
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 4  أكتوبر 2022 

 اليوم :     الثالثاء



العدد:  16265

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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نـــقـــضـــت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
ــن اإلســـــاءة  حــكــم بــــــراءة مــتــهــم مـ
والتعليم  التربية  بــوزارة  لمسؤول 
القضية  بإعادة  المحكمة  وأمــرت 
ــتــــي أصــــدرتــــه  ــى الـــمـــحـــكـــمـــة الــ ــ إلــ
ــد، حــيــث  ــديــ ــن جــ لــتــنــظــر فـــيـــه مــ
نشر المتهم مقاالت على حسابه 
المجني  الــتــواصــل ضــد  بــمــواقــع 

الـــــــوزارة تحمل  عــلــيــه ومـــســـؤولـــي 
إهانات واإلساءة. 

وقالت رئيس نيابة االستئناف 
إن محكمة التمييز أصدرت حكمًا 
بقبول طعن النيابة العامة شكاًل 
ــمـــوضـــوع بــنــقــض الــحــكــم  وفــــي الـ
المطعون فيه وإعادة القضية إلى 
لتحكم  أصــدرتــه  الــتــي  المحكمة 
تلقت  أن  بــعــد  جـــديـــد  مـــن  فــيــهــا 
موظف  من  بالغا  العامة  النيابة 
أحــد االشخاص  مــفــاده قيام  عــام 
باإلساءة  اإلنستغرام  تطبيق  عبر 
لــه ولــمــوظــفــي جــهــة عــمــلــه بنشر 
ــال تـــضـــمـــن عـــــبـــــارات يــعــاقــب  ــقــ مــ
ــبـــت فــي  ــبـ عـــلـــيـــهـــا الــــقــــانــــون وتـــسـ
أجهزة  استعمال  ــاءه  وإسـ إزعــاجــه 

االتصاالت السلكية والالسلكية.
العامة  الــنــيــابــة  بــاشــرت  وقـــد 
الــــبــــالغ  ورود  فــــــــور  الــــتــــحــــقــــيــــق 

ــود الـــواقـــعـــة  ــهـ ــــى شـ واســـتـــمـــعـــت إلـ
واســـتـــجـــوبـــت الــمــتــهــم وواجـــهـــتـــه 
وبــالــعــبــارات  عليه  المجني  بــبــالغ 
ــواردة فــي الــمــقــال الــصــادر منه  ــ الـ
ــى الــمــحــاكــمــة  ــ ــمـــت إحـــالـــتـــه إلـ وتـ
الــجــنــائــيــة فــقــضــت مــحــكــمــة أول 
درجة ببراءته من االتهام المسند 
إلـــيـــه فــطــعــنــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الــمــحــكــمــة  ان  اال  بـــاالســـتـــئـــنـــاف 
أول  محكمة  سايرت  االستئنافية 
فطعنت  إلــيــه،  انتهت  فيما  درجــة 
النيابة العامة بالتمييز لألسباب 
فأصدرت  ساقتها  التي  القانونية 
محكمة التمييز حكمها المتقدم 
ــة الـــعـــامـــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــن الـ ــعـ ــبـــول طـ ــقـ بـ
وبــنــقــض الــحــكــم الــمــطــعــون فيه 
المحكمة  إلــــى  الــقــضــيــة  وإعــــــادة 
من  فــيــهــا  لتحكم  أصـــدرتـــه  الــتــي 

جديد.
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أّكـد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
البحرين من  مــدارس مملكة  ُتحققه  ما  أن  والتعليم 
إنجازات في مجال دمج التقنية الرقمية في التعليم 
المسيرة  بــه  الـــذي تحظى  الــكــبــيــر  الــدعــم  ثــمــرة  هــو 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  من  التعليمية 
أن  بعد  المعظم،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
الملك حمد  تنفيذ مشروع جاللة  إلى  وّجــه جاللته 
برنامج  ثــم  ومــن  عــام 2005،  فــي  المستقبل  لــمــدارس 

التمكين الرقمي في التعليم في عام 2015.
ــن وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــمــســانــدة  ـــ كــمــا ثــّم
الكبيرة والمستمرة من صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزارة بوضع توجيهات سمّوه  الــوزراء، حيث تتشرف 
التطويرية،  خططها  وتنفيذ  إعــداد  في  عينها  نصب 
المتميزة  النتائج  مــن  العديد  حصد  فــي  أســهــم  بما 

واإلنجازات المشّرفة.
ــوزارة  ــ ــذي أقــامــتــه الـ جـــاء ذلـــك خـــالل الــحــفــل الــ
ــي لـــتـــكـــريـــم مــنــســقــي  ــنـ ــوطـ بـــصـــرح مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الـ
الحاضنة  »الــمــدرســة  لقب  على  الحاصلة  الــمــدارس 
للتكنولوجيا« من قبل شركة »مايكروسوفت« العالمية، 
خاصة  ومدرسة  حكومية،  مدرسة   33 عددها  والبالغ 
ــدة، تــقــديــرًا لـــدورهـــم فــي تحقيق هـــذا اإلنــجــاز،  ــ واحـ

عــبــر مــا قــدمــوه مــن دعـــم ومــســانــدة وتــدريــب للطلبة 
والمعلمين بشأن تفعيل األدوات الرقمية ودمجها في 
على  الحصول  متطلبات  وإتمام  التعليمية،  العملية 

الشهادات االحترافية من الشركة المانحة.
للبنات،  الثانوية  الشروق  مدرسة  تكريم  تم  كما 
بمناسبة  لــلــبــنــيــن،  االبــتــدائــيــة  الــبــســيــتــيــن  ــة  ومـــدرسـ
ــدارس  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ انـــضـــمـــامـــهـــمـــا إلــــــى هــــــذه الـــكـــوكـــبـــة مـ
الــحــاصــلــة عــلــى هــــذا الــلــقــب الــعــالــمــي، إضـــافـــًة إلــى 

لتكنولوجيا  اإلقليمي  بالمركز  المختصين  من  عدد 
المعلومات واالتصال، ومكتب وكيل الوزارة للسياسات 

واالستراتيجيات واألداء.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى أن تــنــظــيــم هــــذا الــحــفــل في 
صـــرح مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي يــأتــي تــأكــيــدًا الرتــبــاط 
أطلقه حضرة  الذي  التاريخي  الوطني  الميثاق  هذا 
عهد  انطالقة  فــي  المعظم  الملك  الجاللة  صاحب 
جــاللــتــه الــــزاهــــر، بــإجــمــاع شــعــبــي مــنــقــطــع الــنــظــيــر، 

في  التنمية،  مــجــاالت  مختلف  فــي  النوعية  بالنقلة 
مقدمتها التعليم.

ــرب الـــوزيـــر عـــن االعـــتـــزاز بــمــا تــقــدمــه كـــوادر  ــ وأعـ
الــوزارة من جهود مثمرة لالرتقاء المستمر بمستوى 
في  الطلبة  لــألبــنــاء  المقدمة  التعليمية  الــخــدمــات 
جــمــيــع الــــمــــدارس، مـــن بــيــنــهــم مـــن يــشــغــل الــوظــائــف 
وغيرهم،  والفنيين  االختصاصيين  مثل  المساندة 
الوزارة  والدعم من قبل  التقدير  الذين يحظون بكل 
والتطوير  الــتــدريــب  فــرص  توفير  على  تحرص  التي 

المهني لهم.
الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه يــتــم مــنــح لــقــب »الــمــدرســة 
الحاضنة للتكنولوجيا« من قبل شركة »مايكروسوفت« 
أثبتت جدارتها  التي  التعليمية  العالمية للمؤسسات 
واســتــراتــيــجــيــات تعليمية  تــطــبــيــق طــــرق  مــجــال  فـــي 
المستمر  التطوير  بعجلة  تــدفــع  وحــديــثــة  مــعــاصــرة 
واإلبــــــداع واالبـــتـــكـــار فـــي فــضــاء الــتــعــّلــم، وتــســهــم في 
تحسين نتائج الطلبة، ومواكبة مهارات القرن الحادي 
والعشرين، من خالل تعاون جميع الكوادر المدرسية، 
بما  بالمدرسة،  العليا  القيادات  حتى  بالمعلم  بــدءا 
يصب في مصلحة الطالب ويؤهله للتفوق األكاديمي 

والمهني المستقبلي.
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ــارة  ــ وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة زيـ
ســرطــان  مسحة  ــراء  إلجــ الطبيب 
عــنــق الــــرحــــمPap smear( ( بــــــــــدًءا 
الرعاية  وطلب  عــاًمــا   21 عمر  مــن 
ــور أي  ــهـ الــطــبــيــة الـــفـــوريـــة مــــع ظـ
ــراض ســرطــان  مــن مـــؤشـــرات أو أعــ
ــم، مــثــل حــــدوث نــزيــف  عــنــق الـــرحـ
مهبلي بعد الجماع أو بين الدورات 
الطمث  انــقــطــاع  بعد  أو  الشهرية 
أو الــشــعــور بــألــم فـــي الـــحـــوض أو 
أثــنــاء الجماع وظــهــور  زوائــد   ألــم 
في  طبيعية  غير  متناثرة  جلدية 

الجسم.
وقالت في تصريح للصحفيين 
حـــاالت ســرطــان عنق  مــن  إن %99 
الـــرحـــم مــرتــبــطــة بـــعـــدوى فــيــروس 
الورم الحليمي  البشـــري وأن هناك  
ينتقل  الذي  الفيروس  نوعين من 
عن طريق االتصال الجنسي األول 
البشري  الُحليمي  الورم  فيروسات 

أن  يمكن  والتي  الخطورة  شديدة 
تسبب اإلصابة بالسرطان، مشيرة 
إلى أن هذه الفيروسات ترفع نسبة 
بمعدل  السرطان  بمرض  اإلصابة 
14% لدى اإلنــاث و4% لدى الذكور، 
فــيــمــا يــغــطــي لــقــاح فــيــروس الـــورم 
الــُحــلــيــمــي الـــبـــشـــري جــمــيــع هــذه 
أن  اســتــخــدام  األنـــــــواع، مــوضــحــة 
طويلة   فــتــرة  الحمل  منع  حــبــوب 
»خمس سنوات أو أكثر« والتدخين 
ــن الــــعــــوامــــل الـــتـــي تـــرفـــع نــســب  مــ

اإلصابة بسرطان عنق الرحم .
ــأن لـــفـــيـــروس الـــورم  ــ ــادت  بـ ــ وأفـ
الــُحــلــيــمــي الــبــشــري حــوالــي أكــثــر 
بسهولة  وينتقل   ســاللــة   100 مــن 
الجنسي من  االتــصــال  عــن طريق 
أو  الــشــرج  فتحة  أو  المهبل  خــالل 
األصــابــع  بين  التالمس  أو   ، الــفــم 
واألعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة، مــؤكــدة أن 
ــراء األكــثــر أمــنــا وفــعــالــيــة هو  اإلجــ

هيئة  مــن  )HPV( المعتمد  لقاح  
األمريكية ولقاح  ــدواء  والــ الــغــذاء 
آمــن وّفــعــال ًجـــدا فــي الــوقــايــة من 
المسبب  يعتبر  والـــذي  الــفــيــروس 
أنــه  عــن  فــضــاًل  للســـرطان،  األول 
ــة بــالــثــآلــيــل  ــابــ قـــد يــقــي مـــن اإلصــ
والفم  الشرج  وسرطان  التناسلية 
ــبـــة عند  والـــحـــلـــق والــــدمــــاغ والـــرقـ
اإلنـــــاث والــــذكــــور، مـــؤكـــدة أن هــذا 
ــي  ـــ ـــ ــيــــروس شــــائــــع ًجـــــــدا وعــالـــ ــفــ الــ

الخطورة.
وأفادت بأن النوع األقل خطورة 
مــــن فـــيـــروســـات الـــــــورم الــُحــلــيــمــي 
البشري ال يسبب السرطان بينما 
تسهم في ظهور ثآليل على الجلد 
التناسلية  األعـــضـــاء  مــنــاطــق  فــي 
وفــتــحــة الــشــرج والــشــفــتــيــن والــفــم 
يــتــســبــب  إذ  والــــحــــلــــق  ــان  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ والـ
الــنــوعــان 6 و11 مــن فــيــروس الــورم 
 %90 ظهور  فــي  البشري  الُحليمي 
مـــن الــثــآلــيــل الــتــنــاســلــيــة، مــشــيــرة 
إلـــى أن نــســبــة الــشــفــاء مــن عــدوى 
البشري  الُحليمي  الــــورم  فــيــروس 
بنسبة  عامين  أو  عــام  غــضــون  فــي 
العدوى  هــذه  وتحدث  تقريًبا   %90
تسبب  وال  أعــــــراض  أي  دون  مـــن 
ــان، مــبــيــنــة أن اســـتـــجـــابـــة  الــــســــرطــ
الــقــويــة تساعد  الــمــنــاعــي  الــجــهــاز 
فـــي الــتــخــلــص مـــن مــعــظــم عـــدوى 
البشري،  الُحليمي  الـــورم  فــيــروس 
األجــهــزة  بــعــض  تتمكن  ال  ولــكــن، 

ــن مــكــافــحــة فــيــروس  الــمــنــاعــيــة مـ
إذا  ــري  ــشــ ــبــ الــ ــي  ــمـ ــيـ ــلـ ــُحـ الـ الـــــــــورم 
ــنـــوات،  ــدوى عــــدة سـ ــعــ اســـتـــمـــرت الــ
ــؤدي إلـــى اإلصـــابـــة بــمــرض  فــقــد تــ

السرطان.
القرينيس  األخصائية  وأكدت 
الُحليمي  الــــورم  فــيــروس  لــقــاح  أن 
عند  فعالية  أكثر  يصبح  البشري 
تــلــقــيــه قــبــل الـــتـــعـــرض لــلــفــيــروس 
الـــذي ينتقل عــن طــريــق االتــصــال 
ــي وُيــــــعــــــد أفـــــضـــــل وقــــت  ــســ ــنــ ــجــ الــ
لــلــتــطــعــيــم ضـــــد فـــــيـــــروس الــــــورم 
ــو ســـن  ــ ــ الــــُحــــلــــيــــمــــي الـــــبـــــشـــــري هـ
اســتــجــابــة  تــكــون  إذ  عـــاًمـــا،   12-11
الـــجـــهـــاز الــمــنــاعــي لـــألطـــفـــال في 
أعــلــى مــعــدالتــهــا فـــي هـــذا الــعــمــر، 
ــم يــكــن قد  ــا ولــ ــاًمـ قــبــل ســـن 16 عـ
تــعــرضــوا لــلــفــيــروس، مــشــيــرة إلــى 

باللقاح  يهتم  ال  اآلبــــاء  بــعــض  أن 
صغير  الطفل  أن  يعتقدون  ألنهم 
جـــًدا على تلقي لــقــاح ضــد عــدوى 
تنقل عن طريق االتصال الجنسي 
)STI( ، وممكن تلقي اللقاح حتى 
تلقيه  يــتــم  لـــم  إذا  عـــاًمـــا   26 ســـن 
إلى  وبالنسبة  المراهقة  سن  قبل 
تتراوح  الذين  األصــحــاء  األطــفــال 

أعمارهم بين 9 أعوام و15 عاًما.
لقاح  تلقي  يتم  أنه  وأوضحت 
البشري  الُحليمي  الــــورم  فــيــروس 
عـــن طــريــق حــقــنــتــيــن خـــالل فــتــرة 
مدتها 6 أشهر إذا تم تلقي الحقنة 
األولى قبل سن 15 عاًما، وتابعت: 
»يــحــتــاج األطـــفـــال الــذيــن يــعــانــون 
ــاعـــي  ــنـ ــمـ ــعــــف الــــجــــهــــاز الـ ــن ضــ ــ مــ
ــراوح  ــ ــتــ ــ ــ واألشـــــــــخـــــــــاص الـــــــذيـــــــن ت
إلــى  عــاًمــا  بــيــن 15 و26  أعــمــارهــم 
باستخدام  ُينصح  وال  جــرعــات،   3
لــــقــــاح فــــيــــروس الــــــــورم الــحــلــيــمــي 
ــل أو  ــوامــ ــحــ ــبــــشــــري لـــلـــنـــســـاء الــ الــ
األشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مرًضا 
بحساسية  المصابين  وأن  شــديــًدا 
ن  شديدة قد تهدد الحياة ألي مكِوّ
مــن مــكــونــات الــلــقــاح أو بعد أخــذه 
ينبغي  الــلــقــاح،  مــن  جــرعــة سابقة 

أال يأخذ اللقاح(.
كــانــت  إذا  ــرأة  ــمــ الــ أن  وأكــــــدت 
مــصــابــة بــالــفــعــل بــســاللــة واحــــدة 
مـــــن فـــــيـــــروس الــــــــــورم الــحــلــيــمــي 
البشري HPV تستفيد من اللقاح، 

ألنه قد يحميها من سالالت أخرى 
لـــم تــصــب بــهــا بــعــد، ومـــع ذلـــك ال 
يــمــكــن ألي مـــن الــلــقــاحــات عــالج 
عـــــدوى فـــيـــروس الــــــورم الــحــلــيــمــي 
بالفعل  البشري HPV الموجودة 
ال تقيك اللقاحات إال من سالالت 
معينة من فيروس الورم الحليمي 
البشري HPV لم تتعرض لإلصابة 

بها.
وحــــــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــأمــــــــــونــــــــــيــــــــــة 
ــــدت الــقــريــنــيــس  ــاح HPV أكـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
أثبتت  الـــدراســـات  مــن  الــعــديــد  أن 
الحليمي  الــــورم  فــيــروس  لــقــاح  أن 
اآلثـــار  وإن  البشري )HPV( آمن 
ــا تــكــون  ــادًة مـ ــ الــجــانــبــيــة لــلــقــاح عــ
الجانبية  اآلثــار  تتضمن  بسيطة. 
التقرح  األكثر شيوًعا ألي تطعيم 
الــتــورم أو االحــمــرار فــي موضع  أو 
الحقن إال أنه وفي بعض األحيان، 
حدوث  كذلك  ويمكن  دوار  يحدث 
تعب  أو  قـــيء  أو  غــثــيــان  أو  ــداع  صــ
اللواتي  السيدات  وتظل  ضعف  أو 
حصلن على تطعيم فيروس الورم 
الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري بــحــاجــة إلــى 
لسرطان  الـــدوري  الفحص  إجـــراء 
عــنــق الـــرحـــم بـــدايـــة مـــن ســـن 21 
فــالــتــطــعــيــم بــلــقــاح فـــيـــروس الـــورم 
بدياًل  يعتبر  ال  البشري  الحليمي 
عن اختبارات سرطان عنق الرحم 
فــهــو جـــزء ال يــتــجــزأ مــن الــرعــايــة 

الصحية الوقائية.

تراجع بموؤ�ضر �ضرطان عنق الرحم بين البحرينيات..  

الحليمي الب�شـري  الورم  فيرو�س  بعدوى  مرتبطة  الحاالت  من   %99 د.القريني�س: 

وم�شات وطنية من 

اجتماع جاللة الملك المعظم

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الملك حمد بن  الــجــاللــة  رأس حــضــرة صــاحــب  بــاألمــس 
ورعــاه-  اهلل  -حفظه  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الـــــوزراء، بحضور  األســبــوعــي لمجلس  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه اهلل-، وقد شهد االجتماع 
ومضات وطنية غاية في األهمية، من جاللة الملك المعظم، 

أيده اهلل، لصالح الوطن والمواطنين والمستقبل. 
ذلك أن اإلشادة الملكية السامية بما تحقق من إنجازات 
تطور  من  الحكومي  العمل  يشهده  ومــا  المجاالت،  كافة  في 
وتــمــيــز.. هــي مــســؤولــيــة وطــنــيــة كــبــيــرة، كــمــا أكــدهــا ســمــو ولــي 
العمل  الجميع  مــن  وتتطلب  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 
لجاللته  السامية  التطلعات  لتحقيق  الواحد،  الفريق  بــروح 

حفظه اهلل ورعاه.
ــلــــوزارات واألجـــهـــزة  كــمــا أن الــتــوجــيــه الــمــلــكــي الــســامــي لــ
النيابية  لالنتخابات  النجاح  عناصر  كافة  بتوفير  الحكومية 
المجتمعية  الشراكة  تستوجب  وطنية  أمــانــة  هــي  الــقــادمــة.. 
العامة، وتعزيز دور المواطن في صنع القرار، وحسن االختيار، 
دولة  في  البناء  مواصلة  أجل  الدستوري من  الحق  وممارسة 

القانون والمؤسسات.
كذلك كانت لفتة ملكية سامية ومقدرة من جاللة الملك 
ألعضاء  وتقديره  شكره  عــن  جاللته  أعــرب  حينما  المعظم، 
الخمسة  التشريعية  بــالــفــصــول  والـــنـــواب  الـــشـــورى  مجلسي 
المسؤولية  بــروح  التحلي  مــن  عملهم  بــه  اتسم  لما  السابقة 
الوطنية، والتعاون والعمل الوطني المشترك بين السلطتين 
وطنية  وإشـــارة  كريمة  رســالــة  وهــي  والتشريعية..  التنفيذية 
رفيعة في تقدير كافة العاملين لخدمة الوطن وأبنائه الكرام.
وفي الجانب الدبلوماسي السياسي، وانطالقا من العالقة 
العربية  للمملكة  العربي  العمق  مع  الراسخة  االستراتيجية 
أخيه  مع  اهلل-  -أيــده  جاللته  للقاءات  كانت  فقد  السعودية، 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
وصاحب  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  ملك  ســعــود 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي  السمو 
كل  اهلل،  حفظهما  الــــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سعود 
والشعبين  البلدين  صــالــح  فــي  تصب  الــتــي  الطيبة  النتائج 

الشقيقين.
الجانب اإلنساني، فإن ترحيب جاللته -حفظه اهلل  وفي 
ورعاه- بالزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرنسيس 
مملكة  لحرص  بــارز  تأكيد  البحرين  لمملكة  الفاتيكان  بابا 
مع  وخاصة  والتعددية..  التسامح  قيم  تعزيز  على  البحرين 
السالم  إلحــالل  الجميع  جهود  تكاتف  أهمية  جاللته  تأكيد 
الدائم والشامل.. وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول 
العالمية  والــرســالــة  الــدائــم  البحريني  النهج  وهــو  السلمية، 

والحضارية.
وفـــي الــجــانــب اإلســـالمـــي الــنــابــع مـــن الــثــقــافــة األصــيــلــة 
للمجتمع البحريني، فقد كانت إشارة رفيعة من جاللته -رعاه 
الشريف،  النبوي  المولد  ذكرى  بمناسبة  الجميع  تهنئة  اهلل- 
لتظل السيرة النبوية العطرة دائما هي منهاج العمل والحياة.
البحريني،  بالمعلم  المعظم  الملك  أن إشادة جاللة  كما 
العالمي  المعلم  بيوم  والتهنئة  المعلمين،  لعطاء  والتقدير 
ــعـــاء الــخــامــس مــن أكــتــوبــر، هي  الــــذي يــصــادف يـــوم غــد األربـ
الــداعــمــة  والــمــتــواصــلــة،  الــثــابــتــة  الــســامــيــة،  الملكية  الــرســالــة 
لمسيرة التعليم على الدوام، باعتبار أن نهضة وتقدم وتطور 

األوطان والمجتمعات أساسها التعليم أوال.
من  الرفيعة  الوطنية  الومضات  مــن  مجموعة  هــي  تلك 
من  وهــي  ورعــاه،  اهلل  المعظم، حفظه  الملك  اجتماع جاللة 
الركائز األساسية الراسخة في وطننا الغالي، وكلنا نقف مع 
جاللته، ونسير خلف قيادته الحكيمة، ونقول: سمعا وطاعة 

سيدي.

} د. إلهام القرينيس.

كتبت فاطمة علي:

انــخــفــضــت حــــاالت اإلصـــابـــة بــســرطــان عــنــق الــرحــم بــصــورة 
البحرينيات خالل السنوات األخيرة بفعل برامج  ملحوظة بين 
الفحص المبكر وما تتضمنه من برتوكوالت تشخيصية متطورة 
والتي تشمل عمل خزعة وإجراء منظار في حال رصد أي تغيرات 
غير طبيعية في الرحم، صرحت بذلك أخصائية أمراض النساء 

والوالدة الدكتورة إلهام القرينيس.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

وقــضــت بــمــعــاقــبــة مــســؤولــي 
مددا  بالسجن  المستقبل  بنك 
تتراوح بين خمس وعشر سنوات 
مليون  مبلغ  منهم  كل  وبتغريم 
دينار بحريني عن كل عملية من 
البالغة  األمـــوال  غسل  عمليات 
مائة وستا وستين عملية وذلك 
العمليات  عـــدد  يــعــادل  بــمــقــداٍر 
التي اشترك فيها كل منهم وذلك 
عن جرائم غسل األموال، فضاًل 
عــن تغريمهم غــرامــة قــدرهــا 50 
ألف دينار لكل منهم عما نسب 
أحكام  مخالفة  تهم  مــن  إليهم 

ــادرة  الـــلـــوائـــح والــــــقــــــرارات الــــصــ
بــمــوجــب قـــانـــون غــســل األمــــوال 
ــنـــح الــمــرتــبــطــة بــجــريــمــة  والـــجـ
ــــوال وبــإبــعــادهــم عن  غــســل األمــ

البالد بعد تنفيذ العقوبة.
ــا قـــضـــت بـــتـــغـــريـــم بــنــك  ــمـ كـ
الــمــســتــقــبــل والــبــنــك الــمــركــزي 
ــره مــــن الــبــنــوك  ــيــ ــي وغــ ــ ــرانـ ــ اإليـ
االيرانية المتورطة مبلغ مليون 
ديــنــار بــحــريــنــي لــكــل مــنــهــم عن 
والبالغة  أموال  كل عملية غسل 
مائة وستا وستين عملية وذلك 
بمقداٍر يعادل عدد عمليات غسل 

ـــوال الــتــي تــمــت مـــن خــالل  ــ األمـ
ــاريـــة  ــبـ ــتـ ــلـــك االشـــــخـــــاص االعـ تـ

فضاًل عن عقوبة المصادرة.
االستئناف  محكمة  وكــانــت 
الــعــلــيــا قــد نــظــرت الـــدعـــوى من 
إلــيــهــا  ــيــــدت  أعــ أن  بـــعـــد  جـــديـــد 
لقبولها  الــتــمــيــيــز  محكمة  مــن 
ــن الــنــيــابــة  ــدم مــ ــقـ ــمـ الـــطـــعـــن الـ
الحكم  تصحيح  طالبًة  العامة 
الــمــطــعــون فــيــه لــمــا اعـــتـــراه من 
ــون،  ــانــ ــقــ خــــطــــأ فـــــي تـــطـــبـــيـــق الــ
وبــطــلــب تــشــديــد الــعــقــوبــة وفــق 
مــوجــبــات الــقــانــون، وقـــد نظرت 
ومــبــررات  أســبــاب  فــي  المحكمة 
الطعن وما قدم في الدعوى من 
أدلة، وبناء عليه أصدرت حكمها 

المتقدم. 
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
تحقيقاتها  أن  ســابــقــًا  أعــلــنــت 
كشفت عن مخطط ضخم لغسل 
مـــلـــيـــارات الــــــــدوالرات عــبــر بنك 
تأسيسه  تـــم  الــــذي  الــمــســتــقــبــل 
والتحكم  البحرين  مملكة  فــي 
إيــرانــيــيــن  بنكين  قــبــل  مــن  فــيــه 

مملوكين لجمهورية إيران هما 
البنك الوطني اإليراني »ملي« 
وبـــنـــك صـــــــادرات إيــــــران وذلـــك 
لــتــمــريــر الــمــعــامــالت الــمــالــيــة 
الــمــشــبــوهــة لــصــالــح الــكــيــانــات 
البنك  رأســـهـــا  عــلــى  اإليـــرانـــيـــة 
بالمخالفة  اإليراني  المركزي 
ــح، حــيــث  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ لـــلـــقـــوانـــيـــن والـ
المكثفة  الــتــحــقــيــقــات  كــشــفــت 
العامة  الــنــيــابــة  تجريها  الــتــي 

عن ممارسات مصرفية أجريت 
عــلــى خــــالف أحـــكـــام الــقــانــون، 
حيث ثبت قيام البنك المركزي 
ــدار تــعــلــيــمــاتــه  ــإصــ ــــي بــ ــرانـ ــ االيـ
إلـــــى بـــنـــك الــمــســتــقــبــل بــشــأن 
استخدام نظام تحويالت بديل 
العمليات  إلتــمــام  معتمد  غير 
ــغـــرض  ــيــــة وذلـــــــــك بـ الــــمــــصــــرفــ
األمــوال  وحركة  مصدر  إخفاء 
ولصالح  خــاللــه  مــن  المحولة 
الــبــنــوك اإليـــرانـــيـــة والــتــحــايــل 
عــــلــــى الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــدولــــيــــة 
ــى الـــكـــيـــانـــات  ــلـ الـــمـــفـــروضـــة عـ
اإليرانية في مجال المعامالت 
مكافحة  لــضــرورات  المصرفية 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
ــــك ســـيـــطـــرة  ــ ــاًل فـــــي ذلـ ــغـ ــتـ ــسـ مـ
بــنــكــي مـــلـــي إيـــــــران وصـــــــادرات 
ــران الــتــشــغــيــلــيــة عــلــى بنك  ــ إيــ
سياساته  وتــوجــيــه  المستقبل 
ذات  فــي  تبعيتهما  عــن  فــضــاًل 
ــة  ــيـ ــرانـ ــوقــــت لــلــحــكــومــة اإليـ الــ
والـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي اإليــــرانــــي. 
ــذًا لــتــلــك الــتــعــلــيــمــات  ــيـ ــفـ ــنـ وتـ

المستقبل  بــنــك  مــســؤولــو  قـــام 
ــن مــن  ــريــ ــع آخــ ــراك مــ ــتــ ــاالشــ بــ
ــيـــة  ــنـــوك االيـــرانـ ــبـ مـــســـؤولـــي الـ
ــرانــــي  ــنـــك الـــمـــركـــزي االيــ ــبـ والـ
بــــتــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــات إرســـــــــال 
أكثر من مليار  وتحويل وتلقي 
وثالثمائة مليون دوالر أمريكي 
عــبــر اســـتـــخـــدام ذلــــك الــنــظــام 
مخطط  ضمن  وذلــك  البديل، 
ضخم لغسل األموال.  وأضاف 
أن التحقيقات ال تزال مستمرة 
فــي شـــأن بقية الــوقــائــع والــتــي 
المستقبل  بنك  قيام  تضمنت 
ــة ولــــــذات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ والــــبــــنــــوك اإليـ
المعامالت  بتنفيذ  األغــــراض 
الـــدولـــيـــة بــالــمــخــالــفــة لــقــانــون 
األمــوال  ومكافحة غسل  حظر 
ــاب والــقــوانــيــن  ــ ــ وتـــمـــويـــل اإلرهـ
الــمــصــرفــيــة، حيث  واألنـــظـــمـــة 
إنـــه مــن الــمــتــوقــع الــكــشــف عن 
المخطط  فــي  أكثر  متورطين 
ــــك تـــمـــهـــيـــدًا إلحــــالــــة تــلــك  وذلــ
ــاكـــمـــة  الــــقــــضــــايــــا إلــــــــى الـــمـــحـ

الجنائية.

بعد قبول طعن النيابة العامة..

ــوال  ــل االأم ــا غ�ش ــم ق�شاي ــي اأ�شخ ــة متهم ــدد عقوب ــتئناف ت�ش اال�ش
المتهمي���ن  عل���ى  مليون���ا   19 م���ن  ب���دال  دين���ار  ملي���ون   166 اإل���ى  ت�ض���ل  غرام���ات 

} الم�شت�شار وائل بوعالي.

نق�س براءة متهم من اإهانة م�شوؤول بالتربية واإعادة محاكمته

ــاد  ــعـ واالإبـ �ــشــجــنــا  ــوات  ــن ــش �  10

ــروج الــمــاريــجــوانــا ــ ــوي ي ــي ــش الآ�
أقرت محكمة االستئناف عقوبة السجن 10 سنوات على آسيوي 
لالتجار في المواد المخدرة وتغريمه 5 آالف دينار واإلبعاد عن البالد 

بعد تنفيذ العقوبة.
تفيد  األمــنــيــة معلومات  الــجــهــات  بتلقي  الــواقــعــة  بــدايــة  وكــانــت 
بقيام المتهم بالترتيب واالشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، 
وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم عن طريق 
العالقة معه واتفق معه على شــراء مــواد مخدرة  مصدر ســري وطــد 
)الماريجوانا( مقابل 150 دينارا وتم االتفاق على التسليم في منطقة 

سلماباد وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة 
للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه وبتفتيشه عثرت قوات األمن على 
بأنه  أفــاد  المخدرات  مصدر  عن  وبسؤاله  المخدر،  النبات  من  كمية 

يستلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها باالتفاق مع آخر.
فأسندت النيابة له أنه قدم بمقابل المادة المخدرة الماريجوانا 
في غير األحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين باألوراق، 
المخدرة  الــمــادة  بها  المرخص  األحـــوال  غير  فــي  ــرز  وأحـ حــاز  ثانيا 
 10 المتهم  بسجن  المحكمة  وقضت  التعاطي،  بقصد  الماريجوانا 
بإبعاده  وأمرت  المضبوطات  دينار ومصادرة  آالف   5 وتغريمه  سنوات 

عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.

صرح المحامي العام األول مساعد النائب العام المستشار 
ــأن محكمة االســتــئــنــاف الــعــلــيــا قــد أصـــدرت  وائــــل بــوعــالي بـ
حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل، حيث قضت 
بإجماع اآلراء بإدانة ستة من مسؤولي ذلك البنك فضاًل عن 
إدانة عدد من األشخاص االعتبارية التي ارتكبت جرائم غسل 
األموال من خاللها وشملت بنك المستقبل والبنك المركزي 

اإليراني وعددا من البنوك اإليرانية.

تحت رعاية الشيخ د. راشد 
الهاجري  بن فطيس  بن محمد 
السنية  األوقـــاف  مجلس  رئيس 
لتعليم  الــصــحــابــة  مـــركـــز  نــظــم 
الختامي  الحفل  الكريم  القرآن 
ــنــــوي لـــطـــلـــبـــة الــــمــــركــــز فــي  الــــســ
ــابــــة بــمــنــطــقــة  ــد الــــصــــحــ مـــســـجـ

قاللي.
ــتـــالوة عــطــرة  ــدأ الــحــفــل بـ بــ
الكريم ألحــد طالب  القرآن  من 
الــمــركــز ثــم ألــقــى راعـــي الحفل 
الــشــيــخ د. راشــــد بــن مــحــمــد بن 
ــلـــمـــة فــي  فـــطـــيـــس الــــهــــاجــــري كـ
مركز  بــدور  الحفل، مشيدا  هــذا 
اهتمام  يوليه من  وما  الصحابة 
لتنشئة األجيال وتعليمهم كتاب 
اهلل حفظا وتالوة، مقدمًا الشكر 
على  الرشيدة  للقيادة  والتقدير 
دعـــمـــهـــا وتــشــجــيــعــهــا الــمــســتــمــر 
ــا  لــــمــــراكــــز الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم ومـ
البحرين  مملكة  أبــنــاء  يحققه 
في المسابقات القرآنية الدولية 
مــــن مــــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة، لــــم تــكــن 
تعالى  اهلل  فضل  لــوال  لتتحقق 
الملكية  الــرعــايــة  ثــم  وتــوفــيــقــه، 

ــرة صــــاحــــب  ــ ــــضـ ــــحـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم، 
الحكومة  بــدعــم  كــذلــك  مــشــيــدا 
السمو  صاحب  بقيادة  الرشيدة 
بن حمد  سلمان  األمير  الملكي 
الـــعـــهـــد رئــيــس  ــــي  آل خــلــيــفــة ولـ

مجلس الوزراء.
ــــري  ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ د.  أشـــــــــــاد  ــم  ــ ــ ثـ
بــالــداعــمــيــن والــمــســاهــمــيــن في 

هـــذه األنــشــطــة والــفــعــالــيــات من 
المحسنين الكرام.

وفــــي الــخــتــام تــفــضــل راعـــي 
األوقـــاف  مجلس  رئــيــس  الحفل 
المركز  بتكريم منتسبي  السنية 
ــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن  ــ ــن مــ ــيــ ــلــ ــامــ ــعــ والــ
واإلداريــــيــــن الــبــالــغ عـــددهـــم 14 
عددهم  الــبــالــغ  والطلبة  معلما 
54 طالبا من مختلف مسابقات 

الحفظ.
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رئيسة  زينل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة  أشـــادت 
ــالـــة الــنــبــيــلــة الــتــي  ــالـــرسـ مــجــلــس الــــنــــواب بـ
اإلعالم  ووسائل  المحلية  الصحافة  تحملها 
العام  الـــرأي  وتثقيف  لتنوير  كـــأداة  الوطنية 
وتوجيهه لما فيه مصلحة وتقدم ونمو الوطن 
ــزام  ــتـ ــار مـــن االلـ ــ ــــك فـــي إطـ والــمــجــتــمــع، وذلـ
بالكلمة الحرة والمسؤولة، والفكر المستنير، 
ظل  وفــي  النبيلة،  ومبادئها  الصحافة  وقيم 
واإلعـــالم من  الصحافة  بــه قطاع  مــا يحظى 
دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
صاحب  قبل  مــن  وتقدير  واهــتــمــام  المعظم، 
الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفتت إلى ما تقدمه الصحافة المحلية 

ووســـائـــل اإلعــــالم مــن رســالــة وطــنــيــة غايتها 
ــلـــى الــــوطــــن وتـــعـــزيـــز مــســيــرتــه  الـــحـــفـــاظ عـ
الــتــنــمــويــة، مــعــربــة عــن اعــتــزازهــا وتــقــديــرهــا 
وما  واإلعالمية  الصحفية  الكوادر  لعطاءات 
قضايا  عــن  التعبير  فــي  جــهــود  مــن  يبذلونه 
ومصالح الوطن وتطلعات وآمال المواطنين 
وااللتزام  والمصداقية  المهنية  من  إطار  في 
وتقديم  واإلعــالمــيــة،  الصحفية  بالمواثيق 
الحفاظ  تستهدف  وأطـــروحـــات  وأفــكــار  رؤى 
أمن  وصــون  وتماسكه  المجتمع  وحــدة  على 

مملكة البحرين واستقرارها.
ــاء ذلــــك خــــالل لــقــاء رئــيــســة مجلس  جــ
ــي مـــقـــر مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــواب أمــــــس فـ ــ ــنــ ــ الــ
ــن، بـــحـــضـــور  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ ــيـــن واإلعــ ــيـ ــفـ ــالـــصـــحـ بـ
ــد مــحــمــد بـــو نــجــمــة األمــيــن  الــمــســتــشــار راشــ

االمين  المال  ويحيى  النواب،  لمجلس  العام 
والمقام  واللجان  للجلسات  المساعد  العام 
الخامس  التشريعي  الفصل  ختام  بمناسبة 
وبرلماني  انتخابي  الستحقاق  واالســتــعــداد 
الــمــشــروع اإلصالحي  وبــلــدي جديد فــي ظــل 

لجاللة الملك المعظم.
ــلـــس الــــــنــــــواب مــا  وثــــمــــنــــت رئــــيــــســــة مـــجـ
ــه الـــقـــطـــاع اإلعــــالمــــي من  ــر بـ ــزخـ يــحــظــى ويـ
الصحفيين  مـــن  مــتــعــاقــبــة  ــيـــال  وأجـ خـــبـــرات 
ــائـــم  ــيـــن الـــــذي أرســــــوا أســــس ودعـ ــيـ واإلعـــالمـ
أصيلة  بحرينية  وصحفية  إعالمية  مــدرســة 
ومواصلة  المهنة  هــذه  أمانة  خاللها  حملوا 
هـــذه الــمــســيــرة بــمــواكــبــة مــا يــشــهــده الــقــطــاع 
الصحفي واإلعالمي من تطور على مختلف 
تزخر  البحرين  مملكة  أن  مــؤكــدة  منصاته، 

بالكوادر الشابة من الصحفيين واإلعالميين 
قضايا  عــن  التعبير  عــلــى  الــقــادريــن  االكــفــاء 
وحيادية  واقتدار  بتميز  والمواطنين  الوطن 

ومهنية بالغة.
ــم أعــــــــــرب الـــــحـــــضـــــور مــن  ــهــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
ــن شــكــرهــم  ــ ــن عـ ــيــ ــيــ ــالمــ الـــصـــحـــفـــيـــيـــن واإلعــ
لــرئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى دعــوتــهــم إلــى 
هذا اللقاء، مثمنين الدعم والرعاية اللذين 
حظوا بهما خالل عملهم وتغطياتهم ألعمال 
ــواب والــجــلــســات الــبــرلــمــانــيــة،  ــنـ الــمــجــلــس الـ
دعم  فــي  االســتــمــرار  على  مــؤكــديــن حرصهم 
وتــعــزيــز الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة فــي مملكة 
للحفاظ  ومهنية  مصداقية  بكل  البحرين 
ومصلحة  وخــيــر  الوطنية  المكتسبات  على 

الوطن والمواطنين.

خالل اللقاء بو�سائل الإعالم.. رئي�سة مجل�س النواب: 

دور محوري ور�صالة نبيلة لل�صحافة  والإعالم الوطني في النهو�ض بوحدة الوطن

جاسم  دالل  المحامية  أكـــدت 
ــنـــة الــــشــــؤون  ــد، رئــــيــــس لـــجـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ الـ
بمجلس  والــقــانــونــيــة  الــتــشــريــعــيــة 
العربي،  الــبــرلــمــان  عضو  الــشــورى، 
العربية  الــجــهــود  استكمال  أهمية 
ــتــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة  ــة بــ ــقـ ــعـــلـ ــتـ ــمـ الـ
تعالج  التي  والقوانين  التشريعات 
مــخــتــلــف قــضــايــا حــقــوق اإلنـــســـان، 
ــلــــى بــحــث  ــي عــ ــاعــ ــســ ــمــ وتــــركــــيــــز الــ
وتـــطـــويـــر واســــتــــحــــداث تــشــريــعــات 
اســتــرشــاديــة عــلــى مــســتــوى الــوطــن 
ــع مع  الــعــربــي تــتــعــامــل بــمــدى واســ
لوسائل  المتنوعة  االســتــخــدامــات 
الــتــواصــل االلــكــتــرونــي والــتــقــنــيــات 
الحديثة في بث وتداول المعلومات 
أو  الصوتية  والتسجيالت  والــصــور 
ــيــــة، مـــبـــيـــنـــًة حــــــرص لــجــنــة  الــــمــــرئــ
الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة 
ــبــــرلــــمــــان  وحــــــقــــــوق اإلنـــــــســـــــان بــــالــ
مشروع  مــســودة  بحث  على  العربي 
ــادي عـــربـــي بــشــأن  ــرشــ ــتــ ــون اســ ــانــ قــ
حـــمـــايـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة ومــكــافــحــة 
جـــرائـــم االبــــتــــزاز االلـــكـــتـــرونـــي في 
ــدول الــعــربــيــة، والـــذي يــوفــر بنية  الـ
تشريعية تتضمن قواعد موضوعية 
وإجرائية تكفل فاعلية ضبط هذه 
الجرائم وتحقق العدالة الجنائية، 
في  بالعدالة  الــعــام  الشعور  ويــذيــع 

المجتمع.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل مـــشـــاركـــة 
ــي اجــــتــــمــــاعــــات لــجــنــة  ــ الــــــزايــــــد فــ
الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة 
وحقوق اإلنسان بالبرلمان العربي، 
الجلسة  أعــمــال  الــمــنــعــقــدة ضــمــن 
األولى من دور االنعقاد الثالث من 
الفصل التشريعي الثالث للبرلمان 

إلــى 4   1 مــن  الفترة  العربي خــالل 
الدول  جامعة  بمقر  2022م  أكتوبر 
ــالـــعـــاصـــمـــة الـــمـــصـــريـــة  الـــعـــربـــيـــة بـ
ــد أن  ــ ــزايـ ــ ــت الـ ــ ــحـ ــ الــــقــــاهــــرة. وأوضـ
ــروع الــــقــــانــــون االســــتــــرشــــادي  ــ ــشـ ــ مـ
الــلــجــنــة خــالل  فــيــه  الــــذي ستنظر 
اجــتــمــاعــاتــهــا الــقــادمــة يــهــدف إلــى 
حــمــايــة الـــحـــيـــاة الـــخـــاصـــة لــلــفــرد، 
ومكافحة جرائم االبتزاز والتهديد 
االلكتروني بكافة صورها وأشكالها، 
فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مـــع مـــراعـــاة 
مضموًنا  التشريعيات  بين  التباين 
ــاب لــــدى  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــــتــــجــــريــــم والــ
ــدول الــعــربــيــة، لــمــا تــشــكــلــه هــذه  ــ الـ
الــنــوعــيــة مــن الــجــرائــم مــن تهديد 
ألمــــن وســـالمـــة الــمــجــتــمــعــات، ومــا 
مستوى  على  مشكالت  مــن  تسببه 

آثــار سلبية  األســـرة، ومــا تتركه من 
واجتماعًيا  نفسًيا  الضحايا  على 

ومهنيا.
مـــشـــروع  أن  الــــزايــــد  وأضــــافــــت 
ــاول  ــنــ الـــــقـــــانـــــون االســــــتــــــرشــــــادي تــ
قــصــوى  أهــمــيــة  ذات  عــــدة جـــوانـــب 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة جـــــرائـــــم االبـــــتـــــزاز 
ـــتـــــرونـــــي، مـــــن خـــــــالل أخـــــذه  االلـــــكــ
بـــعـــيـــن االعــــتــــبــــار االرتــــــبــــــاط بــيــن 
على  والتعدي  االلكتروني  االبتزاز 
ضّمن  حيث  الفردية،  الخصوصية 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون نـــصـــوص تــكــفــل 
حماية حق اإلنسان في خصوصيته 
ــردع لــكــل مــن تــســولــه له  وتــحــقــق الــ
نفسه استغالل معلومات أو صور أو 
تسجيالت صوتية أو مرئية لتهديد 
من  شكل  بــأي  ابــتــزازه  أو  صاحبها 

األشكال، مبينًة أن مشروع القانون 
تــطــرق أيــًضــا إلـــى أهــمــيــة مــواجــهــة 
أنــمــاط جــرائــم الــتــهــديــد واالبــتــزاز 
السلم  لحالة  المهددة  االلكتروني 
الزايد  وذكــرت  االجتماعي.  واألمــن 
ــى تــوفــيــر  ــ أن مـــشـــروع الـــقـــانـــون راعـ
بنية تشريعية قوية تتضمن قواعد 
فاعلية  تكفل  وإجرائية  موضوعية 
هذه  لمرتكبي  الجنائية  المالحقة 
الجرائم، وتحقق العدالة الجنائية 
لــلــضــحــايــا، وكــــذلــــك الـــــــردع الـــعـــام 
بـــعـــقـــوبـــات مــتــنــاســبــة مــــع جــســامــة 
الجرم الواقع على الضحية، فضال 
عن الردع الخاص من خالل برامج 
التأهيل واإلصالح للجناة، فيما لم 
بعنصر  االهــتــمــام  عــن  أيــًضــا  يغفل 
االبــتــزاز  جــرائــم  بمخاطر  التوعية 

عنها،  اإلبــالغ  وتشجيع  االلكتروني 
ومـــواجـــهـــة اآلثـــــــار الــســلــبــيــة لــهــذا 
عــلــى الضحايا  الـــجـــرام  مــن  الــنــوع 
والمجتمع ككل، إلى جانب التعامل 
ــزاز  ــ ــتـ ــ ــم االبـ ــ ــرائـ ــ ــع جـ ــ اإلعـــــالمـــــي مـ

االلكتروني.
بــالــدور المهم  الــزايــد  ونــوهــت 
الداخلية  وزارة  بــه  تضطلع  الـــذي 
بمملكة البحرين ممثلة في اإلدارة 
واألمـــن  الــفــســاد  لمكافحة  الــعــامــة 
وإدارة  ــتـــرونـــي  واإللـــكـ ــادي  االقـــتـــصـ
مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم االلــكــتــرونــيــة، 
ــاص وتـــوعـــيـــة  ــ ــخـ ــ فــــي حـــمـــايـــة األشـ
الــمــجــتــمــع بــالــجــرائــم والــمــخــاطــر 
ــى  ــ ــة، مــــــشــــــيــــــرًة إلــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ اإللـ
المتطورة  البحرينية  التشريعات 
التي تجّرم السب والقذف والتعدي 
عــبــر  االبـــــتـــــزاز  أو  ــن  ــ ــريـ ــ عـــلـــى اآلخـ
قانون  ومنها  اإللكترونية،  الوسائل 
وقـــانـــون جـــرائـــم تقنية  الــعــقــوبــات، 
ــات، إلـــــى جــــانــــب قـــانـــون  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
مملكة  انضمام  مستذكرة  الطفل، 
العربية  االتــفــاقــيــة  إلـــى  الــبــحــريــن 
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
ودعمها  التزامها  من  كجزء  وذلــك 
مواجهة  في  العربية  الدول  لجهود 

هذه النوع من الجرائم.
ــة خــــالل  ــنـ ــجـ ــلـ ــثـــت الـ كــــمــــا بـــحـ
االجـــتـــمـــاع مــــشــــروع خـــطـــة عــمــلــهــا 
الفصل  مــن  الثالث  االنــعــقــاد  لــدور 
الــتــشــريــعــي الــثــالــث، ومـــذكـــرة حــول 
ــر األزمـــــات الــدولــيــة عــلــى األمـــن  أثـ
ــعــــربــــي،  ــي فـــــي الــــعــــالــــم الــ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
والـــمـــســـودة األولـــيـــة لــتــقــريــر حــالــة 
العربي  العالم  في  اإلنــســان  حقوق 

للعام 2021م.

»ت�صريعية« البرلمان العربي تبحث م�صروعا �صد التهديد الإلكتروني

} جانب من اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق اإلنسان بالبرلمان العربي.

ــبـــداهلل زيـــنـــل رئــيــســُة  ــة بــنــت عـ ــوزيـ ــربـــت فـ أعـ
مــجــلــس الـــنـــواب عــن خــالــِص الــشــكــر والــتــقــديــِر 
المتميزِة  الجهوِد  الخليج« على  »أخبار  لجريدِة 
أعمال  إلبــراز  المشرف  واألداء  المثمر  والتعاوِن 
السنوية  االنــعــقــاد  أدوار  خـــالل  الــنــواب  مجلس 
جــاء  ــام.  عـ بشكل  الــخــامــس  التشريعي  للفصل 
ذلــك فــي بــرقــيــِة شــكــٍر إلــى األســتــاذ أنـــور محمد 
رئــيــس  اإلدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  ــبـــدالـــرحـــمـــن  عـ

التحرير.
ــُة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــــــدوِر  ــيــــســ وأشــــــــــادت رئــ
الــصــحــافــِة الــوطــنــيــة وتــاريــخــهــا الــعــريــق ودورهـــا 

المحوري المعاصر كشريٍك أساسي لتعزيِز تقدم 
والمستدامة  الشاملة  والتنمية  مسيرة اإلصالح 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
باستمرار  للجريدة  تمنياتها  عــن  وأعــربــت 
التألق والنجاح من خالل خدمة الوطن الغالي 
ونقل  المشروع اإلصالحي،  ثمار  إبراز  ومواصلة 
األحداث والوقائع اإلخبارية بمصداقية وشفافية 
وإبراز الصورة المشرفة لمملكة البحرين، والذي 
البحرينية  الــصــحــافــة  ارتـــقـــاء  مــن  يــزيــد  بــــدوره 

وتميزها الصحفي واإلعالمي.

في برقية اإلى رئي�س التحرير.. رئي�سة مجل�س النواب:

تقدم لتعزيز  اأ�صا�صي  �صريك  الوطنية  ال�صحافة 

والم�صتدامة ال�صاملة  والتنمية  الإ�صالح  م�صيرة 

أكــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة جــلــيــلــة 
بــنــت الــســيــد جـــــواد حــســن وزيــــرة 
الــتــعــاون  تكثيف  أهــمــيــة  الــصــحــة 
ــيــــة  ــيــــمــ ــلــ مـــــــع الــــمــــنــــظــــمــــات اإلقــ
والدولية لدعم ومساندة األبحاث 
من  العلمية،  والــدراســات  الطبية 
أجـــــل تـــطـــويـــر حـــلـــول مــســتــدامــة 
لـــلـــتـــحـــديـــات الـــصـــحـــيـــة وإدخـــــــال 
الخاصة فيها؛  الممارسات  أفضل 

من أبرزها أمراض السرطان.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل اطــالعــهــا 
ــهــــود مـــكـــتـــب الـــمـــراجـــعـــة  ــلـــى جــ عـ
في  البحرين  مملكة  فــي  الطبية 
البحرين  مملكة  إحصائيات  نشر 
حــول مــمــارســات الــتــّدرج ومــراحــل 
ســـرطـــان الـــثـــدي بــيــن الــســجــالت 
ــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  الـــســـكـــانـــيـــة فــ
بمجلة  إفريقيا،  وشمال  األوســط 
بعددها   ،)Cancer Epidemiology(
ــــك  وذلـ  ،2022 ــام  ــعــ لــ  )81( رقــــــم 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 

لبحوث السرطان التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية.

وأشـــادت الــوزيــرة بــدور مكتب 
في  ومشاركته  الطبية  المراجعة 
هذا المسح، منّوهًة بأهمية سجل 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــســرطــان في 
إعداد البرنامج الوطني لمكافحة 
ــذي يـــأتـــي تــمــاشــًيــا  ــ ــان، الـ الـــســـرطـ

ــع تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الــصــحــة  مــ
بيانات  قــاعــدة  ويشكل  العالمية، 
أساسية لجميع مرضى السرطان 
مـــــــن أجـــــــــل تـــــحـــــديـــــد أولـــــــويـــــــات 
الــتــشــخــيــص الــمــبــكــر ومــكــافــحــة 

السرطان وعالجه في المملكة.
كانت الدكتورة إيمان جناحي 
الطبية  الــمــراجــعــة  مكتب  رئــيــس 
ضــمــن فـــريـــق مــجــمــوعــة الــمــســح، 
البحرين  سجل  اختيار  تــم  حيث 
للسرطان ليكون ضمن المجموعة 
وذلــك  االســتــطــالع،  فــي  المشاركة 
ــادرة الــعــالــمــيــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــي إطـــــــار الـ ــ فـ
بالدول،  السرطان  سجل  لتطوير 
وقـــــد شـــمـــل الـــمـــســـح بـــيـــانـــات 23 
الــشــرق  دول  مختلف  مــن  ســجــال 
األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا، حيث 
الــســرطــان  مــرحــلــة  بــيــانــات  ُتعتبر 
عــلــى مــســتــوى الـــســـكـــان ضـــروريـــة 
ــة  ــبـ ــراقـ لــلــتــخــطــيــط وتـــقـــيـــيـــم ومـ

مكافحة السرطان.

تكثيف  اأه��م��ي��ة  ت���وؤك���د  ال�����ص��ح��ة  وزي�����رة 

ال���ت���ع���اون ل��م�����ص��ان��دة الأب����ح����اث ال��ط��ب��ي��ة

} وزيرة ال�صحة.

رئي��ض م�ج�ل���ض الأوق���اف ال�ص��نية يرع�ى حفل

الكري��م ال�ق���راآن  لتع�لي���م  ال�صح���ابة  مرك���ز 

الخليج  بجامعة  العليا  الــدراســات  كلية  نظمت 
المستجدين  للطلبة  ــاد  واإلرشــ التهيئة  يــوم  العربي 
بكلية الدراسات العليا من أبناء دول مجلس التعاون 
المقبولين في مختلف برامج  العربية  الخليج  لدول 

الماجستير والدكتوراه للعام األكاديمي 2023-2022.
اشتمل يوم التهيئة على لقاء الطلبة المستجدين 
الدكتور  الطلبة  شؤون  وعميد  الجامعة  رئيس  بنائب 
عــبــدالــرحــمــن يــوســف إســمــاعــيــل، الــــذي حــث الطلبة 
على تبني نهج االبتكار والتركيز على النشر العلمي، 
الخدمات  مــن  الــقــصــوى  االســتــفــادة  وضــــرورة تحقيق 
والكلية  عام،  بشكل  الجامعة  توفرها  التي  المختلفة 
والمختبرات  المكتبة  ومنها  الــخــصــوص،  وجــه  على 
والورش التدريبية المختلفة.  وأعرب الدكتور يوسف 
عن فخره واعتزازه بخريجي الجامعة الذين يرفدون 
بخبراتهم  الــمــجــلــس  دول  فــي  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 
من  بعدد  ذاته  بالوقت  مستشهدًا  العالية،  ومهاراتهم 
مختلف  في  قيادية  مناصب  تولوا  الذين  الخريجين 
الـــمـــواقـــع كــــاًل بــحــســب تــخــصــصــه، داخـــــل الــمــجــتــمــع 

الخليجي وخارجه. وأكد عميد كلية الدراسات العليا 
األستاذ الدكتور اسعود المحاميد ضرورة تبي البحوث 
العلمية التي تخدم دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيةـ وتعبر عن تطلعاتها االستراتيجية. 
وقــــال، إن الــجــامــعــة الــتــي أســســت مــنــذ أكــثــر من 
بنظرة مستقبلية أسست لتجمع  أربعين عامًا مضت 
تــعــزيــزًا  ــد  واحـ تــحــت ســقــف  الخليجيين  الــمــواطــنــيــن 
مــديــر وحــدة  وبــّيــن  الــمــشــتــركــة.   الخليجية  لــلــهــويــة 
ــتـــاذ عــبــد الــحــمــيــد مــرهــون  الــقــبــول والــتــســجــيــل األسـ
بكلية  األكاديمية  البرامج  اجتياز  متطلبات  طبيعة 
الدراسات العليا، موضحًا األنظمة واللوائح والقوانين 
األكاديمية، ومقدمًا اإلجابات على استفسارات الطلبة 
التراكمي.في  والمعدل  المواد  بتسجيل  يتعلق  فيما 
بعمادة  االجتماعية  المشرفة  عرضت  ذاتـــه،  السياق 
تفاصيل  السبيعي  عــائــشــة  األســـتـــاذة  الــطــلــبــة  شــــؤون 
الئــحــة الــســلــوك الــطــالبــي، والــخــدمــات الــتــي تقدمها 
عـــمـــادة شـــــؤون الــطــلــبــة مـــن إرشـــــــاد، وتـــوجـــيـــه وســكــن 

وخدمات.

ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي ت��ن��ظ��م ي��وم 

التهيئ��ة  والإر�ص��اد لطل���بة الدرا�ص��ات العلي��ا

غ�د حت�ى  ال�صب�اب  ت�ص�كل  ا�ص�تمرار  الأر�ص�اد: 
شهدت مملكة البحرين ارتفاعا في نسب الرطوبة السطحية مما يؤدي إلى تشكل ضباب خفيف إلى 

ضباب متقطع ينتج عنه تدّن في مستوى الرؤية األفقية وقد يستمر حتى غد األربعاء.
وقالت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت واالتصاالت إن فرص تكرار تشكل الضباب واردة خالل 

هذه الفترة بسبب هدوء الرياح وارتفاع نسب الرطوبة السطحية وانخفاض دراجات الحرارة ليال.

البحرين  جامعة  طلبة  معاناة  مازالت 
وقف خدمة  الجامعة  قــرار  بسبب  مستمرة 
المواصالت المجانية للطلبة، حيث اشتكى 
األمـــور من  وأولــيــاء  الطلبة  مــن  كبير  عــدد 
هذا القرار الذي تأثر به عدد كبير وخاصة 
مـــن أبـــنـــاء األســــر ذوي الـــدخـــل الــمــحــدود، 
والذين ال يمكنهم توفير مواصالت خاصة 
العام  النقل  بــاصــات  أن  وخــاصــة  ألبنائهم، 
تــمــر بـــعـــدة خـــطـــوط مـــا يـــــؤدي إلــــى تــأخــر 
الــطــلــبــة عـــن الـــوصـــول إلــــى الــمــحــاضــرات، 
مناسب  غير  العام  النقل  أن  إلى  باإلضافة 

للطالبات.
ويــــقــــول عــــــدد مــــن الـــطـــلـــبـــة إنــــــه مــنــذ 
ــدراســــي بــالــجــامــعــة ونــحــن  ــام الــ ــعـ بـــدايـــة الـ
باصات  تــوافــر  عــدم  األمــّريــن، بسبب  نعاني 
فإن  الشكوى  تكرار  ورغــم  لنقلهم،  للطلبة 
لجوء  إلــى  أدى  مــا  صامتة،  الجامعة  إدارة 

الخاصة  الــمــواصــالت  خــدمــة  إلـــى  الطلبة 
رغم ارتفاع رسومها من 50 دينارا في الشهر 
إلى خلق مشكلة  أدى  دينارا، مما   120 إلى 
المروي وخاصة بعد رجوع طلبة  االزدحــام 

للدراسة  اآلداب  وكلية  األعــمــال  إدارة  كلية 
ــر عــن  ــأخـ ــتـ ــا والـــــــذي نـــتـــج عـــنـــه الـ ــوريـ حـــضـ
تقريبا  ساعتين  المحاضرات  إلى  الوصول 
أو أكــثــر وخـــســـارة الــمــحــاضــرة أحــيــانــا، مع 

التدريسية  الهيئة  مــراعــاة  عـــدم  مــالحــظــة 
ألسباب التأخير.

الجامعة  إدارة  تقوم  أن  الطلبة  وتمنى 
بــإخــطــار الــمــدرســيــن عـــن أســـبـــاب الــتــأخــيــر 
اســتــمــرار مشكلة  فــي حــال  مــراعــاة للطلبة 
ــوابــــة الــرئــيــســيــة  ــبــ االزدحـــــــــــام، مــــع فـــتـــح الــ
هي  والــتــي  للطلبة  الصخير  فــي  للجامعة 
فقط  الموظفين  لــمــرور  حاليا  مخصصة 
ــارات فــي  ــيــ ــســ وذلــــــك لـــســـرعـــة انــســيــابــيــة الــ

الجامعة بدال من بوابتين.
ــاع  ــإرجـ ــالـــب أولــــيــــاء األمـــــــور بـ فــيــمــا طـ
للطلبة  الــمــجــانــيــة  الــجــامــعــة  ــواصــــالت  مــ
ــر لـــهـــا عـــــدد مــن  ــ ــ وخــــاصــــة أن بـــعـــض األسـ
يمكنهم  وال  الجامعة،  في  يدرسون  األبناء 
أن  سيما  وال  لهم  خاصة  مــواصــالت  توفير 
رسومها ارتفعت هذا العام تزامنا مع إلغاء 

مواصالت الجامعة. 

معاناة طلبة جامعة البحرين مع الموا�صالت م�صتمرة.. والجامعة �صامتة

أكــــــــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن مــحــمــد 
ــؤون  ــشــ جـــمـــشـــيـــر، عـــضـــو لـــجـــنـــة الــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــــــدفـــــــــاع واألمـــــــــن 
الــوطــنــي بــمــجــلــس الـــشـــورى عضو 
اهـــتـــمـــام  أن  الــــعــــربــــي،  ــبــــرلــــمــــان  الــ
ــعـــربـــي بــتــعــزيــز ســبــل  الـــبـــرلـــمـــان الـ
مع  الــمــشــتــرك  والتنسيق  الــتــعــاون 
الــمــجــالــس والــبــرلــمــانــات الــعــربــيــة، 
ــة ومــســتــمــرة  ــ ــقـــده لـــقـــاءات دوريــ وعـ
ــي  ــربـ ــعـ ــان الــــبــــرلــــمــــان الـ ــ ــــجـ ــيــــن لـ بــ
المجالس  فــي  الــنــظــيــرة  والــلــجــان 
ــبــــرلــــمــــانــــات الـــوطـــنـــيـــة، بــهــدف  والــ
الممارسات  وإبـــراز  الخبرات  تبادل 
فـــي مختلف  الــمــشــتــركــة  الـــجـــيـــدة 
الوطن  قضايا  تهم  الــتــي  الملفات 

العربي، وكذلك تنمية العالقات مع 
الــبــرلــمــانــات والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
والــغــربــيــة وتــوطــيــد ســبــل الــتــواصــل 
الـــمـــبـــاشـــر مـــعـــهـــا، أثــــمــــرت تــقــدًمــا 
ملحوًظا في آفاق العمل البرلماني 
الصف  ومتانة  قوة  وعــززت  العربي، 
ــعــــربــــي الــــــواحــــــد، وقـــــدرتـــــه عــلــى  الــ
التحديات  مختلف  مــع  الــتــعــاطــي 
واالقتصادية  السياسية  والمواقف 

واألمنية والحقوقية دولًيا.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل مـــشـــاركـــة 
عبدالرحمن جمشير في اجتماعات 
لجنة الشؤون الخارجية والسياسية 
العربي،  بالبرلمان  القومي  واألمن 
الجلسة  أعــمــال  الــمــنــعــقــدة ضــمــن 

األولى من دور االنعقاد الثالث من 
الفصل التشريعي الثالث للبرلمان 
أكتوبر   4  -  1 الفترة  العربي خالل 
2022م بمقر جامعة الدول العربية 

بالعاصمة المصرية القاهرة. 
وأوضــــح أن الــبــرلــمــان الــعــربــي 
من خالل اللجنة المختصة يتابع 
في  واألمنية  السياسية  الــتــطــورات 
الــعــالــم الــعــربــي ويــرصــدهــا، بهدف 
تنسيق الجهود والمواقف، كما يعّد 
تــقــاريــر دوريــــة ســنــويــة عــن الــحــالــة 
ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  الـــســـيـــاســـيـــة فــ
ــتـــضـــمـــن دراســــــة  تــــكــــون شـــامـــلـــة وتـ
الـــواقـــع الــعــربــي مـــن كــافــة جــوانــبــه 
والحقوقية  والتشريعية  السياسية 

وذلك  واالجتماعية،  واالقتصادية 
اســـتـــنـــاًدا الخــتــصــاصــات الــبــرلــمــان 
الـــعـــربـــي، حـــيـــث تــســهــم مــخــرجــات 
ــذا الــتــقــريــر فــي بــنــاء الــتــحــوالت  هـ
العربية  الــســاحــة  عــلــى  اإليــجــابــيــة 
وإيـــجـــاد الــحــلــول لــلــتــحــديــات التي 
شــهــدتــهــا بـــعـــض الـــــــدول الــعــربــيــة، 
وخـــصـــوًصـــا تــلــك الــتــي تــعــانــي من 
االستقرار،  عــدم  وحالة  الصراعات 
ــا فــي  ــًضــ حـــيـــث يــســهــم الـــتـــقـــريـــر أيــ
ــة الـــبـــرلـــمـــان الــعــربــي  ــ تـــوضـــيـــح رؤيــ
ــاه األحـــــــداث الــســيــاســيــة الــتــي  تـــجـ
العربية على مدار  الــدول  بها  مرت 
اإلقليمية  الــتــدخــالت  ويــوثــق  عـــام، 
الــخــارجــيــة فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

لـــلـــدول الــعــربــيــة وآلـــيـــات الــتــعــامــل 
لها،  التصدي  وسبل  معها،  العربي 
رسمية  وثيقة  التقرير  يعتبر  كما 
ويبرز  ومرجعية،  ومنتظمة  دوريـــة 
وتـــأثـــيـــره  الـــعـــربـــي  الـــبـــرلـــمـــان  دور 
اإليــجــابــي وتــفــاعــلــه مــع الــتــطــورات 
المختلفة على الساحة السياسية.

ال��ب��رل��م��ان م��ن  ث��اب��ت  م��وق��ف  جم�صير:  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال�����ص��وري 

ال��ع��رب��ي ل��رف�����ض ال��و���ص��اي��ة وال��ت��دخ��ل ف���ي ال�����ص��اأن ال��ع��رب��ي

} عبدالرحمن جمشير.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16265/pdf/1-Supplime/16265.pdf?fixed7534
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/1310949
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1310945


العدد:  16265

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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
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.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
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 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
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 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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أقـــــــــــــام مــــســــتــــشــــفــــى الــــبــــحــــريــــن 
ــوم الــقــلــب  ــ الــتــخــصــصــي حـــفـــا فــــي يـ
الـــمـــوافـــق 29 ســبــتــمــبــر في  الــعــالــمــي 
بالجفير،  الرئيسي  المستشفى  مقر 
بــمــنــاســبــة إنــــجــــاز خــمــســمــائــة حــالــة 
تكريم  تم  وقــد  بنجاح،  قلبية  قسطرة 
في  القلب  مركز  في  العاملين  جميع 
والفني  الطبي  الكادر  المستشفى من 
وذلــك  ومــشــرفــيــن  وفنيين  أطــبــاء  مــن 
ــم طـــــــوال الـــفـــتـــرة  ــودهـ ــهـ ــجـ تــــقــــديــــرا لـ

الماضية.
وقـــــد شــــــارك فــــي حـــفـــل الــتــكــريــم 
الدكتور قاسم عرداتي العضو المنتدب 
لــمــســتــشــفــى الـــبـــحـــريـــن الــتــخــصــصــي 
ــان الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ والـــســـيـــد بـــرافـــيـــن ارجـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــدكــــتــــور جـــنـــانـــاســـكـــار 

استشاري أمراض القلب
 وأعـــــرب الـــدكـــتـــور قــاســم عــرداتــي 
العضو المنتدب عن سعادته باحتفال 
حالة  خمسمائة  بــإنــجــاز  المستشفى 

مـــركـــز مستشفى  فـــي  قــلــبــيــة  قــســطــرة 
للقلب(،  )أبولو  التخصصي  البحرين 
ــال فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــلــخــلــيــج  ــ ــ وقـ
الطبي بمناسبة اليوم العالمي للقلب 
انه منذ بداية افتتاح قسم القلب في 
ــام 2019 لـــم يــكــن الــفــريــق  ديــســمــبــر عـ
النجاح  هــذا  متوقعا  والطبي  اإلداري 
بالتصميم  ولـــكـــن  والــكــبــيــر  الـــمـــدوي 
واإلرادة والعمل الجماعي كان النجاح 

حليفنا.
ونـــحـــن فـــي الــبــحــريــن فـــي حــاجــة 
ماسة إلى وجود وحدة متكاملة للقلب 
والقسطرة في القطاع الخاص لتكون 
ــا لــلــمــركــز األســـاســـي  ــمــ مـــســـانـــدا وداعــ
ــراض الــقــلــب مــركــز محمد  لــعــاج أمـــ
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة  بــــن خــلــيــفــة 
الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب وهـــو مــركــز رائـــد 
ومتميز في عاج أمراض القلب، ولكن 
مركز مستشفى البحرين التخصصي-
أبولو لعاج أمراض القلب خيار متاح 

الخدمات  من  العديد  يقدم  للجميع 
الطبية على أعلى مستوى وعلى أيدي 
كادر طبي محترف ينفرد به مستشفى 
البحرين التخصصي بين مستشفيات 

القطاع الخاص.
في بدايتنا كان هناك العديد من 
الصعوبات التي واجهتنا ولكن بفضل 
وبثقة  الــصــعــوبــات  هـــذه  تخطينا  اهلل 
الفريق  بين  الكبير  والتعاون  مرضانا 
أكثر  انجاز  االن  الى  استطعنا  الطبي 
مــن خــمــســمــائــة حــالــة قــســطــرة قلبية 
بــه مــن عمليات  بــأس  بنجاح وعــدد ال 

القلب المفتوح.
ــور عــــــرداتــــــي أن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأضــــــــــاف الـ
التوسع  إلى  تهدف  المقبلة  المرحلة 
في العاج بالقسطرة واستخدام أحدث 
ــي اســـتـــبـــدال صــمــام  ــعـــاج وهــ ــرق الـ طــ
يسمى  القسطرة  طــريــق  عــن  بالقلب 
)TAVI( بدون التدخل الجراحي، وهي 
ابــتــكــار عــاجــي جــديــد فــي الــبــحــريــن، 

وخيار غير جراحي للمرضى التي قد 
تحمل  الصحية  حالتهم  تستطيع  ال 
العملية نظرا إلى كبر السن أو لوجود 
أمراض مزمنة تعوق الجراحة فيعتبر 

خيارا متاحا وجيدا.
يستعمل  الــقــلــب  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
مــخــتــبــر الــقــســطــرة فـــي عــــاج جميع 
الــشــرايــيــن ولــيــس فــقــط لــلــقــلــب مثل 
ــا طــبــيــب  ــنــ ــديــ األوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة ولــ
لعاج  التداخلية  األشعة  مختص في 
الجلطات الطرفية وغيرها إلنقاذ أكبر 
عـــدد مـــن الـــحـــاالت الــتــي تــحــتــاج إلــى 

التدخل بالقسطرة العاجية. 
مــن جــانــبــه أشـــار الــســيــد »بــرافــيــن 
ارجنان« في كلمته إلى ضرورة وأهمية 
نـــشـــر الــــوعــــي الـــصـــحـــي عــــن أمـــــراض 
الــقــلــب والــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــوعــي 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــي وكـــيـــفـــيـــة الــــوقــــايــــة مــن 
الفحوصات  القلب من خال  أمــراض 

الدورية الشاملة.

دائـــمـــا  الــمــســتــشــفــى  أن  وأضـــــــاف 
الــمــبــادرات  مــن  الــعــديــد  لتبني  يسعى 
التي  الــتــوعــويــة  والــحــمــات  الصحية 
تـــخـــدم الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــنــوهــا إلــــى أن 
ذلــــك يــعــتــبــر عـــامـــا أســـاســـيـــا ويــســهــم 
ــيــــات  ــيـــل مـــــن نــــســــب الــــوفــ ــلـ ــقـ ــتـ فـــــي الـ
والمضاعفات التي تصاحب الجلطات 

القلبية الحادة.
وعلى صعيد آخر أقام المستشفى 
المسائية  الــفــتــرة  فــي  اخــــرى  فــعــالــيــة 
الــمــحــرق، تم  نــادي الفروسية فــي  فــي 
الطبية  الفحوصات  بعض  عمل  فيها 
الــســريــعــة لــاعــبــيــن والـــحـــضـــور وقـــدم 
واالستشارات  النصائح  االستشاريون 
الوعي  نشر  لضمان  للجميع  الطبية 
عــن سبل الــوقــايــة مــن أمـــراض القلب 
وكيفية التعامل مع الجلطات القلبية 
ــا واتـــــخـــــاذ الـــخـــطـــوات  ــهــ عـــنـــد حــــدوثــ
الــصــحــيــحــة نــحــو الــتــغــيــيــر إلـــى نمط 

حياة صحي. 

العديد  فــإن  مخاوفهن،  أكبر  عن  النساء  تسأل  عندما 
النتشاره  نظرا  الثدي  بسرطان  اإلصــابــة  في  يفكرن  منهن 

وانتشار الجانب التوعوي بشكل كبير.
في شهر أكتوبر من كل عام، تركز الحمات الصحية في 
من  الوقاية  حول  الناس  تثقيف  على  العالم  أنحاء  جميع 

سرطان الثدي وطرق عاجه.
ســرطــان الــثــدي هــو أكــثــر أنـــواع الــســرطــان شيوعا عند 
الــنــســاء ويــصــاب بــه الــرجــال ايــضــا، تــبــدأ االصــابــة بسرطان 
الثدي عندما تصبح الخايا في أنسجة الثدي غير طبيعية 
تبدأ  ثــم  الــوراثــيــة  بــالــمــادة  تــغــيــر  أو  نتيجة حــــدوث طــفــرة 
ــا.  ــارج عـــن الــســيــطــرة مــمــا يــشــكــل ورمـ بــاالنــقــســام بــشــكــل خــ
وتتسبب عدة عوامل في اإلصابة بالمرض منها نمط الحياة 

الغير صحي والوراثة.
ــان الــثــدي  وتــبــقــى عــمــلــيــة الــكــشــف الــمــبــكــر عـــن ســـرطـ
الطريقة المثلى لتحسين فرص تعافي المصابين فإذا تم 
الورم مبكرا فإن المصابات يتمتعن بحياة صحية  اكتشاف 

وطويلة.
وجود  فأولها  مختصر  وبشكل  لــأعــراض  تطرقنا  وإذا 
مناطق  عــن  ملمسها  يختلف  مــنــاطــق  أو  الــثــدي  فــي  كتلة 
الحلمة  انقاب  الثدي،  إفــرازات من حلمة  الثدي األخــرى، 
للداخل، تغير في حجم أو شكل الثدي أو في ملمس الثدي 

يكون مثل قشر البرتقال.
بمحاورة  الشهر  مــدار  على  نقوم  ســوف  عودناكم  وكما 
المستجدات  آخــر  لمعرفة  الــثــدي  أورام  وجــراحــيــن  أطــبــاء 

الطبية في هذا الشأن. 
التي  »اطــمــئــنــان«  حملة  على  القائمين  اشــكــر  أن  وأود 
الــثــدي  عــن ســرطــان  الــوعــي  لــرفــع  الــصــحــة  وزارة  تطلقها  
وسرطان عنق الرحم، حيث تهدف الحملة إلى رفع التوعية 
والدعم ضد هذا المرض، والتعريف بأعراضه وطرق الوقاية 

منه، والتشجيع على الكشف المبكر.
البحرين  ومــركــز  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  يطلق  كما 
لأورام حملة توعوية وطنية تحت شعار »معا نستطيع« في 

المجمعات التجارية بمشاركة عدد من االستشاريين.
رحمة من اهلل تعالى أن ليس كل ورم في الثدي خبيث، 
معرفة  المهم  ومــن  الطبي  الكشف  التفريق  في  ويساعدنا 
الطبي  التطور  مع  يمكن عاجه  الثدي  مــرض سرطان  أن 

والتنوع العاجي وأيضا يمكننا الوقاية منه.
سرطان  من  الناجيات  أكتوبر  شهر  ومحاربات  بطات 

الثدي حفظكن اهلل جميعا وقلوبنا دائما معكن.

اطمئنان.. 
بطالت أكتوبر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الكندي يفتتح قسم النساء والتوليد في حلته الجديدة 
افتتح مستشفى الكندي في المبنى الملحق الجديد غرف قسم النساء 
وبعد  النسائية  ــراءات  واإلجــ النساء  عمليات  بعد  تستخدم  التي  والتوليد 

الوالدات. 
بأعلى  الطبية  الــخــدمــات  أفــضــل  بتقديم  الكندي  مستشفى  ويفتخر 
الجودة بوجود نخبة متميزة من استشاريين واختصاصيين بقسم  معايير 

النساء والتوليد والحقن المجهري.
متابعة الحمل منذ بدايته أو بالتخطيط له مع األطباء المختصين، 
لحمل صحي وآمن لِك ولطفلك وبعد الوالدة المتابعة مع أطباء األطفال 
على  متنوعة  بــاقــات  المستشفى  وفــر  المنطلق  هــذا  ومــن  المتخصصين. 
الوالدة تناسب احتياجات األمهات، كما يوجد أنواع متعددة من الغرف منها 
الغرف العادية والديلوكس واألجنحة واألجنحة الرويال الفاخرة التي راعت 

فيها المستشفى األناقة والرقي لتناسب جميع األذواق.
الكندي  مستشفى  ســاعــة،   24 مــدار  على  والـــوالدة  النساء  قسم  خدمة 

التخصصي ابدأ رحلة األمومة معنا.
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الثدي والعاج  المبكر لسرطان  السيدات، واالكتشاف  أكثر ما يقلق  الثدي  سرطان 
المصابات  مــن  الناجيات  عــدد  وزيـــادة  الوفيات  عــدد  لتقليل  الــطــرق  أفضل  هما  المبكر 
المعقد  العاج  وتجنب  النجاة  فرص  زادت  مبكرًا  المرض  اكتشاف  تم  فكلما  بالمرض، 

للمريضة.
في المقال التالي توضح الدكتورة أمل الريس استشاري الجراحة العامة واألورام 
وطرق  الثدي  عن سرطان  المبكر  الكشف  أهمية  الكندي  بمستشفى  الثدي  وجراحة 

التشخيص الجديدة وأحدث طرق العاج المتطورة. 
سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري 

ليست  والبحرين  عالميا،  شيوعا  األكــثــر  الــســرطــان  هــو  الــثــدي  ســرطــان  يعتبر 
بمرض  عالية  إصــابــات  نسب  البحرين  تسجل  حيث  الــقــاعــدة،  هــذه  مــن  استثناء 

سرطان الثدي تصل إلى 61 لكل 100 ألف نسمة.
مرحلة  في  تشخيص  على  للحصول  األساسي  المصدر  هو  المبكر  الكشف 

مبكرة من المرض ويضمن نسب شفاء عالية. 
على  الثدي  أورام  كما تشخيص  العاجات  في  كبيرة حدثت  تطورات  هناك 

أصعدة كثيرة.
كيفية التشخيص الدقيق 

على صعيد التشخيص باإلضافة إلى الطرق االعتيادية التي تخضع 
الفحص  يتضمن  ومــا  المبكر  التشخيص  ســيــاق  ضمن  الــمــرأة  لها 
األمر  استدعى  وإن  السونار  وأشعة  الماموجرام،  الضاغطة  باألشعة 
أو  جراحية  غير  كانت  ســواء  للخزعة  الخضوع  الــحــاالت  بعض  فــي 

جراحية. 
وكذلك   )MRI( المغناطيسي  الــرنــيــن  فحص  إضــافــة  تــم  كــذلــك 
األورام  بعض  لتشخيص  عالية  دقــة  ذات  أشــعــة  وهــي   )PET -MRI(
على  تعتمد  حــيــث  االعــتــيــاديــة،  بــاألشــعــة  تشخيصها  يصعب  الــتــي 
تصوير دقيق وذي حساسية عالية باستخدام صبغات خاصة تؤدي 
في  تستخدم  وكذلك  مبكرة،  مراحل  في  األورام  تشخيص  إلــى 
تشخيص األورام ضمن فئة عمرية مبكرة، وأيضا في المريضات 
الاتي لديهن تكوين معقد في أثدائهن مثل وجود نسبة عالية 

من األلياف.
هناك دور كبير للفحص الجيني وذلك للتعرف على النساء 
نسبة  رفــع  في  يتسبب  الــذي  المرضي  الــوراثــي  للجين  الحامات 
على طفرة  التعرف  تم  كذلك   ،%80 الــى  واحيانا   %60 إلــى  اإلصابة 
أخرى  دول  في  أهمية  ذات  غير  وتعتبر  البحرين،  في  وراثــيــة  جينية 
البحرين  في  اإلصــابــات  وماحظة  بمتابعة  ولكن  ــا،  وأوروبـ أمريكا  مثل 
تم  عــامــا  الخمسين  عمر  عــن  تقل  الــتــي  العمرية  الــفــئــات  فــي  وخــصــوصــا 
ماحظة وجود طفرة جينية موحدة ضمن المصابات في نفس العائلة، وتم 
تشخيصهن بأورام في الثدي ما جعلنا نستقي أن هذه الطفرة الوراثية تعتبر ذات 
أهمية ضمن التكوين السكاني في البحرين، وتفسر ارتفاع نسبة اإلصابات ضمن 

الفئة العمرية تحت سن الخمسين عاما.

النساء  لهؤالء  المقدمة  الجراحية  العاجات  تطوير  في  الجيني  الفحص  ساهم 
مع  للثديين  تام  استئصال  وهو   ،)Risk reduction surgery( يسمى  ما  تقديم  يتم  حيث 

المحافظة على الجلد وحلمة الثدي مع تقديم فرص الترميم الفوري.
التقليل من نسبة  وبالتالي  الجراحات قادرة على خفض نسب اإلصابة  تعتبر هذه 

معاودة اإلصابة في المريضات المشخصات بورم في الثدي ضمن حامات الجين.
أحدث أساليب العالج 

نبدأ بالعاج الجراحي، حيث تم تطوير العاجات الجراحية التي تشمل االستئصال 
الجمالي  المنظر  بإعطاء  وذلك  للثدي،  الذاتية  األنسجة  باستخدام  والترميم  الجزئي 
واالمتاء الطبيعي للثدي، من بعد عمليات االستئصال لأورام، كما تم وصف عاجات 
جــراحــيــة، حــيــث يــتــم اســتــئــصــال أنــســجــة الــثــدي بــالــكــامــل مــع المحافظة عــلــى الــغــاف 
حشوات  استخدام  ثــم  ومــن  للمرأة  الطبيعي  والجلد  الحلمة  يتضمن  الــذي  الخارجي 
السليكون أو الحشوات المالحة في بعض الحاالت، كما يمكن ايضا استخدام الحشوات 
األورام  جــراح  يتضمن  جراحي  متخصص  فريق  يد  وعلى  للمرأة،  الذاتية  األنسجة  من 
بمساعدة الفريق الترميمي أو جراحة التجميل إذا استدعى األمر العاجات الترميمية، 
بعد  الحياة  جــودة  على  به  تحافظ  طبيعيا  ومظهرا  جمالية  نتيجة  المريضة  إلعطاء 
تطور  هــنــاك  والبيولوجي،  والكيميائي  الــدوائــي  الــعــاج  إلــى  وبالنسبة  الــعــاج.  مرحلة 
مستمر ومطرد في نوعيات العاجات الموجهة )Targeted therapy( التي تعطي لمريضات 
الثدي،  رئيسية لسرطان  أنــواع  أربعة  الجزيئي حيث توجد  الثدي على مستوى  سرطان 

أو  الهرمونية  العاجات  مع  تجاوبها  بحسب  وحاليا  عليها،  التعرف  تم 
 -luminal a- luminal b-her2( المحفزات البروتينية ما يسمى الورم

خــطــورة  األورام  أكــثــر  هــي   Basal cell  -Her2 تعتبر   )  basal cell
وشراسة، ويفضل في هذه الحاالت البدء بالعاج البيولوجي أو 

الكيميائي أو االثنين مجتمعين لتحسين فرص الشفاء.
التي  المهمة  الــركــائــز  مــن  اإلشــعــاعــيــة  الــعــاجــات  تعتبر 
تستخدم في عاج سرطان الثدي، وتم تطويرها في السنوات 
االخيرة بحيث ال تترك حروقا أو ألما يستمر فترات طويلة، 
وأصــبــح بــاإلمــكــان الــيــوم مــع تطوير طــرق اإلشــعــاع الحصول 
على نتائج جمالية حتى بعد الترميم، ما كان يعتبر مشكلة 
في الثدي، حيث يتسبب العاج اإلشعاعي في حدوث كبسولة 

خشنة حول حشوة السليكون ما يؤدي إلى تقليل جودة الترميم 
الـــذي خضعت لــه الــمــريــضــة. الــيــوم صـــار بــاإلمــكــان مع 

نتائج  على  الحصول  اإلشعاعي  العاج  في  التطور 
جمالية تعتبر مقبولة جدا.

يستمر التطور في العاجات المقدمة في 
سرطان الثدي على جميع األصعدة ونطمح 
ــورات أفـــضـــل، ونــــود أن نــركــز على  ــطـ إلــــى تـ
التطور  يواكب  ما  نقدم  البحرين  في  أننا 
الطبي عالميا في عاج السرطانات بشكل 

عام وسرطان الثدي خصوصا. 

في شهر التوعية بسرطان الثدي..

الدكتورة أمل الريس لـ»الخليج الطبي«: 

تطورات كبيرة في تشخيص وعالجات أورام الثدي 

مستشفى البحرين التخصصي يحتفل بإنجاز 500 قسطرة قلبية بنجاح

المستشفى يتبنى عدة حمالت توعوية بمناسبة يوم القلب العالمي 

الدكتور قاسم عرداتي: 
»مستشفى البحرين التخصصي«
-أبولو للقلب يستعد الستخدام 

TAVI.. ابتكار جديد الستبدال 

صمامات القلب بالقسطرة

أقـــــــــــــام مــــســــتــــشــــفــــى الــــبــــحــــريــــن 
ــوم الــقــلــب  ــ الــتــخــصــصــي حـــفـــا فــــي يـ
الـــمـــوافـــق 29 ســبــتــمــبــر في  الــعــالــمــي 
بالجفير،  الرئيسي  المستشفى  مقر 
بــمــنــاســبــة إنــــجــــاز خــمــســمــائــة حــالــة 
تكريم  تم  وقــد  بنجاح،  قلبية  قسطرة 
في  القلب  مركز  في  العاملين  جميع 
والفني  الطبي  الكادر  المستشفى من 
وذلــك  ومــشــرفــيــن  وفنيين  أطــبــاء  مــن 
ــم طـــــــوال الـــفـــتـــرة  ــودهـ ــهـ ــجـ تــــقــــديــــرا لـ

الماضية.
وقـــــد شــــــارك فــــي حـــفـــل الــتــكــريــم 
الدكتور قاسم عرداتي العضو المنتدب 
لــمــســتــشــفــى الـــبـــحـــريـــن الــتــخــصــصــي 
ــان الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ والـــســـيـــد بـــرافـــيـــن ارجـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــدكــــتــــور جـــنـــانـــاســـكـــار 

استشاري أمراض القلب
 وأعـــــرب الـــدكـــتـــور قــاســم عــرداتــي 
العضو المنتدب عن سعادته باحتفال 
حالة  خمسمائة  بــإنــجــاز  المستشفى 

مـــركـــز مستشفى  فـــي  قــلــبــيــة  قــســطــرة 
للقلب(،  )أبولو  التخصصي  البحرين 
ــال فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــلــخــلــيــج  ــ ــ وقـ
الطبي بمناسبة اليوم العالمي للقلب 
انه منذ بداية افتتاح قسم القلب في 
ــام 2019 لـــم يــكــن الــفــريــق  ديــســمــبــر عـ
النجاح  هــذا  متوقعا  والطبي  اإلداري 
بالتصميم  ولـــكـــن  والــكــبــيــر  الـــمـــدوي 
واإلرادة والعمل الجماعي كان النجاح 

حليفنا.
ونـــحـــن فـــي الــبــحــريــن فـــي حــاجــة 
ماسة إلى وجود وحدة متكاملة للقلب 
والقسطرة في القطاع الخاص لتكون 
ــا لــلــمــركــز األســـاســـي  ــمــ مـــســـانـــدا وداعــ
ــراض الــقــلــب مــركــز محمد  لــعــاج أمـــ
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة  بــــن خــلــيــفــة 
الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب وهـــو مــركــز رائـــد 
ومتميز في عاج أمراض القلب، ولكن 
مركز مستشفى البحرين التخصصي-

أبولو لعاج أمراض القلب خيار متاح 

الخدمات  من  العديد  يقدم  للجميع 
الطبية على أعلى مستوى وعلى أيدي 
كادر طبي محترف ينفرد به مستشفى 
البحرين التخصصي بين مستشفيات 

القطاع الخاص.
في بدايتنا كان هناك العديد من 
الصعوبات التي واجهتنا ولكن بفضل 
وبثقة  الــصــعــوبــات  هـــذه  تخطينا  اهلل 
الفريق  بين  الكبير  والتعاون  مرضانا 
أكثر  انجاز  االن  الى  استطعنا  الطبي 
مــن خــمــســمــائــة حــالــة قــســطــرة قلبية 
بــه مــن عمليات  بــأس  بنجاح وعــدد ال 

القلب المفتوح.
ــور عــــــرداتــــــي أن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأضــــــــــاف الـ
التوسع  إلى  تهدف  المقبلة  المرحلة 
في العاج بالقسطرة واستخدام أحدث 
ــي اســـتـــبـــدال صــمــام  ــعـــاج وهــ ــرق الـ طــ
يسمى  القسطرة  طــريــق  عــن  بالقلب 
)TAVI( بدون التدخل الجراحي، وهي 
ابــتــكــار عــاجــي جــديــد فــي الــبــحــريــن، 

وخيار غير جراحي للمرضى التي قد 
تحمل  الصحية  حالتهم  تستطيع  ال 
العملية نظرا إلى كبر السن أو لوجود 
أمراض مزمنة تعوق الجراحة فيعتبر 

خيارا متاحا وجيدا.
يستعمل  الــقــلــب  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
مــخــتــبــر الــقــســطــرة فـــي عــــاج جميع 
الــشــرايــيــن ولــيــس فــقــط لــلــقــلــب مثل 
ــا طــبــيــب  ــنــ ــديــ األوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة ولــ
لعاج  التداخلية  األشعة  مختص في 
الجلطات الطرفية وغيرها إلنقاذ أكبر 
عـــدد مـــن الـــحـــاالت الــتــي تــحــتــاج إلــى 

التدخل بالقسطرة العاجية. 
مــن جــانــبــه أشـــار الــســيــد »بــرافــيــن 
ارجنان« في كلمته إلى ضرورة وأهمية 
نـــشـــر الــــوعــــي الـــصـــحـــي عــــن أمـــــراض 
الــقــلــب والــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــوعــي 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــي وكـــيـــفـــيـــة الــــوقــــايــــة مــن 
الفحوصات  القلب من خال  أمــراض 

الدورية الشاملة.

دائـــمـــا  الــمــســتــشــفــى  أن  وأضـــــــاف 
الــمــبــادرات  مــن  الــعــديــد  لتبني  يسعى 
التي  الــتــوعــويــة  والــحــمــات  الصحية 
تـــخـــدم الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــنــوهــا إلــــى أن 
ذلــــك يــعــتــبــر عـــامـــا أســـاســـيـــا ويــســهــم 
ــيــــات  ــيـــل مـــــن نــــســــب الــــوفــ ــلـ ــقـ ــتـ فـــــي الـ
والمضاعفات التي تصاحب الجلطات 

القلبية الحادة.
وعلى صعيد آخر أقام المستشفى 
المسائية  الــفــتــرة  فــي  اخــــرى  فــعــالــيــة 
الــمــحــرق، تم  نــادي الفروسية فــي  فــي 
الطبية  الفحوصات  بعض  عمل  فيها 
الــســريــعــة لــاعــبــيــن والـــحـــضـــور وقـــدم 
واالستشارات  النصائح  االستشاريون 
الوعي  نشر  لضمان  للجميع  الطبية 
عــن سبل الــوقــايــة مــن أمـــراض القلب 
وكيفية التعامل مع الجلطات القلبية 
ــا واتـــــخـــــاذ الـــخـــطـــوات  ــهــ عـــنـــد حــــدوثــ
الــصــحــيــحــة نــحــو الــتــغــيــيــر إلـــى نمط 

حياة صحي. 

العديد  فــإن  مخاوفهن،  أكبر  عن  النساء  تسأل  عندما 
النتشاره  نظرا  الثدي  بسرطان  اإلصــابــة  في  يفكرن  منهن 

وانتشار الجانب التوعوي بشكل كبير.
في شهر أكتوبر من كل عام، تركز الحمات الصحية في 
من  الوقاية  حول  الناس  تثقيف  على  العالم  أنحاء  جميع 

سرطان الثدي وطرق عاجه.
ســرطــان الــثــدي هــو أكــثــر أنـــواع الــســرطــان شيوعا عند 
الــنــســاء ويــصــاب بــه الــرجــال ايــضــا، تــبــدأ االصــابــة بسرطان 
الثدي عندما تصبح الخايا في أنسجة الثدي غير طبيعية 
تبدأ  ثــم  الــوراثــيــة  بــالــمــادة  تــغــيــر  أو  نتيجة حــــدوث طــفــرة 
ــا.  ــارج عـــن الــســيــطــرة مــمــا يــشــكــل ورمـ بــاالنــقــســام بــشــكــل خــ
وتتسبب عدة عوامل في اإلصابة بالمرض منها نمط الحياة 

الغير صحي والوراثة.
ــان الــثــدي  وتــبــقــى عــمــلــيــة الــكــشــف الــمــبــكــر عـــن ســـرطـ
الطريقة المثلى لتحسين فرص تعافي المصابين فإذا تم 
الورم مبكرا فإن المصابات يتمتعن بحياة صحية  اكتشاف 

وطويلة.
وجود  فأولها  مختصر  وبشكل  لــأعــراض  تطرقنا  وإذا 
مناطق  عــن  ملمسها  يختلف  مــنــاطــق  أو  الــثــدي  فــي  كتلة 
الحلمة  انقاب  الثدي،  إفــرازات من حلمة  الثدي األخــرى، 
للداخل، تغير في حجم أو شكل الثدي أو في ملمس الثدي 

يكون مثل قشر البرتقال.
بمحاورة  الشهر  مــدار  على  نقوم  ســوف  عودناكم  وكما 
المستجدات  آخــر  لمعرفة  الــثــدي  أورام  وجــراحــيــن  أطــبــاء 

الطبية في هذا الشأن. 
التي  »اطــمــئــنــان«  حملة  على  القائمين  اشــكــر  أن  وأود 
الــثــدي  عــن ســرطــان  الــوعــي  لــرفــع  الــصــحــة  وزارة  تطلقها  
وسرطان عنق الرحم، حيث تهدف الحملة إلى رفع التوعية 
والدعم ضد هذا المرض، والتعريف بأعراضه وطرق الوقاية 

منه، والتشجيع على الكشف المبكر.
البحرين  ومــركــز  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  يطلق  كما 
لأورام حملة توعوية وطنية تحت شعار »معا نستطيع« في 

المجمعات التجارية بمشاركة عدد من االستشاريين.
رحمة من اهلل تعالى أن ليس كل ورم في الثدي خبيث، 
معرفة  المهم  ومــن  الطبي  الكشف  التفريق  في  ويساعدنا 
الطبي  التطور  مع  يمكن عاجه  الثدي  مــرض سرطان  أن 

والتنوع العاجي وأيضا يمكننا الوقاية منه.
سرطان  من  الناجيات  أكتوبر  شهر  ومحاربات  بطات 

الثدي حفظكن اهلل جميعا وقلوبنا دائما معكن.

اطمئنان.. 
بطالت أكتوبر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الكندي يفتتح قسم النساء والتوليد في حلته الجديدة 
افتتح مستشفى الكندي في المبنى الملحق الجديد غرف قسم النساء 
وبعد  النسائية  ــراءات  واإلجــ النساء  عمليات  بعد  تستخدم  التي  والتوليد 

الوالدات. 
بأعلى  الطبية  الــخــدمــات  أفــضــل  بتقديم  الكندي  مستشفى  ويفتخر 
الجودة بوجود نخبة متميزة من استشاريين واختصاصيين بقسم  معايير 

النساء والتوليد والحقن المجهري.
متابعة الحمل منذ بدايته أو بالتخطيط له مع األطباء المختصين، 
لحمل صحي وآمن لِك ولطفلك وبعد الوالدة المتابعة مع أطباء األطفال 
على  متنوعة  بــاقــات  المستشفى  وفــر  المنطلق  هــذا  ومــن  المتخصصين. 
الوالدة تناسب احتياجات األمهات، كما يوجد أنواع متعددة من الغرف منها 
الغرف العادية والديلوكس واألجنحة واألجنحة الرويال الفاخرة التي راعت 

فيها المستشفى األناقة والرقي لتناسب جميع األذواق.
الكندي  مستشفى  ســاعــة،   24 مــدار  على  والـــوالدة  النساء  قسم  خدمة 

التخصصي ابدأ رحلة األمومة معنا.
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الثدي والعاج  المبكر لسرطان  السيدات، واالكتشاف  أكثر ما يقلق  الثدي  سرطان 
المصابات  مــن  الناجيات  عــدد  وزيـــادة  الوفيات  عــدد  لتقليل  الــطــرق  أفضل  هما  المبكر 
المعقد  العاج  وتجنب  النجاة  فرص  زادت  مبكرًا  المرض  اكتشاف  تم  فكلما  بالمرض، 

للمريضة.
في المقال التالي توضح الدكتورة أمل الريس استشاري الجراحة العامة واألورام 
وطرق  الثدي  عن سرطان  المبكر  الكشف  أهمية  الكندي  بمستشفى  الثدي  وجراحة 

التشخيص الجديدة وأحدث طرق العاج المتطورة. 
سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري 

ليست  والبحرين  عالميا،  شيوعا  األكــثــر  الــســرطــان  هــو  الــثــدي  ســرطــان  يعتبر 
بمرض  عالية  إصــابــات  نسب  البحرين  تسجل  حيث  الــقــاعــدة،  هــذه  مــن  استثناء 

سرطان الثدي تصل إلى 61 لكل 100 ألف نسمة.
مرحلة  في  تشخيص  على  للحصول  األساسي  المصدر  هو  المبكر  الكشف 

مبكرة من المرض ويضمن نسب شفاء عالية. 
على  الثدي  أورام  كما تشخيص  العاجات  في  كبيرة حدثت  تطورات  هناك 

أصعدة كثيرة.
كيفية التشخيص الدقيق 

على صعيد التشخيص باإلضافة إلى الطرق االعتيادية التي تخضع 
الفحص  يتضمن  ومــا  المبكر  التشخيص  ســيــاق  ضمن  الــمــرأة  لها 
األمر  استدعى  وإن  السونار  وأشعة  الماموجرام،  الضاغطة  باألشعة 
أو  جراحية  غير  كانت  ســواء  للخزعة  الخضوع  الــحــاالت  بعض  فــي 

جراحية. 
وكذلك   )MRI( المغناطيسي  الــرنــيــن  فحص  إضــافــة  تــم  كــذلــك 
األورام  بعض  لتشخيص  عالية  دقــة  ذات  أشــعــة  وهــي   )PET -MRI(
على  تعتمد  حــيــث  االعــتــيــاديــة،  بــاألشــعــة  تشخيصها  يصعب  الــتــي 
تصوير دقيق وذي حساسية عالية باستخدام صبغات خاصة تؤدي 
في  تستخدم  وكذلك  مبكرة،  مراحل  في  األورام  تشخيص  إلــى 
تشخيص األورام ضمن فئة عمرية مبكرة، وأيضا في المريضات 
الاتي لديهن تكوين معقد في أثدائهن مثل وجود نسبة عالية 

من األلياف.
هناك دور كبير للفحص الجيني وذلك للتعرف على النساء 
نسبة  رفــع  في  يتسبب  الــذي  المرضي  الــوراثــي  للجين  الحامات 
على طفرة  التعرف  تم  كذلك   ،%80 الــى  واحيانا   %60 إلــى  اإلصابة 
أخرى  دول  في  أهمية  ذات  غير  وتعتبر  البحرين،  في  وراثــيــة  جينية 
البحرين  في  اإلصــابــات  وماحظة  بمتابعة  ولكن  ــا،  وأوروبـ أمريكا  مثل 
تم  عــامــا  الخمسين  عمر  عــن  تقل  الــتــي  العمرية  الــفــئــات  فــي  وخــصــوصــا 
ماحظة وجود طفرة جينية موحدة ضمن المصابات في نفس العائلة، وتم 
تشخيصهن بأورام في الثدي ما جعلنا نستقي أن هذه الطفرة الوراثية تعتبر ذات 
أهمية ضمن التكوين السكاني في البحرين، وتفسر ارتفاع نسبة اإلصابات ضمن 

الفئة العمرية تحت سن الخمسين عاما.

النساء  لهؤالء  المقدمة  الجراحية  العاجات  تطوير  في  الجيني  الفحص  ساهم 
مع  للثديين  تام  استئصال  وهو   ،)Risk reduction surgery( يسمى  ما  تقديم  يتم  حيث 

المحافظة على الجلد وحلمة الثدي مع تقديم فرص الترميم الفوري.
التقليل من نسبة  وبالتالي  الجراحات قادرة على خفض نسب اإلصابة  تعتبر هذه 

معاودة اإلصابة في المريضات المشخصات بورم في الثدي ضمن حامات الجين.
أحدث أساليب العالج 

نبدأ بالعاج الجراحي، حيث تم تطوير العاجات الجراحية التي تشمل االستئصال 
الجمالي  المنظر  بإعطاء  وذلك  للثدي،  الذاتية  األنسجة  باستخدام  والترميم  الجزئي 
واالمتاء الطبيعي للثدي، من بعد عمليات االستئصال لأورام، كما تم وصف عاجات 
جــراحــيــة، حــيــث يــتــم اســتــئــصــال أنــســجــة الــثــدي بــالــكــامــل مــع المحافظة عــلــى الــغــاف 
حشوات  استخدام  ثــم  ومــن  للمرأة  الطبيعي  والجلد  الحلمة  يتضمن  الــذي  الخارجي 
السليكون أو الحشوات المالحة في بعض الحاالت، كما يمكن ايضا استخدام الحشوات 
األورام  جــراح  يتضمن  جراحي  متخصص  فريق  يد  وعلى  للمرأة،  الذاتية  األنسجة  من 
بمساعدة الفريق الترميمي أو جراحة التجميل إذا استدعى األمر العاجات الترميمية، 
بعد  الحياة  جــودة  على  به  تحافظ  طبيعيا  ومظهرا  جمالية  نتيجة  المريضة  إلعطاء 
تطور  هــنــاك  والبيولوجي،  والكيميائي  الــدوائــي  الــعــاج  إلــى  وبالنسبة  الــعــاج.  مرحلة 
مستمر ومطرد في نوعيات العاجات الموجهة )Targeted therapy( التي تعطي لمريضات 
الثدي،  رئيسية لسرطان  أنــواع  أربعة  الجزيئي حيث توجد  الثدي على مستوى  سرطان 

أو  الهرمونية  العاجات  مع  تجاوبها  بحسب  وحاليا  عليها،  التعرف  تم 
 -luminal a- luminal b-her2( المحفزات البروتينية ما يسمى الورم

خــطــورة  األورام  أكــثــر  هــي   Basal cell  -Her2 تعتبر   )  basal cell
وشراسة، ويفضل في هذه الحاالت البدء بالعاج البيولوجي أو 

الكيميائي أو االثنين مجتمعين لتحسين فرص الشفاء.
التي  المهمة  الــركــائــز  مــن  اإلشــعــاعــيــة  الــعــاجــات  تعتبر 
تستخدم في عاج سرطان الثدي، وتم تطويرها في السنوات 
االخيرة بحيث ال تترك حروقا أو ألما يستمر فترات طويلة، 
وأصــبــح بــاإلمــكــان الــيــوم مــع تطوير طــرق اإلشــعــاع الحصول 
على نتائج جمالية حتى بعد الترميم، ما كان يعتبر مشكلة 
في الثدي، حيث يتسبب العاج اإلشعاعي في حدوث كبسولة 

خشنة حول حشوة السليكون ما يؤدي إلى تقليل جودة الترميم 
الـــذي خضعت لــه الــمــريــضــة. الــيــوم صـــار بــاإلمــكــان مع 

نتائج  على  الحصول  اإلشعاعي  العاج  في  التطور 
جمالية تعتبر مقبولة جدا.

يستمر التطور في العاجات المقدمة في 
سرطان الثدي على جميع األصعدة ونطمح 
ــورات أفـــضـــل، ونــــود أن نــركــز على  ــطـ إلــــى تـ
التطور  يواكب  ما  نقدم  البحرين  في  أننا 
الطبي عالميا في عاج السرطانات بشكل 

عام وسرطان الثدي خصوصا. 

في شهر التوعية بسرطان الثدي..

الدكتورة أمل الريس لـ»الخليج الطبي«: 

تطورات كبيرة في تشخيص وعالجات أورام الثدي 

مستشفى البحرين التخصصي يحتفل بإنجاز 500 قسطرة قلبية بنجاح

المستشفى يتبنى عدة حمالت توعوية بمناسبة يوم القلب العالمي 

الدكتور قاسم عرداتي: 
»مستشفى البحرين التخصصي«
-أبولو للقلب يستعد الستخدام 

TAVI.. ابتكار جديد الستبدال 

صمامات القلب بالقسطرة
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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/1310890
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1310887
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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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أقـــــــــــــام مــــســــتــــشــــفــــى الــــبــــحــــريــــن 
ــوم الــقــلــب  ــ الــتــخــصــصــي حـــفـــا فــــي يـ
الـــمـــوافـــق 29 ســبــتــمــبــر في  الــعــالــمــي 
بالجفير،  الرئيسي  المستشفى  مقر 
بــمــنــاســبــة إنــــجــــاز خــمــســمــائــة حــالــة 
تكريم  تم  وقــد  بنجاح،  قلبية  قسطرة 
في  القلب  مركز  في  العاملين  جميع 
والفني  الطبي  الكادر  المستشفى من 
وذلــك  ومــشــرفــيــن  وفنيين  أطــبــاء  مــن 
ــم طـــــــوال الـــفـــتـــرة  ــودهـ ــهـ ــجـ تــــقــــديــــرا لـ

الماضية.
وقـــــد شــــــارك فــــي حـــفـــل الــتــكــريــم 
الدكتور قاسم عرداتي العضو المنتدب 
لــمــســتــشــفــى الـــبـــحـــريـــن الــتــخــصــصــي 
ــان الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ والـــســـيـــد بـــرافـــيـــن ارجـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــدكــــتــــور جـــنـــانـــاســـكـــار 

استشاري أمراض القلب
 وأعـــــرب الـــدكـــتـــور قــاســم عــرداتــي 
العضو المنتدب عن سعادته باحتفال 
حالة  خمسمائة  بــإنــجــاز  المستشفى 

مـــركـــز مستشفى  فـــي  قــلــبــيــة  قــســطــرة 
للقلب(،  )أبولو  التخصصي  البحرين 
ــال فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــلــخــلــيــج  ــ ــ وقـ
الطبي بمناسبة اليوم العالمي للقلب 
انه منذ بداية افتتاح قسم القلب في 
ــام 2019 لـــم يــكــن الــفــريــق  ديــســمــبــر عـ
النجاح  هــذا  متوقعا  والطبي  اإلداري 
بالتصميم  ولـــكـــن  والــكــبــيــر  الـــمـــدوي 
واإلرادة والعمل الجماعي كان النجاح 

حليفنا.
ونـــحـــن فـــي الــبــحــريــن فـــي حــاجــة 
ماسة إلى وجود وحدة متكاملة للقلب 
والقسطرة في القطاع الخاص لتكون 
ــا لــلــمــركــز األســـاســـي  ــمــ مـــســـانـــدا وداعــ
ــراض الــقــلــب مــركــز محمد  لــعــاج أمـــ
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة  بــــن خــلــيــفــة 
الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب وهـــو مــركــز رائـــد 
ومتميز في عاج أمراض القلب، ولكن 
مركز مستشفى البحرين التخصصي-
أبولو لعاج أمراض القلب خيار متاح 

الخدمات  من  العديد  يقدم  للجميع 
الطبية على أعلى مستوى وعلى أيدي 
كادر طبي محترف ينفرد به مستشفى 
البحرين التخصصي بين مستشفيات 

القطاع الخاص.
في بدايتنا كان هناك العديد من 
الصعوبات التي واجهتنا ولكن بفضل 
وبثقة  الــصــعــوبــات  هـــذه  تخطينا  اهلل 
الفريق  بين  الكبير  والتعاون  مرضانا 
أكثر  انجاز  االن  الى  استطعنا  الطبي 
مــن خــمــســمــائــة حــالــة قــســطــرة قلبية 
بــه مــن عمليات  بــأس  بنجاح وعــدد ال 

القلب المفتوح.
ــور عــــــرداتــــــي أن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأضــــــــــاف الـ
التوسع  إلى  تهدف  المقبلة  المرحلة 
في العاج بالقسطرة واستخدام أحدث 
ــي اســـتـــبـــدال صــمــام  ــعـــاج وهــ ــرق الـ طــ
يسمى  القسطرة  طــريــق  عــن  بالقلب 
)TAVI( بدون التدخل الجراحي، وهي 
ابــتــكــار عــاجــي جــديــد فــي الــبــحــريــن، 

وخيار غير جراحي للمرضى التي قد 
تحمل  الصحية  حالتهم  تستطيع  ال 
العملية نظرا إلى كبر السن أو لوجود 
أمراض مزمنة تعوق الجراحة فيعتبر 

خيارا متاحا وجيدا.
يستعمل  الــقــلــب  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
مــخــتــبــر الــقــســطــرة فـــي عــــاج جميع 
الــشــرايــيــن ولــيــس فــقــط لــلــقــلــب مثل 
ــا طــبــيــب  ــنــ ــديــ األوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة ولــ
لعاج  التداخلية  األشعة  مختص في 
الجلطات الطرفية وغيرها إلنقاذ أكبر 
عـــدد مـــن الـــحـــاالت الــتــي تــحــتــاج إلــى 

التدخل بالقسطرة العاجية. 
مــن جــانــبــه أشـــار الــســيــد »بــرافــيــن 
ارجنان« في كلمته إلى ضرورة وأهمية 
نـــشـــر الــــوعــــي الـــصـــحـــي عــــن أمـــــراض 
الــقــلــب والــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــوعــي 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــي وكـــيـــفـــيـــة الــــوقــــايــــة مــن 
الفحوصات  القلب من خال  أمــراض 

الدورية الشاملة.

دائـــمـــا  الــمــســتــشــفــى  أن  وأضـــــــاف 
الــمــبــادرات  مــن  الــعــديــد  لتبني  يسعى 
التي  الــتــوعــويــة  والــحــمــات  الصحية 
تـــخـــدم الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــنــوهــا إلــــى أن 
ذلــــك يــعــتــبــر عـــامـــا أســـاســـيـــا ويــســهــم 
ــيــــات  ــيـــل مـــــن نــــســــب الــــوفــ ــلـ ــقـ ــتـ فـــــي الـ
والمضاعفات التي تصاحب الجلطات 

القلبية الحادة.
وعلى صعيد آخر أقام المستشفى 
المسائية  الــفــتــرة  فــي  اخــــرى  فــعــالــيــة 
الــمــحــرق، تم  نــادي الفروسية فــي  فــي 
الطبية  الفحوصات  بعض  عمل  فيها 
الــســريــعــة لــاعــبــيــن والـــحـــضـــور وقـــدم 
واالستشارات  النصائح  االستشاريون 
الوعي  نشر  لضمان  للجميع  الطبية 
عــن سبل الــوقــايــة مــن أمـــراض القلب 
وكيفية التعامل مع الجلطات القلبية 
ــا واتـــــخـــــاذ الـــخـــطـــوات  ــهــ عـــنـــد حــــدوثــ
الــصــحــيــحــة نــحــو الــتــغــيــيــر إلـــى نمط 

حياة صحي. 

العديد  فــإن  مخاوفهن،  أكبر  عن  النساء  تسأل  عندما 
النتشاره  نظرا  الثدي  بسرطان  اإلصــابــة  في  يفكرن  منهن 

وانتشار الجانب التوعوي بشكل كبير.
في شهر أكتوبر من كل عام، تركز الحمات الصحية في 
من  الوقاية  حول  الناس  تثقيف  على  العالم  أنحاء  جميع 

سرطان الثدي وطرق عاجه.
ســرطــان الــثــدي هــو أكــثــر أنـــواع الــســرطــان شيوعا عند 
الــنــســاء ويــصــاب بــه الــرجــال ايــضــا، تــبــدأ االصــابــة بسرطان 
الثدي عندما تصبح الخايا في أنسجة الثدي غير طبيعية 
تبدأ  ثــم  الــوراثــيــة  بــالــمــادة  تــغــيــر  أو  نتيجة حــــدوث طــفــرة 
ــا.  ــارج عـــن الــســيــطــرة مــمــا يــشــكــل ورمـ بــاالنــقــســام بــشــكــل خــ
وتتسبب عدة عوامل في اإلصابة بالمرض منها نمط الحياة 

الغير صحي والوراثة.
ــان الــثــدي  وتــبــقــى عــمــلــيــة الــكــشــف الــمــبــكــر عـــن ســـرطـ
الطريقة المثلى لتحسين فرص تعافي المصابين فإذا تم 
الورم مبكرا فإن المصابات يتمتعن بحياة صحية  اكتشاف 

وطويلة.
وجود  فأولها  مختصر  وبشكل  لــأعــراض  تطرقنا  وإذا 
مناطق  عــن  ملمسها  يختلف  مــنــاطــق  أو  الــثــدي  فــي  كتلة 
الحلمة  انقاب  الثدي،  إفــرازات من حلمة  الثدي األخــرى، 
للداخل، تغير في حجم أو شكل الثدي أو في ملمس الثدي 

يكون مثل قشر البرتقال.
بمحاورة  الشهر  مــدار  على  نقوم  ســوف  عودناكم  وكما 
المستجدات  آخــر  لمعرفة  الــثــدي  أورام  وجــراحــيــن  أطــبــاء 

الطبية في هذا الشأن. 
التي  »اطــمــئــنــان«  حملة  على  القائمين  اشــكــر  أن  وأود 
الــثــدي  عــن ســرطــان  الــوعــي  لــرفــع  الــصــحــة  وزارة  تطلقها  
وسرطان عنق الرحم، حيث تهدف الحملة إلى رفع التوعية 
والدعم ضد هذا المرض، والتعريف بأعراضه وطرق الوقاية 

منه، والتشجيع على الكشف المبكر.
البحرين  ومــركــز  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  يطلق  كما 
لأورام حملة توعوية وطنية تحت شعار »معا نستطيع« في 

المجمعات التجارية بمشاركة عدد من االستشاريين.
رحمة من اهلل تعالى أن ليس كل ورم في الثدي خبيث، 
معرفة  المهم  ومــن  الطبي  الكشف  التفريق  في  ويساعدنا 
الطبي  التطور  مع  يمكن عاجه  الثدي  مــرض سرطان  أن 

والتنوع العاجي وأيضا يمكننا الوقاية منه.
سرطان  من  الناجيات  أكتوبر  شهر  ومحاربات  بطات 

الثدي حفظكن اهلل جميعا وقلوبنا دائما معكن.

اطمئنان.. 
بطالت أكتوبر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الكندي يفتتح قسم النساء والتوليد في حلته الجديدة 
افتتح مستشفى الكندي في المبنى الملحق الجديد غرف قسم النساء 
وبعد  النسائية  ــراءات  واإلجــ النساء  عمليات  بعد  تستخدم  التي  والتوليد 

الوالدات. 
بأعلى  الطبية  الــخــدمــات  أفــضــل  بتقديم  الكندي  مستشفى  ويفتخر 
الجودة بوجود نخبة متميزة من استشاريين واختصاصيين بقسم  معايير 

النساء والتوليد والحقن المجهري.
متابعة الحمل منذ بدايته أو بالتخطيط له مع األطباء المختصين، 
لحمل صحي وآمن لِك ولطفلك وبعد الوالدة المتابعة مع أطباء األطفال 
على  متنوعة  بــاقــات  المستشفى  وفــر  المنطلق  هــذا  ومــن  المتخصصين. 
الوالدة تناسب احتياجات األمهات، كما يوجد أنواع متعددة من الغرف منها 
الغرف العادية والديلوكس واألجنحة واألجنحة الرويال الفاخرة التي راعت 

فيها المستشفى األناقة والرقي لتناسب جميع األذواق.
الكندي  مستشفى  ســاعــة،   24 مــدار  على  والـــوالدة  النساء  قسم  خدمة 

التخصصي ابدأ رحلة األمومة معنا.
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الثدي والعاج  المبكر لسرطان  السيدات، واالكتشاف  أكثر ما يقلق  الثدي  سرطان 
المصابات  مــن  الناجيات  عــدد  وزيـــادة  الوفيات  عــدد  لتقليل  الــطــرق  أفضل  هما  المبكر 
المعقد  العاج  وتجنب  النجاة  فرص  زادت  مبكرًا  المرض  اكتشاف  تم  فكلما  بالمرض، 

للمريضة.
في المقال التالي توضح الدكتورة أمل الريس استشاري الجراحة العامة واألورام 
وطرق  الثدي  عن سرطان  المبكر  الكشف  أهمية  الكندي  بمستشفى  الثدي  وجراحة 

التشخيص الجديدة وأحدث طرق العاج المتطورة. 
سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري 

ليست  والبحرين  عالميا،  شيوعا  األكــثــر  الــســرطــان  هــو  الــثــدي  ســرطــان  يعتبر 
بمرض  عالية  إصــابــات  نسب  البحرين  تسجل  حيث  الــقــاعــدة،  هــذه  مــن  استثناء 

سرطان الثدي تصل إلى 61 لكل 100 ألف نسمة.
مرحلة  في  تشخيص  على  للحصول  األساسي  المصدر  هو  المبكر  الكشف 

مبكرة من المرض ويضمن نسب شفاء عالية. 
على  الثدي  أورام  كما تشخيص  العاجات  في  كبيرة حدثت  تطورات  هناك 

أصعدة كثيرة.
كيفية التشخيص الدقيق 

على صعيد التشخيص باإلضافة إلى الطرق االعتيادية التي تخضع 
الفحص  يتضمن  ومــا  المبكر  التشخيص  ســيــاق  ضمن  الــمــرأة  لها 
األمر  استدعى  وإن  السونار  وأشعة  الماموجرام،  الضاغطة  باألشعة 
أو  جراحية  غير  كانت  ســواء  للخزعة  الخضوع  الــحــاالت  بعض  فــي 

جراحية. 
وكذلك   )MRI( المغناطيسي  الــرنــيــن  فحص  إضــافــة  تــم  كــذلــك 
األورام  بعض  لتشخيص  عالية  دقــة  ذات  أشــعــة  وهــي   )PET -MRI(
على  تعتمد  حــيــث  االعــتــيــاديــة،  بــاألشــعــة  تشخيصها  يصعب  الــتــي 
تصوير دقيق وذي حساسية عالية باستخدام صبغات خاصة تؤدي 
في  تستخدم  وكذلك  مبكرة،  مراحل  في  األورام  تشخيص  إلــى 
تشخيص األورام ضمن فئة عمرية مبكرة، وأيضا في المريضات 
الاتي لديهن تكوين معقد في أثدائهن مثل وجود نسبة عالية 

من األلياف.
هناك دور كبير للفحص الجيني وذلك للتعرف على النساء 
نسبة  رفــع  في  يتسبب  الــذي  المرضي  الــوراثــي  للجين  الحامات 
على طفرة  التعرف  تم  كذلك   ،%80 الــى  واحيانا   %60 إلــى  اإلصابة 
أخرى  دول  في  أهمية  ذات  غير  وتعتبر  البحرين،  في  وراثــيــة  جينية 
البحرين  في  اإلصــابــات  وماحظة  بمتابعة  ولكن  ــا،  وأوروبـ أمريكا  مثل 
تم  عــامــا  الخمسين  عمر  عــن  تقل  الــتــي  العمرية  الــفــئــات  فــي  وخــصــوصــا 
ماحظة وجود طفرة جينية موحدة ضمن المصابات في نفس العائلة، وتم 
تشخيصهن بأورام في الثدي ما جعلنا نستقي أن هذه الطفرة الوراثية تعتبر ذات 
أهمية ضمن التكوين السكاني في البحرين، وتفسر ارتفاع نسبة اإلصابات ضمن 

الفئة العمرية تحت سن الخمسين عاما.

النساء  لهؤالء  المقدمة  الجراحية  العاجات  تطوير  في  الجيني  الفحص  ساهم 
مع  للثديين  تام  استئصال  وهو   ،)Risk reduction surgery( يسمى  ما  تقديم  يتم  حيث 

المحافظة على الجلد وحلمة الثدي مع تقديم فرص الترميم الفوري.
التقليل من نسبة  وبالتالي  الجراحات قادرة على خفض نسب اإلصابة  تعتبر هذه 

معاودة اإلصابة في المريضات المشخصات بورم في الثدي ضمن حامات الجين.
أحدث أساليب العالج 

نبدأ بالعاج الجراحي، حيث تم تطوير العاجات الجراحية التي تشمل االستئصال 
الجمالي  المنظر  بإعطاء  وذلك  للثدي،  الذاتية  األنسجة  باستخدام  والترميم  الجزئي 
واالمتاء الطبيعي للثدي، من بعد عمليات االستئصال لأورام، كما تم وصف عاجات 
جــراحــيــة، حــيــث يــتــم اســتــئــصــال أنــســجــة الــثــدي بــالــكــامــل مــع المحافظة عــلــى الــغــاف 
حشوات  استخدام  ثــم  ومــن  للمرأة  الطبيعي  والجلد  الحلمة  يتضمن  الــذي  الخارجي 
السليكون أو الحشوات المالحة في بعض الحاالت، كما يمكن ايضا استخدام الحشوات 
األورام  جــراح  يتضمن  جراحي  متخصص  فريق  يد  وعلى  للمرأة،  الذاتية  األنسجة  من 
بمساعدة الفريق الترميمي أو جراحة التجميل إذا استدعى األمر العاجات الترميمية، 
بعد  الحياة  جــودة  على  به  تحافظ  طبيعيا  ومظهرا  جمالية  نتيجة  المريضة  إلعطاء 
تطور  هــنــاك  والبيولوجي،  والكيميائي  الــدوائــي  الــعــاج  إلــى  وبالنسبة  الــعــاج.  مرحلة 
مستمر ومطرد في نوعيات العاجات الموجهة )Targeted therapy( التي تعطي لمريضات 
الثدي،  رئيسية لسرطان  أنــواع  أربعة  الجزيئي حيث توجد  الثدي على مستوى  سرطان 

أو  الهرمونية  العاجات  مع  تجاوبها  بحسب  وحاليا  عليها،  التعرف  تم 
 -luminal a- luminal b-her2( المحفزات البروتينية ما يسمى الورم

خــطــورة  األورام  أكــثــر  هــي   Basal cell  -Her2 تعتبر   )  basal cell
وشراسة، ويفضل في هذه الحاالت البدء بالعاج البيولوجي أو 

الكيميائي أو االثنين مجتمعين لتحسين فرص الشفاء.
التي  المهمة  الــركــائــز  مــن  اإلشــعــاعــيــة  الــعــاجــات  تعتبر 
تستخدم في عاج سرطان الثدي، وتم تطويرها في السنوات 
االخيرة بحيث ال تترك حروقا أو ألما يستمر فترات طويلة، 
وأصــبــح بــاإلمــكــان الــيــوم مــع تطوير طــرق اإلشــعــاع الحصول 
على نتائج جمالية حتى بعد الترميم، ما كان يعتبر مشكلة 
في الثدي، حيث يتسبب العاج اإلشعاعي في حدوث كبسولة 

خشنة حول حشوة السليكون ما يؤدي إلى تقليل جودة الترميم 
الـــذي خضعت لــه الــمــريــضــة. الــيــوم صـــار بــاإلمــكــان مع 

نتائج  على  الحصول  اإلشعاعي  العاج  في  التطور 
جمالية تعتبر مقبولة جدا.

يستمر التطور في العاجات المقدمة في 
سرطان الثدي على جميع األصعدة ونطمح 
ــورات أفـــضـــل، ونــــود أن نــركــز على  ــطـ إلــــى تـ
التطور  يواكب  ما  نقدم  البحرين  في  أننا 
الطبي عالميا في عاج السرطانات بشكل 

عام وسرطان الثدي خصوصا. 

في شهر التوعية بسرطان الثدي..

الدكتورة أمل الريس لـ»الخليج الطبي«: 

تطورات كبيرة في تشخيص وعالجات أورام الثدي 

مستشفى البحرين التخصصي يحتفل بإنجاز 500 قسطرة قلبية بنجاح

المستشفى يتبنى عدة حمالت توعوية بمناسبة يوم القلب العالمي 

الدكتور قاسم عرداتي: 
»مستشفى البحرين التخصصي«
-أبولو للقلب يستعد الستخدام 

TAVI.. ابتكار جديد الستبدال 

صمامات القلب بالقسطرة

أقـــــــــــــام مــــســــتــــشــــفــــى الــــبــــحــــريــــن 
ــوم الــقــلــب  ــ الــتــخــصــصــي حـــفـــا فــــي يـ
الـــمـــوافـــق 29 ســبــتــمــبــر في  الــعــالــمــي 
بالجفير،  الرئيسي  المستشفى  مقر 
بــمــنــاســبــة إنــــجــــاز خــمــســمــائــة حــالــة 
تكريم  تم  وقــد  بنجاح،  قلبية  قسطرة 
في  القلب  مركز  في  العاملين  جميع 
والفني  الطبي  الكادر  المستشفى من 
وذلــك  ومــشــرفــيــن  وفنيين  أطــبــاء  مــن 
ــم طـــــــوال الـــفـــتـــرة  ــودهـ ــهـ ــجـ تــــقــــديــــرا لـ

الماضية.
وقـــــد شــــــارك فــــي حـــفـــل الــتــكــريــم 
الدكتور قاسم عرداتي العضو المنتدب 
لــمــســتــشــفــى الـــبـــحـــريـــن الــتــخــصــصــي 
ــان الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ والـــســـيـــد بـــرافـــيـــن ارجـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــدكــــتــــور جـــنـــانـــاســـكـــار 

استشاري أمراض القلب
 وأعـــــرب الـــدكـــتـــور قــاســم عــرداتــي 
العضو المنتدب عن سعادته باحتفال 
حالة  خمسمائة  بــإنــجــاز  المستشفى 

مـــركـــز مستشفى  فـــي  قــلــبــيــة  قــســطــرة 
للقلب(،  )أبولو  التخصصي  البحرين 
ــال فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــلــخــلــيــج  ــ ــ وقـ
الطبي بمناسبة اليوم العالمي للقلب 
انه منذ بداية افتتاح قسم القلب في 
ــام 2019 لـــم يــكــن الــفــريــق  ديــســمــبــر عـ
النجاح  هــذا  متوقعا  والطبي  اإلداري 
بالتصميم  ولـــكـــن  والــكــبــيــر  الـــمـــدوي 
واإلرادة والعمل الجماعي كان النجاح 

حليفنا.
ونـــحـــن فـــي الــبــحــريــن فـــي حــاجــة 
ماسة إلى وجود وحدة متكاملة للقلب 
والقسطرة في القطاع الخاص لتكون 
ــا لــلــمــركــز األســـاســـي  ــمــ مـــســـانـــدا وداعــ
ــراض الــقــلــب مــركــز محمد  لــعــاج أمـــ
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة  بــــن خــلــيــفــة 
الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب وهـــو مــركــز رائـــد 
ومتميز في عاج أمراض القلب، ولكن 
مركز مستشفى البحرين التخصصي-

أبولو لعاج أمراض القلب خيار متاح 

الخدمات  من  العديد  يقدم  للجميع 
الطبية على أعلى مستوى وعلى أيدي 
كادر طبي محترف ينفرد به مستشفى 
البحرين التخصصي بين مستشفيات 

القطاع الخاص.
في بدايتنا كان هناك العديد من 
الصعوبات التي واجهتنا ولكن بفضل 
وبثقة  الــصــعــوبــات  هـــذه  تخطينا  اهلل 
الفريق  بين  الكبير  والتعاون  مرضانا 
أكثر  انجاز  االن  الى  استطعنا  الطبي 
مــن خــمــســمــائــة حــالــة قــســطــرة قلبية 
بــه مــن عمليات  بــأس  بنجاح وعــدد ال 

القلب المفتوح.
ــور عــــــرداتــــــي أن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأضــــــــــاف الـ
التوسع  إلى  تهدف  المقبلة  المرحلة 
في العاج بالقسطرة واستخدام أحدث 
ــي اســـتـــبـــدال صــمــام  ــعـــاج وهــ ــرق الـ طــ
يسمى  القسطرة  طــريــق  عــن  بالقلب 
)TAVI( بدون التدخل الجراحي، وهي 
ابــتــكــار عــاجــي جــديــد فــي الــبــحــريــن، 

وخيار غير جراحي للمرضى التي قد 
تحمل  الصحية  حالتهم  تستطيع  ال 
العملية نظرا إلى كبر السن أو لوجود 
أمراض مزمنة تعوق الجراحة فيعتبر 

خيارا متاحا وجيدا.
يستعمل  الــقــلــب  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
مــخــتــبــر الــقــســطــرة فـــي عــــاج جميع 
الــشــرايــيــن ولــيــس فــقــط لــلــقــلــب مثل 
ــا طــبــيــب  ــنــ ــديــ األوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة ولــ
لعاج  التداخلية  األشعة  مختص في 
الجلطات الطرفية وغيرها إلنقاذ أكبر 
عـــدد مـــن الـــحـــاالت الــتــي تــحــتــاج إلــى 

التدخل بالقسطرة العاجية. 
مــن جــانــبــه أشـــار الــســيــد »بــرافــيــن 
ارجنان« في كلمته إلى ضرورة وأهمية 
نـــشـــر الــــوعــــي الـــصـــحـــي عــــن أمـــــراض 
الــقــلــب والــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــوعــي 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــي وكـــيـــفـــيـــة الــــوقــــايــــة مــن 
الفحوصات  القلب من خال  أمــراض 

الدورية الشاملة.

دائـــمـــا  الــمــســتــشــفــى  أن  وأضـــــــاف 
الــمــبــادرات  مــن  الــعــديــد  لتبني  يسعى 
التي  الــتــوعــويــة  والــحــمــات  الصحية 
تـــخـــدم الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــنــوهــا إلــــى أن 
ذلــــك يــعــتــبــر عـــامـــا أســـاســـيـــا ويــســهــم 
ــيــــات  ــيـــل مـــــن نــــســــب الــــوفــ ــلـ ــقـ ــتـ فـــــي الـ
والمضاعفات التي تصاحب الجلطات 

القلبية الحادة.
وعلى صعيد آخر أقام المستشفى 
المسائية  الــفــتــرة  فــي  اخــــرى  فــعــالــيــة 
الــمــحــرق، تم  نــادي الفروسية فــي  فــي 
الطبية  الفحوصات  بعض  عمل  فيها 
الــســريــعــة لــاعــبــيــن والـــحـــضـــور وقـــدم 
واالستشارات  النصائح  االستشاريون 
الوعي  نشر  لضمان  للجميع  الطبية 
عــن سبل الــوقــايــة مــن أمـــراض القلب 
وكيفية التعامل مع الجلطات القلبية 
ــا واتـــــخـــــاذ الـــخـــطـــوات  ــهــ عـــنـــد حــــدوثــ
الــصــحــيــحــة نــحــو الــتــغــيــيــر إلـــى نمط 

حياة صحي. 

العديد  فــإن  مخاوفهن،  أكبر  عن  النساء  تسأل  عندما 
النتشاره  نظرا  الثدي  بسرطان  اإلصــابــة  في  يفكرن  منهن 

وانتشار الجانب التوعوي بشكل كبير.
في شهر أكتوبر من كل عام، تركز الحمات الصحية في 
من  الوقاية  حول  الناس  تثقيف  على  العالم  أنحاء  جميع 

سرطان الثدي وطرق عاجه.
ســرطــان الــثــدي هــو أكــثــر أنـــواع الــســرطــان شيوعا عند 
الــنــســاء ويــصــاب بــه الــرجــال ايــضــا، تــبــدأ االصــابــة بسرطان 
الثدي عندما تصبح الخايا في أنسجة الثدي غير طبيعية 
تبدأ  ثــم  الــوراثــيــة  بــالــمــادة  تــغــيــر  أو  نتيجة حــــدوث طــفــرة 
ــا.  ــارج عـــن الــســيــطــرة مــمــا يــشــكــل ورمـ بــاالنــقــســام بــشــكــل خــ
وتتسبب عدة عوامل في اإلصابة بالمرض منها نمط الحياة 

الغير صحي والوراثة.
ــان الــثــدي  وتــبــقــى عــمــلــيــة الــكــشــف الــمــبــكــر عـــن ســـرطـ
الطريقة المثلى لتحسين فرص تعافي المصابين فإذا تم 
الورم مبكرا فإن المصابات يتمتعن بحياة صحية  اكتشاف 

وطويلة.
وجود  فأولها  مختصر  وبشكل  لــأعــراض  تطرقنا  وإذا 
مناطق  عــن  ملمسها  يختلف  مــنــاطــق  أو  الــثــدي  فــي  كتلة 
الحلمة  انقاب  الثدي،  إفــرازات من حلمة  الثدي األخــرى، 
للداخل، تغير في حجم أو شكل الثدي أو في ملمس الثدي 

يكون مثل قشر البرتقال.
بمحاورة  الشهر  مــدار  على  نقوم  ســوف  عودناكم  وكما 
المستجدات  آخــر  لمعرفة  الــثــدي  أورام  وجــراحــيــن  أطــبــاء 

الطبية في هذا الشأن. 
التي  »اطــمــئــنــان«  حملة  على  القائمين  اشــكــر  أن  وأود 
الــثــدي  عــن ســرطــان  الــوعــي  لــرفــع  الــصــحــة  وزارة  تطلقها  
وسرطان عنق الرحم، حيث تهدف الحملة إلى رفع التوعية 
والدعم ضد هذا المرض، والتعريف بأعراضه وطرق الوقاية 

منه، والتشجيع على الكشف المبكر.
البحرين  ومــركــز  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  يطلق  كما 
لأورام حملة توعوية وطنية تحت شعار »معا نستطيع« في 

المجمعات التجارية بمشاركة عدد من االستشاريين.
رحمة من اهلل تعالى أن ليس كل ورم في الثدي خبيث، 
معرفة  المهم  ومــن  الطبي  الكشف  التفريق  في  ويساعدنا 
الطبي  التطور  مع  يمكن عاجه  الثدي  مــرض سرطان  أن 

والتنوع العاجي وأيضا يمكننا الوقاية منه.
سرطان  من  الناجيات  أكتوبر  شهر  ومحاربات  بطات 

الثدي حفظكن اهلل جميعا وقلوبنا دائما معكن.

اطمئنان.. 
بطالت أكتوبر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الكندي يفتتح قسم النساء والتوليد في حلته الجديدة 
افتتح مستشفى الكندي في المبنى الملحق الجديد غرف قسم النساء 
وبعد  النسائية  ــراءات  واإلجــ النساء  عمليات  بعد  تستخدم  التي  والتوليد 

الوالدات. 
بأعلى  الطبية  الــخــدمــات  أفــضــل  بتقديم  الكندي  مستشفى  ويفتخر 
الجودة بوجود نخبة متميزة من استشاريين واختصاصيين بقسم  معايير 

النساء والتوليد والحقن المجهري.
متابعة الحمل منذ بدايته أو بالتخطيط له مع األطباء المختصين، 
لحمل صحي وآمن لِك ولطفلك وبعد الوالدة المتابعة مع أطباء األطفال 
على  متنوعة  بــاقــات  المستشفى  وفــر  المنطلق  هــذا  ومــن  المتخصصين. 
الوالدة تناسب احتياجات األمهات، كما يوجد أنواع متعددة من الغرف منها 
الغرف العادية والديلوكس واألجنحة واألجنحة الرويال الفاخرة التي راعت 

فيها المستشفى األناقة والرقي لتناسب جميع األذواق.
الكندي  مستشفى  ســاعــة،   24 مــدار  على  والـــوالدة  النساء  قسم  خدمة 

التخصصي ابدأ رحلة األمومة معنا.
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الثدي والعاج  المبكر لسرطان  السيدات، واالكتشاف  أكثر ما يقلق  الثدي  سرطان 
المصابات  مــن  الناجيات  عــدد  وزيـــادة  الوفيات  عــدد  لتقليل  الــطــرق  أفضل  هما  المبكر 
المعقد  العاج  وتجنب  النجاة  فرص  زادت  مبكرًا  المرض  اكتشاف  تم  فكلما  بالمرض، 

للمريضة.
في المقال التالي توضح الدكتورة أمل الريس استشاري الجراحة العامة واألورام 
وطرق  الثدي  عن سرطان  المبكر  الكشف  أهمية  الكندي  بمستشفى  الثدي  وجراحة 

التشخيص الجديدة وأحدث طرق العاج المتطورة. 
سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري 

ليست  والبحرين  عالميا،  شيوعا  األكــثــر  الــســرطــان  هــو  الــثــدي  ســرطــان  يعتبر 
بمرض  عالية  إصــابــات  نسب  البحرين  تسجل  حيث  الــقــاعــدة،  هــذه  مــن  استثناء 

سرطان الثدي تصل إلى 61 لكل 100 ألف نسمة.
مرحلة  في  تشخيص  على  للحصول  األساسي  المصدر  هو  المبكر  الكشف 

مبكرة من المرض ويضمن نسب شفاء عالية. 
على  الثدي  أورام  كما تشخيص  العاجات  في  كبيرة حدثت  تطورات  هناك 

أصعدة كثيرة.
كيفية التشخيص الدقيق 

على صعيد التشخيص باإلضافة إلى الطرق االعتيادية التي تخضع 
الفحص  يتضمن  ومــا  المبكر  التشخيص  ســيــاق  ضمن  الــمــرأة  لها 
األمر  استدعى  وإن  السونار  وأشعة  الماموجرام،  الضاغطة  باألشعة 
أو  جراحية  غير  كانت  ســواء  للخزعة  الخضوع  الــحــاالت  بعض  فــي 

جراحية. 
وكذلك   )MRI( المغناطيسي  الــرنــيــن  فحص  إضــافــة  تــم  كــذلــك 
األورام  بعض  لتشخيص  عالية  دقــة  ذات  أشــعــة  وهــي   )PET -MRI(
على  تعتمد  حــيــث  االعــتــيــاديــة،  بــاألشــعــة  تشخيصها  يصعب  الــتــي 
تصوير دقيق وذي حساسية عالية باستخدام صبغات خاصة تؤدي 
في  تستخدم  وكذلك  مبكرة،  مراحل  في  األورام  تشخيص  إلــى 
تشخيص األورام ضمن فئة عمرية مبكرة، وأيضا في المريضات 
الاتي لديهن تكوين معقد في أثدائهن مثل وجود نسبة عالية 

من األلياف.
هناك دور كبير للفحص الجيني وذلك للتعرف على النساء 
نسبة  رفــع  في  يتسبب  الــذي  المرضي  الــوراثــي  للجين  الحامات 
على طفرة  التعرف  تم  كذلك   ،%80 الــى  واحيانا   %60 إلــى  اإلصابة 
أخرى  دول  في  أهمية  ذات  غير  وتعتبر  البحرين،  في  وراثــيــة  جينية 
البحرين  في  اإلصــابــات  وماحظة  بمتابعة  ولكن  ــا،  وأوروبـ أمريكا  مثل 
تم  عــامــا  الخمسين  عمر  عــن  تقل  الــتــي  العمرية  الــفــئــات  فــي  وخــصــوصــا 
ماحظة وجود طفرة جينية موحدة ضمن المصابات في نفس العائلة، وتم 
تشخيصهن بأورام في الثدي ما جعلنا نستقي أن هذه الطفرة الوراثية تعتبر ذات 
أهمية ضمن التكوين السكاني في البحرين، وتفسر ارتفاع نسبة اإلصابات ضمن 

الفئة العمرية تحت سن الخمسين عاما.

النساء  لهؤالء  المقدمة  الجراحية  العاجات  تطوير  في  الجيني  الفحص  ساهم 
مع  للثديين  تام  استئصال  وهو   ،)Risk reduction surgery( يسمى  ما  تقديم  يتم  حيث 

المحافظة على الجلد وحلمة الثدي مع تقديم فرص الترميم الفوري.
التقليل من نسبة  وبالتالي  الجراحات قادرة على خفض نسب اإلصابة  تعتبر هذه 

معاودة اإلصابة في المريضات المشخصات بورم في الثدي ضمن حامات الجين.
أحدث أساليب العالج 

نبدأ بالعاج الجراحي، حيث تم تطوير العاجات الجراحية التي تشمل االستئصال 
الجمالي  المنظر  بإعطاء  وذلك  للثدي،  الذاتية  األنسجة  باستخدام  والترميم  الجزئي 
واالمتاء الطبيعي للثدي، من بعد عمليات االستئصال لأورام، كما تم وصف عاجات 
جــراحــيــة، حــيــث يــتــم اســتــئــصــال أنــســجــة الــثــدي بــالــكــامــل مــع المحافظة عــلــى الــغــاف 
حشوات  استخدام  ثــم  ومــن  للمرأة  الطبيعي  والجلد  الحلمة  يتضمن  الــذي  الخارجي 
السليكون أو الحشوات المالحة في بعض الحاالت، كما يمكن ايضا استخدام الحشوات 
األورام  جــراح  يتضمن  جراحي  متخصص  فريق  يد  وعلى  للمرأة،  الذاتية  األنسجة  من 
بمساعدة الفريق الترميمي أو جراحة التجميل إذا استدعى األمر العاجات الترميمية، 
بعد  الحياة  جــودة  على  به  تحافظ  طبيعيا  ومظهرا  جمالية  نتيجة  المريضة  إلعطاء 
تطور  هــنــاك  والبيولوجي،  والكيميائي  الــدوائــي  الــعــاج  إلــى  وبالنسبة  الــعــاج.  مرحلة 
مستمر ومطرد في نوعيات العاجات الموجهة )Targeted therapy( التي تعطي لمريضات 
الثدي،  رئيسية لسرطان  أنــواع  أربعة  الجزيئي حيث توجد  الثدي على مستوى  سرطان 

أو  الهرمونية  العاجات  مع  تجاوبها  بحسب  وحاليا  عليها،  التعرف  تم 
 -luminal a- luminal b-her2( المحفزات البروتينية ما يسمى الورم

خــطــورة  األورام  أكــثــر  هــي   Basal cell  -Her2 تعتبر   )  basal cell
وشراسة، ويفضل في هذه الحاالت البدء بالعاج البيولوجي أو 

الكيميائي أو االثنين مجتمعين لتحسين فرص الشفاء.
التي  المهمة  الــركــائــز  مــن  اإلشــعــاعــيــة  الــعــاجــات  تعتبر 
تستخدم في عاج سرطان الثدي، وتم تطويرها في السنوات 
االخيرة بحيث ال تترك حروقا أو ألما يستمر فترات طويلة، 
وأصــبــح بــاإلمــكــان الــيــوم مــع تطوير طــرق اإلشــعــاع الحصول 
على نتائج جمالية حتى بعد الترميم، ما كان يعتبر مشكلة 
في الثدي، حيث يتسبب العاج اإلشعاعي في حدوث كبسولة 

خشنة حول حشوة السليكون ما يؤدي إلى تقليل جودة الترميم 
الـــذي خضعت لــه الــمــريــضــة. الــيــوم صـــار بــاإلمــكــان مع 

نتائج  على  الحصول  اإلشعاعي  العاج  في  التطور 
جمالية تعتبر مقبولة جدا.

يستمر التطور في العاجات المقدمة في 
سرطان الثدي على جميع األصعدة ونطمح 
ــورات أفـــضـــل، ونــــود أن نــركــز على  ــطـ إلــــى تـ
التطور  يواكب  ما  نقدم  البحرين  في  أننا 
الطبي عالميا في عاج السرطانات بشكل 

عام وسرطان الثدي خصوصا. 

في شهر التوعية بسرطان الثدي..

الدكتورة أمل الريس لـ»الخليج الطبي«: 

تطورات كبيرة في تشخيص وعالجات أورام الثدي 

مستشفى البحرين التخصصي يحتفل بإنجاز 500 قسطرة قلبية بنجاح

المستشفى يتبنى عدة حمالت توعوية بمناسبة يوم القلب العالمي 

الدكتور قاسم عرداتي: 
»مستشفى البحرين التخصصي«
-أبولو للقلب يستعد الستخدام 

TAVI.. ابتكار جديد الستبدال 

صمامات القلب بالقسطرة
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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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جاللته يرتاأ�س اجتماع جمل�س الوزراء بح�ضور ويل العهد رئي�س الوزراء.. امللك يوّجه:

توفيـر عنـا�ضـر النجــاح لالنتخــابــات النيــابية القـــادمــة

اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�سى  وّجه ح�سرة �ساحب اجلاللة 

البالد املعظم، الوزارات والأجهزة احلكومية اإىل توفري عنا�سر النجاح 

كافة لالنتخابات النيابية القادمة.

واأ�ساد جاللته، خالل تروؤ�سه الجتماع العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  اأم�س،  الوزراء 

م�سرية  عرب  حتقق  مبا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

ي�سهده  وما  املجالت،  خمتلف  ا�ستهدفت  اإجنازات  من  الوطني  العمل 

العمل احلكومي بقيادة ويل العهد رئي�س الوزراء من تطور ومتيز على 

م�ستوى الأداء، مبا يجعل خمرجاته ت�سب يف امل�سرية التنموية ال�ساملة 

ململكة البحرين وحمققة لطموحات وتطلعات املواطنني.

التميز والتطوير  التي جعلت من  وثّمن جاللته املبادرات الوطنية 

عنواًنا وم�سموًنا، واأكدت على عزمية اأبناء البحرين واإرادتهم ال�سلبة 

اأجل  من  العمل  ملوا�سلة  احلكومة  جاللته  موجًها  والتقدم،  لالإجناز 

حتقيق املزيد من الإجنازات ل�سالح الوطن واملواطن.

من  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  عرب  حتقق  ما  اإىل  جاللته  واأ�سار 

منجزات اأعلت من دولة املوؤ�س�سات والقانون، وكّونت ر�سيًدا متفرًدا يف 

تعزيز امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرار.

والأجهزة  الوزارات  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  كلّف  جانبه،  من 

بتهيئة  الفوري  التنفيذ  حّيز  ال�سامي  التوجيه  بو�سع  احلكومية 

الإمكانات كافة وتوفر كل الت�سهيالت التي تدعم �سري العملية النتخابية 

لال�ستحقاق النيابي القادم بكل �سهولة وي�سر اأمام الناخبني، يف اأجواء 

تكفل ال�سفافية والنزاهة.

ال�ضبت عطلة املولد 

النبوي وتعّو�س باالأحد

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري 

حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

املولد  ذكرى  عطلة  ب�ساأن  تعميم  اهلل، 

النبوي ال�سريف لعام 1444هـ.

مبنا�سبة  اأنه  التعميم  يف  وجاء 

ُتعطل  ال�سريف،  النبوي  املولد  ذكرى 

وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�س�ساتها 

من  ع�سر  الثاين  ال�سبت  يوم  العامة 

�سهر ربيع الأول 1444هـ املوافق 8 

العطلة  هذه  اإن  واإذ  اأكتوبر 2022م، 

ت�سادف يوم عطلة اأ�سبوعية، يعّو�س 

 9 املوافق  الأحد  يوم  بالتعطيل  عنها 

اأكتوبر 2022م.

»اال�ضتئناف« ت�ضدر حكمها يف اأ�ضخم ق�ضايا غ�ضل االأموال 

ت�ضديد العقوبة على مّتهمي بنك امل�ضتقبل

م�ساعد  الأول  العام  املحامي  اأعلن 

اأن  بوعالي  وائل  امل�ست�سار  العام  النائب 

اأ�سدرت،  قد  العليا  ال�ستئناف  حمكمة 

اأم�س، حكمها يف �ساأن ق�سية خمالفات بنك 

باإدانة  الآراء  باإجماع  ق�ست  اإذ  امل�ستقبل، 

عن  ف�سالً  البنك،  ذلك  م�سوؤويل  من  �ستة 

التي  العتبارية  الأ�سخا�س  من  عدد  اإدانة 

خاللها،  من  الأموال  غ�سل  جرائم  اُرتكبت 

املركزي  والبنك  امل�ستقبل  بنك  و�سملت 

الإيراين وعدًدا من البنوك الإيرانية.

م�سوؤويل  مبعاقبة  املحكمة  وق�ست   

من  ترتاوح  ملدد  بال�سجن  امل�ستقبل  بنك 

خم�س اإىل ع�سر �سنوات، وبتغرمي كل منهم 

مبلغ مليون دينار بحريني عن كل عملية 

 166 البالغة  الأموال،  غ�سل  عمليات  من 

عملية.

تعزيز التعاون بني »بابكو« 

و�ضركة برتول اأبوظبي الوطنية

تبذل خالل  اأنها  »بابكو«  البحرين  نفط  �سركة  اأعلنت 

التعاون  عالقات  لتطوير  حثيثة  جهوًدا  احلالية  املرحلة 

الوطنية  اأبوظبي  برتول  �سركة  مع  تربطها  التي  امل�سرتك 

»اأدنوك«، وذلك من خالل تبادل املزيد من الزيارات الثنائية 

بني اجلانبني.

وقد �سهدت هذه الزيارات تبادلً للروؤى وطرًحا للعديد 

ارتاأى  اإذ  بال�ستثمار،  املرتبطة  اجلوانب  الأفكار حول  من 

الطرفان درا�سة اإمكانية تنفيذ العديد من امل�ساريع امل�سرتكة 

وم�ساعفة  التعاون  زيادة  يف  ت�سهم  اأن  املوؤمل  من  التي 

تاأثريه الإيجابي على اقت�ساد البلدين.

وزير املالية ي�ضارك يف اجتماع جلنة التعاون االقت�ضادي اخلليجية

 بحث اخلطوات املتبقية لالحتاد اجلمركي وال�ضوق اخلليجية 
خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  تراأ�س 

املايل  التعاون  جلنة  اجتماع  يف  امل�سارك  البحرين  مملكة  وفد  خليفة  اآل 

امل�سرتك  والجتماع  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  والقت�سادي 

عام  مدير  مع  املجل�س  لدول  املركزية  البنوك  وحمافظي  املالية  لوزراء 

�سندوق النقد الدويل، املنعقد مبدينة الريا�س.

ا�ستعرا�س  والقت�سادي  املايل  التعاون  جلنة  اجتماع  خالل  وجرى 

اجلمركي،  الحتاد  لقيام  املتبقية  اخلطوات  ب�ساأن  العامة  الأمانة  تقرير 

زمني  برنامج  وفق  امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق  مل�سارات  الكامل  والتنفيذ 

حمدد قبل نهاية عام 2024، بالإ�سافة اإىل مراجعة نتائج الجتماع الرابع 

الع�سرين  جمموعة  مبادرات  لبحث  املالية؛  وزارات  من  امل�سغر  للفريق 

)G20( يف امل�سار املايل.

وناق�س الجتماع التطورات املتعلقة بالدرا�سات وامل�ساريع التي يقوم 

جانب  اإىل  اإعدادها،  مبتابعة  والتنموية  القت�سادية  ال�سوؤون  هيئة  مكتب 

التعاون  دول جمل�س  بني  القت�سادية  الوحدة  برنامج حتقيق  م�ستجدات 

لدول اخلليج العربية بحلول عام 2025.

الــــــــــقــــــــــرار ـــــــع  ـــــــن �ـــــــض يف  الــــــ�ــــــضــــــعــــــبــــــيــــــة  املـــــــــ�ـــــــــضـــــــــاركـــــــــة  تــــــــعــــــــزيــــــــز 

ويل الــعــهــد رئــيــ�ــس الــــــــوزراء: و�ـــضـــع الــتــوجــيــه املــلــكــي حـــّيـــز الــتــنــفــيــذ الـــفـــوري

�ضاعة ون�ضف للخروج من »الباركات« واالإدارة ت�ضمت

ـــجـــامـــعـــة.. غـــــر �ـــضـــالـــكـــة! ـــل كـــــل الـــــطـــــرق ل

حمرر ال�سوؤون املحلية:

�سهدت جامعة البحرين بال�سخري ازدحامات غري م�سبوقة خالل 

اليومني املا�سيني، وفق ما قال طلبة جامعيون لـ»الأيام«، اإذ �سردوا 

معاناتهم، كما �سهدت و�سائل التوا�سل الجتماعي تناقل العديد من 

ال�سور ومقاطع الفيديو التي ُتظهر الزدحامات الكبرية.

وحاولت »الأيام« الت�سال باجلامعة للح�سول على تعليق حول 

لت اجلامعة عدم الرد. ذلك، اإل اأنها مل تتمّكن من ذلك، اإذ ف�سّ

ون�سف  �ساعة  من  اأكرث  ا�ستغرقوا  اإنهم  لـ»الأيام«  طلبة  وقال 

ال�سديد،  ال�سيارات باجلامعة ب�سبب الختناق   للخروج من مواقف 

االزدحامات داخل اجلامعةوذلك يف وقت الن�سراف من اجلامعة.

امللك املعظم خالل تروؤ�ضه اجتماع جمل�س الوزراء اأم�س بح�ضور ويل العهد رئي�س الوزراء

وزير املالية خالل م�ضاركته يف اجتماع جلنة التعاون املايل ملجل�س التعاون
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ثّمن توجيهات امللك بتوفري عنا�صر النجاح كافة لالنتخابات.. وزير العدل: 

التوجيهات ال�صامية جت�ّصد الرعاية امللكية لرت�صيخ النهج الدميقراطي

اطلعت على اإح�صاءات �صرطان الثدي.. وزيرة ال�صحة:

 التعاون مع املنظمات الدولية لدعم الأبحاث الطبية

تعديل حكم يف اأ�صخم ق�صايا غ�صل الأموال يف تاريخ البحرين

»ال�صتئناف العليا« ت�صّدد عقوبة املتهمني بارتكاب اجلرمية

»الداخلية« ت�صارك يف اجتماع لأجهزة جمل�س وزراء الداخلية العرب

 تطوير اآليات عمل اأجهزة جمل�س وزراء الداخلية العرب 

ا�صتقبلت وفًدا من موظفي الكونغر�س.. ال�صرييف: 

تعزيز التبادل ال�صياحي مع الوليات املتحدة

الإ�سالمية  وال�س�ؤون  العدل  وزير  ثّمن 

لالإ�سراف  العليا  اللجنة  رئي�س  والأوقاف 

حممد  بن  ن�اف  النتخابات  �سالمة  على 

ال�سامية حل�سرة  امللكية  الت�جيهات  املعاودة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة 

ال�زارات  عمل  جه�د  وتكامل  ت�سافر  اإىل 

عنا�سر  كل  بت�فري  احلك�مية  والأجهزة 

وذلك  القادمة،  النيابية  لالنتخابات  النجاح 

العتيادي  الجتماع  جاللته  تروؤ�س  اأثناء  يف 

الأ�سب�عي ملجل�س ال�زراء الذي ُعقد اأم�س يف 

ق�سر ال�سخري، وذلك بح�س�ر �ساحب ال�سم� 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

ال�سامية  بامل�سامني  العدل  وزير  واأ�ساد 

التي ا�ستملت عليها ت�جيهات ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه، والتي 

جت�ّسد الرعاية امللكية ال�سامية لرت�سيخ النهج 

تعزيز  على  جاللته  وحر�س  الدميقراطي 

امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرار.

كما ثّمن وزير العدل تكليف �ساحب ال�سم� 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه 

ب��سع  احلك�مية  والأجهزة  ال�زارات  اهلل، 

الف�ري بتهيئة  التنفيذ  ال�سامي حيز  الت�جيه 

التي  الت�سهيالت  كل  وت�فر  كافة  الإمكانات 

لال�ستحقاق  النتخابية  العملية  �سري  تدعم 

اأمام  وُي�سر  �سه�لة  بكل  القادم  النيابي 

الناخبني يف اأج�اء تكفل ال�سفافية والنزاهة.

البحرين،  مملكة  اإن  العدل  وزير  وقال 

وهي ت�سهد قرب النتخابات النيابية والبلدية 

للف�سل الت�سريعي ال�ساد�س، ت�ؤكد امل�سي قدًما 

يف م�سرية البناء ال�طني، انطالًقا من الإميان 

املكت�سبات  على  املحافظة  باأهمية  الرا�سخ 

ما  على  البناء  خالل  من  الإجنازات  ومراكمة 

حتقق عرب امل�سرية التنم�ية ال�ساملة يف اإطار 

دولة امل�ؤ�س�سات والقان�ن.

ج�اد  ال�سيد  بنت  جليلة  الدكت�رة  اأكدت 

التعاون  تكثيف  اأهمية  ال�سحة  وزيرة  ح�سن 

مع املنظمات الإقليمية والدولية لدعم وم�ساندة 

اأجل  من  العلمية،  والدرا�سات  الطبية  الأبحاث 

ال�سحية  للتحديات  م�ستدامة  حل�ل  تط�ير 

فيها، ومن  املمار�سات اخلا�سة  اأف�سل  واإدخال 

اأبرزها اأمرا�س ال�سرطان.

 جاء ذلك خالل اطالعها على جه�د مكتب 

ن�سر  يف  البحرين  مملكة  يف  الطبية  املراجعة 

ممار�سات  ح�ل  البحرين  مملكة  اإح�ساءات 

ال�سجالت  الثدي بني  التدرج ومراحل �سرطان 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سكانية 

 )Cancer Epidemiology( اأفريقيا، مبجلة 

وذلك   ،2022 للعام   )81( رقم  بعددها 

بالتعاون مع ال�كالة الدولية لبح�ث ال�سرطان 

التابعة ملنظمة ال�سحة العاملية.

املراجعة  مكتب  بدور  ال�زيرة  واأ�سادت 

الطبية وم�ساركته يف هذا امل�سح، من�هًة باأهمية 

اإعداد  يف  لل�سرطان  البحرين  مملكة  �سجل 

والذي  ال�سرطان،  ملكافحة  ال�طني  الربنامج 

ال�سحة  منظمة  ت��سيات  مع  متا�سًيا  ياأتي 

العاملية، وي�سكل قاعدة بيانات اأ�سا�سية جلميع 

اأول�يات  حتديد  اأجل  من  ال�سرطان  مر�سى 

الت�سخي�س املبكر ومكافحة ال�سرطان وعالجه 

يف اململكة.

اإميان جناحي رئي�س  الدكت�رة  وقد كانت 

جمم�عة  فريق  �سمن  الطبية  املراجعة  مكتب 

امل�سح، اإذ اختري �سجل البحرين لل�سرطان ليك�ن 

ال�ستطالع،  يف  امل�ساركة  املجم�عة  �سمن  من 

العاملية لتط�ير �سجل  املبادرة  اإطار  وذلك يف 

ال�سرطان بالدول، وقد �سمل امل�سح بيانات 23 

�سجالً من خمتلف دول ال�سرق الأو�سط و�سمال 

ال�سرطان على  بيانات مرحلة  ُتعد  اإذ  اأفريقيا، 

وتقييم  للتخطيط  �سرورية  ال�سكان  م�ست�ى 

ومراقبة مكافحة ال�سرطان.

النائب  م�ساعد  الأول  العام  املحامي  اأعلن 

حمكمة  اأن  ب�عالي  وائل  امل�ست�سار  العام 

اأم�س حكمها يف  اأ�سدرت  العليا قد  ال�ستئناف 

اإذ ق�ست  امل�ستقبل،  بنك  �ساأن ق�سية خمالفات 

ذلك  م�س�ؤويل  من  �ستة  باإدانة  الآراء  باإجماع 

الأ�سخا�س  من  عدد  اإدانة  عن  ف�ساًل  البنك 

الأم�ال  غ�سل  جرائم  اُرتكبت  التي  العتبارية 

والبنك  امل�ستقبل  بنك  و�سملت  خاللها،  من 

املركزي الإيراين وعددا من البن�ك الإيرانية.

امل�ستقبل  بنك  م�س�ؤويل  مبعاقبة  وق�ست 

ع�سر  اإىل  خم�س  من  ترتاوح  ملدد  بال�سجن 

دينار  ملي�ن  مبلغ  منهم  كل  وبتغرمي  �سن�ات 

بحريني عن كل عملية من عمليات غ�سل الأم�ال 

والبالغة 166 عملية، وذلك مبقدار يعادل عدد 

وذلك  منهم،  كل  فيها  ا�سرتك  التي  العمليات 

تغرميهم  عن  ف�ساًل  الأم�ال،  غ�سل  جرائم  عن 

عما  منهم  لكل  دينار  األف   50 قدرها  بغرامة 

الل�ائح  اأحكام  خمالفة  تهم  من  اإليهم  ن�سب 

غ�سل  قان�ن  مب�جب  ال�سادرة  والقرارات 

الأم�ال واجلنح املرتبطة بجرمية غ�سل الأم�ال 

العق�بة، كما  تنفيذ  البالد بعد  وباإبعادهم عن 

املركزي  والبنك  امل�ستقبل  بنك  بتغرمي  ق�ست 

املت�رطة  الإيرانية  البن�ك  الإيراين وغريه من 

كل  منهم عن  لكل  بحريني  دينار  ملي�ن  مبلغ 

عملية غ�سل اأم�ال والبالغة 166 عملية، وذلك 

مبقداٍر يعادل عدد عمليات غ�سل الأم�ال التي 

متت من خالل تلك الأ�سخا�س العتبارية ف�ساًل 

عن عق�بة امل�سادرة.

 وكانت حمكمة ال�ستئناف العليا قد نظرت 

لها من حمكمة  اأعيدت  اأن  بعد  الدع�ى جمدًدا 

التمييز لقب�لها الطعن املقدم من النيابة العامة 

طالبًة ت�سحيح احلكم املطع�ن فيه ملا اعرتاه 

ت�سديد  وبطلب  القان�ن،  تطبيق  يف  خطاأ  من 

نظرت  وقد  القان�ن،  م�جبات  وفق  العق�بة 

قدم  وما  الطعن  ومربرات  اأ�سباب  يف  املحكمة 

حكمها  اأ�سدرت  وعليه  اأدلة،  من  الدع�ى  يف 

املتقدم.

اأن  اأعلنت �سابًقا  العامة قد  النيابة  وكانت 

لغ�سل  �سخم  خمطط  عن  ك�سفت  حتقيقاتها 

الذي  امل�ستقبل  بنك  عرب  الدولرات  مليارات 

فيه  والتحكم  البحرين  مملكة  يف  تاأ�سي�سه  مت 

جلمه�رية  ممل�كني  اإيرانيني  بنكني  قبل  من 

»ملي«  الإيراين  ال�طني  البنك  وهما  اإيران 

اإيران، وذلك لتمرير املعامالت  وبنك �سادرات 

الإيرانية،  الكيانات  ل�سالح  امل�سب�هة  املالية 

باملخالفة  الإيراين  املركزي  البنك  راأ�سها  وعلى 

للق�انني والل�ائح.

جتريها  التي  املكثفة  التحقيقات  ك�سفت 

النيابة العامة عن ممار�سات م�سرفية اأجريت 

على خالف اأحكام القان�ن، اإذ ثبت قيام البنك 

بنك  اإىل  تعليماته  باإ�سدار  الإيراين  املركزي 

امل�ستقبل ب�ساأن ا�ستخدام نظام حت�يالت بديل 

وذلك  امل�سرفية  العمليات  لإمتام  معتمد  غري 

املح�لة  الأم�ال  اإخفاء م�سدر وحركة  بغر�س 

من خالله ول�سالح البن�ك الإيرانية والتحايل 

على العق�بات الدولية املفرو�سة على الكيانات 

امل�سرفية  املعامالت  جمال  يف  الإيرانية 

ومت�يل  الأم�ال  غ�سل  مكافحة  ل�سرورات 

ملي  بنكي  �سيطرة  ذلك  يف  م�ستغاًل  الإرهاب، 

بنك  على  الت�سغيلية  اإيران  و�سادرات  اإيران 

امل�ستقبل وت�جيه �سيا�ساته ف�ساًل عن تبعيتهما 

والبنك  الإيرانية  للحك�مة  ذاته  ال�قت  يف 

التعليمات قام  لتلك  الإيراين. وتنفيًذا  املركزي 

اآخرين  مع  بال�سرتاك  امل�ستقبل  بنك  م�س�ؤول� 

الإيرانية والبنك املركزي  البن�ك  من م�س�ؤويل 

الإيراين بتنفيذ عمليات اإر�سال وحت�يل وتلقي 

اأكرث من مليار وثالثمائة ملي�ن دولر اأمريكي 

عرب ا�ستخدام ذلك النظام البديل، وذلك �سمن 

خمطط �سخم لغ�سل الأم�ال.

م�ستمرة  زالت  ما  التحقيقات  اأن  واأ�ساف   

التي ت�سمنت قيام بنك  ال�قائع  بقية  �ساأن  يف 

الأغرا�س  ولذات  الإيرانية  والبن�ك  امل�ستقبل 

لقان�ن  باملخالفة  الدولية  املعامالت  بتنفيذ 

حظر ومكافحة غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب 

من  اإنه  اإذ  امل�سرفية،  والأنظمة  والق�انني 

املت�قع الك�سف عن مت�رطني اأكرث يف املخطط؛ 

وذلك متهيًدا لإحالة تلك الق�سايا اإىل املحاكمة 

اجلنائية.

�ساركت وزارة الداخلية يف الجتماع التن�سيقي لأجهزة جمل�س وزراء الداخلية 

العرب الذي عقد مبقر الأمانة العامة للمجل�س يف ت�ن�س ال�سقيقة.

الداخلية  وزراء  جمل�س  �سعبة  رئي�س  العب�سي  خالد  حممد  الرائد  واأو�سح 

العرب باإدارة ال�س�ؤون الدولية والإنرتب�ل بالإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن 

القت�سادي والإلكرتوين، عقب م�ساركته بالجتماع، اأن الجتماع ال�سابع والثالثني 

بني  والتن�سيق  التعاون  ج�انب  بتعزيز  ال�سلة  ذات  امل��س�عات  من  عدًدا  بحث 

اأجهزة جمل�س وزراء الداخلية العرب وتط�ير اآليات عملها، كما مت اإقرار ت��سيات 

الجتماع التن�سيقي الثاين ملمثلي �سعب الت�سال املتعلقة باملالحقة اجلنائية.

الدورة  خالل  مناق�ستها  �سيتم  التي  امل��س�عات  اأهم  على  املجتمع�ن  واطلع 

الت�سعني للجمعية العامة لالإنرتب�ل التي �ستنعقد يف ني�دلهي بالهند خالل الفرتة 

من 18 حتى 21 اأكت�بر اجلاري.

بنت  فاطمة  ال�سياحة  وزيرة  ا�ستقبلت 

من م�ظفي جمل�سي  وفدا  ال�سرييف  جعفر 

املتحدة  بال�ليات  وال�سي�خ  الن�اب 

الأمريكية، وذلك �سمن زيارة ر�سمية يق�م 

بها ال�فد ململكة البحرين. 

وخالل اللقاء، اأكدت ال�زيرة ال�سرييف 

حر�س مملكة البحرين على تنمية التعاون 

الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  مع  ال�سياحي 

ال�سديقة، يف اإطار ما ت�سهده عالقات البلدين 

من  املجالت  خمتلف  يف  ومناء  تط�ر  من 

من  ال�سياحي  التبادل  للتعزيز  وملا  جهة، 

القت�سادية  العالقات  تر�سيخ  يف  اأهمية 

والتجارية والجتماعية والثقافية امل�سرتكة. 

اجله�د  لدعم  احلر�س  عن  واأعربت 

الدولية ذات ال�سلة بتنمية �سناعة ال�سياحة 

الدول  الروابط مع خمتلف  عامليا، وتفعيل 

واملنظمات العاملة يف قطاع ال�سياحة، ودعم 

التعاون  وتعزيز  ال�سياحة  قطاع  تعايف 

امل�ست�ى  على  وال�سفر  ال�سياحة  جمال  يف 

التجارب  اأف�سل  وتبادل  والدويل،  الإقليمي 

الأحداث  الفعالة يف  وامل�ساركة  واخلربات، 

واللقاءات ال�سياحية. 

نا�سر  الدكت�ر  قدم  اللقاء،  وخالل 

البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قائدي 

لل�سياحة واملعار�س لل�فد الأمريكي الزائر 

عر�سا م�جزا ح�ل اأبرز معامل ا�سرتاتيجية 

ال�سياحة 2022-2026، والتي انبثقت عن 

خطة التعايف القت�سادي التي اأعلنت عنها 

احلك�مة نهاية العام 2021، وا�ستعر�س 

بع�س م�سروعات البنية التحتية ال�سياحية 

الكبرية، ويف مقدمتها مركز البحرين العاملي 

للمعار�س الذي يعد الأحدث من ن�عه على 

م�ست�ى ال�سرق الأو�سط، وي�سمل على 10 

قاعات وقاعة م�ؤمترات كبرية، ومن املرتقب 

اأن يحدث نقلة ن�عية متميزة على �سعيد 

ا�ست�سافة املعار�س وامل�ؤمترات يف املنطقة.

تعايف  ن�سبة  اأن  قائدي  د.  واأو�سح   

اإىل 82% مقارنة  ال�سياحي و�سلت  القطاع 

التقرير  اأظهر  كما  اجلائحة،  قبل  ما  بفرتة 

لعام  الثاين  للربع  الف�سلي  القت�سادي 

واملطاعم  الفنادق  قطاع  م�ا�سلة   2022

ت�سجيله لن�سب النم� الأعلى على م�ست�ى 

حمققا  اململكة،  يف  النفطية  غري  القطاعات 

من�ا �سن�يا بن�سبة 18.1% بالأ�سعار الثابتة

وزير العدل

وزيرة ال�صحة

وائل بوعالي

رنا بنت عي�صى تبحث التعاون

مع املدير العام ملكتب الأمم املتحدة

التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  التقت 

جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  العايل 

عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  العايل  التعليم 

بن دعيج اآل خليفة، تاتيانا فال�فايا املدير 

العام ملكتب الأمم املتحدة يف جنيف.

العام  الأمني  اأ�سارت  اللقاء،  وخالل 

حك�مة  جه�د  اإىل  العايل  التعليم  ملجل�س 

لتحقيق  ال�سعي  يف  البحرين  مملكة 

البحرين  التنمية امل�ستدامة وروؤية  اأهداف 

مع  يتزامن  والذي   2030 القت�سادية 

لتحقيق  املتحدة  الأمم  اأعمال  جدول 

الأهداف الـ17، مبا يف ذلك الهدف الرابع 

وه� التعليم اجليد.

الأمم  ملكتب  العام  املدير  اأكدت  كما 

البحرين  تدعم  املتحدة  الأمم  اأن  املتحدة 

والدولية  ال�طنية  التزاماتها  لتحقيق 

باأجندة 2030 واأهداف التنمية امل�ستدامة 

حك�مة  مع  الفعالة  امل�ساركة  خالل  من 

مملكة البحرين واملجتمع املدين والأو�ساط 

الأكادميية والقطاع اخلا�س.

كما التقت الدكت�رة ال�سيخة رنا بنت 

ل�يزا  اآنا  خليفة،  اآل  دعيج  بن  عي�سى 

مديرة مكتب الت�سال التابع للي�ن�سك� يف 

جنيف.

هناأ امللك وويل العهد بفوز اململكة بع�صوية »الحتاد الدويل لالت�صالت«

وزير اخلارجية: البحرين رائدة يف التحّول الرقمي

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  رفع 

را�سد الزياين اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم، حفظه 

اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سم� امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س ال�زراء، حفظه اهلل، مبنا�سبة انتخاب 

الحتاد  جمل�س  يف  ع�سً�ا  البحرين  مملكة 

-2023( لل�سن�ات  لالت�سالت  الدويل 

املف��سني  املندوبني  م�ؤمتر  خالل   )2026

بب�خار�ست يف جمه�رية رومانيا.

فخره  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

واعتزازه وجميع اأبناء ال�طن بهذا الإجناز 

املرم�قة  املكانة  يعك�س  الذي  العاملي 

الدبل�ما�سية  املحافل  يف  البحرين  ململكة 

الرائدة  واإجنازاتها  والدولية،  الإقليمية 

املعل�مات  وتقنية  الت�سالت  قطاع  يف 

والتح�ل الرقمي وتر�سيخ املجتمع املعريف، 

وت�سنيفها �سمن الدول ذات امل�ؤ�سر العايل 

ويف  الإلكرتونية،  احلك�مة  جمال  يف  جًدا 

الجتاهات  تقرير  يف  عربًيا  الأوىل  املرتبة 

لعام  لالت�سالت  الدويل  لالحتاد  الرقمية 

2021، واملركز الثاين والثالثني عاملًيا يف 

ال�سادر  العاملية  الرقمية  التناف�سية  تقرير 

لهذا  الإدارية  للتنمية  الدويل  املعهد  عن 

العام.

ع�س�ية  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

متثل  لالت�سالت  الدويل  الحتاد  جمل�س 

اعرتاًفا عاملًيا جديًدا بدور اململكة الإيجابي 

يف تعميق ال�سراكة مع املنظمات الدولية يف 

ت�فري بيئة اآمنة لال�ستفادة من التكن�ل�جيا 

امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  املتقدمة يف دعم 

البحرين على وثيقة  بت�قيع مملكة  من�ًها 

والتنمية  ال�سرتاتيجي  التعاون  اإطار 

املتحدة،  الأمم  وكالت  مع  امل�ستدامة 

لالأمن  الدولية  العربية  للقمة  واحت�سانها 

ال�سيرباين يف دي�سمرب املقبل برعاية �سامية 

من �ساحب ال�سم� امللكي ويل العهد رئي�س 

من  وغريها  اهلل،  حفظه  ال�زراء،  جمل�س 

يف  الدولية  للجه�د  الداعمة  املبادرات 

اجلرائم  ومكافحة  الرقمي  التح�ل  جمال 

الإلكرتونية.

وزير اخلارجية
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/981284/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/981303/News.html


العدد:  12232

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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اأولياء اأمور: اإلغاء املوا�سالت ال�سبب الرئي�سي لالحتقان املروري غري امل�سبوق

�ساعة ون�سف للخروج من عنق زجاجة »باركات اجلامعة«.. والإدارة تلتزم ال�سمت
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

غري  ازدحامات  بال�شخري  البحرين  جامعة  �شهدت 

طلبة  قال  ما  وفق  املا�شيني  الي�مني  خالل  م�شب�قة 

جامعي�ن لـ»الأيام«، حيث �شردوا معاناتهم، كما �شهدت 

ال�ش�ر  من  العديد  تناقل  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 

ومقاطع الفيدي� التي تظهر الزدحامات الكبرية.

وحاولت »الأيام« الت�شال باجلامعة للح�ش�ل على 

تعليٍق ح�ل ذلك، اإّل اأنها مل حت�شل على رّد، كما التزمت 

اجلامعة ال�شمت اأمام مئات املن�ش�رات واآلف التعليقات 

التي �شّجت بها و�شائل الت�ا�شل الجتماعي.

�شاعة  من  اأكرث  ا�شتغرق�ا  باأّنهم  لالأيام  طلبة  وقال 

ون�شف للخروج من م�اقف ال�شيارات باجلامعة، ب�شبب 

الحتقان ال�شديد، وذلك يف وقت الن�شراف من اجلامعة.

منازلهم  اإىل  ي�شل�ا  مل  باأنهم  الطلبة  بع�ض  وذكر 

اأّن حما�شراتهم  رغم  م�شاًء،  ال�شابعة  ال�شاعة  بحل�ل  اإّل 

الزدحامات  ظّل  يف  وذلك  ع�شًرا،  الرابعة  عن  تنتهي 

املرورية ال�شديدة يف ال�ش�ارع الداخلية للجامعة.

معاناتها  تروي  وهي  الطلبات،  اإحدى  وقالت 

يف  امل�قف  من  ال�شيارة  اأخرجت  اأن  »مبجّرد  لـ»الأيام«: 

حتى  مكانها،  من  ال�شيارة  تتحّرك  مل  للخروج،  طريقي 

اإنني اأقفلت املحّرك لفرتة ت�شل اإىل ثلث �شاعة مت�ا�شلة، 

وبعدها كانت ال�شيارة ت�شري ببطء �شديد، حيث مل اأخرج 

من اجلامعة اإّل عند ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف«. 

�شاعتني  ح�ايل  ا�شتغرق�ا  باأنهم  طلبة  اأفاد  كما 

ال�شباحي  الزدحام  امتّد  حيث  اجلامعة،  اإىل  لل��ش�ل 

مل�شافة ت�شل اإىل اأكرث من 5 كيل�مرتات خارج اجلامعة.

ال�شبب  اأن  �شّك  »ل  الطالبات:  اإحدى  اأمر  ويل  وقال 

ه�  امل�شب�قة  غري  املرورية  الزدحامات  يف  الرئي�شي 

القرار غري املدرو�ض من اجلامعة باإلغاء امل�ا�شالت، فاأنا 

باأن  خمّطًطا  كنت  الأم�ر،  اأولياء  مئات  ومعي  �شخ�شًيا 

ت�شتخدم ابنتي امل�ا�شالت اجلامعية لل��ش�ل اإىل احلرم 

يف  جاء  والذي  املت�شّرع  القرار  ب�شبب  ولكن  اجلامعي، 

ل�شراء  مادًيا  م�شتعّد  غري  ولأنني  الأخرية،  اللحظات 

�شيارة، وغري م�شتعد لرتك ابنتي يف النقل العام، قررُت 

اأن اأو�شل ابنتي اإىل اجلامعة بنف�شي«.

واأ�شاف، »مئات اإن مل يكن اآلف الطلبة الذين كان�ا 

ي�شتخدم�ن م�ا�شالت اجلامعة اأ�شبح�ا الآن ي�شتخدم�ن 

احلافالت  اأو  اجلامعة  اإىل  لل��ش�ل  ال�شغرية  ال�شيارات 

ال�شغرية، وهذا بال اأدنى �شك �شبب الزدحامات«.

كما �شهدت م�اقف ال�شيارات باجلامعة اأزمًة كبرية، 

ا�شطر معها مئات الطلبة اإىل ركن �شياراته على ج�انب 

ال�ش�ارع الداخلية ويف املناطق الرملية املفت�حة.

كلَّيتي  طلبة  ا�شتئناف  الأحد،  الأول  اأم�ض  من  وبدًءا 

حيث  احل�ش�ري،  دوامهم  الأعمال  واإدارة  الآداب 

عرب  املن�شرمني  الأ�شب�عني  خالل  للطلبة  الدوام  كان 

»الأونالين« ب�شبب عدم اكتمال ال�شيانة التي كانت تق�م 

بها اجلامعة للتكييف ومرافق الكليتني.

ح�شلت  املا�شي،  الأحد  الكليتني  طلبة  دوام  ومع 

مع  مرتافقًة  جاءت  والتي  امل�شب�قة،  غري  الزدحامات 

باإلغاء  احلايل  الدرا�شي  العام  بداية  يف  اجلامعة  قرار 

النقل  امل�ا�شالت وال�شتعا�شة عنها باتفاقية تعاون مع 

العام.

وزير الرتبية: الإجنازات التعليمية ثمرة 

دعم امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

اأّكـد وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي اأن ما 

دمج  جمال  يف  اإجنازات  من  البحرين  مملكة  مدار�ض  حُتققه 

التقنية الرقمية يف التعليم هي ثمرة الدعم الكبري الذي حتظى 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  من ح�شرة  التعليمية  امل�شرية  به 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، بعد 

ملدار�ض  حمد  امللك  جاللة  م�شروع  تنفيذ  اإىل  جاللته  وّجه  اأن 

امل�شتقبل يف عام 2005، ومن ثم برنامج التمكني الرقمي يف 

التعليم يف عام 2015.

كما ثّمن وزير الرتبية والتعليم امل�شاندة الكبرية وامل�شتمرة 

من �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�ض جمل�ض ال�زراء حفظه اهلل، حيث تت�شّرف ال�زارة 

ب��شع ت�جيهات �شمّ�ه ن�شب عينها يف اإعداد وتنفيذ خططها 

املتميزة  النتائج  من  العديد  ح�شد  يف  اأ�شهم  مبا  التط�يرية، 

والإجنازات امل�شّرفة.

ب�شرح  ال�زارة  اأقامته  الذي  احلفل  خالل  ذلك  جاء 

احلا�شلة  املدار�ض  من�شقي  لتكرمي  ال�طني  العمل  ميثاق 

�شركة  قبل  من  للتكن�ل�جيا«  احلا�شنة  »املدر�شة  لقب  على 

»مايكرو�ش�فت« العاملية، والبالغ عددها 33 مدر�شة حك�مية، 

ومدر�شة خا�شة واحدة، تقديًرا لدورهم يف حتقيق هذا الإجناز، 

واملعلمني  للطلبة  وتدريب  وم�شاندة  دعم  من  قّدم�ه  ما  عرب 

ب�شاأن تفعيل الأدوات الرقمية ودجمها يف العملية التعليمية، 

من  الحرتافية  ال�شهادات  على  احل�ش�ل  متطلبات  واإمتام 

ال�شركة املانحة.

كما مت تكرمي مدر�شة ال�شروق الثان�ية للبنات، ومدر�شة 

الب�شيتني البتدائية للبنني، مبنا�شبة ان�شمامهما لهذه الك�كبة 

من املدار�ض احلا�شلة على هذا اللقب العاملي، اإ�شافًة اإىل عدد من 

املعل�مات والت�شال،  لتكن�ل�جيا  الإقليمي  باملركز  املخت�شني 

ومكتب وكيل ال�زارة لل�شيا�شات وال�شرتاتيجيات والأداء.

واأ�شار ال�زير اإىل اأن تنظيم هذا احلفل يف �شرح ميثاق العمل 

ال�طني ياأتي تاأكيًدا على ارتباط هذا امليثاق ال�طني التاريخي 

الذي اأطلقه ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك املعظم يف انطالقة عهد 

جاللته الزاهر، باإجماع �شعبي منقطع النظري، بالنقلة الن�عية 

يف خمتلف جمالت التنمية، ويف مقدمتها التعليم.

ال�زارة من  ال�زير عن العتزاز مبا تقدمه ك�ادر  واأعرب 

التعليمية  اخلدمات  مب�شت�ى  امل�شتمر  لالرتقاء  مثمرة  جه�د 

املقدمة لالأبناء الطلبة يف جميع املدار�ض، ومن بينهم من ي�شغل 

ال�ظائف امل�شاندة مثل الخت�شا�شيني والفنيني وغريهم، والذين 

يحظ�ن بكل التقدير والدعم من قبل ال�زارة التي حتر�ض على 

ت�فري فر�ض التدريب والتط�ير املهني لهم.

الأن�ساري ُي�سيد بدعم »ابت�سامة« لوحدة عالج اأورام الأطفال

احلك�مية  للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�ض  اأّكد 

تق�م  الذي  البارز  الدور  على  الأن�شاري  حممد  اأحمد 

التنم�ية  امل�شرية  لتعزيز  املدين  املجتمع  منظمات  به 

ال�شاملة يف مملكة البحرين، وما تبذله من جه�د خلدمة 

الإجنازات  من  العديد  وحتقيق  البحريني  املجتمع 

الدعم  اأ�شكال  كافة  تقدمي  الفاعل يف  واإ�شهامها  امل�شّرفة 

وامل�شاندة لتعزيز خمتلف القطاعات واملجالت ل�شيما 

قطاع خدمات الرعاية ال�شحية. جاء ذلك خالل ا�شتقباله 

امل�شتقبل  جمعية  رئي�ض  الزياين  عبدالرحمن  �شباح 

ال�شبابية، وذلك لبحث تعزيز التعاون بني اجلانبني يف 

تنفيذ م�شروع اإعادة تاأهيل و�شيانة وحدة عبداهلل خليل 

كان� لعالج اأورام الأطفال مبجمع ال�شلمانية الطبي.

وقال الأن�شاري اإّن تنفيذ هذا امل�شروع يربهن على 

ال�شراكة الناجحة بني امل�شت�شفيات احلك�مية ومبادرة 

»ابت�شامة« التابعة جلمعية امل�شتقبل ال�شبابية والهادفة 

مملكة  يف  واأهاليهم  ال�شرطان  مر�شى  الأطفال  لدعم 

البحرين، معرًبا عن �شكره للمبادرة وعلى جميع القائمني 

على تقدمي هذا الدعم، وم�ؤكًدا حر�شه على متابعة جميع 

الالزمة  الت�شهيالت  خمتلف  وتقدمي  العمل  متطلبات 

لإجناز امل�شروع على النح� الأمثل.

زيارة بابا الفاتيكان تاأكيد لقيم الت�سامح والتعددية الرا�سخة يف املجتمع البحريني.. زينل:

 البحرين مقبلة على ال�ستحقاق النتخابي الذي يعزز امل�ساركة ال�سعبية

رئي�س ال�سورى: الروؤى الدميقراطية للملك فتحت اآفاًقا لتعميق امل�سرية الت�سريعية

بنت  ف�زية  الن�اب  رئي�شة جمل�ض  اأكدت 

ح�شرة  ورعاية  ودعم  روؤية  اأن  زينل  عبداهلل 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، هي 

الركيزة الأ�شا�شية لكل ما حتقق من اإجنازات 

وعمل  وبجه�د  البحرين،  مملكة  يف  �شاملة 

الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  بقيادة  احلك�مة 

رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�ض ال�زراء حفظه اهلل، وحر�ض �شم�ه على 

تط�ير العمل احلك�مي بروح فريق البحرين، 

وعرب مبادرات وم�شاريع وبرامج ن�عية تع�د 

بالنفع واخلري على ال�طن وامل�اطنني.

اأع�شاء  واعتزاز  فخر  بالغ  عن  واأعربت 

امللكية  بال�شادة  والن�اب  ال�ش�رى  جمل�شي 

ال�شامية جلميع الع�شاء بالف�ش�ل الت�شريعية 

الربملاين  للعمل  وادائهم  ال�شابقة،  اخلم�شة 

التعاون  وعرب  ال�طنية  امل�ش�ؤولية  بروح 

تر�شيخ  يف  التنفيذية،  ال�شلطة  مع  امل�شرتك 

تطلعات  وحتقيق  ال�طني،  العمل  م�شرية 

ال�طن وامل�اطنني.  ومبنا�شبة تروؤ�ض ح�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

املعظم الجتماع العتيادي  البالد  خليفة ملك 

الأ�شب�عي ملجل�ض ال�زراء الذي عقد اأم�ض يف 

ق�شر ال�شخري، وذلك بح�ش�ر �شاحب ال�شم� 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

ان  اىل  اأ�شارت  ال�زراء،  جمل�ض  رئي�ض  العهد 

منجزات امل�شرية التنم�ية ال�شاملة ت�شت�جب 

امل�شرتك  والعمل  عليها،  احلفاظ  على اجلميع 

لتحقيق املزيد من الجنازات، خا�شة ومملكة 

البحرين مقبلة على ال�شتحقاق النتخابي الذي 

يعزز امل�شاركة ال�شعبية يف �شنع القرار. مثمنة 

زيارة  التي حملتها  واملتميزة  الطيبة  النتائج 

جاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه اإىل اململكة 

العربية ال�شع�دية ال�شقيقة، ولقاءات جاللته 

اأيده اهلل مع اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

اململكة  ملك  �شع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

ال�شم�  ال�شقيقة و�شاحب  ال�شع�دية  العربية 

امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل 

�شع�د ويل العهد رئي�ض جمل�ض ال�زراء.

بن  علي  ال�ش�رى  جمل�ض  رئي�ض  اأكد 

الدميقراطية  الروؤى  اأن  ال�شالح،  �شالح 

حل�شرة  الرفيعة  والطم�حات  املتقدمة، 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

فتحت  املعّظم،  البالد  ملك  خليفة،  اآل 

امل�شرية  لتعميق  وا�شعة  وطنية  اآفاًقا 

الت�شريعية الناه�شة يف مملكة البحرين، 

وتع�شيد اجله�د وامل�شاعي املخل�شة من 

انطالًقا  وذلك  ال�طن،  خلدمة  اجلميع 

الثابتة  ال�طنية  والأ�ش�ض  املبادئ  من 

العاهل  جلاللة  الإ�شالحي  للم�شروع 

العمل  ميثاق  عليه  ن�ض  وما  املعّظم، 

ال�طني، ود�شت�ر مملكة البحرين

ال�ش�رى  جمل�ض  رئي�ض  واأعرب 

بكلمات  والعتزاز  الفخر  عظيم  عن 

جاللة  بها  ل  تف�شّ التي  والثناء  ال�شكر 

جمل�شي  لأع�شاء  اهلل،  رعاه  املعّظم،  امللك 

الف�ش�ل  خالل  والن�اب  ال�ش�رى 

الت�شريعية اخلم�شة املا�شية، وذلك خالل 

تروؤ�ض جاللته اجلل�شة العتيادية ملجل�ض 

ال�زراء ، م�شرًيا اإىل اأّن هذه اللفتة الكرمية 

م�شيًئا  نربا�ًشا  تعترب  جاللته،  لدن  من 

اأع�شاء  بذلها  التي  ال�طنية  اجله�د  لكل 

عليه  اأكدوا  وما  الت�شريعية،  ال�شلطة 

امل�ش�ؤولية،  اأداء  يف  واإخال�ض  التزام  من 

تعزيز  اأجل  من  وتفاٍن  بعزمية  والعمل 

و�شعبه  لل�طن  والنجاحات  الإجنازات 

العزيز.

اإىل  ال�ش�رى  جمل�ض  رئي�ض  ولفت 

واملنجزات  الت�شريعي،  احل�شاد  اأنَّ 

والن�اب  ال�ش�رى  جمل�شا  ح�شدها  التي 

نتاًجا  تاأتي  الت�شريعية،  الف�ش�ل  خالل 

وثمرة  املعّظم،  امللك  جاللة  لت�جيهات 

مع  املثمر  والتن�شيق  البّناء  للتعاون 

املتابعة  على  مثنًيا  امل�قرة،  احلك�مة 

�شاحب  من  البالغ  والهتمام  احلثيثة، 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

خليفة، ويل العهد رئي�ض جمل�ض ال�زراء، 

من اأجل تر�شيخ م�شارات العمل ال�طني.
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»�إنف�شتكورب« ت�شتثمر يف �شركة »نور نت« 

�ل�شعودية �ملتخ�ش�شة يف تكنولوجيا �ملعلومات

العاملية  امل�ؤ�س�سة  اإنف�ستك�رب،  اأعلنت 

املتخ�س�سة يف ال�ستثمارات البديلة، اأم�س، 

اإنف�ستك�رب قد ا�ستح�ذ  اأن �سندوًقا تديره 

على ح�سة اأغلبية يف �سركة »ن�ر نت«، اأحد 

املعل�مات  اأكرب مزودي خدمات تكن�ل�جيا 

والت�سالت يف اململكة العربية ال�سع�دية.

يف   1998 عام  نت«  »ن�ر  تاأ�س�ست   

خدمة  مزود  ال�سع�دية  العربية  اململكة 

الإنرتنت لل�سركات، وهي الي�م �سركة تابعة 

لالت�سالت  ن�ر  ل�سركة  تام  ب�سكل  ممل�كة 

التقنية  قدراتها  تدريجًيا  وو�سعت  ن�رنت. 

تكن�ل�جيا  خدمات  لتقدمي  والب�سرية 

ذلك  يف  مبا  والت�سالت،  املعل�مات 

والأمن/  الأمن  املُدارة  ال�سحابية  اخلدمات 

ال�سيرباين واإدارة مراكز البيانات. يعمل يف 

يخدم�ن  م�ظًفا   450 من  اأكرث  نت«  »ن�ر 

قاعدة عمالء متن�عة ت�سم اأكرث من 1200 

وحققت  اململكة  يف  مدينة   30 يف  �سركة 

من  اأمريكي  دولر  ملي�ن   130 من  اأكرث 

العائدات عام 2021. تعليًقا على ذلك، قال 

امل�سارك  التنفيذي  الرئي�س  قا�سم  بن  حازم 

لدى اإنف�ستك�رب: »ي�سعدنا الإعالن عن هذا 

العاملية  التجربة  من  ون�ستفيد  ال�ستثمار 

خدمات  قطاع  يف  بال�ستثمار  لنف�ستك�رب 

التي  ال�سركات  على  الرتكيز  مع  الأعمال، 

اإىل  بالإ�سافة  التكن�ل�جيا،  على  تعتمد 

وال�ستح�اذ  ال�ستثمار  يف  العميقة  خربتنا 

على �سركات يف اململكة العربية ال�سع�دية 

ا�سرتاتيجيتنا  تتما�سى  العام.  وطرحها 

التكن�ل�جيا  بقطاع  والتزامنا  ال�ستثمارية 

العربية  اململكة  روؤية  مع  الأعمال  وخدمات 

ال�سع�دية 2030 لت�سريع التح�ل الرقمي 

عرب القطاعات«.

قال وليد جمدلين رئي�س قطاع ال�ستثمار 

ال�سرق  منطقة  يف  اخلا�سة  ال�سركات  يف 

�سرق  وجن�ب  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

متحم�س�ن  »نحن  اإنف�ستك�رب:  يف  اآ�سيا 

للغاية لل�سراكة مع ن�ر نت كثاين ا�ستثمار 

ل�سندوق اإنف�ستك�رب ال�سع�دي للنم� قبل 

اإطالقه م�ؤخًرا  الطرح العام الأويل الذي مت 

العربية  اململكة  يف  التا�سع  وا�ستثمارنا 

لل�سركة،  طم�حة  خطط  لدينا  ال�سع�دية. 

منتجاتها  مروحة  ت��سيع  ذلك  يف  مبا 

ومن  ع�س�ي  ب�سكل  اجلغرايف  وانت�سارها 

خالل عمليات ال�ستح�اذ، ونتطلع اإىل العمل 

عن كثب مع فريق اإدارتها لالإ�سهام يف رحلة 

من�ها«.

التنفيذي  الرئي�س  الريان  خالد  وقال 

مع  نعمل  اأن  »ي�سعدنا  »ن�رنت«:  ل�سركة 

يف  را�سخ  ح�س�ر  ذات  مالية  م�ؤ�س�سة 

اإنف�ستك�رب  ال�سع�دية.  العربية  اململكة 

من  نت  ن�ر  لتمكني  املثايل  ال�سريك  هي 

حتقيق اإمكانات النم� التي متلكها. اإذ لديها 

�سجل حافل من ال�ستثمار الناجح يف قطاع 

التكن�ل�جيا وخدمات الأعمال على م�ست�ى 

ال�طنية  ال�سركات  مع  وال�سراكة  العامل 

ال�س�ق  يف  واإدراجها  اململكة  يف  الرائدة 

املالية ال�سع�دية«.

491 �ألف دينار ملناق�شتني لتوريد معد�ت ل�شركة »بابكو«

3.9 مليون دينار ل�شيانة �أنظمة عمليات »�ملطار« لـ3 �شنو�ت

عبا�س ر�سي:

اأم�س  املناق�سات،  جمل�س  بيانات  اأظهرت 

مناق�سة  البحرين  مطار  �سركة  طرح  الثنني، 

اأنظمة  و�سيانة  لدعم  �سن�ات   3 ملدة  زمنية 

عمليات املطار - امل�ست�ى الثالث، وتقدمت �سركة 

ال�حيد،  بعطائها   )THALES BAHRAIN(

وبلغت قيمته نح� 3.9 ملي�ن دينار.

طرح  من  البحرين  مطار  �سركة  وت�سعى 

مقدمي  من  عرو�س  على  احل�س�ل  اإىل  املناق�سة 

العطاءات لعمليات الدعم وال�سيانة من امل�ست�ى 

الثالث، �سمن عقد زمني مدته 3 �سن�ات، وت�سرتط 

ال�سركة على مقدم العطاء تغطية البن�د املندرجة 

يف وثائق املناق�سة �سمن نطاق العمل.

يف �سياق اآخر، اأظهرت بيانات اجلل�سة طرح 

لت�ريد  مناق�ستني  »بابك�«  البحرين  نفط  �سركة 

واحد  عطاء  للمناق�ستني  وتقدم  لل�سركة،  معدات 

لكل منهما، وبلغت اإجمايل قيمة العطاءين املقدمني 

نح� 491 األف دينار. واخت�ست املناق�سة الأوىل 

واملحركات   NERS املح�لت  و�سراء  بهند�سة 

ال�حدات  ومعدات   HLPH حمطة  وترقية 

 OITS Industrial( �سركة  تقدمت  اإذ  املرتبطة، 

قيمته  بلغت  الذي  ال�حيد  بعطائها   )Services
املناق�سة  اأما  بحريني.  دينار  األف   394 نح� 

بطانات  وتركيب  ت�ريد  خلدمات  فكانت  الثانية 

 ،22E2A رقم  املبادل  اأنابيب  يف   Hastelloy
بعطائها   )CTI GULF LLC( �سركة  وتقدمت 

دينار  األف  الـ97  قيمته  جتاوزت  الذي  ال�حيد 

بحريني. من جانب اآخر، اأظهرت بيانات اجلل�سة 

تاأهيل  لأعمال  مناق�سة  على  �سركة   57 تناف�س 

الكهربائية  بالأعمال  اخلا�سة  الزمنية  العق�د 

واجلدد  احلاليني  املحليني  للمقاولني  واملدنية 

املرجح  ومن  الكهرباء،  ت�زيع  باإدارة  واخلا�سة 

الفنية  العطاءات  لتلقي  املناق�سة  طرح  يعاد  اأن 

للمتاأهلني  املقدمة  الفنية  العطاءات  فلرتة  بعد 

تت�سمن  املناق�سة،  وثائق  وبح�سب  للمناق�سة. 

اأعمال املناق�سة العق�د الزمنية اخلا�سة بالأعمال 

احلاليني  املحليني  للمقاولني  واملدنية  الكهربائية 

والتي  الكهرباء،  ت�زيع  باإدارة  اخلا�سة  واجلدد، 

ت�ستلزم من املقاول ال�ستجابة واجلاهزية الف�رية 

للمعدات وامل�ارد الب�سرية ط�ال مدة التعاقد.

اإىل ذلك، تظهر بيانات اجلل�سة فتح 90 عطاًء 

ُقدمت اإىل 11 مناق�سة، تتبع 10 جهات حك�مية، 

 5.2 نح�  امل�ستلمة  العطاءات  اأقل  اإجمايل  وبلغ 

ملي�ن دينار بحريني.

لدعم قطاع �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة

بنك �لبحرين �لوطني يف �شر�كة مع بنك �لبحرين للتنمية

ال�طني  البحرين  بنك  اأعلن 

للتنمية  البحرين  وبنك   )NBB(

لطرح  تفاهم  مذكرة  ت�قيعهما   )BDB(

ت�ستهدف  مت�يلية  وحل�ل  منتجات 

واملت��سطة.  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع 

ومت ت�قيع املذكرة يف مقر بنك البحرين 

ال�طني باملنامة.

مع  متا�سًيا  ال�سراكة  هذه  وتاأتي 

ال�سركات  لدعم  امل�ستمر  �سعي اجلانبني 

كما  واملت��سطة.  وال�سغرية  النا�سئة 

اإىل تقدمي حل�ل  تهدف التفاقية املربمة 

مت�يلية مالئمة لحتياجات هذا القطاع. 

�سرحت  ذلك،  على  تعليقها  ويف 

دلل الغي�س الرئي�س التنفيذي ملجم�عة 

بنك البحرين للتنمية بق�لها: »ي�سعدنا 

م�ؤ�س�سة  �سراكة مع  اأن نك�ن يف  الي�م 

كبنك  اململكة  م�ست�ى  على  رائدة  مالية 

من  نتطلع  واإننا  ال�طني.  البحرين 

نطاق  ت��سعة  اإىل  التفاقية  هذه  خالل 

امل�ؤ�س�سات  لقطاع  املقدمة  خدماتنا 

ال�سغرية واملت��سطة الذي ي�سكل حمرًكا 

رئي�ًسا لالقت�ساد ال�طني، وذلك انطالًقا 

بنك  ميتلكها  التي  الكبرية  اخلربة  من 

البحرين للتنمية كم�ؤ�س�سة مالية تنم�ية 

ي�سهم  ومبا  املجال،  هذا  يف  متخ�س�سة 

جناح  ل�سمان  املالئم  الدعم  ت�فري  يف 

وازدهار هذا القطاع احلي�ي على املدى 

ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  مبا  الط�يل 

اإىل  نتطلع  كما  املقبلة.  للفرتة  البنك 

النظام  تعزيز  يف  ا  اأي�سً ذلك  ي�سهم  اأن 

البيئي للم�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة 

وزيادة حجم من� اأعمال هذه امل�ؤ�س�سات 

ب�سكٍل اأكرب«. من جانبه، قال زياد جاليل 

واملعامالت  املُهيكلة  التم�يالت  رئي�س 

ال�طني:  البحرين  بنك  يف  امل�سرفية 

»نهدف من خالل �سراكتنا هذه مع بنك 

من  حزمة  طرح  اإىل  للتنمية  البحرين 

التم�يل  وحل�ل  امل�سرفية  املنتجات 

�سمن  اإيجابية  خط�ة  وهي  التجاري. 

رحلة بنك البحرين ال�طني الرامية لدعم 

ت�جهات احل�كمة البيئية والجتماعية 

اأهداف  على  عالوة  ال�سركات،  وح�كمة 

تندرج  مبادرة  واأنها  كما  ال�ستدامة. 

تاأثري  لإحداث  الرامية  م�ساعيه  �سمن 

اململكة عرب  اقت�ساد  على  ا  اأي�سً اإيجابي 

مت�يل امل�ساريع ال�سغرية واملت��سطة«.

 اإىل ذلك، قال عارف جناحي رئي�س 

التجارية  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات 

واملت��سطة  ال�سغرية  وامل�ؤ�س�سات 

»امتثالً  ال�طني:  البحرين  بنك  يف 

لت�جيهات �ساحب ال�سم� امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى رئي�س جمل�س ال�زراء يف 

مملكة البحرين، نفخر بالعمل �س�ًيا مع 

بنك البحرين للتنمية. ونعتزم من خالل 

اخلدمات  تعزيز  امل�سرتك  التعاون  هذا 

لتنمية  الالزمة  واحلل�ل  امل�سرفية 

واملت��سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع 

يف  يتمثل  م�سرتك  هدف  يجمعنا  اإذ 

حتديد احتياجات هذا القطاع والنه��س 

ال�سراكة  هذه  باأن  ثقة  على  ونحن  به. 

�ستعمل على ت�فري جمم�عة اأ�سا�سية من 

املنتجات واحلل�ل التم�يلية التي تخدم 

خمتلف جمالت هذا القطاع احلي�ي«.

بنك �لكويت �لوطني - �لبحرين يح�شد جائزة 

Visa لبطاقة �لئتمانية �لأكرث متيًز� للعمالء يف �لبحرين« من�«

العاملية؛   Visa م�ؤ�س�سة  منحت 

البحرين   - ال�طني  الك�يت  بنك 

الأكرث  الئتمانية  »البطاقة  جائزة 

متيًزا للعمالء يف البحرين«، التي ُتعد 

ريادته يف  الك�يت على  للبنك  تقديًرا 

اإذ يقدم  �س�ق البطاقات يف البحرين، 

لعمالئه جمم�عة كاملة من املنتجات 

احل�سرية.

الك�يت  العام لبنك  املدير  وت�سلم 

فردان  علي  البحرين  يف  ال�طني 

اجلائزة من ملك ال�سفار املدير الإقليمي 

وذلك  البحرين،  يف  فيزا  ل�سركة 

بنك  من  التنفيذيني  املديرين  بح�س�ر 

الك�يت ال�طني وفيزا.

»اإن  فردان:  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

دائًما  ملتزم  ال�طني  الك�يت  بنك 

املنتجات  باأف�سل  عمالئه  بتزويد 

البناء  من خالل  امل�سرفية  واخلدمات 

�سركاء  مع  الأمد  ط�يلة  عالقات  على 

عامليني مثل فيزا«.

واأ�ساف فردان اأن املكانة املتميزة 

تقدمي  يف  البنك  بها  يتمتع  التي 

املنتجات املبتكرة يف البحرين يدعمها 

�سراكات مميزة مع فيزا، مبا ي�سهم يف 

الدرجة  من  مبنتجات  عمالئنا  تزويد 

الأوىل وعرو�س ل مثيل لها.

وقالت ملك ال�سفار املدير الإقليمي 

»ي�سعدنا  البحرين:  يف  فيزا  ل�سركة 

منح بنك الك�يت ال�طني - البحرين 

هذه اجلائزة املرم�قة لتميزه ببطاقته 

املتميزة  امل�سافة  والقيمة  الئتمانية 

لعمالئه. ب�سفتها ال�سركة الرائدة عاملًيا 

مت  الإلكرتونية،  املدف�عات  جمال  يف 

خمتلف  لتالئم  فيزا  بطاقات  ت�سميم 

قطاعات ال�س�ق، وي�سعدنا اأن جمم�عة 

منتجات فيزا من بنك الك�يت ال�طني 

قد مكنت حاملي بطاقات فيزا ال�طني 

الئتمانية من ال�سع�ر بالقيمة الفريدة 

عرب العديد من امليزات والعرو�س«.

نف�سه  ال�طني  الك�يت  بنك  مييز 

من  للعمالء  املف�سل  البنك  باعتباره 

من  كاملة  جمم�عة  تقدمي  خالل 

ال�طني  بطاقات  ت�فر  كما  املنتجات. 

التي  املزايا  من  جمم�عة  الئتمانية 

تلبي جميع احتياجات عمالئه وت�سهم 

اإ�سافة  امل�سرفية،  جتربتهم  اإثراء  يف 

خدمات  تقدمي  يف  ت�سهم  ذلك،  اإىل 

حملًيا  ح�سرية  ترويجية  وعرو�س 

ال�طني  بطاقات  ُتقبل  اإذ  وعاملًيا. 

الئتمانية يف جميع اأنحاء العامل وهي 

مالءمة  والأكرث  اأماًنا  الأكرث  الطريقة 

ومكافاأة للدفع.

حازم بن قا�صموليد جمدالين

تعزيز �لتعاون �لقائم بني »بابكو«

و�شركة برتول �أبوظبي �لوطنية »�أدنوك«

لت��سيع  الدوؤوب  �سعيها  �سمن 

ويف  وعاملًيا،  اإقليمًيا  الفاعلة  �سراكاتها 

لتعزيز  ال�سرتاتيجية  خططها  اإطار 

ال�ثيقة مع �سركائها،  العالقات  املزيد من 

البحرين »بابك�« خالل  تبذل �سركة نفط 

لتط�ير  حثيثة  جه�ًدا  احلالية  املرحلة 

عالقات التعاون امل�سرتك التي تربطها مع 

»اأدن�ك«،  ال�طنية  اأب�ظبي  �سركة برتول 

وذلك من خالل تبادل املزيد من الزيارات 

الثنائية بني اجلانبني.

تبادلً  الزيارات  هذه  �سهدت  وقد 

ح�ل  الأفكار  من  للعديد  وطرًحا  للروؤى 

ارتاأى  اإذ  بال�ستثمار،  املرتبطة  اجل�انب 

العديد من  اإمكانية تنفيذ  الطرفان درا�سة 

اأن  امل�ؤمل  من  التي  امل�سرتكة  امل�ساريع 

ت�سهم يف زيادة التعاون وم�ساعفة تاأثريه 

الإيجابي على اقت�ساد البلدين ال�سقيقني.

و»اأدن�ك«  »بابك�«  �سركتي  وتن�ي 

اأولية  بدرا�سة  القيام  ال�سدد،  هذا  يف 

وتداول  التجارة  التعاون يف جمال  ح�ل 

وال�ستفادة  واخلام،  النفطية  املنتجات 

الكبرية  والتحديث  التط�ير  عمليات  من 

البحرين خالل  نفط  �سركة  ت�سهدها  التي 

املرحلة النتقالية احلالية.

ال�طنية  اأب�ظبي  �سركة برتول  اإن  اإذ 

الرائدة  ال�سركات  اإحدى  هي  »اأدن�ك« 

حمفز  وهي  الطاقة،  اإنتاج  يف  عاملًيا 

يف  القت�سادي  والتن�يع  للنم�  اأ�سا�سي 

التي متتلك  اأدن�ك  اأب�ظبي. وت�سم  اإمارة 

طاقة اإنتاجية تزيد عن 4 ماليني برميل من 

النفط ي�مًيا و11.5 مليار قدم مكعبة من 

متكاملة  جمم�عة  ي�مًيا،  الطبيعي  الغاز 

متار�س  التي  املتخ�س�سة  ال�سركات  من 

عملياتها الت�سغيلية يف كل جمالت قطاع 

ال�ستك�ساف  ذلك  يف  مبا  والغاز،  النفط 

والتكرير  والتخزين  والإنتاج  والتط�ير 

جمم�عة  تط�ير  اإىل  و�س�ًل  والت�زيع، 

وا�سعة من املنتجات البرتوكيماوية.

 1971 عام  اأدن�ك  �سركة  تاأ�س�ست 

الأمثل  ال�ستثمار  م�س�ؤولية  ت�يل  بهدف 

العربية  الإمارات  دولة  يف  الطاقة  مل�ارد 

�س�ق  متطلبات  لتلبية  وذلك  املتحدة، 

يف  والإ�سهام  با�ستمرار  املتغرية  الطاقة 

لل�طن.  م�سرق  اقت�سادي  م�ستقبل  تاأمني 

بال  تعمل  اأدن�ك  ظلت  تاأ�س�سيها،  ومنذ 

كلل م�ستنرية باإرث ال�الد امل�ؤ�س�س لدولة 

على  والرتكيز  املتحدة  العربية  الإمارات 

الطرق  وحتدي  اإبداعية،  بطريقة  التفكري 

ما  كل  يف  التميز  اإىل  وال�سعي  التقليدية، 

نق�م به.
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/981265/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/981280/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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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التعليقات  ومئات  فيديو  ومقاطع  �صور 

البحرين  جامعة  طلبة  من  و�صلت  التي  وال�صكاوى 

امل�صبوقة..  اخلانقة غري  املرورية  االزدحامات  ب�صاأن 

واإدارة اجلامعة يف �صمت مطبق.

#الدوام_املرن و#العمل_عن_ُبعد  اأن  اأعتقد 

خياًرا  ولي�س  جًدا  ملحة  وحاجة  حاجة  اأ�صبحا 

وذلك للقطاعني العام واخلا�س. #البحرين #اخلليج

Tuesday 4th October 2022 - No. 12232 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

1824 - اإعالن قيام اجلمهورية يف املك�صيك.
1830 - بلجيكا تعلن ا�صتقاللها عن هولندا.
1920 - تاأ�صي�س النادي االأفريقي التون�صي.

ترومان  هاري  االأمريكي  الرئي�س   -  1946
يطلب من اململكة املتحدة ال�صماح من جديد بهجرة 

اليهود اإىل فل�صطني.

قمر  اأول  يطلق  ال�صوفيتي  االحتاد   -  1957
�صناعي يف العامل وهو �صبوتنك1.

اإعالن د�صتور اجلمهورية اخلام�صة   - 1958
من   79% من  اأكرث  عليه  وافق  والذي  فرن�صا  يف 

الفرن�صيني يف ا�صتفتاء.

با�صتقالل  ر�صميًا  يعرتف  العراق   -  1963
الكويت و�صيادتها على اأرا�صيها.

الدين  �صفي  عمر  بروناي  �صلطان   -  1967
الثالث يتنازل عن العر�س البنه ح�صن البلقيه.

تعلن  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية   -  1969
اإجراءها جتربتني نوويتني.

1990 - الربملان االأملاين يعقد اجتماعه االأول 
بعد اإعادة توحيد اأملانيا.

الرو�صي يطلق مدافعه على  1993 - اجلي�س 
مقر الربملان الرو�صي ويعتقل زعماءه.

ي�صدر  الثاين  عبداهلل  االأردن  عاهل   -  2012
اإرادة ملكية بحل الربملان والدعوة الإجراء انتخابات 

نيابية مبكرة قبل نهاية 2012.

2021 - انتخاب فوميو كي�صيدا رئي�ًصا لوزراء 
اليابان.

ال�سويدي �سفانتي بابو يفوز بنوبل للطب 

بعد فك �سفرة احلم�ض النووي القدمي

فاز عامل ال�راثة ال�ش�يدي �شفانتي باب� بجائزة ن�بل 

اأم�ص  الطب،  اأو  الأع�شاء  وظائف  علم  يف   2022 لعام 

الثنني، عن اكت�شافاته التي تعزز فهم الطريقة التي تطّ�ر 

بها الب�شر من اأ�شالف منقر�شني.

ماك�ص  معهد  مدير  باب�  اإن  اجلائزة  جلنة  وقالت 

فاز  باأملانيا  ليبزيج  التط�رية يف  لالأنرثوب�ل�جيا  بالنك 

الب�شر  اأ�شباه  بجين�مات  املتعلقة  »الكت�شافات  بف�شل  بها 

املنقر�شة والتط�ر الب�شري«.

على  ن�بل  م�قع  على  ُن�شر  �ش�تي  ت�شجيل  ويف 

على  ح�ش�له  ت�قع  كان  اإذا  عما  �ش�ؤاله  لدى  الإنرتنت، 

اجلائزة، قال باب� )67 عاًما(: »ل، لقد تلقيت جائزتني من 

البحثي(  )العمل  هذا  اأن  اأعتقد  مل  ما  بطريقة  لكنني  قبل، 

�شيك�ن م�ؤهاًل للح�ش�ل على جائزة ن�بل«.

نال  حي�ية  كيمياء  عامل  جنل  وه�  باب�،  اإىل  ُين�شب 

الب�شرية  الأ�ش�ل  درا�شة  يف  حت�ل  اإحداث  ن�بل،  جائزة 

بعد تط�ير طرق لل�شماح بفح�ص ت�شل�شل احلم�ص الن�وي 

من البقايا الأثرية واحلفريات التي تع�د اإىل فجر التاريخ 

الب�شري.

و�شاعد باب� يف الك�شف عن وج�د ن�ع ب�شري مل يكن 

اأ�شبع  عظم  من  جزء  من  دني�ش�فان�ص،  يدعى  معروفا، 

عمره 40 األف عام ُعرث عليه يف �شيبرييا. لكن اأكرب اإجناز 

له متثل يف الأ�شاليب التي مت تط�يرها لل�شماح بت�شل�شل 

جين�م اإن�شان نياندرتال كاماًل.

وفاة ممثلة رف�ست قبل 50 عاًما ت�سّلم الأو�سكار نيابة عن مارلون براندو
اإىل  ت�فيت عن عمر يناهز 75 عاًما املمثلة والنا�شطة �شا�شني ليتلفيذر املنتمية 

ال�شكان الأمريكيني الأ�شليني، والتي ق�بلت عام 1973 ب�شيحات ال�شتهجان خالل 

احتفال ت�زيع ج�ائز الأو�شكار عندما رف�شت ت�شلّم جائزة نيابة عن املمثل مارل�ن 

براندو، بح�شب ما اأعلنت الأحد اأكادميية فن�ن ال�شينما وعل�مها.

ونقلت الأكادميية عن ليتلفيذر يف التغريدة التي اأعلنت فيها عرب ت�يرت وفاتها 

حقيقتكم،  عن  فيها  تدافع�ن  مرة  كل  يف  اأنكم،  دائًما  تذكروا  اأرحل،  »عندما  ق�لها: 

ُتبق�ن �ش�تي واأ�ش�ات اأممنا و�شع�بنا حية«. وكانت الأكادميية اأقامت قبل اأ�شب�عني 

احتفاًل يف متحفها اجلديد يف ل��ص اأجنل��ص، كّرمت فيه ليتلفيذر واعتذرت منها علًنا 

عن املعاملة التي لقيتها خالل احتفال ت�زيع ج�ائز الأو�شكار قبل 50 عاًما.

خالل  بال�شخرية  ق�بلت  وياكي  اأبات�شي  �شعَبي  اإىل  املنتمية  ليتلفيذر  وكانت 

العامل  اإىل  تلفزي�نًيا  ُنقل  الأول  وه�  عام 1973،  الأو�شكار  ج�ائز  ت�زيع  احتفال 

كله، عندما �شرحت �شبب امتناع مارل�ن براندو، الذي مل يح�شر الحتفال �شخ�شًيا، 

عن قب�ل ت�شلّم اأو�شكار اأف�شل ممثل عن فيلم »ذي غادفاذر« )العّراب(. وطلب براندو 

ي�مها من ليتلفيذر رف�ص ت�شلّم اجلائزة نيابة عنه احتجاًجا على معاملة ه�لي�ود 

لالأمريكيني الأ�شليني.

بعد كورونا.. اإ�سبانيا 

تقيم م�سابقة الهرم الب�سري

الهرم  م�شابقة  الإ�شبانية  تاراج�نا  مدينة  اأقامت 

جائحة  تف�شي  منذ  الأوىل  للمرة  ال�شهرية  الب�شري 

ك�رونا )ك�فيد 19(.

وحتاول الفرق امل�شاركة يف تلك امل�شابقة بناء اأبراج 

اإىل 10 م�شت�يات للح�ش�ل  الأ�شخا�ص ت�شل  باأج�شام 

على لقب »اأف�شل قالع«.

يف  عامني  كل  ال�شعبي  احلدث  هذا  يقام  ما  وعادة 

�شاحة م�شارعة الثريان ال�شابقة يف املدينة املت��شطية.

وكان الفائزون هذا العام ريا�شيني من فيالفرانكا، 

ذكرت  ح�شبما  الب�شرية،  باأهرامها  ت�شتهر  مدينة  وهي 

�شحيفة »دياري� دي تاراج�نا«.

�شمال  كتال�نيا  يف  ط�يل  تقليد  لها  العادة  وهذه 

�شرقي اإ�شبانيا، اإذ ُتعد الأبراج الب�شرية جزًءا من العديد 

و�شع  الي�ن�شك�  منحتها  كما  املدينة،  معار�ص  من 

الرتاث الثقايف غري املادي.

ويف حني اأن الأبراج تنهار يف بع�ص الأحيان، فاإنه 

نادًرا ما ي�شاب امل�شارك�ن.

عام،   200 مدار  على  املمتد  تاريخها  مدى  وعلى 

مل ي�شهد هذا التقليد اإل ما جمم�عه خم�شة قتلى، وفًقا 

لتقارير اإعالمية اإ�شبانية.

لتجنب  التدريب  من  كبري  جزء  تخ�شي�ص  ويتم 

انهيار الهرم الب�شري، كما يتم تدريب اأولئك امل�ج�دين 

يف القاعدة على التقاط الآخرين.

حظر كلمة »مرحًبا« يف ولية هندية
اأو  »هيل�«  كلما  »حظر«  هندية  ولية  قررت 

جًدا  ب�شيطة  لأنها  الإجنليزية،  باللغة  »مرحًبا« 

ول حتمل معنى ق�ًيا ول ت�ؤجج امل�شاعر، يف قرار 

حك�مي غريب.

ولية  يف  املدنية  اخلدمات  م�ظفي  من  وُطلب 

»مرحًبا«،  ق�ل  عن  الت�قف  الهندية  ماهارا�شرتا 

ح�شبما اأفادت �شحيفة »التاميز«.

»مرحًبا«  كلمة  اإن  قالت  التي  ال�لية  حك�مة 

م�ظفي  اأخربت  و�شطحية،  غربية  نزعة  حتمل 

اجلمه�ر  حتية  عليهم  ينبغي  اأنه  املدنية  اخلدمة 

اأنحني  »اأنا  تعني  التي  ماتارام«  »فاندي  بعباراة 

لك، يا وطن«.

اأكرب  ال�لية، مبا يف ذلك  اإن  ال�شحيفة  وقالت 

جاناتا  بهاراتيا  حزب  يحكمها  م�مباي،  مدنها 

تاأكيد  اإىل  يتطلع  والذي  م�دي،  ناريندرا  بزعامة 

والتقاليد  الهندو�شية  للديانة  الثقايف  »التف�ق 

الهندية«.

وزير  قبل  من  البداية  يف  القرتاح  هذا  وُطرح 

بعد  م�نغانتي�ار،  �ش�دهري  ماهارا�شرتا،  ولية 

م�ؤخًرا.  الد�شت�رية  اليمني  اأداء  من  وجيزة  فرتة 

ثم تراجع لحًقا وقال اإنه ميكن ا�شتخدام اأي كلمة 

معادلة تعك�ص الق�مية.

قّدم امل�صمم اإيلي �صعب 

جمموعته من االأزياء اجلاهزة 

للربيع وال�صيف املقبلني 

�صمن فعاليات اأ�صبوع باري�س 

للمو�صة. وهو ا�صتح�صر يف 

عر�صه رقة ن�صيم ال�صيف 

واأناقة االأزهار التي اأ�صفت 

طابًعا رومان�صيًا على 

االإطالالت الع�صرية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12232/pdf/INAF_20221004005325580.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/last-page/981239/News.html


العدد:  6142

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزير الديوان الملكي يهنئ ناصر
بن حمد بلقب بطولة العالم للقدرة

بعث معالي الش��يخ خالد بن أحمد 
آل خليف��ة وزي��ر الدي��وان الملك��ي 
برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الملك��ي  الفري��ق  قائ��د  الش��باب 
للق��درة، أع��رب فيه��ا ع��ن خالص 
بمناس��بة  والتبري��كات  التهان��ي 

اإلنجاز الرياضي الجديد والمش��رف 
الذي حققه س��موه بتتويجه بلقب 
بطول��ة العال��م للجي��اد الصغي��رة 
للق��درة، والتي ُأقيم��ت في مملكة 
إس��بانيا، بمش��اركة أكث��ر من 57 

فارسًا وفارسة، يمثلون 20 دولًة.
وأكد معاليه أن هذا اإلنجاز المبهر، 
جاء ليعزز مكان��َة مملكة البحرين، 

عل��ى خارط��ة البط��والت العالمية 
مش��يدًا  الفروس��ية،  رياض��ة  ف��ي 
بجهود سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة لتعزيز مكان��ة الرياضة 
ف��ي المملكة، وتحقي��ق المزيد من 
النتائج المش��رفة، متمنيا لس��موه 
والس��داد لمواصلة  التوفي��ق  دوام 

طريق التميز والتألق واإلنجاز.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Tue 04 Oct 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6142   |  الثالثــاء 08 ربيع األول 1444هـــ

وزير العدل يهنئ ناصر بن حمد بفوزه ببطولة العالم للقدرة
هنأ وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف نواف بن 
محم��د المعاودة، س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
بمناس��بة تحقي��ق الفريق الملك��ي للقدرة بقيادة س��موه 
بطول��ة العال��م للق��درة المقام��ة في إس��بانيا لمس��افة 
120كم. وأكد وزير العدل أن هذا اإلنجاز الرياضي العالمي 
الجديد يضاف لسجل اإلنجازات البحرينية في مجال رياضات 
الفروسية، وذلك في ظل ما تحظى به من رعاية ودعم من 
قبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة ومس��اندة 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل. وقال إن فوز 
الفريق الملكي للقدرة بقيادة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بالمركز األول، يعكس جهود س��موه الدؤوبة في 
س��بيل رفع اس��م مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل 
الرياضية، وما يتمتع به الفريق الملكي من جهوزية عالية 
وق��درات متميزة. وذك��ر أن النجاح��ات الرياض��ة الوطنية 
المتحقق��ة عل��ى المس��تويين اإلقليمي والدولي، تش��كل 
مصدر فخر واعتزاز كبيرين، لما تمثله من إنجازات تجس��د 
روح المبادرة والعطاء والمثاب��رة والتخطيط الناجح القادر 
على حصد المراكز المتقدمة في المنافس��ات الكبيرة التي 

تشهدها المسابقات العالمية.

 هشام بن عبدالرحمن: إنجاز
ناصر بن حمد ثمرة للرعاية الملكية السامية

 رئيس الديوان الملكي والمكتب الخاص: 
دعم المحدود من الملك للرياضة البحرينية

هنأ رئيس الديوان الملكي والمكتب الخاص عبداهلل الرميحي س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب قائ��د الفريق الملك��ي للقدرة بمناس��بة فوز س��موه بلقب بطولة 
العالم لس��باقات القدرة لمس��افة 120 كم، والتي أقيمت في مملكة إسبانيا 

بمشاركة دولية.
وأع��رب ع��ن بال��غ االعتزاز به��ذا اإلنجاز المش��رف ال��ذي يضاف إل��ى رصيد 
اإلنج��ازات الت��ي يحققه��ا أبن��اء مملك��ة البحرين ف��ي مختلف المس��ابقات 
الرياضية على المس��تويين اإلقليمي والدولي، مش��يدًا بم��ا تحظى به هذه 
الرياض��ة ف��ي المملكة من دعم المحدود من حض��رة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظم، وبما يوليه جاللته لرياضة 
 القدرة، وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، ما هيأ الظ��روف لتحقيق هذا 
 اإلنجاز الكبير. كما أش��اد بجهود وإس��هامات س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليف��ة البارزة في تحقيق هذه النتائج المرموقة التي تس��هم في تعزيز 
وتطوير هذه الرياضة بالمملكة، لما لها من ارتدادات وانعكاس��ات إيجابية 
في تحقيق التميز والريادة لمملكة البحرين على خارطة المنافسات الرياضية 
الدولية، متمنيًا لس��موه كل النج��اح والتوفيق والتألق دائمًا في الس��احات 

الرياضية وتحقيق مزيد من اإلنجازات والمنافسات الرياضية العالمية.

هنأ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة، س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليف��ة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة تتويج 
سموه بلقب بطولة العالم لسباقات القدرة لمسافة 120 كم 

للجياد 8 سنوات المقامة في إسبانيا. 
 وأعرب عن عظيم امتنانه وفخره بهذا اإلنجاز العالمي، الذي 
يأتي ثم��رة للرعاية الملكية الس��امية للرياضة والرياضيين 
البحرينيي��ن م��ن حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد، وبمس��اندة صاحب الس��مو 

الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
 مجل��س الوزراء، مش��يدًا بفوز س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليف��ة وقيادت��ه للفري��ق الملك��ي للق��درة لتحقيق هذه 
البطول��ة الرفيع��ة، الذي يمث��ل إضافة نوعي��ة متقدمة في 

مجال رياضة القدرة البحرينية على الصعيد العالمي. 
وتمنى للفريق الملكي للقدرة بقيادة س��مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة دوام التوفيق والنجاح في مس��يرته الرياضية، 
وحص��د مزي��د م��ن اإلنج��ازات والنجاح��ات العالمي��ة، ورفع 
راي��ة مملكة البحري��ن عالية خفاقة ف��ي الميادين اإلقليمية 

والدولية.

 وزير الداخلية: إنجاز ناصر بن حمد 
تأكيد للدعم المتواصل والدائم من الملك

 أعرب وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة، عن التهاني والتبريكات، إلى سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الش��باب، مستش��ار األمن الوطني، قائد الفريق 
الملك��ي للقدرة، بمناس��بة فوز س��موه ببطول��ة العالم 

للقدرة لمسافة 120 كم، والتي أقيمت في أسبانيا.
وأك��د أن ه��ذا اإلنجاز الرياض��ي المتحقق، يأت��ي تأكيدًا 
على الدعم الدائم والمتواصل من حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم، 

للرياض��ة والرياضيين في جميع الميادين، مما جعل علم 
المملك��ة يرتفع عاليًا في منص��ات التتويج في البطوالت 

والمنافسات اإلقليمية والدولية.
وأضاف وزير الداخلية، أن نجاح الفريق الملكي للقدرة في 
تحقيق هذا المس��توى، جاء بفضل ما يبذله س��موه من 
جهود في التدري��ب والمتابع��ة وزرع إرادة التحدي ورفع 
المعنوي��ات في نفوس الفري��ق ليكون بهذا المس��توى 
المتميز، متمنيًا لس��موه، دوام التوفيق والسداد لتحقيق 

رئيس ديوان ولي العهد: المزيد من اإلنجازات والنجاح.
إنجازات ناصر بن حمد ترفع اسم 

البحرين في المحافل الرياضية

المبارك يهنئ ناصر بن حمد 
بفوزه ببطولة العالم للقدرة

البلدي��ات  ش��ؤون  وزي��ر  هن��أ 
والزراع��ة المهن��دس وائ��ل بن 
الش��يخ  س��مو  المب��ارك  ناص��ر 
ناصر بن حم��د آل خليفة، ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، قائد الفريق 
الملكي للقدرة، بحصول س��موه 
على لقب بطول��ة العالم للجياد 
الصغي��رة للق��درة ف��ي إس��بانيا 
واصفًا هذا اإلنجاز باإلنجاز الكبير 

ال��ذي رفع راية مملكة البحرين عالية خفاقة في الميادين 
العالمية.

وأك��د المبارك أن اإلنجاز الذي حققه س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليف��ة هو موطن فخر لكل العرب، وهو نصر 
يضاف إل��ى قائمة االنتص��ارات التي يقودها س��موه في 
مختلف الميادين الرياضية، وذلك بفضل من اهلل سبحانه 
وتعالى وبرعاية مستمرة من لدن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، ملك الب��الد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه، ومس��اندة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة، ولي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء، وبمثابرة من سمو الشيخ ناصر حفظه اهلل.

المؤيد يهنئ ناصر بن حمد 
بفوزه ببطولة العالم للقدرة

هنأ وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
أيمن ب��ن توفي��ق المؤيد، س��مو 
الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة 
لألعم��ال  المل��ك  جالل��ة  ممث��ل 
اإلنسانية وشؤون الشباب بمناسبة 
تحقي��ق الفري��ق الملك��ي للق��درة 
بقيادة سموه بطولة العالم للقدرة 
المقامة في إس��بانيا لمسافة 120 
كم. وأك��د المؤيد أن ه��ذا اإلنجاز 
الرياض��ي الدولي، يؤكد اس��تمرار 

رياضة الفروس��ية بتحقي��ق اإلنج��ازات للرياض��ة البحرينية، 
بفض��ل الرعاية والدعم من قبل حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، واهتمام ودعم صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل األمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الرياضة البحرينية على 

مختلف األصعدة وتحقيق أبطالها للعديد من اإلنجازات.

وزير اإلعالم: القدرة البحرينية وصلت لمكانة دولية مرموقة
هنأ وزير شؤون اإلعالم رمزان النعيمي، سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الش��باب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة تتويج سموه 
بلقب بطولة العالم لسباقات القدرة لمسافة 120 كم للجياد 
8 سنوات، والمقامة في إس��بانيا. وأكد أن اإلنجاز الكبير الذي 
حققه س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعكس ما وصلت 
إلي��ه الرياضة البحريني��ة، وبخاصة في س��باقات القدرة، من 
مكان��ة إقليمية ودولية مرموقة، في ظل ما يحظى به القطاع 
الرياض��ي والش��بابي من دع��م واهتمام من حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
 ومس��اندة من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء.  وأش��ار إلى أن 
تتويج سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة وقيادته للفريق 
الملكي للقدرة للفوز بلقب هذه البطولة الدولية يمثل مصدر 
فخ��ر واعتزاز لجميع أبناء البحرين، مش��يًدا بما يمثله س��موه 
م��ن قدوة ونموذج في العزيمة واإلص��رار على تحقيق النجاح 
في مختلف المنافس��ات والمحافل. ونوه بما يتمتع به الفريق 
الملكي للق��درة من س��مات البطولة واألداء الرفي��ع، متمنيًا 
للفريق بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مزيدًا من 
النج��اح والتوفيق وتحقيق المزيد من األلقاب والبطوالت التي 
تعزز من مكانة مملكة البحرين الرائدة في مختلف األنشطة 

والمنافسات الرياضية على المستويين الدولي واإلقليمي.

هن��أ رئي��س دي��وان ول��ي العهد 
الش��يخ س��لمان ب��ن أحم��د ب��ن 
س��لمان آل خليفة، س��مو الش��يخ 
ناصر ب��ن حم��د آل خليفة ممثل 
اإلنس��انية  لألعمال  الملك  جاللة 
بمناسبة تحقيق  الشباب  وشؤون 
الفري��ق الملك��ي للق��درة بقيادة 
س��موه بطول��ة العال��م للق��درة 
المقام��ة ف��ي إس��بانيا لمس��افة 
120كم. وأك��د رئيس ديوان ولي 

العه��د أن هذا اإلنجاز المش��رف يضاف لسلس��لة اإلنجازات 
التي حققتها مملكة البحرين في مجال رياضات الفروسية، 
وذل��ك في ظل م��ا تحظى به م��ن دعٍم واهتم��ام من قبل 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، ومتابعة مس��تمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وأش��ار رئيس ديوان ولي العهد إلى أن فوز الفريق الملكي 
للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز 
األول، يعكس ما يوليه س��موه من حرٍص على تحقيق مزيٍد 
م��ن اإلنج��ازات التي ترفع اس��م مملكة البحري��ن عاليًا في 
مختلف المحافل الرياضية، والتي تسهم في تعزيز تواجدها 

على الساحتين اإلقليمية والدولية في القطاع الرياضي.

 رئيس ديوان الرقابة: 
سجل حافل لناصر بن حمد 

بالميادين الرياضية
هن��أ رئي��س دي��وان الرقاب��ة المالية 
 واإلداري��ة الش��يخ أحم��د ب��ن محم��د 
آل خليفة، س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، رئيس 
المجل��س األعلى للش��باب والرياضة، 
قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة 
ف��وز س��موه بلق��ب بطول��ة العال��م 
لس��باقات الق��درة لمس��افة 120 كم، 
والتي أقيمت في إس��بانيا بمش��اركة 

دولي��ة.  وقال، إن هذا اإلنجاز الكبير يجّس��د ما وصلت إليه الرياضة 
البحريني��ة من مس��تويات متميزة بفضل ما تحظ��ى به من رعاية 
س��امية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، ومتابعة ودعم صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء. وأكد 
أن الف��وز في ه��ذا المحفل الرياضي العالمي المرموق يعزز س��جل 
س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحافل باإلنجازات في مختلف 
الميادي��ن الرياضية، ويرّس��خ المكان��ة العالية الت��ي وصلت إليها 

الرياضة البحرينية.

 وزيرة الصحة تهنئ ناصر بن حمد 
بتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة

هنأت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، س��مو الش��يخ 
ناصر ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وش��ؤون الش��باب قائد الفريق الملكي للقدرة، 
بمناس��بة تحقي��ق الفري��ق الملكي للقدرة بقيادة س��موه 
لبطولة العالم للقدرة المقامة في مملكة إسبانيا لمسافة 
120 ك��م. وأك��دت أن ه��ذا اإلنج��از الرياضي يض��اف إلى 

س��جالت الوطن الحافل��ة ويبرهن على ما يتحل��ى به أبناء 
البحرين من جدارة ومهارة وتميز في ظل الرعاية الملكية 
الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المعظ��م، وبمتابعة ودعم صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
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 رئيسة النواب: دور محوري 
لإلعالم الوطني في النهوض بتقدم البالد

أش��ادت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية بنت 
عبداهلل زينل بالرس��الة النبيلة التي تحملها 
الصحافة المحلية ووس��ائل اإلعالم الوطنية 
كأداة لتنوي��ر وتثقيف الرأي العام وتوجيهه 
لم��ا في��ه مصلح��ة وتق��دم ونم��و الوط��ن 
والمجتم��ع، وذل��ك ف��ي إط��ار م��ن االلتزام 
بالكلمة الحرة والمسؤولة، والفكر المستنير، 
وقي��م الصحافة ومبادئه��ا النبيلة، وفي ظل 
ما يحظى ب��ه قطاع الصحاف��ة واإلعالم من 
دع��م ورعاية من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، واهتمام وتقدير 

من قبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، حفظه اهلل.
ولفت��ت رئيس��ة مجل��س الن��واب إل��ى م��ا 
تقدم��ه الصحافة المحلية ووس��ائل اإلعالم 
م��ن رس��الة وطني��ة غايته��ا الحف��اظ على 
الوط��ن وتعزيز مس��يرته التنموية، معربة 
ع��ن اعتزازه��ا وتقديرها لعط��اءات الكوادر 
الصحفية واإلعالمية وما يبذلونه من جهود 
ف��ي التعبير ع��ن قضاي��ا ومصال��ح الوطن 
وتطلع��ات وآم��ال المواطنين ف��ي إطار من 
المهني��ة والمصداقية وااللت��زام بالمواثيق 

الصحفي��ة واإلعالمية، وتقدي��م رؤى وأفكار 
وأطروح��ات تس��تهدف الحفاظ عل��ى وحدة 
المجتم��ع وتماس��كه وص��ون أم��ن مملكة 

البحرين واستقرارها.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس��ة مجل��س النواب، 
صب��اح ام��س ف��ي مق��ر مجل��س الن��واب، 
بالصحفيي��ن واإلعالميي��ن، وبحضور األمين 
العام لمجلس النواب المستشار راشد محمد 
بو نجمة، واألمين العام المس��اعد للجلسات 
واللج��ان يحيى المال بمناس��بة ختام الفصل 
التش��ريعي الخامس واالستعداد الستحقاق 
انتخاب��ي وبرلمان��ي وبل��دي جدي��د في ظل 

المش��روع اإلصالحي لجاللة الملك المعظم 
حفظه اهلل ورعاه.

وثمن��ت زينل ما يحظ��ى ويزخر ب��ه القطاع 
اإلعالم��ي من خب��رات وأجي��ال متعاقبة من 
الصحفيين واإلعالميين الذي أرس��وا أس��س 
ودعائم مدرس��ة إعالمية وصحفية بحرينية 
أصيل��ة حمل��وا خالله��ا أمانة ه��ذه المهنة 
ومواصلة هذه المسيرة بمواكبة ما يشهده 
القط��اع الصحفي واإلعالم��ي من تطور على 
أن  مختل��ف منصات��ه، ومؤك��دة معاليه��ا 
مملك��ة البحرين تزخر بالكوادر الش��ابة من 
الصحفيي��ن واإلعالميي��ن األكف��اء القادرين 

على التعبير ع��ن قضايا الوطن والمواطنين 
بتميز واقتدار وحيادية ومهنية بالغة.

ومن جانبهم أعرب الحضور، من الصحافيين 
واإلعالميين، عن ش��كرهم لرئيس��ة مجلس 
النواب عل��ى دعوتهم لهذا اللق��اء، مثمنين 
الدعم والرعاية التي حظيا بها خالل عملهم 
الن��واب  المجل��س  ألعم��ال  وتغطياته��م 
والجلس��ات البرلماني��ة، مؤكدي��ن حرصهم 
على االس��تمرار في دع��م وتعزي��ز التجربة 
الديمقراطي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن ب��كل 
مصداقية ومهنية للحفاظ على المكتسبات 
الوطنية وخير ومصلحة الوطن والمواطنين.

في واحدة من أضخم قضايا غسل األموال في تاريخ البحرين 

 »االستئناف العليا« تشدد العقوبات 
على مسؤولي بنك المستقبل اإليراني

صرح المحامي العام األول مس��اعد 
وائ��ل  المستش��ار  الع��ام  النائ��ب 
بوع��الي ب��أن محكمة االس��تئناف 
العلي��ا قد أص��درت أم��س حكمها 
بن��ك  مخالف��ات  قضي��ة  بش��أن 
المستقبل، حيث قضت بإجماع اآلراء 
بإدانة ستة من مسؤولي ذلك البنك 
فضاًل على إدانة عدد من األشخاص 
االعتباريي��ن الذين ارتكب��وا جرائم 
غس��ل األموال من خاللها وش��ملت 
بن��ك المس��تقبل والبن��ك المركزي 
اإليراني وعددًا من البنوك اإليرانية، 
حيث قضت بمعاقبة مسؤولي بنك 
المس��تقبل بالس��جن مددًا تتراوح 
بي��ن 5 و10 س��نوات وبتغري��م كل 
منه��م مبلغ ملي��ون دين��ار عن كل 
عملية م��ن عمليات غس��ل األموال 
166عملي��ة، وذلك بمقداٍر  البالغة 
يعادل عدد العمليات التي اش��ترك 
فيه��ا كل منهم، وذل��ك عن جرائم 
غسل األموال، فضاًل على تغريمهم 
بغرام��ة قدرها 50 أل��ف دينار لكل 
منه��م عما نس��ب إليه��م من تهم 
والقرارات  اللوائ��ح  أح��كام  مخالفة 
قان��ون غس��ل  الص��ادرة بموج��ب 
األموال والجن��ح المرتبطة بجريمة 
غسل األموال، وبإبعادهم عن البالد 
بع��د تنفي��ذ العقوب��ة، كما قضت 
والبنك  المس��تقبل  بن��ك  بتغري��م 
المركزي اإليراني وغيره من البنوك 
اإليراني��ة المتورط��ة مبل��غ مليون 

دين��ار لكل منه��م ع��ن كل عملية 
غس��ل أموال والبالغ��ة 166 عملية 
وذلك بمقداٍر يع��ادل عدد عمليات 
غس��ل األموال التي تمت من خالل 
أولئك األشخاص االعتباريين فضاًل 

على عقوبة المصادرة.
وكانت محكم��ة االس��تئناف العليا 
قد نظ��رت الدعوى م��ن جديد بعد 
أن أعيدت إليها من محكمة التمييز 
لقبولها الطعن المقدم من النيابة 
الحك��م  تصحي��ح  طالب��ًة  العام��ة 
المطعون في��ه لما اعتراه من خطأ 
في تطبيق القانون، وبطلب تشديد 
العقوبة وفق موجبات القانون، وقد 
نظرت المحكمة في أسباب ومبررات 
الطع��ن وم��ا ق��دم ف��ي الدع��وى 
م��ن أدل��ة، وعليه أص��درت حكمها 

المتقدم.
وكان��ت النياب��ة العامة ق��د أعلنت 
س��ابقًا أن تحقيقاتها كش��فت عن 
ملي��ارات  لغس��ل  ضخ��م  مخط��ط 
الدوالرات عبر بنك المس��تقبل الذي 
تم تأسيس��ه في مملك��ة البحرين 
والتحك��م في��ه م��ن قب��ل بنكي��ن 

إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، 
وهما البنك الوطني اإليراني »ملي« 
وبنك ص��ادرات إيران، وذلك لتمرير 
المش��بوهة  المالي��ة  المعام��الت 
لصال��ح الكيان��ات اإليراني��ة، وعلى 
رأس��ها البن��ك المرك��زي اإليران��ي 
بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث 
كش��فت التحقيق��ات المكثفة التي 
تجريها النيابة العامة عن ممارسات 
مصرفي��ة أجريت عل��ى خالف أحكام 
القانون، وثبت قيام البنك المركزي 
اإليران��ي بإص��دار تعليمات��ه إل��ى 
بنك المس��تقبل بش��أن اس��تخدام 
نظ��ام تحويالت بدي��ل غير معتمد 
المصرفية، وذلك  العمليات  إلتمام 
بغرض إخفاء مصدر وحركة األموال 
المحول��ة من خالل��ه لصالح البنوك 
اإليراني��ة والتحايل عل��ى العقوبات 
الدولي��ة المفروضة عل��ى الكيانات 
اإليراني��ة ف��ي مج��ال المعام��الت 
المصرفية لضرورات مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، مس��تغاًل 
في ذلك س��يطرة بنك��ي ملي إيران 
وص��ادرات إي��ران التش��غيلية على 

المس��تقبل وتوجيه سياساته  بنك 
فض��اًل عل��ى تبعيتهم��ا ف��ي ذات 
الوق��ت للحكومة اإليراني��ة والبنك 
لتلك  وتنفي��ذًا  اإليراني.  المرك��زي 
بن��ك  مس��ؤولو  ق��ام  التعليم��ات 
المستقبل باالشتراك مع آخرين من 
مس��ؤولي البنوك اإليراني��ة والبنك 
المرك��زي اإليران��ي بتنفيذ عمليات 
إرس��ال وتحوي��ل وتلق��ي أكثر من 
ملي��ار وثالثمئ��ة ملي��ون دوالر عبر 
استخدام ذلك النظام البديل، وذلك 
ضمن مخطط ضخم لغسل األموال.
مازال��ت  التحقيق��ات  أن  وأض��اف 
مس��تمرة في ش��أن بقي��ة الوقائع 
والتي تضمنت قيام بنك المستقبل 
األغراض  ل��ذات  اإليرانية  والبن��وك 
الدولي��ة  المعام��الت  بتنفي��ذ 
لقان��ون حظر ومكافحة  بالمخالفة 
غس��ل األم��وال وتموي��ل اإلره��اب 
المصرفية،  واألنظم��ة  والقواني��ن 
حي��ث إنه من المتوقع الكش��ف عن 
متورطين أكثر في المخطط، وذلك 
تمهي��دًا إلحال��ة تل��ك القضايا إلى 

المحاكمة الجنائية.

 السجن لمتهمي بنك المستقبل
من 5 إلى 10 سنوات وتغريمهم 166 مليون دينار

 تغريم »المستقبل« و»المركزي اإليراني«
والبنوك اإليرانية المتورطة 166 مليون دينار

 وزيرة الصحة: التعاون
 مع المنظمات الدولية
لدعم األبحاث الطبية

أكدت وزي��رة الصحة الدكتورة 
جليلة الس��يد، أهمي��ة تكثيف 
المنظم��ات  م��ع  التع��اون 
لدع��م  والدولي��ة  اإلقليمي��ة 
الطبي��ة  األبح��اث  ومس��اندة 
م��ن  العلمي��ة،  والدراس��ات 
أج��ل تطوير حلول مس��تدامة 
للتحدي��ات الصحي��ة وإدخ��ال 
أفض��ل الممارس��ات الخاص��ة 
أمراض  أبرزه��ا  وم��ن  فيه��ا؛ 

السرطان.
اطالعه��ا  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

عل��ى جه��ود مكتب المراجع��ة الطبية في البحرين في نش��ر 
إحصائيات المملكة حول ممارس��ات التّدرج ومراحل س��رطان 
الثدي بين الس��جالت الس��كانية في منطقة الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقيا، بمجلة )Cancer Epidemiology(، بعددها 
رق��م )81( للعام 2022، وذلك بالتعاون م��ع الوكالة الدولية 

لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وأش��ادت بدور مكت��ب المراجعة الطبية ومش��اركته في هذا 
المس��ح، منّوه��ًة بأهمية س��جل مملكة البحرين للس��رطان 
في إع��داد البرنامج الوطني لمكافحة الس��رطان، والذي يأتي 
تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ويشكل قاعدة 
بيان��ات أساس��ية لجمي��ع مرضى الس��رطان من أج��ل تحديد 
أولويات التش��خيص المبكر ومكافحة الس��رطان وعالجه في 

المملكة.

وزيرة الصحة

إنجاز المشروع في الربع الثاني من 2023

 »األشغال«: إنشاء شبكة 
للصرف الصحي بمجمع 910 بالحنينية

أعلنت وزارة األش��غال البدء في تنفيذ أعمال مش��روع إنش��اء شبكة الصرف 
الصحي بمجمع 910 في منطقة الحنينية بالمحافظة الجنوبية، والذي يأتي 
ضم��ن جهود ال��وزارة إليصال خدمة الصرف الصح��ي لمختلف المناطق من 

أجل ضمان توفير بيئة صحية وسليمة للمواطنين والمقيمين.
وصرح��ت القائ��م بأعمال مدي��ر إدارة تخطيط ومش��اريع الص��رف الصحي 
بالوزارة فاطمة جعفر بأن المشروع يهدف إلى توصيل 44 عقارًا في المجمع 

910، ومن المتوقع االنتهاء منه في الربع الثاني من العام القادم.
ويشتمل المش��روع على تمديد خط رئيس بطول 673 مترًا، باإلضافة إلى 
بناء عدد )6( من غرف التفتيش، إلى جانب إنش��اء محطة ضخ لمياه الصرف 
الصحي. وأكدت أن الوزارة تهدف من خالل برامجها وخطتها االس��تراتيجية 
إل��ى توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة من أجل االرتقاء بمس��توى 

معيشة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التي ستسهم 

في توس��عة دائرة المس��تفيدين من خدمات الصرف الصح��ي، مؤكدًة أن 
المش��روع يأتي تنفيذًا لبرنامج الحكومة في تطوير خدمات الصرف الصحي 
ف��ي مختلف مناط��ق البحرين. وأوضحت أن المش��روع يأت��ي ضمن الخطة 
االس��تراتيجية الوطنية الت��ي وضعتها ال��وزارة للصرف الصح��ي ومعالجة 
المياه كأس��اس لتخطيط وتطوير وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في 
البحري��ن مع التطور العمراني المتس��ارع بهدف تحقي��ق التنمية والتطوير 
المستدامين لهذا القطاع العام في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات 

لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن والمقيم.
الجدير بالذكر بأنه قد تمت ترس��ية المش��روع على شركة عراد لإلنشاءات 

بتكلفة إجمالية وقدرها 160,000 دينار.
وأهاب��ت الوزارة بالمواطنين والمقيمين قاطن��ي المنطقة التعاون والتقيد 
باإلش��ارات التحذيرية اإلرش��ادية أثناء فت��رة تنفيذ المش��روع حفاظًا على 

سالمتهم.

فاطمة جعفر

وزير الكهرباء يبحث مع 
وزير البيئة والمياه والزراعة 

السعودي التعاون المشترك

قام وفد من وزارة شؤون الكهرباء والماء برئاسة وزير شؤون 
الكهرباء والماء ياسر بن إبراهيم حميدان، بزيارة إلى المملكة 
العربية الس��عودية، وذلك في إطار تعزي��ز التعاون وتكامل 

الجهود بين البلدين في مختلف المجاالت التنموية الحيوية.
وقد التق��ى الوفد خالل الزيارة بوزير البيئ��ة والمياه والزراعة 
ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية المهن��دس عبدالرحمن 
بن عبدالمحس��ن الفضلي وت��م التباحث ف��ي المواضيع ذات 
االهتمام المش��ترك والتي كان من أهمها الربط المائي بين 
المملكتين، واالطالع على تجربة المملكة العربية السعودية 
ف��ي المحافظة على المياه الجوفية وتقليل الفاقد من المياه، 
وكذل��ك خطط الط��وارئ للتعامل م��ع حوادث تل��وث المياه 
ومعالجتها، باإلضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول إدارة 
ش��بكات نقل وتوزيع المياه والنم��اذج المالية المثلى لتقليل 

كلفة نقل المياه من محطات اإلنتاج إلى شبكات التوزيع.
وذكر وزير شؤون الكهرباء والماء أن عراقة العالقات البحرينية 
الس��عودية وعمقها التاريخي، هي الركيزة التي تستند عليها 
مختلف مبادرات التعاون والتكامل بين الوزارتين في البلدين، 
مؤك��دًا حرص وزارة ش��ؤون الكهرب��اء والماء عل��ى مواصلة 
تعزي��ز هذه األواص��ر والتكامل في مختلف المج��االت، منوهًا 
بما تحظى به هذه العالقات المتميزة من دعم واهتمام من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك 
البالد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما اهلل.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »الحكمة للمتقاعدين« تشارك 
في المؤتمر العربي للتقاعد 

والتأمينات االجتماعية

ش��اركت جمعي��ة الحكم��ة للمتقاعدين ف��ي المؤتمر 
العربي السادس للتقاعد والتأمينات االجتماعية، والذي 
اس��تضافته جمهورية مصر العربية الش��قيقة، بحضور 
رئيس المجلس األعلى للصحة ورئيس الجمعية الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، ونائب رئيس 
الجمعية الدكتور سعيد الس��ماك وكافة أعضاء مجلس 

اإلدارة.
كما ش��اركت مجموعة م��ن االختصاصيين ومس��ؤولي 
الصنادي��ق التأميني��ة في دول مجلس التع��اون والدول 
العربية األخرى، فضاًل عن وفد كبير من أصحاب السعادة 

نواب عدد من الدول العربية في البرلمان العربي.
وتخل��ل اليوم األول م��ن المؤتمر كلم��ة للفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليف��ة، وكلمات لعدد من 
الوزراء وكبار المس��ؤولين من جمهورية مصر وعدد من 
الدول العربية األخرى، كما وجه رئيس البرلمان العربي 

عادل العسومي كلمة خاصة لألعضاء المشاركين.
وينتظ��ر المؤتم��ر في إطار آف��اق المس��تقبل التأميني 
للخمس��ين س��نة القادم��ة الت��وازن بي��ن ثب��ات حقوق 

المؤمن عليهم واستدامة الصناديق التأميني.

 جهود كبيرة لنادي البحرين للحدائق 
في نشر الوعي البستني بالمدارس

ب��دأت عالقة ن��ادي البحري��ن للحدائق م��ع وزارة 
التربي��ة والتعلي��م من��ذ الع��ام 1974 حي��ث تم 
اختيار مدرس��ة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات في 
محافظ��ة العاصمة حيث يقع مق��ر النادي. وجرى 
التواصل لتش��جيع المدرس��تين عل��ى تخصيص 

مساحة في المدرسة إلنشاء حديقة مدرسية.
وتعد الحديقة المدرسية وسيلة رائعة الستخدام 
فن��اء المدرس��ة باعتب��اره فصاًل دراس��يًا وارتباط 
الط��الب بالطبيعة حي��ث إنه المص��در الحقيقي 
مفاهي��م  تعلمه��م  تعليمي��ة  وأداة  للطع��ام 
ومهارات البستنة والتي تتكامل مع عدة مواضيع 
مثل الرياضات والعلوم والفنون والصحة والتربية 
البدنية والدراس��ات االجتماعية فضاًل عن العديد 
من األهداف التعليمية بما في ذلك المس��ؤولية 
الشخصية واالجتماعية. كما هدفت هذه المبادرة 
إلى تعريف الطالب بأهمية البس��تنة وخلق بيئة 
مس��تدامة وتحويل هواياته��م إلى هدف وظيفي 
ناجح. وكان نتاج هذا البرنامج تعميمه على جميع 
الم��دارس الحكومي��ة والخاصة من حي��ث إقامة 

الدورات والمحاضرات الدورية لجميع المراحل.
وللتأكيد على فعالية الخطة الموضوعة من قبل 
الن��ادي والتعاون الكبي��ر من قب��ل وزارة التربية 
ت��م  إدراج المس��ابقات الس��نوية لجمي��ع مراحل 
طلب��ة المدارس مث��ل المعرض الس��نوي للزهور 
والخضراوات. وش��ملت هذه المس��ابقات األعمار 
من 3سنوات إلى 18 س��نة. حيث يتنافس الطلبة 
والطالب��ات عل��ى مس��ابقات ف��ي إنت��اج الزهور 
والخضراوات من حديقة المدرس��ة واس��تخدامها 
في تنس��يقات تعكس مدى الح��س والقدرة على 
االبتكار. كما ش��ارك الطلبة والحدائق المدرسية 

في مس��ابقات مع��رض الحدائق الس��نوي والذي 
يزيد عدد المش��اركين فيه عن800 طالب وطالبة 
ويت��م تكري��م الفائزين باحتفال كبي��ر حيث يتم 

توزيع الشهادات والكؤوس والجوائز.
ويحتف��ل ن��ادي البحرين للحدائق ف��ي المعرض 
الثامن والخمس��ين في 2023 بحص��اد إنجازاته، 
مع االستمرار في عطائه  الكبير لمملكتنا الحبيبة  
ف��ي ظل الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، ملك 
البالد المعظم، الرئيس الفخري للنادي، واهتمام 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة، قرينة مل��ك البالد المعظم، رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة، بأنش��طة وبرامج النادي. 

ويعم��ل ن��ادي البحري��ن للحدائق على اس��تثمار 
جهوده ف��ي التركيز على النشء وتوعيته بالبيئة 
المحيط��ة ب��ه والتركيز على األم��ن الغذائي من 
خالل الحدائق المدرس��ية وأتت هذه المجهودات 
ثمارها من قبل أعضاء مجلس إدارته المتطوعين 
حي��ث ال توجد مدرس��ة حكومية أو خاص��ة حاليًا 
الترك��ز على الوعي البس��تني والطبيع��ة والبيئة 
وتقوم جميع الم��دارس بتخصيص رقعة للزراعة 
في المدرس��ة. وأكد النادي امتنانه لوزارة التربية 
والتعليم على التعاون الكبير لتس��هيل عمله مع 
جميع مدارس المملكة، داعيًا الجميع لالس��تعداد 
للمس��ابقات القادمة استعدادًا لمعرض الحدائق 

الدولي.

 »البر لرعاية الوالدين« تكرم 
منتسبات الدار في اليوم العالمي للمسنين

احتف��ااًل  الوالدي��ن  لرعاي��ة  الب��ر  دار  نظم��ت 
بمناس��بة اليوم العالمي للمسنين تحت رعاية 
رئيس��ة جمعية الن��ور للبر الش��يخة لمياء بنت 
محمد آل خليفة، حيث أقيم��ت الفعالية بمركز 

الرفاع االجتماعي في الرفاع.
وقال��ت الش��يخة لمياء بنت محمد: »يس��عدني 
اليوم أن نحتفل بمناسبة يوم المسن العالمي، 
وال��ذي نحتفل من خالله بما أنجزه كبار الس��ن 
للمجتم��ع من عطاء ال محدود وقدوات مش��رفة 

لألجيال القادمة«. 
وأضاف��ت أن االحتف��ال الذي أقيم تحت ش��عار 
»برضاهم تحلو الحياة« يأتي لتكريم منتسبات 
الدار لإلش��ادة بدورهن البارز والفعال، موضحة 
أن أب��رز اإلنجازات التي قدمته��ا البحرين لكبار 
المواطني��ن هو توفير دور رعاي��ة لهم وتقديم 
التس��هيالت والدع��م الكبي��ر بفض��ل القي��ادة 
والحكوم��ة، إلى جانب الدور الب��ارز الذي تلعبه 
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة من خالل إش��رافها 
المباش��ر وتقديم الدعم الالمحدود لهذه الفئة 
في مجتمعنا الكريم لتعزيز االس��تقرار الصحي 
والنفس��ي لكب��ار المواطني��ن. وقدمت الش��كر 
إل��ى مدي��رة الرعاي��ة االجتماعية ه��دى حمود 
لمتابعته��ا وحبها الكبير لكبار المواطنين وإلى 
هيا النعيمي إلش��رافها على الدار ومركز الرفاع 
االجتماعي الحتواء منتس��بات ال��دار في الوقت 

الحالي.
واإلع��الم  العام��ة  العالق��ات  لجن��ة  رئيس��ة 

بالجمعية حنان س��يف أكدت أن الي��وم الدولي 
للمس��نين يعد فرص��ة مواتية إلب��راز التجربة 
البحريني��ة الرائ��دة على المس��تويين اإلقليمي 
والدولي ف��ي رعاية من أطلقت عليهم المملكة 
»كبار المواطنين« لمكانتهم العالية، ودورهم 
البارز في بن��اء أجيال تخدم المملكة، بما يكفل 
له��م العيش الكريم وجودة الحياة، حيث تعتبر 
هذه الجوانب من الركائز األساسية التي كفلها 

دستور البحرين.
وأضاف��ت أن ديننا اإلس��المي حثنا عل��ى رعاية 
المس��نين والعناية بهم، وإدخال الس��عادة في 
قلوبه��م، والمس��ارعة في خدمتهم، والس��عي 

لتيسير الحياة بعد عجزهم؛ فهم ركائز المجتمع 
ولبنته األساسية، وبسواعدهم قامت األوطان.

م��ن جانبه��ا، عب��رت مدي��رة دار الب��ر لرعاية 
الوالدين التابع لجمعية النور للبر هيا النعيمي 
عن س��عادتها بالدور المهم ال��ذي تقوم عليه 
الدار: »نحتفل اليوم باليوم العالمي للمس��نين 
وال��ذي يص��ادف 1 أكتوبر تحت عن��وان مرونة 
المس��نات ومس��اهمتهن، حي��ث حرصن��ا على 
تكريم منتس��بات الدار وتقديم الدعم المعنوي 
لهن وتكريمه��ن من قبل الش��يخة لمياء بنت 
محمد آل خليفة رئيسة جمعية النور للبر بهدف 

إسعادهن وإدخال الفرحة في قلوبهن«.

 »روضة الرعاية« 
تنظم فعالية لألطفال

نظمت روضة الرعاية التابعة لجمعية رعاية الطفل واألمومة 
فعالية لألطفال، اش��تملت على العديد من الفقرات المبهجة 
منها ألعاب، وهدايا، ومس��ابقات والرس��م على الوجوه، وذلك 
لنجعل االبتس��امة ال تفارقهم فهم سر س��عادتنا، فالتهيئة 

للتفاعل اجتماعيًا ونفسيًا مع بيئتهم الجديدة أول أهدافنا.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزير الخارجية يشارك في حفل استقبال 
سفارة كوريا بيوم التأسيس الوطني الكوري

تصوير: سهيل وزير «

شارك وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، أمس، في 
حفل االس��تقبال الذي أقامته س��فارة جمهورية كوريا لدى 
مملكة البحرين بمناس��بة يوم التأس��يس الوطني الكوري، 

وبحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، وعدد 
من المدعوين. وأع��رب الوزير عن التهاني والتبريكات إلى 
حكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة، مشيدًا بالروابط 
المتمي��زة التي تجمع بي��ن البلدين ف��ي مختلف المجاالت 
في ظل الرغبة المش��تركة والحرص المتب��ادل على تعزيز 

مس��ارات التع��اون والصداق��ة وتوطيده��ا، والمضي بها 
قدمًا نحو آفاق أش��مل تحقيقًا أله��داف وتطلعات البلدين 
والش��عبين الصديقي��ن، مؤك��دًا أن العالق��ات البحريني��ة 

الكورية أنموذج مشّرف للعالقات المتنامية. 
 كم��ا ثّمن الوزي��ر الجهود الب��ارزة والواضحة التي يضطلع 

بها س��فير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين هاي كوان 
تشونغ، واإلسهامات المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء 
الس��فارة في تعزيز العالقات الثنائية الوطيدة التي تربط 
بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، متمنيًا لكوريا دوام 

التقدم واالزدهار.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس المجلس األعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ 
خالـــد بن علـــي آل خليفة فـــي مكتبه 
وزير شؤون اإلعالم رمزان النعيمي.

وخـــالل اللقـــاء، رحـــب  الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفـــة بوزيـــر شـــؤون 
اإلعالم، مشيًدا بدور اإلعالم الوطني 

فـــي تعزيـــز التنميـــة والحفـــاظ علـــى 
مكتســـبات الوطن وهويته في ضوء 
السياسة العامة للدولة، مؤكدا أهمية 
اإلعالم فـــي خدمة أهـــداف المجتمع 
وترسيخ الديمقراطية وتعزيز سيادة 
متمنًيـــا  البحريـــن،  بمملكـــة  القانـــون 

لسعادته التوفيق والنجاح.

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  النعيمـــي، 
الســـلكية  البحريـــن لالتصـــاالت  شـــركة 
والالســـلكية )بتلكو( الشـــيخ عبدهللا بن 
خليفـــة آل خليفـــة، لبحـــث ســـبل تعزيز 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن بما يســـهم في 

تحقيق األهداف المشتركة.
شـــؤون  وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــالل 
اإلعـــالم بـــدور “بتلكـــو” فـــي تعزيـــز نمو 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومـــا تقدمـــه من 

خدمات مميزة وبجـــودة وكفاءة عالية 
بسواعد وطنية مخلصة، مشيرًا إلى أن 
الشراكة المستمرة بين الوزارة والشركة 
عبـــر مجموعة مـــن المبـــادرات الوطنية 
حققـــت نجاحـــات كبيـــرة علـــى مختلف 
المســـتويات. وأكد وزير شؤون اإلعالم 
حـــرص الـــوزارة علـــى البنـــاء علـــى مـــا 
تحقق من نجاحات وتعزيز التعاون بين 
الجانبيـــن بما يدعم مختلـــف القطاعات 
التنمويـــة فـــي المملكـــة، متمنيًا لشـــركة 

“بتلكو” مزيدًا من التطور والنجاح.

الشيخ خالد بن علي يؤكد أهمية اإلعالم بترسيخ الديمقراطية

تعزيز التعاون بين “اإلعالم” و”بتلكو”

شيخ األزهر يشيد بدور الملك المعظم في خدمة القضايا العربية
مثمنا جهود الجودر في توثيق العالقات

اســـتقبل شـــيخ األزهـــر الشـــريف، اإلمـــام 
مملكـــة  ســـفير  الطيـــب،   أحمـــد  األكبـــر  
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الـــدول  جامعـــة  لـــدى  الدائـــم  المنـــدوب 
العربية، هشـــام الجودر؛ بمناســـبة انتهاء 
فترة عمله ســـفيًرا للمملكة لدى جمهورية 

مصر العربية الشقيقة.
األكبـــر  اإلمـــام  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
بالعالقات األخوية التي تربط بين األزهر 
الشـــريف ومملكـــة البحريـــن والتي تتميز 
بعمقها ومتانتهـــا، مثمًنا الدور الذي يقوم 
به ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة،  في 
خدمة القضايا العربية واإلسالمية، معرًبا 

عن شـــكره وتقديره للجودر على جهوده 
المخلصـــة في توثيق العالقـــات األخوية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصر 
العربيـــة واألزهـــر الشـــريف خـــالل فتـــرة 

عمله، متمنًيا له النجاح والتوفيق.
من جانبه، عبر الجودر عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لكافـــة المســـؤولين بجمهورية 
مصـــر العربيـــة، معرًبـــا عن تقديـــر مملكة 
البحرين قيادًة وشـــعًبا لدور األزهر الرائد 
في ترســـيخ المبادئ اإلسالمية السمحة، 
ولإلمام األكبر أحمد الطيب الذي يســـعى 
دائًمـــا إلى ترســـيخ قيـــم الســـالم وثقافة 
بيـــن  المشـــترك  والتعايـــش  التســـامح 

مختلف الدول والشعوب.

المنامة - وزارة الخارجية

شيخ األزهر يستقبل سفير مملكة البحرين لدى جمهورية  1مصر العربية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد 
أهميـــة تكثيف التعاون مع المنظمات 
اإلقليميـــة والدولية لدعم ومســـاندة 
األبحاث الطبية والدراســـات العلمية؛ 
مـــن أجـــل تطويـــر حلـــول مســـتدامة 
للتحديـــات الصحية وإدخـــال أفضل 
ومـــن  فيهـــا،  الخاصـــة  الممارســـات 

أبرزها أمراض السرطان.
علـــى  اطالعهـــا  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
جهـــود مكتـــب المراجعـــة الطبية في 
مملكـــة البحرين في نشـــر إحصاءات 
ممارســـات  حـــول  البحريـــن  مملكـــة 
الثـــدي  ســـرطان  ومراحـــل  التـــّدرج 
بين الســـجالت الســـكانية في منطقة 

إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
 ،  )Cancer Epidemiology( بمجلـــة 
بعددها رقـــم )81( للعام 2022، وذلك 
بالتعاون مـــع الوكالة الدولية لبحوث 
الســـرطان التابعـــة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية.
وقـــد كانت رئيـــس مكتـــب المراجعة 
الطبية ضمن فريق مجموعة المســـح 
إيمـــان جناحـــي، حيـــث تـــم اختيـــار 
ليكـــون  للســـرطان  البحريـــن  ســـجل 
مـــن ضمـــن المجموعة المشـــاركة في 
االســـتطالع، وذلك في إطار المبادرة 
الســـرطان  ســـجل  لتطويـــر  العالميـــة 
بالـــدول، وقـــد شـــمل المســـح بيانات 
23 ســـجالً مـــن مختلف دول الشـــرق 

حيـــث  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
ُتعتبـــر بيانات مرحلة الســـرطان على 
مستوى الســـكان ضرورية للتخطيط 

وتقييم ومراقبة مكافحة السرطان.

السيد: تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لدعم األبحاث الطبية

وزيرة الصحة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

شارك صندوق الزكاة والصدقات التابع 
اإلســـالمية  العـــدل والشـــؤون  لـــوزارة 
واألوقـــاف عبـــر االتصـــال المرئـــي في 
االجتماع السابع عشر لرؤساء األجهزة 
المســـؤولة عـــن الـــزكاة بـــدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وتـــرأس وفـــد مملكـــة البحريـــن رئيس 
صندوق الزكاة الشـــيخ صالح حسين، 
بحضـــور محمـــد أحمـــد رئيـــس تنميـــة 

الموارد بالصندوق.
اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــالل  وجـــرى 
العالقـــة  ذات  المواضيـــع  ومناقشـــة 
بالعمـــل الخليجي المشـــترك في مجال 
علـــى  والمدرجـــة  الزكـــوي  التنســـيق 

القـــرارات  وإصـــدار  األعمـــال  جـــدول 
الالزمة بشأنها.

كما تـــم خالل االجتمـــاع االطالع على 
تقريـــر متابعة القـــرارات الصـــادرة عن 

لرؤســـاء  عشـــر  الســـادس  االجتمـــاع 
مســـابقة  الئحـــة  وموضـــوع  األجهـــزة 
التعـــاون للبحوث واألعمـــال اإلبداعية 

واألعمال التطوعية، وغيرها.

استعراض العمل الخليجي المشترك بمجال التنسيق الزكوي

التوجيهات السامية ُتجسد تعزيز المشاركة في صنع القرار
البحرين ماضية قدًما في مسيرة البناء الوطني ... وزير العدل:

ثمن وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف رئيس اللجنة العليا لإلشراف 
على سالمة االنتخابات نواف المعاودة، 
لملـــك  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة إلى تضافر 
وتكامل جهود عمل الوزارات واألجهزة 
عناصـــر  كافـــة  بتوفيـــر  الحكوميـــة 
النجـــاح لالنتخابـــات النيابيـــة القادمة، 
وذلـــك أثناء تـــرؤس جاللتـــه االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 
الـــذي عقـــد أمـــس فـــي قصـــر الصخير، 

وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
التـــي  الســـامية  بالمضاميـــن  وأشـــاد 
صاحـــب  توجيهـــات  عليهـــا  اشـــتملت 
الجاللـــة الملـــك المعظم، والتي ُتجســـد 
لترســـيخ  الســـامية  الملكيـــة  الرعايـــة 
النهـــج الديمقراطـــي وحـــرص جاللتـــه 
على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع 

القرار.
كمـــا ثمـــن وزير العـــدل تكليـــف صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، الوزارات واألجهزة الحكومية 

بوضـــع التوجيه الســـامي حيـــز التنفيذ 
الفوري بتهيئـــة كافة اإلمكانيات وتوفر 

ســـير  تدعـــم  التـــي  التســـهيالت  كافـــة 
العملية االنتخابية لالســـتحقاق النيابي 
القادم بكل سهولة ويسر أمام الناخبين 

في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة.
وقـــال إن مملكـــة البحرين وهي تشـــهد 
والبلديـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات  قـــرب 
تؤكـــد  الســـادس،  التشـــريعي  للفصـــل 
المضي قدًما في مسيرة البناء الوطني، 
انطالًقـــا مـــن اإليمـــان الراســـخ بأهميـــة 
المحافظـــة علـــى المكتســـبات ومراكمة 
اإلنجـــازات مـــن خـــالل البنـــاء علـــى ما 
تحقق عبر المســـيرة التنموية الشـــاملة 

في إطار دولة المؤسسات والقانون.

المنامة - بنا

وزير العدل

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  وقعـــت 
اإلنســـانية مذكـــرة تفاهـــم مـــع مجموعـــة 
الحقيـــل الطبيـــة، يتـــم بموجبهـــا التعاون 
بيـــن الجهتين في العديد مـــن المجاالت، 
حيـــث وقع االتفاقية كل من األمين العام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الســـيد،  مصطفـــى 
للعمليـــات بمجموعة الحقيل الطبية هالة 

صليبيخ.
ورحـــب الســـيد بوفـــد مجوعـــة الحقيـــل 
الطبيـــة وعلـــى رأســـهم صليبيـــخ، مثمنـــًا 
الشراكة المجتمعية و تعاونهم الكبير في 

خدمة األيتام واألرامل.
أن  جانبهـــا  مـــن  صليبيـــخ  أكـــدت  كمـــا 
تتشـــرف  الطبيـــة  الحقيـــل  مجموعـــة 
بالتعـــاون مع المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية لخدمة األيتام واألرامل ودعم 
العمـــل اإلنســـاني فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وهـــم على أهبة االســـتعداد لمواصلة هذا 

العطاء لخدمة المجتمع البحريني.
مـــع   التعـــاون  المذكـــرة  بموجـــب  ويتـــم 
مـــن  العديـــد  فـــي  الملكيـــة  المؤسســـة 
خيـــر  نتـــاج  مشـــروع  منهـــا  المشـــاريع 
مســـاحة  توفيـــر  خـــالل  مـــن  البحريـــن 
تجارية لعرض وجبات المطبخ اإلنتاجي 
في المركز الطبي إلى جانب التعاون في 

المناســـبات المختلفـــة، وتوفيـــر منتجات 
األســـر المنتجـــة كهدايا لضيـــوف المركز، 
الخـــاص  الـــزي  خياطـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
بموظفـــي المركـــز والمســـتلزمات الطبية 
بالتعـــاون مـــع مشـــغل الخياطـــة الخاص 

بالمركز.
انضمـــام  المذكـــرة  بموجـــب  تـــم  كمـــا 
مجموعـــة الحقيـــل الطبيـــة إلـــى بطاقـــة 
إشـــراقات وتقديم العالج الالزم للحاالت 
المستعجلة ضمن اختصاصه، إلى جانب 
عمـــل فحـــص شـــامل لألســـنان ومعالجة 
بعـــض الحـــاالت ألبنـــاء المؤسســـة، وتـــم 
البحـــث في إمكانيـــة توظيف الخريجين 
مـــن األيتـــام المنتســـبين للمؤسســـة فـــي 
المركز حســـب التخصصـــات والمؤهالت 
المطلوبة والشـــواغر المتاحة، كما ســـيتم 
تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات 
في مختلف المجاالت والمواضيع لأليتام 

من المرحلة الثانوية والجامعية.

تعاون بين “الملكية لألعمال اإلنسانية” و“الحقيل”

دعم األسر 
المنتجة وتوظيف 
خريجي المؤسسة

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس المجلس األعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ 
خالـــد بن علـــي آل خليفة فـــي مكتبه 
وزير شؤون اإلعالم رمزان النعيمي.

وخـــالل اللقـــاء، رحـــب  الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفـــة بوزيـــر شـــؤون 
اإلعالم، مشيًدا بدور اإلعالم الوطني 

فـــي تعزيـــز التنميـــة والحفـــاظ علـــى 
مكتســـبات الوطن وهويته في ضوء 
السياسة العامة للدولة، مؤكدا أهمية 
اإلعالم فـــي خدمة أهـــداف المجتمع 
وترسيخ الديمقراطية وتعزيز سيادة 
متمنًيـــا  البحريـــن،  بمملكـــة  القانـــون 

لسعادته التوفيق والنجاح.

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  النعيمـــي، 
الســـلكية  البحريـــن لالتصـــاالت  شـــركة 
والالســـلكية )بتلكو( الشـــيخ عبدهللا بن 
خليفـــة آل خليفـــة، لبحـــث ســـبل تعزيز 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن بما يســـهم في 

تحقيق األهداف المشتركة.
شـــؤون  وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــالل 
اإلعـــالم بـــدور “بتلكـــو” فـــي تعزيـــز نمو 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومـــا تقدمـــه من 

خدمات مميزة وبجـــودة وكفاءة عالية 
بسواعد وطنية مخلصة، مشيرًا إلى أن 
الشراكة المستمرة بين الوزارة والشركة 
عبـــر مجموعة مـــن المبـــادرات الوطنية 
حققـــت نجاحـــات كبيـــرة علـــى مختلف 
المســـتويات. وأكد وزير شؤون اإلعالم 
حـــرص الـــوزارة علـــى البنـــاء علـــى مـــا 
تحقق من نجاحات وتعزيز التعاون بين 
الجانبيـــن بما يدعم مختلـــف القطاعات 
التنمويـــة فـــي المملكـــة، متمنيًا لشـــركة 

“بتلكو” مزيدًا من التطور والنجاح.

الشيخ خالد بن علي يؤكد أهمية اإلعالم بترسيخ الديمقراطية

تعزيز التعاون بين “اإلعالم” و”بتلكو”

شيخ األزهر يشيد بدور الملك المعظم في خدمة القضايا العربية
مثمنا جهود الجودر في توثيق العالقات

اســـتقبل شـــيخ األزهـــر الشـــريف، اإلمـــام 
مملكـــة  ســـفير  الطيـــب،   أحمـــد  األكبـــر  
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الـــدول  جامعـــة  لـــدى  الدائـــم  المنـــدوب 
العربية، هشـــام الجودر؛ بمناســـبة انتهاء 
فترة عمله ســـفيًرا للمملكة لدى جمهورية 

مصر العربية الشقيقة.
األكبـــر  اإلمـــام  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
بالعالقات األخوية التي تربط بين األزهر 
الشـــريف ومملكـــة البحريـــن والتي تتميز 
بعمقها ومتانتهـــا، مثمًنا الدور الذي يقوم 
به ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة،  في 
خدمة القضايا العربية واإلسالمية، معرًبا 

عن شـــكره وتقديره للجودر على جهوده 
المخلصـــة في توثيق العالقـــات األخوية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصر 
العربيـــة واألزهـــر الشـــريف خـــالل فتـــرة 

عمله، متمنًيا له النجاح والتوفيق.
من جانبه، عبر الجودر عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لكافـــة المســـؤولين بجمهورية 
مصـــر العربيـــة، معرًبـــا عن تقديـــر مملكة 
البحرين قيادًة وشـــعًبا لدور األزهر الرائد 
في ترســـيخ المبادئ اإلسالمية السمحة، 
ولإلمام األكبر أحمد الطيب الذي يســـعى 
دائًمـــا إلى ترســـيخ قيـــم الســـالم وثقافة 
بيـــن  المشـــترك  والتعايـــش  التســـامح 

مختلف الدول والشعوب.

المنامة - وزارة الخارجية

شيخ األزهر يستقبل سفير مملكة البحرين لدى جمهورية  1مصر العربية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد 
أهميـــة تكثيف التعاون مع المنظمات 
اإلقليميـــة والدولية لدعم ومســـاندة 
األبحاث الطبية والدراســـات العلمية؛ 
مـــن أجـــل تطويـــر حلـــول مســـتدامة 
للتحديـــات الصحية وإدخـــال أفضل 
ومـــن  فيهـــا،  الخاصـــة  الممارســـات 

أبرزها أمراض السرطان.
علـــى  اطالعهـــا  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
جهـــود مكتـــب المراجعـــة الطبية في 
مملكـــة البحرين في نشـــر إحصاءات 
ممارســـات  حـــول  البحريـــن  مملكـــة 
الثـــدي  ســـرطان  ومراحـــل  التـــّدرج 
بين الســـجالت الســـكانية في منطقة 

إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
 ،  )Cancer Epidemiology( بمجلـــة 
بعددها رقـــم )81( للعام 2022، وذلك 
بالتعاون مـــع الوكالة الدولية لبحوث 
الســـرطان التابعـــة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية.
وقـــد كانت رئيـــس مكتـــب المراجعة 
الطبية ضمن فريق مجموعة المســـح 
إيمـــان جناحـــي، حيـــث تـــم اختيـــار 
ليكـــون  للســـرطان  البحريـــن  ســـجل 
مـــن ضمـــن المجموعة المشـــاركة في 
االســـتطالع، وذلك في إطار المبادرة 
الســـرطان  ســـجل  لتطويـــر  العالميـــة 
بالـــدول، وقـــد شـــمل المســـح بيانات 
23 ســـجالً مـــن مختلف دول الشـــرق 

حيـــث  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
ُتعتبـــر بيانات مرحلة الســـرطان على 
مستوى الســـكان ضرورية للتخطيط 

وتقييم ومراقبة مكافحة السرطان.

السيد: تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لدعم األبحاث الطبية

وزيرة الصحة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

شارك صندوق الزكاة والصدقات التابع 
اإلســـالمية  العـــدل والشـــؤون  لـــوزارة 
واألوقـــاف عبـــر االتصـــال المرئـــي في 
االجتماع السابع عشر لرؤساء األجهزة 
المســـؤولة عـــن الـــزكاة بـــدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وتـــرأس وفـــد مملكـــة البحريـــن رئيس 
صندوق الزكاة الشـــيخ صالح حسين، 
بحضـــور محمـــد أحمـــد رئيـــس تنميـــة 

الموارد بالصندوق.
اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــالل  وجـــرى 
العالقـــة  ذات  المواضيـــع  ومناقشـــة 
بالعمـــل الخليجي المشـــترك في مجال 
علـــى  والمدرجـــة  الزكـــوي  التنســـيق 

القـــرارات  وإصـــدار  األعمـــال  جـــدول 
الالزمة بشأنها.

كما تـــم خالل االجتمـــاع االطالع على 
تقريـــر متابعة القـــرارات الصـــادرة عن 

لرؤســـاء  عشـــر  الســـادس  االجتمـــاع 
مســـابقة  الئحـــة  وموضـــوع  األجهـــزة 
التعـــاون للبحوث واألعمـــال اإلبداعية 

واألعمال التطوعية، وغيرها.

استعراض العمل الخليجي المشترك بمجال التنسيق الزكوي

التوجيهات السامية ُتجسد تعزيز المشاركة في صنع القرار
البحرين ماضية قدًما في مسيرة البناء الوطني ... وزير العدل:

ثمن وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف رئيس اللجنة العليا لإلشراف 
على سالمة االنتخابات نواف المعاودة، 
لملـــك  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة إلى تضافر 
وتكامل جهود عمل الوزارات واألجهزة 
عناصـــر  كافـــة  بتوفيـــر  الحكوميـــة 
النجـــاح لالنتخابـــات النيابيـــة القادمة، 
وذلـــك أثناء تـــرؤس جاللتـــه االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 
الـــذي عقـــد أمـــس فـــي قصـــر الصخير، 

وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
التـــي  الســـامية  بالمضاميـــن  وأشـــاد 
صاحـــب  توجيهـــات  عليهـــا  اشـــتملت 
الجاللـــة الملـــك المعظم، والتي ُتجســـد 
لترســـيخ  الســـامية  الملكيـــة  الرعايـــة 
النهـــج الديمقراطـــي وحـــرص جاللتـــه 
على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع 

القرار.
كمـــا ثمـــن وزير العـــدل تكليـــف صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، الوزارات واألجهزة الحكومية 

بوضـــع التوجيه الســـامي حيـــز التنفيذ 
الفوري بتهيئـــة كافة اإلمكانيات وتوفر 

ســـير  تدعـــم  التـــي  التســـهيالت  كافـــة 
العملية االنتخابية لالســـتحقاق النيابي 
القادم بكل سهولة ويسر أمام الناخبين 

في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة.
وقـــال إن مملكـــة البحرين وهي تشـــهد 
والبلديـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات  قـــرب 
تؤكـــد  الســـادس،  التشـــريعي  للفصـــل 
المضي قدًما في مسيرة البناء الوطني، 
انطالًقـــا مـــن اإليمـــان الراســـخ بأهميـــة 
المحافظـــة علـــى المكتســـبات ومراكمة 
اإلنجـــازات مـــن خـــالل البنـــاء علـــى ما 
تحقق عبر المســـيرة التنموية الشـــاملة 

في إطار دولة المؤسسات والقانون.

المنامة - بنا

وزير العدل

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  وقعـــت 
اإلنســـانية مذكـــرة تفاهـــم مـــع مجموعـــة 
الحقيـــل الطبيـــة، يتـــم بموجبهـــا التعاون 
بيـــن الجهتين في العديد مـــن المجاالت، 
حيـــث وقع االتفاقية كل من األمين العام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الســـيد،  مصطفـــى 
للعمليـــات بمجموعة الحقيل الطبية هالة 

صليبيخ.
ورحـــب الســـيد بوفـــد مجوعـــة الحقيـــل 
الطبيـــة وعلـــى رأســـهم صليبيـــخ، مثمنـــًا 
الشراكة المجتمعية و تعاونهم الكبير في 

خدمة األيتام واألرامل.
أن  جانبهـــا  مـــن  صليبيـــخ  أكـــدت  كمـــا 
تتشـــرف  الطبيـــة  الحقيـــل  مجموعـــة 
بالتعـــاون مع المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية لخدمة األيتام واألرامل ودعم 
العمـــل اإلنســـاني فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وهـــم على أهبة االســـتعداد لمواصلة هذا 

العطاء لخدمة المجتمع البحريني.
مـــع   التعـــاون  المذكـــرة  بموجـــب  ويتـــم 
مـــن  العديـــد  فـــي  الملكيـــة  المؤسســـة 
خيـــر  نتـــاج  مشـــروع  منهـــا  المشـــاريع 
مســـاحة  توفيـــر  خـــالل  مـــن  البحريـــن 
تجارية لعرض وجبات المطبخ اإلنتاجي 
في المركز الطبي إلى جانب التعاون في 

المناســـبات المختلفـــة، وتوفيـــر منتجات 
األســـر المنتجـــة كهدايا لضيـــوف المركز، 
الخـــاص  الـــزي  خياطـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
بموظفـــي المركـــز والمســـتلزمات الطبية 
بالتعـــاون مـــع مشـــغل الخياطـــة الخاص 

بالمركز.
انضمـــام  المذكـــرة  بموجـــب  تـــم  كمـــا 
مجموعـــة الحقيـــل الطبيـــة إلـــى بطاقـــة 
إشـــراقات وتقديم العالج الالزم للحاالت 
المستعجلة ضمن اختصاصه، إلى جانب 
عمـــل فحـــص شـــامل لألســـنان ومعالجة 
بعـــض الحـــاالت ألبنـــاء المؤسســـة، وتـــم 
البحـــث في إمكانيـــة توظيف الخريجين 
مـــن األيتـــام المنتســـبين للمؤسســـة فـــي 
المركز حســـب التخصصـــات والمؤهالت 
المطلوبة والشـــواغر المتاحة، كما ســـيتم 
تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات 
في مختلف المجاالت والمواضيع لأليتام 

من المرحلة الثانوية والجامعية.

تعاون بين “الملكية لألعمال اإلنسانية” و“الحقيل”

دعم األسر 
المنتجة وتوظيف 
خريجي المؤسسة
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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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الشكل يتبدل أما المضمون واحد
تـــزداد الهـــوة عمقـــا، يوما بعد يـــوم بين جيـــل وآخر، أي بين الشـــبان 
والشيوخ على وجه التحديد، وربما كان من طبيعة األشياء أن يكون 
مثـــل هذا الفـــارق بينهما، وهو فارق يتخذ شـــكل الصراع العنيف في 
عصرنـــا هـــذا، وهذا الصراع أشـــبه ما يكـــون بموجة كبيـــرة تمد مدها 
الواسع فال تقف عند بلد دون اآلخر، وعند شعب دون شعب، ويبقى 
بعـــد هـــذا أن الصـــراع يختلف شـــكال وموضوعـــا باختـــالف األوضاع 
الشـــعوب،  بيـــن  االجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة واالقتصاديـــة 
وباختصـــار الكلمـــة هو االختالف الحضاري الـــذي يميز اتجاهات هذا 

الصراع وصوره، لكنه يظل في الصميم، صراعا عنيفا بين األجيال.
عندمـــا صـــدر كتـــاب األديب الفرنســـي العجـــوز “أندريه مـــوروا” الذي 
تخطـــى الثمانيـــن من عمره في الســـتينات “رســـالة إلى شـــاب حســـن 
السلوك في الحياة”، ثارت حوله ضجة في الصحف والمجالت حتى 
اضطر الراديو الفرنســـي أن يشـــارك في هذا الموضوع فأجرى مقابلة 
بيـــن موروا وبين شـــاب من الجيـــل الصاعد، وباعتراف موروا نفســـه 
فـــإن الشـــاب وإن لم يتجاوز العشـــرين مـــن عمره إال أنـــه على جانب 

كبيـــر مـــن األدب والـــذكاء والصراحة أيضـــا. وفي هـــذه المقابلة قال 
الشـــاب لألديب الكبير: ألفت يا ســـيدي كتابا كامال لكي تشـــرك جيلي 
مـــن الشـــبان في خبراتك فـــي الحياة، وهذا لطف منك وتشـــكر عليه، 
لكـــن ماذا عســـانا أن نســـتفيد من خبرتـــك؟ إنني أعتقد وال شـــك، أن 
بين أبناء جيلك رجاال مرموقين، لكنك عشـــت أنت وهم في عالم لم 
يعـــد عالمنا نحن.. إنك تحدثنا عن ثقافة أبناء عصرك، غير أننا نبتكر 

ثقافتنا ابتكارا.
وقـــد كان تعليـــق أندريه موروا طويال، وأقـــر كل ألوان التقدم العلمي 
الســـريع المســـتمر إلى يومنا هذا، غير أنه أوضح في مجمل كالمه أن 
القيـــم األساســـية ال تزال قائمـــة ولن تزول، فالعجـــوز يريد اإلخالص 
والوفـــاء والصـــدق. وهـــو يحـــب كمـــا كان النـــاس يحبون قبـــل مئات 
وألوف الســـنين، وسيظل يحب كما يحب شبان اليوم وشبان األمس 
وإن اختلفت المظاهر. وقس على هذا سائر العواطف والقيم، وسائر 
مـــا هـــو أزلي وباق في قلب اإلنســـان وحســـه وعواطفـــه، فاإلطار هو 

الذي يتغير، والشكل هو الذي يتبدل أما المضمون فواحد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تركنـــا المقال الســـابق ُمعلقًا ببعض األســـئلة المحورية ضمن ســـياق أهمية 
تنظيـــم الوقت الدراســـي في ســـبيل تحقيـــق التوازن المطلـــوب في حياة 
المتعلميـــن مـــن أبنائنا الطلبـــة، ولعل من أبـــرز هذه التســـاؤالت مدى تأثير 

ساعات الدوام المدرسي على التحصيل العلمي.
يشـــير علماء النفـــس وأهل االختصاص إلى أن التركيـــز الذهني لدى الفرد 
يبلـــغ ذروتـــه فـــي مدة تتـــراوح مـــن 10 إلـــى 20 دقيقة كحـــد أقصى وفق 
التقديـــرات األكثـــر دقة، وقـــد ذهبت بعـــض التقديرات إلى أكثـــر من ذلك، 
إال أن قدرة اإلنســـان على االســـتمرار في التركيز الذهني الموجه تجاه أية 
إشـــارة جديـــدة ذات صلة بالجهـــد العقلي لن تســـتطيع أن تصمد ألكثر من 
عشـــرين دقيقة في أحســـن األحوال، وما عدى ذلك فيدخل ضمن قوانين 

العقل الباطن.
فالتركيـــز الذهنـــي مرتبط بشـــكل مباشـــر مـــع قـــدرة الدماغ علـــى التكيف 
واالنتبـــاه لفتـــرة زمنية معينـــة، ويؤثر كل منهما على اآلخر، وذلك حســـب 
وضعيـــة البيئـــة المحيطـــة، وعليه فإن مســـألة االســـتيعاب أيضـــًا مرتبطة 
بنفـــس الوتيـــرة وذلـــك وفق تسلســـل ديناميكي دقيـــق، تمامـــًا مثل حركة 

التعشـــيق والدوران في الساعة، فكلما كانت الحالة الذهنية مستقرة وفي 
بيئة دراســـية سليمة خالية من التشـــويش والعوائق، كلما كان الطريق من 
خالل الجهد العقلي أكثر ساللة وأسرع في الوصول للهدف المنشود وهو 
االستيعاب - هذا باختصار شديد جدًا - حيث سنعرج على موضوع البيئة 

السليمة للتعليم بشيء من التفصيل في مقال منفصل.
نظـــرة واقعيـــة للبيئـــة المدرســـية - وفق آليـــة التنظيم مقابـــل التحصيل - 
منـــذ بدايـــة اليوم الدراســـي بدخـــول الطلبة فنـــاء المدرســـة وحتى موعد 
االنصـــراف، ســـنجد أنها مليئـــة بالكثير من العوامل الســـلبية المنافية آللية 
التعليم، األمر الذي ينعكس بشـــكل ســـلبي على التحصيل المنشود، ناهيك 
عـــن المغالطـــات المتكررة في مســـألة توزيـــع المواد على الجـــدول الزمني 
اليومـــي، هـــذا لو ســـلمنا جدالً بتصنيف المـــواد الدراســـية المجدولة كمواد 

تعليمية قابلة للتحصيل والقياس، فكيف والحال غير ذلك.
إن عدد الساعات المقررة في الجدول الزمني اليومي من منظور المحصلة 
النهائية لليوم الدراســـي، لن يشـــكل أهمية ُتذكر في مسألة جودة التعليم، 

طالما آلية التوازن غير حاضرة والمواد نفسها غير مجدية.

عصام عبداهلل

الدوام المدرسي.. التنظيم مقابل التحصيل )2(

jarat8alam 
@gmail.com

الدكتـــور خليفـــة أحمـــد بوراشـــد رائدنـــا التاســـع مـــن رواد التنميـــة الصحية 
مـــن أطبـــاء وممرضين من مواليـــد المحرق “أم المدن” فـــي مملكة البحرين، 
والذيـــن بينا مشـــوارهم آنفًا وهم الدكتور راشـــد فليفـــل )1931م(، والدكتور 
علـــي فخرو )1932م(، والدكتـــور إبراهيم يعقـــوب )1935م(، والدكتور نبيل 
الشـــيراوي )1942م(، والدكتور علي محمد مطر، والدكتور حمد بن شـــمس، 
وأول ممرضتيـــن بحرينيتيـــن: األولـــى فاطمـــة الزيانـــي )1918م(، والثانيـــة 

عائشة الزياني )1922م(.
ولد الدكتور بوراشد في 20 سبتمبر )1947م(، “وهو أول جراح مخ وأعصاب 
بحرينـــي”، حيـــث “درس بمدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة حتى ســـنة )1961م(، 
بعدهـــا تخرج من مدرســـة المنامـــة الثانوية فـــي )1965م(، والتحق بجامعة 
اإلسكندرية - جمهورية مصر العربية، وحصل على بكالوريوس الطب العام 
في )1971م(”، وكان طبيبًا زائرًا في مستشـــفيات جامعة اإلسكندرية خالل 
الفترة من 1 سبتمبر )1971م( حتى 28 فبراير )1972م(، وطبيبًا زائرًا، وطبيبًا 
أول في قســـم الحوادث والجراحة في مستشـــفى أبوظبي الحكومي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 مارس )1972م( وحتى 12 يناير 

)1973م(”. وعمل في مستشفيات في “بريطانيا في الفترة )1973 - 1977م(، 
حـــاز خاللها علـــى الزمالة التمهيدية فـــي )1976م(، والتحق بـــوزارة الصحة 
في مستشـــفى السلمانية في ســـنة )1977 - 1979م(، وبالمستشفى األميري 
– دولـــة الكويـــت فـــي )1979 - 1980م(، وبمستشـــفى بالجامعـــة األميركيـــة 
فـــي بيروت مـــن )1981 - 1984م(”، ونال “شـــهادة التخصص والتدريب في 
جراحـــة األعصاب مـــن الجامعة األميركيـــة في بيروت في العـــام )1984م(، 
وأكمـــل دورة مناظير جراحـــة األعصاب الدقيقة في نوفمبر من نفس العام، 
وأدار قســـم األعصاب في مجمع الســـلمانية الطبي لمدة طويلة”. وكان “نائبًا 
لرئيـــس جمعية األطبـــاء البحرينية، لمدة 4 ســـنوات”، وعضـــوًا في “جمعية 
أصدقـــاء مرضى الكلى البحرينية، والجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية 
فـــي البحريـــن، وجمعية البحريـــن لمكافحة الســـرطان”. وكطبيـــب متطوع، 
شـــارك فـــي إجـــراء العمليـــات الجراحية في لبنـــان في الســـنوات األولى من 
ثمانينات القرن الماضي، وترأس البعثة الطبية البحرينية في دولة الكويت 
في ســـنة )1991م(، غيبه الموت في 1 يونيو )2004م( بعد صراع طويل مع 

المرض، رحمه هللا.
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حسين المهدي
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نحن فخورون بكم
ثالثـــة إنجـــازات مشـــرفة حققتهـــا مملكة البحريـــن في األيـــام األخيرة، 
نكتـــب عنهـــا اليوم بفخر ال يفوقـــه فخر، األول فوز القـــارئ عبدالرحمن 
بديـــع بالمركز الثالث بمســـابقة الملك عبدالعزيز العالميـــة لحفظ القرآن 

الكريم )فرع الحفظ والتفسير(.
والثانـــي فـــوز القـــارئ فهد عدنـــان فخرو بالمركـــز الثاني بجائـــزة الملك 
محمـــد الســـادس الدولية بالمملكـــة المغربية، فرع حفـــظ القرآن الكريم 
كامـــالً، مع التفســـير، واإلعراب، والبالغـــة، واألحكام الفقهيـــة، والمعنى 
اإلجمالـــي لآليات، والثالث فوز القارئ حمزة معاذ بالمركز الخامس في 

ذات الجائزة )فرع التالوة وحسن األداء(.
وتعكـــس هـــذه المحصلـــة الخيـــرة مـــن اإلنجـــازات في أشـــرف الحقول 
وأبركهـــا، الرعايـــة الملكية الكريمة لحضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه، للمراكز 
القرآنيـــة، ودعمهـــا، ومســـاندتها، ورعايـــة حلقاتهـــا، وتوفيـــر الجوائـــز 

والمسابقات الحاضنة لها.
والبحريـــن منـــذ عقـــود طويلـــة، وهـــي كلمة حـــق ُتقـــال، متقدمـــة بهذا 
المضمار، ومتفوقة، وال تكاد تغيب أســـماء أبناء البلد عن جائزة دولية 
بهذا الشأن، بدءا من سلطنة عمان، ومرورا بالمملكة العربية السعودية، 

والكويت، ووصوالً حتى المملكة المغربية.
وكمـــا أن الدولة تقدم التســـهيالت، تلو التســـهيالت بهذا الشـــأن، وتوفر 
الرعايـــة، واالهتمـــام، والوصـــل، فإن المؤمل أيضـــًا أن يكون هناك وعي 
مجتمعـــي عـــام، لتســـليط الضـــوء حـــول هـــؤالء المقرئيـــن األفاضـــل، 
وتكريمهـــم، وتقديرهـــم، وإبرازهـــم مجتمعيـــًا وإعالميًا كقدوة حســـنة، 

وصالحة، يحتذى بها، أسوة بدول الخليج األخرى.
هـــذا التكريـــم المنشـــود، يجـــب أن تتســـابق فيـــه البنـــوك، والمصـــارف، 
والشـــركات، والتجـــار، والمقتـــدرون، وحتـــى المجالـــس، فهـــو واجـــب 
أخالقي وقيمي قبل أي شـــيء، ومحفز للتنافس والتســـابق، واستثمار 

ناجح في الحياة الدنيا، واآلخرة على حد سواء.
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إبراهيم النهام

نصوت للبحرين
غـــًدا يفتتح باب الترشـــيح لعضوية مجلس النـــواب والمجالس البلدية، 
وتبدأ مرحلة االســـتعداد لموعد االنتخابات النيابية والبلدية في الثاني 
عشـــر مـــن نوفمبر القـــادم، وإننـــا لنتابع عن قـــرب آلية التعريـــف بالنظام 
االنتخابي وجهود هيئة التشـــريع والرأي القانوني في نشـــر الوعي التام 

وتثقيف المجتمع من خالل العديد من البرامج واآلليات.
وحيـــث إننـــي من أشـــد المعجبيـــن بالتاريـــخ المشـــرف لمشـــاركة المرأة 
البحرينيـــة فـــي االنتخاب واالســـتفتاء منذ عام ١٩٣٩ والتي اســـتمرت 
حتـــى تقلـــدت أدواًرا عدة خـــالل الـــدورات االنتخابية التـــي توالت بعد 
ذلك، خصوصا بعد وصول ٦ ســـيدات من بينهن ســـيدة بحرينية لرئاسة 
قبـــة البرلمان، و٤ ســـيدات لعضويـــة المجالس البلدية فـــي العام ٢٠١٨، 
وهـــذا ليـــس غريبا فـــي دولة ســـخرت كل األنظمة واألجهـــزة الحكومية 
لتعزيز الشـــراكة التنموية بين المرأة والرجل عبر اســـتحقاقات عدة في 
كافـــة المجاالت، ناهيكم عن الدور الكبير الذي يقوم به المجلس األعلى 
للمرأة بعد مســـيرة تمكين شاملة مفادها تبوء المرأة البحرينية منصات 
قياديـــة ســـاهمت خاللها فـــي التنميـــة الوطنية وبلغت مســـتوًى متقدًما 

يؤهلها لتمثيل مملكة البحرين على المستوى العالمي.
ولنتعمق قليالً فيما نتأمل أن يكون خالل المرحلة المقبلة في ظل وجود 
القنـــوات الوطنيـــة التـــي تـــؤدي أدوارها فـــي التوعية والتثقيف ســـواء 
مـــن قبـــل المجلس األعلى للمـــرأة، أو معهد البحرين للتنمية السياســـية، 
فإننـــي أوصـــي كل الســـيدات الراغبات بتقديم طلب الترشـــيح في يوم 
الغـــد ببلوغ مســـتوى الكفايـــة التامة في التهيئة واإلعـــداد، والتعمق في 
التشـــريعات المنظمـــة وذات الصلـــة بالعمليـــة االنتخابيـــة بالرجـــوع إلى 
األدلـــة واإلصـــدارات التـــي تعدهـــا الجهات المذكـــورة في هـــذا المجال، 
وطلـــب االستشـــارات الالزمـــة لضمـــان االســـتزادة مـــن فـــرص التأهيـــل 

والتقدم في العمل السياسي.
واألهم من ذلك كله، نريد أن نكون بمستوى الوعي المطلوب والمسؤولية 
التامـــة باســـتحقاق المـــرأة البحرينية المشـــاركة في العـــرس االنتخابي 
القادم وإثبات جدارتها للحصول على مقاعد البرلمان البحريني بنســـبة 
مشـــرفة، وهذه مســـؤولية أخرى يتكبد عواقبها الناخب البحريني، الذي 
نعـــول عليه الكثير في هـــذا الموقف الوطني لنحدد ونرســـم مًعا صورة 
البرلمـــان الـــذي نريد في يـــوم االنتخاب البحريني الكبير، ولنســـاهم في 

التغيير والتطوير لمسيرة البناء والتنمية.

د. حورية الديري
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