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} جاللة الملك المعظم خالل ا�ستقبال �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء واأداء اليمين.

جرت في قصر الصخير أمس مراسم 
أمـــام  الــدســتــوريــة  الــيــمــيــن  الــــــــوزراء،  أداء 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم.
السمو  استقبل جاللته، صاحب  وقد 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
حيث  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
الــيــمــيــن  الـــمـــلـــكـــي  الـــســـمـــو  صـــاحـــب  أدى 

الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء.
وقـــــــدم ســــمــــوه إلـــــى جـــاللـــتـــه أعـــضـــاء 
المرسوم  صــدور  بعد  الجديدة  الحكومة 
وأدى  مــنــاصــبــهــم،  فــي  بتعيينهم  الــمــلــكــي 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء والـــــــوزراء 
الــيــمــيــن الــدســتــوريــة أمـــام جــاللــة الملك 

المعظم.
وقـــد رحـــب حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
ــالــــغ الــتــقــديــر  بـــــــالـــــــوزراء، وأعــــــــرب عــــن بــ
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء، مثنيا جاللته على 
ــدؤوب والــمــثــمــر الـــذي يــقــوم به  ــ الــعــمــل الـ
مسيرته  وتعزيز  الوطن  خدمة  في  سموه 
الحضارية والتنموية والنهوض بمختلف 
القطاعات الحيوية لمزيد من المنجزات 

والمكتسبات الوطنية.
على  الجدد  الـــوزراء  جاللته  هنأ  كما 
لهم  متمنيا  الــوزاريــة،  مناصبهم  توليهم 
كـــل الــتــوفــيــق والــــســــداد لــخــدمــة الــوطــن 
الــوزراء  الوقت  ذات  في  شاكرا  والمواطن، 
بكل  المسؤولية  تحملهم  على  السابقين 
أمــانــة وإخـــالص ومــا قــدمــوه مــن خدمات 
للوطن ستبقى على الدوام محل االعتزاز 

والتقدير.
كما أعرب جاللة الملك المعظم عن 
والتنفيذية  التشريعية  بالسلطة  اعتزازه 
تدعم  قــرارات  من  تتخذه  وما  والقضائية 
الــوطــن  فــيــه خــيــر  لــمــا  الــوطــنــيــة  نهضتنا 
والمواطنين، مشيرا إلى تواصل البحرين 
يحظى  والـــذي  لها  ومحبتهم  العالم  مــع 
وهــذا  الجميع  مــن  والــتــقــديــر  بالترحيب 
عـــائـــد إلـــــى مــــواقــــف الـــبـــحـــريـــن الــنــبــيــلــة 
شعبها  وأن  والـــتـــآخـــي  لــلــســالم  الـــداعـــمـــة 
الكريم مشهود له بالوالء لوطنه والحرص 

على تطوره ورقيه.
وبحمد  مسيرتنا  إن  جاللته  وأضــاف 
أبنائها  بعزيمة  األفضل  نحو  تتطور  اهلل 
وتقديره  اعــتــزازه  جاللته  مــؤكــدا  الــكــرام، 
الــبــحــريــنــيــة والــــــذي يمتد  ــرأة  ــمــ الــ لـــــدور 
تتميز  وما  وطنها  لخدمة  طويلة  لسنين 
بــه مــن كــفــاءة ومــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة، ومــا 
تحظى به من قناعة أهل البحرين بدورها 
جاللته  متمنيا  بوطنها،  للنهوض  المهم 
من  الــمــزيــد  المقبلة  المرحلة  تشهد  أن 
الوطنية  الــمــســؤولــيــات  أداء  فــي  الــنــجــاح 

وتحقيق األهداف المنشودة. 

الملك ي�ستقبل ولي العهد رئي�س الوزراء والوزراء ويوؤدون اليمين الد�ستورية

ج��ال��ت��ه ي��ث��م��ن ال��ع��م��ل ال�������دوؤوب ل���ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ف���ي خ���دم���ة ال��وط��ن

ال�س���ابقين لل���وزراء  وال�س���كر  الجدي���دة  منا�سبه���م  بتوليه���م  الج���دد  ال���وزراء  تهنئ���ة 

الملك يعرب عن اعتزازه بال�سلطة الت�سريعية والق�سائية وقراراتها الداعمة للنه�سة الوطنية

ال��ك��رام اأب��ن��ائ��ن��ا  بعزيمة  الأف�����ض��ل  ن��ح��و  ت��ت��ط��ور  ال��وط��ن��ي��ة  م�ضيرتنا  ي��وؤك��د:  ج��ال��ت��ه 

} وزير �سوؤون ال�سورى والنواب.

} وزير ال�سوؤون القانونية.

} وزيرة التنمية الم�ستدامة.

} وزير الأ�سغال.

} وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراني.

} وزيرة �سوؤون ال�سباب.

} وزير العمل.

} وزير الموا�سالت والت�سالت.

} وزير �سوؤون مجل�س الوزراء.

} وزير ال�سناعة والتجارة.

} وزير الخارجية.

} وزير النفط والبيئة.

} وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف.

} وزير التربية والتعليم.

} وزير الداخلية.

} وزير �سوؤون البلديات والزراعة.

} وزيرة ال�سحة.

} وزير الإعالم.

} نائب رئي�س مجل�س الوزراء.

} وزير �سوؤون الدفاع.

} وزير �سوؤون الكهرباء والماء.

} وزيرة ال�سياحة.

} وزير المالية والقت�ساد الوطني.

} وزير التنمية الجتماعية.
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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
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محميد احملميد

مـــع صــــدور األمــــر الــمــلــكــي الــســامــي من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه، بتعيين صاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى األمير سلمان بن 
لمجلس  رئيسا  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
البحرين  مملكة  تنطلق  اهلل،  الــوزراء حفظه 
الوطنية  المسيرة  فــي  جــديــدة  مرحلة  نحو 

المباركة.
مضامين وطنية رفيعة، جاءت في خطاب 
االستقالة، وفي الرد على كتاب التكليف، ثم 
حــددت  وجميعها  ــوزارة،  الــ تشكيل  برقية  فــي 
الــمــقــبــلــة، ورســـمـــت النهج  مــالمــح الــمــرحــلــة 

الوطني القادم.
تأكيد  الرفيعة،  المضامين  أبرز  من  لعل 
ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
والقيام بها  المسؤولية،  أمانة  مواصلة حمل 
على الوجه األكمل واجبا وشرفا.. واالستلهام 
المعظم جسارة  الملك  الجاللة  من صاحب 
الــمــواقــف وحــكــمــة األيـــــام، وزيـــــادة فــي الــعــزة 

والرفعة واالزدهار.
الروعة  في  غاية  إشــارة وطنية  كانت  كما 
والـــجـــمـــال، وتـــعـــزيـــزا لــلــشــراكــة والـــعـــمـــل مع 
الوطن  ألبناء  سموه  تقدير  البحرين،  فريق 
الــمــخــلــصــيــن، ووصـــفـــهـــم بـــعـــبـــارة »الــتــواقــيــن 
ــع  ــ الـــمـــحـــبـــيـــن لـــلـــعـــمـــل بـــكـــل شـــــغـــــف«.. ووضـ
ونــبــراســًا  قــويــمــًا  نهجًا  السامية  التوجيهات 
ليكون اإلنجاز المتميز دائمًا وأبدًا، شعار كل 
مرحلة من مراحل العمل الوطني.. وتحقيق 

الخير ألبناء الشعب.
ــن مــعــانــي الــعــزم  ــا احـــتـــوتـــه مـ ــذلـــك مـ وكـ
واإلخالص واإلرادة الصلبة، من خالل تطوير 

الطريق  خارطة  باعتباره  الحكومي..  األداء 
المتواصلة.. بجانب اإلشارة القديرة للتعاون 
مـــع الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة.. وتـــلـــك إشـــــارات 
مــتــمــيــزة أكـــــدت مــعــالــم الــمــســيــرة الــمــقــبــلــة، 
السلطة  مع  الفاعل  التعاون  مفهوم  وتعزيز 
»الــشــورى  وجناحيها  بمجلسيها  التشريعية 
الذي  كافة،  الشعب  عن  الممثلين  والــنــواب«، 
ــي خـــيـــار الــمــشــاركــة  أكـــــد يــقــيــنــه الــــراســــخ فــ
الـــفـــعـــال.. والـــهـــدف األســـمـــى والـــجـــامـــع، هو 
الــحــاضــر الــمــزدهــر، بــمــشــاريــعــه ومـــبـــادراتـــه.. 

والمستقبل المشرق بتطلعاته وتحدياته. 
الــــســــامــــي  الـــتـــكـــلـــيـــف  وصــــــــف  أن  كــــمــــا 
لدى  منهج  أصــدق  يعد  البليغ«،  بـ»التكليف 
ســمــوه عــبــر أداء الـــواجـــب الــوطــنــي كــل يــوم، 
ووضع المواطن البحريني دومًا، هدفًا وغاية 
الوطني  العمل  ميثاق  ثوابت  وفق  للتنمية، 
وأسس الدستور، ورؤية البحرين االقتصادية 

.2030
إن تــأكــيــد ســمــوه مــواصــلــة تــعــزيــز أوجـــه 
البحرين،  العمل مع كل أعضاء فريق  إتقان 
ليكون بناء الوطن هدًفا مشترًكا متسًقا في 
مساراته، وأبناء الوطن في طليعة أولوياته.. 
والتطلعات  الــعــمــل  طبيعة  يــحــدد  ذلـــك  كــل 

والشراكة، من أجل الوطن والمواطن. 
بــســمــو  ــة  ــيـ ــامـ ــسـ الـ الـــمـــلـــكـــيـــة  ــة  ــقـ ــثـ الـ إن 
لقيادة  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي 
إجماع  محل  هي  الجديدة،  المرحلة  وإدارة 
ومؤيدين  داعمين  ســمــوه،  مــع  وكلنا  شعبي، 
على  بقدرة سموه  راسخا  إيمانا  ومساندين، 
تحقيق التطلعات الملكية السامية، من أجل 
خير أبناء الشعب الكرام.. حفظ اهلل مملكة 

البحرين.

malmahmeed7@gmail.com

مرحلة جديدة 

في الم�سيرة الوطنية

استقبل الشيخ ناصر بن 
عبدالرحمن آل خليفة وكيل 
السيدة غادة  الداخلية،  وزارة 
حميد حبيب، بمناسبة صدور 
المرسوم الملكي السامي من 
لدن حضرة صاحب الجاللة 
بتعيينها  الــمــعــظــم،  الــمــلــك 

أمينا عاما للتظلمات.

رحب  اللقاء،  بداية  وفــي 
وكيل وزارة الداخلية باألمين 
ــام لـــلـــتـــظـــلـــمـــات،، مــعــربــا  ــعــ الــ
بالثقة  تــهــانــيــه  خــالــص  عـــن 
ومتمنيًا  الــســامــيــة،  الملكية 
ــق والـــــــســـــــداد  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ لـ
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــمـــســـؤولـــيـــات 
والــــمــــهــــام الـــمـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا، 

األمـــانـــة  دور  عـــلـــى  ــدا  ــ ــؤكـ ــ ومـ
تعزيز  في  للتظلمات  العامة 
فـــي مملكة  ــان  ــسـ اإلنـ حــقــوق 

البحرين.
وتـــم خـــالل الــلــقــاء بحث 
بما  والتنسيق  التعاون  سبل 
يسهم في تعزيز آليات العمل 

المشترك.

الـــدرازي  أحــمــد  علي  المهندس  استقبل 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
ــاتــــش ســفــيــر  ــد كــلــيــمــنــس هــ ــيـ ــسـ ــور الـ بـــحـــضـ
لدى  المعتمد  االتــحــاديــة  ألمانيا  جمهورية 
مملكة البحرين، جريجوري بليدجيان رئيس 
قسم الشرق األوسط بوزارة خارجية جمهورية 
ألمانيا االتحادية، وذلك بمقر المؤسسة في 

ضاحية السيف.
وفي مستهل اللقاء رحب الدرازي بالسيد 
ــة عــمــل  ــيـ ــول آلـ ــ ــا حـ ــرحـ بــلــيــدجــيــان وقــــــدم شـ
وحماية  وتــعــزيــز  نشر  فــي  ــا  ودورهــ المؤسسة 
كما  الــبــحــريــن،  فــي مملكة  اإلنـــســـان  حــقــوق 
استعرض الدرازي قانون العقوبات والتدابير 
البديلة وآلية تطبيقه بشكل فعال من خالل 
توفير البرامج التأهيلية المالئمة للمحكوم 

الوقت مخرجات  ذات  في  مستعرضا  عليهم، 
الــمــؤتــمــر الـــدولـــي لــلــعــقــوبــات الــبــديــلــة الــذي 

قامت المؤسسة بتنظيمه مؤخرا.
ــيـــع ذات  ــن الـــمـــواضـ كـــمـــا بــحــثــا عــــــددا مــ
االهتمام المشترك وتعزيز أوجه التعاون بين 
والقانوني  الحقوقي  المجال  في  الجانبين 
العمل  ورش  بتنظيم  يتعلق  فيما  سيما  وال 
وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب 
الكوادر الوطنية في مجال نشر ثقافة حقوق 

االنسان. 
من جانبه أعرب بليدجيان عن شكره على 
حسن االستقبال، مؤكًدا أهمية دور المؤسسة 
في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في مملكة 
وشعبها  البحرين  لمملكة  متمنًيا  البحرين، 

المزيد من التقدم واالزدهار.

ي��ستقب����ل ال�داخ�ل�ي����ة  وزارة  وك����يل 

الأم������ي������ن ال�����ع�����ام ل��ل��ت��ظ��ل��م��ات

لحق��وق »الوطني��ة  دور  اأهمي��ة  يوؤك��د  األمان��ي  م�س��وؤول 

البحرين في  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  حماية  في  الإن�سان« 

ال�����سيافة  ط����اقم  م����ن  ف����رد  وف���اة 

19 رق���م  ال�خ�ل����يج  طي����ران  لرح����لة 
 GF19 رقــم  رحلتها  أن  الخليج  طيران  تفيد 
مطار  إلى  الدولي  البحرين  مطار  من  المتجهة 
شـــارل ديــغــول الـــدولـــي فــي بــاريــس يـــوم الــثــالثــاء 
مسارها  غيرت  قد  الــجــاري  نوفمبر   22 الموافق 
لــتــحــط فـــي أربـــيـــل بـــالـــعـــراق، وذلــــك إثـــر تــعــرض 
قلبية  لنوبة  بالرحلة  الضيافة  أفــراد طاقم  أحد 

مفاجئة توفي على إثرها في أربيل.

وتدعو  المتوفى  الوطنية  الناقلة  تنعى  وإذ 
الرحلة  أن  والسلوان؛ تفيد  بالصبر  وذويه  ألهله 
ــلـــت خـــط ســيــرهــا إلــــى بـــاريـــس كــمــا هو  قـــد واصـ
مقرر. وتؤكد طيران الخليج أن سالمة مسافريها 
ــراد طــاقــمــهــا تــأتــي فــي الــمــقــام األول دائــمــًا،  ــ وأفـ
صبرهم  على  المذكورة  الرحلة  مسافري  شاكرة 

وتفهمهم. 

أعــلــنــت الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
ــريــــن لــلــتــنــمــيــة  ــبــــحــ لـــمـــعـــهـــد الــ
ــة األســــــتــــــاذة إيـــمـــان  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
فــيــصــل جــنــاحــي، عـــن اســتــعــداد 
المعهد إلطالق برنامج تدريبي 
ــتـــخـــصـــص بـــعـــنـــوان  ــوي مـ ــ ــوعــ ــ تــ
»إضــــــــــاءات«، يــســتــهــدف أعــضــاء 
ــواب  ــ ــنــ ــ ــلـــســـي الــــــشــــــورى والــ مـــجـ
وأمـــانـــة الــعــاصــمــة والــمــجــالــس 
موظفي  إلــى  باإلضافة  البلدية 
مع  يتوافق  وبما  الجهات،  هــذه 
المسيرة  ــداف  وأهــ ورســالــة  رؤى 
ــلـــة لــحــضــرة  ــامـ الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـ
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  ملك  خليفة،  آل  عيسى 
الــمــعــظــم، وتـــنـــفـــيـــذًا لــلــمــرســوم 

الخاص بإنشاء المعهد.
أن  جــــــنــــــاحــــــي  وأضــــــــــافــــــــــت 
بــــرنــــامــــج »إضــــــــــــــــاءات«، والـــــــذي 
أربــع سنوات،  سيمتد على مدى 
سيتضمن مجموعة من البرامج 
المتخصصة لكل فئة على حدة 

في مختلف المواضيع القانونية 
سعيًا  والــخــدمــيــة،  والــســيــاســيــة 
إلى تحقيق مستويات عالية من 

األداء في مملكة البحرين.
ــت جـــنـــاحـــي إلــــــى أن  ــ ــوهـ ــ ونـ
الــبــرنــامــج يــأتــي مــتــوافــًقــا أيــًضــا 
مـــــــع مـــــــرســـــــوم إنـــــــشـــــــاء مـــعـــهـــد 

السياسية،  للتنمية  الــبــحــريــن 
بتوفير  يتعلق  فــيــمــا  خــصــوصــا 
ــتــــدريــــب والـــــدراســـــات  بــــرامــــج الــ
بالمجال  المتعلقة  والــبــحــوث 
ــانـــونـــي لــفــئــات  ــوري الـــقـ ــتــ الــــدســ
ــعــــب الـــمـــخـــتـــلـــف، وبــــوجــــه  الــــشــ
الـــخـــصـــوص أعــــضــــاء مــجــلــســي 

ــواب والــمــجــالــس   ــنــ الــــشــــورى والــ
البلدية، ودعم العمل البرلماني 
من خالل شرح آلياته، وأساليب 
عمله، ودعم المجالس البلدية، 
ــن  ــوطــ ـــة الــ ــدمــ ــ ودورهـــــــــــــا فــــــي خـ

والمواطن.
التنفيذي  الــمــديــر  ــارت  وأشــ

ــريــــن لــلــتــنــمــيــة  ــبــــحــ لـــمـــعـــهـــد الــ
السياسية الى أن البرنامج يأتي 
التي  الكبيرة  للجهود  استكمااًل 
بذلها المعهد على مدى الفترة 
الــمــاضــيــة عــبــر تــنــفــيــذ الــعــديــد 
ــن الـــــبـــــرامـــــج الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ــ مــ
بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، والـــذي 
اســـتـــهـــدف الـــمـــرشـــحـــيـــن وفــــرق 
والمراقبين  االنتخابية  العمل 
حيث  والناخبين،  واإلعالميين 
حـــقـــق نـــجـــاًحـــا كـــبـــيـــًرا انــعــكــس 
بــــشــــكــــل واضــــــــــــح عـــــلـــــى حـــجـــم 
في  الكبيرة  الشعبية  المشاركة 

االنتخابات.
ــامــــج  ــرنــ ــبــ الــ أن  ــة  ــ ــًحـ ــ ــوضـ ــ مـ
مع  بــالــشــراكــة  سينفذ  الــجــديــد 
مجلسي الشورى والنواب ووزارة 
ــة، من  ــزراعـ ــؤون الــبــلــديــات والـ شـ
تــعــاون ثنائية،  اتــفــاقــيــات  خــالل 
على  المعهد  حــرص  يعكس  مــا 
مؤسسات  مختلف  مع  الشراكة 

تحقيًقا لألهداف الموضوعة.

»ال���ت���ن���م���ي���ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة« ُي���ط���ل���ق »اإ��������س�������اءات« 

ل��م��ج��ل�����س��ي ال�������س���ورى وال����ن����واب وال��م��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة

} إيمان جناحي.

مستشفى  فــي  الجراحي  الفريق  نجح 
ورم  استئصال  فــي  الجامعي  حمد  الملك 
كيلو جــرام من بطن مريضة   2 يــزن  ضخم 
خــمــســيــنــيــة، كــشــفــتــه الــفــحــوصــات الــطــبــيــة 
الدقيقة  األمــعــاء  كــفــاءة  فــي  تأثيره  وأكـــدت 
واالثـــنـــي عــشــر والـــشـــريـــان األبـــهـــري ووريــــد 

األجوف السفلي.
إدارة  بـــحـــســـب  ــيــــل  ــتــــفــــاصــ الــ ــر  ــيــ ــشــ وتــ
من  البالغة  المريضة  أن  إلــى  المستشفى 
الخارجية  العيادات  راجعت  سنة   55 العمر 

وانتفاخا  ألــمــا  تــعــانــي  وهـــي  بالمستشفى، 
تزيد  مـــدة ال  الــــوزن  فــي  نـــزول  مــع  بالبطن 
على شهرين دون معرفة األسباب، وعليه تم 
وإجراء األشعة  السريرية  الفحوصات  عمل 
المقطعية الملونة والتي كشفت عن وجود 
ورم كــبــيــر بــالــبــطــن ضــاغــطــا عــلــى األمــعــاء 
األبهري  والــشــريــان  عشر  واالثــنــي  الدقيقة 
ووريــد األجــوف السفلي، كما أظهرت نتائج 
إلى  يتحول  وقــد  الـــورم حميد  أن  الــخــزعــة 

خبيث مع مرور الوقت.

وقــــــــــــــــــــــام الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق الـــــــــجـــــــــراحـــــــــي 
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــن الـ ــ ــون مـ ــكــ ــمــ ــى الــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ ــالــ بــ
الجراحة  اســتــشــاري  السل  أبــو  عبدالمنعم 
العامة وجراحة السمنة وبمساعدة الدكتور 
إعـــجـــاز وانـــي اســـتـــشـــاري الـــجـــراحـــة الــعــامــة 
بــحــجــم  عــصــبــي  ــي  ــائــ وعــ ورم  بـــاســـتـــئـــصـــال 
15×15سم بشكل كلي ودقيق من دون حدوث 

أي مضاعفات.
ــور رانــــــــي الــمــعــتــز  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــام الـ ــ ــ ــا قـ ــمـ ــيـ  فـ
ــاري جــــراحــــة األوعــــيــــة  ــتــــشــ ــا اســ ــ ــ بـــــاهلل اآلغـ

الكبيرة  الدموية  األوعــيــة  بفصل  الدموية، 
االستئصال  عملية  والمرتبطة بالورم بعد 

بطريقة احترافية.
ــمــــريــــضــــة الــخــمــســيــنــيــة  تـــــم إنـــــقـــــاذ الــ
بعد استئصال الورم وفصل األوعية الدموية 
كبيرة من  وبخبرة  ونــادرة  نوعية  في عملية 
والتي  المجال،  هــذا  فــي  االختصاص  ذوي 
حدوث  دون  من  ساعتين  حوالي  استغرقت 
المريضة  غـــادرت  وقــد  هــذا  مضاعفات،  أي 

المستشفى بعد 4 أيام بصحة وعافية.

ا�ضتئ�ضال ورم �ضخم يزن كيلوين..

نج���اح عملي���ة نوعي���ة لمري�س���ة خم�س���ينية ف���ي »حم���د الجامع���ي«

جليلة  الــدكــتــورة  اســتــقــبــلــت 
ــرة  ــواد حــســن وزيـ بــنــت الــســيــد جــ
الـــصـــحـــة، فــــي مــكــتــبــهــا بــمــبــنــى 
جـــورج  الـــدكـــتـــور  الــصــحــة،  وزارة 
والرئيس  األطباء  رئيس  شريان 
اإلرسالية  لمستشفى  التنفيذي 
تم  حيث  بالبحرين،  األمريكية 
خــالل الــلــقــاء بحث واســتــعــراض 
مــــســــتــــجــــدات مــــــشــــــروع إنــــشــــاء 
مـــســـتـــشـــفـــى »الـــــمـــــلـــــك حــــمــــد-
بمنطقة  األمــريــكــيــة«  اإلرســالــيــة 

عالي.
ــاء، أعــربــت  ــقـ ــلـ فـــي بـــدايـــة الـ
للجهود  تــقــديــرهــا  عـــن  الـــوزيـــرة 
مستشفى  بها  قــام  التي  النبيلة 
ــة عــبــر  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ اإلرســــــالــــــيــــــة األمـ
مــســيــرتــه الــتــاريــخــيــة فــي خدمة 
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي وتــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
الشراكة  أهمية  إلــى  مشيرًة  لــه، 
والخاص  الــعــام  القطاعين  بين 
ودورها الكبير في تعزيز مسارات 
في  سيما  وال  الوطنية،  التنمية 
الــقــطــاع الــصــحــي، الفــتــًة إلــى أن 
متعاظما  دورا  الــخــاص  للقطاع 
ــد الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة  ــ فــــي رفـ
بمملكة البحرين وتعزيز تقدمها 

وكـــــــفـــــــاءة خــــدمــــاتــــهــــا وتــــدعــــيــــم 
المساعي الحكومية الرامية إلى 

تطوير السياحة العالجية.
استمعت الوزيرة إليجاز حول 
المستشفى  بناء مشروع  مراحل 
الـــجـــديـــد وأقــــســــام الــمــســتــشــفــى 
يــحــتــوي عليها،  الــتــي  والــمــرافــق 

والــخــدمــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
التي سيقدمها، حيث من المقرر 
افتتاحه في يناير 2023، مشيدًة 
بـــهـــذا الـــمـــشـــروع الــطــبــي الـــرائـــد 
الــــــــذي ســـيـــتـــضـــمـــن تــخــصــصــات 
إضافة  وسيشكل  متعددة،  طبية 
ــي فــي  ــحـ ــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـ ــيـ ــوعـ نـ

الــمــمــلــكــة، مــثــمــنــًة الـــــدور الــبــارز 
الذي يضطلع به المستشفى من 
خالل حرصه على توفير الرعاية 
الــصــحــيــة الــمــتــقــدمــة وتــجــهــيــزه 
والمعدات  الحديثة،  بالمنشآت 
ــزة الــطــبــيــة الــمــتــقــدمــة  ــ ــهـ ــ واألجـ
للعاملين  متمنيًة  والــمــتــطــورة، 

ــاح  ــجــ ــنــ ــق والــ ــيــ ــوفــ ــتــ ــل الــ ــ ــه كــ ــيــ فــ
لتحقيق األهداف الصحية التي 

وجد من أجلها المستشفى.
ــرب الــدكــتــور  مـــن جــانــبــه، أعــ
جورج شيريان عن شكره وتقديره 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــــبــــالد الـــُمـــعـــظـــم، وتـــوجـــيـــهـــات 
مستوى  لــرفــع  الــداعــمــة  جاللته 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
ــة مــســتــشــفــيــات مــمــلــكــة  ــافـ فــــي كـ
ــًدا بـــاهـــتـــمـــام  ــيــ ــشــ ــريــــن، مــ ــبــــحــ الــ
حكومة مملكة البحرين برئاسة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
ومشاريع  برامج  ودعمها إلنجاح 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، مـــــؤكـــــًدا أن 
المستشفى يضع ضمن أولوياته 
من  الصحية  بالرعاية  االرتــقــاء 
خــــــالل االعــــتــــمــــاد عـــلـــى أفـــضـــل 
األطـــبـــاء والــتــقــنــيــات، وذلــــك في 
إطــــار الــســعــي بــــأن يــكــون مــركــًزا 
المملكة  فــي  الصحية  لــلــرعــايــة 
الــتــعــاون مـــع أنظمة  مـــن خـــالل 
ــرائــــدة في  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــ

العالم.
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محميد احملميد

مـــع صــــدور األمــــر الــمــلــكــي الــســامــي من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه، بتعيين صاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى األمير سلمان بن 
لمجلس  رئيسا  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
البحرين  مملكة  تنطلق  اهلل،  الــوزراء حفظه 
الوطنية  المسيرة  فــي  جــديــدة  مرحلة  نحو 

المباركة.
مضامين وطنية رفيعة، جاءت في خطاب 
االستقالة، وفي الرد على كتاب التكليف، ثم 
حــددت  وجميعها  ــوزارة،  الــ تشكيل  برقية  فــي 
الــمــقــبــلــة، ورســـمـــت النهج  مــالمــح الــمــرحــلــة 

الوطني القادم.
تأكيد  الرفيعة،  المضامين  أبرز  من  لعل 
ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
والقيام بها  المسؤولية،  أمانة  مواصلة حمل 
على الوجه األكمل واجبا وشرفا.. واالستلهام 
المعظم جسارة  الملك  الجاللة  من صاحب 
الــمــواقــف وحــكــمــة األيـــــام، وزيـــــادة فــي الــعــزة 

والرفعة واالزدهار.
الروعة  في  غاية  إشــارة وطنية  كانت  كما 
والـــجـــمـــال، وتـــعـــزيـــزا لــلــشــراكــة والـــعـــمـــل مع 
الوطن  ألبناء  سموه  تقدير  البحرين،  فريق 
الــمــخــلــصــيــن، ووصـــفـــهـــم بـــعـــبـــارة »الــتــواقــيــن 
ــع  ــ الـــمـــحـــبـــيـــن لـــلـــعـــمـــل بـــكـــل شـــــغـــــف«.. ووضـ
ونــبــراســًا  قــويــمــًا  نهجًا  السامية  التوجيهات 
ليكون اإلنجاز المتميز دائمًا وأبدًا، شعار كل 
مرحلة من مراحل العمل الوطني.. وتحقيق 

الخير ألبناء الشعب.
ــن مــعــانــي الــعــزم  ــا احـــتـــوتـــه مـ ــذلـــك مـ وكـ
واإلخالص واإلرادة الصلبة، من خالل تطوير 

الطريق  خارطة  باعتباره  الحكومي..  األداء 
المتواصلة.. بجانب اإلشارة القديرة للتعاون 
مـــع الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة.. وتـــلـــك إشـــــارات 
مــتــمــيــزة أكـــــدت مــعــالــم الــمــســيــرة الــمــقــبــلــة، 
السلطة  مع  الفاعل  التعاون  مفهوم  وتعزيز 
»الــشــورى  وجناحيها  بمجلسيها  التشريعية 
الذي  كافة،  الشعب  عن  الممثلين  والــنــواب«، 
ــي خـــيـــار الــمــشــاركــة  أكـــــد يــقــيــنــه الــــراســــخ فــ
الـــفـــعـــال.. والـــهـــدف األســـمـــى والـــجـــامـــع، هو 
الــحــاضــر الــمــزدهــر، بــمــشــاريــعــه ومـــبـــادراتـــه.. 

والمستقبل المشرق بتطلعاته وتحدياته. 
الــــســــامــــي  الـــتـــكـــلـــيـــف  وصــــــــف  أن  كــــمــــا 
لدى  منهج  أصــدق  يعد  البليغ«،  بـ»التكليف 
ســمــوه عــبــر أداء الـــواجـــب الــوطــنــي كــل يــوم، 
ووضع المواطن البحريني دومًا، هدفًا وغاية 
الوطني  العمل  ميثاق  ثوابت  وفق  للتنمية، 
وأسس الدستور، ورؤية البحرين االقتصادية 

.2030
إن تــأكــيــد ســمــوه مــواصــلــة تــعــزيــز أوجـــه 
البحرين،  العمل مع كل أعضاء فريق  إتقان 
ليكون بناء الوطن هدًفا مشترًكا متسًقا في 
مساراته، وأبناء الوطن في طليعة أولوياته.. 
والتطلعات  الــعــمــل  طبيعة  يــحــدد  ذلـــك  كــل 

والشراكة، من أجل الوطن والمواطن. 
بــســمــو  ــة  ــيـ ــامـ ــسـ الـ الـــمـــلـــكـــيـــة  ــة  ــقـ ــثـ الـ إن 
لقيادة  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي 
إجماع  محل  هي  الجديدة،  المرحلة  وإدارة 
ومؤيدين  داعمين  ســمــوه،  مــع  وكلنا  شعبي، 
على  بقدرة سموه  راسخا  إيمانا  ومساندين، 
تحقيق التطلعات الملكية السامية، من أجل 
خير أبناء الشعب الكرام.. حفظ اهلل مملكة 

البحرين.

malmahmeed7@gmail.com

مرحلة جديدة 

في الم�سيرة الوطنية

استقبل الشيخ ناصر بن 
عبدالرحمن آل خليفة وكيل 
السيدة غادة  الداخلية،  وزارة 
حميد حبيب، بمناسبة صدور 
المرسوم الملكي السامي من 
لدن حضرة صاحب الجاللة 
بتعيينها  الــمــعــظــم،  الــمــلــك 

أمينا عاما للتظلمات.

رحب  اللقاء،  بداية  وفــي 
وكيل وزارة الداخلية باألمين 
ــام لـــلـــتـــظـــلـــمـــات،، مــعــربــا  ــعــ الــ
بالثقة  تــهــانــيــه  خــالــص  عـــن 
ومتمنيًا  الــســامــيــة،  الملكية 
ــق والـــــــســـــــداد  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ لـ
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــمـــســـؤولـــيـــات 
والــــمــــهــــام الـــمـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا، 

األمـــانـــة  دور  عـــلـــى  ــدا  ــ ــؤكـ ــ ومـ
تعزيز  في  للتظلمات  العامة 
فـــي مملكة  ــان  ــسـ اإلنـ حــقــوق 

البحرين.
وتـــم خـــالل الــلــقــاء بحث 
بما  والتنسيق  التعاون  سبل 
يسهم في تعزيز آليات العمل 

المشترك.

الـــدرازي  أحــمــد  علي  المهندس  استقبل 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
ــاتــــش ســفــيــر  ــد كــلــيــمــنــس هــ ــيـ ــسـ ــور الـ بـــحـــضـ
لدى  المعتمد  االتــحــاديــة  ألمانيا  جمهورية 
مملكة البحرين، جريجوري بليدجيان رئيس 
قسم الشرق األوسط بوزارة خارجية جمهورية 
ألمانيا االتحادية، وذلك بمقر المؤسسة في 

ضاحية السيف.
وفي مستهل اللقاء رحب الدرازي بالسيد 
ــة عــمــل  ــيـ ــول آلـ ــ ــا حـ ــرحـ بــلــيــدجــيــان وقــــــدم شـ
وحماية  وتــعــزيــز  نشر  فــي  ــا  ودورهــ المؤسسة 
كما  الــبــحــريــن،  فــي مملكة  اإلنـــســـان  حــقــوق 
استعرض الدرازي قانون العقوبات والتدابير 
البديلة وآلية تطبيقه بشكل فعال من خالل 
توفير البرامج التأهيلية المالئمة للمحكوم 

الوقت مخرجات  ذات  في  مستعرضا  عليهم، 
الــمــؤتــمــر الـــدولـــي لــلــعــقــوبــات الــبــديــلــة الــذي 

قامت المؤسسة بتنظيمه مؤخرا.
ــيـــع ذات  ــن الـــمـــواضـ كـــمـــا بــحــثــا عــــــددا مــ
االهتمام المشترك وتعزيز أوجه التعاون بين 
والقانوني  الحقوقي  المجال  في  الجانبين 
العمل  ورش  بتنظيم  يتعلق  فيما  سيما  وال 
وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب 
الكوادر الوطنية في مجال نشر ثقافة حقوق 

االنسان. 
من جانبه أعرب بليدجيان عن شكره على 
حسن االستقبال، مؤكًدا أهمية دور المؤسسة 
في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في مملكة 
وشعبها  البحرين  لمملكة  متمنًيا  البحرين، 

المزيد من التقدم واالزدهار.

ي��ستقب����ل ال�داخ�ل�ي����ة  وزارة  وك����يل 

الأم������ي������ن ال�����ع�����ام ل��ل��ت��ظ��ل��م��ات

لحق��وق »الوطني��ة  دور  اأهمي��ة  يوؤك��د  األمان��ي  م�س��وؤول 

البحرين في  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  حماية  في  الإن�سان« 

ال�����سيافة  ط����اقم  م����ن  ف����رد  وف���اة 

19 رق���م  ال�خ�ل����يج  طي����ران  لرح����لة 
 GF19 رقــم  رحلتها  أن  الخليج  طيران  تفيد 
مطار  إلى  الدولي  البحرين  مطار  من  المتجهة 
شـــارل ديــغــول الـــدولـــي فــي بــاريــس يـــوم الــثــالثــاء 
مسارها  غيرت  قد  الــجــاري  نوفمبر   22 الموافق 
لــتــحــط فـــي أربـــيـــل بـــالـــعـــراق، وذلــــك إثـــر تــعــرض 
قلبية  لنوبة  بالرحلة  الضيافة  أفــراد طاقم  أحد 

مفاجئة توفي على إثرها في أربيل.

وتدعو  المتوفى  الوطنية  الناقلة  تنعى  وإذ 
الرحلة  أن  والسلوان؛ تفيد  بالصبر  وذويه  ألهله 
ــلـــت خـــط ســيــرهــا إلــــى بـــاريـــس كــمــا هو  قـــد واصـ
مقرر. وتؤكد طيران الخليج أن سالمة مسافريها 
ــراد طــاقــمــهــا تــأتــي فــي الــمــقــام األول دائــمــًا،  ــ وأفـ
صبرهم  على  المذكورة  الرحلة  مسافري  شاكرة 

وتفهمهم. 

أعــلــنــت الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
ــريــــن لــلــتــنــمــيــة  ــبــــحــ لـــمـــعـــهـــد الــ
ــة األســــــتــــــاذة إيـــمـــان  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
فــيــصــل جــنــاحــي، عـــن اســتــعــداد 
المعهد إلطالق برنامج تدريبي 
ــتـــخـــصـــص بـــعـــنـــوان  ــوي مـ ــ ــوعــ ــ تــ
»إضــــــــــاءات«، يــســتــهــدف أعــضــاء 
ــواب  ــ ــنــ ــ ــلـــســـي الــــــشــــــورى والــ مـــجـ
وأمـــانـــة الــعــاصــمــة والــمــجــالــس 
موظفي  إلــى  باإلضافة  البلدية 
مع  يتوافق  وبما  الجهات،  هــذه 
المسيرة  ــداف  وأهــ ورســالــة  رؤى 
ــلـــة لــحــضــرة  ــامـ الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـ
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  ملك  خليفة،  آل  عيسى 
الــمــعــظــم، وتـــنـــفـــيـــذًا لــلــمــرســوم 

الخاص بإنشاء المعهد.
أن  جــــــنــــــاحــــــي  وأضــــــــــافــــــــــت 
بــــرنــــامــــج »إضــــــــــــــــاءات«، والـــــــذي 
أربــع سنوات،  سيمتد على مدى 
سيتضمن مجموعة من البرامج 
المتخصصة لكل فئة على حدة 

في مختلف المواضيع القانونية 
سعيًا  والــخــدمــيــة،  والــســيــاســيــة 
إلى تحقيق مستويات عالية من 

األداء في مملكة البحرين.
ــت جـــنـــاحـــي إلــــــى أن  ــ ــوهـ ــ ونـ
الــبــرنــامــج يــأتــي مــتــوافــًقــا أيــًضــا 
مـــــــع مـــــــرســـــــوم إنـــــــشـــــــاء مـــعـــهـــد 

السياسية،  للتنمية  الــبــحــريــن 
بتوفير  يتعلق  فــيــمــا  خــصــوصــا 
ــتــــدريــــب والـــــدراســـــات  بــــرامــــج الــ
بالمجال  المتعلقة  والــبــحــوث 
ــانـــونـــي لــفــئــات  ــوري الـــقـ ــتــ الــــدســ
ــعــــب الـــمـــخـــتـــلـــف، وبــــوجــــه  الــــشــ
الـــخـــصـــوص أعــــضــــاء مــجــلــســي 

ــواب والــمــجــالــس   ــنــ الــــشــــورى والــ
البلدية، ودعم العمل البرلماني 
من خالل شرح آلياته، وأساليب 
عمله، ودعم المجالس البلدية، 
ــن  ــوطــ ـــة الــ ــدمــ ــ ودورهـــــــــــــا فــــــي خـ

والمواطن.
التنفيذي  الــمــديــر  ــارت  وأشــ

ــريــــن لــلــتــنــمــيــة  ــبــــحــ لـــمـــعـــهـــد الــ
السياسية الى أن البرنامج يأتي 
التي  الكبيرة  للجهود  استكمااًل 
بذلها المعهد على مدى الفترة 
الــمــاضــيــة عــبــر تــنــفــيــذ الــعــديــد 
ــن الـــــبـــــرامـــــج الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ــ مــ
بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، والـــذي 
اســـتـــهـــدف الـــمـــرشـــحـــيـــن وفــــرق 
والمراقبين  االنتخابية  العمل 
حيث  والناخبين،  واإلعالميين 
حـــقـــق نـــجـــاًحـــا كـــبـــيـــًرا انــعــكــس 
بــــشــــكــــل واضــــــــــــح عـــــلـــــى حـــجـــم 
في  الكبيرة  الشعبية  المشاركة 

االنتخابات.
ــامــــج  ــرنــ ــبــ الــ أن  ــة  ــ ــًحـ ــ ــوضـ ــ مـ
مع  بــالــشــراكــة  سينفذ  الــجــديــد 
مجلسي الشورى والنواب ووزارة 
ــة، من  ــزراعـ ــؤون الــبــلــديــات والـ شـ
تــعــاون ثنائية،  اتــفــاقــيــات  خــالل 
على  المعهد  حــرص  يعكس  مــا 
مؤسسات  مختلف  مع  الشراكة 

تحقيًقا لألهداف الموضوعة.

»ال���ت���ن���م���ي���ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة« ُي���ط���ل���ق »اإ��������س�������اءات« 

ل��م��ج��ل�����س��ي ال�������س���ورى وال����ن����واب وال��م��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة

} إيمان جناحي.

مستشفى  فــي  الجراحي  الفريق  نجح 
ورم  استئصال  فــي  الجامعي  حمد  الملك 
كيلو جــرام من بطن مريضة   2 يــزن  ضخم 
خــمــســيــنــيــة، كــشــفــتــه الــفــحــوصــات الــطــبــيــة 
الدقيقة  األمــعــاء  كــفــاءة  فــي  تأثيره  وأكـــدت 
واالثـــنـــي عــشــر والـــشـــريـــان األبـــهـــري ووريــــد 

األجوف السفلي.
إدارة  بـــحـــســـب  ــيــــل  ــتــــفــــاصــ الــ ــر  ــيــ ــشــ وتــ
من  البالغة  المريضة  أن  إلــى  المستشفى 
الخارجية  العيادات  راجعت  سنة   55 العمر 

وانتفاخا  ألــمــا  تــعــانــي  وهـــي  بالمستشفى، 
تزيد  مـــدة ال  الــــوزن  فــي  نـــزول  مــع  بالبطن 
على شهرين دون معرفة األسباب، وعليه تم 
وإجراء األشعة  السريرية  الفحوصات  عمل 
المقطعية الملونة والتي كشفت عن وجود 
ورم كــبــيــر بــالــبــطــن ضــاغــطــا عــلــى األمــعــاء 
األبهري  والــشــريــان  عشر  واالثــنــي  الدقيقة 
ووريــد األجــوف السفلي، كما أظهرت نتائج 
إلى  يتحول  وقــد  الـــورم حميد  أن  الــخــزعــة 

خبيث مع مرور الوقت.

وقــــــــــــــــــــــام الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق الـــــــــجـــــــــراحـــــــــي 
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــن الـ ــ ــون مـ ــكــ ــمــ ــى الــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ ــالــ بــ
الجراحة  اســتــشــاري  السل  أبــو  عبدالمنعم 
العامة وجراحة السمنة وبمساعدة الدكتور 
إعـــجـــاز وانـــي اســـتـــشـــاري الـــجـــراحـــة الــعــامــة 
بــحــجــم  عــصــبــي  ــي  ــائــ وعــ ورم  بـــاســـتـــئـــصـــال 
15×15سم بشكل كلي ودقيق من دون حدوث 

أي مضاعفات.
ــور رانــــــــي الــمــعــتــز  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــام الـ ــ ــ ــا قـ ــمـ ــيـ  فـ
ــاري جــــراحــــة األوعــــيــــة  ــتــــشــ ــا اســ ــ ــ بـــــاهلل اآلغـ

الكبيرة  الدموية  األوعــيــة  بفصل  الدموية، 
االستئصال  عملية  والمرتبطة بالورم بعد 

بطريقة احترافية.
ــمــــريــــضــــة الــخــمــســيــنــيــة  تـــــم إنـــــقـــــاذ الــ
بعد استئصال الورم وفصل األوعية الدموية 
كبيرة من  وبخبرة  ونــادرة  نوعية  في عملية 
والتي  المجال،  هــذا  فــي  االختصاص  ذوي 
حدوث  دون  من  ساعتين  حوالي  استغرقت 
المريضة  غـــادرت  وقــد  هــذا  مضاعفات،  أي 

المستشفى بعد 4 أيام بصحة وعافية.

ا�ضتئ�ضال ورم �ضخم يزن كيلوين..

نج���اح عملي���ة نوعي���ة لمري�س���ة خم�س���ينية ف���ي »حم���د الجامع���ي«

جليلة  الــدكــتــورة  اســتــقــبــلــت 
ــرة  ــواد حــســن وزيـ بــنــت الــســيــد جــ
الـــصـــحـــة، فــــي مــكــتــبــهــا بــمــبــنــى 
جـــورج  الـــدكـــتـــور  الــصــحــة،  وزارة 
والرئيس  األطباء  رئيس  شريان 
اإلرسالية  لمستشفى  التنفيذي 
تم  حيث  بالبحرين،  األمريكية 
خــالل الــلــقــاء بحث واســتــعــراض 
مــــســــتــــجــــدات مــــــشــــــروع إنــــشــــاء 
مـــســـتـــشـــفـــى »الـــــمـــــلـــــك حــــمــــد-
بمنطقة  األمــريــكــيــة«  اإلرســالــيــة 

عالي.
ــاء، أعــربــت  ــقـ ــلـ فـــي بـــدايـــة الـ
للجهود  تــقــديــرهــا  عـــن  الـــوزيـــرة 
مستشفى  بها  قــام  التي  النبيلة 
ــة عــبــر  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ اإلرســــــالــــــيــــــة األمـ
مــســيــرتــه الــتــاريــخــيــة فــي خدمة 
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي وتــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
الشراكة  أهمية  إلــى  مشيرًة  لــه، 
والخاص  الــعــام  القطاعين  بين 
ودورها الكبير في تعزيز مسارات 
في  سيما  وال  الوطنية،  التنمية 
الــقــطــاع الــصــحــي، الفــتــًة إلــى أن 
متعاظما  دورا  الــخــاص  للقطاع 
ــد الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة  ــ فــــي رفـ
بمملكة البحرين وتعزيز تقدمها 

وكـــــــفـــــــاءة خــــدمــــاتــــهــــا وتــــدعــــيــــم 
المساعي الحكومية الرامية إلى 

تطوير السياحة العالجية.
استمعت الوزيرة إليجاز حول 
المستشفى  بناء مشروع  مراحل 
الـــجـــديـــد وأقــــســــام الــمــســتــشــفــى 
يــحــتــوي عليها،  الــتــي  والــمــرافــق 

والــخــدمــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
التي سيقدمها، حيث من المقرر 
افتتاحه في يناير 2023، مشيدًة 
بـــهـــذا الـــمـــشـــروع الــطــبــي الـــرائـــد 
الــــــــذي ســـيـــتـــضـــمـــن تــخــصــصــات 
إضافة  وسيشكل  متعددة،  طبية 
ــي فــي  ــحـ ــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـ ــيـ ــوعـ نـ

الــمــمــلــكــة، مــثــمــنــًة الـــــدور الــبــارز 
الذي يضطلع به المستشفى من 
خالل حرصه على توفير الرعاية 
الــصــحــيــة الــمــتــقــدمــة وتــجــهــيــزه 
والمعدات  الحديثة،  بالمنشآت 
ــزة الــطــبــيــة الــمــتــقــدمــة  ــ ــهـ ــ واألجـ
للعاملين  متمنيًة  والــمــتــطــورة، 

ــاح  ــجــ ــنــ ــق والــ ــيــ ــوفــ ــتــ ــل الــ ــ ــه كــ ــيــ فــ
لتحقيق األهداف الصحية التي 

وجد من أجلها المستشفى.
ــرب الــدكــتــور  مـــن جــانــبــه، أعــ
جورج شيريان عن شكره وتقديره 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــــبــــالد الـــُمـــعـــظـــم، وتـــوجـــيـــهـــات 
مستوى  لــرفــع  الــداعــمــة  جاللته 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
ــة مــســتــشــفــيــات مــمــلــكــة  ــافـ فــــي كـ
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العالم.
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
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 »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
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 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
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.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316720
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316719
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16315/pdf/1-Supplime/16315.pdf?fixed3292
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لقد أسهم هذا البحث القيم في التعرف على أسباب إصابة الشباب 
بالجلطات الدماغية، وتزايد نسبتها خالل الفترة األخيرة، ومن ثم فتَح 
آفاقا واسعة لكيفية الوقاية والعالج، وخاصة فيما يتعلق بأسلوب الحياة 
اإلصابات  رفع  في  كبيرا  دورا  تلعب  والتي  اليوم،  نعيشها  التي  العصرية 
هذا  باقتصار  والــخــاطــئ  السائد  االعــتــقــاد  مــن  لتغير  الــســن  صــغــار  بين 

المرض على الكبار.
كم من تجارب واكتشافات علمية غيرت وجه حياتنا، ولعبت دورا في 
في  إحــداهــا  عند  نتوقف  ســوف  والتي  الفئات،  من  لكثير  اآلمــن  العيش 

الحوار التالي:
*حدثينا عن نشأتك؟

- كانت طفولتي سعيدة وهادئة، ومنذ الصغر حلمت بأن أكون طبيبة 
بأيرلندا  للجراحين  الملكية  بالكلية  التحقت  وبالفعل  المستقبل،  في 
والتفوق  للدراسة  حياتي  وكرست  للغاية،  مجتهدة  وكنت  البحرين،  فرع 
وتخرجت  طموحي  حققت  الحمد  وهلل  الصيفية،  العطلة  خــالل  حتى 
بامتياز مع مرتبة الشرف ونلت المرتبة الثانية على الدفعة، ثم قضيت 

عام االمتياز بمستشفى الملك حمد، وتخصصت في الطب الباطني. 
*كيف حققت التوازن بين الدراسة والعمل؟

- ال شك أن تجربة الجمع بين العمل كطبيبة والدراسة ليست سهلة، 
خاصة في ظل نظام المناوبات الذي يضع الطبيب في حالة من التأهب 
واالستعداد على مدار األربع والعشرين ساعة، ولكن بشيء من الحكمة 
وبشكل  الكثير،  أن يحقق  للمرء  يمكن  اإلرادة،  وقوة  الوقت  إدارة  وحسن 
وهذا  يــوم شيئا جــديــدا،  كل  تعلمه  الطبيب  بــأن حياة  القول  يمكن  عــام 
الذاتي  التطوير  على  حرصي  عن  فضال  هــذا  شخصيا،  معي  يحدث  ما 
واالطــالع على كل ما هو جديد، كما أن هذه المهنة تضع الطبيب أمام 

تحد مهم وهو العطاء بال مقابل وتحت أي ظروف يمر بها. 
*ماذا وراء نجاحك؟

- ال شك أن والدي هما السبب وراء كل ما حققته عبر مشواري، وقد 
عثرات  أي  رغم  المواصلة  على  واإلصــرار  بالنفس،  الثقة  منهما  تعلمت 
لكل  أن  والــمــعــروف  للنجاح،  دافـــع  إلــى  أي فشل  وتــحــويــل  انــكــســارات،  أو 
المثال  أهمها على سبيل  بتجارب صعبة  مــررت  ما  وكثيرا  كبوة،  حصان 
مدرسة حكومية،  أنني خريجة  رغــم  الطب  مثل  دراســة تخصص  كيفية 
وباالجتهاد والجهد المضاعف تغلبت على تلك المشكلة التي سببت لي 
إحباطا في البداية، ولكنني كنت بقدر هذا التحدي، ومع الوقت لم أشعر 
بأي فرق بيني وبين زمالئي األجانب، فضال عن إنسان آخر قريب مني 

له دور كبير في حياتي.
*ومن هو؟

البحث  فــي  وشريكتي  وزميلتي  صديقتي  بــوجــود  كثيرا  أعــتــز  أنــا   -
عبر سنوات طويلة  القوية  بعالقتنا  وفخورة  في حياتي،  دانــة محمد  د. 
حرصت خاللها على تقديم كل الدعم لي في كل خطواتي، وأود أن أؤكد 
المسؤولين بمستشفى  الــالزم من قبل  الكبير  الدعم  هنا حصولنا على 
مــن خالل  الفرصة إلجــرائــه  وإتــاحــة  البحث،  هــذا  إلنــجــاز  الملك حمد 
توفير كل التسهيالت المطلوبة والتي أوصلتنا إلى هذه الجائزة المهمة.

*ما فكرة البحث الفائز؟
- فكرة البحث الفائز اقترحها االستشاري المعروف الدكتور فراس 

مع  بالشراكة  أعددته  وقد  الــنــداوي، 
صــديــقــتــي وزمــيــلــتــي فـــي الــعــمــل د. 
ــة مــحــمــد الــتــي تــعــمــل فــي نفس  دانــ
الرئيسي  الـــدافـــع  ــان  وكــ تــخــصــصــي، 
البحث حالة شابة  هــذا  إجــراء  وراء 
عــمــرهــا ثـــالثـــون عــامــا تـــم إدخــالــهــا 
نصفي  شلل  حــالــة  فــي  المستشفى 
جـــــراء إصــابــتــهــا بــجــلــطــة دمــاغــيــة، 
إشـــراف  تــحــت  وتـــم عــالجــهــا حينئذ 
بـــأول،  أتــابــعــهــا أوال  فـــراس وكــنــت  د. 
وبسبب التشخيص والتدخل الطبي 
ــاول الـــعـــالج الــمــنــاســب  ــنـ الــســريــع وتـ
واحد،  يوم  خالل  تماما  شفاؤها  تم 
فــي حالة  المستشفى  مــن  وخــرجــت 
ــدأ اهــتــمــامــي  طــبــيــعــيــة، ومــــن هــنــا بــ
بــالــجــلــطــات الــدمــاغــيــة عــنــد صــغــار 

السن بشكل عام.
*إلى ماذا توصل البحث؟

- هذا البحث الذي كنت المؤلف الرئيسي له أكد أن االعتقاد السائد 
الدماغية تصيب كبار السن فقط خاطئ خاصة في هذا  بأن الجلطات 
العصر، فقد اتضح من خالل بحثنا أن هناك تراجعا في إصابات الكبار 
مقابل تزايد اإلصابة بين الشباب تحت عمر 45 عاما، ففي خالل عامين 
 %17 السن  صغار  بين  الدماغية  الجلطات  نسبة  بلغت   2020-2018 من 
من بين حاالت اإلصابة التي وصلت إلى أكثر من 500 حالة، األمر الذي 

يطرح تساؤالت عديدة. 

*وما أهم أسباب إصابة الصغار بالجلطات؟
- الهدف من البحث الذي أجري على عينة من 800 مريض واستمر 
تؤثر  التي  العوامل  أهم  الخطر تجاه  ناقوس  كان قد دق  حوالي عامين 
وفي  الدماغية،  بالجلطات  إصابته  إلــى  وتـــؤدي  الــيــوم  السن  صغير  فــي 
مقدمتها الخلل في ضغط الدم أو اإلصابة بالسكري أو الكولسترول في 
سن مبكر، حيث اتضح أن أكثر من 60% من المصابين يعانون من مشكلة 
في ضغط الدم، والتي تتسبب في حدوث جلطة تؤدى إلى نزيف داخلي 

في الدماغ. 
*وماذا وراء تلك العوامل؟

اإلصابة  في  كبيرا  دورا  يلعب  العصرية  الحياة  أسلوب  أن  - ال شك 
بأسلوب  يتعلق  فيما  وذلــك  إليها،  المشار  األمــراض  بهذه  في سن مبكر 
التغذية، والتدخين، وعدم ممارسة الرياضة، لذلك يجب أن يكون هناك 
ومن  األطــبــاء،  أو  الصحية،  المراكز  قبل  من  ســواء  األمـــور،  بهذه  توعية 
السيطرة  يمكن  حتى  الــدوريــة،  بالفحوصات  االهتمام  كذلك  الضروري 
الــتــزام المرضى  إلــى جــانــب أهمية  إلــى اإلصــابــة،  يـــؤدي  على أي عــامــل 

باالنتظام في تناول العالج.
 *ما األعراض التي تحتم التوجه السريع إلى الطبيب؟

إلى  السريع  التوجه  التي يجب على صاحبها  األعــراض  أهم  - من 

فــي عضالت  أو شلل  العين،  فــي  زغللة  أو  الــتــوازن،  فــقــدان  هــي  الطبيب 
التحرك  يجب  هنا  الــكــالم،  فــي  أو خلل  الــيــديــن،  فــي  أو ضعف  الــوجــه، 
مباشرة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، وللتشخيص السريع، وهو أمر يعتمد على 
كفاءة الطبيب وخبراته، وأعتقد اليوم أن هناك وعيا طبيا وصحيا وحسن 

اختيار من قبل المريض للطبيب المعالج في مختلف التخصصات.
*بحثك القادم؟

المهم،  المجال  هــذا  نفس  في  اهلل  بمشيئة  سيكون  القادم  بحثي   -
أن إصابة  البحرين 32 عاما، معنى ذلك  العمر في  وأن متوسط  خاصة 
بالجلطات  مبكر  عمر  فــي  الــشــبــاب 
ــة ســـــــوف يـــنـــعـــكـــس ذلــــك  ــيــ ــاغــ ــدمــ الــ
عــلــى عــمــلــه وإنــتــاجــه ومـــن ثــم على 
المجتمع ككل، ولعل أهم شيء يجب 
التوعية به هو التوجه إلى الطبيب 
ــن الــتــعــرض  ــات مـ ــاعـ ـــالل أربـــــع سـ خـ
السابقة  ــراض  األعــ مــن  عــرض  ألي 
الذكر، لضمان احتمالية العودة إلى 
التعرض  وعـــدم  الطبيعية،  الــحــالــة 
وقت  مر  كلما  ألنــه  ألي مضاعفات، 
أطول قبل التشخيص والعالج، كان 
هناك فرصة أكبر لموت ماليين من 
الخاليا العصبية، ومن ثم التعرض 
للخطورة التي قد تصل إلى الوفاة. 

*حلم ضائع؟
- ليس هناك حلم ضائع بمعنى 
الــكــلــمــة، ولــكــن قـــد تــكــون الــخــســارة 
الــوحــيــدة الــتــي تــعــرضــت لــهــا خــالل 
مــــشــــواري هــــو الـــشـــعـــور بــالــتــقــصــيــر 
المتعلقة  العائلية  وخاصة  االجتماعية،  وواجباتي  بحياتي  يتعلق  فيما 
بالوجود مع والدي في كثير من األوقات والمناسبات، ولعل هذا الحصاد 

الجميل قد يخفف إلى حد ما من ذلك الشعور المؤلم. 
*طموحك الحالي؟

في  مريض  أي  إلــى  تصل  متنقلة  متكاملة  صحية  بــوحــدة  أحلم   -
مكانه، لتشخيص الحالة وتقديم العالج في أسرع وقت ممكن، وهو أمر 

متوفر في كثير من الدول المتقدمة. 

       

يقول الكاتب البريطاني الشهير روجر فريتس: »إن توقفك عن التعلم يشبه 
إيقاف ساعتك على أمل تثبيت الزمن«!

نعم، بالعلم تتقدم المجتمعات وترقى، وبالعلماء يمكنها أن تصنع المعجزات، 
وتحتل مكانا تحت الشمس، فاالكتشافات العلمية لها دور أساسي في فهم أفضل 

للعالم، وفي خدمة البشر، وفي تغيير واقعهم.
د. أمينة عبد العزيز موسى، أخصائية الطب الباطني بمستشفى الملك حمد، 
طبيبة شابة طموحة، حققت إنجازا علميا مهما ليس على الصعيد الوطني بل 
والــعــالــمــي، فــكــانــت صــاحــبــة أول بــحــث مــن نــوعــه فــي الــبــحــريــن عــن التجلطات 
بحثي  ملخص  أفضل  جائزة  على  الحصول  فاستحقت  الشباب،  لدى  الدماغية 
مؤسسة  من  الدماغية  للجلطات  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  مؤتمر  خالل 
»مينا ستروك كونجرس«، بالشراكة مع د. دانة محمد، والتي جاءت فكرته من قبل 
د. فراس النداوي استشاري المخ واألعصاب، وبإسهام كل من د. سلمان القداري 

ود. علي حسين ود. بريا داس، لتترك بصمة خاصة في هذا المجال.

حا�سلة على جائزة اأف�سل ملخ�ص بحثي خالل م�ؤمتر ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا للجلطات الدماغية من م�ؤ�س�سة »مينا 

�سرتوك ك�جنر�ص« د. اأمينة عبد العزيز م��سى اخت�سا�سية الطب الباطني مب�ست�سفى امللك حمد لـ»اأخبار اخلليج«:

�أكثر ما ي�ؤلمني 

تـقـ�صيـري  هو 

فـــي حــيــاتــي 

عـية  جتـمـا ال �

بــ�ــســـــبـــــب 

عـمـلي طـبيعة 

لـكـونــي  فخـورة 

خـــــريـــــجـــــة

ــة ــ ــ ــس ــ ــ ــدر� ــ ــ م

ــة  ــ ــي ــ ــوم ــ ــك ــ ح

في  ــوقـــت  ــفـ وتـ

للـطـب درا�صـتـي 

ــفـــي لــمــريــ�ــصــة ــصـ ــ�ـ ــل نـ ــلـ ــصـ حــــالــــة �ـ

بـــــحــــثــــي  فــــكــــــــرة  وراء  �صـــــابـــــــة 

الـتـجـلـطـات الـدمـاغـيـة ارتـفـعـت بـيـن الـ�صـبـاب وانخـفــ�صـت بـيـن كـبـار الـ�صـن

الدماغية بـالـتـجـلـطـات  الـ�صــبـاب  اإ�صــابــة  وراء  الـعـ�صـريـة  الـحـيـاة  اأ�صـلــوب 

مكانه في  وعالجه  وت�صـخـي�صه  الـمـريـ�ض  اإلـى  لـلـو�صـول  مـتـنـقـلـة  بـوحـدة  اأحـلـم 

الدماغية  الجلطة  لـعــالج  �صــــيء  اأهـــــم  الـ�صـريـع  والـتـ�صـخـيـ�ض  التدخل 

عامين خالل  الم�صابين  من   %17 بــلـغـــت  الـــ�صـــن  �صــغــــار  اإ�صابة  ن�صبة 

واالنـكـ�صـار االإحباط  حاالت  فــــي  وخـا�صـة  والـتـ�صـجـيـع  بالدعــم  لوالدي  اأدين 

مر�صاه  مع  فيه  يتعامل  يـوم  كل  في  جـديـدا  �صـيـئـا  يـتـعـلـم  الـطـبـيـب 

مـحـمــــد  دانة  د.  مع  وبال�صراكة  النداوي  فــــرا�ض  د.  فكرة  البـحــــث 

الـجـلـطـات زيــادة  وراء  الـغـذاء  ونـوع  الـريـا�صـة  مـمـار�صـة  وعـدم  الـتـدخـيـن 

} »أخبار الخليج« تحاور د. أمينة.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} د. أمينة مع شريكتها في البحث د دانة محمد.} الحصول على الجائزة. } التخرج من الجامعة.} حملة صحية تطوعية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16315/pdf/1-Supplime/16315.pdf?fixed3292
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/1316624
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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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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

النيكوتين ماكو زين

الــفــنــكــهــة والــمــنــظــرة، ألن  بـــاب  ــار مــدخــنــًا مــن  معظمنا صـ
التدخين كان مرتبطًا في الخيال الشعبي بـ»التفكير« و»اإلبداع« 
والمظهر الرجولي، وكنا نرى صور الشعراء والمشاهير عمومًا 
مــأنــي حماسًا  مــا  أكــثــر  كــان  الــدخــان، وشخصيًا  ينفثون  وهــم 
لممارسة التدخين، أن أخرجه من فتحتي األنف، وياما دمعت 
أتـــدرب على إخـــراج الــدخــان عبر  عيناي وســالــت بــرابــيــري وأنـــا 
إلــى أن اكتشفت أنني صرت  الــمــران والــتــدرب  األنـــف، وواصــلــت 
تــبــغ يحمل  بــدايــاتــي مــع  وكــانــت  للتبغ،  »مــحــتــرفــًا« أي مــدمــنــًا 
النوبي، وهــو من  الــســودان  يــزرع فــي شمال  الــذي  اســم القمشة 
والمسالك  الهضمي  والــجــهــاز  لــلــرئــة  الــشــامــل  الــدمــار  أســلــحــة 
البولية، فرائحته كريهة والسعة، ألن النبتة –فيما أعتقد– من 
فصيلة الــشــطــة، ثــم ظــهــر نـــوع مــن الــســجــائــر بــاســم أبـــو نخلة 
ــو نــخــلــة يمثل  ــان تــدخــيــن أبـ وكــانــت الــعــلــبــة بــثــاثــة قــــروش، وكــ
السجائر  نلف  كنا  الذين  لنا،  بالنسبة  طفرة حضارية وطبقية 
المحشوة بالقمشة الركيكة بأيدينا، على نفس الورق الخفيف 

الذي يستخدمه الحشاشون لصنع الباوي التي يدخنونها.
وإلــــى يــومــنــا هــــذا وتــدخــيــن الــســجــائــر مــرتــبــط بــالــرجــولــة 
الصنف  كان  السجائر،  إعانات  حظر  يتم  أن  وقبل  والفحولة، 
المسمى مارلبرا )وهكذا ُيكتب وُينطق اسم هذا النوع من التبغ 
الشاشات، مقرونا  وعلى  الصحف  مارليبورو(، يظهر في  وليس 
براعي بقر )كاوبوي( ذي لياقة بدنية عالية، يمتطي حصانًا في 
مناطق جبلية وكل ما حوله يوحي بالقوة والبهاء!! ومن ثم كان 
ضار  أنــه  منطلق  من  ليس  النساء،  تدخين  من  استنكار  هناك 
بالصحة ولكن بمنطق أن التدخين نشاط ذكوري، وهكذا صار 
التقاليد  على  التمرد  من  ضربًا  النساء  بعض  عند  التدخين 
ولفت نظر الرجال إلى »أننا سيم سيم مثلكم ولسنا أقل منكم«! 
الحكايات  جعلت  فقد  بــالــرجــولــة  مرتبطًا  التدخين  كــان  وإذا 
الــمــخــدرات،  تــعــاطــي  الـــذي هــو  الــســطــل واالنــســطــال،  الشعبية 
مرتبطًا بحضور البديهة وخفة الظل والدم، وعبارات مثل »فان 
انسطل« و»فان في حالة سلطنة« تعني أنه يحس بأنه سلطان 
زمانه، مما يعني أننا نعتقد أن تعاطي المخدرات يجعلك تحس 
بأنك »فوق« اآلخرين، بينما نكات المساطيل تعكس في حقيقة 
األمر أنهم يعانون من غياب ذهني، وفقدان القدرة على التعبير 

السليم والسلوك القويم.
أن  بعد  ذهني  إلــى  تــداعــت  أعـــاه،  والفذلكة  السفسطة  كــل 
قرأت ملخص ما أوردته دورية نيتشر مديسين وترجمتها »طب 
لإلدمان  المسببة  الــمــادة  وهــو  النيكوتين،  أن  حــول  الطبيعة«، 
النفسية،  بــعــض االضــطــرابــات  إلـــى معالجة  يـــؤدي  الــتــبــغ،  فــي 
والشلل الرعاش »متازمة باركنسون«، وخرف/ عته الشيخوخة 
)الزهايمر(، حيث يقوم النيكوتين بتنشيط بعض خايا المخ 
اإلنــســان يحس  الــتــي تجعل  الــدوبــامــيــن  ــادة  مـ بــدورهــا  فتطلق 
بــاالســتــرخــاء، واســتــرخــاء فــي اســتــرخــاء يــحــدث اإلدمــــان، ويــرى 
والدكتور  األمريكية  ماكقيهي من جامعة شيكاغو  دان  الدكتور 
الناس  مــن  الكثير  أن  األمريكية،  ييل  جامعة  مــن  جــورج  توني 
اضطرابات  من  معاناتهم  من  يخفف  ألنــه  التدخين  يمارسون 
ــد أثــبــتــت مــســوحــات أجــرتــهــا فـــرق طــبــيــة أن نصف  نــفــســيــة، وقـ
الفصام  من  يعانون  من  أربــاع  وثاثة  االكتئاب  من  يعانون  من 
)سكيتزوفرانيا( يدخنون ألنهم ربطوا ولو عن غير وعي وإدراك، 
منها،  يعانون  التي  األمــراض  أعــراض  وتخفيف  التدخين  بين 

بمنطق »نحرق السجائر بدال من ان نحرق اعصابنا«.
ولكن ال تحسب أن ذلك يمثل »رخصة« للتدخين! ال يا بعد 
والبلعوم  الرئة  لسرطان  أساسيًا  سببًا  التدخين  مــازال  عمري: 
والــلــثــة، والــعــجــز الــجــنــســي عــنــد الـــرجـــال، وتــشــوه األجــنــة عند 
والعضوية  النفسية  العلل  من  تعاني  كنت  لو  وحتى  الحوامل، 
التي يعالجها النيكوتين، فا يعني ذلك أن تواصل أو تستأنف أو 
تبدأ التدخين، فالنيكوتين موجود مغلفًا وتستطيع أن تشتريه 
من الصيدلية على شكل لصقات أو علكة أي نظام »داِوِني بالتي 
كانت هي الداء« فتأخذ حصتك من النيكوتين عبر مسام الجلد 

بدال من عبر البلعوم والحلقوم.

اإلرسالية  مستشفى  نظم 
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ األمــ
الفعاليات الصحية كجزء من 
المجتمعية  الــخــدمــة  بــرامــج 
على  المستشفى  التي حرص 

تقدميها منذ سنوات طوال. 
وتم تنظيم تلك الفعاليات 
في مواقع مختلفة وبالتعاون 
ومن  الجهات  من  العديد  مع 
الخيرية،  ســار  جمعية  بينها: 
الثانوية  حمد  مدينة  مدرسة 
ــة الــتــضــامــن  ــدرســ لــلــبــنــات ومــ

الثانوية للبنات. 
على  الفعاليات  واشتملت 
مــــحــــاضــــرة حـــــــول الــتــثــقــيــف 
الــــــصــــــحــــــي والــــــــعــــــــديــــــــد مـــن 
الــفــحــوصــات الــصــحــيــة مــثــل: 
ــيــــاس نـــســـبـــة الـــــــدم وضــغــط  قــ

الدم. 
ــر يــعــتــبــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ جـــــديـــــر بـ

مستشفى اإلرسالية األمريكية 
أول مستشفى تم تأسيسه في 

الــبــاد ويــقــدم خــدمــات طبية 
متخصصة على مدار الساعة. 

يـــمـــكـــن لــلــمــتــســوقــيــن فــي 
لــولــو هــايــبــرمــاركــت الــحــصــول 
ــات فــي  ــقـ ــفـ ــل الـــصـ ــلـــى أفــــضــ عـ
السوبر  يستعد  حيث  المدينة 
ماركت المفضل لديهم لعرض 
الــجــمــعــة الـــمـــذهـــلـــة الــســنــوي 

الذي يأتي نهاية نوفمبر.
هذا العام، يمكنك التسوق 
في جميع منافذ لولو التسعة 
فــي الــبــحــريــن مــن 22 إلـــى 29 
خــــصــــومــــات،  مـــــع   - نـــوفـــمـــبـــر 
وأسعار خاصة للحدث الكبير، 
مبيعات مخفضة، المزيد على 
اإللكترونيات،   - السلع  جميع 
المحمولة،  الكمبيوتر  أجهزة 
األلـــعـــاب، الـــطـــاوالت، األجــهــزة 
المنزلية، الهواتف المحمولة، 

األزيـــــــاء، الــمــنــتــجــات األخــــرى 
الــبــقــالــة، واألطعمة  فــئــات  مــن 

الطازجة.
يـــعـــد تــخــفــيــض الــجــمــعــة 
الـــمـــذهـــلـــة الـــعـــالـــمـــي تــقــلــيــًدا 
الــتــجــزئــة يمنح  فـــي صــنــاعــة 
الــمــتــســوقــيــن تــنــبــيــًهــا لــمــوســم 
أيًضا  لولو  نظم  كما  األعــيــاد، 
لخصومات  كبيرة  تسوق  فــورة 
ــي مــجــمــع  مــنــتــصــف الـــلـــيـــل فــ
وأيًضا  نوفمبر   24 في  الرملي 
الـــحـــد.  فــــي  نـــوفـــمـــبـــر  فــــي 27 
ســيــبــقــى الــمــتــجــر والــمــجــمــع 
ــة 3  ــاعـ ــسـ مــفــتــوحــيــن حـــتـــى الـ
ــام بهذه  صــبــاحــًا فــي هـــذه األيــ

المواقع.
وإلضــــــــــفــــــــــاء مـــــــزيـــــــد مـــن 

الصفقات،  عــلــى  التحسينات 
ســيــحــصــل الـــمـــتـــســـوقـــون عــبــر 

ــعـــون  ــــت الـــــذيـــــن يـــدفـ ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
ماستركارد  بطاقة  باستخدام 

اإلئتمانية على خصم إضافي 
جـــمـــيـــع  ــــى  ــلـ ــ عـ  %20 ــبــــة  ــنــــســ بــ

الـــمـــشـــتـــريـــات، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
سعر البيع المحدد.

فـــــازت الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
ــزة ضــمــن  ــائــ ــة بــــجــ ــتـــوحـ ــفـ ــمـ الـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــرنــــامــــج 
األمــــريــــكــــيــــة، حـــيـــث حــصــلــت 
على منحة مالية من السفارة 
األمــريــكــيــة فــي مــجــال تأهيل 
الـــشـــبـــاب والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي 
ــلـــى الــمــقــتــرح  ــنــــاء عـ وذلـــــــك بــ
الــمــقــدم مـــن مـــركـــز الــتــدريــب 
بالجامعة  المستمر  والتعليم 
بـــــشـــــأن »مــــــــبــــــــادرة الــــتــــدريــــب 
ــد شـــهـــدت  ــ ــ ــــف«. وقـ ــيـ ــ ــوظـ ــ ــتـ ــ والـ
ــام مــنــافــســة  ــعــ نــســخــة هـــــذا الــ
وتعتبر  المتقدمين  من  كبيرة 
المفتوحة  العربية  الجامعة 
العالي  التعليم  مــؤســســة  هــي 
الــوحــيــدة الــتــي حــصــلــت على 

هذه المنحة لهذا العام.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد قــــدم 
الــغــامــدي  غــــرم اهلل  ــتـــور  الـــدكـ
لمركز  الشكر  الجامعة  رئيس 
ــوده فــي  ــ ــهـ ــ الــــتــــدريــــب عـــلـــى جـ
هــذا اإلطــار وعبر عن سعادته 
الجائزة  هــذه  على  بالحصول 
تتويجا  بــاعــتــبــارهــا  والــمــنــحــة 
لــمــجــمــوعــة مـــن الــمــشــروعــات 
التي تم تنفيذها بنجاح خال 

الفترة الماضية.
ومـــن جــانــبــه أكـــد الــدكــتــور 
ــيــــس  هــــــشــــــام الــــــطــــــحــــــاوي رئــ
مــــركــــز الــــتــــدريــــب والـــتـــعـــلـــيـــم 

الــمــســتــمــر، عــلــى أن الــمــشــروع 
ــذي تـــقـــدمـــت بــــه الــجــامــعــة  ــ الــ
في  يعنى  متكامل  مشروع  هو 
شباب  بــتــأهــيــل  األول  الــمــقــام 
ــن الـــجـــامـــعـــة  ــ ــيـــن مـ ــريـــجـ الـــخـ
لجعلهم خيارًا مناسبًا ومميزًا 
في سوق العمل. كما أشار إلى 
أن هـــذه الــمــبــادرة الــتــي بــدأت 
قد  عــام ونصف  مــن  أكثر  منذ 
ســاهــمــت فـــي تــوفــيــر عـــدد من 
لخريجي  المناسبة  الوظائف 
أو  كلي  بشكل  ســواء  الجامعة 
جــزئــي. ولــفــت الــطــحــاوي إلى 
بــالــكــامــل  الــمــنــحــة  قــيــمــة  أن 

ســـــــــوف تــــخــــصــــص لــــتــــدريــــب 
وتأهيل خريجي الجامعة ومن 
توفير وظائف  العمل على  ثم 

تتناسب مع تخصصاتهم.
السفارة  الجامعة  وشكرت 
البحرين  بمملكة  األمــريــكــيــة 
على الدعم الكبير الذي قدمته 
للجامعة من خال تنفيذ عدد 
مـــن الـــمـــشـــروعـــات واألنــشــطــة 
التعاون  إطار  ضمن  الناجحة 
في  ويأمل  والمتنامي  المثمر 
الوتيرة  نفس  على  اســتــمــراره 

في المستقبل.

»الإر�����س����ال����ي����ة الأم����ري����ك����ي����ة« ي��ن��ظ��م 

ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ال�����س��ح��ي��ة 

نظير مبادرتها في التدريب والتوظيف.. الجامعة العربية 

الأمريكية الخارجية  بجـائزة وزارة  تـفـوز  الـمـفـتـوحـة 

عرو�ض لولو في »الجمعة المذهلة« عادت بخ�صومات ت�صل اإلى %75

الروائية العراقية ندى ال�صعيبي 

بغداد«  »وردة  روايتها  تـ�صـتقرئ 

في مـركـز ال�صيخ اإبراهيم اليوم
آل خــلــيــفــة للثقافة  بـــن مــحــمــد  إبـــراهـــيـــم  الــشــيــخ  مــركــز  يــلــتــقــي 
والبحوث، بالروائية العراقية ندى الشعيبي، في أمسية تستقرئ فيها 
روايتها »وردة بغداد«، حيث ستستعرض تجربتها األدبية والثقافية، في 
لعائات  ينتمين  صديقات  خمس  على  الضوء  تسلط  التي  الحكاية 
ثرية في عهد هارون الرشيد خال فترة النزاع على الحكم بين أبناء 
ذلك  يأتي  الحكم،  المعتصم  الخليفة  بتسّلم  انتهت  والتي  الخليفة 
ضمن الموسم الثقافي »قف على ناصية الحلم وقاتل«، يوم األربعاء 

23 نوفمبر، عند الساعة السابعة مساًء، في مقر المركز.
من المعروف أن ندى الشعيبي مؤلفة وروائية عراقية صدرت لها 
مجموعة من الكتب منها: »وردة بغداد«، »األمير مصطفى«، »فن تنسيق 

المائدة«، »ملك وثاث نساء«.

األطــفــال  مكتبة  أقــامــت 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــز عـــيـــســـى الـ ــركــ ــمــ بــ
بمناسبة  لأطفال  احتفااًل 
ــوم الـــعـــالـــمـــي لــلــطــفــل،  ــ ــيـ ــ الـ
وتضمن االحتفال قراءة قصة 
بــالــلــغــة االنــجــلــيــزيــة بــعــنــوان 
 Luna and here  (
للكاتبة   )  new strips
 Mona« األكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
بحضور  وذلــــك   ،»Rapia
20 طفا من طلبة وطالبات 

المدارس.
االحتفال  خــال  وجـــرى 
تفاعل  وســط  للقصة  قـــراءة 
ــال ومـــشـــاركـــتـــهـــم فــي  ــفــ األطــ
ــول  الـــــــحـــــــوار والـــــنـــــقـــــاش حــ
ــامـــوا  األحـــــــــــداث، وكــــذلــــك قـ
القصة،  شخصيات  بتلوين 
قامت  االحــتــفــال  وفــي ختام 
ــداء نــســخ من  ــإهــ الــكــاتــبــة بــ
كـــتـــابـــهـــا لــجــمــيــع األطــــفــــال 
عليه،  والتوقيع  الحاضرين 

ــواء  ــ ــــط أجـ ــــك وسـ ــرى ذلـ ــ وجــ
تثقيفية  تعليمية  تفاعلية 

لأطفال.
ــذا االحـــتـــفـــال  ــ ــأتــــي هـ ويــ
ــال عــلــى  ــ ــفــ ــ لـــتـــشـــجـــيـــع األطــ
عــادة  وغـــرس  المكتبة  زيــــارة 
ومتعة القراءة لديهم، وذلك 
العقلية  قــدراتــهــم  لــتــطــويــر 
وتــنــمــيــة مــهــاراتــهــم الــلــغــويــة 

واالتصالية.

احتفاال باليوم العاملي للطفل..

ــى  ــز عــيــ�ــص ــركـ ــمـ مــكــتــبــة الأطــــــفــــــال بـ

ــال ــفـ ــ�أطـ ــي تــقــيــم نـــ�ـــصـــاطـــا لـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
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القاهرة - سيد عبدالقادر:
بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر مــتــواصــلــة قــضــاهــا الــطــفــل 
البحريني يوسف )10 سنوات( مع أبيه متنقا بين 
ابتسامة  بـــدأت  والــعــاج،  والــجــراحــة  الكشف  غــرف 
ــرر بعد  ـــذي قــ ــه، الــ ــيـ ــه أبـ ــى تــرتــســم عــلــى وجــ الـــرضـ
نــصــيــحــة الــطــبــيــب أن يــحــزم حــقــائــبــه لــلــعــودة إلــى 
ــراد الــعــائــلــة بــأن  الــبــحــريــن، لــيــزف الــبــشــرى لــكــل أفــ
يوسف قد شفي بنسبة تفوق التسعين بالمائة، وأنه 
حرية،  بكل  للحياة  ذراعيه  يفتح  أن  يستطيع  اآلن 
بعد نــجــاح الــجــراحــة الــتــي أجــراهــا لــه فــي القاهرة 
في  العظام  جراحة  أستاذ  البطراوي  ياسر  الدكتور 
عاج  لرحلة  بعدها  خضع  والــتــي  ــر،  األزهــ جامعة 
ومتابعة دقيقة. معاناة يوسف بدأت منذ والدته قبل 
عشر سنوات، عندما اكتشفت األسرة أن هناك التواء 
وانحناء كبيرا في ذراعه اليسرى، وكان األمر يزداد 
سوءا كلما كبر جسمه، كما أنه بدأ يعاني من تنمر 
بعض زمــائــه فــي الــمــدرســة رغــم تفوقه والــدرجــات 

العالية التي ينالها من مدرسيه.
الــحــالــة بأنها  الــفــحــص، شــّخــص األطــبــاء  بعد 
ــر، مع  مــتــازمــة انــحــنــاء فـــي عــظــمــة الـــرســـغ األيـــسـ
»رجـــاء  األب  أدرك  الــــــذراع.  عــظــمــتــي  ــدى  إحــ غــيــاب 
اعبيد النجرس« من تقارير األطباء أن رحلة العاج 
الخارج  إلــى  السفر  تتطلب  وأنــهــا  سهلة،  تكون  لــن 
إلجــــراء عـــدة جـــراحـــات والــخــضــوع لــجــلــســات عــاج 
طبيعي، ولذلك لجأ إلى وزارة الصحة، مشيرا إلى 
يوسف  أن  وخاصة  طاقته،  فــوق  والسفر  العاج  أن 
هو السابع بين أبنائه الثمانية. وبناء على قرار من 
وزارة الصحة سافر يوسف إلى ألمانيا مرتين، خضع 
بعدها  عــاد  عديدة  وعــاجــات  لفحوصات  خالهما 
ــى الــبــحــريــن. ويــســتــطــرد األب قـــائـــا: اضــطــرتــنــا  إلـ
بالخارج  الى وقف عاج يوسف  وباء كورونا  ظروف 
مدة عامين، وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها قررت 
وبالتحديد  الــقــاهــرة،  إلـــى  ارســالــنــا  الــصــحــة  وزارة 
إلــى األســتــاذ الــدكــتــور ياسر الــبــطــراوي الــذي حقق 
الــحــاالت الصعبة  الــعــديــد مــن  نــجــاحــات كبيرة فــي 
ــال مـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــفـ الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا أطـ
للعظام،  وتطويل  تقويم  إلــي  تحتاج  التي  وخاصة 
حيث يعد مركزه بالقاهرة قبلة للمرضى من جميع 
المتحدة  والــواليــات  أوروبــا  من  العالم حتى  أنحاء 
األمريكية التي عمل بها سنوات طويلة، حيث حصل 
تقويم  في  المتخصصة  الزماالت  من  العديد  على 
وتطويل العظام، وعاد بعدها إلى مصر ليخدم أبناء 

الوطن العربي كله.
ويتدخل خال الطفل يوسف وهو الدكتور صالح 
فرحان، الذي جاء إلى القاهرة للحصول على زمالة 

طب األطفال.
الحالة  البطراوي  ياسر  الدكتور  األستاذ  تولى 
والتحاليل  اإلشــاعــات  بعمل  فــقــام  شــديــدة،  بعناية 

الــازمــة، وقـــرر بعدها إجـــراء جراحة  والــفــحــوصــات 
اليسرى،  الـــذراع  لعظمة  وخــارجــي  داخــلــي  لتثبيت 
يوسف  بعدها  خضع  كبير،  بنجاح  العملية  وتمت 
مبهرة  النتائج  وكانت  والمتابعة،  الطبيعي  للعاج 
بنسبة  طبيعية  الــذراع  حالة  وأصبحت  جميعا،  لنا 
تـــفـــوق الــتــســعــيــن بــالــمــائــة. ويــضــيــف الـــخـــال: بعد 
الــمــتــابــعــة الــدقــيــقــة تــمــت إزالــــة الــمــثــبــت الــخــارجــي 
ــلـــي، وأخــبــرنــا  ــاء بــالــمــثــبــت الـــداخـ ــفـ ــتـ ــلــــذراع واالكـ لــ
األستاذ الدكتور ياسر البطراوي بأن هناك برنامجا 
التحسن.  مــن  مــزيــدا  اهلل  بــإذن  سيضمن  للمتابعة 
بكلمات بسيطة عبر لنا يوسف عن سعادته بنجاح 
يحرك  أن  يستطيع  اآلن  إنـــه  وقـــال  عــاجــه،  رحــلــة 
ذراعه اليسرى بكل سهولة، وسوف يتمكن من ارتداء 
أي مابس يحبها، وأن يعيش حياة عادية مثل كل 
زمائه. وقبل انصرافنا، عبر األب عن خالص شكره 
األمين  العهد  ولــي  وسمو  المعظم  الملك  لجالة 
الموقرة؛  البحرين  وحكومة  الــوزراء  مجلس  رئيس 
ألنها قدمت الرعاية الكبيرة البنه، حتى تحقق له 
أن ينساه هو  بإذن اهلل، وهو فضل ال يمكن  الشفاء 

وأسرته.
وزارة  -أيــضــا- ألطــبــاء  هــنــاك شكر كبير  ــال:  وقـ
الصحة البحرينية، الذين تابعوا حالة يوسف منذ 
السليم،  التوجيه  توجيهنا  على  وحرصوا  البداية، 
الدكتور  عند  والــرجــاء  األمــل  سنجد  أننا  وأخبرونا 
المحبة  كل  منا  فله  القاهرة،  في  البطراوي  ياسر 
ونحن لن نوفيه حقه مهما تحدثنا ومهما قلنا فيه.

} د. هشام الطحاوي.} د. غرم اهلل الغامدي.

بعد جراحة ورحلة عالج ناجحة يف القاهرة

لأول  لــلــحــيــاة  ــه  ــيـ ذراعـ يــفــتــح  »يــو�ــصــف« 

ــه ــ ولدتـ ــن  ــ م ــوات  ــنـ ــصـ �ـ  10 ب���ع���د  م�����رة 

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

النيكوتين ماكو زين

الــفــنــكــهــة والــمــنــظــرة، ألن  بـــاب  ــار مــدخــنــًا مــن  معظمنا صـ
التدخين كان مرتبطًا في الخيال الشعبي بـ»التفكير« و»اإلبداع« 
والمظهر الرجولي، وكنا نرى صور الشعراء والمشاهير عمومًا 
مــأنــي حماسًا  مــا  أكــثــر  كــان  الــدخــان، وشخصيًا  ينفثون  وهــم 
لممارسة التدخين، أن أخرجه من فتحتي األنف، وياما دمعت 
أتـــدرب على إخـــراج الــدخــان عبر  عيناي وســالــت بــرابــيــري وأنـــا 
إلــى أن اكتشفت أنني صرت  الــمــران والــتــدرب  األنـــف، وواصــلــت 
تــبــغ يحمل  بــدايــاتــي مــع  وكــانــت  للتبغ،  »مــحــتــرفــًا« أي مــدمــنــًا 
النوبي، وهــو من  الــســودان  يــزرع فــي شمال  الــذي  اســم القمشة 
والمسالك  الهضمي  والــجــهــاز  لــلــرئــة  الــشــامــل  الــدمــار  أســلــحــة 
البولية، فرائحته كريهة والسعة، ألن النبتة –فيما أعتقد– من 
فصيلة الــشــطــة، ثــم ظــهــر نـــوع مــن الــســجــائــر بــاســم أبـــو نخلة 
ــو نــخــلــة يمثل  ــان تــدخــيــن أبـ وكــانــت الــعــلــبــة بــثــاثــة قــــروش، وكــ
السجائر  نلف  كنا  الذين  لنا،  بالنسبة  طفرة حضارية وطبقية 
المحشوة بالقمشة الركيكة بأيدينا، على نفس الورق الخفيف 

الذي يستخدمه الحشاشون لصنع الباوي التي يدخنونها.
وإلــــى يــومــنــا هــــذا وتــدخــيــن الــســجــائــر مــرتــبــط بــالــرجــولــة 
الصنف  كان  السجائر،  إعانات  حظر  يتم  أن  وقبل  والفحولة، 
المسمى مارلبرا )وهكذا ُيكتب وُينطق اسم هذا النوع من التبغ 
الشاشات، مقرونا  وعلى  الصحف  مارليبورو(، يظهر في  وليس 
براعي بقر )كاوبوي( ذي لياقة بدنية عالية، يمتطي حصانًا في 
مناطق جبلية وكل ما حوله يوحي بالقوة والبهاء!! ومن ثم كان 
ضار  أنــه  منطلق  من  ليس  النساء،  تدخين  من  استنكار  هناك 
بالصحة ولكن بمنطق أن التدخين نشاط ذكوري، وهكذا صار 
التقاليد  على  التمرد  من  ضربًا  النساء  بعض  عند  التدخين 
ولفت نظر الرجال إلى »أننا سيم سيم مثلكم ولسنا أقل منكم«! 
الحكايات  جعلت  فقد  بــالــرجــولــة  مرتبطًا  التدخين  كــان  وإذا 
الــمــخــدرات،  تــعــاطــي  الـــذي هــو  الــســطــل واالنــســطــال،  الشعبية 
مرتبطًا بحضور البديهة وخفة الظل والدم، وعبارات مثل »فان 
انسطل« و»فان في حالة سلطنة« تعني أنه يحس بأنه سلطان 
زمانه، مما يعني أننا نعتقد أن تعاطي المخدرات يجعلك تحس 
بأنك »فوق« اآلخرين، بينما نكات المساطيل تعكس في حقيقة 
األمر أنهم يعانون من غياب ذهني، وفقدان القدرة على التعبير 

السليم والسلوك القويم.
أن  بعد  ذهني  إلــى  تــداعــت  أعـــاه،  والفذلكة  السفسطة  كــل 
قرأت ملخص ما أوردته دورية نيتشر مديسين وترجمتها »طب 
لإلدمان  المسببة  الــمــادة  وهــو  النيكوتين،  أن  حــول  الطبيعة«، 
النفسية،  بــعــض االضــطــرابــات  إلـــى معالجة  يـــؤدي  الــتــبــغ،  فــي 
والشلل الرعاش »متازمة باركنسون«، وخرف/ عته الشيخوخة 
)الزهايمر(، حيث يقوم النيكوتين بتنشيط بعض خايا المخ 
اإلنــســان يحس  الــتــي تجعل  الــدوبــامــيــن  ــادة  مـ بــدورهــا  فتطلق 
بــاالســتــرخــاء، واســتــرخــاء فــي اســتــرخــاء يــحــدث اإلدمــــان، ويــرى 
والدكتور  األمريكية  ماكقيهي من جامعة شيكاغو  دان  الدكتور 
الناس  مــن  الكثير  أن  األمريكية،  ييل  جامعة  مــن  جــورج  توني 
اضطرابات  من  معاناتهم  من  يخفف  ألنــه  التدخين  يمارسون 
ــد أثــبــتــت مــســوحــات أجــرتــهــا فـــرق طــبــيــة أن نصف  نــفــســيــة، وقـ
الفصام  من  يعانون  من  أربــاع  وثاثة  االكتئاب  من  يعانون  من 
)سكيتزوفرانيا( يدخنون ألنهم ربطوا ولو عن غير وعي وإدراك، 
منها،  يعانون  التي  األمــراض  أعــراض  وتخفيف  التدخين  بين 

بمنطق »نحرق السجائر بدال من ان نحرق اعصابنا«.
ولكن ال تحسب أن ذلك يمثل »رخصة« للتدخين! ال يا بعد 
والبلعوم  الرئة  لسرطان  أساسيًا  سببًا  التدخين  مــازال  عمري: 
والــلــثــة، والــعــجــز الــجــنــســي عــنــد الـــرجـــال، وتــشــوه األجــنــة عند 
والعضوية  النفسية  العلل  من  تعاني  كنت  لو  وحتى  الحوامل، 
التي يعالجها النيكوتين، فا يعني ذلك أن تواصل أو تستأنف أو 
تبدأ التدخين، فالنيكوتين موجود مغلفًا وتستطيع أن تشتريه 
من الصيدلية على شكل لصقات أو علكة أي نظام »داِوِني بالتي 
كانت هي الداء« فتأخذ حصتك من النيكوتين عبر مسام الجلد 

بدال من عبر البلعوم والحلقوم.

اإلرسالية  مستشفى  نظم 
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ األمــ
الفعاليات الصحية كجزء من 
المجتمعية  الــخــدمــة  بــرامــج 
على  المستشفى  التي حرص 

تقدميها منذ سنوات طوال. 
وتم تنظيم تلك الفعاليات 
في مواقع مختلفة وبالتعاون 
ومن  الجهات  من  العديد  مع 
الخيرية،  ســار  جمعية  بينها: 
الثانوية  حمد  مدينة  مدرسة 
ــة الــتــضــامــن  ــدرســ لــلــبــنــات ومــ

الثانوية للبنات. 
على  الفعاليات  واشتملت 
مــــحــــاضــــرة حـــــــول الــتــثــقــيــف 
الــــــصــــــحــــــي والــــــــعــــــــديــــــــد مـــن 
الــفــحــوصــات الــصــحــيــة مــثــل: 
ــيــــاس نـــســـبـــة الـــــــدم وضــغــط  قــ

الدم. 
ــر يــعــتــبــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ جـــــديـــــر بـ

مستشفى اإلرسالية األمريكية 
أول مستشفى تم تأسيسه في 

الــبــاد ويــقــدم خــدمــات طبية 
متخصصة على مدار الساعة. 

يـــمـــكـــن لــلــمــتــســوقــيــن فــي 
لــولــو هــايــبــرمــاركــت الــحــصــول 
ــات فــي  ــقـ ــفـ ــل الـــصـ ــلـــى أفــــضــ عـ
السوبر  يستعد  حيث  المدينة 
ماركت المفضل لديهم لعرض 
الــجــمــعــة الـــمـــذهـــلـــة الــســنــوي 

الذي يأتي نهاية نوفمبر.
هذا العام، يمكنك التسوق 
في جميع منافذ لولو التسعة 
فــي الــبــحــريــن مــن 22 إلـــى 29 
خــــصــــومــــات،  مـــــع   - نـــوفـــمـــبـــر 
وأسعار خاصة للحدث الكبير، 
مبيعات مخفضة، المزيد على 
اإللكترونيات،   - السلع  جميع 
المحمولة،  الكمبيوتر  أجهزة 
األلـــعـــاب، الـــطـــاوالت، األجــهــزة 
المنزلية، الهواتف المحمولة، 

األزيـــــــاء، الــمــنــتــجــات األخــــرى 
الــبــقــالــة، واألطعمة  فــئــات  مــن 

الطازجة.
يـــعـــد تــخــفــيــض الــجــمــعــة 
الـــمـــذهـــلـــة الـــعـــالـــمـــي تــقــلــيــًدا 
الــتــجــزئــة يمنح  فـــي صــنــاعــة 
الــمــتــســوقــيــن تــنــبــيــًهــا لــمــوســم 
أيًضا  لولو  نظم  كما  األعــيــاد، 
لخصومات  كبيرة  تسوق  فــورة 
ــي مــجــمــع  مــنــتــصــف الـــلـــيـــل فــ
وأيًضا  نوفمبر   24 في  الرملي 
الـــحـــد.  فــــي  نـــوفـــمـــبـــر  فــــي 27 
ســيــبــقــى الــمــتــجــر والــمــجــمــع 
ــة 3  ــاعـ ــسـ مــفــتــوحــيــن حـــتـــى الـ
ــام بهذه  صــبــاحــًا فــي هـــذه األيــ

المواقع.
وإلضــــــــــفــــــــــاء مـــــــزيـــــــد مـــن 

الصفقات،  عــلــى  التحسينات 
ســيــحــصــل الـــمـــتـــســـوقـــون عــبــر 

ــعـــون  ــــت الـــــذيـــــن يـــدفـ ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
ماستركارد  بطاقة  باستخدام 

اإلئتمانية على خصم إضافي 
جـــمـــيـــع  ــــى  ــلـ ــ عـ  %20 ــبــــة  ــنــــســ بــ

الـــمـــشـــتـــريـــات، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
سعر البيع المحدد.

فـــــازت الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
ــزة ضــمــن  ــائــ ــة بــــجــ ــتـــوحـ ــفـ ــمـ الـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــرنــــامــــج 
األمــــريــــكــــيــــة، حـــيـــث حــصــلــت 
على منحة مالية من السفارة 
األمــريــكــيــة فــي مــجــال تأهيل 
الـــشـــبـــاب والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي 
ــلـــى الــمــقــتــرح  ــنــــاء عـ وذلـــــــك بــ
الــمــقــدم مـــن مـــركـــز الــتــدريــب 
بالجامعة  المستمر  والتعليم 
بـــــشـــــأن »مــــــــبــــــــادرة الــــتــــدريــــب 
ــد شـــهـــدت  ــ ــ ــــف«. وقـ ــيـ ــ ــوظـ ــ ــتـ ــ والـ
ــام مــنــافــســة  ــعــ نــســخــة هـــــذا الــ
وتعتبر  المتقدمين  من  كبيرة 
المفتوحة  العربية  الجامعة 
العالي  التعليم  مــؤســســة  هــي 
الــوحــيــدة الــتــي حــصــلــت على 

هذه المنحة لهذا العام.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد قــــدم 
الــغــامــدي  غــــرم اهلل  ــتـــور  الـــدكـ
لمركز  الشكر  الجامعة  رئيس 
ــوده فــي  ــ ــهـ ــ الــــتــــدريــــب عـــلـــى جـ
هــذا اإلطــار وعبر عن سعادته 
الجائزة  هــذه  على  بالحصول 
تتويجا  بــاعــتــبــارهــا  والــمــنــحــة 
لــمــجــمــوعــة مـــن الــمــشــروعــات 
التي تم تنفيذها بنجاح خال 

الفترة الماضية.
ومـــن جــانــبــه أكـــد الــدكــتــور 
ــيــــس  هــــــشــــــام الــــــطــــــحــــــاوي رئــ
مــــركــــز الــــتــــدريــــب والـــتـــعـــلـــيـــم 

الــمــســتــمــر، عــلــى أن الــمــشــروع 
ــذي تـــقـــدمـــت بــــه الــجــامــعــة  ــ الــ
في  يعنى  متكامل  مشروع  هو 
شباب  بــتــأهــيــل  األول  الــمــقــام 
ــن الـــجـــامـــعـــة  ــ ــيـــن مـ ــريـــجـ الـــخـ
لجعلهم خيارًا مناسبًا ومميزًا 
في سوق العمل. كما أشار إلى 
أن هـــذه الــمــبــادرة الــتــي بــدأت 
قد  عــام ونصف  مــن  أكثر  منذ 
ســاهــمــت فـــي تــوفــيــر عـــدد من 
لخريجي  المناسبة  الوظائف 
أو  كلي  بشكل  ســواء  الجامعة 
جــزئــي. ولــفــت الــطــحــاوي إلى 
بــالــكــامــل  الــمــنــحــة  قــيــمــة  أن 

ســـــــــوف تــــخــــصــــص لــــتــــدريــــب 
وتأهيل خريجي الجامعة ومن 
توفير وظائف  العمل على  ثم 

تتناسب مع تخصصاتهم.
السفارة  الجامعة  وشكرت 
البحرين  بمملكة  األمــريــكــيــة 
على الدعم الكبير الذي قدمته 
للجامعة من خال تنفيذ عدد 
مـــن الـــمـــشـــروعـــات واألنــشــطــة 
التعاون  إطار  ضمن  الناجحة 
في  ويأمل  والمتنامي  المثمر 
الوتيرة  نفس  على  اســتــمــراره 

في المستقبل.

»الإر�����س����ال����ي����ة الأم����ري����ك����ي����ة« ي��ن��ظ��م 

ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ال�����س��ح��ي��ة 

نظير مبادرتها في التدريب والتوظيف.. الجامعة العربية 

الأمريكية الخارجية  بجـائزة وزارة  تـفـوز  الـمـفـتـوحـة 

عرو�ض لولو في »الجمعة المذهلة« عادت بخ�صومات ت�صل اإلى %75

الروائية العراقية ندى ال�صعيبي 

بغداد«  »وردة  روايتها  تـ�صـتقرئ 

في مـركـز ال�صيخ اإبراهيم اليوم
آل خــلــيــفــة للثقافة  بـــن مــحــمــد  إبـــراهـــيـــم  الــشــيــخ  مــركــز  يــلــتــقــي 
والبحوث، بالروائية العراقية ندى الشعيبي، في أمسية تستقرئ فيها 
روايتها »وردة بغداد«، حيث ستستعرض تجربتها األدبية والثقافية، في 
لعائات  ينتمين  صديقات  خمس  على  الضوء  تسلط  التي  الحكاية 
ثرية في عهد هارون الرشيد خال فترة النزاع على الحكم بين أبناء 
ذلك  يأتي  الحكم،  المعتصم  الخليفة  بتسّلم  انتهت  والتي  الخليفة 
ضمن الموسم الثقافي »قف على ناصية الحلم وقاتل«، يوم األربعاء 

23 نوفمبر، عند الساعة السابعة مساًء، في مقر المركز.
من المعروف أن ندى الشعيبي مؤلفة وروائية عراقية صدرت لها 
مجموعة من الكتب منها: »وردة بغداد«، »األمير مصطفى«، »فن تنسيق 

المائدة«، »ملك وثاث نساء«.

األطــفــال  مكتبة  أقــامــت 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــز عـــيـــســـى الـ ــركــ ــمــ بــ
بمناسبة  لأطفال  احتفااًل 
ــوم الـــعـــالـــمـــي لــلــطــفــل،  ــ ــيـ ــ الـ
وتضمن االحتفال قراءة قصة 
بــالــلــغــة االنــجــلــيــزيــة بــعــنــوان 
 Luna and here  (
للكاتبة   )  new strips
 Mona« األكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
بحضور  وذلــــك   ،»Rapia
20 طفا من طلبة وطالبات 

المدارس.
االحتفال  خــال  وجـــرى 
تفاعل  وســط  للقصة  قـــراءة 
ــال ومـــشـــاركـــتـــهـــم فــي  ــفــ األطــ
ــول  الـــــــحـــــــوار والـــــنـــــقـــــاش حــ
ــامـــوا  األحـــــــــــداث، وكــــذلــــك قـ
القصة،  شخصيات  بتلوين 
قامت  االحــتــفــال  وفــي ختام 
ــداء نــســخ من  ــإهــ الــكــاتــبــة بــ
كـــتـــابـــهـــا لــجــمــيــع األطــــفــــال 
عليه،  والتوقيع  الحاضرين 

ــواء  ــ ــــط أجـ ــــك وسـ ــرى ذلـ ــ وجــ
تثقيفية  تعليمية  تفاعلية 

لأطفال.
ــذا االحـــتـــفـــال  ــ ــأتــــي هـ ويــ
ــال عــلــى  ــ ــفــ ــ لـــتـــشـــجـــيـــع األطــ
عــادة  وغـــرس  المكتبة  زيــــارة 
ومتعة القراءة لديهم، وذلك 
العقلية  قــدراتــهــم  لــتــطــويــر 
وتــنــمــيــة مــهــاراتــهــم الــلــغــويــة 

واالتصالية.

احتفاال باليوم العاملي للطفل..

ــى  ــز عــيــ�ــص ــركـ ــمـ مــكــتــبــة الأطــــــفــــــال بـ

ــال ــفـ ــ�أطـ ــي تــقــيــم نـــ�ـــصـــاطـــا لـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
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القاهرة - سيد عبدالقادر:
بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر مــتــواصــلــة قــضــاهــا الــطــفــل 
البحريني يوسف )10 سنوات( مع أبيه متنقا بين 
ابتسامة  بـــدأت  والــعــاج،  والــجــراحــة  الكشف  غــرف 
ــرر بعد  ـــذي قــ ــه، الــ ــيـ ــه أبـ ــى تــرتــســم عــلــى وجــ الـــرضـ
نــصــيــحــة الــطــبــيــب أن يــحــزم حــقــائــبــه لــلــعــودة إلــى 
ــراد الــعــائــلــة بــأن  الــبــحــريــن، لــيــزف الــبــشــرى لــكــل أفــ
يوسف قد شفي بنسبة تفوق التسعين بالمائة، وأنه 
حرية،  بكل  للحياة  ذراعيه  يفتح  أن  يستطيع  اآلن 
بعد نــجــاح الــجــراحــة الــتــي أجــراهــا لــه فــي القاهرة 
في  العظام  جراحة  أستاذ  البطراوي  ياسر  الدكتور 
عاج  لرحلة  بعدها  خضع  والــتــي  ــر،  األزهــ جامعة 
ومتابعة دقيقة. معاناة يوسف بدأت منذ والدته قبل 
عشر سنوات، عندما اكتشفت األسرة أن هناك التواء 
وانحناء كبيرا في ذراعه اليسرى، وكان األمر يزداد 
سوءا كلما كبر جسمه، كما أنه بدأ يعاني من تنمر 
بعض زمــائــه فــي الــمــدرســة رغــم تفوقه والــدرجــات 

العالية التي ينالها من مدرسيه.
الــحــالــة بأنها  الــفــحــص، شــّخــص األطــبــاء  بعد 
ــر، مع  مــتــازمــة انــحــنــاء فـــي عــظــمــة الـــرســـغ األيـــسـ
»رجـــاء  األب  أدرك  الــــــذراع.  عــظــمــتــي  ــدى  إحــ غــيــاب 
اعبيد النجرس« من تقارير األطباء أن رحلة العاج 
الخارج  إلــى  السفر  تتطلب  وأنــهــا  سهلة،  تكون  لــن 
إلجــــراء عـــدة جـــراحـــات والــخــضــوع لــجــلــســات عــاج 
طبيعي، ولذلك لجأ إلى وزارة الصحة، مشيرا إلى 
يوسف  أن  وخاصة  طاقته،  فــوق  والسفر  العاج  أن 
هو السابع بين أبنائه الثمانية. وبناء على قرار من 
وزارة الصحة سافر يوسف إلى ألمانيا مرتين، خضع 
بعدها  عــاد  عديدة  وعــاجــات  لفحوصات  خالهما 
ــى الــبــحــريــن. ويــســتــطــرد األب قـــائـــا: اضــطــرتــنــا  إلـ
بالخارج  الى وقف عاج يوسف  وباء كورونا  ظروف 
مدة عامين، وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها قررت 
وبالتحديد  الــقــاهــرة،  إلـــى  ارســالــنــا  الــصــحــة  وزارة 
إلــى األســتــاذ الــدكــتــور ياسر الــبــطــراوي الــذي حقق 
الــحــاالت الصعبة  الــعــديــد مــن  نــجــاحــات كبيرة فــي 
ــال مـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــفـ الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا أطـ
للعظام،  وتطويل  تقويم  إلــي  تحتاج  التي  وخاصة 
حيث يعد مركزه بالقاهرة قبلة للمرضى من جميع 
المتحدة  والــواليــات  أوروبــا  من  العالم حتى  أنحاء 
األمريكية التي عمل بها سنوات طويلة، حيث حصل 
تقويم  في  المتخصصة  الزماالت  من  العديد  على 
وتطويل العظام، وعاد بعدها إلى مصر ليخدم أبناء 

الوطن العربي كله.
ويتدخل خال الطفل يوسف وهو الدكتور صالح 
فرحان، الذي جاء إلى القاهرة للحصول على زمالة 

طب األطفال.
الحالة  البطراوي  ياسر  الدكتور  األستاذ  تولى 
والتحاليل  اإلشــاعــات  بعمل  فــقــام  شــديــدة،  بعناية 

الــازمــة، وقـــرر بعدها إجـــراء جراحة  والــفــحــوصــات 
اليسرى،  الـــذراع  لعظمة  وخــارجــي  داخــلــي  لتثبيت 
يوسف  بعدها  خضع  كبير،  بنجاح  العملية  وتمت 
مبهرة  النتائج  وكانت  والمتابعة،  الطبيعي  للعاج 
بنسبة  طبيعية  الــذراع  حالة  وأصبحت  جميعا،  لنا 
تـــفـــوق الــتــســعــيــن بــالــمــائــة. ويــضــيــف الـــخـــال: بعد 
الــمــتــابــعــة الــدقــيــقــة تــمــت إزالــــة الــمــثــبــت الــخــارجــي 
ــلـــي، وأخــبــرنــا  ــاء بــالــمــثــبــت الـــداخـ ــفـ ــتـ ــلــــذراع واالكـ لــ
األستاذ الدكتور ياسر البطراوي بأن هناك برنامجا 
التحسن.  مــن  مــزيــدا  اهلل  بــإذن  سيضمن  للمتابعة 
بكلمات بسيطة عبر لنا يوسف عن سعادته بنجاح 
يحرك  أن  يستطيع  اآلن  إنـــه  وقـــال  عــاجــه،  رحــلــة 
ذراعه اليسرى بكل سهولة، وسوف يتمكن من ارتداء 
أي مابس يحبها، وأن يعيش حياة عادية مثل كل 
زمائه. وقبل انصرافنا، عبر األب عن خالص شكره 
األمين  العهد  ولــي  وسمو  المعظم  الملك  لجالة 
الموقرة؛  البحرين  وحكومة  الــوزراء  مجلس  رئيس 
ألنها قدمت الرعاية الكبيرة البنه، حتى تحقق له 
أن ينساه هو  بإذن اهلل، وهو فضل ال يمكن  الشفاء 

وأسرته.
وزارة  -أيــضــا- ألطــبــاء  هــنــاك شكر كبير  ــال:  وقـ
الصحة البحرينية، الذين تابعوا حالة يوسف منذ 
السليم،  التوجيه  توجيهنا  على  وحرصوا  البداية، 
الدكتور  عند  والــرجــاء  األمــل  سنجد  أننا  وأخبرونا 
المحبة  كل  منا  فله  القاهرة،  في  البطراوي  ياسر 
ونحن لن نوفيه حقه مهما تحدثنا ومهما قلنا فيه.

} د. هشام الطحاوي.} د. غرم اهلل الغامدي.

بعد جراحة ورحلة عالج ناجحة يف القاهرة

لأول  لــلــحــيــاة  ــه  ــيـ ذراعـ يــفــتــح  »يــو�ــصــف« 

ــه ــ ولدتـ ــن  ــ م ــوات  ــنـ ــصـ �ـ  10 ب���ع���د  م�����رة 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16315/pdf/1-Supplime/16315.pdf?fixed3292
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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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وزيرة ال�شحة: م�شت�شفى »امللك حمد - 

الإر�شالية الأمريكية« اإ�شافة للقطاع ال�شحي

الدكتورة  ال�صحة  وزيرة  ا�صتقبلت 

، مبكتبها مببنى  ال�صيد جواد  بنت  جليلة 

�صريان  جورج  الدكتور  ال�صحة،  وزارة 

التنفيذي  والرئي�س  الأطباء  رئي�س 

بالبحرين،  الأمريكية  الإر�صالية  مل�صت�صفى 

وا�صتعرا�س  بحث  اللقاء  خالل  مت  اإذ 

م�صتجدات م�صروع اإن�صاء م�صت�صفى »امللك 

حمد - الإر�صالية الأمريكية« مبنطقة عايل.

الوزيرة  اأعربت  اللقاء،  بداية  ويف 

قام  التي  النبيلة  للجهود  تقديرها  عن 

عرب  الأمريكية  الإر�صالية  م�صت�صفى  بها 

املجتمع  خدمة  يف  التاريخية  م�صريته 

الطبية  اخلدمات  وتقدمي  البحريني 

والعالجية له، م�صرية اإىل اأهمية ال�صراكة 

ودورها  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

التنمية  م�صارات  تعزيز  يف  الكبري 

ال�صحي،  القطاع  يف  �صيما  ل  الوطنية، 

لفتة اإىل اأن للقطاع اخلا�س دور متعاظم 

يف رفد املنظومة ال�صحية مبملكة البحرين 

وتدعيم  خدماتها  وكفاءة  تقدمها  وتعزيز 

لتطوير  الرامية  احلكومية  امل�صاعي 

ال�صياحة العالجية.

جورج  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من   

حل�صرة  وتقديره  �صكره  عن  �صرييان 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

وتوجيهات  املعظم،  البالد  ملك  خليفة، 

اخلدمات  م�صتوى  لرفع  الداعمة  جاللته 

الطبية والعالجية يف كل م�صت�صفيات .

وكيل وزارة الداخلية واأمني عام 

التظلمات يبحثان التعاون امل�شرتك

حميد  غادة  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  بن  نا�صر  ال�صيخ  الداخلية  وزارة  وكيل  ا�صتقبل 

حبيب، مبنا�صبة �صدور املر�صوم امللكي ال�صامي من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املعظم 

بتعيينها اأميًنا عاًما للتظلمات. ويف بداية اللقاء، رّحب وكيل وزارة الداخلية بالأمني العام 

التوفيق وال�صداد  لها  ال�صامية، متمنًيا  امللكية  بالثقة  تهانيه  للتظلمات، معرًبا عن خال�س 

الأمانة العامة للتظلمات يف  اإليها، موؤكًدا على دور  للنهو�س بامل�صوؤوليات واملهام املوكلة 

تعزيز حقوق الإن�صان يف مملكة البحرين. ومت خالل اللقاء بحث �ُصبل التعاون والتن�صيق 

مبا ي�صهم يف تعزيز اآليات العمل امل�صرتك.

ت�شجيل 1600 خمالفة على اأ�شحاب العمل والعمال.. واإحالة 570 للنيابة.. »�شوق العمل«:

لة جراء �شبط عمالة حتى نهاية الربع الثالث 409 اآلف دينار جزاءات متح�شّ
الرئي�س  جم�صري،  عبدالرحمن  نوف  اأعلنت 

التنفيذي لهيئة تنظيم �صوق العمل عن ت�صجيل 

العمل  اأ�صحاب  على  خمالفة   1600 من  اأكرث 

من  الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  خالل  والعمالة 

اأجنبية  العام 2022، تتعلق با�صتخدام عمالة 

ل�صروط  باملخالفة  والعمل  عمل،  ت�صريح  دون 

الت�صريح، فيما مت ا�صتح�صال 409 اآلف دينار 

جراء �صبط عمالة خمالفة، واإحالة 570 ق�صية 

اإىل النيابة العامة.

على  حر�صت  الهيئة  اأن  جم�صري  واأكدت 

خمتلف  على  التفتي�صية  احلمالت  تكثيف 

العمالة  العمل ومواقع جتمع  املن�صاآت ومواقع 

يف جميع املحافظات لت�صديد الرقابة والتعامل 

والعمال،  العمل  اأ�صحاب  من  املخالفني  مع 

احلفاظ  بهدف  ال�صركاء  خمتلف  مع  بالتعاون 

م�صتويات  باأعلى  يتمتع  عمل  �صوق  على 

التناف�صية والعدالة وال�صتقرار.

واأظهر تقرير هيئة تنظيم �صوق العمل عن 

من  الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  خالل  الهيئة  تنفيذ 

العام اجلاري اأكرث من 18 األف زيارة تفتي�صية 

على املن�صاآت واملحال التجارية اإىل جانب تنفيذ 

اجلهات  مع  م�صرتكة  تفتي�صية  حملة   185

احلكومية ذات العالقة من بينها 140 حملة مع 

ونتج  والإقامة،  واجلوازات  اجلن�صية  �صوؤون 

اأ�صحاب  على  خمالفة   631 ت�صجيل  ذلك  عن 

دون  اأجنبي  عامل  با�صتخدام  تتعلق  العمل 

 977 خمالفة  جانب  اإىل  عمل  ت�صريح  �صدور 

عاماًل اأجنبًيا خمالًفا لأحكام قانون تنظيم �صوق 

العمل. 

عاماًل   916 ترحيل  اإىل  جم�صري  واأ�صارت 

خمالًفا ل�صروط ت�صريح العمل و�صروط الإقامة 

يف مملكة البحرين مبا يف ذلك ال�صادرة بحقهم 

اأحكام اإدانة من املحكمة والنيابة العامة، موؤكدة 

اإمكانية اإ�صدار ت�صاريح عمل جديدة  على عدم 

مملكة  يف  القانون  لأحكام  املخالفة  للعمالة 

احلمالت  خالل  �صبطهم  يتم  التي  البحرين 

اإىل  حتويلهم  اإمكانية  عدم  وبالتايل  التفتي�صية 

مغادرة  هو  الوحيد  وخيارهم  نظامية،  عمالة 

البالد مع منع عودتهم اإىل اململكة جمدًدا. 

واأهابت الرئي�س التنفيذي باأ�صحاب العمل 

ا�صتخدام  وعدم  بالقوانني  اللتزام  �صرورة  اإىل 

العمل  ت�صريح  اإ�صدار  بعد  اإل  الأجنبي  العامل 

ا�صتخراج  وعدم  املقررة،  الر�صوم  و�صداد 

ت�صاريح عمل والحتفاظ بها دون احلاجة لها، 

الأجنبي  العامل  مزاولة  �صرورة  اإىل  بالإ�صافة 

للعمل يف مقر العمل املبني يف الت�صريح اأو يف 

ذات  تزاول  التي  الأخرى  العمل  �صاحب  فروع 

الن�صاط. 

ال�صركاء  جميع  جهود  جم�صري  وثّمنت 

تنفيذ  يف  الهيئة  مع  وتعاونهم  احلكوميني 

ومتابعة  التفتي�صية  والزيارات  احلمالت 

نتائجها ويف مقدمتهم وزارة الداخلية والنيابة 

ال�صناعة  وزارة  من  كل  اإىل  بالإ�صافة  العامة، 

والزراعة،  البلديات  �صوؤون  وزارة  والتجارة، 

وزارة ال�صحة، الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 

واملجال�س البلدية.

كّرم موظفني اجتازوا دورة »التثمني العقاري«.. رئي�س الأوقاف اجلعفرية:

 تاأجري العقارات على اأ�ش�س مهنية  تراعي م�شلحة الوقف وحركة ال�شوق

الأوقاف  رئي�س  ا�صتقبل 

�صالح  بن  يو�صف  اجلعفرية 

من  عدداً  مكتبه  يف  ال�صالح 

مبنا�صبة  الإدارة  منت�صبي 

الأول  امل�صتوى  بنجاح  اجتيازهم 

من برنامج التثمني العقاري الذي 

العقاري  التنظيم  موؤ�ص�صة  تنظمه 

امللكي  املعهد  مع  بال�صراكة 

للم�صاحني القانونيني يف بريطانيا 

)RICS(، وذلك بح�صور عدد من 

اأع�صاء جمل�س الأوقاف اجلعفرية 

حممد  املهند�س  الإدارة  ومدير 

جعفر احل�صيني.

الأوقاف  رئي�س  هّناأ  وقد 

الإدارة  منت�صبي  اجلعفرية 

الدرجات  هذه  على  حل�صولهم 

مبا  م�صيًدا  العالية،  العلمية 

من  التدريبية  دوراتهم  ت�صمنته 

مهمة،  علمية  وتقارير  بحوث 

التح�صيل  اأهمية  اىل  م�صرًيا 

قدراتهم  �صقل  يف  ودوره  العلمي 

العلمية وتعزيز خرباتهم العملية 

ت�صهدها  التي  التطورات  ومواكبة 

له  �صيكون  مما  البحرين  مملكة 

ادائهم  على  اإيجابي  انعكا�س 

اخلدمية  املواقع  خمتلف  يف 

لقائه  خالل  واأكد  الإدارة.  يف 

بجميع  الرتقاء  اأهمية  باملوظفني 

الإدارة  تقّدمها  التي  اخلدمات 

ل�صيما يف جمال تنمية الوقف من 

خالل تاأجري العقارات على اأ�ص�س 

م�صلحة  تراعي  وعادلة  مهنية 

حيث  ال�صوق،  وحركة  الوقف 

التقدير  �صهادات  ال�صالح  قدّم 

املهند�س  ال�صتثمار  ق�صم  لرئي�س 

الق�صم،  وموظفي  الغزال  علي 

على  احلا�صلني  للموظفني  متمنًيا 

املزيد  املوظفني  ولكافة  ال�صهادات 

من التقدم والنجاح.

الأوقاف  مدير  اأ�صار  بدوره 

جعفر  حممد  املهند�س  اجلعفرية 

احل�صيني اإىل اأّن املوظفني اجتازوا 

امل�صتوى الأول واأ�صبحوا موؤهلني 

اأكادميًيا للتثمني على اأ�ص�س علمية 

ومهنية ومبا يتنا�صب مع �صروط 

املعتمدة  املعايري  بح�صب  التثمني 

اأف�صل  ووفق  البحرين  مملكة  يف 

املمار�صات العاملية يف هذا ال�صاأن.

حتت عنوان »حكم زايد اإرث وكنز اإن�شاين تتوارثه الأجيال«

�شليبيخ اأول بحرينية تفوز باأف�شل بحث مب�شابقة »زايد الرتاثية«

خديجة العرادي: 

البحرينية  املواطنة  فازت 

الأول  باملركز  �صليبيخ  �صموخ 

التي  بحث  اأف�صل  م�صابقة  يف 

بدولة  الرتاثية  زايد  قرية  نظمتها 

الإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، 

امل�صاركني  من  العديد  ومب�صاركة 

 120 وعددهم  الدول  خمتلف  من 

»حكم  �صعار  حتت  وذلك  دولة، 

تتوارثه  اإن�صاين  وكنز  اإرث  زايد 

الفائز  البحث  تناول  اإذ  الأجيال«، 

مالمح من �صرية املغفور له ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان يف اأثناء 

اإن  �صليبيخ  حكمه.وقالت  فرتة 

ال�صوء  �صلط  قّدمته  الذي  البحث 

للراحل  العديدة  الإجنازات  على 

تركه  الذي  بالإرث  م�صيدًة  الكبري، 

وعطائه  وللعامل،  �صعبه  لأبناء 

املتميز يف �صتى ميادين احلياة.

اأكدت  لـ»الأيام«  ت�صريح  ويف 

الأول  فوزها  �صبب  اأن  �صليبيخ 

اهلل  طيب  زايد  لل�صيخ  حبها  هو 

الكرم  اأهل  الإمارات  وحكام  ثراه 

وعربت  الطيب،  و�صعبها  واجلود 

اأن  قائلة: »�صعوري  عن �صعادتها، 

ي�صاوي  ل  تعبته  الذي  التعب  كل 

زايد  ال�صيخ  خطوات  من  خطوة 

لتطوير واإعمار بلده، فال�صيخ زايد 

هو قدوتي وقدوة كل �صخ�س يحب 

واإعمار  والتطور  والبناء  العمران 

الأر�س«.

ل�صاحب  حبها  اأن  وذكرت 

ال�صمو املغفور له القائد ال�صيخ زايد 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه الرجل هو 

بامل�صابقة،  للم�صاركة  دفعها  الذي 

اأهلي  من  �صمعت  اأن  بعد  »خا�صة 

و�صديقاتي بوجود م�صابقة«.

بخرب  �صمعت  »عندما  وقالت: 

فوزي باملركز الأول بكيت من الفرح 

و�صليت  و�صكرته  اهلل  وحمدت 

اأن  مبينة  هلل«،  ال�صكر  ركعتي 

اأجمل  هو  الأول  بالفوز  الإح�صا�س 

فرحة و�صعور رائع، فالإن�صان نال 

بعد تعب وجهد وعطاء، الإح�صا�س 

بال�صعادة والفخر بالنف�س«.

باأن  بالقول  �صليبيخ  وختمت 

»الإمارات البلد املعطاء الذي يوفر 

والأمان  الأمن  اأر�صه  على  للجميع 

والبلد املتح�صر مع منظومة

العدل  ت�صمن  ت�صريعات   

قيادة  هذا يف ظل  وامل�صاواة، وكل 

حكيمة ور�صيدة تعمل ليل نهار من 

اأجل وطنها و�صعبها الذي يكن لها 

كل احلب والولء والطاعة«.

�صموخ �صليبيخ

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12282/PDF/INAF_20221123005059113.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/988570/News.html
https://www.alayam.com/online/local/988506/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تواصل البحرين مع العالم يحظى بالترحيب والتقدير من الجميع

شعب البحرين مشهود له بالوالء لوطنه والحرص على تطوره

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/23/watan-20221123.pdf?1669178822
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/1038242


العدد:  6192

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.
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الموقع الحقيقي للبحرين على مؤشر بازل
قبل أيام كش��ف مؤشر بازل للعام 2022 عن ترتيب الدول في 
مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلره��اب، حيث احتلت البحرين 

المرتبة األولى عربيًا والثامنة واألربعين دوليًا في المؤشر.
ولئ��ن كان ه��ذا اإلنج��از يعتب��ر نجاح��ًا للسياس��ات المالي��ة 
والمصرفية بالمملكة، وكذلك يؤش��ر ل��دور البنوك في تعزيز 
إجراءات مكافحة غسل األموال، ورفع معدالت الشفافية لديها، 
إال أنن��ي أجد فيما خلص إليه المؤش��ر بع��ض الظلم للبحرين 

التي كان من المفترض أن تصل لمرتبة أعلى دوليًا.
وقبل أي ش��يء فإن مؤش��ر بازل يس��تخدم المخاطر المرتبطة 
بغس��ل األموال وتموي��ل اإلرهاب ف��ي تقييمه لل��دول، وذلك 
عل��ى الرغم من كون الفئتين ليس��تا مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا 
فيم��ا بينهم��ا، هذا فضاًل ع��ن إدماجه لمعايير أخ��رى لم يأِت 
على ذكرها في عنوان المؤش��ر، وهي خطر الفساد، والشفافية 
والمعايي��ر المالي��ة، والش��فافية العام��ة والمس��اءلة، وأخيرًا 
المخاطر السياس��ية والقانونية، ووضع لهذه المؤش��رات نسبًا 

ضئيلة رغم أهميتها.
وربم��ا تختل��ف المعايي��ر م��ن دولة ألخ��رى بحس��ب ظروفها 
السياس��ية والقانوني��ة وكذل��ك بنيتها التحتي��ة وقدرتها في 
التعام��ل مع تلك المخاط��ر، ولذلك انتقد خبراء المؤش��ر رغم 
أهميت��ه وتفرده -حتى اليوم- في تقدي��م هذه الخدمة، حيث 
س��جلت آيس��لندا وس��لوفينيا درجة عالية من المخاطر في عام 

2018، لكنهم��ا عادتا ف��ي 2022، لتصبحا في المرتبة الثالثة 
والسادس��ة على التوالي، وهو ما يطرح تساؤالت حول منهجية 

التقييم.
الش��ك أن جريمة غس��ل األموال هي جريمة عابرة للحدود، وال 
يمك��ن أن تنفرد به��ا دولة دون أن يكون ل��دول أخرى ارتباط 
بنف��س الجريم��ة، وهو م��ا يجعلن��ا أيضًا نضع المؤش��ر تحت 
االختب��ار، حيث ال يقدم تقارير توضح آليات انتقال الجريمة من 

دولة ألخرى وارتباطها بالتقييم العام.
ه��ذا باإلضاف��ة إلى أن المؤش��ر يتعام��ل مع جرائم الفس��اد 
وانخفاض معايير الشفافية والمساءلة باعتبارها أمورًا ثانوية 
ضمن نس��ب التقييم، رغم كونها تعد أحد أهم س��بل تيس��ير 
حرك��ة األموال غير المش��روعة بي��ن البلدان، ويلقي المؤش��ر 
بنسبة كبيرة من المسؤولية على البنوك في مكافحة الجرائم، 
باعتباره��ا محطة انتقال األموال، وهنا أود اإلش��ارة إلى التزام 
البنوك في البحرين بمعايي��ر »اعرف عميلك« وكافة اإلجراءات 

والتوجيهات الصادرة من المصرف المركزي في هذا الشأن.
مجمل القول فيما أعلنه مؤش��ر بازل بشأن مركز البحرين بين 
الدول، هو أنه لم يضعها في المكانة المستحقة لها، وأستطيع 
القول بأن المؤشر بحاجة إلعادة تقييم في ترتيب الدول، وكان 
يجب أن ترتفع مرتبة البحرين إلى منطقة الدول العشر األوائل 

عالميًا في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فواز العبداهلل

@faawaaz
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Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

alfaihani.n@gmail.com
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نورا الفيحاني

إضاءة قلم

الوشوم و»حلقات« الوجه لدى الجيل الناشئ

كنت واقفًة في طابور االنتظار في المقهى، الحظت أن الموظف 
البحرين��ي الذي يأخذ الطلبات يضع وش��مًا »تاتو« في يده، ثم 
انتبه��ت أن هناك وش��مًا آخر أيضًا في الي��د األخرى! في مقهى 
آخ��ر أيضًا الموظفة البحرينية تضع وش��مًا في يدها حتى ُيخّيل 
لك أن الوشوم إلى جانب كونها أصبحت »هّبة« وكأن هناك من 

اشترط عليهم ال دوام بدون وشوم!!
في التيك توك يحدث أن تظهر لي بالصدفة مقاطع لبحرينيين 
وبحرينيات، الصدمة أيضًا وش��وم، بل هناك من جعلت في كل 
إصبع من أصابع اليد وش��مًا صغيرًا إلى جانب الوشم الكبير في 

ذراعها. 
شباب في مقتبل العمر ال تتجاوز أعمارهم ال�25 سنة! بعضهم 
-وال أعل��م هنا هل ه��م بحرينيون أم ال؟- ت��رى ذراعه بالكامل 
مرسومًا بالوش��وم إلى جانب جزء من الرقبة واليد األخرى! هذا 
م��ا هو ظاه��ر، واهلل أعلم بما ه��و مخفيٌّ أيضًا من وش��وم في 
مناطق أخرى في جسده! نحن نتفّهم أن الموضوع لدى األجانب 
محّبب ومنتش��ر ويمثل ثقافة عند فئات منهم، لكن أن ينتش��ر 
بين العرب والخليجيين بما يش��به الثقافة السائدة هنا الطامة 

الكبرى!
إلى جانب الوشوم هناك »حلقات« الوجه، حلٌق بين فتحتي األنف 
وحلق عند الحاجب وحلق أس��فل الش��فاه وحلق داخل األنف، بل 
البعض يضع حلقًا داخل لسانه. فوضى بصرية مقززة ومأساة، 
والمش��كلة هم يعتق��دون أن هذه حركة لج��ذب النظر وتدخل 
ف��ي مفهوم األناق��ة والجمال!! إني أتفّهم الحريات الش��خصية 
وأتفّهم أن كل ش��خص له حق ممارسة حرياته طالما ال يؤذي 
اآلخرين، لكن انتش��ار الوش��وم و»حلقات« الوجه بين الش��باب 
والبنات بشكل غير منطقي وغير معقول، وهناك من فهم الوشم 

بطريقة خاطئة ظنًا منه أنه البد كل سنة أن يضع وشمًا جديدًا 
يض��اف لوش��ومه القديمة وذا رس��ومات مبتك��رة وجديدة في 
تقليد أعمى لألجانب وبش��كل بات مقّززًا ويشّكل تلوثًا بصريًا! 
ال أعلم م��ا الجميل في هذا؟ فللناس أذواق مختلفة، وهناك من 
أخبرتني أن بعضهم يضع »س��تيكر« وش��وم في جس��ده قاباًل 
لإلزال��ة، ونحن نفه��م ونعلم عن هذه »الس��تيكرات« التجارية 
التي ال تس��تمر ألكثر من ثالثة أيام، وكالمنا ال يش��ملهم، بل 

كالمنا يشمل من حّول جسده دفتر رسومات وألوان.
م��ن الواضح أن هن��اك حاجًة م��ن ِقَبل أولياء األم��ور لمناصحة 
ين  أبنائه��م وبناتهم، وهذا أقل القليل، فالوش��م ُحكُمُه في الدِّ
واض��ٌح، فهو محّرم وقد ذكر رس��ولنا الكريم عليه أفضل الصالة 
والس��الم ُحكَم��ُه بالق��ول »لع��ن اهلل الواصلة والمس��توصلة، 
والواش��مة والمستوش��مة« ، وهن��اك جمهور م��ن العلماء رأى 
أن��ه من الكبائ��ر، كما أنه طبي��ًا له العديد م��ن اآلثار الصحية 
وأن المواد الصباغية المس��تخدمة فيه لها مخاطر صحية تصل 
لألمراض الس��رطانية، كما أن إزالة الوش��م يحرق الجلد! هناك 
أيضًا مسؤولية هامة لمش��ايخ الدين والخطباء في تداول هذه 
القضي��ة والتنبيه عنها أمام جيل ناش��ئ يقبع 24 س��اعة على 
مواق��ع التواصل االجتماع��ي ويعتقد أن ما ي��راه لدى األجانب 
عادّي وطبيعّي، ونس��ي هويت��ه وثقافته اإلس��المية والعربية 
وعادات مجتمعنا المحافظ. كما نتمنى من الس��ادة النواب أن 
يتحّرك��وا نحو تش��ريع قوانين تمنع دخول من يضع وش��مًا من 
الطلب��ة في المدارس والجامع��ات والموظفين والموظفات في 
مواقع العمل، وهو أقل القليل للحفاظ على ثقافتنا ومنع انتشار 

هذا السلوك وتحّوله لظاهرة مجتمعية.

8 فائزات وصلن المجلس النيابي
اس��تطاعت 8 مرشحات من أصل 74 مرش��حة الوصول إلى القبة 
البرلماني��ة وتمثيل الش��عب البحريني في مجل��س النواب لعام 
2022، ويع��د تمثيل الم��رأة البحرينية في البرلم��ان هذا العام 
مش��رفًا بعد أن توجه الناخبون إلى صناديق االقتراع في الجولة 
الثانية للتصويت ليكون فوز السيدات البحرينيات الثماني عالمة 
فارقة لحضور وحظوظ المرأة البحرينية كعضوات نفخر بهن في 

المجلس النيابي.
تغمرن��ا الفرحة لوصول المرأة البحرينية إل��ى مراكز قيادية في 
أي موقع والمجلس التش��ريعي بالتأكيد له مكانته في المجتمع 
ألداء دوره بوطني��ة تامة والم��رأة البحرينية تح��رص بأن تتبوأ 
في المجلس��ين النواب والش��ورى مكانًا لتك��ون حاضرة لقضايا 

المجتمع بصورة عامة وقضايا المرأة والطفل بصورة خاصة. 
ما يميز انتخابات 2022 هو إصرار المرأة البحرينية على الخوض 
في االس��تحقاق االنتخاب��ي، ولذلك داللة واضح��ة على ما يقدم 
للم��رأة م��ن دعم مس��تمر من س��يدي حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
 ورعاه ومن س��يدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ومن صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
البالد المعظم رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة، وجهود واضحة 
م��ن المجل��س األعلى للم��رأة ودوره منذ التأس��يس في تمكين 
المرأة، ما دفع المرأة البحرينية إلى رفع ثقتها بنفس��ها وتنمية 
قدراتها لتكون هذه االنتخابات ش��اهدًا عل��ى إصرار المرأة حتى 
تتب��وأ مناصب مهمة في المجلس النيابي، كما أن خوض المرأة 
البحريني��ة المعت��رك السياس��ي ودور المرأة الناخب��ة في تعزيز 
العملي��ة الديمقراطي��ة داللة أخرى على م��ا تتمتع به من حس 
وطني ومس��ؤولية تجاه المجتمع وحرصها على إبراز إسهاماتها 
كقوة في اتخ��اذ القرار والخروج من دائ��رة كونها امرأة موظفة 

إلى إصرارها على الدور القيادي ومواقع صنع القرار.
ثماني عضوات ف��ي المجلس النيابي قليل ولكن العبرة ليس��ت 
بالعدد وإنما في جودة األداء والمسؤولية في صون صوت الشعب 
وتنفيذ احتياجاته الش��املة للدور الذي يؤدى من تشريع ورقابة 
وتذليل الصعوبات التي تعتري أي شريحة من شرائح المجتمع، 
أتمنى للجميع التوفيق والسداد وصون حقوق الوطن والمواطن، 

ونكون معًا على قدر من المسؤولية لحفظ مكتسبات الوطن.

البحرين مدرسة
في أقل من ش��هر واحد ضربت البحرين أروع األمثلة في القيادة 
الحكيمة والخطط المدروس��ة والتنظيم األكثر من رائع للعديد 
من الفعاليات واألنش��طة وس��طر أهاليها األمثلة على الوطنية 
من خ��الل التكات��ف والتع��اون وااللتفاف الوطن��ي ذي األصول 

المتجذرة.
زيارة ش��يخ األزهر الش��ريف وبابا الفاتيكان كانت البداية لذلك 
التنظي��م واإلعداد، وبعده ج��اء معرض الطي��ران ليحقق نجاحًا 
جدي��دًا كما حققه في األعوام الماضية، لتأتي األعراس الوطنية 
والديمقراطي��ة من خ��الل االنتخابات بش��قيها النيابي والبلدي 
لتك��ون ش��اهدة عل��ى التالحم والوطني��ة وتق��دم أنموذجًا في 
الحري��ة والديمقراطية، لتواص��ل البحرين خطواته��ا بعد ذلك 
بنج��اح وتميز من خ��الل ح��وار المنامة الذي جمع عش��رات من 
المس��ؤولين الرس��ميين ورجال األعمال والش��خصيات الدولية 
واالقتصاديين والسياسيين والمفكرين االستراتيجيين من آسيا 
وأفريقي��ا وأمريكا الش��مالية وأمريكا الالتيني��ة وأوروبا لتبادل 

وجهات النظر إزاء التحديات األمنية.
وفي خضّم كل تلك النجاحات، تأتي استقالة الحكومة التي تعتبر 
إجراء رس��ميًا وفق الدستور بعد استكمال االنتخابات البرلمانية 
وفق تنسيق متزن ليصدر بعدها األمر السامي الملكي بتشكيل 
الحكومة في أبهى صور الديمقراطية الحقة وفق مسيرة التنمية 
الشاملة التي يقود دفتها جاللة الملك المعظم بدعم ومساندة 
من صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
ول��م تقف النجاحات عن ذلك الحد ب��ل تواصلت مع افتتاح صرح 
اقتص��ادي هو األكب��ر من نوع��ه بالمنطق��ة، والمتمثل بمركز 
البحرين العالمي للمعارض، وهو نواة لمش��اريع تنموية قادمة 

في الطريق وفق برنامج عمل الحكومة. 
كل تلك األحداث الناجحة والمتميزة س��تليها احتفاالت ش��عبية 
واسعة باألعياد الوطنية المجيدة وذكرى قيام الدولة البحرينية، 
س��تعم مدن وقرى محافظات المملكة األربع بأحيائها الشعبية 
القديم��ة ومدنه��ا الس��كنية الحديث��ة وبمجالس��ها األهلي��ة 

وبمدارسها وقطاعاتها المختلفة. 
البحرين مدرسة تقدم خبراتها ونماذجها ومشاريعها اإلنسانية 
والثقافية، وقبل ذلك تقدم أبناءها كنماذج على االس��تثمار في 
المواطن البحريني، المواطن الذي ورث عش��ق وحب ووالء آبائه 
وأجداده لهذه األرض وقيادته، وقدم خبراته ليكون مساهمًا في 
البن��اء والتعمير والتطوير، المواط��ن البحريني الذي حصل على 
الرعاية والثقة والدعم من قبل قادة هذا الوطن لينشأ ويترعرع 

حاماًل في قلبه خطط رد الجميل والوفاء. 
الحري��ة  وف��ي  والتعاي��ش  التس��امح  ف��ي  البحري��ن مدرس��ة 
والديمقراطي��ة، البحري��ن مدرس��ة ف��ي االس��تثمار بالمواطن، 
ومدرس��ة حتى بالتعامل مع السياس��ة العالمية والدبلوماسية 
الدولي��ة، وليس كغيرن��ا الذي يتخبط في التعام��ل مع أي أزمة 

تكشف أوراقه وتبعثر سياسته.

malmotawa2008@hotmail.com
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إلى نواب 2022
بع��د أن ُطويت صفح��ة االنتخابات بنجاح كبي��ر وُأعلنت قائمة 
نواب 2022 وَبدَأْت المنافسة على توزيع المناصب بين األعضاء 
المخضرمي��ن واألعضاء الُج��دد، ينبغي أن يعل��م النواب أن ما 

ينتظرهم أمٌر ليس بالسهل. 
فمع كّل حالة اإلحباط التي ُأصيب بها الشارع من أداء المجلس 
الس��ابق، فإن المسؤولية على المجلس الجديد كبيرة، فمجلس 
2022 مس��ؤول عن مح��و الصورة الس��لبية الت��ي توّلدت لدى 
جمهور الناخبين بسبب قرارات أثار النواب أُنُفُسهم حولها ضّجة 

إعالمية لحاجٍة في نفس يعقوب.
والي��وم أمام الن��واب الُجدد فرص��ٌة تاريخية لتحقي��ق تطّلعات 
المواطني��ن والوقوف إلى جانب الناخب الذي َأَصرَّ على أن يحّقق 
مش��اركة بنس��بة 73% وَرَفَض أن يكون هناك ص��وٌت أعلى من 

صوت الشعب.
ِليعَل��ْم نواُبن��ا أن الناخ��ب ف��ي 2022 ليس هو ناخ��َب 2018، 
فالناخب اليوم كما َكَش��َفْت جولت��ي االنتخابات األولى والثانية 
أصب��ح أكثر وعيًا وقدرًة على تمييز البرام��ج والوعود االنتخابية 
ومعرفة َمن ُيس��وِّق نفسه بالشعارات الرّنانة، وَمن يملك رؤيًة 

حقيقيًة واقعيًة ُتناسب الوضع الراهن.
االنط��الق مع الناخ��ب من مبدأ أنه َيع��ي، ُيدرك، ُيميِّ��ز، ُيقيِّم، 
س��يجعل هناك فارقًا كبيرًا في الفصل التشريعي الُمقبل، فارقًا 

في اتخاذ النائب القرارات. 
اليوم الناخب س��يعرف َمن هو النائ��ب الذي يعمل على دغدغة 
المشاعر ِلَكْسب رضا الشارع -بصرف الَنَظر عن مصلحة الوطن- 
وَم��ن هو النائب الذي يعمل لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن 

وتحقيق التوازن في صناعة القرار.
ينبغي أن نضَع يا معش��ر النواب نصب أعيينًا دائمًا أن الناخب 
ش��ريٌك في صنع القرار، وأننا متى ما قّدمن��ا معلومًة متكاملًة 
صحيحًة سَيس��ُهل األم��ر عليكم في أخذ الق��رارات الّصعبة في 
قاب��ل األيام، أم��ا إذا كّنا س��نعمل من منطلق تحقيق »الش��و 
اإلعالم��ي« فقط، فال المواطُن س��يقبل وال الوطُن سيكِس��ب، 

وكّلنا سيكون الخاسر. 
ينبغ��ي أن نتعّلم جميعًا، نائب��ًا وناخبًا، ال��درَس من الفصول 
التش��ريعية الس��ابقة. وأعتق��ُد أن الناخب تعلَّ��م أن االختيار 
الصحي��ح يقوم على معايي��ر وضوابط بعيدًا ع��ن أّي اعتبارات 
ُأخرى، وبق��َي على النواب أن يتعّلموا أنهم لن يكونوا خيرًا من 
س��ابقيهم، إال إذا كان المواطن عل��ى رأس أولوياتهم، وكانت 

مصلحُة الوطن في مقّدمة أجندتهم.
ن��واب 2022 أم��ام اختبار صع��ب، فإم��ا أن ُيثبت��وا جدارتهم 
ف��ي التعامل مع الملّف��ات الحيوية أو ينضّم��وا لقائمة النواب 

المغضوب عليهم.
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بالتعاون مع »زين«

 »تمكين« يدعم توظيف وتدريب 
البحرينيين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وقع صن��دوق العمل »تمكي��ن« اتفاقية 
تع��اون اس��تراتيجية م��ع زي��ن البحرين 
لتوظي��ف وتدريب البحرينيي��ن في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الواعد 
م��ن خ��ال برنامج زي��ن »ك��ود 2030«. 
وتأت��ي هذه المبادرة تماش��يًا مع أهداف 
تمكي��ن المتمثل��ة ف��ي جع��ل المواطن 
البحرين��ي الخي��ار األمث��ل للتوظي��ف في 
القط��اع الخ��اص م��ن خال دع��م فرص 
التدري��ب والتوظيف التي تع��زز قدرتهم 

التنافسية.
ويهدف برنامج »كود 2030« إلى توظيف 
وتعزي��ز الكف��اءات الوطني��ة ف��ي مج��ال 
ف��ي تطوي��ر  والمس��اهمة  التكنولوجي��ا 
الكفاءات ف��ي مملكة البحري��ن. حيث تم 
تصمي��م البرنام��ج لخريج��ي الجامع��ات 
والموظفين المحتملين المتخصصين في 
مجال التكنولوجيا، حيث سيكون البرنامج 
لفترة 18 ش��هرًا ويش��مل دورات تدريبية 
مكثفة وش��هادات احترافية للمش��اركين 
والتدريب على رأس العمل في شركة زين.

وبهذه المناس��بة، أك��دت القائم بأعمال 
العم��ل  لصن��دوق  التنفي��ذي  الرئي��س 
»تمكي��ن« مها مفيز، على ال��دور الفاعل 
الذي تؤدي��ه تمكين في صق��ل مهارات 
الكوادر البحرينية ف��ي قطاع التكنولوجيا 
الش��بابية  بالطاق��ات  »نؤم��ن  قائل��ة 

البحرينية ودورها ف��ي دفع عجلة االبتكار 
واإلنتاجية في المؤسسات التي يعملون 
وال��دورات  التدري��ب  توفي��ر  إن  به��ا. 
المتخصصة للكوادر الوطنية تس��اعد في 
إعداده��م وتأهليهم لمتطلبات الس��وق 
ف��ي تحدي��د  المس��تقبلية وتس��اعدهم 

مسارات وظيفية مستدامة«.

وأضافت: »نحن نرك��ز جهودنا في تعزيز 
مكان��ة المملك��ة كمرك��ز تكنولوجي في 
المنطق��ة من خال التركي��ز على تقديم 
أفضل مس��توى لتدريب كوادرنا الوطنية 
وإقام��ة ش��راكات مثمرة من ش��أنها أن 
تس��رع من نموهم وتطوره��م الوظيفي 
وال��ذي ب��دوره يط��ور قط��اع تكنولوجيا 

مملك��ة  ف��ي  واالتص��االت  المعلوم��ات 
البحرين«.

وقال المدي��ر المنتدب في زي��ن البحرين 
محم��د زي��ن العابدي��ن: »نح��ن فخورون 
للغاية بالتعاون م��ع تمكين لإلعان عن 
البرنام��ج التكنولوجي الجديد كود 2030. 
وتأتي هذه المبادرة ف��ي إطار التزام زين 

البحرين المس��تمر باالس��تثمار في دعم 
وتمكي��ن الش��باب، وخل��ق الف��رص لهم 
لاس��تفادة م��ن مجموع��ة واس��عة من 
الخبرات الفريدة لمساعدتهم على تطوير 
وبن��اء مهاراتهم المس��تقبلية. باإلضافة 
إلى اس��تمرارنا في توس��يع اس��تثماراتنا 
االحتياج��ات  لتلبي��ة  التكنولوجي��ا  ف��ي 
المستقبلية التكنولوجية للمملكة، والتي 

تتماشى مع رؤية 2030«.
وحرصت زين البحرين على تدريب الكوادر 
الوطني��ة، واالس��تثمار في مس��تقبلهم، 
وتمكينه��م من المه��ارات التقنية لدعم 
االحتياج��ات الوظيفي��ة المس��تقبلية في 
مختل��ف المج��االت في مملك��ة البحرين. 
إل��ى جانب ذلك، ف��إن برنامج كود 2030 
من زي��ن مفتوح للبحرينيين ممن تتراوح 
أعمارهم 21-27 عامًا والذين تخرجوا من 
الجامعة في الس��نوات الث��اث الماضية. 
حي��ث س��يركز عل��ى المه��ارات التقني��ة 
المستقبلية مثل تحليل البيانات، وأتمتة 
العملي��ات، والتكنولوجيا المالية، واألمن 
الس��يبراني، تصميم واجهة المس��تخدم 
 ،)UX( وتصمي��م تجربة المس��تخدم )UI(
وال��ذكاء االصطناع��ي، والتعل��م اآلل��ي. 
وفي نهاية البرنامج س��يتم تقديم فرص 
وظيفية للمش��اركين لس��د فجوات سوق 

العمل في مختلف القطاعات.

»حمد الجامعي«: استئصال 
ورم كبير من بطن مريضة خمسينية

ق��ام الفري��ق الجراحي في مستش��فى الملك 
حم��د الجامعي بإجراء عملي��ة دقيقة معقدة 
لمريضة عمرها 55 سنة من خال استئصال 
ورم كبي��ر يبلغ وزن��ه حوالي 2 ك��غ من بطن 

المريضة.
الخارجي��ة  العي��ادات  المريض��ة  وراجع��ت 
بالمستش��فى، وه��ي تعان��ي ألم��ًا وانتفاخًا 
بالبطن م��ع نزول في الوزن لمدة ال تزيد عن 

شهرين دون معرفة األسباب.
وعليه تم عمل الفحوصات الس��ريرية وإجراء 
األشعة المقطعية الملونة والتي كشفت عن 

وجود ورم كبي��ر بالبطن ضاغطًا على األمعاء 
الدقيق��ة واالثن��ي عش��ر والش��ريان األبهري 
ووري��د األجوف الس��فلي، كما أظه��رت نتائج 
الخزع��ة أن الورم حميد وقد يتحول إلى خبيث 

مع مرور الوقت.
وقام الفريق الجراحي بالمستش��فى المكون 
من د.عبدالمنعم أبو السل استشاري الجراحة 
العامة وجراحة الس��منة وبمساعدة د.إعجاز 
واني استش��اري الجراحة العامة باس��تئصال 
ورم وعائي عصبي بحجم 15×15 سم بشكل 

كلي ودقيق من دون حدوث أي مضاعفات.

فيما قام د.راني المعتز باهلل اآلغا استش��اري 
جراح��ة األوعي��ة الدموي��ة، بفص��ل األوعية 
الدموي��ة الكبي��رة والمرتبط��ة بال��ورم بعد 

عملية االستئصال بطريقة احترافية.
وعليه قد تم إنقاذ المريضة الخمسينية بعد 
اس��تئصال الورم وفصل األوعية الدموية في 
عملية نوعية ون��ادرة وبخبرة كبيرة من ذوي 
االختصاص في هذا المجال، والتي استغرقت 
حوالي س��اعتين دون ح��دوث أي مضاعفات، 
وقد غادرت المريضة المستشفى بعد 4 أيام 

بصحة وعافية.

 »البركة اإلسالمي« 
أول بنك يقدم خدماته 

المصرفية مع سداد البحرين

وقع بنك البركة اإلس��امي، إحدى المؤسس��ات المالية البحرينية 
الرائدة في مجال المصرفية اإلسامية، اتفاقية تعاون مشتركة 
مع ش��ركة س��داد لنظام الدفع اإللكتروني، الش��ركة الرائدة في 
مجال التكنولوجي��ا المالية. وُتعد هذه الش��راكة الخطوة األولى 
نحو تقديم خدمات مصرفية مبتكرة من ش��أنها االرتقاء بتجربة 

العماء الرقمية.
واس��تنادًا إلى هذه الشراكة االس��تراتيجية للبنك، صرح الرئيس 
التنفيذي لبنك البركة اإلسامي حمد العقاب، قائًا: »يسرني أن 
أعلن عن كوننا أول بنك في المملكة يتعاون استراتيجيُا مع سداد 
البحرين، ويأتي هذا التعاون تماش��يًا مع س��عي البنك المستمر 
نحو تقدي��م خدمات ومنتجات مصرفية رقمية مبتكرة ومصممة 

خصيصًا لتلبية احتياجات عمائنا في ظل التحول الرقمي«.
وأضاف عضو مجلس اإلدارة بشركة سداد البحرين محمد الكاشف، 
قائًا: »نحن سعداء للغاية بتوسيع نطاق شراكاتنا وصواًل للبنوك 
والمؤسس��ات المالية وبدءًا مع بنك البركة اإلس��امي. نقوم في 
س��داد البحرين بتوفير الوقت والمجهود لزبائن البنك كافة على 
حد س��واء. وتهدف هذه الشراكة االس��تراتيجية إلى توفير الوقت 
وتس��هيل وتبس��يط جميع العمليات المختلفة لعم��اء البركة. 
ونتطل��ع إل��ى االرتقاء به��ذه الش��راكة إلى مس��تويات أعلى في 

المستقبل«.

لطرح أحدث المنتجات التقنية لقطاع األعمال

»stc« تعقد شراكة مع »كرايون« و»مايكروسوفت«
عقدت stc البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا 
الرقمية، شراكة استراتيجية مع كرايون ومايكروسوفت 
لطرح باقة الخدمات الرقمية المقدمة من مايكروسوفت 
إلى عمائها من قطاع األعمال، إذ سُتجري stc البحرين، 
بموجب هذه االتفاقية، تعاونًا مع ش��ركة كرايون، أحد 
م��زودي حلول مايكروس��وفت الس��حابية، لتوفير أحدث 
الحل��ول التقني��ة لعمائها م��ن المؤسس��ات الصغيرة 

والمتوسطة والشركات في البحرين.
وتأتي هذه الش��راكة في إطار دعم رحلة التحول الرقمي 
في مملكة البحرين، تماش��يًا م��ع رؤية المملكة الرامية 
إلى تعزيز مكانتها كمركز رقمي رائد إقليميًا، واالرتقاء 
بمكانة stc البحرين كش��ركة س��ّباقة ف��ي تبني أحدث 
الخدم��ات والمنتجات التقني��ة والمبتكرة لعمائها من 
قطاع األعمال، وذلك حرصًا منها على تلبية تطلعاتهم 
نح��و التحول الرقم��ي، والنهوض بأعماله��م، من خال 
تقديم طيف واس��ع م��ن الحل��ول الس��حابية المبتكرة، 
 Microsoft(المتكاملة، و )365 Microsoft مثل )باق��ات
Azure(، و)Microsoft Dynamics 365(، باإلضافة إلى 
تزوي��د العماء بخدمات إداري��ة واحترافية لتوفير حلول 

شاملة ألعمالهم.
 stc وف��ي هذا الصدد ص��ّرح الرئيس التنفيذي لش��ركة
البحري��ن، ن��زار بانبيله، قائًا: »يس��عدنا أن نعقد هذه 
الش��راكة م��ع كلٍّ م��ن مايكروس��وفت وكراي��ون، حيث 
نس��عى إلى تقديم أحدث الخدم��ات والمنتجات التقنية 

لعمائنا من قطاع األعمال، دعمًا لرحلتهم نحو التحول 
الرقمي. وذلك التزامًا منا بتوفير أحدث الحلول المبتكرة 
التي تلبي متطلبات قطاعهم وتس��هم أيض��ًا في إثراء 

االقتص��اد الرقم��ي للمملكة بما يتماش��ى م��ع الرؤية 
االقتصادي��ة 2030. كم��ا نفتخر بأن نك��ون في طليعة 
الش��ركات المنطلقة نحو االرتق��اء بالكفاءة الرقمية في 

المملكة«.
م��ن جانبه، ق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة كرايون 
في الش��رق األوس��ط، زي��اد رزق: »نحن نؤم��ن بأهمية 
التكنولوجيا على جميع االصعدة. حيث يشكل هذا جوهر 
الشراكة بين stc البحرين و كرايون ومايكروسوفت. كما 
تضع هذه الشراكة أساس��ًا قويًا لتوحيد النظام الرقمي 
لدعم رؤي��ة البحرين االقتصادية 2030 وتس��ريع عجلة 
التح��ول الرقم��ي. ونحن ملتزمون بنجاح هذه الش��راكة 

للتأثير اإليجابي في المملكة«.
بدوره، قال المدير العام لش��ركة مايكروس��وفت الشرق 
األوس��ط تش��ارلز نحاس: »إن تعاوننا م��ع stc البحرين 
يعكس التزامنا بدعم الشركات في جميع أنحاء المملكة 
 ،Crayon لدعم التحول الرقمي فيها. ونتطلع مع شريكنا
إلى تمكي��ن عماء قطاع األعمال ف��ي stc البحرين من 
االس��تفادة من حلولن��ا المبتك��رة الموثوق��ة والقابلة 
للتطوير لتحقيق المزيد م��ن االبتكار والمرونة في أقل 

وقت وأقل تكاليف«.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن stc البحرين حريصة على تقديم 
الحل��ول الرقمي��ة المبتك��رة لعمائها وذل��ك في إطار 
دعمها لرحلة التحول الرقمي في المملكة، حيث ستعزز 
الشراكة مع كرايون ومايكروس��وفت من إنتاجية قطاع 
األعم��ال ف��ي المملك��ة وكفاءته من خ��ال تبني حلول 
تقنية مبتكرة تسهم في نموه وازدهاره بصفته شريانًا 

حيويًا لاقتصاد الوطني.
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https://alwatannews.net/article/1038352
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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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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الخارجية

بعثت قرينـــة عاهل البـــاد المعظم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئـــة إلـــى روان توفيقـــي 
بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكي 
الســـامي بتعيينهـــا وزيـــرة لشـــؤون 

الشباب. 
وأكـــدت ســـموها أن هذه المناســـبة 
تبعـــث علـــى الفخـــر واالعتـــزاز بمـــا 
تشـــهده المرأة البحرينيـــة من دعم 
كبير ومساندة متواصلة تتمثل في 

القناعة السياســـية المؤمنة بقدرتها وكفاءتهـــا لتكون في مثل هذه المراكز 
المتقدمـــة لمواقع صنع القرار، معربـــة عن خالص تمنياتها للوزيرة أن تكون 
مســـيرتها العملية المقبلة عامـــرة باإلنجاز والنجاح والتوفيق وهي تســـعى 
لتحقيـــق كل مـــا يلـــزم، بقيادة ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لإلســـهام في رفعة وطننا 

العزيز وخدمة أهله والمقيمين على أرضه.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، فـــي مكتبـــه بمقـــر وزارة 
الخارجية أمس، ســـفير الواليـــات المتحدة األمريكية لـــدى مملكة البحرين 

ستيفن بوندي.
تـــم خال اللقاء، بحـــث عاقات الصداقة والتعـــاون التاريخية القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وســـبل تعزيز الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية والتنسيق المشـــترك في شتى المجاالت بما يخدم المصالح 
المشـــتركة ويعـــود بالنفـــع والخير على البلديـــن والشـــعبين الصديقين، هذا 
إلى جانب مناقشـــة عدد من القضايا ذات االهتمام المشـــترك. حضر اللقاء، 
رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية السفير أروى السيد.

قرينة العاهل: تعيين توفيقي قناعة 
سياسية بكفاءة وقدرة البحرينية

تعزيز الشراكة مع الواليات المتحدة

فـرصــة مثاليــة لتبــادل الخبــرات وبنــاء العــالقـــات
جميـــل  العمـــل  وزيـــر  عـــن  بالنيابـــة 
حميـــدان، افتتح وكيل وزارة العمل، 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة، المؤتمـــر الدولـــي 
الثاني للموارد البشـــرية الذي أقامته 
الجامعـــة الخليجية، بحضور أعضاء 
الهيئـــة اإلداريـــة واألكاديميـــة فيهـــا، 
ومشـــاركة متخصصين فـــي الموارد 
البشرية، وذلك أمس الثاثاء بمبنى 

الجامعة.
مناقشـــة  إلـــى  المؤتمـــر  ويهـــدف 
البشـــرية،  المـــوارد  تحديـــات 
والمســـاهمة في خلـــق حلقة الوصل 
بين احتياجات سوق العمل المحلية 

واإلقليميـــة والدوليـــة وبيـــن الـــرؤى 
األكاديميـــة فـــي تدريـــس وتدريـــب 
متخصصي الموارد البشـــرية، فضًا 
عـــن االطـــاع علـــى أهـــم التجـــارب 

الناجحة في هذا المجال.
المؤتمـــرات  هـــذه  مثـــل  وتســـهم 
بالمـــوارد  االرتقـــاء  فـــي  النوعيـــة 
لتلبيـــة  وتطويرهـــا  البشـــرية 
مـــن  العمـــل  أصحـــاب  احتياجـــات 
الكوادر المهنية الكفوءة، إلى جانب 
تبني ممارسات متطورة على صعيد 
تنميـــة المـــوارد البشـــرية وتزويدهـــا 
بالمهـــارات الوظيفية التـــي تتواكب 
مع التطورات المتاحقة على صعيد 

سوق العمل.
الخليجيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  وأكـــد 
محمد المشـــهداني، في كلمة له أمام 
الحفل أن المؤتمر يعد فرصة مثالية 

الموارد  لألكاديمييـــن واختصاصيي 
البشـــرية مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم 
لالتقـــاء فـــي أجـــواء علميـــة ثريـــة 
لتبـــادل اآلراء والخبرات ومشـــاركة 

نتائج البحوث وبناء العاقات.
 وقـــد قـــام وكيل وزارة العمل، ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة، بتكريـــم المتحدثين في 

المؤتمـــر، متمّنًيـــا أن يخـــرج المؤتمر 
الجهـــود  فـــي  تســـهم  بتوصيـــات 
الوطنيـــة إلعداد الكفـــاءات الوطنية 

لسوق العمل.

المنامة - وزارة العمل

عبداهلل بن حمـد يتفضل بزيارة “الداخليـة”
سموه أشاد بجهود الوزارة إلنجاح معرض الطيران

تفضـــل الممثـــل الشـــخصي لجالـــة الملـــك المعظـــم 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة لمعـــرض البحريـــن 
الدولي للطيران رئيس المجلس األعلى للبيئة ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بـــن حمـــد آل خليفة، أمـــس، بزيارة 
إلى وزارة الداخلية، حيث كان في اســـتقبال سموه، 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا 

آل خليفة.
وقـــد أعرب ســـمو الممثل الشـــخصي لجالـــة الملك 
المعظـــم، عن شـــكره للجهـــود التي قامـــت بها وزارة 
الداخليـــة، من خال ما لديها مـــن قدرات وكفاءات 
وطنية، أســـهمت في نجاح معرض البحرين الدولي 

للطيران 2022.
وقد رحب الوزير، بســـمو الممثل الشـــخصي لجالة 
الملـــك المعظـــم، مشـــيًدا بالنجـــاح المتميـــز لمعرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران، والـــذي يأتـــي تنظيمه، 
تجســـيدا للرؤى الثاقبة لملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي 

االنفتـــاح على الخبـــرات المتقدمـــة والتكنولوجيات 
الحديثـــة في مجاالت التقـــدم والتطوير، منوها بأن 
المعرض يشـــكل إضافة نوعيـــة قّيمة لرصيد مملكة 
البحريـــن، المشـــّرف دوليـــا، فـــي إقامـــة الفعاليـــات 
البحريـــن  مكانـــة  ويعكـــس  الكبـــرى،  والمعـــارض 
وإمكاناتهـــا التنظيميـــة وقـــدرات أبنائهـــا وخبراتهم 

الوطنية في تنظيم المعارض الدولية.

وأشـــار الوزير، إلى أن رئاسة سمو الممثل الشخصي 
لجالة الملك المعظم، للجنة العليا المنظمة للمعرض، 
كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي نجـــاح المعرض، مـــن حيث 
اإلعداد والتنظيـــم واإلدارة والمتابعة المتميزة، في 
إطـــار مواصلة تحقيق اإلنجـــازات وتلبية التطلعات 
الوطنيـــة للمســـيرة التنمويـــة الشـــاملة فـــي مملكـــة 

البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

احتضان البرامج الكفيلة بتأكيد دور الشراكة مع مختلف القطاعات
المهرجان الترفيهي لـ“وين وبكم” ينطلق اليوم ويستمر حتى 3 ديسمبر... سمو محافظ الجنوبية:

ألصحــاب  االســتثمار  وتشــجيع  المجتمعيــة  الشــراكة  لمبــدأ  تعزيــًزا 
المشــروعات المحلية، وفي إطار ســعي المحافظة الجنوبية لدعم مختلف 
األنشــطة والفعاليــات المجتمعيــة فــي نطــاق المحافظــة، يقيــم حســاب 
“ويــن وبكــم” اإلعالمــي المهرجــان الترفيهــي التســويقي األول مــن نوعــه 
فــي نطــاق المحافظة الجنوبية، الذي يشــتمل على أكثر من 100 مشــاركة 
مــن المشــروعات المحليــة والعالمية وقطاعات منوعــة: برامج وفعاليات، 
ترفيهيــة  ألعــاب  إلــى جانــب  األســرة،  ومطاعــم ومقاهــي، ومســتلزمات 
لألطفــال، باإلضافــة إلــى عــروض ثقافية وفنية محليــة ودولية، حيث من 
المقــرر انطالقــه اليــوم )األربعــاء( للفتــرة مــن 23 نوفمبر الجــاري وحتى 3 

ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 4 مساًء في حلبة البحرين الدولية.

محافـــظ  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
المحافظـــة الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة 
تحتضـــن  المحافظـــة  أن  خليفـــة 
مختلـــف البرامـــج التـــي تؤكـــد دور 

القطاعـــات  مختلـــف  مـــع  الشـــراكة 
لتشـــجيع  الراميـــة  والمبـــادرات 
المحليـــة  للمشـــروعات  االســـتثمار 
إلقامـــة  األعمـــال  ورواد  والوطنيـــة 
والمشـــاركة  الفعاليـــات،  ھـــذه  مثـــل 

الفاعلـــة عبـــر األنشـــطة التي تســـھم 
في اســـتقطاب األهالي والمواطنين 
لاطـــاع علـــى مـــا يقدمـــه أصحاب 
المشـــروعات الرائدة لألفـــراد، ودعم 
رواد األعمـــال مـــن األســـر المنتجـــة 

وما يقدمونه من منتجات وخدمات 
إبداعية ومتميزة، منوًها ســـموه بأن 
التســـويقية  والفعاليـــات  المبـــادرات 
تخدم شريحة واســـعة من المجتمع 
وأنشـــطة  برامـــج  مـــن  تضّمـــه  لمـــا 
ومحـــال متنوعـــة تناســـب مختلـــف 
بمـــا  واحـــد،  ســـقف  تحـــت  األذواق 

يخدم ذلك جميع الزوار.
باختيـــار  المحافـــظ  ســـمو  وأشـــاد 
القائميـــن على المهرجـــان للمحافظة 
الجنوبية كوجهة جديدة، كونه يقام 
ألول مـــرة فـــي المحافظـــة ضمن ما 
تشـــهده من مناســـبات وطنية بارزة 
خـــال هذه الفتـــرة، حيـــث يعد ذلك 
فرصة مميزة ألصحاب المشروعات 
ولمنتجاتهم المبتكرة وإيصالها ألكبر 

عدد ممكن من رواد المهرجان.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، بمكتبهـــا بمبنى وزارة 
لمستشـــفى  التنفيـــذي  والرئيـــس  األطبـــاء  رئيـــس  الصحـــة، 
اإلرســـالية األميركيـــة بالبحريـــن جورج شـــريان، حيث تم في 
اللقاء بحث واستعراض مستجدات مشروع إنشاء مستشفى 

“الملك حمد -اإلرسالية األميركية” بمنطقة عالي.
وأعربـــت الوزيرة عن تقديرها للجهود النبيلة للمستشـــفى عبر 
مســـيرته التاريخيـــة فـــي خدمة المجتمـــع البحرينـــي وتقديم 
الخدمات الطبية والعاجية له، مشيرًة إلى أهمية الشراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخاص ودورها الكبير في تعزيز مســـارات 
التنميـــة الوطنيـــة الســـيما في القطـــاع الصحي، الفتـــًة إلى أن 
للقطـــاع الخـــاص دورا متعاظمـــا فـــي رفد المنظومـــة الصحية 
بمملكـــة البحريـــن وتعزيـــز تقدمهـــا وكفاءة خدماتهـــا وتدعيم 

المساعي الحكومية الرامية لتطوير السياحة العاجية.
ثـــم اســـتمعت إليجاز عـــن مراحـــل بناء مشـــروع المستشـــفى 
الجديـــد وأقســـام المستشـــفى والمرافـــق الذي يحتـــوي عليها، 
والخدمات الطبية والعاجية التي سيقدمها، حيث من المقرر 

افتتاحه في يناير 2023.
ومـــن جانبه، أعرب شـــيريان عن شـــكره وتقديـــره لملك الباد 

الُمعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وتوجيهـــات جالتـــه الداعمة لرفع مســـتوى الخدمـــات الطبية 
والعاجيـــة فـــي كافـــة مستشـــفيات مملكـــة البحرين، مشـــيًدا 
باهتمـــام حكومـــة مملكـــة البحرين برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ودعمهـــا إلنجاح برامج ومشـــروعات القطاع 

الصحي.

توجيهات ملكية سامية برفع مستوى الخدمات الطبية والعالجية... “الصحة”:

افتتاح مستشفى الملك حمد - اإلرسالية األميركية يناير المقبل
المنامة - وزارة الداخلية

قـــام مدير عـــام اإلدارة العامـــة ألمن المنافذ اللـــواء ماهر 
أحمـــد بوعلـــي بزيـــارة تفقديـــة لمديرية شـــرطة الموانئ 
البحريـــة في ميناء خليفة بن ســـلمان، وذلك بالتزامن مع 

.)7SEA ( وصول السفينة السياحية
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد اللـــواء ماهـــر بوعلـــي أن اإلدارة 
العامة ألمن المنافذ تســـعى دائمًا لتقديم خدمات متميزة 
وبجـــودة عاليـــة عبـــر كافـــة المنافـــذ، وتعمـــل باســـتمرار 
على تحســـين هـــذه الخدمات وتطويرها بمـــا يتوافق مع 
اســـتراتيجية وزارة الداخليـــة في االرتقـــاء بكل األجهزة 
إلى أعلى المســـتويات وتحقيق التميز في األداء، مشيرًا 
إلـــى أهمية تقديم التســـهيات الازمة؛ لضمان انســـيابية 
حركة المســـافرين بمنافذ المملكـــة وتجهيز القوة الازمة 
الســـتيعاب كثافة حركة المســـافرين واتخـــاذ اإلجراءات 

الازمة للحفاظ على األمن والسامة العامة.
وخـــال الزيـــارة، اطلـــع مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة ألمـــن 
المنافذ علـــى إجراءات مديرية شـــرطة الموانئ البحرية 
فـــي تأميـــن مبنـــى المســـافرين والمرافـــق المحيطـــة بـــه، 
واإلجـــراءات المتخـــذة للمحافظـــة علـــى األمـــن والنظام 

على الرصيـــف البحري ومبنى المســـافرين بالميناء أثناء 
وصول الســـياح، والخدمات المقدمـــة لهم أثناء وصولهم 
مـــن خال إرشـــادهم نحو بوابـــة مبنى المســـافرين والرد 
المواقـــف  تأميـــن  إلـــى  باإلضافـــة  استفســـاراتهم،  علـــى 
المخصصـــة لمركبات األجرة والحافات واإلشـــراف على 
تنظيمها، واإلشـــراف على انســـياب الحركة المرورية بين 
مبنى المســـافرين وبوابات الميناء دون تأخير، واســـتام 
واتخـــاذ  بالمســـافرين  الخاصـــة  والشـــكاوى  الباغـــات 

اإلجراءات القانونية بشأنها.

خالل زيارته شرطة الموانئ البحرية بميناء خليفة بن سلمان

اللواء ماهر يؤكد تميز خدمات “أمن المنافذ”

سمو قرينة الملك المعظم

مفتتحا المؤتمر الدولي الثاني للموارد البشرية... وكيل العمل:

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/515323025120.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://albiladpress.com/news/2022/5153/bahrain/784754.html



