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محميد احملميد

**أول السطر:
واضـــح جــدا أن »الــبــرنــامــج الــخــاص« 
لكشف  البحرين  تلفزيون  يعرضه  الــذي 
الــذي  القطرية«،  الجزيرة  »قــنــاة  سياسة 
بــدوي« في مركز  »بسام  يقدمه اإلعالمي 
ــع الــمــســؤولــيــن هــنــاك،  ــار، قـــد أوجــ األخـــبـ
تلفزيون  عــلــى  الــهــجــوم  يــشــنــون  ــذوا  ــ وأخـ
كذلك..  والضيوف  والبرنامج،  البحرين 
كل التقدير لمركز األخبار بإدارة األستاذ 
المساعد  والوكيل  المدفع،  عبدالرحمن 
التحية  وخالص  خالد،  عبداهلل  األستاذ 
ــاذ عــلــي بن  ــتـ ــالم األسـ ــ لـــوزيـــر شــــؤون اإلعـ

محمد الرميحي. 
**نظام »تواصل«.. وخدمات الدولة:
ــب لــلــمــركــز  ــ ــ ــد الــــمــــواطــــنــــيــــن ذهـ ــ ــ أحـ
الـــصـــحـــي لــتــســلــم »حـــفـــاظـــات لــأطــفــال 
والحليب« والتي تصرف للمواطنين على 
لخدمات  وفــقــا  للمواليد،  الــدولــة  نفقة 
ــع الــمــركــز  ــ ــد راجـ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وقــ
الــصــحــي أكــثــر مـــن مــــرة، وكــــان يــقــال له 
ارجــع بعد أسبوع، وظــل هكذا مــدة شهر، 
النظام  عبر  بشكوى  تقدم  يومين  ومنذ 
الوطني للمقترحات والشكاوى »تواصل«، 
وخالل 48 ساعة فقط، تلقى اتصاال من 

المركز الصحي وتسلم األغراض.
ثالث  من  الحادثة  هــذه  استوقفتني 
جهات، أوال: هو إصرار بعض الموظفين 
على تعطيل مصالح المواطنين، أو الرد 
عليهم من دون بيان أسباب التأخير، مما 
يؤدي إلى سخط المواطن على خدمات 

الدولة.
وثقة  »تــواصــل«،  نظام  فعالية  ثانيا: 
الــنــاس فــيــه، وتــفــاعــل الــمــســؤولــيــن معه، 
وزيادة ثقافة الناس في الوصول الى قناة 
رسمية، ممكن أن تساعدهم بشكل سريع 
وعاجل.. كما نتمنى نشر إحصائية شاملة 
عن أداء نظام تواصل إلبراز إنجازات هذا 

النظام وفائدته للناس.
ثالثا: هناك خدمة جميلة تقوم بها 
للمواليد  الكريمة  رعايتها  الدولة ضمن 
وتخفيف  المواطنين  ومساعدة  الــجــدد، 
الناس  كــل  أن  فــي  وأشـــك  األعــبــاء عنهم، 
ــذه الــخــدمــة الـــتـــي تــقــدمــهــا  تــعــلــم عـــن هــ
الـــدولـــة لــلــمــواطــنــيــن، وهــــذه مــســألــة من 
ومجتمعيا،  إعالميا  إبــرازهــا  جــدا  المهم 

كـــشـــأن الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي ال 
تتوافر في دول كثيرة، ولكننا في الداخل 
دوليا،  وال  محليا  ال  تسويقها،  نجيد  ال 
وربما ال نتكلم عنها إال إذا صدر بيان نقد 
وعندها  اإلنــســان،  وحقوق  البحرين  ضد 
المواطن معلومات يقرأها ألول  يكتشف 

مرة عن خدمات وطنه.
البلديات  وزارة  إعالن  يتابع  الجميع 
الفقيرة  األســــر  إعــفــاء  عــن  الــكــهــربــاء  أو 
عــن الـــرســـوم الــشــهــريــة، والــجــمــيــع يتابع 
لأسر  الشقق  من  الطارئ  السكن  توفير 
المتضررة والحاالت اإلنسانية والعاجلة، 
ــا  أنـــاسـ تـــعـــفـــي  ــهــــات  بـــعـــض جــ ــيــــف أن  وكــ
أو  الــمــالــيــة  لــظــروفــهــم  مــن رســــوم معينة 
أوضاعهم األسرية، بجانب الدعم المالي 
ــة، عــطــفــا عــمــا قــدمــتــه  ــيـ ــاسـ لــلــســلــع األسـ
ــم فــــي الــحــزمــة  ــ ــة مــــؤخــــرا مــــن دعـ ــدولــ الــ
الـــمـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة جــــــراء جــائــحــة 

كورونا.
الدولة مشكورة تقدم خدمات عديدة، 
وإجراءات  أكثر،  وتسهيالت  كثيرة،  ومزايا 
متطورة جدا، وربما الكثير من الناس ال 
تعلم عنها، أو نسيتها، ومن الواجب اليوم 
أن يعاد التذكير بها وإعالنها واالستفادة 

منها، ألنها تصب في صالح المواطن.
**آخر السطر:

أحد المصارف باع ديون الناس على 
ــقــــروض، ثـــم انــدمــج  شـــركـــة لــتــحــصــيــل الــ
ــيـــوم تــالحــق  ــر، والـــشـــركـــة الـ ــ مـــع بــنــك آخـ
الدائنين وترفع قضايا وتكسبها من دون 
عــلــم األشـــخـــاص أو إبـــالغـــهـــم.. أحــدهــم 
الرغم  على  ضــده،  قضية  الشركة  كسبت 
لــذات  الــقــرض  مبلغ  بتسديد  قيامه  مــن 
اإلثباتات.. وهناك من  ولديه كل  البنك، 
كسبت الشركة ضده ثالثة أحكام قضائية 
في مبلغ ال يتجاوز 300 دينار، علما بأنه 
للحضور..  المحكمة  من  إبالغه  يتم  لم 
هذه مسألة متكررة من شركات التحصيل 
البحرين  من مصرف  نأمل  الــنــاس..  مع 
الــمــركــزي الــنــظــر فـــي األمـــــر.. والــتــعــاون 
اتفاقية  الــقــضــائــيــة إلبــــرام  الــســلــطــة  مــع 
وحــمــايــة جميع  اإلجـــــــراءات  لــتــطــويــر  أو 

األطراف، وخاصة المواطنين.  
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نظام »توا�صل«.. وخدمات الدولة 

ــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة  بــتــكــلــيــف مــ
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــبـــالد الـــمـــفـــدى، شـــــارك الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بن  الـ
رئيس  والتعليم  التربية  وزيـــر  النعيمي  علي 
مــجــلــس أمـــنـــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، في 
القمة اإلسالمية الثانية للعلوم والتكنولوجيا، 
عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي بــرئــاســة دولـــة 
وتنظيم  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
مـــن مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســــالمــــي، وبــمــشــاركــة 
الـــدول األعــضــاء بالمنظمة، وعــدد من  رؤســـاء 
والدولية  اإلقليمية  بالمنظمات  المسؤولين 

والمؤسسات اإلنمائية.
وخالل كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، 
نقل الوزير للمجتمعين تحيات وتقدير حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، واهتمام جاللته 
الدول اإلسالمية،  التعاون بين  الكريم بتعزيز 
والتكنولوجيا،  الــعــلــوم  مــجــال  فــي  وخــصــوًصــا 
وتــمــنــيــاتــه لــلــمــشــاركــيــن فـــي الــقــمــة الــتــوفــيــق 

والنجاح.
وأكــــــد الــــوزيــــر اعــــتــــزاز مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
تهدف  التي  القمة  هذه  أعمال  في  بالمشاركة 
إلى الدفع بالعمل اإلسالمي على طريق تعزيز 
دور العلوم والتكنولوجيا في مجتمعاتنا وبناء 
الــمــزيــد من  ــــدول، لتحقيق  الـ بــيــن  الــشــراكــات 
التقدم والرخاء، مؤكدا دعم المملكة للجهود 
والصحة  والــمــنــاخ  البيئة  مــجــال  فــي  الــدولــيــة 
الـــدول األعــضــاء بما  الــغــذائــي، مهنًئا  ــن  واألمـ
ــازات عــلــى طــريــق الــتــطــويــر  حــقــقــتــه مـــن إنــــجــ
قيادة  بجهود  مشيًدا  والتكنولوجي،  العلمي 
القمة  رئيسة  بصفتها  كازاخستان  جمهورية 
اإلســـالمـــيـــة األولــــــى لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
المزيد  لتحقيق  اإلســالمــي  التعاون  لتعزيز 
مـــن الــتــقــدم الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي لــلــدول 
لإلخوة  والنجاح  التوفيق  ومتمنًيا  األعضاء، 
العربية المتحدة  األعــزاء في دولــة اإلمــارات 

الشقيقة في ترؤسهم لهذه القمة.
الناجمة  ــاع  إلــى أن األوضــ الــوزيــر  وأشـــار 
ــيـــد-19 قد  ــا كـــوفـ عـــن تــفــشــي جــائــحــة كــــورونــ
ــى تــضــافــر جــهــود  ــدى الـــحـــاجـــة إلــ ــهـــرت مــ أظـ
دولــنــا، وتــعــزيــز الــتــعــاون والــشــراكــة فــي سبيل 
اإلسهام مع العالم في تطوير العلوم الطبية 
تجعلنا  التي  المتطورة،  الصحية  والتقنيات 
الجهود  هــذه  فــي  المتقدم  العالم  مشاركين 
الــكــبــيــرة لــمــحــاصــرة هـــذا الـــوبـــاء والــحــد من 
البحرين  مملكة  أن  مضيًفا  السلبية،  ــاره  آثـ
كورونا  فــيــروس  ضــد  التطعيم  بتوفير  قامت 

كوفيد-19 لجميع المواطنين والمقيمين على 
حد سواء.

ــود الـــتـــي تــبــذلــهــا  ــهـ ــجـ وأوضـــــــح الــــوزيــــر الـ
مجالي  في  التقدم  لتحقيق  البحرين  مملكة 
إلى  التحّول  خالل  من  والتكنولوجيا،  العلوم 
المحتوى  وإنـــتـــاج  الــرقــمــي،  التمكين  مــرحــلــة 
التقنيات  استخدام  في  والتوسع  اإللكتروني، 
التعليم  فـــي  الــمــتــطــورة  الــرقــمــيــة  التعليمية 
المختبرات  على  واالعتماد  العالي،  والتعليم 

ــة، وتـــوفـــيـــر الـــبـــوابـــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــيـ ــتـــراضـ االفـ
استدامة  أتــاحــت  التي  المتطورة  اإللكترونية 
التعليم بالرغم من تعليق الدراسة الصفية في 
اليوم  البحرين  تفتخر  حيث  األحــيــان،  بعض 
منذ  بــدأت  والــتــي  المجال  هــذا  فــي  بتجربتها 
الملك  عـــام 2005م مــن خـــالل مــشــروع جــاللــة 
هــذه  تــطــرح  وهـــي  المستقبل،  لـــمـــدارس  حــمــد 
التجربة أمام الجميع في إطار الشراكة وتبادل 
اإلقليمي  المركز  إنشاء  جانب  إلــى  الخبرات، 

الفئة  مــن  واالتــصــال  المعلومات  لتكنولوجيا 
بهدف  اليونسكو  مع منظمة  بالتعاون  الثانية 
للكفاءات  النوعية  التدريبية  الخدمات  تقديم 
مجال  في  اإلقليمي  المستوى  على  التربوية 
المعلومات  لتكنولوجيا  العالمية  المعايير 
يمتلكه  بما  الــمــركــز  أن  إلــى  مــشــيــًرا   ،)ISTE(
اليوم من تجربة نوعية في هذا المجال يطرح 
خدماته وخبرته لالستفادة منها من قبل دولنا 

اإلسالمية.
وفي البيان الختامي أكد المجتمعون على 
أهــمــيــة الــتــعــاون بــيــن الــــدول األعــضــاء وتــبــادل 
الخبرات في مجال االبتكار والبحث والتطوير، 
وتعزيز مهارات الشباب لتلبية متطلبات سوق 
العمل، واعتماد التقنيات الحديثة في العملية 
والتعلم  اإللكتروني  التعليم  مثل  التعليمية 
تلك  بذلتها  التي  بالجهود  بعد، مشيدين  عن 
الدول في التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19، 
المستفادة  الـــدروس  فــي  النظر  إلــى  دعــوا  كما 
بين  المستقبلي  التعاون  في  الجائحة  خــالل 
المؤسسات البحثية على المستويات الوطنية 
بالجوائح  يتعلق  فيما  والــدولــيــة  واإلقليمية 

العالمية.
حـــضـــر االجــــتــــمــــاع الـــــدكـــــتـــــورة الــشــيــخــة 
األمــيــن  آل خليفة  دعــيــج  بــن  بــنــت عيسى  رنـــا 
رئيس  نــائــب  الــعــالــي  التعليم  لمجلس  الــعــام 
وعدد  العالي،  التعليم  مجلس  أمناء  مجلس 
بمجلس  الــعــامــة  األمــانــة  فــي  المسؤولين  مــن 

التعليم العالي.

بتكليف من جاللة الملك

وزي���ر التربي���ة ي�ص���ارك ف���ي القم���ة الثاني���ة للعل���وم والتكنولوجي���ا
النعيم���ي ي�س���تعر�ض تجرب���ة البحري���ن ف���ي التعل���م الإلكترون���ي والبح���ث العلم���ي

} وزير التربية والتعليم .

رئي�س »الأعلى لل�صحة« يتفقد مركز ال�صيخ جابر وي�صيد بم�صتوى الخدمات المقدمة

ال�ساعة مدار  على  للعمل  مراكز  ت�سعة  تهيئة  اإلى  الهادفة  بالجهود  الإ�سادة 

ــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ  أكــ
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  بــــن عــ مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
حـــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــقــديــم 
ــيـــة  ــل الــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـ ــ ــضــ ــ أفــ
ــيـــق الـــتـــغـــطـــيـــة الــصــحــيــة  ــقـ وتـــحـ
ــار الــتــوجــيــهــات  ــ الــشــامــلــة فـــي إطـ
الدائمة لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
والمتابعة  المفدى،  البالد  عاهل 
المستمرة لصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
تــطــويــر منظومة  فـــي  يــصــب  بــمــا 
ــيــــة وتـــلـــبـــيـــة  الـــــخـــــدمـــــات الــــصــــحــ
جــمــيــع االحـــتـــيـــاجـــات الــصــحــيــة 
لــأهــالــي فـــي جــمــيــع مــحــافــظــات 
مملكة البحرين بما يتماشى مع 
التي  الــشــامــل  التطوير  مــبــادرات 
يــشــهــدهــا الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــي 

المملكة.
وفي هذا اإلطــار، قام الفريق 
بن عبداهلل  الشيخ محمد  طبيب 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
تفقدية  ميدانية  بــزيــارة  للصحة 
في  الصحي  جابر  الشيخ  لمركز 
ــار فـــي الــمــحــافــظــة  ــاربــ مــنــطــقــة بــ
الشمالية، وذلك في إطار متابعة 
أمر صاحب السمو الملكي األمير 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــدار  بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات عـــلـــى مــ
صحية  مـــراكـــز   9 فـــي  ســـاعـــة   24
المملكة،  مــحــافــظــات  بمختلف 
واستدامة  تطوير  فــي  يسهم  بما 
وتعزيز  الصحي  القطاع  خدمات 
ــق الـــتـــغـــطـــيـــة  ــيــ ــقــ كـــــفـــــاءتـــــه وتــــحــ
الــصــحــيــة الـــشـــامـــلـــة وفـــــق أعــلــى 
إنــجــازات  مــن  يــعــزز  بما  المعايير 
الــمــمــلــكــة عــلــى صــعــيــد الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
شملت  ميدانية  بجولة  وقــام 
مشيدًا  الــمــركــز،  أقــســام  مختلف 
ــوى الــــمــــتــــمــــيــــز الــــــذي  ــتــ ــســ ــمــ ــالــ بــ
الــمــركــز ومـــا اشتمل  ظــهــر عــلــيــه 
عــلــيــه مـــن إمــكــانــيــات وتــجــهــيــزات 
الدكتور  بحضور  وذلــك  متقدمة، 
عبدالوهاب محمد رئيس مجلس 
األولــيــة،  الصحية  الرعاية  أمــنــاء 
والــســيــد إبــراهــيــم علي الــنــواخــذة 
األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن 
للصحة، والدكتورة جليلة السيد 
للرعاية  التنفيذي  الرئيس  جواد 
الصحية األولية، والدكتور محمد 
ــر بـــرنـــامـــج  ــديــ ــان مــ ــبـ ــعـ ــشـ ــي الـ ــلـ عـ
ــيـــر الــــــذاتــــــي بــالــمــجــلــس  ــيـ ــتـــسـ الـ

األعلى للصحة.
الشكر  آيـــات  أســمــى  رفــع  كما 
ــنــــان  ــتــ ــر وعــــظــــيــــم االمــ ــديــ ــقــ ــتــ والــ
ــاحـــب الــســمــو  ــــى صـ ــعــــرفــــان إلـ والــ

حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  ــعـــهـــد  الـ ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى تــوجــيــهــات 
العاملين  بمنح  الــكــريــمــة  ســمــوه 
رتبتين  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فـــي 
المدنية  الخدمة  فــي  استثنائية 

أو ما يعادلها.
وخـــالل الــزيــارة أشـــاد بجهود 
مــــراكــــز  وإدارة  الــــصــــحــــة  وزارة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــــيــــة فــي 
التسعة  الصحية  المراكز  تجهيز 
ــدار الـــســـاعـــة بما  ــ لــلــعــمــل عــلــى مـ
لمباشرة  الطبية  التغطية  يــوفــر 
المتعلقة  المستعجلة  الــحــاالت 
بطب العائلة، حيث سيتم تصنيف 
الحاالت الواردة ومباشرتها بشكل 
مـــبـــدئـــي قـــبـــل تـــحـــويـــل الـــحـــاالت 
كما  المستشفيات،  إلــى  الــطــارئــة 
ــارات إســـعـــاف  ــ ــيـ ــ ســيــتــم تـــوفـــيـــر سـ

بالتعاون مع اإلسعاف الوطني. 

} رئيس األعلى للصحة لدى تفقده المركز الصحي.

ــت لــــجــــنــــة حـــوكـــمـــة  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ نـ
واالتــصــاالت  المعلومات  تقنية 
ــيـــد مـــحـــمـــد عــلــي  ــسـ بــــرئــــاســــة الـ
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــد الــ ــائــ ــقــ الــ
لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
اإللــكــتــرونــيــة خـــالل اجــتــمــاعــهــا 
المنعقد  واألربـــعـــيـــن  الــخــامــس 
ــال الــمــرئــي  ــصــ عــبــر تــقــنــيــة االتــ
ســيــاســة الـــبـــيـــانـــات الــمــفــتــوحــة، 
إلـــــى جـــانـــب مــنــاقــشــة مــشــاريــع 
بكلفة  حكومية  شـــراء  وطــلــبــات 

3.5 ماليين دينار.
وخــــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع، أكــــد 
القائد أن انضمام الدكتورة مريم 
الهاجري إلى اللجنة ممثاًل عن 
مهمة  إضافة  يعد  الصحة  وزارة 
من شأنها االرتقاء بعمل اللجنة 
أهدافها،  تحقيق  فــي  واإلســهــام 
بجهود  اللجنة  رئيس  أشــاد  كما 
العضو  األحمد  فاطمة  السيدة 
السابق باللجنة متمنيًا لها دوام 

التوفيق والسداد.
مناقشة  االجــتــمــاع  تــضــمــن 
سياسة البيانات المفتوحة، التي 
الشفافية  مــبــدأ  لتعزيز  تــهــدف 
ــة وتـــســـلـــط الـــضـــوء  ــاءلــ ــســ ــمــ والــ
البيانات  بــإتــاحــة  االلـــتـــزام  عــلــى 
استخدامها  وتسهيل  الحكومية 

مــــن قـــبـــل مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
لتشجيع االبتكار واإلبــداع. وقد 
تم إعداد هذه السياسة بناًء على 
الــمــعــايــيــر وأفـــضـــل الــمــمــارســات 
ــة بـــــمـــــؤشـــــر األمـــــــم  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ الــ
الــمــتــحــدة لــجــاهــزيــة الــحــكــومــة 
ــار قوانين  إطـ وفـــي  اإللــكــتــرونــيــة 
مملكة البحرين المرتبطة بهذا 
معلومات  حماية  كقانون  الشأن 
الــدولــة وقــانــون حماية  ووثــائــق 

البيانات الشخصية.
كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة عـــددًا 
مـــن الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة 

وطــلــبــات الـــشـــراء الــمــقــدمــة من 
قــبــل الــجــهــات الــحــكــومــيــة، التي 
بلغت تكلفتها التقديرية حوالي 
بحريني، من  دينار  3.5 ماليين 
أهــمــهــا مـــشـــروع »رمــــــال« الــتــابــع 
لوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، الـــذي 
يـــهـــدف إلــــى أتــمــتــة اإلجـــــــراءات 
الــرمــال  عــن  بالبحث  المتعلقة 
خالل  مــن  وذلــك  واستخراجها، 
ــن الـــخـــدمـــات  تـــقـــديـــم حـــزمـــة مــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــمـــتـــطـــورة الــتــي 
تعتمد األنظمة المكانية، والتي 

أمــازون  بيئة  على  بناؤها  سيتم 
للحوسبة السحابية.

مشروع  مناقشة  إلى  إضافة 
لالمتحانات  اإللكتروني  النظام 
ــتـــاســـع  ــيــــة لـــلـــصـــفـــيـــن الـ ــنــ الــــوطــ
ــــي عــــشــــر بـــهـــيـــئـــة جـــــودة  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
يعد  الـــذي  والــتــدريــب،  التعليم 
من أهم المشاريع االستراتيجية 
ة من قبل المجلس األعلى  الُمقرَّ
إذ  والــتــدريــب،  التعليم  لتطوير 
في  مباشر  بشكل  النظام  يسهم 
تعزيز النظام التعليمي بمملكة 
البحرين من خالل ضمان أتمتة 
ــات الــطــلــبــة  ــانـ ــتـــحـ مــنــظــومــة امـ
قــيــاس مستوى  وتــعــزيــز وســـائـــل 

األداء.
فضال عن مناقشة مجموعة 
مــن الــمــشــاريــع وطــلــبــات الــشــراء 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــتــحــســيــن أنــظــمــة 
الـــشـــبـــكـــات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــم  وتــــحــــديــــث تــــراخــــيــــص الــــدعــ
الجهات  من  عــدد  في  والصيانة 
اللجنة  اطلعت  كما  الحكومية. 
على ما تم تنفيذه من القرارات 
الــمــعــتــمــدة خــــالل اجــتــمــاعــاتــهــا 
الــســابــقــة، وتـــمـــت مــتــابــعــة سير 

العمل فيها. 

بحثت م�صاريع وطلبات �صراء حكومية بكلفة 3.5 ماليين دينار

لجن�ة الحوكم�ة تناق��س �صيا�ص�ة البيان�ات المفتوح�ة ف�ي اجتماعه�ا 45

} جانب من اجتماع لجنة حوكمة تقنية المعلومات.



7العدد )15791( - السنة السادسة واألربعون - الخميس 7 ذوالقعدة 1442هـ - 17 يونيو 2021م

اســـتـــقـــبـــل مــســتــشــفــى الــمــلــك 
أربعينية  مــريــضــة  الــجــامــعــي  حــمــد 
المستشفيات  إحــــدى  مــن  مــحــولــة 
من  تعاني  وهــي  البحرين  بمملكة 
نـــوبـــة صـــــداع حـــــادة مـــع تــشــنــج في 
عضالت العنق وصعوبة في الكالم.

فيما  المريضة  توجهت  حيث 
الطوارئ في إحدى  إلى قسم  سبق 
الــمــســتــشــفــيــات األخـــــــرى بــمــمــلــكــة 
الفحوصات  عــمــل  وتـــم  الــبــحــريــن،  
ــة لــهــا وقــــد تـــم الـــتـــأكـــد من  الــــالزمــ
وجود نزيف حاد تحت أغشية المخ 
»أم  شــريــانــي  تــمــدد  انــفــجــار  نتيجة 
الرئيسية  الــشــرايــيــن  بــأحــد  الــــدم« 
ــمــــخ. وتـــم  بـــالـــفـــص األيــــســــر مــــن الــ
نـــقـــل الـــمـــريـــضـــة إلـــــى قـــســـم الــمــخ 
واألعـــصـــاب، حـــيـــث قـــام  اســتــشــاري 
المخ واألعصاب بتحويل المريضة 
إلــــــى وحـــــــدة األشــــعــــة الـــتـــداخـــلـــيـــة 
الجامعي  حمد  الملك  بمستشفى 
لعمل قسطرة تشخيصية لشرايين 

المخ .
ــيـــه قـــــام الـــفـــريـــق الــطــبــي  ــلـ وعـ
بـــوحـــدة األشـــعـــة الــتــداخــلــيــة على 
الالزمة  الفحوصات  بــإجــراء  الفور 
ــقـــســـطـــرة الــتــشــخــيــصــيــة  وعــــمــــل الـ

لــشــرايــيــن الــمــخ بـــإشـــراف الــدكــتــور 
ــل إبـــراهـــيـــم اســـتـــشـــاري األشــعــة  ــ وائـ
التداخلية والتي أثبتت وجود تمدد 
وتوسع غير محدد الشكل بالشريان 
الــرئــيــســي فــي الــمــنــطــقــة الــوســطــى 
الــمــخ، والــذي  بالفص األيــســر مــن 
يــتــمــيــز بـــعـــدم وجــــــود جــــــدار ثــابــت 
الــشــريــانــي مــمــا ال يسمح  لــلــتــمــدد 
بـــاســـتـــخـــدام األســـالـــيـــب الــمــعــتــادة 

للعالج.
وأشـــــار الـــدكـــتـــور وائــــل أن هــذا 

ــنــــوع مــــن الـــتـــمـــدد الـــشـــريـــانـــي ال  الــ
يمكن عالجه باألساليب التقليدية 
والــمــعــتــادة فــي مــثــل هـــذه الــحــاالت 
ــلــــزونــــات  مـــــن خـــــــالل تــــركــــيــــب الــــحــ
ــدام الـــقـــســـطـــرة  ــتــــخــ ــاســ ــة بــ ــيـ ــبـ الـــطـ
تــكــمــن خــطــورة مثل  إذ  الــعــالجــيــة، 
الحاالت في عدم وجــود جدار  هذه 
الـــشـــريـــانـــي يسمح  لــلــتــمــدد  ثـــابـــت 
ــلــــزونــــات الـــطـــبـــيـــة فــي  ــبـــات الــــحــ ــثـ بـ
مكانها بعد تركيبها، مما قد يؤدي 
ــلـــزونـــات الــطــبــيــة  إلــــى تـــحـــرك الـــحـ
نتيجة حركة وتدفق الدم بالشريان 
حــدوث  يسبب  والـــذي  تركيبها  بعد 

مضاعفات خطيرة للمريض.
ــور وائـــــل  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــه قـــــــام الـ ــيــ ــلــ وعــ
ــدث تــقــنــيــة لــعــالج  ــ بـــاســـتـــخـــدام أحــ
ــذه الـــــحـــــاالت فــــي الـــعـــالـــم  ــ ــثـــل هــ مـ
تـــم اســتــخــدامــهــا ألول مــرة  والـــتـــي 
ــوات من  ــنـ بــالــعــالــم مــنــذ خــمــس سـ
خــــالل عــمــل الــقــســطــرة الــعــالجــيــة 
الصنع  ألمانية  دعــامــة  تركيب  ثــم 
األبــعــاد  الثالثي  للشكل  مصححة 
والــتــي   )P-conus-Phenox(
تسمح بإعادة تشكيل جدار »أم الدم« 
الحلزونات  باستخدام  يسمح  مما 
الــطــبــيــة لــغــلــقــهــا بــشــكــل تــــام ومــنــع 

تدفق الدم داخل المنطقة المصابة 
من الشريان، مما يؤدي إلى انسداد 
الـــتـــوســـع الــشــريــانــي ومـــنـــع حـــدوث 
الــنــزيــف مـــع اإلبـــقـــاء والــمــحــافــظــة 
بــصــورة طبيعية  الـــدم  ســريــان  على 

في جميع الشرايين المحيطة.
وقــــال الــدكــتــور وائــــل إبــراهــيــم 
الــعــالجــيــة  الــقــســطــرة   عــمــلــيــة  إن 
ــيـــب الــــدعــــامــــة الــمــصــحــحــة  ــركـ ــتـ لـ
اســتــغــرقــت   )P-conus( لــلــشــكــل 
حوالي ساعتين وتم إجراؤها تحت 
العملية  وتكللت  الــكــلــي،  التخدير 
بــالــنــجــاح حــيــث غـــــادرت الــمــريــضــة 
إجراء  من  يومين  بعد  المستشفى 
حياتها  لممارسة  وعــادت  القسطرة 

الطبيعية من دون أي مضاعفات.
أن مستشفى  بــالــذكــر  الــجــديــر 
الملك حمد الجامعي يعد من أول 
األوســط  الــشــرق  فــي  المستشفيات 
ــدم هـــــــذه الــتــقــنــيــة  ــخـ ــتـ ــسـ الــــــــذي يـ
شرايين  تــمــدد  عــالج  فــي  الحديثة 
ــوادر  ــ ــكـ ــ ــل  الـ ــد أفــــضــ ــ ــى يـ ــلـ ــخ عـ ــمــ الــ
األجــهــزة  وأحـــدث  المؤهلة  الطبية 
العالمية المتوافرة، وهو ما يجعله 
الــتــعــامــل مـــع مختلف  ــادرا عــلــى  ــ قـ

الحاالت المرضية المستعصية.

با�ستخدام اأحدث التقنيات العالجية

م�ضت�ضفى الملك حمد ينقذ حياة مري�ضة تعاني من »اأم الدم«

} د. وائل إبراهيم.

كتب أحمد عبداحلميد:

أحـــمـــد محمد  الـــدكـــتـــور  ــد  ــ أّكـ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــاري الـ ــ ــصـ ــ األنـ
أّن  الـــحـــكـــومـــيـــة،  لــلــمــســتــشــفــيــات 
سيسهم  الــذاتــي  التسيير  مــشــروع 
األداء  معدالت  أعلى  تسجيل  في 
وتــحــقــيــق أقـــصـــى درجــــــات الــرضــا 
مـــن خــــالل االرتــــقــــاء بــالــخــدمــات 
ــق أفـــضـــل الــمــعــايــيــر  الــصــحــيــة وفــ
على  اســتــنــاًدا  المعتمدة،  الدولية 
األولويات المستقبلية التي ترتكز 
عــلــى تــوفــيــر أفــضــل ســبــل الــرعــايــة 
ــة لـــلـــمـــريـــض فــــي الــبــيــئــة  ــّيـ ــبـ ــطـ الـ

المناسبة والمهيأة لذلك.
وأضـــــــــــــــاف خــــــــــالل اإليــــــجــــــاز 
ــي الـــــــذي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ اإلعــــــــالمــــــــي الـ
ــال الــوطــنــي  ــصــ نــظــمــه مـــركـــز االتــ
التنفيذية  اإلدارة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــة،  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
ــة  ــّطـ ــلـــخـ لـ األكـــــــبـــــــر  الـــــــهـــــــدف  أّن 
التسيير  لــمــشــروع  االستراتيجية 
الحكومية،  للمستشفيات  الذاتي 
ــاور  ــم مـــحـ ــ والــــتــــي تــعــتــبــر مــــن أهــ
ــروع الـــضـــمـــان الــصــحــي  ــشـ عــمــل مـ
الــوطــنــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، هو 
ــع مــســتــوى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  رفــ
واالســـتـــدامـــة الــمــالــيــة، وتــحــقــيــق 
التنافسية  مــن  متقّدمة  مــعــدالت 
يسهم  وبما  والــعــدالــة،  والشفافية 

في تنفيذ رؤية البحرين 2030.
ــداف  ــ ــاألهــ ــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
تنفيذها  تــم  الــتــي  االستراتيجية 
فــــــي الـــــمـــــشـــــروع أشـــــــــار الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الحكومية إلى أنه تم االنتهاء من 
للخدمات  الراهن  الوضع  تحليل 
نموذج  ووضــع  المقدمة  الصحية 
ــداد  ــ ــ الــتــشــغــيــل الـــمـــســـتـــهـــدف وإعـ
اللوائح المالية واإلدارية وتحديد 
الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة لــلــخــّطــة 
كما  الــذاتــي،  للتسيير  التطويرية 
تم االنتهاء من وضع استراتيجية 
ــبـــي  ــيــــة الـــطـ ــانــ ــلــــمــ لـــمـــجـــمـــع الــــســ
والحوادث  الطوارئ  قسم  وتطوير 

بالمجمع. 
اإلدارة وضعت خّطة  إنَّ  وقــال 
للمرضى  االنتظار  فترة  لتقليص 
بــقــســم الــــطــــوارئ، ونــتــج عـــن ذلــك 
عـــدد مـــن الـــمـــؤشـــرات اإليــجــابــيــة، 
االنــتــظــار  ــدة  مـ تــم تقليص  حــيــث 
بنسبة 78% في نهاية مارس 2021، 
كـــمـــا عـــولـــجـــت مــشــكــلــة االزدحـــــــام 
الـــــزوار فـــي منطقة  وارتـــفـــاع عـــدد 
االنتظار بنسبة 25%، مضيًفا أّنه 
تم تقليص مدة االنتظار لمعاينة 
المريض من قبل طبيب الطوارئ 

بنسبة %35.
ــر الــــعــــيــــادات  ــويــ وبـــــشـــــأن تــــطــ
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
التنفيذي  الرئيس  كشف  الطبي 
تم  أنــه  الحكومية  للمستشفيات 
ــة عــــيــــادات تــخــصــصــيــة فــي  ــافــ إضــ
قوائم  وتقليص  المسائية،  الفترة 
جديدة،  مواعيد  لحجز  االنتظار 
معلومات  مــكــتــب  تجهيز  تــم  كــمــا 
الخارجية  للعيادات  واستفسارات 

في المبنى الرئيسي.
ــمــــل  ــعــ الــ أّن  عـــــلـــــى  وشـــــــــــــدد 
األهــداف  جميع  لتحقيق  مستمر 
ــا إلــــى أن  ــّوًهـ ــنـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مـ
العمل  الــجــاري  الخطط  بين  من 
تشغيلي  نـــمـــوذج  تــطــبــيــق  عــلــيــهــا، 
الطبي  السلمانية  لمجمع  جديد 
وتـــطـــبـــيـــق الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي 
الــعــمــلــيــات  إدارة  مــــع  لــلــمــؤســســة 

 7 على  التركيز  بجانب  الشاملة، 
مــراكــز  وبــنــاء  إكلينيكية  مــجــاالت 
طبية  تخصصات  ســبــع  فــي  تميز 
ــكـــري، طب  تــشــمــل )أمـــــــراض الـــسـ
العيون وجراحتها، طب األطفال، 
ــقــــر الــــــــدم الــمــنــجــلــي  أمــــــــــراض فــ
»الـــســـكـــلـــر«، األمــــــراض الــعــصــبــيــة، 
السن،  وكــبــار  الشيخوخة  أمـــراض 
والــحــنــجــرة  واألذن  ــــف  األنـ ــب  وطــ
إلـــى العمل  وجــراحــتــهــم(، إضــافــة 
ــع الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة األولـــيـــة  مــ
لتحديد خّطة عالج المرضى من 
التحويل  مــســارات  تحديد  خــالل 

بين الجهتين والتعاون بينهما.
وأوضـــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة أنـــه 
ــّطـــة تــوســعــة قسم  ــا مـــع خـ ــًنـ ــزامـ تـ
فـــي مجمع  والــــحــــوادث  الــــطــــوارئ 
الــســلــمــانــيــة، تــم الــبــدء كــذلــك في 
المقدمة،  الخدمات  تطوير  خّطة 
من خالل رفع الطاقة االستيعابية 
ســريــًرا،   115 إلــى   76 مــن  الحالية 
ــدد األســـــــــّرة فــــي غـــرف  ــ وزيـــــــــادة عــ
اإلنعاش من 8 إلى 16 سريًرا وذلك 

بهدف تقليص مّدة االنتظار.
وشــــــــــــــدد الــــــــدكــــــــتــــــــور أحــــمــــد 
قطاع  أّن  عــلــى  األنـــصـــاري  محمد 
المستشفيات الحكومية سيواصل 
ــوادر الــطــبــّيــة  ــ ــكـ ــ ــود الـ ــهـ بــفــضــل جـ
المميزة في مختلف التخصصات 
الطبية خاصة النادرة منها، ودعم 
العمل  المساندة،  الطبية  الكوادر 
السياسات  تطوير  بهدف  الـــدؤوب 
ــة،  ــيـ ــات الـــصـــحـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الخطط  تنفيذ  مــتــابــعــة  لــضــمــان 
والـــبـــرامـــج بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن من 
لتعزيز  سعًيا  والفاعلية،  الكفاءة 
وضمان  والمجتمع،  الفرد  صحة 
ــات صــحــيــة شــامــلــة  ــدمــ تـــوفـــيـــر خــ
ومتطورة ذات جودة عالية، منظمة 
ومتكاملة ومستدامة، وفي متناول 
جــمــيــع الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 

على حّد سواء.
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــل االسـ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــ ت

الصحية
ــأن  ــشــ بــ ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
تزايد  مواجهة  وخطط  الميزانية 
السلمانية،  مجمع  على  الضغط 
د. أحمد محمد األنصاري  أوضح 
أن المستشفيات الحكومية تعمل 
بالتعاون مع المؤسسات الصحية 
ــروع الــتــســيــيــر  ــ ــشـ ــ ــــي مـ األخـــــــــرى فـ
الـــــــذاتـــــــي، لــــــدراســــــة احـــتـــيـــاجـــات 
المستشفيات واحتياجات المراكز 
ــات الــصــحــة  ــاجـ ــيـ ــتـ الــصــحــيــة واحـ
االحتياجات  من  وغيرها  العامة، 
على  مــشــددا  متكاملة،  كمنظومة 
توفير  عــن  تتأخر  ال  الحكومة  أن 
الصحي،  للقطاع  الالزمة  الموارد 
الـــبـــنـــاء  عــمــلــيــة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــًرا 
ــمـــن اســتــراتــيــجــيــة  ــول ضـ ــحــ ــتــ والــ
ــي شــهــدت تــطــويــر  ــذاتـ الــتــســيــيــر الـ

الــطــوارئ وإنــشــاء 4 غــرف عمليات 
جديدة.

وحــــــــــول اســــتــــنــــســــاخ مــجــمــع 
آخـــر عــلــى غــــرار الــســلــمــانــيــة طــرح 
د. األنــصــاري تــســاؤال بــشــأن مدى 
اســــتــــغــــالل مـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة 
أن  إلـــى  مــشــيــًرا  الــكــامــلــة،  بطاقته 
الفترة المسائية ال تشهد حضورا 
المختلفة،  األقسام  في  للمرضى 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــائــــال عــــــن مــــــــدى إمـ ــتــــســ مــ
االستفادة من الطاقات المتوافرة 
بـــالـــصـــورة الــمــثــلــى والـــتـــأكـــد مــن 
اســــتــــخــــدام جـــمـــيـــع اإلمـــكـــانـــيـــات 
مدى  على  الــوقــوف  قبل  المتاحة 
بطاقة  إضــافــي  لمبنى  االحــتــيــاج 

استيعابية معينة.
االستراتيجيات  أن  إلى  وأشار 
الــمــوضــوعــة تــأخــذ فـــي الــحــســبــان 
وزيـــادة  للسكان،  السنوية  الــزيــادة 
أهمية  مؤكدا  المرضية،  الحاالت 
االلتفات إلى دور المراكز الصحية 
فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
أن قسم  ــى  إلــ مـــشـــيـــًرا  لــلــمــرضــى، 
يستقبل  بــالــســلــمــانــيــة  الــــطــــوارئ 
من   %70 يــومــيــا،  مـــريـــض   1000
ــا فــي  ــهــ الـــــــحـــــــاالت يـــمـــكـــن عــــالجــ
مراكز متخصصة وليس في قسم 
ــوارئ، لــــذا فــــإن تــوفــيــر مــكــان  ــطــ الــ
أفضل  لتقديم  المجمع  فــي  آخــر 
الخدمات لهم فإن ذلك يسهم في 
الــطــوارئ  عــن قسم  الــعــبء  تقليل 
ويــــحــــقــــق االســــــتــــــخــــــدام األمــــثــــل 
وتقديم  السلمانية  لموارد مجمع 
ــلـــمـــريـــض،  ــل لـ ــ ــضــ ــ الــــخــــدمــــة األفــ
االستيعابية  الطاقة  أن  موضًحا 

للمجمع تصل إلى 1200 سرير.
وأكد د. األنصاري أن التوسعة 
الــطــوارئ لن  الــتــي تمت فــي قسم 
استقبال حاالت  تم  ما  إذا  تجدي 
غير طارئة في هذا القسم، مشددا 
االستراتيجية  تكامل  أهمية  على 
يــدرك  أن  يجب  بحيث  الصحية، 
الــــطــــوارئ  ــم  ــسـ قـ أن  ــريــــض  مــ كــــل 
ــرة،  ــطــ ــخــ يـــســـتـــقـــبـــل الــــــحــــــاالت الــ
والـــحـــاالت األخــــرى ســـوف تتلقى 
الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة فـــي الــمــراكــز 

الصحية.
االهتمام بالكادر 

الطبي الوطني
وفــــــــــي ســــــــــــؤال مـــــــن »أخــــــبــــــار 
الــخــلــيــج« حـــول االهــتــمــام بــالــكــادر 
أكــــد د. أحــمــد  ــنـــي،  الـــوطـ الــطــبــي 

األنـــصـــاري الــحــرص الــكــبــيــر على 
االهتمام بالكادر الطبي البحريني 
خــاصــة فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، في 
ظـــل اهــتــمــام الــحــكــومــة بــالــقــطــاع 
االستثمار  أن  إلــى  مشيًرا  الطبي، 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــو االســ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي هـ
نحرص  وألنــنــا  الــبــشــري،  العنصر 
ــي الـــمـــواطـــن  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ عـــلـــى االسـ
في  النقص  ســد  على  عملنا  فقد 
المطلوبة  الــطــبــيــة  الــتــخــصــصــات 
والكادر  البحرينيين  األطــبــاء  من 
ــتــــخــــصــــص الــــذيــــن  ــمــ الــــطــــبــــي الــ
يــمــكــن اســتــقــطــابــهــم لــلــعــمــل فــي 
وهناك  الحكومية،  المستشفيات 
كــــــوادر ســتــبــدأ الــعــمــل فـــي بــدايــة 
سيبدؤون  والبعض  المقبل  يوليو 
ــاك  ــنـ ــادم، بــــل وهـ ــ ــقــ ــ ــر الــ ــايـ ــنـ مــــع يـ
بالخارج  بحرينيون  اختصاصيون 
ــودوا إلـــيـــنـــا الـــعـــام  ــ ــعـ ــ ــي يـ ــوا كــ ــعــ وقــ

القادم.
وتابع قائال: هناك نوع آخر من 
االستثمار  فــي  يتمثل  االســتــثــمــار 
فــي الــطــاقــم الــطــبــي، مــشــيــًرا إلــى 
مع  بحرينيا  طبيبا   27 لدينا  أن 
نهاية العام الجاري سوف يدرسون 
التخصصات الدقيقة في مختلف 
أنحاء العالم بدعم من الحكومة، 
بالنفع  يعود  استثمار سوف  وهذا 

على المملكة خالل عامين.
وحــــــــــــــــــــــول اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــدادات 
لتطبيق  الحكومية  المستشفيات 
مــرحــلــة الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، قــال 
للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
الصحي  الــضــمــان  إن  الــحــكــومــيــة 
البحريني  للمواطن  يتيح  ســوف 
الحصول على الخدمات الصحية 
الذي  المستشفى  أو  الطبيب  من 
يـــريـــده ســــواء مــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
أو  ــد  ــمـ حـ ــلـــك  ــمـ الـ مــســتــشــفــى  أو 
مــســتــشــفــى قـــــوة دفــــــاع الــبــحــريــن 
بــالــمــجــان، بــاإلضــافــة إلـــى الــطــب 
ــفــــل فـــيـــه  ــكــ ــتــ الـــــــخـــــــاص الـــــــــــذي تــ
مــشــددا  مــعــيــنــة،  بنسب  الــحــكــومــة 
الصحي  الضمان  مشروع  أن  على 
مــع الــمــريــض بــعــكــس مــع يتصور 
الحكومة  أن  إلــى  مشيًرا  البعض، 
لن توفر من خالل تطبيق الضمان 
الصحي بل ستدفع أكثر من خالل 
أفضل  لتقديم  األمــــوال  استثمار 

الخدمات للمواطنين.
تأثير  حـــول  ســــؤال  عــلــى  وردا 
جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 حــــول خطة 
الجميع  إن  ــال  قـ الــمــشــروع،  ســيــر 

يــعــمــل بـــجـــد لـــاللـــتـــزام بــالــخــطــة 
الــزمــنــيــة الــمــعــدة إلتـــمـــام مــشــروع 
أنــه مع  الــذاتــي، موضًحا  التسيير 
تــغــيــيــر أســـلـــوب العمل  تـــم  ــا  كـــورونـ
من خالل تشكيل فريقين أحدهما 
يــتــابــع الــجــائــحــة واآلخــــــر يــتــابــع 
الذاتي  والتسيير  االنتقال  عملية 
مـــن دون تــعــطــل، مــشــيــًرا إلـــى أنــه 
المنظمة  الــمــراســيــم  صــــدور  بــعــد 
لـــالنـــتـــقـــال الـــمـــؤســـســـي فـــإنـــنـــا فــي 
مــرحــلــة إعـــــداد الـــلـــوائـــح اإلداريـــــة 
إنشاء  مــع  الموافقة  تنتظر  التي 

الهيكل اإلداري. 
غرف العمليات لم تتوقف

ــاري  األنــــصــ أحـــمـــد  د.  ونـــفـــى 
الجراحية  العمليات  إجراء  توقف 
في مجمع السلمانية، موضًحا أن 
عــمــلــيــات جراحية  غـــرف   4 هــنــاك 
تــعــمــل حــالــيــا مـــن بــيــن 12 غــرفــة 

تتوقف  ولــن  لــم  قــائــال  بالمجمع، 
الطارئة  للحاالت  العمليات  غرف 
موضًحا  الــســلــمــانــيــة،  مجمع  فــي 
حــالــتــه  أن  يـــظـــن  ــريـــض  مـ كــــل  أن 
الجراحة  إجــراء  وتستدعي  طارئة 
عــلــى الـــفـــور، مـــشـــددا عــلــى وجـــود 
مــتــخــصــصــيــن يـــدرســـون الـــحـــاالت 
الجراحي  التدخل  تستدعي  التي 
طارئة  حالة  أي  توجد  وال  يوميا، 
ــاء لـــــم تــجــر  ــ ــبــ ــ وفــــقــــا لــــــــرأي األطــ
لـــهـــا عـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة، وطــــــوال 
لـــم تتوقف  ــا  فــتــرة جــائــحــة كـــورونـ
أن  مضيفا  الجراحية،  العمليات 
المواطن أو المقيم الذي تتطلب 
حالته إجراء جراحة فإنها تجرى 

على الفور من دون تأخير.
وحـــــــول الـــتـــخـــصـــصـــات الـــتـــي 
األنصاري  د.  أوضح  نقصا،  تعاني 
فــي  ــيــــة  الــــصــــحــ ــة  ــنــــظــــومــ ــمــ الــ أن 

البحرين توفر جميع التخصصات 
المطلوبة وإذا كانت هناك حاالت 
في  متوافرة  نــادرة  تخصصات  في 
الخارج فإن الدولة تتحمل العالج 
ــات  ــراحـ ــا، ومـــنـــهـــا جـ ــهـ بـــالـــخـــارج لـ
الــقــلــب لــأطــفــال، وحــالــيــا نــدرس 
ــتــــقــــطــــاب بــــعــــض الـــجـــراحـــيـــن  اســ
ــى تــتــمــكــن  ــتــ ــيـــن حــ الـــمـــتـــخـــصـــصـ
ــريــــن مـــــن إجـــــــراء  ــبــــحــ ــلـــكـــة الــ مـــمـ
القلب لأطفال، وخاصة  عمليات 
ــراء  ــ فــــي إجـ تــتــمــيــز  الـــبـــحـــريـــن  أن 
جـــراحـــات الــقــلــب لــلــكــبــار فـــي ظل 

وجود مركز القلب.
ــاء إلـــى  ــ ــبـ ــ وعـــــن انـــتـــقـــال األطـ
السلمانية،  مــن  الــخــاص  الــقــطــاع 
أشـــار د. أحــمــد األنــصــاري إلــى أن 
ــذه الــنــقــطــة  ــه هــ ــواجـ أكـــبـــر تــحــد يـ
ــج بـــيـــن الــمــســتــشــفــيــات  ــدمــ ــو الــ هــ
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــقــــطــــاع الـــخـــاص، 

لـــقـــاءات  هـــنـــاك  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــًرا 
تجري مع األطباء لشرح مميزات 
حيث  الــصــحــي،  الــضــمــان  تطبيق 
لـــن يــضــار أي طــبــيــب يــعــمــل وفــق 
الــمــنــظــومــة الــجــديــدة، الفــتــا إلــى 
ــه فـــي الــمــســتــقــبــل ســيــكــون أمـــام  أنـ
العمل  بين  مــا  االخــتــيــار  الطبيب 
القطاع  أو  الحكومي  القطاع  فــي 
الـــخـــاص، مـــشـــددا عــلــى الــحــرص 
عـــــلـــــى اســـــتـــــقـــــطـــــاب الــــــكــــــفــــــاءات 

البحرينية لسد النقص.
المحافظتين  احتياج  وبشأن 
لمستشفى  والشمالية  الجنوبية 
ــر تم  ــذا األمــ ــار إلـــى أن هـ ــام، أشــ عــ
تحويله من قبل المجلس األعلى 
التي  التطوير  لجنة  إلى  للصحة 
خالل  المملكة  احتياجات  تــدرس 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــقـــادمـــة من 

الناحية الطبية والصحية. 

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات الحكومية:
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ل������م ول�������ن ن�����وق�����ف ال����ع����م����ل����ي����ات ال����ج����راح����ي����ة ال�����ط�����ارئ�����ة ب���ال�������ض���ل���م���ان���ي���ة

} د. أحمد األنصاري.
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للمرة الثانية قررت المحكمة الكبرى 
الــجــنــائــيــة تــأجــيــل مــحــاكــمــة فــتــاة عربية 
بعد  بحريني  وفــاة  فــي  تسببت  الجنسية 
أن تــشــاجــرت مــعــه وألـــقـــت صــحــن طــعــام 
تجاهه، فأصابه في أنفه وتسبب له بجرح 
تطور بعد ذلك وسبب له أعراضا بكتيرية 
إلــى جلسة 29  وفــاتــه، وذلـــك  فــي  تسببت 
التقارير  بترجمة  النيابة  لتكليف  يونيو، 
الطبية والملف الطبي الخاص بالمتهم 

وعرضها على المحكمة.
ــى تلقي  وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة إلـ
شرطة  مركز  من  بالغا  المعنية  الجهات 
الــســلــمــانــيــة يــفــيــد بــــأن الــمــتــهــمــة جلبت 

الــمــجــنــي عــلــيــه إلــــى الــمــســتــشــفــى فــاقــدا 
ــتــــفــــاخ فــــي عــيــنــه  الــــوعــــي ويــــوجــــد بــــه انــ
ــررت أنـــه ســقــط فــي الــمــنــزل،  الــيــمــنــى، وقــ
وقرر  حضر  عليه  المجني  صديق  أن  إال 
وأنــه  صديقه  برفقة  تسكن  المتهمة  أن 
أكتوبر   28 يوم  منزله  في  التقى صديقه 
2020، ولم تكن به أية إصابات، وفي اليوم 
التالي تواصل معه المجني عليه وأخبره 
اعــتــرف له  الــحــمــام، لكنه  أنــه سقط فــي 
من  هــي  صديقته  بــأن   2020/10/31 فــي 
بــواســطــة صحن  بــاالعــتــداء عليه  قــامــت 
لكنه شعر  وأصاب وجهه  باتجاهه،  ألقته 
بـــاإلحـــراج فــي أن يــعــتــرف بــذلــك، وطلب 

منه عــدم إبـــالغ أحــد بــالــواقــعــة، وفــي يوم 
بحالة  وكــان  برفقته،  خــرج   ،2020/11/3
طبيعية وكان يضع الصقا طبيا على أنفه 
فقط، وأضاف الشاهد قائال إن الخادمة 
عليه  تعتدي  كانت  المتهمة  بــأن  أبلغته 

بالضرب.
وفي شهادته قرر شقيق المجني عليه 
لها  وأن  شقيقه،  صــديــقــة  المتهمة  بـــأن 
وفي  بالضرب،  عليه  االعتداء  في  سوابق 
يـــوم الــواقــعــة أخــبــرتــه بــأنــهــا قــامــت بنقل 
شقيقه إلى المستشفى بعد أن سقط في 
دورة المياه، ولم يتمكن من الحديث مع 

شقيقه ألنه كان فاقدا للوعي.

ــكـــرت الــمــتــهــمــة  ــي الــتــحــقــيــقــات أنـ وفــ
وقــالــت إنــهــا حــضــرت إلـــى الــبــحــريــن منذ 
فندق،  فــي  استقبال  كموظفة  ســنــوات   3
وانتقلت إلى فندق آخر للعمل محاسبة، 
مشيرة إلى أن المجني عليه هو كفيلها، 
وأن  مــعــه،  للسكن  االنــتــقــال  منها  وطــلــب 
ــا قــتــلــتــه كـــان  ــهـ ــى أنـ ــ ــذي ادعــ ــ صـــديـــقـــه الــ
تكون  أن  رفضت  ألنها  معها  خــالف  على 
خادمة  أفـــادت  آخــر  جانب  مــن  صديقته. 
آســيــويــة تــعــمــل فـــي بــيــت الــمــجــنــي عليه 
بأنها شهدت خالفات كثيرة بين المتهمة 
فــي نطاق  كــانــت  لكنها  عــلــيــه،  والــمــجــنــي 

الصراخ ومن دون اعتداءات منها.

ل���ل���م���رة ال����ث�����ن����ي����ة.. ال���م���ح���ك���م���ة ت�����أم����ر ب��ج��ل��ب 

ت��ق���ري��ر ط��ب��ي��ة ف��ي واق��ع��ة ���ض��رب ُم��ف�����ضِ اإل����ى ال��م��وت

تعده  الــذي  اإلذاعـــي  »األمـــن«  برنامج  يناقش 
األمنية  والثقافة  لإلعالم  العامة  اإلدارة  وتقدمه 
إذاعــــــة مملكة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع  الـــداخـــلـــيـــة  بـــــــوزارة 
البحرين ويبث على الهواء مباشرة كل خميس في 
 FF102.3 الموجة  على  1.00 ظهرًا  الساعة  تمام 
الــتــأثــيــر السلبي  ــال مـــن  ــفـ مـــوضـــوع حــمــايــة األطـ
البرنامج  يستضيف  حيث  اإللكترونية،  لأللعاب 
الــنــقــيــب الــركــن حــيــاة عــبــدالــمــجــيــد أحــمــد رئيس 
بــاإلدارة  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  بــإدارة  فرع 
الــعــامــة لــمــكــافــحــة الــفــســاد واألمـــــن االقــتــصــادي 

واإللكتروني، والدكتورة سميرة البستكي استشاري 
الصحة النفسية واإلرشاد األسري.

الفقرات  مــن  عــدد  تقديم  البرنامج  ويتخلل 
ــة،  ــويـ ــوعـ ــتـ ــاور األمـــنـــيـــة والــتــثــقــيــفــيــة والـ ــحــ ــمــ والــ
للمستمعين  نقدية  جوائز  تقديم  إلــى  باإلضافة 
وذلك من خالل المشاركة في المسابقة واالتصال 
كــل من  الــحــلــقــة  ويــقــدم   ،17684888 هــاتــف  عــلــى 
الـــرائـــد عــلــي نــجــم ومــريــم مــحــمــد، وفـــي اإلخــــراج 
مالزم  ومساعد  المعراج،  حمد  مــروة  أول  المالزم 

ثاني عبدالرحمن البطي.

»الأم������ن« الإذاع������ي ي��ن���ق�����ض ح��م���ي��ة الأط���ف����ل 

م���ن ال��ت���أث��ي��ر ال�����ض��ل��ب��ي ل���أل��ع���ب الإل��ك��ت��رون��ي��ة

في إطار تكثيف الحمالت 
ــيــــة لــــلــــتــــأكــــد مـــن  ــيــــشــ ــتــ ــتــــفــ الــ
االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق 
ــا  لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــ
إدارة  واصـــلـــت  )كــــوفــــيــــد-19(، 
بــوزارة الصحة  العامة  الصحة 
لمتابعة  التفتيشية  زيــاراتــهــا 
باالشتراطات  المنشآت  التزام 
الــصــحــيــة والـــقـــرارات األخــيــرة 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا، وقـــد قــام 
األغذية  مراقبة  قسم  مفتشو 
ــثــــالثــــاء  الــ األول  أمـــــــس  يـــــــوم 
 ،2021 ــو  ــيـ ــونـ يـ  15 الــــمــــوافــــق 
ــارة تــفــتــيــشــيــة شــمــلــت 88  ــزيــ بــ
أطعمة  يقدم  ومقهى  مطعًما 
ومشروبات تم خاللها مخالفة 
ــاذ  ــ ــخـ ــ اتـ تـــــــم  ــث  ــ ــيـ ــ حـ ــا  ــهــ ــنــ مــ  4
اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه 

المطاعم للجهات القانونية.
وبــيــنــت الـــــــوزارة أنــــه نــظــًرا 
المطاعم  تــلــك  مــخــالــفــة  إلـــى 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ لـــــــإلجـــــــراءات واالشـ
عليها  المنصوص  التنظيمية 
ــرار الــــــــوزاري رقــــم 51  ــقــ فـــي الــ

لسنة 2020 بشأن االشتراطات 
الصحية الواجب تطبيقها في 

الحتواء  والمقاهي  المطاعم 
ومــنــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

ورصد مخالفات  )كوفيد-19(، 
ــادرة بــهــذا  ــ ــصــ ــ لــلــتــعــلــيــمــات الــ
الــقــوانــيــن  تطبيق  تــم  الـــشـــأن، 
حــيــال الــمــطــاعــم الــمــخــالــفــة، 
ولفتت الوزارة إلى أن مأموري 
ــوا  ــامــ ــي قــ ــائــ ــقــــضــ ــبــــط الــ الــــضــ
بــضــبــط الــمــخــالــفــات واتـــخـــاذ 
اإلجراءات الالزمة. وقالت وزارة 
الصحة إنه خالل زيارات مساء 
التوعية  تكثيف  تــم  أمــس  يــوم 
ــة  ــ ــرازيــ ــ ــتــ ــ بــــــــــاإلجــــــــــراءات االحــ
والقرارات والتعليمات الصادرة 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  عـــن 
ــا  لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــ
والتأكد  الصلة،  ذات  والجهات 
ــن تــطــبــيــق هـــــذه الــمــطــاعــم  مــ
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ لكافة 

والتدابير الوقائية.
وخـــــــــــــــــــــالل الـــــــــــــــزيـــــــــــــــارات 
ــم تــنــبــيــه بعض  الــتــفــتــيــشــيــة تـ
لديهم  لوحظ  ممن  المحالت 
آلــيــة تطبيق بعض  فــي  قــصــور 
اإلجــــــــراءات والـــتـــي هـــي قــابــلــة 
تصحيحها  فــتــم  لــلــتــصــحــيــح، 

فـــي الـــحـــال مـــن قــبــل أصــحــاب 
تلك المحال.

ودعــــــــت الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
االلتزام  مواصلة  إلى  الجميع 
ــروح الــمــســؤولــيــة  ــ والـــتـــحـــلـــي بــ
عن  الــفــوري  واإلبـــالغ  العالية، 
تــــجــــاوزات  أو  ــات  ــفـ ــالـ مـــخـ أي 
ــا، مـــوضـــحـــة أن  ــ ــدهــ ــ يـــتـــم رصــ
تأتي  المهمة  الــخــطــوات  هـــذه 
ــة  ــامــ ــعــ ــن الــــصــــحــــة الــ ــيــ ــأمــ ــتــ لــ
األفـــراد  الــتــزام  مــن  وللتحقق 
والمقاهي  المطاعم  وأصحاب 
العالقة  ذات  المحالت  وبقية 
بــاإلجــراءات  الــعــامــة  بالصحة 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ االحـــــتـــــرازيـــــة واالشـ
تطبيقها،  الـــواجـــب  الــصــحــيــة 
يعد مرتكًزا  الـــذي  األمـــر  وهــو 
هامًا للحد من انتشار فيروس 
كورونا، حيث تتواصل الزيارات 
الــمــيــدانــيــة ويــتــم بـــذل أقــصــى 
ــاذ اإلجـــــــراءات  ــخــ الـــجـــهـــود واتــ
الالزمة لضمان صحة وسالمة 

الجميع. 

منه�  4 ومخ�لفة  ومقهى  مطعم�   88 �ضملت  تفتي�ضية  حملة  تنفيذ 

ــة  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ حــــــــكــــــــمــــــــت الــ
الـــكـــبـــرى الـــجـــنـــائـــيـــة بــمــعــاقــبــة 
آســيــويــيــن بــالــســجــن 5 ســنــوات 
بــعــد احــتــيــالــهــمــا عــلــى آســيــويــة 
ديــنــار   2000 عــلــى  ــيـــالء  ــتـ واالسـ
من حسابها البنكي بعد عملية 
ــراق عــــن طــــريــــق مــكــالــمــة  ــ ــتـ ــ اخـ
المحكمة  ــرت  أمــ كــمــا  هــاتــفــيــة، 
بــتــغــريــم كـــل مــنــهــمــا ألـــف ديــنــار 
ــالد عــقــب  ــبــ ــن الــ وإبـــعـــادهـــمـــا عــ

تنفيذ العقوبة.
مـــكـــافـــحـــة  إدارة  وكــــــانــــــت 
تلقت  قد  االقتصادية  الجرائم 
تفيد  عليها  المجني  من  بالغا 
ــاال هــاتــفــيــا  ــصــ بـــأنـــهـــا تــلــقــت اتــ
أنه موظف  يدعي المتصل فيه 
شركة المعامالت المالية وطلب 
البنكية  بطاقتها  بيانات  منها 
من أجل تحديثها، وأخبرها أنه 
بالبيانات  تزويده  في حال عدم 
وخوفا  الــبــطــاقــة،  إيــقــاف  سيتم 
من وقف البطاقة أمدت المجني 
إال  بــالــبــيــانــات  الــمــتــصــل  عليها 
هاتفية  بــرســالــة  فــوجــئــت  أنــهــا 
ديـــنـــار من  بــســحــب 2000  تــفــيــد 

حسابها البنكي.
الالزمة  التحريات  وبإجراء 
تم التوصل إلى أحد المتهمين 
هـــو مـــن يــشــتــرك ويـــســـاعـــد في 
االستيالء على أموال الضحايا 
ويـــقـــوم بــإرســالــهــا إلـــى آخـــر في 
 Fــة آســيــويــة ويــســاعــده آخــر دولــ
إلــى مكانهما  الــتــوصــل  وقــد تــم 
والقبض عليهما.. أنكر احدهما 
الــواقــعــةF وأشـــار إلــى أنــه يعمل 
في جراج لتصليح السيارات وأن 
حضر  صــديــقــه  الــثــانــي  المتهم 

بيومين  القبض عليه  إليه قبل 
وطلب منه تحميل أحد البرامج 
أنه  وأخــبــره  لــلــصــرافــة،  المالية 
مالية  بمبالغ  رسالتان  ستصله 
تسجيل  هو  فعله  عليه  ما  وكــل 
ــادة  ــ بـــيـــانـــات تــلــك الـــرســـالـــة وإعـ
إرسال األموال مجددا إلى أحد 
األشــخــاص فــي الـــخـــارج، وذلــك 
وقــد نفذ ما  ديــنــار.  مقابل 100 
الواقعة  بعد  أنــه  إال  منه  طلب 

بيوم تم استدعاؤه.
فـــيـــمـــا ادعـــــــــى اآلخـــــــــر أنــــه 
ــقــــى اتــــــصــــــاال مــــــن شــخــص  ــلــ تــ
ــه مــا  ــالــ ــإرســ ــهـــول أخــــبــــره بــ مـــجـ
بالخطأ  ديــنــار   2000 مــن  يقرب 
وطــلــب تــحــويــلــهــا إلــــى آخــــر في 
دينار،   100 مقابل  آسيوية  دولــة 
ــام بـــتـــحـــويـــل األمـــــــــوال إلـــى  فــــقــ
وتلقى 100  المطلوب  الشخص 
ديـــنـــار، فــعــرض هــو اآلخــــر على 
أنه  يعلم  لكونه  األمـــر  صديقه 
فتواصل  األمــــوال،  إلــى  محتاج 
وطلب  المجهول  الشخص  مــع 
منه إرســـال رســالــة إلــى صديقه 

دينار   100 على  حصوله  مقابل 
هو اآلخر ونفذا الواقعة. 

أســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلـــــى 
الــمــتــهــمــيــن أنـــه فـــي 28 فــبــرايــر 
مــحــافــظــة  ــن  ــ أمـ بــــدائــــرة   2021
ــمــــال وآخــــــر  ــعــ ــتــ الــــعــــاصــــمــــة اســ
مــجــهــوال الــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي 
الخاص بالمجني عليه لغرض 
المبين  الــنــحــو  عــلــى  احــتــيــالــي 
باألوراق بأن قام المتهم الثاني 
بتحميل تطبيق بناء على طلب 
الجريمة  وتــمــت  األول  المتهم 
ــاق، كما  ــفــ بـــنـــاء عــلــى ذلــــك االتــ
تــوصــال وآخـــر مجهوال مــن دون 
ــى االســتــيــالء  مــســوغ قــانــونــي إلـ
ــلـــوك لــلــمــجــنــي  ــمـ ــال مـ ــ ــلـــى مــ عـ
عــلــيــهــا بـــاالســـتـــعـــانـــة بــطــريــقــة 
حساب  إلــى  وتحويله  احتيالية 
إلى  النيابة  وأحالتهما  »كــردت«، 
الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة 
الـــتـــي قــــــررت تـــأجـــيـــل الــقــضــيــة 
للمرافعة  مــايــو   19 جلسة  إلـــى 
ــاع الــمــتــهــمــيــن مع  ــ مـــن قــبــل دفـ

استمرار حبسهما.

والإب������ع�������د  �����ض����ن����وات   5 ال�������ض���ج���ن 

لأ����ض���ح����ب ال���م���ك����ل���م����ت الح��ت��ي���ل��ي��ة

} حمالت تفتيشية يومية تنفذها وزارة الصحة.

الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  رفــضــت 
ــــى مــعــارضــة شـــاب مــحــكــوم بالسجن  األولـ
بسرقة  إدانته  بعد  عقوبته  وأيــدت  المؤبد 
كــشــف صحيفة  ــراه، حــيــث  ــ ــاإلكـ ــ بـ آســـيـــوي 
أسبقيات المتهم أنه سبق أن أنهى عقوبة 
السجن 5 سنوات في قضية مشابهة وخرج 
لم  العقوبة  أن  إال   ،2019 فــي  السجن  مــن 

تردعه عن القيام بالجريمة مجددا.
شـــرطـــة  ــز  ــركـ ــمـ لـ ورد  ــد  ــ قـ بــــــالغ  وكـــــــان 
ــوي يــفــيــد بــأنــه  ــيـ ــن آسـ حــمــد الــجــنــوبــي مـ
بــالــقــرب مــن مجمع سترة  تـــواجـــده  أثــنــاء 
مساعدة  وطــلــب  بحريني  شـــاب  اســتــوقــفــه 
الــمــبــلــغ وتــوصــيــلــه إلـــى مــنــزلــه بــحــجــة أن 
سيارته تعطلت وأنه تعرض للسرقة، وعليه 
باستقالل  لــه  وسمح  عليه  المجني  وافــق 
سيارته وتوجه به إلى أقرب مطعم وهنالك 
قام بشراء مشروب له وعند قيام المجني 
المتهم  المشروب شاهد  قيمة  بدفع  عليه 
المجني  بحوزة  كــان  الــذي  المالي  المبلغ 
إلــى  بتوصيله  األخــيــر  قـــام  وبــعــدهــا  عليه 
مظلمة،  منطقة  وكانت  المتهم  أراد  حيث 
بإخراج سكين  المتهم  قام  وعند وصولهم 
واعتدى بها على المجني عليه في أماكن 

مــتــفــرقــة مــن جــســده، وتــمــكــن تــحــت وطــأة 
ذلك التعدي من سرقة محفظة نقود بها 
150 دينارا وفر هاربا إال أن سماعة هاتفه 

سقطت منه في سيارة المجني عليه.
ــه بـــــدأت  ــيـ ــلـ وبــــعــــد بـــــــالغ الـــمـــجـــنـــي عـ
الـــتـــحـــريـــات األمـــنـــيـــة وتــمــكــنــت الـــمـــصـــادر 
الــســريــة مــن كــشــف المتهم وتــوجــهــت قــوة 
أمنية لضبط المتهم حيث شوهد بالقرب 

ــردان  ــالـــون حـــالقـــة فــتــوجــه إلـــيـــه فــ مـــن صـ
مــن الــشــرطــة فــحــاول الــمــتــهــم الــهــرب من 
أفــراد  على  باالعتداء  وقــام  الحالقة  محل 
ــابـــات لــهــمــا إلــى  الــشــرطــة وتــســبــب فـــي إصـ
أن تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــه وإدخـــالـــه دوريـــة 
الــشــرطــة بــالــقــوة بــعــد اتـــخـــاذ اإلجــــــراءات 

الالزمة.
ما  المتهم  أنــكــر  التحقيقات  وخـــالل 

عليه  للمجني  ســرقــتــه  وأنــكــر  إلــيــه  اســنــد 
باإلكراه مدعيا أنه يوم الواقعة كان يحاول 
الهرب من مجموعة من األشخاص توجد 
مشاكل بينهما وأثناء هربه تعطلت سيارته 
فــتــوجــه إلـــى مــنــزلــه مــشــيــا إال أنـــه تعرض 
دون  بإيصاله  عليه  المجني  وقــام  لــحــادث 
ــا،  وديـ بينهما  الــحــديــث  ــان  وكــ مــشــاكــل  أي 
موضًحا أنه موقوف على ذمة قضية أخرى 
تلك  عــن  يعرف شيئا  وال  بــاإلكــراه  لسرقة 
عثر  التي  األذن  سماعة  أن  وزعــم  الواقعة 
إليه  تــعــود  عــلــيــه  الــمــجــنــي  بــســيــارة  عليها 
ولكن المجني عليه أخذها مقابل توصيله.

أنه  المتهم  إلــى  أسندت  النيابة  كانت 
ليلة 20 يونيو 2020 بدائرة أمن المحافظة 
الــشــمــالــيــة حـــال كــونــه عــائــدا ســـرق الــمــال 
الــمــنــقــول الــمــبــيــن بــــــــاألوراق والــمــمــلــوك 
الــعــام  الــطــريــق  فــي  للمجني عــلــيــه وذلــــك 
بـــطـــريـــق اإلكــــــــراه الــــواقــــع عــلــيــه بـــــأن قـــام 
بــاالعــتــداء عــلــى ســالمــة جــســمــه بــواســطــة 
ــابـــات الــمــوصــوفــة  ســكــيــن وأحــــدث بــه اإلصـ
الوسيلة  الطبي وتمكن من تلك  بالتقرير 
القسرية من شل مقاومته واالستيالء على 

المسروقات والفرار بها. 

لم تردعه عقوبة ال�ضجن 5 �ضنوات فع�د مجددا ليق�ضي 25 �ضنة 

ــنـــي بـــهـــروب  ــريـ فــــوجــــئ بـــحـ
زوجــــــتــــــه صــــاحــــبــــة الـــجـــنـــســـيـــة 
ابنهما صاحب  األجنبية ومعها 
الخمس سنوات بعد أن أخبرته 
ــودة مــجــددا  ــعـ بــأنــهــا ال تــريــد الـ
الطالق  وطلبت  البحرين  إلــى 
ــا فــــي الــــخــــارج،  ــدهـ ــواجـ أثــــنــــاء تـ
الــمــحــكــمــة  إلــــــى  لـــجـــأ  أنــــــه  إال 
بإلزامها  قضت  التي  الشرعية 
لحضانة  البحرين  إلى  بالعودة 
ــل وإســـــقـــــاط الــحــضــانــة  ــفـ ــطـ الـ
يكتف  ولم  العودة،  رفضها  حال 
إلــى  لــجــأ  بــل  بالحكم  الــمــدعــي 
لمخاطبة  المختصة  الــجــهــات 
تعميم  واســـتـــصـــدار  االنـــتـــربـــول 

دولي للحصول على ابنه.
وقــــــــــــال الـــــمـــــحـــــامـــــي تـــقـــي 
حسين إن موكله تزوج المدعية 
تمتع  طــفــال  وأنــجــبــا   2014 فــي 
موضًحا  البحرينية،  بالجنسية 
أن زوجته من جنسية دولــة من 
العادة  وجــرت  الالتينية  أمريكا 
كل  نهاية  فــي  أهلها  ــارة  زيـ على 
ـــادرت  غــ ــرا  أنـــهـــا مــــؤخــ ســـنـــة إال 
الــبــحــريــن ولـــم تــعــد، ثــم طلبت 

منه الطالق وأن يتبرأ من ابنه، 
ولم تكتف المدعى عليها بذلك 
تــجــديــد رخصة  مــنــه  بــل طلبت 
ــنـــيـــة كــونــهــا  قـــيـــادتـــهـــا الـــبـــحـــريـ
تحتاج إليها في الخارج وإرسال 
من  تتمكن  كــي  الــطــالق  وثيقة 
كونها مسجلة  آخــر  مــن  الـــزواج 
ــا مـــتـــزوجـــة وال  ــهـ فــــي بـــلـــدهـــا أنـ

تستطيع الزواج مجددا.
المحكمة  أن  تقي  ــاف  وأضـ
استجابت لطلبات وكيله بعد أن 

أكدت أن الحضانة حفظ للولد 
أنـــه ليس  وتــربــيــتــه ورعــايــتــه إال 
بالمحضون  تقيم  أن  للحاضنة 
وليه  بــإذن  إال  دولــة أجنبية  فــي 
أو وصيه وأن الحضانة تكون في 

بلد المحضون.
وأشــــــــــــــــارت إلـــــــــى أنـــــــــه لـــمـــا 
كــانــت الــمــدعــى عــلــيــهــا ســافــرت 
وانــقــطــعــت عــن الـــعـــودة وأصــبــح 
متابعة  والــده  على  الصعب  من 
وتـــفـــقـــد أحـــــــوال الــصــغــيــر مــمــا 
يكون طلبه على سند من الشرع 
المحكمة  به  وتقضي  والقانون 
الــرجــوع  الــمــدعــى عليها  بــإلــزام 
ــى الــبــحــريــن لــحــضــانــة االبــن  إلـ
فـــي بــلــد الــمــحــضــون وفـــي حــال 
رفضها تسقط حضانتها لالبن 
وأضــاف  والـــده.  للمدعي  وتضم 
أن  وكــيــل األب  تــقــي  الــمــحــامــي 
ــأ إلــــــــى الـــجـــهـــات  ــجــ األخــــــيــــــر لــ
الــمــعــيــنــة واســـتـــطـــاع اســتــصــدار 
تــعــمــيــم دولـــــي عــلــى الـــولـــد في 
مـــحـــاولـــة الســتــرجــاعــه مــجــددا 

والبقاء معه.

ب��ح��ري��ن��ي ي��ل��ج���أ اإل�����ى الإن���ت���رب���ول ل��ل��ح�����ض��ول 

ع����ل����ى ن���ج���ل���ه م������ن زوج������ت������ه ال����ه�����رب����ة

} المحامي تقي حسين.

ــع الــتــوجــيــهــات  تــمــاشــيــًا مـ
ــيـــة بـــإطـــالق  الــمــلــكــيــة الـــســـامـ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة واقــ ــيــ ــالــ ــة مــ ــ ــزمـ ــ حـ
ــم  ــدعـ لـــــمـــــدة ثـــــالثـــــة أشـــــهـــــر لـ
بجائحة  المتأثرة  القطاعات 
كــــــــورونــــــــا وتــــكــــلــــيــــف صــــاحــــب 
ــي األمـــــيـــــر  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــســـــمـــــو الـ
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ولــــــي الـــعـــهـــد رئــ
هــذه  تنفيذ  بــمــتــابــعــة  الــــــوزراء 
أعــلــنــت مجموعة  الــتــوجــيــهــات 
بــنــك الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة عن 
ــن فــي  ــريــ ــأجــ ــتــ ــســ ــمــ إعــــــفــــــاء الــ
تنطبق  مــمــن   - ســتــرة  مجمع 

عــلــيــهــم الــــشــــروط والــمــعــايــيــر 
اإلعــفــاء  بعملية  الــعــالقــة  ذات 
- مـــن أقـــســـاط االيـــجـــار لــمــدة 
ثـــالثـــة أشـــهـــر )يـــونـــيـــو، يــولــيــو، 
بــاالضــافــة   ،)2021 أغــســطــس 
ــى تــقــديــم مـــســـانـــدٍة خــاصــة  إلــ
ألصــحــاب األعــمــال فــي جميع 
ــات الــتــابــعــة  ــنـ ــز الـــحـــاضـ ــراكــ مــ
ــي تــشــمــل مــركــز  ــتــ لــلــبــنــك والــ
الــصــنــاعــات  لتنمية  الــبــحــريــن 
قــدرات  تنمية  ومركز  الناشئة، 
الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة »ريــــــادات«، 
البحرينيين  المزارعين  وسوق 
ــالــــي.  وذلـــــك من  فـــي هـــــورة عــ

 - المستفيدين  إعــفــاء  خـــالل 
الذين تنطبق عليهم الشروط 
والمعايير ذات العالقة بعملية 
اإلعفاء - من أقساط اإليجار 
لـــمـــدة ثـــالثـــة أشـــهـــر )يـــونـــيـــو، 

يوليو، أغسطس 2021(. 
ــذه  ــلـــى هـ ــي تــعــلــيــقــه عـ ــ وفــ
الرميحي  خالد  قــال  المبادرة 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
ــن لــلــتــنــمــيــة:  ــريــ ــحــ ــبــ ــنــــك الــ بــ
»تعكس هذه المبادرة استجابة 
وتــفــاعــل الــمــجــمــوعــة الــســريــع 
مـــع الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة في 
ــدد وضـــمـــن تــنــفــيــذ  هـــــذا الــــصــ

ــادرات الــحــكــومــة الــمــوقــرة  ــبــ مــ
لهذه التوجيهات والتي تعكس 
ــدة لـــحـــضـــرة  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ الــــــرؤيــــــة الـ
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى والــمــســانــدة 
الــمــتــواصــلــة والــعــمــل الــــدؤوب 
ــل صــــــاحــــــب الـــســـمـــو  ــ ــبـ ــ مـــــــن قـ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــيــ الـــمـــلـــكـــي األمــ
حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء لمواجهة 
ــار الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عن  ــ اآلثـ
الــجــائــحــة عــلــى مختلف  هـــذه 

القطاعات«.

مدة ثالثة �أ�شهر

ب��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ي��ع��ف��ي اأ����ض���ح����ب م��ح���ت

م��ج��م��ع ���ض��ت��رة وح��������ض���ن����ت الأع����م�����ل م���ن الإي���ج����ر 

} خالد الرميحي.

�ضفير  ن���ئ��ب  ي��ل��ت��ق��ي  ل��ل��ت��ظ��ل��م���ت  ال���ع����م  الأم���ي���ن 

ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة ل����دى م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
اســــتــــقــــبــــل نــــــــــــواف مـــحـــمـــد 
المعاودة األمين العام للتظلمات، 
ــائـــب ســفــيــر  ســـتـــيـــوارت ســــامــــرز نـ
مملكة  لــدى  المتحدة  المملكة 
وذلك بحضور كل من  البحرين، 
األمين  نائب  غــادة حميد حبيب 
العام للتظلمات، والشيخ محمد 
إدارة  مــديــر  خليفة  آل  عــلــي  بــن 

التعاون الدولي والتطوير.
ــلــــقــــاء رحـــب  وفــــــي بــــدايــــة الــ
ــات  ــمـ ــلـ ــتـــظـ ــلـ األمـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــام لـ
عالقة  مثمنا  الـــزائـــر،  بــالــضــيــف 
ــرة مـــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـــــــتـــــــواصـــــــل الـ
بالمنامة،  البريطانية  الــســفــارة 
تأسيس  فــتــرة  مــنــذ  تمتد  والــتــي 
ــا تمخض  ــة، ومـ ــانـ وتــدشــيــن األمـ
ــاون مـــشـــتـــرك فــي  ــعــ ــن تــ عــنــهــا مــ
على  والتعرف  التدريب  مجاالت 
في  المتبعة  والخبرات  المهارات 

التظلمات.  أمــنــاء  مــكــاتــب  عــمــل 
كـــمـــا اســـتـــعـــرض األمــــيــــن الـــعـــام 
لــلــتــظــلــمــات مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ــود  ــهــ ــة وجــ ــانــــي أنــــشــــطــ ــريــــطــ ــبــ الــ
األمـــانـــة الــعــامــة لــلــتــظــلــمــات في 
اآلونـــة األخــيــرة ومــا اتخذته من 

عملها  آلــيــات  لتطوير  إجــــراءات 
لخدمة  إضافية  وسائل  وتفعيل 
ــهـــور فــــي إطـــــــار الــــظــــروف  ــمـ الـــجـ
ــة الــــنــــاجــــمــــة عــن  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
والوقائية  االحترازية  اإلجــراءات 
للتصدي النتشار فيروس كورونا. 

} األمين العام يلتقي نائب سفير المملكة المتحدة.
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والتنمية  العمل  وزيــر  شــارك 
االجــتــمــاعــيــة الــســيــد جــمــيــل بن 
عــلــي حــمــيــدان، بصفته  مــحــمــد 
الــحــالــيــة للجنة  ــلـــدورة  لـ رئــيــســًا 
الـــــوزاريـــــة لــــــــوزراء الـــعـــمـــل بــــدول 
في  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
لــمــؤتــمــر   )109( الـــــــدورة  ــال  ــمـ أعـ
ــي، الــــــذي تــعــقــده  ــ ــدولـ ــ الـــعـــمـــل الـ
ومقرها  الدولية  العمل  منظمة 
ــر تـــقـــنـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــــف، وذلـــــــــــك عـ ــيـ ــ ــنـ ــ جـ
االتصال المرئي، بحضور المدير 
الــدولــيــة  الــعــمــل  لمنظمة  الــعــام 
الــســيــد جــــاي رايــــــدر، وبــمــشــاركــة 
دول  جـــمـــيـــع  فــــي  الـــعـــمـــل  وزراء 
العالم ومنظمات أصحاب العمل 
والنقابات  واالتــحــادات  والــعــمــال 
ــراء الــمــنــظــمــات  ــبــ الــعــمــالــيــة وخــ
وقــد تضمن جــدول  الــصــلــة،  ذات 
أعـــمـــال الــــــدورة الــحــالــيــة تــقــريــر 
العمل  لــمــنــظــمــة  الـــعـــام  الــمــديــر 
تــأثــيــرات جائحة  الــدولــيــة حـــول 
كــورونــا )كــوفــيــد-19( على أســواق 
للحد  المبذولة  والجهود  العمل 
مـــــن تــــداعــــيــــاتــــهــــا االقــــتــــصــــاديــــة 
ــة، إضــــــافــــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
مــنــاقــشــة مـــوضـــوع الـــمـــســـاواة في 
التمييز، فضاًل عن  العمل وعدم 
االستراتيجية  األهــداف  مناقشة 
االجتماعية  بالحماية  الخاصة 
ــة الــــمــــهــــارات  ــيـ ــمـ ــانــــب أهـ ــى جــ ــ إلــ
ــلـــيـــم الـــمـــســـتـــمـــر لــتــنــمــيــة  والـــتـــعـ

الموارد البشرية.
وقد ألقى حميدان كلمة أمام 
مجلس  دول  عن  نيابة  المؤتمر، 
استعرض فيها مساعي  التعاون، 
الـــتـــصـــدي  ــي  ــ فـ ــلـــس  الـــمـــجـ دول 
لــتــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا على 
مستوى أسوق العمل الخليجية، 
االلــتــزام  فــي  عــن جهودها  فضاًل 
وتعزيز  الدولية  العمل  بمعايير 
ــع مــنــظــمــة  ــ الــــتــــعــــاون الـــفـــنـــي مـ
العمل الدولية، بما في ذلك نمو 
وتطوير  العمل  أســواق  واستقرار 
ــوازن بين  ــتــ نــظــمــهــا وتــحــقــيــق الــ

أطراف اإلنتاج الثالثة.

وتــنــاول الــوزيــر أبـــرز مساعي 
مــنــذ  الـــــتـــــعـــــاون،  مـــجـــلـــس  دول 
جل  لتسخير  الــجــائــحــة،  بــدايــة 
إمــكــانــيــاتــهــا فـــي ســبــيــل مــواجــهــة 
آثــــار وتـــداعـــيـــات الــجــائــحــة على 
ــل، وذلــــــــــك عــبــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أســــــــــــواق الـ
ــة ضــخــمــة  ــيــ ــالــ ــديــــم حـــــــزم مــ ــقــ تــ
ــم تــوجــيــهــهــا إلـــــى الـــقـــطـــاعـــات  تــ
االقتصادية والمجتمعية، بهدف 
أسواق  استقرار  على  المحافظة 
العاملة  الــقــوى  وحــمــايــة  الــعــمــل 
ــة  والــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــصـــحـ
بــيــن  تـــمـــيـــيـــز  دون  ــن  ــ مـ ــة  ــامــ ــعــ الــ
مــواطــن ومــقــيــم، وبــمــا يــحــّد من 
التداعيات واالنعكاسات السلبية 
للجائحة، وذلك عبر إقرار حزمة 
إعـــفـــاءات مــن الـــرســـوم الــمــقــررة، 
ــيــــالت مــــالــــيــــة فــي  ــهــ ومـــــنـــــح تــــســ
ســبــيــل الــحــفــاظ عــلــى الــعــالقــات 
الـــتـــعـــاقـــديـــة وضــــمــــان اســـتـــمـــرار 
األنــشــطــة االقـــتـــصـــاديـــة، والــحــد 
العمالية  التسريحات  تأثير  من 
عــلــى اســـتـــقـــرار ســــوق الــعــمــل، إذ 

نجحت دول مجلس التعاون في 
بتسجيل  ايجابية  نتائج  تحقيق 
المرتبطة  للبطالة  نــســب  أدنـــى 

بالجائحة. 
مملكة  بجهود  يتعلق  وفيما 
الـــبـــحـــريـــن واإلجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتــخــذتــهــا لــمــواجــهــة الــجــائــحــة، 
أشار حميدان إلى أنه بتوجيهات 
ــاحــــب الـــجـــاللـــة  ــرة صــ مــــن حــــضــ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الــمــفــدى، ومتابعة  الــبــالد  عــاهــل 
ودعم من صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
تتجاوز  مالية  حــزمــة  إطـــالق  تــم 
لتعزيز  أمريكي،  دوالر  مليار   12
كفاءة القطاع الصحي والحرص 
الخدمات  تقديم  اســتــمــرار  على 
ــًا لـــلـــمـــواطـــن  ــانــ ــجــ الـــعـــالجـــيـــة مــ

والمقيمين من دون تمييز. 
الــحــكــومــة  أن  ــر  ــوزيــ الــ وأكـــــد 
مـــلـــيـــار دوالر  ــر مــــن  ــثـ أكـ صـــرفـــت 
ــيـــف مــــــن الــــتــــداعــــيــــات  ــتـــخـــفـ ــلـ لـ

االقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الــمــؤســســات 
واألفراد، وقد ساهم ذلك في الحد 
من تسريح العمالة الوطنية في 
الفتًا  الــخــاص،  الــقــطــاع  منشآت 
إلـــى أن الــحــكــومــة تــحــمــلــت دفــع 
ــي مــنــشــآت  رواتـــــــب الـــعـــامـــلـــيـــن فــ
القطاع الخاص منذ أبريل حتى 
متفاوتة،  بنسب   2020 ديسمبر 
إلــى   ،2021 عـــام  فـــي  وتــمــديــدهــا 
ــبـــادرات  جـــانـــب الـــعـــديـــد مـــن الـــمـ
ــة والـــمـــحـــفـــزة لــــأفــــراد  ــمــ الــــداعــ
والــمــجــتــمــع، مـــع تــوســيــع دائــــرة 
المستفيدين من برامج الحزمة 
ــأثــــروا بــســبــب هــذه  مـــن الـــذيـــن تــ
لحسابهم  العاملين  مثل  األزمــة 
في  المسجلين  وغــيــر  الـــخـــاص، 
من  وذلــك  االجتماعي،  التأمين 
التأمين  فــائــض صــنــدوق  أمــــوال 
استغالل  تم  الــذي  التعطل  ضد 
من  أمثل  بشكل  المالية  مـــوارده 
أجـــل الــمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار 
وظائفها  فــي  الــوطــنــيــة  الــعــمــالــة 
ــاص، فـــضـــاًل عن  ــخــ بــالــقــطــاع الــ

ــنــــدوق ســـيـــولـــة لــدعــم  ــاء صــ ــشــ إنــ
قطاع األعمال بمبلغ تجاوز 530 
الــمــنــشــآت  لـــدعـــم  دوالر،  مــلــيــون 
الـــــمـــــتـــــضـــــررة مـــــالـــــيـــــًا لـــضـــمـــان 
العاملة  القوى  على  المحافظة 
لديها وعدم تسريحها، إلى جانب 
التجاري  نشاطها  استمرار  دعــم 

في ظل هذه األزمة الطارئة.
الـــتـــزام مملكة  الـــوزيـــر  وأكــــد 
الــبــحــريــن بــالــمــواثــيــق ومــعــايــيــر 
ــًا إلـــى  ــ ــتـ ــ ــة، الفـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــعـــمـــل الـ
ــة الــعــمــالــة  ــئـ ــقــــوق فـ مـــــراعـــــاة حــ
ــأثـــرت  ــتــــي تـ ــبـــالد الــ ــلـ ــدة لـ ــ ــوافــ ــ الــ
ــراء هــذه  ــ ــوة بــالــمــواطــنــيــن جـ ــ أسـ
تمتعهم  كفلت  حيث  الجائحة، 
بحقوقهم كاملة، منوهًا بحرص 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــطــبــيــق مــبــدأ 
ــاواة وعـــــدم الــتــمــيــيــز بين  ــسـ ــمـ الـ
المواطن والمقيم ضمن الجهود 
الــوطــنــيــة الـــمـــبـــذولـــة لــلــتــصــدي 

لهذا الظرف االستثنائي.
والتنمية  العمل  وزيــر  وعبر 
كلمته  خـــتـــام  ــي  فـ االجــتــمــاعــيــة 

ــم الــــــذي تـــولـــيـــه دول  ــدعــ ــن الــ عــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
الــعــام  الــمــديــر  لمقترح  الــعــربــيــة 
العتماد  الــدولــي  العمل  لمكتب 
وثـــيـــقـــة الـــــنـــــداء الـــعـــالـــمـــي مــن 
متمحور  انــتــعــاش  تحقيق  أجـــل 
أزمة  من  للخروج  اإلنسان  حول 
إرســاء  أهمية  مــؤكــدًا  كوفيد-19، 
ــاش الـــمـــســـتـــدام  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أســـــــس االنـ
والخروج بأقل خسائر مجتمعية 
تداعيات  من  ممكنة  واقتصادية 
هـــذا الـــمـــرض الــمــســتــجــد، ودعـــا 
حـــمـــيـــدان إلــــى األخـــــذ بــمــقــتــرح 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
بــإصــدار  الــدولــي  العمل  لمكتب 
دلـــــيـــــل اســــــتــــــرشــــــادي يــتــضــمــن 
ــات واضــــحــــة  ــ ــهــ ــ ــوجــ ــ مــــــبــــــادئ ومــ
اإلنتاج  أطـــراف  تساعد  وعملية 
هذا  في  المعنية  الجهات  وكافة 

المجال.
وتعد مملكة البحرين عضوًا 
إدارة منظمة  أصياًل في مجلس 
انتخابها  بــعــد  الــدولــيــة  الــعــمــل 
ضمن فــريــق الــحــكــومــات لــلــدورة 
لــــدول  مــمــثــلــة   ،)2021-2017(
ــا تــــم تــمــديــد  ــمـ ــربــــي آســــيــــا، كـ غــ
ــو ما  ــر، وهــ ــ عــضــويــتــهــا عـــامـــا آخـ
يعكس المكانة والثقة المتنامية 
على  المملكة  بــهــا  تتمتع  الــتــي 
ــر  ــديــ ــقــ الــــصــــعــــيــــد الــــــــدولــــــــي وتــ
ــدول األعـــضـــاء في  ــ ــراف الــ ــتــ واعــ
ومنجزاتها  بجهودها  المنظمة 
العمالي.  المجال  في  الواضحة 
ــبــــحــــريــــن مــن  وقـــــــد ســــاهــــمــــت الــ
تعزيز  فــي  العضوية  هــذه  خــالل 
بــيــن دول غـــربـــي آســيــا  الـــتـــعـــاون 
الفنية  واالســـتـــفـــادة  والــمــنــظــمــة 
الــخــبــرات بما ساهم في  وتــبــادل 
العمالية  بــالــمــجــاالت  ــاء  ــقـ االرتـ
وانــعــكــاســهــا عــلــى تــعــزيــز الــحــوار 
االجــــتــــمــــاعــــي والـــــشـــــراكـــــة بــيــن 
الثالثة وتحقيق  اإلنتاج  أطراف 
أهداف  لبلوغ  الممارسات  أفضل 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي هــذه 

الدول.

األقى كلمة مجل�س التعاون اأمام م�ؤتمر »العمل الدولية«..
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} وزير العمل خالل مشاركته في المؤتمر.

الــتــقــى ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن علي 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل  خليفة  بن 
الــجــنــوبــيــة عــبــر االتـــصـــال الـــمـــرئـــي، خــالل 
ــي« الـــــــذي أقـــامـــتـــه  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــلـــس االفـ ــمـــجـ »الـ
ــعـــد(، عـــددا  ــن بـ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة )عــ
من  والمسؤولين  والمواطنين  األهالي  من 
مختلف مناطق المحافظة، بحضور العميد 
عــيــســى ثــامــر الـــدوســـري نــائــب الــمــحــافــظ، 
الدائم  الــتــواصــل  تعزيز  إطــار  وذلــك ضمن 

عبر االتصال المرئي الحديث.
فــــــي مـــســـتـــهـــل الـــــلـــــقـــــاء، رحــــــــب ســمــو 
الــمــحــافــظ بــالــحــضــور، مــنــوهــًا إلـــى أهمية 
األهالي  مع  القائم  الحميد  التواصل  نهج 
احتياجاتهم  وتلمس  آرائــهــم  على  لالطالع 
مع  بالتعاون  تنفيذها  ومتابعة  وتطلعاتهم 
الجهات المعنية، وذلك امتثااًل للتوجيهات 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السديدة 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
الملكي  السمو  ودعــم من صاحب  المفدى، 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
الجنوبية  المحافظة  أن  ســمــوه  وأكـــد 
المواطنين  آلراء  االســتــمــاع  عــلــى  تــحــرص 
ومقترحاتهم التي تواكب الرؤى والتطلعات 
الــــرائــــدة فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت األمــنــيــة 
ــــك ســعــيــًا  ــيـــة، وذلــ والـــخـــدمـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـ
لـــالرتـــقـــاء بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
التنموية  الــصــورة  تعكس  والــتــي  وجــودتــهــا، 

مناطق  كــافــة  تشهدها  الــتــي  والــمــســتــدامــة 
الــمــحــافــظــة، وذلـــك ضــمــن تــعــزيــز الــشــراكــة 
الجهات  مختلف  مــع  والتنسيق  والــتــعــاون 

الحكومية.
وأشار سمو المحافظ إلى أن التواصل 
الــمــيــدانــي والــــزيــــارات الــتــفــقــديــة تــعــد من 
ــات عــمــل الــمــحــافــظــة، لـــالطـــالع من  ــويــ أولــ
ومتابعة  المواطنين  احتياجات  على  قــرب 
مستجدات حزمة من المشاريع التي تحقق 
كمشاريع  المستقبلية  والتطلعات  الـــرؤى 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والـــمـــشـــاريـــع الــخــدمــيــة 
والمجتمعية التي من شأنها تقديم أفضل 
سموه  منوهًا  المجتمع،  ألفـــراد  الــخــدمــات 
في  الميدانية  الــزيــارات  نتائج  حققته  بما 
من  المنشودة  التنموية  األهـــداف  تحقيق 

أجل تحقيق التطور والنماء.
في  المبذولة  الجهود  سموه  تابع  كما 
للحد  االحترازية  اإلجـــراءات  جميع  اتخاذ 
شرطة  قبل  من  كــورونــا  جائحة  انتشار  من 
في  الــشــرطــة  رجـــال  ودور  المجتمع  خــدمــة 
دور  مؤكدًا سموه  التوعوية،  المفاهيم  نشر 
الــحــمــالت الــتــوعــويــة فـــي تــعــزيــز الــســالمــة، 
المجتمعي  الوعي  في  الفاعلة  والمساهمة 
وااللتزام بالتدابير الوقائية لضمان سالمة 

الجميع.
ــــظ  ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ كــــــمــــــا اســــــتــــــمــــــع ســــــمــــــو الـ
خــــالل الــمــجــلــس لـــعـــدد مـــن الــمــالحــظــات 
ــات مــــن قـــبـــل األهـــــالـــــي، فــيــمــا  ــرحـ ــتـ ــقـ ــمـ والـ

يــتــعــلــق بــمــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــيــة وتــطــويــر 
الطرق في منطقة الرفاع ومنطقتي مدينة 
متابعة  سموه  مؤكدًا  السيل،  ووادي  عيسى 
الــمــحــافــظــة لــتــنــفــيــذ مــخــتــلــف الــمــشــاريــع 
الخدمية في نطاق المحافظة مع الجهات 

المعنية.
عّبر  االفــتــراضــي،  المجلس  وفــي ختام 
الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم 
قبل  مــن  الــدائــم  الــتــواصــل  على  وتقديرهم 
ســمــو مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة مع 

المواطنين من خالل المجلس االفتراضي 
والوقوف  المختلفة  اإللكترونية  والقنوات 
عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم، 
في  الشاملة  التنمية  بعجلة  للدفع  وذلــك 

مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.

خالل لقاء �ضم�ه اأهالي المحافظة عبر »المجل�س االفترا�ضي«..

ن��ه��ج ق���ائ���م على  ال��ت��وا���س��ل م���ع الأه����ال����ي  ال��ج��ن��وب��ي��ة:  م��ح��اف��ظ 

م��ت��اب��ع��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ل��ب��ي��ت��ه��ا ب��ال�����س��راك��ة م���ع م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات

} محافظ الجنوبية خالل لقاء الأهالي.

بالفعل تكريم  التكريم هو  نحن جميعا فخورون بك.. هذا 
ألهل المملكة جميعا.. ذلك اإلنجاز هو إنجاز للبحرين ويرفع 
الخير.. لكل مجتهد  بالفعل تستحقين كل  أنت  اسمها عاليا.. 

نصيب..!
تلك نماذج قليلة لفيض من الرسائل الجميلة، المليئة بكل 
مشاعر الحب والتقدير، والتي استقبلتها عبر التلفون ووسائل 
خبر  إعالن  لحظة  منذ  وذلك  المختلفة،  االجتماعي  التواصل 
جائزة  منحي  واألفارقة  العرب  للمنجزين  الدولي  االتحاد  قرار 
والتي   ،2020  -2010 المنتهي  العقد  مدار  على  والتميز  اإلبــداع 
والتميز  لإلنجاز  الــعــرب  األشــقــاء  منتدى  خــالل  تسلمها  سيتم 
سبتمبر   5-2 الفترة  فــي  الشيخ  شــرم  مدينة  فــي  سيعقد  الــذي 

القادم. 
يقول المفكر والكاتب األمريكي الشهير جيم رون:

عادية..  غير  بطريقة  العادية  باألعمال  القيام  هو  »النجاح 
إلى  إنه شيء ينجذب  البحث عنه.. بل  وهو ليس شيئا يمكنك 

شخصيتك التي تبنيها«!
النجاح ليس مجرد إنجاز، بقدر ما هو قدرة مستمرة  نعم، 
عليه، وبأسلوب مختلف، غير تقليدي، وهذا ما حدث فعليا مع 
الفاضل  األســتــاذ  فكرتها  ابتكر  التي  نسائية«  »بصمات  صفحة 
أنور عبدالرحمن رئيس التحرير، وشرفت بمهمة تنفيذها، وذلك 
منذ  أرســاهــا  التي  الخليج«  »أخــبــار  جريدة  سياسة  من  انطالقا 
البحرينية  المرأة  إلى مبدأ دعم  والتي ترتكن  أن تقلد منصبه، 
عمليات  فــي  ورئــيــســي  فــاعــل  كشريك  دورهـــا  ــراز  وإبــ وتشجيعها، 
توجه  مع  يتواكب  ما  وهو  البحرين،  مستقبل  وصياغة  التنمية 
كيان  الــواقــع  أرض  على  فعليا  يترجمه  الــذي  الرشيدة،  القيادة 
المجلس األعلى للمرأة، بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. 
فــشــكــرا لــكــل مــن ســاهــم فــي صــنــاعــة نــجــاح هـــذه الصفحة، 
وحقق لها هذه الشعبية الواسعة، حتى استحقت الحصول على 
خليفة  جائزة  قبله  ومن  المهم،  الدولي  والتقدير  التكريم  هذا 
بالنسبة  ومثلت   ،2018 عام  في  بنيلها  شرفت  والتي  للصحافة، 
الذي يمتد ألكثر من  إلي محطة مهمة في مشواري الصحفي 

خمسة وثالثين عاما.
شكرا لكل امرأة صاحبة قصة نجاح وكفاح وتحّد حلت ضيفة 
تفاصيلها،  برصد  قمنا  رائــدة،  بتجربة  وأنارتها  صفحتي،  على 
لتصبح نموذجا يقتدى به يضاف إلى رصيد النساء البحرينيات 
دول  في  مثيالتها  به  والــذي سبقت  واالنــجــاز،  بالعطاء  الحافل 

كثيرة في سباق معركة الحياة وتسجيل البطوالت به.
الــعــرب  للمنجزين  الــدولــي  االتــحــاد  عــلــى  للقائمين  شــكــرا 
للمنجزين  وتــقــديــرهــم  وتــشــجــيــعــهــم  دعــمــهــم  عــلــى  واألفــــارقــــة 
وعلى  أكثرهم،  وما  واإلفريقي،  العربي  عالمنا  في  والمتميزين 

متابعتهم من كثب إلبداعاتهم، ورصدها، وتوثيقها وإثابتها.
ثم  القلب، ومن  نبعت من  إلي  تهنئة وصلت  كل  شكرا على 

وصلت إلى القلب.
كلمة أخيرة

كنت أتمني من كل قلبي أن تشاركني كل من والدتي وأختي 
الجائزة،  وبتلك  التكريم  بهذا  البالغة  سعادتي  اهلل-  -رحمهما 
كعادتهما عبر مسيرتي، فبغيابهما تظل أي فرحة دائما ناقصة!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

عن جائزة 

التميز والإبداع 

الــخــالــديــة  جمعية  ثمنت 
الــشــبــابــيــة تــوجــيــهــات صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
بمنح  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
رتبتين استثنائيا في الخدمة 
يـــعـــادلـــهـــمـــا  مـــــا  أو  الـــمـــدنـــيـــة 
للعاملين بالصفوف األمامية، 
الــقــرارات خطوة  هــذه  معتبرة 
ــة لــشــحــذ  ــيــ ــمــ ــي غــــايــــة األهــ ــ فـ
الــــهــــمــــم ورفــــــــع الـــمـــعـــنـــويـــات، 
بعد نحو عام ونصف  وخاصة 
من انتشار الجائحة وما بذله 

وقدمه هؤالء األبطال من أروع 
من  والتضحية  البذل  معاني 

أجل الوطن.
وأكــــــــد رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
إبراهيم راشد النايم أن حزمة 
الـــقـــرارات األخــيــرة فــضــال عن 
البدء في توظيف المتطوعين 
وإطــالق  األمــامــيــة،  بالصفوف 
ــدة بــقــيــمــة  ــديــ ــم جــ ــ حـــزمـــة دعـ
للقطاعات  ديــنــار  مليون   485
ــررة مــــــن تــــداعــــيــــات  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
هــي جميعها  كـــورونـــا  فــيــروس 
لــدن حضرة  أبوية من  قــرارات 

ــلـــك  ــمـ صـــــاحـــــب الـــــجـــــاللـــــة الـ
الــــمــــفــــدى وصـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الـــمـــلـــكـــي ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس 
الوزراء اللذين وضعا البحرين 

وأهلها فوق كل اعتبار.
وأشار إلى أن هذه القرارات 
من شأنها أن تعطي حافزا قويا 
لــمــزيــد مـــن الــعــمــل واإلنـــجـــاز 
ومــواطــنــة فضال  مــواطــن  لكل 
األمامية  الصفوف  أفـــراد  عــن 
ــلـــوا الـــبـــالء الــحــســن  الـــذيـــن أبـ
ــائـــحـــة وحــتــى  ــنـــذ بـــــدء الـــجـ مـ

يومنا هذا.

المتحور »دلتا« ي�سكل خطورة مت�ساعدة 

على الأطفال والتطعيم هو �سبيل الحماية
األمــراض  استشاري  أكــد 
ــة بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــريـــق  ــفـ الــــعــــســــكــــري عــــضــــو الـ
الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا )كـــوفـــيـــد-
مــنــاف  طــبــيــب  الـــمـــقـــدم   )19
ــروس  ــيـ ــفـ الـ أن  الـــقـــحـــطـــانـــي 
الــــمــــتــــحــــور »دلـــــــتـــــــا« يــشــكــل 
ــدة عــلــى  ــاعــ ــصــ ــتــ ــورة مــ ــ ــطــ ــ خــ
ــعـــمـــريـــة  جـــمـــيـــع الــــفــــئــــات الـ
والتطعيم  األطفال،  وخاصة 
هـــو الــســبــيــل لــلــحــمــايــة منه 
ــه الــتــطــعــيــم  ــا يـــقـــوم بـ عــبــر مـ
ــن زيـــــــادة أعـــــــداد األجـــســـام  مــ
المضادة في الجسم, وتقوية 

الالزمة  الحماية  وتوفير  العمرية,  الفئة  هذه  لدى  المناعة  جهاز 
على سالمتهم وسالمة  الحفاظ  في  يسهم  ما  الفيروس،  من  لهم 
ــال عــلــى الــتــطــعــيــم فـــي هــذه  ــبـ الــجــمــيــع، مـــشـــددا عــلــى أهــمــيــة اإلقـ
المرحلة المهمة من مراحل التعامل مع الفيروس بهدف الحماية 

من مضاعفاته والتحورات الجديدة له.
السابقة  الفترة  في  الملحوظ  االرتفاع  أن  القحطاني  وأوضح 
القائمة تضمن حاالت قائمة ألطفال لم يأخذوا  الحاالت  ألعداد 
الــى  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مــن  األمــــور  أولــيــاء  ــا  داعــًي التطعيم، 
المبادرة وتسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما 
من  كبيرة  شريحة  العمرية  الفئة  هــذه  تمثل  إذ  التطعيم,  ألخــذ 
التحصين  وزيـــادة  لديهم  المناعة  تعزيز  في  يسهم  ما  المجتمع، 
المجتمعي وخــاصــة فــي ظــل طـــول فــتــرة حــضــانــة الــفــيــروس لــدى 
األطفال في حال اإلصابة به. وأشار القحطاني إلى أن أي حديث 
متداول عن خطورة التطعيم ليست له أسس علمية بحثية دقيقة 
إذ لم يتم إثبات خطورة أخذ التطعيم للفئة العمرية البالغة بين 
12-17 عاما، كما أن هيئة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( ومركز 
مكافحة األمراض واألوبئة )CDC( توصيان بضرورة أخذ التطعيم 
نتيجة  وفيات  أو  العمرية للحد من حدوث مضاعفات  الفئة  لهذه 
اإلصابة بالفيروس، داعيا الجميع الى االلتزام بالوعي المجتمعي 
ومواصلة  الفيروس,  مواجهة  من  الدقيقة  المرحلة  هــذه  لتجاوز 
الجهات  من  الصادرة  والتعليمات  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 

المعنية للحد من انتشار الفيروس.

} د.مناف القحطاني.

»الخالدية« ت�سيد بقرار منح رتبتين ا�ستثنائيا للعاملين في ال�سفوف الأمامية

} إبراهيم النايم.

في  الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافــقــت 
REGN-(  »2ريــــجــــن-كــــوف« دواء  عــلــى   )NHRA( الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
مع  بالتعاون  ريجينون  شركة  إنتاج  من  الــطــارئ  COV2(  لالستخدام 
القائمة  المعتدلة للحاالت  إلى  الخفيفة  األعــراض  شركة روش، لعالج 
مزيج  على  »ريجن-كوف2«  دواء  ويحتوي  )كوفيد-19(.  كورونا  لفيروس 
ــام الــمــضــادة أحـــاديـــة الــنــســيــلــة« والـــتـــي تم  ــسـ مـــن مــادتــيــن يــســمــى »األجـ
البشرية  الخاليا  إلــى  والــدخــول  الفيروسي  االرتــبــاط  لمنع  تصميمها 
لتحييد الفيروس. حصل »ريجن-كوف2« أيضا على موافقة االستخدام 
الطارئ من إدارة الغذاء والدواء األمريكية لعالج األعراض الخفيفة إلى 
المعتدلة لفيروس كورونا لدى البالغين والمراهقين الذين ال تستدعي 

فما  عاًما   12( بالمستشفى  والمتابعة  العالج  تلقي  الصحية  حالتهم 
فوق والذين يزنون ما ال يقل عن 40 كجم(، والمعرضين لخطر اإلصابة 
باألعراض الشديدة أو الحاجة إلى العالج في المستشفى. تلقى الدواء 
أيضا مراجعة إيجابية من وكالة األدوية األوروبية بعد تحليلها لجوانب 

الجودة والسالمة والفعالية للمزيج الجديد.
البحرين  أجازتها مملكة  التي  األدويــة  لقائمة  الــدواء  ويضاف هذا 
للعالج باستخدام تقنية األجسام المضادة، وتأتي هذه الموافقة لحرص 
المملكة على توفير أحدث األدوية إلدخالها ضمن البروتوكول العالجي 
لمملكة البحرين والتي من شأنها التقليل من مضاعفات الفيروس لدى 
الحاالت القائمة وبالتالي الحد من الحاجة للدخول للعناية المركزة. 

 »2 ك�����وف   - »ري����ج����ن  دواء  ت��ج��ي��ز  ال���ب���ح���ري���ن 

ل��ع��اج الأع����را�����ض ال��خ��ف��ي��ف��ة ل��ف��ي��رو���ض ك��ورون��ا



ــدو أنــــــه ال حـــــــدود لـــلـــمـــأســـاة الـــســـوريـــة  ــبــ يــ
نشر  حيث  تتوقف،  ال  التي  المؤلمة  وقصصها 
نــائــم على  مــشــرد  ــوري  سـ ــورة لطفل  صحفي صـ
أحــــد األرصــــفــــة، وســــط مــجــمــوعــة مـــن الــكــاب 
السائبة، متخذا من أحدها وسادة، يرقد عليها 

في أحد شوارع مدينة الاذقية الساحلية. 
نشر الصحفي السوري لؤي سليمة، الصورة 
مـــع تــعــلــيــق تــحــتــهــا عــبــر حــســابــاتــه فـــي مــواقــع 
يقول:  السورية  بالعامية  االجتماعي  التواصل 
»بشارع بنت الشاويش بعد ما الكل سكر محاتو 
وغفي أجا هالطفل وغفي ع كابه إلى بيتمشى 

معهم كل يوم بشوارع المدينة«.
واســعــا في  المؤلمة صــدى  الــصــورة  وخلفت 
مــنــصــات وصــفــحــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي في 
فيها  اآلراء  غــالــبــيــة  وعـــبـــرت  وخـــارجـــهـــا،  الـــبـــاد 
إلــيــه حــال السوريين  عــن األســـى على مــا وصــل 
بــؤس وقهر،  عــامــة واألطــفــال منهم خــاصــة مــن 
كي  كلب  على  مـــأوى  بــا  يتكئ طفل  أن  لــدرجــة 
ــارع. وذهــــب كــثــيــرون لــلــقــول إن  ــشـ يــنــام وســـط الـ
هذا الطفل مجرد مثال على مايين السوريين 

أطفاال وبالغين، من الهائمين على وجوههم في 
والــشــوارع، إن داخــل بادهم  والــعــراء  المخيمات 

بلدان  العالم، وخاصة في  المهاجر حول  أو في 
القارة األوروبية.

طليق�ة جي�ف بيزو��س تتب�رع 

ب�م�ب�ل��غ 2.74 م�ل�ي��ار دوالر 
أعلنت ماكنزي سكوت طليقة مؤسس مجموعة »أمازون« وأغنى 
رجل في العالم جيف بيزوس يوم الثاثاء تبرعها بمبلغ 2.74 مليار 
دوالر لـ286 جهة، بينها جمعيات فنية وجماعات مناهضة للعنصرية.
وتعهدت سكوت )51 عامًا( بالتبرع ألعمال خيرية بنصف ثروتها 
التي قدرتها مجلة »فوربز« بحوالي 60 مليار دوالر والعائدة خصوصا 

إلى طاقها من بيزوس. 
وتزوجت سكوت في مارس الماضي من أستاذ العلوم في مدرسة 
دان  المتحدة(  الواليات  غرب  )شمال  سياتل  في  الخاصة  ليكسايد 
جيويت. وفي مقال ُنشر على منصة »ميديوم«، كتبت ماكنزي سكوت: 
والمستشارين نحاول  واإلداريين  الباحثين  ودان ومجموعة من  »أنا 

التبرع بثروة وفرتها أنظمة ينبغي تعديلها«. 
تتركز  أال  األفضل  من  بــأن  متواضع  اقتناع  »يحدونا  وأضــافــت: 
ثروة غير متكافئة في أيدي قلة من الناس«، مشيرة إلى أن األموال 
يمكن أن تستخدم بشكل أفضل من قبل المنظمات التي ستتبرع لها. 

ل����وري����ن ع��ي�����ض��ى ت��ح�����ض��ر 

ك��ف��ن��ه��ا وت��ت��ب��رع ب��اأع�����ض��ائ��ه��ا
أعلنت الفنانة والمخرجة 
المخرج  أرمــلــة  عيسى،  لــوريــن 
عبدالخالق  الراحل  السعودي 
ــرج مـــســـلـــســـل  ــ ــخــ ــ الــــــغــــــانــــــم، مــ
»طــاش ما طــاش«، عن تبرعها 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــد وفـ ــ ــعـ ــ بــــأعــــضــــائــــهــــا بـ
خطواتها  اتخذت  أنها  مؤكدة 
نـــحـــو تـــنـــفـــيـــذ ذلــــــك الـــــقـــــرار. 
ــوريــــن عــيــســى تــلــك  ونــــشــــرت لــ
في  حسابها  عبر  التصريحات 
مؤكدة  شـــات«،  »ســنــاب  تطبيق 
وجهزته  »كفنها«،  اشترت  أنها 
أن  للرحيل، متمنية  استعدادا 

الدنيا.  في  كانت  كما  معه  تكون  وأن  الخلد،  جنة  في  زوجها  يكون 
كي  »الــمــوت«،  عيسى  لــوريــن  تمنت  بعدما  التصريحات  تلك  وتــأتــي 
تلحق بزوجها عبدالخالق الغانم، وذلك بعد مرور أقل من شهر على 
ولن  لم  ولزوجها  لها  ما حدث  »كل  أن  عيسى  لورين  وتابعت  وفاته. 
يذهب«، مبينة أن هناك تفاصيل ستكشفها قريبا، دون اإلشارة إلى ما 
تقصد. وقالت »بعد الذي عشته أثناء تواجد زوجي في المستشفى 
وفاجعة موته والطريقة التي أدخلوني عليه وهو ميت كسر كل شيء، 
ولم يعد شيء يخيفني«.  وأضافت لورين »تلك التي كانت تقف عند 
مواقف السيارات في المستشفى وتبكي وتنوح ماتت مع موت زوجها، 
رحمه اهلل«. وكانت لورين عيسى، شاركت متابعيها عبر حسابها في 
في  الغانم،  عبدالخالق  بزوجها  جمعتها  صــورة  »انستجرام«  موقع 
خاصية الـ»ستوري«، قالت فيها إنها تعاني الوحدة دونه، وال تجد من 
يطمئنها كما كان يفعل معها في كل موقف تمر به. واختتمت بالقول 

»لم أعد أحتمل بعدك عني أتمنى فقط أن يأخذني ربي لنلتقي«.

وّقع 6800 شخص على عريضة 
أمـــازون، جيف  لمنع مؤسس شركة 
إلــــى األرض  ــودة  ــعــ الــ ــيــــزوس، مـــن  بــ
الشهر  الفضاء  إلــى  ينطلق  عندما 
Change. عريضة   وتحث  المقبل. 

أيـــام،   5 قــبــل  إطــاقــهــا  تــم  orgالتي 
صباح  حتى  شخص   6800 ووقعها 
الملياردير  منع  على  الثاثاء،  يوم 
األمريكي، جيف بيزوس، من العودة 
إلـــى الـــغـــاف الـــجـــوي لــــأرض بعد 
أول رحلة ركاب لشركة »بلو أوريجن« 

المقررة في 20 يوليو المقبل. 
وبحسب تقرير نشرته صحيفة 
ــيـــل«، الــبــريــطــانــيــة تــقــارن  ــلـــي مـ »ديـ
الــذي  بــيــزوس،  الــجــديــدة  العريضة 
الفضاء  إلى  ينطلق  أن  المقرر  من 
عـــلـــى مـــتـــن صـــــــاروخ بـــلـــو أوريــــجــــن، 

بـ»الشرير الخارق ليكس لوثر«. وتم 
وهي  أيـــام،   5 قبل  العريضة  إطــاق 

مــوجــهــة إلـــى »بــلــو أوريـــجـــن«، شركة 
إطاق الصواريخ التي أسسها جيف 

عن  والمسؤولة   ،2000 عــام  بيزوس 
الرحلة المقبلة. 

ــر الـــعـــريـــضـــة بـــتـــواقـــيـــع  ــ ــزخـ ــ وتـ
جديدة كل بضع دقائق، مع اقتراح 
مــعــه  بــــيــــزوس  ــذ  ــأخــ يــ أن  ــعـــض  ــبـ الـ
ــكـــي والــرئــيــس  ــريـ الـــمـــلـــيـــارديـــر األمـ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ســبــيــس إكـــس، 
التنفيذي  والرئيس  ماسك،  إيلون 

لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ. 
مازحة جيف  العريضة  وتصف 
لوثر،  ليكس  الــشــريــر  بــأنــه  بــيــزوس 
ــالـــك مــتــجــر  ــورة مـ ــ مـــتـــنـــكـــًرا فــــي صــ
البيع بالتجزئة الناجح للغاية عبر 
الواقع  »فــي  أنــه  اإلنــتــرنــت، مضيفة 
رجــــل شـــريـــر شـــديـــد الــهــيــمــنــة على 

العالم«. 
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لوحة للمغني ديفيد بووي تتجاوز التقدير االأولي لثمنها في مزاد كندي

اآالف االأ�ضخا�س يوقعون عري�ضة لمنع جيف بيزو�س من العودة اإلى االأر�س

ــزاد عــلــنــي عــبــر اإلنـــتـــرنـــت يــوم  ــ ُطـــرَحـــت لــلــبــيــع فـــي مـ
ديفيد  الراحل  البريطاني  المغني  رسمها  لوحة  الثاثاء 
مقابل خمسة  فــي  متجر خيري  مــن  فــرد  اشتراها  بـــووي، 
الــمــزايــدات عليها  تـــجـــاوزت  مــا  وســـرعـــان  كــنــديــة،  دوالرات 
التقدير األولي لسعرها، وهو تسعة آالف دوالر، وفقًا للدار 

الكندية المنظمة للمزاد. 
وكان التقدير األولــي يــراوح بين تسعة آالف و12 ألف 
دوالر كندي )7300 إلى 9800 دوالر أمريكي( لثمن اللوحة 
البالغ قياسها 20X25 سنتيمترًا وتمّثل وجهًا جانبيًا، لكّن 
قليلة  ساعات  بعد  كندي  دوالر   17000 تخطت  المزايدات 
باب  يقفل  أن  يتوقع  الــذي  االفتراضي  المزاد  إطــاق  من 
بيعت  الــحــالــي.  يــونــيــو  الخميس 24  يـــوم  فــيــه  الــمــزايــدات 
إلكتروني  موقع  على   2001 عــام  في  األولــى  للمرة  اللوحة 
مخصص للمغني البريطاني، وانتهى األمر باللوحة التي 
فــي متجر خيري   »1 فــي  إل  اكــس  »دي هيد  عــنــوان  تحمل 
في أونتاريو، حيث اشتراها مجهول بمبلغ خمسة دوالرات 
المشتري  هــذا  وتــواصــل  أمريكية(.  دوالرات   4.10( كندية 

الحقًا مع دار »كاولي أبوت« للمزادات. 
وأوضح رئيس الدار روب كاولي أن »اللوحة رسمت بين 
عامي 1995 و1997 وهي واحدة من سلسلة لوحات بريشة 
أو »دي هــيــدز«(، تمثل  »ديـــد هــيــدز«  )بــعــنــوان  بـــووي  ديفيد 
الفنان نفسه أو أقاربه«. وأشار إلى أنها تحمل توقيع بووي 

وتاريخًا هو سنة 1997 على جانبها الخلفي. 

} صورة المأساة.

} ماكنزي سكوت.

} لورين عيسى.

�ضورة جديدة للماأ�ضاة ال�ضورية.. طفل م�ضرد يتخذ كلبا و�ضادة له

ت��روج  ك��اردا���ض��ي��ان  كيم 

ل��ل��ع��م��ات ال��م�����ض��ف��رة 

باهظة اأم����وال  م��ق��اب��ل 
انتشارا  األكثر  المشفرة  العمات  أصبحت 
هذا العام، حتى إنها وصلت إلى عالم الشخصيات 
المؤثرة على وسائل التواصل االجتماعي، وجاء 
تلفزيون  نجمة  كــارداشــيــان  كــيــم  طليعتهم  فــي 
»سي  شبكة  ذكــرت  ما  بحسب  األمريكية،  الواقع 

إن بي سي« اإلخبارية األمريكية. 
الــمــؤثــرون -مــن بينهم أيصا  ويــقــوم هـــؤالء 
دامــيــلــيــو، الــعــائــلــة األشـــهـــر عــلــى تــطــبــيــق »تــيــك 
حساباتهم  عبر  مدفوعة  إعــانــات  بنشر  تــوك«- 
على شبكات التواصل االجتماعي بهدف الترويج 
للعمات المشفرة وعمليات التبادل المختلفة. 
مشفرة  لعملة  إعــانــا  كـــارداشـــيـــان  ونــشــرت 
ــاكـــس عــبــر  ــثــــريــــوم مـ ــم »إيــ ــ مــجــهــولــة تــحــمــل اسـ
حسابها الشخصي على موقع »انستجرام« الذي 
يتابعه 228 مليون شخص. وعلى الرغم من أنه 
تقاضته  الــذي  المبلغ  المعروف حجم  من غير 
كــارداشــيــان مقابل اإلعـــان، فــإن دعــوى قضائية 
ما  تكسب  أن  يمكن  أنــهــا  كشفت   2019 عــام  فــي 
بين 300000 دوالر و500000 دوالر مقابل مشاركة 

واحدة على »انستجرام«.

�ض�ور لخ�ادم��ة ت�ك��ض�ف ع����ن 

جريمة �ضرقة وقعت قبل اأعوام

كشفت صور عبر »فيسبوك« نشرتها خادمة 
مقيمة  أجنبية  لدى سيدة  تعمل  كانت  آسيوية، 
في دبي، لغز فقدان األخيرة مجوهراتها وحلي 

بناتها الذهبية، بعد سنوات على الحادثة. 
ــة اآلســــيــــويــــة، فــــي صـــور  ــادمــ وظــــهــــرت الــــخــ
نــشــرتــهــا عــبــر حــســابــهــا عــلــى »فــيــســبــوك« وهــي 
مرتدية المجوهرات المفقودة، وهو األمر الذي 
شاهدته السيدة األجنبية. واختفت المجوهرات 
الجميرا  بمنطقة  الـــواقـــع  الــســيــدة،  مــنــزل  مــن 
عام  إلــى   2013 عــام  مــن  الممتدة  الفترة  خــال 
وبين  بينها  العمل  فيه عاقة  أنهت  الذي   2018
تحقيقات  في  السيدة  ذكرته  ما  وفــق  الخادمة، 

النيابة العامة.
وذكـــــرت الـــســـيـــدة، وفــــق مـــا نــقــلــتــه صحيفة 
»اإلمارات اليوم« المحلية، أنها الحظت اختفاء 
عدد من قطع المجوهرات الخاصة بها وببناتها، 
المتهمة  فيها  تعمل  كــانــت  الــتــي  الــفــتــرة  خــال 
الــخــادمــة كانت  خــادمــًة فــي بيتها، وعــنــد ســـؤال 

تفيد بأنها لم تشاهدها. 
ــافــــت أنـــهـــا شـــاهـــدت صــــــوًرا لــلــخــادمــة،  وأضــ
الــمــاضــي، عــبــر صفحتها على  إبــريــل  فــي شــهــر 
»فيسبوك«، وهي ترتدي المجوهرات المختفية، 
ليبادر زوجها على إثر تلك الصور بإباغ الشرطة 

متهًما الخادمة بالسرقة.
 47« الخادمة  على  القبض  الشرطة  وألقت 
الــمــســروقــات بحوزتها،  بــعــض  عـــاًمـــا«، وضــبــطــت 
الجنايات  إلى محكمة  العامة  النيابة  وأحالتها 

لمحاكمتها بالقضية.

} بيزوس في الكبسولة الصاروخية.

} خبير في دار المزادات يفحص اللوحة.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

ت�ضير

تفرضها  التي  والصعوبات  الجائحة  رغم 
أن  إال  البحرين  ومنها  الـــدول  مختلف  على 
وقوية  ثابتة  بخطى  تسير  مــازالــت  البحرين 
نحو األمام ونحو المزيد من البناء والتنمية 
التي  المشاريع  إنــهــاء  على  والــعــمــل  والــتــقــدم 
التحتية  البنية  مشاريع  ومنها  بها،  التزمت 

التي تساعد على جذب االستثمارات.
ــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــاحــ وقــــــد افـــتـــتـــح صــ
مــشــروع  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 
محطة الدور 2 إلنتاج الكهرباء والماء، وذلك 
للمشروع  التشغيلية  العمليات  بدء  بمناسبة 
ما  أي  ميغاوات   1000 بقدرة  الكهرباء  إلنتاج 
يــعــادل إضــافــة حــوالــي 24% مــن إنــتــاج الطاقة 
مليون  و25  المملكة  في  الحالية  الكهربائية 
جالون من المياه يومًيا، وهو ما يعادل إنتاجا 
الــيــومــي  بـــحـــوالـــي 15% مـــن اإلنــــتــــاج  إضـــافـــيـــا 

الحالي للمياه.
وقد أكد سموه أن مملكة البحرين تواصل 
الــبــنــيــة التحتية  الــعــمــل عــلــى زيــــادة مــشــاريــع 
لــلــطــاقــة بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر كـــل مــســارات 
الفاعلة  االستراتيجية  الشراكة  عبر  التنمية 

مع القطاع الخاص.
التي  الــمــبــادرات  تبني  إلـــى  ولــفــت ســمــوه 
تــســتــهــدف اإلســــــراع بــوتــيــرة مــشــاريــع الــبــنــيــة 
أهــداف  يحقق  بما  جودتها  وضمان  التحتية 
الجهود  دعــم  في  ويصب  المستدامة  التنمية 
الرامية إلى تنمية االقتصاد الوطني من خال 
الــقــطــاعــات  فــي مختلف  زيــــادة االســتــثــمــارات 
الحيوية ومنها قطاع الكهرباء والماء، منوها 
تشكل  الــتــي  بالمشاريع  االهــتــمــام  إلــى  ســمــوه 
جاهزية  وتكفل  المائي  األمن  لتعزيز  مرتكزا 

الطاقة.

عبداملنعم إبراهيم

كيف ُيقابل كرم الدولة بنكران الجميل؟!
البحرين ليست بمستوى ثراء جيرانها في الثروة النفطية.. لكن حين 
كل  تقديم  فــي  تــتــردد  ال  وأرزاقــهــم  مواطنيها  وســامــة  األمـــر بصحة  يتعلق 
إنجازات  حققت  الدولة  فإن  وبالتالي  ا,  وخدماتّيً ا  مالّيً والمساعدة  الدعم 
في  القاتل  الــفــيــروس  ظــهــور  بــدايــة  منذ  كــورونــا  جائحة  مواجهة  فــي  كبيرة 
في  أكــبــر  مساعي  تــبــذل  البحرين  تـــزال  وال  البحرين,  قبل  األخـــرى  الـــدول 
مواجهة الجائحة.. واألمر ال ينحصر في الخدمات الطبية والعاجية من 
اللقاحات  وتوفير  الطبية,  والمراكز  المستشفيات  في  وعاجات  فحوصات 
بــدون  مجاًنا  وأجــانــب(  )عــربــا  والمقيمين  للمواطنين  للفيروس  المضادة 
مالية  تقديم حزم  إلى  ذلك  كل  الدولة  تتجاوز جهود  وإنما  مــادي..  مقابل 
واقتصادية لدعم المواطنين المتضررين في وظائفهم وأعمالهم ورواتبهم 
من تأثيرات الجائحة على أرزاقهم, والتي استمرت 9 شهور متتالية مكلفة 
المتضررين, وها هي  المواطنين  الكثير من األموال لصالح  الدولة  خزينة 
توجيهات جالة الملك المفدى -حفظه اهلل- جاءت مجدًدا بإطاق حزمة 
دعم مالية واقتصادية لمساعدة المواطنين, وجاء تجسيد هذه التوجيهات 
الملكية السامية على يد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء.. إذ 
قرر تقديم حزمة مالية جديدة بقيمة 485 مليون دينار مدة ثاثة شهور )من 
العهد  ولي  بل وجه سمو  يونيو حتى أغسطس 2021(.. ليس هذا فحسب, 
أو ما يعادلها  المدنية  »رتبتين استثنائًيا« في الخدمة  الــوزراء بمنح  رئيس 
تــقــديــًرا لجهودهم  كــورونــا  مــواجــهــة  فــي  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  للعاملين 
والمقيمين  المواطنين  للجائحة ومساعدة  التصدي  النبيلة في  اإلنسانية 
على تجاوز المحنة الصحية الكارثية.. وأجمع المواطنون على شكر سموه 
ولسان  األمامية,  الصفوف  فــي  العاملين  بحق  الكريمة  اللفتة  هــذه  على 

حالهم يردد: »يستاهلون كل خير على جهودهم«.
كورونا  مواجهة  فــي  الــدولــة  بذلتها  التي  الكبيرة  الجهود  هــذه  كــل  إذن 
العالم  دول  مختلف  مــن  التقدير  عليه  واستحقت   ,)2021/2020( لعامي 
البحرين..  مملكة  في  األجنبية  الــدول  وسفراء  العالمية  الصحة  ومنظمة 
كل هذا يأتي من دولة صغيرة جغرافيا وليست بمستوى ثراء جيرانها من 
النفط.. أي أن العبء االقتصادي على ميزانية الدولة في البحرين با شك 

الملك  يــتــردد جالة  لــم  ذلــك  ومــع  كبير جًدا, 
ــزم الــدعــم  الــمــفــدى فــي تــوجــيــهــاتــه بــإطــاق حـ
يتردد  ولــم  للمواطنين,  واالقــتــصــادي  الــمــالــي 

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في تجسيد ذلك على أرض 
الواقع لصالح المواطنين.

ويبقى السؤال: لماذا »الدولة« في البحرين تفعل كل ذلك؟ فهناك دول 
لم تقدم خدماتها  أيًضا  دول متقدمة صناعًيا  وأخرى غنية, وهناك  فقيرة 
هم  المواطنين  تعتبر  الــدولــة  أن  وهــي  بسيطة,  واإلجــابــة  لــلــنــاس!  مــجــاًنــا 
أبناءها, وأن ما يصيبهم من ضرر صحي ومعيشي واجتماعي ينتقل تأثيره 
السلبي على الدولة نفسها.. وهذا هو الفرق بين »الحكم الرشيد« و»الحكم 
الجائر«.. وجائحة كورونا أثبتت أن مملكة البحرين في مصاف الدول ذات 

الحكم الرشيد في العالم.
الكرم  هــذا  يقابل  أن  الشرفاء  المواطنين  من  كثير  يستغرب  هنا  ومــن 
والسخاء والمنجزات الطبية والعاجية في مواجهة كورونا بنكران للجميل 
ِقبل قلة من المحرضين للناس على الخروج في تجمعات احتجاجية  من 
وتعريض  والخاصة,  العامة  الممتلكات  وإتــاف  اإلطـــارات  وحــرق  بالشوارع 
حياتهم وحياة المواطنين اآلخرين للخطر, ونقل عدوى اإلصابة بفيروس 
الــثــالــث في  تــشــهــد أســبــوعــهــا  الــبــحــريــن  إلـــى الناس, وخــصــوصــا أن  كـــورونـــا 

»اإلغاق« للحد من انتشار الفيروس القاتل.
ولذلك نصبح أمام حالة غربية جًدا.. حين تحرص الدولة على صحة 
وسامة المواطنين وتبذل الغالي والنفيس من أجلهم, بينما قلة من المغرر 
بهم يسعون لنشر الوباء في صفوف الناس بشكل أكبر, كما لو كانوا يفعلون 
الدولة في محاربة  وإصــرار مسبق إلفشال جهود  وتخطيط  ذلك عن عمد 

جائحة كورونا.. أي بتعبير آخر سعيهم »لتسييس« الوباء!
وسامتهم  البشر  بـــأرواح  للتضحية  يسعى  ال  العقل  من  ذرة  لديه  من 
وصحتهم من أجل تنفيذ أجندات خارجية أجنبية، كمن يحرق منزل جاره 

جاريد كو�ضنر ب�ضدد ن�ضر كتاب معتقًدا أن النار لن تصل إلى بيته!

»ح�ا�ض�م« ع�ن رئ�ا�ض�ة ترامب 
دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  صهر  كوشنر  جــاريــد  توصل 
عن  كتاب  لتأليف  اتــفــاق  إلــى  ــه  إدارتـ فــي  الكبير  والمستشار  تــرامــب 

رئاسة ترامب، وصفته الدار التي ستتولى نشره »بالحاسم«. 
كولينز  هاربر  لشركة  التابعة  بوكس  برودسايد  نشر  دار  وقالت 
إن  المحافظين  المؤلفين  كــتــب  نــشــر  فــي  المتخصصة  بابليشرز 
الكتاب سيصدر في مطلع العام المقبل. ولم تفصح برودسايد بوكس 

عن شروط االتفاق المالية. 
وقالت دار النشر لدى إعانها االتفاق: »جاريد كوشنر كان أهم 
مستشار خال رئاسة ترامب، ولكونه مستشارا كبيرا فقد لعب دورا 
رئيسيا في أهم إنجازات اإلدارة، منها االتفاقيات اإلبراهيمية وإصاح 
لقاحات  )بخصوص  القصوى  السرعة  وعملية  الجنائية  الــعــدالــة 

كورونا( واالتفاقية بين الواليات المتحدة والمكسيك وكندا«. 
وأضـــافـــت الـــــدار: »ســيــقــدم كــتــابــه الـــروايـــة الــحــاســمــة والــشــامــلــة 
لأحداث المتعلقة باإلدارة وحقيقة ما حدث خلف األبواب المغلقة«. 

وكوشنر عمره 40 عاما ومتزوج من إيفانكا ابنة ترامب. 

} كوشنر وترامب.



05حمليات www.alayam.com

اخلمي�س 7 ذو القعدة  1442 ـ العدد 11758 

Thursday 17th  June 2021 - No. 11758

وزير الداخلية ي�ستعر�ض

العالقات الثنائية مع ال�سفري الأملاين

ا�ضتقبل الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، بح�ضور الفريق 

طارق بن ح�ضن احل�ضن رئي�س الأمن العام، �ضباح اأم�س، كاي ثامو بوكمان �ضفري جمهورية 

اأملانيا الحتادية لدى مملكة البحرين.

ومت خالل اللقاء ا�ضتعرا�س العالقات الثنائية بني البلدين ال�ضديقني، وبحث عدد من 

املو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرتك.

الزياين تراأ�ض الجتماع الوزاري ملجل�ض التعاون اخلليجي

البحرين تدعو لت�سريع تنفيذ قرارات قّمة الُعال 

الزياين  را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  تراأ�س 

للمجل�س  احلالية  الدورة  رئي�س  اخلارجية،  وزير 

الـ148  الدورة  اجتماع  التعاون،  ملجل�س  الوزاري 

الأمري  مركز  اأم�س، يف  ُعقد  الذي  الوزاري  للمجل�س 

العامة  الأمانة  مبقر  للموؤمترات  الفي�ضل  �ضعود 

ملجل�س التعاون يف مدينة الريا�س باململكة العربية 

دول  خارجية  وزراء  بح�ضور  ال�ضقيقة،  ال�ضعودية 

فالح  نايف  الدكتور  ومب�ضاركة  التعاون،  جمل�س 

احلجرف الأمني العام ملجل�س التعاون.

اجلل�ضة  افتتاح  يف  اخلارجية  وزير  األقى  وقد 

كلمة، رفع فيها لأ�ضحاب اجلاللة وال�ضمو قادة دول 

جمل�س التعاون، واإىل مواطني دول املجل�س الكرام، 

مرور  مبنا�ضبة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�ضمى 

امل�ضرتك،  العمل اخلليجي  اأربعني عاًما على م�ضرية 

وثقة  عزم  بكل  مت�ضي  امل�ضرية  هذه  اأن  اإىل  م�ضرًيا 

وا�ضتقرار  اأمن  على  للحفاظ  ال�ضامية،  اأهدافها  نحو 

دول املجل�س وم�ضالح �ضعوبها، وحتقيق العديد من 

الإجنازات واملكت�ضبات ل�ضالح مواطني دول املجل�س، 

�ضاخًما  را�ضًخا  كياًنا  التعاون  جمل�س  �ضار  حتى 

يحظى مبكانة رفيعة اإقليمًيا ودولًيا، وي�ضهم بجهود 

فاعلة يف تعزيز الأمن وال�ضلم والزدهار العاملي.

يف  بارزة  اإجنازات  من  حتقق  ما  اأن  واأ�ضاف 

خمتلف  ويف  املباركة،  التعاون  جمل�س  م�ضرية 

ودافًعا  حافًزا  يكون  اأن  ينبغي  وامليادين،  املجالت 

نحو مزيد من الت�ضامن والتعاون، وموا�ضلة اجلهود 

يف  اخلليجي  التكامل  لتعميق  وتفاين  اإخال�س  بكل 

والأمنية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املجالت  خمتلف 

�ضعوب  لتطلعات  حتقيًقا  والجتماعية،  والدفاعية 

الأوا�ضر  بعمق  اآمنت  طاملا  التي  املجل�س  دول 

والو�ضائج التي جتمعها وم�ضريها امل�ضرتك، معتزة 

بتاريخها العريق واأ�ضولها الواحدة.

تلقي  املنطقة  تواجه  التي  التحديات  اإن  وقال 

وتتطلب  اخلليجي،  التعاون  م�ضرية  على  بظاللها 

منا اليقظة واحلذر، والعمل اجلاد، والتعاون الدائم، 

للمحافظة على اأمن دولنا وا�ضتقرارها، والدفاع عن 

وحماية  العليا،  وم�ضاحلها  وا�ضتقاللها  �ضيادتها 

اإجنازاتها ومكت�ضبات مواطنيها، وموا�ضلة جهودنا 

لتحقيق التنمية والزدهار املن�ضود، وتعزيز م�ضرية 

يخفي  ل  اإقليمي  حميط  ظل  يف  التعاون،  جمل�س 

اأطماعه ول يتوانى عن تهديد م�ضاحلنا، ول يتمنى 

لنا اخلري والأمن وال�ضالم.

يف  اخلليجية  القمة  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

مدينة العال العامرة خطوة مهمة على طريق الت�ضامن 

وخمرجاتها  البناءة  بقراراتها  اخلليجي،  والتكامل 

الإيجابية، الأمر الذي يفر�س علينا املبادرة والإ�ضراع 

يف تنفيذ ما مت التفاق عليه، والتطلع اإىل امل�ضتقبل مبا 

يحمله من حتديات ومعوقات وطموحات م�ضرتكة، 

لرت�ضيخ  قدًما  امل�ضي  يف  والتلكوؤ  الرتدد  وعدم 

فالأخطار  اأركانها،  وتعزيز  املباركة  املنظومة  هذه 

واملهددات واحدة وامل�ضري م�ضرتك، ول ينبغي علينا 

اأن نغفل اأو نتهاون اأمام جميع التحديات والأزمات 

وال�ضتقرار  بال�ضالم  املنطقة  تنعم  لكي  وال�ضعاب، 

والزدهار املاأمول.

الظروف  ظل  يف  اأنه  اخلارجية  وزير  واأ�ضاف 

ال�ضيا�ضية والأمنية التي ت�ضهدها منطقتنا والتحديات 

ق�ضية  الفل�ضطينية  الق�ضية  تظل  تواجهها،  التي 

املنطقة،  يف  وال�ضلم  الأمن  مفتاح  وهي  رئي�ضة 

والتن�ضيق  التعاون  الأع�ضاء  الدول  من  وتتطلب 

امل�ضرتك املتوا�ضل لدعم جهود ال�ضلطة الفل�ضطينية، 

من اأجل رفع املعاناة عن ال�ضعب الفل�ضطيني ال�ضقيق، 

امل�ضتقلة  دولته  اإقامة  يف  ال�ضرعي  حقه  وم�ضاندة 

ال�ضالم  مبادرة  وفق  ال�ضرقية،  القد�س  وعا�ضمتها 

وموا�ضلة  الدولية،  ال�ضرعية  وقرارات  العربية 

العربية  الدول  يف  والأمن  ال�ضلم  لتحقيق  اجلهود 

احلروب  ويالت  من  �ضعوبها  عانت  التي  ال�ضقيقة 

من  جتاهل  ظل  يف  واللجوء،  والنزوح  والدمار 

املجتمع الدويل حلق هذه ال�ضعوب يف الأمن وال�ضلم 

والكرامة الإن�ضانية.

والتقدير  العتزاز  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

العربية  اململكة  اأعلنتها  التي  النبيلة  للمبادرة 

ال�ضعودية ال�ضقيقة يف مار�س املا�ضي، بوقف اإطالق 

من  املتحدة،  الأمم  باإ�ضراف  ال�ضقيق  اليمن  يف  النار 

اأجل وقف احلرب يف اليمن، متهيًدا للتو�ضل اإىل حل 

�ضيا�ضي �ضامل ودائم لالأزمة اليمنية وفق املرجعيات 

املجل�س  دول  م�ضاندة  عن  معرًبا  دولًيا،  املعتمدة 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  مع  التام  وت�ضامنها 

و�ضعبها العزيز، �ضد كل من يحاول امل�ضا�س باأمنها 

وا�ضتقرارها و�ضالمة اأرا�ضيها.

حميدان مبوؤمتر العمل الدويل: 

احلزم املالية حّدت من ت�سريح العمالة الوطنية

�ضارك وزير العمل والتنمية الجتماعية 

جميل بن حممد علي حميدان، ب�ضفته رئي�ًضا 

للدورة احلالية للجنة الوزارية لوزراء العمل 

اأعمال  يف  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بدول 

الذي  الدويل  العمل  ملوؤمتر   )109( الدورة 

تعقده منظمة العمل الدولية ومقّرها جنيف، 

بح�ضور  املرئي،  الت�ضال  تقنية  عرب  وذلك 

املدير العام ملنظمة العمل الدولية جاي رايدر، 

ومب�ضاركة وزراء العمل يف جميع دول العامل 

ومنظمات اأ�ضحاب العمل والعمال والحتادات 

ذات  املنظمات  وخرباء  العمالية  والنقابات 

ال�ضلة، اإذ ت�ضمن جدول اأعمال الدورة احلالية 

تقرير املدير العام ملنظمة العمل الدولية حول 

على  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  تاأثريات 

من  للحد  املبذولة  واجلهود  العمل  اأ�ضواق 

اإ�ضافة  والجتماعية،  القت�ضادية  تداعياتها 

العمل  يف  امل�ضاواة  مو�ضوع  مناق�ضة  اىل 

الأهداف  مناق�ضة  عن  ف�ضالً  التمييز،  وعدم 

ال�ضرتاتيجية اخلا�ضة باحلماية الجتماعية، 

امل�ضتمر  والتعليم  املهارات  اأهمية  جانب  اإىل 

لتنمية املوارد الب�ضرية.

وقد األقى حميدان كلمة اأمام املوؤمتر، نيابة 

فيها  ا�ضتعر�س  التعاون،  جمل�س  دول  عن 

لتداعيات  الت�ضدي  املجل�س يف  دول  م�ضاعي 

العمل  اأ�ضوق  م�ضتوى  على  كورونا  جائحة 

اللتزام  يف  جهودها  عن  ف�ضالً  اخلليجية، 

التعاون  وتعزيز  الدولية  العمل  مبعايري 

الفني مع منظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك 

العمل وتطوير نظمها  اأ�ضواق  منو وا�ضتقرار 

وحتقيق التوازن بني اأطراف الإنتاج الثالثة.

البحرين  مملكة  بجهود  يتعلق  وفيما 

اجلائحة،  ملواجهة  اتخذتها  التي  والإجراءات 

اأنه بتوجيهات من ح�ضرة  اإىل  اأ�ضار حميدان 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، ومتابعة ودعم من �ضاحب 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

اإطالق  ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، مت 

حزمة مالية تتجاوز 12 مليار دولر اأمريكي 

لتعزيز كفاءة القطاع ال�ضحي واحلر�س على 

جماًنا  العالجية  اخلدمات  تقدمي  ا�ضتمرار 

للمواطن واملقيمني دون متييز. 

اأكرث  �ضرفت  احلكومة  اأن  الوزير  واأكد 

التداعيات  من  للتخفيف  دولر  مليار  من 

القت�ضادية على املوؤ�ض�ضات والأفراد، اإذ اأ�ضهم 

ذلك يف احلد من ت�ضريح العمالة الوطنية يف 

من�ضاآت القطاع اخلا�س.

وزير الرتبية ي�ستعر�ض جتربة البحرين يف التعّلم الإلكرتوين
�ضاحب  ح�ضرة  من  بتكليف 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

�ضارك  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير 

جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل 

للعلوم  الثانية  الإ�ضالمية  القمة  يف 

الت�ضال  تقنية  عرب  والتكنولوجيا، 

الإمارات  دولة  برئا�ضة  املرئي 

وتنظيم  ال�ضقيقة،  املتحدة  العربية 

الإ�ضالمي،  التعاون  منظمة  من 

الأع�ضاء  الدول  روؤ�ضاء  ومب�ضاركة 

امل�ضوؤولني  من  وعدد  باملنظمة، 

والدولية  الإقليمية  باملنظمات 

واملوؤ�ض�ضات الإمنائية.

بهذه  األقاها  التي  كلمته  وخالل 

للمجتمعني  الوزير  نقل  املنا�ضبة، 

�ضاحب  ح�ضرة  وتقدير  حتيات 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى، واهتمام 

التعاون  بتعزيز  الكرمي  جاللته 

ا  خ�ضو�ضً الإ�ضالمية،  الدول  بني 

والتكنولوجيا،  العلوم  جمال  يف 

القمة  يف  للم�ضاركني  ومتنياته 

الوزير  واأكد  والنجاح.  التوفيق 

بامل�ضاركة  البحرين  مملكة  اعتزاز 

يف اأعمال هذه القمة التي تهدف اإىل 

الإ�ضالمي على طريق  الدفع بالعمل 

والتكنولوجيا  العلوم  دور  تعزيز 

يف جمتمعاتنا وبناء ال�ضراكات بني 

التقدم  من  املزيد  لتحقيق  الدول، 

والرخاء، موؤكًدا دعم اململكة للجهود 

واملناخ  البيئة  جمال  يف  الدولية 

مهنًئا  الغذائي،  والأمن  وال�ضحة 

حققته  ما  على  الأع�ضاء  الدول 

التطوير  طريق  على  اإجنازات  من 

م�ضيًدا  والتكنولوجي،  العلمي 

بجهود قيادة جمهورية كازاخ�ضتان 

الإ�ضالمية  القمة  رئي�ًضا  ب�ضفتها 

الأوىل للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز 

التعاون الإ�ضالمي لتحقيق املزيد من 

التقدم العلمي والتكنولوجي للدول 

والنجاح  التوفيق  متمنًيا  الأع�ضاء، 

الإمارات  دولة  يف  الأعزاء  لالأخوة 

العربية املتحدة ال�ضقيقة يف تروؤ�ضهم 

اأن  اإىل  الوزير  واأ�ضار  القمة.  لهذه 

الأو�ضاع الناجمة عن تف�ّضي جائحة 

اأظهرت  قد  »كوفيد-19«  كورونا 

جهود  ت�ضافر  اإىل  احلاجة  مدى 

وال�ضراكة  التعاون  وتعزيز  دولنا، 

يف  العامل  مع  الإ�ضهام  �ضبيل  يف 

والتقنيات  الطبية  العلوم  تطوير 

جتعلنا  التي  املتطورة،  ال�ضحية 

هذه  يف  املتقدم  العامل  م�ضاركني 

اجلهود الكبرية ملحا�ضرة هذا الوباء 

م�ضيًفا  ال�ضلبية،  اآثاره  من  واحلد 

بتوفري  قامت  البحرين  مملكة  اأن 

كورونا  فريو�س  �ضد  التطعيم 

املواطنني  جلميع  »كوفيد-19« 

واملقيمني على حد �ضواء.

وزير الرتبية خالل م�ساركته يف القمة الإ�سالمية الثانية للعلوم

ال�سيخ: التوجيهات امللكية ال�سامية باحلزمة 

القت�سادية اجلديدة حتقق ال�ستقرار للقطاع اخلا�ض

اأكد اإبراهيم ال�ضيخ رجل الأعمال وع�ضو 

اأن  البحريني  ال�ضعودي  الأعمال  جمل�س 

من  ال�ضادرة  ال�ضامية  امللكية  »التوجيهات 

لدن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

جديدة  دعم  حزمة  باإطالق  ورعاه،  اهلل 

للقطاعات املت�ضررة جراء جائحة فريو�س 

روح  على  دليل  )كوفيد-19(،  كورونا 

البحريني  بال�ضعب  والهتمام  الن�ضانية 

والتي  املفدى،  امللك  جاللة  لدن  من  الكرمي 

تتجلى بو�ضوح يف متديد الدعم للمواطنني 

املت�ضررين من جائحة كورونا«.

املبادرات  »تلك  اأن  على  ال�ضيخ  و�ضدد 

يف  كلها  ت�ضب  قرارات  عدة  يف  متثلت 

لهم  وحتفظ  واملواطنني،  الوطن  م�ضلحة 

العي�س الكرمي يف ظل ظروف اجلائحة، كما 

للمواطنني  املعي�ضي  ال�ضتقرار  حتقق  اأنها 

وت�ضكل  والظروف،  الأوقات  كافة  يف 

القطاع  و�ضركات  ملوؤ�ض�ضات  حقيقًيا  دعًما 

اخلا�س«. وقال ال�ضيخ اإن »جهود احلكومة 

املُوقرة برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، وا�ضحة 

ال�ضادرة  القرارات  اأن  �ضيما  ل  للجميع، 

متديد  ت�ضمنت  الوزراء  جمل�س  جل�ضة  يف 

اأ�ضهر   3 ملدة  والقت�ضادية  املالية  احلزمة 

اإ�ضافية بدًءا من يونيو 2021 اإىل اأغ�ضط�س 

ال�ضتقرار  يحقق  اأن  �ضاأنه  من  ما   ،2021

فيه،  العاملني  واملواطنني  اخلا�س  للقطاع 

و�ضمان عدم ت�ضرر الأ�ضر البحرينية«.

اجلديدة  احلزمة  حملته  »ما  اأن  وذكر 

املوؤمن  البحرينيني  التكفل بدفع رواتب  من 

عليهم يف �ضركات القطاع اخلا�س املت�ضررة، 

واإعفاء ال�ضركات املت�ضررة نتيجة تداعيات 

جائحة فريو�س كورونا من دفع العديد من 

فتح  اإعادة  جانب  اإىل  احلكومية،  الر�ضوم 

باب الطلبات ل�ضندوق ال�ضيولة مع الرتكيز 

على ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة، توؤكد 

ال�ضعب  اأبناء  من  الر�ضيدة  القيادة  قرب 

وتبقى �ضاهدة على اهتمام القيادة الر�ضيدة 

وحر�ضها على �ضعبها«.

الدعم  »مبادرات  اأن  ال�ضيخ  واعترب 

�ضمان  والقت�ضادية  املالية  احلزمة  �ضمن 

وا�ضتمرار  البحريني  القت�ضاد  ل�ضتقرار 

متنح  حيث  العمل،  �ضوق  يف  النتاج 

كورونا  جائحة  من  املت�ضررة  القطاعات 

ال�ضتفادة  اأق�ضى درجات  الفر�ضة لتحقيق 

من اآليات الدعم ملوا�ضلة العملية التنموية 

�ضريًكا  اخلا�س  القطاع  ُيعد  التي  ال�ضاملة 

اأ�ضا�ضًيا فيها«.

القيادة  »حر�س  على  ال�ضيخ  و�ضدد 

اجلائحة  بداية  منذ  احلر�س  كل  الر�ضيدة 

به  للعودة  اخلا�س  القطاع  م�ضاندة  على 

اإىل معدلت النمو املت�ضارع، وتعزيز دوره 

ك�ضريك يف التنمية ال�ضاملة، من اأجل ت�ضريع 

وترية النمو القت�ضادي ودفع عجلة التنمية 

واحلفاظ  الوطن  رفعة  اأجل  من  امل�ضتدامة 

على مكت�ضباته«. 

اإبراهيم ال�سيخ

 وزراء خارجية جمل�س التعاون

البحرين جتيز ال�ستخدام الطارئ لدواء »ريجن-كوف2«

يف  ال�ضحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت 

REGN-( »ريجن-كوف2«  دواء  على   »NHRA« البحرين  مملكة 

بالتعاون  ريجينون  �ضركة  اإنتاج  من  الطارئ  لال�ضتخدام   )COV2

للحالت  املعتدلة  اإىل  اخلفيفة  الأعرا�س  لعالج  رو�س،  �ضركة  مع 

)كوفيد-19(. كورونا  لفريو�س  القائمة 

ي�ضمى  مادتني  من  مزيج  على  »ريجن-كوف2«  دواء  ويحتوي 

»الأج�ضام امل�ضادة اأحادية الن�ضيلة« والتي مت ت�ضميمها ملنع الرتباط 

الفريو�س. لتحييد  الب�ضرية  اإىل اخلاليا  الفريو�ضي والدخول 

الطارئ  ال�ضتخدام  موافقة  على  ا  اأي�ضً »ريجن-كوف2«  وح�ضل 

اإىل  اخلفيفة  الأعرا�س  لعالج  الأمريكية  والدواء  الغذاء  اإدارة  من 

ت�ضتدعي  الذين ل  البالغني واملراهقني  لدى  املعتدلة لفريو�س كورونا 

فما  عاًما   12( بامل�ضت�ضفى  واملتابعة  العالج  تلقي  ال�ضحية  حالتهم 

خلطر  واملعر�ضني  كجم(،   40 عن  يقل  ل  ما  يزنون  والذين  فوق 

امل�ضت�ضفى.  يف  العالج  اإىل  احلاجة  اأو  ال�ضديدة  بالأعرا�س  الإ�ضابة 

الأوروبية  الأدوية  وكالة  من  اإيجابية  مراجعة  ا  اأي�ضً الدواء  وتلقى 

للمزيج اجلديد. بعد حتليلها جلوانب اجلودة وال�ضالمة والفعالية 

البحرين  اأجازتها مملكة  التي  الأدوية  لقائمة  الدواء  وي�ضاف هذا 

املوافقة  هذه  وتاأتي  امل�ضادة،  الأج�ضام  تقنية  با�ضتخدام  للعالج 

حلر�س اململكة على توفري اأحدث الأدوية لإدخالها �ضمن الربوتوكول 

م�ضاعفات  من  التقليل  �ضاأنها  من  والتي  البحرين  ململكة  العالجي 

للدخول  احلاجة  من  احلد  وبالتايل  القائمة  احلالت  لدى  الفريو�س 

املركزة. للعناية 

وزير اخلارجية: التوا�سل مع احلكومة الإ�سرائيلية 

اجلديدة للتعرف على اجلهود الرامية اإىل اإحالل ال�سالم
اأن  اخلارجية،  وزير  الزياين،  را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

اإ�ضرائيل  دولة  يف  اجلديدة  احلكومة  مع  تتوا�ضل  البحرين  مملكة 

بني  والتعاون  واحلوار  التفاهم  على  القائم  اململكة  نهج  من  انطالًقا 

اجلهود  جتاه  الإ�ضرائيلية  ال�ضيا�ضة  على  للتعرف  وذلك  ال�ضعوب، 

الق�ضية  ت�ضوية  خالل  من  املنطقة  يف  ال�ضالم  اإحالل  اإىل  الرامية 

موؤكًدا  الدولية،  ال�ضرعية  وقرارات  الدولتني  حل  وفق  الفل�ضطينية 

الإ�ضرائيلية يف  نظريتها  مع  التوا�ضل  على  اخلارجية  وزارة  حر�س 

عملية  مب�ضار  للدفع  البلدين،  بني  املوقع  ال�ضالم  تاأييد  اإعالن  اإطار 

جميع  ل�ضالح  والنماء  وال�ضتقرار  الأمن  لتحقيق  املنطقة  يف  ال�ضالم 

�ضعوبها.



خديجة العرادي:

اأكد الدكتور اأحمد حممد الأن�صاري الرئي�س 

م�صروع  اأّن  احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي 

اأعلى  ت�صجيل  يف  �صي�صهم  الذاتي  الت�صيري 

معدلت الأداء وحتقيق اأق�صى درجات الر�صا، 

وفق  ال�صحية  باخلدمات  الرتقاء  خالل  من 

اإىل  ا�صتناًدا  املعتمدة،  الدولية  املعايري  اأف�صل 

توفري  على  ترتكز  التي  امل�صتقبلية  الأولويات 

اأف�صل �صبل الرعاية الطبية للمري�س يف البيئة 

املنا�صبة واملهياأة لذلك.

واأ�صاف الدكتور الأن�صاري، خالل الإيجاز 

الت�صال  الذي نظمه مركز  الإعالمي احلكومي 

التنفيذية  الإدارة  مع  بالتعاون  الوطني 

الأكرب  الهدف  اأّن  احلكومية،  للم�صت�صفيات 

الذاتي  الت�صيري  مل�صروع  ال�صرتاتيجية  للخطة 

اأهم  من  ُتعد  والتي  احلكومية،  للم�صت�صفيات 

حماور عمل م�صروع ال�صمان ال�صحي الوطني 

الرعاية  م�صتوى  رفع  هو  البحرين،  مبملكة 

ال�صحية وال�صتدامة املالية، وحتقيق معدلت 

متقّدمة من التناف�صية وال�صفافية والعدالة، مبا 

ي�صهم يف تنفيذ روؤية البحرين 2030.

ال�صرتاتيجية  بالأهداف  يتعلق  وفيما 

الرئي�س  اأ�صار  امل�صروع،  يف  تنفيذها  مت  التي 

النتهاء  اإىل  للم�صت�صفيات احلكومية  التنفيذي 

ال�صحية  للخدمات  الراهن  الو�صع  حتليل  من 

امل�صتهدف  الت�صغيل  منوذج  وو�صع  املقّدمة، 

وحتديد  والإدارية  املالية  اللوائح  واإعداد 

للت�صيري  التطويرية  للخطة  املطلوبة  امليزانية 

الذاتي، كما مت النتهاء من و�صع ا�صرتاتيجية 

ملجمع ال�صلمانية الطبي وتطوير ق�صم الطوارئ 

واحلوادث باملجمع.

لتقلي�س  خطة  و�صعت  الإدارة  اإّن  وقال 

فرتة النتظار للمر�صى بق�صم الطوارئ، ونتج 

مت  اإذ  الإيجابية،  املوؤ�صرات  من  عدد  ذلك  عن 

نهاية  يف   %78 بن�صبة  النتظار  مدة  تقلي�س 

الزدحام  م�صكلة  كما عوجلت  مار�س 2021، 

وارتفاع عدد الزوار يف منطقة النتظار بن�صبة 

النتظار  مدة  تقلي�س  مت  اأّنه  م�صيًفا   ،%25

ملعاينة املري�س من قبل طبيب الطوارئ بن�صبة 

.%35

وب�صاأن تطوير العيادات اخلارجية مبجمع 

التنفيذي  الرئي�س  ك�صف  الطبي،  ال�صلمانية 

للم�صت�صفيات احلكومية اأنه مت اإ�صافة عيادات 

وتقلي�س  امل�صائية،  الفرتة  يف  �صية  تخ�صّ

مت  كما  جديدة،  مواعيد  حلجز  النتظار  قوائم 

جتهيز مكتب معلومات وا�صتف�صارات للعيادات 

اخلارجية يف املبنى الرئي�س.

لتحقيق  م�صتمر  العمل  اأّن  على  و�صّدد 

جميع الأهداف ال�صرتاتيجية، لفًتا اإىل اأن من 

تطبيق  هو  عليها  العمل  اجلاري  اخلطط  بني 

منوذج ت�صغيلي جديد ملجمع ال�صلمانية الطبي 

وتطبيق الهيكل التنظيمي للموؤ�ص�صة مع اإدارة 

 7 على  الرتكيز  بجانب  ال�صاملة،  العمليات 

جمالت اإكلينيكية، وبناء مراكز متيز يف �صبع 

تخ�ص�صات طبية ت�صمل )اأمرا�س ال�صكري، طب 

اأمرا�س فقر  الأطفال،  العيون وجراحتها، طب 

الع�صبية،  الأمرا�س  »ال�صكلر«،  املنجلي  الدم 

اأمرا�س ال�صيخوخة وكبار ال�صن، وطب الأنف 

اإىل  اإ�صافة  وجراحتهم(،  واحلنجرة  والأذن 

لتحديد  الأولية  ال�صحية  الرعاية  مع  العمل 

خطة عالج املر�صى، من خالل حتديد م�صار ات 

التحويل بني اجلهتني والتعاون بينهما.

للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س  واأو�صح 

ق�صم  تو�صعة  خطة  مع  تزامًنا  اأنه  احلكومية 

مت  ال�صلمانية،  جممع  يف  واحلوادث  الطوارئ 

البدء كذلك بخطة تطوير اخلدمات املقّدمة، من 

خالل رفع الطاقة ال�صتيعابية احلالية من 76 

اإىل 115 �صريًرا، وزيادة عدد الأ�صّرة يف غرف 

بهدف  وذلك  �صريًرا؛   16 اإىل   8 من  الإنعا�س 

تقلي�س مدة النتظار.
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رفع طاقة ق�صم الطوارئ ال�صتيعابية اإىل 115 �صريًرا و16 �صريًرا يف غرف الإنعا�ش.. الأن�صاري:

تقلي�ش مّدة النتظار يف ق�صم الطوارئ مبجمع ال�صلمانية بن�صبة %78

ل حالت طارئة على قائمة النتظار.. بالرغم من جائحة »كورونا«

اإجراء جميع العمليات اجلراحية الطارئة يف ال�صلمانية

التنفيذي  الرئي�س  الأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور  اأكد 

للم�صت�صفيات احلكومية، يف رده على �صوؤال »الأيام« حول عودة 

حالة  اأي  وجود  عدم  ال�صلمانية،  يف  اجلراحية  العمليات  اإجراء 

�س  املتخ�صّ الفريق  اأن  اإىل  م�صرًيا  النتظار،  قائمة  على  طارئة 

اإجراء  ال�صلمانية الطبي مل يتوقف عن  العمليات مبجمع  باإجراء 

غرف   4 هناك  واأن  اجلائحة،  فرتة  خالل  الطارئة  العمليات 

»يف  الأن�صاري:  واأ�صاف  غرفة.   12 اأ�صل  من  تعمل  عمليات 

 7 فتح  اإىل  الفريق  ي�صطر  الطوارئ،  حالة  يف  الأوقات،  بع�س 

وخدمة  واملقيم  املواطن  »�صحة  اأن  موؤكًدا  للعمليات«،  غرف 

املر�صى هو الهدف الذي ن�صعى اإليه دائًما واأبًدا«.

د. اأحمد الأن�صاري

القحطاين يدعو لتح�صني الأطفال

�صد اخلطر املت�صاعد لفريو�ش »دلتا« املتحّور
اأكد املقدم طبيب مناف القحطاين ا�صت�صاري الأمرا�س 

الوطني  الفريق  ع�صو  الع�صكري  بامل�صت�صفى  املعدية 

اأهمية  الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( 

الإقبال على التطعيم يف هذه املرحلة املهمة من مراحل 

م�صاعفاته  من  احلماية  بهدف  الفريو�س؛  مع  التعامل 

والتحورات اجلديدة له، مو�صًحا اأن الفريو�س املتحور 

الفئات  جميع  على  مت�صاعدة  خطورة  ي�صّكل  »دلتا« 

العمرية، خا�صة الأطفال، والتطعيم هو ال�صبيل للحماية 

منه عرب ما يقوم به التطعيم من زيادة اأعداد الأج�صام 

امل�صادة يف اجل�صم وتقوية جهاز املناعة لدى هذه الفئة 

العمرية وتوفري احلماية الالزمة لهم من الفريو�س، ما 

ي�صهم يف احلفاظ على �صالمتهم و�صالمة اجلميع.

الفرتة  امللحوظ يف  الرتفاع  اأن  القحطاين  واأو�صح 

قائمة  حالت  ت�صمن  القائمة  احلالت  لأعداد  ال�صابقة 

الأمور  اأولياء  داعًيا  التطعيم،  باأخذ  يقوموا  مل  لأطفال 

من املواطنني واملقيمني للمبادرة وت�صجيل اأبنائهم الذين 

اإذ  التطعيم،  لأخذ  عاًما  بني 17-12  اأعمارهم  ترتاوح 

املجتمع،  من  كبرية  �صريحة  العمرية  الفئة  هذه  متثل 

التح�صني  وزيادة  لديهم  املناعة  تعزيز  يف  ي�صهم  ما 

املجتمعي، خا�صة يف ظل طول فرتة ح�صانة الفريو�س 

لدى الأطفال يف حال الإ�صابة به.

عن  متداول  حديث  اأي  اأن  اإىل  القحطاين  واأ�صار 

خطورة التطعيم لي�س له اأ�ص�س علمية بحثية دقيقة، اإذ 

مل يتم اإثبات خطورة اأخذ التطعيم للفئة العمرية البالغة 

بني 12-17 عاًما، كما اأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية 

 »CDC« والأوبئة  الأمرا�س  مكافحة  ومركز   »FDA«

العمرية  الفئة  لهذه  التطعيم  اأخذ  ب�صرورة  تو�صيان 

الإ�صابة  نتيجة  وفيات  اأو  للحد من حدوث م�صاعفات 

بالفريو�س، داعًيا اجلميع اإىل اللتزام بالوعي املجتمعي 

الفريو�س  مواجهة  من  الدقيقة  املرحلة  هذه  لتجاوز 

والتعليمات  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  وموا�صلة 

ال�صادرة من اجلهات املعنية للحد من انت�صار الفريو�س.

مناف القحطاين

رئي�ش الأعلى لل�صحة يقوم بزيارة ملركز ال�صيخ جابر ال�صحي

تلبية الحتياجات ال�صحية للأهايل يف جميع املحافظات
ال�صيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة 

املوقرة  احلكومة  حر�س 

اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  على 

التغطية  وحتقيق  ال�صحية 

اإطار  يف  ال�صاملة،  ال�صحية 

حل�صرة  الدائمة  التوجيهات 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

امل�صتمرة  واملتابعة  املفدى، 

الأمري  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

الوزراء،  العهد رئي�س جمل�س 

مبا ي�صب يف تطوير منظومة 

وتلبية  ال�صحية  اخلدمات 

ال�صحية  الحتياجات  جميع 

حمافظات  جميع  يف  لالأهايل 

يتما�صى  مبا  البحرين،  مملكة 

ال�صامل  التطوير  مبادرات  مع 

ال�صحي  القطاع  ي�صهدها  التي 

يف اململكة.

قام  الإطار،  هذا  ويف 

حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

املجل�س الأعلى لل�صحة بزيارة 

ال�صيخ  اإىل  تفقدية  ميدانية 

مركز جابر ال�صحي يف منطقة 

باربار يف املحافظة ال�صمالية، 

اأمر  متابعة  اإطار  يف  وذلك 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الوزراء، بتقدمي اخلدمات على 

مراكز   9 يف  �صاعة   24 مدار 

حمافظات  مبختلف  �صحية 

تطوير  يف  ي�صهم  مبا  اململكة، 

القطاع  خدمات  وا�صتدامة 

كفاءته  وتعزيز  ال�صحي 

ال�صحية  التغطية  وحتقيق 

املعايري،  اأعلى  وفق  ال�صاملة 

مبا يعزز من اإجنازات اململكة 

على �صعيد التنمية امل�صتدامة.

ميدانية  بجولة  وقام 

املركز،  اأق�صام  خمتلف  �صملت 

الذي  املتميز  بامل�صتوى  م�صيًدا 

ا�صتمل  وما  املركز  عليه  ظهر 

وجتهيزات  اإمكانات  من  عليه 

بح�صور  وذلك  متقدمة، 

حممد  عبدالوهاب  الدكتور 

الرعاية  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

واإبراهيم  الأولية،  ال�صحية 

العام  الأمني  النواخذة  علي 

لل�صحة،  الأعلى  للمجل�س 

جواد  جليلة  والدكتورة 

للرعاية  التنفيذي  الرئي�س 

والدكتور  الأولية،  ال�صحية 

مدير  ال�صعبان  علي  حممد 

الذاتي  الت�صيري  برنامج 

باملجل�س الأعلى لل�صحة.

و�صائل التوا�صل الجتماعي حفلت بامل�صاركات التاأبينية وا�صتذكار ماآثرهما

ال�صفوف الأمامية توّدع اثنني من عامليها بعد اإ�صابتهما بـ»كورونا«

حممد بحر:

اإثر  اأبطالها  من  عاملني  الأمامية  ال�صفوف  فقدت 

اإ�صابتهما بفريو�س كورونا امل�صتجد، ما ا�صتدعى و�صعهما 

حتت العناية املركزة موؤخًرا حتى فارقا احلياة.

وارحتل اإىل الرفيق الأعلى امل�صعف عي�صى عا�صور مدن 

يوم اأم�س الأول، ثم فقدت ال�صفوف الأمامية اأم�س الأربعاء 

املوظفة  �صباح  مبارك  علي  نادية  وهي  طواقمها،  اإحدى 

مبركز ال�صيخ �صلمان ال�صحي.

ال�صحة  ووزارة  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  ونعى 

موا�صاتهم  و�صادق  تعازيهم  خال�س  عن  واأعربا  الفقيدين 

الجتماعي  التوا�صل  واأهاليهما، كما حفلت و�صائل  لأ�صرة 

ا امل�صعف عي�صى  بامل�صاركات التاأبينية للفقيدين، خ�صو�صً

عا�صور الذي كان يبا�صر معاجلة مر�صى كورونا واإنقاذهم.

وُعرف عن الفقيد عا�صور حبه الكبري مل�صاعدة النا�س 

زخرت  اإذ  والإن�صاين،  الجتماعي  الواجب  نداء  وتلبية 

يف  التطوعية  امل�صاركات  من  بالعديد  الجتماعية  حياته 

جميع مناطق البحرين.

الفقيد  اإن  ال�صمالن،  املرحوم، ح�صني  اأخت  زوج  وقال 

الإ�صعاف  التطوع يف جمال  نداء  تلبية  مل يرتدد يوًما يف 

الكادر  امل�صاركة �صمن  اأو  الأهلية،  الريا�صية  الدورات  من 

الطبي يف حمالت احلج والعمرة، اإىل جانب تقدميه لعدة 

اإذ مل يبخل  ور�س وحما�صرات ب�صاأن الإ�صعافات الأولية، 

يوًما بعلم ينفع به املجتمع.

املرحوم  اإن  ال�صمالن  فقال  املهني  اجلانب  عن  واأما 

مب�صت�صفى  الإ�صعاف  ق�صم  يف  تدّرج  مدن  عا�صور  عي�صى 

ق�صم  مدير  نائب  من�صب  تقلد  اأن  اإىل  الطبي،  ال�صلمانية 

الإ�صعاف  فريق  ا  اأي�صً وتراأ�س  الطبي،  باملجمع  الإ�صعاف 

بحلبة البحرين الدولية خالل �صباقات الفورمول واحد.

وخالل جائحة فريو�س كورونا، مل يرتدد يوًما املرحوم 

عي�صى عا�صور مدن عن اإ�صعاف املر�صى ونقلهم اإىل مراكز 

ويحثهم  دوًما،  الطبي  الطاقم  اأفراد  يحفز  وكان  العالج، 

اأ�صيب  اأن  اإىل  الأرواح،  لإنقاذ  اجلهود  من  مزيد  بذل  على 

بالفريو�س قبل 15 يوًما ودخل على اإثرها امل�صت�صفى لتلقي 

العالج وفارق احلياة.

اأ�صد  من  كان  املرحوم  اأن  اإىل  ال�صمالن  ح�صني  واأ�صار 

ويحث  الحرتازية،  بالإجراءات  التزاًما  العائلة  اأفراد 

اجلميع دائًما على التقيد بالإجراءات حفاًظا على �صالمتهم، 

فلم يكن يقبل الختالط بباقي اأفراد العائلة، وحر�س على 

قبل  اأوقاته  فيها  ليق�صي  منزله  يف  منعزلة  غرفة  تهيئة 

عودته للعمل.

الثقل  هذا  لرحيلك  »كيف  مدن:  اأكرب  الفقيد  اأخ  وكتب 

الكبري يا اأخي الغايل؟ ا�صتعجلت اأن ترتكنا مع كل ذكرياتك 

واأدبه  بخلقه  اجلمال  ي�صنع  الذي  الإن�صان  اأنت  اجلميلة، 

وطيب حديثه ومثابرته يف العلم والعمل، اأ�صعفت النا�س 

جميًعا بكل اأطيافها واألوانها ومذاهبها وجن�صياتها، ولكن 

مل ت�صعفك ن�صائم الهواء املكتنزة يف الكون«.

عي�صى عا�صور مدن



دعا النائب اإبراهيم النفيعي احلكومة املوقرة لدرا�سة 

معها،  الأخري  الجتماع  يف  قدموها  التي  النواب  طلبات 

موؤكًدا اأنها متطلبات ال�سعب البحريني، والتي اأكد النواب 

لثالثة  الكهرباء  فواتري  املواطنني من  اإعفاء  منها  اأهميتها، 

والتقاعد  ال�ستبدال  قرو�ض  اأق�ساط  وتاأجيل  اأ�سهر، 

والإ�سكان.

الأق�ساط  جدولة  اإعادة  ا  اأي�سً »منها  النفيعي:  وتابع 

املتاأثرة  القطاعات  ودعم  الكهرباء،  لفواتري  املتاأخرة 

املالية كحمالت احلج والعمرة،  التي مل تدخل يف احلزم 

تاأجيل  وكذلك  احلافالت،  واأ�سحاب  ال�سياقة،  ومدربي 

ا  اأرباح، خ�سو�سً اأو  فوائد  التجارية دون  البنوك  اأق�ساط 

طويلة،  لعقود  البحرين  مملكة  من  ت�سرتبح  البنوك  اأن 

وهذا اأقل موقف منها لرد اجلميل«.

يف  املتطوعني  توظيف  اأهمية  ا  اأي�سً »نوؤكد  واأردف: 

جائحة  ب�سبب  املتوفني  اأهايل  ومراعاة  الطبي،  القطاع 

كورونا من خالل تقدمي الت�سهيالت الالزمة لهم، ودعمهم 

من  املتوفني  ذوي  و�سمل  احتياجاتهم،  يف  والنظر  مالًيا 

ال�سفوف الأمامية يف برامج الرعاية التي يقدمها �سندوق 

لأجل  ووفاء  ت�سحيات  من  قدموه  ملا  الواجب؛  �سهداء 

البحرين واأبناء الوطن ككل«.
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�سمن لقاء رئي�سة النواب »عن ُبعد« برئي�سة »النواب البلجيكي«

بحث مواقف الربملان الأوروبي وبيان منجزات امللف احلقوقي للبحرين
زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  عقدت 

تقنية  عرب  النواب،  جمل�ض  رئي�سة 

مع  ثنائًيا  اجتماًعا  املرئي،  الت�سال 

النواب  جمل�ض  رئي�سة  تيليو  اإليان 

مبملكة بلجيكا.

 وخالل الجتماع اأ�سادت رئي�سة 

العالقات  بعمق  النواب  جمل�ض 

البحرينية البلجيكية، وحر�ض مملكة 

يف  التعاون  تطوير  على  البحرين 

خمتلف املجالت وامل�سارات، يف ظل 

حل�سرة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

جمل�ض  تطلع  زينل  واأكدت 

اللقاءات  لتبادل  البحريني  النواب 

والجتماعات على م�ستوى الأع�ساء 

النواب  جمل�ض  مع  العامة  والأمانة 

ال�سداقة  جلان  وتفعيل  البلجيكي، 

اجلانبني،  بني  امل�سرتكة  الربملانية 

مبا ي�سب يف م�سلحة تطوير العمل 

البلدين  م�سالح  وخدمة  الربملاين، 

ال�سديقني يف خمتلف جمالت التنمية 

امل�ستدامة.

كما اأكدت رئي�سة جمل�ض النواب 

حر�ض املجل�ض على تعزيز التعاون 

وبيان  الأوروبي،  الربملان  مع 

مملكة  يف  احلقوقي  امللف  منجزات 

مبادرات  من  حتقق  وما  البحرين، 

وت�سريعات،  واإجراءات  وم�ساريع، 

ح�سارية رائدة، واأهمية التوا�سل مع 

ال�سلطة الت�سريعية وممثلي ال�سعب 

ومغالطات  معلومات  اأي  لتو�سيح 

داأبت  وجمموعات  جهات  من  ترد 

على اإي�سال روايات من طرف واحد، 

اإىل  تهدف  والتي  �سحيحة،  وغري 

والتطوير  التعاون  م�سارات  تعطيل 

حقوق  مبجال  والرتقاء  والتنمية، 

الرعاية  ي�سهد  الذي  الإن�سان، 

مملكة  يف  والهتمام  واحلر�ض 

وموؤ�س�سات  ال�سلطات  من  البحرين 

املجتمع كافة.

الرئي�سة تلتقي برئي�سة جمل�س النواب البلجيكي

الأن�ساري: مقرتح »اأر�ض وقر�ض« 

�سيو�سع دائرة امل�ستفيدين

اأن  الن�ساري  اأحمد  النائب  اخلدمات  جلنة  رئي�ض  اأكد 

»اأرا�سي«  �سكنية  ق�سائم  الإ�سكان نحو عر�ض  وزارة  توجه 

الطلبات  حلحلة  يف  �سي�ساهم  القدمية  الطلبات  لأ�سحاب 

الإ�سكانية القدمية، داعًيا اإىل تو�سيع دائرة امل�ستفيدين من هذا 

التوجه اجلديد.

واأ�ساف الن�ساري اأنه �سبق واأن تقدم مع عدد من النواب 

مبقرتح لطرح خدمة »اأر�ض وقر�ض« بحيث يتم توفري اأر�ض 

هي  الوزارة  تكون  بحيث  بناء  وقر�ض  الإ�سكان  وزارة  من 

اجلهة املمولة ولي�ض البنوك، وهذا ما يو�سع دائرة امل�ستفيدين 

من امل�سروع احلايل.

يتم توفري ولو قر�ض جزئي من  اأن  الأن�ساري  واقرتح 

وزارة الإ�سكان ملن يريد ال�ستفادة من الربنامج اجلديد فيما 

وهذا  البنوك،  من  �سخ�سي  بقر�ض  البناء  تكلفة  اإكمال  يتم 

الطلبات  م�سكلة  ويحل  اأكرب  فئة  ا�ستفادة  يف  �سي�ساهم  ما 

قرو�ض  اإعطاء  ترف�ض  البنوك  من  كثرًيا  اأن  موؤكًدا  القدمية، 

كبرية لتمويل البناء. واأ�ساف الأن�ساري اأن الربنامج اجلديد 

يوفر خدمة للملف الإ�سكاين من خالل توفري خدمات اإ�سكانية 

غري تقليدية من قبل وزارة الإ�سكان، الأمر الذي �سيوؤدي اإىل 

تلبية الطلبات الإ�سكانية يف اأق�سر مدة ممكنة وتقلي�ض قوائم 

النتظار، ولكن يجب اأن ي�سمل امل�ستفيدين ب�سكل اأكرب بحيث 

يتم متويل البناء من خالل قرو�ض للمواطنني بدلً من التوجه 

للبنوك والتي ت�سع �سروًطا اإ�سافة اإىل عدم متكن فئة كبرية 

من التقدم للقر�ض �سواء لاللتزامات الأخرى اأو لتقدم ال�سن.

النفيعي يدعو احلكومة لدرا�سة

طلبات النواب التي ينادي بها املواطنون

تركيب 1000 اإنارة للنخيل تعمل بالطاقة ال�سم�سية.. اأمانة العا�سمة:

اإجناز 95 % من حديقة توبلي ومم�سى اأم احل�سم قريًبا

�سارة جنيب:

واملنتزهات  احلــدائــق  ق�سم  رئي�ض  قــال 

اإنه مت  �سويطر  اأحمد  العا�سمة  باأمانة  املهند�ض 

التعليمية  توبلي  حديقة  م�سروع  من  النتهاء 

اإن�ساء ملعب  العمل على  بن�سبة 95%، ويجري 

احلورة، يف حني من املقرر اأن يبداأ العمل مبم�سى 

اأم احل�سم يف يوليو القادم.

خالل  قدمه  مرئي  عر�ض  خالل  ذلك  جاء 

اجتماع جمل�ض اأمانة العا�سمة الذي عقد �سباح 

يوم اأم�ض الأربعاء افرتا�سًيا، اإذ اأو�سح �سويطر 

واحلدائق  املنتزهات  ق�سم  م�ساريع  اأبرز  من  اأن 

باأمانة العا�سمة للعام 2021 ت�سجري وجتميل 

متت  وقــد  عي�سى،  مدينة  يف  القد�ض  �سارع 

الع�سب  الري، وزراعة  املوقع ومد �سبكة  تهيئة 

النتهاء  مت  كما  والأ�سجار،  الرتبة  ومغطيات 

جدحف�ض  دوار  وجتميل  ت�سجري  م�سروع  من 

غري  الرتبة  با�ستبدال  املوقع  تهيئة  خالل  من 

ومد  الري،  وم�سخة  خزان  وتركيب  ال�ساحلة، 

الرتبة  الع�سب ومغطيات  وزراعة  الري،  �سبكة 

الن�سب  تاأهيل  اإىل  بالإ�سافة  وال�سجريات، 

وتركيب اإ�ساءة.

من  النتهاء  مت  الأوىل  للمرة  ــه  اأن وبــني 

عبداهلل  امللك  �سارع  يف  للنخيل  اإنارة  م�سروع 

ب�ساحية ال�سيف، مو�سًحا اأنه مت تركيب 1000 

اإنارة تعمل بالطاقة ال�سم�سية، وا�ستمرار العمل 

نخلة   53 زرع  مت  اإذ  النخيل،  زراعة  مب�سروع 

نخلة  و125  ال�سيف،  ب�ساحية   40 �سارع  يف 

يف ج�سر ال�سيخ حمد، و110 يف �سارع ال�سيخ 

عي�سى.

�سبكة  ومد  الرتبة  ا�ستبدال  »مت  واأ�ساف: 

اأما  الري يف ج�سر �سرتة، وزراعة 153 نخلة. 

املوقع  تهيئة  متت  فقد  القلعة،  لدوار  بالن�سبة 

وتركيب الع�سب ال�سناعي والأحجار«.

واأ�سار اإىل فكرة اإن�ساء م�ستل اأمانة العا�سمة 

واأ�سجار  نباتات  واإنتاج  الت�سجري  اأعمال  لدعم 

غري متوفرة يف م�ستل الوزارة، ومت حفر املوقع 

وممرات  مظلة  واإن�ساء  زراعــي،  رمل  وتوفري 

وم�سخة،  خــزان  وتركيب  وتوغري  بالطزب، 

بالإ�سافة اإىل مد �سبكة الري.

ولفت اإىل اأنه مت النتهاء من م�سروع ت�سجري 

�سبكة  ومد  البحرين،  خليج  تقاطع  وجتميل 

واجلانروفا،  الأكا�سيا  اأ�سجار  وزراعــة  الري 

وكذلك بالن�سبة للمنطقة التي تقع اأمام ال�سفارة 

املنطقة  تقاطع  ت�سجري  مت  كما  الكويتية، 

الري  باأجهزة  املوقع  وتزويد  الدبلوما�سية 

الالزمة.

املنطقة  بت�سجري  الأمانة  »قامت  واأ�ساف: 

الرتبة،  وا�ستبدال  املايل،  املرفاأ  اأمام  الواقعة 

معدات  تركيب  اإىل  بالإ�سافة  الع�سب،  وزراعة 

الأكا�سيا  اأ�سجار  للموقع، وزراعة  الالزمة  الري 

الفاروق،  لتقاطع  بالن�سبة  وكذلك  واجلانروفا، 

اإذ مت ا�ستبدال الرتبة، وزراعة الع�سب الأر�سي، 

وتركيب معدات الري الالزمة للموقع«.

النعيمي: 2028 حمطة ات�سالت يف البحرين 

�سارة جنيب:

التقنية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  اأفاد 

حممد  الت�سالت  تنظيم  بهيئة  والعمليات 

قطاع  �سهدها  التي  التطورات  باأن  النعيمي 

تطلب  اخلام�ض  اجليل  واإطالق  الت�سالت 

الت�سالت  اأبراج  من  كاٍف  عدد  اإيجاد 

اإعمارها  يتم  التي  املناطق  يف  ا  وخ�سو�سً

حديًثا.

اجلهات  مع  بالتعاون  الهيئة  اإن  وقال 

الرتددات  بتوفري  قامت  باحلكومة  املعنية 

اجليل  اإطالق  من  الت�سالت  �سركات  لتمكني 

خدمات  اإطالق  مع  اأنه  اإىل  م�سرًيا  اخلام�ض، 

اجليل اجلديد زاد عدد اأعداد الأبراج، لفًتا اإىل 

اأن عدد حمطات الت�سالت يف البحرين يبلغ 

2028 حمطة.

بالنبعاثات  يتعلق  وفيما 

»اجلهة  اأن  اأو�سح  الكهرومغناطي�سية، 

املجل�ض  يف  تتمثل  املعايري  بو�سع  املعنية 

ب�ساأن  قراًرا  اأ�سدر  والذي  للبيئة،  الأعلى 

احلدود الق�سوى لنبعاثات اأبراج الت�سالت، 

وبدورنا كهيئة نقوم بقيا�سات ب�سكل دوري، 

ال�سنة،  قيا�ض يف  ت�سل حتى 1500  والتي 

احلدود  يف  النبعاثات  اأن  من  التاأكد  بهدف 

للبيئة،  الأعلى  املجل�ض  اإليها  اأ�سار  التي 

واملحددة من قبل منظمة ال�سحة العاملية، ول 

بد من التاأكيد اأنه بح�سب متو�سط القيا�سات 

فاإن ن�سبة النبعاثات اآمنة وحتت احلد الأدنى 

بن�سبة عالية«.

على  احل�سول  ميكن  اأنه  اإىل  ولفت 

خالل  من  القيا�سات  وعدد  الالزمة  البيانات 

خارطة موجودة يف املوقع الإلكرتوين للهيئة.

املتعلق  القرار  �سدور  »منذ  واأ�ساف: 

بالأبراج،  املعنية  اجلهة  الهيئة  تكون  باأن 

اتخاذ  التنظيمية، مت  الالئحة  اإ�سدار  وبعد 

اأو�ساع  وت�سحيح  الإجراءات  من  العديد 

الفا�سلة  امل�سافة  بينها مراعاة  الأبراج، من 

الت�سغيل  يف  امل�ساركة  ن�سبة  ورفع  بينها، 

الآن  وو�سلت   %10 من  اأقل  كانت  التي 

اجلوانب  مراعاة  عن  ف�سالً   ،%21 اإىل 

اجلمالية«.

الأمني العام للتظلمات

يبحث التعاون مع ال�سفري الربيطاين

الأمني  املعاودة  حممد  نواف  ا�ستقبل 

اأم�ض، �ستيوارت  العام للتظلمات، يف مكتبه 

�سامرز نائب �سفري اململكة املتحدة لدى مملكة 

البحرين، وذلك بح�سور كل من غادة حميد 

حبيب نائب الأمني العام للتظلمات، وال�سيخ 

حممد بن علي اآل خليفة مدير اإدارة التعاون 

الدويل والتطوير.

العام  الأمني  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

عالقة  مثمًنا  الزائر،  بال�سيف  للتظلمات 

الربيطانية  ال�سفارة  مع  امل�ستمرة  التوا�سل 

تاأ�سي�ض  فرتة  منذ  متتد  والتي  باملنامة، 

وتد�سني الأمانة، وما متخ�ض عنها من تعاون 

م�سرتك يف جمالت التدريب والتعرف على 

مكاتب  عمل  يف  املتبعة  واخلربات  املهارات 

اأمناء التظلمات. كما ا�ستعر�ض الأمني العام 

للتظلمات مع الدبلوما�سي الربيطاين اأن�سطة 

الآونة  للتظلمات يف  العامة  الأمانة  وجهود 

لتطوير  اإجراءات  من  اتخذته  وما  الأخرية، 

اآليات عملها، وتفعيل و�سائل اإ�سافية خلدمة 

ال�ستثنائية  الظروف  اإطار  يف  اجلمهور 

الناجمة عن الإجراءات الحرتازية والوقائية 

للت�سدي لنت�سار فريو�ض كورونا.

اأجرت اختبارات ال�سنة النهائية ح�سورًيا متحدية عوائق جائحة كورونا

جامعة اخلليج العربي تخرج 179 من طلبة كلية الطب

اأعلن عميد كلية الطب والعلوم الطبية 

اهلل  �سيف  عبداحلليم  الدكتور  الأ�ستاذ 

طالب  من  وطالبة  طالًبا   179 تخريج 

العربي  اخلليج  بجامعة  الطب  كلية 

بن�سبة جناح بلغت %98.9.

اأن  اهلل  �سيف  الدكتور  وبني 

الأكادميي  للعام  التعليمية  العملية 

كل  جتاوز  بعد  تكللت   2021 /2020

التي  امل�سنية  اجلهود  بف�سل  ال�سعاب 

بذلت للحد من تاأثري جائحة )كوفيد-19( 

على العملية التعليمية. 

واأ�ساف: »ت�سعر كلية الطب والعلوم 

بالفخر  العربي  اخلليج  بجامعة  الطبية 

باإعداد  فعال  بدور  تقوم  لأنها  والعتزاز 

العربي  اخلليج  لدول  امل�ستقبل  اأطباء 

ويف  اإنها  حيث  العربي،  العامل  ودول 

بتقدمي  �ساهمت  قد  التعليمية  م�سريتها 

مئات الأطباء كل يف تخ�س�سه ويف �ستى 

والذين  الدقيقة  والتخ�س�سات  املجالت 

وزارات  يف  عالية  طبية  مراكز  تبواأوا 

ال�سحة واملوؤ�س�سات ال�سحية بدولهم«.

لل�سنة  الختبارات  اأجريت  وقد 

النهائية لكلية الطب ح�سورًيا يف الفرتة 

من 30 مايو 2021 اإىل 3 يونيو 2021 

�سالمة  �سمنت  احرتازية  اإجراءات  وفق 

بدون  هلل  بحمد  وانتهت  الطالب،  جميع 

اأو من�سوبي  اإ�سابات لأي من الطالب  اأي 

اجلامعة.

رئي�ض  حر�ض  مت�سل،  جانب  وعلى 

خالد  الدكتور  العربي  اخلليج  جامعة 

الت�سال  على  العوهلي  عبدالرحمن  بن 

املرئي مع الطبة اخلريجني لتهنئتهم بهذا 

بالغة  ظروف  يف  حتقق  الذي  الإجناز 

التعقيد. وقال: »كنتم جمدًدا على م�ستوى 

اأكرث  مدى  على  كافحتم  حينما  التحدي 

من عام لتتميزوا يف م�سريتكم التعليمية  

التعليمية  بيئتكم  ح�سا�سية  من  بالرغم 

بل  ل  واملر�سى،  بامل�ست�سفيات  املرتبطة 

وبرهنتم على ح�سكم العايل بامل�سوؤولية 

جتاه جمتمعكم اخلليجي حينما ان�سمت 

يف  للتطوع  منكم  وا�سعة  جمموعة 

ال�سفوف الأمامية«.

اإىل ذلك، ذكر عميد كلية الطب والعلوم 

الطبية الأ�ستاذ الدكتور عبداحلليم �سيف 

كبرًيا  حتدًيا  مثل  كورونا  وباء  اأن  اهلل 

اأهم  ومن  العامل،  يف  كثرية  لقطاعات 

وقد  التعليم،  قطاع  تاأثًرا  القطاعات  هذه 

�سائبة  وبتوجيهات  اجلامعة  طبقت 

الدكتور  املوقر  رئي�سها  من  ور�سيدة 

وبالعمل  العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد 

والإداري  التعليمي  الطاقم  من  الدوؤوب 

التعليم عن بعد حيث متت عملية  نظام 

عن  واملحا�سرين  الطلبة  بني  التوا�سل 

من�سات  عرب  والتلقي  الإر�سال  طريق 

التعليم الإلكرتونية مع عر�ض اجلوانب 

النظرية للمنهج با�ستخدام اأحدث الطرق 

والو�سائل التعليمية.

ت�ستدعيه  »ملا  اهلل:  �سيف  وتابع 

عملية تدري�ض الطب من �سرورة معاينة 

مبا�سر،  ب�سكل  املر�سية  للحالت  الطالب 

والإداري  التعليمي  الفريقني  من  كل  قام 

بو�سع خطة تعليمية رائدة للتغلب على 

الو�سع الراهن ب�سبب وباء كورونا، فقد 

الطلبة  بتوزيع  املتخ�س�ض  الفريق  قام 

اىل جمموعات �سغرية، تدر�ض اجلوانب 

العملية وال�سريرية ح�سورًيا باجلامعة، 

واللتزام  التباعد  اإجراءات  ت�سمن  لكي 

ا�ستدعى  مما  الحرتازية  بالإجراءات 

تكليف جمموعة اأكرب من الطاقة التعليمي 

ملواكبة احلاجة اإىل توزيع طلبة املجموعة 

ي�سرف  �سغرية  جمموعات  اإىل  الواحدة 

اأجل  من  الكلية  من  اأ�ستاذ  منها  كل  على 

من  كمتطلب  التباعد  على  املحافظة 

متطلبات الوقاية من انت�سار اجلائحة«.   

العائلة  طب  اأ�ستاذ  قالت  جانبها  من 

اخلليج  جامعة  فريق  وع�سو  امل�ساعد 

كورونا  جلائحة  للت�سدي  العربي 

اجلامعة  اإن  ال�سالح  اأ�سيل  الدكتورة 

وقائي  بروتوكول  و�سع  على  حر�ست 

يت�سمن خطوات تف�سيلية ل�سمان �سالمة 

التفا�سيل  ت�سمنت  وحمايتهم.  الطالب 

من  �ساعة   72 قبل   PCR فح�ض  اإجراء 

موعد المتحان، حيث ي�سمح فقط للطالب 

دخول  �سلبية  نتيجة  على  الذين ح�سلوا 

الختبار، وكذلك اإجراء ا�ستبيان احرتازي 

اخلليج  جامعة  بوابة  طريق  عن  للطلبة 

العربي الإلكرتونية التي اأن�ساأتها اجلامعة 

لهذا الغر�ض، حيث يقوم الطالب بالإجابة 

على جمموعة من الأ�سئلة من اأجل التاأكد 

لالإ�سابة  اأعرا�ض  اأي  وجود  عدم  من 

بالفريو�ض، كما يتم خالل ال�ستبيان التاأكد 

من عدم خمالطة الطالب لأي من امل�سابني، 

تظهر  ال�سروط  جميع  ا�ستيفاء  حال  ويف 

على  يدل  والذي  الأخ�سر  باللون  البوابة 

متكن الطالب من دخول المتحان.

فرتة  خالل  �سعينا  »كما  م�سيفة: 

اإىل  الطلبة  تق�سيم  اإىل  المتحانات 

لوًنا  منها  كل  يحمل  حيث  جمموعات، 

معيًنا  وقًتا  منها  لكل  وخ�س�ض  معيًنا 

الزدحام  تفادي  اأجل  من  لالمتحان، 

كما  الجتماعي.  التباعد  على  واحلفاظ 

المتحانات  قاعات  تعقيم  على  حر�سنا 

على  واحلفاظ  والعملية،  النظرية، 

الوقاية  م�ستلزمات  كل  وتوفري  التباعد، 

الوجه،  واقي  اإىل  املعقمات  من  للطلبة، 

حر�ست  وقد  هذا  الكمامة.  ولغاية 

الفريق  يف  ع�سو  كل  يكون  اأن  اجلامعة 

احلا�سلني  من  المتحانات  على  امل�سرف 

على اللقاح، وملتابعة التاأكد من �سالمتهم 

يجرى لهم يومًيا الفح�ض ال�سريع«.   



عر�ض ح�سري لغر�ند �سويت فندق ومنتجع �آرت

فندق  �سويت  لغراند  ح�سري  عر�ض 

مع  وا�سرتخ  الروتني  اك�سر  اآرت.  ومنتجع 

اأحبائك يف جناح فاخر. انغم�ض يف اجلاكوزي 

ال�سم�ض  باأ�سعة  وا�ستمتع  الطلق  الهواء  يف 

ال�سيفية على الرتا�ض اخلا�ض بك.  

�سامالً  بحرينًيا  دي��ن��اًرا   99 ال�سعر: 

 119 الأ�سبوع،  اأيام  يف  والإفطار  ال�سرائب 

يف  والإفطار  ال�سرائب  �سامل  بحرينًيا  ديناًرا 

عطلة نهاية الأ�سبوع.

 ،2021 يونيو   25 حتى  ال�سالحية: 

البحرينية  ال�سكانية  البطاقة  حلاملي  متاحة 

فقط.

من  ومزيد  للحجز  التوا�سل:  تفا�سيل 

الرقم  على  الت�سال  يرجى  املعلومات، 

.16000111

          مطعم رو�سو الإيطايل

من  اللذيذة  الإيطالية  بالنكهات  ا�ستمتع 

اخلارجية  للطلبات  متاح  الآن  رو�سو،  مطعم 

القريبة من خالل تطبيق  والتو�سيل للمناطق 

طلبات.

 12 ال�ساعة  من  يومًيا  متوافر  املواعيد: 

ظهًرا حتى ال�ساعة 10 م�ساًء.

ومنتجع،  فندق  رو�سو،  مطعم  املوق��ع: 

جزر اأمواج.
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»دومينوز بيتز� - �لبحرين« تكرم 

�أبطال جمموعة �لهالل للرعاية �ل�سحية

يف  الناجحة  مبادرتها  حمالت  بعد 

)كوفيد-19(،  لقاح  اأخ��ذوا  الذين  �سكر 

اليوم  يف  الطب  طاقم  لتقدير  بالإ�سافة 

ومايو  فرباير  يف  للممر�سني  العاملي 

كبرية.  مببادرة  دومينوز  عادت   ،2021

اأبطال  تقدير  دومينوز  قررت  املرة،  هذه 

اأنحاء  جميع  يف  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط 

اأزم��ة  مكافحة  يف  جلهودهم  البحرين 

.)19-COVID(

دومينوز  قدمت  تقدير،  كعربون 

اعتباًرا  الهالل  م�ست�سفى  ملوظفي  كرونيز 

من يوم الثالثاء 15 يونيو 2021، ال�سكر 

لعب  ال�سعبة،  الأوقات  هذه  يف  والدعم. 

يف  بارًزا  دوًرا  الهالل  م�ست�سفى  موظفو 

من  فقط  لي�ض   )19-COVID( مكافحة 

ا  اأي�سً اإجراء اختبارات مكثفة ولكن  خالل 

من خالل توفري مرافق احلجر ال�سحي مع 

خمتلفة  مناطق  يف  الكامل  الطبي  الدعم 

 100،000 اختبار  مت  حتى  اململكة،  من 

�سخ�ض وتعايف ما يقارب 5000 �سخ�ض.

دعم  »ي�سرفنا  دومينوز:  وقالت 

اخلطوط الأمامية الذين تغلبوا على العديد 

الوباء وا�ستمروا يف  التحديات و�سط  من 

تكييف خرباتهم لتعزيز املجتمع«. 

مدير  ع��ب��داهلل،  نبيل  ح�سني  وعلق 

الت�سويق الإقليمي: »هوؤلء الأبطال هم حًقا 

العمود الفقري ملجتمعنا، ونحن فخورون 

باإظهار تقديرنا باأي طريقة ممكنة«. 

�ساندران،  �ساراث  الدكتور  وق��ال 

الهالل  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 

الظروف  ال�سحية: »يف ظل هذه  للرعاية 

دومينوز  اأولوية  �ستكون  ال�ستثنائية، 

اأع�ساء  واإر�ساء  �سحة  دائًما  الق�سوى 

على  با�ستمرار  نعمل  وعمالئها.  فريقها 

تقدمي  ل�سمان  ال�سالمة،  تدابري  تعزيز 

طعام اآمن وطازج«.

»�لبحرين �خلريية«: 30 يونيو �آخر موعد للم�ساركة

 بو�سام �أحمد بن علي كانو للتميز فـي �لعمـل �خليـري

اآخر  اأن  اخلريية  البحرين  جمعية  اأعلنت 

اأحمد بن علي  موعد ل�ستالم امل�ساركات بو�سام 

 30 �سيكون  اخلريي  العمل  يف  للتميز  كانو 

يف  الو�سام  هذا  يرتبط  حيث   ،2021 يونيو 

ن�سخته الأوىل مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك .  

كمال  اإبراهيم  ح�سن  د.  العام  الأمني  وذكر 

املنظمات اخلريية  اإىل حتفيز  الو�سام يهدف  اأن 

على  والأف��راد  التطوعية  والفرق  واجلمعيات 

العمل  خدمة  يف  والتميز  والبتكار  الإب��داع 

لديهم  من  همم  وا�ستنها�ض  الإن�ساين،  اخلريي 

اخلريي  العمل  دعم  يف  الإ�سهام  على  القدرة 

والإن�ساين يف مملكة البحرين، واإبراز التجارب 

اخلريية  التطوعية  الأعمال  جمال  يف  الرائدة 

والرتقاء  ق��دوة،  لتكون  ون�سرها  املتميزة، 

بالأعمال الإبداعية يف ن�سر ثقافة العمل اخلريي 

والت�سجيع عليه.

مقدار اجلائزة و�سروطها:

تبلغ قيمة اجلائزة 10 اآلف دينار بحريني، 

وي�سرتط فيها:

الفرع الأول: جائزة امل�سروع اخلريي املتميز، 

خم�سة  على  وتق�سم  دينار،   5500 مقدارها 

مراكز.

العمل  يف  الإب���داع  جائزة  الثاين:  الفرع 

اخلريي، مقدارها 1600 دينار، وت�سمل: 

- جائزة الق�سيدة اخلريية: مقدارها 800 دينار. 

- جائزة الفيلم املوؤثر: مقدارها 800 دينار.

الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  جائزة  الثالث:  الفرع 

 1600 مقدارها  ال�سريف،  النبوي  واحلديث 

دينار، وت�سمل: 

- جائزة حفظ القراآن الكرمي وجتويده، مقدارها 

وبنات(،  )بنني  لالأطفال  موجهة  دينار،   800

القراآن  من  و30   29 اجلزء  حفظ  يف  وتتمثل 

الكرمي وت�سميعه.

- جائزة حفظ احلديث النبوي ال�سريف، مقدارها 

800 دينار، وهي عبارة حفظ عدد من الأحاديث 

النبوية ال�سريفة، وفهم معاين بع�ض األفاظها.

موقعنا  زي���ارة  ميكنكم  اجل��ائ��زة  يف  وللتقدمي 

 .)www.bh-philanthropic.org( الإلكرتوين

 bahrain( اجلمعية  اإن�ستغرام  زي��ارة  اأو 

 .)philanthropic society
اأو الت�سال على رقم )17741050( وات�ساب 

.)36199443(

د. ح�سن كمال

»كريدي مك�ض« تطلق خدمة »مرر و�دفع« 

»MaxWallet« للهو�تف �لذكية عرب حمفظة

اأعلنت �سركة كريدي مك�ض عن اإطالق 

اأحدث خدماتها للهواتف الذكية من خالل 

 ،»MaxWallet« الرقمية  حمفظتها 

حمفظة  م�ستخدمو  �سيتمكن   حيث 

»MaxWallet« على اأجهزتهم الذكية من 
اخلا�سة  مك�ض  كريدي  بطاقات  ت�سجيل 

املحال  جميع  يف  للدفع  وا�ستخدامها  بهم 

داخل  يف  الالتالم�سي  الدفع  تقبل  التي 

وخارج اململكة.

حر�ض  اإطار  يف  اخلدمة  هذه  وتاأتي 

اإطالق  �سركة كريدي مك�ض على موا�سلة 

احتياجات  تلبي  متكاملة  رقمية  خدمات 

على  للح�سول  جتربتهم  وتعزز  العمالء 

اأح��دث  وف��ق  املبتكرة  اخلدمات  اأف�سل 

التوجهات العاملية يف املجال.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  و�سرح 

الرحمن  عبد  اأحمد  ال�سيد  مك�ض  كريدي 

وا�سرتاتيجية  خطة  لدينا   « �سيادي: 

مع  الرقمي  للتحول  لرحلتنا  وا�سحة 

واأكرث  اأ�سهل  خدماتنا  جعل  يف  الرتكيز 

حتر�ض  العمالء.  لحتياجات  ا�ستجابة 

البتكار  تبني  على  مك�ض  كريدي  �سركة 

الرقمي الذي يعزز من تطور القطاع املايل 

وامل�سريف يف مملكة البحرين ككل، ويدعم 

م�ساعي اململكة يف رحلة التحول الرقمي، 

وي�سهم يف حتديث القت�ساد البحريني«.

د. حاجي يلقي كلمة يف قمة �ل�سرق

 �لأو�سط �ل�سنوية لتكنولوجيـــا �ملـــو�رد �لب�سريـــة

ال�سنوية  الأو�سط  ال�سرق  قمة  انعقدت 

الب�سرية لعام  املوارد  لتكنولوجيا  ال��سابعة 

دبي،  �سوفيتل  يف  يومني  مدار  على   2021

م�ستقبل  على  العام  لهذا  القمة  ركزت  حيث 

ح�سر  الب�سرية.  املوارد  وتكنولوجيا  العمل 

القمة اأكرث من 500 متابع من املتخ�س�سني يف 

�سواء  التنفيذيني  واملديرين  الب�سرية  املوارد 

الرئي�سة  الكلمة  واألقى  افرتا�سًيا و�سخ�سًيا. 

يف الفتتاحية الدكتور جا�سم حاجي، رئي�ض 

حول  ال�سطناعي  الذكاء  العاملية  جمموعة 

الب�سرية  واملوارد  ال�سطناعي  الذكاء  دور 

4.0 يف املوؤ�س�سات امل�ستقبلية وتاأثريها على 

الوظائف الروتينية.

تعاون بحريني �أمريكي لتقدمي 

برنامـــج »فنانـــون لأجـــل �ملجتمــع«

بالتعاون مع �سفارة الوليات املتحدة 

يف البحرين ، تطلق كارتون بالنيت اأحدث 

براجمها بعنوان »فنانون لأجل املجتمع،« 

اخلريية  للجمعيات  موجه  برنامج  وهو 

خالل  من  ال�سابة  كوادرها  لدعم  يهدف 

التدريبية  العمل  �سل�سة من ور�ض  تنظيم 

يف جمال الفن الرقمي.

بني  ما  الفرتة  يف  الربنامج  �سيعقد 

20 يونيو 2021 و30 �سبتمرب 2021، 

يقدمها  عمل  ور���ض  ت�سع  من  ويتاألف 

خرباء يف الت�سميم اجلرافيكي، اأمريكيون 

الت�سميم  جم���الت  يف  وبحرينيون 

الأبعاد،  الثنائي  والتحريك  اجلرافيكي 

والت�سوير واملونتاج، والتعليق ال�سوتي.

اخلريي�ة  اجلمعي�ات  جلميع  وميكن 

لأج��ل  »ف��ن��ان��ون  لربنامج  الن�سمام 

الذين  اأع�سائها  تر�سيح  عرب  املجتمع،« 

عاًما  و25   16 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 

اأن  بالذكر  الربنامج. جدير  للم�ساركة يف 

يونيو   20 هو  للت�سجيل  النهائي  املوعد 

الإلكرتوين:  الربيد  اإما عن طريق   2021

اأو   info@cartoon-planet.com
 .36426425 /36791878 الهاتف: 

الربنامج  ح��ول  املعلومات  م��ن  ملزيد 

املوقع  على  الدخول  ميكنكم  وامل�ساركة 

cartoon-planet. التايل:  الإلكرتوين 

.Artists-for-a-Cause /com

�أحمد �سيادي

مدر�سة عبد�لرحمن كانو �لدولية تعلن

»AKP« أ�سماء �لفائزين بجائزة قيم عبد�لرحمن�

مدر�سة  اإدارة  اأخ��ذت  لقد 

على  الدولية  كانو  عبدالرحمن 

جمموعة  اإن�ساء  مهمة  عاتقها 

املميزة  التطويرية  املبادرات  من 

التي تعود بالفائدة على املدر�سة 

اأبرزها  من  ولعل  واملوظفني، 

 )AKP( عبدالرحمن  قيم  جائزة 

كاأ�سلوب  اإن�ساوؤها  مت  التي 

القيمة  امل�ساهمات  لتقدير 

يف  املوظفني  جلميع  واملتنوعة 

مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية 

الكامن  وال��ه��دف   ،)ARKIS(

لهذي  النوعي  التخطيط  وراء 

احلوافز هو الإ�سادة بامل�ساهمات 

القيمة واجلهود احلثيثة.

الأ�ستاذ  اأ�سار  جانبه  ومن 

طارق بن عبداللطيف كانو نائب 

اأن  اإىل  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

ر�سالة  بتطبيق  مرتبط  التقدير 

اإذ  وقيمها،  وروؤيتها  املدر�سة 

قبل  من  املر�سحني  اختيار  مت 

عن  الك�سف  دون  من  زمالئهم 

هويتهم. 

الأ�ستاذة  اأعلنت  ومن جانبها 

مدر�سة  مديرة  مو�سكوا  كيت 

عن  الدولية  كانو  عبدالرحمن 

تلقى  حيث  الفائزين،  اأ�سماء 

من  خطاًبا  امل�ساركني  جميع 

ا�ستلم  بينما  امل��دي��رة،  مكتب 

و�سع  ومت  جوائزهم  الفائزون 

يف  ال�سرف  لوحة  على  اأ�سمائهم 

منطقة ال�ستقبال باملدر�سة.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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الفرتة  يف  العقاري  للقطاع  النتعا�ص  ع�دة  مع 

من  الكثري  يف  ال�شكنية  الأرا�شي  اأ�شعار  قفزت  املا�شية، 

األ نحتاج لأدوات  املناطق ب�شكل مبالغ فيه وغري مربر.. 

ت�شريعية ورقابية اأكرب ت�فر املزيد من احلماية للم�اطنني 

ومنع ال�شتغالل؟!

اأخ�ه من �شرتة،  وا�شاه  الرفاع  من  اإذا حزن �شخ�ص 

واإذا فرح �شخ�ص من املالكية فرح له اأخ�ه من املحرق.

ال�احدة  بال�قفة  املعروف  #البحرين  �شعب  ه�  هذا 

يف كل املنا�شبات والأحداث، جم�شدين ما يتمتع به جمتمعنا 

امل�شامل من روح الأ�شرة ال�احدة والأخ�ة واملحبة والتكاتف بني اجلميع. 

حفظ اهلل ال�طن وقيادته و�شعبه...
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عفان  بن  عثمان  اخلليفة  اغتيال   -  656

ثالث اخللفاء الرا�شدين يف بيته.

�شليمان  يعدم�ن  الفرن�شي�ن   -  1800

احللبي لقيامه باغتيال قائدهم اجلرنال كليرب.

1944 - ا�شتقالل اآي�شلندا عن الدمنارك.

1967 - ال�شني تق�م بتجربتها الن�وية 

الأوىل وتفجر قنبلة هيدروجينية.

م�ظفني   5 على  القب�ص  اإلقاء   -  1972

ف�شيحة  يف  لت�رطهم  الأبي�ص  البيت  يف 

ووترغيت.

دي�شكفري  قناة  بث  انطالق   -  1985

الأمريكية.

يف  انفجارات  اأربعة  وق�ع   -  1986

مبنطقة  النفطية  املن�شاآت  من  بعدد  الك�يت 

ميناء  يف  كبرية  حرائق  �شببت  الأحمدي، 

اإ�شابات،  املق�ع دون وق�ع  الأحمدي وحق�ل 

العرب«  الث�ري�ن  »منظمة  تبنت  وقد 

م�ش�ؤولية هذه النفجارات.

كرة  لعب  على  القب�ص  اإلقاء   -  1994

�شيمب�ش�ن  جاي  اأو  واملمثل  الأمريكية  القدم 

لت�رطه يف مقتل زوجته و�شديقها.

اأمرية  بجائزة  تف�ز  ويكيبيديا   -  2015

اأ�شت�ريا�ص عن فئة التعاون الدويل.

2019 - �شق�ط الرئي�ص امل�شري ال�شابق 

جل�شة  نهاية  يف  عليه  مغمى  مر�شي  حممد 

حماكمته، لتعلن وفاته يف نف�ص الي�م.

�إيالف تطلق »How To Spend It Arabic« بالتعاون مع فاينن�شال تاميز
الإلكرتونية  »اإيالف«  �شحيفة  وّقعت 

تاميز«،  »»فاينن�شال  مع  اتفاًقا  امل�شتقلة 

الطبعة  اإ�شدار  ترخي�ص-  -مب�جب  تت�ىّل 

 How To الرفاهية  جملة  من  العربية 

التفاق، �ش�ف ت�شبح  Spend It. مب�جب 
تاميز«  »فاينن�شال  تن�شرها  التي   HTSI
ما  العربية،  باللغة  مرة  لأول  متاحًة 

خمتلف  يف  جدد  قّراء  متناول  يف  يجعلها 

اأفريقيا.  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  اأنحاء 

الإمارات  يف  العربية  الطبعة  ُت�ّزع  �ش�ف 

العربية املتحدة واململكة العربية ال�شع�دية 

جانب  اإىل  والك�يت  والبحرين  وقطر 

ن�شخة  يف  ا  اأي�شً وتت�افر  واملغرب،  م�شر 

اإلكرتونية.

 How To Spend It جملة  ت�شدر 

والرتف  الرفاهية  �شة يف  املتخ�شّ  ))HTSI
العدد  اإطار  يف  عّدة  ج�ائز  على  واحلائزة 

تاميز«  »فاينن�شال  من  اخلا�ص  الأ�شب�عي 

FT Weekend، وتت�شّمن م�ا�شيع منّ�عة 
يف ميادين امل��شة والديك�ر والفن وال�شفر 

باإدارة  املجلة،  وُتقّدم  والـ)ليف�شتايل(. 

رئي�شة حتريرها ج� الي�ش�ن، للقّراء مقالت 

يف  وفرادة  ح�شرية  الأكرث  الجتاهات  عن 

عامل امل��شة، ويف ال�شفر والت�شميم الداخلي 

واملاأك�لت، وغريها من املجالت والتجارب 

بالإبهار  الأ�شب�عية  املجلة  وُتعَرف  املمّيزة. 

الب�شري وت�شميمها الآ�شر.

للن�شر«  الإعالمية  اإيالف  تتطلع »�شركة 

من  العربية  الطبعة  اإطالق  اإىل  لندن  يف 

�شبتمرب  يف   How To Spend It جملة 

2021. تت�شّمن الن�شخة العربية، اإىل جانب 

امل�ا�شيع واملقالت املرتجمة من الإجنليزية، 

مرا�شلي  �شبكة  اإعداد  من  ح�شرًيا  حمت�ى 

اإيالف يف ال�شرق الأو�شط.

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  علّق  وقد 

بالق�ل:  ريدينغ  ج�ن  تاميز«  »فاينن�شال 

ذات  عاملية  جتارية  عالمة  »ب��شفنا 

لن�شر  دائًما  متحّم�ش�ن  نحن  دويل،  انت�شار 

فاينن�شال  تقّدمها  التي  الن�عية  ال�شحافة 

هذه  العامل.  ح�ل  جديدة  مناطق  يف  تاميز 

اإي�شال املجلة،  اإيالف تتيح لنا  ال�شراكة مع 

وُتعد اإحدى من�ش�راتنا الأ�شا�شية، اإىل قطاع 

عري�ص من جمه�ر القراء«.

ج�  املجلة  حترير  رئي�ص  واعتربت 

اإلي�ش�ن اأن اإطالق الطبعة العربية »ين�شجم 

تعتمدها  التي  الأ�شا�شية  ال�شرتاتيجية  مع 

انت�شار  ت��شيع  وق�امها  تاميز  فاينن�شال 

قاعدة  تعزيز  خالل  من  التجارية،  عالمتها 

املجلة  القّراء وتفاعلهم مع من�ش�راتها. يهّم 

العربية  باللغة  الناطقة  البلدان  تن�شم  اأن 

بني  اجلمع  �شاأن  ومن  قّرائها،  جمه�ر  اإىل 

وامل�شم�ن  للمجلة  التحريري  املحت�ى 

الذي ُتقّدمه اإيالف اأن ي�شع بني اأيدي القّراء 

الذين يبحث�ن عن م�ا�شيع ومقالت فريدة 

يلّبي  متميًزا  اإ�شداًرا  الاليف�شتايل،  عامل  يف 

اهتماماتهم وتطلعاتهم«.

ورئي�ص  »اإيالف«  م�ؤ�ش�ص  ولفت 

»اإيالف  اأن  اإىل  العمري  عثمان  حتريرها 

�شرتّكز، من خالل عملها على اإعداد حمت�ى 

 HTSI جملة  من  العربية  بالطبعة  خا�ص 

ن�شر  على  وال�رقية،  الرقمية  بالن�شخَتني 

تتمّيز  ما  باأف�شل  حتتفي  ومقالت  اأخبار 

العربية  وامل��شة  وامل�اهب  الثقافة  به 

بني  جنمع  �ش�ف  العربي.  والاليف�شتايل 

معرفتنا بال�شياق املحلي من جهة واملحت�ى 

لنقطع  ثانية  جهة  من  الن�عي  التحريري 

امل�شم�ن  ق�ة  مع  ان�شجاًما  اإ�شافية  خط�ة 

.»HTSI الذي تقّدمه جملة

رئي�ص  كالك�شت�ن  نيك�ل�ص  وقال 

العمليات يف »اإيالف« ومدير »�شركة اإيالف 

امل�شروع  هذا  »ُيغرّي  للن�شر«:  الإعالمية 

التحريري  امل�شت�َيني  على  اللعبة  ق�اعد 

الأو�شط  ال�شرق  اأن  �شيما  ل  والتجاري، 

النم�  معدلت  اأ�شرع  اأحد  حالًيا  ُي�شّجل 

احل�ش�ر  ويف  الرثوات  اأ�شحاب  اأعداد  يف 

الرقمي. يعك�ص ا�شتثمارنا يف اإ�شدار الطبعة 

 How To Spend IT جملة  من  العربية 

التزام اإيالف جتاه هذه املنطقة، حيث ت�شهد 

النا�شئة  والاليف�شتايل  الرفاهية  اأ�ش�اق 

زخًما حقيقًيا، وحيث ميكننا اأن نعّزز القيم 

.»HTSI واجلاذبية التي جت�ّشدها عالمة

�ش�ف ت�شدر الطبعة العربية من جملة 

 Les يف لندن. و�ش�ف تت�ىل مطابع HTSI
املغرب،  يف   Imprimeries du Matin
ال�شحافية،   Maroc Soir جمم�عة  وتتبع 

اأما  املجلة.  من  ال�رقية  الن�شخة  طباعة 

خدمات الت�ش�يق الإعالين اخلا�شة بالطبعة 

دبي،  يف  مقرها  يك�ن  ف�ش�ف  العربية 

�شركة  من  ق�ش�ع  روزي  متثيلها  وتت�ىل 

بع�ص  تبادر  اأن  املنتظر  ومن   .I-REP
والإقليمية  العاملية  التجارية  العالمات 

الن�شخَتني  يف  اإعالناتها  حجز  اإىل  الكربى 

قبيل  العربية  للطبعة  وال�رقية  الرقمية 

اإطالقها.

اأطلق امل�صمم اإيلي �صعب جمموعته اخلا�صة برحالت 2022 موؤخًرا، على �صكل فيديو ق�صري ج�صد من خالله مفهومه لالأناقة اخلا�صة بالعطالت 

وق�صاء الوقت املمتع يف اأح�صان الطبيعة برفقة ال�صديقات. وقد اأراد لهذه املجموعة اأن ت�صكل دعوة للتفاوؤل وتاأكيًدا على اأن اإرادة احلياة تبقى 

الأقوى مهما ازدادت ال�صعاب.

�شتينية تتعلم �لغناء يف �أثناء �حلجر.. وتطلق �أول �أغنية

على  باإيجابية  ك�رونا  وباء  انت�شار  ب�شبب  ال�شحي  احلجر  اأّثر 

هيلني التي قررت اأن تدخل عامل الغناء اإبان العزل اجلماعي وحظر 

اأنحاء  اإذ كانت تعمل مهند�شة ديك�ر يف جميع  التج�ال يف فرن�شا، 

العي�ص 10 �شن�ات يف  اأن ت�شتقر يف باري�ص بعد  العامل، ثم قررت 

ل��ص اأجنل��ص وع�شر �شن�ات يف ني�ي�رك و15 عاًما يف لندن.

العا�شمة  حدائق  م�شاهدة  بني  وقتها  ال�شتينية  هيلني  واأم�شت 

الفرن�شية من نافذة منزلها تارة وتن�شيق زه�ر غرفة ا�شتقبالها تارة 

اأخرى اإبان العزل يف فرن�شا العام الفائت اإىل اأن راودتها فكرة احرتاف 

الغناء، فت�ا�شلت مع اأحد عازيف البيان� لي�شاعدها على حتقيق احللم.

وتعلم  ال�ش�تية  على مترين حبالها  �شاعات ط�يلة  تق�شي  كما 

اأداء طبقات الغناء وم�اكبة الن�تات، ومل ترتدد بتقدمي اأغان ملغنني 

اأزناف�ر  الفرن�شي ك�شارل  الغناء  ب�شماتهم يف عامل  ترك�ا  فرن�شيني 

واديث بياف.

اأغانيها  اأوىل  هيلني  اأطلقت  الغناء  على  املثابرة  من  اأ�شهر  وبعد 

التي لقت اإعجاًبا يف فرن�شا، وهي ت�شتعد الي�م للم�شاركة يف م�شابقة 

»Eurovision« العام القادم.

كما حت�شر لإنتاج برنامج تلفزي�ين يف فرن�شا مع »نتفليك�ص«، 

وه� م�شروع تعمل على حتقيقه مع فريق عملها وحت�شر كذلك حلفل 

غنائي لتقيم حفالً خريًيا يف �شالة الأوملبيا الباري�شية ال�شهرية.

ت�شجيل 620 �إ�شابة جديدة

بفريو�س »كورونا«.. و13 حالة وفاة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�ني�   16 ي�م  يف   13151

لعمالة  حالت   304 منها  جديدة  قائمة  حالة   620

وافدة، و 316 حالة ملخالطني حلالت قائمة، كما تعافت 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1636

املتعافية اإىل 249129.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 248 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

اأن 10318 حالة و�شعها م�شتقر  223 حالة يف حني 

الذي بلغ 10566  القائمة  الإجمايل للحالت  العدد  من 

حالة قائمة.
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 الساعاتي: تصنيع 
 »سبوتنيك V« في البحرين 

يشمل كل اللقاحات ضد »كورونا«
أكد السفير البحريني لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، 
أن االتف��اق عل��ى تصنيع لقاح »س��بوتنيك V« الروس��ي يعد 
باك��ورة التعاون الصح��ي بين المنامة وموس��كو، لما له من 
أهمية كبي��رة في نقل األدوي��ة وتكنولوجي��ا صناعة األدوية 

الروسية ألول مرة إلى منطقة الخليج.
وش��دد السفير على أن نقل الصناعات الدوائية ال يشمل فقط 
لقاح سبوتنيك V بل كل اللقاحات الروسية المضادة ل�»كوفيد 

19« المعتمدة في روسيا.
وقال الس��اعاتي في لق��اء خاص مع وكالة »س��بوتنيك«: »إن 
أهم نتائج زيارة وفد كبير من البحرين برئاس��ة وزير الخارجية 
البحرين��ي الدكت��ور عب��د اللطيف بن راش��د الزياني لروس��يا 
ومش��اركته في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ االقتصادي 
الدول��ي م��ع الرئي��س التنفيذي لش��ركة ممتل��كات البحرين 
القابضة خالد عمرو الرميحي التوقيع على مذكرة تفاهم بين 
صندوق السيادة البحريني، شركة ممتلكات البحرين القابضة، 
وصندوق االس��تثمار المباش��ر الروس��ي ومجموع��ة بينوفارم 
بشأن نقل تقنية صناعة لقاح »سبوتنيك V« المضاد لكورونا 
إل��ى مملكة البحري��ن وتصنيعه وإنتاجه ف��ي البحرين لتلبية 

الطلبات المتزايدة في المنطقة العربية«.
وأكد الس��فير البحرين��ي أنه: »س��يتم خالل الفت��رة القادمة 
التباحث بين البلدين في األمور الفنية المتعلقة بنقل التقنية 
وأعتقد أن هذا س��يكون باكورة التع��اون الصحي بين مملكة 
البحرين ورس��يا االتحادية من أجل نقل التكنولوجيا واألدوية 
والصناعات الدوائية من روس��يا إلى منطقة الخليج عبر بوابة 

البحرين«.
وشدد الساعاتي على أن: »نقل الصناعات الدوائية يشمل أيضًا 
 »V كل اللقاحات المتعلقة بمكافحة كورونا ليس »س��بوتنيك
فقط بل هناك لقاحات جديدة مس��جلة ومعتمدة في روسيا، 
س��يتم النظر في التعاون بنقلها إل��ى مملكة البحرين، وأيضًا 
لقاحات األمراض والفيروس��ات األخرى، هذه سترى النور بإذن 

اهلل خالل الفترة القادمة«.

 »الصحة«: حمالت تفتيشية شملت 
88 مطعمًا ومقهى ومخالفة 4 منها

واصل��ت إدارة الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة 
زياراته��ا التفتيش��ية لمتابعة التزام المنش��آت 
األخي��رة  والق��رارات  الصحي��ة  باالش��تراطات 
المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة 
األغذية الثالثاء الماضي، بزيارة تفتيشية شملت 
88 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم 
خاللها مخالف��ة 4 منها حيث تم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

وبين��ت الوزارة أنه نظ��رًا لمخالفة تلك المطاعم 
لإلج��راءات واالش��تراطات التنظيمية المنصوص 

عليها ف��ي القرار ال��وزاري رقم 51 لس��نة 2020 
بشأن االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في 
المطاعم والمقاهي الحتواء ومنع انتشار فيروس 
كورونا )كوفي��د 19(، ورصد مخالفات للتعليمات 
الص��ادرة به��ذا الش��أن، ت��م تطبي��ق القوانين 
حي��ال المطاعم المخالف��ة، ولفتت ال��وزارة إلى 
أن مأم��وري الضب��ط القضائ��ي قام��وا بضبط 

المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وقال��ت وزارة الصحة إنه خالل زيارات مس��اء يوم 
أم��س تم تكثيف التوعية باإلج��راءات االحترازية 

والق��رارات والتعليم��ات الص��ادرة ع��ن الفري��ق 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي 
والجه��ات ذات الصلة، والتأك��د من تطبيق هذه 
المطاع��م لكافة اإلج��راءات االحترازية والتدابير 

الوقائية.
وخ��الل الزي��ارات التفتيش��ية تم تنبي��ه بعض 
المح��الت مم��ن لوحظ لديه��م قصور ف��ي آلية 
تطبي��ق بع��ض اإلج��راءات والت��ي ه��ي قابل��ة 
للتصحي��ح، فت��م تصحيحه��ا في الح��ال من قبل 

أصحاب تلك المحال.

خالل زيارة لمركز الشيخ جابر الصحي في باربار

 محمد بن عبداهلل: تقديم أفضل 
الخدمات وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

أكد رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة حرص الحكومة 
عل��ى تقدي��م أفضل الخدم��ات الصحي��ة وتحقيق 
التغطية الصحية الش��املة في إط��ار التوجيهات 
الدائم��ة لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، والمتابعة 
المستمرة لصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، بما يصب في تطوي��ر منظومة الخدمات 
الصحية وتلبية جميع االحتياجات الصحية لألهالي 
في جمي��ع المحافظات بما يتماش��ى مع مبادرات 
التطوير الش��امل التي يش��هدها القطاع الصحي 

في المملكة.
وق��ام رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة بزيارة 
ميداني��ة تفقدي��ة إل��ى مرك��ز جاب��ر الصحي في 
منطقة باربار في المحافظة الش��مالية، وذلك في 
إط��ار متابعة أمر صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجلس ال��وزراء بتقدي��م الخدمات عل��ى مدار 24 
س��اعة في 9 مراكز صحية بمختل��ف المحافظات، 
بما يسهم في تطوير واس��تدامة خدمات القطاع 
الصحي وتعزيز كفاءته وتحقيق التغطية الصحية 
الشاملة وفق أعلى المعايير بما يعزز من إنجازات 

المملكة على صعيد التنمية المستدامة.
وق��ام بجول��ة ميداني��ة ش��ملت مختل��ف أقس��ام 
المركز، مش��يدًا بالمس��توى المتمي��ز الذي ظهر 
علي��ه المرك��ز وما اش��تمل علي��ه م��ن إمكانيات 
وتجهي��زات متقدمة، وذلك بحضور رئيس مجلس 
أمناء الرعاية الصحية األولية الدكتور عبدالوهاب 

محم��د، واألمين الع��ام للمجل��س األعلى للصحة 
إبراهي��م عل��ي النواخ��ذة، والرئي��س التنفي��ذي 
للرعاي��ة الصحي��ة األولية الدكتورة جليلة الس��يد 
جواد، ومدي��ر برنامج التس��يير الذاتي بالمجلس 

األعلى للصحة الدكتور محمد علي الشعبان.
كما رفع أس��مى آي��ات الش��كر والتقدي��ر وعظيم 
االمتن��ان والعرف��ان، إلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على توجيهات سموه الكريمة بمنح 
العاملين في الصفوف األمامية رتبتين استثنائية 

في الخدمة المدنية أو ما يعادلها.
وخ��الل الزيارة أش��اد بجه��ود وزارة الصحة وإدارة 
مراكز الرعاي��ة الصحية األولية في تجهيز المراكز 
الصحي��ة التس��عة للعم��ل عل��ى م��دار الس��اعة 
بم��ا يوف��ر التغطي��ة الطبي��ة لمباش��رة الحاالت 
المس��تعجلة المتعلقة بطب العائلة، حيث سيتم 
تصنيف الحاالت الواردة ومباشرتها بشكل مبدئي 
قب��ل تحويل الحاالت الطارئة إلى المستش��فيات، 
كما س��يتم توفير س��يارات إس��عاف بالتعاون مع 

اإلسعاف الوطني.

التطعيم السبيل للحماية منه.. القحطاني:

 القحطاني: الفيروس المتحور »دلتا« 
يشكل خطورة متصاعدة على األطفال

أكد استش��اري األم��راض المعدية بالمستش��فى العس��كري عضو 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفيد 19( 
المقدم طبيب مناف القحطاني أهمية اإلقبال على التطعيم في هذه 
المرحلة الهامة م��ن مراحل التعامل مع الفي��روس بهدف الحماية 
م��ن مضاعفات��ه والتح��ورات الجدي��دة ل��ه، منوهًا ب��أن الفيروس 
المتحور »دلتا« يشكل خطورة متصاعدة على جميع الفئات العمرية 
وخاص��ًة األطفال، والتطعيم هو الس��بيل للحماية منه عبر ما يقوم 
به التطعيم من زيادة أعداد األجس��ام المضادة في الجسم وتقوية 
جه��از المناعة لدى هذه الفئة العمرية وتوفير الحماية الالزمة لهم 
من الفيروس، ما يسهم في الحفاظ على سالمتهم وسالمة الجميع.

وأوضح القحطاني أن االرتفاع الملحوظ في الفترة الس��ابقة ألعداد 
الح��االت القائمة تضم��ن حاالت قائم��ة ألطفال ل��م يقوموا بأخذ 
التطعيم، داعي��ًا أولياء األمور من المواطني��ن والمقيمين للمبادرة 
وتس��جيل أبنائهم الذين تت��راوح أعمارهم بي��ن 12-17 عامًا ألخذ 
التطعيم إذ تمثل هذه الفئة العمرية ش��ريحة كبيرة من المجتمع، 
ما يس��هم في تعزي��ز المناعة لديهم وزي��ادة التحصين المجتمعي 
خاص��ة في ظل ط��ول فترة حضانة الفيروس ل��دى األطفال في حال 

اإلصابة به.
وأش��ار إلى أن أي حديث متداول عن خطورة التطعيم ليس له أسس 
علمي��ة بحثي��ة دقيقة حيث ل��م يتم إثب��ات خطورة أخ��ذ التطعيم 
للفئ��ة العمري��ة البالغ��ة بين 12-17 عام��ًا، كما أن هيئ��ة الغذاء 
 )CDC( ومركز مكافحة األمراض واألوبئة )FDA( والدواء األمريكية
توصيان بضرورة أخذ التطعيم لهذه الفئة العمرية للحد من حدوث 
مضاعفات أو وفيات نتيجة اإلصابة بالفيروس، داعيًا الجميع لاللتزام 
بالوع��ي المجتمع��ي لتج��اوز هذه المرحل��ة الدقيقة م��ن مواجهة 
الفي��روس ومواصلة االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة والتعليمات 

الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس.

 البحرين تجيز االستخدام الطارئ 
لـ»ريجن-كوف2« لعالج »كورونا« باألجسام المضادة

وافقت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
»ريجن-ك��وف2«   دواء  عل��ى   »NHRA« الصحي��ة 
)REGN-COV2(، لالس��تخدام الط��ارئ من إنتاج 
ش��ركة ريجينون بالتعاون مع ش��ركة روش لعالج 
األع��راض الخفيفة إلى المعتدلة للحاالت القائمة 

لفيروس كورونا )كوفيد-19(.
ويحتوي دواء »ريجن-كوف2« على مزيج من مادتين 
يس��مى »األجسام المضادة أحادية النسيلة« والتي 
ت��م تصميمها لمنع االرتباط الفيروس��ي والدخول 

إلى الخاليا البشرية لتحييد الفيروس.

وحص��ل »ريجن-ك��وف2« أيض��ًا، عل��ى موافق��ة 
وال��دواء  الغ��ذاء  إدارة  الط��ارئ م��ن  االس��تخدام 
األمريكية لع��الج األعراض الخفيفة إلى المعتدلة 
البالغي��ن  ل��دى  )كوفي��د�19(  لفي��روس كورون��ا 
والمراهقي��ن الذين ال تس��تدعي حالتهم الصحية 
تلق��ي الع��الج والمتابعة بالمستش��فى )12 عاما 
فما ف��وق والذين يِزنون ما ال يق��ل عن 40 كجم(، 
والمعرضين لخطر اإلصابة باألعراض الشديدة أو 
الحاجة إلى العالج في المستش��فى. وتلقى الدواء 
أيضًا مراجعة إيجابية من وكالة األدوية األوروبية 

بعد تحليلها لجوانب الجودة والس��المة والفعالية 
للمزيج الجديد.

ويض��اف هذا الدواء لقائمة األدوي��ة التي أجازتها 
األجس��ام  تقني��ة  باس��تخدام  للع��الج  البحري��ن 
المض��ادة، حي��ث تأت��ي ه��ذه الموافق��ة لحرص 
المملكة على توفير أحدث األدوية إلدخالها ضمن 
البروتوك��ول العالجي للمملكة والتي من ش��أنها 
التقليل م��ن مضاعف��ات الفيروس ل��دى الحاالت 
القائمة وبالتالي الحد من الحاجة للدخول للعناية 

المركزة.

 غلق مسجدين 
لوجود حاالت »كورونا« بين 

المصلين ومخالفة االشتراطات
أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف أنه في إطار 
المتابعة المس��تمرة التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد�19(، فقد تبين وجود حاالت 
قائم��ة لفي��روس كورونا )كوفي��د�19( في مس��جد بمحافظة 
العاصم��ة، ومخالف��ة مس��جد آخ��ر لالش��تراطات الصحي��ة 

بالمحافظة الشمالية.
وحفاًظ��ا على مقتضي��ات الصحة العامة وحماي��ًة للمصلين، 
قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد�19( غلق المس��جدين، بشكل مؤقت 
لمدة أس��بوع حتى تتمكن الفرق المعنية من القيام بعملية 
تتب��ع المخالطين وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد من 
اتخ��اذ اإلج��راءات االحترازية بش��كل صحي��ح ووضعها موضع 

التنفيذ.
وش��ددت الوزارة عل��ى متابعتها تنفيذ اإلج��راءات االحترازية 
م��ا  واتخ��اذ  التفتيش��ية  للحم��الت  وتكثيفه��ا  بالمس��اجد 
يل��زم لحفظ صحة وس��المة المصلي��ن، مؤك��دًة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المس��ؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

20 مشروعًا للتشجير والتجميل 
بالعاصمة في انتظار الموافقة

ياسمينا صالح «

قال مدي��ر عام أمان��ة العاصم��ة محمد الس��هلي، خالل 
اجتم��اع المجلس عبر منصة »زووم« إن عملية التش��جير 
والتجميل مس��تمرة في العاصمة والطموح ال يزال كبيرًا 
فيه��ا، مش��يرًا إلى أنه ت��م اإلعالن ع��ن المش��اريع التي 
تمت الموافق��ة عليها، وفي صدد انتظ��ار الموافقة على 
20 مش��روعًا، حيث تم تقديم المناقص��ات للحصول على 

الموافقة.
وأض��اف أن مش��روع مدين��ة عيس��ى يعتبر حيوي��ًا، حيث 
س��ترصد له كبرى الموازنات، مبينًا أنه س��يتم اس��تخدام 
خزان��ات أرضي��ة لل��ري وس��تفتح المناط��ق المحيطة به 
وس��يكون هناك مجال لزراعتها بمبالغ كبيرة وش��بكة ري 
لمواق��ع بعي��دة في القطاع��ات المختلفة، الفت��ًا إلى أنه 

تمت الزراعة حوله وعلى تقاطع شارع الفاتح.
فيما قالت عضو مجلس أمانة العاصمة الدكتورة مها آل 
ش��هاب: »نحن أجيال تدرك تمامًا أهمية زيادة المساحة 
والبقعة الخضراء واليوم العالم يتحدث عن صحة حضارية 
مس��تدامة، تحدي تغير المناخ وتح��دي تقليل األمراض، 
وزيادة المساحة الخضراء كمتنفس وزيادة نصيب الفرد، 

ونتمنى أن نرى العاصمة خضراء وصديقة للبيئة«. 
من جانبه، قال رئيس قس��م الحدائق والمتنزهات ألمانة 
العاصمة أحمد ش��ويطر إن مش��اريع التش��جير والحدائق 
لعام 2021 تم عمل العديد منها، مثل مش��روع تش��جير 
وتجميل ش��ارع القدس وتمت تهيئة الموقع ومد ش��بكة 
الري، وزراعة العش��ب مغطيات التربة واألشجار، ومشروع 
تش��جير وتجميل دوار جدحف��ص الذي تم فيه اس��تبدال 
الترب��ة غي��ر الصالح��ة وتركي��ب خ��زان ومضخ��ة للري، 
باإلضافة إلى مد ش��بكة الري، وزراعة العش��ب ومغطيات 

التربة وشجيرات، وتأهيل النصب وتركيب إضاءة.
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حذروا من التهاون في تطبيق التدابير االحترازية وتجاهل التطعيم

 أطباء الصفوف األولى: التعامل مع الحاالت 
المتقدمة يجعلنا أكثر حرصًا على أهلينا

أيمن شكل «

أك��د أطب��اء بمواق��ع العم��ل ف��ي الصفوف 
أن  كورون��ا  في��روس  لمكافح��ة  األمامي��ة 
تواجده��م في موق��ع الح��دث والتعامل مع 
ح��االت تقترب م��ن الم��وت، يجعلهم أكثر 
حرص��ًا على عوائله��م وحياته��م، محذرين 
م��ن مغبة الته��اون ف��ي تطبي��ق التدابير 

االحترازية وتجاهل التطعيم.
وأوضح��وا أن في��روس كورون��ا ال يفرق بين 
صغي��ر وكبي��ر، أو مري��ض بم��رض مزمن 
وصحي��ح الب��دن وينت��زع األرواح بس��رعة ال 
يمكن تداركها من قبل العاملين في أقسام 

العناية القصوى.
وتحت��اج  صعب��ة  المواجه��ة  »إن  وقال��وا: 
لتكات��ف الجمي��ع، ويج��ب على كل إنس��ان 
الح��رص على أال يكون مصي��ره التواجد في 
أقس��ام العناية القص��وى؛ ألن الخروج منها 
يعتب��ر حي��اة جدي��دة للمتعافي��ن وخروجًا 
للس��ماء ألصحاب الحظ العاث��ر«، مؤكدين 
أن أصع��ب موقف يواجههم ه��و إبالغ أهل 

المريض بوفاته.  
الدكت��ور هيث��م عدنان طبيب عظ��ام، لكنه 
يشارك ضمن زمالئه من كافة التخصصات 
ف��ي العم��ل كمن��اوب ف��ي مراك��ز الع��زل 
والع��الج، يؤكد أن كاف��ة الزمالء متعاونون 
في مكافحة كورونا بالتعاون مع المختصين 
ف��ي عالج الفي��روس، ويتواج��د عدنان بين 
الطابقين الخامس والس��ادس بمستش��فى 
الس��لمانية المخصصي��ن لع��الج الح��االت 
المتوس��طة إلى الش��ديدة، والح��االت التي 

تحتاج للعناية المركزة.
ويؤك��د أن المواجهة كبيرة وتحتاج لتكاتف 
وح��ذر من الجميع، حت��ى ال يصل بهم الحال 
»ال ق��در اهلل« إل��ى هذي��ن الطابقي��ن ف��ي 
الس��لمانية، مش��يرًا إل��ى معان��اة المرضى 
الت��ي يراه��ا عل��ى م��دار األربع والعش��رين 
س��اعة، ورؤي��ة الم��وت يهاج��م بشراس��ة، 
وخاصة عندما يكون على الدوام في الطابق 
الس��ادس المخصص لإلنعاش والذي يعتبر 

محظوظًا من يخرج منه متعافيًا.
وسرد عدنان قصة مريض، كان صديقًا ألحد 
أصدقائ��ه ودخ��ل المستش��فى للعالج من 
كورونا، حيث كان يعاني من إعاقة جس��دية 
باإلضافة إلى الفش��ل الكلوي وأمراض أخرى 

تسببت في تأخر حالته والوفاة.
وقال: »كن��ت أتابع حالته بصفة مس��تمرة 
وكان صديقي يتواص��ل معي بصفة دائمة 
لالطمئن��ان عل��ى صديق��ه، لك��ن كان من 
الصع��ب توصيل خبر وفاته إليه، لكن -وهلل 

الحمد- علم بالخبر من زمالئه اآلخرين«.
وبعد عناء شديد في المناوبات التي تستمر 
يومًا كاماًل، يعود عدنان إلى بيت أهله حيث 
يقي��م م��ع والدي��ه وإخوته، مح��اواًل تفادي 
االقت��راب منه��م حيث يفض��ل الجلوس في 
منطقة جانبية أو ف��ي غرفته، وقال: »إنهم 
يبذلون جهدًا كبيرًا لكي ال أشعر بأني منبوذ 
ف��ي البيت، لكن��ي أتفه��م ما يفك��رون به 

وأحاول أن أبتعد عنهم قدر اإلمكان«.
ويواص��ل دائم��ًا تحذير والديه م��ن الخروج 
والذه��اب إل��ى التجمعات العائلي��ة، قائاًل: 
»إن والدته حاولت في إحدى المرات الذهاب 
إل��ى تجمع عائلي في مناس��بة، لكنه منعها 
ونصحها بضرورة البقاء في البيت، واقتنعت 

بكالمه دون جدال«.
وقرابة س��نة ونصف لم يلتق الدكتور حسن 
رض��ي الطبي��ب المقي��م بقس��م الباطني��ة 
ورئي��س مرك��ز الع��زل والع��الج لمهب��ط 
الطائرات في مستش��فى الس��لمانية، أوالد 
أعمام��ه وال أصدقاءه، بس��بب طبيعة عمله 
الت��ي فرضت علي��ه واقعًا يصف��ه بالصعب 

على أي إنسان.
وأوضح أنه يلتقي بوالديه كل أسبوع دقائق 
عن بعد، بع��د إجراء مس��حة PCR وتظهر 
س��لبية، وقال: »أم��ر صع��ب أن تبتعد كل 
هذه الفت��رة عن المقربين إليك، ولكن على 
الرغم من ذلك صاب��رون ومتحملون ويقدر 
أصدقائي وأقاربي ظروف عملي، ونتمنى أن 

تعود األمور إلى طبيعتها«.
وسرد قصته مع الجائحة منذ بدايتها قائاًل: 
»إنه كان يعمل ضمن نطاق برنامج تدريبي 
يس��مى بالبورد، لكن ظروف الجائحة أجبرت 
جميع التخصصات من األطب��اء على الخروج 
من مواقعه��م وتغطية الحاج��ة لمواجهة 
الفي��روس، حي��ث يعم��ل منذ 8 أش��هر في 
مراكز الع��زل والعالج، وقبلها كان في مركز 
العناية القص��وى، ويقود حاليًا فريق المركز 
الذي أقيم بمهب��ط الطائرات المروحية في 
مستش��فى الس��لمانية الذي تم تخصيصه 

للعالج«.

»كورونا« يخطف عشرينية 
وم��ن خ��الل عمل��ه، ي��روى قصص��ًا كثيرة 
يص��ف بعضها بالمأس��اوية والبعض اآلخر 
بالناجح��ة ف��ي تج��اوز األزمة والخ��روج من 
العناية القصوى التي تعتبر مصنع القصص 

من النوعين.
وق��ال: »إن من أصعب تل��ك المواجهات مع 
الفيروس كانت لفتاة ش��ابة تبلغ من العمر 

20 عامًا، ل��م تكن تعاني أي أمراض مزمنة 
أو نقصًا بالمناعة، وأصابها الفيروس بقوة 
م��ا اضطرنا إلى نقلها للعناية المركزة بعد 
أن احتاج��ت حالتها للتنف��س االصطناعي، 
ثم تدهورت حالتها بس��رعة شديدة وتوقف 
قلبه��ا ع��ن العم��ل، وحاولن��ا بجه��د كبير 
اس��تعادة نبض قلبها بكافة الوسائل، لكن 
ق��در اهلل أن ينتصر الفيروس وترحل ش��ابة 

في مقتبل العمر«.
وأك��د طبي��ب الصف��وف األول��ى أن فيروس 
كورون��ا ال يف��رق بين صغي��ر أو كبير، وعلى 
الرغ��م م��ن خط��ورة األوضاع بالنس��بة إلى 
كب��ار الس��ن وأصح��اب األم��راض المزمنة 
ونق��ص المناع��ة، فإن ح��االت اس��تثنائية 
كثيرة ترد للعناي��ة القصوى، وقال: »ننصح 
دائمًا بض��رورة اتخاذ التدابي��ر االحترازية، 
واالس��تجابة ألخ��ذ اللقاحات الت��ي توفرها 

البحرين للجميع دون استثناء«.
وأضاف: »رأين��ا حاالت لمصابي��ن بفيروس 
كورون��ا من المتطعمين الذين اس��تطاعوا 
تج��اوز األزم��ة والخ��روج متعافين بنس��ب 
كبيرة عن غير المتطعمين، وعادة ما يدخل 
العناية القصوى م��ن المتطعمين أصحاب 
األمراض المزمنة ونقص المناعة، ويش��فى 
جميعه��م تقريبًا ويعودون إل��ى بيوتهم«، 
مش��ددًا على أهمية التطعي��م في مواجهة 
الفي��روس؛ ألن��ه ال يوص��ل المص��اب إل��ى 
منطقة الحاالت الشديدة والعناية القصوى.

وأش��ار رضي إل��ى أن البروتوك��ول العالجي 
المتب��ع ف��ي مواجه��ة كورون��ا يعتمد على 
دراسات عالمية، الفتًا إلى أن نسبة الوفيات 
الكبي��رة التي تش��هدها البحري��ن مرتبطة 

ارتباطًا وثيقًا بارتفاع عدد اإلصابات.
وأك��د أن تل��ك النس��بة ستش��هد انخفاضًا 
كبيرًا خ��الل الفترة القادم��ة بعد انخفاض 
أع��داد اإلصاب��ات، وق��ال: »أصع��ب األمور 
الت��ي تواجهن��ي ف��ي عمل��ي أن أتوجه إلى 
أه��ل المريض وأخبره��م أن مريضكم فارق 

الحياة«.
بمستش��فى  الس��ادس  الطاب��ق  ويمث��ل 
الس��لمانية مرك��ز المأس��اة بالنس��بة إل��ى 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة، لكونه 
للمصابي��ن  المرك��زة  للعناي��ة  مخصص��ًا 
بفي��روس كورون��ا، حي��ث وصف��ت طبيب��ة 
األمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي 
الدكت��ورة زه��رة عل��وي الم��كان والوض��ع 
في��ه ب�»المخيف« قائلة: »إن أصعب ش��يء 
يمر عل��ى الطبيب أن يأتي��ه المريض واعيًا 
ويتكلم، ث��م تبدأ حالته ف��ي التدهور خالل 
فت��رة وجي��زة ويدخ��ل ف��ي مرحل��ة الحاجة 
أن يس��تطيع  للتنف��س االصطناع��ي، دون 
الطبي��ب إنقاذه، كم��ا أن الصعوب��ة األكبر 
ف��ي مواجهة أه��ل المري��ض بحالته، حيث 
نعرف من خالل المؤش��رات الحيوية أن هذا 
المري��ض يتجه للوفاة، وعندما يس��أل عنه 

أهل��ه نخبرهم أنه في حال��ة حرجة تحضيرًا 
للخب��ر األس��وأ بالنس��بة إل��ى الطبي��ب بأن 

يبلغهم أنه توفي«.
وأك��دت أن االرتف��اع الكبي��ر ف��ي اإلصابات 
خالل الفترة الماضية كان له األثر الس��لبي 
عل��ى جميع األطب��اء العاملي��ن، وخاصة في 
العناي��ة المرك��زة الذين يش��هدون وفيات 
يومي��ة بأعداد كبيرة وبص��ورة غير طبيعية 
ألشخاص في عقد الثالثينيات واألربعينيات 

من أعمارهم.
وقالت: نفس��يًا ال يمكن للطبيب الس��يطرة 
على مشاعره رغم أننا مدربون على التعامل 
مع المرضى وعدم إظهار مشاعر سلبية تؤثر 
على حالتهم، أو إظهار ضعفه على التعامل 
م��ع الحال��ة، ب��ل يج��ب أن يكون مش��جعًا 
للمريض أن يتجاوز مرضه، لكن بس��بب ما 
نراه يوميًا من حاالت وف��اة مروعة لمرضى 
كن��ا نتكل��م معه��م يومي��ًا أره��ق أعصاب 
األطب��اء، حتى إن بعضه��م يصيح بكاًء أمام 
المرضى من هول م��ا يحدث، وما نفقد من 

أشخاص عرفناهم في العناية المركزة«.
وحول إصابته��ا بالفيروس قالت علوي إنها 
لم تس��لم من��ه، وخاص��ة م��ع تواجدها في 
موقع عم��ل خطير مث��ل الطابق الس��ادس 
بالسلمانية، واستمرار العمل ساعات طويلة 
مع المرضى، وقالت: »نس��أل اهلل أن يمنحنا 
الق��وة والع��زم عل��ى تحم��ل الوض��ع؛ ألننا 
الوحيدون الق��ادرون على التواجد مع هؤالء 
المرضى، وعلى الرغم من أنها مهمة صعبة 

فإننا فداء للوطن«.
وأضافت: »الحمد هلل تعافيت من الفيروس 
وانعزلت في المنزل فترة ولم تصل العدوى 
إلى زوجي وابني اللذين كانا أقرب شخصين 
لي دائمًا، كما أنني عادة ال أجلس على مائدة 
الطعام مع بقية أهلي ف��ي المنزل وأمارس 
التباع��د االجتماع��ي معه��م حفاظ��ًا على 
س��المتهم«. وتتذكر علوي األي��ام الصعبة 
في ش��هر رمضان الماض��ي، قائلة: »كانت 
تم��ر علينا أوقات بين المرضى ال نس��تطيع 
فيها الخروج لتناول اإلفط��ار، وأحيانًا كثيرة 
ال ندرك الس��حور، بس��بب ذلك، لكن الحمد 
هلل اس��تطعنا الموازنة بي��ن فريضة الصوم 
وخدم��ة الناس والوطن، وأدع��و الجميع إلى 
أن يحافظوا على أنفسهم وأهليهم بتطبيق 
التدابير المعلن عنها، وأخذ التطعيم بأسرع 
وقت ممكن، ألن��ه كان العامل الرئيس في 

سرعة تماثلي للشفاء من كورونا«.

 جهينة تشرف 
على تطعيم نزالء »جو«

وتعتبر الدكتورة جهينة بوهندي استشارية 
طب العائلة ورئيس��ة مركز الزالق الصحي، 
م��ن أوائ��ل المتعاملي��ن م��ع الجائحة في 
بدايتها، وخاصة حينما كانت تعمل بمطار 

البحرين الدولي للكشف وفحص القادمين.
وأوضح��ت أن األمور ف��ي بداي��ة كورونا لم 
تك��ن واضحة وال يملك العدي��د من األطباء 
معلوم��ات كافية ع��ن كيفي��ة التعامل مع 
الفي��روس واالحتياط��ات الواج��ب اتباعها، 
وخاصة مع خطورة اإلصاب��ة بالفيروس في 
بيئة عمل أولية ال تملك المعلومات الوافية 

عن كورونا.
وأش��ارت إل��ى مرحل��ة أخ��رى م��ن بداي��ة 
التعام��ل م��ع المصابي��ن بالفي��روس من 
القادمي��ن من الخ��ارج، وخاصة كبار الس��ن 
الذي��ن لي��س لديهم أح��د يس��اعدهم في 
أثن��اء الع��زل المنزل��ي، حيث كان��ت تذهب 
إلى ه��ؤالء في منازله��م، لمتابعة حالتهم 
الصحي��ة وطمأنتهم وتأكي��د ضرورة العزل 
مع المس��اعدة ف��ي قض��اء حاجاتهم ممن 

يسكنون بمفردهم.
وقال��ت: »إن الصعوب��ة في بداي��ة الجائحة 
تمثلت ف��ي كيفي��ة اإلجابة عن تس��اؤالت 
الن��اس وطمأنتهم رغ��م ضبابي��ة الموقف 
العالمي عن��د بداية الجائح��ة، وعدم توافر 
معلوم��ات كافية عن الفي��روس، باإلضافة 
إلى اتخاذ كافة التدابير عند دخول كل منزل 
والخروج منه، والحمد هلل لم أصب بالفيروس 

منذ أن ظهر في البحرين«.
وأرجع��ت بوهن��دي س��بب ع��دم إصابته��ا 
ضم��ن  كان��ت  كونه��ا  إل��ى  بالفي��روس 
المتطوعي��ن للتجارب األولي��ة للقاح، والتي 
مثلت حماية لها، وقالت: »إنها أيضًا قامت 
بأخ��ذ الجرع��ة المنش��طة مؤخ��رًا، لتعزيز 
حمايتها م��ن اإلصابة المحتمل��ة، وخاصة 
أنها تعم��ل اليوم ضمن فري��ق الفحوصات 
العشوائية، ومركز الفحص بنادي الفروسية، 
وكذلك إش��رافها كمنسقة من وزارة الصحة 
عل��ى تطعيم نزالء مرك��ز اإلصالح والتأهيل 

في »جو«.
ولفتت إلى أنه تم تطعيم ما نسبته %100 
مم��ن تقدموا ألخ��ذ التطعيم م��ن النزالء، 
وقد استطاع هؤالء إقناع آخرين معهم بأن 
يتلق��وا اللقاح، حي��ث بلغت نس��بة تطعيم 
الن��زالء جميعًا أكثر م��ن 70% وتتواصل في 

ارتفاع يومًا بعد آخر.
وحول ظروف العمل قالت بوهندي: »ما قبل 
الجائح��ة كان محددًا بالس��اعات، أما اليوم 
فندخل للعمل وال نعرف متى س��نخرج، وفي 
كثير من األحيان نعمل إلى ساعات متأخرة 
من الليل على الرغم من تواجدنا في الصباح 
المبكر، بخ��الف إصابة بع��ض الزمالء جراء 
التواجد في مواقع الصف��وف األمامية، لكن 
نثق ب��اهلل وفي قيادتنا بأننا س��نتجاوز تلك 
المرحلة بعزم وقوة، وس��تعود البحرين إلى 

أيام جميلة نتذكرها«.
وف��ي البيت تؤكد جهين��ة أن الوالدين كانا 
في بداية الجائحة ال يقدران أهمية االلتزام 
بالتباع��د االجتماعي وع��دم زيارتهما، لكن 
مع الوق��ت أدركا أهمية ذل��ك للحفاظ على 
صحتهم��ا، كم��ا أن أبناءه��ا اس��تطاعوا أن 
يتعايش��وا مع الواقع الذي فرضته الجائحة، 
فيم��ا نصح��ت بوهن��دي المجتم��ع بع��دم 
اإلنص��ات للش��ائعات واس��تقاء المعلومات 
من المص��ادر الموثوقة، ونش��ر اإليجابيات 
واالبتعاد عن األخبار السلبية التي ال تستند 

إلى حقيقة ونشر التفاؤل بين الناس.
وأكد طبيب األن��ف واألذن والحنجرة الدكتور 
أحمد الس��اعي، أن التخص��ص ال يختلف في 
جائحة كورون��ا، حيث انضم أطباء من جميع 
التخصص��ات للعم��ل م��ع فري��ق الصفوف 

األمامية.
وقال: »في تغطية جائحة كورونا كل طبيب 
ينس��ى تخصص��ه الرئيس، ويوميًا نش��اهد 
زمالءنا األطباء القادمين من مختلف األقسام 
بس��بب زيادة الح��االت، حتى أطب��اء العيون 
واألشعة وعلم األمراض والطوارئ والجراحة 
العامة وجراحة األعصاب، وعادة ما يش��رف 
الباطني��ة  األم��راض  أطب��اء  العم��ل  عل��ى 

واختصاصيو الصدر وأمراض التنفس.
ومن��ذ بداية الجائح��ة تجول الس��اعي بين 
أكثر م��ن مركز طب��ي بدءًا بمرك��ز عمليات 
كورونا، مرورًا بمركز أم��راض الدم الوراثية 
والس��كلر، ثم خرج إلى مركز أرض المعارض 
للكش��ف على الحاالت المخالطة والمش��تبه 
في إصابتهم، واس��تقر حاليًا في مستشفى 
الس��لمانية بين الطوابق الراب��ع والخامس 
والسادس، حيث تتلخص مهماته في تنفيذ 

ومتابعة أعمال المرضى بش��كل أساس��ي، 
الفتًا إلى أن الطابق الرابع مخصص للحاالت 

المستقرة من مرضى كورونا.
وقال: »م��ن الطبيعي أن أمر بمواقف كثيرة 
ف��ي أثناء فت��رة عملي منذ بداي��ة الجائحة، 
وكل منه��ا يعتم��د عل��ى دور الطبي��ب في 
الم��كان المتواجد فيه، حي��ث كنت أتعامل 
بشكل مباشر مع الحاالت المشتبه بإصابتها 
في مركز المعارض، ويبلغ متوسط الحاالت 
التي كانت تعرض عل��ى األطباء، 100 حالة 
في المناوبة الواحدة، ما يمثل خطورة كبيرة 

على العاملين في الصفوف األمامية«.
وأش��ار إلى ردود أفعال المرضى والمصابين 
الت��ي تتباي��ن كثي��رًا، الفتًا إل��ى أن معظم 
الناس يوجهون لهم عبارات الشكر والعرفان 
على ما يقومون به، لكن في بعض األحيان 
يصطدم مع آخرين ال يقدرون ظروف العمل 
الت��ي نعمل فيه��ا، ويحاول��ون تثبيط عزم 
العاملي��ن بأفعال غير مس��ؤولة وعبارات ال 
تليق بم��ن يقومون بأخطر عم��ل في هذه 

المرحلة.
ولف��ت الس��اعي إل��ى الضغط الكبي��ر الذي 
يواجهه األطباء وخاصة في العناية القصوى، 
حين يكون الطبيب يعمل على إنعاش حالة 
طارئة إلنقاذها من الموت، ويتلقى نداًء آخر 
بالتوجه إلى مريض آخر يحتاج إلنعاش، وال 

يدري ماذا يفعل في هذا الوقت.
ون��وه بأقلي��ات مازال��ت ال تمتل��ك الوع��ي 
الكافي وحس المس��ؤولية ممن ال يطبقون 
الحج��ر االحترازي في البي��وت ويخرجون إلى 
الش��ارع. وق��ال: »ب��ات الجميع الي��وم يعلم 
مس��ؤولياته وال عذر ألحد في مسألة الوعي 
والعل��م بحجم األزمة، ولذلك يجب على تلك 
األقلي��ات أن تراعي ما يمر ب��ه العالم اليوم 

والذي ترجع أسبابه ألمثالهم«.
وفيما يتعلق بالمنزل أكد الس��اعي أن عمله 
كان له أثر س��لبي عل��ى طفلته ذات األعوام 
الثالثة، حيث قالت ل��ه عندما الحظت كثرة 
غيابه عنه��ا: »عطني مالب��س العمل هذه 
س��وف أتخلص منها حت��ى ال تذهب للعمل 
وتتركن��ي«، مش��يرًا إلى أن الدوام يس��تمر 
يومين كل 3 أيام، وهو ما يتسبب في غياب 

طويل عن البيت وتذمر طفلته من الوضع.

محاربة السرطان وكورونا 
وتعم��ل اختصاصي��ة تعزيز الصح��ة حوراء 
الش��علة بال��وزارة، وق��د كان موقعه��ا في 
جائح��ة كورون��ا ه��و تغطية الخ��ط 444، 
وتقيي��م الح��االت وتحديد مواعيد الكش��ف 
للمتصلين، مش��يرًة إل��ى أن طبيعة عملها 
180 درج��ة بع��د  اختلف��ت  قب��ل كورون��ا 
الجائحة، حيث تعمل بشكل نوبات وتضطر 
أحيان��ًا إلى العمل في اإلجازات األس��بوعية، 

حتى أصبحت اإلجازات في وسط األسبوع. 
وعلى الرغم م��ن أن االختصاصية حوراء من 
محاربي مرض الس��رطان ال��ذي تعافت منه 
بعد صراع مع��ه، وعلى الرغ��م من خطورة 
تواجده��ا ف��ي موقع عم��ل مث��ل الصفوف 
األمامية، فإنها رفض��ت إال أن تقف مع أبناء 

وطنها للدفاع عنهم في مواجهة الجائحة.
وقالت: »نظرًا إلى ظروف��ي الصحية عرضوا 
عل��ي العم��ل م��ن المن��زل بعد فت��رة من 
الخدمة في الخط الس��اخن، إال أنني رفضت 
وواصلت العمل المكتبي في اإلدارة، وعندما 
ارتفعت اإلصابات بعد عيد الفطر الماضي، 
عدت مرة أخرى للعمل بس��بب نقص الكادر 
الوظيف��ي والضغ��ط الكبي��ر عل��ى الخ��ط 

الساخن«.
وأوضحت الش��علة أن سبب تأخر االتصاالت 
يرج��ع إل��ى كثافتها، حي��ث يبلغ متوس��ط 
العم��ل للفرد ف��ي المناوبة أكث��ر من 100 
حال��ة يتم التعامل معه��ا وتقييم إصابتها 
وتحدي��د الموعد لها، الفت��ًة إلى وجود فرق 
طبي��ة أخرى تعمل من مراك��ز مختلفة على 
نف��س الخط الس��اخن، وتعاون ف��ي تلقي 
االتص��االت المتزايدة أوقات ال��ذروة، حيث 
تتباين االتصاالت في كثافتها بين ش��فتي 

الصباح والمساء.
وأش��ارت إلى أنها لم تصب بالفيروس، لكن 
أخاها انتقل��ت إليه العدوى م��ن ابن عمه، 
ونصحت بض��رورة البقاء ف��ي المنزل وعدم 
المخالطة واالبتعاد عن التجمعات العائلية 
ولقاءات األصدقاء حتى تمر المرحلة الحرجة 

على خير.

د. زهرة علوي

د. جهينة بوهندي د. أحمد الساعي

د. هيثم عدنان

د. حوراء الشعلة د. حسن رضي

 »كورونا« ال يفرق بين صغير 
وكبير وينتزع األرواح بسرعة 

 احرصوا على أال تكونوا 
في »العناية القصوى« فالخروج منها حياة جديدة

أصعب موقف للطبيب أن يبلغ أهل المريض بوفاته
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كيف تتجنب األكل العاطفي؟!
أغلب الناس يواجهون مشاكل تتعلق بالعادات الغذائية خصوصًا هذه األيام.. حيث يدعي البعض أن 

زيادة وزنهم جاءت بسبب تغير نمط الحياة الذي حدث بسبب »الجائحة«..
ما هو األكل العاطفي؟

األكل لي��س مجرد وس��يلة إلخماد الش��عور بالجوع، ولكنه غالب��ًا ما يكون 
طريق��ة للتعبير عن المش��اعر. فمثاًل، نحن نأكل م��ع اآلخرين بدافع 

الحاجة إلى االنتماء والتواصل وفتح أبواب النقاش الممتع، وأحيانًا 
من أجل التنفيس عن مشاعرنا. 

»األكل العاطف��ي« يعن��ي المي��ل إل��ى تن��اول الطع��ام لتهدئة 
المش��اعر، مث��ل الح��زن واإلحب��اط وع��دم الرض��ا ف��ي العالقات 

االجتماعية القائمة.
هناك العديد من الدراس��ات التي توثق كيف أن استهالك األطعمة 

الحل��وة الم��ذاق أو األطعمة عالية الس��عرات الحراري��ة، مثل »اآليس 
كريم« والش��وكوالتة والكعك يرتبط بزيادة في إفراز اإلندورفين، وهي 

مواد تحس��ن الحالة المزاجية. واألدلة العلمية تشير إلى أن االعتماد على 
هذه األطعمة يعود بفائدة نفس��ية حقيقية لمن يستهلكها، بل إن هناك 

حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم دور الفروق الفردية في هذا األمر.
إن أهم ش��يء هو تنمية الوعي الذاتي بمشاعرنا وأحاسيسنا، ألن هذا مفيد 

في الحياة ككل.. وهي مهارة يب��دأ تعلمها منذ الطفولة المبكرة.. فالطفل 
الصغي��ر يبكى دون أن يعرف س��بب ضيق��ه.. فقط يعرف أن هناك ش��يئًا ما 

خطأ.. لكنه يتعرف تدريجيًا على المشاعر وأحاسيس الجسد عن طريق التفاعل 
العاطف��ي م��ع األم.. ومع ذلك، فليس من المؤك��د أن كل الناس يتعلمون أثناء 

نشأتهم تحديد مشاعرهم وأحاسيسهم بشكل صحيح.. 
لذلك ف��إن تعلم هذه المه��ارة أمر ض��روري. وعندما تدرك أن العالق��ة بالطعام، 
تعكس اضطرابًا نفسيًا، فمن المهم أن تتواصل مع معالج. عندما يكون من يعاني 
هذا شخص قريب منا، فعلينا التواصل معه وتوضيح فهمنا له وتقديم الدعم. ومع 
ذل��ك، فإن الدعم الودي أو األبوي ليس كافيًا.. فال يمكن للش��خص العادي أن يحل 

محل الطبيب بأي حال من األحوال.
ويكمن حل مش��كلة األكل العاطفي في االعتراف بأن الطعام ليس عالج المشاعر 
الس��لبية »كالقلق أو الملل..«، بل إن أولى خطوات ذلك التمييز جيدًا بين الشعور 
الجس��دي بالجوع، والشعور النفسي بالمشاعر الس��لبية.. فالتمييز بين المشاعر 
الداخلية واألحاس��يس الجس��دية أم��ر ضروري لتحدي��د االس��تجابة الصحيحة.. 
كتحديد س��بب المشاعر الس��لبية لمواجهته، وزيادة المش��اعر السلبية، بطرق 

ليس منها الطعام.

»B12« 4 عالمات على وجهك تكشف نقص فيتامين
يمك��ن لمكم��الت فيتامين B12 أن 
الكامن،  الغذائ��ي  النق��ص  تعال��ج 
سواء نشأ عن الغذاء المتبع، أو حالة 
مناعة ذاتية مكتسبة أو جراء جراحة 

في المعدة.
وبحسب موقع »روسيا اليوم«، يقترح 
بحث الدكتور راجندران كانان، وجود 
أربع عالمات على بش��رتك تدل على 

الحالة، وتشمل:
فرط التصبغ

أوضحت الكلي��ة األمريكية لألمراض 
الجلدي��ة، أن ف��رط التصب��غ يحدث 
عندما »تصبح بق��ع الجلد أغمق من 

الجلد الطبيعي المحيط«.
ويمك��ن أن تظه��ر ه��ذه البقع من 
الجل��د الداك��ن ف��ي أي م��كان على 

الجسم، بما في ذلك الوجه.
ويح��دث عندما يش��كل الميالنين - 

الصبغة البنية التي تنتج لون الجلد 
الطبيعي - رواسب في الجلد.

»النم��ش  أو  العم��ر  بق��ع  وُتع��د 
الشمس��ي«، مثاال على فرط التصبغ 

الناتج عن أضرار أشعة الشمس.
وتصبح بقع فرط التصبغ أكثر قتامة 
ف��ي الش��مس )مم��ا يجعله��ا أكثر 

وضوحًا(.
وأوضح��ت كلي��ة األم��راض الجلدية 
الميالني��ن  ألن  يح��دث  »ه��ذا  أن 
يمتص طاقة أش��عة الش��مس فوق 
البنفس��جية الضارة من أجل حماية 

الجلد من التعرض المفرط«.
البهاق

فيما أوضحت هيئة الخدمات الصحية 
الوطني��ة البريطاني��ة أن البهاق هو 
المكان الذي تظهر فيه »بقع بيضاء 
شاحبة على الجلد«، إنه عكس فرط 

التصبغ حيث أن نقص الميالنين هو 
الذي يسبب البقع البيضاء.

وتحدث هذه الحالة بشكل شائع في 
الوج��ه والرقبة واليدين، وكذلك في 

تجاعيد الجلد.
التهاب زاوية الشفاه

وه��و حال��ة تس��بب »بق��ع حم��راء 
منتفخ��ة في زواي��ا فم��ك«، وفقًا ل�

.WebMD
ويمكن أن تش��مل أع��راض التهاب 
الش��فة الزاوي، تش��ققات مؤلمة أو 

تقشر أو نزيف.
تغيرات الشعر

ذكر بحث الدكتور كانان أن »تغيرات 
الش��عر مرتبط��ة بنق��ص فيتامين 

.»B12
وم��ع ذل��ك، ف��إن تغيرات الش��عر - 
باإلضاف��ة إلى فرط التصبغ والبهاق 
والتهاب الشفة الزاوي - »ال تقتصر 

على نقص فيتامين B12 وحده«.
وأشارت NHS إلى عالمات أخرى على 

نقص فيتامين B12، تشمل:

 لون أصفر شاحب على جلدك.
 التهاب اللسان واحمراره.

 قرحة الفم.
مش��يك  طريق��ة  ف��ي  تغيي��رات   

وحركتك.
اضطراب الرؤية.

 التهيج.
 الكآبة.

تفكي��رك  طريق��ة  ف��ي  تغيي��رات 
وشعورك وتصرفك.

انخفاض ف��ي قدراتك العقلية، مثل 
الذاكرة والفهم والحكم.

عادات صباحية تضر بالصحة.. 
يغفل عنها الكثيرون

م��ع إيق��اع الحي��اة الس��ريع، أصبحن��ا نس��تيقظ م��ن الن��وم 
مستعجلين دائمًا، األمر الذي تترتب عليه الكثير من األضرار 

غير المعروفة.. منها:
1- تْرك الس��رير بمجرد االس��تيقاظ: حيث يج��ب ان ال نترك 
الس��رير مباش��رة، حيث تغيير وضعية الجس��م من االستلقاء 
للوق��وف بش��كل مفاجئ مما يس��بب انخفاض ضغ��ط الدم. 

وشعورًا بالدوخة. 
2- ضب��ط المنب��ه على نظ��ام الغفوة: حذرت الدراس��ات من 
التأثير الس��لبي لنظام الغفوة في المنبه، حيث يؤثر بالسلب 

على نشاط الجسم طول اليوم.
3- البقاء في الظالم وعدم فتح الستائر لشمس الصباح؛ األمر 
الذي يحرم الفرد من عدة فوائد التي تقدمها الش��مس مثل 

تعزيز النشاط وزيادة التركيز وإمداد الجسم بفيتامين »د« 
4- شرب القهوة على الريق: فنجان القهوة على الريق الصبح، 

حاجه أساس��ية عند الكثير  لكن شرب القهوة على الريق له 
أض��رار كتيرة منه��ا: ارتفاع ضغط ال��دم - زيادة ضربات 

القلب - قرح المعدة - ارتفاع الكوليسترول في الدم.
5- عدم غس��ل األس��نان: مم��ا يزيد 

تأثير البكتيريا. ويس��بب تسوس 
األسنان والتهاب اللثة.

6- إهمال وجبة الفطار: وجبة 
اإلفط��ار هي أه��م وجبة في 

يقل��ل  وإهماله��ا  الي��وم، 
قدرة الجس��م على القيام 

اليومي��ة.  باألنش��طة 
بالص��داع  والش��عور 

والتعب.

 عز: تصميم الديكور 
واختيار األلوان يؤثر على الحالة المزاجية

أك��د مهن��دس الديك��ور محمد ع��ز، أن 
هن��اك ع��ددًا من األخط��اء عن��د اختيار 
األلوان الداخلية للمنازل والتي تقلل من 
الراحة، مشيرا إلى أنه وبعد االنتهاء من 
تنفيذ وإنش��اء أساس��يات المنزل، يأتي 
دور اختيار ألوان التصميم الداخلي، مما 

يوقع الكثير في الحيرة، من أساس اختيار 
األلوان لتتناسق مع التصاميم الداخلية 
للمنزل أو الش��قة، مؤك��دًا أن مزج ألوان 
التصميم الداخلي بش��كل مناسب يؤثر 

عل��ى ال��روح العام��ة للش��قة والمن��زل 
وبالتبعية على الحالة المزاجية. 

وح��ول أب��رز ه��ذه األخط��اء يق��ول ع��ز 
»االعتماد عل��ى اللون األبيض بالكامل، 
حيث يعتمد الكثي��ر على هذا اللون ظنًا 
منهم أنه يعطي إيحاًء باالتس��اع خاصة 
في المساحات الصغيرة، ولكن االعتماد 
علي��ه بالكامل يجع��ل التصمي��م يبدو 
مماًل للغاي��ة، ولهذا من األفضل إضافة 

بعض اللمسات الزاهية«. 
وأك��د، أن هن��اك م��ن يلجأ إل��ى توزيع 
األلوان بش��كل غي��ر صحي��ح بحيث يتم 
تقسيم المس��احات الكبيرة والمفتوحة 
تخصصي��ة  أكث��ر  أصغ��ر  لمس��احات 
باس��تخدام األلوان، ويلجأ األشخاص إلى 
ه��ذا األمر عادة عن طري��ق اختيار ألوان 
مختلف��ة لج��دران كل منطقة، ولكن قد 
يك��ون هذا فخًا لألخطاء لس��ببين، األول 
قد تكون المس��احة ليس��ت بحاجة حقًا 
إلى هذا التقسيم والتحديد والثاني، قد 
يتم هذا بش��كل غير صحيح وبشكل غير 

متناسق.

ومن األخطاء ال��واردة والمتكررة كذلك 
إتباع صيحات الموض��ة المختلفة، ففي 
كل فترة تخ��رج صيحة جديدة تتعارض 
مع قواعد ألوان التصميم الداخلي ش��به 
ثابت��ة، موضحًا أنه ليس��ت كل صيحات 
الموض��ة تضي��ف للقواع��د األساس��ية 
بل ق��د تخفق أحده��ا وتك��ون النتيجة 

النهائية سلبية. 
وأض��اف، أن عدم األخذ في الحس��بان أن 
اإلض��اءة تغّير األل��وان، حيث من المهم 
أن تتذك��ر عن��د اختيار أل��وان التصميم 
الداخل��ي أن اإلض��اءة الطبيعي��ة تؤث��ر 
عل��ى لون الغرف��ة أثناء النه��ار، وكذلك 
اإلض��اءة االصطناعية له��ا تأثيرها على 
األلوان في المس��اء، مما ق��د يؤثر على 
روح الغرفة التي اخترتها، ولذلك ُينصح 
بإع��ارة المزي��د من االهتم��ام لإلضاءة 

خاصة عند اختيار األلوان الداكنة.
وأش��ار إلى أن االهتمام ينصب نحو لون 
الجدران غي��ر آخذين في الحس��بان لون 
األرضية، على الرغم من أنها تجذب قدرًا 
كبيرًا م��ن االنتباه، كما أنها ُتكّمل الجو 

العام للتصميم الداخلي للغرفة، والشيء 
نفسه ينطبق على السقف، ولذلك ُينصح 
باختي��ار ل��ون وم��اّدة األرضي��ة مع لون 
الغرفة عند عمل التصّور العام للغرفة، 
لذلك ال يجب ترك اختيار األرضية ك آخر 

خطوة. 
وبي��ن أن��ه م��ن األفض��ل دم��ج األلوان 
بالش��كل الصحي��ح، وأن يش��غل الل��ون 
األساس��ي حوال��ي 60% عل��ى األقل من 
المس��احة، مع إضافة لمس��ات ودرجات 
أخ��رى م��ن األل��وان لتعزي��ز التصميم 
الع��ام، حيث تتطلب عملية اختيار ومزج 
األلوان المتباينة مهارة عالية وجرأة من 
ِقبل الش��خص، لذلك يجب خلط األلوان 
بش��كل صحيح لعدم الش��عور باالنزعاج 

وعدم الراحة في المكان. 
ودعا إلى عدم اس��تخدام األلوان الزاهية 
بش��كل مفرط، ألنه��ا قد ُتزع��ج العين 
بش��كل كبير. فال مانع من إضافة بعض 
اللمس��ات الُملونة الزاهي��ة في غرفتك، 
ولك��ن أن يتم ذلك باعت��دال لتخلق جوًا 

رائعًا في الشقة.
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التهاب العقد الليمفاوية المساريقية: هو التهاب يصيب العقد الليمفاوية الموجودة في المساريق، وهو الغشاء الذي يصل األمعاء بجدار البطن، وينجم عادة عن عدوى معوية. وغالبًا ما يتداخل تشخيصه مع التهاب الزائدة الدودية.
وتتضمن عالمات التهاب العقد الليمفاوية المساريقية وأعراضه ألم بالبطن، غالبًا ما يتركز في الجانب األيمن السفلي، لكن يمكن أحيانًا أن ينتشر األلم بشكل أوسع، وإيالم في البطن بشكل عام، والحمى، واإلسهال، والغثيان والقيء، واإلعياء.

االكتئاب والقلق والعزلة والوصمة النمطية أبرز األمراض المصاحبة للحالة

غفران جاسم: العالج النفسي ضرورة ملحة لمتعافي »كورونا«
ف��ي  المش��ارك  البروفيس��ور  دع��ت 
الكلية الملكية للجراحين اإليرلندية، 
بجامعة البحرين الطبية، واستشارية 
طب العائلة، د. غفران أحمد جاس��م 
الجان��ب  بع��الج  »االهتم��ام  إل��ى 
النفس��ي عن��د المري��ض بفي��روس 
كورون��ا )كوفيد19(، وبع��د تعافيه 
م��ن الفي��روس، جنب��ًا إل��ى جنب مع 
االهتم��ام بالعالج العض��وي، وربما 
يكون ج��زءًا م��ن الع��الج المتكامل 
للمريض بعد تعافيه من »كورونا«، 
مش��ددة عل��ى أن »العالج النفس��ي 
ال يقل أهمية ع��ن العالج العضوي، 
ولك��ن يج��ب أن يكون االثن��ان معًا 
جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق الشفاء 
المتكامل للمتعافي من الفيروس«.

خاص��ة  تصريح��ات  ف��ي  وكش��فت 
ل�»الوطن« عن أن »طبيعة األمراض 
النفسية التي يتعرض لها الشخص 
س��واء كان مصابًا ب�»كورونا« أو بعد 
تعافي��ه م��ن الفي��روس، تتضمن، 
القلق، واالكتئاب، والشعور بالعزلة، 
وإن  النمطية،  بالوصم��ة  والش��عور 
النفس��ية  األم��راض  تل��ك  كان��ت 
موج��ودة من قبل لكنه��ا تضاعفت 

في ظل وجود جائحة )كوفيد19(«.
ولفتت إلى »تراجع مس��ألة الش��عور 
ألن  نظ��رًا  النمطي��ة،  بالوصم��ة 
المجتمع��ات المختلفة بدأت تعتاد 
المرض وتح��اول أن تتعايش معه، 
حيث من كان يصاب في البداية كان 
يعاني م��ن الوصمة النمطية، ولكن 

اآلن م��ع زي��ادة أع��داد اإلصابات 
بالفيروس عالميًا، تراجعت 

مسألة الش��عور بالوصمة النمطية، 
وبالتالي لم يعد ينظر إلى الش��خص 
المص��اب بالفي��روس بأنه ش��خص 

غريب أو منبوذ أو يعامل بازدراء«.
وقال��ت د. غفران جاس��م إن »جميع 
ال��دول مهتمة بالجان��ب الطبي في 
ع��الج الفي��روس خاص��ة م��ا يتعلق 
بإيجاد عالج مناس��ب وفعال، وكذلك 
مسألة التطعيم وأخذ اللقاح المضاد 
للفيروس، حيث التركيز على مسألة 
الع��الج العضوي، خاص��ة من جانب 
مراك��ز الدراس��ات والبح��وث الطبية 
والعلمي��ة، ونتيجة لذل��ك تم إغفال 
للمتعاف��ي م��ن  النفس��ي  الجان��ب 
الفي��روس، مع أن العالج النفس��ي ال 
يق��ل أهمية ع��ن الع��الج العضوي، 
الع��الج  يك��ون  أن  الب��د  وبالتال��ي 
النفس��ي جزءًا أساس��يًا م��ن برنامج 
العالج المتكامل للمتعافي خصوصًا 
للفئ��ات األكث��ر عرض��ة للتأثي��رات 

النفسية«.
الت��ي  »العزل��ة  أن  إل��ى  وأش��ارت 
يتعرض لها المريض نتيجة الحجر، 
االقتص��ادي  التأثي��ر  إل��ى  إضاف��ة 
للجائحة، كل تلك العوامل س��اهمت 
في ارتفاع نس��ب اإلصابة باألمراض 
النفس��ية، وهذا ما تحدثنا عنه حول 

تبعات المرض«.

ونوه��ت إلى أنه »لي��س كل مريض 
ب�)كوفي��د19( ومتع��اٍف يحت��اج إلى 
العالج النفس��ي، ولك��ن هناك فئات 
تكون أكثر عرضة لإلصابة باألمراض 
النفسية، الس��يما من كانوا يعانون 
من أم��راض نفس��ية قب��ل اإلصابة 
بالفي��روس، أو يعان��ون م��ن حاالت 
نفس��ية، وه��ؤالء م��ن زادت لديهم 
إل��ى مراجعة  اإلصاب��ة ويحتاج��ون 
العالج  لتلق��ي  المخت��ص  الطبي��ب 
المناس��ب، وكذلك األشخاص الذين 
فقدوا أعمالهم أو تأثرت دراساتهم 
نتيج��ة اإلصابة بالفي��روس، هؤالء 
أيضًا يحتاجون إلى العالج النفس��ي، 
وهناك فئة ثالثة تتعلق بأش��خاص 
التعاف��ي  بع��د  يش��عرون  ق��د 
مث��ل  نفس��ية  بأع��راض 
القل��ق وبداي��ة الش��عور 
أيضًا  هؤالء  باالكتئاب، 
العالج  إل��ى  يحتاج��ون 
النفسي خصوصًا في ظل 
المغلوطة  األخبار  انتش��ار 
والش��ائعات م��ن غي��ر ذوي 
وس��ائل  ف��ي  االختص��اص 
والتي من  االجتماع��ي  التواصل 

شأنها زيادة هذه األعراض«.
وفي رد على سؤال حول فترة العالج 
النفس��ي الت��ي يم��ر به��ا متعافي 
)كوفيد19(، أفادت د. غفران جاس��م 
ب��أن »ع��الج األم��راض النفس��ية 
طويل المدى ويعتمد 

عل��ى الحالة المرضية، س��واء كانت، 
اإلصابة بدرجة خفيفة أو متوس��طة 
أو ش��ديدة، لكن بوجه عام األمراض 
النفس��ية تحت��اج إل��ى ع��الج طويل 

المدى«.
وح��ذرت د. غف��ران جاس��م م��ن أن 
»التنمر يؤثر بشكل سلبي على حالة 
المتعاف��ي من )كوفي��د19(، ويؤدي 
بش��كل مباش��ر إلى تنامي الش��عور 
بالوصمة النمطي��ة، مع مالحظة أن 
الش��خص المص��اب بالفي��روس قد 
يتع��رض لوصمة نمطي��ة من تلقاء 
أو ش��عوره  نفس��ه، بس��بب خوف��ه 
بالذن��ب نتيجة تس��ببه ف��ي إصابة 
اآلخري��ن بالفي��روس، أو م��ن خالل 
تعرض��ه للتنمر من خالل أش��خاص 
حوله«. وذكرت أن »ذلك قد يكون له 
آثار س��لبية تتعلق بإخفاء المريض 

إلصابته بالفيروس«
»دوري��ة  أن  وأوضح��ت 
 neuropsychiatric disease and
العصبي��ة  األم��راض   ،treatment
والنفس��ية وعالجها«، نشرت دراسة 
حديث��ة للبروفيس��ور المش��ارك في 
الكلية الملكية للجراحين اإليرلندية، 
بجامعة البحري��ن الطبية، د. غفران 
مدي��رة  بمش��اركة  جاس��م،  أحم��د 
للطب،  التحضيري��ة  الس��نة  برنامج 
د. إدوين��ا برينان، والطبيبة المقيمة 
في قس��م الط��ب الباطن��ي، د. مريم 
جمي��ل، والفريق البحثي المكون من 
طلبة وخريجين م��ن الكلية الملكية 
تضمن��ت  اإليرلندي��ة،  للجراحي��ن 
األبع��اد النفس��ية لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19(، وكان مجتمع الدراس��ة 
يتكون من بحرينيين تزيد أعمارهم 
عن 18 عامًا أصيبوا بفيروس كورونا 
أو خضعوا للحجر الصحي االحترازي أو 

العزل الصحي«.   

وذك��رت أن��ه »في 30 يناي��ر 2020، 
أعلن المدير الع��ام لمنظمة الصحة 
يمث��ل  )كوفي��د19(،  أن  العالمي��ة 
حالة طوارئ صحية عام��ة تثير قلقًا 
دوليًا. ولمن��ع انتش��ار الفيروس تم 
اتخ��اذ بع��ض التدابي��ر االحترازية، 
فمث��اًل يج��ب ع��زل األف��راد الذي��ن 
ثبت��ت إصابتهم بالم��رض، »فصل 
المرضى أو المصابين عن اآلخرين«، 
باإلضافة إل��ى الحجر الصحي »فصل 
األشخاص غير المرضى، ولكن الذين 
ق��د يكون��ون ق��د خالطوا أش��خاصًا 
مرض��ى«، على الرغم م��ن أن العزل 
والحجر الصح��ي لهما معاٍن مختلفة 
في الممارسة العملية، إال أن كالهما 
ينطوي على فصل الفرد عن أحبائه، 
واألنشطة والروتين اليومي، لغرض 

الوقاية من العدوى«.
وفس��رت د. غفران جاس��م أنه »مما 
زاد من تفاقم التأثير النفسي للحجر 
انحسارالنش��اط  والعزل��ة  الصح��ي 
ف��ي  الس��لبية  والتغي��رات  البدن��ي 
الممارس��ات الغذائي��ة. وق��د تؤدي 
ه��ذه التغيي��رات إلى تأثير نفس��ي 

دراماتيكي طويل األمد«.
وأوضح��ت أن��ه »ف��ي س��ياق الوباء 
الحال��ي، أظه��رت التقاري��ر ال��واردة 
من الصين مع��دالت تصل إلى ٪30 
و٪35  لالكتئ��اب،  و٪17  للقل��ق، 
المرتبط��ة  الضي��ق  أع��راض  م��ن 
بالصدم��ات، كم��ا ت��م اإلب��الغ عن 
مع��دالت مماثل��ة ف��ي إيطاليا بعد 
تنفي��ذ اإلغ��الق، ع��الوة عل��ى ذلك، 
ووصفت التقارير ال��واردة من الهند 
الس��لوكيات  بع��ض  وبنغالدي��ش 

االنتحارية«.
ع��ن  جاس��م  غف��ران  د.  وتحدث��ت 
ملخص الدراس��ة، موضحة أنه »في 
هذه الدراس��ة قمنا بتسجيل النتائج 

النفس��ية للحج��ر الصح��ي والعزل��ة 
المتعلقة بالموجة األولى من الوباء 
ف��ي البحرين، أي ف��ي الفترة من 24 
فبراير إلى 20 م��ارس 2020، عندما 
أصبح��ت تدابي��ر الفص��ل والتباع��د 
االجتماع��ي ه��ي القاع��دة. بما في 
ذل��ك البالغ��ون المصاب��ون بعدوى 
الصح��ي«،  »الع��زل  )كوفي��د19(، 
ومجموع��ة موازي��ة م��ن المخاطين 
»الحج��ر االحت��رازي«، وجدن��ا أن ما 
يقارب من نصف المشاركين أظهروا 
لإلصابة  نفس��ية مصاحب��ة  نتائ��ج 
بالم��رض وتبعاته، كم��ا أظهرنا أن 
المرضى المعزولين، والذين يعانون 
من ح��االت عقلية موجودة مس��بقًا، 
والمشاركين من اإلناث والمشاركين 
األصغر س��نًا وخصوصًا الطلبة كانوا 
أكثر عرضة لخطر النتائج النفسية ».

وفيم��ا يتعل��ق بتوصيات الدراس��ة، 
أفادت بأن��ه »تعطي البل��دان حاليًا 
الطبي��ة الحتواء  للم��وارد  األولوي��ة 
المرض��ى  وع��الج  )كوفي��د19(، 
المصابين بالفي��روس، وبالتالي قد 
تك��ون هناك موارد مح��دودة متاحة 
النفس��ية.  والتدخ��الت  للخدم��ات 
لذلك، فإن تحسين المعرفة والوعي 
واس��تراتيجيات التأقلم مع الوباء أمر 

بالغ األهمية في هذا الموقف«. 
ونوهت إلى أن »جائحة )كوفيد19(، 
تس��ببت ف��ي تأثي��ر نفس��ي غي��ر 
مس��بوق بي��ن عام��ة الس��كان في 
جميع دول العال��م، وبالتالي هناك 
حاجة ماسة إلى التقييمات النفسية 
التي تحدد وتس��تهدف األش��خاص 
الذي��ن يعان��ون من أعباء نفس��ية 

مختلفة الشدة«.
وأب��دى الفري��ق البحثي برئاس��ة د. 
غف��ران أحم��د جاس��م اعت��زازه بما 
توف��ره مملكة البحرين م��ن أرضية 
خصبة للباحثين وما يحظى به البحث 
العلم��ي م��ن رعاي��ة واهتم��ام من 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه والذي هو 
دافع ومش��جع لتمكينهم م��ن إدارة 
أبحاثه��م وف��ق المعايي��ر العالمية 
تجعله��ا  الت��ي  الطريق��ة  وعل��ى 
مرجعًا ُيعتد ب��ه عالميًا، إضافًة إلى 
النجاح��ات واإلنجازات الت��ي يحققها 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 

الوزراء.

د. غفران جاسم

 بخيت: عقار جديد لـ»الزهايمر« 
بعد 20 عامًا من آخر عالج

أيمن شكل «

كشف مدير مركز األميرة الجوهرة 
اإلبراهيم للط��ب الجزيئي وعلوم 
المورثات الخبير في أمراض المخ 
واألعصاب و المناعة، البروفيسور 
مع��ز بخيت، ع��ن موافق��ة هيئة 
ال��دواء األمريكي��ة عل��ى أول دواء 
يعال��ج الزهايمر ف��ي العالم بعد 
آخ��ر عالج أعلن عن��ه، وبين وجود 
دراسات حديثة تربط بين مرض 
السكري والزهايمر، إال أنها تحتاج 

المزيد من األدلة.
وقال بخيت إن هذا الدواء بيولوجي 
وهو عبارة عن جسم مضاد لمادة 
مناطق  ف��ي  تترس��ب  بروتيني��ة 
الذاك��رة وتمن��ع اتص��ال الخاليا 
ببعض البع��ض والمؤيدة لتغير 
في الذاكرة والسلوك، موضحًا أن 
هذا الدواء مفي��د للحاالت األولية 
والمتوسطة من مرض الزهايمر، 
المضادة  األجس��ام  حيث تتمكن 
المترسب  البروتين  من مهاجمة 

لتعمل الخلية بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن إعطاء الدواء وتوفره 
في البحري��ن والخليج يعتمد على 
التش��خيص الصحي��ح، خاصة مع 
صعوبة كش��ف م��رض الزهايمر 
في مراحله المبكرة، وقال إن ذلك 

يحت��اج ن��وع دقيق م��ن الفحص 
البوزيترون��ي المتخصص، وهو ال 
يتوافر حاليًا، وتوافره وتش��خيص 
اس��تيراد  فيمكن  بدق��ة  المرض 
الكلف��ة  أن  إل��ى  الفت��ا  ال��دواء، 
الس��نوية للع��الج تبل��غ 55 أل��ف 
ع��ن  للمري��ض  ويعط��ى  دوالر، 
 4 كل  بالوري��د  الحق��ن  طري��ق 

أسابيع. 
وأك��د أن تغير الذاكرة والنس��يان 
الذي يصيب معظم الناس اليوم، 
ال يعتب��ر م��ن أع��راض الزهايمر 
أو بداي��ات ظهوره لدى اإلنس��ان، 
موضح��ًا إلى وجود أس��باب كثيرة 
ومختلفة تؤدي لمش��كة النسيان 

وضعف الذاكرة، وقال إن اإلنسان 
الذي يالحظ كثرة نسيانه لألمور 
يكون ع��ادة س��ببه نقص بعض 
B12 وفيتامين  الفيتامينات مثل 
الرياض��ة  ممارس��ة  وع��دم   D
أم��ور  وه��ي  والقل��ق،  والس��هر 
طبيعية، وال تعتبر من مؤش��رات 

مرض الزهايمر.
وأوض��ح بخي��ت أن الزهايمر يبدأ 
عادة ف��ي عمر ال���65 وتتضاعف 
نس��بته كل 5 س��نوات ليصل إلى 
50% من كبار الس��ن عن��د العمر 
85 عامًا، بينما الخرف المبكر يبدأ 
في سن األربعين، ناصحًا بضرورة 
تمري��ن الذاك��رة بحف��ظ القرآن 
واالهتمام بالرياضة واتخاذ نمط 
صحي في الغذاء من الذي يعتمد 
والخض��روات   D فيتامي��ن  عل��ى 

والفواكه.
 وح��ول عالق��ة م��رض الس��كري 
بالزهايم��ر، كش��ف بخي��ت ع��ن 
دراس��ات حديث��ة تش��ير إل��ى أن 
األنس��ولين لدى مرضى الس��كري 
من النوع الثان��ي يؤثر على عمل 
بالم��خ  واإلدراك  الذاك��رة  خالي��ا 
مس��تقبالت  ف��ي  لخل��ل  نتيج��ة 
األنس��ولين، إال أن��ه أك��د الحاجة 
لمزيد م��ن األدلة على صدق تلك 

الدراسات.

 »حمد الجامعي« يستخدم أحدث 
تقنية لعالج حاالت اإلصابة بـ»أم الدم«

اس��تقبل مستش��فى المل��ك حم��د 
أربعينية محولة  الجامعي مريض��ة 
من إح��دى المستش��فيات بمملكة 
البحرين وهي تعاني من نوبة صداع 
حادة مع تش��نج ف��ي عضالت العنق 
وصعوبة ف��ي الكالم. حيث توجهت 
المريض��ة فيم��ا س��بق إلى قس��م 
الطوارئ ف��ي إحدى المستش��فيات 
األخرى بمملكة البحرين، وتم عمل 
الفحوص��ات الالزم��ة له��ا وقد تم 
التأكد م��ن وجود نزي��ف حاد تحت 
أغش��ية الم��خ نتيجة انفج��ار تمدد 
ش��رياني »أم الدم« بأحد الشرايين 
الرئيسية بالفص األيسر من المخ. 
وتم نقل المريضة إلى قس��م المخ 
واألعصاب حيث قام استشاري المخ 
واألعص��اب بتحوي��ل المريضة إلى 
وحدة األشعة التداخلية بمستشفى 
لعم��ل  الجامع��ي  حم��د  المل��ك 
قسطرة تش��خيصية لشرايين المخ. 
وعليه ق��ام الفريق الطب��ي بوحدة 
األشعة التداخلية على الفور بإجراء 
الفحوصات الالزمة وعمل القسطرة 
المخ بإشراف  التشخيصية لشرايين 
استش��اري األش��عة التداخلي��ة، د. 
وائ��ل إبراهيم، والت��ي أثبتت وجود 
تمدد وتوس��ع غي��ر محدد الش��كل 
بالش��ريان الرئيس��ي في المنطقة 
الوس��طى بالفص األيسر من المخ، 

والذي يتميز بعدم وجود جدار ثابت 
للتم��دد الش��رياني مما ال يس��مح 
المعت��ادة  األس��اليب  باس��تخدام 
للعالج. وأش��ار د. وائل إبراهيم إلى 
أن هذا النوع من التمدد الش��رياني 
اليمكن عالجه باألساليب التقليدية 
والمعت��ادة في مثل ه��ذه الحاالت 
من خالل تركيب الحلزونات الطبية 
باس��تخدام القس��طرة العالجية، إذ 
تكمن خط��ورة مثل ه��ذه الحاالت 
ف��ي عدم وجود ج��دار ثابت للتمدد 
الشرياني يس��مح بثبات الحلزونات 
الطبي��ة في مكانها بع��د تركيبها، 
مم��ا قد يؤدي إلى تحرك الحلزونات 
الطبي��ة نتيجة حرك��ة وتدفق الدم 

بالشريان بعد تركيبها والذي يسبب 
حدوث مضاعفات خطيرة للمريض. 
إبراهي��م  وائ��ل  د.  ق��ام  وعلي��ه 
باس��تخدام أحدث تقنية لعالج مثل 
ه��ذه الح��االت بالعال��م والتي تم 
اس��تخدامها ألول مرة بالعالم منذ 
5 س��نوات من خالل عمل القسطرة 
العالجية ثم تركيب دعامة ألمانية 
الثالثي  للش��كل  الصن��ع مصحح��ة 
 ،»P-conus-Phenox« األبع��اد 
والتي تس��مح بإعادة تشكيل جدار 
»أم الدم« مما يس��مح باس��تخدام 
الحلزون��ات الطبية لغلقها بش��كل 
تام ومنع تدفق الدم داخل المنطقة 
المصاب��ة من الش��ريان مما يؤدي 
إلى انس��داد التوسع الشرياني ومنع 
حدوث النزيف مع اإلبقاء والمحافظة 
على س��ريان الدم بص��ورة طبيعية 
في جميع الشرايين المحيطة. وقال 
د. وائل ابراهيم أن عملية القسطرة 
الدعام��ة  لتركي��ب  العالجي��ة 
 ،»P-conus« للش��كل  المصحح��ة 
اس��تغرقت حوال��ي س��اعتين وت��م 
الكل��ي،  التخدي��ر  تح��ت  إجراؤه��ا 
وتكلل��ت العملي��ة بالنج��اح حي��ث 
غادرت المريضة المستش��فى بعد 
يومين من إجراء القس��طرة وعادت 
لممارسة حياتها الطبيعية دون أية 

مضاعفات.

د. معز بخيتد. وائل إبراهيم

 أبعاد نفسية سلبية نتيجة 
الحجر والعزل ومخالطة المصابين

 ليس كل مريض »كوفيد19« 
يحتاج إلى العالج النفسي

التنمر يضاعف الشعور بالوصمة 
النمطية لدى مريض »كورونا«

 الجائحة تسببت في تأثير 
نفسي غير مسبوق لسكان العالم
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األمير سلمان.. سيقود البحرين لـ»بر األمان«
جه��ود كبيرة ومق��درة يقوم به��ا صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظه اهلل منذ قبل ظهور أول حالة إصابة 
بفي��روس كورون��ا في البحري��ن إلى يومنا 
هذا، جهود قائد حريص على تحقيق األمن 
والسالمة للوطن وأهله ومن يقيمون فيه. 
البحري��ن كس��ائر ال��دول عانت ج��راء هذا 
الفيروس، واجهت ومازالت مخاطر االنتشار 
وإصابة العديد من البشر، وسعت ومازالت 
لب��ذل كاف��ة الجه��ود الحثيث��ة للتعام��ل 
بمسؤولية مع الوضع، وما يقوم به الفريق 
الوطني وأبطال الصفوف األمامية بش��كل 
يومي ليس إال دليل على أننا كبلد ماضون 
بإذن اهلل للتغلب على هذا الوضع والخروج 

منه واستعادة حياتنا الطبيعية. 
غ��رف العملي��ات العدي��دة ف��ي البحري��ن 
المعنية بمواجهة فيروس كورونا تواصل 
عمله��ا بعزم وج��د، يغذي ه��ذا الحماس 
واإلحساس بالواجب الوطني األمير سلمان 
بن حمد الذي يقف على كل صغيرة وكبيرة 
بش��أن العملي��ات المختلف��ة، والمتتب��ع 
لجه��ود س��موه ط��وال األش��هر العديدة 

الماضي��ة م��ن محاربتنا له��ذا الوباء يجد 
في��ه القائ��د الحريص عل��ى حماية الناس 

والحريص على تقدير الجهود المخلصة. 
الق��رارات األخيرة التي ص��درت بتوجيهات 
من جالل��ة المل��ك حفظه اهلل وبن��اء على 
العملي��ات العدي��دة التي يتول��ى إدارتها 
صاح��ب الس��مو األمير س��لمان تبين كيف 
أن البحري��ن حريص��ة أش��د الح��رص على 
شعبها، الحزمة االقتصادية الجديدة التي 
أق��رت بالماليين هدفها الناس في المقام 
األول مثلم��ا كان��ت الحزم التي س��بقتها، 
والتخفيف على كاه��ل المواطنين وتذليل 
عدي��د م��ن الخدم��ات ورس��ومها والدعم 
أمر تكفلت به الحكوم��ة، إضافة إلى ذلك 
”التقدير الس��امي“ من قبل األمير سلمان 
حفظه اهلل ألبطال الصف��وف األمامية عبر 
تكريمه��م وتقدير دوره��م العظيم تجاه 
ه��ذا الوطن، كله��ا أمور تبع��ث اإليجابية 
ف��ي نف��وس الجمي��ع، وكلها أم��ور تدفع 
المخلصي��ن المحبي��ن له��ذا الوطن ببذل 

مزيد من الجهود. 
قائد يقدم لنا درسًا بليغًا في تقدير الجهود، 
يثبت للجميع أن هذا الوطن يحتضن أبناءه 

المتفاني��ن ف��ي واجباته��م باألخص في 
وق��ت األزم��ات، ففي األزم��ات التي تمس 
الوطن تبرز المعادن الصادقة والمخلصة، 
ويتضح كي��ف يتكاتف البحرينيون ويقفون 
صفًا واحدًا لمواجهة أي خطر، ولذلك كانت 
اإلشادة الواسعة لما قام به األمير سلمان 
في األيام الماضية وهي جهود تضاف إلى 
جهود سموه العديدة التي قاد بها عملية 

مواجهة كورونا منذ البداية. 
ن��درك تمامًا بأن الوضع صعب، لكن بإذن 
اهلل لدينا قيادة قوية في هذا الوطن، لدينا 
إدارة متمي��زة وحريصة على أمن البش��ر، 
لدين��ا نموذج قي��ادي فريد ممث��ل باألمير 
سلمان في كيفية تقدير جهود المخلصين 
الوطن،  والمضحي��ن ألج��ل  المجتهدي��ن 
ولدين��ا ثقة باهلل وتفاؤل بالمس��تقبل في 

ظل الجهود المبذولة والمستمرة. 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس الوزراء، 
بك نث��ق على الدوام وندع��و اهلل أن يوفق 
جه��ودك وقيادت��ك لحف��ظ ه��ذا الوطن 
وأهله، وبإذن اهلل س��تقود البحرين إلى بر 

األمان.

خطط شريرة إلعادة نشر الفوضى
الفيديوهات التي انتشرت أخيرًا وتضمنت مشاهد لعمليات إشعال 
الن��ار في إطارات الس��يارات واختطاف ش��وارع وطرق��ات في بعض 
المناطق وممارس��ة أعمال التخريب وتعطيل حياة الناس وحرصت 
الفضائيات السوس��ة عل��ى بثها وإع��ادة بثها مرات واس��تغلتها 
لتحقيق غاي��ات ذوي نعمتها، تلك الفيديوه��ات عبرت عن الخفي 
ال��ذي ال ي��زال يس��عى إليه بع��ض فاق��دي العقول مم��ن اختاروا 
التفريط في الوطن وليس عن الحزن على شخص استوفى ما كتب 

اهلل له من رزق في الحياة الدنيا.
ما حصل في األيام القليلة الماضية من ممارسات مخالفة للقانون 
ومتجِرئة على إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا لم يكن 
إال استغالاًل لحدث بغية إعادة نشر الفوضى في البالد واإلساءة إلى 
الحكومة وللظفر بمش��اهد تقتات عليها تل��ك الفضائيات وتفرح 
م��ن ال يزال واقعًا تحت تأثير أولئك الذين سيس��عون إلى أكثر من 
هذا حتى بعد االنتهاء من تنصيب من يريدون تنصيبه الستكمال 

اللعبة في إيران.
وجود ش��خص ما في السجن ال يعني أنه سيصاب بكورونا، ووجوده 
خارجه ال يعني أنه في مأمن منه، فالفيروس ال يفرق بين ضحاياه 
ويتواجد في كل األمكنة. ووجود ذلك الش��خص في السجن ال يعني 
أنه س��يموت، ووجوده خارج��ه ال يعني أنه في مأم��ن من الموت، 

فالموت يأتي في كل حين، ولكل أجل كتاب.  
ال بأس أن يفس��ر البعض األمور ويحللها بشكل خاطئ فهذا عقله 
وهو حقه، ولكن ألف بأس وبأس على استغالل أي حادث واستغالل 
عواطف البس��طاء لنش��ر الفوضى وإعادة أعمال التخريب وتعطيل 

حياة الناس وتعريضهم للخطر.
تل��ك المش��اهد الت��ي ال تلي��ق بالبحري��ن وأهلها ورقص��ت عليها 
الفضائي��ات السوس��ة جزء م��ن خطة ت��م اعتمادها وت��م تكليف 
مجموع��ة م��ن وكالء مريدي الس��وء في الداخ��ل بتنفيذها. وليس 
أسهل من استغالل خبر وفاة نزيل بمركز اإلصالح والتأهيل بكورونا 
للقي��ام بهذه المهمة، حتى والجميع يعلم بأنه حصل على ما يلزم 

من رعاية وتوفي في المستشفى.

حزمة اإلنسانية..
لق��د كانت البحري��ن حقيقة نموذج��ًا يحتذى به في أزم��ة كورونا 
والت��ي عصف��ت بالعالم أجم��ع، هذا ال��كالم ال نكتب��ه مجاملة أو 
تلميع��ًا للحكومة فيما تق��وم به من إجراءات وق��رارات تصب في 
نهاية المطاف ف��ي دعم المواطن البحريني، فمنذ أن بدأت جائحة 
كورون��ا والبحري��ن وقيادتها تثبت يوم��ًا بعد يوم ب��أن المواطن 
ومصلحته على رأس األولويات وهو الش��غل الش��اغل لها في توفير 
الحي��اة الكريمة ل��ه ولعائلت��ه، إن التوجيهات الملكية الس��امية 
لحضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى، والتي أعلنت عنها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل بإطالق حزم��ة مالية واقتصادية جديدة 
هي امتداد للمبادرات االقتصادية خالل جائحة كورونا، هذه الحزمة 
الجدي��دة التي س��تمتد إلى ثالثة أش��هر س��يتم م��ن خاللها دعم 
القطاعات المتأثرة من الجائحة والتي تصل إلى 485 مليون دينار، 
دلي��ل على أن الدولة تعم��ل بكل طاقتها وتس��خر كل إمكانياتها 

للتقليل من آثار هذه الجائحة وتداعياتها.
سأطلق على هذه الحزمة االقتصادية الجديدة، »حزمة اإلنسانية«، 
الت��ي تنم عن لفتة إنس��انية أبوية كريمة من ل��دن جاللة الملك 
المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه ترجمته��ا الحكومة في الق��رارات التي 
صدرت في جلس��ة مجلس الوزراء األخيرة التي سيتم من خالل هذه 
الحزمة دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في ش��ركات القطاع 
الخاص المتض��ررة نتيجة تداعيات فيروس كورونا وذلك من خالل 
صن��دوق التأمي��ن ضد التعطل للثالثة األش��هر القادمة س��يكون 
الشهر األول بنسبة 100% والش��هران الثاني والثالث بنسبة %50، 
كما سيتم إعفاء الش��ركات أيضًا المتضررة من دفع رسوم البلدية 
لمدة 3 أش��هر، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم 
الس��ياحة لمدة 3 أشهر، وس��يتم أيضًا إعفاء المستأجرين لألمالك 
التابع��ة للحكومة والش��ركات الحكومية من اإليجارات الش��هرية 
لمدة 3 أش��هر وغيرها من قرارات كلها ستساهم في التخفيف من 
معاناة القطاع الخاص جراء هذا الوباء الذي س��وف تتجاوز البحرين 
ب��إذن اهلل تعال��ى آثاره وتع��ود الحياة الطبيعية إل��ى عادتها كما 

كانت قبل »كورونا«. 
الحم��د اهلل على نعمة البحرين وما تقوم به من أجل مواطنيها في 
مبادرات تتلم��س وتضع يدها على احتياجات الن��اس وما يعانون 
منه بس��بب هذه األزمة، وبالش��ك وإن تحملت الدولة هذه المبالغ 
والماليي��ن التي ت��م رصدها ف��ي الحزمة االقتصادي��ة وتمديدها 
لثالثة أشهر تعكس الحرص على االستجابة لتطلعات المواطنين 
وتجنيبهم أضرار وتداعي��ات األزمة وما يتبعها من إجراءات مؤثرة 
على النشاط التجاري لهم، هذا وفي دول كثيرة في العالم ومتقدمة 
ل��م تقدم كما قدمته حكومة البحرين بهدف توفير االس��تقرار في 
منظومة س��وق العمل وحماية الموظفي��ن المواطنين من الفصل 
م��ن أعماله��م األمر الذي س��ينعكس عل��ى عوائلهم ول��ه تبعات 
اقتصادية واجتماعية س��تؤثر في األمن المجتمعي، من هنا كانت 
النظ��رة الثاقبة لقيادتن��ا التي تضع دائمًا نص��ب عينها المواطن 

ومصلحته فوق كل اعتبار. 

* همسة:
جه��ود كبيرة بذله��ا وال يزال أبط��ال الصفوف األمامي��ة من أبناء 
البحري��ن في مختلف المجاالت الس��يما منها الطاق��م الطبي الذي 
نرف��ع له القبع��ة ونقف ل��ه احترامًا وإج��الاًل في مواجه��ة جائحة 
كورونا، وحقيقة يس��تاهل كل فرد من الصف��وف األمامية التقدير 
ال��ذي يأتي وفق��ًا العتزاز جاللة الملك المف��دى، حفظه اهلل ورعاه، 
بجهودهم، والتي جاءت توجيهات س��مو ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء بمنح رتبتين اس��تثنائية ف��ي الخدمة المدني��ة للعاملين 

بالصفوف األمامية.

سقوط »المبدئية« وانتصار النفعية التي ال تستحي
في زم��ن التفاه��ة، وف��ي أج��واء الترّدي 
واإلحباط واالنكس��ارات العربية، تس��قط 
وتتفش��ى  االنتهازية  وتنتصر  المبدئي��ة 
النفعية، ونظام التفاه��ة يحاصرنا، حتى 
أصبح التافهون يتسيدون المشهد، فكأن 
اله��دف النهائي هو إس��باغ التفاهة على 

كل شيء وتحويلها إلى قيمة في ذاتها. 
ومن المؤسف أن هذه التفاهة قد انتقلت 
عدواها إلى بعض المحسوبين على الثقافة، 
من الذي��ن يفت��رض أن يكون��وا نموذجًا 
للمبدئية ضد حس��ابات الربح والخس��ارة، 
وب��داًل من ذلك نكس��وا راي��ات المبدئية، 
ورفع��وا رايات االنتهازية التي ال تس��تحي 
م��ن ش��يء، وللتغطي��ة على ذل��ك روجوا 
لخطاباته��م التافهة باس��م »الواقعية«، 
تجنب��ًا للمواق��ف المبدئية بش��أن قضايا 
األمة ومصيره��ا والدفاع عن األوطان، في 
مواجه��ة مش��اريع الغزو والع��دوان، ومن 
أجل اس��تعادة الثقة في اإلنس��ان العربي 
وامتالك القدرة على تشكيل موقف من كل 
ما يطرح، مما يتطلب الكثير من المعرفة 

والصدق والشجاعة. 
إن الذاتي��ة والمصلحية بات��ت تلعب دورًا 
ال يقل خط��ورة عن الخ��وف. فالمثقف قد 
يتردد ف��ي مواجه��ة اس��تحقاقات الواقع 
ومتطلب��ات الموق��ف الفكري والسياس��ي 

ف��ي بع��ض األحي��ان، خوفًا م��ن مواجهة 
القوى االجتماعية والسياس��ية المحافظة، 
فيجاريها أو يس��كت عنه��ا أو يجاملها، أو 
ينس��حب إل��ى غياه��ب الصمت ب��داًل من 
مواجه��ة ق��وى التخل��ف والغوغائية التي 
تتغلغ��ل في أوصال المجتمع، وتمعن في 

تزييف وعي الناس وتغييبهم.
إن المثق��ف ال يك��ون مؤث��رًا إال إذا كان 
ملتزم��ًا بالتعبي��ر ع��ن حرك��ة التاري��خ، 
ومضطلعًا بمهمة التنوير، ومس��تقاًل عن 
الطمع واله��وى قدر اإلم��كان، ولن يكون 
مستقاًل إذا كان مسلوب اإلرادة، وإذا عاش 
في ال��ركاب ص��ار بوقا، وال يق��ل الموقف 
االنس��حاب الصام��ت من الحي��اة الفكرية 
والثقافي��ة عن خط��ورة الالمباالة كعنوان 
للتدمي��ر الصامت لل��ذات. ولذلك لم يكن 
غريب��ًا، في ظل وض��ع كهذا، أن تتفش��ى 
ظواه��ر ش��اذة ومدم��رة، مث��ل التناقض 
اتس��اع المس��افة الفاصلة بي��ن المبادئ 
والممارس��ة وبي��ن القول والفع��ل، حتى 
نش��أت أزمة ثق��ة بين الن��اس وبين هذه 
الفئة م��ن المثقفين، وهذا ما يفس��ر أن 
الجمه��ور أصبح ب��ال قيادة واعي��ة فكرية 
مثقفة لها كلمته��ا ومصداقيتها، ولذلك 

أصبح فريسة للقيادات الشعبوية.
ان المعرك��ة الي��وم ه��ي معرك��ة الدفاع 

عن المجتمع واس��تقراره وتنميته وحريته 
وحداثت��ه، ولذل��ك فإن ال��ذي يتخلف عن 
الوق��وف م��ع الوطن ومصلحت��ه يكون قد 
تخل��ف عن أداء رس��الته. والمثقف الذي ال 
يعلو فوق ذاته فيرفض الخضوع لحسابات 
الرب��ح والخس��ارة وال يمتلك الق��درة على 
تصحي��ح مواقف��ه ف��ي ض��وء المراجع��ة 
والتقيي��م، هو مثق��ف ال يحتاجه المجتمع 

في الوقت الحاضر.

* همس:
على الهامش األبيض

أكتب شيئا قابال للزوال 
وحزينا:

عن الطرقاٍت الخالية من الضجيج
 والدخان.

عن المقهى الذي ودع سكانه 
ونام.

عن الرسائل ال تصل.
عن المطر ال يهطل 

عن التراب فقد رائحته.
عن البناية تسقط فوق رأسي، 

وال تنهار.
اكرة بال تاريخ عن الذَّ

وعن الزهور 
بال رائحة.

»كبجرها وبلغ عنها«.. ودور المواطن في وقف الشائعات
ال ي��كاد يمر يوم إال وأس��تفيق، كم��ا الماليين 
غي��ري ح��ول العالم، على س��يل من الرس��ائل 
والتغري��دات عب��ر مختل��ف مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي، تحم��ل ف��ي مضمونه��ا أخب��ارًا 
وتحليالت وتفصيالت عما نعيش��ه من أحداث، 
أغلبها ينقصه��ا الدليل والمعلوم��ة المؤكدة 

وبمصادر في مجملها مجهولة. 
ه��ذا الوضع نش��أ في ظل حال��ة الفوضى التي 
يعيش��ها العال��م الي��وم واالنف��الت الواض��ح 
ف��ي نقل المعلوم��ات واألخبار دون حس��يب أو 
رقيب، ما ولد الحاج��ة إلى وضع قواعد أخالقية 
وقانوني��ة ملزم��ة لكب��ح جماح ه��ذا االنفالت 
اإللكتروني، والذي تنعكس آثاره السلبية على 
المجتمع ككل، بل تصل في بعض األحيان إلى 

ضرب السلم واألمن المجتمعي.
ع��ام  بش��كل  الوطني��ة  القواني��ن  أن  ورغ��م 
تح��ارب موضوع االنفالت عب��ر مواقع التواصل 
االجتماعي عبر تش��ريعات واضح��ة تجرم بث 
الش��ائعات الكاذب��ة والت��ي من ش��أنها إلقاء 
الرعب بي��ن الناس، حيث تص��ل عقوبتها إلى 
الحب��س س��نتين والغرام��ة أو إح��دى هاتي��ن 

العقوبتي��ن، إال أن ال��دور األكبر ف��ي ذلك يقع 
عل��ى األف��راد أنفس��هم، كونه��م أح��د طرفي 
المعادل��ة، فإما أن يكون مس��تقباًل أو مرس��اًل 
لتلك الش��ائعات، والتي يمكن أن تكون جهاًل 

بالمعلومة أو بالقانون.
وم��ن أجل تفعي��ل دور المواط��ن والمقيم في 
مكافحة الش��ائعات والحد من آثارها الس��لبية 
عل��ى المجتمع؛ أطلق��ت إدارة مكافحة الجرائم 
اإللكتروني��ة ف��ي وزارة الداخلي��ة مؤخرًا حملة 
وطني��ة بهدف ح��ث األف��راد للقي��ام بدورهم 
الوطن��ي في وق��ف ه��ذا الس��يل المتدفق من 
الش��ائعات وحماي��ة المواط��ن والوط��ن من 

آثارها المدمرة.
الحملة التي تحمل عنوان »كبجرها وبلغ عنها« 
تؤكد عل��ى المواط��ن والدور ال��ذي يمكن أن 
يقوم به في وقف ما تحمله تلك الرس��ائل من 
محاوالت اس��تهداف أمن الوط��ن والتقليل من 
إنجازاته من خالل التدليس والفبركة التي قد 
تقف خلفه��ا جهات معادية. إضاف��ة إلى أنها 
حماي��ة للمواط��ن م��ن أن يكون مع��ول هدم 

وطابورًا خامسًا دون أن يشعر.

وأخي��رًا.. الش��ائعات إلى جان��ب كونها مهددًا 
ألم��ن الوط��ن والمواط��ن؛ ق��د تمس أف��رادًا 
وأعراضًا وتدم��ر عائالٍت وتش��رد أطفااًل، وهو 
م��ا يتعارض مع الُخلق اإلس��المي القويم الذي 
وضع��ه اهلل تعال��ى لن��ا، حي��ن قال »ي��ا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاس��ق بنب��أ فتبينوا أن 
تصيب��وا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 

نادمين«.  

* إضاءة..
»كبجره��ا وبل��غ عنه��ا« حملة وطني��ة تهدف 
لمحارب��ة الش��ائعة وآثاره��ا المدم��رة عل��ى 
المجتمع، وستس��اهم دون ش��ك في الحد من 
هذه الظاهرة والقض��اء عليها، لكني أتمنى أن 
تطلق حملة وطنية ش��عبية موازية تحارب كل 
الرس��ائل المكررة والمملة التي ال تنقطع عن 
لي��ل نهار م��ن قبيل؛ »صباح الخي��ر« و»جمعة 
مبارك��ة« و»ال تخ��رج قب��ل أن تقول س��بحان 
اهلل«...، والت��ي في معظمها »كوبي بيس��ت« 
دون أن تحمل أدنى إفادة أو إضافة لمرس��لها 

أو لمستقبلها..

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

كمال الذيب

مجرد رأي
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

لقطة لغروب الشمس في المنامة »تصوير: سهيل وزير«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تجارب إنســانية مؤثرة تمر بها الكوادر الوطنية العاملة 
في الصفــوف األماميــة لمكافحة »كورونــا« تؤكد مدى 

إخالص ووالء وفدائية أبناء البحرين األوفياء.
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تصدر عن
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رصد نسر مصري نادر الظهور ألول مرة منذ 150 عامًا
كش��فت وس��ائل إع��ام بريطاني��ة عن رصد نس��ر 
مص��ري مفترس نادر، في جزر س��يلي، وذلك للمرة 
األولى خال أكثر من قرن. ورصد الطائر المفترس 
العماق ذا الوجه األصفر، للم��رة األخيرة، االثنين، 
في تريسكو الواقعة بكورنوال بالمملكة المتحدة، 
وهو على ش��جرة صنوبر. وحس��بما ذك��رت صحيفة 
»إندبندنت« البريطانية، فإن هذه هي المرة األولى 

التي يرص��د فيها الطائر في المملكة المتحدة منذ 
أكثر من 150 سنة، والمرة الثالثة في التاريخ، حيث 

كان الظهوران السابقان في عامي 1825 و1868.
ونقل��ت الصحيف��ة البريطانية عن قائ��د مجموعة 
استكش��اف الطي��ور ف��ي جزي��رة تريس��كو، وي��ل 
واغس��تاف، والذي تمّك��ن من تصوي��ر الطائر نادر 
الظه��ور، قوله: »كنا محظوظين بهذه المش��اهدة 

للطائ��ر والذي ال ي��راه كثيرون، ويحظ��ى باهتمام 
بالغ في مجتم��ع المهتمين بالطي��ور في المملكة 
المتحدة«. من جانبه، ق��ال عالم البيئة في جامعة 
»إكستر« اإلنجليزية، البروفيسور ستيوارت بيرهوب: 
»نتحقق من مش��اهدة النسر النادرة، والذي يتواجد 
بشكل رئيس��ي في جنوبي أوروبا وش��مالي إفريقيا 

وجنوب غرب آسيا«.

خواطر متعافية
بعض المقاربات تدهش��ك ألنه��ا قد ال تخطر على بالك إنم��ا يلتقطها ذوو البصيرة 

ومن كابد األلم. 
ه��ذه خاطرة ألخت��ي وصديقتي د. منى الش��رقي وهي من المتعافي��ن بإذن اهلل من 
فيروس كورونا أرس��لتها لي فأعجبتني واس��تأذنتها في نش��رها وأجابت أنها أقل ما 
تقدمه كش��كر لزمائها من األطباء ومن الفريق الطبي بممرضيه ومس��عفيه وفنيي 
المختبرات ولسائقي سيارات اإلسعاف ولإلداريين ولجميع من يقوم بهذا الجهد الجبار 

من أجلنا ومن أجل البحرين.
وه��ي تنبيه لنا كأفراد وحتى كدولة ومؤسس��ات ألهمية إع��ادة ترتيب أولوياتنا من 
جديد من قبل عهد كورونا إلى عهد بعد كورونا، حيث تغيرت نظرتنا لألمور وتراجعت 

أهمية أمور وتقدمت أهمية أمور أخرى.
كتبت د. منى الشرقي تقول وأنشر خاطرتها كما هي بعفويتها وتلقائيتها:

»سبحان مغير األحوال من حال إلى حال..
زمن كورونا غير نظام حياتنا كلنا..

غير عاداتنا وأطباعنا..
غير أولوياتنا في الحياة..

معظمن��ا أولويات��ه كان��ت المادة، البي��وت الحلوة، الجمعات األس��بوعية، الس��فرات 
الس��نوية، اقتن��اء أحدث الماركات وغيرها وغيرها من األش��ياء إلي كانت بالنس��بة لنا 

واجب والزم انحققه.
س��بحانك يارب كل هاذي األشياء تغيرت بإرادتك وقدرتك وأصبحت ثانوية أو حتى ما 
تفك��ر فيها حاليًا، هي الصح��ة ثم الصحة ثم الصحة أصبحت م��ن أهم األولويات في 

هاذي المرحلة.
حتى المباني ما س��لمت من التغيير، أرض المعارض ارتب��ط عندنا بأهمها وبالذات 
معرض المجوهرات قاعه واحد ومعروفة لدخول VIP وتشمل أرقى الماركات العالمية 
لأللم��اس واألحج��ار الكريم��ة وأرقى محات األلم��اس واللؤلؤ واألحج��ار الكريمة في 
البحري��ن عند دخول القاعة تش��م ريح��ة العود من كل ناحية ممزوج��ة بريحة الورود 
الطبيعية المنتش��رة في كل جهة، غير عارضات األزياء ولبس��هن ب��أروع وأغلى أطقم 

مجوهرات لشد انتباهك للتوجه للشركة التابعات لها.
سبحانك يارب..

هاذي القاعة أصبحت مركزًا لعاج مرضى كورونا.
مع دخول القاعة تشم ريحة المعقمات.

محات المجوهرات أصبحت حجر تشخيص وعيادات ووحدات عاجات مؤقتة للجنسين 
وأش��عة عارضات األزياء والموظفون في معرض المجوهرات، أصبحوا كوادر طبية من 

أطباء وطبيبات، ممرضين وممرضات، وفنيي أشعة، مع المساعدين والمنظفين.
كلهم البسين اللباس األبيض كأنهم من أهل الفضاء حتى عيونهم اللي تنشاف بس 

امغطيه بحاجز باستك بس تقدر تقرأ االبتسامة والرضا من عيونهم.
بالنسبة لي هم اآلن أحلى من الورود البيضه المتحركة في القاعة.

يعطونك من وقتهم وصحتهم من غير ما يفكرون بصحة أقرب الناس لهم، يعطونك
 األمل والعاج من غير مقابل ويودعونك بابتسامتهم.

رب��ي يحفظ الكوادر الطبية في كل جهة على مملكتن��ا الغالية وكل العاملين معهم 
وجميع الوزارات المشاركة في هذا الميدان« انتهى.

أثن��ي على كامها وأؤكد بأن جرعة الدواء تش��تريها وتدف��ع لها كل ما لديك وكل ما 
تمل��ك من مال فقط حين تش��عر باألل��م، ألن أولوياتك تتبدل حينه��ا فتصبح جرعة 

الدواء أغلى من أي قطعة الماس وأثمن.
ومقاربته��ا لمركز المعارض كان��ت جميلة لفتت نظري حين أصب��ح الجيش األبيض 
أجم��ل ألف مرة من عارضات األزي��اء وقطع األلماس تتألأل عل��ى صدورهن، فأصبحت 
ابتسامة تراها من وراء القناع لعيون الممرضات والممرضين أجمل ألف مرة، ورائحة 

المعقمات أزكى من رائحة الورود، فعًا سبحان اهلل كيف تتبدل األولويات.
له��ذا نش��كر اهلل أواًل على أن وطني البحري��ن بقيادة مليكنا حفظ��ه اهلل وولي العهد 
رئي��س الوزراء حرصا على حص��ول مملكة البحرين على كل ما ه��و متاح وموجود في 
العالم من دواء لهذا الفيروس ولم يبخل علينا هذا الوطن بشيء، واألهم أنه وفره لنا 

مجانًا ومتاحًا للجميع بغض النظر عن جنسه ولونه وحتى لو كان غير مواطن.
ال يش��كر اهلل من ال يش��كر الناس، اللهم ش��افي جميع المرضى، وأزل عنا هذا الوباء، 
واجل��ي عنا وارحمنا يا أرحم الراحمي��ن، وصبر اللهم ذوي المتوفين وثبت قلوبهم إنك 

قريب مجيب الدعاء.

5 مليارات إجمالي دقائق المكالمات المحلية والدولية في 2020 

1.7 مليون هاتف نقال فعال في البحرين
أحمد خالد «

كش��فت بيانات صادرة من هيئة تنظيم االتصاالت لعام 2020 أن عدد 
البحرينيين المش��تغلين في قطاع االتصاالت بلغ 2007 بحرينيين فيما 
كان عدد غير البحرينيين 797، مش��يرة إلى وصول عدد الهواتف النقالة 

الفعالة ل�1 مليون و754 ألفًا و728 هاتفًا.
وبينت اإلحصائية أن خطوط الهاتف السكنية في عام 2020 بلغ عددها 
154 ألفًا و463 خطًا، وبلغ عدد خطوط اإلنترنت الس��كنية 2 مليون و3 
آالف و717 خط��ًا، والخطوط التجارية 66 ألفًا و593 خطًا، وعدد خطوط 
اإلنترن��ت التجارية 6 آالف و451 خطًا. أم��ا عدد خطوط الهاتف الثابتة 
221 ألف��ًا و56 خطًا، وعدد الهواتف النقالة الفعالة 1 مليون و754 ألفًا 

و728 هاتفًا.
وبل��غ إجمالي عدد دقائق المكالمات المحلية والدولية 5 مليارات و406 
مايين و765 ألفًا و534 دقيقة، كان منها 4 مليارات و69 مليونًا و526 
ألف��ًا و234 دقيقة للمكالم��ات المحلية، و40 مليون��ًا و250 ألفًا و421 
دقيقة ل��دول الخليج، و1 ملي��ار و236 مليون��ًا و610 آالف و260 دقيقة 
لاتص��االت ل��دول جنوب آس��يا، أما بقي��ة الدقائق فهي مقس��مة على 
االتصاالت للدول الرئيسة مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان 
وإيطالي��ا ونيوزالن��دا وتايلند والمملك��ة المتحدة والوالي��ات المتحدة 

األمريكية واليمن.
ومقارنة مع خطوط الهاتف الس��كينة ف��ي 2019 التي بلغ عددها 152 
ألف��ًا و474 فكان فيها زي��ادة مقدارها 1,989 خطًا، أم��ا بالمقارنة مع 
عدد خطوط اإلنترنت الس��كنية الت��ي بلغ عددها 2 ملي��ون و339 ألفًا 

و664 خطًا في 2019 فتبين وج��ود نقص في خطوط اإلنترنت بمقدار 
335,947 خط، فيما الخطوط التجارية التي كان عددها 73 ألفًا و916 

خطًا اتضح وجود نقص بمقدار 7,323 خط.
وع��ن عدد خطوط اإلنترنت التجارية في 2019 التي كان عددها 7 آالف 
و33 خطًا، فأش��ارت البيانات أن هناك نقصانًا بمقدار 582 خط إنترنت، 
أم��ا عن عدد خطوط الهاتف الثابتة الت��ي كان عددها 226 ألفًا و390 
خط��ًا فبينت البيانات أن هناك نقصانًا بمقدار 5,334 خط هاتف ثابت، 
وعن عدد الهواتف النقالة الفعالة التي بلغت 1 مليون و900 ألف و361 
هاتفًا، أوضح��ت البيانات أن هناك نقصانًا بمقدار 145,633 ألف هاتف 

نقال.

»HTML« مصمم مواقع إلكترونية يسمي مولوده
أطل��ق رجل يعمل في مهنة تصميم المواقع اإللكترونية على طفله الجديد 

اسمًا ربما سيشكل عقدة لدى الرضيع مدى الحياة.
 Hypertext« وبس��بب حب األب لعمل��ه وتفانيه فيه أطلق على ابنه اس��م
Mark-up Language« الذي بما بدا وكأنه اسم موقع ما أو مدينة أو حتى 

مستشفى.
ويقول األب ماك باس��كال ويعيش في بوالكان بالفلبين، إن امتاك أسماء 
فريدة هو تقليد عائلي حيث رحب بطفله حديث الوالدة، وكان متحمس جدًا 
لوظيفته لدرجة أنه قرر تس��مية الصبي وال��ذي يبلغ وزنه 2.25 كيلوجرام، 
بالعن��وان الذي تب��دأ به المواق��ع اإللكترونية، بحس��ب صحيفة »ذا صن« 
 ،»HTML« البريطانية. والتقطت عمة الطفل، والذي يعرف اختصارًا باسم
ص��ورة للعضو الجديد في عائلتها ونش��رتها على صفحته��ا الخاصة على 
 Welcome« فيس��بوك في 10 يونيو الماضي، مع تس��مية توضيحية تقول
to the world HTML«، وس��رعان ما اجتذب المنش��ور االهتمام، حيث قام 

األشخاص بالتعليق عليه ومشاركته.

 القبض على 3 آسيويين لحيازتهم 
مواد يشتبه بأنها مخدرة

تمكنت ش��رطة النجدة ب��إدارة العمليات 
م��ن القب��ض عل��ى 3 آس��يويين بمنطقة 
الس��لمانية لحيازتهم مواد يش��تبه بأنها 

مواد مخدرة.

وأك��دت أنه أثن��اء قي��ام دوري��ات النجدة 
بواجبها في المنطقة المذكورة اش��تبهت 
ت��م  حي��ث  المذكوري��ن،  باألش��خاص 
اس��تيقافهم والعثور على المواد المشتبه 

بها بحوزتهم مش��يرًة إلى أن��ه تم تحريز 
القضي��ة  وتس��ليم  المضبوط��ة  الم��واد 
إل��ى مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة 

الستكمال اإلجراءات القانونية الازمة.
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النعيمي يستعرض تجربة البحرين في التعلم اإللكتروني والبحث العلمي

وسم “#جامعة_البحرين” يشتعل بمشاعر الخريجين

ــا ــوم والتكنولوجيـ ــة للعلـ ــامية الثانيـ ــة اإلسـ ــي القمـ ــاركته فـ ــال مشـ خـ

ـــة ـــج النهائي ـــان النتائ ـــد إع ـــة بع ـــوع وصدم ـــعادة ودم س

بتكليــف مــن عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، شــارك 
وزيــر التربيــة والتعليــم رئيس مجلس أمنــاء مجلس التعليم العالــي ماجد النعيمي 
فــي القمــة اإلســالمية الثانيــة للعلــوم والتكنولوجيــا، عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي 
برئاســة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، وتنظيــم من منظمــة التعاون 
اإلســالمي، وبمشــاركة رؤســاء الــدول األعضــاء بالمنظمــة، وعــدد من المســؤولين 

بالمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات اإلنمائية.

وخالل كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، 
نقـــل الوزير للمجتمعيـــن تحيات وتقدير 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، واهتمـــام جاللته 
الـــدول  بيـــن  التعـــاون  بتعزيـــز  الكريـــم 
اإلســـالمية، خصوصـــا في مجـــال العلوم 
والتكنولوجيا، وتمنياته للمشـــاركين في 

القمة التوفيق والنجاح.
البحريـــن  اعتـــزاز مملكـــة  الوزيـــر  وأكـــد 
بالمشـــاركة فـــي أعمـــال هذه القمـــة التي 
تهدف إلى الدفع بالعمل اإلســـالمي على 
طريق تعزيـــز دور العلـــوم والتكنولوجيا 
فـــي مجتمعاتنـــا وبنـــاء الشـــراكات بيـــن 
الدول، لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء، 
مؤكدا دعـــم المملكة للجهود الدولية في 
مجـــال البيئـــة والمناخ والصحـــة واألمن 
الغذائـــي، مهنئـــا الدول األعضـــاء على ما 
حققته من إنجازات على طريق التطوير 
العلمـــي والتكنولوجـــي، مشـــيدا بجهـــود 
قيـــادة جمهوريـــة كازاخســـتان بصفتهـــا 
رئيســـة القمة اإلســـالمية األولـــى للعلوم 
والتكنولوجيا لتعزيز التعاون اإلســـالمي 
العلمـــي  التقـــدم  مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق 
والتكنولوجي للـــدول األعضاء، ومتمنيا 
التوفيـــق والنجـــاح لإلخوة األعـــزاء في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
في ترؤسهم هذه القمة.

وأشـــار الوزيـــر إلى أن األوضـــاع الناجمة 
عن تفشـــي جائحـــة كورونـــا )كوفيد 19( 
قـــد أظهـــرت مـــدى الحاجـــة إلـــى تضافر 
جهـــود دولنا، وتعزيز التعاون والشـــراكة 
في سبيل اإلســـهام مع العالم في تطوير 
الصحيـــة  والتقنيـــات  الطبيـــة  العلـــوم 
مشـــاركين  تجعلنـــا  التـــي  المتطـــورة، 
العالـــم المتقدم في هـــذه الجهود الكبيرة 
لمحاصـــرة هـــذا الوبـــاء والحد مـــن آثاره 
البحريـــن  مملكـــة  أن  مضيفـــا  الســـلبية، 
قامـــت بتوفيـــر التطعيـــم ضـــد فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( لجميـــع المواطنين 

والمقيمين على حد سواء.
التـــي تبذلهـــا  الجهـــود  الوزيـــر  وأوضـــح 
مملكـــة البحريـــن لتحقيـــق التقـــدم فـــي 
مجالـــي العلـــوم والتكنولوجيا، من خالل 
التحـــّول إلـــى مرحلـــة التمكيـــن الرقمي، 
وإنتـــاج المحتوى اإللكتروني، والتوســـع 
في استخدام التقنيات التعليمية الرقمية 
المتطورة فـــي التعليم والتعليـــم العالي، 
واالعتماد علـــى المختبرات االفتراضية، 
وتوفيـــر البوابات التعليميـــة اإللكترونية 
المتطورة التي أتاحت اســـتدامة التعليم 

بالرغـــم مـــن تعليق الدراســـة الصفية في 
بعـــض األحيـــان، حيـــث تفتخـــر البحرين 
اليـــوم بتجربتهـــا في هـــذا المجال والتي 
بدأت منذ العام 2005 من خالل مشروع 
جاللـــة الملك حمـــد لمدارس المســـتقبل، 
وهي تطرح هـــذه التجربة أمـــام الجميع 
فـــي إطـــار الشـــراكة وتبـــادل الخبـــرات، 
اإلقليمـــي  المركـــز  إنشـــاء  جانـــب  إلـــى 
واالتصـــال  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا 
مـــن الفئـــة الثانيـــة بالتعـــاون مـــع منظمة 
الخدمـــات  تقديـــم  بهـــدف  اليونســـكو، 
التدريبيـــة النوعيـــة للكفـــاءات التربوية 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي، فـــي مجـــال 
المعايير العالمية لتكنولوجيا المعلومات 
)ISTE(، مشـــيرا إلى أن المركز بما يمتلكه 
اليـــوم من تجربة نوعية في هذا المجال 
يطـــرح خدماته وخبرته لالســـتفادة منها 

من قبل دولنا اإلسالمية.
وفـــي البيـــان الختامي، أّكـــد المجتمعون 

الـــدول األعضـــاء  أهميـــة التعـــاون بيـــن 
وتبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــال االبتـــكار 
مهـــارات  وتعزيـــز  والتطويـــر،  والبحـــث 
الشـــباب لتلبيـــة متطلبـــات ســـوق العمل، 
واعتمـــاد التقنيات الحديثـــة في العملية 
اإللكترونـــي  التعليـــم  مثـــل  التعليميـــة 
والتعلم عن بعد، مشـــيدين بالجهود التي 
بذلتهـــا تلك الدول فـــي التصدي لجائحة 
كورونا، كما دعوا إلى النظر في الدروس 
المســـتفادة خالل الجائحة فـــي التعاون 
البحثيـــة  المؤسســـات  بيـــن  المســـتقبلي 
علـــى المســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة 
والدولية فيما يتعلق بالجوائح العالمية.

حضـــر االجتمـــاع األميـــن العـــام لمجلس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلـــس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة وعدد من 
المســـؤولين فـــي األمانـــة العامة بمجلس 

التعليم العالي.

“ترنـــد”  البحريـــن  جامعـــة  وســـم  تصـــدر 
المملكـــة أمس األربعاء، بعـــد إعالن نتائج 
“أون  ونشـــرها  الدراســـية  االمتحانـــات 
اليـــن” علـــى موقـــع الجامعـــة الـــذي شـــهد 
ضغًطا شـــديًدا بســـبب الولوج المكثف من 
الطلبـــة. وبالرغـــم مـــن الظـــروف الراهنـــة 
التـــي فرضتها جائحة كورونـــا والتي منها 
الدراســـة عن بعد، إال أن الجامعة الوطنية 
نجحت عبر كوادرها المتميزة في احتواء 
األمـــر، وتحقيق أعلى درجات الجودة في 
تعليـــم الطلبـــة، مع بعض النقـــد الذي طال 
برنامج “لـــوك داون” والمخصص للمراقبة 
في االختبارات، بعد اتهامات طالبية بأنه 

يفسد أجهزتهم.
وانتشـــر على حســـابات الطلبـــة في تويتر 
مقاطـــع فيديو عديـــدة، تعبر عـــن الدعابة 
والضحـــك والســـخرية مـــن النتائـــج، منها 
مقطع طفلـــة مجهولة الهوية وهي تصرخ 
داخـــل الســـيارة وتضـــرب البـــاب برجلهـــا 

وهي تقول باكية “أنا بموت أنا بموت”.
وقالـــت الطالبة وفـــاء “عظم المـــراد فهان 
الطريـــق، وجـــاءت لـــذة الوصـــول لتـــزول 

مشقة السنين، ولله الحمد والمنة”.
وغرد سلمان بوسعيد “أبارك لجميع طالبنا 
التخـــرج  الوطنيـــة  بجامعتنـــا  وطالباتنـــا 

للخريجيـــن، والنجاح للناجحين، والتوفق 
للمتفوقيـــن، ووفقكـــم هللا لـــكل خيـــر في 

قادم األيام”.
ســـاخر  بشـــكل  ياســـين  مريـــم  وغـــردت 
ومختلـــف، حيـــث نشـــرت صـــورة لهيـــكل 
وأســـفله  التخـــرج  لبـــس  يرتـــدي  عظمـــي 
تعليـــق يقـــول “خطـــاب مـــا بعـــد التخـــرج: 
حلـــوة وخفيفـــة  كانـــت  الجامعـــة  ســـنين 

وسهلة والحمد لله ما حسيت فيها”.
ونشـــرت زينـــب فيديـــو للفنان الســـعودي 
بدعابـــة  يقـــول  وهـــو  القصبـــي  ناصـــر 
“نســـتودعكم هللا، الســـالم عليكـــم ورحمة 

هللا وبركاته”.
وغـــردت أميرة القالف قائلـــة “أمي وابوي 
منـــي،  اكثيـــر  مستانســـين  يحفظهـــم  هللا 

أحبكم”.
بقولـــه  المدنـــي  أميمـــة  واستشـــهدت 
تعالـــى “قـــل بفضـــل هللا وبرحمتـــه فبذلك 
فليفرحـــوا” قبل أن تعلـــق “الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات، ولله الحمد والمنة، 
البحريـــن  مـــن جامعـــة  رســـميا تخرجـــت 

بتخصص بالكالوريوس رياضيات”.
وقـــال المغرد حســـين “ألف مبـــروك لجميع 
المتخرجيـــن ومـــن ارتفع معدلـــه، والقادم 

أفضل للبقية إن شاء هللا”.
إلى ذلك، نشطت بعض الشركات التجارية 
علـــى ذات “الهاش تـــاق” )جامعة البحرين( 
لتقـــدم عروضا مختلفـــة ومتنوعة للطلبة، 
لتصميم وطباعة الســـيرة الذاتية، وللعمل 
علـــى مشـــروعات وو بروجكتـــات” لجميع 

المعلومـــات،  لتنقيـــة  التخصـــص  فـــروع 
العلميـــة،  الرســـائل  خدمـــات  وتقديـــم 
كالبحـــوث والمراجعـــات اللغويـــة، وإعداد 
والطباعـــة  والتجليـــد  العلميـــة،  الرســـائل 

وغيرها.

وزير التربية والتعليم خالل مشاركته في القمة اإلسالمية الثانية للعلوم والتكنولوجيا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

أكـــدت هيئة البحرين للســـياحة 
التوجيهـــات  أن  والمعـــارض 
الملكيـــة الســـامية لعاهـــل البالد 
صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بإطالق حزمة 
ماليـــة واقتصاديـــة للتعامل مع 
مستجدات وانعكاسات جائحة 
كورونا، ومتابعـــة وتكليف ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة للجهات المعنية 
بمتابعة تنفيـــذ تلك التوجيهات 
الســـامية بهـــدف وضـــع الحلول 
الالزمـــة لضمان اســـتقرار ونمو 
القطاعات االقتصادية المختلفة 
القطاعـــات  األخـــص  وعلـــى 
المتأثرة من تداعيات الجائحة، 
مـــن  الصـــادرة  للقـــرارات  وفقـــًا 
مجلـــس الـــوزراء بتمديـــد عـــدد 
ضمـــن  الدعـــم  مبـــادرات  مـــن 
الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة 
ومـــن ضمنها القطاع الســـياحي 
صمـــام  يشـــكل  أن  شـــأنه  مـــن 
اســـتقرار  علـــى  للحفـــاظ  أمـــان 
إثـــر  الســـياحي  القطـــاع  ونمـــو 
تلـــك التداعيـــات بالتـــوازي مـــع 
استمرار برامج الدولة ومسيرة 
عملها تحقيقًا لمســـاعي التنمية 

المستدامة لصالح المواطنين.
 وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة 
ناصر قائدي بالمراجعة الشاملة 
والمســـتمرة للحكومـــة الموقرة 
كورونـــا  بدايـــات جائحـــة  منـــذ 
لكافـــة القطاعـــات االقتصاديـــة 
بشـــكل عام وللقطاعـــات األكثر 
ومنهـــا  خـــاص  بشـــكل  تضـــررًا 
والـــدور  الســـياحي،  القطـــاع 
الـــذي  والمحـــوري  الرئيســـي 
قدمتـــه الحكومـــة الموقـــرة في 
تخفيـــف التبعـــات االقتصاديـــة 
على القطاع الخاص من منشآت 

سياحية نتيجة تأثر أعمالها في 
ظل الظروف االســـتثنائية التي 
يمر بها العالم أجمع، بما شـــملته 
تلك القرارات من صور مختلفة 
للدعم شـــملت إعفاء المنشـــآت 
والمرافق السياحية من الرسوم 
الســـياحية لمـــدة ثالثـــة شـــهور 
للربـــع الثاني من العـــام الجاري، 
وكذلـــك إعفاء القطاعات األكثر 
تضررًا من دفع رســـوم الســـجل 
التجـــاري للعـــام 2021 والتكفل 
البحرينييـــن  رواتـــب  بدفـــع 
شـــركات  فـــي  عليهـــم  المؤمـــن 
القطـــاع الخـــاص  العامليـــن في 
بنســـبة  المتضـــررة  القطاعـــات 
100 % للشـــهر األول و بنســـبة 

50 % للشهرين التاليين.
القـــرارات  مضاميـــن  أن  وأكـــد 
هـــو  مـــا  إلـــى  ذهبـــت  وآلياتهـــا 
أبعـــد مـــن مقاصدهـــا بتحقيـــق 
االقتصـــادي  االســـتقرار 
واالجتماعـــي الـــذي لطالمـــا كان 
ميزة تنافسية لمملكة البحرين، 
عبر إســـهامها فـــي الحفاظ على 
االقتصـــادي  االســـتقرار  فـــرص 
الماليـــة والتعافي  واالســـتدامة 
الســـياحي  للقطـــاع  الســـريع 
العاملـــة  الســـياحية  وللمنشـــآت 
فيـــه لمواجهـــة تلـــك التحديات 

والظروف االستثنائية.

“السياحة”: تمديد الحزمة صمام أمان للحفاظ على االستقرار

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة، فـــي القيـــادة العامـــة، امـــس 
األربعاء، ســـفير جمهورية مصر العربية 
لدى المملكة ياسر شعبان يرافقه ملحق 
الدفـــاع المصـــري المقيـــم فـــي الريـــاض 
والمعتمـــد لـــدى المملكـــة العميـــد أركان 
حـــرب ياســـر العـــدوي بمناســـبة انتهـــاء 
فترة عمله كملحق عســـكري معتمد لدى 
المملكـــة، وذلـــك بحضـــور رئيـــس هيئة 

األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
 ورحـــب القائـــد العام بســـفير جمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة لـــدى المملكـــة، 
كما شـــكر ملحق الدفاع المصري المقيم 
فـــي الريـــاض والمعتمـــد لـــدى المملكـــة 

علـــى جهـــوده الطيبـــة التي بذلهـــا أثناء 
فتـــرة عمله في المملكة، متمنًيا له دوام 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي كل مـــا يســـند 
إليـــه مـــن مهام جديـــدة، مشـــيًدا بمتانة 
العالقات األخويـــة الوطيدة التي تربط 
تعزيزهـــا  وســـبل  الشـــقيقين  البلديـــن 
والتي تشهد على الدوام تطوًرا وتقدًما 
فـــي مختلـــف المجـــاالت. حضـــر اللقـــاء 
مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن 
هيئـــة  رئيـــس  ســـعد، ومســـاعد  حســـن 
األركان لإلمـــداد والتموين اللواء الركن 
بحري يوســـف أحمد مال هللا، ومساعد 
رئيـــس هيئـــة األركان للعمليـــات اللـــواء 
الركـــن غانـــم الفضالـــة، وعـــدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي القيـــادة 
العامـــة أمـــس، ســـفير إمبراطوريـــة 
اليابـــان الصديقـــة بمناســـبة تعيينه، 
بحضور رئيس هيئة األركان الفريق 

الركن ذياب النعيمي.
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء رحـــب القائـــد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين بســـفير 
إمبراطوريـــة اليابـــان لـــدى المملكـــة 
والوفـــد المرافـــق، متمنيـــا لـــه دوام 

منصبـــه  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 
الجديد.

 وأشـــاد بعالقـــات الصداقـــة القائمة 
بيـــن مملكة البحريـــن وإمبراطورية 

اليابان الصديقة.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد 
سعد، و مساعد رئيس هيئة األركان 
الركـــن  اللـــواء  والتمويـــن  لإلمـــداد 
بحري يوسف أحمد مال هللا، وعدد 
من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

انتهاء فترة عمل الملحق العسكري المصري

المشير يلتقي السفير الياباني الجديد

رئيس “األعلى للصحة” يتابع سير العمل بمركز الشيخ جابر الصحي
بإطـــــار تقــديــــــم الخـدمــــــات 24 ســاعــــــة فـــــي 9 مــراكـــــز صحيـــــة

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
للصحة الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة حـــرص الحكومة على 
تقديـــم أفضل الخدمـــات الصحية 
الصحيـــة  التغطيـــة  وتحقيـــق 
التوجيهـــات  إطـــار  فـــي  الشـــاملة 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الدائمـــة 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، والمتابعـــة المســـتمرة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  لولـــي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا 
منظومـــة  تطويـــر  فـــي  يصـــب 
الخدمـــات الصحيـــة وتلبية جميع 
االحتياجات الصحية لألهالي في 
جميع محافظـــات مملكة البحرين 
بما يتماشـــى مع مبادرات التطوير 
القطـــاع  يشـــهدها  التـــي  الشـــامل 

الصحي في المملكة.

رئيـــس  قـــام  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة بزيـــارة 
ميدانية تفقدية إلى الشـــيخ مركز 
جابـــر الصحي فـــي منطقـــة باربار 
في المحافظة الشمالية، وذلك في 
إطـــار متابعـــة أمر صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 

الـــوزراء بتقديـــم الخدمـــات علـــى 
مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية 
المملكـــة،  محافظـــات  بمختلـــف 
بما يســـهم فـــي تطوير واســـتدامة 
خدمـــات القطاع الصحـــي وتعزيز 
كفاءته وتحقيق التغطية الصحية 
الشـــاملة وفـــق أعلـــى المعايير بما 

يعزز مـــن إنجـــازات المملكـــة على 
صعيد التنمية المستدامة.

شـــملت  ميدانيـــة  بجولـــة  وقـــام 
المركـــز، مشـــيدًا  مختلـــف أقســـام 
ظهـــر  الـــذي  المتميـــز  بالمســـتوى 
عليـــه المركز وما اشـــتمل عليه من 

إمكانيات وتجهيزات متقدمة.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
الصحـــة  وزارة  بجهـــود  للصحـــة 
الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  وإدارة 
األولية في تجهيز المراكز الصحية 
التســـعة للعمـــل على مدار الســـاعة 
بما يوفر التغطية الطبية لمباشـــرة 
المتعلقـــة  المســـتعجلة  الحـــاالت 
بطب العائلة، حيث سيتم تصنيف 
الحاالت الواردة ومباشرتها بشكل 
الحـــاالت  تحويـــل  قبـــل  مبدئـــي 
الطارئـــة إلـــى المستشـــفيات، كمـــا 
إســـعاف  ســـيارات  توفيـــر  ســـيتم 

بالتعاون مع اإلسعاف الوطني.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

ناصر قائدي
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100 لوحــــة فنيـــة تخّلـــد تضحيــات الجيــش األبيــض
ــي ــب ــط ــون اتــــحــــدوا لـــرســـم الــبــســمــة عـــلـــى وجــــــوه الــــكــــادر ال ــانـ ــنـ ــفـ ــوي: الـ ــ ــوس ــ ــم ــ ال

قــال الفنــان المحتــرف عبــاس الموســوي بــأن قطــاع الفنانيــن قاموا أخيــرًا بإهــداء أبطال الصفــوف األمامية عــدد 100 لوحة 
تضامنًا وتقديرًا لمساعيهم الخيرة في خدمة البحرين وشعبها الكريم.

خـــص  بتصريـــح  الموســـوي  وأوضـــح 
بـــه “البـــاد” بـــأن فتـــرة الجائحـــة فرصـــة 
للفنانين وفسحة لإلبداع لدخول العوالم 
الجديدة، بفضل الوقت والفضاء المتوفر 
لهـــم، والتـــي أوجدت الكثير مـــن التاقي 

بينهم وبين الفنانين بالمنطقة والعالم”.
وأضـــاف” اتحدوا لكي يرســـموا البســـمة 
األلحـــان  خرجـــت  ولذلـــك  للنـــاس، 
الموســـيقية للقـــاء النـــاس عبـــر الميديـــا 
ومنصـــات التواصل االجتماعـــي، معززة 
بجمال نشـــاط الســـاحة الفنية، ليدخلهم 
بتوجه جديد، يعكس التاقي اإلنســـاني 

متباعـــدة  كانـــت  أن  بعـــد  والروحـــي، 
بالسابق”.

وأكمـــل الموســـوي” الوباء قـــرب القلوب 
بيـــن الجميـــع ألقرب حد، والفـــن كان من 
أحد الوســـائل الراقيـــة للوصول إلى هذه 
الغايـــات، ولقـــد فتحنـــا بعـــض القنـــوات 
وســـاهمنا بلقـــاءات مع ابطـــال الصفوف 
االماميـــة الطبيـــة بأكثـــر من مائـــة لوحة 
فنيـــة، وال تـــزال متواصلـــة إلـــى اليـــوم، 
األمـــر الذي عزز مكانة ولمســـة راقية من 
الفنان، ترتقي بالفن للبلد، والوصول إلى 
الغايات المرجوة من خال دفع الحماس 

والشـــغف من خال متابعـــة كل ما يمكن 
اعطاءه لإلنسان بهذا الوقت”.

موقـــع  الفتتـــاح  الفنانـــون  “اتحـــد  وزاد 
إلكترونـــي تواجـــدوا به جميعـــًا، وبحيث 
فنيـــة،  بأعمـــال  منهـــم  كل  يســـاهم 
وايجـــاد التواصل مع المســـئولين بوضع 
اللوحات المناســـبة لألطباء والمســـعفين 
والمتطوعيـــن، وبحيث تكـــون اهداءات 
هـــذه اللوحـــات مجانيـــة، ولقـــد تطوعت 
شـــخصيا بعدد ثاث لوحات، والتي أرى 
أنهـــا تســـاهم فـــي تعزيز الحـــس الوطني 

الراقي”.

وأردف الموســـوي “كفنانيـــن فتحنا أيضا 
منصـــات للشـــراكة مع مجمعـــات تجارية 
المنامـــة  فـــي  كالســـيف  البحريـــن  فـــي 
والمحـــرق، واســـتقبلنا خالهـــا كل فناني 
البحرين والمؤسســـات التـــي تعني بالفن 

وبمجاالته المختلفة”.
وقال “أقمنا أيضا معرًضا بشهر رمضان 
وكان  دلمونيـــا،  مجمـــع  فـــي  الماضـــي 
لـــه صـــدى جميـــل، وكـــن وقـــع االختيار 
تحـــت أكبـــر شاشـــة عـــرض ســـينمائي 
فـــي البحرين، وســـيكون هنالك افتتاح 
في 25 الشـــهر الحالي ليكون اســـتكماالً 
لبنـــاء هـــذه الشـــراكة التـــي تجمعنـــا مع 

اآلخرين”.
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القحطاني: أنقذوا األطفال من المتحور “دلتا” بالتطعيم
لها علمية  ــس  أسـ ال  ــقــاح  ــل ال ــورة  ــط خ ــن  ع ــة  ــداول ــت ــم ال ــث  ــاديـ األحـ

أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو 
كورونـــا )كوفيـــد 19( المقـــدم طبيب منـــاف القحطاني 
أهميـــة اإلقبال على التطعيم في هـــذه المرحلة المهمة 
مـــن مراحـــل التعامـــل مـــع الفيـــروس بهـــدف الحمايـــة 
مـــن مضاعفاتـــه والتحـــورات الجديـــدة لـــه، مؤكـــدا أن 
الفيروس المتحور “دلتا” يشكل خطورة متصاعدة على 
جميـــع الفئـــات العمرية خصوصـــا األطفـــال، والتطعيم 
هو الســـبيل للحماية منه عبر ما يقـــوم به التطعيم من 
زيـــادة أعـــداد األجســـام المضـــادة في الجســـم وتقوية 
جهـــاز المناعة لدى هذه الفئـــة العمرية وتوفير الحماية 
الازمـــة لهم من الفيروس، ما يســـهم في الحفاظ على 

سامتهم وسامة الجميع.
وأوضـــح القحطانـــي أن االرتفاع الملحـــوظ في الفترة 
الســـابقة ألعـــداد الحاالت القائمة تضمـــن حاالت قائمة 
ألطفـــال لم يقوموا بأخذ التطعيم، داعًيا أولياء األمور 
مـــن المواطنيـــن والمقيمين للمبادرة وتســـجيل أبنائهم 

12 و17 عاًمـــا ألخـــذ  بيـــن  تتـــراوح أعمارهـــم  الذيـــن 
التطعيـــم، إذ تمثـــل هـــذه الفئة العمرية شـــريحة كبيرة 
من المجتمع، ما يسهم في تعزيز المناعة لديهم وزيادة 
التحصيـــن المجتمعـــي خصوصـــا في ظل طـــول فترة 

حضانة الفيروس لدى األطفال في حال اإلصابة به.
وأشـــار القحطانـــي إلـــى أن أي حديـــث متـــداول عـــن 
خطـــورة التطعيم ليس له أســـس علمية بحثية دقيقة، 
إذ لـــم يتم إثبـــات خطورة أخذ التطعيـــم للفئة العمرية 
البالغـــة بين 12 و17 عاًما، كما أن هيئة الغذاء والدواء 
األميركيـــة )FDA( ومركـــز مكافحة األمـــراض واألوبئة 
)CDC( توصيـــان بضـــرورة أخـــذ التطعيـــم لهـــذه الفئة 
العمريـــة للحد من حدوث مضاعفات أو وفيات نتيجة 
اإلصابـــة بالفيـــروس، داعًيـــا الجميـــع لالتـــزام بالوعي 
المجتمعـــي لتجاوز هذه المرحلـــة الدقيقة من مواجهة 
الفيـــروس ومواصلـــة االلتزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة للحد من 

انتشار الفيروس.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

الحمـــات  تكثيـــف  إطـــار  فـــي 
التفتيشـــية للتأكد مـــن تطبيق 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
 ( كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
إدارة  واصلـــت  كوفيـــد19-(، 
الصحـــة العامة بـــوزارة الصحة 
لمتابعـــة  التفتيشـــية  زياراتهـــا 
باالشتراطات  المنشـــآت  التزام 
الصحيـــة والقـــرارات األخيـــرة 

وقـــد  عليهـــا،  المنصـــوص 
مراقبـــة  قســـم  مفتشـــو  قـــام 
األغذيـــة يـــوم أمـــس الثاثـــاء، 
 88 شـــملت  تفتيشـــية  بزيـــارة 
مطعًمـــا ومقهـــى يقـــدم أطعمة 
ومشـــروبات تم خالها مخالفة 
اتخـــاذ  تـــم  حيـــث  منهـــا   4
اإلجراءات الازمة إلحالة هذه 

المطاعم للجهات القانونية.

مخالفة 4 مطاعم

المنامة - بنا

أعلنــت وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف أنه في إطــار المتابعة 
المســتمرة التــي يقوم بهــا الفريق الوطنــي الطبي للتصدي لفيــروس كورونا، 
فقــد تبيــن وجــود حــاالت قائمــة لفيــروس كورونــا فــي مســجد بمحافظــة 
العاصمة، ومخالفة مسجد آخر لاشتراطات الصحية بالمحافظة الشمالية.

الصحـــة  مقتضيـــات  علـــى  وحفاًظـــا 
العامة وحمايـــًة للمصلين، فقد قررت 
الفريـــق  مـــع  التنســـيق  بعـــد  الـــوزارة 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونا غلق المسجدين، وذلك بشكل 
مؤقـــت لمـــدة أســـبوع حتـــى تتمكـــن 
الفـــرق المعنية من القيام بعملية تتبع 
بعمليـــة  القيـــام  وكذلـــك  المخالطيـــن 
التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية بشـــكل صحيـــح ووضعها 

موضع التنفيذ.
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  وشـــددت 
اإلســـامية واألوقـــاف علـــى متابعتها 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تنفيـــذ 
للحمـــات  وتكثيفهـــا  بالمســـاجد 
التفتيشـــية واتخـــاذ مـــا يلـــزم لحفظ 
مؤكـــدًة  المصليـــن،  وســـامة  صحـــة 
أن االلتـــزام بالتعليمـــات واإلجراءات 
االحترازية اليوم تفرضه المســـؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

غلق مسجدين أسبوعا لوجود حالة قائمة

البحرين تجيز االستخدام الطارئ لدواء “ريجن - كوف 2”
ــادة ــ ــض ــ ــم ــ عـــــــاج كــــــورونــــــا بــــاســــتــــخــــدام األجــــــســــــام ال

مملكــة  فــي  الصحيــة  والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  وافقــت 
البحرين )NHRA( على دواء “ريجن - كوف 2”  )REGN-COV2(  لاستخدام 
الطارئ من إنتاج شركة ريجينون بالتعاون مع شركة روش، لعاج األعراض 

الخفيفة إلى المعتدلة للحاالت القائمة لفيروس كورونا )كوفيد - 19(.

ويحتوي دواء “ريجن - كوف 2” على 
مزيـــج من مادتين يســـمى “األجســـام 
المضـــادة أحاديـــة النســـيلة” والتي تم 
تصميمهـــا لمنـــع االرتبـــاط الفيروســـي 
والدخول إلى الخايا البشرية لتحييد 

الفيروس.
حصـــل “ريجـــن - كـــوف 2” أيًضا على 
موافقة االســـتخدام الطارئ من إدارة 
لعـــاج  األميركيـــة  والـــدواء  الغـــذاء 
المعتدلـــة  إلـــى  الخفيفـــة  األعـــراض 
البالغيـــن  لـــدى  كورونـــا  لفيـــروس 

تســـتدعي  ال  الذيـــن  والمراهقيـــن 
العـــاج  تلقـــي  الصحيـــة  حالتهـــم 
والمتابعـــة بالمستشـــفى )12 عاًما فما 
فـــوق والذين يزنون ما ال يقل عن 40 
كجـــم(، والمعرضيـــن لخطـــر اإلصابـــة 
باألعـــراض الشـــديدة أو الحاجـــة إلى 
العـــاج في المستشـــفى. تلقى الدواء 
أيًضـــا مراجعـــة إيجابيـــة مـــن وكالـــة 
تحليلهـــا  بعـــد  األوروبيـــة  األدويـــة 
لجوانب الجودة والســـامة والفعالية 

للمزيج الجديد.

ويضـــاف هذا الـــدواء لقائمـــة األدوية 
التـــي أجازتها مملكـــة البحرين للعاج 
باســـتخدام تقنية األجســـام المضادة، 
وتأتي هـــذه الموافقة لحرص المملكة 
علـــى توفيـــر أحدث األدويـــة إلدخالها 

ضمـــن البروتوكـــول العاجـــي لمملكة 
البحرين والتي من شـــأنها التقليل من 
مضاعفـــات الفيـــروس لـــدى الحـــاالت 
القائمـــة وبالتالـــي الحـــد مـــن الحاجة 

للدخول للعناية المركزة.

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المنامة - بنا

“الفطــــــر األســــود” ووسائــــل التحصـــن منــــه
أثار إعان سلطنة عمان أخيًرا اكتشاف 3 إصابات بـ “الفطر األسود” كثيًرا من المخاوف، بعد تفشيه المسبق بالعراق، وتنامي وفيات 

المصابين به بشكل مدمر ببلد المنشأ الهند.

و “الفطر األسود” هو عدوى فطرية تصيب 
بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، 
وتثير حتى اللحظة قلق مســـؤولي القطاع 
الطبـــي في جميـــع أنحاء العالـــم، وهو قلق 
متنـــاٍم مـــع إصابـــة اآلالف ممـــن تعافوا من 
فيروس كورونا به، ووفاة الكثيرين منهم.

وينشـــتر داء “الفطـــر األســـود” عبـــر الجهاز 
التنفســـي، ويؤدي إلى تـــآكل هياكل الوجه، 
وفـــي بعـــض األحيـــان قـــد يضطـــر األطباء 
إلى اســـتئصال العين جراحيا، لمنع وصول 

العدوى إلى الدماغ.
وتفتـــرس العدوى الفطريـــة المرضى الذين 
يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكذلك 
أصحاب األمراض المزمنة، خصوصا مرض 
الســـكري، إضافة لمن يفرط في اســـتخدام 
بعـــض العقاقير الطبيـــة المرتبطة بفيروس 

كورونا، والتي ال تستلزم وصفة طبية.

وقـــد يتســـبب ســـكر الـــدم غيـــر المنضبـــط 
لألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، 
فـــي خطر أكبر لإلصابـــة بالمرض الذي بات 
الوجـــه المتحـــور الجديد لفيـــروس كورونا 
المستجد. ومن الوسائل العاجية لـ “الفطر 
األســـود” إزالة العضو المصاب، والســـيطرة 
علـــى مـــرض الســـكري مـــن خـــال األدوية، 
ووقـــف األدويـــة المعدلـــة للمناعـــة للحفاظ 

على الترطيب الجهازي الكافي.
وحذر استشاري التغذية العاجية المصري 
محمـــد حلمـــي بعـــد تفشـــي الفطر األســـود 
بشـــكل جزئي في مصر مـــن بعض العادات 
اليوميـــة التي تؤدي النتقال الفطر األســـود 
إلى الجســـم من غير قصد، منها استنشـــاق 
الفراولـــة أو التفـــاح أو الطماطـــم أو الجبنة 
المعفنـــة، عند إخراجها مـــن الثاجة للتأكد 
مـــن ســـامتها، ما قد يتســـبب بنقـــل الفطر 

األسود للجسم.
ويرى استشاري جراحة العيون التجميلية 
ومحجـــر العين محمد الســـماري )ســـعودي( 
غيـــر  انتهـــازي  مـــرض  األســـود  الفطـــر  أن 
معـــد، ويصيـــب أصحاب المناعـــة الضعيفة 
وأصحـــاب األمـــراض المزمنـــة، وأن نســـبة 

الوفاة به تصل إلى 54 %.
وأكد الســـماوي أن الفطر األســـود قد يكون 
موجودا في بعض أنواع الفواكه والنباتات 
المتعفنة والفاسدة، لكن أصحاب المناعات 

الجيدة يتغلبون عليه.
ويوصـــي الباحثون واألطبـــاء للوقاية منه 
باســـتخدام األقنعة عند زيـــارة مواقع بناء 
مغبـــرة، وانتعـــال أحذيـــة مقفلـــة، وارتداء 
سراويل وقمصان بأكمام طويلة، وقفازات 
أثناء عمليات الزراعة أو البستنة، والحفاظ 
على النظافة الشخصية، واالغتسال يوميا.



كشــف الرئيــس التنفيــذي للمستشــفيات الحكوميــة أحمــد األنصــاري لـ”البــاد” عــن أن التوجــه 
الطبــي فــي حــال تطبيــق الضمــان الصحــي )التأميــن الصحي( هــو توجــه الفصل بيــن القطاع 
الطبــي الخــاص والقطــاع الطبــي العــام )الحكومــي( مشــيًرا إلــى أنــه لــم يتمكــن أي طبيب من 

الجمع بين القطاعين.
ولفت إلى أن إدارة السلمانية العليا اجتمعت بعدد من األطباء البحرينيين الستقطابهم بالعمل 
في المستشــفى إال أن هناك كثيرين منهم أبدوا تخوفهم من اختيار العمل في الســلمانية بعد 

تطبيق الضمان الصحي )التأمين(.
وأفــاد خــال تقديمــه لإليجــاز اإلعامــي الحكومــة الــذي ينظمــه مركــز االتصــال الوطنــي بأن 
التوجــه لــدى مستشــفى الســلمانية الطبي هــو حصول الطبيب االستشــاري علــى مقابل مادي 
يعادل ما يحصل عليه في القطاع الخاص وذلك بعد تطبيق التأمين الصحي، مشــيًرا إلى أن 

القطاع الطبي الخاص يستقطب االستشاريين بسبب المادة بشكل أساسي.
وقــال: “إن توجــه تطبيق الضمان الصحي الذي ســيفصل القطــاع الطبي الخاص عن العام قد 
تأخــذ تطبيــق كافــة آلياته ســنوات وال أحد يعلم متــى يحين تطبيق آلياته، مؤكــًدا أن القطاع 
العــام الطبــي أجــرى العديــد مــن التعاقــدات مــع أطبــاء استشــاريين بحيــث يقومــون بالدوام 

الجزئي بمجمع السلمانية الطبي”.

المصير

وتابع: “هناك قناعات مختلفة لدى األطباء من 
أجل اختيار مصيرهم بالعمل في القطاع العام 
أو الخاص في المســـتقبل”، مشـــيًرا إلى أن كل 
الهواجس ستتبدد خالل الفترات القادمة وأن 
التواصل مع األطباء واالستشـــاريين ســـيكون 
مفتوًحا مـــن أجل تقديم أجـــود الخدمات في 

مستشفى السلمانية الطبي”. 
وأفـــاد بـــأن هنالـــك خطـــة الســـتقطاب األيادي 
الطبيـــة  البحرينيـــة  الكـــوادر  مـــن  الماهـــرة 
ســـواء فـــي التخصصـــات الطبيـــة الدقيقـــة أو 
االستشاريين والفنيين، وأن المساعي مبذولة 
لتطويـــر مجمـــع الســـلمانية الطبـــي بتدعيمـــه 
باستشـــاريين مـــن البحريـــن وخـــارج البحرين 

أيًضا.
وذكر أن قسم الطوارئ بالسلمانية يزوره نحو 
1000 مريض يومًيا أي 30 ألف مريض شهرًيا 
بما يعني أن هنالك 30 ألف أسرة تتعلق بقسم 
طوارئ مجمع السلمانية الطبي، مشيًرا إلى أن 
70 % مـــن مجمـــوع 1000 ليس لديهم حاالت 
طارئـــة ويتوجـــب عالجهـــم في أقســـام أخرى 
كالمراكز الصحية على سبيل المثال ال الحصر، 
وأن قســـم الطـــوارئ يحتـــوي على 76 ســـريرا 
ونطـــوره قريًبـــا ليحتـــوي علـــى 115 ســـريرا، 
وســـيتم زيادة عدد األسرة في غرف اإلنعاش 
من 8 إلى 16 سريًرا وذلك بهدف تقليص مدة 

االنتظار. 
وكشـــف عن أن عدد األطباء في المستشفيات 
الحكوميـــة 628 طبيبـــا و2399 ممرضا و601 

خدمات دعم و1260 مهنة صحية.
وعلـــى صعيـــد آخـــر أكـــد أن الحكومـــة توفـــر 
للمستشفيات الحكومية كافة احتياجاتها وأن 
ليس ثمة مشكلة متعلقة بالميزانية التشغيلية 
للمستشـــفيات الحكوميـــة، وقد بدأنـــا التطوير 
فـــي مبنـــى مجمـــع الســـلمانية الطبـــي بتطوير 
قســـم الطـــوارئ وإنشـــاء أربـــع غـــرف عمليات 

جديدة.

البشري

ولفـــت إلى أن اإلدارة حالًيا تلقي اهتماًما بالًغا 
في العنصر البشـــري وإمكانية تطويره، كاشًفا 

عـــن أنه تـــم ابتعاث عدد من األطباء للدراســـة 
فـــي الخارج في عدد مـــن األقطار العالمية في 
دراســـة العلوم الطبية التي يحتاج إليها مجمع 
الســـلمانية الطبـــي وتتـــراوح مدة الدراســـة ما 
بيـــن ســـنتين وثـــالث ســـنوات، مشـــيًرا إلى أن 
عدد الطاقم الطبي الذي تم تطويره 27 طبيبا 
تـــم دعـــم خطـــة تطويرهـــم مـــن قبـــل حكومة 

البحرين.
وفـــي موضوع آخـــر أكد األنصـــاري أن الضمان 
الصحـــي )التأميـــن الطبـــي( ســـيعطي أريحيـــة 
للمواطـــن لتوفيـــر الخدمات مـــع الطبيب الذي 
يريده وفي المستشفى الذي يريده، ومستقبال 
سيكون المواطن مؤمنا عليه من قبل الحكومة 
ولديـــه حـــق االختيار فـــي العالج فـــي القطاع 
الحكومـــة  الخـــاص، كاشـــًفا عـــن أن  أو  العـــام 
ســـتوفر لـــه جزءا من قيمة العـــالج في القطاع 
الخـــاص، وفـــي القطاع العـــام ســـيكون العالج 

مدعوما بصورة كاملة.
وأكد أن هنالك 4 غرف عمليات إلى سبع تعمل 
بشـــكل يومـــي فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
مـــن أصـــل 12 غرفـــة عمليـــات، وأن العمليـــات 
لـــم تتوقـــف فـــي فتـــرة جائحـــة كورونـــا ولكن 
اقتصـــرت العمليـــات على الطارئـــة ويتم النظر 

فـــي الحاالت من قبل فريق طبي خاص يحدد 
مدى أهمية إجراء العمليات وتوقيت إجرائها.

التسيير

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
الذاتـــي  التســـيير  مشـــروع  بـــأّن  الحكوميـــة، 
سيســـهم فـــي تســـجيل أعلـــى معـــدالت األداء 
وتحقيـــق أقصـــى درجـــات الرضـــا مـــن خـــالل 
أفضـــل  وفـــق  الصحيـــة  بالخدمـــات  االرتقـــاء 
علـــى  اســـتنادًا  المعتمـــدة،  الدوليـــة  المعاييـــر 
األولويات المســـتقبلية التي ترتكز على توفير 
أفضل سبل الرعاية الطبّية للمريض في البيئة 

المناسبة والمهيأة لذلك.
وأعلن خالل اإليجاز اإلعالمي الحكومي الذي 
نظمـــه مركـــز االتصـــال الوطنـــي بالتعـــاون مع 
اإلدارة التنفيذية للمستشفيات الحكومية، بأّن 
الهدف األكبر للخّطة االســـتراتيجية لمشـــروع 
الحكوميـــة،  للمستشـــفيات  الذاتـــي  التســـيير 
والتـــي تعتبـــر مـــن أهم محـــاور عمل مشـــروع 
الضمـــان الصحـــي الوطنـــي بمملكـــة البحرين، 
هو رفع مســـتوى الرعاية الصحية واالستدامة 
مـــن  متقّدمـــة  معـــدالت  وتحقيـــق  الماليـــة، 
التنافســـية والشـــفافية والعدالـــة، وبما يســـهم 

في تنفيذ رؤية البحرين 2030.
وفيما يتعلق باألهداف االستراتيجية التي تم 
تنفيذها في المشروع أشار إلى أنه تم االنتهاء 
مـــن تحليـــل الوضع الراهن للخدمـــات الصحية 
المقدمـــة ووضع نموذج التشـــغيل المســـتهدف 
وإعـــداد اللوائـــح الماليـــة واإلداريـــة وتحديـــد 
الميزانية المطلوبة للخّطة التطويرية للتسيير 
الذاتـــي كما تم االنتهاء من وضع اســـتراتيجية 
لمجمع السلمانية الطبي وتطوير قسم الطوارئ 

والحوادث بالمجمع.

% 78

 وقـــال األنصـــاري: إنَّ اإلدارة وضعـــت خّطـــة 
لتقليص فترة االنتظار للمرضى بقسم الطوارئ، 
ونتج عن ذلك عددًا من المؤشـــرات اإليجابية، 
حيـــث تم تقليـــص مدة االنتظار بنســـبة 78 % 
في نهاية مارس 2021، كما وعولجت مشـــكلة 
االزدحـــام وارتفـــاع عـــدد الـــزوار فـــي منطقـــة 
االنتظار بنســـبة 25 %، مضيفًا بأّنه تم تقليص 
مدة االنتظـــار لمعاينة المريض من قبل طبيب 

الطوارئ بنسبة 35 %.
وبشـــأن تطويـــر العيـــادات الخارجيـــة بمجمـــع 
الســـلمانية الطبـــي كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي 

إضافـــة  تـــم  بأنـــه  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
المســـائية،  الفتـــرة  فـــي  تخصصيـــة  عيـــادات 
مواعيـــد  لحجـــز  االنتظـــار  قوائـــم  وتقليـــص 
جديـــدة، كمـــا تـــم تجهيـــز مكتـــب معلومـــات 
واستفســـارات للعيادات الخارجية في المبنى 

الرئيسي. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  الختـــام،  وفـــي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة أّن العمـــل مســـتمٌر  
االســـتراتيجية،  األهـــداف  جميـــع  لتحقيـــق 
منّوهـــًا إلى أن من بين الخطـــط الجاري العمل 
عليهـــا، تطبيـــق نموذج تشـــغيلي جديد لمجمع 
الســـلمانية الطبـــي وتطبيق الهيـــكل التنظيمي 
الشـــاملة،  العمليـــات  إدارة  مـــع  للمؤسســـة 
بجانـــب التركيـــز علـــى 7 مجـــاالت إكلينيكيـــة 
وبنـــاء مراكـــز تميـــز  فـــي ســـبعة تخصصـــات 
طبية تشـــمل )أمراض الســـكري، طـــب العيون 
وجراحتهـــا، طب األطفـــال، أمـــراض فقر الدم 
المنجلي “السكلر”، األمراض العصبية، أمراض 
الشـــيخوخة وكبار الســـن، وطب األنف واألذن 
والحنجـــرة وجراحتهـــم(، إضافـــة للعمـــل مـــع 
الرعايـــة الصحية األوليـــة لتحديد خّطة عالج 
المرضى من خالل تحديد مســـار ات التحويل 

بين الجهتين والتعاون بينهما.

أحمد األنصاري

األنصاري لـ “^”: أجور “االستشاريين” في السلمانية ستتساوى مع المستشفيات الخاصة
“الـــعـــام” أو  “الــــخــــاص”  بــــ  ــل  ــم ــع ــال ب ــاء  ــ ــب ــ األط ــر  ــي ــخ ــّي ــي س ــح ــص ال الـــضـــمـــان 

رفع الطاقة االستيعابية 
للطوارئ إلى 115 سريًرا القسم 

يستقبل 1000 حالة يوميا

زيادة عدد األسرة في 
غرف اإلنعاش من 8 

إلى 16 سريًرا

تقليص انتظار الطوارئ 
بنسبة 78 % 

بناء مراكز تمّيز في 7 
تخصصات طبية

عدد األطباء في 
المستشفيات الحكومية 

628 و2399 ممرًضا

الحكومة توفر كل 
احتياجاتنا وبدأنا بإنشاء 
4 غرف عمليات جديدة

ابتعاث 27 طبيًبا 
للخارج لدراسة 

التخصصات الدقيقة 

“الضمان الصحي” 
سيوفر جزًءا من قيمة 

العالج في الخاص

local@albiladpress.com
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كان الصبر يأتينا من دم األموات إلى األحياء
عرفت عن شـــعب البحريـــن مواجهته الصعـــاب والملمات واآلالم 
بصبـــر جميـــل ونفس راضيـــة بقضاء هللا وقـــدره، وكل محنة يمر 
بهـــا مهما كانت قويـــة يقابلها بصبر منقطع النظيـــر وقوة احتمال 
رائعة وشـــعاره دائما ذلك القول الصيني المأثور “إن قوة شـــجرة 
الخيـــزران تكمـــن فـــي مرونتهـــا”، فقـــد رأينـــا كيـــف تعامل شـــعب 
البحرين مع حادثة طيران الخليج في أغسطس 2000، فالبيوت 
تبـــارت وتقاســـمت فـــي توزيـــع الحزن ليخفـــت وميضـــه الحارق، 
وكثيـــرة هـــي القصص التي تعكـــس حقيقة شـــعب البحرين الذي 

ال يتغير.
لقـــد تواجدت في مقبرة المحرق ثالث مرات في أقل من أســـبوع 
لدفـــن عمتـــي وبناتهـــا شـــقيقات زوجتي، هيـــا ورقيـــة، وقبل ذلك 
بأســـبوعين فـــي مقبـــرة الحنينيـــة لدفن أولـــى المتوفيـــات حنان، 
وبالرغـــم مـــن جبـــال الحزن ورياحـــه العاصفـــة إال أننـــا وجدنا من 
ينتشـــلنا مـــن الوحشـــة والوحـــدة وتراكمـــات الظلمـــة، وكأنها هبة 
إلهيـــة، أي الصبر والجلـــد واحتمال المكاره، وتدفق المواســـاة من 

المشـــيعين مثل النهر، شـــعرنا أن الصبر كان يأتينا من دم األموات 
إلـــى األحيـــاء، وأن هنـــاك صوتـــا يخـــرج من ظلمـــة القبـــر يوصينا 
ويعزلنا عن شـــالالت األحزان. حينما جلس ابني محمد إلى جانب 
قبـــر جدتـــه “ثاجبة” انتحب قليـــال في صمـــت وكاد حزنه يالمس 
الســـحاب، لكنه تحمل حر الحزن الالهب وفقد الجدة بصبر كبير، 
صحيـــح أن الحـــزن احتجز صوته، لكنه تطلـــع حوله وإلى األعالي 

فوجد السماء تنثر عليه السكينة والصبر. 
زوجتي أم محمد “شيخة الرويعي” ضربت جبهة التاريخ بصبرها 
وقوتها بالرغم من حزمة الرماح التي أطلقها الحزن نحوها، وكانت 
بالنســـبة للجميع كالنجمات التي تشرق في ذواتها، كان الكون كله 
يحس بهدوء صبرها وإيمانها، وكانت تعطينا لغة جديدة نخاطب 
بها الحزن لم يعتد عليها البشر من قبل، كانت أشبه بعالم من مداد 

وضوء لمن حولها وكوكب مشع بالصبر واإليمان.
وراء الكلمات والمسافات ورحلة العمر وأشجار الحياة يبقى صبر  «

اإلنسان وطاقته على التحمل السر العظيم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فقراء ال يؤجرون على فقرهم
بالرغـــم من كل “البالوي المتلتله” التي تســـبب بهـــا فيروس كورونا في 
االقتصـــاد العالمـــي واإلقليمـــي والمحلـــي، وبالرغـــم من تصاعـــد وتيرة 
الوفيات، وانقالب نمط الحياة اليومية رأسًا على عقب، وجلوس الناس 
فـــي بيوتهـــم، وتجنبهـــم حتى األقربين منهـــم، وبالرغم مـــن انهيار نظم 
عائليـــة كاملة، وحيوات اجتماعيـــة، وفقدان من كانوا أصحاب األمس، 
وأصدقـــاء اليوميات واللحظات، ال يزال كانزي األموال وأباطرتها على 
حالهـــم “األغبر” من الشـــح والبخـــل واألنانية المقيتـــة، وتجاهل الفقراء 

وذوي الحاجة، ونداءات الوجع واأللم.
لم تعلمهم الدروس الربانية، وال الرسائل اليومية، وال الصعود المتسارع 
للســـر اإللهـــي لمالييـــن األنفـــس، فالتفافهـــم األعمـــى خلـــف األمـــوال، 
وانكواؤهـــم عليهـــا، وخوفهم المفرط لتحركها، هو كما هو، لم يتغير وال 

قيد شعرة.
وكمـــا نســـمع دومـــًا عـــن تنامـــي أعـــداد األثرياء مـــن أصحـــاب الماليين 
والمليـــارات هنـــا وهناك، لكننا علـــى أرض الواقع ال نـــرى أحدًا منهم في 
حيـــاة النـــاس، ال بأفعـــال، وال بمواقـــف، وال بمشـــاهد تدفـــع المـــرء ألن 

يذكرهم بحسنة واحدة.
كلهـــم يقولـــون ذات الكلمات “بشـــوف أحد يســـاعدك” أو “عندي معارف 
بالجمعيـــات الخيرية، بكلمهـــم لك” أو “برد لك خبـــر”، يزعجهم ويقتلهم 
وينســـفهم نســـفا طلـــب المســـاعدة مـــن أحـــد، وكأن األمـــوال هـــذه هي 

أموالهم، وليست أموال هللا، وهم موكلين بها!
ذكـــر هللا عز وجـــل في كتابه الكريـــم “الران” الذي يتشـــمع على القلوب 
القاســـية والجاحدة والناكـــرة لفضله، “الران” الذي تتكســـر على ضفافه 
كل الحقـــوق والمناشـــدات واألجـــر والحســـنات وعمل الخيـــر، فكم من 

مكنزي األموال لدينا يشمع “الران” قلوبهم؟
كانزو األموال هؤالء هم بواقع األمر فقراء أكثر من غيرهم، اختالفهم  «

الوحيد أنهم فقراء ال يؤجرون على فقرهم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

كيف تؤجل؟
كانـــت عين أخي معرضة وبشـــكل كبير إلى العمـــى! كان علينا أن ُنعجل 
مـــن إجـــراء عمليتـــه قـــدر المســـتطاع، وإال ســـينطفئ نورهـــا إلـــى األبد، 
مجمـــع الســـلمانية الطبي وبعد قـــرار تأجيل العمليـــات الجراحية أدخلنا 
في حالة ال يعلم بها إال هللا، أســـرعنا به إلى أحد المستشـــفيات الخاصة 
وأجرينـــا عمليـــة كلفتنا مبلغًا وقدره... تقول هذه المرأة إنهم من الطبقة 
المتوسطة التي يمكنها أن ُتدبر المبلغ وإن كان بصعوبة من هنا وهناك، 
لكـــن ماذا ســـيفعل المريض الذي ال حيلـــة له، وال يملك أصالً ما يمكن أن 

يدخره حتى نهاية الشهر؟
كان ذلـــك قبـــل أشـــهر مـــن اآلن عندما توقفـــت العمليـــات الجراحية في 
المستشـــفى الحكومي الوحيد، واســـتمرارها في المستشفيات الخاصة. 
ولكن، وبعد قرار إيقاف العمليات في السلمانية والمستشفيات الخاصة، 
ما حيلة المرضى؟ هل سيطلبون من المرض أن ال يتطور؟ هل يملكون 
عبـــر جهـــاز تحكـــم مثـــالً أن يضغطـــوا علـــى زر مـــا ليوقـــف اآلالم التـــي 
يشعرون بها؟ فحتى ذاك الذي يملك قيمة إجراء عمليته الجراحية في 

المستشفى الخاص لم يتمكن مع هذا القرار من إجرائها! 
عمليـــة تأجيـــل العمليات الجراحية تضـــع الكثير من الحـــاالت المرضية 
علـــى المحـــك، فتأجيلهـــا يعنـــي تقـــدم المرض وربمـــا لمراحـــل ال يصلح 
بعدهـــا األســـف، كما أن تأجيـــل العمليات عمومًا سيســـبب في مرحلة ما 
تضاعف أعداد المرضى بشكل يمكن أن ُيسبب ضغطًا كبيرًا على الطاقة 
االســـتيعابية للمستشـــفى، سواًء من حيث إشـــغال األسرة أو حتى على 
األطبـــاء وطواقمهـــم المســـاعدة، فكل يـــوم يضاف إلى قائمـــة المرضى 
عـــدد جديد مـــن المرضى، وتراكم تلك األعداد يعني الدخول في متاهة 

جديدة. 
كمـــا أن توقف المراجعات في العيادات الخارجية، التي يعاني المرضى 
فيها أصالً من تأخر المواعيد ألشهر طويلة، فتح المجال لبعض األطباء 
للتســـويق لعياداتهـــم الخاصـــة، بـــل سيتســـبب فـــي الرجوع مـــرة أخرى 
للمربع األول حال عودة الحياة لطبيعتها، حيث ســـيتعين على المريض 
مراجعة المركز الصحي، ليحوله مرة أخرى للسلمانية وعلى ذلك.. كأنك 

يا أبوزيد ما غزيت!
ياسمينة: أعيدوا النظر في هذا القرار يا وزارة الصحة. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

تأمـــل معـــي: تمضـــي بنا األيام في ســـرعٍة مذهلة وســـط تغيرات عديدة، ال شـــيء 
ُيرضينا! والمدى بعيٌد جدًا عما نحلُم به، أو ما نعتقد أنه غاية ســـعادتنا، إْن وصلنا 
إلـــى تلك الغاية فســـرعان مـــا نركُض نحو الغاية األخـــرى، وال هداية تامة إلى رضا 
النفس مهما بلغت. الرحالة “إيدي ريكيبنيكر” تعّرض هو ورفاقه إلى حادث مفاجئ 
في المحيط األطلنتي أثناء مغامرة َبْحرية، وظلوا ما يقارب واحدًا وعشرين يومًا 
تدفعهم المياه، متشـــبثين بلوح خشـــبي أمالً في الوصول إلى اليابسة، قال بعد أن 
نجا من ذلك الحادث: إن أكبر درس تعلمه من تلك التجربة أنه إذا توافر لإلنســـان 

ماء عذب وطعام؛ فال يحق له أن يشكو من أي شيء.. يا لها من حكمٍة بالغة.
تأمـــل معـــي: يحدُث كثيرًا أن تصادف في حياتك ُأناًســـا مقتنعيـــن تمامًا بفكرة “ال 
نســـتطيع” مهمـــا بذلت مـــن جهد إلقناعهم بخطـــأ اعتقادهم! فيمضـــي حال الواحد 
منهـــم علـــى ما هو عليـــه بغير نتيجة مأمولة، مـــا لم يُقْم هو بجهـــٍد وافر لتصحيح 
قناعاتـــه فـــي المقـــام األول. التغييـــر إن لم يحدث مـــن داخلك لن تســـتطيع إنجاز 
شيء. اقرأ هذه القصة الحقيقية لتتضح لك الفكرة: كان أحد المعلمين المعروفين 
بالنباهة والفطنة يستعد لحصته التي سيحضرها مشرفون تربويون لتقييمه - كما 
هـــي العـــادة في العمل التدريســـي -، وبينما كان المعلم مندمجًا في شـــرح القاعدة 

النحويـــة؛ قاطعـــه طالـــب بصوٍت عـــاٍل قائالً: “يا أســـتاذ، اللغة العربيـــة صعبٌة جدًا، 
وال طاقـــَة لنـــا بهـــا”، عندها صاح بعض الطلبـــة مبدين تأييدهم لما قالـــه زميلهم! ال 
شـــك أنـــه موقف صعب علـــى معلم يقـــف أمام مشـــرفين تربويين لغـــرض التقييم 
التربـــوي.. لـــم يرتبـــك المعلم! وتعامـــل بكل أريحية مـــع مالحظة الطالب، وتبســـم 
قائالً: “حسنًا، ال درس اليوم، فسأقدم عوضا عن الدرس لعبة”، فِرح الطالب حينها، 
رســـم المعلـــم على الســـبورة زجاجة ذات عنق ضيـــق بداخلها دجاجـــة، وقال: “من 
يســـتطيع منكم إخراج هذه الدجاجة من الزجاجة دون كســـرها ودون أن يتســـبب 
فـــي قتـــل الدجاجة؟ ولـــه مني جائزة”، شـــرع الطالب جميعهم فـــي المحاولة دون 
جـــدوى، والمشـــرفون التربويون في ترقـــب ومتابعة لما يجـــري، حينها صرخ أحد 
الطلبـــة قائالً: “يا أســـتاذ لقد تعبنـــا! ومن أدخل الدجاجة داخل الزجاجة يســـتطيع 
أن يخرجهـــا”، ضحـــك الطالب علـــى تعليق زميلهم، لكن المعلم أكـــد لهم أنه بالفعل 
قـــد أصـــاب في الجواب، “وكذلك أنتم! فأنتم من أدخل في أذهانكم فكرة أن اللغة 
العربية صعبٌة عليكم، وأنتم الوحيدون القادرون على إخراجها من عقولكم، ومهما 
حاول اآلخر إثبات العكس لن يقدر”. استطاع هذا المعلم الفطن توصيل درس بالغ 

األهمية بأسلوب تربوي صحيح.

عباس العمران

تأمالت ذات نظر

يمثـــل انتخاب دولة اإلمارات لعضوية مجلس األمن للفترة 2022 - 2023 خطوة 
مهمـــة نحـــو تعزيـــز الجهود الرامية إلـــى تعزيز األمن والســـلم اإلقليمـــي والدولي، 
خصوصـــا أن اإلمـــارات تتبنى سياســـة خارجية هادئة ومتوازنـــة تنحاز لتطلعات 
الشعوب في تحقيق األمن واالستقرار والسالم والتنمية والرفاه واالزدهار، وهي 

منظومة القيم واألهداف التي تأتي في مقدمة أولويات المجتمع الدولي.
تتجـــه األنظـــار اآلن إلـــى دولـــة اإلمـــارات، وتتزايـــد اآلمـــال عليهـــا فـــي قيـــادة 
الجهـــود الدوليـــة الرامية إلى تحقيق األمن والســـلم الدولييـــن، خصوصا في ظل 
دبلوماسيتها النشطة والفاعلة، وعالقاتها القوية والمتوازنة مع جميع دول العالم، 
ونهجها السياســـي الحكيـــم الذي يعتمد مبدأ تســـوية النزاعات بالطرق الســـلمية، 
واعتماد أســـلوب الحـــوار والتفاهم بين األشـــقاء واألصدقاء، واحتـــرام المواثيق 
الدولية وقواعد حسن الجوار، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول األخرى، هذا فضالً عن مبادراتها الرائدة في مجال العمل 

اإلنساني واإلنمائي، والتي جعلت منها بحق عاصمة العالم لألخوة اإلنسانية. 
إن هذه المبادئ التي تحرص دولة اإلمارات على تأكيدها في سياستها الخارجية 
وفـــي مختلف المحافل اإلقليمية والدولية، إنما تعكـــس إدراكها حجم التحديات 
والمخاطـــر التـــي تواجه المنطقة والعالم في هذه المرحلة المهمة، والمســـؤوليات 

المترتبـــة على عضويتها في مجلس األمن، وتأكيدا على رغبتها القوية في تعزيز 
دور المجلس في بناء السالم واألمن واالزدهار، وبما ينعكس بشكل إيجابي على 

جميع شعوب العالم. 
فـــي ظـــل مـــا يشـــهده العالـــم اآلن من تحديـــات معقـــدة وأزمـــات متشـــابكة، فإن 
مجلـــس األمـــن يحتـــاج اآلن بالفعل إلـــى دولة اإلمـــارات، بما تمثله من سياســـات 
هادئـــة وحكيمة تعلـــي مصالح الشـــعوب، وتدعم تطلعاتها في األمن واالســـتقرار 
والتنميـــة والرفـــاه واالزدهـــار، وبمـــا تقدمـــه مـــن مبـــادرات رائـــدة فـــي المجاالت 
المختلفة، اإلنسانية واإلنمائية والسياسية والثقافية واألمنية، ستعزز ال شك من 
جهـــود مجلس األمـــن وتفعيل دوره في حفظ األمن والســـلم والتنمية. تســـتطيع 
اإلمـــارات أن تحقـــق الكثيـــر من خـــالل عضويتها غيـــر الدائمة فـــي مجلس األمن 
الدولـــي، فبإمكانهـــا قيادة الجهود الدوليـــة الرامية إلى حل األزمـــات والصراعات 
التي تشـــهدها المنطقة والعالم أجمع، وتعزيز مبادئ األخوة اإلنســـانية والتعايش 
والتضامن اإلنساني، باعتبارها أهم متطلبات تعزيز األمن والسلم على الصعيدين 
اإلقليمـــي والدولي. في الوقت ذاته، ســـتكون اإلمارات صـــوت الدول العربية في 
مجلـــس األمن الذي يطـــرح قضاياها أمام المجتمع الدولي، ويدافع عنها ويحافظ 

على مصالحها.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

اإلمارات في مجلس األمن
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