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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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صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
ملكي  مــرســوم  ورعـــاه،  اهلل  المعظم، حفظه 
رقم )68( لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، وذلك 
بناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيعّين معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل 
خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية
ُيعّين كل من:

الشيخ  الـــركـــن  أول  الــفــريــق  مــعــالــي   -1
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزيرًا للداخلية.
2- سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد 

الزياني وزيرًا للخارجية.
آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  3- معالي 

خليفة وزيرًا للمالية واالقتصاد الوطني.
4- سعادة السيد جميل بن محمد علي 

حميدان وزيرًا للعمل.
ــم بـــــن فــضــل  ــ ــانـ ــ ــيــــد غـ ــســ 5- ســـــــعـــــــادة الــ
الشورى  مجلسي  لشؤون  وزيـــرًا  البوعينين 

والنواب.

6- ســــعــــادة الــفــريــق الـــركـــن عـــبـــداهلل بن 
حسن النعيمي وزيرًا لشؤون الدفاع.

ــن نــاصــر  ــل بـ ــ ــادة الــمــهــنــدس وائـ ــعــ 7- ســ
المبارك وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة.

8- سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن 
دينة وزيرًا للنفط والبيئة.

9- سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي 
وزيرًا للمواصالت واالتصاالت.

10- سعادة المهندس إبراهيم بن حسن 
الحواج وزيرًا لألشغال.

ــد يـــــــوســـــــف بـــن  ــ ــيــ ــ ــســ ــ 11- ســــــــــــعــــــــــــادة الــ
عبدالحسين خلف وزيرًا للشؤون القانونية.

12- سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف 
العصفور وزيرًا للتنمية االجتماعية.

ــادة الــســيــد يــاســر بـــن إبــراهــيــم  ــعــ 13- ســ
حميدان وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.

السيد  الدكتورة جليلة بنت  14- سعادة 
جواد حسن جواد وزيرًا للصحة.

بـــن محمد  نـــــواف  الــســيــد  ــادة  ــ ــعـ ــ 15- سـ
اإلسالمية  والشؤون  للعدل  وزيــرًا  المعاودة 

واألوقاف.
16- ســـــعـــــادة الـــســـيـــد حـــمـــد بــــن فــيــصــل 

المالكي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.
ــادة الــســيــدة آمــنــة بــنــت أحــمــد  ــعــ 17- ســ
الـــرمـــيـــحـــي وزيــــــــرًا لـــإســـكـــان والــتــخــطــيــط 

العمراني.
18- سعادة السيدة نور بنت علي الخليف 

وزيرًا للتنمية المستدامة.
جعفر  بنت  فاطمة  السيدة  19- ســعــادة 

الصيرفي وزيرًا للسياحة.
20- ســعــادة الــدكــتــور رمـــزان بــن عبداهلل 

النعيمي وزيرًا لإعالم.

بــن مبارك  الــدكــتــور محمد  21- ســعــادة 
جمعة وزيرًا للتربية والتعليم.

ــبـــداهلل بـــن عـــادل  22- ســــعــــادة الــســيــد عـ
فخرو وزيرًا للصناعة والتجارة.

نجيب  بــنــت  روان  الــســيــدة  ــادة  ــعــ 23- ســ
توفيقي وزيرًا لشؤون الشباب.

المادة الثالثة
هذا  تنفيذ  الـــوزراء  مجلس  رئيس  على 
الـــمـــرســـوم، ويــعــمــل بـــه مـــن تـــاريـــخ صــــدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدي���دة ال���وزارة  بت�ش���كيل  ملك���ي  مر�ش���وم 
ال��������ح�����ك��������وم��������ة ي��������������دخ�����������ل��������ون  ج��������دد  وزراء   ٣

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.} جاللة الملك المعظم.

صــــدر عـــن حـــضـــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المعظم  البالد  آل خليفة ملك 
 2022 لــســنــة   )69( رقـــم  مــرســوم 
بإنشاء مركز األرشيف الوطني، 
وذلــــك بــنــاًء عــلــى عـــرض رئيس 
موافقة  وبــعــد  الـــــوزراء،  مجلس 

مجلس الوزراء جاء فيه:
المادة األولى

ُيــنــشــأ مــركــز يــســمــى )مــركــز 
ــي(، ويــتــبــع  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــف الـ ــ ــيــ ــ األرشــ
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــــوزراء، ويـــــصـــــدر 
بتنظيمه مرسوم، وُيشار إليه في 

هذا المرسوم بكلمة )المركز(.
المادة الثانية

إلـــى تجمع  الــمــركــز  يــهــدف 
العامة  والــمــحــفــوظــات  الــوثــائــق 
والتاريخية التي تختص بتاريخ 
قيمتها  وإبــراز  البحرين  مملكة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة واإلشــــــــــــراف عــلــى 
حفظها وأرشفتها وفقًا لألصول 
والعمل  األرشـــفـــة،  فــي  العلمية 
للباحثين  تداولها  تنظيم  على 
ــن فــي  ــيــ ــبــ ــراغــ ــم مـــــن الــ ــرهــ ــيــ وغــ
االســتــفــادة مــنــهــا، وذلـــك بــمــا ال 
يتعارض مع القوانين واألنظمة 

المعمول بها في هذا الشأن.
المادة الثالثة

يــخــتــصُّ الــمــركــز بــمــبــاشــرة 
ــة  ــع األعــــــمــــــال واألنــــشــــطــ ــيـ ــمـ جـ
ما  واتــخــاذ  ألهــدافــه،  َقة  المحقِّ
يـــتـــصـــل بــــذلــــك مــــن إجـــــــــراءات، 

ومنها على األخص اآلتي:
الــــــــوثــــــــائــــــــق  جــــــــــْمــــــــــع   -1
وسائلها  بــكــافــة  والــمــحــفــوظــات 
ــداد  وإعـ وفــهــرســتــهــا،  وتصنيفها 
ــات واإلرشــــــــــــادات عــنــهــا،  ــانـ ــيـ ــبـ الـ

وتنظيم تداولها.
حـــمـــايـــة  ــلــــى  عــ ــمــــل  ــعــ الــ  -2

ــق والـــمـــحـــفـــوظـــات مــن  ــائــ ــوثــ الــ
وترميم  وإصــالح  َلف،  التَّ عوامل 
مــــــا قــــــد يـــعـــتـــريـــهـــا مــــــن تـــلـــف، 
ــدام إجــــــــراءات ووســـائـــل  ــخـ ــتـ واسـ
ــة الـــالزمـــة  الـــصـــيـــانـــة والــــســــالمــ

لذلك.
الـــــبـــــيـــــانـــــات  تــــــوفــــــيــــــر   -3
ــق  ــائــ ــوثــ ــن الــ ــ والــــمــــعــــلــــومــــات عــ
مجاالت  وإتاحة  والمحفوظات 
ــبـــحـــث لــلــبــاحــثــيــن وغـــيـــرهـــم  الـ
ــي االســـتـــفـــادة  ــن الـــراغـــبـــيـــن فـ مـ
التي  المعلوماتية  الـــمـــادة  مــن 

يقتنيها المركز.
األرشفة  معايير  اقتراح   -4

للوثائق والمحفوظات.
الـــــــــنـــــــــدوات  ــم  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تـ  -5
والمؤتمرات والبرامج التدريبية 
تــرتــبــط  الــــتــــي  الـــعـــمـــل  وورش 
المشاركة  أو  الــمــركــز،  بــأهــداف 
فــي أيٍّ مــنــهــا، وذلــــك بــالــتــعــاون 
والتنسيق مع الجهات المعنية.

أيـــة مــهــام أخـــرى تتصل   -6
إليه  بها  يعهد  المركز  بأهداف 

مجلس الوزراء.
م  ــدَّ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــــى مـ ــَنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وُيـ
الوثائق والمحفوظات الخاصة 
ولــي  وديــــوان  الملكي  بــالــديــوان 
ــات الــعــســكــريــة  ــهــ الـــعـــهـــد والــــجــ

واألمنية في مملكة البحرين.
المادة الرابعة

ٌيعين  رئــيــس  للمركز  يــكــون 
أعمال  تسيير  يتولى  بــمــرســوم، 
المركز فنيًا وإداريــًا وماليًا، وله 
ــات الـــالزمـــة  ــيـ جــمــيــع الـــصـــالحـ
ألحكام  طبقًا  أهدافه  لتحقيق 

هذا المرسوم.
المادة الخامسة

يــفــوضــه  مــــن  أو  لـــلـــرئـــيـــس 
تــحــديــد مـــا يــتــقــاضــاه الــمــركــز 
والــدراســات  االستشارات  مقابل 

والندوات التي يقوم بها.
المادة السادسة

ــوارد  ــ ــمــ ــ ــلــــمــــركــــز الــ ــون لــ ــ ــكـ ــ تـ
ــنــه  الــمــالــيــة الــكــافــيــة الــتــي تــَمــكِّ
ــن تــحــقــيــق أهــــدافــــه والــمــهــام  مـ
الــمــســنــدة إلـــيـــه، وتـــتـــكـــون هــذه 

الموارد من:
الــمــالــيــة  االعــــتــــمــــادات   -1
التي ُتخصص له في الميزانية 

العامة للدولة.
والــمــعــونــات  الــتــبــرعــات   -2
ر الــمــركــز  الــتــطــوعــيــة الــتــي يــقــرِّ
للقوانين  ــقــًا  ِوْف وذلـــك  قبولها، 
واألنـــظـــمـــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فــي 

المملكة.
المادة السابعة

تسري على موظفي المركز 
المدنية  الخدمة  قانون  أحكام 
ــالــــمــــرســــوم بـــقـــانـــون  الـــــصـــــادر بــ
وأحكام   ،2010 لسنة   )48( رقــم 
 1975 لسنة   )13( رقــم  الــقــانــون 
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 

التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة الثامنة

ــز كـــافـــة  ــركــ ــمــ تـــــــؤول إلــــــى الــ
لألرشيف  المدَرجة  االعتمادات 
الـــــــوطـــــــنـــــــي وكـــــــــافـــــــــة حــــقــــوقــــه 
إليه موظفو  وُينَقل  والتزاماته، 
األرشـــــــــيـــــــــف الــــــوطــــــنــــــي بـــــــذات 

حقوقهم ومزاياهم الوظيفية.
المادة التاسعة

ُيلغى كل نص يتعارض مع 
أحكام هذا المرسوم.

المادة العاشرة
الــوزراء  رئيس مجلس  على 
 – يخصه  فيما  ُكـــلٌّ   – ــوزراء  ــ والــ
ــذا الــمــرســوم،  ــام هــ ــكـ تــنــفــيــذ أحـ
وُيـــعـــمـــل بـــه مـــن الـــيـــوم الــتــالــي 
ــي الـــجـــريـــدة  ــ ــره فـ ــشــ ــاريــــخ نــ ــتــ لــ

الرسمية.

المل�ك ي�ش�در مر�ش�وما باإن�ش�اء مرك�ز الأر�ش�يف الوطن�ي ال���م���ل���ك ي�������ش���در م���ر����ش���وم���ا م��ل��ك��ي��ا 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل م��ج��ل�����س اأم���ان���ة ال��ع��ا���ش��م��ة

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم مرسوم ملكي رقم )72( لسنة 2022 
رئيس  بناًء على عرض  وذلك  العاصمة،  أمانة  بتشكيل مجلس 

مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه:
المادة األولى

برئاسة صالح طاهر محمد  العاصمة  أمانة  ُيشكل مجلس 
طرادة، وعضوية كل من:

1. خلود راشد عبدالرحمن القطان نائبا للرئيس.
2. المهندسة هدى سلطان مبارك فرج.

3. المهندس محمد توفيق رضي الشيخ آل عباس.
4. الدكتور عبدالحسن حسن عباس يوسف.

5. فاطمة فؤاد أحمد الحاجي.
6. الدكتورة وفاء عمران جاسم أجور.

7. مبارك أحمد مبارك النعيمي.
8. الدكتور باشر حبيب محمد أحمدي.

9. ميثم محمد سعيد الحايكي.
الـــمـــدة الــمــقــررة للمجالس  ــذات  لــ وتـــكـــون مـــدة عــضــويــتــهــم 

البلدية األخرى.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كٌل فيما يخصه– تنفيذ 
هــذا الــمــرســوم، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صــــدوره، وُيــنــشــر الجريدة 

الرسمية.

اأمي�ن  بتعيي�ن  مر�ش�وما  ي�ش�در  المل�ك 
ع�ام للمجل��س الأعل�ى لل�ش�باب والريا�ش�ة

عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عن  صــدر 
 2022 لسنة   )71( رقــم  مرسوم  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
وذلك  والــريــاضــة،  للشباب  األعلى  للمجلس  عــام  أمين  بتعيين 
والرياضة،  للشباب  األعــلــى  المجلس  رئيس  ترشيح  على  بــنــاًء 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيــعــيــن ســعــادة الــســيــد أيــمــن بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد أمــيــنــا عاما 
بدرجته  احــتــفــاظــه  مــع  والــريــاضــة،  للشباب  األعــلــى  للمجلس 

السابقة.
المادة الثانية

تنفيذ هذا  والرياضة  المجلس األعلى للشباب  رئيس  على 
الــمــرســوم، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صــــدوره، وُيــنــشــر فــي الــجــريــدة 

الرسمية.

آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صدر عن حضرة صاحب 
خليفة ملك البالد المعظم، المرسوم رقم )70( لسنة 2022 بتعيين 
رئــيــس لــمــركــز األرشــيــف الــوطــنــي، وذلـــك بــنــاًء عــلــى عـــرض رئيس 

مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

لمركز  رئيسًا  النعيمي  علي  بــن  ماجد  الــدكــتــور  ســعــادة  ُيعين 
األرشيف الوطني، مع احتفاظه بدرجته السابقة.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والمعنيين -ُكلٌّ فيما يخصه- تنفيذ 
أحــكــام هـــذا الــمــرســوم، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صــــدوره، وُيــنــشــر في 

الجريدة الرسمية.

المل�ك ي���شدر م�ر�شوم��ا بتعيي�ن 
رئي��س لمرك�ز الأر�ش�يف الوطن�ي

جم��عة  مب�ارك  ب�ن  محم�د  الدكت�ور 
والت�عل�ي����م وزي��رال��ت��رب�ي�����ة 

الشهادات
من  المعلمين  وتدريب  التطبيقية  اللغويات  في  دكتوراه   {

جامعة شيفيلد – المملكة المتحدة.
البحرين  جــامــعــة  مــن  التطبيقية  الــلــغــويــات  ماجستير   {

بامتياز مع مرتبة الشرف الثانية.
} بكالوريوس الدراسات التطبيقية في اللغة اإلنجليزية من 

جامعة البحرين.
المناصب

عامًا  مــديــرًا  عمله  آخرها  كــان  مناصب حكومية  عــدة  تولى 
إدارة  لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، ورئيسًا لمجلس 
بــوزارة  التعليم  وكــالء  لجنة  ويـــرأس  للمعلمين،  البحرين  كلية 
التربية والتعليم، وأشرف على مشروع تطوير الهيكل المؤسسي 

للوزارة.
وشغل أيضًا المناصب التالية:

} وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات.
} وكياًل مساعدًا للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم.

بجامعة  وآدابها  األجنبية  اللغات  بقسم  مساعدًا  أستاذًا   {
البحرين.

} معلمًا بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم.
حاصل على وسام الكفاءة من الدرجة األولى، ووسام األمير 

سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

ع����ب����داهلل ب����ن ع�������ادل ف��خ��رو
وزي������ر ال�����ش��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة

الشهادات
– الواليات  } ماجستير في إدارة األعمال من كلية بابسون 

المتحدة األمريكية. 
} بكالوريوس في إدارة األعمال من كلية بابسون – الواليات 

المتحدة األمريكية.
المناصب

} مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Summit 7 القابضة.
للخدمات   Sawari شــركــة  إدارة  مجلس  ورئــيــس  مــؤســس   {

البحرية.
} مدير شركة فخرو للمطاعم.

} مدير بمجموعة شركات عبداهلل يوسف فخرو.
} عضو بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ت��وف��ي��ق��ي ن��ج��ي��ب  ب���ن���ت  روان 
وزي���������رة ������ش�����وؤون ال�������ش���ب���اب

الشهادات
نيويورك  معهد  مــن  ــة  اإلداريـ المحاسبة  فــي  بكالوريوس   {

للتكنولوجيا – مملكة البحرين.
القانونيين  المحاسبين  جمعية  لــدى  معتمد  محاسب   {

.)ACCA( المعتمدين البريطانية
 City and Guilds of } شهادة في القيادة واإلدارة من معهد 

.London
المناصب

} رئيس مجلس إدارة هيئة المع.
} مدير مراجعة االئتمان – البنك الوطني الكويتي.

} مدير مراجعة االئتمان – بنك البحرين للتنمية.
} مسؤول أول للرقابة المالية – بنك البحرين للتنمية.

خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  تلقى 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  مــن  شكر  برقية  المعظم،  الــبــالد  ملك 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 

تشكيل الوزارة، فيما يلي نصها: 
ســيــدي حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــوالــد الــعــزيــز الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المعظم حفظه اهلل ورعاه 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تحية اإلخالص والوالء لجاللتكم أيدكم اهلل وأدام عليكم الصحة 

والعافية وطول العمر. 
الشكر وعظيم  وافــر  السامي  إلى مقام جاللتكم  أرفــع  أن  يشرفني 
االمتنان، بصدور المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة، هذا التشريف الذي 
نراه تكليفا بليًغا لمواصلة حمل أمانة المسؤولية وفق رؤاكم ونهجكم 

الحكيم خدمًة لوطننا الغالي وكافة أبنائه. 
إنني يا صاحب الجاللة، أعتز وأفخر بثقتكم التي أوليتموني إياها، 
وأعاهد جاللتكم أيدكم اهلل أن نستمر في العطاء والبذل ترجمًة لرؤاكم 
حفظكم اهلل ورعاكم، بروح الفريق الواحد وبالجهود المخلصة، لتعزيز 
التنموية  الــمــســيــرة  أهــــداف  بــمــا يــصــب فــي تحقيق  الــتــطــويــر  مــســاعــي 

الشاملة التي نستظل بمرتكزاتها في أداء واجبنا الوطني كل يوم. 
وإنـــنـــي ألجــــدد الــعــهــد، بـــأن أكــــون عــلــى قـــدر ثــقــتــكــم فـــي تــلــبــيــة ما 
بالعزم  الــوطــنــيــة  الــمــســؤولــيــة  متطلبات  مــن  جاللتكم  بــه  كلفتموني 
واضًعا  قيادتكم  العمل تحت  أواصــل  وأن  والعطاء،  واإلرادة واإلخــالص 
ميثاق  ثــوابــت  وفــق  للتنمية،  وغــايــة  هــدفــًا  دومـــًا،  البحريني  الــمــواطــن 
وتوجهات  مبادئ  منها  انبثقت  والتي  الدستور  وأســس  الوطني  العمل 

رؤية البحرين االقتصادية 2030. 
سيدي صاحب الجاللة حفظكم اهلل،

الوطني، نؤكد لكم  العمل  ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من 
والبرامج  الخطط  تنفيذ  إتــقــان  أوجـــه  تعزيز  مواصلة  على  الــحــرص 
الوطن  بناء  ليكون  البحرين،  فريق  أعضاء  كافة  مع  واالستراتيجيات 
أولوياته،  الوطن في طليعة  وأبناء  هدًفا مشترًكا متسًقا في مساراته، 
إنجازه،  يتم  ما  كل  في  األعين  نضعه نصب  الــذي  نهج جاللتكم  وفــق 
لتكون  بحنكتكم،  ونسترشد  بخطاكم  ونستلهم  بقيادتكم  لنستنير 

البحرين أماًل وأواًل حاضرًا وأمدًا، كما أردتموها دائًما للجميع. 
وفخًرا  وذخـــًرا  ا  عــزً يحفظكم  أن  القدير  العلي  المولى  اهلل  نسأل 

وسنًدا للوطن الغالي وكافة أبنائه، إنه سميع مجيب الدعاء. 
ودمتم سيدي بحفظ اهلل سالمين موفقين،،،

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

الملك يتلقى برقية �شكر من ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء بمنا�شبة ت�شكيل الوزارة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16314/pdf/1-Supplime/16314.pdf?fixed7703
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316605
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316619
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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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الــحــكــومــة  وأكــــد ســمــوه أن 
المخلص  االلتزام  على  عملت 
الملكية  التوجيهات  تنفيذ  في 
الـــســـامـــيـــة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الـــمـــواطـــن، كــمــا حــرصــت على 
ــذ بـــرنـــامـــج  ــيـ ــفـ ــنـ ــال تـ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
الــذي   ،2022-2019 الــحــكــومــة 
بــــــدأتــــــه خــــــــالل فـــــتـــــرة رئــــاســــة 
ــلــــكــــي  ــب الـــــســـــمـــــو الــــمــ ــ ــ ــاحـ ــ ــ صـ
األمـــــيـــــر خـــلـــيـــفـــة بـــــن ســـلـــمـــان 
من  اهلل-  -رحـــمـــه  خــلــيــفــة  آل 
ــــالل الـــتـــعـــاون مــــع الــســلــطــة  خـ
الــتــشــريــعــيــة، الفــتــًا ســمــوه إلــى 
أنــــه خــــالل الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
بتحديات  العالم  مّر  الماضية 
صــحــيــة ألـــقـــت بــظــاللــهــا على 
أبناء  العالمي، ولكن  االقتصاد 
البحرين  فــريــق  مــن  الــمــمــلــكــة 
التميز  دومـــــًا  يــضــعــون  الـــذيـــن 
حولوا  أعينهم  نصب  واإلبـــداع 
ــى فـــرص  ــ ــذه الـــتـــحـــديـــات إلــ ــ هــ
ــاء ومــواصــلــة  ــنـ ــبـ لــلــتــطــويــر والـ
ــاء واالزدهــــــــــــار،  ــمــ ــنــ مـــســـيـــرة الــ
الــمــاضــيــة  الـــفـــتـــرة  أن  مــــؤكــــدًا 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــحــديــاتــهــا  عـ
بــاإلنــجــازات حيث  كانت زاخـــرة 
تم استكمال تنفيذ التوجيهات 

 40 بــتــوفــيــر  الــســامــيــة  الملكية 
ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة، وافــتــتــاح 
ــافــــريــــن بـــمـــطـــار  ــى الــــمــــســ ــنـ ــبـ مـ
الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، 
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ وإنــــــــشــــــــاء مــــــركــــــز الــ
الــعــالــمــي لــلــمــعــارض، وافــتــتــاح 
الــدور 2 إلنتاج  مشروع محطة 
ــهـــربـــاء والــــمــــاء ومـــواصـــلـــة  ــكـ الـ
الـــتـــي تسهم  الــمــشــاريــع  تــبــنــي 
ــي الـــتـــحـــول اإللـــكـــتـــرونـــي في  فـ
وإطــالق  الحكومية،  الخدمات 
خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــادي 
ــات  ــ ــويـ ــ ــن أولـ ــ ومــــــا تــضــمــنــتــه مـ
استراتيجيات  وإطــالق  وبرامج 
إلى  حيوية  قطاعات  تستهدف 
جانب فرص استثمارية جديدة 
دوالر،  مــلــيــار   30 تــفــوق  بقيمة 
من بينها مدن جديدة ومناطق 
لتحقيق  وصناعية،  استثمارية 
ــلـــة  ــة شـــامـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــنـــمـــيـــة اقـ
الحكومة  واصلت  كما  األبــعــاد، 
ــق أهــــــــــــــداف بــــرنــــامــــج  ــيــ ــقــ ــحــ تــ
ــر  ــويـ ــطـ ــي، وتـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــــتـــــــوازن الـ
الــــمــــشــــاريــــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لـــلـــطـــرق، واســتــكــمــال مــشــاريــع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ومـــواصـــلـــة 
تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع الــصــحــيــة 

والتعليمية.
وأشـــار ســمــوه إلــى الحرص 
الــــمــــســــتــــمــــر عـــــلـــــى تـــحـــســـيـــن 
الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة ألبـــنـــاء 
الــــــــــوطــــــــــن فــــــــــي الـــــــمـــــــجـــــــاالت 
اإلســــــــكــــــــانــــــــيــــــــة والـــــصـــــحـــــيـــــة 
والــتــعــلــيــمــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وتــعــزيــز الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 
الخاص وزيادة مساحة إسهامه 
فـــي مــخــتــلــف مـــســـارات الــعــمــل 
ــا أعـــــــرب ســمــوه  ــمـ ــي، كـ ــنــ ــوطــ الــ
الوطنية  بالكوادر  اعــتــزازه  عن 
فــــي الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
الــقــادرة  المسؤولية  مستويات 
عــلــى تــحــويــل الــتــحــديــات إلــى 
ــــرص إلـــى  ــفـ ــ فـــــرص نـــوعـــيـــة والـ
البحرين  فريق  بــروح  إنجازات، 
الواحد لتكون مملكة البحرين 
نـــمـــوذجـــًا مــتــقــدمــا فـــي الــبــنــاء 
والتطور وفق المسيرة التنموية 
الشاملة بقيادة حضرة صاحب 

الجاللة ملك البالد المعظم.
ــرب ســمــوه عــن خالص  وأعــ
التهاني ألعضاء مجلس النواب 
بالثقة التي منحهم إياها أبناء 
مملكة البحرين، متمنيًا سموه 
في  والــســداد  التوفيق  كــل  لهم 

ــاتـــهـــم  ــيـ ــالع بـــمـــســـؤولـ ــ ــ ــطـ ــ ــ االضـ
الوطنية، منوها بالجهود التي 
الــنــواب  مجلس  أعــضــاء  بذلها 
ــتـــشـــريـــعـــي  ــل الـ ــصــ ــفــ خــــــــالل الــ
الـــــخـــــامـــــس وحـــــرصـــــهـــــم عــلــى 
السلطة  مــع  الــمــثــمــر  الــتــعــاون 
ــة، مـــــؤكـــــدًا حـــرص  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
تعزيز  مواصلة  على  الحكومة 
السلطتين  بين  الــتــعــاون  آفـــاق 
والــتــشــريــعــيــة بما  الــتــنــفــيــذيــة 
نحو  التكاملي  عملهما  يدعم 
مــزيــد مــن اإلنــجــاز فــي مسيرة 
البناء والتنمية لصالح الوطن 

والمواطن.
وبهذه المناسبة رفع الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  خــالــد 
ــوزراء  ــ نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ووزير البنية التحتية باألصالة 
عــن نفسه ونــيــابــة عــن أعــضــاء 
ووافــر  الشكر  عظيم  الحكومة 
إلـــى صــاحــب السمو  االمــتــنــان 
الــمــلــكــي نـــائـــب جـــاللـــة الــمــلــك 
ولـــــي الـــعـــهـــد عـــلـــى تــوجــيــهــاتــه 
الــكــريــمــة ومــتــابــعــتــه الــدائــمــة 
الحكومة  التي عززت من قدرة 
على تجاوز التحديات وتحقيق 
لصالح  اإلنــجــازات  من  العديد 

ــدًا  ــؤكــ ــن، مــ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الــــوطــــن والـ
الحكومة  وأعــضــاء  تــشــرف  أنـــه 
ــة ســمــوه  ــاســ بــالــعــمــل تـــحـــت رئــ
يــقــود  أن  عـــلـــى  الــــــذي حـــــرص 
المزيد  نحو  الحكومي  العمل 
مــــن االبـــتـــكـــار والـــتـــطـــويـــر بــمــا 
كفل تحقيق المزيد من النمو 
في  البحرين  لمملكة  والتطور 
ظل المسيرة التنموية الشاملة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة 

ملك البالد المعظم.
إلـــــــــى جــــــانــــــب ذلـــــــــك رفـــــع 
الـــمـــجـــلـــس أصـــــــــدق الـــتـــهـــانـــي 
والتبريكات إلى حضرة صاحب 
المعظم  الــبــالد  ملك  الجاللة 
بمناسبة نجاح مملكة البحرين 
الرابعة  النسخة  استضافة  في 
ــن كـــــأس الـــبـــحـــريـــن الـــدولـــي  مــ
الــمــشــاركــة  لــلــخــيــل، مـــؤكـــدًا أن 
العالمية المتزايدة في السباق 
العالمية  اإلسطبالت  قبل  من 
تــؤكــد مــكــانــة مملكة  والـــمـــالك 
الخيل،  سباقات  فــي  البحرين 
بذلتها  التي  بالجهود  مشيدًا 
ــادي راشــــد  ــنــ الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــ
لـــلـــفـــروســـيـــة وســـــبـــــاق الـــخـــيـــل 
الــشــيــخ عيسى  بـــرئـــاســـة ســمــو 

بن سلمان بن حمد آل خليفة 
الدولي  اللقاء  هذا  تنظيم  في 
الرياضي بالشكل الذي يضيف 
إلـــــى نـــجـــاحـــات الــمــمــلــكــة فــي 
الرياضية  األحـــداث  استضافة 

الكبرى.
ــلـــس  ــمـــجـ ــا أكـــــــــد الـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ

كانت  التي  الموضوعات  أهمية 
ــاش فــــي الــمــنــتــدى  ــقـ ــع نـ مـــوضـ
اإلقليمي  لألمن  عشر  الثامن 
»حــــــــوار الـــمـــنـــامـــة« فــــي تــهــيــئــة 
ــام تــعــزيــز الــتــعــاون  الــمــجــال أمــ
لتحقيق  والــعــالــمــي  اإلقــلــيــمــي 
األمـــن واالســتــقــرار، الفــتــًا إلــى 

الواسعة  الدولية  المشاركة  أن 
التقدير  تعكس  الــمــنــتــدى  فــي 
الــــــدولــــــي لـــــمـــــبـــــادرات مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن الــتــي تــدعــم الــســالم 
ــوار الـــــــذي يـــفـــضـــي إلـــى  ــ ــحــ ــ والــ
ــرار  ــقــ ــتــ تــحــقــيــق األمـــــــن واالســ

الذي يعزز مسارات التنمية.

خالل جل�سة مجل�س الوزراء.. نائب الملك ولي العهد:

توجيهات الملك نبرا�س العمل الحكومي تلبية لمتطلبات خدمة المواطن
الحكوم���ة عملت على االلت���زام المخل�س في تنفي���ذ التوجيهات الملكية ال�س���امية 

ا�س�تكمال تنفيذ برنامج الحكومة الذي بداأته خالل رئا�س�ة الأمير خليفة بن �س�لمان رحمه اهلل

ع�����ل�����ى ال�������رغ�������م م�������ن ت�����ح�����دي�����ات ال����ف����ت����رة 
ال���م���ا����س���ي���ة ف���اإن���ه���ا ك���ان���ت زاخ�������رة ب����الإن����ج����ازات 
اإلى فر�س للتطوير والبناء  اأبناء فريق البحرين حولوا التحديات 

رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
االجتماع  العهد  ولــي  الملك  جاللة  نائب  خليفة  آل 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
الشكر وعظيم  وافــر  رفــع سموه  االجــتــمــاع  وخــالل 
الجاللة  إلى حضرة صاحب  الــوالء  االمتنان وخالص 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
عــلــى الــثــقــة الــتــي أوالهــــا جــاللــتــه ألعــضــاء الحكومة 
استرشدت  والــتــي  الحكومي  العمل  مسؤولية  بحمل 
في  بــه  تــهــتــدي  نــبــراســًا  وجعلتها  جــاللــتــه  بتوجيهات 
عملها نحو مساعي التطوير ولضمان أن يكون الجهاز 
الحكومي ملبيًا لمتطلبات خدمة المواطن ومتفاعاًل 
مع احتياجات الحاضر والمستقبل، متبنيًا المبادرات 
كفاءة مع  أعلى  وفــق  اإلنــجــاز  إلــى سرعة  التي تفضي 

} نائب جاللة الملك ولي العهد خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء. مراعاة جودة األفكار واإلتقان في التنفيذ.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16314/pdf/1-Supplime/16314.pdf?fixed7703
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/1316589
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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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شـــــارك الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
راشــــد الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة، امــس 
 ،2022 نــوفــمــبــر   21 الـــمـــوافـــق  االثــنــيــن 
فــي الــلــقــاء الــدبــلــومــاســي لــســفــراء دول 
االتحاد األوروبي لدى مملكة البحرين، 
أمـــادي سفير  بــاوال  بــدعــوة مــن السيدة 
المملكة،  لــدى  اإليــطــالــيــة  الجمهورية 
وبحضور السفير عبداهلل بن فيصل بن 
البحرين  مملكة  سفير  الــدوســري  جبر 
لدى مملكة بلجيكا واالتحاد األوروبي.

ــر الــخــارجــيــة بــهــذه  ــ ــد ألـــقـــى وزيـ وقــ
المناسبة كلمة رحب فيها بسفراء دول 
االتحاد األوروبي لدى مملكة البحرين، 
أمــادي  بــاوال  للسيدة  الشكر  عن  معربا 
ــيـــة لـــدى  ــالـ ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة اإليـــطـ
ــاد  ــحــ ــلـــكـــة، رئـــيـــســـة مـــمـــثـــلـــي االتــ الـــمـــمـ
األوروبـــــــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، على 

التنظيم المتميز لهذا اللقاء.
ــاد وزيـــر الــخــارجــيــة بــالــعــالقــات  وأشــ
البحرين  مملكة  تربط  التي  المتميزة 
بــدول االتــحــاد األوروبــــي، مــؤكــًدا أهمية 
ــذه الـــعـــالقـــات فـــي  ــز هــ ــزيــ ــعــ تـــطـــويـــر وتــ
مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت، بـــمـــا يــســهــم فــي 

االرتـــــقـــــاء بـــمـــســـتـــوى الـــعـــمـــل الــثــنــائــي 
المشترك لكال الطرفين الصديقين.

ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وتــــــحــــــدث وزيــــــــــر الـ
لتكريس  السامية  الملكية  الــمــبــادرات 
ــوار والــتــعــايــش في  ــحــ قــيــم الـــســـالم والــ
ــــالن مــمــلــكــة  ــن »إعـ ــ ــيـ ــ ــــدشـ ــتـ ــ الـــــعـــــالـــــم، بـ
الـــبـــحـــريـــن« كـــوثـــيـــقـــة عــالــمــيــة لــتــعــزيــز 
الــتــســامــح والــحــريــات الــديــنــيــة، وإنــشــاء 
للتعايش  العالمي  حمد  الملك  مركز 
السلمي، وكرسي الملك حمد لدراسات 
الــــــحــــــوار والــــــســــــالم والــــتــــعــــايــــش بــيــن 
اإليطالية،  في جامعة سابينزا  األديــان 
إبراهيم« لتعزيز  مبادئ  وتوقيع »اتفاق 
الــتــعــايــش بــيــن الــديــانــات اإلبــراهــيــمــيــة 

الثالث.
أهمية  على  الخارجية  وزيــر  وشــدد 
ــات الـــدولـــيـــة مــــن خـــالل  ــراعــ ــل الــــصــ حــ
السلمية،  وبــالــطــرق  المشترك  الــحــوار 
ــوار  ــحـ ــســـالم والــتــســامــح والـ بــاعــتــبــار الـ
واالزدهــار في  األمن  والتعايش مفاتيح 

المنطقة والعالم.
ونـــــــوه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــزيـــارة 
بها في وقت سابق  قام  التي  التاريخية 

فرنسيس  البابا  قداسة  الشهر  هذا  من 
سماحة  مــع  ومشاركته  الفاتيكان  بــابــا 
الــشــيــخ الـــدكـــتـــور أحــمــد الــطــيــب، إمـــام 
األزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، 
لــلــحــوار: الــشــرق  الــبــحــريــن  ملتقى  فــي 
والغرب من أجل التعايش اإلنساني، وما 
أكدته من مكانة مملكة البحرين كواحة 
عــالــمــيــة للتسامح  ومـــنـــارة  أمـــن وســـالم 
الديني والحوار والتعايش السلمي بين 

جميع األديان.
ــى أن  ــ وأشــــــــار وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة إلــ
حقوق  واحــتــرام  الديمقراطية  انتهاج 
رئيسيتين  ركــيــزتــيــن  تــمــثــالن  اإلنـــســـان 
في النهج اإلصالحي لصاحب الجاللة 
مملكة  حرص  مؤكًدا  المعظم،  الملك 
الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز وحــمــايــة حقوق 
اإلنـــــســـــان، والـــــــذي تــمــثــل مــــؤخــــًرا فــي 
الــبــنــاءة في  الــبــحــريــن  مــشــاركــة مملكة 
ــعــــراض الــــــــدوري الــشــامــل  ــتــ ــة االســ ــيـ آلـ
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  لمجلس 
ــــالق الــخــطــة الــوطــنــيــة  الــمــتــحــدة، وإطـ
لحقوق اإلنسان للفترة 2022-2026 في 

وقت سابق من هذا العام.

ــر الــخــارجــيــة بــالــنــجــاح  ــ ــاد وزيـ ــ وأشــ
ــابـــات  الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــتــه االنـــتـــخـ
النيابية والبلدية في مملكة البحرين، 
ــت 73%، مــمــا  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــة تـــصـــويـــت بـ ــبـ ــنـــسـ وبـ
عـــكـــس وعـــــي شـــعـــب الـــبـــحـــريـــن الـــوفـــي 
ــاء والــــوحــــدة  ــمــ ــتــ وتـــمـــســـكـــه بـــقـــيـــم االنــ
الوطنية  لمسؤوليته  وتحمله  الوطنية 

والمشاركة في العملية الديمقراطية.
السياسة  أن  الخارجية  وزيـــر  وأكـــد 
الخارجية لمملكة البحرين تقوم على 
الــوزارة  تحرص  أساسية  مرتكزات  عــدة 
على ترسيخها، ويأتي من بينها تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، الذي يعد 
التي حققت مملكة  الملفات  أحد أهم 
خالل  من  ملموسة  نجاحات  البحرين 

تعزيزه. 
ــر الــخــارجــيــة عـــن أمــلــه  ــــرب وزيــ وأعـ
في مواصلة الدفع بالعالقات المتميزة 
بين مملكة البحرين واالتحاد األوروبي 
المتبادلة، معربا  المصالح  يخدم  بما 
لهذا  والــنــجــاح  بالتوفيق  تمنياته  عــن 
اللقاء الدبلوماسي الذي يجمع سفراء 

دول االتحاد األوروبي لدى المملكة.

} جانب من االجتماع.

م�ؤكدا اأهمية تعزيز العالقات البحرينية الأوروبية

وزير الخارجية ي�سارك في اجتماع �سفراء دول التحاد الأوروبي لدى المملكة 

عبداللطيف  الــدكــتــور  حــضــر 
الخارجية  وزيــر  الزياني  راشــد  بــن 
حــفــل االســـتـــقـــبـــال الـــــذي أقــامــتــه 
سفارة سلطنة عمان لدى المملكة 
ــــس بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الــوطــنــي  أمـ
عمان  لسلطنة  والخمسين  الثاني 
كبار  مــن  عـــدد  بــحــضــور  الشقيقة، 
الـــمـــســـؤولـــيـــن، وأعـــــضـــــاء الــســلــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــمــعــتــمــديــن لــدى 
استقباله  في  كــان  حيث  المملكة، 
بــن حمد  بــن حــارب  السيد فيصل 
عمان  سلطنة  سفير  البوسعيدي 

الشقيقة.
ونــقــل وزيــــر الــخــارجــيــة بــهــذه 
حضرة  وتــهــانــي  تحيات  المناسبة 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حــمــد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  عــــيــــســــى  بــــــن 
السمو  وصــاحــب  المعظم،  الــبــالد 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الجليلة،  المناسبة  بــهــذه  ــوزراء  الــ
وتمنياتهما لسلطنة عمان وشعبها 
الشقيق دوام العزة والرفعة والنماء 
واالزدهــــــار فــي ظــل الــعــهــد الــزاهــر 
هيثم  السلطان  الجاللة  لصاحب 
بن طارق المعظم سلطان عمان. 

وأعـــــرب وزيــــر الــخــارجــيــة عن 
وأعضاء  للسفير  التهاني  خالص 
ــارة وشـــعـــب عـــمـــان الــعــزيــز،  ــفـ ــسـ الـ
مــعــربــا عـــن الــتــقــديــر واالمـــتـــنـــان 
لــلــجــهــود الــطــيــبــة الــتــي تــقــوم بها 
لسلطنة  الــدبــلــومــاســيــة  الــبــعــثــة 
ــلـــكـــة مـــــن أجــــل  عــــمــــان فـــــي الـــمـــمـ
والمحبة  األخـــوة  عــالقــات  ترسيخ 
متمنيا  الشقيقين،  البلدين  بين 
الشقيق  وشعبها  عــمــان  لسلطنة 
ــــي  ــرقـ ــ الــــمــــزيــــد مـــــن الــــتــــقــــدم والـ

والرخاء. 

وزي�ر الخارجية يح�سر احتفال ال�س�فارة العمانية بالعيد الوطني 

} جانب من حفل ال�سفارة العمانية.

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
برقية شكر  المعظم  البالد  آل خليفة ملك  عيسى 
ميرضياييف  شــوكــت  الــرئــيــس  فخامة  مــن  جــوابــيــة 

رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، وذلك ردًا على 
برقية التهنئة التي بعث بها جاللته إليه بمناسبة 

ذكرى عيد االستقالل لجمهورية أوزبكستان.

ال���م���ل���ك ي���ت���ل���ق���ى ب���رق���ي���ة ���س��ك��ر 
ج���واب���ي���ة م���ن رئ��ي�����س اأوزب��ك�����س��ت��ان

ــى  ــلــ تـــــــيـــــــســـــــيـــــــرًا عــ
الــــــبــــــحــــــارة ومـــــــرتـــــــادي 
الــبــحــر، أصــــدر الــفــريــق 
بن  راشـــــد  الــشــيــخ  أول 
خــلــيــفــة  آل  عــــــبــــــداهلل 
ــرارًا  ــر الــداخــلــيــة، قــ وزيــ
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ بــــتــــقــــلــــيــــص مـ
ــري  ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الـــــــحـــــــظـــــــر الــ
واقــــــــتــــــــصــــــــارهــــــــا عـــلـــى 
الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
الـــمـــشـــار إلــيــهــا بــالــلــون 
الخريطة  فــي  األحــمــر 
يسمح  حيث  المرفقة، 
لسفن الصيد والنزهة، 
ــيــــهــــا مــن  بـــــاإلبـــــحـــــار فــ
الساعة الرابعة صباحًا 

إلى السادسة مساًء.
ويــتــرتــب عــلــى هــذا 
للسفن  السماح  الــقــرار 
بــاإلبــحــار والــعــودة على 
كانت  إذا  الساعة،  مــدار 

خارج منطقة الحظر.

في قرار لوزير الداخلية

ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق ال��م��ن��اط��ق ال��م�����س��م��وح 
ب���الإب���ح���ار ف��ي��ه��ا ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة

اجتمع الفريق الركن عبداهلل 
بـــن حــســن الــنــعــيــمــي وزيــــر شـــؤون 
الــدفــاع مــع الــلــواء جــريــج سميث 
ــن  ــام لــســيــاســة األمــ ــعــ ــر الــ ــديـ ــمـ الـ
ــنـــدي، وذلـــــك صــبــاح  ــكـ الــــدولــــي الـ

أمس اإلثنين 21 نوفمبر 2022م.
وزير  رحــب  االجتماع  وخــالل 

ــاع بـــالـــمـــديـــر الـــعـــام  ــ ــدفـ ــ شــــــؤون الـ
الكندي  الــدولــي  األمـــن  لسياسة 
ــق لــــــه، مـــشـــيـــدًا  ــرافــ ــمــ والـــــوفـــــد الــ
بـــعـــالقـــات الـــصـــداقـــة الــمــســتــمــرة 
البلدين  بين  القائمة  والمتميزة 
ــن فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــديــ ــ ــصــ ــ الــ
الـــمـــجـــاالت، كــمــا تـــم بــحــث عــدد 

الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام  مــن 
المشترك.

الــلــواء ركن  حضر االجــتــمــاع 
طيار الشيخ محمد بن سلمان آل 
العسكري،  التعاون  مدير  خليفة 
وعـــدد مــن كــبــار ضــبــاط قــوة دفــاع 

البحرين.

ب��ال��ع��اق��ات  ي�سيد  ال���دف���اع  ����س���وؤون   وزي���ر 
ال���م���ت���م���ي���زة ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن وك���ن���دا

مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بــن  علي  أكــد 
ــورى، أن الـــعـــالقـــات الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تــربــط  ــشــ الــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــســلــطــنــة ُعــــمــــان الــشــقــيــقــة 
العمل  مسيرة  في  مستمًرا  ونماء  تقدًما  تشهد 
ــا مــــن األبــــعــــاد  ــ والــــتــــعــــاون والــــتــــالحــــم، انــــطــــالًق
من  البلدين  يجمع  ومــا  الــمــتــجــذرة  التاريخية 
أواصر المحبة ووشائج القربى، مثمًنا المساعي 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  النبيلة 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، 
ــه صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــســلــطــان هــيــثــم بن  ــيـ وأخـ
إلى  تدفع  والتي  عمان،  سلطان  المعظم  طــارق 
البلدين  بين  الراسخة  العالقات  وتطور  امتداد 
والشعبين الشقيقين منذ عمق حضارتي مجان 

ودلمون.
وبمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين 

مجلس  رئــيــس  تــقــدم  عــمــان،  لسلطنة  المجيد 
ــورى بــخــالــص الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلــى  ــشــ الــ
متمنًيا  وشعبا،  وحكومة  قيادة  ُعمان  الشقيقة 
مسيرة  فـــي  للسلطنة  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  دوام 

نهضتها المتجددة وتحقيق رؤيتها 2040.
ــورى بــالــســيــاســة  ــشـ وأشـــــاد رئــيــس مــجــلــس الـ
تــنــتــهــجــهــا سلطنة  الـــتـــي  الــحــكــيــمــة  الــخــارجــيــة 
عـــمـــان، والــقــائــمــة عــلــى ثـــوابـــت وقــيــم الــتــســامــح 
ــاون فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت،  ــعــ ــتــ وتـــعـــظـــيـــم الــ
ودعــمــهــا الــمــتــواصــل لــكــل الــمــبــادرات والــمــواقــف 
في  البحرين  مملكة  تتخذها  الــتــي  السياسية 
جميع المحافل اإلقليمية والدولية، مشيًرا إلى 
الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة في تعزيز 
وتعميق سبل التنسيق والتعاون بين دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

للع���اقات  الت�اريخي���ة  الأب���عاد  ال�س���ورى:  رئي���س 
البلدين  اأثرت م�سيرةالتعاون بين  البحرينية العمانية 

الرئيس  األنصاري  الدكتور أحمد محمد  صرح 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــــأن قسم 
أكثر من  أنجز  الطبي  السلمانية  المختبر بمجمع 
21 مليون فحص خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر 
بـ12 مليون فحص خالل  الجاري مقارنة  العام  من 
في   %75 قدرها  بزيادة  أي   ،2021 لعام  ذاتها  الفترة 

عام واحد فقط.
الفحوصات  أن عدد  األنصاري  الدكتور  وأوضــح 
شملت مختلف أنواع خدمات الفحوصات المختبرية 
المقدمة في مجمع السلمانية الطبي، حيث شهدت 
 8,482,398 الــحــيــويــة  الكيمياء  مختبر  فــحــوصــات 
فحصًا، وفحوصات مختبر الدم 12,641,650 فحصًا، 
 296,122 واألمـــصـــال  الــمــنــاعــة  مختبر  وفــحــوصــات 
فحصًا،   71,750 كورونا  مختبر  وفحوصات  فحصًا، 
 52,786 واألنسجة  الخاليا  علم  وفحوصات مختبر 
فحصًا،   857 الجينات  مختبر  وفحوصات  فحصًا، 
 465,032 الــمــيــكــروبــيــولــوجــي  مــخــتــبــر  وفـــحـــوصـــات 
فحصًا، وفحوصات مختبر بنك الدم 42,739 فحصًا.

ويخدم مختبر مجمع السلمانية الطبي جميع 
المراكز الصحية، ومستشفى الطب النفسي، ووزارة 
الوقت  في  ويستقبل  البحرين،  بمملكة  الداخلية 

ذاته أكثر من 300 مريض يوميا.
الكوادر  كافة  بجهود  التنفيذي  الرئيس  وأشــاد 
المختبر  في قسم  فنيًا  و172  27 طبيبًا،  الصحية، 
ــبــــي، والــــتــــي ســاهــمــت  بــمــجــمــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة الــــطــ
أكبر من  عدٍد  الجاد في خدمة  وعملها  بإخالصها 

المرضى.

اأكث���ر  اإنج���از  الحك�ومي����ة:  للم�ست�س���فيات  التنفي���ذي  الرئي����س 
الطب���ي ال�س���لمانية  مجم���ع  بمختب���ر  فح����س  ملي���ون   21 م���ن 

مملكة  تعاطف  عن  الخارجية  وزارة  أعربت 
إندونيسيا  جمهورية  مــع  وتضامنها  البحرين 
إقليم جاوة  الــذي ضرب  العنيف  الزلزال  جــراء 
الغربية، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، 

مــعــبــرة عــن خــالــص الــتــعــازي والـــمـــواســـاة ألســر 
وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اإلندونيسي 
لجميع  الــعــاجــل  الــشــفــاء  وتمنياتها  الــشــقــيــق، 

المصابين.

ال����ب����ح����ري����ن ت�����ع�����زي ج���م���ه���وري���ة 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا ف���ي ���س��ح��اي��ا ال����زل����زال 

ــلـــت نــــاتــــاشــــا بـــــــــراه رئـــيـــس  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
المراسم الدبلوماسية في وزارة خارجية 
جــمــهــوريــة ســلــوفــيــنــيــا، بــمــقــر الـــــــوزارة، 
البلوشي  محمد  ناصر  الــدكــتــور  أمــس، 

سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية 
اإليــطــالــيــة، حــيــث تــســلــمــت نــســخــة من 
البحرين  مملكة  كسفير  اعتماده  أوراق 
الـــمـــعـــيـــن لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة ســلــوفــيــنــيــا 

المقيم في روما.
على  التأكيد  اللقاء،  خــالل  وجــرى 
الحرص المشترك على تعزيز العالقات 
بـــيـــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة 

سلوفينيا في مختلف المجاالت، وبحث 
أوســـع على  آفـــاق  نحو  بها  الــدفــع  سبل 
األصعدة كافة، بما يعود بالخير والنفع 

على البلدين والشعبين الصديقين.

�سفير البحرين في روما يقدم ن�سخة من اأوراق اعتماده لجمهورية �سلوفينيا

سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 
الضبط  العمل ممثلة بقطاع 
ــونـــي حــمــلــة تــفــتــيــشــيــة  ــانـ ــقـ الـ
المخالفين  لضبط  مشتركة 
والعمال  العمل  أصــحــاب  مــن 
وذلك  المحرق،  محافظة  في 
الجنسية  شــؤون  مع  بالتعاون 
ــوزارة  ــ ــة بـ ــامــ ــوازات واإلقــ ــ ــــجـ والـ
الــداخــلــيــة، ومـــديـــريـــة شــرطــة 
مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق شــمــلــت 
عدًدا من مواقع العمل ومواقع 

تجمع العمالة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه 
الحملة تأتي ضمن خطة عمل 
بالتعاون  وضعها  تم  مستمرة 
لتكثيف  المعنية  الجهات  مع 

التفتيشية وتشديد  الحمالت 
من  المخالفين  مــع  التعامل 
بما  والعمالة  العمل  أصحاب 
ــلــــة جــهــود  يـــســـهـــم فــــي مــــواصــ
تـــنـــظـــيـــم ســــــــوق الــــعــــمــــل فــي 
العمالة  ظاهرة  على  القضاء 

غير النظامية.
ــرت الــحــمــلــة الــتــي  ــفــ وأســ
نـــفـــذتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة بـــالـــتـــعـــاون 
مــــــع الــــــشــــــركــــــاء عــــــن ضــبــط 
عــــدد مـــن الــمــخــالــفــات الــتــي 
تنظيم  قــانــون  بأحكام  تتعلق 
اإلقــامــة  وقــانــون  العمل  ســوق 
ــن، حــيــث  ــريــ ــحــ ــبــ بـــمـــمـــلـــكـــة الــ
المخالفين  مــن  عـــدد  ضــبــط 
ــاٍر  لــأنــظــمــة والـــقـــوانـــيـــن، وجــ

القانونية  اإلجـــــراءات  اتــخــاذ 
ــى تــرحــيــلــهــم  ــ ــتــــي تـــصـــل إلــ الــ
اإلجـــراءات  وفــق  المملكة  عن 

القانونية المتبعة.
تنظيم سوق  هيئة  وتؤكد 
بيئة  الحفاظ على  أن  العمل 
ــأتـــي ضــمــن  عـــمـــل مــســتــمــرة يـ
إلــى  مــشــيــرة  عملها،  أولـــويـــات 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة 
الــــحــــمــــالت الــتــفــتــيــشــيــة مــع 
الحكومية  الــجــهــات  مختلف 
التكامل  بــمــبــدأ  منها  إيــمــاًنــا 
ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــن مــــخــــتــــلــــف الـ ــ ــيــ ــ ــ ب
بيئة  لــتــطــويــر  الـــعـــالقـــة  ذات 
لكل  بــحــزم  والــتــصــدي  العمل 
الــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة 
تؤثر على  أن  التي من شأنها 
ــة  ــرونــ تـــنـــافـــســـيـــة وعـــــدالـــــة ومــ
ــل، عــــــــالوة عــلــى  ــمــ ــعــ ســــــوق الــ
تأثيراتها السلبية على األمن 

االجتماعي.
وجددت هيئة تنظيم سوق 
أفــراد  لجميع  دعوتها  العمل 
ــم جــهــود  ــ ــى دعـ ــ الــمــجــتــمــع إلـ
للتصدي  الحكومية  الجهات 
لــلــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة 
في سوق العمل والعمالة غير 
للمجتمع  حماية  النظامية 
ــيــــة الـــجـــمـــهـــور إلـــى  ــكـــل، داعــ كـ
اإلبالغ عن أي شكاوى تتعلق 
ــفــــات ســــــــوق الـــعـــمـــل  ــالــ ــمــــخــ بــ
ــالــــة غـــيـــر الــنــظــامــيــة  ــمــ ــعــ والــ
ــارة  ــمـ ــتـ مــــن خـــــالل مـــــلء االسـ
ــة الــمــخــصــصــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
لإلبالغ على الموقع الرسمي 
أو   www.lmra.bh لــلــهــيــئــة 
االتـــصـــال عــلــى مــركــز اتــصــال 

الهيئة 17506055.
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خريجو بيان 

�لبحرين.. �أنموذجا!

كيوساكي:  روبـــرت  البشرية  التنمية  فــي  األمــريــكــي  الخبير  يــقــول 
هو  هــذا  والتضحية..  والتفاني  الــوقــت  فــي  استثمارا  النجاح  »يتطلب 

التعليم الحقيقي«!.
نعم، وبدوري أضيف إلى ذلك التمتع بالفكر االبتكاري واإلبداعي، 
ــذا الــمــنــظــور نــجــد هــنــاك نـــمـــاذج رائـــعـــة مـــن الــنــجــاح لأنظمة  ــن هـ ومـ
توفير  نفسها من خالل  وتحديث  تطوير  تمكنت من  والتي  المدرسية، 
نــظــام تعليمي قــــوي، يــواكــب الــتــطــورات والــمــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 
ذلك الزدهــار  أهم من  ليس هناك  بأنه  القناعة  انطالقا من  العالمية، 

أي مجتمع.
مملكتنا  في  والمتميزة  الــبــارزة  التعليمية  األنظمة  تلك  بين  من 
مــا تنتهجه مــدرســة بــيــان الــبــحــريــن، وقـــد جـــاء مــؤتــمــر »أنـــمـــوذج األمــم 
المتحدة« الذي نظمته مؤخرا للعام الخامس عشر على التوالي بنجاح 
باهر ليؤكد ذلك، حيث شرفت بحضور الحفل الختامي له، والذي أقيم 
غرفة  أمناء  مجلس  رئيس  خليفة  آل  راشــد  بنت  هيا  الشيخة  برعاية 
المهمة  الشخصيات  من  عدد  وبمشاركة  المنازعات،  لتسوية  البحرين 
د.  المدرسة  أمناء  رئيس مجلس  قيادة  تحت  وذلــك  والمؤثرة،  والبارزة 

مي العتيبي. 
في  وبمشاركتهم  البحرين،  بيان  بطلبة  وفــخــورة  سعيدة  كنت  كم   
مناقشة قضايا عالمية مهمة، وبمهاراتهم الفائقة في الخطابة والحوار 
بكل  وإنجاحه  تنظيمه  على  المدرسة  دأبــت  الــذي  المؤتمر  هــذا  خــالل 
يشهدها  التي  المصيرية  المواضيع  اختيار  المتاحة من خالل  السبل 
الـــذي أســهــم فــي حصولها على  الــمــجــاالت، األمـــر  الــعــالــم فــي مختلف 
الفعالية  هــذه  إلقامة  العالمية  ثايمن  مؤسسة  قبل  من  دولــي  تصريح 

سنوات طويلة وبنجاح فائق.
أسلوب  من  البحرين  بيان  مدرسة  عليه  وتقدم  تقدمه  ما  كل  لعل 
تعليمي وأنشطة وبرامج وفعاليات إنما يعكس قناعة تامة يحملها قائد 
السفينة ممثال في شخصية د. مي العتيبي بأن التعليم يقدم مهارات 
حياته،  لمواصلة  الطالب  وتأهيل  إعــداد  في  تسهم  وشخصية  معرفية 
بمعنى آخر يبقى التحدي المهم في العملية التعليمية هو تخريج جيل 

يتمتع بمهارات متنوعة تقوده إلى االبتكار واإلبداع الفكري.
طريقة  القائد  »يخلق  مريضه:  ديباسيش  مقولة  أكدته  ما  وهــذا 
جديدة للنجاح لمن يقودهم.. ويلهمهم التباعه نحو الهدف.. فالتعليم 
بـــل يعلمنا كيف  الــمــعــلــومــات فــحــســب..  تــعــلــم  فــقــط عــلــى  يــقــتــصــر  ال 
نفكر.. كيف ننمي مجتمعنا باكتساب الخبرة لفتح الباب أمام العطاء 

واإلبداع«!
نعم كل ذلك من الممكن تحقيقه، ولكن يبقى هنا للقائد مفتاح 
نفسها  وهبت  والــتــي  العتيبي،  مــي  د.  مــن  مــا عهدناه  وهــذا  ذلــك،  بلوغ 
لتحقيق رسالتها التعليمية والتربوية، من خالل مسيرة طويلة حافلة 
وطنها،  فــي  بالتعليم  للنهوض  الــالمــحــدودة  والطموحات  بــاإلنــجــازات 
العقول،  تجذب  بالعلم  أنه  على  واإلنسانية  التعليمية  تجربتها  لتؤكد 

وباألخالق تجذب القلوب، وهذا هو سر نجاحها. 
أن  تؤكد من جديد  إنما  المتحدة  األمــم  أنموذج  إن تجربة مؤتمر 
خريجي مدرسة بيان البحرين أنموذج يقتدى به، صنعته امرأة أدركت 

المعنى الحقيقي للتعليم!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

فكرة مغربية �إلى 
هيئة �لكهرباء �لبحرينية

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
بــرفــع قــضــيــة ضـــد مستأجر  يــقــوم مــؤجــر  هـــل مــعــقــول أن 
ثم  مــثــال(،  ديــنــار   700( بقيمة  الــتــأجــيــر  فــي  مــالــيــة  لمطالبات 
يكتشف أن رسوم المحاماة 300 دينار، ورسوم الدعوة 100 دينار، 
الــخــاص 250 ديــنــارا،  ديــنــارا، ورســـوم المنفذ  ورســـوم أخـــرى 50 
ورسوم التنفيذ الجبري 100 دينار، فيكون المجموع كامال 800 
أكثر من قيمة  المؤجر  أن قيمة تكلفة استرداد حق  أي  دينار.. 
المستأجر  أن  لو  التكلفة  قيمة  وتتضاعف  نفسها..  المطالبة 
ألسنا  المحاكم..  في  مــرات عديدة  المؤجر  استئناف ضد  أقــام 

بحاجة إلى إعادة النظر في هذه المسائل وقانون التنفيذ..؟؟
فكرة مغربية إلى 

هيئة الكهرباء البحرينية:
منذ فترة أطلقت وزارة التنمية المستدامة المغربية مبادرة 
نجاحها  الــمــبــادرة  أثــبــتــت  وقـــد  الــكــهــربــاء،  اســتــهــالك  لتقليص 
االستفادة  البحرينية  الكهرباء  هيئة  مــن  وأتمنى  وفاعليتها، 

منها.
أنها  هناك،  التنمية  وزير  أوضحها  وكما  المغربية  المبادرة 
رهــان  لكسب  والــدولــة  المستهلكين  بين  مــا  تــالحــم  على  تــعــول 
مبادرات  تعزيز  إطــار  في  تندرج  وهــي  الطاقة،  اقتصاد  تقليص 

الطاقة.
للمستهلكين  مكافأة  إعطاء  في  تكمن  المغربية  المبادرة 
الذين تمكنوا من تقليص حجم استهالكهم خالل بعض األشهر 
الفترة خالل السنة الماضية، في  من السنة، مقارنة مع نفس 
من  واالســتــفــادة  استهالكه،  تقليص  المستهلك  استطاع  حــال 
وهــكــذا..  الــفــتــرة  نفس  خــالل  المقبلة  السنة  فــاتــورة  تخفيض 
وكلما كان التقليص أكبر، تكون االستفادة من التخفيض أكثر.

الــمــغــربــيــة، عــلــى مــكــافــأة المستهلك  الـــمـــبـــادرة  تــقــوم  كــمــا 
وتحفيزه على االقتصاد في الطاقة، وبذلك تحقق الدولة أهدافا 
عديدة، وتحقق هيئة الكهرباء دورا مجتمعيا أكثر فاعلية، بدال 
من تحصيل الفواتير، وقطع الكهرباء عن المتأخرين، والدخول 

في دوامات القضايا واألقساط، وغيرها.
العامة،  الخدمات  وتطوير  إعــادة هندسة  إلى  بحاجة  نحن 
خاصة تلك التي تقدم للمواطن خدمات حيوية بمقابل مالي، 
ومن الجميل أن يجد منها المواطن خدمة مجتمعية تشجيعية.

كما نتطلع إلى تفعيل دور وزارة التنمية المستدامة، لتكون 
المبادرات  من خالل  منهم،  وقربا  المواطنين  مع  أكثر حضورا 
تحقيق  أجل  من  النوعية،  والبرامج  واألفكار  العامة،  التنموية 

الشراكة التنموية، الفاعلة والحقيقية.
آخر السطر:

لماذا ال يتم توجيه حمالت العمرة والحج، بإلزام المعتمرين 
بدال  المطار،  في  أو  البيوت  اإلحــرام من  ثياب  لبس  والحجاج، 
زحمة  بين  الطائرة،  في  المسافرين  أمــام  المالبس  تبديل  من 

المقاعد.. و»التقلقص« وسط الكراسي..!!

األنــصــاري  هــالــة  استقبلت 
األمين العام للمجلس األعلى 
لــلــمــرأة صــبــاح أمــــس فـــي مقر 
المجلس بالرفاع األمين العام 
للتظلمات غادة حميد حبيب، 
لــلــســيــدة حبيب  ــت  ــاركـ بـ حــيــث 
تـــولـــيـــهـــا مـــهـــامـــهـــا الــــجــــديــــدة، 
الــتــوفــيــق  دوام  لـــهـــا  مــتــمــنــيــة 

والنجاح.
وخـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، نـــوهـــت 
ــانــــة  ــادرة أمــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ األنـــــــصـــــــاري بـ
الـــتـــظـــلـــمـــات لــتــشــكــيــل لــجــنــة 
لتكافؤ الفرص مؤخرًا برئاسة 
ــام، مـــشـــيـــدة بــمــا  ــ ــعـ ــ ــيــــن الـ األمــ
ــة الــعــامــة  ــانــ تــضــطــلــع بـــه األمــ
لــلــتــظــلــمــات مـــن مــهــام تعكس 
البحرين  مملكة  تــقــدم  مـــدى 
في المجال الحقوقي واألمني 
بكافة أشكاله كونها من الدول 
الـــقـــالئـــل الــــتــــي تــعــتــمــد مــثــل 
ــذا الــنــظــام عــلــى الــمــســتــوى  هــ
عــلــى  دولـــــــة  وأول  ــالــــمــــي،  الــــعــ
بإنشائها  اإلقليمي  المستوى 
الــنــوع مــن األجهزة  لمثل هــذا 

الرقابية.

األمين  من جانبها، ثمنت 
ــيـــدة  الـــــعـــــام لـــلـــتـــظـــلـــمـــات الـــسـ
المجلس  حــبــيــب جــهــود  ــادة  غــ
ــرأة بــــرئــــاســــة  ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ األعـــــــلـــــــى لــ
ــي  ــكـ ــلـ ــمـ ــو الـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ

إبــراهــيــم  بــنــت  األمــيــرة سبيكة 
الـــعـــاهـــل  قـــريـــنـــة  خـــلـــيـــفـــة  آل 
ــي تــرســيــخ الــبــيــئــة  الــمــعــظــم فـ
ــتــــقــــرار وتـــقـــدم  ــة الســ ــيـ ــواتـ ــمـ الـ
الــــمــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، إضـــافـــة 

ــــرص الـــمـــجـــلـــس عــلــى  ــى حــ ــ إلــ
التشريعات  مــنــظــومــة  تــطــويــر 
والـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن والــــــتــــــدابــــــيــــــر 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــي تـــكـــفـــل تـــمـــتـــع الـ ــ ــتـ ــ الـ

البحرينية بكامل حقوقها.

�لأم����ي����ن �ل����ع����ام ل����أع���ل���ى ل���ل���م���ر�أة ت�����ش��ي��د 
ب��������دور �لأم������ان������ة �ل����ع����ام����ة ل��ل��ت��ظ��ل��م��ات

} هالة الأن�ساري ت�ستقبل الأمين العام للتظلمات.

بــن سلمان  كــشــف أحــمــد 
الـــمـــســـلـــم الـــفـــائـــز بــعــضــويــة 
الــدائــرة  الــنــواب عــن  مجلس 
المحرق،  بمحافظة  الثامنة 
ــه الـــــتـــــرشـــــح لـــمـــنـــصـــب  ــتــ ــيــ نــ
النواب  فــي مجلس  الــرئــاســة 
الــقــادم،  الــتــشــريــعــي  للفصل 
الرغبة  هـــذه  أن  إلـــى  مــشــيــرًا 
ــأتــــي مــــن مــنــطــلــق حــرصــه  تــ
التجربة  نــجــاح  تــعــزيــز  عــلــى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــمــلــكــة 
حضرة  قادها  التي  البحرين 
صــــاحــــب الــــجــــاللــــة الـــمـــلـــك 

آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
ملك البالد المعظم، وإيمانًا 
برؤية صاحب السمو الملكي 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ خــلــيــفــة ولـ
مــجــلــس الــــــــوزراء، ومــواصــلــة 
الجهود  على  والبناء  العمل 
ــة مــن  ــقــ ــابــ ــســ الــــمــــشــــكــــورة الــ

النواب.
ــد أحــمــد الــمــســلــم أن  وأكــ
نية الترشح لرئاسة البرلمان 
ــاءت كــرغــبــة شــخــصــيــة في  جــ
قيادة دفة السلطة التشريعية 

في الفترة المقبلة، وأن هذه 
ــبـــة طــمــوحــهــا الــنــجــاح  الـــرغـ
الذي لن يتحقق إال بتكاتف 
الــجــمــيــع تــحــت قــبــة مجلس 
الجهات  مع  وخارجه  النواب 
من  الــعــالقــة  وذات  الــمــعــنــيــة 
مخرجات  إلى  الوصول  أجل 
ــكـــس بـــــاإليـــــجـــــاب عــلــى  ــعـ ــنـ تـ
الـــــــوطـــــــن والـــــــمـــــــواطـــــــن فـــي 

المرحلة المقبلة.
ــائـــب  ــنـ الـ أن  إلـــــــى  يــــشــــار 
تمكن  المسلم  أحمد سلمان 
بــمــقــعــد مجلس  الـــفـــوز  مـــن 

النواب بعد أن حسم النجاح 
لصالحه في الدائرة الثامنة 
ــرق فــي  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ بـــمـــحـــافـــظـــة الـ
الـــجـــولـــة األولــــــــى بــحــصــولــه 
وبــنــســبــة  ــا  ــوتـ صـ  7711 عـــلـــى 

بلغت %52.46.
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ــدأت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة  ــ بــ
تهريب  في  بالشروع  متهمين   10 محاكمة 
والتأهيل،  اإلصـــالح  مــركــز  مــن  محكومين 
تخطيط  األمنية  التحريات  كشفت  حيث 
المتهمين األول والثاني والثالث لمساعدة 
محكومين بالسجن المؤبد بمركز اإلصالح 
الــهــروب عــن طــريــق تنفيذ  والــتــأهــيــل على 
ضبط  تم  فيما  الــنــزالء،  بين  شغب  أعمال 
اثــنــاء  األول  المتهم  ســيــارة  فــي  آلـــي  ســـالح 
انتظاره في مواقف مركز اإلصالح والتأهيل  
ــــن طـــريـــق  ــة الــــواقــــعــــة عـ ــ ــدايـ ــ ــــت بـ ــانـ ــ وكـ
معلومات تلقتها األجهزة األمنية عن قيام 
عدد من العناصر اإلرهابية بوضع مخطط 
أجــل استهداف مركز اإلصــالح  إرهــابــي من 
والتأهيل بواسطة األسلحة النارية لتهريب 
جرائم  فــي  المحكومين  الــنــزالء  مــن  عــدد 
تمت  حيث  بالمؤبد،  ومحكومين  إرهــابــيــة 
االســتــعــانــة بــالــمــصــادر الــســريــة الــتــي أكــدت 
الـــمـــتـــهـــم األول  قـــيـــام  وتـــبـــيـــن  ــات  ــريـ ــحـ ــتـ الـ
لتهريب  الــمــركــز  الســتــهــداف  بالتخطيط 
قضايا  فــي  المحكومين  الــنــزالء  مــن  عــدد 

إرهابية.

وضـــع الــمــتــهــم خــطــتــه بــالــتــواصــل مع 
النقل  وســيــلــة  وتــوفــيــر  المتهمين  الـــنـــزالء 
التي سوف تستخدم في عملية االستهداف 
ــريـــب الــــنــــزالء والــــســــالح الــمــســتــخــدم  ــهـ وتـ
ــزالء بــافــتــعــال  ــ ــنـ ــ ــام الـ ــيــ ــلـــى قــ ــاق عـ ــ ــفــ ــ واالتــ
ــم في  دورهـ لتنفيذ  وتــخــريــب  اعــمــال شغب 
توصلت  حيث  والهروب  االستهداف  عملية 
ــة إلـــــى نــــــزالء الــمــركــز  ــيـ ــنـ ــريـــات األمـ ــتـــحـ الـ
المتهمين باالشتراك في الواقعة وأدوارهم.

األول  المتهم  توجه  الواقعة  يــوم  وفــي 
والتأهيل  اإلصـــالح  مركز  زوار  مــواقــف  إلــى 
بـــنـــاء عــلــى االتــــفــــاق فــيــمــا كـــانـــت األجـــهـــزة 
األمنية على علم بالمخطط حيث توجهت 
لــســيــارة الــمــتــهــم اثـــنـــاء تـــواجـــده بــالــمــوقــف 
رشــاش  ســالح  على  عثر  ــا  إداريــ وبتفتيشها 
مخزن  على  يحتوي  كالشينكوف  نــوع  مــن 
مالبس  سلة  بداخل  موضوعا  كــان  طلقات 
ــاقـــم مــســرح  ــــك اســـتـــدعـــى طـ ــر ذلـ ــ ــلـــى إثـ وعـ
والذي  والمخزن  السالح  وضبط  الجريمة 
نــاريــة، وصوال  عــدد 26 طلقة  يحتوي على 

إلى باقي المتهمين.
في  أنــهــم  للمتهمين  النيابة  وأســنــدت 

المتهم  الــبــحــريــن،  بمملكة   2022/08/10
عليهم  مــحــكــوم  مــســاعــدة  فـــي  شــــرع  األول 
بــالــســجــن الـــمـــؤبـــد والـــمـــؤقـــت مــــن الـــهـــرب 
كــل من  وهــم  والتأهيل  مــن مركز اإلصـــالح 
وذلك  العاشر  حتى  الثالث  من  المتهمين 
ــاري تــنــفــيــذًا ألغـــراض  بــاســتــعــمــال ســـالح نــ
ــر جــريــمــتــه لسبب  ــــف إثــ ــد أوقـ إرهـــابـــيـــة وقــ
وهـــو ضبطه متلبسا  فــيــه  دخـــل إلرادتــــه  ال 
بحيازة السالح الناري داخل موقف سيارات 
مركز اإلصالح والتأهيل وذلك على النحو 

المبين باألوراق.
كما أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك 
المتهم  مــع  والــمــســاعــدة  االتــفــاق  بطريقي 
معه  اتفق  بــأن  الجريمة  ارتــكــاب  فــي  األول 
بالسالح  أمــده  بــأن  ارتكابها وســاعــده   على 
ــوال من  ــ الـــنـــاري والــذخــائــر وأرســــل لــه األمـ
أجل توفير السيارة المستخدمة في تهريب 
األول في  الــمــتــهــم  ــرع  شــ ــد  وقــ الــمــتــهــمــيــن 
بــنــاء عــلــى ذلـــك االتــفــاق  تنفيذ الــجــريــمــة 
ــاعـــدة، فــيــمــا أســــنــــدت لــبــاقــي  ــلـــك الـــمـــسـ وتـ
االتفاق  بطريقي  اشتركوا  أنهم  المتهمين 
األول  المتهم  مع  والتحريض  والمساعدة 

ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا  معه على  في 
ــروه عــلــى ارتــكــابــهــا واتــحــدت  ــ ارتــكــابــهــا، وأغـ
ــم مــعــه وخــطــطــوا مــعــه عــلــى كيفية  ــهـ إرادتـ
والرابع  الثالث  المتهمون  قام  ارتكابها كما 
لتوفير  الالزمة  باألموال  بإمداده  والتاسع 
وكذلك  تهريبهم  في  المستخدمة  السيارة 
ــســـالح الـــنـــاري  ــالـ أمــــــده الــمــتــهــم الــــرابــــع بـ
والذخائر من أجل ذلك فقام المتهم األول 
تنفيذًا لذلك بالحضور إلى مواقف المركز 
تمهيدًا لتنفيذ خطة هروبهم والشروع فيها 
وتلك  والتحريض  االتفاق  ذلــك  على  بناء 
الجريمة  اثــر  اوقـــف  قــد  انــه  اال  المساعدة 
لسبب ال دخــل إلرادتــهــم فيه وهــو ضبطهم 

جميعًا قبل الهرب.
والثاني  األول  للمتهمين  أســنــدت  كما 
والرابع والخامس حيازة سالح ناري وذخائر 
بقصد استعمالها في نشاط مخل باألمن 
ــان ذلـــك تــنــفــيــذًا لــغــرض ارهــابــي  الـــعـــام وكــ
على النحو المبين باألوراق، واخفاء سالح 
أعدت لالستعمال في جرائم  ناري وذخائر 
إرهابية مع علمه بذلك على النحو المبين 

باألوراق.

} أحمد المسلم.

التحريات الأمنية اأحبطت المخطط الإرهابي..

محاكمة 10 متهمين بالتخطيط لتهريب محكومين من )�لإ�ش�ح و�لتاأهيل(

ــرار الــهــيــئــة  ــ ــدت الــمــحــكــمــة اإلداريـــــــــة قــ ــ أيــ
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
بـــوقـــف طــبــيــبــيــن عــــن الـــعـــمـــل لـــمـــدة 6 أشــهــر 
وأشارت الى أن القانون منح اللجنة التأديبية 
البشري  الطب  مهنة  بمزاولة  لهم  للمرخص 
ــاء الــمــهــنــيــة  ــ ــطـ ــ ــان تـــقـــريـــر األخـ ــ ــنـ ــ وطـــــب األسـ
ــة مــهــنــة الــطــب  ــارسـ ــمـ ــي مـ لــلــمــرخــص لـــهـــم فــ
التأديبية  والمساءلة  األســنــان،  وطــب  البشري 
للمرخص لهم حول مدى حدوث أخطاء طبية 
المنسوبة  التهم  في  المخالف  مع  والتحقيق 
إليه وتوقيع العقوبة المناسبة عليه، وال سيما 
الطبيبين  ادان  بــات  بعد  صــدور حكم جنائيا 
فـــي الــمــخــالــفــة الــتــي نــســبــت إلــيــهــمــا ومـــن ثم 
كانت  إداريــة  التأديبية  للسلطات  يمتنع   فإنه 
عدم  أو  ثبوت  في  البحث  تعيد  أن  قضائية  أو 

ثبوت الواقعة.

وكــــان الــطــبــيــبــان رفــعــا دعــــوى طــلــبــا فيها 
بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون 
قــرار  وإلــغــاء  الــدعــوى  فــي  الفصل  عليه لحين 
وقــفــهــمــا عـــن الــعــمــل لـــمـــدة ســتــة أشـــهـــر حيث 
بمستشفى  طبيبين  يعمالن  أنهما  الــى  أشـــارا 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  وأصـــــــدرت  خــــاص 
بوقفهما  قــــرارا  الــصــحــيــة  والــخــدمــات  الــمــهــن 
بــعــد التحقيق  الــعــمــل لــمــدة ســتــة أشــهــر  عـــن 
الــمــقــدم ضــدهــمــا من  الــشــكــوى  بــشــأن  معهما 
ذوي أحد المرضى وكانا يتابعان حالته وتوفي، 
حيث أسندت لهما مخالفة عدم اتباع االصول 

الطبية إال أنهما وصفا القرار بالمعيب.
حــيــثــيــات  ــي  ــ فـ أكــــــــدت  الـــمـــحـــكـــمـــة  أن  إال 
التأديبية  باللجنة  أنـــاط  الــمــشــرع  أن  حكمها 
البشري  الطب  مهنة  بمزاولة  لهم  للمرخص 
وطب األسنان مباشرة االختصاصات المخولة 

لسنة   )7( رقــم  بقانون  الــمــرســوم  بموجب  لها 
1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب 
األســـنـــان؛ حــيــث خــولــهــا االخــتــصــاص بتقرير 
ممارسة  في  لهم  للمرخص  المهنية  األخطاء 
مهنة الطب البشري وطب األسنان، والمساءلة 
لــهــم حـــول مـــدى حــدوث  الــتــأديــبــيــة للمرخص 
أخـــطـــاء طــبــيــة والــتــحــقــيــق مـــع الــمــخــالــف في 
التهم المنسوبة إليه وتوقيع العقوبة المناسبة 
اعتمادها  بعد  إال  نافذة  تكون  ال  والتي  عليه، 
من المجلس األعلى للصحة أو بعدم اعتراضه 
عليها خالل ثالثين يوًما من تاريخ إبالغه بها. 
 وأضافت أن من المقرر وفًقا لحكم المادة 
الصادر  الجنائية  اإلجــراءات  قانون  )309( من 
بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 أن للحكم 
الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية 
فـــي مـــوضـــوع الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة بـــالـــبـــراءة أو 

المدنية  المحاكم  بها  تلتزم  حجية  بــاإلدانــة 
في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم 
وبوصفها  الــجــريــمــة  بــوقــوع  يتعلق  فيما  بـــات 
للحكم  ويكون  فاعلها،  إلى  ونسبتها  القانوني 
انتفاء  على  بني  ســواًء  الحجية  هــذه  بالبراءة 
التهمة أو على عدم كفاية األدلــة، األمر الذي 
يــنــهــار مــعــه الــســبــب الـــذي اســتــنــدت إلــيــه جهة 

اإلدارة في إصدار قراريها المطعون عليهما.
أن  األوراق  مـــن  الــثــابــت  ــان  كــ لــمــا  ــالـــت  وقـ
الهيئة أحالت المدعيين إلى اللجنة التأديبية 
البشري  الطب  مهنة  بمزاولة  لهم  للمرخص 
وطب األسنان للتحقيق معها فيما ُنسب إليها 
مـــن مــخــالــفــات لــمــقــتــضــيــات وأصـــــول وأحــكــام 
الــمــهــنــة أثـــنـــاء عــالجــهــمــا الــمــريــض الــمــتــوفــي 
عليها  المتعارف  الطبية  األصــول  اتباع  وعــدم 
ثبوت  إلــى  التحقيق  بعد  اللجنة  انتهت  حيث 

ــاف كل  ــقـ الــمــخــالــفــات فـــي حــقــهــمــا وقــــــررت إيـ
ــارت  منهما عــن الــعــمــل لــمــدة ســتــة أشــهــر، وأشـ
نهائيا  حكما  أقـــرت  التمييز  محكمة  أن  الـــى 
بحبسهما واستبدال العقوبة بالعمل في خدمة 
األمر  لقوة  حائز  نهائي  حكم  وهــو  المجتمع، 
يمتنع   فإنه  ثم  ومن  عنها  بإدانتهما  المقضي 
للسلطات التأديبية إدارية كانت أو قضائية أن 
تعيد البحث ففي ثبوتها أو عدم ثبوتها قبلهما 
وأن تتقيد بما ورد بشأن هذه الواقعة بالحكم 
الجنائي النهائي، األمر الذى يجعل ما ذهبت 
إلـــيـــه الــجــهــة اإلداريــــــــة مـــن إدانــــــة الــمــدعــيــيــن 
بما  لها  المالئم  الجزاء  وتقدير  عنها  تأديبيًا 
النصاب  تقديرية في حــدود  تملكه من سلطة 
حكمت  األســبــاب  ولــهــذه  لها  المقرر  القانوني 
المدعيين  والزمت  الدعوى  برفض  المحكمة 

بالرسوم والمصاريف.

تاأيي��د ق��ر�ر �لمه��ن �ل�شحي��ة وق��ف طبيبي��ن ت�ش��ببا بخطئهم��ا ف��ي وف��اة مري���س
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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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ت�صهم يف خلق �أكثـر من 1090 فر�صة عمل

ال���ب���ح���ري���ن ت��ن��ج��ح ف����ي ا���س��ت��ق��ط��اب ا����س���ت���ث���م���ارات ج���دي���دة 
دوالر م���ل���ي���ون   291 ب��ق��ي��م��ة  ال�������س���ي���اح���ي  ال���ق���ط���اع  ف����ي 

مب���ادرة تط��وي��ر  الوطن��ي« يدع���م  »البح��ري�ن 
للمتق�اعدين الحكم��ة  الرقمي��ة لجمعي��ة  المن�س�ة 

»تمكين« يختتم فعاليات االأ�سبوع العالمي لريادة االأعمال 

أعــلــنــت ديــــار الـــمـــحـــرق، أكــبــر 
شــــــركــــــات الــــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، تــعــاونــهــا 
مــحــل  ــود،  ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ آل  آللـــــــئ  ــع  ــ مــ
تصاميم  في  الــرائــد  المجوهرات 
إلصدار  وذلــك  البحريني،  اللؤلؤ 
وفريد  حــصــري  مــجــوهــرات  طقم 
أنواع  من نوعه مصنوع من أجود 
ومن  والــذهــب.  البحريني  اللؤلؤ 
ــرر عــــــرض الـــطـــقـــم خـــالل  ــقــ ــمــ الــ
ــام مــــن مــعــرض  ــعــ ــذا الــ ــ نــســخــة هـ
السنوي،  الــعــقــاري  سكيب  سيتي 
ألول  المملكة  تستضيفه  الـــذي 

مرة على أرضها.
ويـــأتـــي إصــــــدار هــــذا الــطــقــم 
تــزامــًنــا مــع يـــوم الــمــرأة واحــتــفــاًء 
للنساء  حصري  عــرض  وهــو  بها، 
الــلــواتــي أكــمــلــن جــمــيــع إجــــراءات 
تملك ألحد فلل مشروع »النسيم« 
ويتميز  الــمــعــرض.  فـــي  الــســكــنــي 
الــطــقــم بــتــصــمــيــم أنـــثـــوي فــاخــر 
وفـــريـــد مـــن نــوعــه مــســتــوحــى من 

والهندسية  الــمــعــمــاريــة  الــمــعــالــم 
»النسيم«  مشروع  بها  يتسم  التي 
بشكل خاص وديار المحرق بشكل 
عام، وهو مؤلف من قالدة وخاتم 
أنواع  وأقراط مصنوعة من أجود 

اللؤلؤ البحريني والذهب. 
ــــذه  ــه حـــــــــول هـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وفـــــــــي حـ
المناسبة، صّرح المهندس أحمد 

علي العمادي، الرئيس التنفيذي 
لشركة ديار المحرق قائاًل: »يسرنا 
آل مــحــمــود  ــع آللـــــئ  مــ ــتــــعــــاون  الــ
إلصدار طقم أنثوي حصري فاخر 
يجسد تاريخ البحرين العريق في 
وذلك  والذهب،  البحريني  اللؤلؤ 
ومــحــدود  حــصــري  بشكل  لعرضه 
ــمــــن كــل  ــمــ ــي أتــ ــ ــواتـ ــ ــلـ ــ لـــلـــنـــســـاء الـ

اإلجراءات المعنية بتملك إحدى 
السكني  »الــنــســيــم«  مـــشـــروع  فــلــل 
ابــتــداًء من معرض سيتي سكيب 
ــن خـــالل  ــن. ونـــطـــمـــح مــ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
بيوم  االحتفاء  إلى  المبادرة  هذه 
تملكها  ودعــــم  وتــكــريــمــهــا  الـــمـــرأة 
نفخر  كما  الشخصية.  للعقارات 
معالم  التصميم  هذا  يعكس  بأن 

ــرز فــخــامــة  ــ ــبـ ــ ــرق ويـ ــحــ ــمــ ديــــــــار الــ
ــــالوة على  مـــشـــروع »الــنــســيــم«، وعـ
ــرّســـخ مــكــانــة وســمــعــة  ــك يـ ــل ذلــ كـ
الذي  اللؤلؤ  مجال  في  البحرين 

يعد جزًءا من هويتها األصيلة«.
وتعد آللئ آل محمود اسما ال 
استخراج  مهنة  عن  فصله  يمكن 
الـــلـــؤلـــؤ فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
ونظرًا إلى ما يتميز به من تفرد 
وتصاميمه.  منتجاته  جميع  في 
مــحــمــود  آل  ــرزاق  ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ ــعــــد  ويــ
تجار  أكثر  وأحــد  اللؤلؤ  رواد  مــن 
الــلــؤلــؤ الــمــعــروفــيــن ومـــن أفــضــل 
البحرين.  مملكة  في  الطواشين 
من  محمود  آل  عائلة  تعتبر  كما 
تاريخ صناعة  في  العائالت  أعرق 
الــلــؤلــؤ، حــيــث قـــامـــوا بــبــنــاء هــذا 
االســم من خالل شغفهم وحبهم 
ومثابرتهم،  الجاد  وعملهم  للؤلؤ 
إلــى آخر،  انتقل من جيل  والــذي 
ــار تــجــار  ــبـ ــد كـ ــ مـــمـــا يــجــعــلــهــم أحـ

اللؤلؤ في مملكة البحرين.

طيران الخليج تقيم تدريبها لل�سالمة بنجاح

تــمــكــن مــجــلــس الــتــنــمــيــة 
»فريق  من  بدعم  االقتصادية 
ــن اســـتـــقـــطـــاب  ــ ــبــــحــــريــــن« مـ الــ
ــاع  اســـــتـــــثـــــمـــــارات فــــــي الــــقــــطــ
مليون   291 بقيمة  السياحي 
ماليين   110( أمــريــكــي  دوالر 
خالل  وذلـــك  بحريني(  ديــنــار 
الــعــام  مـــن  أشـــهـــر  تــســعــة  أول 

الحالي 2022.
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــت االســ وشــــمــ
السياحية شركات قام بعضها 
بــتــوســعــة أعــمــالــهــا فـــي حين 
ـــت الــــشــــركــــات األخــــــرى  ــامــ ــ أقـ
المملكة.  فــي  أعــمــاال جــديــدة 
هذه  تسهم  أن  المتوقع  ومــن 
االســتــثــمــارات فـــي خــلــق أكــثــر 
خــــالل  وظــــيــــفــــة   1090 مــــــن 

السنوات الثالث القادمة.
وبلغ مجموع االستثمارات 
الــــتــــي اســـتـــقـــطـــبـــهـــا مــجــلــس 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة خــالل 

هــــذه الــفــتــرة مـــا قــيــمــتــه 921 
 348( أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون 
ــار بــــحــــريــــنــــي(  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــون ديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
أهم  فــي  66 شركة  فــي  ممثلة 
ــة ومـــن  ــويـ ــيـ الـــقـــطـــاعـــات الـــحـ
ضــمــنــهــا الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة، 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــا مــ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ وتـ
االتــــــــــصــــــــــاالت، والـــــخـــــدمـــــات 
ــيـــع،  ــنـ ــتـــصـ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، والـ
تسهم  أن  ويتوقع  والسياحة. 
هــــذه االســـتـــثـــمـــارات فـــي خلق 
خالل  وظيفة   4700 مــن  أكثر 

السنوات الثالث القادمة.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــمــــنــــذر 
مدير  الــمــداوي  عبداللطيف 
ــيـــذي تـــطـــويـــر األعــــمــــال  ــفـ ــنـ تـ
بمجلس  الــســيــاحــة  قـــطـــاع   -

ــتــــصــــاديــــة قـــال  الــتــنــمــيــة االقــ
ــد زخـــــــمـــــــًا فـــي  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ فــــــيــــــه: »نـ
االســتــثــمــارات الــســيــاحــيــة في 
»كــوفــيــد-19«،  بعد  مــا  مرحلة 
ويسعدنا أن نرى استراتيجية 
القطاع السياحي ضمن خطة 
تثمر  االقـــتـــصـــادي  الــتــعــافــي 
مع  االستثمارات  مــن  المزيد 
باستضافة  المملكة  توقعات 
عام  بحلول  ســائــح  مليون   14

.»2026
االستراتيجية على  وتركز 
تتمثل  رئيسية  أهـــداف  أربــعــة 
ــاع  فـــــي زيــــــــــادة إســـــهـــــام الـــقـــطـ
المحلي  الناتج  في  السياحي 
 %11.4 إلــى  ليصل  اإلجــمــالــي 
الــضــوء  وتــســلــيــط   2026 فـــي 

كمركز  البحرين  مكانة  على 
الــدول  أعـــداد  سياحي، وزيـــادة 
الــمــســتــهــدفــة لــجــذب الــمــزيــد 
تنويع  جانب  إلــى  السياح  من 

المنتجات السياحية.
ــى أنــه  وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــ
تضمنت اإلحصائيات األخيرة 
ــر  زائــ مـــاليـــيـــن   6.9 تــســجــيــل 
للمملكة بنهاية شهر سبتمبر 
قطاع  سجل  حين  فــي   ،2022
ــادق قــضــاء  ــنــ ــفــ الـــضـــيـــافـــة والــ
في  ليلة   5.9 مــعــدل  الــســيــاح 
ــغـــت إجـــمـــالـــي  ــلـ ــريـــن وبـ ــبـــحـ الـ
اإليرادات السياحية قرابة 1.7 
 622.4( أمــريــكــي  دوالر  مليار 
خالل  بحريني(  دينار  مليون 

النصف األول من العام.

ط��ق��م  الإ������س�����دار  م���ح���م���ود  اآل  والآل�������ئ  ال���م���ح���رق  دي������ار  ب���ي���ن  ت����ع����اون 
م����ج����وه����رات ح�������س���ري ل���ل���راغ���ب���ات ب�������س���راء ف���ي���ال ف����ي »ال��ن�����س��ي��م«

} أحمد العمادي.

} منذر المداوي.

ــدوق الـــعـــمـــل  ـــ ــنـ ــ ــم صــ ــتــ ــتــ اخــ
ــافــــال  »تـــــمـــــكـــــيـــــن« أســــــبــــــوًعــــــا حــ
بــاألنــشــطــة والــفــعــالــيــات وذلـــك 
ــن الــــنــــســــخــــة الــــخــــامــــســــة  ــ ــمـ ــ ضـ
مـــن احــتــفــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــادة  ــ ــريـ ــ ــمــــي لـ ــالــ ــعــ ــوع الــ ــ ــبـ ــ ــاألسـ ــ بـ
األعــمــال وذلـــك فــي الــفــتــرة من 
14 إلى 20 نوفمبر 2022 بحضور 
و28  مــــشــــاركــــا   750 مـــــن  أكــــثــــر 

متحدثا محليا وعالميا.
ــت فــــعــــالــــيــــات هــــذا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وأقـ
»تمكين«  مــن  بتنظيم  األســبــوع 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــــريــــادة  ــكــ ــبــ والــــشــ
ــبـــحـــريـــن« والـــتـــي  الـ  – األعــــمــــال 
ورش  مــــــن  ــد  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ ــنـــت  ــمـ تـــضـ
التفاعلية  والمحاضرات  العمل 
ــات تــجــمــع  ــنـــصـ ــتــــي شـــكـــلـــت مـ الــ
مختلف  مــن  األعــمــال  رواد  بين 
األفكار  تبادل  بهدف  القطاعات 
ومعالجة  والــخــبــرات  الــمــبــتــكــرة 
التحديات التي تواجه منظومة 
أول  وانطلقت  األعـــمـــال.   ريـــادة 
مستثمري  »قمة  بعنوان  فعالية 
مــع  ــعـــاون  ــتـ ــالـ بـ األعـــــمـــــال«  رواد 
ــو« والــــــتــــــي هـــــدفـــــت إلــــى  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ »تـ

جــــذب الــمــســتــثــمــريــن الــمــالئــكــة 
منطقة  مــن  الناشئة  والــشــركــات 
إفريقيا  الشرق األوسط وشمال 
إلى مملكة البحرين لبحث فرص 
االســتــثــمــار والــتــوســع. وتــطــرقــت 
الفعاليات األخرى إلى عدد من 
كيفية  مثل  المهمة  المواضيع 
تــعــزيــز اإلنــتــاجــيــة والــتــحــديــات 
ــول  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ لـــــــــــــرواد األعــــــــمــــــــال والـ
الــمــحــتــمــلــة والـــتـــحـــول الــرقــمــي 
والـــتـــعـــرف على  والــتــكــنــولــوجــيــا 

جانب  إلــى  الميتافيرس.  عــالــم 
المتعلقة  الــفــعــالــيــات  مــن  عـــدد 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــالــ بــ
الهمم  ذوي  كــدمــج  للمؤسسات 
ــوع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــي ســـــــــوق الـ

والشمولية.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة أعـــــرب 
التنفيذي  المدير  عصام حماد، 
لـــالتـــصـــاالت الــتــســويــقــيــة ودعـــم 
ــدوق الــعــمــل  ــنــ ــي صــ الـــعـــمـــالء فــ
ــرع الــشــبــكــة  ــر فــ ــديـ »تــمــكــيــن« ومـ

الــعــالــمــيــة لـــريـــادة األعـــمـــال في 
مملكة البحرين عن أهمية هذه 
»القت  قائاًل:  العالمية  الفعالية 
هذه الفعاليات استحسانا كبيرا 
واألفـــراد  رواد األعــمــال  مــن قبل 
ــة فــي  ــرصــ ــفــ الـــــذيـــــن وجــــــــــدوا الــ
االســتــفــادة مــن تــجــارب وخــبــرات 
الــمــخــتــصــيــن  األعــــــمــــــال  رواد 
ــانــــب تــنــوع  والـــــبـــــارزيـــــن، إلـــــى جــ
وشمولية المواضيع المطروحة 
ــدوره يــســهــم فـــي إثـــراء  ــ ــــذي بـ والـ

ــادة األعـــمـــال ودفـــع  ــ مــنــظــومــة ريـ
عجلة النمو والتقدم االقتصادي 

المستدام.«
وتـــقـــام خـــالل هـــذا األســبــوع 
أكثر من 35 ألف فعالية يحتفي 
بها أكثر من 10 ماليين شخص 
ــة حـــول  ــ ــر مــــن 170 دولــ ــثـ أكـ فــــي 
ويــتــم تنظيمه مــن قبل  الــعــالــم، 
الشبكة العالمية لريادة األعمال 
والـــمـــدعـــومـــة مـــن قــبــل مــؤســســة 

إوينغ ماريون كوفمان.

الوطنية  –الناقلة  الخليج  طــيــران  أعــلــنــت 
في  تــطــورًا  األكــثــر  والــطــيــران  البحرين،  لمملكة 
بها  التي قامت  التدريبية  العملية  العالم–نجاح 
من  لطائرتها  الـــطـــوارئ  زالجــــات  لفتح  الــنــاقــلــة 
استكملت  حيث  دريمالينر؛   787-9 بوينج  طــراز 
قليل  مــنــذ  الــمــذكــورة  العملية  الــخــلــيــج  طــيــران 
شؤون  من  بإشراف  الــدولــي،  البحرين  مطار  في 

الطيران المدني.
الخليج  لطيران  التنفيذي  الرئيس  وصــّرح 
القبطان وليد العلوي بقوله: »نود أن نعرب عن 
في هذه  شــارك  لكل من  وامتناننا  جزيل شكرنا 
وجميع  الناقلة  موظفي  من  التدريبية  العملية 

في  أسهمت  الــتــي  المعنية  والــجــهــات  السلطات 
إنجاح التدريب المذكور. 

أهم  ضمن  الجوية  السالمة  كــانــت  لطالما 
آخر  تدريبا  يعد  الوطنية، وهذا  الناقلة  أولويات 
أعلى  على  المحافظة  لضمان  بــه  نقوم  ناجحا 
من  لجميع  فشكرًا  والسالمة،  األمــن  مستويات 

أسهم في إنجاح هذا التدريب«.
وتـــحـــرص الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة عــلــى تــدريــب 
أتم االستعداد  موظفيها باستمرار ليكونوا على 
لمواجهة أي أزمــات أو طــوارئ يتعرضون لها؛ إذ 
تبقى السالمة ضمن أهم أولويات طيران الخليج 

في رحالتها وعملياتها اليومية.

وزي������رة ال�����س��ي��اح��ة: دع����م ال��م��وؤ���س�����س��ات 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ت��ل��ب��ي��ة ت��ط��ل��ع��ات ال�����س��ي��اح

وزيــرة  الصيرفي  جعفر  بنت  فاطمة  أكـــدت 
الــســيــاحــة، حـــرص الــــــوزارة عــلــى مــواصــلــة دعــم 
معها  والتنسيق  الوطنية  المؤسسات  مختلف 
من أجل تحقيق التطلعات المشتركة وخصوصًا 
السياحية  االستراتيجية  تنفيذ  في  تصب  التي 
وتقديم   ،2026-2022 ألعــوام  البحرين  لمملكة 
منتج سياحي آمن يلبي تطلعات السياح ويمثل 

أحد عوامل جذب الزائرين للمملكة.
ــاع الــــــوزيــــــرة مــع  ــمــ ــتــ جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجــ
آل  إبــراهــيــم  بــن  بــنــت حــمــد  نيلة  الشيخة  ســمــو 
ــيـــس ومـــؤســـس الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة  خــلــيــفــة رئـ
على  اطلعت  حيث  المائية،  والسالمة  لإلنقاذ 
بــرامــج وأهـــــداف الــمــؤســســة ودورهـــــا فــي تقديم 

للمجتمع  اآلمنة  والمائية  الشاطئية  السياحة 
على  الوقوف  أيضًا  وتــم  البحرين،  مملكة  وزوار 
الــشــواطــئ  ســبــل تحسين مــعــايــيــر الــســالمــة فــي 
برعاية  واالهتمام  والفندقية،  العامة  والمسابح 
السياحة  تعزز  التي  المائية  والبيئات  الشواطئ 

الوطنية.
ــداف الــمــؤســســة  ــ ــأهـ ــ وأشـــــــــادت الـــصـــيـــرفـــي بـ
أن  مــؤكــدة  المائية،  والسالمة  لإلنقاذ  الملكية 
الــســيــاحــة داعــــم رئــيــســي وشــريــك أســاســي  وزارة 
الطموحة  بــرامــجــهــا  تنفيذ  فــي  الــمــؤســســة  مــع 
واالســتــجــمــام في  االســتــمــتــاع  وتــعــزيــز  لتشجيع 
الــمــاء فــي جــو آمـــن بــاعــتــبــار الــمــيــاه هــي الــثــروة 

الوطنية لمملكة البحرين.

)NBB( تقديم  الوطني  البحرين  أعلن بنك 
الدعم إلى جمعية الحكمة للمتقاعدين، وذلك 
لــصــالــح مـــبـــادرة الــجــمــعــيــة الــمــتــعــلــقــة بــتــطــويــر 
تعزيز  إلــى  المنصة  وتــهــدف  الرقمية.  منصتها 
الــرقــمــي،  الــتــحــّول  تحقيق  فــي  الجمعية  جــهــود 
ــدار بــطــاقــة الــعــضــويــة الــخــاصــة  ــ مـــن خــــالل إصــ
عبر  »تستاهل«  بطاقة خصم  إلى  باإلضافة  بها، 

المنصة المطّورة.
الوطني  البحرين  بنك  الــتــزام  مع  وتماشيًا 
بدعم مختلف فئات المجتمع المحلي، سيعمل 
للجمعية  الرقمية  المنصة  تعزيز  على  البنك 
كــجــزء مــن شــراكــتــه االســتــراتــيــجــيــة. كــمــا تهدف 
المتقاعدين  لفئة  التقدير  إظهار  إلى  المبادرة 
فـــي الـــبـــحـــريـــن، الـــذيـــن أمـــضـــوا ســنــيــن عــمــرهــم 
والخاص  الــعــام  القطاعات  كــل  فــي  الخدمة  فــي 

والعسكري. 
ــعـــمـــل جــمــعــيــة الـــحـــكـــمـــة لــلــمــتــقــاعــديــن  وتـ
تزويد  إلــى  يهدف  متمّيز  مشروع  بتنفيذ  حاليًا 
التمويل  لتأمين  الكافية  بــالــقــدرات  المؤسسة 

بشكل مستدام بعد عامين من اإلطالق. 
الفريق طبيب  الــمــبــادرة، صـــّرح  وحـــول هــذه 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـ
إدارة  مجلس  ورئيس  للصحة  األعلى  المجلس 
جــمــعــيــة الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن: »يــســعــدنــا أن 

نتعاون مع بنك البحرين الوطني، أحد البنوك 
تطوير خدماتنا  أجــل  من  المملكة،  في  الــرائــدة 
تولت   ،1991 عــام  في  إنشائها  منذ  اإللكترونية. 
المتقاعدين  توظيف  إعــادة  مسؤولية  الجمعية 
االستثمار  خــالل  مــن  البحريني،  المجتمع  فــي 
مساهمين  أعضاء  بقائهم  وضمان  خبراتهم  في 
ضمن المجتمع. وعبر تعاوننا مع بنك البحرين 
تسهل  رقمية  منصة  تطوير  فــي  نأمل  الــوطــنــي، 

وصول الخدمات لكل أعضائنا«.
فــاروق  صــرح  المناسبة،  هــذه  على  وتعليقًا 
بنك  إدارة  مجلس  رئيس  المؤيد،  خليل  يوسف 
ــا أن نـــقـــدم دعــمــنــا  ــّرنـ ــنـــي: »يـــسـ الــبــحــريــن الـــوطـ
لجميع  تقديرًا  للمتقاعدين،  الحكمة  لجمعية 
مختلف  فــي  عمرهم  أفــنــوا  الــذيــن  المتقاعدين 
مملكة  في  والخاص  العام  القطاعين  مؤسسات 
البحرين. يلتزم البنك بدعم كل أفراد المجتمع 
الــمــحــلــي، كــجــزء مــن الــجــهــود الــمــســتــمــرة التي 
تــصــب فــي صــالــح االرتـــقـــاء بــاالقــتــصــاد الوطني 
المجتمعية  المسؤولية  مبادرات  في  واالستثمار 
عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات. ونـــحـــن نــتــطــلــع إلــى 
الخيرية  الجمعيات  مــن  مجموعة  مــع  التعاون 
الخصوص  وجـــه  وعــلــى  المحلية،  والــمــنــظــمــات 

تلك التي لها تأثير إيجابي على مجتمعنا«.

اإت����ش« تفتت����ح مكتبه���ا  اإف  »ج���ي 
ال��ج��دي��د ف���ي م��اي��ف��ي��ر ب��ل��ن��دن

إتـــش  إف  ــي  ــ جـ ــة  ــركــ شــ أعـــلـــنـــت 
افتتاح مكتبها الجديد في ضاحية 
إنــجــاز آخــر  لــنــدن، فــي  مايفير فــي 
تـــجـــاه تــحــقــيــق الــنــمــو الــمــتــواصــل 
ألنشطتها إلدارة األصول العالمية. 
ــة ســفــيــر  ــايـ ــرعـ ـــــم االفـــتـــتـــاح بـ وت
ــريـــن فــــي الــمــمــلــكــة  ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
بــن محمد  فـــواز  الشيخ  الــمــتــحــدة، 
ــــوف  وسـ خـــلـــيـــفـــة.  آل  خـــلـــيـــفـــة  ــــن  بـ

ــو الــمــقــر  ــ ــون هــــــذا الـــمـــكـــتـــب هـ ــكــ يــ
 Roebuck Asset لشركة الــرئــيــســي 
Management  الــــتــــابــــعــــة لــجــي إف 

إتش. 
ــاح، قـــامـــت  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وبـــمـــنـــاســـبـــة االفـ
الــمــجــمــوعــة بــدعــوة عـــدد كــبــيــر من 
ــفــــرص  ــكــــشــــاف الــ ــتــ ــراء الســ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
في  العقارية  األســواق  في  المتاحة 

أوروبا والواليات المتحدة.

إن كنت تعرضت في يوم من األيام عند وقوفك للتحدث 
ــراض غــيــر مــألــوفــة كنوع  أمـــام جــمــاهــيــر أو لــقــاء اليـــف ألعــ
وسرعة  وتعرق  اليدين  ارتعاش  يصاحبه  الزائد  التوتر  من 
خفقان القلب وقد تحدث كلها معا، فهذا ما يسمى في علم 

النفس رهبة المسرح.
ُتظهر اإلحصائيات أن واحد من بين كل أربعة أشخاص 
يــعــانــي رهـــبـــة الـــمـــســـرح، الـــتـــي يــمــكــن تــعــريــفــهــا بــشــكــل عــام 
الجمهور.  إلــى  الــتــحــدث  مــن  شــديــد  خــوف  بأنها  وببساطة 
ــراودك الــقــلــق قــبــل مــواجــهــة  ــ الحـــظ وجــــود فـــرق بــيــن أن يــ
كالمك  على  السيطرة  تفقد  بأنك  وإحساسك  الجماهير 

نتيجة للخوف.
إن مهارة التحدث أو األداء أمام الجماهير مهمة؛ ألنها 
قد تساعدك على نيل درجة علمية، أو الحصول على وظيفة 

أو ترقية، أو الترويج ألعمالك أو أفكارك. 
والمشكلة أن تقع فريسة الخوف في أثناء أدائك أو قبله 
الحدِّ  الزائد عن  التفكير  عــادة من  ينبع  أمر  وذلــك  بفترة، 
بــشــأن كيف ســيــراك الــنــاس. عــالج رهــبــة الــمــســرح يــبــدأ من 
التنبيه  التركيز على  البداية  في  العقل؛ حيث يجب  داخل 
الذهني؛ بمعنى أن ينتبه المتحدث لنفسه جيدًا وأن يتعلم 
التفريق بكل دقة بين التفكير الشخصي في التحدث أمام 
الجمهور والتفكير الناشئ من رهبة المسرح وذلك ألن النوع 

األخير يتسبب في تدفق الكثير من األفكار السلبية.
 التخلص من رهبة المسرح بشكل نهائي يتطلب الكثير 
من الشجاعة والقدرة الحاسمة على اتخاذ القرار واالقدام 
على خطوات التنفيذ. وأول خطوة للتخلص من هذه الرهبة 
هي بتكرار التمارين على اإللقاء وكأنك أمام الجمهور، مع 
التأمل  تمارين  بممارسة  التوتر  وإزالــة  االسترخاء  محاولة 
واليوجا، والوصول مبكرا، ومحاولة التحرك أثناء التحدث 
لكسر رهبة المسرح، واإلعداد الجيد والتوقف عن التفكير 
لديهم  كــان  المشاهير  مــن  الكثير  هناك  وللعلم  السلبي.  
رهبة المسرح وبالفعل تغلبوا عليها مثل )أديل وريهانا وإيما 
واتسون(. الحياة مليئة بالتحديات، وتذكر أن النجاح الذي 

يأتي بعد التعب له طعم آخر.. فحاول. 

رهبة الم�سرح 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن مركز أستر الطبي انضمام الدكتورة بريثي 
إلى  والتجميل  الجلدية  األمـــراض  اخصائية  جولي 
والتجميل،  الجلدية  األمــراض  وعيادة  الطبي  فريقه 
ــاالت الــجــلــديــة  ــ ــحـ ــ لــمــتــابــعــة وتـــشـــخـــيـــص جـــمـــيـــع الـ
الخميس  إلى  السبت  من  سند  عيادة  في  والتجميل 
ـــ1 ظـــهـــرا والــفــتــرة  ــ ــى الـ ـــ9 صــبــاحــا إلــ ــ مـــن الــســاعــة الـ

المسائية من 5 مساء الى 9 مساء.
مركز أستر... خبراؤنا في خدمتكم
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أعراض كثيرة تمر علينا جميعا في الفم واللثة والشفاه اذا 
وعلينا  الفم،  االصابة بسرطان  تكون من عالمات  قد  استمرت 

سرعة زيارة الطبيب.
حاور الخليج الطبي حوارا شامال الدكتور محمد عبداهلل 
المحرقي استشاري أول جراحة الفكين والوجه والرأس والرقبة 
بالمستشفى العسكري لنعرف بشكل أكبر الكثير من المعلومات 

عن سرطان الفم. 
ما هو سرطان الفم؟ وما عالقته بسرطان الرأس والرقبة؟ 
الحلق ويظهر على  أو  الفم  أنسجة  الفم يصيب   سرطان 
الفم ويكون  أو أجزاء مختلفة من  أو ورم الشفتين  شكل تقرح 

مصدره الغالب الخاليا الحرشفية 
األغشية  فــي  الــمــوجــودة   )Squamous Cell Carcinoma(  

 .)Mucous Membrane( المخاطية في الفم
يشير اسم سرطان الفم إلى السرطان الذي يتكون في أي 
جزء من األجزاء المكونة للفم )جوف الفم( وقد يظهر سرطان 
الداخلية  الخدين  بطانة  اللسان،  اللثة،  الشفتين،  على:  الفم 
)عظم الفك العلوي أو السفلي(، سقف الفم، قاع الفم )أسفل 

اللسان( ويعتبر االخير أخطر منطقه ممكن إصابتها. 
أحيانا ما يسمى السرطان الذي يظهر داخل الفم بسرطان 

الفم الخبيث أو سرطان جوف الفم الخبيث. 
سرطان الفم هو واحد من عدة أنواع من السرطانات التي 

ُتجمع فئة ُتسمى بسرطان الرأس والرقبة. 
والرقبة  الـــرأس  وســرطــانــات  الفم  ُيعالج ســرطــان  مــا  عــادة 
األخرى بشكل مماثل فقط في مركز متخصص وعلى يد جراح 

مختص في الرأس والرقبة.
9750 حالة وفاة بسبب سرطان الفم سنويا في العالم وأكثر 
يوميا، حيث  الفم تشخص  140 حالة جديدة من سرطان  من 
شهدت آخر 10 سنوات تزايدا في معدالت حاالت سرطان الفم.

الفم يموتون في خالل  الذين شخصوا بسرطان  40% من 
5 سنوات ولكن الكشف المبكر يزيد من فرص النجاة الى %90.
إذ  للشفاء،  القابلة  السرطانات  من  الفم  سرطان  ويعتبر 
بعد  سنوات  خمس  لمدة  الحياة  قيد  على  البقاء  معدل  يقدر 
اإلصابة بالمرض بنسبة 75% إلى 93% في حالة عالج المصاب 
الفم، فيمكن لهذه  اللسان والشفاه وأرضية  انتشر في  إذا  وأما 

النسبة أن تقل. 
ما هي األعراض؟ 

قد َتتضمن عالمات وأعراض سرطان الفم ما يلي: 
- قرحة ال تلتئم في الشفاه أو داخل الفم. 

- بقعة بيضاء أو حمراء في الجزء الداخلي من الفم. 
- تخلخل األسنان المفاجئ. 

- انتفاخ مفاجئ أو تكتل في الفم. 
- نتوء في الرقبة. 

- ألم في الفم واللسان مع التهاب الحلق. 
- تصلب أو ألم في الفك. 

- ألم األذن. 
- صعوبة أو ألم عند البلع. 

- تنميل في الشفاه السفلية أو الفم. 
- نزيف الفم الغير لثوي. 

- فقدان الوزن بشكل كبير. 
أعـــراض  أي  لــديــك  كــانــت  إذا  الــطــبــيــب:  ــارة  زيــ مــتــى علينا 
مستمرة تزعجك وتعاني منها أكثر من أسبوعين وعلى األرجح 
سيقوم جراح الفك والوجه بالبحث في األسباب األخرى األكثر 

شيوًعا لهذه العالمات واألعراض أواًل، مثل العدوى. 
ما هي األسباب؟ وما هي عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد 

من اإلصابة بسرطان الفم؟ 
تتشكل سرطانات الفم عندما تتطور الخاليا على الشفاه، 
الحمض  يحتوي  الــنــووي.  في حمضها  )طــفــرات(  الفم  في  أو 
يجب  بما  الخاليا  تخبر  التي  اإلرشـــادات  على  للخلية  النووي 

القيام به.
 إنَّ الــتــغــيــيــرات الــتــي تــحــدثــهــا الــطــفــرات تــخــبــر الــخــاليــا 
باالستمرار في النمو واالنقسام عندما تموت الخاليا السليمة.
المتراكمة  الطبيعية  غير  الفم  تشكل خاليا سرطان  قد   
ورًما ومع مرور الوقت قد تنتشر داخل الفم، وإلى مناطق أخرى 

من الرأس والرقبة، أو أجزاء أخرى من الجسم. 
المسطحة  الرفيعة  الخاليا  الفم  تبدأ سرطانات  ما  عــادًة 
)الخاليا الحرشفية( التي تبطن شفتيك وداخل الفم ومعظم 

سرطانات الفم هي سرطان الخاليا الحرشفية. 
إلى  تـــؤدي  الــتــي  الحرشفية  الــخــاليــا  فــي  الــطــفــرات  سبب 
التي  العوامل  الفم ليس واضحًا، لكنَّ األطباء حددوا  سرطان 

قد تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الفم.
أن تزيد من خطر إصابتك  التي يمكن  العوامل   تتضمن 

بسرطان الفم ما يلي: 
ــك الــســجــائــر،  الـــتـــبـــغ، بــمــا ذلــ ــن  ــوع مـ نــ 1- اســـتـــخـــدام أي 

والسيجار، والغليون، ومضغ التبغ والسعوط، وغير ذلك. 
2- اإلفراط في تناول الكحوليات. 

3- تعرض شفتيك ألشعة الشمس بشكل زائد. 
بفيروس  ُيسمى  الجنسي  االتصال  ينتقل عبر  فيروس   -4

.)HPV( الورم الحليمي البشري
5- ضعف الجهاز المناعي. 

كيف يكون التشخيص؟ 
أجهزة  احــدث  توافر  العسكري على  المستشفى    تحرص 
متكامل  مختص  طبي  فريق  وجــود  مع  والتشخيص  الفحص 

ومتدرب على أعلى مستوى من ذوي الخبرة. 
ــراح الفك  1- حــيــث نــبــدأ بــالــفــحــص الــجــســدي ويــقــوم جــ
مناطق  عــن  بحًثا  وفمك  شفتيك  بفحص  المختص  والــوجــه 

تهيج مثل التقيحات والبقع البيضاء.
لفحصها  المتهيج  الــفــمــوي  النسيج  مــن  عينة  إزالــــة   -2

مجهريا في المختبر 
فيها  وجــدت منطقة مشتبه  إذا   – )الــخــزعــة(  عــن طريق   
بسيط  بـــإجـــراء  المعملي  للفحص  الــخــاليــا  مــن  عينة  نــأخــذ 

يسمى الخزعة.
 قد يستخدم الطبيب أداة قاطعة إلزالة عينة من األنسجة 
تحليل  يــتــم  ثــم  ومـــن  )انــتــفــاخ(  إبـــرة إلزالــــة عينة  أو يستخدم 
محتملة  تغيرات  أو  ســرطــان  عــن  للبحث  المعمل  فــي  الخاليا 
وتسمى  المستقبل  فــي  الــســرطــان  خطر  إلــى  تشير  التسرطن 

)تغيرات ما قبل السرطان(.
بــمــجــرد تشخيص  الــســرطــان -  انــتــشــار  تــحــديــد مـــدى   -3
اإلصابة بسرطان الفم، يعمل جراح الفك والوجه على تحديد 
مـــدى )مــرحــلــة( الــســرطــان لـــدى الــمــراجــع وقـــد تتضمن عــدة 

فحوصات لتحديد مرحلة سرطان الفم: 
أثناء  والحلق-  الفم  لفحص  صغيرة  كاميرا  استخدام   -
 ،)pan-endoscopy( الداخلي  المنظار  باسم  المعروف  اإلجــراء 
ــه كــامــيــرا صــغــيــرة مــرنــة مـــزودة  قـــد يــمــرر جــــراح الــفــك والـــوجـ
باإلضاءة داخل الحلق بحًثا عن عالمات على انتشار السرطان 

إلى أماكن غير الفم. 
الــتــصــويــر )األشـــعـــة( - قــد تــســاعــد مجموعة  - اخــتــبــارات 
متنوعة من اختبارات التصوير تحديد ما إذا كان السرطان قد 

انتشر إلى أماكن غير فمك.
ــارات الــتــصــويــر بــاألشــعــة الــســيــنــيــة،  ــبـ ــتـ وتــشــمــل هــــذه االخـ
المغناطيسي  بالرنين  والتصوير   ،)CT( المقطعية  واألشــعــة 
البوزيتروني  بــاإلصــدار  الــنــووي  المقطعي  والتصوير   ،)MRI(

)PET-CT or PET-MRI(، وغيرها. 
وال يحتاج كل شخص لجميع االختبارات وسيحدد جراح 

الفك والوجه االختبارات المالئمة بناء على حالتك. 
ُيشار لمراحل سرطان الفم بأرقام رومانية تتراوح بين )1( 

.)4( IVو
تشير مرحلة البداية او المرحلة األولى، إلى سرطان أصغر 

حجًما يقتصر على منطقة واحدة.
 بينما تشير المرحلة المتقدمة مثل المرحلة الرابعة، إلى 
سرطان أكبر حجًما، أو أن السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى 
أو إلى مناطق أخرى من الجسم، تساعد  أو الرقبة  الــرأس  من 

معرفة مرحلة السرطان في تحديد خيارات العالج.
وبعد التشخيص الدقيق يناقش جراح الفك والوجه حالة 
استعراض  يتم  حيث  ــأورام(  لــ البحرين  )مــركــز  فــي  الــمــريــض 

الخطة العالجية ويتم توثيقها على مستوى المملكة. 
مر اآلن على المركز من سرطان الفكين والــرأس والرقبة 
عشر سنوات يتلقى فيها المرضى كامل الرعاية الصحية ونقوم 
بحمالت التوعية عن سرطان الفم وعن أهمية الكشف المبكر 

لرفع الوعي وتسليط الضوء على مخاطر المرض. 
هل هناك طرق للوقاية من سرطان الفم؟ 

ة طريقة أكيدة للوقاية من سرطان الفم ومع ذلَك  ليس ثمَّ
يمكن الحد من خطر اإلصابة بسرطان الفم: 

-التوقف عن التدخين، أو عدم البدء فيه من األساس.
يعّرِض خاليا  المضغ،  أو  التدخين  التبغ، سواء  استعمال 
يرتبِط  لــلــســرطــان،  ــبــة  مــســِبّ كيمائية خــطــيــرة  مـــواد  إلـــى  فــمــَك 
حدوث سرطانات الفم ارتباًطا وثيقًا باستخدام التبغ، ويشمل 

ذلك جميع األنواع.
 ويـــجـــدر بــالــذكــر أن لــيــس كـــل شــخــص ُشــِخــّصــت إصــابــتــه 
بــســرطــان الــفــم هـــو ُُمــســتــخــدم لــلــتــبــغ ولــكــن اذا كــنــت مــدخــنــا، 
الــدواء، وُيصِعّب  فتوقف؛ الن استخدام التبغ يقلل من فعالية 

تناول التبغ على جسمَك أن يتعافى بعد الجراحة. 
 وايضا َيزيد من خطر عودة اإلصابة بالسرطان مرة أخرى 

في المستقبل. 
ــن تــدخــيــن الــتــبــغ أو مــضــغــه صــعــًبــا  ــد يـــكـــون اإلقــــــالع عـ قـ
ُُمــرهــِق  التأقُلم مــع وضــع  تــحــاول  ويــــزداد صــعــوبــًة عندما  ا  ــّدً جـ
ألعصابَك، مثل تشخيص السرطان وعالجه وُيمِكن أن ُيناِقش 
ومنتجات  األدويــة،  ذلك  في  بما  اُلُمتاحة،  البدائل  كل  طبيبَك 

استبدال النيكوتين، واالستشارة الطبية. 
 التقليل من تناول المشروبات الكحولية في حالة تناولها، 
ج الخاليا بفمَك، وتجعله أكثر عرضة لإلصابة  ألنه تسّبب تهيُّ

بالسرطان.
 تناول الكحوليات مع تدخين التبغ يزيد بشكل كبير من 

خطر اإلصابة بسرطان الفم. 
على شفتيَك  الشمس  الــزائــد ألشــعــة  الــتــعــرض  ــب  َتــجــنَّ  -

بالبقاء في الظل بقدر اإلمكان.
ارتداء القبعات ذات الحواف العريضة التي  واحرص على 

من  الشفتين  وقاية  منتج  استعِمل  وجهك،  لكامل  الظل  توفر 
الشمس، كجزء من نظام الحماية اليومية من الشمس. 

راِجع طبيب األسنان بشكل دوري وقم بفحص الفم بأكمله 
كجزء من اختبارات األسنان الروتينية، للبحث عن أي مناطق 
غير طبيعية قد تكون إشارة إلى وجود سرطان الفم، أو تغييرات 

ما قبل اإلصابة بالسرطان.
ما هي أحدث طرق العالج؟ 

)درجــة  السرطان  مرحلة  على  الفم  سرطان  عــالج  يعتمد 
االنــتــشــار( ومــوضــعــه فــي الــفــم بــاإلضــافــة إلـــى الــصــحــة بشكل 
المريض  يخضع  ربــمــا  الشخصية،  الــمــراجــع  وتفضيالت  عــام 
ربــمــا يخضع لمجموعة من  أو  الــعــالج،  مــن  واحـــد فقط  لــنــوع 
عالجات السرطان وتتضمن عدة خيارات منها الجراحة والعالج 

اإلشعاعي والعالج الكيميائي. 
الجراحة: 

جراحة إلزالة الورم، قد يستأصل الجراح الورَم وحافًة من 
السرطان  إزالة خاليا  للتأكد من  المحيطة  السليمة  األنسجة 
بــالــكــامــل، يمكن إزالـــة الــســرطــانــات األصــغــر عــن طــريــق إجــراء 
جراحة بسيطة. في حين تتطلب األورام األكبر حجًما إجراءاٍت 
أوسع نطاًقا، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن إزالة األورام 
األكــبــر حــجــًمــا اســتــئــصــال جـــزٍء مــن عــظــام الــفــك أو جـــزٍء من 
طريق  عــن  الدقيقة  العمليات  لهذه  التخطيط  ويتم  اللسان 
فرص  أعلى  المريض  إلعطاء  األبــعــاد  ثالثي  التقنيات  أحــدث 

التعافي والتشافي. 
الليمفاوية في  الــعــقــد  إلـــى  الــســرطــان  انــتــشــار  فــي حــالــة   
العنق، أو في حالة زيادة خطر حدوث ذلك اعتماًدا على حجم 
أو عــمــق الــســرطــان، قــد يــوصــي الـــجـــراح بـــإجـــراء إزالــــة العقد 
الرقبة(  )تشريح  العنق  بها  المرتبطة  واألنسجة  الليمفاوية 

.)Neck Dissection(
قد  التي  السرطانية  الخاليا  الرقبة جميع  تشريح  ُيزيل   
أيًضا تحديد  أنه مفيد  كما  الليمفاوية،  بالعقد  انتشرت  تكون 

ما إذا كنَت ستحتاج إلى عالٍج إضافي عقب الجراحة. 
والفكين  والوجه  الفم  ترميم(  أو  )ترقيع  تجميل  جراحة 
بعد إجراء الجراحة إلزالة السرطان، قد يوصي الجراح بإجراء 
الــمــريــض في  لــمــســاعــدة  الــفــم  بــنــاء  ــادة  جــراحــة تجميلية إلعــ

استعادة القدرة على التحدث وتناول الطعام.
 قد يقوم الجراح بزراعة طعوٍم من الجلد أو العضالت أو 
أجــزاء الجسم األخــرى من أجــل تجميل  العظام، مــأخــوذة من 
ة  السنيَّ الطعوم  كذلك  ُتستَخَدم  قد  الفم،  )ترقيع(  تكميل  أو 

استبدال األسنان الطبيعية. 
قـــد يــحــتــاج الــمــريــض إلـــى أنـــبـــوب لــمــســاعــدتــه فـــي تــنــاول 
األمــد،  القصير  لالستخدام  واألدويــــة،  والــمــشــروبــات  األطعمة 
يمكن أن يتم إدخال األنبوب من خالل األنف ليصل إلى المعدة، 
ا لالستخدام لفترٍة أطول، فقد يتم إدخال أنبوب من خالل  أمَّ

الجلد ليصل إلى المعدة. 
العالج اإلشعاعي: 

مثل  الطاقة،  مرتفعة  ُحــَزًمــا  اإلشعاعي  الــعــالج  َيستخدِم 
األشعة السينية والبروتونات؛ للقضاء على الخاليا السرطانية 
ــادًة تــوصــيــل الــعــالج اإلشــعــاعــي مــن آلـــة خـــارج الجسم  وَيــتــمُّ عــ
أو أسالك  عاع الخارجي(، ولكنه قد َيِصل من بذور  )إشعاع الشُّ
مــشــعــة مــوضــوعــة بــالــقــرب مـــن الــســرطــان )الـــعـــالج اإلشــعــاعــي 

الموضعي. 
ــراء العملية  ــ ــادًة بــعــد إجـ ــ الـــعـــالج اإلشــعــاعــي عـ ُيــســتــَخــَدم 

الجراحية ولكن في بعض األحيان يمكن استخدُاُمه منفرًدا إذا 
بين  الجمع  وُيمِكن  الفم  المريض لديه سرطان مبِكّر في  كان 

العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي في حاالت أخرى.
َتزيد من فعالية العالج اإلشعاعي، ولكنها  التوليفة   هذه 
ــار الــجــانــبــيــة الــتــي قـــد تــشــعــر بــهــا، فـــي حــالــة  ــ َتـــزيـــد أيـــًضـــا اآلثـ
سرطان الفم المتقّدِم، قد ُيساِعد العالج اإلشعاعي في تخفيف 

األعراض الناتجة من السرطان، مثل األلم. 
ن جفاف  اآلثار الجانبية للعالج اإلشعاعي للفم قد تتضمَّ

س األسنان وَتَلف عظم الفك.  الفم، وتسوُّ
َبْدء العالج  وهنا أنصح وبشدة بزيارة طبيب األسنان قبل 
اإلشعاعي للتأكدُّ من صحة األسنان قدر المستطاع، قد تحتاج 

األسنان الغير صحية للعالج أو اإلزالة.
العالج الكيميائي: 

ُيعد العالج الكيميائي عالجا يستخدم المواد الكيميائية 
لقتل الخاص السرطانية.

ويمكن أن يتم إعطاء أدوية العالج الكيميائي بمفردها أو 
أدويــة أخــرى، قد يزيد العالج الكيماوي من فعالية العالج  مع 

اإلشعاعي، لذلك يتم الجمع بين االثنين. 
تعتمد التأثيرات الجانبية للعالج الكيميائي على العقاقير 

التي يتلقاها المريض.
الــتــأثــيــرات الــجــانــبــيــة الــشــائــعــة تــشــمــل الــغــثــيــان والــقــيء 
المحتملة  الجانبية  اآلثــار  اسأل طبيبك عن  الشعر،  وتساقط 

ألدوية العالج الكيميائي الموصوفة لك. 
العالج الدوائي الموجه: 

ــة ســرطــاَن الــفــم عــن طــريــق تغيير  اُلــُمــوجــهَّ تعالج األدويـــة 
نموها  مــن  تــزيــد  الــتــي  السرطانية  الــخــاليــا  فــي  معينة  ســمــات 
مع  باالشتراك  أو  وحدها  ة  اُلُموجهَّ األدويـــة  استخدام  ويمكن 

عالج كيميائي أو عالج إشعاعي. 
الــعــالجــات  ُيـــَعـــد دواء ســيــتــوكــســيــمــاب )اربـــيـــتـــوكـــس( أحــــد 
ـــة الــمــســتــَخــَدمــة لــعــالج ســـرطـــان الـــــرأس والــعــنــق في  اُلـــُمـــوجـــهَّ
أحد  نشاط  إيقاف  على  سيتوكسيماب  ويعمل  الحاالت  بعض 
السليمة،  الخاليا  أنــواع  من  العديد  في  الموجودة  البروتينات 

ولكنه يوجد بكميات أكبر في بعض أنواع الخاليا السرطانية.
تشمل األعراض الجانبية طفحًا جلديا، والشعور بالحكة، 
األدويــة  تكون  قد  العدوى.  بأنواع  وإصابة  واإلسهال،  والصداع، 

ة خياًرا إذا لم تفلح طرق العالج المعتادة األخرى.  الموجهَّ
العالج المناعي: 

مناعتك  جهاز  استخدام  على  المناعية  المعالجة  تعتمد 
لمحاربة السرطان.

قــد ال يــهــاجــم جـــهـــازَك الــمــنــاعــي الــمــســؤول عــن مكافحة 
األمراض السرطان؛َ بسبب إنتاج الخاليا السرطانية بروتينات 
من  المناعية  المعالجة  وتعمل  المناعي  الجهاز  خاليا  ُتعِمي 
المناعية  العالج  أنــواع  ص  ُتخصَّ العملية،  تلك  تعطيل  خــالل 
بوجه عام لعالج األشخاص المصابين بسرطان الفم، من غير 

المستجيبين لطرق العالج القياسية. 

يــمــثــل تـــأخـــر الــحــمــل هــاجــســا يـــؤرق 
الكثير من األزواج، إال أنه قد يكون ناجما 
عـــن مــشــكــلــة بــســيــطــة تــحــتــاج فــقــط إلــى 
تبدأ  ثــم  ومــن  لتحديدها  الطبيب  ــارة  زيـ
خطوات العالج، في المقال التالي تشرح 
لنا الدكتورة هدى موسى عمران أخصائي 
الجزيئية  والـــوراثـــة  الــوراثــيــة  األمـــــراض 
حديثها  بــدأت  التي  الطبي  جنان  بمركز 

قائلة:
تعتبر الشعوب الشرق اوسطية بشكل 
فتية  شعوبا  خــاص  بشكل  والعربية  عــام 
وذات خــصــوبــة عــالــيــة، ويــرجــع ذلـــك الــى 
اهتمامهم  هــو  االول  أســاســيــيــن:  سببين 
الزوجية ما يحد  والعالقة  بكيان االســرة 
جنسيا  المنقولة  ــراض  األمــ انــتــشــار  مــن 
ــر هو  ــ والــمــســبــبــة لــلــعــقــم، والـــســـبـــب اآلخـ
إقـــبـــالـــهـــم عـــلـــى الــــــــزواج فــــي ســــن مــبــكــرة 
الصحة  إيجابا على  ينعكس  الذي  األمر 

االنجابية للمرأة.
لكن السنوات االخيرة شهدت تراجعا 
ــعـــض الـــشـــعـــوب وكـــذلـــك  ــة بـ ــوبـ فــــي خـــصـ
ارتفاعا في مستويات تأخر اإلنجاب ليس 
على  بــل  فحسب  المنطقة  مستوى  على 

مستوى العالم، فما هي االسباب؟
يعاني العديد من األزواج من مشكلة 
تــأخــر اإلنــجــاب وهــو مـــرور عــام كــامــل من 
الــزوج  بين  المنتظمة  الــزوجــيــة  العالقة 

والزوجة دون حدوث حمل.
وأكدت الدكتورة هدى أن تأخر الحمل 
المسببة  األمــــور  أكــثــر  مــن  واحــــدا  يعتبر 
والمحبطة  الــمــرأة  عــنــد  والــتــوتــر  للقلق 
للزوج والمؤثرة على الحياة الزوجية عند 

بعض اأُلسر.
والصحية  البيئية  العوامل  وتتداخل 
إذ يبرز  ازديــاد حاالت تأخر اإلنجاب،  في 
نمط الحياة غير الصحي كأهم األسباب 
البيئية المسببة لتأخر اإلنجاب، فاألكل 
أصبحت  السمنة  ومشاكل  الصحي  غير 
اإلنجاب  تأخر  في  المهمة  العوامل  أحد 
الهرمونات  تأثير سلبي على  لما لها من 

ومن ثم قابلية السيدة للحمل. كما تزداد 
يعرف  مــا  او  المبيض  عــمــل  اضــطــرابــات 
الــوزن، األمر  زيــادة  المبايض مع  بتكيس 
الذي يقلل القابلية لإلنجاب، من جانب 
المرأة  إلــى  )بالنسبة  التدخين  فــإن  اخــر 
وتــشــوه  للعقم  اســاســي  الــرجــل( ســبــب  أو 
األجـــنـــة، كــمــا يــقــلــل الــتــدخــيــن أيــضــا من 
الــخــصــوبــة.  لــعــالج  المحتملة  الــفــعــالــيــة 

التلقائي  اإلجهاض  حــدوث  تكرار  ويــزداد 
لدى النساء الالتي يدخن. 

أما العوامل الصحية المسببة لتأخر 
تصنيفها  ويمكن  عــديــدة  فهي  االنــجــاب 
الـــى: اســبــاب تــأخــر الحمل لــدى الــزوجــة 
وأسباب تأخر الحمل لدى الزوج؛ اذ يعد 
او  العقم  اسباب  اهم  من  بالعمر  التقدم 
ــدى الــنــســاء، فــمــع تــقــدم  تــأخــر الــحــمــل لـ
البويضات  وعـــدد  الــخــصــوبــة  تــقــل  الــعــمــر 
وجودتها لدى المرأة، ما يقلل من فرص 
فــي سن  الحمل  فــرصــة  تبلغ  إذ  الــحــمــل. 
النسبة  هــذه  وتنخفض   ،%20 نسبة  الـــ35 
إلــى 4% فــي ســن الــــ40. مــن اهــم العوامل 
االخرى للعقم هي اضطراب الهرمونات، 
تكيس المبيض، انسداد قناة فالوب، الورم 
الرحم،  عنق  أو  الرحم  تشوهات  الليفي، 
المبيض  المهاجرة، قصور  الرحم  بطانة 

األولي وكذلك االمراض الوراثية.
أمــــــــا الــــــــرجــــــــال، فـــتـــمـــثـــل االصـــــابـــــة 
ــاب  ــبــ بـــــدوالـــــي الـــخـــصـــيـــة مــــن اهــــــم االســ
الــرجــال  عند  للعقم  المسببة  المرضية 
وخــصــوصــا لـــدى الــمــدخــنــيــن مــنــهــم. امــا 
االســـــبـــــاب االخــــــــرى فــتــشــمــل اضــــطــــراب 
الهرمونات الوراثي وغير الوراثي، امراض 
جنسيا،  المنقولة  واالمــراض  البروستات 

واالضطرابات الجينية.
قد يحدث تأخر االنجاب بدون سبب 
 %10-%5 يصيب  وقــد  األزواج،  بعض  لــدى 
من األزواج. وفي هذه الحالة من الممكن 
استخدام  خــالل  مــن  الحمل  تأخر  عــالج 
يسمى  مـــا  أو  ــيـــب  ــابـ األنـ أطـــفـــال  تــقــنــيــة 

اإلخصاب الخارجي.

عالج أسباب تأخر احلمل
الحمل في معظم  يمكن عالج تأخر 
الطبيب  إلى  اللجوء  خالل  من  الحاالت 
الطريقة  لتحديد  المناسب  الــوقــت  فــي 
عالج  طــرق  تتعدد  إذ  لــلــعــالج،  المناسبة 

تأخر الحمل كاآلتي:
- عالج تأخر الحمل باألدوية: تساعد 
أدويــــة الــخــصــوبــة فــي عـــالج الـــمـــرأة التي 
أو تكيس  الــتــبــويــض  تــعــانــي مــن مــشــاكــل 

المبايض او اضطرابات الهرمونات.
- عــــالج تـــأخـــر الــحــمــل بــالــجــراحــة: 
يــمــكــن اجــــراء جــراحــة لــلــســيــدة فــي حــال 
كـــان هــنــالــك انــســداد فــي قــنــاة فــالــوب، أو 
المبيض، أو الرحم، او في عالج البطانة 
المهاجرة. كما يمكن عمل جراحة للرجل 
الـــخـــصـــيـــة أو إصــــالح  فــــي عـــــالج دوالــــــــي 

اإلغالق للحيوانات المنوية.
ــاء  ــنـ اإلمـ أو  الـــصـــنـــاعـــي  الــتــلــقــيــح   -  
الصناعي، إذ يتم حقن المرأة بالحيوانات 

المنوية للزوج وذلك في وقت اإلباضة.
والتي  بالمساعدة  التلقيح  تقنيات   -
تشمل أطفال األنابيب، وتحفيز اإلباضة، 
ــي مــجــمــوعــة مــن االجــــــراءات الطبية  وهـ
تحتاج الى زيارة الطبيب في اوقات معينة 
الفحوصات  الشهرية إلجــراء  الــدورة  من 
نــجــاح هــذه  ولـــزيـــادة  الــمــبــايــض.  وتحفيز 
العملية يتم اجراء كشف وراثي للزوجين 
ــال األنـــابـــيـــب  ــفــ ــبــــدء بــعــمــلــيــة أطــ قـــبـــل الــ
نقله  محتمل  وراثـــي  مــرض  اي  لتحديد 
إلــــى الــجــنــيــن ثـــم يـــجـــرى اخــتــبــار وراثــــي 
الجنين  الخــتــيــار   PGD بتقنية  لــأجــنــة 

الخالي من األمراض الوراثية. 

مركز أستر
 يرحب بانضمام الدكتورة بريثي جولي 

الدكتورة هدى عمران: 
نمط الحياة غير الصحي من أهم أسباب تأخر اإلنجاب

بمناسبة الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الفم 
الدكتور محمد المحرقي لـ»الخليج الطبـي«: سـرطان الفـم ليـس لـه سبـب
 واضـح ومــع الجراحـة قد نـدمج أكثـر من نوع عالج لضمان أفضـل النتائـج
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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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إن كنت تعرضت في يوم من األيام عند وقوفك للتحدث 
ــراض غــيــر مــألــوفــة كنوع  أمـــام جــمــاهــيــر أو لــقــاء اليـــف ألعــ
وسرعة  وتعرق  اليدين  ارتعاش  يصاحبه  الزائد  التوتر  من 
خفقان القلب وقد تحدث كلها معا، فهذا ما يسمى في علم 

النفس رهبة المسرح.
ُتظهر اإلحصائيات أن واحد من بين كل أربعة أشخاص 
يــعــانــي رهـــبـــة الـــمـــســـرح، الـــتـــي يــمــكــن تــعــريــفــهــا بــشــكــل عــام 
الجمهور.  إلــى  الــتــحــدث  مــن  شــديــد  خــوف  بأنها  وببساطة 
ــراودك الــقــلــق قــبــل مــواجــهــة  ــ الحـــظ وجــــود فـــرق بــيــن أن يــ
كالمك  على  السيطرة  تفقد  بأنك  وإحساسك  الجماهير 

نتيجة للخوف.
إن مهارة التحدث أو األداء أمام الجماهير مهمة؛ ألنها 
قد تساعدك على نيل درجة علمية، أو الحصول على وظيفة 

أو ترقية، أو الترويج ألعمالك أو أفكارك. 
والمشكلة أن تقع فريسة الخوف في أثناء أدائك أو قبله 
الحدِّ  الزائد عن  التفكير  عــادة من  ينبع  أمر  وذلــك  بفترة، 
بــشــأن كيف ســيــراك الــنــاس. عــالج رهــبــة الــمــســرح يــبــدأ من 
التنبيه  التركيز على  البداية  في  العقل؛ حيث يجب  داخل 
الذهني؛ بمعنى أن ينتبه المتحدث لنفسه جيدًا وأن يتعلم 
التفريق بكل دقة بين التفكير الشخصي في التحدث أمام 
الجمهور والتفكير الناشئ من رهبة المسرح وذلك ألن النوع 

األخير يتسبب في تدفق الكثير من األفكار السلبية.
 التخلص من رهبة المسرح بشكل نهائي يتطلب الكثير 
من الشجاعة والقدرة الحاسمة على اتخاذ القرار واالقدام 
على خطوات التنفيذ. وأول خطوة للتخلص من هذه الرهبة 
هي بتكرار التمارين على اإللقاء وكأنك أمام الجمهور، مع 
التأمل  تمارين  بممارسة  التوتر  وإزالــة  االسترخاء  محاولة 
واليوجا، والوصول مبكرا، ومحاولة التحرك أثناء التحدث 
لكسر رهبة المسرح، واإلعداد الجيد والتوقف عن التفكير 
لديهم  كــان  المشاهير  مــن  الكثير  هناك  وللعلم  السلبي.  
رهبة المسرح وبالفعل تغلبوا عليها مثل )أديل وريهانا وإيما 
واتسون(. الحياة مليئة بالتحديات، وتذكر أن النجاح الذي 

يأتي بعد التعب له طعم آخر.. فحاول. 

رهبة الم�سرح 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن مركز أستر الطبي انضمام الدكتورة بريثي 
إلى  والتجميل  الجلدية  األمـــراض  اخصائية  جولي 
والتجميل،  الجلدية  األمــراض  وعيادة  الطبي  فريقه 
ــاالت الــجــلــديــة  ــ ــحـ ــ لــمــتــابــعــة وتـــشـــخـــيـــص جـــمـــيـــع الـ
الخميس  إلى  السبت  من  سند  عيادة  في  والتجميل 
ـــ1 ظـــهـــرا والــفــتــرة  ــ ــى الـ ـــ9 صــبــاحــا إلــ ــ مـــن الــســاعــة الـ

المسائية من 5 مساء الى 9 مساء.
مركز أستر... خبراؤنا في خدمتكم

18

أعراض كثيرة تمر علينا جميعا في الفم واللثة والشفاه اذا 
وعلينا  الفم،  االصابة بسرطان  تكون من عالمات  قد  استمرت 

سرعة زيارة الطبيب.
حاور الخليج الطبي حوارا شامال الدكتور محمد عبداهلل 
المحرقي استشاري أول جراحة الفكين والوجه والرأس والرقبة 
بالمستشفى العسكري لنعرف بشكل أكبر الكثير من المعلومات 

عن سرطان الفم. 
ما هو سرطان الفم؟ وما عالقته بسرطان الرأس والرقبة؟ 
الحلق ويظهر على  أو  الفم  أنسجة  الفم يصيب   سرطان 
الفم ويكون  أو أجزاء مختلفة من  أو ورم الشفتين  شكل تقرح 

مصدره الغالب الخاليا الحرشفية 
األغشية  فــي  الــمــوجــودة   )Squamous Cell Carcinoma(  

 .)Mucous Membrane( المخاطية في الفم
يشير اسم سرطان الفم إلى السرطان الذي يتكون في أي 
جزء من األجزاء المكونة للفم )جوف الفم( وقد يظهر سرطان 
الداخلية  الخدين  بطانة  اللسان،  اللثة،  الشفتين،  على:  الفم 
)عظم الفك العلوي أو السفلي(، سقف الفم، قاع الفم )أسفل 

اللسان( ويعتبر االخير أخطر منطقه ممكن إصابتها. 
أحيانا ما يسمى السرطان الذي يظهر داخل الفم بسرطان 

الفم الخبيث أو سرطان جوف الفم الخبيث. 
سرطان الفم هو واحد من عدة أنواع من السرطانات التي 

ُتجمع فئة ُتسمى بسرطان الرأس والرقبة. 
والرقبة  الـــرأس  وســرطــانــات  الفم  ُيعالج ســرطــان  مــا  عــادة 
األخرى بشكل مماثل فقط في مركز متخصص وعلى يد جراح 

مختص في الرأس والرقبة.
9750 حالة وفاة بسبب سرطان الفم سنويا في العالم وأكثر 
يوميا، حيث  الفم تشخص  140 حالة جديدة من سرطان  من 
شهدت آخر 10 سنوات تزايدا في معدالت حاالت سرطان الفم.

الفم يموتون في خالل  الذين شخصوا بسرطان  40% من 
5 سنوات ولكن الكشف المبكر يزيد من فرص النجاة الى %90.
إذ  للشفاء،  القابلة  السرطانات  من  الفم  سرطان  ويعتبر 
بعد  سنوات  خمس  لمدة  الحياة  قيد  على  البقاء  معدل  يقدر 
اإلصابة بالمرض بنسبة 75% إلى 93% في حالة عالج المصاب 
الفم، فيمكن لهذه  اللسان والشفاه وأرضية  انتشر في  إذا  وأما 

النسبة أن تقل. 
ما هي األعراض؟ 

قد َتتضمن عالمات وأعراض سرطان الفم ما يلي: 
- قرحة ال تلتئم في الشفاه أو داخل الفم. 

- بقعة بيضاء أو حمراء في الجزء الداخلي من الفم. 
- تخلخل األسنان المفاجئ. 

- انتفاخ مفاجئ أو تكتل في الفم. 
- نتوء في الرقبة. 

- ألم في الفم واللسان مع التهاب الحلق. 
- تصلب أو ألم في الفك. 

- ألم األذن. 
- صعوبة أو ألم عند البلع. 

- تنميل في الشفاه السفلية أو الفم. 
- نزيف الفم الغير لثوي. 

- فقدان الوزن بشكل كبير. 
أعـــراض  أي  لــديــك  كــانــت  إذا  الــطــبــيــب:  ــارة  زيــ مــتــى علينا 
مستمرة تزعجك وتعاني منها أكثر من أسبوعين وعلى األرجح 
سيقوم جراح الفك والوجه بالبحث في األسباب األخرى األكثر 

شيوًعا لهذه العالمات واألعراض أواًل، مثل العدوى. 
ما هي األسباب؟ وما هي عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد 

من اإلصابة بسرطان الفم؟ 
تتشكل سرطانات الفم عندما تتطور الخاليا على الشفاه، 
الحمض  يحتوي  الــنــووي.  في حمضها  )طــفــرات(  الفم  في  أو 
يجب  بما  الخاليا  تخبر  التي  اإلرشـــادات  على  للخلية  النووي 

القيام به.
 إنَّ الــتــغــيــيــرات الــتــي تــحــدثــهــا الــطــفــرات تــخــبــر الــخــاليــا 
باالستمرار في النمو واالنقسام عندما تموت الخاليا السليمة.

المتراكمة  الطبيعية  غير  الفم  تشكل خاليا سرطان  قد   
ورًما ومع مرور الوقت قد تنتشر داخل الفم، وإلى مناطق أخرى 

من الرأس والرقبة، أو أجزاء أخرى من الجسم. 
المسطحة  الرفيعة  الخاليا  الفم  تبدأ سرطانات  ما  عــادًة 
)الخاليا الحرشفية( التي تبطن شفتيك وداخل الفم ومعظم 

سرطانات الفم هي سرطان الخاليا الحرشفية. 
إلى  تـــؤدي  الــتــي  الحرشفية  الــخــاليــا  فــي  الــطــفــرات  سبب 
التي  العوامل  الفم ليس واضحًا، لكنَّ األطباء حددوا  سرطان 

قد تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الفم.
أن تزيد من خطر إصابتك  التي يمكن  العوامل   تتضمن 

بسرطان الفم ما يلي: 
ــك الــســجــائــر،  الـــتـــبـــغ، بــمــا ذلــ ــن  ــوع مـ نــ 1- اســـتـــخـــدام أي 

والسيجار، والغليون، ومضغ التبغ والسعوط، وغير ذلك. 
2- اإلفراط في تناول الكحوليات. 

3- تعرض شفتيك ألشعة الشمس بشكل زائد. 
بفيروس  ُيسمى  الجنسي  االتصال  ينتقل عبر  فيروس   -4

.)HPV( الورم الحليمي البشري
5- ضعف الجهاز المناعي. 

كيف يكون التشخيص؟ 
أجهزة  احــدث  توافر  العسكري على  المستشفى    تحرص 
متكامل  مختص  طبي  فريق  وجــود  مع  والتشخيص  الفحص 

ومتدرب على أعلى مستوى من ذوي الخبرة. 
ــراح الفك  1- حــيــث نــبــدأ بــالــفــحــص الــجــســدي ويــقــوم جــ
مناطق  عــن  بحًثا  وفمك  شفتيك  بفحص  المختص  والــوجــه 

تهيج مثل التقيحات والبقع البيضاء.
لفحصها  المتهيج  الــفــمــوي  النسيج  مــن  عينة  إزالــــة   -2

مجهريا في المختبر 
فيها  وجــدت منطقة مشتبه  إذا   – )الــخــزعــة(  عــن طريق   
بسيط  بـــإجـــراء  المعملي  للفحص  الــخــاليــا  مــن  عينة  نــأخــذ 

يسمى الخزعة.
 قد يستخدم الطبيب أداة قاطعة إلزالة عينة من األنسجة 
تحليل  يــتــم  ثــم  ومـــن  )انــتــفــاخ(  إبـــرة إلزالــــة عينة  أو يستخدم 
محتملة  تغيرات  أو  ســرطــان  عــن  للبحث  المعمل  فــي  الخاليا 
وتسمى  المستقبل  فــي  الــســرطــان  خطر  إلــى  تشير  التسرطن 

)تغيرات ما قبل السرطان(.
بــمــجــرد تشخيص  الــســرطــان -  انــتــشــار  تــحــديــد مـــدى   -3
اإلصابة بسرطان الفم، يعمل جراح الفك والوجه على تحديد 
مـــدى )مــرحــلــة( الــســرطــان لـــدى الــمــراجــع وقـــد تتضمن عــدة 

فحوصات لتحديد مرحلة سرطان الفم: 
أثناء  والحلق-  الفم  لفحص  صغيرة  كاميرا  استخدام   -
 ،)pan-endoscopy( الداخلي  المنظار  باسم  المعروف  اإلجــراء 
ــه كــامــيــرا صــغــيــرة مــرنــة مـــزودة  قـــد يــمــرر جــــراح الــفــك والـــوجـ
باإلضاءة داخل الحلق بحًثا عن عالمات على انتشار السرطان 

إلى أماكن غير الفم. 
الــتــصــويــر )األشـــعـــة( - قــد تــســاعــد مجموعة  - اخــتــبــارات 
متنوعة من اختبارات التصوير تحديد ما إذا كان السرطان قد 

انتشر إلى أماكن غير فمك.
ــارات الــتــصــويــر بــاألشــعــة الــســيــنــيــة،  ــبـ ــتـ وتــشــمــل هــــذه االخـ
المغناطيسي  بالرنين  والتصوير   ،)CT( المقطعية  واألشــعــة 
البوزيتروني  بــاإلصــدار  الــنــووي  المقطعي  والتصوير   ،)MRI(

)PET-CT or PET-MRI(، وغيرها. 
وال يحتاج كل شخص لجميع االختبارات وسيحدد جراح 

الفك والوجه االختبارات المالئمة بناء على حالتك. 
ُيشار لمراحل سرطان الفم بأرقام رومانية تتراوح بين )1( 

.)4( IVو
تشير مرحلة البداية او المرحلة األولى، إلى سرطان أصغر 

حجًما يقتصر على منطقة واحدة.
 بينما تشير المرحلة المتقدمة مثل المرحلة الرابعة، إلى 
سرطان أكبر حجًما، أو أن السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى 
أو إلى مناطق أخرى من الجسم، تساعد  أو الرقبة  الــرأس  من 

معرفة مرحلة السرطان في تحديد خيارات العالج.
وبعد التشخيص الدقيق يناقش جراح الفك والوجه حالة 
استعراض  يتم  حيث  ــأورام(  لــ البحرين  )مــركــز  فــي  الــمــريــض 

الخطة العالجية ويتم توثيقها على مستوى المملكة. 
مر اآلن على المركز من سرطان الفكين والــرأس والرقبة 
عشر سنوات يتلقى فيها المرضى كامل الرعاية الصحية ونقوم 
بحمالت التوعية عن سرطان الفم وعن أهمية الكشف المبكر 

لرفع الوعي وتسليط الضوء على مخاطر المرض. 
هل هناك طرق للوقاية من سرطان الفم؟ 

ة طريقة أكيدة للوقاية من سرطان الفم ومع ذلَك  ليس ثمَّ
يمكن الحد من خطر اإلصابة بسرطان الفم: 

-التوقف عن التدخين، أو عدم البدء فيه من األساس.
يعّرِض خاليا  المضغ،  أو  التدخين  التبغ، سواء  استعمال 
يرتبِط  لــلــســرطــان،  ــبــة  مــســِبّ كيمائية خــطــيــرة  مـــواد  إلـــى  فــمــَك 
حدوث سرطانات الفم ارتباًطا وثيقًا باستخدام التبغ، ويشمل 

ذلك جميع األنواع.
 ويـــجـــدر بــالــذكــر أن لــيــس كـــل شــخــص ُشــِخــّصــت إصــابــتــه 
بــســرطــان الــفــم هـــو ُُمــســتــخــدم لــلــتــبــغ ولــكــن اذا كــنــت مــدخــنــا، 
الــدواء، وُيصِعّب  فتوقف؛ الن استخدام التبغ يقلل من فعالية 

تناول التبغ على جسمَك أن يتعافى بعد الجراحة. 
 وايضا َيزيد من خطر عودة اإلصابة بالسرطان مرة أخرى 

في المستقبل. 
ــن تــدخــيــن الــتــبــغ أو مــضــغــه صــعــًبــا  ــد يـــكـــون اإلقــــــالع عـ قـ
ُُمــرهــِق  التأقُلم مــع وضــع  تــحــاول  ويــــزداد صــعــوبــًة عندما  ا  ــّدً جـ
ألعصابَك، مثل تشخيص السرطان وعالجه وُيمِكن أن ُيناِقش 
ومنتجات  األدويــة،  ذلك  في  بما  اُلُمتاحة،  البدائل  كل  طبيبَك 

استبدال النيكوتين، واالستشارة الطبية. 
 التقليل من تناول المشروبات الكحولية في حالة تناولها، 
ج الخاليا بفمَك، وتجعله أكثر عرضة لإلصابة  ألنه تسّبب تهيُّ

بالسرطان.
 تناول الكحوليات مع تدخين التبغ يزيد بشكل كبير من 

خطر اإلصابة بسرطان الفم. 
على شفتيَك  الشمس  الــزائــد ألشــعــة  الــتــعــرض  ــب  َتــجــنَّ  -

بالبقاء في الظل بقدر اإلمكان.
ارتداء القبعات ذات الحواف العريضة التي  واحرص على 

من  الشفتين  وقاية  منتج  استعِمل  وجهك،  لكامل  الظل  توفر 
الشمس، كجزء من نظام الحماية اليومية من الشمس. 

راِجع طبيب األسنان بشكل دوري وقم بفحص الفم بأكمله 
كجزء من اختبارات األسنان الروتينية، للبحث عن أي مناطق 
غير طبيعية قد تكون إشارة إلى وجود سرطان الفم، أو تغييرات 

ما قبل اإلصابة بالسرطان.
ما هي أحدث طرق العالج؟ 

)درجــة  السرطان  مرحلة  على  الفم  سرطان  عــالج  يعتمد 
االنــتــشــار( ومــوضــعــه فــي الــفــم بــاإلضــافــة إلـــى الــصــحــة بشكل 
المريض  يخضع  ربــمــا  الشخصية،  الــمــراجــع  وتفضيالت  عــام 
ربــمــا يخضع لمجموعة من  أو  الــعــالج،  مــن  واحـــد فقط  لــنــوع 
عالجات السرطان وتتضمن عدة خيارات منها الجراحة والعالج 

اإلشعاعي والعالج الكيميائي. 
الجراحة: 

جراحة إلزالة الورم، قد يستأصل الجراح الورَم وحافًة من 
السرطان  إزالة خاليا  للتأكد من  المحيطة  السليمة  األنسجة 
بــالــكــامــل، يمكن إزالـــة الــســرطــانــات األصــغــر عــن طــريــق إجــراء 
جراحة بسيطة. في حين تتطلب األورام األكبر حجًما إجراءاٍت 
أوسع نطاًقا، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن إزالة األورام 
األكــبــر حــجــًمــا اســتــئــصــال جـــزٍء مــن عــظــام الــفــك أو جـــزٍء من 
طريق  عــن  الدقيقة  العمليات  لهذه  التخطيط  ويتم  اللسان 
فرص  أعلى  المريض  إلعطاء  األبــعــاد  ثالثي  التقنيات  أحــدث 

التعافي والتشافي. 
الليمفاوية في  الــعــقــد  إلـــى  الــســرطــان  انــتــشــار  فــي حــالــة   
العنق، أو في حالة زيادة خطر حدوث ذلك اعتماًدا على حجم 
أو عــمــق الــســرطــان، قــد يــوصــي الـــجـــراح بـــإجـــراء إزالــــة العقد 
الرقبة(  )تشريح  العنق  بها  المرتبطة  واألنسجة  الليمفاوية 

.)Neck Dissection(
قد  التي  السرطانية  الخاليا  الرقبة جميع  تشريح  ُيزيل   
أيًضا تحديد  أنه مفيد  كما  الليمفاوية،  بالعقد  انتشرت  تكون 

ما إذا كنَت ستحتاج إلى عالٍج إضافي عقب الجراحة. 
والفكين  والوجه  الفم  ترميم(  أو  )ترقيع  تجميل  جراحة 
بعد إجراء الجراحة إلزالة السرطان، قد يوصي الجراح بإجراء 
الــمــريــض في  لــمــســاعــدة  الــفــم  بــنــاء  ــادة  جــراحــة تجميلية إلعــ

استعادة القدرة على التحدث وتناول الطعام.
 قد يقوم الجراح بزراعة طعوٍم من الجلد أو العضالت أو 
أجــزاء الجسم األخــرى من أجــل تجميل  العظام، مــأخــوذة من 
ة  السنيَّ الطعوم  كذلك  ُتستَخَدم  قد  الفم،  )ترقيع(  تكميل  أو 

استبدال األسنان الطبيعية. 
قـــد يــحــتــاج الــمــريــض إلـــى أنـــبـــوب لــمــســاعــدتــه فـــي تــنــاول 
األمــد،  القصير  لالستخدام  واألدويــــة،  والــمــشــروبــات  األطعمة 
يمكن أن يتم إدخال األنبوب من خالل األنف ليصل إلى المعدة، 
ا لالستخدام لفترٍة أطول، فقد يتم إدخال أنبوب من خالل  أمَّ

الجلد ليصل إلى المعدة. 
العالج اإلشعاعي: 

مثل  الطاقة،  مرتفعة  ُحــَزًمــا  اإلشعاعي  الــعــالج  َيستخدِم 
األشعة السينية والبروتونات؛ للقضاء على الخاليا السرطانية 
ــادًة تــوصــيــل الــعــالج اإلشــعــاعــي مــن آلـــة خـــارج الجسم  وَيــتــمُّ عــ
أو أسالك  عاع الخارجي(، ولكنه قد َيِصل من بذور  )إشعاع الشُّ
مــشــعــة مــوضــوعــة بــالــقــرب مـــن الــســرطــان )الـــعـــالج اإلشــعــاعــي 

الموضعي. 
ــراء العملية  ــ ــادًة بــعــد إجـ ــ الـــعـــالج اإلشــعــاعــي عـ ُيــســتــَخــَدم 

الجراحية ولكن في بعض األحيان يمكن استخدُاُمه منفرًدا إذا 
بين  الجمع  وُيمِكن  الفم  المريض لديه سرطان مبِكّر في  كان 

العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي في حاالت أخرى.
َتزيد من فعالية العالج اإلشعاعي، ولكنها  التوليفة   هذه 
ــار الــجــانــبــيــة الــتــي قـــد تــشــعــر بــهــا، فـــي حــالــة  ــ َتـــزيـــد أيـــًضـــا اآلثـ
سرطان الفم المتقّدِم، قد ُيساِعد العالج اإلشعاعي في تخفيف 

األعراض الناتجة من السرطان، مثل األلم. 
ن جفاف  اآلثار الجانبية للعالج اإلشعاعي للفم قد تتضمَّ

س األسنان وَتَلف عظم الفك.  الفم، وتسوُّ
َبْدء العالج  وهنا أنصح وبشدة بزيارة طبيب األسنان قبل 
اإلشعاعي للتأكدُّ من صحة األسنان قدر المستطاع، قد تحتاج 

األسنان الغير صحية للعالج أو اإلزالة.
العالج الكيميائي: 

ُيعد العالج الكيميائي عالجا يستخدم المواد الكيميائية 
لقتل الخاص السرطانية.

ويمكن أن يتم إعطاء أدوية العالج الكيميائي بمفردها أو 
أدويــة أخــرى، قد يزيد العالج الكيماوي من فعالية العالج  مع 

اإلشعاعي، لذلك يتم الجمع بين االثنين. 
تعتمد التأثيرات الجانبية للعالج الكيميائي على العقاقير 

التي يتلقاها المريض.
الــتــأثــيــرات الــجــانــبــيــة الــشــائــعــة تــشــمــل الــغــثــيــان والــقــيء 
المحتملة  الجانبية  اآلثــار  اسأل طبيبك عن  الشعر،  وتساقط 

ألدوية العالج الكيميائي الموصوفة لك. 
العالج الدوائي الموجه: 

ــة ســرطــاَن الــفــم عــن طــريــق تغيير  اُلــُمــوجــهَّ تعالج األدويـــة 
نموها  مــن  تــزيــد  الــتــي  السرطانية  الــخــاليــا  فــي  معينة  ســمــات 
مع  باالشتراك  أو  وحدها  ة  اُلُموجهَّ األدويـــة  استخدام  ويمكن 

عالج كيميائي أو عالج إشعاعي. 
الــعــالجــات  ُيـــَعـــد دواء ســيــتــوكــســيــمــاب )اربـــيـــتـــوكـــس( أحــــد 
ـــة الــمــســتــَخــَدمــة لــعــالج ســـرطـــان الـــــرأس والــعــنــق في  اُلـــُمـــوجـــهَّ
أحد  نشاط  إيقاف  على  سيتوكسيماب  ويعمل  الحاالت  بعض 
السليمة،  الخاليا  أنــواع  من  العديد  في  الموجودة  البروتينات 

ولكنه يوجد بكميات أكبر في بعض أنواع الخاليا السرطانية.
تشمل األعراض الجانبية طفحًا جلديا، والشعور بالحكة، 
األدويــة  تكون  قد  العدوى.  بأنواع  وإصابة  واإلسهال،  والصداع، 

ة خياًرا إذا لم تفلح طرق العالج المعتادة األخرى.  الموجهَّ
العالج المناعي: 

مناعتك  جهاز  استخدام  على  المناعية  المعالجة  تعتمد 
لمحاربة السرطان.

قــد ال يــهــاجــم جـــهـــازَك الــمــنــاعــي الــمــســؤول عــن مكافحة 
األمراض السرطان؛َ بسبب إنتاج الخاليا السرطانية بروتينات 
من  المناعية  المعالجة  وتعمل  المناعي  الجهاز  خاليا  ُتعِمي 
المناعية  العالج  أنــواع  ص  ُتخصَّ العملية،  تلك  تعطيل  خــالل 
بوجه عام لعالج األشخاص المصابين بسرطان الفم، من غير 

المستجيبين لطرق العالج القياسية. 

يــمــثــل تـــأخـــر الــحــمــل هــاجــســا يـــؤرق 
الكثير من األزواج، إال أنه قد يكون ناجما 
عـــن مــشــكــلــة بــســيــطــة تــحــتــاج فــقــط إلــى 
تبدأ  ثــم  ومــن  لتحديدها  الطبيب  ــارة  زيـ
خطوات العالج، في المقال التالي تشرح 
لنا الدكتورة هدى موسى عمران أخصائي 
الجزيئية  والـــوراثـــة  الــوراثــيــة  األمـــــراض 
حديثها  بــدأت  التي  الطبي  جنان  بمركز 

قائلة:
تعتبر الشعوب الشرق اوسطية بشكل 
فتية  شعوبا  خــاص  بشكل  والعربية  عــام 
وذات خــصــوبــة عــالــيــة، ويــرجــع ذلـــك الــى 
اهتمامهم  هــو  االول  أســاســيــيــن:  سببين 
الزوجية ما يحد  والعالقة  بكيان االســرة 
جنسيا  المنقولة  ــراض  األمــ انــتــشــار  مــن 
ــر هو  ــ والــمــســبــبــة لــلــعــقــم، والـــســـبـــب اآلخـ
إقـــبـــالـــهـــم عـــلـــى الــــــــزواج فــــي ســــن مــبــكــرة 
الصحة  إيجابا على  ينعكس  الذي  األمر 

االنجابية للمرأة.
لكن السنوات االخيرة شهدت تراجعا 
ــعـــض الـــشـــعـــوب وكـــذلـــك  ــة بـ ــوبـ فــــي خـــصـ
ارتفاعا في مستويات تأخر اإلنجاب ليس 
على  بــل  فحسب  المنطقة  مستوى  على 

مستوى العالم، فما هي االسباب؟
يعاني العديد من األزواج من مشكلة 
تــأخــر اإلنــجــاب وهــو مـــرور عــام كــامــل من 
الــزوج  بين  المنتظمة  الــزوجــيــة  العالقة 

والزوجة دون حدوث حمل.
وأكدت الدكتورة هدى أن تأخر الحمل 
المسببة  األمــــور  أكــثــر  مــن  واحــــدا  يعتبر 
والمحبطة  الــمــرأة  عــنــد  والــتــوتــر  للقلق 
للزوج والمؤثرة على الحياة الزوجية عند 

بعض اأُلسر.
والصحية  البيئية  العوامل  وتتداخل 
إذ يبرز  ازديــاد حاالت تأخر اإلنجاب،  في 
نمط الحياة غير الصحي كأهم األسباب 
البيئية المسببة لتأخر اإلنجاب، فاألكل 
أصبحت  السمنة  ومشاكل  الصحي  غير 
اإلنجاب  تأخر  في  المهمة  العوامل  أحد 
الهرمونات  تأثير سلبي على  لما لها من 

ومن ثم قابلية السيدة للحمل. كما تزداد 
يعرف  مــا  او  المبيض  عــمــل  اضــطــرابــات 
الــوزن، األمر  زيــادة  المبايض مع  بتكيس 
الذي يقلل القابلية لإلنجاب، من جانب 
المرأة  إلــى  )بالنسبة  التدخين  فــإن  اخــر 
وتــشــوه  للعقم  اســاســي  الــرجــل( ســبــب  أو 
األجـــنـــة، كــمــا يــقــلــل الــتــدخــيــن أيــضــا من 
الــخــصــوبــة.  لــعــالج  المحتملة  الــفــعــالــيــة 

التلقائي  اإلجهاض  حــدوث  تكرار  ويــزداد 
لدى النساء الالتي يدخن. 

أما العوامل الصحية المسببة لتأخر 
تصنيفها  ويمكن  عــديــدة  فهي  االنــجــاب 
الـــى: اســبــاب تــأخــر الحمل لــدى الــزوجــة 
وأسباب تأخر الحمل لدى الزوج؛ اذ يعد 
او  العقم  اسباب  اهم  من  بالعمر  التقدم 
ــدى الــنــســاء، فــمــع تــقــدم  تــأخــر الــحــمــل لـ
البويضات  وعـــدد  الــخــصــوبــة  تــقــل  الــعــمــر 
وجودتها لدى المرأة، ما يقلل من فرص 
فــي سن  الحمل  فــرصــة  تبلغ  إذ  الــحــمــل. 
النسبة  هــذه  وتنخفض   ،%20 نسبة  الـــ35 
إلــى 4% فــي ســن الــــ40. مــن اهــم العوامل 
االخرى للعقم هي اضطراب الهرمونات، 
تكيس المبيض، انسداد قناة فالوب، الورم 
الرحم،  عنق  أو  الرحم  تشوهات  الليفي، 
المبيض  المهاجرة، قصور  الرحم  بطانة 

األولي وكذلك االمراض الوراثية.
أمــــــــا الــــــــرجــــــــال، فـــتـــمـــثـــل االصـــــابـــــة 
ــاب  ــبــ بـــــدوالـــــي الـــخـــصـــيـــة مــــن اهــــــم االســ
الــرجــال  عند  للعقم  المسببة  المرضية 
وخــصــوصــا لـــدى الــمــدخــنــيــن مــنــهــم. امــا 
االســـــبـــــاب االخــــــــرى فــتــشــمــل اضــــطــــراب 
الهرمونات الوراثي وغير الوراثي، امراض 
جنسيا،  المنقولة  واالمــراض  البروستات 

واالضطرابات الجينية.
قد يحدث تأخر االنجاب بدون سبب 
 %10-%5 يصيب  وقــد  األزواج،  بعض  لــدى 
من األزواج. وفي هذه الحالة من الممكن 
استخدام  خــالل  مــن  الحمل  تأخر  عــالج 
يسمى  مـــا  أو  ــيـــب  ــابـ األنـ أطـــفـــال  تــقــنــيــة 

اإلخصاب الخارجي.

عالج أسباب تأخر احلمل
الحمل في معظم  يمكن عالج تأخر 
الطبيب  إلى  اللجوء  خالل  من  الحاالت 
الطريقة  لتحديد  المناسب  الــوقــت  فــي 
عالج  طــرق  تتعدد  إذ  لــلــعــالج،  المناسبة 

تأخر الحمل كاآلتي:
- عالج تأخر الحمل باألدوية: تساعد 
أدويــــة الــخــصــوبــة فــي عـــالج الـــمـــرأة التي 
أو تكيس  الــتــبــويــض  تــعــانــي مــن مــشــاكــل 

المبايض او اضطرابات الهرمونات.
- عــــالج تـــأخـــر الــحــمــل بــالــجــراحــة: 
يــمــكــن اجــــراء جــراحــة لــلــســيــدة فــي حــال 
كـــان هــنــالــك انــســداد فــي قــنــاة فــالــوب، أو 
المبيض، أو الرحم، او في عالج البطانة 
المهاجرة. كما يمكن عمل جراحة للرجل 
الـــخـــصـــيـــة أو إصــــالح  فــــي عـــــالج دوالــــــــي 

اإلغالق للحيوانات المنوية.
ــاء  ــنـ اإلمـ أو  الـــصـــنـــاعـــي  الــتــلــقــيــح   -  
الصناعي، إذ يتم حقن المرأة بالحيوانات 

المنوية للزوج وذلك في وقت اإلباضة.
والتي  بالمساعدة  التلقيح  تقنيات   -
تشمل أطفال األنابيب، وتحفيز اإلباضة، 
ــي مــجــمــوعــة مــن االجــــــراءات الطبية  وهـ
تحتاج الى زيارة الطبيب في اوقات معينة 
الفحوصات  الشهرية إلجــراء  الــدورة  من 
نــجــاح هــذه  ولـــزيـــادة  الــمــبــايــض.  وتحفيز 
العملية يتم اجراء كشف وراثي للزوجين 
ــال األنـــابـــيـــب  ــفــ ــبــــدء بــعــمــلــيــة أطــ قـــبـــل الــ
نقله  محتمل  وراثـــي  مــرض  اي  لتحديد 
إلــــى الــجــنــيــن ثـــم يـــجـــرى اخــتــبــار وراثــــي 
الجنين  الخــتــيــار   PGD بتقنية  لــأجــنــة 

الخالي من األمراض الوراثية. 

مركز أستر
 يرحب بانضمام الدكتورة بريثي جولي 

الدكتورة هدى عمران: 
نمط الحياة غير الصحي من أهم أسباب تأخر اإلنجاب

بمناسبة الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الفم 
الدكتور محمد المحرقي لـ»الخليج الطبـي«: سـرطان الفـم ليـس لـه سبـب
 واضـح ومــع الجراحـة قد نـدمج أكثـر من نوع عالج لضمان أفضـل النتائـج

إن كنت تعرضت في يوم من األيام عند وقوفك للتحدث 
ــراض غــيــر مــألــوفــة كنوع  أمـــام جــمــاهــيــر أو لــقــاء اليـــف ألعــ
وسرعة  وتعرق  اليدين  ارتعاش  يصاحبه  الزائد  التوتر  من 
خفقان القلب وقد تحدث كلها معا، فهذا ما يسمى في علم 

النفس رهبة المسرح.
ُتظهر اإلحصائيات أن واحد من بين كل أربعة أشخاص 
يــعــانــي رهـــبـــة الـــمـــســـرح، الـــتـــي يــمــكــن تــعــريــفــهــا بــشــكــل عــام 
الجمهور.  إلــى  الــتــحــدث  مــن  شــديــد  خــوف  بأنها  وببساطة 
ــراودك الــقــلــق قــبــل مــواجــهــة  ــ الحـــظ وجــــود فـــرق بــيــن أن يــ
كالمك  على  السيطرة  تفقد  بأنك  وإحساسك  الجماهير 

نتيجة للخوف.
إن مهارة التحدث أو األداء أمام الجماهير مهمة؛ ألنها 
قد تساعدك على نيل درجة علمية، أو الحصول على وظيفة 

أو ترقية، أو الترويج ألعمالك أو أفكارك. 
والمشكلة أن تقع فريسة الخوف في أثناء أدائك أو قبله 
الحدِّ  الزائد عن  التفكير  عــادة من  ينبع  أمر  وذلــك  بفترة، 
بــشــأن كيف ســيــراك الــنــاس. عــالج رهــبــة الــمــســرح يــبــدأ من 
التنبيه  التركيز على  البداية  في  العقل؛ حيث يجب  داخل 
الذهني؛ بمعنى أن ينتبه المتحدث لنفسه جيدًا وأن يتعلم 
التفريق بكل دقة بين التفكير الشخصي في التحدث أمام 
الجمهور والتفكير الناشئ من رهبة المسرح وذلك ألن النوع 

األخير يتسبب في تدفق الكثير من األفكار السلبية.
 التخلص من رهبة المسرح بشكل نهائي يتطلب الكثير 
من الشجاعة والقدرة الحاسمة على اتخاذ القرار واالقدام 
على خطوات التنفيذ. وأول خطوة للتخلص من هذه الرهبة 
هي بتكرار التمارين على اإللقاء وكأنك أمام الجمهور، مع 
التأمل  تمارين  بممارسة  التوتر  وإزالــة  االسترخاء  محاولة 
واليوجا، والوصول مبكرا، ومحاولة التحرك أثناء التحدث 
لكسر رهبة المسرح، واإلعداد الجيد والتوقف عن التفكير 
لديهم  كــان  المشاهير  مــن  الكثير  هناك  وللعلم  السلبي.  
رهبة المسرح وبالفعل تغلبوا عليها مثل )أديل وريهانا وإيما 
واتسون(. الحياة مليئة بالتحديات، وتذكر أن النجاح الذي 

يأتي بعد التعب له طعم آخر.. فحاول. 

رهبة الم�سرح 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن مركز أستر الطبي انضمام الدكتورة بريثي 
إلى  والتجميل  الجلدية  األمـــراض  اخصائية  جولي 
والتجميل،  الجلدية  األمــراض  وعيادة  الطبي  فريقه 
ــاالت الــجــلــديــة  ــ ــحـ ــ لــمــتــابــعــة وتـــشـــخـــيـــص جـــمـــيـــع الـ
الخميس  إلى  السبت  من  سند  عيادة  في  والتجميل 
ـــ1 ظـــهـــرا والــفــتــرة  ــ ــى الـ ـــ9 صــبــاحــا إلــ ــ مـــن الــســاعــة الـ

المسائية من 5 مساء الى 9 مساء.
مركز أستر... خبراؤنا في خدمتكم
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أعراض كثيرة تمر علينا جميعا في الفم واللثة والشفاه اذا 
وعلينا  الفم،  االصابة بسرطان  تكون من عالمات  قد  استمرت 

سرعة زيارة الطبيب.
حاور الخليج الطبي حوارا شامال الدكتور محمد عبداهلل 
المحرقي استشاري أول جراحة الفكين والوجه والرأس والرقبة 
بالمستشفى العسكري لنعرف بشكل أكبر الكثير من المعلومات 

عن سرطان الفم. 
ما هو سرطان الفم؟ وما عالقته بسرطان الرأس والرقبة؟ 
الحلق ويظهر على  أو  الفم  أنسجة  الفم يصيب   سرطان 
الفم ويكون  أو أجزاء مختلفة من  أو ورم الشفتين  شكل تقرح 

مصدره الغالب الخاليا الحرشفية 
األغشية  فــي  الــمــوجــودة   )Squamous Cell Carcinoma(  

 .)Mucous Membrane( المخاطية في الفم
يشير اسم سرطان الفم إلى السرطان الذي يتكون في أي 
جزء من األجزاء المكونة للفم )جوف الفم( وقد يظهر سرطان 
الداخلية  الخدين  بطانة  اللسان،  اللثة،  الشفتين،  على:  الفم 
)عظم الفك العلوي أو السفلي(، سقف الفم، قاع الفم )أسفل 

اللسان( ويعتبر االخير أخطر منطقه ممكن إصابتها. 
أحيانا ما يسمى السرطان الذي يظهر داخل الفم بسرطان 

الفم الخبيث أو سرطان جوف الفم الخبيث. 
سرطان الفم هو واحد من عدة أنواع من السرطانات التي 

ُتجمع فئة ُتسمى بسرطان الرأس والرقبة. 
والرقبة  الـــرأس  وســرطــانــات  الفم  ُيعالج ســرطــان  مــا  عــادة 
األخرى بشكل مماثل فقط في مركز متخصص وعلى يد جراح 

مختص في الرأس والرقبة.
9750 حالة وفاة بسبب سرطان الفم سنويا في العالم وأكثر 
يوميا، حيث  الفم تشخص  140 حالة جديدة من سرطان  من 
شهدت آخر 10 سنوات تزايدا في معدالت حاالت سرطان الفم.

الفم يموتون في خالل  الذين شخصوا بسرطان  40% من 
5 سنوات ولكن الكشف المبكر يزيد من فرص النجاة الى %90.

إذ  للشفاء،  القابلة  السرطانات  من  الفم  سرطان  ويعتبر 
بعد  سنوات  خمس  لمدة  الحياة  قيد  على  البقاء  معدل  يقدر 
اإلصابة بالمرض بنسبة 75% إلى 93% في حالة عالج المصاب 
الفم، فيمكن لهذه  اللسان والشفاه وأرضية  انتشر في  إذا  وأما 

النسبة أن تقل. 
ما هي األعراض؟ 

قد َتتضمن عالمات وأعراض سرطان الفم ما يلي: 
- قرحة ال تلتئم في الشفاه أو داخل الفم. 

- بقعة بيضاء أو حمراء في الجزء الداخلي من الفم. 
- تخلخل األسنان المفاجئ. 

- انتفاخ مفاجئ أو تكتل في الفم. 
- نتوء في الرقبة. 

- ألم في الفم واللسان مع التهاب الحلق. 
- تصلب أو ألم في الفك. 

- ألم األذن. 
- صعوبة أو ألم عند البلع. 

- تنميل في الشفاه السفلية أو الفم. 
- نزيف الفم الغير لثوي. 

- فقدان الوزن بشكل كبير. 
أعـــراض  أي  لــديــك  كــانــت  إذا  الــطــبــيــب:  ــارة  زيــ مــتــى علينا 
مستمرة تزعجك وتعاني منها أكثر من أسبوعين وعلى األرجح 
سيقوم جراح الفك والوجه بالبحث في األسباب األخرى األكثر 

شيوًعا لهذه العالمات واألعراض أواًل، مثل العدوى. 
ما هي األسباب؟ وما هي عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد 

من اإلصابة بسرطان الفم؟ 
تتشكل سرطانات الفم عندما تتطور الخاليا على الشفاه، 
الحمض  يحتوي  الــنــووي.  في حمضها  )طــفــرات(  الفم  في  أو 
يجب  بما  الخاليا  تخبر  التي  اإلرشـــادات  على  للخلية  النووي 

القيام به.
 إنَّ الــتــغــيــيــرات الــتــي تــحــدثــهــا الــطــفــرات تــخــبــر الــخــاليــا 
باالستمرار في النمو واالنقسام عندما تموت الخاليا السليمة.
المتراكمة  الطبيعية  غير  الفم  تشكل خاليا سرطان  قد   
ورًما ومع مرور الوقت قد تنتشر داخل الفم، وإلى مناطق أخرى 

من الرأس والرقبة، أو أجزاء أخرى من الجسم. 
المسطحة  الرفيعة  الخاليا  الفم  تبدأ سرطانات  ما  عــادًة 
)الخاليا الحرشفية( التي تبطن شفتيك وداخل الفم ومعظم 

سرطانات الفم هي سرطان الخاليا الحرشفية. 
إلى  تـــؤدي  الــتــي  الحرشفية  الــخــاليــا  فــي  الــطــفــرات  سبب 
التي  العوامل  الفم ليس واضحًا، لكنَّ األطباء حددوا  سرطان 

قد تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الفم.
أن تزيد من خطر إصابتك  التي يمكن  العوامل   تتضمن 

بسرطان الفم ما يلي: 
ــك الــســجــائــر،  الـــتـــبـــغ، بــمــا ذلــ ــن  ــوع مـ نــ 1- اســـتـــخـــدام أي 

والسيجار، والغليون، ومضغ التبغ والسعوط، وغير ذلك. 
2- اإلفراط في تناول الكحوليات. 

3- تعرض شفتيك ألشعة الشمس بشكل زائد. 
بفيروس  ُيسمى  الجنسي  االتصال  ينتقل عبر  فيروس   -4

.)HPV( الورم الحليمي البشري
5- ضعف الجهاز المناعي. 

كيف يكون التشخيص؟ 
أجهزة  احــدث  توافر  العسكري على  المستشفى    تحرص 
متكامل  مختص  طبي  فريق  وجــود  مع  والتشخيص  الفحص 

ومتدرب على أعلى مستوى من ذوي الخبرة. 
ــراح الفك  1- حــيــث نــبــدأ بــالــفــحــص الــجــســدي ويــقــوم جــ
مناطق  عــن  بحًثا  وفمك  شفتيك  بفحص  المختص  والــوجــه 

تهيج مثل التقيحات والبقع البيضاء.
لفحصها  المتهيج  الــفــمــوي  النسيج  مــن  عينة  إزالــــة   -2

مجهريا في المختبر 
فيها  وجــدت منطقة مشتبه  إذا   – )الــخــزعــة(  عــن طريق   
بسيط  بـــإجـــراء  المعملي  للفحص  الــخــاليــا  مــن  عينة  نــأخــذ 

يسمى الخزعة.
 قد يستخدم الطبيب أداة قاطعة إلزالة عينة من األنسجة 
تحليل  يــتــم  ثــم  ومـــن  )انــتــفــاخ(  إبـــرة إلزالــــة عينة  أو يستخدم 
محتملة  تغيرات  أو  ســرطــان  عــن  للبحث  المعمل  فــي  الخاليا 
وتسمى  المستقبل  فــي  الــســرطــان  خطر  إلــى  تشير  التسرطن 

)تغيرات ما قبل السرطان(.
بــمــجــرد تشخيص  الــســرطــان -  انــتــشــار  تــحــديــد مـــدى   -3
اإلصابة بسرطان الفم، يعمل جراح الفك والوجه على تحديد 
مـــدى )مــرحــلــة( الــســرطــان لـــدى الــمــراجــع وقـــد تتضمن عــدة 

فحوصات لتحديد مرحلة سرطان الفم: 
أثناء  والحلق-  الفم  لفحص  صغيرة  كاميرا  استخدام   -
 ،)pan-endoscopy( الداخلي  المنظار  باسم  المعروف  اإلجــراء 
ــه كــامــيــرا صــغــيــرة مــرنــة مـــزودة  قـــد يــمــرر جــــراح الــفــك والـــوجـ
باإلضاءة داخل الحلق بحًثا عن عالمات على انتشار السرطان 

إلى أماكن غير الفم. 
الــتــصــويــر )األشـــعـــة( - قــد تــســاعــد مجموعة  - اخــتــبــارات 
متنوعة من اختبارات التصوير تحديد ما إذا كان السرطان قد 

انتشر إلى أماكن غير فمك.
ــارات الــتــصــويــر بــاألشــعــة الــســيــنــيــة،  ــبـ ــتـ وتــشــمــل هــــذه االخـ
المغناطيسي  بالرنين  والتصوير   ،)CT( المقطعية  واألشــعــة 
البوزيتروني  بــاإلصــدار  الــنــووي  المقطعي  والتصوير   ،)MRI(

)PET-CT or PET-MRI(، وغيرها. 
وال يحتاج كل شخص لجميع االختبارات وسيحدد جراح 

الفك والوجه االختبارات المالئمة بناء على حالتك. 
ُيشار لمراحل سرطان الفم بأرقام رومانية تتراوح بين )1( 

.)4( IVو
تشير مرحلة البداية او المرحلة األولى، إلى سرطان أصغر 

حجًما يقتصر على منطقة واحدة.
 بينما تشير المرحلة المتقدمة مثل المرحلة الرابعة، إلى 
سرطان أكبر حجًما، أو أن السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى 
أو إلى مناطق أخرى من الجسم، تساعد  أو الرقبة  الــرأس  من 

معرفة مرحلة السرطان في تحديد خيارات العالج.
وبعد التشخيص الدقيق يناقش جراح الفك والوجه حالة 
استعراض  يتم  حيث  ــأورام(  لــ البحرين  )مــركــز  فــي  الــمــريــض 

الخطة العالجية ويتم توثيقها على مستوى المملكة. 
مر اآلن على المركز من سرطان الفكين والــرأس والرقبة 
عشر سنوات يتلقى فيها المرضى كامل الرعاية الصحية ونقوم 
بحمالت التوعية عن سرطان الفم وعن أهمية الكشف المبكر 

لرفع الوعي وتسليط الضوء على مخاطر المرض. 
هل هناك طرق للوقاية من سرطان الفم؟ 

ة طريقة أكيدة للوقاية من سرطان الفم ومع ذلَك  ليس ثمَّ
يمكن الحد من خطر اإلصابة بسرطان الفم: 

-التوقف عن التدخين، أو عدم البدء فيه من األساس.
يعّرِض خاليا  المضغ،  أو  التدخين  التبغ، سواء  استعمال 
يرتبِط  لــلــســرطــان،  ــبــة  مــســِبّ كيمائية خــطــيــرة  مـــواد  إلـــى  فــمــَك 
حدوث سرطانات الفم ارتباًطا وثيقًا باستخدام التبغ، ويشمل 

ذلك جميع األنواع.
 ويـــجـــدر بــالــذكــر أن لــيــس كـــل شــخــص ُشــِخــّصــت إصــابــتــه 
بــســرطــان الــفــم هـــو ُُمــســتــخــدم لــلــتــبــغ ولــكــن اذا كــنــت مــدخــنــا، 
الــدواء، وُيصِعّب  فتوقف؛ الن استخدام التبغ يقلل من فعالية 

تناول التبغ على جسمَك أن يتعافى بعد الجراحة. 
 وايضا َيزيد من خطر عودة اإلصابة بالسرطان مرة أخرى 

في المستقبل. 
ــن تــدخــيــن الــتــبــغ أو مــضــغــه صــعــًبــا  ــد يـــكـــون اإلقــــــالع عـ قـ
ُُمــرهــِق  التأقُلم مــع وضــع  تــحــاول  ويــــزداد صــعــوبــًة عندما  ا  ــّدً جـ
ألعصابَك، مثل تشخيص السرطان وعالجه وُيمِكن أن ُيناِقش 
ومنتجات  األدويــة،  ذلك  في  بما  اُلُمتاحة،  البدائل  كل  طبيبَك 

استبدال النيكوتين، واالستشارة الطبية. 
 التقليل من تناول المشروبات الكحولية في حالة تناولها، 
ج الخاليا بفمَك، وتجعله أكثر عرضة لإلصابة  ألنه تسّبب تهيُّ

بالسرطان.
 تناول الكحوليات مع تدخين التبغ يزيد بشكل كبير من 

خطر اإلصابة بسرطان الفم. 
على شفتيَك  الشمس  الــزائــد ألشــعــة  الــتــعــرض  ــب  َتــجــنَّ  -

بالبقاء في الظل بقدر اإلمكان.
ارتداء القبعات ذات الحواف العريضة التي  واحرص على 

من  الشفتين  وقاية  منتج  استعِمل  وجهك،  لكامل  الظل  توفر 
الشمس، كجزء من نظام الحماية اليومية من الشمس. 

راِجع طبيب األسنان بشكل دوري وقم بفحص الفم بأكمله 
كجزء من اختبارات األسنان الروتينية، للبحث عن أي مناطق 
غير طبيعية قد تكون إشارة إلى وجود سرطان الفم، أو تغييرات 

ما قبل اإلصابة بالسرطان.
ما هي أحدث طرق العالج؟ 

)درجــة  السرطان  مرحلة  على  الفم  سرطان  عــالج  يعتمد 
االنــتــشــار( ومــوضــعــه فــي الــفــم بــاإلضــافــة إلـــى الــصــحــة بشكل 
المريض  يخضع  ربــمــا  الشخصية،  الــمــراجــع  وتفضيالت  عــام 
ربــمــا يخضع لمجموعة من  أو  الــعــالج،  مــن  واحـــد فقط  لــنــوع 
عالجات السرطان وتتضمن عدة خيارات منها الجراحة والعالج 

اإلشعاعي والعالج الكيميائي. 
الجراحة: 

جراحة إلزالة الورم، قد يستأصل الجراح الورَم وحافًة من 
السرطان  إزالة خاليا  للتأكد من  المحيطة  السليمة  األنسجة 
بــالــكــامــل، يمكن إزالـــة الــســرطــانــات األصــغــر عــن طــريــق إجــراء 
جراحة بسيطة. في حين تتطلب األورام األكبر حجًما إجراءاٍت 
أوسع نطاًقا، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن إزالة األورام 
األكــبــر حــجــًمــا اســتــئــصــال جـــزٍء مــن عــظــام الــفــك أو جـــزٍء من 
طريق  عــن  الدقيقة  العمليات  لهذه  التخطيط  ويتم  اللسان 
فرص  أعلى  المريض  إلعطاء  األبــعــاد  ثالثي  التقنيات  أحــدث 

التعافي والتشافي. 
الليمفاوية في  الــعــقــد  إلـــى  الــســرطــان  انــتــشــار  فــي حــالــة   
العنق، أو في حالة زيادة خطر حدوث ذلك اعتماًدا على حجم 
أو عــمــق الــســرطــان، قــد يــوصــي الـــجـــراح بـــإجـــراء إزالــــة العقد 
الرقبة(  )تشريح  العنق  بها  المرتبطة  واألنسجة  الليمفاوية 

.)Neck Dissection(
قد  التي  السرطانية  الخاليا  الرقبة جميع  تشريح  ُيزيل   
أيًضا تحديد  أنه مفيد  كما  الليمفاوية،  بالعقد  انتشرت  تكون 

ما إذا كنَت ستحتاج إلى عالٍج إضافي عقب الجراحة. 
والفكين  والوجه  الفم  ترميم(  أو  )ترقيع  تجميل  جراحة 
بعد إجراء الجراحة إلزالة السرطان، قد يوصي الجراح بإجراء 
الــمــريــض في  لــمــســاعــدة  الــفــم  بــنــاء  ــادة  جــراحــة تجميلية إلعــ

استعادة القدرة على التحدث وتناول الطعام.
 قد يقوم الجراح بزراعة طعوٍم من الجلد أو العضالت أو 
أجــزاء الجسم األخــرى من أجــل تجميل  العظام، مــأخــوذة من 
ة  السنيَّ الطعوم  كذلك  ُتستَخَدم  قد  الفم،  )ترقيع(  تكميل  أو 

استبدال األسنان الطبيعية. 
قـــد يــحــتــاج الــمــريــض إلـــى أنـــبـــوب لــمــســاعــدتــه فـــي تــنــاول 
األمــد،  القصير  لالستخدام  واألدويــــة،  والــمــشــروبــات  األطعمة 
يمكن أن يتم إدخال األنبوب من خالل األنف ليصل إلى المعدة، 
ا لالستخدام لفترٍة أطول، فقد يتم إدخال أنبوب من خالل  أمَّ

الجلد ليصل إلى المعدة. 
العالج اإلشعاعي: 

مثل  الطاقة،  مرتفعة  ُحــَزًمــا  اإلشعاعي  الــعــالج  َيستخدِم 
األشعة السينية والبروتونات؛ للقضاء على الخاليا السرطانية 
ــادًة تــوصــيــل الــعــالج اإلشــعــاعــي مــن آلـــة خـــارج الجسم  وَيــتــمُّ عــ
أو أسالك  عاع الخارجي(، ولكنه قد َيِصل من بذور  )إشعاع الشُّ
مــشــعــة مــوضــوعــة بــالــقــرب مـــن الــســرطــان )الـــعـــالج اإلشــعــاعــي 

الموضعي. 
ــراء العملية  ــ ــادًة بــعــد إجـ ــ الـــعـــالج اإلشــعــاعــي عـ ُيــســتــَخــَدم 

الجراحية ولكن في بعض األحيان يمكن استخدُاُمه منفرًدا إذا 
بين  الجمع  وُيمِكن  الفم  المريض لديه سرطان مبِكّر في  كان 

العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي في حاالت أخرى.
َتزيد من فعالية العالج اإلشعاعي، ولكنها  التوليفة   هذه 
ــار الــجــانــبــيــة الــتــي قـــد تــشــعــر بــهــا، فـــي حــالــة  ــ َتـــزيـــد أيـــًضـــا اآلثـ
سرطان الفم المتقّدِم، قد ُيساِعد العالج اإلشعاعي في تخفيف 

األعراض الناتجة من السرطان، مثل األلم. 
ن جفاف  اآلثار الجانبية للعالج اإلشعاعي للفم قد تتضمَّ

س األسنان وَتَلف عظم الفك.  الفم، وتسوُّ
َبْدء العالج  وهنا أنصح وبشدة بزيارة طبيب األسنان قبل 
اإلشعاعي للتأكدُّ من صحة األسنان قدر المستطاع، قد تحتاج 

األسنان الغير صحية للعالج أو اإلزالة.
العالج الكيميائي: 

ُيعد العالج الكيميائي عالجا يستخدم المواد الكيميائية 
لقتل الخاص السرطانية.

ويمكن أن يتم إعطاء أدوية العالج الكيميائي بمفردها أو 
أدويــة أخــرى، قد يزيد العالج الكيماوي من فعالية العالج  مع 

اإلشعاعي، لذلك يتم الجمع بين االثنين. 
تعتمد التأثيرات الجانبية للعالج الكيميائي على العقاقير 

التي يتلقاها المريض.
الــتــأثــيــرات الــجــانــبــيــة الــشــائــعــة تــشــمــل الــغــثــيــان والــقــيء 
المحتملة  الجانبية  اآلثــار  اسأل طبيبك عن  الشعر،  وتساقط 

ألدوية العالج الكيميائي الموصوفة لك. 
العالج الدوائي الموجه: 

ــة ســرطــاَن الــفــم عــن طــريــق تغيير  اُلــُمــوجــهَّ تعالج األدويـــة 
نموها  مــن  تــزيــد  الــتــي  السرطانية  الــخــاليــا  فــي  معينة  ســمــات 
مع  باالشتراك  أو  وحدها  ة  اُلُموجهَّ األدويـــة  استخدام  ويمكن 

عالج كيميائي أو عالج إشعاعي. 
الــعــالجــات  ُيـــَعـــد دواء ســيــتــوكــســيــمــاب )اربـــيـــتـــوكـــس( أحــــد 
ـــة الــمــســتــَخــَدمــة لــعــالج ســـرطـــان الـــــرأس والــعــنــق في  اُلـــُمـــوجـــهَّ
أحد  نشاط  إيقاف  على  سيتوكسيماب  ويعمل  الحاالت  بعض 
السليمة،  الخاليا  أنــواع  من  العديد  في  الموجودة  البروتينات 

ولكنه يوجد بكميات أكبر في بعض أنواع الخاليا السرطانية.
تشمل األعراض الجانبية طفحًا جلديا، والشعور بالحكة، 
األدويــة  تكون  قد  العدوى.  بأنواع  وإصابة  واإلسهال،  والصداع، 

ة خياًرا إذا لم تفلح طرق العالج المعتادة األخرى.  الموجهَّ
العالج المناعي: 

مناعتك  جهاز  استخدام  على  المناعية  المعالجة  تعتمد 
لمحاربة السرطان.

قــد ال يــهــاجــم جـــهـــازَك الــمــنــاعــي الــمــســؤول عــن مكافحة 
األمراض السرطان؛َ بسبب إنتاج الخاليا السرطانية بروتينات 
من  المناعية  المعالجة  وتعمل  المناعي  الجهاز  خاليا  ُتعِمي 
المناعية  العالج  أنــواع  ص  ُتخصَّ العملية،  تلك  تعطيل  خــالل 
بوجه عام لعالج األشخاص المصابين بسرطان الفم، من غير 

المستجيبين لطرق العالج القياسية. 

يــمــثــل تـــأخـــر الــحــمــل هــاجــســا يـــؤرق 
الكثير من األزواج، إال أنه قد يكون ناجما 
عـــن مــشــكــلــة بــســيــطــة تــحــتــاج فــقــط إلــى 
تبدأ  ثــم  ومــن  لتحديدها  الطبيب  ــارة  زيـ
خطوات العالج، في المقال التالي تشرح 
لنا الدكتورة هدى موسى عمران أخصائي 
الجزيئية  والـــوراثـــة  الــوراثــيــة  األمـــــراض 
حديثها  بــدأت  التي  الطبي  جنان  بمركز 

قائلة:
تعتبر الشعوب الشرق اوسطية بشكل 
فتية  شعوبا  خــاص  بشكل  والعربية  عــام 
وذات خــصــوبــة عــالــيــة، ويــرجــع ذلـــك الــى 
اهتمامهم  هــو  االول  أســاســيــيــن:  سببين 
الزوجية ما يحد  والعالقة  بكيان االســرة 
جنسيا  المنقولة  ــراض  األمــ انــتــشــار  مــن 
ــر هو  ــ والــمــســبــبــة لــلــعــقــم، والـــســـبـــب اآلخـ
إقـــبـــالـــهـــم عـــلـــى الــــــــزواج فــــي ســــن مــبــكــرة 
الصحة  إيجابا على  ينعكس  الذي  األمر 

االنجابية للمرأة.
لكن السنوات االخيرة شهدت تراجعا 
ــعـــض الـــشـــعـــوب وكـــذلـــك  ــة بـ ــوبـ فــــي خـــصـ
ارتفاعا في مستويات تأخر اإلنجاب ليس 
على  بــل  فحسب  المنطقة  مستوى  على 

مستوى العالم، فما هي االسباب؟
يعاني العديد من األزواج من مشكلة 
تــأخــر اإلنــجــاب وهــو مـــرور عــام كــامــل من 
الــزوج  بين  المنتظمة  الــزوجــيــة  العالقة 

والزوجة دون حدوث حمل.
وأكدت الدكتورة هدى أن تأخر الحمل 
المسببة  األمــــور  أكــثــر  مــن  واحــــدا  يعتبر 
والمحبطة  الــمــرأة  عــنــد  والــتــوتــر  للقلق 
للزوج والمؤثرة على الحياة الزوجية عند 

بعض اأُلسر.
والصحية  البيئية  العوامل  وتتداخل 
إذ يبرز  ازديــاد حاالت تأخر اإلنجاب،  في 
نمط الحياة غير الصحي كأهم األسباب 
البيئية المسببة لتأخر اإلنجاب، فاألكل 
أصبحت  السمنة  ومشاكل  الصحي  غير 
اإلنجاب  تأخر  في  المهمة  العوامل  أحد 
الهرمونات  تأثير سلبي على  لما لها من 

ومن ثم قابلية السيدة للحمل. كما تزداد 
يعرف  مــا  او  المبيض  عــمــل  اضــطــرابــات 
الــوزن، األمر  زيــادة  المبايض مع  بتكيس 
الذي يقلل القابلية لإلنجاب، من جانب 
المرأة  إلــى  )بالنسبة  التدخين  فــإن  اخــر 
وتــشــوه  للعقم  اســاســي  الــرجــل( ســبــب  أو 
األجـــنـــة، كــمــا يــقــلــل الــتــدخــيــن أيــضــا من 
الــخــصــوبــة.  لــعــالج  المحتملة  الــفــعــالــيــة 

التلقائي  اإلجهاض  حــدوث  تكرار  ويــزداد 
لدى النساء الالتي يدخن. 

أما العوامل الصحية المسببة لتأخر 
تصنيفها  ويمكن  عــديــدة  فهي  االنــجــاب 
الـــى: اســبــاب تــأخــر الحمل لــدى الــزوجــة 
وأسباب تأخر الحمل لدى الزوج؛ اذ يعد 
او  العقم  اسباب  اهم  من  بالعمر  التقدم 
ــدى الــنــســاء، فــمــع تــقــدم  تــأخــر الــحــمــل لـ
البويضات  وعـــدد  الــخــصــوبــة  تــقــل  الــعــمــر 
وجودتها لدى المرأة، ما يقلل من فرص 
فــي سن  الحمل  فــرصــة  تبلغ  إذ  الــحــمــل. 
النسبة  هــذه  وتنخفض   ،%20 نسبة  الـــ35 
إلــى 4% فــي ســن الــــ40. مــن اهــم العوامل 
االخرى للعقم هي اضطراب الهرمونات، 
تكيس المبيض، انسداد قناة فالوب، الورم 
الرحم،  عنق  أو  الرحم  تشوهات  الليفي، 
المبيض  المهاجرة، قصور  الرحم  بطانة 

األولي وكذلك االمراض الوراثية.
أمــــــــا الــــــــرجــــــــال، فـــتـــمـــثـــل االصـــــابـــــة 
ــاب  ــبــ بـــــدوالـــــي الـــخـــصـــيـــة مــــن اهــــــم االســ
الــرجــال  عند  للعقم  المسببة  المرضية 
وخــصــوصــا لـــدى الــمــدخــنــيــن مــنــهــم. امــا 
االســـــبـــــاب االخــــــــرى فــتــشــمــل اضــــطــــراب 
الهرمونات الوراثي وغير الوراثي، امراض 
جنسيا،  المنقولة  واالمــراض  البروستات 

واالضطرابات الجينية.
قد يحدث تأخر االنجاب بدون سبب 
 %10-%5 يصيب  وقــد  األزواج،  بعض  لــدى 
من األزواج. وفي هذه الحالة من الممكن 
استخدام  خــالل  مــن  الحمل  تأخر  عــالج 
يسمى  مـــا  أو  ــيـــب  ــابـ األنـ أطـــفـــال  تــقــنــيــة 

اإلخصاب الخارجي.

عالج أسباب تأخر احلمل
الحمل في معظم  يمكن عالج تأخر 
الطبيب  إلى  اللجوء  خالل  من  الحاالت 
الطريقة  لتحديد  المناسب  الــوقــت  فــي 
عالج  طــرق  تتعدد  إذ  لــلــعــالج،  المناسبة 

تأخر الحمل كاآلتي:
- عالج تأخر الحمل باألدوية: تساعد 
أدويــــة الــخــصــوبــة فــي عـــالج الـــمـــرأة التي 
أو تكيس  الــتــبــويــض  تــعــانــي مــن مــشــاكــل 

المبايض او اضطرابات الهرمونات.
- عــــالج تـــأخـــر الــحــمــل بــالــجــراحــة: 
يــمــكــن اجــــراء جــراحــة لــلــســيــدة فــي حــال 
كـــان هــنــالــك انــســداد فــي قــنــاة فــالــوب، أو 
المبيض، أو الرحم، او في عالج البطانة 
المهاجرة. كما يمكن عمل جراحة للرجل 
الـــخـــصـــيـــة أو إصــــالح  فــــي عـــــالج دوالــــــــي 

اإلغالق للحيوانات المنوية.
ــاء  ــنـ اإلمـ أو  الـــصـــنـــاعـــي  الــتــلــقــيــح   -  
الصناعي، إذ يتم حقن المرأة بالحيوانات 

المنوية للزوج وذلك في وقت اإلباضة.
والتي  بالمساعدة  التلقيح  تقنيات   -
تشمل أطفال األنابيب، وتحفيز اإلباضة، 
ــي مــجــمــوعــة مــن االجــــــراءات الطبية  وهـ
تحتاج الى زيارة الطبيب في اوقات معينة 
الفحوصات  الشهرية إلجــراء  الــدورة  من 
نــجــاح هــذه  ولـــزيـــادة  الــمــبــايــض.  وتحفيز 
العملية يتم اجراء كشف وراثي للزوجين 
ــال األنـــابـــيـــب  ــفــ ــبــــدء بــعــمــلــيــة أطــ قـــبـــل الــ
نقله  محتمل  وراثـــي  مــرض  اي  لتحديد 
إلــــى الــجــنــيــن ثـــم يـــجـــرى اخــتــبــار وراثــــي 
الجنين  الخــتــيــار   PGD بتقنية  لــأجــنــة 

الخالي من األمراض الوراثية. 

مركز أستر
 يرحب بانضمام الدكتورة بريثي جولي 

الدكتورة هدى عمران: 
نمط الحياة غير الصحي من أهم أسباب تأخر اإلنجاب

بمناسبة الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الفم 
الدكتور محمد المحرقي لـ»الخليج الطبـي«: سـرطان الفـم ليـس لـه سبـب
 واضـح ومــع الجراحـة قد نـدمج أكثـر من نوع عالج لضمان أفضـل النتائـج
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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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إن كنت تعرضت في يوم من األيام عند وقوفك للتحدث 
ــراض غــيــر مــألــوفــة كنوع  أمـــام جــمــاهــيــر أو لــقــاء اليـــف ألعــ
وسرعة  وتعرق  اليدين  ارتعاش  يصاحبه  الزائد  التوتر  من 
خفقان القلب وقد تحدث كلها معا، فهذا ما يسمى في علم 

النفس رهبة المسرح.
ُتظهر اإلحصائيات أن واحد من بين كل أربعة أشخاص 
يــعــانــي رهـــبـــة الـــمـــســـرح، الـــتـــي يــمــكــن تــعــريــفــهــا بــشــكــل عــام 
الجمهور.  إلــى  الــتــحــدث  مــن  شــديــد  خــوف  بأنها  وببساطة 
ــراودك الــقــلــق قــبــل مــواجــهــة  ــ الحـــظ وجــــود فـــرق بــيــن أن يــ
كالمك  على  السيطرة  تفقد  بأنك  وإحساسك  الجماهير 

نتيجة للخوف.
إن مهارة التحدث أو األداء أمام الجماهير مهمة؛ ألنها 
قد تساعدك على نيل درجة علمية، أو الحصول على وظيفة 

أو ترقية، أو الترويج ألعمالك أو أفكارك. 
والمشكلة أن تقع فريسة الخوف في أثناء أدائك أو قبله 
الحدِّ  الزائد عن  التفكير  عــادة من  ينبع  أمر  وذلــك  بفترة، 
بــشــأن كيف ســيــراك الــنــاس. عــالج رهــبــة الــمــســرح يــبــدأ من 
التنبيه  التركيز على  البداية  في  العقل؛ حيث يجب  داخل 
الذهني؛ بمعنى أن ينتبه المتحدث لنفسه جيدًا وأن يتعلم 
التفريق بكل دقة بين التفكير الشخصي في التحدث أمام 
الجمهور والتفكير الناشئ من رهبة المسرح وذلك ألن النوع 

األخير يتسبب في تدفق الكثير من األفكار السلبية.
 التخلص من رهبة المسرح بشكل نهائي يتطلب الكثير 
من الشجاعة والقدرة الحاسمة على اتخاذ القرار واالقدام 
على خطوات التنفيذ. وأول خطوة للتخلص من هذه الرهبة 
هي بتكرار التمارين على اإللقاء وكأنك أمام الجمهور، مع 
التأمل  تمارين  بممارسة  التوتر  وإزالــة  االسترخاء  محاولة 
واليوجا، والوصول مبكرا، ومحاولة التحرك أثناء التحدث 
لكسر رهبة المسرح، واإلعداد الجيد والتوقف عن التفكير 
لديهم  كــان  المشاهير  مــن  الكثير  هناك  وللعلم  السلبي.  
رهبة المسرح وبالفعل تغلبوا عليها مثل )أديل وريهانا وإيما 
واتسون(. الحياة مليئة بالتحديات، وتذكر أن النجاح الذي 

يأتي بعد التعب له طعم آخر.. فحاول. 

رهبة الم�سرح 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن مركز أستر الطبي انضمام الدكتورة بريثي 
إلى  والتجميل  الجلدية  األمـــراض  اخصائية  جولي 
والتجميل،  الجلدية  األمــراض  وعيادة  الطبي  فريقه 
ــاالت الــجــلــديــة  ــ ــحـ ــ لــمــتــابــعــة وتـــشـــخـــيـــص جـــمـــيـــع الـ
الخميس  إلى  السبت  من  سند  عيادة  في  والتجميل 
ـــ1 ظـــهـــرا والــفــتــرة  ــ ــى الـ ـــ9 صــبــاحــا إلــ ــ مـــن الــســاعــة الـ

المسائية من 5 مساء الى 9 مساء.
مركز أستر... خبراؤنا في خدمتكم
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أعراض كثيرة تمر علينا جميعا في الفم واللثة والشفاه اذا 
وعلينا  الفم،  االصابة بسرطان  تكون من عالمات  قد  استمرت 

سرعة زيارة الطبيب.
حاور الخليج الطبي حوارا شامال الدكتور محمد عبداهلل 
المحرقي استشاري أول جراحة الفكين والوجه والرأس والرقبة 
بالمستشفى العسكري لنعرف بشكل أكبر الكثير من المعلومات 

عن سرطان الفم. 
ما هو سرطان الفم؟ وما عالقته بسرطان الرأس والرقبة؟ 
الحلق ويظهر على  أو  الفم  أنسجة  الفم يصيب   سرطان 
الفم ويكون  أو أجزاء مختلفة من  أو ورم الشفتين  شكل تقرح 

مصدره الغالب الخاليا الحرشفية 
األغشية  فــي  الــمــوجــودة   )Squamous Cell Carcinoma(  

 .)Mucous Membrane( المخاطية في الفم
يشير اسم سرطان الفم إلى السرطان الذي يتكون في أي 
جزء من األجزاء المكونة للفم )جوف الفم( وقد يظهر سرطان 
الداخلية  الخدين  بطانة  اللسان،  اللثة،  الشفتين،  على:  الفم 
)عظم الفك العلوي أو السفلي(، سقف الفم، قاع الفم )أسفل 

اللسان( ويعتبر االخير أخطر منطقه ممكن إصابتها. 
أحيانا ما يسمى السرطان الذي يظهر داخل الفم بسرطان 

الفم الخبيث أو سرطان جوف الفم الخبيث. 
سرطان الفم هو واحد من عدة أنواع من السرطانات التي 

ُتجمع فئة ُتسمى بسرطان الرأس والرقبة. 
والرقبة  الـــرأس  وســرطــانــات  الفم  ُيعالج ســرطــان  مــا  عــادة 
األخرى بشكل مماثل فقط في مركز متخصص وعلى يد جراح 

مختص في الرأس والرقبة.
9750 حالة وفاة بسبب سرطان الفم سنويا في العالم وأكثر 
يوميا، حيث  الفم تشخص  140 حالة جديدة من سرطان  من 
شهدت آخر 10 سنوات تزايدا في معدالت حاالت سرطان الفم.

الفم يموتون في خالل  الذين شخصوا بسرطان  40% من 
5 سنوات ولكن الكشف المبكر يزيد من فرص النجاة الى %90.

إذ  للشفاء،  القابلة  السرطانات  من  الفم  سرطان  ويعتبر 
بعد  سنوات  خمس  لمدة  الحياة  قيد  على  البقاء  معدل  يقدر 
اإلصابة بالمرض بنسبة 75% إلى 93% في حالة عالج المصاب 
الفم، فيمكن لهذه  اللسان والشفاه وأرضية  انتشر في  إذا  وأما 

النسبة أن تقل. 
ما هي األعراض؟ 

قد َتتضمن عالمات وأعراض سرطان الفم ما يلي: 
- قرحة ال تلتئم في الشفاه أو داخل الفم. 

- بقعة بيضاء أو حمراء في الجزء الداخلي من الفم. 
- تخلخل األسنان المفاجئ. 

- انتفاخ مفاجئ أو تكتل في الفم. 
- نتوء في الرقبة. 

- ألم في الفم واللسان مع التهاب الحلق. 
- تصلب أو ألم في الفك. 

- ألم األذن. 
- صعوبة أو ألم عند البلع. 

- تنميل في الشفاه السفلية أو الفم. 
- نزيف الفم الغير لثوي. 

- فقدان الوزن بشكل كبير. 
أعـــراض  أي  لــديــك  كــانــت  إذا  الــطــبــيــب:  ــارة  زيــ مــتــى علينا 
مستمرة تزعجك وتعاني منها أكثر من أسبوعين وعلى األرجح 
سيقوم جراح الفك والوجه بالبحث في األسباب األخرى األكثر 

شيوًعا لهذه العالمات واألعراض أواًل، مثل العدوى. 
ما هي األسباب؟ وما هي عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد 

من اإلصابة بسرطان الفم؟ 
تتشكل سرطانات الفم عندما تتطور الخاليا على الشفاه، 
الحمض  يحتوي  الــنــووي.  في حمضها  )طــفــرات(  الفم  في  أو 
يجب  بما  الخاليا  تخبر  التي  اإلرشـــادات  على  للخلية  النووي 

القيام به.
 إنَّ الــتــغــيــيــرات الــتــي تــحــدثــهــا الــطــفــرات تــخــبــر الــخــاليــا 
باالستمرار في النمو واالنقسام عندما تموت الخاليا السليمة.

المتراكمة  الطبيعية  غير  الفم  تشكل خاليا سرطان  قد   
ورًما ومع مرور الوقت قد تنتشر داخل الفم، وإلى مناطق أخرى 

من الرأس والرقبة، أو أجزاء أخرى من الجسم. 
المسطحة  الرفيعة  الخاليا  الفم  تبدأ سرطانات  ما  عــادًة 
)الخاليا الحرشفية( التي تبطن شفتيك وداخل الفم ومعظم 

سرطانات الفم هي سرطان الخاليا الحرشفية. 
إلى  تـــؤدي  الــتــي  الحرشفية  الــخــاليــا  فــي  الــطــفــرات  سبب 
التي  العوامل  الفم ليس واضحًا، لكنَّ األطباء حددوا  سرطان 

قد تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الفم.
أن تزيد من خطر إصابتك  التي يمكن  العوامل   تتضمن 

بسرطان الفم ما يلي: 
ــك الــســجــائــر،  الـــتـــبـــغ، بــمــا ذلــ ــن  ــوع مـ نــ 1- اســـتـــخـــدام أي 

والسيجار، والغليون، ومضغ التبغ والسعوط، وغير ذلك. 
2- اإلفراط في تناول الكحوليات. 

3- تعرض شفتيك ألشعة الشمس بشكل زائد. 
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.)HPV( الورم الحليمي البشري
5- ضعف الجهاز المناعي. 

كيف يكون التشخيص؟ 
أجهزة  احــدث  توافر  العسكري على  المستشفى    تحرص 
متكامل  مختص  طبي  فريق  وجــود  مع  والتشخيص  الفحص 

ومتدرب على أعلى مستوى من ذوي الخبرة. 
ــراح الفك  1- حــيــث نــبــدأ بــالــفــحــص الــجــســدي ويــقــوم جــ
مناطق  عــن  بحًثا  وفمك  شفتيك  بفحص  المختص  والــوجــه 

تهيج مثل التقيحات والبقع البيضاء.
لفحصها  المتهيج  الــفــمــوي  النسيج  مــن  عينة  إزالــــة   -2

مجهريا في المختبر 
فيها  وجــدت منطقة مشتبه  إذا   – )الــخــزعــة(  عــن طريق   
بسيط  بـــإجـــراء  المعملي  للفحص  الــخــاليــا  مــن  عينة  نــأخــذ 

يسمى الخزعة.
 قد يستخدم الطبيب أداة قاطعة إلزالة عينة من األنسجة 
تحليل  يــتــم  ثــم  ومـــن  )انــتــفــاخ(  إبـــرة إلزالــــة عينة  أو يستخدم 
محتملة  تغيرات  أو  ســرطــان  عــن  للبحث  المعمل  فــي  الخاليا 
وتسمى  المستقبل  فــي  الــســرطــان  خطر  إلــى  تشير  التسرطن 

)تغيرات ما قبل السرطان(.
بــمــجــرد تشخيص  الــســرطــان -  انــتــشــار  تــحــديــد مـــدى   -3
اإلصابة بسرطان الفم، يعمل جراح الفك والوجه على تحديد 
مـــدى )مــرحــلــة( الــســرطــان لـــدى الــمــراجــع وقـــد تتضمن عــدة 

فحوصات لتحديد مرحلة سرطان الفم: 
أثناء  والحلق-  الفم  لفحص  صغيرة  كاميرا  استخدام   -
 ،)pan-endoscopy( الداخلي  المنظار  باسم  المعروف  اإلجــراء 
ــه كــامــيــرا صــغــيــرة مــرنــة مـــزودة  قـــد يــمــرر جــــراح الــفــك والـــوجـ
باإلضاءة داخل الحلق بحًثا عن عالمات على انتشار السرطان 

إلى أماكن غير الفم. 
الــتــصــويــر )األشـــعـــة( - قــد تــســاعــد مجموعة  - اخــتــبــارات 
متنوعة من اختبارات التصوير تحديد ما إذا كان السرطان قد 

انتشر إلى أماكن غير فمك.
ــارات الــتــصــويــر بــاألشــعــة الــســيــنــيــة،  ــبـ ــتـ وتــشــمــل هــــذه االخـ
المغناطيسي  بالرنين  والتصوير   ،)CT( المقطعية  واألشــعــة 
البوزيتروني  بــاإلصــدار  الــنــووي  المقطعي  والتصوير   ،)MRI(

)PET-CT or PET-MRI(، وغيرها. 
وال يحتاج كل شخص لجميع االختبارات وسيحدد جراح 

الفك والوجه االختبارات المالئمة بناء على حالتك. 
ُيشار لمراحل سرطان الفم بأرقام رومانية تتراوح بين )1( 

.)4( IVو
تشير مرحلة البداية او المرحلة األولى، إلى سرطان أصغر 

حجًما يقتصر على منطقة واحدة.
 بينما تشير المرحلة المتقدمة مثل المرحلة الرابعة، إلى 
سرطان أكبر حجًما، أو أن السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى 
أو إلى مناطق أخرى من الجسم، تساعد  أو الرقبة  الــرأس  من 

معرفة مرحلة السرطان في تحديد خيارات العالج.
وبعد التشخيص الدقيق يناقش جراح الفك والوجه حالة 
استعراض  يتم  حيث  ــأورام(  لــ البحرين  )مــركــز  فــي  الــمــريــض 

الخطة العالجية ويتم توثيقها على مستوى المملكة. 
مر اآلن على المركز من سرطان الفكين والــرأس والرقبة 
عشر سنوات يتلقى فيها المرضى كامل الرعاية الصحية ونقوم 
بحمالت التوعية عن سرطان الفم وعن أهمية الكشف المبكر 

لرفع الوعي وتسليط الضوء على مخاطر المرض. 
هل هناك طرق للوقاية من سرطان الفم؟ 

ة طريقة أكيدة للوقاية من سرطان الفم ومع ذلَك  ليس ثمَّ
يمكن الحد من خطر اإلصابة بسرطان الفم: 

-التوقف عن التدخين، أو عدم البدء فيه من األساس.
يعّرِض خاليا  المضغ،  أو  التدخين  التبغ، سواء  استعمال 
يرتبِط  لــلــســرطــان،  ــبــة  مــســِبّ كيمائية خــطــيــرة  مـــواد  إلـــى  فــمــَك 
حدوث سرطانات الفم ارتباًطا وثيقًا باستخدام التبغ، ويشمل 

ذلك جميع األنواع.
 ويـــجـــدر بــالــذكــر أن لــيــس كـــل شــخــص ُشــِخــّصــت إصــابــتــه 
بــســرطــان الــفــم هـــو ُُمــســتــخــدم لــلــتــبــغ ولــكــن اذا كــنــت مــدخــنــا، 
الــدواء، وُيصِعّب  فتوقف؛ الن استخدام التبغ يقلل من فعالية 

تناول التبغ على جسمَك أن يتعافى بعد الجراحة. 
 وايضا َيزيد من خطر عودة اإلصابة بالسرطان مرة أخرى 

في المستقبل. 
ــن تــدخــيــن الــتــبــغ أو مــضــغــه صــعــًبــا  ــد يـــكـــون اإلقــــــالع عـ قـ
ُُمــرهــِق  التأقُلم مــع وضــع  تــحــاول  ويــــزداد صــعــوبــًة عندما  ا  ــّدً جـ
ألعصابَك، مثل تشخيص السرطان وعالجه وُيمِكن أن ُيناِقش 
ومنتجات  األدويــة،  ذلك  في  بما  اُلُمتاحة،  البدائل  كل  طبيبَك 

استبدال النيكوتين، واالستشارة الطبية. 
 التقليل من تناول المشروبات الكحولية في حالة تناولها، 
ج الخاليا بفمَك، وتجعله أكثر عرضة لإلصابة  ألنه تسّبب تهيُّ

بالسرطان.
 تناول الكحوليات مع تدخين التبغ يزيد بشكل كبير من 

خطر اإلصابة بسرطان الفم. 
على شفتيَك  الشمس  الــزائــد ألشــعــة  الــتــعــرض  ــب  َتــجــنَّ  -

بالبقاء في الظل بقدر اإلمكان.
ارتداء القبعات ذات الحواف العريضة التي  واحرص على 

من  الشفتين  وقاية  منتج  استعِمل  وجهك،  لكامل  الظل  توفر 
الشمس، كجزء من نظام الحماية اليومية من الشمس. 

راِجع طبيب األسنان بشكل دوري وقم بفحص الفم بأكمله 
كجزء من اختبارات األسنان الروتينية، للبحث عن أي مناطق 
غير طبيعية قد تكون إشارة إلى وجود سرطان الفم، أو تغييرات 

ما قبل اإلصابة بالسرطان.
ما هي أحدث طرق العالج؟ 

)درجــة  السرطان  مرحلة  على  الفم  سرطان  عــالج  يعتمد 
االنــتــشــار( ومــوضــعــه فــي الــفــم بــاإلضــافــة إلـــى الــصــحــة بشكل 
المريض  يخضع  ربــمــا  الشخصية،  الــمــراجــع  وتفضيالت  عــام 
ربــمــا يخضع لمجموعة من  أو  الــعــالج،  مــن  واحـــد فقط  لــنــوع 
عالجات السرطان وتتضمن عدة خيارات منها الجراحة والعالج 

اإلشعاعي والعالج الكيميائي. 
الجراحة: 

جراحة إلزالة الورم، قد يستأصل الجراح الورَم وحافًة من 
السرطان  إزالة خاليا  للتأكد من  المحيطة  السليمة  األنسجة 
بــالــكــامــل، يمكن إزالـــة الــســرطــانــات األصــغــر عــن طــريــق إجــراء 
جراحة بسيطة. في حين تتطلب األورام األكبر حجًما إجراءاٍت 
أوسع نطاًقا، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن إزالة األورام 
األكــبــر حــجــًمــا اســتــئــصــال جـــزٍء مــن عــظــام الــفــك أو جـــزٍء من 
طريق  عــن  الدقيقة  العمليات  لهذه  التخطيط  ويتم  اللسان 
فرص  أعلى  المريض  إلعطاء  األبــعــاد  ثالثي  التقنيات  أحــدث 

التعافي والتشافي. 
الليمفاوية في  الــعــقــد  إلـــى  الــســرطــان  انــتــشــار  فــي حــالــة   
العنق، أو في حالة زيادة خطر حدوث ذلك اعتماًدا على حجم 
أو عــمــق الــســرطــان، قــد يــوصــي الـــجـــراح بـــإجـــراء إزالــــة العقد 
الرقبة(  )تشريح  العنق  بها  المرتبطة  واألنسجة  الليمفاوية 

.)Neck Dissection(
قد  التي  السرطانية  الخاليا  الرقبة جميع  تشريح  ُيزيل   
أيًضا تحديد  أنه مفيد  كما  الليمفاوية،  بالعقد  انتشرت  تكون 

ما إذا كنَت ستحتاج إلى عالٍج إضافي عقب الجراحة. 
والفكين  والوجه  الفم  ترميم(  أو  )ترقيع  تجميل  جراحة 
بعد إجراء الجراحة إلزالة السرطان، قد يوصي الجراح بإجراء 
الــمــريــض في  لــمــســاعــدة  الــفــم  بــنــاء  ــادة  جــراحــة تجميلية إلعــ

استعادة القدرة على التحدث وتناول الطعام.
 قد يقوم الجراح بزراعة طعوٍم من الجلد أو العضالت أو 
أجــزاء الجسم األخــرى من أجــل تجميل  العظام، مــأخــوذة من 
ة  السنيَّ الطعوم  كذلك  ُتستَخَدم  قد  الفم،  )ترقيع(  تكميل  أو 

استبدال األسنان الطبيعية. 
قـــد يــحــتــاج الــمــريــض إلـــى أنـــبـــوب لــمــســاعــدتــه فـــي تــنــاول 
األمــد،  القصير  لالستخدام  واألدويــــة،  والــمــشــروبــات  األطعمة 
يمكن أن يتم إدخال األنبوب من خالل األنف ليصل إلى المعدة، 
ا لالستخدام لفترٍة أطول، فقد يتم إدخال أنبوب من خالل  أمَّ

الجلد ليصل إلى المعدة. 
العالج اإلشعاعي: 

مثل  الطاقة،  مرتفعة  ُحــَزًمــا  اإلشعاعي  الــعــالج  َيستخدِم 
األشعة السينية والبروتونات؛ للقضاء على الخاليا السرطانية 
ــادًة تــوصــيــل الــعــالج اإلشــعــاعــي مــن آلـــة خـــارج الجسم  وَيــتــمُّ عــ
أو أسالك  عاع الخارجي(، ولكنه قد َيِصل من بذور  )إشعاع الشُّ
مــشــعــة مــوضــوعــة بــالــقــرب مـــن الــســرطــان )الـــعـــالج اإلشــعــاعــي 

الموضعي. 
ــراء العملية  ــ ــادًة بــعــد إجـ ــ الـــعـــالج اإلشــعــاعــي عـ ُيــســتــَخــَدم 

الجراحية ولكن في بعض األحيان يمكن استخدُاُمه منفرًدا إذا 
بين  الجمع  وُيمِكن  الفم  المريض لديه سرطان مبِكّر في  كان 

العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي في حاالت أخرى.
َتزيد من فعالية العالج اإلشعاعي، ولكنها  التوليفة   هذه 
ــار الــجــانــبــيــة الــتــي قـــد تــشــعــر بــهــا، فـــي حــالــة  ــ َتـــزيـــد أيـــًضـــا اآلثـ
سرطان الفم المتقّدِم، قد ُيساِعد العالج اإلشعاعي في تخفيف 

األعراض الناتجة من السرطان، مثل األلم. 
ن جفاف  اآلثار الجانبية للعالج اإلشعاعي للفم قد تتضمَّ

س األسنان وَتَلف عظم الفك.  الفم، وتسوُّ
َبْدء العالج  وهنا أنصح وبشدة بزيارة طبيب األسنان قبل 
اإلشعاعي للتأكدُّ من صحة األسنان قدر المستطاع، قد تحتاج 

األسنان الغير صحية للعالج أو اإلزالة.
العالج الكيميائي: 

ُيعد العالج الكيميائي عالجا يستخدم المواد الكيميائية 
لقتل الخاص السرطانية.

ويمكن أن يتم إعطاء أدوية العالج الكيميائي بمفردها أو 
أدويــة أخــرى، قد يزيد العالج الكيماوي من فعالية العالج  مع 

اإلشعاعي، لذلك يتم الجمع بين االثنين. 
تعتمد التأثيرات الجانبية للعالج الكيميائي على العقاقير 

التي يتلقاها المريض.
الــتــأثــيــرات الــجــانــبــيــة الــشــائــعــة تــشــمــل الــغــثــيــان والــقــيء 
المحتملة  الجانبية  اآلثــار  اسأل طبيبك عن  الشعر،  وتساقط 

ألدوية العالج الكيميائي الموصوفة لك. 
العالج الدوائي الموجه: 

ــة ســرطــاَن الــفــم عــن طــريــق تغيير  اُلــُمــوجــهَّ تعالج األدويـــة 
نموها  مــن  تــزيــد  الــتــي  السرطانية  الــخــاليــا  فــي  معينة  ســمــات 
مع  باالشتراك  أو  وحدها  ة  اُلُموجهَّ األدويـــة  استخدام  ويمكن 

عالج كيميائي أو عالج إشعاعي. 
الــعــالجــات  ُيـــَعـــد دواء ســيــتــوكــســيــمــاب )اربـــيـــتـــوكـــس( أحــــد 
ـــة الــمــســتــَخــَدمــة لــعــالج ســـرطـــان الـــــرأس والــعــنــق في  اُلـــُمـــوجـــهَّ
أحد  نشاط  إيقاف  على  سيتوكسيماب  ويعمل  الحاالت  بعض 
السليمة،  الخاليا  أنــواع  من  العديد  في  الموجودة  البروتينات 

ولكنه يوجد بكميات أكبر في بعض أنواع الخاليا السرطانية.
تشمل األعراض الجانبية طفحًا جلديا، والشعور بالحكة، 
األدويــة  تكون  قد  العدوى.  بأنواع  وإصابة  واإلسهال،  والصداع، 

ة خياًرا إذا لم تفلح طرق العالج المعتادة األخرى.  الموجهَّ
العالج المناعي: 

مناعتك  جهاز  استخدام  على  المناعية  المعالجة  تعتمد 
لمحاربة السرطان.

قــد ال يــهــاجــم جـــهـــازَك الــمــنــاعــي الــمــســؤول عــن مكافحة 
األمراض السرطان؛َ بسبب إنتاج الخاليا السرطانية بروتينات 
من  المناعية  المعالجة  وتعمل  المناعي  الجهاز  خاليا  ُتعِمي 
المناعية  العالج  أنــواع  ص  ُتخصَّ العملية،  تلك  تعطيل  خــالل 
بوجه عام لعالج األشخاص المصابين بسرطان الفم، من غير 

المستجيبين لطرق العالج القياسية. 

يــمــثــل تـــأخـــر الــحــمــل هــاجــســا يـــؤرق 
الكثير من األزواج، إال أنه قد يكون ناجما 
عـــن مــشــكــلــة بــســيــطــة تــحــتــاج فــقــط إلــى 
تبدأ  ثــم  ومــن  لتحديدها  الطبيب  ــارة  زيـ
خطوات العالج، في المقال التالي تشرح 
لنا الدكتورة هدى موسى عمران أخصائي 
الجزيئية  والـــوراثـــة  الــوراثــيــة  األمـــــراض 
حديثها  بــدأت  التي  الطبي  جنان  بمركز 

قائلة:
تعتبر الشعوب الشرق اوسطية بشكل 
فتية  شعوبا  خــاص  بشكل  والعربية  عــام 
وذات خــصــوبــة عــالــيــة، ويــرجــع ذلـــك الــى 
اهتمامهم  هــو  االول  أســاســيــيــن:  سببين 
الزوجية ما يحد  والعالقة  بكيان االســرة 
جنسيا  المنقولة  ــراض  األمــ انــتــشــار  مــن 
ــر هو  ــ والــمــســبــبــة لــلــعــقــم، والـــســـبـــب اآلخـ
إقـــبـــالـــهـــم عـــلـــى الــــــــزواج فــــي ســــن مــبــكــرة 
الصحة  إيجابا على  ينعكس  الذي  األمر 

االنجابية للمرأة.
لكن السنوات االخيرة شهدت تراجعا 
ــعـــض الـــشـــعـــوب وكـــذلـــك  ــة بـ ــوبـ فــــي خـــصـ
ارتفاعا في مستويات تأخر اإلنجاب ليس 
على  بــل  فحسب  المنطقة  مستوى  على 

مستوى العالم، فما هي االسباب؟
يعاني العديد من األزواج من مشكلة 
تــأخــر اإلنــجــاب وهــو مـــرور عــام كــامــل من 
الــزوج  بين  المنتظمة  الــزوجــيــة  العالقة 

والزوجة دون حدوث حمل.
وأكدت الدكتورة هدى أن تأخر الحمل 
المسببة  األمــــور  أكــثــر  مــن  واحــــدا  يعتبر 
والمحبطة  الــمــرأة  عــنــد  والــتــوتــر  للقلق 
للزوج والمؤثرة على الحياة الزوجية عند 

بعض اأُلسر.
والصحية  البيئية  العوامل  وتتداخل 
إذ يبرز  ازديــاد حاالت تأخر اإلنجاب،  في 
نمط الحياة غير الصحي كأهم األسباب 
البيئية المسببة لتأخر اإلنجاب، فاألكل 
أصبحت  السمنة  ومشاكل  الصحي  غير 
اإلنجاب  تأخر  في  المهمة  العوامل  أحد 
الهرمونات  تأثير سلبي على  لما لها من 

ومن ثم قابلية السيدة للحمل. كما تزداد 
يعرف  مــا  او  المبيض  عــمــل  اضــطــرابــات 
الــوزن، األمر  زيــادة  المبايض مع  بتكيس 
الذي يقلل القابلية لإلنجاب، من جانب 
المرأة  إلــى  )بالنسبة  التدخين  فــإن  اخــر 
وتــشــوه  للعقم  اســاســي  الــرجــل( ســبــب  أو 
األجـــنـــة، كــمــا يــقــلــل الــتــدخــيــن أيــضــا من 
الــخــصــوبــة.  لــعــالج  المحتملة  الــفــعــالــيــة 

التلقائي  اإلجهاض  حــدوث  تكرار  ويــزداد 
لدى النساء الالتي يدخن. 

أما العوامل الصحية المسببة لتأخر 
تصنيفها  ويمكن  عــديــدة  فهي  االنــجــاب 
الـــى: اســبــاب تــأخــر الحمل لــدى الــزوجــة 
وأسباب تأخر الحمل لدى الزوج؛ اذ يعد 
او  العقم  اسباب  اهم  من  بالعمر  التقدم 
ــدى الــنــســاء، فــمــع تــقــدم  تــأخــر الــحــمــل لـ
البويضات  وعـــدد  الــخــصــوبــة  تــقــل  الــعــمــر 
وجودتها لدى المرأة، ما يقلل من فرص 
فــي سن  الحمل  فــرصــة  تبلغ  إذ  الــحــمــل. 
النسبة  هــذه  وتنخفض   ،%20 نسبة  الـــ35 
إلــى 4% فــي ســن الــــ40. مــن اهــم العوامل 
االخرى للعقم هي اضطراب الهرمونات، 
تكيس المبيض، انسداد قناة فالوب، الورم 
الرحم،  عنق  أو  الرحم  تشوهات  الليفي، 
المبيض  المهاجرة، قصور  الرحم  بطانة 

األولي وكذلك االمراض الوراثية.
أمــــــــا الــــــــرجــــــــال، فـــتـــمـــثـــل االصـــــابـــــة 
ــاب  ــبــ بـــــدوالـــــي الـــخـــصـــيـــة مــــن اهــــــم االســ
الــرجــال  عند  للعقم  المسببة  المرضية 
وخــصــوصــا لـــدى الــمــدخــنــيــن مــنــهــم. امــا 
االســـــبـــــاب االخــــــــرى فــتــشــمــل اضــــطــــراب 
الهرمونات الوراثي وغير الوراثي، امراض 
جنسيا،  المنقولة  واالمــراض  البروستات 

واالضطرابات الجينية.
قد يحدث تأخر االنجاب بدون سبب 
 %10-%5 يصيب  وقــد  األزواج،  بعض  لــدى 
من األزواج. وفي هذه الحالة من الممكن 
استخدام  خــالل  مــن  الحمل  تأخر  عــالج 
يسمى  مـــا  أو  ــيـــب  ــابـ األنـ أطـــفـــال  تــقــنــيــة 

اإلخصاب الخارجي.

عالج أسباب تأخر احلمل
الحمل في معظم  يمكن عالج تأخر 
الطبيب  إلى  اللجوء  خالل  من  الحاالت 
الطريقة  لتحديد  المناسب  الــوقــت  فــي 
عالج  طــرق  تتعدد  إذ  لــلــعــالج،  المناسبة 

تأخر الحمل كاآلتي:
- عالج تأخر الحمل باألدوية: تساعد 
أدويــــة الــخــصــوبــة فــي عـــالج الـــمـــرأة التي 
أو تكيس  الــتــبــويــض  تــعــانــي مــن مــشــاكــل 

المبايض او اضطرابات الهرمونات.
- عــــالج تـــأخـــر الــحــمــل بــالــجــراحــة: 
يــمــكــن اجــــراء جــراحــة لــلــســيــدة فــي حــال 
كـــان هــنــالــك انــســداد فــي قــنــاة فــالــوب، أو 
المبيض، أو الرحم، او في عالج البطانة 
المهاجرة. كما يمكن عمل جراحة للرجل 
الـــخـــصـــيـــة أو إصــــالح  فــــي عـــــالج دوالــــــــي 

اإلغالق للحيوانات المنوية.
ــاء  ــنـ اإلمـ أو  الـــصـــنـــاعـــي  الــتــلــقــيــح   -  
الصناعي، إذ يتم حقن المرأة بالحيوانات 

المنوية للزوج وذلك في وقت اإلباضة.
والتي  بالمساعدة  التلقيح  تقنيات   -
تشمل أطفال األنابيب، وتحفيز اإلباضة، 
ــي مــجــمــوعــة مــن االجــــــراءات الطبية  وهـ
تحتاج الى زيارة الطبيب في اوقات معينة 
الفحوصات  الشهرية إلجــراء  الــدورة  من 
نــجــاح هــذه  ولـــزيـــادة  الــمــبــايــض.  وتحفيز 
العملية يتم اجراء كشف وراثي للزوجين 
ــال األنـــابـــيـــب  ــفــ ــبــــدء بــعــمــلــيــة أطــ قـــبـــل الــ
نقله  محتمل  وراثـــي  مــرض  اي  لتحديد 
إلــــى الــجــنــيــن ثـــم يـــجـــرى اخــتــبــار وراثــــي 
الجنين  الخــتــيــار   PGD بتقنية  لــأجــنــة 

الخالي من األمراض الوراثية. 

مركز أستر
 يرحب بانضمام الدكتورة بريثي جولي 

الدكتورة هدى عمران: 
نمط الحياة غير الصحي من أهم أسباب تأخر اإلنجاب

بمناسبة الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الفم 
الدكتور محمد المحرقي لـ»الخليج الطبـي«: سـرطان الفـم ليـس لـه سبـب
 واضـح ومــع الجراحـة قد نـدمج أكثـر من نوع عالج لضمان أفضـل النتائـج
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316511
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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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لدى م�ساركته يف اللقاء مع �سفراء دول الحتاد الأوروبي لدى البحرين.. وزير اخلارجية:

اأهمية حل ال�سراعات الدولية من خالل احلوار
بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزيــر  �شارك 

را�شد الزياين، ام�س الثنني املوافق 21 نوفمرب 

لأ�شحاب  الدبلوما�شي  اللقاء  يف   ،2022

لدى  الأوروبــي  الحتاد  دول  �شفراء  ال�شعادة 

اجلمهورية  �شفري  من  بدعوة  البحرين،  مملكة 

وبح�شور  اأمادي،  باول  اململكة  لدى  الإيطالية 

الدو�شري  جرب  بن  في�شل  بن  عبداهلل  ال�شفري 

بلجيكا  مملكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري 

والحتاد الأوروبي.

املنا�شبة  بهذه  اخلارجية  وزير  األقى  وقد 

كلمة رحب فيها باأ�شحاب ال�شعادة �شفراء دول 

البحرين، معرًبا  الأوروبي لدى مملكة  الحتاد 

اجلمهورية  �شفري  اأمــادي  لباول  ال�شكر  عن 

الحتاد  ممثلي  رئي�شة  اململكة،  لدى  الإيطالية 

التنظيم  على  البحرين،  مملكة  يف  الأوروبــي 

املتميز لهذا اللقاء.

واأ�شاد وزير اخلارجية بالعالقات املتميزة 

الحتــاد  بــدول  البحرين  مملكة  تربط  التي 

هذه  وتعزيز  تطوير  اأهمية  موؤكًدا  الأوروبــي، 

يف  ي�شهم  مبا  املجالت،  خمتلف  يف  العالقات 

لكال  امل�شرتك  الثنائي  العمل  الرتقاء مب�شتوى 

الطرفني ال�شديقني.

املبادرات  عن  اخلارجية  وزيــر  وحتــدث 

واحلوار  ال�شالم  قيم  لتكري�س  ال�شامية  امللكية 

مملكة  »اإعالن  بتد�شني  العامل،  يف  والتعاي�س 

الت�شامح  لتعزيز  عاملية  كوثيقة  البحرين« 

حمد  امللك  مركز  واإن�شاء  الدينية،  واحلريات 

حمد  امللك  وكر�شي  ال�شلمي،  للتعاي�س  العاملي 

بني  والتعاي�س  وال�شالم  احلــوار  لدرا�شات 

الأديان يف جامعة �شابينزا الإيطالية، وتوقيع 

بني  التعاي�س  لتعزيز  اإبراهيم«  مبادئ  »اتفاق 

الديانات الإبراهيمية الثالث.

حل  اأهمية  على  اخلارجية  وزير  و�شدد 

امل�شرتك  احلوار  خالل  من  الدولية  ال�شراعات 

والت�شامح  ال�شالم  باعتبار  ال�شلمية،  وبالطرق 

واحلوار والتعاي�س مفاتيح الأمن والزدهار يف 

املنطقة والعامل.

ونوه وزير اخلارجية بالزيارة التاريخية 

التي قام بها يف وقت �شابق من هذا ال�شهر قدا�شة 

مع  وم�شاركته  الفاتيكان  بابا  فرن�شي�س  البابا 

اإمام  الطيب،  اأحمد  الدكتور  ال�شيخ  �شماحة 

يف  امل�شلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س  الأزهــر 

من  والغرب  ال�شرق  للحوار:  البحرين  ملتقى 

مكانة  من  اأكدته  وما  الإن�شاين،  التعاي�س  اأجل 

ومنارة  و�شالم  اأمن  كواحة  البحرين  مملكة 

والتعاي�س  واحلوار  الديني  للت�شامح  عاملية 

ال�شلمي بني جميع الأديان.

انتهاج  اأن  اإىل  اخلارجية  وزيــر  واأ�شار 

متثالن  الإن�شان  حقوق  واحرتام  الدميقراطية 

الإ�شالحي  النهج  يف  رئي�شيتني  ركيزتني 

ل�شاحب اجلاللة امللك املعظم، حفظه اهلل ورعاه، 

تعزيز  على  البحرين  مملكة  حر�س  موؤكًدا 

موؤخًرا  متثل  والذي  الإن�شان،  حقوق  وحماية 

اآلية  يف  البناءة  البحرين  مملكة  م�شاركة  يف 

حقوق  ملجل�س  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�س 

اخلطة  واإطالق  املتحدة،  لالأمم  التابع  الإن�شان 

-2022 للفرتة  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 

2026 يف وقت �شابق من هذا العام.

الكبري  بالنجاح  اخلارجية  وزير  واأ�شاد 

يف  والبلدية  النيابية  النتخابات  حققته  الذي 

مملكة البحرين، وبن�شبة ت�شويت بلغت %73، 

مما عك�س وعي �شعب البحرين الويف ومت�شكه 

وحتمله  الوطنية  والــوحــدة  النتماء  بقيم 

العملية  يف  وامل�شاركة  الوطنية  مل�شوؤوليته 

الدميقراطية.

ال�شيا�شة  اأن  اخلارجية  ــر  وزي واأكـــد 

عدة  على  تقوم  البحرين  ململكة  اخلارجية 

على  الـــوزارة  حتر�س  اأ�شا�شية  مرتكزات 

اأهداف  حتقيق  بينها  من  وياأتي  تر�شيخها، 

امللفات  اأهم  اأحد  يعد  الذي  امل�شتدامة،  التنمية 

البحرين جناحات ملمو�شة  التي حققت مملكة 

من خالل تعزيزه. 

يف  اأمله  عن  اخلارجية  ــر  وزي واأعـــرب 

مملكة  بني  املتميزة  بالعالقات  الدفع  موا�شلة 

البحرين والحتاد الأوروبي مبا يخدم امل�شالح 

املتبادلة، معرًبا عن متنياته بالتوفيق والنجاح 

لهذا اللقاء الدبلوما�شي الذي يجمع �شفراء دول 

الحتاد الأوروبي لدى اململكة.

موؤكدة اأهمية تقدمي منتج �سياحي اآمن يجذب الزائرين للمملكة.. ال�سرييف:

موا�سلة دعم املوؤ�س�سات الوطنية لتلبية تطلعات ال�سياح

مناق�سة خطة التطوير ال�ساملة وخطة املوارد الب�سرية واخلدمات

ه�سام بن عبدالعزيز يبحث م�ستجدات التطوير بامل�ست�سفيات احلكومية

وزيرة  ال�شرييف  بنت جعفر  فاطمة  اأكدت 

دعم  موا�شلة  على  الوزارة  حر�س  ال�شياحة، 

معها  والتن�شيق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 

من اأجل حتقيق التطلعات امل�شرتكة وخ�شو�شاً 

ال�شياحية  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  التي ت�شب يف 

 ،2026-2022 لالأعوام  البحرين  ململكة 

تطلعات  يلبي  اآمــن  �شياحي  منتج  وتقدمي 

الزائرين  جذب  عوامل  اأحد  وميثل  ال�شياح 

للمملكة.

ال�شياحة  وزيرة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

اإبراهيم  بن  حمد  بنت  نيلة  ال�شيخة  �شمو  مع 

امللكية  املوؤ�ش�شة  وموؤ�ش�س  رئي�س  خليفة  اآل 

على  اطلعت  حيث  املائية،  وال�شالمة  لالإنقاذ 

تقدمي  يف  ودورهــا  املوؤ�ش�شة  واأهــداف  برامج 

للمجتمع  الآمنة  واملائية  ال�شاطئية  ال�شياحة 

�شبل  على  والوقوف  البحرين،  مملكة  وزوار 

حت�شني معايري ال�شالمة يف ال�شواطئ وامل�شابح 

العامة والفندقية، والهتمام برعاية ال�شواطئ 

والبيئات املائية التي تعزز ال�شياحة الوطنية.

باأهداف  ال�شرييف  الــوزيــرة  واأ�ــشــادت   

املائية،  وال�شالمة  لالإنقاذ  امللكية  املوؤ�ش�شة 

رئي�شي  داعــم  ال�شياحة  وزارة  اأن  موؤكدة 

تنفيذ  يف  املوؤ�ش�شة  مع  اأ�شا�شي  و�شريك 

براجمها الطموحة لت�شجيع وتعزيز ال�شتمتاع 

وال�شتجمام يف املاء يف جو اآمن باعتبار املياه 

منوهة  البحرين،  ململكة  الوطنية  الرثوة  هي 

باأن املبادرات املطروحة من املوؤ�ش�شة من �شاأنها 

ال�شياحة، من  اأن ت�شاعف م�شادر دخل قطاع 

ال�شالمة والأمان لو�شائل  خالل توفري معايري 

الرتفيه والأن�شطة املائية، ومبا ي�شهم يف رفع 

وت�شويقها  املائية  ال�شياحة  جاذبية  م�شتوى 

كمقا�شد �شياحية متميزة ذات قيمة عالية.

البحرين  اأن مملكة  اإىل  ال�شرييف  واأ�شارت 

متتلك �شمعة دولية رفيعة يف �شياحة ال�شواطئ 

ولديها البنية التحتية التي تخدم هذا الن�شاط، 

فندقية  وم�شابح  �شواطئ  اأو  فنادق  من  �شواء 

املزيد  لإطالق  حافزاً  ميثل  ما  وهو  وخا�شة، 

بالأن�شطة  املرتبطة  وامل�شابقات  الربامج  من 

على  والتزلج  كالغو�س  املائية  والريا�شات 

اإحياء  يف  الواعدة  الفر�س  عن  ف�شالً  املــاء، 

�شناعة اللوؤلوؤ وربطها بالرتويج ال�شياحي.

اأكــــد الــ�ــشــيــخ هــ�ــشــام بن 

رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز 

امل�شت�شفيات  ــاء  ــن اأم جمل�س 

احلكومية، اأهمية موا�شلة اجلهود 

يف تطوير وتقدمي خدمات الرعاية 

م�شتويات  اأعلى  وفق  ال�شحية 

به  يحظى  مبا  منوهاً  ــودة،  اجل

من  اململكة  يف  ال�شحي  القطاع 

�شاحب  ح�شرة  من  دائمة  رعاية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة 

م�شتمرة من �شاحب ال�شمو امللكي 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

ال�شيخ  تروؤ�س  لدى  ذلك  جاء 

الجتماع  عبدالعزيز،  بن  ه�شام 

الدوري ملجل�س اأمناء امل�شت�شفيات 

مبجمع  مــوؤخــًرا،  احلكومية، 

بح�شور  الطبي،  ال�شلمانية 

الأن�شاري  حممد  اأحمد  الدكتور 

للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س 

احلكومية.

ا�شتعر�س  الجتماع،  وخالل 

املتعلقة  املو�شوعات  املجل�س 

بامل�شت�شفيات  العمل  مب�شتجدات 

التطويرية،  امل�شاريع  احلكومية، 

مبجمع  اخلا�س  الطب  وعيادات 

ـــور  والأم الطبي،  ال�شلمانية 

الوراثية  الدم  باأمرا�س  املتعلقة 

وعيادة الريا�شيني مبركز اإبراهيم 

خليل كانو ال�شحي.

خطة  مناق�شة  ــت  مت كــمــا 

املوارد  وخطة  ال�شاملة  التطوير 

الب�شرية وعدٍد من املحاور الهادفة 

يف  ال�شحية  اخلدمات  لتطوير 

وتقدمي  احلكومية،  امل�شت�شفيات 

عايل  م�شتوى  ذات  �شحية  رعاية 

جلميع اأفراد املجتمع.

اعتماد  املجل�س  وا�شتعر�س 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

الأ�شرتايل  والعتماد  ال�شحية 

مبا  الطبي،  ال�شلمانية  ملجمع 

وكفاءة  ــودة  ج رفــع  يف  ي�شهم 

اخلدمات ال�شحية.

ومن جانب اآخر، بحث جمل�س 

اآخر  احلكومية  امل�شت�شفيات  اأمناء 

بتكنولوجيا  املتعلقة  ــازات  اإجن

املعلومات بامل�شت�شفيات احلكومية 

ومبادرات  اأهــداف  مع  ان�شجاماً 

تطوير قطاع الرعاية ال�شحية يف 

اململكة.

امللك املعظم يتلقى برقية �سكر

 جوابية من رئي�س جمهورية اأوزبك�ستان

تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، برقية 

اأوزبك�شتان  جمهورية  رئي�س  مري�شياييف  �شوكت  الرئي�س  فخامة  من  جوابية  �شكر 

اإليه مبنا�شبة ذكرى عيد  التي بعث بها جاللته  التهنئة  على برقية  ال�شديقة، وذلك رداً 

ال�شتقالل جلمهورية اوزبك�شتان.

وزير الداخلية: تو�سيع نطاق املناطق

امل�سموح بالإبحار فيها على مدار ال�ساعة

تي�شرًيا على البحارة ومرتادي البحر، 

اأ�شدر الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

اآل خليفة وزير الداخلية، قراراً بتقلي�س 

على  واقت�شارها  البحري  احلظر  منطقة 

باللون  اإليها  امل�شار  ال�شمالية،  املنطقة 

الأحمر يف اخلريطة املرفقة، حيث ي�شمح 

ل�شفن ال�شيد والنزهة، بالإبحار فيها من 

ال�شاد�شة  اإىل  �شباحاً  الرابعة  ال�شاعة 

م�شاًء.

ال�شماح  القرار،  هذا  على  ويرتتب 

مدار  على  والعودة  بالإبحار  لل�شفن 

ال�شاعة، اإذا كانت خارج منطقة احلظر.

وزير �سوؤون الدفاع يجتمع

مع مدير �سيا�سة الأمن الدويل الكندي

ال�سفارة الأمريكية

تهنئ بنجاح النتخابات

اجتمع الفريق الركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي وزير �شوؤون الدفاع مع اللواء جريج 

�شميث املدير العام ل�شيا�شة الأمن الدويل الكندي، وذلك اأم�س الإثنني.

الدويل  الأمن  ل�شيا�شة  العام  باملدير  الدفاع  �شوؤون  وزير  رحب  الجتماع  وخالل 

الكندي والوفد املرافق له، م�شيداً بعالقات ال�شداقة امل�شتمرة واملتميزة القائمة بني البلدين 

ال�شديقني يف خمتلف املجالت، كما مت بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

وح�شر الجتماع اللواء ركن طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان اآل خليفة مدير التعاون 

الع�شكري، وعدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

املتحدة  ــات  ــولي ال �شفارة  هــنــاأت 

و�شعب  حكومة  البحرين  لدى  الأمريكية 

انتخابات  من  النتهاء  مبنا�شبة  البحرين 

 2022 لعام  والبلدي  الت�شريعي  املجل�س 

بنجاح وبطريقة اآمنة ومنظمة.

لها  من�شوٍر  عرب  ال�شفارة  هناأت  كما 

اأم�س »جميع  الأن�شتغرام  على ح�شابها يف 

يف  ـــازوا  وف �شاركوا  الــذيــن  املر�شحني 

لأع�شاء  متنياتنا  مع  النتخابية  اجلولت 

برملان 2022 بالتوفيق«.

وزير الداخلية
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خالل الفرتة من يناير ولغاية اأكتوبر من العام اجلاري.. الأن�صاري:

 اإجناز اأكرث من 21 مليون فح�ص مبخترب »ال�صلمانية«
حممد  اأحمد  الدكتور  �صرح 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�صاري 

باأن  احلكومية،  للم�صت�صفيات 

ال�صلمانية  مبجمع  املخترب  ق�صم 

مليون  اأكرث من 21  اأجنز  الطبي 

يناير  من  الفرتة  خالل  فح�س 

ولغاية اأكتوبر من العام اجلاري 

مقارنة بـ12 مليون فح�س خالل 

اي   ،2021 للعام  ذاتها  الفرتة 

بزيادة قدرها 75% يف عام واحد 

فقط.

الأن�صاري  الدكتور  واأو�صح 

�صملت  الفحو�صات  عــدد  ــاأن  ب

ــات  ــدم ـــــــواع خ ــف اأن ــل ــت خم

املقدمة  املختربية  الفحو�صات 

الطبي،  ال�صلمانية  جممع  يف 

خمترب  فحو�صات  �صهدت  حيث 

 8،482،398 احليوية  الكيمياء 

خمترب  وفحو�صات  فح�صاً، 

فح�صاً،   12،641،650 الــدم 

املناعة  خمــتــرب  وفــحــو�ــصــات 

فح�صاً،   296،122 والأم�صال 

الكورونا  خمترب  وفحو�صات 

وفحو�صات  فح�صاً،   71،750

والأن�صجة  اخلاليا  علم  خمترب 

وفحو�صات  فح�صاً،   52،786

 857 ـــات  ـــن ـــي اجل خمـــتـــرب 

خمترب  وفحو�صات  فح�صاً، 

 465،032 امليكروبيولوجي 

بنك  خمترب  وفحو�صات  فح�صاً، 

الدم 42،739 فح�صاً.

جممع  خمترب  يخدم  حيث 

املراكز  جميع  الطبي  ال�صلمانية 

الطب  وم�صت�صفى  ال�صحية، 

النف�صي، ووزارة الداخلية مبملكة 

ذاته  فالوقت  وي�صتقبل  البحرين، 

اأكرث من 300 مري�س يومياً.

التنفيذي  الرئي�س  واأ�ــصــاد 

ال�صحية،  الكوادر  كافة  بجهود 

ق�صم  فنياً يف  27 طبيباً، و172 

املخترب مبجمع ال�صلمانية الطبي، 

والتي �صاهمت باإخال�صها وعملها 

من  اأكــرب  عــدٍد  اجلــاد يف خدمة 

املر�صى.

»COP27« خالل موؤمتر الأمم املتحدة املعني بتغيرّ املناخ

»الربيد امل�صري« و»Beyon Connect« تطلقان الربيد الإلكرتوين »بريدي«

للربيد  القومية  الهيئة  اأعلنت 

 Beyon« و�صركة  امل�صري 

عن  البحرين  يف   »Connect
موؤمتر  خالل  »بريدي«  اإطالق 

املناخ  بتغيرّ  املعني  املتحدة  الأمم 

»COP27«، والذي ُعقد يف م�صر 

نوفمرب.   18-6 الفرتة  خالل 

وياأتي اإطالق »بريدي« بعد توقيع 

مار�س  يف  الطرفني  بني  اتفاقية 

2022 يف البحرين، بهدف اإن�صاء 

بريد  �صناديق  وخدمات  حلول 

رقمية يف م�صر متا�صًيا مع اأهدافها 

اخلا�صة بال�صتدامة.

ا�صت�صافة حل �صندوق  �صيتم 

الربيد الرقمي »بريدي«، املقدم من 

�صركة Beyon Connect، بالكامل 

خدمات  ميكرّن  وهو  م�صر،  يف 

ات�صالت وطنية بني القطاع العام 

واملقيمني  اخلا�صة  وال�صركات 

و�صل�صة،  اآمنة  رقمية  من�صة  يف 

م�صتدامة  كونها  اإىل  بالإ�صافة 

الع�صوائي.  الربيد  من  وخالية 

واجلدير بالذكر اأن من�صة »بريدي« 

الت�صالت  تب�صيط  يف  �صت�صاعد 

مع  وتتوافق  اليومية،  الرقمية 

وحماية  اخل�صو�صية  قوانني 

البيانات ال�صخ�صية الدولية.

»بريدي«  ا�صتعرا�س  مترّ  وقد 

املعني  املتحدة  الأمم  مبوؤمتر 

بتغيرّ املناخ »COP27« يف ركن 

ب�صكل  ومناق�صته   Greenzone

حول  حوارية  حلقة  خالل  اأكرب 

التكنولوجية  الربيد  تطورات 

واأهداف ال�صتدامة التي تدعمها يف 

17 نوفمرب، وقام بتقدميها ممثلو 

امل�صري  للربيد  القومية  الهيئة 

 Beyon �صركة  من  واأع�صاء 

Connect والحتاد العاملي للربيد 
واملركز الرقمي الدمناركي.

املنا�صبة،  بهذه  حديثه  ويف 

فاروق،  �صريف  الدكتور  �صرح 

الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

قائاًل:  امل�صري  للربيد  القومية 

عن  بالإعالن  م�صرورون  »نحن 

اإطالق »بريدي« من خالل تعاوننا 

مع �صركة Beyon Connect يف 

�صاأنها  من  التي  البحرين،  مملكة 

بني  اآمنة  ات�صال  من�صة  توفي 

اخلا�صة  وال�صركات  العام  القطاع 

خالل  من  م�صر  يف  واملواطنني 

تقدمها  التي  املتطورة  التقنيات 

.»Beyon Connect صركة�

وتابع قائاًل: »تركز روؤية م�صر 

2030 على التحول الرقمي، ومن 

�صناديق  خدمات  اإن�صاء  خالل 

الإلكرتونية  للر�صائل  رقمية  بريد 

امل�صجلة مع خا�صية تاأكيد ال�صتالم 

دورنا  حتقيق  يف  �صتدعمنا 

»بريدي«  حلولً  اإن  كما  الوطني. 

احلكومة  �صيا�صة  تدعم  اجلديدة 

من  ال�صتدامة  نحو  امل�صرية 

الب�صمة  تقليل  امل�صاهمة يف  خالل 

الفرد  عن  الناجتة  الكربونية 

تو�صيل  حاجة  عن  وال�صتغناء 

وت�صليم ماليني الر�صائل والوثائق 

املر�صلة عرب الربيد الفعلي«.

وقال ال�صيخ حممد بن خليفة 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل 

الذي   ،Beyon Connect �صركة 

ح�صر حفل الإطالق: »ي�صعدنا اأن 

نرى �صراكتنا مع الربيد امل�صري 

توؤتي ثمارها مع اإطالق »بريدي«. 

من  جزًءا  نكون  اأن  نتطلع  كما 

الرقمي جلمهورية  التحول  رحلة 

الربيد  مع  جنب  اإىل  جنًبا  م�صر، 

امل�صري، من خالل اإ�صافة خدمات 

املبتكرة  الرقمية  الربيد  �صندوق 

التي �صت�صهم يف بناء بنية حتتية 

ا�صتدامة  واأكرث  اآمنة  رقمية 

مل�صر«.

واختتم كري�صتيان را�صمو�صن، 

 Beyon الرئي�س التنفيذي ل�صركة

املتوقع  »من  قائاًل:   ،Connect
�صناديق  حلول  اإن�صاء  يوؤدي  اأن 

حجم  تقليل  اإىل  الرقمية  الربيد 

ب�صكل  م�صر  يف  الفعلي  الربيد 

الربيد  ت�صلرّم  حيث  ملحوظ، 

امل�صري اأكرث من 3.7 مليار ر�صالة 

ووثيقة حملية يف عام 2021، لذا 

ب�صناديق  ا�صتبدالها  فر�صة  فاإن 

اإىل  �صتوؤدي  الرقمية  الربيد 

الورق  ا�صتخدام  معدل  انخفا�س 

لتو�صيل  الالزمة  والحتياجات 

مما  الفعلية،  الربيدية  الر�صائل 

ي�صهم يف تقليل الب�صمة الكربونية 

الناجتة عن الفرد«.

»البحرينية لتنمية الطفولة« ت�صارك العامل مبنا�صبة احتفاله بيوم الطفل
لليوم   )33( بالذكرى  العامل  يحتفل 

 2022 نوفمرب   20 واملوافق  للطفل  العاملي 

اعتمدتها  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  ل�صدور 

الأمم املتحدة يف 20 نوفمرب 1989، ووقعت 

عليها مملكة البحرين يف 13 فرباير 1992.

لتنمية  البحرينية  للجمعية  ويطيب 

عبداهلل  ح�صن  الدكتور  وبرئا�صة  الطفولة 

وهي  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  فخرو 

ت�صتح�صر هذه الفعالية اأن توؤكد تاأييدها لبنود 

التفاقية املتعلقة بحماية حقوق الطفل، اإميانا 

ق�صايا  خلدمة  التنموي  بدورها  اجلمعية  من 

عام  تاأ�صي�صها  منذ  حر�صت  فقد  الطفولة، 

الطفل  ت�صع م�صالح  اأن  الآن  1991م وحتى 

�صبيل  يف  و�صعت  الأول،  املقام  يف  الف�صلى 

اأهدافها  لتحقيق  الكبية  اجلهود  لبذل  ذلك 

لتاأمني طفولة  الواقع  اأر�س  على  وطموحاتها 

اللتزام  على  الأجيال  وتن�صئة  واآمنة  �صوية 

وتدعو  وعمالً.  فكًرا  واخلي  احلق  مببادئ 

بق�صايا  املنوطة  اجلهات  جميع  اجلمعية 

الف�صلى  الطفل  م�صالح  تعطي  اأن  الطفولة 

الأطفال  حلقوق  ال�صمانات  لتوفي  الأولوية 

اأو  وال�صتغالل  املعاملة  �صوء  من  ووقايتهم 

الإهمال الأدبي واجل�صماين والروحي ورعايتهم 

�صحًيا وتعليمًيا وتربوًيا واجتماعًيا.

بن  �صلطان  الأمي  مركز  اإن�صاء  ويعترب   

عبدالعزيز اآل �صعود لتنمية ال�صمع والنطق من 

بتدريب  يعني  والذي  اجلمعية،  م�صاريع  اأهم 

ال�صمعية  الإعاقة  ذوي  من  الأطفال  وتاأهيل 

للدمج والنخراط يف املدار�س العتيادية، ويف 

احلياة الجتماعية، اإ�صافة لإقامة املحا�صرات 

والتي  التدريبية،  العمل  وور�س  والندوات 

بعنوان  التوعوية  التثقيفية  املحا�صرة  منها 

الطفل  العام رقم 25 للجنة حقوق  »التعليق 

حقوق   - حول  بجنيف  املتحدة  الأمم  بهيئة 

وتاأثي   - الرقمية  بالبيئة  املتعلقة  الأطفال 

اإ�صافة  الأطفال«،  على  الإلكرتونية  الألعاب 

بق�صايا  املعنية  الدورية  املوؤمترات  لإقامة 

»الطفولة  موؤمتر  اآخرها  كان  والتي  الطفولة، 

وكان  والتحديات«  الفر�س  والتكنولوجيا.. 

له �صدى كبي ملا تناوله من اأوراق عمل مفيدة 

والتكنولوجيا،  الطفل  ق�صية  تتناول  ومميزة 

لتنفيذ تو�صيات موؤمتراتها  وت�صعى اجلمعية 

ذات  اجلهات  مع  منها  لال�صتفادة  ال�صابقة 

العالقة. كما قامت اجلمعية باحت�صان مواهب 

م�صروع  من  �صل�صلة  اإقامة  خالل  من  الأطفال 

املوهوبني«  لالأطفال  املو�صيقى  »مهرجان 

اإقامة  خالل  من  القيادية  مهاراتهم  وتطوير 

اخلطابة  »مهرجان  م�صروع  من  جمموعة 

تقوميها  لإ�صدار  اإ�صافة  الإجنليزية«،  باللغة 

ق�صية  عام  كل  يف  يتناول  الــذي  ال�صنوي 

من  الكثي  وغيها  بالطفولة  متعلقة  خمتلفة 

الأن�صطة والفعاليات املعنية بالطفولة.

مملكة  يف  الطفولة  م�صاريع  و�صهدت 

البحرين تطوًرا بارًزا بهدف النهو�س باأ�صاليب 

التعليم الإيجابية التي اأ�صهمت يف توفي بيئة 

والرعاية  احلماية  مبادئ  تنفيذ  على  ت�صجع 

العدالة  قانون  اأهمها  للطفولة، ومن  والتنمية 

الطفل  حقوق  ورعاية  حلماية  الإ�صالحية 

التي  اجلهود  وهي  الطفل،  قانون  واإ�صدار 

مكانة  البحرين  ء مملكة  تبورّ الأثر يف  لها  كان 

فاإجنازات  الدولية،  الأ�صعدة  على  مرموقة 

هي  الطفل  حقوق  جمال  يف  البحرين  مملكة 

حملًيا  بالإ�صادة  وحتظى  كبية،  ــازات  اإجن

جمال  يف  العاملة  اجلهات  وجهود  ودولًيا 

بالدعم  البحرين حتظي  الطفل مبملكة  حقوق 

�صاحب  قبل  من  الكرمية  وامل�صاندة  ال�صامي 

اجلاللة امللك املعظم حمد بن عي�صى اآل خليفة 

حقوق  تويل  القيادة  لكون  ورعاه  اهلل  حفظه 

اأهمية  ال�صاحلة  التن�صئة  وتن�صئته  الطفل، 

والطفل  بالأ�صرة  الرتقاء  خالل  من  كبية 

البحريني لكونه ثروة الوطن وجيل امل�صتقبل. 

اأهداف  ر�صم  اأن  على  نوؤكد  باجلمعية  ونحن 

العامل  يف  الطفولة  بق�صايا  معنية  جديدة 

هي  ورفاهيته  الطفل  حقوق  يف  وال�صتثمار 

يف  الطفولة  لق�صايا  احللول  لإيجاد  الطريق 

ظل عملية تنموية م�صتدامة من خالل ال�صتماع 

ل�صوت الطفل ومتكينه من التعبي عن اأفكاره، 

الهادفة  وجهودنا  عملنا  يكلل  اأن  اهلل  داعني 

بالتوافيق وال�صداد ملا فيه اخلي لطفولة اآمنة 

و�صعيدة يف مملكتنا الغالية، ويف العامل، وكل 

عام واأطفالنا اأحبابنا بخي.

»الداخلية« و»العدل« تبحثان

التعاون يف اخلدمات املقدمة للمواطنني

عبدالرحمن  بن  نا�صر  ال�صيخ  ا�صتقبل 

القا�صي  الداخلية،  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

العدل  وكيل  املناعي  �صامي  عي�صى 

العدل  بوزارة  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

وذلك  والأوقاف،  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

بح�صور العميد عبدال�صالم يو�صف العريفي 

مدير عام الإدارة العامة لالإ�صالح والتاأهيل 

والدكتور حممد اأحمد جمبل م�صت�صار وزير 

العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف.

وكيل  رحب  اللقاء،  م�صتهل  ويف 

وال�صوؤون  العدل  بوكيل  الداخلية  وزارة 

التعاون  اأهمية  على  موؤكدا  الإ�صالمية، 

والتن�صيق بني اجلهات احلكومية مبا ي�صهم 

للمواطنني  امل�صتوى  رفيعة  بتقدمي خدمات 

واملقيمني.

وقد مت خالل اللقاء، بحث �صبل واأوجه 

التعاون بني اجلانبني بالإ�صافة اإىل عدد من 

املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

رئي�ص اجلمارك يبحث الربط الإلكرتوين لتفويج 

ال�صاحنات مع رئي�ص »ال�صعودية لتبادل املعلومات«

اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�صيخ  اجتمع 

بن  ماجد  مع  اجلمارك،  رئي�س  خليفة 

لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  العتيبي  فالح 

اإلكرتونياً  املعلومات  لتبادل  ال�صعودية 

)تبادل(.

رئي�س  رحب  الجتماع،  م�صتهل  ويف 

لل�صركة  التنفيذي  بالرئي�س  اجلمارك 

اإلكرتونياً  املعلومات  لتبادل  ال�صعودية 

)تبادل( والوفد املرافق له، حيث مت خالل 

املقرتحة  اخلطة  اإىل  التطرق  الجتماع 

لعملية الربط بني مملكة البحرين واململكة 

العربية ال�صعودية لتفويج ال�صاحنات عرب 

للتنفيذ  املقرتحة  واملراحل  فهد  امللك  ج�صر 

بانتقال  ي�صمح  مما  وم�صتقبلياً،  حالياً 

ال�صاحنات بكل ي�صر و�صهولة و�صرعة عرب 

مت  فقد  ذلك  على  وبناًء  فهد،  امللك  ج�صر 

اتخاذ عدد من القرارات امل�صاهمة يف تنفيذ 

اخلطة بال�صرعة الالزمة.

اخلطة  �صمن  اخلطوة،  هذه  وتاأتي 

اجلمارك  �صوؤون  تنتهجها  التي  املدرو�صة 

لدعم احلركة التجارية وانتقال ال�صلع عرب 

والبحرية  اجلوية  البحرين  مملكة  منافذ 

والربية.

التنفيذي  الرئي�س  تقدم  جانبه،  من 

املعلومات  لتبادل  ال�صعودية  لل�صركة 

اإلكرتونياً )تبادل( بخال�س ال�صكر لرئي�س 

موؤكداً  ال�صتقبال،  حفاوة  على  اجلمارك 

على اأهمية عقد هذا الجتماع ب�صكل دوري 

ملتابعه اإجناز ما مت التفاق عليه وو�صعه 

�صبل  بحث  على  والعمل  التطبيق،  مو�صع 

بني  التجارية  احلركة  وتب�صيط  ت�صهيل 

ال�صقيقني. البلدين 

كثفت حمالتها التفتي�صية �صد املخالفني.. هيئة »�صوق العمل«:

موا�صلة اجلهود للق�صاء على ظاهرة العمالة غي النظامية

العمل  �صوق  تنظيم  هيئة  نفذت 

حملة  القانوين  ال�صبط  بقطاع  ممثلة 

من  املخالفني  ل�صبط  م�صرتكة  تفتي�صية 

حمافظة  يف  والعمال  العمل  اأ�صحاب 

�صوؤون  مع  بالتعاون  وذلك  املحرق 

بوزارة  والإقامة  واجلوازات  اجلن�صية 

حمافظة  �صرطة  ومديرية  الداخلية، 

العمل  مواقع  من  عدًدا  �صملت  املحرق 

ومواقع جتمع العمالة.

احلملة  هذه  اأن  اإىل  الهيئة  ولفتت 

مت  م�صتمرة  عمل  خطة  �صمن  تاأتي 

املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  و�صعها 

وت�صديد  التفتي�صية  احلمالت  لتكثيف 

التعامل مع املخالفني من اأ�صحاب العمل 

جهود  موا�صلة  ي�صهم يف  مبا  والعمالة 

على  الق�صاء  يف  العمل  �صوق  تنظيم 

ظاهرة العمالة غي النظامية.

واأ�صفرت احلملة التي نفذتها الهيئة 

عدد  �صبط  عن  ال�صركاء  مع  بالتعاون 

من املخالفات التي تتعلق باأحكام قانون 

الإقامة  وقانون  العمل  �صوق  تنظيم 

من  عدد  �صبط  حيث  البحرين،  مبملكة 

وجاري  والقوانني،  لالأنظمة  املخالفني 

القانونية والتي ت�صل  الإجراءات  اتخاذ 

اإىل ترحيلهم عن اململكة وفق الإجراءات 

القانونية املتبعة.

العمل  �صوق  تنظيم  هيئة  وتوؤكد 

م�صتمرة  عمل  بيئة  على  احلفاظ  اأن 

م�صية  عملها،  اأولويات  �صمن  ياأتي 

احلمالت  ا�صتمرارية  على  حر�صها  اإىل 

التفتي�صية مع خمتلف اجلهات احلكومية 

خمتلف  بني  التكامل  مببداأ  منها  اإمياًنا 

اجلهات ذات العالقة لتطوير بيئة العمل 

غي  املمار�صات  لكافة  بحزم  والت�صدي 

توؤثر على  اأن  التي من �صاأنها  القانونية 

العمل،  �صوق  ومرونة  وعدالة  تناف�صية 

عالوة على تاأثياتها ال�صلبية على الأمن 

الجتماعي.

العمل  �صوق  تنظيم  هيئة  وجددت 

دعم  اإىل  املجتمع  اأفراد  جميع  دعوتها 

للت�صدي  احلكومية  اجلهات  جهود 

�صوق  يف  القانونية  غي  للممار�صات 

حماية  النظامية  غي  والعمالة  العمل 

لالإبالغ  اجلمهور  داعية  ككل،  للمجتمع 

عن اأية �صكاوى تتعلق مبخالفات �صوق 

العمل والعمالة غي النظامية من خالل 

املخ�ص�صة  الإلكرتونية  ال�صتمارة  ملء 

للهيئة  الر�صمي  املوقع  على  لالإبالغ 

www.lmra.bh اأو الت�صال على مركز 
ات�صال الهيئة 17506055.
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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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بعد �صنة ون�صف من عمر الطفلة 

املحكمة ال�صرعية ُتثبت ن�صب طفلة لوالديها

بعد �شنة ون�ص من عمر طفلة، ق�شت املحكمة ال�شرعية باإثبات العالقة 

الزوجية احلا�شلة بني زوجني من اجلن�شية العربية احلا�شلة يف مار�ص 

ن�شب  وثبوت  للمحكمة،  الر�شمية  ال�شجالت  يف  ذلك  وت�شجيل   2020

املحامي  به  �شّرح  وذلك ح�شبما  لهما،  اأبريل 2021  املولودة يف  الطفلة 

حممد ال�شرعبي. 

وبخ�شو�ص تفا�شيل الدعوى قال ال�شرعبي اإن املدعية ارتبطت باملدعى 

باإيجاب  بتاريخ 15/ 3/ 2020م  �شفهي  عقد عريف  الأول مبوجب  عليه 

والدها،  لوفاة  الأكرب  ال�شقيق  اأخيها  الويل  الطرفني ومبوافقة  من  وقبول 

 150 وقدره  �شداق  على  وكان  النا�ص،  من  وجمع  ال�شاهدين  وبح�شور 

ديناًرا، وقد نتج عن هذا الزواج البنت املولودة بتاريخ 9/ 4/ 2021م يف 

العالقة  الطرفان من توثيق هذه  الطبي، ومل يتمكن  ال�شلمانية  م�شت�شفى 

لدى املحكمة ال�شرعية، الأمر الذي حدا باملدعية لرفع دعواها املاثلة للحكم 

لها بطلبها �شالف الذكر.

على   2022 عام  يف  توقيفه  مت  الطفل  والد  باأن  ال�شرعبي  واأ�شاف 

البالد  عن  نهائًيا  واإبعاده  بحب�شه  حكمت  واملحكمة  جنائية  ق�شية  ذمة 

اإح�شاره  الأبعاد  عقوبة  تنفيذ  قبل  ا�شتطاع  اأنه  اإل  العقوبة،  تنفيذ  عقب 

اأمام املحكمة، كما ا�شتمعت املحكمة ل�شاهدين اأكدا �شحة عقد الزواج بني 

الزوجني.

يقظة وحتريات الداخلية اأحبطت العملية 

حماكمة متهمني بال�صروع بتهريب 7 متهمني حمكومني باملوؤبد من »�صجن جو« 
اجلنائية  الكربى  املحكمة  �شرعت 

بال�شروع  واآخر  متهم  مبحاكمة  الأوىل 

باملوؤبد  حمكومني  متهمني   7 بتهريب 

الإ�شالح  �شجن  من  اإرهابية  بق�شايا 

املتهمون  وهم  جو«  »�شجن  والتاأهيل 

العا�شر.  حتى  الثالث  من  الق�شية  يف 

 ،2022 نوفمرب   27 املحكمة  وحــددت 

اخلام�ص  املتهمني  اإعــالن  لإعــادة  وذلــك 

والعا�شر.  والثامن 

وجهت  الــعــامــة  النيابة  وكــانــت 

للمتهمني الع�شرة؛ لأنهم يف 10 اأغ�شط�ص 

2022، املتهم الأول اأنه �شرع يف م�شاعدة 

واملوؤقت  املوؤبد  بال�شجن  عليهم  حمكوم 

والتاأهيل  الإ�شالح  مركز  من  الهرب  من 

حتى  الثالث  من  املتهمني  من  كل  وهم 

ناري  �شالح  با�شتعمال  وذلك  العا�شر، 

اأثر  اأوقف  اإرهابية، وقد  وتنفيًذا لأغرا�ص 

وهو  فيه  لإرادته  دخل  ل  ل�شبب  جرميته 

الناري  ال�شالح  بحيازة  متلب�ًشا  �شبطه 

الإ�شالح  مركز  �شيارات  موقف  داخــل 

والتاأهيل. 

للمتهم  العامة  النيابة  وّجهت  كما 

التفاق  بطريقي  ا�ــشــرك  ــه  اأن الــثــاين 

ارتكاب  يف  الأول  املتهم  مع  وامل�شاعدة 

باأن  ــك  وذل اأولً،  البند  حمل  اجلرمية 

باأن  و�شاعده  ارتكابها،  على  معه  اتفق 

واأر�شل  والذخائر،  الناري  بال�شالح  اأمّده 

ال�شيارة  توفري  اأجــل  من  الأمـــوال  له 

الثالث  من  املتهمني  تهريب  امل�شتخدمة يف 

يف  الأول  املتهم  �شرع  وقد  العا�شر،  حتى 

التفاق  ذلك  على  بناًء  اجلرمية  تنفيذ 

امل�شاعدة.  وتلك 

للمتهمني  العامة  النيابة  وجهت  فيما 

ا�شركوا  اأنهم  العا�شر  حتى  الثالث  من 

والتحري�ص  وامل�شاعدة  التفاق  بطريقي 

اجلرمية  ارتكاب  يف  الأول  املتهم  مع 

معه  اتفقوا  باأن  وذلك  اأولً،  البند  حمل 

ارتكابها،  على  واأغــروه  ارتكابها،  على 

ــك،  ذل على  معه  اإرادتـــهـــم  ـــدت  واحت

كما  ارتكابها  كيفية  على  معه  وخططوا 

والتا�شع  والرابع  الثالث  املتهمون  قام 

باإمداده بالأموال الالزمة لتوفري ال�شيارة 

اأمــده  وكذلك  تهريبهم  يف  امل�شتخدمة 

والذخائر  الناري  بال�شالح  الرابع  املتهم 

يتقّدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحّر التعازي و�صادق املوا�صاة اإلى الزميلة

مروة اأحمد جناحي

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعالى

جّدتها

�صائلني اهلل تعالى اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته، 
وي�صكنها ف�صيح جناته، ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب 

وال�صلوان.

بنك البحرين الوطني ُيدعم مبادرة تطوير 

املن�صة الرقمية التابعة جلمعية احلكمة للمتقاعدين
عن   »NBB« الوطني  البحرين  بنك  اأعلن 

للمتقاعدين،  احلكمة  جمعية  اإىل  الدعم  تقدمي 

وذلك ل�شالح مبادرة اجلمعية املتعلقة بتطوير 

تعزيز  اإىل  املن�شة  وتهدف  الرقمية.  من�شتها 

الرقمي،  التحّول  حتقيق  يف  اجلمعية  جهود 

اخلا�شة  الع�شوية  بطاقة  اإ�شدار  خالل  من 

بها، بالإ�شافة اإىل بطاقة خ�شم »ت�شتاهل« عرب 

املن�شة املطّورة.

الوطني  البحرين  بنك  التزام  مع  ومتا�شًيا 

�شيعمل  املحلي،  املجتمع  فئات  خمتلف  بدعم 

للجمعية  الرقمية  املن�شة  تعزيز  على  البنك 

كجزء من �شراكته ال�شراتيجية. 

الفريق  املبادرة، �شّرح معايل  وحول هذه 

طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�ص 

اإدارة  الأعلى لل�شحة ورئي�ص جمل�ص  املجل�ص 

اأن  »ي�شعدنا  للمتقاعدين:  احلكمة  جمعية 

نتعاون مع بنك البحرين الوطني، اأحد البنوك 

خدماتنا  تطوير  اأجل  من  اململكة،  يف  الرائدة 

الإلكرونية. منذ اإن�شائها يف عام 1991، تولت 

املتقاعدين  توظيف  اإعادة  م�شوؤولية  اجلمعية 

ال�شتثمار  خالل  من  البحريني،  املجتمع  يف 

م�شاهمني  اأع�شاء  بقائهم  يف خرباتهم و�شمان 

�شمن املجتمع. وعرب تعاوننا مع بنك البحرين 

ت�شهل  ناأمل يف تطوير من�شة رقمية  الوطني، 

و�شول اخلدمات لكافة اأع�شائنا«.

ال�شيد  �شّرح  املنا�شبة،  هذه  على  وتعليًقا 

جمل�ص  رئي�ص  املوؤيد،  خليل  يو�شف  فاروق 

نقدم  اأن  »ي�شّرنا  الوطني:  البحرين  بنك  اإدارة 

تقديًرا  للمتقاعدين؛  احلكمة  جلمعية  دعمنا 

يف  عمرهم  اأفنوا  الذين  املتقاعدين  جلميع 

خمتلف موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�ص يف 

اأفراد  البنك بدعم كافة  يلتزم  البحرين.  مملكة 

امل�شتمرة  اجلهود  من  كجزء  املحلي،  املجتمع 

التي ت�شب ل�شالح الرتقاء بالقت�شاد الوطني 

املجتمعية  امل�شوؤولية  وال�شتثمار يف مبادرات 

اإىل  نتطلع  ونحن  امل�شتويات.  جميع  على 

اخلريية  اجلمعيات  من  مع جمموعة  التعاون 

واملنظمات املحلية، وعلى وجه اخل�شو�ص تلك 

التي لها تاأثري اإيجابي على جمتمعنا«.

طريان اخلليج ُتقيم تدريبها لل�صالمة بنجاح

اخلليج  طريان  اأعلنت 

ململكة  الوطنية  الناقلة   -

الأكرث  والطريان  البحرين، 

عن   - العامل  يف  تطوًرا 

التدريبية  العملية  جناح 

التي قامت بها الناقلة لفتح 

لطائرتها  الطوارئ  زلجات 

 787-9 بوينج  طراز  من 

ا�شتكملت  حيث  درمياليرن؛ 

العملية  اخلليج  طريان 

املذكورة منذ قليل يف مطار 

باإ�شراف  الدويل،  البحرين 

من �شوؤون الطريان املدين. 

التنفيذي  الرئي�ص 

القبطان  اخلليج  لطريان 

العلوي �شّرح بقوله:  وليد 

جزيل  عن  نعرب  اأن  »نود 

لكافة  وامتناننا  �شكرنا 

العملية  هذه  يف  �شارك  من 

موظفي  من  التدريبية 

ال�شلطات  وجميع  الناقلة 

التي  املعنية  واجلهات 

التدريب  اإجناح  اأ�شهمت يف 

كانت  لطاملا  املذكور. 

اأهم  ال�شالمة اجلوية �شمن 

الوطنية،  الناقلة  اأولويات 

وهذا ُيعد تدريًبا اآخر ناجح 

املحافظة  ل�شمان  به؛  نقوم 

الأمن  م�شتويات  اأعلى  على 

جلميع  ف�شكًرا  وال�شالمة، 

هذا  اإجناح  يف  اأ�شهم  من 

التدريب«.

الناقلة  وحتر�ص  هذا، 

تدريب  على  الوطنية 

موظفيها با�شتمرار ليكونوا 

على اأمت ال�شتعداد ملواجهة 

طوارئ  اأو  اأزمات  اأية 

يتعر�شون لها؛ حيث تبقى 

ال�شالمة �شمن اأهم اأولويات 

طريان اخلليج يف رحالتها 

وعملياتها اليومية.

لذلك  تنفيذاً  الأول  املتهم  فقام  ذلك،  اأجل  من 

لتنفيذ  متهيداً  املركز؛  مواقف  اإىل  باحل�شور 

ذلك  على  بناء  فيها  وال�شروع  هروبهم  خطة 

اأنه قد  اإل  التفاق والتحري�ص، وتلك امل�شاعدة 

اأوقف اأثر اجلرمية ل�شبب ل دخل لإرادتهم فيه 

الهرب.  قبل  جميعاً  �شبطهم  وهو 

الأول  للمتهمني  العامة  النيابة  وجهت  كما 

�شالحاً  واأحرزوا  حازوا  اأنهم  والرابع  والثاين 

ن�شاط  يف  ا�شتعمالها  بق�شد  وذخائر  ناري 

لغر�ص  تنفيًذا  ذلك  وكان  العام،  بالأمن  خمل 

للمتهم  العامة  النيابة  وجهت  فيما  اإرهابي، 

اأعدت  وذخائر  ناري  �شالًحا  اأخفى  اأنه  الرابع 

بذلك  اإرهابية مع علمه  لال�شتعمال يف جرائم 

�صغب اأعمال  افتعال  التحريات:  �صابط 

الهروب خطة  ت�صمنتها  بال�صجن   

بها  �شهد  كما  الواقعة  تفا�شيل  وتعود 

عدد  قيام  مفادها  معلومات  وردته  اأنه  �شابط 

اإرهابي  الإرهابية بو�شع خمطط  العنا�شر  من 

والتاأهيل  الإ�شالح  مركز  ا�شتهداف  اأجل  من 

النارية  الأ�شلحة  طريق  عن  جو  منطقة  يف 

جرائم  يف  املحكومني  النزلء  من  عدد  لتهريب 

و�شالمة  اأمن  حفظ  جهود  اإطار  ويف  اإرهابية، 

من  واملمتلكات  الأرواح  على  واحلفاظ  اململكة 

الأعمال الإرهابية التي مت�ص املن�شاآت احليوية 

واملتابعة،  والتحري  البحث  عمليات  با�شر 

للوقوف  املوثوقة  ال�شرية  بامل�شادر  وا�شتعان 

اأكنت  حيث  الــواردة،  املعلومات  �شحة  على 

حترياته اجلدية التي قام بها، واأ�شرف عليها. 

على  دلت  التحريات  باأن  ال�شاهد  واأ�شاف 

مركز  ل�شتهداف  بالتخطيط  الأول  املتهم  قيام 

بالأ�شلحة  جو  مبنطقة  والتاأهيل  الإ�شالح 

املحكومني  النزلء  من  عدد  لتهريب  النارية 

�شالف  املتهم  وراقب  اإرهابية،  ق�شايا  على 

عليها  يعمل  التي  الرئي�شية  ال�شوارع  الذكر 

متركز  ومواقع  والتاأهيل  الإ�ــشــالح  مركز 

واحلرا�شة  التفتي�ص  نقاط  يف  ال�شرطة  رجال 

للعملية،  متهيًدا  املركز  من  بالقرب  الثابتة 

العملية  للتنفيذ  املنا�شب  املوعد  لتحديد  وذلك 

الإرهابية. 

مالًيا؛  دعًما  تلقيه  التحريات  دلت  كما 

�شوف  التي  النقل  و�شيلة  توفري  من  ليتمكن 

وتهريب  ال�شتهداف  عملية  يف  ت�شتخدم 

ل�شالح  حيازته  على  التحريات  ودلت  النزلء، 

ل�شتخدامها  احلية  الذخائر  من  وكمية  ناري 

دلت  كما  الإرهابية،  املخططات  تنفيذ  يف 

الذكر  �شالف  املتهم  قيام  على  التحريات 

الإ�شالح  مركز  نــزلء  عــدد  مع  بالتوا�شل 

وذلك  والرابع،  الثالث  املتهم  من  كل  والتاأهيل 

ب�شاأن  املركز  داخل  من  باملعلومات  لإمــداده 

عملية  لت�شهيل  ال�شرطة  رجــال  حتركات 

الهروب.

على  التفاق  اإىل  التحريات  تو�شلت  كما 

قيام النزلء بافتعال اأعمال ال�شغب والتخريب 

لتنفيذ  ال�شرطة  اأفراد  �شالمة  على  والعتداء 

والــهــروب،  ال�شتهداف  عملية  يف  ــم  دوره

�شالفو  تخطيط  مــن  التحريات  دلــت  كما 

من  الهروب  بعد  الأنظار  عن  لالختفاء  الذكر 

الإ�شالح  مركز  من  والهروب  الإ�شالح  مركز 

البحرين  للخروج من مملكة  والتاأهيل؛ متهيًدا 

الت�شال  قيادة  ملوا�شلة  م�شروعة  بطريقة 

التحريات  بينت  كما  اخلارج،  من  الإرهابية 

املتهم  مع  بالتوا�شل  الأول  املتهم  قيام  اإىل 

لتوفري  الرابع، وذلك  املتهم  الثاين وهو �شقيق 

الذخائر  من  وعــدد  اإ�شافية  نارية  اأ�شلحة 

الإرهابية،  العملية  يف  ل�شتخدامها  احلية 

الرابع  املتهم  اأن  على  التحريات  تو�شلت  كما 

منزله  حية يف  وذخائر  النارية  اأ�شلحة  يخفي 

التي  الإرهابية  العمليات  يف  ال�شتخدامها 

اململكة.  وا�شتقرار  اأمن  مت�ص 

التحريات  وباإجراء  باأنه  ال�شاهد  وذكر 

امل�شادر  من  باملزيد  وبال�شتعانة  التكميلية 

هوية  حتديد  اإىل  حترياته  دلــت  ال�شرية 

من  واأنهم  العا�شر  على  اخلام�ص  من  املتهمني 

وحمكومني  والتاأهيل  الإ�شالح  مركز  نزلء 

يف  ا�شركوا  واأنــهــم  اإرهــابــيــة،  ق�شايا  يف 

املجموعة  اإنهم كانوا من �شمن  الواقعة، حيث 

الإ�شالح  اإدارة  من  الهروب  يف  �شرعت  التي 

والتاأهيل كما �شاركوا يف اجتماعات التح�شري 

املتهم  يراأ�شها  كان  والتي  الهروب،  لعملية 

عملية  يف  الأدوار  بتوزيع  قام  والذي  الرابع، 

الإ�شالح والتاأهيل.  اإدارة  بداخل  الهروب 

قيام  على  التحريات  تو�شلت  اأن  كما 

اإرهابية  ق�شايا  يف  املحكومني  متهمني 

رقم  اإ�شافة  عرب  اآخر  املتهم  مع  بالتوا�شل 

اخلم�شة  �شمن  بالأخري  اخلا�ص  التوا�شل 

الت�شال  نظام  يف  للنزيل  املخ�ش�شة  اأرقام 

والتاأهيل.  الإ�شالح  ملركز  التابع 

الرابع املتهم  توا�صل مع  الأول  املتهم 

الإعداد خطة الهرب من �صجن جو   

مبا  بالتحقيقات  الأول  املتهم  واعــرف 

الرابع  املتهم  باأن  وقرر  اتهام،  من  اإليه  ن�شب 

 ،2018 عام  يف  نــاري  �شالح  عليه  عر�ص 

داخل  من  الرابع  املتهم  مع  توا�شله  وا�شتمر 

ات�شالً  تلقى  واأنه  والتاأهيل،  الإ�شالح  اإدارة 

الهروب  يف  بنيته  واأخربه  الواقعة،  قبل  منه 

متهمني  مع  والتاأهيل  الإ�ــشــالح  اإدارة  من 

منه  وطلب  الثالث،  املتهم  �شمنهم  من  اآخرين 

ا�شتئجار �شيارة كبرية، واأر�شل له مبالغ مالية 

جمموعها 239 من طريق تطبيق )بنفت( على 

حيث  ديناًرا،  و89  و100   50 دفعات  ثالث 

الثاين،  املتهم  من  ديناًرا  الـ50  مبلغ  ا�شتلم 

�شيارة  با�شتئجار  فقام  املبالغ،  تلك  وبوا�شطة 

خم�شة  بقيمة  بالوقود  وزودها   ،138 مببلغ 

ا�شتالم  الرابع  املتهم  منه  طلب  كما  دنانري، 

منه  ا�شتلم  وبالفعل  الثاين  املتهمة  من  �شالح 

وذخرية  كال�شنكوف  نوع  من  ناري  �شالح 

توجه  �شباحاً  2002/ 08/ 10م  وبتاريخ 

العلمية،  لتنفيذ  والتاأهيل  الإ�شالح  اإدارة  اإىل 

هناك.  عليه  القب�ص  ومت 

بالتحقيقات  الثالث  املتهم  اعــرف  كما 

�شرع يف  باأنه  وقرر  اتهام،  من  اإليه  ن�شب  مبا 

برفقة  والتاأهيل  الإ�شالح  اإدارة  من  الهروب 

املتهم  واأن  العا�شر،  حتى  الرابع  من  املتهمني 

الهروب  لعملية  يخطط  كان  من  هو  الرابع 

واأنه  ثالثة،  رقم  بالغرفة  بهم  اجتمع  حيث 

الأ�شفاد  فك  اأجل  من  معدنيًة  اأ�شالًكا  وفر 

لتنفيذ  خطط  ثالث  و�شع  بوا�شطتها  املعدنية 

عملية  اأن  اإل  الظروف  وهذا  الهروب،  عملية 

الهروب مل تتم لعدم متكنهم من فتح الأ�شفاد 

احلديدية. 

بالتحقيقات  الثاين  املتهم  قرر  جانبه  من 

الأول  املتهم  اإىل  ديناًرا   50 مبلغ  اأر�شل  باأنه 

�شلم  اأنه  كما  الثالث،  املتهم  طلب  على  بناًء 

مياء  دورة  اأعلى  خمّباأ  كي�ص  الأول  املتهم 

حديدية. قطعة  وبداخله  اخلارجية  الفرفة 

يحمل الأول  املتهم 

طلقة  و26  كال�صينكوف  �صالح   

بيوم  ـــه  اأن ـــر  اآخ �ــشــاهــد  �شهد  فيما 

 08:45 ال�شاعة  حوايل  2022/ 08/ 10م 

�شباًحا توجه اإىل مواقف زوار اإدارة الإ�شالح 

للقب�ص  الأول  ال�شاهد  اأمر  على  بناد  والتاأهيل 

بداخل  هناك  و�شاهده  الأول،  املتهم  على 

عليه  قب�ص  هويته  من  التاأكد  وبعد  �شيارة، 

نقال،  هاتف  على  عــرث  ذاتــيــا  وبتفتي�شه 

املباحث  اإدارة  مبنى  اإىل  ال�شيارة  نقل  وبعدها 

من  ر�شا�ص  �شالح  على  عرث  اإدارًيا  وبتفتي�شها 

طلقات  خمزن  على  يحتوي  كال�شينكوف  نوع 

كان مو�شوعاً بداخل �شلة مالب�ص زرقاء اللون 

طاقم  ا�شتدعى  ذلك  اإثر  وعلى  مالب�ص،  بها 

واملخزن،  ال�شالح  و�شبطوا  اجلرمية،  م�شرح 

والذي يحتوي على عدد 26 طلقة نارية.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم
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م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية يقيم فعاليات �شحية

اأقام م�صت�صفى الإر�صالية الأمريكية فعاليات �صحية وتوعوية 

يف كل من مدر�صة الت�صامن الثانوية للبنات ومدر�صة مدينة حمد 

برامج اخلدمة  �صار اخلريية كجزء من  للبنات وجمعية  الثانوية 

كقيا�س  الأ�صا�صية  الفحو�صات  من  العديد  قدم  حيث  املجتمعية 

قيا�س �صغط  اىل  بال�صافة  الطول والوزن وح�صاب كتلة اجل�صم 

من  العديد  اقام  اخرى  ناحية  ومن  الدم  يف  ال�صكر  وقيا�س  الدم 

ب�صرطان  التوعية  �صملت  حيث  التوعوية  ال�صحية  املحا�صرات 

الثدي وال�صحة العامة.

كما و�صّرح مدير العالقات العامة وخدمة املجتمع علي طرادة 

لتقدمي  ون�صعى  بعيد  اأمد  منذ  املجتمع  خدمة  يف  امل�صت�صفى  باأن 

خدماتنا للجميع وباخل�صو�س الفئة الكادحة وذوي الحتياجات 

اخلا�صة.

»بنفت« ت�شارك يف حفل معهد الدرا�شات 

امل�شرفية واملالية لتكرمي خريجي جامعة بانغور

املبتكرة  ال�صركة  بنفت،  �صاركت 

املالية  التكنولوجيا  جمال  يف  والرائدة 

الإلكرتونية  املالية  املعامالت  وخدمات 

حفل  يف  موؤخًرا  البحرين،  مملكة  يف 

البحرين  معهد  اأقامه  الذي  التخريج 

للخريجني  واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات 

والذي  الربيطانية،  بانغور  جامعة  من 

البحرين  م�صرف  رعاية  حتت  اأقيم 

املعراج  حممد  ر�صيد  وبح�صور  املركزي 

املركزي  البحرين  م�صرف  حمافظ 

فندق  يف  املعهد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اخلليج.

�صهادات  تقدمي  احلفل  �صمل  وقد 

للطلبة.  البكالوريو�س 

اجلناحي،  عبدالواحد  وقدم  هذا 

جائزة  بنفت،  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 

اإحدى  اأمني،  مناهل  للطالبة  التميز 

من   75 بني  من  املتفوقات  الطالبات 

احلفل. خالل  اجلامعيني  الطلبة 

عبدالواحد  �صرح  املنا�صبة،  وبهذه 

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اجلناحي، 

اأتقدم  اأن  »ي�صرين  بالقول:  بنفت، 

بالتهنئة جلميع خريجي جامعة بانغور 

اجلامعي  لربناجمهم  اإنهائهم  مبنا�صبة 

املكت�صبة  املواد  باأن  ثقة  كلي  بنجاح. 

الطلبة مبجموعة  خالل املنهج قد زودت 

على  مل�صاعدتهم  املعرفة  من  وا�صعة 

املهنية«. واأهدافهم  مواهبهم  تطوير 

فار�س يفوز ب�شيارة 

 حملة »�شحب مدينه التنني« الرتويجية

اأقامت مدينة التنني البحرين، اأكرب مركز 

ت�صوق للبيع باجلملة والتجزئة يف مملكة 

البحرين، موؤخًرا خام�س ال�صحوبات �صمن 

حملتها الرتويجية »�صحب التنني«، والتي 

من  واحدة  لربح  الفر�صة  املت�صوقني  متنح 

6 �صيارات جديدة لكل 10 دنانري بحرينية 

الفرتة من تاريخ 2 يونيو  اإنفاقها يف  يتم 

2022 وحتى تاريخ 26 نوفمرب 2022.

الزوادي  مكي  فار�س  فاز  وقد  هذا 

ب�صيارة تويوتا يار�س يف ال�صحب اخلام�س 

الذي اأقيم موؤخًرا باإ�صراف ممثلني عن وزارة 

م�صوؤولني  وبح�صور  وال�صناعة  التجارة 

من مدينة التنني البحرين. 

وقـــد خ�ص�صت مدينة التنني البحرين 

6 �صيارات جديدة، وهي 3 �صيارات تويوتا 

يتم  ياِر�س،  تويوتا  �صيارات  و3  رايز 

طيلة  �صهر  كل  نهاية  يف  عليها  ال�صحــب 

فرتة احلملة، يف حني �صيقام ال�صحب على 

 27 بتاريخ  احلملة  �صمن  �صيارة  اآخر 

نوفمرب 2022.

ا�شتخدم ق�شيمة WIN14 وادخل ال�شحب: 

 »طلبات« تقدم 100 »اآيفون 14« كل يوم حتى نهاية العام

جمال  يف  وحملًيا  اإقليمًيّا  الرائدة  املن�صة  »طلبات«  اأطلقت 

تو�صيل الأطعمة والتجارة ال�صريعة، حملتها الفريدة من نوعها 

حتى  يومي  ب�صكل  لعمالئها   »14 »اآيفون  جهاز  على  بال�صحب 

نهاية 2022، لي�صل اإجمايل عدد الأجهزة املقدمة للعمالء بنهاية 

العام 100 جهاز. 

ا�صتخدامهم  عند  ال�صحب جميع عمالء طلبات  لهذا  ويتاأهل 

اأية قيود على حجم  الطلب، دون  اإمتام  لق�صيمة WIN14 قبل 

زاد  كلما  واجلدد،  احلاليني  عمالئها  وجلميع  الطلب،  قيمة  اأو 

ويف  للفوز!  فر�صه  ت�صاعفت  كلما  للق�صيمة  العميل  ا�صتخدام 

حديثه عن هذه احلملة، �صرح موؤيد عقل املدير التنفيذي لطلبات 

البحرين قائاًل: »كنا ن�صعى لأن نقدم هذا العام حملة فريدة من 

حملة  جاءت  لذا  طلبات،  لعمالء  جمزية  مكافاأة  لتقدمي  نوعها 

ومتحم�صني  احلملة  هذه  باإطالق  �صعداء  نحن  اآيفون.  يوم  كل 

نعمل  »نحن  وي�صيف  الأوفياء«.  عمالئنا  اأفعال  ردود  لروؤية 

لتلبية  لعمالئنا  الرتويجية  العرو�س  اأف�صل  لتقدمي  دائم  ب�صكل 

املا�صي  اأكتوبر  بداية  يف  احلملة  بداأت  وقد  طموحاتهم«.  كافة 

مبجرد  لل�صحب  العميل  ويتاأهل  العام،  نهاية  حتى  و�صت�صتمر 

ا�صتخدامه لق�صيمة WIN14 عند اإمتامهم للطلب. 

متجر  على  للعمالء  ُمتاٌح  »طلبات«  تطبيق  وللِعلم،  هذا 

متجر  وكذلك  »اأپل«،  �صركة  تطبيقات  ومتجر  بالي«  »قوقل 

�صركة »هواوي«.

»ديفجي اأوروم« ت�شت�شرف اآفاًقا جديدة للرفاهية

 واجلمال يف معر�س املجوهرات العربية 2022

من املقرر اأن يحتفل معر�س املجوهرات العربية - املعر�س الأكرث 

�صهرة يف منطقة ال�صرق الأو�صط - بذكرى مرور 30 عاًما على انطالقته 

اأحدث  البحرين،  املعار�س  عامل  متاًما،  اجلديد  مقّره  من  البحرين  يف 

بال�صخري.  والكائن  البحرين  مملكة  يف  للمجوهرات  معر�س  واأكرب 

وب�صفتها ع�صوا موؤ�ص�صا ملعر�س املجوهرات العربية، حتتفل ديفجي 

وهي  بها،  وخا�صة  بارزة  عالمة  تد�صني  عرب  الذكرى  بهذه  اأوروم 

جمموعة املجوهرات الأكرث جمالً وفخامة حتى الآن، يف قاعة رقم 7، 

بوث C 10، خالل الفرتة من 22-26 نوفمرب 2022.

مت ت�صميم جمموعة ديفجي اأوروم اجلديدة ذات الإ�صدار املحدود 

والأكرب والأكرث جراأة واإ�صراًقا لأول مرة با�صتخدام قطع فريدة تتاألق 

اأثمن  من  مزيًجا  الزوار  و�صيجد  وق�صاتها.  واأ�صكالها  باألوانها  زهًوا 

الأحجار، بدًءا من الأملا�س الأ�صفر الفاخر والزمرد الكولومبي وامللكيت 

روعة  تبث  رائعة  �صيمفونية  مًعا  ت�صتن�صخ  وجميعها  والالزورد، 

وجمال احلياة جمدًدا يف �صبه اجلزيرة العربية.

املوؤ�ص�س  تكرمي  يف  البارزة  املجموعة  لهذه  الإلهام  م�صدر  ياأتي 

يف  ومنارًة  نربا�ًصا  كلماته  ُتعترب  الذي  �صاجار  راجمي  ديفجي  �صري 

لها  رحلة العالمة التجارية ال�صهرية، حيث ت�صعى جاهدًة ملوا�صلة تاأ�صّ

وتفّردها ور�صم م�صاراتها الناجحة ل�صياغة كل الأحالم نحو الكمال.

عرو�س لولو اجلمعة املذهلة

قد عادت بخ�شومات ت�شل لغاية 75 ٪

لولو  يف  للمت�صوقني  ميــكــن 

اأف�صل  على  احل�صول  هايربماركت 

ي�صتعد  حيث  املدينة  يف  ال�صفقات 

لعر�س  لديهم  املف�صل  ماركت  ال�صوبر 

ياأتي  الذي  ال�صنوي  املذهلة  اجلمعة 

نوفمرب. نهاية 

الت�صوق  ميكنك  ــام،  ــع ال ــذا  ه

يف  الت�صعة  لولو  منافذ  جميع  يف 

البحرين من 22 اإىل 29 نوفمرب - مع 

للحدث  خا�صة  واأ�صعار  خ�صومات، 

املزيد  خمف�صة،  مبيعات  الكبري، 

الإلكرتونيات،   - ال�صلع  جميع  على 

الألعاب،  املحمولة،  الكمبيوتر  اأجهزة 

الهواتف  املنزلية،  الأجهزة  الطاولت، 

الأخرى  املنتجات  الأزياء،  املحمولة، 

من فئات البقالة، والأطعمة الطازجة.

املذهلة  اجلمعة  تخفي�س  يعد 

التجزئة  �صناعة  يف  تقليًدا  العاملي 

ملو�صم  تنبيًها  املت�صوقني  مينح 

فورة  ا  اأي�صً لولو  نظم  كما  الأعياد، 

منت�صف  خل�صومات  كبرية  ت�صوق 

الليل يف جممع الرملي يف 24 نوفمرب 

احلد.  يف  نوفمرب   27 يف  ا  واأي�صً

مفتوحني  واملجمع  املتجر  �صيبقى 

حتى ال�صاعة 3 �صباحاً يف هذه الأيام 

املواقع. بهذه 

التح�صينات  من  مزيد  ولإ�صفاء 

املت�صوقني  �صيح�صل  ال�صفقات،  على 

يدفعون  ــن  ــذي ال الإنـــرتنـــت  ــرب  ع

بــا�ــصــتــخــدام بــطــاقــة مــا�ــصــرتكــارد 

اإ�ــصــايف  خ�صم  على  الإئــتــمــانــيــة 

امل�صرتيات،  جميع  على   ٪20 بن�صبة 

املحدد. البيع  �صعر  اإىل  بالإ�صافة 

اأي�صاً  متاحة  العرو�س  �صتكون 

لولو  وبوابة  لولو  متاجر  جميع  يف 

www. ــت،  ــرتن الإن عــرب  للت�صوق 

وتطبيق   Luluhypermarket.com
للت�صوق. لولو 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12281/PDF/INAF_20221122012812659.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/988428/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/988454/News.html


العدد:  6191

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 صاحب السمو املليك

 األمري سلامن بن حمد آل خليفة

 ويل العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

ة � ا � � � ا  � � � � � �  � � � � � ا  � � � � � � ا  � � � �

معايل الفريق أول الركن

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزيراً للداخلية

معايل الشيخ

خالد بن عبدالله آل خليفة

نائباً لرئيس مجلس الوزراء

سعادة الفريق الركن

عبدالله بن حسن النعيمي 

وزيراً لشئون الدفاع 

سعادة السيد غانم بن فضل البوعينني

وزيراً لشئون مجليس الشورى والنواب

سعادة السيد جميل بن محمد عيل حميدان 

وزيراً للعمل

سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي 

وزيراً للمواصالت واالتصاالت

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 

وزيراً للنفط والبيئة

سعادة املهندس وائل بن نارص املبارك 

وزيراً لشئون البلديات والزراعة

سعادة السيد يارس بن إبراهيم حميدان

وزيراً لشئون الكهرباء واملاء

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور 

وزيراً للتنمية االجتامعية

سعادة السيد يوسف بن عبدالحسني خلف 

وزيراً للشئون القانونية

سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج 

وزيراً لألشغال

سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي 

وزيراً لإلسكان والتخطيط العمراين

سعادة السيد حمد بن فيصل املاليك 

وزيراً لشئون مجلس الوزراء

سعادة السيد نواف بن محمد املعاودة 

وزيراً للعدل والشئون اإلسالمية 

واألوقاف

سعادة الدكتورة جليلة 

بنت السيد جواد حسن جواد

وزيراً للصحة 

سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي 

وزيراً لإلعالم 

سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصرييف 

وزيراً للسياحة

سعادة السيدة نور بنت عيل الخليف 

وزيراً للتنمية املستدامة

سعادة  الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياين 

وزيراً للخارجية

معايل الشيخ سلامن بن خليفة آل خليفة

وزيراً للاملية واالقتصاد الوطني

سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو

وزيراً للصناعة والتجارة

سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي

وزيراً لشئون الشباب

سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة

وزيراً للرتبية والتعليم

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/22/watan-20221122.pdf?1669093983
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/1038166


العدد:  6191

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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الحكومة عملت على االلتزام المخلص بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية 

 نائب الملك ولي العهد: توجيهات الملك 
نبراس للحكومة تقتدي به في عملها

 ت��رأس صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة نائب جاللة الملك ولي العهد، االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

وخ��الل االجتماع رفع س��موه وافر الش��كر وعظيم االمتنان 
وخالص ال��والء إلى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه على 
الثقة التي أوالها جاللته ألعضاء الحكومة بحمل مسؤولية 
العم��ل الحكومي والت��ي استرش��دت بتوجيه��ات جاللته 
وجعلتها نبراسًا تقتدي به في عملها نحو مساعي التطوير 
ولضم��ان أن يكون الجهاز الحكومي ملبيًا لمتطلبات خدمة 
المواط��ن ومتفاع��اًل مع احتياج��ات الحاضر والمس��تقبل، 
متبنيًا المبادرات التي تفضي إلى س��رعة اإلنجاز وفق أعلى 

كفاءة مع مراعاة جودة األفكار واإلتقان في التنفيذ.
وأك��د س��موه أن الحكومة عمل��ت على االلت��زام المخلص 
ف��ي تنفيذ التوجيهات الملكية الس��امية لتحقيق تطلعات 
المواط��ن كم��ا حرص��ت عل��ى اس��تكمال تنفي��ذ برنامج 
الحكوم��ة 2019-2022، الذي بدأت��ه الحكومة خالل فترة 
 رئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة رحم��ه اهلل م��ن خ��الل التع��اون م��ع الس��لطة 
التش��ريعية، الفتًا س��موه إل��ى أنه خالل الس��نوات القليلة 
الماضي��ة مر العال��م بتحديات صحية ألق��ت بظاللها على 
االقتص��اد العالمي، ولكن أبناء المملكة من فريق البحرين 
الذين يضعون دائمًا التمي��ز واإلبداع نصب أعينهم حولوا 
ه��ذه التحدي��ات إل��ى ف��رص للتطوي��ر والبن��اء ومواصلة 
مس��يرة النماء واالزده��ار، مؤكدًا أن الفت��رة الماضية على 
الرغم م��ن تحدياتها فإنها كانت زاخ��رة باإلنجازات، حيث 
تم اس��تكمال تنفيذ التوجيهات الملكية الس��امية بتوفير 
40 أل��ف وحدة س��كنية، وافتتاح مبنى المس��افرين بمطار 
البحري��ن الدولي الجديد، وإنش��اء مرك��ز البحرين العالمي 
للمعارض، وافتتاح مشروع محطة الدور 2 إلنتاج الكهرباء 
والماء ومواصلة تبني المش��اريع التي تس��اهم في التحول 
اإللكتروني ف��ي الخدمات الحكومية، وإطالق خطة التعافي 
االقتص��ادي وم��ا تضمنته م��ن أولويات وبرام��ج وإطالق 
إس��تراتيجيات تس��تهدف قطاعات حيوية إلى جانب فرص 
اس��تثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دوالر والتي من 
بينها مدن جديدة ومناطق اس��تثمارية وصناعية، لتحقيق 
تنمي��ة اقتصادية ش��املة األبعاد، كما واصل��ت الحكومة 
تحقيق أه��داف برنامج التوازن المالي، وتطوير المش��اريع 
اإلس��تراتيجية للطرق، واستكمال مش��اريع البنية التحتية، 

ومواصلة تنفيذ المشاريع الصحية والتعليمية.

وأش��ار سموه إلى الحرص المس��تمر على تحسين الخدمات 
المقدمة ألبن��اء الوطن في المجاالت اإلس��كانية والصحية 
والتعليمي��ة واالجتماعي��ة، وتعزيز الش��راكة م��ع القطاع 
الخاص وزيادة مساحة إسهامه في مختلف مسارات العمل 
الوطني، كما أعرب س��موه حفظه اهلل عن اعتزازه بالكوادر 
الوطنية في الحكومة على مختلف مس��تويات المس��ؤولية 
الق��ادرة على تحويل التحديات إلى ف��رص نوعية والفرص 
إلى إنج��ازات، بروح فري��ق البحرين الواح��د لتكون مملكة 
البحرين نموذجًا متقدمَا في البناء والتطور وفق المس��يرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة ملك البالد 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وأعرب س��موه ع��ن خال��ص التهان��ي ألصحاب الس��عادة 
أعضاء مجلس الن��واب على الثقة التي منحه��ا إياهم أبناء 
مملكة البحرين، متمنيًا س��موه لهم كل التوفيق والس��داد 
في االضط��الع بمس��ؤولياتهم الوطنية، منوه��ًا بالجهود 
التي بذلها أعضاء مجلس النواب خالل الفصل التش��ريعي 
الخام��س وحرصه��م عل��ى التع��اون المثمر مع الس��لطة 
التنفيذية، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة تعزيز آفاق 
التعاون بين الس��لطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم 
عملهم��ا التكاملي نحو مزيد من اإلنجاز في مس��يرة البناء 

والتنمية لصالح الوطن والمواطن.
وبهذه المناسبة رفع معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
نائب رئي��س مجلس الوزراء وزير البني��ة التحتية باألصالة 
عن نفس��ه ونيابة عن أعضاء الحكومة عظيم الشكر ووافر 
االمتنان إلى صاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك ولي 
العه��د على توجيهات��ه الكريمة ومتابعت��ه الدائمة التي 
عززت م��ن قدرة الحكومة عل��ى تجاوز التحدي��ات وتحقيق 
العدي��د من اإلنجازات لصالح الوطن والمواطن، مؤكدًا أنه 
تش��رف وأعضاء الحكومة بالعمل تحت رئاسة سموه الذي 
حرص على أن يقود العمل الحكومي نحو مزيد من االبتكار 
والتطوير بما كفل تحقيق مزيد من النمو والتطور لمملكة 
البحرين في ظل المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 

صاحب الجاللة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه.
إل��ى ذلك فق��د رفع المجلس أص��دق التهان��ي والتبريكات 
إل��ى حضرة صاح��ب الجاللة مل��ك الب��الد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه بمناس��بة نج��اح مملكة البحرين في اس��تضافة 
النس��خة الرابعة من كأس البحري��ن الدولي للخيل، مؤكدًا 
أن المش��اركة العالمي��ة المتزاي��دة في الس��باق من قبل 
اإلسطبالت العالمية والمالك تؤكد مكانة مملكة البحرين 
في س��باقات الخيل ، مش��يدًا بالجهود التي بذلتها الهيئة 

العليا لنادي راش��د للفروسية وس��باق الخيل برئاسة سمو 
الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في تنظيم هذا 
اللقاء الدولي الرياضي بالش��كل ال��ذي يضيف إلى نجاحات 

المملكة في استضافة األحداث الرياضية الكبرى.
بعده��ا أك��د المجل��س أهمي��ة الموضوعات الت��ي كانت 
موض��ع نقاش في المنتدى الثامن عش��ر لألم��ن اإلقليمي 

»ح��وار المنامة« في تهيئة المج��ال أمام تعزيز التعاونين 
اإلقليمي والعالمي لتحقيق األمن واالس��تقرار، الفتًا إلى أن 
المش��اركة الدولية الواس��عة في المنتدى تعكس التقدير 
الدول��ي لمب��ادرات مملك��ة البحري��ن التي تدعم الس��الم 
والحوار، ما يفضي إلى تحقيق األمن واالس��تقرار الذي يعزز 

مسارات التنمية.

الفترة الماضية زاخرة باإلنجازات رغم تحدياتها 

حرص مستمر على تحسين الخدمات اإلسكانية والصحية للمواطنين 

 خالد بن عبداهلل: توجيهات سموه
 عززت قدرة الحكومة على تجاوز التحديات وتحقيق اإلنجازات

الحكومة حرصت على استكمال تنفيذ برنامج الحكومة 2022-2019

الحكومة واصلت برنامج التوازن المالي وتنفيذ المشاريع االستراتيجية

الحكومة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية 

فريق البحرين حّول التحديات إلى فرص للتطوير والبناء واالزدهار

خالص التهاني للنواب على الثقة التي منحها إياهم أبناء البحرين

@BahrainCPNews

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

21 نوفمبر 2022

نـائـب جـاللة المـلـك ولي العهد 
يترأس جـلـسـة مـجـلس الـوزراء

اإلعراب عن االعتزاز بالكـــوادر الوطنية في الحكومة على 
مختلف مستويات المسؤولية القادرة على تحويل التحديات 

إلى فرص نوعية والفرص إلى إنجازات. 

على الثقة  تهنئة أصحاب الســـعادة أعضاء مجلس النواب 
التي منحها إياهم أبناء مملكة البحرين.

 نائب جاللة الملك ولي العهد يرفع الشكر وعظيم االمتنان 
وخالص الوالء إلى جاللة الملـــك المعظم على الثقة التي 
أوالها جاللتـــه ألعضاء الحكومة بحمل مســـؤولية العمل 

الحكومي.

التأكيد أن الحكومة عملت على االلتزام المخلص في تنفيذ 
التوجيهات الملكية السامية لتحقيق تطلعات المواطن كما 

حرصت على استكمال تنفيذ برنامج الحكومة 2022-2019.

للفروسية  راشـــد  لنادي  العليا  الهيئة  بجهود  اإلشـــادة 
سلمان  بن  عيســـى  الشيخ  سمو  برئاســـة  الخيل  وسباق 
بن حمـــد آل خليفة في تنظيم النســـخة الرابعة من كأس 

البحرين الدولي للخيل.

التأكيد على أهميـــة الموضوعات التي كانت موضع نقاش 
في "حوار المنامة".

التنويه بالجهود التي بذلها أعضـــاء مجلس النواب خالل 
الفصل التشـــريعي الخامـــس وحرصهم على التعـــــاون 

المثــمــر مــــع السلطة التنفيذية.

تهنئة صاحـــب الجاللة ملك البالد المعظم بمناســـبة نجاح 
مملكة البحرين في استضافة النسخة الرابعة من كـــــأس 

البحـرين الدولي للخيل.

التأكيد بأن الفترة الماضية على الرغم من تحدياتها إال أنها كانت زاخرة باإلنجازات أهمها:

الملكية السامية  التوجيهات  استكمال تنفيذ 
بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.

البحرين  إنشـــاء مركز 
العالمي للمعارض.

المســـافرين  مبنى  افتتـــاح 
بمطار البحرين الدولي الجديد.

مشـــروع  افتتاح 
محطـــة الدور 2 
إلنتـــاج الكهرباء 

والماء.

إطالق خطة التعافي 
ومـــا  االقتصـــادي 
أولويات  من  تضمنته 

وبرامج.

مواصلة تبني المشاريع 
في  تســـاهم  التـــي 
التحول اإللكتروني في 

الخدمات الحكومية.

تستهدف  استراتيجيات  إطالق 
قطاعات حيوية إلى جانب فرص 
استثمارية جديدة بقيمة تفوق 
بينها  من  والتي  دوالر  مليار   30
ومناطـــق  جديـــدة  مـــدن 

استثمارية وصناعية. 

مواصلة تحقيق أهداف 
برنامج التوازن المالي.

المشـــاريع  تطويـــر 
االستراتيجية للطرق.

مشاريع  اســـتكمال 
البنية التحتية.

تنفيـــذ  مواصلـــة 
الصحـية  المشاريـع 

والتعليمية.
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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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ارتفاع اإلنتاج مقارنة بالعام الماضي.. »األشغال«: 

إنتاج 74 مليون متر مكعب من المياه المعالجة
أكد الوكيل المس��اعد للصرف الصحي 
ب��وزارة األش��غال المهن��دس فتح��ي 
عب��داهلل الف��ارع ارتفاع إنت��اج المياه 
المعالج��ة مقارنة بالع��ام الماضي، 
مش��يرًا إل��ى إنت��اج 74 ملي��ون مت��ر 
مكعب م��ن المي��اه المعالج��ة وفقًا 
ألح��دث تقني��ات الترش��يح والتعقيم 
من��ذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 
أكتوب��ر الماضي، فيما ت��م إنتاج 62 
مليون متر مكع��ب تقريبًا من المياه 
المعالج��ة خ��ال الفت��رة ذاتها من 

العام الماضي.
وأوض��ح الف��ارع أن ال��وزارة حريص��ة 
على ضم��ان معالج��ة مي��اه الصرف 
الصحي وإعادة استخدامها بما يائم 
البيئية العالمية، مش��يرًة  المعايي��ر 
إلى أنها تقوم باستقبال مياه الصرف 
الصح��ي ومعالجته��ا ف��ي محط��ات 
المعالجة باس��تخدام مختلف تقنيات 
المعالج��ة الفيزيائي��ة والكيميائي��ة 
والبيولوجي��ة ومن ث��م نقلها وإعادة 
اس��تخدامها لتجمي��ل الش��وارع وري 

المزروعات.
وبين أن ال��وزارة قامت بإنتاج حوالي 
148 أل��ف متر مكعب في اليوم وذلك 
بع��د تنفي��ذ المرحل��ة الثاني��ة م��ن 
)هايبك��س( بمرك��ز توبلي  مش��روع 
لمعالج��ة الص��رف الصح��ي، وقد تم 
استخدام المياه المعالجة لري حوالي 

500 مزرع��ة وكذلك لعدد من الطرق 
الرئيس��ية في مختلف أنح��اء مملكة 

البحرين.
وأوض��ح أن الطول اإلجمالي لش��بكة 
نق��ل المي��اه المعالج��ة يبل��غ حوالي 
100 كيلو متر، فيما يبلغ طول شبكة 
توزيع المياه المعالجة يربو على 160 

كيلومترًا.
للص��رف  المس��اعد  الوكي��ل  وأش��ار 
الصح��ي إل��ى أن ع��دد محط��ات ضخ 
المي��اه المعالجة يبلغ 12 محطة ضخ 
تتم صيانتها الوقائية بش��كل دوري، 
وذلك حرصًا لضمان اس��تمرارية ضخ 

ونق��ل وتوزيع المي��اه المعالجة على 
المزارع وعدم انقطاعها.

المي��اه  ض��خ  محط��ات  ب��أن  يذك��ر 
المعالج��ة وش��بكات النق��ل والتوزيع 
لبرنامج  تخض��ع  البحري��ن  بمملك��ة 
الصيان��ة الوقائية الذي يش��رف عليه 
مهندس��و ال��وزارة وذل��ك ف��ي إط��ار 
سعيها الدؤوب نحو االرتقاء بمستوى 
جميع خدماتها للوص��ول إلى الجودة 
أعلى مس��تويات  المرج��وة ولضمان 
األداء في العم��ل وللتأكد من تكامل 
وتواف��ق وتآل��ف األنظم��ة القائم��ة 
بم��ا يحافظ عل��ى اس��تدامة خدمات 

الصرف الصح��ي المقدمة للمواطنين 
والمقيمي��ن والتي تصب في الوصول 
نحو رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
2030. تجدر اإلش��ارة إل��ى أن الوزارة 
قامت باس��تحداث خدمة جديدة عبر 
موقعها الرس��مي وه��ي خدمة طلب 
الت��زود بالمي��اه المعالجة عن طريق 
الصهاريج التابعة للجهات الحكومية 
والخاصة من محطات توبلي وس��ترة 
الص��رف  مي��اه  لمعالج��ة  والمح��رق 
الصحي وذلك إلعادة استغال المياه 
المعالج��ة ألغراض ال��ري والمجاالت 

األخرى.

 إشارات ضوئية جديدة على 
الطرق المؤدية لمركز المعارض

أعلنت وزارة األش��غال وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور 
بوزارة الداخلية، عن تركيب ثاث إش��ارات ضوئية وإش��ارة 
ضوئي��ة خاص��ة بعب��ور المش��اة إلدارة الحرك��ة المرورية 
على الطرق الداخلية المؤدي��ة إلى مركز البحرين العالمي 

للمعارض في منطقة الصخير بالمحافظة الجنوبية.
وبينت الوزارة أنه س��وف يتم تش��غيل اإلشارات اعتبارًا من 

اليوم الثاثاء.

»النيابة« تستعرض إجراءات 
العدالة اإلصالحية لألطفال 

وحمايتهم من سوء المعاملة

قدمت رئيس النيابة فاطمة الكوهجي محاضرة بعنوان 
»العدال��ة اإلصاحي��ة لألطف��ال وحمايته��م من س��وء 
المعامل��ة » بالتع��اون مع معهد الدراس��ات القضائية 

والقانونية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وتضمن��ت المحاضرة التي ت��م تقديمها للمش��اركين 
ف��ي البرنام��ج التدريبي للمحامي��ن الجدد ع��دة محاور 
منه��ا، اإلجراءات المتبعة مع الطفل في مراحل التحقيق 
والمحاكم��ة إضافة إل��ى حاالت تع��رض الطفل للخطر 
وجرائم س��وء معاملة األطفال فضًا عن التعريف بدور 

اللجنة القضائية للطفولة.
يذك��ر أن قانون العدالة اإلصاحية لألطفال -الذي دخل 
حيز التنفيذ العام الماضي- يعد خطوة رائدة في تعزيز 
منظوم��ة العدال��ة وحماية حقوق الطفل ف��ي البحرين، 
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة انطاقًا من الدور التوعوي 
والمس��ؤول للنياب��ة العام��ة ف��ي مجال حماي��ة حقوق 
الطفل ووقايته من س��وء المعاملة واالستغال ورعاية 

مصالحه.

 »الوطنية لتنمية القطاع الزراعي« 
تعلن ارتفاع نسبة البيوت المحمية

أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في 
أحدث دراس��ة مس��حية نفذتها لها الهيئة الوطنية 
لعل��وم الفض��اء عن ارتفاع ع��دد البي��وت الزراعية 
المحمية في مختلف محافظات المملكة، حيث تشير 
نتائج المس��ح الفضائ��ي عن وجود زي��ادة تقدر ب� 
19% في أعداد البيوت المحمية، فيما بلغت الزيادة 
في المس��احة اإلجمالية 21% عم��ا كانت عليه في 
ع��ام 2020، مما يعتبر طفرة إيجابية تعكس نجاح 
جهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في 
رفع مس��توى االهتمام لدى المواطنين والمقيمين 

بإياء المزيد من االهتمام بالزراعة.
وقال��ت األمينة العام��ة للمبادرة الوطني��ة لتنمية 
القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة: 
»أن ه��ذه النتائ��ج التي اطلعن��ا عليه��ا اليوم من 
خال التعاون م��ع الهيئة الوطني��ة لعلوم الفضاء 
تبش��ر بالخير، حيث انها تأتي متناس��قة مع أهداف 
الحملة الوطنية للتشجير )دمِت خضراء( والتي تلبي 
التطلع��ات الوطنية للتوس��ع في الرقع��ة الخضراء 
وزي��ادة نس��بة التش��جير بما يس��هم ف��ي تحقيق 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل ورعاه للوص��ول للحياد 
الصف��ري لانبعاثات الكربونية، ويس��هم في ذات 

الوقت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة«.

وأضاف��ت: »هذه النتائ��ج اإليجابي��ة تمنحنا الدافع 
لاس��تمرار بقوة نحو اس��تكمال الجه��ود الوطنية 
وبالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام 
والخاص للوصول لألهداف المنش��ودة، مس��تغلين 
في ذلك كافة الوس��ائل العلمية الحديثة وتقنيات 
علوم المس��تقبل لتمكين صن��اع القرار من التحرك 
بالس��رعة المطلوبة ووفقا لبيانات حديثة ودقيقة، 
ومثال على ذلك االستغال الحكيم لتقنيات الفضاء 
وتوظيفها بالش��كل الذي مكننا من متابعة نتائج 
ما ب��ذل من جه��ود عل��ى المس��توى الوطني بكل 
اخ��اص وكفاءة واقت��دار، مثمنّين عالي��ا للكفاءات 
البحريني��ة الش��ابة من منتس��بي الهيئ��ة الوطنية 
لعلوم الفضاء الدور الهام الذي يقومون به في رفد 
المبادرة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع 
الزراع��ي ف��ي مملك��ة البحري��ن«. من جانب��ه قال 
الرئي��س التنفيذي للهيئة الوطني��ة لعلوم الفضاء 
الدكت��ور محمد إبراهيم العس��يري: »نحن س��عداء 
جدا بهذه النتائج التي جاءت ثمرة للجهود الكبيرة 
الت��ي تبذلها المب��ادرة الوطني��ة لتنمي��ة القطاع 
الزراع��ي بقي��ادة صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليف��ة قرينة عاهل الباد 
المعظ��م حفظها اهلل ورعاها، وبمتابعة حثيثة من 
قبل سعادة الش��يخة مرام بنت عيسى آل خليفة ان 

التعاون بين الهيئة والمبادرة وثيق ومس��تمر بما 
يؤكد مس��توى الثقة في الكفاءات الوطنية الشابة 
الت��ي ت��م تأهيلها عل��ى أعل��ى المس��تويات وفي 
أفضل المراكز العالمية لتكون قادرة على تس��خير 
علوم الفضاء وتطبيقات��ه الحديثة لخدمة التنمية 
المس��تدامة في مملكة البحري��ن عبر تلبية مختلف 
االحتياج��ات الوطني��ة وتوفير الدراس��ات التحليلية 
المبني��ة على بيانات عالية الدقة. إن الهيئة تس��ير 
بخط��ى حثيثة لتوس��يع تعاونها مع المب��ادرة عبر 
تنفيذها مزيد من المسوحات والدراسات االحترافية 
الت��ي تخ��دم المش��اريع الوطني��ة الكب��رى، وتب��رز 
أس��م مملكة البحرين في مختل��ف المحافل كدولة 
متقدم��ة قادرة عل��ى توظي��ف التقني��ات الحديثة 
لتحقيق الرف��اه واالزدهار لش��عبها ولتتميز عالميًا 
في الحفاظ على بيئة صحية مس��تدامة وفق أفضل 
المعايير الدولية«. يذكر أن الدراس��ة اشتملت على 
مقارنة بي��ن أعداد البي��وت المحمية ومس��احاتها 
خ��ال عام��ي 2020 و2022، كما أوضح��ت التوزيع 
الجغراف��ي للبيوت المحمية وأنواعها ومس��احاتها، 
باإلضافة لقياس نس��ب الزي��ادة والتغيير. إن هذه 
الدراس��ة تعد نموذجًا على أهمية علوم الفضاء في 
خدمة مختل��ف القطاعات الحيوية ف��ي أي بلد، بما 

يستدعي إياءها المزيد من االهتمام والدعم.

بزيادة 75٪ مقارنة بالعام الماضي.. األنصاري:

إنجاز 21 مليون فحص بمختبر »السلمانية«

للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  أعل��ن 
الحكومية أحمد األنصاري، بأن قسم المختبر 
بمجمع الس��لمانية الطبي أنجز أكثر من 21 
مليون فحصًا خ��ال الفترة من يناير ولغاية 
أكتوبر من العام الجاري مقارنة ب� 12 مليون 
فحص��ا خال الفترة ذاته��ا للعام 2021، أي 

بزيادة قدرها 75% في عام واحد فقط.
وأوض��ح أن عدد الفحوصات ش��ملت مختلف 
المختبري��ة  الفحوص��ات  خدم��ات  أن��واع 
المقدمة في مجمع الس��لمانية الطبي، حيث 
ش��هدت فحوصات مختبر الكيمي��اء الحيوية 
مختب��ر  وفحوص��ات  فحص��ًا،   8,482,398
وفحوص��ات  فحص��ًا،   12,641,650 ال��دم 

 296,122 واألمص��ال  المناع��ة  مختب��ر 
فحصًا، وفحوصات مختب��ر الكورونا 71,750 
الخاي��ا  فحص��ًا، وفحوص��ات مختب��ر عل��م 
وفحوص��ات  فحص��ًا،   52,786 واألنس��جة 
مختب��ر الجين��ات 857 فحص��ًا، وفحوص��ات 
مختب��ر الميكروبيولوج��ي 465,032 فحصًا، 
وفحوصات مختبر بنك الدم 42,739 فحصًا.

ويخدم مختبر مجمع السلمانية الطبي جميع 

المراكز الصحية، ومستشفى الطب النفسي، 
ووزارة الداخلية بمملكة البحرين، ويستقبل 

فالوقت ذاته أكثر من 300 مريض يوميًا.
وأش��اد األنص��اري بجه��ود كاف��ة الك��وادر 
الصحي��ة، 27 طبيب��ًا، و172 فني��ًا في قس��م 
المختب��ر بمجمع الس��لمانية الطب��ي، والتي 
س��اهمت بإخاصها وعملها الجاد في خدمة 

عدٍد أكبر من المرضى.

مختبر »السلمانية« يستقبل 300 مريض يوميًا

27 طبيبًا و172 فنيًا بقسم المختبر بـ»السلمانية«

 البحرين تعزي 
إندونيسيا في ضحايا الزلزال

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها 
مع جمهورية إندونيسيا جّراء الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم 
ج��اوة الغربية، وأس��فر عن عدد م��ن الوفي��ات والمصابين، 
معّب��رة عن خالص التعازي والمواس��اة ألس��ر وذوي الضحايا 
وللحكومة والشعب اإلندونيسي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء 

العاجل لجميع المصابين.

 ناصر البلوشي 
سفيرًا للبحرين في سلوفينيا

اس��تقبلت رئيس المراس��م الدبلوماس��ية ف��ي وزارة خارجية 
جمهورية سلوفينيا، ناتاشا براه أمس، سفير مملكة البحرين 
ل��دى الجمهوري��ة اإليطالية الدكت��ور ناصر البلوش��ي، حيث 
تسّلمت نس��خة من أوراق اعتماده سفيرًا للبحرين معينًا لدى 

جمهورية سلوفينيا المقيم في روما.
 وج��رى خ��ال اللق��اء، التأكيد عل��ى الحرص المش��ترك على 
تعزي��ز العاقات بي��ن مملكة البحرين وجمهورية س��لوفينيا 
في مختلف المجاالت، وبحث س��بل الدفع بها نحو آفاق أوس��ع 
عل��ى األصعدة كافة، بما يع��ود بالخير والنف��ع على البلدين 

والشعبين الصديقين.
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هالة األنصاري: »أمانة 
التظلمات« تعكس تقدم 
البحرين بالمجال الحقوقي

استقبلت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
أم��س في مقر المجلس األمين الع��ام للتظلمات غادة حبيب، 
حي��ث بارك��ت توليه��ا مهامها الجدي��دة، متمني��ة لها دوام 

التوفيق والنجاح.
وخ��ال اللق��اء، نوه��ت األنصاري بمب��ادرة أمان��ة التظلمات 
لتش��كيل لجنة لتكافؤ الفرص مؤخرًا برئاس��ة األمين العام، 
مش��يدة بما تضطلع به األمان��ة العامة للتظلمات من مهام 
تعك��س مدى تق��دم مملكة البحري��ن في المج��ال الحقوقي 
واألمني بكافة أش��كاله كونها من الدول القائل التي تعتمد 
مث��ل هذا النظ��ام على المس��توى العالم��ي، وأول دولة على 
المس��توى اإلقليمي بإنش��ائها لمثل هذا الن��وع من األجهزة 

الرقابية.
من جانبها، ثمن��ت األمين العام للتظلم��ات جهود المجلس 
األعلى للمرأة برئاس��ة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة العاهل المعظم في ترس��يخ 
البيئة المواتية الستقرار وتقدم المرأة البحرينية، إضافة إلى 
ح��رص المجلس على تطوير منظومة التش��ريعات والقوانين 

والتدابير التي تكفل تمتع المرأة البحرينية بكامل حقوقها.

رنا بنت عيسى: تعزيز التبادل 
المعرفي المشترك مع نيبال

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة، في مكتبها، تيرثا راج واجل، سفير 

جمهورية نيبال لدى مملكة البحرين.
 وخال اللقاء، رحبت األمينة العامة، بس��عادة بالس��فير تيرثا 
راج واجل، مش��يدًة بعاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة 
البحري��ن وجمهورية نيبال، وما وصلت إلي��ه من تقدم ونمو 
في ش��تى المجاالت، مؤكدة أهمية المض��ي بالعاقات قدمًا 
في مجاالت التعليم العالي والبح��ث العلمي، وتعزيز التبادل 

المعرفي المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
م��ن جانبه، أعرب س��فير النيبال، عن س��عادته بلقاء األمينة 
العامة، مؤكدًا اعتزاز ب��اده بعاقات الصداقة المتنامية مع 
مملك��ة البحرين، وحرصها على االرتقاء بالتعاون المش��ترك 
بما يخدم طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين، 

متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء.

 فاطمة الصيرفي: تقديم منتج 
سياحي آمن يلبي تطلعات السياح

جعف��ر  بن��ت  فاطم��ة  الس��ياحة  وزي��رة  أك��دت 
الصيرفي، حرص الوزارة على مواصلة دعم مختلف 
المؤسس��ات الوطنية والتنس��يق معه��ا من أجل 
تحقي��ق التطلع��ات المش��تركة وخصوص��ًا التي 
تصب في تنفيذ االس��تراتيجية السياحية لمملكة 
البحري��ن لألع��وام 2022-2026، وتقدي��م منتج 
س��ياحي آمن يلبي تطلع��ات الس��ياح ويمثل أحد 

عوامل جذب الزائرين للمملكة.
ج��اء ذلك خال اجتماع وزيرة الس��ياحة مع س��مو 
الش��يخة نيل��ة بنت حمد ب��ن إبراهي��م آل خليفة 
رئي��س ومؤس��س المؤسس��ة الملكي��ة لإلنق��اذ 
والسامة المائية، حيث اطلعت على برامج وأهداف 
المؤسس��ة ودورها في تقديم السياحة الشاطئية 
والمائي��ة اآلمنة للمجتم��ع وزوار مملكة البحرين، 
والوقوف على س��بل تحس��ين معايير السامة في 
الشواطئ والمسابح العامة والفندقية، واالهتمام 
برعاية الش��واطئ والبيئ��ات المائي��ة التي تعزز 

السياحة الوطنية.
وأش��ادت الصيرفي بأهداف المؤسس��ة الملكية 
لإلنق��اذ والس��امة المائي��ة، مؤك��دة أن وزارة 
الس��ياحة داع��م رئي��س وش��ريك أس��اس م��ع 

المؤسسة في تنفيذ برامجها الطموحة لتشجيع 
وتعزيز االس��تمتاع واالستجمام في الماء في جو 
آمن باعتبار المياه ه��ي الثروة الوطنية لمملكة 
البحرين، منوهة بأن المب��ادرات المطروحة من 
المؤسس��ة من ش��أنها أن تضاعف مصادر دخل 
قطاع السياحة، من خال توفير معايير السامة 
واألم��ان لوس��ائل الترفيه واألنش��طة المائية، 
وبما يس��هم في رفع مس��توى جاذبية الس��ياحة 
المائية وتس��ويقها كمقاصد س��ياحية متميزة 

ذات قيمة عالية.
وأش��ارت إل��ى أن البحري��ن تمتلك س��معة دولية 
رفيعة في سياحة الشواطئ ولديها البنية التحتية 
الت��ي تخ��دم هذا النش��اط، س��واء من فن��ادق أو 
ش��واطئ ومس��ابح فندقية وخاصة، وهو ما يمثل 
حافزًا إلط��اق المزيد م��ن البرامج والمس��ابقات 
المرتبطة باألنشطة والرياضات المائية كالغوص 
والتزل��ج على الماء، فضًا عن الفرص الواعدة في 

إحياء صناعة اللؤلؤ وربطها بالترويج السياحي.

 ناصر بن عبدالرحمن: أهمية التنسيق 
بين الجهات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين

اس��تقبل وكي��ل وزارة الداخلي��ة الش��يخ ناص��ر ب��ن 
الع��دل والش��ؤون  عبدالرحم��ن آل خليف��ة، وكي��ل 
اإلسامية بوزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
القاض��ي عيس��ى س��امي المناع��ي، وذل��ك بحض��ور 
مدير ع��ام اإلدارة العامة لإلص��اح والتأهيل العميد 
عبدالس��ام يوس��ف العريفي ومستش��ار وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف الدكتور محمد أحمد 
مجبل.ورح��ب وكي��ل وزارة الداخلي��ة بوكي��ل العدل 
والش��ؤون اإلس��امية، مؤكدًا على أهمي��ة التعاون 
والتنسيق بين الجهات الحكومية بما يسهم بتقديم 

خدمات رفيعة المستوى للمواطنين والمقيمين.
وق��د تم خال اللقاء، بحث س��بل وأوجه التعاون بين 
الجانبي��ن باإلضاف��ة إلى عدد م��ن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

 هشام بن عبدالعزيز: مواصلة 
الجهود لتطوير خدمات الرعاية الصحية

أمن��اء  مجل��س  رئي��س  أك��د 
الش��يخ  الحكومي��ة  المستش��فيات 
هش��ام ب��ن عبدالعزي��ز آل خليفة، 
أهمية مواصل��ة الجهود في تطوير 
الصحية  الرعاي��ة  وتقديم خدم��ات 
وفق أعلى مستويات الجودة، منوهًا 
بم��ا يحظى به القط��اع الصحي في 
المملكة م��ن رعاية دائمة من لدن 
حضرة صاحب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الباد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة 
مستمرة من صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 

حفظه اهلل.
 جاء ذلك لدى ترؤس الش��يخ هشام 
ب��ن عبدالعزي��ز االجتم��اع ال��دوري 
المستش��فيات  أمن��اء  لمجل��س 
بمجم��ع  مؤخ��رًا،  الحكومي��ة، 
الس��لمانية الطبي، بحضور الرئيس 
الحكومية  للمستش��فيات  التنفيذي 

الدكتور أحمد محمد األنصاري.

اس��تعرض  االجتم��اع،   وخ��ال 
المجل��س الموضوع��ات المتعلق��ة 
بمس��تجدات العمل بالمستشفيات 
التطويرية،  المش��اريع  الحكومي��ة، 
وعي��ادات الط��ب الخ��اص بمجم��ع 
السلمانية الطبي، واألمور المتعلقة 
بأم��راض ال��دم الوراثي��ة وعي��ادة 
الرياضيي��ن بمرك��ز إبراهي��م خليل 

كانو الصحي.

 كما تمت مناقش��ة خط��ة التطوير 
الش��املة وخط��ة الموارد البش��رية 
وعدٍد من المح��اور الهادفة لتطوير 
الخدمات الصحية في المستشفيات 
الحكومي��ة، وتقدي��م رعاي��ة صحية 
أف��راد  ذات مس��توى ع��اٍل لجمي��ع 

المجتمع.
 واستعرض المجلس اعتماد الهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن الصحية 

لمجم��ع  األس��ترالي  واالعتم��اد 
الس��لمانية الطبي، بما يس��هم في 
رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

 ومن جان��ب آخر، بحث مجلس أمناء 
المستشفيات الحكومية آخر إنجازات 
المعلومات  بتكنولوجي��ا  المتعلقة 
بالمستش��فيات الحكومية انسجامًا 
م��ع أهداف ومب��ادرات تطوير قطاع 

الرعاية الصحية في المملكة.

»المؤهالت«: إدراج
 4 مؤسسات وتسكين 16 

ة مؤهاًل وطنيًا و5 أجنبيَّ

َأْوَص��ِت اللجنُة االستش��اريُة لإلطار الوطن��ي للمؤهات 
ف��ي هيئة جودة التعليم والتدريب، بإدراج 4 مؤسس��ات 
للتدريب المهني، وتس��كيِن 16 مؤهًا وطنّيًا ُتْطَرُح في 
7 مؤسس��ات للتعلي��م العال��ي والتدري��ب المهني على 
اإلط��ار الوطني للمؤهات، وإس��ناد 5 مؤه��ات أجنبيَّة؛ 
الستيفائها شروط ومعايير اإلدراج والتسكين واإلسناد، 
باإلضافة إلى إع��ادة التحقق من 30 مؤهًا وطنّيًا ُيْطَرُح 
في مؤسستين للتعليم العالي والتدريب المهني، إضافة 

إلى أرشفة 4 مؤهات.
وق��د جاء ذلك خ��ال االجتماع الرابع للَّْجنِة االستش��ارية 
للع��ام الحال��ي 2022، وال��ذي ُعِق��َد عن ُبْعٍد، برئاس��ة 
الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الدكت��ور طارق الس��ندي، 

وبحضور أعضاء اللجنة.
كما تم خال االجتماع، اس��تعراض تقري��ر عن إنجازات 
إدارة عملي��ات اإلط��ار الوطن��ي للمؤهات خ��ال العام 
األكاديم��ي2021-2022، حيث تعمل اإلدارة على تنفيذ 
ع��دد من المب��ادرات، والتي منها تطوي��ر قاعدة بيانات 
الخبراء التي أعلنت الهيئة عن تدشينها في وقت سابق، 
كما قامت اإلدارة بنش��ر دليل؛ لمقارنة مستويات اإلطار 
الوطني للمؤه��ات بأطر المؤهات الدولية األخرى على 
الموقع اإللكتروني للهيئة، باإلضافة إلى تدشين مبادرة 

سفراء الجودة.

 »بيبا« ُيطلق البرنامج القيادي 
»تطوير« مع »تطوير للبترول«

أعلن معه��د اإلدارة العامة »بيبا« 
القي��ادي  البرنام��ج  إط��اق  ع��ن 
»تطوي��ر« بالتع��اون م��ع ش��ركة 
ال��ذي يتضّم��ن  تطوي��ر للبت��رول 
مختلف المواضيع اإلدارية والقيادية 
المتنّوع��ة، لرف��ع ق��درات ومهارات 
القط��اع  ف��ي  الوطني��ة  الك��وادر 
الخاص، حيث تس��تند هذه الدورات 
ف��ي تصميمه��ا إلى ُأس��س علمية 
منهجي��ة ُتع��زز مفه��وم االبت��كار 
وُتحاكي في مضمونها المؤش��رات 

الرئيسية ألهداف الشركة. 
وأّك��د المدي��ر الع��ام للمعهد رائد 
ش��مس أهمي��ة تطوي��ر القي��ادات 
الوطنية في القطاع العام والخاص، 
ما يس��اهم ف��ي التق��اء القطاعين 
على ه��دف واحد يرتك��ز على تلبية 
ورف��ع كفاءة  الوطني��ة  التطّلع��ات 
للمواطني��ن  المقّدم��ة  الخدم��ات 
الوطن��ي،  باالقتص��اد  واالرتق��اء 
مش��يرًا إلى أن المعهد يس��عى من 
الحالية  البرام��ج والمب��ادرات  خال 
والمس��تقبلية لرسم مس��اٍر متوازن 
يجعل  بم��ا  القطاعين  الحتياج��ات 

القي��ادات الوطنية مس��اهمة فعليًا 
الوطني��ة.  التنمي��ة  خط��ط  ف��ي 
وأوض��ح أن البرنام��ج ُصم��م م��ن 
قبل معه��د اإلدارة العام��ة »بيبا« 
لتطوي��ر الكف��اءات البحريني��ة في 
ش��ركة تطوي��ر للبت��رول من خال 
تزوي��د المناه��ج العلمي��ة وأفضل 
الممارس��ات التطبيقي��ة، م��ا يرفع 
م��ن المه��ارات القي��ادة وينعكس 
ب��دوره في ج��ودة األداء ومس��توى 
الخدمات المقّدم��ة للمواطنين في 

مملكة البحرين. وأشار سعادته إلى 
أن البرنامج يتكّون من مس��تويين 
اثني��ن للتركي��ز عل��ى االحتياج��ات 
الفعلية للموظف بحس��ب مس��توى 
الوظيفي. وأكد سعادته أن البرنامج 
سيساهم في تطوير إطار العمل في 
القطاع الخ��اص وتلبية االحتياجات 
من خال تكوين ثقافة عمل مبنية 
على أسس إدارية وقيادية سليمة. 

م��ن جانبه ص��ّرح القائ��م بأعمال 
العضو المنتدب في ش��ركة تطوير 

للبترول غّس��ان المهنا بأن ش��ركة 
دائم��ًا  تس��عى  للبت��رول  تطوي��ر 
الرتق��اء الموظ��ف وتمكين��ه م��ن 
تحقي��ق أه��داف الش��ركة وتنفي��ذ 
اإلس��تراتيجية  والتوّجهات  ال��رؤى 
البحرين بإتق��ان وتمُيز،  لمملك��ة 
وعل��ى ذل��ك يّس��ر ش��ركة تطوير 
اإلدارة  معه��د  توّل��ي  للبت��رول 
العامة »بيبا« دور الش��ريك المؤّثر 
ف��ي نجاح خططه واالس��تفادة من 

خبرات الكوادر الوطنية.  

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/22/watan-20221122.pdf?1669093983
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/1038157
https://alwatannews.net/article/1038039
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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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على بالي

مجلس 2022.. مرحلة جديدة وتطلعات أكبر
ب�29 نائبًا جديدًا وزيادة في عدد النس��اء ليصل إلى 
20% من عدد أعضاء المجلس، وبتش��كيلة تش��مل 
رجال األعمال والش��باب، يسدل الستار على مجريات 
االنتخاب��ات النيابي��ة في دورتها السادس��ة، والتي 

شهدت أكبر مشاركة سياسية منذ 2002.
وبعيدًا ع��ن كل محاوالت التقليل م��ن هذا اإلنجاز، 
والتي مازال يعم��د لها بعض من تجاوزهم الوطن 
والتاريخ وحتى الجغرافيا، يبقى الوطن هو المنتصر 
الوحيد بما قدمه من نموذج ديمقراطي حر وشفاف، 
وبتعبير حقيقي ع��ن تطلعات المواطنين ورغبتهم 
في أن تكون لهم كلمتهم في المشاركة السياسية 

لرسم الغد األجمل.
وبقراءة س��ريعة لنتائج االنتخابات؛ ندرك أن نسبة 
التغيير في التركيبة الحالية تغيرت بأكثر من %80، 
حيث لم يحتفظ س��وى 7 نواب م��ن مجلس 2018 
بمقاعده��م، وعودة 4 نواب من المجلس الس��ابق، 
في حين أن 29 نائبًا يدخلون المجلس للمرة األولى، 
فما هي دالالت هذا التغيير؛ وما تأثير ذلك على أداء 

المجلس وآليات تعاطيه مع القضايا الوطنية؟

م��ن الواضح أن المواط��ن البحرين��ي، وبعد خمس 
دورات انتخابي��ة، أصب��ح أكث��ر قدرة عل��ى التمييز 
واالختي��ار بعي��دًا ع��ن أي��ة ضغوط��ات أو تحزبات 
سياسية أو دينية أو عرقية، ألنه يؤمن أن المصلحة 
األولى واألبقى هي للوطن وألمنه واستقراره وسلمه 
االجتماع��ي، ولكن��ه في ذات الوقت وض��ع معاييره 
وتاب��ع بكل دقة تفاصيل عمل نوابه على مدى أربع 
س��نوات، ولم يتأخر في اتخاذ ق��راره وإعطاء صوته 

لألكفأ ومن يستحق بالفعل أن يمثله.
في السنوات األربع الماضية لم تكن الظروف عادية 
ب��كل المقايي��س، وعلى مختل��ف األصع��دة، حيث 
تداعي��ات جائحة كورون��ا والتح��والت االقتصادية 
العالمية والحرب الروس��ية األوكرانية، وهو ما وضع 
البحري��ن وكل دول العالم أمام ضغ��وط وتحديات 
كبي��رة ومفصلية ل��م يكن من الس��هل تجاوزها أو 

التعامل معها إال من خالل قرارات صعبة.
المرحلة المقبلة قد تكون أكثر أريحية من سابقتها، 
خصوصًا مع انحس��ار الجائحة وارتفاع أسعار النفط 
وع��ودة الحي��اة الطبيعي��ة إل��ى مس��ارها، وهو ما 

يعن��ي أن المطل��وب م��ن المجل��س الجدي��د ليس 
التعامل مع األزمات فقط، وإنما البناء على التجربة 
والس��عي على تحسين أوضاع المواطن االقتصادية 
ومعالجته��ا وتفعيل آليات الرقابة والتش��ريع، بما 
يضمن تحقي��ق أفضل نتائج تع��ود بالفائدة على 

الوطن والمواطن.
نبارك للنواب الجدد ثقة الشعب، ونتمنى أن يكونوا 
ممثلي��ن حقيقيي��ن وأن يضعوا مصلح��ة المواطن 
ومكتسباته في المقام األول، بعيدًا عن كل مظاهر 

ال�»شو« والمناكفة والصوت العالي.

إضاءة
كل الش��كر والتقدير لجهود كافة الزميالت والزمالء 
اإلعالميين والطاقم اإلخباري والمراسلين ومن خلف 
الكوالي��س الجنود المجهول��ون، على ما قدموه من 

تغطية لفعاليات العرس الوطني.
وتحية خاصة للوزير د.رمزان النعيمي ولكل الزمالء 
فريق وزارة اإلعالم على األداء األكثر من رائع، وأقول 

لهم »كفيتوا ووفيتوا«.

 مفاجأة المستشفى
العسكري الجديدة

ليس من أحد زار المبنى الجديد للمستش��فى العس��كري الذي باش��ر 
عمله خالل األسبوعين األخيرين وسيفتتح رسميًا بعد حين إال ويجزم 
ب��أن الكلمة األولى التي نط��ق بها وهو يجول في المكان هي »واو«، 
فالمبن��ى الجديد وما يحتويه من خدم��ات وتكنولوجيا تم اعتمادها 
لتنظي��م عملي��ة دخ��ول المراجعي��ن والتنظيم الذي يس��هل عليهم 
الحص��ول على الخدمات المطلوبة في وقت قياس��ي ويتيح للعاملين 

القيام بمهامهم بشكل أفضل يبهر الجميع.
العيادات المنتش��رة في المبن��ى المكون من 7 طواب��ق يتوفر فيها 
كل ما يمكن أن يش��اغب خيال المراجعين للمستشفيات ويتمنونه، 
جدران كل طاب��ق تم تمييزها بلون محدد وخص��ص لكل طابق نوع 
معي��ن من الورود ال يزرع غيرها كالورد المحمدي والياس��مين وعباد 
الشمس والريحان، باإلضافة إلى موقف خاص للسيارات يتيح الوصول 
إلى العيادات المطلوبة بش��كل أس��رع، ومطعم وأماكن لالس��تراحة 
ومصاعد وس��اللم وغي��ر ذلك من خدم��ات يتأكد منه��ا أن البحرين 
وفرت مستش��فى عالميًا يليق بها وبأهله��ا وبالزائرين ويتفاعل مع 

المستقبل.
ليس من زائر للمستش��فى الجديد أيضًا إال ويدرك حجم الجهد الذي 
ب��ذل في تأسيس��ه وبنائه وجعله معلم��ًا صحيًا ق��ادرًا على اجتذاب 
المرضى من خ��ارج المملكة بما يدفع نحو إيجاد الس��ياحة العالجية 
التي يتمناها الجميع. في هذا الصدد ال بد من اإلشادة بسخاء بالدور 
الكبير الذي قام به اللواء بروفيس��ور الش��يخ خال��د بن علي آل خليفة 
قائد الخدمات الطبية الملكية في إعداد وتنفيذ هذا المشروع الضخم 

ليضيف إلى إنجازاته إنجازًا جديدًا يخلد اسمه والفريق العامل معه.
جدي��د المستش��فى العس��كري هذا لي��س إال مثااًل على ما تش��هده 
المنظوم��ات الطبية بق��وة دف��اع البحرين بفضل من اهلل س��بحانه 
وتعال��ى ثم بالرؤى الحكيمة لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��الد المعظم حفظه اهلل ورع��اه، وفي هذا 
وغي��ره م��ا يكفي للرد على مريدي الس��وء الذين تضي��ق أعينهم فال 
يقرون بما يراه العالم أجمع ويلمس��ه ش��عب البحرين بكل حواس��ه 

ويقدره خير تقدير.

العرس الديمقراطي
مع الس��اعات المتأخرة من ليل الس��بت الماضي، وإعالن 
نتائج الجولة الثانية لالنتخابات النيابية والبلدية أسدل 
الس��تار على العرس الديمقراطي الوطني الذي انطلقت 
أهازيجه منذ شهر سبتمبر حين أعلن معظم المترشحين 
نيتهم الترش��ح بعد تشجيع وإصرار من األهل واألصحاب 

وأبناء الجيران.
لتنطل��ق بعده��ا الحرك��ة التس��ويقية الت��ي لج��أ إليها 

المرش��حون من أجل زخ��م إعالمي عبر برام��ج التواصل 
االجتماعي س��واء بالصور أو الفيديوه��ات وحث اآلخرين 
عل��ى كتابة التعليق��ات الرنانة عّلها تك��ون أداة جاذبة 
ألصوات القريب والبعيد، مع الحرص على محو كل تعليق 

يمكن أن يكشف عن معدنه األصلي. 
وبعيدًا عن كل هذا، شخصيًا فكلما ارتفع عدد المرشحين 
ش��عرت بس��عادة كبيرة، فأنا ُاَجّير هذه الزيادة إلى أكثر 

من جانب إيجابي يعود على الديرة وأهلها. 
فأي تكلفة كان يتكبدها المرش��ح م��ن ناحية اإلعالنات 
والتصامي��م والف��رق التس��ويقية ودع��وة الناخبين إلى 
المق��ر االنتخابي وم��ا يتطلبه من تجهيزات لوجس��تية، 
وفنية وإدارية وس��يارات ومواك��ب وغيرها فكل ذلك كان 
من ش��أنه أن يسّرع العجلة االقتصادية في البلد. إضافة 
إلى مش��اركة عدد كبير من الش��باب وإعطائهم الفرصة 
ليكون��وا عل��ى مقرب��ة من ه��ذا الحدث الوطن��ي وعودة 

اللقاءات االجتماعية على كامل المستويات. 
وال ننكر أن لكل ناخب مرش��حًا قريبًا إل��ى عقله أو قلبه، 
وما تختاره أنت لربما أنا أرفضه، ولكن صناديق االقتراع 
لفظت أنفاس الصدق دون تش��ويه أو تبرير. بالمختصر 
فق��د فاز من اختاره الش��عب وإن كنت أن��ت أو أنا ال نراه 
مناس��بًا من وجهة نظرنا لمجموعة م��ن المعايير التي 

نرتكز عليها ولكنه في النهاية »فاز«.
ولك��ن هل يعلم ه��ذا الفائز أو غيره أن��ه على موعد مع 

أمانة غالية وثمينة بأال يخذل من اختاره بإرادته أو قلبه، 
وليضع نص��ب عينيه أنه دخ��ل تحت قب��ة البرلمان من 
أجل التش��ريع فقط وليس من أجل التصادم مع السلطة 
التنفيذية بهدف إبراز العضالت التي لن تؤدي إلى شيء 
أبدًا. فالتعاون بين الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية 
هو األس��اس في تحقيق األهداف المنش��ودة، والحكومة 
تس��عى لتحقيق الرفاه لمواطنيها والسلطة التشريعية 
مطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تصب في هذا 

المجال. 
ونذّك��ر اإلخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب بأن األمور 
الخدماتي��ة ه��ي م��ن اختصاص��ات المجال��س البلدية 
وأمانة العاصمة أي أنه ال داعي لدغدغة مش��اعر الناس 
بالحدي��ث الدائم ع��ن األمور التي ه��ي اختصاص أصيل 
للمجالس البلدية، بل إن دور النواب هو س��ن تشريعات 
وقوانين تصب في صالح العمل البلدي لتحقيق الخدمات 

المطلوبة.

 اإلعالم البحريني
واالنتخابات النيابية

حققت مملكة البحرين أعلى درجات الديمقراطية في سير االنتخابات 
البلدي��ة والنيابي��ة ووصلت الجول��ة األولى وجولة اإلع��ادة إلى أجواء 
يس��ودها الهدوء والرقي والوئام في تسيير هذه االنتخابات. مملكة 
البحري��ن أثبت��ت من خالل ما مرت به عبر س��نين طويلة أنها تتمتع 
بخبرة واس��عة في كيفية تسيير دفة االنتخابات بعكس دول عديدة 
تسيطر عليها الفوضى واإلزعاج لدرجة أنها تصل إلى نشوب خالفات 

بين الناخبين.
من جهته حقق اإلع��الم في مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في تغطية 
س��ير االنتخابات، وق��د نقلت الصحاف��ة البحريني��ة المتميزة كيفية 
تس��ييرها، كما نق��ل التلفزي��ون البحرين��ي وقائع ه��ذه االنتخابات 
وعرض الكيفية االنتخابية عل��ى الجمهور البحريني مما يؤكد تفوق 

اإلعالم البحريني من صحافة وتلفزيون وتميزه في النقل المباشر.
وعن هذه االنتخابات كنت أحد ضيوف برنامج تلفزيوني يلقي الضوء 
عل��ى كيفية التغطية اإلعالمي��ة والتواصل االجتماع��ي لالنتخابات، 
ولكني أضفت معلومة للمشاهد عن مكانة مملكة البحرين العريقة 
من��ذ األربعينيات فقد كانت البحري��ن أو أوال، المركز التجاري الوحيد 
الذي تعبر عن طريقه الس��فن التجارية، تعبر الخليج العربي متجهة 
إل��ى الهند وزنجبار وإلى الصين لتمكث أش��هرًا وتع��ود محملة بكل 
أنواع البضائع م��ن مواد غذائية ومالبس وعود بخ��ور وتوابل. ومن 
البحرين يأت��ي التجار من أنحاء الجزيرة العربية لكي يش��تروا كل ما 
يلزمهم لذلك منذ ذل��ك الوقت ومملكة البحرين تعتبر بوابة الخليج 
التجاري��ة وازدادت البحري��ن تط��ورًا وازده��ارًا في ه��ذا العهد، عهد 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك مملكة 
البحري��ن المعظم، وبمتابعة وتوجيه صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث إن 
الحكومة الموقرة أولت مملكة البحرين كل الرعاية واالهتمام وأولت 
المواطن البحريني كل الرعاية من صحة وتعليم واقتصاد، وستكون 
مملكة البحري��ن نموذجًا حيًا يحتذى به ف��ي ديمقراطية االنتخابات 

البلدية والنيابية. 
والش��كر هن��ا موصول للمؤسس��ة اإلعالمي��ة البحريني��ة والصحافة 
والتلفزي��ون البحريني المنبر اإلعالمي الكبير وإلى العاملين في جهاز 
التلفزي��ون ابت��داء من مدي��ر إدارة التلفزيون قيس الدوس��ري وإلى 
رئيس التحرير أماني الخليفات وإلى كل العاملين باإلعالم في مملكة 

البحرين.

* كاتب ومحلل سياسي

ashaheen7661@gmail.com

@alshaheen7661

علي شاهين الجزاف

صهيل

نجاح االنتخابات وفشل العمالء
دائمًا النجاح الباهر ألي حدث يقابله فش��ل كبير لمن 
سعى لعرقلة أو تشويه هذا الحدث، وهذا بالفعل ما 
حصل في انتخابات البحري��ن 2022، وما حققته من 
نجاح الفت وباهر ومميز، ونسبة مشاركة فيها بلغت 
73% من أبناء الش��عب الوفي الذين كس��روا وأحبطوا 
بهذه المشاركة كل العوامل الخارجية التي دعت إلى 

إفشالها واالمتناع عن المشاركة فيها.
 وبعدما أسدل الستار على هذا النجاح الباهر والالفت، 
واختار الش��عب من يمثله، فإن تلك المش��اركة تدل 
على ع��دة أمور، أبرزها: وعي الش��عب الكبير بأهمية 
المش��اركة في ه��ذا الع��رس الديمقراط��ي المميز، 
بدليل النس��بة الكبيرة التي سجلتها هذه المشاركة، 
وأيضًا  الحضور الضعيف جدًا لمن يس��مون أنفسهم 
بالمعارضة، وهم ليس��وا سوى عمالء تابعين للنظام 
اإليران��ي وينف��ذون أجندته المرفوض��ة، وهؤالء من 

رفضهم الش��عب، الذي أثبت ضع��ف تأثيرهم، مهما 
حشد هؤالء العمالء من مؤثرين في صفوفهم.

وما س��بق ذكره ليس بجديد، بل هو ما نؤكده دائمًا، 
ولكن مناسبة مثل االنتخابات جددت من هذا التأكيد، 
التي كش��فت بالفع��ل أن هؤالء العم��الء ال يمثلون 
الشعب البحريني أو الطائفة الجعفرية الكريمة التي 
طالم��ا يتحدثون باس��مها وكأنهم وصي��ون عليها، 
والجمي��ع يعلم أن هؤالء العمالء يحاولون اس��تغالل 
هذه الطائفة التي هي نس��يج أصيل وعزيز من نسيج 
هذا الش��عب الوفي والمخلص لبالده وقيادته، وهذا 

ما أكدته نتائج االنتخابات.
إن الشعب البحريني بكل مكوناته وطوائفه وجه من 
خالل مس��اهمتهم و »فزعتهم« في نجاح المش��اركة 
في االنتخاب��ات ضربة موجعة للعم��الء أتباع إيران، 
ودح��روا كل م��ا يدعون��ه من كذب وتدلي��س، ولكن 

هؤالء العمالء ليسوا من النوع الذي يرضى بالهزيمة، 
وإن كانت واضحة وضوح الشمس، فلجأوا إلى »الخطة 
ب«، وه��ي التش��كيك ف��ي كل ش��يء ناج��ح في هذه 
االنتخابات، وهي بالتأكي��د حيلة الضعيف والمهزوم 
ال��ذي ال يرضى عادًة بهزيمت��ه، وال يعترف بها ويبرر 
لها دائمًا، والسبب واضح، حيث إنه بمجرد اعترافهم 
بالهزيم��ة فإنهم يكتبون نهايتهم بأيديهم، ولو أن 
الشعب يعرف جيدًا أنهم انتهوا فعاًل منذ أزمة 2011 
التي كش��فت حقيقتهم ومآربهم وأجنداتهم التي لم 

تكن أبدًا لخير وصالح الوطن والمواطن.
كل التهاني لقيادتنا الحكيمة على هذا النجاح الكبير 
لالنتخاب��ات، وكل التحي��ة واالحت��رام واإلجالل لهذا 
الش��عب الوفي الذي يؤكد دائمًا في كل مناس��بة أن 
وقوفه إلى جانب بالده وقيادته غير محدد بشروط أو 

مصلحة، فهذا هو الشعب البحريني الحقيقي.

»تتذكر الناس يتذكرونك.. تناسهم ينسونك!«
هذه المعادلة البس��يطة جدًا هي التي تجّلت بش��كل 
واض��ح في اختي��ارات الناخبين لنوابهم ف��ي البرلمان 

القادم. 
هنا حينما نقول بأن نس��بة تصل إلى 80% من النواب 
الس��ابقين ف��ي المجل��س األخير خس��روا في س��باق 
الترش��ح ولم يختارهم نفس الناخبي��ن الذين صوتوا 
لهم قبل أربع س��نوات، هنا يجب التوقف والتمّعن في 

الرقم واألسباب. 
كمواطني��ن وناخبي��ن يع��رف غالبيتن��ا أس��باب هذا 
»الس��قوط االنتخاب��ي« للبعض، ف��ي المقابل نعرف 
تمام��ًا لماذا وصل بعض النواب الس��ابقين بش��كل 
مباشر ومن الجولة األولى؟ ولماذا وصل بعض النواب 

الذين في مجالس سابقة في الجولة الثانية؟ 
المواقف الصادقة، وااللتزام بالوعود الموجهة للناس 
وقت الترش��ح، واالنطالق في العم��ل بناء على أرضية 
مطالب وتطلعات الناس، كلها أمور أساسية تجعلني 

أصّوت للنائب الذي لم يخذلني. 
هنا لس��نا بصدد تشخيص حالة كل نائب لم ينجح، إذ 
إن الناس والناخبين في الدائرة هم األعرف بتفاصيل 
عمله ط��وال أربعة أعوام كامل��ة، والداللة على فهم 
وإدراك الن��اس تاِبع��وا ردات فعله��م وآراءه��م ف��ي 

منص��ات التواصل االجتماعي، وكي��ف أن كثيرًا منهم 
قّدموا تشخيصًا وتقييمًا حقيقيًا للنائب الذي مثلهم. 
طبعًا لست أتحدث عّمن مارس اإلساءة أو االمتهان أو 
التشهير وهو أس��لوب غير حضاري إطالقًا، بل أتحدث 
عن الناس الذين تحدثوا بعقالنية، وقرنوا ما يقولونه 
باألرق��ام والش��واهد، إذ في النهاية أن��ت كناخب من 

تقّيم وأنت صاحب القرار أين يذهب صوتك. 
شعب البحرين أثبت ارتقاء وعيه في كثير من الدوائر 
االنتخابية، وشعب البحرين أكد أنه »الرقم الصعب« 
في العملية االنتخابية، وأن��ه وصل إلى مرحلٍة اليوم 
يدرك فيها أنه »الفيصل« الذي سيقرر من يمثله، من 
سيوصل ومن سيسقط، من سيصدق ومن سيواجهه 
بش��واهد تتعارض مع وع��وده الس��ابقة ومع وعوده 

الالحقة التي أراد بها كسب صوت الناس مجددًا. 
أع��ود للمعادلة أعاله، ألنها ببس��اطة الت��ي اتبعها 
الش��عب البحريني ف��ي اختياراته، إذ النس��بة الغالبة 
أثبت��ت بأنه��ا لن تعيد انتخ��اب من يلت��زم بوعوده 
وش��عاراته، النس��بة الغالب��ة قّيمت العم��ل وحينما 
رأت��ه ال يرتقي لمس��توى طموحاته��ا وال يتوافق مع 
الوعود التي ُقدمت لها، قامت على الفور باس��تخدام 
أداة »التغيير«، وقّدمت أش��خاصًا جددًا تعّول عليهم 

وتتوسم فيهم الخير. 
من وقف مع الناس ولم ينسهم طوال فترة عمله، من 
تذكرهم وجعلهم منطلقًا لحراكه، تذكروه بقوة ولم 
يتخل��وا عنه، وفي المقابل من نس��اهم نس��وه وبكل 
قوة، بل كان الكالم الموجه لهم قاسيًا، وليس أقسى 
مما س��معته على لس��ان ناخب اتصل له أمامي أحد 
النواب المترش��حين فرد عليه بكل صراحة: »عسى ما 
ش��ر، متصل لي على تلفوني اليوم، وأنه أربع س��نين 
أدورك ما أحصلك، اس��مح لي ترشيحي لك كان غلط، 

واليوم باختار اللي أحسن منك«. 
هذا ما فعله الش��عب البحريني باختصار ش��ديد، هذا 
ما كش��فته لنا االنتخابات وبينته، بأن هذا الش��عب 
إن أراد التغيي��ر فإن��ه يس��تطيع بوعيه وق��وة إرادته 

وصراحته. 
اآلن المس��ؤولية كبي��رة ج��دًا على الواصلي��ن الجدد 
للبرلمان، وعلى السابقين الذين استمروا، فالمواطن 
ينتظ��ر منكم تحقيق الوعود، ينتظر منكم أال تنس��وه 
ط��وال أربعة أعوام، ينتظر منك��م الكثير والكثير، فال 
تخذل��وه وال تجعلوه يعي��د الكّرة بع��د أربعة أعوام. 
رجاء كونوا جميعكم أه��اًل لحمل أمانة إيصال صوته 

وتحقيق تطلعاته، وكونوا أهاًل لثقته بكم.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
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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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 صاحب السمو املليك

 األمري سلامن بن حمد آل خليفة

 ويل العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

ة � ا � � � ا  � � � � � �  � � � � � ا  � � � � � � ا  � � � �

معايل الفريق أول الركن

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزيراً للداخلية

معايل الشيخ

خالد بن عبدالله آل خليفة

نائباً لرئيس مجلس الوزراء

سعادة الفريق الركن

عبدالله بن حسن النعيمي 

وزيراً لشئون الدفاع 

سعادة السيد غانم بن فضل البوعينني

وزيراً لشئون مجليس الشورى والنواب

سعادة السيد جميل بن محمد عيل حميدان 

وزيراً للعمل

سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي 

وزيراً للمواصالت واالتصاالت

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 

وزيراً للنفط والبيئة

سعادة املهندس وائل بن نارص املبارك 

وزيراً لشئون البلديات والزراعة

سعادة السيد يارس بن إبراهيم حميدان

وزيراً لشئون الكهرباء واملاء

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور 

وزيراً للتنمية االجتامعية

سعادة السيد يوسف بن عبدالحسني خلف 

وزيراً للشئون القانونية

سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج 

وزيراً لألشغال

سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي 

وزيراً لإلسكان والتخطيط العمراين

سعادة السيد حمد بن فيصل املاليك 

وزيراً لشئون مجلس الوزراء

سعادة السيد نواف بن محمد املعاودة 

وزيراً للعدل والشئون اإلسالمية 

واألوقاف

سعادة الدكتورة جليلة 

بنت السيد جواد حسن جواد

وزيراً للصحة 

سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي 

وزيراً لإلعالم 

سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصرييف 

وزيراً للسياحة

سعادة السيدة نور بنت عيل الخليف 

وزيراً للتنمية املستدامة

سعادة  الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياين 

وزيراً للخارجية

معايل الشيخ سلامن بن خليفة آل خليفة

وزيراً للاملية واالقتصاد الوطني

سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو

وزيراً للصناعة والتجارة

سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي

وزيراً لشئون الشباب

سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة

وزيراً للرتبية والتعليم
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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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تـــرأس نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيـــادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.
وخالل االجتماع رفع ســـموه وافر الشكر 
وعظيـــم االمتنـــان وخالـــص الـــوالء إلـــى 
الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة على 
ألعضـــاء  جاللتـــه  أوالهـــا  التـــي  الثقـــة 
العمـــل  مســـؤولية  بحمـــل  الحكومـــة 
الحكومي والتي استرشـــدت بتوجيهات 
جاللتـــه وجعلتهـــا نبراســـًا تقتـــدي به في 
عملها نحو مســـاعي التطوير ولضمان أن 
يكـــون الجهاز الحكومـــي ملبيًا لمتطلبات 
خدمة المواطن ومتفاعالً مع احتياجات 
الحاضـــر والمســـتقبل، متبنيـــًا المبادرات 
التـــي تفضي لســـرعة اإلنجـــاز وفق أعلى 
كفاءة مع مراعاة جودة األفكار واإلتقان 

في التنفيذ.
وأكـــد ســـموه أن الحكومـــة عملـــت علـــى 
االلتـــزام المخلص فـــي تنفيذ التوجيهات 
تطلعـــات  لتحقيـــق  الســـامية  الملكيـــة 
المواطـــن كمـــا حرصـــت علـــى اســـتكمال 
تنفيـــذ برنامـــج الحكومـــة 2019-2022، 
الـــذي بدأتـــه الحكومـــة في فترة رئاســـة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا مـــن خالل 
التعـــاون مـــع الســـلطة التشـــريعية، الفتًا 
ســـموه إلـــى أنـــه فـــي الســـنوات القليلـــة 
الماضية مر العالم بتحديات صحية ألقت 
بظاللهـــا علـــى االقتصـــاد العالمـــي، ولكن 
أبنـــاء المملكـــة من فريـــق البحرين الذين 
يضعـــون دومـــًا التميـــز واإلبـــداع نصـــب 
أعينهم حولوا هذه التحديات إلى فرص 
للتطوير والبناء ومواصلة مسيرة النماء 
واالزدهـــار، مؤكـــدًا أن الفتـــرة الماضيـــة 
علـــى الرغم مـــن تحدياتهـــا إال أنها كانت 
زاخـــرة باإلنجـــازات، حيث تم اســـتكمال 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  تنفيـــذ 
بتوفيـــر 40 ألف وحدة ســـكنية، وافتتاح 
مبنى المســـافرين بمطار البحرين الدولي 
الجديد، وإنشـــاء مركـــز البحرين العالمي 
محطـــة  مشـــروع  وافتتـــاح  للمعـــارض، 
الدور 2 إلنتاج الكهرباء والماء ومواصلة 
تبني المشـــاريع التي تساهم في التحول 
اإللكترونـــي فـــي الخدمـــات الحكوميـــة، 
وإطالق خطـــة التعافـــي االقتصادي وما 
تضمنتـــه مـــن أولويات وبرامـــج وإطالق 
إستراتيجيات تستهدف قطاعات حيوية 
إلـــى جانـــب فـــرص اســـتثمارية جديـــدة 
بقيمـــة تفـــوق 30 مليـــار دوالر والتي من 
بينها مـــدن جديدة ومناطق اســـتثمارية 
اقتصاديـــة  تنميـــة  لتحقيـــق  وصناعيـــة؛ 
شـــاملة األبعـــاد، كمـــا واصلـــت الحكومـــة 
تحقيق أهـــداف برنامج التـــوازن المالي، 
وتطوير المشاريع اإلستراتيجية للطرق، 
التحتيـــة،  البنيـــة  مشـــاريع  واســـتكمال 
الصحيـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ  ومواصلـــة 

والتعليمية.
وأشار ســـموه إلى الحرص المستمر على 
تحسين الخدمات المقدمة ألبناء الوطن 
والصحيـــة  اإلســـكانية  المجـــاالت  فـــي 
وتعزيـــز  واالجتماعيـــة،  والتعليميـــة 
الخـــاص وزيـــادة  القطـــاع  الشـــراكة مـــع 
مســـاحة إســـهامه فـــي مختلف مســـارات 
العمـــل الوطني، كما أعرب ســـموه حفظه 
الوطنيـــة  بالكـــوادر  اعتـــزازه  عـــن  هللا 
فـــي الحكومة علـــى مختلف مســـتويات 
تحويـــل  علـــى  القـــادرة  المســـؤولية 
التحديـــات إلـــى فـــرص نوعيـــة والفرص 
البحريـــن  فريـــق  بـــروح  إنجـــازات،  إلـــى 
الواحـــد لتكـــون مملكة البحريـــن نموذجًا 
متقدما في البناء والتطور وفق المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجاللة 

ملك البالد المعظم.
وأعـــرب ســـموه عـــن خالـــص التهاني إلى 
أصحاب الســـعادة أعضاء مجلس النواب 

على الثقة التي منحها إياهم أبناء مملكة 
البحرين، متمنيًا ســـموه لهم كل التوفيق 
والســـداد في االضطـــالع بمســـؤولياتهم 
الوطنيـــة، منوهـــا بالجهـــود التـــي بذلهـــا 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب خـــالل الفصـــل 
علـــى  وحرصهـــم  الخامـــس  التشـــريعي 
التعـــاون المثمـــر مـــع الســـلطة التنفيذية، 
مؤكـــدًا حـــرص الحكومـــة علـــى مواصلة 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  آفـــاق  تعزيـــز 
التنفيذية والتشـــريعية بما يدعم عملهما 
التكاملـــي نحـــو مزيـــد مـــن اإلنجـــاز فـــي 
مســـيرة البنـــاء والتنميـــة لصالـــح الوطن 

والمواطن.
وبهذه المناسبة، رفع نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة باألصالـــة 
عن نفســـه ونيابـــة عن أعضـــاء الحكومة 
عظيم الشكر ووافر االمتنان إلى صاحب 
الســـمو الملكـــي نائـــب جاللـــة الملك ولي 
العهـــد على توجيهاتـــه الكريمة ومتابعته 
الدائمـــة التي عززت من قـــدرة الحكومة 
علـــى تجاوز التحديـــات وتحقيق العديد 
من اإلنجـــازات لصالح الوطن والمواطن، 
مؤكـــدًا بأنـــه تشـــرف وأعضـــاء الحكومة 
بالعمل تحت رئاســـة ســـموه الذي حرص 
علـــى أن يقـــود العمـــل الحكومـــي نحـــو 
المزيـــد مـــن االبتـــكار والتطويـــر بما كفل 
تحقيـــق المزيد من النمو والتطور لمملكة 
التنمويـــة  المســـيرة  فـــي ظـــل  البحريـــن 
الشـــاملة بقيادة حضـــرة صاحب الجاللة 

ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه.
إلـــى ذلـــك، فقـــد رفـــع المجلـــس أصـــدق 
التهانـــي والتبريكات إلى صاحب الجاللة 
ملـــك البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه؛ 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  نجـــاح  بمناســـبة 
كأس  مـــن  الرابعـــة  النســـخة  اســـتضافة 
أن  مؤكـــدًا  للخيـــل،  الدولـــي  البحريـــن 
المشـــاركة العالمية المتزايدة في السباق 
مـــن قبـــل اإلســـطبالت العالميـــة والمالك 
تؤكد مكانة مملكة البحرين في سباقات 
الخيل، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الهيئة 
العليـــا لنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي تنظيم 
هـــذا اللقـــاء الدولـــي الرياضـــي بالشـــكل 
الـــذي يضيف إلـــى نجاحـــات المملكة في 

استضافة األحداث الرياضية الكبرى.
بعدها، أكـــد المجلس أهمية الموضوعات 
التـــي كانـــت موضع نقـــاش فـــي المنتدى 
“حـــوار  اإلقليمـــي  لألمـــن  عشـــر  الثامـــن 
المنامـــة” في تهيئـــة المجال أمـــام تعزيز 
لتحقيـــق  اإلقليمـــي والعالمـــي؛  التعـــاون 
األمن واالستقرار، الفتًا إلى أن المشاركة 
الدوليـــة الواســـعة فـــي المنتـــدى تعكـــس 
التقدير الدولي لمبادرات مملكة البحرين 
التي تدعم الســـالم والحوار الذي يفضي 
لتحقيـــق األمـــن واالســـتقرار الـــذي يعزز 

مسارات التنمية.

المنامة - بنا

استكملنا برنامج الحكومة 2019 - 2022 الذي بدأ بفترة رئاسة األمير خليفة بن سلمان
التزام حكومي مخلص في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحقيق تطلعات المواطن ... نائب جاللة الملك ولي العهد:

نائب جاللة الملك ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

@BahrainCPNews

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

21 نوفمبر 2022

نـائـب جـاللة المـلـك ولي العهد 
يترأس جـلـسـة مـجـلس الـوزراء

اإلعراب عن االعتزاز بالكـــوادر الوطنية في الحكومة على 
مختلف مستويات المسؤولية القادرة على تحويل التحديات 

إلى فرص نوعية والفرص إلى إنجازات. 

على الثقة  تهنئة أصحاب الســـعادة أعضاء مجلس النواب 
التي منحها إياهم أبناء مملكة البحرين.

 نائب جاللة الملك ولي العهد يرفع الشكر وعظيم االمتنان 
وخالص الوالء إلى جاللة الملـــك المعظم على الثقة التي 
أوالها جاللتـــه ألعضاء الحكومة بحمل مســـؤولية العمل 

الحكومي.

التأكيد أن الحكومة عملت على االلتزام المخلص في تنفيذ 
التوجيهات الملكية السامية لتحقيق تطلعات المواطن كما 

حرصت على استكمال تنفيذ برنامج الحكومة 2022-2019.

للفروسية  راشـــد  لنادي  العليا  الهيئة  بجهود  اإلشـــادة 
سلمان  بن  عيســـى  الشيخ  سمو  برئاســـة  الخيل  وسباق 
بن حمـــد آل خليفة في تنظيم النســـخة الرابعة من كأس 

البحرين الدولي للخيل.

التأكيد على أهميـــة الموضوعات التي كانت موضع نقاش 
في "حوار المنامة".

التنويه بالجهود التي بذلها أعضـــاء مجلس النواب خالل 
الفصل التشـــريعي الخامـــس وحرصهم على التعـــــاون 

المثــمــر مــــع السلطة التنفيذية.

تهنئة صاحـــب الجاللة ملك البالد المعظم بمناســـبة نجاح 
مملكة البحرين في استضافة النسخة الرابعة من كـــــأس 

البحـرين الدولي للخيل.

التأكيد بأن الفترة الماضية على الرغم من تحدياتها إال أنها كانت زاخرة باإلنجازات أهمها:

الملكية السامية  التوجيهات  استكمال تنفيذ 
بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.

البحرين  إنشـــاء مركز 
العالمي للمعارض.

المســـافرين  مبنى  افتتـــاح 
بمطار البحرين الدولي الجديد.

مشـــروع  افتتاح 
محطـــة الدور 2 
إلنتـــاج الكهرباء 

والماء.

إطالق خطة التعافي 
ومـــا  االقتصـــادي 
أولويات  من  تضمنته 

وبرامج.

مواصلة تبني المشاريع 
في  تســـاهم  التـــي 
التحول اإللكتروني في 

الخدمات الحكومية.

تستهدف  استراتيجيات  إطالق 
قطاعات حيوية إلى جانب فرص 
استثمارية جديدة بقيمة تفوق 
بينها  من  والتي  دوالر  مليار   30
ومناطـــق  جديـــدة  مـــدن 

استثمارية وصناعية. 

مواصلة تحقيق أهداف 
برنامج التوازن المالي.

المشـــاريع  تطويـــر 
االستراتيجية للطرق.

مشاريع  اســـتكمال 
البنية التحتية.

تنفيـــذ  مواصلـــة 
الصحـية  المشاريـع 

والتعليمية.

والبناء  للتطوير  فرص  إلى  الجائحة  تحديات  وحولوا  أعينهم  نصب  واإلبداع  التميز  وضعوا  البحرين  فريق 
استكمال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وافتتاح مبنى المسافرين الجديد 
وصناعية استثمارية  ومناطق  جديدة  مدن  بينها  من  دوالر  مليار   30 تفوق  جديدة  استثمارية  فرص 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/515222020740.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/2022/5152/bahrain/784627.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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وال عزاء لمن خذلوا الشعب
إّن التاســـع عشـــر مـــن نوفمبـــر الفائت هو اليـــوم الذي عّبر فيـــه الناخبون عن 
قناعتهـــم وبمـــلء إرادتهم فـــي اختيار ممثليهـــم، وهو اليوم الـــذي مني فيه 
البعض بخيبة األمل بإعادة الترشـــح، ورغم الشـــعارات التـــي رفعوها إال أنها 
لم تشـــفع لهم بكســـب ثقة أحد. المواطنون صبروا كثيرا وانتظروا كثيرا من 
منحوهم ذات يوم الثقة بإنجاز ولو الحد األدنى، لكن كل آمالهم تبخرت. إّن 
مـــن علقوا عليهم اآلمال أثقلوهم بأعباء فوق طاقتهم، وأرهقوهم بما يفوق 
قدرتهـــم علـــى التحمل. وكما عّبر رئيس لجنـــة االنتخابات بإحدى الجمعيات 
السياســـية قائـــا “أثبـــت الشـــعب قدرته علـــى معاقبـــة النواب الذيـــن خذلوا 
ناخبيهم، وصّوت الشـــعب لمن يســـتحق صوته، وهذا يبعث على االطمئنان، 
ويشـــير بـــأّن الديمقراطيـــة يمكن أن يدفـــع بها إلى األمام ونحـــو األفضل، ما 
يفتح أفق التعاون المثمر مع الحكومة نحو الصالح العام لمملكتنا الحبيبة”.
وكنا نتمنى لو أّن لدى الجمعيات السياســـية آلية لمحاســـبة نوابها المقصرين 
الذيـــن فشـــلوا في النهـــوض بالمهمة وإجـــراء تقييمات طـــوال فترة عضوية 
النائـــب في المجلـــس النيابّي والتحقق من تطبيق برنامجـــه االنتخابّي، لكن 
هـــذا لألســـف البالـــغ لم يأخـــذ طريقه علـــى أرض الواقـــع، فالـــذي فعلته هذه 
الجمعيات أنها غضت الطرف عن أخطاء النائب واألدهى أنها أعادت ترشيح 
بعضهم مرة ثانية وكأّنها تكافئهم على أدائهم الهزيل! إّن المواطن الذي منح 
ثقتـــه هـــؤالء انتابتـــه صدمات جـــّراء تخلي النائـــب عن وعـــوده وما تضمنه 
برنامجـــه االنتخابـــّي، وهؤالء النواب لألســـف كانوا يراهنـــون على أّن ذاكرة 
المواطن ربما قد تنسى ما علق بها من آالم وكوارث، وكم كانوا واهمين في 
ظنونهم وحســـاباتهم. البعض برر عـــدم تواصله مع أبناء المنطقة بأّن مهمته 
التشـــريع والرقابة فقط، لكن المحزن أّنهم حتى في هاتين المهمتين فشـــلوا 

فشا ذريعا في النهوض ولو بواحدة منهما.
بقي أّن نّذكر النواب الجدد ومن تمت إعادة ترشحهم لدورة برلمانية جديدة 
بأّن األمانة التي تم منحهم إياها من قبل المواطنين تفرض عليهم النهوض 
بها وال يجب التفريط بها، ويتحتم عليهم التواصل مع أبناء المنطقة بشكل 

دائم والوقوف على متطلباتهم.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

سقوط الجمعيات الدينية كان حتميا
من الطبيعي أن تخســـر الجمعيات الدينية سباق االنتخابات ويتسيد 
المستقلون البرلمان، وتصل 8 نساء أيضا إلى البرلمان في سابقة هي 
األولـــى من نوعها منذ 2002، حيث أطـــاح الناخبون بأكثر من 80 % 
مـــن أعضاء مجلـــس 2018، وخرجت الجمعيات الدينيـــة بتناقضاتها 
التقليديـــة ومناوراتهـــا الفوقيـــة، فـــي عقـــر دارهـــا بعـــد أن أوهمـــت 
الناخبيـــن والرأي العام أنها المســـيطرة وال مجـــال ألية معارك جانبية 
مـــن المســـتقلين، لكـــن يقظـــة الناخب هـــذه المرة منعته من التشـــتت 
والتمزق ورفض كل أشـــكال التبعية والشروط الصارمة المزمنة التي 
وضعتها الجمعيات الدينية، فحتمية التاريخ تمنح إرادة التغيير لدى 
الناخبيـــن وتعطيهم مزيدا من عنفوان التحدي الذي كان صامتا لكنه 

اليوم مدو.
لقد سيطرت الجمعيات الدينية لسنوات على عدد من مقاعد البرلمان، 
علـــى حســـاب النخبـــة التقدميـــة، وكانـــت وباال علـــى الفكـــر والفنون 
والثقافـــة والحريات، ولم تكن برامجها منســـجمة مع متطلبات الفرد 
والمجتمـــع، وكل عمل تقوم به تحـــت قبة البرلمان البد أن يحمل في 

ثنايـــاه هدفـــا لتحطيـــم الثقافة والحريـــات والتلويح المباشـــر أو غير 
المباشـــر بالتصـــادم مع كل من ال يتفـــق مع أجنداتهـــا وتوجهاتها، وال 
أتحـــدث عن الفكـــر والثقافة والفنون فقط، إنمـــا أبعد من ذلك بكثير، 
حيث الظواهر الســـلبية التي خلقتها الجمعيـــات الدينية في البرلمان 

ونسفها أو تجميدها الكثير من الملفات ذات الشأن المعيشي.
التاريـــخ يعيـــد نفســـه اليـــوم، حيث ذكرت قبـــل فتـــرة أن البحث عن 
المصالـــح واالمتيازات حقيقة واقعية للجمعيـــات الدينية، واألخطار 
الحقيقيـــة التـــي تهدد العمـــل البرلماني تمكنها من الوصول وإفســـاح 
المجـــال لمرشـــحيها لتولـــي مناصـــب في مختلـــف اللجـــان البرلمانية 
التـــي يتم تشـــكيلها بعد ذلـــك، فعندما تصـــل الجمعيـــات الدينية إلى 
قبـــة البرلمان فذلك يعني أنها تعيش أزهى عصورها، لكن خاب ظنها 
هذه المرة وكشف الناخب مواقفها ومتطلباتها، ورفضها رفضا نهائيا 
واختار من يجعل مصلحته وسعادته هي األهم ال مصلحة الجمعية.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

الوجه اآلخر
نعلـــم أن الوجه هو أول عامات رســـم االنطباع عـــن اآلخرين، ومنه تنطلق 
انبعاثـــات القبـــول واالرتيـــاح، ومعه تبدأ ذبذبـــات التوافق فـــي صناعة ذاك 
الشـــعور الجميل، وتتعدد دروس علم النفس في تحليل تعابير الوجه التي 
تســـتدعي أن نقـــف أمامهـــا، كمـــا فـــي التحليـــات المتعلقة بمفهـــوم “الوجه 
اآلخر” الذي نردده في الكثير من المواقف، خصوًصا في تلك المواقف التي 
يتعرض من خالها الفرد إلى االستفزاز الناتج عن ضعف التواصل مع اآلخر 

وعدم االستجابة الفورية لرد حازم للمواقف وغيرها من أمور.
وكمـــا يـــرى العديد مـــن الباحثين بـــأن هذا المفهـــوم هو مفتاح الكشـــف عن 
شـــخصية اآلخـــر، مـــن منطلق وجـــود عـــدة شـــخصيات لإلنســـان تظهر من 
خـــال وجـــوه متعـــددة تحكمهـــا التفاعات بيـــن الجينات الوراثيـــة واإلرث 
الحضـــاري وثقافة الشـــخص والظروف البيئية، فكلما تآلفنا نحن البشـــر مع 
بعضنا البعض، حتًما ســـنجد وجًها آخر يمر بيننا في مواقفنا الحياتية، هذا 
الوجه لم نكن نألفه إطاًقا، ألنه غالًبا ما يكون مختفًيا وراء أقنعة متنوعة 
هنـــا وهناك، وحيـــث إنها تختلف أحيانا عن الشـــخصية الحقيقية لكنها وإن 
اعتدنا عليها فقد ال نرتضي بغيرها، وربما ال نألفها مهما كانت نسبة التوازن 
فـــي الصـــورة الحقيقيـــة، وأنا ال أقول ذلـــك عنوة، بل إننـــي مازلت في إطار 
تلـــك التحليات التي جعلتنـــي أتذكر عبارة نرددها كثيـــًرا بقدوم أي مولود 
جديـــد، والتـــي تقول “األطفال لهم أكثر من وجـــه”، أو “األطفال كل يوم لهم 
وجـــه جديد”، لذلـــك من الجلي بنا أن نعي حقيقـــة التأثير الذي نحدثه على 
اآلخريـــن بتعبيـــرات الوجه وامتزاجها مـــع ما نمتلك من خبـــرات كي تكون 

المؤثر الرصين إلحداث األثر المرغوب.
وبما أن الكثير من األشـــياء لها وجهان كما في العمات المعدنية فإننا غالًبا 
وإن لـــم نرتض وجًها منها، فإننا نطالب بالوجه اآلخر، بل ربما نقلب الوجوه 
بحًثـــا عن “الوجـــه اآلخر”، وفي ذلك تأكيد بأن لإلنســـان - منذ الصغر - أكثر 
مـــن وجه. ما أردت اإلشـــارة إليه اليوم أعزائي القـــراء يرتبط بمدى وقوفنا 
وتفاعلنا أمام الوجوه المختلفة، فالعديد من القضايا حولنا تكون لها الكثير 
من التفسيرات والتأويات ومن أكثر من وجه، إذا أردنا أن نتقبل االختاف 
ونبعد الخاف فإن لم يعجبنا وجه علينا األخذ بوجه غيره، وإذا كان الظاهر 

أمامنا ال يامس الحقيقة المعتادة فنعلم أن أمامنا “الوجه اآلخر”.

* كاتبة بحرينية

* د. حورية الديري

كـــرة القـــدم مـــن أكثـــر األلعاب شـــعبية في العالم، قياســـًا علـــى غيرها مـــن األلعاب 
الرياضية، وهي من األلعاب الجماعية التي تحتاج إلى تنســـيق وتفاهم بين جميع 
أفـــراد الفريـــق الواحد، وكلمـــا كان الاعبـــون منضبطين على أرضيـــة الملعب وفق 

الخطة المرسومة، كلما كانت فرصهم بالفوز أكبر.
حالنـــا نحـــن البشـــر في ســـاحات الحيـــاة ال يختلـــف كثيرًا عـــن حـــال الاعبين في 
الملعب، حيث نحتاج نحن أيضًا إلى خطط مدروسة وبشكل جيد، حتى نستطيع 
أن نصـــد الهجمـــات المتتاليـــة التـــي تنهال علينا بيـــن الفينة واألخـــرى من مختلف 
مناحـــي الحيـــاة، وربمـــا دعـــت الحاجـــة إليجـــاد خطـــط بديلـــة أيضًا، فليســـت كل 
الهجمـــات تأتي من العمق، فلربما كانـــت المباغتة من األطراف وكثيرًا ما تأتي من 
الهجمات العكسية وهي أكثرها خطورة. إذا ليس هناك أي مناص من وضع خطط 
واقعيـــة وبدائل مدروســـة لمواجهة تقلبات الدهر ونكبـــات الحياة، ومن أمثلة ذلك 
اللعـــب بطريقـــة 3-3-4 في التصدي للهجمات المفاجئة وإليكم الخطة على ســـبيل 

المثال وليس الحصر.
المربع األول يتكون من أربعة جوانب يجب أن تنال حظها من االهتمام في حياة 
اإلنسان وهي بمثابة خط الدفاع األول: أوال الجانب المادي: تواجد األمان المادي 

لدى الفرد كفيل بأن ُيفشـــل ويكشـــف أية محاولة تســـلل من جانب الاعبين على 
خط اإلغراء، فالكفاف يورث العفاف. ثانيا الجانب االجتماعي: ليس أيسر وأدعى 
من اختراق العمق عندما يفقد األفراد سمة الترابط والتراحم فيما بينهم، فالعناية 
بمتانة الترابط األسري ومد حبل المودة بين أفراد المجتمع الواحد بعنصر الرحمة 
والعطـــف مـــن الضروريـــات. ثالثـــا الجانـــب العاطفـــي: مـــلء الخـــواء العاطفي بما 
يتناســـب مع وضع وعمر اإلنســـان من شـــأنه خلق توازن بين العقل والقلب، تكمن 
الخطـــورة في هذا الجانب عندما يتململ العقل ويجلس على دكة االحتياط تاركًا 
مكانـــه لهوى النفس أن تســـرح وتمرح دون رقابـــة. رابعا الجانب الروحي: من أكثر 
الجوانب أهمية في حياة اإلنســـان وهو بمثابة خط االرتكاز وحامي الجوانب من 
تغلـــل المهاجميـــن، فكلما كانـــت العقيدة الروحية ســـامية والفطرة ســـليمة ومبنية 

على أسس متينة وقوية، كلما كان حائط الصد صعب االختراق.
لـــكل جانـــب مـــن الجوانب المذكـــورة، تفاصيـــل وأدوات وطرق تحصيل وال يســـع 

المجال هنا لبسطها. )وللحديث تتمة(.

* كاتب بحريني

* عصام عبداهلل

اللعب بطريقة 4-3-3...  )1(

يمر الطلبة في مختلف المراحل التعليمية بمرحلة صعبة جًدا، فهم يعانون أشدَّ 
المعاناة من التحديثات التي ُأقرْت في هذا الفصل الدراسي لتعويض ما مضى 
من الفاقد التعليمي جراء التعلم عن بعد، فالقضية تشمل العديد من المتطلبات 
سواء من ناحية الواجبات، والفروض واجبة التسليم في فترات زمنية متقاربة 
جـــدا، بالتزامـــن مـــع االمتحانـــات، وكل ذلـــك يولـــد ضغوطا نفســـية كبيـــرة على 
الطاب، وما زاد الوضع ســـوءا انتشـــار عدوى األمراض الفايروسية بقوة كبيرة 
في الفصول الدراسية، لتخلط وتعّقد المشهد على الطلبة، فالكثير منهم يصاب 
بهذه األمراض أكثر من مرة في الشـــهر الواحد، ما يتســـبب في الغياب المتكرر 
وفقدان التركيز بفعل مضاعفات هذه األمراض، ومن جانب آخر تضغط الخطة 
الدراســـية على الطاب بمتطلباتها الكثيرة، ما يفقد العديد منهم الثقة بالنفس، 
ويســـرب إليها إحساًســـا بالخوف وعدم االســـتقرار األكاديمي، فكيف يمكننا أن 

نواجه هذه العدوى المستشرية لنتمكن من تعويض الفاقد التعليمي؟
يمكن االســـتعانة بأقســـام مكافحة العدوى والصحة العامة بوزارة الصحة، فهم 
جهات خبيرة في مجالها، ويمكنها بكل سهولة دراسة وضع المدارس من ناحية 
توفير أساســـيات الصحـــة العامة، والتحقـــق من مدى توافر المـــواد الازمة في 
مرافق المدرســـة ونوعياتها، وما إذا كان هناك طاب يعانون من الرشح وغيره، 

فإنـــه يجب عليهم عند الحضور اســـتخدام الكمامـــات، والتوقف عن التنقل بين 
الصفوف بشـــكل عشـــوائي، وغير ذلك من اإلجراءات التي من شـــأنها أن توقف 
انتشـــار العـــدوى، فالطـــاب المرضـــى اليـــوم باألمراض الفايروســـية الموســـمية 

يحضرون بشكل اعتيادي، ما يزيد انتشار األمراض.
إن المملكـــة تولـــي اهتمامـــا بالغـــا للجانـــب الصحـــي والتعليمـــي، فمـــن الواجب 
التفكيـــر بجديـــة فـــي توفيـــر أطقم من أقســـام مكافحـــة العدوى بأســـرع وقت 
ممكن، للتقليل من االنتشـــار الواســـع لألمراض الفايروســـية التـــي باتت تضيق 
الخنـــاق علـــى الطلبة، وتعيقهـــم عن تعويض الفاقـــد التعليمي، فمـــن الضروري 
توفير بيانات تبين حجم المشكلة، وأعداد المصابين المتغيبين، لمراقبة تحرك 
انتشـــار العدوى الفايروســـية، ودراســـة سبل الحد من انتشـــارها، ودراسة سبل 
تعويـــض الـــدروس للطاب المرضى جـــراء الغياب المتكرر أليـــام طويلة خال 
الفصل الدراسي، وتعويض من حضر منهم وكان يعاني من األعراض الجانبية 
للمـــرض، والتـــي أضعفـــت قدرته على اســـتيعاب الـــدروس. “المقـــال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

العدوى في المدارس والفاقد التعليمي

*  علي جالل

يمكن للمتســـوقين فـــي لولو هايبرماركت الحصـــول على أفضل 
الصفقـــات فـــي المدينة حيث يســـتعد الســـوبر ماركـــت المفضل 
لديهم لعرض الجمعة المذهلة الســـنوي الذي يأتي نهاية نوفمبر. 
هـــذا العـــام، يمكنك التســـوق في جميـــع منافذ لولو التســـعة في 
البحرين من 22 إلى 29 نوفمبر - مع خصومات، وأســـعار خاصة 
للحـــدث الكبيـــر، مبيعـــات مخفضـــة، المزيـــد على جميع الســـلع - 
اإللكترونيـــات، أجهـــزة الكمبيوتر المحمولـــة، األلعاب، الطاوالت، 
األجهزة المنزلية، الهواتف المحمولة، األزياء، المنتجات األخرى 

من فئات البقالة واألطعمة الطازجة.
يعد تخفيض الجمعة المذهلة العالمي تقليًدا في صناعة التجزئة 
يمنـــح المتســـوقين تنبيًها لموســـم األعيـــاد، كما نظم لولـــو أيًضا 
فعالية تسوق كبيرة لخصومات منتصف الليل في مجمع الرملي 
في 24 نوفمبر وأيًضا في 27 نوفمبر في الحد. ســـيبقى المتجر 

والمجمـــع مفتوحيـــن حتـــى الســـاعة 3 صباحـــًا في هـــذه األيام. 
وســـيحصل المتسوقون عبر اإلنترنت الذين يدفعون باستخدام 
بطاقـــة ماســـتركارد االئتمانية على خصم إضافي بنســـبة 20 % 

على جميع المشتريات، إضافة إلى سعر البيع المحدد.
ســـتكون العـــروض متاحـــة أيضًا في جميـــع متاجر لولـــو وبوابة 
 www.Luluhypermarket.com ،لولـــو للتســـوق عبـــر اإلنترنـــت

وتطبيق لولو للتسوق.

أقـــام مستشـــفى اإلرســـالية األميركيـــة فعاليات صحية 
وتوعوية في كالً من مدرســـة التضامن الثانوية للبنات 
ومدرســـة مدينـــة حمـــد الثانويـــة للبنات وجمعية ســـار 
الخيريـــة كجـــزء من برامـــج الخدمـــة المجتمعية حيث 
قدم العديـــد من الفحوصات األساســـية كقياس الطول 
والوزن وحساب كتلة الجسم، إضافة إلى قياس ضغط 
الدم وقياس الســـكر فـــي الدم. ومن ناحيـــة أخرى أقام 
المستشـــفى العديد من المحاضرات الصحية التوعوية، 

إذ شملت التوعية بسرطان الثدي والصحة العامة.
وصّرح مدير العالقات العامة وخدمة المجتمع  «

علي طرادة أن المستشفى “في خدمة المجتمع 
منذ أمد بعيد ونسعى لتقديم خدماتنا للجميع 

خصوصا الفئة الكادحة وذوي االحتياجات 
الخاصة”.

المستشفى يقدم العديد من الفحوصات األساسيةيمكن التسوق في جميع المنافذ بالبحرين من 22 إلى 29 نوفمبر

“اإلرسالية األميركية” ينظم فعاليات صحية وتوعويةعودة عروض “لولو” الجمعة المذهلة بخصومات تصل إلى 75 %

أعلـــن بنك البحرين الوطني عـــن تقديم الدعم إلى 
جمعيـــة الحكمة للمتقاعديـــن، وذلك لصالح مبادرة 
الرقميـــة.  منصتهـــا  بتطويـــر  المتعلقـــة  الجمعيـــة 
وتهـــدف المنصـــة إلـــى تعزيـــز جهـــود الجمعية في 
تحقيق التحـــّول الرقمي، من خـــالل إصدار بطاقة 
العضويـــة الخاصة بهـــا، باإلضافة إلى بطاقة خصم 

“تستاهل” عبر المنصة المطّورة.
 وتماشـــًيا مـــع التزام بنـــك البحريـــن الوطني بدعم 
مختلـــف فئـــات المجتمـــع المحلـــي، ســـيعمل البنك 
علـــى تعزيـــز المنصة الرقميـــة للجمعيـــة كجزء من 
شـــراكته االســـتراتيجية. كمـــا تهدف المبـــادرة إلى 
إظهـــار التقديـــر لفئـــة المتقاعديـــن فـــي البحريـــن، 
الذيـــن أمضـــوا ســـنين عمرهم في الخدمـــة في كل 
القطاعـــات العـــام والخـــاص والعســـكري. وتســـعى 
المنصـــة أيًضـــا إلـــى دفـــع عجلـــة النمـــو والتطـــّور 
مـــن خالل إنشـــاء العديـــد مـــن المبـــادرات الرقمية 

المتنوعـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، بالتعـــاون مـــع 
كل مـــن هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
والهيئة العامة للتأمين االجتماعي، مما يساهم في 

تعزيز مختلف القطاعات في البحرين.
ا بتنفيذ   وتعمـــل جمعية الحكمة للمتقاعديـــن حاليًّ
المؤسســـة  تزويـــد  إلـــى  يهـــدف  متمّيـــز  مشـــروع 
بالقدرات الكافية لتأمين التمويل بشـــكل مســـتدام 
بعـــد عاميـــن مـــن اإلطـــالق. وســـيتألف المشـــروع 
مـــن عدة مبـــادرات، بمـــا في ذلـــك مبـــادرة المنصة 
الرقمية، بدعم من بنك البحرين الوطني وشـــركاء 

استراتيجيين آخرين.
 وصـــّرح الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة رئيس المجلـــس األعلى للصحة ورئيس 
مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين: “يسعدنا 
أن نتعـــاون مـــع بنك البحرين الوطنـــي، أحد البنوك 
الرائـــدة فـــي المملكـــة، مـــن أجـــل تطويـــر خدماتنا 

اإللكترونيـــة. منـــذ إنشـــائها فـــي عـــام 1991، تولت 
الجمعيـــة مســـؤولية إعـــادة توظيـــف المتقاعديـــن 

فـــي المجتمـــع البحريني، من خالل االســـتثمار في 
خبراتهـــم وضمان بقائهم أعضاء مســـاهمين ضمن 

المجتمـــع. وعبر تعاوننا مع بنـــك البحرين الوطني، 
نأمـــل فـــي تطويـــر منصـــة رقميـــة تســـهل وصـــول 

الخدمات لكافة أعضائنا”.
وصرح فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس 
نقـــدم  “يســـّرنا أن  الوطنـــي:  البحريـــن  بنـــك  إدارة 
دعمنا لجمعيـــة الحكمة للمتقاعدين، تقديًرا لجميع 
المتقاعديـــن الذيـــن أفنـــوا عمرهـــم فـــي مختلـــف 
مؤسســـات القطاعيـــن العـــام والخاص فـــي مملكة 
البحريـــن. يلتـــزم البنك بدعم كافة أفـــراد المجتمع 
المحلـــي، كجزء من الجهود المســـتمرة التي تصب 
لصالـــح االرتقـــاء باالقتصـــاد الوطنـــي واالســـتثمار 
فـــي مبـــادرات المســـؤولية المجتمعيـــة على جميع 
المستويات. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مجموعة 
من الجمعيات الخيرية والمنظمات المحلية، وعلى 
وجـــه الخصوص تلـــك التي لها تأثيـــر إيجابي على 

مجتمعنا”.

أعلن بنك البحرين الوطني عن تقديم الدعم إلى 
جمعية الحكمة للمتقاعدين، وذلك لصالح مبادرة 
الجمعيـــة المتعلقـــة بتطويـــر منصتهـــا الرقميـــة. 
وتهـــدف المنصـــة إلى تعزيز جهـــود الجمعية في 
تحقيق التحّول الرقمي، من خالل إصدار بطاقة 
العضويـــة الخاصـــة بهـــا، باإلضافـــة إلـــى بطاقـــة 

خصم “تستاهل” عبر المنصة المطّورة.
 وتماشـــًيا مع التزام بنك البحرين الوطني بدعم 
مختلـــف فئـــات المجتمع المحلي، ســـيعمل البنك 
علـــى تعزيز المنصة الرقميـــة للجمعية كجزء من 
شـــراكته االســـتراتيجية. كما تهدف المبادرة إلى 
إظهـــار التقديـــر لفئـــة المتقاعدين فـــي البحرين، 
الذين أمضوا ســـنين عمرهم في الخدمة في كل 
القطاعـــات العام والخاص والعســـكري. وتســـعى 
المنصـــة أيًضـــا إلـــى دفـــع عجلـــة النمـــو والتطّور 
من خالل إنشـــاء العديد من المبـــادرات الرقمية 

المتنوعـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، بالتعاون مع 
كل من هيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية 
والهيئـــة العامة للتأمين االجتماعي، مما يســـاهم 

في تعزيز مختلف القطاعات في البحرين.

ا بتنفيذ   وتعمل جمعية الحكمة للمتقاعدين حاليًّ
مشـــروع متمّيـــز يهـــدف إلـــى تزويـــد المؤسســـة 
بشـــكل  التمويـــل  لتأميـــن  الكافيـــة  بالقـــدرات 
مســـتدام بعـــد عاميـــن من اإلطـــالق. وســـيتألف 
المشـــروع من عدة مبادرات، بما في ذلك مبادرة 
المنصة الرقمية، بدعم من بنك البحرين الوطني 
وشـــركاء اســـتراتيجيين آخرين.  وصّرح الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
رئيس المجلس األعلـــى للصحة ورئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة الحكمة للمتقاعدين: “يســـعدنا أن 
نتعـــاون مع بنـــك البحرين الوطني، أحـــد البنوك 
الرائـــدة فـــي المملكة، مـــن أجل تطويـــر خدماتنا 
اإللكترونية. منذ إنشـــائها في عـــام 1991، تولت 
الجمعية مســـؤولية إعادة توظيـــف المتقاعدين 
فـــي المجتمـــع البحرينـــي، مـــن خالل االســـتثمار 
فـــي خبراتهم وضمان بقائهم أعضاء مســـاهمين 

ضمـــن المجتمـــع. وعبر تعاوننا مـــع بنك البحرين 
الوطنـــي، نأمل فـــي تطوير منصة رقمية تســـهل 

وصول الخدمات لكافة أعضائنا”.
 وصـــرح فـــاروق يوســـف خليـــل المؤيـــد، رئيس 
مجلـــس إدارة بنك البحرين الوطني: “يســـّرنا أن 
نقدم دعمنا لجمعية الحكمة للمتقاعدين، تقديًرا 
لجميـــع المتقاعديـــن الذيـــن أفنـــوا عمرهـــم فـــي 
مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في 
مملكـــة البحريـــن. يلتزم البنك بدعـــم كافة أفراد 
المجتمـــع المحلي، كجزء من الجهود المســـتمرة 
التي تصـــب لصالح االرتقـــاء باالقتصاد الوطني 
واالســـتثمار في مبادرات المسؤولية المجتمعية 
إلـــى  نتطلـــع  المســـتويات. ونحـــن  علـــى جميـــع 
التعـــاون مـــع مجموعة مـــن الجمعيـــات الخيرية 
والمنظمات المحلية، وعلى وجه الخصوص تلك 

التي لها تأثير إيجابي على مجتمعنا”.

“الوطني” يدعم مبادرة تطوير المنصة الرقمية لـ“الحكمة للمتقاعدين”

ديار المحرق تقّدم طقم مجوهرات للراغبات بشراء فيال بـ “النسيم”

لتعزيز جهود الجمعية في تحقيق التحّول الرقمي

بالتعاون مع آللئ آل محمود احتفاًء بيوم المرأة

اختتـــم صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” أســـبوًعا حافـــاًل 
النســـخة  ضمـــن  وذلـــك  والفعاليـــات،  باألنشـــطة 
الخامســـة مـــن احتفـــاء مملكـــة البحرين باألســـبوع 
العالمـــي لريـــادة األعمـــال، وذلك في الفتـــرة من 14 
إلى 20 نوفمبر 2022 بحضور أكثر من 750 مشارًكا 

ا. ا وعالميًّ و28 متحدًثا محليًّ
مـــن   وأقيمـــت فعاليـــات هـــذا األســـبوع بتنظيـــم 
 - األعمـــال  لريـــادة  العالميـــة  والشـــبكة  “تمكيـــن” 
البحريـــن” والتـــي تضمنت العديد مـــن ورش العمل 
والمحاضـــرات التفاعليـــة والتـــي شـــكلت منصـــات 
تجمـــع بيـــن رواد األعمال مـــن مختلـــف القطاعات 
بهدف تبادل األفـــكار المبتكرة والخبرات ومعالجة 
التحديات التي تواجه منظومة ريادة األعمال. كما 
شـــارك في تقديم الفعاليات عدًدا من رواد األعمال 
والمؤثرين والخبراء واالقتصاديين الذين شاركوا 
بخبراتهـــم وتجاربهـــم وقصـــص نجاحهـــم، وذلـــك 
ضمـــن المحاور الرئيســـية لهذا العام والتي تشـــمل 
التعليـــم والنظم الريادية والشـــمولية والسياســـات 

الداعمة.
 حيث انطلقت أول فعالية بعنوان “قمة مســـتثمري 
رواد األعمـــال” بالتعـــاون مـــع “تنمـــو” والتي هدفت 
إلى جذب المستثمرين المالئكة والشركات الناشئة 
مـــن منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا إلى 

مملكة البحرين لبحث فرص االســـتثمار والتوســـع. 
وتطرقت الفعاليات األخرى إلى عدد من المواضيع 
المثريـــة مثـــل كيفيـــة تعزيـــز اإلنتاجية إلـــى جانب 
أبـــرز التحديات لرواد األعمـــال والحلول المحتملة. 
وتضمنـــت الفعاليـــات وورش العمـــل مواضيع حول 
التحول الرقمـــي والتكنولوجيا والتعرف على عالم 

الميتافيرس. 
 إلى جانب ذلك، فقد تمّيز األســـبوع العالمي لريادة 
األعمـــال باحتوائه على عدد من الفعاليات المتعلقة 
بالمســـؤولية االجتماعيـــة للمؤسســـات كدمج ذوي 

الهمم في ســـوق العمل والتنوع والشـــمولية إضافة 
إلـــى المواضيـــع حـــول ريـــادة األعمـــال االجتماعية 
وفـــرص النمـــو فـــي ظـــل التغيـــر المناخـــي. كمـــا تم 
تخصيص جلسات حوارية وورش عمل للمؤسسات 
التي تســـعى للنمو والتوسع في األسواق السعودية 
وتطوير سالســـل التوريد في دول مجلس التعاون 
الخليجـــي إلى جانـــب التعرف علـــى رحلة أصحاب 
االمتياز وطرق التسويق الرقمي وتعزيز اإلنتاجية.
المديـــر  أعـــرب عصـــام حمـــاد،  المناســـبة،  وبهـــذه   
التنفيـــذي لالتصـــاالت التســـويقية ودعـــم العمـــالء 

فـــي صندوق العمـــل “تمكيـــن” ومدير فرع الشـــبكة 
العالميـــة لريـــادة األعمـــال فـــي مملكـــة البحرين عن 
أهميـــة هذه الفعاليـــة العالمية قائـــاًل: “يأتي احتفاء 
تمكيـــن باألســـبوع العالمـــي لريـــادة األعمـــال للمـــرة 
الخامســـة تماشـــًيا مـــع توجهـــات المملكـــة في دعم 
البيئـــة الرياديـــة وتعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن 
علـــى الخريطـــة الرياديـــة العالميـــة عبـــر المشـــاركة 
فـــي الفعاليـــات الدوليـــة المعنيـــة بريـــادة األعمـــال. 
حيـــث القت هـــذه الفعاليـــات استحســـاًنا كبيًرا من 
قبـــل رواد األعمـــال واألفراد الذين وجـــدوا الفرصة 

في االســـتفادة مـــن تجارب وخبـــرات رواد األعمال 
المختصيـــن والبارزيـــن، إلى جانب تنوع وشـــمولية 
المواضيع المطروحة والذي بدوره يسهم في إثراء 
منظومـــة ريادة األعمال ودفـــع عجلة النمو والتقدم 

االقتصادي المستدام”.
وتقـــام خالل هذا األســـبوع أكثر من 35 ألف فعالية 
يحتفـــي بها أكثر مـــن 10 ماليين شـــخص في أكثر 
مـــن 170 دولـــة حول العالم، ويتـــم تنظيمه من قبل 
الشبكة العالمية لريادة األعمال والمدعومة من قبل 

مؤسسة إوينغ ماريون كوفمان.

“تمكين” تختتم فعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال
بحضور أكثر من 750 مشارًكا و28 متحدًثا محليًّا وعالميًّا
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