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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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ولي العهد رئي�س الوزراء في ر�سالة اإلى موظفي القطاع الحكومي
نفتخ���ر بم���ا تمتلكه البحرين م���ن ثروة غني���ة متمثلة في كوادره���ا الوطنية
طموحن���ا لموا�سل���ة تطوير العم���ل الحكوم���ي وتح�س���ين الخدمات المقدمة لي����س ل���ه حدود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات الكرام،

أعضاء فريق البحرين
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته،
وســـعـــيـــنـــا  ــا  ــنــ ــمــــوحــ طــ إن 
ــر الـــعـــمـــل  ــويــ ــة تــــطــ ــلــ ــمــــواصــ لــ
الحكومي وتحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين ليس له 
واالبتكار  اإلبـــداع  ويأتي  حــد، 
ــد الــــــروافــــــد الــرئــيــســيــة  ــأحــ كــ
الوطنية  كـــوادرنـــا  إلســهــامــات 
الـــمـــبـــدعـــة الـــعـــاشـــقـــة لــلــعــمــل 
واإلنــــــجــــــاز فـــــي كـــــل ســـاحـــات 
الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي ومـــيـــاديـــنـــه، 
عهدناه  الذي  التميز  لتأمين 
لمملكة  الســتــدامــتــه  ونــســعــى 
الــــبــــحــــريــــن، وفـــــــق تـــطـــلـــعـــات 
التنموية  الــمــســيــرة  ــداف  ــ وأهـ
ــرة  ــادة حـــضـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــشــــامــــلــــة بـ
صاحب الجاللة الملك حمد 
خــلــيــفــة ملك  آل  عــيــســى  بـــن 

البالد المعظم.

يسعدني أننا نشهد اليوم 
التوالي  على  الخامس  للعام 
ــار  ــكــ ــتــ إطــــــــالق مـــســـابـــقـــة االبــ
الحكومي )فكرة(، مستذكرين 
ما  كبير  وتقدير  بالغ  باعتزاز 
شهدته النسخ األربع السابقة 
مــن مــشــاركــات مــمــيــزة وأفــكــار 
الخدمات  تطوير  في  أسهمت 

ومخرجات العمل الحكومي.
العالم اليوم يمر بتحوالت 
متنوعة،  وتحديات  متسارعة 
يتطلب  الــيــوم  مميٌز  هــو  فما 
بــخــطــوات  ــور  ــطـ تـ ــبـــه  يـــواكـ أن 
الخالقة  األفــكــار  من  عمالقة 
لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة وخــلــق 
ــفـــرص الــنــوعــيــة لــلــجــمــيــع،  الـ
نــفــتــخــر  نـــحـــن  الـــحـــمـــد  وهلل 
البحرين  مملكة  تمتلكه  بما 
مـــن ثــــروة غــنــيــة مــتــمــثــلــة في 
تحب  التي  الوطنية  كــوادرهــا 
ــاز،  ــجــ ــتـــحـــدي وتـــعـــشـــق اإلنــ الـ
وتــنــطــلــق دومـــــًا وعــيــنــهــا على 
وتــمــيــزه وحــدود  ريـــادة وطنها 

طــمــوحــهــا الـــســـمـــاء، لــتــخــط 
عـــلـــى الـــــــــدوام فـــصـــوال تــثــري 
التنموية  الوطنية  المسيرة 

الشاملة.
وترقب  شــوق  بكل  نتطلع 
ــى الــمــزيــد  ــادم األيــــام إلـ فــي قــ

مــن مــشــاركــاتــكــم فــي مسابقة 
ــكــــرة(، ونـــدعـــوكـــم بــروحــكــم  )فــ
ــتـــواقـــة دومــــــًا نــحــو الــتــمــيــز  الـ
إلى طرح أفكاٍر خالقة لتكون 
قـــصـــص نــــجــــاٍح جــــديــــدة فــي 
الــتــمــيــز نــفــخــر بــهــا جــمــيــعــًا، 

أفكاركم  بــأن  الثقة  كل  وثقوا 
الــيــوم هــي األســـاس إلنــجــازات 
وستعتز  الحاضر  فــي  وطنية 

بها أجيال المستقبل.
دمتم بحفظ اهلل سالمين 

موفقين

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء
االبتكار  أن مسابقة  يذكر 
ــكــــرة« مــســتــمــرة  الــحــكــومــي »فــ
التوالي،  الخامس على  للعام 

اإلبــــداع  تحفيز  إلـــى  وتــهــدف 
ــفـــي  واالبــــــتــــــكــــــار لــــــــدى مـــوظـ
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي وإتـــاحـــة 
الـــفـــرصـــة أمـــامـــهـــم لــلــتــنــافــس 
فاعلة  مقترحات  تقديم  فــي 
الــحــكــومــي،  األداء  لــتــطــويــر 

الحكومي  لــلــمــوظــف  ويــمــكــن 
ــات  ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــــتـــــــقـــــــدم بـ
المسابقة  هذه  في  للمشاركة 
ــبـــر الـــمـــوقـــع االلـــكـــتـــرونـــي:  عـ
https://pmo.gov.bh/

.category/Fikra

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كوادرنا الوطنية تع�س���ق الإنجاز وتنطلق دوما وعينها عل���ى ريادة وطنها وتميزه

ــة  ــيــ ــعــ ــمــ تـــــــــــشـــــــــــارك جــ
الصحفيين البحرينية في 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدائــمــة 
لــلــحــريــات بــاالتــحــاد الــعــام 
للصحفيين العرب، والذي 
ــرة يـــوم  ــاهــ ــقــ يـــعـــقـــد فــــي الــ
الجمعة القادم 2 ديسمبر.

ويــــــــمــــــــثــــــــل جــــمــــعــــيــــة 
الصحفيين في االجتماع، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــحـــريـــات 
ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــــــصــــــــحــــــــفــــــــي مـ
اللجنة  وتناقش  الساعي. 
ــــددا من  فـــي اجــتــمــاعــهــا عـ
بحرية  المتعلقة  الملفات 
الـــصـــحـــافـــة واإلعـــــــــالم فــي 

الدول العربية، والتحديات التي 
تــواجــه هــذه الــحــريــات. كما يتم 
حريات  حــول  تقارير  استعراض 
ــي بـــعـــض الــــــدول  ــ الـــصـــحـــافـــة فـ
العربية، ودور لجان الحريات في 
الجمعيات والنقابات الصحفية 
الصحفيين،  حقوق  حماية  في 
الــعــام  ــاد  ــحـ إلــــى جــانــب دور االتـ
ــعــــرب فــــي دعـــم  لــلــصــحــفــيــيــن الــ
الوطن  في  النقابية  المؤسسات 

العربي.
الصحفيين  جمعية  وتــعــد 
ــاعـــال فــي  ــوا فـ الــبــحــريــنــيــة عـــضـ
ــام لــلــصــحــفــيــيــن  ــ ــعـ ــ االتـــــحـــــاد الـ
الــــعــــرب، وهـــــو مـــؤســـســـة مــهــنــيــة 

ــرة،  ــاهـ ــقـ ــي الـ مـــقـــرهـــا الــــدائــــم فــ
 19 حوالي  في عضويتها  وتضم 

نقابة وجمعية صحفية.

الزمي���ل محم���د ال�س���اعي يمث���ل »ال�سحفيي���ن« ف���ي 
العرب ال�سحفيي���ن  باتح���اد  الحري���ات  لجنة  اجتم���اع 

} محمد الساعي.

وقــــــــــعــــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
المهن  لتنظيم  الوطنية 
والخدمات الطبية وشركة 
حسين  مــحــمــود  يـــوســـف 
ــيـــال مــحــلــيــا  بــصــفــتــهــا وكـ
لـــأدويـــة  »روش«  لــشــركــة 
مشترك  تــعــاون  اتــفــاقــيــة 
ــاالت مــخــتــلــفــة  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فـ
مــنــهــا: الــبــحــث الــعــلــمــي، 
األمــان الــدوائــي، التحول 

الرقمي والتدريب.
وقالت الدكتورة مريم 

عــــذبــــي الـــجـــالهـــمـــة الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
إن  الــصــحــيــة:  الــمــهــن  لتنظيم 
هـــذه االتــفــاقــيــة مــن شــأنــهــا أن 
تعزز أطر التعاون والشراكة مع 
في  والتعاون  الخاص  القطاع 
مجال التدريب واالستفادة من 
من  فيه  لما  الدولية  الخبرات 
األنظمة  تحسين  في  مصلحة 

الرقابية واليقظة الدوائية.
ــد الـــدكـــتـــور  ــ مــــن جـــانـــبـــه أكـ
أحمد توفيق المدير اإلقليمي 

الــخــلــيــج  بــــــدول  روش  لـــشـــركـــة 
تــتــزامــن  الــتــفــاهــم  مـــذكـــرة  أن 
مـــع احــتــفــال الــشــركــة بــعــامــهــا 
تــأســيــســهــا، وتــعــتــبــر  مــنــذ   125
االتــفــاقــيــة ثــمــرة لــتــعــاون امتد 
ــع الــهــيــئــة  ــ ــوات طـــويـــلـــة مـ ــ ــنـ ــ سـ
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
أنها  كما  الصحية،  والخدمات 
تـــؤســـس لــمــرحــلــة جـــديـــدة من 
المرضى  لخدمة  أوثـــق  تــعــاون 
والــمــجــتــمــع الـــطـــبـــي بــمــمــلــكــة 

البحرين.

»المهن ال�سحية« توقع اتفاقية تعاون في البحث 
ال�سوي�سرية »رو�س«  الدوائي مع  العلمي والأمان 

أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة اإلسكان 
والتخطيط العمراني أهمية ودور القطاع الخاص وشركات 
ــاري فـــي تــعــزيــز مــنــظــومــة قـــطـــاع الــســكــن  ــقـ ــعـ الــتــطــويــر الـ
االجتماعي بمملكة البحرين، مشيرة إلى أّن برامج الشراكة 
الـــوزارة  بــاألولــويــة فــي خطط  الــخــاص تحظى  مــع القطاع 
لتوفير خدمات السكن االجتماعي الفورية للمواطنين بما 

يحقق الغايات والتطلعات المنشودة.
ــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع عــمــل مــوســع عــقــدتــه وزيـــرة  جـ
اإلسكان والتخطيط العمراني مع المهندس عارف هجرس 
رئيس جمعية التطوير العقاري، وعدد من أعضاء الجمعية، 
ــوزارة وهــيــئــة الــتــخــطــيــط  ــ ــالـ ــ بــحــضــور كـــبـــار الــمــســؤولــيــن بـ
فرص  لبحث  وذلـــك  اإلســكــان،  وبــنــك  العمراني  والتطوير 
تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص 

لتطوير القطاع العقاري بالمملكة.
برنامج حقوق  أن  إلى  الوزيرة  وخالل االجتماع نوهت 
يمثل  الـــــوزارة،  أعلنته  الـــذي  الحكومية  األراضــــي  تــطــويــر 
الحكومي  الــقــطــاعــيــن  بــيــن  فعلية  شــراكــة  لــتــعــزيــز  فــرصــة 
والـــخـــاص، مــن خـــالل مــشــاركــة شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
الى  توجيهها  سيتم  والــتــي  السكنية،  الــوحــدات  تنفيذ  فــي 
المواطنين المستفيدين من التمويالت اإلسكانية بأسعار 

مواتية  الفرصة  أن  إلــى  منوهة  التمويالت،  قيمة  تناسب 
أمام شركات التطوير العقاري لالضطالع بدور رئيسي في 

منظومة توفير الخدمات اإلسكانية الفورية للمواطنين.
هيئة  أن  الرميحي  الــوزيــرة  أكـــدت  متصل،  ســيــاق  وفــي 
الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي حــرصــت لـــدى إعــــداد االشــتــراطــات 
على  المملكة  محافظات  بمختلف  للتعمير  التنظيمية 
مراعاة الجوانب التطويرية التي تسهم في تسهيل تطوير 
المشاريع العقارية من قبل شركات القطاع الخاص، مؤكدًة 
أسهمت  مؤخرًا  دشنت  التي  »تخطيط«  خدمات  منصة  أن 
فــي تــســريــع وتــيــرة الــعــمــل واالســتــجــابــة لــلــطــلــبــات بسرعة 
الــعــقــاري على  الــتــطــويــر  بــهــدف تشجيع شــركــات  قــيــاســيــة، 
االقتصاد  يرفد  الــذي  الحيوي  القطاع  هذا  في  االستثمار 

الوطني للمملكة.
العمراني بدور  والتخطيط  وزيرة اإلسكان  وقد أشادت 
المشاريع  تنفيذ  في  البحرينية  العقاري  التطوير  جمعية 
العقارية بالمملكة، واالستجابة الواضحة لمشاركة حكومة 
للمواطنين  اإلسكانية  الحلول  توفير  في  البحرين  مملكة 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن خـــدمـــات الــســكــن االجــتــمــاعــي، منوهة 
القطاع  مؤسسات  بها  تضطلع  التي  الكبيرة  باإلمكانيات 
الخاص، والتي تؤهلها لتنفيذ مشاريع السكن االجتماعي 

الــمــوضــوعــة، وبــمــا يحقق أهــداف  وفــق الخطط والــبــرامــج 
الحكومة.

ــد الـــمـــهـــنـــدس عــــــارف هـــجـــرس رئــيــس  ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
وزارة  مــع  الــشــراكــة  تنامي  على  الــعــقــاري  التطوير  جمعية 
اإلسكان والتخطيط العمراني وهيئة التخطيط والتطوير 
ــات للقطاع  ــويـ الــعــمــرانــي، مــشــيــرًا إلـــى أهــمــيــة حــصــر األولـ
العقاري، وتبني المبادرات التي تسهم في توفير المزيد من 

الخدمات السكنية للمواطنين.
وأشار هجرس إلى وجود العديد من الفرص التطويرية 
بــزيــادة مــعــدالت  بالمملكة، مــشــيــدًا  الــعــقــاري  الــقــطــاع  فــي 
تنظيم المعارض العقارية في المملكة مؤخرًا، والتي تسهم 

في زيادة نشاط القطاع العقاري خالل الفترة المقبلة.
ــقـــدم رئـــيـــس وأعـــضـــاء جــمــعــيــة الــتــطــويــر الــعــقــاري  وتـ
بين  الــشــراكــة  لتوسيع  المقترحات  مــن  بــعــدد  البحرينية 
ــن أجــــل وضــع  الــقــطــاعــيــن، مـــؤكـــديـــن تــضــافــر الــجــمــيــع مـ
السوق  لمتطلبات  المستجيبة  واالستراتيجيات  الخطط 
العقاري وتطوير السكن االجتماعي، والعمل مع الحكومة 
وإيجاد  الحكومية،  األراضــي  تطوير  حقوق  برنامج  لدعم 
ــادرات واســتــثــمــار الـــفـــرص الــتــي تــعــود بــالــنــفــع على  ــبـ ــمـ الـ

المواطنين.

وزي������رة الإ�����س����ك����ان: ب���رام���ج ت��وف��ي��ر ال���خ���دم���ات الإ���س��ك��ان��ي��ة 
ب���ال�������س���راك���ة م����ع ال���ق���ط���اع ال���خ���ا����س ت��ح��ظ��ى ب����الأول����وي����ة

أعرب صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن الفخر واالعتزاز 
في  متمثلة  غــنــيــة  ثــــروة  مــن  الــبــحــريــن  مملكة  تمتلكه  بــمــا 
وذلك  اإلنجاز،  اإلبداع وشغفها  التي حبها  الوطنية  كوادرها 
الحكومي عبر  القطاع  إلى موظفي  في رسالة وجهها سموه 
البريد اإللكتروني، حيث قال سموه: نتطلع بكل شوق وترقب 
ــى الــمــزيــد مـــن مــشــاركــاتــكــم فـــي مسابقة  ــام إلـ ــ ــادم األيـ فـــي قــ
)فكرة(، وندعوكم بروحكم التواقة دومًا نحو التميز إلى طرح 
نفخر  التميز  في  جديدة  نجاٍح  قصص  لتكّون  خالقة  أفكاٍر 
األساس  هي  اليوم  أفكاركم  بأن  الثقة  كل  وثقوا  بها جميعًا، 
إلنجازات وطنية في الحاضر وستعتز بها أجيال المستقبل.

وفيما يأتي نص الرسالة: 

افــتــتــحــت رئــيــســة جــامــعــة الــبــحــريــن 
الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة، 
أمس، وبحضور العميد محمد بن محمد 
الـــعـــام عــلــى المكتب  بـــن ديـــنـــه، الــمــشــرف 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــخــطــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء 
)بحريننا( معرض »فارس وعلم« للمصور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي مــحــمــد بـــو حـــســـن، ضمن 
االحـــتـــفـــاالت بــالــعــيــد الــوطــنــي الــمــجــيــد، 
وذكــــــرى تـــولـــي جـــاللـــة الــمــلــك الــمــعــظــم، 

مقاليد الحكم.
ــعـــرض – والـــــــذي يــأتــي  ــمـ ــهــــدف الـ ويــ
تنظيم المكتب التنفيذي له، انطالقا من 
توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد 
اهلل آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة 
متابعة تنفيذ الخطة الوطنية »بحريننا« 
- إلـــى تــعــزيــز االنــتــمــاء الــوطــنــي، وإعـــداد 
جيل يؤمن بقيم المواطنة والوالء، حيث 
رسالة وطنية  المعرض في طياته  يحمل 
ذات طــابــع فــنــي، مــن خــالل تــالقــي رمزية 

الفروسية بما تحمله من قوة وأصالة وروح 
قيادية مع علم الوطن.

واســتــمــعــت رئــيــســة الــجــامــعــة، خــالل 
جولة قامت بها في زوايا المعرض، برفقة 
نــوابــهــا واألكــاديــمــيــيــن والطلبة،  عــدد مــن 
ــن الـــمـــصـــور  ــ إلــــــى شــــــــروح مــســتــفــيــضــة مـ
الفوتوغرافي محمد بو حسن، حول رمزية 
في  والــداللــي  الفني  ومضمونها  الــصــورة، 
المواطنة  قيم  وتعزيز  بالوطن،  االرتباط 

األصيلة.
ــن،  ــفــ ــة مـــضـــامـــيـــن الــ ــيــ ــمــ وأكـــــــــــدت أهــ
ورسالته في تعزيز قيم المواطنة والوالء، 
البحريني  الفنان  إمكانات  أن  إلى  مشيرة 
فــي اإلبــــداع وتــقــديــم أفــضــل مــا لــديــه في 
البيئة  تــوفــرت  حـــال  الــمــواطــنــة،  تجسيد 
حرص  إلــى  منوهة  والــداعــمــة،  الحاضنة 
ــم وتــشــجــيــع  ــ جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى دعـ
المجاالت،  مختلف  في  الفنية  المواهب 
والسعي إلى صقل مهارات الطلبة وتنمية 
مــواهــبــهــم، مــن أجـــل اإلســـهـــام فــي خدمة 

الوطن.
ــد الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد  ــ ــه، أكــ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ ومــ
الـــعـــام عــلــى المكتب  بـــن ديـــنـــه، الــمــشــرف 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــخــطــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
المواطنة،  الوطني وترسيخ قيم  االنتماء 
التعاون الوثيق بين )بحريننا( والجامعات 
لــلــوصــول إلـــى الــشــبــاب، مــثــمــنــا الــشــراكــة 
تعتبر  والتي  البحرين  البناءة مع جامعة 

حــاضــنــة ألكـــبـــر الــمــجــتــمــعــات الــشــبــابــيــة، 
للشراكة  متميزا  نــمــوذجــا  يعتبر  مــا  وهــو 
الــمــجــتــمــعــيــة، وشـــكـــال مــتــقــدمــا لــإنــجــاز 

المتكامل في أركانه وأهدافه.
وأضاف أن هذا المعرض، يأتي ضمن 
في خطة  مدرجة  وفعاليات  مبادرات  عدة 
عـــمـــل طـــويـــلـــة األمــــــد لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

اف���ت���ت���اح م���ع���ر����س »ف�����ار������س وع����ل����م« ب���ج���ام���ع���ة ال��ب��ح��ري��ن
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1317343
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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
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ولي العهد رئي�س الوزراء في ر�سالة اإلى موظفي القطاع الحكومي
نفتخ���ر بم���ا تمتلكه البحرين م���ن ثروة غني���ة متمثلة في كوادره���ا الوطنية
طموحن���ا لموا�سل���ة تطوير العم���ل الحكوم���ي وتح�س���ين الخدمات المقدمة لي����س ل���ه حدود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات الكرام،

أعضاء فريق البحرين
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته،
وســـعـــيـــنـــا  ــا  ــنــ ــمــــوحــ طــ إن 
ــر الـــعـــمـــل  ــويــ ــة تــــطــ ــلــ ــمــــواصــ لــ
الحكومي وتحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين ليس له 
واالبتكار  اإلبـــداع  ويأتي  حــد، 
ــد الــــــروافــــــد الــرئــيــســيــة  ــأحــ كــ
الوطنية  كـــوادرنـــا  إلســهــامــات 
الـــمـــبـــدعـــة الـــعـــاشـــقـــة لــلــعــمــل 
واإلنــــــجــــــاز فـــــي كـــــل ســـاحـــات 
الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي ومـــيـــاديـــنـــه، 
عهدناه  الذي  التميز  لتأمين 
لمملكة  الســتــدامــتــه  ونــســعــى 
الــــبــــحــــريــــن، وفـــــــق تـــطـــلـــعـــات 
التنموية  الــمــســيــرة  ــداف  ــ وأهـ
ــرة  ــادة حـــضـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــشــــامــــلــــة بـ
صاحب الجاللة الملك حمد 
خــلــيــفــة ملك  آل  عــيــســى  بـــن 

البالد المعظم.

يسعدني أننا نشهد اليوم 
التوالي  على  الخامس  للعام 
ــار  ــكــ ــتــ إطــــــــالق مـــســـابـــقـــة االبــ
الحكومي )فكرة(، مستذكرين 
ما  كبير  وتقدير  بالغ  باعتزاز 
شهدته النسخ األربع السابقة 
مــن مــشــاركــات مــمــيــزة وأفــكــار 
الخدمات  تطوير  في  أسهمت 

ومخرجات العمل الحكومي.
العالم اليوم يمر بتحوالت 
متنوعة،  وتحديات  متسارعة 
يتطلب  الــيــوم  مميٌز  هــو  فما 
بــخــطــوات  ــور  ــطـ تـ ــبـــه  يـــواكـ أن 
الخالقة  األفــكــار  من  عمالقة 
لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة وخــلــق 
ــفـــرص الــنــوعــيــة لــلــجــمــيــع،  الـ
نــفــتــخــر  نـــحـــن  الـــحـــمـــد  وهلل 
البحرين  مملكة  تمتلكه  بما 
مـــن ثــــروة غــنــيــة مــتــمــثــلــة في 
تحب  التي  الوطنية  كــوادرهــا 
ــاز،  ــجــ ــتـــحـــدي وتـــعـــشـــق اإلنــ الـ
وتــنــطــلــق دومـــــًا وعــيــنــهــا على 
وتــمــيــزه وحــدود  ريـــادة وطنها 

طــمــوحــهــا الـــســـمـــاء، لــتــخــط 
عـــلـــى الـــــــــدوام فـــصـــوال تــثــري 
التنموية  الوطنية  المسيرة 

الشاملة.
وترقب  شــوق  بكل  نتطلع 
ــى الــمــزيــد  ــادم األيــــام إلـ فــي قــ

مــن مــشــاركــاتــكــم فــي مسابقة 
ــكــــرة(، ونـــدعـــوكـــم بــروحــكــم  )فــ
ــتـــواقـــة دومــــــًا نــحــو الــتــمــيــز  الـ
إلى طرح أفكاٍر خالقة لتكون 
قـــصـــص نــــجــــاٍح جــــديــــدة فــي 
الــتــمــيــز نــفــخــر بــهــا جــمــيــعــًا، 

أفكاركم  بــأن  الثقة  كل  وثقوا 
الــيــوم هــي األســـاس إلنــجــازات 
وستعتز  الحاضر  فــي  وطنية 

بها أجيال المستقبل.
دمتم بحفظ اهلل سالمين 

موفقين

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء
االبتكار  أن مسابقة  يذكر 
ــكــــرة« مــســتــمــرة  الــحــكــومــي »فــ
التوالي،  الخامس على  للعام 

اإلبــــداع  تحفيز  إلـــى  وتــهــدف 
ــفـــي  واالبــــــتــــــكــــــار لــــــــدى مـــوظـ
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي وإتـــاحـــة 
الـــفـــرصـــة أمـــامـــهـــم لــلــتــنــافــس 
فاعلة  مقترحات  تقديم  فــي 
الــحــكــومــي،  األداء  لــتــطــويــر 

الحكومي  لــلــمــوظــف  ويــمــكــن 
ــات  ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــــتـــــــقـــــــدم بـ
المسابقة  هذه  في  للمشاركة 
ــبـــر الـــمـــوقـــع االلـــكـــتـــرونـــي:  عـ
https://pmo.gov.bh/

.category/Fikra

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كوادرنا الوطنية تع�س���ق الإنجاز وتنطلق دوما وعينها عل���ى ريادة وطنها وتميزه

ــة  ــيــ ــعــ ــمــ تـــــــــــشـــــــــــارك جــ
الصحفيين البحرينية في 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدائــمــة 
لــلــحــريــات بــاالتــحــاد الــعــام 
للصحفيين العرب، والذي 
ــرة يـــوم  ــاهــ ــقــ يـــعـــقـــد فــــي الــ
الجمعة القادم 2 ديسمبر.

ويــــــــمــــــــثــــــــل جــــمــــعــــيــــة 
الصحفيين في االجتماع، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــحـــريـــات 
ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــــــصــــــــحــــــــفــــــــي مـ
اللجنة  وتناقش  الساعي. 
ــــددا من  فـــي اجــتــمــاعــهــا عـ
بحرية  المتعلقة  الملفات 
الـــصـــحـــافـــة واإلعـــــــــالم فــي 

الدول العربية، والتحديات التي 
تــواجــه هــذه الــحــريــات. كما يتم 
حريات  حــول  تقارير  استعراض 
ــي بـــعـــض الــــــدول  ــ الـــصـــحـــافـــة فـ
العربية، ودور لجان الحريات في 
الجمعيات والنقابات الصحفية 
الصحفيين،  حقوق  حماية  في 
الــعــام  ــاد  ــحـ إلــــى جــانــب دور االتـ
ــعــــرب فــــي دعـــم  لــلــصــحــفــيــيــن الــ
الوطن  في  النقابية  المؤسسات 

العربي.
الصحفيين  جمعية  وتــعــد 
ــاعـــال فــي  ــوا فـ الــبــحــريــنــيــة عـــضـ
ــام لــلــصــحــفــيــيــن  ــ ــعـ ــ االتـــــحـــــاد الـ
الــــعــــرب، وهـــــو مـــؤســـســـة مــهــنــيــة 

ــرة،  ــاهـ ــقـ ــي الـ مـــقـــرهـــا الــــدائــــم فــ
 19 حوالي  في عضويتها  وتضم 

نقابة وجمعية صحفية.

الزمي���ل محم���د ال�س���اعي يمث���ل »ال�سحفيي���ن« ف���ي 
العرب ال�سحفيي���ن  باتح���اد  الحري���ات  لجنة  اجتم���اع 

} محمد الساعي.

وقــــــــــعــــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
المهن  لتنظيم  الوطنية 
والخدمات الطبية وشركة 
حسين  مــحــمــود  يـــوســـف 
ــيـــال مــحــلــيــا  بــصــفــتــهــا وكـ
لـــأدويـــة  »روش«  لــشــركــة 
مشترك  تــعــاون  اتــفــاقــيــة 
ــاالت مــخــتــلــفــة  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فـ
مــنــهــا: الــبــحــث الــعــلــمــي، 
األمــان الــدوائــي، التحول 

الرقمي والتدريب.
وقالت الدكتورة مريم 

عــــذبــــي الـــجـــالهـــمـــة الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
إن  الــصــحــيــة:  الــمــهــن  لتنظيم 
هـــذه االتــفــاقــيــة مــن شــأنــهــا أن 
تعزز أطر التعاون والشراكة مع 
في  والتعاون  الخاص  القطاع 
مجال التدريب واالستفادة من 
من  فيه  لما  الدولية  الخبرات 
األنظمة  تحسين  في  مصلحة 

الرقابية واليقظة الدوائية.
ــد الـــدكـــتـــور  ــ مــــن جـــانـــبـــه أكـ
أحمد توفيق المدير اإلقليمي 

الــخــلــيــج  بــــــدول  روش  لـــشـــركـــة 
تــتــزامــن  الــتــفــاهــم  مـــذكـــرة  أن 
مـــع احــتــفــال الــشــركــة بــعــامــهــا 
تــأســيــســهــا، وتــعــتــبــر  مــنــذ   125
االتــفــاقــيــة ثــمــرة لــتــعــاون امتد 
ــع الــهــيــئــة  ــ ــوات طـــويـــلـــة مـ ــ ــنـ ــ سـ
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
أنها  كما  الصحية،  والخدمات 
تـــؤســـس لــمــرحــلــة جـــديـــدة من 
المرضى  لخدمة  أوثـــق  تــعــاون 
والــمــجــتــمــع الـــطـــبـــي بــمــمــلــكــة 

البحرين.

»المهن ال�سحية« توقع اتفاقية تعاون في البحث 
ال�سوي�سرية »رو�س«  الدوائي مع  العلمي والأمان 

أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة اإلسكان 
والتخطيط العمراني أهمية ودور القطاع الخاص وشركات 
ــاري فـــي تــعــزيــز مــنــظــومــة قـــطـــاع الــســكــن  ــقـ ــعـ الــتــطــويــر الـ
االجتماعي بمملكة البحرين، مشيرة إلى أّن برامج الشراكة 
الـــوزارة  بــاألولــويــة فــي خطط  الــخــاص تحظى  مــع القطاع 
لتوفير خدمات السكن االجتماعي الفورية للمواطنين بما 

يحقق الغايات والتطلعات المنشودة.
ــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع عــمــل مــوســع عــقــدتــه وزيـــرة  جـ
اإلسكان والتخطيط العمراني مع المهندس عارف هجرس 
رئيس جمعية التطوير العقاري، وعدد من أعضاء الجمعية، 
ــوزارة وهــيــئــة الــتــخــطــيــط  ــ ــالـ ــ بــحــضــور كـــبـــار الــمــســؤولــيــن بـ
فرص  لبحث  وذلـــك  اإلســكــان،  وبــنــك  العمراني  والتطوير 
تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص 

لتطوير القطاع العقاري بالمملكة.
برنامج حقوق  أن  إلى  الوزيرة  وخالل االجتماع نوهت 
يمثل  الـــــوزارة،  أعلنته  الـــذي  الحكومية  األراضــــي  تــطــويــر 
الحكومي  الــقــطــاعــيــن  بــيــن  فعلية  شــراكــة  لــتــعــزيــز  فــرصــة 
والـــخـــاص، مــن خـــالل مــشــاركــة شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
الى  توجيهها  سيتم  والــتــي  السكنية،  الــوحــدات  تنفيذ  فــي 
المواطنين المستفيدين من التمويالت اإلسكانية بأسعار 

مواتية  الفرصة  أن  إلــى  منوهة  التمويالت،  قيمة  تناسب 
أمام شركات التطوير العقاري لالضطالع بدور رئيسي في 

منظومة توفير الخدمات اإلسكانية الفورية للمواطنين.
هيئة  أن  الرميحي  الــوزيــرة  أكـــدت  متصل،  ســيــاق  وفــي 
الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي حــرصــت لـــدى إعــــداد االشــتــراطــات 
على  المملكة  محافظات  بمختلف  للتعمير  التنظيمية 
مراعاة الجوانب التطويرية التي تسهم في تسهيل تطوير 
المشاريع العقارية من قبل شركات القطاع الخاص، مؤكدًة 
أسهمت  مؤخرًا  دشنت  التي  »تخطيط«  خدمات  منصة  أن 
فــي تــســريــع وتــيــرة الــعــمــل واالســتــجــابــة لــلــطــلــبــات بسرعة 
الــعــقــاري على  الــتــطــويــر  بــهــدف تشجيع شــركــات  قــيــاســيــة، 
االقتصاد  يرفد  الــذي  الحيوي  القطاع  هذا  في  االستثمار 

الوطني للمملكة.
العمراني بدور  والتخطيط  وزيرة اإلسكان  وقد أشادت 
المشاريع  تنفيذ  في  البحرينية  العقاري  التطوير  جمعية 
العقارية بالمملكة، واالستجابة الواضحة لمشاركة حكومة 
للمواطنين  اإلسكانية  الحلول  توفير  في  البحرين  مملكة 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن خـــدمـــات الــســكــن االجــتــمــاعــي، منوهة 
القطاع  مؤسسات  بها  تضطلع  التي  الكبيرة  باإلمكانيات 
الخاص، والتي تؤهلها لتنفيذ مشاريع السكن االجتماعي 

الــمــوضــوعــة، وبــمــا يحقق أهــداف  وفــق الخطط والــبــرامــج 
الحكومة.

ــد الـــمـــهـــنـــدس عــــــارف هـــجـــرس رئــيــس  ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
وزارة  مــع  الــشــراكــة  تنامي  على  الــعــقــاري  التطوير  جمعية 
اإلسكان والتخطيط العمراني وهيئة التخطيط والتطوير 
ــات للقطاع  ــويـ الــعــمــرانــي، مــشــيــرًا إلـــى أهــمــيــة حــصــر األولـ
العقاري، وتبني المبادرات التي تسهم في توفير المزيد من 

الخدمات السكنية للمواطنين.
وأشار هجرس إلى وجود العديد من الفرص التطويرية 
بــزيــادة مــعــدالت  بالمملكة، مــشــيــدًا  الــعــقــاري  الــقــطــاع  فــي 
تنظيم المعارض العقارية في المملكة مؤخرًا، والتي تسهم 

في زيادة نشاط القطاع العقاري خالل الفترة المقبلة.
ــقـــدم رئـــيـــس وأعـــضـــاء جــمــعــيــة الــتــطــويــر الــعــقــاري  وتـ
بين  الــشــراكــة  لتوسيع  المقترحات  مــن  بــعــدد  البحرينية 
ــن أجــــل وضــع  الــقــطــاعــيــن، مـــؤكـــديـــن تــضــافــر الــجــمــيــع مـ
السوق  لمتطلبات  المستجيبة  واالستراتيجيات  الخطط 
العقاري وتطوير السكن االجتماعي، والعمل مع الحكومة 
وإيجاد  الحكومية،  األراضــي  تطوير  حقوق  برنامج  لدعم 
ــادرات واســتــثــمــار الـــفـــرص الــتــي تــعــود بــالــنــفــع على  ــبـ ــمـ الـ

المواطنين.

وزي������رة الإ�����س����ك����ان: ب���رام���ج ت��وف��ي��ر ال���خ���دم���ات الإ���س��ك��ان��ي��ة 
ب���ال�������س���راك���ة م����ع ال���ق���ط���اع ال���خ���ا����س ت��ح��ظ��ى ب����الأول����وي����ة

أعرب صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن الفخر واالعتزاز 
في  متمثلة  غــنــيــة  ثــــروة  مــن  الــبــحــريــن  مملكة  تمتلكه  بــمــا 
وذلك  اإلنجاز،  اإلبداع وشغفها  التي حبها  الوطنية  كوادرها 
الحكومي عبر  القطاع  إلى موظفي  في رسالة وجهها سموه 
البريد اإللكتروني، حيث قال سموه: نتطلع بكل شوق وترقب 
ــى الــمــزيــد مـــن مــشــاركــاتــكــم فـــي مسابقة  ــام إلـ ــ ــادم األيـ فـــي قــ
)فكرة(، وندعوكم بروحكم التواقة دومًا نحو التميز إلى طرح 
نفخر  التميز  في  جديدة  نجاٍح  قصص  لتكّون  خالقة  أفكاٍر 
األساس  هي  اليوم  أفكاركم  بأن  الثقة  كل  وثقوا  بها جميعًا، 
إلنجازات وطنية في الحاضر وستعتز بها أجيال المستقبل.

وفيما يأتي نص الرسالة: 

افــتــتــحــت رئــيــســة جــامــعــة الــبــحــريــن 
الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة، 
أمس، وبحضور العميد محمد بن محمد 
الـــعـــام عــلــى المكتب  بـــن ديـــنـــه، الــمــشــرف 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــخــطــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء 
)بحريننا( معرض »فارس وعلم« للمصور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي مــحــمــد بـــو حـــســـن، ضمن 
االحـــتـــفـــاالت بــالــعــيــد الــوطــنــي الــمــجــيــد، 
وذكــــــرى تـــولـــي جـــاللـــة الــمــلــك الــمــعــظــم، 

مقاليد الحكم.
ــعـــرض – والـــــــذي يــأتــي  ــمـ ــهــــدف الـ ويــ
تنظيم المكتب التنفيذي له، انطالقا من 
توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد 
اهلل آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة 
متابعة تنفيذ الخطة الوطنية »بحريننا« 
- إلـــى تــعــزيــز االنــتــمــاء الــوطــنــي، وإعـــداد 
جيل يؤمن بقيم المواطنة والوالء، حيث 
رسالة وطنية  المعرض في طياته  يحمل 
ذات طــابــع فــنــي، مــن خــالل تــالقــي رمزية 

الفروسية بما تحمله من قوة وأصالة وروح 
قيادية مع علم الوطن.

واســتــمــعــت رئــيــســة الــجــامــعــة، خــالل 
جولة قامت بها في زوايا المعرض، برفقة 
نــوابــهــا واألكــاديــمــيــيــن والطلبة،  عــدد مــن 
ــن الـــمـــصـــور  ــ إلــــــى شــــــــروح مــســتــفــيــضــة مـ
الفوتوغرافي محمد بو حسن، حول رمزية 
في  والــداللــي  الفني  ومضمونها  الــصــورة، 
المواطنة  قيم  وتعزيز  بالوطن،  االرتباط 

األصيلة.
ــن،  ــفــ ــة مـــضـــامـــيـــن الــ ــيــ ــمــ وأكـــــــــــدت أهــ
ورسالته في تعزيز قيم المواطنة والوالء، 
البحريني  الفنان  إمكانات  أن  إلى  مشيرة 
فــي اإلبــــداع وتــقــديــم أفــضــل مــا لــديــه في 
البيئة  تــوفــرت  حـــال  الــمــواطــنــة،  تجسيد 
حرص  إلــى  منوهة  والــداعــمــة،  الحاضنة 
ــم وتــشــجــيــع  ــ جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى دعـ
المجاالت،  مختلف  في  الفنية  المواهب 
والسعي إلى صقل مهارات الطلبة وتنمية 
مــواهــبــهــم، مــن أجـــل اإلســـهـــام فــي خدمة 

الوطن.
ــد الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد  ــ ــه، أكــ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ ومــ
الـــعـــام عــلــى المكتب  بـــن ديـــنـــه، الــمــشــرف 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــخــطــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
المواطنة،  الوطني وترسيخ قيم  االنتماء 
التعاون الوثيق بين )بحريننا( والجامعات 
لــلــوصــول إلـــى الــشــبــاب، مــثــمــنــا الــشــراكــة 
تعتبر  والتي  البحرين  البناءة مع جامعة 

حــاضــنــة ألكـــبـــر الــمــجــتــمــعــات الــشــبــابــيــة، 
للشراكة  متميزا  نــمــوذجــا  يعتبر  مــا  وهــو 
الــمــجــتــمــعــيــة، وشـــكـــال مــتــقــدمــا لــإنــجــاز 

المتكامل في أركانه وأهدافه.
وأضاف أن هذا المعرض، يأتي ضمن 
في خطة  مدرجة  وفعاليات  مبادرات  عدة 
عـــمـــل طـــويـــلـــة األمــــــد لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

اف���ت���ت���اح م���ع���ر����س »ف�����ار������س وع����ل����م« ب���ج���ام���ع���ة ال��ب��ح��ري��ن
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تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
برقية شكر وتقدير من السيد فوميو كيشيدا 
عــن خالص  فيها  أعــرب  الــيــابــان،  وزراء  رئيس 
جاللته  تكليف  على  لجاللته  وتقديره  شكره 
لوفد مملكة البحرين الرسمي برئاسة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
ــوزراء  ــ ــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــ خــلــيــفــة ولــ
الــرســمــيــة للسيد  الـــجـــنـــازة  لــحــضــور مـــراســـم 
شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق التي 

أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو مؤخرًا.
برقيته  الياباني في  الــوزراء  رئيس  وأشــاد 

بهذه البادرة الكريمة واللفتة الطيبة والمعبرة 
من لدن جاللة الملك المعظم، التي كان لها 
بــالــغ األثــــر لـــدى الــشــعــب الــيــابــانــي وأســهــمــت 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي تـــعـــزيـــز وتــنــمــيــة الـــعـــالقـــات 
الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة الــقــائــمــة بــيــن الــبــلــديــن 

الصديقين.
لتقوية  قــصــارى جــهــده  أنــه سيبذل  وأكـــد 
العالقات الثنائية المتينة مع مملكة البحرين 
السابق،  ــوزراء  الــ رئــيــس  دعائمها  أرســـى  الــتــي 
الخمسين  بــالــذكــرى  المناسبة  بــهــذه  مــنــوهــًا 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العالقات  إلقامة 

التي تصادف هذا العام. 

ال����م����ل����ك ي���ت���ل���ق���ى ب����رق����ي����ة ���ش��ك��ر 
ال��ي��اب��ان وزراء  رئ��ي�����س  م���ن  وت��ق��دي��ر 

ــالــــح  ــي بـــــــن صــ ــ ــلـ ــ رفـــــــــع عـ
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ الـــــصـــــالـــــح رئــ
أعضاء  واسم  باسمه  الشورى 
الشكر  آيــات  أسمى  المجلس 
واالمتنان إلى المقام السامي 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم، 
بصدور  الملكية  الثقة  على 
األمر الملكي بتعيين أعضاء 
ــورى لــلــفــصــل  ــ ــشــ ــ ــلـــس الــ مـــجـ
مــقــدًرا  الـــســـادس،  التشريعي 
عالًيا األمر السامي بتكليفه 

لرئاسة مجلس الشورى.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ وأشــــــــــار رئـ
الشورى إلى أّن الثقة الملكية 
السامية تشكل مصدر اعتزاز 
وفـــخـــر كــبــيــريــن، وُتـــعـــد نــــواًة 
ومــــحــــوًرا ودافــــًعــــا لــمــواصــلــة 
ــاء الـــــوطـــــنـــــي، وبــــــذل  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــجـــهـــود والـــمـــســـاعـــي الــتــي 
تــعــّمــق مـــنـــجـــزات ونــجــاحــات 
النهج الديمقراطي لجاللته، 
ــا مع  ــدًمـ ــًزا لــلــمــضــي قـ ــافــ وحــ
ــورى  ــ ــشـ ــ ــاء مـــجـــلـــس الـ ــ ــضــ ــ أعــ

ــلــــعــــات  وتــــطــ رؤى  لـــتـــنـــفـــيـــذ 
جــاللــتــه، فـــي تــعــزيــز الــنــظــام 
ــة  ــلــ ــواصــ الــــديــــمــــقــــراطــــي ومــ
المكتسبات التنموية والنقلة 
الــنــوعــيــة فـــي شــتــى مــجــاالت 

التنمية واالزدهار. 
ــيــــس مــجــلــس  وأعــــــــرب رئــ
الـــشـــورى عــن الــشــكــر والــثــنــاء 
الـــرفـــيـــع لــمــا يــولــيــه جــاللــتــه 
مـــن رعـــايـــة ودعـــــم ومــســانــدة 
لكل مسارات التقدم والتطور 
مجدًدا  البحرين،  مملكة  في 
وأن  والـــوالء،  العهد  لجاللته 
يكون عند حسن ظن جاللته، 
الصالحيات  أداء  خـــالل  مــن 
الدستورية بأمانة ومسؤولية، 
في  جاللته  تطلعات  واضــًعــا 
ــل الـــتـــشـــريـــعـــي،  ــمـ ــعـ ــب الـ ــلـ صـ
لـــــمـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات، 
وتحقيق اإلنجازات، وأن تكون 
الــغــايــة األولــــى هــي مصلحة 

الوطن والمواطنين.
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ وأكـــــــــــد رئــ
والــتــعــاون  التنسيق  الــشــورى 
برئاسة  الحكومة  مع  اء  البنَّ

صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــمـــلـــكـــي 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ خــلــيــفــة ولـ
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، مـــثـــمـــًنـــا  ــجـ مـ
متابعة ودعم سموه للسلطة 
الوزارات  وتوجيه  التشريعية، 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
إنجازات  يعّظم  بما  للتعاون 
ــيـــة  ــعـ ــتـــشـــريـ الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـ

والتنفيذية.
ــيــــس مــجــلــس  وبـــــــــارك رئــ
الــــــشــــــورى لــــجــــاللــــة الـــمـــلـــك 
ــاق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــعـــــظـــــم، االسـ
الــنــواب  لمجلس  االنــتــخــابــي 
والــذي  البلدية،  والمجالس 
يـــــــؤكـــــــد نـــــــجـــــــاح الــــمــــســــيــــرة 
بــعــد عشرين  الــديــمــقــراطــيــة 
ــه  ــتـ عــــــاًمــــــا مــــــن عــــهــــد جـــاللـ
الــــزاهــــر، ســـائـــاًل الــمــولــى عــزَّ 
جاللته  على  يــديــم  أن  وجــل 
ــادة،  ــعـ مـــوفـــور الــصــحــة والـــسـ
وأن يسدد على طريق الخير 
خــــطــــاه، ويـــطـــيـــل فــــي عـــمـــره، 
ويجعله ذخًرا وسنًدا للوطن 

والمواطنين.

رئي��س مجل�س ال�ش��ورى: الث�ق��ة الملك��ية ال�ش�امي��ة
م�شدر اعتزاز وفخر ودافع لموا�شلة العطاء الوطني

بتكليف من حضرة صاحب 
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
التنمية  وزيــر  شــارك  المعظم، 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــســيــد أســامــة 
بــــن أحـــمـــد خـــلـــف الـــعـــصـــفـــور، 
فــــي أعــــمــــال الـــــــــدورة الــثــامــنــة 
ــن لــلــجــنــة الـــدائـــمـــة  ــيـ ــثـــالثـ والـ
للتعاون االقتصادي والتجاري 
لــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون االســالمــي 
»الــكــومــســيــك«، الــمــنــعــقــدة في 
الرئيس  فخامة  برئاسة  تركيا 
رجــــب طــيــب أردوجــــــــان، رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، والــتــي 
أيـــام بين  امــتــدت على مــدى 4 

26 و29 نوفمبر الجاري.
وبهذه المناسبة ألقى وزير 
الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة كــلــمــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، حــيــث نقل 
تحيات حضرة صاحب الجاللة 
الرئيس  إلــى  المعظم  الملك 
أردوجـــــــــــــــــان، رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
االقــتــصــادي  للتعاون  الــدائــمــة 
الــتــعــاون  لمنظمة  والـــتـــجـــاري 
االســـــــالمـــــــي »الــــكــــومــــســــيــــك«، 
وتـــــمـــــنـــــيـــــات جـــــاللـــــتـــــه لــــهــــذا 
االجــتــمــاع الــنــجــاح والــتــوفــيــق، 
معربًا في الوقت ذاته عن بالغ 
للجمهورية  والــتــقــديــر  الــشــكــر 
التركية على حفاوة االستقبال 
وحسن التنظيم لهذا الحدث.

وأكــــــــد الــــعــــصــــفــــور أهـــمـــيـــة 
مــوضــوعــات االجــتــمــاع، والــتــي 
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تــوفــيــر  ــ ــي فـ ــأتــ يــ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــمـــــســـــاعـــــدة االجــ
االجتماعي  والتمكين  الفعالة 
واالقتصادي في ضوء االنتشار 
العالمي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد - 19(، والتخفيف من 
حــــدة الـــفـــقـــر، مــســتــعــرضــًا في 
ــدد تـــجـــربـــة مــمــلــكــة  هـــــذا الــــصــ
الحماية  مــجــال  فــي  البحرين 
ــة، واإلجــــــــــــراءات  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
ــتــــي اتــخــذتــهــا  ــة الــ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــات  ــتـــحـــديـ لـــمـــواجـــهـــة هــــــذه الـ
التي  االستثنائية  الفترة  عبر 
مـــر بــهــا الــعــالــم خـــالل انــتــشــار 
أطــلــقــت حكومة  إذ  الــجــائــحــة، 
مملكة البحرين بتوجيه ملكي 
ــــالد الــمــعــظــم  ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ ــن عــ ــ مـ
مليار   12 تتجاوز  مالية  حزمة 
لدعم  ـــهـــت  ُوجِّ أمــريــكــي،  دوالر 
االقــتــصــاد الــوطــنــي، ولــتــعــزيــز 
ــفــــاءة الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــي  كــ

تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــعــالجــيــة 
من  والمقيم  للمواطن  مجانًا 

دون تمييز.
ــا أشـــــــــــار إلـــــــــى مـــــــا تـــم  ــ ــمـ ــ كـ
اتــخــاذه مــن تدابير عــدة لدعم 
المواطنين في فواتير الكهرباء 
ــع حــجــم الــمــبــالــغ  والـــمـــاء، ورفــ
لكفالة  المخصصة  الــشــهــريــة 
 ،%20 بنسبة  واألرامــل  األيتام 
ــاء بـــصـــرف مــســتــحــقــات  ــ ــوفـ ــ والـ
الدخل  ذوي  من  المستفيدين 
الــمــحــدود فــي مــوعــد صــرفــهــا، 
رواتــب  بــدفــع  الحكومة  وتكفل 
عليهم  الـــمـــؤمـــن  الــمــواطــنــيــن 
في المنشآت األكثر تضررًا في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، عـــالوة على 
كبيرة  بنسبة  الرقمي  التحول 
تقديم  وكــفــاءة  ســرعــة  لضمان 

هذه المبادرات.
التنمية  وزيــــر  واســتــعــرض 
التي  الـــمـــبـــادرات  االجــتــمــاعــيــة 
أطـــلـــقـــتـــهـــا حــــكــــومــــة مــمــلــكــة 
ــة صـــاحـــب  ــاســ ــرئــ ــبــــحــــريــــن بــ الــ
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
والتي  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
تتضمن سلسلة من السياسات 
الموجهة  المدروسة  والبرامج 
إلى الفئات األقل دخاًل واألكثر 
الحكومي،  الــدعــم  إلــى  حــاجــًة 
وذلك ضمن منظومة الحماية 
ــة،  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ ــمـ االجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
ــان آخــرهــا رفـــع الحد  والــتــي كـ
االجتماعية  للمساعدة  األدنى 
والـــدعـــم الـــمـــالـــي، عــــالوة على 
األســر  وتنمية  دعــم  مشروعات 
الــمــنــتــجــة ســعــيــًا إلــــى إحــــداث 
تغيير كمي ونوعي في األوضاع 
لهذه  والمعيشية  االقتصادية 
مؤكدًا  المواطنين،  مــن  الفئة 
ــاق أن مــمــلــكــة  ــيـ الـــسـ ــذا  ــ فــــي هـ
الــبــحــريــن تــمــكــنــت مـــن تــجــاوز 
الـــعـــقـــبـــات واآلثـــــــــــار الــســلــبــيــة 
لــلــجــائــحــة والــتــعــافــي والـــعـــودة 
الطبيعية،  الــعــمــل  حــيــاة  إلـــى 
الــخــروج  الــــدورة  لــهــذه  متمنيًا 
والــقــرارات  الــتــوصــيــات  بأفضل 
الــصــائــبــة، والـــوصـــول إلـــى آلية 
مــثــمــرة بــشــأن تــعــزيــز الــتــعــاون 
بين الدول المشاركة عبر تبادل 
الخبرات بما يسهم في تحقيق 
الـــخـــيـــر واألمــــــــان الــمــجــتــمــعــي 

للدول اإلسالمية وشعوبها.
وخـــــــــــلـــــــــــصـــــــــــت أعـــــــــــمـــــــــــال 

للجنة  الــــــ38  الــــــدورة  اجــتــمــاع 
الـ»كومسيك« إلى مجموعة من 
أبرزها  من  المهمة،  التوصيات 
االجتماعية  الحماية  تحديد 
المتكاملة كأولوية رئيسية في 

السياسة العامة، وإطالق برامج 
ــب الــمــوظــفــيــن  ــ ــدريـ ــ تــــبــــادل وتـ
الــــدول األعـــضـــاء، وتعزيز  بــيــن 
بــيــن مختلف  الــتــنــســيــق  ــه  أوجــ
الــــجــــهــــات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

ــدات  ــاعــ ــســ ــمــ الــ ــج  ــ ــرامــ ــ بــ إدارة 
هيكل حوكمة  في  االجتماعية 
تـــعـــاونـــي، مــــع تـــحـــديـــد جــمــيــع 
يجب  التي  المتاحة  البيانات 
بــالــبــرامــج  مــرتــبــطــة  تـــكـــون  أن 
االجــتــمــاعــيــة مــثــل الــســجــالت 
الضريبية  والسجالت  المدنية 
وســجــالت الــعــنــاويــن وشــهــادات 
فضاًل  الــدخــل.  وحالة  الميالد 
وتــبــنــي أنظمة  عــن اســتــحــداث 
تتميز  ومــرنــة  فعالة  متكاملة 
ــيــــديــــن فـــي  ــفــ ــتــ ــمــــســ ــج الــ ــ ــدمــ ــ بــ
لتقديم  واحـــدة  بيانات  منصة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــدات االجـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـــــالســـــتـــــجـــــابـــــة لـ
الــمــفــاجــئــة وحــمــايــة الــشــرائــح 
المجتمع،  فــي  هشاشة  األكــثــر 
ــعـــدادًا لـــحـــدوث أي  ــتـ وذلــــك اسـ
كوارث طبيعية بوتيرة أعلى في 
ــاء خــاصــة وفــي  الـــــدول األعـــضـ
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عــامــة، 
وخــــصــــوصــــًا مـــــع الـــتـــغـــيـــيـــرات 
ــاخ  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــــمــــــــرصــــــــودة فــــــــي الـ
ــراري والــتــي  واالحـــتـــبـــاس الــــحــ
وصـــلـــت عــنــد مــســتــويــات تــنــذر 

بالخطر.

بتكليف من جاللة الملك 

ف���ي البحري���ن  كلم���ة  يلق���ي  االجتماعي���ة  التنمي���ة  وزي���ر 
اج��ت��م��اع��ات ل��ج��ن��ة ال���ت���ع���اون االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري

} أسامة بن أحمد خلف العصفور.

بــعــثــت صـــاحـــبـــة الــســمــو 
الملكي األميرة سبيكة بنت 
قرينة  خــلــيــفــة  آل  إبــراهــيــم 
عاهل البالد المعظم رئيسة 
ــلــــى لــلــمــرأة  الــمــجــلــس األعــ
عضوات  إلــى  تهنئة  برقيات 
بمناسبة  الـــشـــورى  مــجــلــس 
ــر الــمــلــكــي رقــم  ــ ــدور األمـ ــ صـ
ــاء  ــ ــضـ ــ أعـ ــيــــن  ــيــ ــتــــعــ بــ  )41(

المجلس. 
وأشـــــــــــادت ســـمـــوهـــا بــمــا 
تــتــحــلــى بــــه الـــعـــضـــوات مــن 
عالية  وكــفــاءة  واســعــة  خبرة 
المنوط  الــدور  تؤهلن ألداء 
بهن في هذا الموقع الرفيع 
ــرار،  ــقــ ــواقــــع صـــنـــع الــ مــــن مــ
تكلل  أن  ســمــوهــا  مــتــمــنــيــة 
مسيرة العضوات الجديدات 

لتقديم  والتوفيق  بالنجاح 
الــــمــــزيــــد مــــن الــــعــــطــــاء فــي 
خدمة الوطن العزيز، إثراًء 
للعمل التشريعي، وتحقيقًا 
لــتــطــلــعــات حـــضـــرة صــاحــب 
ــــالد  ــبـ ــ ــل الـ ــ ــاهــ ــ الـــــجـــــاللـــــة عــ
المعظم، في مواصلة البناء 
على ما تحقق من إنجازات 

ومكتسبات وطنية.

بمنا�صبة �صدور الأمر الملكي 

ق���ري���ن���ة ال���ع���اه���ل ال��م��ع��ظ��م ت��ه��ن��ئ 
ع���������ش����وات م���ج���ل�������س ال���������ش����ورى

} �سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

الملك: �شراكة ا�شتراتيجية تاريخية قوية بين البحرين والواليات المتحدة
الإ�ص�ادة بال�دور المح�وري ل�الإدارة الأمريكية في تر�ص�يخ الأمن وال�ص�تقرار الإقليم�ي والعالمي

اســتــقــبــل حـــضـــرة صــاحــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــاللــ ــجــ الــ
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
سمو  بحضور  أمـــس،  المعظم 
الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة الـــمـــمـــثـــل الــشــخــصــي 
ــلــــك الـــمـــعـــظـــم،  لــــجــــاللــــة الــــمــ
والــشــيــخ خــالــد بـــن أحــمــد آل 
الملكي،  الــديــوان  وزيــر  خليفة 
والــــدكــــتــــور عــبــدالــلــطــيــف بــن 
الخارجية،  وزير  الزياني  راشد 
أمـــــس فــــي قـــصـــر الـــصـــافـــريـــة، 
ــونـــدي سفير  بـ كـــريـــغ  ســتــيــفــن 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات 

لدى المملكة.
ــد اســــتــــعــــرض صــاحــب  ــ وقــ
الجاللة مع السفير األمريكي 
خالل اللقاء العالقات الثنائية 
الـــوثـــيـــقـــة ومــــــا وصــــلــــت إلـــيـــه 

تــقــدم رفــيــع فـــي مختلف  مـــن 
جوانب التعاون المشترك بين 

البلدين الصديقين.
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــاللـ ــ وأعـــــــــــرب جـ
ــن اعــــــتــــــزازه بــمــا  ــ الـــمـــعـــظـــم عـ
البحرين  مملكة  بــيــن  يجمع 
المتحدة األمريكية  والواليات 
وشــراكــة  تاريخية  عــالقــات  مــن 
استراتيجية قوية تمتد لتاريخ 
واالحترام  التفاهم  من  طويل 
والتعاون  والتنسيق  المتبادل 
المشترك بما يخدم المصالح 

المتبادلة.
ــاد جــاللــتــه بــالــدور  كــمــا أشـ
ــل الــــــذي  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الـــــمـــــحـــــوري الـ
األمريكية  اإلدارة  بــه  تضطلع 
ــن  ــ ــم األمــ ــ ــائــ ــ ــخ دعــ ــيــ ــرســ ــي تــ ــ فــ
ــز الــســلــم  ــزيـ ــعـ واالســــتــــقــــرار وتـ

اإلقليمي والعالمي.

بن  الملك حمد  الجاللة  صدر عن حضرة صاحب 
رقم  ملكي  أمر  المعظم  البالد  ملك  آل خليفة  عيسى 
الشورى، جاء  رئيس مجلس  بتعيين   2022 لسنة   )42(

فيه:
المادة األولى:

رئيًسا  الصالح  بن صالح  علي  السيد  معالي  يعين 
لمجلس الشورى.
المادة الثانية:

ــر اعــتــبــاًرا مــن تــاريــخ بـــدء الفصل  ُيــعــمــل بــهــذا األمـ
وُينشر  والنواب،  الشورى  لمجلسي  السادس  التشريعي 

في الجريدة الرسمية. 

اأم������ر م��ل��ك��ي ب��ت��ع��ي��ن ع���ل���ي ال�����ش��ال��ح 
رئ����ي���������ش����ا ل���م���ج���ل�������س ال���������ش����ورى

رفــــــع الــــدكــــتــــور هـــانـــي 
عــــــــلــــــــي عــــــبــــــدالــــــرحــــــمــــــن 
ــات  ــ ــى آيـ ــمــ ــاتــــي أســ الــــســــاعــ
الشكر واالمتنان إلى مقام 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
بـــن عيسى  الــمــلــك حــمــد 
الـــبـــالد  مـــلـــك  خــلــيــفــة  آل 
بمناسبة  وذلـــك  المعظم، 
ــيــــة الـــتـــي  ــكــ ــلــ الــــثــــقــــة الــــمــ
عضوًا  بتعيينه  بها  حظى 
مؤكدًا  الــشــورى..  بمجلس 
أن الثقة الملكية السامية 
ــتــــزاز  ــام فـــخـــر واعــ ــ هــــي وســ
يــدفــعــه إلــــى بــــذل الــمــزيــد 
مــن الــجــهــد والــعــطــاء بما 
يــســهــم فـــي تــعــزيــز مــكــانــة 
ودعم  التشريعية  السلطة 
التنمية  مسيرة  في  دورهــا 
الشاملة بالتعاون مع عمل 

الحكومة الرشيدة برئاسة 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
لترسيخ  الــــــوزراء  مــجــلــس 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــيــــرة الـ مــــســ
وتــعــزيــز مــنــجــزات الــوطــن 
ولتحقيق األهداف والرؤى 

في مملكتنا الحبيبة.
وأكد الدكتور الساعاتي 
يتطلب  الــتــعــيــيــن  هـــذا  أن 
ــود  ــهـ ــيــــف كــــافــــة الـــجـ تــــوظــ
ــات مـــــن أجــــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ واإلمـ
تــحــقــيــق مــــا تـــصـــبـــو الــيــه 
ــبــــحــــريــــن وشـــعـــبـــهـــا مــن  الــ
خـــــــالل تــــعــــزيــــز مــنــظــومــة 
العمل التشريعي والتعامل 
ــكـــومـــة  الـــمـــثـــمـــر مـــــع الـــحـ
الـــــــــمـــــــــوقـــــــــرة والــــــمــــــضــــــي 

بــالــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة 
ــى آفــــاق  ــ فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة إلــ
أرحـــــــــب لـــتـــظـــل نـــمـــوذجـــا 
لدول  به  يحتذى  متقدما 

العالم.

الدكتور هاني ال�شاعاتي يرفع ال�شكر اإلى مقام جاللة الملك 
ال�شورى  في  بتعيينه  ملكية  ثقة  من  به  حظي  لما  المعظم 

} د. هاني الساعاتي.

تــلــقــى صـــاحـــب الــســمــو 
ــر ســلــمــان  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
ــد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الـ
الــوزراء برقية شكر جوابية 
سانشيز  بــيــدرو  السيد  مــن 
رئيس وزراء مملكة إسبانيا 
ردًا على  وذلـــك  الــصــديــقــة، 

بعث  الــتــي  التهنئة  بــرقــيــة 
بمناسبة  إلـــيـــه  ســـمـــوه  بــهــا 
ــنــــي  ــوطــ ذكــــــــــرى الــــعــــيــــد الــ

لمملكة إسبانيا.
ــاحــــب  ــا تــــلــــقــــى صــ ــ ــمـ ــ كـ
ــكـــي األمـــيـــر  ــلـ ــمـ الـــســـمـــو الـ
سلمان بن حمد آل خليفة 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 

الــوزراء برقية شكر جوابية 
داك سو  ــان  هــ الــســيــد  ــن  مـ
جـــمـــهـــوريـــة  وزراء  رئــــيــــس 
كوريا، وذلك رًدا على برقية 
ــعـــث بــهــا  ــتــــي بـ الـــتـــهـــنـــئـــة الــ
ذكرى  بمناسبة  إليه  سموه 
يــــوم الــتــحــريــر لــجــمــهــوريــة 

كوريا.

برقيتي  يتلقى  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي 
وك��وري��ا اإ���ش��ب��ان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����ش��ي  م��ن  ���ش��ك��ر 

} رئي�س مجل�س ال�شورى.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16321/pdf/1-Supplime/16321.pdf?fixed434
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/1317287
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1317340
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDs4FgEDCJ94cXiatb1aePVk%3D
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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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خالل الجتماع الأول بعد ت�شكيل الحكومة..

مجل�س الوزراء ي�شكر الملك على الثقة الملكية بت�شكيل الوزارة الجديدة
تعزيز الجهود لتت�شق م�شارات العمل الحكومي مع الروؤى الملكية وتوجيهات ولي العهد رئي�س الوزراء

االلتزام بالم�شوؤوليات الوطنية على �شعيد التنمية االقت�شادية واالجتماعية والخدمات الحكومية
ت���اأك���ي���د اأه���م���ي���ة م����رك����ز ال���ب���ح���ري���ن ل���ل���م���ع���ار����س والإ������ش�����ادة 
ب���ن���ج���اح م���ع���ر����ش���ي ����ش���ي���ت���ي ����ش���ك���ي���ب وال�����ج�����واه�����ر ال���ع���رب���ي���ة

التنوي���ه ب���دور المجل����س االأعلى للم���راأة ف���ي تعزي���ز دور الم���راأة البحرينية 
ــرأس الــشــيــخ خـــالـــد بن  ــ تـ
عبداهلل آل خليفة نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء االجـــتـــمـــاع 
ــي  ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ االعــــــــتــــــــيــــــــادي األســ
عقد  الـــذي  الــــوزراء  لمجلس 

أمس بقصر القضيبية.
فــي بــدايــة االجــتــمــاع رفع 
الشكر  آيــات  أسمى  المجلس 
المقام  إلى  االمتنان  وعظيم 
ــي لـــحـــضـــرة صـــاحـــب  ــامــ ــســ الــ
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
عيسى آل خليفة ملك البالد 
الملكية  الثقة  على  المعظم 
ــدار جــاللــتــه  ــ ــإصــ ــ الـــغـــالـــيـــة بــ
ــًا بــتــشــكــيــل  ــيـ ــلـــكـ مــــرســــومــــًا مـ
الــــــــــوزارة الــــجــــديــــدة، مــــؤكــــدًا 
الجهود  تعزيز  على  الحرص 
ــمـــل  ــعـ لـــتـــتـــســـق مـــــــســـــــارات الـ
الملكية  الرؤى  الحكومي مع 
صاحب  وتوجيهات  السامية 
السمو الملكي األمير سلمان 
ولـــي  خـــلـــيـــفـــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ
الوزراء،  العهد رئيس مجلس 
ورش  مخرجات  على  والبناء 
المستقبلية  التطلعات  عمل 
بما يضمن استدامة التنمية 
المتقن  والتعامل  والتطوير 
مــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــرحـــلـــة 
ويـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــوطــن 
والمواطن، الفتًا إلى االلتزام 
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ بــــالــــمــــســــؤولــــيــــات الـ

وأولويات العمل الوطني على 
االقتصادية  التنمية  صعيد 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـــدمـــات 
اإلنجاز  يكون  وأن  الحكومية 
شـــعـــارًا دائـــمـــًا والــتــمــيــز هــدفــًا 
للمرحلة  عــنــوانــًا  والــتــطــويــر 
المقبلة من أجل تحقيق كل 
ما فيه الخير والنماء لمملكة 
البحرين وأبنائها الكرام، وفي 
ــاد المجلس  أشـ الــســيــاق  هـــذا 
السابقين في  الــوزراء  بجهود 
ترجمة توجهات الحكومة في 
المجاالت  فــي  األداء  تطوير 
ــجـــــاريـــــة  ــيــــة والـــــتـــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
والــــصــــنــــاعــــيــــة والــــريــــاضــــيــــة 
كل  لــهــم  متمنيًا  والــشــبــابــيــة، 

التوفيق والنجاح.
أهمية  المجلس  أكــد  ثــم 
ــز الـــبـــحـــريـــن الـــعـــالـــمـــي  ــركــ مــ
لــلــمــعــارض الـــذي أقــيــم حفل 
من  سامية  بــرعــايــة  افتتاحه 
حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الـــجـــاللـــة 
ملك البالد المعظم وحضور 
ــلـــكـــي  صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــمـ
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
ــز مــكــانــة  ــزيـ ــعـ الـــــــــــوزراء فــــي تـ
صناعة  فــي  البحرين  مملكة 
ــرات،  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــعـــــارض والـ
مشيدًا بالجهود التي بذلتها 
وعملها  العالقة  ذات  الجهات 
الواحد إلظهار  الفريق  بــروح 

ــيــــوي  ــروع الــــحــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ هــــــــذا الــ
بالكفاءة التي تعكس الطموح 

المنشود.
ثـــم أشـــــاد الــمــجــلــس بما 
سكيب  سيتي  معرض  حققه 
ومـــعـــرض   2022 الـــبـــحـــريـــن 
الجواهر العربية 2022 اللذان 
يــعــتــبــران بـــاكـــورة الــفــعــالــيــات 
التي احتضنها مركز البحرين 
العالمي للمعارض من نجاح 
المشاركة  مستوى  على  كبير 
مكانة  يعكس  بما  والــحــضــور 
يشهده  ومــا  البحرين  مملكة 
القطاعان العقاري والتجاري 

من نمو وتطور.
ــأ الــمــجــلــس  ــنــ ــا هــ ــعــــدهــ بــ
صــــاحــــبــــة الــــســــمــــو الـــمـــلـــكـــي 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
البالد  آل خليفة قرينة ملك 
الــمــعــظــم رئـــيـــســـة الــمــجــلــس 
ــرأة، بــمــنــاســبــة  ــمــ ــلــ األعــــلــــى لــ
السامي  الملكي  األمر  صدور 
ــاء الــمــجــلــس  ــضــ بــتــعــيــيــن أعــ
لــــدورة عمله  األعــلــى لــلــمــرأة 
الثامنة، وبمناسبة يوم المرأة 
ــدور  ــ ــة، مـــنـــوهـــا بـ ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
في  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
البحرينية  الــمــرأة  دور  تعزيز 
العمل  مــســارات  مختلف  فــي 

الوطني.
المجلس  هــنــأ  ذلـــك  بــعــد 

على  الشورى  أعضاء مجلس 
ــثـــقـــة الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة،  الـ
ــق  ــيــ ــوفــ ــتــ مــــتــــمــــنــــيــــًا لـــــهـــــم الــ
والسداد لالضطالع بمهامهم 
مؤكدًا  والرقابية،  التشريعية 
حرص الحكومة على استمرار 
مع  والــبــنــاء  المثمر  الــتــعــاون 
ــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــا  ــلـــطـ الـــسـ

يخدم الوطن والمواطن.
ما  المجلس  تابع  بعدها 
خطة  تنفيذ  صعيد  على  تــم 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي الــتــي 
تضم  أولــويــات   5 على  ترتكز 
وذلك  متكاماًل،  برنامجًا   27
المذكرة  استعراض  في ضوء 
الــمــرفــوعــة بــهــذا الــخــصــوص 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  مــن 
تم  أنــه  أظهرت  التي  الوطني 
االنتهاء من 21 برنامجًا من 
تضمنتها  برنامجًا   27 أصــل 
العمل جاٍر على  وأن  الخطة، 
برامج   6 تنفيذ  من  االنتهاء 
متبقية خالل الفترة القادمة، 
ارتــفــاٍع  أظــهــرت تسجيل  كــمــا 
فـــي الــعــديــد مـــن الــمــؤشــرات 
ــة، حــــيــــث أشـــــاد  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
الــمــجــلــس بـــجـــهـــود الــجــهــات 
المعنية مجتمعة التي عملت 
بروح الفريق الواحد لتحقيق 
األهداف المرسومة والوصول 
ــوة،  ــ ــرجـ ــ ــمـ ــ إلــــــــى الــــنــــتــــائــــج الـ

ــــاء  ــّن ــبــ ــاون الــ ــعــ ــتــ ــالــ ــًا بــ ــوهــ ــنــ مــ
التنفيذية  الــســلــطــتــيــن  بــيــن 
والــتــشــريــعــيــة وبــــدور الــقــطــاع 
أولــويــات  تنفيذ  فــي  الــخــاص 
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي 

وبرامجها.
ثـــم هــنــأ الــمــجــلــس دولـــة 
المتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمــ
ــًا وحـــكـــومـــًة  ــيـــسـ الــشــقــيــقــة رئـ
وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 
متمنيًا  والخمسين،  الحادي 
لإلمارات الشقيقة مزيدًا من 

النماء واالزدهار.
بـــعـــدهـــا تــــابــــع الــمــجــلــس 
حـــــادث وفـــــاة عـــامـــل وإصـــابـــة 
آخــــريــــن فــــي أحــــــد مـــشـــاريـــع 
ــار  ــ ــطــ ــ ــاه األمــ ــ ــيــ ــ ــــف مــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــلـــــــوزي، ووجـــــه 
ــة إلــــى  ــتـــصـ ــخـ ــمـ الــــجــــهــــات الـ
ــلـــة إجـــــــراء الــتــحــقــيــق  مـــواصـ
الــتــفــصــيــلــي لـــلـــوقـــوف عــلــى 
إلــى هذا  الــتــي أدت  األســبــاب 
ــاذ  ــخـ الــــحــــادث الـــمـــؤســـف واتـ
القانونية لضمان  اإلجراءات 
ــدم تــــكــــراره مــســتــقــبــاًل فــي  ــ عـ
مـــــواقـــــع أخــــــــــرى، والـــتـــنـــبـــيـــه 
عــلــى أهــمــيــة تــوعــيــة الــعــمــال 
وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل بـــمـــراعـــاة 
اشتراطات السالمة والصحة 
ــي ضـــوء  الـــمـــهـــنـــيـــة، وذلــــــك فــ
االطــــالع عــلــى تــقــريــر مــرفــوع 

ــهـــذا  ــن وزيـــــــــر األشــــــغــــــال بـ ــ مــ
الشأن.

المجلس  قـــرر  ذلـــك  بــعــد 
ما يأتي:

عــلــى  الــــمــــوافــــقــــة  أواًل: 
المذكرات اآلتية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية 
للشؤون المالية واالقتصادية 
والـــتـــوازن الــمــالــي بــشــأن قــرار 
يصدر عن وزير العمل رئيس 
تنظيم  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
ســـوق الــعــمــل لــدعــم مــســارات 

تطوير سوق العمل.
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ مـــــــــذكـــــــــرة   .2
القانونية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة 
والــتــشــريــعــيــة بـــشـــأن مــشــروع 
ــق عــلــى  ــديــ ــتــــصــ ــالــ قــــــانــــــون بــ
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون فــي مجال 
ــوانـــئ  ــمـ ــبـــحـــري والـ الـــنـــقـــل الـ
بين حكومة مملكة البحرين 
ــة ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وحـ

الشقيقة.
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ مـــــــــذكـــــــــرة   .3
القانونية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة 
الــنــمــوذج  بــشــأن  والتشريعية 
الموحد إلطار العمل المزمع 
شـــــؤون  وزارة  بـــيـــن  ــه  ــ ــرامــ ــ إبــ
ــاء والــجــهــات  ــمـ الــكــهــربــاء والـ
الــحــكــومــيــة لــتــقــديــم الــدعــم 
الــفــنــي فــي مــجــاالت الــطــاقــة 

المتجددة وكفاءة الطاقة.

اعتماد  بــشــأن  مــذكــرة   .4
التعليم  جـــودة  هيئة  تــقــاريــر 

والتدريب.
علمًا  المجلس  أخـــذ  ثــم 
الــوزاريــة  التقارير  مــن خــالل 
بشأن  الـــوزراء  مــن  المرفوعة 
ــائــــج اســــتــــضــــافــــة مــمــلــكــة  ــتــ نــ
ــعـــرض الــعــطــور  الـــبـــحـــريـــن مـ

ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــة والـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
االجتماع الـ25 لوزراء اإلعالم 
لدول  التعاون  مجلس  بــدول 
والمشاركات  العربية  الخليج 
ــارات  ــ ــوزراء وزيـ ــلـ الــخــارجــيــة لـ
لمملكة  الــخــارجــيــة  الـــوفـــود 
فــي شــهــر ديسمبر  الــبــحــريــن 
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هــّنــأ الــمــهــنــدس وائــــل بـــن نــاصــر الــمــبــارك 
وزيـــــر شـــــؤون الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة، الــمــهــنــدس 
الملكية  الثقة  صالح طاهر محمد طرادة على 
الـــســـامـــيـــة بــتــعــيــيــنــه رئـــيـــســـا لـــمـــجـــلـــس أمـــانـــة 
القطان  عبدالرحمن  راشـــد  وخــلــود  الــعــاصــمــة، 
بتعيينها نائبا للرئيس، وجميع أعضاء مجلس 
والتوفيق  النجاح  لهم  متمنيا  العاصمة،  أمانة 

في خدمة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خالل الجلسة األولى من الدورة 
العاصمة،  أمــانــة  مجلس  عقدها  الــتــي  الثالثة 
أدى  حيث  بالمنامة،  البلديات  شــؤون  في  أمــس 
ــاء الــمــجــلــس الــيــمــيــن الــقــانــونــيــة  رئــيــس وأعـــضـ
والــزراعــة، وبحضور  البلديات  شــؤون  وزيــر  أمــام 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون 
البلديات، والمهندس محمد سعد السهلي مدير 
عام أمانة العاصمة، وعدد من مسؤولي الوزارة، 

ومندوبي وسائل اإلعالم المحلية.
البلديات  وزير شؤون  المناسبة، قال  وبهذه 
والزراعة: »نتشرف بانطالق مرحلة جديدة من 
لمسيرة  استكماال  تأتي  والــتــي  البلدي،  العمل 
الشاملة  التنموية  للمسيرة  والــتــطــويــر  الــبــنــاء 
بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
الـــــــوزراء«. وأوضــــح الـــوزيـــر الــمــبــارك أن الــــوزارة 
ماضية قدما في تسخير كل اإلمكانيات الداعمة 
لــعــمــل مــجــلــس أمـــانـــة الــعــاصــمــة والــمــجــالــس 
عملية  في  أساسيا  شريكا  تعتبر  التي  البلدية 
ــراء مسيرة  الــبــنــاء والــتــطــويــر، وســاهــمــت فــي إثــ
طاهر  صالح  تقدم  جهته،  مــن  البلدي.  العمل 
ونيابة  الــعــاصــمــة،  أمــانــة  رئــيــس مجلس  طـــرادة 
العاصمة  أمــانــة  مجلس  ومنتسبي  أعــضــاء  عــن 

بالشكر الجزيل لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم 
تحقيق  على  الــعــزم  ومــؤكــدا  الغالية  ثقته  على 
والحكومة  الــرشــيــدة  الــقــيــادة  وتطلعات  طــمــوح 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الموقرة 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
عملية  لــمــواصــلــة  اهلل،  حفظه  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
المواطنين  تطلعات  لتلبية  والــتــطــويــر  الــبــنــاء 
والــمــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق الـــرؤيـــة االقــتــصــاديــة 
وتقدم كذلك بخالص  البحرين.  لمملكة   2030
المبارك  ناصر  بن  وائل  المهندس  إلى  التهاني 
السامية  الملكية  الثقة  على  حصوله  بمناسبة 
بتعيينه وزيرا لشؤون البلديات والزراعة، متمنيا 
له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته.

كــمــا هــنــأ طــــــرادة جــمــيــع أعـــضـــاء مجلس 
أمـــانـــة الــعــاصــمــة عــلــى الــثــقــة الــمــلــكــيــة، مــؤكــدا 
أنــهــم ســيــســعــون إلــــى مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى ما 
تحقق خالل األعوام الماضية، ووضع الخطط 
البناء  عملية  دعــم  شأنها  مــن  الــتــي  ــداف  واألهــ
والتنمية للعاصمة كواجهة سياحية واقتصادية 
العطاء  من  المزيد  تحقيق  أجل  من  للمملكة، 

الشراكة  مبدأ  تعزيز  أهمية  مؤكدا  للمواطنين، 
الحقيقة بين الجهاز التنفيذي وأمانة العاصمة 
والمشروعات  الــخــدمــات  رفــع مستوى  أجــل  مــن 
بيوم  االحــتــفــال  قــرب  وبمناسبة  العاصمة.  فــي 
المرأة البحرينية أشاد طرادة بتمثيل المرأة في 
التعيين  هــذا  إن  وقــال  العاصمة  أمــانــة  مجلس 
بالتقدير  يحظى  األمــانــة  مجلس  فــي  لــلــمــرأة 
أهـــداف  ويــجــســد  وقــدراتــهــا  بكفاءتها  واإليـــمـــان 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  حملها  الــتــي  الــقــيــادة 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة 
بــنــت إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة عــاهــل الــبــالد 
شقت  التي  البحرينية  المرأة  لتمكين  المعظم 
والمجاالت،  األصــعــدة  كل  في  للنجاح  طريقها 
ويــعــد مــجــلــس أمــانــة الــعــاصــمــة نــمــوذجــا رائـــدا 
في هذا المجال، فعلى المستوى الوطني فازت 
8 نــســاء فــي انــتــخــابــات الــمــجــلــس الــنــيــابــي بما 
يمثل 20% من أعضاء المجلس، وفازت 3 نساء 
فـــي انــتــخــابــات الــمــجــالــس الــبــلــديــة بــمــا يمثل 
في  المرأة  لتمثيل  األكبر  النصيب  ليكون   ،%10
مــجــلــس األمـــانـــة بــمــا يــمــثــل 40%  مـــن أعــضــاء 

مجلس أمانة العاصمة. 

مجل�س اأمانة العا�شمة يوؤدون الق�شم 

وزير البلديات: ت�شخير االإمكانيات لدعم اأمانة العا�شمة والبلديات

ــت رعـــــــايـــــــة الـــــدكـــــتـــــورة  ــ ــحـ ــ تـ
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفة األمين العام لمجلس 
ــالـــي نـــائـــب رئــيــس  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
ــم فــــــي جـــامـــعـــة  ــتــ ــتــ ــــي اخــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة الــمــؤتــمــر 
المشاريع  وإدارة  لقيادة  الــدولــي 
أقيم  الــذي  الــرقــمــي،  العصر  فــي 
بالتعاون مع جامعة لندن ساوث 
مع  بالشراكة  البريطانية،  بانك 
اتحاد الجامعات العربية، ومعهد 
تشارترد العالمي للبناء، وجمعية 
المهندسين البحرينية، بحضور 
ــار الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــن كـ ــ عـــــــدد مــ
والـــســـفـــراء ومــمــثــلــي الــجــامــعــات 
ــل  ــائـ الــمــحــلــيــة والـــعـــالـــمـــيـــة ووسـ

اإلعالم المحلية.
الــمــؤتــمــر أهمية  ومــثــل هـــذا 
كبرى إذ شارك به 53 ورقة بحثية 
من 16 دولة حول العالم تناولت 
ــارات  ــهـ ــمـ عـــــدة مــــحــــاور، مــنــهــا الـ
وإدارة  التغيير،  وإدارة  الرقمية، 
واإلدارة  ــيــــادة  والــــقــ ــاريـــع،  ــمـــشـ الـ
واإلدارة في  ــات،  األزمــ أوقـــات  فــي 
القيادة  وأنماط  الرقمي،  العصر 
فـــي ظـــل الــتــطــور الــمــعــلــومــاتــي، 
ونــمــذجــة الــمــعــلــومــات الــرقــمــيــة، 
ــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة،  ــ ــثــ ــ والــ
والــــفــــجــــوة الـــرقـــمـــيـــة واالبـــتـــكـــار 
فــــي الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي، والــــذكــــاء 
االصــطــنــاعــي وإنــتــرنــت األشــيــاء، 
ــتــــراضــــي والــــواقــــع  ــع االفــ ــ ــواقـ ــ والـ
ذات  ــع  ــ ــيــ ــ ــواضــ ــ ــمــ ــ والــ الــــــمــــــعــــــزز، 
الــعــالقــة بــعــلــوم الــبــيــانــات وعــلــم 
الــمــســتــقــبــل، وتــقــنــيــات الــرقــمــنــة 
التكنولوجية،  المعلومات  ونظم 
ووســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
والــمــكــتــبــات الـــرقـــمـــيـــة، وأخـــيـــرًا 
العالقة  ذات  القانونية  القضايا 
والمشاريع  والــتــنــوع،  بــالــمــســاواة 
في  الصحية  بالرعاية  المتعلقة 
ــا، بــمــشــاركــة  ــورونــ ظـــل جــائــحــة كــ
ــار الـــــخـــــبـــــراء  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة مــــــــن كـ ــ ــبـ ــ ــــخـ نـ
والــبــاحــثــيــن فــي هـــذه الــمــجــاالت 

من حول العالم.
بنت  رنــا  الشيخة  د.  وأكـــدت 
خــلــيــفــة  آل  ــج  ــيــ دعــ ــن  ــ بـ عـــيـــســـى 

التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ ــالــــي نــ ــعــ الــ
أمناء مجلس التعليم العالي ما 
يحظى به قطاع التعليم العالي 
من دعم من لدن حضرة صاحب 
الملك حمد بن عيسى  الجاللة 
المعظم،  البالد  آل خليفة ملك 
واهـــتـــمـــام مــســتــمــر مــــن صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ــا بـــدور  ــاًنـ ــمـ مــجــلــس الـــــــــوزراء، إيـ
التعليم كمحرك رئيس للعملية 
في  وأهميته  بالمملكة  التنموية 
دعم أهداف التنمية المستدامة 
وتميزها  المملكة  ريادة  وترسيخ 

في هذا القطاع المهم.
وفي كلمة ألقتها في افتتاح 
األمين  أشـــارت  المؤتمر،  أعــمــال 
العام إلى ضرورة تكثيف الجهود 
العلمي  البحث  بــآفــاق  للنهوض 
ــمــــي وتــحــقــيــق الـــجـــودة  ــاديــ واألكــ
والـــرصـــانـــة الــعــلــمــيــة بــمــؤســســات 
بجودة  لالرتقاء  العالي  التعليم 
الــتــعــلــيــم فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
مــشــيــدة بــجــهــود جــامــعــة الــعــلــوم 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة ومـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا فــي 
التعليم  بقطاع  لالرتقاء  العمل 
أن مجلس  أكـــدت  الــعــالــي، حيث 

اهــتــمــامــًا  أولـــى  الــعــالــي  التعليم 
جنب  إلــى  جنبًا  العلمي  للبحث 
مع حوكمة التعليم العالي، حيث 
في  العلمي  البحث  أهمية  تأتي 
في  للمساهمة  البحرين  مملكة 
الــتــحــول مــن اقــتــصــاد قــائــم على 
المتجددة  غير  الــطــاقــة  مــصــادر 
المعرفة  على  قائم  اقتصاد  إلــى 
ــي تـــبـــنـــي الـــمـــشـــاريـــع  ــ يـــســـهـــم فــ

الناجحة.
ـــن جـــانـــبـــه قــــــال األســــتــــاذ  مــ
الــدكــتــور وهــيــب الــخــاجــة رئيس 
مــجــلــس أمـــنـــاء جــامــعــة الــعــلــوم 
الــنــوعــيــة  هـــــذه  إن  الــتــطــبــيــقــيــة 
مــن الــمــؤتــمــرات تــســهــم فــي دفــع 
البحرين،  في  التنموية  العجلة 
حـــيـــث تــســعــى الـــجـــامـــعـــة بــشــكــل 
مستمر إلى عقد مؤتمرات دورية 
تعنى بالنشاط البحثي والتعاون 
ــع الــــجــــامــــعــــات والـــمـــؤســـســـات  ــ مـ
ــبــــحــــوث  الـــــمـــــرمـــــوقـــــة لـــــدعـــــم الــ
العصر  مــجــال  فــي  المتخصصة 
رئـــيـــس مجلس  وأكـــــد  ــي.  ــمـ ــرقـ الـ
وضــعــت  الـــجـــامـــعـــة  أن  ــاء  ــ ــنـ ــ األمـ
للتطوير  الــخــطــط  مــن  الــعــديــد 
وإيجاد برامج يحتاج إليها سوق 
العمل إلى جانب طرحها برامج 
مـــن خاللها  اســتــهــدفــت  جـــديـــدة 

استقطاب طلبة دوليين لمملكة 
االقتصاد  إثــراء  بهدف  البحرين 
دخله،  وتنويع مصادر  البحريني 
ــلـــك الــتــخــصــصــات  ومـــــن أبـــــــرز تـ
وبــرامــج  الهندسية  الــبــرامــج  هــي 
الــــدراســــات الــعــلــيــا وغـــيـــرهـــا من 
البرامج تتماشى مع حاجة سوق 

العمل إلى تلك التخصصات.
الجامعة  رئــيــس  قـــال  بــــدوره 
الدكتور  األستاذ  المؤتمر  رئيس 
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ الــ إن  عــــــــــــواد  غــــــســــــان 
اســــتــــطــــاعــــت لــــلــــمــــرة الـــثـــالـــثـــة 
بالتعاون  الــمــؤتــمــر  هـــذا  تنظيم 
ــاوث بــانــك  ــ مـــع جــامــعــة لـــنـــدن سـ
لمناقشة جملة من  البريطانية، 
الــقــيــادة  فــي  المهمة  الــمــواضــيــع 
العصر  فــي  والــمــشــاريــع  واإلدارة 
المؤتمر  أن  إلى  منوهًا  الرقمي، 
التكنولوجية  التطورات  يناقش 
وكـــيـــفـــيـــة االســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــي 
ــات.  وأوضـــــــــح رئـــيـــس  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
به  تشارك  المؤتمر  أن  الجامعة 
16 دولة من حول العالم تتناول 
ــارات  ــهـ ــمـ عـــــدة مــــحــــاور، مــنــهــا الـ
وإدارة  التغيير،  وإدارة  الرقمية، 
واإلدارة  ــيــــادة  والــــقــ ــاريـــع،  ــمـــشـ الـ
واإلدارة في  ــات،  األزمــ أوقـــات  فــي 
القيادة  وأنماط  الرقمي،  العصر 
فـــي ظـــل الــتــطــور الــمــعــلــومــاتــي، 
ونــمــذجــة الــمــعــلــومــات الــرقــمــيــة، 
ــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة،  ــ ــثــ ــ والــ
والــــفــــجــــوة الـــرقـــمـــيـــة واالبـــتـــكـــار 
فــــي الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي، والــــذكــــاء 
االصــطــنــاعــي وإنــتــرنــت األشــيــاء، 
ــتــــراضــــي والــــواقــــع  ــع االفــ ــ ــواقـ ــ والـ
ذات  ــع  ــ ــيــ ــ ــواضــ ــ ــمــ ــ والــ الــــــمــــــعــــــزز، 
الــعــالقــة بــعــلــوم الــبــيــانــات وعــلــم 
الــمــســتــقــبــل، وتــقــنــيــات الــرقــمــنــة 
التكنولوجية،  المعلومات  ونظم 
ووســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
والــمــكــتــبــات الـــرقـــمـــيـــة، وأخـــيـــرًا 
العالقة  ذات  القانونية  القضايا 
والمشاريع  والــتــنــوع،  بــالــمــســاواة 
في  الصحية  بالرعاية  المتعلقة 
ــا، بــمــشــاركــة  ــورونــ ظـــل جــائــحــة كــ
ــار الـــــخـــــبـــــراء  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة مــــــــن كـ ــ ــبـ ــ ــــخـ نـ
والــبــاحــثــيــن فــي هـــذه الــمــجــاالت 

من حول العالم.

خت�ام فعالي�ات الموؤتم�ر الدول�ي لقي�ادة واإدارة الم�ش�اريع
التطبيقية ال��ع��ل��وم  ب��ج��ام��ع��ة  ال��رق��م��ي  ال��ع�����ش��ر  ف��ي 

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ وافــــــقــــــت الــ
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
الطارئ  االســتــخــدام  على   )NHRA(
المطور  بــيــونــتــك  فـــايـــزر-  لتطعيم 
 ،)19 )كوفيد-  كــورونــا  فــيــروس  ضــد 
وذلك من خالل إتاحته أمام الفئات 

العمرية من 12 عاما فما فوق.
على   )NHRA( مــوافــقــة  وتــأتــي 
االستخدام الطارئ لتطعيم فايزر- 
لفيروس  المضاد  المطور  بيونتك 
كــجــرعــة   ،)19 )كــــوفــــيــــد-  كـــــورونـــــا 
بين  التطعيم  يجمع  إذ  مــنــشــطــة، 

مكونات التطعيم السابق مع إضافة 
توفير  بهدف  أومــيــكــرون  مكون  إلــى 
الفيروس  الوقاية من  أعلى درجــات 

ومتحوراته.
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ وقـــــــد جـــــــاء ذلـــــــك بـ
ــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــهــيــئــة  ــدراســ الــ
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
بوزارة  التطعيمات  ولجنة  الصحية 
الصحة على ضوء المعلومات التي 
وفــرتــهــا شــركــة فــايــزر حــول النتائج 
مــن حيث  للتطعيم  رصــدتــهــا  الــتــي 
الـــســـالمـــة والـــفـــاعـــلـــيـــة، إلــــى جــانــب 

تـــم عــقــد اجــتــمــاعــات مكثفة  ذلــــك 
ــائــــق الـــتـــي قــدمــتــهــا  ــة الــــوثــ ــ ــدراسـ ــ لـ
ــلــــت جــــــودة  ــمــ الـــــشـــــركـــــة والــــــتــــــي شــ
السالمة  تحليل  ونتائج  التصنيع 
كما عقدت  الماضية،  الفترة  خالل 
الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق 
الشركة وممثليها لإلجابة عن كافة 
االستفسارات التي قدمتها الهيئة.

ويــــتــــم تـــرخـــيـــص االســـتـــخـــدام 
ــع الــشــركــة  ــارئ بــالــتــنــســيــق مــ ــ ــــطـ الـ
ــعـــديـــد مــن  الــمــصــنــعــة لــتــطــبــيــق الـ
إجـــــراءات مــراقــبــة الــجــودة واألمـــان 

والــفــعــالــيــة لــلــتــطــعــيــم، عــلــمــا بــأنــه 
سيتم اإلعــــالن عــن مــواعــيــد الــبــدء 
ــتـــوافـــر الــتــطــعــيــم لــلــراغــبــيــن فــي  بـ
الــمــراكــز  خـــالل  مــن  التطعيم  أخـــذ 

المخصصة للتطعيم. 
ــازة االســتــخــدام الــطــارئ  ــإجـ وبـ
ــور فـــــي مــمــلــكــة  ــطــ ــمــ لــلــتــطــعــيــم الــ
الحرص  يــؤكــد  ذلــك  فــإن  البحرين 
الذي توليه المملكة للحفاظ على 
صــحــة وســـالمـــة كـــافـــة الــمــواطــنــيــن 
ــن انــتــشــار  ــد مــ ــحــ والــمــقــيــمــيــن والــ

فيروس كورونا.

لتطعيم  ال����ط����ارئ  اال����ش���ت���خ���دام  ت��ج��ي��ز  ال��ب��ح��ري��ن 
ف������اي������زر- ب���ي���ون���ت���ك ال����م����ط����ور �����ش����د ك����ورون����ا
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تــحــت رعـــايـــة الــشــيــخ راشـــد 
رئــيــس  بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة 
ــنــــي لــلــفــنــون،  الـــمـــجـــلـــس الــــوطــ
ــري لــجــمــعــيــة  ــفــــخــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
التشكيلية،  لــلــفــنــون  الــبــحــريــن 
ــيــــم جـــمـــعـــيـــة الــــــنــــــور لــلــبــر  ــقــ تــ
المغفور  لصور  الفني  المعرض 
لـــــه صــــاحــــب الــــســــمــــو الــمــلــكــي 
ــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل  ــيـ األمـ
واسعة  رحمة  اهلل  رحمه  خليفة 
المراحل  التشكيلي«  »المعرض 
العمرية لصاحب السمو الملكي 
ــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل  ــيـ األمـ
للفنانة  ثــراه،  اهلل  طيب  خليفة 
الــتــشــكــيــلــيــة شــيــخــة إســمــاعــيــل 
جناحي، وذلك في تمام الساعة 
اليوم  مــن صباح  عشر  الــحــاديــة 
نوفمبر   29 الــمــوافــق  الــثــالثــاء 
الكبرى  بالقاعة  وذلــك  الــجــاري 
ــيــــكــــون  ــة، وســ ــيــ ــعــ ــمــ بــــمــــقــــر الــــجــ
الــمــعــرض مــفــتــوحــا يــومــيــا من 
وحتى  صباحا  العاشرة  الساعة 
ــا ومـــن  ــبـــاحـ ــيـــة عــــشــــرة صـ ــانـ ــثـ الـ
الرابعة والنصف وحتى الثامنة 
ــيــــن 5  ــنــ مــــســــاء حـــتـــى يــــــوم اإلثــ

ديسمبر القادم.
وأعربت رئيسة جمعية النور 
للبر الشيخة لمياء بنت محمد 
آل خليفة، عن سعادتها بتنظيم 

ــعــــرض  ــمــ ــذا الــ ــ ــهــ ــ ــة لــ ــيــ ــعــ ــمــ الــــجــ
يأتي  والـــذي  التشكيلي،  الفني 
تقدمها  التي  الفعاليات  ضمن 
الجمعية في ذكرى رحيل والدنا 
ــإذن اهلل  ــ ــه بـ الــعــزيــز الــمــغــفــور لـ
الملكي  الــســمــو  تــعــالــى صــاحــب 
ــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل  ــيـ األمـ
وتخليدا  ثــراه  اهلل  خليفة طيب 
لذكراه لما قدم من عطاء ودعم 
فــــي ســـبـــيـــل االرتـــــقـــــاء بــمــمــلــكــة 
ــدة،  الـــبـــحـــريـــن وشـــعـــبـــهـــا، مــــؤكــ
تــأتــي ضمن  الــفــعــالــيــة  هــــذه  أن 
الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات الــتــي 
تقيمها الجمعية ضمن الموسم 
العطرة  لذكراه  تخليدا  الحالي 
والــبــاقــيــة فــي وجــدانــنــا على مر 

الزمن.
التشكيلية  الفنانة  وأعربت 
ــن شــكــرهــا  ــ شـــيـــخـــة جـــنـــاحـــي عـ
للبر  الــنــور  لجمعية  وامــتــنــانــهــا 
ولـــرئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة الــشــيــخــة 
آل خليفة  مــحــمــد  بــنــت  لــمــيــاء 

في  الكبيرة  الثقة  هذه  لمنحها 
إقامة مثل هذا المعرض والذي 
تــلــقــي  فـــنـــيـــة  لــــوحــــة   13 يـــضـــم 
المحطات  بــعــض  عــلــى  الــضــوء 
من المسيرة الخالدة والمعطرة 
لـــلـــراحـــل الــمــغــفــور لـــه صــاحــب 

السمو الملكي األمير خليفة بن 
متمنية  ثــراه،  اهلل  سلمان طيب 
أن ينال المعرض إعجاب ورضا 
الشكر  كل  موصلة  الحاضرين، 
ــر لـــرئـــيـــس الــمــجــلــس  ــديـ ــقـ ــتـ والـ
الوطني للفنون الشيخ راشد بن 

رعايته  على  خليفة  آل  خليفة 
ــه الــــمــــعــــرض، والـــــذي  ــاحـ ــتـ ــتـ وافـ
األول  الشخصي  المعرض  يعد 

للفنانة في مملكة البحرين.
شيخة  التشكيلية  والفنانة 
إســمــاعــيــل عــلــي جــنــاحــي عضو 

الــجــمــعــيــة الـــســـعـــوديـــة لــلــفــنــون 
منذ  بــالــرســم  ــدأت  بـ التشكيلية 
صـــغـــرهـــا وواصـــــلـــــت مــســيــرتــهــا 
بنجاح كفنانة تشكيلية من رواد 
الكالسيكية  الواقعية  المدرسة 
ــا بــصــمــتــهــا الــــخــــاصــــة فــي  ــهــ ولــ

لــوحــاتــهــا الــتــشــكــيــلــيــة فـــي هــذا 
الجانب.

ــانـــة شــيــخــة  ــنـ ــت الـــفـ ــ ــاركـ ــ وشـ
المعارض  من  بالعديد  جناحي 
البحرين  فــي  التشكيلة  الفنية 

والخليج.

برعاية ال�شيخ را�شد بن خليفة 

»النور للبر« تقيم اليوم المعر�ض الفني الأول ل�سور المغفور له الأمير خليفة بن �سلمان

ــام بــمــجــمــع  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــاف قــــســــم الـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي الـــبـــروفـــيـــســـور يــســري 
الـــهـــواري أســـتـــاذ جـــراحـــه الــعــظــام والــعــمــود 
في  الــقــاهــرة،  جامعة  الطب  بكليه  الفقري 
العليا  للجنة  الزائر  الطبيب  برنامج  إطــار 
األعلى  للمجلس  التابعة  بالخارج  للعالج 

للصحة.
ــرى الــبــروفــيــســور 13  وخــــالل زيـــارتـــه أجــ
من  تعاني  معقدة  لحاالت  جراحية  عملية 
تــكــلــلــت جميعها  الــفــقــري  الــعــمــود  انــحــنــاء 
70 عملية معقدة  أكثر من  بالنجاح، ضمن 
خـــالل زيـــاراتـــه فــي األعــــوام الــســابــقــة لقسم 

العظام بمجمع السلمانية الطبي.
بالمستوى  الــهــواري  البروفيسور  وأشــاد 
ــة بــمــجــمــع  ــيـ ــبـ الـــمـــتـــقـــدم لـــلـــخـــدمـــات الـــطـ
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، مــشــيــرا إلــــى أن هــذه 
المرضى  معاينة  على  تقتصر  ال  الــزيــارات 
وإنما  الجراحية فحسب،  العمليات  وإجــراء 
تــتــعــدى ذلـــك لــتــبــادل الــخــبــرات والــمــعــارف 
المشتركة  االســتــفــادة  يــحــقــق  بــمــا  الــطــبــيــة 
بين الطرفين، ويسهم في االرتقاء بمستوى 

األداء في المؤسسة الصحية.
الدكتور طــارق خليفة،  أفــاد  من جانبه، 
الفقري  والعمود  العظام  جراحة  استشاري 
وكسور الحوض، بأن برنامج الطبيب الزائر 
يتيح الفرصة للطواقم الطبية والتمريضية 
ــيـــن  ــاريـ ــتـــشـ ــرات االسـ ــ ــبـ ــ ــن خـ ــ ــتــــفــــادة مـ لــــالســ
المختصين في التعامل مع الحاالت النادرة 

المستمر،  الــتــدريــب  عملية  ــار  إطـ فــي  والــمــعــقــدة 
بــمــا يــرفــع مــن مــســتــوى الـــكـــوادر الــوطــنــيــة ويــعــزز 
نوعية  ذات  طبية  خدمات  تقديم  في  دورهــم  من 
البروفيسور  زيـــارة  الــشــأن  هــذا  فــي  مثمنا  عالية، 
الهواري وما قدمه خالل زيارته للمرضى والكوادر 

الصحية على حد سواء.
ــارق خــلــيــفــة بــالــشــكــر  ــ كــمــا تـــقـــدم الـــدكـــتـــور طـ
والـــتـــقـــديـــر إلــــى الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
للصحة، والشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة 
الحكومية،  المستشفيات  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
والشيخ الدكتور فهد بن خليفة آل خليفة رئيس 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــعــالج بـــالـــخـــارج، عــلــى دعمهم 
لبرنامج الطبيب الزائر الذي يعزز مساعي تقديم 
رعـــايـــة صــحــيــة شــامــلــة لــلــجــمــيــع وفـــق أحــــدث ما 

توصل إليه الطب الحديث.
الجدير بالذكر أن البروفيسور يسري الهواري 
يــعــتــبــر مـــن أفـــضـــل األطـــبـــاء فـــي مـــجـــال جــراحــة 
تصحيح الجنف، وتلقى تعليمه األساسي وتدريبه 
جامعة  فــي  الفقري  العمود  جــراحــات  مجال  فــي 
الصحة  هيئة  في  زمــاالت  على  وحصل  القاهرة، 
بإنجلترا،  الفقري  العمود  ووحـــدة  بليموث،  فــي 
العظام،  لــجــراحــة  إليزابيث  األمــيــرة  ومستشفى 
المهنية في وحدة اضطرابات  ثم واصل مسيرته 
ــرت جــونــز  ــ الــعــمــود الـــفـــقـــري، فـــي مــســتــشــفــى روبــ
وأغــنــيــس هــانــت لــتــقــويــم الــعــظــام، أوســويــســتــري، 
المملكة المتحدة، وهو يعتبر من أفضل جراحي 

عمليات تصحيح انحناء العمود الفقري.

»ال�����س��ل��م��ان��ي��ة« ي���ج���ري ع��م��ل��ي��ات م��ع��ق��دة 
ن���اج���ح���ة لن���ح���ن���اء ال���ع���م���ود ال��ف��ق��ري

ف���وز مدر�س���تين بحرينيتي���ن بالمرك���ز الثال���ث عربيا ف���ي م�س���ابقة »ابت���كار الكويت« 

} شيخة جناحي.

أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة 
مدرستين  بــفــوز  والتعليم  التربية  وزيـــر 
بحرينيتين بالمركز الثالث على مستوى 
الوطن العربي في مسابقة الشيخة فادية 
الكويت(  )ابتكار  العلمية  الصباح  السعد 
زنوبيا  الدراسي 2022/2021، وهما  للعام 
اإلعـــــداديـــــة لــلــبــنــات عـــن فــئــة الــمــرحــلــة 
الــمــتــوســطــة بــمــشــروع الــمــزرعــة الــذكــيــة، 
والحد الثانوية للبنات عن فئة المرحلة 
النفايات  تدوير  إعــادة  بمشروع  الثانوية 

البالستيكية إلى طوب صالح للبناء.
وأكــــــد وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم أن 
ــذا اإلنــــجــــاز الـــمـــشـــرف يــعــكــس حــجــم  ــ هـ
الجهود التي تبذلها الوزارة لنشر ثقافة 
في  العلمي  والــبــحــث  ــداع  ــ واإلبـ االبــتــكــار 
خالل  مــن  الحكومية،  الــمــدارس  جميع 
والبرامج  واألنشطة  الدراسية،  المناهج 
والفعاليات المتنوعة التي تنمي القدرات 
الطالبية على هذا الصعيد، وخاصًة ما 

الموهوبين،  الطلبة  رعاية  مركز  يقدمه 
ومــركــز الــعــلــوم والــبــيــئــة )غـــلـــوب(، معربًا 
عن خالص تهانيه لمديرتي المدرستين 
ــا األســــــتــــــاذة نــســريــن  ــمــ الـــفـــائـــزتـــيـــن وهــ
زنوبيا  مــدرســة  مــديــرة  حيدر  عبدالرضا 
اإلعــــداديــــة لــلــبــنــات، واألســــتــــاذة بــاســمــة 
الحد  مــدرســة  مــديــرة  الصديقي  فيصل 

الثانوية للبنات.
كــمــا أثــنــى الـــوزيـــر عــلــى جــهــود إدارة 
العلمي  والبحث  للمعرفة  السعد  مبرة 
بدولة الكويت الشقيقة برئاسة الشيخة 
الصباح،  السالم  العبداهلل  السعد  فادية 
فـــي تــنــظــيــم هـــذه الــمــســابــقــة اإلقــلــيــمــيــة 
على  طيبة  نتائج  حققت  الــتــي  المهمة 

مدى 23 سنة من العمل الدؤوب والجهد 
المبتكرات  الطالبات  لرعاية  المتواصل 
والتي  والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  في 
أسهم نجاحها على المستوى الخليجي 
في توسعها لتشمل العالم العربي للعام 

الثالث على التوالي.
ــم تـــكـــريـــم الــمــدرســتــيــن  ــد تــ ــ ــذا وقـ ــ هـ
الــبــحــريــنــيــتــيــن الــفــائــزتــيــن مــــؤخــــرًا في 
الــحــفــل الــخــتــامــي الـــذي أقــامــتــه الجهة 

المنظمة للمسابقة بدولة الكويت.
المزرعة  مشروع  أن  بالذكر  الجدير 
من  هــو  للبنات  زنوبيا  إلعــداديــة  الذكية 
وماريا  المالكي،  دانــة  الطالبتين  تنفيذ 
فاطمة  العلوم  معلمة  بــإشــراف  الــحــداد، 

المطوع.
ــروع ثـــانـــويـــة الـــحـــد لــلــبــنــات  ــا مـــشـ أمــ
زيــنــب علي،  الــطــالــبــات:  تنفيذ  مــن  فــهــو 
بإشراف  والــعــنــود خــالــد،  والــجــازي علي، 

معلمة الكيمياء هدى سلمان.

تـــــــحـــــــت رعــــــــــايــــــــــة الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــر  ــارك جــمــعــة وزيــ ــبــ ــن مــ مــحــمــد بــ
الـــوزارة  أقــامــت  والتعليم،  التربية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع جـــائـــزة مــحــمــد بن 
زايــــد ألفــضــل مــعــلــم، حــفــل إعـــالن 
البحرين  مملكة  مــن  الــمــتــأهــلــيــن 
في  الجائزة  من  الثانية  للمرحلة 
الدكتور  بحضور  الرابعة،  نسختها 
حــمــد أحــمــد الــدرمــكــي أمــيــن عــام 
ــار مــنــصــور  ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ الــــجــــائــــزة، والـ
مــحــمــد الـــجـــويـــعـــد مــمــثــل ســـفـــارة 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  دولـــة 
من  وعدد  المملكة،  لدى  الشقيقة 
الـــوزارة  بصالة  وذلــك  المسؤولين، 

بمدينة عيسى.
وقـــد تــم خـــالل الــحــفــل إعــالن 
تأهل معلمتين من مملكة البحرين 
الجائزة  من  الثانية  المرحلة  إلــى 
في نسختها الرابعة، وهما األستاذة 
المدرسة  مــن  سلمان  سعيد  زينب 
كوثر  واألســتــاذة  الخاصة،  األهلية 
حمزة جعفر من مدرسة القادسية 
تكريم  تــم  كما  للبنات،  االبتدائية 
المنسقين القائمين على الجائزة 

في المملكة.

ــة  ــيـ ــربـ ــتـ وقــــــــد ألـــــقـــــى وزيـــــــــر الـ
ــم كـــــلـــــمـــــًة هـــــنـــــأ فـــيـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
المعلمتين المتأهلتين من مملكة 
الــبــحــريــن لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الجائزة، متمنيًا لهما كل التوفيق 
والــــســــداد فـــي بــقــيــة مـــراحـــل هــذه 
الــمــســابــقــة الــمــهــمــة، الــتــي تــهــدف 
أســــاســــًا إلـــــى اســـتـــكـــشـــاف وتــكــريــم 
الــمــعــلــمــيــن الـــمـــبـــدعـــيـــن، وإرســــــاء 
التعليم،  قطاع  في  الريادة  معايير 

عبر التركيز على تعزيز دور المعلم 
بناء  وفــي  التعليمية  العملية  فــي 
ورفــد  المجتمع  وتــطــويــر  الـــنـــشء، 
جــهــود الــنــمــاء والـــتـــقـــدم، وتــرســيــخ 
ثقافة التميز واإلبداع، والمساهمة 
في  المستقبل  كــفــاءات  إعـــداد  فــي 

الميدان التعليمي.
وأضــــــــــــاف الــــــــوزيــــــــر: »ونــــحــــن 
نــحــتــفــي بــالــمــتــأهــلــيــن فـــي الــــدورة 
ــر الــمــعــلــمــيــن  ــذكـ ــتـ ــسـ الـــــرابـــــعـــــة، نـ

الــبــحــريــنــيــيــن الــمــتــمــيــزيــن الــذيــن 
ســبــق لــهــم الــتــتــويــج بــالــجــائــزة في 
الــســابــقــة، وأخـــص بالذكر  دوراتــهــا 
بحرينيات  معلمات  أربـــع  فــوز  هنا 
األولــى لسنة  الــدورة  متميزات في 
باستقبال  تشرفن  واللواتي   ،2018
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ورعــاه  اهلل  حفظه  المعظم  الــبــالد 
ــهــــن، فــــي إطـــــــار رعــــايــــة جــاللــتــه  لــ
الــســامــيــة لــقــطــاع الــتــعــلــيــم، حيث 
ــاد حفظه  وأشـ بــإنــجــازهــن،  هنأهن 
اهلل بــحــرص أبــنــاء الــبــحــريــن على 
تــحــقــيــق أفـــضـــل الــنــتــائــج، مـــؤكـــدًا 
جاللته على أن فوز أبناء البحرين 

هو فوز البحرين«.
والتعليم:  التربية  وزيــر  وتابع 
»باحتفائنا بهذه الثلة المتميزة من 
المتأهلين، فإننا نكرم من خاللهم 
كل األسرة التربوية، على ما تبذله 
من جهود مخلصة في سبيل تعليم 
بمعين  وتزويدهم  األعــزاء،  أبنائنا 
بمهارات  وتسليحهم  المعرفة،  من 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن، وغــرس 
روح المواطنة في أنفسهم، ليكونوا 

عنصرًا فاعاًل يسعى لخدمة وطنه 
ومــجــتــمــعــه، ويــــشــــارك فـــي مــســيــرة 
المسيرة  الشاملة، في ظل  تنميته 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
المعظم،  الملك  الجاللة  صاحب 
وبدعم ومتابعة من صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 

الوزراء«.
ــتـــور  مــــن جـــانـــبـــه، ألــــقــــى الـــدكـ
حــمــد أحــمــد الــدرمــكــي أمــيــن عــام 
الـــجـــائـــزة كــلــمــًة أشــــاد فــيــهــا بــدعــم 
وزارة التربية والتعليم الكبير لهذه 
الـــجـــائـــزة الــتــربــويــة الــنــوعــيــة منذ 
انــطــالقــتــهــا، والــتــي هــي نــتــاج رؤيــة 
القيادة الرشيدة وتوجيهات سديدة 
بن  الشيخ محمد  السمو  لصاحب 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
تجاوزت  والتي  المتحدة،  العربية 
ــالـــم الــعــربــي،  ــعـ حـــــدود الـــوطـــن والـ
لتنتقل إلى العالمية، بهدف تكريم 
المعلم كقائد للعملية  وتعزيز دور 
التربوية، وصاحب التأثير المباشر 
فــــي تــحــقــيــق أفـــضـــل الــمــخــرجــات 

التعليمية.

وزير التربية والتعليم يرعى حفل اإعالن النتائج..

تاأه�ل معلمتي�ن بحرينيتي�ن للمرحل�ة الثاني�ة م�ن جائ�زة محمد ب�ن زايد لأف�س�ل معلم
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 ´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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سامية  ملكية  رعــايــة  تــحــت 
من لدن حضرة صاحب الجاللة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
المعظم،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
الــــعــــدل  وزارة  مـــــن  وبـــتـــنـــظـــيـــم 
والـــشـــؤون اإلســالمــيــة واألوقــــاف 
ــى لـــلـــشـــؤون  ــ ــلـ ــ والـــمـــجـــلـــس األعـ
إدارة  اخـــتـــتـــمـــت  اإلســـــالمـــــيـــــة، 
شـــؤون الــقــرآن الــكــريــم بــالــوزارة 
مؤخرًا تصفيات مسابقة أجران، 
ــدى مــســابــقــات جــائــزة  ــ ــي إحـ وهــ
البحرين الكبرى للقرآن الكريم 
والعشرين  السابعة  دورتــهــا  فــي 
وتختص بذوي اإلعاقة الذهنية 
بمركز شيخان  وذلك  البسيطة، 

الفارسي للتخاطب الشامل.
صرح بذلك الدكتور محمد 
الوكيل المساعد  طاهر القطان 
ــوزارة،  ــالــ لـــلـــشـــؤون اإلســـالمـــيـــة بــ
الــمــلــكــيــة  ــة  ــايـ ــرعـ الـ أن  وأضــــــاف 
الــســامــيــة لـــهـــذه الـــجـــائـــزة على 
اهتمام  تعكس  عــامــًا،   27 مـــدى 
على  الحكيمة  القيادة  وحــرص 
خــدمــة كــتــاب اهلل تــعــالــى ونــشــر 
بــيــن مختلف  وقــيــمــه  تــعــالــيــمــه 

ــايــــة  ــنــ ــعــ فـــــئـــــات الـــمـــجـــتـــمـــع والــ
بحفاظ القرآن الكريم وحملته 
مستذكرًا  الــمــصــحــف،  وطــبــاعــة 
فــي الــســيــاق ذاتــــه الــــدور الــرائــد 
تــعــالــى  بـــــإذن اهلل  لـــه  لــلــمــغــفــور 
سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة باعتباره المؤسس األول 
وتــــطــــورت هـــذه  ارتــــقــــت  إذ  ــا،  ــهـ لـ
الــجــائــزة تــحــت إشـــرافـــه ورؤيــتــه 
ــل الــمــســيــرة  ــواصــ الـــســـديـــدة، ويــ
فـــي ذلــــك الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن 
آل خليفة  راشــد  بــن  بــن محمد 

رئيس المجلس األعلى للشؤون 
ــيـــة والـــســـيـــد نـــــواف بن  اإلســـالمـ
ــر الــعــدل  ــ مــحــمــد الـــمـــعـــاودة وزيـ

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
الجائزة  أن  القطان  وأوضح 
ــورًا مـــلـــحـــوظـــًا، من  ــطــ شـــهـــدت تــ
كبيرة  مظلة  الــى  تحولها  حيث 
تــضــم تــحــتــهــا ســبــع مــســابــقــات، 
كما تضم كل مسابقة عــددًا من 
الـــفـــروع لــلــذكــور واإلنـــــاث، الفــتــًا 
إلى أن إجمالي عدد المشاركين 

 )4063( بــــلــــغ  ــزة  ــ ــائــ ــ ــجــ ــ الــ فــــــي 
مـــتـــســـابـــقـــًا ومـــتـــســـابـــقـــة، بـــواقـــع 
)2003( من الذكور و)2060( من 
اإلنــــاث، مــوزعــيــن عــلــى مختلف 
مسابقات الجائزة، وقد بلغ عدد 
أجــران  مسابقة  فــي  المشاركين 
)68 متسابقا ومتسابقة(، بواقع 
مــن  و)22(  ــور  ــ ــذكـ ــ الـ ــن  مــ  )46(

اإلناث.
الــجــديــر بــالــذكــر أن جــائــزة 
في  انطلقت  الــكــبــرى  الــبــحــريــن 

عام 1996م، وتقام سنويًا بتنظيم 
والـــــشـــــؤون  الـــــعـــــدل  وزارة  مـــــن 
بالتعاون  واألوقــــاف،  اإلسالمية 
مــع الــمــجــلــس األعــلــى لــلــشــؤون 
اإلســـالمـــيـــة، وتــحــظــى بــشــراكــة 
الــتــربــيــة  وزارة  مـــع  مــجــتــمــعــيــة 
الـــداخـــلـــيـــة،  ووزارة  والـــتـــعـــلـــيـــم، 
االجــتــمــاعــيــة.  الــتــنــمــيــة  ووزارة 
انطالقها  منذ  الجائزة  وتهدف 
إلى تبني حفظة القرآن الكريم 

المتميزين.

الب�سيطة الذهنية  مت�سابقًا ومت�سابقة من ذوي الإعاقة   68 بم�ساركة 
د. القطان: جائزة البحرين الكبرى ال�سابعة والع�سرون تختتم ت�سفيات م�سابقة اأجران

} د. محمد القطان.

محميد احملميد

أول السطر:
منذ أن أطلقت المملكة العربية السعودية 
الشقيقة »مشروع نيوم«، والوفود االستثمارية 
العالمية من رجال المال واألعمال، والتجارة 
عن  بحثا  المشروع،  على  تتوافد  واالقتصاد، 
فرصة استثمار مستقبلية.. فهل تتحرك غرفة 
البحرينية  االستثمارية  والــجــهــات  الــتــجــارة، 
الـــرســـمـــيـــة، نــحــو الـــمـــشـــاركـــة لــالســتــثــمــار في 

»مشروع نيوم« السعودي..؟؟
أعيدوا عرض هذا البرنامج:

ــيـــة الـــتـــي  ــلـــفـــزيـــونـ ــتـ أفــــضــــل الــــبــــرامــــج الـ
تستقطب المشاهدين، هي البرامج الحوارية 
واألحــداث  األخــبــار  تتابع  أنها  ذلــك  اليومية، 
حول  المسؤولين  آراء  وتستضيف  المحلية، 
الــنــاس  آراء  وتــســتــشــعــر  الــســاخــنــة،  الــقــضــايــا 

والصحافة والوسائل اإلعالمية، أوال بأول.
الفقرات  ذات  اليومية،  الحوارية  البرامج 
الــرأي  بين  تمزج  والتي  والمتنوعة،  الشاملة 
ــار الــيــومــيــة، مــع انــطــبــاعــات  ــبـ الــرســمــي واألخـ
ــاس، وهـــمـــومـــهـــم ومــشــاكــلــهــم  ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــاجـ ــ وحـ
العديد من  أكدت نجاحها في  واحتياجاتهم، 
المشاهدين  واستقطبت  الفضائية،  القنوات 
مــــن كــــل الـــــــــدول، فـــضـــال عــــن كـــونـــهـــا مــنــصــة 
الناس  منها  يستقي  وفاعلة،  حاضرة  رسمية 
الــمــعــلــومــات الــصــحــيــحــة، كــمــا تــســتــقــي منها 
المعلومات  اإلعــالمــيــة  والــوســائــل  الصحافة 

الحقيقية.
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن كــانــت لــنــا تــجــربــة 
»وطــنــي«،  برنامج  وفــريــدة، مــن خــالل  ناجحة 
ــنــــاس والـــمـــشـــاهـــدون  ــان يــنــتــظــره الــ ــ الــــــذي كـ
ــوم، لما  ــ ــل يـ ــة، مـــســـاء كـ ــيـ ــائـــل اإلعـــالمـ ــوسـ والـ

يــحــتــويــه مـــن إعـــــداد مــتــمــيــز، وتــقــديــم رائــــع، 
وإخراج مبدع، وفريق عمل مخلص، وقد شهد 
الشخصيات  من  العديد  استضافة  البرنامج 
تــنــاولــه ومعالجته  عــن  فــضــال  والــمــســؤولــيــن، 

القضايا اليومية.
ــاز بــرنــامــج »وطــنــي«  وبـــاألمـــس الــقــريــب فـ
بــالــجــائــزة الــذهــبــيــة، عــن فــئــة أفــضــل برنامج 
ــواري، عــلــى مــســتــوى الـــــدول الــعــربــيــة، في  ــ حــ
وقد  والتلفزيون،  لإلذاعة  العربي  المهرجان 
البرنامج،  عمل  بفريق  اإلعــالم  وزيــر  احتفى 
الذي استطاع عرض وإبراز الجوانب المضيئة 
للحياة في مملكة البحرين وقصص نجاح في 

مختلف القطاعات. 
وكما أن وزير اإلعالم وصف فوز البرنامج 
اإلذاعــي  اإلنــتــاج  مــؤشــرا على جــودة  باعتباره 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، فـــإن 
عودة  إلــى  اليوم  يتطلع  البحريني  المشاهد 
البحرينية،  الــشــاشــة  عــلــى  »وطـــنـــي«  بــرنــامــج 
ــع زيـــــادة  ــائــــزة.. مــ ــالــــجــ ــتــــفــــاء فـــقـــط بــ ال االكــ
الجديدة  البرامج  وكذلك  الحوارية،  البرامج 
عليها  تعمل  والــتــي  اإلبــداعــيــة،  األفــكــار  ذات 
الوزارة حاليا، مع التوجه إلى إطالق مشروع 
إعالمي جديد، سيعلن قريبا، يواكب تطلعات 
الــجــمــيــع، ويــعــيــد الــمــشــاهــد الــبــحــريــنــي إلــى 

شاشته الوطنية.
آخر السطر:

ــأخ الــــعــــزيــــز الــــشــــاب أحــمــد  ــ نــصــيــحــة لــ
بالمحرق،  الــبــلــدي  مجلس  عــضــو  الــمــقــهــوي 
الــــــذي غـــضـــب مــــن خـــســـارتـــه مــنــصــب رئـــاســـة 
الباقية..  الناس هي  المجلس.. شرف خدمة 

والمناصب زائلة.

malmahmeed7@gmail.com

اأعيدوا عر�ض هذا البرنامج 

بــرئــاســة الــدكــتــور مـــال اهلل الــحــمــادي 
وعـــضـــويـــة هـــالـــة فـــايـــز والـــدكـــتـــورة حــوريــة 
عباس، عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز 
عشر  الثامن  العادي  اجتماعها  والمرافق 
في مقر المؤسسة بضاحية السيف، حيث 
افــتــتــحــت الــلــجــنــة أعــمــالــهــا بــاســتــعــراض 
مجريات الزيارة التي قامت بها إلى مركز 
إبعاد الرجال والنساء األجانب في مدينة 
ــارة الــتــي  ــ ــزيـ ــ الــــحــــد، وكــــذلــــك مـــجـــريـــات الـ
لرعاية  بتلكو  بيت  إلــى  اللجنة  بها  قامت 

الطفولة.
بشأن  تــم  مــا  اللجنة  اســتــعــرضــت  كــمــا 

قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من 
بعض  بــزيــارة  المتعلقة  تلك  السيما  إجــــراءات، 
المؤسسات الصحية والمستشفيات الحكومية.

وفي ختام االجتماع تم االتفاق على القيام 
ــارة مــيــدانــيــة إلحـــــدى الـــجـــامـــعـــات وإحــــدى  ــزيــ بــ
ــة، لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مــخــتــلــف  ــاصـ ــخـ ــــدارس الـ ــمـ ــ الـ
الحقوق والضمانات للطلبة والكوادر التعليمية 
قانوًنا  والــمــقــررة  عليها  المنصوص  واإلداريـــــة، 
للمعايير  والمبادئ األساسية  يتوافق  على نحو 
الــدولــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، وذلــــك مــن منطلق 
حرص اللجنة على تفعيل دور المؤسسة الرقابي 

على المؤسسات والمراكز التعليمية.

اج��ت��م��اع ل��ج��ن��ة زي�����ارة اأم���اك���ن الح��ت��ج��از 
الإن�س�ان لحق�وق  الوطني�ة  بالموؤ�س�س�ة  والمراف�ق 

ــيــــة  شــــــــــاركــــــــــت جــــمــــعــ
مرضى  لرعاية  البحرين 
ــي مـــهـــرجـــان  ــ الـــســـكـــلـــر فــ
ــفــــل الـــعـــالـــمـــي  يـــــــوم الــــطــ
ضـــمـــن »مــــــبــــــادرة نـــاصـــر« 
مجموعة  أقــامــتــهــا  الــتــي 
مـــن الــجــمــعــيــات األهــلــيــة 
فـــي مــقــر مـــركـــز الـــحـــراك 
الــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــي. وخـــــــــــــالل 
ــت  ــ ــرضـ ــ الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان عـ
األول  فــلــمــيــن  الــجــمــعــيــة 
وحـــدة«،  »قصتنا  بــعــنــوان: 
واآلخـــــــــر يـــتـــضـــمـــن قــصــة 
الخياط  فاطمة  الطفلة 
من ذوي اإلرادة من إنتاج 

صحيفة »البالد«.
من جانبه أكد األمين 
البحرين  لجمعية  الــعــام 
السكلر  مــرضــى  لــرعــايــة 
ــا إبـــراهـــيـــم الــكــاظــم  ــريـ زكـ
أهــمــيــة تـــعـــاون مــؤســســات 

مشاركة  في  المدني  المجتمع 
الــــتــــجــــارب والـــــخـــــبـــــرات لـــرفـــد 
الــمــجــتــمــع بــكــل مـــا هـــو جــديــد 
مــن خــبــرات وخــاصــة لمحاربي 

السكلر واألطفال منهم.
ــافـــت جــمــعــيــة  ــتـــضـ ــا اسـ ــمـ كـ
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــر خـــــــــالل ركـ ــلــ ــكــ ــســ الــ
الــمــهــرجــان اســتــشــاريــة أمــراض 
الدم والسرطان الدكتورة خلود 
استشارات  قدمت  التي  السعد، 
الذين  األطــفــال  طبية ألهــالــي 
ــدم  ــ ــن أمـــــــــــراض الــ ــ يــــعــــانــــون مــ
الوراثية المختلفة مثل السكلر 

والثالسيميا.
ــدت  ــاء مـــشـــاركـــتـــهـــا أكــ ــ ــنـ ــ وأثـ
الــدكــتــورة الــســعــد أن أكــثــر من 
بالسكلر  مصابين  طــفــال   650
يــتــابــعــون فـــي عـــيـــادة األطـــفـــال 
بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، 
ويــشــمــل هــــذا الـــعـــدد األطــفــال 
منذ الوالدة حتى عمر 18 عاما.

ــالـــت الــســعــد: »رســالــتــي  وقـ
ــوم إلــــى أطــفــالــنــا  ــيـ ــي هــــذا الـ فـ
مـــحـــاربـــي الــســكــلــر وعــوائــلــهــم 
للعالج  قــابــل  الــمــرض  هـــذا  أن 
والــوقــايــة مــنــه، والــوقــايــة تكون 
عن طريق الفحص قبل الزواج 
وتـــجـــنـــب الــــــــزواج مــــن طــرفــيــن 
أطفال  إنجاب  احتمالية  لهما 
مــصــابــيــن بـــالـــمـــرض، حــتــى ال 
يعانون  بــأطــفــال  األمـــر  ينتهي 

من مرض السكلر«.
ــتـــورة  ــهـــت الـــدكـ ــا وجـ وأيــــضــ
رســـــــالـــــــة ألهـــــــالـــــــي األطــــــفــــــال 
ــة لـــــدى  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــــــضــــــــرورة الـ
ــراض الـــدم الــوراثــيــة  أطــبــاء أمــ
التطعيمات  وأخـــذ  بــاســتــمــرار، 
السوائل،  من  واالكثار  الالزمة، 
وااللــــتــــزام بــــاألدويــــة، والــتــغــلــب 
مــن  تــــزيــــد  عـــــوامـــــل  أي  ــلــــى  عــ
مخاطر المرض مثل التعرض 

للبرودة واإلجهاد.

م�����س��اب��ي��ن  ط����ف����ا   650 م�����ن  اأك�����ث�����ر 

ب��ال�����س��ك��ل��ر ت���ج���ري م��ت��اب��ع��ت��ه��م ب��ال�����س��ل��م��ان��ي��ة

بن شمس  رائــد محمد  الدكتور  أكــّد 
المدير العام لمعهد اإلدارة العامة »بيبا« 
المعهد  ورئـــيـــس  مــيــنــابــار  رئــيــس شــبــكــة 
مــمــلــكــة  أن  اإلداريــــــــــة  لـــلـــعـــلـــوم  ــي  ــ ــدولـ ــ الـ
بصمة  تــضــع  أن  اســتــطــاعــت  الــبــحــريــن 
واضحة في قيادة مستقبل اإلدارة العامة 
فـــي الــمــنــطــقــة، مــوضــًحــا أهــمــيــة تــبــادل 
مجال  فــي  والعلمية  البحثية  الــخــبــرات 
في  بــدورهــا  تسهم  الــتــي  الــعــامــة  اإلدارة 
العمالء  لخدمة  عامة  سياسات  صناعة 
ــائــــن مــــن مـــواطـــنـــيـــن، ومــقــيــمــيــن،  ــزبــ والــ
ــافــــة إلـــــى الـــمـــؤســـســـات  وزائـــــريـــــن بــــاإلضــ
ومؤسسات  الخاص  والقطاع  الحكومية 
أسس  على  مستندة  المدني،  المجتمع 

ــــى اســـتـــحـــداث  وأدّلــــــــة واضــــحــــة تـــرمـــي إلـ
الــمــجــال على  هـــذا  فــي  آلــيــات ممنهجة 
األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية. 
الرسمي  االفتتاح  جاء ذلك خالل حفل 
ألعمال المؤتمر الخامس لشبكة الشرق 
اإلدارة  لبحوث  إفريقيا  وشمال  األوســط 
والذي   ،)MENAPAR( مينابار  العامة 
نوفمبر  و30   27 بين  ما  الفترة  في  يقام 
الجاري في مدينة الجزائر بالجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت 
ــم والـــرقـــمـــنـــة والــتــنــمــيــة  ــيـ ــلـ عـــنـــوان »اإلقـ
ــاق مــســتــقــبــلــيــة«،  ــ الــمــحــلــيــة: تــكــامــل وآفــ
المدرسة  من  واستضافة  بتنظيم  وذلــك 
الــوطــنــيــة لـــــإلدارة فـــي مــديــنــة الــجــزائــر، 

»بيبا«  العامة  اإلدارة  معهد  مــع  وتــعــاون 
في مملكة البحرين.

أن شبكة  إلــــى  شــمــس  بـــن  د.  وأشـــــار 
ــذا  ــ ــار تــــــحــــــرص مـــــــن خـــــــــالل هـ ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـ
ــعــــراض  ــتــ ــلــــى اســ ــر الــــــدولــــــي عــ ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ
والعلمية  البحثية  الملخصات  فضلى 
ــارســــات اإلداريــــــــــة عـــلـــى مــســتــوى  والــــمــــمــ
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
البحثي  المجتمع  مع  الخبرات  وتــبــادل 
ــتـــفـــادة  االسـ ــهـــدف  بـ ــي،  ــ ــدولـ ــ الـ واإلداري 
مـــن الــخــبــرات الــتــراكــمــيــة والــمــمــارســات 
الــتــطــبــيــقــيــة وتــحــســيــنــهــا، وفـــتـــح الــبــاب 
وتطويعها  منها  لالستفادة  الدول  لكافة 
أنحاء  جميع  في  المواطنين  يخدم  بما 

العالم.
الــمــؤتــمــر  أن  بـــن شــمــس  د.  وأوضـــــح 
ــاع هــــــذا الـــــعـــــام اســـتـــقـــطـــاب 60  ــطــ ــتــ اســ
ورقــــة عــلــمــيــة ومـــمـــارســـة تــطــبــيــقــيــة، من 
20 دولــــة مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
أوروبـــيـــة.  إفــريــقــيــا، وعـــــّدة دول  وشـــمـــال 
شركائه  مــع  بالتعاون  المعهد  وسيعمل 
العلمية  الــبــحــوث  نــتــائــج  اســتــثــمــار  عــلــى 
والدراسات والنتائج المنبثقة عن مؤتمر 
مينابار في تحسين جودة حياة المواطن 
مجتمعات  وبــنــاء  العربية،  األوطــــان  فــي 
ــادرة عــلــى االرتـــقـــاء بتطلعات  قــ مــزدهــرة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن ورفـــــــع جـــــــودة الـــخـــدمـــات 

المقدمة لهم.

اإل���ى توظي���ف الخب���رات البحثي���ة والعلمي���ة  ب���ن �سم����س: ن�س���عى  د. 
ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ة ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ا���س��ات ال���ع���ام���ة الإداري�������ة

ضمن توجيهات سمو الشيخ 
آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  خليفة 
خــلــيــفــة مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة 
التعاون  منطلق  ومن  الجنوبية 
والــتــنــســيــق  االســــكــــان  وزارة  مـــع 
ــلـــس  ــجـ ــمـ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــرك عـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
المحافظة  نظمت  التنسيقي، 
تعريفية  مــحــاضــرة  الــجــنــوبــيــة 
لــمــنــتــســبــيــهــا بــحــضــور عــــدد من 
ــويــــالت  ــمــ ــتــ األهــــــالــــــي حـــــــول »الــ
ــجــــديــــدة« وذلــــك  ــة الــ ــيـ ــانـ ــكـ اإلسـ
ــان  ــكـ اإلسـ وزارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
بقصد  الــعــمــرانــي،  والتخطيط 
ــريــــف بــــأحــــكــــام وشـــــــروط  ــعــ ــتــ الــ
وتسهيالت التمويالت االسكانية 

الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تـــأتـــي ضمن 
منه  يستفيد  متكامل  بــرنــامــج 

المواطنون.
وفـــــــي بـــــدايـــــة الـــمـــحـــاضـــرة 
قدمت األستاذة جميلة النشابة 
ــوزارة  رئــيــس الــعــالقــات الــعــامــة بـ
العمراني  والتخطيط  اإلسكان 
شــــرحــــا مـــخـــتـــصـــرا حـــــول فــكــرة 
الــتــمــويــالت اإلســكــانــيــة والــهــدف 
ــة الــــتــــواصــــل مــع  ــقـ ــريـ مــنــهــا وطـ
ــة الــــتــــواصــــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــــوزارة وأهـ
لنشر  المواطنين  مــع  المباشر 
برامج  حــول  االسكانية  الثقافة 

الوزارة المستحدثة.
بــعــدهــا قــدمــت الــمــحــاضــرة 

رئيس  المدني  هيفاء  األســتــاذة 
الـــــــشـــــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة بــبــنــك 
تناولت محاورها  اإلسكان حيث 
الجديدة،  االسكانية  التمويالت 

وزارة  تقدمها  الــتــي  والــخــدمــات 
خالل  من  للمواطنين  اإلسكان 
ــويــــالت، فـــضـــال عــن  ــمــ ــتــ ــلـــك الــ تـ
المستفيدة  بالفئات  التعريف 

ــن الـــتـــمـــويـــالت، فــيــمــا قــامــت  مــ
وأسئلة  استفسارات  على  بــالــرد 
منتسبي المحافظة وتوضيح كل 

ما هو متعلق بهذه التمويالت.

»المحافظة الجنوبية« تنظم محا�سرة حول »التمويات الإ�سكانية الجديدة«

عـــقـــدت جــمــعــيــة الــبــحــريــن 
ــتــــدريــــب وتـــنـــمـــيـــة الـــــمـــــوارد  ــلــ لــ
ــاء الـــســـبـــت 26  الـــبـــشـــريـــة مــــســ
ــاع الــجــمــعــيــة  ــمــ ــتــ ــبـــر اجــ ــمـ نـــوفـ
وانتخابات  الــعــاديــة  العمومية 
الــــجــــديــــد  اإلدارة  مــــجــــلــــس 
دورة  فــي   2024/2022 للعامين 
عملها الثانية والعشرين، وذلك 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  بحضور 
ــابــــق وأعـــــضـــــاء الــجــمــعــيــة  الــــســ

وخبرائها ومنتسبيها.
بـــدأ االجــتــمــاع بكلمة  وقـــد 
ــة عــن  ــابـ ــيـ ــا نـ ــهـ تـــرحـــيـــبـــيـــة قـــدمـ
أحمد  األســتــاذ  اإلدارة  مجلس 
ــاد خاللها  أشــ مــحــمــود عــطــيــة، 
بـــــإنـــــجـــــازات الـــجـــمـــعـــيـــة خـــالل 
الــــــدورة الــســابــقــة، مــثــنــًيــا على 
اإلدارة  مــجــلــس  أعــضــاء  جــهــود 
من  العامين  طـــوال  المخلصة 
ــي تــطــويــر  أجـــــل الـــمـــســـاهـــمـــة فــ
ــب وتـــنـــمـــيـــة الـــــمـــــوارد  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
البحرين،  مملكة  فــي  البشرية 
أنـــه شــكــر جميع األعــضــاء  كــمــا 

في  المتميزة  مشاركتهم  على 
مختلف المحافل والتي جعلت 
بما  اســًمــا المــًعــا  الجمعية  مــن 
ــبـــرات وكـــفـــاءات  تــمــتــلــك مـــن خـ

متميزة.
بعدها استعرضت األستاذة 
ســـــارة عـــابـــديـــن مـــديـــر اإلعــــالم 
ــر األدبـــــــــــي لـــلـــعـــامـــيـــن  ــريــ ــقــ ــتــ الــ
تم  ــا  مـ مــتــضــمــًنــا   2022/2020
إنجازه خالل دورة عمل مجلس 

ــاذ  ــتــ األســ ــعــــرض  ــتــ واســ اإلدارة 
ــيــــن الــمــالــي  ــالـــد مـــــــراد، األمــ خـ
وعليه  المالي،  للتقرير  موجًزا 
أثـــنـــى الـــحـــضـــور فـــي الــجــمــعــيــة 
ــا جـــــاء فــي  الـــعـــمـــومـــيـــة عـــلـــى مــ
ــازات،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن إنـ ــ ــن مــ ــريــ ــريــ ــقــ ــتــ الــ
تخطت  الــجــمــعــيــة  وأن  خــاصــة 
فـــتـــرة الـــجـــائـــحـــة بـــنـــجـــاح رغـــم 
إمــكــانــيــاتــهــا الـــمـــحـــدودة، ولــكــن 
بــمــجــهــود الــجــمــيــع اســتــطــاعــت 

ودولية  محلية  فعاليات  تنفيذ 
وعـــدد مــن الــمــؤتــمــرات والـــورش 

التدريبية الناجحة. 
ــاء االجـــتـــمـــاع  ــهــ ــتــ ــد انــ ــعــ وبــ
تـــســـلـــمـــت لـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــات 
برئاسة الدكتور سلمان الفردان 
عملية  عــلــى  اإلشـــــــراف  مــهــمــة 
ــار مــجــلــس  ــيــ ــتــ ــتـــصـــويـــت واخــ الـ
 11 من  المكون  الجديد  اإلدارة 

عضًوا، من بين 15 مرشًحا.

ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــــد أســــــــــفــــــــــرت نـ
عضًوا،   11 فوز  عن  االنتخابات 
ــاع خـــاص  ــمـ ــتـ ــوا بــعــقــد اجـ ــامــ قــ
في  ــة  اإلداريــ المناصب  لتوزيع 
الــمــجــلــس، حــيــث تــمــت تــزكــيــة 
الـــدكـــتـــور أحــمــد الــبــنــاء رئــيــًســا 
ــار  ــيــ ــتــ واخــ اإلدارة،  لـــمـــجـــلـــس 
ــد مـــحـــمـــود  ــمـ ــحـ ــنــــدس مـ ــهــ ــمــ الــ
ــؤون  ــشــ ــلــ ــــب لــــلــــرئــــيــــس لــ ــائـ ــ ــنـ ــ كـ
ــارة  ــ اإلداريــــــــــــــــة، واألســــــــتــــــــاذة ســ
للشؤون  للرئيس  نائبًا  عابدين 
الباكر  خالد  والدكتور  التقنية، 
ــاذ خــالــد  ــتــ أمــيــنــًا لــلــســر، واألســ
ــل مــن  ــ ــًا مـــالـــيـــًا، وكـ ــنـ ــيـ مــــــراد أمـ
األستاذ أحمد الزياني والدكتور 
ــاذة  ــ ــتـ ــ عــــبــــداهلل الـــحـــامـــد واألسـ
واألستاذة دالل  البلوشي  بسمة 
الــدوي  أمــيــن واألســـتـــاذة حنين 
ــتـــور مـــوســـى فــتــيــل، على  والـــدكـ
المناصب  بقية  تــوزيــع  يتم  أن 
المستقبلية  الخطة  ومناقشة 
للجمعية للفترة القادمة خالل 

اجتماع مجلس اإلدارة القادم.

جمعي���ة البحري���ن للتدري���ب تنتخ���ب مجل����س اإدارته���ا الجدي���د

} محمد محمود.} د. أحمد البناء.} سارة عابدين.

البحرين  مملكة  تستضيف 
ــد، الــنــســخــة  ــعـ ــن بـ ــ حـــضـــوريـــا وعـ
الــخــامــســة مــن مــؤتــمــر ومــعــرض 
ــزر  ــيـ ــلـ ــن لـــلـــجـــلـــديـــة والـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
خالل   2022  BDLA5 والتجميل 
المقبل،  ديسمبر   10-7 الــفــتــرة 
بـــفـــنـــدق كـــــــراون بـــــــالزا، بــشــراكــة 
استراتيجية مع الهيئة الوطنية 
ــات  ــدمــ ــخــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ
ــة  ــافــ الـــصـــحـــيـــة والــــطــــبــــيــــة، إضــ
ــن أهــــم الــتــجــمــعــات  إلــــى عــــدد مـ
التدريبية  العلمية  والــمــحــافــل 
جراحة  في  المشتغلة  العالمية 
وبتنظيم  والــجــلــديــة،  التجميل 
من شركة »بي دي إيه« للفعاليات 

الطبية.
ــر عــلــى  ــمــ ــؤتــ ــمــ وســــيــــقــــدم الــ
األربـــعـــة مجموعة  األيـــــام  مــــدار 
الــعــمــل،  وورش  الـــجـــلـــســـات  مــــن 
البرامج  خاللها  مــن  يستعرض 
الــعــلــمــيــة الـــخـــاصـــة بـــاألمـــراض 
الـــجـــلـــديـــة وأحـــــــــدث الــتــقــنــيــات 
التجميل،  طــب  تكنولوجيا  فــي 
ــدة الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ والـــــعـــــالجـــــات الـ
ــا ألمــــــــراض الــجــلــد  ــهـ ــرحـ تــــم طـ
الــمــســتــعــصــيــة مـــثـــل الــصــدفــيــة 
ــة إلـــــى أجـــهـــزة  ــافــ ــاق، إضــ ــهــ ــبــ والــ
المتعلقة بطب  واألجهزة  الليزر 

يقام  فيما  الــتــجــمــيــل،  وجــراحــة 
على هامشه معرض يشارك فيه 
عدد من الشركات العالمية التي 
تقدم أحدث خدماتها ومنتجاتها 

الخاصة بطب التجميل.
ويــحــظــى الــمــؤتــمــر الــوحــيــد 
البحرين  مملكة  فــي  نــوعــه  مــن 
ــتـــمـــاديـــة الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  بـــاعـ
ــات  ــدمــ ــخــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ
الــصــحــيــة بــــــ22 ســـاعـــة تــدريــبــيــة 
استقطابه  عــن  فضال  معتمدة، 
ــبـــراء فـــي مـــجـــال طب  أبـــــرز الـــخـ
ودول  الــبــحــريــن  مـــن  الــجــلــديــة 
الخليج العربي والشرق األوسط 
وأوروبــا، حيث يعتبر أكبر منصة 
بين  ــرات  ــبـ ــخـ والـ اآلراء  لـــتـــبـــادل 
ويهدف  الــمــجــال،  فــي  العاملين 
إلـــــــى تـــنـــمـــيـــة قــــــــــدرات األطــــبــــاء 
وإكسابهم المهارات الحديثة في 

طب الجلدية.
ــهــــذه  ــح لـــــــه بــ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ وفـــــــــي تـ
ــاري  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الــــمــــنــــاســــبــــة قـــــــــال اسـ
األمراض الجلدية رئيس اللجنة 
العلمية للمؤتمر الدكتور حسين 
جمعة إن النسخة الخامسة من 
المؤتمر تجمع نخبة من خبراء 
والعالم،  المنطقة  في  الجلدية 
المستجدات  أحــدث  الستعراض 

والــعــالج  التجميل  عــالجــات  فــي 
ــة  ــيـــخـــوخـ بــــالــــلــــيــــزر وطــــــــب الـــشـ
تنظيم  عـــن  فــضــال  والــصــدفــيــة، 
المؤتمر حول  خــالل  عمل  ورش 
ــيـــات الـــتـــجـــمـــيـــل والـــفـــيـــلـــر  ــلـ عـــمـ
صدرت  التي  المنتجات  وأحــدث 
فـــي هـــذا الــمــجــال خـــالل اآلونـــة 

األخيرة.
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور جـــمـــعـــة أن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــقــدم الــدعــم 
الــكــبــيــر لــلــمــؤتــمــر مــنــذ بــدايــاتــه 
المنامة فعاليات  حيث تحتضن 
األطباء  يحرص  عالمية،  طبية 
الـــعـــامـــلـــون فــــي الــمــنــطــقــة عــلــى 

الـــشـــراكـــة  إن  وقــــــال  ــا،  حــــضــــورهــ
ــة مــــــع الـــهـــيـــئـــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ـــتــ االسـ
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــطــبــيــة 
في  كبيرا  زخــمــا  المؤتمر  تمنح 
عاما  والــتــطــور  أهـــدافـــه  تحقيق 

بعد آخر.
ــيــــس  ــه قـــــــــال رئــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
الــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــؤتــمــر 
أحمد  الــدكــتــور  التجميل  اح  جـــرَّ
شهدا إن المؤتمر يحقق نجاحا 
عــامــا بــعــد آخـــر، وقـــد وصـــل إلــى 
أهمية  ليؤكد  الخامسة  النسخة 
باعتبارها  البحرين  في  انعقاده 

الــعــربــي،  الخليج  منطقة  مــركــز 
ــرز  ــ ــة الــخــلــيــجــيــة األبــ ــنـــصـ ــمـ والـ
ــرات الــمــتــخــصــصــة  ــمـ ــؤتـ ــمـ فــــي الـ
متقدمة  تحتية  ببنية  لتميزها 
واألدوات  الطبية  الــمــنــشــآت  فــي 
والتجهيزات الخاصة بالتجميل.

ــار الـــدكـــتـــور شـــهـــدا إلــى  ــ وأشــ
ــيــــن  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــــشــــــركــــــاء االســ
ومعرض  مؤتمر  وهــم:  للمؤتمر 
الجلد  ــراض  ــ الــعــالــمــي ألمـ دبـــي 
ــي ديـــرمـــا«، ومــؤتــمــر  والــلــيــزر »دبــ
الشرق األوســط لطب األمــراض 
ــدام«،  ــيـ الــجــلــديــة والــتــجــمــيــل »مـ
ــة لـــطـــب  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ومــــــؤتــــــمــــــر الــ
ــا«،  الــتــجــمــيــل »الـــســـعـــوديـــة ديـــرمـ
»عمان  للتجميل  عمان  ومؤتمر 
الجمعية  إلــــى  إضـــافـــة  ــا«،  ديــــرمــ
التجميل،  لــجــراحــة  الــســعــوديــة 
ــــن الـــبـــحـــريـــن  ــه مـ ــيـ ويــــحــــاضــــر فـ
الدكتور أمين العوضي، والدكتورة 
ــاء الـــــخـــــيـــــاط، والـــــدكـــــتـــــورة  ــ ــنـ ــ هـ
فــــاطــــمــــة خــــــمــــــدن، والـــــدكـــــتـــــور 
أمينة  والدكتورة  جمعة،  حسين 
التميمي، والدكتورة روال حسين، 
والدكتور  باقي،  مريم  والدكتورة 
يــشــارك من  فيما  حسن خـــالف، 
البروفيسور  المتحدة  المملكة 
السعودية  ومــن  النعيمي،  فــراس 
والدكتور  المبكي  ثامر  الدكتور 
دانــة  والــدكــتــورة  العيسي  أحــمــد 
ــور  ــتـ ــد دكـ ــنـ ــهـ ــى، ومــــــن الـ ــسـ ــيـ ــعـ الـ
إلـــى نخبة  بــاإلضــافــة  راج،  بــافــن 
كــبــيــرة مــن أطــبــاء الــجــلــديــة في 

المنطقة.

7 العدد )16321( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 5 ُجمادى األولى 1444هـ - 29 نوفمبر 2022م

الخليف  علي  بنت  نــور  أّكـــدت 
حرص  المستدامة  التنمية  وزيــرة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــكــريــس 
الــجــهــود لــدعــم إبـــداعـــات الــشــبــاب 
ــروة  وطـــمـــوحـــاتـــهـــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم ثــ
األوطان والعنصر األساسي القادر 
تحقيق  وتعزيز مسيرة  إثــراء  على 
التقدم للبالد وبناء مستقبل واعد 
والسيما  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
ــّل مـــــا يـــحـــظـــى بـــــه شـــبـــاب  ــ ــ فـــــي ظـ
واهــتــمــام من  رعــايــة  مــن  البحرين 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
مستمرة  ومتابعة  المعظم،  البالد 
األمير  الملكي  السمو  من صاحب 
ولــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، 
ودعـــم مــن ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
مـــمـــثـــل جــاللــة  آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
وشؤون  اإلنسانية  الملك لألعمال 

الشباب. 
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اســتــقــبــال 
ــة الــــمــــســــتــــدامــــة،  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ وزيـــــــــــرة الـ
فـــــي مـــكـــتـــبـــهـــا أمـــــــــس، الـــفـــائـــزيـــن 
بـــجـــائـــزة الـــمـــلـــك حـــمـــد لــتــمــكــيــن 
التنمية  أهـــداف  لتحقيق  الشباب 
ــراردو  ــ ــيــ ــ الــــمــــســــتــــدامــــة، وهـــــــــم: جــ
خمينيز من المكسيك عن مبادرة 
الــكــوكــب،  جــائــزة  بفئة   ReciclApp
وألـــيـــزالتـــار مـــن كـــنـــدا عـــن مـــبـــادرة 
جائزة  بفئة   The Starving Artist

جايكوبسون  وكريستيان  الشعوب، 
 Sustainable فنلندا عن مبادرة  من 
Venture Creation بجائزة الشراكة، 
من  بابكو  البحرين  نفط  وشــركــة 
 The مــبــادرة  عــن  البحرين  مملكة 
فئة  ضــمــن   Bapco of Tomorrow
الــمــؤســســات الــتــي تــمــنــح مــســاحــة 
ــرار وخــلــق  ــقــ لــلــشــبــاب لــصــنــاعــة الــ
الـــفـــرص لــلــعــمــل الــشــبــابــي، ورومـــا 
المتحدة  الـــواليـــات  مــن  مــخــرجــي 
 Asante ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ ــن  عــ ــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
فئة  ضــمــن   Africa Foundation
الداعمة  الفنية  التقنيات  موفري 

للشباب. 
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، رفـــعـــت 
وزيــــــــــــرة الــــتــــنــــمــــيــــة الــــمــــســــتــــدامــــة 
خــالــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
ــاحــــب الــــجــــاللــــة مــلــك  ــرة صــ حــــضــ
الــــبــــالد الـــمـــعـــظـــم، وإلــــــى صــاحــب 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
بمناسبة  وذلــــك  الــــــوزراء،  مــجــلــس 
نــجــاح الــنــســخــة الــرابــعــة مـــن هــذه 
ــائــــزة الـــعـــالـــمـــيـــة األولــــــــى مــن  الــــجــ
إليمان  تــأكــيــدًا  تأتي  والــتــي  نوعها 
الــمــمــلــكــة الـــراســـخ بــقــدرة الــشــبــاب 
ــادة بـــلـــدانـــهـــم  ــيــ ــقــ ــم لــ ــهــ ــاتــ ــانــ ــكــ وإمــ

والـــعـــالـــم نــحــو مــســتــقــبــل مــشــتــرك 
أفــضــل يــســوده الــســالم واالزدهــــــار، 
ــّنـــأت الــفــائــزيــن بــالــجــائــزة،  كــمــا هـ
النجاح  مــن  الــمــزيــد  لهم  متمنية 
في  جــهــودهــم  لمواصلة  والتوفيق 
والمتميزة  النوعية  األفكار  تقديم 
بما يعود على المجتمعات بالخير 

والنماء.
ــف بــــــــدور  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ونـــــــــّوهـــــــــت الـ
جـــــائـــــزة الــــمــــلــــك حــــمــــد لــتــمــكــيــن 
التنمية  أهـــداف  لتحقيق  الشباب 
الشباب  تشجيع  فــي  الــمــســتــدامــة 
الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 

ــة مــجــتــمــعــاتــهــم  ــيــ ــاهــ تـــحـــقـــيـــق رفــ
في  دورهــم  بأهمية  ثقتهم  وتنمية 
إلـــى أهمية  الــمــجــتــمــعــات، مــشــيــرة 
تعزيز الوصول إلى أهداف التنمية 
خالل  مــن  وخــصــوصــًا  المستدامة 
طاقاتهم  وحــشــد  الــشــبــاب  تحفيز 
لطرح وتبني المبادرات والمشاريع 
التي من شأنها أن توّظف إمكاناتهم 
في مجال االبتكار والريادة لتعزيز 
 2030 ــدة  ــحـ ــتـ ــمـ الـ األمـــــــم  ــــدة  ــنـ ــ أجـ
ألهـــــــداف الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، 
العالمية  المبادرات  في  وإشراكهم 
تدعم  مــبــتــكــرة  حــلــول  فــي  للبحث 

التنمية  ألهــــداف  الــعــالــم  تحقيق 
ضــرورة  على  مــشــددة  المستدامة، 
مــواصــلــة الــشــبــاب عــطــاءهــم بــكــّل 
واســتــمــرارهــم  وشــغــف،  وإرادة  عـــزم 
في طرح المزيد من األفكار النّيرة 
تحقيق  فــي  تسهم  الــتــي  والــبــنــاءة 
الــتــطــلــعــات الـــمـــنـــشـــودة والــمــضــي 
من  المستمر  الــتــطــور  نحو  قــدمــًا 
أجل ترسيخ مكانة مملكة البحرين 
بفئة  والفعال  البارز  اهتمامها  في 
أســاس تحقيق  والــذي هو  الشباب 
ونماء  المستدامة  التنمية  أهداف 

األوطان.

خالل ا�شتقبالها الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين ال�شباب 

المب�ادرات ف�ي  ال�ش�باب  اإ�ش�راك  اأهمي�ة  ت�ؤك�د  الم�ش�تدامة  التنمي�ة  وزي�رة 
العالمي�ة للبح�ث ف�ي حل��ل مبتك�رة تدع�م تحقي�ق اأه�داف التنمي�ة الم�ش�تدامة

} وزيرة التنمية المستدامة تستقبل الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب.

الأمين العام لمجل�س ال�شورى: 

الديمقراطية  الحياة  من  جديد  عهد 
ينطلق بدعم الملك لل�شلطة الت�شريعية

العام  األمين  العباسي  كريمة محمد  أشارت 
ــورى إلـــى أن الــفــصــل الــتــشــريــعــي  ــشـ لــمــجــلــس الـ
ــًدا مــــن الـــحـــيـــاة  ــ ــديـ ــ ــادس يـــشـــكـــل عــــهــــًدا جـ ــ ــسـ ــ الـ
دعم  بفضل  البحرين  مملكة  في  الديمقراطية 
ورعاية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم للسلطة 
التشريعية، وذلك من أجل استمرار وتقدم مسيرة 
العمل الوطني التي أرسى قواعدها جاللته منذ 

انطالق المشروع اإلصالحي الشامل.
وتــقــدمــت األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــشــورى 
رئيس  بتعيين  الملكي  األمـــر  صـــدور  بمناسبة 
التشريعي  لــلــفــصــل  الـــشـــورى  مــجــلــس  وأعـــضـــاء 
للسيد  والتبريكات  التهاني  بخالص  الــســادس، 
الملكية  الثقة  الصالح بتجديد  علي بن صالح 
تقدمت  كما  الــشــورى،  لمجلس  رئيًسا  بتعيينه 
بالتهنئة لألعضاء بمناسبة نيلهم الثقة الملكية 
السامية بتعيينهم، متمنية لهم دوام التوفيق في 
أداء مهامهم التشريعية لرفعة مملكة البحرين 
ــا وتـــقـــدمـــهـــا، فـــي إطـــــار مـــن الــتــنــســيــق  ــورهـ وتـــطـ

والتعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة.
ــة الــعــامــة  ــانــ ــــرص األمــ ــدت الـــعـــبـــاســـي حـ ــ ــ وأكـ
الفاعل  الــدعــم  تــقــديــم  عــلــى  الـــشـــورى  لمجلس 
والــمــتــمــيــز ألعـــضـــاء الــمــجــلــس خــــالل الــفــصــل 
الــتــشــريــعــي الــــســــادس، لــتــمــكــيــنــهــم مـــن الــقــيــام 
ــم الــتــشــريــعــيــة،  ــهـ ــامـ ــهـ ــنــــي ومـ ــم الــــوطــ ــهـ ــبـ ــواجـ بـ
الــتــي تــصــب فـــي تــطــويــر الــقــوانــيــن ومــخــرجــات 
البحرين  مملكة  وتمثيل  التشريعية،  السلطة 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  البرلمانية  المحافل  فــي 
الشورى  لمجلس  العامة  األمــانــة  أن  إلــى  الفتة 
أعدت خطة متكاملة لتقديم كافة أوجه الدعم 
المتخصص، وذلك استعداًدا للمرحلة المقبلة 
مـــن الــعــمــل الــتــشــريــعــي ولــقــد انــتــهــت مـــن كــافــة 

االستعدادات الخاصة بالفصل التشريعي.

دورة  أعــــــــمــــــــال  ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ انـ
الثقافة  فــي  والــتــدريــب  التأهيل 
األول  أمــس  يــوم  والدبلوماسية، 
نــوفــمــبــر   27 الــــمــــوافــــق  األحـــــــد 
2022، بقاعة محاضرات متحف 
ــي، وذلــــــك  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــــبــــحــــريــــن الــ
بــالــتــعــاون مــع أكــاديــمــيــة محمد 
للدراسات  خليفة  آل  مبارك  بن 
الدبلوماسية، وبتنظيم مشترك 
بــيــن هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة 
واآلثار واألمانة العامة لمجلس 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
ــة عـــــدد مــن  ــاركــ وبـــحـــضـــور ومــــشــ
الــمــهــتــمــيــن بـــالـــشـــأن الــثــقــافــي 
لــدول  الــتــعــاون  مــن دول مجلس 
ــيـــج الـــعـــربـــيـــة يــتــقــدمــهــم  ــلـ الـــخـ
الـــدكـــتـــور ســعــد الــزغــيــبــي مــديــر 
واآلثــار  والسياحة  الثقافة  إدارة 
ــة لــمــجــلــس  ــامـ ــعـ فــــي األمــــانــــة الـ
التعاون لدول الخليج العربية. 

الدورة،  أعمال  وعلى هامش 
استقبل الشيخ خليفة بن أحمد 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
الــــوفــــد الــخــلــيــجــي الـــمـــشـــارك، 
بإقامة  لهم  تمنياته  عــن  معربًا 
طــيــبــة ونـــتـــائـــج مــثــمــرة ألعــمــال 
إقامتها حتى 30  المقرر  الــدورة 

نوفمبر 2022. 
واشتمل برنامج اليوم األول 
لــــدورة الــتــأهــيــل والــتــدريــب على 
الــجــلــســة االفـــتـــتـــاحـــيـــة بــعــنــوان 
دول  فـــــي  ــي  ــافــ ــقــ ــثــ الــ »الـــــــراهـــــــن 
ــاون الــخــلــيــجــي«  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
ـــدكــــــتــــــور ســعــد  مــــــن تــــقــــديــــم الـــ
الــثــقــافــة  إدارة  مـــديـــر  الــزغــيــبــي 
والــســيــاحــة واآلثـــــار فـــي األمــانــة 
لــدول  الــتــعــاون  لمجلس  العامة 

الــخــلــيــج الــعــربــيــة، حــيــث تطرق 
كــلــمــتــه لجملة  الــزغــيــبــي خـــالل 
من المحاور الرئيسية هي: رؤية 
العامة  األمانة  وأهــداف  ورسالة 
ــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول  ــ لــ
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، خــصــائــص 
الـــتـــحـــديـــات،  الـــمـــجـــلـــس،  دول 
للمجلس،  األســاســيــة  ــــداف  األهـ
إدارة  االســتــراتــيــجــيــة،  ــداف  ــ األهـ
الــعــمــل الــخــلــيــجــي الــمــشــتــرك، 
جانب  إلــى  التنظيمي.   الهيكل 
ذلــــــــك عـــــقـــــدت جـــلـــســـتـــا عـــمـــل، 
التعاون  »مجلس  بعنوان  األولــى 
ــرات تــاريــخــيــة  ــظــ الـــخـــلـــيـــجـــي: نــ
ومــســتــقــبــلــيــة« والــثــانــيــة بــعــنــوان 
لــدول  الثقافية  »االستراتيجية 
الــفــرص   2030/2020 المجلس 
أعمال  وفــي ختام  والــتــحــديــات«، 
الــمــشــاركــون  تــجــول  الــيــوم األول 
فــــــي أروقـــــــــــة وقـــــــاعـــــــات مــتــحــف 
البحرين الوطني، باإلضافة إلى 
الوطني  الــبــحــريــن  زيــــارة مــســرح 

المحاذي للمتحف. 
دورة  ــج  ــامـ ــرنـ بـ وســيــتــضــمــن 
اإلثنين  ليوم  والتدريب  التأهيل 
في أكاديمية محمد بن مبارك آل 
الدبلوماسية  للدراسات  خليفة 
عــلــى الـــتـــالـــي: الــجــلــســة األولــــى 
الــدبــلــومــاســيــة: عنصر  الــثــقــافــة 
الـــثـــقـــافـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
تنمية القوى الناعمة للدول من 
الطريفي  أحمد  األستاذ  تقديم 
رئــيــس قــطــاع الـــشـــؤون الــعــربــيــة، 
تطوير  مهارات  الثانية  الجلسة 
ــذات: الــتــكــيــف والـــمـــرونـــة من  ــ الــ
المعتوق،  عبير  األستاذة  تقديم 
جولة في المكتبة الدبلوماسية، 
الثقافي  الــبــرنــامــج  إلـــى  إضــافــة 
المحرق  زيارة مدينة  المتضمن 

ومراكزها الثقافية. 
وفـــي الــيــوم الــثــالــث ألعــمــال 
دورة التأهيل والتدريب في مقر 
األكاديمية تعقد الجلسة األولى 
حـــــول الــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 

عبداهلل  الشيخ  السفير  يقدمها 
قطاع  رئيس  آل خليفة  علي  بن 
والمحيط  األمريكيتين  شـــؤون 
المراسم  قــطــاع  ويــقــدم  الــهــادئ، 
عمل  ورشــة  الثانية  الجلسة  في 
الدبلوماسي  الــبــروتــوكــول  حــول 
وزارة  مـــقـــر  فــــي  جـــولـــة  يــتــبــعــهــا 

الخارجية. 
دورة  أعـــــمـــــال  ــام  ــ ــتـ ــ خـ وفـــــــي 
ــقـــدم  ــل والــــــتــــــدريــــــب، يـ ــيــ ــأهــ ــتــ الــ
المستشار  فلوطي  إيلي  الدكتور 
ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ اإلعــــــالمــــــي بـ
ــة  ــاعـ لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــــــــار فــــــي قـ
ــرات مــتــحــف الــبــحــريــن  ــاضـ ــحـ مـ
مهارات  حول  محاضرة  الوطني 
الــتــعــامــل مـــع وســـائـــل اإلعـــــالم، 
ــامـــج الــخــتــام  ــرنـ كـــمـــا يــشــتــمــل بـ
والتواصل  االتصال  جلسة  على 
ــة مــــــهــــــارات الـــمـــتـــحـــدث  ــلــــســ وجــ
ــب إعـــالمـــي  ــدريــ ــع تــ ــي مــ ــمـ ــرسـ الـ
وتوزيع شهادات على المشاركين 

في الدورة. 

انط�اق اأعم�ال دورة التاأهي�ل ف�ي الثقافة والدبل�ما�ش�ية

} رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار خالل استقبال الوفد الخليجي المشارك.

كتب: محمد القصاص

التطويرية  األعــمــال  ضــمــن 
حمد  الشيخ  جسر  من  الممتدة 
ــقــــاطــــع مـــيـــنـــاء  ــتــــى تــ شـــــمـــــااًل حــ
سلمان جنوبًا بطول يزيد على 3 
كيلومترات والمقرر لها االنتهاء 
وزارة  كــشــفــت   2024 مـــــارس  فـــي 
أول جسر  إنـــشـــاء  عـــن  األشـــغـــال 
علوي للدوران العكسي بمسارين 
للحركة  126.5 مترا  يبلغ طوله 
ــااًل  ــمــ ــة شــ ــهـ ــتـــجـ ــمـ الـــــمـــــروريـــــة الـ
لالنعطاف العكسي جنوبا وذلك 
ــن مـــدخـــل كــورنــيــش  بـــالـــقـــرب مــ

الفاتح.
وعرضت إحصائيات الحركة 
حــجــم  ــتـــوســـط  مـ أن  الــــمــــروريــــة 
المستخدمة  الــمــروريــة  الــحــركــة 
لشارع الفاتح في الوقت الحالي 
الــيــوم،  فــي  مركبة  ألــف   87 يبلغ 
متوقعة أن يصل متوسط حجم 
الــمــرور إلــى 138 ألــف مركبة في 

اليوم في سنة 2030.
ووفقا لألشغال فإن المشروع 
يـــشـــمـــل تـــوفـــيـــر مـــنـــافـــذ ســلــســة 
لــمــنــاطــق الــجــفــيــر والــقــضــيــبــيــة 
فــضــال  الـــحـــصـــم  وأم  والـــغـــريـــفـــة 
عـــن تــوســعــة شـــــارع الـــفـــاتـــح إلــى 

مع  اتجاه  كل  في  مــســارات  أربعة 
إنشاء نفق يبلغ طوله 595 مترا 
بثالثة مسارات في كل اتجاه عند 
ــارع الــفــاتــح مــع شــارع  تــقــاطــع شــ
الــخــلــيــج(  فـــنـــدق  )تـــقـــاطـــع  أوال 
ــع أرضـــــــي أعــلــى  ــاطـ ــقـ ــيــــر تـ وتــــوفــ

النفق يدار بإشارات ضوئية.
ــاء جــســر  ــشــ إنــ ثـــمـــة  ان  كـــمـــا 

علوي أحادي االتجاه يبلغ طوله 
لالنعطاف  بمسارين  مــتــرا   367
القادمة  المرورية  للحركة  يسارًا 
مــن الــمــنــامــة شــمــااًل عــلــى شــارع 
الفاتح باتجاه الجفير شرقًا الى 
مع  الفيصل  سعود  األمير  شــارع 
غــلــق وإلـــغـــاء اإلشــــــارة الــضــوئــيــة 
ــارع الــفــاتــح مع  ــ عــنــد تــقــاطــع شـ

شارع الشيخ دعيج الحالي.
الحركة  لتحرير  ذلــك  يــأتــي 
الــــــمــــــروريــــــة مــــــن االخــــتــــنــــاقــــات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مــنــطــقــة شــــارع 
الــفــاتــح بــتــوفــيــر الـــطـــرق اآلمــنــة 
الخطوط  كأحد  الشارع  وتمهيد 
الــرئــيــســيــة لــمــتــرو الــبــحــريــن في 

المستقبل القادم.

تــلــقــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــــــعــــــلــــــوم الـــــــفـــــــضـــــــاء دعـــــــــوة 
لــلــمــشــاركــة فــي االجــتــمــاعــات 
ــة لــلــجــنــة اســـتـــخـــدام  ــ ــدوريـ ــ الـ
ــاء الــــــخــــــارجــــــي فـــي  ــ ــضــ ــ ــفــ ــ الــ
األغـــــــــراض الــســلــمــيــة بــشــأن 
اســـتـــدامـــة أنـــشـــطـــة الــفــضــاء 
البعيد  األمــد  على  الخارجي 
الــتــي يــعــقــدهــا مــكــتــب االمـــم 
الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــفــضــاء 
ــارجـــي، الــمــقــرر مــبــدئــيــا  الـــخـ
ــي الـــفـــتـــرة مـــن 6  أن تــعــقــد فـ
والــتــي   ،2023 فــبــرايــر  إلــــى17 
تـــــعـــــد مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن 
أحــــد أعــضــائــهــا. واســـتـــعـــدادا 
لــالجــتــمــاع، ُطــلــب مــن الــدول 
األعــــــــضــــــــاء إعـــــــــــــداد تـــقـــريـــر 
الـــدول  تــجــارب  شــامــل يشمل 
ــــي الـــلـــجـــنـــة فــي  االعـــــضـــــاء فـ
ــزيــــز  ــعــ مـــــجـــــال الـــــفـــــضـــــاء وتــ
ــي ومــشــاركــة  ــدولــ ــاون الــ ــعـ ــتـ الـ
الـــمـــعـــلـــومـــات ورفــــــع مــســتــوى 
والمجتمعي.  العلمي  الوعي 
وسيتم استخدام هذا التقرير 
ــل الـــــتـــــوجـــــه الــــعــــام  ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ لـ
لالستخدام السلمي للفضاء 
استدامة  وضــمــان  الــخــارجــي 
أنــشــطــة الـــفـــضـــاء الــخــارجــي 
على األمد البعيد وتعزيزها، 
على  يحمله  الـــذي  بالمعنى 
ــي والــمــبــيــن  ــدولــ الــصــعــيــد الــ

ــي الــــمــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة  ــ فـ
المعتمدة من قبل المكتب.

اإلدارة  قـــــــامـــــــت  وقـــــــــــد 
الــدكــتــور  بــرئــاســة  التنفيذية 
ــيـــم الــعــســيــري  ــراهـ مــحــمــد إبـ
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
الـــوطـــنـــيـــة لـــعـــلـــوم الـــفـــضـــاء 
بــتــقــديــم الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي 
ــهــــود  الـــــــــــذي يــــســــتــــعــــرض جــ
الفضاء  قــطــاع  فــي  المملكة 
وخـــــطـــــطـــــهـــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
لـــالســـتـــخـــدام الــســلــمــي لــهــذا 
 ،2022 عـــــام  خـــــالل  ــاع  ــقـــطـ الـ
ــــط  ــطـ ــ ــخـ ــ والـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع والـ
والــتــي  للهيئة  المستقبلية 
تـــهـــدف إلـــــى تـــأســـيـــس قــطــاع 
فضائي مستدام في المملكة.

ــدة  ــر عــ ــريــ ــقــ ــتــ وشـــــمـــــل الــ
ــع  ــاريــ ــشــ ــمــ الــ أوال  مـــــــحـــــــاور، 
ــتـــي قــيــد  ــلـــك الـ الـــمـــنـــجـــزة وتـ
ــي مــــجــــال بـــنـــاء  ــ الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ
الصناعية  ــار  األقـــمـ ــــالق  وإطـ
ـــالق  وتــصــمــيــم وتــنــفــيــذ وإطــ
ــال  ــجــ الــــــحــــــمــــــوالت وفـــــــــي مــ
وتحليل  بعد  عن  االستشعار 
لتحقيق  الفضائية  البيانات 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
وثــانــيــا جهود  والــمــســتــدامــة، 
ــدرات  ــقــ ــي بـــنـــاء الــ الـــهـــيـــئـــة فــ
الفضاء  قــطــاع  فــي  الــوطــنــيــة 
فـــي ثـــالثـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة، 
األقــمــار  وبــنــاء  وهـــي تصميم 
ــة والـــــمـــــراقـــــبـــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ الـ
والـــتـــحـــكـــم وتـــتـــبـــع األقــــمــــار 
الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة مـــــــــن خــــــالل 
وتحليل  األرضــيــة  المحطات 
الفضائية،  والــصــور  البيانات 
وثالثا أنشطة البحث العلمي 
في علوم وتطبيقات وتقنيات 
الـــفـــضـــاء، ورابــــعــــا األنــشــطــة 
ــة الــــــتــــــي مـــن  ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــ
شــأنــهــا رفــــع مــســتــوى الــوعــي 
الفضاء،  بقطاع  المجتمعي 
ــاون الــمــحــلــي  ــعــ ــتــ ــرا الــ ــ ــيـ ــ وأخـ
للدخول  والدولي  واإلقليمي 
مشتركة  فضائية  أنشطة  في 
ــرات  ــبـ ــخـ ــادل الـ ــ ــبـ ــ وتـــســـهـــيـــل تـ

والمعلومات والمعرفة.

اإن�������ش���اء ج�����ش��ر ع���ل����ي ب�����ال�����دوران ال��ع��ك�����ش��ي 
ال���ب���ح���ري���ن ط������رق  ����ش���ب���ك���ة  ف�����ي  م������رة  لأول 

اإيجازه��ا ال�ش��ن�ي هيئ��ة عل���م الف�ش��اء تق��دم 
لمكت�ب الأم�م المتح�دة ل�ش��ؤون الف�ش�اء الخارجي

} د. محمد العسيري.

البحري�ن ت�ش�ت�شيف م�ؤتم�ر الأمرا��ض الجلدي�ة واللي�زر والتجمي�ل

} د. حسين جمعة.} د. أحمد شهدا.
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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 |
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يبدو أنه كتب علينا أن نرتبط بقناع الوجه ونراه بأشكال 
القدم 2022، طل  لكرة  العالم  متعددة، ففي مونديال كأس 
يحيط  للوجه،  واقيا  قناعا  يرتدون  الالعبين  بعض  علينا 
بمنطقة العينين واألنف، ما جعل المتابعين يتساءلون عن 

سبب ارتدائه.
الــعــام في  أشــكــال موضة  مــن  أنــه شكل  معظمنا تخيل 
يتم  الحقيقة  فــي  لكنه  مــثــال،  الـــشـــارات  كـــارتـــداء  الــبــطــولــة 

ارتداؤه لسبب طبي. 
قــنــاع الــوجــه واٍق يــرتــديــه الــالعــبــون خـــالل الــمــبــاريــات 
كانت  ســواء  الوجه،  في  تعرضهم إلصابات سابقة  حــال  في 
كسرا حول العين أو االنف او عظام الخد لتثبيت المنطقة 
الوجه من اي  الملعب وحماية  الحركة في  المصابة خالل 
والحماية،  الــتــوازن  تحقيق  على  تعمل  إذ  جــديــدة،  اصــابــة 

والمساعدة على الرؤية لدى الالعب.
ويتم  للوجه  الواقية  األقنعة  من  مختلفة  أنــواع  هناك 
خصيصا،  لــه  ويصمم  العـــب،  كــل  اصــابــة  بحسب  اختيارها 
الطبيب  المقطعية من طرف  عن طريق إخضاعه لألشعة 
المختص، لتحديد مكان الضرر، وخطورته، ثم تأتي مرحلة 
وذلــك ألنه  األبــعــاد،  ثالثية  بخاصية  الـــرأس  أبــعــاد  تحديد 
واإلصــابــات  الــوجــه،  أشــكــال  جميع  تناسب  أقنعة  تــوجــد  ال 

المختلفة.
ــادة ألــيــاف الــكــربــون، التي  وتــصــنــع هـــذه األقــنــعــة مــن مـ
الذي  الشيء  للكسر  قابلة  وغير  جدا  قوية  لتكون  اختيرت 
يساعد على تثبيت األماكن المصابة في الوجه وفي نفس 

الوقت خفيفة جدا ال يتجاوز وزنها 65 جراما.
العودة  الالعبون  استطاع  الطبية  االقنعة  هــذه  بفضل 
إلى المالعب بوقت اسرع، على الرغم من تعّرضهم إلصابات 
العادة من المشاركة في المباريات، عدة أشهر،  تمنعهم في 
الكثير من  يفقدهم  مما  االحتياط،  على مقعد  والجلوس 

لياقتهم البدنية.
ما  الواقي  بالقناع  المونديال  هذا  في  الالعبين  ظهور 
هو إال حماية من اصابة جديدة ومن أجل عدم التغيب عن 
العب  به  ظهر  من  وأشهر  العالمي،  الرياضي  الحدث  هــذا 

المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديولز.
يــوم، حتى  بعد  يوما  بالجديد  يدهشنا  الطب  يــزال  ال 

ونحن نستمتع بالدائرة المستديرة.

القناع الواقي في المونديال 
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األمراض  أحد  للرحم  الليفية  األورام  تعتبر 
األكثر شيوعًا لدى الفتيات والسيدات أثناء فترة 
الحيض، وهي تعتبر أوراما حميدة وليست خبيثة 
ــدار الـــرحـــم وال تــنــتــشــر فـــي بــاقــي  ــل جــ تــنــمــو داخــ
أجزاء الجسم، وقد تنمو داخل الرحم أو خارجه 
نوع  بحسب  األعـــراض  وتختلف  الحالة،  بحسب 
اآلتي  المقال  في  نعرض  وســوف  وحجمه،  الــورم 
الليفية  األورام  عــالج  في  التداخلية  األشعة  دور 
من خالل عرض حالة تم انقاذها بنجاح على يد 
الدكتور موثوسوبرامانيان راجايسكاران أخصائي 

ــيـــة  ــلـ ــتـــداخـ األشـــــعـــــة الـ
بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

التخصصي.
ــور  ــتــ ــدكــ أوضـــــــــح الــ
الــيــوم  مـــوثـــو أن حـــالـــة 
تعاني  شــابــة  لــمــريــضــة 
ــاد أثــنــاء  مـــن نـــزيـــف حــ
الشهرية بسبب  الــدورة 
لــيــفــيــة  أورام  وجـــــــــود 

الظهر  في  آالم شديدة  ومــن  الرحم،  في  متعددة 
بسبب كبر حجم الرحم. 

ــــص والــــتــــشــــخــــيــــص وإجـــــــــــراء  ــحـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــفـــحـــوصـــات كــامــلــة تـــم عــمــل عــمــلــيــة انــضــمــام 
التداخلية  باألشعة  أو قسطرة  الرحمي  الشريان 

لعالج الورم الليفي.
عن طريق  الليفية  الرحم  أورام  يعتبر عالج 
قــســطــرة الــرحــم بــاســتــخــدام األشــعــة الــتــداخــلــيــة 
حديثة  عــالج  وسيلة  وأفضل  أنجح  هو  الموجهة 
الليفية  األورام  وأعـــراض  مشاكل  مــن  للتخلص 
وتجنب الجراحة. تتم من خالل أنابيب وأسالك 
اليد،  أو  الفخذ  فــي  فتحة  عبر  ودقــيــقــة  صغيرة 

الرحم  في  الليفية  األورام  إلى  الوصول  ثم  ومن 
وسدها.

تــذكــر، كما  العملية وال جــروح  بعد  نــدوب  ال 
يتوقف النزيف على الفور، مع االحتفاظ برحم 
المريضة، بينما في العمليات الجراحية بالمنظار 
أو الجراحة المفتوحة قد يلزم استئصال الرحم 

اعتماًدا على عدد األورام الليفية. 
الطبيعي  حجمه  إلــى  الرحم  عــاد  قد  حاليا 
المريضة حياتها بشكل  وتمارس  النزيف  وتوقف 
أمــراض  عــيــادة  فــي  دوريـــة  متابعة  وتتابع  طبيعي 

النساء والوالدة.
روت  جـــانـــبـــهـــا  مــــن 
ــن رحـــلـــة  ــ الـــمـــريـــضـــة عـ
مستشفى  فــي  عالجها 
التخصصي  الــبــحــريــن 
موثو،  الدكتور  يد  على 
حيث قالت: كنت أعاني 
الرحم  ألــيــاف على  مــن 
ــور تــوجــهــت  ــفــ وعـــلـــى الــ
عمل  وتــم  التخصصي  البحرين  مستشفى  الــى 
الفحوصات الطبية الالزمة وتقرر عمل االنضمام 
وبالطاقم  بهم  ثقتي  اتــردد ألن  ولــم  لي  الرحمي 
رائــعــة،  كــانــت  التجربة  وأضــافــت:  عــالــيــة.  الطبي 
ــتـــواصـــل معي  والــطــبــيــب الــمــعــالــج كــــان دائـــــم الـ
ويجيب عن جميع تساؤالتي في اي وقت، الطاقم 
االعتناء  غاية  وفي  والتمريض متعاونون  الطبي 
أي  لــدي  يعد  فلم  استثنائية،  تجربة  وكانت  بــي، 
ألـــم فـــي الــظــهــر وتـــوقـــف الــنــزيــف تــمــامــا، لــذلــك 
الــمــتــطــورة في  التقنيات  الــنــوع مــن  بــهــذا  اوصـــي 
مستشفى البحرين التخصصي ألي امرأة لديها 

نفس المشكلة. 

انطالقا من مسؤوليته المجتمعية في نشر التوعية الصحية لكل شرائح 
بمرض  توعوية  فعاليات  عــدة  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  نظم  المجتمع، 

السكري بمناسبة شهر التوعية بالمرض ومضاعفاته. 
وصــرحــت األســـتـــاذة رويــــدة فــــاروق مــســؤولــة الــعــالقــات الــعــامــة والتسويق 
والمتابعة  المبكر  الــفــحــص  بأهمية  يتعلق  ومـــا  وأهــمــيــتــهــا،  الــفــعــالــيــات  عــن 
بعدد  المنطقة  في  متقدمة  مرتبة  تحتل  البحرين  أن  المستمرة، وخصوصا 
المصابين بالسكري، لذلك تولي وزارة الصحة اهتماما كبيرا في هذا الشأن، 
هذا  عــالج  ومتطلبات  احتياجات  جميع  وتوفر  السكر  لمرض  الدعم  وتقدم 
مركز  وألن  المنطلق  هــذا  ومــن  والــخــاص.  الحكومي  القطاعين  في  المرض 
فــي عــالج  المتخصصة  الــمــراكــز  أوائــــل  مــن  يعتبر  والــســكــر  الــطــبــي  الــخــلــيــج 

المشاركة  على  المركز  حــرص  حيث  ومضاعفاته،  السكري  مــرض 
أقيمت  والــتــي  للسكر  الــعــالــمــي  الــيــوم  مــتــعــددة منها  فــعــالــيــات  فــي 
خليفة  آل  اهلل  عبد  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  رعاية  تحت 
للسكري  البحرين  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  للصحة  االعــلــى  رئــيــس 
نـــادي ســار  أقــيــمــت فــي مجمع دلــمــونــيــا وأيــضــا فــي فعالية  والــتــي 
اقيمت  التي  الداخلية  الفعاليات  والعديد من  والرياضي  الثقافي 
داخل المركز لتقديم االستشارات والفحوصات المجانية لمرضى 
السكر. الجدير بالذكر أن المركز يوفر تخصصات متعددة متعلقة 
السكري  والقدم  العيون  عيادة  ومنها  السكري  بمضاعفات مرض 

لما يؤثر هذا المرض على سائر أعضاء الجسد.

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في عدة فعاليات للتوعية بالسكري  

حوار شامل عن أحدث المستجدات في عالج السكري

الدكتور ناجي علم الدين لـ»الخليج الطبي«:
 الفحص المنتظم للسكر في الدم هو أفضل طريقة لعالج انخفاض السكر

يؤدي  أن  ويمكن  الدقيقة،  المراقبة  تتطلب  صحية  حالة  السكري  مرض 
والمضاعفات  األمـــراض  مــن  لمجموعة  عــرضــة  المريض  جعل  إلــى  إهماله 
في  السكري سنتعرف عليها  للوقاية من مرض  الصحية، خطوات بسيطة 
الحوار التالي ومعلومات أخرى مهمة جدا من الدكتور ناجي علم الدين 
حمد  الملك  بمستشفى  والسمنة  والسكري  الصماء  الغدد  استشاري 

الجامعي.
* ما هو انخفاض الجلوكوز )انخفاض معدل السكر في الدم(؟

حالة  هــي  الـــدم  جلوكوز  نقص  أو  الـــدم  فــي  السكر  نقص  -إن 
الطبيعية، حيث  الحدود  دون  ما  إلــى  الــدم  في  السكر  انخفاض 
إنه وعندما يقل مستوى سكر الدم عن 70 ملليغرام/ ديسيلتر 
الــســكــر ويجب  فــي  هــبــوطــا  يــعــد  فــهــذا  لــتــر(   / )3.9 مليمول 

عالجه فورًا.
مرضى  لــدى  شائعا  الـــدم  فــي  السكر  انــخــفــاض  يعد 
السكري والذين يتناولون الكثير من األدوية )األنسولين 
وبــعــض حــبــوب مـــرض الــســكــري( بــاإلضــافــة إلـــى عــدم 
الرياضة  ممارسة  أو  الطعام  من  كافية  كمية  تناول 
تــقــلــيــل جــرعــة  أو  تـــنـــاول وجــبــة خــفــيــفــة  مـــن دون 

األنسولين.
الــدم في  السكر في  أعــراض نقص  تتمثل 
يجب  والتي  واإلغماء  بالجوع  والشعور  التعرق 
في  بالدم  السكر  مستوى  من  التحقق  المريض  على 
حالة ظهورها وسرعة العالج من خالل تناول شرب نصف كوب 

من العصير أو تناول ملعقة كبيرة من السكر أو العسل.
الــدم هي  في  السكر  نسبة  انخفاض  لمنع  أفضل طريقة  إن 
بداء  مصابا  كنت  إذا  بانتظام  الــدم  في  السكر  مستويات  فحص 

السكري وتتناول األدوية التي تخفض السكر في الدم.
لدى  الـــدم  فــي  السكر  نسبة  الرتــفــاع  الرئيسي  السبب  مــا   *

مريض السكري من النوع الثاني؟
ــؤدي إلـــى ارتــفــاع نسبة  هــنــاك الــعــديــد مــن األســبــاب الــتــي تـ
من  السكري  بمرض  المصابين  المرضى  لــدى  الــدم  في  السكر 
مستويات  من  تزيد  التي  األطعمة  تناول  وأهمها  الثاني  النوع 
السكر مثل الكربوهيدرات )الخبز واألرز(، وقلة النشاط البدني 
عن المعتاد، كما يمكن أن يؤدي عدم االلتزام بالجرعات أو عدم 
أخذ ما يكفي من األنسولين أو األدوية األخرى إلى ارتفاع نسبة 

السكر في الدم. ومن جهة أخرى قد يزيد اإلجهاد البدني إلى ارتفاع نسبة السكر 
في الدم خاصة في حالة المرض مثل اإلصابة باإلنفلونزا أو العدوى.

* متى يجب فحص العينين؟
شبكية  وتــحــديــدًا  العين،  فــي  تؤثر  بمضاعفات  السكري  مرضى  يصاب  -قــد 
العين وتشمل اعتالل الشبكية السكري، نمو األوعية الدموية الصغيرة في البطانة 
الخلفية من مقلة العين بشكل غير طبيعي، فيجب أن يخضع المرضى المصابين 
بمرض السكري من النوع األول لفحوصات منتظمة للعين بعد خمس سنوات من 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
بينما يجب إجراء الفحوصات الالزمة لمرضى السكري من النوع الثاني فور 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
* ما أحدث الطرق لعالج مرض السكر؟

السكري  مــرض  في  بنوعيه.  السكري  مــرض  عــالج  في  كبيرة  تطورات  -هناك 
من النوع األول، حيث ال ينتج جسم المصاب بالسكري من النوع األول األنسولين، 
الــعــديــد من  لها  والــتــي  األنــســولــيــن،  فــي مضخات  كبيرة  تــطــورات  فهناك  وبــذلــك 
اإليجابيات من حيث مرونة الخيارات في أوقات تناول الطعام وتنوعه، وكما يساعد 
استخدام مضخة األنسولين المرضى في السيطرة والتحكم في مستويات السكر 

في الدم بشكل أفضل باإلضافة إلى تقليل نوبات انخفاض نسبة السكر في الدم.
حساسات  بين  يجمع  أصبح  حيث  مــذهــاًل  تقدًما  التكنولوجيا  حققت  وقــد 
مراقبة وهي مستشعر خاص يتم تثبيته على الجلد لقياس نسبة السكر في الدم 
كما  أوتوماتيكي،  بشكل  اإلنسولين  لتوصيل  اإلنسولين  ومضخة  مستمر  بشكل 
العالج  باسم  ويعرف  المريض  احتياجات  وفق  آليا  اإلنسولين  إلعطاء  يستخدم 

المستمر لإلنسولين.
تــم تــطــويــر األدويـــــة الــمــســتــخــدمــة لــعــالج مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي 
بشكل كبير حيث أصبحت ذات فعالية كبيرة في تحسين نسبة الجلوكوز في الدم 
ونــادرا ما تسبب هبوط السكر باإلضافة إلى حماية  الوزن  إنزال  والمساعدة على 

القلب والكلى لدى بعض المرضى.
* ما طرق الوقاية من مرض السكري؟

-توجد عدة طرق للمساعدة في الوقاية من مرض السكري أهمها تغيير نمط 
الحياة والتي تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مثل المشي 
بنسبة  الــوزن  إنقاص  في  المساعدة  شأنها  من  والتي  الخفيفة  التمارين  وبعض 
5-10% وتقليل مخاطر اإلصابة بمرض السكري بنسبة 60% تقريبا، باإلضافة إلى 
اإلقالع عن التدخين والذي يقي من اإلصابة بالسكري من النوع الثاني في بعض 
لتقليل  الميتوفورمين  دواء  بتناول  المعالج  الطبيب  يوصي  أن  ويمكن  الحاالت 

المخاطر.

األطفال  عند  اللثة  إلتهاب 
ــن األمـــــــــراض الـــمـــنـــتـــشـــرة و  مــ
األم، ألن  قــلــق  تــســبــب  الــتــي 
عليه  تظهر  وقتها  الطفل 
فــي عدم  متمثلة  أعـــراض 
تناول  أو  رضــاعــتــه  إتــمــام 
وجــبــتــه وظــهــور إفــــرازات 
ــم، وهــي  ــفـ ــن الـ كــثــيــرة مـ
مــــــن األمــــــــــــــراض الـــتـــي 
يــصــاب بــهــا الــطــفــل في 
جـــمـــيـــع مــــراحــــل عــمــره 
ــذا الــمــرض  ــال هــ ــمـ و إهـ
لــه مــضــاعــفــات خــطــيــرة، 
اللثة  التهاب  يلي  وفيما 
ــال الـــرضـــع  ــ ــفــ ــ عـــنـــد األطــ
يوضح  التالي  المقال  فــي 
العكاري  عصام  الدكتور  لنا 
ــــراحـــــــة الـــلـــثـــة  اخـــــصـــــائـــــي جـــ
بمركز  األسنان  وزراعة وتجميل 
بــريــلــيــنــت الــطــبــي مـــا هـــو الــتــهــاب 
وطرق  وأعــراضــه  األطفال  عند  اللثة 

الوقاية .
ــراض تــحــدث لــلــطــفــل تـــدل على  ــ أعـ

تهيج اللثة والتهابها:
األحمر  الــلــون  إلــى  اللثة  لــون  تغير 

دليل على تورمها.
مالحظة األم وجود خطوط حمراء 
الــســن، بسبب أن  اللثة مــكــان ظــهــور  فــي 
الــســن عــنــدمــا يــبــدأ فــي الــخــروج يحدث 

تشقق في اللثة
تالحظ األم قلق الطفل وعدم قدرته 
أنــه ال يقدر  األلـــم، كما  الــنــوم مــن  على 
على إكمال رضاعته و قد يصل األمر إلى 

رفض الرضاعة أو تناول وجبته.
يــده فــي فمه  البكاء مــع وضــع  كثرة 

و محاولة الرضاعة بها من شدة األلم 
و حــدوث  إفـــراز لعاب كثير مــن فمه 
ــرار حـــول مــنــطــقــة الــفــم مـــع تهيج  ــمـ إحـ

الجلد.
أن يكون الطفل متحمس لعض ما 

يقابله ألنها تشكل له راحة
أسباب التهاب اللثة عند األطفال 

قــد يــكــون هــنــاك أســبــاب أخـــرى غير 
عند  اللثة  إلتهاب  على  تعمل  التسنين 

األطفال و تورمها مثل :
اإلصابة بفيروس الهربس البسيط، 
و هــو فــيــروس يـــؤدي إلــى ظــهــور الــقــروح 

وااللتهابات في فم الطفل.
أن يكون الطفل لديه أمراض وراثية
ــيــــوب فــــي األســـــنـــــان لـــدى  وجـــــــود جــ
الطعام  بقايا  نــزول  في  تتسبب  الطفل 
ــتـــالـــي تــتــســبــب فــــي تـــراكـــم  ــالـ بـــهـــا و بـ

البكتيريا 
تعر.ض الطفل لخلع الضرس 
بعد  ما  بنظافة  اإلهتمام  و عدم 
الخلع و إصابة السن المخلوع 
تلتهب  بالتالي  و  بالبكتيريا 

اللثة.
ــل  ــ ــفـ ــ ــــطـ إصــــــــــابــــــــــة الـ
بــفــيــروس كــوكــســاكــي و 
هــــو فــــيــــروس مــعــدي 
يــــــــــأتــــــــــي نــــتــــيــــجــــة 
للعدوى  الــتــعــرض 
مـــــــــــــن مــــــالمــــــســــــة 
الــســالم  أو  ســطــح 
ده  عــــلــــى شــــخــــص 
غــيــر نــظــيــفــة مــلــوثــة 
بالبراز و أعراضه تتشابه 

مع أعراض اإلنفلونزا 
ــثــــل  الــــــــــــعــــــــــــدوى الــــــبــــــكــــــتــــــيــــــريــــــة مــ
Streptococcusأو actinomyces
اللثة  الــتــهــاب  اعــــراض  يــلــي  فيما  و 

عند األطفال: 
ــدوث نــزيــف فـــي الــلــثــة مـــع وجـــود  حــ

انتفاخات و تورمات 
الفم منتشرة  داخــل  وجــود تقرحات 
على اللثة و في الخدين و على اللسان 
الــرمــادي  أو  األصــفــر  مــن  لونها  يتغير  و 
أحمر  لونها  و  الخارجية  المنطقة  فــي 

في الوسط 
إصابة الطفل بالحمى 

صدور رائحة كريهة من فم الطفل 
اإلصـــابـــة بــتــورمــات وانــتــفــاخــات في 

الغدد اللمفاوية.
إفراز الطفل سوائل كثيرة من فمه و 

يظهر ذلك في األطفال الرضع 
عـــدم الــرغــبــة فــي تــنــاول الــطــعــام أو 

الرضاعة إذا كان الطفل رضيع 
للطفل  الجسدية  البنية  في  ضعف 

و تعكر مزاجه.
إذا  و  الــطــفــل  فــم  الطبيب  يفحص 
وجــــد بـــه قـــــروح وهــــو مـــن أهــــم أعــــراض 

إلتهابات اللثة .
قد يحتاج الطبيب إلى أخذ مسحة 
من هذه التقرحات لمعرفة سببها، فيما 
إذا كانت بسبب عدوى فيروسية أم بسبب 
عدوى بكتيرية تعود اللتهاب في الحلق.
الــطــبــيــب  يــــأخــــذ  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن 
عــيــنــة تــســمــى خــزعــة وهــــي إزالـــــة قطعة 
صغيرة من الجلد لمعرفة إذا كانت هذه 
التقرحات مثل السعال والحمى و وجع 
فــي الــعــضــالت و الــمــفــاصــل هــنــا يحتاج 

الطبيب لعمل فحوصات أكثر.
لــلــتــعــلــيــمــات  األم  ــاع  ــبــ إتــ ــن  مــ البـــــد 
لطفلها،  األطــفــال  طبيب  وصفها  التي 
له  المقررة  األدويــة  الطفل  إعطاء  وهــي 
فــي الــمــواعــيــد الــمــحــددة لــه، إلــى جانب 

االلتزام باآلتي: 
ــغــــذاء الـــطـــفـــل والــبــعــد  االهـــتـــمـــام بــ
له  تتسبب  والــتــي  الــضــارة  األطعمة  عــن 

بالبكتيريا.
بتعقيم  دائــمــًا  االهتمام  مــن  و البــد 
الـــطـــفـــل حـــتـــى ال يــصــاب  نـــظـــافـــة فــــم  و 

بالتهابات مرة أخرى. 
ــان الــطــفــل مــصــاب بــالــتــهــابــات  إذا كـ
بسيطة يصف الطبيب معقم عبارة عن 

غرغرة للطفل تقوم بتسكين األلم .
قد يصاب الطفل بالتهابات شديدة 
يكون العالج فيها عبارة عن كحت نسيج 
اللثة التالف في كل زيارة يزورها الطفل 
االلتهابات  كــانــت  وإذا  أســبــوعــيــن،  لــمــدة 
مــزمــنــة يـــقـــوم بــكــحــت الــلــثــة كـــثـــيـــرًا مع 

حشوها و تضميد اللثة لعدة أيام.

الدكتور عصام العكاري: 
أعراض تحدث للطفل تدل على تهيج اللثة 

األشعة 
التداخلية 

لعالج 
األورام 
الليفية 

بدون جراحة 

يبدو أنه كتب علينا أن نرتبط بقناع الوجه ونراه بأشكال 
القدم 2022، طل  لكرة  العالم  متعددة، ففي مونديال كأس 
يحيط  للوجه،  واقيا  قناعا  يرتدون  الالعبين  بعض  علينا 
بمنطقة العينين واألنف، ما جعل المتابعين يتساءلون عن 

سبب ارتدائه.
الــعــام في  أشــكــال موضة  مــن  أنــه شكل  معظمنا تخيل 
يتم  الحقيقة  فــي  لكنه  مــثــال،  الـــشـــارات  كـــارتـــداء  الــبــطــولــة 

ارتداؤه لسبب طبي. 
قــنــاع الــوجــه واٍق يــرتــديــه الــالعــبــون خـــالل الــمــبــاريــات 
كانت  ســواء  الوجه،  في  تعرضهم إلصابات سابقة  حــال  في 
كسرا حول العين أو االنف او عظام الخد لتثبيت المنطقة 
الوجه من اي  الملعب وحماية  الحركة في  المصابة خالل 
والحماية،  الــتــوازن  تحقيق  على  تعمل  إذ  جــديــدة،  اصــابــة 

والمساعدة على الرؤية لدى الالعب.
ويتم  للوجه  الواقية  األقنعة  من  مختلفة  أنــواع  هناك 
خصيصا،  لــه  ويصمم  العـــب،  كــل  اصــابــة  بحسب  اختيارها 
الطبيب  المقطعية من طرف  عن طريق إخضاعه لألشعة 
المختص، لتحديد مكان الضرر، وخطورته، ثم تأتي مرحلة 
وذلــك ألنه  األبــعــاد،  ثالثية  بخاصية  الـــرأس  أبــعــاد  تحديد 
واإلصــابــات  الــوجــه،  أشــكــال  جميع  تناسب  أقنعة  تــوجــد  ال 

المختلفة.
ــادة ألــيــاف الــكــربــون، التي  وتــصــنــع هـــذه األقــنــعــة مــن مـ
الذي  الشيء  للكسر  قابلة  وغير  جدا  قوية  لتكون  اختيرت 
يساعد على تثبيت األماكن المصابة في الوجه وفي نفس 

الوقت خفيفة جدا ال يتجاوز وزنها 65 جراما.
العودة  الالعبون  استطاع  الطبية  االقنعة  هــذه  بفضل 
إلى المالعب بوقت اسرع، على الرغم من تعّرضهم إلصابات 
العادة من المشاركة في المباريات، عدة أشهر،  تمنعهم في 
الكثير من  يفقدهم  مما  االحتياط،  على مقعد  والجلوس 

لياقتهم البدنية.
ما  الواقي  بالقناع  المونديال  هذا  في  الالعبين  ظهور 
هو إال حماية من اصابة جديدة ومن أجل عدم التغيب عن 
العب  به  ظهر  من  وأشهر  العالمي،  الرياضي  الحدث  هــذا 

المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديولز.
يــوم، حتى  بعد  يوما  بالجديد  يدهشنا  الطب  يــزال  ال 

ونحن نستمتع بالدائرة المستديرة.

القناع الواقي في المونديال 
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األمراض  أحد  للرحم  الليفية  األورام  تعتبر 
األكثر شيوعًا لدى الفتيات والسيدات أثناء فترة 
الحيض، وهي تعتبر أوراما حميدة وليست خبيثة 
ــدار الـــرحـــم وال تــنــتــشــر فـــي بــاقــي  ــل جــ تــنــمــو داخــ
أجزاء الجسم، وقد تنمو داخل الرحم أو خارجه 
نوع  بحسب  األعـــراض  وتختلف  الحالة،  بحسب 
اآلتي  المقال  في  نعرض  وســوف  وحجمه،  الــورم 
الليفية  األورام  عــالج  في  التداخلية  األشعة  دور 
من خالل عرض حالة تم انقاذها بنجاح على يد 
الدكتور موثوسوبرامانيان راجايسكاران أخصائي 

ــيـــة  ــلـ ــتـــداخـ األشـــــعـــــة الـ
بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

التخصصي.
ــور  ــتــ ــدكــ أوضـــــــــح الــ
الــيــوم  مـــوثـــو أن حـــالـــة 
تعاني  شــابــة  لــمــريــضــة 
ــاد أثــنــاء  مـــن نـــزيـــف حــ
الشهرية بسبب  الــدورة 
لــيــفــيــة  أورام  وجـــــــــود 

الظهر  في  آالم شديدة  ومــن  الرحم،  في  متعددة 
بسبب كبر حجم الرحم. 

ــــص والــــتــــشــــخــــيــــص وإجـــــــــــراء  ــحـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــفـــحـــوصـــات كــامــلــة تـــم عــمــل عــمــلــيــة انــضــمــام 
التداخلية  باألشعة  أو قسطرة  الرحمي  الشريان 

لعالج الورم الليفي.
عن طريق  الليفية  الرحم  أورام  يعتبر عالج 
قــســطــرة الــرحــم بــاســتــخــدام األشــعــة الــتــداخــلــيــة 
حديثة  عــالج  وسيلة  وأفضل  أنجح  هو  الموجهة 
الليفية  األورام  وأعـــراض  مشاكل  مــن  للتخلص 
وتجنب الجراحة. تتم من خالل أنابيب وأسالك 
اليد،  أو  الفخذ  فــي  فتحة  عبر  ودقــيــقــة  صغيرة 

الرحم  في  الليفية  األورام  إلى  الوصول  ثم  ومن 
وسدها.

تــذكــر، كما  العملية وال جــروح  بعد  نــدوب  ال 
يتوقف النزيف على الفور، مع االحتفاظ برحم 
المريضة، بينما في العمليات الجراحية بالمنظار 
أو الجراحة المفتوحة قد يلزم استئصال الرحم 

اعتماًدا على عدد األورام الليفية. 
الطبيعي  حجمه  إلــى  الرحم  عــاد  قد  حاليا 
المريضة حياتها بشكل  وتمارس  النزيف  وتوقف 
أمــراض  عــيــادة  فــي  دوريـــة  متابعة  وتتابع  طبيعي 

النساء والوالدة.
روت  جـــانـــبـــهـــا  مــــن 
ــن رحـــلـــة  ــ الـــمـــريـــضـــة عـ
مستشفى  فــي  عالجها 
التخصصي  الــبــحــريــن 
موثو،  الدكتور  يد  على 
حيث قالت: كنت أعاني 
الرحم  ألــيــاف على  مــن 
ــور تــوجــهــت  ــفــ وعـــلـــى الــ
عمل  وتــم  التخصصي  البحرين  مستشفى  الــى 
الفحوصات الطبية الالزمة وتقرر عمل االنضمام 
وبالطاقم  بهم  ثقتي  اتــردد ألن  ولــم  لي  الرحمي 
رائــعــة،  كــانــت  التجربة  وأضــافــت:  عــالــيــة.  الطبي 
ــتـــواصـــل معي  والــطــبــيــب الــمــعــالــج كــــان دائـــــم الـ
ويجيب عن جميع تساؤالتي في اي وقت، الطاقم 
االعتناء  غاية  وفي  والتمريض متعاونون  الطبي 
أي  لــدي  يعد  فلم  استثنائية،  تجربة  وكانت  بــي، 
ألـــم فـــي الــظــهــر وتـــوقـــف الــنــزيــف تــمــامــا، لــذلــك 
الــمــتــطــورة في  التقنيات  الــنــوع مــن  بــهــذا  اوصـــي 
مستشفى البحرين التخصصي ألي امرأة لديها 

نفس المشكلة. 

انطالقا من مسؤوليته المجتمعية في نشر التوعية الصحية لكل شرائح 
بمرض  توعوية  فعاليات  عــدة  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  نظم  المجتمع، 

السكري بمناسبة شهر التوعية بالمرض ومضاعفاته. 
وصــرحــت األســـتـــاذة رويــــدة فــــاروق مــســؤولــة الــعــالقــات الــعــامــة والتسويق 
والمتابعة  المبكر  الــفــحــص  بأهمية  يتعلق  ومـــا  وأهــمــيــتــهــا،  الــفــعــالــيــات  عــن 
بعدد  المنطقة  في  متقدمة  مرتبة  تحتل  البحرين  أن  المستمرة، وخصوصا 
المصابين بالسكري، لذلك تولي وزارة الصحة اهتماما كبيرا في هذا الشأن، 
هذا  عــالج  ومتطلبات  احتياجات  جميع  وتوفر  السكر  لمرض  الدعم  وتقدم 
مركز  وألن  المنطلق  هــذا  ومــن  والــخــاص.  الحكومي  القطاعين  في  المرض 
فــي عــالج  المتخصصة  الــمــراكــز  أوائــــل  مــن  يعتبر  والــســكــر  الــطــبــي  الــخــلــيــج 

المشاركة  على  المركز  حــرص  حيث  ومضاعفاته،  السكري  مــرض 
أقيمت  والــتــي  للسكر  الــعــالــمــي  الــيــوم  مــتــعــددة منها  فــعــالــيــات  فــي 
خليفة  آل  اهلل  عبد  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  رعاية  تحت 
للسكري  البحرين  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  للصحة  االعــلــى  رئــيــس 
نـــادي ســار  أقــيــمــت فــي مجمع دلــمــونــيــا وأيــضــا فــي فعالية  والــتــي 
اقيمت  التي  الداخلية  الفعاليات  والعديد من  والرياضي  الثقافي 
داخل المركز لتقديم االستشارات والفحوصات المجانية لمرضى 
السكر. الجدير بالذكر أن المركز يوفر تخصصات متعددة متعلقة 
السكري  والقدم  العيون  عيادة  ومنها  السكري  بمضاعفات مرض 

لما يؤثر هذا المرض على سائر أعضاء الجسد.

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في عدة فعاليات للتوعية بالسكري  

حوار شامل عن أحدث المستجدات في عالج السكري

الدكتور ناجي علم الدين لـ»الخليج الطبي«:
 الفحص المنتظم للسكر في الدم هو أفضل طريقة لعالج انخفاض السكر

يؤدي  أن  ويمكن  الدقيقة،  المراقبة  تتطلب  صحية  حالة  السكري  مرض 
والمضاعفات  األمـــراض  مــن  لمجموعة  عــرضــة  المريض  جعل  إلــى  إهماله 
في  السكري سنتعرف عليها  للوقاية من مرض  الصحية، خطوات بسيطة 
الحوار التالي ومعلومات أخرى مهمة جدا من الدكتور ناجي علم الدين 
حمد  الملك  بمستشفى  والسمنة  والسكري  الصماء  الغدد  استشاري 

الجامعي.
* ما هو انخفاض الجلوكوز )انخفاض معدل السكر في الدم(؟

حالة  هــي  الـــدم  جلوكوز  نقص  أو  الـــدم  فــي  السكر  نقص  -إن 
الطبيعية، حيث  الحدود  دون  ما  إلــى  الــدم  في  السكر  انخفاض 
إنه وعندما يقل مستوى سكر الدم عن 70 ملليغرام/ ديسيلتر 
الــســكــر ويجب  فــي  هــبــوطــا  يــعــد  فــهــذا  لــتــر(   / )3.9 مليمول 

عالجه فورًا.
مرضى  لــدى  شائعا  الـــدم  فــي  السكر  انــخــفــاض  يعد 
السكري والذين يتناولون الكثير من األدوية )األنسولين 
وبــعــض حــبــوب مـــرض الــســكــري( بــاإلضــافــة إلـــى عــدم 
الرياضة  ممارسة  أو  الطعام  من  كافية  كمية  تناول 
تــقــلــيــل جــرعــة  أو  تـــنـــاول وجــبــة خــفــيــفــة  مـــن دون 

األنسولين.
الــدم في  السكر في  أعــراض نقص  تتمثل 
يجب  والتي  واإلغماء  بالجوع  والشعور  التعرق 
في  بالدم  السكر  مستوى  من  التحقق  المريض  على 
حالة ظهورها وسرعة العالج من خالل تناول شرب نصف كوب 

من العصير أو تناول ملعقة كبيرة من السكر أو العسل.
الــدم هي  في  السكر  نسبة  انخفاض  لمنع  أفضل طريقة  إن 
بداء  مصابا  كنت  إذا  بانتظام  الــدم  في  السكر  مستويات  فحص 

السكري وتتناول األدوية التي تخفض السكر في الدم.
لدى  الـــدم  فــي  السكر  نسبة  الرتــفــاع  الرئيسي  السبب  مــا   *

مريض السكري من النوع الثاني؟
ــؤدي إلـــى ارتــفــاع نسبة  هــنــاك الــعــديــد مــن األســبــاب الــتــي تـ
من  السكري  بمرض  المصابين  المرضى  لــدى  الــدم  في  السكر 
مستويات  من  تزيد  التي  األطعمة  تناول  وأهمها  الثاني  النوع 
السكر مثل الكربوهيدرات )الخبز واألرز(، وقلة النشاط البدني 
عن المعتاد، كما يمكن أن يؤدي عدم االلتزام بالجرعات أو عدم 
أخذ ما يكفي من األنسولين أو األدوية األخرى إلى ارتفاع نسبة 

السكر في الدم. ومن جهة أخرى قد يزيد اإلجهاد البدني إلى ارتفاع نسبة السكر 
في الدم خاصة في حالة المرض مثل اإلصابة باإلنفلونزا أو العدوى.

* متى يجب فحص العينين؟
شبكية  وتــحــديــدًا  العين،  فــي  تؤثر  بمضاعفات  السكري  مرضى  يصاب  -قــد 
العين وتشمل اعتالل الشبكية السكري، نمو األوعية الدموية الصغيرة في البطانة 
الخلفية من مقلة العين بشكل غير طبيعي، فيجب أن يخضع المرضى المصابين 
بمرض السكري من النوع األول لفحوصات منتظمة للعين بعد خمس سنوات من 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
بينما يجب إجراء الفحوصات الالزمة لمرضى السكري من النوع الثاني فور 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
* ما أحدث الطرق لعالج مرض السكر؟

السكري  مــرض  في  بنوعيه.  السكري  مــرض  عــالج  في  كبيرة  تطورات  -هناك 
من النوع األول، حيث ال ينتج جسم المصاب بالسكري من النوع األول األنسولين، 
الــعــديــد من  لها  والــتــي  األنــســولــيــن،  فــي مضخات  كبيرة  تــطــورات  فهناك  وبــذلــك 
اإليجابيات من حيث مرونة الخيارات في أوقات تناول الطعام وتنوعه، وكما يساعد 
استخدام مضخة األنسولين المرضى في السيطرة والتحكم في مستويات السكر 

في الدم بشكل أفضل باإلضافة إلى تقليل نوبات انخفاض نسبة السكر في الدم.
حساسات  بين  يجمع  أصبح  حيث  مــذهــاًل  تقدًما  التكنولوجيا  حققت  وقــد 
مراقبة وهي مستشعر خاص يتم تثبيته على الجلد لقياس نسبة السكر في الدم 
كما  أوتوماتيكي،  بشكل  اإلنسولين  لتوصيل  اإلنسولين  ومضخة  مستمر  بشكل 
العالج  باسم  ويعرف  المريض  احتياجات  وفق  آليا  اإلنسولين  إلعطاء  يستخدم 

المستمر لإلنسولين.
تــم تــطــويــر األدويـــــة الــمــســتــخــدمــة لــعــالج مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي 
بشكل كبير حيث أصبحت ذات فعالية كبيرة في تحسين نسبة الجلوكوز في الدم 
ونــادرا ما تسبب هبوط السكر باإلضافة إلى حماية  الوزن  إنزال  والمساعدة على 

القلب والكلى لدى بعض المرضى.
* ما طرق الوقاية من مرض السكري؟

-توجد عدة طرق للمساعدة في الوقاية من مرض السكري أهمها تغيير نمط 
الحياة والتي تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مثل المشي 
بنسبة  الــوزن  إنقاص  في  المساعدة  شأنها  من  والتي  الخفيفة  التمارين  وبعض 
5-10% وتقليل مخاطر اإلصابة بمرض السكري بنسبة 60% تقريبا، باإلضافة إلى 
اإلقالع عن التدخين والذي يقي من اإلصابة بالسكري من النوع الثاني في بعض 
لتقليل  الميتوفورمين  دواء  بتناول  المعالج  الطبيب  يوصي  أن  ويمكن  الحاالت 

المخاطر.

األطفال  عند  اللثة  إلتهاب 
ــن األمـــــــــراض الـــمـــنـــتـــشـــرة و  مــ
األم، ألن  قــلــق  تــســبــب  الــتــي 
عليه  تظهر  وقتها  الطفل 
فــي عدم  متمثلة  أعـــراض 
تناول  أو  رضــاعــتــه  إتــمــام 
وجــبــتــه وظــهــور إفــــرازات 
ــم، وهــي  ــفـ ــن الـ كــثــيــرة مـ
مــــــن األمــــــــــــــراض الـــتـــي 
يــصــاب بــهــا الــطــفــل في 
جـــمـــيـــع مــــراحــــل عــمــره 
ــذا الــمــرض  ــال هــ ــمـ و إهـ
لــه مــضــاعــفــات خــطــيــرة، 
اللثة  التهاب  يلي  وفيما 
ــال الـــرضـــع  ــ ــفــ ــ عـــنـــد األطــ
يوضح  التالي  المقال  فــي 
العكاري  عصام  الدكتور  لنا 
ــــراحـــــــة الـــلـــثـــة  اخـــــصـــــائـــــي جـــ
بمركز  األسنان  وزراعة وتجميل 
بــريــلــيــنــت الــطــبــي مـــا هـــو الــتــهــاب 
وطرق  وأعــراضــه  األطفال  عند  اللثة 

الوقاية .
ــراض تــحــدث لــلــطــفــل تـــدل على  ــ أعـ

تهيج اللثة والتهابها:
األحمر  الــلــون  إلــى  اللثة  لــون  تغير 

دليل على تورمها.
مالحظة األم وجود خطوط حمراء 
الــســن، بسبب أن  اللثة مــكــان ظــهــور  فــي 
الــســن عــنــدمــا يــبــدأ فــي الــخــروج يحدث 

تشقق في اللثة
تالحظ األم قلق الطفل وعدم قدرته 
أنــه ال يقدر  األلـــم، كما  الــنــوم مــن  على 
على إكمال رضاعته و قد يصل األمر إلى 

رفض الرضاعة أو تناول وجبته.
يــده فــي فمه  البكاء مــع وضــع  كثرة 

و محاولة الرضاعة بها من شدة األلم 
و حــدوث  إفـــراز لعاب كثير مــن فمه 
ــرار حـــول مــنــطــقــة الــفــم مـــع تهيج  ــمـ إحـ

الجلد.
أن يكون الطفل متحمس لعض ما 

يقابله ألنها تشكل له راحة
أسباب التهاب اللثة عند األطفال 

قــد يــكــون هــنــاك أســبــاب أخـــرى غير 
عند  اللثة  إلتهاب  على  تعمل  التسنين 

األطفال و تورمها مثل :
اإلصابة بفيروس الهربس البسيط، 
و هــو فــيــروس يـــؤدي إلــى ظــهــور الــقــروح 

وااللتهابات في فم الطفل.
أن يكون الطفل لديه أمراض وراثية
ــيــــوب فــــي األســـــنـــــان لـــدى  وجـــــــود جــ
الطعام  بقايا  نــزول  في  تتسبب  الطفل 
ــتـــالـــي تــتــســبــب فــــي تـــراكـــم  ــالـ بـــهـــا و بـ

البكتيريا 
تعر.ض الطفل لخلع الضرس 
بعد  ما  بنظافة  اإلهتمام  و عدم 
الخلع و إصابة السن المخلوع 
تلتهب  بالتالي  و  بالبكتيريا 

اللثة.
ــل  ــ ــفـ ــ ــــطـ إصــــــــــابــــــــــة الـ
بــفــيــروس كــوكــســاكــي و 
هــــو فــــيــــروس مــعــدي 
يــــــــــأتــــــــــي نــــتــــيــــجــــة 
للعدوى  الــتــعــرض 
مـــــــــــــن مــــــالمــــــســــــة 
الــســالم  أو  ســطــح 
ده  عــــلــــى شــــخــــص 
غــيــر نــظــيــفــة مــلــوثــة 
بالبراز و أعراضه تتشابه 

مع أعراض اإلنفلونزا 
ــثــــل  الــــــــــــعــــــــــــدوى الــــــبــــــكــــــتــــــيــــــريــــــة مــ
Streptococcusأو actinomyces
اللثة  الــتــهــاب  اعــــراض  يــلــي  فيما  و 

عند األطفال: 
ــدوث نــزيــف فـــي الــلــثــة مـــع وجـــود  حــ

انتفاخات و تورمات 
الفم منتشرة  داخــل  وجــود تقرحات 
على اللثة و في الخدين و على اللسان 
الــرمــادي  أو  األصــفــر  مــن  لونها  يتغير  و 
أحمر  لونها  و  الخارجية  المنطقة  فــي 

في الوسط 
إصابة الطفل بالحمى 

صدور رائحة كريهة من فم الطفل 
اإلصـــابـــة بــتــورمــات وانــتــفــاخــات في 

الغدد اللمفاوية.
إفراز الطفل سوائل كثيرة من فمه و 

يظهر ذلك في األطفال الرضع 
عـــدم الــرغــبــة فــي تــنــاول الــطــعــام أو 

الرضاعة إذا كان الطفل رضيع 
للطفل  الجسدية  البنية  في  ضعف 

و تعكر مزاجه.
إذا  و  الــطــفــل  فــم  الطبيب  يفحص 
وجــــد بـــه قـــــروح وهــــو مـــن أهــــم أعــــراض 

إلتهابات اللثة .
قد يحتاج الطبيب إلى أخذ مسحة 
من هذه التقرحات لمعرفة سببها، فيما 
إذا كانت بسبب عدوى فيروسية أم بسبب 
عدوى بكتيرية تعود اللتهاب في الحلق.
الــطــبــيــب  يــــأخــــذ  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن 
عــيــنــة تــســمــى خــزعــة وهــــي إزالـــــة قطعة 
صغيرة من الجلد لمعرفة إذا كانت هذه 
التقرحات مثل السعال والحمى و وجع 
فــي الــعــضــالت و الــمــفــاصــل هــنــا يحتاج 

الطبيب لعمل فحوصات أكثر.
لــلــتــعــلــيــمــات  األم  ــاع  ــبــ إتــ ــن  مــ البـــــد 
لطفلها،  األطــفــال  طبيب  وصفها  التي 
له  المقررة  األدويــة  الطفل  إعطاء  وهــي 
فــي الــمــواعــيــد الــمــحــددة لــه، إلــى جانب 

االلتزام باآلتي: 
ــغــــذاء الـــطـــفـــل والــبــعــد  االهـــتـــمـــام بــ
له  تتسبب  والــتــي  الــضــارة  األطعمة  عــن 

بالبكتيريا.
بتعقيم  دائــمــًا  االهتمام  مــن  و البــد 
الـــطـــفـــل حـــتـــى ال يــصــاب  نـــظـــافـــة فــــم  و 

بالتهابات مرة أخرى. 
ــان الــطــفــل مــصــاب بــالــتــهــابــات  إذا كـ
بسيطة يصف الطبيب معقم عبارة عن 

غرغرة للطفل تقوم بتسكين األلم .
قد يصاب الطفل بالتهابات شديدة 
يكون العالج فيها عبارة عن كحت نسيج 
اللثة التالف في كل زيارة يزورها الطفل 
االلتهابات  كــانــت  وإذا  أســبــوعــيــن،  لــمــدة 
مــزمــنــة يـــقـــوم بــكــحــت الــلــثــة كـــثـــيـــرًا مع 

حشوها و تضميد اللثة لعدة أيام.

الدكتور عصام العكاري: 
أعراض تحدث للطفل تدل على تهيج اللثة 

األشعة 
التداخلية 

لعالج 
األورام 
الليفية 
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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
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يبدو أنه كتب علينا أن نرتبط بقناع الوجه ونراه بأشكال 
القدم 2022، طل  لكرة  العالم  متعددة، ففي مونديال كأس 
يحيط  للوجه،  واقيا  قناعا  يرتدون  الالعبين  بعض  علينا 
بمنطقة العينين واألنف، ما جعل المتابعين يتساءلون عن 

سبب ارتدائه.
الــعــام في  أشــكــال موضة  مــن  أنــه شكل  معظمنا تخيل 
يتم  الحقيقة  فــي  لكنه  مــثــال،  الـــشـــارات  كـــارتـــداء  الــبــطــولــة 

ارتداؤه لسبب طبي. 
قــنــاع الــوجــه واٍق يــرتــديــه الــالعــبــون خـــالل الــمــبــاريــات 
كانت  ســواء  الوجه،  في  تعرضهم إلصابات سابقة  حــال  في 
كسرا حول العين أو االنف او عظام الخد لتثبيت المنطقة 
الوجه من اي  الملعب وحماية  الحركة في  المصابة خالل 
والحماية،  الــتــوازن  تحقيق  على  تعمل  إذ  جــديــدة،  اصــابــة 

والمساعدة على الرؤية لدى الالعب.
ويتم  للوجه  الواقية  األقنعة  من  مختلفة  أنــواع  هناك 
خصيصا،  لــه  ويصمم  العـــب،  كــل  اصــابــة  بحسب  اختيارها 
الطبيب  المقطعية من طرف  عن طريق إخضاعه لألشعة 
المختص، لتحديد مكان الضرر، وخطورته، ثم تأتي مرحلة 
وذلــك ألنه  األبــعــاد،  ثالثية  بخاصية  الـــرأس  أبــعــاد  تحديد 
واإلصــابــات  الــوجــه،  أشــكــال  جميع  تناسب  أقنعة  تــوجــد  ال 

المختلفة.
ــادة ألــيــاف الــكــربــون، التي  وتــصــنــع هـــذه األقــنــعــة مــن مـ
الذي  الشيء  للكسر  قابلة  وغير  جدا  قوية  لتكون  اختيرت 
يساعد على تثبيت األماكن المصابة في الوجه وفي نفس 

الوقت خفيفة جدا ال يتجاوز وزنها 65 جراما.
العودة  الالعبون  استطاع  الطبية  االقنعة  هــذه  بفضل 
إلى المالعب بوقت اسرع، على الرغم من تعّرضهم إلصابات 
العادة من المشاركة في المباريات، عدة أشهر،  تمنعهم في 
الكثير من  يفقدهم  مما  االحتياط،  على مقعد  والجلوس 

لياقتهم البدنية.
ما  الواقي  بالقناع  المونديال  هذا  في  الالعبين  ظهور 
هو إال حماية من اصابة جديدة ومن أجل عدم التغيب عن 
العب  به  ظهر  من  وأشهر  العالمي،  الرياضي  الحدث  هــذا 

المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديولز.
يــوم، حتى  بعد  يوما  بالجديد  يدهشنا  الطب  يــزال  ال 

ونحن نستمتع بالدائرة المستديرة.

القناع الواقي في المونديال 
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األمراض  أحد  للرحم  الليفية  األورام  تعتبر 
األكثر شيوعًا لدى الفتيات والسيدات أثناء فترة 
الحيض، وهي تعتبر أوراما حميدة وليست خبيثة 
ــدار الـــرحـــم وال تــنــتــشــر فـــي بــاقــي  ــل جــ تــنــمــو داخــ
أجزاء الجسم، وقد تنمو داخل الرحم أو خارجه 
نوع  بحسب  األعـــراض  وتختلف  الحالة،  بحسب 
اآلتي  المقال  في  نعرض  وســوف  وحجمه،  الــورم 
الليفية  األورام  عــالج  في  التداخلية  األشعة  دور 
من خالل عرض حالة تم انقاذها بنجاح على يد 
الدكتور موثوسوبرامانيان راجايسكاران أخصائي 

ــيـــة  ــلـ ــتـــداخـ األشـــــعـــــة الـ
بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

التخصصي.
ــور  ــتــ ــدكــ أوضـــــــــح الــ
الــيــوم  مـــوثـــو أن حـــالـــة 
تعاني  شــابــة  لــمــريــضــة 
ــاد أثــنــاء  مـــن نـــزيـــف حــ
الشهرية بسبب  الــدورة 
لــيــفــيــة  أورام  وجـــــــــود 

الظهر  في  آالم شديدة  ومــن  الرحم،  في  متعددة 
بسبب كبر حجم الرحم. 

ــــص والــــتــــشــــخــــيــــص وإجـــــــــــراء  ــحـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــفـــحـــوصـــات كــامــلــة تـــم عــمــل عــمــلــيــة انــضــمــام 
التداخلية  باألشعة  أو قسطرة  الرحمي  الشريان 

لعالج الورم الليفي.
عن طريق  الليفية  الرحم  أورام  يعتبر عالج 
قــســطــرة الــرحــم بــاســتــخــدام األشــعــة الــتــداخــلــيــة 
حديثة  عــالج  وسيلة  وأفضل  أنجح  هو  الموجهة 
الليفية  األورام  وأعـــراض  مشاكل  مــن  للتخلص 
وتجنب الجراحة. تتم من خالل أنابيب وأسالك 
اليد،  أو  الفخذ  فــي  فتحة  عبر  ودقــيــقــة  صغيرة 

الرحم  في  الليفية  األورام  إلى  الوصول  ثم  ومن 
وسدها.

تــذكــر، كما  العملية وال جــروح  بعد  نــدوب  ال 
يتوقف النزيف على الفور، مع االحتفاظ برحم 
المريضة، بينما في العمليات الجراحية بالمنظار 
أو الجراحة المفتوحة قد يلزم استئصال الرحم 

اعتماًدا على عدد األورام الليفية. 
الطبيعي  حجمه  إلــى  الرحم  عــاد  قد  حاليا 
المريضة حياتها بشكل  وتمارس  النزيف  وتوقف 
أمــراض  عــيــادة  فــي  دوريـــة  متابعة  وتتابع  طبيعي 

النساء والوالدة.
روت  جـــانـــبـــهـــا  مــــن 
ــن رحـــلـــة  ــ الـــمـــريـــضـــة عـ
مستشفى  فــي  عالجها 
التخصصي  الــبــحــريــن 
موثو،  الدكتور  يد  على 
حيث قالت: كنت أعاني 
الرحم  ألــيــاف على  مــن 
ــور تــوجــهــت  ــفــ وعـــلـــى الــ
عمل  وتــم  التخصصي  البحرين  مستشفى  الــى 
الفحوصات الطبية الالزمة وتقرر عمل االنضمام 
وبالطاقم  بهم  ثقتي  اتــردد ألن  ولــم  لي  الرحمي 
رائــعــة،  كــانــت  التجربة  وأضــافــت:  عــالــيــة.  الطبي 
ــتـــواصـــل معي  والــطــبــيــب الــمــعــالــج كــــان دائـــــم الـ
ويجيب عن جميع تساؤالتي في اي وقت، الطاقم 
االعتناء  غاية  وفي  والتمريض متعاونون  الطبي 
أي  لــدي  يعد  فلم  استثنائية،  تجربة  وكانت  بــي، 
ألـــم فـــي الــظــهــر وتـــوقـــف الــنــزيــف تــمــامــا، لــذلــك 
الــمــتــطــورة في  التقنيات  الــنــوع مــن  بــهــذا  اوصـــي 
مستشفى البحرين التخصصي ألي امرأة لديها 

نفس المشكلة. 

انطالقا من مسؤوليته المجتمعية في نشر التوعية الصحية لكل شرائح 
بمرض  توعوية  فعاليات  عــدة  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  نظم  المجتمع، 

السكري بمناسبة شهر التوعية بالمرض ومضاعفاته. 
وصــرحــت األســـتـــاذة رويــــدة فــــاروق مــســؤولــة الــعــالقــات الــعــامــة والتسويق 
والمتابعة  المبكر  الــفــحــص  بأهمية  يتعلق  ومـــا  وأهــمــيــتــهــا،  الــفــعــالــيــات  عــن 
بعدد  المنطقة  في  متقدمة  مرتبة  تحتل  البحرين  أن  المستمرة، وخصوصا 
المصابين بالسكري، لذلك تولي وزارة الصحة اهتماما كبيرا في هذا الشأن، 
هذا  عــالج  ومتطلبات  احتياجات  جميع  وتوفر  السكر  لمرض  الدعم  وتقدم 
مركز  وألن  المنطلق  هــذا  ومــن  والــخــاص.  الحكومي  القطاعين  في  المرض 
فــي عــالج  المتخصصة  الــمــراكــز  أوائــــل  مــن  يعتبر  والــســكــر  الــطــبــي  الــخــلــيــج 

المشاركة  على  المركز  حــرص  حيث  ومضاعفاته،  السكري  مــرض 
أقيمت  والــتــي  للسكر  الــعــالــمــي  الــيــوم  مــتــعــددة منها  فــعــالــيــات  فــي 
خليفة  آل  اهلل  عبد  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  رعاية  تحت 
للسكري  البحرين  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  للصحة  االعــلــى  رئــيــس 
نـــادي ســار  أقــيــمــت فــي مجمع دلــمــونــيــا وأيــضــا فــي فعالية  والــتــي 
اقيمت  التي  الداخلية  الفعاليات  والعديد من  والرياضي  الثقافي 
داخل المركز لتقديم االستشارات والفحوصات المجانية لمرضى 
السكر. الجدير بالذكر أن المركز يوفر تخصصات متعددة متعلقة 
السكري  والقدم  العيون  عيادة  ومنها  السكري  بمضاعفات مرض 

لما يؤثر هذا المرض على سائر أعضاء الجسد.

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في عدة فعاليات للتوعية بالسكري  

حوار شامل عن أحدث المستجدات في عالج السكري

الدكتور ناجي علم الدين لـ»الخليج الطبي«:
 الفحص المنتظم للسكر في الدم هو أفضل طريقة لعالج انخفاض السكر

يؤدي  أن  ويمكن  الدقيقة،  المراقبة  تتطلب  صحية  حالة  السكري  مرض 
والمضاعفات  األمـــراض  مــن  لمجموعة  عــرضــة  المريض  جعل  إلــى  إهماله 
في  السكري سنتعرف عليها  للوقاية من مرض  الصحية، خطوات بسيطة 
الحوار التالي ومعلومات أخرى مهمة جدا من الدكتور ناجي علم الدين 
حمد  الملك  بمستشفى  والسمنة  والسكري  الصماء  الغدد  استشاري 

الجامعي.
* ما هو انخفاض الجلوكوز )انخفاض معدل السكر في الدم(؟

حالة  هــي  الـــدم  جلوكوز  نقص  أو  الـــدم  فــي  السكر  نقص  -إن 
الطبيعية، حيث  الحدود  دون  ما  إلــى  الــدم  في  السكر  انخفاض 
إنه وعندما يقل مستوى سكر الدم عن 70 ملليغرام/ ديسيلتر 
الــســكــر ويجب  فــي  هــبــوطــا  يــعــد  فــهــذا  لــتــر(   / )3.9 مليمول 

عالجه فورًا.
مرضى  لــدى  شائعا  الـــدم  فــي  السكر  انــخــفــاض  يعد 
السكري والذين يتناولون الكثير من األدوية )األنسولين 
وبــعــض حــبــوب مـــرض الــســكــري( بــاإلضــافــة إلـــى عــدم 
الرياضة  ممارسة  أو  الطعام  من  كافية  كمية  تناول 
تــقــلــيــل جــرعــة  أو  تـــنـــاول وجــبــة خــفــيــفــة  مـــن دون 

األنسولين.
الــدم في  السكر في  أعــراض نقص  تتمثل 
يجب  والتي  واإلغماء  بالجوع  والشعور  التعرق 
في  بالدم  السكر  مستوى  من  التحقق  المريض  على 
حالة ظهورها وسرعة العالج من خالل تناول شرب نصف كوب 

من العصير أو تناول ملعقة كبيرة من السكر أو العسل.
الــدم هي  في  السكر  نسبة  انخفاض  لمنع  أفضل طريقة  إن 
بداء  مصابا  كنت  إذا  بانتظام  الــدم  في  السكر  مستويات  فحص 

السكري وتتناول األدوية التي تخفض السكر في الدم.
لدى  الـــدم  فــي  السكر  نسبة  الرتــفــاع  الرئيسي  السبب  مــا   *

مريض السكري من النوع الثاني؟
ــؤدي إلـــى ارتــفــاع نسبة  هــنــاك الــعــديــد مــن األســبــاب الــتــي تـ
من  السكري  بمرض  المصابين  المرضى  لــدى  الــدم  في  السكر 
مستويات  من  تزيد  التي  األطعمة  تناول  وأهمها  الثاني  النوع 
السكر مثل الكربوهيدرات )الخبز واألرز(، وقلة النشاط البدني 
عن المعتاد، كما يمكن أن يؤدي عدم االلتزام بالجرعات أو عدم 
أخذ ما يكفي من األنسولين أو األدوية األخرى إلى ارتفاع نسبة 

السكر في الدم. ومن جهة أخرى قد يزيد اإلجهاد البدني إلى ارتفاع نسبة السكر 
في الدم خاصة في حالة المرض مثل اإلصابة باإلنفلونزا أو العدوى.

* متى يجب فحص العينين؟
شبكية  وتــحــديــدًا  العين،  فــي  تؤثر  بمضاعفات  السكري  مرضى  يصاب  -قــد 
العين وتشمل اعتالل الشبكية السكري، نمو األوعية الدموية الصغيرة في البطانة 
الخلفية من مقلة العين بشكل غير طبيعي، فيجب أن يخضع المرضى المصابين 
بمرض السكري من النوع األول لفحوصات منتظمة للعين بعد خمس سنوات من 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
بينما يجب إجراء الفحوصات الالزمة لمرضى السكري من النوع الثاني فور 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
* ما أحدث الطرق لعالج مرض السكر؟

السكري  مــرض  في  بنوعيه.  السكري  مــرض  عــالج  في  كبيرة  تطورات  -هناك 
من النوع األول، حيث ال ينتج جسم المصاب بالسكري من النوع األول األنسولين، 
الــعــديــد من  لها  والــتــي  األنــســولــيــن،  فــي مضخات  كبيرة  تــطــورات  فهناك  وبــذلــك 
اإليجابيات من حيث مرونة الخيارات في أوقات تناول الطعام وتنوعه، وكما يساعد 
استخدام مضخة األنسولين المرضى في السيطرة والتحكم في مستويات السكر 

في الدم بشكل أفضل باإلضافة إلى تقليل نوبات انخفاض نسبة السكر في الدم.
حساسات  بين  يجمع  أصبح  حيث  مــذهــاًل  تقدًما  التكنولوجيا  حققت  وقــد 
مراقبة وهي مستشعر خاص يتم تثبيته على الجلد لقياس نسبة السكر في الدم 
كما  أوتوماتيكي،  بشكل  اإلنسولين  لتوصيل  اإلنسولين  ومضخة  مستمر  بشكل 
العالج  باسم  ويعرف  المريض  احتياجات  وفق  آليا  اإلنسولين  إلعطاء  يستخدم 

المستمر لإلنسولين.
تــم تــطــويــر األدويـــــة الــمــســتــخــدمــة لــعــالج مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي 
بشكل كبير حيث أصبحت ذات فعالية كبيرة في تحسين نسبة الجلوكوز في الدم 
ونــادرا ما تسبب هبوط السكر باإلضافة إلى حماية  الوزن  إنزال  والمساعدة على 

القلب والكلى لدى بعض المرضى.
* ما طرق الوقاية من مرض السكري؟

-توجد عدة طرق للمساعدة في الوقاية من مرض السكري أهمها تغيير نمط 
الحياة والتي تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مثل المشي 
بنسبة  الــوزن  إنقاص  في  المساعدة  شأنها  من  والتي  الخفيفة  التمارين  وبعض 
5-10% وتقليل مخاطر اإلصابة بمرض السكري بنسبة 60% تقريبا، باإلضافة إلى 
اإلقالع عن التدخين والذي يقي من اإلصابة بالسكري من النوع الثاني في بعض 
لتقليل  الميتوفورمين  دواء  بتناول  المعالج  الطبيب  يوصي  أن  ويمكن  الحاالت 

المخاطر.

األطفال  عند  اللثة  إلتهاب 
ــن األمـــــــــراض الـــمـــنـــتـــشـــرة و  مــ
األم، ألن  قــلــق  تــســبــب  الــتــي 
عليه  تظهر  وقتها  الطفل 
فــي عدم  متمثلة  أعـــراض 
تناول  أو  رضــاعــتــه  إتــمــام 
وجــبــتــه وظــهــور إفــــرازات 
ــم، وهــي  ــفـ ــن الـ كــثــيــرة مـ
مــــــن األمــــــــــــــراض الـــتـــي 
يــصــاب بــهــا الــطــفــل في 
جـــمـــيـــع مــــراحــــل عــمــره 
ــذا الــمــرض  ــال هــ ــمـ و إهـ
لــه مــضــاعــفــات خــطــيــرة، 
اللثة  التهاب  يلي  وفيما 
ــال الـــرضـــع  ــ ــفــ ــ عـــنـــد األطــ
يوضح  التالي  المقال  فــي 
العكاري  عصام  الدكتور  لنا 
اخـــــصـــــائـــــي جـــــــراحـــــــة الـــلـــثـــة 
بمركز  األسنان  وزراعة وتجميل 
بــريــلــيــنــت الــطــبــي مـــا هـــو الــتــهــاب 
وطرق  وأعــراضــه  األطفال  عند  اللثة 

الوقاية .
ــراض تــحــدث لــلــطــفــل تـــدل على  ــ أعـ

تهيج اللثة والتهابها:
األحمر  الــلــون  إلــى  اللثة  لــون  تغير 

دليل على تورمها.
مالحظة األم وجود خطوط حمراء 
الــســن، بسبب أن  اللثة مــكــان ظــهــور  فــي 
الــســن عــنــدمــا يــبــدأ فــي الــخــروج يحدث 

تشقق في اللثة
تالحظ األم قلق الطفل وعدم قدرته 
أنــه ال يقدر  األلـــم، كما  الــنــوم مــن  على 
على إكمال رضاعته و قد يصل األمر إلى 

رفض الرضاعة أو تناول وجبته.
يــده فــي فمه  البكاء مــع وضــع  كثرة 

و محاولة الرضاعة بها من شدة األلم 
و حــدوث  إفـــراز لعاب كثير مــن فمه 
ــرار حـــول مــنــطــقــة الــفــم مـــع تهيج  ــمـ إحـ

الجلد.
أن يكون الطفل متحمس لعض ما 

يقابله ألنها تشكل له راحة
أسباب التهاب اللثة عند األطفال 

قــد يــكــون هــنــاك أســبــاب أخـــرى غير 
عند  اللثة  إلتهاب  على  تعمل  التسنين 

األطفال و تورمها مثل :
اإلصابة بفيروس الهربس البسيط، 
و هــو فــيــروس يـــؤدي إلــى ظــهــور الــقــروح 

وااللتهابات في فم الطفل.
أن يكون الطفل لديه أمراض وراثية

ــيــــوب فــــي األســـــنـــــان لـــدى  وجـــــــود جــ
الطعام  بقايا  نــزول  في  تتسبب  الطفل 
ــتـــالـــي تــتــســبــب فــــي تـــراكـــم  ــالـ بـــهـــا و بـ

البكتيريا 
تعر.ض الطفل لخلع الضرس 
بعد  ما  بنظافة  اإلهتمام  و عدم 
الخلع و إصابة السن المخلوع 
تلتهب  بالتالي  و  بالبكتيريا 

اللثة.
ــل  ــ ــفـ ــ ــــطـ إصــــــــــابــــــــــة الـ
بــفــيــروس كــوكــســاكــي و 
هــــو فــــيــــروس مــعــدي 
يــــــــــأتــــــــــي نــــتــــيــــجــــة 
للعدوى  الــتــعــرض 
مـــــــــــــن مــــــالمــــــســــــة 
الــســالم  أو  ســطــح 
ده  عــــلــــى شــــخــــص 
غــيــر نــظــيــفــة مــلــوثــة 
بالبراز و أعراضه تتشابه 

مع أعراض اإلنفلونزا 
ــثــــل  الــــــــــــعــــــــــــدوى الــــــبــــــكــــــتــــــيــــــريــــــة مــ
Streptococcusأو actinomyces

اللثة  الــتــهــاب  اعــــراض  يــلــي  فيما  و 

عند األطفال: 
ــدوث نــزيــف فـــي الــلــثــة مـــع وجـــود  حــ

انتفاخات و تورمات 
الفم منتشرة  داخــل  وجــود تقرحات 
على اللثة و في الخدين و على اللسان 
الــرمــادي  أو  األصــفــر  مــن  لونها  يتغير  و 
أحمر  لونها  و  الخارجية  المنطقة  فــي 

في الوسط 
إصابة الطفل بالحمى 

صدور رائحة كريهة من فم الطفل 
اإلصـــابـــة بــتــورمــات وانــتــفــاخــات في 

الغدد اللمفاوية.
إفراز الطفل سوائل كثيرة من فمه و 

يظهر ذلك في األطفال الرضع 
عـــدم الــرغــبــة فــي تــنــاول الــطــعــام أو 

الرضاعة إذا كان الطفل رضيع 
للطفل  الجسدية  البنية  في  ضعف 

و تعكر مزاجه.
إذا  و  الــطــفــل  فــم  الطبيب  يفحص 
وجــــد بـــه قـــــروح وهــــو مـــن أهــــم أعــــراض 

إلتهابات اللثة .
قد يحتاج الطبيب إلى أخذ مسحة 
من هذه التقرحات لمعرفة سببها، فيما 
إذا كانت بسبب عدوى فيروسية أم بسبب 
عدوى بكتيرية تعود اللتهاب في الحلق.

الــطــبــيــب  يــــأخــــذ  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن 
عــيــنــة تــســمــى خــزعــة وهــــي إزالـــــة قطعة 
صغيرة من الجلد لمعرفة إذا كانت هذه 
التقرحات مثل السعال والحمى و وجع 
فــي الــعــضــالت و الــمــفــاصــل هــنــا يحتاج 

الطبيب لعمل فحوصات أكثر.
لــلــتــعــلــيــمــات  األم  ــاع  ــبــ إتــ ــن  مــ البـــــد 
لطفلها،  األطــفــال  طبيب  وصفها  التي 
له  المقررة  األدويــة  الطفل  إعطاء  وهــي 
فــي الــمــواعــيــد الــمــحــددة لــه، إلــى جانب 

االلتزام باآلتي: 
ــغــــذاء الـــطـــفـــل والــبــعــد  االهـــتـــمـــام بــ
له  تتسبب  والــتــي  الــضــارة  األطعمة  عــن 

بالبكتيريا.
بتعقيم  دائــمــًا  االهتمام  مــن  و البــد 
الـــطـــفـــل حـــتـــى ال يــصــاب  نـــظـــافـــة فــــم  و 

بالتهابات مرة أخرى. 
ــان الــطــفــل مــصــاب بــالــتــهــابــات  إذا كـ
بسيطة يصف الطبيب معقم عبارة عن 

غرغرة للطفل تقوم بتسكين األلم .
قد يصاب الطفل بالتهابات شديدة 
يكون العالج فيها عبارة عن كحت نسيج 
اللثة التالف في كل زيارة يزورها الطفل 
االلتهابات  كــانــت  وإذا  أســبــوعــيــن،  لــمــدة 
مــزمــنــة يـــقـــوم بــكــحــت الــلــثــة كـــثـــيـــرًا مع 

حشوها و تضميد اللثة لعدة أيام.

الدكتور عصام العكاري: 
أعراض تحدث للطفل تدل على تهيج اللثة 

األشعة 
التداخلية 

لعالج 
األورام 
الليفية 

بدون جراحة 

يبدو أنه كتب علينا أن نرتبط بقناع الوجه ونراه بأشكال 
القدم 2022، طل  لكرة  العالم  متعددة، ففي مونديال كأس 
يحيط  للوجه،  واقيا  قناعا  يرتدون  الالعبين  بعض  علينا 
بمنطقة العينين واألنف، ما جعل المتابعين يتساءلون عن 

سبب ارتدائه.
الــعــام في  أشــكــال موضة  مــن  أنــه شكل  معظمنا تخيل 
يتم  الحقيقة  فــي  لكنه  مــثــال،  الـــشـــارات  كـــارتـــداء  الــبــطــولــة 

ارتداؤه لسبب طبي. 
قــنــاع الــوجــه واٍق يــرتــديــه الــالعــبــون خـــالل الــمــبــاريــات 
كانت  ســواء  الوجه،  في  تعرضهم إلصابات سابقة  حــال  في 
كسرا حول العين أو االنف او عظام الخد لتثبيت المنطقة 
الوجه من اي  الملعب وحماية  الحركة في  المصابة خالل 
والحماية،  الــتــوازن  تحقيق  على  تعمل  إذ  جــديــدة،  اصــابــة 

والمساعدة على الرؤية لدى الالعب.
ويتم  للوجه  الواقية  األقنعة  من  مختلفة  أنــواع  هناك 
خصيصا،  لــه  ويصمم  العـــب،  كــل  اصــابــة  بحسب  اختيارها 
الطبيب  المقطعية من طرف  عن طريق إخضاعه لألشعة 
المختص، لتحديد مكان الضرر، وخطورته، ثم تأتي مرحلة 
وذلــك ألنه  األبــعــاد،  ثالثية  بخاصية  الـــرأس  أبــعــاد  تحديد 
واإلصــابــات  الــوجــه،  أشــكــال  جميع  تناسب  أقنعة  تــوجــد  ال 

المختلفة.
ــادة ألــيــاف الــكــربــون، التي  وتــصــنــع هـــذه األقــنــعــة مــن مـ
الذي  الشيء  للكسر  قابلة  وغير  جدا  قوية  لتكون  اختيرت 
يساعد على تثبيت األماكن المصابة في الوجه وفي نفس 

الوقت خفيفة جدا ال يتجاوز وزنها 65 جراما.
العودة  الالعبون  استطاع  الطبية  االقنعة  هــذه  بفضل 
إلى المالعب بوقت اسرع، على الرغم من تعّرضهم إلصابات 
العادة من المشاركة في المباريات، عدة أشهر،  تمنعهم في 
الكثير من  يفقدهم  مما  االحتياط،  على مقعد  والجلوس 

لياقتهم البدنية.
ما  الواقي  بالقناع  المونديال  هذا  في  الالعبين  ظهور 
هو إال حماية من اصابة جديدة ومن أجل عدم التغيب عن 
العب  به  ظهر  من  وأشهر  العالمي،  الرياضي  الحدث  هــذا 

المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديولز.
يــوم، حتى  بعد  يوما  بالجديد  يدهشنا  الطب  يــزال  ال 

ونحن نستمتع بالدائرة المستديرة.

القناع الواقي في المونديال 
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األمراض  أحد  للرحم  الليفية  األورام  تعتبر 
األكثر شيوعًا لدى الفتيات والسيدات أثناء فترة 
الحيض، وهي تعتبر أوراما حميدة وليست خبيثة 
ــدار الـــرحـــم وال تــنــتــشــر فـــي بــاقــي  ــل جــ تــنــمــو داخــ
أجزاء الجسم، وقد تنمو داخل الرحم أو خارجه 
نوع  بحسب  األعـــراض  وتختلف  الحالة،  بحسب 
اآلتي  المقال  في  نعرض  وســوف  وحجمه،  الــورم 
الليفية  األورام  عــالج  في  التداخلية  األشعة  دور 
من خالل عرض حالة تم انقاذها بنجاح على يد 
الدكتور موثوسوبرامانيان راجايسكاران أخصائي 

ــيـــة  ــلـ ــتـــداخـ األشـــــعـــــة الـ
بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

التخصصي.
ــور  ــتــ ــدكــ أوضـــــــــح الــ
الــيــوم  مـــوثـــو أن حـــالـــة 
تعاني  شــابــة  لــمــريــضــة 
ــاد أثــنــاء  مـــن نـــزيـــف حــ
الشهرية بسبب  الــدورة 
لــيــفــيــة  أورام  وجـــــــــود 

الظهر  في  آالم شديدة  ومــن  الرحم،  في  متعددة 
بسبب كبر حجم الرحم. 

ــــص والــــتــــشــــخــــيــــص وإجـــــــــــراء  ــحـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــفـــحـــوصـــات كــامــلــة تـــم عــمــل عــمــلــيــة انــضــمــام 
التداخلية  باألشعة  أو قسطرة  الرحمي  الشريان 

لعالج الورم الليفي.
عن طريق  الليفية  الرحم  أورام  يعتبر عالج 
قــســطــرة الــرحــم بــاســتــخــدام األشــعــة الــتــداخــلــيــة 
حديثة  عــالج  وسيلة  وأفضل  أنجح  هو  الموجهة 
الليفية  األورام  وأعـــراض  مشاكل  مــن  للتخلص 
وتجنب الجراحة. تتم من خالل أنابيب وأسالك 
اليد،  أو  الفخذ  فــي  فتحة  عبر  ودقــيــقــة  صغيرة 

الرحم  في  الليفية  األورام  إلى  الوصول  ثم  ومن 
وسدها.

تــذكــر، كما  العملية وال جــروح  بعد  نــدوب  ال 
يتوقف النزيف على الفور، مع االحتفاظ برحم 
المريضة، بينما في العمليات الجراحية بالمنظار 
أو الجراحة المفتوحة قد يلزم استئصال الرحم 

اعتماًدا على عدد األورام الليفية. 
الطبيعي  حجمه  إلــى  الرحم  عــاد  قد  حاليا 
المريضة حياتها بشكل  وتمارس  النزيف  وتوقف 
أمــراض  عــيــادة  فــي  دوريـــة  متابعة  وتتابع  طبيعي 

النساء والوالدة.
روت  جـــانـــبـــهـــا  مــــن 
ــن رحـــلـــة  ــ الـــمـــريـــضـــة عـ
مستشفى  فــي  عالجها 
التخصصي  الــبــحــريــن 
موثو،  الدكتور  يد  على 
حيث قالت: كنت أعاني 
الرحم  ألــيــاف على  مــن 
ــور تــوجــهــت  ــفــ وعـــلـــى الــ
عمل  وتــم  التخصصي  البحرين  مستشفى  الــى 
الفحوصات الطبية الالزمة وتقرر عمل االنضمام 
وبالطاقم  بهم  ثقتي  اتــردد ألن  ولــم  لي  الرحمي 
رائــعــة،  كــانــت  التجربة  وأضــافــت:  عــالــيــة.  الطبي 
ــتـــواصـــل معي  والــطــبــيــب الــمــعــالــج كــــان دائـــــم الـ
ويجيب عن جميع تساؤالتي في اي وقت، الطاقم 
االعتناء  غاية  وفي  والتمريض متعاونون  الطبي 
أي  لــدي  يعد  فلم  استثنائية،  تجربة  وكانت  بــي، 
ألـــم فـــي الــظــهــر وتـــوقـــف الــنــزيــف تــمــامــا، لــذلــك 
الــمــتــطــورة في  التقنيات  الــنــوع مــن  بــهــذا  اوصـــي 
مستشفى البحرين التخصصي ألي امرأة لديها 

نفس المشكلة. 

انطالقا من مسؤوليته المجتمعية في نشر التوعية الصحية لكل شرائح 
بمرض  توعوية  فعاليات  عــدة  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  نظم  المجتمع، 

السكري بمناسبة شهر التوعية بالمرض ومضاعفاته. 
وصــرحــت األســـتـــاذة رويــــدة فــــاروق مــســؤولــة الــعــالقــات الــعــامــة والتسويق 
والمتابعة  المبكر  الــفــحــص  بأهمية  يتعلق  ومـــا  وأهــمــيــتــهــا،  الــفــعــالــيــات  عــن 
بعدد  المنطقة  في  متقدمة  مرتبة  تحتل  البحرين  أن  المستمرة، وخصوصا 
المصابين بالسكري، لذلك تولي وزارة الصحة اهتماما كبيرا في هذا الشأن، 
هذا  عــالج  ومتطلبات  احتياجات  جميع  وتوفر  السكر  لمرض  الدعم  وتقدم 
مركز  وألن  المنطلق  هــذا  ومــن  والــخــاص.  الحكومي  القطاعين  في  المرض 
فــي عــالج  المتخصصة  الــمــراكــز  أوائــــل  مــن  يعتبر  والــســكــر  الــطــبــي  الــخــلــيــج 

المشاركة  على  المركز  حــرص  حيث  ومضاعفاته،  السكري  مــرض 
أقيمت  والــتــي  للسكر  الــعــالــمــي  الــيــوم  مــتــعــددة منها  فــعــالــيــات  فــي 
خليفة  آل  اهلل  عبد  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  رعاية  تحت 
للسكري  البحرين  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  للصحة  االعــلــى  رئــيــس 
نـــادي ســار  أقــيــمــت فــي مجمع دلــمــونــيــا وأيــضــا فــي فعالية  والــتــي 
اقيمت  التي  الداخلية  الفعاليات  والعديد من  والرياضي  الثقافي 
داخل المركز لتقديم االستشارات والفحوصات المجانية لمرضى 
السكر. الجدير بالذكر أن المركز يوفر تخصصات متعددة متعلقة 
السكري  والقدم  العيون  عيادة  ومنها  السكري  بمضاعفات مرض 

لما يؤثر هذا المرض على سائر أعضاء الجسد.

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في عدة فعاليات للتوعية بالسكري  

حوار شامل عن أحدث المستجدات في عالج السكري

الدكتور ناجي علم الدين لـ»الخليج الطبي«:
 الفحص المنتظم للسكر في الدم هو أفضل طريقة لعالج انخفاض السكر

يؤدي  أن  ويمكن  الدقيقة،  المراقبة  تتطلب  صحية  حالة  السكري  مرض 
والمضاعفات  األمـــراض  مــن  لمجموعة  عــرضــة  المريض  جعل  إلــى  إهماله 
في  السكري سنتعرف عليها  للوقاية من مرض  الصحية، خطوات بسيطة 
الحوار التالي ومعلومات أخرى مهمة جدا من الدكتور ناجي علم الدين 
حمد  الملك  بمستشفى  والسمنة  والسكري  الصماء  الغدد  استشاري 

الجامعي.
* ما هو انخفاض الجلوكوز )انخفاض معدل السكر في الدم(؟

حالة  هــي  الـــدم  جلوكوز  نقص  أو  الـــدم  فــي  السكر  نقص  -إن 
الطبيعية، حيث  الحدود  دون  ما  إلــى  الــدم  في  السكر  انخفاض 
إنه وعندما يقل مستوى سكر الدم عن 70 ملليغرام/ ديسيلتر 
الــســكــر ويجب  فــي  هــبــوطــا  يــعــد  فــهــذا  لــتــر(   / )3.9 مليمول 

عالجه فورًا.
مرضى  لــدى  شائعا  الـــدم  فــي  السكر  انــخــفــاض  يعد 
السكري والذين يتناولون الكثير من األدوية )األنسولين 
وبــعــض حــبــوب مـــرض الــســكــري( بــاإلضــافــة إلـــى عــدم 
الرياضة  ممارسة  أو  الطعام  من  كافية  كمية  تناول 
تــقــلــيــل جــرعــة  أو  تـــنـــاول وجــبــة خــفــيــفــة  مـــن دون 

األنسولين.
الــدم في  السكر في  أعــراض نقص  تتمثل 
يجب  والتي  واإلغماء  بالجوع  والشعور  التعرق 
في  بالدم  السكر  مستوى  من  التحقق  المريض  على 
حالة ظهورها وسرعة العالج من خالل تناول شرب نصف كوب 

من العصير أو تناول ملعقة كبيرة من السكر أو العسل.
الــدم هي  في  السكر  نسبة  انخفاض  لمنع  أفضل طريقة  إن 
بداء  مصابا  كنت  إذا  بانتظام  الــدم  في  السكر  مستويات  فحص 

السكري وتتناول األدوية التي تخفض السكر في الدم.
لدى  الـــدم  فــي  السكر  نسبة  الرتــفــاع  الرئيسي  السبب  مــا   *

مريض السكري من النوع الثاني؟
ــؤدي إلـــى ارتــفــاع نسبة  هــنــاك الــعــديــد مــن األســبــاب الــتــي تـ
من  السكري  بمرض  المصابين  المرضى  لــدى  الــدم  في  السكر 
مستويات  من  تزيد  التي  األطعمة  تناول  وأهمها  الثاني  النوع 
السكر مثل الكربوهيدرات )الخبز واألرز(، وقلة النشاط البدني 
عن المعتاد، كما يمكن أن يؤدي عدم االلتزام بالجرعات أو عدم 
أخذ ما يكفي من األنسولين أو األدوية األخرى إلى ارتفاع نسبة 

السكر في الدم. ومن جهة أخرى قد يزيد اإلجهاد البدني إلى ارتفاع نسبة السكر 
في الدم خاصة في حالة المرض مثل اإلصابة باإلنفلونزا أو العدوى.

* متى يجب فحص العينين؟
شبكية  وتــحــديــدًا  العين،  فــي  تؤثر  بمضاعفات  السكري  مرضى  يصاب  -قــد 
العين وتشمل اعتالل الشبكية السكري، نمو األوعية الدموية الصغيرة في البطانة 
الخلفية من مقلة العين بشكل غير طبيعي، فيجب أن يخضع المرضى المصابين 
بمرض السكري من النوع األول لفحوصات منتظمة للعين بعد خمس سنوات من 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
بينما يجب إجراء الفحوصات الالزمة لمرضى السكري من النوع الثاني فور 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
* ما أحدث الطرق لعالج مرض السكر؟

السكري  مــرض  في  بنوعيه.  السكري  مــرض  عــالج  في  كبيرة  تطورات  -هناك 
من النوع األول، حيث ال ينتج جسم المصاب بالسكري من النوع األول األنسولين، 
الــعــديــد من  لها  والــتــي  األنــســولــيــن،  فــي مضخات  كبيرة  تــطــورات  فهناك  وبــذلــك 
اإليجابيات من حيث مرونة الخيارات في أوقات تناول الطعام وتنوعه، وكما يساعد 
استخدام مضخة األنسولين المرضى في السيطرة والتحكم في مستويات السكر 

في الدم بشكل أفضل باإلضافة إلى تقليل نوبات انخفاض نسبة السكر في الدم.
حساسات  بين  يجمع  أصبح  حيث  مــذهــاًل  تقدًما  التكنولوجيا  حققت  وقــد 
مراقبة وهي مستشعر خاص يتم تثبيته على الجلد لقياس نسبة السكر في الدم 
كما  أوتوماتيكي،  بشكل  اإلنسولين  لتوصيل  اإلنسولين  ومضخة  مستمر  بشكل 
العالج  باسم  ويعرف  المريض  احتياجات  وفق  آليا  اإلنسولين  إلعطاء  يستخدم 

المستمر لإلنسولين.
تــم تــطــويــر األدويـــــة الــمــســتــخــدمــة لــعــالج مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي 
بشكل كبير حيث أصبحت ذات فعالية كبيرة في تحسين نسبة الجلوكوز في الدم 
ونــادرا ما تسبب هبوط السكر باإلضافة إلى حماية  الوزن  إنزال  والمساعدة على 

القلب والكلى لدى بعض المرضى.
* ما طرق الوقاية من مرض السكري؟

-توجد عدة طرق للمساعدة في الوقاية من مرض السكري أهمها تغيير نمط 
الحياة والتي تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مثل المشي 
بنسبة  الــوزن  إنقاص  في  المساعدة  شأنها  من  والتي  الخفيفة  التمارين  وبعض 
5-10% وتقليل مخاطر اإلصابة بمرض السكري بنسبة 60% تقريبا، باإلضافة إلى 
اإلقالع عن التدخين والذي يقي من اإلصابة بالسكري من النوع الثاني في بعض 
لتقليل  الميتوفورمين  دواء  بتناول  المعالج  الطبيب  يوصي  أن  ويمكن  الحاالت 

المخاطر.

األطفال  عند  اللثة  إلتهاب 
ــن األمـــــــــراض الـــمـــنـــتـــشـــرة و  مــ
األم، ألن  قــلــق  تــســبــب  الــتــي 
عليه  تظهر  وقتها  الطفل 
فــي عدم  متمثلة  أعـــراض 
تناول  أو  رضــاعــتــه  إتــمــام 
وجــبــتــه وظــهــور إفــــرازات 
ــم، وهــي  ــفـ ــن الـ كــثــيــرة مـ
مــــــن األمــــــــــــــراض الـــتـــي 
يــصــاب بــهــا الــطــفــل في 
جـــمـــيـــع مــــراحــــل عــمــره 
ــذا الــمــرض  ــال هــ ــمـ و إهـ
لــه مــضــاعــفــات خــطــيــرة، 
اللثة  التهاب  يلي  وفيما 
ــال الـــرضـــع  ــ ــفــ ــ عـــنـــد األطــ
يوضح  التالي  المقال  فــي 
العكاري  عصام  الدكتور  لنا 
اخـــــصـــــائـــــي جـــــــراحـــــــة الـــلـــثـــة 
بمركز  األسنان  وزراعة وتجميل 
بــريــلــيــنــت الــطــبــي مـــا هـــو الــتــهــاب 
وطرق  وأعــراضــه  األطفال  عند  اللثة 

الوقاية .
ــراض تــحــدث لــلــطــفــل تـــدل على  ــ أعـ

تهيج اللثة والتهابها:
األحمر  الــلــون  إلــى  اللثة  لــون  تغير 

دليل على تورمها.
مالحظة األم وجود خطوط حمراء 
الــســن، بسبب أن  اللثة مــكــان ظــهــور  فــي 
الــســن عــنــدمــا يــبــدأ فــي الــخــروج يحدث 

تشقق في اللثة
تالحظ األم قلق الطفل وعدم قدرته 
أنــه ال يقدر  األلـــم، كما  الــنــوم مــن  على 
على إكمال رضاعته و قد يصل األمر إلى 

رفض الرضاعة أو تناول وجبته.
يــده فــي فمه  البكاء مــع وضــع  كثرة 

و محاولة الرضاعة بها من شدة األلم 
و حــدوث  إفـــراز لعاب كثير مــن فمه 
ــرار حـــول مــنــطــقــة الــفــم مـــع تهيج  ــمـ إحـ

الجلد.
أن يكون الطفل متحمس لعض ما 

يقابله ألنها تشكل له راحة
أسباب التهاب اللثة عند األطفال 

قــد يــكــون هــنــاك أســبــاب أخـــرى غير 
عند  اللثة  إلتهاب  على  تعمل  التسنين 

األطفال و تورمها مثل :
اإلصابة بفيروس الهربس البسيط، 
و هــو فــيــروس يـــؤدي إلــى ظــهــور الــقــروح 

وااللتهابات في فم الطفل.
أن يكون الطفل لديه أمراض وراثية
ــيــــوب فــــي األســـــنـــــان لـــدى  وجـــــــود جــ
الطعام  بقايا  نــزول  في  تتسبب  الطفل 
ــتـــالـــي تــتــســبــب فــــي تـــراكـــم  ــالـ بـــهـــا و بـ

البكتيريا 
تعر.ض الطفل لخلع الضرس 
بعد  ما  بنظافة  اإلهتمام  و عدم 
الخلع و إصابة السن المخلوع 
تلتهب  بالتالي  و  بالبكتيريا 

اللثة.
ــل  ــ ــفـ ــ ــــطـ إصــــــــــابــــــــــة الـ
بــفــيــروس كــوكــســاكــي و 
هــــو فــــيــــروس مــعــدي 
يــــــــــأتــــــــــي نــــتــــيــــجــــة 
للعدوى  الــتــعــرض 
مـــــــــــــن مــــــالمــــــســــــة 
الــســالم  أو  ســطــح 
ده  عــــلــــى شــــخــــص 
غــيــر نــظــيــفــة مــلــوثــة 
بالبراز و أعراضه تتشابه 

مع أعراض اإلنفلونزا 
ــثــــل  الــــــــــــعــــــــــــدوى الــــــبــــــكــــــتــــــيــــــريــــــة مــ
Streptococcusأو actinomyces
اللثة  الــتــهــاب  اعــــراض  يــلــي  فيما  و 

عند األطفال: 
ــدوث نــزيــف فـــي الــلــثــة مـــع وجـــود  حــ

انتفاخات و تورمات 
الفم منتشرة  داخــل  وجــود تقرحات 
على اللثة و في الخدين و على اللسان 
الــرمــادي  أو  األصــفــر  مــن  لونها  يتغير  و 
أحمر  لونها  و  الخارجية  المنطقة  فــي 

في الوسط 
إصابة الطفل بالحمى 

صدور رائحة كريهة من فم الطفل 
اإلصـــابـــة بــتــورمــات وانــتــفــاخــات في 

الغدد اللمفاوية.
إفراز الطفل سوائل كثيرة من فمه و 

يظهر ذلك في األطفال الرضع 
عـــدم الــرغــبــة فــي تــنــاول الــطــعــام أو 

الرضاعة إذا كان الطفل رضيع 
للطفل  الجسدية  البنية  في  ضعف 

و تعكر مزاجه.
إذا  و  الــطــفــل  فــم  الطبيب  يفحص 
وجــــد بـــه قـــــروح وهــــو مـــن أهــــم أعــــراض 

إلتهابات اللثة .
قد يحتاج الطبيب إلى أخذ مسحة 
من هذه التقرحات لمعرفة سببها، فيما 
إذا كانت بسبب عدوى فيروسية أم بسبب 
عدوى بكتيرية تعود اللتهاب في الحلق.
الــطــبــيــب  يــــأخــــذ  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن 
عــيــنــة تــســمــى خــزعــة وهــــي إزالـــــة قطعة 
صغيرة من الجلد لمعرفة إذا كانت هذه 
التقرحات مثل السعال والحمى و وجع 
فــي الــعــضــالت و الــمــفــاصــل هــنــا يحتاج 

الطبيب لعمل فحوصات أكثر.
لــلــتــعــلــيــمــات  األم  ــاع  ــبــ إتــ ــن  مــ البـــــد 
لطفلها،  األطــفــال  طبيب  وصفها  التي 
له  المقررة  األدويــة  الطفل  إعطاء  وهــي 
فــي الــمــواعــيــد الــمــحــددة لــه، إلــى جانب 

االلتزام باآلتي: 
ــغــــذاء الـــطـــفـــل والــبــعــد  االهـــتـــمـــام بــ
له  تتسبب  والــتــي  الــضــارة  األطعمة  عــن 

بالبكتيريا.
بتعقيم  دائــمــًا  االهتمام  مــن  و البــد 
الـــطـــفـــل حـــتـــى ال يــصــاب  نـــظـــافـــة فــــم  و 

بالتهابات مرة أخرى. 
ــان الــطــفــل مــصــاب بــالــتــهــابــات  إذا كـ
بسيطة يصف الطبيب معقم عبارة عن 

غرغرة للطفل تقوم بتسكين األلم .
قد يصاب الطفل بالتهابات شديدة 
يكون العالج فيها عبارة عن كحت نسيج 
اللثة التالف في كل زيارة يزورها الطفل 
االلتهابات  كــانــت  وإذا  أســبــوعــيــن،  لــمــدة 
مــزمــنــة يـــقـــوم بــكــحــت الــلــثــة كـــثـــيـــرًا مع 

حشوها و تضميد اللثة لعدة أيام.

الدكتور عصام العكاري: 
أعراض تحدث للطفل تدل على تهيج اللثة 

األشعة 
التداخلية 

لعالج 
األورام 
الليفية 
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 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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يبدو أنه كتب علينا أن نرتبط بقناع الوجه ونراه بأشكال 
القدم 2022، طل  لكرة  العالم  متعددة، ففي مونديال كأس 
يحيط  للوجه،  واقيا  قناعا  يرتدون  الالعبين  بعض  علينا 
بمنطقة العينين واألنف، ما جعل المتابعين يتساءلون عن 

سبب ارتدائه.
الــعــام في  أشــكــال موضة  مــن  أنــه شكل  معظمنا تخيل 
يتم  الحقيقة  فــي  لكنه  مــثــال،  الـــشـــارات  كـــارتـــداء  الــبــطــولــة 

ارتداؤه لسبب طبي. 
قــنــاع الــوجــه واٍق يــرتــديــه الــالعــبــون خـــالل الــمــبــاريــات 
كانت  ســواء  الوجه،  في  تعرضهم إلصابات سابقة  حــال  في 
كسرا حول العين أو االنف او عظام الخد لتثبيت المنطقة 
الوجه من اي  الملعب وحماية  الحركة في  المصابة خالل 
والحماية،  الــتــوازن  تحقيق  على  تعمل  إذ  جــديــدة،  اصــابــة 

والمساعدة على الرؤية لدى الالعب.
ويتم  للوجه  الواقية  األقنعة  من  مختلفة  أنــواع  هناك 
خصيصا،  لــه  ويصمم  العـــب،  كــل  اصــابــة  بحسب  اختيارها 
الطبيب  المقطعية من طرف  عن طريق إخضاعه لألشعة 
المختص، لتحديد مكان الضرر، وخطورته، ثم تأتي مرحلة 
وذلــك ألنه  األبــعــاد،  ثالثية  بخاصية  الـــرأس  أبــعــاد  تحديد 
واإلصــابــات  الــوجــه،  أشــكــال  جميع  تناسب  أقنعة  تــوجــد  ال 

المختلفة.
ــادة ألــيــاف الــكــربــون، التي  وتــصــنــع هـــذه األقــنــعــة مــن مـ
الذي  الشيء  للكسر  قابلة  وغير  جدا  قوية  لتكون  اختيرت 
يساعد على تثبيت األماكن المصابة في الوجه وفي نفس 

الوقت خفيفة جدا ال يتجاوز وزنها 65 جراما.
العودة  الالعبون  استطاع  الطبية  االقنعة  هــذه  بفضل 
إلى المالعب بوقت اسرع، على الرغم من تعّرضهم إلصابات 
العادة من المشاركة في المباريات، عدة أشهر،  تمنعهم في 
الكثير من  يفقدهم  مما  االحتياط،  على مقعد  والجلوس 

لياقتهم البدنية.
ما  الواقي  بالقناع  المونديال  هذا  في  الالعبين  ظهور 
هو إال حماية من اصابة جديدة ومن أجل عدم التغيب عن 
العب  به  ظهر  من  وأشهر  العالمي،  الرياضي  الحدث  هــذا 

المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديولز.
يــوم، حتى  بعد  يوما  بالجديد  يدهشنا  الطب  يــزال  ال 

ونحن نستمتع بالدائرة المستديرة.

القناع الواقي في المونديال 
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األمراض  أحد  للرحم  الليفية  األورام  تعتبر 
األكثر شيوعًا لدى الفتيات والسيدات أثناء فترة 
الحيض، وهي تعتبر أوراما حميدة وليست خبيثة 
ــدار الـــرحـــم وال تــنــتــشــر فـــي بــاقــي  ــل جــ تــنــمــو داخــ
أجزاء الجسم، وقد تنمو داخل الرحم أو خارجه 
نوع  بحسب  األعـــراض  وتختلف  الحالة،  بحسب 
اآلتي  المقال  في  نعرض  وســوف  وحجمه،  الــورم 
الليفية  األورام  عــالج  في  التداخلية  األشعة  دور 
من خالل عرض حالة تم انقاذها بنجاح على يد 
الدكتور موثوسوبرامانيان راجايسكاران أخصائي 

ــيـــة  ــلـ ــتـــداخـ األشـــــعـــــة الـ
بــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 

التخصصي.
ــور  ــتــ ــدكــ أوضـــــــــح الــ
الــيــوم  مـــوثـــو أن حـــالـــة 
تعاني  شــابــة  لــمــريــضــة 
ــاد أثــنــاء  مـــن نـــزيـــف حــ
الشهرية بسبب  الــدورة 
لــيــفــيــة  أورام  وجـــــــــود 

الظهر  في  آالم شديدة  ومــن  الرحم،  في  متعددة 
بسبب كبر حجم الرحم. 

ــــص والــــتــــشــــخــــيــــص وإجـــــــــــراء  ــحـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــفـــحـــوصـــات كــامــلــة تـــم عــمــل عــمــلــيــة انــضــمــام 
التداخلية  باألشعة  أو قسطرة  الرحمي  الشريان 

لعالج الورم الليفي.
عن طريق  الليفية  الرحم  أورام  يعتبر عالج 
قــســطــرة الــرحــم بــاســتــخــدام األشــعــة الــتــداخــلــيــة 
حديثة  عــالج  وسيلة  وأفضل  أنجح  هو  الموجهة 
الليفية  األورام  وأعـــراض  مشاكل  مــن  للتخلص 
وتجنب الجراحة. تتم من خالل أنابيب وأسالك 
اليد،  أو  الفخذ  فــي  فتحة  عبر  ودقــيــقــة  صغيرة 

الرحم  في  الليفية  األورام  إلى  الوصول  ثم  ومن 
وسدها.

تــذكــر، كما  العملية وال جــروح  بعد  نــدوب  ال 
يتوقف النزيف على الفور، مع االحتفاظ برحم 
المريضة، بينما في العمليات الجراحية بالمنظار 
أو الجراحة المفتوحة قد يلزم استئصال الرحم 

اعتماًدا على عدد األورام الليفية. 
الطبيعي  حجمه  إلــى  الرحم  عــاد  قد  حاليا 
المريضة حياتها بشكل  وتمارس  النزيف  وتوقف 
أمــراض  عــيــادة  فــي  دوريـــة  متابعة  وتتابع  طبيعي 

النساء والوالدة.
روت  جـــانـــبـــهـــا  مــــن 
ــن رحـــلـــة  ــ الـــمـــريـــضـــة عـ
مستشفى  فــي  عالجها 
التخصصي  الــبــحــريــن 
موثو،  الدكتور  يد  على 
حيث قالت: كنت أعاني 
الرحم  ألــيــاف على  مــن 
ــور تــوجــهــت  ــفــ وعـــلـــى الــ
عمل  وتــم  التخصصي  البحرين  مستشفى  الــى 
الفحوصات الطبية الالزمة وتقرر عمل االنضمام 
وبالطاقم  بهم  ثقتي  اتــردد ألن  ولــم  لي  الرحمي 
رائــعــة،  كــانــت  التجربة  وأضــافــت:  عــالــيــة.  الطبي 
ــتـــواصـــل معي  والــطــبــيــب الــمــعــالــج كــــان دائـــــم الـ
ويجيب عن جميع تساؤالتي في اي وقت، الطاقم 
االعتناء  غاية  وفي  والتمريض متعاونون  الطبي 
أي  لــدي  يعد  فلم  استثنائية،  تجربة  وكانت  بــي، 
ألـــم فـــي الــظــهــر وتـــوقـــف الــنــزيــف تــمــامــا، لــذلــك 
الــمــتــطــورة في  التقنيات  الــنــوع مــن  بــهــذا  اوصـــي 
مستشفى البحرين التخصصي ألي امرأة لديها 

نفس المشكلة. 

انطالقا من مسؤوليته المجتمعية في نشر التوعية الصحية لكل شرائح 
بمرض  توعوية  فعاليات  عــدة  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  نظم  المجتمع، 

السكري بمناسبة شهر التوعية بالمرض ومضاعفاته. 
وصــرحــت األســـتـــاذة رويــــدة فــــاروق مــســؤولــة الــعــالقــات الــعــامــة والتسويق 
والمتابعة  المبكر  الــفــحــص  بأهمية  يتعلق  ومـــا  وأهــمــيــتــهــا،  الــفــعــالــيــات  عــن 
بعدد  المنطقة  في  متقدمة  مرتبة  تحتل  البحرين  أن  المستمرة، وخصوصا 
المصابين بالسكري، لذلك تولي وزارة الصحة اهتماما كبيرا في هذا الشأن، 
هذا  عــالج  ومتطلبات  احتياجات  جميع  وتوفر  السكر  لمرض  الدعم  وتقدم 
مركز  وألن  المنطلق  هــذا  ومــن  والــخــاص.  الحكومي  القطاعين  في  المرض 
فــي عــالج  المتخصصة  الــمــراكــز  أوائــــل  مــن  يعتبر  والــســكــر  الــطــبــي  الــخــلــيــج 

المشاركة  على  المركز  حــرص  حيث  ومضاعفاته،  السكري  مــرض 
أقيمت  والــتــي  للسكر  الــعــالــمــي  الــيــوم  مــتــعــددة منها  فــعــالــيــات  فــي 
خليفة  آل  اهلل  عبد  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  رعاية  تحت 
للسكري  البحرين  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  للصحة  االعــلــى  رئــيــس 
نـــادي ســار  أقــيــمــت فــي مجمع دلــمــونــيــا وأيــضــا فــي فعالية  والــتــي 
اقيمت  التي  الداخلية  الفعاليات  والعديد من  والرياضي  الثقافي 
داخل المركز لتقديم االستشارات والفحوصات المجانية لمرضى 
السكر. الجدير بالذكر أن المركز يوفر تخصصات متعددة متعلقة 
السكري  والقدم  العيون  عيادة  ومنها  السكري  بمضاعفات مرض 

لما يؤثر هذا المرض على سائر أعضاء الجسد.

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في عدة فعاليات للتوعية بالسكري  

حوار شامل عن أحدث المستجدات في عالج السكري

الدكتور ناجي علم الدين لـ»الخليج الطبي«:
 الفحص المنتظم للسكر في الدم هو أفضل طريقة لعالج انخفاض السكر

يؤدي  أن  ويمكن  الدقيقة،  المراقبة  تتطلب  صحية  حالة  السكري  مرض 
والمضاعفات  األمـــراض  مــن  لمجموعة  عــرضــة  المريض  جعل  إلــى  إهماله 
في  السكري سنتعرف عليها  للوقاية من مرض  الصحية، خطوات بسيطة 
الحوار التالي ومعلومات أخرى مهمة جدا من الدكتور ناجي علم الدين 
حمد  الملك  بمستشفى  والسمنة  والسكري  الصماء  الغدد  استشاري 

الجامعي.
* ما هو انخفاض الجلوكوز )انخفاض معدل السكر في الدم(؟

حالة  هــي  الـــدم  جلوكوز  نقص  أو  الـــدم  فــي  السكر  نقص  -إن 
الطبيعية، حيث  الحدود  دون  ما  إلــى  الــدم  في  السكر  انخفاض 
إنه وعندما يقل مستوى سكر الدم عن 70 ملليغرام/ ديسيلتر 
الــســكــر ويجب  فــي  هــبــوطــا  يــعــد  فــهــذا  لــتــر(   / )3.9 مليمول 

عالجه فورًا.
مرضى  لــدى  شائعا  الـــدم  فــي  السكر  انــخــفــاض  يعد 
السكري والذين يتناولون الكثير من األدوية )األنسولين 
وبــعــض حــبــوب مـــرض الــســكــري( بــاإلضــافــة إلـــى عــدم 
الرياضة  ممارسة  أو  الطعام  من  كافية  كمية  تناول 
تــقــلــيــل جــرعــة  أو  تـــنـــاول وجــبــة خــفــيــفــة  مـــن دون 

األنسولين.
الــدم في  السكر في  أعــراض نقص  تتمثل 
يجب  والتي  واإلغماء  بالجوع  والشعور  التعرق 
في  بالدم  السكر  مستوى  من  التحقق  المريض  على 
حالة ظهورها وسرعة العالج من خالل تناول شرب نصف كوب 

من العصير أو تناول ملعقة كبيرة من السكر أو العسل.
الــدم هي  في  السكر  نسبة  انخفاض  لمنع  أفضل طريقة  إن 
بداء  مصابا  كنت  إذا  بانتظام  الــدم  في  السكر  مستويات  فحص 

السكري وتتناول األدوية التي تخفض السكر في الدم.
لدى  الـــدم  فــي  السكر  نسبة  الرتــفــاع  الرئيسي  السبب  مــا   *

مريض السكري من النوع الثاني؟
ــؤدي إلـــى ارتــفــاع نسبة  هــنــاك الــعــديــد مــن األســبــاب الــتــي تـ
من  السكري  بمرض  المصابين  المرضى  لــدى  الــدم  في  السكر 
مستويات  من  تزيد  التي  األطعمة  تناول  وأهمها  الثاني  النوع 
السكر مثل الكربوهيدرات )الخبز واألرز(، وقلة النشاط البدني 
عن المعتاد، كما يمكن أن يؤدي عدم االلتزام بالجرعات أو عدم 
أخذ ما يكفي من األنسولين أو األدوية األخرى إلى ارتفاع نسبة 

السكر في الدم. ومن جهة أخرى قد يزيد اإلجهاد البدني إلى ارتفاع نسبة السكر 
في الدم خاصة في حالة المرض مثل اإلصابة باإلنفلونزا أو العدوى.

* متى يجب فحص العينين؟
شبكية  وتــحــديــدًا  العين،  فــي  تؤثر  بمضاعفات  السكري  مرضى  يصاب  -قــد 
العين وتشمل اعتالل الشبكية السكري، نمو األوعية الدموية الصغيرة في البطانة 
الخلفية من مقلة العين بشكل غير طبيعي، فيجب أن يخضع المرضى المصابين 
بمرض السكري من النوع األول لفحوصات منتظمة للعين بعد خمس سنوات من 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
بينما يجب إجراء الفحوصات الالزمة لمرضى السكري من النوع الثاني فور 

تشخيص إصابتهم بمرض السكري.
* ما أحدث الطرق لعالج مرض السكر؟

السكري  مــرض  في  بنوعيه.  السكري  مــرض  عــالج  في  كبيرة  تطورات  -هناك 
من النوع األول، حيث ال ينتج جسم المصاب بالسكري من النوع األول األنسولين، 
الــعــديــد من  لها  والــتــي  األنــســولــيــن،  فــي مضخات  كبيرة  تــطــورات  فهناك  وبــذلــك 
اإليجابيات من حيث مرونة الخيارات في أوقات تناول الطعام وتنوعه، وكما يساعد 
استخدام مضخة األنسولين المرضى في السيطرة والتحكم في مستويات السكر 

في الدم بشكل أفضل باإلضافة إلى تقليل نوبات انخفاض نسبة السكر في الدم.
حساسات  بين  يجمع  أصبح  حيث  مــذهــاًل  تقدًما  التكنولوجيا  حققت  وقــد 
مراقبة وهي مستشعر خاص يتم تثبيته على الجلد لقياس نسبة السكر في الدم 
كما  أوتوماتيكي،  بشكل  اإلنسولين  لتوصيل  اإلنسولين  ومضخة  مستمر  بشكل 
العالج  باسم  ويعرف  المريض  احتياجات  وفق  آليا  اإلنسولين  إلعطاء  يستخدم 

المستمر لإلنسولين.
تــم تــطــويــر األدويـــــة الــمــســتــخــدمــة لــعــالج مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي 
بشكل كبير حيث أصبحت ذات فعالية كبيرة في تحسين نسبة الجلوكوز في الدم 
ونــادرا ما تسبب هبوط السكر باإلضافة إلى حماية  الوزن  إنزال  والمساعدة على 

القلب والكلى لدى بعض المرضى.
* ما طرق الوقاية من مرض السكري؟

-توجد عدة طرق للمساعدة في الوقاية من مرض السكري أهمها تغيير نمط 
الحياة والتي تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مثل المشي 
بنسبة  الــوزن  إنقاص  في  المساعدة  شأنها  من  والتي  الخفيفة  التمارين  وبعض 
5-10% وتقليل مخاطر اإلصابة بمرض السكري بنسبة 60% تقريبا، باإلضافة إلى 
اإلقالع عن التدخين والذي يقي من اإلصابة بالسكري من النوع الثاني في بعض 
لتقليل  الميتوفورمين  دواء  بتناول  المعالج  الطبيب  يوصي  أن  ويمكن  الحاالت 

المخاطر.

األطفال  عند  اللثة  إلتهاب 
ــن األمـــــــــراض الـــمـــنـــتـــشـــرة و  مــ
األم، ألن  قــلــق  تــســبــب  الــتــي 
عليه  تظهر  وقتها  الطفل 
فــي عدم  متمثلة  أعـــراض 
تناول  أو  رضــاعــتــه  إتــمــام 
وجــبــتــه وظــهــور إفــــرازات 
ــم، وهــي  ــفـ ــن الـ كــثــيــرة مـ
مــــــن األمــــــــــــــراض الـــتـــي 
يــصــاب بــهــا الــطــفــل في 
جـــمـــيـــع مــــراحــــل عــمــره 
ــذا الــمــرض  ــال هــ ــمـ و إهـ
لــه مــضــاعــفــات خــطــيــرة، 
اللثة  التهاب  يلي  وفيما 
ــال الـــرضـــع  ــ ــفــ ــ عـــنـــد األطــ
يوضح  التالي  المقال  فــي 
العكاري  عصام  الدكتور  لنا 
ــــراحـــــــة الـــلـــثـــة  اخـــــصـــــائـــــي جـــ
بمركز  األسنان  وزراعة وتجميل 
بــريــلــيــنــت الــطــبــي مـــا هـــو الــتــهــاب 
وطرق  وأعــراضــه  األطفال  عند  اللثة 

الوقاية .
ــراض تــحــدث لــلــطــفــل تـــدل على  ــ أعـ

تهيج اللثة والتهابها:
األحمر  الــلــون  إلــى  اللثة  لــون  تغير 

دليل على تورمها.
مالحظة األم وجود خطوط حمراء 
الــســن، بسبب أن  اللثة مــكــان ظــهــور  فــي 
الــســن عــنــدمــا يــبــدأ فــي الــخــروج يحدث 

تشقق في اللثة
تالحظ األم قلق الطفل وعدم قدرته 
أنــه ال يقدر  األلـــم، كما  الــنــوم مــن  على 
على إكمال رضاعته و قد يصل األمر إلى 

رفض الرضاعة أو تناول وجبته.
يــده فــي فمه  البكاء مــع وضــع  كثرة 

و محاولة الرضاعة بها من شدة األلم 
و حــدوث  إفـــراز لعاب كثير مــن فمه 
ــرار حـــول مــنــطــقــة الــفــم مـــع تهيج  ــمـ إحـ

الجلد.
أن يكون الطفل متحمس لعض ما 

يقابله ألنها تشكل له راحة
أسباب التهاب اللثة عند األطفال 

قــد يــكــون هــنــاك أســبــاب أخـــرى غير 
عند  اللثة  إلتهاب  على  تعمل  التسنين 

األطفال و تورمها مثل :
اإلصابة بفيروس الهربس البسيط، 
و هــو فــيــروس يـــؤدي إلــى ظــهــور الــقــروح 

وااللتهابات في فم الطفل.
أن يكون الطفل لديه أمراض وراثية

ــيــــوب فــــي األســـــنـــــان لـــدى  وجـــــــود جــ
الطعام  بقايا  نــزول  في  تتسبب  الطفل 
ــتـــالـــي تــتــســبــب فــــي تـــراكـــم  ــالـ بـــهـــا و بـ

البكتيريا 
تعر.ض الطفل لخلع الضرس 
بعد  ما  بنظافة  اإلهتمام  و عدم 
الخلع و إصابة السن المخلوع 
تلتهب  بالتالي  و  بالبكتيريا 

اللثة.
ــل  ــ ــفـ ــ ــــطـ إصــــــــــابــــــــــة الـ
بــفــيــروس كــوكــســاكــي و 
هــــو فــــيــــروس مــعــدي 
يــــــــــأتــــــــــي نــــتــــيــــجــــة 
للعدوى  الــتــعــرض 
مـــــــــــــن مــــــالمــــــســــــة 
الــســالم  أو  ســطــح 
ده  عــــلــــى شــــخــــص 
غــيــر نــظــيــفــة مــلــوثــة 
بالبراز و أعراضه تتشابه 

مع أعراض اإلنفلونزا 
ــثــــل  الــــــــــــعــــــــــــدوى الــــــبــــــكــــــتــــــيــــــريــــــة مــ
Streptococcusأو actinomyces

اللثة  الــتــهــاب  اعــــراض  يــلــي  فيما  و 

عند األطفال: 
ــدوث نــزيــف فـــي الــلــثــة مـــع وجـــود  حــ

انتفاخات و تورمات 
الفم منتشرة  داخــل  وجــود تقرحات 
على اللثة و في الخدين و على اللسان 
الــرمــادي  أو  األصــفــر  مــن  لونها  يتغير  و 
أحمر  لونها  و  الخارجية  المنطقة  فــي 

في الوسط 
إصابة الطفل بالحمى 

صدور رائحة كريهة من فم الطفل 
اإلصـــابـــة بــتــورمــات وانــتــفــاخــات في 

الغدد اللمفاوية.
إفراز الطفل سوائل كثيرة من فمه و 

يظهر ذلك في األطفال الرضع 
عـــدم الــرغــبــة فــي تــنــاول الــطــعــام أو 

الرضاعة إذا كان الطفل رضيع 
للطفل  الجسدية  البنية  في  ضعف 

و تعكر مزاجه.
إذا  و  الــطــفــل  فــم  الطبيب  يفحص 
وجــــد بـــه قـــــروح وهــــو مـــن أهــــم أعــــراض 

إلتهابات اللثة .
قد يحتاج الطبيب إلى أخذ مسحة 
من هذه التقرحات لمعرفة سببها، فيما 
إذا كانت بسبب عدوى فيروسية أم بسبب 
عدوى بكتيرية تعود اللتهاب في الحلق.

الــطــبــيــب  يــــأخــــذ  أن  الـــمـــمـــكـــن  مــــن 
عــيــنــة تــســمــى خــزعــة وهــــي إزالـــــة قطعة 
صغيرة من الجلد لمعرفة إذا كانت هذه 
التقرحات مثل السعال والحمى و وجع 
فــي الــعــضــالت و الــمــفــاصــل هــنــا يحتاج 

الطبيب لعمل فحوصات أكثر.
لــلــتــعــلــيــمــات  األم  ــاع  ــبــ إتــ ــن  مــ البـــــد 
لطفلها،  األطــفــال  طبيب  وصفها  التي 
له  المقررة  األدويــة  الطفل  إعطاء  وهــي 
فــي الــمــواعــيــد الــمــحــددة لــه، إلــى جانب 

االلتزام باآلتي: 
ــغــــذاء الـــطـــفـــل والــبــعــد  االهـــتـــمـــام بــ
له  تتسبب  والــتــي  الــضــارة  األطعمة  عــن 

بالبكتيريا.
بتعقيم  دائــمــًا  االهتمام  مــن  و البــد 
الـــطـــفـــل حـــتـــى ال يــصــاب  نـــظـــافـــة فــــم  و 

بالتهابات مرة أخرى. 
ــان الــطــفــل مــصــاب بــالــتــهــابــات  إذا كـ
بسيطة يصف الطبيب معقم عبارة عن 

غرغرة للطفل تقوم بتسكين األلم .
قد يصاب الطفل بالتهابات شديدة 
يكون العالج فيها عبارة عن كحت نسيج 
اللثة التالف في كل زيارة يزورها الطفل 
االلتهابات  كــانــت  وإذا  أســبــوعــيــن،  لــمــدة 
مــزمــنــة يـــقـــوم بــكــحــت الــلــثــة كـــثـــيـــرًا مع 

حشوها و تضميد اللثة لعدة أيام.

الدكتور عصام العكاري: 
أعراض تحدث للطفل تدل على تهيج اللثة 

األشعة 
التداخلية 

لعالج 
األورام 
الليفية 

بدون جراحة 
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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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وزير الرتبية يرعى حفل الإعالن عن النتائج..

تاأُهل معلمتني بحرينيتني للمرحلة الثانية من جائزة حممد بن زايد 

مبارك  بن  حممد  الدكتور  رعاية  حتت 

الوزارة  اأقامت  والتعليم،  الرتبية  جمعة وزير 

لأف�ضل  زايد  بن  حممد  جائزة  مع  بالتعاون 

مملكة  من  املتاأهلني  عن  الإعــالن  حفل  معلم، 

يف  اجلائزة  من  الثانية  للمرحلة  البحرين 

اأحمد  الدكتور حمد  الرابعة، بح�ضور  ن�ضختها 

الدرمكي اأمني عام اجلائزة، وامل�ضت�ضار من�ضور 

الإمــارات  دولة  �ضفارة  ممثل  اجلويعد  حممد 

وعدد  اململكة،  لدى  ال�ضقيقة  املتحدة  العربية 

مبدينة  الوزارة  ب�ضالة  وذلك  امل�ضوؤولني،  من 

عي�ضى.

تاأهل  عن  ــالن  الإع احلفل  خــالل  مت  وقــد 

معلمتني من مملكة البحرين اإىل املرحلة الثانية 

زينب  وهما  الرابعة،  ن�ضختها  اجلائزة يف  من 

اخلا�ضة،  الأهلية  املدر�ضة  من  �ضلمان  �ضعيد 

القاد�ضية  مدر�ضة  من  جعفر  حمزة  وكوثر 

املن�ضقني  تكرمي  مت  كما  للبنات،  البتدائية 

القائمني على اجلائزة يف اململكة.

وقد األقى وزير الرتبية والتعليم كلمًة هناأ 

البحرين  مملكة  من  املتاأهلتني  املعلمتني  فيها 

كل  لهما  متمنياً  اجلائزة،  من  الثانية  للمرحلة 

التوفيق وال�ضداد يف بقية مراحل هذه امل�ضابقة 

املهمة، التي تهدف اأ�ضا�ًضا اإىل ا�ضتك�ضاف وتكرمي 

يف  الريادة  معايري  واإر�ضاء  املبدعني،  املعلمني 

دور  تعزيز  على  الرتكيز  عرب  التعليم،  قطاع 

املعلم يف العملية التعليمية ويف بناء الن�شء، 

والتقدم،  النماء  جهود  ورفد  املجتمع  وتطوير 

وتر�ضيخ ثقافة التميز والإبداع، وامل�ضاهمة يف 

اإعداد كفاءات امل�ضتقبل يف امليدان التعليمي.

واأ�ضاف الوزير: »ونحن نحتفي باملتاأهلني 

املعلمني  ن�ضتذكر  الــرابــعــة،  الـــدورة  يف 

البحرينيني املتميزين الذين �ضبق لهم التتويج 

ال�ضابقة، واأخ�ش بالذكر  باجلائزة يف دوراتها 

اأربع معلمات بحرينيات متميزات يف  هنا فوز 

الدورة الأوىل ل�ضنة 2018، واللواتي ت�ضرفن 

با�ضتقبال ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

اهلل  املعظم حفظه  البالد  ملك  اآل خليفة  عي�ضى 

ال�ضامية  جاللته  رعاية  اإطار  يف  لهن،  ورعاه 

لقطاع التعليم، حيث هناأهن باإجنازهن، واأ�ضاد 

البحرين على حتقيق  اأبناء  حفظه اهلل بحر�ش 

اأف�ضل النتائج، موؤكداً جاللته على اأن فوز اأبناء 

البحرين هو فوز البحرين«.

الرتبية والتعليم: »باحتفائنا  وتابع وزير 

نكرم  فاإننا  املتاأهلني،  من  املتميزة  الثلة  بهذه 

ما  على  الرتبوية،  الأ�ضرة  كافة  خاللهم  من 

تعليم  �ضبيل  يف  خمل�ضة  جهود  من  تبذله 

املعرفة،  من  وتزويدهم مبعني  الأعزاء،  اأبنائنا 

وت�ضليحهم مبهارات القرن الواحد والع�ضرين، 

ليكونوا  اأنف�ضهم،  يف  املواطنة  روح  وغر�ش 

ي�ضعى خلدمة وطنه وجمتمعه،  فاعالً  عن�ضراً 

ظل  يف  ال�ضاملة،  تنميته  م�ضرية  يف  وي�ضارك 

ح�ضرة  بقيادة  ال�ضاملة  التنموية  امل�ضرية 

�ضاحب اجلاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه، 

وبدعم ومتابعة من �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

رئي�ش  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�ش الوزراء حفظه اهلل«.

من جانبه، األقى الدكتور حمد اأحمد الدرمكي 

اأ�ضاد فيها بدعم وزارة  اأمني عام اجلائزة كلمًة 

الرتبية والتعليم الكبري لهذه اجلائزة الرتبوية 

النوعية منذ انطالقتها، والتي هي نتاج روؤية 

ل�ضاحب  �ضديدة  وتوجيهات  الر�ضيدة  القيادة 

اآل نهيان رئي�ش  زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 

اهلل،  حفظه  املتحدة  العربية  ــارات  الإم دولة 

والتي جتاوزت حدود الوطن والعامل العربي، 

اإىل العاملية، بهدف تكرمي وتعزيز دور  لتنتقل 

املعلم كقائد للعملية الرتبوية، و�ضاحب التاأثري 

املبا�ضر يف حتقيق اأف�ضل املخرجات التعليمية.

الدورة  اأن  اإىل  الدرمكي  الدكتور  واأ�ضار 

الرابعة قد �ضهدت تغيريات جذرية يف جوانب 

خمتلفة، وهذا التغيري يقع �ضمن �ضلب توجهات 

اجلائزة، حيث التح�ضني والتجويد يف املعايري 

الرت�ضح،  ومتطلبات  التقدمي،  واآلية  والأهداف، 

التي  الأمور  من  وغريها  امل�ضتهدفة،  والدول 

اإىل  اإ�ضافية، لفًتا  بقيمة تربوية  ترفد اجلائزة 

الدورة  م�ضاركة 13 دولة عربية واأجنبية يف 

وما  اجلائزة  اأهمية  على  دللة  وهذه  احلالية، 

حتظى به قيمة حملًيا ودولًيا.

زايد  بن  حممد  جائزة  اأن  بالذكر  واجلدير 

لأف�ضل معلم هي جائزة �ضنوية يتناف�ش عليها 

الوطن  اأنحاء  كافة  من  ومعلمات  معلمون 

العربي، وت�ضعى لرت�ضيخ ثقافة التميز والإبداع 

عرب املجال التعليمي وحتفيز املعلمني املبدعني 

اعداد  يف  وامل�ضاهمة  وتكرميهم،  واملبتكرين 

كفاءات امل�ضتقبل يف امليدان التعليمي.

خم�ضة  على  للجائزة  التقييم  وي�ضتند 

ــداع  والب ــاز  الجن يف  التميز  وهــي  معايري 

امل�ضتدام  والتعليم  والتطوير  والبتكار 

واملواطنة اليجابية والولء والنتماء الوطني 

والريادة املجتمعية واملهنية.

وزير الرتبية ُي�شيد بالإجناز

فوز مدر�شتني بحرينيتني باملركز الثالث يف م�شابقة »ابتكار الكويت«
والتعليم  الرتبية  وزير  اأ�ضاد 

بفوز  جمعة  مــبــارك  بــن  حممد 

مدر�ضتني بحرينيتني باملركز الثالث 

يف  العربي  الوطن  م�ضتوى  على 

ال�ضعد  فادية  ال�ضيخة  م�ضابقة 

الكويت(  )ابتكار  العلمية  ال�ضباح 
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وهما زنوبيا الإعدادية للبنات عن 

مب�ضروع  املتو�ضطة  املرحلة  فئة 

الثانوية  واحلد  الذكية،  املزرعة 

الثانوية  املرحلة  فئة  عن  للبنات 

النفايات  تدوير  اإعــادة  مب�ضروع 

�ضالح  طــوب  اإىل  البال�ضتيكية 

للبناء.

والتعليم  الرتبية  وزير  واأكد 

يعك�ش  امل�ضّرف  الإجنــاز  هذا  اأن 

الوزارة  تبذلها  التي  حجم اجلهود 

والإبـــداع  البتكار  ثقافة  لن�ضر 

والبحث العلمي يف جميع املدار�ش 

املناهج  ــالل  خ مــن  احلكومية، 

والربامج  والأن�ضطة  الدرا�ضية، 

تنمي  التي  املتنوعة  والفعاليات 

القدرات الطالبية على هذا ال�ضعيد، 

رعاية  مركز  يقّدمه  ما  وخا�ضًة 

العلوم  ومركز  املوهوبني،  الطلبة 

عن  معرًبا  ــوب(،  ــل )غ والبيئة 

املدر�ضتني  ملديرتي  تهانيه  خال�ش 

ن�ضرين  الأ�ضتاذة  وهما  الفائزتني 

مدر�ضة  مديرة  حيدر  عبدالر�ضا 

زنوبيا الإعدادية للبنات، والأ�ضتاذة 

مديرة  ال�ضديقي  في�ضل  با�ضمة 

مدر�ضة احلد الثانوية للبنات.

جهود  على  الوزير  اأثنى  كما 

للمعرفة  ال�ضعد  ــربة  م اإدارة 

الكويت  بدولة  العلمي  والبحث 

فادية  ال�ضيخة  برئا�ضة  ال�ضقيقة 

ال�ضباح،  ال�ضامل  العبداهلل  ال�ضعد 

الإقليمية  امل�ضابقة  هذه  تنظيم  يف 

طيبة  نتائج  حققت  التي  املهمة 

العمل  من  �ضنة   23 مــدى  على 

لرعاية  املتوا�ضل  واجلهد  الدوؤوب 

جمال  يف  املبتكرات  الطالبات 

العلوم والتكنولوجيا، والتي اأ�ضهم 

اخلليجي  امل�ضتوى  على  جناحها 

يف تو�ضعها لت�ضمل العامل العربي 

للعام الثالث على التوايل.

املدر�ضتني  تكرمي  مت  وقد  هذا، 

يف  موؤخًرا  الفائزتني  البحرينيتني 

احلفل اخلتامي الذي اأقامته اجلهة 

املنظمة للم�ضابقة بدولة الكويت. 

م�ضروع  اأن  بالذكر  واجلدير 

زنوبيا  لإعدادية  الذكية  املزرعة 

للبنات هو من تنفيذ الطالبتني دانة 

باإ�ضراف  احلداد،  وماريا  املالكي، 

املطوع،  فاطمة  العلوم  معلمة 

ال�ضم�ضية،  بالطاقة  بعمله  ويتميز 

واحتوائه على ح�ّضا�ضات ل�ضت�ضعار 

ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة، 

الزراعي  القطاع  ل�ضتدامة  ويهدف 

العمل  عرب  البحرين،  مملكة  يف 

اكتفاًء  لتحقيق  ال�ضنة؛  اأيام  طيلة 

ذاتًيا من املنتجات الزراعية، وتقليل 

الطق�ش  اأثر  من  واحلد  ا�ضتريادها، 

على هذا القطاع باململكة.

اأما م�ضروع ثانوية احلد للبنات 

فهو من تنفيذ الطالبات: زينب علي، 

خالد،  والعنود  علي،  ــازي  واجل

هدى  الكيمياء  معلمة  باإ�ضراف 

اإعادة  على  يعتمد  وهو  �ضلمان، 

تدوير النفايات البال�ضتيكية، لإنتاج 

وتكلفة  عالية  بجودة  بناء  طوب 

منخف�ضة، وذلك بهدف التقليل من 

تراكم النفايات غري القابلة للتحلل، 

الرمال  ا�ضتهالك  معدل  وخف�ش 

امل�ضتخرجة من قاع البحر، حفاًظا 

على البيئة والرثوات الطبيعية.

د. بن �شم�س يدعو لتبادل اخلربات البحثية والعلمية يف جمال الإدارة
العامة  الإدارة  العام ملعهد  املدير  الدكتور رائد حممد بن �ضم�ش  اأكّد 

اأن  »بيبا« رئي�ش �ضبكة مينابار ورئي�ش املعهد الدويل للعلوم الإدارية، 

م�ضتقبل  قيادة  وا�ضحة يف  ب�ضمة  ت�ضع  اأن  ا�ضتطاعت  البحرين  مملكة 

البحثية  اخلربات  تبادل  اأهمية  مو�ضًحا  املنطقة،  يف  العامة  الإدارة 

والعلمية يف جمال الإدارة العامة التي ت�ضهم بدورها يف �ضناعة �ضيا�ضات 

عامة خلدمة العمالء والزبائن من مواطنني، ومقيمني، وزائرين، بالإ�ضافة 

املدين،  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  اخلا�ش  والقطاع  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  اإىل 

م�ضتندة على اأ�ض�ش واأدّلة وا�ضحة ترمي اإىل ا�ضتحداث اآليات ممنهجة يف 

هذا املجال على الأ�ضعدة املحلية، والإقليمية والدولية. 

اخلام�ش  املوؤمتر  لأعمال  الر�ضمي  الفتتاح  حفل  خالل  ذلك  جاء 

مينابار  العامة  الإدارة  لبحوث  اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  ل�ضبكة 

»MENAPAR«، والذي يقام يف الفرتة ما بني 27 و30 نوفمرب اجلاري 

ال�ضعبية، حتت  الدميقراطية  يف مدينة اجلزائر باجلمهورية اجلزائرية 

عنوان »الإقليم والرقمة والتنمية املحلية: تكامل واآفاق م�ضتقبلية«، وذلك 

اجلزائر،  مدينة  يف  لالإدارة  الوطنية  املدر�ضة  من  وا�ضت�ضافة  بتنظيم 

وتعاون مع معهد الإدارة العامة »بيبا« يف مملكة البحرين. 

جلنة زيارة اأماكن الحتجاز ت�شتعر�س

جمريات زيارتها ملركز اإبعاد الأجانب

الحتجاز  اأماكن  زيارة  جلنة  عقدت 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  يف  واملرافق 

ع�ضر،  الثامن  العادي  اجتماعها  الإن�ضان 

احلــمــادي  اهلل  ــال  م الــدكــتــور  برئا�ضة 

حورية  والدكتورة  فايز  هالة  وع�ضوية 

عبا�ش.

الزيارة  اللجنة جمريات  وا�ضتعر�ضت 

الرجال  اإبعاد  مركز  اإىل  بها  قامت  التي 

وكذلك  احلد،  مدينة  يف  الأجانب  والن�ضاء 

جمريات الزيارة التي قامت بها اللجنة اإىل 

بيت بتلكو لرعاية الطفولة.

ب�ضاأن  مت  ما  اللجنة  ا�ضتعر�ضت  كما 

اتخذ  وما  ال�ضابقة  وتو�ضياتها  قراراتها 

املتعلقة  تلك  ل�ضيما  اإجــراءات،  من  فيها 

ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  بع�ش  بــزيــارة 

احلكومية. وامل�ضت�ضفيات 

على  التفاق  مت  الجتماع،  ختام  ويف 

القيام بزيارة ميدانية اإىل اإحدى اجلامعات 

على  للوقوف  اخلا�ضة،  املدار�ش  واإحدى 

للطلبة  وال�ضمانات  احلقوق  خمتلف 

املن�ضو�ش  والإدارية،  التعليمية  والكوادر 

يتوافق  نحو  على  قانوًنا  واملقررة  عليها 

الدولية  للمعايري  الأ�ضا�ضية  واملبادئ 

حلقوق الإن�ضان، وذلك من منطلق حر�ش 

الرقابي  املوؤ�ض�ضة  دور  تفعيل  اللجنة على 

على املوؤ�ض�ضات واملراكز التعليمية.

»ال�شلمانية«: جناح 13 عملية 

جراحية حلالت معّقدة يف العمود الفقري

ا�ضت�ضاف ق�ضم العظام مبجمع ال�ضلمانية 

الطبي، الربوفي�ضور ي�ضري الهواري، اأ�ضتاذ 

جراحة العظام والعمود الفقري بكليه الطب 

الطبيب  برنامج  اإطار  يف  القاهرة،  جامعة 

الزائر للجنة العليا للعالج باخلارج التابعة 

للمجل�ش الأعلى لل�ضحة.

 13 الهواري  اأجرى  زيارته  وخالل 

من  تعاين  معقدة  حلالت  جراحية  عملية 

جميعها  تكللت  الفقري  العمود  انحناء 

معقدة  عملية  من 70  اأكرث  بالنجاح، �ضمن 

لق�ضم  ال�ضابقة  الأعوام  يف  زياراته  خالل 

العظام مبجمع ال�ضلمانية الطبي.

بامل�ضتوى  الهواري  الربوفي�ضور  واأ�ضاد 

ال�ضلمانية  مبجمع  الطبية  للخدمات  املتقدم 

الطبي، م�ضريا اإىل اأن هذه الزيارات ل تقت�ضر 

العمليات  واإجراء  املر�ضى  معاينة  على 

اجلراحية فح�ضب، واإمنا تتعدى ذلك لتبادل 

يحقق  مبا  الطبية  واملعارف  اخلربات 

وي�ضاهم  الطرفني،  بني  امل�ضرتكة  ال�ضتفادة 

املوؤ�ض�ضة  يف  الأداء  مب�ضتوى  الرتقاء  يف 

ال�ضحية.

ومن جانبه، اأفاد الدكتور طارق خليفة، 

الفقري  والعمود  العظام  جراحة  ا�ضت�ضاري 

وك�ضور احلو�ش، اأن برنامج الطبيب الزائر 

يتيح الفر�ضة للطواقم الطبية والتمري�ضية 

ال�ضت�ضاريني  خربات  من  لال�ضتفادة 

النادرة  احلالت  مع  التعامل  يف  املخت�ضني 

امل�ضتمر،  التدريب  عملية  اإطار  يف  واملعقدة 

الوطنية  الكوادر  م�ضتوى  من  يرفع  مبا 

طبية  خدمات  تقدمي  يف  دورهم  من  ويعزز 

ذات نوعية عالية، مثمًنا يف هذا ال�ضاأن زيارة 

للمر�ضى  زيارته  خالل  قدمه  وما  الهواري 

والكوادر ال�ضحية على حد �ضواء.

بال�ضكر  الدكتور طارق خليفة  تقّدم  كما 

حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  اإىل  والتقدير 

الأعلى  املجل�ش  رئي�ش  اآل خليفة  عبداهلل  بن 

اآل  العزيز  عبد  بن  ه�ضام  وال�ضيخ  لل�ضحة، 

امل�ضت�ضفيات  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  خليفة 

بن خليفة  فهد  الدكتور  وال�ضيخ  احلكومية، 

للعالج  العليا  اللجنة  رئي�ش  خليفة  اآل 

الطبيب  لربنامج  دعمهم  على  باخلارج، 

رعاية  تقدمي  م�ضاعي  يعزز  الذي  الزائر 

�ضحية �ضاملة للجميع وفق اأحدث ما تو�ضل 

اإليه الطب احلديث.

»الأ�شغال«: بدء اأعمال م�شروع �شبكة 

ال�شرف ال�شحي مبجمع 711 يف توبلي

اأكد املهند�ش فتحي عبداهلل الفارع الوكيل 

امل�ضاعد لل�ضرف ال�ضحي بوزارة الأ�ضغال اأن 

�ضبكة  اإن�ضاء  م�ضروع  بتنفيذ  بداأت  الوزارة 

منطقة  يف   711 مبجمع  ال�ضحي  ال�ضرف 

ال�ضرتاتيجية  اخلطة  �ضمن  وذلك  توبلي، 

لل�ضرف  الوزارة  و�ضعتها  التي  الوطنية 

الذي  العمراين  التطور  ملواكبة  ال�ضحي 

ت�ضهده اململكة يف خمتلف املحافظات.

�ضيوفر  امل�ضروع  اأن  اإىل  الفارع  واأ�ضار 

يف  عقاًرا  لـ158  ال�ضحي  ال�ضرف  خدمة 

الزمني  للربنامج  ووفًقا  املذكور،  املجمع 

للم�ضروع فاإن عملية التنفيذ �ضوف ت�ضتغرق 

�ضنة واحدة تقريًبا، ومن املتوقع النتهاء من 

العام  من  الثاين  الربع  نهاية  مع  امل�ضروع 

القادم 2023.

لل�ضرف  امل�ضاعد  الوكيل  واأو�ضح 

بناء  على  ي�ضتمل  امل�ضروع  باأن  ال�ضحي 

بطول  ال�ضحي  لل�ضرف  رئي�ضية  خطوط 

1908 اأمتار، وخطوط فرعية كذلك بطول 

1422 مرًتا. كما ت�ضمل اأعمال امل�ضروع اإن�ضاء 

302 غرفة تفتي�ش، ويت�ضمن امل�ضروع اأي�ضا 

احلالية  للمحطة  ال�ضتيعابية  الطاقة  رفع 

موقع  اإىل  التحكم  لوحة  ونقل   »R1N«

جديد وبعد النتهاء من امل�ضروع �ضوف يتم 

والواقعة  املذكور  املجمع  الطرق يف  ر�ضف 

�ضمن حدود امل�ضروع. وذكر املهند�ش فتحي 

الفارع اأن الوزارة ملتزمة وم�ضتمرة يف ذلك 

ب�ضاأن توفري خدمة ال�ضرف ال�ضحي ملختلف 

لروؤية  حتقيًقا  وذلك  اململكة،  يف  املناطق 

الوزارة التي تهدف اإىل تقدمي خدمات عامة 

على  اإيجاًبا  ذلك  وتاأثري  عالية  جودة  ذات 

احلياة العامة للمواطنني واملقيمني.
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حتت رعاية رئي�س جمل�س ال�شورى 

موؤمتر البحرين الد�يل للر�ؤية احلو�شبية يعقد يف دي�شمرب

للذكاء  العاملية  املجموعة  تنظم 

الربازيل  مركز  مع  بال�شراكة  ال�شطناعي 

من  الأوىل  الن�شخة  ال�شطناعي،  للذكاء 

احلو�شبية  للروؤية  الدويل  البحرين  موؤمتر 

علي  رعاية  حتت  ال�شطناعي،  الذكاء  يف 

بن �شالح ال�شالح رئي�س جمل�س ال�شورى، 

مب�شاركة  املقبل،  دي�شمرب  من  الأول  يف 

دياز  بيدرو  الدكتور  الدوليني،  املتحدثني 

من  نونيز  كلوديا  والدكتورة  ا�شبانيا،  من 

من  لك�شويك  رافــال  والدكتور  الربازيل، 

بولندا، والدكتور تياجو فيليب افاجني من 

الربازيل، فيما �شتدير املوؤمتر املهند�شة دلل 

بوحميدة من مملكة البحرين.

الدكتور  تــقــدم  املنا�شبة،  وبــهــذه   

ورئي�س  املــوؤمتــر  رئي�س  حاجي  جا�شم 

ال�شطناعي،  للذكاء  العاملية  املجموعة 

جمل�س  رئي�س  اإىل  والمتنان  بال�شكر 

جهود  مثمًنا  املوؤمتر،  لرعايته  ال�شورى 

الذكاء  جمال  يف  املتوا�شل  والدعم  معاليه 

والــدور  الرقمي،  والتحول  ال�شطناعي 

الفاعل الذي بقوم به يف حتفيز اجليل القادم 

التحول  تطوير  يف  البحريني  ال�شباب  من 

ح�شرة  رعاية  ظل  يف  اململكة  يف  الرقمي 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، 

ودعم وم�شاندة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

رئي�س ال�شورى د. جا�شم حاجي

جمموعة الهالل للرعاية ال�شحية تنظم فعالية »الوعي مبر�س ال�شكري«

ال�شحية،  للرعاية  الهالل  نظمت جمموعة 

للدراجات  البحريني  الحتاد  مع  بالتعاون 

بدعم  ال�شكري  مر�س  هزمية  �شباق  الهوائية، 

الهاجري  �شعيد  نا�شر  �شركات  جمموعة  من 

اجلمهور  بني  الوعي  لن�شر  �شويت  بوكاري  و 

�شارك  وال�شحة.  ال�شكري  مر�س  اأهمية  حول 

الرحلة  هذه  يف  دراجة  راكب   600 من  اأكرث 

اأكملوا  وبذلك  ال�شكري  الوعي مبر�س  لتعزيز 

الهالل  نظمه  الذي  ال�شباق  من  الثاين  املو�شم 

الدراجات  م�شار  يف  النطالق  بداأ  بنجاح. 

 - الزلق   - اجلزائر  بالج  �شاطئ  من  بالقرب 

واأكمل م�شافة  ال�شاعة 8 �شباًحا  البحرين يف 

عن  الإبالغ  مت  �شاعتني.  غ�شون  يف  كم   10

�شاندران،  �شاراث  الدكتور  قبل  من  النطالق 

للرعاية  الهالل  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�شحية.

وقال: »اأ�شكر الحتاد البحريني للدراجات 

�شعيد  نا�شر  �شركات  وجمموعة  الهوائية 

دعمهم  على  �شويت  بوكاري  و  الهاجري 

ال�شركات  هذه  مثل  تتكاتف  عندما  امل�شتمر. 

يح�شن  هذا  فاإن  ال�شحة،  اأجل  من  الكبرية 

ا  الو�شول اإىل جمتمع اأكرب. نحن فخورون اأي�شً

باأننا قد جنعله اأكرب من العام ال�شابق، ونهدف 

حول  الوعي  لن�شر  عام،  كل  اأكرب  جعله  اإىل 

مر�س ال�شكري«.

مدرب  مرهون،  علي  العادل  عبد  �شكر 

اإدارة  الهوائية،  للدراجات  البحريني  الحتاد 

الهالل بخ�شو�س هذه املبادرة ب�شاأن التوعية 

مبر�س ال�شكري، وقال �شيد �شرب، الأمني العام، 

الحتاد البحريني للدراجات الهوائية.

افتتاح مطعم »را�شمالي« املتخ�ش�س 

يف الأكالت الهندية يف »الليوان« بالهملة

مكانتها  تعزيز  على  حر�شها  من  انطالًقا 

الرائدة يف قطاعات التجزئة وال�شيافة والرتفيه 

اأعلنت  اململكة،  م�شتوى  على  العقاري  والتطوير 

�شركة عقارات ال�شيف عن افتتاح مطعم را�شمالي 

املجموعة  اإىل  بذلك  لين�شم  بالهملة،  الليوان  يف 

املتميزة من العالمات التجارية املحلية والإقليمية 

والعاملية التي يحت�شنها امل�شروع. 

فريدة  ت�شكيلة  را�شمالي  مطعم  ويقدم 

الكال�شيكية  الهندية  املاأكولت  من  ومتنوعة 

رت  ح�شّ والتي  ومبتكرة،  ع�شرية  بلم�شات 

الطهاة  اأمهر  من  طاقم  ــدي  اأي على  خ�شي�شاً 

املتمر�شني من الهند،

وبهذه املنا�شبة، �شّرح اأحمد يو�شف، الرئي�س 

»نحن  قائالً:  ال�شيف  عقارات  ل�شركة  التنفيذي 

افتتاح مطعم را�شمالي  بالإعالن عن  م�شرورون 

يف الليوان والذي �شي�شكل اإ�شافة نوعية لقائمة 

املطاعم ومراكز ال�شيافة املوجودة يف امل�شروع«. 

من جانبه، قال بدر اأمني، م�شاعد نائب الرئي�س ل�شركة ديفيديند جيت كابيتال، قائالً: 

الليوان، والذي يعد الفرع الثاين لنا يف اململكة، وقد  »ي�شعدنا افتتاح مطعمنا اجلديد يف 

ارتاأينا افتتاح مطعمنا يف الليوان نظًرا ملا ميلكه هذا امل�شروع احليوي من مكان ا�شرتاتيجي 

وقربه من اأبرز املواقع كج�شر امللك فهد وغريها.

»امل�شاريع �الطرق« �»الأيام« تنظمان فعالية 

»نوفمرب الأزرق« للتوعية باأ�رام ال�شرطان للرجال

خديجة العرادي:

نظمت اإدارة امل�شاريع و�شيانة 

بالتعاون  الأ�شغال  بوزارة  الطرق 

فعالية  للن�شر  الأيام  موؤ�ش�شة  مع 

»نوفمرب الأزرق« ال�شحية العاملية 

والتي تقام �شنويا يف �شهر نوفمرب 

و�شرطان  الرجل  ب�شحة  للتوعية 

املنا�شبة،  وبهذه  الربو�شتات. 

اإدارة  مدير  العلوي  بدر  �شيد  قال 

بوزارة  الطرق  و�شيانة  امل�شاريع 

تاأتي  الفعالية  هذه  باأن  الأ�شغال 

املوظفني  جميع  باأن  منا  اإمياًنا 

ميثلون قيمة حقيقية لنا.

واأ�شاف »من الناحية الإدارية 

الإنتاج  ان  �شخ�شًيا  موؤمن  فاأنا 

انتاجية  على  فقط  يعتمد  ل 

موؤ�شرات  تعترب  والتي  املوظفني 

ال�شحيحة  الدارة  لكن  للنجاح، 

لنه  اأولً  بالإن�شان  تهتم  التي  هي 

والر�شيد  املنتج  العن�شر  هو 

وبالتايل  للموؤ�ش�شة،  احلقيقي 

بالإن�شان  تهتم  ثقافة  لدينا  فنحن 

كثرًيا من ناحية التدريب والرعاية 

ال�شحية«.

ح�شني  الدكتور  ك�شف  بدوره، 

العائلة  طب  ا�شت�شاري  التاجر 

ال�شامل  �شباح  ال�شيخ  مبركز 

الرجال  من   6  -1 باأن  ال�شحي 

الربو�شتات  ب�شرطان  ي�شابون 

ممن جتاوزوا 65 �شنة.

لـ)الأيام(  ت�شريح  يف  وقال 

على هام�س الفعالية ال�شحية »من 

ال�شعب اجلزم بوجود زيادة بهذا 

البحرين،  يف  ال�شرطان  من  النوع 

للخطورة  عوامل  هناك  اأن  اإل 

كالتاريخ  الإ�شابة،  يف  تت�شبب 

العائلي والعمر من فوق 65 فهو 

الغري  احلياة  منط  كذلك  عر�شة 

احلمراء  اللحوم  كتناول  �شحي 

بع�س  تناول  عرب  الوزن  وزيادة 

املواد  على  حتتوي  التي  الأطعمة 

من  ترفع  اأن  �شاأنها  من  امل�شرطنة 

اأنواع  باأي نوع من  خطر ال�شابة 

اأهمية  يوؤكد  ما  وهو  ال�شرطانات، 

العمر  هذا  قبل  املبكر  الفح�س 

الأقل،  على  �شنوات  من 10  باأكرث 

انت�شاره،  قبل  الورم  لكت�شاف 

تتوافر  اإذ  وعالجه،  وحما�شرته 

الناجحة  العالجات  من  العديد 

مملكة  يف  جًدا  عالية  بن�شبة 

البحرين.

ت�شوير:ح�شن قربان

موكب ملالكي »ني�شان Z« الريا�شّية

يحتفي بطرح اجليل ال�شابع يف ال�شرق الأ��شط

يف  ح�شرّية  فعالية  ني�شان  ا�شت�شافت 

دبي ملالكي طرازات Z الريا�شية يف املنطقة 

لالحتفال بطرح ني�شان Z 2023 اجلديدة 

ومّت  الأو�شط.  ال�شرق  الأوىل يف  للمرة  كلًيا 

تنظيم احلدث مب�شاركة �شفري عالمة ني�شان 

 Z ني�شان  طــرازات  واأخ�شائّي  التجارية 

ملفت  موكب  وتخلّله  تامورا،  هريو�شي 

مدينة  �شوارع  جابت   Z ني�شان  ل�شيارات 

دبي 

ق�شم  رئي�س  وزين،  عبدالإله  ــال  وق

يف  العمالء  وجتربة  واملنتج  الت�شويق 

 Z ني�شان  »حتتّل  الأو�شط:  ال�شرق  ني�شان 

مكانة ممّيزة لدى هواة ال�شيارات والعمالء 

ال�شيارة  هــذه  تــوؤّكــد  حيث  املنطقة،  يف 

الريا�شية العريقة التزامنا بت�شميم مركبات 

القيادة.  يف  ومتعة  وت�شويًقا  ات�شاًل  اأكرث 

وقد مل�شنا مًعا يف هذا احلدث مدى ال�شغف 

الذي جمع ع�ّشاق ني�شان Z ووفائهم الرا�شخ 

لهذه ال�شيارة الريا�شية املمّيزة.«

موؤ�ّش�س  قال لطفي عي�شور،  من جهته، 

ورئي�س نادي GTZ ملالكي �شيارات ني�شان 

الإمارات: »ُيعترب هذا احلدث  الريا�شّية يف 

كثريين  اإىل  بالن�شبة  حتّقق  حلم  مبثابة 

اأمثايل من حمّبي طراز Z . فقد اأتاح لنا اأن 

نكون من الأوائل يف املنطقة الذين يّطلعون 

عن كثب على ني�شان Z 2023 اجلديدة كلًيا 

وق�شاء وقت ممتع مع الأ�شطورة هريو�شي 

تامورا.

امل�شت�شفى امللكي التخ�ش�شي ي�شت�شيف 

طبيب امل�شاهري �جراح التجميل د. نيكولوف

الدكتور  الأمريكي  البورد  من  املعتمد  التجميل  وج��راح  امل�شاهري  طبيب  يقوم 

 5 و   4 يومي  البحرين  يف  التخ�ش�شي  امللكي  امل�شت�شفى  بزيارة  نيكولوف  نيكول�س 

.2022 دي�شمرب 

�شد  اأو  الولدة  بعد  ما  اأو جتميل  الأنف  نيكولوف متخ�ش�س يف جتميل   والدكتور 

حمدودة.  املتاحة  الوجه. املواعيد 
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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

P  12

Link

P  9

Link

Link

P  9

Link

09فعاليات www.alayam.com12288 الثالثاء 5 جمادى الأوىل 1444 ـ العدد

Tuesday 29th November 2022 - No. 12288 باإ�شراف: عبدعلي قربان  Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

حتت رعاية رئي�س جمل�س ال�شورى 

موؤمتر البحرين الد�يل للر�ؤية احلو�شبية يعقد يف دي�شمرب

للذكاء  العاملية  املجموعة  تنظم 

الربازيل  مركز  مع  بال�شراكة  ال�شطناعي 

من  الأوىل  الن�شخة  ال�شطناعي،  للذكاء 

احلو�شبية  للروؤية  الدويل  البحرين  موؤمتر 

علي  رعاية  حتت  ال�شطناعي،  الذكاء  يف 

بن �شالح ال�شالح رئي�س جمل�س ال�شورى، 

مب�شاركة  املقبل،  دي�شمرب  من  الأول  يف 

دياز  بيدرو  الدكتور  الدوليني،  املتحدثني 

من  نونيز  كلوديا  والدكتورة  ا�شبانيا،  من 

من  لك�شويك  رافــال  والدكتور  الربازيل، 

بولندا، والدكتور تياجو فيليب افاجني من 

الربازيل، فيما �شتدير املوؤمتر املهند�شة دلل 

بوحميدة من مملكة البحرين.

الدكتور  تــقــدم  املنا�شبة،  وبــهــذه   

ورئي�س  املــوؤمتــر  رئي�س  حاجي  جا�شم 

ال�شطناعي،  للذكاء  العاملية  املجموعة 

جمل�س  رئي�س  اإىل  والمتنان  بال�شكر 

جهود  مثمًنا  املوؤمتر،  لرعايته  ال�شورى 

الذكاء  جمال  يف  املتوا�شل  والدعم  معاليه 

والــدور  الرقمي،  والتحول  ال�شطناعي 

الفاعل الذي بقوم به يف حتفيز اجليل القادم 

التحول  تطوير  يف  البحريني  ال�شباب  من 

ح�شرة  رعاية  ظل  يف  اململكة  يف  الرقمي 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، 

ودعم وم�شاندة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

رئي�س ال�شورى د. جا�شم حاجي

جمموعة الهالل للرعاية ال�شحية تنظم فعالية »الوعي مبر�س ال�شكري«

ال�شحية،  للرعاية  الهالل  نظمت جمموعة 

للدراجات  البحريني  الحتاد  مع  بالتعاون 

بدعم  ال�شكري  مر�س  هزمية  �شباق  الهوائية، 

الهاجري  �شعيد  نا�شر  �شركات  جمموعة  من 

اجلمهور  بني  الوعي  لن�شر  �شويت  بوكاري  و 

�شارك  وال�شحة.  ال�شكري  مر�س  اأهمية  حول 

الرحلة  هذه  يف  دراجة  راكب   600 من  اأكرث 

اأكملوا  وبذلك  ال�شكري  الوعي مبر�س  لتعزيز 

الهالل  نظمه  الذي  ال�شباق  من  الثاين  املو�شم 

الدراجات  م�شار  يف  النطالق  بداأ  بنجاح. 

 - الزلق   - اجلزائر  بالج  �شاطئ  من  بالقرب 

واأكمل م�شافة  ال�شاعة 8 �شباًحا  البحرين يف 

عن  الإبالغ  مت  �شاعتني.  غ�شون  يف  كم   10

�شاندران،  �شاراث  الدكتور  قبل  من  النطالق 

للرعاية  الهالل  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�شحية.

وقال: »اأ�شكر الحتاد البحريني للدراجات 

�شعيد  نا�شر  �شركات  وجمموعة  الهوائية 

دعمهم  على  �شويت  بوكاري  و  الهاجري 

ال�شركات  هذه  مثل  تتكاتف  عندما  امل�شتمر. 

يح�شن  هذا  فاإن  ال�شحة،  اأجل  من  الكبرية 

ا  الو�شول اإىل جمتمع اأكرب. نحن فخورون اأي�شً

باأننا قد جنعله اأكرب من العام ال�شابق، ونهدف 

حول  الوعي  لن�شر  عام،  كل  اأكرب  جعله  اإىل 

مر�س ال�شكري«.

مدرب  مرهون،  علي  العادل  عبد  �شكر 

اإدارة  الهوائية،  للدراجات  البحريني  الحتاد 

الهالل بخ�شو�س هذه املبادرة ب�شاأن التوعية 

مبر�س ال�شكري، وقال �شيد �شرب، الأمني العام، 

الحتاد البحريني للدراجات الهوائية.

افتتاح مطعم »را�شمالي« املتخ�ش�س 

يف الأكالت الهندية يف »الليوان« بالهملة

مكانتها  تعزيز  على  حر�شها  من  انطالًقا 

الرائدة يف قطاعات التجزئة وال�شيافة والرتفيه 

اأعلنت  اململكة،  م�شتوى  على  العقاري  والتطوير 

�شركة عقارات ال�شيف عن افتتاح مطعم را�شمالي 

املجموعة  اإىل  بذلك  لين�شم  بالهملة،  الليوان  يف 

املتميزة من العالمات التجارية املحلية والإقليمية 

والعاملية التي يحت�شنها امل�شروع. 

فريدة  ت�شكيلة  را�شمالي  مطعم  ويقدم 

الكال�شيكية  الهندية  املاأكولت  من  ومتنوعة 

رت  ح�شّ والتي  ومبتكرة،  ع�شرية  بلم�شات 

الطهاة  اأمهر  من  طاقم  ــدي  اأي على  خ�شي�شاً 

املتمر�شني من الهند،

وبهذه املنا�شبة، �شّرح اأحمد يو�شف، الرئي�س 

»نحن  قائالً:  ال�شيف  عقارات  ل�شركة  التنفيذي 

افتتاح مطعم را�شمالي  بالإعالن عن  م�شرورون 

يف الليوان والذي �شي�شكل اإ�شافة نوعية لقائمة 

املطاعم ومراكز ال�شيافة املوجودة يف امل�شروع«. 

من جانبه، قال بدر اأمني، م�شاعد نائب الرئي�س ل�شركة ديفيديند جيت كابيتال، قائالً: 

الليوان، والذي يعد الفرع الثاين لنا يف اململكة، وقد  »ي�شعدنا افتتاح مطعمنا اجلديد يف 

ارتاأينا افتتاح مطعمنا يف الليوان نظًرا ملا ميلكه هذا امل�شروع احليوي من مكان ا�شرتاتيجي 

وقربه من اأبرز املواقع كج�شر امللك فهد وغريها.

»امل�شاريع �الطرق« �»الأيام« تنظمان فعالية 

»نوفمرب الأزرق« للتوعية باأ�رام ال�شرطان للرجال

خديجة العرادي:

نظمت اإدارة امل�شاريع و�شيانة 

بالتعاون  الأ�شغال  بوزارة  الطرق 

فعالية  للن�شر  الأيام  موؤ�ش�شة  مع 

»نوفمرب الأزرق« ال�شحية العاملية 

والتي تقام �شنويا يف �شهر نوفمرب 

و�شرطان  الرجل  ب�شحة  للتوعية 

املنا�شبة،  وبهذه  الربو�شتات. 

اإدارة  مدير  العلوي  بدر  �شيد  قال 

بوزارة  الطرق  و�شيانة  امل�شاريع 

تاأتي  الفعالية  هذه  باأن  الأ�شغال 

املوظفني  جميع  باأن  منا  اإمياًنا 

ميثلون قيمة حقيقية لنا.

واأ�شاف »من الناحية الإدارية 

الإنتاج  ان  �شخ�شًيا  موؤمن  فاأنا 

انتاجية  على  فقط  يعتمد  ل 

موؤ�شرات  تعترب  والتي  املوظفني 

ال�شحيحة  الدارة  لكن  للنجاح، 

لنه  اأولً  بالإن�شان  تهتم  التي  هي 

والر�شيد  املنتج  العن�شر  هو 

وبالتايل  للموؤ�ش�شة،  احلقيقي 

بالإن�شان  تهتم  ثقافة  لدينا  فنحن 

كثرًيا من ناحية التدريب والرعاية 

ال�شحية«.

ح�شني  الدكتور  ك�شف  بدوره، 

العائلة  طب  ا�شت�شاري  التاجر 

ال�شامل  �شباح  ال�شيخ  مبركز 

الرجال  من   6  -1 باأن  ال�شحي 

الربو�شتات  ب�شرطان  ي�شابون 

ممن جتاوزوا 65 �شنة.

لـ)الأيام(  ت�شريح  يف  وقال 

على هام�س الفعالية ال�شحية »من 

ال�شعب اجلزم بوجود زيادة بهذا 

البحرين،  يف  ال�شرطان  من  النوع 

للخطورة  عوامل  هناك  اأن  اإل 

كالتاريخ  الإ�شابة،  يف  تت�شبب 

العائلي والعمر من فوق 65 فهو 

الغري  احلياة  منط  كذلك  عر�شة 

احلمراء  اللحوم  كتناول  �شحي 

بع�س  تناول  عرب  الوزن  وزيادة 

املواد  على  حتتوي  التي  الأطعمة 

من  ترفع  اأن  �شاأنها  من  امل�شرطنة 

اأنواع  باأي نوع من  خطر ال�شابة 

اأهمية  يوؤكد  ما  وهو  ال�شرطانات، 

العمر  هذا  قبل  املبكر  الفح�س 

الأقل،  على  �شنوات  من 10  باأكرث 

انت�شاره،  قبل  الورم  لكت�شاف 

تتوافر  اإذ  وعالجه،  وحما�شرته 

الناجحة  العالجات  من  العديد 

مملكة  يف  جًدا  عالية  بن�شبة 

البحرين.

ت�شوير:ح�شن قربان

موكب ملالكي »ني�شان Z« الريا�شّية

يحتفي بطرح اجليل ال�شابع يف ال�شرق الأ��شط

يف  ح�شرّية  فعالية  ني�شان  ا�شت�شافت 

دبي ملالكي طرازات Z الريا�شية يف املنطقة 

لالحتفال بطرح ني�شان Z 2023 اجلديدة 

ومّت  الأو�شط.  ال�شرق  الأوىل يف  للمرة  كلًيا 

تنظيم احلدث مب�شاركة �شفري عالمة ني�شان 

 Z ني�شان  طــرازات  واأخ�شائّي  التجارية 

ملفت  موكب  وتخلّله  تامورا،  هريو�شي 

مدينة  �شوارع  جابت   Z ني�شان  ل�شيارات 

دبي 

ق�شم  رئي�س  وزين،  عبدالإله  ــال  وق

يف  العمالء  وجتربة  واملنتج  الت�شويق 

 Z ني�شان  »حتتّل  الأو�شط:  ال�شرق  ني�شان 

مكانة ممّيزة لدى هواة ال�شيارات والعمالء 

ال�شيارة  هــذه  تــوؤّكــد  حيث  املنطقة،  يف 

الريا�شية العريقة التزامنا بت�شميم مركبات 

القيادة.  يف  ومتعة  وت�شويًقا  ات�شاًل  اأكرث 

وقد مل�شنا مًعا يف هذا احلدث مدى ال�شغف 

الذي جمع ع�ّشاق ني�شان Z ووفائهم الرا�شخ 

لهذه ال�شيارة الريا�شية املمّيزة.«

موؤ�ّش�س  قال لطفي عي�شور،  من جهته، 

ورئي�س نادي GTZ ملالكي �شيارات ني�شان 

الإمارات: »ُيعترب هذا احلدث  الريا�شّية يف 

كثريين  اإىل  بالن�شبة  حتّقق  حلم  مبثابة 

اأمثايل من حمّبي طراز Z . فقد اأتاح لنا اأن 

نكون من الأوائل يف املنطقة الذين يّطلعون 

عن كثب على ني�شان Z 2023 اجلديدة كلًيا 

وق�شاء وقت ممتع مع الأ�شطورة هريو�شي 

تامورا.

امل�شت�شفى امللكي التخ�ش�شي ي�شت�شيف 

طبيب امل�شاهري �جراح التجميل د. نيكولوف

الدكتور  الأمريكي  البورد  من  املعتمد  التجميل  وج��راح  امل�شاهري  طبيب  يقوم 

 5 و   4 يومي  البحرين  يف  التخ�ش�شي  امللكي  امل�شت�شفى  بزيارة  نيكولوف  نيكول�س 

.2022 دي�شمرب 

�شد  اأو  الولدة  بعد  ما  اأو جتميل  الأنف  نيكولوف متخ�ش�س يف جتميل   والدكتور 

حمدودة.  املتاحة  الوجه. املواعيد 
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حتت رعاية رئي�س جمل�س ال�شورى 

موؤمتر البحرين الد�يل للر�ؤية احلو�شبية يعقد يف دي�شمرب

للذكاء  العاملية  املجموعة  تنظم 

الربازيل  مركز  مع  بال�شراكة  ال�شطناعي 

من  الأوىل  الن�شخة  ال�شطناعي،  للذكاء 

احلو�شبية  للروؤية  الدويل  البحرين  موؤمتر 

علي  رعاية  حتت  ال�شطناعي،  الذكاء  يف 

بن �شالح ال�شالح رئي�س جمل�س ال�شورى، 

مب�شاركة  املقبل،  دي�شمرب  من  الأول  يف 

دياز  بيدرو  الدكتور  الدوليني،  املتحدثني 

من  نونيز  كلوديا  والدكتورة  ا�شبانيا،  من 

من  لك�شويك  رافــال  والدكتور  الربازيل، 

بولندا، والدكتور تياجو فيليب افاجني من 

الربازيل، فيما �شتدير املوؤمتر املهند�شة دلل 

بوحميدة من مملكة البحرين.

الدكتور  تــقــدم  املنا�شبة،  وبــهــذه   

ورئي�س  املــوؤمتــر  رئي�س  حاجي  جا�شم 

ال�شطناعي،  للذكاء  العاملية  املجموعة 

جمل�س  رئي�س  اإىل  والمتنان  بال�شكر 

جهود  مثمًنا  املوؤمتر،  لرعايته  ال�شورى 

الذكاء  جمال  يف  املتوا�شل  والدعم  معاليه 

والــدور  الرقمي،  والتحول  ال�شطناعي 

الفاعل الذي بقوم به يف حتفيز اجليل القادم 

التحول  تطوير  يف  البحريني  ال�شباب  من 

ح�شرة  رعاية  ظل  يف  اململكة  يف  الرقمي 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، 

ودعم وم�شاندة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

رئي�س ال�شورى د. جا�شم حاجي

جمموعة الهالل للرعاية ال�شحية تنظم فعالية »الوعي مبر�س ال�شكري«

ال�شحية،  للرعاية  الهالل  نظمت جمموعة 

للدراجات  البحريني  الحتاد  مع  بالتعاون 

بدعم  ال�شكري  مر�س  هزمية  �شباق  الهوائية، 

الهاجري  �شعيد  نا�شر  �شركات  جمموعة  من 

اجلمهور  بني  الوعي  لن�شر  �شويت  بوكاري  و 

�شارك  وال�شحة.  ال�شكري  مر�س  اأهمية  حول 

الرحلة  هذه  يف  دراجة  راكب   600 من  اأكرث 

اأكملوا  وبذلك  ال�شكري  الوعي مبر�س  لتعزيز 

الهالل  نظمه  الذي  ال�شباق  من  الثاين  املو�شم 

الدراجات  م�شار  يف  النطالق  بداأ  بنجاح. 

 - الزلق   - اجلزائر  بالج  �شاطئ  من  بالقرب 

واأكمل م�شافة  ال�شاعة 8 �شباًحا  البحرين يف 

عن  الإبالغ  مت  �شاعتني.  غ�شون  يف  كم   10

�شاندران،  �شاراث  الدكتور  قبل  من  النطالق 

للرعاية  الهالل  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�شحية.

وقال: »اأ�شكر الحتاد البحريني للدراجات 

�شعيد  نا�شر  �شركات  وجمموعة  الهوائية 

دعمهم  على  �شويت  بوكاري  و  الهاجري 

ال�شركات  هذه  مثل  تتكاتف  عندما  امل�شتمر. 

يح�شن  هذا  فاإن  ال�شحة،  اأجل  من  الكبرية 

ا  الو�شول اإىل جمتمع اأكرب. نحن فخورون اأي�شً

باأننا قد جنعله اأكرب من العام ال�شابق، ونهدف 

حول  الوعي  لن�شر  عام،  كل  اأكرب  جعله  اإىل 

مر�س ال�شكري«.

مدرب  مرهون،  علي  العادل  عبد  �شكر 

اإدارة  الهوائية،  للدراجات  البحريني  الحتاد 

الهالل بخ�شو�س هذه املبادرة ب�شاأن التوعية 

مبر�س ال�شكري، وقال �شيد �شرب، الأمني العام، 

الحتاد البحريني للدراجات الهوائية.

افتتاح مطعم »را�شمالي« املتخ�ش�س 

يف الأكالت الهندية يف »الليوان« بالهملة

مكانتها  تعزيز  على  حر�شها  من  انطالًقا 

الرائدة يف قطاعات التجزئة وال�شيافة والرتفيه 

اأعلنت  اململكة،  م�شتوى  على  العقاري  والتطوير 

�شركة عقارات ال�شيف عن افتتاح مطعم را�شمالي 

املجموعة  اإىل  بذلك  لين�شم  بالهملة،  الليوان  يف 

املتميزة من العالمات التجارية املحلية والإقليمية 

والعاملية التي يحت�شنها امل�شروع. 

فريدة  ت�شكيلة  را�شمالي  مطعم  ويقدم 

الكال�شيكية  الهندية  املاأكولت  من  ومتنوعة 

رت  ح�شّ والتي  ومبتكرة،  ع�شرية  بلم�شات 

الطهاة  اأمهر  من  طاقم  ــدي  اأي على  خ�شي�شاً 

املتمر�شني من الهند،

وبهذه املنا�شبة، �شّرح اأحمد يو�شف، الرئي�س 

»نحن  قائالً:  ال�شيف  عقارات  ل�شركة  التنفيذي 

افتتاح مطعم را�شمالي  بالإعالن عن  م�شرورون 

يف الليوان والذي �شي�شكل اإ�شافة نوعية لقائمة 

املطاعم ومراكز ال�شيافة املوجودة يف امل�شروع«. 

من جانبه، قال بدر اأمني، م�شاعد نائب الرئي�س ل�شركة ديفيديند جيت كابيتال، قائالً: 

الليوان، والذي يعد الفرع الثاين لنا يف اململكة، وقد  »ي�شعدنا افتتاح مطعمنا اجلديد يف 

ارتاأينا افتتاح مطعمنا يف الليوان نظًرا ملا ميلكه هذا امل�شروع احليوي من مكان ا�شرتاتيجي 

وقربه من اأبرز املواقع كج�شر امللك فهد وغريها.

»امل�شاريع �الطرق« �»الأيام« تنظمان فعالية 

»نوفمرب الأزرق« للتوعية باأ�رام ال�شرطان للرجال

خديجة العرادي:

نظمت اإدارة امل�شاريع و�شيانة 

بالتعاون  الأ�شغال  بوزارة  الطرق 

فعالية  للن�شر  الأيام  موؤ�ش�شة  مع 

»نوفمرب الأزرق« ال�شحية العاملية 

والتي تقام �شنويا يف �شهر نوفمرب 

و�شرطان  الرجل  ب�شحة  للتوعية 

املنا�شبة،  وبهذه  الربو�شتات. 

اإدارة  مدير  العلوي  بدر  �شيد  قال 

بوزارة  الطرق  و�شيانة  امل�شاريع 

تاأتي  الفعالية  هذه  باأن  الأ�شغال 

املوظفني  جميع  باأن  منا  اإمياًنا 

ميثلون قيمة حقيقية لنا.

واأ�شاف »من الناحية الإدارية 

الإنتاج  ان  �شخ�شًيا  موؤمن  فاأنا 

انتاجية  على  فقط  يعتمد  ل 

موؤ�شرات  تعترب  والتي  املوظفني 

ال�شحيحة  الدارة  لكن  للنجاح، 

لنه  اأولً  بالإن�شان  تهتم  التي  هي 

والر�شيد  املنتج  العن�شر  هو 

وبالتايل  للموؤ�ش�شة،  احلقيقي 

بالإن�شان  تهتم  ثقافة  لدينا  فنحن 

كثرًيا من ناحية التدريب والرعاية 

ال�شحية«.

ح�شني  الدكتور  ك�شف  بدوره، 

العائلة  طب  ا�شت�شاري  التاجر 

ال�شامل  �شباح  ال�شيخ  مبركز 

الرجال  من   6  -1 باأن  ال�شحي 

الربو�شتات  ب�شرطان  ي�شابون 

ممن جتاوزوا 65 �شنة.

لـ)الأيام(  ت�شريح  يف  وقال 

على هام�س الفعالية ال�شحية »من 

ال�شعب اجلزم بوجود زيادة بهذا 

البحرين،  يف  ال�شرطان  من  النوع 

للخطورة  عوامل  هناك  اأن  اإل 

كالتاريخ  الإ�شابة،  يف  تت�شبب 

العائلي والعمر من فوق 65 فهو 

الغري  احلياة  منط  كذلك  عر�شة 

احلمراء  اللحوم  كتناول  �شحي 

بع�س  تناول  عرب  الوزن  وزيادة 

املواد  على  حتتوي  التي  الأطعمة 

من  ترفع  اأن  �شاأنها  من  امل�شرطنة 

اأنواع  باأي نوع من  خطر ال�شابة 

اأهمية  يوؤكد  ما  وهو  ال�شرطانات، 

العمر  هذا  قبل  املبكر  الفح�س 

الأقل،  على  �شنوات  من 10  باأكرث 

انت�شاره،  قبل  الورم  لكت�شاف 

تتوافر  اإذ  وعالجه،  وحما�شرته 

الناجحة  العالجات  من  العديد 

مملكة  يف  جًدا  عالية  بن�شبة 

البحرين.

ت�شوير:ح�شن قربان

موكب ملالكي »ني�شان Z« الريا�شّية

يحتفي بطرح اجليل ال�شابع يف ال�شرق الأ��شط

يف  ح�شرّية  فعالية  ني�شان  ا�شت�شافت 

دبي ملالكي طرازات Z الريا�شية يف املنطقة 

لالحتفال بطرح ني�شان Z 2023 اجلديدة 

ومّت  الأو�شط.  ال�شرق  الأوىل يف  للمرة  كلًيا 

تنظيم احلدث مب�شاركة �شفري عالمة ني�شان 

 Z ني�شان  طــرازات  واأخ�شائّي  التجارية 

ملفت  موكب  وتخلّله  تامورا،  هريو�شي 

مدينة  �شوارع  جابت   Z ني�شان  ل�شيارات 

دبي 

ق�شم  رئي�س  وزين،  عبدالإله  ــال  وق

يف  العمالء  وجتربة  واملنتج  الت�شويق 

 Z ني�شان  »حتتّل  الأو�شط:  ال�شرق  ني�شان 

مكانة ممّيزة لدى هواة ال�شيارات والعمالء 

ال�شيارة  هــذه  تــوؤّكــد  حيث  املنطقة،  يف 

الريا�شية العريقة التزامنا بت�شميم مركبات 

القيادة.  يف  ومتعة  وت�شويًقا  ات�شاًل  اأكرث 

وقد مل�شنا مًعا يف هذا احلدث مدى ال�شغف 

الذي جمع ع�ّشاق ني�شان Z ووفائهم الرا�شخ 

لهذه ال�شيارة الريا�شية املمّيزة.«

موؤ�ّش�س  قال لطفي عي�شور،  من جهته، 

ورئي�س نادي GTZ ملالكي �شيارات ني�شان 

الإمارات: »ُيعترب هذا احلدث  الريا�شّية يف 

كثريين  اإىل  بالن�شبة  حتّقق  حلم  مبثابة 

اأمثايل من حمّبي طراز Z . فقد اأتاح لنا اأن 

نكون من الأوائل يف املنطقة الذين يّطلعون 

عن كثب على ني�شان Z 2023 اجلديدة كلًيا 

وق�شاء وقت ممتع مع الأ�شطورة هريو�شي 

تامورا.

امل�شت�شفى امللكي التخ�ش�شي ي�شت�شيف 

طبيب امل�شاهري �جراح التجميل د. نيكولوف

الدكتور  الأمريكي  البورد  من  املعتمد  التجميل  وج��راح  امل�شاهري  طبيب  يقوم 

 5 و   4 يومي  البحرين  يف  التخ�ش�شي  امللكي  امل�شت�شفى  بزيارة  نيكولوف  نيكول�س 

.2022 دي�شمرب 

�شد  اأو  الولدة  بعد  ما  اأو جتميل  الأنف  نيكولوف متخ�ش�س يف جتميل   والدكتور 

حمدودة.  املتاحة  الوجه. املواعيد 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثالثاء 5 جمادى الأوىل 1444 ـ العدد 12288
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م��زي��ج م��ت��ك��ام��ل م��ن اخل����رات يف امل��ج��االت 

الت�شكيل  ح��واه  واالإداري���ة  وال�شّحية  االقت�شادية 

بالتجربة  االرتقاء  �شي�شهم يف  اجلديد مبا  ال�شوري 

الت�شريعية الآفاق جديدة من االإجناز والبناء.

مرادفاً  بال�شرورة  لي�شت  الغربية  القيم  منظومة 

تعدد  على  قائم  الب�شرية  وتاريخ  االإن�شانية،  للقيم 

احل�شارات والثقافات، ولكل جمتمع قيمه وموروثه 

وعاداته، وعلى اجلميع اأن يدرك ذلك، وهذا ال يتعار�ض 

وحت�شني  تعزيز  نحو  امل�شتمر  وعملنا  جهودنا  مع  اأبداً 

منظومة القيم يف جمتمعاتنا.
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1899 - تاأ�ش�ض نادي بر�شلونة يف اإ�شبانيا.
1945 - قيام جمهورية يوغ�شالفيا اال�شرتاكية 

االحتادية.

الدويل  االأمن  جمل�ض  قرار  �شدور   -  1947
رقم 181 والداعي اإىل تق�شيم فل�شطني بني العرب 

واليهود.

تون�ض  يف  العام  االإ�شراب  اإعالن   -  1951
اإحتجاًجا على رف�ض فرن�شا مطالب حكومة حممد 

�شنيق الداعية لال�شتقالل واإن�شاء جمل�ض نيابي.

1963 - الرئي�ض االأمريكي ليندون جون�شون 
العليا  ي�شكل جلنة خا�شة يراأ�شها رئي�ض املحكمة 

حادث  التحقيق يف  اأجل  من  وذلك  وارين‹  ›اإيرل 
اغتيال الرئي�ض جون كينيدي وذلك بعد اأ�شبوع من 

احلادث.

1990 - جمل�ض االأمن ي�شدر القرار رقم 678 
اإذا مل  القوة لتحرير الكويت  والقا�شي با�شتخدام 

ين�شحب العراق منها قبل 15 يناير 1991.

فيزيائي  �شهرياري  جميد  اغتيال   -  2010
اإيراين بوا�شطة قنبلة ال�شقة  وعامل فيزياء نووي 

على �شيارته.

الميا  طريان  خطوط  طائرة  حتطم   -  2016
الرحلة 2933 التي كانت ُتِقل العبي وطاقم نادي 

يونيون  ال  منطقة  يف  الرازيلي  �شابيكوين�شي 

�شخ�ًشا وجناة   71 مقتل  واحل�شيلة  الكولومبية، 

6 اآخرين.
2017 -  الالعب ال�شوري عمر خربني يفوز 
ل�شنة  اآ�شيا  يف  قدم  كرة  العب  اأف�شل  بجائزة 

.2017

بديل للبل�ستيك.. �أغلفة قابلة للأكل 

م�سنوعة من �لأع�ساب �لبحرية

والطعام  امل�شروبات  تغليف  نتجنب  كيف 

يف  واملحيطات؟  الرتبة  تل�ث  لتقليل  بالبال�شتيك 

اإذ  الإ�شكالية،  لهذه  حالً  نا�شئة  �شركة  وجدت  لندن، 

طّ�رت اأغلفة �شاحلة لالأكل اأو قابلة للتحلل الطبيعي، 

م�شن�عة من الأع�شاب البحرية.

»ن�تبال«  �شركة  تتناف�ص  الفكرة،  هذه  وبف�شل 

النا�شئة هذا العام بني خم�شة ع�شر مر�شًحا يف الت�شفيات 

التي  )اإيرث�ش�ت(   Earthshot النهائية، للف�ز بجائزة 

على  املفيدة  البتكارات  ملكافاأة  وليام  الأمري  اأطلقها 

�شعيد حماية البيئة اأو مكافحة تغري املناخ.

بلندن.  �شغري  مطبخ  يف  »ن�تبال«  مغامرة  بداأت 

والإ�شباين  با�شلييه  بيار  الفرن�شي  من  كل  �شعى  فقد 

يف  يدر�شان  وكالهما  غ�نزالي�ص،  غار�شيا  رودريغ� 

ت�شميم  على  للتدرب  لندن  يف  للفن�ن  امللكية  الكلية 

منتجات مبتكرة، اإىل �شنع اأغلفة غري �شارة بالبيئة.

فران�ص  ل�كالة  عاًما   35 البالغ  الفرن�شي  ويق�ل 

بر�ص »عندما كنت مهند�ًشا يف جمال التعبئة والتغليف 

من  م�شن�عة  اأغلفة  اأطّ�ر  كنت  ل�ريال،  �شركة  لدى 

البال�شتيك، من زجاجات ال�شامب� اإىل اأوعية الكرميات، 

و�شرعان ما اأدركت اأين اأريد العمل على احلل�ل بدلً من 

املطاف يف  به  ينتهي  الذي  البال�شتيك  من  املزيد  �شنع 

البيئة«.

ويحاول الطالبان ت�شميم عب�ات من م�اد طبيعية 

�شناعة  من  املتاأتي  للبال�شتيك  خالفاً  للتحلل،  وقابلة 

البرتوكيماويات.

وبعد اختبار نباتات خمتلفة، »وجدنا م�شتخل�شات 

من الأع�شاب البحرية، واأدركنا اأنه ميكننا تط�ير حل�ل 

قريبة جًدا مما ميكن اأن جنده يف الطبيعة، تك�ن رمبا 

�شاحلة لالأكل حتى«، وفق بيار با�شلييه.

»�لأمرية �لطفلة« يف طريقها لتكون دوقة �إدنربة
ويليام،  لالأمري  ال�حيدة  البنة  �شن�ات(   7( �شارل�ت  الأمرية  جلعل  بريطانيا  ملك  ت�شارلز  امللك  يخطط 

وزوجته كيت ميدلت�ن دوقة اإدنربة، بدلً من منح اللقب ل�شقيقه الأمري اإدوارد اإيرل )58 عاًما(، »اأحد اأع�شاء 

العائلة املالكة الربيطانية وه� البن الأ�شغر والثالث للملكة الراحلة اإليزابيث الثانية والأمري الراحل فيليب 

دوق اإدنربة«، وفًقا لتقرير ن�شرته �شحيفة »التليغراف«.

وبينما كان من املت�قع اأن يرث اإدوارد الدوقية بعد وفاة والده العام املا�شي، يزعم اأن امللك ت�شارلز اأوقف 

اللقب، ملنحه حلفيدته.

�شيك�ن  �شارل�ت  ال�شغرية  للفتاة  الكبري  امللكي  الدور  اإعطاء  اأن  امللكية،  ال�ش�ؤون  على  املطلع�ن  ويّدعي 

مبنزلة تكرمي ل�الدته الراحلة، امللكة اإليزابيث الثانية.

وقالت م�شادر خا�شة ل�شحيفة »الديلي ميل«: »املناق�شات جارية، لكن النتيجة املف�شلة للملك هي اأن هذا 

اللقب يجب اأن يذهب اإىل الأمرية �شارل�ت«.

و�شارل�ت هي الثالثة يف ترتيب ولية العر�ص بعد والدها اأمري ويلز ويليام، واأخ�ها الأكرب لالأمري ج�رج.

اخلالفة،  ت�شل�شل  الن�شاء يف  على  الأ�شبقية  الرجال  اأعطت  التي  امللكية،  لل�راثة  القدمية  القاعدة  واأُلغيت 

مب�جب قان�ن اخلالفة يف التاج عام 2013.

وهذا يعني اأن و�شع �شارل�ت مل يتاأثر عندما ُولد �شقيقها الأ�شغر، الأمري ل�ي�ص، عام 2018.

وقال م�شدر: اإن من�شب �شارل�ت مهم تاريخًيا؛ لأنها اأول امراأة يف العائلة املالكة لن ياأخذ �شقيقها الأ�شغر 

مكانها يف خط اخلالفة.

حذ�ء فان جوخ يلهب حتليلت �لفل�سفة
ل �شك اأن فين�شنت فان ج�خ مل يكن يعلم اأن احلذاء الذي ر�شمه �شيك�ن م��ش�عاً 

فل�شفياً لتعريف العمل الفني، يف ج�هره وجمالياته، فاحلكاية تذكر اأنه مل يكن ميلك 

اأنه  ال�شلع امل�شتعملة، ليكت�شف  ثمن حذاء جديد ولهذا ا�شطر ل�شراء حذاء من �ش�ق 

ل�حة  ولدت  وهكذا  بالر�شم،  منه  ال�شتفادة  قرر  لذا  للم�شي،  ي�شلح  ول  مريح  غري 

»حذاء« التي ر�شمها عام 1886 يف باري�ص، وكمعظم ل�حات ج�خ مل تلَق اأي قب�ل 

يف حياته، فه� �شخ�شياً مل يبع �ش�ى ل�حة واحدة، اإل اأن ل�حة »احلذاء« حني ُعر�شت 

بينهم  الذين كان من  ا�شتح�شان اجلماهري  اأم�شرتدام، عام 1930، لقت  يف معر�ص 

الفيل�ش�ف الأملاين مارتن هيدجر )1889 - 1976(.

فان  ا�شتخدم مارتن هايدغر مثال ل�حة فين�شنت  الفني«  العمل  »اأ�شل  يف كتابه 

ج�خ »زوج من الأحذية« يف حتليل ج�هر العمل الفني وكيف يتم تعريف اجلمال. 

يف  عنها  فتحدث   ،)1934  -  1930( الفرن�شي  التفكيك  فيل�ش�ف  دريدا،  جاك  اأما 

ة لالأحذية؛ بل  كتابه »احلقيقة يف الر�شم« 1987. وفيه، ل يقدم دريدا قراءته اخلا�شّ

مي�شي حملالً وُمفكًكاً مرا�شالت هيدجر و�شابريو يف مهّمة جديدة ُمغايرة ملهمة قراءة 

الل�حات، ليخرج باإجابة على �ش�ؤال »هل يخربنا الفن ما احلقيقة؟«

�أول جتربة طري�ن يف 

�لعامل بوقود �لهيدروجني

اإيزي  التكلفة  منخف�شة  الطريان  �شركة  اأعلنت 

الطريان  لأنظمة  القاب�شة  رولز-روي�ص  و�شركة  جيت 

طائرة  حمرك  زودتا  اأنهما  والدفاع  والطاقة  املدين 

ن�عها  الأوىل من  �شابقة هي  بالهيدروجني يف  جتريبية 

العامل. يف 

كان  الأر�شي  الختبار  اأن  ال�شركتان  وذكرت 

بق�ة  يتجه  الهيدروجني  اأن  اإثبات  نح�  رئي�شة  خط�ة 

الكرب�ن. من  خالياً  وق�د طريان  يك�ن  لأن 

التابع  داون  ب��شك�مب  م�قع  الختبار يف  واأجري 

باإجنلرتا. اأم�شربي  بلدة  يف  الدفاع  ل�زارة 

�شراكة  �شكلتا  روي�ص  ورولز  جيت  اإيزي  اأن  ُيذكر 

ا�شتخدام  ميكن  اأنه  اإظهار  بهدف  املا�شي،  ي�لي�  يف 

منت�شف  من  الطائرات  من  جمم�عة  يف  الهيدروجني 

ف�شاعداً.  2030 عام 

النبعاثات  �شفر  اإىل  بال��ش�ل  ال�شركتان  وتعهدت 

.2050 عام  بحل�ل  الكرب�نية 

ت�شارك الفنانة 

رحاب اجلمل يف 

فيلم »البعبع« اأمام 

النجم اأمري كرارة 

ك�شيفة �شرف، 

وتظهر ب�شخ�شية 

تدعى »مي�شرة« 

ين�شاأ بينها وبني 

اأمري كرارة عالقة 

وحتاول اإنقاذه من 

خطر �شمن اأحداث 

الفيلم.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12288/PDF/INAF_20221129010245486.pdf
https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12288/PDF/20.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 فوز مدرستين بحرينيتين بالمركز
 الثالث عربيًا في مسابقة »ابتكار الكويت«

فازت مدرس��تان بحرينيت��ان بالمركز 
الثال��ث على مس��توى الوطن العربي 
في مس��ابقة الش��يخة فادية السعد 
الصب��اح العلمي��ة )ابت��كار الكوي��ت( 
للعام الدراس��ي 2022/2021، وهما 
زنوبي��ا اإلعدادي��ة للبن��ات ع��ن فئة 
المرحلة المتوسطة بمشروع المزرعة 
الذكية، والح��د الثانوي��ة للبنات عن 
فئة المرحلة الثانوية بمشروع إعادة 
تدوي��ر النفاي��ات البالس��تيكية إل��ى 

طوب صالح للبناء.
وأكد وزي��ر التربي��ة والتعليم محمد 
المش��رف  اإلنج��از  ه��ذا  أن  جمع��ة 
يعك��س حج��م الجهود الت��ي تبذلها 
الوزارة لنش��ر ثقافة االبتكار واإلبداع 
والبح��ث العلمي ف��ي جميع المدارس 
المناه��ج  خ��الل  م��ن  الحكومي��ة، 
والبرام��ج  واألنش��طة  الدراس��ية، 
والفعالي��ات المتنوع��ة الت��ي تنمي 
القدرات الطالبي��ة على هذا الصعيد، 
وخاصًة ما يقدمه مركز رعاية الطلبة 
الموهوبي��ن، ومركز العل��وم والبيئة 
)غل��وب(، معربًا عن خال��ص تهانيه 

الفائزتي��ن  المدرس��تين  لمديرت��ي 
وهما مديرة مدرسة زنوبيا اإلعدادية 
ومدي��رة  حي��در،  نس��رين  للبن��ات 
مدرس��ة الحد الثانوية للبنات باسمة 

الصديقي.
كم��ا أثن��ى عل��ى جه��ود إدارة مبرة 
الس��عد للمعرف��ة والبح��ث العلم��ي 
الش��يخة  برئاس��ة  الكوي��ت  بدول��ة 
الس��الم  العب��داهلل  الس��عد  فادي��ة 

الصب��اح، في تنظيم هذه المس��ابقة 
اإلقليمية المهمة التي حققت نتائج 
طيبة على مدى 23 س��نة من العمل 
ال��دؤوب والجهد المتواص��ل لرعاية 
الطالبات المبتكرات في مجال العلوم 

نجاحها  والتي س��اهم  والتكنولوجيا، 
على المس��توى الخليجي في توسعها 
لتش��مل العالم العربي للعام الثالث 

على التوالي.
المدرس��تين  تكري��م  ت��م  وق��د 

البحرينيتي��ن الفائزتي��ن مؤخ��رًا في 
الحف��ل الختامي ال��ذي أقامته الجهة 

المنظمة للمسابقة بدولة الكويت.
والجدي��ر بالذكر أن مش��روع المزرعة 
الذكي��ة إلعدادية زنوبي��ا للبنات هو 

من تنفيذ الطالبتي��ن دانة المالكي، 
وماريا الحداد، بإشراف معلمة العلوم 
فاطم��ة المط��وع، ويتمي��ز بعمل��ه 
بالطاق��ة الشمس��ية، واحتوائه على 
حساس��ات الستش��عار ارتفاع درجات 
والرطوبة، ويهدف الستدامة  الحرارة 
القطاع الزراع��ي في مملكة البحرين، 
عبر العمل طيلة أيام السنة، لتحقيق 
اكتفاء ذاتي م��ن المنتجات الزراعية، 
وتقلي��ل اس��تيرادها، والح��د من أثر 

الطقس على هذا القطاع بالمملكة.
أما مش��روع ثانوية الحد للبنات فهو 
م��ن تنفي��ذ الطالب��ات، زين��ب علي، 
والجازي علي، والعنود خالد، بإش��راف 
معلم��ة الكيمياء هدى س��لمان، وهو 
يعتم��د على إع��ادة تدوي��ر النفايات 
البالستيكية، إلنتاج طوب بناء بجودة 
وذل��ك  منخفض��ة،  وتكلف��ة  عالي��ة 
به��دف التقليل من تراك��م النفايات 
غي��ر القابلة للتحل��ل، وخفض معدل 
استهالك الرمال المستخرجة من قاع 
البحر، حفاظ��ًا على البيئ��ة والثروات 

الطبيعية.

وزير التربية والتعليم

نور الخليف: إشراك الشباب في المبادرات 
العالمية للبحث عن حلول مبتكرة

المس��تدامة  التنمية  أّكدت وزي��رة 
نور الخليف أهمية إش��راك الش��باب 
في المب��ادرات العالمية للبحث عن 
حلول مبتك��رة تدعم تحقيق العالم 

أهداف التنمية المستدامة.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تقبالها أمس 
حم��د  المل��ك  بجائ��زة  الفائزي��ن 
لتمكي��ن الش��باب لتحقي��ق أهداف 
التنمية المس��تدامة، وهم: جيراردو 
خمينيز من المكس��يك ع��ن مبادرة 
الكوكب،  ReciclApp بفئة جائ��زة 
وأليزالت��ار م��ن كن��دا ع��ن مب��ادرة 
The Starving Artist بفئ��ة جائزة 
الشعوب، وكريس��تيان جايكوبسون 
 Sustainable من فنلندا عن مبادرة
بجائ��زة   Venture Creation
البحرين  الش��راكة، وش��ركة نف��ط 
 The بابكو م��ن البحرين عن مبادرة
Bapco of Tomorrow ضم��ن فئة 
المؤسس��ات الت��ي تمن��ح مس��احة 
للشباب لصناعة القرار وخلق الفرص 
للعم��ل الش��بابي، وروم��ا مخرج��ي 
م��ن الوالي��ات المتح��دة األمريكية 
 Asante Africa مب��ادرة  ع��ن 
Foundation ضم��ن فئ��ة موف��ري 

التقنيات الفنية الداعمة للشباب.
وأكدت حرص البحرين على تكريس 
الجه��ود لدع��م إبداع��ات الش��باب 
ث��روة  باعتباره��م  وطموحاته��م 
القادر  األساس��ي  والعنصر  األوطان 
على إث��راء وتعزيز مس��يرة تحقيق 
مس��تقبل  وبن��اء  للب��الد  التق��دم 
واع��د ف��ي مختل��ف المج��االت، وال 

س��يما في ظل ما يحظى به ش��باب 
البحري��ن م��ن رعاي��ة واهتمام من 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م، ومتابعة مس��تمرة من 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعم 
 م��ن س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد 
المل��ك  جالل��ة  ممث��ل  خليف��ة  آل 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب. 
إلى  والتبري��كات  التهاني  ورفع��ت 
حض��رة صاحب الجالل��ة ملك البالد 
الس��مو  صاح��ب  وإل��ى  المعظ��م، 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، بمناس��بة نج��اح النس��خة 
الرابعة من ه��ذه الجائزة العالمية 
األول��ى م��ن نوعه��ا والت��ي تأتي 

الراس��خ  المملكة  تأكي��دًا إليم��ان 
بقدرة الش��باب وإمكاناتهم لقيادة 
نحو مس��تقبل  والعال��م  بلدانه��م 
مش��ترك أفض��ل يس��وده الس��الم 
واالزده��ار، كم��ا هّن��أت الفائزي��ن 
مزي��دًا  له��م  متمني��ة  بالجائ��زة، 
م��ن النج��اح والتوفي��ق لمواصل��ة 
األف��كار  تقدي��م  ف��ي  جهوده��م 
النوعية والمتمي��زة بما يعود على 

المجتمعات بالخير والنماء.
الجائ��زة  ب��دور  الخلي��ف  ونّوه��ت   
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
في تش��جيع الش��باب العالمي على 
المس��اهمة ف��ي تحقي��ق رفاهي��ة 
ثقته��م  وتنمي��ة  مجتمعاته��م 
بأهمي��ة دورهم ف��ي المجتمعات، 
مش��يرة إلى أهمي��ة تعزيز الوصول 
التنمية المس��تدامة  إل��ى أه��داف 

وخصوصًا من خالل تحفيز الش��باب 
وتبن��ي  لط��رح  وحش��د طاقاته��م 
المب��ادرات والمش��اريع الت��ي م��ن 
شأنها توّظف إمكاناتهم في مجال 
االبت��كار والري��ادة لتعزي��ز أجن��دة 
أله��داف   2030 المتح��دة  األم��م 

التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية مواصلة الشباب 
عطاءه��م بكّل عزم وإرادة وش��غف، 
واس��تمرارهم ف��ي ط��رح مزيد من 
األفكار النيرة والبناءة التي تس��هم 
ف��ي تحقي��ق التطلعات المنش��ودة 
التط��ور  نح��و  قدم��ًا  والمض��ي 
المس��تمر م��ن أجل ترس��يخ مكانة 
مملك��ة البحري��ن ف��ي اهتمامه��ا 
البارز والفعال بفئة الش��باب والذي 
هو أس��اس تحقيق أه��داف التنمية 

المستدامة ونماء األوطان.

 »المهن الصحية« 
 توقع اتفاقية تعاون 

مع شركة »روش« السويسرية

وقعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية وشركة 
يوس��ف محمود حس��ين بصفتها وكي��ل محليًا لش��ركة »روش« 
لألدوية اتفاقية تعاون مشترك في مجاالت مختلفة منها: البحث 

العلمي، األمان الدوائي، التحول الرقمي والتدريب
وقال��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
الصحي��ة الدكتورة مريم عذب��ي الجالهمة: »إن ه��ذه االتفاقية 
من ش��أنها أن تعزز أطر التعاون والش��راكة م��ع القطاع الخاص 
والتع��اون في مجال التدريب واالس��تفادة من الخب��رات الدولية 
لم��ا فيه م��ن مصلحة في تحس��ين األنظمة الرقابي��ة واليقضة 

الدوائية«.
وم��ن جانب��ه أكد المدي��ر اإلقليمي لش��ركة روش ب��دول الخليج 
الدكت��ور أحم��د توفيق أن مذك��رة التفاهم تتزام��ن مع احتفال 
الش��ركة بعامه��ا ١٢٥ منذ تأسيس��ها وتعتب��ر االتفاقية ثمرة 
لتعاون امتد لس��نوات طويلة مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية كما أنها تؤس��س لمرحلة جديدة من تعاون 

أوثق لخدمة المرضى والمجتمع الطبي بمملكة البحرين.

االشتراطات التعميرية حرصت على توفير التسهيالت لالستثمار في القطاع العقاري

 آمنة الرميحي: برامج توفير الخدمات
 اإلسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص تحظى باألولوية

أكدت وزي��رة اإلس��كان والتخطي��ط العمران��ي آمنة 
بنت أحمد الرميحي على أهمي��ة ودور القطاع الخاص 
وش��ركات التطوير العقاري في تعزيز منظومة قطاع 
الس��كن االجتماعي بالمملكة، مش��يرة إلى أّن برامج 
الش��راكة م��ع القطاع الخ��اص تحظ��ى باألولوية في 
خط��ط ال��وزارة لتوفير خدم��ات الس��كن االجتماعي 
الفوري��ة للمواطني��ن بما يحقق الغاي��ات والتطلعات 

المنشودة.
ج��اء ذل��ك خالل اجتم��اع عمل موس��ع عقدت��ه وزيرة 
اإلس��كان والتخطي��ط العمراني م��ع المهندس عارف 
هجرس رئي��س جمعية التطوير العق��اري، وعدد من 
أعض��اء الجمعية، بحض��ور كبار المس��ؤولين بالوزارة 
وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وبنك اإلس��كان، 
وذل��ك لبحث ف��رص تعزيز الش��راكة والتع��اون بين 
القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاع العقاري 

بالمملكة.
وخ��الل االجتماع نوهت الوزي��رة إلى أن برنامج حقوق 
تطوي��ر األراض��ي الحكومية الذي أعلنت عن��ه الوزارة، 
يمثل فرص��ة لتعزيز ش��راكة فعلية بي��ن القطاعين 
الحكومي والخاص، من خالل مشاركة شركات التطوير 
العق��اري في تنفيذ الوحدات الس��كنية، والتي س��يتم 
توجيهه��ا للمواطنين المس��تفيدين م��ن التمويالت 
اإلس��كانية بأسعار تناس��ب قيمة التمويالت، منوهة 
إلى أن الفرصة مواتية أمام شركات التطوير العقاري 
لالضطالع بدور رئيس��ي في منظومة توفير الخدمات 

اإلسكانية الفورية للمواطنين.
وفي س��ياق متصل، أكدت الوزي��رة الرميحي أن هيئة 
التخطي��ط العمراني حرصت لدى إعداد االش��تراطات 

التنظيمي��ة للتعمير بمختلف محافظات المملكة على 
مراعاة الجوانب التطويرية التي تس��هم في تس��هيل 
تطوير المش��اريع العقارية من قبل ش��ركات القطاع 
الخاص، مؤك��دًة أن منصة خدم��ات »تخطيط« التي 
دش��نت مؤخ��رًا س��اهمت في تس��ريع وتي��رة العمل 
واالستجابة للطلبات بس��رعة قياسية، بهدف تشجيع 
ش��ركات التطوي��ر العقاري عل��ى االس��تثمار في هذا 
القطاع الحيوي الذي يرفد االقتصاد الوطني للمملكة.

وقد أش��ادت وزي��رة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني 

بدور جمعي��ة التطوير العق��اري البحرينية في تنفيذ 
المش��اريع العقارية بالمملكة، واالس��تجابة الواضحة 
لمش��اركة حكومة مملكة البحرين ف��ي توفير الحلول 
اإلس��كانية للمواطني��ن المس��تفيدين م��ن خدمات 
الس��كن االجتماعي، منوهة باإلمكانيات الكبيرة التي 
تضطلع بها مؤسسات القطاع الخاص، والتي تؤهلها 
لتنفي��ذ مش��اريع الس��كن االجتماع��ي وف��ق الخطط 

والبرامج الموضوعة، وبما يحقق أهداف الحكومة.
م��ن جانب��ه، أك��د المهندس ع��ارف هج��رس رئيس 

جمعي��ة التطوي��ر العق��اري على تنامي الش��راكة مع 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني وهيئة التخطيط 
والتطوير العمراني، مشيرًا إلى أهمية حصر األولويات 
للقط��اع العق��اري، وتبني المبادرات التي تس��هم في 

توفير المزيد من الخدمات السكنية للمواطنين.
وأشار هجرس إلى وجود العديد من الفرص التطويرية 
في القطاع العقاري بالمملكة، مشيدًا بزيادة معدالت 
تنظيم المعارض العقارية في المملكة مؤخرًا، والتي 
تساهم في زيادة نشاط القطاع العقاري خالل الفترة 

المقبلة.
وتق��دم رئي��س وأعض��اء جمعي��ة التطوي��ر العقاري 
البحرينية بعدد من المقترحات لتوسيع الشراكة بين 
القطاعي��ن، مؤكدي��ن عل��ى تضافر الجمي��ع من أجل 
وضع الخطط واإلس��تراتيجيات المستجيبة لمتطلبات 
السوق العقاري وتطوير الس��كن االجتماعي، والعمل 
م��ع الحكوم��ة لدعم برنام��ج حقوق تطوي��ر األراضي 
الحكومي��ة، وإيجاد المبادرات واس��تثمار الفرص التي 

تعود بالنفع على المواطنين.
الجدير بالذكر أن وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني 
تعم��ل حالي��ًا عل��ى تطوير مخرج��ات برنام��ج حقوق 
تطوي��ر األراضي الحكومية، الذي م��ن المقرر أن يوفر 
19 ألف وحدة سكنية، حيث قامت الوزارة مؤخرًا بطرح 
الحزمة األولى من البرنامج والتي تتضمن تنفيذ 131 
وحدة سكنية و360 شقة بمدينة سلمان، و280 وحدة 
س��كنية بمدين��ة خليفة، مش��يرة إلى أن ح��زم تنفيذ 
المش��اريع في م��دن البحري��ن اإلس��كانية، والمواقع 
المخصصة لش��ريط العمارات السكنية سيتم طرحها 

تباعًا وفقًا للجدول الزمني للبرنامج.
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 الكعبي: تضافر الجهود 
للنهوض أكثر بمخرجات السلطة التشريعية

أكد عض��و مجلس الش��ورى جمعة محم��د الكعبي، أن 
الثقة الملكية الس��امية من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، بجدي��د تعيين��ه عض��وًا بمجل��س 
الشورى، ُتعتبر وسامًا وطنيًا وحافزًا نحو مزيد من البذل 
والعط��اء في س��بيل خدم��ة الوطن والمواط��ن، معربًا 
عن فخ��ره واعتزازه بالمش��اركة الفاعلة ف��ي النهضة 
الحضاري��ة التي تش��هدها مملكة البحري��ن في العهد 

الزاهر لجاللة الملك المعظم رعاه اهلل.
وأش��اد الكعب��ي باإلنج��ازات المتمي��زة الت��ي حققتها 
السلطة التشريعية طوال 5 فصول تشريعية، والقائمة 
على التعاون والعمل المشترك والمتكامل مع الحكومة 
برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
مبينًا أن اس��تمرار العملية البرلماني��ة يمثل بحد ذاته 
نجاحًا ُيضاف إلى سجل اإلنجازات الديمقراطية للمملكة، 
والتي تعكس ثبات وتوازن السلطة التشريعية في أداء 

مهماتها الوطنية.
وأب��دى الكعبي الح��رص على اس��تمرار تضافر الجهود 
للنه��وض أكث��ر بمخرج��ات الس��لطة التش��ريعية من 
خ��الل التش��ريعات والقواني��ن الحديث��ة والعصري��ة، 
والت��ي تواك��ب المتغي��رات واالحتياج��ات االقتصادية 
والسياس��ية والتنموية، وتساعد الحكومة الموقرة على 
أداء التزاماته��ا وتنفيذ خططها وبرامج عملها، متمنيًا 
لكافة أعضاء الس��لطة التشريعية التوفيق والسداد في 

جمعة الكعبيمسيرة خدمة الوطن.

 جميلة السلمان: أهمّية العمل
بكّل جد واجتهاد خالل المرحلة المقبلة

رفعت الدكت��ورة جميلة محمد رضا 
الس��لمان عض��و مجل��س الش��ورى 
والتقدي��ر  الش��كر  آي��ات  أس��مى 
الس��امي  المق��ام  إل��ى  واالمتن��ان 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه بمناسبة 
الثق��ة الملكية الس��امية بتعيينها 

عضوًا بمجلس الشورى.
وبه��ذه المناس��بة الطبي��ة أعربت 
الدكت��ورة جميل��ة الس��لمان ع��ن 
خالص ش��كرها وتقديره��ا لجاللة 
المل��ك المعظم على ثق��ة جاللته 
الغالي��ة، مؤك��دة بأنه��ا س��تبذل 
ه��ذه  ألداء  والنفي��س  الغال��ي 
المسؤولية الوطنية على أكمل وجه 

والعم��ل لم��ا فيه خي��ر وصالح هذا 
التعاون  وأبنائه، وتعزي��ز  الوط��ن 

والش��راكة مع الجهات ذات العالقة 
متمّي��ز  بش��كل  العم��ل  لتعزي��ز 

ومستدام.
وقالت: “يشرفني أن أتقدم بخالص 
الشكر والعرفان إلى صاحب السمو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظ��ه اهلل، على هذه الثقة 
الكريمة، وأن أكون عند حس��ن ظن 

القيادة الرشيدة«.
وأكدت على تش��رفها بمسؤوليتها 
الوطني��ة بم��ا يس��هم ف��ي تعزيز 
التش��ريعي  العم��ل  منظوم��ة 
والتع��اون المثم��ر م��ع الحكوم��ة 
برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي، 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 

حفظ��ه اهلل، لتعزيز منجزات الوطن 
والمواطنين على المستويات كافة، 
والمض��ي بالمس��يرة الديمقراطية 
أرح��ب  آلف��اق  البحري��ن  بمملك��ة 
لتظ��ل نموذجًا متقدم��ًا يحتذى به 
ل��دول العال��م، منوه��ة بمواصل��ة 
العم��ل الج��اد والحثي��ث لتطوي��ر 
أهداف  التش��ريعي وتحقيق  العمل 
المس��يرة التنموي��ة الش��املة من 
يلّب��ي تطلعات المواطني��ن الكرام، 
مكان��ة  رفع��ة  ف��ي  واالس��تمرار 
مملكة البحرين، مشيرة إلى أهمّية 
العم��ل ب��كّل ج��د واجته��اد خالل 
المرحل��ة المقبل��ة، حت��ى تتواصل 
الرؤى  اإلنجازات وتتحق��ق  مس��يرة 

والتطلعات المنشودة.

د. جميلة السلمان

 العسومي: جهود 
وطنية مشرفة لرئيس الشورى

أع��رب رئي��س البرلمان العرب��ي عادل العس��ومي عن 
خال��ص التهان��ي وعظي��م التبريكات لرئي��س مجلس 
الش��ورى علي الصال��ح  بمناس��بة صدور األم��ر الملكي 
الس��امي   عن  حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظ��م بتجديد الثقة 

الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى.
وأكد أن تجديد الثقة في الصالح بتعيينه رئيسًا لمجلس 
الش��ورى  يعبر عن الثق��ة الملكية الس��امية بما يتمتع 
به من ق��درات وخبرات عالية وجهود مش��رفة وتمثيل 

مملك��ة البحرين في المحاف��ل البرلمانية الدولية، كما 
سيس��اهم في أداء المس��ؤولية الوطنية الموكلة إليه، 
ومواصل��ة البن��اء على م��ا تحق��ق على صعي��د العمل 
البرلماني، في ظل ما تحظى به الس��لطة التش��ريعية 
من رعاي��ة واهتمام من حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، وتعاون الحكومة برئاس��ة 
س��مو ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، والذي عزز من 
مكانة البحرين البرلمانية في مختلف المجاالت إقليميًا 

ودوليًا. عادل العسومي

منفردي: مواصلة سن 
التشريعات لتعزيز التقدم 

واالزدهار للمملكة
رفع عضو مجلس الشورى 
منفردي  إبراهي��م  رض��ا 
الش��كر  آي��ات  أس��مى 
والثن��اء إلى مقام حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة 
المعظ��م  الب��الد  مل��ك 
حفظه اهلل ورع��اه، وإلى 
صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د 
رئي��س مجل��س ال��وزراء 

حفظه اهلل، لمناسبة صدور األمر الملكي بإعادة تعيينه 
عضوًا بمجلس الشورى.

وأك��د منفردي أن هذه الثقة من ل��دن القيادة الحكيمة 
تعد وسام ش��رف وتكريم ومصدر فخر واعتزاز، معاهدًا 
العاه��ل المعظم أيده اهلل، وس��مو ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، على بذل كل الجهود المتاحة 
لخدم��ة مملك��ة البحري��ن وش��عبها الكري��م، ف��ي ظل 

المشروع اإلصالحي الكبير لجاللة الملك المفدى.
وأعرب منف��ردي عن تطلعه للعمل م��ع أعضاء مجلس 
الش��ورى لتحقي��ق تطلعات القي��ادة الحكيمة وش��عب 
البحري��ن الوف��ي، والعمل لمواصلة س��ن التش��ريعات 
والقوانين بما يراعي المصلحة الوطنية ويحقق للمملكة 

مزيدًا للتقدم واالزدهار.

رضا منفردي

 كريمة العباسي: خطة 
متكاملة لدعم أعضاء الشورى

أكدت األمين العام لمجلس الش��ورى كريمة العباس��ي، 
أن الفصل التشريعي الس��ادس يشكل عهدًا جديدًا من 
الحي��اة الديمقراطي��ة في مملكة البحري��ن بفضل دعم 
 ورعاي��ة حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المعظم للس��لطة التش��ريعية، 
وذلك من أجل اس��تمرار وتقدم مس��يرة العمل الوطني 
الت��ي أرس��ى قواعده��ا جاللته من��ذ انطالق المش��روع 

اإلصالحي الشامل.
وبمناس��بة صدور األمر الملكي بتعيي��ن رئيس وأعضاء 
مجلس الش��ورى للفصل التشريعي الس��ادس، تقدمت 
العباس��ي بخالص التهاني والتبري��كات لرئيس مجلس 
الشورى بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا للمجلس، 
كما تقدم��ت بالتهنئة لألعضاء بمناس��بة نيلهم الثقة 
الملكية السامية بتعيينهم، متمنية لهم دوام التوفيق 

ف��ي أداء مهامهم التش��ريعية لرفعة مملك��ة البحرين 
وتطوره��ا وتقدمها، في إط��ار من التنس��يق والتعاون 

البناء مع مجلس النواب والحكومة.
وأكدت حرص األمانة العامة لمجلس الشورى على تقديم 
الدع��م الفاعل والمتميز ألعض��اء المجلس خالل الفصل 
التش��ريعي الس��ادس، لتمكينهم من القي��ام بواجبهم 
الوطني ومهامهم التش��ريعية، الت��ي تصب في تطوير 
القوانين ومخرجات السلطة التشريعية، وتمثيل مملكة 
البحري��ن في المحاف��ل البرلمانية اإلقليمي��ة والدولية، 
الفت��ة إل��ى أن األمانة العام��ة لمجلس الش��ورى أعدت 
خط��ة متكاملة لتقديم كافة أوج��ه الدعم المتخصص، 
وذلك اس��تعدادًا للمرحلة المقبلة من العمل التشريعي 
ولقد انتهت م��ن كافة االس��تعدادات الخاصة بالفصل 

التشريعي. كريمة العباسي

بوحسين: بذل أقصى الجهود 
لالرتقاء بالعمل التشريعي

رفع عضو مجلس الشورى 
الش��يخ ج��واد بوحس��ين 
الش��كر واالمتن��ان إل��ى 
صاح��ب  حض��رة  مق��ام 
الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
وذلك  المعظ��م،  الب��الد 
بمناس��بة تجدي��د الثقة 
الملكي��ة التي حظي بها 
عضوًا  تعيين��ه  بإع��ادة 

بمجلس الشورى.
وأّك��د أّن الثق��ة الملكية 

وس��ام فخ��ٍر ومس��ؤولية كبي��رة عل��ى طري��ق النهوض 
بالعمل الوطني والبرلماني آلفاق جديدٍة من اس��تكمال 
وتطوير المنظومة التش��ريعية، مشددًا على أنه سيبذل 
أقصى م��ا لديه من جهود وإمكانيات من أجل االضطالع 

بمسؤولياته في تطوير العمل التشريعي.
وأش��اد بالتع��اون الكبي��ر بي��ن مجل��س الش��ورى وبين 
الحكومة، مش��يدًا بالحرص الكبي��ر الذي تبديه الحكومة 
بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ترس��يخ 
التش��اور الدائم مع الس��لطة التش��ريعية في المبادرات 
والخطط الحكومية المختلفة، وذل��ك إعمااًل لتوجيهات 
العاه��ل المعظ��م ف��ي ترس��يخ ه��ذا النهج التش��اوري 
والتوافق��ي بين الس��لطتين بما يحق��ق مصلحة الوطن 

والمواطن.
في ذات السياق بارك بوحسين إلى رئيس مجلس الشورى 
معال��ي علي بن صال��ح الصالح بمناس��بة الثقة الملكية 
السامية بإعادة تعيينه رئيس��ًا لمجلس الشورى، مشيرًا 
إلى ما يتمتع به من خبرة ودراية وصفات قيادية تؤهله 

ء هذا المنصب بكل اقتدار. لتبوُّ
وأكد أن مجلس الشورى سيبقى في ذات الطريق الوطني 
المجي��د لمزيد م��ن اإلنج��ازات والمكتس��بات واالرتقاء 
بالبني��ة التش��ريعية للمملكة، مضطلعًا بمس��ؤولياته 
وواجبات��ه بمهني��ة عالي��ة وإرادة صلب��ة نح��و األهداف 

الوطنية المرتجاة.

 »التمييز« تنظر طعنًا ضد 
جليلة السيد بدعوى انتمائها لجمعية منحلة

أيمن شكل «

نظ��رت محكم��ة التميي��ز أم��س 
طعنًا مقدما من المرش��ح السابق 
للمجل��س النياب��ي ع��ن الدائ��رة 
العاصم��ة  بمحافظ��ة  الثامن��ة 
النائ��ب  ض��د  اضراب��وه  حس��ين 
الثامن��ة  الدائ��رة  ف��ي  الفائ��زة 
بمحافظة العاصمة جليلة السيد، 
وق��ررت المحكمة تأجي��ل الطعن 
لجلسة اليوم لرد الطاعن على دفع 
ممث��ل قضاي��ا الدولة ال��ذي نفى 
انتم��اء جليلة الس��يد ألي جمعية 

سياسية منحلة.
القط��اف  عل��ي  المحام��ي  وكان 
وكيل المرش��ح اضرابوه قد تقدم 
بالطعن أمام المحكمة، وقال فيه 
إن المرش��حة عن ثامنة العاصمة 
الدائ��رة  بمقع��د  ف��ازت  والت��ي 
إل��ى جمعي��ة سياس��ية  تنتم��ي 
منحل��ة وأن لها أنش��طة مرتبطة 

بتلك الجمعية، وأش��ار إلى تقديم 
موكل��ه بالغًا إل��ى النيابة العامة 
ح��ول وج��ود ش��بهة ف��ي تقديم 
بيان��ات غي��ر صحيحة ح��ول عدم 
االنتس��اب إل��ى جمعي��ة منحل��ة 
وق��دم اضراب��وه مقاط��ع فيدي��و 
ومجموع��ة »تغريدات« منش��ورة 

م��ن حس��اب الجمعي��ة المنحلة، 
ومقال م��ن صحيفة مغلقة وصور 
السيد  جليلة  الفائزة  للمترش��حة 
ضمن وفد الجمعية النس��ائي في 

إحدى الفعاليات.
وطلب وكيل المرشح من المحكمة 
نج��اح  صح��ة  بإبط��ال  الحك��م 

المترشحة وفق المادة رقم 21 من 
المرس��وم بقانون رقم 15 لس��نة 
الش��ورى  بش��أن مجلس��ي   2022
والنواب، بينما حضر ممثل قضايا 
الدولة أمس أمام المحكمة ونفى 
صلة المطع��ون ضدها بالجمعية 

المنحلة، وطلب رفض الطعن.

جليلة السيد

مكتب شؤون الجمعيات السياسية: 
جليلة السيد غير مسجلة في 

كشوفات جمعية سياسية منحلة
قدم جهاز قضايا الدولة مذكرة أمام محكمة التمييز تؤكد عدم وجود اسم 
الفائزة بعضوية مجلس النواب جليلة الس��يد في كشوفات جمعية سياسية 
منحلة بحك��م قضائي، حيث ليس لديها عضوية به��ذه الجمعية المنحلة، 
وذلك بن��اء على إفادة مكتب ش��ؤون الجمعيات السياس��ية ب��وزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

رئيسة النواب تهنئ الصالح 
وأعضاء الشورى بالثقة السامية

هن��أت رئيس��ة مجل��س 
النواب فوزية زينل رئيس 
عل��ي  الش��ورى  مجل��س 
الصالح وأعضاء المجلس 
السامية  الملكية  بالثقة 
بصدور األمر الملكي من 
حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد 
أعضاء  بتعيين  المعظم 
مجلس الش��ورى للفصل 
الس��ادس.  التش��ريعي 

وأكدت زينل على س��عي مجلسي الشورى والنواب الدائم 
إلى االرتقاء بمس��توى التعاون والتنس��يق المش��ترك، 
والساعي لتطوير العمل بين الجانبين، وتفعيل أداء دور 
الدبلوماس��ية البرلمانية، معتبرة أن التواصل المستمر 
بي��ن الغرفتين من جهة ومع الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس ال��وزراء من جهة أخرى هما األس��اس في 
رفد المنظومة التش��ريعية الوطني��ة وتطويرها ضمن 
دولة القانون والمؤسس��ات. وأضافت أن مسيرة مملكة 
البحرين بقيادة جاللة الملك المعظم ستواصل تقدمها 
في س��بيل االرتقاء بالنهضة التنموية الش��املة، وذلك 
من خالل الجهود الوطنية المش��تركة، التي تستش��رف 
مرحل��ة جديدة من مراحل العط��اء الوطني، يصبو فيها 
الجميع لتحقيق الخير للوطن والمواطن، وبناء مس��تقبل 

أفضل لمملكة البحرين.

فوزية زينل

جواد بوحسين

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/29/watan-20221129.pdf?1669695758
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/1039088
https://alwatannews.net/article/1039187
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تضمن 53 ورقة بحثية من 16 دولة حول العالم 

 »التطبيقية« تختتم فعاليات المؤتمر 
الدولي لقيادة وإدارة المشاريع في العصر الرقمي

تحت رعاية األمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، اختتم في جامعة العلوم 
التطبيقية المؤتمر الدولي لقيادة وإدارة المش��اريع في 
العصر الرقم��ي، الذي أقيم بالتعاون م��ع جامعة لندن 
ساوث بانك البريطانية، وبالشراكة مع اتحاد الجامعات 
العربي��ة، ومعه��د تش��ارترد العالمي للبن��اء، وجمعية 
المهندسين البحرينية، بحضور عدد من كبار الشخصيات 
والسفراء وممثلي الجامعات المحلية والعالمية ووسائل 

اإلعالم المحلية.
ولمثل هذا المؤتمر أهمية كبرى إذ شارك فيه 53 ورقة 
بحثية م��ن 16 دولة ح��ول العالم تناولت ع��دة محاور، 
منها المهارات الرقمية، وإدارة التغيير، وإدارة المشاريع، 
والقي��ادة واإلدارة في أوقات األزمات، واإلدارة في العصر 
الرقم��ي، وأنماط القيادة في ظ��ل التطور المعلوماتي، 
الصناعي��ة  والث��ورة  الرقمي��ة،  المعلوم��ات  ونمذج��ة 
الرابع��ة، والفجوة الرقمية واالبتكار في العصر الرقمي، 
والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء، والواقع االفتراضي 
والواقع المعزز، والمواضيع ذات العالقة بعلوم البيانات 
وعلم المس��تقبل، وتقنيات الرقمن��ة ونظم المعلومات 
التكنولوجية، ووس��ائل التواصل االجتماعي، والمكتبات 
العالق��ة  ذات  القانوني��ة  القضاي��ا  وأخي��رًا  الرقمي��ة، 
بالمس��اواة والتن��وع، والمش��اريع المتعلق��ة بالرعاية 
الصحية في ظل جائحة كورونا، بمشاركة نخبة من كبار 

الخبراء والباحثين في هذه المجاالت حول العالم.
وأكدت الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة ما 
يحظ��ى به قط��اع التعليم العالي من دع��م من حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم، واهتمام مس��تمر من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، يأتي إيمانًا بدور التعليم كمحرك 
رئي��س للعملية التنموية بالمملك��ة وأهميته في دعم 
أه��داف التنمية المس��تدامة وترس��يخ ري��ادة المملكة 

وتميزها في هذا القطاع المهم.
وأش��ارت في كلم��ة ألقتها في افتتاح أعم��ال المؤتمر، 
إل��ى ض��رورة تكثي��ف الجهود للنه��وض بآف��اق البحث 
العلم��ي واألكاديمي وتحقيق الجودة والرصانة العلمية 
بمؤسس��ات التعلي��م العال��ي لالرتقاء بج��ودة التعليم 
ف��ي مملك��ة البحرين، مش��يدًة بجهود جامع��ة العلوم 
التطبيقي��ة ومنتس��بيها ف��ي العم��ل لالرتق��اء بقطاع 
التعلي��م العالي. حيث أك��دت أن مجلس التعليم العالي 
أول��ى اهتمامًا بالبحث العلمي جنبًا إلى جنب مع حوكمة 
التعليم العال��ي، حيث تأتي أهمي��ة البحث العلمي في 
مملك��ة البحري��ن للمس��اهمة في التحول م��ن اقتصاد 
قائ��م على مصادر الطاق��ة غير المتج��ددة إلى اقتصاد 

قائم على المعرفة يسهم في تبني المشاريع الناجحة.
وختام��ًا، أعرب��ت ع��ن تمنياته��ا للمش��اركين الخروج 
بتوصي��ات تس��هم ف��ي تحس��ين ج��ودة العم��ل لدى 

المؤسس��ات وتعمل على وضع أس��س للبح��ث العلمي 
في مجال الصناع��ات في ظل التطور الرقمي لإلس��هام 
في اس��تدامة النمو االقتصادي ورفع القدرة التنافس��ية 

لمملكة البحرين.
م��ن جانبه ق��ال رئي��س مجلس أمن��اء جامع��ة العلوم 
التطبيقية وهيب الخاجة إن هذه النوعية من المؤتمرات 
تس��اهم في دفع العجل��ة التنموية ف��ي البحرين، حيث 
تس��عى الجامعة بش��كل مس��تمر إلى عق��د مؤتمرات 
دورية تعنى بالنش��اط البحثي والتع��اون مع الجامعات 
والمؤسس��ات المرموقة لدعم البحوث المتخصصة في 
مجال العص��ر الرقمي. وأكد أن الجامعة وضعت العديد 
من الخطط للتطوير وإيجاد برامج يحتاجها سوق العمل 
إل��ى جانب طرحها برامج جديدة اس��تهدفت من خاللها 
استقطاب طلبة دوليين إلى مملكة البحرين بهدف إثراء 
االقتص��اد البحريني وتنويع مصادر دخله، ومن أبرز تلك 
التخصصات: البرامج الهندس��ية وبرامج الدراسات العليا 
وغيرها من البرامج التي تتماشى مع حاجة سوق العمل 

لتلك التخصصات.
ب��دوره قال رئي��س الجامع��ة ورئيس المؤتمر غس��ان 
ع��واد إن الجامع��ة اس��تطاعت للم��رة الثالث��ة تنظيم 
ه��ذا المؤتمر بالتع��اون مع جامعة لندن س��اوث بانك 
البريطانية، لمناقش��ة جملة من المواضيع المهمة في 
القيادة واإلدارة والمش��اريع في العص��ر الرقمي، منوهًا 
إل��ى أن المؤتمر يناقش التطورات التكنولوجية وكيفية 

االستفادة منها في الصناعات«. 
وأوض��ح أن المؤتمر يش��ارك فيه 16 دول��ة حول العالم 
تتن��اول عدة مح��اور، منها المه��ارات الرقمي��ة، وإدارة 
التغيير، وإدارة المش��اريع، والقي��ادة واإلدارة في أوقات 
األزمات، واإلدارة في العصر الرقمي، وأنماط القيادة في 
ظل التطور المعلوماتي، ونمذجة المعلومات الرقمية، 
والث��ورة الصناعية الرابعة، والفج��وة الرقمية واالبتكار 
ف��ي العص��ر الرقم��ي، وال��ذكاء االصطناع��ي وإنترنت 
األش��ياء، والواقع االفتراضي والواقع المعزز، والمواضيع 
ذات العالقة بعلوم البيانات وعلم المس��تقبل، وتقنيات 
الرقمن��ة ونظ��م المعلوم��ات التكنولوجي��ة، ووس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي، والمكتب��ات الرقمي��ة، وأخي��رًا 
القضاي��ا القانوني��ة ذات العالق��ة بالمس��اواة والتنوع، 
والمش��اريع المتعلقة بالرعاي��ة الصحية في ظل جائحة 
كورونا، بمش��اركة نخبة من كب��ار الخبراء والباحثين في 

هذه المجاالت من حول العالم.
جدير بالذك��ر أن المؤتمر ناقش المش��اكل التي تؤثر 
عل��ى الفرص الحالية والمس��تقبلية في مج��االت الثورة 
الصناعي��ة الرابع��ة، م��ع التركي��ز بش��كل خ��اص على 
التح��ول الرقم��ي، انس��جامًا م��ع التوجهات الرس��مية 
واإلس��تراتيجيات الحكومية بمملكة البحرين في تعزيز 
ثقاف��ة التح��ول الرقمي ف��ي التعليم، بم��ا يتوافق مع 
اإلس��تراتيجية الوطني��ة للبحث العلم��ي التي وضعتها 

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

13 عملية معقدة النحناء العمود الفقري بـ»السلمانية«
اس��تضاف قس��م العظ��ام بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي، 
البروفيس��ور يس��ري اله��واري، أس��تاذ جراح��ة العظ��ام 
والعم��ود الفقري بكلية الطب جامع��ة القاهرة، في إطار 
برنامج الطبيب الزائر للجنة العليا للعالج بالخارج التابعة 

للمجلس األعلى للصحة.
وخالل زيارته أجرى البروفيسور الهواري 13 عملية جراحية 
لحاالت معقدة تعاني م��ن انحناء العمود الفقري تكللت 
جميعه��ا بالنج��اح، ضمن أكث��ر من 70 عملي��ة معقدة 
خالل زياراته في األعوام الس��ابقة لقسم العظام بمجمع 

السلمانية الطبي.
وأش��اد الهواري بالمس��توى المتقدم للخدم��ات الطبية 
بمجمع الس��لمانية الطبي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات ال 
تقتصر على معاينة المرض��ى وإجراء العمليات الجراحية 
فحس��ب، وإنما تتعدى ذل��ك لتبادل الخب��رات والمعارف 
الطبية بما يحقق االس��تفادة المش��تركة بين الطرفين، 
ويس��اهم ف��ي االرتق��اء بمس��توى األداء في المؤسس��ة 

الصحية.
من جانبه، أفاد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري 
وكسور الحوض د. طارق خليفة، أن برنامج الطبيب الزائر 
يتي��ح الفرصة للطواقم الطبية والتمريضية لالس��تفادة 

م��ن خب��رات االستش��اريين المختصين ف��ي التعامل مع 
الح��االت الن��ادرة والمعق��دة في إط��ار عملي��ة التدريب 

المس��تمر، بما يرفع من مس��توى الكوادر الوطنية ويعزز 
م��ن دورهم في تقديم خدمات طبي��ة ذات نوعية عالية، 

مثمنا في هذا الشأن زيارة البروفيسور الهواري وما قدمه 
خالل زيارته للمرضى والكوادر الصحية على حد سواء.

وتق��دم بالش��كر والتقدير إل��ى رئيس المجل��س األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
ورئي��س مجل��س أمناء المستش��فيات الحكومية الش��يخ 
هش��ام بن عبدالعزي��ز آل خليفة، ورئي��س اللجنة العليا 
للعالج بالخارج الش��يخ د. فهد ب��ن خليفة آل خليفة، على 
دعمهم لبرنامج الطبيب الزائر الذي يعزز مساعي تقديم 
رعاي��ة صحية ش��املة للجميع وفق أحدث م��ا توصل إليه 

الطب الحديث.
الجدير بالذكر أن البروفيس��ور يس��ري الهواري يعتبر من 
أفض��ل األطباء في مج��ال جراحة تصحي��ح الجنف، وتلقى 
تعليمه األساس��ي وتدريب��ه في مجال جراح��ات العمود 
الفق��ري في جامع��ة القاه��رة، وحصل عل��ى زماالت في 
هيئة الصحة في بليموث، وحدة العمود الفقري بإنجلترا، 
ومستش��فى األميرة إليزابيث لجراح��ة العظام، ثم واصل 
مس��يرته المهنية في وحدة اضطرابات العمود الفقري، 
ف��ي مستش��فى روبرت جون��ز وأغني��س هان��ت لتقويم 
العظام، أوسويستري، المملكة المتحدة، وهو يعتبر من 

أفضل جراحي عمليات تصحيح انحناء العمود الفقري.

خلود السعد: 650 طفاًل مصابًا بالسكلر يتابعون في »السلمانية«

شاركت جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في مهرجان يوم الطفل 
العالم��ي ضمن “مبادرة ناصر” الت��ي أقامتها مجموعة من الجمعيات 
األهلي��ة ف��ي مقر مرك��ز الح��راك الدولي، وخ��الل المهرج��ان عرضت 
الجمعية فلمي��ن األول بعنوان: “قصتنا وح��دة” واآلخر يتضمن قصة 
الطفلة فاطم��ة الخياط من ذوي اإلرادة. وأك��دَّ األمين العام لجمعية 
البحري��ن لرعاي��ة مرضى الس��كلر زكري��ا الكاظم عل��ى أهمية تعاون 
مؤسسات المجتمع المدني لمشاركة التجارب والخبرات لرفد المجتمع 
بكل ما هو جديد من خبرات وخاصة لمحاربي السكلر واألطفال منهم.

كما اس��تضافت جمعية السكلر خالل ركنها في المهرجان، استشارية 
أمراض الدم والس��رطان خلود الس��عد، التي قدمت استش��ارات طبية 
ألهال��ي األطفال الذين يعان��ون من أمراض ال��دم الوراثية المختلفة 

مثل الس��كلر والثالسيميا. وأكدت السعد أن أكثر من 650 طفل سكلر 
يتابعون في عيادة األطفال بمجمع الس��لمانية الطبي، ويش��مل هذا 

العدد األطفال منذ الوالدة حتى عمر 18 عامًا.
وقالت: “رس��التي في هذا الي��وم ألطفالنا محاربي الس��كلر وعوائلهم 
بأن هذا المرض قابل للعالج والوقاية منه، والوقاية تكون عن طريق 
الفح��ص قبل الزواج وتجنب الزواج من طرفي��ن لهما احتمالية إنجاب 
أطفال مصابي��ن بالمرض، حتى ال ينتهي األم��ر بأطفال يعانون من 
مرض الس��كلر”. ووجهت رس��الة ألهالي األطفال بض��رورة المتابعة 
ل��دى أطباء أمراض الدم الوراثية باس��تمرار، أخذ التطعيمات الالزمة، 
اإلكثار من الس��وائل، االلتزام باألدوي��ة، والتغلب على أي عوامل تزيد 

من مخاطر المرض مثل التعرض للبرودة واإلجهاد.
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تضمن 53 ورقة بحثية من 16 دولة حول العالم 

 »التطبيقية« تختتم فعاليات المؤتمر 
الدولي لقيادة وإدارة المشاريع في العصر الرقمي

تحت رعاية األمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، اختتم في جامعة العلوم 
التطبيقية المؤتمر الدولي لقيادة وإدارة المش��اريع في 
العصر الرقم��ي، الذي أقيم بالتعاون م��ع جامعة لندن 
ساوث بانك البريطانية، وبالشراكة مع اتحاد الجامعات 
العربي��ة، ومعه��د تش��ارترد العالمي للبن��اء، وجمعية 
المهندسين البحرينية، بحضور عدد من كبار الشخصيات 
والسفراء وممثلي الجامعات المحلية والعالمية ووسائل 

اإلعالم المحلية.
ولمثل هذا المؤتمر أهمية كبرى إذ شارك فيه 53 ورقة 
بحثية م��ن 16 دولة ح��ول العالم تناولت ع��دة محاور، 
منها المهارات الرقمية، وإدارة التغيير، وإدارة المشاريع، 
والقي��ادة واإلدارة في أوقات األزمات، واإلدارة في العصر 
الرقم��ي، وأنماط القيادة في ظ��ل التطور المعلوماتي، 
الصناعي��ة  والث��ورة  الرقمي��ة،  المعلوم��ات  ونمذج��ة 
الرابع��ة، والفجوة الرقمية واالبتكار في العصر الرقمي، 
والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء، والواقع االفتراضي 
والواقع المعزز، والمواضيع ذات العالقة بعلوم البيانات 
وعلم المس��تقبل، وتقنيات الرقمن��ة ونظم المعلومات 
التكنولوجية، ووس��ائل التواصل االجتماعي، والمكتبات 
العالق��ة  ذات  القانوني��ة  القضاي��ا  وأخي��رًا  الرقمي��ة، 
بالمس��اواة والتن��وع، والمش��اريع المتعلق��ة بالرعاية 
الصحية في ظل جائحة كورونا، بمشاركة نخبة من كبار 

الخبراء والباحثين في هذه المجاالت حول العالم.
وأكدت الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة ما 
يحظ��ى به قط��اع التعليم العالي من دع��م من حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم، واهتمام مس��تمر من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، يأتي إيمانًا بدور التعليم كمحرك 
رئي��س للعملية التنموية بالمملك��ة وأهميته في دعم 
أه��داف التنمية المس��تدامة وترس��يخ ري��ادة المملكة 

وتميزها في هذا القطاع المهم.
وأش��ارت في كلم��ة ألقتها في افتتاح أعم��ال المؤتمر، 
إل��ى ض��رورة تكثي��ف الجهود للنه��وض بآف��اق البحث 
العلم��ي واألكاديمي وتحقيق الجودة والرصانة العلمية 
بمؤسس��ات التعلي��م العال��ي لالرتقاء بج��ودة التعليم 
ف��ي مملك��ة البحرين، مش��يدًة بجهود جامع��ة العلوم 
التطبيقي��ة ومنتس��بيها ف��ي العم��ل لالرتق��اء بقطاع 
التعلي��م العالي. حيث أك��دت أن مجلس التعليم العالي 
أول��ى اهتمامًا بالبحث العلمي جنبًا إلى جنب مع حوكمة 
التعليم العال��ي، حيث تأتي أهمي��ة البحث العلمي في 
مملك��ة البحري��ن للمس��اهمة في التحول م��ن اقتصاد 
قائ��م على مصادر الطاق��ة غير المتج��ددة إلى اقتصاد 

قائم على المعرفة يسهم في تبني المشاريع الناجحة.
وختام��ًا، أعرب��ت ع��ن تمنياته��ا للمش��اركين الخروج 
بتوصي��ات تس��هم ف��ي تحس��ين ج��ودة العم��ل لدى 

المؤسس��ات وتعمل على وضع أس��س للبح��ث العلمي 
في مجال الصناع��ات في ظل التطور الرقمي لإلس��هام 
في اس��تدامة النمو االقتصادي ورفع القدرة التنافس��ية 

لمملكة البحرين.
م��ن جانبه ق��ال رئي��س مجلس أمن��اء جامع��ة العلوم 
التطبيقية وهيب الخاجة إن هذه النوعية من المؤتمرات 
تس��اهم في دفع العجل��ة التنموية ف��ي البحرين، حيث 
تس��عى الجامعة بش��كل مس��تمر إلى عق��د مؤتمرات 
دورية تعنى بالنش��اط البحثي والتع��اون مع الجامعات 
والمؤسس��ات المرموقة لدعم البحوث المتخصصة في 
مجال العص��ر الرقمي. وأكد أن الجامعة وضعت العديد 
من الخطط للتطوير وإيجاد برامج يحتاجها سوق العمل 
إل��ى جانب طرحها برامج جديدة اس��تهدفت من خاللها 
استقطاب طلبة دوليين إلى مملكة البحرين بهدف إثراء 
االقتص��اد البحريني وتنويع مصادر دخله، ومن أبرز تلك 
التخصصات: البرامج الهندس��ية وبرامج الدراسات العليا 
وغيرها من البرامج التي تتماشى مع حاجة سوق العمل 

لتلك التخصصات.
ب��دوره قال رئي��س الجامع��ة ورئيس المؤتمر غس��ان 
ع��واد إن الجامع��ة اس��تطاعت للم��رة الثالث��ة تنظيم 
ه��ذا المؤتمر بالتع��اون مع جامعة لندن س��اوث بانك 
البريطانية، لمناقش��ة جملة من المواضيع المهمة في 
القيادة واإلدارة والمش��اريع في العص��ر الرقمي، منوهًا 
إل��ى أن المؤتمر يناقش التطورات التكنولوجية وكيفية 

االستفادة منها في الصناعات«. 
وأوض��ح أن المؤتمر يش��ارك فيه 16 دول��ة حول العالم 
تتن��اول عدة مح��اور، منها المه��ارات الرقمي��ة، وإدارة 
التغيير، وإدارة المش��اريع، والقي��ادة واإلدارة في أوقات 
األزمات، واإلدارة في العصر الرقمي، وأنماط القيادة في 
ظل التطور المعلوماتي، ونمذجة المعلومات الرقمية، 
والث��ورة الصناعية الرابعة، والفج��وة الرقمية واالبتكار 
ف��ي العص��ر الرقم��ي، وال��ذكاء االصطناع��ي وإنترنت 
األش��ياء، والواقع االفتراضي والواقع المعزز، والمواضيع 
ذات العالقة بعلوم البيانات وعلم المس��تقبل، وتقنيات 
الرقمن��ة ونظ��م المعلوم��ات التكنولوجي��ة، ووس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي، والمكتب��ات الرقمي��ة، وأخي��رًا 
القضاي��ا القانوني��ة ذات العالق��ة بالمس��اواة والتنوع، 
والمش��اريع المتعلقة بالرعاي��ة الصحية في ظل جائحة 
كورونا، بمش��اركة نخبة من كب��ار الخبراء والباحثين في 

هذه المجاالت من حول العالم.
جدير بالذك��ر أن المؤتمر ناقش المش��اكل التي تؤثر 
عل��ى الفرص الحالية والمس��تقبلية في مج��االت الثورة 
الصناعي��ة الرابع��ة، م��ع التركي��ز بش��كل خ��اص على 
التح��ول الرقم��ي، انس��جامًا م��ع التوجهات الرس��مية 
واإلس��تراتيجيات الحكومية بمملكة البحرين في تعزيز 
ثقاف��ة التح��ول الرقمي ف��ي التعليم، بم��ا يتوافق مع 
اإلس��تراتيجية الوطني��ة للبحث العلم��ي التي وضعتها 

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

13 عملية معقدة النحناء العمود الفقري بـ»السلمانية«
اس��تضاف قس��م العظ��ام بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي، 
البروفيس��ور يس��ري اله��واري، أس��تاذ جراح��ة العظ��ام 
والعم��ود الفقري بكلية الطب جامع��ة القاهرة، في إطار 
برنامج الطبيب الزائر للجنة العليا للعالج بالخارج التابعة 

للمجلس األعلى للصحة.
وخالل زيارته أجرى البروفيسور الهواري 13 عملية جراحية 
لحاالت معقدة تعاني م��ن انحناء العمود الفقري تكللت 
جميعه��ا بالنج��اح، ضمن أكث��ر من 70 عملي��ة معقدة 
خالل زياراته في األعوام الس��ابقة لقسم العظام بمجمع 

السلمانية الطبي.
وأش��اد الهواري بالمس��توى المتقدم للخدم��ات الطبية 
بمجمع الس��لمانية الطبي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات ال 
تقتصر على معاينة المرض��ى وإجراء العمليات الجراحية 
فحس��ب، وإنما تتعدى ذل��ك لتبادل الخب��رات والمعارف 
الطبية بما يحقق االس��تفادة المش��تركة بين الطرفين، 
ويس��اهم ف��ي االرتق��اء بمس��توى األداء في المؤسس��ة 

الصحية.
من جانبه، أفاد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري 
وكسور الحوض د. طارق خليفة، أن برنامج الطبيب الزائر 
يتي��ح الفرصة للطواقم الطبية والتمريضية لالس��تفادة 

م��ن خب��رات االستش��اريين المختصين ف��ي التعامل مع 
الح��االت الن��ادرة والمعق��دة في إط��ار عملي��ة التدريب 

المس��تمر، بما يرفع من مس��توى الكوادر الوطنية ويعزز 
م��ن دورهم في تقديم خدمات طبي��ة ذات نوعية عالية، 

مثمنا في هذا الشأن زيارة البروفيسور الهواري وما قدمه 
خالل زيارته للمرضى والكوادر الصحية على حد سواء.

وتق��دم بالش��كر والتقدير إل��ى رئيس المجل��س األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
ورئي��س مجل��س أمناء المستش��فيات الحكومية الش��يخ 
هش��ام بن عبدالعزي��ز آل خليفة، ورئي��س اللجنة العليا 
للعالج بالخارج الش��يخ د. فهد ب��ن خليفة آل خليفة، على 
دعمهم لبرنامج الطبيب الزائر الذي يعزز مساعي تقديم 
رعاي��ة صحية ش��املة للجميع وفق أحدث م��ا توصل إليه 

الطب الحديث.
الجدير بالذكر أن البروفيس��ور يس��ري الهواري يعتبر من 
أفض��ل األطباء في مج��ال جراحة تصحي��ح الجنف، وتلقى 
تعليمه األساس��ي وتدريب��ه في مجال جراح��ات العمود 
الفق��ري في جامع��ة القاه��رة، وحصل عل��ى زماالت في 
هيئة الصحة في بليموث، وحدة العمود الفقري بإنجلترا، 
ومستش��فى األميرة إليزابيث لجراح��ة العظام، ثم واصل 
مس��يرته المهنية في وحدة اضطرابات العمود الفقري، 
ف��ي مستش��فى روبرت جون��ز وأغني��س هان��ت لتقويم 
العظام، أوسويستري، المملكة المتحدة، وهو يعتبر من 

أفضل جراحي عمليات تصحيح انحناء العمود الفقري.

خلود السعد: 650 طفاًل مصابًا بالسكلر يتابعون في »السلمانية«

شاركت جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في مهرجان يوم الطفل 
العالم��ي ضمن “مبادرة ناصر” الت��ي أقامتها مجموعة من الجمعيات 
األهلي��ة ف��ي مقر مرك��ز الح��راك الدولي، وخ��الل المهرج��ان عرضت 
الجمعية فلمي��ن األول بعنوان: “قصتنا وح��دة” واآلخر يتضمن قصة 
الطفلة فاطم��ة الخياط من ذوي اإلرادة. وأك��دَّ األمين العام لجمعية 
البحري��ن لرعاي��ة مرضى الس��كلر زكري��ا الكاظم عل��ى أهمية تعاون 
مؤسسات المجتمع المدني لمشاركة التجارب والخبرات لرفد المجتمع 
بكل ما هو جديد من خبرات وخاصة لمحاربي السكلر واألطفال منهم.

كما اس��تضافت جمعية السكلر خالل ركنها في المهرجان، استشارية 
أمراض الدم والس��رطان خلود الس��عد، التي قدمت استش��ارات طبية 
ألهال��ي األطفال الذين يعان��ون من أمراض ال��دم الوراثية المختلفة 

مثل الس��كلر والثالسيميا. وأكدت السعد أن أكثر من 650 طفل سكلر 
يتابعون في عيادة األطفال بمجمع الس��لمانية الطبي، ويش��مل هذا 

العدد األطفال منذ الوالدة حتى عمر 18 عامًا.
وقالت: “رس��التي في هذا الي��وم ألطفالنا محاربي الس��كلر وعوائلهم 
بأن هذا المرض قابل للعالج والوقاية منه، والوقاية تكون عن طريق 
الفح��ص قبل الزواج وتجنب الزواج من طرفي��ن لهما احتمالية إنجاب 
أطفال مصابي��ن بالمرض، حتى ال ينتهي األم��ر بأطفال يعانون من 
مرض الس��كلر”. ووجهت رس��الة ألهالي األطفال بض��رورة المتابعة 
ل��دى أطباء أمراض الدم الوراثية باس��تمرار، أخذ التطعيمات الالزمة، 
اإلكثار من الس��وائل، االلتزام باألدوي��ة، والتغلب على أي عوامل تزيد 

من مخاطر المرض مثل التعرض للبرودة واإلجهاد.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/29/watan-20221129.pdf?1669695758
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/search/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%84%D8%B1
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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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بدر الحايكي

وافــــــقــــــت الـــهـــيـــئـــة 
لتنظيم  ــيــة  ــوطــن ال
الــمــهــن والــخــدمــات 
 )NHRA( الصحية 
ــتـــخـــدام  عـــلـــى االسـ
ــارئ لــتــطــعــيــم  ــ ــطـ ــ الـ

فايزر- بيونتك المطور ضد فيروس كورونا )كوفيد 19(، من خالل 
إتاحته أمام الفئات العمرية من 12 عاما فما فوق.

فايزر-  لتطعيم  الطارئ  االستخدام  على   ”NHRA“ موافقة  وتأتي 
كجرعة   ،)19 )كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  المضاد  المطور  بيونتك 
منشطة، إذ يجمع التطعيم بين مكونات التطعيم السابق مع إضافة 
من  الوقاية  درجـــات  أعلى  توفير  بهدف  أومــيــكــرون؛  مكون  إلــى 

الفيروس ومتحوراته.
جاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم 
التطعيمات بوزارة الصحة على  المهن والخدمات الصحية ولجنة 
التي  النتائج  بشأن  فــايــزر  شركة  وفرتها  التي  المعلومات  ضــوء 
ذلك  جانب  إلــى  والفاعلية،  السالمة  حيث  من  للتطعيم  رصدتها 
الشركة  قدمتها  التي  الوثائق  لدراسة  مكثفة  اجتماعات  عقد  تم 
والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السالمة خالل الفترة 
الشركة  فريق  مع  موسعة  اجتماعات  الهيئة  عقدت  كما  الماضية، 

وممثليها لإلجابة على جميع االستفسارات التي قدمتها الهيئة.
الشركة  مــع  بالتنسيق  الــطــارئ  االســتــخــدام  ترخيص  ويــتــم  هـــذا، 
واألمــان  الــجــودة  مراقبة  إجـــراءات  من  العديد  لتطبيق  المصنعة 
والفعالية للتطعيم، علما أنه سيتم اإلعالن عن مواعيد البدء بتوافر 
المخصصة  المركز  من خالل  التطعيم  أخذ  في  للراغبين  التطعيم 

للتطعيم.
البحرين،  المطور في مملكة  للتطعيم  الطارئ  وبإجازة االستخدام 
على صحة  للحفاظ  المملكة  توليه  الــذي  الحرص  يؤكد  ذلــك  فــإن 
فيروس  انتشار  من  والحد  والمقيمين  المواطنين  جميع  وسالمة 

كورونا.

البحرين تجيز االستخدام الطارئ
6 مناصب قيــاديــة شــاغــرة بـ ”الشـــورى” لـ “فايزر بيونتك” المطور ضد “كوفيد 19”

بعد مغادرة أصحابها التشكيلة الجديدة

لمجلس  الـــجـــديـــدة  الــتــشــكــيــلــة  أمـــاطـــت 
أعضاء من   6 مــغــادرة  اللثام عن  الــشــورى 
من  بالمجلس،  الــقــيــاديــة  المناصب  ذوي 
الجديدة  التشكيلة  غــادروا  13 عضوًا  بين 

للمجلس.
الثاني  النائب  مناصب  التعديالت  وطالت 
الخارجية  لجنة  ورئيس  المجلس،  لرئيس 
ورئيس  ونائبه،  الوطني  واألمــن  والــدفــاع 
لجنة حقوق اإلنسان ونائبه، ونائب رئيس 

لجنة شؤون المرأة والطفل.
وفيما احتفظ رئيس المجلس علي الصالح 
الثقة  تجديد  مع  للمجلس،  رئيسًا  بمنصبه 
بالعضو جمال فخرو الذي يحتفظ بمنصب 
العام  منذ  المجلس  لرئيس  األول  النائب 

.2006
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في  الــشــنــو  عبدالحكيم  الــنــائــب  غـــرد   
رئيس  “اخــتــيــار  بــأن  بالتويتر  حسابه 
ــلـــس الـــــنـــــواب ســـيـــكـــشـــف نـــوايـــا  مـــجـ
ــواب، حيث  ــ ــن ــ ومــصــداقــيــة اإلخـــــوة ال
بأنهم سوف  األمــور واضحة وال أعتقد 
الشخصية  المصالح  وراء  ينجرفون 
جاء  الشعب”،  جهود  تهدر  وتحالفات 
ذلك بعد إعالن النائب الشنو الرغبة في 

الترشح لرئاسة مجلس النواب.
بالنشاط  المهتمين  مــن  عــدد  وتــنــاقــل   
منصات  في  النيابي  والعمل  السياسي 
الـــتـــواصـــل الـــرقـــمـــيـــة مـــثـــل واتـــســـاب 
و”تويتر” السيرة الذاتية وأبرز إنجازات 
متقاعد  بحري  الركن  العقيد  ومؤهالت 
المجلس  ــيــس  رئ الــشــنــو  عــبــدالــحــكــيــم 
الـــدولـــي لــلــريــاضــة الــعــســكــريــة ســابــًقــا، 
وآسيوي  عربي  رئيس  أول  كــان  حيث 
الدولي  المجلس  رئاسة  منصب  يتقّلد 
المجلس في  تــأســيــس  مــنــذ  الــعــســكــري 
1948، ومقره في بلجيكا، والذي  العام 
يعتبر ثالث أكبر منظمة دولية في العالم 

)بعد اللجنة األولمبية الدولية والفيفا(.
تــــــدّرج في  الــشــنــو  إلــــى أن   ولـــفـــتـــوا 
إدارة  بمجلس  كعضو  المناصب  ســّلــم 
المجلس الدولي للرياضة العسكرية في 

لقارة  رئيًسا  2010، وبعدها أصبح  عام 
رئيًسا  ثــم  2011 ومــن  الــعــام  فــي  آسيا 
العسكرية،  للرياضة  الــدولــي  للمجلس 
االنتخابات  ســبــاق  فــي  خــاض  أن  بعد 
 2014 الــعــام  مــن  “كيتو”  فــي  الرئاسية 
واستطاع الفوز على جميع المتنافسين 
من قارة افريقيا وأوروبا، وترأس الشنو 
 4 كاملة مدتها  لــدورة  الدولي  المجلس 
سنوات، ومن بعدها أحيل إلى التقاعد.

إنجازات

أن  المتداولة  الرسالة  وجاء في نص 
الشنو تمّكن من تطوير العمل اإلداري 
من خالل جمع الكوادر العسكرية في 
الميادين الرياضية والتنافسية لتعزيز 
السالم  ونشر  الرياضة  عبر  الصداقة 
العالقات  توطيد  خــالل  من  العالمي 
بين الدول، مما مّكنه ذلك من توحيد 
المجلس  فــي  والتوجهات  الصفوف 
الدولي للرياضة العسكرية، ومن أبرز 
االتحادية  روسيا  موافقة  اإلنجازات 

في سوريا خالل  النار  إطــالق  لوقف 
الثالثة  الشتوية  األلعاب  دورة  فترة 
ــي شهر  الـــتـــي أقــيــمــت بــســوتــشــي فـ
وبــطــولــة   ،2017 الـــعـــام  مـــن  ــرايــر  فــب
أقيمت  التي  للسالم  األقصى  الشرق 
دولة  منغوليا وشهدت  في جمهورية 

يده  على  المنظمة  دخـــول  فلسطين 
بعد أن كان دخولها صعًبا.

رئيس مميز

إبراهيم  المحامي  ذلك، كتب  إلى 
منصة  على  حسابه  في  المناعي 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي “تــويــتــر” 
رئيس  إلــى  تتطلعون  كنتم  “إذا 
 2022 ــواب  ــ ــن ــ ال لــمــجــلــس  مــمــيــز 
لكم  أرّشــــــح  أن  لـــي  فــاســمــحــوا 
وذلك  الشنو،  عبدالحكيم  النائب 
العتبارات موضوعية كثيرة: علم 

وثــقــافــة وتــراكــم خــبــرات علمية، 
دورات تخصصية وجوائز محققة 

للبحرين وانتصارات.

الشنو من رئاسة ثالث أكبر منظمة دولية إلى منصة البرلمان
شارك بتحرير الكويت... وغرد: اختيار الرئيس سيكشف مصداقية النواب

محرر الشؤون المحلية

عبدالحكيم الشنو

علمية  مــؤهــالت  الــشــنــو  عــبــدالــحــكــيــم  الــنــائــب  يمتلك 
وأكــاديــمــيــة، وأبـــرزهـــا: بــروفــســور فــي جــامــعــة انتشن 
الوطنية بجمهورية كوريا، دكتوراه فخرية من جامعة 
جــائــغ وان فــي الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، مــاجــســتــيــر في 
في  بكالوريوس  ُعمان،  سلطنة  من  العسكرية  العلوم 
الدولية  المالحة  دبلوم  باكستان،  من  البحرية  العلوم 
في  لدبلوم  إضافة  ومصر،  وبريطانيا  كاليفورنيا  من 
العلوم الرياضية ودورات متقدمة في العلوم الرياضية 

واإلدارية والرياضية والتدريب.
عبدالحكيم  النائب  تقلدها  التي  المناصب  أبــرز  ومــن 
من  العسكرية  للرياضة  الدولي  المجلس  رئيس  الشنو 

الدولية  األولمبية  باللجنة  عضو   ،2017 ولغاية   2014
الــدولــي  بالمجلس  آســيــا  قـــارة  رئــيــس   ،2017  -  2014
باللجنة  عــضــو   ،2013  -  2010 الــعــســكــريــة  لــلــريــاضــة 
تنفيذّي  عضو   ،2017  -  2014 البحرينية  األولــمــبــيــة 
 ،2012  -  2009 العسكرية  للرياضة  الدولي  بالمجلس 
دفــاع  بــقــوة  العسكرية  الــريــاضــيــة  المنتخبات  رئــيــس 
ســالح  فــي  بــحــري  قــبــطــان   ،2012  -  2003 الــبــحــريــن 
جامعة  في  بروفسور   ،2003  -  1990 الملكية  البحرية 
وان  جائغ  وجامعة  كوريا  بجمهورية  الوطنية  انتشن 

بنظام جزئي 2018 - 2020.
وشارك الشنو في حرب تحرير دولة الكويت في العام 

التحالف  ضمن  الــعــراق  حــرب  فــي  والمشاركة   ،1991
الدولي بعام 2003.

كما أنه حاصل على عدد من الجوائز الدولية والوطنية 
جائزة  على  حصل   2014 العام  في  منها  والميداليات، 
محمد بــن راشـــد الــدولــيــة لــإلبــداع الــريــاضــي، وجــائــزة 
مجلس التعاون الخليجي للرياضة والبيئة، وفي العام 
2016 حصل على جائزة الشيخ عيسى بن راشد للتميز 
الرياضي، ووسام جمهورية منغوليا من الدرجة األولى، 
األولــى، ووسام  الدرجة  العسكري من  البرازيل  ووسام 
األوسمة  من  عدد  إلى  باإلضافة  الكويت  دولــة  تحرير 

الوطنية والخليجية.

بروفايل

سيدعلي المحافظة

يوسف الغتم

أحمد الحداد

فيصل النعيمي

منى المؤيد

جميلة سلمان

درويش المناعي

أحرز موافقة روسية لوقف إطالق النار بسوريا في فترة دورة األلعاب الشتوية
نجـــح فـــي ضـــم فلســـطين لعضويـــة المجلـــس الدولـــي للرياضـــة العســـكرية

السؤال األول:

هل من الممكن رفع قضية يتم فيها تغيير  «
االسم في البطاقة الشخصية من 5 أو 

6 أسماء تشمل االسم واسم األب والجد 
واللقب إلى اسم مكون من 4 أسماء تشمل 

االسم واسم األب والجد واللقب، نرجو الرد 
عبر محام؟

األسماء واأللقاب في  القانون نظم تسجيل 
سجالت مملكة البحرين واإلضافة، وحددها 
ــى مــن قــانــون  ــ بــمــا تــنــص عليه الـــمـــادة األول

اكتساب األلقاب وتعديلها الصادرة.
اسمه  مــن  يتكون  اســم  شخص  لكل  يــكــون 
ولقب  ألبيه،  وجــده  أبيه،  واســم  الشخصي، 

اسمه  فيكون  لقب  لــه  يكن  لــم  فــإن  عائلته، 
أو  باسم شقيق  رباعيا وال تسجيل لشخص 
شخص  تسجيل  يجوز  وال  أبيه.  من  له  أخ 

باسم شقيق أو أخ له من أبيه.
الشخص  أصول  أسماء  تعديل  يجوز  ال  كما 
ــرســمــيــة بــاإلضــافــة  ــســجــالت ال ــال ــتــة ب ــثــاب ال
أو  شــهــرة  أســمــاء  تضمينها  أو  ــحــذف  ال أو 
مــســتــعــارة، وال يــجــوز طــلــب تــعــديــل االســم 
الكامل للشخص بما في ذلك لقب العائلة إال 
في حالتين؛ أما الحالة األولى فهي في حال 
ثبوته،  أو  النسب  بنفي  نهائي  حكم  صــدور 
إلى  الــديــن  تغيير  عند  هــي  الثانية  والحالة 
اإلســالم، وبالتالي ال يجوز رفع دعوى السم 
اللقب  شاملة  أسماء   4 من  أكثر  من  مكون 

الموجود في االسم.

السؤال الثاني:

في حالة زواج األوالد الذين تدفع لهم  «

نفقة، كيف يمكنني إلغاء النفقة؟

النفقة تسقط بعمل األوالد، وفي حال البنت 
تسقط نفقتها بأحد أمرين؛ إما بزواج البنت 
دعوى  ترفع  النفقة  إلغاء  بشأن  بعملها،  وإما 
من  نفقة  تسقط  شــأنــهــا  مــن  نفقة  إســقــاط 
بالعمل  النفقة  إسقاط  شــروط  فيه  توافرت 
بالنسبة إلى الولد الذكر، واألنثى إما بالزواج 

أو العمل.

تســتقبل “^” مختلف االستفســارات وطلبات االستشــارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة 
علــى اإلجابــة عــن استفســارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعــدَّ الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل 

المحامي السيد محمد الموسوياالجتماعي. وللسائل ذكر اسمه ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   

“الصحفيين“ تشارك في اجتماع لجنة الحريات بـ“الصحفيين العرب”
ــة الــصــحــفــيــيــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــارك جـ ــ ــشــ ــ ــ ت
الــبــحــريــنــيــة فـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة 
الــدائــمــة لــلــحــريــات بــاالتــحــاد الــعــام 
للصحفيين العرب، والذي يعقد في 

القاهرة يوم الجمعة 2 ديسمبر.
ويــمــثــل جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن في 
الــحــريــات  رئــيــس لجنة  االجــتــمــاع، 

الصحافي محمد الساعي.
وتــنــاقــش الــلــجــنــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 

بحرية  المتعلقة  الملفات  من  عــددا 
الــصــحــافــة واإلعـــــــالم فـــي الــــدول 
تواجه  التي  والتحديات  العربية، 
استعراض  يتم  كما  الحريات.  هذه 
في  الصحافة  حريات  حول  تقارير 
لجان  ودور  العربية،  الـــدول  بعض 
والنقابات  الجمعيات  في  الحريات 
ــي حـــمـــايـــة حــقــوق  الــصــحــافــيــة فــ
الصحافيين، الى جانب دور االتحاد 

دعم  في  العرب  للصحافيين  العام 
الــمــؤســســات الــنــقــابــيــة فــي الــوطــن 

العربي.
ــيــن  ــي ــصــحــف وتـــعـــتـــبـــر جـــمـــعـــيـــة ال
البحرينية عضوا فاعال في االتحاد 
ــعــــرب، وهــو  ــ ــام لــلــصــحــفــيــيــن ال ــعـ الـ
في  الــدائــم  مقرها  مهنية  مؤسسة 
نحو  عضويتها  في  وتضم  القاهرة، 

19 نقابة وجمعية صحافية.
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أطلقت مراكز الرعاية الصحية 
في مختلـــف مراكزها بالمملكة 
البروســـتات؛  فحـــص  حملـــة 
بهـــدف التوعية بصحـــة الرجل 
وسرطان البروستات وسرطان 
الخطـــورة  وعوامـــل  الخصيـــة 
باإلصابـــة، ورفـــع الوعـــي حول 
الصحـــي؛  الفحـــص  أهميـــة 
الســـرطان  أمـــراض  لتالفـــي 
لالهتمـــام  الرجـــال  وتشـــجيع 

بصحتهم. 
ويتـــم حـــث المراجعيـــن فـــي 
المراكـــز الصحيـــة إلـــى أهمية 
اتبـــاع نمط حياة صحي بعيدًا 
عن اإلفراط في تناول اللحوم 
الحمـــراء وتجنب زيادة الوزن 
األطعمـــة  بعـــض  تنـــاول  عبـــر 
المـــواد  علـــى  تحتـــوي  التـــي 
المســـرطنة مـــن شـــأنها ترفـــع 

خطـــر اإلصابـــة بـــأي نـــوع من 
أنواع السرطانات.

وتوفـــر المملكة عالج ســـرطان 
البروستات لســـرطان الخصية 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
المرضـــى  تحويـــل  يتـــم  كمـــا 
الذيـــن يحتاجـــون إلـــى رعاية 
البحريـــن  مركـــز  إلـــى  صحيـــة 
لألورام بمستشفى الملك حمد 

الجامعي.
يشار إلى أن 1 من كل 6 رجال 
يصابون بســـرطان البروســـتاتا 
ممن تجاوزا 65 ستة فما فوق.

المراكز الصحية تطلق حملة 
للحفاظ على سالمة “الخصية”

أشاد وزير التربية والتعليم محمد جمعة 
بالمركـــز  بحرينيتيـــن  مدرســـتين  بفـــوز 
الثالث على مســـتوى الوطـــن العربي في 
مســـابقة الشـــيخة فاديـــة الســـعد الصباح 
العلميـــة )ابتكار الكويت( للعام الدراســـي 
2021 / 2022، وهمـــا زنوبيـــا اإلعداديـــة 
المتوســـطة  المرحلـــة  فئـــة  عـــن  للبنـــات 
بمشروع المزرعة الذكية، والحد الثانوية 
للبنات عن فئة المرحلة الثانوية بمشروع 
إعادة تدويـــر النفايات البالســـتيكية إلى 

طوب صالح للبناء.
وأكـــد أن هـــذا اإلنجـــاز المشـــرف يعكـــس 

حجـــم الجهـــود التي تبذلها الوزارة لنشـــر 
ثقافة االبتكار واإلبـــداع والبحث العلمي 
في جميع المدارس الحكومية، من خالل 
المناهج الدراســـية، واألنشـــطة والبرامج 
والفعاليات المتنوعة التي تنمي القدرات 
الطالبيـــة على هذا الصعيـــد، خصوصا ما 
يقدمـــه مركز رعايـــة الطلبـــة الموهوبين، 
ومركـــز العلـــوم والبيئـــة )غلـــوب(، معربـــًا 
عن خالـــص تهانيه لمديرتي المدرســـتين 
الفائزتيـــن وهما نســـرين عبدالرضا حيدر 
مديرة مدرســـة زنوبيـــا اإلعدادية للبنات، 
وباســـمة فيصل الصديقي مديرة مدرسة 

الحد الثانوية للبنات.

كمـــا أثنـــى الوزير على جهـــود إدارة مبرة 
الســـعد للمعرفـــة والبحـــث العلمـــي بدولة 
الكويت الشـــقيقة برئاسة الشيخة فادية 
فـــي  الصبـــاح،  الســـالم  العبـــدهللا  الســـعد 
تنظيـــم هذه المســـابقة اإلقليميـــة المهمة 
التـــي حققـــت نتائـــج طيبـــة علـــى مـــدى 
23 ســـنة مـــن العمـــل الـــدءوب والجهـــد 
المتواصـــل لرعايـــة الطالبـــات المبتكرات 
في مجال العلـــوم والتكنولوجيـــا، والتي 
ســـاهم نجاحها على المســـتوى الخليجي 
في توســـعها لتشـــمل العالـــم العربي للعام 

الثالث على التوالي.
وقد تم تكريم المدرســـتين البحرينيتين 

الفائزتيـــن مؤخـــرًا فـــي الحفـــل الختامي 
الـــذي أقامتـــه الجهـــة المنظمة للمســـابقة 

بدولة الكويت.
يذكر أن مشروع المزرعة الذكية إلعدادية 
زنوبيـــا للبنـــات هو مـــن تنفيـــذ الطالبتين 
دانـــة المالكـــي، وماريـــا الحداد، بإشـــراف 
معلمـــة العلـــوم فاطمـــة المطـــوع، ويتميز 
بعمله بالطاقة الشمســـية، واحتوائه على 
درجـــات  ارتفـــاع  الستشـــعار  حساســـات 
الحـــرارة والرطوبـــة، ويهدف الســـتدامة 
القطاع الزراعي في مملكة البحرين، عبر 
العمل طوال أيام الســـنة؛ لتحقيق اكتفاء 
ذاتـــي مـــن المنتجـــات الزراعيـــة، وتقليل 

اســـتيرادها، والحد من أثـــر الطقس على 
هذا القطاع بالمملكة.

أما مشـــروع ثانوية الحد للبنات، فهو من 
تنفيـــذ الطالبـــات: زينـــب علـــي، والجازي 
بإشـــراف معلمـــة  والعنـــود خالـــد،  علـــي، 
الكيمياء هدى ســـلمان، وهـــو يعتمد على 
البالســـتيكية؛  النفايـــات  تدويـــر  إعـــادة 
إلنتـــاج طوب بناء بجـــودة عالية وتكلفة 
منخفضـــة، والتقليل من تراكـــم النفايات 
معـــدل  وخفـــض  للتحلـــل،  القابلـــة  غيـــر 
اســـتهالك الرمـــال المســـتخرجة مـــن قاع 
البيئـــة والثـــروات  البحـــر؛ حفاظـــًا علـــى 

الطبيعية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

َمدرستان بحرينيتان الثالث عربيا في مسابقة “ابتكار الكويت”
عن مشروعي تدوير النفايات إلى “طابوق” وتصميم المزرعة الذكية المعتمدة على الطاقة

تكريم الفريقين الفائزين فريق مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات فريق الحد الثانوية للبنات

تأكيد دور “الخاص” في تعزيز منظومة قطاع السكن االجتماعي
مراعاة توفير التسهيالت لالستثمار بالقطاع العقاري... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
العمرانـــي آمنـــة الرميحـــي أهميـــة ودور 
التطويـــر  وشـــركات  الخـــاص  القطـــاع 
العقاري في تعزيز منظومة قطاع السكن 
االجتماعي بمملكة البحرين، مشـــيرة إلى 
أّن برامـــج الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص 
تحظـــى باألولويـــة فـــي خطـــط الـــوزارة 
االجتماعـــي  الســـكن  خدمـــات  لتوفيـــر 
الفوريـــة للمواطنيـــن بمـــا يحقـــق الغايات 

والتطلعات المنشودة.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع عمـــل موســـع 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  عقدتـــه 
العمرانـــي مـــع رئيـــس جمعيـــة التطويـــر 
العقاري عارف هجرس، وعدد من أعضاء 
المســـؤولين  كبـــار  بحضـــور  الجمعيـــة، 
والتطويـــر  التخطيـــط  وهيئـــة  بالـــوزارة 
العمرانـــي وبنـــك اإلســـكان، وذلـــك لبحث 
بيـــن  الشـــراكة والتعـــاون  تعزيـــز  فـــرص 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص لتطوير 

القطاع العقاري بالمملكة.
وخـــالل االجتمـــاع نوهـــت الوزيـــرة إلـــى 
األراضـــي  تطويـــر  حقـــوق  برنامـــج  أن 
الحكوميـــة الـــذي أعلنـــت عنـــه الـــوزارة، 
يمثـــل فرصـــة لتعزيـــز شـــراكة فعلية بين 
القطاعين الحكومي والخاص، من خالل 
مشـــاركة شـــركات التطويـــر العقـــاري في 
تنفيـــذ الوحدات الســـكنية، والتي ســـيتم 
توجيههـــا للمواطنيـــن المســـتفيدين مـــن 
تناســـب  بأســـعار  اإلســـكانية  التمويـــالت 

قيمة التمويـــالت، منوهة إلى أن الفرصة 
مواتيـــة أمـــام شـــركات التطويـــر العقاري 
لالضطـــالع بـــدور رئيســـي فـــي منظومة 
الفوريـــة  اإلســـكانية  الخدمـــات  توفيـــر 

للمواطنين.
الوزيـــرة  أكـــدت  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
الرميحـــي أن هيئـــة التخطيـــط العمراني 
االشـــتراطات  إعـــداد  لـــدى  حرصـــت 
التنظيميـــة للتعمير بمختلـــف محافظات 
المملكة على مراعاة الجوانب التطويرية 
التي تسهم في تســـهيل تطوير المشاريع 
العقارية من قبل شركات القطاع الخاص، 
مؤكدًة أن منصة خدمات “تخطيط” التي 
دشنت أخيرًا ســـاهمت في تسريع وتيرة 
بســـرعة  للطلبـــات  واالســـتجابة  العمـــل 
قياســـية، بهدف تشجيع شركات التطوير 
العقاري على االســـتثمار فـــي هذا القطاع 
الحيـــوي الـــذي يرفـــد االقتصـــاد الوطني 

للمملكة.
وقد أشـــادت وزيرة اإلسكان والتخطيط 

العمرانـــي بدور جمعيـــة التطوير العقاري 
المشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي  البحرينيـــة 
العقارية بالمملكة، واالستجابة الواضحة 
لمشـــاركة حكومـــة مملكـــة البحريـــن في 
للمواطنيـــن  اإلســـكانية  الحلـــول  توفيـــر 
الســـكن  خدمـــات  مـــن  المســـتفيدين 
االجتماعـــي، منوهـــة باإلمكانـــات الكبيرة 
القطـــاع  مؤسســـات  بهـــا  تضطلـــع  التـــي 
الخاص، والتي تؤهلها لتنفيذ مشروعات 
الخطـــط  وفـــق  االجتماعـــي  الســـكن 
والبرامج الموضوعة، وبما يحقق أهداف 

الحكومة.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيس جمعيـــة التطوير 
العقـــاري عـــارف هجرس تنامي الشـــراكة 
مع وزارة اإلســـكان والتخطيط العمراني 
وهيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي، 
األولويـــات  حصـــر  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًا 
للقطاع العقـــاري، وتبني المبـــادرات التي 
تســـهم فـــي توفيـــر المزيد مـــن الخدمات 

السكنية للمواطنين.

وأشـــار هجـــرس إلـــى وجـــود العديـــد من 
الفـــرص التطويريـــة في القطـــاع العقاري 
بالمملكة، مشـــيدًا بزيـــادة معدالت تنظيم 
المعـــارض العقاريـــة فـــي المملكـــة أخيرًا، 
والتي تســـاهم فـــي زيادة نشـــاط القطاع 

العقاري خالل الفترة المقبلة.
وتقـــدم رئيس وأعضاء جمعيـــة التطوير 
العقاري البحرينية بعـــدد من المقترحات 
القطاعيـــن،  بيـــن  الشـــراكة  لتوســـيع 
مؤكديـــن تضافـــر الجميع مـــن أجل وضع 
المســـتجيبة  واإلســـتراتيجيات  الخطـــط 
وتطويـــر  العقـــاري  الســـوق  لمتطلبـــات 
الســـكن االجتماعي، والعمل مع الحكومة 
لدعـــم برنامـــج حقـــوق تطويـــر األراضي 
الحكومية، وإيجاد المبادرات واســـتثمار 
الفرص التي تعود بالنفع على المواطنين.

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  أن  يذكـــر 
تطويـــر  علـــى  حاليـــًا  تعمـــل  العمرانـــي 
مخرجات برنامج حقوق تطوير األراضي 
الحكوميـــة، الذي من المقـــرر أن يوفر 19 
ألف وحدة ســـكنية، حيـــث قامت الوزارة 
أخيرًا بطرح الحزمة األولى من البرنامج 
والتي تتضمن تنفيذ 131 وحدة ســـكنية 
و360 شـــقة بمدينة سلمان، و280 وحدة 
إلـــى  مشـــيرة  خليفـــة،  بمدينـــة  ســـكنية 
أن حـــزم تنفيـــذ المشـــروعات فـــي مـــدن 
البحرين اإلسكانية، والمواقع المخصصة 
لشـــريط العمارات السكنية سيتم طرحها 

تباعًا وفقًا للجدول الزمني للبرنامج.

المنامة - وزارة اإلسكان

الكنار... فاكهة الشتاء المنتظرة
يســـتعد بائـــع الخضـــار إبراهيـــم 
الـــذي  الكنـــار  لموســـم  العريبـــي 

سيبدأ في يناير العام المقبل. 
“المتوافـــر  أن  العريبـــي  وذكـــر 
البحرينيـــة  األســـواق  فـــي  اآلن 
هـــو الكنـــار الهنـــدي، أمـــا الكنـــار 
والســـعودي فموسمه  البحريني 

لم يأت بعد”. 
 وأشار إلى أن أسعار الخضراوات 
والفواكه في مجملها لم تختلف 
عن أســـعار العـــام الماضي، الفًتا 
يكـــون  الكنـــار  “ســـعر  أن  إلـــى 
مرتفًعا في البداية ثم يعود إلى 

االنخفاض”. 
األمطـــار  موســـم  أن  ويبـــدو   
سيكون شحيًحا هذا العام، األمر 

الذي اعتبـــره العريبي مشـــّجًعا، 
أصنـــاف  “جميـــع  أن  أوضـــح  إذ 
الفواكـــه والخضـــار تحتـــاج إلى 
الكنـــار  ثمـــر  إال  األمطـــار،  ميـــاه 
فهطول األمطار يفسد موسمه”. 
العجيمـــي  محمـــد  البائـــع  أمـــا 
العســـل  تجـــارة  فـــي  فينشـــط 
مـــن  يشـــتريه  الطبيعـــي حيـــث 
ويبيـــع  المختلفـــة  المـــزارع 
الكيلوغرام منه بـ 30 ديناًرا، أما 
الكنـــار األصلـــي فيبيعـــه بحدود 
الدينـــار والنصف إلى الدينارين، 

والكنار العادي بدينار واحد.
 وتعـــد فاكهـــة الكنـــار من أشـــهر 
الفواكـــه فـــي مملكـــة البحريـــن، 
ولهـــا أســـماء أخـــرى منهـــا النبق 

التـــي  الشـــجرة  وهـــي  والســـدر 
 4 الكريـــم  القـــرآن  فـــي  ذكـــرت 

مرات. 
وللكنـــار فوائـــد غذائيـــة عديدة 
حيث يحتوي على الفيتامينات 
إلـــى  باإلضافـــة  وب(  أ،  )ســـي، 
المعادن المختلفة كالبوتاســـيوم 
والحديد والكالسيوم، واحتوائه 
على نسبة عالية الكربوهيدرات.

موسمه يبدأ في 
يناير... والباعة 

يؤكدون استقرار 
األسعار
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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.
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ريناتا عزمي

قــال األميــن العــام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد لصحيفــة “البالد” إن 
ا على دراســة تنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم المجتمع الفلسطيني،  “المؤسســة تعمل حاليًّ
ونعمــل علــى جانبيــن جانــب إغاثي ســريع تحتمه الظــروف، وجانب تنموي بعيــد المدى يعمل 
علــى خدمــة المتضرريــن على المدى البعيد”.  وأشــار إلى أن مملكــة البحرين نّفذت العديد من 

المشــاريع التنمويــة لصالــح األشــقاء فــي فلســطين كان من أهمهــا إقامة مركز ثقافــي بحريني 
ومكتبة ثقافية في مدينة القدس المحتلة، ونفذت المؤسسة الملكية عدًدا من المشاريع التنموية 

في قطاع غزة، مثل بناء مدرســة مملكة البحرين في تل الهوى، ومركز مملكة البحرين الصحي بخان 
يونس وبناء مكتبة البحرين العامة في مدرسة الفاخورة، وتركيب أطراف صناعية ألكثر من 1200 معاق من النساء 
ــا باإلضافة إلى تجهيــز المختبرات العلمية في الجامعة اإلســالمية في  ا ومهنيًّ واألطفــال والرجــال مــع تأهيلهم نفســيًّ
غزة وغيرها من المشــاريع الهامة”. جاء ذلك في حوار أجرته “البالد” مع الســيد بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني والذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام. وفيما يأتي نص اللقاء:

النموذج األبوي

ما أهمية اليوم العالمي للتضامن  «
مع الشعب الفلسطيني؟

المناســـبة  بهـــذه  أتقـــّدم  أن  أود  بدايـــة   -
بخالص الشكر والتقدير إلى سيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المعّظـــم حفظـــه 
هللا ورعـــاه، الـــذي يعتبـــر القائد اإلنســـاني 
والنمـــوذج األبـــوي للعطـــاء الـــذي يحرص 
علـــى االهتمـــام بالجميـــع، ونســـتذكر بـــكل 
فخـــر واعتزاز المواقـــف العظيمة للبحرين 
ودعمهـــا المتواصل للقضية الفلســـطينية، 
ودعم حق الشـــعب الفلسطيني في جميع 
المحافـــل الدوليـــة والظـــروف اإلنســـانية، 
حيـــث كانـــت مملكـــة البحريـــن مـــن أوائل 
الداعمين والمؤيدين للشـــعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة.
 فاليـــوم العالمـــي للتضامـــن مـــع الشـــعب 
تذكرنـــا  هامـــة  مناســـبة  الفلســـطيني 
بمســـؤولية األمـــم المتحـــدة الدائمـــة إزاء 
ا  قضية الشـــعب الفلســـطيني وحلها ســـلميًّ
بجميـــع جوانبهـــا على نحو عادل وشـــامل 

ضمن قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، كما أن 
هذه المناسبة تجّسد التزام األسرة الدولية 
بالدعم المســـتمر للشـــعب الفلسطيني في 
قضيتـــه العادلة لنيـــل حقوقه المشـــروعة 
من أجل حريته والحصول على استقالله، 
تقريـــر  فـــي  المشـــروع  حقـــه  وممارســـة 
المصيـــر والعودة وإقامة دولته المســـتقلة 
فوق ترابـــه الوطنـــي، وعاصمتهـــا القدس 

الشريف.

تسوية سلمية

ما أشكال وصور التضامن الممكنة  «
مع الشعب الفلسطيني؟

يكـــون  ال  التضامـــن  بـــأن  شـــك  ال   -
االحتفـــاالت  وتنظيـــم  الشـــعارات  برفـــع 
والمهرجانـــات فقـــط، وإنما يكـــون بالعمل 
الشـــعب  بحـــق  االنتهـــاكات  إنهـــاء  علـــى 
معاناتـــه  مـــن  والتخفيـــف  الفلســـطيني 
والوقـــوف إلـــى جانبـــه فـــي محنتـــه التي 
طالت وضـــرورة عـــودة الالجئين وإيقاف 
طرد الفلســـطينيين من منازلهم ومصادرة 
علـــى  والعمـــل  وممتلكاتهـــم  أراضيهـــم 

توفيـــر التســـهيالت الالزمة لنيل الشـــعب 
والتوصـــل  الثابتـــة  حقوقـــه  الفلســـطيني 
إلى تســـوية ســـلمية عادلة للصراع العربي 
المجتمـــع  قـــرارات  وتنفيـــذ  اإلســـرائيلي 
الدولي الداعية إلى قيام دولة فلسطينية 

مستقلة.

مشروعات بحرينية 

ما دور المؤسسة الملكية لألعمال  «
اإلنسانية في يوم التضامن مع 

الشعب الفلسطيني؟

- لقد قامت مملكة البحرين بتنفيذ العديد 
مـــن المشـــاريع التنمويـــة لصالح األشـــقاء 
فـــي فلســـطين كان من أهمهـــا إقامة مركز 
ثقافي بحريني ومكتبة ثقافية في مدينة 
القـــدس المحتلـــة، حيث يهدف المشـــروع 
إلـــى تفعيـــل دور الثقافـــة للمســـاهمة فـــي 
الحفاظ علـــى الهوية الثقافية العربية في 
القـــدس الشـــريف، كمـــا نفـــذت المؤسســـة 
الملكيـــة عدًدا من المشـــاريع التنموية في 
قطـــاع غزة، حيث شـــملت هذه المشـــاريع 
بناء مدرسة مملكة البحرين في تل الهوى، 

ومركـــز مملكـــة البحريـــن الصحـــي بخـــان 
يونـــس وبنـــاء مكتبة البحريـــن العامة في 
مدرســـة الفاخورة، كما تم تركيب أطراف 
صناعية ألكثر من 1200 معاق من النساء 
ا  واألطفـــال والرجـــال مـــع تأهيلهـــم نفســـيًّ
ـــا باإلضافة إلى تجهيـــز المختبرات  ومهنيًّ
العلميـــة في الجامعة اإلســـالمية في غزة 
وغيرهـــا مـــن المشـــاريع الهامـــة. كمـــا تـــم 
إرســـال أربـــع شـــحنات إغاثيـــة عاجلة الى 
قطـــاع غـــزة تضمنـــت العديـــد مـــن المواد 
الطبية واإلغاثية وإرسال البعثات الطبية 
والعالجيـــة للعمل في قطاع غزة جنًبا إلى 
جنـــب مـــع األشـــقاء الفلســـطينيين لعالج 
الجرحـــى والمصابيـــن، عبـــر التنســـيق مع 
الجهـــات ذات االختصاص والهالل األحمر 
الفلســـطيني. كما قامت المؤسسة الملكية 
جريـــح   100 بعـــالج  اإلنســـانية  لألعمـــال 
من مصابي غزة في مستشـــفى فلســـطين 
بجمهوريـــة مصرالعربيـــة، حيـــث تـــم نقل 
الجرحـــى من غـــزة إلى القاهرة بالتنســـيق 
مـــع الســـلطات المصريـــة وتقديـــم العـــالج 

ا. ا وجسديًّ الالزم لهم وتأهيلهم نفسيًّ
نفذتهـــا  التـــي  الهامـــة  المشـــاريع  ومـــن 
المؤسســـة فـــي جامعـــة غـــزة اإلســـالمية، 

هي مشـــروع مركز التقنيـــات الذي يهدف 
إلى مســـاعدة الطلبة المكفوفين بالجامعة 
اإلســـالمية، وذلك ضمن برنامـــج لتدريب 
وتأهيل المكفوفين الذي تموله المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية فـــي الجامعة. 
كما قامت المؤسســـة بتجهيـــز المختبرات 
العلميـــة في الجامعة بهـــدف توفير كل ما 
يلـــزم من معدات متكاملة ومناخ مناســـب 
لتشجيع الطلبة على االنخراط في البحث 
العلمـــي، وذلـــك بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 

مجلس أمناء الجامعة.

خدمة فلسطين

هل هناك مشاريع مستقبلية  «
تعملون على تنفيذها في 

فلسطين؟

ـــا علـــى دراســـة تنفيـــذ عـــدد  - نعمـــل حاليًّ
المجتمـــع  تخـــدم  التـــي  المشـــاريع  مـــن 
بأهميـــة  نؤمـــن  إننـــا  الفلســـطيني، حيـــث 
األعمـــال التنموية المســـتديمة إضافة إلى 

العمل اإلغاثي العاجل. 
ولو نظرت إلى مساعداتنا السابقة تجد أن 
معظم تلك المســـاعدات كانت على شـــكل 
مشـــاريع مؤسســـية لها ديمومتهـــا كمصنع 

األطـــراف الصناعية ومستشـــفى ومكتبة 
ومدرسة، فنحن نعمل على جانبين جانب 
إغاثـــي ســـريع تحتمـــه الظـــروف، وجانب 
تنمـــوي بعيـــد المـــدى يعمـــل علـــى خدمـــة 

المتضررين على المدى البعيد. 

قضية عادلة

هل لديكم كلمة أخيرة بهذه  «
المناسبة؟

- نحـــن نســـتمد العمل الخيـــري من الرؤية 
الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك المعّظـــم حفظه 
هللا ورعاه، الذي يوّجهنا دائًما إلى ســـرعة 
تقديـــم المســـاعدة واالهتمـــام بالمشـــاريع 
الكرامـــة  علـــى  الحفـــاظ  مـــع  التنمويـــة 
فلســـطين  قضيـــة  تمثلـــه  لمـــا  اإلنســـانية 
العـــرب  لـــدى  العادلـــة مـــن أهميـــة كبـــرى 
والمســـلمين، وحرص جاللتـــه الكبير على 
أن ينال الشـــعب الفلســـطيني حقه الكامل 
في إقامة دولته المستقلة. فضاًل عن كون 
العمـــل الخيري واجـــب يحّتمه علينا ديننا 
اإلســـالمي الحنيـــف وإنســـانيتنا وأخوتنا 
لجميع شـــعوب العالـــم دون مّنة وال فضل 
بـــل هـــو شـــرف لنـــا أن نســـاعد أشـــقاءنا 

وأصدقاءنا.

تركيب أطراف صناعية          
لـ 1200 شخص بمركز البحرين 

الصحي في فلسطين

األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لـ “^”:

مصطفى السيد 

أكـــد ســـفير دولـــة فلســـطين لـــدى مملكة 
البحرين طـــه عبدالقادر لصحيفة “البالد” 
أهمية تحقيق السالم العادل الذي يحفظ 
حقوق الشعب الفلسطيني كافة، ويضمن 
المســـتقلة  الفلســـطينية  الدولـــة  إقامـــة 
حسب القرارات الدولية ومبادرة السالم 

العربية. 
واســـتبعد “تحقيـــق هذا الهـــدف في ظل 
حكومـــة نتنياهـــو اليمينيـــة المتطرفـــة”، 
إلـــى ممارســـة  داعًيـــا المجتمـــع الدولـــي 
إللزامهـــا  إســـرائيل  علـــى  الضغوطـــات 
باحتـــرام القـــرارات الدوليـــة، إذ أوضـــح 
الســـفير أن األمم المتحـــدة أصدرت 800 
قـــرار تتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية ولم 
تلتزم إســـرائيل بأي منها، مشـــيًرا إلى أن 
إســـرائيل تتصـــرف وكأنها فـــوق القانون 

وفوق الشرعية الدولية.
وتعقيًبا على رسالة األمين العام لمنظمة 
غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة  األمـــم 
الشـــعب  مـــع  التضامـــن  يـــوم  بمناســـبة 
الفلســـطيني والتـــي ذكـــر فيهـــا أن فرص 
الســـالم باتت ضئيلة، قال السفير “أعتقد 

أن األميـــن العـــام يشـــعر باأللـــم جـــراء ما 
يحدث فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة 
من صنوف المعاناة المستمرة التي حيث 
تصادر يومًيا حقوق الشـــعب الفلسطيني 

بفئاته كافة”. 
المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة  وأشـــاد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الشـــعب  لقضيـــة  الداعمـــة  خليفـــة  آل 

الفلسطيني.
الشـــعب  لـــدى  الوعـــي  مســـتوى  وثمـــن 
البحريني عما يجري على أرض فلسطين 

من انتهاكات متواصلة.
ولفـــت إلـــى أن صـــور التضامـــن متعددة، 
“فرفـــع العلـــم تضامن، إعـــالء كلمة الحق 
تضامن، المســـاندة السياســـية والمعنوية 
تضامـــن، دور الصحافـــة في نشـــر الوعي 

عن القضية شكل من أشكال التضامن”.

حكومة نتنياهو متطرفة... السفير الفلسطيني لـ “^”:

إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي

طه عبدالقادر
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مركز ثقافي بحريني ومكتبة بالقدس المحتلة

ما قصة اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني؟

أقرت منظمة األمـــم المتحدة الـ 29 من نوفمبر من 
كل عـــام يوًمـــا للتضامـــن مع الشـــعب الفلســـطيني، 
والـــذي يذكـــر بما حدث عـــام 1947 حيـــن أصدرت 
األمـــم المتحـــدة قـــرار رقـــم 181 الـــذي نـــص علـــى 
أن ُتنشـــأ فـــي فلســـطين التاريخية دولـــة )يهودية( 
وأخـــرى )عربيـــة(، وأصبح هذا القـــرار ُيعرف الحًقا 
بقرار التقســـيم، مـــع اعتبار القـــدس خاضعة لنظام 
دولـــي خـــاص. لكن من ضمـــن الدولتيـــن المفترض 
إنشـــاؤهما لـــم تقـــم إال دولـــة واحدة عرفت باســـم 
)إســـرائيل(، فيما يناضل الشـــعب الفلســـطيني منذ 
نكبـــة 1948 إلـــى هـــذا اليـــوم ألجـــل إنشـــاء دولـــة 

مستقلة تحفظ حقوقه، وتصون مقدساته. 
هنـــا يجيئ هذا اليوم للتذكير بأن قضية فلســـطين 
لـــم تحل بعد، وأن الشـــعب الفلســـطيني لم يحصل 
علـــى حقوقـــه غير القابلـــة للتصرف والتي تشـــمل: 

الحـــق فـــي تقريـــر المصيـــر دون تدخـــل خارجـــي، 
الحـــق فـــي االســـتقالل الوطنـــي والســـيادة، وحـــق 
الفلســـطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا 
منهـــا جراء حمـــالت التطهير العرقـــي التي حدثت 
فـــي العـــام 1948 علـــى يـــد العصابـــات الصهيونية 
والمســـتمرة بأشـــكال جديدة ومتعـــددة إلى يومنا 
هـــذا. لـــذا تبقى قضية الشـــعب الفلســـطيني قضية 
الشـــعب الوحيد في القرن الواحد والعشـــرين الذي 

لم ينل استقالله بعد. 
وفـــي مقر األمـــم المتحـــدة بنيويورك تعقد جلســـة 
خاصـــة ســـنوًيا تهـــدف إلـــى توعيـــة الـــرأي العـــام 
العـــام  بالقضيـــة الفلســـطينية. وســـتركز فعاليـــات 
علـــى: تكريـــم إرث الصحافيـــة شـــيرين أبوعاقلـــة، 
وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان، 
وعـــرض قصص منســـية فـــي الصراع اإلســـرائيلي 
الفلســـطيني، ومناقشـــة عـــن الصحفيين الشـــباب.. 

الفرص والتحديات.

ريناتا عزمي

ريناتا عزمي

قــال األميــن العــام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد لصحيفــة “البالد” إن 
ا على دراســة تنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم المجتمع الفلسطيني،  “المؤسســة تعمل حاليًّ
ونعمــل علــى جانبيــن جانــب إغاثي ســريع تحتمه الظــروف، وجانب تنموي بعيــد المدى يعمل 
علــى خدمــة المتضرريــن على المدى البعيد”.  وأشــار إلى أن مملكــة البحرين نّفذت العديد من 

المشــاريع التنمويــة لصالــح األشــقاء فــي فلســطين كان من أهمهــا إقامة مركز ثقافــي بحريني 
ومكتبة ثقافية في مدينة القدس المحتلة، ونفذت المؤسسة الملكية عدًدا من المشاريع التنموية 

في قطاع غزة، مثل بناء مدرســة مملكة البحرين في تل الهوى، ومركز مملكة البحرين الصحي بخان 
يونس وبناء مكتبة البحرين العامة في مدرسة الفاخورة، وتركيب أطراف صناعية ألكثر من 1200 معاق من النساء 
ــا باإلضافة إلى تجهيــز المختبرات العلمية في الجامعة اإلســالمية في  ا ومهنيًّ واألطفــال والرجــال مــع تأهيلهم نفســيًّ
غزة وغيرها من المشــاريع الهامة”. جاء ذلك في حوار أجرته “البالد” مع الســيد بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني والذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام. وفيما يأتي نص اللقاء:

النموذج األبوي

ما أهمية اليوم العالمي للتضامن  «
مع الشعب الفلسطيني؟

المناســـبة  بهـــذه  أتقـــّدم  أن  أود  بدايـــة   -
بخالص الشكر والتقدير إلى سيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المعّظـــم حفظـــه 
هللا ورعـــاه، الـــذي يعتبـــر القائد اإلنســـاني 
والنمـــوذج األبـــوي للعطـــاء الـــذي يحرص 
علـــى االهتمـــام بالجميـــع، ونســـتذكر بـــكل 
فخـــر واعتزاز المواقـــف العظيمة للبحرين 
ودعمهـــا المتواصل للقضية الفلســـطينية، 
ودعم حق الشـــعب الفلسطيني في جميع 
المحافـــل الدوليـــة والظـــروف اإلنســـانية، 
حيـــث كانـــت مملكـــة البحريـــن مـــن أوائل 
الداعمين والمؤيدين للشـــعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة.
 فاليـــوم العالمـــي للتضامـــن مـــع الشـــعب 
تذكرنـــا  هامـــة  مناســـبة  الفلســـطيني 
بمســـؤولية األمـــم المتحـــدة الدائمـــة إزاء 
ا  قضية الشـــعب الفلســـطيني وحلها ســـلميًّ
بجميـــع جوانبهـــا على نحو عادل وشـــامل 

ضمن قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، كما أن 
هذه المناسبة تجّسد التزام األسرة الدولية 
بالدعم المســـتمر للشـــعب الفلسطيني في 
قضيتـــه العادلة لنيـــل حقوقه المشـــروعة 
من أجل حريته والحصول على استقالله، 
تقريـــر  فـــي  المشـــروع  حقـــه  وممارســـة 
المصيـــر والعودة وإقامة دولته المســـتقلة 
فوق ترابـــه الوطنـــي، وعاصمتهـــا القدس 

الشريف.

تسوية سلمية

ما أشكال وصور التضامن الممكنة  «
مع الشعب الفلسطيني؟

يكـــون  ال  التضامـــن  بـــأن  شـــك  ال   -
االحتفـــاالت  وتنظيـــم  الشـــعارات  برفـــع 
والمهرجانـــات فقـــط، وإنما يكـــون بالعمل 
الشـــعب  بحـــق  االنتهـــاكات  إنهـــاء  علـــى 
معاناتـــه  مـــن  والتخفيـــف  الفلســـطيني 
والوقـــوف إلـــى جانبـــه فـــي محنتـــه التي 
طالت وضـــرورة عـــودة الالجئين وإيقاف 
طرد الفلســـطينيين من منازلهم ومصادرة 
علـــى  والعمـــل  وممتلكاتهـــم  أراضيهـــم 

توفيـــر التســـهيالت الالزمة لنيل الشـــعب 
والتوصـــل  الثابتـــة  حقوقـــه  الفلســـطيني 
إلى تســـوية ســـلمية عادلة للصراع العربي 
المجتمـــع  قـــرارات  وتنفيـــذ  اإلســـرائيلي 
الدولي الداعية إلى قيام دولة فلسطينية 

مستقلة.

مشروعات بحرينية 

ما دور المؤسسة الملكية لألعمال  «
اإلنسانية في يوم التضامن مع 

الشعب الفلسطيني؟

- لقد قامت مملكة البحرين بتنفيذ العديد 
مـــن المشـــاريع التنمويـــة لصالح األشـــقاء 
فـــي فلســـطين كان من أهمهـــا إقامة مركز 
ثقافي بحريني ومكتبة ثقافية في مدينة 
القـــدس المحتلـــة، حيث يهدف المشـــروع 
إلـــى تفعيـــل دور الثقافـــة للمســـاهمة فـــي 
الحفاظ علـــى الهوية الثقافية العربية في 
القـــدس الشـــريف، كمـــا نفـــذت المؤسســـة 
الملكيـــة عدًدا من المشـــاريع التنموية في 
قطـــاع غزة، حيث شـــملت هذه المشـــاريع 
بناء مدرسة مملكة البحرين في تل الهوى، 

ومركـــز مملكـــة البحريـــن الصحـــي بخـــان 
يونـــس وبنـــاء مكتبة البحريـــن العامة في 
مدرســـة الفاخورة، كما تم تركيب أطراف 
صناعية ألكثر من 1200 معاق من النساء 
ا  واألطفـــال والرجـــال مـــع تأهيلهـــم نفســـيًّ
ـــا باإلضافة إلى تجهيـــز المختبرات  ومهنيًّ
العلميـــة في الجامعة اإلســـالمية في غزة 
وغيرهـــا مـــن المشـــاريع الهامـــة. كمـــا تـــم 
إرســـال أربـــع شـــحنات إغاثيـــة عاجلة الى 
قطـــاع غـــزة تضمنـــت العديـــد مـــن المواد 
الطبية واإلغاثية وإرسال البعثات الطبية 
والعالجيـــة للعمل في قطاع غزة جنًبا إلى 
جنـــب مـــع األشـــقاء الفلســـطينيين لعالج 
الجرحـــى والمصابيـــن، عبـــر التنســـيق مع 
الجهـــات ذات االختصاص والهالل األحمر 
الفلســـطيني. كما قامت المؤسسة الملكية 
جريـــح   100 بعـــالج  اإلنســـانية  لألعمـــال 
من مصابي غزة في مستشـــفى فلســـطين 
بجمهوريـــة مصرالعربيـــة، حيـــث تـــم نقل 
الجرحـــى من غـــزة إلى القاهرة بالتنســـيق 
مـــع الســـلطات المصريـــة وتقديـــم العـــالج 

ا. ا وجسديًّ الالزم لهم وتأهيلهم نفسيًّ
نفذتهـــا  التـــي  الهامـــة  المشـــاريع  ومـــن 
المؤسســـة فـــي جامعـــة غـــزة اإلســـالمية، 

هي مشـــروع مركز التقنيـــات الذي يهدف 
إلى مســـاعدة الطلبة المكفوفين بالجامعة 
اإلســـالمية، وذلك ضمن برنامـــج لتدريب 
وتأهيل المكفوفين الذي تموله المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية فـــي الجامعة. 
كما قامت المؤسســـة بتجهيـــز المختبرات 
العلميـــة في الجامعة بهـــدف توفير كل ما 
يلـــزم من معدات متكاملة ومناخ مناســـب 
لتشجيع الطلبة على االنخراط في البحث 
العلمـــي، وذلـــك بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 

مجلس أمناء الجامعة.

خدمة فلسطين

هل هناك مشاريع مستقبلية  «
تعملون على تنفيذها في 

فلسطين؟

ـــا علـــى دراســـة تنفيـــذ عـــدد  - نعمـــل حاليًّ
المجتمـــع  تخـــدم  التـــي  المشـــاريع  مـــن 
بأهميـــة  نؤمـــن  إننـــا  الفلســـطيني، حيـــث 
األعمـــال التنموية المســـتديمة إضافة إلى 

العمل اإلغاثي العاجل. 
ولو نظرت إلى مساعداتنا السابقة تجد أن 
معظم تلك المســـاعدات كانت على شـــكل 
مشـــاريع مؤسســـية لها ديمومتهـــا كمصنع 

األطـــراف الصناعية ومستشـــفى ومكتبة 
ومدرسة، فنحن نعمل على جانبين جانب 
إغاثـــي ســـريع تحتمـــه الظـــروف، وجانب 
تنمـــوي بعيـــد المـــدى يعمـــل علـــى خدمـــة 

المتضررين على المدى البعيد. 

قضية عادلة

هل لديكم كلمة أخيرة بهذه  «
المناسبة؟

- نحـــن نســـتمد العمل الخيـــري من الرؤية 
الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك المعّظـــم حفظه 
هللا ورعاه، الذي يوّجهنا دائًما إلى ســـرعة 
تقديـــم المســـاعدة واالهتمـــام بالمشـــاريع 
الكرامـــة  علـــى  الحفـــاظ  مـــع  التنمويـــة 
فلســـطين  قضيـــة  تمثلـــه  لمـــا  اإلنســـانية 
العـــرب  لـــدى  العادلـــة مـــن أهميـــة كبـــرى 
والمســـلمين، وحرص جاللتـــه الكبير على 
أن ينال الشـــعب الفلســـطيني حقه الكامل 
في إقامة دولته المستقلة. فضاًل عن كون 
العمـــل الخيري واجـــب يحّتمه علينا ديننا 
اإلســـالمي الحنيـــف وإنســـانيتنا وأخوتنا 
لجميع شـــعوب العالـــم دون مّنة وال فضل 
بـــل هـــو شـــرف لنـــا أن نســـاعد أشـــقاءنا 

وأصدقاءنا.

تركيب أطراف صناعية          
لـ 1200 شخص بمركز البحرين 

الصحي في فلسطين

األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لـ “^”:

مصطفى السيد 

أكـــد ســـفير دولـــة فلســـطين لـــدى مملكة 
البحرين طـــه عبدالقادر لصحيفة “البالد” 
أهمية تحقيق السالم العادل الذي يحفظ 
حقوق الشعب الفلسطيني كافة، ويضمن 
المســـتقلة  الفلســـطينية  الدولـــة  إقامـــة 
حسب القرارات الدولية ومبادرة السالم 

العربية. 
واســـتبعد “تحقيـــق هذا الهـــدف في ظل 
حكومـــة نتنياهـــو اليمينيـــة المتطرفـــة”، 
إلـــى ممارســـة  داعًيـــا المجتمـــع الدولـــي 
إللزامهـــا  إســـرائيل  علـــى  الضغوطـــات 
باحتـــرام القـــرارات الدوليـــة، إذ أوضـــح 
الســـفير أن األمم المتحـــدة أصدرت 800 
قـــرار تتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية ولم 
تلتزم إســـرائيل بأي منها، مشـــيًرا إلى أن 
إســـرائيل تتصـــرف وكأنها فـــوق القانون 

وفوق الشرعية الدولية.
وتعقيًبا على رسالة األمين العام لمنظمة 
غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة  األمـــم 
الشـــعب  مـــع  التضامـــن  يـــوم  بمناســـبة 
الفلســـطيني والتـــي ذكـــر فيهـــا أن فرص 
الســـالم باتت ضئيلة، قال السفير “أعتقد 

أن األميـــن العـــام يشـــعر باأللـــم جـــراء ما 
يحدث فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة 
من صنوف المعاناة المستمرة التي حيث 
تصادر يومًيا حقوق الشـــعب الفلسطيني 

بفئاته كافة”. 
المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة  وأشـــاد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الشـــعب  لقضيـــة  الداعمـــة  خليفـــة  آل 

الفلسطيني.
الشـــعب  لـــدى  الوعـــي  مســـتوى  وثمـــن 
البحريني عما يجري على أرض فلسطين 

من انتهاكات متواصلة.
ولفـــت إلـــى أن صـــور التضامـــن متعددة، 
“فرفـــع العلـــم تضامن، إعـــالء كلمة الحق 
تضامن، المســـاندة السياســـية والمعنوية 
تضامـــن، دور الصحافـــة في نشـــر الوعي 

عن القضية شكل من أشكال التضامن”.

حكومة نتنياهو متطرفة... السفير الفلسطيني لـ “^”:

إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي

طه عبدالقادر
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مركز ثقافي بحريني ومكتبة بالقدس المحتلة

ما قصة اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني؟

أقرت منظمة األمـــم المتحدة الـ 29 من نوفمبر من 
كل عـــام يوًمـــا للتضامـــن مع الشـــعب الفلســـطيني، 
والـــذي يذكـــر بما حدث عـــام 1947 حيـــن أصدرت 
األمـــم المتحـــدة قـــرار رقـــم 181 الـــذي نـــص علـــى 
أن ُتنشـــأ فـــي فلســـطين التاريخية دولـــة )يهودية( 
وأخـــرى )عربيـــة(، وأصبح هذا القـــرار ُيعرف الحًقا 
بقرار التقســـيم، مـــع اعتبار القـــدس خاضعة لنظام 
دولـــي خـــاص. لكن من ضمـــن الدولتيـــن المفترض 
إنشـــاؤهما لـــم تقـــم إال دولـــة واحدة عرفت باســـم 
)إســـرائيل(، فيما يناضل الشـــعب الفلســـطيني منذ 
نكبـــة 1948 إلـــى هـــذا اليـــوم ألجـــل إنشـــاء دولـــة 

مستقلة تحفظ حقوقه، وتصون مقدساته. 
هنـــا يجيئ هذا اليوم للتذكير بأن قضية فلســـطين 
لـــم تحل بعد، وأن الشـــعب الفلســـطيني لم يحصل 
علـــى حقوقـــه غير القابلـــة للتصرف والتي تشـــمل: 

الحـــق فـــي تقريـــر المصيـــر دون تدخـــل خارجـــي، 
الحـــق فـــي االســـتقالل الوطنـــي والســـيادة، وحـــق 
الفلســـطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا 
منهـــا جراء حمـــالت التطهير العرقـــي التي حدثت 
فـــي العـــام 1948 علـــى يـــد العصابـــات الصهيونية 
والمســـتمرة بأشـــكال جديدة ومتعـــددة إلى يومنا 
هـــذا. لـــذا تبقى قضية الشـــعب الفلســـطيني قضية 
الشـــعب الوحيد في القرن الواحد والعشـــرين الذي 

لم ينل استقالله بعد. 
وفـــي مقر األمـــم المتحـــدة بنيويورك تعقد جلســـة 
خاصـــة ســـنوًيا تهـــدف إلـــى توعيـــة الـــرأي العـــام 
العـــام  بالقضيـــة الفلســـطينية. وســـتركز فعاليـــات 
علـــى: تكريـــم إرث الصحافيـــة شـــيرين أبوعاقلـــة، 
وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان، 
وعـــرض قصص منســـية فـــي الصراع اإلســـرائيلي 
الفلســـطيني، ومناقشـــة عـــن الصحفيين الشـــباب.. 

الفرص والتحديات.

ريناتا عزمي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/515929023547.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5159/bahrain/785651.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5159/bahrain/785651.html



