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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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المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء 
لإ�س�بانيا الوطن�ي  بالعي�د  يهنئ�ان 

بــعــث حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الجالة  صــاحــب  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة  المعظم  الــبــاد  مــلــك  خليفة 
االحتفال  بمناسبة  إسبانيا  مملكة  ملك  الملك فيليب السادس 

بذكرى العيد الوطني لباده.
البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجالته  أعرب جالته في 
بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجالة 
االحتفال  إسبانيا، بمناسبة  مملكة  ملك  الملك فيليب السادس 

بذكرى العيد الوطني لباده.
أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة 
النماء  مــن  بالمزيد  الــصــديــق  إسبانيا  مملكة  ولشعب  والــســعــادة، 

والتقدم.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
وزراء  السيد بيدرو سانشيز رئيس  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الــوزراء 

مملكة إسبانيا. 

ال���م���ل���ك ي���ه���ن���ئ رئ���ي�������س غ��ي��ن��ي��ا 
اال���س��ت��وائ��ي��ة ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
غينيا  جمهورية  رئــيــس  امباسوجـو  أنجويما  أوبــيــانــج  تــيـــــودورو 

االستوائية بمناسبة ذكرى استقال باده.
أعرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ي�سدر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي 

ق������رارا ب��ت��ع��ي��ي��ن م���دي���ر ب��ال��ت��رب��ي��ة
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
لسنة   )54( رقــم  قــرار  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 

2022، بتعيين مدير في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
 المادة األولى

ُتعين السيدة فتحية علي أحمد عيش مديرا إلدارة تراخيص 
ومتابعة التعليم المبكر في وزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية
على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 

به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

الخاص  الممثل  آل خليفة  بن مبارك  الشيخ محمد  ترأس سمو 
لمجلس  الثالث  االجتماع  المعظم  الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية في دورته الرابعة، وذلك بحضور 

أعضاء المجلس.
استعراض  جــرى  ثم  بالحضور  سموه  رحــب  االجتماع،  بداية  في 
المواضيع التي تخص الجائزة في ضوء ما تم اتخاذه من توصيات في 
إلى تقرير  االجتماع السابق لمجلس األمناء حيث استمع المجلس 
مفصل عن الزيارتين اللتين قام بهما فريق البحث الميداني لكل من 
الــدورة  في  بالجائزة  للفوز  المرشح  لتحديد  جنيف  ومدينة  النيبال 
تحكيم  لجنة  اختارتهم  الذين  المترشحين  بين  من  وذلــك  القادمة، 
المؤتمر  فــي  الـــذي سيعَلن  الــفــائــز  على  االتــفــاق  تــم  الــجــائــزة، حيث 

الصحفي الذي سيعقد لهذا الغرض.
كما ناقش المجلس الموعد المناسب لاحتفال لتقديم الجائزة 
واالستعدادات والترتيبات في ضوء ما تم طرحه من رؤى واقتراحات 
تؤكد أهمية هذه المناسبة الملكية تخليدًا لذكرى صاحبها طيب اهلل 

ثراه.
للجائزة  الــعــامــة  األمــانــة  المجلس  كــلــف  االجــتــمــاع،  نــهــايــة  وفـــي 

بإعداد فيلم عن الفائز بالجائزة.

محمد بن مبارك يتراأ�س اجتماع مجل�س اأمناء جائزة عي�سى لخدمة االإن�سانية

} �سمو ال�سيخ محمد بن مبارك خالل تر�ؤ�سه االجتماع.

اســتــقــبــل الــمــشــيــر الــركــن 
آل  أحــمــد  بــن  خليفة  الشيخ 
ــام لــقــوة  ــعـ خــلــيــفــة الــقــائــد الـ
دفاع البحرين الشيخ سلطان 
بن حمدان بن زايد آل نهيان 
العربية  سفير دولة اإلمــارات 
الـــمـــتـــحـــدة الـــشـــقـــيـــقـــة لـــدى 
ــد  ــوفــ ــن والــ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
الــمــرافــق، وذلــك صباح امس 

الثاثاء 11 أكتوبر 2022م.
وخــــــــــال الـــــلـــــقـــــاء رحــــب 
ــاع  ــ ــوة دفـ ــقــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ ــقــ الــ
ــيــــر دولـــــــة  ــفــ ــن بــــســ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات 
الــــشــــقــــيــــقــــة لــــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن والـــوفـــد الــمــرافــق، 
مـــشـــيـــدًا بـــمـــتـــانـــة الـــعـــاقـــات 
األخوية الوطيدة والتاريخية 
الـــتـــي رســــخ دعــائــمــهــا قــائــدا 
حضرة  الشقيقين  الــبــلــديــن 
ــــب الــــجــــالــــة الـــمـــلـــك  ــاحـ ــ صـ
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  حــمــد 

القائد  المعظم  الباد  ملك 
األعلى وأخوه صاحب السمو 
ــد آل  ــ الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـ

ــارات  ــة اإلمــ نــهــيــان رئــيــس دولـ
الشقيقة  المتحدة  العربية 
وتطورًا  ــارًا  ازدهـ تشهد  والتي 

ونماًء.
ــواء  ــ ــلـ ــ ــاء الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ حــــضــــر الـ
الــــركــــن حـــســـن مــحــمــد ســعــد 

العامة،  القيادة  ديــوان  مدير 
الــركــن طــيــار الشيخ  والـــلـــواء 
آل خليفة  محمد بن سلمان 

ــر الـــتـــعـــاون الــعــســكــري،  ــديـ مـ
وعــــدد مـــن كــبــار ضــبــاط قــوة 

دفاع البحرين.

القائ��د الع��ام ي�س��تقبل ال�س��فير االإمارات��ي وي�س��يد بمتان��ة العاق��ات الثنائي��ة 

} القائد العام يلتقي ال�سفير االإماراتي.

جــــاء ذلــــك خــــال تــقــديــمــه 
ــال الــمــصــابــيــن  ــفـ ــم لـــأطـ ــدعــ الــ
بالسكري النوع األول بمضخات 
االنــســولــيــن لــعــدد مــن األطــفــال 
الــســلــمــانــيــة الطبي  مــن مــجــمــع 
ومستشفى قوة الدفاع البحرين 
ومــــســــتــــشــــفــــى الـــــمـــــلـــــك حـــمـــد 
ــك بـــتـــبـــرع مــن  ــ ــ الـــجـــامـــعـــي، وذلـ
ثاث جهات داعمة هي )جمعية 
الكلمة الطيبة، وكاف اإلنسانية 
.)STC بجمعية اإلصاح، وشركة

وفي هذا الصدد أكد أهمية 
التعاون الدائم والدعم لجمعية 
الــــســــكــــري الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لــتــقــوم 
ــن خـــال  ــا اإلنــــســــانــــي مــ ــ ــــدورهـ بـ
بـــرامـــجـــهـــا الـــمـــتـــعـــددة لـــرعـــايـــة 
ــام  مــــرضــــى الـــســـكـــري بـــشـــكـــل عـ
وتـــوفـــيـــر مـــضـــخـــات االنــســولــيــن 
لـــأطـــفـــال بــشــكــل خــــــاص، هـــذا 
الــدعــم الـــذي يــهــدف إلــى تعزيز 
ــذي يشكل  ــ ــال والـ ــفـ صــحــة األطـ
ــهـــم  ــاتـ ــيـ ــة فـــــــي حـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــة نـ ــلــ ــقــ نــ
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــســـكـــري. كما 

الــبــارز  لــلــدور  أعـــرب عــن تقديره 
ــه الــمــســتــشــفــيــات  ــــذي تـــقـــوم بـ الـ
ــة والــــــخــــــاصــــــة مــن  ـــيــ ـــومـ ـــكـ ـــحـ الـ
الخدمات  افــضــل  تقديم  خــال 
الصحية للمرضى عامة ورعاية 

مرضى السكري خاصة.
وأشارت نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية السكري البحرينية 
د. مــريــم الــهــاجــري إلــى أنــه من 
والــشــراكــة  الــمــســؤولــيــة  منطلق 
ــنـــت جــمــعــيــة  ــبـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة تـ
الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة مـــبـــادرة 
بالسكري  مــصــاب  طــفــل  كــفــالــة 
اإلنسولين تحت شعار  بمضخة 
بهدف  الخير«  في  معنا  »ساهم 
ــدة لــأطــفــال  ــانـ ــسـ ــمـ الــــدعــــم والـ
للحصول  بالسكري  المصابين 
عـــلـــى أفـــضـــل وســــائــــل الـــرعـــايـــة 
على  تساعدهم  الــتــي  الصحية 
ــأمـــان مع  الــســيــطــرة والــعــيــش بـ
توفير  خـــال  مـــن  الــســكــري  داء 

مضخة االنسولين.
ــود الـــفـــريـــق  ــهـ وأشــــــــــادت بـــجـ

ــد بـــن  ــمــ ــحــ ــخ مــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــب الـ ــيــ ــبــ طــ
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  عــــــبــــــداهلل 
المجلس األعلى للصحة رئيس 
جمعية السكري البحرينية وما 
لدعم  وطنية  جهود  من  يقدمه 
مملكة  فــي  الصحية  الــمــبــادرات 

البحرين.
 وقد بدأت هذه المبادرة منذ 
عشر سنوات في ???? بتبرع كريم 
الخليفية  الــمــبــرة  مــؤســســه  مــن 
زيــن  الشيخة  مــن ســمــو  وبــدعــم 
رئــيــس  ــد آل خــلــيــفــة  ــالـ بـــنـــت خـ
الــمــؤســســة، ومــن  أمــنــاء  مجلس 
ثم تم توفير عدد من المضخات 
بــتــبــرعــات مـــن بــعــض مــؤســســات 

والمؤسسات  المدني  المجتمع 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 

وبعض األفراد من أهل الخير.
 كما أعربت د. الهاجري عن 
البارز  للدور  وامتنانها  تقديرها 
والمهم الذي تقوم به المؤسسة 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
بــرعــايــة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
جالة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
وشــــؤون الــشــبــاب وبــمــتــابــعــة من 
الدكتور مصطفى السيد األمين 
العام للمؤسسة لتوفير مضخات 
ــام والــمــصــابــيــن  ــتـ لــأطــفــال األيـ

بداء السكري النوع األول.

كما أشارت د. الهاجري إلى 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
مــــع الــمــســتــشــفــيــات حـــيـــث مــن 
خـــالـــه ســيــتــم تـــحـــديـــد قـــوائـــم 
األطفال األكثر احتياجًا بحيث 
الطبيب  مــن  تــقــريــر  تسلم  يــتــم 
الــمــعــالــج يــبــيــن حـــاجـــة الــطــفــل 
إلى المضخة، مع ملء استمارة 
خــاصــة عــن حــالــة الــطــفــل، كما 
يتم تأكيد أهمية اجتياز الطفل 
ــر الـــــدورة الــتــدريــبــيــة  ــي األمــ وولــ
حول كيفية استخدام المضخة 
وبرمجتها بالتنسيق مع الشركة 

المعنية بالمضخات.

رئي��س »االأعلى لل�سحة« ي�س�يد بالمبادرات الم�س�اندة الأطفال ال�س�كري

} رئي�س االأعلى لل�سحة خالل زيارته لالأطفال.

ــاد رئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة رئــيــس جمعية  أشــ
السكري البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
األهلية  المؤسسات  بــه  تقوم  الــذي  الــبــارز  بــالــدور  خليفة  آل 
والــخــاصــة فــي دعـــم األعــمــال الــخــيــريــة اإلنــســانــيــة ومــســانــدة 

الجهود الحكومية في تقديم الدعم والمساندة للمرضى.

ضمن جوالته الصباحية في المدارس قام الدكتور ماجد بن علي 
االبتدائية  المالكية  مدرسة  بــزيــارة  والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
اإلعدادية للبنات، التقى خالها بعدد من عضوات الهيئتين اإلدارية 
والتعليمية والطالبات، واطلع على المشاريع التي تنفذها المدرسة، 
لتعزيز  والممرات  المفتوحة  المساحات  استغال  تجربة  بينها  من 
األنــشــطــة الــريــاضــيــة لــلــطــالــبــات بجميع الــحــلــقــات الــدراســيــة، ســواء 
الرياضات الحركية أو الذهنية، والتي القت تجاوبًا ملحوظًا من قبل 
الوزير على نشاط  اطلع  كما  فيها،  المشاركة  وإقبااًل على  الطالبات، 

اللجنة الطابية ودورها في المدرسة.
وبهذه المناسبة أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها اإلدارة المدرسية 
لتوفير العناصر المحفزة للطالبات على المشاركة في األنشطة، بما 

يعود بالنفع عليهن، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. 

وزي��ر التربي��ة يطل��ع عل��ى الم�س��اريع المتمي��زة لمدر�س��ة المالكي��ة

} جانب من الجولة التفقدية.

ــاكــــن االحـــتـــجـــاز  اســتــكــمــلــت لــجــنــة زيـــــــارة أمــ
والمرافق في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
ــارات الــمــيــدانــيــة الــمــزمــع  ــزيــ مــنــاقــشــاتــهــا حـــول الــ
تنفيذها خال الفترة القادمة لبعض المؤسسات 
ودور الرعاية الصحية ومراكز االحتجاز والتوقيف، 
العمال،  سكن  وأمــاكــن  التعليمية،  ــدور  الـ وبــعــض 
دور  تفعيل  عــلــى  اللجنة  حـــرص  ــار  إطـ فــي  وذلـــك 
مختلف  تــوافــر  مــن  للتحقق  الــرقــابــي،  المؤسسة 
الطبية  والــكــوادر  للمرضى  والضمانات  الحقوق 
واإلدارية المختلفة، وللنزالء، والكوادر التعليمية 

التأكد  مع  والعمال،  والطلبة،  واإلداريـــة  والفنية 
المقررة  بالحقوق  مرتاديها  تمتع  استمرارية  من 
والــخــدمــات الــمــقــدمــة وفــًقــا لــلــمــبــادئ األســاســيــة 
ــقــــوق اإلنــــــســــــان. جــــــاء ذلــــــك خـــال  لـــمـــعـــايـــيـــر حــ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الـــســـادس عــشــر الــــذي عــقــد في 
الدكتور  برئاسة  السيف،  المؤسسة بضاحية  مقر 
والدكتورة  فايز  هالة  وعضوية  الحمادي  اهلل  مال 
حــوريــة عــبــاس، حيث تــم اســتــعــراض مــا تــم بشأن 
قرارات اللجنة وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها 

من إجراءات. 

اجتم�اع لجن�ة زي�ارة اأماك�ن االحتج�از والمراف�ق ف�ي »الوطني�ة لحق�وق االإن�س�ان«

انــطــلــقــت مــســاء اإلثــنــيــن الــمــاضــي فــي المسرح 
التشاورية  اللقاءات  الوطني  البحرين  المرن بمسرح 
خليفة  الشيخ  بحضور  وذلــك  الثقافة،  قطاعات  مع 
ــيــــس هــيــئــة  ــد بــــن عــــبــــداهلل آل خــلــيــفــة رئــ ــمــ بــــن أحــ
الخبراء  من  عــدد  وتواجد  واآلثــار  للثقافة  البحرين 
والــمــتــخــّصــصــيــن والــمــهــتــمــيــن بــالــشــأن الــثــقــافــي في 

البحرين.
وترّكز اللقاء األول حول األدب والنتاج الفكري، 
هذا  فــي  المواضيع  مــن  العديد  مناقشة  تمت  حيث 

المجال والخروج بعدد من التوصيات.
الثقافة  هيئة  سعي  ضمن  اللقاءات  هــذه  وتأتي 
من  البحرين  مملكة  فــي  الثقافي  بالعمل  لارتقاء 
خال عمل قراءة موضوعية لواقعه إلى جانب تحديد 
أولوياته وتطلعات العاملين فيه، حيث تستمر بشكل 

شــبــه يــومــي حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر الــجــاري وستتناول 
مختلف المجاالت المتعلقة بالثقافة.  

ــد هــيــئــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــــار أن  ــؤكــ وتــ
العمل  أدوات  وتفعيل  الحضارية  المنجزات  تحقيق 
الــثــقــافــي بــمــا يــحــقــق الــمــصــالــح الــوطــنــيــة ويـــــرّوج 
يأتي  إنما  الثقافي،  لإلنتاج  كمركز  البحرين  لمكانة 
والنتاج  األدب  إلــى  وإضــافــة  المجتمعية.  بالشراكة 
العمارة  التشاورية:  اللقاء  مواضيع  تشمل  الفكري، 
السينما،  الشعبية،  الفنون  الموسيقى،  والتصميم، 
التشكيلية  الفنون  واآلثـــار،  الــتــراث  األدائــيــة،  الفنون 
أماكن  في  اللقاءات  عقد  وسيتم  اليدوية.  والــحــرف 
وصروح ثقافية تعكس مضمون هذه المحاور، كمسرح 
البحرين الوطني، مركز زّوار موقع مسار اللؤلؤ، مركز 

الجسرة ومركز الفنون.

ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة: ل����ق����اءات ت�����س��اوري��ة مع 
ق��ط��اع��ات ال��ث��ق��اف��ة خ���ال ال�����س��ه��ر ال��ج��اري

} جانب من اللقاء الت�سا�ري لقطاعات الثقافة.

بــإيــرلــنــدا،  للجراحين  الملكية  الكلية  منحت 
التنفيذي  الرئيس  األنصاري  أحمد محمد  الدكتور 
للمستشفيات الحكومية درجة بروفيسور بالجامعة، 
طــوال  والمهنية  األكاديمية  إسهاماته  نظير  وذلــك 
ســنــوات مــتــعــددة ولــجــهــوده فــي الــتــعــاون الــوثــيــق مع 
الــجــامــعــة الســيــمــا مـــن خــــال إعــــــداد الـــعـــديـــد من 

البحوث والدراسات المهمة.
محمد  أحمد  الدكتور  بين  التعاون  أوجــه  ومــن 
بــإيــرلــنــدا،  للجراحين  الملكية  والــكــلــيــة  األنـــصـــاري 
إعداده العديد من الدراسات المتعّلقة بجودة الحياة 
والتحديات المتعلقة بتقييم االحتراف الطبي بين 
التعليم  تقسيم  نظام  وتأثير  االمــتــيــاز،  سنة  أطــبــاء 

الطبي الجامعي SETQ المعدل لطاب الطب.
ــرى الـــدكـــتـــور األنـــصـــاري  ــ ــــك، أجـ ــــاوة عــلــى ذلـ عـ
ــة الــمــتــعــلــقــة بــــأداء  ــيـ ــدانـ ــاءة الـ ــفـ ــكـ دراســــــة قـــيـــاس الـ
الــتــمــريــض،  لــطــاب  اإلكلينيكي  الــصــحــي  الــفــحــص 
الكلية  من  الخريجين  رضــا  وتحليل  قياس  ودراســـة 
البحرين  إيرلندا-جامعة  فــي  للجراحين  الملكية 
الطبية. والدكتور األنصاري حاليًا عضوًا بالمجلس 
للجراحين  الملكية  بالكلية  والتمريضي  األكاديمي 

في إيرلندا.
ويأتي هذا التقدير من الكلية الملكية للجراحين 
حيث  األنــصــاري،  الدكتور  لمسيرة  تتويجًا  بإيرلندا 
العيني، وحصل  -القصر  القاهرة  تخرج من جامعة 
من  العامة  الــجــراحــة  عضوية  على   2004 الــعــام  فــي 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
وفي العام 2009، حصل الدكتور أحمد األنصاري 

عــلــى الــزمــالــة فــي جــراحــة الــقــلــب والـــصـــدر جامعة 
على  حصل   ،2010 الــعــام  وفــي  هــولــنــدا.  ماسترخت، 
الماجستير في تعليم المهن الصحية من الجامعة 
ذاتها. كما حصل في العام 2013 على درجة الدكتوراه 
بالتعليم الطبي من جامعة أمبروسيانا بالتعاون مع 

جامعة كالجري في ألبرتا، كندا.
أما في العام 2016، فقد شغل الدكتور األنصاري 
الملك  مدينة  في  الطبي  التعليم  لقسم  كمستشار 
فهد الطبية بالمملكة العربية السعودية، وكمستشار 
أيضًا لقسم التعليم الطبي في جامعة األمير سطام 

بن عبدالعزيز من عام 2014 وحتى 2018. 

تمن���ح  باإيرلن���دا  للجراحي���ن  الملكي���ة  الكلي���ة 
بروفي�س�ور درج�ة  للم�ست�س�فيات  التنفي�ذي  الرئي��س 
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المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء 
لإ�س�بانيا الوطن�ي  بالعي�د  يهنئ�ان 

بــعــث حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الجالة  صــاحــب  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة  المعظم  الــبــاد  مــلــك  خليفة 
االحتفال  بمناسبة  إسبانيا  مملكة  ملك  الملك فيليب السادس 

بذكرى العيد الوطني لباده.
البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجالته  أعرب جالته في 
بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجالة 
االحتفال  إسبانيا، بمناسبة  مملكة  ملك  الملك فيليب السادس 

بذكرى العيد الوطني لباده.
أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة 
النماء  مــن  بالمزيد  الــصــديــق  إسبانيا  مملكة  ولشعب  والــســعــادة، 

والتقدم.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
وزراء  السيد بيدرو سانشيز رئيس  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الــوزراء 

مملكة إسبانيا. 

ال���م���ل���ك ي���ه���ن���ئ رئ���ي�������س غ��ي��ن��ي��ا 
اال���س��ت��وائ��ي��ة ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
غينيا  جمهورية  رئــيــس  امباسوجـو  أنجويما  أوبــيــانــج  تــيـــــودورو 

االستوائية بمناسبة ذكرى استقال باده.
أعرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ي�سدر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي 

ق������رارا ب��ت��ع��ي��ي��ن م���دي���ر ب��ال��ت��رب��ي��ة
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
لسنة   )54( رقــم  قــرار  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 

2022، بتعيين مدير في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
 المادة األولى

ُتعين السيدة فتحية علي أحمد عيش مديرا إلدارة تراخيص 
ومتابعة التعليم المبكر في وزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية
على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 

به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

الخاص  الممثل  آل خليفة  بن مبارك  الشيخ محمد  ترأس سمو 
لمجلس  الثالث  االجتماع  المعظم  الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية في دورته الرابعة، وذلك بحضور 

أعضاء المجلس.
استعراض  جــرى  ثم  بالحضور  سموه  رحــب  االجتماع،  بداية  في 
المواضيع التي تخص الجائزة في ضوء ما تم اتخاذه من توصيات في 
إلى تقرير  االجتماع السابق لمجلس األمناء حيث استمع المجلس 
مفصل عن الزيارتين اللتين قام بهما فريق البحث الميداني لكل من 
الــدورة  في  بالجائزة  للفوز  المرشح  لتحديد  جنيف  ومدينة  النيبال 
تحكيم  لجنة  اختارتهم  الذين  المترشحين  بين  من  وذلــك  القادمة، 
المؤتمر  فــي  الـــذي سيعَلن  الــفــائــز  على  االتــفــاق  تــم  الــجــائــزة، حيث 

الصحفي الذي سيعقد لهذا الغرض.
كما ناقش المجلس الموعد المناسب لاحتفال لتقديم الجائزة 
واالستعدادات والترتيبات في ضوء ما تم طرحه من رؤى واقتراحات 
تؤكد أهمية هذه المناسبة الملكية تخليدًا لذكرى صاحبها طيب اهلل 

ثراه.
للجائزة  الــعــامــة  األمــانــة  المجلس  كــلــف  االجــتــمــاع،  نــهــايــة  وفـــي 

بإعداد فيلم عن الفائز بالجائزة.

محمد بن مبارك يتراأ�س اجتماع مجل�س اأمناء جائزة عي�سى لخدمة االإن�سانية

} �سمو ال�سيخ محمد بن مبارك خالل تر�ؤ�سه االجتماع.

اســتــقــبــل الــمــشــيــر الــركــن 
آل  أحــمــد  بــن  خليفة  الشيخ 
ــام لــقــوة  ــعـ خــلــيــفــة الــقــائــد الـ
دفاع البحرين الشيخ سلطان 
بن حمدان بن زايد آل نهيان 
العربية  سفير دولة اإلمــارات 
الـــمـــتـــحـــدة الـــشـــقـــيـــقـــة لـــدى 
ــد  ــوفــ ــن والــ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
الــمــرافــق، وذلــك صباح امس 

الثاثاء 11 أكتوبر 2022م.
وخــــــــــال الـــــلـــــقـــــاء رحــــب 
ــاع  ــ ــوة دفـ ــقــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ ــقــ الــ
ــيــــر دولـــــــة  ــفــ ــن بــــســ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات 
الــــشــــقــــيــــقــــة لــــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن والـــوفـــد الــمــرافــق، 
مـــشـــيـــدًا بـــمـــتـــانـــة الـــعـــاقـــات 
األخوية الوطيدة والتاريخية 
الـــتـــي رســــخ دعــائــمــهــا قــائــدا 
حضرة  الشقيقين  الــبــلــديــن 
ــــب الــــجــــالــــة الـــمـــلـــك  ــاحـ ــ صـ
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  حــمــد 

القائد  المعظم  الباد  ملك 
األعلى وأخوه صاحب السمو 
ــد آل  ــ الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـ

ــارات  ــة اإلمــ نــهــيــان رئــيــس دولـ
الشقيقة  المتحدة  العربية 
وتطورًا  ــارًا  ازدهـ تشهد  والتي 

ونماًء.
ــواء  ــ ــلـ ــ ــاء الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ حــــضــــر الـ
الــــركــــن حـــســـن مــحــمــد ســعــد 

العامة،  القيادة  ديــوان  مدير 
الــركــن طــيــار الشيخ  والـــلـــواء 
آل خليفة  محمد بن سلمان 

ــر الـــتـــعـــاون الــعــســكــري،  ــديـ مـ
وعــــدد مـــن كــبــار ضــبــاط قــوة 

دفاع البحرين.

القائ��د الع��ام ي�س��تقبل ال�س��فير االإمارات��ي وي�س��يد بمتان��ة العاق��ات الثنائي��ة 

} القائد العام يلتقي ال�سفير االإماراتي.

جــــاء ذلــــك خــــال تــقــديــمــه 
ــال الــمــصــابــيــن  ــفـ ــم لـــأطـ ــدعــ الــ
بالسكري النوع األول بمضخات 
االنــســولــيــن لــعــدد مــن األطــفــال 
الــســلــمــانــيــة الطبي  مــن مــجــمــع 
ومستشفى قوة الدفاع البحرين 
ومــــســــتــــشــــفــــى الـــــمـــــلـــــك حـــمـــد 
ــك بـــتـــبـــرع مــن  ــ ــ الـــجـــامـــعـــي، وذلـ
ثاث جهات داعمة هي )جمعية 
الكلمة الطيبة، وكاف اإلنسانية 
.)STC بجمعية اإلصاح، وشركة

وفي هذا الصدد أكد أهمية 
التعاون الدائم والدعم لجمعية 
الــــســــكــــري الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لــتــقــوم 
ــن خـــال  ــا اإلنــــســــانــــي مــ ــ ــــدورهـ بـ
بـــرامـــجـــهـــا الـــمـــتـــعـــددة لـــرعـــايـــة 
ــام  مــــرضــــى الـــســـكـــري بـــشـــكـــل عـ
وتـــوفـــيـــر مـــضـــخـــات االنــســولــيــن 
لـــأطـــفـــال بــشــكــل خــــــاص، هـــذا 
الــدعــم الـــذي يــهــدف إلــى تعزيز 
ــذي يشكل  ــ ــال والـ ــفـ صــحــة األطـ
ــهـــم  ــاتـ ــيـ ــة فـــــــي حـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــة نـ ــلــ ــقــ نــ
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــســـكـــري. كما 

الــبــارز  لــلــدور  أعـــرب عــن تقديره 
ــه الــمــســتــشــفــيــات  ــــذي تـــقـــوم بـ الـ
ــة والــــــخــــــاصــــــة مــن  ـــيــ ـــومـ ـــكـ ـــحـ الـ
الخدمات  افــضــل  تقديم  خــال 
الصحية للمرضى عامة ورعاية 

مرضى السكري خاصة.
وأشارت نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية السكري البحرينية 
د. مــريــم الــهــاجــري إلــى أنــه من 
والــشــراكــة  الــمــســؤولــيــة  منطلق 
ــنـــت جــمــعــيــة  ــبـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة تـ
الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة مـــبـــادرة 
بالسكري  مــصــاب  طــفــل  كــفــالــة 
اإلنسولين تحت شعار  بمضخة 
بهدف  الخير«  في  معنا  »ساهم 
ــدة لــأطــفــال  ــانـ ــسـ ــمـ الــــدعــــم والـ
للحصول  بالسكري  المصابين 
عـــلـــى أفـــضـــل وســــائــــل الـــرعـــايـــة 
على  تساعدهم  الــتــي  الصحية 
ــأمـــان مع  الــســيــطــرة والــعــيــش بـ
توفير  خـــال  مـــن  الــســكــري  داء 

مضخة االنسولين.
ــود الـــفـــريـــق  ــهـ وأشــــــــــادت بـــجـ

ــد بـــن  ــمــ ــحــ ــخ مــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــب الـ ــيــ ــبــ طــ
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  عــــــبــــــداهلل 
المجلس األعلى للصحة رئيس 
جمعية السكري البحرينية وما 
لدعم  وطنية  جهود  من  يقدمه 
مملكة  فــي  الصحية  الــمــبــادرات 

البحرين.
 وقد بدأت هذه المبادرة منذ 
عشر سنوات في ???? بتبرع كريم 
الخليفية  الــمــبــرة  مــؤســســه  مــن 
زيــن  الشيخة  مــن ســمــو  وبــدعــم 
رئــيــس  ــد آل خــلــيــفــة  ــالـ بـــنـــت خـ
الــمــؤســســة، ومــن  أمــنــاء  مجلس 
ثم تم توفير عدد من المضخات 
بــتــبــرعــات مـــن بــعــض مــؤســســات 

والمؤسسات  المدني  المجتمع 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 

وبعض األفراد من أهل الخير.
 كما أعربت د. الهاجري عن 
البارز  للدور  وامتنانها  تقديرها 
والمهم الذي تقوم به المؤسسة 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
بــرعــايــة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
جالة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
وشــــؤون الــشــبــاب وبــمــتــابــعــة من 
الدكتور مصطفى السيد األمين 
العام للمؤسسة لتوفير مضخات 
ــام والــمــصــابــيــن  ــتـ لــأطــفــال األيـ

بداء السكري النوع األول.

كما أشارت د. الهاجري إلى 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
مــــع الــمــســتــشــفــيــات حـــيـــث مــن 
خـــالـــه ســيــتــم تـــحـــديـــد قـــوائـــم 
األطفال األكثر احتياجًا بحيث 
الطبيب  مــن  تــقــريــر  تسلم  يــتــم 
الــمــعــالــج يــبــيــن حـــاجـــة الــطــفــل 
إلى المضخة، مع ملء استمارة 
خــاصــة عــن حــالــة الــطــفــل، كما 
يتم تأكيد أهمية اجتياز الطفل 
ــر الـــــدورة الــتــدريــبــيــة  ــي األمــ وولــ
حول كيفية استخدام المضخة 
وبرمجتها بالتنسيق مع الشركة 

المعنية بالمضخات.

رئي��س »االأعلى لل�سحة« ي�س�يد بالمبادرات الم�س�اندة الأطفال ال�س�كري

} رئي�س االأعلى لل�سحة خالل زيارته لالأطفال.

ــاد رئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة رئــيــس جمعية  أشــ
السكري البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
األهلية  المؤسسات  بــه  تقوم  الــذي  الــبــارز  بــالــدور  خليفة  آل 
والــخــاصــة فــي دعـــم األعــمــال الــخــيــريــة اإلنــســانــيــة ومــســانــدة 

الجهود الحكومية في تقديم الدعم والمساندة للمرضى.

ضمن جوالته الصباحية في المدارس قام الدكتور ماجد بن علي 
االبتدائية  المالكية  مدرسة  بــزيــارة  والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
اإلعدادية للبنات، التقى خالها بعدد من عضوات الهيئتين اإلدارية 
والتعليمية والطالبات، واطلع على المشاريع التي تنفذها المدرسة، 
لتعزيز  والممرات  المفتوحة  المساحات  استغال  تجربة  بينها  من 
األنــشــطــة الــريــاضــيــة لــلــطــالــبــات بجميع الــحــلــقــات الــدراســيــة، ســواء 
الرياضات الحركية أو الذهنية، والتي القت تجاوبًا ملحوظًا من قبل 
الوزير على نشاط  اطلع  كما  فيها،  المشاركة  وإقبااًل على  الطالبات، 

اللجنة الطابية ودورها في المدرسة.
وبهذه المناسبة أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها اإلدارة المدرسية 
لتوفير العناصر المحفزة للطالبات على المشاركة في األنشطة، بما 

يعود بالنفع عليهن، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. 

وزي��ر التربي��ة يطل��ع عل��ى الم�س��اريع المتمي��زة لمدر�س��ة المالكي��ة

} جانب من الجولة التفقدية.

ــاكــــن االحـــتـــجـــاز  اســتــكــمــلــت لــجــنــة زيـــــــارة أمــ
والمرافق في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
ــارات الــمــيــدانــيــة الــمــزمــع  ــزيــ مــنــاقــشــاتــهــا حـــول الــ
تنفيذها خال الفترة القادمة لبعض المؤسسات 
ودور الرعاية الصحية ومراكز االحتجاز والتوقيف، 
العمال،  سكن  وأمــاكــن  التعليمية،  ــدور  الـ وبــعــض 
دور  تفعيل  عــلــى  اللجنة  حـــرص  ــار  إطـ فــي  وذلـــك 
مختلف  تــوافــر  مــن  للتحقق  الــرقــابــي،  المؤسسة 
الطبية  والــكــوادر  للمرضى  والضمانات  الحقوق 
واإلدارية المختلفة، وللنزالء، والكوادر التعليمية 

التأكد  مع  والعمال،  والطلبة،  واإلداريـــة  والفنية 
المقررة  بالحقوق  مرتاديها  تمتع  استمرارية  من 
والــخــدمــات الــمــقــدمــة وفــًقــا لــلــمــبــادئ األســاســيــة 
ــقــــوق اإلنــــــســــــان. جــــــاء ذلــــــك خـــال  لـــمـــعـــايـــيـــر حــ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الـــســـادس عــشــر الــــذي عــقــد في 
الدكتور  برئاسة  السيف،  المؤسسة بضاحية  مقر 
والدكتورة  فايز  هالة  وعضوية  الحمادي  اهلل  مال 
حــوريــة عــبــاس، حيث تــم اســتــعــراض مــا تــم بشأن 
قرارات اللجنة وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها 

من إجراءات. 

اجتم�اع لجن�ة زي�ارة اأماك�ن االحتج�از والمراف�ق ف�ي »الوطني�ة لحق�وق االإن�س�ان«

انــطــلــقــت مــســاء اإلثــنــيــن الــمــاضــي فــي المسرح 
التشاورية  اللقاءات  الوطني  البحرين  المرن بمسرح 
خليفة  الشيخ  بحضور  وذلــك  الثقافة،  قطاعات  مع 
ــيــــس هــيــئــة  ــد بــــن عــــبــــداهلل آل خــلــيــفــة رئــ ــمــ بــــن أحــ
الخبراء  من  عــدد  وتواجد  واآلثــار  للثقافة  البحرين 
والــمــتــخــّصــصــيــن والــمــهــتــمــيــن بــالــشــأن الــثــقــافــي في 

البحرين.
وترّكز اللقاء األول حول األدب والنتاج الفكري، 
هذا  فــي  المواضيع  مــن  العديد  مناقشة  تمت  حيث 

المجال والخروج بعدد من التوصيات.
الثقافة  هيئة  سعي  ضمن  اللقاءات  هــذه  وتأتي 
من  البحرين  مملكة  فــي  الثقافي  بالعمل  لارتقاء 
خال عمل قراءة موضوعية لواقعه إلى جانب تحديد 
أولوياته وتطلعات العاملين فيه، حيث تستمر بشكل 

شــبــه يــومــي حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر الــجــاري وستتناول 
مختلف المجاالت المتعلقة بالثقافة.  

ــد هــيــئــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــــار أن  ــؤكــ وتــ
العمل  أدوات  وتفعيل  الحضارية  المنجزات  تحقيق 
الــثــقــافــي بــمــا يــحــقــق الــمــصــالــح الــوطــنــيــة ويـــــرّوج 
يأتي  إنما  الثقافي،  لإلنتاج  كمركز  البحرين  لمكانة 
والنتاج  األدب  إلــى  وإضــافــة  المجتمعية.  بالشراكة 
العمارة  التشاورية:  اللقاء  مواضيع  تشمل  الفكري، 
السينما،  الشعبية،  الفنون  الموسيقى،  والتصميم، 
التشكيلية  الفنون  واآلثـــار،  الــتــراث  األدائــيــة،  الفنون 
أماكن  في  اللقاءات  عقد  وسيتم  اليدوية.  والــحــرف 
وصروح ثقافية تعكس مضمون هذه المحاور، كمسرح 
البحرين الوطني، مركز زّوار موقع مسار اللؤلؤ، مركز 

الجسرة ومركز الفنون.

ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة: ل����ق����اءات ت�����س��اوري��ة مع 
ق��ط��اع��ات ال��ث��ق��اف��ة خ���ال ال�����س��ه��ر ال��ج��اري

} جانب من اللقاء الت�سا�ري لقطاعات الثقافة.

بــإيــرلــنــدا،  للجراحين  الملكية  الكلية  منحت 
التنفيذي  الرئيس  األنصاري  أحمد محمد  الدكتور 
للمستشفيات الحكومية درجة بروفيسور بالجامعة، 
طــوال  والمهنية  األكاديمية  إسهاماته  نظير  وذلــك 
ســنــوات مــتــعــددة ولــجــهــوده فــي الــتــعــاون الــوثــيــق مع 
الــجــامــعــة الســيــمــا مـــن خــــال إعــــــداد الـــعـــديـــد من 

البحوث والدراسات المهمة.
محمد  أحمد  الدكتور  بين  التعاون  أوجــه  ومــن 
بــإيــرلــنــدا،  للجراحين  الملكية  والــكــلــيــة  األنـــصـــاري 
إعداده العديد من الدراسات المتعّلقة بجودة الحياة 
والتحديات المتعلقة بتقييم االحتراف الطبي بين 
التعليم  تقسيم  نظام  وتأثير  االمــتــيــاز،  سنة  أطــبــاء 

الطبي الجامعي SETQ المعدل لطاب الطب.
ــرى الـــدكـــتـــور األنـــصـــاري  ــ ــــك، أجـ ــــاوة عــلــى ذلـ عـ
ــة الــمــتــعــلــقــة بــــأداء  ــيـ ــدانـ ــاءة الـ ــفـ ــكـ دراســــــة قـــيـــاس الـ
الــتــمــريــض،  لــطــاب  اإلكلينيكي  الــصــحــي  الــفــحــص 
الكلية  من  الخريجين  رضــا  وتحليل  قياس  ودراســـة 
البحرين  إيرلندا-جامعة  فــي  للجراحين  الملكية 
الطبية. والدكتور األنصاري حاليًا عضوًا بالمجلس 
للجراحين  الملكية  بالكلية  والتمريضي  األكاديمي 

في إيرلندا.
ويأتي هذا التقدير من الكلية الملكية للجراحين 
حيث  األنــصــاري،  الدكتور  لمسيرة  تتويجًا  بإيرلندا 
العيني، وحصل  -القصر  القاهرة  تخرج من جامعة 
من  العامة  الــجــراحــة  عضوية  على   2004 الــعــام  فــي 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
وفي العام 2009، حصل الدكتور أحمد األنصاري 

عــلــى الــزمــالــة فــي جــراحــة الــقــلــب والـــصـــدر جامعة 
على  حصل   ،2010 الــعــام  وفــي  هــولــنــدا.  ماسترخت، 
الماجستير في تعليم المهن الصحية من الجامعة 
ذاتها. كما حصل في العام 2013 على درجة الدكتوراه 
بالتعليم الطبي من جامعة أمبروسيانا بالتعاون مع 

جامعة كالجري في ألبرتا، كندا.
أما في العام 2016، فقد شغل الدكتور األنصاري 
الملك  مدينة  في  الطبي  التعليم  لقسم  كمستشار 
فهد الطبية بالمملكة العربية السعودية، وكمستشار 
أيضًا لقسم التعليم الطبي في جامعة األمير سطام 

بن عبدالعزيز من عام 2014 وحتى 2018. 

تمن���ح  باإيرلن���دا  للجراحي���ن  الملكي���ة  الكلي���ة 
بروفي�س�ور درج�ة  للم�ست�س�فيات  التنفي�ذي  الرئي��س 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16273/pdf/1-Supplime/16273.pdf?fixed2513
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/1311866
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311759


العدد:  16273

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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أيدت محكمة االستئناف 
ــا الـــجـــنـــائـــيـــة عـــقـــوبـــة  ــيـ ــلـ ــعـ الـ
بآسيوية  اتــجــرتــا  آســيــويــتــيــن 
وتغريم  ســنــوات   5 بسجنهما 
دينار،   2000 مبلغ  منهما  كل 
الواقعة  تفاصيل  تعود  حيث 
كانت  عليها  المجني  أن  إلــى 
فـــي بــلــدهــا وشـــاهـــدت إعــانــا 

مفاده  ميديا  السوشيل  على 
وجود وظيفة فتقدمت بطلب 

للحصول على الوظيفة.
ــــدى  ــلــــت مـــعـــهـــا إحـ تــــواصــ
الـــمـــتـــهـــمـــات وأبـــلـــغـــتـــهـــا بــأنــه 
ــوف يــتــم تــوفــيــر عــمــل لها  ســ
فــي الــبــحــريــن بــاإلضــافــة إلــى 
خصمها  سيتم  وتذكرة  إقامة 

مـــن راتــبــهــا شــهــريــا، فــوافــقــت 
األولــى  المتهمة  واستقبلتها 
ــد الــفــنــادق  وأخــذتــهــا إلـــى احـ
ــقــــت الــمــتــهــمــة  ــتــ وهـــــنـــــاك الــ
ــذت مــنــهــا جـــواز  ــ الــثــانــيــة وأخـ
ســفــرهــا ثـــم أخــبــرتــهــا بــأنــهــا 

ستعمل في الدعارة.
األمـــنـــيـــة  اإلدارة  تـــلـــقـــت 
بـــاًغـــا مـــن ســـفـــارة الــمــجــنــي 
إحــدى  بــتــعــرض  تفيد  عليها 
لحجز  رعاياها  مــن  الفتيات 
ــا بـــــأحـــــد الـــمـــبـــانـــي  ــهــ ــتــ ــريــ حــ
ــى مـــمـــارســـة  ــلــ ــا عــ ــ ــارهــ ــ ــبــ ــ وإجــ
ــارة إبــــــان وجــــودهــــا فــي  ــ ــدعـ ــ الـ
ــبـــحـــريـــن، فـــبـــادرت  مــمــلــكــة الـ
إدارة مكافحة االتجار بالبشر 
ــراء الــتــحــريــات الــتــي  ــ إلـــى إجـ
ــان وجــــود  ــكــ ــى مــ ــ ــلــــت إلــ تــــوّصــ
إلى  حــضــرت  الــتــي  الضحية، 
مملكة البحرين بعد إيهامها 
بـــوجـــود فـــرصـــة عــمــل بــراتــب 
ــٍز، حــيــث تـــم اســتــقــبــالــهــا  مـــجـ
وأخــذهــا  المتهمين  قبل  مــن 
السكنية  الــمــبــانــي  أحـــد  إلـــى 
وحجز حريتها وإجبارها على 
مــمــارســة الـــدعـــارة مــن راغــبــي 
المتعة مقابل تحّصلهم على 
الــمــبــالــغ الــمــالــيــة، وتــمــكــنــت 
الـــشـــرطـــة مـــن الــقــبــض على 
وتخليص  المتهمين  جميع 

المجني عليها.
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نـــظـــم مـــركـــز عــبــدالــرحــمــن 
بعنوان  محاضرة  الثقافي  كانو 
»الـــتـــطـــورات الــحــديــثــة فـــي طب 
العيون« للدكتور مؤمن الريفي، 
رضـــا  الــــدكــــتــــور  الـــــحـــــوار  وأدار 
علي  الدكتور  استهل  وقــد  علي. 
تطور  عن  بالحديث  المحاضرة 
جودة الحياة في القرون األخيرة 
نتيجة االختراعات واالكتشافات 
ــب الـــحـــديـــث،  ــطــ ــال الــ ــجــ ــي مــ ــ فـ
وكــان مــن أهــم هــذه االكتشافات 
اكتشاف  الــدم،  صفائح  اكتشاف 
ــراء الــعــلــمــيــات،  ــ ــ الـــتـــخـــديـــر إلجـ
ــة، الــجــراثــيــم،  ــعــ اكـــتـــشـــاف األشــ
ــاح، الــبــنــســلــيــن  ــقــ ــلــ اكـــتـــشـــاف الــ
وغيرها من االكتشافات المهمة 
الــلــي ســـاعـــدت عــلــى الــتــطــورات 
ــادة  ــى زيـ إلـ الــعــالــمــيــة، مــمــا أدى 
متوسط عمر اإلنسان في الدول 

المتقدمة.
ــثــــه أشـــــار  فـــــي بـــــدايـــــة حــــديــ
الحياة  أن  إلــى  الريفي  الدكتور 
فا  حالها  تغيير  فــي  متسارعة 
يــبــقــى شـــيء عــلــى حــالــه فــي كل 
المسلم  الفرد  المجاالت، وعلى 
وعليه  األفـــضـــل،  عــن  يبحث  أن 
أفضل  الغد  يكون  أن  يسعى  أن 
ــور بــذلــك  ــأمـ مـــن الــــيــــوم، فــهــو مـ

فــــي الــــقــــرآن والـــســـنـــة الــنــبــويــة، 
الدكتور  بدأ  حديثه  خضّم  وفي 
الريفي بعرض أهم االكتشافات 
الجديدة  والــعــاجــات  الحديثة 
الـــتـــي أصــبــحــت مـــتـــوافـــرة حــول 
العيون،  طــب  مجال  فــي  العالم 
وثائقي  فيلم  أولها عرض  وكــان 
ــافـــا جــــديــــدا فــي  ــتـــشـ يــــعــــرض اكـ
ــرة  ــاج، وهـــــــو قـــطـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ مـ
تساعد على تعزيز الرؤية بشكل 

فــوري لــدى األفـــراد بعد وضعها 
ــى لــبــس  ــ لـــتـــتـــوقـــف الـــحـــاجـــة إلــ
الـــنـــظـــارات الــطــبــيــة لــلــمــســاعــدة 
وقد  أوضـــح،  الــرؤيــة بشكل  على 
وضـــح الــدكــتــور الــريــفــي أنـــه من 
لــدى  الـــرؤيـــة  تــقــل  أن  الطبيعي 
األفــــراد عند وصــولــهــم إلــى سن 
ــرد إلــى  ــفـ األربـــعـــيـــن فــيــحــتــاج الـ
على  لمساعدته  النظارات  لبس 
الرؤية بشكل أوضــح، ولكن هذه 

ــرات الــمــكــتــشــفــة مــؤخــرا  ــطـ ــقـ الـ
الــواليــات المتحدة  تــوافــرت فــي 
األمــريــكــيــة فــي عـــام 2022 وهــي 
وسيتم  نسبيا  زهيد  بسعر  تباع 
توفيرها حول العالم عما قريب.

ومــــــــن أهــــــــم االكــــتــــشــــافــــات 
ــا الـــدكـــتـــور الــريــفــي  الـــتـــي ذكـــرهـ
ــدام بــخــاخ  ــخــ ــتــ ــه اســ فــــي عــــرضــ
األنــــف لــعــاج جــفــاف الــعــيــون، 
ــن بــشــبــكــة  ــيـ ــعـ ــاط الـ ــحــ ــث تــ ــيـ حـ

إلــى األنف  من األعــصــاب تمتد 
باستخدام  عاجها  يسهل  مما 
ــاخ مــــــن خــــــــال األنــــــــف،  ــ ــخـ ــ ــبـ ــ الـ
ــر الـــدكـــتـــور الــريــفــي  وكـــذلـــك ذكــ
التي  البيضاء  المياه  أن عملية 
قـــد يــحــتــاج إلــيــهــا الــعــديــد من 
عاما  الستين  ســن  بعد  األفـــراد 
قطرات  بـــدون  ممكنة  أصبحت 
فقد  الــجــراحــيــة،  العملية  بــعــد 
األمد  طويل  بخاخ  اكتشاف  تم 
العملية  أثــنــاء  استخدامه  يتم 
استخدام  عــن  المريض  فيغني 
الـــــــقـــــــطـــــــرات بـــــعـــــد الـــعـــمـــلـــيـــة 
الجراحية، زراعة كبسولة داخل 
الــعــيــن لــعــاج الــمــيــاه الـــزرقـــاء، 
ــــدث الــتــقــنــيــات لـــعـــاج كسل  أحـ
الـــعـــيـــن، زراعــــــة كــبــســولــة داخـــل 
الشبكية،  أمــراض  لعاج  العين 
وعاج مضاعفات الغدة الدرقية 
ــتــــام حــديــثــه  ــيـــون، وفـــــي خــ ــلـــعـ لـ
عــــرض الـــدكـــتـــور الــريــفــي عـــددا 
للعمليات  كــأمــثــلــة  ــام  األفــ مــن 
الــجــراحــيــة الــيــومــيــة الــتــي يتم 
إجراؤها في مركز الريفي لطب 
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــعـــيـــون فـ
بـــاســـتـــخـــدام أحــــــدث الــتــقــنــيــات 

واألجهزة الطبية. 

د. موؤمن الريفي ي�ستعر�ض تطورات طب العيون في كانو الثقافي:

ق��ط��رة ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال����ر�ؤي����ة ب�����ش��ك��ل ف���وري

} د. ر�ضا علي.} د. م�ؤمن الريفي.

تحت عنوان »المرحوم الحاج عيسى األسود.. رجل 
االجتماعية  الــخــيــريــة  كــرانــة  جمعية  أقــامــت  الــعــطــاء« 
الــقــريــة  وطــالــبــات  لطلبة   )19( لــلــفــوج  الــتــكــريــم  حــفــل 
أمورهم  أولياء  بحضور  أمــس  والمتميزين  المتفوقين 

في قاعة الدانة.
حسن  زهــيــر  الجمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــار  وأشــ
مكي في كلمته خال الحفل إلى سبب عنوان الحفل، 
موجهًا الطلبة إلى اتخاذ شخصية القرية قصة نجاح 
للمثابرة ودعم المجتمع، متمنيًا على الطلبة استكمال 

مسيرة التفوق.
بين سلمان علي  التكريم،  فريق مشروع  كلمة  وفي 

وذهبية  فضية  لفئات  المكرمين  تصنيف  آليات  مبارك 
وبــاتــيــنــيــة، بــنــاء عــلــى الــمــلــف الــشــخــصــي الــــذي قدمه 
تــفــوق مــتــراكــم وإنـــجـــازات  بــمــا يتضمنه مــن  الــمــتــفــوق 
أنه تم من  الذاتي والخدمة االجتماعية، مؤكدًا  البناء 
الــمــشــروع في  فــريــق  خـــال جــلــســات تحكيمية عــقــدهــا 
المحددة،  المعايير  وفق  وتصفيتها  اإلنــجــازات،  تقييم 
ملفات  استكشاف  إلــى  بالتوصل  انتهت  العملية  وأن 
كانت  الــفــخــر،  إلـــى  تــدعــو  مــتــمــيــزًا   27 لــعــدد  شخصية 
المنافسة في التفضيل بينها صعبة في بعض األحيان.
وتقديرًا لدور المعلم، اختارت الجمعية خمسة من 
إلى  القرية،  النظامي من  التعليم  المعلمين في  أوائل 

بجامعة  المحاضرة  والـــوالدة  النساء  استشارية  جانب 
العجيمي،  افــتــخــار حــســن  الــدكــتــورة  الــعــربــي  الــخــلــيــج 

كرمهم أول مدرس في القرية األستاذ عادل العجيمي.
يذكر أنه قد بلغ عدد المكرمين في الفئات الثاث 
438 طــالــبــا وطــالــبــة فـــي الـــقـــريـــة، 5 مــنــهــم فـــي الــفــئــة 
الباتينية مع وسام االستحقاق، إلى جانب 22 متفوقًا 
الفئة  فــي  المتفوقين  عــدد  كــان  فيما  الــفــئــة،  هــذه  فــي 
فقد  الفضية  الفئة  أمــا  وطــالــبــة،  طالبًا   173 الذهبية 
تم  كما  وطــالــبــة،  طالبًا   238 فيها  المكرمين  عــدد  بلغ 
لــلــحــائــزيــن أعــلــى مــعــدل في  تــكــريــم خـــاص  تخصيص 

المراحل اإلعدادية والثانوية، وكذلك الجامعية.

كران�ة الخيري�ة تحتف�ي ب��438 م�ن طلبته�ا �طالباته�ا ف�ي حف�ل التف�وق

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي: إسـالم مـحفوظ

دعم جميع  على  الحكومية  المدارس  ركزت 
الكاملة  الحضورية  الــعــودة  مرحلة  في  طلبتها 
بعد   ،2023/2022 الــجــاري  الـــدراســـي  الــعــام  فــي 
وخــاصــًة  االستثنائية،  الصحية  الــظــروف  زوال 
لمعالجة  الهادفة  المبادرات  تنفيذ  صعيد  على 
تذبذب  عن  الناجم  التعليمي  الفاقد  وتعويض 
االنــتــظــام الــحــضــوري خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
الحلقة  على طلبة  بشكل مضاعف  التركيز  مع 
ــن الــتــعــلــيــم االبـــتـــدائـــي، لــكــونــهــم في  ــى مـ ــ األولــ

مرحلة تأسيسية مهمة.
نتائج  رصد  تم  التربوي،  الميدان  وبمتابعة 
ومن  المجال،  هذا  في  المبذولة  للجهود  طيبة 
بينها ما حققته مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية 
للبنات، عبر تطبيق البرامج التي تعمل جميعها 
عــلــى تــعــزيــز الـــمـــهـــارات األســاســيــة لــلــتــلــمــيــذات، 
القراءة  مهارات  في  التعليمي  الفاقد  وتعويض 
والــكــتــابــة والــحــســاب، والــمــســاهــمــة فــي الــتــطــّور 

»أصــيــلــة«  بــرنــامــج  مــثــل  واألكــاديــمــي،  الشخصي 
بقيادة المعلمة فاطمة الهاجري، و»هكذا يخط 
قلمي« بقيادة المعلمة مي السردي، و»معًا نصل« 
المعلمة شيماء يوسف، و»خطواتي نحو  بقيادة 
و»أبــنــي  أمــيــن،  إيــمــان  المعلمة  بــقــيــادة  الــتــمــيــز« 

مهاراتي« بقيادة المعلمة فاطمة فخرو.
كــمــا تــطــبــق مــعــلــمــات نــظــام الــفــصــل بــرامــج 
أبرزها  ومــن   ،21 القرن  لمهارات  داعمة  إضافية 
»الدفتر الطائر«، الذي يهدف إلى تعزيز مهارات 
الكتابة، وتعّلم أكبر عدد من المصطلحات باللغة 
وتلخيصها،  القصص  قــراءة  العربية، من خال 

مع تنمية روح اإلبداع واالبتكار والمنافسة.
هذا وقد أكدت مديرة المدرسة نوفة عبداهلل 
الــمــضــحــكــي أن هــــذه الـــبـــرامـــج قـــد رفــعــت نسب 
اإلتقان لدى التلميذات في المهارات األساسية، 
والــمــهــارات  الشخصي  الــتــطــور  نمو  لــوحــظ  كما 

القيادية لديهن.

م����ب����ادرات م��در���ش��ي��ة ل��ت��ع��وي�����ض ال��ف��اق��د 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل�����دى ط��ل��ب��ة االب���ت���دائ���ي

الكبرى  المحكمة  أحالت 
الجنائية الرابعة قضية وكيل 
ــد بــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة  ــاعـ ــسـ مـ
ــيـــة  ــالـ ــتــــهــــم بــــــتــــــجــــــاوزات مـ مــ
الثاني  المتهم  رفقة  وإداريـــة 
ــل أعـــــمـــــال آســـــيـــــوي إلــــى  رجـــــ

الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء، 
حيث حضر المتهمان جلسة 
الــدفــاع الحاضر  رفــقــة  امـــس 
عنهما، وخال الجلسة حضر 
5 مــحــامــيــن وطـــلـــبـــوا إخـــاء 
ــهـــم عـــلـــى ذمـــة  ــلـ ــوكـ ــبـــيـــل مـ سـ

الهيئة  رئيس  أن  إال  القضية 
الحاضرين  للمحامين  ذكـــر 
أنـــــه ســيــحــيــل الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
الــمــجــلــس االعـــلـــى لــلــقــضــاء 
لــتــعــيــيــن هـــيـــئـــة لـــلـــنـــظـــر فــي 

القضية. 

الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  تنظر 
 75 بقيمة  ــوال  أمــ غــســل  قضية  الــرابــعــة 
ــار حـــيـــث تـــضـــم 23 مــتــهــمــا  ــنــ مـــلـــيـــون ديــ
تــمــكــنــوا مـــن الــحــصــول عــلــى قـــرض من 
إحــــدى الـــــدول الــخــلــيــجــيــة بــقــيــمــة 500 
مليون دوالر وأجروا عمليات غسل أموال 
البنك  على  االحتيال  بعد  المبلغ  على 
والتهرب من سداد األقساط، حيث تضم 
ــة مــنــهــم بــريــطــانــيــون  ــعـ 8 مــتــهــمــيــن، أربـ

وشخص تركي وآخر امريكي وبحرينيان 
ــة إلـــــى 15  ــافــ وشــــخــــص آســــيــــوي بــــاإلضــ
ــارة عــــن شـــركـــات  ــبــ ــبـــاريـــا عــ شــخــصــا اعـــتـ
استخدمها المتهمون في عمليات غسل 

األموال.
ــان الــمــتــهــمــون اســتــطــاعــوا خــال  وكــ
تــواجــدهــم فــي احــدى الـــدول الخليجية 
ــــرض بـــنـــكـــي بــقــيــمــة  ــلـــى قــ الـــحـــصـــول عـ
أوراق  تــقــديــم  بــعــد  دوالر  مــلــيــون   500

ومـــســـتـــنـــدات تـــزعـــم مـــجـــاالت أعــمــالــهــم 
ــة بـــهـــم، حــيــث  ــاصـ ــخـ ــارات الـ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
نجحوا في الحصول على القرض، ومن 
ثم قاموا بعدة عمليات تحويل لألموال 
ــروا على  إلــى عــدة دول فــي الــخــارج وأجــ
األموال عمليات تجارية مشبوهة بهدف 
إخفاء مصدر األموال وزعم مشروعيتها.
تحصلوا  أنهم  التحقيقات  وكشفت 
قيمته  مــا  وحـــولـــوا  الــقــرض  عــلــى مبلغ 

بــوهــم  الــبــحــريــن  إلــــى  دوالر  مــلــيــون   75
واألراضي  العقارات  االستثمار في شراء 
وإنشاء عدة شركات وهمية بهدف إخفاء 
طـــريـــق شقيقين  عـــن  األمـــــــوال  مـــصـــدر 
بحرينيين، فيما قررت المحكمة تأجيل 
القادم  أكتوبر   18 إلــى  القادمة  الجلسة 
المتهمين  والــرد من قبل دفــاع  لاطاع 
أوراق  مــــن  بــنــســخــة  ــم  ــهـ لـ والـــتـــصـــريـــح 
القضية وإعان المتهمين بأمر اإلحالة.

بعد اأن تح�سلوا على قر�ض خليجي بـ500 مليون دوالر..

د�الر ملي��ون  ب���75  تق��در  اأم��وال  بغ�ش��ل  متهم��ا   23 محاكم��ة 

المته�م بتج�ا�زات اإحال�ة ق�شي�ة �كي�ل الداخلي�ة 
مالية رفقة رجل اأعمال اآ�شيوي اإلى االأعلى للق�شاء

قضت المحكمة الكبرى المدنية السادسة 
بإلزام شركة مقاوالت شهيرة دفع مبلغ 45 ألف 
دينار قيمة عقد مقاولة مبرم مع شركة أخرى 
من الباطن، حيث أشار المحامي جمعة رافع 
موكلته  أن  الــى  المدعية  الشركة  وكــيــل  عــبــار 
مجال  في  تعمان  عليها  والمدعى  المدعية 
)مقاوالت البناء(، وبموجب اتفاقية تعاقد من 
الباطن بين الطرفين، أسندت المدعى عليها 
تنفيذ  للمدعية  الرئيسي  المقاول  باعتبارها 
مجموعة من األعمال في عدد من المشاريع 
والمواقع الموزعة في أنحاء مملكة البحرين، 
بها  المنوطة  المهام  المدعية  باشرت  وعليه 
من قبل المدعى عليها، حيث قدمت لألخيرة 
تحت  ووضــعــتــهــا  المطلوبة  الــعــامــلــة  األيــــدي 
إشـــرافـــهـــا وتــصــرفــهــا وكــــان ذلــــك طــــوال فــتــرة 

سريان العقد. 
العبار القول أن  وأضاف المحامي جمعة 

موكلته المدعية لم تتوان في إنجاز األعمال 
الموكلة إليها من قبل المدعى عليه بموجب 
ــدار فــواتــيــر مــبــيــن فــيــهــا المبالغ  ــ الــعــقــد وإصـ
تقوم  عليها  المدعى  وكانت  لها،  المستحقة 
عليها  المستحقة  الــمــالــيــة  الــدفــعــات  بــســداد 
لصالح المدعية بشكل غير منتظم خافا لما 
هو متفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، 
أجــزاء من كل  تقوم بسداد  المذكورة  كانت  إذ 
الدفعة  فــي  ثــم  ومـــن  مــالــيــة مستحقة،  دفــعــة 
التالية تسدد جزًءا من الدفعة السابقة وجزءا 

من الدفعة المستحقة الاحقة وهكذا.
الــصــادرة عن  الــفــواتــيــر  بلغ مجموع  وقــد 
 259,761,264 عليها  الــمــدعــى  إلـــى  الــمــدعــيــة 
بسداد  عليها  المدعى  قامت  بحرينيا،  دينارا 
 214,466,128 إجــمــالــيــه  بــمــبــلــغ  مــنــه  دفـــعـــات 
دينارا بحرينيا، إال أنها لم تسدد باقي المبلغ 
المستحق للمدعية والبالغ قدره 45,315,136 

ديـــنـــار بــحــريــنــيــا، وكـــل ذلـــك ثــابــت بــالــفــواتــيــر 
الصادرة من المدعية والمرسلة إلى المدعى 
وختمها  األخــيــرة  بتوقيع  والــمــمــهــورة  عليها 

باالستام. 
ــبــــات الـــمـــدعـــيـــة لـــدعـــواهـــا  ــــي ســبــيــل إثــ وفـ
هــنــدســي إلعـــداد  تكليف خبير  إلـــى  اضــطــرت 
الــقــائــم بينها وبين  الـــنـــزاع  فــي  تــقــريــر خــبــرة 
 )132( المادة  استناًدا ألحكام  عليها  المدعى 
إثبات، حيث انتهى السيد الخبير في تقريره 
إلى نتيجة مؤداها »أن المدعية دائنة للمدعى 
وأربعين  خمسة   )45,315,136( بمبلغ  عليها 
ألـــف ديــنــار وثــاثــمــائــة وخــمــســة عــشــر ديــنــارا 

ومائة وستة وثاثين دينارا بحرينيا«. 
قـــد اســتــنــفــدت دون  الــمــدعــيــة  وحــيــث إن 
المدعى  الـــوديـــة لحمل  الــســبــل  كــافــة  جـــدوى 
باقي  وســــداد  الــتــزامــاتــهــا  تنفيذ  عــلــى  عليها 
المبلغ المترصد في ذمتها وفًقا لمقتضيات 

ــان آخــرهــا  ــرف الــتــعــامــل؛ وكــ حــســن الــنــيــة وشــ
ــــذي وجـــهـــه إلــيــهــا وكــيــل  مــحــاولــة اإلشـــعـــار الـ
الـــذي حـــدا بالمدعية  الــمــدعــيــة، وهـــو األمـــر 
ــذه الـــدعـــوى ركـــوًنـــا ألحــكــام الــمــواد  إلقــامــة هـ
الــقــانــون  مـــن   )600  ،599  ،584  ،129  ،128(

المدني.
المدنية  الــكــبــرى  المحكمة  ــارت  أشــ وقـــد 
السادسة في حيثيات حكمها إلى أنه لما كان 
من المقرر بنص المادة 128,129 من القانون 
الــمــدنــي أن الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن فا 
تعديل  أو  بنقضه  يستقل  أن  يجوز ألحدهما 
أحكامه إال في حدود ما يسمح به االتفاق أو 
العقد  تنفيذ  وأنــه يجب  الــقــانــون،  بــه  يقضي 
طبًقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق 
التعامل،  النية وشرف  يقتضيه حسن  ما  مع 
وكان من المقرر في قضاء التمييز أن األصل 

براءة الذمة وانشغالها عارض.

ولـــمـــا كـــانـــت الــمــحــكــمــة تــطــمــئــن إلــــى ما 
تــضــمــنــه تــقــريــر الــخــبــيــر الــمــكــلــف مـــن قبل 
انتهى  لما  وفــًقــا  بــه  وتــأخــذ  المدعية  الشركة 
إليه لألسباب السائغة التي بني عليها والتي 
الحساب  تصفية  أن  مــن  الــثــابــت  أصــلــهــا  لــهــا 
أســـفـــرت عـــن انــشــغــال ذمـــة الــشــركــة الــمــدعــى 
الشركة  لصالح   )45,315,136( بمبلغ  عليها 
الـــمـــدعـــيـــة، ومــــن ثـــم فــقــد أثــبــتــت الــمــدعــيــة 
السالف  بالمبلغ  المدعى عليها  ذمة  انشغال 
الذكر، وقد انتقل عبء إثبات التخلص منها 
مما  األوراق  خلت  وقــد  عليها،  المدعى  على 
ــة الــمــدعــى عــلــيــهــا مـــن ذلـــك،  ــراءة ذمـ ــ يــفــيــد بـ
كما خلت األوراق أيًضا مما يفيد سداد ذلك 
المبلغ، األمر الذي يتعين معه الزام المدعى 
قــدره خمسة  مبلغا  للمدعية  تــؤدي  أن  عليها 
وثاثمائة وخمسة عشر  ديــنــار  ألــف  وأربــعــون 

دينارا ومائة وستة وثاثون دينارا.

الباطن م��ن  عمل  ع��ق��ود  م��ت��اأخ��رات  قيمة  دي��ن��ار  األ���ف   45 دف��ع  م��ق��ا�الت  �شركة  اإل����زام 

���ش��ن��وات   5 ال�����ش��ج��ن  ع��ق��وب��ة  ت��اأي��ي��د 
الآ����ش���ي���وي���ت���ي���ن ل����ات����ج����ار ب��ف��ت��اة 

كتب: وليد دياب 

ــيــــس الــلــجــنــة  صــــــرح رئــ
االنتخابات  االشرافية على 
العاصمة  بمحافظة   2022
الـــمـــســـتـــشـــار نـــايـــف يــوســف 
ــنــــة  ــلــــجــ مـــــحـــــمـــــود بــــــــــأن الــ
ــــت أمــــــــــــس طـــلـــبـــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تـ
المرشحين  بــقــوائــم  إدراج 
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة ولــم 
على  اعـــتـــراضـــات  أي  تــتــلــق 
بــالــقــوائــم  مــرشــحــيــن  ادراج 
ــى انــه  الــمــبــدئــيــة، الفـــتـــا الــ
بــــــذلــــــك يــــــكــــــون اجــــمــــالــــي 
ــدار  ــدد الــطــلــبــات عــلــى مـ عــ

الـــيـــومـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن 10 
طلبات منهم 8 طلبات ادراج 
واعتراضان، وتم البت في 5 
وادراجــهــم  وقــبــول 3  طلبات 
تم  وطلبين  الكشوفات  فــي 

رفضهم. 
الـــيـــوم  أن  إلــــــى  واشـــــــــار 
األربعاء هو آخر أيام تقديم 
ــراض لـــدى  ــ ــتــ ــ ــبـــات االعــ ــلـ طـ
وان  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ االشـ الـــلـــجـــنـــة 
الــرد على  الحق في  للجنة 
طلبات االدراج أو االعتراض 
ــام من  ــ فـــي خــــال ثـــاثـــة أيـ
تلقي الطلب، مضيفا أن من 
الحصول  المرشحين  حــق 

بعد  الناخبين  كشوف  على 
االعتراضات  مرحلة  انتهاء 
والطعون وإعان الكشوفات 

النهائية للمرشحين.
المسموح  الوقت  وحول 
ــل  ــيـ ــجـ ــسـ لــــلــــمــــرشــــحــــيــــن تـ
ــهــــم، قـــــــال رئـــيـــس  ــيــ ــنــــدوبــ مــ
اللجنة اإلشرافية إننا حتى 
الـــى مرحلة  نــصــل  لــم  االن 
وبالتالي  النهائي،  المرشح 
المندوبين  تسجيل  مرحلة 
ــاء مــا  ــهــ ــتــ ســـتـــكـــون بـــعـــد انــ
ــبـــة  ــة الـــريـ ــلـ ــرحـ ــمـ يـــســـمـــى بـ
في  موجود  المرشح  ويكون 

الكشوف النهائية.

اإ�سرافية العا�سمة تقبل اإدراج 3 طلبات في ك�سوف الناخبين

الناخبين  ك�شوف  ت�شليم  يو�شف:  نايف  الم�شت�شار 
للمتر�شحين النهائية  ال��ق��وائ��م  اإع���ان  بعد 
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دشــــــن الـــمـــهـــنـــدس الــشــيــخ 
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  مــحــمــد 
البلديات  لشئون  الــــوزارة  وكيل 
ــات  ــديـ ــلـ ــبـ الـ شــــئــــون  وزارة  فـــــي 
ــة  ــويــ ــوعــ ــة تــ ــلــ ــمــ والــــــــــزراعــــــــــة حــ
ـــال وطــلــبــة  ــ ــفـ ــ ــهـــدف األطــ ــتـ ــسـ تـ
ــمـــدارس وذلــــك لــنــشــر الــوعــي  الـ
البيئي وأهمية الحفاظ وتعزيز 
ــة والـــهـــويـــة  ــيــ ــابــ ــجــ الـــقـــيـــم اإليــ

الوطنية.
وأكد الوكيل أن هذه المبادرة 
جهود  إطــار  في  تأتي  التوعوية 

الوزارة الهادفة إلى زرع الثقافة 
اإليــــجــــابــــيــــة وتـــنـــمـــيـــة الــــوعــــي 
ــردي والـــجـــمـــاعـــي بــتــأثــيــر  ــ ــفـ ــ الـ
مستقبل  على  البيئة  الــعــوامــل 
وحــاضــر األوطــــان، مــؤكــدا على 
تــوجــيــهــات الــمــهــنــدس وائــــل بن 
ــبــــارك وزيــــــر شــئــون  ــمــ نـــاصـــر الــ
باالهتمام  والـــزراعـــة  الــبــلــديــات 
ــال والـــنـــاشـــئـــة  ــ ــفـ ــ بـــبـــرامـــج األطـ
الــتــوعــويــة ألهــمــيــتــهــا فـــي بــنــاء 
جــيــل واعـــــي مــهــتــم بــالــحــفــاظ 
العامة. والنظافة  البيئة  على 

أن  البلديات  شئون  وكيل  وبين 
من  عــدد  على  تشتمل  الحملة 
تستمر  ــادرات  ــبــ ــمــ والــ الـــبـــرامـــج 
لــعــدة أشــهــر بــالــتــعــاون مــع عدد 
العام  القطاع  من  الجهات  من 

والخاص. 
ــات  ــديــ ــلــ ــبــ وقــــــــــال وكـــــيـــــل الــ
تستهدف  حملة  اليوم  »اطلقنا 
االطـــفـــال وبــالــتــحــديــد مـــن هم 
مـــن طــلــبــة الــــمــــدارس كــامــتــداد 
عــودة  بــعــد  الــســابــقــة  لحمالتنا 

ابنائنا الطلبة الى المدارس«.

الــتــوعــيــة  وأكــــد أن حــمــالت 
مستمرة  ــوزارة  الــ تطلقها  الــتــي 
اال أن ما يميز هذه الحملة هو 
والناشئة  األطــفــال  فئة  اختيار 
في عدد من البرامج والمبادرات 
السلوكية  األنـــمـــاط  تــســتــهــدف 
ــال »نــحــن  لـــدى هـــذه الــفــئــة، وقــ
نؤمن بأن سن اطفال المدارس 
ــم الـــفـــئـــة الـــتـــي مــــن خــاللــهــا  هــ
األهم  الفئة  وهم  التغيير  يبدأ 
التغيير  مــشــاريــع  بـــدايـــات  فـــي 
بالذات التي تستهدف االنماط 

بالبيئة،  المتعلقة  الــســلــوكــيــة 
ألن السلوك هو نتاج عنصرين 
مهمين هما التربية والتعليم«.

تم  التدشين  حفل  وخـــالل 
توعوي مختص  اطــالق حساب 
وذلك على  والناشئة  باألطفال 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
 mun-kids@( الــمــخــتــلــفــة 
مختلفة  منصات  عــدة  وعــبــر   )
تشمل االنستغرام وتويتر وتيك 

توك وسناب شات ويوتيوب.
وأقــيــم حــفــل الــتــدشــيــن في 
الــبــلــديــات  شـــئـــون  وزارة  مــبــنــى 
ــة بــالــمــنــامــة وبــحــضــور  ــزراعــ والــ
إلى  الــــوزارة  مــن مسئولي  عــدد 
ــانـــب الــمــســاهــمــيــن والــــرعــــاة  جـ
والداعمين ومن بينهم الجامعة 
إلى  وشركة جسميز  الخليجية 

جانب مسئولي الوزارة.
ــل إلــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ وأشــــــــــــار الـ
نشر  أيضا  يستهدف  البرنامج 
الــتــوعــيــة بــاســتــخــدام الــوســائــل 
اإللــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة األكــثــر 
انـــتـــشـــارًا فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
توك،  تيك  تويتر،  )االنستغرام، 
يــوتــيــوب(، لضمان  سناب شــات، 
الــــوصــــول إلـــــى أكـــبـــر عـــــدد مــن 
بالطفل  المعنيين  األشــخــاص 

والناشئة.

ــورة جـــلـــيـــلـــة بــنــت  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
ــرة الــصــحــة، نظمت  الــســيــد جـــواد حــســن وزيــ
الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  الصحة  وزارة 
العالمية، فعالية المشي تحت شعار »الصحة 
قــول وعــمــل«، فــي ممشى دوحــة عـــراد، وذلــك 
على هامش أعمال الدورة التاسعة والستون 
العالمية  للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة 

للشرق األوسط.
الدكتور  الصحة  وزارة  وكيل  افتتح  وقــد 
وليد خليفة المانع فعالية المشي »الصحة 
ــمــــل«، مـــعـــرًبـــا عـــن ســـعـــادتـــه وفــخــره  قــــول وعــ
الــهــادفــة،  الــصــحــيــة  الــفــعــالــيــة  هـــذه  بتنظيم 
السيد  بــنــت  الــدكــتــورة جليلة  تــحــيــات  ونــقــل 
بنجاح  وتمنياتها  الصحة  وزيرة  جواد حسن 
وتحقيق  التوعوية  الصحية  الفعالية  هــذه 

تنظيمها،  من  المرجوة  القصوى  االستفادة 
تــبــذلــهــا وزارة  ــتـــي  الـ الـــجـــهـــود  ــى  ــ إلـ ــًرا  مـــشـــيـ
المستوى  الــشــراكــات عــلــى  لــتــعــزيــز  الــصــحــة 
الوطني واالقليمي والعالمي، وثّمن الدكتور 
مع  بالتعاون  الفعالية  هــذه  تنظيم  المانع 
مملكة  في  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب 
الــبــحــريــن وجـــهـــود ودعـــــم مــنــظــمــة الــصــحــة 
المتواصل في اطار تعزيز الصحة  العالمية 
االستراتيجيات  بشأن  المشترك  والتنسيق 
المحلية  الــمــســتــويــات  كــافــة  عــلــى  الــصــحــيــة 
ــاد بــجــهــود  ــ واإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة كــمــا أشـ
والــبــارز  المهم  ودورهـــا  الملموسة  المنظمة 
في دعم جهود دول العالم لتطوير الخدمات 
الصحية الوقائية والتشخيصية، والعالجية، 

ومكافحة األوبئة، واألمراض.

تولي  الصحة  وزارة  أن  الــمــانــع  أكــد  كما 
اهتماًما كبيًرا بتعزيز أنماط الحياة الصحية 
للعيش  صحي  أســلــوب  للجميع  تكفل  التي 
جميع  من  الوقاية  في  أســاس  حجر  وُتشكل 
األمراض ومن أهمها األمراض المزمنة غير 
السارية، موضًحا أن أنماط الحياة الصحية 
تعرف بالسلوكيات التي يعيشها الفرد بشكل 

يومي.
قول  »الصحة  المشي  فعالية  في  شــارك 
والمعنيين  الــمــســؤولــيــن  مــن  الــعــديــد  عــمــل« 
واألفراد من مختلف األعمار واألجناس، بما 
في ذلك عدد من طالب المدارس والمدرسين 
الصحة  وزارة  ومــوظــفــي  الــجــامــعــات  وطـــالب 

والجمعيات المعنية.

بــــدأت صــبــاح أمــــس من 
جنيف أولى مناقشات ضمن 
برنامج )نموذج مؤتمر االمم 
ــان الــبــحــريــن  ــيـ الـــمـــتـــحـــدة بـ
فـــــــــي جـــــــنـــــــيـــــــف(، ويــــــهــــــدف 
ــذا الــبــرنــامــج إلــــى إســهــام  هــ
الــقــضــايــا الـــبـــارزة الــصــاعــدة 
المتحدة  االمــم  على ساحة 
فــي مؤتمر هــذا الــعــام الــذي 

سيقام في نوفمبر. 
فــــــكــــــرة جـــــــديـــــــدة عـــلـــى 
الــســاحــة الــدولــيــة، ومــدرســة 
بــــيــــان الــــبــــحــــريــــن ومـــؤتـــمـــر 
ــم مــتــحــدة اول  ــ نـــمـــوذج االمـ

مؤتمر يقوم بهذه الفكرة.

بدء مناق�شات »نم�ذج م�ؤتمر الأمم المتحدة بيان البحرين في جنيف«

»ال�شحة« بالتعاون مع »ال�شحة العالمية« تنظمان فعالية للم�شي 

وكيل البلديات يد�شن حملة ال�عي البيئي بين الأطفال وطلبة المدار�س
} وكيل البلديات يدشن الحملة.

اإع������ام الأه���ل���ي���ة واإع�������ام الأزه�������ر ت��ط��ل��ق��ان 
ف��ع��ال��ي��ات م���ؤت��م��ر ال��ث���رة ال��رق��م��ي��ة ال��دول��ي ال��ي���م

تــحــت رعـــايـــة الــرئــيــس 
ــيـــس مــجــلــس  الـــمـــؤســـس رئـ
ــاء الـــجـــامـــعـــة األهــلــيــة  ــنــ أمــ
الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور عـــــبـــــداهلل 
الـــــحـــــواج ورئــــيــــس جــامــعــة 
األزهـــــــر بــجــمــهــوريــة مــصــر 
فضيلة  الشقيقة  الــعــربــيــة 
داود،  ســالمــة  الــبــروفــيــســور 
والعلوم  اآلداب  كلية  تعقد 
بــالــجــامــعــة األهــلــيــة صــبــاح 
ــا،  ـــــ ــّيً ـــوم مـــــؤتـــــمـــــًرا دولـــــ ــ ــيـ ــ الــ
وتحديات  »اإلعــالم  بعنوان: 
ــورة الـــرقـــمـــيـــة- الـــذكـــاء  ــثــ الــ
ــي واألشـــــكـــــال  ــاعــ ــنــ ــطــ االصــ
الـــصـــحـــفـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة«، 
االعــالم  كلية  مــع  بالتعاون 
بجامعة األزهر في القاهرة، 
»زووم«،  مــنــصــة  عــبــر  وذلــــك 
ومفكرين  علماء  بمشاركة 
وأكــاديــمــيــيــن وبــاحــثــيــن من 
مـــخـــتـــلـــف بـــــلـــــدان الــــوطــــن 
الــعــربــي، فــي خــطــوة تهدف 
التعاون  ــر  أواصـ تعزيز  إلــى 
العلمي في مجاالت االعالم 
والــــــــثــــــــورة الــــرقــــمــــيــــة بــيــن 

الجامعات العربية.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أكــد 
للمؤتمر  العلمي  المنسق 
البروفيسور اسماعيل نوري 
ان مؤتمر االعالم وتحديات 
ــيــــة يــشــكــل  الــــــثــــــورة الــــرقــــمــ
ــادة نحو  ــ خـــطـــوة عــلــمــيــة جـ
صياغة استراتيجيات ورؤى 

الصحفي  الــعــمــل  بتطوير  تعنى 
واإلعــــالمــــي فـــي عــالــمــنــا الــعــربــي 
الــذكــاء  بتقنيات  االســتــعــانــة  عبر 
بــأدوات  يتعلق  فيما  االصطناعي 
وصناعة  الجمهور  إلــى  الــوصــول 
ــتـــوى وطـــريـــقـــة تــقــديــمــه.  ــمـــحـ الـ
ــي  ــدولــ الــ الـــمـــؤتـــمـــر  أن  وأوضـــــــــح 
تنطلق فاعلياته على مدار يومين 

متتابعين عبر منصة »زووم«.
ــالم  ــ ونـــــــوه عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة االعــ
رضا  البروفيسور  األزهــر  بجامعة 
أمـــيـــن بــالــتــعــاون االيـــجـــابـــي بين 
كــلــيــة اإلعـــــــالم بــجــامــعــة األزهـــــر 
بالجامعة  والــعــلــوم  اآلداب  وكلية 
نفسه  الــوقــت  فــي  مثنيا  االهــلــيــة 
العلمية  واالوراق  االبــحــاث  على 
الــمــشــاركــة فـــي الــمــؤتــمــر، مــؤكــدا 
وثمار  نتائج  على  الكلية  تعويل 
هذا المؤتمر لتنعكس على طلبة 
أن  وخصوصا  وخريجيها،  الكلية 

تحديات  بمواكبة  يعنى  المؤتمر 
ومــســتــجــدات فـــي غــايــة االهــمــيــة 
الصحافة  مــجــاالت  فــي  والتأثير 

واالعالم.
المؤتمر  فــعــالــيــات  وتتضمن 
يــتــحــدث فيها  افــتــتــاحــيــة  جــلــســة 
ــن قـــيـــادتـــي الــجــامــعــتــيــن  عـــــدد مــ
والمفكرين والمتخصصين، وعدة 
ــرح 20 ورقـــة  جــلــســات تــتــضــمــن طـ
عــلــمــيــة تــعــنــى بــمــحــاور الــمــؤتــمــر 
ومتخصصين  وعلماء  لمفكرين 
العربية،  الجامعات  مختلف  من 
بـــاإلمـــارات  كــجــامــعــة أم الــقــيــويــن 
بالجزائر  مختار  باجي  وجامعة 
وجــــــامــــــعــــــة مــــحــــمــــد الــــخــــامــــس 
بالعراق  بغداد  وجامعة  بالرباط 
سلطنة  فـــي  الــشــرقــيــة  وجـــامـــعـــة 
في  للغات  العالي  والمعهد  عمان 
ــدة جــامــعــات ومــعــاهــد  ــ تـــونـــس وعـ

ومؤسسات متخصصة مشاركة.

علي  بــن  ماجد  الــدكــتــور  استقبل 
النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي 
البريطانية،  هدرسفيلد  جامعة  وفــد 
الـــذي ضــم الــدكــتــور أنـــدرو بــول نائب 
مستشار الجامعة، والدكتور مصطفى 
والمشاريع،  األبــحــاث  مدير  القاضي 
للمملكة،  زيــارتــهــم  بــمــنــاســبــة  وذلــــك 
الـــوزيـــر عــلــى الجهود  حــيــث أطــلــعــهــم 
مجلس  أمــنــاء  مجلس  يبذلها  الــتــي 
التعليم العالي لتطوير هذا القطاع.

النعيمي ي�شتقبل وفدا من جامعة هدر�شفيلد البريطانية

} البروفيسور اسماعيل نوري.} البروفيسور رضا أمين.

النائب العام ي�شارك في اجتماع النواب العموم لمجل�س التعاون..

دعا اإلى تطبيق الذكاء ال�شطناعي لختزال ال�قت والجهد المت�شلين بالدع�ى الجنائية

ــام الـــدكـــتـــور  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ شــــــارك الـ
ــنــــيــــن فــي  ــيــ ــبــــوعــ عــــلــــي بــــــن فــــضــــل الــ
االجتماع الرابع عشر للنواب العموم 
بــــدول مجلس  الــعــامــيــن  والــمــدعــيــن 
ــذي انــعــقــد  ــ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، والــ
المرئي،  االتــصــال  تقنية  عبر  أمـــس  
وذلك بحضور الدكتور نايف بن فالح 
ــام لــمــجــلــس  ــعــ ــيــــن الــ الـــحـــجـــرف األمــ
العام  المحامي  وبمشاركة  الــتــعــاون، 
بوعالي  رشيد  وائــل  المستشار  األول 
ــد ألــقــى  ــ مـــســـاعـــد الـــنـــائـــب الــــعــــام، وقـ
الـــنـــائـــب الـــعـــام كــلــمــة افــتــتــاحــيــة في 
التي  الجهود  إلى  فيها  نوه  االجتماع 
ُبذلت خالل الفترة الماضية لتنفيذ 
قــــــرارات الـــنـــواب الــعــمــوم والــمــدعــيــن 
العامين بهدف الوصول إلى منظومة 
عــمــل مـــوحـــدة ومــحــقــقــة لـــرؤيـــة قـــادة 

األعلى  المجلس  أقرها  والتي  البالد 
تعزيزًا لما يجمعها من أواصر ولدعم 
قدراتها بتوحيد األنظمة والقوانين.

ــام بــالــتــعــاون  ــعـ وأشــــــاد الـــنـــائـــب الـ
الـــمـــتـــبـــادل فيما  الــــدولــــي  الــقــضــائــي 
واالدعاء  العامة  النيابات  أجهزة  بين 
ــــدول الــمــجــلــس والـــــذي يــدل  الـــعـــام بـ
الــقــائــمــة بينها  الـــعـــالقـــات  قــــوة  عــلــى 
وعلى مصداقية الجهود المبذولة في 
الــجــرائــم ومــالحــقــة الجناة  مــواجــهــة 
التي  المشترك  التعاون  قــواعــد  وفــق 
أقــــرهــــا الــــنــــواب الـــعـــمـــوم والـــمـــدعـــون 
ــــن ذلـــك  ــــرت عـ ــفـ ــ ــــي أسـ ــتـ ــ الــــعــــمــــوم والـ

التعاون المثمر والبناء. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى دعـــا الــنــائــب 
الـــعـــام فـــي كــلــمــتــه إلــــى الــعــمــل على 
تطوير وتحديث أدوات ووسائل العمل 

بأجهزة النيابات العامة واالدعاء العام 
وضرورة مواكبة المستحدثات في هذا 
التقنية  مجال  في  وباألخص  الشأن 
استخدام  نحو  والسعي  المعلوماتية 

تقنية  باعتباره  االصطناعي  الــذكــاء 
مــتــقــدمــة مــهــمــة مـــن شــأنــهــا اخــتــزال 
بالدعوى  للمتصلين  والجهد  الوقت 
ــع مــــراعــــاة الــضــمــانــات  الــجــنــائــيــة مــ

االلتزام  وضمان  المقررة،  القانونية 
يستدعي  مما  الــعــدالــة،  بمقتضيات 
بــشــكــل مــتــالزم االســتــنــاد إلـــى مــبــادئ 
ــدام هــذه  ــتـــخـ أخـــالقـــيـــة ضــابــطــة السـ
دليل  وضع مشروع  مقترحًا  التقنية، 
اســتــرشــادي فــي اســتــخــدامــات الــذكــاء 
ــادئ  ــبــ ــمــ ــمـــن الــ ــتـــضـ االصــــطــــنــــاعــــي يـ
تلك  مــع  الــمــتــالزمــة  الُمثلى  والــقــيــم 
االستخدامات، مشيرًا إلى أن النيابة 
بــدأت  قــد  الــبــحــريــن  بمملكة  الــعــامــة 
ــي مــجــال  خـــطـــواتـــهـــا الــتــطــبــيــقــيــة فــ
اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي في 
بعض أعمالها.  فيما عرضت النيابة 
ــبـــحـــريـــن ضــمــن  الـــعـــامـــة بــمــمــلــكــة الـ
وأجهزة  للنيابات  الناجحة  التجارب 
االجتماعية  مبادرتها  العام،  االدعــاء 
»رعـــايـــة« الــتــي تــعــد امـــتـــدادًا ذا طابع 

إنـــســـانـــي الخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا الـــمـــقـــررة 
بالقوانين الوطنية في شأن الحماية 
أو  والرعاية؛ سواء المتعلقة بالطفل 
ــرة، والــتــي تــهــدف الى  الــمــرأة أو األســ
تــوفــيــر مــنــاخ وأجـــــواء حــيــاتــيــة ســويــة 
والحيلولة  السلوك  تقويم  إلى  تؤدي 
نتيجة  للجريمة  ضحية  الوقوع  دون 
شــخــصــيــة،  أو  اجـــتـــمـــاعـــيـــة  لــــظــــروف 
ــن حــــــاالت الــعــنــف  ــذلــــك الـــحـــد مــ وكــ
األســــــري، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــوشــائــج 
والحماية  الــرعــايــة  وتــوفــيــر  األســريــة 
للطفل إلى أقصى حد ممكن وضمان 

تنشئته في بيئة صالحة.
اإلعــالن  االجتماع  خــالل  تم  كما 
عن تكريم المحامي العام المستشار 
فـــهـــد خــــالــــد الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن بــحــصــولــه 
عــلــى جـــائـــزة حـــامـــد الــعــثــمــان لــهــذا 

العموم  النواب  يمنحها  والتي  العام، 
النيابات  العامون ألعضاء  والمدعون 

واالدعاء العام المتميزين.      
وأجرى النواب العموم والمدعون 
الــعــامــون مــبــاحــثــات فــي الــعــديــد من 
االجتماع  في  واعتمدوا  الموضوعات 
دليل تنظيم أجهزة النيابات واالدعاء 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول  الـــعـــام بــ
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، ودلــيــل الــضــوابــط 
ــات  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ اإلجــــــرائــــــيــــــة لـــــجـــــرائـــــم الـ
الحديثة، فضاًل عن تحديث الالئحة 
للتفتيش  االســـتـــرشـــاديـــة  الـــمـــوحـــدة 
الطفل خالل مرحلة  وقواعد حماية 
ــام  ــتـ ــي خـ ــ ــيــــق. وأصــــــــــــــدروا فــ ــتــــحــــقــ الــ
اجــتــمــاعــهــم مــجــمــوعــة مــن الـــقـــرارات 
النيابة  أجــهــزة  قـــدرات  وتعزيز  لــدعــم 

العامة واالدعاء العام.
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متى بدأ حلمك بالطب؟
لــقــد نــشــأت فــي عــائــلــة عــاشــقــة لــلــطــب، وغــالــبــيــة أفـــرادهـــا يشتغلون 
دراستي،  في  دائما  متفوقة  وكنت  مختلفة،  تخصصات  في  المهنة  هــذه 
أن أصبح طبيبة في المستقبل، وبالفعل سعيت  لذلك كان حلم والدي 
إلــى كونه  دراســـة طــب األســنــان، نظرا  وأقــدمــت على  إلــى تحقيق رغبته 
تخصصا يجمع بين فن الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، وقد درست في 
جامعة اإلسكندرية، وتخرجت بامتياز وكنت الرابعة على الدفعة من بين 

الخريجين ثم عدت إلى وطني.
أول محطة عملية؟

بعد التخرج من الجامعة والعودة إلى البحرين، عملت مدة عامين 
امتياز في مستشفيات البحرين، ثم اجتهدت وحصلت على بعثة لدراسة 
الماجستير والدكتوراه في اليابان، وقضيت هناك خمس سنوات، وكانت 
تجربة من أمتع التجارب التي مرت في حياتي، حيث شعرت أثناء وجودي 
العجائب، وقد حرصت  ألس في بالد  بأنني في رحلة تشبه قصة  هناك 
وثقافات  حــضــارات  واكتشفت  الــبــدايــة،  منذ  اليابانية  اللغة  تعلم  على 
من  وطالبة،  طالبا   350 بحوالي  الجامعة  سكن  جمعني  حيث  متنوعة، 
الذين  للتعايش مع كل هؤالء  وكانت فرصة جميلة  دولة مختلفة،   120

ينتمون إلى مجتمعات متباينة في كل شيء.
أكبر تحد؟

لعل أصعب تحد واجهني أثناء رحلة دراستي في اليابان كان الحفاظ 
مختلفة،  وتقاليد  ــادات  وعـ ثقافة  تحمل  عربية،  كمسلمة  هويتي  على 
اليابانيين  أساتذتي  أحد  أن  وأذكــر  هناك،  المحجبة  الوحيدة  كنت  فقد 
نصحني بأن أخلع الحجاب لتخوفه من أن يكون عائقا أمامي لالندماج 
تخوفه  أن  عمليا  له  وأكــدت  رفضت،  ولكني  بــي،  المحاط  المجتمع  في 

ليس له أساس من الصحة.
كيف؟

أو  الجامعة  داخــل  ســواء  المجتمع بصورة الفتة،  في  اندمجت  لقد 
خارجها، وكنا نعمل نحن الطالب كفريق عمل، وتعلمت هذه الروح هناك، 
كما تعلمت قيما جميلة مثل العمل الجماعي، واحترام الكبير، ومساعدة 
اآلخر، وتأثرت كثيرا بالثقافة اليابانية التي تقوم على تلك القيم، األمر 
أثبتت  وبالفعل  وطــمــوحــي،  ذاتـــي  فــي تطوير  نقلة جــذريــة  أحـــدث  الـــذي 
المجتمع بسبب حجابي  فــي  انــدمــاجــي  عــدم  مــن  بــأن تخوفه  ألســتــاذي 
وعاداتي وتقاليدي التي تربيت عليها لم يكن في محله، ووجدته يشعر 
احتراما  للصالة  مكانا  لــي  هــيــأوا  أنهم  حتى  تجاهي،  الشديد  بالفخر 

لطقوسي ولحضارتي اإلسالمية التي اكتشفوها بأنفسهم الحقا. 
وكيف اكتشفوا ذلك؟

حــيــن عــــدت إلــــى وطــنــي الــبــحــريــن، رافــقــنــي خــمــســة مـــن األســـاتـــذة 
اليابانيين مع عائالتهم للمشاركة في مؤتمر طبي عالمي لطب األسنان 
بمستوى  وفــوجــئــوا  وبتحضرنا،  بحضارتنا  انــبــهــروا  وقــد  المملكة،  فــي 
واقعية  تجربة  اكتشفوا  كما  كفؤة،  كوادر  تخرج  والتي  ببالدنا  الجامعات 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة ومـــا حــقــقــتــه مـــن مــكــتــســبــات وحــقــوق  ــمـ لــهــم وضــعــيــة الـ
ونجاحات، وكيف تعيش في أجواء منفتحة، وبأن ارتداءها الحجاب عن 

قناعة وليس كرها أو إجبارا كما يتوهم البعض في العالم المتقدم.
كيف كانت بداياتك في طب األسنان؟

بدايتي كانت متواضعة للغاية، وذلك من خالل عيادة صغيرة تضم 
كرسيا واحدا، وحدث ذلك بدعم من 
عــائــلــتــي، ويــمــكــن الــقــول إنــنــي امـــرأة 
عصامية بدأت من الصفر، وكافحت 
حــتــى حققت مــرتــبــة مــرمــوقــة، وقــد 
اســتــمــر دعـــم الــســفــارة الــيــابــانــيــة لي 
ــودة إلــــى الــبــحــريــن،  ــعــ حــتــى بــعــد الــ
وكنت أشارك بنظام جزئي في تعليم 
اليابانيين  لألطفال  العربية  اللغة 
في المدرسة اليابانية، وشيئا فشيئا 
تــوســعــت فـــي عــمــلــي وحــقــقــت صيتا 
شامال  مركزا  أملك  وأصبحت  ذائعا 
خدمات  يقدم  اليوم  األســنــان  لعالج 
مــتــنــوعــة عــلــى أحــــدث الــمــســتــويــات، 
ــا هــو  ــ ــاسـ ــ عـــلـــمـــا بــــــأن تـــخـــصـــصـــي أسـ
ــة األســــــنــــــان الـــمـــفـــقـــودة  ــاضــ ــعــ ــتــ اســ

والتجميل وزراعة األسنان. 
ما نصيحتك ألي مريض؟

أنـــا مــع الــتــشــبــع الــمــوجــود على 
ــافـــســـة الـــشـــريـــفـــة،  ــنـ ــة، والـــمـ ــاحــ ــســ الــ

االختيار،  المريض هو حسن  به  أنصح  ما  وكل  األسعار،  واالختالف في 
واتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق باحتياجاته الفعلية، وتمتعه بالوعي 
وراء  االنجرار  عن  بعيدا  ولحالته  له  المناسب  عن  يبحث  يجعله  الــذي 
دون  من  صحته  حساب  على  يأتي  الــذي  األعمى  التقليد  أو  الصرعات، 

شك. 

ما أهم نقلة في مشوارك؟
من أهم التحديات التي تواجهنا في هذا المجال اليوم دقة العمل 
مثالية،  نتائج  على  الحصول  ثم  ومــن  الرقمية،  التكنولوجيا  ومــجــاراة 
إلى  لذلك سعيت  والمطلوب،  األحــدث  الرقمي هو  التقويم  أن  وال شك 
وحين  التطورات،  هذه  لمواكبة  للتقويم  العالمي  البورد  على  الحصول 
كمحاضرين  دولــي  فريق  إلــى  لالنضمام  الماضي  العام  في  اختياري  تم 
ومدربين معتمدين في التقويم الشفاف العالمي كأول امرأة في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا مثل بالنسبة إلي نقلة مهمة في حياتي، وفخورة 

بشدة لتقديم محاضرات محلية وإقليمية وعالمية في مجالي.
وأصعب محنة؟

التي  المحن  والــدي منذ حوالي عامين من أصعب  وفــاة  كانت  لقد 
مررت بها عبر مسيرتي، فقد كان بالنسبة إلي قمة في العطاء والتضحية، 
وكان حكيما للغاية ويقول لي دائما إن لكل مجتهد نصيبا، وبأنه ال يأس 
مع الحياة، طالما أن اإلنسان سار في طريق مستقيم، وقد حرصت على 
أن أسير على تلك المبادئ التي غرسها في نفسي، وأتذكره في كل موقف 

أطبق فيه وجهة نظره. 
وما هو أكبر خطر يهدد الجيل الجديد؟

كل ما تعلمته من أبي حاولت غرسه في نفوس أبنائي، فقد ربيتهم 
العائلة رقم واحد في حياتهم، وعلى تجاهل الطاقات السلبية،  أن  على 
أن  يمكن  العقبات  وأن  الــمــســار،  وتغيير  الــنــجــاح  بــدايــة  هــو  الفشل  وأن 

نحولها إلى عتبات نصعد عليها لبلوغ أهدافنا، لذلك يجب وضع أهداف 
صعبة محددة يرتقون إليها ويسعون إلى تحقيقها بكل إرادة وإصرار، وأنا 

أرى أن أكبر خطر يهدد هذا الجيل هو الجهل، وعدم المعرفة. 
عدو المرأة؟

عدو المرأة في الغالب هو نفسها، وما تحمله من معتقدات سلبية 
عن قدراتها وإمكانياتها، وإحساسها دائما بأنها بحاجة إلى من يساندها 
الجزم  يمكن  الشخصي  الصعيد  وعلى  نجاحها،  وراء  ويقف  ويدعمها 
بأنني شخصية محظوظة إلى حد كبير نظرا إلى وجود دور جميل للرجل 
في حياتي، وهو يتمثل في أبي رحمه اهلل، وإخواني، وزوجي الذي كان أكبر 
أدين  أنني  وال شك  مــشــواري،  خــالل  بشدة  لي  والمساندين  المشجعين 

لهؤالء جميعا بالكثير.
ــلـــيـــهـــا فــي  ــة تـــســـيـــريـــن عـ ــمـ ــكـ حـ

الحياة؟
كثيرا  بها  تــأثــرت  حكمة  هــنــاك 
ــرومـــي تــقــول »فــي  لــجــالل الـــديـــن الـ
أغير  أن  وأردت  ذكــيــا  كــنــت  الــمــاضــي 
أصــبــحــت حكيما  ــوم  ــيـ والـ الـــعـــالـــم.. 
وهــي  نــفــســي«،  مــن  التغيير  وســأبــدأ 
نتعلم  أن  يــمــكــنــنــا  عــظــيــمــة  حــكــمــة 
منها أنه قبل أن نلعن الظالم علينا 
إشعال شمعة لتنير لنا الطريق، وأنه 
علينا أن نسعى إلى تحويل أي محن 
قــد تــواجــهــنــا إلـــى مــنــح فــي حياتنا، 
تمكننا من مواجهة أي عثرات ومن 

ثم العبور إلى نهار جديد.
حلمك الحالي؟ 

أكبر  أزور  أن  دائــمــا  أحــلــم  كــنــت 
عدد من دول العالم، بهدف التعرف 
وحـــضـــارات مختلفة  ثــقــافــات  عــلــى 
ومــتــنــوعــة وأتــعــلــم مــنــهــا ولــكــن هــذا 
والمتزايدة  المتشعبة  ومسؤولياتها  الحياة  زحــمــة  وســط  ضــاع  الحلم 
يوما بعد يوم، ويمكن القول إن حلمي القادم الذي أسعى نحو تحقيقه 
حاليا هو تطوير مجال التقويم الشفاف، واإلسهام في نشر طب األسنان 
الرقمي لمختلف العالجات، والخروج من اإلطار التقليدي ومواكبة كل 

ما هو جديد.

       

هناك حكمة لجالل الدين الرومي تقول: )في الماضي كنت ذكيا وأردت أن أغير العالم.. 
واليوم أصبحت حكيما وسأبدأ التغيير بنفسي«!

ذلك هو مبدأها في الحياة، فبهذه الحكمة شقت طريقها الوعر المليء بالعثرات، وتغلبت 
على كل العقبات التي اعترضت مسيرتها، وحولتها إلى عتبات للعبور نحو نهار جديد، ومسار 
مختلف، حتى بلغت أهدافها بعد رحلة كفاح طويلة، واحتلت مرتبة متميزة في عالم النساء 
المتألقات. د. نوال جعفر المطوع أول طبيبة أسنان بحرينية تدرس في اليابان وتحصل على 
الدكتوراه من جامعة طوكيو للطب، وعلى البورد العالمي للتقويم وزراعة األسنان، وأول امرأة 
محاضر ومدرب معتمد في التقويم الشفاف بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، صاحبة 
تجربة عصامية أثبتت أنه ليس كل الناجحات محظوظات، بل أغلبهن مكافحات ومثابرات، 

استطعن أن يحققن طموحهن بأيديهن، وأن يصلن بأحالمهن إلى أرض الواقع. 
هي تتمتع بطاقة إيجابية ال محدودة بداخلها، تجعلها قادرة على خوض غمار التحديات، 
تبدو  التي  األمــور  األهــداف، واالستلهام من  لبلوغ  الفرص  واقتناص  والتأهب ألي مفاجآت، 

مستحيلة لبناء مستقبلها.
حول هذه التجربة كان الحوار التالي:

اأول بحرينية تدر�س يف اليابان وحت�صل على الدكتوراه من جامعة طوكيو للطب، وعلى البورد العاملي لتقومي وزراعة 
الأ�صنان، وحما�صر ومدرب معتمد للتقومي ال�صفاف فـي منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا.. ع�صو اجلمعية العاملية 

لتقومي وزراعة الأ�صنان د. نوال جعفر املطوع لـ»اأخبار اخلليج«:

الحياة  علمتني 
ك��ي��ف اأح����ّول 
الع�قبات اإل���ى 
اأ�صعد  ع�ت�بات 
علي�ها لتحق�يق 
اأه�����داف�����ي 

ع��������������دو
ال������م������راأة 
ن���ف�������ص���ه���ا 
اإيمانها  وعدم 
ب��ق��درات��ه��ا 

بكر�صي  م��ت��وا���ص��ع��ة  ع��ي��ادة  ف��ي  ب����داأت 
واح�������د وب���م�������ص���اع���دة م����ن الأه������ل

كافحت وطورت من مهاراتي واليوم اأملك مركزا متكامال لعالج الأ�صنان

مواكبة التكنولوجيا الرقمية في طب الأ�صنان هو التحدي الأكبر اليوم

اخ���ت���ي���اري ���ص��م��ن ف���ري���ق دول������ي ك��م��ح��ا���ص��رة وم���درب���ة 

نقلة اأه�����م  ال��ع��ال��م��ي  ال�����ص��ف��اف  ال��ت��ق��وي��م  ف���ي  م��ع��ت��م��دة 

ع�صت في �صكني باليابان و�صط 350 طالبا من 120 دولة وانفتحت على ح�صارات العالم 

ن�صحني اأ�صتاذي الياباني بخلع حجابي وكان الحفاظ على هويتي اأكبر تحد

ح��ي��ن ج����اء اأ����ص���ات���ذت���ي ال��ي��اب��ان��ي��ون ل��ح�����ص��ور م��وؤت��م��ر 

ع��ال��م��ي ب��ال��ب��ح��ري��ن ان���ب���ه���روا ب��ح�����ص��ارت��ن��ا وت��ح�����ص��رن��ا 

ال��ف�����ص��ل ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإل����ي ب���داي���ة ل��ل��ن��ج��اح ول��ت��غ��ي��ي��ر ال��م�����ص��ار

} »أخبار الخليج« تحاور د.نوال.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} د. نوال جعفر المطوع.

} الحصول على البورد العالمي في تايوان.} مع والدها داعمها األول. } أيام الدراسة في اليابان.
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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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)
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زاوية قاتمة

البريطاني  الــمــمــثــل  أدى  الــحــمــان«،  »صــمــت  فيلم  فــي 
»الــدكــتــور هانيبال  دور  هــوبــكــيــنــز،  أنــتــونــي  الــكــبــيــر  الــويــلــزي 
وكلى  كبد  بأكل  يتلذذ  كــان  الــذي  البشر  لحوم  آكــل  ليكتر«، 
ضــحــايــاه، )كــنــت والـــى عــهــد قــريــب أقـــول كلية بكسر الــكــاف 
واتــضــح انــهــا بــضــم الــكــاف أيــضــا فــي صيغة الــجــمــع »ُكــلــى«( 
الــبــطــولــة جـــودي فــوســتــر، وهـــي بالمناسبة  وتــقــاســمــت مــعــه 
خريجة جامعة هارفارد التي ال يدخلها إال من كان ذا شكيمة 
األمريكي  الــرئــيــس  أن  يــذكــر  بعضكم  ولــعــل  قــويــة،  أكاديمية 
األسبق رونالد ريجان، كاد أن يروح فيها بسبب فوستر هذه، 
فوستر  نظر  ليلفت  هينكلي  جــون  النار  عليه  أطلق  أن  بعد 
يكن  لــم  حظنا  ولحسن  بحبها،  يهيم  كــان  ألنــه  نفسه،  إلــى 
العرب وقتها يحملون الجينات اإلرهابية، وبالتالي لم تزعم 
هيكل«،  »يوحنا  هو  ريجان  قتل  بمحاولة  قام  من  أن  أمريكا 
وأنه من أصل ليبي )كانت ليبيا وقتها المسؤولة الوحيدة عن 
الكوارث الطبيعية والصناعية وثقب األوزون(، وبما أن الشيء 
بالشيء يذكر فقد كتبت مقاال قبل سنوات طوال قلت فيه إن 
جودي فوستر، وعندما تكون خارج البيت تراقب حال طفلها 
فتعرف  الصناعية،  األقمار  مع  يعمل  رصد  بجهاز  الرضيع، 
ما إذا كان جائعا أو »عملها« في البامبرز، فتصدر توجيهاتها 
المقال  وقلت فيما قلت في  زاجــرة غاضبة،  بلغة  لـــ»الــدادة«، 
إن أمي كانت تتركني في سرير من الحبال المفتولة وحولي 
نفسها  تكلف  ولــم  الــروتــيــنــيــة،  أعمالها  لــتــؤدي  ودجـــاج  غنم 
الوشاة  نقل  ولما  دادة،  توظيف  وال  ذاك  الرصد  شــراء جهاز 
هذا الكام الى أمي قالت: الجدادة بدل الدادة )في السودان 

نسمي الدجاجة جدادة(.
أعــصــاب  ذو  إال  هــانــيــبــال  أفــــام  مــشــاهــدة  يستطيع  وال 
حديدية، ألن مشاهدها مروعة ومقززة، ولعلكم تذكرون يوم 
بقتل  اعترف  الذي  ميويز  آرِمــن  األلمانية  الشرطة  اعتقلت 
وأكل بريند جيرغن براندس، والحكاية كما قرأها معظمكم، 
وهو  ميويز  بــأن  بــدأت  التلفزيون،  شــاشــات  على  شاهدها  أو 
عن  فيه  يعلن  اإلنترنت  على  إعــانــًا  نشر  كمبيوتر،  مبرمج 
رغــبــتــه فــي أكـــل آدمـــي يــكــون قـــوي البنية ويـــتـــراوح عــمــره ما 
بين 18 و30 سنة، وكان ميويز قد قرأ في مواقع »آكلي لحوم 
البهائم،  لحم  مثل  اإلنسان،  لحم  أن  اإلنترنت  على  البشر« 
السن،  في  متقدمًا  المأكول  كــان  كلما  المضغ  صعب  يكون 
العمد، )ألنه ليس  القتل  تهمة  إليه  هت  ُوجِّ المحكمة  وأمام 
في القانون األلماني - بداهة - نص يحرم أكل لحوم البشر، 
ألن ذلك لم يرد في ذهن واضعي القوانين ال في ألمانيا وال 

في كمبوديا(.
المهم أبلغ ميويز المحكمة أنه تلقى رسالة من براندس 
وهو مهندس رقائق كمبيوتر يزعم فيها أن عمره 37 سنة، وأنه 
ال يمانع في أن يذبحه ميويز ويأكله!! وكان برادنس في واقع 
يؤكل  أن  في  يطمح  كــان  ولكنه  واألربعين  الثالثة  في  األمــر 
عروضًا  ميويز  يجد  لم  ولما  عمره،  من  سنوات  سبع  فطرح 
مــن أشــخــاص أكــثــر شــبــابــًا ليتولى أكــلــهــم، اتــصــل بــبــرانــدس 
الــذي أتــاه على وجــه الــســرعــة!!!! )يفترض أنــك أدركــت اآلن 
رعدية  بــعــواصــف  ومصحوبة  جـــدا،  غائمة  الــيــوم  زاويــتــي  أن 
مرعبة، وأنصحك بالتوقف عن قراءتها إن لم تكن من هواة 
منتهى  في  التالية  الجمل  في  سيأتي  ما  ألن  الرعب  أفــام 

البشاعة(.
ذنبك على جنبك: شهدت المحكمة شريط فيديو يقوم 
فيه ميويز بقطع العضو التناسلي لضحيته براندس، وقليه 
أيضًا  المقطوع  العضو  صاحب  براندس  أكله!!  ثم  بالزيت، 
أن  شارك في األكل، وبعدها بقليل ذبح ميويز براندس بعد 
الطريقة  لحمه حسب  بتقطيع  وقــام  بذلك،  إذنــًا  منه  أخــذ 
المشروحة في مواقع الكانيباليين )أكلة لحوم البشر( على 
اإلنترنت، واحتفظ به في الثاجة حيث ظل يأكل منه لعدة 
أشهر )الموقع ينصح بعدم أكل مخ اإلنسان ألن طعمه غير 
طيب(، واألكثر بشاعة في األمر أن ميويز أبلغ المحكمة أن 
لحم  أكــل  فــي جماعات  800 عضو  نحو  وحــدهــا  ألمانيا  فــي 
مــا مــن جهة زعمت  أنــه  األمــر فهو  فــي  المفرح  أمــا  البشر!! 
حتى اآلن أن من بينهم عربيًا أو مسلما، وبالتالي فإن تلك 

الجماعات تعتبر »مجرد شواذ« وليسوا قتلة أو إرهابيين!

أعلن تلفزيون البحرين انتهاء االستعدادات لتقديم بث 
الكبير عبدالمجيد  الفنان  السعودي  النجم  مباشر لحفل 
العاشرة  الساعة  تمام  فــي  المقبل،  الجمعة  يــوم  عــبــداهلل، 

مساًء، ضمن فعاليات مسرح الدانة.
وأشارت إدارة التلفزيون إلى أن البث سيكون بالتنسيق 
الضخم  الفني  الحدث  هذا  نقل  بهدف  الدانة،  مسرح  مع 
هذا  بــأن  علمًا  والمتابعين،  الجمهور  مــن  عــدد  أكــبــر  إلــى 
الفور  فندق  وهــم:  الحفل  رعــاة  مع  بالتعاون  يقام  الحدث 
ــز الـــتـــجـــارة الــعــالــمــي ،  ــركـ ســـيـــزنـــس، خــلــيــج الــبــحــريــن، ومـ
البحرين. الجدير بالذكر أن مسرح الدانة يقع في منطقة 
البحرين، ويوفر تجربة فريدة من  الصخير جنوب مملكة 
وجــودة صوتياته  الخارجي  موقعه  من خال  للزوار  نوعها 
المفضلة  الــوجــهــات  أحــد  ليصبح  تمكنه  التي  الطبيعية، 
يسهم  بما  العالمية،  الفعاليات  ومتعهدي  الفنانين  لــدى 

في النمو االقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين.
كما يشمل مسرح الدانة العديد من الساحات الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة الـــخـــابـــة لــمــتــعــهــدي الــفــعــالــيــات الــعــالــمــيــة 

والشركات وللمناسبات الخاصة.

للثقافة  البحرين  هيئة  افتتحت 
واآلثـــــار مــســاء اإلثــنــيــن الــمــوافــق 10 
أكتوبر 2022م »بيت السال« في قرية 
القلعة، وذلك بحضور الشيخ خليفة 
بن أحمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
المجتمع  مــمــثــلــي  وحـــضـــور  الــهــيــئــة، 
الثقافي  بالشأن  والمهتمين  المحلي 

في مملكة البحرين. 
يقع بيت السال في قرية القلعة، 
ــن مـــوقـــع قــلــعــة الــبــحــريــن  بـــالـــقـــرب مـ
العالمي  الــتــراث  قائمة  على  الــمــدرج 
لــمــنــظــمــة الـــيـــونـــســـكـــو، وهـــــو مـــكـــّرس 
تتمركز  الــتــي  الــســال  حــرفــة  لتعزيز 
في قرية كرباباد. ويأتي مشروع البيت 
الحالي،  العام  إنجازه خال  تم  الذي 
للثقافة  البحرين  هيئة  خّطة  ضمن 

واآلثار لتطوير منطقة القلعة. 
هيئة  رئيس  أكد  المناسبة  وبهذه 
الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــــار أهــمــيــة 
ــرف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــصـــنـــاعـــات  ــ ــحـ ــ الـ
خطط  رفد  في  البحرينية  اإلبداعية 
ومشاريع االرتقاء بالمجتمع المحلي 
ثقافيًا  الــبــحــريــن  لــمــكــانــة  والــتــرويــج 
وحضاريًا، مشيرًا إلى أن بيت السال 
سيقوم بدوره في حفظ وصون واحدة 
مـــن الـــحـــرف الــمــهــمــة فـــي الــمــمــلــكــة. 
وتوجه بالشكر إلى كل األطراف التي 
مثّمنًا  الــمــشــروع،  إنــجــاح  فــي  أسهمت 
المحلي في منطقة  المجتمع  تعاون 

القلعة. 
كمقّر  السال  بيت  وسيعمل  هذا 
ــة،  ــّفـ ــسـ ــســــال والـ لـــحـــرفـــة صـــنـــاعـــة الــ
ويــســتــضــيــف الــمــهــنــّيــيــن والــحــرفــيــيــن 
ــّدم الــعــديــد مـــن الــبــرامــج وورش  ــقـ ويـ
استدامة  أجــل  مــن  التدريبية  العمل 

بــيــت  أن  ذكــــــــره  ــر  ــديــ ــجــ الــ الــــحــــرفــــة. 
الحاج سلمان، حيث  السال هو بيت 
عــمــلــت الــهــيــئــة عـــلـــى تـــرمـــيـــم الــبــيــت 
المميزة.  العمرانية  مامحه  وإعـــادة 
الذي  النجاح  مع  المشروع  ويتكامل 
بــإدراج  البحرين  مملكة  فيه  أسهمت 
مــلــف »الــنــخــلــة: الــمــعــارف والــمــهــارات 

ــات« عــلــى  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ والــــّتــــقــــالــــيــــد والــ
الــمــادي  غير  العالمي  الــتــراث  قائمة 
اليونيسكو، حيث  لإلنسانية بمنظمة 
ــة حـــديـــقـــة لــلــنــخــيــل فــي  ــافــ تـــمـــت إضــ
المشروع  هــويــة  يعكس  بشكل  البيت 
تعتمد  التي  الحرفة  ودوره في حفظ 

على سعف النخيل بشكل أساسي. 

وتــــعــــد حــــرفــــة صـــنـــاعـــة الـــســـال 
والــــــســــــّفــــــه مــــــن الــــــحــــــرف الــــيــــدويــــة 
األجــيــال.  عبر  المتوارثة  البحرينية 
وتــنــتــشــر فـــي الــمــنــاطــق الــتــي يــتــوافــر 
فــيــهــا الــنــخــيــل بــكــثــافــة كــقــرى شــمــال 
البحرين وقرى الساحل الغربي وقرى 
شمال جزيرة المحرق، إال أنها تتمركز 

فــي قــريــة كــربــابــاد. وتــتــشــارك النساء 
يتم  الحرفة، حيث  هذه  في  والرجال 
ســـف الـــخـــوص بـــأيـــدي الــنــســاء فيما 
يقوم الرجال صانعو السال بتطويع 
العسق وثنيه لحياكة منتجات ثنائية 
االحتياجات  تلبي  األبــعــاد،  ثاثية  أو 

اليومية للعائلة البحرينية.

»جمعية ال�شكلر« ت�شكل فريق عمل 
القادم  »8 اأمل  »هم�شة  مـهـرجـان 

السكلر  مرضى  لرعاية  البحرين  جمعية  إدارة  مجلس  ّشكل 
فــريــق عــمــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــمــهــرجــان هــمــســة أمـــل فــي نسخته 
الثامنة، الذي سيقام جريًا على العادة في األسبوع األول من شهر 

رمضان المبارك القادم.
عقيل  الفنان  للمهرجان  التنفيذي  الرئيس  تسمية  تم  كما 
الماجد حيث أكّد: »إن جمعية السكلر ستعاود هذا العام إطالتها 
السنوية في مهرجان همسة أمل بنسخته الثامنة، وعليه عقدنا 
ــيـــع الــمــاضــيــة بــعــض االجـــتـــمـــاعـــات الــتــحــضــيــريــة  ــابـ خــــال األسـ
ووضعنا  عمل،  وفــرق  رئيسية  لجان   5 تشكيل  وتــم  والتنسيقية، 
الــتــي تليق بمحاربي  بــالــصــورة  الــمــهــرجــان  ــراز  خــطــة شــامــلــة إلبــ

السكلر في البحرين«.
وبين الماجد ان اللجنة المعنية بالتسجيل والمتابعة بدأت 
مؤكًدا  المهرجان،  في  المشاركين  المتطوعين  باستقبال طلبات 
المهرجان  هوية  عن  لإلعان  صحفي  مؤتمر  هناك  سيكون  أنــه 

وفقراته في أول أسبوع من شهر نوفمبر القادم«.
ــاد األمــيــن الــعــام لجمعية الــبــحــريــن لــرعــايــة  مــن جــانــبــه أشــ
بــروح  والــعــمــل  الكبيرة،  بالجهود  الــكــاظــم  زكــريــا  السكلر  مــرضــى 
أن ذلك  المهرجان، مؤكًدا  الواحد من قبل جميع لجان  الفريق 
المهرجان  تمّيز  أجل  من  متواصًا  وعطاًء  كبيًرا،  يعكس حرًصا 

ونجاحه.
واختتم الكاظم مؤكًدا على أن نسخة هذا العام مختلفة جًدا 
عن االعوام السابقة، حيث تعود الجمعية إلى خطاب الفن وهي 
تحمل مسؤولية عالمية تمثل 27 مليون فرد في العالم، للحديث 
الخاقة من خال  السكلر ومواهبهم  بفخر عن قدرات محاربي 
 - الــوعــي  وهـــي:  الفنية  لوحاتهم  فــي  عنها  سيعبرون  قيم  ثــاث 

المسؤولية - االمل.

حفلة عبدالمجيد عبداهلل على الهواء مبا�شرة على تلفزيون البحرين

ــت الـــ�ـــشـــال  ــ ــي ــ ــح ب ــتـ ــتـ ــفـ ــة تـ ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ هـــيـــئـــة ال
ــة ــع ــل ــق ــة ال ــق ــط ــن ــر م ــويـ ــطـ ــع تـ ــاريـ ــشـ ــ�ـ ــورة مـ ــ ــاك ــ ــب ــ ك

مركبة لـ»نا�شا« تمكنت من تحويل م�شار 
كـويـكـب فـي اخـتـبـار لحماية الأر�ض

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« أنها نجحت في تحويل 
البشرية على منع جرم  تاريخي للقدرة  مسار كويكب في اختبار 

سماوي من تدمير الحياة على األرض.
إعــادة  »اخــتــبــار  مركبة  إن  نيلسون  بيل  الــوكــالــة  رئــيــس  وقـــال 
توجيه الكويكب المزدوج« )دارت( وهي بحجم ثاجة، اصطدمت 
عمدا بالكويكب ديموروفوس في السادس والعشرين من سبتمبر 
أكــبــر حجمًا  آخــر  وأســـرع حــول كويكب  أصــغــر  مـــدار  ودفعته نحو 
يسمى ديديموس. وأكد نيلسون: »هذه لحظة حاسمة في الدفاع 
عن كوكب األرض ولحظة حاسمة للبشرية«، مشددا على أن ناسا 

»أثبتت أننا جديون في دفاعنا عن األرض«.
الــمــزدوج  الكويكب  توجيه  إعـــادة  اختبار  أن  نيلسون  وأوضـــح 
»قّلص الفترة المدارية من 11 ساعة و55 دقيقة إلى 11 ساعة و23 
دقيقة«.  وكان ديمورفوس يحتاج إلى 11 ساعة و55 دقيقة للقيام 
بدورة كاملة حول ديديموس.  وأضاف: »لُكنا اعتبرنا أننا حققنا 
نجاحا كبيرا لو اكتفت المركبة بتقليص الفترة المدارية بحوالي 
عشر دقائق لكنها قلصتها بـ32 دقيقة«.  وديمورفوس البالغ قطره 
حوالي 160 مترًا ال يشّكل أّي خطر على األرض.  ومضى نيلسون 
هذه  هوليوود،  في  لسنا  لكننا  فيلم  بسيناريو  أشبه  »هــذا  يقول: 
المهمة تظهر أن ناسا تحاول أن تكون جاهزة حيال أي شيء قد 

يرسله إلينا الكون«. 
وإذا كان هدفها متواضعًا مقارنة بسيناريوهات عدد من أفام 
الخيال العلمي مثل »أرماجيدن« فإّن هذه المهمة االختبارية غير 
عن  البشرية  دفــاع  طريقة  على  الــتــدّرب  عصر  تــدشــّن  المسبوقة 

نفسها إذا هّدد الحياة على األرض كويكب في المستقبل.
وللتحقق من أن مسار الكويكب قد عدل احتاج العلماء إلى 
ورصدت  األرض.  على  منصوبة  تلسكوبات  وفرتها  بيانات  تحليل 
الــكــويــكــب عــنــد مــــروره امــام  تــبــدال فــي ومــيــض  هـــذه التلسكوبات 

الكويكب األكبر وخلفه. 
وبــعــد االصــــطــــدام مــبــاشــرة اظـــهـــرت مــشــاهــد أولــــى صــورتــهــا 
التلسكوبات على األرض والقمر االصطناعي النانو الموجود في 
المركبة سحابة كبيرة من الغبار حول ديمورفوس تمتد على آالف 
وهابل  ويــب  جيمس  التلسكوبان  كشف  ذلــك  بعد  الكيلومترات. 
خصوصا  تظهر  مفصلة  لقطات  الفضاء  لمراقبة  األقــوى  وهما 

حركة المواد التي انفصلت عن الكويكب.

مـغـامــرة  يــوم  تـنـظــم   »MSCEB«
لموظفـيـهــا الـكـايـــاك  بـقــوارب 
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} عقيل الماجد.} زكريا الكاظم.

أعـــلـــن مـــطـــار هــيــثــرو فـــي بــريــطــانــيــا أنــه 
المحورية  الــمــطــارات  كأكثر  مكانته  استعاد 

ازدحاما في أوروبا خال فصل الصيف. 
وذكرت وكالة »بي آيه ميديا« البريطانية 
سائح  مايين   5.8 قرابة  أن  أمــس،  لألنباء، 
سافروا عبر المطار، الموجود في لندن، في 

سبتمبر الماضي. 
الماضي من  الــعــام  هيثرو  وحــذر مطار   
ازدحاما  مطار  كأكثر  مكانته  عن  تراجع  أنه 
في أوروبا عام 2019، ليحتل المرتبة العاشرة 
فـــي الــقــائــمــة خــلــف مــنــافــســيــه بـــمـــدن مثل 

أمستردام وباريس وفرانكفورت. 
وعزا المطار تراجع ترتيبه إلى إجراءات 
من  للحد  بريطانيا  اتــخــذتــهــا  الــتــي  الــســفــر 

انتشار جائحة كورونا. 
وُرفعت القيود في مارس الماضي. وقال 
مطار هيثرو إنه سجل عددا من المسافرين 
أكبر من أي مطار محوري آخر في أوروبا في 

الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر. 
ــاضــــي ظــل  ــمــ  لـــكـــن الـــطـــلـــب الـــشـــهـــر الــ
قبل  ما  15% عن مستويات  بنسبة  منخفضا 

الجائحة في سبتمبر 2019.
المستقبلية  التوقعات  أن  المطار  وأكــد   

للطلب على السفر »يشوبها الغموض«. 

 وأرجع األسباب إلى »الرياح االقتصادية 
من  جديدة  وموجة  والمتزايدة،  المعاكسة، 
كوفيد-19 والوضع المتصاعد في أوكرانيا«. 
ــك، نــتــوقــع  ــ ــ ــار: »مـــــع ذلـ ــمــــطــ وأضــــــــاف الــ
ازدحاما شديدا خال أيام الذروة خال أعياد 

المياد«. 

اأوروبا في  ازدحاما  المحورية  المطارات  كاأكثر  مكانته  ي�شتعيد  هيثرو  مطار 

ــاح الـــديـــن  ــ نــظــمــت مـــؤســـســـة مــحــمــد صـ
ال  فــي   »MSCEB« الــهــنــدســيــة  لــاســتــشــارات 
يـــوم مــغــامــرة ترفيهي  الـــجـــاري  أكــتــوبــر  8 مــن 
رياضي لموظفيها في مسار اللؤلؤ - المحرق، 
ــاد بـــيـــئـــة تــرفــيــهــيــة  ــ ــجـ ــ ــة اليـ ــلــ ــــت الــــرحــ ــدفـ ــ وهـ
بالكثير  مــلــيــئــًا  جـــوًا  لــهــم  تخلق  للموظفين 
أمامهم  المجال  وإتــاحــة  والمتعة  الــمــرح  مــن 
أوقات اجتماعية تسهم في االنسجام  لقضاء 
بين الموظفين، وينمي بينهم مشاعر األخوة 

والتعاون.
الــمــبــادرة تسهم فــي رفــع مستوى  إن هــذه 
والفنيين  المهندسين  لــدى  البدنية  اللياقة 
روح االنتماء والصداقة،  المؤسسة، وتعزز  في 
قبل  مــن  كبيرًا  إقــبــااًل  شهدت  الرحلة  أن  كما 
بجولة  باالستمتاع  قــامــوا  حيث  الموظفين 
ــوارب الــكــايــاك  ــ كــامــلــة لــمــدة ســاعــتــيــن عــلــى قـ
في  األثرية  بوماهر  قلعة  البادل حول  وألــواح 

منطقة المحرق. 
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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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�س�ؤال الأ�سئلة يف احلياة العربية:

ملاذا يتكرر »ر�س�ب« العرب يف اختبارات ال�سيا�سة؟ 1/  3

 مع�سلة �سارت مقيمة يف احلياة ال�سيا�سة للعرب.. 

ال�سيا�سية  الإخفاقات   - باإحلاح   - لتطرحها  وعادت 

ظاهرة  يف  الأخرية،  الآونة  يف  املتالحقة  العربية 

وفكرية،  وبحثية  علمية  اأولوية  بطبيعتها  اأ�سبحت 

لكنها يف الوقت ذاته اأولوية �سيا�سية وم�سريية ملحة 

وعاجلة و�ساغطة.

 - مفتوحة  بعيون  »التحديق«  اإىل  حاجتنا  اإنها   

وبفكر مفتوح قبل كل �سيء - يف ظاهرة تدين م�ستوى 

تدعو  ب�سورة  العربية،  احلياة  يف  ال�سيا�سي  الأداء 

اإىل �سرورة اإيالء هذه »الظاهرة« املزمنة واملقيمة يف 

بوجودها  اأولً  »اعرتاف«  من  حتتمه  ما  العرب  واقع 

بني  الغالب  يف  م�سكلة  فهناك   - البالغة  وخطورتها 

لو  حتى  القائمة  والوقائع  للحقائق  وتقبله  العربي 

حا�سرته، اأو كما قال الكاتب العربي - حممد الأ�سعد - 

ب�سخرية نافذة: »عندما تبداأ يف حماورة اأي ايديولوجي 

عربي فعليك قبل كل �سيء اأن تثبت له »وجود العامل«؛ 

لأنه غري وارد �سمن معطياته«، حينها فقط ن�ستطيع 

ومناق�ستها  املزمنة  »الظاهرة«  درا�سة  يف  ال�سروع 

واملواطنني  واملثقفني  وال�سا�سة  املفكرين  اأو�ساط  يف 

العرب كافة مبا ت�ستحقه من ت�سخي�ص معريف علمي 

حتليل  من  تتطلبه  مبا  ثم  �سيء،  كل  قبل  مو�سوعي 

وتف�سري ومراجعة.. ونقا�ص وا�سع يف خمتلف املنابر 

العربية.

املتالحقة،  العربية  ال�سيا�سية  الأزمات  اإن   

ال�سيا�سي،  العمل  يف  املتتالية  العربية  والإخفاقات 

نفهم  اأن  وعلينا  بنف�سها  نف�سها  تف�سر  ل  حالت  لهي 

ونتفهم العوامل املتداخلة، وطبيعة القاعدة املجتمعية 

»ال�سو�سيولوجية« العامة، وجممل اجلذور ال�سيا�سية 

اإنتاج« تلك الأزمات  - التاريخية التي تنتج، و»تعيد 

بعد  اأزمة  متتابعة،  ب�سورة  ال�سيا�سية  والإخفاقات 

اأخرى، ويف »تفريخ« متزايد لها.. وهذا يعني اأن يكون 

ل  مطلًبا  ال�سيا�سي  العرب  تكوين  يف  املعريف  البحث 

غنى عنه.

اأن نوا�سل، ونكرر ونعيد، باأن هزمية  فال ميكننا 

حزيران مثالً - التي كانت منعطف النكبات الراهنة - 

قد وقعت بكل اآثارها املدمرة التي ما زلنا ندفع ثمنها 

القائد  ارتكبه  خاطئ  واحد  قرار  ب�سبب  الآن،  حتى 

مت�سرع  ع�سكري  حترك  ب�سبب  اأو  ذاك،  اأو  ال�سيا�سي 

»خديعة«  ب�سبب  اأو  تلك،  اأو  القيادة  هذه  فيه  وقعت 

اإ�سرائيلية - امربيالية ماكرة فاجاأتنا - �سباًحا - من 

الغرب بعد اأن انتظرناها ليالً من.. ال�سرق!

وم�سر..  �سوريا  بني  الوحدة  انهيار  وقبلها 

وال�سراع العراقي - امل�سري - ال�سوري بعد »جناح« 

الثورات يف الأقطار الثالثة الرائدة..

وبعدها »اأيلول الأ�سود« بني الأردن والفل�سطينيني..

وال�سراع البعثي بني البعثيني..

وال�سراع القومي بني القوميني..

وال�سراع الديني بني الدينيني..

وال�سراع التقليدي التاريخي بني التقليديني 

و�سراع الروؤ�ساء �سد الروؤ�ساء..

و�سراع »التقدميني« �سد التقدميني.. 

و�سراع »املجاهدين« �سد املجاهدين.. 

بل و�سراع الب�سطاء �سد الب�سطاء، والفقراء �سد.. 

الفقراء!

و�سراع ال�سلطة بني اأطرافها.. 

و�سراع املعار�سة بني ف�سائلها و�سرائحها.. 

اإنتاجه.. هو جمرد  هل هذا كله، وتكراره، واإعادة 

ت�ستحق  ل  فردية، و»انحرافات«  واأخطاء  �سيء،  حظ 

غري ال�سجب والإدانة ثم التجاهل؟ اأمل يحن الوقت اإىل 

حتويل ماأ�ساتنا ال�سيا�سية الذاتية هذه اإىل »مو�سوع« 

يف خمتربات علم ال�سيا�سة وعلوم الجتماع والتاريخ 

وبالتايل  املاأ�ساة..  »مو�سعة«  من  لتتمكن  والقت�ساد 

اخلبيثة،  اأورامها  وحتديد  وت�سريحها،  بها،  الإم�ساك 

والتفاق على العالج الناجع لها؟

بني كارثة �سيا�سية واأخرى، ملاذا ن�سر على و�سع 

الأقنعة ومتثيل اأدوار املالئكة، والتغني باأو�ساع املدن 

ومن  اأخرى،  اإىل  اإيديولوجية  من  والنتقال  الفا�سلة، 

»وعد« اإيديولوجي اإىل اآخر دون اأن نهبط فوق �سطح 

الأر�ص التي �سنقيم عليها كل هذه الوعود.

والفكرية  العلمية  واملوؤمترات  الندوات  على كرثة 

الأخرية  العقود  يف  ال�ساحة  �سهدتها  التي  العربية 

لدرا�سة  متخ�س�سة  ندوة  عن  ندر  فيما  اإل  ن�سمع  مل 

نحو  املوؤدجلة  توجهاته  يف  لي�ص   - العربي  الإ�سكال 

يف  واإمنا   - الأ�سولية  اأو  الدميوقراطية  اأو  القومية 

املجتمعية..  املو�سوعية..  حقائقه  ويف  اخلام،  واقعه 

التاريخية قبل اأن تتلب�سه هذه الإيدلوجية اأو تلك. 

اأو  مييًنا  التحزب  اإىل  ن�سارع  اأزمة  كل  يف  فنحن 

كافًيا  اإملاًما  نلّم  اأن  قبل  دينًيا..  اأو  قومًيا  ي�ساًرا.. 

بالوقائع املتعلقة بتلك الأزمة.

بالإ�سكال  اأعنيه  فيما  وا�سًحا  اأكون  وحتى 

ال�سيا�سية  احلياة  يف  والتق�سري  بالق�سور  ال�سيا�سي 

ل  التي  »الأعرا�ص«  من  عدد  �ساأحدد  فاإين  العربية، 

بوجودها  الت�سليم  حول  كبرًيا  خالًفا  هناك  اأن  اأعتقد 

بعد التجارب ال�سيا�سية التي مر بها العرب موؤخًرا.. 

 وللحديث بقية.. فك�ن�ا على م�عد معه..

[ دارة »الأن�ساري« للفكر والثقافة هي موؤ�س�سة 

ثقافية تهدف اإىل احلفاظ على اإنتاج الدكتور الأن�ساري 

عليها  وركز  بها  اهتم  التي  والأدبية  الفكرية  واأعماله 

التعريف  مقدمتها،  ويف  العلمية،  م�سريته  طوال 

والرتاث  الإ�سالمية  للح�سارة  امل�سيئة  باجلوانب 

العربي ومطالبته ب�سحوة فكرية وثقافية لأمة العرب، 

واإتاحتها للمخت�سني واملهتمني للبناء عليها واإثرائها.

»مل������ح������ات م������ن ك��������ت��������اب«.. ل���ل���م���ف���ك���ر الأن�����������س�����اري

توا�شل »دارة الأن�شاري للفكر والثقافة«، بالتعاون مع جريدة »الأيام«، اإلقاء ال�شوء على بع�ض مفا�شل امل�شروع 

الفكري للأ�شتاذ الدكتور حممد جابر الأن�شاري، بتقدمي ملحات موجزة وخمتارة من بع�ض موؤلفاته، ون�شر �شل�شلة خمتارة 

من ف�شول كتبه، اأولها، كتاب »العرب وال�شيا�شة: اأين اخللل؟ جذر العطل العميق« ال�شادر عن دار ال�شاقي »1998«. 

ويرتبط توقيت اختيار الكتاب، لأهمية التذكر ببع�ض معاجلات املفكر الأن�شاري يف تو�شيف الواقع ال�شيا�شي العربي 

و�ُشبل حل اإ�شكالته، يف ظل ا�شتمرار ما تعاين منه الأمة العربية، مبليينها الب�شرية واملادية، وبامتدادها القاري، وبكل 

طاقاتها الهائلة.. كقوة معطلة واإمكانات ح�شارية مهدرة.. حتى اإ�شعار اآخر. ونبداأ بتقدمة املوؤلف.

العرب وال�سيا�سة: اأين اخللل؟.. جذر العطل العميق

الدكت�ر التميمي يرت�ّسح نيابًيا يف »عا�سرة ال�سمالية«

اأعلن الدكتور عدنان التميمي عن خو�سه النتخابات النيابية 2022 ر�سمًيا يف 

املحافظة ال�سمالية بالدائرة العا�سرة.

واأكد التميمي على ت�سخري خرباته من اأجل خدمة املواطنني وحت�سني اأو�ساعهم، 

وذلك بعد حث اأهايل املنطقة.

واملالية  الإدارية  لل�سوؤون  رئي�ص  كنائب  يعمل حالًيا  التميمي  اأن  بالذكر  اجلدير 

مركز  كرئي�ص  يعمل  عام 2017  وكان حتى   UTB للتكنولوجيا  البحرين  بجامعة 

اإدارة حالت الطوارئ ملجل�ص التعاون.

نوتنغهام  جامعة  من  الدكتوراه  �سهادة  على  حا�سل  التميمي  الدكتور  اأن  كما 

باململكة املتحدة، ولديه خربة تزيد عن 30 عاًما يف املجال الأكادميي والهند�سي.

د. عدنان 

التميمي

اإدراج 3 مر�سحني جدد يف »العا�سمة«.. وبدء احلمالت الإعالنية يف ال�س�ارع

ا انتخابًيا.. والي�م ه� الأخري لتلّقي الطع�ن 39 اعرتا�سً

الفريق النتخابي:

الطعون  باب  فتح  من  الثاين  اليوم  �سهد 

النتخابية  الطعون  من  املزيد  تلّقي  النتخابية 

جمموع  ليبلغ  انتخابًيا،  طعًنا   14 اإىل  و�سلت 

الطعون يف يومني 39 طعًنا.

حمافطة  مبركز  الإ�سرافية  اللجنة  واأدرجت 

العا�سمة اأم�ص 3 اأ�سماء مر�سحني بعد اأن تقّدموا 

اأ�سمائهم،  اإدراج  عدم  ب�ساأن  انتخابية  بطعون 

الثالثة،  الدائرة  يف  العرادي  ر�سا  حممد  وهم: 

اخلام�سة،  الدائرة  يف  ح�سني  علي  وعبدالأمري 

وكامل مريزا عبداحل�سني يف الدائرة ال�ساد�سة.

وتّقدم اأم�ص مر�سحني اثنني بطعون انتخابية 

�سّد اآخرين، اأبرزهم النائب ال�سابق حممد املعريف 

والذي طعن �سّد املر�سح يو�سف ال�سباغ، حيث 

الرابعة  الدائرة  اأّنه ل ي�سكن يف  اأورد يف طعنه 

باملحافظة اجلنوبية والتي تر�سح فيها بل ي�ستقر 

يف منزل باملالكية منذ 4 �سنوات.

باإطالق  املر�سحون  بداأ  مت�سل،  �سياق  يف 

انت�سرت  حيث  والت�سويقية،  الإعالنية  حمالتهم 

اأم�ص يافطات دعائية يف ال�سوارع والطرقات.

ال�سمالية: 7 طلبات اإدراج

�سالمة  على  الإ�سراف  جلنة  رئي�ص  اأكد 

ال�سمالية  املحافظة  يف  والنتخاب  ال�ستفتاء 

تلقت  اللجنة  اأن  البوعينني  فهد  العام  املحامي 

اإدراج ملر�سحني للمجل�ص البلدي، ومل  3 طلبات 

م�سرًيا  النواب،  ملجل�ص  ادراج  لطلب  اأحد  يتقدم 

رف�سهم  مت  ملن  جاءت  الإدراج  طلبات  اأن  اإىل 

موؤخًرا وو�سلتهم ر�سائل ن�سية بالرف�ص.

واأ�سار اإىل اأن اللجنة مل تتلَق اأي اعرتا�ص من 

مر�سح على اآخر، موؤكًدا اأن القوائم احلالية غري 

الإدراج جاءت بعد عدم  اإن طلبات  نهاية. وقال 

مطابقة املر�سحني ل�سروط الرت�سح.

 7 يومني  خالل  تلقت  اللجنة  اأن  واأ�ساف 

طلبات اإدراج للنيابي ومت رف�سها جميًعا، فيما مل 

يتم البت يف 7 طلبات ادراج للرت�سح للمجل�ص 

البلدي.

املحرق: ل طع�ن �سّد مر�سحني

باملحرق  الإ�سرافية  اللجنة  رئي�ص  قال 

امل�ست�سار د. علي ال�سويخ اأن اللجنة تلقت طلب 

واأما  البلدي.  للمجل�ص  فقط  واحد  ا�سم  اإدراج 

طلبني  قبول  مت  بها  البت  مت  التي  الطلبات  عن 

2 لإدراج مر�سيحن للمجل�ص البلدي ومت رف�ص 

للمجل�ص  مر�سح  ا�سم  لإدراج  اأخريني  طلبني   2

بيومها  اأي طعون  اللجنة  ت�ستقبل  النيابي، ومل 

الثاين.

اجلن�بية: 4 اعرتا�سات

باملحافظة  الإ�سرايف  املركز  رئي�سة  قالت 

اجلنوبية القا�سية فاطمة حبيل باأن عدد طلبات 

العرتا�ص التي تلقتها جلنة ال�سراف اأم�ص بلغت 

4 طلبات، 2 منها »عدم اإدراج اأ�سمائهم للرت�سح« 

»اعرتا�ص  اخرين  و2  تر�سحهم،  قبول  عدم 

مر�سح على مر�سح اآخر«.

العرتا�سات  على  الرد  باأن  حبيل  واأ�سارت 

من قبل اللجنة خالل 3 اأيام من تقدمي الطلب، واإذ 

كانت نتجية الرد هو الرف�ص يحق ملقدم الطلب 

اأيام   3 خالل  العليا  ال�ستئناف  ملحكمة  الذهاب 

من تلقيه الرف�ص.

لل�سحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  اأ�ساد 

رئي�ص جمعية ال�سكري البحرينية الفريق 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  ال�سيخ حممد  طبيب 

املوؤ�س�سات  به  تقوم  الذي  البارز  بالدور 

الأهلية واخلا�سة يف دعم الأعمال اخلريية 

الإن�سانية وم�ساندة اجلهود احلكومية يف 

تقدمي الدعم وامل�ساندة للمر�سى.

جاء ذلك خالل تقدميه الدعم لالأطفال 

امل�سابني بال�سكري النوع الأول مب�سخات 

جممع  من  الأطفال  من  لعدد  الأن�سولني 

الدفاع  قوة  وم�ست�سفى  الطبي  ال�سلمانية 

اجلامعي،  امللك حمد  وم�ست�سفى  البحرين 

هي  داعمة  جهات  ثالث  من  بتربع  وذلك 

الإن�سانية  وكاف  الطيبة  الكلمة  جمعية 

.STC بجمعية الإ�سالح و�سركة

ويف هذا ال�سدد، اأكد على اأهمية التعاون 

الدائم والدعم جلمعية ال�سكري البحرينية 

لتقوم بدورها الإن�ساين من خالل براجمها 

ب�سكل  ال�سكري  مر�سى  لرعاية  املتعددة 

لالأطفال  الأن�سولني  م�سخات  وتوفري  عام 

اإىل  يهدف  الذي  الدعم  هذا  خا�ص،  ب�سكل 

نقلة  ي�سكل  والذي  الأطفال  �سحة  تعزيز 

نوعية يف حياتهم لل�سيطرة على ال�سكري. 

الذي  البارز  للدور  تقديره  عن  اأعرب  كما 

تقوم به امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة 

ال�سحية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  من خالل 

ال�سكري  مر�سى  ورعاية  عامة  للمر�سى 

خا�سة.

واأ�سادت اجلهات الداعمة بجهود معايل 

عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق 

لل�سحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل 

وما  البحرينية  ال�سكري  جمعية  رئي�ص 

املبادرات  لدعم  وطنية  جهود  من  يقدمه 

ال�سحية يف مملكة البحرين.

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  واأ�سارت 

مرمي  د.  البحرينية  ال�سكري  جمعية 

امل�سوؤولية  منطلق  ومن  اأنه  اإىل  الهاجري 

جمعية  تبنت  املجتمعية  وال�سراكة 

طفل  كفالة  مبادرة  البحرينية  ال�سكري 

م�ساب بال�سكري مب�سخة الأن�سولني حتت 

�سعار »�ساهم معنا يف اخلري« بهدف الدعم 

بال�سكري  امل�سابني  لالأطفال  وامل�ساندة 

الرعاية  و�سائل  اأف�سل  على  للح�سول 

ال�سيطرة  على  ت�ساعدهم  التي  ال�سحية 

والعي�ص باأمان مع داء ال�سكري من خالل 

توفري م�سخة الن�سولني.

ع�سر  منذ  املبادرة  هذه  بداأت  وقد   

�سنوات يف 2012 بتربع كرمي من موؤ�س�سة 

ال�سيخة  �سمو  من  وبدعم  اخلليفية  املربة 

جمل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  خالد  بنت  زين 

اأمناء املوؤ�س�سة، ومن ثم مت توفري عدد من 

موؤ�س�سات  بع�ص  من  بتربعات  امل�سخات 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع 

اأهل  من  الأفراد  وبع�ص  اخلا�ص  والقطاع 

اخلري.

تقديرها  عن  الهاجري  د.  اأعربت  كما   

وامتنانها للدور البارز واملهم والذي تقوم 

الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  به 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  برعاية 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

و�سوؤون ال�سباب ومبتـــابعة من الدكتور 

للموؤ�س�سة  العام  الأمني  ال�سيد  م�سطفى 

لتوفري م�سخات لالأطفال الأيتام وامل�سابني 

بداء ال�سكري النوع الأول.

حممد بن عبدالل�ه ي�سيد باملبادرات

 املجتمعي���ة مل�سان����دة »اأطفال ال�سك���ري«

اإبراهيم  بن  خليفة  ال�شيخ  اأ�شاد 

لبور�شة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة،  اآل 

البحرين بتوجيهات �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

ب�شاأن  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املركزي  البحرين  م�شرف  من  كل  اإ�شدار 

اأحكاًما  والتجارة  ال�شناعة  ووزارة 

املراأة  متثيل  بتعزيز  خا�شة  وقرارات 

ال�شركات  اإدارة  جمال�س  يف  البحرينية 

البحرين،  بور�شة  يف  املدرجة  امل�شاهمة 

جملد  من  العليا  ال�شوابط  ف�شل  �شمن 

التوجيهات ال�شاد�س ال�شادر عن م�شرف 

خليفة  ال�شيخ  واأكد  املركزي.  البحرين 

اأهمية هذه املبادرات يف دعم تواجد  على 

املراأة وت�شجيعها على ممار�شة دور فعال 

ي�شاهم  مما  ال�شركات  اإدارة  جمال�س  يف 

تلك  اجلن�شني يف  بني  التوازن  تعزيز  يف 

املجل�س  وجهود  دعم  اإطار  يف  املجال�س 

ال�شمو  �شاحبة  بقيادة  للمراأة  الأعلى 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي 

حفظه  املعظم  امللك  جاللة  قرينة  خليفة 

اهلل لتمكني املراأة وتعزيز مكانتها لت�شبح 

�شريًكا فاعاًل يف م�شرية النه�شة التنموية.

»اإن بور�شة  ال�شيخ خليفة:  واأ�شاف 

معايري  تبني  على  حتر�س  البحرين 

املبادرات  وهذه  امل�شتدامة،  التنمية 

الإف�شاح  م�شتوى  تعزيز  يف  ت�شاهم 

مع  يتما�شى  مما  املدرجة  ال�شركات  لدى 

الذي  الختياري  ال�شتدامة  معايري  دليل 

لل�شركات  البحرين  بور�شة  اأ�شدرته 

وخطتها  احلوكمة(  )معايري  املدرجة 

�شوق  يف  وال�شفافية  ال�شتدامة  لتعزيز 

والقرارات  الأحكام  اإن  البحريني.  املال 

البحرينية  املراأة  بتعزيز متثيل  ال�شادرة 

امل�شاهمة  ال�شركات  اإدارة  جمال�س  يف 

املنهجيات  اأحدث  مع  تتما�شى  املدرجة 

واإف�شاحات  بتقارير  املتعلقة  واملعايري 

نطاق  على  اعتمادها  مت  التي  ال�شتدامة 

وا�شع يف قطاع راأ�س املال وموائمة لروؤية 

واأهداف   2030 القت�شادية  البحرين 

الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة مبا يدعم 

جهود البور�شة يف تعزيز ال�شتدامة«.

�شرورة  على  الأحكام  هذه  وتن�س 

ت�شكيل جمال�س  عند  املراأة  مراعاة متثيل 

عن  والإف�شاح  امل�شاهمة  ال�شركات  اإدارة 

بح�شب  امل�شنفة  الع�شوية  اإح�شائيات 

اجلن�س يف جمل�س اإدارتها �شمن التقرير 

ال�شنوي لل�شركة، حيث اأن مراعاة ق�شايا 

والإف�شاحات  التقارير  يف  ال�شتدامة 

ال�شادرة عن ال�شركات املدرجة ي�شاهم يف 

تلبية متطلبات امل�شتثمرين من الأفراد اأو 

املوؤ�ش�شات املتعلقة مبعلومات ال�شتدامة.

امل�صرف اخلليجي التجاري راعًيا 

»GITEX« جلناح البحرين مبعر�ض

جمعية  اأعلنت 

ل�شركات  البحرين 

عن  »بتك«  التقنية 

امل�شرف  ان�شمام 

التجاري  اخلليجي 

جلناح  ر�شمي  كراٍع 

معر�س  يف  البحرين 

 ،»2022  GITEX«

وموؤمتر  معر�س  اأكرب 

ال�شرق  يف  تقني 

والذي  الأو�شط، 

اأم�س  اأعماله  انطلقت 

 10 املوافق  الثنني 

التجاري  دبي  مركز  يف  اأيام  اأربعة  ملدة  وي�شتمر   2022 اأكتوبر 

العاملي بدبي يف الإمارات العربية املتحدة.

امل�شرف  مب�شاركة  فخرو  طارق  اجلمعية  رئي�س  ورحب 

دعم  على  امل�شرف  حر�س  تعك�س  والتي  التجاري،  اخلليجي 

اإىل تنمية القطاع اخلا�س  الفعاليات القت�شادية الوطنية الهادفة 

وزيادة م�شاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل ململكة البحرين.

لقائمة  التجاري  اخلليجي  امل�شرف  ان�شمام  اإن  فخرو  وقال 

 »2022 GITEX« الرعاة الر�شميني جلناح البحرين يف معر�س

يف  اجلناح  هذا  زوار  اأمام  م�شرقة  �شورة  يعك�س  اأن  �شاأنه  من 

يف  اخلا�س  القطاع  اأركان  خمتلف  تكامل  حول  بدبي   »GITEX«

مملكة البحرين، مبا فيه ال�شناعة امل�شرفية وقطاع تقنية املعلومات 

التقنية  جمال  يف  احللول  احدث  ل�شتعرا�س  وذلك  والت�شالت، 

.»FINTECH« املالية

التنفيذي  الرئي�س  الق�شيبي،  �شليمان  �شطام  قال  جانبه  من 

البحرين  امل�شرف جلناح  اإن رعاية  التجاري،  للم�شرف اخلليجي 

اأهمها دعم  الأهداف من  العديد من  يف معر�س »GITEX« يحقق 

رواد الأعمال اأ�شحاب ال�شركات النا�شئة امل�شاركني يف هذا املعر�س 

للم�شرف،  والجتماعية  الوطنية  امل�شوؤولية  منطلق  من  وذلك 

باملنتجات  للتعريف  الهام  احلدث  هذا  من  ال�شتفادة  اإىل  اإ�شافة 

اأنواع  ملختلف  نقدمها  والذي  املبتكرة  امل�شرفية  واخلدمات  املالية 

املوؤ�ش�شات وال�شركات.

واأ�شـــاف الق�شيبي: »كما ونحر�س من خالل هذه امل�شاركة اأن 

نكون يف قلب التطورات التي ي�شهدها قطاع التكنولوجيا، خا�شة 

واأن التقنيات والتطبيقات احلديثة والذكاء ال�شناعي باتت ركائز 

على  ونــحر�س  وامل�شرفية،  املالية  ال�شناعة  تطور  يف  اأ�شا�شية 

مواكبــة  خالل  من  الرقمي  التحول  جمال  يف  ريادتنــا  تعزيــز 

تلك التطـــورات واأن نكـــون �شباقني يف تبينها لتحقيق تطلعات 

عمالئنا الكرام«.

�سطام �سليمان

ال�سيخ خليفة بن اإبراهيم

اأ�صاد بتوجيهات ويل العهد بتعزيز متثيل املراأة يف جمال�ض ال�صركات امل�صاهمة.. خليفة بن اإبراهيم:

القرارات تتما�صى مع اأحدث املنهجيات واملعايري بتقارير اال�صتدامة

بقيمة 400 مليون دوالر 

»جي اإف اإت�ض« ت�صتحوذ على حمفظة العيادات الطبية الثانية باأمريكا
اأعلنت جمموعة جي اإف اإت�س املالية 

اأم�س،  املجموعة(،  اأو  اإت�س  اإف  )جي 

املكاتب  قطاع  خو�شها  يف  التو�شع 

حمفظة  خالل  من  الطبية/ العيادات 

عيادات طبية تعد الثانية لها بالوليات 

معاملة  اإطار  يف  الأمريكية  املتحدة 

تبلغ قيمتها حوايل 400 مليون دولر 

للدخل  املدرة  املحفظة  تتكون  اأمريكي. 

املتنوعة  الأ�شول  من  اأ�شال   11 من 

وليات  اأربع  عرب  واملنت�شرة  جغرافيا 

تك�شا�س،  كاليفورنيا،  هي  اأمريكية، 

ماريالند ولويزيانا.

على  تزيد  م�شاحة  املحفظة  تغطي 

كبار  وي�شغلها  مربع،  قدم  مليون 

الئتمانية  اجلدارة  ذوي  امل�شتاأجرين 

ا�شتثمارية،  درجة  على  احلائزين 

وايت  اآند  �شكوت  »بايلور  بينهم  ومن 

العلوم  »مركز   ،»)Aa3 )موديز 

اإم  اآند  اإيه  تك�شا�س  جلامعة  ال�شحية 

تك�شا�س  »جامعة   ،»)AAA )فيت�س: 

 ،»)+AA )فيت�س:  للتكنولوجيا 

 »)+A :ميموريال هريمان )اإ�س اآند بي«

تقدم   .»)Aa3 :موديز( هيلث  و»تيدال 

اأي�شا تخ�ش�شات فريدة داخل  الأ�شول 

منها،  بكل  اخلا�شة  الفرعية  الأ�شواق 

اإ�شغال  معدلت  لتحقيق  يوؤهلها  مما 

عالية ومنو يف الإيجارات. 

الداعمة  الرئي�شة  العوامل  من 

اأظهره  الذي  القوي  الأداء  لال�شتثمار؛ 

اأثبت  والذي  الطبية  العيادات  قطاع 

اأنه يتمتع بدرجة عالية من املرونة يف 

اإذ بلغت  القت�شادي،  الرتاجع  مواجهة 

خالل   %99 الإيجارات  حت�شيل  ن�شبة 

ذلك،  اإىل  اإ�شافة  كوفيد-19.  جائحة 

العيادات  اإ�شغال  معدلت  عك�شت  فقد 

القطاع  هذا  على  القوي  الطلب  الطبية 

 2022 عام  من  الأول  الن�شف  خالل 

وفقا اإىل )Colliers( التي اأعادت تاأكيد 

مرونة هذا القطاع. كما يوا�شل القطاع 

وارتفاع  ال�شكاين  النمو  من  ال�شتفادة 

املتحدة  بالوليات  امل�شنني  اأعداد 

الأمريكية وما ترتب على ذلك من زيادة 

ال�شحية،  الرعاية  نفقات  يف  مطردة 

الناجت  اإجمايل  من   %19 �شكلت  والتي 

عام  يف  املتحدة  للوليات  املحلي 

2021، ف�شال عن الزيادة امل�شتمرة يف 

الطلب على خدمات املر�شى اخلارجيني 

التي تقدم يف قطاع العيادات الطبية.

وقال نائل م�شطفى رئي�س م�شارك 

يف  العقارات   - الإ�شتثمار  لإدارة 

عن  الإعالن  »ي�شعدنا  اإت�س:  اإف  جي 

العيادات  هذه حمفظة  على  ال�شتحواذ 

الطبية املتميزة واملدرة للدخل هذه يف 

اإت�س  اإف  جلي  امل�شتمر  التو�شع  اإطار 

يف قطاع مباين املكاتب الطبية يف املدن 

�شريعة النمو يف جميع اأنحاء الوليات 

بالأ�ش�س  ب�شدة  نوؤمن  نحن  املتحدة. 

طويلة الأجل يف قطاع الرعاية ال�شحية 

والديناميكيات التي تدعم زيادة الطلب 

اجلودة،  عالية  الطبية  املكاتب  على 

امل�شنني  ال�شكان  عدد  زيادة  بينها  ومن 

العيادات  مر�شى  رعاية  يف  والنمو 

اخلارجية التي ت�شتمر يف جعل القطاع 

بالدورات  متاأثر  وغري  املرونة  �شديد 

مع  العمل  اإىل  نتطلع  القت�شادية. 

�شريكنا )بيج �شكاي ميديكال( لتعظيم 

قيمة هذه الأ�شول«.

نائل م�سطفى

اقت�صاد 12sport@alayam.com
sport.alayam@gmail.com
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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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STCتبرعت بها »الكلمة الطيبة« و»كاف اإلنسانية« و

 رئيس األعلى للصحة يسلم مضخات 
أنسولين لألطفال المصابين بالسكري من النوع األول

قدم رئيس المجل��س األعلى للصحة رئيس 
جمعي��ة الس��كري البحريني��ة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، مضخات 
أنسولين لألطفال المصابين بالسكري النوع 
األول ف��ي كل من مجمع الس��لمانية الطبي 
ومستشفى قوة الدفاع البحرين ومستشفى 
الملك حم��د الجامعي، بتب��رع من 3 جهات 
داعمة وهي جمعية الكلم��ة الطيبة، وكاف 

.STC اإلنسانية بجمعية اإلصالح وشركة
وأش��اد الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
بال��دور الب��ارز ال��ذي تقوم به المؤسس��ات 
األهلية والخاصة في دع��م األعمال الخيرية 
اإلنس��انية ومس��اندة الجهود الحكومية في 

تقديم الدعم والمساندة للمرضى.
وأك��د على أهمي��ة التعاون الدائ��م والدعم 
لجمعية الس��كري البحريني��ة لتقوم بدورها 
اإلنس��اني م��ن خ��الل برامجه��ا المتعددة 
لرعاية مرضى السكري بش��كل عام وتوفير 
مضخات األنس��ولين لألطفال بشكل خاص، 
ه��ذا الدعم الذي يه��دف إل��ى تعزيز صحة 
األطف��ال وال��ذي يش��كل نقل��ة نوعي��ة في 
حياته��م للس��يطرة عل��ى الس��كري، معربًا 
ع��ن تقدي��ره لل��دور الب��ارز الذي تق��وم به 
المستشفيات الحكومية والخاصة من خالل 
تقديم أفض��ل الخدمات الصحي��ة للمرضى 

عامة ورعاية مرضى السكري خاصة.
وأش��ادت الجه��ات الداعمة بجهود الش��يخ 
محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة وما يقدمه من 

جهود وطنية لدعم المب��ادرات الصحية في 
البحرين.

وأش��ارت نائب رئيس مجل��س إدارة جمعية 
السكري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري، 
إلى أنه ومن منطلق المس��ؤولية والشراكة 
المجتمعي��ة تبنت الجمعية مب��ادرة كفالة 
طفل مصاب بالس��كري بمضخة األنسولين 
تحت شعار »س��اهم معنا في الخير« بهدف 
المصابي��ن  لألطف��ال  والمس��اندة  الدع��م 
بالس��كري للحص��ول عل��ى أفض��ل وس��ائل 

الرعاي��ة الصحي��ة الت��ي تس��اعدهم عل��ى 
السيطرة والعيش بأمان مع داء السكري من 

خالل توفير مضخة األنسولين.
وبدأت هذه المبادرة في 2012 بتبرع كريم 
من مؤسس��ة المبرة الخليفي��ة وبدعم من 
سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس 
مجلس أمناء المؤسس��ة، ومن ثم تم توفير 
عدد م��ن المضخ��ات بتبرع��ات من بعض 
مؤسس��ات المجتمع المدني والمؤسس��ات 
الحكومية والقطاع الخ��اص وبعض األفراد 

من أهل الخير.
وأعربت الهاجري عن تقديره��ا للدور البارز 
والهام والذي تقوم به المؤسس��ة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية برعاية س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة ممث��ل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، 
وبمتابع��ة م��ن األمي��ن العام للمؤسس��ة 
الدكت��ور مصطفى الس��يد لتوفير مضخات 
لألطف��ال األيتام والمصابين بداء الس��كري 

النوع األول.

وأش��ارت إلى التنس��يق والتعاون المشترك 
م��ع المستش��فيات، حيث من خالله س��يتم 
تحدي��د قوائم األطفال األكثر احتياجًا بحيث 
يتم استالم تقرير من الطبيب المعالج يبين 
حاج��ة الطف��ل للمضخة، مع ملء اس��تمارة 
خاصة ع��ن حالة الطفل، كما يت��م التأكيد 
على أهمية اجتياز الطفل وولي األمر الدورة 
التدريبية ح��ول كيفية اس��تخدام المضخة 
وبرمجتها بالتنس��يق مع الش��ركة المعنية 

عن المضخات.

»الملكية للجراحين« تمنح األنصاري درجة 
بروفيسور إلسهاماته األكاديمية والمهنية

منح��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
التنفي��ذي  الرئي��س  بأيرلن��دا، 
الدكتور  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
أحم��د األنص��اري، درجة بروفيس��ور 
بالجامع��ة،   Adjunct professor
األكاديمي��ة  إس��هاماته  نظي��ر 
والمهني��ة ط��وال س��نوات متعددة 
ولجه��وده ف��ي التع��اون الوثيق مع 
الجامع��ة الس��يما من خ��الل إعداد 
العدي��د م��ن البح��وث والدراس��ات 

المهمة.
ومن أوج��ه التعاون بي��ن األنصاري 
والكلية، إعداده العديد من الدراسات 
المتعّلقة بج��ودة الحياة والتحديات 
المتعلق��ة بتقييم االحت��راف الطبي 
بين أطباء سنة االمتياز، وتأثير نظام 
تقس��يم التعلي��م الطب��ي الجامعي 

SETQ المعدل لطالب الطب.
كما أج��رى األنصاري دراس��ة قياس 
الكف��اءة الداني��ة المتعلق��ة ب��أداء 
الفحص الصح��ي اإلكلينيكي لطالب 
التمريض، ودراس��ة قي��اس وتحليل 
رض��ا الخريجين من الكلي��ة الملكية 
أيرلندا-جامع��ة  ف��ي  للجراحي��ن 

البحرين الطبية. والدكتور األنصاري 
حالي��ًا عض��و بالمجل��س األكاديمي 
الملكي��ة  بالكلي��ة  والتمريض��ي 

للجراحين في أيرلندا.
يأتي هذا التقدير، تتويجًا لمس��يرة 
األنص��اري، حيث تخرج م��ن جامعة 
القاهرة -القصر العيني، وحصل في 
ع��ام 2004 عل��ى عضوي��ة الجراحة 
العامة من الكلية الملكية للجراحين 

في أيرلندا.
وف��ي ع��ام 2009، حص��ل األنصاري 
عل��ى الزمال��ة ف��ي جراح��ة القل��ب 
والصدر جامعة ماس��ترخت، هولندا. 
عل��ى  حص��ل   ،2010 الع��ام  وف��ي 
المه��ن  تعلي��م  ف��ي  الماجس��تير 
الصحي��ة م��ن الجامع��ة ذاتها. كما 
حصل ف��ي الع��ام 2013 على درجة 
الدكت��وراه بالتعلي��م الطب��ي م��ن 
جامع��ة أمبروس��يانا بالتع��اون مع 

جامعة كالجري في ألبرتا، كندا.
أم��ا ف��ي ع��ام 2016، فق��د ش��غل 

الدكتور األنصاري كمستش��ار لقسم 
التعلي��م الطب��ي في مدين��ة الملك 
فه��د الطبي��ة بالمملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، وكمستشار أيضًا لقسم 
التعلي��م الطب��ي في جامع��ة األمير 
س��طام ب��ن عبدالعزي��ز م��ن ع��ام 
2014 وحت��ى 2018. وش��هد ع��ام 
2018 حص��ول الدكت��ور األنص��اري 
على درج��ة الماجس��تير للقيادة في 
م��ن  والتعليم��ي  الطب��ي  القط��اع 
جامعة أنتياك في الواليات المتحدة 
األمريكية، وش��غل منصب مستشار 
في مستش��فيات القوات المس��لحة 
بالطائ��ف في ع��ام 2019، ونال في 
عام 2021 درجة الدكتوراه في مجال 
القيادة والتغيي��ر في القطاع الطبي 
أنتي��اك  جامع��ة  م��ن  والتعليم��ي 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكية، 
ليتوج في ع��ام 2022 بحصوله على 
درج��ة Adjunct Professor بالكلية 

الملكية للجراحين في أيرلندا.

 وكيل الصحة يفتتح فعالية 
المشي تحت شعار »الصحة قول وعمل«

نّظم��ت وزارة الصح��ة بالتعاون م��ع منظمة الصحة 
العالمية، فعالية المش��ي تحت ش��عار »الصحة قول 
وعمل«، في ممشى دوحة عراد، برعاية وزيرة الصحة 
الدكت��ورة جليلة الس��يد، وذلك على هام��ش الدورة 
ال���69 للجن��ة اإلقليمي��ة لمنظمة الصح��ة العالمية 

للشرق األوسط.
وأش��ار وكيل وزارة الصحة الدكت��ور وليد المانع خالل 
افتت��اح الفعالية، إلى الجه��ود التي تبذله��ا الوزارة 
لتعزيز الش��راكات على المس��توى الوطني واإلقليمي 

والعالمي.
وثّم��ن تنظيم الفعالية بالتع��اون مع مكتب منظمة 
الصح��ة العالمية في البحري��ن وجهود ودعم منظمة 
الصحة العالمي��ة المتواصل في إط��ار تعزيز الصحة 
والتنسيق المش��ترك بشأن االس��تراتيجيات الصحية 
على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، 
مش��يدًا بجهود المنظمة الملموسة ودورها البارز في 
دعم جه��ود دول العال��م لتطوير الخدم��ات الصحية 
الوقائية والتشخيصية، والعالجية، ومكافحة األوبئة، 

واألمراض.
وأوض��ح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنماط 
الحي��اة الصحية الت��ي تكف��ل للجميع أس��لوبًا صحيًا 

للعيش وُتش��كل حجر أس��اس في الوقاي��ة من جميع 
األمراض ومن أهمها األمراض المزمنة غير السارية.

وأوضح، أن أنماط الحياة الصحية تعرف بالس��لوكيات 
الت��ي يعيش��ها الف��رد بش��كل يوم��ي؛ وتعتمد على 
عاداته اليومية التي ُتس��اعده على الشعور بالنشاط 
والصح��ة، وُتقلل فرصة إصابت��ه باألمراض واإلجهاد 
وضغوط الحي��اة، بجعل الصحة أولوي��ة في الخيارات 

والممارسات اليومية. 
وش��ارك ف��ي الفعالي��ة، العدي��د م��ن المس��ؤولين 
والمعنيي��ن واألف��راد من مختلف األعم��ار واألجناس، 
بم��ا في ذلك عدد م��ن طالب المدارس والمدرس��ين 
وط��الب الجامعات وموظفي وزارة الصحة والجمعيات 

المعنية.
يذك��ر أن »الصح��ة قول وعم��ل« ُتقام به��دف دعم 
 walk« الحملة العالمي��ة لمنظمة الصح��ة العالمية
the talk«؛ والتي تهدف إلى زيادة الوعي حول كيفية 
تحقيق أه��داف المليارات الثالث��ة بحلول عام 2023، 
والمتمثلة في أن يستفيد مليار شخص من التغطية 
الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من حاالت 
الط��وارئ الصحي��ة، وأخيرًا مليار ش��خص آخ��ر يتمتع 

بصحة وعافية أفضل بحلول عام 2023.

توجيهات الملك حافز قوي نحو مزيد من واالبتكار.. النعيمي: 

العمل جاٍر إلنشاء بنك األفكار اإلبداعية اإلعالمية
أك��د وزير ش��ؤون اإلع��الم الدكت��ور رمزان 
النعيمي أن الوزارة تعمل حاليًا على إنش��اء 
بنك األفكار اإلبداعية اإلعالمية، تماشيًا مع 
أهدافه��ا التي جرى وضعه��ا ضمن »مختبر 
المبدعين«، لتش��كل مخزون��ًا وطنيًا إبداعيًا 

من األفكار المرئية لالستفادة منها.
وأضاف أن الدعم الالمحدود من قبل حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، وبمس��اندة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، لقطاع اإلعالم يشكل حافزًا قويًا نحو 
مزي��د من اإلبداع واالبت��كار والخروج بأفكار 
ورؤى جديدة تعزز من دور اإلعالم ورس��الته 
في خدم��ة الوطن، واالرتق��اء بالوعي العام 
وتنوي��ره م��ن خ��الل تقديم م��واد إعالمية 

تتسم بالمصداقية والمهنية.
جاء ذلك، خالل لقائه أمس، منتسبي الوزارة 
المش��اركين في مب��ادرة األف��كار اإلبداعية 
المرئية »خارج الصن��دوق«، بعد إغالق باب 
التقدي��م، مش��يرًا إلى أن تطوي��ر المحتوى 

المرئي على مختلف منصات الوزارة يش��كل 
أولوي��ة في جميع الخطط واإلس��تراتيجيات 
التي تتبناها، من أجل تقديم خدمة إعالمية 
تتناسب مع التطورات المتسارعة في مجال 
العمل اإلعالم��ي على المس��توى العالمي، 
وحت��ى يك��ون اإلع��الم الوطني ق��ادرا على 

التعبير عما تش��هده مملك��ة البحرين من 
نهضة وتطور في مختلف المجاالت.

وأعرب الرميحي عن الشكر لجميع المشاركين 
في المب��ادرة على ما قدموه من أفكار ورؤى 
تميزت بالتنوع والثراء، مؤكدا حرص الوزارة 
عل��ى دع��م كل المبدعي��ن والكف��اءات من 

منتسبيها ومنحهم الفرصة لكي يعبروا عن 
أنفسهم وإبداعاتهم.

وأش��ار إلى أن المب��ادرة منذ اإلع��الن عنها 
مطل��ع س��بتمبر الماض��ي حت��ى غل��ق باب 
التقديم، استقبلت 192 فكرة تقدم بها 92 
موظفًا من منتس��بيها في مختلف المجاالت 

اإلعالمية، وهذه المش��اركات تعتبر األعلى 
م��ن نوعه��ا، وس��يتم دراس��تها وتقييمها 
وتطويره��ا لتنف��ذ على مراحل ف��ي الفترة 
القادمة، موضحًا أنه س��يتم تش��كيل لجنة 
لتقييم األفكار تضم في عضويتها نخبة من 

الخبرات الوطنية اإلعالمية.

د. أحمد األنصاري
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STCتبرعت بها »الكلمة الطيبة« و»كاف اإلنسانية« و

 رئيس األعلى للصحة يسلم مضخات 
أنسولين لألطفال المصابين بالسكري من النوع األول

قدم رئيس المجل��س األعلى للصحة رئيس 
جمعي��ة الس��كري البحريني��ة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، مضخات 
أنسولين لألطفال المصابين بالسكري النوع 
األول ف��ي كل من مجمع الس��لمانية الطبي 
ومستشفى قوة الدفاع البحرين ومستشفى 
الملك حم��د الجامعي، بتب��رع من 3 جهات 
داعمة وهي جمعية الكلم��ة الطيبة، وكاف 

.STC اإلنسانية بجمعية اإلصالح وشركة
وأش��اد الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
بال��دور الب��ارز ال��ذي تقوم به المؤسس��ات 
األهلية والخاصة في دع��م األعمال الخيرية 
اإلنس��انية ومس��اندة الجهود الحكومية في 

تقديم الدعم والمساندة للمرضى.
وأك��د على أهمي��ة التعاون الدائ��م والدعم 
لجمعية الس��كري البحريني��ة لتقوم بدورها 
اإلنس��اني م��ن خ��الل برامجه��ا المتعددة 
لرعاية مرضى السكري بش��كل عام وتوفير 
مضخات األنس��ولين لألطفال بشكل خاص، 
ه��ذا الدعم الذي يه��دف إل��ى تعزيز صحة 
األطف��ال وال��ذي يش��كل نقل��ة نوعي��ة في 
حياته��م للس��يطرة عل��ى الس��كري، معربًا 
ع��ن تقدي��ره لل��دور الب��ارز الذي تق��وم به 
المستشفيات الحكومية والخاصة من خالل 
تقديم أفض��ل الخدمات الصحي��ة للمرضى 

عامة ورعاية مرضى السكري خاصة.
وأش��ادت الجه��ات الداعمة بجهود الش��يخ 
محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة وما يقدمه من 

جهود وطنية لدعم المب��ادرات الصحية في 
البحرين.

وأش��ارت نائب رئيس مجل��س إدارة جمعية 
السكري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري، 
إلى أنه ومن منطلق المس��ؤولية والشراكة 
المجتمعي��ة تبنت الجمعية مب��ادرة كفالة 
طفل مصاب بالس��كري بمضخة األنسولين 
تحت شعار »س��اهم معنا في الخير« بهدف 
المصابي��ن  لألطف��ال  والمس��اندة  الدع��م 
بالس��كري للحص��ول عل��ى أفض��ل وس��ائل 

الرعاي��ة الصحي��ة الت��ي تس��اعدهم عل��ى 
السيطرة والعيش بأمان مع داء السكري من 

خالل توفير مضخة األنسولين.
وبدأت هذه المبادرة في 2012 بتبرع كريم 
من مؤسس��ة المبرة الخليفي��ة وبدعم من 
سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس 
مجلس أمناء المؤسس��ة، ومن ثم تم توفير 
عدد م��ن المضخ��ات بتبرع��ات من بعض 
مؤسس��ات المجتمع المدني والمؤسس��ات 
الحكومية والقطاع الخ��اص وبعض األفراد 

من أهل الخير.
وأعربت الهاجري عن تقديره��ا للدور البارز 
والهام والذي تقوم به المؤسس��ة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية برعاية س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة ممث��ل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، 
وبمتابع��ة م��ن األمي��ن العام للمؤسس��ة 
الدكت��ور مصطفى الس��يد لتوفير مضخات 
لألطف��ال األيتام والمصابين بداء الس��كري 

النوع األول.

وأش��ارت إلى التنس��يق والتعاون المشترك 
م��ع المستش��فيات، حيث من خالله س��يتم 
تحدي��د قوائم األطفال األكثر احتياجًا بحيث 
يتم استالم تقرير من الطبيب المعالج يبين 
حاج��ة الطف��ل للمضخة، مع ملء اس��تمارة 
خاصة ع��ن حالة الطفل، كما يت��م التأكيد 
على أهمية اجتياز الطفل وولي األمر الدورة 
التدريبية ح��ول كيفية اس��تخدام المضخة 
وبرمجتها بالتنس��يق مع الش��ركة المعنية 

عن المضخات.

»الملكية للجراحين« تمنح األنصاري درجة 
بروفيسور إلسهاماته األكاديمية والمهنية

منح��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
التنفي��ذي  الرئي��س  بأيرلن��دا، 
الدكتور  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
أحم��د األنص��اري، درجة بروفيس��ور 
بالجامع��ة،   Adjunct professor
األكاديمي��ة  إس��هاماته  نظي��ر 
والمهني��ة ط��وال س��نوات متعددة 
ولجه��وده ف��ي التع��اون الوثيق مع 
الجامع��ة الس��يما من خ��الل إعداد 
العدي��د م��ن البح��وث والدراس��ات 

المهمة.
ومن أوج��ه التعاون بي��ن األنصاري 
والكلية، إعداده العديد من الدراسات 
المتعّلقة بج��ودة الحياة والتحديات 
المتعلق��ة بتقييم االحت��راف الطبي 
بين أطباء سنة االمتياز، وتأثير نظام 
تقس��يم التعلي��م الطب��ي الجامعي 

SETQ المعدل لطالب الطب.
كما أج��رى األنصاري دراس��ة قياس 
الكف��اءة الداني��ة المتعلق��ة ب��أداء 
الفحص الصح��ي اإلكلينيكي لطالب 
التمريض، ودراس��ة قي��اس وتحليل 
رض��ا الخريجين من الكلي��ة الملكية 
أيرلندا-جامع��ة  ف��ي  للجراحي��ن 

البحرين الطبية. والدكتور األنصاري 
حالي��ًا عض��و بالمجل��س األكاديمي 
الملكي��ة  بالكلي��ة  والتمريض��ي 

للجراحين في أيرلندا.
يأتي هذا التقدير، تتويجًا لمس��يرة 
األنص��اري، حيث تخرج م��ن جامعة 
القاهرة -القصر العيني، وحصل في 
ع��ام 2004 عل��ى عضوي��ة الجراحة 
العامة من الكلية الملكية للجراحين 

في أيرلندا.
وف��ي ع��ام 2009، حص��ل األنصاري 
عل��ى الزمال��ة ف��ي جراح��ة القل��ب 
والصدر جامعة ماس��ترخت، هولندا. 
عل��ى  حص��ل   ،2010 الع��ام  وف��ي 
المه��ن  تعلي��م  ف��ي  الماجس��تير 
الصحي��ة م��ن الجامع��ة ذاتها. كما 
حصل ف��ي الع��ام 2013 على درجة 
الدكت��وراه بالتعلي��م الطب��ي م��ن 
جامع��ة أمبروس��يانا بالتع��اون مع 

جامعة كالجري في ألبرتا، كندا.
أم��ا ف��ي ع��ام 2016، فق��د ش��غل 

الدكتور األنصاري كمستش��ار لقسم 
التعلي��م الطب��ي في مدين��ة الملك 
فه��د الطبي��ة بالمملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، وكمستشار أيضًا لقسم 
التعلي��م الطب��ي في جامع��ة األمير 
س��طام ب��ن عبدالعزي��ز م��ن ع��ام 
2014 وحت��ى 2018. وش��هد ع��ام 
2018 حص��ول الدكت��ور األنص��اري 
على درج��ة الماجس��تير للقيادة في 
م��ن  والتعليم��ي  الطب��ي  القط��اع 
جامعة أنتياك في الواليات المتحدة 
األمريكية، وش��غل منصب مستشار 
في مستش��فيات القوات المس��لحة 
بالطائ��ف في ع��ام 2019، ونال في 
عام 2021 درجة الدكتوراه في مجال 
القيادة والتغيي��ر في القطاع الطبي 
أنتي��اك  جامع��ة  م��ن  والتعليم��ي 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكية، 
ليتوج في ع��ام 2022 بحصوله على 
درج��ة Adjunct Professor بالكلية 

الملكية للجراحين في أيرلندا.

 وكيل الصحة يفتتح فعالية 
المشي تحت شعار »الصحة قول وعمل«

نّظم��ت وزارة الصح��ة بالتعاون م��ع منظمة الصحة 
العالمية، فعالية المش��ي تحت ش��عار »الصحة قول 
وعمل«، في ممشى دوحة عراد، برعاية وزيرة الصحة 
الدكت��ورة جليلة الس��يد، وذلك على هام��ش الدورة 
ال���69 للجن��ة اإلقليمي��ة لمنظمة الصح��ة العالمية 

للشرق األوسط.
وأش��ار وكيل وزارة الصحة الدكت��ور وليد المانع خالل 
افتت��اح الفعالية، إلى الجه��ود التي تبذله��ا الوزارة 
لتعزيز الش��راكات على المس��توى الوطني واإلقليمي 

والعالمي.
وثّم��ن تنظيم الفعالية بالتع��اون مع مكتب منظمة 
الصح��ة العالمية في البحري��ن وجهود ودعم منظمة 
الصحة العالمي��ة المتواصل في إط��ار تعزيز الصحة 
والتنسيق المش��ترك بشأن االس��تراتيجيات الصحية 
على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، 
مش��يدًا بجهود المنظمة الملموسة ودورها البارز في 
دعم جه��ود دول العال��م لتطوير الخدم��ات الصحية 
الوقائية والتشخيصية، والعالجية، ومكافحة األوبئة، 

واألمراض.
وأوض��ح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنماط 
الحي��اة الصحية الت��ي تكف��ل للجميع أس��لوبًا صحيًا 

للعيش وُتش��كل حجر أس��اس في الوقاي��ة من جميع 
األمراض ومن أهمها األمراض المزمنة غير السارية.

وأوضح، أن أنماط الحياة الصحية تعرف بالس��لوكيات 
الت��ي يعيش��ها الف��رد بش��كل يوم��ي؛ وتعتمد على 
عاداته اليومية التي ُتس��اعده على الشعور بالنشاط 
والصح��ة، وُتقلل فرصة إصابت��ه باألمراض واإلجهاد 
وضغوط الحي��اة، بجعل الصحة أولوي��ة في الخيارات 

والممارسات اليومية. 
وش��ارك ف��ي الفعالي��ة، العدي��د م��ن المس��ؤولين 
والمعنيي��ن واألف��راد من مختلف األعم��ار واألجناس، 
بم��ا في ذلك عدد م��ن طالب المدارس والمدرس��ين 
وط��الب الجامعات وموظفي وزارة الصحة والجمعيات 

المعنية.
يذك��ر أن »الصح��ة قول وعم��ل« ُتقام به��دف دعم 
 walk« الحملة العالمي��ة لمنظمة الصح��ة العالمية
the talk«؛ والتي تهدف إلى زيادة الوعي حول كيفية 
تحقيق أه��داف المليارات الثالث��ة بحلول عام 2023، 
والمتمثلة في أن يستفيد مليار شخص من التغطية 
الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من حاالت 
الط��وارئ الصحي��ة، وأخيرًا مليار ش��خص آخ��ر يتمتع 

بصحة وعافية أفضل بحلول عام 2023.

توجيهات الملك حافز قوي نحو مزيد من واالبتكار.. النعيمي: 

العمل جاٍر إلنشاء بنك األفكار اإلبداعية اإلعالمية
أك��د وزير ش��ؤون اإلع��الم الدكت��ور رمزان 
النعيمي أن الوزارة تعمل حاليًا على إنش��اء 
بنك األفكار اإلبداعية اإلعالمية، تماشيًا مع 
أهدافه��ا التي جرى وضعه��ا ضمن »مختبر 
المبدعين«، لتش��كل مخزون��ًا وطنيًا إبداعيًا 

من األفكار المرئية لالستفادة منها.
وأضاف أن الدعم الالمحدود من قبل حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، وبمس��اندة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، لقطاع اإلعالم يشكل حافزًا قويًا نحو 
مزي��د من اإلبداع واالبت��كار والخروج بأفكار 
ورؤى جديدة تعزز من دور اإلعالم ورس��الته 
في خدم��ة الوطن، واالرتق��اء بالوعي العام 
وتنوي��ره م��ن خ��الل تقديم م��واد إعالمية 

تتسم بالمصداقية والمهنية.
جاء ذلك، خالل لقائه أمس، منتسبي الوزارة 
المش��اركين في مب��ادرة األف��كار اإلبداعية 
المرئية »خارج الصن��دوق«، بعد إغالق باب 
التقدي��م، مش��يرًا إلى أن تطوي��ر المحتوى 

المرئي على مختلف منصات الوزارة يش��كل 
أولوي��ة في جميع الخطط واإلس��تراتيجيات 
التي تتبناها، من أجل تقديم خدمة إعالمية 
تتناسب مع التطورات المتسارعة في مجال 
العمل اإلعالم��ي على المس��توى العالمي، 
وحت��ى يك��ون اإلع��الم الوطني ق��ادرا على 

التعبير عما تش��هده مملك��ة البحرين من 
نهضة وتطور في مختلف المجاالت.

وأعرب الرميحي عن الشكر لجميع المشاركين 
في المب��ادرة على ما قدموه من أفكار ورؤى 
تميزت بالتنوع والثراء، مؤكدا حرص الوزارة 
عل��ى دع��م كل المبدعي��ن والكف��اءات من 

منتسبيها ومنحهم الفرصة لكي يعبروا عن 
أنفسهم وإبداعاتهم.

وأش��ار إلى أن المب��ادرة منذ اإلع��الن عنها 
مطل��ع س��بتمبر الماض��ي حت��ى غل��ق باب 
التقديم، استقبلت 192 فكرة تقدم بها 92 
موظفًا من منتس��بيها في مختلف المجاالت 

اإلعالمية، وهذه المش��اركات تعتبر األعلى 
م��ن نوعه��ا، وس��يتم دراس��تها وتقييمها 
وتطويره��ا لتنف��ذ على مراحل ف��ي الفترة 
القادمة، موضحًا أنه س��يتم تش��كيل لجنة 
لتقييم األفكار تضم في عضويتها نخبة من 

الخبرات الوطنية اإلعالمية.

د. أحمد األنصاري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/12/watan-20221012.pdf?1665549758
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1031218
https://alwatannews.net/article/1031326
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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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STCتبرعت بها »الكلمة الطيبة« و»كاف اإلنسانية« و

 رئيس األعلى للصحة يسلم مضخات 
أنسولين لألطفال المصابين بالسكري من النوع األول

قدم رئيس المجل��س األعلى للصحة رئيس 
جمعي��ة الس��كري البحريني��ة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، مضخات 
أنسولين لألطفال المصابين بالسكري النوع 
األول ف��ي كل من مجمع الس��لمانية الطبي 
ومستشفى قوة الدفاع البحرين ومستشفى 
الملك حم��د الجامعي، بتب��رع من 3 جهات 
داعمة وهي جمعية الكلم��ة الطيبة، وكاف 

.STC اإلنسانية بجمعية اإلصالح وشركة
وأش��اد الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
بال��دور الب��ارز ال��ذي تقوم به المؤسس��ات 
األهلية والخاصة في دع��م األعمال الخيرية 
اإلنس��انية ومس��اندة الجهود الحكومية في 

تقديم الدعم والمساندة للمرضى.
وأك��د على أهمي��ة التعاون الدائ��م والدعم 
لجمعية الس��كري البحريني��ة لتقوم بدورها 
اإلنس��اني م��ن خ��الل برامجه��ا المتعددة 
لرعاية مرضى السكري بش��كل عام وتوفير 
مضخات األنس��ولين لألطفال بشكل خاص، 
ه��ذا الدعم الذي يه��دف إل��ى تعزيز صحة 
األطف��ال وال��ذي يش��كل نقل��ة نوعي��ة في 
حياته��م للس��يطرة عل��ى الس��كري، معربًا 
ع��ن تقدي��ره لل��دور الب��ارز الذي تق��وم به 
المستشفيات الحكومية والخاصة من خالل 
تقديم أفض��ل الخدمات الصحي��ة للمرضى 

عامة ورعاية مرضى السكري خاصة.
وأش��ادت الجه��ات الداعمة بجهود الش��يخ 
محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة وما يقدمه من 

جهود وطنية لدعم المب��ادرات الصحية في 
البحرين.

وأش��ارت نائب رئيس مجل��س إدارة جمعية 
السكري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري، 
إلى أنه ومن منطلق المس��ؤولية والشراكة 
المجتمعي��ة تبنت الجمعية مب��ادرة كفالة 
طفل مصاب بالس��كري بمضخة األنسولين 
تحت شعار »س��اهم معنا في الخير« بهدف 
المصابي��ن  لألطف��ال  والمس��اندة  الدع��م 
بالس��كري للحص��ول عل��ى أفض��ل وس��ائل 

الرعاي��ة الصحي��ة الت��ي تس��اعدهم عل��ى 
السيطرة والعيش بأمان مع داء السكري من 

خالل توفير مضخة األنسولين.
وبدأت هذه المبادرة في 2012 بتبرع كريم 
من مؤسس��ة المبرة الخليفي��ة وبدعم من 
سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس 
مجلس أمناء المؤسس��ة، ومن ثم تم توفير 
عدد م��ن المضخ��ات بتبرع��ات من بعض 
مؤسس��ات المجتمع المدني والمؤسس��ات 
الحكومية والقطاع الخ��اص وبعض األفراد 

من أهل الخير.
وأعربت الهاجري عن تقديره��ا للدور البارز 
والهام والذي تقوم به المؤسس��ة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية برعاية س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة ممث��ل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، 
وبمتابع��ة م��ن األمي��ن العام للمؤسس��ة 
الدكت��ور مصطفى الس��يد لتوفير مضخات 
لألطف��ال األيتام والمصابين بداء الس��كري 

النوع األول.

وأش��ارت إلى التنس��يق والتعاون المشترك 
م��ع المستش��فيات، حيث من خالله س��يتم 
تحدي��د قوائم األطفال األكثر احتياجًا بحيث 
يتم استالم تقرير من الطبيب المعالج يبين 
حاج��ة الطف��ل للمضخة، مع ملء اس��تمارة 
خاصة ع��ن حالة الطفل، كما يت��م التأكيد 
على أهمية اجتياز الطفل وولي األمر الدورة 
التدريبية ح��ول كيفية اس��تخدام المضخة 
وبرمجتها بالتنس��يق مع الش��ركة المعنية 

عن المضخات.

»الملكية للجراحين« تمنح األنصاري درجة 
بروفيسور إلسهاماته األكاديمية والمهنية

منح��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
التنفي��ذي  الرئي��س  بأيرلن��دا، 
الدكتور  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
أحم��د األنص��اري، درجة بروفيس��ور 
بالجامع��ة،   Adjunct professor
األكاديمي��ة  إس��هاماته  نظي��ر 
والمهني��ة ط��وال س��نوات متعددة 
ولجه��وده ف��ي التع��اون الوثيق مع 
الجامع��ة الس��يما من خ��الل إعداد 
العدي��د م��ن البح��وث والدراس��ات 

المهمة.
ومن أوج��ه التعاون بي��ن األنصاري 
والكلية، إعداده العديد من الدراسات 
المتعّلقة بج��ودة الحياة والتحديات 
المتعلق��ة بتقييم االحت��راف الطبي 
بين أطباء سنة االمتياز، وتأثير نظام 
تقس��يم التعلي��م الطب��ي الجامعي 

SETQ المعدل لطالب الطب.
كما أج��رى األنصاري دراس��ة قياس 
الكف��اءة الداني��ة المتعلق��ة ب��أداء 
الفحص الصح��ي اإلكلينيكي لطالب 
التمريض، ودراس��ة قي��اس وتحليل 
رض��ا الخريجين من الكلي��ة الملكية 
أيرلندا-جامع��ة  ف��ي  للجراحي��ن 

البحرين الطبية. والدكتور األنصاري 
حالي��ًا عض��و بالمجل��س األكاديمي 
الملكي��ة  بالكلي��ة  والتمريض��ي 

للجراحين في أيرلندا.
يأتي هذا التقدير، تتويجًا لمس��يرة 
األنص��اري، حيث تخرج م��ن جامعة 
القاهرة -القصر العيني، وحصل في 
ع��ام 2004 عل��ى عضوي��ة الجراحة 
العامة من الكلية الملكية للجراحين 

في أيرلندا.
وف��ي ع��ام 2009، حص��ل األنصاري 
عل��ى الزمال��ة ف��ي جراح��ة القل��ب 
والصدر جامعة ماس��ترخت، هولندا. 
عل��ى  حص��ل   ،2010 الع��ام  وف��ي 
المه��ن  تعلي��م  ف��ي  الماجس��تير 
الصحي��ة م��ن الجامع��ة ذاتها. كما 
حصل ف��ي الع��ام 2013 على درجة 
الدكت��وراه بالتعلي��م الطب��ي م��ن 
جامع��ة أمبروس��يانا بالتع��اون مع 

جامعة كالجري في ألبرتا، كندا.
أم��ا ف��ي ع��ام 2016، فق��د ش��غل 

الدكتور األنصاري كمستش��ار لقسم 
التعلي��م الطب��ي في مدين��ة الملك 
فه��د الطبي��ة بالمملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، وكمستشار أيضًا لقسم 
التعلي��م الطب��ي في جامع��ة األمير 
س��طام ب��ن عبدالعزي��ز م��ن ع��ام 
2014 وحت��ى 2018. وش��هد ع��ام 
2018 حص��ول الدكت��ور األنص��اري 
على درج��ة الماجس��تير للقيادة في 
م��ن  والتعليم��ي  الطب��ي  القط��اع 
جامعة أنتياك في الواليات المتحدة 
األمريكية، وش��غل منصب مستشار 
في مستش��فيات القوات المس��لحة 
بالطائ��ف في ع��ام 2019، ونال في 
عام 2021 درجة الدكتوراه في مجال 
القيادة والتغيي��ر في القطاع الطبي 
أنتي��اك  جامع��ة  م��ن  والتعليم��ي 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكية، 
ليتوج في ع��ام 2022 بحصوله على 
درج��ة Adjunct Professor بالكلية 

الملكية للجراحين في أيرلندا.

 وكيل الصحة يفتتح فعالية 
المشي تحت شعار »الصحة قول وعمل«

نّظم��ت وزارة الصح��ة بالتعاون م��ع منظمة الصحة 
العالمية، فعالية المش��ي تحت ش��عار »الصحة قول 
وعمل«، في ممشى دوحة عراد، برعاية وزيرة الصحة 
الدكت��ورة جليلة الس��يد، وذلك على هام��ش الدورة 
ال���69 للجن��ة اإلقليمي��ة لمنظمة الصح��ة العالمية 

للشرق األوسط.
وأش��ار وكيل وزارة الصحة الدكت��ور وليد المانع خالل 
افتت��اح الفعالية، إلى الجه��ود التي تبذله��ا الوزارة 
لتعزيز الش��راكات على المس��توى الوطني واإلقليمي 

والعالمي.
وثّم��ن تنظيم الفعالية بالتع��اون مع مكتب منظمة 
الصح��ة العالمية في البحري��ن وجهود ودعم منظمة 
الصحة العالمي��ة المتواصل في إط��ار تعزيز الصحة 
والتنسيق المش��ترك بشأن االس��تراتيجيات الصحية 
على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، 
مش��يدًا بجهود المنظمة الملموسة ودورها البارز في 
دعم جه��ود دول العال��م لتطوير الخدم��ات الصحية 
الوقائية والتشخيصية، والعالجية، ومكافحة األوبئة، 

واألمراض.
وأوض��ح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنماط 
الحي��اة الصحية الت��ي تكف��ل للجميع أس��لوبًا صحيًا 

للعيش وُتش��كل حجر أس��اس في الوقاي��ة من جميع 
األمراض ومن أهمها األمراض المزمنة غير السارية.

وأوضح، أن أنماط الحياة الصحية تعرف بالس��لوكيات 
الت��ي يعيش��ها الف��رد بش��كل يوم��ي؛ وتعتمد على 
عاداته اليومية التي ُتس��اعده على الشعور بالنشاط 
والصح��ة، وُتقلل فرصة إصابت��ه باألمراض واإلجهاد 
وضغوط الحي��اة، بجعل الصحة أولوي��ة في الخيارات 

والممارسات اليومية. 
وش��ارك ف��ي الفعالي��ة، العدي��د م��ن المس��ؤولين 
والمعنيي��ن واألف��راد من مختلف األعم��ار واألجناس، 
بم��ا في ذلك عدد م��ن طالب المدارس والمدرس��ين 
وط��الب الجامعات وموظفي وزارة الصحة والجمعيات 

المعنية.
يذك��ر أن »الصح��ة قول وعم��ل« ُتقام به��دف دعم 
 walk« الحملة العالمي��ة لمنظمة الصح��ة العالمية
the talk«؛ والتي تهدف إلى زيادة الوعي حول كيفية 
تحقيق أه��داف المليارات الثالث��ة بحلول عام 2023، 
والمتمثلة في أن يستفيد مليار شخص من التغطية 
الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من حاالت 
الط��وارئ الصحي��ة، وأخيرًا مليار ش��خص آخ��ر يتمتع 

بصحة وعافية أفضل بحلول عام 2023.

توجيهات الملك حافز قوي نحو مزيد من واالبتكار.. النعيمي: 

العمل جاٍر إلنشاء بنك األفكار اإلبداعية اإلعالمية
أك��د وزير ش��ؤون اإلع��الم الدكت��ور رمزان 
النعيمي أن الوزارة تعمل حاليًا على إنش��اء 
بنك األفكار اإلبداعية اإلعالمية، تماشيًا مع 
أهدافه��ا التي جرى وضعه��ا ضمن »مختبر 
المبدعين«، لتش��كل مخزون��ًا وطنيًا إبداعيًا 

من األفكار المرئية لالستفادة منها.
وأضاف أن الدعم الالمحدود من قبل حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، وبمس��اندة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، لقطاع اإلعالم يشكل حافزًا قويًا نحو 
مزي��د من اإلبداع واالبت��كار والخروج بأفكار 
ورؤى جديدة تعزز من دور اإلعالم ورس��الته 
في خدم��ة الوطن، واالرتق��اء بالوعي العام 
وتنوي��ره م��ن خ��الل تقديم م��واد إعالمية 

تتسم بالمصداقية والمهنية.
جاء ذلك، خالل لقائه أمس، منتسبي الوزارة 
المش��اركين في مب��ادرة األف��كار اإلبداعية 
المرئية »خارج الصن��دوق«، بعد إغالق باب 
التقدي��م، مش��يرًا إلى أن تطوي��ر المحتوى 

المرئي على مختلف منصات الوزارة يش��كل 
أولوي��ة في جميع الخطط واإلس��تراتيجيات 
التي تتبناها، من أجل تقديم خدمة إعالمية 
تتناسب مع التطورات المتسارعة في مجال 
العمل اإلعالم��ي على المس��توى العالمي، 
وحت��ى يك��ون اإلع��الم الوطني ق��ادرا على 

التعبير عما تش��هده مملك��ة البحرين من 
نهضة وتطور في مختلف المجاالت.

وأعرب الرميحي عن الشكر لجميع المشاركين 
في المب��ادرة على ما قدموه من أفكار ورؤى 
تميزت بالتنوع والثراء، مؤكدا حرص الوزارة 
عل��ى دع��م كل المبدعي��ن والكف��اءات من 

منتسبيها ومنحهم الفرصة لكي يعبروا عن 
أنفسهم وإبداعاتهم.

وأش��ار إلى أن المب��ادرة منذ اإلع��الن عنها 
مطل��ع س��بتمبر الماض��ي حت��ى غل��ق باب 
التقديم، استقبلت 192 فكرة تقدم بها 92 
موظفًا من منتس��بيها في مختلف المجاالت 

اإلعالمية، وهذه المش��اركات تعتبر األعلى 
م��ن نوعه��ا، وس��يتم دراس��تها وتقييمها 
وتطويره��ا لتنف��ذ على مراحل ف��ي الفترة 
القادمة، موضحًا أنه س��يتم تش��كيل لجنة 
لتقييم األفكار تضم في عضويتها نخبة من 

الخبرات الوطنية اإلعالمية.

د. أحمد األنصاري

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

»الثقافة« تفتتح بيت السالل كباكورة مشاريع تطوير منطقة القلعة.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

الش��ائعة ليس��ت مس��ؤولية من يصنعها فق��ط بل من 
ينقله��ا ش��ريك كذل��ك، لنتري��ث ف��ي نق��ل كل مايصلنا 

ونعرضه على العقل قبل االستعجال في بثه.  

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رق�����م 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالن�ات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشك�اوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

ش�رك��ة ال�وط����ن 
للصحافة والنشر

م�ب�ن����ى دار - أم الحص���م

تصدر عن

Wed 12 Oct 2022  |  الســنة 17  |   العدد 6150   |  األربعاء 16 ربيع األول 1444هـ

أين نحن من الثورة اإليرانية؟
يقول��ون إن الثورة اإليرانية الحالية س��ُتقمع مثل غيره��ا وإن هذا النظام 
لن يس��قط قبل أن يبي��د آخر إيراني معترض على وج��وده حتى وإن كان 

الشعب كله!!
ربم��ا ذلك صحيح، إنم��ا نحن كدول خليجية لنا قضي��ة مركزية ومصيرية 
م��ع هذا النظام ال��ذي تهادنه دول غربية كثيرة وش��رقية أيضًا، من أجل 
مصالح سياس��ية واقتصادية تجمعهم، وال��دول الغربية منهم تجهد في 
التعتيم على جرائمه حتى ال يالموا من قبل مجتمعاتهم على التحالف مع 
نظام داس حقوق اإلنسان منذ زمن فتنكشف عورتهم وتنكشف دعاواهم 

وشعاراتهم الزائفة.
ِل��م نقف مكتوفي األيدي؟ ِلم ال نس��اعد هذا الش��عب بقدر اس��تطاعتنا، 
أهدافنا واحدة مع الشعب اإليراني، ِلم ال يكون هناك حراك شعبي إن كان 
تعّذر الرس��مي؟ عل��ى األقل ليكن اإلعالم العربي مس��لِّطًا ضوءه وإن كان 

خافتًا بمقاييس التأثير الدولي على فضح هذا النظام.
ِلم ال تنشط وسائل التواصل االجتماعي وحساباتنا على جميع المنّصات، 
لنستخدم جميع األدوات المتاحة للدفع بحملة دولية لمناصرة هذا الشعب 
وفض��ح النظام؟ ليكن هدفنا إحراج أي دولة ترغب في التحالف معه إن لم 

تجرؤ على مساندته.
 حت��ى ال تفك��ر أي دول��ة ألف مرة عل��ى التحالف مع��ه أو مهادنته أو رفع 
العقوبات عنه أو مكافأته على جرائمه، كما يحدث اآلن من ِقبل بريطانيا 
وأمريكا وبقية دول أوروبا التي مازالت تتمّنع عن اتخاذ موقف حاس��م من 
الجرائم التي تحدث أمام مرأى ومس��مع العالم، لنجبرهم حتى وإن تمّنوا 

أو أرادوا التحالف معه على االمتناع عن ذلك.
لنس��اعد اإليرانيين فق��د قطعوا عنهم اإلنترنت، وحت��ى اللحظة بلغ عدد 
المعتقلين 20 أل��ف معتقل و400 قتيل واالحتجاجات طالت 177 مدينة، 
أي أن هناك 400 مهس��ا أميني، ومع ذلك إع��الم الغرب متواطئ مع هذه 

الجرائم والتغطية ال تتسق أبدًا مع حجم الفظائع التي تجري هناك.
أين مؤسس��اتنا المدنية؟ أين جمعيات المرأة؟ أين المنظمات الحقوقية؟ 
بل أين التنس��يق الخليجي األهلي -إن ُوجد ش��يء كهذا- للتحّرك وصناعة 
حملة تبدأ ش��علتها هن��ا وتمتد لتجبر اآلخرين على اإلصغاء واالس��تماع 

لهذا الشعب الذي تضافرت الجهود الدولية على قمعه؟
لنكشف زيف القميص الحقوقي المرفوع في الغرب على كل شاردة وواردة 
تخصن��ا واختفاءه ف��ي األدراج حين يم��وت اإليراني��ون، ألن مصلحة هذا 

الغرب مع هذا النظام.
أي��ن تأثير القوى الناعمة التي صرفنا عليها في الغرب في أوروبا تحديدًا؟ 
أي��ن األندي��ة الرياضية التي اش��تريناها ِل��م ال تطبع صورة مهس��ا على 

قمصانهم؟ أين اإلعالنات المدفوعة في صحفهم؟ 
إن لم نس��تطع التدخ��ل في العمق اإليران��ي، على األق��ل لنجهد في منع 

األوكسجين الغربي عنه وذلك أضعف اإليمان.

اليابان توّدع قيود »كورونا« 
وتفتح حدودها للجميع

ودع��ت الياب��ان قي��ود »كورون��ا« أمس، وق��ررت إلغ��اء الحد 
المفروض على عدد المس��افرين القادمي��ن للبالد، باإلضافة 
إل��ى الحظر ال��ذي كان مفروضًا عل��ى الرح��الت الفردية وغير 
المعدة مس��بقًا، حيث تسعى إلنعاش قطاع السياحة المتعثر 

من خالل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.
وخ��الل جائحة كورون��ا، كانت اليابان إحدى أكث��ر دول العالم 
حذرًا، واضط��رت لالمتناع عن اس��تقبال جماهير العالم خالل 
أوليمبي��اد طوكيو عل��ى الرغم من تأجيله. كم��ا امتنعت عن 
إقامة الكثير من الفعاليات العالمية التي فازت باستضافتها.

وذكرت وكالة كيودو الياباني��ة لألنباء أنه باإلضافة إلى إلغاء 
الح��د المفروض على عدد المس��افرين القادمين للبالد، الذي 
كان يقدر ب�50 ألف مس��افر، وإنهاء شرط أن يسافر السائحون 
ف��ي جوالت منظمة، فإن اليابان ل��م تعد تطلب من الزائرين 
الحصول على تأش��يرة دخول في حال كانوا من مواطني دولة 

يربطها باليابان اتفاق على ذلك قبل جائحة كورونا.
عل��ى الصعيد المحلي، بدأت الحكومة ف��ي برنامج تخفيضات 
الس��فر الوطني، الذي يقدم دعمًا مالي��ًا يصل إلى 11 ألف ين 
)76 دوالر( لكل ش��خص لكل ليلة لمدة تصل إلى 7 ليال. وبدأ 
البرنامج في جميع المقاطع��ات اليابانية ال�47 ماعدا طوكيو، 

التي سوف تنضم للبرنامج في 20 أكتوبر الجاري.

قنبلة الحرب العالمية الثانية تطرد اآلالف من منازلهم

أعلنت السلطات األلمانية، أنها أمرت قرابة 20 ألف شخص في حي بمدينة 
فرانكفورت، وسط البالد، بمغادرة منازلهم مؤقتًا، بعد العثور على قنبلة 

تزن 500 كلغ من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وقال��ت فرق اإلطف��اء في فرانكف��ورت: »إن القنبلة األمريكي��ة ُعثر عليها 
اإلثنين في ورش��ة بناء في حي بوكنهايم، الذي يضم حرمًا جامعيًا«، وفق 

ما ذكرت وكالة »فرانس برس« ليل اإلثنين الثالثاء.
وأوضح��ت أنها طلبت من س��كان الحي إخ��الءه قبل صب��اح األربعاء حين 
س��يتم تفكيك القنبلة، مبينة أنه يتعّين على حوالي 20 ألف شخص إخالء 

منازلهم بحلول اليوم األربعاء التاسعة صباحًا.
وعلى الرغم من مرور 77 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، التزال 
أراضي المدن األلمانية مليئة بقنابل غير منفجرة يتم اكتشافها باستمرار 

خالل حفريات ورش البناء.
وفي 2017، اضطر 65 ألف ش��خص في فرانكفورت إلخالء منازلهم مؤقتًا 

بعد اكتشاف قنبلة زنتها 1.4 طن.

تطوير رادار للتجسس على المكالمات 
بواسطة اهتزازات سماعات الهاتف

كش��ف باحثون م��ن جامع��ة »بنس��لفانيا س��تيت« األمريكية ع��ن رادار 
استش��عاري يرص��د اهت��زازات س��ماعات األذن المتصل��ة بهات��ف ذكي، 
ويس��تطيع معرف��ة ما يقول��ه المتكلم م��ن الطرف الثاني ف��ي االتصال 

الهاتفي بنسبة %83.
وأشار الدكتور مهاناث غاودا، المشارك في الدراسة، إلى أن ما توصل إليه 
الباحثون يعّرض خصوصية المستخدمين لخطر التجسس عليهم وزعزعة 

أمان استخدام الهواتف الذكية.
 IEEE Symposium واس��تعرض الباحثون النظام الجديد خالل ملتق��ى
on Security 2022، وأف��ادوا بأنه��م تمكن��وا م��ن تطوي��ر نظامه��م 
للتجسس عبر استخدام مستش��عر رادار للسيارات متاح في األسواق، وهو 
يعمل بتقنية الموجات الملليمترية، وبش��كل خاص في نطاقات 64-60 
جيجاهيرتز و77-81 جيجاهيرتز، مما ألهم الفريق بتسمية الهجوم باسم 

.»mmSpy«
 ،S20 4 وسامسونغ جالكسيa واس��تخدم الباحثون هاتفي غوغل بيكسل
وأج��روا محادثات صوتية ومن ثم بدؤوا الهجوم بتش��غيل مستش��عرات 
الرادار القادرة على التقاط اهتزازات س��ماعة الهاتف، وبذلك تمكنوا من 
جم��ع معلومات ح��ول تلك االهت��زازات، وتخمي��ن كالم المحادثات بدقة 
فائق��ة، حتى م��ع كون صوت المتكلم في الس��ماعة منخفض��ًا لدرجة أن 

المجاورين لصاحب الهاتف ال يمكنهم سماع الصوت.
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 حفلة عبدالمجيد عبداهلل
على الهواء مباشرة بتلفزيون البحرين

أعلن تلفزيون البحرين عن انتهاء االس��تعدادات لتقديم 
بث مباشر لحفل النجم السعودي الفنان الكبير عبدالمجيد 
عبداهلل، يوم الجمعة المقبل، في تمام الس��اعة العاشرة 

مساًء، ضمن فعاليات مسرح الدانة.
وأشارت إدارة التلفزيون إلى أن البث سيكون بالتنسيق مع 
مس��رح الدانة، بهدف نقل هذا الحدث الفني الضخم إلى 
أكبر عدد من الجمهور والمتابعين، علمًا بأن هذا الحدث 
يقام بالتعاون مع رعاة الحفل وهم؛ فندق الفور سيزنس 

- خليج البحرين، ومركز التجارة العالمي – البحرين.
يذكر أن مس��رح الدانة يق��ع في منطق��ة الصخير جنوب 
مملكة البحري��ن، ويوفر تجربة فريدة م��ن نوعها للزوار 
من خ��الل موقعه الخارجي وج��ودة صوتياته الطبيعية، 
التي تمكنه ليصبح أحد الوجهات المفضلة لدى الفنانين 
ومتعه��دي الفعالي��ات العالمية، بما يس��هم في النمو 

االقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين.
كما يش��مل مس��رح الدانة العديد من الساحات الداخلية 
والخارجي��ة الخالب��ة لمتعه��دي الفعالي��ات العالمي��ة 

والشركات وللمناسبات الخاصة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/12/watan-20221012.pdf?1665549758
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1031234
https://alwatannews.net/article/1031320
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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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منــح األنصــاري درجــة بروفيســور في “الملكية للجراحيــن”
نظير إسهاماته األكاديمية والمهنية طوال سنوات

منحت الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
 Adjunct professor بروفيســـور  درجـــة 
بالجامعـــة أحمـــد األنصـــاري، وذلـــك نظير 
طـــوال  والمهنيـــة  األكاديميـــة  إســـهاماته 
ســـنوات متعـــددة ولجهـــوده فـــي التعاون 
الوثيـــق مـــع الجامعـــة الســـيما مـــن خـــال 
إعـــداد العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات 

المهمة.
ومن أوجـــه التعاون بين أحمـــد األنصاري 
بإيرلنـــدا،  للجراحيـــن  الملكيـــة  والكليـــة 
إعـــداده العديـــد مـــن الدراســـات المتعّلقة 
المتعلقـــة  والتحديـــات  الحيـــاة  بجـــودة 
بتقييم االحتراف الطبي بين أطباء ســـنة 
االمتيـــاز، وتأثيـــر نظـــام تقســـيم التعليـــم 
الطبـــي الجامعـــي SETQ المعـــدل لطاب 

الطب.
عـــاوة على ذلك، أجرى األنصاري دراســـة 
قيـــاس الكفـــاءة الدانيـــة المتعلقـــة بـــأداء 
لطـــاب  اإلكلينيكـــي  الصحـــي  الفحـــص 
التمريـــض، ودراســـة قيـــاس وتحليل رضا 
الخريجيـــن من الكليـــة الملكية للجراحين 
الطبيـــة.  البحريـــن  إيرلندا-جامعـــة  فـــي 
ا عضو بالمجلس  والدكتـــور األنصاري حاليًّ
األكاديمـــي والتمريضـــي بالكليـــة الملكيـــة 

للجراحين في إيرلندا.
ويأتـــي هـــذا التقديـــر مـــن الكليـــة الملكية 
لمســـيرة  تتويًجـــا  بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
جامعـــة  مـــن  تخـــرج  حيـــث  األنصـــاري، 
القاهـــرة -القصر العيني، وحصل في العام 
2004 علـــى عضويـــة الجراحـــة العامة من 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
وفـــي العـــام 2009، حصل الدكتـــور أحمد 

األنصـــاري على الزمالة فـــي جراحة القلب 
والصدر جامعة ماســـترخت، هولندا. وفي 
العـــام 2010، حصـــل على الماجســـتير في 
تعليـــم المهن الصحية مـــن الجامعة ذاتها. 
كمـــا حصـــل فـــي العـــام 2013 علـــى درجة 
الدكتـــوراه بالتعليـــم الطبـــي مـــن جامعـــة 
أمبروســـيانا بالتعاون مـــع جامعة كالجري 

في ألبرتا، كندا.
أمـــا فـــي العـــام 2016، فقد شـــغل الدكتور 
األنصاري كمستشار لقســـم التعليم الطبي 
فـــي مدينـــة الملـــك فهـــد الطبيـــة بالمملكة 
العربية السعودية، وكمستشار أيًضا لقسم 
التعليم الطبي في جامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز من العام 2014 وحتى 2018.
الدكتـــور  حصـــول   2018 العـــام  وشـــهد 
األنصـــاري على درجة الماجســـتير للقيادة 
فـــي القطاع الطبـــي والتعليمي من جامعة 

أنتياك فـــي الواليات المتحـــدة األميركية، 
وشـــغل كمستشار في مستشفيات القوات 
 ،2019 العـــام  فـــي  بالطائـــف  المســـلحة 
ونـــال فـــي العـــام 2021 درجـــة الدكتوراه 
في مجـــال القيـــادة والتغيير فـــي القطاع 
الطبـــي والتعليمي من جامعـــة أنتياك في 

الواليـــات المتحدة األميركيـــة، ليتوج في 
 Adjunct العام 2022 بحصوله على درجة
Professor بالكلية الملكية للجراحين في 

إيرلندا.
وعلـــى صعيـــد اإلنجـــازات المهنية، شـــغل 
فقـــد  المناصـــب،  مـــن  العديـــد  األنصـــاري 
كان مديـــر قســـم التدريـــب والتطوير في 
مستشـــفى قـــوة دفاع البحريـــن للخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة مـــن العـــام 2013 وحتى 
العام 2019 ومدير مشروع التسير الذاتي 
ومكلـــف بـــإدارة التطويـــر والتدريـــب في 
المجلـــس األعلـــى للصحة والقائـــم بأعمال 

مدير إدارة التدريب في وزارة الصحة.
كما كان عضًوا مؤسًســـا لمركـــز ولي العهد 
وعضـــًوا  الطبيـــة،  والبحـــوث  للتدريـــب 
ا في إنشاء مركز المحاكاة بجامعة  رئيســـيًّ
الخليج العربي وعضًوا مؤسًسا في إنشاء 

أول برنامـــج للماجســـتير اإلكلينيكـــي في 
طـــب األســـرة بمملكـــة البحريـــن. وتـــرأس 
الدكتـــور األنصـــاري اللجنـــة المنظمة ألول 
مؤتمـــر عالمـــي لطـــب اإلصابـــات البليغـــة 
وأول مؤتمـــر عالمي لألوعية الدموية في 
مملكـــة البحريـــن. كما هو عضـــو فعال في 
العديد من اللجان بجامعة الخليج العربي 
من ضمنهـــا لجنة المناهج، لجنـــة التقييم، 
اللجنة التوجيهية لمركز الدعم والتحفيز، 

ولجنة ضمان الجودة.
تحويـــل  فـــي  محـــوري  دور  ولألنصـــاري 
المناهج الدراسية بكلية الطب في جامعة 
ســـطام بـــن عبدالعزيـــز بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مـــن مناهـــج دراســـية تقليدية 
إلـــى مناهـــج تعليـــم مبتكرة، ونشـــر كذلك 
أكثـــر مـــن 60 بحًثا في عـــدد من المجات 

العلمية المرموقة.
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المنامة - وزارة الصحة

تحـــت رعاية وزيـــرة الصحة جليلة 
الصحـــة  وزارة  نظمـــت  الســـيد، 
الصحـــة  منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون 
العالمية، فعالية المشي تحت شعار 
“الصحـــة قول وعمل”، في ممشـــى 
دوحـــة عـــراد، وذلـــك علـــى هامش 
أعمـــال الـــدورة التاســـعة والســـتين 
للجنـــة اإلقليميـــة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية للشرق األوسط.
وقـــد افتتـــح وكيـــل وزارة الصحـــة 
وليـــد خليفـــة المانع فعالية المشـــي 
“الصحـــة قـــول وعمـــل”، معرًبـــا عن 
هـــذه  بتنظيـــم  وفخـــره  ســـعادته 
الفعاليـــة الصحيـــة الهادفـــة، ونقـــل 
تحيـــات وزيـــرة الصحـــة وتمنياتها 
الصحيـــة  الفعاليـــة  هـــذه  بنجـــاح 
االســـتفادة  وتحقيـــق  التوعويـــة 
القصـــوى المرجـــوة مـــن تنظيمهـــا، 
مشـــيًرا إلـــى الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
الشـــراكات  لتعزيـــز  الصحـــة  وزارة 
على المســـتوى الوطني واالقليمي 
تنظيـــم  المانـــع  وثّمـــن   والعالمـــي، 
هـــذه الفعاليـــة بالتعـــاون مع مكتب 
منظمـــة الصحة العالمية في مملكة 
منظمـــة  ودعـــم  البحريـــن وجهـــود 
العالميـــة المتواصـــل فـــي  الصحـــة 
والتنســـيق  الصحـــة  تعزيـــز  إطـــار 
اإلســـتراتيجيات  بشـــأن  المشـــترك 
الصحيـــة علـــى كافـــة المســـتويات 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية كما 
أشـــاد بجهـــود المنظمـــة الملموســـة 

ودورهـــا المهـــم والبـــارز فـــي دعـــم 
جهود دول العالم لتطوير الخدمات 
والتشـــخيصية،  الوقائية  الصحيـــة 
األوبئـــة،  ومكافحـــة  والعاجيـــة، 
واألمراض. كما أكد المانع أن وزارة 
الصحـــة تولي اهتماًما كبيًرا بتعزيز 
أنمـــاط الحياة الصحيـــة التي تكفل 
للعيـــش  صحـــي  أســـلوب  للجميـــع 
وُتشـــكل حجر أســـاس في الوقاية 
مـــن جميـــع األمـــراض، ومـــن أهمها 
األمـــراض المزمنـــة غيـــر الســـارية، 
موضًحـــا أن أنماط الحياة الصحية 
تعـــرف بالســـلوكيات التي يعيشـــها 
الفـــرد بشـــكل يومي، والتـــي تعتمد 
على عاداته اليومية التي ُتســـاعده 
علـــى الشـــعور بالنشـــاط والصحـــة، 
وُتقلـــل فرصـــة إصابتـــه باألمـــراض 
واإلجهـــاد وضغوط الحيـــاة، وذلك 
بجعل الصحة أولوية في الخيارات 
وتقـــدم  اليوميـــة.  والممارســـات 
بجزيل الشكر والتقدير إلى الفريق 
القائـــم علـــى تنظيـــم هـــذه الفعالية 

وجميع المشاركين والحضور .
المشـــي  فعاليـــة  فـــي  شـــارك  وقـــد 
“الصحـــة قـــول عمـــل” العديـــد مـــن 
واألفـــراد  والمعنييـــن  المســـؤولين 
مـــن مختلـــف األعمـــار واألجنـــاس، 
طـــاب  مـــن  عـــدد  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
وطـــاب  والمدرســـين  المـــدارس 
الجامعات وموظفي وزارة الصحة 

والجمعيات المعنية.

المانع يفتتح فعالية المشي 
تحت شعار “الصحة قول وعمل“

الفحص الذاتي والدوري وقاية مبكرة للنساء من سرطان الثدي
بمناسبة حلول شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض 
ســـرطان الثدي، صرحت استشـــارية طب العائلة 
في المستشـــفى الخليجي األمريكي مها التاجر، 
أحد المستشـــفيات متعددة التخصصات الرائدة 
في مملكة البحرين، بأن نســـبة اإلصابة بسرطان 
الثـــدي في مملكة البحرين بلغت 35 - 40 % من 
نسبة السرطانات المشخصة لدى النساء بحسب 
ما جـــاء في البحوث والدراســـات التـــي أجريت 
في المملكة، فيما بلغت نسبة المصابات بالمرض 
بســـبب العامل الوراثي فقـــط 20.9 %، في حين 

أنه يعد أكثر السرطانات شيوعا بين النساء. 
وأشـــارت االستشـــارية إلـــى أن هـــذا النـــوع مـــن 
الســـرطانات يحـــدث نتيجة تكاثر غيـــر طبيعي 

فـــي خايا أنســـجة الثـــدي، ما يؤدي إلـــى تكون 
ورم أو كتلـــة فـــي الثـــدي، فـــي حيـــن أنـــه توجد 
أنـــواع عديدة من ســـرطان الثدي يتم تحديدها 
بعـــد الفحص المجهـــري لعينة مـــن الخايا التي 

تؤخذ من الورم المتكون في الثدي. 
إلـــى ذلـــك، أوضحـــت التاجر كذلـــك أن أحد أهم 
األعراض الشـــائعة لسرطان الثدي والتي ينصح 
بمراجعـــة الطبيـــب ضرورًيا عند اإلحســـاس بها 
هي اإلحســـاس بوجـــود كتلة أوغـــدة في الثدي 
أواإلبـــط مـــن قبـــل المريـــض أو الطبيـــب اثنـــاء 
فحـــص الثـــدي، إضافـــة إلى نـــزول دم أو ســـائل 
أصفر مصحوب بالدم من حلمة الثدي، أو تغيير 
في الجلد الذي يغطي الثدي كاالحمرار والتقرح، 
أو تغييـــر في ملمس الجلد حيـــث يصبح ثخينا 
ومســـاماته واضحة ويطلق عليه جلد البرتقالة. 

ومـــن ضمن تلك األعراض أيًضـــا تقرح واحمرار 
في الجلد المحيط بحلمة الثدي، أو تغيير شكل 
الحلمـــة كانبعاجها للداخـــل، أو التغير في حجم 
أو شكل الثدي كزيادة حجمه أو اإلحساس بألم 

غير معهود سابقا في الثدي. 
وباإلشـــارة إلى أهم العوامل المعززة التي تؤدي 
لإلصابة بســـرطان الثدي، بينت االستشارية إلى 
أن التقدم في الســـن ووجود التاريخ الشخصي 
أو العائلـــي لإلصابـــة بســـرطان الثـــدي يأتي في 
مقدمـــة هذه العوامل، فالمـــرأة التي قد أصيبت 
بالســـرطان في واحـــد من الثدييـــن أكثر عرضة 
لإلصابـــة بنفـــس الســـرطان فـــي الثـــدي الثانـــي، 
وكذلـــك إصابـــة أحـــد أفـــراد العائلـــة ذوي صلـــة 
القرابة من الدرجة األولى بســـرطان الثدي كاألم 
أو األخـــت أو الجدة، عاوة علـــى وجود العامل 

الجيني كجين براكا )Braka 1,2( وتكرار سرطان 
الثـــدي والمبايـــض بين أفـــراد العائلـــة خصوًصا 
الهرمونـــات  الدرجـــة االولـــى، واســـتخدام  مـــن 
البديلـــة عنـــد انقطـــاع الطمـــث أو حبـــوب منـــع 
الحمل لســـنوات طويلة من غيـــر متابعة طبيب 
مختص، إضافة الى التعرض لإلشعاعات بنسبة 

كبيرة ســـواء المســـتخدمة للعاج أو اثناء 
الحوادث والكـــوارث النووية، وحدوث 

الطمث المبكر قبل ســـن 11 أو انقطاع 
الـــدورة المتأخـــر بعـــد ســـن 55 ســـنة، 
إلى جانب اإلصابة بالســـمنة وشـــرب 

الكحول والتدخين.
ســـبل  أهـــم  يخـــص  وفيمـــا 

اإلصابـــة  مـــن  الوقايـــة 
الثـــدي،  بســـرطان 

تنصح االستشـــارية مهـــا التاجر النســـاء بتناول 
البدنيـــة  باألنشـــطة  والقيـــام  الصحـــي  الغـــذاء 
للمحافظـــة على الوزن الطبيعـــي، واالمتناع عن 
التدخين وشـــرب الكحول، إضافة إلى عدم أخذ 
الهرمونـــات وحبـــوب منـــع الحمل إال باستشـــارة 
ومتابعـــة طبية، كما أن الفحص الدوري من قبل 
المرأة نفســـها والذي يفضل عمله شـــهريا 
بعـــد االنتهاء من الـــدورة يعد من أهم 
الفحوصـــات التي تســـاعد المرأة في 
اإلحساس بأي تغيير غير طبيعي في 
الثـــدي، حيث يتم إجراؤه بواســـطة 
الصوتيـــة  األشـــعة  أو  الماموجـــرام 
التي تســـاعد على االكتشاف المبكر 

لسرطان الثدي.

أعداد من األطفال المصابين بحاجة إلى مضخة األنسولين
مبادرة سمو الشيخة زين بنت خالد “ساهم معنا في الخير” مستمرة منذ 10 سنوات... “السكري”:

أشـــاد رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
البحرينيـــة  الســـكري  رئيـــس جمعيـــة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة بالـــدور البارز الذي 
تقوم به المؤسسات األهلية والخاصة 
في دعـــم األعمال الخيرية اإلنســـانية 
فـــي  الحكوميـــة  الجهـــود  ومســـاندة 

تقديم الدعم والمساندة للمرضى.
الدعـــم  تقديمـــه  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لألطفـــال المصابيـــن بالســـكري النـــوع 
األول بمضخـــات األنســـولين لعدد من 
األطفـــال من مجمع الســـلمانية الطبي 
البحريـــن  الدفـــاع  قـــوة  ومستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي،  ومستشـــفى 
وذلـــك بتبرع من ثاث جهـــات داعمة 
هـــي )جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة وكاف 
اإلنســـانية بجمعيـــة اإلصاح وشـــركة 
STC(. وفـــي هذا الصدد، أكد الشـــيخ 
محمد بن عبدهللا على أهمية التعاون 
الســـكري  لجمعيـــة  والدعـــم  الدائـــم 
البحرينيـــة لتقـــوم بدورهـــا اإلنســـاني 
من خـــال برامجها المتعـــددة لرعاية 
مرضى الســـكري بشـــكل عـــام وتوفير 
مضخات األنســـولين لألطفال بشـــكل 
خـــاص، هـــذا الدعـــم الذي يهـــدف إلى 
تعزيـــز صحـــة األطفال والذي يشـــكل 
نقلة نوعية في حياتهم للسيطرة على 
الســـكري. كما أعرب عن تقديره للدور 
البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه المستشـــفيات 
الحكومية والخاصة من خال تقديم 
أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة للمرضى 
عامة ورعاية مرضى السكري خاصة.

فيما أشـــادت الجهات الداعمة بجهود 
رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
جمعية السكري البحرينية وما يقدمه 
مـــن جهـــود وطنية لدعـــم المبـــادرات 

الصحية في مملكة البحرين.
وأشـــارت نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
مريـــم  البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة 
منطلـــق  ومـــن  أنـــه  إلـــى  الهاجـــري 
المسؤولية والشراكة المجتمعية تبنت 
جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة مبـــادرة 
كفالة طفل مصاب بالســـكري بمضخة 

األنســـولين تحت شـــعار “ســـاهم معنا 
فـــي الخير” بهـــدف الدعم والمســـاندة 
لألطفال المصابين بالسكري للحصول 
علـــى أفضل وســـائل الرعاية الصحية 
الســـيطرة  علـــى  تســـاعدهم  التـــي 
والعيـــش بأمان مـــع داء الســـكري من 

خال توفير مضخة األنسولين.

وقـــد بدأت هـــذه المبـــادرة منذ عشـــر 
ســـنوات فـــي 2012 بتبـــرع كريـــم من 
مؤسســـة المبـــرة الخليفية وبدعم من 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة، 
ومن ثم تم توفير عدد من المضخات 
مؤسســـات  بعـــض  مـــن  بتبرعـــات 

والمؤسســـات  المدنـــي  المجتمـــع 
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص وبعض 

األفراد من أهل الخير.
كمـــا أعربـــت الهاجـــري عـــن تقديرهـــا 
وامتنانهـــا للدور البـــارز والمهم والذي 
تقـــوم به المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية برعاية ممثـــل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وبمتابعـــة من األمين العام للمؤسســـة 
مضخـــات  لتوفيـــر  الســـيد  مصطفـــى 
بـــداء  والمصابيـــن  األيتـــام  لألطفـــال 

السكري النوع األول.
كمـــا أشـــارت إلـــى التنســـيق والتعاون 
المشـــترك مع المستشـــفيات حيث من 
خاله ســـيتم تحديد قوائـــم األطفال 
األكثـــر احتياجـــًا بحيـــث يتم اســـتام 
يبيـــن  المعالـــج  الطبيـــب  مـــن  تقريـــر 
مـــلء  مـــع  للمضخـــة،  الطفـــل  حاجـــة 
اســـتمارة خاصة عن حالة الطفل، كما 
يتم التأكيد على أهمية اجتياز الطفل 
وولـــي األمـــر الـــدورة التدريبية حول 
كيفية اســـتخدام المضخة وبرمجتها 
بالتنســـيق مـــع الشـــركة المعنيـــة عـــن 

المضخات.
وأكـــدت علـــى أهميـــة تضافـــر الجهود 
الوطنية لتوفير مضخات األنســـولين 
المحتاجيـــن، حيـــث  األطفـــال  لبقيـــة 
إّن هنـــاك أعـــدادًا مازالـــت بحاجة إلى 
المضخـــة، معربين عن الثقـــة بتضافر 
جهود المؤسسات الحكومية واألهلية 

لتوفير الدعم ألطفالنا السكريين.

المنامة - جمعية السكري البحرينية

استشارية طب العائلة بالمستشفى الخليجي األمريكي مها التاجر:

أحمد األنصاري

مها التاجر

المستشفى الخليجي األمريكي

منــح األنصــاري درجــة بروفيســور في “الملكية للجراحيــن”
نظير إسهاماته األكاديمية والمهنية طوال سنوات

منحت الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
 Adjunct professor بروفيســـور  درجـــة 
بالجامعـــة أحمـــد األنصـــاري، وذلـــك نظير 
طـــوال  والمهنيـــة  األكاديميـــة  إســـهاماته 
ســـنوات متعـــددة ولجهـــوده فـــي التعاون 
الوثيـــق مـــع الجامعـــة الســـيما مـــن خـــال 
إعـــداد العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات 

المهمة.
ومن أوجـــه التعاون بين أحمـــد األنصاري 
بإيرلنـــدا،  للجراحيـــن  الملكيـــة  والكليـــة 
إعـــداده العديـــد مـــن الدراســـات المتعّلقة 
المتعلقـــة  والتحديـــات  الحيـــاة  بجـــودة 
بتقييم االحتراف الطبي بين أطباء ســـنة 
االمتيـــاز، وتأثيـــر نظـــام تقســـيم التعليـــم 
الطبـــي الجامعـــي SETQ المعـــدل لطاب 

الطب.
عـــاوة على ذلك، أجرى األنصاري دراســـة 
قيـــاس الكفـــاءة الدانيـــة المتعلقـــة بـــأداء 
لطـــاب  اإلكلينيكـــي  الصحـــي  الفحـــص 
التمريـــض، ودراســـة قيـــاس وتحليل رضا 
الخريجيـــن من الكليـــة الملكية للجراحين 
الطبيـــة.  البحريـــن  إيرلندا-جامعـــة  فـــي 
ا عضو بالمجلس  والدكتـــور األنصاري حاليًّ
األكاديمـــي والتمريضـــي بالكليـــة الملكيـــة 

للجراحين في إيرلندا.
ويأتـــي هـــذا التقديـــر مـــن الكليـــة الملكية 
لمســـيرة  تتويًجـــا  بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
جامعـــة  مـــن  تخـــرج  حيـــث  األنصـــاري، 
القاهـــرة -القصر العيني، وحصل في العام 
2004 علـــى عضويـــة الجراحـــة العامة من 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
وفـــي العـــام 2009، حصل الدكتـــور أحمد 

األنصـــاري على الزمالة فـــي جراحة القلب 
والصدر جامعة ماســـترخت، هولندا. وفي 
العـــام 2010، حصـــل على الماجســـتير في 
تعليـــم المهن الصحية مـــن الجامعة ذاتها. 
كمـــا حصـــل فـــي العـــام 2013 علـــى درجة 
الدكتـــوراه بالتعليـــم الطبـــي مـــن جامعـــة 
أمبروســـيانا بالتعاون مـــع جامعة كالجري 

في ألبرتا، كندا.
أمـــا فـــي العـــام 2016، فقد شـــغل الدكتور 
األنصاري كمستشار لقســـم التعليم الطبي 
فـــي مدينـــة الملـــك فهـــد الطبيـــة بالمملكة 
العربية السعودية، وكمستشار أيًضا لقسم 
التعليم الطبي في جامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز من العام 2014 وحتى 2018.
الدكتـــور  حصـــول   2018 العـــام  وشـــهد 
األنصـــاري على درجة الماجســـتير للقيادة 
فـــي القطاع الطبـــي والتعليمي من جامعة 

أنتياك فـــي الواليات المتحـــدة األميركية، 
وشـــغل كمستشار في مستشفيات القوات 
 ،2019 العـــام  فـــي  بالطائـــف  المســـلحة 
ونـــال فـــي العـــام 2021 درجـــة الدكتوراه 
في مجـــال القيـــادة والتغيير فـــي القطاع 
الطبـــي والتعليمي من جامعـــة أنتياك في 

الواليـــات المتحدة األميركيـــة، ليتوج في 
 Adjunct العام 2022 بحصوله على درجة
Professor بالكلية الملكية للجراحين في 

إيرلندا.
وعلـــى صعيـــد اإلنجـــازات المهنية، شـــغل 
فقـــد  المناصـــب،  مـــن  العديـــد  األنصـــاري 
كان مديـــر قســـم التدريـــب والتطوير في 
مستشـــفى قـــوة دفاع البحريـــن للخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة مـــن العـــام 2013 وحتى 
العام 2019 ومدير مشروع التسير الذاتي 
ومكلـــف بـــإدارة التطويـــر والتدريـــب في 
المجلـــس األعلـــى للصحة والقائـــم بأعمال 

مدير إدارة التدريب في وزارة الصحة.
كما كان عضًوا مؤسًســـا لمركـــز ولي العهد 
وعضـــًوا  الطبيـــة،  والبحـــوث  للتدريـــب 
ا في إنشاء مركز المحاكاة بجامعة  رئيســـيًّ
الخليج العربي وعضًوا مؤسًسا في إنشاء 

أول برنامـــج للماجســـتير اإلكلينيكـــي في 
طـــب األســـرة بمملكـــة البحريـــن. وتـــرأس 
الدكتـــور األنصـــاري اللجنـــة المنظمة ألول 
مؤتمـــر عالمـــي لطـــب اإلصابـــات البليغـــة 
وأول مؤتمـــر عالمي لألوعية الدموية في 
مملكـــة البحريـــن. كما هو عضـــو فعال في 
العديد من اللجان بجامعة الخليج العربي 
من ضمنهـــا لجنة المناهج، لجنـــة التقييم، 
اللجنة التوجيهية لمركز الدعم والتحفيز، 

ولجنة ضمان الجودة.
تحويـــل  فـــي  محـــوري  دور  ولألنصـــاري 
المناهج الدراسية بكلية الطب في جامعة 
ســـطام بـــن عبدالعزيـــز بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مـــن مناهـــج دراســـية تقليدية 
إلـــى مناهـــج تعليـــم مبتكرة، ونشـــر كذلك 
أكثـــر مـــن 60 بحًثا في عـــدد من المجات 

العلمية المرموقة.

المنامة ـ المستشفيات الحكومية
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المنامة - وزارة الصحة

تحـــت رعاية وزيـــرة الصحة جليلة 
الصحـــة  وزارة  نظمـــت  الســـيد، 
الصحـــة  منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون 
العالمية، فعالية المشي تحت شعار 
“الصحـــة قول وعمل”، في ممشـــى 
دوحـــة عـــراد، وذلـــك علـــى هامش 
أعمـــال الـــدورة التاســـعة والســـتين 
للجنـــة اإلقليميـــة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية للشرق األوسط.
وقـــد افتتـــح وكيـــل وزارة الصحـــة 
وليـــد خليفـــة المانع فعالية المشـــي 
“الصحـــة قـــول وعمـــل”، معرًبـــا عن 
هـــذه  بتنظيـــم  وفخـــره  ســـعادته 
الفعاليـــة الصحيـــة الهادفـــة، ونقـــل 
تحيـــات وزيـــرة الصحـــة وتمنياتها 
الصحيـــة  الفعاليـــة  هـــذه  بنجـــاح 
االســـتفادة  وتحقيـــق  التوعويـــة 
القصـــوى المرجـــوة مـــن تنظيمهـــا، 
مشـــيًرا إلـــى الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
الشـــراكات  لتعزيـــز  الصحـــة  وزارة 
على المســـتوى الوطني واالقليمي 
تنظيـــم  المانـــع  وثّمـــن   والعالمـــي، 
هـــذه الفعاليـــة بالتعـــاون مع مكتب 
منظمـــة الصحة العالمية في مملكة 
منظمـــة  ودعـــم  البحريـــن وجهـــود 
العالميـــة المتواصـــل فـــي  الصحـــة 
والتنســـيق  الصحـــة  تعزيـــز  إطـــار 
اإلســـتراتيجيات  بشـــأن  المشـــترك 
الصحيـــة علـــى كافـــة المســـتويات 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية كما 
أشـــاد بجهـــود المنظمـــة الملموســـة 

ودورهـــا المهـــم والبـــارز فـــي دعـــم 
جهود دول العالم لتطوير الخدمات 
والتشـــخيصية،  الوقائية  الصحيـــة 
األوبئـــة،  ومكافحـــة  والعاجيـــة، 
واألمراض. كما أكد المانع أن وزارة 
الصحـــة تولي اهتماًما كبيًرا بتعزيز 
أنمـــاط الحياة الصحيـــة التي تكفل 
للعيـــش  صحـــي  أســـلوب  للجميـــع 
وُتشـــكل حجر أســـاس في الوقاية 
مـــن جميـــع األمـــراض، ومـــن أهمها 
األمـــراض المزمنـــة غيـــر الســـارية، 
موضًحـــا أن أنماط الحياة الصحية 
تعـــرف بالســـلوكيات التي يعيشـــها 
الفـــرد بشـــكل يومي، والتـــي تعتمد 
على عاداته اليومية التي ُتســـاعده 
علـــى الشـــعور بالنشـــاط والصحـــة، 
وُتقلـــل فرصـــة إصابتـــه باألمـــراض 
واإلجهـــاد وضغوط الحيـــاة، وذلك 
بجعل الصحة أولوية في الخيارات 
وتقـــدم  اليوميـــة.  والممارســـات 
بجزيل الشكر والتقدير إلى الفريق 
القائـــم علـــى تنظيـــم هـــذه الفعالية 

وجميع المشاركين والحضور .
المشـــي  فعاليـــة  فـــي  شـــارك  وقـــد 
“الصحـــة قـــول عمـــل” العديـــد مـــن 
واألفـــراد  والمعنييـــن  المســـؤولين 
مـــن مختلـــف األعمـــار واألجنـــاس، 
طـــاب  مـــن  عـــدد  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
وطـــاب  والمدرســـين  المـــدارس 
الجامعات وموظفي وزارة الصحة 

والجمعيات المعنية.

المانع يفتتح فعالية المشي 
تحت شعار “الصحة قول وعمل“

الفحص الذاتي والدوري وقاية مبكرة للنساء من سرطان الثدي
بمناسبة حلول شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض 
ســـرطان الثدي، صرحت استشـــارية طب العائلة 
في المستشـــفى الخليجي األمريكي مها التاجر، 
أحد المستشـــفيات متعددة التخصصات الرائدة 
في مملكة البحرين، بأن نســـبة اإلصابة بسرطان 
الثـــدي في مملكة البحرين بلغت 35 - 40 % من 
نسبة السرطانات المشخصة لدى النساء بحسب 
ما جـــاء في البحوث والدراســـات التـــي أجريت 
في المملكة، فيما بلغت نسبة المصابات بالمرض 
بســـبب العامل الوراثي فقـــط 20.9 %، في حين 

أنه يعد أكثر السرطانات شيوعا بين النساء. 
وأشـــارت االستشـــارية إلـــى أن هـــذا النـــوع مـــن 
الســـرطانات يحـــدث نتيجة تكاثر غيـــر طبيعي 

فـــي خايا أنســـجة الثـــدي، ما يؤدي إلـــى تكون 
ورم أو كتلـــة فـــي الثـــدي، فـــي حيـــن أنـــه توجد 
أنـــواع عديدة من ســـرطان الثدي يتم تحديدها 
بعـــد الفحص المجهـــري لعينة مـــن الخايا التي 

تؤخذ من الورم المتكون في الثدي. 
إلـــى ذلـــك، أوضحـــت التاجر كذلـــك أن أحد أهم 
األعراض الشـــائعة لسرطان الثدي والتي ينصح 
بمراجعـــة الطبيـــب ضرورًيا عند اإلحســـاس بها 
هي اإلحســـاس بوجـــود كتلة أوغـــدة في الثدي 
أواإلبـــط مـــن قبـــل المريـــض أو الطبيـــب اثنـــاء 
فحـــص الثـــدي، إضافـــة إلى نـــزول دم أو ســـائل 
أصفر مصحوب بالدم من حلمة الثدي، أو تغيير 
في الجلد الذي يغطي الثدي كاالحمرار والتقرح، 
أو تغييـــر في ملمس الجلد حيـــث يصبح ثخينا 
ومســـاماته واضحة ويطلق عليه جلد البرتقالة. 

ومـــن ضمن تلك األعراض أيًضـــا تقرح واحمرار 
في الجلد المحيط بحلمة الثدي، أو تغيير شكل 
الحلمـــة كانبعاجها للداخـــل، أو التغير في حجم 
أو شكل الثدي كزيادة حجمه أو اإلحساس بألم 

غير معهود سابقا في الثدي. 
وباإلشـــارة إلى أهم العوامل المعززة التي تؤدي 
لإلصابة بســـرطان الثدي، بينت االستشارية إلى 
أن التقدم في الســـن ووجود التاريخ الشخصي 
أو العائلـــي لإلصابـــة بســـرطان الثـــدي يأتي في 
مقدمـــة هذه العوامل، فالمـــرأة التي قد أصيبت 
بالســـرطان في واحـــد من الثدييـــن أكثر عرضة 
لإلصابـــة بنفـــس الســـرطان فـــي الثـــدي الثانـــي، 
وكذلـــك إصابـــة أحـــد أفـــراد العائلـــة ذوي صلـــة 
القرابة من الدرجة األولى بســـرطان الثدي كاألم 
أو األخـــت أو الجدة، عاوة علـــى وجود العامل 

الجيني كجين براكا )Braka 1,2( وتكرار سرطان 
الثـــدي والمبايـــض بين أفـــراد العائلـــة خصوًصا 
الهرمونـــات  الدرجـــة االولـــى، واســـتخدام  مـــن 
البديلـــة عنـــد انقطـــاع الطمـــث أو حبـــوب منـــع 
الحمل لســـنوات طويلة من غيـــر متابعة طبيب 
مختص، إضافة الى التعرض لإلشعاعات بنسبة 

كبيرة ســـواء المســـتخدمة للعاج أو اثناء 
الحوادث والكـــوارث النووية، وحدوث 

الطمث المبكر قبل ســـن 11 أو انقطاع 
الـــدورة المتأخـــر بعـــد ســـن 55 ســـنة، 
إلى جانب اإلصابة بالســـمنة وشـــرب 

الكحول والتدخين.
ســـبل  أهـــم  يخـــص  وفيمـــا 

اإلصابـــة  مـــن  الوقايـــة 
الثـــدي،  بســـرطان 

تنصح االستشـــارية مهـــا التاجر النســـاء بتناول 
البدنيـــة  باألنشـــطة  والقيـــام  الصحـــي  الغـــذاء 
للمحافظـــة على الوزن الطبيعـــي، واالمتناع عن 
التدخين وشـــرب الكحول، إضافة إلى عدم أخذ 
الهرمونـــات وحبـــوب منـــع الحمل إال باستشـــارة 
ومتابعـــة طبية، كما أن الفحص الدوري من قبل 
المرأة نفســـها والذي يفضل عمله شـــهريا 
بعـــد االنتهاء من الـــدورة يعد من أهم 
الفحوصـــات التي تســـاعد المرأة في 
اإلحساس بأي تغيير غير طبيعي في 
الثـــدي، حيث يتم إجراؤه بواســـطة 
الصوتيـــة  األشـــعة  أو  الماموجـــرام 
التي تســـاعد على االكتشاف المبكر 

لسرطان الثدي.

أعداد من األطفال المصابين بحاجة إلى مضخة األنسولين
مبادرة سمو الشيخة زين بنت خالد “ساهم معنا في الخير” مستمرة منذ 10 سنوات... “السكري”:

أشـــاد رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
البحرينيـــة  الســـكري  رئيـــس جمعيـــة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة بالـــدور البارز الذي 
تقوم به المؤسسات األهلية والخاصة 
في دعـــم األعمال الخيرية اإلنســـانية 
فـــي  الحكوميـــة  الجهـــود  ومســـاندة 

تقديم الدعم والمساندة للمرضى.
الدعـــم  تقديمـــه  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لألطفـــال المصابيـــن بالســـكري النـــوع 
األول بمضخـــات األنســـولين لعدد من 
األطفـــال من مجمع الســـلمانية الطبي 
البحريـــن  الدفـــاع  قـــوة  ومستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي،  ومستشـــفى 
وذلـــك بتبرع من ثاث جهـــات داعمة 
هـــي )جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة وكاف 
اإلنســـانية بجمعيـــة اإلصاح وشـــركة 
STC(. وفـــي هذا الصدد، أكد الشـــيخ 
محمد بن عبدهللا على أهمية التعاون 
الســـكري  لجمعيـــة  والدعـــم  الدائـــم 
البحرينيـــة لتقـــوم بدورهـــا اإلنســـاني 
من خـــال برامجها المتعـــددة لرعاية 
مرضى الســـكري بشـــكل عـــام وتوفير 
مضخات األنســـولين لألطفال بشـــكل 
خـــاص، هـــذا الدعـــم الذي يهـــدف إلى 
تعزيـــز صحـــة األطفال والذي يشـــكل 
نقلة نوعية في حياتهم للسيطرة على 
الســـكري. كما أعرب عن تقديره للدور 
البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه المستشـــفيات 
الحكومية والخاصة من خال تقديم 
أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة للمرضى 
عامة ورعاية مرضى السكري خاصة.

فيما أشـــادت الجهات الداعمة بجهود 
رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
جمعية السكري البحرينية وما يقدمه 
مـــن جهـــود وطنية لدعـــم المبـــادرات 

الصحية في مملكة البحرين.
وأشـــارت نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
مريـــم  البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة 
منطلـــق  ومـــن  أنـــه  إلـــى  الهاجـــري 
المسؤولية والشراكة المجتمعية تبنت 
جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة مبـــادرة 
كفالة طفل مصاب بالســـكري بمضخة 

األنســـولين تحت شـــعار “ســـاهم معنا 
فـــي الخير” بهـــدف الدعم والمســـاندة 
لألطفال المصابين بالسكري للحصول 
علـــى أفضل وســـائل الرعاية الصحية 
الســـيطرة  علـــى  تســـاعدهم  التـــي 
والعيـــش بأمان مـــع داء الســـكري من 

خال توفير مضخة األنسولين.

وقـــد بدأت هـــذه المبـــادرة منذ عشـــر 
ســـنوات فـــي 2012 بتبـــرع كريـــم من 
مؤسســـة المبـــرة الخليفية وبدعم من 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة، 
ومن ثم تم توفير عدد من المضخات 
مؤسســـات  بعـــض  مـــن  بتبرعـــات 

والمؤسســـات  المدنـــي  المجتمـــع 
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص وبعض 

األفراد من أهل الخير.
كمـــا أعربـــت الهاجـــري عـــن تقديرهـــا 
وامتنانهـــا للدور البـــارز والمهم والذي 
تقـــوم به المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية برعاية ممثـــل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وبمتابعـــة من األمين العام للمؤسســـة 
مضخـــات  لتوفيـــر  الســـيد  مصطفـــى 
بـــداء  والمصابيـــن  األيتـــام  لألطفـــال 

السكري النوع األول.
كمـــا أشـــارت إلـــى التنســـيق والتعاون 
المشـــترك مع المستشـــفيات حيث من 
خاله ســـيتم تحديد قوائـــم األطفال 
األكثـــر احتياجـــًا بحيـــث يتم اســـتام 
يبيـــن  المعالـــج  الطبيـــب  مـــن  تقريـــر 
مـــلء  مـــع  للمضخـــة،  الطفـــل  حاجـــة 
اســـتمارة خاصة عن حالة الطفل، كما 
يتم التأكيد على أهمية اجتياز الطفل 
وولـــي األمـــر الـــدورة التدريبية حول 
كيفية اســـتخدام المضخة وبرمجتها 
بالتنســـيق مـــع الشـــركة المعنيـــة عـــن 

المضخات.
وأكـــدت علـــى أهميـــة تضافـــر الجهود 
الوطنية لتوفير مضخات األنســـولين 
المحتاجيـــن، حيـــث  األطفـــال  لبقيـــة 
إّن هنـــاك أعـــدادًا مازالـــت بحاجة إلى 
المضخـــة، معربين عن الثقـــة بتضافر 
جهود المؤسسات الحكومية واألهلية 

لتوفير الدعم ألطفالنا السكريين.

المنامة - جمعية السكري البحرينية

استشارية طب العائلة بالمستشفى الخليجي األمريكي مها التاجر:

أحمد األنصاري

مها التاجر

المستشفى الخليجي األمريكي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/10/511112013514.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5111/bahrain/778861.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5111/bahrain/778863.html
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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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منــح األنصــاري درجــة بروفيســور في “الملكية للجراحيــن”
نظير إسهاماته األكاديمية والمهنية طوال سنوات

منحت الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
 Adjunct professor بروفيســـور  درجـــة 
بالجامعـــة أحمـــد األنصـــاري، وذلـــك نظير 
طـــوال  والمهنيـــة  األكاديميـــة  إســـهاماته 
ســـنوات متعـــددة ولجهـــوده فـــي التعاون 
الوثيـــق مـــع الجامعـــة الســـيما مـــن خـــال 
إعـــداد العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات 

المهمة.
ومن أوجـــه التعاون بين أحمـــد األنصاري 
بإيرلنـــدا،  للجراحيـــن  الملكيـــة  والكليـــة 
إعـــداده العديـــد مـــن الدراســـات المتعّلقة 
المتعلقـــة  والتحديـــات  الحيـــاة  بجـــودة 
بتقييم االحتراف الطبي بين أطباء ســـنة 
االمتيـــاز، وتأثيـــر نظـــام تقســـيم التعليـــم 
الطبـــي الجامعـــي SETQ المعـــدل لطاب 

الطب.
عـــاوة على ذلك، أجرى األنصاري دراســـة 
قيـــاس الكفـــاءة الدانيـــة المتعلقـــة بـــأداء 
لطـــاب  اإلكلينيكـــي  الصحـــي  الفحـــص 
التمريـــض، ودراســـة قيـــاس وتحليل رضا 
الخريجيـــن من الكليـــة الملكية للجراحين 
الطبيـــة.  البحريـــن  إيرلندا-جامعـــة  فـــي 
ا عضو بالمجلس  والدكتـــور األنصاري حاليًّ
األكاديمـــي والتمريضـــي بالكليـــة الملكيـــة 

للجراحين في إيرلندا.
ويأتـــي هـــذا التقديـــر مـــن الكليـــة الملكية 
لمســـيرة  تتويًجـــا  بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
جامعـــة  مـــن  تخـــرج  حيـــث  األنصـــاري، 
القاهـــرة -القصر العيني، وحصل في العام 
2004 علـــى عضويـــة الجراحـــة العامة من 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
وفـــي العـــام 2009، حصل الدكتـــور أحمد 

األنصـــاري على الزمالة فـــي جراحة القلب 
والصدر جامعة ماســـترخت، هولندا. وفي 
العـــام 2010، حصـــل على الماجســـتير في 
تعليـــم المهن الصحية مـــن الجامعة ذاتها. 
كمـــا حصـــل فـــي العـــام 2013 علـــى درجة 
الدكتـــوراه بالتعليـــم الطبـــي مـــن جامعـــة 
أمبروســـيانا بالتعاون مـــع جامعة كالجري 

في ألبرتا، كندا.
أمـــا فـــي العـــام 2016، فقد شـــغل الدكتور 
األنصاري كمستشار لقســـم التعليم الطبي 
فـــي مدينـــة الملـــك فهـــد الطبيـــة بالمملكة 
العربية السعودية، وكمستشار أيًضا لقسم 
التعليم الطبي في جامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز من العام 2014 وحتى 2018.
الدكتـــور  حصـــول   2018 العـــام  وشـــهد 
األنصـــاري على درجة الماجســـتير للقيادة 
فـــي القطاع الطبـــي والتعليمي من جامعة 

أنتياك فـــي الواليات المتحـــدة األميركية، 
وشـــغل كمستشار في مستشفيات القوات 
 ،2019 العـــام  فـــي  بالطائـــف  المســـلحة 
ونـــال فـــي العـــام 2021 درجـــة الدكتوراه 
في مجـــال القيـــادة والتغيير فـــي القطاع 
الطبـــي والتعليمي من جامعـــة أنتياك في 

الواليـــات المتحدة األميركيـــة، ليتوج في 
 Adjunct العام 2022 بحصوله على درجة
Professor بالكلية الملكية للجراحين في 

إيرلندا.
وعلـــى صعيـــد اإلنجـــازات المهنية، شـــغل 
فقـــد  المناصـــب،  مـــن  العديـــد  األنصـــاري 
كان مديـــر قســـم التدريـــب والتطوير في 
مستشـــفى قـــوة دفاع البحريـــن للخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة مـــن العـــام 2013 وحتى 
العام 2019 ومدير مشروع التسير الذاتي 
ومكلـــف بـــإدارة التطويـــر والتدريـــب في 
المجلـــس األعلـــى للصحة والقائـــم بأعمال 

مدير إدارة التدريب في وزارة الصحة.
كما كان عضًوا مؤسًســـا لمركـــز ولي العهد 
وعضـــًوا  الطبيـــة،  والبحـــوث  للتدريـــب 
ا في إنشاء مركز المحاكاة بجامعة  رئيســـيًّ
الخليج العربي وعضًوا مؤسًسا في إنشاء 

أول برنامـــج للماجســـتير اإلكلينيكـــي في 
طـــب األســـرة بمملكـــة البحريـــن. وتـــرأس 
الدكتـــور األنصـــاري اللجنـــة المنظمة ألول 
مؤتمـــر عالمـــي لطـــب اإلصابـــات البليغـــة 
وأول مؤتمـــر عالمي لألوعية الدموية في 
مملكـــة البحريـــن. كما هو عضـــو فعال في 
العديد من اللجان بجامعة الخليج العربي 
من ضمنهـــا لجنة المناهج، لجنـــة التقييم، 
اللجنة التوجيهية لمركز الدعم والتحفيز، 

ولجنة ضمان الجودة.
تحويـــل  فـــي  محـــوري  دور  ولألنصـــاري 
المناهج الدراسية بكلية الطب في جامعة 
ســـطام بـــن عبدالعزيـــز بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مـــن مناهـــج دراســـية تقليدية 
إلـــى مناهـــج تعليـــم مبتكرة، ونشـــر كذلك 
أكثـــر مـــن 60 بحًثا في عـــدد من المجات 

العلمية المرموقة.
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المنامة - وزارة الصحة

تحـــت رعاية وزيـــرة الصحة جليلة 
الصحـــة  وزارة  نظمـــت  الســـيد، 
الصحـــة  منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون 
العالمية، فعالية المشي تحت شعار 
“الصحـــة قول وعمل”، في ممشـــى 
دوحـــة عـــراد، وذلـــك علـــى هامش 
أعمـــال الـــدورة التاســـعة والســـتين 
للجنـــة اإلقليميـــة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية للشرق األوسط.
وقـــد افتتـــح وكيـــل وزارة الصحـــة 
وليـــد خليفـــة المانع فعالية المشـــي 
“الصحـــة قـــول وعمـــل”، معرًبـــا عن 
هـــذه  بتنظيـــم  وفخـــره  ســـعادته 
الفعاليـــة الصحيـــة الهادفـــة، ونقـــل 
تحيـــات وزيـــرة الصحـــة وتمنياتها 
الصحيـــة  الفعاليـــة  هـــذه  بنجـــاح 
االســـتفادة  وتحقيـــق  التوعويـــة 
القصـــوى المرجـــوة مـــن تنظيمهـــا، 
مشـــيًرا إلـــى الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
الشـــراكات  لتعزيـــز  الصحـــة  وزارة 
على المســـتوى الوطني واالقليمي 
تنظيـــم  المانـــع  وثّمـــن   والعالمـــي، 
هـــذه الفعاليـــة بالتعـــاون مع مكتب 
منظمـــة الصحة العالمية في مملكة 
منظمـــة  ودعـــم  البحريـــن وجهـــود 
العالميـــة المتواصـــل فـــي  الصحـــة 
والتنســـيق  الصحـــة  تعزيـــز  إطـــار 
اإلســـتراتيجيات  بشـــأن  المشـــترك 
الصحيـــة علـــى كافـــة المســـتويات 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية كما 
أشـــاد بجهـــود المنظمـــة الملموســـة 

ودورهـــا المهـــم والبـــارز فـــي دعـــم 
جهود دول العالم لتطوير الخدمات 
والتشـــخيصية،  الوقائية  الصحيـــة 
األوبئـــة،  ومكافحـــة  والعاجيـــة، 
واألمراض. كما أكد المانع أن وزارة 
الصحـــة تولي اهتماًما كبيًرا بتعزيز 
أنمـــاط الحياة الصحيـــة التي تكفل 
للعيـــش  صحـــي  أســـلوب  للجميـــع 
وُتشـــكل حجر أســـاس في الوقاية 
مـــن جميـــع األمـــراض، ومـــن أهمها 
األمـــراض المزمنـــة غيـــر الســـارية، 
موضًحـــا أن أنماط الحياة الصحية 
تعـــرف بالســـلوكيات التي يعيشـــها 
الفـــرد بشـــكل يومي، والتـــي تعتمد 
على عاداته اليومية التي ُتســـاعده 
علـــى الشـــعور بالنشـــاط والصحـــة، 
وُتقلـــل فرصـــة إصابتـــه باألمـــراض 
واإلجهـــاد وضغوط الحيـــاة، وذلك 
بجعل الصحة أولوية في الخيارات 
وتقـــدم  اليوميـــة.  والممارســـات 
بجزيل الشكر والتقدير إلى الفريق 
القائـــم علـــى تنظيـــم هـــذه الفعالية 

وجميع المشاركين والحضور .
المشـــي  فعاليـــة  فـــي  شـــارك  وقـــد 
“الصحـــة قـــول عمـــل” العديـــد مـــن 
واألفـــراد  والمعنييـــن  المســـؤولين 
مـــن مختلـــف األعمـــار واألجنـــاس، 
طـــاب  مـــن  عـــدد  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
وطـــاب  والمدرســـين  المـــدارس 
الجامعات وموظفي وزارة الصحة 

والجمعيات المعنية.

المانع يفتتح فعالية المشي 
تحت شعار “الصحة قول وعمل“

الفحص الذاتي والدوري وقاية مبكرة للنساء من سرطان الثدي
بمناسبة حلول شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض 
ســـرطان الثدي، صرحت استشـــارية طب العائلة 
في المستشـــفى الخليجي األمريكي مها التاجر، 
أحد المستشـــفيات متعددة التخصصات الرائدة 
في مملكة البحرين، بأن نســـبة اإلصابة بسرطان 
الثـــدي في مملكة البحرين بلغت 35 - 40 % من 
نسبة السرطانات المشخصة لدى النساء بحسب 
ما جـــاء في البحوث والدراســـات التـــي أجريت 
في المملكة، فيما بلغت نسبة المصابات بالمرض 
بســـبب العامل الوراثي فقـــط 20.9 %، في حين 

أنه يعد أكثر السرطانات شيوعا بين النساء. 
وأشـــارت االستشـــارية إلـــى أن هـــذا النـــوع مـــن 
الســـرطانات يحـــدث نتيجة تكاثر غيـــر طبيعي 

فـــي خايا أنســـجة الثـــدي، ما يؤدي إلـــى تكون 
ورم أو كتلـــة فـــي الثـــدي، فـــي حيـــن أنـــه توجد 
أنـــواع عديدة من ســـرطان الثدي يتم تحديدها 
بعـــد الفحص المجهـــري لعينة مـــن الخايا التي 

تؤخذ من الورم المتكون في الثدي. 
إلـــى ذلـــك، أوضحـــت التاجر كذلـــك أن أحد أهم 
األعراض الشـــائعة لسرطان الثدي والتي ينصح 
بمراجعـــة الطبيـــب ضرورًيا عند اإلحســـاس بها 
هي اإلحســـاس بوجـــود كتلة أوغـــدة في الثدي 
أواإلبـــط مـــن قبـــل المريـــض أو الطبيـــب اثنـــاء 
فحـــص الثـــدي، إضافـــة إلى نـــزول دم أو ســـائل 
أصفر مصحوب بالدم من حلمة الثدي، أو تغيير 
في الجلد الذي يغطي الثدي كاالحمرار والتقرح، 
أو تغييـــر في ملمس الجلد حيـــث يصبح ثخينا 
ومســـاماته واضحة ويطلق عليه جلد البرتقالة. 

ومـــن ضمن تلك األعراض أيًضـــا تقرح واحمرار 
في الجلد المحيط بحلمة الثدي، أو تغيير شكل 
الحلمـــة كانبعاجها للداخـــل، أو التغير في حجم 
أو شكل الثدي كزيادة حجمه أو اإلحساس بألم 

غير معهود سابقا في الثدي. 
وباإلشـــارة إلى أهم العوامل المعززة التي تؤدي 
لإلصابة بســـرطان الثدي، بينت االستشارية إلى 
أن التقدم في الســـن ووجود التاريخ الشخصي 
أو العائلـــي لإلصابـــة بســـرطان الثـــدي يأتي في 
مقدمـــة هذه العوامل، فالمـــرأة التي قد أصيبت 
بالســـرطان في واحـــد من الثدييـــن أكثر عرضة 
لإلصابـــة بنفـــس الســـرطان فـــي الثـــدي الثانـــي، 
وكذلـــك إصابـــة أحـــد أفـــراد العائلـــة ذوي صلـــة 
القرابة من الدرجة األولى بســـرطان الثدي كاألم 
أو األخـــت أو الجدة، عاوة علـــى وجود العامل 

الجيني كجين براكا )Braka 1,2( وتكرار سرطان 
الثـــدي والمبايـــض بين أفـــراد العائلـــة خصوًصا 
الهرمونـــات  الدرجـــة االولـــى، واســـتخدام  مـــن 
البديلـــة عنـــد انقطـــاع الطمـــث أو حبـــوب منـــع 
الحمل لســـنوات طويلة من غيـــر متابعة طبيب 
مختص، إضافة الى التعرض لإلشعاعات بنسبة 

كبيرة ســـواء المســـتخدمة للعاج أو اثناء 
الحوادث والكـــوارث النووية، وحدوث 

الطمث المبكر قبل ســـن 11 أو انقطاع 
الـــدورة المتأخـــر بعـــد ســـن 55 ســـنة، 
إلى جانب اإلصابة بالســـمنة وشـــرب 

الكحول والتدخين.
ســـبل  أهـــم  يخـــص  وفيمـــا 

اإلصابـــة  مـــن  الوقايـــة 
الثـــدي،  بســـرطان 

تنصح االستشـــارية مهـــا التاجر النســـاء بتناول 
البدنيـــة  باألنشـــطة  والقيـــام  الصحـــي  الغـــذاء 
للمحافظـــة على الوزن الطبيعـــي، واالمتناع عن 
التدخين وشـــرب الكحول، إضافة إلى عدم أخذ 
الهرمونـــات وحبـــوب منـــع الحمل إال باستشـــارة 
ومتابعـــة طبية، كما أن الفحص الدوري من قبل 
المرأة نفســـها والذي يفضل عمله شـــهريا 
بعـــد االنتهاء من الـــدورة يعد من أهم 
الفحوصـــات التي تســـاعد المرأة في 
اإلحساس بأي تغيير غير طبيعي في 
الثـــدي، حيث يتم إجراؤه بواســـطة 
الصوتيـــة  األشـــعة  أو  الماموجـــرام 
التي تســـاعد على االكتشاف المبكر 

لسرطان الثدي.

أعداد من األطفال المصابين بحاجة إلى مضخة األنسولين
مبادرة سمو الشيخة زين بنت خالد “ساهم معنا في الخير” مستمرة منذ 10 سنوات... “السكري”:

أشـــاد رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
البحرينيـــة  الســـكري  رئيـــس جمعيـــة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة بالـــدور البارز الذي 
تقوم به المؤسسات األهلية والخاصة 
في دعـــم األعمال الخيرية اإلنســـانية 
فـــي  الحكوميـــة  الجهـــود  ومســـاندة 

تقديم الدعم والمساندة للمرضى.
الدعـــم  تقديمـــه  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لألطفـــال المصابيـــن بالســـكري النـــوع 
األول بمضخـــات األنســـولين لعدد من 
األطفـــال من مجمع الســـلمانية الطبي 
البحريـــن  الدفـــاع  قـــوة  ومستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي،  ومستشـــفى 
وذلـــك بتبرع من ثاث جهـــات داعمة 
هـــي )جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة وكاف 
اإلنســـانية بجمعيـــة اإلصاح وشـــركة 
STC(. وفـــي هذا الصدد، أكد الشـــيخ 
محمد بن عبدهللا على أهمية التعاون 
الســـكري  لجمعيـــة  والدعـــم  الدائـــم 
البحرينيـــة لتقـــوم بدورهـــا اإلنســـاني 
من خـــال برامجها المتعـــددة لرعاية 
مرضى الســـكري بشـــكل عـــام وتوفير 
مضخات األنســـولين لألطفال بشـــكل 
خـــاص، هـــذا الدعـــم الذي يهـــدف إلى 
تعزيـــز صحـــة األطفال والذي يشـــكل 
نقلة نوعية في حياتهم للسيطرة على 
الســـكري. كما أعرب عن تقديره للدور 
البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه المستشـــفيات 
الحكومية والخاصة من خال تقديم 
أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة للمرضى 
عامة ورعاية مرضى السكري خاصة.

فيما أشـــادت الجهات الداعمة بجهود 
رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
جمعية السكري البحرينية وما يقدمه 
مـــن جهـــود وطنية لدعـــم المبـــادرات 

الصحية في مملكة البحرين.
وأشـــارت نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
مريـــم  البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة 
منطلـــق  ومـــن  أنـــه  إلـــى  الهاجـــري 
المسؤولية والشراكة المجتمعية تبنت 
جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة مبـــادرة 
كفالة طفل مصاب بالســـكري بمضخة 

األنســـولين تحت شـــعار “ســـاهم معنا 
فـــي الخير” بهـــدف الدعم والمســـاندة 
لألطفال المصابين بالسكري للحصول 
علـــى أفضل وســـائل الرعاية الصحية 
الســـيطرة  علـــى  تســـاعدهم  التـــي 
والعيـــش بأمان مـــع داء الســـكري من 

خال توفير مضخة األنسولين.

وقـــد بدأت هـــذه المبـــادرة منذ عشـــر 
ســـنوات فـــي 2012 بتبـــرع كريـــم من 
مؤسســـة المبـــرة الخليفية وبدعم من 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة، 
ومن ثم تم توفير عدد من المضخات 
مؤسســـات  بعـــض  مـــن  بتبرعـــات 

والمؤسســـات  المدنـــي  المجتمـــع 
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص وبعض 

األفراد من أهل الخير.
كمـــا أعربـــت الهاجـــري عـــن تقديرهـــا 
وامتنانهـــا للدور البـــارز والمهم والذي 
تقـــوم به المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية برعاية ممثـــل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وبمتابعـــة من األمين العام للمؤسســـة 
مضخـــات  لتوفيـــر  الســـيد  مصطفـــى 
بـــداء  والمصابيـــن  األيتـــام  لألطفـــال 

السكري النوع األول.
كمـــا أشـــارت إلـــى التنســـيق والتعاون 
المشـــترك مع المستشـــفيات حيث من 
خاله ســـيتم تحديد قوائـــم األطفال 
األكثـــر احتياجـــًا بحيـــث يتم اســـتام 
يبيـــن  المعالـــج  الطبيـــب  مـــن  تقريـــر 
مـــلء  مـــع  للمضخـــة،  الطفـــل  حاجـــة 
اســـتمارة خاصة عن حالة الطفل، كما 
يتم التأكيد على أهمية اجتياز الطفل 
وولـــي األمـــر الـــدورة التدريبية حول 
كيفية اســـتخدام المضخة وبرمجتها 
بالتنســـيق مـــع الشـــركة المعنيـــة عـــن 

المضخات.
وأكـــدت علـــى أهميـــة تضافـــر الجهود 
الوطنية لتوفير مضخات األنســـولين 
المحتاجيـــن، حيـــث  األطفـــال  لبقيـــة 
إّن هنـــاك أعـــدادًا مازالـــت بحاجة إلى 
المضخـــة، معربين عن الثقـــة بتضافر 
جهود المؤسسات الحكومية واألهلية 

لتوفير الدعم ألطفالنا السكريين.

المنامة - جمعية السكري البحرينية
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رفــع ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــئون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة، خالص الشــكر 
والتقدير إلى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية على توجيهات ودعم واهتمام جاللته المتواصل بالعمل اإلنساني الذي تقوم به المؤسسة، والرعاية 

الكبيرة لأليتام واألرامل وجميع قطاعات المجتمع في مملكة البحرين؛ من أجل توفير الحياة الكريمة للجميع.

وثّمـــن ســـموه الـــدور اإلنســـاني واللفتـــات 
الـــدول  تجـــاه  جاللتـــه  مـــن  الحانيـــة 
والتـــي  والصديقـــة،  الشـــقيقة  والشـــعوب 
والواضحـــة  الثابتـــة  المواقـــف  تعكـــس 
لمملكـــة البحرين قيـــادًة وحكومًة وشـــعًبا 
تجـــاه األشـــقاء واألصدقـــاء فـــي مختلف 
دول العالـــم، وذلك ضمن مســـاعي جاللته 
بترســـيخ التضامـــن الدولـــي وانطالًقا من 
الروابـــط األخوية واإلنســـانية التي تجمع 
مملكـــة البحريـــن بمختلف شـــعوب العالم، 
ســـائاًل المولـــى القديـــر أن يجـــزي جاللـــة 
الملـــك المعظـــم خيـــر الجـــزاء وأن يجعـــل 

هذه األعمال في ميزان حسناته.
كما تقّدم ســـموه بخالص الشكر والعرفان 
إلـــى جاللة الملك المعظم بمناســـبة صدور 
األمـــر الســـامي بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس 
أمناء وتجديد ثقة الغالية بتكليفه برئاسة 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية، سائالً هللا العلي القدير أن يعين 
الجميـــع بأن نكون عند حســـن ظن جاللته 
لتحقيق رؤى وتطلعات جاللته وما يسعى 
إليه لرفعة ورفاهية شعب البحرين الكريم 

وتخفيـــف األعبـــاء المعيشـــية عن األســـر، 
وتطويـــر المؤسســـة لتكـــون فـــي مصـــاف 

المؤسسات اإلنسانية العالمية العريقة.
كما أشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى 
بـــه المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
من قبل الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
مثمًنـــا الجهود المخلصة لإلدارة التنفيذية 
الملكيـــة  المؤسســـة  منتســـبي  وجميـــع 
عمـــل  إدارة  فـــي  اإلنســـانية  لألعمـــال 

المؤسسة ورعاية األسر المنتسبة لها.
جـــاء ذلـــك، خالل تـــرؤس ســـموه اجتماع 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
المنصـــرم  األحـــد  عقـــد  الـــذي  اإلنســـانية 
بديـــوان ســـموه بحضـــور أعضـــاء مجلس 

أمناء المؤسسة.
واستهل ســـموه االجتماع بكلمة ترحيبية 
هنـــأ فيهـــا أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء علـــى 
الثقـــة الملكيـــة الغاليـــة بتعيينهـــم أعضاء 
في المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
األمنـــاء  مجلـــس  أعضـــاء  جهـــود  مثمًنـــا 

فـــي  الكبيـــرة  ومســـاهماتهم  الســـابقين 
تنفيـــذ توجيهـــات جاللـــة الملـــك المعظـــم 
لتقديـــم العمـــل اإلنســـاني داخـــل وخـــارج 
البحريـــن واالرتقـــاء بعمل المؤسســـة وما 
تحقق خالل الفترة الماضية من إنجازات 
عديـــدة. مؤكًدا ثقته فـــي مجلس الجديد 
بتحقيق المزيد من النجاحات واإلنجازات 
الحضاريـــة ومـــد يـــد العـــون والمســـاعدة 
لمختلف قطاعـــات المجتمع ونقل الصورة 
اإلنسانية لمملكة البحرين مواقفها الخيرة 

للجميع. 
 كمـــا وّجـــه ســـموه إلـــى مواصلـــة العمـــل 
ضمن رؤى وتطلعات جاللة الملك واتخاذ 
الخطوات المهمة لتنفيذ توجيهات جاللته 
لمواصلـــة العمل اإلنســـاني بإبداع وتقديم 
لأليتـــام  والشـــاملة  المتميـــزة  الرعايـــة 
واألرامـــل وجميـــع الفئات المســـتحقة في 
مملكتنـــا الغالية إلى جانب المســـاهمة في 
مد يد العون وتخفيف معاناة الشعوب في 
الـــدول الشـــقيقة والصديقة ومســـاعدتهم 
انطالقا من الواجب اإلنساني الذي يحتمه 

علينا ديننا اإلسالمي الحنيف.

 واطلـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة على التصاميم الهندســـية لمشروع 
مقر المؤسســـة الجديد وأثنى سموه على 
تصميم المبنى الـــذي قام به أحد المكاتب 
الهندســـية البحرينيـــة، مؤكـــًدا ثقتـــه فـــي 
البحرينـــي  المهنـــدس االستشـــاري  قـــدرة 
فـــي  البحرينيـــة  الهندســـية  والمكاتـــب 
تصميـــم الصـــروح الحضاريـــة واإلشـــراف 
عليها وبضرورة منحها التشـــجيع والدعم 
مـــن الجميـــع، ووّجـــه ســـموه إلـــى ضرورة 
تلبيـــة المبنـــى الجديد للخدمـــات المقدمة 
قطاعـــات  ومختلـــف  واألرامـــل  لأليتـــام 
المجتمع والعمل اإلنســـاني الـــذي تقوم به 

المؤسسة داخل وخارج البحرين.

كما اطلع ســـموه على آخـــر التطورات في 
المشـــاريع التنمويـــة واالســـتثمارية التـــي 
المؤسســـة لصالـــح منتســـبيها  بهـــا  تقـــوم 
ضمن مســـاعيها لتطوير مهاراتهم وتوفير 
فرص العمل المناســـبة لهم وتحويلهم إلى 
أســـر منتجـــة وإخراجهـــم من دائـــرة العوز 
والحاجـــة إلى دائرة االكتفاء واالســـتغناء 
مشيًدا ســـموه بافتتاح مشروع نتاج خير 
البحرين ومســـتواه الراقي والمميز والذي 
يعمـــل على صناعة كـــوادر بحرينية رائدة 
متميـــزة في مجال اإلنتاج بكافة أشـــكاله، 
مؤكًدا أن مثل هذه المشـــاريع تأتي ضمن 
المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  وتطلعـــات  رؤى 

وتعود بالنفع والفائدة منتسبي وأسرهم.

 من جانبه، أشـــاد مصطفى الســـيد األمين 
العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
بالرعاية الكريمة التي يوليها جاللة الملك 
المعظم لعمل المؤسسة، مثمًنا قيادة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ومتابعة 
ســـموه لتفاصيل العمل وقيادته للمؤسسة 
بكل إبداع، وتوجيهات سموه الموفقة في 

هذا الشأن.
واســـتعرض أعضاء مجلس األمناء خالل 
االجتمـــاع آخر المســـتجدات التـــي نفذتها 
التوجيهـــات  ضمـــن  الملكيـــة  المؤسســـة 
الملكية والخاصة بالمشاريع االستراتيجية 
واالســـتثمارية داخل البحريـــن وخارجها، 
إلى جانب تقديم المســـاعدات والخدمات 
فـــي مختلـــف الجوانـــب لأليتـــام واألرامل 
ومختلـــف قطاعـــات المجتمع فـــي مملكة 

البحرين.
أعضـــاء  ثّمـــن  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الملكيـــة  التوجيهـــات  األمنـــاء  مجلـــس 
الســـامية والدعم المتواصـــل الذي تحظى 
بـــه المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
من قبـــل جاللة الملك المعظـــم والحكومة 
الموقـــرة، مشـــيدين بالدور القيادي لســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد فـــي متابعته عمل 
تقديـــم  أجـــل  مـــن  اإلنســـاني؛  المؤسســـة 
أفضـــل الخدمات واالرتقـــاء بها بما يحقق 

رؤى وتطلعات جاللة الملك المعظم.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يطلع على تصاميم المقر الجديد للمؤسسة الملكية
مؤكًدا سموه ثقته بالمهندسين البحرينيين في تصميم الصروح الحضارية

انطالق اللقاءات التشاورية مع قطاعات الثقافة
انطلقت مســـاء أمـــس األول )اإلثنين(، في 
المســـرح المرن بمســـرح البحرين الوطني 
اللقاءات التشـــاورية مع قطاعات الثقافة، 
وذلك بحضور الشـــيخ خليفة بن أحمد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار وتواجـــد عدد من الخبراء 
والمتخّصصين والمهتمين بالشأن الثقافي 

في البحرين.
وترّكـــز اللقـــاء األول حـــول األدب والنتاج 
الفكـــري، حيـــث تـــم مناقشـــة العديـــد مـــن 
المواضيع في هذا المجال والخروج بعدد 

من التوصيات.
وتأتـــي هـــذه اللقـــاءات ضمن ســـعي هيئة 
فـــي  الثقافـــي  بالعمـــل  لالرتقـــاء  الثقافـــة 
مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل عمـــل قراءة 

موضوعيـــة لواقعـــه إلـــى جانـــب تحديـــد 
أولوياتـــه وتطلعـــات العامليـــن فيه، حيث 
تســـتمر بشـــكل شـــبه يومـــي حتـــى نهايـــة 

مختلـــف  وســـتتناول  الجـــاري  أكتوبـــر 
المجاالت المتعلقة بالثقافة.

وتؤكد هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار أن 

وتفعيـــل  الحضاريـــة  المنجـــزات  تحقيـــق 
أدوات العمـــل الثقافي بما يحقق المصالح 
الوطنيـــة ويـــرّوج لمكانة البحريـــن كمركز 
بالشـــراكة  يأتـــي  إنمـــا  الثقافـــي،  لإلنتـــاج 

المجتمعية.
الفكـــري،  والنتـــاج  األدب  إلـــى  وإضافـــة 
تشـــمل مواضيع اللقاء التشاورية: العمارة 
والتصميم، الموســـيقى، الفنون الشـــعبية، 
الســـينما، الفنون األدائيـــة، التراث واآلثار، 
اليدويـــة.  والحـــرف  التشـــكيلية  الفنـــون 
وســـيتم عقد اللقاءات في أماكن وصروح 
ثقافيـــة تعكـــس مضمـــون هـــذه المحـــاور، 
زّوار  مركـــز  الوطنـــي،  البحريـــن  كمســـرح 
موقع مســـار اللؤلؤ، مركز الجســـرة ومركز 

الفنون.

المنامة - هيئة الثقافة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ضمن جوالتـــه الصباحية للمـــدارس، قام 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمي 
بزيـــارة إلى مدرســـة المالكيـــة االبتدائية 
اإلعداديـــة للبنات، التقى خاللها عددا من 
عضـــوات الهيئتيـــن اإلداريـــة والتعليمية 
والطالبـــات، واطلـــع على المشـــاريع التي 
تجربـــة  بينهـــا  ومـــن  المدرســـة،  تنفذهـــا 
استغالل المساحات المفتوحة والممرات 
للطالبـــات  الرياضيـــة  األنشـــطة  لتعزيـــز 
ســـواًء  الدراســـية،  الحلقـــات  بجميـــع 

الرياضـــات الحركيـــة أو الذهنيـــة، والتي 
القت تجاوبًا ملحوظًا من قبل الطالبات، 
وإقبـــاالً علـــى المشـــاركة فيها، كمـــا اطلع 
الطالبيـــة  اللجنـــة  نشـــاط  علـــى  الوزيـــر 

ودورها في المدرسة.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد الوزيـــر بالجهود 
التـــي تبذلهـــا اإلدارة المدرســـية لتوفيـــر 
العناصر المحفزة للطالبات على المشاركة 
فـــي األنشـــطة، بمـــا يعـــود بالنفـــع عليهن، 

متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

النعيمي يشيد بجهود إدارة مدرسة المالكية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
التعليم العالي ماجد النعيمي، وفد 
البريطانيـــة،  هدرســـفيلد  جامعـــة 
الذي ضم نائب مستشـــار الجامعة 
األبحـــاث  ومديـــر  بـــول،  أنـــدرو 

القاضـــي،  مصطفـــى  والمشـــاريع 
بمناسبة زيارتهم إلى المملكة.

وأطلـــع الوزير الوفـــد على الجهود 
التـــي يبذلها مجلس أمناء مجلس 
هـــذا  لتطويـــر  العالـــي  التعليـــم 

القطاع.

جهود لتطوير التعليم العالي

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس محافظ الشـــمالية علي العصفور 
األســـبوعي  التشـــاوري  االجتمـــاع 
للمســـؤولين بالمحافظـــة. وتـــم خـــالل 
االجتماع، استعراض برامج المحافظة 
لالحتفاالت الوطنية في شـــهر ديسمبر 
المقبل بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية 
ويوم الشـــرطة والعيد الوطني المجيد 
وعيـــد جلـــوس جاللـــة الملـــك المعظـــم 
ويوم الشهيد. وأشار محافظ الشمالية 
إلـــى أهميـــة إيجـــاد الحلـــول المناســـبة 

لالزدحامـــات المروريـــة على الشـــوارع 
بالتعـــاون  المحافظـــة  فـــي  الرئيســـة 
والتنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة للمـــرور، 
كما أشـــاد بنجاح ندوة التســـيير الذاتي 
التـــي نظمهـــا المجلس األعلـــى للصحة 
بالتعـــاون مـــع المحافظة، داعيـــًا أهالي 
الثانيـــة  النـــدوة  لحضـــور  المحافظـــة 
للتسيير الذاتي التي سيقيمها المجلس 
األعلـــى للصحة بالتعاون مع المحافظة 

في صالة جمعية عالي الخيرية.

حلول لالزدحامات المرورية على شوارع “الشمالية”

المنامة - بنا

ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  ضبطـــت 
اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون  العمـــل 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
مؤسســـة  الداخليـــة،  بـــوزارة 
تمارس نشـــاط مكتـــب توظيف 
مـــن  ترخيـــص  إصـــدار  دون 
الهيئة، حيث تعمل على تسهيل 
اســـتقدام وافديـــن للمملكـــة من 
عمـــل  بفـــرص  إيهامهـــم  خـــالل 
وبرواتب مجزيـــة واإليقاع بهم 

في حالة استضعاف.
 وأوضحت الهيئة أن المؤسســـة 
دأبت على بث إعالنات توظيف 
وهميـــة لوافديـــن علـــى منصات 
مختلفـــة مـــن مواقـــع التواصـــل 
االجتماعي، والعمل على تسهيل 
دخولهم لمملكـــة البحرين بزعم 

وجـــود فـــرص عمـــل وبرواتـــب 
اســـتحصالها  مقابـــل  مجزيـــة 
مبالـــغ مالية مقابل اســـتقدامهم 
للبـــالد، إال أنه قـــد تم ضبط أحد 
توصلـــت  وبســـؤاله  العامليـــن، 
إلى المؤسســـة المخالفة، وعليه 
تـــم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة حيالها، ومن ثـــم إحالة 
العامـــة  النيابـــة  إلـــى  القضيـــة 

التخاذ اإلجراءات القانونية.
 وأكـــدت الهيئـــة الحـــرص علـــى 
متابعـــة ومراقبـــة ســـوق العمـــل 
بما يضمن التصدي ألي أنشـــطة 
مـــن  وذلـــك  للقانـــون،  مخالفـــة 
خـــالل فـــرق مختصـــة بالرصـــد 
والمتابعة والتوثيق ألي أنشطة 

مخالفة.

ضبط مؤسسة تمارس نشاط 
مكتب توظيف دون ترخيص
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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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منــح األنصــاري درجــة بروفيســور في “الملكية للجراحيــن”
نظير إسهاماته األكاديمية والمهنية طوال سنوات

منحت الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
 Adjunct professor بروفيســـور  درجـــة 
بالجامعـــة أحمـــد األنصـــاري، وذلـــك نظير 
طـــوال  والمهنيـــة  األكاديميـــة  إســـهاماته 
ســـنوات متعـــددة ولجهـــوده فـــي التعاون 
الوثيـــق مـــع الجامعـــة الســـيما مـــن خـــال 
إعـــداد العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات 

المهمة.
ومن أوجـــه التعاون بين أحمـــد األنصاري 
بإيرلنـــدا،  للجراحيـــن  الملكيـــة  والكليـــة 
إعـــداده العديـــد مـــن الدراســـات المتعّلقة 
المتعلقـــة  والتحديـــات  الحيـــاة  بجـــودة 
بتقييم االحتراف الطبي بين أطباء ســـنة 
االمتيـــاز، وتأثيـــر نظـــام تقســـيم التعليـــم 
الطبـــي الجامعـــي SETQ المعـــدل لطاب 

الطب.
عـــاوة على ذلك، أجرى األنصاري دراســـة 
قيـــاس الكفـــاءة الدانيـــة المتعلقـــة بـــأداء 
لطـــاب  اإلكلينيكـــي  الصحـــي  الفحـــص 
التمريـــض، ودراســـة قيـــاس وتحليل رضا 
الخريجيـــن من الكليـــة الملكية للجراحين 
الطبيـــة.  البحريـــن  إيرلندا-جامعـــة  فـــي 
ا عضو بالمجلس  والدكتـــور األنصاري حاليًّ
األكاديمـــي والتمريضـــي بالكليـــة الملكيـــة 

للجراحين في إيرلندا.
ويأتـــي هـــذا التقديـــر مـــن الكليـــة الملكية 
لمســـيرة  تتويًجـــا  بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
جامعـــة  مـــن  تخـــرج  حيـــث  األنصـــاري، 
القاهـــرة -القصر العيني، وحصل في العام 
2004 علـــى عضويـــة الجراحـــة العامة من 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
وفـــي العـــام 2009، حصل الدكتـــور أحمد 

األنصـــاري على الزمالة فـــي جراحة القلب 
والصدر جامعة ماســـترخت، هولندا. وفي 
العـــام 2010، حصـــل على الماجســـتير في 
تعليـــم المهن الصحية مـــن الجامعة ذاتها. 
كمـــا حصـــل فـــي العـــام 2013 علـــى درجة 
الدكتـــوراه بالتعليـــم الطبـــي مـــن جامعـــة 
أمبروســـيانا بالتعاون مـــع جامعة كالجري 

في ألبرتا، كندا.
أمـــا فـــي العـــام 2016، فقد شـــغل الدكتور 
األنصاري كمستشار لقســـم التعليم الطبي 
فـــي مدينـــة الملـــك فهـــد الطبيـــة بالمملكة 
العربية السعودية، وكمستشار أيًضا لقسم 
التعليم الطبي في جامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز من العام 2014 وحتى 2018.
الدكتـــور  حصـــول   2018 العـــام  وشـــهد 
األنصـــاري على درجة الماجســـتير للقيادة 
فـــي القطاع الطبـــي والتعليمي من جامعة 

أنتياك فـــي الواليات المتحـــدة األميركية، 
وشـــغل كمستشار في مستشفيات القوات 
 ،2019 العـــام  فـــي  بالطائـــف  المســـلحة 
ونـــال فـــي العـــام 2021 درجـــة الدكتوراه 
في مجـــال القيـــادة والتغيير فـــي القطاع 
الطبـــي والتعليمي من جامعـــة أنتياك في 

الواليـــات المتحدة األميركيـــة، ليتوج في 
 Adjunct العام 2022 بحصوله على درجة
Professor بالكلية الملكية للجراحين في 

إيرلندا.
وعلـــى صعيـــد اإلنجـــازات المهنية، شـــغل 
فقـــد  المناصـــب،  مـــن  العديـــد  األنصـــاري 
كان مديـــر قســـم التدريـــب والتطوير في 
مستشـــفى قـــوة دفاع البحريـــن للخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة مـــن العـــام 2013 وحتى 
العام 2019 ومدير مشروع التسير الذاتي 
ومكلـــف بـــإدارة التطويـــر والتدريـــب في 
المجلـــس األعلـــى للصحة والقائـــم بأعمال 

مدير إدارة التدريب في وزارة الصحة.
كما كان عضًوا مؤسًســـا لمركـــز ولي العهد 
وعضـــًوا  الطبيـــة،  والبحـــوث  للتدريـــب 
ا في إنشاء مركز المحاكاة بجامعة  رئيســـيًّ
الخليج العربي وعضًوا مؤسًسا في إنشاء 

أول برنامـــج للماجســـتير اإلكلينيكـــي في 
طـــب األســـرة بمملكـــة البحريـــن. وتـــرأس 
الدكتـــور األنصـــاري اللجنـــة المنظمة ألول 
مؤتمـــر عالمـــي لطـــب اإلصابـــات البليغـــة 
وأول مؤتمـــر عالمي لألوعية الدموية في 
مملكـــة البحريـــن. كما هو عضـــو فعال في 
العديد من اللجان بجامعة الخليج العربي 
من ضمنهـــا لجنة المناهج، لجنـــة التقييم، 
اللجنة التوجيهية لمركز الدعم والتحفيز، 

ولجنة ضمان الجودة.
تحويـــل  فـــي  محـــوري  دور  ولألنصـــاري 
المناهج الدراسية بكلية الطب في جامعة 
ســـطام بـــن عبدالعزيـــز بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مـــن مناهـــج دراســـية تقليدية 
إلـــى مناهـــج تعليـــم مبتكرة، ونشـــر كذلك 
أكثـــر مـــن 60 بحًثا في عـــدد من المجات 

العلمية المرموقة.

المنامة ـ المستشفيات الحكومية
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المنامة - وزارة الصحة

تحـــت رعاية وزيـــرة الصحة جليلة 
الصحـــة  وزارة  نظمـــت  الســـيد، 
الصحـــة  منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون 
العالمية، فعالية المشي تحت شعار 
“الصحـــة قول وعمل”، في ممشـــى 
دوحـــة عـــراد، وذلـــك علـــى هامش 
أعمـــال الـــدورة التاســـعة والســـتين 
للجنـــة اإلقليميـــة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية للشرق األوسط.
وقـــد افتتـــح وكيـــل وزارة الصحـــة 
وليـــد خليفـــة المانع فعالية المشـــي 
“الصحـــة قـــول وعمـــل”، معرًبـــا عن 
هـــذه  بتنظيـــم  وفخـــره  ســـعادته 
الفعاليـــة الصحيـــة الهادفـــة، ونقـــل 
تحيـــات وزيـــرة الصحـــة وتمنياتها 
الصحيـــة  الفعاليـــة  هـــذه  بنجـــاح 
االســـتفادة  وتحقيـــق  التوعويـــة 
القصـــوى المرجـــوة مـــن تنظيمهـــا، 
مشـــيًرا إلـــى الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
الشـــراكات  لتعزيـــز  الصحـــة  وزارة 
على المســـتوى الوطني واالقليمي 
تنظيـــم  المانـــع  وثّمـــن   والعالمـــي، 
هـــذه الفعاليـــة بالتعـــاون مع مكتب 
منظمـــة الصحة العالمية في مملكة 
منظمـــة  ودعـــم  البحريـــن وجهـــود 
العالميـــة المتواصـــل فـــي  الصحـــة 
والتنســـيق  الصحـــة  تعزيـــز  إطـــار 
اإلســـتراتيجيات  بشـــأن  المشـــترك 
الصحيـــة علـــى كافـــة المســـتويات 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية كما 
أشـــاد بجهـــود المنظمـــة الملموســـة 

ودورهـــا المهـــم والبـــارز فـــي دعـــم 
جهود دول العالم لتطوير الخدمات 
والتشـــخيصية،  الوقائية  الصحيـــة 
األوبئـــة،  ومكافحـــة  والعاجيـــة، 
واألمراض. كما أكد المانع أن وزارة 
الصحـــة تولي اهتماًما كبيًرا بتعزيز 
أنمـــاط الحياة الصحيـــة التي تكفل 
للعيـــش  صحـــي  أســـلوب  للجميـــع 
وُتشـــكل حجر أســـاس في الوقاية 
مـــن جميـــع األمـــراض، ومـــن أهمها 
األمـــراض المزمنـــة غيـــر الســـارية، 
موضًحـــا أن أنماط الحياة الصحية 
تعـــرف بالســـلوكيات التي يعيشـــها 
الفـــرد بشـــكل يومي، والتـــي تعتمد 
على عاداته اليومية التي ُتســـاعده 
علـــى الشـــعور بالنشـــاط والصحـــة، 
وُتقلـــل فرصـــة إصابتـــه باألمـــراض 
واإلجهـــاد وضغوط الحيـــاة، وذلك 
بجعل الصحة أولوية في الخيارات 
وتقـــدم  اليوميـــة.  والممارســـات 
بجزيل الشكر والتقدير إلى الفريق 
القائـــم علـــى تنظيـــم هـــذه الفعالية 

وجميع المشاركين والحضور .
المشـــي  فعاليـــة  فـــي  شـــارك  وقـــد 
“الصحـــة قـــول عمـــل” العديـــد مـــن 
واألفـــراد  والمعنييـــن  المســـؤولين 
مـــن مختلـــف األعمـــار واألجنـــاس، 
طـــاب  مـــن  عـــدد  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
وطـــاب  والمدرســـين  المـــدارس 
الجامعات وموظفي وزارة الصحة 

والجمعيات المعنية.

المانع يفتتح فعالية المشي 
تحت شعار “الصحة قول وعمل“

الفحص الذاتي والدوري وقاية مبكرة للنساء من سرطان الثدي
بمناسبة حلول شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض 
ســـرطان الثدي، صرحت استشـــارية طب العائلة 
في المستشـــفى الخليجي األمريكي مها التاجر، 
أحد المستشـــفيات متعددة التخصصات الرائدة 
في مملكة البحرين، بأن نســـبة اإلصابة بسرطان 
الثـــدي في مملكة البحرين بلغت 35 - 40 % من 
نسبة السرطانات المشخصة لدى النساء بحسب 
ما جـــاء في البحوث والدراســـات التـــي أجريت 
في المملكة، فيما بلغت نسبة المصابات بالمرض 
بســـبب العامل الوراثي فقـــط 20.9 %، في حين 

أنه يعد أكثر السرطانات شيوعا بين النساء. 
وأشـــارت االستشـــارية إلـــى أن هـــذا النـــوع مـــن 
الســـرطانات يحـــدث نتيجة تكاثر غيـــر طبيعي 

فـــي خايا أنســـجة الثـــدي، ما يؤدي إلـــى تكون 
ورم أو كتلـــة فـــي الثـــدي، فـــي حيـــن أنـــه توجد 
أنـــواع عديدة من ســـرطان الثدي يتم تحديدها 
بعـــد الفحص المجهـــري لعينة مـــن الخايا التي 

تؤخذ من الورم المتكون في الثدي. 
إلـــى ذلـــك، أوضحـــت التاجر كذلـــك أن أحد أهم 
األعراض الشـــائعة لسرطان الثدي والتي ينصح 
بمراجعـــة الطبيـــب ضرورًيا عند اإلحســـاس بها 
هي اإلحســـاس بوجـــود كتلة أوغـــدة في الثدي 
أواإلبـــط مـــن قبـــل المريـــض أو الطبيـــب اثنـــاء 
فحـــص الثـــدي، إضافـــة إلى نـــزول دم أو ســـائل 
أصفر مصحوب بالدم من حلمة الثدي، أو تغيير 
في الجلد الذي يغطي الثدي كاالحمرار والتقرح، 
أو تغييـــر في ملمس الجلد حيـــث يصبح ثخينا 
ومســـاماته واضحة ويطلق عليه جلد البرتقالة. 

ومـــن ضمن تلك األعراض أيًضـــا تقرح واحمرار 
في الجلد المحيط بحلمة الثدي، أو تغيير شكل 
الحلمـــة كانبعاجها للداخـــل، أو التغير في حجم 
أو شكل الثدي كزيادة حجمه أو اإلحساس بألم 

غير معهود سابقا في الثدي. 
وباإلشـــارة إلى أهم العوامل المعززة التي تؤدي 
لإلصابة بســـرطان الثدي، بينت االستشارية إلى 
أن التقدم في الســـن ووجود التاريخ الشخصي 
أو العائلـــي لإلصابـــة بســـرطان الثـــدي يأتي في 
مقدمـــة هذه العوامل، فالمـــرأة التي قد أصيبت 
بالســـرطان في واحـــد من الثدييـــن أكثر عرضة 
لإلصابـــة بنفـــس الســـرطان فـــي الثـــدي الثانـــي، 
وكذلـــك إصابـــة أحـــد أفـــراد العائلـــة ذوي صلـــة 
القرابة من الدرجة األولى بســـرطان الثدي كاألم 
أو األخـــت أو الجدة، عاوة علـــى وجود العامل 

الجيني كجين براكا )Braka 1,2( وتكرار سرطان 
الثـــدي والمبايـــض بين أفـــراد العائلـــة خصوًصا 
الهرمونـــات  الدرجـــة االولـــى، واســـتخدام  مـــن 
البديلـــة عنـــد انقطـــاع الطمـــث أو حبـــوب منـــع 
الحمل لســـنوات طويلة من غيـــر متابعة طبيب 
مختص، إضافة الى التعرض لإلشعاعات بنسبة 

كبيرة ســـواء المســـتخدمة للعاج أو اثناء 
الحوادث والكـــوارث النووية، وحدوث 

الطمث المبكر قبل ســـن 11 أو انقطاع 
الـــدورة المتأخـــر بعـــد ســـن 55 ســـنة، 
إلى جانب اإلصابة بالســـمنة وشـــرب 

الكحول والتدخين.
ســـبل  أهـــم  يخـــص  وفيمـــا 

اإلصابـــة  مـــن  الوقايـــة 
الثـــدي،  بســـرطان 

تنصح االستشـــارية مهـــا التاجر النســـاء بتناول 
البدنيـــة  باألنشـــطة  والقيـــام  الصحـــي  الغـــذاء 
للمحافظـــة على الوزن الطبيعـــي، واالمتناع عن 
التدخين وشـــرب الكحول، إضافة إلى عدم أخذ 
الهرمونـــات وحبـــوب منـــع الحمل إال باستشـــارة 
ومتابعـــة طبية، كما أن الفحص الدوري من قبل 
المرأة نفســـها والذي يفضل عمله شـــهريا 
بعـــد االنتهاء من الـــدورة يعد من أهم 
الفحوصـــات التي تســـاعد المرأة في 
اإلحساس بأي تغيير غير طبيعي في 
الثـــدي، حيث يتم إجراؤه بواســـطة 
الصوتيـــة  األشـــعة  أو  الماموجـــرام 
التي تســـاعد على االكتشاف المبكر 

لسرطان الثدي.

أعداد من األطفال المصابين بحاجة إلى مضخة األنسولين
مبادرة سمو الشيخة زين بنت خالد “ساهم معنا في الخير” مستمرة منذ 10 سنوات... “السكري”:

أشـــاد رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
البحرينيـــة  الســـكري  رئيـــس جمعيـــة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة بالـــدور البارز الذي 
تقوم به المؤسسات األهلية والخاصة 
في دعـــم األعمال الخيرية اإلنســـانية 
فـــي  الحكوميـــة  الجهـــود  ومســـاندة 

تقديم الدعم والمساندة للمرضى.
الدعـــم  تقديمـــه  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لألطفـــال المصابيـــن بالســـكري النـــوع 
األول بمضخـــات األنســـولين لعدد من 
األطفـــال من مجمع الســـلمانية الطبي 
البحريـــن  الدفـــاع  قـــوة  ومستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي،  ومستشـــفى 
وذلـــك بتبرع من ثاث جهـــات داعمة 
هـــي )جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة وكاف 
اإلنســـانية بجمعيـــة اإلصاح وشـــركة 
STC(. وفـــي هذا الصدد، أكد الشـــيخ 
محمد بن عبدهللا على أهمية التعاون 
الســـكري  لجمعيـــة  والدعـــم  الدائـــم 
البحرينيـــة لتقـــوم بدورهـــا اإلنســـاني 
من خـــال برامجها المتعـــددة لرعاية 
مرضى الســـكري بشـــكل عـــام وتوفير 
مضخات األنســـولين لألطفال بشـــكل 
خـــاص، هـــذا الدعـــم الذي يهـــدف إلى 
تعزيـــز صحـــة األطفال والذي يشـــكل 
نقلة نوعية في حياتهم للسيطرة على 
الســـكري. كما أعرب عن تقديره للدور 
البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه المستشـــفيات 
الحكومية والخاصة من خال تقديم 
أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة للمرضى 
عامة ورعاية مرضى السكري خاصة.

فيما أشـــادت الجهات الداعمة بجهود 
رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
جمعية السكري البحرينية وما يقدمه 
مـــن جهـــود وطنية لدعـــم المبـــادرات 

الصحية في مملكة البحرين.
وأشـــارت نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
مريـــم  البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة 
منطلـــق  ومـــن  أنـــه  إلـــى  الهاجـــري 
المسؤولية والشراكة المجتمعية تبنت 
جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة مبـــادرة 
كفالة طفل مصاب بالســـكري بمضخة 

األنســـولين تحت شـــعار “ســـاهم معنا 
فـــي الخير” بهـــدف الدعم والمســـاندة 
لألطفال المصابين بالسكري للحصول 
علـــى أفضل وســـائل الرعاية الصحية 
الســـيطرة  علـــى  تســـاعدهم  التـــي 
والعيـــش بأمان مـــع داء الســـكري من 

خال توفير مضخة األنسولين.

وقـــد بدأت هـــذه المبـــادرة منذ عشـــر 
ســـنوات فـــي 2012 بتبـــرع كريـــم من 
مؤسســـة المبـــرة الخليفية وبدعم من 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة، 
ومن ثم تم توفير عدد من المضخات 
مؤسســـات  بعـــض  مـــن  بتبرعـــات 

والمؤسســـات  المدنـــي  المجتمـــع 
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص وبعض 

األفراد من أهل الخير.
كمـــا أعربـــت الهاجـــري عـــن تقديرهـــا 
وامتنانهـــا للدور البـــارز والمهم والذي 
تقـــوم به المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية برعاية ممثـــل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وبمتابعـــة من األمين العام للمؤسســـة 
مضخـــات  لتوفيـــر  الســـيد  مصطفـــى 
بـــداء  والمصابيـــن  األيتـــام  لألطفـــال 

السكري النوع األول.
كمـــا أشـــارت إلـــى التنســـيق والتعاون 
المشـــترك مع المستشـــفيات حيث من 
خاله ســـيتم تحديد قوائـــم األطفال 
األكثـــر احتياجـــًا بحيـــث يتم اســـتام 
يبيـــن  المعالـــج  الطبيـــب  مـــن  تقريـــر 
مـــلء  مـــع  للمضخـــة،  الطفـــل  حاجـــة 
اســـتمارة خاصة عن حالة الطفل، كما 
يتم التأكيد على أهمية اجتياز الطفل 
وولـــي األمـــر الـــدورة التدريبية حول 
كيفية اســـتخدام المضخة وبرمجتها 
بالتنســـيق مـــع الشـــركة المعنيـــة عـــن 

المضخات.
وأكـــدت علـــى أهميـــة تضافـــر الجهود 
الوطنية لتوفير مضخات األنســـولين 
المحتاجيـــن، حيـــث  األطفـــال  لبقيـــة 
إّن هنـــاك أعـــدادًا مازالـــت بحاجة إلى 
المضخـــة، معربين عن الثقـــة بتضافر 
جهود المؤسسات الحكومية واألهلية 

لتوفير الدعم ألطفالنا السكريين.

المنامة - جمعية السكري البحرينية
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روايات أحمد جمعة... األدب اإلنساني األصيل
يوسف  أو  السباعي  يوسف  أو  محفوظ  لنجيب  تقرأ  عندما 
أو  لديستوفيسكي،  وعالميا  منيف،  عبدالرحمن  أو  إدريـــس، 
شولوخوف، ومحليا لمحمد عبدالملك، وأحمد جمعة، وعبدهللا 
خليفة، تجد أنك أمام أعمال روائية تنبع من التصاقهم الحميم 
صدمات  مــن  أيــضــا  وتنبع  والطبيعة،  ــنــاس  وال الــحــيــاة  بــدفــق 
على  قـــادرون  كــتــاب  المجتمع،  بنيان  فــي  العميقة  الــتــحــوالت 
التأثير الحي عندما يتناولون حياة الشعوب مباشرة في دورتها 
والــوالدة،  والموت  والحب  والغزل  العمل  بين  الخالدة  اليومية 
والكنز الذي ينثرونه على القارئ والحيوية الدرامية المتسلسلة 

الدفاقة.
وهذا يعطينا انطباعا عاما عن أن هناك نوعين من األدب، النوع 
األول هو ما يمكن أن يوصف بأدب الدعاية وهو نوع من الكتابة 
يدعو فيه المؤلف إلى آراء وفلسفات بعينها سواء كانت هذه 
اآلراء سياسية أو اجتماعية أو دينية، وهو وسيلة من وسائل 
تنوير األذهان وتوعية القارئ وإثارة اهتمامه بمشكلة أو فكرة 

معينة، وفي هذا النوع من الكتابة تتضاءل القيمة الفنية للعمل 
المؤلف سواء  يختاره  الذي  الفني  الشكل  يمكن وصف  بحيث 
كان قصة أو مسرحية بأنه مجرد غالف جذاب للفكرة أو على 
النقاد ما هو إال الطبقة السكرية التي تحيط حبة  تعبير بعض 
الدواء وتغري المرء بتناولها. وواضح أن هذا النوع من الكتابة 
محدود  القيمة،  قليل  أدبــا،  تسميته  على  البعض  يختلف  الذي 
الفائدة، فرغم أنه قد تكون له فائدة عملية، إال أن فائدته وقتية 

زائلة بتحقيقه الغرض الذي نشأ من أجله. 
أما النوع اآلخر فهو األدب اإلنساني األصيل الذي يصور ناحية 
إنسانية أو فترة تاريخية معينة بما يسود من العمل وتخطي 
العقبات وما تختلج به أنفس البشر من أمل وتطلع وفرح، وما 
من شك في ظني أن روايات أديبنا أحمد جمعة وبطاقته الفكرية 
الخالقة أصبحت من أهم محاور األدب العربي المعاصر، وذلك 
لما تحمله من قوة ومتانة في تربة الرواية العربية، حتى غدت 

عالما مترامي األرجاء من اإلبداع اإلنساني.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العاشر من أكتوبر
ساعات الليل تمضي وال أعرف كيف أنام، منهك جسدي رغم قلة 
حركتي، ما عدت أطيق الطعام، فقدت الكثير من وزني، اعتزلت 
عائلتي وأصبحت أسيرة لحزني وأفكاري، فقدت الرغبة في كل 
شيء، فأنا ال أبصر سوى السواد. هكذا بدأت حديثها تلك الفتاة 
التي ارتادت عيادة نفسية لتصف حالتها للطبيب النفسي وهي 
تطلب المساعدة وتحتاج إلى عالج يخفف عنها األعراض التي 

تعاني منها والتي أصابتها بعد فقد والدتها.
للصحة  العالمي  باليوم  العالم  احتفل  أكتوبر  مــن  العاشر  فــي 
النفسية وقد احتفلت به منظمة الصحة العالمية هذا العام 2022 
شاملة  أولوية  والرفاهية  النفسية  الصحة  )لنجعل  شعار  تحت 
للجميع( ومن هنا تأتي أهمية االهتمام بالصحة النفسية لألفراد 
والسعي  النفسية  االضطرابات  لمواجهة  الــالزم  الوعي  وتعزيز 
توافق  في  المتمثل  النفسي  االستقرار  ظل  في  بسالم  للعيش 
على حل  الفرد  قدرة  على  التأكيد  مع  والسلوك،  والشعور  الفكر 
مشكالته ومواجهة الضغوطات الحياتية المتعددة، خصوصا بعد 
جائحة كورونا وما أحدثته من آثار نفسية شديدة ساهمت في 
انتشار االضطرابات العقلية بحسب ما أوضحت منظمة الصحة 

العالمية في تقريرها الذي أكد ارتفاع حاالت القلق واالكتئاب.
إن اليوم العالمي للصحة النفسية يأتي ليعزز الوعي بالجهود التي 
تبذلها المجتمعات ويتمثل الوعي المهم في طلب المساعدة من 
المتخصصين وعدم التردد في المشورة النفسية أو األسرية من 
أجل تجاوز الحالة النفسية العارضة والطارئة التي قد يتعرض 

لها أي فرد.
النفسي  االتـــزان  يسودها  حياة  فــي  تتمثل  األفـــراد  ســعــادة  إن 
والنجاح  العمل  على  القدرة  مع  واالجتماعي  الذاتي  والتوافق 

والعطاء في المجتمع بجودة عالية.

ندى نسيم

fatin.hamza@
gmail.com

لن أتحدث عن أعظم وظيفة عرفتها البشرية حتى تغنى بها الشعراء، فقد 
كفانا زمالؤنا األعزاء مؤونة ذلك، لكن بما أننا شهدنا قبل أيام احتفاالً بيوم 
للمعلم،  كلها  فاأليام  اإلجحاف،  من  شيئًا  ذلك  في  أرى  كنت  وإن  المعلم، 
أحببت أن أتحدث في جانب آخر لم أجد من تطرق إليه وهو هيبة المعلم.

باألمس حيث كنا ومن سبقنا من تلك األجيال نقدس المعلمين ونحيطهم 
يكن  لم  البعيدة  الصباحات  تلك  في  لذلك،  أهــل  وهــم  واإلجـــالل  بالمهابة 
يخطر في بالنا أن هناك من يعتدي أو حتى يسيء لهم، وإن حصل فهي 
حاالت شاذة ال تكاد تذكر، وعندما ننتقل بين األزمنة إلى يومنا هذا، ال يكاد 

يمر يوم وإال ونسمع هذه القصص التي كما ذكرنا نعدها شاذة.
الكبير عند هذا الجيل، لكن ال  الخلل  ال شك أن هناك أسبابا أوجــدت هذا 
ينبغي أن ننكر أن للجهات التشريعية دورا في ذلك، ولعل أبسط مثال على 
ذلك هو تجريد المدرس من حقيقة أن الطالب يحتاج إلى “تربية وتعليم”، 
فتقيد المدرس وأصبح غير قادر على التأديب، وتم منعه من اللجوء إلى 

العقاب الممدوح والمجاز، أسلوب ال يتوافق مع تنشئة جيل متمرد مشاكس 
تدور في وسائل  ركيكة  لمحتويات  األعمى  والتقليد  التأثر  بسبب  منفتح 
التواصل االجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، كيف نخلق 
قبل  من  االستهتار  هــذا  وســط  المعلم  ويحترم  نفسه  يحترم  مثاليا  جيال 

البعض؟!
حق  أداء  عليها  القائمين  على  توجب  خاصة  قداسة  ذات  مهنة  التعليم 
االنتماء إليها إخالصًا في العمل وصدقًا مع النفس والطلبة.. التعليم عطاء 
والثناء،  بالتحفيز  المعلم  دور  تعزيز  واجبنا  من  لذا  والخير،  للعلم  مستمر 
واحترام  حب  بكل  معه  والتعامل  تقديره  على  دائــم  بشكل  أبنائنا  وحث 

.مساحة المقال محدودة وال يسعنا سوى التطرق إلى هذه المسألة.
رحم هللا من رحل من أولئك الذين أناروا دروب ظالمنا بنور العلم مضحين 
تربية  تبقى منهم، ووفقهم على  أعمار من  وبــارك في  أجلنا،  براحتهم من 

أبنائنا بكل حرص ومسؤولية وأمانة.

فاتن حمزة

هيبة المعلم بين األمس واليوم

نبقى في إطار منتدى البحرين للحوار، وحديث الشرق والغرب من 
توقيت مهم وفاعل، السيما  يأتي في  والــذي  إنساني،  تعايش  أجل 
في ظل حالة االضطراب التي تعم عالمنا المعاصر، والصراعات التي 
طفت على السطح خالل العقدين األخيرين، خصوصا بعد أن خيل 
للبشرية أن العولمة جعلت من الكرة األرضية قرية صغيرة، يتعايش 
تصدع  والشوفينيات  الصعود،  تعاود  بالقوميات  فإذ  معا،  أصحابها 
العالم، فيما التيارات اليمينية تعاود الظهور بقوة، بل تستلب إرادة 
رأينا مؤخرا في  العالم، وكما  الــدول حول  العديد من  الناخبين في 

نتائج االنتخابات اإليطالية.
يأتي منتدى البحرين ليذكر العالم بأنه ليس الشرق والغرب منفصلين 
من هما بحاجة إلى تعميق التعايش اإلنساني، بل في داخل الشرق 
وأوكرانيا  روسيا  بين  الحال  كما  مؤخرا،  بقوة  يجري  تناحر  نفسه 
أبناء العرق الواحد. ومن أقصى الشرق اآلسيوي إلى آخر العالم غربا، 
للكونجرس،  النصفي  التجديد  انتخابات  يتوجس الجميع خيفة من 
والتي يخشى معها أن تسيل الدماء وتتصاعد موجات العنف، بسب 
موجات  من  المعاصر  العالم  يعاني  هل  السياسي.  بعد  ما  التناحر 
القرن  مــن  األول  النصف  فــي  البشرية  عرفته  لما  نظيرة  كــراهــيــة، 

العشرين؟
المقاربة هنا غير موضوعية، لسبب بسيط، وهو أن تبعات الكراهية 
التي نشأت وارتقت في تلك األوقات، تسببت في حربين عالميتين 
الثمانين  قرابة  ضحيتهما  وراح  أعــوام،  لبضعة  استمرتا  تقليديتين، 
مليون نسمة، أما هذه المرة، فلو حدثت ال قدر هللا مواجهة عالمية، 
سيتجاوزون  ضحاياها  أن  غير  ســاعــات،  لبضع  إال  تطول  لن  فإنها 
التي  االستراتيجية  النووية  القنابل  استخدام  الماليين جراء  مئات 
ستحملها حكما الصواريخ الباليستية عابرة القارات، ال سيما األنواع 

الجهنمية المستحدثة منها.
يدرك المرء أهمية فكرة التعايش اإلنساني التي تطرح خالل منتدى 
المسافات،  لتقريب  والشعوب،  األمم  بين  الحوار  وأهمية  البحرين، 
وتجسير الفجوات عرقية كانت أو دينية. يبدو المنتدى هذه المرة، ال 
سيما في حضور بابا الفاتيكان وشيخ األزهر، قيمة مضافة وخالقة 
إنسانيا،  المتراجع  لكنه  وعلميا،  تكنولوجيا  المتقدم  العالم  تزخم 
خصوصا بعدما سادت قيم السوق، وجرى تسليع اإلنسان، وتراجعت 
كذلك القيم الروحية والشعور بالمسؤولية، ما أسهم في نشر شعور 
عام باإلحباط والعزلة واليأس. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

 

إميل أمين

عن التعايش من أجل اإلنسانية

العالم على شفا “هرمجدون”
تعلنها  التي  والــمــواقــف  التصريحات  عفريت،  كــف  على  العالم 
الدول الكبرى حول تطورات وتبعات الحرب الروسية األوكرانية 
تجعلنا نشعر بالخوف الشديد مما قد يحدث فجأة من تطورات 
المباشرة في  العالم كله وليس فقط على األطراف  مرعبة على 

هذه الحرب.
فلو تأملنا عناوين األخبار في يوم واحد حول ما يصدر عن هذه 

الدول لشعرنا باقتراب انطالق الحرب العالمية الثالثة.
بوتين  تهديد  إن  يقول  وبايدن  النووي،  باستخدام  يهدد  بوتين 
أو  هرمجدون  حــرب  انطالق  يعني  الــنــووي  السالح  باستخدام 
حرب نهاية العالم، ومحطات وقود فرنسية كثيرة تعلن خروجها 
أسوأ  لما هو  الوقود وبريطانيا تستعد  أزمة  الخدمة بسبب  عن 
خالل فصل الشتاء من انقطاع للكهرباء وتوقف ألجهزة التدفئة. 
فما الذي تفعله الدول الكبرى وما الذي سيجنيه العالم وتجنيه 
الشعوب من هذه الحرب التي يمكن أن تدمر األخضر واليابس؟

باألمس تم تفجير جسر القرم فاشتعل الغضب الروسي وازدادت 
بإطالق  الشمالية  كوريا  وقامت  ارتفاعا  الروسية  التهديد  نبرة 
وانطلقت  الجنوبي  الكوري  القلق  فارتفع  بالستيين  صاروخين 
هذا  خطورة  لتقييم  الجنوبية  الكورية  األميركية  المشاورات 
على  المتحدة  الــواليــات  وعلى  الجنوبية  كــوريــا  على  الموقف 

السواء.
شــرارة  تشعل  أن  يمكن  واحـــدة  تــهــور  ولحظة  واحـــد  مجنون 
هرمجدون وتزلزل األرض زلزالها وال يعلم إال هللا من سيختفي 
بسبب  فناءها  تحمل  التي  األرض  هذه  على ظهر  سيبقى  ومن 

حمق اإلنسان وحساباته الظالمة.
والذين يعولون على أنه لن يكون بمقدور أحد أن يتهور ويضغط 
وأنــه  غيره  وعلى  نفسه  على  ذلــك  تبعات  مــن  خوفا  الــزر  على 
سيفكر مليون مرة قبل هذه الضغطة، قد يكونون واهمين ألن 

لحظة اليأس قد تكذب هذا االعتقاد.
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