

املحافظة  اأهايل  من  احل�صور  عرب 

يوليه  ملا  وتقديرهم  �صكرهم  عن 

بن  علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو 

خليفة اآل خليفة من توا�صل م�صتمر 

من  املحافظة  به  تقوم  وما  معهم 

احتياجات  على  للوقوف  جهود 

جهود  مثمنني  ومتابعتها،  االأهايل 

حتقيق  اأجل  من  املبذولة  املحافظة 

العمل التكاملي مع خمتلف اجلهات 

املجتمع  املعنية خلدمة  والقطاعات 

يف نطاق املحافظة اجلنوبية.

جزاءات تاأديبية لعدد من النزلء املخالفني بجو.. اأمانة التظلمات:

ل اختفاء ق�صري.. وبع�س النزلء امتنع »طوعًيا« عن الت�صال بذويه

تنظيم موؤمتر البحرين للأورام والرعاية التلطيفية يف نوفمرب.. الأن�صاري:

تطوير قطاع الرعاية ال�صحية وحتقيق ريادتها العاملية
الرئي�س  االأن�صاري  حممد  اأحمد  اأكد 

احلر�س  احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي 

ال�صحية  الرعاية  قطاع  تطوير  موا�صلة  على 

يف مملكة البحرين، والذي ُيعد ركيزة اأ�صا�صية 

حتقيق  يف  واأ�صهمت  الوطنية  اأجندتها  يف 

ريادتها العاملية عرب موؤ�صرات عدة، وذلك من 

اأف�صل املعايري واملمار�صات يف  خالل تطبيقها 

مبختلف  ال�صاملة  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي 

بف�صل  ال�صحي،  القطاع  ومرافق  موؤ�ص�صات 

من  القطاع  بها  يحظى  التي  والرعاية  الدعم 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة دائمة من 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اأمني  والدكتور  توقيعه  خالل  ذلك  جاء 

بال�س  اإديوكي�صن  ل�صركة  العام  املدير  عبداهلل 

االأول لالأورام  البحرين  اتفاقية تنظيم موؤمتر 

حتت  �صيقام  والذي  التلطيفية،  والرعاية 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  رعاية 

لل�صحة، يومي 5 و6  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

نوفمرب القادم 2022 يف مملكة البحرين.

االأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور  واأو�صح 

والرعاية  لالأورام  االأول  البحرين  موؤمتر  اأن 

التلطيفية �صي�صهم يف موا�صلة تر�صيخ مكانة 

املوؤمترات  بتنظيم  الريادية  البحرين  مملكة 

اأهداف  حتقيقه  جانب  اإىل  وال�صحية،  الطبية 

اخلرباء  اأف�صل  مل�صاركة  نظًرا  اأخرى  عديدة 

يتعلق  ما  جميع  تقدمي  يف  العامل  دول  من 

�صجلت  والتي  التلطيفية،  والرعاية  باالأورام 

بف�صل  عديدة  اإجنازات  فيه  البحرين  مملكة 

وتقدميها  العاملية  املعايري  الأف�صل  مواكبتها 

باجلهود  م�صيًدا  للمر�صى،  اخلدمات  اأجود 

عبداهلل  بن  ال�صيخ حممد  يبذلها  التي  البارزة 

يف  لل�صحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

دعم املبادرات الكفيلة بتقدمي الرعاية املتميزة 

مملكة  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني  لكل 

البحرين.

عبداهلل  اأمني  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

عن  بال�س«  »اإديوكي�صن  ل�صركة  العام  املدير 

�صكره وتقديره لرئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة 

حتقيق  يف  �صت�صهم  والتي  املوؤمتر،  لرعاية 

لتنظيم  و�صعها  مت  التي  االأهداف  من  العديد 

املواطنني  يخدم  متقدم  م�صتوى  ذو  موؤمتر 

باأن  واأو�صح  اململكة،  اأر�س  على  واملقيمني 

بالتعاون  فخورة  بال�س«  »اإديوكي�صن  �صركة 

هذا  تنظيم  يف  احلكومية  امل�صت�صفيات  مع 

على  ال�صوء  �صي�صلط  الذي  املهم  املوؤمتر 

منجزات واإجنازات مملكة البحرين يف تعزيز 

املبادرات  واأبرز  عام،  ب�صكل  الطبي  القطاع 

التي يتم تطبيقها �صمن ملف االأورام والرعاية 

التلطيفية ب�صكل خا�س، مبا ي�صهم يف تعزيز 

ال�صحة العامة باملجتمع.

ملركز  باالنتقال  للتظلمات  العامة  االأمانة  من  فريق  قام 

اإ�صالح وتاأهيل النزالء بجو ملبا�صرة التحقيقات فيما اأثري من 

ادعاءات ر�صدتها االأمانة ب�صاأن »االختفاء الق�صري« و»احلرمان 

من االت�صال« لعدد من النزالء، وذلك من منطلق واجبها املهني 

ال�صجون  زيارة  يخ�س  فيما  اإليها  املوكلة  واملهام  والقانوين 

واأماكن احلب�س االحتياطي واالحتجاز وغريها وفقا ملر�صوم 

 )35( باملر�صوم  املعدل   2012 ل�صنة   )27( رقم  اإن�صائها 

ل�صنة 2013. ويف هذا ال�صياق، قام فريق من حمققي االأمانة 

اإ�صالح وتاأهيل  اإىل مركز  الثالثاء 6/   9/   2022  بزيارة يوم 

النزالء بجو، مت فيها اتباع االإجراءات الالزمة للتحقق من تلك 

االدعاءات املثارة.

وقد ا�صتمع فريق االأمانة العامة للتظلمات اإىل اإفادة اإدارة 

املركز ب�صاأن تلك االدعاءات والتي جاء فيها اأن هوؤالء النزالء 

اأغ�صط�س   10 بتاريخ  قانونية  خمالفات  ارتكبوا  قد  كانوا 

2022، واأنها قامت باتخاذ االإجراءات االإدارية ال�صرورية يف 

حينه ومت اإبالغ النيابة العامة بتلك الواقعة التخاذ اإجراءاتها، 

التاأديبية  بتوقيع اجلزاءات  قامت  اأنها  املركز  اإدارة  واأ�صافت 

موؤ�ص�صة  قانون  من  و)56(   )53( املادتني  ن�س  بح�صب 

انتهاء  وعقب   ،2014 ل�صنة   )18( رقم  والتاأهيل  االإ�صالح 

مدة اجلزاء التاأديبي مت ال�صماح للنزالء بالتوا�صل هاتفيا مع 

ذويهم، اإال اأن عددا منهم رف�س التوا�صل. واأكدت اإدارة املركز 

اأن كل االإجراءات املتخذة بحق هوؤالء النزالء م�صجلة وموثقة.

على  باالطالع  العامة  االأمانة  فريق  اأع�صاء  قام  وقد 

ت�صجيالت كامريات املراقبة االأمنية التي وثقت تعامل اأع�صاء 

بتقدمي  يتعلق  فيما  املعنيني  النزالء  مع  العام  االأمن  قوات 

الن�صح ملن امتنع منهم عن اإجراء ات�صاالت هاتفية بذويهم.

يف ذات ال�صياق، اطلع فريق االأمانة العامة للتظلمات على 

الوثائق االإدارية وال�صجالت التي تبني االإجراءات املتخذة مع 

هوؤالء النزالء للتحقق من اتباع اإدارة املركز للقواعد املن�صو�س 

عليها يف قانون موؤ�ص�صة االإ�صالح والتاأهيل رقم )18( ل�صنة 

2014 والئحته التنفيذية ب�صاأن ما مت توقيعه على النزالء من 

جزاءات تاأديبية.

وقام الفريق مبقابلة النزالء كافة للتحقق من ال�صماح لهم 

بالتوا�صل الهاتفي مع ذويهم، اإذ اأفاد عدد من النزالء قيامهم 

بالفعل باإجراء ات�صاالت هاتفية مع ذويهم يف الفرتة االأخرية، 

بينما اأفاد الباقي بامتناعهم باإرادتهم عن اإجراء االت�صال الذي 

اأتاحته لهم اإدارة املركز.

اأفادوا  وجودهم،  حمل  عن  كافة  النزالء  هوؤالء  وب�صوؤال 

اأنهم موجودون حاليا بالعنابر املخ�ص�صة لكل منهم.

ويف �صوء ما �صبق، فقد خل�صت حتقيقات االأمانة العامة 

للتظلمات ب�صاأن ادعاءات »االختفاء الق�صري« و»احلرمان من 

اأنه ال يوجد  اإىل  النزالء يف مركز جو  االت�صال« بحق بع�س 

اختفاء ق�صري، واأن هوؤالء النزالء موجودون يف مركز اإ�صالح 

وتاأهيل النزالء بجو ومتت مقابلتهم، و�صبق اأن ُوقعت بحقهم 

بح�صب  قانونية  خمالفات  ارتكابهم  نتيجة  تاأديبية  جزاءات 

والئحته  والتاأهيل  االإ�صالح  موؤ�ص�صة  قانون  عليه  ن�س  ما 

من  التاأديبي  اجلزاء  تنفيذ  عقب  وانه مت متكينهم  التنفيذية، 

بع�صهم  اأن  اإال  بذويهم،  الهاتفي  االت�صال  يف  حقهم  ممار�صة 

راف�صني  بذويه،  االت�صاالت  اإجراء  عن  »طوعيا«  امتنع  قد 

الن�صائح التي ُقدمت لهم من جانب اإدارة املركز بالعدول عن 

هذا االمتناع.

 �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة

القب�س على �صائقي �صاحنات اإثر 

وقوع م�صاجرة بينهم يف احلد ال�صناعية

متكنت �صرطة مديرية حمافظة املحرق من القب�س 

م�صاجرة  وقوع  اإثر  ال�صاحنات  �صائقي  من  عدد  على 

بينهم، واأ�صفرت عن وقوع اإ�صابتني ب�صيطتني، ب�صبب 

خالف على اأولوية ال�صري مبنطقة احلد ال�صناعية.

بوقوع  يفيد  بالًغا  تلقت  اأنها  املديرية  واأو�صحت 

واإ�صهار  ال�صاحنات  �صائقي  من  عدد  بني  م�صاجرة 

انتقلت �صرطة  اإذ  اأ�صلحة بي�صاء »�صكاكني«،  بع�صهم 

�صبط  من  ومتكنت  املوقع  اإىل  الفور  على  املديرية 

املتورطني يف امل�صاجرة وحتريز االأ�صلحة امل�صبوطة، 

اإىل  امل�صابني  بنقل  الوطني  االإ�صعاف  قام  بينما 

امل�صت�صفى لتلقي العالج الالزم.

اأنه  اإىل  واأ�صارت مديرية �صرطة حمافظة املحرق 

متهيًدا  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  يجري 

الإحالة الق�صية اإىل النيابة العامة.

ح�صب اتفاق بني اجلامعة ووزارة املوا�صلت و�صركة النقل

زيـــادة خطـــوط النقـــل العـــام من مقّر جامعــة البحريـــن واإليهــا

املوا�صالت  اأعلنت كل من وزارة 

البحرين  وجامعة  واالت�صاالت 

و�صع  العام  للنقل  البحرين  و�صركة 

اللم�صات االأخرية على ت�صيري ال�صركة 

اإىل  الذاهبة  الرئي�صة  النقل  خلطوط 

والعائدة  ال�صخري  يف  اجلامعة  مقر 

اجلامعي  العام  من  ابتداًء  منها، 

�صتبداأ  الذي   2023 /2022 احلايل 

 18 املوافق  االأحد  يوم  فيه  الدرا�صة 

�صبتمرب 2022.

الطلبة  �صوؤون  عميدة  وقالت 

حممد  فاطمة  الدكتورة  اجلامعة  يف 

املالكي: »مت العمل على هذا امل�صروع 

من  الأكرث  االأطراف  جميع  مبناق�صة 

املوا�صالت  لتوفري خدمة  اأ�صهر  �صتة 

على  متاحة  تكون  بحيث  للطلبة، 

�صبكة  يف  رئي�س  خط  من  اأكرث 

حالًيا،  اململكة  يف  الرئي�صة  الطرق 

واال�صتمرار يف مناق�صة تو�صعة هذه 

احلاجة  بح�صب  م�صتقباًل  اخليارات 

واالإمكانات التي توفرها ال�صركة«. 

مدى  »على  املالكي:  د.  واأ�صافت 

جامعة  ظلت  املا�صية،  ال�صنوات 

من  منت�صبيها  ت�صجع  البحرين 

واالإداريني،  واالأكادمييني  الطلبة 

ملا  العامة  املوا�صالت  ا�صتخدام  على 

ا�صتخدام  على  تخفيف  من  ذلك  يف 

الغازات  بث  من  والتقليل  الطرق، 

ال�صارة الناجمة عن احرتاق الوقود، 

توفرها  التي  احلافالت  اأن  ا  خ�صو�صً

ال�صركة منتظمة الو�صول اإىل املواقف 

خدمة  بها  وتتوافر  وحديثة  ومكيفة 

)واي فاي(، وتقدم خدمة لالأ�صخا�س 

ومتنح  احلركية،  االإعاقة  ذوي 

اأف�صلية يف املقاعد للن�صاء )املوظفات 

والطالبات(، اإذ توفر هذه املوا�صالت 

اإجناز  فيها  ميكنه  فرتة  للراكب 

االنتقال  اأثناء  وات�صاالته  معامالته 

من اجلامعة واإليها«. 

اإليه  التو�صل  مت  ما  اإن  وقالت 

من  االأوىل  املرحلة  عبارة  اتفاق  من 

هذه  يف  �صيتم  اإذ  متكامل،  م�صروع 

الطلبة  لنقل  خدمة  تفعيل  املرحلة 

يف  اجلامعة  مقر  من  -اأ�صا�ًصا- 

ال�صخري واإليها، اإذ اإن املقرين االآخرين 

للجامعة )مدينة عي�صى وال�صلمانية( 

ن�صطة  موا�صالت  ب�صبكة  يتمتعان 

خط  من  اأكرث  عرب  احلافالت  ت�صلها 

�صري اعتيادي. موؤكدة اأن املناق�صات ال 

تزال جارية مع �صركة البحرين للنقل 

»بطاقة  اإىل  التو�صل  اأجل  من  العام 

التمتع  خالله  من  ميكنه  طالب« 

خف�س  اأهمها  من  متعددة،  مبزايا 

�صعر التذكرة. 

وذكرت د. املالكي اأن من مميزات 

مرًنا  وقًتا  يتيح  اأنه  االتفاق  هذا 

للطلبة يف ح�صورهم وان�صرافهم من 

اجلامعة بح�صب جداولهم الدرا�صية، 

رحلة   26 حوايل  وجود  اإىل  م�صرية 

بال�صخري  اجلامعة  مقر  من  يومًيا 

واإليها، ويف اأوقات متعددة، تبداأ من 

�صباًحا،  وال�صبح  ال�صاد�صة  ال�صاعة 

من  خارجة  الرحالت  اآخر  و�صتكون 

اجلامعة يف ال�صاعة ال�صابعة م�صاء. 

عميدة  اأكدت  نف�صه،  الوقت  يف 

احلافالت  عدد  زيادة  الطلبة  �صوؤون 

اجلامعي  احلرم  يف  الداخلية 

الطلبة ما بني املباين  بال�صخري لنقل 

اإجراء  ا�صتمرار  مع  تزامًنا  املختلفة، 

عملية  وت�صهيل  لتطوير  درا�صات 

اجلامعة  ملنت�صبي  الفردية  التنقالت 

ال�صخري،  يف  اجلامعة  مقر  داخل 

قد  الدرا�صات  هذه  اأن  ا  خ�صو�صً

قطعت �صوًطا طوياًل و�صيتم االإعالن 

عنها عّما قريب.
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مذكرة  تفاهم بني »النفط والبيئة« 

و»البحرين للدرا�صات امل�صرفية«

معهد  مع  تفاهم  مذكرة  والبيئة  النفط  وزارة  وقعت 

البحرين للدرا�صات امل�صرفية واملالية )BIBF( ب�صاأن التعاون 

من  اأو�صع  اآفاق  وفتح  امل�صتدامة،  التنمية  خطة  لتعزيز 

امل�صتدامة يف  التنمية  برامج  امل�صرتك لال�صتفادة من  التعاون 

اإطار  وذلك يف  الوطني،  االقت�صاد  يخدم  البحرين مبا  مملكة 

�صعي وحدة اإدارة موارد املياه بوزارة النفط والبيئة لالرتقاء 

بالقطاعات احلكومية واخلا�صة ورفع م�صتوى الوعي لتعزيز 

مرونة املناخ لقطاع املياه يف اململكة من خالل تبادل الدرا�صات 

واخلربات ذات العالقة.

فيحان  والبيئة  النفط  وزارة  جانب  من  االتفاقية  وقع 

حممد الفيحاين القائم باأعمال وكيل الوزارة، بينما وقعها عن 

اأحمد  الدكتور  واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات  البحرين  معهد 

وح�صور  مب�صاركة  باملعهد،  العام  املدير  ال�صيخ  عبداحلميد 

امل�صوؤولني من اجلانبني.

النفط  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  اأ�صاد  املنا�صبة،  وبهذه 

وم�صاندة  دعم  خدمات  من  يقدمه  وما  املركز  بدور  والبيئة 

لتنمية القطاع االقت�صادي يف مملكة البحرين والدفع بعجلة 

التنمية متا�صًيا مع اأهداف التنمية امل�صتدامة التي تن�صجم مع 

اأكادميية  اأهمية  موكًدا   ،2030 االقت�صادية  البحرين  روؤية 

التنمية امل�صتدامة التي مت تد�صينها العام املا�صي بهدف تقدمي 

اأكرث تكيًفا  برامج تدريبية عالية اجلودة جلعل القطاع املايل 

مع اآثار التغري املناخي والق�صايا البيئية املرتتبة عليه، ومنها 

ق�صية االأمن املائي.

ا�صتقبلت الدكتورة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج اآل 

خليفة االأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س 

املتفوقة  الطالبة  مكتبها،  يف  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء 

الدكتورة طيبة االأدرج من جامعة البحرين الطبية.

للدكتورة  بالتهنئة  العام  االأمني  تقدمت  اللقاء  وخالل   

طيبة االأدرج االأوىل على دفعة 2022، حل�صولها على ت�صع 

جوائز تقديرية خالل فرتة درا�صتها يف اجلامعة.

بلقاء  اعتزازها  عن  طيبة  الطالبة  اأعربت  جانبها،  من   

املتوا�صل  لدعمها  وامتنانها  تقديرها  وعميق  العام  االأمني 

يدفعها  الذي  االأمر  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  طلبة  جلميع 

للمزيد من اجلهد والتقدم.

اأمني عام التعليم العايل ت�صتقبل

 الطالبــة الدكتــورة طيبــة الأدرج

البحرين ت�صارك يف اجتماع الهيئة 

التنفيذية ملجل�س ال�صحة اخلليجي

اجتماع  التعاون  جمل�س  لدول  ال�صحة  جمل�س  عقد 

مقر  يف  االأربعاء،  اأم�س   ،95 دورتها  يف  التنفيذية  الهيئة 

املجل�س بالعا�صمة ال�صعودية الريا�س بدعوة من �صليمان 

الدخيل املدير العام ملجل�س ال�صحة اخلليجي، اإذ مثل مملكة 

مرمي  الدكتورة  الهيئة  ع�صو  االجتماع  خالل  البحرين 

اإبراهيم الهاجري.

وناق�س اأع�صاء الهيئة التنفيذية عدة موا�صيع مدرجة 

تطوير  على  ت�صاعد  اأن  �صاأنها  من  االجتماع،  جدول  على 

التعاون،  جمل�س  دول  يف  ال�صحية  اخلدمات  م�صتوى 

�صمن املرتكزات الرئي�صة للمجل�س، املتمثلة يف )الوقاية - 

التوعية - التطوير - الدعم ال�صحي(. كما نوق�صت اخلطط 

جانب  اإىل  للمجل�س،  التابعة  والربامج  اال�صرتاتيجية 

االطالع على دور احلمالت التوعوية احلالية وامل�صتقبلية 

ال�صلوكيات  تعزيز  يف  املجل�س  خاللها  من  يقوم  التي 

التعاون  بدول جمل�س  الوعي  ورفع  ال�صحية  واملمار�صات 

العديد من احلمالت، منها حملة مكافحة  اإطالق  من خالل 

املخدرات، وحملة كبار ال�صن.

موؤكًدا تر�صيخ نهج التوا�صل مع الأهايل.. خليفة بن علي:

»اجلنوبية« م�صتمّرة يف رعاية وتنظيم خمتلف املبادرات
بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  التقى 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

تقنية  عرب  اجلنوبية،  املحافظة 

املجل�س  خالل  من  املرئي  االت�صال 

واأهايل  واأعيان  وجهاء  االفرتا�صي، 

املحافظة  مناطق  خمتلف  من 

اجلنوبية، يف اإطار تعزيز التوا�صل 

بح�صور  املجتمع،  اأفراد  بني 

الدو�صري  ثامر  عي�صى  العميد 

ال�صباط  من  وعدد  املحافظ،  نائب 

وامل�صوؤولني باملحافظة.

 ويف م�صتهل اللقاء، رحب �صمو 

حمافظ املحافظة اجلنوبية باالأهايل 

على  �صموه  موؤكدا  واملواطنني، 

تعزيز نهج التوا�صل الرا�صخ معهم 

من خالل اللقاء املبا�صر عرب املجل�س 

احتياجاتهم  وتلم�س  االفرتا�صي 

للتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  قرب،  عن 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صديدة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

�صاحب  ومتابعة  املعظم،  البالد 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

التنمية  لتحقيق  الوزراء،  جمل�س 

االأمنية  جماالتها  مبختلف  ال�صاملة 

واالجتماعية واخلدمية.

اأن  املحافظ  �صمو  واأكد   

يف  م�صتمرة  اجلنوبية  املحافظة 

الفعاليات  خمتلف  وتنظيم  رعاية 

واالجتماعية  االأمنية  واملبادرات 

تر�صيخ  اإىل  تهدف  التي  الرائدة، 

مفهوم ال�صراكة املجتمعية ومتابعة 

تنفيذ العديد من امل�صاريع التنموية 

االأهايل  احتياجات  تلبي  التي 

التن�صيق  خالل  من  واملواطنني 

اجلهات  خمتلف  مع  والتعاون 

االأمنية واحلكومية واالأهلية.

التوا�صل  اأن  �صموه  واأو�صح   

ركيزة  هو  واملقيمني  املواطنني  مع 

اإذ  املحافظة،  عمل  يف  اأ�صا�صية 

والتطبيقات  القنوات  ت�صخري  يتم 

امليداين  التوا�صل  وا�صتمرار  الذكية 

التي  التفقدية  الزيارات  خالل  من 

اإىل  لال�صتماع  املحافظة،  بها  تقوم 

الهادفة  واقرتاحاتهم  االأهايل  اآراء 

اأف�صل  وفق  تنفيذها  على  والعمل 

كما  املقدمة.  واخلدمات  املعايري 

ا�صتمع �صمو حمافظ اجلنوبية لعدد 

من  الواردة  واملقرتحات  االآراء  من 

املجاالت،  خمتلف  يف  االأهايل  قبل 

املتابعة احلثيثة  موؤكًدا �صموه على 

خالل  من  الواردة  املالحظات  لكل 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�صيق 

يف  ت�صهم  التي  املقرتحات  الإي�صال 

اأجل  من  املقدمة  اخلدمات  تطوير 

االأهايل واملواطنني  حتقيق تطلعات 

مبختلف مناطق املحافظة.

 ويف ختام املجل�س االفرتا�صي، 

املحافظة  اأهايل  من  احل�صور  عرب 

يوليه  ملا  وتقديرهم  �صكرهم  عن 

بن  علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو 

خليفة اآل خليفة من توا�صل م�صتمر 

من  املحافظة  به  تقوم  وما  معهم 

احتياجات  على  للوقوف  جهود 

جهود  مثمنني  ومتابعتها،  االأهايل 

حتقيق  اأجل  من  املبذولة  املحافظة 

العمل التكاملي مع خمتلف اجلهات 

املجتمع  املعنية خلدمة  والقطاعات 

يف نطاق املحافظة اجلنوبية.

جزاءات تاأديبية لعدد من النزلء املخالفني بجو.. اأمانة التظلمات:

ل اختفاء ق�صري.. وبع�س النزلء امتنع »طوعًيا« عن الت�صال بذويه

تنظيم موؤمتر البحرين للأورام والرعاية التلطيفية يف نوفمرب.. الأن�صاري:

تطوير قطاع الرعاية ال�صحية وحتقيق ريادتها العاملية
الرئي�س  االأن�صاري  حممد  اأحمد  اأكد 

احلر�س  احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي 

ال�صحية  الرعاية  قطاع  تطوير  موا�صلة  على 

يف مملكة البحرين، والذي ُيعد ركيزة اأ�صا�صية 

حتقيق  يف  واأ�صهمت  الوطنية  اأجندتها  يف 

ريادتها العاملية عرب موؤ�صرات عدة، وذلك من 

اأف�صل املعايري واملمار�صات يف  خالل تطبيقها 

مبختلف  ال�صاملة  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي 

بف�صل  ال�صحي،  القطاع  ومرافق  موؤ�ص�صات 

من  القطاع  بها  يحظى  التي  والرعاية  الدعم 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة دائمة من 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اأمني  والدكتور  توقيعه  خالل  ذلك  جاء 

بال�س  اإديوكي�صن  ل�صركة  العام  املدير  عبداهلل 

االأول لالأورام  البحرين  اتفاقية تنظيم موؤمتر 

حتت  �صيقام  والذي  التلطيفية،  والرعاية 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  رعاية 

لل�صحة، يومي 5 و6  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

نوفمرب القادم 2022 يف مملكة البحرين.

االأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور  واأو�صح 

والرعاية  لالأورام  االأول  البحرين  موؤمتر  اأن 

التلطيفية �صي�صهم يف موا�صلة تر�صيخ مكانة 

املوؤمترات  بتنظيم  الريادية  البحرين  مملكة 

اأهداف  حتقيقه  جانب  اإىل  وال�صحية،  الطبية 

اخلرباء  اأف�صل  مل�صاركة  نظًرا  اأخرى  عديدة 

يتعلق  ما  جميع  تقدمي  يف  العامل  دول  من 

�صجلت  والتي  التلطيفية،  والرعاية  باالأورام 

بف�صل  عديدة  اإجنازات  فيه  البحرين  مملكة 

وتقدميها  العاملية  املعايري  الأف�صل  مواكبتها 

باجلهود  م�صيًدا  للمر�صى،  اخلدمات  اأجود 

عبداهلل  بن  ال�صيخ حممد  يبذلها  التي  البارزة 

يف  لل�صحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

دعم املبادرات الكفيلة بتقدمي الرعاية املتميزة 

مملكة  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني  لكل 

البحرين.

عبداهلل  اأمني  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

عن  بال�س«  »اإديوكي�صن  ل�صركة  العام  املدير 

�صكره وتقديره لرئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة 

حتقيق  يف  �صت�صهم  والتي  املوؤمتر،  لرعاية 

لتنظيم  و�صعها  مت  التي  االأهداف  من  العديد 

املواطنني  يخدم  متقدم  م�صتوى  ذو  موؤمتر 

باأن  واأو�صح  اململكة،  اأر�س  على  واملقيمني 

بالتعاون  فخورة  بال�س«  »اإديوكي�صن  �صركة 

هذا  تنظيم  يف  احلكومية  امل�صت�صفيات  مع 

على  ال�صوء  �صي�صلط  الذي  املهم  املوؤمتر 

منجزات واإجنازات مملكة البحرين يف تعزيز 

املبادرات  واأبرز  عام،  ب�صكل  الطبي  القطاع 

التي يتم تطبيقها �صمن ملف االأورام والرعاية 

التلطيفية ب�صكل خا�س، مبا ي�صهم يف تعزيز 

ال�صحة العامة باملجتمع.

ملركز  باالنتقال  للتظلمات  العامة  االأمانة  من  فريق  قام 

اإ�صالح وتاأهيل النزالء بجو ملبا�صرة التحقيقات فيما اأثري من 

ادعاءات ر�صدتها االأمانة ب�صاأن »االختفاء الق�صري« و»احلرمان 

من االت�صال« لعدد من النزالء، وذلك من منطلق واجبها املهني 

ال�صجون  زيارة  يخ�س  فيما  اإليها  املوكلة  واملهام  والقانوين 

واأماكن احلب�س االحتياطي واالحتجاز وغريها وفقا ملر�صوم 

 )35( باملر�صوم  املعدل   2012 ل�صنة   )27( رقم  اإن�صائها 

ل�صنة 2013. ويف هذا ال�صياق، قام فريق من حمققي االأمانة 

اإ�صالح وتاأهيل  اإىل مركز  الثالثاء 6/   9/   2022  بزيارة يوم 

النزالء بجو، مت فيها اتباع االإجراءات الالزمة للتحقق من تلك 

االدعاءات املثارة.

وقد ا�صتمع فريق االأمانة العامة للتظلمات اإىل اإفادة اإدارة 

املركز ب�صاأن تلك االدعاءات والتي جاء فيها اأن هوؤالء النزالء 

اأغ�صط�س   10 بتاريخ  قانونية  خمالفات  ارتكبوا  قد  كانوا 

2022، واأنها قامت باتخاذ االإجراءات االإدارية ال�صرورية يف 

حينه ومت اإبالغ النيابة العامة بتلك الواقعة التخاذ اإجراءاتها، 

التاأديبية  بتوقيع اجلزاءات  قامت  اأنها  املركز  اإدارة  واأ�صافت 

موؤ�ص�صة  قانون  من  و)56(   )53( املادتني  ن�س  بح�صب 

انتهاء  وعقب   ،2014 ل�صنة   )18( رقم  والتاأهيل  االإ�صالح 

مدة اجلزاء التاأديبي مت ال�صماح للنزالء بالتوا�صل هاتفيا مع 

ذويهم، اإال اأن عددا منهم رف�س التوا�صل. واأكدت اإدارة املركز 

اأن كل االإجراءات املتخذة بحق هوؤالء النزالء م�صجلة وموثقة.

على  باالطالع  العامة  االأمانة  فريق  اأع�صاء  قام  وقد 

ت�صجيالت كامريات املراقبة االأمنية التي وثقت تعامل اأع�صاء 

بتقدمي  يتعلق  فيما  املعنيني  النزالء  مع  العام  االأمن  قوات 

الن�صح ملن امتنع منهم عن اإجراء ات�صاالت هاتفية بذويهم.

يف ذات ال�صياق، اطلع فريق االأمانة العامة للتظلمات على 

الوثائق االإدارية وال�صجالت التي تبني االإجراءات املتخذة مع 

هوؤالء النزالء للتحقق من اتباع اإدارة املركز للقواعد املن�صو�س 

عليها يف قانون موؤ�ص�صة االإ�صالح والتاأهيل رقم )18( ل�صنة 

2014 والئحته التنفيذية ب�صاأن ما مت توقيعه على النزالء من 

جزاءات تاأديبية.

وقام الفريق مبقابلة النزالء كافة للتحقق من ال�صماح لهم 

بالتوا�صل الهاتفي مع ذويهم، اإذ اأفاد عدد من النزالء قيامهم 

بالفعل باإجراء ات�صاالت هاتفية مع ذويهم يف الفرتة االأخرية، 

بينما اأفاد الباقي بامتناعهم باإرادتهم عن اإجراء االت�صال الذي 

اأتاحته لهم اإدارة املركز.

اأفادوا  وجودهم،  حمل  عن  كافة  النزالء  هوؤالء  وب�صوؤال 

اأنهم موجودون حاليا بالعنابر املخ�ص�صة لكل منهم.

ويف �صوء ما �صبق، فقد خل�صت حتقيقات االأمانة العامة 

للتظلمات ب�صاأن ادعاءات »االختفاء الق�صري« و»احلرمان من 

اأنه ال يوجد  اإىل  النزالء يف مركز جو  االت�صال« بحق بع�س 

اختفاء ق�صري، واأن هوؤالء النزالء موجودون يف مركز اإ�صالح 

وتاأهيل النزالء بجو ومتت مقابلتهم، و�صبق اأن ُوقعت بحقهم 

بح�صب  قانونية  خمالفات  ارتكابهم  نتيجة  تاأديبية  جزاءات 

والئحته  والتاأهيل  االإ�صالح  موؤ�ص�صة  قانون  عليه  ن�س  ما 

من  التاأديبي  اجلزاء  تنفيذ  عقب  وانه مت متكينهم  التنفيذية، 

بع�صهم  اأن  اإال  بذويهم،  الهاتفي  االت�صال  يف  حقهم  ممار�صة 

راف�صني  بذويه،  االت�صاالت  اإجراء  عن  »طوعيا«  امتنع  قد 

الن�صائح التي ُقدمت لهم من جانب اإدارة املركز بالعدول عن 

هذا االمتناع.

 �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة

القب�س على �صائقي �صاحنات اإثر 

وقوع م�صاجرة بينهم يف احلد ال�صناعية

متكنت �صرطة مديرية حمافظة املحرق من القب�س 

م�صاجرة  وقوع  اإثر  ال�صاحنات  �صائقي  من  عدد  على 

بينهم، واأ�صفرت عن وقوع اإ�صابتني ب�صيطتني، ب�صبب 

خالف على اأولوية ال�صري مبنطقة احلد ال�صناعية.

بوقوع  يفيد  بالًغا  تلقت  اأنها  املديرية  واأو�صحت 

واإ�صهار  ال�صاحنات  �صائقي  من  عدد  بني  م�صاجرة 

انتقلت �صرطة  اإذ  اأ�صلحة بي�صاء »�صكاكني«،  بع�صهم 

�صبط  من  ومتكنت  املوقع  اإىل  الفور  على  املديرية 

املتورطني يف امل�صاجرة وحتريز االأ�صلحة امل�صبوطة، 

اإىل  امل�صابني  بنقل  الوطني  االإ�صعاف  قام  بينما 

امل�صت�صفى لتلقي العالج الالزم.

اأنه  اإىل  واأ�صارت مديرية �صرطة حمافظة املحرق 

متهيًدا  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  يجري 

الإحالة الق�صية اإىل النيابة العامة.

ح�صب اتفاق بني اجلامعة ووزارة املوا�صلت و�صركة النقل

زيـــادة خطـــوط النقـــل العـــام من مقّر جامعــة البحريـــن واإليهــا

املوا�صالت  اأعلنت كل من وزارة 

البحرين  وجامعة  واالت�صاالت 

و�صع  العام  للنقل  البحرين  و�صركة 

اللم�صات االأخرية على ت�صيري ال�صركة 

اإىل  الذاهبة  الرئي�صة  النقل  خلطوط 

والعائدة  ال�صخري  يف  اجلامعة  مقر 

اجلامعي  العام  من  ابتداًء  منها، 

�صتبداأ  الذي   2023 /2022 احلايل 

 18 املوافق  االأحد  يوم  فيه  الدرا�صة 

�صبتمرب 2022.

الطلبة  �صوؤون  عميدة  وقالت 

حممد  فاطمة  الدكتورة  اجلامعة  يف 

املالكي: »مت العمل على هذا امل�صروع 

من  الأكرث  االأطراف  جميع  مبناق�صة 

املوا�صالت  لتوفري خدمة  اأ�صهر  �صتة 

على  متاحة  تكون  بحيث  للطلبة، 

�صبكة  يف  رئي�س  خط  من  اأكرث 

حالًيا،  اململكة  يف  الرئي�صة  الطرق 

واال�صتمرار يف مناق�صة تو�صعة هذه 

احلاجة  بح�صب  م�صتقباًل  اخليارات 

واالإمكانات التي توفرها ال�صركة«. 

مدى  »على  املالكي:  د.  واأ�صافت 

جامعة  ظلت  املا�صية،  ال�صنوات 

من  منت�صبيها  ت�صجع  البحرين 

واالإداريني،  واالأكادمييني  الطلبة 

ملا  العامة  املوا�صالت  ا�صتخدام  على 

ا�صتخدام  على  تخفيف  من  ذلك  يف 

الغازات  بث  من  والتقليل  الطرق، 

ال�صارة الناجمة عن احرتاق الوقود، 

توفرها  التي  احلافالت  اأن  ا  خ�صو�صً

ال�صركة منتظمة الو�صول اإىل املواقف 

خدمة  بها  وتتوافر  وحديثة  ومكيفة 

)واي فاي(، وتقدم خدمة لالأ�صخا�س 

ومتنح  احلركية،  االإعاقة  ذوي 

اأف�صلية يف املقاعد للن�صاء )املوظفات 

والطالبات(، اإذ توفر هذه املوا�صالت 

اإجناز  فيها  ميكنه  فرتة  للراكب 

االنتقال  اأثناء  وات�صاالته  معامالته 

من اجلامعة واإليها«. 

اإليه  التو�صل  مت  ما  اإن  وقالت 

من  االأوىل  املرحلة  عبارة  اتفاق  من 

هذه  يف  �صيتم  اإذ  متكامل،  م�صروع 

الطلبة  لنقل  خدمة  تفعيل  املرحلة 

يف  اجلامعة  مقر  من  -اأ�صا�ًصا- 

ال�صخري واإليها، اإذ اإن املقرين االآخرين 

للجامعة )مدينة عي�صى وال�صلمانية( 

ن�صطة  موا�صالت  ب�صبكة  يتمتعان 

خط  من  اأكرث  عرب  احلافالت  ت�صلها 

�صري اعتيادي. موؤكدة اأن املناق�صات ال 

تزال جارية مع �صركة البحرين للنقل 

»بطاقة  اإىل  التو�صل  اأجل  من  العام 

التمتع  خالله  من  ميكنه  طالب« 

خف�س  اأهمها  من  متعددة،  مبزايا 

�صعر التذكرة. 

وذكرت د. املالكي اأن من مميزات 

مرًنا  وقًتا  يتيح  اأنه  االتفاق  هذا 

للطلبة يف ح�صورهم وان�صرافهم من 

اجلامعة بح�صب جداولهم الدرا�صية، 

رحلة   26 حوايل  وجود  اإىل  م�صرية 

بال�صخري  اجلامعة  مقر  من  يومًيا 

واإليها، ويف اأوقات متعددة، تبداأ من 

�صباًحا،  وال�صبح  ال�صاد�صة  ال�صاعة 

من  خارجة  الرحالت  اآخر  و�صتكون 

اجلامعة يف ال�صاعة ال�صابعة م�صاء. 

عميدة  اأكدت  نف�صه،  الوقت  يف 

احلافالت  عدد  زيادة  الطلبة  �صوؤون 

اجلامعي  احلرم  يف  الداخلية 

الطلبة ما بني املباين  بال�صخري لنقل 

اإجراء  ا�صتمرار  مع  تزامًنا  املختلفة، 

عملية  وت�صهيل  لتطوير  درا�صات 

اجلامعة  ملنت�صبي  الفردية  التنقالت 

ال�صخري،  يف  اجلامعة  مقر  داخل 

قد  الدرا�صات  هذه  اأن  ا  خ�صو�صً

قطعت �صوًطا طوياًل و�صيتم االإعالن 

عنها عّما قريب.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12206/pdf/INAF_20220908004551598.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/977557/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/977560/News.html
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عد�سة »الأيام« توثق عودة الطلبة والطالبات للمدار�س احلكومية

حمرر ال�ص�ؤون املحلية: 

طالب  األف   147 من  اأكرث  انتظم 

ي�م  حك�مية  مدار�س   210 يف  وطالبة 

�صبتمرب   7 امل�افق  »الأربعاء«  اأم�س 

املخت�صة  اجلهات  قامت  حيث  2022م، 

ب�زارة الرتبية والتعليم بتهيئة الظروف 

املنا�صبة كافة للع�دة املدر�صية ح�ص�رًيا، 

حيث تناف�صت املدار�س مبراحلها التعليمية 

اأبنائها  با�صتقبال  الحتفاء  يف  الثالث 

وبناتها، وت�اجدت عد�صة »الأيام« يف عدد 

وفرحة  ع�دة  لت�ثيق  املدار�س  تلك  من 

الدرا�صية  ملقاعدهم  والطالبات  الطلبة 

انقطاع  بعد  »ح�ص�رًيا«  كامل  ب�صكل 

الظروف  ب�صبب  �صن�ات   3 ح�ايل  دام 

ال�صتثنائية التي فر�صها النت�صار العاملي 

»ك�فيد-19«،  ك�رونا  فريو�س  جلائحة 

ازدحاًما  ال�ص�ارع  بع�س  �صهدت  كما 

التعليمية  املناطق  يف  ا  خ�ص��صً مرورًيا 

وبالقرب من ب�ابات املدار�س.

الفراولة والعنب والتفاح الأكرث طلًبا.. ول ارتفاع يف اأ�سعار الفواكه 

»ال�سلي�س« ينفد من الربادات.. واإقبال على الع�سري واحلليب

من�ص�ر �صاكر:

التجارية  املحال  �صهدت 

انتعا�ًصا  وتن�عها  باختالفها 

للمدار�س،  الطلبة  كبرًيا مع ع�دة 

الغذائية  ال�صلع  العديد من  وباتت 

من  مبكر  وقت  يف  تنفد  والف�اكه 

امل�صاء ب�صبب الطلب الكبري عليها، 

و»الربادات«  املخابز  ت�صهد  اإذ 

وحمال بيع اخل�صراوات والف�اكه 

اإقباًل كبرًيا من اأولياء الأم�ر.

وبح�صب العاملني يف الربادات 

بعد  من  تبداأ  البيع  حركة  فاإن 

ال�صاعة اخلام�صة ع�صًرا اإىل ال�صاعة 

ميتد  وبع�صها  لياًل،  العا�صرة 

لأوقات متاأخرة من الليل، م�صريين 

على  الطلب  تزايد  ل�حظ  اأنه  اإىل 

و»الروتي«  اخلبز  اأن�اع  جميع 

اإىل  بالإ�صافة  و»ال�صلي�س«، 

واحلليب  الع�صري  اأن�اع  خمتلف 

ملحال  بالن�صبة  اأما  وم�صتقاته. 

فيكرث  واخل�صروات،  الف�اكه  بيع 

ا  خ�ص��صً الأيام،  هذه  يف  الطلب 

الف�اكه املحببة  اأن�اع  على بع�س 

يف  ت�صتخدم  والتي  لالأطفال 

وجباتهم املدر�صية.

حمل  »�صاحب  فريوز  وقال 

واخل�صروات«:  الف�اكه  لبيع 

الأ�صب�ع  هذا  خالل  الطلب  »ازداد 

على  للمدار�س  الع�دة  بدء  مع 

كالفراولة  الف�اكه  اأن�اع  بع�س 

والتفاح،  واخل�خ  والعنب 

فاجلميع ياأتي للمحل لي�صرتيها«.

الطلب  من  »بالرغم  وتابع: 

هذا  على  وال�صتثنائي  الكبري 

الن�ع من الف�اكه لكن الأ�صعار مل 

ترتفع كثرًيا، ف�صعر علبة الفراولة 

 10 على  بداخلها  حتت�ي  والتي 

اأما  ون�صف،  دينار  تقريًبا  حبات 

بني  فيرتاوح  العنب  كيل�  �صعر 

دينارين  اإىل  والن�صف  الدينار 

بالن�صبة  وكذلك  الن�ع،  بح�صب 

بني  يرتاوح  الذي  التفاح  ل�صعر 

الن�ع  بح�صب  ودينارين  دينار 

وامل�صدر«.

بكل  »نعمل  فريوز:  واأ�صاف   

ما  كل  للزبائن  ن�فر  لكي  جهدنا 

اأن�اع  اإن جميع  يحتاج�نه، حيث 

وفرية  بكميات  مت�افرة  الف�اكه 

وج�دة عالية«.

يف  اآ�صي�ي  »عامل  حممد  اأما 

فقد  ال�صغرية«،  الربادات  اإحدى 

قال اإن جميع الزبائن تاأتي ل�صراء 

اأن  كما  اخلبز،  اأن�اع  خمتلف 

خالل  ازداد  الع�صائر  على  الطلب 

هذه الفرتة، لكن الطلب الكبري جًدا 

يك�ن على »ال�صلي�س« والذي ينفد 

قبل ال�صاعة الثامنة م�صاًء يف اأغلب 

الربادات والبقالت.

الربتقال  »ع�صري  واأ�صاف: 

يعتربان  الفراولة  وحليب 

املدار�س،  فرتة  خالل  طلًبا  الأكرث 

ا�صتثنائًيا  ن�صاًطا  وا�صت�صعرنا 

وانتعا�ًصا يف حركة البيع وال�صراء 

بالتزامن  اجلاري  الأ�صب�ع  خالل 

مع ع�دة الطلبة للمدار�س«.

قائمة تت�سمن 17 مقرتًحا لأدوات

 واأدوية طبية اأ�سا�سية حلقيبة الإ�سعافات الأولية

�صارة جنيب: 

الرتبية  وزارة  وجهت 

املدار�س  اإدارات  والتعليم 

م�صتلزمات  لت�فري  احلك�مية 

املدار�س  يف  الإ�صعافية  احلقيبة 

احلك�مية من ميزانية املدر�صة.

يف  اإنه  الرتبية  وقالت 

اخلدمات  اإدارة  حر�س  اإطار 

الطالبية ممثلة يف ق�صم ال�صحة 

ت�فري  �صمان  على  املدر�صية 

خدمات �صحية منا�صبة للطلبة، 

ال�صحة  ق�صم  مع  التن�صيق  مت 

ال�صحة  ب�زارة  املدر�صية 

الأدوات  قائمة  على  والتفاق 

الأ�صا�صية  الطبية  والأدوية 

الإ�صعافات  حلقيبة  الالزمة 

ت�فريها  يت�جب  والتي  الأولية 

احلك�مية  املدار�س  جميع  يف 

اخلدمة  ملقدم  يت�صنى  حتى 

ممر�س  كان  �ص�اًء  ال�صحية 

مر�صًدا  اأو  مدر�صية  �صحة 

�صحًيا ملتابعة احلالت ال�صحية 

الطارئة واملزمنة باملدر�صة.

الأدوات  قائمة  وت�صمنت 

�صهر؛  لحتياج  املت�قعة  كمياتها  حتديد  مت  التي 

�صراب البندول، حب�ب البندول، مطهر البيتاين، كرمي 

قفازات  الطبي،  الرتم�مرت  اإىل  بالإ�صافة  البانثين�ل، 

طبية، حمل�ل ملحي معقم، حاملة ذراع مثلثة، رباط 

ل�صق  ل�صقة،  اأ�صرطة  للعني،  قني  غطاء  �صاغط، 

طبي »بال�صرت«، مق�س طبي، �صا�س طبي، قطن طبي، 

م�صحات كح�ل طبية.

اإدارات  والتعليم  الرتبية  وجهت وزارة 

اجلديد  الدرا�صي  العام  بدء  مع  املدار�س 

املدر�صية،  لالأن�صطة  من�صقني  لرت�صيح 

وزارة  وجائزة  العربي،  القراءة  وحتدي 

وال�صنة  الكرمي  للقراآن  والتعليم  الرتبية 

-2022 الدرا�صي  للعام   )48( النب�ية 

»الأيام«  ح�صلت  تعميم  وبح�صب   .2023

باأعمال  القائم  عن  �صادر  منه  ن�صخة  على 

مدير لإدارة ال�صراكة املجتمعية اأمل الكعبي، 

التنظيم  ب�صدد  الإدارة  اأن  اأو�صحت  فقد 

التي  الثقافية  والفعاليات  الربامج  لبدء 

وتعزز  واإبداعاتهم  الطلبة  قدرات  تنمي 

وحتقيًقا  لديهم،  الإيجابية  ال�صل�كية  القيم 

املجتمعية  ال�صراكة  اإدارة  بني  للت�ا�صل 

ببيانات  الإدارة  مل�افاة  دعت  واملدار�س، 

من�صقي الأن�صطة الثقافية املدر�صية - حتدي 

الرتبية  وزارة  جائزة   - العربي  القراءة 

النب�ية  وال�صنة  الكرمي  للقراآن  والتعليم 

 2023-2022 الدرا�صي  للعام   )48(

 15 اأق�صاه  م�عد  يف  البيانات  واإر�صال 

التن�صيق  لالإدارة  ليت�صنى   2022 �صبتمرب 

واملتابعة معهم.

اإطـــــــار  يف 

ا�صتقبالها للطلبة مع 

الدرا�صي  العام  بدء 

ـــد، كــرمــت  ـــدي اجل

مدينة  مدر�صة  اإدارة 

ــة  الإعــدادي عي�صى 

اأول طالب و�صل اإىل 

ي�م  �صباح  املدر�صة 

ت�اجد  والذي  اأم�س، 

ال�صاعة  ــام  مت يف 

5:58 �صباًحا.

واأولياء  طلبتها  للبنني  البتدائية  ال�صياء  مدر�صة  ا�صتقبلت 

اأم�رهم ي�م اأم�س بل�حات كبرية مت تخ�صي�صها لكتابة ر�صائل 

ت�صجيعية من الأهايل لأبنائهم حلثهم وت�صجيعهم على الدرا�صة 

واجلد والجتهاد وحتقيق النجاح.

»مدينة عي�سى الإعدادية« 

تكرم اأول طالب ي�سل للمدر�سة

اآباء طلبة »ال�سياء« يكتبون ر�سائل لأبنائهم
تر�سيح من�سقني للأن�سطة املدر�سية.. وحتدي

 القراءة.. وجائزة القراآن الكرمي وال�سنة النبوية

ت�سوير: ح�سن قربان 
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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
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مذكرة  تفاهم بني »النفط والبيئة« 

و»البحرين للدرا�صات امل�صرفية«

معهد  مع  تفاهم  مذكرة  والبيئة  النفط  وزارة  وقعت 

البحرين للدرا�صات امل�صرفية واملالية )BIBF( ب�صاأن التعاون 

من  اأو�صع  اآفاق  وفتح  امل�صتدامة،  التنمية  خطة  لتعزيز 

امل�صتدامة يف  التنمية  برامج  امل�صرتك لال�صتفادة من  التعاون 

اإطار  وذلك يف  الوطني،  االقت�صاد  يخدم  البحرين مبا  مملكة 

�صعي وحدة اإدارة موارد املياه بوزارة النفط والبيئة لالرتقاء 

بالقطاعات احلكومية واخلا�صة ورفع م�صتوى الوعي لتعزيز 

مرونة املناخ لقطاع املياه يف اململكة من خالل تبادل الدرا�صات 

واخلربات ذات العالقة.

فيحان  والبيئة  النفط  وزارة  جانب  من  االتفاقية  وقع 

حممد الفيحاين القائم باأعمال وكيل الوزارة، بينما وقعها عن 

اأحمد  الدكتور  واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات  البحرين  معهد 

وح�صور  مب�صاركة  باملعهد،  العام  املدير  ال�صيخ  عبداحلميد 

امل�صوؤولني من اجلانبني.

النفط  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  اأ�صاد  املنا�صبة،  وبهذه 

وم�صاندة  دعم  خدمات  من  يقدمه  وما  املركز  بدور  والبيئة 

لتنمية القطاع االقت�صادي يف مملكة البحرين والدفع بعجلة 

التنمية متا�صًيا مع اأهداف التنمية امل�صتدامة التي تن�صجم مع 

اأكادميية  اأهمية  موكًدا   ،2030 االقت�صادية  البحرين  روؤية 

التنمية امل�صتدامة التي مت تد�صينها العام املا�صي بهدف تقدمي 

اأكرث تكيًفا  برامج تدريبية عالية اجلودة جلعل القطاع املايل 

مع اآثار التغري املناخي والق�صايا البيئية املرتتبة عليه، ومنها 

ق�صية االأمن املائي.

ا�صتقبلت الدكتورة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج اآل 

خليفة االأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س 

املتفوقة  الطالبة  مكتبها،  يف  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء 

الدكتورة طيبة االأدرج من جامعة البحرين الطبية.

للدكتورة  بالتهنئة  العام  االأمني  تقدمت  اللقاء  وخالل   

طيبة االأدرج االأوىل على دفعة 2022، حل�صولها على ت�صع 

جوائز تقديرية خالل فرتة درا�صتها يف اجلامعة.

بلقاء  اعتزازها  عن  طيبة  الطالبة  اأعربت  جانبها،  من   

املتوا�صل  لدعمها  وامتنانها  تقديرها  وعميق  العام  االأمني 

يدفعها  الذي  االأمر  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  طلبة  جلميع 

للمزيد من اجلهد والتقدم.

اأمني عام التعليم العايل ت�صتقبل

 الطالبــة الدكتــورة طيبــة الأدرج

البحرين ت�صارك يف اجتماع الهيئة 

التنفيذية ملجل�س ال�صحة اخلليجي

اجتماع  التعاون  جمل�س  لدول  ال�صحة  جمل�س  عقد 

مقر  يف  االأربعاء،  اأم�س   ،95 دورتها  يف  التنفيذية  الهيئة 

املجل�س بالعا�صمة ال�صعودية الريا�س بدعوة من �صليمان 

الدخيل املدير العام ملجل�س ال�صحة اخلليجي، اإذ مثل مملكة 

مرمي  الدكتورة  الهيئة  ع�صو  االجتماع  خالل  البحرين 

اإبراهيم الهاجري.

وناق�س اأع�صاء الهيئة التنفيذية عدة موا�صيع مدرجة 

تطوير  على  ت�صاعد  اأن  �صاأنها  من  االجتماع،  جدول  على 

التعاون،  جمل�س  دول  يف  ال�صحية  اخلدمات  م�صتوى 

�صمن املرتكزات الرئي�صة للمجل�س، املتمثلة يف )الوقاية - 

التوعية - التطوير - الدعم ال�صحي(. كما نوق�صت اخلطط 

جانب  اإىل  للمجل�س،  التابعة  والربامج  اال�صرتاتيجية 

االطالع على دور احلمالت التوعوية احلالية وامل�صتقبلية 

ال�صلوكيات  تعزيز  يف  املجل�س  خاللها  من  يقوم  التي 

التعاون  بدول جمل�س  الوعي  ورفع  ال�صحية  واملمار�صات 

العديد من احلمالت، منها حملة مكافحة  اإطالق  من خالل 

املخدرات، وحملة كبار ال�صن.

موؤكًدا تر�صيخ نهج التوا�صل مع الأهايل.. خليفة بن علي:

»اجلنوبية« م�صتمّرة يف رعاية وتنظيم خمتلف املبادرات
بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  التقى 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

تقنية  عرب  اجلنوبية،  املحافظة 

املجل�س  خالل  من  املرئي  االت�صال 

واأهايل  واأعيان  وجهاء  االفرتا�صي، 

املحافظة  مناطق  خمتلف  من 

اجلنوبية، يف اإطار تعزيز التوا�صل 

بح�صور  املجتمع،  اأفراد  بني 

الدو�صري  ثامر  عي�صى  العميد 

ال�صباط  من  وعدد  املحافظ،  نائب 

وامل�صوؤولني باملحافظة.

 ويف م�صتهل اللقاء، رحب �صمو 

حمافظ املحافظة اجلنوبية باالأهايل 

على  �صموه  موؤكدا  واملواطنني، 

تعزيز نهج التوا�صل الرا�صخ معهم 

من خالل اللقاء املبا�صر عرب املجل�س 

احتياجاتهم  وتلم�س  االفرتا�صي 

للتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  قرب،  عن 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صديدة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

�صاحب  ومتابعة  املعظم،  البالد 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

التنمية  لتحقيق  الوزراء،  جمل�س 

االأمنية  جماالتها  مبختلف  ال�صاملة 

واالجتماعية واخلدمية.

اأن  املحافظ  �صمو  واأكد   

يف  م�صتمرة  اجلنوبية  املحافظة 

الفعاليات  خمتلف  وتنظيم  رعاية 

واالجتماعية  االأمنية  واملبادرات 

تر�صيخ  اإىل  تهدف  التي  الرائدة، 

مفهوم ال�صراكة املجتمعية ومتابعة 

تنفيذ العديد من امل�صاريع التنموية 

االأهايل  احتياجات  تلبي  التي 

التن�صيق  خالل  من  واملواطنني 

اجلهات  خمتلف  مع  والتعاون 

االأمنية واحلكومية واالأهلية.

التوا�صل  اأن  �صموه  واأو�صح   

ركيزة  هو  واملقيمني  املواطنني  مع 

اإذ  املحافظة،  عمل  يف  اأ�صا�صية 

والتطبيقات  القنوات  ت�صخري  يتم 

امليداين  التوا�صل  وا�صتمرار  الذكية 

التي  التفقدية  الزيارات  خالل  من 

اإىل  لال�صتماع  املحافظة،  بها  تقوم 

الهادفة  واقرتاحاتهم  االأهايل  اآراء 

اأف�صل  وفق  تنفيذها  على  والعمل 

كما  املقدمة.  واخلدمات  املعايري 

ا�صتمع �صمو حمافظ اجلنوبية لعدد 

من  الواردة  واملقرتحات  االآراء  من 

املجاالت،  خمتلف  يف  االأهايل  قبل 

املتابعة احلثيثة  موؤكًدا �صموه على 

خالل  من  الواردة  املالحظات  لكل 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�صيق 

يف  ت�صهم  التي  املقرتحات  الإي�صال 

اأجل  من  املقدمة  اخلدمات  تطوير 

االأهايل واملواطنني  حتقيق تطلعات 

مبختلف مناطق املحافظة.

 ويف ختام املجل�س االفرتا�صي، 

املحافظة  اأهايل  من  احل�صور  عرب 

يوليه  ملا  وتقديرهم  �صكرهم  عن 

بن  علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو 

خليفة اآل خليفة من توا�صل م�صتمر 

من  املحافظة  به  تقوم  وما  معهم 

احتياجات  على  للوقوف  جهود 

جهود  مثمنني  ومتابعتها،  االأهايل 

حتقيق  اأجل  من  املبذولة  املحافظة 

العمل التكاملي مع خمتلف اجلهات 

املجتمع  املعنية خلدمة  والقطاعات 

يف نطاق املحافظة اجلنوبية.

جزاءات تاأديبية لعدد من النزلء املخالفني بجو.. اأمانة التظلمات:

ل اختفاء ق�صري.. وبع�س النزلء امتنع »طوعًيا« عن الت�صال بذويه

تنظيم موؤمتر البحرين للأورام والرعاية التلطيفية يف نوفمرب.. الأن�صاري:

تطوير قطاع الرعاية ال�صحية وحتقيق ريادتها العاملية
الرئي�س  االأن�صاري  حممد  اأحمد  اأكد 

احلر�س  احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي 

ال�صحية  الرعاية  قطاع  تطوير  موا�صلة  على 

يف مملكة البحرين، والذي ُيعد ركيزة اأ�صا�صية 

حتقيق  يف  واأ�صهمت  الوطنية  اأجندتها  يف 

ريادتها العاملية عرب موؤ�صرات عدة، وذلك من 

اأف�صل املعايري واملمار�صات يف  خالل تطبيقها 

مبختلف  ال�صاملة  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي 

بف�صل  ال�صحي،  القطاع  ومرافق  موؤ�ص�صات 

من  القطاع  بها  يحظى  التي  والرعاية  الدعم 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة دائمة من 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اأمني  والدكتور  توقيعه  خالل  ذلك  جاء 

بال�س  اإديوكي�صن  ل�صركة  العام  املدير  عبداهلل 

االأول لالأورام  البحرين  اتفاقية تنظيم موؤمتر 

حتت  �صيقام  والذي  التلطيفية،  والرعاية 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  رعاية 

لل�صحة، يومي 5 و6  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

نوفمرب القادم 2022 يف مملكة البحرين.

االأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور  واأو�صح 

والرعاية  لالأورام  االأول  البحرين  موؤمتر  اأن 

التلطيفية �صي�صهم يف موا�صلة تر�صيخ مكانة 

املوؤمترات  بتنظيم  الريادية  البحرين  مملكة 

اأهداف  حتقيقه  جانب  اإىل  وال�صحية،  الطبية 

اخلرباء  اأف�صل  مل�صاركة  نظًرا  اأخرى  عديدة 

يتعلق  ما  جميع  تقدمي  يف  العامل  دول  من 

�صجلت  والتي  التلطيفية،  والرعاية  باالأورام 

بف�صل  عديدة  اإجنازات  فيه  البحرين  مملكة 

وتقدميها  العاملية  املعايري  الأف�صل  مواكبتها 

باجلهود  م�صيًدا  للمر�صى،  اخلدمات  اأجود 

عبداهلل  بن  ال�صيخ حممد  يبذلها  التي  البارزة 

يف  لل�صحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

دعم املبادرات الكفيلة بتقدمي الرعاية املتميزة 

مملكة  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني  لكل 

البحرين.

عبداهلل  اأمني  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

عن  بال�س«  »اإديوكي�صن  ل�صركة  العام  املدير 

�صكره وتقديره لرئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة 

حتقيق  يف  �صت�صهم  والتي  املوؤمتر،  لرعاية 

لتنظيم  و�صعها  مت  التي  االأهداف  من  العديد 

املواطنني  يخدم  متقدم  م�صتوى  ذو  موؤمتر 

باأن  واأو�صح  اململكة،  اأر�س  على  واملقيمني 

بالتعاون  فخورة  بال�س«  »اإديوكي�صن  �صركة 

هذا  تنظيم  يف  احلكومية  امل�صت�صفيات  مع 

على  ال�صوء  �صي�صلط  الذي  املهم  املوؤمتر 

منجزات واإجنازات مملكة البحرين يف تعزيز 

املبادرات  واأبرز  عام،  ب�صكل  الطبي  القطاع 

التي يتم تطبيقها �صمن ملف االأورام والرعاية 

التلطيفية ب�صكل خا�س، مبا ي�صهم يف تعزيز 

ال�صحة العامة باملجتمع.

ملركز  باالنتقال  للتظلمات  العامة  االأمانة  من  فريق  قام 

اإ�صالح وتاأهيل النزالء بجو ملبا�صرة التحقيقات فيما اأثري من 

ادعاءات ر�صدتها االأمانة ب�صاأن »االختفاء الق�صري« و»احلرمان 

من االت�صال« لعدد من النزالء، وذلك من منطلق واجبها املهني 

ال�صجون  زيارة  يخ�س  فيما  اإليها  املوكلة  واملهام  والقانوين 

واأماكن احلب�س االحتياطي واالحتجاز وغريها وفقا ملر�صوم 

 )35( باملر�صوم  املعدل   2012 ل�صنة   )27( رقم  اإن�صائها 

ل�صنة 2013. ويف هذا ال�صياق، قام فريق من حمققي االأمانة 

اإ�صالح وتاأهيل  اإىل مركز  الثالثاء 6/   9/   2022  بزيارة يوم 

النزالء بجو، مت فيها اتباع االإجراءات الالزمة للتحقق من تلك 

االدعاءات املثارة.

وقد ا�صتمع فريق االأمانة العامة للتظلمات اإىل اإفادة اإدارة 

املركز ب�صاأن تلك االدعاءات والتي جاء فيها اأن هوؤالء النزالء 

اأغ�صط�س   10 بتاريخ  قانونية  خمالفات  ارتكبوا  قد  كانوا 

2022، واأنها قامت باتخاذ االإجراءات االإدارية ال�صرورية يف 

حينه ومت اإبالغ النيابة العامة بتلك الواقعة التخاذ اإجراءاتها، 

التاأديبية  بتوقيع اجلزاءات  قامت  اأنها  املركز  اإدارة  واأ�صافت 

موؤ�ص�صة  قانون  من  و)56(   )53( املادتني  ن�س  بح�صب 

انتهاء  وعقب   ،2014 ل�صنة   )18( رقم  والتاأهيل  االإ�صالح 

مدة اجلزاء التاأديبي مت ال�صماح للنزالء بالتوا�صل هاتفيا مع 

ذويهم، اإال اأن عددا منهم رف�س التوا�صل. واأكدت اإدارة املركز 

اأن كل االإجراءات املتخذة بحق هوؤالء النزالء م�صجلة وموثقة.

على  باالطالع  العامة  االأمانة  فريق  اأع�صاء  قام  وقد 

ت�صجيالت كامريات املراقبة االأمنية التي وثقت تعامل اأع�صاء 

بتقدمي  يتعلق  فيما  املعنيني  النزالء  مع  العام  االأمن  قوات 

الن�صح ملن امتنع منهم عن اإجراء ات�صاالت هاتفية بذويهم.

يف ذات ال�صياق، اطلع فريق االأمانة العامة للتظلمات على 

الوثائق االإدارية وال�صجالت التي تبني االإجراءات املتخذة مع 

هوؤالء النزالء للتحقق من اتباع اإدارة املركز للقواعد املن�صو�س 

عليها يف قانون موؤ�ص�صة االإ�صالح والتاأهيل رقم )18( ل�صنة 

2014 والئحته التنفيذية ب�صاأن ما مت توقيعه على النزالء من 

جزاءات تاأديبية.

وقام الفريق مبقابلة النزالء كافة للتحقق من ال�صماح لهم 

بالتوا�صل الهاتفي مع ذويهم، اإذ اأفاد عدد من النزالء قيامهم 

بالفعل باإجراء ات�صاالت هاتفية مع ذويهم يف الفرتة االأخرية، 

بينما اأفاد الباقي بامتناعهم باإرادتهم عن اإجراء االت�صال الذي 

اأتاحته لهم اإدارة املركز.

اأفادوا  وجودهم،  حمل  عن  كافة  النزالء  هوؤالء  وب�صوؤال 

اأنهم موجودون حاليا بالعنابر املخ�ص�صة لكل منهم.

ويف �صوء ما �صبق، فقد خل�صت حتقيقات االأمانة العامة 

للتظلمات ب�صاأن ادعاءات »االختفاء الق�صري« و»احلرمان من 

اأنه ال يوجد  اإىل  النزالء يف مركز جو  االت�صال« بحق بع�س 

اختفاء ق�صري، واأن هوؤالء النزالء موجودون يف مركز اإ�صالح 

وتاأهيل النزالء بجو ومتت مقابلتهم، و�صبق اأن ُوقعت بحقهم 

بح�صب  قانونية  خمالفات  ارتكابهم  نتيجة  تاأديبية  جزاءات 

والئحته  والتاأهيل  االإ�صالح  موؤ�ص�صة  قانون  عليه  ن�س  ما 

من  التاأديبي  اجلزاء  تنفيذ  عقب  وانه مت متكينهم  التنفيذية، 

بع�صهم  اأن  اإال  بذويهم،  الهاتفي  االت�صال  يف  حقهم  ممار�صة 

راف�صني  بذويه،  االت�صاالت  اإجراء  عن  »طوعيا«  امتنع  قد 

الن�صائح التي ُقدمت لهم من جانب اإدارة املركز بالعدول عن 

هذا االمتناع.

 �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة

القب�س على �صائقي �صاحنات اإثر 

وقوع م�صاجرة بينهم يف احلد ال�صناعية

متكنت �صرطة مديرية حمافظة املحرق من القب�س 

م�صاجرة  وقوع  اإثر  ال�صاحنات  �صائقي  من  عدد  على 

بينهم، واأ�صفرت عن وقوع اإ�صابتني ب�صيطتني، ب�صبب 

خالف على اأولوية ال�صري مبنطقة احلد ال�صناعية.

بوقوع  يفيد  بالًغا  تلقت  اأنها  املديرية  واأو�صحت 

واإ�صهار  ال�صاحنات  �صائقي  من  عدد  بني  م�صاجرة 

انتقلت �صرطة  اإذ  اأ�صلحة بي�صاء »�صكاكني«،  بع�صهم 

�صبط  من  ومتكنت  املوقع  اإىل  الفور  على  املديرية 

املتورطني يف امل�صاجرة وحتريز االأ�صلحة امل�صبوطة، 

اإىل  امل�صابني  بنقل  الوطني  االإ�صعاف  قام  بينما 

امل�صت�صفى لتلقي العالج الالزم.

اأنه  اإىل  واأ�صارت مديرية �صرطة حمافظة املحرق 

متهيًدا  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  يجري 

الإحالة الق�صية اإىل النيابة العامة.

ح�صب اتفاق بني اجلامعة ووزارة املوا�صلت و�صركة النقل

زيـــادة خطـــوط النقـــل العـــام من مقّر جامعــة البحريـــن واإليهــا

املوا�صالت  اأعلنت كل من وزارة 

البحرين  وجامعة  واالت�صاالت 

و�صع  العام  للنقل  البحرين  و�صركة 

اللم�صات االأخرية على ت�صيري ال�صركة 

اإىل  الذاهبة  الرئي�صة  النقل  خلطوط 

والعائدة  ال�صخري  يف  اجلامعة  مقر 

اجلامعي  العام  من  ابتداًء  منها، 

�صتبداأ  الذي   2023 /2022 احلايل 

 18 املوافق  االأحد  يوم  فيه  الدرا�صة 

�صبتمرب 2022.

الطلبة  �صوؤون  عميدة  وقالت 

حممد  فاطمة  الدكتورة  اجلامعة  يف 

املالكي: »مت العمل على هذا امل�صروع 

من  الأكرث  االأطراف  جميع  مبناق�صة 

املوا�صالت  لتوفري خدمة  اأ�صهر  �صتة 

على  متاحة  تكون  بحيث  للطلبة، 

�صبكة  يف  رئي�س  خط  من  اأكرث 

حالًيا،  اململكة  يف  الرئي�صة  الطرق 

واال�صتمرار يف مناق�صة تو�صعة هذه 

احلاجة  بح�صب  م�صتقباًل  اخليارات 

واالإمكانات التي توفرها ال�صركة«. 

مدى  »على  املالكي:  د.  واأ�صافت 

جامعة  ظلت  املا�صية،  ال�صنوات 

من  منت�صبيها  ت�صجع  البحرين 

واالإداريني،  واالأكادمييني  الطلبة 

ملا  العامة  املوا�صالت  ا�صتخدام  على 

ا�صتخدام  على  تخفيف  من  ذلك  يف 

الغازات  بث  من  والتقليل  الطرق، 

ال�صارة الناجمة عن احرتاق الوقود، 

توفرها  التي  احلافالت  اأن  ا  خ�صو�صً

ال�صركة منتظمة الو�صول اإىل املواقف 

خدمة  بها  وتتوافر  وحديثة  ومكيفة 

)واي فاي(، وتقدم خدمة لالأ�صخا�س 

ومتنح  احلركية،  االإعاقة  ذوي 

اأف�صلية يف املقاعد للن�صاء )املوظفات 

والطالبات(، اإذ توفر هذه املوا�صالت 

اإجناز  فيها  ميكنه  فرتة  للراكب 

االنتقال  اأثناء  وات�صاالته  معامالته 

من اجلامعة واإليها«. 

اإليه  التو�صل  مت  ما  اإن  وقالت 

من  االأوىل  املرحلة  عبارة  اتفاق  من 

هذه  يف  �صيتم  اإذ  متكامل،  م�صروع 

الطلبة  لنقل  خدمة  تفعيل  املرحلة 

يف  اجلامعة  مقر  من  -اأ�صا�ًصا- 

ال�صخري واإليها، اإذ اإن املقرين االآخرين 

للجامعة )مدينة عي�صى وال�صلمانية( 

ن�صطة  موا�صالت  ب�صبكة  يتمتعان 

خط  من  اأكرث  عرب  احلافالت  ت�صلها 

�صري اعتيادي. موؤكدة اأن املناق�صات ال 

تزال جارية مع �صركة البحرين للنقل 

»بطاقة  اإىل  التو�صل  اأجل  من  العام 

التمتع  خالله  من  ميكنه  طالب« 

خف�س  اأهمها  من  متعددة،  مبزايا 

�صعر التذكرة. 

وذكرت د. املالكي اأن من مميزات 

مرًنا  وقًتا  يتيح  اأنه  االتفاق  هذا 

للطلبة يف ح�صورهم وان�صرافهم من 

اجلامعة بح�صب جداولهم الدرا�صية، 

رحلة   26 حوايل  وجود  اإىل  م�صرية 

بال�صخري  اجلامعة  مقر  من  يومًيا 

واإليها، ويف اأوقات متعددة، تبداأ من 

�صباًحا،  وال�صبح  ال�صاد�صة  ال�صاعة 

من  خارجة  الرحالت  اآخر  و�صتكون 

اجلامعة يف ال�صاعة ال�صابعة م�صاء. 

عميدة  اأكدت  نف�صه،  الوقت  يف 

احلافالت  عدد  زيادة  الطلبة  �صوؤون 

اجلامعي  احلرم  يف  الداخلية 

الطلبة ما بني املباين  بال�صخري لنقل 

اإجراء  ا�صتمرار  مع  تزامًنا  املختلفة، 

عملية  وت�صهيل  لتطوير  درا�صات 

اجلامعة  ملنت�صبي  الفردية  التنقالت 

ال�صخري،  يف  اجلامعة  مقر  داخل 

قد  الدرا�صات  هذه  اأن  ا  خ�صو�صً

قطعت �صوًطا طوياًل و�صيتم االإعالن 

عنها عّما قريب.
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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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امل�صروع ح�صد عّدة جوائز وفاز باملركز الأول يف كاأ�س العامل لريادة الأعمال

»متكني« تدعم م�صروع »تريليون تري فاند« �صمن برنامج دعم البتكار

»متكني«  العمل  �صندوق  اأعلن 

من  والأول  املبتكر  امل�صروع  دعم 

 Trillion Tree املنطقة  يف  نوعه 

فاند«،  تري  »تريليون   Fund
الأعمال  رائدة  قبل  من  املوؤ�ص�س 

لينا  البحرينية  الجتماعية 

العليمي.

واأ�صار اإىل اأن الدعم ياأتي �صمن 

برنامج متكني لدعم البتكار الهادف 

البحرينيني  الأفراد  ت�صجيع  اإىل 

تبني  من  ومتكينهم  الأعمال  ورواد 

البحوث  خالل  من  الإبداعي  النهج 

حلولً  تطرح  التي  والدرا�صات 

اإىل  بالإ�صافة  واقعية،  لتحديات 

يف  النا�صئة  املوؤ�ص�صات  منو  حتفيز 

جمال التقنية والبتكار، وتزويدهم 

النماذج  وتطوير  لأبحاثهم  بالدعم 

واختبارها  مل�صاريعهم  الأولية 

�صيتم  كما  اإطالقها.  على  والعمل 

البحرينية  الكفاءات  توظيف  دعم 

الربنامج  خالل  من  امل�صروع  يف 

يف  ي�صهم  ما  للتوظيف،  الوطني 

واملعرفة  باخلربة  الكفاءات  تزويد 

البيئية املتخ�ص�صة.

تري  »تريليون  م�صروع  ُيعد 

املبتكرة  الأعمال  مناذج  اأحد  فاند« 

التوفيق  اإىل  يهدف  اإذ  والإبداعية، 

ترميم  وم�صاريع  امل�صتثمرين  بني 

املربحة،  والغابات  الأرا�صي 

املتخ�ص�صة  املن�صة  فبا�صتخدام 

-املدعومة   »Symbaiosys«

بتقنيات الذكاء ال�صطناعي والبحث 

�صيقدم  ال�صوق-  وبيانات  العلمي 

امل�صروع موؤ�صرات حول كيفية قيام 

اأ�صول  بحماية  الرتميم  م�صاريع 

املرتبطة  اخل�صائر  من  امل�صتثمرين 

باملناخ، مثل الأعا�صري والفي�صانات 

مياه  من�صوب  م�صتويات  وارتفاع 

البحر وغريها.

املن�صة  ا�صتخدام  ميكن  كما 

املرتبطة  امل�صاريع  يف  لال�صتثمار 

والجتماعية  البيئية  باحلوكمة 

عمل  �صمولية  وب�صبب   .)ESG(

املن�صة، �صتقدم خدماتها للدول التي 

ا�صتعادة  يف  عالية  قابلية  لديها 

وبالأخ�س  والأرا�صي  الغابات 

واأوروبا  وكندا  املتحدة  الوليات 

واأ�صرتاليا  ورو�صيا  وال�صني 

ت�صمل  قد  كما  وغريها.  والربازيل 

البنوك  من  امل�صتثمرين  �صريحة 

و�صناديق  الأ�صول  ومديري 

و�صركات  واحلكومات  التقاعد 

التاأمني واملكاتب العائلية والأوقاف 

وال�صركات  العقارات  ومطوري 

بدعم  امللتزمة  اجلن�صيات  متعددة 

اأو  العمل املناخي وجتديد الطبيعة 

اخلا�صة  الكربون  انبعاثات  خف�س 

بهم.

اأكدت  الدعم،  وتعقيًبا على هذا 

التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم 

مفيز  مها  العمل »متكني«  ل�صندوق 

البحرينية  امل�صاريع  دعم  اأهمية 

احللول  تقدمي  على  تعمل  التي 

الفاعلة لبع�س التحديات العاملية. 

املراأة  بدعم  »نفخر  وقالت: 

البحرينية الرائدة من خالل براجمنا 

دعم  برنامج  �صيما  ل  املتنوعة 

ت�صجيع  اإىل  يهدف  الذي  البتكار 

م�صاريعهم  ودعم  البحرينيني 

التاأ�صي�س،  مراحل  يف  الريادية 

البحوث  من  �صل�صلة  تتطلب  والتي 

ت�صميم  يف  ي�صهم  ومبا  والتطوير، 

للم�صروع.  الأولية  النماذج  واإنتاج 

البحريني  امل�صروع  بهذا  نفخر  كما 

الرائد الذي �صي�صهم يف تعزيز مكانة 

يف  ودولًيا  اإقليمًيا  البحرين  مملكة 

جمال البتكار«.

متكني  التزام  مفيز  واأكدت 

جعل  يف  املرتكزة  اأهدافها  بتحقيق 

الرئي�س  املحرك  اخلا�س  القطاع 

اململكة  يف  القت�صادي  للنمو 

الوطنية  الكوادر  تناف�صية  وتعزيز 

مع  متا�صًيا  وذلك  ودولًيا،  حملًيا 

التعايف  الوطنية وخطة  الأولويات 

القت�صادي. 

الدعم  »�صنوا�صل  واأ�صافت: 

مع  القت�صادية  القطاعات  جلميع 

القطاعات  حتفيز  على  الرتكيز 

يف  كبري  اأثر  من  له  ملا  الواعدة 

وخلق  الوطني  القت�صاد  دعم 

وظائف نوعية وم�صتدامة للكفاءات 

املحلية«.

من جانبها، عربت لينا العليمي 

تري  »تريليون  م�صروع  موؤ�ص�س 

فاند« عن مدى تقديرها للدعم الذي 

للم�صاريع  البحرين  مملكة  توفره 

متكني  بدعم  م�صيدة  الريادية، 

التاأ�صي�صية  املرحلة  هذه  يف  لها 

للم�صروع، اإذ �صرحت قائلة: »تقوم 

الذكاء  على   Symbaiosys من�صة 

البيانات  ربط  يتم  اإذ  ال�صطناعي 

البيئية وال�صوقية لتوفري موؤ�صرات 

وا�صحة حول القيمة املالية وتاأثري 

كما  والبحري.  الربي  الرتميم 

من  ا  اأي�صً امل�صتخدمون  �صيتمكن 

ال�صتثمارية  امل�صاريع  اإىل  الو�صول 

املتعلقة بالطبيعة، اإذ تتمثل روؤيتنا 

التمويل على نطاق مئات  يف حفظ 

فمن  �صنويا.  الدولرات  املليارات 

لن  متكني،  من  املقدم  الدعم  دون 

يف  خرباء  مع  العمل  من  اأمتكن 

الذكاء ال�صطناعي، وعلوم البيانات 

املميز  املنتج  لبناء مثل هذا  البيئية 

متكني  دعم  ُيعد  والتطوير.  للبحث 

دليالً على اللتزام بالبتكار املحلي، 

واإدراك �صندوق العمل لأهمية تغري 

املناخ واحلفاظ على كوكب الأر�س 

لالأجيال القادمة«.

اإميان  »اإن  قائلة:  واأ�صافت 

فريق عمل متكني باأهمية م�صروعنا 

ودعمه �صيعزز من فر�س احل�صول 

خمتلف  من  الأكرب  ال�صتثمار  على 

دول العامل«.

لدى اجتماع جمل�س اأمناء امل�صت�صفيات احلكومية

متابعة تو�صعة الطوارئ وغرف العمليات مبجمع ال�صلمانية
بن  ه�صام  ال�صيخ  اأكد 

جمل�س  رئي�س  اآل   عبدالعزيز 

احلكومية  امل�صت�صفيات  اأمناء 

يف  اجلهود  موا�صلة  اأهمية 

الرعاية  خدمات  وتقدمي  تطوير 

م�صتويات  اأعلى  وفق  ال�صحية 

اأحدث  وبا�صتخدام  اجلودة 

والوقائية  العالجية  البتكارات 

مبا  منوًها  والت�صخي�صية، 

يف  ال�صحي  القطاع  به  يحظى 

اململكة من رعاية دائمة من لدن 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

البالد املعظم، ومتابعة م�صتمرة 

الأمري  امللكي  ال�صمو  من �صاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

 جاء ذلك لدى تروؤ�س ال�صيخ 

خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�صام 

اأمناء  ملجل�س  الدوري  الجتماع 

امل�صت�صفيات احلكومية، بح�صور 

الأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور 

للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س 

اأع�صاء  من  وعدد  احلكومية، 

يف  التنفيذية  والإدارة  املجل�س 

امل�صت�صفيات احلكومية.

املجل�س  وا�صتعر�س   

على  املدرجة  املو�صوعات 

الجتماع  اأعمال  جدول 

العمل  مب�صتجدات  واملتعلقة 

كما  احلكومية،  بامل�صت�صفيات 

امل�صاريع  م�صتجدات  بحث  مت 

ال�صيانة  وم�صاريع  التطويرية 

مت  اإذ  احلكومية،  بامل�صت�صفيات 

تو�صعة  م�صروعي  ا�صتعرا�س 

العمليات  وغرف  الطوارئ 

مبجمع ال�صلمانية الطبي.

خطة  مناق�صة  متت  كما 

الت�صغيلية  امل�صروفات  ميزانية 

 2024-2023 لل�صنوات 

الهادفة  املحاور  من  وعدد 

يف  ال�صحية  اخلدمات  لتطوير 

وتقدمي  احلكومية،  امل�صت�صفيات 

م�صتوى  ذات  �صحية  رعاية 

عايل جلميع اأفراد املجتمع.

مت�صل،  �صعيد  على   

امل�صتجدات  املجل�س  ا�صتعر�س 

واملعايري  بالأنظمة  املتعلقة 

الهيئة  قبل  من  املو�صوعة 

املهن  لتنظيم  الوطنية 

مبا  ال�صحية،  واخلدمات 

وكفاءة  جودة  رفع  يف  ي�صهم 

مت  كما  ال�صحية،  اخلدمــات 

العتماد  م�صتجدات  بحث 

الرعاية  ملعايري  الأ�صرتايل 

ال�صحية الدولية.

اأ�صادوا بالتحديث ال�صامل للتدقيق على ال�صهادات اجلامعية واملوؤهالت العلمية

كبار م�صوؤويل اجلامعات يثّمنون قرار تفوي�صها بالتدقيق على ال�صهادات اجلامعية

رّحب عدد من كبار امل�صوؤولني 

التعليم  موؤ�ص�صات  بع�س  يف 

جمل�س  بقرار  اململكة  يف  العايل 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  الوزراء 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

ال�صامل  التحديث  ب�صاأن  الوزراء، 

ال�صهادات اجلامعية  للتدقيق على 

اأنه  موؤكدين  العلمية،  واملوؤهالت 

تعليمية  خدمات  تقدمي  �صيعّزز 

من  وذلك  للمواطنني،  اأف�صل 

على  التدقيق  اآلية  ت�صهيل  خالل 

العلمية  واملوؤهالت  ال�صهادات 

ال�صادرة من داخل وخارج مملكة 

البحرين.

مرحلة جديدة 

بنت  جواهر  الدكتورة  واأكدت 

جامعة  رئي�صة  امل�صحكي  �صاهني 

البحرين اأن مملكة البحرين خطت 

برئا�صة  الوزراء  جمل�س  بقرار 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

ال�صامل  التحديث  ب�صاأن  اهلل، 

ال�صهادات اجلامعية  للتدقيق على 

مرحلة  نحو  العلمية،  واملوؤهالت 

ديناميكية  يف  ومهمة  جديدة 

والنتقال  امل�صتندات  مع  التعامل 

لتواكب  التقليدي  ال�صكل  من  بها 

بحلته  احلايل  الع�صر  متطلبات 

تتما�صى  والتي  واملتقدمة  احلديثة 

عاملًيا  املت�صارعة  التطورات  مع 

والربامج  الت�صالت  جمال  يف 

اإىل جانب  ال�صاأن،  املتقّدمة يف هذا 

املتطلبات  مع  املرن  التعامل 

اللتزام  مع  املختلفة  اجلامعية 

باملعايري املو�صوعة.

وقالت امل�صحكي اإن ما يوّفره 

ال�صامل من �صرعة ودقة  التحديث 

ال�صهادات،  على  التدقيق  خالل 

التطلعات،  حتقيق  يف  �صي�صهم 

املواطن  على  الكثري  �صيخت�صر  اإذ 

درا�صته  اإمتام  يف  الراغب  �صواء 

اللتحاق  يف  الراغب  اأو  العليا 

العام  بقطاعيه  العمل  ب�صوق 

واخلا�س.

اعتمادية عاملية

الربوفي�صور  قال  بدوره، 

املوؤ�ص�س  الرئي�س  احلواج  عبداهلل 

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

ال�صامل  التحديث  اإن  الأهلية 

ال�صهادات اجلامعية  للتدقيق على 

خطوة  ُيعد  العلمية  واملوؤهالت 

م�صاحة  اجلامعات  تعطي  متقدمة 

معرًبا  ال�صتقاللية،  من  جديدة 

التعليمية  باملنظومة  فخره  عن 

املتكاملة يف مملكة البحرين، موؤكًدا 

على  بال�صك  �صيعمل  التحديث  اأن 

و�صريفع  العايل،  التعليم  تطوير 

التعليمية  اخلدمات  جودة  من 

البحرين  من  يجعل  مبا  املقدمة، 

اجلامعي  للتعليم  رئي�صية  حمطة 

يف املنطقة.

واأ�صاف احلواج اأن اجلامعات 

على  حا�صلة  البحرين  مملكة  يف 

املوؤ�ص�صات  اأعرق  من  العتمادية 

الذي  الأمر  الدولية،  التعليمية 

لفًتا  ثقة،  حمل  ويجعلها  مييزها 

اإىل اأهمية تعاون جميع املوؤ�ص�صات 

احلكومية  اجلهات  مع  التعليمية 

اللتزام  خالل  من  العالقة  ذات 

باملعايري املطلوبة �صمن التحديث 

عجلة  رفد  يف  ي�صهم  مبا  ال�صامل، 

وحتقيق  القت�صادية  التنمية 

القت�صادية  البحرين  روؤية 

2030 واأهداف التنمية امل�صتدامة 

بناء  على  ترتكز  جميعها  التي 

وتعزيز  عالية  جودة  ذي  تعليم 

اأجيال  وتخريج  اإعداد  على  قدرته 

موؤهلة لتوجيه دفة التقدم والنماء 

باململكة بكل كفاءة واقتدار.

روؤى ر�صينة

الأ�صتاذ  اأ�صاد  جهته،  من 

رئي�س  امل�صهداين  مهند  الدكتور 

بالتحديث  اخلليجية  اجلامعة 

ال�صهادات  على  للتدقيق  ال�صامل 

العلمية،  واملوؤهالت  اجلامعية 

التطويرية  اخلطط  تلك  اأن  موؤكًدا 

بروؤى  �صيدت  العايل  للتعليم 

برئا�صة  ر�صينة من قبل احلكومة 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

مبيًنا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

�صيعمل  ال�صامل  التحديث  اأن 

من  التحقق  عملية  ت�صهيل  على 

ت�صريع  يف  و�صي�صهم  ال�صهادات، 

عملية توظيف املواطنني.

اأن  اإىل  امل�صهداين  اأ�صار  كما 

جودة  من  كذلك  �صريفع  القرار 

يف  املقدمة  التعليمية  اخلدمات 

اململكة، و�صيحقق ر�صا اخلريجني، 

الأمر الذي يعّزز من �صمعة التعليم 

اآفاًقا  ويفتح  دولًيا،  اململكة  يف 

اأرحب لل�صياحة التعليمية باململكة 

مبا ينعك�س على القت�صاد الوطني 

ب�صكل اإيجابي، معرًبا عن اعتزازه 

ملوؤ�ص�صات  منحت  التي  بالثقة 

وذلك  اململكة،  يف  العايل  التعليم 

للت�صديق  تفوي�صها  خالل  من 

على ال�صهادات، مبا ي�صهم يف منح 

ال�صتقاللية  املحلية  اجلامعات 

اأ�صوًة باجلامعات العاملية، لتحقق 

احلكومية  اجلهات  جانب  اإىل 

الواحد  الفريق  وبروح  املعنية 

اأهداف روؤية البحرين القت�صادية 

.2030

الأ�ضتاذ د. مهند امل�ضهداينالربوفي�ضور عبداهلل احلواجد. جواهر امل�ضحكي

ا�صتقبل ال�صيخ نا�صر بن عبدالرحمن اآل خليفة وكيل 

وزارة الداخلية، اأم�س، ال�صيخ را�صد بن عبدالرحمن اآل 

خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة.

الداخلية  وزارة  وكيل  رحب  اللقاء  م�صتهل  ويف 

مبحافظ العا�صمة، م�صيًدا بجهود املحافظة يف التوا�صل 

اأف�صل  لتقدمي  املجتمع  فئات  خمتلف  مع  والتن�صيق 

اخلدمات ودورها يف و�صع اخلطط والربامج امل�صتقبلية 

املجتمعية،  ال�صراكة  ا�صرتاتيجية  تعزيز  على  والعمل 

العامة  وال�صالمة  الأمن  دعائم  تر�صيخ  يف  ي�صهم  مبا 

وجت�صيد مبادئ الولء والنتماء.

والأن�صطة  الربامج  مناق�صة  اللقاء  خالل  ومت 

و�صبل تطوير اخلدمات املقدمة مبا يحفظ اأمن و�صالمة 

املواطنني واملقيمني.

وكيل الداخلية ي�صيد مب�صروعات 

حمافظة العا�صمة وبراجمها

م�صوؤولو البلديات يبحثون م�صتجدات 

جائزة جمل�س التعاون للعمل البلدي

ل�صوؤون  والزراعة  البلديات  �صوؤون  وزارة  وكيل  �صارك 

البلديات ال�صيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة يف اأعمال الجتماع 

دول  يف  البلديات  �صوؤون  م�صوؤويل  لكبار  والثالثني  الثامن 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي، الذي عقد يف الريا�س 

يف اململكة العربية ال�صعودية.

 و�صرح وكيل الوزارة باأن الجتماع تطرق اإىل املو�صوعات 

با�صرتاتيجية  املتعلقة  واأهمها  الأعمال  جدول  على  املدرجة 

الأدلة  من  عدد  واإعداد  امل�صرتك،  اخلليجي  البلدي  العمل 

ال�صرت�صادية ت�صمل دليل موؤ�صر جودة احلياة، ودليل املرافق 

والأنظمة  الت�صريعات  ودليل  التعاون،  جمل�س  لدول  العامة 

واملعايري التخطيطية لتعزيز اأن�صنة املدن. 

كما ناق�س الجتماع اآخر م�صتجدات جائزة جمل�س التعاون 

للجائزة خالل  اخلام�صة  الدورة  اعتماد  مت  اإذ  البلدي،  للعمل 

عامي 2023 و2024 حتت م�صمى »ال�صراكة املجتمعية يف 

منظومة العمل البلدي«، التي ت�صمل حماور ت�صجيع املبادرات 

املجتمع  وموؤ�ص�صات  املجتمعية،  ال�صراكة  وتفعيل  الإبداعية، 

يف  م�صكلة  حلل  املتميزة  واحللول  البلدية،  واملجال�س  املدين 

املجتمع املحلي عن طريق ال�صراكة املجتمعية.

 ال�صويخ: غالبية »الأهلية« امل�صتجدون 

يح�صلون على اإعفاء من »التمهيدي«

اأكد القائم باأعمال عميد �صوؤون الطلبة باجلامعة الأهلية 

امل�صتجدين  الطلبة  من  الأكرب  الن�صبة  اأن  ال�صويخ  في�صل  د. 

اللغة  التمهيدي يف  الربنامج  مواد  من  اإعفاء  على  يح�صلون 

الإجنليزية والريا�صيات، بفعل معدلتهم التي تتجاوز %85 

من  مطلوبة  تكون  التي  القبول  اختبارات  اجتيازهم  بعد  اأو 

الطلبة الذين حققوا معدلت اأقل من 85% يف املرحلة الثانوية.

اختبارات  اأن  �صحايف  ت�صريح  يف  ال�صويخ  واأو�صح   

القبول التي يخ�صع لها الطلبة الذين تقل معدلتهم عن %85 

لي�صت بهدف تعقيد اإجراءات قبولهم، واإمنا من اأجل الطمئنان 

على ا�صتعدادهم التام لدرا�صة الربنامج الذي قاموا باختياره 

فرز  يتم  اإذ  والأكادميية،  العلمية  النواحي  من  اجلامعة  يف 

الطلبة ثم الختبارات وتقدمي برنامج متهيدي مكثف يف اللغة 

الإجنليزية والريا�صيات ملن يتم تقدير حاجتهم اإليه لتمكينهم 

من النخراط يف برنامج التخ�ص�س باإمكانات وقدرات موازية 

لقدرات اأقرانهم الآخرين ما يحقق ال�صمانة املطلوبة ل�صالمة 

�صريهم الدرا�صي.

الطلبة  لتمكني  يهدف  التمهيدي  الربنامج  اأن  واأكد 

والريا�صيات  الإجنليزية  اللغة  يف  الأ�صا�صية  املهارات  من 

وم�صاعدة الطلبة على التكيف مع البيئة اجلامعية والنتقال 

ب�صكل �صهل و�صل�س من املرحلة الثانوية اإىل اجلامعية، لفتا 

اإىل  ت�صل  جزئية  منح  تقدمي  يف  م�صتمرة  اجلامــعة  اأن  اإىل 

الأيتام واأ�صحاب  الطلبة  الدرا�صية جلميع  الر�صوم  50% من 

الهمم واملتفوقني.

د. في�ضل 

ال�ضويخ
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املج�ل�س البلدية و�سّحة املواطن 

حتتاج جميع حمافظات البالد اإىل اأماكن خم�ص�صة 

للرتفيه وممار�صة الريا�صة، جميع الفئات العمرية يف 

االأحياء ال ميكنها ممار�صة الريا�صة مبختلف اأنواعها، 

القدم وال�صلة واليد والطائرة والتن�س واألعاب القوى 

وامل�صي، ملاذا؟ لعدم وجود اأماكن ومالعب يف اأحيائهم 

لتلبية رغباتهم وترفع من مهاراتهم ولياقتهم البدنية، 

ال�صغار  ماذا نرتقب من مثل هذا الو�صع غري تكر�س 

اأوزانهم وارتفاع م�صتوى الدهون يف  والكبار وزيادة 

اأول ولي�س  اأج�صامهم واإ�صابتهم باأمرا�س مزمنة، لها 

لهذا  ال�صحية  التبعات  حجم  جميعا  نعلم  اآخر؟!  لها 

ب�صحة  املعنية  واجلهات  املواطن  على  ال�صيئ،  احلال 

فال�صعب  البالد،  اقت�صاد  وعلى  البحرين  يف  االإن�صان 

غالبيته م�صاب باأمرا�س مزمنة، غري الياأ�س والك�صل 

واخلمول والعجز املبكر وموت الهمم.

 من يقوم بجولة خاطفة اإىل امل�صت�صفيات احلكومية 

واخلا�صة وللمراكز ال�صحية املنت�صرة يف البالد، ويرى 

اأعداد املر�صى الذين يرتددون عليها، ي�صع كلتا يديه 

االأمرا�س  وكرثة  املر�صى،  اأرقام  هول  من  راأ�صه  على 

وتنوعها، من اأ�صباب ما نراه يف الواقع ال�صحي هو اأن 

اأماكن ميار�صون  االأحياء مل يجدوا يف مناطقهم  اأبناء 

يقوا  لكي  النف�صي،  والرتفيه  البدنية  الريا�صة  فيها 

فاملو�صوع  والنف�صية،  البدنية  االأمرا�س  من  اأنف�صهم 

االإرادة  وجدت  ما  اإذا  �صعوبة،  حتقيقه  يف  لي�س 

احلقيقية للقيام بهذا امل�صروع املهم، الذي ي�صهم ب�صكل 

مبا�صر يف تقليل ن�صبة امل�صابني باأمرا�س الع�صر، التي 

من اأهم اأ�صبابها عدم ممار�صة الريا�صة.

ج�صمانيا  ال�صليم  املواطن  نوجد  اأن  نريد  ما  اإذا   

البدنية  ال�صالمة  �صبل  خمتلف  له  يوفر  ونف�صيا، 

والنف�صية، الكل يجمع اأن الريا�صة هي التي حتقق هذا 

قد  االإ�صكان  وزارة  اأن  املفرت�س  من  ال�صحي،  املطلب 

اأولت اهتماما كبريا يف خمططاتها االإ�صكانية اجلديدة 

وجعلت وجودها مهما، اأما االأحياء القدمية التي تخلو 

املجال�س  ننتظر من من  الرفاهية  اأب�صط متطلبات  من 

ما  اإيجاد كل  العمل بجد يف  العا�صمة  واأمانة  البلدية 

يحتاجه املواطن يف هذا اجلانب، وتوفري االأماكن التي 

ونقول  االجتاه،  هذا  يف  يحتاجه  ما  للمواطن  حتقق 

بكل �صراحة وو�صوح اإن تنفيذ هذه امل�صاريع �صيحدث 

طفرة نوعية يف كل االجتاهات، الريا�صية وال�صحية 

واالقت�صادية والنف�صية واملعنوية، وهذا بالطبع ي�صهم 

ب�صكل كبري يف التنمية امل�صتدامة التي ت�صعى ال�صلطة 

التنفيذية حتقيقها، واأما اإذا ما جتاهلناه ومل نعطه اأية 

اأهمية، �صيكون امل�صتقبل اأكرث اأملا من احلا�صر، ناأمل اأن 

نرى املواطن �صليما يف بدنه ويف نف�صيته.

�سلم�ن عبدالـله

ال�سع�دة على اأنق��س الآخرين

كثري ما نقابل يف حياتنا مناذج غريبة من 

الب�صر تبني �صعادتها فوق تعا�صة االآخرين دون 

رجل  فهذا  ال�صمري،  وخز  اأو  بالذنب  ت�صعر  اأن 

ومن  به  يطيح  حتى  لزميله  املوؤامرات  يحيك 

امراأة  وهذه  لنف�صه،  عليه  وي�صتويل  من�صبه 

زوجها  ابنة  حول  واالفرتاءات  االأكاذيب  تن�صج 

مبالية  لها غري  البيت  يتم طردها ويخلو  حتى 

االأخ  وذلك  ت�صرد،  اأو  اأذى  من  بالبنت  مبا حلق 

والده  مرياث  من  �صقيقه  حرمان  يف  ينجح 

تغدر  الفتاة  وتلك  لنف�صه،  علية  وي�صتحوذ 

ب�صديقتها وت�صتويل على خطيبها بعد البوح لها 

النماذج  من  ذلك  وغري  عليها،  التمائها  باأ�صرار 

االأذى  اإحلاق  عن  تتوانى  لن  التي  ال�صريرة 

بع�س  ولكم  ال�صعادة،  لها  حتقق  طاملا  بالغري 

النماذج الكثرية من حولنا حققوا ال�صعادة التي 

بنيت على اأنقا�س االآخرين.

مدير  اإىل  يتودد  بع�صهم  االأول  النموذج 

من  املوظفني  باقي  اأخبار  بنقل  ويقوم  العمل 

وثيقة  به  عالقته  وت�صبح  ثقته  يك�صب  اأن  اأجل 

املوظفني ويبني �صعادته  للغاية دون غريه من 

ح�صاب  على  وامتيازات  وحوافز  ترقيات  من 

االآخرين. النموذج الثاين �صديقة تخطف خطيب 

�صديقتها من بعد اإعطائها اأ�صرارهما ال�صخ�صية 

كلها، وتقتن�س تلك املعلومات وت�صهم يف طالق 

وبعد  لها  اخلطيب  ارتياح  عدم  بعد  �صديقتها 

التي  ال�صخ�صية  للمعلومات  امل�صتمر  الك�صف 

هزت بناء الثقة بينهم.

النموذج الثالث زواج االأب بعد وفاة زوجته 

بداأت  اإذ  ال�صابقة،  زوجته  من  فتاتان  ولديه 

زوجة والدهم من دخولها املنزل بكيل املوؤامرات 

منه  الفتاتني  تطرد  اأن  ا�صتطاعت  حتى  والكذب 

لتكون هي �صيدة املنزل بعد خطف قلب زوجها.

على  ي�صتويل  االأكرب  االأخ  الرابع  النموذج 

رحيل  بعد  والعقار  املال  من  اإخوانه  مرياث 

اأنا من وقفت مع  الذي يردد  والدهم وهو دائماً 

احلياتية  االأمور  من  وغريها  عالجه  يف  والدي 

لنف�صه  ي�صنع  لكي  فتاًتا  �صوى  لنا  يرتك  ومل 

ال�صعادة والرثوة على ح�صابنا.

لهذه  النف�صية  احلالة  اأن  �صك  ال  اخلال�صة: 

املجتمع  يف  تنت�صر  التي  الب�صر  من  النوعيات 

والعمل وال�صارع واملنزل، والبع�س قد يت�صاءل: 

ملوؤامرات  �صحايا  اأم  نف�صيون  مر�صى  هم  هل 

�صابقة اأرادوا االنتقام؟! ملاذا ال ي�صعرون بتاأنيب 

لتحقيق  اأخرى  طرق  لهم  األي�س  ال�صمري؟ 

وهذه  االآخرين؟!  تعا�صة  عن  بعيدا  ال�صعادة 

اأ�صبحت  النماذج من كرثتها مل تعد غريبة، بل 

منت�صرة يف كل مكان يف جمتمعنا من املوؤ�صف.

رائد الب�سري

تلّوث الرتبة حقيقة خفية 

يحتفل العامل باليوم العاملي للرتبه يف 5 دي�صمرب 

الإدارة  املتزايدة  بالتحديات  الوعي  لزيادة  �صنويا 

ولت�صجيع  للرتبة،  البيولوجي  التنوع  وفقدان  الرتبة 

احلكومات واملجتمعات واالأفراد يف جميع اأنحاء العامل 

عبدالقادر  يقول  الرتبة.  �صحة  بتح�صني  االلتزام  على 

بن �صاده، خبري الرتبة يف برنامج االأمم املتحدة للبيئة: 

»نحن نعتمد، و�صنوا�صل االعتماد، على خدمات النظام 

تلوث  يحظ  مل  بينما  الرتبة«.  توفرها  التي  البيئي 

ق�صايا  به  حتظى  الذي  االهتمام  بنف�س  تقليدًيا  الرتبة 

مثل زراعة االأ�صجار، فقد ت�صارع الزخم العاملي يف عام 

لالأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة  ن�صرت  عندما   ،2018

الرتبة:  »تلوث  بعنوان  رائدة  درا�صة  )الفاو(  املتحدة 

حقيقة خفية«.

يك�صف التقرير اأن امل�صادر الب�صرية الرئي�صة لتلوث 

املنتجة  اأو  امل�صتخدمة  الكيميائية  املواد  هي  الرتبة 

والنفايات  ال�صناعية  لالأن�صطة  ثانوية  كمنتجات 

املنزلية واحليوانية والبلدية )مبا يف ذلك مياه ال�صرف 

الزراعية  واملنتجات  الزراعية  والكيماويات  ال�صحي( 

وم�صتقات البرتول، يتم اإطالق هذه املواد الكيميائية يف 

البيئة عن طريق اخلطاأ، مثل ان�صكاب الزيت اأو الر�صح 

ا�صتخدام  خالل  من  ق�صد،  عن  اأو  القمامة،  مقالب  من 

االأ�صمدة واملبيدات، اأو الري مبياه ال�صرف ال�صحي غري 

املعاجلة، اأو ن�صر حماأة ال�صرف ال�صحي على االأر�س.

الغذائي  االأمن  على  �صلًبا  يوؤثر  الرتبة  تلوث  اإن 

ب�صبب  املحا�صيل  غلة  من  يقلل  اأن  ميكن  بطريقتني: 

املزروعة يف  واملحا�صيل  للملوثات،  ال�صامة  امل�صتويات 

الرتبة امللوثة غري �صاحلة لال�صتهالك من قبل احليوانات 

يف  امل�صاعدة  على  احلكومات  التقرير  ويحث  والب�صر. 

اإ�صالح االأ�صرار وي�صجع ممار�صات اإدارة الرتبة االأف�صل 

للحد من التلوث الزراعي.

اآفات  ظهور  اإىل  الرتبة  تلوث  يوؤدي  اأن  »ميكن 

واأمرا�س جديدة عن طريق تغيري توازن النظم البيئية 

االأنواع  اأو  املفرت�صة  احليوانات  اختفاء  يف  والت�صبب 

ي�صهم  اأنه  كما  احليوية.  كتلتها  تنظم  التي  املناف�صة 

مل�صادات  املقاومة  واجلينات  البكترييا  انت�صار  يف 

التعامل  على  القدرة  الب�صر.  من  يحد  مما  امليكروبات، 

التلوث  يت�صبب  اأن  ميكن  كما  االأمرا�س«  م�صببات  مع 

ا يف تدهور جودة الرتبة مبرور الوقت، مما يجعل  اأي�صً

الزراعة اأكرث �صعوبة. على االأقل!

ا �صبًبا رئي�ًصا لتدهور االأرا�صي  ُتعد الرتبة امللوثة اأي�صً

وللبيئة، وهناك دعوة عاملية للعمل على تو�صيع نطاق 

وال�صاحلية  االأر�صية  االإيكولوجية  النظم  ا�صتعادة 

وهذا  القادمة.  الع�صر  ال�صنوات  مدى  على  والبحرية 

ي�صمل تعزيز املمار�صات امل�صتدامة لتح�صني اإدارة الرتبة. 

تلعبه يف  رئي�صي  دور  »للرتبة  �صادة:  بن  ال�صيد  يقول 

عقد االأمم املتحدة من خالل وظائف النظام االإيكولوجي، 

املغذيات،  تدوير  واإعادة  املياه،  تنظيم  على  توؤثر  الأنها 

واإنتاج الغذاء، وتغري املناخ والتنوع البيولوجي للنظم 

االأرا�صي  تدهور  من  »التحول  االأر�صية«،  االإيكولوجية 

ل�صمان  اأمر �صروري  االأرا�صي  ا�صتعادة  اإىل ممار�صات 

االأمن الغذائي والرفاهية لالأجيال القادمة«.

ف�سيلة حممد اأخ�س�ئي تن�سيق 

حدائق وم�ست�س�ر بيئي يف القط�ع اخل��س

م�ست�سفي�ت التجميل ب�إيران والحتي�ل

اأنا مواطنة بحرينية اأرغب بن�صر ق�صتي، فبعد 

اأن عزمت على عمل عملية �صد مبنطقة البطن، وذلك 

قبل.  من  قي�صرية  والدات  اإىل  خ�صوعي  ب�صبب 

داخل  من  اأطباء  عدة  ا�صت�صرت  ال�صدد،  هذا  ويف 

البحرين وخارجها ووقع االختيار على عيادة يف 

على  مندوبها  وقمت مبرا�صلة  »ارتا«،  با�صم  اإيران 

على  عزمت  ثم  ومن  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

ال�صفر، واجتهت اإىل مق�صدي، وبعد و�صويل ذهبت 

الطبيب )ر�صول كمال بور( وو�صح يل  اإىل عيادة 

اإجراءات العملية وتكلفتها، وقال يل اإين لن اأحتاج 

اإىل �صيء كثري الأن بطني م�صدود تقريبا، وهذا الكالم 

كان م�صرتكا بني االأطباء الذين ذهبت ال�صت�صارتهم 

من قبل، وبعد مغادرتي للفندق ات�صل بي الو�صيط 

للعيادة املذكورة وكنت يف الفندق يف حينها، وقال 

يل اإن الطبيب يريد ثمن العملية االآن لكي يحجز يل 

موعدا، فاأخربته اأين اأرغب يف التفكري قبل اأن اأقرر، 

فقال يل: »ادفعي املبلغ االآن، واإذا مل تريدي الطبيب 

ف�صوف ترجع اأموالك بكل تاأكيد«.

بعد اأن اأجريت جميع الفحو�صات واالإجراءات 

التي ت�صبق العملية، تفاجاأت باأخذي اإىل م�صت�صفى 

النواحي  للغاية من  مو�صى بن جعفر، وهو �صيئ 

االأوراق  فوّقعت  الواقع،  االأمر  اأمام  فكنت  كافة، 

لغرفة  اأخذي  ومت  العملية  مالب�س  وارتديت 

مبعرثا  �صيء  كل  هناك  كان  حيث  العمليات، 

ومت�صخا. كانت غرفة العمليات غري جمهزة وغري 

معقمة، وكان مري�س قد اأخرج من ذات الغرفة يف 

االأثناء، وكنت اأرف�س اال�صتلقاء على ال�صرير بعد اأن 

دعاين الطبيب، فاأجبته باأن ال�صرير مت�صخ، فاأخرب 

التي  العملية  بداأت  هنا  ومن  بتنظيفه،  امل�صاعدين 

ا�صتغرقت 4 �صاعات، بعدها خرجت وقد انخف�س 

م�صتوى دمي اإىل 7، وقد اكت�صفت اأن الطبيب مل يقم 

بعملية �صد للبطن!

وذهابي  امل�صفى  من  خروجي  مت  جهد  بعد 

خ�صعت  كوين  الراحة  على  للح�صول  الفندق  اإىل 

ملاذا  منه  الأعرف  الو�صيط  مع  فتوا�صلت  لعملية، 

الطبيب عمل يل �صيئا خمتلفا عما مت االتفاق عليه، 

خ�صو�صا اأن ج�صمي ال يحتاج اإىل هذا االإجراء الذي 

كيلوجراًما!  الـ60  يتجاوز  ال  وزين  الأن  به  قام 

�صد  اإىل  اأحتاج  ال  اأنني  ليخربه  بالطبيب،  ات�صل 

الأن بطني م�صدود! بالتاأكيد تفاجاأت الأنني اإذ كنت 

�صفط؟!  اإىل  اأحتاج  اأن  فكيف يل  �صد  اإىل  اأحتاج  ال 

عندها قال يل »الب�صي امل�صد فقط و�صت�صبح اأمورك 

كلها ممتازة، ال تخايف«. بالطبع هذا الكالم م�صحك 

باأنه  اإخباري  يتم  فلماذا مل  منطقي،  للغاية وغري 

ال  التي  للعملية  خ�صوعي  قبل  امل�صد  لب�س  علّي 

اأعلم ملاذا مت اإجراوؤها؟! وبعد عدة اأيام كانت لدّي 

مراجعة مع الطبيب الذي قام باالت�صال باملرتجمة 

لن  اأنه  اأو  دوالر،   200 دفع  علّي  باأنه  واإخبارها 

بالدفع  اأنني قمت  العلم  للمراجعة، مع  ي�صتقبلني 

على  ج�صمي  يف  خيوط  وهناك  م�صبقا،  للمرا�صل 

يجلب  املندوب  هذا  اأن  الكت�صف  اإزالتها،  الطبيب 

النا�س ويخدعهم بهدف احل�صول على املال، ومن 

ثم توّجهت اإىل طبيب اآخر لتتم اإزالة اخليوط.

مواطنة

موظفو الت�أمين�ت الجتم�عية 

ي�ستخدمون نظ�مني خمتلفني!

�صنوات  �صراء  بطلب  تقّدمت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

العامة للتاأمني  الهيئة  التوا�صل معي من قبل  �صابقة، ومت 

هو  دفعه  يجب  الذي  املبلغ  اأن  واأخربوين  االجتماعي 

3781 ديناًرا، بعدها تفاجاأت با�صتالمي ر�صالة ن�صية من 

التاأمينات االجتماعية تطالبني ب�صداد مبلغ 6089 ديناًرا، 

اأي بفارق 2439 ديناًرا عن املبلغ الذي اأخربين به املوظف، 

وعند مراجعتي لهم اأخربوين اأنه مت البدء بتطبيق القانون 

يدوًيا،  باحل�صاب  يقومون  واأنهم  ال�صراء  ق�صم  يف  اجلديد 

والنظام لدى املوظفني الذين قمُت مبراجعتهم اإىل االآن على 

النظام القدمي ومل يكونوا على علم بتطبيق القانون اجلديد، 

القانون اجلديد وموظفني  ال�صراء ي�صتخدمون  فلماذا ق�صم 

راتبي  واأنا  القدمي؟  القانون  ي�صتخدمون  امل�صرتكني  خدمة 

150 ديناًرا فقط! مع العلم اأن لدّي طلب تاأمني فرتة �صابقة 

لـ30 �صهًرا وال�صركة وافقت على تاأميني بالفرتة ال�صابقة 

اإ�صافة الفرتة خلدمتي،  منذ �صهر يونيو واإىل االآن مل يتم 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأنا�صد  املنرب  هذا  من  واأنا 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه مل�صاعدتي يف ا�صتكمال اإجراءات تقاعدي 

املري�صة  ابنتي  �صهرًيا ولعالج  راتًبا  الأ�صمن يل والأ�صرتي 

يف اخلارج.

البي�ن�ت لدى املحرر

ابني خّريج تربية ري��سية اجت�ز 

امتح�ن القبول واملق�بلة ومل يتم توظيفه

اأنا مواطن بحريني اأنا�صد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

حفظه اهلل، فابني خريج جامعة البحرين تخ�ص�س الرتبية 

الريا�صية يف العام 2018 اجتاز امتحان القبول واملقابلة 

ومل يتم ا�صتدعاوؤه للعمل مدر�س »تربية ريا�صية« بوزارة 

الرتبية والتعليم، ومل يتم توظيفه اىل اليوم.

»البحرنة  عنوان  تفعيل  ب�صرورة  بروؤيتكم  واإ�صادة 

اأواًل« ولكون العمل مطلًبا لتحقيق م�صتقبل اأف�صل ململكتنا 

احلبيبة، والتي على راأ�صها التعليم. ولطاملا حلم ابني ان 

يكون معلًما تربوًيا يخدم وطنه عن طريق تعليم االأجيال 

وتاأ�صي�صهم.

لذا اآمل يا �صاحب ال�صمو اأن يتحقق طموح ابني بف�صل 

اأبناء الوطن اإىل  من اهلل ومنكم ورعايتكم الكرمية يف دفع 

ما  ل�صموكم على  ال�صكر  بلدهم، وكل  اأماكن رفيعة خلدمة 

تقدموه من جهد وعطاء لرفعة اململكة وتقدمها.

البي�ن�ت لدى املحرر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12206/pdf/INAF_20220908004551598.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/977509/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/977535/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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املج�ل�س البلدية و�سّحة املواطن 

حتتاج جميع حمافظات البالد اإىل اأماكن خم�ص�صة 

للرتفيه وممار�صة الريا�صة، جميع الفئات العمرية يف 

االأحياء ال ميكنها ممار�صة الريا�صة مبختلف اأنواعها، 

القدم وال�صلة واليد والطائرة والتن�س واألعاب القوى 

وامل�صي، ملاذا؟ لعدم وجود اأماكن ومالعب يف اأحيائهم 

لتلبية رغباتهم وترفع من مهاراتهم ولياقتهم البدنية، 

ال�صغار  ماذا نرتقب من مثل هذا الو�صع غري تكر�س 

اأوزانهم وارتفاع م�صتوى الدهون يف  والكبار وزيادة 

اأول ولي�س  اأج�صامهم واإ�صابتهم باأمرا�س مزمنة، لها 

لهذا  ال�صحية  التبعات  حجم  جميعا  نعلم  اآخر؟!  لها 

ب�صحة  املعنية  واجلهات  املواطن  على  ال�صيئ،  احلال 

فال�صعب  البالد،  اقت�صاد  وعلى  البحرين  يف  االإن�صان 

غالبيته م�صاب باأمرا�س مزمنة، غري الياأ�س والك�صل 

واخلمول والعجز املبكر وموت الهمم.

 من يقوم بجولة خاطفة اإىل امل�صت�صفيات احلكومية 

واخلا�صة وللمراكز ال�صحية املنت�صرة يف البالد، ويرى 

اأعداد املر�صى الذين يرتددون عليها، ي�صع كلتا يديه 

االأمرا�س  وكرثة  املر�صى،  اأرقام  هول  من  راأ�صه  على 

وتنوعها، من اأ�صباب ما نراه يف الواقع ال�صحي هو اأن 

اأماكن ميار�صون  االأحياء مل يجدوا يف مناطقهم  اأبناء 

يقوا  لكي  النف�صي،  والرتفيه  البدنية  الريا�صة  فيها 

فاملو�صوع  والنف�صية،  البدنية  االأمرا�س  من  اأنف�صهم 

االإرادة  وجدت  ما  اإذا  �صعوبة،  حتقيقه  يف  لي�س 

احلقيقية للقيام بهذا امل�صروع املهم، الذي ي�صهم ب�صكل 

مبا�صر يف تقليل ن�صبة امل�صابني باأمرا�س الع�صر، التي 

من اأهم اأ�صبابها عدم ممار�صة الريا�صة.

ج�صمانيا  ال�صليم  املواطن  نوجد  اأن  نريد  ما  اإذا   

البدنية  ال�صالمة  �صبل  خمتلف  له  يوفر  ونف�صيا، 

والنف�صية، الكل يجمع اأن الريا�صة هي التي حتقق هذا 

قد  االإ�صكان  وزارة  اأن  املفرت�س  من  ال�صحي،  املطلب 

اأولت اهتماما كبريا يف خمططاتها االإ�صكانية اجلديدة 

وجعلت وجودها مهما، اأما االأحياء القدمية التي تخلو 

املجال�س  ننتظر من من  الرفاهية  اأب�صط متطلبات  من 

ما  اإيجاد كل  العمل بجد يف  العا�صمة  واأمانة  البلدية 

يحتاجه املواطن يف هذا اجلانب، وتوفري االأماكن التي 

ونقول  االجتاه،  هذا  يف  يحتاجه  ما  للمواطن  حتقق 

بكل �صراحة وو�صوح اإن تنفيذ هذه امل�صاريع �صيحدث 

طفرة نوعية يف كل االجتاهات، الريا�صية وال�صحية 

واالقت�صادية والنف�صية واملعنوية، وهذا بالطبع ي�صهم 

ب�صكل كبري يف التنمية امل�صتدامة التي ت�صعى ال�صلطة 

التنفيذية حتقيقها، واأما اإذا ما جتاهلناه ومل نعطه اأية 

اأهمية، �صيكون امل�صتقبل اأكرث اأملا من احلا�صر، ناأمل اأن 

نرى املواطن �صليما يف بدنه ويف نف�صيته.

�سلم�ن عبدالـله

ال�سع�دة على اأنق��س الآخرين

كثري ما نقابل يف حياتنا مناذج غريبة من 

الب�صر تبني �صعادتها فوق تعا�صة االآخرين دون 

رجل  فهذا  ال�صمري،  وخز  اأو  بالذنب  ت�صعر  اأن 

ومن  به  يطيح  حتى  لزميله  املوؤامرات  يحيك 

امراأة  وهذه  لنف�صه،  عليه  وي�صتويل  من�صبه 

زوجها  ابنة  حول  واالفرتاءات  االأكاذيب  تن�صج 

مبالية  لها غري  البيت  يتم طردها ويخلو  حتى 

االأخ  وذلك  ت�صرد،  اأو  اأذى  من  بالبنت  مبا حلق 

والده  مرياث  من  �صقيقه  حرمان  يف  ينجح 

تغدر  الفتاة  وتلك  لنف�صه،  علية  وي�صتحوذ 

ب�صديقتها وت�صتويل على خطيبها بعد البوح لها 

النماذج  من  ذلك  وغري  عليها،  التمائها  باأ�صرار 

االأذى  اإحلاق  عن  تتوانى  لن  التي  ال�صريرة 

بع�س  ولكم  ال�صعادة،  لها  حتقق  طاملا  بالغري 

النماذج الكثرية من حولنا حققوا ال�صعادة التي 

بنيت على اأنقا�س االآخرين.

مدير  اإىل  يتودد  بع�صهم  االأول  النموذج 

من  املوظفني  باقي  اأخبار  بنقل  ويقوم  العمل 

وثيقة  به  عالقته  وت�صبح  ثقته  يك�صب  اأن  اأجل 

املوظفني ويبني �صعادته  للغاية دون غريه من 

ح�صاب  على  وامتيازات  وحوافز  ترقيات  من 

االآخرين. النموذج الثاين �صديقة تخطف خطيب 

�صديقتها من بعد اإعطائها اأ�صرارهما ال�صخ�صية 

كلها، وتقتن�س تلك املعلومات وت�صهم يف طالق 

وبعد  لها  اخلطيب  ارتياح  عدم  بعد  �صديقتها 

التي  ال�صخ�صية  للمعلومات  امل�صتمر  الك�صف 

هزت بناء الثقة بينهم.

النموذج الثالث زواج االأب بعد وفاة زوجته 

بداأت  اإذ  ال�صابقة،  زوجته  من  فتاتان  ولديه 

زوجة والدهم من دخولها املنزل بكيل املوؤامرات 

منه  الفتاتني  تطرد  اأن  ا�صتطاعت  حتى  والكذب 

لتكون هي �صيدة املنزل بعد خطف قلب زوجها.

على  ي�صتويل  االأكرب  االأخ  الرابع  النموذج 

رحيل  بعد  والعقار  املال  من  اإخوانه  مرياث 

اأنا من وقفت مع  الذي يردد  والدهم وهو دائماً 

احلياتية  االأمور  من  وغريها  عالجه  يف  والدي 

لنف�صه  ي�صنع  لكي  فتاًتا  �صوى  لنا  يرتك  ومل 

ال�صعادة والرثوة على ح�صابنا.

لهذه  النف�صية  احلالة  اأن  �صك  ال  اخلال�صة: 

املجتمع  يف  تنت�صر  التي  الب�صر  من  النوعيات 

والعمل وال�صارع واملنزل، والبع�س قد يت�صاءل: 

ملوؤامرات  �صحايا  اأم  نف�صيون  مر�صى  هم  هل 

�صابقة اأرادوا االنتقام؟! ملاذا ال ي�صعرون بتاأنيب 

لتحقيق  اأخرى  طرق  لهم  األي�س  ال�صمري؟ 

وهذه  االآخرين؟!  تعا�صة  عن  بعيدا  ال�صعادة 

اأ�صبحت  النماذج من كرثتها مل تعد غريبة، بل 

منت�صرة يف كل مكان يف جمتمعنا من املوؤ�صف.

رائد الب�سري

تلّوث الرتبة حقيقة خفية 

يحتفل العامل باليوم العاملي للرتبه يف 5 دي�صمرب 

الإدارة  املتزايدة  بالتحديات  الوعي  لزيادة  �صنويا 

ولت�صجيع  للرتبة،  البيولوجي  التنوع  وفقدان  الرتبة 

احلكومات واملجتمعات واالأفراد يف جميع اأنحاء العامل 

عبدالقادر  يقول  الرتبة.  �صحة  بتح�صني  االلتزام  على 

بن �صاده، خبري الرتبة يف برنامج االأمم املتحدة للبيئة: 

»نحن نعتمد، و�صنوا�صل االعتماد، على خدمات النظام 

تلوث  يحظ  مل  بينما  الرتبة«.  توفرها  التي  البيئي 

ق�صايا  به  حتظى  الذي  االهتمام  بنف�س  تقليدًيا  الرتبة 

مثل زراعة االأ�صجار، فقد ت�صارع الزخم العاملي يف عام 

لالأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة  ن�صرت  عندما   ،2018

الرتبة:  »تلوث  بعنوان  رائدة  درا�صة  )الفاو(  املتحدة 

حقيقة خفية«.

يك�صف التقرير اأن امل�صادر الب�صرية الرئي�صة لتلوث 

املنتجة  اأو  امل�صتخدمة  الكيميائية  املواد  هي  الرتبة 

والنفايات  ال�صناعية  لالأن�صطة  ثانوية  كمنتجات 

املنزلية واحليوانية والبلدية )مبا يف ذلك مياه ال�صرف 

الزراعية  واملنتجات  الزراعية  والكيماويات  ال�صحي( 

وم�صتقات البرتول، يتم اإطالق هذه املواد الكيميائية يف 

البيئة عن طريق اخلطاأ، مثل ان�صكاب الزيت اأو الر�صح 

ا�صتخدام  خالل  من  ق�صد،  عن  اأو  القمامة،  مقالب  من 

االأ�صمدة واملبيدات، اأو الري مبياه ال�صرف ال�صحي غري 

املعاجلة، اأو ن�صر حماأة ال�صرف ال�صحي على االأر�س.

الغذائي  االأمن  على  �صلًبا  يوؤثر  الرتبة  تلوث  اإن 

ب�صبب  املحا�صيل  غلة  من  يقلل  اأن  ميكن  بطريقتني: 

املزروعة يف  واملحا�صيل  للملوثات،  ال�صامة  امل�صتويات 

الرتبة امللوثة غري �صاحلة لال�صتهالك من قبل احليوانات 

يف  امل�صاعدة  على  احلكومات  التقرير  ويحث  والب�صر. 

اإ�صالح االأ�صرار وي�صجع ممار�صات اإدارة الرتبة االأف�صل 

للحد من التلوث الزراعي.

اآفات  ظهور  اإىل  الرتبة  تلوث  يوؤدي  اأن  »ميكن 

واأمرا�س جديدة عن طريق تغيري توازن النظم البيئية 

االأنواع  اأو  املفرت�صة  احليوانات  اختفاء  يف  والت�صبب 

ي�صهم  اأنه  كما  احليوية.  كتلتها  تنظم  التي  املناف�صة 

مل�صادات  املقاومة  واجلينات  البكترييا  انت�صار  يف 

التعامل  على  القدرة  الب�صر.  من  يحد  مما  امليكروبات، 

التلوث  يت�صبب  اأن  ميكن  كما  االأمرا�س«  م�صببات  مع 

ا يف تدهور جودة الرتبة مبرور الوقت، مما يجعل  اأي�صً

الزراعة اأكرث �صعوبة. على االأقل!

ا �صبًبا رئي�ًصا لتدهور االأرا�صي  ُتعد الرتبة امللوثة اأي�صً

وللبيئة، وهناك دعوة عاملية للعمل على تو�صيع نطاق 

وال�صاحلية  االأر�صية  االإيكولوجية  النظم  ا�صتعادة 

وهذا  القادمة.  الع�صر  ال�صنوات  مدى  على  والبحرية 

ي�صمل تعزيز املمار�صات امل�صتدامة لتح�صني اإدارة الرتبة. 

تلعبه يف  رئي�صي  دور  »للرتبة  �صادة:  بن  ال�صيد  يقول 

عقد االأمم املتحدة من خالل وظائف النظام االإيكولوجي، 

املغذيات،  تدوير  واإعادة  املياه،  تنظيم  على  توؤثر  الأنها 

واإنتاج الغذاء، وتغري املناخ والتنوع البيولوجي للنظم 

االأرا�صي  تدهور  من  »التحول  االأر�صية«،  االإيكولوجية 

ل�صمان  اأمر �صروري  االأرا�صي  ا�صتعادة  اإىل ممار�صات 

االأمن الغذائي والرفاهية لالأجيال القادمة«.

ف�سيلة حممد اأخ�س�ئي تن�سيق 

حدائق وم�ست�س�ر بيئي يف القط�ع اخل��س

م�ست�سفي�ت التجميل ب�إيران والحتي�ل

اأنا مواطنة بحرينية اأرغب بن�صر ق�صتي، فبعد 

اأن عزمت على عمل عملية �صد مبنطقة البطن، وذلك 

قبل.  من  قي�صرية  والدات  اإىل  خ�صوعي  ب�صبب 

داخل  من  اأطباء  عدة  ا�صت�صرت  ال�صدد،  هذا  ويف 

البحرين وخارجها ووقع االختيار على عيادة يف 

على  مندوبها  وقمت مبرا�صلة  »ارتا«،  با�صم  اإيران 

على  عزمت  ثم  ومن  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

ال�صفر، واجتهت اإىل مق�صدي، وبعد و�صويل ذهبت 

الطبيب )ر�صول كمال بور( وو�صح يل  اإىل عيادة 

اإجراءات العملية وتكلفتها، وقال يل اإين لن اأحتاج 

اإىل �صيء كثري الأن بطني م�صدود تقريبا، وهذا الكالم 

كان م�صرتكا بني االأطباء الذين ذهبت ال�صت�صارتهم 

من قبل، وبعد مغادرتي للفندق ات�صل بي الو�صيط 

للعيادة املذكورة وكنت يف الفندق يف حينها، وقال 

يل اإن الطبيب يريد ثمن العملية االآن لكي يحجز يل 

موعدا، فاأخربته اأين اأرغب يف التفكري قبل اأن اأقرر، 

فقال يل: »ادفعي املبلغ االآن، واإذا مل تريدي الطبيب 

ف�صوف ترجع اأموالك بكل تاأكيد«.

بعد اأن اأجريت جميع الفحو�صات واالإجراءات 

التي ت�صبق العملية، تفاجاأت باأخذي اإىل م�صت�صفى 

النواحي  للغاية من  مو�صى بن جعفر، وهو �صيئ 

االأوراق  فوّقعت  الواقع،  االأمر  اأمام  فكنت  كافة، 

لغرفة  اأخذي  ومت  العملية  مالب�س  وارتديت 

مبعرثا  �صيء  كل  هناك  كان  حيث  العمليات، 

ومت�صخا. كانت غرفة العمليات غري جمهزة وغري 

معقمة، وكان مري�س قد اأخرج من ذات الغرفة يف 

االأثناء، وكنت اأرف�س اال�صتلقاء على ال�صرير بعد اأن 

دعاين الطبيب، فاأجبته باأن ال�صرير مت�صخ، فاأخرب 

التي  العملية  بداأت  هنا  ومن  بتنظيفه،  امل�صاعدين 

ا�صتغرقت 4 �صاعات، بعدها خرجت وقد انخف�س 

م�صتوى دمي اإىل 7، وقد اكت�صفت اأن الطبيب مل يقم 

بعملية �صد للبطن!

وذهابي  امل�صفى  من  خروجي  مت  جهد  بعد 

خ�صعت  كوين  الراحة  على  للح�صول  الفندق  اإىل 

ملاذا  منه  الأعرف  الو�صيط  مع  فتوا�صلت  لعملية، 

الطبيب عمل يل �صيئا خمتلفا عما مت االتفاق عليه، 

خ�صو�صا اأن ج�صمي ال يحتاج اإىل هذا االإجراء الذي 

كيلوجراًما!  الـ60  يتجاوز  ال  وزين  الأن  به  قام 

�صد  اإىل  اأحتاج  ال  اأنني  ليخربه  بالطبيب،  ات�صل 

الأن بطني م�صدود! بالتاأكيد تفاجاأت الأنني اإذ كنت 

�صفط؟!  اإىل  اأحتاج  اأن  فكيف يل  �صد  اإىل  اأحتاج  ال 

عندها قال يل »الب�صي امل�صد فقط و�صت�صبح اأمورك 

كلها ممتازة، ال تخايف«. بالطبع هذا الكالم م�صحك 

باأنه  اإخباري  يتم  فلماذا مل  منطقي،  للغاية وغري 

ال  التي  للعملية  خ�صوعي  قبل  امل�صد  لب�س  علّي 

اأعلم ملاذا مت اإجراوؤها؟! وبعد عدة اأيام كانت لدّي 

مراجعة مع الطبيب الذي قام باالت�صال باملرتجمة 

لن  اأنه  اأو  دوالر،   200 دفع  علّي  باأنه  واإخبارها 

بالدفع  اأنني قمت  العلم  للمراجعة، مع  ي�صتقبلني 

على  ج�صمي  يف  خيوط  وهناك  م�صبقا،  للمرا�صل 

يجلب  املندوب  هذا  اأن  الكت�صف  اإزالتها،  الطبيب 

النا�س ويخدعهم بهدف احل�صول على املال، ومن 

ثم توّجهت اإىل طبيب اآخر لتتم اإزالة اخليوط.

مواطنة

موظفو الت�أمين�ت الجتم�عية 

ي�ستخدمون نظ�مني خمتلفني!

�صنوات  �صراء  بطلب  تقّدمت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

العامة للتاأمني  الهيئة  التوا�صل معي من قبل  �صابقة، ومت 

هو  دفعه  يجب  الذي  املبلغ  اأن  واأخربوين  االجتماعي 

3781 ديناًرا، بعدها تفاجاأت با�صتالمي ر�صالة ن�صية من 

التاأمينات االجتماعية تطالبني ب�صداد مبلغ 6089 ديناًرا، 

اأي بفارق 2439 ديناًرا عن املبلغ الذي اأخربين به املوظف، 

وعند مراجعتي لهم اأخربوين اأنه مت البدء بتطبيق القانون 

يدوًيا،  باحل�صاب  يقومون  واأنهم  ال�صراء  ق�صم  يف  اجلديد 

والنظام لدى املوظفني الذين قمُت مبراجعتهم اإىل االآن على 

النظام القدمي ومل يكونوا على علم بتطبيق القانون اجلديد، 

القانون اجلديد وموظفني  ال�صراء ي�صتخدمون  فلماذا ق�صم 

راتبي  واأنا  القدمي؟  القانون  ي�صتخدمون  امل�صرتكني  خدمة 

150 ديناًرا فقط! مع العلم اأن لدّي طلب تاأمني فرتة �صابقة 

لـ30 �صهًرا وال�صركة وافقت على تاأميني بالفرتة ال�صابقة 

اإ�صافة الفرتة خلدمتي،  منذ �صهر يونيو واإىل االآن مل يتم 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأنا�صد  املنرب  هذا  من  واأنا 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه مل�صاعدتي يف ا�صتكمال اإجراءات تقاعدي 

املري�صة  ابنتي  �صهرًيا ولعالج  راتًبا  الأ�صمن يل والأ�صرتي 

يف اخلارج.

البي�ن�ت لدى املحرر

ابني خّريج تربية ري��سية اجت�ز 

امتح�ن القبول واملق�بلة ومل يتم توظيفه

اأنا مواطن بحريني اأنا�صد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

حفظه اهلل، فابني خريج جامعة البحرين تخ�ص�س الرتبية 

الريا�صية يف العام 2018 اجتاز امتحان القبول واملقابلة 

ومل يتم ا�صتدعاوؤه للعمل مدر�س »تربية ريا�صية« بوزارة 

الرتبية والتعليم، ومل يتم توظيفه اىل اليوم.

»البحرنة  عنوان  تفعيل  ب�صرورة  بروؤيتكم  واإ�صادة 

اأواًل« ولكون العمل مطلًبا لتحقيق م�صتقبل اأف�صل ململكتنا 

احلبيبة، والتي على راأ�صها التعليم. ولطاملا حلم ابني ان 

يكون معلًما تربوًيا يخدم وطنه عن طريق تعليم االأجيال 

وتاأ�صي�صهم.

لذا اآمل يا �صاحب ال�صمو اأن يتحقق طموح ابني بف�صل 

اأبناء الوطن اإىل  من اهلل ومنكم ورعايتكم الكرمية يف دفع 

ما  ل�صموكم على  ال�صكر  بلدهم، وكل  اأماكن رفيعة خلدمة 

تقدموه من جهد وعطاء لرفعة اململكة وتقدمها.

البي�ن�ت لدى املحرر
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املج�ل�س البلدية و�سّحة املواطن 

حتتاج جميع حمافظات البالد اإىل اأماكن خم�ص�صة 

للرتفيه وممار�صة الريا�صة، جميع الفئات العمرية يف 

االأحياء ال ميكنها ممار�صة الريا�صة مبختلف اأنواعها، 

القدم وال�صلة واليد والطائرة والتن�س واألعاب القوى 

وامل�صي، ملاذا؟ لعدم وجود اأماكن ومالعب يف اأحيائهم 

لتلبية رغباتهم وترفع من مهاراتهم ولياقتهم البدنية، 

ال�صغار  ماذا نرتقب من مثل هذا الو�صع غري تكر�س 

اأوزانهم وارتفاع م�صتوى الدهون يف  والكبار وزيادة 

اأول ولي�س  اأج�صامهم واإ�صابتهم باأمرا�س مزمنة، لها 

لهذا  ال�صحية  التبعات  حجم  جميعا  نعلم  اآخر؟!  لها 

ب�صحة  املعنية  واجلهات  املواطن  على  ال�صيئ،  احلال 

فال�صعب  البالد،  اقت�صاد  وعلى  البحرين  يف  االإن�صان 

غالبيته م�صاب باأمرا�س مزمنة، غري الياأ�س والك�صل 

واخلمول والعجز املبكر وموت الهمم.

 من يقوم بجولة خاطفة اإىل امل�صت�صفيات احلكومية 

واخلا�صة وللمراكز ال�صحية املنت�صرة يف البالد، ويرى 

اأعداد املر�صى الذين يرتددون عليها، ي�صع كلتا يديه 

االأمرا�س  وكرثة  املر�صى،  اأرقام  هول  من  راأ�صه  على 

وتنوعها، من اأ�صباب ما نراه يف الواقع ال�صحي هو اأن 

اأماكن ميار�صون  االأحياء مل يجدوا يف مناطقهم  اأبناء 

يقوا  لكي  النف�صي،  والرتفيه  البدنية  الريا�صة  فيها 

فاملو�صوع  والنف�صية،  البدنية  االأمرا�س  من  اأنف�صهم 

االإرادة  وجدت  ما  اإذا  �صعوبة،  حتقيقه  يف  لي�س 

احلقيقية للقيام بهذا امل�صروع املهم، الذي ي�صهم ب�صكل 

مبا�صر يف تقليل ن�صبة امل�صابني باأمرا�س الع�صر، التي 

من اأهم اأ�صبابها عدم ممار�صة الريا�صة.

ج�صمانيا  ال�صليم  املواطن  نوجد  اأن  نريد  ما  اإذا   

البدنية  ال�صالمة  �صبل  خمتلف  له  يوفر  ونف�صيا، 

والنف�صية، الكل يجمع اأن الريا�صة هي التي حتقق هذا 

قد  االإ�صكان  وزارة  اأن  املفرت�س  من  ال�صحي،  املطلب 

اأولت اهتماما كبريا يف خمططاتها االإ�صكانية اجلديدة 

وجعلت وجودها مهما، اأما االأحياء القدمية التي تخلو 

املجال�س  ننتظر من من  الرفاهية  اأب�صط متطلبات  من 

ما  اإيجاد كل  العمل بجد يف  العا�صمة  واأمانة  البلدية 

يحتاجه املواطن يف هذا اجلانب، وتوفري االأماكن التي 

ونقول  االجتاه،  هذا  يف  يحتاجه  ما  للمواطن  حتقق 

بكل �صراحة وو�صوح اإن تنفيذ هذه امل�صاريع �صيحدث 

طفرة نوعية يف كل االجتاهات، الريا�صية وال�صحية 

واالقت�صادية والنف�صية واملعنوية، وهذا بالطبع ي�صهم 

ب�صكل كبري يف التنمية امل�صتدامة التي ت�صعى ال�صلطة 

التنفيذية حتقيقها، واأما اإذا ما جتاهلناه ومل نعطه اأية 

اأهمية، �صيكون امل�صتقبل اأكرث اأملا من احلا�صر، ناأمل اأن 

نرى املواطن �صليما يف بدنه ويف نف�صيته.

�سلم�ن عبدالـله

ال�سع�دة على اأنق��س الآخرين

كثري ما نقابل يف حياتنا مناذج غريبة من 

الب�صر تبني �صعادتها فوق تعا�صة االآخرين دون 

رجل  فهذا  ال�صمري،  وخز  اأو  بالذنب  ت�صعر  اأن 

ومن  به  يطيح  حتى  لزميله  املوؤامرات  يحيك 

امراأة  وهذه  لنف�صه،  عليه  وي�صتويل  من�صبه 

زوجها  ابنة  حول  واالفرتاءات  االأكاذيب  تن�صج 

مبالية  لها غري  البيت  يتم طردها ويخلو  حتى 

االأخ  وذلك  ت�صرد،  اأو  اأذى  من  بالبنت  مبا حلق 

والده  مرياث  من  �صقيقه  حرمان  يف  ينجح 

تغدر  الفتاة  وتلك  لنف�صه،  علية  وي�صتحوذ 

ب�صديقتها وت�صتويل على خطيبها بعد البوح لها 

النماذج  من  ذلك  وغري  عليها،  التمائها  باأ�صرار 

االأذى  اإحلاق  عن  تتوانى  لن  التي  ال�صريرة 

بع�س  ولكم  ال�صعادة،  لها  حتقق  طاملا  بالغري 

النماذج الكثرية من حولنا حققوا ال�صعادة التي 

بنيت على اأنقا�س االآخرين.

مدير  اإىل  يتودد  بع�صهم  االأول  النموذج 

من  املوظفني  باقي  اأخبار  بنقل  ويقوم  العمل 

وثيقة  به  عالقته  وت�صبح  ثقته  يك�صب  اأن  اأجل 

املوظفني ويبني �صعادته  للغاية دون غريه من 

ح�صاب  على  وامتيازات  وحوافز  ترقيات  من 

االآخرين. النموذج الثاين �صديقة تخطف خطيب 

�صديقتها من بعد اإعطائها اأ�صرارهما ال�صخ�صية 

كلها، وتقتن�س تلك املعلومات وت�صهم يف طالق 

وبعد  لها  اخلطيب  ارتياح  عدم  بعد  �صديقتها 

التي  ال�صخ�صية  للمعلومات  امل�صتمر  الك�صف 

هزت بناء الثقة بينهم.

النموذج الثالث زواج االأب بعد وفاة زوجته 

بداأت  اإذ  ال�صابقة،  زوجته  من  فتاتان  ولديه 

زوجة والدهم من دخولها املنزل بكيل املوؤامرات 

منه  الفتاتني  تطرد  اأن  ا�صتطاعت  حتى  والكذب 

لتكون هي �صيدة املنزل بعد خطف قلب زوجها.

على  ي�صتويل  االأكرب  االأخ  الرابع  النموذج 

رحيل  بعد  والعقار  املال  من  اإخوانه  مرياث 

اأنا من وقفت مع  الذي يردد  والدهم وهو دائماً 

احلياتية  االأمور  من  وغريها  عالجه  يف  والدي 

لنف�صه  ي�صنع  لكي  فتاًتا  �صوى  لنا  يرتك  ومل 

ال�صعادة والرثوة على ح�صابنا.

لهذه  النف�صية  احلالة  اأن  �صك  ال  اخلال�صة: 

املجتمع  يف  تنت�صر  التي  الب�صر  من  النوعيات 

والعمل وال�صارع واملنزل، والبع�س قد يت�صاءل: 

ملوؤامرات  �صحايا  اأم  نف�صيون  مر�صى  هم  هل 

�صابقة اأرادوا االنتقام؟! ملاذا ال ي�صعرون بتاأنيب 

لتحقيق  اأخرى  طرق  لهم  األي�س  ال�صمري؟ 

وهذه  االآخرين؟!  تعا�صة  عن  بعيدا  ال�صعادة 

اأ�صبحت  النماذج من كرثتها مل تعد غريبة، بل 

منت�صرة يف كل مكان يف جمتمعنا من املوؤ�صف.

رائد الب�سري

تلّوث الرتبة حقيقة خفية 

يحتفل العامل باليوم العاملي للرتبه يف 5 دي�صمرب 

الإدارة  املتزايدة  بالتحديات  الوعي  لزيادة  �صنويا 

ولت�صجيع  للرتبة،  البيولوجي  التنوع  وفقدان  الرتبة 

احلكومات واملجتمعات واالأفراد يف جميع اأنحاء العامل 

عبدالقادر  يقول  الرتبة.  �صحة  بتح�صني  االلتزام  على 

بن �صاده، خبري الرتبة يف برنامج االأمم املتحدة للبيئة: 

»نحن نعتمد، و�صنوا�صل االعتماد، على خدمات النظام 

تلوث  يحظ  مل  بينما  الرتبة«.  توفرها  التي  البيئي 

ق�صايا  به  حتظى  الذي  االهتمام  بنف�س  تقليدًيا  الرتبة 

مثل زراعة االأ�صجار، فقد ت�صارع الزخم العاملي يف عام 

لالأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة  ن�صرت  عندما   ،2018

الرتبة:  »تلوث  بعنوان  رائدة  درا�صة  )الفاو(  املتحدة 

حقيقة خفية«.

يك�صف التقرير اأن امل�صادر الب�صرية الرئي�صة لتلوث 

املنتجة  اأو  امل�صتخدمة  الكيميائية  املواد  هي  الرتبة 

والنفايات  ال�صناعية  لالأن�صطة  ثانوية  كمنتجات 

املنزلية واحليوانية والبلدية )مبا يف ذلك مياه ال�صرف 

الزراعية  واملنتجات  الزراعية  والكيماويات  ال�صحي( 

وم�صتقات البرتول، يتم اإطالق هذه املواد الكيميائية يف 

البيئة عن طريق اخلطاأ، مثل ان�صكاب الزيت اأو الر�صح 

ا�صتخدام  خالل  من  ق�صد،  عن  اأو  القمامة،  مقالب  من 

االأ�صمدة واملبيدات، اأو الري مبياه ال�صرف ال�صحي غري 

املعاجلة، اأو ن�صر حماأة ال�صرف ال�صحي على االأر�س.

الغذائي  االأمن  على  �صلًبا  يوؤثر  الرتبة  تلوث  اإن 

ب�صبب  املحا�صيل  غلة  من  يقلل  اأن  ميكن  بطريقتني: 

املزروعة يف  واملحا�صيل  للملوثات،  ال�صامة  امل�صتويات 

الرتبة امللوثة غري �صاحلة لال�صتهالك من قبل احليوانات 

يف  امل�صاعدة  على  احلكومات  التقرير  ويحث  والب�صر. 

اإ�صالح االأ�صرار وي�صجع ممار�صات اإدارة الرتبة االأف�صل 

للحد من التلوث الزراعي.

اآفات  ظهور  اإىل  الرتبة  تلوث  يوؤدي  اأن  »ميكن 

واأمرا�س جديدة عن طريق تغيري توازن النظم البيئية 

االأنواع  اأو  املفرت�صة  احليوانات  اختفاء  يف  والت�صبب 

ي�صهم  اأنه  كما  احليوية.  كتلتها  تنظم  التي  املناف�صة 

مل�صادات  املقاومة  واجلينات  البكترييا  انت�صار  يف 

التعامل  على  القدرة  الب�صر.  من  يحد  مما  امليكروبات، 

التلوث  يت�صبب  اأن  ميكن  كما  االأمرا�س«  م�صببات  مع 

ا يف تدهور جودة الرتبة مبرور الوقت، مما يجعل  اأي�صً

الزراعة اأكرث �صعوبة. على االأقل!

ا �صبًبا رئي�ًصا لتدهور االأرا�صي  ُتعد الرتبة امللوثة اأي�صً

وللبيئة، وهناك دعوة عاملية للعمل على تو�صيع نطاق 

وال�صاحلية  االأر�صية  االإيكولوجية  النظم  ا�صتعادة 

وهذا  القادمة.  الع�صر  ال�صنوات  مدى  على  والبحرية 

ي�صمل تعزيز املمار�صات امل�صتدامة لتح�صني اإدارة الرتبة. 

تلعبه يف  رئي�صي  دور  »للرتبة  �صادة:  بن  ال�صيد  يقول 

عقد االأمم املتحدة من خالل وظائف النظام االإيكولوجي، 

املغذيات،  تدوير  واإعادة  املياه،  تنظيم  على  توؤثر  الأنها 

واإنتاج الغذاء، وتغري املناخ والتنوع البيولوجي للنظم 

االأرا�صي  تدهور  من  »التحول  االأر�صية«،  االإيكولوجية 

ل�صمان  اأمر �صروري  االأرا�صي  ا�صتعادة  اإىل ممار�صات 

االأمن الغذائي والرفاهية لالأجيال القادمة«.

ف�سيلة حممد اأخ�س�ئي تن�سيق 

حدائق وم�ست�س�ر بيئي يف القط�ع اخل��س

م�ست�سفي�ت التجميل ب�إيران والحتي�ل

اأنا مواطنة بحرينية اأرغب بن�صر ق�صتي، فبعد 

اأن عزمت على عمل عملية �صد مبنطقة البطن، وذلك 

قبل.  من  قي�صرية  والدات  اإىل  خ�صوعي  ب�صبب 

داخل  من  اأطباء  عدة  ا�صت�صرت  ال�صدد،  هذا  ويف 

البحرين وخارجها ووقع االختيار على عيادة يف 

على  مندوبها  وقمت مبرا�صلة  »ارتا«،  با�صم  اإيران 

على  عزمت  ثم  ومن  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

ال�صفر، واجتهت اإىل مق�صدي، وبعد و�صويل ذهبت 

الطبيب )ر�صول كمال بور( وو�صح يل  اإىل عيادة 

اإجراءات العملية وتكلفتها، وقال يل اإين لن اأحتاج 

اإىل �صيء كثري الأن بطني م�صدود تقريبا، وهذا الكالم 

كان م�صرتكا بني االأطباء الذين ذهبت ال�صت�صارتهم 

من قبل، وبعد مغادرتي للفندق ات�صل بي الو�صيط 

للعيادة املذكورة وكنت يف الفندق يف حينها، وقال 

يل اإن الطبيب يريد ثمن العملية االآن لكي يحجز يل 

موعدا، فاأخربته اأين اأرغب يف التفكري قبل اأن اأقرر، 

فقال يل: »ادفعي املبلغ االآن، واإذا مل تريدي الطبيب 

ف�صوف ترجع اأموالك بكل تاأكيد«.

بعد اأن اأجريت جميع الفحو�صات واالإجراءات 

التي ت�صبق العملية، تفاجاأت باأخذي اإىل م�صت�صفى 

النواحي  للغاية من  مو�صى بن جعفر، وهو �صيئ 

االأوراق  فوّقعت  الواقع،  االأمر  اأمام  فكنت  كافة، 

لغرفة  اأخذي  ومت  العملية  مالب�س  وارتديت 

مبعرثا  �صيء  كل  هناك  كان  حيث  العمليات، 

ومت�صخا. كانت غرفة العمليات غري جمهزة وغري 

معقمة، وكان مري�س قد اأخرج من ذات الغرفة يف 

االأثناء، وكنت اأرف�س اال�صتلقاء على ال�صرير بعد اأن 

دعاين الطبيب، فاأجبته باأن ال�صرير مت�صخ، فاأخرب 

التي  العملية  بداأت  هنا  ومن  بتنظيفه،  امل�صاعدين 

ا�صتغرقت 4 �صاعات، بعدها خرجت وقد انخف�س 

م�صتوى دمي اإىل 7، وقد اكت�صفت اأن الطبيب مل يقم 

بعملية �صد للبطن!

وذهابي  امل�صفى  من  خروجي  مت  جهد  بعد 

خ�صعت  كوين  الراحة  على  للح�صول  الفندق  اإىل 

ملاذا  منه  الأعرف  الو�صيط  مع  فتوا�صلت  لعملية، 

الطبيب عمل يل �صيئا خمتلفا عما مت االتفاق عليه، 

خ�صو�صا اأن ج�صمي ال يحتاج اإىل هذا االإجراء الذي 

كيلوجراًما!  الـ60  يتجاوز  ال  وزين  الأن  به  قام 

�صد  اإىل  اأحتاج  ال  اأنني  ليخربه  بالطبيب،  ات�صل 

الأن بطني م�صدود! بالتاأكيد تفاجاأت الأنني اإذ كنت 

�صفط؟!  اإىل  اأحتاج  اأن  فكيف يل  �صد  اإىل  اأحتاج  ال 

عندها قال يل »الب�صي امل�صد فقط و�صت�صبح اأمورك 

كلها ممتازة، ال تخايف«. بالطبع هذا الكالم م�صحك 

باأنه  اإخباري  يتم  فلماذا مل  منطقي،  للغاية وغري 

ال  التي  للعملية  خ�صوعي  قبل  امل�صد  لب�س  علّي 

اأعلم ملاذا مت اإجراوؤها؟! وبعد عدة اأيام كانت لدّي 

مراجعة مع الطبيب الذي قام باالت�صال باملرتجمة 

لن  اأنه  اأو  دوالر،   200 دفع  علّي  باأنه  واإخبارها 

بالدفع  اأنني قمت  العلم  للمراجعة، مع  ي�صتقبلني 

على  ج�صمي  يف  خيوط  وهناك  م�صبقا،  للمرا�صل 

يجلب  املندوب  هذا  اأن  الكت�صف  اإزالتها،  الطبيب 

النا�س ويخدعهم بهدف احل�صول على املال، ومن 

ثم توّجهت اإىل طبيب اآخر لتتم اإزالة اخليوط.

مواطنة

موظفو الت�أمين�ت الجتم�عية 

ي�ستخدمون نظ�مني خمتلفني!

�صنوات  �صراء  بطلب  تقّدمت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

العامة للتاأمني  الهيئة  التوا�صل معي من قبل  �صابقة، ومت 

هو  دفعه  يجب  الذي  املبلغ  اأن  واأخربوين  االجتماعي 

3781 ديناًرا، بعدها تفاجاأت با�صتالمي ر�صالة ن�صية من 

التاأمينات االجتماعية تطالبني ب�صداد مبلغ 6089 ديناًرا، 

اأي بفارق 2439 ديناًرا عن املبلغ الذي اأخربين به املوظف، 

وعند مراجعتي لهم اأخربوين اأنه مت البدء بتطبيق القانون 

يدوًيا،  باحل�صاب  يقومون  واأنهم  ال�صراء  ق�صم  يف  اجلديد 

والنظام لدى املوظفني الذين قمُت مبراجعتهم اإىل االآن على 

النظام القدمي ومل يكونوا على علم بتطبيق القانون اجلديد، 

القانون اجلديد وموظفني  ال�صراء ي�صتخدمون  فلماذا ق�صم 

راتبي  واأنا  القدمي؟  القانون  ي�صتخدمون  امل�صرتكني  خدمة 

150 ديناًرا فقط! مع العلم اأن لدّي طلب تاأمني فرتة �صابقة 

لـ30 �صهًرا وال�صركة وافقت على تاأميني بالفرتة ال�صابقة 

اإ�صافة الفرتة خلدمتي،  منذ �صهر يونيو واإىل االآن مل يتم 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأنا�صد  املنرب  هذا  من  واأنا 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه مل�صاعدتي يف ا�صتكمال اإجراءات تقاعدي 

املري�صة  ابنتي  �صهرًيا ولعالج  راتًبا  الأ�صمن يل والأ�صرتي 

يف اخلارج.

البي�ن�ت لدى املحرر

ابني خّريج تربية ري��سية اجت�ز 

امتح�ن القبول واملق�بلة ومل يتم توظيفه

اأنا مواطن بحريني اأنا�صد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

حفظه اهلل، فابني خريج جامعة البحرين تخ�ص�س الرتبية 

الريا�صية يف العام 2018 اجتاز امتحان القبول واملقابلة 

ومل يتم ا�صتدعاوؤه للعمل مدر�س »تربية ريا�صية« بوزارة 

الرتبية والتعليم، ومل يتم توظيفه اىل اليوم.

»البحرنة  عنوان  تفعيل  ب�صرورة  بروؤيتكم  واإ�صادة 

اأواًل« ولكون العمل مطلًبا لتحقيق م�صتقبل اأف�صل ململكتنا 

احلبيبة، والتي على راأ�صها التعليم. ولطاملا حلم ابني ان 

يكون معلًما تربوًيا يخدم وطنه عن طريق تعليم االأجيال 

وتاأ�صي�صهم.

لذا اآمل يا �صاحب ال�صمو اأن يتحقق طموح ابني بف�صل 

اأبناء الوطن اإىل  من اهلل ومنكم ورعايتكم الكرمية يف دفع 

ما  ل�صموكم على  ال�صكر  بلدهم، وكل  اأماكن رفيعة خلدمة 

تقدموه من جهد وعطاء لرفعة اململكة وتقدمها.

البي�ن�ت لدى املحرر
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 حلقة نقاشية حول 
»استعدادات العودة إلى المدارس«

نظم مرك��ز البح��وث األمني��ة باألكاديمية الملكية للش��رطة 
بحض��ور العميد فواز حس��ن الحس��ن آم��ر األكاديمي��ة، حلقة 
نقاشية بعنوان »استعدادات العودة إلى المدارس« بمشاركة 
اإلدارة العام��ة للمرور ومديريات الش��رطة بالمحافظات األربع 

ووزارة التربية والتعليم ووزارة األشغال.
وأك��د العميد ف��واز الحس��ن أن تنظيم هذه الحلق��ة يأتي في 
إط��ار توجيهات وزي��ر الداخلي��ة وبمتابعة حثيث��ة من رئيس 
األمن العام بمناقش��ة الخطط واآلليات الالزمة لتأمين عودة 
الطلب��ة للمدارس وضمان س��المتهم وأمنه��م عند حضورهم 
وأثن��اء وجودهم في المدارس حت��ى انصرافهم، باإلضافة إلى 
تعزيز التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بالشراكة بين كافة 
الجهات المعنية بما يحقق األه��داف المرجوة، متمنيًا للجميع 

السالمة ودوام التوفيق.

خالد بن خليفة: مبادرات مركز الملك حمد 
للتعايش السلمي وصلت إلى العالمية

اس��تقبل رئي��س مجلس أمن��اء مركز 
للتعاي��ش  العالم��ي  حم��د  المل��ك 
 الس��لمي الش��يخ خال��د ب��ن خليف��ة 
آل خليفة، القائ��د اإلقليمي لمنظمة 
ف��ي  الخيري��ة  المس��يحية  الخ��الص 
الش��رق األوس��ط الكابتن النيوزلندي 

دوغ نيومان.
وبح��ث الطرف��ان مج��االت التع��اون 
المش��تركة بي��ن المرك��ز والمنظمة 
وفرص التكامل في إيجاد المش��اريع 
التنويري��ة الت��ي تعزز من التس��امح 
الس��لمي، حيث  والتعاي��ش  الدين��ي 
اس��تعرض الش��يخ خالد ب��ن خليفة 
خ��الل اللق��اء تاريخ التس��امح الديني 
والتعايش السلمي بمملكة البحرين، 
مؤكدًا على مس��اعي حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليفة ملك البالد المعظم للحفاظ 
على أصالة قيم التس��امح والتعايش 
التي يمتاز بها واقع البحرين، مش��يرًا 
إلى أن إعالن مملكة البحرين وإنش��اء 
المرك��ز يع��د تتويجًا له��ذه الجهود، 

حي��ث وصل��ت مب��ادرات المرك��ز إلى 
حدود العالمية في طرحها، إيمانًا بما 
يتبناه صاحب الجاللة الملك المعظم 
م��ن رؤية ثاقب��ة في تأطي��ر المنهج 
اإلنس��اني ف��ي التس��امح والتعايش 
الس��لمي. من جانب��ه، أع��رب القائد 
اإلقليمي لمنظمة الخالص المسيحية 
عن رغبة المنظم��ة في اتخاذ مملكة 

البحري��ن مق��رًا لنش��اطها اإلقليمية، 
حيث أش��اد بجهود المملك��ة بقيادة 
جالل��ة المل��ك المعظ��م ف��ي تعزيز 
مس��يرة الس��الم في المنطقة، والتي 
ُترجمت في المب��ادرات التي يقدمها 
مركز المل��ك حمد العالمي للتعايش 
الس��لمي لالرتقاء بالوعي اإلنس��اني 
والس��الم ومحارب��ة مظاه��ر التطرف 

والعن��ف ف��ي كل مكان، مؤك��دًا على 
أن جه��ود المركز لبث روح التس��امح 
والتعاي��ش تعتبر مرتك��زات للعمل 

اإلنساني والخيري.
الخ��الص  منظم��ة  ب��أن  يذك��ر 
إنجيلي��ة  مس��يحية  مؤسس��ة  ه��ي 
بروتس��تانتية دولية مس��تقلة تقوم 
بأعم��ال خيري��ة لمس��اعدة الفقراء، 
ولها انتش��ار في أكثر م��ن 75 دولة. 
الفقراء  لمساعدة  وانطلقت كجمعية 
ف��ي لندن عام 1865 وأسس��ها وليام 
وكاثرين بوث تحت مس��مى إرسالية 
ش��رق لن��دن المس��يحية، ث��م أخذت 
طاب��ع النظ��ام العس��كري لمحارب��ة 
الفقر والب��ؤس، وأعضاؤها يتصفون 
بتراتبي��ة عس��كرية. ترتكز مش��اريع 
المنظم��ة على إنش��اء مستش��فيات 
الكح��ول  لمدمن��ي  تأهي��ل  ومراك��ز 
وأندي��ة  ومعس��كرات  والمخ��درات، 
للمس��نين،  رعاية  ومراك��ز  ش��بابية، 
باإلضافة إل��ى برامج مس��اعدات في 

شتى المجاالت.

 مركز عيسى الثقافي يوقع 
مذكرة تفاهم مع »المبّرة الخليفية«

وقع مركز عيسى الثقافي مذكرة تفاهم مع مؤسسة 
المب��رة الخليفي��ة يت��م بموجبها تفعي��ل عدد من 
المش��اريع والمبادرات ذات الصلة بتعزيز الشراكة، 
والتعاون والتنس��يق في دعم البرام��ج االجتماعية 

والثقافية المرتبطة بالشباب.
وقام نائب رئيس مجلس األمن��اء المدير التنفيذي 
بمركز عيس��ى الثقافي الش��يخ خالد ب��ن خليفة آل 
خليف��ة بتوقي��ع المذكرة م��ع عضو مجل��س أمناء 
مؤسس��ة المبرة الخليفية الشيخة لولوة بنت أحمد 
ب��ن محمد آل خليف��ة، وبحضور عدد من منتس��بي 
المركز والمؤسس��ة. وأعرب عن ترحيبه بفتح آفاق 
التع��اون في المجاالت المختلفة التي تخدم أهداف 
الطرفين، مش��يدًا بالدور الفاعل والجهود المبذولة 
م��ن قبل المؤسس��ة ف��ي س��بيل تمكين الش��باب 
البحرين��ي وتأهيلهم م��ن خالل األنش��طة الراعية 
لطموحاته��م واهتماماته��م. من جهته��ا، أكدت 
الش��يخة لولوة بنت أحمد ب��ن محمد آل خليفة على 

أهمي��ة تعزيز التع��اون بين المركز والمؤسس��ة، 
مشيدًة بالدور الريادي للمركز على الساحة الثقافية 
المحلي��ة وما يحوي م��ن فضاءات تس��هم في إبراز 

الوجه الحضاري لمملكة البحرين.

وتن��ص بن��ود المذكرة عل��ى التعاون ف��ي مجاالت 
تمكين الش��باب في الجوانب المعرفية المشتركة 
باإلضافة إلى تبادل الخبرات ورعاية وتسهيل تنظيم 

المؤتمرات والندوات والمحاضرات المشتركة.

موجودون بعنابرهم وامتنعوا بإرادتهم عن االتصال بذويهم

»أمانة التظلمات«: ال صحة الدعاءات »االختفاء 
القسري« و»الحرمان من االتصال« لبعض نزالء »جو«

قام فريق من األمان��ة العامة للتظلمات باالنتقال 
لمباش��رة  بج��و  الن��زالء  إص��الح وتأهي��ل  لمرك��ز 
التحقيقات فيما أثير م��ن ادعاءات رصدتها األمانة 
بشأن »االختفاء القسري« و»الحرمان من االتصال« 
لعدد من النزالء وذل��ك من منطلق واجبها المهني 
والقانون��ي والمه��ام الموكل��ة إليه��ا فيما يخص 
زيارة السجون وأماكن الحبس االحتياطي واالحتجاز 
وغيره��ا وفقًا لمرس��وم إنش��ائها رقم )27( لس��نة 

2012 المعدل بالمرسوم )35( لسنة 2013.
وف��ي هذا الس��ياق ق��ام فريق من محقق��ي األمانة 
بزي��ارة يوم الثالث��اء 2022/9/6 إل��ى مركز إصالح 
وتأهيل النزالء بجو، تم فيها اتباع اإلجراءات الالزمة 

للتحقق من تلك االدعاءات المثارة.
واس��تمع فريق األمانة العامة للتظلمات إلى إفادة 
إدارة المركز بش��أن تلك االدع��اءات والتي جاء فيها 
أن ه��ؤالء النزالء كانوا قد ارتكبوا مخالفات قانونية 
بتاري��خ 10 أغس��طس 2022، وأنها قام��ت باتخاذ 
اإلج��راءات اإلداري��ة الضرورية في حين��ه وتم إبالغ 
النياب��ة العام��ة بتل��ك الواقعة التخ��اذ إجراءاتها، 
وأضاف��ت إدارة المركز أنها قام��ت بتوقيع الجزاءات 
التأديبية بحس��ب نص المادتي��ن )53( و)56( من 
قانون مؤسس��ة اإلصالح والتأهيل رقم )18( لسنة 
2014، وعق��ب انته��اء م��دة الج��زاء التأديب��ي تم 

الس��ماح للن��زالء بالتواص��ل هاتفيًا م��ع ذويهم إال 
أن ع��ددًا منهم رف��ض التواصل، مؤك��دة أن كافة 
اإلج��راءات المتخ��ذة بح��ق ه��ؤالء النزالء مس��جلة 

وموثقة.
وقام أعض��اء فري��ق األمانة العام��ة باالطالع على 
تس��جيالت كاميرات المراقبة األمني��ة والتي وثقت 
تعامل أعضاء قوات األمن العام مع النزالء المعنيين 
فيم��ا يتعلق بتقديم النصح لم��ن امتنع منهم عن 

إجراء اتصاالت هاتفية مع ذويهم.
وف��ي ذات الس��ياق، اطل��ع فري��ق األمان��ة العام��ة 
للتظلم��ات عل��ى الوثائق اإلدارية والس��جالت التي 
تبي��ن اإلجراءات المتخذة مع ه��ؤالء النزالء للتحقق 
من اتباع إدارة المركز للقواعد المنصوص عليها في 
قانون مؤسس��ة اإلصالح والتأهيل رقم )18( لسنة 
2014 والئحته التنفيذية بشأن ما تم توقيعه على 

النزالء من جزاءات تأديبية.
وق��ام الفري��ق بمقابلة كاف��ة الن��زالء للتحقق من 
الس��ماح لهم بالتواصل الهاتفي م��ع ذويهم حيث 
أف��اد ع��دد م��ن الن��زالء قيامه��م بالفع��ل بإجراء 
اتص��االت هاتفية مع ذويه��م في الفت��رة األخيرة 
فيما أفاد الباقي بإج��راء االتصال الذي أتاحته لهم 
إدارة المركز. وبس��ؤال هؤالء النزالء كافة عن محل 
تواجده��م أفادوا بأنهم متواج��دون حاليًا بالعنابر 

المخصصة لكل منهم.
وف��ي ضوء ما س��بق فقد خلصت تحقيق��ات األمانة 
»االختف��اء  ادع��اءات  بش��أن  للتظلم��ات  العام��ة 
القس��ري« و»الحرم��ان من االتص��ال« بحق بعض 
النزالء في مركز جو، إلى أنه ال يوجد اختفاء قس��ري 
وأن ه��ؤالء الن��زالء موج��ودون ف��ي مرك��ز إص��الح 
وتأهي��ل النزالء بج��و وتمت مقابلتهم، وس��بق أن 
ُوقع��ت بحقهم ج��زاءات تأديبية نتيج��ة ارتكابهم 
مخالف��ات قانونية بحس��ب م��ا نص علي��ه قانون 
مؤسس��ة اإلصالح والتأهي��ل والئحت��ه التنفيذية، 
وأنه تم تمكينه��م عقب تنفيذ الجزاء التأديبي من 
ممارسة حقهم في االتصال الهاتفي بذويهم إال أن 
بعضهم ق��د امتنع »طوعيًا« عن إج��راء االتصاالت 
بذويه رافضين النصائح التي ُقدمت لهم من جانب 

إدارة المركز بالعدول عن هذا االمتناع.

مدير المعلومات الجنائية يشارك 
باجتماع اإلحصاء الجنائي بتونس

ش��ارك مدير إدارة المعلومات الجنائية باإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية العقيد نايف الماجد، في االجتماع الثاني للجنة 
الدائم��ة لإلحص��اء الجنائ��ي والذي عق��د بمقر األمان��ة العامة 
لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية الشقيقة.
وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين أجهزة المعلومات 
الجنائي��ة األمني��ة بين ال��دول العربية والذي يه��دف إلى تعزيز 
التكامل العربي في مجال المعلومات الجنائية من خالل تس��خير 
كاف��ة اإلمكانيات للنه��وض بالمس��ؤوليات لمواجهة التحديات 
األمنية وتوحي��د قوائم اإلحصائيات والتقاري��ر المتبادلة للدول 
األعضاء.وتم خالل االجتم��اع، االطالع على قرارات وزراء الداخلية 

بشأن زيادة التعاون بين األجهزة األمنية بوزارات الداخلية.
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 تسيير خطوط رئيسة للنقل 
العام من جامعة البحرين وإليها

المواص��الت واالتص��االت  وزارة  أعلن��ت كل م��ن 
وجامعة البحرين وشركة البحرين للنقل العام، عن 
وضع اللمسات األخيرة على تسيير الشركة لخطوط 
النق��ل الرئيس��ية المتجهة إلى مق��ر الجامعة في 
الصخير والعائدة منها، اعتبارًا من العام الجامعي 
الحالي 2023/2022 الذي س��تبدأ الدراسة فيه 18 

سبتمبر.
وقالت عميدة شؤون الطلبة في الجامعة الدكتورة 
فاطم��ة المالكي: »تم العمل على هذا المش��روع 
بمناقش��ة جميع األطراف ألكثر من 6 أشهر لتوفير 
خدمة المواصالت للطلبة بحيث تكون متاحة على 
أكثر من خط رئيس في شبكة الطرق الرئيسة في 
المملكة، واالس��تمرار في مناقش��ة توس��عة هذه 
الخيارات مس��تقباًل بحس��ب الحاج��ة واإلمكانيات 
الت��ي توفرها الش��ركة«. وأضافت، أن��ه على مدى 
السنوات الماضية، ظلت الجامعة تشجع منتسبيها 
من الطلبة واألكاديميين واإلداريين على استخدام 

المواص��الت العامة لما في ذل��ك من تخفيف على 
استخدام الطرق، والتقليل من بث الغازات الضارة 
الناجمة عن احتراق الوقود، خصوصًا وأن الحافالت 
التي توفرها الشركة منتظمة الوصول إلى المواقف 
ومكيف��ة وحديث��ة وتتوفر به��ا خدم��ة واي فاي، 
وتق��دم خدمة لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة الحركية، 
وتمن��ح أفضلية ف��ي المقاعد للنس��اء )الموظفات 
والطالب��ات(، حيث توفر ه��ذه المواصالت للراكب 

فترة يمكنه فيها إنجاز معامالته واتصاالته.
وأوضحت أن ما تم التوص��ل إليه من اتفاق عبارة 
عن المرحلة األولى من مش��روع متكامل، إذ سيتم 
ف��ي ه��ذه المرحل��ة تفعيل خدم��ة لنق��ل الطلبة 
-أساس��ًا- من مق��ر الجامعة في الصخي��ر وإليها، 
حيث إن المقرين اآلخرين للجامعة )مدينة عيس��ى 
والس��لمانية( يتمتعان بش��بكة مواصالت نشطة 
تصلها الحافالت عبر أكثر من خط س��ير اعتيادي. 
مؤك��دة أن المناقش��ات ال تزال جارية مع ش��ركة 

البحرين للنقل العام من أجل التوصل إلى »بطاقة 
طال��ب« يمكنه من خالله التمت��ع بمزايا متعددة 

من أهمها خفض سعر التذكرة.
وذك��رت أن م��ن مميزات ه��ذا االتفاق أن��ه يتيح 
وقت��ًا مرنًا للطلبة في حضوره��م وانصرافهم من 
الجامعة بحس��ب جداولهم الدراس��ية، مشيرة إلى 
وج��ود حوال��ي 26 رحل��ة يوميًا من مق��ر الجامعة 
بالصخي��ر وإليه��ا، وف��ي أوق��ات متع��ددة، من 6 
صباحًا، وس��تكون آخر الرحالت خارجة من الجامعة 

7 مساء.
وأك��دت زيادة ع��دد الحافالت الداخلي��ة في الحرم 
الجامعي بالصخي��ر لنقل الطلبة م��ا بين المباني 
المختلف��ة، تزامن��ًا م��ع اس��تمرار إجراء دراس��ات 
الفردي��ة  التنق��الت  عملي��ة  وتس��هيل  لتطوي��ر 
لمنتسبي الجامعة داخل مقر الجامعة في الصخير، 
خصوصًا وأن هذه الدراس��ات قطعت شوطًا طوياًل 

وسيتم اإلعالن عنها عما قريب.

 أمين التعليم العالي 
 تهنئ األولى على دفعة

2022 في »البحرين الطبية«

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجل��س أمناء مجل��س التعلي��م العالي الدكتورة الش��يخة 
رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل خليف��ة، الطالب��ة المتفوقة 
الدكت��ورة طيب��ة األدرج من جامعة البحري��ن الطبية، حيث 
قدمت التهنئة للطالبة المتفوقة األولى على دفعة 2022، 
وحصوله��ا على 9 جوائز تقديرية خالل فترة دراس��تها في 

الجامعة.
وأعربت الطالبة عن اعتزازها بلقاء األمين العام، وتقديرها 
لدعمها المتواصل لجميع طلبة مؤسسات التعليم العالي، 

األمر الذي يدفعها للمزيد من الجهد والتقدم.

 الصالح: استضافة 
اجتماعات »البرلمان الدولي« 
نجاٌح للدبلوماسية البحرينية

أّكد النائ��ب ممدوح الصالح أن اس��تضافة مملكة البحرين 
أكبر ح��دث برلماني عالم��ي ممثاًل في االتح��اد البرلماني 
الدولي والمقّرر في مارس القادم يمّثل نجاحًا للدبلوماسية 
البحرينية والسمعة الطيبة للمملكة على الصعيد العالمي، 
ويأت��ي ذلك تتويجًا للنهج الذي خّطه صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المعّظ��م في بناء 

دبلوماسية مّتزنة وسياسات حكيمة.
وأثن��ى الصالح على كاّف��ة الجهود التي ُبذلت الس��تضافة 
المملك��ة هذا الح��دث الدولي البارز ال��ذي يمّثل أكبر تجمٍع 
برلماني في العال��م، منوهًا إلى أن مملكة البحرين تمتلك 
ق��درات وطاقات وطنية فاعلة وقادرة عل��ى التمّيز والعطاء 
متى م��ا ُأتيحت لها الفرصة المواتية، مؤكدًا ثقته الكبيرة 
ب��أن تنجح المملكة ف��ي تنظيم هذه الفعالي��ة البرلمانية 
الكبي��رة بم��ا تمتلك��ه م��ن رصيٍد ف��ي تنظيم مث��ل هذه 
الفعاليات اتكاًء على س��واعد أبنائه��ا، وخصوصًا الطاقات 

الشبابية المبدعة.

وليد صبري «

األطف��ال،   ط��ب  استش��اري  دع��ا 
الدكتور محم��د البلتاجي، لحصول 
األطفال والط��اب على تطعيمات 
اإلنفلون��زا الموس��مية، خاصة مع 
العودة إل��ى الم��دارس، وااللتزام 
بالدراس��ة حضوري��ًا، الس��يما من 
يعان��ون م��ن أم��راض مزمنة في 
القلب أو الجهاز التنفسي أو نقص 

المناع��ة. وحذر من اإلصابة بمرض حساس��ية ربو األطفال، 
الفت��ًا إلى أنه من أبرز أس��باب اإلصابة بالم��رض تغير الجو 

ووجود بعض مسببات التحسس مثل الغبار.

كش��ف البيت األبي��ض عن ني��ة واش��نطن اتخاذ 
تدابير إضافية لمحاس��بة إيران، وذلك بعد إعان 
رئيس ال��وزراء األلباني إيدي راما أمس قطع باده 
عاقاتها الدبلوماس��ية م��ع طهران م��ع مغادرة 
الدبلوماس��يين وموظفي الس��فارة اإليرانيين في 
غضون 24 ساعة، إثر تحقيق في هجوم إلكتروني 

في يوليو الماضي.
وأضاف في بيان أمس، أن الواليات المتحدة ستبدأ 
مزيدًا من اإلجراءات عل��ى خلفية هجوم إلكتروني 

ضد ألبانيا حليفة أمريكا وعضو الناتو.
وأكدت المتحدثة باس��م مجل��س األمن القومي 
أدريين واتسون، أن بادها تدين بشدة الهجوم 
اإللكترون��ي اإليراني ض��د ألباني��ا، موضحة أن 
واش��نطن خلصت بعد تحقيق استمر أسابيع في 
ألبانيا إثر هجمات إلكترونية ضخمة حصلت في 
15 يوليو، إلى أن الحكوم��ة اإليرانية قادت هذا 
الهجوم. وف��ي تقرير جديد حول أنش��طة إيران 
النووي��ة، قد يش��كل ضرب��ة أخ��رى لمفاوضات 
إعادة إحياء االتفاق النووي التي تعثرت مؤخرًا، 
أك��دت الوكالة الدولية للطاق��ة الذرية أمس أن 
مخ��زون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 
ب�19 مرة الحّد المس��موح به، مشددة على أنها 
ل��م تتمكن م��ن التأكد م��ن أن برنام��ج إيران 

النووي سلمي.

انتظ��م أم��س 147 أل��ف طال��ب وطالب��ة بالم��دراس 
الحكومية، وس��ط أج��واء من الفرح والس��عادة والبهجة 
إحتف��اء بب��دء الع��ام الدراس��ي الجدي��د 2023-2022، 
وش��عورهم بعودة الحياة إلى طبيعته��ا بلقاء زمائهم 
ومعلميهم، بعد انقطاع دام 3 أعوام، عن نظام التعليم 
الحضوري، وش��هد اليوم األول حض��ورًا كبيرًا من الطلبة 

لمقاعد الدراسة.
ف��ى الوقت ذاته أك��د وزي��ر التربية والتعلي��م الدكتور 
ماج��د النعيمي أن العام الدراس��ي الحالي يش��هد طرح 
15 منهج��ًا دراس��يًا جدي��دًا، بجانب تطوي��ر 28 منهجًا 
بالشكل الذي يتناسب مع آخر المستجدات على الصعيد 
المعرف��ي. وأض��اف خال زيارت��ه لعدد م��ن المدارس، 
لمتابعة إجراءات العودة المدرسية، أن الوزارة استعدت 
لبدء العام الدراس��ي الجديد بتوفير ع��دد من الخدمات 
الداعمة للطلبة، ومن بينها تسيير أكثر من 700 حافلة 
مدرس��ية تنق��ل أكث��ر من 41 أل��ف طالب وطالب��ة، إلى 
جانب الحافات المخصصة للطلبة من ذوي االحتياجات 
الخاصة، والمزودة بكراسي متحركة ومصعد كهربائي، 
كما قامت الوزارة بتوفير أكثر من مليوني كتاب مطبوع، 
إضافًة إلى النس��خ الرقمية الموجودة على موقع الوزارة 

اإللكتروني والبوابة التعليمية.

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

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

»الطاقة الذرية«: مخزون إيران من  
اليورانيوم يتجاوز الحّد المسموح بـ19 مرة

أنشطة إيران النووية تشكل ضربة 
لمفاوضات إعادة إحياء االتفاق النووي 
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عودًا حميدًا.. الطالب يبدؤون عامهم الدراسي

خالد بن حمد: إسقاط 
 اإليقافات والعقوبات 

على العبي وإداريي القدم
وج��ه س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليف��ة النائ��ب األول لرئيس 
المجل��س األعلى للش��باب والرياضة رئيس الهيئ��ة العامة للرياضة 
رئي��س اللجنة األولمبي��ة البحريني��ة، االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
بإس��قاط كاف��ة العقوبات االنضباطي��ة واإليقاف��ات المتراكمة من 
الموسم الماضي والتي تشمل أفراد الفرق باألندية المنضوية تحت 
مظلة االتحاد، وذلك قرب انطاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة2023/2022.

 ألبانيا تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع إيران 

أمريكا تتوعد: تدابير إضافية لمحاسبة إيران

 »فوربس« تصنف 4 عوائل تجارية 
بحرينية بقائمة أقوى 100 شركة عربية

صنفت مجلة فوربس الش��رق األوس��ط، 4 شركات 
بحرينية ضمن قائمتها ألقوى 100 ش��ركة عائلية 
عربي��ة لع��ام 2022، حي��ث ش��ملت القائم��ة كا 
من مجموعة يوس��ف خليل المؤي��د وأوالده والتي 
تأسس��ت في عام 1940، في المرك��ز ال� 44، بينما 
صنفت المجلة مجموعة يوسف بن أحمد كانو التي 
تأسس��ت في عام 1890 في المرتب��ة ال� 55، فيما 
جاءت مجموعة عبد اهلل يوسف فخرو والتي تأسست 
ع��ام 1888 ف��ي المركز ال��� 80 ضم��ن تصنيفات 
المجلة، بينما حلت استثمارات الزياني التي أسست 

بتاريخ 1977 في المرتبة ال� 84 ضمن القائمة. 
وكش��فت »فوربس« ع��ن قائمته��ا، والتي تولت 
قيادتها العديد من األجيال فيما يس��لط التصنيف 
الض��وء عل��ى توجه مجموع��ات األعم��ال العائلية 

إل��ى قطاعات جديدة، مع التح��ول نحو التكنولوجيا 
المتط��ورة تح��ت قي��ادة الجي��ل الثان��ي والثالث، 
وصنفت الش��ركات بتلك القائم��ة باالعتماد على 
معايير ع��دة منها: حجم اس��تثماراتها والنش��اط 

التجاري، وأداء القطاعات الرئيسة التي تعمل فيها 
الش��ركة، فضًا ع��ن تاريخ الش��ركة وإرثها، كذلك 
م��دى تنوع األعمال من حي��ث القطاعات واالمتداد 

الجغرافي.

خالد كانو نواف الزيانيفاروق المؤيد عصام فخرو

 4.7 طن احتياطي 
الذهب في البحرين

بل��غ احتياط��ي مملكة البحري��ن من الذهب حوال��ي 4.7 طن 
خال يوليو الماضي، وذلك بحس��ب بيانات المجلس العالمي 
للذه��ب، في وقت س��جل غ��رام الذه��ب عي��ار 21 قيراطًا في 

البحرين أمس 18.20 دينار.

 استشاري: تطعيمات 
اإلنفلونزا ضرورية للطلبة 
أصحاب األمراض المزمنة

د. محمد البلتاجي
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 الوزاري الخليجي: 
 تأسيس شراكة قوية 

مع دول آسيا الوسطى 
أك��د المجلس ال��وزاري لمجلس التع��اون الخليجي عل��ى االلتزام 
بتأس��يس ش��راكة مس��تقبلية قوية وطموحة بين دولهم ودول 
آسيا الوس��طى، بناًء على القيم والمصالح المش��تركة والروابط 
التاريخي��ة. وصدر عن االجتماع بيان مش��ترك رحب فيه الجانبان 
بانعقاد االجتماع الوزاري األول للحوار االس��تراتيجي بين مجلس 
التعاون ودول آس��يا الوسطى. وتدارس المجلس الوزاري لمجلس 
التع��اون الخليج��ي مس��تجدات األوض��اع اإلقليمي��ة والدولي��ة، 
والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وانعكاس��اتها على األمن 
واالس��تقرار اإلقليميين. وتم خال االجتماع الذي عقد أمس، في 
مقر األمانة العامة لمجلس التعاون بحث مس��ارات التعاون بين 

دول المجلس والدول والتكتات العالمية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/08/watan-20220908.pdf?1662609346
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/1025062
https://alwatannews.net/article/1025147
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة

 تنظيم مؤتمر البحرين األول لألورام 
والرعاية التلطيفية نوفمبر المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  أّك��د 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د محم��د األنص��اري، الحرص 
عل��ى مواصلة تطوير قطاع الرعاية 
الصحي��ة في المملك��ة، والذي يعّد 
ركيزة أساسية في أجندتها الوطنية 
وس��اهمت ف��ي تحقي��ق ريادته��ا 
العالمية عبر مؤش��رات عدة، وذلك 
من خالل تطبيقها أفضل المعايير 
الخدمات  تقديم  في  والممارس��ات 
الصحية الشاملة بمختلف مؤسسات 
ومراف��ق القط��اع الصح��ي بفضل 
الدع��م والرعاي��ة الت��ي يحظى بها 
القطاع من حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، ومتابعة دائمة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ج��اء ذل��ك خ��الل توقي��ع الرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
»أديوكيشن  لشركة  العام  والمدير 
ب��الس« الدكت��ور أمي��ن عب��داهلل، 

اتفاقي��ة تنظي��م مؤتم��ر البحرين 
األول ل��أورام والرعاية التلطيفية، 
والذي س��يقام تح��ت رعاية رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفريق 
 طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، بيوم��ي 5 و6 نوفمب��ر 

القادم 2022 في البحرين.
وأوضح الدكتور األنصاري أن مؤتمر 
والرعاي��ة  ل��أورام  األول  البحري��ن 
ف��ي مواصلة  التلطيفية سيس��هم 
ترس��يخ مكان��ة البحري��ن الريادية 

الطبي��ة  المؤتم��رات  بتنظي��م 
تحقيق��ه  جان��ب  إل��ى  والصحي��ة، 
أهدافًا عديدة أخرى نظرًا لمشاركة 
أفض��ل الخبراء م��ن دول العالم في 
تقدي��م جميع م��ا يتعلق ب��األورام 
والرعاية التلطيفية، والتي س��جلت 
مملكة البحرين فيه إنجازات عديدة 
بفضل مواكبته��ا ألفضل المعايير 
العالمية وتقديمها أجود الخدمات 
للمرضى، مش��يدًا بالجه��ود البارزة 
التي يبذلها رئيس المجلس األعلى 

للصحة في دعم المبادرات الكفيلة 
بتقدي��م الرعاية المتمي��زة لكافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
م��ن جانبه، أع��رب الدكت��ور أمين 
لش��ركة  الع��ام  المدي��ر  عب��داهلل 
»أديوكيش��ن ب��الس«، عن ش��كره 
وتقديره إلى رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة لرعاي��ة المؤتم��ر، والتي 
ستس��هم ف��ي تحقي��ق العديد من 
األهداف التي ت��م وضعها لتنظيم 
مؤتم��ر ذي مس��توى متقّدم يخدم 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
وأوض��ح بأن ش��ركة »أديوكيش��ن 
م��ع  بالتع��اون  فخ��ورة  ب��الس« 
المستشفيات الحكومية في تنظيم 
هذا المؤتمر الهام الذي سيس��لط 
وإنج��ازات  منج��زات  عل��ى  الض��وء 
مملكة البحرين ف��ي تعزيز القطاع 
الطبي بش��كل عام وأبرز المبادرات 
الت��ي يت��م تطبيقه��ا ضم��ن ملف 
األورام والرعاية التلطيفية بش��كل 
خاص، بما يسهم في تعزيز الصحة 

العامة بالمجتمع.

الهيئة التنفيذية لمجلس 
الصحة الخليجي تبحث تطوير 

الخدمات الصحية
عق��د مجل��س الصحة ل��دول مجل��س التع��اون اجتم��اع الهيئة 
التنفيذي��ة في دورت��ه ال�95 أمس في مق��ر المجلس بالعاصمة 
الس��عودية الري��اض بدعوة م��ن المدير الع��ام لمجلس الصحة 
الخليجي س��ليمان الدخيل، حي��ث أنطلق االجتم��اع بترحيب من 
عضو الهيئ��ة التنفيذي��ة بالمملكة العربية الس��عودية رئيس 
االجتماع في دورته الحالية نايف الجش��عم معلنًا انطالق فقرات 

االجتماع.
وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على 
جدول االجتماع والتي من ش��أنها أن تساعد على تطوير مستوى 
الخدمات الصحي��ة في دول مجلس التع��اون، والتي تندرج تحت 
المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في )الوقاية - التوعية 
- التطوير - الدعم الصحي(. وتم مناقش��ة الخطط االستراتيجية 
والبرام��ج التابع��ة للمجلس، كما تم االطالع عل��ى دور الحمالت 
التوعوية الحالية والمس��تقبلية الت��ي يقوم من خاللها المجلس 
في تعزيز الس��لوكيات والممارس��ات الصحية ورف��ع الوعي بدول 
مجلس التعاون من خالل إطالق العديد من الحمالت منها حملة 

مكافحة المخدرات، وحملة كبار السن.
وحضر االجتماع كل من عيسى المنصوري وناصر البدور من دولة 
اإلم��ارات، ومريم الهاجري من مملكة البحرين، ونايف الجش��عم 
»رئي��س االجتم��اع في دورت��ه الحالي��ة« من المملك��ة العربية 
الس��عودية، س��عيد اللمكي من س��لطنة عمان، محمد بن حمد 
آل ثان��ي وعبداللطيف العبداهلل من قط��ر، عبدالرحمن المطيري 

وبثينة المضف من الكويت، عبداهلل دحان من اليمن.

»المستشفيات الحكومية«: 
 تقديم أفضل الخدمات

 الصحّية لجميع المرضى

أّك��دت المستش��فيات الحكومي��ة حرصه��ا على تقدي��م أفضل 
الخدم��ات الصحّي��ة والعالجية لجمي��ع المرضى م��ن المواطنين 
والمقيمي��ن، منّوهة أنه ف��ي إطار متابعته��ا لكافة المالحظات 
ال��واردة إليها من المرض��ى وذويهم، قد تلّقت مالحظة بش��أن 

طلب ذوي أحد المرضى لتشخيص وعالج مريضهم.
وأوضحت المستشفيات الحكومية أّن المختصين قاموا بالتواصل 
م��ع الفريق الطب��ي المعالج للمريض، حيث تبّي��ن بأنه قد تمت 
معاين��ة المريض وإدخال��ه إلى مجمع الس��لمانية الطبي بتاريخ 
25 أغس��طس الماضي، وتم وضع خطة ش��املة ل��ه بناًء على ما 
يس��تدعيه وضع��ه الطب��ي، من فحوص��ات مخبري��ة وفحوصات 
إش��عاعية بحس��ب المعايير العالمية لتشخيص وعالج مثل هذه 
الحاالت. وتم تش��خيص الحالة بورم سرطاني بعد ظهور النتيجة 
النهائية لأش��عة والفحوصات بتاريخ 5 س��بتمبر الجاري، وعلى 
الفور تم تش��كيل فريق طبي متكامل يشمل أطباء أورام األطفال 
وجراحة األطفال. وتمت مناقش��ة حالة المريض مع ذويه بنفس 
اليوم، وتم شرح كافة اإلجراءات المتبعة ووسائل العالج المتاحة، 
إال أن األه��ل رفضوا الحل األمثل للعالج. فتم بعدها االتفاق على 
إجراء مج��رى للعالج باألدوية الكيميائية المق��رر إجراؤه اليوم 7 
س��بتمبر الجاري وتم إعالم ذوي المريض بأنه من المقرر أن تتم 
مناقش��ة حالة المريض بمركز البحرين لأورام تاريخ 8 س��بتمبر 
2022، إال أن أه��ل المريض أكدوا رغبتهم في العالج بالخارج من 

غير انتظار اإلجراءات الرسمية.
ونوهت المستش��فيات الحكومية بأّنها تسعى بالمقام األول إلى 
مواصلة تقدي��م أفضل الخدمات الصحي��ة والعالجية المتكاملة 

لكّل المواطنين والمقيمين في المملكة.

بحث مستجدات االعتماد األسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية

 هشام بن عبدالعزيز: تقديم الخدمات 
الصحية وفق أعلى مستويات الجودة

أكد الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة، رئي��س مجل��س أمن��اء 
المستش��فيات الحكومي��ة أهمي��ة 
مواصلة الجهود في تطوير وتقديم 
خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى 
باس��تخدام  الج��ودة  مس��تويات 
العالجي��ة  االبت��كارات  أح��دث 
منوهًا  والتش��خيصية،  والوقائي��ة 
بما يحظى ب��ه القطاع الصحي في 
المملك��ة م��ن رعاي��ة دائمة من 
لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك 
البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
م��ن صاحب  ومتابع��ة مس��تمرة 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك لدى ترؤس الش��يخ هشام 
بن عبدالعزي��ز آل خليفة االجتماع 
الدوري لمجلس أمناء المستشفيات 
الرئي��س  بحض��ور  الحكومي��ة، 

الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
وعدٍد من أعضاء المجلس واإلدارة 
المستش��فيات  ف��ي  التنفيذي��ة 

الحكومية.
واس��تعرض المجلس الموضوعات 
أعم��ال  ج��دول  عل��ى  الُمدرج��ة 
بمس��تجدات  المتعلقة  االجتم��اع 
العمل بالمستش��فيات الحكومية، 

كما تم بحث مس��تجدات المشاريع 
الصيان��ة  ومش��اريع  التطويري��ة 
حيث  الحكومي��ة،  بالمستش��فيات 
تم اس��تعراض مش��روعي توسعة 
الط��وارئ وغ��رف العمليات بمجمع 

السلمانية الطبي.
كما تمت مناقش��ة خط��ة ميزانية 
للسنوات  التش��غيلية  المصروفات 
2023-2024 وع��دٍد م��ن المحاور 

الهادف��ة إل��ى تطوي��ر الخدم��ات 
المستش��فيات  ف��ي  الصحي��ة 
الحكومي��ة، وتقدي��م رعاية صحية 
ذات مس��توى ع��اٍل لجمي��ع أف��راد 

المجتمع.
واس��تعرض المجلس المستجدات 
المتعلق��ة باألنظم��ة والمعايي��ر 
الهيئ��ة  قب��ل  م��ن  الموضوع��ة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، بما يس��هم في رفع جودة 
وكف��اءة الخدم��ات الصحي��ة، كما 
االعتم��اد  بح��ث مس��تجدات  ت��م 
األسترالي لمعايير الرعاية الصحية 

الدولية.
وم��ن جان��ب آخ��ر، بح��ث مجلس 
الحكومي��ة  المستش��فيات  أمن��اء 
الرئيسية  األداء  تحديث مؤش��رات 
ف��ي  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
قطاعي التدريب والتطوير انسجامًا 
مع أهداف ومب��ادرات تطوير قطاع 

الرعاية الصحية في المملكة.

 وزيرة الصحة: أهمية 
 البحوث في مجال نقص 

االنتباه وفرط الحركة

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد أهمية البحوث والدراسات في 
مجال نقص االنتباه وفرط الحركة وإسهامها في دعم القطاع 

الصحي وتطويره في البحرين.
ج��اء ذل��ك ف��ي أثن��اء اس��تقبالها أمس وف��دًا م��ن الجمعية 
البحرينية لنقص االنتباه وفرط الحركة برئاسة الدكتور أحمد 
األنصاري، الس��تعراض نتائج المسح الذي يجرى في البحرين 

ألول مرة حول اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.
وأك��دت حرص الوزارة المس��تمر على تعزي��ز القطاع الصحي 
واس��تدامة خدماته بجودة وكفاءة خدم��ًة للوطن والمواطن، 
منوه��ًة إل��ى أهمية الش��راكات القائم��ة بي��ن وزارة الصحة 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي المختلف��ة لتدعي��م القطاع 
الصحي واالرتقاء به، مش��يرة إلى أهمي��ة المبادرات والبرامج 

والمشروعات المجتمعية التي تعمل عليها الجمعية.
فيما أعرب األنصاري عن ش��كره للوزارة على التعاون الدائم، 
مش��يرًا إلى أهمي��ة تكثيف التعاون والتنس��يق بين الجهتين 
تحقيقًا لأهداف المنش��ودة، مثمنًا س��رعة تجاوب الوزارة مع 
المطال��ب التي يتم طرحها بهذا الخصوص، والتي س��اهمت 
بشكل إيجابي في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 »النفط والبيئة« توقع مذكرة تفاهم 
مع »BIBF« لتعزيز خطة التنمية المستدامة

وقع��ت وزارة النفط والبيئ��ة مذكرة تفاهم 
م��ع معه��د البحري��ن للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة )BIBF( بش��أن التع��اون لتعزي��ز 
خطة التنمية المس��تدامة، وفتح آفاق أوسع 
من التعاون المشترك لالستفادة من برامج 
التنمية المس��تدامة في مملكة البحرين بما 
يخدم االقتصاد الوطني، وذلك في إطار سعي 
وحدة إدارة موارد المياه بوزارة النفط والبيئة 
لالرتقاء بالقطاعات الحكومية والخاصة ورفع 
مس��توى الوعي لتعزيز مرونة المناخ لقطاع 
المياه في المملكة من خالل تبادل الدراسات 

والخبرات ذات العالقة.
وتأت��ي المذك��رة لمواصل��ة تس��خير كاف��ة 
اإلمكانات وتبادل أفضل الممارسات للتغلب 
عل��ى التحدي��ات المناخي��ة ووض��ع الحل��ول 
المتقدم��ة للوص��ول إل��ى األم��ن المناخ��ي 
بالتع��اون مع جمي��ع الجه��ات لتحقيق مبدأ 
االستدامة وتنمية موارد المملكة والمحافظة 
عليها وحسن استغاللها في مختلف األغراض 
وف��ي ش��تى القطاع��ات، والذي تق��وم عليه 
التطلعات المستقبلية من خالل تطوير رأس 

المال البشري، والتعليم والتدريب.
وقع االتفاقية من جانب وزارة النفط والبيئة 
القائم بأعمال وكيل الوزارة فيحان الفيحاني، 
فيما وقعه��ا عن معهد البحرين للدراس��ات 
المصرفي��ة والمالية، المدير العام بالمعهد 

أحمد الشيخ.
وبهذه المناسبة أشاد الفيحاني بدور المركز 
وم��ا يقدم��ه م��ن خدم��ات دعم ومس��اندة 
لتنمي��ة القط��اع االقتص��ادي ف��ي مملك��ة 
البحري��ن والدفع بعجلة التنمية تماش��يًا مع 
أهداف التنمية المس��تدامة التي تنسجم مع 
رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030، موكدًا 
أهمي��ة أكاديمية التنمية المس��تدامة التي 
تم تدش��ينها العام الماض��ي بهدف تقديم 
برام��ج تدريبية عالية الج��ودة لجعل القطاع 
المالي أكث��ر تكيفًا مع آث��ار التغير المناخي 
والقضايا البيئية المترتبة عليه، منها قضية 

األمن المائي.
وأوض��ح أن وح��دة إدارة موارد المي��اه بوزارة 
النفط والبيئة تش��جع مش��اركة المؤسسات 
األكاديمي��ة والتدريبي��ة في صن��ع القرار مع 
الجهات الحكومية وتعزيز برامج تتماشى مع 
نه��ج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي 
تسعى الس��تدامة مصادر المياه واالستدامة 

البيئية.
واطلع القائم بأعمال وكيل وزارة النفط على 
أه��م الخدمات الحديث��ة والبرامج المتطورة 
الت��ي يقدمه��ا المعه��د ال��ذي يق��وم بدور 
مهم ف��ي تطوير وتأهيل الكوادر البش��رية، 
باإلضافة إلى البرامج التدريبية التي تشمل 
جمي��ع التخصص��ات كالتنمي��ة التنفيذي��ة 
والمحاس��بة والتمويل والخدمات المصرفية 
والمالي��ة والصيرف��ة اإلس��المية ومه��ارات 
التنمي��ة المس��تدامة وبرام��ج ف��ي القيادة 
التوري��د والتح��ول  واإلدارة وإدارة سالس��ل 
الرقم��ي وغيره��ا م��ن البرام��ج التدريبي��ة 

المتطورة.
م��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر الع��ام لمعه��د 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد 
الش��يخ: »س��تعزز هذه المبادرة من تعاوننا 
مع وح��دة إدارة موارد المي��اه، كأداة لزيادة 
الوعي االستثماري وتعزيز ثقافة االستدامة 

بين المس��تهلكين لم��وارد المياه وموظفي 
قط��اع الطاق��ة ف��ي المملكة، باالس��تعانة 
بخبرات الطرفين في هذا المجال، وس��نعمل 
معًا عل��ى تصميم برامج تدريبية متخصصة 
تلب��ي الحاجة المتزاي��دة لتبني ممارس��ات 
االس��تدامة واالس��تثمار المس��تدام، وذلك 
لتطوير كوادر بش��رية تضع االس��تدامة في 

صميم أعمالها المؤسسية«.
وقال��ت رئيس مرك��ز الدراس��ات المصرفية 
والمالية بالمعهد زيبا عسكر: »يعد التحول 
إل��ى اقتص��ادات أكث��ر اس��تدامة أم��رًا بالغ 
األهمي��ة ليس فق��ط لتحقيق الت��وازن بين 
األهداف االقتصادي��ة واالجتماعية والبيئية، 
ولكن أيضًا لتحقيق ف��رص النمو المحتملة 
م��ن عملي��ات التكامل الس��ريعة المرتبطة 
بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
في جمي��ع القطاعات. ويش��كل امتالك هذا 
المس��توى من البصي��رة وااللت��زام في أمور 
االس��تدامة محركًا مهم��ًا لتطوير االقتصاد 
في الس��نوات القادمة. ومن ه��ذا المنطلق، 
يهدف تدشين أكاديمية التنمية المستدامة 
واالس��تثمار التابع��ة لمعه��د »BIBF« إلى 
ضم��ان تطوي��ر وصق��ل مه��ارات الم��وارد 
البشرية وتعزيزهم بالمعرفة الالزمة للقيام 

بأدوار أكبر في مجال االستدامة«.
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تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة

 تنظيم مؤتمر البحرين األول لألورام 
والرعاية التلطيفية نوفمبر المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  أّك��د 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د محم��د األنص��اري، الحرص 
عل��ى مواصلة تطوير قطاع الرعاية 
الصحي��ة في المملك��ة، والذي يعّد 
ركيزة أساسية في أجندتها الوطنية 
وس��اهمت ف��ي تحقي��ق ريادته��ا 
العالمية عبر مؤش��رات عدة، وذلك 
من خالل تطبيقها أفضل المعايير 
الخدمات  تقديم  في  والممارس��ات 
الصحية الشاملة بمختلف مؤسسات 
ومراف��ق القط��اع الصح��ي بفضل 
الدع��م والرعاي��ة الت��ي يحظى بها 
القطاع من حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، ومتابعة دائمة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ج��اء ذل��ك خ��الل توقي��ع الرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
»أديوكيشن  لشركة  العام  والمدير 
ب��الس« الدكت��ور أمي��ن عب��داهلل، 

اتفاقي��ة تنظي��م مؤتم��ر البحرين 
األول ل��أورام والرعاية التلطيفية، 
والذي س��يقام تح��ت رعاية رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفريق 
 طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، بيوم��ي 5 و6 نوفمب��ر 

القادم 2022 في البحرين.
وأوضح الدكتور األنصاري أن مؤتمر 
والرعاي��ة  ل��أورام  األول  البحري��ن 
ف��ي مواصلة  التلطيفية سيس��هم 
ترس��يخ مكان��ة البحري��ن الريادية 

الطبي��ة  المؤتم��رات  بتنظي��م 
تحقيق��ه  جان��ب  إل��ى  والصحي��ة، 
أهدافًا عديدة أخرى نظرًا لمشاركة 
أفض��ل الخبراء م��ن دول العالم في 
تقدي��م جميع م��ا يتعلق ب��األورام 
والرعاية التلطيفية، والتي س��جلت 
مملكة البحرين فيه إنجازات عديدة 
بفضل مواكبته��ا ألفضل المعايير 
العالمية وتقديمها أجود الخدمات 
للمرضى، مش��يدًا بالجه��ود البارزة 
التي يبذلها رئيس المجلس األعلى 

للصحة في دعم المبادرات الكفيلة 
بتقدي��م الرعاية المتمي��زة لكافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
م��ن جانبه، أع��رب الدكت��ور أمين 
لش��ركة  الع��ام  المدي��ر  عب��داهلل 
»أديوكيش��ن ب��الس«، عن ش��كره 
وتقديره إلى رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة لرعاي��ة المؤتم��ر، والتي 
ستس��هم ف��ي تحقي��ق العديد من 
األهداف التي ت��م وضعها لتنظيم 
مؤتم��ر ذي مس��توى متقّدم يخدم 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
وأوض��ح بأن ش��ركة »أديوكيش��ن 
م��ع  بالتع��اون  فخ��ورة  ب��الس« 
المستشفيات الحكومية في تنظيم 
هذا المؤتمر الهام الذي سيس��لط 
وإنج��ازات  منج��زات  عل��ى  الض��وء 
مملكة البحرين ف��ي تعزيز القطاع 
الطبي بش��كل عام وأبرز المبادرات 
الت��ي يت��م تطبيقه��ا ضم��ن ملف 
األورام والرعاية التلطيفية بش��كل 
خاص، بما يسهم في تعزيز الصحة 

العامة بالمجتمع.

الهيئة التنفيذية لمجلس 
الصحة الخليجي تبحث تطوير 

الخدمات الصحية
عق��د مجل��س الصحة ل��دول مجل��س التع��اون اجتم��اع الهيئة 
التنفيذي��ة في دورت��ه ال�95 أمس في مق��ر المجلس بالعاصمة 
الس��عودية الري��اض بدعوة م��ن المدير الع��ام لمجلس الصحة 
الخليجي س��ليمان الدخيل، حي��ث أنطلق االجتم��اع بترحيب من 
عضو الهيئ��ة التنفيذي��ة بالمملكة العربية الس��عودية رئيس 
االجتماع في دورته الحالية نايف الجش��عم معلنًا انطالق فقرات 

االجتماع.
وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على 
جدول االجتماع والتي من ش��أنها أن تساعد على تطوير مستوى 
الخدمات الصحي��ة في دول مجلس التع��اون، والتي تندرج تحت 
المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في )الوقاية - التوعية 
- التطوير - الدعم الصحي(. وتم مناقش��ة الخطط االستراتيجية 
والبرام��ج التابع��ة للمجلس، كما تم االطالع عل��ى دور الحمالت 
التوعوية الحالية والمس��تقبلية الت��ي يقوم من خاللها المجلس 
في تعزيز الس��لوكيات والممارس��ات الصحية ورف��ع الوعي بدول 
مجلس التعاون من خالل إطالق العديد من الحمالت منها حملة 

مكافحة المخدرات، وحملة كبار السن.
وحضر االجتماع كل من عيسى المنصوري وناصر البدور من دولة 
اإلم��ارات، ومريم الهاجري من مملكة البحرين، ونايف الجش��عم 
»رئي��س االجتم��اع في دورت��ه الحالي��ة« من المملك��ة العربية 
الس��عودية، س��عيد اللمكي من س��لطنة عمان، محمد بن حمد 
آل ثان��ي وعبداللطيف العبداهلل من قط��ر، عبدالرحمن المطيري 

وبثينة المضف من الكويت، عبداهلل دحان من اليمن.

»المستشفيات الحكومية«: 
 تقديم أفضل الخدمات

 الصحّية لجميع المرضى

أّك��دت المستش��فيات الحكومي��ة حرصه��ا على تقدي��م أفضل 
الخدم��ات الصحّي��ة والعالجية لجمي��ع المرضى م��ن المواطنين 
والمقيمي��ن، منّوهة أنه ف��ي إطار متابعته��ا لكافة المالحظات 
ال��واردة إليها من المرض��ى وذويهم، قد تلّقت مالحظة بش��أن 

طلب ذوي أحد المرضى لتشخيص وعالج مريضهم.
وأوضحت المستشفيات الحكومية أّن المختصين قاموا بالتواصل 
م��ع الفريق الطب��ي المعالج للمريض، حيث تبّي��ن بأنه قد تمت 
معاين��ة المريض وإدخال��ه إلى مجمع الس��لمانية الطبي بتاريخ 
25 أغس��طس الماضي، وتم وضع خطة ش��املة ل��ه بناًء على ما 
يس��تدعيه وضع��ه الطب��ي، من فحوص��ات مخبري��ة وفحوصات 
إش��عاعية بحس��ب المعايير العالمية لتشخيص وعالج مثل هذه 
الحاالت. وتم تش��خيص الحالة بورم سرطاني بعد ظهور النتيجة 
النهائية لأش��عة والفحوصات بتاريخ 5 س��بتمبر الجاري، وعلى 
الفور تم تش��كيل فريق طبي متكامل يشمل أطباء أورام األطفال 
وجراحة األطفال. وتمت مناقش��ة حالة المريض مع ذويه بنفس 
اليوم، وتم شرح كافة اإلجراءات المتبعة ووسائل العالج المتاحة، 
إال أن األه��ل رفضوا الحل األمثل للعالج. فتم بعدها االتفاق على 
إجراء مج��رى للعالج باألدوية الكيميائية المق��رر إجراؤه اليوم 7 
س��بتمبر الجاري وتم إعالم ذوي المريض بأنه من المقرر أن تتم 
مناقش��ة حالة المريض بمركز البحرين لأورام تاريخ 8 س��بتمبر 
2022، إال أن أه��ل المريض أكدوا رغبتهم في العالج بالخارج من 

غير انتظار اإلجراءات الرسمية.
ونوهت المستش��فيات الحكومية بأّنها تسعى بالمقام األول إلى 
مواصلة تقدي��م أفضل الخدمات الصحي��ة والعالجية المتكاملة 

لكّل المواطنين والمقيمين في المملكة.

بحث مستجدات االعتماد األسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية

 هشام بن عبدالعزيز: تقديم الخدمات 
الصحية وفق أعلى مستويات الجودة

أكد الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة، رئي��س مجل��س أمن��اء 
المستش��فيات الحكومي��ة أهمي��ة 
مواصلة الجهود في تطوير وتقديم 
خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى 
باس��تخدام  الج��ودة  مس��تويات 
العالجي��ة  االبت��كارات  أح��دث 
منوهًا  والتش��خيصية،  والوقائي��ة 
بما يحظى ب��ه القطاع الصحي في 
المملك��ة م��ن رعاي��ة دائمة من 
لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك 
البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
م��ن صاحب  ومتابع��ة مس��تمرة 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك لدى ترؤس الش��يخ هشام 
بن عبدالعزي��ز آل خليفة االجتماع 
الدوري لمجلس أمناء المستشفيات 
الرئي��س  بحض��ور  الحكومي��ة، 

الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
وعدٍد من أعضاء المجلس واإلدارة 
المستش��فيات  ف��ي  التنفيذي��ة 

الحكومية.
واس��تعرض المجلس الموضوعات 
أعم��ال  ج��دول  عل��ى  الُمدرج��ة 
بمس��تجدات  المتعلقة  االجتم��اع 
العمل بالمستش��فيات الحكومية، 

كما تم بحث مس��تجدات المشاريع 
الصيان��ة  ومش��اريع  التطويري��ة 
حيث  الحكومي��ة،  بالمستش��فيات 
تم اس��تعراض مش��روعي توسعة 
الط��وارئ وغ��رف العمليات بمجمع 

السلمانية الطبي.
كما تمت مناقش��ة خط��ة ميزانية 
للسنوات  التش��غيلية  المصروفات 
2023-2024 وع��دٍد م��ن المحاور 

الهادف��ة إل��ى تطوي��ر الخدم��ات 
المستش��فيات  ف��ي  الصحي��ة 
الحكومي��ة، وتقدي��م رعاية صحية 
ذات مس��توى ع��اٍل لجمي��ع أف��راد 

المجتمع.
واس��تعرض المجلس المستجدات 
المتعلق��ة باألنظم��ة والمعايي��ر 
الهيئ��ة  قب��ل  م��ن  الموضوع��ة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، بما يس��هم في رفع جودة 
وكف��اءة الخدم��ات الصحي��ة، كما 
االعتم��اد  بح��ث مس��تجدات  ت��م 
األسترالي لمعايير الرعاية الصحية 

الدولية.
وم��ن جان��ب آخ��ر، بح��ث مجلس 
الحكومي��ة  المستش��فيات  أمن��اء 
الرئيسية  األداء  تحديث مؤش��رات 
ف��ي  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
قطاعي التدريب والتطوير انسجامًا 
مع أهداف ومب��ادرات تطوير قطاع 

الرعاية الصحية في المملكة.

 وزيرة الصحة: أهمية 
 البحوث في مجال نقص 

االنتباه وفرط الحركة

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد أهمية البحوث والدراسات في 
مجال نقص االنتباه وفرط الحركة وإسهامها في دعم القطاع 

الصحي وتطويره في البحرين.
ج��اء ذل��ك ف��ي أثن��اء اس��تقبالها أمس وف��دًا م��ن الجمعية 
البحرينية لنقص االنتباه وفرط الحركة برئاسة الدكتور أحمد 
األنصاري، الس��تعراض نتائج المسح الذي يجرى في البحرين 

ألول مرة حول اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.
وأك��دت حرص الوزارة المس��تمر على تعزي��ز القطاع الصحي 
واس��تدامة خدماته بجودة وكفاءة خدم��ًة للوطن والمواطن، 
منوه��ًة إل��ى أهمية الش��راكات القائم��ة بي��ن وزارة الصحة 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي المختلف��ة لتدعي��م القطاع 
الصحي واالرتقاء به، مش��يرة إلى أهمي��ة المبادرات والبرامج 

والمشروعات المجتمعية التي تعمل عليها الجمعية.
فيما أعرب األنصاري عن ش��كره للوزارة على التعاون الدائم، 
مش��يرًا إلى أهمي��ة تكثيف التعاون والتنس��يق بين الجهتين 
تحقيقًا لأهداف المنش��ودة، مثمنًا س��رعة تجاوب الوزارة مع 
المطال��ب التي يتم طرحها بهذا الخصوص، والتي س��اهمت 
بشكل إيجابي في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 »النفط والبيئة« توقع مذكرة تفاهم 
مع »BIBF« لتعزيز خطة التنمية المستدامة

وقع��ت وزارة النفط والبيئ��ة مذكرة تفاهم 
م��ع معه��د البحري��ن للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة )BIBF( بش��أن التع��اون لتعزي��ز 
خطة التنمية المس��تدامة، وفتح آفاق أوسع 
من التعاون المشترك لالستفادة من برامج 
التنمية المس��تدامة في مملكة البحرين بما 
يخدم االقتصاد الوطني، وذلك في إطار سعي 
وحدة إدارة موارد المياه بوزارة النفط والبيئة 
لالرتقاء بالقطاعات الحكومية والخاصة ورفع 
مس��توى الوعي لتعزيز مرونة المناخ لقطاع 
المياه في المملكة من خالل تبادل الدراسات 

والخبرات ذات العالقة.
وتأت��ي المذك��رة لمواصل��ة تس��خير كاف��ة 
اإلمكانات وتبادل أفضل الممارسات للتغلب 
عل��ى التحدي��ات المناخي��ة ووض��ع الحل��ول 
المتقدم��ة للوص��ول إل��ى األم��ن المناخ��ي 
بالتع��اون مع جمي��ع الجه��ات لتحقيق مبدأ 
االستدامة وتنمية موارد المملكة والمحافظة 
عليها وحسن استغاللها في مختلف األغراض 
وف��ي ش��تى القطاع��ات، والذي تق��وم عليه 
التطلعات المستقبلية من خالل تطوير رأس 

المال البشري، والتعليم والتدريب.
وقع االتفاقية من جانب وزارة النفط والبيئة 
القائم بأعمال وكيل الوزارة فيحان الفيحاني، 
فيما وقعه��ا عن معهد البحرين للدراس��ات 
المصرفي��ة والمالية، المدير العام بالمعهد 

أحمد الشيخ.
وبهذه المناسبة أشاد الفيحاني بدور المركز 
وم��ا يقدم��ه م��ن خدم��ات دعم ومس��اندة 
لتنمي��ة القط��اع االقتص��ادي ف��ي مملك��ة 
البحري��ن والدفع بعجلة التنمية تماش��يًا مع 
أهداف التنمية المس��تدامة التي تنسجم مع 
رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030، موكدًا 
أهمي��ة أكاديمية التنمية المس��تدامة التي 
تم تدش��ينها العام الماض��ي بهدف تقديم 
برام��ج تدريبية عالية الج��ودة لجعل القطاع 
المالي أكث��ر تكيفًا مع آث��ار التغير المناخي 
والقضايا البيئية المترتبة عليه، منها قضية 

األمن المائي.
وأوض��ح أن وح��دة إدارة موارد المي��اه بوزارة 
النفط والبيئة تش��جع مش��اركة المؤسسات 
األكاديمي��ة والتدريبي��ة في صن��ع القرار مع 
الجهات الحكومية وتعزيز برامج تتماشى مع 
نه��ج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي 
تسعى الس��تدامة مصادر المياه واالستدامة 

البيئية.
واطلع القائم بأعمال وكيل وزارة النفط على 
أه��م الخدمات الحديث��ة والبرامج المتطورة 
الت��ي يقدمه��ا المعه��د ال��ذي يق��وم بدور 
مهم ف��ي تطوير وتأهيل الكوادر البش��رية، 
باإلضافة إلى البرامج التدريبية التي تشمل 
جمي��ع التخصص��ات كالتنمي��ة التنفيذي��ة 
والمحاس��بة والتمويل والخدمات المصرفية 
والمالي��ة والصيرف��ة اإلس��المية ومه��ارات 
التنمي��ة المس��تدامة وبرام��ج ف��ي القيادة 
التوري��د والتح��ول  واإلدارة وإدارة سالس��ل 
الرقم��ي وغيره��ا م��ن البرام��ج التدريبي��ة 

المتطورة.
م��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر الع��ام لمعه��د 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد 
الش��يخ: »س��تعزز هذه المبادرة من تعاوننا 
مع وح��دة إدارة موارد المي��اه، كأداة لزيادة 
الوعي االستثماري وتعزيز ثقافة االستدامة 

بين المس��تهلكين لم��وارد المياه وموظفي 
قط��اع الطاق��ة ف��ي المملكة، باالس��تعانة 
بخبرات الطرفين في هذا المجال، وس��نعمل 
معًا عل��ى تصميم برامج تدريبية متخصصة 
تلب��ي الحاجة المتزاي��دة لتبني ممارس��ات 
االس��تدامة واالس��تثمار المس��تدام، وذلك 
لتطوير كوادر بش��رية تضع االس��تدامة في 

صميم أعمالها المؤسسية«.
وقال��ت رئيس مرك��ز الدراس��ات المصرفية 
والمالية بالمعهد زيبا عسكر: »يعد التحول 
إل��ى اقتص��ادات أكث��ر اس��تدامة أم��رًا بالغ 
األهمي��ة ليس فق��ط لتحقيق الت��وازن بين 
األهداف االقتصادي��ة واالجتماعية والبيئية، 
ولكن أيضًا لتحقيق ف��رص النمو المحتملة 
م��ن عملي��ات التكامل الس��ريعة المرتبطة 
بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
في جمي��ع القطاعات. ويش��كل امتالك هذا 
المس��توى من البصي��رة وااللت��زام في أمور 
االس��تدامة محركًا مهم��ًا لتطوير االقتصاد 
في الس��نوات القادمة. ومن ه��ذا المنطلق، 
يهدف تدشين أكاديمية التنمية المستدامة 
واالس��تثمار التابع��ة لمعه��د »BIBF« إلى 
ضم��ان تطوي��ر وصق��ل مه��ارات الم��وارد 
البشرية وتعزيزهم بالمعرفة الالزمة للقيام 

بأدوار أكبر في مجال االستدامة«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/08/watan-20220908.pdf?1662609346
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/1025043
https://alwatannews.net/search/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة

 تنظيم مؤتمر البحرين األول لألورام 
والرعاية التلطيفية نوفمبر المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  أّك��د 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د محم��د األنص��اري، الحرص 
عل��ى مواصلة تطوير قطاع الرعاية 
الصحي��ة في المملك��ة، والذي يعّد 
ركيزة أساسية في أجندتها الوطنية 
وس��اهمت ف��ي تحقي��ق ريادته��ا 
العالمية عبر مؤش��رات عدة، وذلك 
من خالل تطبيقها أفضل المعايير 
الخدمات  تقديم  في  والممارس��ات 
الصحية الشاملة بمختلف مؤسسات 
ومراف��ق القط��اع الصح��ي بفضل 
الدع��م والرعاي��ة الت��ي يحظى بها 
القطاع من حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، ومتابعة دائمة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ج��اء ذل��ك خ��الل توقي��ع الرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
»أديوكيشن  لشركة  العام  والمدير 
ب��الس« الدكت��ور أمي��ن عب��داهلل، 

اتفاقي��ة تنظي��م مؤتم��ر البحرين 
األول ل��أورام والرعاية التلطيفية، 
والذي س��يقام تح��ت رعاية رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفريق 
 طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، بيوم��ي 5 و6 نوفمب��ر 

القادم 2022 في البحرين.
وأوضح الدكتور األنصاري أن مؤتمر 
والرعاي��ة  ل��أورام  األول  البحري��ن 
ف��ي مواصلة  التلطيفية سيس��هم 
ترس��يخ مكان��ة البحري��ن الريادية 

الطبي��ة  المؤتم��رات  بتنظي��م 
تحقيق��ه  جان��ب  إل��ى  والصحي��ة، 
أهدافًا عديدة أخرى نظرًا لمشاركة 
أفض��ل الخبراء م��ن دول العالم في 
تقدي��م جميع م��ا يتعلق ب��األورام 
والرعاية التلطيفية، والتي س��جلت 
مملكة البحرين فيه إنجازات عديدة 
بفضل مواكبته��ا ألفضل المعايير 
العالمية وتقديمها أجود الخدمات 
للمرضى، مش��يدًا بالجه��ود البارزة 
التي يبذلها رئيس المجلس األعلى 

للصحة في دعم المبادرات الكفيلة 
بتقدي��م الرعاية المتمي��زة لكافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
م��ن جانبه، أع��رب الدكت��ور أمين 
لش��ركة  الع��ام  المدي��ر  عب��داهلل 
»أديوكيش��ن ب��الس«، عن ش��كره 
وتقديره إلى رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة لرعاي��ة المؤتم��ر، والتي 
ستس��هم ف��ي تحقي��ق العديد من 
األهداف التي ت��م وضعها لتنظيم 
مؤتم��ر ذي مس��توى متقّدم يخدم 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
وأوض��ح بأن ش��ركة »أديوكيش��ن 
م��ع  بالتع��اون  فخ��ورة  ب��الس« 
المستشفيات الحكومية في تنظيم 
هذا المؤتمر الهام الذي سيس��لط 
وإنج��ازات  منج��زات  عل��ى  الض��وء 
مملكة البحرين ف��ي تعزيز القطاع 
الطبي بش��كل عام وأبرز المبادرات 
الت��ي يت��م تطبيقه��ا ضم��ن ملف 
األورام والرعاية التلطيفية بش��كل 
خاص، بما يسهم في تعزيز الصحة 

العامة بالمجتمع.

الهيئة التنفيذية لمجلس 
الصحة الخليجي تبحث تطوير 

الخدمات الصحية
عق��د مجل��س الصحة ل��دول مجل��س التع��اون اجتم��اع الهيئة 
التنفيذي��ة في دورت��ه ال�95 أمس في مق��ر المجلس بالعاصمة 
الس��عودية الري��اض بدعوة م��ن المدير الع��ام لمجلس الصحة 
الخليجي س��ليمان الدخيل، حي��ث أنطلق االجتم��اع بترحيب من 
عضو الهيئ��ة التنفيذي��ة بالمملكة العربية الس��عودية رئيس 
االجتماع في دورته الحالية نايف الجش��عم معلنًا انطالق فقرات 

االجتماع.
وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على 
جدول االجتماع والتي من ش��أنها أن تساعد على تطوير مستوى 
الخدمات الصحي��ة في دول مجلس التع��اون، والتي تندرج تحت 
المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في )الوقاية - التوعية 
- التطوير - الدعم الصحي(. وتم مناقش��ة الخطط االستراتيجية 
والبرام��ج التابع��ة للمجلس، كما تم االطالع عل��ى دور الحمالت 
التوعوية الحالية والمس��تقبلية الت��ي يقوم من خاللها المجلس 
في تعزيز الس��لوكيات والممارس��ات الصحية ورف��ع الوعي بدول 
مجلس التعاون من خالل إطالق العديد من الحمالت منها حملة 

مكافحة المخدرات، وحملة كبار السن.
وحضر االجتماع كل من عيسى المنصوري وناصر البدور من دولة 
اإلم��ارات، ومريم الهاجري من مملكة البحرين، ونايف الجش��عم 
»رئي��س االجتم��اع في دورت��ه الحالي��ة« من المملك��ة العربية 
الس��عودية، س��عيد اللمكي من س��لطنة عمان، محمد بن حمد 
آل ثان��ي وعبداللطيف العبداهلل من قط��ر، عبدالرحمن المطيري 

وبثينة المضف من الكويت، عبداهلل دحان من اليمن.

»المستشفيات الحكومية«: 
 تقديم أفضل الخدمات

 الصحّية لجميع المرضى

أّك��دت المستش��فيات الحكومي��ة حرصه��ا على تقدي��م أفضل 
الخدم��ات الصحّي��ة والعالجية لجمي��ع المرضى م��ن المواطنين 
والمقيمي��ن، منّوهة أنه ف��ي إطار متابعته��ا لكافة المالحظات 
ال��واردة إليها من المرض��ى وذويهم، قد تلّقت مالحظة بش��أن 

طلب ذوي أحد المرضى لتشخيص وعالج مريضهم.
وأوضحت المستشفيات الحكومية أّن المختصين قاموا بالتواصل 
م��ع الفريق الطب��ي المعالج للمريض، حيث تبّي��ن بأنه قد تمت 
معاين��ة المريض وإدخال��ه إلى مجمع الس��لمانية الطبي بتاريخ 
25 أغس��طس الماضي، وتم وضع خطة ش��املة ل��ه بناًء على ما 
يس��تدعيه وضع��ه الطب��ي، من فحوص��ات مخبري��ة وفحوصات 
إش��عاعية بحس��ب المعايير العالمية لتشخيص وعالج مثل هذه 
الحاالت. وتم تش��خيص الحالة بورم سرطاني بعد ظهور النتيجة 
النهائية لأش��عة والفحوصات بتاريخ 5 س��بتمبر الجاري، وعلى 
الفور تم تش��كيل فريق طبي متكامل يشمل أطباء أورام األطفال 
وجراحة األطفال. وتمت مناقش��ة حالة المريض مع ذويه بنفس 
اليوم، وتم شرح كافة اإلجراءات المتبعة ووسائل العالج المتاحة، 
إال أن األه��ل رفضوا الحل األمثل للعالج. فتم بعدها االتفاق على 
إجراء مج��رى للعالج باألدوية الكيميائية المق��رر إجراؤه اليوم 7 
س��بتمبر الجاري وتم إعالم ذوي المريض بأنه من المقرر أن تتم 
مناقش��ة حالة المريض بمركز البحرين لأورام تاريخ 8 س��بتمبر 
2022، إال أن أه��ل المريض أكدوا رغبتهم في العالج بالخارج من 

غير انتظار اإلجراءات الرسمية.
ونوهت المستش��فيات الحكومية بأّنها تسعى بالمقام األول إلى 
مواصلة تقدي��م أفضل الخدمات الصحي��ة والعالجية المتكاملة 

لكّل المواطنين والمقيمين في المملكة.

بحث مستجدات االعتماد األسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية

 هشام بن عبدالعزيز: تقديم الخدمات 
الصحية وفق أعلى مستويات الجودة

أكد الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة، رئي��س مجل��س أمن��اء 
المستش��فيات الحكومي��ة أهمي��ة 
مواصلة الجهود في تطوير وتقديم 
خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى 
باس��تخدام  الج��ودة  مس��تويات 
العالجي��ة  االبت��كارات  أح��دث 
منوهًا  والتش��خيصية،  والوقائي��ة 
بما يحظى ب��ه القطاع الصحي في 
المملك��ة م��ن رعاي��ة دائمة من 
لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك 
البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
م��ن صاحب  ومتابع��ة مس��تمرة 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك لدى ترؤس الش��يخ هشام 
بن عبدالعزي��ز آل خليفة االجتماع 
الدوري لمجلس أمناء المستشفيات 
الرئي��س  بحض��ور  الحكومي��ة، 

الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
وعدٍد من أعضاء المجلس واإلدارة 
المستش��فيات  ف��ي  التنفيذي��ة 

الحكومية.
واس��تعرض المجلس الموضوعات 
أعم��ال  ج��دول  عل��ى  الُمدرج��ة 
بمس��تجدات  المتعلقة  االجتم��اع 
العمل بالمستش��فيات الحكومية، 

كما تم بحث مس��تجدات المشاريع 
الصيان��ة  ومش��اريع  التطويري��ة 
حيث  الحكومي��ة،  بالمستش��فيات 
تم اس��تعراض مش��روعي توسعة 
الط��وارئ وغ��رف العمليات بمجمع 

السلمانية الطبي.
كما تمت مناقش��ة خط��ة ميزانية 
للسنوات  التش��غيلية  المصروفات 
2023-2024 وع��دٍد م��ن المحاور 

الهادف��ة إل��ى تطوي��ر الخدم��ات 
المستش��فيات  ف��ي  الصحي��ة 
الحكومي��ة، وتقدي��م رعاية صحية 
ذات مس��توى ع��اٍل لجمي��ع أف��راد 

المجتمع.
واس��تعرض المجلس المستجدات 
المتعلق��ة باألنظم��ة والمعايي��ر 
الهيئ��ة  قب��ل  م��ن  الموضوع��ة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، بما يس��هم في رفع جودة 
وكف��اءة الخدم��ات الصحي��ة، كما 
االعتم��اد  بح��ث مس��تجدات  ت��م 
األسترالي لمعايير الرعاية الصحية 

الدولية.
وم��ن جان��ب آخ��ر، بح��ث مجلس 
الحكومي��ة  المستش��فيات  أمن��اء 
الرئيسية  األداء  تحديث مؤش��رات 
ف��ي  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
قطاعي التدريب والتطوير انسجامًا 
مع أهداف ومب��ادرات تطوير قطاع 

الرعاية الصحية في المملكة.

 وزيرة الصحة: أهمية 
 البحوث في مجال نقص 

االنتباه وفرط الحركة

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد أهمية البحوث والدراسات في 
مجال نقص االنتباه وفرط الحركة وإسهامها في دعم القطاع 

الصحي وتطويره في البحرين.
ج��اء ذل��ك ف��ي أثن��اء اس��تقبالها أمس وف��دًا م��ن الجمعية 
البحرينية لنقص االنتباه وفرط الحركة برئاسة الدكتور أحمد 
األنصاري، الس��تعراض نتائج المسح الذي يجرى في البحرين 

ألول مرة حول اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.
وأك��دت حرص الوزارة المس��تمر على تعزي��ز القطاع الصحي 
واس��تدامة خدماته بجودة وكفاءة خدم��ًة للوطن والمواطن، 
منوه��ًة إل��ى أهمية الش��راكات القائم��ة بي��ن وزارة الصحة 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي المختلف��ة لتدعي��م القطاع 
الصحي واالرتقاء به، مش��يرة إلى أهمي��ة المبادرات والبرامج 

والمشروعات المجتمعية التي تعمل عليها الجمعية.
فيما أعرب األنصاري عن ش��كره للوزارة على التعاون الدائم، 
مش��يرًا إلى أهمي��ة تكثيف التعاون والتنس��يق بين الجهتين 
تحقيقًا لأهداف المنش��ودة، مثمنًا س��رعة تجاوب الوزارة مع 
المطال��ب التي يتم طرحها بهذا الخصوص، والتي س��اهمت 
بشكل إيجابي في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 »النفط والبيئة« توقع مذكرة تفاهم 
مع »BIBF« لتعزيز خطة التنمية المستدامة

وقع��ت وزارة النفط والبيئ��ة مذكرة تفاهم 
م��ع معه��د البحري��ن للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة )BIBF( بش��أن التع��اون لتعزي��ز 
خطة التنمية المس��تدامة، وفتح آفاق أوسع 
من التعاون المشترك لالستفادة من برامج 
التنمية المس��تدامة في مملكة البحرين بما 
يخدم االقتصاد الوطني، وذلك في إطار سعي 
وحدة إدارة موارد المياه بوزارة النفط والبيئة 
لالرتقاء بالقطاعات الحكومية والخاصة ورفع 
مس��توى الوعي لتعزيز مرونة المناخ لقطاع 
المياه في المملكة من خالل تبادل الدراسات 

والخبرات ذات العالقة.
وتأت��ي المذك��رة لمواصل��ة تس��خير كاف��ة 
اإلمكانات وتبادل أفضل الممارسات للتغلب 
عل��ى التحدي��ات المناخي��ة ووض��ع الحل��ول 
المتقدم��ة للوص��ول إل��ى األم��ن المناخ��ي 
بالتع��اون مع جمي��ع الجه��ات لتحقيق مبدأ 
االستدامة وتنمية موارد المملكة والمحافظة 
عليها وحسن استغاللها في مختلف األغراض 
وف��ي ش��تى القطاع��ات، والذي تق��وم عليه 
التطلعات المستقبلية من خالل تطوير رأس 

المال البشري، والتعليم والتدريب.
وقع االتفاقية من جانب وزارة النفط والبيئة 
القائم بأعمال وكيل الوزارة فيحان الفيحاني، 
فيما وقعه��ا عن معهد البحرين للدراس��ات 
المصرفي��ة والمالية، المدير العام بالمعهد 

أحمد الشيخ.
وبهذه المناسبة أشاد الفيحاني بدور المركز 
وم��ا يقدم��ه م��ن خدم��ات دعم ومس��اندة 
لتنمي��ة القط��اع االقتص��ادي ف��ي مملك��ة 
البحري��ن والدفع بعجلة التنمية تماش��يًا مع 
أهداف التنمية المس��تدامة التي تنسجم مع 
رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030، موكدًا 
أهمي��ة أكاديمية التنمية المس��تدامة التي 
تم تدش��ينها العام الماض��ي بهدف تقديم 
برام��ج تدريبية عالية الج��ودة لجعل القطاع 
المالي أكث��ر تكيفًا مع آث��ار التغير المناخي 
والقضايا البيئية المترتبة عليه، منها قضية 

األمن المائي.
وأوض��ح أن وح��دة إدارة موارد المي��اه بوزارة 
النفط والبيئة تش��جع مش��اركة المؤسسات 
األكاديمي��ة والتدريبي��ة في صن��ع القرار مع 
الجهات الحكومية وتعزيز برامج تتماشى مع 
نه��ج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي 
تسعى الس��تدامة مصادر المياه واالستدامة 

البيئية.
واطلع القائم بأعمال وكيل وزارة النفط على 
أه��م الخدمات الحديث��ة والبرامج المتطورة 
الت��ي يقدمه��ا المعه��د ال��ذي يق��وم بدور 
مهم ف��ي تطوير وتأهيل الكوادر البش��رية، 
باإلضافة إلى البرامج التدريبية التي تشمل 
جمي��ع التخصص��ات كالتنمي��ة التنفيذي��ة 
والمحاس��بة والتمويل والخدمات المصرفية 
والمالي��ة والصيرف��ة اإلس��المية ومه��ارات 
التنمي��ة المس��تدامة وبرام��ج ف��ي القيادة 
التوري��د والتح��ول  واإلدارة وإدارة سالس��ل 
الرقم��ي وغيره��ا م��ن البرام��ج التدريبي��ة 

المتطورة.
م��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر الع��ام لمعه��د 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد 
الش��يخ: »س��تعزز هذه المبادرة من تعاوننا 
مع وح��دة إدارة موارد المي��اه، كأداة لزيادة 
الوعي االستثماري وتعزيز ثقافة االستدامة 

بين المس��تهلكين لم��وارد المياه وموظفي 
قط��اع الطاق��ة ف��ي المملكة، باالس��تعانة 
بخبرات الطرفين في هذا المجال، وس��نعمل 
معًا عل��ى تصميم برامج تدريبية متخصصة 
تلب��ي الحاجة المتزاي��دة لتبني ممارس��ات 
االس��تدامة واالس��تثمار المس��تدام، وذلك 
لتطوير كوادر بش��رية تضع االس��تدامة في 

صميم أعمالها المؤسسية«.
وقال��ت رئيس مرك��ز الدراس��ات المصرفية 
والمالية بالمعهد زيبا عسكر: »يعد التحول 
إل��ى اقتص��ادات أكث��ر اس��تدامة أم��رًا بالغ 
األهمي��ة ليس فق��ط لتحقيق الت��وازن بين 
األهداف االقتصادي��ة واالجتماعية والبيئية، 
ولكن أيضًا لتحقيق ف��رص النمو المحتملة 
م��ن عملي��ات التكامل الس��ريعة المرتبطة 
بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
في جمي��ع القطاعات. ويش��كل امتالك هذا 
المس��توى من البصي��رة وااللت��زام في أمور 
االس��تدامة محركًا مهم��ًا لتطوير االقتصاد 
في الس��نوات القادمة. ومن ه��ذا المنطلق، 
يهدف تدشين أكاديمية التنمية المستدامة 
واالس��تثمار التابع��ة لمعه��د »BIBF« إلى 
ضم��ان تطوي��ر وصق��ل مه��ارات الم��وارد 
البشرية وتعزيزهم بالمعرفة الالزمة للقيام 

بأدوار أكبر في مجال االستدامة«.
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تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة

 تنظيم مؤتمر البحرين األول لألورام 
والرعاية التلطيفية نوفمبر المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  أّك��د 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د محم��د األنص��اري، الحرص 
عل��ى مواصلة تطوير قطاع الرعاية 
الصحي��ة في المملك��ة، والذي يعّد 
ركيزة أساسية في أجندتها الوطنية 
وس��اهمت ف��ي تحقي��ق ريادته��ا 
العالمية عبر مؤش��رات عدة، وذلك 
من خالل تطبيقها أفضل المعايير 
الخدمات  تقديم  في  والممارس��ات 
الصحية الشاملة بمختلف مؤسسات 
ومراف��ق القط��اع الصح��ي بفضل 
الدع��م والرعاي��ة الت��ي يحظى بها 
القطاع من حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، ومتابعة دائمة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ج��اء ذل��ك خ��الل توقي��ع الرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
»أديوكيشن  لشركة  العام  والمدير 
ب��الس« الدكت��ور أمي��ن عب��داهلل، 

اتفاقي��ة تنظي��م مؤتم��ر البحرين 
األول ل��أورام والرعاية التلطيفية، 
والذي س��يقام تح��ت رعاية رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفريق 
 طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، بيوم��ي 5 و6 نوفمب��ر 

القادم 2022 في البحرين.
وأوضح الدكتور األنصاري أن مؤتمر 
والرعاي��ة  ل��أورام  األول  البحري��ن 
ف��ي مواصلة  التلطيفية سيس��هم 
ترس��يخ مكان��ة البحري��ن الريادية 

الطبي��ة  المؤتم��رات  بتنظي��م 
تحقيق��ه  جان��ب  إل��ى  والصحي��ة، 
أهدافًا عديدة أخرى نظرًا لمشاركة 
أفض��ل الخبراء م��ن دول العالم في 
تقدي��م جميع م��ا يتعلق ب��األورام 
والرعاية التلطيفية، والتي س��جلت 
مملكة البحرين فيه إنجازات عديدة 
بفضل مواكبته��ا ألفضل المعايير 
العالمية وتقديمها أجود الخدمات 
للمرضى، مش��يدًا بالجه��ود البارزة 
التي يبذلها رئيس المجلس األعلى 

للصحة في دعم المبادرات الكفيلة 
بتقدي��م الرعاية المتمي��زة لكافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
م��ن جانبه، أع��رب الدكت��ور أمين 
لش��ركة  الع��ام  المدي��ر  عب��داهلل 
»أديوكيش��ن ب��الس«، عن ش��كره 
وتقديره إلى رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة لرعاي��ة المؤتم��ر، والتي 
ستس��هم ف��ي تحقي��ق العديد من 
األهداف التي ت��م وضعها لتنظيم 
مؤتم��ر ذي مس��توى متقّدم يخدم 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
وأوض��ح بأن ش��ركة »أديوكيش��ن 
م��ع  بالتع��اون  فخ��ورة  ب��الس« 
المستشفيات الحكومية في تنظيم 
هذا المؤتمر الهام الذي سيس��لط 
وإنج��ازات  منج��زات  عل��ى  الض��وء 
مملكة البحرين ف��ي تعزيز القطاع 
الطبي بش��كل عام وأبرز المبادرات 
الت��ي يت��م تطبيقه��ا ضم��ن ملف 
األورام والرعاية التلطيفية بش��كل 
خاص، بما يسهم في تعزيز الصحة 

العامة بالمجتمع.

الهيئة التنفيذية لمجلس 
الصحة الخليجي تبحث تطوير 

الخدمات الصحية
عق��د مجل��س الصحة ل��دول مجل��س التع��اون اجتم��اع الهيئة 
التنفيذي��ة في دورت��ه ال�95 أمس في مق��ر المجلس بالعاصمة 
الس��عودية الري��اض بدعوة م��ن المدير الع��ام لمجلس الصحة 
الخليجي س��ليمان الدخيل، حي��ث أنطلق االجتم��اع بترحيب من 
عضو الهيئ��ة التنفيذي��ة بالمملكة العربية الس��عودية رئيس 
االجتماع في دورته الحالية نايف الجش��عم معلنًا انطالق فقرات 

االجتماع.
وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على 
جدول االجتماع والتي من ش��أنها أن تساعد على تطوير مستوى 
الخدمات الصحي��ة في دول مجلس التع��اون، والتي تندرج تحت 
المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في )الوقاية - التوعية 
- التطوير - الدعم الصحي(. وتم مناقش��ة الخطط االستراتيجية 
والبرام��ج التابع��ة للمجلس، كما تم االطالع عل��ى دور الحمالت 
التوعوية الحالية والمس��تقبلية الت��ي يقوم من خاللها المجلس 
في تعزيز الس��لوكيات والممارس��ات الصحية ورف��ع الوعي بدول 
مجلس التعاون من خالل إطالق العديد من الحمالت منها حملة 

مكافحة المخدرات، وحملة كبار السن.
وحضر االجتماع كل من عيسى المنصوري وناصر البدور من دولة 
اإلم��ارات، ومريم الهاجري من مملكة البحرين، ونايف الجش��عم 
»رئي��س االجتم��اع في دورت��ه الحالي��ة« من المملك��ة العربية 
الس��عودية، س��عيد اللمكي من س��لطنة عمان، محمد بن حمد 
آل ثان��ي وعبداللطيف العبداهلل من قط��ر، عبدالرحمن المطيري 

وبثينة المضف من الكويت، عبداهلل دحان من اليمن.

»المستشفيات الحكومية«: 
 تقديم أفضل الخدمات

 الصحّية لجميع المرضى

أّك��دت المستش��فيات الحكومي��ة حرصه��ا على تقدي��م أفضل 
الخدم��ات الصحّي��ة والعالجية لجمي��ع المرضى م��ن المواطنين 
والمقيمي��ن، منّوهة أنه ف��ي إطار متابعته��ا لكافة المالحظات 
ال��واردة إليها من المرض��ى وذويهم، قد تلّقت مالحظة بش��أن 

طلب ذوي أحد المرضى لتشخيص وعالج مريضهم.
وأوضحت المستشفيات الحكومية أّن المختصين قاموا بالتواصل 
م��ع الفريق الطب��ي المعالج للمريض، حيث تبّي��ن بأنه قد تمت 
معاين��ة المريض وإدخال��ه إلى مجمع الس��لمانية الطبي بتاريخ 
25 أغس��طس الماضي، وتم وضع خطة ش��املة ل��ه بناًء على ما 
يس��تدعيه وضع��ه الطب��ي، من فحوص��ات مخبري��ة وفحوصات 
إش��عاعية بحس��ب المعايير العالمية لتشخيص وعالج مثل هذه 
الحاالت. وتم تش��خيص الحالة بورم سرطاني بعد ظهور النتيجة 
النهائية لأش��عة والفحوصات بتاريخ 5 س��بتمبر الجاري، وعلى 
الفور تم تش��كيل فريق طبي متكامل يشمل أطباء أورام األطفال 
وجراحة األطفال. وتمت مناقش��ة حالة المريض مع ذويه بنفس 
اليوم، وتم شرح كافة اإلجراءات المتبعة ووسائل العالج المتاحة، 
إال أن األه��ل رفضوا الحل األمثل للعالج. فتم بعدها االتفاق على 
إجراء مج��رى للعالج باألدوية الكيميائية المق��رر إجراؤه اليوم 7 
س��بتمبر الجاري وتم إعالم ذوي المريض بأنه من المقرر أن تتم 
مناقش��ة حالة المريض بمركز البحرين لأورام تاريخ 8 س��بتمبر 
2022، إال أن أه��ل المريض أكدوا رغبتهم في العالج بالخارج من 

غير انتظار اإلجراءات الرسمية.
ونوهت المستش��فيات الحكومية بأّنها تسعى بالمقام األول إلى 
مواصلة تقدي��م أفضل الخدمات الصحي��ة والعالجية المتكاملة 

لكّل المواطنين والمقيمين في المملكة.

بحث مستجدات االعتماد األسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية

 هشام بن عبدالعزيز: تقديم الخدمات 
الصحية وفق أعلى مستويات الجودة

أكد الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة، رئي��س مجل��س أمن��اء 
المستش��فيات الحكومي��ة أهمي��ة 
مواصلة الجهود في تطوير وتقديم 
خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى 
باس��تخدام  الج��ودة  مس��تويات 
العالجي��ة  االبت��كارات  أح��دث 
منوهًا  والتش��خيصية،  والوقائي��ة 
بما يحظى ب��ه القطاع الصحي في 
المملك��ة م��ن رعاي��ة دائمة من 
لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك 
البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
م��ن صاحب  ومتابع��ة مس��تمرة 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك لدى ترؤس الش��يخ هشام 
بن عبدالعزي��ز آل خليفة االجتماع 
الدوري لمجلس أمناء المستشفيات 
الرئي��س  بحض��ور  الحكومي��ة، 

الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
وعدٍد من أعضاء المجلس واإلدارة 
المستش��فيات  ف��ي  التنفيذي��ة 

الحكومية.
واس��تعرض المجلس الموضوعات 
أعم��ال  ج��دول  عل��ى  الُمدرج��ة 
بمس��تجدات  المتعلقة  االجتم��اع 
العمل بالمستش��فيات الحكومية، 

كما تم بحث مس��تجدات المشاريع 
الصيان��ة  ومش��اريع  التطويري��ة 
حيث  الحكومي��ة،  بالمستش��فيات 
تم اس��تعراض مش��روعي توسعة 
الط��وارئ وغ��رف العمليات بمجمع 

السلمانية الطبي.
كما تمت مناقش��ة خط��ة ميزانية 
للسنوات  التش��غيلية  المصروفات 
2023-2024 وع��دٍد م��ن المحاور 

الهادف��ة إل��ى تطوي��ر الخدم��ات 
المستش��فيات  ف��ي  الصحي��ة 
الحكومي��ة، وتقدي��م رعاية صحية 
ذات مس��توى ع��اٍل لجمي��ع أف��راد 

المجتمع.
واس��تعرض المجلس المستجدات 
المتعلق��ة باألنظم��ة والمعايي��ر 
الهيئ��ة  قب��ل  م��ن  الموضوع��ة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، بما يس��هم في رفع جودة 
وكف��اءة الخدم��ات الصحي��ة، كما 
االعتم��اد  بح��ث مس��تجدات  ت��م 
األسترالي لمعايير الرعاية الصحية 

الدولية.
وم��ن جان��ب آخ��ر، بح��ث مجلس 
الحكومي��ة  المستش��فيات  أمن��اء 
الرئيسية  األداء  تحديث مؤش��رات 
ف��ي  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
قطاعي التدريب والتطوير انسجامًا 
مع أهداف ومب��ادرات تطوير قطاع 

الرعاية الصحية في المملكة.

 وزيرة الصحة: أهمية 
 البحوث في مجال نقص 

االنتباه وفرط الحركة

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد أهمية البحوث والدراسات في 
مجال نقص االنتباه وفرط الحركة وإسهامها في دعم القطاع 

الصحي وتطويره في البحرين.
ج��اء ذل��ك ف��ي أثن��اء اس��تقبالها أمس وف��دًا م��ن الجمعية 
البحرينية لنقص االنتباه وفرط الحركة برئاسة الدكتور أحمد 
األنصاري، الس��تعراض نتائج المسح الذي يجرى في البحرين 

ألول مرة حول اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.
وأك��دت حرص الوزارة المس��تمر على تعزي��ز القطاع الصحي 
واس��تدامة خدماته بجودة وكفاءة خدم��ًة للوطن والمواطن، 
منوه��ًة إل��ى أهمية الش��راكات القائم��ة بي��ن وزارة الصحة 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي المختلف��ة لتدعي��م القطاع 
الصحي واالرتقاء به، مش��يرة إلى أهمي��ة المبادرات والبرامج 

والمشروعات المجتمعية التي تعمل عليها الجمعية.
فيما أعرب األنصاري عن ش��كره للوزارة على التعاون الدائم، 
مش��يرًا إلى أهمي��ة تكثيف التعاون والتنس��يق بين الجهتين 
تحقيقًا لأهداف المنش��ودة، مثمنًا س��رعة تجاوب الوزارة مع 
المطال��ب التي يتم طرحها بهذا الخصوص، والتي س��اهمت 
بشكل إيجابي في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 »النفط والبيئة« توقع مذكرة تفاهم 
مع »BIBF« لتعزيز خطة التنمية المستدامة

وقع��ت وزارة النفط والبيئ��ة مذكرة تفاهم 
م��ع معه��د البحري��ن للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة )BIBF( بش��أن التع��اون لتعزي��ز 
خطة التنمية المس��تدامة، وفتح آفاق أوسع 
من التعاون المشترك لالستفادة من برامج 
التنمية المس��تدامة في مملكة البحرين بما 
يخدم االقتصاد الوطني، وذلك في إطار سعي 
وحدة إدارة موارد المياه بوزارة النفط والبيئة 
لالرتقاء بالقطاعات الحكومية والخاصة ورفع 
مس��توى الوعي لتعزيز مرونة المناخ لقطاع 
المياه في المملكة من خالل تبادل الدراسات 

والخبرات ذات العالقة.
وتأت��ي المذك��رة لمواصل��ة تس��خير كاف��ة 
اإلمكانات وتبادل أفضل الممارسات للتغلب 
عل��ى التحدي��ات المناخي��ة ووض��ع الحل��ول 
المتقدم��ة للوص��ول إل��ى األم��ن المناخ��ي 
بالتع��اون مع جمي��ع الجه��ات لتحقيق مبدأ 
االستدامة وتنمية موارد المملكة والمحافظة 
عليها وحسن استغاللها في مختلف األغراض 
وف��ي ش��تى القطاع��ات، والذي تق��وم عليه 
التطلعات المستقبلية من خالل تطوير رأس 

المال البشري، والتعليم والتدريب.
وقع االتفاقية من جانب وزارة النفط والبيئة 
القائم بأعمال وكيل الوزارة فيحان الفيحاني، 
فيما وقعه��ا عن معهد البحرين للدراس��ات 
المصرفي��ة والمالية، المدير العام بالمعهد 

أحمد الشيخ.
وبهذه المناسبة أشاد الفيحاني بدور المركز 
وم��ا يقدم��ه م��ن خدم��ات دعم ومس��اندة 
لتنمي��ة القط��اع االقتص��ادي ف��ي مملك��ة 
البحري��ن والدفع بعجلة التنمية تماش��يًا مع 
أهداف التنمية المس��تدامة التي تنسجم مع 
رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030، موكدًا 
أهمي��ة أكاديمية التنمية المس��تدامة التي 
تم تدش��ينها العام الماض��ي بهدف تقديم 
برام��ج تدريبية عالية الج��ودة لجعل القطاع 
المالي أكث��ر تكيفًا مع آث��ار التغير المناخي 
والقضايا البيئية المترتبة عليه، منها قضية 

األمن المائي.
وأوض��ح أن وح��دة إدارة موارد المي��اه بوزارة 
النفط والبيئة تش��جع مش��اركة المؤسسات 
األكاديمي��ة والتدريبي��ة في صن��ع القرار مع 
الجهات الحكومية وتعزيز برامج تتماشى مع 
نه��ج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي 
تسعى الس��تدامة مصادر المياه واالستدامة 

البيئية.
واطلع القائم بأعمال وكيل وزارة النفط على 
أه��م الخدمات الحديث��ة والبرامج المتطورة 
الت��ي يقدمه��ا المعه��د ال��ذي يق��وم بدور 
مهم ف��ي تطوير وتأهيل الكوادر البش��رية، 
باإلضافة إلى البرامج التدريبية التي تشمل 
جمي��ع التخصص��ات كالتنمي��ة التنفيذي��ة 
والمحاس��بة والتمويل والخدمات المصرفية 
والمالي��ة والصيرف��ة اإلس��المية ومه��ارات 
التنمي��ة المس��تدامة وبرام��ج ف��ي القيادة 
التوري��د والتح��ول  واإلدارة وإدارة سالس��ل 
الرقم��ي وغيره��ا م��ن البرام��ج التدريبي��ة 

المتطورة.
م��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر الع��ام لمعه��د 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد 
الش��يخ: »س��تعزز هذه المبادرة من تعاوننا 
مع وح��دة إدارة موارد المي��اه، كأداة لزيادة 
الوعي االستثماري وتعزيز ثقافة االستدامة 

بين المس��تهلكين لم��وارد المياه وموظفي 
قط��اع الطاق��ة ف��ي المملكة، باالس��تعانة 
بخبرات الطرفين في هذا المجال، وس��نعمل 
معًا عل��ى تصميم برامج تدريبية متخصصة 
تلب��ي الحاجة المتزاي��دة لتبني ممارس��ات 
االس��تدامة واالس��تثمار المس��تدام، وذلك 
لتطوير كوادر بش��رية تضع االس��تدامة في 

صميم أعمالها المؤسسية«.
وقال��ت رئيس مرك��ز الدراس��ات المصرفية 
والمالية بالمعهد زيبا عسكر: »يعد التحول 
إل��ى اقتص��ادات أكث��ر اس��تدامة أم��رًا بالغ 
األهمي��ة ليس فق��ط لتحقيق الت��وازن بين 
األهداف االقتصادي��ة واالجتماعية والبيئية، 
ولكن أيضًا لتحقيق ف��رص النمو المحتملة 
م��ن عملي��ات التكامل الس��ريعة المرتبطة 
بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
في جمي��ع القطاعات. ويش��كل امتالك هذا 
المس��توى من البصي��رة وااللت��زام في أمور 
االس��تدامة محركًا مهم��ًا لتطوير االقتصاد 
في الس��نوات القادمة. ومن ه��ذا المنطلق، 
يهدف تدشين أكاديمية التنمية المستدامة 
واالس��تثمار التابع��ة لمعه��د »BIBF« إلى 
ضم��ان تطوي��ر وصق��ل مه��ارات الم��وارد 
البشرية وتعزيزهم بالمعرفة الالزمة للقيام 

بأدوار أكبر في مجال االستدامة«.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6116

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%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://alwatannews.net/article/1025023
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/08/watan-20220908.pdf?1662609346
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تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة

 تنظيم مؤتمر البحرين األول لألورام 
والرعاية التلطيفية نوفمبر المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  أّك��د 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د محم��د األنص��اري، الحرص 
عل��ى مواصلة تطوير قطاع الرعاية 
الصحي��ة في المملك��ة، والذي يعّد 
ركيزة أساسية في أجندتها الوطنية 
وس��اهمت ف��ي تحقي��ق ريادته��ا 
العالمية عبر مؤش��رات عدة، وذلك 
من خالل تطبيقها أفضل المعايير 
الخدمات  تقديم  في  والممارس��ات 
الصحية الشاملة بمختلف مؤسسات 
ومراف��ق القط��اع الصح��ي بفضل 
الدع��م والرعاي��ة الت��ي يحظى بها 
القطاع من حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، ومتابعة دائمة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ج��اء ذل��ك خ��الل توقي��ع الرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
»أديوكيشن  لشركة  العام  والمدير 
ب��الس« الدكت��ور أمي��ن عب��داهلل، 

اتفاقي��ة تنظي��م مؤتم��ر البحرين 
األول ل��أورام والرعاية التلطيفية، 
والذي س��يقام تح��ت رعاية رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفريق 
 طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، بيوم��ي 5 و6 نوفمب��ر 

القادم 2022 في البحرين.
وأوضح الدكتور األنصاري أن مؤتمر 
والرعاي��ة  ل��أورام  األول  البحري��ن 
ف��ي مواصلة  التلطيفية سيس��هم 
ترس��يخ مكان��ة البحري��ن الريادية 

الطبي��ة  المؤتم��رات  بتنظي��م 
تحقيق��ه  جان��ب  إل��ى  والصحي��ة، 
أهدافًا عديدة أخرى نظرًا لمشاركة 
أفض��ل الخبراء م��ن دول العالم في 
تقدي��م جميع م��ا يتعلق ب��األورام 
والرعاية التلطيفية، والتي س��جلت 
مملكة البحرين فيه إنجازات عديدة 
بفضل مواكبته��ا ألفضل المعايير 
العالمية وتقديمها أجود الخدمات 
للمرضى، مش��يدًا بالجه��ود البارزة 
التي يبذلها رئيس المجلس األعلى 

للصحة في دعم المبادرات الكفيلة 
بتقدي��م الرعاية المتمي��زة لكافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
م��ن جانبه، أع��رب الدكت��ور أمين 
لش��ركة  الع��ام  المدي��ر  عب��داهلل 
»أديوكيش��ن ب��الس«، عن ش��كره 
وتقديره إلى رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة لرعاي��ة المؤتم��ر، والتي 
ستس��هم ف��ي تحقي��ق العديد من 
األهداف التي ت��م وضعها لتنظيم 
مؤتم��ر ذي مس��توى متقّدم يخدم 
المواطني��ن والمقيمي��ن على أرض 

المملكة.
وأوض��ح بأن ش��ركة »أديوكيش��ن 
م��ع  بالتع��اون  فخ��ورة  ب��الس« 
المستشفيات الحكومية في تنظيم 
هذا المؤتمر الهام الذي سيس��لط 
وإنج��ازات  منج��زات  عل��ى  الض��وء 
مملكة البحرين ف��ي تعزيز القطاع 
الطبي بش��كل عام وأبرز المبادرات 
الت��ي يت��م تطبيقه��ا ضم��ن ملف 
األورام والرعاية التلطيفية بش��كل 
خاص، بما يسهم في تعزيز الصحة 

العامة بالمجتمع.

الهيئة التنفيذية لمجلس 
الصحة الخليجي تبحث تطوير 

الخدمات الصحية
عق��د مجل��س الصحة ل��دول مجل��س التع��اون اجتم��اع الهيئة 
التنفيذي��ة في دورت��ه ال�95 أمس في مق��ر المجلس بالعاصمة 
الس��عودية الري��اض بدعوة م��ن المدير الع��ام لمجلس الصحة 
الخليجي س��ليمان الدخيل، حي��ث أنطلق االجتم��اع بترحيب من 
عضو الهيئ��ة التنفيذي��ة بالمملكة العربية الس��عودية رئيس 
االجتماع في دورته الحالية نايف الجش��عم معلنًا انطالق فقرات 

االجتماع.
وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على 
جدول االجتماع والتي من ش��أنها أن تساعد على تطوير مستوى 
الخدمات الصحي��ة في دول مجلس التع��اون، والتي تندرج تحت 
المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في )الوقاية - التوعية 
- التطوير - الدعم الصحي(. وتم مناقش��ة الخطط االستراتيجية 
والبرام��ج التابع��ة للمجلس، كما تم االطالع عل��ى دور الحمالت 
التوعوية الحالية والمس��تقبلية الت��ي يقوم من خاللها المجلس 
في تعزيز الس��لوكيات والممارس��ات الصحية ورف��ع الوعي بدول 
مجلس التعاون من خالل إطالق العديد من الحمالت منها حملة 

مكافحة المخدرات، وحملة كبار السن.
وحضر االجتماع كل من عيسى المنصوري وناصر البدور من دولة 
اإلم��ارات، ومريم الهاجري من مملكة البحرين، ونايف الجش��عم 
»رئي��س االجتم��اع في دورت��ه الحالي��ة« من المملك��ة العربية 
الس��عودية، س��عيد اللمكي من س��لطنة عمان، محمد بن حمد 
آل ثان��ي وعبداللطيف العبداهلل من قط��ر، عبدالرحمن المطيري 

وبثينة المضف من الكويت، عبداهلل دحان من اليمن.

»المستشفيات الحكومية«: 
 تقديم أفضل الخدمات

 الصحّية لجميع المرضى

أّك��دت المستش��فيات الحكومي��ة حرصه��ا على تقدي��م أفضل 
الخدم��ات الصحّي��ة والعالجية لجمي��ع المرضى م��ن المواطنين 
والمقيمي��ن، منّوهة أنه ف��ي إطار متابعته��ا لكافة المالحظات 
ال��واردة إليها من المرض��ى وذويهم، قد تلّقت مالحظة بش��أن 

طلب ذوي أحد المرضى لتشخيص وعالج مريضهم.
وأوضحت المستشفيات الحكومية أّن المختصين قاموا بالتواصل 
م��ع الفريق الطب��ي المعالج للمريض، حيث تبّي��ن بأنه قد تمت 
معاين��ة المريض وإدخال��ه إلى مجمع الس��لمانية الطبي بتاريخ 
25 أغس��طس الماضي، وتم وضع خطة ش��املة ل��ه بناًء على ما 
يس��تدعيه وضع��ه الطب��ي، من فحوص��ات مخبري��ة وفحوصات 
إش��عاعية بحس��ب المعايير العالمية لتشخيص وعالج مثل هذه 
الحاالت. وتم تش��خيص الحالة بورم سرطاني بعد ظهور النتيجة 
النهائية لأش��عة والفحوصات بتاريخ 5 س��بتمبر الجاري، وعلى 
الفور تم تش��كيل فريق طبي متكامل يشمل أطباء أورام األطفال 
وجراحة األطفال. وتمت مناقش��ة حالة المريض مع ذويه بنفس 
اليوم، وتم شرح كافة اإلجراءات المتبعة ووسائل العالج المتاحة، 
إال أن األه��ل رفضوا الحل األمثل للعالج. فتم بعدها االتفاق على 
إجراء مج��رى للعالج باألدوية الكيميائية المق��رر إجراؤه اليوم 7 
س��بتمبر الجاري وتم إعالم ذوي المريض بأنه من المقرر أن تتم 
مناقش��ة حالة المريض بمركز البحرين لأورام تاريخ 8 س��بتمبر 
2022، إال أن أه��ل المريض أكدوا رغبتهم في العالج بالخارج من 

غير انتظار اإلجراءات الرسمية.
ونوهت المستش��فيات الحكومية بأّنها تسعى بالمقام األول إلى 
مواصلة تقدي��م أفضل الخدمات الصحي��ة والعالجية المتكاملة 

لكّل المواطنين والمقيمين في المملكة.

بحث مستجدات االعتماد األسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية

 هشام بن عبدالعزيز: تقديم الخدمات 
الصحية وفق أعلى مستويات الجودة

أكد الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة، رئي��س مجل��س أمن��اء 
المستش��فيات الحكومي��ة أهمي��ة 
مواصلة الجهود في تطوير وتقديم 
خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى 
باس��تخدام  الج��ودة  مس��تويات 
العالجي��ة  االبت��كارات  أح��دث 
منوهًا  والتش��خيصية،  والوقائي��ة 
بما يحظى ب��ه القطاع الصحي في 
المملك��ة م��ن رعاي��ة دائمة من 
لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك 
البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
م��ن صاحب  ومتابع��ة مس��تمرة 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك لدى ترؤس الش��يخ هشام 
بن عبدالعزي��ز آل خليفة االجتماع 
الدوري لمجلس أمناء المستشفيات 
الرئي��س  بحض��ور  الحكومي��ة، 

الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنصاري، 
وعدٍد من أعضاء المجلس واإلدارة 
المستش��فيات  ف��ي  التنفيذي��ة 

الحكومية.
واس��تعرض المجلس الموضوعات 
أعم��ال  ج��دول  عل��ى  الُمدرج��ة 
بمس��تجدات  المتعلقة  االجتم��اع 
العمل بالمستش��فيات الحكومية، 

كما تم بحث مس��تجدات المشاريع 
الصيان��ة  ومش��اريع  التطويري��ة 
حيث  الحكومي��ة،  بالمستش��فيات 
تم اس��تعراض مش��روعي توسعة 
الط��وارئ وغ��رف العمليات بمجمع 

السلمانية الطبي.
كما تمت مناقش��ة خط��ة ميزانية 
للسنوات  التش��غيلية  المصروفات 
2023-2024 وع��دٍد م��ن المحاور 

الهادف��ة إل��ى تطوي��ر الخدم��ات 
المستش��فيات  ف��ي  الصحي��ة 
الحكومي��ة، وتقدي��م رعاية صحية 
ذات مس��توى ع��اٍل لجمي��ع أف��راد 

المجتمع.
واس��تعرض المجلس المستجدات 
المتعلق��ة باألنظم��ة والمعايي��ر 
الهيئ��ة  قب��ل  م��ن  الموضوع��ة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، بما يس��هم في رفع جودة 
وكف��اءة الخدم��ات الصحي��ة، كما 
االعتم��اد  بح��ث مس��تجدات  ت��م 
األسترالي لمعايير الرعاية الصحية 

الدولية.
وم��ن جان��ب آخ��ر، بح��ث مجلس 
الحكومي��ة  المستش��فيات  أمن��اء 
الرئيسية  األداء  تحديث مؤش��رات 
ف��ي  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
قطاعي التدريب والتطوير انسجامًا 
مع أهداف ومب��ادرات تطوير قطاع 

الرعاية الصحية في المملكة.

 وزيرة الصحة: أهمية 
 البحوث في مجال نقص 

االنتباه وفرط الحركة

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد أهمية البحوث والدراسات في 
مجال نقص االنتباه وفرط الحركة وإسهامها في دعم القطاع 

الصحي وتطويره في البحرين.
ج��اء ذل��ك ف��ي أثن��اء اس��تقبالها أمس وف��دًا م��ن الجمعية 
البحرينية لنقص االنتباه وفرط الحركة برئاسة الدكتور أحمد 
األنصاري، الس��تعراض نتائج المسح الذي يجرى في البحرين 

ألول مرة حول اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.
وأك��دت حرص الوزارة المس��تمر على تعزي��ز القطاع الصحي 
واس��تدامة خدماته بجودة وكفاءة خدم��ًة للوطن والمواطن، 
منوه��ًة إل��ى أهمية الش��راكات القائم��ة بي��ن وزارة الصحة 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي المختلف��ة لتدعي��م القطاع 
الصحي واالرتقاء به، مش��يرة إلى أهمي��ة المبادرات والبرامج 

والمشروعات المجتمعية التي تعمل عليها الجمعية.
فيما أعرب األنصاري عن ش��كره للوزارة على التعاون الدائم، 
مش��يرًا إلى أهمي��ة تكثيف التعاون والتنس��يق بين الجهتين 
تحقيقًا لأهداف المنش��ودة، مثمنًا س��رعة تجاوب الوزارة مع 
المطال��ب التي يتم طرحها بهذا الخصوص، والتي س��اهمت 
بشكل إيجابي في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 »النفط والبيئة« توقع مذكرة تفاهم 
مع »BIBF« لتعزيز خطة التنمية المستدامة

وقع��ت وزارة النفط والبيئ��ة مذكرة تفاهم 
م��ع معه��د البحري��ن للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة )BIBF( بش��أن التع��اون لتعزي��ز 
خطة التنمية المس��تدامة، وفتح آفاق أوسع 
من التعاون المشترك لالستفادة من برامج 
التنمية المس��تدامة في مملكة البحرين بما 
يخدم االقتصاد الوطني، وذلك في إطار سعي 
وحدة إدارة موارد المياه بوزارة النفط والبيئة 
لالرتقاء بالقطاعات الحكومية والخاصة ورفع 
مس��توى الوعي لتعزيز مرونة المناخ لقطاع 
المياه في المملكة من خالل تبادل الدراسات 

والخبرات ذات العالقة.
وتأت��ي المذك��رة لمواصل��ة تس��خير كاف��ة 
اإلمكانات وتبادل أفضل الممارسات للتغلب 
عل��ى التحدي��ات المناخي��ة ووض��ع الحل��ول 
المتقدم��ة للوص��ول إل��ى األم��ن المناخ��ي 
بالتع��اون مع جمي��ع الجه��ات لتحقيق مبدأ 
االستدامة وتنمية موارد المملكة والمحافظة 
عليها وحسن استغاللها في مختلف األغراض 
وف��ي ش��تى القطاع��ات، والذي تق��وم عليه 
التطلعات المستقبلية من خالل تطوير رأس 

المال البشري، والتعليم والتدريب.
وقع االتفاقية من جانب وزارة النفط والبيئة 
القائم بأعمال وكيل الوزارة فيحان الفيحاني، 
فيما وقعه��ا عن معهد البحرين للدراس��ات 
المصرفي��ة والمالية، المدير العام بالمعهد 

أحمد الشيخ.
وبهذه المناسبة أشاد الفيحاني بدور المركز 
وم��ا يقدم��ه م��ن خدم��ات دعم ومس��اندة 
لتنمي��ة القط��اع االقتص��ادي ف��ي مملك��ة 
البحري��ن والدفع بعجلة التنمية تماش��يًا مع 
أهداف التنمية المس��تدامة التي تنسجم مع 
رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030، موكدًا 
أهمي��ة أكاديمية التنمية المس��تدامة التي 
تم تدش��ينها العام الماض��ي بهدف تقديم 
برام��ج تدريبية عالية الج��ودة لجعل القطاع 
المالي أكث��ر تكيفًا مع آث��ار التغير المناخي 
والقضايا البيئية المترتبة عليه، منها قضية 

األمن المائي.
وأوض��ح أن وح��دة إدارة موارد المي��اه بوزارة 
النفط والبيئة تش��جع مش��اركة المؤسسات 
األكاديمي��ة والتدريبي��ة في صن��ع القرار مع 
الجهات الحكومية وتعزيز برامج تتماشى مع 
نه��ج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي 
تسعى الس��تدامة مصادر المياه واالستدامة 

البيئية.
واطلع القائم بأعمال وكيل وزارة النفط على 
أه��م الخدمات الحديث��ة والبرامج المتطورة 
الت��ي يقدمه��ا المعه��د ال��ذي يق��وم بدور 
مهم ف��ي تطوير وتأهيل الكوادر البش��رية، 
باإلضافة إلى البرامج التدريبية التي تشمل 
جمي��ع التخصص��ات كالتنمي��ة التنفيذي��ة 
والمحاس��بة والتمويل والخدمات المصرفية 
والمالي��ة والصيرف��ة اإلس��المية ومه��ارات 
التنمي��ة المس��تدامة وبرام��ج ف��ي القيادة 
التوري��د والتح��ول  واإلدارة وإدارة سالس��ل 
الرقم��ي وغيره��ا م��ن البرام��ج التدريبي��ة 

المتطورة.
م��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر الع��ام لمعه��د 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد 
الش��يخ: »س��تعزز هذه المبادرة من تعاوننا 
مع وح��دة إدارة موارد المي��اه، كأداة لزيادة 
الوعي االستثماري وتعزيز ثقافة االستدامة 

بين المس��تهلكين لم��وارد المياه وموظفي 
قط��اع الطاق��ة ف��ي المملكة، باالس��تعانة 
بخبرات الطرفين في هذا المجال، وس��نعمل 
معًا عل��ى تصميم برامج تدريبية متخصصة 
تلب��ي الحاجة المتزاي��دة لتبني ممارس��ات 
االس��تدامة واالس��تثمار المس��تدام، وذلك 
لتطوير كوادر بش��رية تضع االس��تدامة في 

صميم أعمالها المؤسسية«.
وقال��ت رئيس مرك��ز الدراس��ات المصرفية 
والمالية بالمعهد زيبا عسكر: »يعد التحول 
إل��ى اقتص��ادات أكث��ر اس��تدامة أم��رًا بالغ 
األهمي��ة ليس فق��ط لتحقيق الت��وازن بين 
األهداف االقتصادي��ة واالجتماعية والبيئية، 
ولكن أيضًا لتحقيق ف��رص النمو المحتملة 
م��ن عملي��ات التكامل الس��ريعة المرتبطة 
بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
في جمي��ع القطاعات. ويش��كل امتالك هذا 
المس��توى من البصي��رة وااللت��زام في أمور 
االس��تدامة محركًا مهم��ًا لتطوير االقتصاد 
في الس��نوات القادمة. ومن ه��ذا المنطلق، 
يهدف تدشين أكاديمية التنمية المستدامة 
واالس��تثمار التابع��ة لمعه��د »BIBF« إلى 
ضم��ان تطوي��ر وصق��ل مه��ارات الم��وارد 
البشرية وتعزيزهم بالمعرفة الالزمة للقيام 

بأدوار أكبر في مجال االستدامة«.

وسيلة النشابة

الطب البديل

معلومة

16r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5

نرحب باستقبال المشاركات والمقاالت على:
waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

التوازن البيئي: مصطلح يتم استخدامه للتعبير عن مدى التوازن بين اإلنسان والحيوان والنبات في البيئة، وتساعد عملية التمثيل الضوئي التي تحدث في النظام البيئي على بناء البيئة الجيدة واستقرار الحياة بين مختلف الكائنات 
الحية بأنواعها. ويلعب الفرد منا دورًا هامًا في حفظ التوازن البيئي، وذلك ألن لدى اإلنس��ان قدرة كبيرة على التفكير عند مقارنته بالكائنات الحية المختلفة، ويعتبر توافر الطعام الكافي لمختلف الكائنات هو دليل على اس��تقرار 

الحياة ووجود التوازن البيئي الصحي، وهو في غاية األهمية ألنه يضمن استمرارية األنواع واستقرار البيئة.
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ضرورة الحصول عليها مع انطالق العام الدراسي.. البلتاجي لـ                : 

 تطعيمات اإلنفلونزا الموسمية وقاية 
من أمراض القلب والجهاز التنفسي ونقص المناعة

وليد صبري «

ط��ب  واستش��اري  أس��تاذ  نص��ح 
األطفال، بالمركز الطبي الجامعي، 
بمدين��ة المل��ك عب��داهلل الطبية، 
بجامع��ة الخليج العرب��ي، د.محمد 
البلتاجي، بضرورة حصول األطفال 
والطالب على تطعيمات اإلنفلونزا 
الموس��مية، خاصة مع العودة إلى 
بالدراس��ة  وااللت��زام  الم��دارس، 

الس��يما  حضوري��ًا، 
يعان��ون  م��ن 

أمراض  م��ن 
في  مزمنة 

أو  التنفس��ي  الجه��از  أو  القل��ب 
نق��ص المناعة، وكذل��ك األطفال 
الذي��ن لديهم مضاعف��ات نتيجة 
فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، حتى 
يمك��ن التقليل م��ن فرصة حدوث 

مضاعفات أخرى.
ل�»الوطن«  ف��ي تصريح��ات  وحذر 
من اإلصابة بمرض حساس��ية ربو 
األطف��ال، الفت��ًا إلى أنه م��ن أبرز 
أسباب اإلصابة بالمرض تغير الجو 
ولوجود بعض مسببات التحسس 
مثل الغبار وبعض حبوب 
تؤدي  والتي  اللق��اح، 
إلى زي���ادة ح�االت 
الحساس��ية لدى 

األطفال.
وق�����ال إن�����ه 
ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل���أم�������راض 
في  الشائ���عة 
البحري��ن أو في 
الوق��ت الحال��ي، 
ه��ن��اك أم���راض 
موسمية،  شائعة 
وه���ن���اك أم����راض 
م���س���ت���م���رة، م��ث��ل 
األمراض المزمن��ة، 
أن  م��ب��ي��ن��������ًا 

وأمراض  التنفسي  الجهاز  أمراض 
النزالت المعوية من أكثر األمراض 
شيوعًا وانتشارًا في الفترة األخيرة.
وذك��ر أن الس��بب ف��ي ذل��ك، هو 
إل��ى  والط��الب  األطف��ال  ع��ودة 
أولياء  الم��دارس، وكذل��ك ع��ودة 
أم��ور وأطفاله��م من خ��ارج البالد 
إلى البحرين، وهو ما يحمل شبهة 
انتقال بعض األمراض الفيروسية 
م��ن الدول األخرى م��ن الخارج إلى 
مملك��ة البحرين، وه��ذا ما حدث، 
على س��بيل المثال، من اكتش��اف 
حاالت محدودة مصاب��ة بالحصبة 

المحدودة.
أم��راض  أن  البلتاج��ي  واعتب��ر 
الجهاز التنفسي هي األكثر شيوعًا 
وانتش��ارًا خالل المرحلة الماضية، 
خاص��ة بعد الفت��رة الطويلة التي 
قضاه��ا األطف��ال والط��الب ف��ي 
الدراس��ة ع��ن بع��د عب��ر »األون 
الي��ن«، وبالتال��ي حدث م��ا يعرف 
علميًا بفق��دان الذاك��رة المناعية 
لبعض األمراض الفيروس��ية مثل 
الب��رد  وفيروس��ات  اإلنفلون��زا 
فيروس��ات  وه��ي  العادي��ة 
والتح��ور  التح��ول  س��ريعة 
خاصة م��ا يتعل��ق بحدوث 
طفرات فيه��ا، وهذا يؤدي 
إل��ى فق��دان المناعة نظرًا 
لعدم التعرض المس��تمر 

لها.

وق��ال »إن هن��اك أمراض��ًا تتعلق 
أكث��ر  تع��د  الهضم��ي  بالجه��از 
مث��ل  أيض��ًا،  وانتش��ارًا  ش��يوعًا 
النزالت المعوية واإلس��هال، وذلك 
الح��رارة  درج��ة  الرتف��اع  نتيج��ة 
وتن��اول وجبات الغ��ذاء في الخارج، 
وس��هولة فس��اد األطعمة، نتيجة 
الرتفاع درج��ة الحرارة«، معتبرًا أن 
ه��ذه األمراض هي األكثر انتش��ارًا 

وشيوعًا أيضًا في الفترة الحالية.
وأوضح البلتاج��ي أن هناك أمراضًا 
أخرى مستمرة أكثر شيوعًا وانتشارًا 
أيض��ًا، وه��ي، موجودة عل��ى مدار 
العام، مث��ل مرض أنيمي��ا الفول، 
والمعروف بمرض بنقص الخميرة، 
أو م��رض أنيميا الخالي��ا المنجلية، 
وهو مرض تحت السيطرة والتحكم 

في مملكة البحرين.
وح��ذر م��ن اإلصاب��ة بم��رض ربو 
األطفال نتيجة لتغير الجو ولوجود 

بع��ض مس��ببات التحس��س مثل 
الغبار وبعض حبوب اللقاح، والتي 
ت��ؤدي بدوره��ا إلى زي��ادة حاالت 

الحساسية لدى األطفال.
وفيم��ا يتعل��ق بالوقاي��ة من تلك 
األم��راض، ش��دد البلتاج��ي عل��ى 
ضرورة الحص��ول على التطعيمات 
الت��ي تق��ي من تل��ك األم��راض، 
اإلنفلون��زا  تطعي��م  خاص��ة 
الموسمية السيما من يعانون من 
أمراض مزمنة في القلب أو الجهاز 
التنفسي أو نقص المناعة، وكذلك 
األطفال الذي��ن لديهم مضاعفات 
نتيجة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
حت��ى يمك��ن التقليل م��ن فرصة 

حدوث مضاعفات أخرى.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول طرق 
الجه��از  أم��راض  م��ن  الوقاي��ة 
التنفس��ي، أفاد بأنه��ا تتمثل في 
النظافة الش��خصية، وغسل اليدين 

جي��دًا بالم��اء والصاب��ون، وتجنب 
ولو  أش��خاص مصابي��ن،  مخالطة 
أمكن لبس الكمامات في المدارس، 
ألنها تحمي من أمراض وفيروسات 
وبينها  بالمخالطة  تنتقل  مختلفة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
مه��م  الصح��ي  األكل  »إن  وق��ال 
جدًا بالنس��بة لأطفال كما يمكن 
تن��اول بع��ض األدوي��ة والعقاقير 
التي ت��ؤدي إل��ى زي��ادة المناعة، 
فمث��اًل األطفال ال��ذي يعانون من 
أمراض حساس��ية الصدر يمكن أن 
يس��تفيدوا من بعض األدوية التي 
تعتب��ر تطعيمًا عن طري��ق الفم، 
حي��ث تحمي من نح��و 8 أنواع من 
الجهاز  المسببة ألمراض  البكتيريا 
الرئوي،  التنفسي وبينها االلتهاب 
وه��ذا يت��م تح��ت إش��راف طب��ي 
كامل، من قب��ل الطبيب المختص 
المعال��ج، وكذلك تحس��ين معدل 
فيتامي��ن »د«  ي��ؤدي  لتحس��ين 
المناع��ة وكذلك يج��ب معالجته، 
إذا كان الطف��ل يعاني من نقصه، 
باإلضاف��ة إلى اس��تخدام فيتامين  
»س��ي« بص��ورة طبيعي��ة ولي��س 
بصورة متك��ررة، وه��و متوفر في 

الفواكه الحمضية.
وش��دد على ض��رورة الحصول على 
قسط كاف من النوم، وهو ما يعرف 
علمي��ًا باس��م »الن��وم المثال��ي«، 
أو »الن��وم الصح��ي«، حي��ث يلعب 
دورًا كبي��رًا ف��ي تحس��ين المناعة، 

والوقاية من األمراض المختلفة.

د. محمد البلتاجي

 »الهندباء« عالج ألمراض 
الكبد والمرارة والسكر

نب��ات الهندب��اء غن��ي باأللياف الت��ي ُتدع��ى باإلنيولين 
»Inulin«، باإلضافة إلى ذلك تستخدم في الطب البديل، 
وهناك بعض الدراسات التي تبين دورها في عالج ارتفاع 
ضغط ال��دم، وضعف عضل��ة القلب، ومش��كالت الجهاز 
الهضم��ي والكب��د. وهن��اك الكثي��ر من الدراس��ات حول 
فوائد جذور الهندباء وأوراقها، اس��تعرضها خبراء الصحة 
والتغذية مع ضرورة اس��تخدامها تحت إشراف طبي، على 

النحو التالي:
- تحس��ين صحة الجهاز الهضمي: جذور وأوراق الهندباء 
غني��ة باأللياف التي من ش��أنها أن تس��اعد في التخلص 
من مش��كلة اإلمس��اك. وفي دراس��ة بينت أث��ر الهندباء 
في التخلص من مش��اكل اإلمساك، وجدت بأن استخدام 
الهندباء س��اعد في زي��ادة ليونة األمع��اء وتكرار اإلخراج 
وتخفيف الش��عور بع��دم الراحة بس��بب اإلمس��اك، كما 
ساعدت في تخفيف الشعور باالنتفاخ والغازات في البطن. 
كما أنه من فوائد جذور الهندباء وأوراقها المساعدة في 
تحفي��ز نمو البكتيري��ا النافعة داخل القول��ون، الذي من 
شأنه تخفيف أمراض ومش��كالت الجهاز الهضمي، مثل، 
المس��اعدة في منع تكون تقرحات المعدة، وبالرغم من 

ذلك هناك حاجة لمزيد من الدراسات إلثبات ذلك.
- تنظيم س��كر الدم: يمكن أن تساعد جذور الهندباء في 
تنظيم مس��توى السكري في الدم، ويعود ذلك الحتوائها 
عل��ى اإلنيولين ال��ذي قد يس��اهم في تنظيم وتحس��ين 
عمليات األيض والكربوهيدرات في الجس��م. وفي دراسة 
بينت أن تناول اإلنيولين ساعد في تخفيض مستوى سكر 

الدم الصباحي عند 49 امرأة عانين من مرض الس��كري. 
ودراسة أخرى بينت بأنه قد يكون هناك دور للهندباء في 
تخفيف مقاومة الخاليا لإلنس��ولين، فبالتالي قد تساعد 

الهندباء في الوقاية من مرض السكري.
- تقليل االلتهابات: هناك دراسات محدودة تفيد بوجود 
فوائ��د أوراق الهندب��اء وجذوره��ا لتخفي��ف االلتهابات، 
وخفض مس��تويات اإلنزيم��ات والبروتين��ات الدالة على 
وجود التهاب في الجس��م. كما اسُتخدمت أوراق الهندباء 
في تطبيقها مباشرة على الجلد لتخفيف التورم والتهابات 
الجلد، كما تعالج مش��كالت الكبد والمرارة، والس��رطان، 
والس��رطان، وارتفاع ضغط ال��دم، وضعف عضلة القلب، 

وفقدان الشهية ومشاكل المعدة.

 دور العالج الطبيعي في حل 
مشكلة ألم الجماع لدى السيدات

تعاني الكثير من النساء من األلم أثناء الممارسة الجنسية خصوصًا في بداية مرحلة الزواج، وقد 
تستمر هذه اآلالم لفترات طويلة قد تصل في بعض الحاالت إلى سنين، وتخجل المرأة الشرقية 
بطبيعتها المحافظة عن البوح عن هذه المش��كلة الصحية وتس��تمر في المعاناة منها بصمت 
وتتحف��ظ على هذا الموضوع وتعتبره س��رًا خطيرًا، مما يش��عرها بالقل��ق والتوتر ولوم النفس 
مما قد يؤدي إلى وصولها إلى مرحلة من االكتئاب والطالق. وهنا يكمن الهدف من هذا المقال 
للوصول ألكبر ش��ريحة من النس��اء لنقول لهن كأخصائيي عالج طبيعي تخصص صحة مرأة، ال 
داعي إلخفاء هذه المش��كلة ألنك لس��ت الوحيدة التي تعانين منها، هناك الكثيرات من النس��اء 
يعانين منها، والبوح بهذه المش��كلة يعتبر أول س��بل العالج. وتختلف أسباب هذا المشكلة من 
مريضة إلى أخرى، نذكر منها هنا أكثر األسباب شيوعًا وهو الخوف من المعاشرة الجنسية نتيجة 
أفكار س��لبية س��معتها المرأة في الس��ابق، أيضًا قد تكون لديها عضالت قاع الحوض مشدودة 
كثيرًا مما يسبب األلم أثناء العالقة الجنسية، وهنا يأتي دور العالج الطبيعي في إرخاء العضالت 

المشدودة وإعطاء تمارين التنفس واالسترخاء وإيجاد برنامج خاص لحل التشنج المهبلي.
أيضًا مش��كلة جفاف المنطقة التناس��لية تعتبر من أس��باب األلم أثناء الجم��اع التي تغيب عن 
أذهان الكثير من النس��اء خصوصًا مع انخفاض مستوى هرمون اإلستروجين في الجسم في فترة 

انقطاع الطمث. 
العالج يكمن في معرفة السبب وإيجاد الحلول له، حيث إن األلم الذي ينتج بسبب الجفاف المهبلي 
يمكن عالجه عن طريق استعمال المزلقات المائية التي تباع في الصيدليات بدون وصفة طبية. 
س��يدتي تجنبي إخفاء الموضوع عن الشريك فله دور كبير في وضع خطة العالج معك. وتحكمي 
في األفكار السلبية للتقليل من الخوف من الممارسة الجنسية فسوف يساهم بشكل كبير من حل 
هذه المش��كلة، وأخيرًا يمكنك االس��تعانة بالعالجات الدوائية في حال فشل الحلول األخرى مثل 

بعض الكريمات المهبلية التي تحتوي على اإلستروجين بعد استشارة طبيبك الخاص.
مش��كلة اآلالم أثناء الجماع من المش��اكل الش��ائعة لدى النس��اء خصوصًا في الفترة األولى من 

الزواج، وإيجاد الحلول سهل إذا تعرفت على سبب المشكلة.

* أخصائية عالج طبيعي تخصص صحة المرأة - عضو جمعية أصدقاء الصحة

أمراض الجهاز التنفسي والهضمي األكثر انتشارًا

»النوم الصحي« يقوي المناعة ويحمي من األمراض الفيروسية

الغبار وحبوب اللقاح من أسباب حساسية الربو لدى األطفال

تحسين معدالت فيتامينات »سي« و»د« لرفع المناعة

تطعيمات عبر الفم تحمي من 8 أنواع من البكتيريا

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/08/watan-20220908.pdf?1662609346
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/1025147
https://alwatannews.net/article/1024995
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6116

وسيلة النشابة

الطب البديل

معلومة
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إشراف: وليــد صبــري
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نرحب باستقبال المشاركات والمقاالت على:
waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

التوازن البيئي: مصطلح يتم استخدامه للتعبير عن مدى التوازن بين اإلنسان والحيوان والنبات في البيئة، وتساعد عملية التمثيل الضوئي التي تحدث في النظام البيئي على بناء البيئة الجيدة واستقرار الحياة بين مختلف الكائنات 
الحية بأنواعها. ويلعب الفرد منا دورًا هامًا في حفظ التوازن البيئي، وذلك ألن لدى اإلنس��ان قدرة كبيرة على التفكير عند مقارنته بالكائنات الحية المختلفة، ويعتبر توافر الطعام الكافي لمختلف الكائنات هو دليل على اس��تقرار 

الحياة ووجود التوازن البيئي الصحي، وهو في غاية األهمية ألنه يضمن استمرارية األنواع واستقرار البيئة.
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ضرورة الحصول عليها مع انطالق العام الدراسي.. البلتاجي لـ                : 

 تطعيمات اإلنفلونزا الموسمية وقاية 
من أمراض القلب والجهاز التنفسي ونقص المناعة

وليد صبري «

ط��ب  واستش��اري  أس��تاذ  نص��ح 
األطفال، بالمركز الطبي الجامعي، 
بمدين��ة المل��ك عب��داهلل الطبية، 
بجامع��ة الخليج العرب��ي، د.محمد 
البلتاجي، بضرورة حصول األطفال 
والطالب على تطعيمات اإلنفلونزا 
الموس��مية، خاصة مع العودة إلى 
بالدراس��ة  وااللت��زام  الم��دارس، 

الس��يما  حضوري��ًا، 
يعان��ون  م��ن 

أمراض  م��ن 
في  مزمنة 

أو  التنفس��ي  الجه��از  أو  القل��ب 
نق��ص المناعة، وكذل��ك األطفال 
الذي��ن لديهم مضاعف��ات نتيجة 
فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، حتى 
يمك��ن التقليل م��ن فرصة حدوث 

مضاعفات أخرى.
ل�»الوطن«  ف��ي تصريح��ات  وحذر 
من اإلصابة بمرض حساس��ية ربو 
األطف��ال، الفت��ًا إلى أنه م��ن أبرز 
أسباب اإلصابة بالمرض تغير الجو 
ولوجود بعض مسببات التحسس 
مثل الغبار وبعض حبوب 
تؤدي  والتي  اللق��اح، 
إلى زي���ادة ح�االت 
الحساس��ية لدى 

األطفال.
وق�����ال إن�����ه 
ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل���أم�������راض 
في  الشائ���عة 
البحري��ن أو في 
الوق��ت الحال��ي، 
ه��ن��اك أم���راض 
موسمية،  شائعة 
وه���ن���اك أم����راض 
م���س���ت���م���رة، م��ث��ل 
األمراض المزمن��ة، 
أن  م��ب��ي��ن��������ًا 

وأمراض  التنفسي  الجهاز  أمراض 
النزالت المعوية من أكثر األمراض 
شيوعًا وانتشارًا في الفترة األخيرة.
وذك��ر أن الس��بب ف��ي ذل��ك، هو 
إل��ى  والط��الب  األطف��ال  ع��ودة 
أولياء  الم��دارس، وكذل��ك ع��ودة 
أم��ور وأطفاله��م من خ��ارج البالد 
إلى البحرين، وهو ما يحمل شبهة 
انتقال بعض األمراض الفيروسية 
م��ن الدول األخرى م��ن الخارج إلى 
مملك��ة البحرين، وه��ذا ما حدث، 
على س��بيل المثال، من اكتش��اف 
حاالت محدودة مصاب��ة بالحصبة 

المحدودة.
أم��راض  أن  البلتاج��ي  واعتب��ر 
الجهاز التنفسي هي األكثر شيوعًا 
وانتش��ارًا خالل المرحلة الماضية، 
خاص��ة بعد الفت��رة الطويلة التي 
قضاه��ا األطف��ال والط��الب ف��ي 
الدراس��ة ع��ن بع��د عب��ر »األون 
الي��ن«، وبالتال��ي حدث م��ا يعرف 
علميًا بفق��دان الذاك��رة المناعية 
لبعض األمراض الفيروس��ية مثل 
الب��رد  وفيروس��ات  اإلنفلون��زا 
فيروس��ات  وه��ي  العادي��ة 
والتح��ور  التح��ول  س��ريعة 
خاصة م��ا يتعل��ق بحدوث 
طفرات فيه��ا، وهذا يؤدي 
إل��ى فق��دان المناعة نظرًا 
لعدم التعرض المس��تمر 

لها.

وق��ال »إن هن��اك أمراض��ًا تتعلق 
أكث��ر  تع��د  الهضم��ي  بالجه��از 
مث��ل  أيض��ًا،  وانتش��ارًا  ش��يوعًا 
النزالت المعوية واإلس��هال، وذلك 
الح��رارة  درج��ة  الرتف��اع  نتيج��ة 
وتن��اول وجبات الغ��ذاء في الخارج، 
وس��هولة فس��اد األطعمة، نتيجة 
الرتفاع درج��ة الحرارة«، معتبرًا أن 
ه��ذه األمراض هي األكثر انتش��ارًا 

وشيوعًا أيضًا في الفترة الحالية.
وأوضح البلتاج��ي أن هناك أمراضًا 
أخرى مستمرة أكثر شيوعًا وانتشارًا 
أيض��ًا، وه��ي، موجودة عل��ى مدار 
العام، مث��ل مرض أنيمي��ا الفول، 
والمعروف بمرض بنقص الخميرة، 
أو م��رض أنيميا الخالي��ا المنجلية، 
وهو مرض تحت السيطرة والتحكم 

في مملكة البحرين.
وح��ذر م��ن اإلصاب��ة بم��رض ربو 
األطفال نتيجة لتغير الجو ولوجود 

بع��ض مس��ببات التحس��س مثل 
الغبار وبعض حبوب اللقاح، والتي 
ت��ؤدي بدوره��ا إلى زي��ادة حاالت 

الحساسية لدى األطفال.
وفيم��ا يتعل��ق بالوقاي��ة من تلك 
األم��راض، ش��دد البلتاج��ي عل��ى 
ضرورة الحص��ول على التطعيمات 
الت��ي تق��ي من تل��ك األم��راض، 
اإلنفلون��زا  تطعي��م  خاص��ة 
الموسمية السيما من يعانون من 
أمراض مزمنة في القلب أو الجهاز 
التنفسي أو نقص المناعة، وكذلك 
األطفال الذي��ن لديهم مضاعفات 
نتيجة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
حت��ى يمك��ن التقليل م��ن فرصة 

حدوث مضاعفات أخرى.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول طرق 
الجه��از  أم��راض  م��ن  الوقاي��ة 
التنفس��ي، أفاد بأنه��ا تتمثل في 
النظافة الش��خصية، وغسل اليدين 

جي��دًا بالم��اء والصاب��ون، وتجنب 
ولو  أش��خاص مصابي��ن،  مخالطة 
أمكن لبس الكمامات في المدارس، 
ألنها تحمي من أمراض وفيروسات 
وبينها  بالمخالطة  تنتقل  مختلفة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
مه��م  الصح��ي  األكل  »إن  وق��ال 
جدًا بالنس��بة لأطفال كما يمكن 
تن��اول بع��ض األدوي��ة والعقاقير 
التي ت��ؤدي إل��ى زي��ادة المناعة، 
فمث��اًل األطفال ال��ذي يعانون من 
أمراض حساس��ية الصدر يمكن أن 
يس��تفيدوا من بعض األدوية التي 
تعتب��ر تطعيمًا عن طري��ق الفم، 
حي��ث تحمي من نح��و 8 أنواع من 
الجهاز  المسببة ألمراض  البكتيريا 
الرئوي،  التنفسي وبينها االلتهاب 
وه��ذا يت��م تح��ت إش��راف طب��ي 
كامل، من قب��ل الطبيب المختص 
المعال��ج، وكذلك تحس��ين معدل 
فيتامي��ن »د«  ي��ؤدي  لتحس��ين 
المناع��ة وكذلك يج��ب معالجته، 
إذا كان الطف��ل يعاني من نقصه، 
باإلضاف��ة إلى اس��تخدام فيتامين  
»س��ي« بص��ورة طبيعي��ة ولي��س 
بصورة متك��ررة، وه��و متوفر في 

الفواكه الحمضية.
وش��دد على ض��رورة الحصول على 
قسط كاف من النوم، وهو ما يعرف 
علمي��ًا باس��م »الن��وم المثال��ي«، 
أو »الن��وم الصح��ي«، حي��ث يلعب 
دورًا كبي��رًا ف��ي تحس��ين المناعة، 

والوقاية من األمراض المختلفة.

د. محمد البلتاجي

 »الهندباء« عالج ألمراض 
الكبد والمرارة والسكر

نب��ات الهندب��اء غن��ي باأللياف الت��ي ُتدع��ى باإلنيولين 
»Inulin«، باإلضافة إلى ذلك تستخدم في الطب البديل، 
وهناك بعض الدراسات التي تبين دورها في عالج ارتفاع 
ضغط ال��دم، وضعف عضل��ة القلب، ومش��كالت الجهاز 
الهضم��ي والكب��د. وهن��اك الكثي��ر من الدراس��ات حول 
فوائد جذور الهندباء وأوراقها، اس��تعرضها خبراء الصحة 
والتغذية مع ضرورة اس��تخدامها تحت إشراف طبي، على 

النحو التالي:
- تحس��ين صحة الجهاز الهضمي: جذور وأوراق الهندباء 
غني��ة باأللياف التي من ش��أنها أن تس��اعد في التخلص 
من مش��كلة اإلمس��اك. وفي دراس��ة بينت أث��ر الهندباء 
في التخلص من مش��اكل اإلمساك، وجدت بأن استخدام 
الهندباء س��اعد في زي��ادة ليونة األمع��اء وتكرار اإلخراج 
وتخفيف الش��عور بع��دم الراحة بس��بب اإلمس��اك، كما 
ساعدت في تخفيف الشعور باالنتفاخ والغازات في البطن. 
كما أنه من فوائد جذور الهندباء وأوراقها المساعدة في 
تحفي��ز نمو البكتيري��ا النافعة داخل القول��ون، الذي من 
شأنه تخفيف أمراض ومش��كالت الجهاز الهضمي، مثل، 
المس��اعدة في منع تكون تقرحات المعدة، وبالرغم من 

ذلك هناك حاجة لمزيد من الدراسات إلثبات ذلك.
- تنظيم س��كر الدم: يمكن أن تساعد جذور الهندباء في 
تنظيم مس��توى السكري في الدم، ويعود ذلك الحتوائها 
عل��ى اإلنيولين ال��ذي قد يس��اهم في تنظيم وتحس��ين 
عمليات األيض والكربوهيدرات في الجس��م. وفي دراسة 
بينت أن تناول اإلنيولين ساعد في تخفيض مستوى سكر 

الدم الصباحي عند 49 امرأة عانين من مرض الس��كري. 
ودراسة أخرى بينت بأنه قد يكون هناك دور للهندباء في 
تخفيف مقاومة الخاليا لإلنس��ولين، فبالتالي قد تساعد 

الهندباء في الوقاية من مرض السكري.
- تقليل االلتهابات: هناك دراسات محدودة تفيد بوجود 
فوائ��د أوراق الهندب��اء وجذوره��ا لتخفي��ف االلتهابات، 
وخفض مس��تويات اإلنزيم��ات والبروتين��ات الدالة على 
وجود التهاب في الجس��م. كما اسُتخدمت أوراق الهندباء 
في تطبيقها مباشرة على الجلد لتخفيف التورم والتهابات 
الجلد، كما تعالج مش��كالت الكبد والمرارة، والس��رطان، 
والس��رطان، وارتفاع ضغط ال��دم، وضعف عضلة القلب، 

وفقدان الشهية ومشاكل المعدة.

 دور العالج الطبيعي في حل 
مشكلة ألم الجماع لدى السيدات

تعاني الكثير من النساء من األلم أثناء الممارسة الجنسية خصوصًا في بداية مرحلة الزواج، وقد 
تستمر هذه اآلالم لفترات طويلة قد تصل في بعض الحاالت إلى سنين، وتخجل المرأة الشرقية 
بطبيعتها المحافظة عن البوح عن هذه المش��كلة الصحية وتس��تمر في المعاناة منها بصمت 
وتتحف��ظ على هذا الموضوع وتعتبره س��رًا خطيرًا، مما يش��عرها بالقل��ق والتوتر ولوم النفس 
مما قد يؤدي إلى وصولها إلى مرحلة من االكتئاب والطالق. وهنا يكمن الهدف من هذا المقال 
للوصول ألكبر ش��ريحة من النس��اء لنقول لهن كأخصائيي عالج طبيعي تخصص صحة مرأة، ال 
داعي إلخفاء هذه المش��كلة ألنك لس��ت الوحيدة التي تعانين منها، هناك الكثيرات من النس��اء 
يعانين منها، والبوح بهذه المش��كلة يعتبر أول س��بل العالج. وتختلف أسباب هذا المشكلة من 
مريضة إلى أخرى، نذكر منها هنا أكثر األسباب شيوعًا وهو الخوف من المعاشرة الجنسية نتيجة 
أفكار س��لبية س��معتها المرأة في الس��ابق، أيضًا قد تكون لديها عضالت قاع الحوض مشدودة 
كثيرًا مما يسبب األلم أثناء العالقة الجنسية، وهنا يأتي دور العالج الطبيعي في إرخاء العضالت 

المشدودة وإعطاء تمارين التنفس واالسترخاء وإيجاد برنامج خاص لحل التشنج المهبلي.
أيضًا مش��كلة جفاف المنطقة التناس��لية تعتبر من أس��باب األلم أثناء الجم��اع التي تغيب عن 
أذهان الكثير من النس��اء خصوصًا مع انخفاض مستوى هرمون اإلستروجين في الجسم في فترة 

انقطاع الطمث. 
العالج يكمن في معرفة السبب وإيجاد الحلول له، حيث إن األلم الذي ينتج بسبب الجفاف المهبلي 
يمكن عالجه عن طريق استعمال المزلقات المائية التي تباع في الصيدليات بدون وصفة طبية. 
س��يدتي تجنبي إخفاء الموضوع عن الشريك فله دور كبير في وضع خطة العالج معك. وتحكمي 
في األفكار السلبية للتقليل من الخوف من الممارسة الجنسية فسوف يساهم بشكل كبير من حل 
هذه المش��كلة، وأخيرًا يمكنك االس��تعانة بالعالجات الدوائية في حال فشل الحلول األخرى مثل 

بعض الكريمات المهبلية التي تحتوي على اإلستروجين بعد استشارة طبيبك الخاص.
مش��كلة اآلالم أثناء الجماع من المش��اكل الش��ائعة لدى النس��اء خصوصًا في الفترة األولى من 

الزواج، وإيجاد الحلول سهل إذا تعرفت على سبب المشكلة.

* أخصائية عالج طبيعي تخصص صحة المرأة - عضو جمعية أصدقاء الصحة

أمراض الجهاز التنفسي والهضمي األكثر انتشارًا

»النوم الصحي« يقوي المناعة ويحمي من األمراض الفيروسية

الغبار وحبوب اللقاح من أسباب حساسية الربو لدى األطفال

تحسين معدالت فيتامينات »سي« و»د« لرفع المناعة
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التوازن البيئي: مصطلح يتم استخدامه للتعبير عن مدى التوازن بين اإلنسان والحيوان والنبات في البيئة، وتساعد عملية التمثيل الضوئي التي تحدث في النظام البيئي على بناء البيئة الجيدة واستقرار الحياة بين مختلف الكائنات 
الحية بأنواعها. ويلعب الفرد منا دورًا هامًا في حفظ التوازن البيئي، وذلك ألن لدى اإلنس��ان قدرة كبيرة على التفكير عند مقارنته بالكائنات الحية المختلفة، ويعتبر توافر الطعام الكافي لمختلف الكائنات هو دليل على اس��تقرار 

الحياة ووجود التوازن البيئي الصحي، وهو في غاية األهمية ألنه يضمن استمرارية األنواع واستقرار البيئة.
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ضرورة الحصول عليها مع انطالق العام الدراسي.. البلتاجي لـ                : 

 تطعيمات اإلنفلونزا الموسمية وقاية 
من أمراض القلب والجهاز التنفسي ونقص المناعة

وليد صبري «

ط��ب  واستش��اري  أس��تاذ  نص��ح 
األطفال، بالمركز الطبي الجامعي، 
بمدين��ة المل��ك عب��داهلل الطبية، 
بجامع��ة الخليج العرب��ي، د.محمد 
البلتاجي، بضرورة حصول األطفال 
والطالب على تطعيمات اإلنفلونزا 
الموس��مية، خاصة مع العودة إلى 
بالدراس��ة  وااللت��زام  الم��دارس، 

الس��يما  حضوري��ًا، 
يعان��ون  م��ن 

أمراض  م��ن 
في  مزمنة 

أو  التنفس��ي  الجه��از  أو  القل��ب 
نق��ص المناعة، وكذل��ك األطفال 
الذي��ن لديهم مضاعف��ات نتيجة 
فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، حتى 
يمك��ن التقليل م��ن فرصة حدوث 

مضاعفات أخرى.
ل�»الوطن«  ف��ي تصريح��ات  وحذر 
من اإلصابة بمرض حساس��ية ربو 
األطف��ال، الفت��ًا إلى أنه م��ن أبرز 
أسباب اإلصابة بالمرض تغير الجو 
ولوجود بعض مسببات التحسس 
مثل الغبار وبعض حبوب 
تؤدي  والتي  اللق��اح، 
إلى زي���ادة ح�االت 
الحساس��ية لدى 

األطفال.
وق�����ال إن�����ه 
ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل���أم�������راض 
في  الشائ���عة 
البحري��ن أو في 
الوق��ت الحال��ي، 
ه��ن��اك أم���راض 
موسمية،  شائعة 
وه���ن���اك أم����راض 
م���س���ت���م���رة، م��ث��ل 
األمراض المزمن��ة، 
أن  م��ب��ي��ن��������ًا 

وأمراض  التنفسي  الجهاز  أمراض 
النزالت المعوية من أكثر األمراض 
شيوعًا وانتشارًا في الفترة األخيرة.

وذك��ر أن الس��بب ف��ي ذل��ك، هو 
إل��ى  والط��الب  األطف��ال  ع��ودة 
أولياء  الم��دارس، وكذل��ك ع��ودة 
أم��ور وأطفاله��م من خ��ارج البالد 
إلى البحرين، وهو ما يحمل شبهة 
انتقال بعض األمراض الفيروسية 
م��ن الدول األخرى م��ن الخارج إلى 
مملك��ة البحرين، وه��ذا ما حدث، 
على س��بيل المثال، من اكتش��اف 
حاالت محدودة مصاب��ة بالحصبة 

المحدودة.
أم��راض  أن  البلتاج��ي  واعتب��ر 
الجهاز التنفسي هي األكثر شيوعًا 
وانتش��ارًا خالل المرحلة الماضية، 
خاص��ة بعد الفت��رة الطويلة التي 
قضاه��ا األطف��ال والط��الب ف��ي 
الدراس��ة ع��ن بع��د عب��ر »األون 
الي��ن«، وبالتال��ي حدث م��ا يعرف 
علميًا بفق��دان الذاك��رة المناعية 
لبعض األمراض الفيروس��ية مثل 
الب��رد  وفيروس��ات  اإلنفلون��زا 
فيروس��ات  وه��ي  العادي��ة 
والتح��ور  التح��ول  س��ريعة 
خاصة م��ا يتعل��ق بحدوث 
طفرات فيه��ا، وهذا يؤدي 
إل��ى فق��دان المناعة نظرًا 
لعدم التعرض المس��تمر 

لها.

وق��ال »إن هن��اك أمراض��ًا تتعلق 
أكث��ر  تع��د  الهضم��ي  بالجه��از 
مث��ل  أيض��ًا،  وانتش��ارًا  ش��يوعًا 
النزالت المعوية واإلس��هال، وذلك 
الح��رارة  درج��ة  الرتف��اع  نتيج��ة 
وتن��اول وجبات الغ��ذاء في الخارج، 
وس��هولة فس��اد األطعمة، نتيجة 
الرتفاع درج��ة الحرارة«، معتبرًا أن 
ه��ذه األمراض هي األكثر انتش��ارًا 

وشيوعًا أيضًا في الفترة الحالية.
وأوضح البلتاج��ي أن هناك أمراضًا 
أخرى مستمرة أكثر شيوعًا وانتشارًا 
أيض��ًا، وه��ي، موجودة عل��ى مدار 
العام، مث��ل مرض أنيمي��ا الفول، 
والمعروف بمرض بنقص الخميرة، 
أو م��رض أنيميا الخالي��ا المنجلية، 
وهو مرض تحت السيطرة والتحكم 

في مملكة البحرين.
وح��ذر م��ن اإلصاب��ة بم��رض ربو 
األطفال نتيجة لتغير الجو ولوجود 

بع��ض مس��ببات التحس��س مثل 
الغبار وبعض حبوب اللقاح، والتي 
ت��ؤدي بدوره��ا إلى زي��ادة حاالت 

الحساسية لدى األطفال.
وفيم��ا يتعل��ق بالوقاي��ة من تلك 
األم��راض، ش��دد البلتاج��ي عل��ى 
ضرورة الحص��ول على التطعيمات 
الت��ي تق��ي من تل��ك األم��راض، 
اإلنفلون��زا  تطعي��م  خاص��ة 
الموسمية السيما من يعانون من 
أمراض مزمنة في القلب أو الجهاز 
التنفسي أو نقص المناعة، وكذلك 
األطفال الذي��ن لديهم مضاعفات 
نتيجة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
حت��ى يمك��ن التقليل م��ن فرصة 

حدوث مضاعفات أخرى.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول طرق 
الجه��از  أم��راض  م��ن  الوقاي��ة 
التنفس��ي، أفاد بأنه��ا تتمثل في 
النظافة الش��خصية، وغسل اليدين 

جي��دًا بالم��اء والصاب��ون، وتجنب 
ولو  أش��خاص مصابي��ن،  مخالطة 
أمكن لبس الكمامات في المدارس، 
ألنها تحمي من أمراض وفيروسات 
وبينها  بالمخالطة  تنتقل  مختلفة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
مه��م  الصح��ي  األكل  »إن  وق��ال 
جدًا بالنس��بة لأطفال كما يمكن 
تن��اول بع��ض األدوي��ة والعقاقير 
التي ت��ؤدي إل��ى زي��ادة المناعة، 
فمث��اًل األطفال ال��ذي يعانون من 
أمراض حساس��ية الصدر يمكن أن 
يس��تفيدوا من بعض األدوية التي 
تعتب��ر تطعيمًا عن طري��ق الفم، 
حي��ث تحمي من نح��و 8 أنواع من 
الجهاز  المسببة ألمراض  البكتيريا 
الرئوي،  التنفسي وبينها االلتهاب 
وه��ذا يت��م تح��ت إش��راف طب��ي 
كامل، من قب��ل الطبيب المختص 
المعال��ج، وكذلك تحس��ين معدل 
فيتامي��ن »د«  ي��ؤدي  لتحس��ين 
المناع��ة وكذلك يج��ب معالجته، 
إذا كان الطف��ل يعاني من نقصه، 
باإلضاف��ة إلى اس��تخدام فيتامين  
»س��ي« بص��ورة طبيعي��ة ولي��س 
بصورة متك��ررة، وه��و متوفر في 

الفواكه الحمضية.
وش��دد على ض��رورة الحصول على 
قسط كاف من النوم، وهو ما يعرف 
علمي��ًا باس��م »الن��وم المثال��ي«، 
أو »الن��وم الصح��ي«، حي��ث يلعب 
دورًا كبي��رًا ف��ي تحس��ين المناعة، 

والوقاية من األمراض المختلفة.

د. محمد البلتاجي

 »الهندباء« عالج ألمراض 
الكبد والمرارة والسكر

نب��ات الهندب��اء غن��ي باأللياف الت��ي ُتدع��ى باإلنيولين 
»Inulin«، باإلضافة إلى ذلك تستخدم في الطب البديل، 
وهناك بعض الدراسات التي تبين دورها في عالج ارتفاع 
ضغط ال��دم، وضعف عضل��ة القلب، ومش��كالت الجهاز 
الهضم��ي والكب��د. وهن��اك الكثي��ر من الدراس��ات حول 
فوائد جذور الهندباء وأوراقها، اس��تعرضها خبراء الصحة 
والتغذية مع ضرورة اس��تخدامها تحت إشراف طبي، على 

النحو التالي:
- تحس��ين صحة الجهاز الهضمي: جذور وأوراق الهندباء 
غني��ة باأللياف التي من ش��أنها أن تس��اعد في التخلص 
من مش��كلة اإلمس��اك. وفي دراس��ة بينت أث��ر الهندباء 
في التخلص من مش��اكل اإلمساك، وجدت بأن استخدام 
الهندباء س��اعد في زي��ادة ليونة األمع��اء وتكرار اإلخراج 
وتخفيف الش��عور بع��دم الراحة بس��بب اإلمس��اك، كما 
ساعدت في تخفيف الشعور باالنتفاخ والغازات في البطن. 
كما أنه من فوائد جذور الهندباء وأوراقها المساعدة في 
تحفي��ز نمو البكتيري��ا النافعة داخل القول��ون، الذي من 
شأنه تخفيف أمراض ومش��كالت الجهاز الهضمي، مثل، 
المس��اعدة في منع تكون تقرحات المعدة، وبالرغم من 

ذلك هناك حاجة لمزيد من الدراسات إلثبات ذلك.
- تنظيم س��كر الدم: يمكن أن تساعد جذور الهندباء في 
تنظيم مس��توى السكري في الدم، ويعود ذلك الحتوائها 
عل��ى اإلنيولين ال��ذي قد يس��اهم في تنظيم وتحس��ين 
عمليات األيض والكربوهيدرات في الجس��م. وفي دراسة 
بينت أن تناول اإلنيولين ساعد في تخفيض مستوى سكر 

الدم الصباحي عند 49 امرأة عانين من مرض الس��كري. 
ودراسة أخرى بينت بأنه قد يكون هناك دور للهندباء في 
تخفيف مقاومة الخاليا لإلنس��ولين، فبالتالي قد تساعد 

الهندباء في الوقاية من مرض السكري.
- تقليل االلتهابات: هناك دراسات محدودة تفيد بوجود 
فوائ��د أوراق الهندب��اء وجذوره��ا لتخفي��ف االلتهابات، 
وخفض مس��تويات اإلنزيم��ات والبروتين��ات الدالة على 
وجود التهاب في الجس��م. كما اسُتخدمت أوراق الهندباء 
في تطبيقها مباشرة على الجلد لتخفيف التورم والتهابات 
الجلد، كما تعالج مش��كالت الكبد والمرارة، والس��رطان، 
والس��رطان، وارتفاع ضغط ال��دم، وضعف عضلة القلب، 

وفقدان الشهية ومشاكل المعدة.

 دور العالج الطبيعي في حل 
مشكلة ألم الجماع لدى السيدات

تعاني الكثير من النساء من األلم أثناء الممارسة الجنسية خصوصًا في بداية مرحلة الزواج، وقد 
تستمر هذه اآلالم لفترات طويلة قد تصل في بعض الحاالت إلى سنين، وتخجل المرأة الشرقية 
بطبيعتها المحافظة عن البوح عن هذه المش��كلة الصحية وتس��تمر في المعاناة منها بصمت 
وتتحف��ظ على هذا الموضوع وتعتبره س��رًا خطيرًا، مما يش��عرها بالقل��ق والتوتر ولوم النفس 
مما قد يؤدي إلى وصولها إلى مرحلة من االكتئاب والطالق. وهنا يكمن الهدف من هذا المقال 
للوصول ألكبر ش��ريحة من النس��اء لنقول لهن كأخصائيي عالج طبيعي تخصص صحة مرأة، ال 
داعي إلخفاء هذه المش��كلة ألنك لس��ت الوحيدة التي تعانين منها، هناك الكثيرات من النس��اء 
يعانين منها، والبوح بهذه المش��كلة يعتبر أول س��بل العالج. وتختلف أسباب هذا المشكلة من 
مريضة إلى أخرى، نذكر منها هنا أكثر األسباب شيوعًا وهو الخوف من المعاشرة الجنسية نتيجة 
أفكار س��لبية س��معتها المرأة في الس��ابق، أيضًا قد تكون لديها عضالت قاع الحوض مشدودة 
كثيرًا مما يسبب األلم أثناء العالقة الجنسية، وهنا يأتي دور العالج الطبيعي في إرخاء العضالت 

المشدودة وإعطاء تمارين التنفس واالسترخاء وإيجاد برنامج خاص لحل التشنج المهبلي.
أيضًا مش��كلة جفاف المنطقة التناس��لية تعتبر من أس��باب األلم أثناء الجم��اع التي تغيب عن 
أذهان الكثير من النس��اء خصوصًا مع انخفاض مستوى هرمون اإلستروجين في الجسم في فترة 

انقطاع الطمث. 
العالج يكمن في معرفة السبب وإيجاد الحلول له، حيث إن األلم الذي ينتج بسبب الجفاف المهبلي 
يمكن عالجه عن طريق استعمال المزلقات المائية التي تباع في الصيدليات بدون وصفة طبية. 
س��يدتي تجنبي إخفاء الموضوع عن الشريك فله دور كبير في وضع خطة العالج معك. وتحكمي 
في األفكار السلبية للتقليل من الخوف من الممارسة الجنسية فسوف يساهم بشكل كبير من حل 
هذه المش��كلة، وأخيرًا يمكنك االس��تعانة بالعالجات الدوائية في حال فشل الحلول األخرى مثل 

بعض الكريمات المهبلية التي تحتوي على اإلستروجين بعد استشارة طبيبك الخاص.
مش��كلة اآلالم أثناء الجماع من المش��اكل الش��ائعة لدى النس��اء خصوصًا في الفترة األولى من 

الزواج، وإيجاد الحلول سهل إذا تعرفت على سبب المشكلة.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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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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انتظـــم أكثر من 147 ألف طالب في 210 مدارس حكومية 
يوم أمـــس، حيث قامت الجهات المختصـــة بوزارة التربية 
والتعليـــم بتهيئة كل الظروف المناســـبة للعودة المدرســـية 
حضوريًا، بعد انقطاع دام نحو 3 ســـنوات؛ بســـبب الظروف 
االستثنائية التي فرضها االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
كورونا )كوفيد- 19(. وقد قام الوزير ماجد النعيمي بزيارة 
إلى عدد من المدارس؛ لمتابعة إجراءات العودة المدرسية، 
التقـــى خاللها عددا من أعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية 

والطالب والطالبات وأولياء أمورهم.
وقالت مديرة مدرســـة مدينـــة حمد االبتدائية للبنات أفنان 
أمين، بمناســـبة عودة التعلم الحضوري إن اليوم الدراســـي 

األول منتظر منذ سنوات.
ومـــن أبـــرز المالحظات التـــي رصدتها “البـــالد” عبر منصات 
مواقـــع التواصل االجتماعي أمس اكتظاظ عدد من الطلبة 
داخل حافالت المدارس.  شـــهدت شـــوارع البحرين صباح 
أمـــس اختناقـــات مروريـــة حـــادة شـــملت أغلـــب شـــوارع 

البحرين الرئيسة ومنذ الصباح الباكر.

عودة طالبية آمنة بعد انقطاع دام 3 سنوات
ازدحامات مرورية واكتظاظ بالحافالت تزامنا مع انتظام 147 ألف طالب في 210 مدارس

الطالبة نور عسكر: سعيدة جدا بالعودة ألحضان المدرسة

العليـــا  االتحاديـــة  المحكمـــة  أعلنـــت 
في العراق، أمس، رســـميا رد الدعوى 
بشـــأن حـــل البرلمـــان، معتبـــرة األمـــر 
وقالـــت  اختصاصهـــا.  عـــن  خارجـــا 
المحكمـــة فـــي بيـــان لهـــا، “إن أعضاء 
ال  انتخابهـــم  بعـــد  النـــواب  مجلـــس 

يمثلون أنفسهم وال كتلهم السياسية، 
وإنمـــا يمثلون الشـــعب، ولـــذا كان من 
المقتضـــى عليهم العمـــل على تحقيق 
ما تم انتخابهـــم ألجله وهي مصلحة 
الشعب، ال أن يكونوا سببًا في تعطيل 

مصالحه وتهديد سالمته”.

أدي  األلبانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  قـــال 
رامـــا أمس األربعـــاء، إن بـــالده قررت 
مـــع  الدبلوماســـية  العالقـــات  قطـــع 
إيـــران ودعـــت جميـــع الدبلوماســـيين 
اإليرانيين وموظفي السفارة اإليرانية 
وتتهـــم  ســـاعة.   24 خـــالل  للمغـــادرة 
الســـلطات األلبانية طهران باستهداف 

أمنها الداخلي وشن هجمات سيبرانية 
فـــي وقـــت  النطـــاق تســـببت  واســـعة 
سابق في تعطيل العديد من المصالح 
الحكوميـــة األلبانيـــة. أضـــاف راما “رد 
الفعـــل الصـــارم هواختـــراق ســـجالت 
الدولة وسرقة المراسالت اإللكترونية 

الحكومية على اإلنترنت.

المحكمة االتحادية في العراق ترفض حل البرلمان

ألبانيا تقطع العالقات مع إيران.. وتطرد دبلوماسييها

بغداد ـ وكاالت

تيرانا - وكاالت
)٠٦(

)١٦(

)١٦(

ناس: تحديث البنية القانونية لألنشطة التجارية بأسس تستجيب للتطورات االقتصادية
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس في 
كلمتـــه باليوم الختامي لجلســـات برنامج “حاضنة التأثير 
االقتصـــادي” أهميـــة تحديـــد ضوابط وآليات السياســـات 
التشريعية الالزمة لتنمية وتطوير القطاعات االقتصادية 
فـــي مواجهـــة التحديـــات التـــي تعـــوق عمليـــة التنميـــة 
االقتصادية، باإلضافـــة إلى تضمين تلك الضوابط بخطة 
تشـــريعية تطويريـــة للنهـــوض بالتشـــريعات االقتصادية 
على أســـس تســـتجيب للتطـــورات االقتصاديـــة الحالية، 
مبينـــا أن العمـــل التشـــريعي ليـــس بمعزل عـــن القطاعات 
االقتصاديـــة، بـــل إنـــه مكمـــل لخططهـــا ومبادراتهـــا مـــن 
مختلـــف الجوانـــب، لمـــا لـــه مـــن تأثير فـــي تهيئـــة البيئة 

)٠٨(المناسبة للنماء االقتصادي.

”Trillion Tree Fund“ تمكين” تدعم مشروع“

)١٨(

من ضمنها عملية حجر مسبقة لنحو 21 يوما

اشتراطات جديدة لـ “الثروة الحيوانية” تقيد واردات الماشية األردنية
قال مســـتوردو ماشـــية في البحرين “إن وكالة 
الثـــروة الحيوانيـــة فرضـــت شـــروط اســـتيراد 
جديدة كان من شـــأنها وضـــع صعوبات وقيود 
علـــى اســـتيراد األغنـــام العربيـــة )النعيمي( من 
األردن”. وذكر تاجر الماشـــية غســـان البدل أنه 
ليـــس هنـــاك عملية إيقـــاف، فعملية االســـتيراد 
مفتوحـــة، فقط اشـــتراطات جديدة تـــم طلبها 
عمليـــة  هنـــاك  تكـــون  أن  وهـــي  التجـــار،  مـــن 
حجر مســـبقة للماشـــية فـــي األردن قبل عملية 

االستيراد لنحو 21 يوما.
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المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا 
مـــن  األدرج  طيبـــة  المتفوقـــة  الطالبـــة 

جامعة البحرين الطبية.
وخـــال اللقـــاء تقدمـــت األميـــن العـــام 
بالتهنئـــة للطالبة المتفوقة طيبة األدرج 

األولـــى علـــى دفعـــة 2022، ولحصولهـــا 
علـــى 9 جوائـــز تقديريـــة خـــال فتـــرة 
جانبهـــا،  مـــن  الجامعـــة.  فـــي  دراســـتها 
أعربـــت الطالبـــة طيبـــة عـــن اعتزازهـــا 
بلقـــاء األميـــن العـــام، وعميـــق تقديرها 
لجميـــع  المتواصـــل  لدعمهـــا  وامتنانهـــا 
طلبـــة مؤسســـات التعليم العالـــي، األمر 
الذي يدفعها للمزيد من الجهد والتقدم.

األولى على “RCSI” فازت بـ 9 جوائز بالجامعة

وقـــع مركـــز عيســـى الثقافـــي مذكـــرة 
تفاهـــم مع مؤسســـة المبـــرة الخليفية 
يتم بموجبها تفعيل عدد من المشاريع 
بتعزيـــز  الصلـــة  ذات  والمبـــادرات 
فـــي  والتنســـيق  والتعـــاون  الشـــراكة، 
دعـــم البرامـــج االجتماعيـــة والثقافية 

المرتبطة بالشباب.
ووقـــع نائـــب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء 
عيســـى  بمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر 
الثقافـــي الشـــيخ خالـــد بـــن خليفة آل 
خليفة المذكرة مع عضو مجلس أمناء 
الشـــيخة  الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة 
لولـــوة بنت أحمد بن محمد آل خليفة، 
وبحضـــور عـــدد مـــن منتســـبي المركز 

والمؤسسة.
وأعـــرب الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل 

خليفة عن ترحيبه بفتح آفاق التعاون 
فـــي المجـــاالت المختلفة التـــي تخدم 
أهداف الطرفين، مشيدا بالدور الفاعل 
والجهود المبذولة من قبل المؤسســـة 

في ســـبيل تمكيـــن الشـــباب البحريني 
وتأهيلهم من خال األنشـــطة الراعية 

لطموحاتهم واهتماماتهم.
من جهتها، أكدت الشـــيخة لولوة بنت 

أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أهميـــة 
تعزيز التعاون بين المركز والمؤسسة، 
مشـــيدًة بالـــدور الريـــادي للمركـــز على 
الســـاحة الثقافيـــة المحلية وما يحوي 

مـــن فضاءات تســـهم في إبـــراز الوجه 
الحضاري لمملكة البحرين.

وتنص بنود المذكرة على التعاون في 
مجاالت تمكين الشـــباب في الجوانب 

المعرفية المشتركة، إضافة إلى تبادل 
تنظيـــم  وتســـهيل  ورعايـــة  الخبـــرات 
المؤتمـــرات والنـــدوات والمحاضـــرات 

المشتركة.

الجفير - مركز عيسى الثقافي

“عيسى الثقافي” يوقع مذكرة تفاهم مع “المبرة الخليفية”
فتح آفاق التعاون المشترك بمختلف المجاالت

تعزيز القطـاع الصحـي واستدامـة خدماتـه
مشيدة بدور جمعية نقص االنتباه وفرط الحركة... وزيرة الصحة:

استقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، 
الجمعيـــة  مـــن  وفـــدا  أمـــس،  صبـــاح 
وفـــرط  االنتبـــاه  لنقـــص  البحرينيـــة 
األنصـــاري،  أحمـــد  برئاســـة  الحركـــة 
وذلك الســـتعراض نتائج المسح الذي 
يجـــرى في مملكـــة البحرين ألول مرة 
حـــول اضطراب نقـــص االنتباه وفرط 

الحركة.
وأكـــدت الوزيرة حرص وزارة الصحة 
المســـتمر على تعزيـــز القطاع الصحي 
واســـتدامة خدماتـــه بجـــودة وكفاءة 
منوهـــة  والمواطـــن،  للوطـــن  خدمـــة 
بأهمية الشـــراكات القائمـــة بين وزارة 
الصحة ومؤسســـات المجتمع المدني 

المختلفـــة لتدعيـــم القطـــاع الصحـــي 
واالرتقاء به.

وفـــي معـــرض مراجعة نتائج المســـح 
األول الضطراب نقص االنتباه وفرط 
الحركة، أشـــادت وزيـــرة الصحة بدور 
الجمعيـــة البحرينيـــة لنقـــص االنتبـــاه 

وفرط الحركة كشريك فاعل للوزارة، 
الفتة إلى أهميـــة المبادرات والبرامج 
والمشـــروعات المجتمعية التي تعمل 
لنقـــص  البحرينيـــة  الجمعيـــة  عليهـــا 
االنتبـــاه وفرط الحركة، مؤكدة أهمية 
البحوث والدراســـات في مجال نقص 

االنتباه وفرط الحركة وإســـهامها في 
دعـــم القطـــاع الصحـــي وتطويره في 
للجمعيـــة  متمنيـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
ولكافة القائميـــن عليها دوام التوفيق 

والنجاح في مهام عملهم.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس الجمعيـــة 
األنصاري عن شـــكره العميق وتقديره 
لـــوزارة الصحـــة على التعـــاون الدائم، 
مشـــيرا إلـــى أهميـــة تكثيـــف التعاون 
تحقيقـــا  الجهتيـــن  بيـــن  والتنســـيق 
ســـرعة  مثمنـــا  المنشـــودة،  لألهـــداف 
تجـــاوب الـــوزارة مـــع المطالـــب التـــي 
يتـــم طرحها بهـــذا الخصـــوص؛ والتي 
ســـاهمت بشـــكل إيجابي فـــي تطوير 
الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

المنامة - وزارة الصحة

لـــدرع البـــاد  أكـــد رئيـــس اللجنـــة العليـــا 
للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات حســـن 
كمال أن لجنة التحكيم برئاســـة الشـــيخة 
هند بنت ســـلمان آل خليفة باشرت إعداد 
قائمـــة الشـــركات المرشـــحة لنيـــل الـــدرع، 
تمهيـــًدا العتمادها مـــن قبل اللجنـــة العليا 
للـــدرع الـــذي ســـيجري تســـليمه للشـــركة 
الفائـــزة فـــي حفـــل خـــاص ســـيقام بهـــذه 
المناســـبة في 25 سبتمبر الجاري، بحضور 
نخبة واسعة من ممثلي الشركات الوطنية، 

والشخصيات المجتمعية البارزة.

وأشـــار رئيـــس اللجنـــة إلـــى أن المبـــادرة 
بـــدور  لاحتفـــاء  “البـــاد”  أطلقتهـــا  التـــي 
مؤسســـات القطـــاع الخـــاص فـــي إشـــاعة 
لـــدى  االجتماعيـــة  المســـؤولية  ثقافـــة 
الشـــركات، من شأنها أن تســـاهم في إبراز 
حجـــم مســـاهمات القطـــاع الخـــاص فـــي 
برامج ومبادرات المســـؤولية االجتماعية، 
بدورهـــا  العميـــق  إحساســـها  ويعكـــس 
تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة  االجتماعـــي 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ويعبـــر عـــن 
التزامهـــا بالدور الذي تقوم به في مختلف 

أوجه الرعاية االجتماعية في الدولة.

وأوضـــح كمـــال أن “اللجنـــة العليـــا، ومنـــذ 
إطـــاق الجائزة، حرصت على اســـتقطاب 
أكبـــر عـــدد مـــن الشـــركات الوطنيـــة التـــي 
تمتلـــك تجارب متميزة فـــي توظيف قيم 
المســـؤولية االجتماعيـــة ضمـــن برامجهـــا 
وخططهـــا االســـتراتيجية، إذ تم التواصل 
مع شـــريحة واســـعة من الشـــركات وحثها 
على المشـــاركة في هذه المنافســـة، ليصل 
عدد الشـــركات المؤهلـــة للمرحلة األخيرة 

من الفرز إلى 26 شركة”.
ونـــوه رئيـــس اللجنـــة العليـــا لـــدرع البـــاد 
للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات حســـن 

كمال بمبادرة “الباد”، ودورها الباعث على 
تحفيز الشركات نحو مزيد من العطاء في 
مبادرات وبرامج المســـؤولية االجتماعية، 
مـــن  الكريمـــة  والرعايـــة  بالدعـــم  مشـــيًدا 
قبـــل الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لجميع 
األنشـــطة والبرامج المســـاهمة فـــي تعزيز 
ثقافـــة المســـؤولية االجتماعيـــة، والمعبرة 
عـــن رؤى وتطلعـــات عاهل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

تسليم الدرع للشركة الفائزة في 25 سبتمبر الجاري... كمال:

26 شركة مؤهلة لنيل درع “^” للمسؤولية االجتماعية للشركات

حسن كمال

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

الملكيـــة  األكاديميـــة  آمـــر  اســـتقبل 
للشـــرطة العميد فواز الحسن، رئيس 
قطاع شـــؤون حقوق اإلنسان بوزارة 
الخارجية السفير أروى حسن السيد.

وخـــال اللقاء، تم مناقشـــة مشـــاريع 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة 
إعدادهـــا  تـــم  التـــي   2026  -  2022
مـــن قبـــل وزارة الخارجيـــة بالتعاون 
مع اللجنـــة التنســـيقية العليا لحقوق 
مشـــاريع  تتضمـــن  والتـــي  اإلنســـان، 
متعلقـــة بتطويـــر المناهـــج التعليمية 

اإلنســـان  حقـــوق  معاييـــر  لمواكبـــة 
والمواطنة.

التعـــاون  ســـبل  الجانبـــان  وبحـــث 
المشـــترك مســـتقباً إلعـــداد سلســـلة 
مـــن البرامـــج والـــدورات التدريبيـــة 
في مجال حقوق اإلنســـان بالتنسيق 
مبـــارك  بـــن  محمـــد  أكاديميـــة  مـــع 
لمنتســـبي  الدبلوماســـية  للدراســـات 
وزارة الخارجيـــة، كما اســـتعرض آمر 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة جهود 

األكاديمية في الخدمة المجتمعية.

إعداد سلسلة من الدورات التدريبية بالمجال الحقوقي

نظم مركـــز البحـــوث األمنيـــة باألكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة بحضـــور العميـــد فـــواز 
الحســـن آمـــر األكاديميـــة، حلقـــة نقاشـــية 
بعنوان “استعدادات العودة إلى المدارس” 
بمشاركة اإلدارة العامة للمرور ومديريات 
ووزارة  األربـــع  بالمحافظـــات  الشـــرطة 

التربية والتعليم ووزارة األشغال.
فـــواز  العميـــد  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
الحســـن أن تنظيم الحلقـــة يأتي في إطار 
توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة حثيثة 
مـــن رئيس األمـــن العام بمناقشـــة الخطط 
واآلليـــات الازمـــة لتأميـــن عـــودة الطلبـــة 
للمـــدارس وضمان ســـامتهم وأمنهم عند 
حضورهم وأثنـــاء وجودهم في المدارس 

حتى انصرافهم.
اســـتعراض تجربـــة  تـــم  الحلقـــة  وخـــال 
مديريـــة شـــرطة محافظـــة المحـــرق التي 
كانت قد اســـتحدثتها في العام الدراســـي 
2019/ 2020 وتضمنـــت تطبيـــق منهجيـــة 

لتنظيم الســـير حول المدارس في منطقة 
المحرق. وفي ذات السياق، تم استعراض 
جهـــود اإلدارة العامـــة للمـــرور فـــي إقامـــة 
الدورات التدريبية والمحاضرات لشـــرطة 
المـــدارس  وحـــراس  المجتمـــع  خدمـــة 
الحركـــة  لتنظيـــم  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المرورية في الطرق المؤدية إلى المدارس 
ومحيطها، وتعريفهم بالواجبات المتعلقة 

بسامة الطلبة أمام بوابات المدارس.
وتناولـــت الحلقة النقاشـــية، اســـتعدادات 
وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن حيث التأكد 
من مدى جاهزية حـــراس المدارس وآلية 

المدرســـية،  المواصـــات  حركـــة  تنظيـــم 
إضافـــة إلـــى دور وزارة األشـــغال ممثلـــة 
بـــإدارة الطـــرق فـــي تهيئـــة الشـــوارع فـــي 
محيط المدارس ورفع مســـتوى الســـامة 
المروريـــة ودورهـــا فـــي توفيـــر الخدمات 
المساندة. وتضمنت الحلقة أيًضا مناقشة 
تدوين الصعوبات والمعوقات التي تواجه 
الجهـــات المعنيـــة والتـــي تعتـــرض عملية 
تنظيم حركة السير وتأمين انتقال الطلبة 
فـــي محيط المـــدارس، وخلفـــت عددا من 
التوصيـــات والنتائـــج التـــي أحيلـــت إلـــى 

الجهات ذات االختصاص.

حلقة نقاشية عن “استعدادات العودة إلى المدارس”

استعراض اآلليات الالزمة لضمان سالمة الطالب
المنامة - وزارة الداخلية

محافظـــة  مديريـــة  شـــرطة  تمكنـــت 
المحـــرق مـــن القبـــض علـــى عـــدد مـــن 
ســـائقي الشاحنات إثر وقوع مشاجرة 
بينهـــم وأســـفرت عن وقـــوع إصابتين 
بســـيطتين بســـبب خاف على أولوية 

السير بمنطقة الحد الصناعية.
وأوضحـــت المديرية أنهـــا تلقت باًغا 
يفيـــد بوقـــوع مشـــاجرة بين عـــدد من 
ســـائقي الشـــاحنات وإشـــهار بعضهـــم 
أســـلحة بيضاء “ســـكاكين”، إذ انتقلت 
إلـــى  الفـــور  علـــى  المديريـــة  شـــرطة 
الموقع وتمكنت من ضبط المتورطين 
األســـلحة  وتحريـــز  المشـــاجرة  فـــي 
المضبوطة، فيما قام اإلسعاف الوطني 
بنقل المصابين إلى المستشـــفى لتلقي 
العاج الازم. وأشارت مديرية شرطة 
محافظـــة المحرق إلى أنـــه جار اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية الازمـــة تمهيًدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

مشاجرة بالسكاكين 
بين سائقي شاحنات 

في “الحد الصناعية”
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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خطة مرورية لضمان انسيابية السير أمام المدارس
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفي الفيضانات باللوزي... “تنسيقي الشمالية”:

أكد نائب محافظ المحافظة الشـــمالية العميد 
خالـــد ربيعـــة ســـنان الدوســـري خالل ترؤســـه 
المجلـــس التنســـيقي التاســـع للمحافظـــة للعام 
2022 الـــدور البنـــاء الذي يضطلـــع به المجلس 
في رفـــع التوصيـــات والمرئيات التي تســـاهم 
في تلبية احتياجات األهالي، وتعزيز كفاءات 
البنـــي التحتية واألمـــن واالســـتقرار العام في 
قـــرى ومناطـــق المحافظـــة، كمـــا قـــدم التهاني 
بمناسبة بدء العام الدراسي حضوريًا في كافة 
مراحلـــه بعـــد انقطاع عامين بســـبب الجائحة، 
متمنيـــًا لجميـــع الهيئـــات اإلداريـــة والتعليمية 

والطلبة التوفيق والنجاح.
وخالل المجلس، أوضـــح ممثل اإلدارة العامة 
للمـــرور الرائد فيصل الشـــيخ أنـــه قد تم وضع 
خطـــة مروريـــة بالتعـــاون مع شـــرطة المجتمع 
لضمان انســـيابية الحركة في جميع الشـــوارع 

الكاميـــرات  وتفعيـــل  والفرعيـــة  الرئيســـية 
األمنيـــة لرصـــد المخالفات، وتدريب الشـــرطة 
المجتمعية لضبط وتســـيير الحركـــة المرورية 
أمام المـــدارس، ووضع خطة تثقيفية وبرامج 
توعويـــة للجمهـــور فـــي المجمعـــات التجاريـــة 
وتكثيفهـــا في األســـبوعين األولين من افتتاح 

المدارس، حيث ستســـتمر هـــذه الحمالت في 
المدارس طوال العام.

وفي ســـياق منفصـــل، بين مديـــر إدارة صيانة 
وتشـــغيل الصـــرف الصحي عبدالنبـــي الكوفي  
بوزارة األشغال أن العمل جار على اتخاذ كافة 
اإلجـــراءات مـــن أعمـــال انشـــائية وتطويريـــة 

فـــي منطقـــة اللـــوزي وبحيـــرة اللـــوزي لتالفي 
الفيضانات وتجمعات المياه في هذه المنطقة 
خـــالل مواســـم األمطار القادمة، كمـــا تم زيادة 
وعمـــل  الكهربائيـــة  والمولـــدات  المضخـــات 
مصـــارف ميـــاه لتحويـــل الميـــاه الفائضـــة في 
البحيـــرة خـــالل مواســـم األمطـــار إلـــى البحـــر 

مباشـــرة، جـــاء ذلـــك خـــالل البنـــد األول علـــى 
جدول األعمال المتعلق بالمشاريع المستقبلية 

لوزارة االشغال في المحافظة.
بشـــرى  اســـتعرضت  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الهنـــدي وهي منســـق برنامج المـــدن الصحية 
بـــوزارة الصحـــة جوانب زيارة خبـــراء منظمة 
الصحـــة العالميـــة للمحافظة األســـبوع المقبل 
وشـــرحت  صحيـــة،  مدينـــة  عالـــي  العتمـــاد 
خارطـــة الطريق للزيـــارات الميدانية والمواقع 
المختـــارة للزيارات التفقدية والهدف من هذه 
الزيارات والتي ســـتتركز علـــى تأكيد المعايير 
بالتقاريـــر  ومطابقتهـــا  االعتمـــاد  ومتطلبـــات 
المرفوعـــة من قبل المحافظـــة، مؤكدة تفاؤلها 
الكبيـــر بالحصول على االعتمـــاد نظير الجهود 
المبذولـــة في هذا الصـــدد من قبل لجنة المدن 

الصحية بالمحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

حسن عبدالرسول |  تصوير خليل إبراهيم

محرر الشؤون المحلية  |   تصوير خليل إبراهيم

إبراهيم النهام

local@albiladpress.com

الخميس 8 سبتمبر 2022 - 12 صفر 1444 - العدد 5077
07

نقص في حافالت المدارس
تناقـــل عـــدد مـــن رواد مواقـــع التواصـــل 
المنصـــات  مختلـــف  علـــى  االجتماعـــي 
الرقميـــة صـــور فرحة الطلبـــة والطالبات 
والعودة المدرسية، وازدحام حركة سير 
المركبات في الشوارع العامة والطرقات 
فـــي  التعليميـــة  المناطـــق  مـــن  القريبـــة 
مختلـــف مناطـــق المملكـــة، في مشـــاهد 
العـــودة  لفرحـــة  فسيفســـاء  تجســـد 
الدراســـية فـــي الصفوف بعـــد غياب عن 
عاميـــن  لمـــدة  دام  المدرســـي  الحضـــور 
بســـبب وباء جائحة كورونا “كوفيد 19” 

المستجد.
ومـــن أبـــرز المالحظـــات التـــي رصدتهـــا 
“البـــالد” عبـــر منصـــات مواقـــع التواصل 
مـــن  عـــدد  اكتظـــاظ  أمـــس  االجتماعـــي 

الطلبـــة داخل باصـــات المـــدارس، حيث 
كان عـــدد من الطلبة واقفين دون وجود 
الحافـــالت  فـــي مقصـــورة  لهـــم  مقاعـــد 
بعـــد انصرافهـــم من المـــدارس في وقت 
الظهيرة والعودة لمناطقهم عبر الباصات 
التي توفرها وزارة التربية والتعليم، في 
عـــدد من المناطـــق أبرزها شـــارع البديع، 
المنطقـــة  مـــدارس  الجعفـــري،  المعهـــد 
الغربيـــة، وفـــي منطقة العدليـــة تم رصد 
تجمـــع عـــدد كبير من الطلبـــة بالقرب من 
مقر نـــادي الخريجين ينتظرون حافالت 
أمورهـــم  وأوليـــاء  الطلبـــة  توصيـــل 
لهـــم  مقاعـــد  وجـــود  لعـــدم  الســـتالمهم 
داخـــل الحافالت، فـــي منظر لتجمع عدد 
من الطلبـــة يرتـــدون القمصـــان البيضاء 

والبناطيل الخضراء.
ومـــن جانـــب آخـــر، قـــال ولي أمـــر طالبة 
بمدرســـة الســـنابس اإلعداديـــة للبنات، لـ 
“البـــالد”، إن طالبات المدرســـة يشـــتكين 
الصفـــوف،  مكيفـــات  تبريـــد  عـــدم  مـــن 
ممـــا أدى ذلـــك لنقـــل شـــكاوى الطالبـــات 
ألوليـــاء أمورهن عن مشـــكلة عدم تبريد 

المكيفات في أغلب فصول المدرسة.
كمـــا رصـــدت “البالد” عـــدة تغريدات عبر 
اإلنســـتغرام  ومواقـــع  “تويتـــر”  منصـــة 
مطالبـــة لعـــدد مـــن أوليـــاء أمـــور الطلبة 
للمطالبة بحل مشـــكلة نقص المواصالت 
للطلبـــة مـــن خالل زيادة اعـــداد حافالت 
المدارس لتوفيـــر مقاعد داخل الباصات 
للطلبـــة وعـــالج مشـــكلة وقـــوف الطلبـــة 

العـــودة  أثنـــاء  الطلبـــة  تكـــدس  وأزمـــة 
لمدارســـهم داخل الباصات، فيما أرسلت 
 SMS بعض مدارس البنات رسائل نصية
لعدد من أوليـــاء أمور الطالبات للحضور 
للمـــدارس الســـتالم فلـــذات األكبـــاد مـــن 
بوابـــات المدارس بســـبب تأخر الباصات 
وعدم وجـــود مقاعد لعدد مـــن الطالبات 

داخل الحافالتال المدرسية.
يذكـــر أن وزارة التربيـــة والتعليـــم قالت 
فـــي تصريح إن وزارة التربيـــة والتعليم 
ر أكثـــر مـــن 700 حافلـــة مدرســـية  تســـيِّ
تنقل أكثر من 14 ألف طالب وطالبة إلى 
جانب الحافـــالت المخصصة للطلبة من 

ذوي الهمم واالحتياجات الخاصة.

تـــم  وفـــي عـــدد مـــن المناطـــق والقـــرى 
للمـــدارس  الطلبـــة  بعـــودة  االحتفـــال 
البالونـــات والهدايـــا  مـــن خـــالل توزيـــع 
طلبـــة  إلـــى  والمرطبـــات  والمأكـــوالت 
المراحل اإلبتدائية واإلعدادية كتشجيع 
االلتـــزام  أهميـــة  علـــى  الطلبـــة  لحـــث 

بالحضور المدرسي.

انتشار أمني مكثف لتأمين سالمة الطلبة والمناطق التعليمية
“^” ترصد جهود شرطة المجتمع والمرور في تنظيم سير المركبات

شـــهدت الشـــوارع واألحيـــاء القريبـــة من 
التعليميـــة  والمناطـــق  المـــدارس  مبانـــي 
المجتمـــع  خدمـــة  شـــرطة  أفـــراد  تواجـــد 
ورجـــال المـــرور تزامنـــًا عن عـــودة الطلبة 
والهيئـــات التعليميـــة واإلداريـــة للمدارس 
مـــع مطلـــع العام الدراســـي الجديـــد 2022 
– 2023، وفـــي إطار دور شـــرطة المجتمع 
بتأمين سالمة الطالب والطالبات، رصدت 
“البـــالد” جهـــود شـــرطة خدمـــة المجتمـــع 
ورجـــال شـــرطة المرور فـــي تنظيم عملية 
ســـير الباصـــات ومركبات توصيـــل الطلبة 
في الطرق المؤدية للمدارس، حيث تعمل 
شـــرطة خدمـــة المجتمـــع علـــى المحافظة 
لدخـــول  اآلمـــن  والعبـــور  األمـــن  لتوفيـــر 
الطلبـــة للمدارس مـــن خـــالل الحماية من 
السلوكيات والتصرفات الخاطئة وتوعية 

وتثقيـــف الطلبـــة العائدين للمـــدارس، كما 
تحـــرص دائمـــًا شـــرطة خدمـــة المجتمـــع 
على ســـالمة الطـــالب والطالبـــات؛ لضمان 
واالنصـــراف  المدرســـة  إلـــى  وصولهـــم 
منهـــا بشـــكل آمـــن، عبـــر تســـهيل وتذليـــل 
الحركـــة المروريـــة والوقاية مـــن الجريمة 
والحوادث المروريـــة من خالل خلق بيئة 

آمنة مستقرة في المجتمع.
ويأتي تواجد شرطة المجتمع في مناطق 
توســـيع  فلســـفة  خـــالل  مـــن  المـــدارس 
المشـــاركة لخلـــق التالحـــم بيـــن المواطـــن 
والشـــرطة للمحافظة على أمن واســـتقرار 
المجتمـــع لما له من أثـــر إيجابي في تنمية 
إحســـاس المواطنين فـــي حفظ األمن في 
البـــالد مـــن خـــالل تقليل هاجـــس الخوف 
تجـــاه الجرائـــم، إضافة إلـــى تنظيم حركة 

السير وتأمين ســـالمة الطلبة أثناء عملية 
الحضور واالنصراف من المدارس وحماية 
الطرقات من تعطيل حركة السير، االتجاه 

المعاكس، والوقوف الخاطئ للسيارات.
يشـــار إلى أن اإلدارة العامة للمرور أقامت 
دورات تدريبيـــة ومحاضـــرات فـــي جميع 

مديريـــات الشـــرطة بالمحافظـــات األربـــع؛ 
بهـــدف تعزيز دور شـــرطة خدمة المجتمع 
الطـــرق  فـــي  المروريـــة  الحركـــة  لتنظيـــم 
المؤديـــة إلى المـــدارس ومحيطها، كما تم 
التعـــاون مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم من 
خالل تقديم محاضـــرات تثقيفية لتأهيل 

حـــراس المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة، 
وتعريفهـــم بالواجبـــات المتعلقـــة بســـالمة 
الطلبة أمام بوابـــات المدارس، مع التأكيد 
علـــى أهمية تضافـــر جهودهم مع شـــرطة 

المرور؛ لضمان سالمة الجميع.
كما أقامـــت اإلدارة العامة للمـــرور دورات 

تدريبية لســـواق الباصات التابعين لوزارة 
األطفـــال،  وريـــاض  والتعليـــم،  التربيـــة 
أهـــم  علـــى  اطالعهـــم  بهـــدف  واألفـــراد؛ 
اشتراطات السالمة أثناء نقل الطالب من 
وإلـــى المـــدارس بلغات مختلفـــة وتحقيق 

األهداف الموضوعة لها.

اختناقات مرورية في اليوم الدراسي األول
مدارس خاصة “زادت الطين بلة” ... والدوريات اشتغلت على تأمين السالمة

شهدت شوارع البحرين صباح أمس 
والذي يصادف اليوم الدراسي األول، 
شـــملت  حـــادة  مروريـــة  اختناقـــات 
أغلب شوارع البحرين الرئيسة ومنذ 

الصباح الباكر.
وظهـــرت الحافالت المدرســـية وهي 
تتحرك بكثافة في الشـــوارع العامة، 
ومنها الحافالت الخاصة المتوسطة 
غيـــاب  بعـــد  والصغيـــرة،  الحجـــم 
استثنائي تســـببت به جائحة كورونا 

لفترة قاربت العامين الكاملين.
المنافـــذ  مـــن  الكثيـــر  وانحشـــرت 
المفضية للشـــوارع الرئيسة بمختلف 
والحافـــالت  بالســـيارات  المناطـــق 
المكتظـــة بالطلبـــة، وزاد الطيـــن بلة، 
الخاصـــة  المـــدارس  بعـــض  مطالبـــة 

ألولياء األمـــور ممن حجزوا ألبنائهم 
المدرســـة،  حافـــالت  فـــي  مقاعـــد 
فـــي  للمدرســـة  أبنائهـــم  باصطحـــاب 
اليـــوم األول، وهو ما تســـبب بالمزيد 

من االزدحامات نوعًا.
وظهـــرت شـــوارع البديـــع، وعـــذاري، 
والرفـــاع، والمتفرعـــة مـــن الفرجـــان 
المحرقيـــة، وهي مزدحمـــة جدًا منذ 

الصبـــاح الباكـــر، حيث بلغـــت ذروتها 
مـــع حـــدود الســـاعة الســـابعة إال ربع 

صباحًا.
وتواجـــدت دوريـــات شـــرطة المرور 
وعنـــد  المناطـــق،  مـــن  العديـــد  فـــي 
المدارس؛ لتخفيف حدة االختناقات 
المرورية، ولضمان سالستها، واألهم 

أمن وسالمة الطالب والطالبات.

طالبات إعدادية السنابس: مكيفات الصفوف بال تبريد
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المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا 
مـــن  األدرج  طيبـــة  المتفوقـــة  الطالبـــة 

جامعة البحرين الطبية.
وخـــال اللقـــاء تقدمـــت األميـــن العـــام 
بالتهنئـــة للطالبة المتفوقة طيبة األدرج 

األولـــى علـــى دفعـــة 2022، ولحصولهـــا 
علـــى 9 جوائـــز تقديريـــة خـــال فتـــرة 
جانبهـــا،  مـــن  الجامعـــة.  فـــي  دراســـتها 
أعربـــت الطالبـــة طيبـــة عـــن اعتزازهـــا 
بلقـــاء األميـــن العـــام، وعميـــق تقديرها 
لجميـــع  المتواصـــل  لدعمهـــا  وامتنانهـــا 
طلبـــة مؤسســـات التعليم العالـــي، األمر 
الذي يدفعها للمزيد من الجهد والتقدم.

األولى على “RCSI” فازت بـ 9 جوائز بالجامعة

وقـــع مركـــز عيســـى الثقافـــي مذكـــرة 
تفاهـــم مع مؤسســـة المبـــرة الخليفية 
يتم بموجبها تفعيل عدد من المشاريع 
بتعزيـــز  الصلـــة  ذات  والمبـــادرات 
فـــي  والتنســـيق  والتعـــاون  الشـــراكة، 
دعـــم البرامـــج االجتماعيـــة والثقافية 

المرتبطة بالشباب.
ووقـــع نائـــب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء 
عيســـى  بمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر 
الثقافـــي الشـــيخ خالـــد بـــن خليفة آل 
خليفة المذكرة مع عضو مجلس أمناء 
الشـــيخة  الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة 
لولـــوة بنت أحمد بن محمد آل خليفة، 
وبحضـــور عـــدد مـــن منتســـبي المركز 

والمؤسسة.
وأعـــرب الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل 

خليفة عن ترحيبه بفتح آفاق التعاون 
فـــي المجـــاالت المختلفة التـــي تخدم 
أهداف الطرفين، مشيدا بالدور الفاعل 
والجهود المبذولة من قبل المؤسســـة 

في ســـبيل تمكيـــن الشـــباب البحريني 
وتأهيلهم من خال األنشـــطة الراعية 

لطموحاتهم واهتماماتهم.
من جهتها، أكدت الشـــيخة لولوة بنت 

أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أهميـــة 
تعزيز التعاون بين المركز والمؤسسة، 
مشـــيدًة بالـــدور الريـــادي للمركـــز على 
الســـاحة الثقافيـــة المحلية وما يحوي 

مـــن فضاءات تســـهم في إبـــراز الوجه 
الحضاري لمملكة البحرين.

وتنص بنود المذكرة على التعاون في 
مجاالت تمكين الشـــباب في الجوانب 

المعرفية المشتركة، إضافة إلى تبادل 
تنظيـــم  وتســـهيل  ورعايـــة  الخبـــرات 
المؤتمـــرات والنـــدوات والمحاضـــرات 

المشتركة.

الجفير - مركز عيسى الثقافي

“عيسى الثقافي” يوقع مذكرة تفاهم مع “المبرة الخليفية”
فتح آفاق التعاون المشترك بمختلف المجاالت

تعزيز القطـاع الصحـي واستدامـة خدماتـه
مشيدة بدور جمعية نقص االنتباه وفرط الحركة... وزيرة الصحة:

استقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، 
الجمعيـــة  مـــن  وفـــدا  أمـــس،  صبـــاح 
وفـــرط  االنتبـــاه  لنقـــص  البحرينيـــة 
األنصـــاري،  أحمـــد  برئاســـة  الحركـــة 
وذلك الســـتعراض نتائج المسح الذي 
يجـــرى في مملكـــة البحرين ألول مرة 
حـــول اضطراب نقـــص االنتباه وفرط 

الحركة.
وأكـــدت الوزيرة حرص وزارة الصحة 
المســـتمر على تعزيـــز القطاع الصحي 
واســـتدامة خدماتـــه بجـــودة وكفاءة 
منوهـــة  والمواطـــن،  للوطـــن  خدمـــة 
بأهمية الشـــراكات القائمـــة بين وزارة 
الصحة ومؤسســـات المجتمع المدني 

المختلفـــة لتدعيـــم القطـــاع الصحـــي 
واالرتقاء به.

وفـــي معـــرض مراجعة نتائج المســـح 
األول الضطراب نقص االنتباه وفرط 
الحركة، أشـــادت وزيـــرة الصحة بدور 
الجمعيـــة البحرينيـــة لنقـــص االنتبـــاه 

وفرط الحركة كشريك فاعل للوزارة، 
الفتة إلى أهميـــة المبادرات والبرامج 
والمشـــروعات المجتمعية التي تعمل 
لنقـــص  البحرينيـــة  الجمعيـــة  عليهـــا 
االنتبـــاه وفرط الحركة، مؤكدة أهمية 
البحوث والدراســـات في مجال نقص 

االنتباه وفرط الحركة وإســـهامها في 
دعـــم القطـــاع الصحـــي وتطويره في 
للجمعيـــة  متمنيـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
ولكافة القائميـــن عليها دوام التوفيق 

والنجاح في مهام عملهم.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس الجمعيـــة 
األنصاري عن شـــكره العميق وتقديره 
لـــوزارة الصحـــة على التعـــاون الدائم، 
مشـــيرا إلـــى أهميـــة تكثيـــف التعاون 
تحقيقـــا  الجهتيـــن  بيـــن  والتنســـيق 
ســـرعة  مثمنـــا  المنشـــودة،  لألهـــداف 
تجـــاوب الـــوزارة مـــع المطالـــب التـــي 
يتـــم طرحها بهـــذا الخصـــوص؛ والتي 
ســـاهمت بشـــكل إيجابي فـــي تطوير 
الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

المنامة - وزارة الصحة

لـــدرع البـــاد  أكـــد رئيـــس اللجنـــة العليـــا 
للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات حســـن 
كمال أن لجنة التحكيم برئاســـة الشـــيخة 
هند بنت ســـلمان آل خليفة باشرت إعداد 
قائمـــة الشـــركات المرشـــحة لنيـــل الـــدرع، 
تمهيـــًدا العتمادها مـــن قبل اللجنـــة العليا 
للـــدرع الـــذي ســـيجري تســـليمه للشـــركة 
الفائـــزة فـــي حفـــل خـــاص ســـيقام بهـــذه 
المناســـبة في 25 سبتمبر الجاري، بحضور 
نخبة واسعة من ممثلي الشركات الوطنية، 

والشخصيات المجتمعية البارزة.

وأشـــار رئيـــس اللجنـــة إلـــى أن المبـــادرة 
بـــدور  لاحتفـــاء  “البـــاد”  أطلقتهـــا  التـــي 
مؤسســـات القطـــاع الخـــاص فـــي إشـــاعة 
لـــدى  االجتماعيـــة  المســـؤولية  ثقافـــة 
الشـــركات، من شأنها أن تســـاهم في إبراز 
حجـــم مســـاهمات القطـــاع الخـــاص فـــي 
برامج ومبادرات المســـؤولية االجتماعية، 
بدورهـــا  العميـــق  إحساســـها  ويعكـــس 
تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة  االجتماعـــي 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ويعبـــر عـــن 
التزامهـــا بالدور الذي تقوم به في مختلف 

أوجه الرعاية االجتماعية في الدولة.

وأوضـــح كمـــال أن “اللجنـــة العليـــا، ومنـــذ 
إطـــاق الجائزة، حرصت على اســـتقطاب 
أكبـــر عـــدد مـــن الشـــركات الوطنيـــة التـــي 
تمتلـــك تجارب متميزة فـــي توظيف قيم 
المســـؤولية االجتماعيـــة ضمـــن برامجهـــا 
وخططهـــا االســـتراتيجية، إذ تم التواصل 
مع شـــريحة واســـعة من الشـــركات وحثها 
على المشـــاركة في هذه المنافســـة، ليصل 
عدد الشـــركات المؤهلـــة للمرحلة األخيرة 

من الفرز إلى 26 شركة”.
ونـــوه رئيـــس اللجنـــة العليـــا لـــدرع البـــاد 
للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات حســـن 

كمال بمبادرة “الباد”، ودورها الباعث على 
تحفيز الشركات نحو مزيد من العطاء في 
مبادرات وبرامج المســـؤولية االجتماعية، 
مـــن  الكريمـــة  والرعايـــة  بالدعـــم  مشـــيًدا 
قبـــل الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لجميع 
األنشـــطة والبرامج المســـاهمة فـــي تعزيز 
ثقافـــة المســـؤولية االجتماعيـــة، والمعبرة 
عـــن رؤى وتطلعـــات عاهل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

تسليم الدرع للشركة الفائزة في 25 سبتمبر الجاري... كمال:

26 شركة مؤهلة لنيل درع “^” للمسؤولية االجتماعية للشركات

حسن كمال

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

الملكيـــة  األكاديميـــة  آمـــر  اســـتقبل 
للشـــرطة العميد فواز الحسن، رئيس 
قطاع شـــؤون حقوق اإلنسان بوزارة 
الخارجية السفير أروى حسن السيد.

وخـــال اللقاء، تم مناقشـــة مشـــاريع 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة 
إعدادهـــا  تـــم  التـــي   2026  -  2022
مـــن قبـــل وزارة الخارجيـــة بالتعاون 
مع اللجنـــة التنســـيقية العليا لحقوق 
مشـــاريع  تتضمـــن  والتـــي  اإلنســـان، 
متعلقـــة بتطويـــر المناهـــج التعليمية 

اإلنســـان  حقـــوق  معاييـــر  لمواكبـــة 
والمواطنة.

التعـــاون  ســـبل  الجانبـــان  وبحـــث 
المشـــترك مســـتقباً إلعـــداد سلســـلة 
مـــن البرامـــج والـــدورات التدريبيـــة 
في مجال حقوق اإلنســـان بالتنسيق 
مبـــارك  بـــن  محمـــد  أكاديميـــة  مـــع 
لمنتســـبي  الدبلوماســـية  للدراســـات 
وزارة الخارجيـــة، كما اســـتعرض آمر 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة جهود 

األكاديمية في الخدمة المجتمعية.

إعداد سلسلة من الدورات التدريبية بالمجال الحقوقي

نظم مركـــز البحـــوث األمنيـــة باألكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة بحضـــور العميـــد فـــواز 
الحســـن آمـــر األكاديميـــة، حلقـــة نقاشـــية 
بعنوان “استعدادات العودة إلى المدارس” 
بمشاركة اإلدارة العامة للمرور ومديريات 
ووزارة  األربـــع  بالمحافظـــات  الشـــرطة 

التربية والتعليم ووزارة األشغال.
فـــواز  العميـــد  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
الحســـن أن تنظيم الحلقـــة يأتي في إطار 
توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة حثيثة 
مـــن رئيس األمـــن العام بمناقشـــة الخطط 
واآلليـــات الازمـــة لتأميـــن عـــودة الطلبـــة 
للمـــدارس وضمان ســـامتهم وأمنهم عند 
حضورهم وأثنـــاء وجودهم في المدارس 

حتى انصرافهم.
اســـتعراض تجربـــة  تـــم  الحلقـــة  وخـــال 
مديريـــة شـــرطة محافظـــة المحـــرق التي 
كانت قد اســـتحدثتها في العام الدراســـي 
2019/ 2020 وتضمنـــت تطبيـــق منهجيـــة 

لتنظيم الســـير حول المدارس في منطقة 
المحرق. وفي ذات السياق، تم استعراض 
جهـــود اإلدارة العامـــة للمـــرور فـــي إقامـــة 
الدورات التدريبية والمحاضرات لشـــرطة 
المـــدارس  وحـــراس  المجتمـــع  خدمـــة 
الحركـــة  لتنظيـــم  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المرورية في الطرق المؤدية إلى المدارس 
ومحيطها، وتعريفهم بالواجبات المتعلقة 

بسامة الطلبة أمام بوابات المدارس.
وتناولـــت الحلقة النقاشـــية، اســـتعدادات 
وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن حيث التأكد 
من مدى جاهزية حـــراس المدارس وآلية 

المدرســـية،  المواصـــات  حركـــة  تنظيـــم 
إضافـــة إلـــى دور وزارة األشـــغال ممثلـــة 
بـــإدارة الطـــرق فـــي تهيئـــة الشـــوارع فـــي 
محيط المدارس ورفع مســـتوى الســـامة 
المروريـــة ودورهـــا فـــي توفيـــر الخدمات 
المساندة. وتضمنت الحلقة أيًضا مناقشة 
تدوين الصعوبات والمعوقات التي تواجه 
الجهـــات المعنيـــة والتـــي تعتـــرض عملية 
تنظيم حركة السير وتأمين انتقال الطلبة 
فـــي محيط المـــدارس، وخلفـــت عددا من 
التوصيـــات والنتائـــج التـــي أحيلـــت إلـــى 

الجهات ذات االختصاص.

حلقة نقاشية عن “استعدادات العودة إلى المدارس”

استعراض اآلليات الالزمة لضمان سالمة الطالب
المنامة - وزارة الداخلية

محافظـــة  مديريـــة  شـــرطة  تمكنـــت 
المحـــرق مـــن القبـــض علـــى عـــدد مـــن 
ســـائقي الشاحنات إثر وقوع مشاجرة 
بينهـــم وأســـفرت عن وقـــوع إصابتين 
بســـيطتين بســـبب خاف على أولوية 

السير بمنطقة الحد الصناعية.
وأوضحـــت المديرية أنهـــا تلقت باًغا 
يفيـــد بوقـــوع مشـــاجرة بين عـــدد من 
ســـائقي الشـــاحنات وإشـــهار بعضهـــم 
أســـلحة بيضاء “ســـكاكين”، إذ انتقلت 
إلـــى  الفـــور  علـــى  المديريـــة  شـــرطة 
الموقع وتمكنت من ضبط المتورطين 
األســـلحة  وتحريـــز  المشـــاجرة  فـــي 
المضبوطة، فيما قام اإلسعاف الوطني 
بنقل المصابين إلى المستشـــفى لتلقي 
العاج الازم. وأشارت مديرية شرطة 
محافظـــة المحرق إلى أنـــه جار اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية الازمـــة تمهيًدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

مشاجرة بالسكاكين 
بين سائقي شاحنات 

في “الحد الصناعية”

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/09/507708021332.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5077/bahrain/774397.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5077/bahrain/774400.html



