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 ’h{ »aÉ≤ãdG ¬ª°Sƒe øª°V çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d º«gGôHEG ï«°ûdG õcôe ∞«°†à°ùj
 Iô°VÉëe  »a  ,¬∏dGô«N  ¬∏dGô«N  »fÉæÑ∏dG  »Øë°üdGh  ÖJÉμdG  ,zÉæeÓMCG  øY  Üƒàf
 á«°SÉ«°ùdG  äGô«¨àdG  É¡«a  ∫hÉæàj  ,zá«μjôeC’G  äÉHÉîàf’G  ó©H  Ée  á∏Môe{  É¡fGƒæY
 ä’ƒëàdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,»ªdÉ©dGh  »Hô©dG  ºdÉ©dG  ó«©°U  ≈∏Y  á∏ªàëªdG  á«μjôeC’G
 áYÉ°ùdG óæY ,2020 ôÑªaƒf 23 ø«æK’G GóZ ∂dPh ,ácôà°ûªdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a
 òNC’G ™e ,ø«ªà¡ªdG øe É°üî°T 30 Qƒ°†M ìÉà«°Sh ,õcôªdG ô≤e »a kAÉ°ùe áæeÉãdG
 ,äÉeÉªμdG ¢ùÑdh »YÉªàL’G óYÉÑàdG óYGƒbh ájRGôàM’G äGAGôLEÓd QÉÑàY’G ø«©H

.Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y õcôªdG áëØ°U §HGQ ôÑY Iô°VÉëªdG åH É k°†jCG ºà«°S Éªc
 ø«H º«≤e ,»°SÉ«°S π∏ëeh »fÉæÑd »Øë°U ,¬∏dGô«N ¬∏dGô«N ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 »a ¬∏dGô«N πªY .á«Yƒ°ù«dG á©eÉédG øe ¥ƒ≤ëdG »a IRÉLEG πªëjh ,ähô«Hh ¿óæd
 G kôjóe ¿Éch 1988 ΩÉY ¿óæd ≈dEG π≤àfG ºK 1988h 1970 »eÉY ø«H z QÉ¡ædG{ IójôL

 .1998 ΩÉY ≈àM zIÉ«ëdG{ áØ«ë°U »a ôjôëà∏d
 …GôdGh πÑ≤à°ùªdG  É¡æe IóY á«HôY ∞ë°U »a á«°SÉ«°S ä’É≤e ¬∏dGô«N Öàμj
 :¢SOÉ°ùdG  óªëe  ó¡Y  »a  Üô¨ªdG{  :äGQGó`̀°`̀UE’G  øe  ¬d  ,Égô«Zh  ájGôdGh  Üô©dGh
 øe äGOÉ¡°T ..øª«dG ≥FGôM{ ,zÉμ∏e É keÉY ¿hô°ûY ..¢SOÉ°ùdG óªëe{h ,z?ôq«¨J GPÉe

.zπNGódG

∫Ó≤à°S’G iô``còH ¿É``æÑd Å``æ¡j ó¡©dG »``dh

.¬∏dGô«N ¬∏dGô«N |

6Ω2020 ôÑªaƒf 22 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 7 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15584) Oó©dG 2

∫Ó≤à°S’G iôcòH »fÉæÑ∏dG ¢ù«FôdG Åæ¡j ∂∏ªdG
 OÉª©dG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ¬«fÉ¡J Ö«WCG  øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG  ,√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«fÉæÑ∏dG  ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ ¿ƒY ∫É°û«e

 .á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬àeÉîØd ¬JÉ«æªJh

 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ  ¿ƒ`̀Y  ∫É°û«e  OÉª©dG  ¢ù«FôdG  áeÉîa
 ,√OÓH  ∫Ó≤à°SG  iôcP  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  á«fÉæÑ∏dG
 ¬àeÉîØd  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY  É¡«a  √ƒª°S  Üô`̀YCG

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ó©°S  ¢ù«FôdG  á``̀dhO  ≈``̀dEG  á∏KÉªe  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ```̀dG
 á«fÉæÑ∏dG  ájQƒ¡ªédÉH  ∞∏μªdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  …ôjôëdG

.á≤«≤°ûdG

 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  å©H

 ô```̀ jRh »```̀fÉ```̀jõ```̀dG ó```̀ °```̀ TGQ ø```̀ H

 ≈`̀ dEG á`̀jõ`̀©`̀J á`̀«`̀bô`̀H á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 ô``̀jRh ¢`̀û`̀à`̀«`̀aƒ`̀cÓ`̀«`̀°`̀S ’ƒ`̀μ`̀«`̀f

 á``jQƒ``¡``ª``L »````a á```«```LQÉ```î```dG

 É¡«a  Üô``̀YCG  ,á≤jó°üdG  É«Hô°U

 IÉ`̀°`̀SGƒ`̀eh  …RÉ`̀©`̀J  ¢üdÉN  ø`̀Y

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M

 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

 á`̀eƒ`̀μ`̀Mh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Ö`̀©`̀°`̀Th

 ¢ù«FQ  »æjôjEG  ∑ôjô£ÑdG  IÉah

 á«Hô°üdG á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æμdG

 ¬àHÉ°UEG AGôL á«æªdG ¬àaGh …òdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh OÉ``̀ °``̀TCGh

 π`̀ª`̀©`̀dGh ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG AÉ`̀£`̀©`̀ dÉ`̀H

 ∑ôjô£ÑdG  ¬dòH  …ò`̀dG  »fÉØàªdG

 º«≤dG  ï«°SôJ  π`̀LCG  øe  »æjôjEG

 á°ù«æμ∏d  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG  ÇOÉ``Ñ``ª``dGh

 íeÉ°ùàdG õjõ©Jh ,á«°ùcPƒKQC’G

 »NBÉàdGh ájhÉª°ùdG ¿ÉjOC’G ø«H

 ,Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dGh º````̀eC’G á`̀ aÉ`̀c ø`̀«`̀H

 Ö©°Th  ó«≤ØdG  Iô`̀°`̀SC’  kÉ«æªàe

 ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀dG É`̀«`̀Hô`̀°`̀U á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG

 »a  á°SOÉ°ùdG  ¬à°ù∏L  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  åëÑj   
 Ωƒ«dG ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO
 á«fhôàμdE’G  áª¶fC’G  ôÑY  ó©oH  øY  ó≤©æJ  »àdGh  ,(ó`̀MC’G)
 ÜÉ£îdG  ≈∏Y  Oô`̀dG  áæéd  ôjô≤J  ,¢ù∏éªdG  »a  Ióªà©ªdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬H  π°†ØJ  …ò`̀dG  ,»eÉ°ùdG
 ìÉààaG ∫ÓN ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

.ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ¬àdÓL
 á£∏°ùdG  AÉ°†YCG  ¿CG  Égôjô≤J  »a  áæé∏dG  âë°VhCGh
 ∂∏ªdG  ádÓL ÉgÉjEG  ºg’hCG  »àdG  á≤ãdÉH  ¿hõà©j á«©jô°ûàdG
 º¡≤JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ªdG  á«dhDƒ°ùªdG  º n¶ pY  ø«cQóe  ,ióØªdG
 øjógÉ©e ,ø«fGƒ≤dG ôjƒ£Jh ,äÉ©jô°ûàdG ø°ùH ≥∏©àj Éª«a
 ó¡Lh  äÉfÉμeEG  øe  ¬fƒμ∏ªj  Ée  ≈°übCG  ∫ò`̀H  ≈∏Y  ¬àdÓL

.¬àdÓL äÉ¡«Lƒàd É≤ah á«©jô°ûàdG º¡eÉ¡ªH ΩÉ«≤∏d
 ¬à°ù∏L  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ûbÉæj  Éª«a  ∂dP  »JCÉj

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG  áæé∏d  ø`̀jô`̀jô`̀≤`̀J  G kó``̀Z

 áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àM’  »eÉàîdG  ÜÉ°ùëdG  ¢Uƒ°üîH

 ,Ω2017  ôÑª°ùjO  31  »a  ø«à«¡àæªdG  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d

 áHÉbôdG  ¿GƒjO  πÑb  øe Éª¡≤«bóJ  ó©H  2018 ôÑª°ùjO  31h

 ≈∏Y á≤aGƒªdÉH áæé∏dG  QGôb øª°†àªdGh ,ájQGOE’Gh á«dÉªdG

 ø«eÉ©∏d  áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àM’  ø««eÉàîdG  ø«HÉ°ùëdG

.Ω 2018-2017

 ¿hDƒ°ûdG áæéd ¬JóYCG ôNBG G kôjô≤J ¢ù∏éªdG åëÑj Éªc

 á≤bóªdG  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG  ¢Uƒ°üîH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

 ôÑª°ùjO  31  »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd

 á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO  πÑb  øe  É¡≤«bóJ  ºJ  »àdGh  ,Ω2019

 äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y á≤aGƒªdÉH áæé∏dG QGôb øª°†àªdGh ,ájQGOE’Gh

.2019 ΩÉ©d iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd á«dÉªdG

 »a  ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG  ºjó≤J  Iôàa  AÉ¡àfG  ºJ
 ,áãdÉãdG É¡àî°ùf »a (Iôμa) »eƒμëdG QÉμàH’G á≤HÉ°ùe
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  »JCÉJ  »àdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 á«æjôëÑdG  äÉbÉ£∏d  …ƒ«ëdG  QhódÉH  É kfÉªjEG  AGQRƒ`̀dG
 º¡°ùj  ÉªH  ,ôjƒ£àdGh  åjóëàdG  Iô«°ùe  á∏°UGƒe  »a
 äÉ©∏£J ≥≤ëjh á«eƒμëdG áeóîdG »a õq«ªàdG ºYO »a

.ø«æWGƒªdG
 »eƒμëdG  QÉμàH’G  á≤HÉ°ùªd  ºjó≤àdG  ÜÉH  ¿É`̀ch
 Ωƒj  ≈àM  ôÑªaƒf  1  »a  íàa  ób  áãdÉãdG  É¡àî°ùf  »a
 º∏°ùJ  º`̀J  PEG  ,…QÉ`̀é`̀ dG  ôÑªaƒf  21  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀eCG
 á∏Môe  CGóÑàd  ,É¡H  Ωó≤àdG  ºJ  »àdG  äÉMôà≤ªdG  ™«ªL
 …hP øe º««≤àdG ¿Ééd πÑb øe äÉMôà≤ªdG πc á©LGôe

.¢UÉ°üàN’G
 (Iô`̀μ`̀a)  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  á≤HÉ°ùe  â`̀à`̀Ñ`̀KCGh
 »àdG  Iõ«ªªdGh  IôμàÑªdG  QÉ`̀μ`̀aC’G  ∫Ó`̀N  øe  É¡MÉéf
 âægôHh  á«fÉãdGh  ≈`̀ dhC’G  ø«àî°ùædG  »a  É¡MôW  ºJ

 â°ùμ©fGh  äGRÉ`̀é`̀fE’G  Iô`̀«`̀Jh  ™jô°ùJ  »`̀a  É¡à«∏YÉa
 âª¡°SCG  Éªc  ,»eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe  ≈∏Y  É kHÉéjEG
 äÉ©∏£àdG  »Ñ∏j  ÉªH  á«æjôëÑdG  äÉbÉ£dG  õ«ØëJ  »a
 ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  ájDhQ  ™e  ≈°TÉªàjh  IOƒ°ûæªdG
 »ØXƒe  ∑Gô`̀°`̀TE’  á°UôØdG  á≤HÉ°ùªdG  í«àJh  ,2030
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  §£îdG  ò«ØæJh  ™°Vh  »a  ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 ÉªH  »eƒμëdG  πª©dG  AGOCG  ôjƒ£Jh  ábÓîdG  QÉ`̀μ`̀aC’G

.™«ªédG ≈∏Y AÉªædGh ™ØædÉH Oƒ©j

 IÉ``̀ ah »``̀ a …õ``̀©``̀j á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ô````̀ jRh
á``«Hô°üdG  á``«°ùcPƒKQC’G  á``°ù«æμdG  ¢``ù«FQ

2019 áæ°ùd ¢ù∏éª∏d á≤bóªdG á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG åëÑj

 áæéd  ô`̀ jô`̀ ≤`̀ J  ¢`̀ û`̀ bÉ`̀ æ`̀ j  ziQƒ```̀°```̀û```̀dG{
Ωƒ`̀ «`̀ dG »`̀eÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG ÜÉ`̀ £`̀ î`̀ dG ≈`̀ ∏`̀Y Oô```̀ dG

 äÉ``Mô``à``≤``ª``dG º``̀jó``̀≤``̀ J Iô```à```a AÉ``̀ ¡``̀ à``̀ fG
(Iô``̀μ``̀a) »`̀ eƒ`̀ μ`̀ ë`̀ dG QÉ``̀μ``̀à``̀H’G á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d

óZ AÉ°ùe º«gGôHEG ï«°ûdG õcôe »a

 ¢ûbÉæj ˆGô``«N ˆGô``«N »``fÉæÑ∏dG Ö``JÉμdG
 zá``«μjôeC’G  äÉ``HÉîàf’G  ó``©H  É``e  á``∏Môe{

 ºFGódG ¬°UôM ΩGQhCÓd øjôëÑdG õcôe ócCG
 äÉLÓ©dGh  á``̀jhOC’G  ´Gƒ``̀fCG  áaÉc  ô«aƒJ  ≈∏Y
 º¡àë°U ¬∏μ°ûJ Éªd ≈°VôªdG É¡«dEG êÉàëj »àdG
 Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a  G kô«°ûe  ,iƒ°üb  á`̀jƒ`̀dhCG  ø`̀e
 πÑb øe á«∏ëªdG ∞ë°üdG »a √ô°ûf ºJ Ée ≈dEG
 êÓ©dG  ô«aƒJ  ¢Uƒ°üîH  ø««Øë°üdG  á«©ªL

.áæ«©e á°†jôªd
 øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e  qº`̀¡`̀j  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò``̀g  »``̀ah

:»∏j Ée í«°VƒJ ΩGQhCÓd
 çó`̀MCG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¬°UôM  õcôªdG  ócDƒj
 ≈`̀bQCG  Ö°ùëH  √É°Vôªd  á«Ñ£dG  ájÉæ©dG  πÑ°S

 ¬eGõàdG  ó`̀cDƒ`̀jh  ,É k«ªdÉY  Ióªà©ªdG  ô«jÉ©ªdG
 ó¡©ªdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  Ióªà©ªdG  á````̀jhOC’G  ô«aƒàH
 áμ∏ªªdG  »a  ájÉYôdG  IOƒ`̀Lh  áë°ü∏d  »æWƒdG
 National Institute for  IóëàªdG
  (Health and Care Excellence

.:NICE)
 ∫Gõj  ’  QƒcòªdG  AGhó``̀dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 »a  ¬dÉª©à°SG  ihóéH  »FÉ¡ædG  qâÑdG  ô¶àæj
 áμ∏ªªdG  »`̀a  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«ë°üdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 NHS (National Health  IóëàªdG
 »ë°üdG á°†jôªdG ™°Vh ¿CG  Éªc  ,(Service

 »FÉ«ª«c  AGhO  …CG  É¡FÉ£YEÉH  íª°ùj  ’  »dÉëdG
 êÓ©dG  ≈≤∏àJ  É¡fEG  å«M  ¿ÉWô°ù∏d  OÉ°†e  hCG

.á≤FÉØdG ájÉæ©dG º°ùb »a Ö°SÉæªdG
 ¢†jô©J  ΩóY ≈∏Y ¬°UôM õcôªdG ±É°VCGh
 ób  äÉØYÉ°†e  ∫ƒ°üM  ∫ÉªàMG  …C’  á°†jôªdG

.É¡àdÉM »a QƒgóàdG øe ójõe ≈dEG …ODƒJ
 ∫Gõj  ’h  ió``HCG  ¬`̀fCG  ΩGQhC’G  õcôe  ô`̀cPh
 ™eh IQƒcòªdG á°†jôªdG ™e ∞WÉ©àdG πc …óÑj
 »a  º¡ÑfÉL  ≈dEG  ¬aƒbƒH  ôªà°ùj  ƒgh  É¡à∏FÉY
 ¬JÉfÉμeEG  ™«ªL  É k©°VGh  Ö«°ü©dG  ±ô¶dG  Gòg
 á«Ñ£dG ájÉYôdG §£N ô«aƒàH »°†ªdG π«Ñ°S »a

 .á«ë°üdG É¡àdÉM ™e Ö°SÉæàj ÉªH á∏eÉμàªdG
 øY  ΩGQhCÓ```̀d  øjôëÑdG  õcôe  Üô``̀YCG  ó`̀bh
 ø««Øë°üdG  á«©ªL  ¢Uôëd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T
 ô«aƒàd  É¡Jó°TÉæeh  É¡eÉªàgGh  á«æjôëÑdG
 AÉ qæÑdG ¿hÉ©àdG QGôªà°SG ócCGh áæWGƒª∏d êÓ©dG

.º¡æ«H Éª«a
 â©ªà°SG  á«©ªédG  ¿CG  ƒd  õcôªdG  ≈æªJh  
 πÑb  ≈Ø°ûà°ùªdG  »`̀a  á«Ñ£dG  QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG
 äÉeƒ∏©ªdG  ∫ƒM  ábó∏d  É k«NƒJ  É¡fÉ«H  QGó°UEG
 º¡a  Aƒ°S  …C’  É kÑæéJh  ∫É≤ªdG  »a  IQƒcòªdG

.¬jOÉØàd ™«ªédG ≈©°ùj

äÉ«eÓYE’G ióMEG ¿CÉ°ûH ø««Øë°üdG á«©ªL Ió°TÉæe ≈∏Y GOQ ΩGQhCÓd øjôëÑdG õcôe

áÑ°SÉæªdG á«Ñ£dG ájÉYôdG É¡d ôaƒfh ..á°†jôªdG ™°Vh ™e Ö°SÉæàj ’ QƒcòªdG AGhódG

 øH  óªëe ó``̀FGQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG
 IQGOE’G  ó¡©ªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ¢ùª°T
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  zÉÑ«H{  áeÉ©dG
 »a ¬H iòàëj É k«æWh É kLPƒªf âe qób
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL áeRCG IQGOEG
 Oƒ¡L  π°†ØH  ∂`̀dPh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ,AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≈``̀∏``̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG
 º«≤ªdGh  øWGƒªdG  â©°Vh  »àdGh
 øe  âæ qμªJh  É¡JÉ qjƒdhCG  ¢`̀SCGQ  ≈∏Y
 á«LƒdƒæμàdG  äGhOC’G  ∞`̀«`̀Xƒ`̀J
 äÉbÉ£dG  »a  QÉªãà°S’Gh  áãjóëdG
 ∞∏àîe  »``a  Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 … qó°üàdG »a ºgÉ°ùj ÉªH ,äÉYÉ£≤dG
 äÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  ßaÉëjh  áëFÉé∏d

 .óMGh ¿BG »a áμ∏ªªdG
 AÉ``̀≤``̀ dEG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H ∂````̀dP AÉ````̀L
 ¢ùª°T  ø`̀ H  ó`̀ª`̀ë`̀e  ó```̀FGQ  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG
 Ihó``æ``dG »``̀a á`̀«`̀MÉ`̀à`̀à`̀a’G á`̀ª`̀∏`̀μ`̀dG

 á«eƒμM  äÉHÉéà°SG{  á«°VGôàa’G
 »a 19-ó``̀ «``̀ aƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d á``̀fô``̀e
 Ωƒ«dG  º∏©àf GPÉe :á«Hô©dG  á≤£æªdG
 ¢ù«FQ  ¬àØ°üH  ,z?π°†aCG  πÑ≤à°ùªd
 á```̀jQGOE’G  Ωƒ∏©∏d  »`̀ dhó`̀ dG  ó¡©ªdG
 ôjóªdGh  QÉHÉæ«e  áμÑ°T  ¢`̀ù`̀«`̀FQh
 zÉÑ«H{  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©ªd  ΩÉ©dG
 ióàæªdG  ø`̀e  Aõéc  äó≤Y  »`̀à`̀dGh
 .záeó°üdG  ó©H  áeƒμëdG{  »dhódG
 ¢ûeÉg ≈∏Y IhóædG √òg º«¶æJ ºJh
 »a  ô«μØàdG  IOÉ`̀YEG  ±ó¡H  ióàæªdG
 π°†aCG  á«eƒμM  äÉeóN  AÉæH  á«Ø«c

 .QÉμàH’G ∫ÓN øe
 ¿CG  ¢`̀ù`̀ª`̀°`̀T  ø``̀H  .O  ±É```̀°```̀VCGh
 øe  G kOó`̀Y  äó¡°T  á«Hô©dG  á≤£æªdG
 äÉHÉéà°S’Gh  áëLÉædG  êPÉ`̀ª`̀æ`̀dG
 ≈∏Y  G kOQ  á`̀©`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ«YGóJ
 â≤dCG  á``̀eRC’G  √ò`̀g  ¿CG  ≈``dEG  G kô«°ûe
 π`̀jƒ`̀ë`̀J á``̀ «``̀ª``̀gCG ≈``̀∏``̀Y Aƒ``̀ °``̀†``̀ dG
 äGRÉ`̀é`̀fEGh  ¢Uôa  ≈``dEG  äÉjóëàdG

 É«LƒdƒæμJ äGhOCG OÉªàYG ∫ÓN øe
 âàÑKCG  »àdGh  ,áãjóëdG  äÉeƒ∏©ªdG
 á``̀eRC’G  QÉ``̀KBG  ∞«ØîJ  ≈∏Y  É¡JQób
 ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a

.á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdGh
 äÉHÉéà°S’G  Ihó``f  âdhÉæJh
 ¢Shô«a  áëFÉéd  áfôªdG  á«eƒμëdG

 G kOóY  á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  ÉfhQƒc
 ∫ƒM äQƒëªJ »àdG ™«°VGƒªdG øe
 áHÉéà°S’G »a »ªbôdG ∫ƒëàdG QhO
 äGQÉ°ùe º°SQ »a ¬à«ªgCGh äÉeRCÓd
 ´É£≤dG QhOh πÑ≤à°ùªdG ƒëf π°†aCG
 áëFÉL  áeRCG  ∫ÓN  ¬JÉeóNh  ΩÉ©dG
 Éªc  .Égó©H  É`̀eh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

 áMƒàØªdG  ègÉæªdG  IhóædG  â°ûbÉf
 á«eƒμëdG  ô«Z  äÉ¡é∏d  á∏eÉ°ûdGh
 ¢UôØdGh äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG »a
 áëFÉéd  áHÉéà°S’G  ôÑY  áÄ°TÉædG
 ¢````ShQó````dGh É````fhQƒ````c ¢``̀Shô``̀«``̀ a
 AÉæÑdG IOÉYEG Oƒ¡L øe á°ü∏îà°ùªdG
 ôãcCG πÑ≤à°ùe ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á«Ø«ch

 .G kQÉgORG
 ióàæe øe Aõéc IhóædG »JCÉJh
 ¬≤∏WCG …òdG záeó°üdG ó©H áeƒμëdG{
 …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æe  ó°Uôe
 .ΩÉ`̀©`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  QÉ`̀μ`̀à`̀H’  á«ªæàdGh
 áª¶æe øe πc É¡ª«¶æJ »a ∑QÉ°Th
 á«ªæàdGh  …OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 ø«°ùëJ  ºYO  IQOÉÑe  ,(OECD)
 ,SIGMA))  IQGOE’Gh  áªcƒëdG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  IQGOEG
 á``̀ «``̀YÉ``̀ª``̀ à``̀L’Gh á```̀jOÉ```̀°```̀ü```̀à```̀b’G
 º``̀ eC’G  á`̀æ`̀é`̀dh  (UNDESA)
 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  IóëàªdG

.(Gƒμ°SE’G) É«°SBG Üô¨d

áëFÉédG áeRCG IQGOEG »a ¬H iòàëj É«æWh ÉLPƒªf âeób øjôëÑdG :¢ùª°T ø``H .O

 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  âæμªJ
 IOÉ¡°T  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  øe á°VÉjôdGh
 ΩÉ¶f  »`̀a  2018-45001  hõ```̀ jB’G
 á«æ¡ªdG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  áë°üdG  IQGOEG
 á«YÉ°ùdG  IQGRƒ``̀dG  Oƒ¡L  øª°V  ∂`̀dP
 çGó```````MC’Gh ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀∏`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d
 π`̀ °`̀†`̀aCÉ`̀H É``̀ ¡``̀eGõ``̀ à``̀ dGh á`̀∏`̀ª`̀à`̀ë`̀ª`̀dG
 Gòg  »a  É k«dhO  Ióªà©ªdG  äÉ°SQÉªªdG
 IQGRh  ∫hCG{  ∂dòH  íÑ°üàdh  ∫ÉéªdG
 ∫ÉæJ  zøjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«eƒμM
 á«dhódG  äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g

 .áeó≤àªdG
 ≥«aƒJ  ø`̀H  ø`̀ª`̀jCG  ó«°ùdG  ¿É``̀ch
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀T ô````̀jRh ó``̀jDƒ``̀ª``̀dG
 »a ø«dhDƒ°ùªdG πÑ≤à°SG ób á°VÉjôdGh
 Bureau »LQÉîdG ≥«bóàdG ácô°T
 ºgQhóH  Gƒ`̀eÉ`̀b  ø`̀jò`̀dG  Veritas
 áë°üdG  IQGOEG  ΩÉ¶f  IOÉ¡°T  ¬ª«∏°ùàH
 Qƒ°†ëH  ∂``̀dPh  á«æ¡ªdG  áeÓ°ùdGh
 ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG »°SÉÑ©dG ºjôe Ió«°ùdG
 §«£îàdGh  äÉ°SÉ«°ùdG  IQGOEG  ôjóe

 .»é«JGôà°S’G
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``̀°``̀T  ô```̀jRh  ∫É```̀bh
 πãªàªdG  RÉéfE’G  Gòg  ¿EG{  á°VÉjôdGh

 IOÉ¡°T  ≈`̀∏`̀Y  IQGRƒ````̀dG  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M  »`̀a
 ó`̀gÉ`̀°`̀T  2018-45001  hõ```````jB’G
 zá`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG{  ΩGõ`̀à`̀ dG  ≈∏Y
 ô«jÉ©ªdG  ≥«Ñ£J  »`̀a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’É`̀H
 øe  ájÉªëdG  ±ó¡H  É k«dhO  Ióªà©ªdG
 øe á`̀FQÉ`̀£`̀dG ä’É`̀ë`̀dG »`̀a QGô`̀°`̀V’G
 Iôªà°ùªdG  áfÉ«°üdGh  ¢üëØdG  ∫ÓN
 äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG …OÉ```Jô```e ≈`̀∏`̀Y É`` kXÉ``Ø``M

.zIQGRƒdG »ØXƒeh á°VÉjôdG
 ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ó«°ùdG  OÉ`̀°`̀TCGh
 É¡dòH  »àdG  áÑ«Ñ£dG  Oƒ¡édÉH  ójDƒªdG

 §«£îàdGh äÉ°SÉ«°ùdG IQGOEG ƒØXƒe
 áaÉc  ø«eCÉJ  π`̀LCG  øe  »é«JGôà°S’G
 á``̀eRÓ``̀dG ≥``̀ FÉ``̀ Kƒ``̀ dGh äGAGô`````````̀LE’G
 IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG ≈`̀∏`̀Y IQGRƒ`````̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀d

 .á«dhódG
 ¿hDƒ```̀°```̀T  IQGRh  â```°```Uô```Mh
 ójó©dG PÉîJG ≈∏Y á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 ≈°TÉªàJ  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  øe
 ô«NC’G QGó°UE’G ìôW ó©H ΩÉ¶ædG ™e
 2018-45001  hõ``̀jB’G  IOÉ¡°T  ø`̀e
 ô««¨J  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,2018  ΩÉ`̀Y  »`̀a

 á°ü°üîªdG  ≥``̀FÉ``̀Kƒ``̀dG  »``̀a  π`̀eÉ`̀°`̀T
 á«é«JGôà°S’G  §`̀£`̀î`̀dGh  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀∏`̀d
 »fÉÑªdÉH  á°UÉîdG  ôWÉîªdG  ó°UQh
 ÉªH  áØ∏àîªdG  äBÉ°ûæªdGh  á«°VÉjôdG
 ájÉªëd  »dhódG  QÉ«©ªdG  ™e  ≈°TÉªàj
 äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG …OÉ```̀Jô```̀eh ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G π«∏≤àd á«°VÉjôdG
 QGôªà°SG  ¿Éª°Vh  ÇQÉ`̀W  çó`̀M  …CG
 äÉYÉ°ùd  IQÉ°ùN  …CG  ¿hO  øe  πª©dG

.Ióªà©ªdG πª©dG
 IQGOEG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG âdÉbh

 »é«JGôà°S’G §«£îàdGh äÉ°SÉ«°ùdG
 ô«Ñc  ºYóH  ≥≤ëJ  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ¿EG{
 ôjƒ£àH  É¡fÉªjEGh  É«∏©dG  IQGOE’G  øe
 πμ°ûH  É¡∏«©ØJh  á`̀«`̀dhó`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fC’G
 ÖfGƒL ∞∏àîe ôjƒ£J ≈∏Y ¢ùμ©æj
 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  πª°ûàd  π`̀ª`̀©`̀dG
 2018-45001  hõ`````jB’G  á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 IOƒ`̀é`̀dG  IQGOEG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 »a Ö°üj ÉªHh 2015-9001 hõjB’G
 IAÉØc ™aQh »°ù°SDƒªdG πª©dG ôjƒ£J

.zIQGRƒdÉH AGOC’G

á``«æ¡ªdG  á``eÓ°ùdGh á``ë°üdG  IOÉ``¡°T  ó``°üëJ zá``°VÉjôdGh ÜÉ``Ñ°ûdG{

 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á`̀ jRƒ`̀ a  äó```̀cCG
 ÜGƒ``æ``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π``æ``jR
 …OÉ°üàb’G  ´É`̀£`̀≤`̀dG  º`̀YO  á`̀«`̀ª`̀gCG
 õjõ©Jh  ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ«dÉ©ØdGh
 äÉ°ù°SDƒe  ™e  ácGô°ûdGh  ¿hÉ©àdG
 ójõªdG ≥≤ëj ÉªH ,¢UÉîdG ´É£≤dG
 ,AÉ`̀ª`̀æ`̀dGh QÉ````̀gOR’Gh Ωó`̀≤`̀à`̀dG ø`̀e
 πX »``̀a ,ø``«``æ``WGƒ``ª``dGh ø`̀Wƒ`̀∏`̀ d
 IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

.ióØªdG
 ¢ù∏ée  ¿CG  ≈````dEG  äQÉ```̀ °```̀TCGh
 Gô`̀«`̀Ñ`̀c É`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG ≈``dƒ``j ÜGƒ``̀ æ``̀ dG
 ôÑY …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ´É`̀£`̀≤`̀ dG  º`̀Yó`̀H
 ,IQƒ£àªdG ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG
 »àdGh  ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 øe  ójõªdG  ÜÉ£≤à°SG  »`̀a  º¡°ùJ
 ™jQÉ°ûªdG  AÉ°ûfEGh  ,äGQÉªãà°S’G

 Ö```MQCG ¥É````̀aBG í`̀ à`̀ ah ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d á``̀«``̀Yƒ``̀æ``̀dG ∞``̀FÉ``̀Xƒ``̀∏``̀d
 á``̀jDhQ ≥`̀≤`̀ë`̀j É`̀ª`̀Hh ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG
 ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG âë°VhCGh
 ¿hÉ``©``à``dG õ``jõ``©``J »```a π``̀°``̀UGƒ``̀j
 äÉ°ù°SDƒªdG  áaÉc  ™`̀e  ácGô°ûdGh
 äÉ`̀«`̀ °`̀ü`̀î`̀ °`̀û`̀ dGh äÉ``̀«``̀ dÉ``̀©``̀Ø``̀ dGh
 áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh ájOÉ°üàb’G
 ,»aô°üªdG  ´É`̀£`̀≤`̀dGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGó«°Sh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ äÉ«©ªLh

.á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G
 ´É``̀£``̀≤``̀ dG Qhó````````H Ió``̀ «``̀ °``̀ û``̀ e
 áμ∏ªe  á`̀°`̀†`̀¡`̀f  »```a  »`̀aô`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG
 »a  …OÉjôdG  QhódG  ôÑY  ,øjôëÑdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  »aô°üªdG  πª©dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  CGƒÑJh  ,á≤£æªdG
 Gòg »a Iõ«ªàªdGh á©«aôdG áfÉμªdG

.…ƒ«ëdG …ƒªæàdG ´É£≤dG

 á°ù«FQ AÉ`̀≤`̀d  ∫Ó``N ∂``dP  AÉ``L

 »∏Y OGôe É¡ÑàμªH ÜGƒædG  ¢ù∏ée

 ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  OGô``̀e

 Qƒ`̀à`̀có`̀dGh ,â`̀jƒ`̀μ`̀ dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∞`̀ «`̀ °`̀ S ø``̀ª``̀Mô``̀dGó``̀Ñ``̀Y

 øjôëÑdG  ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh .â`̀jƒ`̀μ`̀ dGh

 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¥OÉ``̀°``̀ü``̀dG ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y

 .ÜGƒædG ¢ù∏éªH …OÉ°üàb’G

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

AÉ``ªædG ø``e ó``jõªdG ≥``«≤ëàd …OÉ``°üàb’G ´É``£≤dG º``YO

 øμªj á«∏ëªdG ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒªdG ¿CG …ôμ°ùY ∫hDƒ°ùe ócCG
 OÉ°üàb’G  »a  É¡î°†j  »àdG  äGQ’hó`̀dG  ±’BG  äÉÄe  øe  ó«Øà°ùJ  ¿CG
 .øjôëÑdG  »a  ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  ¿ƒ«μjôeC’G  ¿ƒjôμ°ù©dG  »æjôëÑdG
 äGƒb  øe  OôØ∏d  ¥ÉØfEÓd  ìÉàªdG  πNódG  §°Sƒàe  ¿EG  A’Dƒ`̀g  ∫É`̀bh
 ±’BG 10 »dGƒM ≠∏Ñj øjôëÑdG »a øjô°ûàæªdG á«μjôeC’G ájôëÑdG

.Éjƒæ°S Q’hO

 »a  ∫ƒ£°SCÓd  »à°ùLƒ∏dG  õcôªdG  ô`̀jó`̀e  ,QhÉ``̀H  ∂`̀ jQ  ∫É``̀bh
 QÉæÑjh »a á«μjôeC’G ájôëÑ∏d OGóeE’G áª¶fCG IOÉ«≤d ™HÉàdG øjôëÑdG
 ìÉàªdG πNódG ¿EG{ :øjôëÑdG »a á«μjôeC’G IQÉéàdG áaôZ ¬àaÉ°†à°SG
 ,…ƒæ°ùdG  §°SƒàªdG  »a  Q’hO  ±’BG  10  ≈∏Y  ƒHôj  OôØ∏d  ¥ÉØfEÓd
 øe áªî°V á«ªc ï°V ∂dP ¿CÉ°T øe ¿EÉa Éæg OGôaC’G ±’BG OƒLƒHh
 IÉ°ûeh  IQÉëÑdG  äÉjôà°ûe  ≈dEG  áaÉ°VEG  ∂dPh  ¥ƒ°ùdG  »a  ∫Gƒ`̀eC’G

.zôNB’ âbh øe øjôëÑdG QhõJ »àdG øØ°ùdG ≈∏Y ø«∏eÉ©dG ájôëÑdG
 ™e  á«∏ëªdG  äÉcô°ûdG  óbÉ©àJ  ¿CG  á«fÉμeEG  ≈`̀dEG  QhÉ`̀H  QÉ°TCGh
 .IOó°ûe íFGƒdh ¢üëa á«∏ª©d ´ƒ°†îdG ó©H á«μjôeC’G áeƒμëdG
 ÖJÉμe  ó``MCG  ƒ`̀g  øjôëÑdG  »`̀a  »à°ùLƒ∏dG  õcôªdG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 äÉeóîdGh äGOGóeE’G AGô°T áª¡e ≈dƒàjh äÉjôà°ûªdGh äGóbÉ©àdG

 .ájôëÑdG äGƒ≤d

ø``jôëÑdG  »``a  É``jƒæ°S  Q’hO ±’BG  10 ≥``Øæj á``«μjôeC’G á``jôëÑdG  »``a  Oô``ØdG
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 »∏Y ø``̀H  ó``̀LÉ``̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG  ó````̀cCG
 º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  ô```̀jRh  »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG
 ô«aƒJ  ≈`̀ dEG  É`̀ kª`̀FGO  ≈©°ùJ  IQGRƒ``̀dG  ¿CG
 ,»`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG »``̀Yƒ``̀æ``̀dG Ö``̀jQó``̀à``̀ dG
 »ªbôdG  ø«μªàdG  èeÉfôH  ™`̀e  kÉæeGõJ
 á«bÉØJG  ó≤Y  ∂dP  »a  ÉªH  ,º«∏©àdG  »a
 Partners in  º«∏©àdG  »a  AÉcô°T
 âaƒ°ShôμjÉe ácô°T ™e Learning
 º∏©ªdG íæªJ »àdGh ,2015 ôjGôÑa »a
 á«ÑjQóàdG  èeGôÑdÉH  ¥ÉëàdÓd  á°UôØdG
 º¡æμªj  É`̀ª`̀c  ,â``̀ bh  …CG  »`̀a  ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 äGOÉ¡°ûdG äÉfÉëàeG ºjó≤J ó©H πgCÉàdG
 »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G õ`̀cô`̀ª`̀ dG »``̀a á``«``aGô``à``M’G
 ∫É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  É«Lƒdƒæμàd
 √òg  ºjó≤àd  kGóªà©e  kGõcôe  ó©j  …ò`̀dG

.äÉfÉëàe’G
 ≥«Ñ£J  CGó`̀H  ¬`̀fCG  ôjRƒdG  í°VhCGh
 ¢SQGóe »ª∏©e ≈∏Y k’hCG á«bÉØJ’G √òg
 á∏MôªdÉH  »`̀ª`̀bô`̀dG  ø«μªàdG  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ™«ªL  º`̀K  ,2015  ƒ«fƒj  »`̀a  ≈``̀ dhC’G
 á«fÉãdG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  ¢`̀SQGó`̀e  »Ñ°ùàæe
 ™«ªL  ≈∏Y  ≥ÑWh  ,2016  ƒ«dƒj  »a
 ,á«dÉàdG ΩGƒYC’G »a ¢SQGóªdG »Ñ°ùàæe
 ∫ƒ°üëdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ¬``fCG  ≈``dEG  kGô«°ûe
 Ióªà©ªdG  á«aGôàM’G  äGOÉ¡°ûdG  ≈∏Y
 ≥∏Nh  ,á«æ≤àdG  áaô©ªdG  ÜÉ°ùàcG  ºàj
 ø«ª∏©ªdG  ió``̀d  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  äÉ`̀gÉ`̀é`̀JG
 ∞«Xƒàd  »HÉéjE’G  πYÉØàdGh  πeÉ©à∏d
 áÄ«ÑdG  »a  á«ªbôdG  Iõ¡LC’Gh  èeGôÑdG
 ±ô©àj  Éªc  ,á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  á«∏°üØdG
 ä’É``̀é``̀eh QÉ```̀μ```̀aCG ≈`̀ ∏`̀ Y ¿ƒ`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀ dG
 øY º∏©àdG ∫Éée »a IójóL äÉ≤«Ñ£Jh
 »a  º¡°ùj  Éªe  èeóªdG  º«∏©àdGh  ó©H

.º«∏©àdG IOƒL ≥«≤ëJ
 Oó`̀Y ≠`̀∏`̀H ¬```̀ fCG ô``̀jRƒ``̀ dG ∞`̀ °`̀û`̀ch
 á«aGôàM’G  äGOÉ¡°ûdG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 »a  (MIE, MIEE, MCE)

 kÉHQóàe  880  øe  ôãcCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
.áHQóàeh

 ø«eCG  PÉà°SC’G  ∫ƒ≤j  ,¬ÑfÉL  øe
 É«LƒdƒæμJ  »`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG  Qƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 ¿Gô`̀ª`̀©`̀dG ó``̀ª``̀MCG á`̀°`̀SQó`̀ª`̀H º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 ≈∏Y  π°UÉM  ƒ`̀gh  ,ø«æÑ∏d  ájƒfÉãdG
 ácô°T  ø``̀e  ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀dG  º`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  IOÉ`̀¡`̀ °`̀T
 ôîa  »∏c  :á«ªdÉ©dG  âaƒ°ShôμjÉe
 á«ªdÉ©dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  √ò`̀¡`̀H  RGõ``̀à``̀YGh
 ¿EGh ,»ªbôdG ∫ƒëàdG »a ∂jô°T ô«Ñîc
 Gòg  »`̀a  RÉ`̀é`̀fEGh  õ«ªJ  ø`̀e  ¬à≤≤M  É`̀e
 Iô«ÑμdG äÉfÉμeE’G πX »a AÉL ∫ÉéªdG
 »ªbôdG  ø«μªàdG  »`̀a  ´Gó````̀ HE’G  ƒ`̀ë`̀f
 ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L ´hô`̀°`̀û`̀e É`̀gô`̀aƒ`̀j »`̀à`̀dG
 ó«©°U  ≈∏Y  πÑ≤à°ùªdG  ¢SQGóªd  óªM
 ±ô°ûJ å«M ,º«∏©àdG »a á«æ≤àdG èeO
 ≥«Ñ£J  ≈∏Y  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 ;»fhôàμdE’G  º«∏©àdG  äGhOCG  çó``̀MCG
 º«∏©J  ≈`̀∏`̀Y  É`̀æ`̀HÓ`̀W  ∫ƒ°üëd  É k«©°S
 ,IOƒL äGP á«ª«∏©J äÉLôîeh »Yƒf
 IQGOEG  √ô`̀aƒ`̀J  …ò``̀ dG  ô«ÑμdG  º``Yó``dGh
 á«∏ª©∏d  ó¡L  øe  ¬dòÑJ  Éeh  á°SQóªdG

 º«∏©àdG  πX  »a  á«ª∏©àdGh  á«ª«∏©àdG
.ó©H øY º∏©àdGh »ªbôdG

 : kÓ`̀FÉ`̀b  ø`̀«`̀eCG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  ∞«°†jh
 ô«ÑμdG  »`̀eÉ`̀ª`̀ à`̀gGh  »`̀Ø`̀¨`̀°`̀T  á`̀é`̀«`̀à`̀f
 π°Uhh ,»àdƒØW òæe »dB’G  Ö°SÉëdÉH
 ≈dEG á«°SGQódG πMGôªdG »a ∞¨°ûdG ∂dP
 »a  âLôîJh  á©eÉédG  »a  â°SQO  ¿CG
 âØμYh »dB’G Ö°SÉëdG á«æ≤J ¢ü°üîJ
 á«æ≤àdG  äGóéà°ùe  π`̀c  á©HÉàe  ≈∏Y
 áãjóëdG  á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG  è``eGô``Ñ``dGh
 ájGóH  »a  ,»JGQóbh  »JGQÉ¡e  ôjƒ£àd
 ,»dBG  Ö°SÉM  º∏©ªc  á«æ¡ªdG  »àjô°ùe
 á«æ≤àdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dÉ`̀H  »`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG  ø`̀μ`̀ dh
 áØ«Xh  ≈```dEG  â`̀∏`̀°`̀Uh  ¿CG  ≈```dEG  Qƒ`̀£`̀J
 »àdG  ,º«∏©àdG  É«LƒdƒæμJ  »°UÉ°üàNG
 ,»`̀JÉ`̀Mƒ`̀ª`̀Wh  »``̀aGó``̀gCG  ™`̀e  ≈°TÉªàJ
 IOÉ`̀¡`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀∏`̀d â`̀eó`̀≤`̀J º``̀K
 »àdGh  ,ô«ÑîdG  º∏©ª∏d  âaƒ°ShôμjÉe
 äGQó≤dG äÉÑKEG É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG Ö∏£àj
 â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀jÉ`̀e äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀ J è```̀eO »``̀ a
 ,»°SGQódG  ∞°üdG  »a  á«YGóHEG  á≤jô£H
 »æ©°ùj  º``dh  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  ∞`̀°`̀ü`̀dGh

 ¬Jôah  É`̀e  π°†ØH  ’EG  ô`̀cP  É`̀e  ≥«≤ëJ
 äGhOCG øe º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh »d
 øe  ójó©dG  âeóîà°SG  PEG  ,π`̀FÉ`̀°`̀Shh
 èeGôH  É¡æ«H  øe  ,èeGôÑdGh  äGhOC’G
 IÉcÉëªdG áª¶fCGh ,365 âaƒ°ShôμjÉe
 á«ÑjQóJ äGQhO èeGôH øe á«fhôàμdE’G
 »a  ΩÉ¡°SE’ÉH  Qƒîa  É``fCGh  ,ø«ª∏©ª∏d
 õª«àdGh  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG

.IõØ∏àªdG ¢ü°üëdGh
 ºjôe  IPÉà°SC’G  äócCG  ,É¡à¡L  øe
 á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  ó`̀ë`̀dG  á`̀°`̀SQó`̀e  ø`̀e  ¢ùª°T
 IOÉ¡°T  ≈`̀∏`̀Y  á∏°UÉM  »``̀gh  ,äÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d
 ôÑà©J  É`̀¡`̀fCG  MIEE  ô«ÑîdG  º∏©ªdG
 â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀jÉ`̀e á`̀cô`̀ °`̀T ø``̀e ô`̀jó`̀≤`̀ J
 ¿ƒéeój  ø`̀jò`̀dG  ø«ª∏©ª∏d  á«ªdÉ©dG
 á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG  äGhOC’Gh  É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
 ájOÉ«àY’G  º«∏©àdG  á«∏ªY  »a  áãjóëdG
 ìhQ  AÉ`̀«`̀ME’h  πªªdG  ø«JhôdG  ô°ùμd
 »a Ö`̀dÉ`̀W π`̀μ`̀d õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀à`̀dGh IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG
 êÉàëJ  IOÉ¡°ûdG  äÉÑ∏£àeh  ,∞°üdG
 »àdG  äÉJÉÑKE’Gh  ádOC’G  ™ªL  ≈dEG  ó¡L
 í°TôàdG  »`̀a  Ö`̀ZGô`̀dG  º∏©ªdG  É¡eó≤j

 πμ°T  ≈∏Y  hCG  ô«°üb  ƒjó«a  πμ°T  »a
 áæéd  É¡©LGôJh  á«fhôàμdG  áëØ°U
 ,âaƒ°ShôμjÉe  ácô°T  πÑb  øe  º«μëJ
 ø«∏°UÉëdG  ø«ª∏©ª∏d  IOÉ¡°ûdG  í«àJh
 MIEE  ô«ÑîdG  º∏©ªdG  IOÉ¡°T  ≈∏Y
 ∞∏àîe  ø`̀e  ø«ª∏©e  AÉ`̀≤`̀à`̀d’  á`̀°`̀Uô`̀a
 ¢`̀ù`̀Ø`̀f ¿ƒ``̀cQÉ``̀ °``̀û``̀à``̀j äÉ``̀«``̀°``̀ù``̀æ``̀é``̀dG
 Éª«a  äGôÑîdG  ¿ƒdOÉÑàjh  äÉeÉªàg’G

.º¡æ«H
 â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀jÉ`̀e  á`̀cô`̀°`̀T  ¿CG  É`̀ª`̀c
 ø«∏°UÉëdG  ø«ª∏©ªdG  ™«ªL  øe  Ö∏£J
 º`̀gAÓ`̀eR  Gƒª∏©j  ¿CG  IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 äGhOC’G  áYƒªée  πª©dG  §«ëe  »`̀a
 á«∏ªY  »`̀a  èeódÉH  á°UÉîdG  á«ªbôdG
 º©àd  º`̀¡`̀«`̀dEG  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  π`̀≤`̀fh  º«∏©àdG

.™«ªédG IóFÉØdG
 :á∏FÉb  ºjôe  IPÉà°SC’G  âaÉ°VCGh
 ≈∏Y  »dƒ°üëH  ôîàaCGh  G kô«ãc  õ`̀à`̀YCG
 ≈`̀dEG  í`̀ª`̀WCGh  ô«ÑîdG  º∏©ªdG  IOÉ`̀¡`̀°`̀T
 º«∏©àdG  ø«°ùëàd  AÉ£©dG  øe  ójõªdG
 ó≤a  ,á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  »`̀a  √ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 »≤«Ñ£J  ∫Ó``̀N  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  É`̀ª`̀YO  â`̀«`̀≤`̀∏`̀J
 »°ü°üM  »```a  á``«``ª``bô``dG  äGhOCÓ````````d
 ∞XƒJ  å«M  ,á°SQóªdG  »a  IQƒ£ªdG
 á«∏ª©dG  »a  á«còdG  Iõ¡LC’G  äÉÑdÉ£dG
 §HGƒ°V  h  •hô`̀°`̀T  ≥`̀ah  ,á«ª«∏©àdG

.á°SQóªdG
 ô``̀μ``̀°``̀û``̀dG π```̀jõ```̀é```̀H â```̀ eó```̀≤```̀ Jh
 IPÉà°SC’G  á°SQóªdG  Iôjóªd  ¿Éaô©dGh
 º«∏©àdG  á«FÉ°üNCGh  »≤jó°üdG  áª°SÉH
 ≈∏Y  »∏Y  ¿É`̀eCG  IPÉà°SC’G  »fhôàμd’G
 ™«ªédh  ,π°UGƒàªdG  Éª¡ªYOh  Éª¡à≤K
 ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  »Ñ°ùàæe
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ´hô°ûe  ¢üNC’ÉHh
 ¢UôØdG ô«aƒJ ≈∏Y πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd
 iƒà°ùeh  IAÉØc  ™aQ  É¡fCÉ°T  øe  »àdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a º«∏©àdGh º∏©ªdG

:á«HôàdG ôjRh .. »ªbôdG º«∏©àdG ôjƒ£J Oƒ¡L øª°V

âaƒ°ShôμjÉe ácô°T øe á«aGôàMG äGOÉ¡°T ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj áª∏©eh É kª∏©e (880)

.º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh |.¢ùª°T ºjôe |.Qƒ°üæe ø«eCG |

 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  IQGRh  â`̀ë`̀à`̀ à`̀ aG
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ¿hDƒ``̀ °``̀ Th
 øe á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 Iô°ùédG  ™WÉ≤J  ôjƒ£J  ´hô`̀°`̀û`̀e

 á«ªæàdG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ø`̀ª`̀°`̀V  êQó``̀ª``̀dG
 ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ø``̀e º``Yó``H »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀∏`̀d »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀ dG

.á«Hô©dG

 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ∫É``̀ª``̀YCG  øª°†àJh
 πNGóe  AÉ°ûfEG  (áãdÉãdG  á∏MôªdG)
 ,QƒcòªdG  ™WÉ≤àdG  ≈∏Y  êQÉ`̀î`̀eh
 ácôëdG  á«HÉ«°ùfG  π«¡°ùJ  ±ó`̀¡`̀H
 ≈`̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,¬`̀«`̀∏`̀Y á`̀ jQhô`̀ª`̀ dG
 …ƒ∏©dG ô°ùédG ≈∏Y õLÉëdG πjó©J
 ájƒ∏©dG  â∏Ø°SC’G  á≤ÑW  πjó©J  ™e

.á«°VQC’G •ƒ£îdGh
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ìô°Uh
 »fGôª©dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 øe  ø«eOÉ≤dG  Ωóîj  ´hô°ûªdG  ¿CÉ`̀H
 Iô°ùédG  á≤£æe  √É`̀é`̀JÉ`̀H  áeÉæªdG
 á≤£æe  ø`̀e  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dGh  ,™`̀jó`̀Ñ`̀ dGh
 áaÉ°VE’ÉH  ,áeÉæªdG  √ÉéJÉH  á∏ª¡dG
 ™jóÑdG  á≤£æe  ø`̀e  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ≈``̀dEG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ≈``̀ dEG  ø«¡éàªdG

 .ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ôÑY ájOƒ©°ùdG
 ¿CG ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G ô``̀ jRh ±É``̀°``̀VCGh
 á£N ø`̀ª`̀°`̀V  êQó``̀ æ``̀ j  ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 á«æÑdG  äÉ`̀eó`̀N  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  IQGRƒ````̀ dG
 á«°ù«FôdG  ´QGƒ``̀°``̀û``̀dGh  á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG
 ¥É«°S  »``̀a  »``̀JCÉ``̀j  É`̀ª`̀c  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H
 πNGóªdG  ø«°ùëàd  ™jQÉ°ûe  áeõM
 ≈`̀dEG  Éàa’  ,á«dÉª°ûdG  áæjóªdG  ≈`̀ dEG
 »a  º¡°ùj  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  ¿CG
 ájQhôªdG  äÉeÉMOR’G  øe  ∞«ØîJ
 øeh ,IhQòdG äGôàa »a É°Uƒ°üNh
 ôãcCG  ájQhôªdG  ácôëdG  íÑ°üJ  ºK
 øe  äÉgÉéJ’G  ™«ªL  »a  á«HÉ«°ùfG
 ácôëdG  π≤æd  QÉ°ùe  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ∫Ó`̀N
 ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ´QÉ°T  øe  ájQhôªdG
 ≈dEG  á«bô°ûdG  á¡édG  øe  ¿Éª∏°S  øH
 Éªc  ,∞bƒJ  ¿hO  øe  ô°ùédG  ≈∏YCG
 ≈∏Y á«Fƒ°†dG äGQÉ°TE’G ádGREG âªJ
 âëÑ°UCG  ∂dòHh  ,»dÉëdG  ™WÉ≤àdG

 ï«°ûdG ´QÉ°T øe ájQhôªdG ácôëdG
 »dh  ´QÉ°T  ≈`̀dEG  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y

 .∞bƒJ ÓHh IôM ó¡©dG
 Ió`̀jó`̀é`̀dG  ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀ dG  ¿CG  É`̀ª`̀∏`̀Y
 ácôëdG  á«HÉ«°ùfG  π«¡°ùJ  »a º¡°ùJ
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øeR π«∏≤Jh ájQhôªdG
 áÑ°ùæH ™WÉ≤àdG  øe Iô°ùédG á≤£æe

.%30-%25
 â`̀¡`̀à`̀fG ó``̀b IQGRƒ``````̀dG â``̀fÉ``̀ch
 ø`̀«`̀à`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ø```e É`̀≤`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e
 ó≤a  ,´hô°ûªdG  øe  á«fÉãdGh  ≈dhC’G
 ≈``̀dhC’G  á∏MôªdG  ∫É`̀ª`̀YCG  âæª°†J
 á«HÉ«°ùfG IOÉjõd äGQóëæªdG πjó©J
 QÉ°ùe AÉ°ûfEGh ,É¡«∏Y QhôªdG  ácôM
 øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y »aÉ°VEG
 Qóëæeh  Gôàe  850  ∫ƒ£H  ¿Éª∏°S
 ≥∏îd Gôàe 400 ∫ƒ£H ø«ª«dG ƒëf
 ∞bƒJ  ¿hó``H  Iô`̀M  á`̀jQhô`̀e  ácôM
 á«ÑæédG ´QÉ°T øe áeOÉ≤dG äÉÑcôª∏d
 .¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T ≈dEG
 äÉæ«°ùëJ  π`̀ª`̀©`̀H  â`̀eÉ`̀b  Éªc 
 ∫ƒ∏ëdG  á£N  øª°V  ™WÉ≤àdG  ≈∏Y
 ≈∏Y  äÉeÉMOR’G  ∞«Øîàd  á∏LÉ©dG

 Gò«ØæJ áμ∏ªªdÉH á°ù«FôdG äÉ©WÉ≤àdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 á«∏ªY øe π¡°S Ée ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ájQhôªdG  ácôë∏d  Éæ«ªj  ±É£©f’G
 √ÉéJÉH ó¡©dG »dh ´QÉ°T øe áeOÉ≤dG
 ¿Éª∏°S  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ´QÉ`̀°`̀T
 QÉ°ùe  ójóªJ  º`̀J  PEG  ,áeÉæªdG  ƒëf
 ≥aóJ  ≥«≤ëàd  Éæ«ªj  ±É`̀£`̀©`̀f’G
 ´QÉ°T  √ÉéJÉH  á`̀jQhô`̀ª`̀dG  ácôëdG
 ¿hO  øe  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG

 .á«Fƒ°†dG IQÉ°TE’G óæY ∞bƒàdG
 ó≤a  á«fÉãdG  á∏MôªdG  ∫ÉªYCG  ÉeCG
 π≤æd  ójóL  ™∏£e  ìÉààaG  âæª°†J
 ï«°ûdG ´QÉ°T øe ájQhôªdG ácôëdG
 ,ô°ùédG ≈∏YCG ≈dG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y
 ó¡©dG  »dh ´QÉ°T ≈∏Y ÉHƒæL ¬æeh
 ,™∏°†dGh  á∏ª¡dG  á≤£æe  √É`̀é`̀JÉ`̀H
 »a Gô``̀M ™`̀WÉ`̀≤`̀à`̀dG í`̀Ñ`̀°`̀UCG ∂`̀ dò`̀ Hh
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äÉ`̀gÉ`̀é`̀J’G  ™«ªL
 ´QGõªdG  ´QÉ°T  §Hôj  QGhO  AÉ°ûfEG

 .¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°ûH

Iô°ùédG ™WÉ≤J ´hô°ûe øe áãdÉãdG á∏MôªdG íààØJ z∫É¨°TC’G ¿hDƒ°T{

 ßaÉëe »YÉæªdG …óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ™aQ
 áaÉc º°SÉHh ¬ª°SÉH ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG ¥ôëªdG á¶aÉëe
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀ dEG  »`̀dÉ`̀gC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ô«aƒàH  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 GócDƒe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªH  á°UÉîdG  äÉMÉ≤∏dG
 »a  âª¡°SCG  á«bÉÑà°S’G  √ƒª°S  §£Nh  äÉ¡«LƒJ  ¿CG
.√ô°SCÉH ºdÉ©dG ìÉàLG …òdG AÉHƒdG Gòg »°ûØJ øe óëdG

 ¢ù«FQ ™`̀e ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ´É`̀ª`̀à`̀LG ∫Ó``̀N ∂``̀dP AÉ``̀L
 ´hô°ûªd  á«ë°üdG  áæjóª∏d  á«∏NGódG  áæé∏dG  AÉ°†YCGh
 ¬∏dGóÑY ó«ª©dG É¡°SCGôàj »àdGh (á«ë°U áæjóe ¥ôëªdG)
 ô«°S  ≈∏Y ™∏WG å«M ,ßaÉëªdG  ÖFÉf  ¿Gô«édG  áØ«∏N
 IQhô°†H  É¡Lƒe  ,√RÉéfEG  ºJ  Ée  á©LGôeh  ´hô°ûªdG
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ÉgòîJG »àdG äGƒ£îdG á°SGQO

.áeOÉ≤dG É¡JGƒ£N »a áæé∏d ÉLÉ¡æe ÉgQÉÑàYGh

 ¢ù«FQ  ¿Gô«édG  ¬∏dGóÑY  ó«ª©dG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe
 π°†ØH  áYQÉ°ùàe  Iô`̀«`̀Jƒ`̀H  ô«°ùj  πª©dG  ¿CG  áæé∏dG
 IQGRh  á°UÉNh  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 äÉHƒ©°üdG  áaÉc  π«dòJ  ≈∏Y  πª©J  »`̀à`̀dGh  ,áë°üdG
 áæé∏dG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG  ±Gó````̀gC’G  ≥«≤ëàd
 É¡aGô°TEGh  IóaGƒdG  ádÉª©dG  øcÉ°ùªd  Égó≤ØàH  Iôªà°ùe

.áeÉ©dG ™bGƒªdG º«≤©J ≈∏Y
 áæé∏dG  QhO  ßaÉëªdG  ó`̀cCG  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »`̀ah
 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ≥«≤ëJ  ≈``dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG
 Ée  π°†ØH  á∏gDƒe  É¡fCG  GócDƒe  ,á«ë°üdG  áæjóªdG  Ö≤d
 πãªàJ  á«ë°U  ™jQÉ°ûeh  äÉ`̀eó`̀N  ø`̀e  á`̀dhó`̀dG  ¬eó≤J
 á«ë°üdG  õcGôªdGh »©eÉédG  óªM ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe »a
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ,á¶aÉëªdG  iôbh  ¿óe  áaÉc  »a
 óM  ≈∏Y  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  É¡H  ≈¶ëj  »àdG  áeó≤àªdG

.AGƒ°S

ó¡©dG »dh ƒª°S ≈dEG ôμ°ûdG ¿ƒ©aôj ¥ôëªdG »dÉgCGh ßaÉëe
áμ∏ªªdG »a »Ñ£dG Ωó``≤àdG ¢ùμ©J á«ë``°üdG ¿óªdG áæéd

 á∏°UÉëdG  á©eÉédG  ,á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  âæ∏YCG
 íàa  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée øe »°ù°SDƒªdG  OÉªàY’G ≈∏Y
 ¥Éëàd’G  »a  ø«ÑZGôdG  áÑ∏£∏d  π«é°ùàdGh  ∫ƒÑ≤dG  ÜÉ`̀H
 »ªjOÉcC’G  ΩÉ©dG  øe  »fÉãdG  »°SGQódG  π°üØ∏d  á©eÉédÉH

.2021/2020
 á«bQ  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ≥jƒ°ùàdG  Iôjóe  äQÉ`̀°`̀TCGh
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  ≈`̀ dEG  G kô`̀¶`̀f  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  ø°ùëe
 äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  AÉæHh  ,ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  ôªJ
 π°üØdG Gò¡d á©eÉédÉH π«é°ùàdG ¿EÉa »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée
 á©eÉé∏d  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™bƒªdG  ôÑY  É k«fhôàμdEG  ¿ƒμ«°S
 »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY  hCG  ,www.asu.edu.bh
 ∫Ó`̀N  ø``e  hCG  ,admission@asu.edu.bh
 ,(66633770) ÜÉ°ùJGƒdG ºbQ ≈∏Y á©eÉédG ™e π°UGƒàdG
 ôμ°ûdÉH  káeó≤àe  ,º¡àeÓ°Sh  áÑ∏£dG  áë°U  ≈∏Y  É kXÉØM
 »a  áã«ãëdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée  ≈`̀ dEG
 º¡JÉ¡«LƒJh  øjôëÑdG  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  áeƒ¶æe  ºYO
 ô«°S ¿Éª°†d á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX »a äÉ©eÉé∏d

.áÑ∏£dG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 ¿CÉH  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ≥jƒ°ùàdG  Iôjóe  âMô°Uh
 πª°ûJ  ΩOÉ≤dG  »°SGQódG  π°üØ∏d  áMhô£ªdG  äÉ°ü°üîàdG
 ,áÑ°SÉëªdG  ,∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,¥ƒ≤ëdG  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG
 º∏Y ,á``````jQGOE’G äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG º`̀¶`̀f ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG
 ,»∏NGódG  º«ª°üàdG  ,»μ«aGôédG  º«ª°üàdG  ,Üƒ°SÉëdG
 ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  »a  ô«à°ùLÉªdG  äÉ°ü°üîJh

.πjƒªàdGh áÑ°SÉëªdGh
 á©eÉédG  ™`̀bGƒ`̀e  IQÉ``̀jR  ≈`̀ dEG  áÑ∏£dG  áaÉc  â`̀YO  Éªc
 ΩGô¨à°ùf’G »a »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°T ôÑY á°UÉîdG
 §îdG ΩÉbQCG ≈∏Y ∫É°üJ’G hCG ,∑ƒÑ°ù«ØdGh ,äÉ°ûHÉæ°ùdGh
 –  16036397  -16036396-16036395  øNÉ°ùdG
 ¢UÉîdG  ÜÉ°ùJGƒdG  ºbQ  hCG  16036399  -  16036398

 66633770 á©eÉédG »a π«é°ùàdG »a ø«ÑZGôdG áÑ∏£dÉH
 π°üØ∏d π«é°ùàdG øY äÉeƒ∏©ªdG øe ójõªdG ≈∏Y ´ÓWÓd

.2021-2020 »fÉãdG »°SGQódG
 »°SGQódG  É¡eÉY  CGóÑJ  á©eÉédG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 É¡à≤≤M »àdG äGRÉéfE’G øe Iô«Ñc á∏°ù∏°S πX »a ójóédG
 »Øa  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y
 á©eÉL  ∫hCG  ôÑà©J  á«ªdÉ©dG  äÉ©eÉé∏d  QS  ∞«æ°üJ
-651  õcôªdG  »`̀a  É¡Ø«æ°üJ  ºàj  øjôëÑdG  »`̀a  á°UÉN

 150  π°†aCG  øª°V  É¡Ø«æ°üJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É k«ªdÉY  700
 ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ΩÉY  50  ôªY  âëJ  áÄ°TÉf  á©eÉL
 ,2021  ΩÉ©d  á«Hô©dG  äÉ©eÉé∏d  QS  ∞«æ°üJ  ¿CG  Éªc
 É¡dƒ°üëH »dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG áæ°ù∏d á©eÉédG Ωó≤J ô¡XCG
 ,»Hô©dG øWƒdG äÉ©eÉL π°†aCG ø«H øe 29 áÑJôªdG ≈∏Y
 øjôëÑdG  »a  Ió«MƒdG  á©eÉédG  É¡fƒc ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gòg
 Éªc ,QS Stars ∞«æ°üJ øe Ωƒéf ™HQCG ≈∏Y á∏°UÉëdG
 äÉ©eÉL iƒà°ùe ≈∏Y +401 Ö«JôàdG »a á©eÉédG äô¡X
 »a  »dÉ©dG  º«∏©à∏d  »ªdÉ©dG  õªjÉàdG  ∞«æ°üJ  »a  ºdÉ©dG
 45 õcôªdGh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJh ô«KCÉàdG
 AGô°†îdG  äÉ©eÉé∏d  ∂jôJÉe  øjôL  ∞«æ°üJ  »a  É k«HôY

.áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdGh
 »a  hõ`̀jB’G  IOÉ¡°T  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  á©eÉédG  äOó`̀Lh
 hõjB’G IOÉ¡°Th ,»dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG áæ°ù∏d …QGOE’G πª©dG
 áæ°ù∏d  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  IQGOEG  áª¶fCÉH  á°UÉîdG
 è«∏îdGh  øjôëÑdG  »a  á©eÉL  ∫hCG  ∂dòH  »gh  ,á«fÉãdG
 ™e É¡fhÉ©J ≈dEG áaÉ°VEG ,IOÉ¡°ûdG √òg ≈∏Y π°üëJ »Hô©dG
 áÄ«g AÉ°†YCG  π«gCÉàd  á«fÉ£jôÑdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  á«ªjOÉcCG
 ,á«ªjOÉcC’G  øe  ádÉeõdG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¢ùjQóàdG
 πÑb  øe  Góªà©e  ÖjQóJ  õcôe  ¿ƒμàd  á©eÉédG  QÉ«àNGh
 ≈∏Y á©eÉédG IòJÉ°SCG øe ô«Ñc OóY π°üM å«M á«ªjOÉcC’G

.á«ªjOÉcC’G øe IOÉ¡°ûdG

 »°SGQódG π``°üØ∏d π``«é°ùàdGh ∫ƒ``Ñ≤dG Aó``H
á``«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á```©`eÉ`L »``a »```fÉ`ã`dG

 ¢VÉjQ QƒàcódG PÉà°SC’G øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ ó scCG
 á«ª∏Y  çƒëH  RÉéfE’  ™∏£àJ  á©eÉédG  ¿CG  IõªM  ∞°Sƒj
 ∫ƒ∏M ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ,»ãëÑdG êÉàfE’ÉH AÉ≤JQ’Gh ácôà°ûe

 .™ªàéªdG »a äÓμ°ûªdGh äÉjóëà∏d á«≤«Ñ£J á«ª∏Y
 á«°TÉ≤f  á≤∏M  ∫Ó`̀N  áª∏c  »`̀a  IõªM  .O.CG  Oó`̀°`̀Th
 »còdG ¿Gôª©dG äÉYhô°ûe »a á«ãëÑdG ácQÉ°ûªdG ¿CÉ°ûH
 õcôJ  á©eÉédG  ¿CG  ≈∏Y  (Ω2020  ôÑªaƒf  18)  AÉ©HQC’G
 ábƒeôªdG  á«ª∏©dG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  ∑QÉ°ûàdG  á«ªgCG  ≈∏Y
 áμ∏ªªd á«ãëÑdG äÉbÉ£dG RGôHEGh ,É¡JGôÑN øe IOÉØà°SÓd

 .øjôëÑdG
 ™jQÉ°ûªdG  øe  áYƒªée  á«°TÉ≤ædG  á≤∏ëdG  âãëHh
 á«dÉ©ØdG  »a  ácQÉ°ûªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  πÑb  øe  áMôà≤ªdG
 »eó≤ªd  ™aôj  ó`̀MGh  »ãëH  ´ƒ°Vƒe  QÉ«àN’  G kó«¡ªJ
 á©eÉL  ¬`̀«`̀a  ∑ôà°ûJ  …ò``̀ dG  åëÑ∏d  ø««ªdÉ©dG  º`̀Yó`̀dG
 »ãëÑdG ´hô°ûªdG âMôàbG »àdG äÉ°ù°SDƒªdGh øjôëÑdG

 .á«μjôeC’G MIT á©eÉL ≈dEG áaÉ°VE’ÉH QÉàîªdG
 :á«°TÉ≤ædG á≤∏ëdG »a âcQÉ°T »àdG äÉ¡édG ø«H øeh
 π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG  RÉ¡Lh  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 øjôëÑdG ácô°Th ,…QÉ≤©dG º«¶æàdG á°ù°SDƒeh ,…QÉ≤©dG
 äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ó¡©eh ,(áeGOEG) …QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd
 §«£îàdG  á`̀Ä`̀«`̀gh  ,(BIBF)  á«aô°üªdGh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«gh  ,»fGôª©dG  ôjƒ£àdGh

 .á«fhôàμdE’G
 õcôe  Iô`̀jó`̀e  á«°TÉ≤ædG  á≤∏ëdG  á≤°ùæe  äOÉ`̀ °`̀TCGh
 âæH  »a  IQƒàcódG  øjôëÑdG  á©eÉéH  »fhôàμdE’G  º∏©àdG

 É¡JÉMôà≤eh ácQÉ°ûªdG äÉ¡édG QÉμaCÉH áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  Ö«dÉ°SCGh  ,ΩGóà°ùªdG  ¿Gôª©dÉH  á∏°üàªdG

 .á«còdG ∫ƒ∏ëdG π°†aCG
 øe Iõ«ªàe áYƒªée ¿ƒcQÉ°ûªdG  Ωób ó≤d{  :âdÉbh 
 »a  Ö°üJ  »àdG  áë∏ªdG  äÉYƒ°VƒªdGh  ,áª¡ªdG  QÉμaC’G
 ,á«fGôª©dG  áÄ«ÑdG  »a  áeGóà°S’G  áeƒ¶æe  á©aQ  ∫Éée
 ,á«còdG  äÓ°UGƒªdG  º¶f  :»g  ,QhÉëe  áKÓK  »a  ∂dPh
 .zΩGóà°ùªdGh »còdG ¿Gôª©dG äÉ«é«JGôà°SGh ,º«∏©àdGh

 äÉª¶æªdGh äÉcô°ûdG ¿CÉH áØ«∏N ∫BG  q»a .O äOÉaCGh
 ø«H É¡MôW »a âYƒæJ äÉMôà≤e á©°ùJ âeób á«eƒμëdG
 ,AGƒ¡dG  IOƒLh  ,AGô°†îdG  í£°SC’G  ΩGóîà°SG  Ö«dÉ°SCG
 ≈∏Y õ«côàdG á«ªgCGh ,á«FÉHô¡μdGh á«còdG äÓ°UGƒªdGh
 áeGóà°S’G  Ωƒ¡Øe  ≥«ª©Jh  ¿É«Ñd  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’Gh  º«∏©àdG
 ô«jÉ©e êGQOEGh ,áØ∏àîªdG º«∏©àdG πMGôe »a ájô°†ëdG
 ájDhQ ìÉéf õFÉcQ øe Iõ«côc áeGóà°ùªdG ø¡ªdG ádhGõe
 ≈æ©J ’ áMôà≤ªdG QÉμaC’G ¿CG ≈dEG áàa’ .2030 øjôëÑdG
 »a  º¡°ùJ  QÉμaCG  É¡æμd  §≤a  áeOÉ≤dG  ¢ùªîdG  äGƒæ°ùdÉH

 .áeOÉb Oƒ≤©d øjôëÑdG πÑ≤à°ùe ô««¨J
 »a  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  ƒ°†Y  äQÉ`̀°`̀TCG  ,É¡à«MÉf  ø`̀eh
 »WÉHôªdG  »∏Y  ∫É¡f  IQƒàcódG  á©eÉédÉH  á°Sóæ¡dG  á«∏c
 ¿Gôª©dG çÉëHCG ôÑàîe ¬jODƒj ¿CG ™bƒàj …òdG QhódG ≈dEG
 äÉ°SÉ°SCG  º`̀YO  »a  øjôëÑdG  á©eÉéH  ΩGóà°ùªdG  »còdG
 áàa’  ,…ô°†ëdG  Ωó≤àdG  á∏éY  ™jô°ùJh  »ª∏©dG  åëÑdG
 äÉ«é«JGôà°S’G  º`̀YO  »a  ¬æe  IOÉØà°S’G  á«fÉμeEG  ≈`̀dG

.ΩGóà°ùªdGh »còdG AÉæÑdG ä’Éée »a áMôà≤ªdG

 ´hô`̀ °`̀ û`̀ª`̀ d ó`̀©`̀à`̀ °`̀ù`̀J ø``jô``ë``Ñ``dG á``©``eÉ``L
 ΩGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG AÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H »`̀ª`̀dÉ`̀Y å`̀ë`̀H

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ÜGƒ``̀æ``̀dG ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e Ωó``̀≤``̀J
 áeƒμëdG ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH  áÑZôH ìGôàbÉH
 å`̀ë`̀Ñ`̀dG º``̀Yó``̀d ¥hó``æ``°``U AÉ``°``û``fEÉ``H
 á``̀jDhQ  ™`̀e  É«°TÉªJ  ∂``̀ dPh  ,»`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
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الــوطــــن اأر�ض  اإلـى  يــعـــــود  الـمـلـك 

بتخ�صي�ض مقاعد لعوائل العاملني يف ال�صفوف االأمامية يف »الفورموال«

رئي�ض »االأعلى لل�صحة« ي�صيد بتوجيهات ويل العهد رئي�ض الوزراء
ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأ�شاد 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

رئي�س  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

بتوجيهات  كورونا  لفريو�س 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

بتخ�شي�س  اهلل،  حفظه  الوزراء 

جائزة  �شباقي  مدرجات  مقاعد 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

ال�شخري  »رولك�س«  وجائزة 

لعوائل  وان  للفورمول  الكربى 

من  الأمامية  ال�شفوف  العاملني يف 

الكوادر ال�شحية واجلهات امل�شاندة 

الأخرى يف البحرين، وذلك عرفاًنا 

مل�شاهماتهم والتزامهم الكبري �شمن 

املبذولة للت�شدي  الوطنية  اجلهود 

للجائحة يف اململكة.

واأعرب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة عن �شكره ل�شاحب ال�شمو 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

ومتابعته  �شموه  اهتمام  على 

منت�شبي  كافة  جلهود  امل�شتمرة 

العاملني  �شيما  ل  ال�شحي  القطاع 

يف ال�شفوف الأمامية، والذين قدموا 

الوطن  م�شاهمات جليلة يف خدمة 

والعمل على �شحة و�شالمة جميع 

البحرين،  مملكة  ومقيمي  مواطني 

ونوه رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

لهذا  البحرين  مملكة  با�شت�شافة 

احلدث الريا�شي الكبري مبا يربهن 

على قدرتها على حتقيق التميز يف 

تنظيم هذه ال�شباقات العاملية حتى 

ب�شبب  ال�شتثنائية  الظروف  يف 

جائحة كورونا التي توا�شل اململكة 

جهودها للتغلب عليها بنجاح.

مملكة  اأن  بالذكر  اجلدير 

البحرين اأثبتت كفاءتها ومقدرتها يف 

التعامل مع حتدي فريو�س كورونا 

الإجراءات  من  للعديد  باتخاذها 

الحرتازية ال�شتباقية التي اأ�شهمت 

من  واحلد  للفريو�س  الت�شدي  يف 

انت�شاره مبا ي�شمن �شحة و�شالمة 

اجلميع، و�شت�شتمر يف كل جهودها 

من  بنجاح  التحدي  هذا  لتجاوز 

بامل�شوؤولية  اجلميع  التزام  خالل 

الفريو�س  هذا  ملجابهة  الوطنية 

على  واحلفاظ  املجتمع  وحماية 

�شحة و�شالمة اأفراده كافة.

عاد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

بحفظ اهلل ورعايته، اإىل اأر�س الوطن اأم�س قادًما من اأبوظبي بعد اأن �سارك يف 

القمة الثالثية التي عقدت هناك و�سمت �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 

احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بدولة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زايد  بن 

الوثيقة  الأخوية  العالقات  القمة  ال�سقيقة، حيث بحثت  املتحدة  العربية  الإمارات 

و�سبل النهو�س مبجالت التعاون والتكامل يف املجالت احليوية، اإ�سافة اإىل اآخر 

التطورات وامل�ستجدات الإقليمية والدولية،  رافقت �ساحب اجلاللة ال�سالمة يف 

احلل والرتحال.

ويل العهد رئي�ض الوزراء

 يهنئ الرئي�ض اللبناين بذكرى ا�صتقالل بالده

امللك يهنئ الرئي�ض 

اللبناين بذكرى ا�صتقالل بالده

بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، 

برقية تهنئة اإىل الرئي�س العماد مي�شال عون رئي�س اجلمهورية اللبنانية ال�شقيقة، وذلك 

اأعرب �شموه فيها عن خال�س تهانيه ومتنياته لفخامته  مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده، 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء، برقية تهنئة مماثلة اإىل دولة 

الرئي�س �شعد احلريري رئي�س الوزراء املكلف باجلمهورية اللبنانية ال�شقيقة.

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

برقية تهنئة اإىل الرئي�س العماد مي�شال عون رئي�س اجلمهورية اللبنانية ال�شقيقة، وذلك 

لفخامته  تهانيه ومتنياته  اأطيب  فيها عن  اأعرب جاللته  ا�شتقالل بالده،  مبنا�شبة ذكرى 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

رئي�س اجلمهورية اللبنانية ويل العهد رئي�س الوزراء

جاللة امللك

ا�صتعر�ض مع جمعية الكوثر تطوير مبادرات دعم االأيتام.. حميدان:

 م�صاندة املوؤ�ص�صات االأهلية لرت�صيخ قيم العمل اخلريي

وزير العمل يت�صلم اأطروحة عن توظيف التكنولوجيا يف التعلم

والتنمية  العمل  وزير  التقى 

علي  حممد  بن  جميل  الجتماعية، 

عبداهلل  رباب  بالدكتورة  حميدان، 

اخلا�شة  الرتبية  معلمة  زويد، 

للتخاطب  الفار�شي  �شيخان  مبركز 

العمل  لوزارة  التابع  ال�شامل 

مكتبه  يف  الجتماعية،  والتنمية 

ن�شخة  لإهدائه  وذلك  بالوزارة، 

يف  الفل�شفة  دكتوراه  ر�شالة  من 

الرتبوي  نف�س  علم  ق�شم  الرتبية- 

جامعة  من  عليها  ح�شلت  التي 

برنامج  »اأثر  عنوان  حتت  القاهرة 

يف  احل�شي  الإدراك  على  قائم 

والكتابة  القراءة  مهارات  حت�شني 

التعلم  �شعوبات  ذوي  للتالميذ 

مبملكة  البتدائية  املرحلة  يف 

البحرين«.

توظيف  الدرا�شة  وتناولت 

)ال�شمعية  التدريبية  الربامج 

امل�شكالت  عالج  يف  والب�شرية( 

من  يعانون  الذين  التالميذ  لدى 

�شعوبات تعلم يف القراءة والكتابة 

من  وذلك  البتدائية،  املرحلة  يف 

خالل ت�شميم برنامج تدريبي يقوم 

الب�شري  الإدراكني  مهارات  على 

حت�شني  اأجل  من  وال�شمعي 

والكتابة  القراءة  تعلم  �شعوبات 

لدى ل�شريحة التالميذ املذكورة.

بن  الجتماعية، جميل  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

حممد علي حميدان، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الكوثر 

من  عدد  وبح�شور  العلي،  ح�شني  الجتماعية،  للرعاية 

اأع�شاء جمل�س الإدارة، يف مبنى الوزارة، وذلك مبنا�شبة 

اإدارة  جمل�س  واطلع  اجلديد،  الإدارة  جمل�س  ت�شكيل 

اجلمعية حميدان على اأبرز اأن�شطتها، ومنها امل�شاهمة يف 

توفري الرعاية لليتيم وعائلته وتنمية قدراته ومواهبه 

يف  ومنتًجا  فاعالً  فرًدا  لي�شبح  وال�شلوكية  العلمية 

املجتمع، ويف هذا الإطار تقدم اجلمعية التكفل الأكادميي 

حتى  الأطفال  ريا�س  من  الدرا�شية  مراحله  يف  لليتيم 

اجلامعة وتوفري امل�شتلزمات ال�شحية للمر�شى من هذه 

ال�شريحة، ف�شالً عن اإقامة املنتديات اخلريية والفعاليات 

التي ت�شهم يف تعزيز الهتمام الأهلي باليتيم يف مملكة 

البحرين.

يف  الوطنية  اجلهود  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

املدين  املجتمع  منظمات  بني  التعاون  تعزيز  �شبيل 

احلماية  وجمالت  خدمات  تطوير  و�شبل  ال�شلة،  ذات 

حميدان  اأكد  حيث  البحرين،  مملكة  يف  الجتماعية 

اجلهود  م�شاندة  على  الوزارة  حر�س  ال�شياق  هذا  يف 

وم�شاهمتها  الأهلية  املوؤ�ش�شات  اأهداف  لتحقيق  الكفيلة 

يف تر�شيخ قيم العمل اخلريي والتطوعي، م�شيًدا بالدور 

اأن�شطة  تبني  يف  اجلمعية  به  ت�شطلع  الذي  الن�شاين 

املوجهة  امل�شتدامة  التنمية  تدعم  اإيجابية  ومبادرات 

ثمن  جانبه،  من  واأ�شرهم،  الأيتام  لفئة  الأوىل  بالدرجة 

رئي�س جمعية الكوثر للرعاية الجتماعية، جهود وزارة 

القطاعات  بكافة  للنهو�س  الجتماعية،  والتنمية  العمل 

التنموية واخلريية، م�شيًدا باملبادرات العديدة للوزارة 

فيما يتعلق باملجالت العمالية والتنموية.

ال�سيخ حممد بن عبد اهلل
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وزير اخلارجية يعزي نظريه 

ال�سربي يف وفاة رئي�س الكني�سة الأرثوذك�سية

وزير الكهرباء واملاء يطلع النائب

 �سلمان على خطط وم�ساريع الهيئة امل�ستقبلية

»ال�سباب والريا�سة« اأول وزارة حت�سد �سهادة ال�سالمة املهنية

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  بعث 

اإىل  تعزية  برقية  اخلارجية  وزير  الزياين 

يف  اخلارجية  وزير  �شيالكوفيت�ش  نيكول 

جمهورية �شربيا ال�شديقة، اأعرب فيها عن 

�شاحب  ح�شرة  وموا�شاة  تعازي  خال�ش 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

مملكة  و�شعب  وحكومة  البحرين،  مملكة 

البحرين يف وفاة البطريرك اإيريني رئي�ش 

الكني�شة الأرثوذك�شية ال�شربية الذي وافته 

املنية جراء اإ�شابته بفريو�ش كورونا.

بالعطاء  اخلارجية  وزير  واأ�شاد 

بذله  الذي  املتفاين  والعمل  املخل�ش 

القيم  تر�شيخ  اأجل  من  اإيريني  البطريرك 

الأرثوذك�شية،  للكني�شة  الدينية  واملبادئ 

ال�شماوية  الأديان  بني  الت�شامح  وتعزيز 

والتاآخي بني جميع الأمم وال�شعوب، متمنًيا 

�شربيا  جمهورية  و�شعب  الفقيد  لأ�شرة 

ال�شديق ال�شرب وال�شلوان.

ا�شتقبل املهند�ش وائل بن نا�شر املبارك 

مكتبه،  يف  واملاء،  الكهرباء  �شوؤون  وزير 

النائب عبدالنبي �شلمان النائب الأول لرئي�ش 

ال�شاد�شة  الدائرة  ممثل  النواب  جمل�ش 

باملحافظة ال�شمالية، وعدًدا من الأهايل.

من  عدد  مناق�شة  اللقاء  خالل  ومت 

واملاء،  الكهرباء  بقطاعي  املتعلقة  املوا�شيع 

وم�شاريع  خطط  الوزير  ا�شتعر�ش  اإذ 

اإ�شافة  امل�شتقبلية،  واملاء  الكهرباء  هيئة 

اإىل ا�شتعرا�شه لأهم املنجزات التي حتققت 

املنجزات  هذه  وعوائد  الهيئة،  يف  موؤخًرا 

يف تقدمي خدمات الكهرباء واملاء للمواطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

وتطّرق اللقاء اإىل �شبل تعزيز التعاون 

الكهرباء واملاء وجمل�ش  امل�شرتك بني هيئة 

التي  الهيئة  خطط  دعم  خالل  من  النواب، 

وتطوير  لتح�شني  م�شتمر  ب�شكل  تهدف 

التي  املخل�شة  باجلهود  م�شيًدا  خدماتها، 

يقوم بها النواب يف طرح ومناق�شة الق�شايا 

بالتعاون  املواطن،  م�شلحة  مت�ّش  التي 

وال�شلطة  التنفيذية  ال�شلطة  بني  امل�شرتك 

املواطنني،  تطلعات  حتقيق  يف  الت�شريعية 

املقدمة،  اخلدمات  وكفاءة  بجودة  والرتقاء 

وذلك انطالًقا من توجيهات القيادة الر�شيدة 

ال�شلطتني  بني  التعاون  وتوطيد  بتوثيق 

الت�شريعية والتنفيذية.

النائب  ا�شتعر�ش  ذاته،  ال�شياق  يف 

م�شيًدا  اخلدمات،  من  منطقته  احتياجات 

التي  باملوا�شيع  واهتمامهم  بجهودهم 

اأف�شل  تقدمي  على  وحر�شهم  املواطن  تهم 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني كافة.

للجهود  تقديره  عن  النائب  اأعرب  فيما 

التي تبذلها الهيئة من اأجل الرتقاء بخدمتي 

التعاون  اأهمية  موؤكًدا  واملاء،  الكهرباء 

للمواطنني  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  امل�شتمر 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

متّكنت وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة من 

احل�شول على �شهادة الآيزو 2018-45001 

يف نظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنية، �شمن 

للمخاطر  للت�شدي  ال�شاعية  الوزارة  جهود 

والأحداث املحتملة والتزامها باأف�شل املمار�شات 

بذلك  ولت�شبح  املجال،  هذا  دولًيا يف  املعتمدة 

البحرين«  مملكة  يف  حكومية  وزارة  »اأول 

تنال هذا النوع من ال�شهادات الدولية املتقدمة. 

�شوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  وكان 

يف  امل�شوؤولني  ا�شتقبل  قد  والريا�شة  ال�شباب 

 Bureau Veritas اخلارجي  التدقيق  �شركة 

نظام  �شهادة  بت�شليمه  بدورهم  قاموا  الذين 

اإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنية، بح�شور مرمي 

اإدارة ال�شيا�شات  العبا�شي القائم باأعمال مدير 

والتخطيط ال�شرتاتيجي.

والريا�شة:  ال�شباب  �شوؤون  وزير  وقال 

»ياأتي هذا الإجناز املتمثل يف ح�شول الوزارة 

�شاهًدا   2018-45001 الآيزو  �شهادة  على 

بال�شتمرار  والريا�شة(  )ال�شباب  التزام  على 

بهدف  دولًيا؛  املعتمدة  املعايري  تطبيق  يف 

الطارئة من  ال�شرار يف احلالت  من  احلماية 

خالل الفح�ش وال�شيانة امل�شتمرة حفاًظا على 

مرتادي املن�شاآت الريا�شة وموظفي الوزارة«.

باجلهود  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  واأ�شاد 

ال�شيا�شات  اإدارة  موظفو  بذلها  التي  الطبيبة 

والتخطيط ال�شرتاتيجي من اأجل تاأمني جميه 

الوزارة  الالزمة حل�شول  الإجراءات والوثائق 

على ال�شهادة الدولية.

وحر�شت وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة 

التي  الوقائية  التدابري  من  العديد  اتخاذ  على 

تتما�شى مع النظام، بعد طرح الإ�شدار الأخري 

عام  يف   2018-45001 الآيزو  �شهادة  من 

الوثائق  يف  �شامل  تغيري  اإىل  اإ�شافة   ،2018

ال�شرتاتيجية  واخلطط  للنظام  املخ�ش�شة 

الريا�شية  باملباين  اخلا�شة  املخاطر  ور�شد 

املعيار  مع  يتما�شى  مبا  املختلفة،  واملن�شاآت 

املن�شاآت  ومرتادي  املوظفني  حلماية  الدويل 

اأي  على  املرتتبة  الآثار  لتقليل  الريا�شية 

حدث طارئ، و�شمان ا�شتمرار العمل دون اأي 

خ�شارة ل�شاعات العمل املعتمدة.

بعد مرور خم�سة اأ�سهر من تد�سني الربنامج.. امل�ست�سارة مرمي بنت عبدالوهاب:

 3816 م�سارًكا يف »اإ�ساءات قانونية« ونحو 1900 م�ساهدة للربنامج

انتهاء فرتة تقدمي املقرتحات مل�سابقة البتكار احلكومي »فكرة«
فرتة  انتهاء  مت 

املقرتحات  تــقــدمي 

ــة يف  ــارك ــش ــ� ــم ــل ل

البتكار  م�شابقة 

)فكرة(  احلكومي 

الثالثة،  ن�شختها  يف 

تنفيًذا  تاأتي  التي 

�شاحب  لتوجيهات 

اآل  حمد  بن  �شلمان  ــري  الأم امللكي  ال�شمو 

اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�ش  العهد  ويل  خليفة 

البحرينية  للطاقات  احليوي  بالدور  اإمياًنا 

والتطوير، مبا  التحديث  م�شرية  موا�شلة  يف 

احلكومية  اخلدمة  يف  التمّيز  دعم  يف  ي�شهم 

تطلعات  ويحقق 

املواطنني.

ــــــان بـــاب  وك

مل�شابقة  الــتــقــدمي 

احلكومي  البتكار 

الثالثة  ن�شختها  يف 

 1 يف  فــتــح  قـــد 

يوم  حتى  نوفمرب 

مت  حيث  اجلاري،  نوفمرب   21 املوافق  اأم�ش 

بها،  التقدم  التي مت  املقرتحات  ا�شتالم جميع 

لتبداأ مرحلة مراجعة كافة املقرتحات من قبل 

جلان التقييم من ذوي الخت�شا�ش.

احلكومي  البتكار  م�شابقة  واأثبتت 

املبتكرة  الأفكار  خالل  من  جناحها  )فكرة( 

واملميزة التي مت طرحها يف الن�شختني الأوىل 

والثانية وبرهنت فاعليتها يف ت�شريع وترية 

خمرجات  على  اإيجاًبا  وانعك�شت  الإجنازات 

حتفيز  يف  اأ�شهمت  كما  احلكومي،  العمل 

التطلعات  يلبي  مبا  البحرينية  الطاقات 

البحرين  ــة  روؤي مع  ويتما�شى  املن�شودة 

القت�شادية 2030، وتتيح امل�شابقة الفر�شة 

لإ�شراك موظفي القطاع العام يف و�شع وتنفيذ 

اخلطط القائمة على الأفكار اخلالقة وتطوير 

اأداء العمل احلكومي مبا يعود بالنفع والنماء 

على اجلميع.

والراأي  الت�شريع  هيئة  رئي�ش  نائب  قالت 

القانوين رئي�ش جلنة متابعة املن�شة الإلكرتونية 

للتدريب بالهيئة امل�شت�شارة ال�شيخة مرمي بنت 

عبدالوهاب اآل خليفة اإن اإجمايل عدد امل�شجلني 

بالهيئة  الإلكرتوين  التدريب  برنامج  يف 

»اإ�شاءات قانونية« بلغ 3816 م�شارًكا، وذلك 

يف ت�شع حما�شرات اأقيمت منذ تد�شني الربنامج 

بتاريخ 22 يونيو 2020. 

الآن  حتى  قامت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�شارت 

بتحميل ت�شع حما�شرات على قناتها يف موقع 

يزيد  ما  الآن على  اإذ ح�شدت حتى  اليوتيوب، 

على 1888 م�شاهدة.

حما�شرات  الربنامج  ت�شمن  حيث 

القانونية  امل�شتجدات  باأبرز  تتعلق  متخ�ش�شة 

واآخر القوانني التي �شدرت يف مملكة البحرين، 

اإذ تناولت املحا�شرات التي مت تقدميها: احلقوق 

الد�شتورية يف مملكة البحرين وجائحة كورونا، 

الظروف  بني  كورونا  جائحة  والعقود يف ظل 

الطارئة والقوة القاهرة، والرقابة على د�شتورية 

املعاهدات الدولية يف مملكة البحرين، بالإ�شافة 

اجلنائية  ال�شيا�شة  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 

احلديثة يف مملكة البحرين من خالل ا�شتخدام 

التحقيق  اإجراءات  احلديثة يف  التقنية  و�شائل 

واملحاكم، وقانون العقوبات والتدابري البديلة، 

وجائحة كورونا واآثارها على عقود العمل يف 

القطاع الأهلي بني النظرية والتطبيق، واجلرمية 

الريا�شية يف القوانني املقارنة، وجتربة مملكة 

البحرين يف مكافحة الجتار بالب�شر، والتطور 

الت�شريعي للتخطيط والتطوير العقاري واأثره 

على التنمية امل�شتدامة، واأما املحا�شرة العا�شرة 

ف�شتكون بعنوان جرمية غ�شل الأموال والتدابري 

املتخذة ملكافحتها يف مملكة البحرين. 

م�شاركة  �شهد  الربنامج  اأن  واأو�شحت 

خليجية وا�شعة لعدد من الق�شاة وامل�شت�شارين 

جمل�ش  بدول  الت�شريع  اإدارات  من  القانونني 

التعاون لدول اخلليج العربي، والأمانة العامة 

التعاون  تعزيز  على  تاأكيًدا  وذلك  للمجل�ش، 

والتن�شيق وتفعيالً لتبادل اخلربات الت�شريعية 

بني دول املجل�ش. 

بنت  مرمي  ال�شيخة  امل�شت�شارة  واأ�شافت 

هذا  خالل  من  »ن�شعى  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

الربنامج يف جلنة متابعة املن�شة الإلكرتونية 

الهيئة  ويف  خا�ش  ب�شكل  بالهيئة  للتدريب 

اأو�شع  القانونية على  الثقافة  ب�شكل عام لن�شر 

على  ال�شوء  ت�شليط  على  نحر�ش  كما  نطاق، 

التطورات  واإبراز  القانونية  امل�شتجدات  اآخر 

املنجزات  وبيان  البحرين  مملكة  يف  القانونية 

والتطورات الت�شريعية يف العهد الزاهر حل�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

الفر�ش  اإتاحة  اأن  املفدى، ول �شك  البالد  عاهل 

لالأ�شقاء يف دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج 

�شوف  الربنامج  هذا  يف  للم�شاركة  العربية 

احلديثة  الجتاهات  على  اإطالعهم  يف  ي�شاهم 

واملعا�شرة التي ينتهجها امل�شرع البحريني«. 

ا  اأي�شً �شجل  الربنامج  اأن  اإىل  ونوهت 

مملكة  خارج  من  لأ�شخا�ش  فردية  م�شاركات 

مع  الكبري  التفاعل  اأن  اإىل  لفتًة  البحرين، 

لتطوير  الهيئة  يدفع  الإلكرتونية  املحا�شرات 

الربنامج ب�شكل م�شتمر �شواًء بناًء على مالحظات 

امل�شاركني من خالل ما يقرتحونه يف ا�شتمارات 

التقييم اأو من خالل املراجعة امل�شتمرة للقائمني 

على الربنامج يف الهيئة. 

وبّينت نائب رئي�ش هيئة الت�شريع والراأي 

اإىل  اأن حتليل بيانات امل�شجلني ت�شري  القانوين 

اأن 64% من امل�شاركني هم من املوظفني و%36 

منهم هم من طلبة اجلامعات، م�شيفة اأن %59 

موؤ�ش�شات  يف  يعملون  امل�شجلني  املوظفني  من 

اخلا�ش،  القطاع  يف  يعملون  و%41  الدولة، 

لفتة اإىل اأن 59% من اإجمايل امل�شاركني هم من 

الإناث و41% هم من الذكور. 

قانونية«  »اإ�شاءات  برنامج  اأن  اإىل  ي�شار 

يقوم بتوظيف تكنولوجيا املعلومات وي�شتفيد 

لإيجاد  الإلكرتونية  والتطبيقات  احللول  من 

ُبعد  عن  للتدريب  دائمة  اإلكرتونية  من�شة 

للم�شاهمة يف ن�شر الثقافة القانونية على اأو�شع 

نطاق، مما يدعم اجلهود الرامية ل�شقل وتطوير 

الكوادر الوطنية يف املجال القانوين.

نيكوال �سيالكوفيت�شوزير اخلارجية

ال�سيخة مرمي بنت عبدالوهاب

املنافذ اجلديدة ت�سهم يف تقليل زمن الو�سول للمنطقة بن�سبة %25-30

»�سوؤون الأ�سغال« تفتتح املرحلة الثالثة من م�سروع تقاطع اجل�سرة
افتتحت وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

من  الثالثة  املرحلة  العمراين  والتخطيط 

املدرج �شمن  تقاطع اجل�شرة،  تطوير  م�شروع 

ال�شندوق  بدعم من  التنمية اخلليجي  برنامج 

الكويتي للتنمية القت�شادية العربية.

وتت�شّمن اأعمال امل�شروع )املرحلة الثالثة( 

املذكور  التقاطع  على  وخمارج  مداخل  اإن�شاء 

بهدف ت�شهيل ان�شيابية احلركة املرورية عليه، 

اجل�شر  على  احلاجز  تعديل  اإىل  بالإ�شافة 

العلوية  الأ�شفلت  طبقة  تعديل  مع  العلوي 

�شرح  ال�شدد،  هذا  ويف  الأر�شية،  واخلطوط 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير 

العمراين املهند�ش ع�شام بن عبداهلل خلف باأن 

باجتاه  املنامة  من  القادمني  يخدم  امل�شروع 

منطقة اجل�شرة والبديع، والقادمني من منطقة 

القادمني  اإىل  بالإ�شافة  املنامة،  باجتاه  الهملة 

من منطقة البديع املتجهني اإىل اململكة العربية 

ال�شعودية عرب ج�شر امللك فهد.

واأ�شاف وزير الأ�شغال اأن امل�شروع يندرج 

البنية  خدمات  لتوفري  الوزارة  خطة  �شمن 

التحتية وال�شوارع الرئي�شة باململكة، كما ياأتي 

اإىل  يف �شياق حزمة م�شاريع لتح�شني املداخل 

اأن افتتاح امل�شروع  املدينة ال�شمالية، لفًتا اإىل 

املرورية،  الزدحامات  من  تخفيف  يف  ي�شهم 

احلركة  وبالتايل  الذروة  فرتات  يف  ا  خ�شو�شً

الجتاهات  جميع  يف  ان�شيابية  اأكرث  املرورية 

املرورية  احلركة  لنقل  م�شار  اإن�شاء  خالل  من 

من �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان من اجلهة 

ال�شرقية اإىل اأعلى اجل�شر دون توقف، كما متت 

اإزالة الإ�شارات ال�شوئية على التقاطع احلايل، 

�شارع  من  املرورية  اأ�شبحت احلركة  وبالتايل 

ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اإىل �شارع ويل العهد 

حرة وبال توقف.

علًما باأن املنافذ اجلديدة ت�شهم يف ت�شهيل 

زمن  وتقليل  املرورية  احلركة  ان�شيابية 

الو�شول اإىل منطقة اجل�شرة من التقاطع بن�شبة 

25-30%، وكانت الوزارة قد انتهت م�شبًقا من 

تنفيذ املرحلة الأوىل والثانية من امل�شروع، فقد 

ت�شّمنت اأعمال املرحلة الأوىل تعديل املنحدرات 

واإن�شاء  عليها،  املرور  حركة  ان�شيابية  لزيادة 

عي�شى  ال�شيخ  �شارع  على  اإ�شايف  م�شار 

نحو  ومنحدر  مرًتا   850 بطول  �شلمان  بن 

مرورية  بطول 400 مرت خللق حركة  اليمني 

�شارع  القادمة من  للمركبات  حرة دون توقف 

اجلنبية اإىل �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان.

مركز البحرين لالأورام يوؤكد حر�سه على توفري

 العالج الالزم الذي تتطلبه حالة املر�سى ب�سكل م�ستمر

اأكد مركز البحرين لالأورام حر�شه الدائم 

على توفري جميع اأنواع الأدوية والعالجات 

التي يحتاجها املر�شى ملا ت�شكله �شحتهم من 

اأولوية ق�شوى، م�شرًيا يف هذا ال�شدد اإىل ما 

مت ن�شره يف ال�شحف املحلية من قبل جمعية 

ال�شحفيني بخ�شو�ش توفري العالج ملري�شة 

معينة، واأو�شح احلر�ش على توفري اأحدث 

اأرقى  ح�شب  ملر�شاه  الطبية  العناية  �شبل 

املعايري املعتمدة عاملًيا.

واأكد التزامه بتوفري الأدوية املعتمدة من 

قبل املعهد الوطني لل�شحة وجودة الرعاية 

 National Institute املتحدة  اململكة  يف 

  for Health and Care Excellence
.)NICE(

ال�شحفيني  جمعية  منا�شدة  على  ورًدا 

العالميات  اإحدى  حالة  حول  البحرينية 

اأ�شار اإىل اأن الدواء املذكور ل يزال ينتظر البت 

املوؤ�ش�شات  يف  ا�شتعماله  بجدوى  النهائي 

 NHS املتحدة  اململكة  يف  العامة  ال�شحية 

.))National Health Service
ال�شحي  املري�شة  و�شع  اأن  اإىل  ونوه 

احلايل ل ي�شمح باإعطائها اأي دواء كيميائي 

اأو م�شاد لل�شرطان حيث اإنها تتلقى العالج 

مبيًنا  الفائقة،  العناية  ق�شم  يف  املنا�شب 

لأي  املري�شة  تعري�ش  عدم  على  احلر�ش 

احتمال ح�شول م�شاعفات قد توؤدي اإىل مزيد 

من التدهور يف حالتها.

يزال  وما  اأبدى  الأورام  مركز  اأن  وبني 

املذكورة  املري�شة  مع  التعاطف  كل  يبدي 

اإىل جانبهم  بوقوفه  ي�شتمر  وعائلتها، وهو 

جميع  وا�شًعا  الع�شيب  الظرف  هذا  يف 

خطط  بتوفري  امل�شي  �شبيل  يف  اإمكاناته 

مع  يتنا�شب  مبا  املتكاملة  الطبية  الرعاية 

حالتها ال�شحية. 

عن  لالأورام  البحرين  مركز  واأعرب 

ال�شحفيني  �شكره وتقديره حلر�ش جمعية 

لتوفري  ومنا�شدتها  واهتمامها  البحرينية 

العالج للمواطنة واأكد على ا�شتمرار التعاون 

البّناء فيما بينهم.

ا�شتمعت  اأن اجلمعية  لو  املركز  ومتنى 

اإىل امل�شادر الطبية يف امل�شت�شفى قبل اإ�شدار 

يف  املذكورة  املعلومات  حول  للدقة  بيانها؛ 

املقال وجتنًبا لأي �شوء فهم ي�شعى اجلميع 

لتفاديه.
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86% منها اإ�صابات بالقطاع اخلا�ص

818 اإ�صــابـــة عــمـــل خــــالل الــنــ�صــف الأول مـــن الــعــام الـــجـــــاري
�سارة جنيب:

اأ�سار تقرير ر�سمي اإىل اأن اإجمايل عدد اإ�سابات العمل بالقطاعني اخلا�ص 

والعام خالل الن�سف الأول من العام اجلاري 2020 بلغ 818 اإ�سابة.

وبح�سب التقرير، فقد بلغ عدد اإ�سابات العمل يف القطاع اخلا�ص 710 

و48  للذكور  اإ�سابات  منها   269 لبحريني؛  اإ�سابة   317 بينها  اإ�سابات، 

اإ�سابة لالإناث، مقابل 393 اإ�سابة لغري البحرينيني، بينها 370 للذكور و23 

لالإناث.

اأو  انزلق  عن  عبارة  الإ�سابات  تلك  من   123 فاإن  التقرير،  وبح�سب 

�سقوط. وقد بلغ عدد احلالت التي تعر�ست ل�سطدام باآلت متحركة متنقلة 

اأج�سام  بني  انح�سار  حالة  و43  اأخرى،  باأج�سام  ا�سطدام  و27  حالة،   57

�سلبة، بالإ�سافة اإىل 65 حالة �سقوط اأ�سياء على امل�ساب.

البحرينيني، وهي 35  لها غري  اإ�سابات تعر�ص  التقرير حالت  و�سجل 

حالة �سقوط من الأعلى، و13 حالة احرتاق باأج�سام حارة.

وبلغ عدد احلوادث املرورية التي نتجت عنها اإ�سابات 12 حادثة، 23 

ناجتة عن حمل اأ�سياء ثقيلة، والعدد نف�سه اإ�سابات قطع ب�سبب اآلت حادة 

يدوية، بالإ�سافة اإىل 24 اإ�سابة ناجتة عن قطع ب�سبب اآلت ميكانيكية.

وت�سمن التقرير 15 اإ�سابة ناجتة عن دخول اأج�سام حادة وغريبة، فيما 

اأ�سار اإىل 250 اإ�سابة م�سنفة كاأخرى.

وفيما يتعلق باإ�سابات العمل بالقطاع العام، فقد بلغ عددها 118 اإ�سابة، 

بينها 74 اإ�سابة لذكور بحرينيني، و47 لإناث بحرينيات، و15 اإ�سابة عمل 

لغري بحرينيني.

واأو�سح التقرير بالن�سبة لأ�سباب الإ�سابة اأن 108 منها م�سنفة كحادث 

يف اأثناء العمل، 22 حادًثا على الطريق، و4 حالت مر�ص مهني.

3 وجهات اأ�صيوية فقط ل�صتقدام العمالة املنزلية ولن تغطي حجم الطلب 

اإيقاف العمالة الأفريقية قلل ال�صريحة الجتماعية القادرة على ا�صتقدام العامالت

الفيحاء  مكتب  �ساحب  قال  جانبه،  ومن 

حلق  الذي  ال�سرر  حجم  اإن  التميمي  حممد 

اىل  ي�سل  املنازل  خدم  ا�ستقدام  مكاتب  بقطاع 

نحو 90% ب�سبب تداعيات جائحة كوفيد-19. 

قد  القطاع  هذا  اأن  اىل  التميمي  واأ�سار 

القطاعات  كاأحد  حكومي  دعم  على  ح�سل 

املت�سررة �سمن الفئة الأوىل التي ح�سلت على 

اعتربه  ما  العمل »متكني«، وهو  دعم �سندوق 

البحرينية،  للحكومة  حت�سب  مقدرة  خطوة 

ل�سيما  كبرية  كانت  الأ�سرار  حجم  اأن  اإل 

باأكمله  القطاع  طالت  التي  ال�سلل  حالة  اأمام 

للعمالة،  املوردة  الدول  باأو�ساع  لرتباطه 

وقطاع الطريان الذي �سهد تعليق حركة ال�سفر 

يف الكثري من املطارات. 

التي  القطاعات  من  »نحن  التميمي:  وقال 

وذلك  اجلائحة،  ب�سبب  كامل  ب�سكٍل  وقفت 

يف  اتبعت  التي  الإغالق  ل�سيا�سات  نتيجة 

واحلد  املطارات،  اإغالق  ومنها  املوردة،  الدول 

تراخي�ص  اإ�سدار  توقف  وكذلك  التنقالت،  من 

املا�سي،  مار�ص  منذ  املنازل  لعامالت  العمل 

مما اأدى اىل حالة �سلل كامل بالقطاع ملدة �ستة 

�سهور«. 

كبري،  ب�سكل  القطاع  ت�سرر  »لقد  وتابع 

جمعية  اأوردتها  التي  الإح�سائيات  ووفق 

املنزلية،  العمالة  ا�ستقدام  مكاتب  اأ�سحاب 

اأغلقت  العاملة  لالأيدي  مكتًبا   20 اأكرث  فهناك 

ت�ستطع  ومل  كبرية،  خل�سائر  تعر�ست  بعدما 

اأمام  لالإغالق  ا�سطرها  مما  ال�ستمرار، 

اللتزامات املالية التي ترتبت عليها«. 

اأن  هي  الأخرى،  »الإ�سكالية  واأ�ساف: 

قدوم  ينتظرون  كانوا  عمل  اأ�سحاب  هناك 

ا عن عاملة اأخرى مل ت�ستمر  عاملة بديلة عو�سً

يتمكنوا  الإغالق مل  قرار  بالعمل، وعندما جاء 

من ا�ستقدامها، وبالتايل اأ�سبحت هناك اإ�سكالية 

البديلة،  العاملة  ا�ستقدام  اإمكانية  عدم  وهي 

لأ�سحاب  املالية  املبالغ  اإعادة  اإمكانية  وعدم 

العمل، وهذا ما اأثر �سلًبا على الكثري من مكاتب 

ا�ستقدام العمالة املنزلية«. 

اجلائحة  فر�ستها  التي  التحديات  وحول 

ميكن  واجهات  ثالث  وجود  ظل  يف  ل�سيما 

تعلمون،  »كما  التميمي:  قال  منهم  ال�ستقدام 

ي�سمح  املا�سي،  �سبتمرب  يف  قرار  �سدر 

لكن  اخلارج،  من  املنازل  عامالت  با�ستقدام 

الهند  هي  جًدا  حمدودة  املتاحة  الواجهات 

و�سريلنكا والفلبني».

بالإجراءات  تتعلق  قائالً:«الإ�سكالية  وتابع 

وامل�ستجدات املتعلقة مبكافحة اجلائحة يف هذه 

ارتفاًعا  الدول  هذه  بع�ص  ت�سهد  حيث  الدول، 

ال�سلطات  ي�سطر  مما  امل�سابني،  باأعداد  كبرًيا 

وهذا  الإغالق،  �سيا�سات  لتباع  فيها  الر�سمية 

من  ال�ستقدام  اإمكانية  على  كثرًيا  اأثر  بدوره 

بع�ص  من  ي�سل  مل  الآن  واقعًيا  الدول،  هذه 

�سدر  قد  كان  اللواتي  العامالت  اإل  الواجهات 

لهن تاأ�سريات قبل بدء اجلائحة، فيما مل نتمكن 

من ا�ستقدام عامالت من واجهات اأخرى ب�سبب 

من  املتبعة يف دولهم، فمثالً  الإغالق  �سيا�سات 

اأي منذ   – املا�سي  الفلبني مل ي�سل منذ مار�ص 

وقف اإ�سدار التاأ�سريات للعمالة من اخلارج – 

لهن  �سدرت  قد  كان  اللواتي  العامالت  �سوى 

اأما من �سريلنكا،  بدء اجلائحة،  تاأ�سريات قبل 

الإ�سكالية  لكن  العامالت،  بع�ص  و�سلت  فقد 

تتعلق ب�سيا�سات الإغالق املتبعة التي حتد من 

اإمكانية �سفرهن اىل اخلارج«. 

العامالت،  ا�ستقدام  بكلفة  الزيادة  وحول 

على  طراأت  التي  الزيادة  اأن  على  التميمي  اأكد 

بتداعيات  ترتبط  ال�ستقدام،  تكلفة  اأ�سعار 

الطبي  الفح�ص  اجراء  كلفة  ومنها  اجلائحة، 

اأ�سعار  على  والزيادة  كوفيد-19  عن  للك�سف 

التذاكر. 

ديناًرا   120 حوايل  »هناك  التميمي  وقال 

اأ�سيفت اىل الكلفة الأ�سا�سية، وهي كلفة اإجراء 

الفح�ص الطبي يف بلد العاملة، وعند و�سولها 

وكذلك  كوفيد-19،  عن  للك�سف  اململكة  اىل 

الزيادة التي طراأت على اأ�سعار التذاكر، نتيجة 

 - بنحو 200  تقدر  والتي  اجلائحة  لتداعيات 

يف  التذاكر  اأ�سعار  على  اأمريكي  دولر   300

الطبيعية«.  الظروف 

املنازل  عامالت  ا�ستقدام  واجهات  وحول 

اأ�سباب اإغالق  من دول افريقية، رجح التميمي 

الفريقية  الواجهات  بع�ص  من  ال�ستقدام 

هذه  خلروج  املنظمة  القانونية  بالأطر  يتعلق 

العمالة من بلداها للعمل يف اخلارج، و�سعف 

التي  بلدانهم  يف  الت�سغيل  وكالت  م�سداقية 

كعامالت  ولي�ص  مرافق  يف  بوظائف  تعدهم 

منازل. 

التي  الفرتة  اإن  �سك  »بال  التميمي  وقال 

الكثري  �سهدت  كوفيد-19  جائحة  �سبقت 

توريد  بوكالت  تتعلق  التي  الإ�سكاليات  من 

اأدى  يبدو  ما  وهو  افريقية،  بلدان  يف  العمالة 

اىل اإيقاف ا�سدار تاأ�سريات العمالة املنزلية من 

هذه البلدان«.

من جانبه، قال با�سم املدوب وهو �ساحب 

اإن  »اأعتقد  املنزلية:  العمالة  ل�ستقدام  مكتب 

اأو�ساًعا غري م�سبوقة  اأزمة كوفيد-19 خلفت 

�سلل  بحالة  اأنف�سنا  وجدنا  لقد  الإطالق،  على 

كامل، وا�ستمرينا بدفع التزاماتنا املالية اجتاه 

واإرجاع  املكاتب،  ايجارات  وكذلك  موظفينا، 

تزويدهم  من  نتمكن  مل  الذين  العمالء  مبالغ 

ن�ساط  اأي  يقابل  اأن  دون  املطلوبة،  بالعمالة 

�سعبة  فرتة  كانت  النفقات،  هذه  يغطي 

للغاية«.

ويتفق املدوب مع التميمي اإن حجم ال�سرر 

الذي حلق بقطاع مكاتب ا�ستقدام العمالة ي�سل 

اىل 90% فيما غطى الدعم احلكومي ما ن�سبته 

تداعيات  عن  الناجت  ال�سرر  حجم  من   %10

اجلائحة ملدة ثالثة �سهور فقط.

وقال املدوب »بال �سك اإن الدعم الذي تكفلت 

حت�سب  اإيجابية  خطوة  �سكل  )متكني(  به 

التي  امل�سبوقة  الظروف غري  ظل  للحكومة يف 

يكن  مل  لالأ�سف  لكنه  اجلائحة،،  عن  نتجت 

ليغطي اللتزامات الكثرية املرتتبة علينا، وهذا 

ما زاد من حجم ال�سرر الذي حلق بالقطاع«. 

نتيجة  كثرًيا  ت�سررنا  »لقد  املدوب  وتابع 

دول  من  املنزلية  العمالة  ا�ستقدام  ليقاف 

العمالة  من  الفئة  هذه  ان  باعتبار  افريقية، 

حتظى بحجم طلب كبري ل�سيما من قبل الأ�سر 

تكاليف  لنخفا�ص  نتيجة  الدخل  متو�سطة 

وتكاليف  باأجور  مقارنة  واأجورها  ا�ستقدامها، 

التباين  هذا  اأخرى،  دول  من  العمالة  ا�ستقدام 

يطرح  لأنه  اجلمهور،  �سالح  يف  دائًما  كان 

مل�ستوى  وفًقا  خمتلفة  خيارات  النا�ص  اأمام 

بالإمكان  الإغالق مل يعد  معي�ستهم، ومع قرار 

اآ�سيوية  دول  من  اإل  عامالت  ا�ستقدام  الآن 

حمددة«.

ا�ستقدام  كلفة  ارتفاع  »بالطبع  واأ�ساف 

العمالة املنزلية بعد جائحة كورنا اثرت ب�سكل 

العمالة  ا�ستقدام  على  القبال  حجم  على  كبري 

 %35 ن�سبته  ما  عن  نتحدث  عندما  املنزلية، 

كان  من  فمثالً  الأ�سا�سية،  الكلفة  على  زيادة 

ي�ستطيع اأن ي�ستقدم عاملة منزلية بكلفة ت�سل 

الكلفة  هذه  الآن  اأ�سبحت  دينار،   1200 اىل 

بحريني  دينار   1600  -  1500 اىل  ت�سل 

نتيجة الإجراءات اجلديدة، وهذه مبالغ كبرية 

ا�ستقدام  القادرة على  ال�سريحة  تقلل من حجم 

عاملة منزلية«. 

عمالة  ا�ستقدام  على  الطلب  حجم  وحول 

عمالة  با�ستقدام  ال�سماح  قرار  بعد  ما  منزلية 

�سدر  اأن  »بعد  املدوب  �سبتمرب  يف  منزلية 

كان  للعمل،  التدريجية  بالعودة  بداأنا  القرار، 

هناك حجم طلب قليل، نتيجة التوج�ص الكبري 

من اجلمهور الذي لديه خماوفة حيال ا�ستقدام 

عاملة من دولة اأخرى، واإقامتها معهم يف ذات 

املنزل، يف ظل انت�سار جائحة يف خمتلف اأنحاء 

لالإجراءات  الكاملة  معرفتهم  وعدم  العامل، 

والحرتازات التي و�سعتها ال�سلطات الر�سمية 

تق�سي  والتي  اخلارج  من  عامل  ا�ستقدام  عند 

ويف  بلدها  يف  لفحو�سات  العامة  بخ�سوع 

اململكة والتاأكد من عدم اإ�سابتها بـ كوفيد-19 

اأ�سرة  لدى  والإقامة  العمل  تبا�سر  اأن  قبل 

�ساحب العمل«. 

وتابع »بعد مرور نحو �سهر على قرار فتح 

وتفهم  املنزلية،  العمالة  ا�ستقدام  اأمام  الباب 

بدات  بالطبع  الهامة،  الإجراءات  لهذه  النا�ص 

با�ستالم  بالفعل  وبدانا  بالثقة،  ت�سعر  النا�ص 

ا�سيوي  بلد  من  عمالة  ا�ستقدام  على  الطلبات 

الطلب  ن�سبة  ارتفعت  حيث  )الفلبني(،  واحد 

الفلبني اىل نحو 45%. وذلك  العمالة من  على 

املنظمة  الأطر  وجود  اأبرزها  معطيات  لعدة 

نفتقده  ما  وهذا  الفلبني،  من  العمالة  ل�ستقدام 

مع دول اأخرى مورده للعمالة املنزلية«.

الهدى  مكتب  �ساحب  اعترب  جانبه،  من 

جعفر �سبت اإن الواجهات التي ميكن ال�ستقدام 

منها حالًيا، لن تغطي حجم الطلب على العمالة 

من  ال�ستقدام  باب  اإغالق  مع  ل�سيما  املنزلية، 

دول  يف  اخليارات  وح�سر  الفريقية،  الدول 

اآ�سيوية ل ت�سكل اخليار املنا�سب مالًيا بالن�سبة 

لال�سر متو�سطة الدخل. 

ودعا �سبت اىل اإعادة النظر بالبنود الكثرية 

اأهمية  وكذلك  الثالثية،  العقود  تت�سمنها  التي 

تفر�ص  التي  الدول  مع  اتفاقيات  اىل  التو�سل 

�سروط �سبه تعجيزية ل�ستقدام عامالت منازل 

منها. 

وهو  حتدًيا  نواجه  كنا  »لقد  �سبت:  وقال 

عدم القدرة على اإيجاد وكالء يف الدول املوردة 

ميكن العتماد عليهم بتوريد عمالة جادة �سواء 

كانت مهارة او تفتقر للمهارات، وهذا ما اأوقع 

املكاتب يف العديد من الإ�سكاليات التي يرتتب 

من  �سواء  العمل  اأ�سحاب  على  خ�سائر  عليها 

املادية  او اخل�سائر  العاملة  انتظار  حيث وقت 

التي ترتب على ا�ستقدام عاملة غري جادة«. 

اأ�سافت  كورونا،  جاءت  »عندما  وتابع 

هذا  يف  للم�ستغلني  املتاعب  من  الكثري 

الكثري منهم لإنفاق جميع  القطاع، مما ا�سطر 

�سواء  املالية  التزاماتهم  لت�سديد  مدخراتهم 

اأجور موظفيهم، او ايجارات مكاتبهم وغريها 

من اللتزامات«. 

فتح  اإعادة  قرار  �سدر  »وعندما  واأ�ساف 

من  املنزلية  العمالة  ا�ستقدام  اأمام  الباب 

اخليارات  من  العديد  هناك  يكن  مل  اخلارج، 

�سواء اأمام اجلمهور او مكاتب ال�ستقدام، فعلًيا 

الفلبني،  جمهورية  مع  التعامالت  اأكرث  الآن 

الفريقية،  العمالة  ا�ستقدام  توقف  بعدما 

ال�سلطات  قبل  من  منع  قرار  وجود  وكذلك 

الأخرى  الآ�سيوية  الدول  بع�ص  يف  الر�سمية 

اإندوني�سيا،  مثل  املنزلية،  العمالة  خلروج 

اأمام  حقيقية  عوائق  وجود  ذلك  اىل  ي�ساف 

القدرة على ا�ستقدام عامالت منازل من الهند، 

قيمته  ت�سل  مايل  اعتماد  اإيداع  لفر�ص  نتيجة 

من  تتمكن  كي  بحريني  دينار   1000 اىل 

ا�ستقدام عاملة منزلية من الهند ب�سكل قانوين، 

ال�ستقدام، وهذا  الر�سوم واجور  اليها  ي�ساف 

مكلف  الهند  من  ال�ستقدام  خيار  يجعل  ما 

جًدا«. 

العمالة  ا�ستقدام  الطلب على  وحول حجم 

اأمام  الباب  فتح  اإعادة  بعد  ما  املنزلية 

ال�ستقدام، اأكد �سبت على اأن هناك نحو 15 – 

20 طلًبا يومًيا ل�ستقدام عامالت منازل. 

حالًيا  توجد  ل  »لالأ�سف،  �سبت  وقال 

واجهات كافية تغطي حجم الطلب يف ال�سوق 

انح�سار  املنزلية، يف ظل  العمالة  على  املحلي 

كلفة  تزيد  اآ�سيوية  واجهات  بثالث  اخليارات 

ال�ستقدام منها لأكرث من 1500 دينار«. 

الواجهات  اإغالق  اإن  �سك  »بال  وتابع 

النا�ص  قدرة  على  �سلبي  ب�سكل  اأثر  الفريقية، 

اأمام  ل�سيما  املنازل،  عامالت  ا�ستقدام  على 

ت�ستطيع  ل  التي  الدخل  متو�سطة  ال�سريحة 

الآ�سيوية  الدول  من  ال�ستقدام  اأجور  تغطية 

ت�سكل  كذلك  حالًيا،  منها  ال�ستقدام  املتاح 

ال�سرتاطات التي تفر�سها دول اآ�سيوية جتعل 

الأمور اأكرث تعقيًدا«.

كورونا ترفع 

حجم الطلب 

على ا�صتقدام 

العمالة املنزلية 

من الفلبني بن�صبة 

%45

ارتفاع كلفة 

ال�صتقدام بن�صبة 

%35 ب�صبب 
فحو�صات امل�صحة 

وزيادة اأ�صعار 

التذاكر

20 مكتًبا 
ل�صتقدام الأيدي 

العاملة ا�صطر 

لالإغالق ب�صبب 

تاأثريات اجلائحة.. 

اأ�صحاب مكاتب:

ثالثة خيارات 

لتوريد العمالة 

فقط والإغالقات 

يف بلدانها تعطل 

الإجراءات

متام اأبو�سايف: 

اأفادت اأ�سحاب مكاتب ل�ستقدام الأيدي العاملة باأن خيارات ا�ستقدام العمالة املنزلية انح�سرت اإىل ثالث وجهات اآ�سي�ية فقط، م�ؤكدين اأن هذه اخليارات لن 

تغطي حجم الطلب يف ال�س�ق املحلي الذي ارتفع منذ مطلع اأكت�بر بن�سبة %50 بعد ت�قف ا�سترياد الأيدي العاملة منذ �سهر مار�س املا�سي ب�سبب اجلائحة.

وقدر املتحدث�ن حجم اخل�سائر التي حلقت بقطاعهم نتيجة جائحة ك�رونا- ك�فيد19 بـ %90 بعدما اأ�سيب قطاعهم بال�سلل الكامل منذ مار�س املا�سي 

بح�سب و�سفهم، وه� الأمر الذي ا�سطر اأكرث من 20 مكتبًا لالإغالق النهائي، نتيجة تلك اخل�سائر.

واأبلغ املتحدث�ن »الأيام« اأن اإغالق الباب اأمام ا�ستقدام العمالة املنزلية من دول افريقية، قد قلل من ال�سريحة الجتماعية القادرة على ا�ستقدام العمالة املنزلية، 

ل�سيما اأمام انح�سار خيارات ال�ستقدام وح�سره يف دول اآ�سي�ية، م�سريين اإىل اأن ارتفاع كلفة الأيدي العاملة الآ�سي�ية جعل الكثري من النا�س غري قادرين على 

ال�ستعانة بالأيدي العاملة خالًفا لل��سع ال�سابق، حيث كانت الأيدي العاملة من جن�سيات اأفريقية متاحة باأ�سعار معق�لة.

واأ�سار املتحدث�ن اىل اأن حجم الطلب على العمالة املنزلية من جمه�رية الفلبني قد ارتفع بن�سبة %45 ب�سبب عدم وج�د بديل واقعي لها. 

حممد التميمي با�سم املدوب
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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
الرئيس اللبناني بذكرى استقالل بالده

بعث حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة 
العماد ميش��ال عون، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل ب��الده، أعرب 
جاللته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.

كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئي��س الوزراء، برقية تهنئة إلى رئي��س الجمهورية اللبنانية 

الشقيقة العماد ميش��ال عون، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده، 
أعرب س��موه فيه��ا عن خال��ص تهاني��ه وتمنيات��ه لفخامته بهذه 

المناسبة الوطنية. 
كم��ا بعث صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس ال��وزراء برقية 
تهنئ��ة مماثل��ة إلى رئيس ال��وزراء المكل��ف بالجمهوري��ة اللبنانية 

الشقيقة سعد الحريري.

 الملك يعود إلى أرض 
الوطن قادمًا من أبوظبي

عاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
بحفظ اهلل ورعايته، الى أرض الوطن قادمًا من أبوظبي بعد أن ش��ارك في القمة 
الثالثي��ة التي عقدت هن��اك وضمت صاح��ب الجاللة الملك عب��داهلل الثاني ابن 
الحس��ين ملك المملكة األردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة بدولة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة، حيث بحثت القمة العالقات األخوية الوثيقة وس��بل النهوض 
بمج��االت التعاون والتكام��ل في المج��االت الحيوية، إضافة إلى آخ��ر التطورات 

والمستجدات اإلقليمية والدولية.
عاهل البالد المفدىرافقت صاحب الجاللة السالمة في الحل والترحال.

 رئيسة النواب: 
دعم القطاع االقتصادي 

وتعزيز الشراكة مع »الخاص«

أك��دت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزي��ة زين��ل أهمية دعم 
القطاع االقتصادي والفعاليات التجارية، وتعزيز التعاون 
والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يحقق المزيد 
من التقدم واالزدهار والنماء، للوطن والمواطنين، في ظل 
المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأش��ارت، خالل لقائها بمكتبها األربع��اء الماضي رئيس 
مجل��س إدارة بن��ك البحري��ن والكوي��ت مراد عل��ي مراد، 
والرئي��س التنفي��ذي لمجموعة بن��ك البحري��ن والكويت 
عبدالرحمن سيف، بحضور المستشار االقتصادي بمجلس 
الن��واب عب��داهلل الص��ادق، إل��ى أن مجلس الن��واب يولى 
اهتمام��ًا كبيرًا بدعم القطاع االقتصادي عبر التش��ريعات 
والقوانين المتطورة، بالتعاون مع الحكومة، والتي تسهم 
في استقطاب المزيد من االس��تثمارات، وإنشاء المشاريع 
التنموي��ة، وفت��ح آفاق أرح��ب للوظائف النوعية للش��باب 

البحريني، وبما يحقق رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وأوضحت زينل أن مجلس النواب يواصل في تعزيز التعاون 
والشراكة مع كافة المؤسس��ات والفعاليات والشخصيات 
االقتصادي��ة وغرف��ة تجارة وصناع��ة البحري��ن، والقطاع 
المصرف��ي، وجمعي��ات رجال األعم��ال وس��يدات األعمال 
البحريني��ة، مش��يدة ب��دور القطاع المصرف��ي في نهضة 
البحري��ن، عب��ر الدور الري��ادي في العم��ل المصرفي على 
مستوى المنطقة، وتبوؤ مملكة البحرين المكانة الرفيعة 

والمتميزة في هذا القطاع التنموي الحيوي.

وزير الخارجية يعزي نظيره 
الصربي في وفاة رئيس 

الكنيسة األرثوذكسية

بع��ث وزي��ر الخارجي��ة عبداللطي��ف الزياني، برقي��ة تعزية 
إلى وزي��ر الخارجية ف��ي جمهورية صربي��ا الصديقة نيكوال 
سيالكوفيتش، أعرب فيها عن خالص تعازي ومواساة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، وحكومة وش��عب البحرين في وفاة رئيس الكنيسة 
األرثوذكس��ية الصربية البطريرك إيريني الذي وافته المنية 

جراء إصابته بفيروس كورونا )كوفيد19(.
وأش��اد وزير الخارجية بالعطاء المخل��ص والعمل المتفاني 
الذي بذله البطريرك إيريني من أجل ترسيخ القيم والمبادئ 
الدينية للكنيسة األرثوذكسية، وتعزيز التسامح بين األديان 
السماوية والتآخي بين كافة األمم والشعوب، متمنيًا ألسرة 

الفقيد وشعب جمهورية صربيا الصديق الصبر والسلوان.

 عبداللطيف الزياني نيكوال سيالكوفيتش

محمد بن عبداهلل: ولي العهد رئيس الوزراء 
يتابع ويهتم بجهود منتسبي القطاع الصحي

أش��اد رئي��س المجل��س األعلى 
للصحة رئي��س الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��د اهلل آل خليف��ة بتوجيهات 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس الوزراء، بتخصيص 
جائزة  مقاعد مدرجات س��باقي 
البحري��ن الكبرى لطيران الخليج 
الصخي��ر  »رولك��س«  وجائ��زة 
لعوائ��ل  للفورم��وال1  الكب��رى 
العاملين في الصفوف األمامية 
م��ن الكوادر الصحي��ة والجهات 
المس��اندة األخرى في البحرين، 
وذل��ك عرفان��ًا لمس��اهماتهم 
والتزامهم الكبير ضمن الجهود 

للتص��دي  المبذول��ة  الوطني��ة 
للجائحة في المملكة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة عن ش��كره لصاحب 

الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د 
رئي��س ال��وزراء عل��ى اهتم��ام 
س��موه ومتابعت��ه المس��تمرة 
لجه��ود كافة منتس��بي القطاع 
الصح��ي ال س��يمًا العاملين في 
والذي��ن  األمامي��ة،  الصف��وف 
قدم��وا مس��اهمات جليل��ة في 
خدم��ة الوط��ن والعم��ل عل��ى 
صحة وس��المة جمي��ع مواطني 

ومقيمي مملكة البحرين.
ون��وه رئي��س المجل��س األعلى 
للصح��ة باس��تضافة البحري��ن 
لهذا الحدث الرياضي الكبير بما 
يبرهن على قدرتها على تحقيق 
التميز في تنظيم هذه السباقات 
العالمي��ة حت��ى ف��ي الظ��روف 
االستثنائية بسبب جائحة كورنا 

الت��ي تواصل المملكة جهودها 
للتغلب عليها بنجاح.

البحري��ن  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
أثبتت كفاءته��ا ومقدرتها في 
فيروس  تح��دي  م��ع  التعام��ل 
كورون��ا باتخاذه��ا للعديد من 
اإلجراءات االحترازية االستباقية 
الت��ي أس��همت ف��ي التص��دي 
للفي��روس والحد من انتش��اره 
بم��ا يضم��ن صح��ة وس��المة 
الجميع، وستس��تمر ف��ي كافة 
جهوده��ا لتجاوز ه��ذا التحدي 
بنجاح من خالل الت��زام الجميع 
لمجابهة  الوطنية  بالمسؤولية 
هذا الفيروس وحماية المجتمع 
والحف��اظ على صحة وس��المة 

كافة أفراده.

الشيخ محمد بن عبداهلل ٓال خليفة

محافظة المحرق: مواصلة تفقد مساكن 
العمالة الوافدة وتعقيم المواقع العامة

أكد محافظ المحرق س��لمان ب��ن هندي دور 
اللجن��ة الداخلية المح��وري للمدينة الصحية 
لمش��روع »المحرق مدينة صحي��ة« للوصول 
إل��ى تحقيق محافظة المح��رق للقب المدينة 
الصحي��ة، مؤك��دًا بأنه��ا مؤهل��ة بفضل ما 
تقدم��ه الدولة من خدمات ومش��اريع صحية 
تتمثل في مستش��فى المل��ك حمد الجامعي 
والمراك��ز الصحي��ة ف��ي كاف��ة م��دن وقرى 
المحافظ��ة، والخدم��ات الصحي��ة المتقدمة 
الت��ي يحظى بها المواط��ن والمقيم على حد 

سواء.
جاء ذلك خ��الل اجتماعه م��ع رئيس وأعضاء 
نائ��ب  يترأس��ها  والت��ي  الداخلي��ة  اللجن��ة 
المحاف��ظ العميد عبداهلل الجيران، حيث اطلع 
على س��ير المش��روع ومراجعة ما تم إنجازه، 
موجهًا بضرورة دراسة الخطوات التي اتخذها 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي واعتباره��ا منهاجًا 
للجن��ة في خطواته��ا القادمة، رافعًا الش��كر 
واالمتنان باس��مه وباس��م كافة األهالي إلى 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائ��د األعلى 
رئيس ال��وزراء على توجيهات س��موه بتوفير 
اللقاح��ات الخاصة بمواجه��ة فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، مؤك��دًا أن توجيه��ات وخطط 
س��موه االس��تباقية س��اهمت ف��ي الحد من 

تفشي هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره.

من جانبه، أكد الجيران على أن العمل يس��ير 
بوتيرة متسارعة بفضل التعاون مع الجهات 
ذات العالق��ة وخاص��ة وزارة الصح��ة، والتي 
تعمل على تذليل كاف��ة الصعوبات لتحقيق 
األهداف المرجوة، موضحًا أن اللجنة مستمرة 
بتفقدها لمساكن العمالة الوافدة وإشرافها 

على تعقيم المواقع العامة.

»الشباب والرياضة« تحصد 
شهادة دولية في الصحة 

والسالمة المهنية
تمكنت وزارة شؤون الشباب والرياضة من الحصول على 
ش��هادة اآلي��زو 45001-2018 ف��ي نظ��ام إدارة الصحة 
والس��المة المهنية ذلك ضم��ن جهود الوزارة الس��اعية 
للتصدي للمخاطر واألحداث المحتملة والتزامها بأفضل 
الممارس��ات المعتم��دة دوليًا في هذا المج��ال ولتصبح 
بذل��ك »أول وزارة حكومية في البحري��ن« تنال هذا النوع 

من الشهادات الدولية المتقدمة. 
وكان وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة أيم��ن بن توفيق 
المؤي��د ق��د اس��تقبل المس��ؤولين في ش��ركة التدقيق 
بدوره��م  قام��وا  الذي��ن   Bureau Veritas الخارج��ي 
بتسليمه ش��هادة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 
وذلك بحضور مريم العباس��ي القائم بأعمال مدير إدارة 

السياسات والتخطيط االستراتيجي. 
وق��ال المؤي��د »يأتي ه��ذا اإلنجاز المتمث��ل في حصول 
ال��وزارة على ش��هادة اآليزو 45001-2018 ش��اهدًا على 
الت��زام »الش��باب والرياض��ة« باالس��تمرار ف��ي تطبيق 
المعايير المعتمدة دوليًا بهدف الحماية من األضرار في 
الحاالت الطارئة من خالل الفحص والصيانة المس��تمرة 
حفاظًا على مرتادي المنش��آت الرياضة وموظفي الوزارة، 
مش��يدًا بالجه��ود الطيب��ة الت��ي بذله��ا موظف��و إدارة 
السياسات والتخطيط االستراتيجي من أجل تأمين كافة 
اإلجراءات والوثائق الالزمة لحصول الوزارة على الشهادة 

الدولية. 

 انتهاء تقديم مقترحات 
مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة«

تم انتهاء فترة تقديم المقترحات للمش��اركة 
ف��ي مس��ابقة االبت��كار الحكومي »فك��رة« في 
نس��ختها الثالثة، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س ال��وزراء إيمانًا 
بالدور الحي��وي للطاقات البحرينية في مواصلة 
مسيرة التحديث والتطوير، بما يسهم في دعم 
التمّيز في الخدم��ة الحكومية ويحقق تطلعات 

المواطنين.
وكان باب التقديم لمسابقة االبتكار الحكومي 
في نس��ختها الثالثة قد فتح في 1 نوفمبر حتى 
يوم أمس الموافق 21 نوفمبر الجاري، حيث تم 

اس��تالم جميع المقترحات التي تم التقدم بها، 
لتبدأ مرحلة مراجعة كافة المقترحات من قبل 

لجان التقييم من ذوي االختصاص.

وأثبتت مس��ابقة االبت��كار الحكوم��ي »فكرة« 
نجاحها من خ��الل األفكار المبتك��رة والمميزة 
التي تم طرحها في النس��ختين األولى والثانية 
وبرهنت فاعليتها في تس��ريع وتيرة اإلنجازات 
وانعكست إيجابًا على مخرجات العمل الحكومي، 
كما أسهمت في تحفيز الطاقات البحرينية بما 
يلبي التطلعات المنش��ودة ويتماشى مع رؤية 
البحرين االقتصادية 2030، وتتيح المس��ابقة 
الفرصة إلشراك موظفي القطاع العام في وضع 
وتنفي��ذ الخطط القائمة عل��ى األفكار الخالقة 
وتطوي��ر أداء العمل الحكومي بما يعود بالنفع 

والنماء على الجميع.
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تصوير: سهيل وزيرسماهر سيف اليزل 

أكد أطباء وخبراء أن سالمة المريض وتقديم الرعاية الكاملة له في المستشفيات العامة والخاصة هي أولوية، مشيرين إلى أن القانون في البحرين يضمن للمريض حقه بالكامل، 
كما أنه يعاقب المخطئ ويتخذ معه كل اإلجراءات المفروضة. 

وأوضحوا في ندوة نظمتها »الوطن« بعنوان »الخطأ الطبي وآلية التعامل معه«، أن نسبة الخطأ الطبي في البحرين لسنة 2019 كانت 0.002% وهي نسبة ال تذكر، حيث إن الخطأ 
وارد ف��ي كل المج��االت، كم��ا أن الخطأ ليس محصورًا على الطبيب فقط كما هو س��ائد مجتمعيًا، بل إن هناك أخطاء فنية، وأخطاء تقني��ة، وأخطاء صيدالنية،  يمكن أن تحدث من 

الممرض أو المعالج أو حتى الطبيب الصيدلي. 
وطالب المنتدون بعدم مهاجمة الطبيب البحريني، أو المؤسس��ات الطبية قبل تبيان الحقائق، وصدور األحكام النهائية، مش��يرين إلى أن وس��ائل التواصل االجتماعي والصحافة 
تثير المواضيع باستخدام عناوين إخبارية الستجداء المشاهدات والتعاطف المجتمعي، مسيئين بذلك لصورة الطبيب البحريني وسمعته، ومشككين بقدرة النظام الطبي البحريني 

ورقابته، وخاصة أن نظام المراقبة والعقاب في البحرين يكفل للكل حقه. 
وفيما يأتي نص الندوة التي ش��ارك فيها رئيس قس��م تنظيم المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. لينا محمد القاس��م، ورئيسة جمعية األطباء د. 

غادة القاسم، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور محمد عبدالوهاب، والمحامي فريد غازي:

خبراء في ندوة        : الخطأ الطبي ليس ظاهرة 
والطبيب بين سندان المزاولة ومطرقة اإلعالم

األطباء: نطالب بتدريب مستمر ودوام معتدل ودعم معنوي ومادي

ابت��داًء تع��رف رئي��س قس��م تنظي��م المهن 
الصحي��ة بالهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحي��ة »نه��را«، ، د. لينا محمد 
القاس��م  الخطأ الطبي بأنه »عدم اتخاذ جميع 
الوس��ائل التي يس��تطيعها المم��ارس الطبي 
لتش��خيص أو ع��الج المريض، وم��ن الممكن 
أن يكون الخط��أ الطبي نتيج��ة لجهل باألمور 
الفني��ة، وقد يكون الممارس على علم بها ولم 
يطبقها، أو إهمال وتقصير في متابعة أو عالج 
المريض، ومن الممكن أن يكون الخطأ الطبي 
بتقديم عالجات غير معتم��دة أو إجراء تجارب 
عل��ى المرضى، وهناك أن��واع مختلفة لألخطاء 

الطبية«.
وع��ن كيفي��ة تقيي��م الخط��أ الطب��ي وإثباته 
ترى القاس��م  »أن الهيئة ه��ي الجهة المنوط 
به��ا بالقان��ون التحقيق والنظر في الش��كاوى 
واألخطاء الطبية، وتتلقى الهيئة الش��كوى من 
عدة جه��ات، متمثل��ة في المرض��ى وأهلهم، 
والنياب��ة والمحاكم، ومن المؤسس��ات الطبية 
الت��ي تحيل بع��ض الحاالت التي تح��دث بها، 
وتق��وم الهيئة بتجمي��ع الوثائق، والس��جالت 
الطبية واالس��تماع ألق��وال المري��ض أو أهله 
وجميع الطاقم الطبي الذين شاركوا في العالج، 
ويتم النظر في التحاليل واألش��عات المقدمة، 
وفي بعض األحيان يتم استشارة بعض الخبراء 
ف��ي التخصص، في ح��ال كان التخصص نادرًا، 
ويتم من ثم تحديد ن��وع الخطأ أو أن ما حدث 
كان بسبب مضاعفات أخرى أو أمراض مزمنة، 
وف��ي هذه الحاالت يكون الطبيب غير مس��اءل، 
حيث إن المطلوب من الطبيب هو بذل العناية 
ولي��س تحقي��ق النتيجة، وهن��اك خمس لجان  

للنظ��ر ف��ي الخطأ الطب��ي، وهي لجن��ة للطب 
البشري، ولجنة لطب األسنان، ولجنة التمريض 
ولجنة المهن المعاونة ولجنة للصيادلة، وذلك 
ألن الخطأ الطبي ال يقتصر على الطبيب فقط، 
والخط��أ يحدث من الممرض من المعالج ومن 
الصيدالن��ي. وفي حال ثبت الخط��أ يتم إخطار 
الش��خص وفي حال جاءت الحالة من المحكمة 
يحال التقرير التخاذ اإلجراء المدني أو الجنائي، 
في حين تتخذ »نهرا« اإلجراء التأديبي، ويكون 
بإنذار كتابي أو توقيف أو سحب للرخص بحسب 

جسامة المخالفة أو الخطأ.
وعن دور المهن الطبية الصحية في كشف الخطأ 
علمًا أن هناك لجنة في مستش��فى السلمانية 
للتحقيق في األخطاء الطبية تؤكد رئيس قسم 
تنظي��م المهن الصحية »أن الهيئة هي الجهة 
الوحي��دة في البحري��ن التي تق��رر الخطأ وفقًا 
للقان��ون، وكل مؤسس��ة فيها لج��ان داخلية، 
وليست كل األخطاء تصل للهيئة، وهناك أمور 
يحقق فيها المستشفى نفسه لتعديل النظام 
أو اتخ��اذ اإلجراء لتصحيح وتف��ادي األخطاء، أو 

بهدف تطوير جودة الخدمات«.
وعن المفهوم القانوني للخطأ الطبي واألحكام 
العام��ة والعقوب��ات المفروضة ف��ي البحرين 
لألخطاء الطبية يق��ول المحامي فريد غازي إن 
»قان��ون العقوبات لس��نة 76 ق��د نظم عملية 
الخطأ عن��د حدوثه، والخطأ الذي يتس��بب في 
الوفاة تكون عقوبته الحبس من 24 ساعة إلى 
3 س��نوات، ويكون الخي��ار للقاضي بالغرامة أو 
بالحبس أو أن يجمع بينهما، أما إذا كان الخطأ 
يتس��بب في أذى سالمة جسم الغير فال تتجاوز 
عقوبته مدة السنة بحسب المشرع البحريني«.

ويضيف غازي بالقول إن »القانون يحتاج لجهة 
طبي��ة تقطع بوجود خطأ، لذل��ك تقوم النيابة 
بأخ��ذ رأي لجن��ة مختص��ة من »نه��را« أو من 
األطباء الش��رعيين بمجمع السلمانية والجرائم 
ثالثة أنواع، مخالفات وجنح، وجنايات، واألخطاء 
الطبي��ة في درج��ة الجنح، ال ترتق��ي للجنايات 
ويجب أن نفرق بين وجود س��لطة االتهام في 
النياب��ة العام��ة عندما توج��ه االتهام لطبيب 
بأنه أخطأ وتطلب إحالته للمحكمة، فهو بريء 
حت��ى تثبت إدانته بحكم، ولي��س بقرار نيابة، 
فالنياب��ة تقرر أن هن��اك ش��بهة جنائية ومن 
يفصل في ذل��ك هو القضاء، وكثير من األطباء 
يدانون في أول درجة ويبرؤون من االس��تئناف 
وم��ن محكمة التمييز، فبالتال��ي الخطأ الطبي 
حتى بعد صدوره في حكم غير بات يكون قاباًل 

للنقض والتبرئة«. 
والموض��وع ل��ه بع��د آخر -م��ن وجه��ة نظر 
المحامي غازي-  »وهو تأثير وس��ائل التواصل 
االجتماعي، الذي أثر ف��ي العديد من القرارات 
م��ن ضمنها ما يحدث من أخطاء طبية، وتدين 
وس��ائل التواص��ل الطبي��ب وتأت��ي الصحافة 
وتخط��ئ كذل��ك باس��تخدام اللغ��ة الصحفية 
الت��ي يك��ون القصد من��ه اإلثارة، وال ش��ك أن 
مهنة الطب في البحرين تظلم بهذه الطريقة، 
واألخطاء الطبية ليس��ت ظاهرة، بل هي حاالت 
فردي��ة تبرزها وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
واالنفع��االت من قب��ل المرض��ى والمصابين، 
ولكن م��ن يقرر أن ه��ذا الخطأ الطب��ي المثار 
هل هو فعاًل خطأ طبي أم أنه مجرد س��وء فهم 
وأن المخط��ئ يج��ازى في أي مهن��ة كانت في 

البحرين«. 

ما م��دى الرقابة ف��ي المستش��فيات الخاصة 
ومعايير توظيف الكوادر الطبية بها؟

- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور 
محمد عبدالوهاب، يقول إن المعايير ال تختلف 
ف��ي المستش��فى الخ��اص ع��ن المستش��فى 
الحكوم��ي، وه��ي معايي��ر موضوع��ة من قبل 
»نه��را« لتوظيف أي طبي��ب، وال يمكن أن يتم 
تعيين األطباء على مس��توى أعلى من مستوى 
صدور رخصت��ه، ألنه في حال تم��ت معاملته 
برتبة أعلى من رتبته الفعلية وحدث منه خطأ 
سيتم استجواب المستشفى، لذلك نحرص على 
احت��رام القواع��د المفروضة من قب��ل »نهرا« 

كونها الجهة المنظمة. 
وفيم��ا يتعل��ق بالرقاب��ة ف��ي المستش��فيات 
»أن  عبدالوه��اب  الدكت��ور  ي��رى  الخاص��ة 
المستشفيات تخضع لرقابة الهيئة في المقام 
األول، باإلضافة إلى وجود رقابة داخلية خاصة، 
وتمر المستشفيات الخاصة بمراحل لالعتراف 
بها وهي عملية مضنية وصعبة تش��به دخول 
الفرد لالمتحان، وليس فيها أي تساهل، وحتى 
لو حاولنا تمويه األمور لن يكون األمر سهاًل ألن 
»نهرا« لنا بالمرصاد، وهم لهم مطلق الحرية 
لدخول المستش��فيات ومحاورة العاملين بها، 
وفي حال حدوث أي خطأ ال يحصل المستش��فى 
على الرقم المسموح للنجاح، وبالتالي االعتراف 
والتفتيش على المستشفيات وعلى الصيدليات 
ومس��تمر   دوري  بش��كل  موج��ود  واألجنح��ة 

والممارسات الخاطئة تكون بشكل فردي. 
لكن في حال حدوث خطأ طبي في المستشفيات 
الخاصة فما هي اإلجراءات المتخذة بالنسبة إلى 
المستشفى وللكادر يجيب الدكتور عبدالوهاب 
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د. غادة القاسم:د. لينا القاسم: د. محمد عبدالوهاب:

األخطاء الطبية ال تقر 
بالسرعة المطلوبة

المسؤول األول 
عن الخطأ الطبي 
االستشاري وليس 

الطبيب 
العرف والوضع 

االجتماعي يمنع الطبيب 
من كشف كل التفاصيل 

الصحية للمريض

فريد غازي:

بالق��ول: »إن المفهوم الع��ام لألخطاء الطبية 
يلق��ي المس��ؤولية األولى عل��ى الطبيب، وهو 
مفهوم خاطئ حيث إنه بحسب الترتيب الطبي 
تقع المس��ؤولية األولى على االستشاري كونه 
ه��و رئيس الفريق، وال تكون هناك أي حركة أو 
تصرف للفريق التابع له دون أمر منه، وقانونيًا 
ومهنيًا المسؤول يكون االستشاري، على عكس 

المفهوم السائد لدى المجتمع.
ويقول أيضا: »تأخذ مش��كالت األخطاء الطبية 
كثيرًا من الوقت لتحول الخطأ أو اإلهمال الطبي  
لجنح��ة أو جناي��ة، وال يت��م إثباتها بالس��رعة 
المطلوب��ة، وفي النظ��ام البحريني ليس هناك 
تشريح إال في الحاالت النادرة، ويكون االعتماد 
على التش��خيص الس��ريري، وعلى الفحوصات 
واألشعة التي أجروها أو على خبرة الطبيب في 
تحليل س��بب الوفاة، على عكس الدول األخرى 
الت��ي تعتمد على التش��ريح بش��كل أساس��ي 
س��واء كان��ت الوف��اة طبيعية أو بس��بب خطأ، 
لمعرفة وتحديد سبب الوفاة، وهذا ما يرفضه 
المجتمع البحريني واإلس��المي بالعموم، لذلك 
قد ال يكون التش��خيص المعتمد على الفحص 
الس��ريري األمث��ل واألكي��د لمعرف��ة الخطأ أو 

تحديده«. 
»كم��ا أن العرف الس��ائد والوض��ع االجتماعي 
بالبحري��ن يمن��ع الطبي��ب م��ن أن يدلي بكل 
التفاصي��ل المرضي��ة للمري��ض، وذلك لخوف 
األهل على حالته النفسية، أو حبًا في طمأنته، 
م��ا يعيق الطبيب عن أن يك��ون بكامل أمانته 
الطبية أمام المريض، باإلضافة إلى أن توقعات 
األفراد المعلقة عل��ى الطبيب تكون أكثر مما 
يمك��ن للطبي��ب تقديمه له��م، لذل��ك تزيد 

متاعب المرضى الرتفاع سقف توقعاتهم«. 
ويضي��ف الدكتور عب��د الوهاب: »م��ن المهم 
توضي��ح أن اإلج��راءات تت��م وفق��ًا للقواني��ن 
الموضوع��ة وعليه فإن ما يتم نش��ره وتداوله 
خاط��ئ فيما يتعلق بأن القضاي��ا قد تضيع أو 
يح��دث بها ظل��م ألن األطباء يحم��ي بعضهم 
بعض��ًا بس��بب أن القضايا تع��رض على لجان 
متخصص��ة وما إلى ذل��ك، وهو من��اٍف للواقع، 
حيث إن المخطئ ال بد أن يعاقب، ولكن بحكم 
وجودن��ا في مجتمع صغي��ر ال يمكن إعالن كل 
التفاصي��ل ف��ي الجرائ��د لع��دم التس��بب في 
ض��رر على الطبيب وس��معته ومهنت��ه، لذلك 
يت��م اتخ��اذ العقوب��ات دون نش��رها للتفاخر 

به��ا. واإلج��راءات المتخذة في المستش��فيات 
الخاصة ليس��ت أقل من اإلجراءات المتخذة في 

المستشفيات الحكومية، وتعود لنهرا. 
م��ا ه��و موق��ف جمعية األطب��اء م��ن األخطاء 

الطبية؟ 
- رئيس��ة جمعي��ة األطب��اء د. غادة القاس��م : 
»إن جمعية األطباء متهمة دائمًا بالدفاع عن 
الطبيب، سواًء على حق أو على باطل وهذا األمر 
غير صحيح، حي��ث إن الجمعية تعنى بالطبيب 
والمري��ض، وهن��اك مقول��ة: إن المتهم بريء 
حتى تثبت إدانته، ولكن في البحرين »الطبيب 
مدان حت��ى تثبت براءته«، وهن��اك عتب على 
الصحاف��ة الت��ي تعاق��ب الطبيب بالتش��هير 
واإلساءة للطبيب وللمؤسس��ات الصحية، رغم 
أن المشكلة تكون في بدايتها دون إثبات ألي 
خطأ، ولكن يصدر المجتمع الحكم على الطبيب 

والمؤسسة الصحية ويشوه سمعة الطبيب. 
وال ننف��ي وج��ود أخطاء الطبي��ة، ولكن نطلب 
عدم إصدار األحكام المس��بقة في الصحف دون 

إثباتات 
ولم تدافع الجمعي��ة عن أي طبيب مخطئ من 
قب��ل، وتقف م��ع معاقبة الطبي��ب؛ ألن عملها 
معني بحي��اة المرض��ى، ولكن كل م��ا نطلبه 
ونرجوه هو التريث ف��ي إصدار الحكم، واحترام 
حق��وق الطبيب وع��دم إثبات اإلدان��ة قبل أن 
تثبتها المحكمة وموقف الجمعية فيما يخص 
األخط��اء الطبي��ة ه��و » الوقوف ض��د الطبيب 
إذا أخط��أ وم��ع المري��ض ف��ي كل األح��وال«، 
وه��و موقف واضح من قبل الجمعية وتش��ويه 
سمعة الطبيب البحريني أو غير البحريني يؤثر 
على تقديم الخدم��ة، وهو ما ال نقبله وهذا ما 
ح��دث في حادث الس��لمانية، الذي انتش��ر في 
الصح��ف على أنه جريمة منذ أول س��اعة، فهل 
هذا المانش��يت يعطي السلمانية حقها؟ وهذا 
هو التش��هير ال��ذي أقصده بكالم��ي وهو أخذ 
حادثة معينة وتعميمها دون انتظار اإلثباتات 
ونحن ال ننفي وجود أخطاء طبية، ولكن نطلب 
ع��دم إصدار األح��كام المس��بقة ف��ي الصحف 
دون إثبات��ات، ألن توجيه اتهام لطبيب يمس 
الجميع وكل األطباء، وأعتق��د أن جميع األطباء 
يتفقون معي في أن هناك ظلمًا وتس��رعًا في 

إلقاء التهم على األطباء. 
ماعدد شكاوى األخطاء الطبية ؟

 - د.القاس��م:  تلق��ت »نه��را«، 257 ش��كوى، 
منها 167 شكوى من المريض أو أهله، وهناك 
57قضي��ة و33 حالة محولة من المؤسس��ات، 
ومن بين ال�257 حالة تم االنتهاء من التحقيق 
في 177 حال��ة، وأثبت وجود خطأ طبي في 36 
حالة فقط، وإذا ت��م أخذ هذا الرقم من مجمل 
التعداد السكاني للبحرين فهو يساوي 0.002 
%  وهي نس��بة منخفضة ت��كاد ال تذكر، بحكم 
أن الخطأ وارد في كل مكان ويكون غير متعمد 

أو مقصود. 
وح��ول مطالب وتوصيات جمعية األطباء تقول 
د. غ��ادة القاس��م: »المطال��ب كثي��رة يمكن 
اختصارها بداية بالتدريب الصحيح والمستمر 
معقول��ة،  عم��ل  س��اعات  وف��رض  لألطب��اء، 
وتوفي��ر الم��ردود المالي المناس��ب والكافي، 
والحماية في المؤسس��ات الصحية التي يعمل 
به��ا الطبيب وه��ذه الحماية تك��ون عند وضع 
األنظمة والقوانين في المستش��قيات لتحمي 
ال��كادر الطبي العامل، وهي أبس��ط متطلبات 
الطبي��ب، باإلضافة إلى حصول��ه على التقدير 
المعن��وي والم��ادي، باإلضاف��ة إل��ى تخفي��ف 
الضغط من قبل الصحافة؛ فالطبيب البحريني 
على مس��توى الخليج ذو س��معة ممتازة، وهو 
مطلوب في دول الخليج بسبب مثابرته وعمله 
الجاد ما يدعو للفخر ويجعل منه محل تقدير. 

ويطالب رئيس جمعية المستش��فيات الخاصة 
د. محم��د عبدالوهاب الجه��ات المعنية البدء 
بحص��ر المج��االت التي بها نق��ص والتي تعد 
نادرة ، ووضع خطة خمسية أو عشرية البتعاث 
األطباء حتى نسد الش��واغر الموجودة، وهو ما 
يتماش��ى مع رؤي��ة البحري��ن 2030، أن تكون 
البحرين وجهة للعالج الس��ياحي، ليكون هناك 
اكتف��اء ذات��ي م��ن األطب��اء واالستش��اريين، 
والحكوم��ة أثبت��ت اهتمامه��ا بالطبي��ب وأن 
الصح��ة بالنس��بة إليه��ا م��ن المس��تلزمات، 
وأثبت��ت في فت��رة جائحة كورون��ا أن البحرين 
س��باقة بدرجات م��ن التقدم بتوفي��ر الحماية 

والفحوصات. 
مام��دى حاج��ة الطبي��ب البحرين��ي للحماي��ة 

القانونية؟ 
-  فري��د غ��ازي: »كل المهن محمي��ة بموجب 
القانون والحقوق يكفلها الدس��تور، والقانون 
المعم��ول ب��ه حاليًا لألطب��اء يحميهم في ظل 

اإلجراءات الموجودة بقانون العقوبات وقانون 
اإلج��راءات الجنائي��ة، باإلضاف��ة إل��ى قان��ون 
المهن الطبية والقوانين المساعدة المتعلقة 

بالطبيب البحريني لذلك ال نحتاج إلضافة، 
- د.لينا القاس��م: »الشكاوى أو األخطاء الطبية 
الت��ي يحقق فيها من قبل النظ��راء من األطباء 
وهو ما يع��د حماية والنظ��ام الموجود يحمي 
األطباء، ولكن ما يحتاجه األطباء بصورة عاجلة 
ه��و التأمين ض��د الخطأ، حيث إن��ه في الوقت 
الحالي الطبيب يقاضى ويحال للمحكمة وتحكم 
علي��ه بالتعويض بمبال��غ كبيرة ال يس��تطيع 
سدادها، وهو نظام معمول به في بعض دول 
مجلس التعاون لذلك نتمنى تطبيقه قريبًا في 

البحرين. 
- د. غ��ادة القاس��م رئي��س جمعي��ة األطب��اء: 
تقدم��ت جمعية األطباء بقانون جديد لمزاولة 
مهن��ة الط��ب، ألن القان��ون الحال��ي صدر في 
عام 1989 ، وهناك ممارس��ات طبية جدت في 
المج��ال الطبي غير مغطاة م��ن القانون، وتم 
تقديم مقترح كامل لقانون مزاولة مهنة الطب 
البشري وطب األسنان، للمجلس األعلى للصحة 
وهو اآلن يأخذ مجراه في القنوات التش��ريعية، 
ومن األمور التي يغطيها القانون الجديد عدم 
اإلنعاش، واإلجهاض، والموت الدماغي وزراعة 
األعضاء، التي ليس��ت موج��ودة أو غير مغطاة 

بالكامل من قبل القانون السابق. 
هل من كلمة أخيرة؟

جمعي��ة  رئي��س  عبدالوه��اب  محم��د  د.   -
المستش��فيات الخاصة: الطبيب هو قدوة لمن 
حول��ه في المجتم��ع، في س��لوكياته وأخالقه، 
لذلك يج��ب أن يكون هناك ن��وع من االحترام 
المتبادل بين الطبيب الذي أدى القسم بخدمة 
الناس ب��كل قوته وقدراته وبي��ن الجهد الذي 
يبذله وال يوجد طبيب يقدم على الخطأ بتعمد 
ونعم توجد ممارس��ات طبي��ة خاطئة لكنها ال 

تأتي بالتخطيط أو القصد.
األطب��اء  جمعي��ة  رئي��س  القاس��م  -د.غ��ادة 
البحرينية : الطبيب البحريني له ثقة وله كفاءة 
وله بصمة ويجب أال نش��كك أب��دًا في الطبيب 
البحرين��ي  وأن نحس��ن الظن به، وال نس��تبق 
األحداث، وعدم التس��رع في إصدار الحكم عليه 
كما أطلب م��ن الصحافة البحرينية الوقوف مع 

الطبيب البحريني وأن تشد من أزره.

عقوبة األخطاء الطبية 
المفضية للوفاة تصل 

لـ 3 سنوات 

 »المهن الطبية« 
الجهة الوحيدة في 

البحرين المقررة 
للخطأ وفقًا للقانون

المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته وعندنا »الطبيب 

مدان حتى تثبت براءته«

كثير من األطباء 
يدانون في أول درجة 

ويبرؤون في االستئناف 
167 شكوى خطأ 

طبي من المرضى 
وذويهم 

 5 لجان للنظر 
في الخطأ الطبي

جمعية األطباء تقف 
ضد الطبيب إذا أخطأ 

..ونحن مع المريض 
في كل األحوال

األطباء بحاجة إلى 
التأمين ضد الخطأ 

بصورة عاجلة

»وسائل التواصل« 
تصدر أحكامًا قبل 

حسم القضية

 »جمعية األطباء«: نسبة 
الخطأ التكاد تذكر مقارنة بعدد السكان 



أكد مركز البحرين لألورام حرصه الدائم على 
توفير كاف��ة أنواع األدوي��ة والعالجات التي 
يحتاجها المرضى لما تش��كله صحتهم من 
أولوية قصوى، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما 
تم نشره في الصحف المحلية من قبل جمعية 
الصحفيين بخصوص توفير العالج لمريضة 
معين��ة. وأوض��ح مركز البحرين ل��ألورام في 
رده على مناش��دة »الصحفيي��ن البحرينية« 
ح��ول حال��ة إح��دى اإلعالمي��ات، بالتأكي��د 
على ح��رص المركز على توفير أحدث س��بل 
العناية الطبية لمرضاه حسب أرقى المعايير 
المعتمدة عالميًا. وأض��اف أن المركز يلتزم 
بتوفير األدوي��ة المعتمدة من قبل المعهد 
الوطني للصحة وجودة الرعاية في المملكة 
 National Institute for Health المتح��دة 

:NICE(  )and Care Excellence
وأش��ار المركز إلى أن الدواء المذكور ال يزال 
ينتظر البّت النهائي بجدوى اس��تعماله في 
المؤسس��ات الصحي��ة العامة ف��ي المملكة 
 NHS )National Health المتح��دة 

Service(، الفت��ًا إل��ى أن وض��ع المريض��ة 
الصح��ي الحالي ال يس��مح بإعطائها أي دواء 
كيميائي أو مضاد للسرطان حيث إنها تتلقى 

العالج المناسب في قسم العناية الفائقة.
وش��دد المرك��ز بش��أن حرص��ه عل��ى عدم 
تعري��ض المريض��ة ألي احتم��ال حص��ول 
مضاعفات قد ت��ؤدي إلى مزيد من التدهور 
ف��ي حالتها، مؤكدًا أنه أبدى و ما يزال يبدي 
كل التعاطف م��ع المريض��ة المذكورة ومع 
عائلتها ويس��تمر بوقوفه إل��ى جانبهم في 
ه��ذا الظرف العصيب واضعًا جميع إمكاناته 

في س��بيل المض��ي بتوفير خط��ط الرعاية 
الطبي��ة المتكاملة بما يتناس��ب مع حالتها 
الصحي��ة. وأعرب مرك��ز البحرين لألورام عن 
ش��كره وتقديره لح��رص جمعية الصحفيين 
الع��الج  لتوفي��ر  ومناش��دتها  واهتمامه��ا 
للمواطنة وأكّد على اس��تمرار التعاون البّناء 
فيما بينهم، وتمنى لو أن الجمعية استمعت 
إلى المص��ادر الطبية في المستش��فى قبل 
إصدار بيانها توخي��ًا للدقة حول المعلومات 
المذك��ورة في المقال وتجنبًا ألي س��وء فهم 

يسعى الجميع لتفاديه.
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 وزير التربية: 880 معلمًا ومعلمة 
يحصلون على شهادات »مايكروسوفت« االحترافية

والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  كش��ف 
أن  النعيم��ي  ماج��د  الدكت��ور 
ع��دد الحاصلي��ن على الش��هادات 
 »MIE, MIEE, MCE« االحترافية
ف��ي المملك��ة بلغ أكث��ر من 880 
متدربًا ومتدربة، مؤكدًا أن الوزارة 
تس��عى دائما إلى توفير التدريب 
مع  تزامن��ًا  التخصص��ي،  النوع��ي 
ف��ي  الرقم��ي  التمكي��ن  برنام��ج 
التعليم، بما في ذلك عقد اتفاقية 
 Partners in ش��ركاء في التعلي��م
Learning مع شركة مايكروسوفت 
ف��ي فبراي��ر 2015، والت��ي تمنح 
المعلم الفرصة لاللتحاق بالبرامج 
التدريبي��ة عن بعد ف��ي أي وقت، 
كما يمكنه��م التأهل بعد تقديم 
امتحان��ات الش��هادات االحترافية 
ف��ي المركز اإلقليم��ي لتكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتص��ال الذي يعد 
ه��ذه  لتقدي��م  معتم��دًا  مرك��زًا 

االمتحانات.
وأوض��ح النعيمي أنه ب��دأ تطبيق 
ه��ذه االتفاقية أواًل عل��ى معلمي 
مدارس برنام��ج التمكين الرقمي 
بالمرحلة األولى في يونيو 2015، 
ثم عل��ى جميع منتس��بي مدارس 
المرحلة الثاني��ة في يوليو 2016، 
وطبق على جميع منتسبي المدارس 
في األعوام التالية، مشيرًا إلى أنه 
من خالل الحصول على الشهادات 
االحترافية المعتمدة يتم اكتساب 
المعرفة التقني��ة، وخلق اتجاهات 

للتعامل  المعلمين  ل��دى  إيجابية 
لتوظي��ف  اإليجاب��ي  والتفاع��ل 
البرام��ج واألجه��زة الرقمي��ة ف��ي 
البيئة الفصلي��ة االفتراضية، كما 
يتع��رف المعلم��ون عل��ى أف��كار 
ومج��االت وتطبيق��ات جديدة في 
مج��ال التعلم عن بع��د والتعليم 
المدمج مما يس��اهم ف��ي تحقيق 

جودة التعليم.

الدعم المستمر 
اختصاص��ي  ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
بمدرس��ة  التعلي��م  تكنولوجي��ا 
أحم��د العم��ران الثانوي��ة للبنين 
أمي��ن منص��ور، وهو حاص��ل على 
ش��هادة المعلم الخبير من شركة 
مايكروسوفت العالمية: »كلي فخر 
واعتزاز بهذه المش��اركة العالمية 

كخبير ش��ريك في التحول الرقمي، 
وإن ما حققته من تميز وإنجاز في 
هذا المجال جاء في ظل اإلمكانات 
الكبيرة  نح��و اإلبداع في التمكين 
الرقمي التي يوفرها مشروع جاللة 
المل��ك حمد لمدارس المس��تقبل 
عل��ى صعي��د دم��ج التقني��ة ف��ي 
التعليم، حيث تشرف وزارة التربية 
والتعليم على تطبيق أحدث أدوات 
التعليم اإللكتروني؛ سعيًا لحصول 
طالبنا على تعليم نوعي ومخرجات 
تعليمية ذات جودة، والدعم الكبير 
ال��ذي توف��ره إدارة المدرس��ة وما 
تبذله من جهد للعملية التعليمية 
والتعلمية في ظل التعليم الرقمي 

والتعلم عن بعد«.
وأض��اف منصور: »نتيجة لش��غفي 
واهتمامي الكبير بالحاس��ب اآللي 
منذ طفولتي ووصل ذلك الش��غف 

ف��ي المراح��ل الدراس��ية إل��ى أن 
تخرج��ت ودرس��ت ف��ي الجامع��ة 
الحاس��ب  تقني��ة  تخص��ص  ف��ي 
اآلل��ي وعكف��ت عل��ى متابعة كل 
والبرام��ج  التقني��ة  مس��تجدات 
لتطوي��ر  الحديث��ة  التكنولوجي��ة 
مهارات��ي وقدرات��ي، وف��ي بداية 
مس��ريتي المهنية كمعلم حاسب 
آل��ي، ولك��ن اهتمام��ي بالبرام��ج 
التقني��ة تطور إل��ى أن وصلت إلى 
تكنولوجي��ا  اختصاص��ي  وظيف��ة 
التعليم، التي تتماشى مع أهدافي 
وطموحات��ي، ثم تقدمت للحصول 
على شهادة مايكروسوفت للمعلم 
الخبي��ر، والت��ي يتطل��ب الحصول 
عليه��ا إثب��ات الق��درات ف��ي دمج 
تقني��ات مايكروس��وفت بطريق��ة 
إبداعية في الصف الدراسي، والصف 
اإللكترون��ي، ولم يس��عني تحقيق 

م��ا ذك��ر إال بفضل م��ا وفرته لي 
وزارة التربي��ة والتعليم من جميع 
إذ استخدمت  األدوات والوس��ائل، 
العديد م��ن األدوات والبرامج، من 
 ،365 بينها برامج مايكروس��وفت 
وأنظمة المحاكاة اإللكترونية من 
برام��ج دورات تدريبية للمعلمين، 
وأنا فخور باإلس��هام في اس��تمرار 
والتيم��ز  بع��د  ع��ن  التعلي��م 

والحصص المتلفزة. 

تقدير المعلمين
من جهتها، أكدت مريم شمس من 
مدرسة الحد الثانوية للبنات، وهي 
حاصلة على شهادة المعلم الخبير 
MIEE، أنه��ا تعتبر األم��ر تقديرًا 
من شركة مايكروسوفت العالمية 
يدمج��ون  الذي��ن  للمعلمي��ن 
الرقمي��ة  واألدوات  التكنولوجي��ا 
التعلي��م  عملي��ه  ف��ي  الحديث��ة 
الممل  الروتين  االعتيادية لكس��ر 
وإلحي��اء روح المب��ادرة والتحفي��ز 
لكل طالب ف��ي الصف، ومتطلبات 
الشهادة تحتاج جهدا لجمع األدلة 
واإلثبات��ات الت��ي يقدمها المعلم 
الراغ��ب ف��ي الترش��ح في ش��كل 
فيديو قصير أو على ش��كل صفحة 
تحكيم  لجنة  وتراجعها  إلكترونية 
من قب��ل ش��ركة مايكروس��وفت، 
للمعلمي��ن  الش��هادة  وتتي��ح 
الحاصلي��ن عل��ى ش��هادة المعلم 

الخبي��ر MIEE فرص��ة لاللتقاء مع 
معلمي��ن م��ن مختلف الجنس��يات 
االهتمام��ات  نف��س  يتش��اركون 
ويتبادل��ون الخبرات فيم��ا بينهم 
كما أن شركة مايكروسوفت تطلب 
الحاصلين  المعلمي��ن  من جمي��ع 
على الش��هادة أن يعلموا زمالءهم 
ف��ي محيط العمل عل��ى مجموعة 
بالدمج  الخاصة  الرقمي��ة  األدوات 
في عملي��ة التعليم ونقل الخبرات 

لهم لتعم الفائدة على الجميع.
وتابع��ت: »أعت��ز كثي��رًا وأفتخ��ر 
المعلم  بحصول��ي عل��ى ش��هادة 
الخبير وأطم��ح للمزيد من العطاء 
لتحس��ين التعلي��م وتطوي��ره في 
مملكتن��ا الغالي��ة، فق��د تلقي��ت 
دعمًا كبيرًا خالل تطبيقي لألدوات 
الرقمية في حصصي المطورة في 
المدرس��ة، حيث توظ��ف الطالبات 
العملي��ة  ف��ي  الذكي��ة  األجه��زة 
التعليمية، وفق شروط و ضوابط 
المدرسة«، متقدمة بجزيل الشكر 
والعرفان لمديرة المدرسة باسمة 
التعلي��م  وأخصائي��ة  الصديق��ي 
اإللكتروني أمان علي على ثقتهما 
ولجمي��ع  المتواص��ل،  ودعمهم��ا 
التربية والتعليم،  منتس��بي وزارة 
الملك  وباألخص مش��روع جالل��ة 
المس��تقبل على  حم��د لم��دارس 
توفير الفرص التي من شأنها رفع 
كفاءة ومس��توى المعلم والتعليم 

في البحرين.

وزير التربية والتعليم  أمين منصور مريم شمس

 »األشغال«: افتتاح المرحلة 
الثالثة من مشروع تقاطع الجسرة

      خلف: المنافذ الجديدة تقلل زمن الوصول للمنطقة ٪30
كش��فت وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عن 
افتتاحها المرحلة الثالثة من مش��روع تطوير تقاطع الجسرة المدرج 
ضمن برنامج التنمية الخليجي وبدعم من الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي��ة العربي��ة، حي��ث تتضمن أعم��ال المش��روع »المرحلة 
الثالثة« إنش��اء مداخل ومخارج على التقاطع المذكور، بهدف تسهيل 
انس��يابية الحركة المرورية عليه، باإلضافة إل��ى تعديل الحاجز على 
الجسر العلوي مع تعديل طبقة األسفلت العلوية والخطوط األرضية.
وف��ي هذا الصدد، قال وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي عصام خلف، إن المش��روع يخ��دم القادمين م��ن المنامة 
باتجاه منطقة الجسرة والبديع، والقادمين من منطقة الهملة باتجاه 
المنام��ة، باإلضافة إلى القادمين من منطق��ة البديع المتجهين إلى 

المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد.
وأضاف خلف أن المش��روع يندرج ضمن خطة ال��وزارة لتوفير خدمات 
البنية التحتية والش��وارع الرئيس��ية بالمملكة، كما يأتي في س��ياق 
حزمة مش��اريع لتحس��ين المداخل إلى المدينة الش��مالية، الفتًا إلى 
أن افتتاح المش��روع يس��هم في تخفي��ف من االزدحام��ات المرورية 
خصوصًا في فترات الذروة وبالتالي الحركة المرورية أكثر انس��يابية 
في جميع االتجاهات من خالل إنش��اء مسار لنقل الحركة المرورية من 
ش��ارع الشيخ عيسى بن سلمان من الجهة الش��رقية إلى أعلى الجسر 
دون توقف، كما تمت إزالة اإلش��ارات الضوئية على التقاطع الحالي، 
وبالتالي أصبحت الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان 
إلى ش��ارع ول��ي العهد حرة وب��ال توقف، مؤك��دًا أن المنافذ الجديدة 

تس��اهم في تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الوصول 
لمنطقة الجسرة من التقاطع بنسبة %30-25.

وكانت الوزارة قد انتهت مس��بقًا من تنفي��ذ المرحلة األولى والثانية 
من المشروع، فقد تضمنت أعمال المرحلة األولى تعديل المنحدرات 
لزيادة انس��يابية حركة المرور عليها، وإنشاء مسار إضافي على شارع 
الش��يخ عيسى بن سلمان بطول 850 مترًا ومنحدر نحو اليمين بطول 
400 متر لخلق حركة مرورية حرة بدون توقف للمركبات القادمة من 

شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
كم��ا قام��ت بعم��ل تحس��ينات عل��ى التقاط��ع ضمن خط��ة الحلول 
العاجلة لتخفيف االزدحام على التقاطعات الرئيسة بالمملكة تنفيذا 
لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء والذي س��هل من عملية 
االنعط��اف يمينًا للحرك��ة المروري��ة القادمة من ش��ارع ولي العهد 
باتجاه ش��ارع الشيخ عيسى بن س��لمان نحو المنامة، حيث تم تمديد 
مس��ار االنعطاف يمينًا لتحقيق تدفق الحركة المرورية باتجاه ش��ارع 

الشيخ عيسى بن سلمان دون التوقف عند اإلشارة الضوئية.
أم��ا أعمال المرحل��ة الثانية، فقد تضمنت افتت��اح مطلع جديد لنقل 
الحركة المرورية من ش��ارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى أعلى الجسر، 
ومنه جنوبًا على ش��ارع ول��ي العهد باتجاه منطق��ة الهملة والضلع، 
وبذل��ك أصبح التقاطع حرًا في جميع االتجاهات، باإلضافة إلى إنش��اء 

دوار يربط شارع المزارع بشارع الشيخ عيسى بن سلمان.

 »اإلصالح«: األمير الراحل كان 
داعمًا للعمل الخيري في البحرين

ق��ال الرئي��س التنفي��ذي 
للجن��ة األعم��ال الخيري��ة 
بجمعي��ة اإلص��الح محمد 
األمي��ر  س��مو  إن  س��يار، 
س��لمان،  ب��ن  خليف��ة 
رحم��ه اهلل تعال��ى، رح��ل 
العم��ل  وض��ع  أن  بع��د 
تاج��ًا  البحرين��ي  الخي��ري 
ال��رؤوس مس��نودًا  ف��وق 
الملك  جالل��ة  بتوجيهات 
حمد بن عيس��ى آل خليفة 

حفظ��ة اهلل، ف��ي دعم مس��يرة العم��ل الخي��ري والعمل 
اإلنساني، مشيرًا إلى أن سموه كان داعمًا لمسيرة العمل 
الخيري في المملكة وكان لجه��وده الكريمة األثر الكبير 
ف��ي تبوؤ مملكة البحرين س��معة إقليمي��ة ودولية على 
صعيد العمل الخيري حيث حققت الصدارة في مؤش��رات 

العطاء لعدة سنوات على مستوى عالمي.
وأضاف: »إن مس��يرة حياته يرحمه اهلل نبراس يس��تفيد 
من��ه الجمي��ع ونقتبس من حيات��ه الكثير م��ن المواقف 
الكريمة والمبادرات المشرفة، وقد كانت له منزلة خاصة 
ف��ي قلوب أهل البحري��ن فهو والد الجمي��ع، ومصدر فخر 
واعت��زاز لكل بحريني لكون س��موه، داعيًا لمس��يرة الخير 
والعمل اإلنساني وصاحب المواقف اإلنسانية النبيلة، ولم 
يكن عطاؤه محصورًا على البحرين فقط بل امتدت أيادي 
س��موه البيضاء بالعطاء ومس��اندة الفقراء والمس��اكين 
واأليت��ام في البحرين وفي أنح��اء مختلفة من العالم بما 
عكس الوجه الحضاري واإلنساني لوطننا الحبيب البحرين، 
ووضعها في مكانها الالئق بي��ن دول العالم وخير دليل 
على ذلك تلقينا الكثير من برقيات وخطابات التعزية من 
الجمعيات والمؤسس��ات الخيرية من أنح��اء العالم.ومن 
بين مبادرات سموه المش��هودة تقديم المنحة الغذائية 
الرمضانية في كل عام لألسر المكفولة في لجنة األعمال 
الخيري��ة فج��زاه اهلل خيرًا وجعل ذلك في ميزان حس��ناته 

ورفعه بها في عليين«.
وأردف: »لق��د فقدت البحرين والعالم بوفاة س��مو األمير 
خليفة قامة دولية وإنسانية ورمزًا عالميًا في مجال العمل 
السياسي والدبلوماسي الممتد ألكثر من نصف قرن. وال 
يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم باألصالة عن نفسي 
وبالنيابة عن أعضاء مجل��س إدارة لجنة األعمال الخيرية 
بجميع��ة اإلص��الح وكافة منتس��بيها بخال��ص التعازي 
والمواس��اة إلى عاهل البالد صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وصاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى رئيس ال��وزراء، والعائلة المالكة الكريمة، 
وش��عب البحرين الوفي، في وفاة فقي��د البحرين الغالي 
المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة، رحم��ه اهلل، داعين المولى 
القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه 
فس��يح جناته. ونحن عل��ى ثقة بصاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 

األعلى رئيس الوزراء وأنه خير خلف لخير سلف«.

 محمد سيار

»البحرين لألورام«: المريضة اإلعالمية تتلقى 
العالج المناسب في قسم العناية الفائقة

وضع المريضة الحالي ال يسمح بأي دواء 
كيميائي أو مضاد للسرطان

 الدواء المطلوب توفيره ال يتناسب 
مع وضع المريضة الحالي
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 »العلوم التطبيقية«: فتح باب 
القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة العل��وم التطبيقي��ة الجامعة الحاصلة 
على االعتماد المؤسس��ي من مجلس التعليم العالي 
فت��ح ب��اب القب��ول والتس��جيل للطلب��ة الراغبين في 
االلتحاق بالجامعة للفصل الدراس��ي الثاني من العام 

األكاديمي 2020/ 2021.
وأش��ارت مدي��رة التس��ويق والعالقات العام��ة رقية 
محس��ن إلى أنه نظرًا للظروف االس��تثنائية التي تمر 
به��ا البحري��ن والعالم، وبن��اء على توصي��ات مجلس 
التعليم العالي فإن التس��جيل بالجامعة لهذا الفصل 
س��يكون إلكترونيًا عب��ر الموق��ع اإللكتروني للجامعة 
اإللكترون��ي  البري��د  عب��ر  أو   ،www.asu.edu.bh
admission@asu.edu.bh، أو م��ن خ��الل التواصل 
مع الجامعة على رقم الواتساب )66633770(، حفاظًا 
على صحة الطلبة وس��المتهم، متقدمًة بالش��كر إلى 
مجلس التعليم العالي على جهودهم الحثيثة في دعم 

منظوم��ة التعليم العالي في البحري��ن وتوجيهاتهم 
للجامعات في ظل هذه الظروف االس��تثنائية لضمان 
سير العملية التعليمية والحفاظ على سالمة الطلبة.

وقال��ت إن التخصص��ات المطروحة للفصل الدراس��ي 
المقب��ل تش��مل البكالوري��وس ف��ي الحق��وق، إدارة 
نظ��م  السياس��ية،  العل��وم  المحاس��بة،  األعم��ال، 
التصمي��م  الحاس��وب،  عل��م  اإلداري��ة،  المعلوم��ات 
الجرافيكي، التصميم الداخلي، وتخصصات الماجستير 

في إدارة الموارد البشرية، والمحاسبة والتمويل.
كما دعت كافة الطلبة إلى زيارة مواقع الجامعة الخاصة 
عب��ر ش��بكات التواص��ل االجتماعي في اإلنس��تغرام 
والسنابشات، والفيسبوك، أو االتصال على أرقام الخط 
 -16036397  -16036396-16036395 الس��اخن 
16036398- 16036399 أو رقم الواتس��اب الخاص 
بالطلبة الراغبين بالتسجيل في الجامعة 66633770 

لالطالع عل��ى المزيد م��ن المعلومات عن التس��جيل 
للفصل الدراسي الثاني 2021-2020.

الجدير بالذكر أن الجامعة تبدأ عامها الدراسي الجديد 
في ظل سلسلة كبيرة من اإلنجازات التي حققتها على 
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، ففي تصنيف 
QS للجامع��ات العالمية تعتبر أول جامعة خاصة في 
البحري��ن يتم تصنيفها في المركز 651-700 عالميًا، 
باإلضاف��ة إلى تصنيفه��ا ضمن أفض��ل 150 جامعة 
ناش��ئة تحت عمر 50 عام على مس��توى العالم، كما 
أن تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2021، أظهر 
تقدم الجامعة للس��نة الثالثة على التوالي بحصولها 
عل��ى المرتب��ة 29 من بي��ن أفضل جامع��ات الوطن 
العربي، ه��ذا باإلضافة إلى كونه��ا الجامعة الوحيدة 
 QS ف��ي البحرين الحاصلة على أربع نجوم من تصنيف
Stars، كم��ا ظهرت الجامعة في الترتيب 401+ على 

مس��توى جامعات العالم في تصنيف التايمز العالمي 
للتعليم العال��ي في التأثير وتحقيق أه��داف التنمية 
المس��تدامة، والمرك��ز 45 عربي��ًا ف��ي تصنيف جرين 

ماتريك للجامعات الخضراء والصديقة للبيئة.
وج��ددت الجامع��ة حصولها عل��ى ش��هادة اآليزو في 
العمل اإلداري للس��نة الثالثة على التوالي، وش��هادة 
اآلي��زو الخاصة بأنظمة إدارة المؤسس��ات التعليمية 
للس��نة الثانية، وه��ي بذلك أول جامع��ة في البحرين 
والخلي��ج العربي تحص��ل على هذه الش��هادة، إضافة 
إل��ى تعاونها مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية 
لتأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول على ش��هادة 
الزمال��ة م��ن األكاديمية، واختي��ار الجامع��ة لتكون 
مرك��ز تدريب معتمدًا من قبل األكاديمية حيث حصل 
ع��دد كبير م��ن أس��اتذة الجامعة على الش��هادة من 

األكاديمية.

»التنمية السياسية« يطلق النسخة الثالثة من »برنامج ترابط«
أعل��ن معه��د البحرين للتنمية السياس��ية عن فتح باب التس��جيل 
للجمه��ور الكري��م للمش��اركة ف��ي النس��خة الثالثة م��ن البرنامج 
 ،bipd.org التفاعل��ي »ترابط«، م��ن خالل زي��ارة موقع المعه��د
وال��ذي يأتي اتس��اقًا مع الخط��ة الوطنية لتعزي��ز االنتماء الوطني 
وترس��يخ قيم المواطنة »بحريننا«، حيث س��ينطلق البرنامج بتاريخ 
٢٤ نوفمبر الجاري، وسيش��مل على حوارات مباش��رة وتفاعلية بين 
نخبة من المس��ؤولين والجمهور، عبر تقني��ة االتصال المرئي عن 
بع��د، للحديث عن أهم المنجزات والمب��ادرات الحكومية إلى جانب 
اإلس��هامات واالج��راءات التي ت��م اتخاذها لدعم الخط��ة الوطنية 
للتصدي ألزمة )كوفيد19(. وسيتضمن البرنامج عددًا من اللقاءات 
البناءة مع مزيد من المس��ؤولين في الجهات والهيئات الحكومية، 
لبي��ان جهودهم الوطنية في أداء مهامهم وإنجازاتهم ومبادراتهم 
المختلفة لالرتقاء بالعمل الحكومي والتنمية في ش��تى المجاالت، 
وتس��هيل اإلج��راءات وغيرها في مختل��ف الظ��روف، باإلضافة الى 

إس��هاماتهم ف��ي تعزيز اإلج��راءات االحترازية والق��رارات التي تم 
اتخاذه��ا لدع��م الخطة الوطني��ة للتص��دي ألزمة جائح��ة كورونا 

)كوفيد19(.
وس��تتطرق محاور البرنامج للتركيز على الدور المناط بكل مسؤول 
وإس��هاماته في اإلش��راف عل��ى تنفيذ السياس��ة العام��ة للدولة، 
والتش��ريعات التنموية في نطاق عمل كل جهة وإبراز دور التنسيق 
والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، والقرارات والتش��ريعات 
التي تم اتخاذها للتسهيل واالرتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، 
باإلضاف��ة إلى عرض وجهات النظر واآلراء البناءة المختلفة، لخدمة 

المواطنين وتسهيل الخدمات مع العمل على تذليل أي صعوبات.
وسيس��تضيف البرنامج في لقائه األول الرئي��س التنفيذي للهيئة 
العام��ة للتأمي��ن االجتماع��ي إيم��ان المرباط��ي، فيما س��تكون 
الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى آل خليفة وكيل وزارة الخارجية، 
ضيفة اللقاء الثاني، أما ضيف اللقاء الثالث فسيكون محمد بن ثامر 

الكعبي وكيل الوزارة لش��ؤون الطيران المدن��ي بوزارة المواصالت 
واالتص��االت، أم��ا اللقاء الرابع فس��يكون مع الدكت��ور عبد الرحمن 

محمد بحر وكيل وزارة شئون اإلعالم.
فيما س��تحل دانة خمي��س الزياني وكي��ل وزارة العدل والش��ؤون 
اإلسالمية واألوقاف للتخطيط والتوفيق األسري والنفقة، ضيفة في 
اللقاء الخامس، فيما ستكون ضيفة اللقاء السادس سعادة السيدة 

رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني لإليرادات.
وفي اللقاء السابع سيتم استضافة سعادة الدكتور مصطفى السيد 
األمين العام للمؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية، وكما سيكون 
المهندس الش��يخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لش��ؤون 
البلديات في وزارة األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
ضيف في اللقاء الثامن، وس��يختتم البرنامج بلقاء مع الش��يخة هال 
بن��ت محم��د آل خليفة مدي��ر ع��ام إدارة الثقافة والفن��ون بهيئة 

البحرين للثقافة واآلثار.

 »ناس« تنظم حملة 
توعية حول الصحة النفسية

ق��ام الفري��ق القي��ادي لمواجهة الوباء في ش��ركة ن��اس بمراجعة 
أفضل السبل لدعم الموظفين خالل هذه الفترة الصعبة وأخذ زمام 
المبادرة لتنظي��م هذه الحملة وهي األولى م��ن نوعها فيما يتعلق 

بالصحة النفسية.
وتهدف ه��ذه الحملة لتثقيف وتجهيز الموظفي��ن الذين يتعاملون 
مباش��رة مع الموظفين لتحدي��د عالمات الصحة النفس��ية وتقديم 
الدعم ال��الزم لموظفين وقد ركزت الحملة على الجوانب الرئيس��ية 
للصحة النفسية والتي تشمل اإلجهاد و االكتئاب والميول االنتحارية.
وب��دأت الحملة بتاري��خ 8 نوفمبر بعق��د محاض��رات تثقيفية حيث 
تم تقس��يمها إلى ثالث جلس��ات لتتوافق مع إرشادات وزارة الصحة 
للتباع��د االجتماعي وأقيم��ت الحملة بالتعاون م��ع جمعية حماية 
العمال المهاجري��ن والتي تتمثل مهمتها في »مس��اعدة وتثقيف 
العم��ال الوافدي��ن في األوق��ات الصعب��ة«. قدم الس��يد عامر بيك 
من جمعي��ة حماية العم��ال المهاجرين المحاض��رة والموضوعات 

المدرجة.
وق��د ش��ملت تعري��ف الصحة النفس��ية، أع��راض مش��اكل الصحة 
النفسية، أس��باب عدم كشف األشخاص عن المشاكل النفسية، كيف 
تعتني بصحتك النفس��ية في العمل، أفضل السبل لدعم الموظفين 
الذين يعانون من مش��اكل نفسية، قائمة صاحب العمل المرجعية 

للحصول على صحة نفسية جيدة.

 »األهلي المتحد« يطلق منصة التاجر
لمساعدة »الصغيرة« و»المتوسطة« على النمو

أعل��ن البنك األهلي المتحد عن إطالقه خدمة فريدة 
م��ن نوعها تس��تهدف قطاع األعم��ال، وتتمثل في 
منص��ة التاج��ر االجتماعي��ة الجدي��دة الت��ي تقدم 
خدمات متكاملة للش��ركات الصغيرة والمتوسطة، 
ويمكن م��ن خاللها الوص��ول إلى مختل��ف األدوات 
المناس��بة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع، حيث 
ستكون المنصة نقطة االنطالق للشركات الصغيرة 
والمتوسطة لتحقيق التحول من خالل المشاركة في 
منص��ة اجتماعية كبيرة، وتبن��ي الخدمات الرقمية، 

إضافة إلى الحصول على خدمات تمويلية فريدة.
وتقدم منصة التاجر ما هو أكثر بكثير من الخدمات 
المصرفي��ة التقليدي��ة، فه��ي تعمل عل��ى تمكين 
الش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة البحريني��ة من 
التحول الرقمي، وزيادة مبيعاتهم عن طريق إضافة 
قنوات الدفع اإللكتروني، إضافة إلى تنمية أعمالهم 
بنجاح من خالل إيجاد الش��ركاء المناس��بين، التحول 
إل��ى الخدم��ات الرقمي��ة، والحصول عل��ى التمويل 

الالزم.
وتم تصمي��م منصة التاج��ر مع األخذ ف��ي االعتبار 
التنوع الكبير في الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة، 
حيث تتناسب الخدمات مع مجموعة كبيرة من هذه 

الش��ركات، بدءًا من المؤسس��ات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا المالية ووصواًل إلى الشركات العائلية. 
ومهم��ا كانت المرحل��ة التي وصلت إليها الش��ركة 
ف��ي رحلتها نح��و النمو، فإن منص��ة التاجر يمكنها 

مساعدتها في الوصول إلى المرحلة التالية.
كم��ا أنه من خ��الل منصة التاجر، يمكن للش��ركات 
الصغي��رة والمتوس��طة الحص��ول عل��ى تش��كيلة 
واس��عة من الخدمات بأس��عار تفضيلية، وتش��مل 
ه��ذه الخدمات إط��الق المتاج��ر الرقمي��ة الخاصة 
بهم، وتصمي��م المواقع اإللكتروني��ة، والتجهيزات 
المكتبي��ة، وخدم��ات المحاس��بة، وغيره��ا الكثير، 
مما سيس��اعدهم في بناء أعمالهم بش��كل تنافسي 

ومستدام.
وتتيح المنصة كذلك تحويل عمليات البيع بسهولة 
كبيرة باتجاه القن��وات اإللكترونية، وذلك من خالل 
إضاف��ة بواب��ة خاص��ة للدف��ع اإللكترون��ي، إضافة 

إل��ى إجراء عملياته��م المصرفية بكل س��هولة عبر 
اإلنترنت، وقبول المدفوعات بشكل آمن عبر أجهزة 

نقاط البيع.
كما يمكنهم تبسيط عملياتهم اليومية باستخدام 
ع��دد م��ن األدوات المالي��ة، مث��ل الدع��م المال��ي 
العاج��ل، واإلي��داع النقدي على مدار الس��اعة طوال 
أي��ام األس��بوع، والحصول عل��ى الق��روض بضمان 
المس��تحقات المس��جلة عل��ى نقاط البي��ع الخاصة 
به��م، اس��تالم المدفوعات محلي��ًا ودولي��ًا، إضافة 
إل��ى الحصول على بطاقة االئتم��ان البالتينية التي 

ستمنحهم العديدمن المكافآت والمزايا.
ولتقدي��م المزي��د من التس��هيالت التجاري��ة، فإن 
منصة التاجر توفر أيض��ًا بطاقة مخصصة لإليداع، 
مما يعني عدم الحاجة لزيارة البنك وملء استمارات 
اإليداع التي تس��تغرق الكثير من الوقت. وس��تتيح 
ه��ذه الخدم��ة احتس��اب اإليداع��ات بش��كل فوري، 
الحماي��ة ض��د عمليات الس��حب غير المص��رح بها، 

وعدم الحاجة للتقيد بأوقات عمل الفروع.
أما الش��ركات األكبر حجمًا فيمكنها إضافة لما سبق 
الحصول على تس��هيالت خاصة لعمليات االستيراد 
والتصدي��ر، دم��ج المنص��ة م��ع نظامه��م الداخلي 

لتخطي��ط موارد المؤسس��ات )ERP(، دعم عمليات 
الخص��م المباش��ر، إضاف��ة إل��ى دع��م المعام��الت 
الجماعي��ة، مث��ل مدفوع��ات الموردي��ن، الرواتب، 

والمستحقات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات 
المصرفي��ة لألف��راد ف��ي البن��ك األهل��ي المتح��د، 
س��وفرات س��ايغال: »نحن ن��درك تمام��ًا التحديات 
الت��ي تواج��ه العديد م��ن الش��ركات الصغيرة في 
هذه البيئة التي تش��هد تغيرات متس��ارعة، السيما 
فيما يتعلق باالس��تفادة من الق��درات الرقمية. مع 
وض��ع كل هذا باالعتبار، فقد قمن��ا بتصميم منصة 
توفر خدمات مصرفي��ة رائدة، إضافة لكونها نقطة 
التقاء ستس��اعد عمالءنا على الحصول على الخبرات 
واألدوات الالزم��ة من أجل تحقيق التحول والنمو في 

أعمالهم«.
الجدي��ر بالذك��ر أن المنص��ة تحظ��ى بالدع��م على 
تطبي��ق AUB MyB2B، وه��و تطبيق البنك الخاص 
بالشركات والمتوفر على هواتف اآليفون واألندرويد. 
وس��يكون الهدف األول واألخير من منصة التاجر هو 
توفير نقطة التقاء تجمع بين رواد األعمال لمشاركة 
األفكار والخبرات وتكوين الشراكات القوية والناجحة.

 تقرير: انخفاض أسعار 
البنزين إلى 120 فلسًا للتر خالل 2021

موزة فريد

توقع تقرير حديث انخفاض سعر البنزين 
الع��ادي في البحرين إلى 120 فلس��ًا للتر 
)0.32 دوالر أمريك��ي( ف��ي ع��ام 2021 ، 
والذي اس��تقر دون تغيير عند 140 فلس��ًا 
)0.37 دوالر أمريكي( في سبتمبر وأكتوبر 

الماضي للعام الحالي.
ورجح التقرير الصادر من الهيئة الوطنية 
للنف��ط والغ��از أن يك��ون س��عر البنزين 
الع��ادي ف��ي البحرين 100 فل��س )0.27 
دوالر أمريكي( للتر ف��ي عام 2022 وذلك 
وفقًا لتوقعات المحللين في المس��تقبل، 
ويق��در أن أس��عار البنزي��ن ف��ي البحرين 
ستس��تقر عند 110 فل��وس )0.30 دوالر( 

في غضون 12 شهرًا.
وبلغ متوس��ط أسعار البنزين في البحرين 
120 فل��س )0.31 دوالر أمريكي/ لتر( من 
ع��ام 1995 حتى عام 2020 ، ووصلت إلى 
أعلى مس��توى لها على اإلطالق عند 140 
فلس��ًا )0.37 دوالر أمريكي/ لتر( في يناير 

2018 وأدنى مستوى قياسي بلغ 79 فلسًا 
)0.21 دوالر أمريك��ي/  لت��ر( في يوليو من 

عام 2015.
ويذك��ر أن أس��عار البنزي��ن »الممتاز95« 
للتر في البحرين يبلغ 200 فلس والبنزين 
الع��ادي »الجيد91« يبلغ 140 فلس��ًا على 

حس��ب آخر تعديل لألسعار بموقع الهيئة 
في يناير 2018، وبالنسبة ألسعار البنزين 
»الس��وبر98« ب�235 فلس��ًا والديزل 180 
فلس��ًا للتر الواح��د على حس��ب التعديل 
األخي��ر ألس��عار الدي��زل في يناي��ر 2019 

بالموقع.



كش��فت نائ��ب رئي��س جمعية الس��كري 
البحرينية د. مريم هرمس الهاجري عن أن 
»معدل انتش��ار مرض السكري في مملكة 
البحرين يبلغ 15 % وفقًا ألحدث مسح صحي 
وطني ت��م في مملكة البحري��ن في 2018 
– 2019«، مش��يرة إلى أنه »يتم تس��جيل 
إصابة ما يقارب 80-85 طفاًل بالنوع األول 
من الس��كري والمعتمد على األنس��ولين، 
س��نويًا«، موضح��ة أن هن��اك 463 مليون 

مصاب بالمرض حول العالم سنويًا«.
وأضاف��ت في لق��اء خّص��ت ب��ه »الوطن« 
بمناس��بة اليوم العالمي للسكري، أن »قلة 
الحركة أحد أهم أس��باب انتشار السكري«، 
الفتة إل��ى أن »الوراثة والس��منة وأمراض 
البنكري��اس والغ��دد الصماء أبرز أس��باب 
اإلصاب��ة بالم��رض، فيم��ا يع��د تصل��ب 
الش��رايين واعت��الل األعص��اب وصعوب��ة 
التئ��ام الجروح أب��رز المضاعف��ات«. وإلى 

نص اللقاء:
ه��ل لن��ا أن نتط��رق إل��ى جه��ود مملكة 

البحرين في التعامل مع مرض السكري؟
- منذ إنشاء جمعية السكري البحرينية في 
ع��ام 1989 أي ما يقارب أكثر من 30 عامًا، 
ركزت أنشطتها على التوعية والعمل على 
تش��جيع األش��خاص المصابين بالس��كري 
والناس عمومًا عل��ى االهتمام بالمحافظة 
عل��ى ال��وزن المثال��ي وممارس��ة الرياضة 
بانتظام كوس��يلة مهم��ة لتجنب اإلصابة 
الس��كري  داء  م��ن  وللوقاي��ة  بالس��كري. 
والسيطرة عليه، فقد تبنت جمعية السكري 
البحرينية إنش��اء مضامير للمشي ومن ثم 
انتش��رت في البحرين. كما قامت الجمعية 
بنشر التوعية من خالل البرامج والمبادرات 
المتميزة التي اشتملت حمالت فحص الدم 
للكشف المبكر عن السكري، وعقد الندوات 
وورش العمل التدريبية وإقامة المؤتمرات 
العلمي��ة للمعنيي��ن والمهتمي��ن وأف��راد 
المجتم��ع وتنظي��م المهرجان��ات الصحية 
التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز 

الصحة.

وامتد نش��اط الجمعي��ة لتنظي��م العديد 
م��ن البرام��ج المتمي��زة لألطف��ال منه��ا 
مخيم ش��روق الس��نوي لألطفال المصابين 
بالس��كري وإنش��اء وحدة متنقلة للسكري 
بالم��دارس  واألطف��ال  الطلب��ة  لتوعي��ة 
والمجتم��ع ح��ول الس��كري والوقاي��ة منه 
والسعي لتوفير مضخة األنسولين لألطفال 
المصابين بالسكري من خالل تقديم الدعم 

والمساندة الالزمة لألطفال وذويهم.
كما رك��زت الجمعي��ة في أنش��طتها على 
تش��جيع أفراد المجتمع كافة صغيرًا وكبيرًا 
عل��ى اتب��اع أنماط الحي��اة الصحي��ة التي 
تشمل التغذية الصحية السليمة وممارسة 
الرياض��ة بانتظ��ام والتي تعتب��ر الركائز 

األساسية للوقاية من مرض السكري.
كم عدد المصابين بالس��كري حول العالم 
وكم يبلغ معدل انتش��ار مرض السكري في 

البحرين؟
- في العال��م حوالي 463 ملي��ون مصاب، 
كما يبلغ معدل انتش��ار مرض السكري في 
البحرين بناء على أحدث مس��ح صحي وطني 
تم ف��ي مملك��ة البحري��ن 2018 – 2019 

 .»%15«
ك��م ع��دد األطف��ال المصابين بالس��كري 

سنويًا في البحرين؟
 - س��نويًا يتم تس��جيل ما يق��ارب 85-80 
طفاًل بالنوع األول من الس��كري والمعتمد 

على األنسولين. 
ما هي أهم أس��باب انتش��ار الن��وع الثاني 
من الس��كري وهل هناك برامج اتخذت من 
قب��ل الصح��ة وجمعية الس��كري لمكافحة 

السكري؟
- هن��اك حقائ��ق وأدلة تؤك��د أن من أهم 
أسباب انتشار داء الس��كري خصوصًا النوع 
الثاني ه��ي أتباع أنماط حي��اة غير صحية 
ومش��كلة الس��منة وزي��ادة ال��وزن عام��ل 
رئيس��ي النتش��ار هذا ال��داء. لذل��ك يجب 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة والكافية لمكافحة 
الس��منة وزي��ادة الوزن للحد م��ن اإلصابة 

بداء الس��كري، وإن قلة الحرك��ة عامل آخر 
وأحد أهم األس��باب التي تؤدي إلى انتشار 
داء السكري، باإلضافة إلى التحول في نظم 
التغذي��ة بم��ا يس��مى الوجبات الس��ريعة 
التي تحتوي على سعرات حرارية عالية من 
الدهون المشبعة. ومن أهم اإلجراءات التي 
اتخذته��ا مملكة البحرين م��ن خالل وزارة 
الصحة ولمكافحة السمنة فقد قامت وزارة 
الصحة ومن خالل اللجنة الوطنية لمكافحة 
األمراض المزمنة غير السارية والتي تضم 
في عضويتها ممثل عن جمعية الس��كري 
البحرينية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية 
والخاص��ة ذات العالقة بوض��ع العديد من 
البرام��ج والمب��ادرات الت��ي ته��دف للح��د 
من انتش��ار الس��منة بين أف��راد المجتمع. 
ومن أه��م المبادرات المتميزة هي إنش��اء 
عي��ادات تغذية متخصص��ة للوقاية وعالج 
السمنة وفق أحدث البروتوكوالت العالمية 
المعتم��دة في هذا الش��أن لتخ��دم كافة 
أف��راد المجتمع بجمي��ع المحافظ��ات منذ 
2008. كما أولت وزارة الصحة فئة األطفال 
واليافعين عناية خاصة للقضاء على سمنة 
األطفال واليافعين من خالل إنشاء عيادات 
التغذي��ة لليافعين منذ ع��ام 2014 والتي 
تهدف إلى تش��جيعهم على أتب��اع أنماط 

غذائية صحية وااللتزام بنمط حياة صحية 
تتسم بالنش��اط وممارسة النشاط البدني 
بانتظ��ام. كم��ا قام��ت جمعية الس��كري 
البحرينية بالعديد من المبادرات المتميزة 
للوقاي��ة من الس��منة، وم��ن أهمها تبني 
إنشاء مضامير للمشي لتشجيع كافة أفراد 
المجتمع على ممارس��ة المشي، باإلضافة 
إلى تبني مبادرة تحدي المش��ي تش��جيعًا 
ألفراد المجتمع بممارسة الرياضة بانتظام 
ونشر التوعية من خالل البرامج واألنشطة 
التثقيفي��ة لتعزيز أنماط الحي��اة الصحية 
والعمل على تش��جيع المجتم��ع االهتمام 
بالمحافظة على الوزن المثالي وممارس��ة 
الرياضة بانتظام كوس��يلة مهمة للوقاية 

من السمنة ولتجنب اإلصابة بالسكري.  
ما أبرز أس��باب اإلصاب��ة بالمرض وخاصة 
النوع الثاني من السكري غير المعتمد على 

األنسولين؟
- ليست واضحة وهناك عوامل كثيرة:

- الوراثة، والس��منة، وأم��راض البنكرياس 
المزمنة، وأمراض الغدد الصماء.

- التغير في نمط الحياة الغذائية والنشاط 
اليومي.

ما أبرز مضاعفات المرض؟

- أبرز مضاعفات المرض هي:
- تصلب الشرايين: خاصة األوعية الدموية 
الت��ي تغ��ذي القل��ب، والعي��ن والكليتين 

والقدمين. 
- اعت��الل األعص��اب: وه��و تلف األنس��جة 
العصبي��ة في الجس��م وخاص��ة الموجودة 
باألطراف ويش��عر المري��ض بالخدر واأللم 

والحرقة.
- صعوبة التئام الجروح: إن ارتفاع نس��بة 
الس��كر بالدم يع��وق حركة أجه��زة دفاع، 
والجس��م كما أن ضيق الشرايين يؤدي إلى 
عدم كفاية الدم وخاصة، والقدمين ولهذه 

الحالة مضاعفات خطيرة مثل البتر.  
هل م��ن اكتش��افات جدي��دة للوقاية من 

السكري؟
- للوقاية من الس��كري الن��وع األول: إنتاج 
لق��اح لتكوي��ن أجس��ام مضادة لألجس��ام 
المناعية المتلفة لخالي��ا بيتا »قيد البحث 
والدراسة«. وهناك، أيضًا، إعطاء األنسولين 
بواس��طة االستنش��اق »البخ��اخ«، »ال يزال 
ف��ي مراح��ل البح��ث والدراس��ة«. وزراع��ة 
البنكرياس »خاليا بيتنا«، وهذا أيضًا »قيد 
البح��ث والدراس��ة«، وزراع��ة خالي��ا النخاع 

»قيد البحث والدراسة«.

إشراف: وليــد صبــري
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معلومة في كبسولة

مختصون يحذرون من مضاعفات »القاتل الصامت«
ح��ذر أطباء ومختصون من »خطورة مضاعفات مرض الس��كري أو القاتل 
الصامت«، موضحين أن »تصلب الش��رايين، واعتالل األعصاب، وصعوبة 
التئام الجروح، واإلصابة بالقدم الس��كرية، واعتالل الش��بكية الس��كري، 
وتلف الكليتين، والمش��كالت الجنس��ية، أبرز المضاعف��ات نتيجة إهمال 
العالج«، مش��يرين إلى أن »الوراثة والسمنة وأمراض البنكرياس والغدد 
الصماء من أسباب اإلصابة بالمرض«. وأضافوا في ملف أعده »الوطن«، 
بمناس��بة اليوم العالمي للس��كري، والذي يقام هذا العام، تحت عنوان، 
»الممرض��ون - الممرض��ات، يصنع��ون الف��ارق«، أن »نح��و 50 % م��ن 
المصابين بالس��كري لم يتم تش��خيص إصابتهم بالم��رض نتيجة عدم 
خضوعه��م لفحوصات دوري��ة«، فيما »نوهوا إلى ارتفاع نس��بة اإلصابة 
بالمرض في البحرين، والت��ي تصل إلى 15%، بنحو 202700 مصاب في 
المملكة، في حين تحتل البحرين المرتبة ال� 21 عالميًا وفقًا إلحصائيات 

االتحاد الدولي لمرض السكري«. 

ونوه األطباء والمختصون إلى أن »المصابون بالس��كري معرضون لخطر 
اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد19(«، الفتين إلى أن »السمنة والسكري 
يقلالن من كفاءة الجهاز المناعي«، الفتين إلى أن »مضامير المش��ي في 
البحرين، والمصممة وفقًا للمعايير العالمية، تعد من أبرز طرق الوقاية 
والعالج من المرض، حيث يزيد المش��ي من فعالية اإلنسولين ويخفض 
الس��كر بالدم«. وفيم��ا يتعلق بطرق العالج الحديث��ة الخاصة بالمرض، 
أفاد األطب��اء والمختصون بأن »هناك اكتش��افات قيد البحث والدراس��ة 
مثل زراعة البنكرياس وخاليا النخاع للوقاية من المرض، فيما تعد اإلبرة 

األسبوعية »أوزيمبيك« أحدث عالج للسكري«.
وذكروا أن »هناك 463 مليون مصاب بالمرض حول العالم، فيما تس��بب 
في وفاة 1.6 مليون مريض في 2016، بينما يتعرض 47 ش��خصًا لخطر 
الوف��اة من بين كل 1000 مريض على مس��توى العال��م، في حين تجرى 

عملية بتر لمريض سكري كل نصف دقيقة عالميًا«.

تفتح ملف السكري في البحرين

د. مريم الهاجري

مريم الهاجري: 15٪ معدل انتشار السكري في البحرين

إصابة 80 طفاًل بالنوع األول من السكري سنويًا

 نجوى أبوطالب: 10 معايير 
عالمية لمضامير المشي في البحرين

إدارة  مجل��س  عض��و  كش��فت 
البحريني��ة  الس��كري  جمعي��ة 
د.  المضامي��ر،  لجن��ة  ورئيس��ة 
نج��وى عبداهلل أبوطالب عن »10 
معايير عالمية لمضامير المشي 
ف��ي البحري��ن، والت��ي طبقته��ا 
جمعي��ة الس��كري ف��ي البحرين، 
وهي تخطيط المسافات باألمتار 
والكيل��و مت��ر، ووجود مس��احات 
خض��راء عل��ى الجانبي��ن وه��واء 
للمش��ي  طري��ق  وتوف��ر  نق��ي، 
ممه��د وآمن، ووج��ود العالمات 
المش��ي  بط��رق  التوعوي��ة 
المسبقة  واالحتياطات  الصحيحة 
قبل المش��ي مثل قياس مستوي 
الس��كري في الدم وتناول الدواء 

وش��رب الماء واالحتفاظ ببعض 
الس��كريات مث��ل العس��ل وحمل 
بطاقة مريض السكري للتعريف 

لوح��ات  ووض��ع  والمس��اعدة، 
للتوعي��ة الصحية مث��ل عالمات 
هب��وط وارتفاع الس��كري وأقرب 
ووجود  للمكان،  الصحية  المراكز 
كراس��ي وأماكن للراح��ة، ووجود 
أكشاك المرطبات والماء، وتوعية 
المش��ي  القائمين على مضامير 
من رجال األمن على اإلس��عافات 
األولية، وعم��ل فعاليات التوعية 
ممارس��ة  بأهمي��ة  الصحي��ة 
وتش��جيع  بانتظ��ام  الرياض��ة 
لتوعي��ة  بالمضامي��ر  المش��ي 
المواطني��ن والمقيمي��ن بمرض 
الس��كري ومضاعفاته، والتوعية 
والح��ذاء  الرياضي��ة  بالمالب��س 

الرياضي والعناية بالقدمين«.

د. نجوى أبوطالب

الدفتر: اإلبرة األسبوعية »أوزيمبيك« 
العالج األحدث للسكري

كش��ف استش��اري أم��راض الغدد 
الصماء والس��كري، وزمي��ل الكلية 
الملكي��ة البريطاني��ة لألطباء في 
لندن، وعضو جمعية الغدد الصم 
البريطانية وعضو جمعية السكري 
البريطانية، د. أس��عد الدفتر، عن 
»إجراء عملية بتر لمريض س��كري 
كل نصف دقيقة عالميًا«، موضحًا 
أن »47 حال��ة معرضة للوفاة من 

بين كل ألف مصاب بالسكري«.
وأضاف في تصريحات ل� »الوطن«، 
أن »أحدث عالج مس��تعمل لمرض 
الس��كري ه��و اإلب��رة األس��بوعية 
وه��و   ،»ozempic »أوزيمبي��ك 
متوفر في عيادتنا وهو من األدوية 
الس��كري  لع��الج مرض  الفعال��ة 

وتقلي��ل ال��وزن في نف��س الوقت 
وهو دواء فع��ال جدًا حيث نجح في 
سلس��لة م��ن الدراس��ات وعددها 

أكثر من 13 دراسة  وأثبت كفاءته 
كبدي��ل لكثي��ر من األدوي��ة منها 
وكذلك  والجنوفي��ا  الميتفورمي��ن 
األنس��ولين، وال ننس��ى كم��ا نجح 
العالج بأن يك��ون البديل لمريض 
يس��تعمل ثالثة أن��واع من أدوية 
فعالي��ة  أكث��ر  ويك��ون  الس��كري 
بتقليل ال��وزن بما يع��ادل معدل 
5.7 كلغ��م وبح��دود تصل إلى 15 
كغم في بعض الحاالت، أما تكلفة 
الدواء ش��هريًا ف��ي البحرين فهي 
52 دين��ارًا وإذا ما تم��ت المقارنة 
مع س��عر ثالثة أن��واع من األدوية 
س��تكون التكلف��ة قريب��ة آخذين 
بعي��ن االعتب��ار الفوائ��د الجم��ة 

المستحصلة من العالج الجديد«.

د. أسعد الدفتر

اإلنسولين: هرمون يتم إفرازه في البنكرياس، وله العديد من الوظائف في الجسم أهمها، السماح للجسم باستخدام السكر »الجلوكوز« وتحويله 
لطاقة أو تخزينه، والمس��اعدة في الحفاظ على مس��توى الس��كر في الدم طبيعيًا، والمساهمة في إدخال السكر إلى الخاليا الستخدامه وتحويله 

لطاقة، وارتفاعه أو انخفاضه يسبب مشاكل صحية كبيرة.
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كش��فت استش��اري الغدد الصماء والسكري 
بمستش��فى الملك حمد الجامعي، ورئيس��ة 
اللجنة العلمية وعض��و مجلس إدارة جمعية 
الس��كري البحرينية، د. دالل الرميحي، عن أن 
»إنق��اص الوزن م��ن محف��زات الحفاظ على 
البنكرياس، وضبط معدل السكري في الدم«، 
مش��يرة إلى أن »نسبة اإلصابة بالسكري في 
البحرين تبلغ نحو 16 % بحسب موقع االتحاد 
الدولي للس��كري«، منوهة إلى أنه »ال بد من 
أن نضع في الحسبان أنه لكل شخص مصاب 
بالسكري، هناك شخص آخر في المجتمع، لم 
يتم تش��خيصه، أي أنه ش��خص من بين كل 
اثنين، لم يتم تشخيص إصابتهم بالمرض، 

وبالتالي 50 % من المصابين بالس��كري لم 
يتم تش��خيصهم أو لم يخضعوا للتشخيص 

لعدم خضوعهم لفحوص دورية«.
وقالت في تصريحات ل� »الوطن«،  إن »هناك 
أنواع��ا متعددة من مرض الس��كري، أهمها 
الن��وع األول والنوع الثان��ي، وعلى الرغم من 
تش��ابه النوعين في ارتفاع مستوى السكري 
ف��ي ال��دم، إال أن األس��باب للنوعين مختلفة 

بشكل جذري«. 
وأوضحت أن »السكري من النوع األول يحدث 
لدى أش��خاص لديه��م م��وروث جيني معين 
يجعلهم أكثر عرض��ة للمرض ويحفزه عامل 
بيئ��ي معين مث��ل التعرض للفيروس��ات أو 

الملوث��ات وه��و غي��ر مرتب��ط بالس��منة أو 
أسلوب الحياة«. 

وأش��ارت إلى أن »الس��كري من النوع الثاني 
يحدث بش��كل تدريجي عندم��ا يحدث إجهاد 
البنكرياس لضخ األنس��ولين لدى األشخاص 
المصابي��ن بزيادة الوزن والس��منة الناجمة 
ع��ن التغذي��ة غير الصحي��ة، وقلة النش��اط 

البدني«. 
وتطرق��ت إل��ى »األغذية التي تس��اعد على 
ل��دى  األنس��ولين  إف��راز  عل��ى  المحافظ��ة 
المصابي��ن بالن��وع الثان��ي من الس��كري«، 
مشيرة إلى أن »هناك أغذية تؤدي إلى ارتفاع 
حاد في معدالت السكري وبالتالي قد يتبعه 

إف��راز مف��رط لألنس��ولين م��ن البنكرياس، 
وهذا ليس باألمر المحبذ على المدى البعيد، 
حي��ث إن ذلك يجه��د البنكري��اس، واألغذية 
التي تس��بب ذلك ه��ي المواد الت��ي تحتوي 
على الس��كريات البس��يطة أو النشويات ذات 
المعدل الجاليس��يمي العالي مثل الحلويات 
والس��كاكر والعصي��ر والمش��روبات الغازية 
وكل ما هو محضر من األرز األبيض أو الدقيق 
األبي��ض«. وذكرت أن��ه »بالنس��بة لألغذية 
التي تحتوي على نش��ويات معق��دة أو مواد 
ذات معدل جاليس��يمي منخفض كاألطعمة 
الغني��ة باأللي��اف مث��ل الدقيق األس��مر ذي 

الحبوب الكاملة أو األرز األسمر«. 
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نرحب بمشاركاتكم على

Health

د. صفاء موسى عمران

تحت المجهر

اليوم العالمي للسكري

يت��م االحتف��ال في الرابع عش��ر من نوفمبر م��ن كل عام 
بالي��وم العالمي للس��كري إحياًء لذكرى الس��ير »فريدريك 
بانتينج« الذي ش��ارك في اكتشاف األنسولين مع »تشارلز 

بيست« في عام 1922.
وم��رض الس��كري م��ن أم��راض االضطراب��ات األيضي��ة 
االس��تقالبية الُمزمنة التي تح��دث نتيجة عجز البنكرياس 
عن إنتاج مادة األنس��ولين بكمي��ة كافية، أو عندما يعجز 
الجس��م عن استخدام تلك المادة بشكل فعال، مّما يؤدي 
إلى زيادة تركيز الس��كر في الدم. والتي تسبب مع الوقت 

أضرارًا في أجزاء مختلفه من الجسم.
وت��م تحدي��د الي��وم العالمي للس��كري نتيج��ة المخاوف 
المتزايدة م��ن التهديد الصحي المتصاعد الذي يش��كله 
هذا المرض. حيث ُيعد الس��كري من األس��باب الرئيس��ية 
المؤدية للفشل الكلوي كما يزداد خطر التعرض للنوبات 
القلبية والس��كتات الدماغية لدى هؤالء المرضى أكثر من 
ث��الث أضعاف ع��ن غيرهم. كما يؤدي ضع��ف تدفق الدم 
واعت��الل الجهاز العصبي في القدمين إلى زيادة احتماالت 
اإلصابة بقرحة القدم وإلى ضرورة بتر األطراف في نهاية 
المط��اف. إضافة إلى اعتالل الش��بكية ف��ي عين المريض 
مما ق��د يؤدي إلى العم��ى، حيث تعّزى نس��بة 2.6٪ من 

حاالت العمى في العالم إلى داء السكري.
ويرك��ز االحتف��ال بهذا اليوم س��نويًا على أح��د المواضيع 
التي تحتل اهتمامًا لدى مرضى الس��كري والقائمين على 
رعايته��م. ولقد تم اختيار موضوع اليوم العالمي لمرضى 
السكري لعام 2020 وهو »الممرضات/الممرضون ومرض 
السكري«. وتهدف حملة هذا العام إلى إذكاء الوعي بشأن 

ال��دور الفارق ال��ذي يضطلع به الممرض��ون والممرضات 
ف��ي دعم المصابين بمرض الس��كري. حيث تمثل طواقم 
التمريض أكثر من نصف القوى العاملة في مجال الصحة 
عل��ى الصعيد العالمي. وتؤدي تلك الطواقم أعمااًل جبارة 
في دعم المصابين بمرض الس��كري أو المعرضون لخطر 

اإلصابة به.
ويواج��ه المصابون بالس��كري عددًا م��ن التحديات، ولذا 
فإن التثقيف الصحي ُيعد أمرًا حيويًا لتعزيز الوعي وحش��د 
الدعم من أجل العمل معًا للحصول على المهارات الالزمة 
للس��يطرة علي��ه كضبط مس��توى الس��كر وضغ��ط الدم 
والعناية بالقدمين والتي تشمل العناية الذاتية للمريض 
كنظاف��ة القدمين وارت��داء األحذية المناس��بة والتماس 
الرعاي��ة التي يقدمها المهنيون لع��الج قرحات القدمين. 
والفحص للتّح��ري عن اعتالل الش��بكية وعالجها وضبط 
مس��توى الدهون في الدم والكشف عن العالمات المبّكرة 

ألمراض الكلى المتعلقة بداء السكري.
وته��دف منظمة الصح��ة العالمي��ة إلى اعتم��اد تدابير 
فّعالة لترصد مرض الس��كري وعوام��ل الخطر المتعلقة 
به وتوجيه التوصيات إل��ى الحكومات واألفراد والمجتمع 
المدن��ي، والتش��جيع عل��ى اّتب��اع نظ��ام غذائ��ي صحي 
وممارس��ة النش��اط البدني بانتظام، والحد من المشكلة 
العالمي��ة المتنامية المتمثلة في فرط الوزن والس��منة 
والت��ي تعتبر م��ن األس��باب الرئيس��ية لإلصابة بمرض 

السكري.

* أخصائية طب المجتمع وعلم الوبائيات

طرق الوقاية من السكري

تنــاول
الطعام الصحي

"الياف"

 تجنب الوجبات
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إعداد: وليد صبري
تصميم: محمد بوعباس

د. دالل الرميحي

دالل الرميحي: 50٪ من المصابين بالسكري لم ُتَشخص حاالتهم

رابعة الهاجري: اإلصابة بالقدم 
السكرية نتيجة االعتالل العصبي

كش��فت استش��ارية طب األس��رة 
د.  الس��كري  أم��راض  وأخصائي��ة 
رابع��ة الهاجري ع��ن أن »اإلصابة 
نتيج��ة  ه��ي  الس��كرية  بالق��دم 
اعت��الل  أو  العصب��ي  لالعت��الل 
باألوعي��ة الدموي��ة الت��ي تغ��ذي 
القدمين وهذا يحدث بس��بب عدم 
انتظام سكر الدم والسيطرة عليه 
لفترة زمنية طويلة بعد تشخيص 

المرض«.
وأوضح��ت د. رابع��ة الهاجري في 
تصريح��ات ل� »الوطن« بمناس��بة 
أن��ه  للس��كري،  العالم��ي  الي��وم 
الس��كري  »يمك��ن حماية مريض 
ع��ن  الم��رض،  مضاعف��ات  م��ن 
األدوية،  بتن��اول  االلت��زام  طريق، 
المنتظم��ة  الرياض��ة  وممارس��ة 
اليومي��ة، واتباع النظ��ام الغذائي 
الصح��ي، واتباع الخط��ة العالجية 
المتفق عليها مع طبيبه المعالج، 
الفحوص��ات  وإج��راء  والمتابع��ة، 
الدورية«. وفيما يتعلق بالتصنيف 
العالمي للبحرين من حيث نس��بة 
اإلصابة بالسكري عالميًا، أفادت د. 
رابعة الهاجري بأن »البحرين رقم 
21 من بين دول الش��رق األوسط 
ف��ي تصني��ف اإلصابة بالس��كري، 
فيما يصل عدد المصابين بمرض 
 463 الس��كري ف��ي العال��م إل��ى 
مليون شخص و55 مليون شخص 
مصاب بالس��كري في دول الشرق 

األوس��ط ومن المتوق��ع أن يصل 
عام  بالس��كري  المصابي��ن  ع��دد 

2045 إلى 700 مليون شخص«. 
وفي رد على سؤال حول احتماالت 
اإلصابة بالقدم الس��كرية، أفادت 
استش��ارية طب األسرة وأخصائية 
ب��أن »اإلصابة  الس��كري،  أمراض 
نتيج��ه  ه��ي  الس��كرية  بالق��دم 
أعت��الل  أو  العصب��ي  لالعت��الل 
باألوعي��ة الدموي��ة الت��ي تغ��ذي 
القدمين وهذا يحدث بس��بب عدم 
انتظام سكر الدم والسيطرة عليه 
لفترة زمنية طويلة بعد تشخيص 

المرض«.
وحول أب��رز األغذية التي تس��اعد 
عل��ى تحفي��ز اإلنس��ولين وزي��ادة 
معدل إف��رازه، أوضح��ت د. رابعة 
الهاجري أنه »يجب أن يكون طعام 

الس��كري متوازنًا ويحتوي  مريض 
على كل األصناف من المجموعات 
الغذائي��ة، وهن��اك أطعم��ة تحفز 
البنكرياس وتجهده مثل، العصائر 
والمحالة،  الغازي��ة  والمش��روبات 
واألرز، والخب��ر، والباس��تا، إذا ت��م 
تناوله��ا بكميات كبي��رة، وإضافة 
الس��كر إلى الطع��ام أو الش��راب، 
والعس��ل  المحل��ى،  والزب��ادي 

والمربى، واللحوم الحيوانية«.
وذكرت أن »هناك أطعمة تساهم 
في راح��ة البنكرياس واس��تقراره، 
وهي الخض��روات  غي��ر المحتوية 
على النش��ويات، والج��زر، والخيار، 
الورقية  والملف��وف، والخض��روات 
والجرجير في  والخس،  »الس��بانخ، 
حال��ة عدم وجود قص��ور بالكلى«، 
والب��ذور الكامل��ة الموج��ودة في 
األس��مر،  واألرز  األس��مر،  »الخب��ز 
وال��ذرة  والكين��وا،  والباس��تا، 
حي��ث تحت��وي عل��ى الفيتامينات 
والمعادن التي يحتاجها الجس��م، 
الت��ي تحتوي  الصحي��ة  والزي��وت 
عل��ى أوميغا 3 »األف��وكادو، وزيت 
وزي��ت  والمكس��رات،  الزيت��ون، 
األس��ماك،  وتن��اول  الكان��وال«، 
الموج��ودة  البروتين��ات  وتن��اول 
والبقولي��ات  »األس��ماك،  ف��ي 
والمكسرات حيث أثبتت الدراسات 
أن تل��ك البروتينات ال ترفع س��كر 

الدم بعكس اللحوم الحيوانية«.

د. رابعة الهاجري

أك��دت استش��ارية ط��ب العائل��ة 
الس��كري د.  أم��راض  وماجس��تير 
أم��ل الغانم، أن »مرض الس��كري 
يقلل م��ن كفاءة الجه��از المناعي 
م��ن  مح��ذرة  اإلنس��ان«،  ل��دى 
»مضاعفات المرض، والتي يمكن 
أن تنقسم إلى نوعين، مضاعفات 
عل��ى المدى القصي��ر، وأخرى على 
الم��دى البعي��د«، مش��يرة إلى أن 
»اعتالل ش��بكية العين والمشاكل 
الجنس��ية من بين أبرز مضاعفات 
الم��رض«، كاش��فة ع��ن أن »م��ا 
به��ذا  مص��اب   202700 يع��ادل 
المرض في مملكة البحرين، وهي 
نس��بة تصنف على أنه��ا مرتفعة 
للغاية، بحسب إحصائيات االتحاد 

الدول��ي لمرض الس��كري«. وفيما 
أف��ادت  بالمضاعف��ات،  يتعل��ق 
ب��أن »اإلصابة بالس��كري المزمن 

تزيد م��ن احتمالي��ة تطور بعض 
المدى  عل��ى  الصحي��ة  المش��اكل 
الطوي��ل ومنه��ا أم��راض القل��ب 

والسكتات الدماغية«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول طرق 
حماية مريض السكري من اعتالل 
ش��بكية العين، أوضحت أن »ذلك 
يتم عن طريق، مراقبة مس��تويات 
الس��كري بالدم ، من خالل اإلبقاء 
 A1C الهيموغلوبين  مع��دل  على 
بحدود 7%، والسيطرة على ضغط 
الكوليس��ترول  ومس��توى  ال��دم، 
واإلق��الع ع��ن التدخي��ن، وإج��راء 
فحص لش��بكية العي��ن على األقل 
م��رة في الس��نة، أو أكث��ر في حال 

أوصى طبيب العيون بذلك«.

د. أمل الغانم

 أمل الغانم: 202700 
مصاب بالسكري في البحرين

مصطلحات طبية
غيبوبة الس��كر: هي حالة خِطرة تصيب مرضى الس��كري ويجب عالجها في المش��فى فورًا؛ فهي من الحاالت المهددة للحياة وهي عبارة عن فقدان الوعي 
التام، بحيث ال يس��تطيع الش��خص اإلحس��اس باألماكن، وباألصوات، وبأي مؤثرات خارجية. وال توجد مدة زمنية محددة لغيبوبة السكر، بل تعتمد على 

العامل المسبب لها، ويمكن أن تحدث في حالتي هبوط السكر في الدم أو ارتفاع السكر الشديد.

مهدي: تقديم الرعاية التمريضية 
لـ 30 مريض سكري يوميًا

كش��ف المم��رض الصح��ي مهدي 
أحمد مهدي ع��ن »تقديم الرعاية 
الصحي��ة  والخدم��ات  الطبي��ة 
مري��ض   30 لنح��و  المتكامل��ة 
س��كري يوميًا«، موضح��ًا أن »تلك 
الخدمات التي يقدمها الممرضون 
الس��كري  لمرض��ى  والممرض��ات 
تتنوع بين تقديم الرعاية الصحية 
لألطف��ال والحوام��ل وكبار الس��ن 

والمس��نين واألش��خاص اآلخري��ن 
المصابي��ن بالس��كري نظ��رًا ألنه 

مرض مزمن«.
وأضاف »نس��عى لتثقيف المجتمع 
الس��كري  م��رض  يخ��ص  فيم��ا 
ومضاعفاته وطرق ضبط معدالت 
السكري في الدم والنظام الغذائي 
الوقاية  الصحي المتوازن، وط��رق 

منه«.
مهدي أحمد مهدي
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االبتــكار  فــي مســابقة  للمشــاركة  المقترحــات  تقديــم  فتــرة  انتهــاء  تــم 
الحكومــي )فكــرة( في نســختها الثالثة، التي تأتي تنفيــًذا لتوجيهات ولي 
العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة  إيماًنــا بالــدور الحيــوي للطاقــات البحرينيــة في مواصلة مســيرة 
التحديــث والتطويــر، بما يســهم فــي دعم التمّيــز في الخدمــة الحكومية 

ويحقق تطلعات المواطنين.

لمســـابقة  التقديـــم  بـــاب  وكان 
االبتـــكار الحكومـــي في نســـختها 
الثالثـــة قـــد فتـــح فـــي 1 نوفمبـــر 
حتـــى أمـــس، حيـــث تـــم اســـتالم 
جميع المقترحات التي تم التقدم 
بهـــا، لتبـــدأ مرحلة مراجعـــة كافة 
المقترحات من قبل لجان التقييم 

من ذوي االختصاص.
االبتـــكار  مســـابقة  وأثبتـــت 

نجاحهـــا  )فكـــرة(  الحكومـــي 
والمميـــزة  المبتكـــرة  باألفـــكار 
التـــي تـــم طرحها في النســـختين 
وبرهنـــت  والثانيـــة  األولـــى 
وتيـــرة  تســـريع  فـــي  فاعليتهـــا 
إيجاًبـــا  وانعكســـت  اإلنجـــازات 
على مخرجـــات العمل الحكومي، 
كما أســـهمت في تحفيز الطاقات 
البحرينيـــة بمـــا يلبـــي التطلعـــات 

المنشـــودة ويتماشـــى مـــع رؤيـــة 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
وتتيح المســـابقة الفرصة إلشراك 
موظفـــي القطاع العـــام في وضع 
علـــى  القائمـــة  الخطـــط  وتنفيـــذ 
أداء  وتطويـــر  الخالقـــة  األفـــكار 
العمـــل الحكومي بمـــا يعود بالنفع 

والنماء على الجميع.
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مرحًبا بالرئيس جو بايدن
Û  علــى الرغــم مــن أن قــادة دول مجلــس التعــاون

كانــوا  األقــل،  علــى  غالبيتهــم  أو  الخليجــي، 
يفضلــون ويتمنــون فــوز الرئيــس ترامــب لــدورة 
رئاســية ثانيــة، إال أنــه مــن منطلــق أن السياســة ال 
تعتــرف بالتمنيــات، و”ليــس فيهــا صداقــات دائمة 
وال عــداوات دائمــة”، بــل إنهــا ترتكــز علــى أســاس 
الخليجيــة  الــدول  فــإن مصالــح  المصالــح فقــط، 
تقتضي المبادرة باإلســراع أو االســتعداد للتعامل 
مــع الواقــع، والتفاعــل وااللتحام، بــكل ثقة وعزم، 
بالرئيــس الجديــد وفريق عمله، والســعي لتحقيق 
طريــق  خارطــة  معالــم  لتحديــد  معهــم  توافــق 
مرتكــزة  الطرفيــن  بيــن  المســتقبلية  للعالقــات 
علــى قواعــد مشــتركة أساســها مكافحــة اإلرهاب 
والســالم  التنميــة  وتحقيــق  التطــرف  ومحاربــة 
فــي المنطقــة، وهــي أهــداف ال خــالف حولها بين 

الطرفين، وتتفق مع مصالحهما.
Û  لقــد بلغــت العالقات بيــن دول المجلــس، خصوًصا

ثالثي الســعودية والبحريــن واإلمارات ذروتها من 
القــوة والمتانــة فــي عهــد الرئيــس ترامــب، وليس 
ثمــة مــا يعــوق اســتمرارها علــى هــذا النهــج وهــذا 
المســتوى، وتطويرهــا واالرتقــاء بهــا إلــى األفضل 
فــي عهــد بايــدن، الــذي ال ولــن يختلــف عــن ســلفه 
فــي وضــع مصالح أميــركا الحيوية قبــل وفوق أي 

اعتبار.
Û  لعملــة وجهــان  والجمهورييــن  الديمقراطييــن  إن 

واحــدة، وأن أي تغييــر فــي السياســة الخارجيــة 
للديمقراطييــن تجــاه المنطقــة ســيكون محــدودا 
فــي الظــروف الراهنــة، وإن العالقــات الخليجيــة 
األميركيــة لــن تعــود مثلمــا كانــت عليــه فــي فتــرة 

رئاسة باراك أوباما كما يظن أو يتمنى البعض.
Û  إننــا علــى إدراك تام بأنه لكل رئيــس أميركي رؤية

يحاول تحقيقها فيما يتعلق بالسياســة الخارجية، 
إال أن ذلــك ممكــن مــا دامت تلك الرؤيــة باقية في 
االســتراتيجيات  مســارات  مــع  وتناغــم  انســجام 
العليــا للواليــات  المبنيــة علــى المصالــح  القوميــة 

المتحدة.
Û  الشــرق فــي  المتحــدة  الواليــات  اســتراتيجية  إن 

األوســط أخذت تتشــكل على أســاس أن مصالحها 
الحيويــة فــي هــذه المنطقــة بــدأت تتراجــع، منــذ 
بداية عهد باراك أوباما، واستمرت في عهد ترامب، 

وســيواصل بايــدن االلتــزام بهــذه االســتراتيجية، 
فأميركا تعتزم الخروج من هذه المنطقة بسالســة 
إن أمكن، بعد أن انتقل ثقل مصالحها الحيوية الى 
منطقــة شــرق وجنــوب شــرق آســيا وفــي مواجهة 
الصيــن؛ ممــا يقتضــي تكثيــف تواجدهــا فــي تلــك 
المنطقــة، وإيجاد ترتيبات أمنية بديلة في منطقة 
الشــرق األوســط تندمج فيها إســرائيل ويكون لها 
دور محــوري ضمــن منظومــة دفاعيــة تحول دون 
حدوث أي فراغ أمني يهدد حلفاءها في المنطقة.

Û  للواليــات العليــا  األميركيــة  المصالــح  كانــت  لقــد 
المتحــدة فــي منطقتنــا ترتكــز فــي األســاس علــى 
ثالثــة محــاور رئيســة، وهــي: اعتبــار المنطقة أحد 
خطوط التصدي األمامية لمواجهة المد الشيوعي 
أساســي  كمصــدر  المنطقــة  وحمايــة  الســوفيتي، 
إســرائيل  علــى  للحفــاظ  فيهــا  والتواجــد  للنفــط، 

وسالمتها.
Û  أهميــة تماًمــا  انعدمــت  طويلــة  ســنوات  ومنــذ 

المنطقــة االســتراتيجية كأحــد خطــوط التصــدي 
األماميــة لموجهــة المــد الشــيوعي الســوفيتي بعد 
انهيــار الشــيوعية واالتحاد الســوفيتي، كما تدنت 
أهميتهــا كمصــدر أساســي للنفــط مع ارتفــاع إنتاج 
النفط والغاز الطبيعي في الواليات المتحدة، ونمو 
مصــادر الطاقــة البديلة، واكتشــاف مكامن ضخمة 
الخليــج  منطقــة  خــارج  الطبيعــي  والغــاز  للنفــط 

العربي.
Û  أمــا بالنســبة لضمــان الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل

وســالمتها، فــإن ذلــك قــد تحقــق بالفعــل بعــد أن 
نجحــت الواليــات المتحــدة، وعلــى مــدى ســنوات 
والتفــوق  األمنيــة  المنعــة  ترســيخ  فــي  طويلــة، 
العســكري إلســرائيل في المنطقــة، وبعد أن تخلت 
العربيــة عــن خيــار الحــرب ضدهــا، وفــي  الــدول 
الواقــع فإن، إســرائيل تحولت مــن دولة قلقة على 
ســالمتها، إلى دولة مســتعدة للمساهمة في ضمان 

سالمة دول المنطقة.
Û  والمهلليــن المصفقيــن  أول  مــن  بايــدن  كان  وقــد 

لنجــاح جهــود الرئيــس ترامب فــي تطبيع عالقات 
إســرائيل بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين وجمهورية السودان خالل األشهر القليلة 
الماضيــة، وفــي هــذا المســار فــإن بايــدن ســيعمل 
علــى دعم ما تــم التوصل إليه، وعلى تعزيز عملية 

اندمــاج إســرائيل االســتراتيجي فــي المنطقة بعد 
أن أصبحــت تتمتــع بعالقــات مفتوحــة مــع 5 دول 
عربيــة، وعالقــات مســتورة مع عدد أكبــر من ذلك، 
وســيدفع بايــدن دول عربيــة أخــرى لالنخراط في 
هــذا المســار، ومــن المتوقــع أن ينجــح فــي إقنــاع 
ثــالث دول عربيــة أخــرى علــى األقــل خــالل العام 
األول مــن واليتــه؛ انطالًقــا مــن عالقتــه المتينــة 
بإسرائيل، واقتناًعا منه بأن ذلك سيشجع إسرائيل 
وســيؤدي  للفلســطينيين،  تنــازالت  تقديــم  علــى 
إلــى تعزيــز جهود الســالم في المنطقــة؛ وعلى هذا 
المســار ال يوجــد أي تعــارض أو تبايــن بيــن موقف 

بايدن وقادة دول المجلس.
Û  إضافة إلى ذلك، فإن هناك تطابقا في وجهات النظر

واتفاقا تاما أيًضا بين الخليجيين والديمقراطيين 
على حل القضية الفلســطينية بالتفاوض وبالطرق 
الســلمية، وعلى أساس حل الدولتين، ورفض ضم 
األراضــي الفلســطينية واالعتــراض علــى توســيع 
المستوطنات، وتجاهل أو تخطي مشروع  “صفقة 
القــرن” الــذي طرحــه ترامــب قبيــل انقضــاء مــدة 

رئاسته.
Û  أو يحــذروا  أو  يروجــوا  أن  الكثيــرون  ويحــاول 

يخوفــوا دول المجلــس مــن حتميــة قيــام بايــدن 
بإعــادة تفعيــل أو إحيــاء االتفاق النــووي بصيغته 
األوبامية الذي عقدته الواليات المتحدة مع إيران 
والذي انســحب منه الرئيــس ترامب، هذا التحذير 
ال مبرر له، وهذا التخويف ال طائل منه وال أساس 
ال  وبايــدن  مســتحيلة،  الــوراء  إلــى  فالعــودة  لــه، 
يســتطيع أن يقــدم على هــذه الخطــوة، إدراًكا منه 
بالواقع الجديد الذي تعيشة المنطقة الذي يختلف 
عمــا كان عليــه أيــام أوبامــا، فقــد تغيــر هــذا الواقع 
جذريــا خــالل الســنوات األربــع األخيــرة، وتغيــرت 
نظــرة دول المجلس لطبيعــة األخطار والتهديدات 
التــي تواجههــا، وتبدلــت خارطة العالقــات البينية 
فيهــا، ونشــأ وضع سياســي واســتراتيجي مختلف 
بعد تكوين تحالف، معروف وغير معلن حتى اآلن 
بين أكبر وأقوى دول المنطقة سياســيا واقتصاديا 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وهــي  وعســكريا، 
واإلمــارات ومصــر وإســرائيل إلى جانــب البحرين 
الــدول  بأهميتهــا االســتراتيجية القصــوى، وهــذه 
أصبحت بالفعل ترتبط بتوافق وانسجام ووضوح 

فــي الرؤية وتعاون فيما بينها، بايدن لن يســتطيع 
الــذي يرفــض  التحالــف  فــي وجــه هــذا  الوقــوف 

العودة إلى االتفاق النووي بنسخته األوبامية.
Û  إلــى جانــب ذلــك، فــإن بايــدن صديق حميــم قديم

أصــوات  مــن   %  77 علــى  حــاز  وقــد  إلســرائيل، 
االنتخابــات  فــي  األميــركان  اليهــود  الناخبيــن 
األخيــرة، وال يرغــب أو يســتطيع أن يتزحــزح قيد 
أنملة عن سياســة أميركا الثابتة في دعم إسرائيل 
بدورهــا  وإســرائيل  وســالمتها،  أمنهــا  وضمــان 
أصبحــت تعتبــر إيــران أكبــر تهديد لهــا وأكبر خطر 
عليهــا، وصــار موقفهــا مدعومــا مــن غالبيــة دول 
المجلــس ودول عربية أخرى في المنطقة، وبايدن 
لن يســتطيع التغاضي عن أي خطر يهدد إســرائيل 
أو أن يســمح إليران بأن تســتمر كمصدر تهديد لها 
وللــدول العربيــة الخليجيــة األخــرى؛ ولذلــك فإنــه 
لــن يســتطيع إعــادة أميــركا والمنطقــة إلــى الوراء 
وإلــى حظيــرة االتفــاق النــووي مع إيــران بصيغته 

األوبامية.
Û  وبالتأكيــد، فــإن منطقــة الشــرق األوســط ال تأتــي

علــى قمــة أولويــات الرئاســة األميركيــة الجديدة، 
الداخــل  وتحديــات  قضايــا  شــك  دون  تتقدمهــا 
والجــوار، وترميــم الجســور مع الحليــف األوروبي 
والمنظمــات الدوليــة، ووضع حد لحربهــا التجارية 
مــع الصيــن ثانــي أكبــر قــوة اقتصادية فــي العالم، 
وفي أحسن األحوال، فإن الرئيس بايدن البالغ من 
العمــر 78 عاًمــا ســيتجه إلى تخفيض حالــة التوتر 
بيــن بالده وإيران، وســيلتزم بمــا ورد بكل وضوح 
فــي البرنامــج االنتخابي للحــزب الديمقراطي وما 
أكــده فــي المقال الذي نشــره في شــهر مــارس من 
هــذا العام فــي المجلة األميركيــة المرموقة “فورن 
بوِلسي” من أن العودة المحتملة إلى صيغة جديدة 
لالتفــاق ســتكون مرهونــة بعــودة طهــران لكامــل 
التزاماتهــا التــي تخلــت عنها بعد انســحاب ترامب 
منــه، وســتأخذ فــي االعتبــار تحفظــات ومخــاوف 
الــدول الخليجية وإســرائيل والمجتمع الدولي من 
برامــج تطوير طاقة إيران النوويــة وتنامي قوتها 
فــي  التوســعي  وســلوكها  البالســتية  الصاروخيــة 
المنطقــة، وفــي إطار هذه الصيغــة ال يوجد خالف 
بيــن بايدن وقــادة دول المجلس الذين يتمنون أن 

تقبلها إيران.
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عبدالنبي الشعلة

أشاد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الفريق 
طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة  بتوجيهات ولي العهد رئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بتخصيص مقاعد مدرجات سباقي 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 

الخليـــج وجائـــزة “رولكس” الصخير 
لعوائـــل  وان  للفورمـــوال  الكبـــرى 
العامليـــن في الصفوف األمامية من 
الكوادر الصحية والجهات المساندة 
األخـــرى في البحريـــن، وذلك عرفانًا 
لمساهماتهم والتزامهم الكبير ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولة للتصدي 

للجائحة في المملكة.
وأعـــرب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
آل خليفة عن شكره لصاحب السمو 

الملكـــي ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
ومتابعتـــه  ســـموه  اهتمـــام  علـــى 
كافـــة منتســـبي  لجهـــود  المســـتمرة 
القطـــاع الصحـــي ال ســـيما العاملين 
والذيـــن  األماميـــة،  الصفـــوف  فـــي 
قدموا مســـاهمات جليلة في خدمة 
الوطن والعمل على صحة وســـالمة 
مملكـــة  ومقيمـــي  مواطنـــي  جميـــع 

البحرين.
ونوه رئيس المجلس األعلى للصحة 

لهـــذا  البحريـــن  مملكـــة  باســـتضافة 
الحـــدث الرياضي الكبيـــر بما يبرهن 
على قدرتها على تحقيق التميز في 
تنظيم هذه السباقات العالمية حتى 
فـــي الظـــروف االســـتثنائية بســـبب 
جائحة كورنا التـــي تواصل المملكة 

جهودها للتغلب عليها بنجاح.
الجديـــر بالذكـــر أن مملكـــة البحرين 
فـــي  ومقدرتهـــا  كفاءتهـــا  أثبتـــت 
التعامل مع تحـــدي فيروس كورونا 

باتخاذهـــا للعديـــد مـــن اإلجـــراءات 
االحترازية االستباقية التي أسهمت 
فـــي التصـــدي للفيـــروس والحد من 
انتشـــاره بما يضمن صحة وســـالمة 
كافـــة  فـــي  وستســـتمر  الجميـــع، 
جهودها لتجاوز هذا التحدي بنجاح 
من خالل التزام الجميع بالمسؤولية 
الوطنيـــة لمجابهـــة هـــذا الفيـــروس 
وحمايـــة المجتمـــع والحفـــاظ علـــى 

صحة وسالمة كافة أفراده.

المنامة - بنا

البحريـــن بحلبـــة  األماميـــة  بالصفـــوف  للعامليـــن  مقاعـــد  تخصيـــص  بقـــرار  أشـــاد 

رئيس “األعلى للصحة” يؤكد اهتمام سمو ولي العهد رئيس الوزراء بمنتسبي القطاع الصحي

الشيخ محمد بن عبدالله

البسيتين- محافظة المحرقالمنامة - بنا

رفـــع محافـــظ محافظة المحرق ســـلمان 
بـــن هنـــدي المناعـــي  الشـــكر واالمتنـــان 
باســـمه وباســـم كافـــة األهالـــي الـــى ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
علـــى توجيهات ســـموه بتوفير اللقاحات 
كورونـــا،  فايـــروس  بمواجهـــة  الخاصـــة 
مؤكـــدا بـــأن توجيهـــات وخطـــط ســـموه 
االستباقية ساهمت في الحد من تفشي 

هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع المحافظ مع 
رئيس وأعضاء اللجنة الداخلية للمدينة 
مدينـــة  )المحـــرق  لمشـــروع  الصحيـــة 
صحية( والتي يترأســـها نائـــب المحافظ 
العميـــد عبـــدهللا خليفة الجيـــران ، حيث 
المشـــروع ومراجعـــة  اطلـــع علـــى ســـير 

مـــا تـــم إنجـــازه، موجها بضرورة دراســـة 
الخطوات التـــي اتخذها الفريق الوطني 
الطبـــي واعتبارهـــا منهاجـــا للجنـــة فـــي 
خطواتهـــا المقبلة. من جانبه، أكد العميد 
عبـــدهللا الجيران رئيس اللجنة أن العمل 
يســـير بوتيرة متســـارعة بفضل التعاون 
مـــع الجهـــات ذات العالقة خاصـــة وزارة 
الصحـــة، والتـــي تعمل علـــى تذليل كافة 
الصعوبـــات لتحقيق األهـــداف المرجوة، 
موضحـــا بـــأن اللجنـــة مســـتمرة بتفقدها 
لمســـاكن العمالة الوافدة وإشـــرافها على 

تعقيم المواقع العامة.
المحافـــظ  أكـــد  اإلجتمـــاع  وفـــي ختـــام 
الـــى  للوصـــول  المحـــوري  اللجنـــة  دور 
تحقيق محافظة المحـــرق للقب المدينة 
الصحيـــة، مؤكـــدا أنهـــا مؤهلـــة بفضل ما 
تقدمـــه الدولـــة مـــن خدمـــات ومشـــاريع 
الملـــك  صحيـــة تتمثـــل فـــي مستشـــفى 
حمـــد الجامعـــي والمراكـــز الصحيـــة في 
كافة مدن وقـــرى المحافظة، والخدمات 
بهـــا  التـــي يحظـــى  المتقدمـــة  الصحيـــة 

المواطن والمقيم على حد سواء.

والتميــز االبتــكار  فــي  نجاحهــا  أثبتــت  المحرقيون يرفعون الشكر لسمو ولي العهد رئيس الوزراءالمســابقة 
بن هندي: لجنة المدن الصحية تعكس التقدم الطبي في المملكةانتهاء فترة تقديم المقترحات إلى “فكرة”
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كان سموه 
نموذًجا للقيادة 

العصرية اإلنسانية 
العظيمة

يمتلك منهجية 
قيادية تتسم 

بالحنكة واالقتدار 
واالستشراف

أوصل البحرين 
إلى مراتب الدول 

الكبرى باألمن 
واالزدهار

ــن ــوط ال بــحــجــم  ــًا  ــ رجـ ــا  ــدن ــق ف  :”^“ ـــ  لـ ــدران  ــ ــب ــ ال الـــراحـــل  ــر  ــيـ األمـ ــيــب  طــب

عندمــا أتحــدث عــن فقيد البحرين صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
فــكل الــكالم والعبــارات تقــف ويغص بهــا قلبي، وال أســتطيع التعبير عما يجــول في خاطري 
وذاكرتي، قضيت عمري وأيامي الجميلة والصعبة مع سموه، فلي حكاية طويلة، لقد كان لي 
الشــرف أن أكون مع األمير الراحل، األمير اإلنســان رحلة طويلة امتدت لـ 35 عاًما، كطبيب 
خاص لســموه الكريم، ولقد الزمته في حله وترحاله وســفره، وتعلمت من ســموه كيف يكون 
القائد، قائًدا  وإنســاًنا في آٍن واحد، كنت أخاف عليه مثل روحي، وطوال هذه الفترة لم أر 
من سموه إال الخير والحكمة واإلنسانية التي غمر بها الجميع، حتى وهو مريض ويتألم كان 
شــغله الشــاغل البحرين ومواطنيها، نسافر للعالج، فأرى قلبه معلقا بهموم الوطن والمواطن 

يحسب الدقائق ليرجع إلى البحرين.

 أحب البحرين فأحبته وقضى حياته الجليلة في 
العمل لرفعتها، كان رجال عظيما كريًما، وقائًدا 
ال  استثنائية  استشرافية  رؤيــة  يمتلك  محنكا 
توجد عند قائد آخر، كان يتوقع األحداث قبل 
ويكون  الحًقا،  سيحدث  بما  ويحدثنا  حدوثها 
ا  كل كالمه دقيًقا، لن تشهد اإلنسانية قائدا فذًّ
الحديث  ثــراه(،  الراحل )طيب هللا  األمير  مثل 
عن سموه ال تسعه مجلدات، كيف أروي مسيرة 
35 عاًما، أعجز عن  لـ  حياة وأحــداث استمرت 
بحجم  رجال  الراحل  كان  لقد  الكلمات،  اختيار 
وإنسانية  ومآثر  كرمز  البحرين  فقدته  الوطن، 
وتاريخ ومنجزات وتضحية نضاهي فيها األمم 
والعالم أجمع، رحم هللا أبا علي، اإلنسان األمير.

حديث خاص لـ “^”

ــر مــركــز مــحــمــد بن  الــكــلــمــات أراد مــدي ــهــذه  ب
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، 
أن  الــبــدران،  ريسان  القلب  أمــراض  استشاري 
فــي مكتبه  “الــبــالد”  لـــ  الــخــاص  يستهل حديثه 

بالمستشفى العسكري.

قائد عظيم

يقول البدران: كان الفقيد قائًدا عظيًما، يتلمس 
احتياجات وطنه ومواطنيه ويكافح من 

نموذجا  ســمــوه  كـــان  تحقيقها،  أجـــل 
للقيادة العصرية اإلنسانية العظيمة، 
تتسم  قيادية  منهجية  لسموه  كان 
واســتــشــراف  ــدار  ــتـ واالقـ بالحنكة 
وكانت  لشعبه،  الــواعــد  المستقبل 
ــم مــحــاور إســتــراتــيــجــيــتــه هي  أهـ
المستدامة  والتنمية  األمن  توفير 

والتواصل  والصحة،  والتعليم 

المباشر مع المواطنين عبر المجالس األسبوعية، 
أحب  الحكيمة،  سياسته  في  ثابت  نهج  وهي 
شعبه فتواصل مع كل المواطنين بكل الطوائف 
والشرائح، في سياسة لم نعهدها في زعيم آخر 
أسس لسياسة الباب مع المواطنين واستمر بها 
مجلسه  في  يستقبلهم  مرضه،  في  وهو  حتى 
إلــيــهــم جـــيـــدا، يستمع  األســـبـــوعـــي، ويــصــغــي 
طرح  و  الحديث  منهم  ويطلب  الحتياجاتهم 
كل مطالبهم، فسموه يعرفهم جميًعا، وال يخفى 
ا” بطريقة تذهل كل من  عليه أحدهم، كان “ذكيًّ
هم حوله، ال يكتب أي مطلب أو احتياجات في 
المجلس، لكنه كان يصحح لمستشاريه مطالب 
كان  المجلس،  وبــعــد  فـــذة،  بــذاكــرة  مواطنيه 
سموه يجتمع بمستشاريه والوزراء، مستعرًضا 
على  ــا  وحــاثًّ ومطالًبا  المواطنين  احتياجات 
سرعة حلها، كان يتابع كل ما يبثه المواطنون 

بالصحافة أو أي منبر إعالمي آخر ويرد عليه.

استتباب األمن

التي  كان األمن واالقتصاد أحد أهم األهــداف 
عمل الفقيد الراحل على توفيرها في البحرين 
إلى  البحرين  يــوصــل  أن  واســتــطــاع  للجميع، 
ــكــبــرى بـــاألمـــن واالســتــقــرار  ــدول ال ــ مـــراتـــب الـ
واالزدهــــــــــار االقـــتـــصـــادي، 
مقصًدا  أصبحت  حتى 
لــلــشــركــات األجــنــبــيــة 
ا  ــرًّ ــقـ الــعــالــمــيــة، ومـ
لـــــلـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات 
اإلقــلــيــمــيــة، كــان 
ســـــــمـــــــوه يــــقــــول 
ــا “األمـــــن هو  ــًمـ دائـ
للتنمية  بــوابــة  أهـــم 
االقتصادية التي تعد 
ونمو  ارتــفــاع  في  سبًبا 
االقتصاد وارتفاع دخل 
ــن  ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ
ورفـــع 

شجع  حققه  الــذي  واألمــن  المعيشي،  مستواه 
لالستقرار  العالمية  المالية  والشركات  البنوك 

بالبحرين.

استقطاب الجامعات للبحرين

الذكريات  من  عــددا  القلب،  استشاري  ويــروي 
رحلة  في  نسافر  أحيانا  فيقول:  الــراحــل،  عن 
عالجية، وفي الفحوصات، كان الراحل مشغوالً 
بالبحرين، شدته الجامعات ومؤسسات التعليم 
على  سيعمل  أنــه  فأخبرني  العالمية،  الــعــالــي 
بالبحرين،  التعليم  لتطوير  للبحرين  إحضارها 
فأقول له: “عليكم أن ترتاحوا فأنتم في رحلة 
عالجية”، لكنه كان يستمر في عمله واتصاالته 
استطاع  وبالفعل  استقطابها،  في  ينجح  حتى 
جامعات   3 استقطاب  عالجية  رحـــالت  وفــي 
األشكال  بكل  ودعمها  البحرين  مقرها  ليكون 
من  المنامة،  من  وتعمل  تستقر  لكي  وساعدها 
أجل حصول المواطن على فرصة الدراسة فيها 
وهو في بلده وبين أسرته دون عناء وتكاليف 
العالمية،  السفر في الخارج، ومنها “جامعة أما 
العام 2002، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة 
مجال  في  رائــدة  وهــي  المعلومات،  تقنية  في 
استشرافا ورؤية من سموه  المعلومات،  تقنية 
بأن التعليم التقني والتكنولوجية هو المستقبل، 
فحرص سموه على ضرورة نقله للبحرين، وفي 

مراحل سبقت دول الخليج والمنطقة.
ــوه بــاســتــقــطــاب أهـــم  ــمـ ــود سـ ــهـ ــانـــت جـ ــم كـ ــ ث
على  والمعتمدة  المعروفة  الطبية  الجامعات 
مستوى العالم، وهي: الكلية الملكية للجراحين 
 ،)RCSI( الطبية  البحرين  جامعة  إيرلندا-  في 
والتي  البحرين  في  للجراحين  الملكية  الكلية 
قبلت أول دفعة في العام 2004، ثم كان سعيه 
للبنات  الملكية  الجامعة  الستقطاب  المتواصل 
التعليمية  الــمــشــروعــات  وتــأتــي   ،2005 الــعــام 
الرائدة من تأكيد سموه ومقولته إن “المواطن 
من  البحرين  خدمة  على  األقــدر  هو  المتعلم 
استقطاب  سموه  واستطاع  المتعلم،  غير 
الخليج  من  والطلبة  العالمية  الجامعات 
والخارج للدراسة فيها، وتفعيل حركة 
االقتصاد  وتنمية  التجاري  النشاط 
وخــلــق فــرص اقــتــصــاديــة وفــرص 

عمل للمواطنين بواسطتها.

مراكز صحية “قرب” 

المواطنين

ــم ســـمـــوه وشــغــلــه  وكـــــان هـ

الشاغل “الصحة”، كان يعمل من أجل أن تقدم 
للمواطن خدمات طبية ورعاية صحية تضاهي 
يناقشني  كــان  المتطورة،  ــدول  ال في  يقدم  ما 
مدى  من  وأتعجب  والعالجية،  الطبية  باألمور 
للغة  وإجادته  إتقانه  وكان  فيها،  اطالع سموه 
الطبية  التطورات  آلخــر  ومتابعته  اإلنجليزية 
الطبية،  المعرفة  من  كنز  امتالك  من  مكنه  قد 
فدعم البحث العلمي والطبي وأطلق الجمعيات 
في  الصحة  وزارة  ودعــم  المتخصصة،  الطبية 
الصحية  والخدمات  العالجية  الرعاية  تطوير 
ــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن وإطـــــالق الــعــديــد من  ال
األول  الــراعــي  كــان  الجانب،  هــذا  في  برامجها 
للمؤتمرات والمعارض الطبية، سخر اإلمكانات 
لبناء مزيد من المراكز الصحية وبأعلى المعايير 
الصحية  المراكز  تكون  أن  وحــرص  العالمية، 
على  يحصلوا  لكي  المواطنين  من  ا  جــدًّ قريبة 
كنا  وعندما  عناء،  دون  من  الطبية  الخدمات 
نسافر كان يذهب سموه شخصيا ليتابع المراكز 
الطبية بالخارج وينقل نسًخا منها إلى البحرين 
و  المراكز  من  والعديد  والخدمات،  بالتصميم 
بالبحرين  والمستشفيات  المتخصصة  المرافق 
كانت وليدة نماذج اطلع عليها بالخارج ونفذها 

بالبحرين.

مركز القلب... ثمرة جهوده

مركز  أمــا  القلب:  أمـــراض  استشاري  ويــقــول 
في  به  العمل  سينطلق  الــذي  الجديد  القلب 
المقبل،  الــشــهــر  الــمــجــيــدة  الــوطــنــيــة  األعــيــاد 
كـــل صــغــيــرة  ــل وراء  ــراحــ ــ ال األمـــيـــر  فـــكـــان 

الــكــوادر،  التصميم،  التأسيس،  فيه،  وكبيره 
األلوان، األجهزة، مساحة الغرف، المختبرات، 
رؤيته  وضمن  سموه  أختارها  األلـــوان  حتى 
 ،2005 العام  ومنذ  الجانب  هذا  في  المبدعة 
المشروع بال منازع، حيث كان  كان مهندس 
يجتمع بالشركة األميركية المتخصصة ببناء 
المشروع وهي شركة عالمية متخصصة ببناء 
المستشفيات في العالم، ويجتمع بالمسؤولين 

والوزراء لمرات عدة في األسبوع الواحد.
لــروح  تجسيًدا  القلب  مــركــز  يعد  ويــضــيــف: 
وهـــو هديته  شــعــبــه،  لصحة  الــمــحــب  الــقــائــد 
تتذكره  عطًرا  أثــًرا  لمساته  وستبقى  لشعبه، 
ــبــحــريــن وتــســجــلــه فـــي ذاكـــرتـــهـــا الــبــاقــيــة  ال
لألجيال المقبلة، كان سموه يقول لي “بدران 
لقد أصبحت أمراض القلب هي السبب األول 
ا  طبيًّ مرفًقا  للبحرينيين  أريــد  وأنــا  للوفيات، 
يحميهم ويعالجهم من أمراض القلب، ويكون 
ما  له  وكــان  بالمنطقة”،  مسبوق  غير  صرًحا 

أراد.
أحــب األطــبــاء كما أحــبــوه، كــان سموه وراء 
إنجازات األطباء البحرينيين، بدعمه لالبتعاث 
والــتــدريــب بــالــخــارج، كــان دعــمــه وراء فتح 
عيادات االستشاريين العاملين في السلمانية 
أن  يعرف  ال  من  هناك  ولعل  دخلهم،  لــزيــادة 
سموه ساعد األطباء ماديا ومعنويا الفتتاح 
عيادات ومستشفيات خاصة وتوفير االجهزة 
والمعدات، وكان يسهل كل معامالتهم، وكرم 

األطباء بجائزة ويوم خاص.

أخيرا... كان مسؤوال وإنساًنا  

خلق لعمل الخير   

لقد  بعد رحيله،  أخيرا... ال تسأليني عن حالي 
كان  والصديق،  واألخ  واإلنسان  األمير  فقدت 
ا في قلبه، أحب البحرين  كريًما في عطائه محبًّ
ــوال حــيــاتــه  ــ ــيــه وخـــدمـــهـــم طـ ــب مــواطــن ــ وأحـ
فأحبوه، جالسهم وجلس معهم وحل مطالبهم 
وأكرمهم، كان محبا لعمل الخير، يتابع من هم 
ا أصيالً  حوله، يسأل عن أحوالنا، كان رجالً عربيًّ
ا، ولن يحمل التاريخ شخصية  شهًما وقائًدا فذًّ
قــويــة ورحــيــمــة ومــتــواضــعــة وإنــســانــيــة مثل 
الخلد مع  وإلــى جنة  أبا علي  سموه، رحم هللا 

األولياء والصالحين.

الفقيد الراحل نموذج للقيادة العصرية العظيمة

 نسافر للعالج فأرى 
قلبه معلقا بهموم 

الوطن والمواطن

حتى وهو مريض كان 
شغله الشاغل البحرين 

ومواطنيها

حرص على أن تكون 
المراكز الصحية قريبة 

جدا من المواطنين

بدران متحدًثا إلى “البالد”

بدور المالكي من الرفاع | تصوير: خليل إبراهيم

بالبحرين ونــفــذهــا  بــالــخــارج  عليها  اطــلــع  نــمــاذج  ولــيــدة  محلية  مستشفيات 
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كتبت ذات مرة بحياِة القائد خليفة بن سلمان طيب هللا ثراه ولروحه السالم مقولة 
“القائد هو الذي يجعل اآلخرين يثقون به، أما القائد المميز فهو الذي يجعل اآلخرين 
يثقون بأنفســـهم”، واليوم أجد نفسي مواجًها الكثير من المواقف التي ما إن تأملتها 
حتـــى تأكـــدُت مـــن صحة تلـــك المقولـــة، فمن ال يثـــق بنفســـِه ال ينتمي لهـــذه األرض 
ولهـــذا الوطن والنســـيج االجتماعـــي المتحاب المعاضد مع بعضـــه البعض، خصوصا 
فـــي المحـــن، وقد تعلمنا ذلك من المعلم األول خليفة بن ســـلمان، فمن يشـــذ عن هذا 
النسيج ويغرف من بئر عكر ويخلط األوراق ال ثقة فيه وال ثقة في نفسه وال ينتمي 

لهذا القائد وهذا الشعب.
نحن البحرينيون بطبيعتنا واثقون من أنفســـنا وبعالقتنا بقائدنا ســـمو األمير خليفة 
بن سلمان الذي لم يكف عن القول “إن شعب البحرين يستحق الكثير ورضا المواطن 
هـــو المؤشـــر لنجـــاح أي برنامـــج خدمـــي أو تنموي، وما لـــم يتحقق ذلـــك فإنه يجب 
العمـــل علـــى تطوير هذه البرامج للوصول إلى هـــذا الهدف، وإن المواطن هو المعيار 

الرئيسي في تحديد األولويات باعتباره جوهر التنمية ومقصدها األساسي”.
كلمـــا اســـتفحلت التحديـــات لجأنـــا لســـموه، كلمـــا واجهنـــا العواصف نظرنـــا تجاهه، 
وكلمـــا احترنـــا انتظرنا توجيهه، من لنا غيره عندما تشـــتد المحـــن؟ إال ناكر الجميل، 

والمتخفـــي وراء الديـــن.. لقـــد مررنـــا بالكثير مـــن التحديات وكان ال مفـــر لنا إال هو، 
حتـــى مرضه وتعبه لم يشـــغله عن المواطن واحتياجاتـــه ومتطلبات حياته اليومية 
من الخدمات والمصالح والهموم التي كانت دائمًا هاجسه من منطلق رعايته الدائمة 
لشـــؤون الخلق، إلى الحد الذي أكد فيه دائمًا أن أية خدمات ال ترضي المواطن البد 

من إعادة النظر فيها.
كان ســـموه قريبـــا منا بجوهره الحقيقي الناصع بالصـــدق واإلخالص، وال تصدر عنه 
مجـــرد تصريحـــات لالســـتهالك اإلعالمي، إلرضاء الـــرأي العام، حرصـــه المتكرر بكل 
المواقـــف ينبع من إحساســـه بمعانـــاة الناس وحاجتهـــم للرعاية الحقيقية الســـريعة 
والمؤكـــدة والتـــي تضفـــي علـــى حياتهـــم الطمأنينـــة واالســـتقرار واألمـــان ألســـرهم 
وأبنائهم، وقد شـــهد من رافقه بأنه ال ينام الليل وفكره مع شـــعبه حتى وهو بفراش 

المرض.
إن عبـــارة رضـــا المواطـــن مؤشـــر النجاح نظريـــة صادقـــة نابعة من سياســـة حكيمة 
ورحيمـــة جســـدت العالقـــة بيـــن الشـــعب والقائـــد... إلـــى الفـــردوس األعلى يـــا والد 

البحرين.
تنويرة: ال تصدق من يدعي أنه يحبك وقت الرخاء. «

إصالح األوقاف الجعفرية
لـــم يكن مفاجئا ألحد مـــا تضمنه تقرير ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
مـــن تجاوزات ومخالفـــات صريحة لالئحة الداخلية لمجلســـي األوقاف 
الجعفريـــة والســـنية، مخالفـــات طالـــت كل أقســـام اإلدارة ابتـــداء مـــن 
المناقصات مرورا بالصيانة وحتى المشتريات. المتابع لما يجري بإدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة يقـــف على حقيقـــة باتت متجذرة فيهـــا وهي تكرر 
المخالفـــات عامـــا بعد آخر دون أن تقدم على اتخـــاذ اإلجراءات أو على 

األقل تفاديها، وهذا ما يبعث على االستغراب.
أشـــار تقريـــر الرقابة الماليـــة واإلدارية إلـــى أّن إدارة األوقاف الجعفرية 
تخالف قانون المناقصات وأّن مشـــاريعها بال دراســـة، إضافة لعدم قيام 
اإلدارة بالتخطيـــط المســـبق للمشـــاريع ووضـــع تصـــور شـــامل للصيانـــة 
المطلوبـــة، أما األدهى فـــإّن اإلدارة تتعاقد مع مقاولين وموردين لتنفيذ 
المشـــاريع بمبالـــغ تتجـــاوز األلف دينار بـــدال من طرحها فـــي مناقصات، 

وهذا يشكل مخالفة صريحة لالئحة الداخلية لمجلس األوقاف.
وقـــد تعودنا مـــن األوقـــاف الجعفرية فور صـــدور تقرير ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة ردا ال ينفـــي الحقائـــق لكنـــه يطلـــق الوعـــود بـــأن ال 
تتكـــرر تلـــك المخالفات، ومثال على هذا ما جاء فـــي رد اإلدارة من أنها 
“بـــدأت باتخاذ اإلجـــراءات الالزمة لتفادي المالحظـــات الواردة وتجنب 
تكرارها مرة أخرى”، وفيما يتعلق بالتخطيط المسبق للمشاريع وتأهيل 
الموردين فإّن “اإلدارة بصدد إجراء دراســـة من الناحية الفنية والتكلفة 
التقديريـــة للمشـــاريع”، أمـــا الـــذي لم يتطرق إليـــه الرد فهـــو التنصل من 

األخطاء والمتسببين فيها. 
وال تقـــف المخالفـــات عنـــد هـــذا الحـــد، لكـــن اإلدارة “تمـــرر المدفوعـــات 
دون األخـــذ فـــي االعتبـــار تقرير مشـــرف المشـــروع” وبالطبـــع ليس لدى 
المســـؤولين فـــي األوقـــاف أي رد منطقـــي ســـوى أنهـــا “ســـتقوم بتعزيـــز 
الرقابـــة علـــى المقاوليـــن بصورة فاعلة ومســـتمرة وعمـــل خطة طوارئ 
خاصة بأعمال الطوارئ”! ويبقى القول إّن اإلدارة غالبا ما تطلق الوعود 
بإقامة المشـــاريع وهذه نقطة سبقت اإلشارة لها مرارا، لكن المعضلة أّن 
الكثير من هذه الوعود ال تجد طريقها إلى التنفيذ رغم توافر اإلمكانات 

المادية، أي أّن تلك المشاريع مجرد حبر على ورق.
أعتقد أّن المطلوب من اإلدارة أوال وبال إبطاء وعلى وجه السرعة محاسبة  «

المقصرين والمخالفين لالئحة الداخلية لمجلس األوقاف.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

والد البحرين كبرت وتعاليت وتساميت

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

خليفة بن سلمان... مدرسة العرب ومنارتهم
كان ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه، منارة ومدرســـة العرب التي يستهدون بها ألوضاع الحاضر 
والمستقبل، وذلك بفضل عمق البصيرة والحكمة والشجاعة والعزم واإلدارة 
العبقريـــة الماهـــرة، فقـــد كان ســـموه رحمـــه هللا القائد العربـــي الوحيد الذي 
يمتلك يقظة القيادة ووضوح الرؤية والدهاء السياســـي وقراءة المستقبل 
وكأنه حاضر بالفطرة، شـــخصية ذات تأثيـــر عجيب وملحمة كفاحية رائعة 
جنبت األمة العربية الكثير من المنعطفات والفتن والمنزلقات، حيث كشف 

بحكمته العديد من المؤامرات الخبيثة.
ســـموه رحمه هللا لخص بأســـلوب واضح الفوضى التي طالت بعض البلدان 
العربيـــة تحـــت مســـمى “الربيـــع العربـــي” بالقول )وإننـــا لنتعجب مـــن الذين 
يصفون ما حدث في الســـنوات القليلة الماضية، بأنه كان “ربيعا”، فهل رأى 
أحـــد ربيعا تتدهور فيه حياة الناس إلى هذا المســـتوى الذي نراه في بعض 
الـــدول بمنطقتنا، وإذا كانوا يصفون الجحيـــم بأنه “ربيع” و”فوضى خالقة” 

فهو خداع للناس بازدهار زائف(.
كما حذر ســـموه طيب هللا ثراه بانتباه شديد األمة العربية من موجة الفتن 

والخالفات وأســـاليب األعداء، حيث قال )إن بث الفتن وترويج الخالفات 
الطائفيـــة، كان وال يـــزال الخطر الذي نحذر منـــه، والمدخل الذي يدخل منه 
مـــن ال يريـــدون الخير للمنطقة العربية، ويرون في تقســـيمها هدفا أساســـيا 
للســـيطرة على خيرات هذه المنطقـــة، وينبغي أن نتنبه إلى ما يحاك حولنا، 
وأال نغفل عن خطوات تنفيذه التي نراها ماثلة أمام أعيننا، ونؤكد على أننا 
لـــن نتمكن من إحباط مثل هذه التوجهـــات، إال بتكاتفنا ووحدتنا وتضامننا 

مع بعضنا البعض(.
وفـــي مناســـبة أخرى قال رحمه هللا )إن اســـتهداف هـــذه المنطقة ومحاولة 
تقويض اســـتقرارها لم يتوقف يومًا، وعلى الجميع الحذر والتمســـك بعروة 
التعـــاون والتآخي فهي ســـبيل النجاة والخروج من هذه التحديات بســـالم 

دونما أن تتأثر شعوبنا سواء في تنميتها أو أمنها(.
هكذا كان القائد خليفة بن سلمان طيب هللا ثراه، خبرة واسعة وعقل يفهم 
تقلبـــات العصـــر وال توجد في قاموســـه كلمة هزيمة أو تراجـــع، قائد حياته 
العظيمـــة حافلـــة باإلنجـــازات وكان خيـــر من حمـــل الرســـالة واألمانة لدينه 

وشعبه ووطنه وأمته.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كورونا والجيل الضائع
رغم ما يبدو بأنهم األقل إصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19”، وهو أمر خفف 
كثيـــًرا مـــن مصائب وكوارث هذا الفيروس على البشـــرية كلهـــا، إال أن هناك 
مـــن األضـــرار النفســـية واالجتماعية غير المباشـــرة التي لحقـــت وقد تلحق 
مســـتقبال باألطفـــال، فكلنا يعايـــش تلك الحياة غير الســـوية التـــي جعلتهم 
أســـرى جـــدران البيـــت، ال يفارقـــون األجهـــزة اإللكترونية بمختلـــف أنواعها 
ومخاطرهـــا على عقولهـــم وعيونهم، فاكتفوا بهذه األجهـــزة واأللعاب وهذا 

العالم االفتراضي، واستغنوا بها عن العالم الحقيقي مع أسرهم وآبائهم.
وجـــاءت منظمة األمم المتحدة للطفولة “اليونيســـف” لتعمق الجراح وتزيد 
الهمـــوم، حيث أكدت في تقرير لها صدر مؤخرا بعنوان “تجنب ضياع جيل 
كوفيـــد”، أن األعـــراض بيـــن األطفـــال ال تـــزال خفيفة، لكن العـــدوى تواصل 
االرتفـــاع، والتأثيـــر طويل المـــدى على التعليـــم والتغذيـــة والرفاهية لجيل 
كامل من األطفال والشباب، وهو ما يمكن أن يغير حياتهم ويجعل مستقبل 

جيل بأكمله في خطر.
وبيـــن التقرير أن نحو ثلث الدول التي شـــملها التحليـــل وعددها 140 دولة 
شـــهدت انخفاضـــا بنســـبة 10 % على األقل في تغطيـــة الخدمات الصحية، 
مثـــل التحصين الروتينـــي، وعالج أمـــراض الطفولة المعدية فـــي العيادات 
الخارجيـــة، وخدمات صحة األم، بســـبب الخوف من انتقـــال العدوى، ودعا 
إلى تفادي ضياع جيل كامل، حيث يهدد كورونا بإحداث ضرر ال رجعة فيه 

على تعليم األطفال وتغذيتهم ورفاههم.
إن اآلبـــاء واألمهـــات في عجز وحيـــرة ما بين خوفهم على صحة وســـالمة 
أطفالهـــم، ما يدفعهم لتشـــديد الحصار “البيتي” عليهـــم ومباركة “تقوقعهم” 
علـــى أنفســـهم ومع األجهـــزة اإللكترونيـــة، وما بيـــن قلقهم من أضـــرار هذه 
العزلـــة وهـــذا التـــالزم الطويـــل مع تلـــك األجهـــزة ومســـاوئها، ورغبتهم في 
إخراجهم منها ليتنفســـوا ولو قليال من أجواء الحياة الطبيعية التي نسوها 
وتولدت لديهم الرغبة في عدم تذكرها وممارستها مرة أخرى غير مدركين 

العواقب المستقبلية الوخيمة عليهم. 
هـــي دعـــوة لعلماء االجتماع وخبراء التربية ليحـــددوا لنا معالم التعامل مع 
هذه الحالة االســـتثنائية وســـبل اإلخـــراج اآلمن لألطفال مـــن حياة “العزلة” 

الحالية وكيفية تالفي آثارها والتعامل معهم مستقبال.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

ال أخفـــي إعجابي الشـــديد بملحمة جلجامش، فهي باختصـــار تعبر عن الصراع الذي 
يعايشه اإلنسان في جميع مراحل حياته منذ بدء تعلمه النطق والحديث إلى لحظة 
الفـــراق والموت، وأســـئلة الالوعي حول الحياة والموت ولمـــاذا نحيا ونموت ونحيا 
مـــرة أخـــرى أبـــدا، وتجدني كلما ضاقـــت األفكار بي أتجه مســـرعة لقـــراءة الملحمة، 
ففيها من الدروس والمواعظ وما خلف الكلمات ما قد يربي لنا فيلسوفا أو مفكرا أو 
متدبرا، ورغم أننا في كتبنا المدرسية مررنا بدروس عن هذه الملحمة إال أننا أبخسنا 
حقهـــا كثيـــرا، فرحلة جلجامش للحصول على الخلود كما اإللـــه، رحلة بها الكثير من 
الدروس، تعمل على إنعاش العقل البشـــري وتفتح المجال لربط الواقع بالخيال كما 
هي هذه الملحمة التاريخية التي تلونت بالكثير من زخارف الحكايا وفاقت بألوانها 

األساطير.
ولمن ال علم له بالملحمة أو أنها مرت عليه ذكرا مرور الكرام، اسمحوا لي أن أسردها 
ملخصـــة في جمل بســـيطة أهـــم درس اســـتوقفني بها من منظـــوري الخاص، حيث 
تحكي قصة حاكم قوي يســـعى إلى فهم ديمومة الحياة ويرى في نفســـه من الذكاء 
والقوة والمقدرة أن يبقى مخلدا إلى األبد، فيبحث عن سر الحياة ويرد إلى مسامعه 
أن هناك شـــخصا بشـــريا واحدا مخلدا كما اإلله، فيبدأ رحلة البحث عنه ليســـأله عن 
كيفية الخلود، والحقيقة أن جلجامش يصل بالفعل إلى مبتغاه ويصل إلى “أوتنباشم” 

المخلد، لكنه يصدم من هيئته واتكائه مســـجى على جانبه وينظر له ويســـتغرب أن 
يكـــون “أوتنباشـــم” مخلدا وهـــو أقل منه هيبة وشـــكال، لكن ما يســـتوقفني حقا في 
هـــذا اللقاء الـــذي أعتبره جميال ومختلفا حيث تلتقي القـــوة والعزيمة واإلصرار في 
شـــخصية جلجامش بالحكمة والهدوء في شـــخصية “أوتنباشم” هو رد األخير على 
استفســـارات األول بمنتهى المنطق قائال ‘’من يبني بيوتا تدوم إلى األبد؟ من يقطع 
عهـــدا يـــدوم إلى األبد، الناس يرثون، يقتســـمون، فأي إرث يدوم إلى األبد، البغضاء، 
حتـــى البغضـــاء، أتبقى إلى األبد؟’’، في محاولة منه لتلقين جلجامش درســـا حقيقيا 
حول هبة الخلود والدوام، إال أن جلجامش العنفوان كما يحلو لي أن أسميه في كل 
مـــرة أبحـــر فيها فـــي ملحمته الخالدة يصـــر أن يبحث عن نبتة الخلـــود ظنا منه أنها 
طريقه إلى الالنهاية، ولألسف فبعد حصوله على سر الخلود تأتي الحية وتبتلع منه 
“اللؤلؤة” في إشارة واضحة إلى أرض الخلود البحرين التي يزهر بطن بحرها بلؤلؤ 
مكنـــون، وياليتنـــي في مقالي هذا أســـتطيع أن أســـرد وأوضح الكثير مـــن اللقاءات 
والحوارات الذكية التي نشـــأت بين جلجامش وعدد كبير من الشـــخصيات في هذه 
الملحمـــة، لكننـــي مـــن موقعي هـــذا أوجه دعـــوة لالهتمام أكثـــر فأكثر بهـــذا التاريخ 
الجميل الذي يخدم بالدنا، ونســـتطيع من خالله أن نحيي الثقافة وننشـــط السياحة 

ونهتم بها في كتبنا المدرسية.

سمر األبيوكي

جلجامش حي لألبد
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