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ترأَس صاحُب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاَع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 

اإلثنين، عن ُبعد.
وأعـــــــــــرب مــــجــــلــــًس الـــــــــــوزراء 
فــي بــدايــة االجــتــمــاع عــن أصــدق 
المقام  إلــى  والتبريكات  التهاني 
السامي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الــمــفــدى، بمناسبة  الــبــالد  عــاهــل 
ــاء جـــامـــعـــة  ــ ــنــ ــ قـــــــــرار مـــجـــلـــس أمــ
مـــوســـكـــو الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــعــالقــات 
الدكتوراه  جاللته  بمنح  الدولية 
ــدور جاللته  لـ تــقــديــًرا  الــفــخــريــة، 
البارز في تعزيز التعايش السلمي 
والثقافات  األديـــان  بين  والــحــوار 
إلى  المجلس  مشيرًا  المختلفة، 
الــدولــي يعكُس  الــتــقــديــَر  أن هــذا 
ــالـــمـــي بـــإنـــجـــازات  ــعـ االعــــــتــــــزاَز الـ
جاللة  بــقــيــادة  الــبــحــريــن  مملكة 
الملك المفدى وتجربتها الرائدة 
ــوذٍج دولــــــٍي يــحــتــذى بـــه في  ــمـ ــنـ كـ

التنمية والسالم.
بــــعــــدهــــا أشــــــــــــاَد الـــمـــجـــلـــُس 
ــدورة  ــم الــمــتــحــدة الـ بــإطــالِق األمـ
سبيكة  األمــيــرة  لـــ»جــائــزة  الثانية 
العالمية  آل خليفة  إبراهيم  بنت 
المجلس  وأكــد  الــمــرأة«،  لتمكين 
أن الجائزة امتداٌد لمسيرة وطنية 
ـــزت بـــتـــقـــدم الـــمـــرأة  حـــافـــلـــة تـــمـــيَّ
البحرينية، في ظل العهد الزاهر 
وبدعم  الــمــفــدى  الملك  لجاللة 
ــبــــة الــــســــمــــو الــمــلــكــي  مـــــن صــــاحــ
األمــــيــــرة ســبــيــكــة بـــنـــت إبـــراهـــيـــم 
آل خــلــيــفــة قــريــنــة عـــاهـــل الــبــالد 
األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى 

للمرأة.
ــلـــُس عــلــى  ــنــــى الـــمـــجـ ــا أثــ كـــمـ
ــاه الـــمـــشـــروع اإلصـــالحـــي  ــ ــا أرســ مـ
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
لتعزيز  مــرتــكــزات  مـــن  الــمــفــدى، 
دولة المؤسسات والقانون القائمة 
وتوفير  والــمــســاواة  الــعــدالــة  على 
الحماية لحقوق الجميع، مشيدًا 
الوطنية  الجهود  بــدور  المجلس 

الملكي  الــســمــو  صــاحــب  بــقــيــادة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
ــي تـــعـــزيـــز الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة  فــ
ــم  ــدعـ ووضـــــــــع اآللـــــــيـــــــات الـــــتـــــي تـ
مــكــافــحــة االتـــجـــار بــاألشــخــاص، 
المجلس  تنويه  سياق  في  وذلــك 
لمملكة  تــحــقــق  الــــذي  بــاإلنــجــاز 
البحرين دوليا للمرة الرابعة على 
المملكة  حافظت  حيث  التوالي، 
عــــلــــى تـــصـــنـــيـــفـــهـــا ضــــمــــن الـــفـــئـــة 
األولى في تقرير وزارة الخارجية 
األمـــريـــكـــيـــة الـــمـــعـــنـــي بــتــصــنــيــف 
الدول في مجال مكافحة االتجار 
أعــلــى تصنيٍف  بــاألشــخــاص وهـــو 
دولي سنوي في هذا المجال، ما 
الرفيع  الــدولــي  الــتــقــديــر  يعكس 
ــا  ــوًهـ ــنـ ــيــــاســــات الـــمـــمـــلـــكـــة، مـ لــــســ
ــتـــي بــذلــتــهــا جــمــيــع  بـــالـــجـــهـــود الـ
الجهات المعنية في هذا اإلنجاز.
ــلـــُس أهـــمـــيـــَة  ــمـــجـ ــد الـ ــ ثــــم أكــ
ــود الـــتـــعـــامـــل مــع  ــهــ ــة جــ ــلــ ــواصــ مــ
ــا )كــــوفــــيــــد-19(،  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيــ فــ
مشيرًا إلى آلية »اإلشارة الضوئية 
كورونا«  فيروس  انتشار  لمستوى 
ومـــــــا تـــضـــمـــنـــتـــه مـــــن مـــســـتـــويـــات 
مختلفة هدفها في المقام األول 

ــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـالمـــة  الـــحـ
بتعاون  والمقيمين  المواطنين 

الجميع.
أهمية  المجلس  أكــد  بعدها 
الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الـــتـــي يتم 
البيئة  تــعــزيــز  فــي  عليها  الــعــمــل 
إلى  مشيرًا  للمملكة،  التنافسية 
توجيهات  تنفيذ  يقتضيه  مــا  أن 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، هو اإلسراع 
فـــي مــســتــويــات اإلنـــجـــاز فـــي هــذه 
الفني  الــصــعــيــد  الــمــشــاريــع عــلــى 
التنفيذ  يضمن  بــمــا  واإلنــشــائــي 
وفق اإلطار الزمني المحدد، وذلك 
المجلس  استعراض  معرض  في 
العتماد المخطط العام لمشروع 
المدينة الرياضية، حيث تحتوي 
الــمــديــنــة عــلــى عــنــاصــر ريــاضــيــة 
وترفيهية متعددة ومتكاملة تضم 
متعددة  وصـــاالت  ريــاضــيــا،  ملعبا 
رياضيا  ومجمعا  االستخدامات، 
تجارية  ومرافق  المرافق،  متعدَد 
ــه كــذلــك  ــراضــ ــعــ ــتــ ــددة، واســ ــعــ ــتــ مــ
مـــشـــروَع مــركــز الــبــحــريــن الــدولــي 
الجديد  والــمــؤتــمــرات  للمعارض 
بمنطقة الصخير، والذي سيضم 

بــمــســاحــة  لــلــمــعــارض  قـــاعـــات   10
تبلغ 95.000 متر مربع  إجمالية 
مجهزة بأحدث الخدمات الالزمة 
والمعارض  الفعاليات  الحتضان 
ــز الـــمـــؤتـــمـــرات  ــركــ الـــعـــالـــمـــيـــة، ومــ
يقارب  لما  يتسع  الــذي  الرئيسي 

4000 شخص.
بعد ذلك استعرض المجلس 

الموضوع التالي:
أداء  متابعة  بشأن  مذكرة   -1
أنظمة   3 في  الحكومية  الجهات 
ودورهــــــــا فــــي تــحــقــيــق مــســتــويــات 
أعلى من الكفاءة واإلنتاجية بما 
ُيعزز من جودة الخدمة الحكومية 
الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــيــن ويـــدعـــم 
واالستثماري  الــتــجــاري  النشاط 

في المملكة وهي كالتالي:
في  الحكومية  الجهات  *أداء 
نظام »تواصل« والذي أظهر وجود 
المنصة،  على  حكومية  جهة   44
شكوى   247.060 إليها  ورد  والتي 
ومـــقـــتـــرح مــنــذ تــدشــيــن الــنــظــام، 
الفترة  تــجــاوز  نسبة  أن  بين  كما 
المقترحات  عــلــى  لــلــرد  الــزمــنــيــة 
والشكاوى وصلت إلى 3% في عام 
عــام  فـــي   %59 كــانــت  بــيــنــمــا   2021

.2014
*أداء الجهات الحكومية في 
نــظــام إصــــدار تــراخــيــص الــبــنــاء 
»بنايات«، والذي أظهر أنه خالل 
الـــفـــتـــرة مـــن يــنــايــر إلــــى يــونــيــو 
2021 بلغ إجمالي عدد الطلبات 
المقدمة 22.432 طلب، تم الرد 

على جميع الطلبات.
الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  *أداء 
فــي نــظــام الــســجــالت الــتــجــاريــة 
»سجالت« للفترة من يناير 2020 
إلى يونيو 2021، والذي أظهر أن 
الــطــلــبــات الــمــقــدمــة خـــالل هــذه 
الفترة بلغت 433.683 طلب، تم 
منها   %99.8 نــســبــتــه  مـــا  إنـــجـــاز 
مــن  عـــلـــى %97  الــــــرد  ــم  تــ فــيــمــا 
الطلبات ضمن اتفاقية مستوى 

الخدمة.
في  المجلس  نــظــر  بــعــدهــا 
ــمـــدرجـــة على  الـ الـــمـــوضـــوعـــات 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
الــمــوافــقــة عــلــى الــمــذكــرات 

التالية:
ــر  ــ وزيـ مـــعـــالـــي  ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ  -1
ــاد الــوطــنــي  ــتـــصـ الــمــالــيــة واالقـ
بــــــشــــــأن الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــســــنــــوي 

والـــبـــيـــانـــات الــمــالــيــة الــمــدقــقــة 
ــال  ــيـ لـــحـــســـاب احـــتـــيـــاطـــي األجـ
ــة لـــلـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة  ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ الــ
المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   -2
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
عــلــى  الــــحــــكــــومــــة  ردي  بــــشــــأن 
اقتراحين بقانون مقّدَمين من 

مجلس النواب.
ــذ الــمــجــلــس عــلــًمــا  ــ ثــــم أخـ
مـــن خــــالل الــتــقــاريــر الـــوزاريـــة 
لـــلـــوزراء بــنــتــائــج الــمــشــاركــة في 
زايــد  بــن  ملتقى جــائــزة محمد 
وزيـــارة  خليجي،  معلم  ألفــضــل 
وروسيا  اإليطالية  الجمهورية 
المسؤولين  االتحادية ولقاءات 
الخارجية  والمشاركات  فيهما، 
ــلــــوزراء وزيـــــــارات الــمــســؤولــيــن  لــ
ــالـــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة  بـ
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ونـــتـــائـــج 
االجتماع الثاني للجنة الوزارية 
لشؤون التقييس لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.

في اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

مجل�س الوزراء يهنئ الملك بمنح جاللته الدكتوراه الفخرية من جامعة مو�سكو
�لمجل�س ي�سيد باإطالق �لأمم �لمتحدة �لدورة �لثانية لجائزة �لأميرة �سبيكة �لعالمية لتمكين �لمر�أة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء عن بعد.

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  تحت رعاية صاحب السمو 
االتصال  تقنية  عبر  األربعاء،  غدا  ُيقام  الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي 
المرئي، حفل إعالن الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في 

دورتها الخامسة.
وصرح مدير إدارة وسائل اإلعالم الدكتور يوسف محمد إسماعيل بأن 
رئيس  جائزة  لتنظيم حفل  االســتــعــدادات  كافة  أنهت  اإلعــالم  شــؤون  وزارة 
مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الخامسة، والتي تنظمها الوزارة سنويًا 
بمناسبة يوم الصحافة البحرينية تقديرًا ألهمية الكلمة والدور الذي تلعبه 
الوطنية  والمكتسبات  اإلنجازات  وتعزيز  العام  الــرأي  توعية  في  الصحافة 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ظــل  فــي  المتحققة، 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وبين مدير إدارة وسائل اإلعالم أن لجنة التحكيم قد أنهت عملية فرز 
وتحكيم األعمال التي تقدمت لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لهذا 

ا. العام والتي وصلت إلى 320 عماًل صحفّيً
ــاًء عــلــى تــوجــيــهــات عــلــي بـــن مــحــمــد الــرمــيــحــي وزيــــر اإلعـــــالم، تم  ــنـ وبـ
تشكيل لجنة تحكيم محايدة من مجموعة من الصحفيين واألكاديميين 
المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، بعضوية كل من رئيسة جمعية الصحفيين 
الخليجية  الصحافة  التنفيذي التحاد  والمدير  أحمد،  البحرينية عهدية 
زهير  الدكتور  األهلية  بالجامعة  اإلعــالم  قسم  ورئيس  حسن،  أحمد  فريد 
مها  الدكتورة  البحرين  بجامعة  اإلعــالم  بقسم  المساعد  واألستاذ  ضيف، 

الراشد.
إلى  المناسبة لتقدم الشكر والتقدير  وزارة شؤون اإلعالم هذه  وتنتهز 
جميع المشاركين واالعتزاز برسالتهم النبيلة لمهنة الصحافة ودورهم في 
تنوير المجتمع وسعيهم الدائم لبذل مزيد من الجهد لتطوير الصحافة 

الوطنية واالرتقاء بها.

اإع���������الن ال����ف����ائ����زي����ن ب���ج���ائ���زة 

رئ��ي�����س ال�������وزراء ل��ل�����س��ح��اف��ة غ��دا

جاللة  مستشار  خليفة،  آل  محمد  بــن  أحمد  بــن  خالد  الشيخ  استقبل 
السفير خالد  أمس،  القضيبية  بقصر  بمكتبه  الدبلوماسية،  للشؤون  الملك 
دولــة  لــدى  البحرين  لمملكة  الدبلوماسية  البعثة  رئيس  الجالهمة  يوسف 
آل خليفة  بــن محمد  أحمد  بــن  خالد  الشيخ  هنأ  اللقاء،  وخــالل  إســرائــيــل. 
لدن  من  الملكي  المرسوم  صــدور  بمناسبة  الجالهمة  يوسف  خالد  السفير 
الــبــالد  بــن عيسى آل خليفة عــاهــل  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
دولــة  لــدى  البحرين  لمملكة  الدبلوماسية  للبعثة  رئيسًا  بتعيينه  المفدى 
يسهم  وبــمــا  مهامه  كــل  أداء  فــي  والــنــجــاح  التوفيق  كــل  لــه  متمنيًا  إســرائــيــل، 
في  واالســتــقــرار  والسلم  األمــن  بتعزيز  البحرين  مملكة  أهـــداف  تحقيق  فــي 
المنطقة وألجل رخاء وازدهار شعوبها. من جانبه، أعرب السفير خالد يوسف 
الجالهمة عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وما 

استمع إليه من نصائح ورؤى مهمة تشكل دافعا له في مهامه الجديدة.

ي�س�تقبل الدبلوما�س�ية  لل�س�وؤون  المل�ك  م�ست�س�ار 

رئي��س البعث�ة الدبلوما�س�ية ل�دى دول�ة اإ�س�رائيل

} الشيخ خالد بن أحمد يستقبل السفير خالد الجالهمة

بن  خليفة  الشيخ  الــركــن  المشير  استقبل 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بــالــقــيــادة الــعــامــة صــبــاح أمــس اإلثــنــيــن 5 يوليو 
العسكري  الملحق   Luce Dario العقيد  2021م، 
الـــفـــرنـــســـي الــمــعــتــمــد لـــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والمقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية 
ــريـــاض بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه، وذلـــك  الـ
النعيمي  صقر  بن  ذيــاب  الركن  الفريق  بحضور 

رئيس هيئة األركان.
وأشاد القائد العام بالجهود التي بذلها في 

بين  القائم  والــتــعــاون  الصداقة  عــالقــات  تطوير 
متمنيًا  عمله،  فترة  خــالل  الصديقين  البلدين 
مهام  من  له  سيوكل  فيما  والنجاح  التوفيق  له 

في المستقبل.
حــضــر الــلــقــاء الـــلـــواء الــركــن حــســن محمد 
الركن  واللواء  العامة،  القيادة  سعد مدير ديوان 
بحري يوسف أحمد مال اهلل مساعد رئيس هيئة 
األركان لإلمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

الركن  المشير  استقبل 
آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ 
خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 
مكتبه  فـــي  الــبــحــريــن  ــاع  ــ دفـ

ــادة الــــعــــامــــة صـــبـــاح  ــيــ ــقــ ــالــ بــ
يـــولـــيـــو   5 ــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ اإلثـ أمــــــــس 
يوسف  خالد  السيد  2021م 
الـــجـــالهـــمـــة ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 

إسرائيل  دولــة  في  البحرين 
له  متمنيًا  تعيينه،  بمناسبة 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي أداء 

مهامه الدبلوماسية.

} القائد العام يستقبل الملحق العسكري الفرنسي لدى البحرين.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

} المشير يستقبل السفير خالد الجالهمة.
القائد العام ينوه بتطور العالقات البحرينية الفرن�سية

ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ي�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ف��ي��ر 

ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ع��ي��ن ل����دى اإ���س��رائ��ي��ل

أكـــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء، عـــمـــق مــــســــارات الـــعـــالقـــات الــتــاريــخــيــة 
والمملكة  البحرين  مملكة  تجمع  التي  المتميزة 
من  بــه  تحظى  وبما  الشقيقة  السعودية  العربية 
الملك  الجاللة  ودعــم من حضرة صاحب  اهتماٍم 
المفدى،  البالد  عاهل  آل خليفة  بن عيسى  حمد 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  وأخيه 

العربية  المملكة  ملك  ســعــود  آل  عبدالعزيز  بــن 
السعودية الشقيقة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه أمـــس فـــي قصر 
الرفاع، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
والشيخ عبداهلل  الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزير 
بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي 
العهد، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية 

الــشــقــيــقــة، حــيــث نــقــل مــحــمــد بــن عــبــدالــمــلــك آل 
الشيخ إلى جاللة الملك المفدى وصاحب السمو 
تحيات  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  الملكي 
عهده،  وولـــي  الشريفين  الحرمين  خـــادم  وتــقــديــر 
كما حّمله سموه نقل تحياته إلى خادم الحرمين 

الشريفين وولي عهده.
ذات  القضايا  استعراض  اللقاء  خــالل  وجــرى 
على  المستجدات  ومناقشة  المشترك،  االهتمام 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
آل  عبدالملك  بــن  محمد  أعـــرب  جــانــبــه،  مــن 
الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة 
وتــقــديــره لصاحب  شــكــره  عــن  الــســعــوديــة،  العربية 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
ــرٍص عـــلـــى تــعــزيــز  ــ ــوه مــــن حــ ــمـ عـــلـــى مــــا يـــولـــيـــه سـ
يبلي  وبــمــا  المملكتين  بــيــن  المتميزة  الــعــالقــات 

التطلعات المنشودة.

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد عمق العالقات التاريخية التي تجمع البحرين وال�سعودية
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بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة 
بمناسبة  وذلــك  المتحدة،  القمر  جمهورية  رئيس  غزالي  عثمان 
ذكرى استقالل بالده، أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 

وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة 
وذلــك  المتحدة،  القمر  جمهورية  رئيس  غــزالــي  عثمان  الرئيس 
بمناسبة ذكرى استقالل بالده، أعرب سموه في البرقية عن خالص 
المناسبة  بــهــذه  والــســعــادة  الصحة  بــمــوفــور  لــه  وتمنياته  تهانيه 

الوطنية.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
ذكرى  بمناسبة  وذلــك  مــالوي،  جمهورية  رئيس  شاكويرا  الزاروس 
يوم الجمهورية لبالده، أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 

وتمنياته له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. 

الملك يهنئ رئي�س مالوي بمنا�سبة يوم الجمهورية

ال��وزراء  رئ�ي����س  الع���هد  وول��ي  المل��ك 

القم��ر ج��زر  ا�س��تقالل  بذك��رى  يهنئ��ان 

تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
التهاني بمناسبة  المفدى مزيدا من برقيات  البالد  خليفة عاهل 
الدولية  للعالقات  الحكومية  موسكو  جامعة  أمناء  مجلس  قــرار 
الفخرية، تقديرًا لدور جاللته في تعزيز  الدكتوراه  بمنح جاللته 

التعايش السلمي والحوار بين األديان والثقافات المختلفة.
جاءت برقيات التهاني من كل من: سمو الشيخة ثاجبة بنت 
بن  عيسى  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
سلمان آل خليفة الرئيس الفخري لنادي راشد للفروسية وسباق 
آل خليفة،  مــحــمــد    بــن  أحــمــد  بــن  الشيخ سلمان  الــخــيــل، سمو 
الشيخ  سمو  خليفة،  آل  عيسى  بن  راشــد  بن  محمد  الشيخ  سمو 
الركن عبداهلل بن  الفريق  آل خليفة،  راشد بن عيسى  عبداهلل بن 
ذيــاب بن صقر  الركن  الفريق  الدفاع،  وزيــر شــؤون  النعيمي  حسن 
النعيمي رئيس هيئة األركان، الشيخ محمد بن عبداهلل بن خالد 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة، الدكتور علي بن فضل 
المناعي  هندي  بــن  عيسى  بــن  سلمان  الــعــام،  النائب  البوعينين 
األمين  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  المحرق،  محافظ 
العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة  رشيد المعراج محافظ 
مصرف البحرين المركزي، د. حسن فخرو مستشار جاللة الملك 
محافظ  العصفور  عبدالمحسن  بــن  علي  االقــتــصــاديــة،  للشؤون 
عدنان  البحرين  مصارف  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الشمالية، 
البحرين  مــصــارف  لجمعية  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  يــوســف،  أحــمــد 
إدارة  مجلس  رئيس  المؤيد  يوسف  منى  القاسم،  وحيد  الدكتور 
وليد  خــالــد  الــدكــتــور  الــصــغــر«،  متناهي  للتمويل  ــداع  ــ »اإلبـ شــركــة 
متناهي  للتمويل  ــداع  ــ اإلبـ لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الـــغـــزاوي 
ممثل  صيقلي  نيفون  المطران  األعمال،  سيدات  جمعية  الصغر، 
بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم االرثوزكس لدى بطريركية 

موسكو وعموم روسيا.

المل�ك يتلق�ى مزي�دا م�ن برقي�ات التهاني

كــلــيــة  إدارة  ــلـــس  مـــجـ أشــــــــاد 
الــبــحــريــن لــلــمــعــلــمــيــن بــتــدشــيــن 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــكــلــيــة والــقــطــاع 
ــرة  ــ ـــذكـ الـــــــخـــــــاص مـــــــن خـــــــــالل مــ
ــهـــا مع  الــتــفــاهــم الـــتـــي تـــم إبـــرامـ
مــــــدرســــــة بـــــيـــــان الــــبــــحــــريــــن فــي 
مــنــاســبــة خـــاصـــة أقــيــمــت بـــــوزارة 
التربية والتعليم. وعبر المجلس 
عن ثقته التامة في أن مثل هذه 
القطاعين  التي تجمع  الشراكات 
فعلي  بشكل  والخاص  الحكومي 
تــمــثــل األنــــمــــوذج الــمــطــلــوب بين 
القطاعين، كما تحقق للكلية ما 
ــداف حكومية  أهـ مــن  إلــيــه  تصبو 
مـــرســـومـــة عــبــر مــــبــــادرات اإلطــــار 
ذات  الحكومية  للبرامج  الموحد 

األولوية. 
وتــــقــــدم الـــمـــجـــلـــس بــالــشــكــر 
والتقدير ألعضاء مجلس اإلدارة 
الــذيــن أســهــمــوا فــي تحقيق هــذه 
ــى رئـــيـــس وأعـــضـــاء  ــ الـــشـــراكـــة، وإلـ

مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء مـــــدرســـــة بـــيـــان 
ــتـــهـــم  الـــــبـــــحـــــريـــــن، وفـــــــــي مـــقـــدمـ
الـــشـــيـــخـــة الـــــدكـــــتـــــورة مـــــي بــنــت 
لهم  كـــان  لــمــا  الــعــتــيــبــي،  سليمان 
هذه  تحقيق  فــي  رئيسي  دور  مــن 
الشراكة. وعبر المجلس عن أمله 
ــي أن يــســهــم هــــذا االتــــفــــاق في  فـ
توسيع نطاق الشراكة بين الكلية 
ــاع الــــخــــاص مــســتــقــبــاًل،  ــطــ ــقــ والــ
مــــــؤكــــــدًا ضــــــــــرورة مـــتـــابـــعـــة هــــذه 
واالســتــفــادة  وتقييمها  الــتــجــربــة 

من إيجابياتها. 
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل انـــعـــقـــاد 
كــلــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  اجــــتــــمــــاع 
الـــبـــحـــريـــن لــلــمــعــلــمــيــن بـــرئـــاســـة 
مـــبـــارك جمعة.  الــدكــتــور مــحــمــد 
وقـــــــــــد نـــــــاقـــــــش الـــــمـــــجـــــلـــــس فـــي 
اجـــتـــمـــاعـــه مـــســـتـــجـــدات الــخــطــة 
كــلــيــة  دور  لــتــوســعــة  الــتــنــفــيــذيــة 
الـــبـــحـــريـــن لــلــمــعــلــمــيــن وزيــــــــادة 
مخرجاتها، واإلجراءات المتخذة 

إلبـــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون مــع 
جــامــعــة نــوتــيــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة 
لـــتـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج الــمــاجــســتــيــر 
ــيــــة مـــــن خـــــــالل كــلــيــة  ــتــــربــ فـــــي الــ
تابع  كــمــا  للمعلمين.  الــبــحــريــن 
الـــمـــجـــلـــس مــــا اتـــخـــذتـــه الــكــلــيــة 
مــن خــطــوات بــالــشــراكــة مــع وزارة 
على  للحصول  والتعليم  التربية 
الواليات  من  الدولية  االعتمادية 
والمتوقع  األمــريــكــيــة،  الــمــتــحــدة 
إعـــــالن نــتــائــجــهــا بــحــلــول نــهــايــة 
المجلس  ناقش  كما  2022م.  عام 
مــقــتــرحــا بــتــطــويــر الـــتـــعـــاون بين 
الــكــلــيــة والــمــؤســســات الــتــدريــبــيــة 
واألكـــاديـــمـــيـــة الــحــكــومــيــة لــرفــد 
بحاجتها  الــصــنــاعــيــة  الــــمــــدارس 
مـــن الــمــعــلــمــيــن الــمــتــخــصــصــيــن. 
ــعـــرض الــمــجــلــس مــلــخــصــًا  ــتـ واسـ
التدريبية  الــبــرامــج  لجنة  أعــدتــه 
المنبثقة  الــحــكــومــيــة  لــلــمــدارس 
دعــم  بـــشـــأن  اإلدارة  مــجــلــس  عـــن 

البحرين  لكلية  الــمــركــزي  الـــدور 
لــلــمــعــلــمــيــن فــــي اإلشــــــــراف عــلــى 
الـــبـــرامـــج الـــتـــدريـــبـــيـــة الــمــقــدمــة 
للمعلمين.  وقد حضر االجتماع 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة، كما 
نوال  األستاذة  دعــوة كل من  تمت 
إبراهيم الخاطر وكيل السياسات 
واألداء،  واالســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 

والــدكــتــورة كــوثــر راشـــد الــمــعــاودة 
مستشار تدريب المعلمين بمكتب 
مــــديــــر عـــــــام شــــــــؤون الــــــمــــــدارس، 

لحضور االجتماع.

مجل�س اإدارة كلية البحرين للمعلمين ي�سيد بال�سراكة بين الكلية والقطاع الخا�س 

}  اجتماع مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين.

بن  نــاصــر  الشيخ  أشـــاد سمو 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الـــشـــبـــاب بـــالـــخـــطـــوات الــمــتــمــيــزة 
ــاتــــه  ــبــ لـــلـــشـــبـــاب الـــبـــحـــريـــنـــي وإثــ
بــأنــه مــبــادر وســـّبـــاق فــي األعــمــال 
رسالة  في  االجتماعية،  الشبابية 
تؤكد أن الشباب البحريني معدنه 
ــلـــى دعـــم  ــب وحــــريــــص عـ ــ مــــن ذهــ
لخير  وقــتــه  واستثمار  المجتمع 
ــوه بــمــنــاســبــة  ــمـ ــد سـ ــ الــــوطــــن، وأكــ
»بادر« للمبادرات الشبابية  إطالق 
المجتمع  خدمة  في  تصب  التي 
الشبابية  الــمــبــادرات  دعــم  أهمية 
ــدة الـــتـــي يــقــدمــهــا الــشــبــاب  ــرائــ الــ
البحريني في مختلف المجاالت 
ــر الـــبـــيـــئـــة  ــيــ ــوفــ ــلــــى تــ والــــعــــمــــل عــ
الــمــنــاســبــة والــمــثــالــيــة الحــتــضــان 
والعمل على  المبادرات  مثل هذه 

دعمها.
ــقـــد وجــهــنــا  ــال ســــمــــوه: »لـ ــ وقــ
والــريــاضــة  الــشــبــاب  ـــؤون  شـ وزارة 

ــيــــن قــــســــم يــــعــــنــــى بـــدعـــم  ــتــــدشــ بــ
ــهـــدف  الــــمــــبــــادرات الــشــبــابــيــة والـ
مــنــه تــقــديــم الــخــطــط والــبــرامــج 
والـــدعـــم الــــالزم الــــذي يــســهــم في 
تنفيذ وتطبيق الشباب البحريني 
ألفــــكــــاره ومــــبــــادراتــــه عـــلـــى أرض 
الــــــواقــــــع، األمـــــــر الـــــــذي يـــتـــوافـــق 
مـــع ســيــاســات الــمــجــلــس األعــلــى 
ــة فــــي تــوفــيــر  ــريــــاضــ لــلــشــبــاب والــ
لدعم  البحريني  للشباب  الـــالزم 
الــحــلــول  ذات  ــاره  ــكــ وأفــ ــبـــادراتـــه  مـ
تنمية  في  تسهم  والتي  المبتكرة 
ــيــــع عــلــى  ــتــــشــــجــ الـــمـــجـــتـــمـــع والــ
تحقيق  فــي  يسهم  مما  االبــتــكــار، 
شبابية  إنــجــازات  البحرين  أبــنــاء 
بارزة على مختلف األصعدة وقد 
مــن خالل  البحرين  شــبــاب  أثــبــت 
من  معدنهم  أن  اإلنـــجـــازات  تلك 

ذهب«.
بن  ناصر  الشيخ  سمو  وتابع 
حــمــد آل خــلــيــفــة: »وقـــوفـــنـــا إلــى 
ودعــم  البحريني  الــشــبــاب  جــانــب 

مـــبـــادراتـــه نــابــع مـــن الــتــوجــيــهــات 
السديدة من قبل حضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
ــه إلــــى  ــ ــــوجـ والــــــــــذي دائـــــمـــــا مـــــا يـ
وطاقاتهم  الشباب  في  االستثمار 
ــاء  ــقــ وتـــنـــمـــيـــة مــــهــــاراتــــهــــم لــــالرتــ
بمجتمعهم عبر مبادراته الرائدة 

أن  كــمــا  الــمــجــاالت،  فــي مختلف 
الركيزة  يعتبر  البحريني  الشباب 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
مسيرة  ومواصلة  البحرين  أبناء 
الـــنـــجـــاحـــات واإلنـــــــجـــــــازات الــتــي 
في  نثق  وإننا  المملكة،  تحققها 

شبابنا كل الثقة ونشجعهم دائمًا 
على وضع بصماتهم في مختلف 

قطاعات المملكة«.
ناصر بن  الشيخ  وأشــار سمو 
مشروع  »يعتبر  خليفة:  آل  حمد 
الشباب  لتحفيز  نموذجا  ــادر(  )بـ

ــار وفــعــل  ــكــ ــتــ عـــلـــى اإلبـــــــــداع واالبــ
في مجال  معدنهم  وإبــراز  الخير 
بــاعــتــبــارهــا مدخال  اهــتــمــامــاتــهــم 
المختلفة،  بالقطاعات  للنهوض 
غير  التنافسية  قدراتهم  وتعزيز 
عنصر  على  واالعــتــمــاد  الربحية 
االبتكار لدى الشباب والتنوع في 
مــثــل هـــذه الــمــبــادرات بــمــا يحقق 
ــلـــق الـــفـــرص  االســــتــــدامــــة فــــي خـ
ــادة  ــريــ لـــلـــشـــبـــاب وفـــتـــح أبـــــــواب الــ
فـــي مختلف  ولــمــجــتــمــعــهــم  لــهــم 

القطاعات«.
ــم ســــمــــوه تــصــريــحــه  ــتــ ــتــ واخــ
بأن  تامة  ثقة  على  »إننا  بالقول: 
الخير  كل  هو  البحريني  الشباب 
ــم أصـــحـــاب  ــهــ ــن، وأنــ ــ ــوطـ ــ لـــهـــذا الـ
تتطلع  الــتــي  الــبــيــضــاء  األيــــــادي 
البحرين  مملكة  عــلــم  رفــعــة  إلـــى 
عــالــيــًا، وإنــنــا نــدعــو الــشــبــاب إلــى 
ــراز  ــ االســــتــــفــــادة مــــن )بــــــــــادر( إلبــ
وتحفيزهم  ومــهــاراتــهــم  قــدراتــهــم 

على اإلبداع«.

اأكد اأهمية التفاعل مع مبادرة »بادر«..  نا�صر بن حمد:

ذه��ب  م��ن  م��ع��دن��ه��م  اأن  ب��اإن��ج��ازات��ه  اأث��ب��ت  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال�����س��ب��اب 

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.
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ــلـــق  ــنـــطـ وقـــــــــــــال إنــــــــــه مــــــــن مـ
رعاية  لتقديم  وسعينا  الــتــزامــنــا 
لمرضى  وشاملة  حديثة  صحية 
مــواطــنــي مملكة  مـــن  الـــســـرطـــان 
البحرين، تم مؤخرا تدشين جهاز 
المسّرع الخطي المدمج بالرنين 
 MR – Linac( الــمــغــنــاطــيــســي 
الــبــحــريــن  مــــركــــز  فــــي   )Unity
ــاق  ــ ــفـ ــ االتـ تـــــم  أن  ــعــــد  بــ لــــــــــــأورام 
ELEKTA شــركــة  مــع  سبق  فيما 
ــلـــى شــــرائــــه وتـــــوريـــــده لــلــمــركــز  عـ
كــــأول جــهــاز مــن هـــذا الــنــوع على 
يعتبر  وهــو  اإلقليمي،  المستوى 
ثورة تكنولوجية ونقلة نوعية في 
السرطانية  األورام  عـــالج  مــجــال 
األورام  مــرضــى  حــاجــات  وسيلبي 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ، 
مـــوضـــحـــا بــــــأن الـــعـــمـــل الــفــعــلــي 
أسبوعين  نحو  قبل  بــدأ  للجهاز 

بعالج اولى الحاالت.
الــجــهــاز يعمل  إلــى ان  وأشـــار 
ــر الــــــورم  ــويــ ــصــ ــة وتــ ــبــ ــراقــ عـــلـــى مــ
واألعـــــــضـــــــاء الـــمـــهـــمـــة الـــقـــريـــبـــة 
مــنــه بـــاســـتـــمـــرار خــــالل الــجــلــســة 
ــكـــن إجـــــــراء  ــمـ ــيــــة لـــــــذا يـ الــــعــــالجــ
المغناطيسي  بالرنين  التصوير 
بشكل متواصل أثناء العالج لعدم 
ــود انــبــعــاثــات إشــعــاعــيــة )مــن  ــ وجـ
مما  المغناطيسي(  الرنين  جهاز 
الـــورم بدقة  يمكن مــن اســتــهــداف 
عــالــيــة بــأصــغــر هــوامــش مــن أجــل 
بعض  فــي  أفــضــل  نــتــائــج  تحقيق 
األورام والحّد من اآلثار الجانبية 
ــأن عــمــلــيــة  ــ ــا بــ ــلــــعــــالج، مـــوضـــحـ لــ
بمقاييس  تــمــت  الــجــهــاز  تــثــبــيــت 
ونفذت  معنية  هندسية  ومعايير 
الشركة  وبــإشــراف  الدقة  بمنتهى 
ــغـــت كــلــفــة  ــلـ ــيــــث بـ ــنـــعـــة حــ الـــمـــصـ
ــمـــخـــصـــص لــتــركــيــب  ــنـــى الـ ــبـ ــمـ الـ

الجهاز 400 ألف دينار بحريني.
أفاد  العالج اإلشعاعي  وحول 
بن  سلمان  الشيخ  طبيب  الــلــواء 
بأن حوالي  آل خليفة  اهلل  عطية 
الــســرطــان  مــرضــى  مــن   %70-60
اإلشعاعية  للجلسات  يخضعون 

ما  وأن  الــُمــلــّطــفــة  أو  الــعــالجــيــة 
في  اإلشعاعي  العالج  قسم  يميز 
مــركــز الــبــحــريــن لــــــأورام  الــدقــة 
والــتــوافــر  فــي الــوقــت الــمــنــاســب، 
ــدء العمل  مــوضــحــا  بــأنــه مــنــذ بـ
في القسم خالل السنوات الثالث 
المركز  نجح  الماضية  والنصف 
في عالج مرضى السرطان الذين 
ــــالج إشــعــاعــي  ــى عـ ــ يـــحـــتـــاجـــون إلـ
ضمن الفترات الزمنية المطلوبة 
دون وجود قوائم انتظار حيث يتم 
حاليًا متابعة ما يقارب 50 إلى 60 
البحرين  مريًضا يوميا في مركز 
لأورام مقارنة بـ 20 مريضا فقط 

في العام 2018م.
ــواء طــبــيــب الــشــيــخ  ــلـ وقــــال الـ
المملكة شهدت طفرة  إن  سلمان 
األورام  حـــاالت  عـــدد  فــي  مخيفة 
الــمــكــتــشــفــة الـــجـــديـــدة وتــحــديــدا 
ــنــــوات الــمــاضــيــة،  ـــ 3 ســ ــ ــــالل الـ خـ
تـــضـــاعـــفـــت بـــشـــكـــل الفــــــت خـــالل 
الجاري  العام  من  األول  النصف 
جــديــدة  ــابـــة  إصـ  1428 بــتــســجــيــل 
مبينا  ثــدي،  ســرطــان  منها   %40
بــأن األســبــاب غير واضــحــة حتى 
الــوضــع  وان  ــادة  ــزيــ الــ لـــهـــذه  اآلن 
دراسات  إجــراء  الى  بحاجة ماسة 
ــا،  ــهــ ــابــ ــبــ ــة أســ ــرفــ ــعــ ــمــ وابـــــــحـــــــاث لــ
مــؤكــدا فــي الــوقــت ذاتــه بــأن مركز 
الــبــحــريــن لـــــــأورام وبــتــوجــيــهــات 
ملكية من جاللة الملك نجح في 
ومستمرة  نوعية  خدمات  تقديم 
لجميع  عالية  كلفة  جـــودة  وذات 
ــق نـــجـــاحـــات فــي  ــقـ الـــمـــرضـــى وحـ
تداعيات جائحة  رغم  الشأن  هذا 

كورونا.
مـــمـــيـــزات  مـــــن  ان  وأضــــــــــاف 
تغير شكل  حــالــة  فــي  انــه  الجهاز 
الـــعـــالج  ــنــــاء  أثــ ــورم أو حــجــمــه  ــ ــ الـ
ــبــــي رؤيـــــة  ــن لـــلـــفـــريـــق الــــطــ ــكـ ــمـ يـ
والتكيف  الــوقــت  نــفــس  فــي  ذلـــك 
ووضــــــع خـــطـــة جــــديــــدة لــتــغــطــيــة 
يسمى  مــا  وهـــو  أدق  بشكل  الــــورم 
ــعـــالج اإلشــــعــــاعــــي الــتــكــيــفــي،  ــالـ بـ
تنفيذ  حالًيا  يتم  انه  الى  مشيرا 

ــذه الــتــقــنــيــة لـــســـرطـــان الــبــطــن  هــ
في  األصـــغـــر  واألورام  ــحـــوض  والـ
أجــــــــزاء مــخــتــلــفــة مــــن الـــجـــســـم، 
أو  ــــأورام  لـ خــاصــًة عــنــدمــا يمكن 
ــاء الـــحـــســـاســـة الــتــحــرك  ــ ــــضـ األعـ
عملية  )خـــالل  موضعها  وتغيير 
تكون  عــنــدمــا  أو  مــثــاًل(  الــتــنــفــس 
قريبة جًدا من األعضاء الحيوية 
التي تحتاج إلى مراقبة مستمرة 

أثناء العالج. 
الــتــشــخــيــص  دقــــــة  أن  وأكـــــــد 
تبلغ  لـــــــأورام  الــبــحــريــن  بــمــركــز 
مراكز  اكبر  مــع  وتــتــســاوى   %100
نــظــرا  الـــعـــالـــم  ــي  فـ األورام  عــــالج 
الــــى نــوعــيــة الـــخـــدمـــة الــمــقــدمــة 
والـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى االســتــعــانــة 
بأكثر من جهة ومركز متخصص 
التشخيص  لــتــأكــيــد  الـــخـــارج  فــي 
المناسب  العالج  نوعية  وتحديد 
لكل حالة مرضية، مشيرا الى ان 
الخارج  الى  العينات  ارســال  كلفة 
ســـنـــويـــا،  ديــــنــــار  ألـــــف   300 تـــبـــلـــغ 
اسرة  اشغال  ان نسبة  الى  مشيرا 
160 سريرا  البالغ عددها  المركز 
تــكــون فــي اغــلــب األوقــــات %100، 
إلكمال  العمل  جار  بأنه  موضحا 
الطاقة  لزيادة  جديد  مبنى  بناء 
بعد  جــاهــزا  سيكون  االستيعابية 

3 سنوات.
خالل  سعى  المركز  أن  وذكــر 
ــة لـــمـــعـــالـــجـــة  ــيــ ــاضــ ــمــ الــــفــــتــــرة الــ
ــيـــف شـــــراء  ــخـــم فـــــي تـــكـــالـ الـــتـــضـ
األدوية من السوق المحلية والتي 
ـــ 18 مــلــيــون ديــنــار  كـــانـــت تـــقـــدر بـ
الــتــعــاون  تــم  بـــأن  بحريني ســنــويــا 
في  الطبي  السوق  مع  والتنسيق 
تركيا لشرائها بنفس الجودة مما 
دينار  ماليين   10 توفير  عنه  نتج 

بحريني.

الشيخ  طبيب  الـــلـــواء  ــار  وأشــ
خليفة  آل  اهلل  عطية  بــن  سلمان 
إلـــى ان كــلــفــة الـــعـــالج الــكــيــمــاوي 
مليونا   15 بلغت  الــمــاضــي  الــعــام 
بينما  بحريني  ديــنــار  ألــف  و720 
بـــلـــغـــت كـــلـــفـــة الــــعــــالج بـــاإلشـــعـــاع 
بحريني،  دينار  ألف  و980  مليونا 
خالل  ارتــفــعــت  الكلفة  أن  مــؤكــدا 
الـــثـــالث ســـنـــوات الــمــاضــيــة حيث 
في  الكيماوي  العالج  كلفة  بلغت 
ديــنــار   5.808.000 2018م  الــعــام 
ألـــف   792 ــاعــــي  ــعــ االشــ ـــالج  ــعــ ــ والـ
ــار بــحــريــنــي، مــشــيــرا الــــى ان  ــنـ ديـ
اجمالي عدد المرضى الذين تتم 
بثالثة  زاد  المركز  في  متابعتهم 
ــــالل الــــعــــام الــمــاضــي  أضــــعــــاف خـ
ــة  ــالـ حـ  3146 عـــــــدد  ــغ  ــلــ بــ ــث  ــيــ حــ
 1165 الــعــدد  كـــان  بينما  ســرطــان 

حالة في العام 2018م.
من جانبه أوضح البروفيسور 
إلياس فاضل مدير مركز البحرين 
البحرين  ورئيس مجلس  لــأورام 
الوطني لأورام بأنه نظرا الى أن 
تموضع الورم السرطاني يختلف 
فــإن متطلبات  من مريض آلخــر، 
ــيــــق  ــدقــ ــــالج اإلشــــــعــــــاعــــــي الــ ــ ـــعـ ــ ــ ال
لتقديمه  المستخدمة  والتقنية 
تختلف أيًضا، بحيث يجب أن يتم 
وصــواًل  معين  لمريض  تفصيلها 
إلـــى مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »الــعــالج 
اإلشـــعـــاعـــي الـــمـــخـــّصـــص«، فــمــن 
خـــالل أجــهــزة الــعــالج اإلشــعــاعــي 
عــالــيــة الــدقــة الــمــتــوفــرة فــي طب 
األورام في البحرين يمكن تطبيق 
التعديل  مثل  الحديثة  التقنيات 
والـــعـــالج   ،  IMRT و  الــحــجــمــي، 
والــعــالج  التجسيمي،  اإلشــعــاعــي 
ــه بــالــســطــح،  ــمـــوجـ اإلشـــعـــاعـــي الـ
والمتقدمة،  المكثفة  والمعالجة 

والعالج اإلشعاعي الكلي للجسم، 
تستخدم  والــتــي  الكثير،  وغيرها 
صغيرة  أورام  واســتــهــداف  لــعــالج 
جـــًدا )فـــي الــدمــاغ مــثــاًل( وصــوال 
الى أهداف كبيرة جًدا مثل إشعاع 
الــجــســم بــالــكــامــل )يــســتــخــدم في 

عمليات زرع النخاع العظمي(.
الــــرنــــيــــن  تـــقـــنـــيـــة  إن  وقــــــــــال 
الطرق  أفضل  مــن  المغناطيسي 
ــة لــــكــــشــــف الــــــــورم  ــيـ ــيـــصـ ــشـــخـ ــتـ الـ
السرطاني وتحديد مدى انتشاره 
في الجسم, وعندما يتم دمج هذه 
في  الخطي  المسرع  مع  التقنية 
جهاز واحد فإن أكبر ميزة نحصل 
عــلــيــهــا هـــي امــكــانــيــة مـــراقـــبـــة أو 
المهمة  واألعضاء  الــورم   تصوير 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــــــورم بـــاســـتـــمـــرار 
منوها  العالجية،  الجلسة  خــالل 
الـــى انـــه يــمــكــن  إجــــراء التصوير 
بـــالـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي بــشــكــل 
مــــتــــواصــــل أثــــنــــاء الــــعــــالج لــعــدم 
ــود إنــبــعــاثــات إشــعــاعــيــة )مــن  ــ وجـ
مما  المغناطيسي(  الرنين  جهاز 
الـــورم بدقة  يمكن مــن اســتــهــداف 
عــالــيــة بــأصــغــر هــوامــش مــن أجــل 
بعض  فــي  أفــضــل  نــتــائــج  تحقيق 
األورام والحّد من اآلثار الجانبية 

للعالج.
وحــــــول بـــــدء الـــعـــمـــل بــجــهــاز 
قــال    )MR – Linac Unity(
ــاضـــل إن  ــيــــاس فـ الـــبـــروفـــيـــســـور إلــ
الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي الــمــخــتــص فــي 
ــبــــحــــريــــن لـــــــــــأورام قــــام  مــــركــــز الــ
ثالثيني  مــريــض  حــالــة  بمناقشة 
فـــي الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لـــــأورام 
العالجية  الخطة  وضع  أجل  من 
 MR( جهاز  باستخدام  المناسبة 
Linac Unity –( ألول مرة في 
مــركــز الــبــحــريــن لــــــأورام كــجــهــاز 

تــشــخــيــصــي وعــــالجــــي فــــي نــفــس 
الوقت ، موضحا بأن خطة العالج 
متميز  وتقني  طبي  فريق  نفذها 
بإشراف الدكتور أشيش رستوجي 
ــاري ورئــــيــــس قـــســـم عـــالج  ــتــــشــ إســ
مجموعة  مــع  اإلشــعــاعــي  األورام 
الشابة،  البحرينية  الكفاءات  من 
مشيرا الى أن اإلدارة تسعى دوما 
ــدث الــتــقــنــيــات فــي  ــ لــتــوطــيــن أحــ
األورام  وعــــالج  تــشــخــيــص  مــجــال 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى فـــتـــح الـــمـــجـــال 
أمـــــام الــــكــــوادر الــوطــنــيــة الــكــفــؤة 
ــتــــدرب عــلــى هــذه  لــلــتــخــصــص والــ
في  الفّعالة  والمشاركة  التقنيات 
في  الصحية  بــالــرعــايــة  الــوصــول 
المراتب.  أعلى  إلى  المجال  هذا 
كــمــا شـــدد عــلــى اســتــمــرار العمل 
في  الخدمات  جــودة  تطوير  نحو 
ــام مـــركـــز الــبــحــريــن  ــســ جــمــيــع أقــ

لأورام.
ــتـــور  ــبـــه ذكـــــر الـــدكـ ــانـ ومـــــن جـ
اإلشعاعية  الــجــلــســات  أن  أشــيــش 
العالجية  أو  التشخيصية  ســـواء 
التي يخضع لها المريض تعتمد 
الخطة  إلــى  وتستند  حالته  على 
في  المقررة  المناسبة  العالجية 

المجلس الوطني لأورام. 
مــركــز  أن  بـــالـــذكـــر  والـــجـــديـــر 
الــثــانــي  يعتبر  ــــأورام  لـ الــبــحــريــن 
عــربــيــا الـــذي يــتــم فــيــه اســتــخــدام 
الــشــرق  فــي  واألول  التقنية  هـــذه 
األوســــط والــســابــع عــالــمــيــًا الــذي 
 MR – Linac( جهاز  يستخدم 
من  اثــنــيــن  جــانــب  إلـــى   ،)Unity
التي  الخطية  المسرعات  أحــدث 
ــلـــى تــقــنــيــة الــتــصــويــر  تــعــتــمــد عـ
المقطعي واللذين تم تدشينهما 

سابقا.

يـــولـــيـــو   17 بـــــتـــــاريـــــخ 
ســـيـــكـــون   2021 الــــــجــــــاري 
ــريـــن عــلــى  ــبـــحـ مــجــتــمــع الـ
مــــــوعــــــد مـــــــع انــــتــــخــــابــــات 
إدارة  لــمــجــلــس  ــة  ــاســ ــرئــ الــ
ــيــــن  ــيــ جــــمــــعــــيــــة الــــصــــحــــفــ
ــة، وكـــــــــان مــن  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
كــل  ـــدأ  ـــبـ يـ أن  الـــمـــفـــتـــرض 
مــــــتــــــرشــــــح فـــــــــي حـــمـــلـــتـــه 
االنـــتـــخـــابـــيـــة بــاســتــعــراض 
إنـــجـــازاتـــه الــســابــقــة وبــيــان 
عناصر كفاءته التي تؤهله 
لــــشــــغــــل مــــنــــصــــب رئــــيــــس 
ــراض  ــعــ ــتــ ــيـــة، واســ ــمـــعـ ــجـ الـ
بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي أمــام 
بكل  الصحفيين  الــزمــالء 

مهنية وموضوعية ومصداقية والتزام.
ولذلك، نحن نرى أنه ليس من المناسب أن يبدأ المترشح 
المناسبة(  )تسييس  أو  المظلومية  بــادعــاء  المنصب  لــهــذا 
وادعاء حياكة المؤمرات ضده من أجل إسقاطه من قبل قوى 
وتيارات سياسية من الداخل والخارج، أو الطعن في المنافسين 
له والسخرية منهم وتشويه الحقائق، من أجل الفوز والوصول 

الى كرسي الرئاسة.
أيــة مؤسسة-  وفــي  كانت  -أيـــًا  االنتخابات  قــرار خــوض  إن 
البحرين  وجه  يعكس  بما  والتحضر،  والنزاهة  الرقي  يتطلب 
الحضاري واحترام نظامنا الديمقراطي الذي أفرزه المشروع 
وفق  يعمل  أن  المترشح  على  يتوجب  كما  الكريم،  االصالحي 
الضوابط القانونية واالخالقية والوطنية، وأن يراعي مصلحة 
يتجاوز  وأن  للمجتمع،  الــعــامــة  والمصلحة  العليا  البحرين 
من  ومهنية  احترافية  بكل  يترشح  وأن  الشخصية  مصلحته 
حيث إعداد برنامجه االنتخابي بكل أمانة ومصداقية ويقدمه 

إلى الناخبين متضمنا اإلنجازات والرؤية التطويرية.
نـــحـــن نــتــمــنــى الـــتـــوفـــيـــق لــجــمــيــع األطـــــــــراف الــمــلــتــزمــة 
القدير  العلي  اهلل  وندعو  االنتخابات،  هــذه  في  بالموضوعية 
كل  في  المواطنين  من  الصالحة  العناصر  للبحرين  ُيهّيئ  أن 

موقٍع للمسؤولية.

ان������ت������خ������اب������ات ج���م���ع���ي���ة 

ال�����ص��ح��ف��ي��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

بقلم:
إبراهيم املناعي 

كـــشـــف الـــمـــهـــنـــدس بـــاســـم بــن 
بأن  اإلســكــان  الحمر وزير  يعقوب 
ــدد الــمــســتــفــيــديــن مـــن بــرنــامــج  عــ
»مـــزايـــا« خـــالل الــفــتــرة مـــن يناير 
إلى يونيو 2021 بلغ 1727 منتفعا، 
فيما يعكس ذلك استمرار تصاعد 
منذ  الــبــرنــامــج  مــن  المستفيدين 
ليبلغ  ــوم،  ــيــ الــ ــتـــى  وحـ انــطــالقــتــه 
بـــوتـــيـــرة   8238 ــو  ــحـ نـ االجــــمــــالــــي 

متصاعدة منذ العام 2013. 
وأشــــار وزيــــر اإلســـكـــان إلـــى أن 
2014 سجل  الــعــام  فــي  الــبــرنــامــج 
عدد 160 مستفيدا، ومن ثم ارتفع 
خــالل  مستفيدا   585 إلـــى  الــعــدد 
العدد  هــذا  وليتصاعد   ،2015 عــام 
بــلــغ عــدد  ــام 2016 حــيــث  ــعـ الـ ــي  فـ
تضاعف  حتى   ،773 المستفيدين 
الماضي  الــعــام  الــعــدد ليصل  هــذا 
فيما  العام،  نهاية  مع   1691 لعدد 
بـــلـــغـــت أحـــــــدث إحـــصـــائـــيـــة لـــعـــدد 
الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن حـــتـــى مــنــتــصــف 
 1727  )2021 )يــونــيــو  الـــعـــام  هــــذا 

مستفيدا. 
الـــــــوزارة  أن  الــــوزيــــر  وأضـــــــاف 
تــقــيــم وبـــشـــكـــل مــســتــمــر بــرنــامــج 
»مـــزايـــا« ســعــيــًا لــطــرح الــمــزيــد من 
االسكانية  والتسهيالت  المبادرات 
اليوم  المواطن  اليها  التي يحتاج 
مـــن أجــــل خـــدمـــات فـــوريـــة بــعــيــدًا 
ــار، وتــنــفــيــذا  ــظــ ــتــ ــن قـــائـــمـــة االنــ عــ
لتوجيهات صاحب السمو الملكي 
االمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي 
بـــشـــأن ســـرعـــة تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
االســـكـــانـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن وتــلــبــيــة 
ــات الـــــــــــواردة بــبــرنــامــج  ــزامــ ــتــ لــــاللــ

الحكومة.
أكــــد الــحــمــر أن الــمــنــاخ  كــمــا 
العقارية  والتسهيالت  االقتصادي 
الحكومة  تــوفــرهــا  الــتــي  الميسرة 
كـــقـــاعـــدة عــمــل لــلــقــطــاع الــخــاص 
ــا« من  ــزايــ ــاح »مــ أســهــمــت فـــي إنـــجـ
المثلى  التسهيالت  تقديم  خــالل 
جانب  إلى  العقاريين،  للمطورين 

الطابع  ذات  تحفيزية  بيئة  خلق 
ــلـــي والـــتـــي  ــامـ ــكـ ــتـ ــادي الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
اســـهـــمـــت فــــي تـــعـــزيـــز االســـتـــثـــمـــار 
بشكل عام والعقاري بشكل خاص. 
وقال الوزير إن النسبة الكبرى 
مــن الـــوحـــدات والــشــقــق الــتــي قــام 
ــا مــنــذ  ــهــ ــرائــ ــشــ ــيــــدون بــ ــتــــفــ الــــمــــســ
العام  هــذا  منتصف  وحــتــى   2013
ــي الــمــحــافــظــة  ــزت فـ ــركـ الـــحـــالـــي تـ
تــلــيــهــا   ،%54 بــنــســبــة  الــشــمــالــيــة 
 ،%32 بنسبة  الــمــحــرق  محافظة 
ثم محافظة العاصمة بنسبة %7، 

فالجنوبية بنسبة %8.

وبّين  أن نسبة شراء الوحدات 
الشمالية  محافظة  فــي  السكنية 
التمليك  بــالــشــقــق  مــقــارنــة   %86
المحرق  محافظة  وشكلت   ،%14
74% للفلل مقابل 26% للشقق، 
ــراء الــبــيــوت  ــ فــيــمــا كـــانـــت نــســبــة شـ
الــعــاصــمــة %100،  مــحــافــظــة  فـــي 
 %43 الـــجـــنـــوبـــيـــة  والـــمـــحـــافـــظـــة 
لــلــشــقــق،   %57 مـــقـــابـــل  لـــلـــبـــيـــوت 
مشيرًا إلى توجه أغلب المتقدمين 
منذ عام 2013 وحتى يونيو 2021 
)فيال(  وحـــدات سكنية  شـــراء  إلــى 
نسبته  مـــا  مــقــابــل   %80 بــنــســبــة 

20% لشراء الشقق السكنية. 
وأشـــار إلــى أن ظــروف جائحة 
ــــن تــقــديــم  ــد مـ ــحـ ــم تـ ــ ــا« لـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ »كـ
ــيــــن عــبــر  ــنــ ــلــــمــــواطــ الـــــخـــــدمـــــات لــ
إلــــى مبنى  الــشــخــصــي  الـــحـــضـــور 
الـــــــوزارة أو مـــن خــــالل االســتــفــادة 
مــن الــخــدمــات االلــكــتــرونــيــة التي 
توفرها الوزارة للراغبين في إنجاز 
الكترونية  بمنظومة  معاملتهم 
جميع  لهم  تنجز  ومريحة  سهلة 
الـــمـــعـــامـــالت تــحــت ســقــف واحــــد، 
األمر الذي يوفر على المنتفعين 
ــوقـــت والـــجـــهـــد والــــحــــرص على  الـ

سالمتهم في ذات الوقت.

عــقــدت الــلــجــنــة الــفــنــيــة لـــشـــؤون الــخــدمــة 
العامة  األمانة  في  البشرية  والــمــوارد  المدنية 
لــمــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
برئاسة  المرئي  اجتماعها عبر تقنية االتصال 
سند علي الحّماد مستشار رئيس جهاز الخدمة 
المدنية منسق شؤون مجلس التعاون والشؤون 
سعد  وبــمــشــاركــة  البحرين  بمملكة  اإلقليمية 
وشؤون  السياسات  إدارة  مدير  النفيعي  مبارك 
في  المدنية  الخدمة  ممثاًل عن جهاز  اللوائح 

مملكة البحرين. 
حــــــول ذلــــــك أوضـــــــح ســـنـــد عـــلـــي الـــحـــمـــاد 
منسق  المدنية  الخدمة  جهاز  رئيس  مستشار 
أنه  اإلقليمية  والشؤون  التعاون  شؤون مجلس 
تم خالل االجتماع استعراض قرارات المجلس 
الــمــســاواة  الــعــربــيــة فــي  لـــدول الخليج  األعــلــى 
المجلس  دول  مــواطــنــي  ومــعــامــلــة  الــوظــيــفــيــة 
مواطني  معاملة  المدنية  بالخدمة  العاملين 
الـــدولـــة مــقــر الــعــمــل، واســتــراتــيــجــيــة مجلس 

وتنمية  المدنية  الــخــدمــة  مــجــال  فــي  الــتــعــاون 
خطة  وإعــداد   ،)2025-2021( البشرية  الــمــوارد 
للجنة  القادمتين  للدورتين  مزمنة  تنفيذية 

الفنية لتنفيذ مبادرات االستراتيجية. 
ــتــــطــــرق خـــالل  ــم الــ ــ ــاد أنــــــه تـ ــمــ ــن الــــحــ ــيــ وبــ
االجتماع إلى قرار وزراء الخدمة المدنية بشأن 
خليجي  دلــيــل  بــإعــداد  الفنية  اللجنة  تكليف 
في  الحكومي  الــقــطــاع  فــي  للعمل  اســتــرشــادي 
حــاالت األزمــات والــطــوارئ، ومــا يتصل بعملية 
للوصول  العالمية  أوراكــل  شركة  مع  التفاوض 
إلى إتفاقية خليجية موحدة مع الشركة بشأن 
الــمــوارد  أنظمة  تراخيص  شــراء  أســعــار  توحيد 
 ،)HR Systems( المجلس  بـــدول  البشرية 
ومـــشـــروع نــقــل وإعـــــارة الــخــبــرات الــعــامــلــة بين 
ــــداول االجــتــمــاع  دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون. كــمــا تـ
وتبسيط  لتطوير  خليجي  دلــيــل  وضـــع  آلــيــات 

اإلجراءات والخدمات الحكومية.

ب���ح���ري���ن���ي دي������ن������ار  م����ل����ي����ون   2 ب���ك���ل���ف���ة 

مركز البحرين لالأورام يد�سن اأحدث جهاز للعالج الإ�سعاعي في ال�سرق الأو�سط

ال�س���ليمة الأن�س���جة  وتتف���ادى  متناهي���ة  بدق���ة  ال���ورم  ت�سي���ب  الجه���از  اأ�س���عة 

كتبت: فاطمة علي
أحـــدث جــهــاز لتشخيص وعــالج  لـــأورام  البحرين  دشــن مــركــز 
مملكة  لتصبح  بحريني،  دينار  مليوني  بكلفة  السرطانية  األورام 
البحرين أول دولة بمنطقة الشرق األوسط تمتلك هذا النوع من 
طبيب  الــلــواء  بذلك  صــرح  والدقيقة،  المتطورة  الطبية  األجــهــزة 
الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد 
الجامعي خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز صباح أمس. 

} جانب من المؤتمر الصحفي بمركز البحرين لأورام .

ت�ساعد ف��ي  م��زاي��ا  م���ؤ���س��ر  الإ���س��ك��ان:  وزي���ر 

الفل���ل ل�س���راء  الطلب���ات  م���ن  و%80  م�س���تمر 

} وزير اإلسكان.

يبحث�ن التعاون  بدول  المدنية  الخدمة  الم�س�ؤول�ن عن 

معاملة م�اطني المجل�س معاملة م�اطني الدولة مقر العمل

} د. محمد نذر اإلسالم.} جمال العلوي.

ــــالل  الـــــعـــــلـــــوي خـ ــث  ــ ــحــ ــ  وبــ
جمهورية  سفير  بعد  عــن  لقائه 
الشعبية لدى مملكة  بنغالديش 
ــور مــحــمــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــــبــــحــــريــــن الــ
ــذر اإلســـــــالم أوضـــــــاع الــعــمــالــة  ــ نـ
البحرين،  مملكة  في  البنغالية 
ــاون  ــعــ ــة تــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ مــــــشــــــدًدا عــ
سفارات الدول المصدرة للعمالة 
الوافدة مع الجهود التي تبذلها 
سوق  لتنظيم  البحرين،  مملكة 
العمل من خالل توعية العمالة 
والتشريعات  باألنظمة  الــوافــدة 
المطبقة في المملكة.وأشار إلى 
ــي شــهــر مــايــو  إطــــالق الــهــيــئــة -فـ
نــظــام حماية األجــور  الــمــاضــي- 
ــلــــزم جـــمـــيـــع أصـــحـــاب  والــــــــذي يــ
الــعــمــل تــحــويــل أجـــــور الــعــمــالــة 
فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن خالل 
والمصرفية  المالية  المؤسسات 
مشيًرا  المملكة،  فــي  المعتمدة 
إحــدى  يعد  النظام  هــذا  أن  إلــى 
ــبــــادرات الـــجـــديـــدة لــتــطــويــر  الــــمــ
يسهم  أن  مــتــوقــًعــا  الــعــمــل،  بيئة 

العمالية  القضايا  الحّد من  في 
البّت  وسرعة  باألجور  المتعلقة 
ــا. مــن  ــًيـ ــائـ فــيــهــا وحــســمــهــا قـــضـ
البنغالي  السفير  ــاد  أشـ جــانــبــه، 
والتشريعية  التنظيمية  بالبيئة 
تعمل  التي  البحرين  في مملكة 
العمالة  وإنـــصـــاف  حــمــايــة  عــلــى 
نظام  على  مثنًيا  فئاتها،  بكافة 
ــايــــة األجـــــــــــور، والــــــــــذي مــن  حــــمــ
العمالة  أن يحفظ حقوق  شأنه 
أجورهم  استالمهم  من  والتأكد 

الشهرية في أوقاتها المحددة.
كما ثّمن السفير محمد نذر 
اإلسالم دور الهيئة في األنشطة 
الـــتـــوعـــويـــة الـــمـــوجـــهـــة لــلــعــمــالــة 
الوافدة، وحرصها على تعريفهم 
وأوضاعهم  العمل  سوق  بأنظمة 
ــانـــب حــقــوقــهــم  ــة بـــجـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
وواجــبــاتــهــم مــنــذ وصــولــهــم إلــى 
السفارة  تعاون  مؤكدًا  المملكة، 
الكبيرة  الــجــهــود  لــدعــم  الـــدائـــم 
البحرين  مملكة  بها  تقوم  التي 

بصورة دائمة ومستمرة.

البحري�ن  العم�ل:  تنظي�م  هيئ�ة  رئي��س 

حري�س��ة عل��ى حف��ظ حق���ق العم��ال 

جمال  العمل  سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  أكد 
العمل،  بيئة  تطوير  على  الهيئة  حــرص  العلوي  عبدالعزيز 
وتوفير كافة الظروف التنظيمية التي تسهم في حفظ حقوق 
التي  والمبادرات  المشاريع  من  مجموعة  مستعرًضا  العّمال، 

تنفذها الهيئة في هذا اإلطار.

وّقـــــــــع الـــــدكـــــتـــــور غــــــــرم اهلل 
ــدي مــديــر  ــامــ ــغــ بــــن عــــبــــداهلل الــ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة، 
نــــاصــــر  اهلل  ــــد  ــبـ ــ عـ ــور  ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــدكـ ــ والــ
مركز ناصر  عام  مدير  النعيمي 
تعاون  اتفاقية  المهني  للتدريب 
مشترك في اطار سعي الجامعة 
تعزيز  إلـــى  المفتوحة  الــعــربــيــة 
مؤسسات  مع  والتعاون  الشراكة 
المجاالت،  شتى  فــي  المجتمع 
ــك بــحــضــور الــدكــتــور هــشــام  وذلــ
التدريب  رئيس مركز  الطحاوي 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــمــســتــمــر وخـــدمـــة 
واألستاذة  بالجامعة،  المجتمع 
ســـكـــيـــنـــة نـــــاصـــــر رئـــــيـــــس قــســم 
الــــشــــؤون الــمــالــيــة ومــمــثــال عن 

الهيئة اإلدارية.
ــار  ــ ــبــــة أشــ ــنــــاســ ــذه الــــمــ ــ ــهــ ــ ــ وب
الـــغـــامـــدي،  اهلل  غـــــرم  ــتــــور  الــــدكــ
تـــهـــدف إلــى  الــــى ان االتـــفـــاقـــيـــة 

المشترك  التعاون  أوجــه  تعزيز 
ــي مـــجـــاالت  ــ بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن فـ
الـــتـــطـــويـــر والــتــنــمــيــة الــمــهــنــيــة 
والــبــحــوث، والســيــمــا فــي مجال 
عن  معربا  االصطناعي،  الذكاء 
سعادته بالتعاون مع مركز ناصر 
للتدريب المهني واالستفادة من 
المتنوعة  األكاديمية  الخبرات 
بــاعــتــبــارهــا بيتًا  الــجــامــعــة  لـــدى 
متنوعة،  مــجــاالت  فــي  لــلــخــبــرة 
استمرار  إلــى  تطلعه  عن  معربا 
للشراكة  تأكيدا  وذلــك  الــتــعــاون 
ــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن فــي  ــائـــمـــة بـ الـــقـ
والتدريبات  العلمية  المجاالت 

المهنية.
مـــن جــانــبــه أعــــرب الــدكــتــور 
عـــبـــداهلل الــنــعــيــمــي عـــن اعـــتـــزازه 
العربية  الجامعة  مــع  بالتعاون 
الــمــفــتــوحــة، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه تم 
ــاء عــلــى  ــنــ ــة بــ ــعـ ــامـ اخـــتـــيـــار الـــجـ

المخرجات  ومــســتــوى  سمعتها 
التعليمية لها، مؤكدا أن المركز 
ــي ســـيـــاســـة الـــتـــطـــويـــر  ــ مــــــاض فـ
رفــع  تتضمن  الــتــي  والــتــحــديــث 
كفاءة منسوبيه وتزويده بأحدث 
الــــمــــنــــظــــومــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 

والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة تــعــزيــزا 
ــي تـــحـــقـــيـــق الـــرســـالـــة  ــ لـــــــــدوره فـ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــنـ ــهـ ــمـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـ
السياق  . وفي هذا  بها  يضطلع 
أكـــد الــدكــتــور هــشــام الــطــحــاوي 
ان الــجــامــعــة تــســعــى مـــن خــالل 

توقيع مثل هذه االتفاقيات إلى 
ومشاركة  دعــم  فــي  دورهـــا  تأكيد 
المختلفة  الوطنية  المؤسسات 
مـــن خــــالل تـــبـــادل الــمــعــلــومــات 
المجاالت  شتى  فــي  والــخــبــرات 

العلمية والمهنية.

»العربي��ة المفت�ح��ة« و»نا�س��ر للتدري��ب« ي�قع��ان اتفاقي��ة تع��اون

} خالل اجتماع الجامعة العربية المفتوحة ومركز ناصر للتدريب .



األسباب  أحد  المبايض هي  تكيس  متالزمة 
الرئيسية لمشاكل الخصوبة لدى النساء، ويمكن 
أن تــــؤدي إلــــى مــشــاكــل صــحــيــة أخــــرى فـــي وقــت 
بشكل صحيح.  معها  التعامل  يتم  لم  إذا  الحق 
وتثار العديد من التساؤالت حول متالزمة تكيس 
أسبابها  أهــم  وعــن  وراثــيــة؟  هــي  وهــل  المبايض 
األخـــــــرى، لــــذا حـــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور 
الوراثة  اختصاصي  يوسف،  حسن  يوسف  هشام 

الجزيئية في المستشفى العسكري. 
* ما هي متالزمة تكيس المبايض؟

 polycystic ovary المبايض  تكيس  متالزمة 
سن  فـــي  الــنــســاء  تــصــيــب  حـــالـــة  هـــي   syndrome
تغير في مستوى عــدد من  إلــى  اإلنــجــاب، وتقود 
الــهــرمــونــات، مــمــا يـــؤدي إلـــى مــشــاكــل تــؤثــر على 
الــعــديــد مــن أجــهــزة الــجــســم، حيث تــفــرز معظم 
الــنــســاء الــمــصــابــات بــهــذه الــمــتــالزمــة هــرمــونــات 
جنسية ذكورية )األندروجينات( زائدة، وهي حالة 
تسمى فــرط األنــدروجــيــن. ويـــؤدي االرتــفــاع في 
مستوى هذه الهرمونات عادًة إلى زيادة نمو شعر 
الــذكــوري.  والصلع  الشباب  حب  وظهور  الجسم 
األكثر  السبب  المبايض  تكيس  مــتــالزمــة  وتــعــد 
شــيــوًعــا لــمــشــاكــل الــخــصــوبــة فــي الــنــســاء بسبب 
انتشار متالزمة تكيس  التبويض، ويتراوح  غياب 
الــعــالــم،  21% عــلــى مــســتــوى  الــمــبــايــض مـــن 4 - 
إجــراء  فــي  المستخدمة  المعايير  على  اعــتــمــادًا 

التشخيص.
ــن والـــمـــســـتـــويـــات غــيــر  ــيــ ــدروجــ ــــرط األنــ فـ إن 
الــطــبــيــعــيــة مـــن الــهــرمــونــات الــجــنــســيــة األخــــرى 
من  البويضات  لخاليا  الطبيعي  اإلطــالق  تمنع 
الــمــبــيــضــيــن خــــالل مــرحــلــة الــتــبــويــض وفـــتـــرات 
ــــى ضــعــف  ــؤدي إلـ ــ الـــحـــيـــض الــمــنــتــظــمــة، مـــمـــا يــ
الخصوبة أو عدم القدرة على اإلنجاب. وبالنسبة 
ــى الــنــســاء الــمــصــابــات الــالتــي يــحــدث لديهن  إلـ
حــمــل، يــكــون هــنــاك خــطــر مــتــزايــد مـــن حـــدوث 
انتظام  عــدم  بسبب  الحمل  وفــقــدان  مضاعفات 

مستوى الهرمونات في الجسم. 
* مــا عــوامــل الــخــطــورة فــي مــتــالزمــة تكيس 

المبايض؟
فـــــي هــــــذه الــــمــــتــــالزمــــة، قـــــد يـــحـــتـــوي أحـــد 
أو كليهما على عدة بصيالت مبيض  المبيضين 
صــغــيــرة غــيــر نــاضــجــة تــظــهــر عــلــى شــكــل أكــيــاس 
وعـــادة تحتوي  الــصــوتــيــة.  الــمــوجــات  فــي تصوير 

والتي  البويضات  خاليا  على  المبيض  بصيالت 
متالزمة  في  لكن  التبويض،  أثناء  إطالقها  يتم 
الــهــرمــونــات  مــســتــويــات  تمنع  الــمــبــايــض،  تكيس 
غير الطبيعية نمو البصيالت ونضوجها لتحرير 
هذه  تتراكم  ذلــك،  مــن  وبـــداًل  البويضات،  خاليا 
ويمكن  المبايض.  في  الناضجة  غير  البصيالت 
أكثر من  أو   12 المصابات  النساء  لــدى  يكون  أن 
هـــذه الــبــصــيــالت. وعــــادة مــا يــتــنــاقــص عـــدد هــذه 

البصيالت مع تقدم المرأة في العمر.
بمتالزمة  المصابات  الــنــســاء  نصف  حــوالــي 
تــكــيــس الــمــبــايــض يــعــانــيــن مـــن زيـــــادة الـــــوزن أو 
بالكبد  اإلصــابــة  خطر  لديهن  ــزداد  ويــ السمنة، 
الــدهــنــي. بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الــعــديــد من 
ــهـــذه الـــمـــتـــالزمـــة لــديــهــن  الـــنـــســـاء الـــمـــصـــابـــات بـ
هرمون  وهــو  اإلنسولين،  من  مرتفعة  مستويات 
في  السكر  مستويات  فــي  التحكم  على  يساعد 
ــيـــن، يـــصـــاب حــوالــي  الـــــدم. وبــحــلــول ســـن األربـــعـ
والمصابات  الــزائــد  الــوزن  ذوات  النساء  من   %10
طبيعي  غير  بارتفاع  المبايض  تكيس  بمتالزمة 
في مستويات السكر في الدم، وما يصل إلى%35 

منهن يصبن بمقدمات السكري من النوع الثاني، 
من  أعلى  الــدم  في  السكر  مستويات  تظل  حيث 
ــى الــحــد  الــمــعــدل الــطــبــيــعــي لــكــنــهــا ال تــصــل إلــ
األقــصــى لــمــرض الــســكــري. كــمــا تــــؤدي السمنة 
ــادة إنــتــاج  ــ وزيـــــادة مــســتــويــات اإلنــســولــيــن إلـــى زيـ

األندروجينات في متالزمة تكيس المبايض. 
الــمــصــابــات بمتالزمة  الــنــســاء  تــتــعــرض  كــمــا 
لإلصابة  متزايد  لخطر  أيًضا  المبايض  تكيس 
من  مجموعة  وهــي  الغذائي،  التمثيل  بمتالزمة 
وزيــادة  الــدم،  ارتفاع ضغط  التي تشمل  الحاالت 
مستويات  وارتــفــاع  البطن،  منطقة  فــي  الــدهــون 
الـــدهـــون غــيــر الــصــحــيــة وانـــخـــفـــاض مــســتــويــات 
بدورها  تــؤدي  والتي  الــدم،  في  الصحية  الدهون 

إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. 
المصابات  الــنــســاء  مــن  وتــعــانــي حــوالــي %20 
بــهــذه الــمــتــالزمــة مــن تــوقــف مــؤقــت فــي التنفس 
أثـــنـــاء الـــنـــوم، وتــــــزداد هــــذه الــنــســبــة فـــي الــنــســاء 
ــوزن. كــمــا أن  ــ الــلــواتــي يــعــانــيــن مـــن زيـــــادة فـــي الــ
المبايض  تكيس  بــمــتــالزمــة  الــمــصــابــات  الــنــســاء 
أكثر عرضة من النساء في عموم السكان لإلصابة 

باضطرابات المزاج مثل االكتئاب.
تكيس  أسباب محددة لمتالزمة  *هل هناك   

المبايض؟
أسباب متالزمة تكيس المبايض معقدة وغير 
تنتج  عامة  وبــصــورة  لكن  كــامــل،  بشكل  مفهومة 
الوراثية  العوامل  من  الحالة عن مجموعة  هذه 
والــصــحــيــة ونـــمـــط الـــحـــيـــاة. وبـــعـــض الــــدراســــات 
تشير الـــى ارتــبــاط عـــدد مــن الــطــفــرات الــوراثــيــة 
في العديد من الجينات مثل تلك المسؤولة عن 
إنتاج األندروجينات الهرمونات الجنسية األخرى 

مثل الهرمون اللوتيني والهرمون المضاد لمولر 
والـــهـــرمـــون الــمــنــبــه لــبــصــيــالت الــمــبــيــض بخطر 

اإلصابة بهذه المتالزمة.
الجينية  الــطــفــرات  تعمل  أن  المرجح   ومــن 
جنًبا إلى جنب مع عوامل الصحة األخرى ونمط 
الــحــيــاة فـــي الــتــأثــيــر عــلــى خــطــر إصـــابـــة الــمــرأة 

بمتالزمة تكيس المبايض.
هل ُتعتبر مرضا وراثيا؟

الجواب المتاح لنا حاليًا أن هذه المتالزمة 
ــح، عــلــى الــرغــم من  لــيــس لــهــا نــمــط وراثــــي واضــ
الــنــســاء الــمــصــابــات قــد يــكــون لــديــهــن قريبة  أن 
وتشير  الحالة.  بهذه  مصابة  العائلة  ضمن  من 
التقديرات إلى أن 20 - 40% من النساء المصابات 
أخــت  أو  أم  لــديــهــن  الــمــبــايــض  تكيس  بــمــتــالزمــة 
الخطر  هـــذا  يــكــون  أن  المحتمل  ومـــن  مــصــابــة. 
تشارك  بسبب  جــزئــًيــا  نــاتــًجــا  الــمــتــزايــد  العائلي 
العائلة،  داخــل  الصحي  غير  الحياة  نمط  نفس 
لكن  مشتركة،  متعددة  وراثية  طفرات  نتيجة  أو 
هذه الطفرات يمكن أن تظهر في النساء اللواتي 
وكذلك  المبايض،  تكيس  متالزمة  مــن  يعانين 
في النساء األصحاء، وبالتالي مازلنا في حاجة 
أفضل  لفهم  الجينية  الدراسات  المزيد من  الى 

للخلفية الوراثية لهذه المتالزمة. 
تم تشخيصهن  اللواتي  النساء  وعلى جميع 
الــمــبــايــض مـــراجـــعـــة طبيب  تــكــيــس  بــمــتــالزمــة 
غير  أو  مــتــزوجــات  كــن  إن  النظر  بغض  مختص 
والسيطرة  المناسب  الــعــالج  لــوصــف  مــتــزوجــات 
عــلــى األعــــــراض بــحــســب حــاالتــهــن وتـــفـــادي أي 
فرص  مناقشة  وكذلك  سلبية،  صحية  تداعيات 

الحمل واإلنجاب في المستقبل. 

} الدكتور هشام يوسف حسن.

إلــى  االنــتــبــاه  يلفت  مــا  أول  هــي  الشخصية 
الــســمــات  الــشــخــصــيــة  تــتــضــمــن  اإلنـــــســـــان، وال 
الفطرية فحسب، بل تشمل أيضا تطور األنماط 
الــمــعــرفــيــة والــســلــوكــيــة الــتــي تــؤثــر فـــي طريقة 
الناس وتصرفهم.. ولكن ما الذي يشكل  تفكير 

شخصية اإلنسان؟ الجينات أم التنشئة؟
في  البريطانية  الــجــارديــان  صحيفة  نشرت 
دخلوا  توائم  ثالثة  أبطالها  قصة  الثمانينيات 
يــجــدوا  ان  أرادوا  عــلــمــاء  أجــــراهــــا  تــجــربــة  ــي  فـ
المتحكم  الجينات هي  إجابة عن سؤالهم: هل 
البيئية  العوامل  أم  االنسان  حياة  في  الرئيسي 
لإلخوة  التجربة  كانت  االجتماعية؟  والتنشئة 
ونــشــأ كل  الــذيــن فصلوا عند مــولــدهــم  الــثــالثــة 
منهم بعيدا عن االخر في بيئات مختلفة، )آدي 
بينهم  التفرقة  يصعب  كــان  ــــرت(.  وروبـ وديــفــيــد 
مــن حــيــث الــشــكــل والــبــنــيــة الــجــســديــة، فكأنهم 
ــروا تــشــابــهــا فـــريـــدا من  ــهـ شــخــص واحــــد بـــل أظـ
نفس  يمارسون  فجميعهم  أيضا،  العادات  حيث 
الــريــاضــة ويــحــبــون نــفــس الــطــعــام ولــهــم نفس 
ظهرت  العمر  في  تقدمهم  مع  ولكن  الــهــوايــات، 

بعض االختالفات في الشكل.
ومــــن خــــالل الــــدراســــة وجــــــدوا أن لــكــل من 
الجينات الوراثية والبيئة المحيطة دورا محددا 

في عملية تشكيل السلوك اإلنساني.
جسد  عــلــى  األول  الــتــأثــيــر  لــهــا  الــجــيــنــات 
األعضاء  ووظــائــف  المظهر  مــن حيث  اإلنــســان 
الداخلية، فيما تمنحه البيئة المحيطة مرونة 
مدار  على  المكتسب  السلوك  وتعديل  لتطويع 

سنوات العمر. 
تذكرت مقولة قديمة للفيلسوف البريطاني 
)بــرتــرانــد راســــل( يــقــول فــيــهــا »إنــــه لــكــي تعيش 
سعيدا عليك أن تختار أجدادك«.. وبالرغم من 
مدلولها  فــإن  الــعــبــارة  فــي  الــواضــحــة  السخرية 
الكثير  إن  إذ  الدراسات  أثبتته كثير من  العلمي 
مــــن ســمــاتــنــا الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة تــحــددهــا 
اختيار  نستطيع  ال  وبالطبع  الوراثية،  العوامل 
اجدادنا بحسب المقولة، ولكن علينا ان نتأقلم، 
مع أن الجينات التي يرثها الشخص من والديه 

تحدد مصيره في الحياة. 

الجينات اأم التن�شئة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�شت�شفى الكندي التخ�ش�شي يرحب بان�شمام الدكتور ح�شن ف�شل 

أن  التخصصي  الــكــنــدي  مستشفى  يــســر 
يعلن انضمام الدكتور حسن فضل استشاري 
الــــطــــب الـــنـــفـــســـي وطـــــب الـــنـــفـــس الـــجـــســـدي 
للبالغين إلى طاقمه الطبي في العيادة يومي 
السبت والثالثاء من كل أسبوع، لعالج ومتابعة 

حاالت اضطرابات المزاج واضطرابات القلق 
واألعــــــراض الــنــفــســيــة الــنــاتــجــة مـــن الــمــرض 
واضطرابات  القهري،  والــوســواس  الجسدي، 
الــوهــم والـــذهـــان ومــشــاكــل الـــذاكـــرة ومــشــاكــل 

النوم.

14

يشتكي الكثير من الناس من مشاكل األسنان المتعددة، 
الواجب  األشياء  أهم  واالسنان من  الفم  وذلك ألن صحة 
وسائل  تــعــدد  مــع  أنــه  وخــاصــة  عليها،  والــحــفــاظ  رعايتها 
أي  معالجة  السهل  من  أصبح  المختلفة  العالج  وتقنيات 

مشكلة. 
لنتعرف مع الدكتورة مريم عبدالكريم طبيبة األسنان 
أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي يــجــب االهــتــمــام بــهــا وعــــدم إهمالها 

لنحظى بصحة أسنان جيدة. 
؟وهــل هي مشاكل  األسنان شيوعا  أكثر مشاكل  ماهي 

ظهرت حديثا؟
مازالت مشكلة تسوس االسنان والتهابات اللثة تحتل 
الـــصـــدارة فــي قــائــمــة الــمــشــاكــل الــتــي يــعــانــي منها مرضى 
المنزلية  العناية  سبل  جميع  توافر  من  بالرغم  االســنــان 
باألسنان واللثة كالفرشاة والمعجون، لكن بعض المفاهيم 
مازالت  المشاكل  تفاقم هذه  الى  تؤدي  التي قد  الخاطئة 
موجودة. أضف إلى ذلك األمراض المزمنة التي قد يعاني 
منها البعض، وأيضا عالج هذه االمراض باألدوية له تاثير 

غير مباشر على صحة االسنان واللثة.
الذاتية  المناعة  أمراض فرط  تزايد  إلى  بالنسبة  أما 
 Jogren’s شــوغــرن  مــتــالزمــة  أو  كــالــرومــاتــيــزم   autoimmune
أو  مباشرة  المرض  إما  بسبب  تاثيرة  ايضا  فله   syndrome
بسبب االدوية التي تستعمل لعالج هذه االمراض بطريقة 

غير مباشرة.
تستعمل  نــوع   500 تفوق  االدويـــة  من  مجموعة  هناك 
ارتفاع  او  او الضغط  الروتين لعالج أمراض كالسكري  في 

حموضة المعدة أو ضيق التنفس، وتستعمل بشكل يومي 
وروتــيــنــي جـــدا مــن قــبــل فــئــة كــبــيــرة مــن شــرائــح المجتمع 
إنما حتى  فقط  السن  لكبار  ليس  االعــمــار..  في مختلف 

االطفال والناشئة.
ونحن هنا كأطباء أسنان لسنا بصدد إيقاف إو تغيير 
هــــذه االدويــــــة أبـــــًدا وال نــتــعــارض مـــع الـــعـــالج الــطــبــي في 
والتوعية  العناية  تكثيف  بصدد  إنما  االدويــة،  هذه  وصف 
الفعالة  المنزلية  العناية  أهمية  إلدراك  الــمــريــض  لــدى 
بــالــتــخــلــص مــن مــســبــبــات االمـــــراض والــتــحــكــم فــي صحة 
االسنان واالنسجة المحيطة بالسن، كاللثة والعظم حول 
السن والتقليل من تآكل العظم الذي يؤدي في النهاية الى 

خلخلة االسنان والفقد المبكر.
ــا مـــن الــمــتــوقــع ارتـــفـــاع مــتــوســط عمر  ــًضـ ــه أيـ كــمــا أنــ
الــعــالجــات  لــتــوافــر  نتيجة  المقبلة  الــســنــوات  فــي  االفــــراد 
الــطــبــيــة لـــأمـــراض الــمــزمــنــة، وهــــذا قــد يــــؤدي الـــى وجــود 
إذ سيحتفظ  واالســنــان،  اللثة  أمــراض  من  نمط مختلف 
بــعــدد مــن االســنــان وسيفقد بعض االســنــان ما  الــمــريــض 
او  بالزراعة  إمــا  المفقودة  االســنــان  تعويض  يستدعي  قد 
قبل طبيب  الدقة من  ذلك  ويستوجب  األخــرى..  بالطرق 
المريض  يتناولها  التي  األدويــة  لمعرفة مختلف  االسنان 
الـ ومجموعة  الــدرقــيــة  الــغــدة  وأدويـــة  السيولة  أدويـــة  مثل 
bisphosnates لعالج الهشاشة آو الروماتيزم إذ لها خطورة 
األسنان  زراعــة  أو  األســنــان  إلــى خلع  الحاجة  قصوى عند 
والــتــعــرض لــعــظــم الــفــك، إذ قــد يــــؤدي إلـــى الــتــهــابــات في 
عظم الفك. إذا يجب على المريض دائًما ذكر جميع أنواع 

وجـــود صلة  بــعــدم  اعتقد  إن  يتناولها حتى  الــتــي  األدويـــة 
بعمليات األسنان.

ــراض االســـنـــان الـــذي  ــ هــنــاك ايــضــا نــمــط آخـــر مـــن أمـ
يؤدي الى تآكل االسنان التدريجي وهو أخطر من امراض 
إما فرط  الحمضي نتيجة  السن  تآكل  أال وهو  التسوس.. 
الليمون  كعصائر  الحمضية  والمشروبات  االطعمة  تناول 
المعدة.. هذا  ارتفاع حموضة  أو بسبب  الطازج  والبرتقال 
الفرط الحمضي في الفم وعدم مقدرة اللعاب على معادلة 

االحماض يؤدي الى تآكل في االسنان بال رجعة.
بين  مبكرة  في سن  كبيرة  بصورة  منتشر  النمط  هــذا 
الذي  التسوس  من  خطورة  أكثر  وهــو  والناشئة،  االطــفــال 
قد يصيب عددا محددا من االسنان بل ينتشر ويؤثر على 

جميع االسنان في الفم وجميع االسطح في السن.
يميلون  الــذيــن  والمراهقين  االطــفــال  توعية  هنا  مــن 
ــاول الـــمـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة والــعــصــائــر الــحــمــضــيــة  ــنـ ــى تـ الــ
بخطورة هــذه الــمــشــروبــات الــتــي تـــؤدي الــى تــآكــل االســنــان 
تالشي  بسبب  أســـرع  بــصــورة  التسوس  لخطورة  وتعرضها 
ينبه  ان  يــجــب  إذا  لــلــســن.  الــخــارجــيــة  الــكــالــســيــوم  طــبــقــة 
المريض بعدم تفريش االسنان مباشرة لمدة ساعتين بعد 
تناول األحماض وتشجيع استبدال المشروبات الحمضية 
بمشروبات أقل خطورة وزيادة شرب الماء )بعد المشروبات 

الغازية( لتقليل ومعادلة األحماض.
أيــضــا نــنــصــح دائــمــا بــالــكــشــف الـــــدوري عــلــى االســنــان 
الكتشاف أية مشاكل في االسنان وحلها مباشرة قبل تفاقم 

المشكلة الذي قد يؤدي الى فقد السن.

الدكتورة مريم عبدالكريم 

تك�شف عن اأكثر اأمرا�ض 

الأ�شنان �شيوعا وكيفية تجنبها 

د. ه�شام يو�شف ح�شن يتحدث اإلى الخليج الطبي 

عن متالزمة تكي�ض المباي�ض والخ�شوبة
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العاهل املفدى يتلقى مزيًدا من برقيات التهنئة.. وزراء وم�سوؤولون:

االحتفاء يج�سد ر�سالة امللك النبيلة يف تر�سيخ قيم املبادئ والتعاي�ش ال�سلمي
بن  امللك حمد  تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة 

عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى  برقية تهنئة 

م�صت�صار  فخرو،  عبداهلل  بن  ح�صن  الدكتور  من 

فيها  اأعرب  االقت�صادية،  لل�صوؤون  امللك  جاللة 

التهاين  اأ�صدق  عن  ال�صامي  جاللته  مقام  اإىل 

الدكتوراه  جاللته  منح  مبنا�صبة  والتربيكات 

مو�صكو  جامعة  اأمناء  جمل�س  من  الفخرية 

احلكومية للعالقات الدولية، تقديًرا لدور جاللته 

يف تعزيز التعاي�س ال�صلمي واحلوار بني االأديان 

والثقافات.

واأكد امل�صت�صار فخرو اأن هذا االحتفاء والتكرمي 

امللك  به جاللة  يحظى  ما  لتاأكيد  ا�صتمراًرا  ياأتي 

املفدى حفظه اهلل من تقدير دويل مرموق على كل 

جاللته  وجهوده  امل�صتويات  وخمتلف  االأ�صعدة 

الرائدة يف تعزيز التعاي�س ال�صلمي واحلوار بني 

االأديان والثقافات.

بن  علي  من  تهنئة  برقية  جاللته  تلقى  كما 

ال�صمالية  ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور، حمافظ 

ر�صيد  اإىل  ي�صاف  الذي  باالإجناز  فيها  نوه 

مبا  م�صيًدا  جاللته،  بها  يتمتع  التي  االإجنازات 

رائدة  ومبادرات  اإ�صهامات  من  جاللته  يوليه 

جت�صد قيم ومبادئ التعاي�س ال�صلمي واحلوار بني 

االأديان والثقافات املختلفة ون�صر واإ�صاعة االأمن 

واال�صتقرار يف املنطقة والعامل. 

كما تلقى جاللته برقية تهنئة من �صمو ال�صيخ 

�صلمان بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، واأعرب عن 

الفخر واالعتزاز بهذا االإجناز الدويل الرفيع الذي 

ياأتي تاأكيًدا على ما يحظى به جاللة امللك املفدى، 

العامل،  دول  بني  وتقدير  احرتام  من  اهلل،  حفظه 

انطالًقا من روؤية جاللته الثاقبة يف حتقيق مبادئ 

و�صون  وامل�صاواة  والعدل  والدميقراطية  احلكم 

احلقوق واحلريات ون�صر قيم ال�صالم والت�صامح 

بني خمتلف االأديان والثقافات.

كما تلقى عاهل البالد املفدى برقية تهنئة من 

البحرين  م�صرف  حمافظ  املعراج،  حممد  ر�صيد 

الدويل  والتقدير  االحتفاء  هذا  اأن  واأكد  املركزي، 

الرائد جلاللة  للدور  تقديًرا  ياأتي  به  نفخر  الذي 

امللك املفدى وجهود جاللته اخلرية والبارزة يف 

االأديان  بني  واحلوار  ال�صلمي  التعاي�س  تعزيز 

احلقوق  بكفالة  واملناداة  املختلفة  والثقافات 

املحبة  مبادئ  وتكري�س  االإن�صانية  واحلريات 

والتي  االآخر،  تقبل  ثقافة  وغر�س  والت�صامح 

عززت من دور مملكة البحرين ومكانتها الرفيعة 

واعتباراتها احل�صارية واالإن�صانية على م�صتوى 

العامل كحا�صنة للتعددية.

تهنئة  برقية  املفدى  البالد  عاهل  تلقى  كما 

من �صلمان بن عي�صى بن هندي املناعي، حمافظ 

املحرق ورفع فيها اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل املقام ال�صامي جلاللة امللك املفدى بهذه املنا�صبة، 

معرًبا عن بالغ فخره واعتزازه بهذا االحتفاء مبنح 

الرو�صية  الفخرية من اجلامعة  ال�صهادة  جاللته 

اإىل  ي�صاف  الذي  االإجناز  بهذا  منوًها  العريقة، 

ر�صيد االإجنازات التي يتمتع بها جاللته، م�صيًدا 

مبا يوليه جاللته من اإ�صهامات ومبادرات رائدة 

جت�صد قيم ومبادئ التعاي�س ال�صلمي واحلوار بني 

االأديان والثقافات املختلفة ون�صر واإ�صاعة االأمن 

واال�صتقرار يف املنطقة والعامل. 

وتلقى جاللته برقية تهنئة من الدكتور علي 

تقدم يف  العام  وقد  النائب  البوعينني  بن ف�صل 

املقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  بخال�س  برقيته 

ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى بهذه 

املنا�صبة.

من  تهنئة  برقية  املفدى  البالد  عاهل  وتلقى 

الفريق الركن ذياب بن �صقر النعيمي رئي�س هيئة 

واعتزازه  فخره  بالغ  عن  فيها  واأعرب  االأركان، 

مبنح جاللته هذه الدكتوراه الفخرية من اجلامعة 

الرو�صية العريقة، م�صيداً بروئ ومبادرات جاللته 

احلكيمة يف ن�صر وتعزيز ثقافة املحبة وال�صالم 

والت�صامح  املبادئ  قيم  وتر�صيخ  ال�صعوب  بني 

والتعاي�س ال�صلمي واحلوار بني خمتلف االأديان 

والثقافات، داعيا املوىل القدير اأن يحفظ جاللته 

ويوفقه على الدوام ملا فيه اخلري وال�صالح لهذا 

الوطن العزيز و�صعبه الكرمي.

وتلقى جاللته برقية تهنئة من �صمو ال�صيخ 

الرئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن  عي�صى  بن  عبداهلل 

اخليل  و�صباق  للفرو�صية  را�صد  لنادي  الفخري 

مو�صكو  جامعة  اأمناء  جمل�س  قرار  مبنا�صبة 

جاللته  مبنح  الدولية  للعالقات  احلكومية 

الدكتوراه الفخرية، تقديراً لدور جاللته يف تعزيز 

التعاي�س ال�صلمي واحلوار بني االأديان والثقافات 

املختلفة.

من  تهنئة  برقية  املفدى  البالد  عاهل  وتلقى 

ال�صيخ حممد بن عبداهلل بن خالد اآل خليفة رئي�س 

املقام  اإىل  فيها  رفع  لل�صحة،  االأعلى  املجل�س 

املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامي 

اأ�صمى التهاين والتربيكات مبنا�صبة قرار جمل�س 

اأمناء جامعة مو�صكو احلكومية للعالقات الدولية 

لدور  تقديراً  الفخرية،  الدكتوراه  جاللته  مبنح 

جاللته يف تعزيز التعاي�س ال�صلمي واحلوار بني 

االأديان والثقافات املختلفة.

وتلقى جاللته برقية تهنئة من �صمو ال�صيخ 

عبداهلل بن را�صد بن عي�صى اآل خليفة مبنا�صبة قرار 

جمل�س اأمناء جامعة مو�صكو احلكومية للعالقات 

الدولية مبنح جاللته الدكتوراه الفخرية، تقديراً 

لدور جاللته يف تعزيز التعاي�س ال�صلمي واحلوار 

بني االأديان والثقافات املختلفة.

من   تهنئة  برقية  املفدى  البالد  عاهل  وتلقى 

وزير  النعيمي  ح�صن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق 

فخره  بالغ  عن  فيها  واأعرب  الدفاع،  �صئون 

الفخرية  الدكتوراه  هذه  واعتزازه مبنح جاللته 

بهذا  م�صيداً  العريقة،  الرو�صية  اجلامعة  من 

االإجناز الذي حظي به جاللته من احرتام وتقدير 

عاملي يج�صد ر�صالته النبيلة يف ن�صر وتعزيز قيم 

املبادئ والتعاي�س ال�صلمي بني الثقافات املختلفة، 

يف  وميد  جاللته  يحفظ  اأن  القدير  املوىل  داعيا 

التقدم واالزدهار والنماء  عمره ملوا�صلة م�صرية 

يف اململكة يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.

وتلقى جاللته برقية تهنئة من �صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن عي�صى اآل خليفة مبنا�صبة قرار 

جمل�س اأمناء جامعة مو�صكو احلكومية للعالقات 

الدولية مبنح جاللته الدكتوراه الفخرية، تقديراً 

لدور جاللته يف تعزيز التعاي�س ال�صلمي واحلوار 

بني االأديان والثقافات املختلفة.

وتلقى العاهل املفدى برقية تهنئة من املطران 

نيفون �صيقلي، ممثل بطريركية انطاكيا و�صائر 

امل�صرق للروم االأرثوذك�س لدى بطريركية مو�صكو 

وعموم رو�صيا اأ�صاد فيها بالدور املتميز حل�صرة 

�صاحب اجلاللة من اأجل تعزيز الت�صامح واحلوار 

بني احل�صارات والتعاي�س ال�صلمي والذي له اأ�صد 

التاأثري يف عقول وقلوب االأجيال ال�صابة يف جميع 

اأنحاء العامل.

ال�صيخ  من  تهنئة  برقية  جاللته  تلقى  كما 

�صلمان بن اإبراهيم اآل خليفة، االأمني العام للمجل�س 

االأعلى لل�صباب والريا�صة، مبنا�صبة قرار جمل�س 

اأمناء جامعة مو�صكو احلكومية للعالقات الدولية 

لدور  تقديراً  الفخرية،  الدكتوراه  جاللته  مبنح 

جاللته يف تعزيز التعاي�س ال�صلمي واحلوار بني 

االأديان والثقافات املختلفة.

كما تلقى العاهل املفدى برقية تهنئة من �صمو 

خليفة،  اآل  بن حمد  �صلمان  بنت  ثاجبة  ال�صيخة 

واأطيب  التهاين  فيها عن خال�س  �صموها  اأعربت 

الدكتوراه  جاللته  منح  مبنا�صبة  التربيكات 

مو�صكو  جامعة  اأمناء  جمل�س  من  الفخرية 

احلكومية للعالقات الدولية، تقديراً لدور جاللته 

يف تعزيز التعاي�س ال�صلمي واحلوار بني االأديان 

والثقافات.

واأ�صادت �صموها بهذا القرار الذي ياأتي تاأكيداً 

اهلل  حفظه  املفدى  العاهل  جلاللة  الرائد  للدور 

التعاي�س  تعزيز  يف  اخلرية  جاللته  ومبادرات 

ودعم  والثقافات  االأديان  بني  واحلوار  ال�صلمي 

ال�صالم والت�صامح بني ال�صعوب.

موؤكداً اأهمية تعزيز قدرات ال�سباب التناف�سية غري الربحية.. نا�سر بن حمد:

م�سروع »بادر« منوذج لتحفيز ال�سباب على االإبداع وفعل اخلري

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأ�صاد 

و�صوؤون  االإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

البحريني  لل�صباب  املتميزة  باخلطوات  ال�صباب 

ال�صبابية  االأعمال  و�صّباق يف  مبادر  باأنه  واإثباته 

ال�صباب  ــاأن  ب توؤكد  ر�صالة  يف  االجتماعية، 

دعم  على  وحري�س  ذهــب  معدنه  البحريني 

املجتمع وا�صتثمار وقته خلري الوطن، واأكد �صموه 

اإطالق »بادر« للمبادرات ال�صبابية التي  مبنا�صبة 

ت�صب يف خدمة املجتمع على اأهمية دعم املبادرات 

البحريني  ال�صباب  يقدمها  التي  الرائدة  ال�صبابية 

البيئة  توفري  على  والعمل  املجاالت  خمتلف  يف 

املبادرات  هذه  مثل  الحت�صان  واملثالية  املنا�صبة 

والعمل على دعمها.

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وقال 

والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون  وزارة  وجهنا  »لقد 

ال�صبابية  املبادرات  بدعم  يعنى  ق�صم  بتد�صني 

والدعم  والربامج  اخلطط  تقدمي  منه  والهدف 

ال�صباب  وتطبيق  تنفيذ  يف  ي�صاهم  والذي  الالزم 

الواقع،  اأر�س  على  ومبادراته  الأفكاره  البحريني 

االأعلى  املجل�س  �صيا�صات  مع  يتوافق  الذي  االأمر 

لل�صباب  الــالزم  توفري  يف  والريا�صة  لل�صباب 

احللول  ذات  واأفكاره  مبادراته  لدعم  البحريني 

املبتكرة والتي ت�صاهم يف تنمية املجتمع والت�صجيع 

على االبتكار مما ي�صاهم يف حتقيق اأبناء البحرين 

االأ�صعدة  خمتلف  على  بارزة  �صبابية  الإجنازات 

وقد اأثبت �صباب البحرين من خالل تلك االإجنازات 

باأن معدنهم من ذهب«.

اآل خليفة  ال�صيخ نا�صر بن حمد  وتابع �صمو 

ودعم  البحريني  ال�صباب  جانب  اإىل  »وقوفنا 

قبل  من  ال�صديدة  التوجيهات  من  نابع  مبادراته 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ال�صباب  يف  اال�صتثمار  اإىل  يوجه  ما  دائما  والذي 

مبجتمعهم  لالرتقاء  مهاراتهم  وتنمية  وطاقاتهم 

كما  املجاالت،  خمتلف  يف  الرائدة  مبادراته  عرب 

الرئي�صية  الركيزة  يعترب  البحريني  ال�صباب  اأن 

لتحقيق تطلعات اأبناء البحرين وموا�صلة م�صرية 

النجاحات واالإجنازات التي حتققها اململكة، واإننا 

على  دائماً  ون�صجعهم  الثقة  كل  �صبابنا  يف  نثق 

و�صع ب�صماتهم يف خمتلف قطاعات اململكة«.

واأ�صار �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

ال�صباب  لتحفيز  منوذج  )بادر(  م�صروع  »يعترب 

على االإبداع واالبتكار وفعل اخلري واإبراز معدنهم 

للنهو�س  مدخل  باعتبارها  اهتماماتهم  جمال  يف 

التناف�صية  قدراتهم  وتعزيز  املختلفة،  بالقطاعات 

غري الربحية واالعتماد على عن�صر االبتكار لدى 

ال�صباب والتنوع يف مثل هذه املبادرات مبا يحقق 

اأبواب  لل�صباب وفتح  الفر�س  اال�صتدامة يف خلق 

الريادة لهم وملجتمعهم يف خمتلف القطاعات«.

واختتم �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

ت�صريحه بالقول »اإننا على ثقة تامة باأن ال�صباب 

البحريني هو كل اخلري لهذا الوطن واأنهم اأ�صحاب 

االأيادي البي�صاء التي تتطلع اإىل رفعة علم مملكة 

البحرين عالياً، واإننا ندعو ال�صباب اإىل اال�صتفادة 

وحتفيزهم  ومهاراتهم  قدراتهم  الإبراز  )بادر(  من 

على االإبداع«.

�صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

امللك يهنئ رئي�ش جمهورية

مالوي مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

اإىل  عاهل البالد املفدى برقية تهنئة 

�صاكويرا  الزارو�س  الرئي�س  فخامة 

وذلك  ــالوي،  م جمهورية  رئي�س 

اجلمهورية  يوم  ذكــرى  مبنا�صبة 

الربقية  يف  جاللته  اأعرب  لبالده، 

له  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن 

بهذه  وال�صعادة  ال�صحة  مبوفور 

الوطنية. املنا�صبة 

امللك يهنئ رئي�ش

جمهورية جزر القمر بذكرى اال�ستقالل

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

البالد  اآل خليفة عاهل  حمد بن عي�صى 

املفدى برقية تهنئة اإىل الرئي�س عثمان 

املتحدة،  القمر  غزايل رئي�س جمهورية 

بالده،  ا�صتقالل  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  اأعرب 

ال�صحة  مبوفور  له  ومتنياته  تهانيه 

وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

ويل العهد رئي�ش جمل�ش الوزراء

يهنئ رئي�ش جزر القمر بذكرى اال�ستقالل

بعث �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

القمر  جمهورية  رئي�س  غزايل  عثمان  الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س 

املتحدة، وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده، اأعرب �صموه يف الربقية عن خال�س 

تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�صحة وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

جاللة �مللك

امللك يتلقى مزيًدا من برقيات التهنئة مبنا�سبة منح جاللته الدكتوراه الفخرية

امللك حمد بن  تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة 

من  مزيداً  املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى 

برقيات التهنئة من اأ�صحاب ال�صعادة وامل�صوؤولني 

يف اململكة، رفعوا فيها خال�س التهاين والتربيكات 

مبنا�صبة  املفدى  امللك  جلاللة  ال�صامي  املقام  اإىل 

احلكومية  مو�صكو  جامعة  اأمناء  جمل�س  اإقرار 

للعالقات الدولية منح جاللته الدكتوراه الفخر، 

تقديراً لدور جاللته يف تعزيز التعاي�س ال�صلمي 

واحلوار بني االأديان والثقافات املختلفة، �صائلني 

عليه  ويدمي  جاللته  يحفظ  اأن  وجل  عز  الباري 

موفور ال�صحة وال�صعادة وطول العمر، واأن يوفق 

جاللته على الدوام ملوا�صلة قيادة م�صرية التقدم 

واالزدهار يف اململكة لتحقيق املزيد من االإجنازات 

والعطاءات يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.

وتلقى جاللته برقيات تهنئة من كل من..

- ال�صيخ علي بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

رئي�س االحتاد البحريني لكرة القدم.

- اللواء طبيب ال�صيخ �صلمان بن عطية اهلل اآل 

خليفة قائد م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي.

- املهند�س ال�صيخ حممد بن اأحمد بن �صلطان 

اآل خليفة وكيل الوزارة ل�صئون البلديات.

- الدكتور ال�صيخ خالد بن خليفة اآل خليفة 

نائب رئي�س جمل�س االأمناءـ  املدير التنفيذي ملركز 

عي�صى الثقايف.

- ال�صيخ حمد بن عي�صى اآل خليفة مدير عام 

�صرح امليثاق الوطني.

- ال�صيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد اآل خليفة 

رئي�س جمل�س االإدارة بنادي النجمة الريا�صي.

- ال�صيخة هيا بنت را�صد بن عبداهلل اآل خليفة 

لت�صوية  البحرين  غرفة  اأمناء  جمل�س  رئي�صة 

املنازعات.

وكيل  اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  ال�صيد   -

االأ�صغال  وزارة  ـ  االأ�صغال  ل�صوؤون  الوزارة 

و�صئون البلديات والتخطيط العمراين.

- امل�صت�صار نواف عبداهلل حمزة رئي�س هيئة 

الت�صريع والراأي القانوين.

غرفة  رئي�س  نا�س  عبداهلل  �صمري  ال�صيد   -

جتارة و�صناعة البحرين.

العدل  املناعي وكيل  �صامي  ال�صيد عي�صى   -

االإ�صالمية  وال�صئون  العدل  بوزارة  وال�صئون 

واالأوقاف.

وكيل  الزياين  عبدالرحمن  خمي�س  دانة   -

والنفقة  االأ�صري  والتوفيق  للتخطيط  الوزارة 

بوزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف.

املبعوث  دينه  بن  مبارك  حممد  الدكتور   -

اخلا�س ل�صوؤون املناخ الرئي�س التنفيذي للمجل�س 

االأعلى للبيئة.

اآل خليفة  عبدالوهاب  بنت  مرمي  ال�صيخة   -

نائب رئي�س هيئة الت�صريع والراأي القانوين.

التنفيذي  الرئي�س  ال�صيد  الدكتورة جليلة   -

ملراكز الرعاية ال�صحية االأولية.

امل�صاعد  الوكيل  العلوي  فهد  خالد  ال�صيد   -

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  ال�صناعة  لتنمية 

وال�صياحة.

عام  اأمني  الع�صفور  اأحمد  اأ�صامة  ال�صيد   -

جمل�س ال�صورىـ  جمل�س ال�صورى.

العام  االأمني  الكعبي  اأحمد  علي  القا�صي   -

للمجل�س االأعلى للق�صاء.

- ال�صيد دروي�س اأحمد املناعي ع�صو جمل�س ال�صورى.

- ال�صيد يو�صف عبداهلل حمود وكيل الوزارة 

لل�صوؤون املالية بوزارة املالية واالقت�صاد الوطني.

الكوهجي  عبداجلبار  فاطمة  الدكتورة   -

ع�صو جمل�س ال�صورى

- الدكتور حممد غ�صان حممد عدنان �صيخو 

�صفري مملكة البحرين لدى جمهورية اندوني�صيا.

- ال�صيد خالد ح�صني امل�صقطي ع�صو جمل�س 

ال�صورى.

رئي�س  الدرازي  اأحمد  علي  املهند�س   -

املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق االإن�صان.

- ال�صيد عبداحلكيم يعقوب اخلياط الع�صو 

املنتدب والرئي�س التنفيذي بيت التمويل الكويتي 

ـ البحرين.

- النائب عبدالنبي �صلمان اأحمد النائب االأول 

لرئي�س جمل�س النواب.

- النائب با�صم املالكي ع�صو جمل�س النواب.

- ال�صيدة نان�صي دينا اإيلي خ�صوري جلنة 

نائب  الوطني  �صوؤون اخلارجية والدفاع واالأمن 

رئي�س جلنة �صئون ال�صبابـ  جمل�س النواب.

- الدكتورة جواهر �صاهني امل�صحكي الرئي�س 

التنفيذي هيئة جودة التعليم والتدريب.

- ال�صيخة هند بنت �صلمان اآل خليفة رئي�صة 

جمعية رعاية الطفل واالأمومة.

- امل�صت�صارة ال�صيخة مرمي بنت عبدالوهاب 

والراأي  الت�صريع  هيئة  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

القانوين.

خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�صام  ال�صيخ   -

رئي�س جمل�س اأمناء امل�صت�صفيات احلكومية.

الرئي�س  االأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور   -

التنفيذي للم�صت�صفيات احلكومية.

- ال�صفري اإبراهيم حممود اأحمد عبداهلل �صفري 

مملكة البحرين يف تون�س.

- النائب الدكتور عبداهلل بن خليفة الذوادي 

ع�صو جمل�س النواب.

مدير  عبداهلل  عبداللطيف  عا�صم  املهند�س   -

عام بلدية املنطقة اجلنوبية.
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هناأ العاهل املفدى مبنح جاللته الدكتوراه الفخرية من جامعة مو�سكو.. جمل�س الوزراء:

متابعة اأداء اجلهات احلكومية يف 3 اأنظمة ودورها يف حتقيق الكفاءة والإنتاجية 

بعدها اأ�شاد املجل�س باإطالق الأمم املتحدة 

بنت  �شبيكة  الأمرية  لـ»جائزة  الثانية  الدورة 

اإبراهيم اآل خليفة العاملية لتمكني املراأة«، واأكد 

اأن اجلائزة امتداد مل�شرية وطنية حافلة متيزت 

الزاهر  العهد  ظل  يف  البحرينية،  املراأة  بتقدم 

وبدعم  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جلاللة 

من �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة حفظها اهلل.

اأر�شاه امل�شروع  اأثنى املجل�س على ما  كما 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الإ�شالحي 

املفدى حفظه اهلل ورعاه من مرتكزات لتعزيز 

دولة املوؤ�ش�شات والقانون القائمة على العدالة 

اجلميع،  حلقوق  احلماية  وتوفري  وامل�شاواة 

�شاحب  بقيادة  الوطنية  اجلهود  بدور  م�شيًدا 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

الآليات  وو�شع  الت�شريعية  البيئة  تعزيز  يف 

بالأ�شخا�س،  الإجتار  مكافحة  تدعم  التي 

وذلك يف �شياق تنويه املجل�س بالإجناز الذي 

الرابعة  للمرة  دولًيا  البحرين  ململكة  حتقق 

على  اململكة  حافظت  حيث  التوايل،  على 

وزارة  تقرير  الأوىل يف  الفئة  ت�شنيفها �شمن 

الدول  بت�شنيف  املعني  الأمريكية  اخلارجية 

وهو  بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة  مبجال 

املجال،  هذا  يف  �شنوي  دويل  ت�شنيف  اأعلى 

ل�شيا�شات  الرفيع  الدويل  التقدير  يعك�س  مما 

كل  بذلتها  التي  باجلهود  منوًها  اململكة، 

اجلهات املعنية يف هذا الإجناز.

ثم اأكد املجل�س على اأهمية موا�شلة جهود 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  مع  التعامل 

مل�شتوى  ال�شوئية  »الإ�شارة  اآلية  اإىل  م�شرًيا 

من  ت�شمنته  وما  كورونا«  فريو�س  انت�شار 

الأول  املقام  يف  هدفها  خمتلفة  م�شتويات 

املواطنني  و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ 

واملقيمني بتعاون اجلميع.

امل�شاريع  اأهمية  على  املجل�س  اأكد  بعدها 

تعزيز  يف  عليها  العمل  يتم  التي  التنموية 

ما  اأن  اإىل  م�شرًيا  للمملكة،  التناف�شية  البيئة 

يقت�شيه تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو امللكي 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

هذه  يف  الإجناز  م�شتويات  يف  الإ�شراع  هو 

مبا  والإن�شائي  الفني  ال�شعيد  على  امل�شاريع 

املحدد،  الزمني  الإطار  وفق  التنفيذ  ي�شمن 

وذلك يف معر�س ا�شتعرا�س املجل�س لعتماد 

الريا�شية،  املدينة  مل�شروع  العام  املخطط 

ريا�شية  عنا�شر  على  املدينة  حتتوي  حيث 

ملعب  ت�شم  ومتكاملة  متعددة  وترفيهية 

ال�شتخدامات،  متعددة  و�شالت  ريا�شي، 

ومرافق  املرافق،  متعدد  ريا�شي  وجممع 

مل�شروع  كذلك  وا�شتعرا�شه  متعددة،  جتارية 

واملوؤمترات  للمعار�س  الدويل  البحرين  مركز 

 10 �شي�شم  والذي  ال�شخري  مبنطقة  اجلديد 

تبلغ  اإجمالية  مب�شاحة  للمعار�س  قاعات 

95،000 مرت مربع جمهزة باأحدث اخلدمات 

واملعار�س  الفعاليات  لحت�شان  الالزمة 

الذي  الرئي�س  املوؤمترات  ومركز  العاملية، 

يت�شع ملا يقارب 4000 �شخ�س.

ومن بعد ذلك ا�شتعر�س املجل�س املو�شوع 

التايل:

اجلهات  اأداء  متابعة  ب�شاأن  مذكرة   .1

حتقيق  يف  ودورها  اأنظمة   3 يف  احلكومية 

والإنتاجية  الكفاءة  من  اأعلى  م�شتويات 

احلكومية  اخلدمة  جودة  من  يعزز  مبا 

التجاري  الن�شاط  ويدعم  للمواطنني  املقدمة 

وال�شتثماري يف اململكة، وهي كالآتي:

• اأداء اجلهات احلكومية يف نظام »توا�شل« 
على  حكومية  جهة   44 وجود  اأظهر  والذي 

�شكوى  اإليها 247،060  ورد  والتي  املن�شة، 

ومقرتًحا منذ تد�شني النظام، كما بني باأن ن�شبة 

املقرتحات  على  للرد  الزمنية  الفرتة  جتاوز 

 2021 عام  يف   %3 اإىل  و�شلت  وال�شكاوى 

بينما كانت 59% يف عام 2014.

• اأداء اجلهات احلكومية يف نظام اإ�شدار 
باأنه  اأظهر  والذي  »بنايات«،  البناء  تراخي�س 

خالل الفرتة من يناير اإىل يونيو 2021 بلغ 

املقدمة 22،432 طلب،  الطلبات  اإجمايل عدد 

مت الرد على جميع الطلبات.

نظام  يف  احلكومية  اجلهات  اأداء   •
من  للفرتة  »�شجالت«  التجارية  ال�شجالت 

يناير 2020 اإىل يونيو 2021، والذي اأظهر 

بلغت  الفرتة  هذه  خالل  املقدمة  الطلبات  اأن 

433،683 طلًبا، مت اإجناز ما ن�شبته %99.8 

الطلبات  من   %97 على  الرد  مت  فيما  منها، 

�شمن اتفاقية م�شتوى اخلدمة.

املو�شوعات  يف  املجل�س  نظر  بعدها 

املدرجة على جدول اأعماله وقرر ما يلي:

املوافقة على املذكرات الآتية:

1. مذكرة وزير املالية والقت�شاد الوطني 

املالية  والبيانات  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن 

القادمة  الأجيال  احتياطي  حل�شاب  املدققة 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

احلكومة  ردي  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

جمل�س  من  مقدمني  بقانون  اقرتاحني  على 

النواب.

التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

يف  امل�شاركة  بنتائج  للوزراء  الوزارية 

معلم  لأف�شل  زايد  بن  حممد  جائزة  ملتقى 

الإيطالية  اجلمهورية  وزيارة  خليجي، 

ورو�شيا الحتادية ولقاءات امل�شوؤولني فيهما، 

وزيارات  للوزراء  اخلارجية  وامل�شاركات 

ململكة  وال�شديقة  ال�شقيقة  بالدول  امل�شوؤولني 

للجنة  الثاين  الجتماع  ونتائج  البحرين، 

جمل�س  لدول  التقيي�س  ل�شوؤون  الوزارية 

التعاون لدول اخلليج العربية.

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الجتماع العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد يوم اأم�س، الإثنني، عن ُبعد.

واأعرب جمل�س الوزراء يف بداية الجتماع عن اأ�سدق التهاين والتربيكات اإىل املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، مبنا�سبة قرار جمل�س اأمناء جامعة مو�سكو احلكومية للعالقات الدولية مبنح جاللته الدكتوراه الفخرية، تقديًرا لدور جاللته البارز يف تعزيز التعاي�س ال�سلمي واحلوار بني 

الأديان والثقافات املختلفة، م�سريًا املجل�س اإىل اأن هذا التقدير الدويل يعك�س العتزاز العاملي باإجنازات مملكة البحرين بقيادة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه وجتربتها الرائدة 

كنموذج دويل يحتذى به يف التنمية وال�سالم.
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»البحرين لالأورام« يد�سن اأحدث جهاز عاملي اإ�سعاعي متخ�س�ص لعالج الأورام ال�سرطانية.. عطية اهلل:

ارتفاع يف معدلت الإ�سابة بال�سرطان و»الثدي« يف املقدمة بن�سبة 40 %
خديجة العرادي:

بن  �سلمان  ال�سيخ  طبيب  اللواء  ك�سف 

امللك حمد  قائد م�ست�سفى  اآل خليفة  اهلل  عطية 

اخلطي  امل�سّرع  جهاز  تد�سني  عن  اجلامعي 

 MR - Linac( املغناطي�سي  بالرنني  املدمج 

وذلك  ــالأورام  ل البحرين  مركز  يف   )Unity
�سركة  مع  �سبق  فيما  االتفاق  مت  اأن  بعد 

)ELEKTA( على �سرائه بقيمة مليوين دينار 

بحريني وتوريده للمركز كاأول جهاز من هذا 

اأن  اإىل  الفًتا  االإقليمي،  امل�ستوى  على  النوع 

�سيانة  ا  اأي�سً تت�سمن  ال�سركة  مع  االتفاقية 

اجلها ملدة 5 �سنوات، وتدريب الطواقم الفنية 

لت�سغيله.

واأ�سار اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان اإىل اأن 

الطب  علم  اإليه  تو�سل  ما  اأحدث  د�سن  املركز 

ثورة  يعترب  اجلهاز  هذا  باأن  مبيًنا  النووي، 

عالج  جمال  يف  نوعية  ونقلة  تكنولوجية 

مر�سى  حاجات  و�سيلبي  ال�سرطانية  االأورام 

موؤكًدا  العربي،  اخلليج  منطقة  يف  االأورام 

وال�سعي  االلتزام  منطلق  من  ياأتي  ذلك  باأن 

مبركز البحرين لالورام لتقدمي رعاية �سحية 

حديثة و�ساملة ملر�سى ال�سرطان من مواطني 

لالأورام  البحرين  مركز  واأن  البحرين،  مملكة 

ر�سيد  اإىل  ي�ساف  متكامالً  طبًيا  اإجناًزا  ُيعد 

االإجنازات الطبية يف مملكة البحرين، كما اأنه 

ال�سحية  اخلدمات  اأرقى  تقدمي  على  حري�ص 

ومبا  العاملية،  املعايري  واحدث  اأعلى  ح�سب 

حديثة  عالجية  خدمات  اأف�سل  تقدمي  ي�سمن 

القيادة  بتوجيهات  التزاًما  اجلانب  هذا  يف 

قيادة  لتوجيهات  واقعية  ترجمة  وُيعد 

املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

العاملية  االأجهزة  اأحدث  بتوفري  االأعلى  القائد 

املعتمدة يف عالج وت�سخي�ص مر�ص ال�سرطان 

ومعاجلة امل�سابني وبذلك فاإن توفري الكفاءات 

الطبية وا�ستثمار اأحدث االأجهزة الت�سخي�سية 

متكاملة  و�سحية  عالجية  خلدمة  والعالجية 

ملعاجلة االأورام وغريها من االأمرا�ص هي من 

املري�ص  على �سحة  للحفاظ  االإدارة  اأولويات 

الباهظة  العالجية  والكلفة  ال�سفر  عناء  دون 

غرار  على  املعايري  اأعلى  ووفــق  باخلارج، 

االجهزة املوجودة املراكز العاملية املتقدمة يف 

 MR(هذا املجال، فعليه فقد مت توفري جهاز الـ

Linac Unity -( املتخ�س�ص يف الك�سف عن 
االأورام ال�سرطانية الدقيقة، وي�سهم يف الق�ساء 

على املر�ص يف مراحله االأولية. 

املوؤمتر  ــالل  خ �سلمان  ال�سيخ  وقــال 

املركز  مببنى  اأم�ص  اأقيم  ــذي  ال ال�سحفي 

اأنه  اجلديد،  اجلهاز  هذا  تد�سني  عن  لالإعالن 

نظًرا الأن متو�سع الورم ال�سرطاين يختلف من 

مري�ص الآخر، فاإن متطلبات العالج االإ�سعاعي 

تختلف  لتقدميه  امل�ستخدمة  والتقنية  الدقيق 

ملري�ص  تف�سيلها  يتم  اأن  يجب  بحيث  ا،  اأي�سً

»العالج  ت�سميته  ميكن  ما  اإىل  و�سوالً  معني 

�ص«. االإ�سعاعي املخ�سّ

اجلهاز،  هذا  مميزات  اأبــرز  عن  وحتدث 

مبيًنا باأنه من خالل اأجهزة العالج االإ�سعاعي 

يف  االأورام  طب  يف  املتوفرة  الدقة  عالية 

احلديثة  التقنيات  تطبيق  ميكن  البحرين، 

والعالج   ،IMRTو احلجمي،  التعديل  مثل 

االإ�سعاعي  والعالج  التج�سيمي،  االإ�سعاعي 

املتقدمة،  الكثبية  واملعاجلة  بال�سطح،  املوجه 

وغريها  للج�سم،  الكلي  االإ�سعاعي  والعالج 

وا�ستهداف  لعالج  ت�ستخدم  والتي  الكثري، 

مثالً( و�سوال  الدماغ  اأورام �سغرية جًدا )يف 

الأهداف كبرية جًدا مثل اإ�سعاع اجل�سم بالكامل 

)ي�ستخدم يف عمليات زرع النخاع العظمي(.

الرنني  تقنية  اأن  املعلوم  »من  واأ�ساف 

الت�سخي�سية  الطرق  اأف�سل  من  املغناطي�سي، 

لك�سف الورم ال�سرطاين وحتديد مدى انت�ساره 

يف اجل�سم، وعندما يتم دمج هذه التقنية مع 

امل�سرع اخلطي يف جهاز واحد، فاإن اأكرب ميزة 

ت�سوير  اأو  مراقبة  امكانية  هي  عليها  نح�سل 

الورم  من  القريبة  املهمة  واالأع�ساء  الــورم 

وميكن  العالجية.  اجلل�سة  خالل  باإ�ستمرار 

ب�سكل  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  اإجراء 

اإنبعاثات  وجود  لعدم  العالج  اأثناء  متوا�سل 

الرنني املغناطي�سي( مما  اإ�سعاعية )من جهاز 

ميكن من ا�ستهداف الورم بدقة عالية باأ�سغر 

هوام�ص من اأجل حتقيق نتائج اأف�سل يف بع�ص 

االأورام واحلّد من االآثار اجلانبية للعالج«.

اأخــرى  مميزات  �سلمان  ال�سيخ  ــر  وذك

اأو  الورم  �سكل  تغري  حالة  يف  فاإنه  للجهاز، 

حجمه اأثناء العالج، فيمكن روؤية ذلك يف نف�ص 

الوقت والتكيف وو�سع خطة جديدة لتغطية 

بالعالج  ي�سمى  ما  وهذا  اأدق.  ب�سكل  الورم 

االإ�سعاعي التكيفي.

وقال يتم حالًيا تنفيذ هذه التقنية ل�سرطان 

اأجزاء  االأ�سغر يف  واالأورام  واحلو�ص  البطن 

ميكن  عندما  خا�سًة  اجل�سم،  من  خمتلفة 

لالأورام اأو االأع�ساء احل�سا�سة التحرك وتغيري 

مو�سعها )خالل عملية التنف�ص مثالً( اأو عندما 

التي  احليوية  االأع�ساء  من  جًدا  قريبة  تكون 

حتتاج اإىل مراقبة م�ستمرة اأثناء العالج.

عن العالج الإ�سعاعي يف الق�سم

وقال قائد م�ست�سفى حمد اجلامعي ال�سيخ 

 23 للمركز  املر�سودة  امليزانية  اإن  �سلمان 

مليون دينار، 18 مليون دينار منها تخ�س�ص 

على  نحن  فلذلك  ال�سرطان،  ادويــة  ل�سراء 

منها  االدويــة  ل�سراء  تركيا  مع  دائم  تعاون 

ب�سعر خمف�ص واقل بـ10 ماليني دينار.

 ٪  70-60 حــوايل  يخ�سع  اأنــه  واأ�سار 

االإ�سعاعة  للجل�سات  ال�سرطان  مر�سى  من 

العالج  ق�سم  مييز  وما  املُلّطفة،  اأو  العالجية 

الدقة  لالأورام  البحرين  مركز  يف  االإ�سعاعي 

والتوافر يف الوقت املنا�سب.

الق�سم خالل  يف  العمل  بدء  منذ  اأنه  واأكد 

ال�سنوات الثالث والن�سف املا�سية، جنحنا يف 

اإىل  يحتاجون  الذين  ال�سرطان  مر�سى  عالج 

عالج اإ�سعاعي �سمن الفرتات الزمنية املطلوبة 

ما  حالًيا  ونعالج  انتظار،  قوائم  وجود  دون 

ا يومًيا يف مركز  يقرب من 50 اإىل 60 مري�سً

البحرين لالأورام.

)MR - Linac Unity( بدء العمل بجهاز

 MR -( بجهاز  العمل  بدء  قد  بانه  وافاد 

Linac Unity(، واأن الفريق الطبي املخت�ص 
يف مركز البحرين لالأورام ناق�ص حالة مري�ص 

اأجل  الوطني لالأورام من  ثالثيني يف املجل�ص 

با�ستخدام  املنا�سبة  العالجية  اخلطة  و�سع 

مرة  الأول   )MR - Linac Unity( جهاْز 

لالأورام كجهاز ت�سخي�سي  البحرين  يف مركز 

وعالجي يف نف�ص الوقت.

فريق  العالج  تنفيذ  على  اأ�سرف  وقــد 

اأ�سي�ص  الدكتور  باإ�سراف  متميز  وتقني  طبي 

عالج  ق�سم  ورئي�ص  ا�ست�ساري  ر�ستوجي 

الكفات  من  جمموعة  مع  االإ�سعاعي  االأورام 

البحرينية ال�سابة.

اأن اجلل�سات  اأ�سي�ص  الدكتور  بدوره، ذكر 

العالجية  اأو  الت�سخي�سية  �سواء  االإ�سعاعية 

التي يخ�سع لها كل املري�ص يعتمد على حالته 

وي�ستند اإىل اخلطة العالجية املنا�سبة املقررة 

يف املجل�ص الوطني لالأورام.

ويف ذات ال�ساأن، قال الربوفي�سور اإليا�ص 

ورئي�ص  لالأورام  البحرين  مركز  مدير  فا�سل 

االإدارة  اأن  لالأورام  الوطني  البحرين  جمل�ص 

يف  التقنيات  اأحــدث  لتوطني  ــا  دوًم ت�سعى 

اإىل  االأورام باالإ�سافة  جمال ت�سخي�ص وعالج 

الكفوءة  الوطنية  الكوادر  اأمام  املجال  فتح 

التقنيات  هــذه  على  والــتــدرب  للتخ�س�ص 

بالرعاية  الو�سول  يف  الفّعالة  وامل�ساركة 

اأعلى املراتب. كما  اإىل  ال�سحية يف هذا املجال 

تطوير جودة  نحو  العمل  ا�ستمرار  على  �سّدد 

البحرين  مركز  اأق�سام  جميع  يف  اخلدمات 

لالأورام.

املر�سى  قبول  اإجــراءات  جميع  اإن  وقال 

للعالج يف املركز تتم ح�سب اآلية معتمدة عامليا 

تهدف اإىل التاأكد من الت�سخي�ص وو�سع اخلطة 

العالجية من خالل مناق�سة احلالة يف املجل�ص 

املعالج  الطبيب  بح�سور  ــالأورام  ل الوطني 

م�ست�سفيات  من  اال�ست�ساريني  من  ونخبة 

البحرين.

واأ�سار اأن هذا اجلهاز ُيعد نقلة نوعية يف 

العامل،  يف   7 رقم  وهواجلهاز  االورام  عالج 

نف�ص  والعالج يف  الت�سخي�ص  اإمكانية  ولديه 

الرنني  بتقنية  الت�سوير  وباإ�ستطاعته  الوقت، 

املغناطي�سي حتى يف حال حترك الورم.

البحرين  مركز  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  جتدر 

فيه  يتم  الذي  عربًيا  الثاين  يعترب  لــالأورام 

ال�سرق  يف  واالأول  التقنية  هذه  ا�ستخدام 

جهاز  ي�ستخدم  الذي  عاملًيا  وال�سابع  االأو�سط 

اثنني  جانب  اإىل   ،)MR - Linac Unity(

من اأحدث امل�سرعات اخلطية التي تعتمد على 

تقنية الت�سوير املقطعي واللذين مت تد�سينهما 

�سابًقا.

ارتفاع معدلت الإ�سابة بال�سرطان يف البحرين

يف  ال�سرطان  حاالت  من   ٪  40 اإن  وقال 

املركز هي ل�سرطان الثدي.

ـــاالأورام  ب االإ�ــســابــة  معدل  اأن  وذكــر 

ال�سرطانية- وفقا للموؤ�سرات الطبية احلديثة 

- يف البحرين يف ارتفاع، اإذ �سجلت البحرين 

حالة  عدد 1428  اجلاري 2021  العام  هذا 

اإ�سابة  منها   ٪40 ال�سرطان  ملر�ص  جديدة 

ل�سرطان الثدي.

العام  يف  البحرين  »�سجلت  واأ�ــســاف 

اإ�سابة  اإ�سابة، و1074  عدد 1371   2020

معد  كان  فيما   2019 العام  يف  بال�سرطان 

 699 بعدد   2018 العام  يف  اأقل  االإ�سابة 

حالة«.

اأعداد  اإجمايل  اأن  اإىل  اللواء �سلمان  واأ�سار 

حيث   1،165 بلغ   2018 العام  يف  املر�سى 

وكلفة  ا  مري�سً  20 اليومي  املر�سى  عدد  كان 

عالجهم الكيماوي ال�سنوي يبلغ 5،808،000 

ال�سنة  يف  باالإ�سعاع  العالج  كلفة  بلغت  فيما 

792،000 دينار بحريني.

يف  املر�سى  اعداد  اجمايل  »وبلغ  وتابع: 

عدد  كان  حيث   ،2،212 بلغ   2019 العام 

عالجهم  وكلفة  ا  مري�سً  35 اليومي  املر�سى 

 10،164،000 يبلغ  ال�سنوي  الكيماوي 

ال�سنة  باالإ�سعاع يف  العالج  كلفة  بلغت  فيما 

1،386،000 دينار بحريني«.

بلغ   2020 العام  يف  اأنــه  اإىل  واأ�سار 

اجمايل اعداد املر�سى 3،164، حيث كان عدد 

عالجهم  وكلفة  ا  مري�سً  50 اليومي  املر�سى 

 ،15،720،000 يبلغ  ال�سنوي  الكيماوي 

ال�سنة  باالإ�سعاع يف  العالج  كلفة  بلغت  فيما 

1،980،000 دينار بحريني.

وذكر باأنه ال توجد اإح�سائية دقيقة باأعداد 

اإىل  م�سرًيا  البحرين،  بال�سرطان يف  امل�سابني 

هناك اأعداد تراكمية للمر�سى، وهناك مر�سى 

جانب  اإىل  العالج  يوا�سلون  واآخرون  جدد 

مر�سى �سرطان الدم واالأطفال، م�سرًيا اإىل اأن 

الوطني  املجل�ص  طريق  عن  تتم  االإح�ساءات 

لالأورام والذي يجتمع مرتني يف االأ�سبوع.

بني  املبنى  اأن  اإىل  �سلمان  ال�سيخ  وا�سار 

على الطاقة اال�ستيعابية لـ120 �سريًرا، ومت 

امل�سكلة  اأن  اإال  �سريًرا،   160 اإىل  الطاقة  رفع 

نرغب  واإننا  املر�سى  اعداد  زيادة  هي  لدينا 

املادية  االإمكانيات  اأن  اإال  االأ�سرة  بزيادة 

الذي �سيتم  املبنى اجلديد  اإىل  �سعبة، م�سرًيا 

بناوؤه خالل 3 ال�سنوات املقبلة وبعد انتهائه 

�سيتم زيادة االأ�سرة فيه.

ال�سفري البنغايل ي�سيد بنظام حماية الأجور يف اململكة.. العلوي:

حفظ حقوق العمال و�سرف رواتبهم عرب البنوك
�سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد 

العمل جمال عبدالعزيز العلوي حر�ص الهيئة 

على تطوير بيئة العمل، وتوفري كافة الظروف 

التنظيمية التي ت�سهم يف حفظ حقوق العّمال، 

واملبادرات  امل�ساريع  من  جمموعة  ا  م�ستعر�سً

التي تنفذها الهيئة يف هذا االإطار.

 وبحث العلوي خالل لقائه عن بعد، ب�سفري 

مملكة  لدى  ال�سعبية  بنغالدي�ص  جمهورية 

اأو�ساع  االإ�سالم،  نذر  الدكتور حممد  البحرين 

م�سدًدا  البحرين،  البنغالية يف مملكة  العمالة 

امل�سدرة  الدول  �سفارات  تعاون  اأهمية  على 

للعمالة الوافدة مع اجلهود التي تبذلها مملكة 

البحرين، لتنظيم �سوق العمل من خالل توعية 

العمالة الوافدة باالأنظمة والت�سريعات املطبقة 

يف اململكة.

مايو  �سهر  الهيئة - يف  اإطالق  اإىل  واأ�سار 

يلزم  والذي  االأجور  حماية  نظام   - املا�سي 

اأجور  حتويل  على  العمل  اأ�سحاب  جميع 

العمالة يف القطاع اخلا�ص من خالل املوؤ�س�سات 

م�سرًيا  اململكة،  املعتمدة يف  وامل�سرفية  املالية 

اإىل اأنه هذا النظام يعد اأحد املبادرات اجلديدة 

لتطوير بيئة العمل، متوقًعا اأن ي�سهم يف احلّد 

من الق�سايا العمالية املتعلقة باالأجور و�سرعة 

البت فيها وح�سمها ق�سائًيا.

بالبيئة  البنغايل  ال�سفري  اأ�ساد  من جانبه، 

البحرين  مملكة  يف  والت�سريعية  التنظيمية 

التي تعمل على حماية واإن�ساف العمالة بكافة 

فئاتها، مثنًيا على نظام حماية االأجور، والذي 

والتاأكد  العمالة  حقوق  يحفظ  اأن  �ساأنه  من 

اأوقاتها  يف  ال�سهرية  الأجورهم  ا�ستالمهم  من 

املحددة.

دور  االإ�سالم  نذر  حممد  ال�سفري  ثّمن  كما 

الهيئة يف االأن�سطة التوعوية املوجهة للعمالة 

الوافدة، وحر�سها على تعريفهم باأنظمة �سوق 

حقوقهم  بجانب  القانونية  واأو�ساعهم  العمل 

موؤكًدا  اململكة،  اإىل  و�سولهم  منذ  وواجباتهم 

الكبرية  اجلهود  لدعم  الدائم  ال�سفارة  تعاون 

دائمة  ب�سورة  البحرين  بها مملكة  تقوم  التي 

وم�ستمرة.

ال�سفري البنغايلجمال العلوي

»الجتار بالب�سر« تخ�س�ص خًطا هاتفًيا للتبليغ عن 

طلب مبالغ لل�سماح لالأجنبي بالنتقال اإىل عمل اآخر

بع�ص  قيام  ب�ساأن  �سكاوى  وجود  عن  موؤخًرا  تداوله  مت  ما  على  رًدا 

اأ�سحاب االعمال بطلب مبالغ مالية من العمال االأجانب امل�سمولني بكفالتهم 

االجتار  مكافحة  اإدارة  اأكدت  اأخرى،  عمل  جهة  اإىل  باالنتقال  لهم  لل�سماح 

واالأدلة اجلنائية  للمباحث  العامة  باالإدارة  العامة  االآداب  بالب�سر وحماية 

للقوانني  خمالفة  متثل  �سحتها،  ثبوت  حال  يف  املمار�سات،  هذه  مثل  اأن 

والت�سريعات املعمول بها، وعلى وجه اخل�سو�ص قانون تنظيم هيئة تنظيم 

�سوق العمل والقرارات ال�سادرة طبًقا الأحكامه.

واأو�سحت اأنها �سوف تبا�سر االإجراءات القانونية الالزمة بهذا ال�ساأن، 

اال�ستقرار يف  تعزيز  ي�سمن  العمل، مبا  �سوق  تنظيم  هيئة  مع  بالتن�سيق 

�سوق العمل وحماية االقت�ساد الوطني. ودعت اإدارة مكافحة االجتار بالب�سر 

وحماية االآداب العامة باالإدارة العامة للمباحث واالأدلة اجلنائية، اإىل التبليغ 

عن اأي �سكاوى تتعلق بطلب مبالغ مالية من العامل االأجنبي مقابل ال�سماح 

رقم  هاتف  على  باالت�سال  املبادرة  خالل  من  اآخر،  عمل  اإىل  باالنتقال  له 

17710652، وذلك حتى يت�سنى اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة.

 ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل يتحدث يف املوؤمتر ال�سحفي 
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طريق  يف  خطوة  منزل  كل  يف  نخلة  م�شروع 

زيادة امل�شاحات اخل�شراء وحت�شني البيئة وال�شحة 

النف�شية للقاطنني.

وجمتمعه  انه  يعتقد  الإن�شان  يجعل  اجلهل 

وموروثه مركز الكون، ل يدرك انه بذلك مينع 

الب�شرية  جتارب  من  ال�شتفادة  وجمتمعه  نف�شه 

لآلف ال�شنني واملوثقة منذ بداية ع�شر الكتابة!
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اختبار  يف  ينجح  با�شتري  لوي   -  1885
لقاحه �شد داء الكلب على طفل م�شاب باملر�ض.

التي  املوؤ�ش�شات  جميع  اإغالق   -  1939
ميلكها يهود باأملانيا.

اململكة  عن  مالوي  ا�شتقالل   -  1964
املتحدة.

عن  القمر  جزر  ا�شتقالل  اإعالن   -  1975
فرن�شا.

يف  يفوز  �شالينا�ض  كارلو�ض   -  1988
النتخابات الرئا�شية يف املك�شيك.

عن  تعلن  الدولية  الأوملبية  اللجنة   -  2005
الأوملبية  الألعاب  لندن لحت�شان  مدينة  اختيار 

ال�شيفية ل�شنة 2012.

تقريًرا  تن�شر  ت�شيلكوت  جلنة   -  2016
ينتقد م�شاركة اململكة املتحدة بغزو العراق �شنة 

.2003
مم املُتحدة ِللرتبية والعلم 

ُ
2017 - ُمنظمة الأ

يف  القدمية  البلدة  ُتدرج  )اليون�شكو(  والثقافة 

قائمة  على  الإبراهيمي  وامل�شجد  اخلليل  مدينة 

الرتاث العاملي املهدد باخلطر بعد اأن ح�شال على 

اأغلبية اأ�شوات الدول امل�شاركة يف الت�شويت.

ُت�شدر  الباك�شتانية  العليا  املحكمة   - 2018
رئي�ض  على  �شنوات  ِلع�شر  بال�شجن  ُحكًما 

از �شريف وكذلك على ابنته  الوزراء الأ�شبق نَوّ

بعد  واحدة(  )�شنة  و�شهره  �شنوات(  )ِل�شبع 

اإدانتهم بالف�شاد ال�شيا�شي والإداري.

اختيار 30 مت�صابقة من 1900 مللكة جمال م�صر

الفتيات املتقدمات لـ»كا�شتينج«  ا�شتعداًدا لنطالق م�شابقة ملكة جمال م�شر ل�شنة 2021 خ�شعت 

رزق  اأمل  والدكت�رة  فرغلي  الفنانة ح�رية  العام  هذا  ت�شارك يف جلنة حتكيمها  التي  بامل�شابقة  خا�ص 

منظمة امل�شابقة والنجم فرا�ص �شعيد وم�شمم الأزياء بهيج ح�شني.

 30 اختيار  ك�الي�ص  عن  ال�شابع«،  لـ»الي�م  رزق  اأمل  الدكت�رة  امل�شابقة  وم�شئ�ل  منظمة  وك�شفت 

واختيار  بالنف�ص  والثقة  والثقافة  العام  ال�شكل  على  بناء  ت�شفيتهم  متت  متقدمة،   1900 من  مت�شابقة 

اأن الت�شفيات الأولية متت على عدة مراحل فتم اختيار 800 ثم  املالب�ص املنا�شبة والتعليم، م�شرية اإىل 

150 واأخرًيا 30 مت�شابقة �شي�شاركن يف املراحل املتقدمة من امل�شابقة. 

التحكيم يف  من �شمن جلنة  كانت  ن�شمة عطاهلل  ايجيبت« 2020  »مي�ص  بلقب  الفائزة  اأن  واأ�شافت 

الـ»كا�شتينج« لكي تعطي حافًزا اإ�شافًيا للمت�شابقات وه� العرف املتبع يف امل�شابقة.

واأ�شافت منظمة امل�شابقة، اأنه يف ال�قت اجلاري ت�شتعد املت�شابقات جميًعا خل��ص عدة جل�شات ت�ش�ير 

بجانب تدريباتهن ا�شتعداًدا للتاأهيل لت�شفيات امل�شابقة، م�شرية اإىل اأن ح�ش�ر الفنانة ح�رية فرغلي ملكة 

جمال م�شر ال�شابقة كع�ش� جلنة حتكيم للم�شابقة اأعطى حالة من الفرح والن�شجام بني املت�شابقات.

تعد »skirt« من اجتاهات 

املالب�ض املف�شلة للن�شاء 

خا�شة يف ف�شل ال�شيف، ملا 

متنحه من �شعور بالراحة 

وتقليل فر�ض التعرق اأي�ًشا، 

بالإ�شافة اإىل �شهولة تن�شيقها 

باأ�شاليب متعددة، وتعد النجمة 

العاملية تايلور �شويفت واحدة 

من اأ�شهر اأيقونات املو�شة 

يف العامل، والتي ميكننا 

ا�شتلهام الكثري من اإطاللتنا 

بالـ»ا�شكريت« من دولب 

مالب�شها، للح�شول على 

اإطاللت مثالية بدون اأخطاء.

عرو�س ت�صرتط ح�صول املدعوين بفرحها على تطعيم كورونا

اللقاح  تلقيهم  ما يثبت  تقدمي  اأميك وخطيبها كايل وليامز  ا�شرتطت عرو�ص وتدعى ج�شتيك 

امل�شاد لفريو�ص ك�رونا، واملفاجئة اأن ثالثة مقربني من اأفراد عائلة العرو�ص يف ولية اإنديانا لن 

يح�شروا حفل الزفاف لعدم ح�ش�لهم على اللقاح، حيث اتخذ العرو�شان قرار حازم ورفعا �شعار 

»ل لقاح، ل دع�ة«، وفق ما نقلته �شحيفة اإن�شايدر.

وبلغت قائمة املدع�ين على فرح ج�شتيك اأميك وخطيبها كايل وليامز 190 �شيًفا، مع التاأكد 

من ح�ش�ل ال�شي�ف على تطعيم ك�رونا قبل م�عد حفل الزفاف املقرر يف اأكت�بر املقبل.

�شالمتي  اأجل  من  لذا  املناعة،  ب�شعف  م�شابة  »اأنا   :»Insider«لـ اأميك  العرو�ص  وقالت 

بالعلم،  ن�ؤمن  نحن  وثانًيا،  نف�شي،  حلماية  فقط  التطعيم  اإىل  ح�يل  من  كل  يحتاج  ال�شخ�شية 

والعلماء يخربوننا اأن التطعيم يحميك من �شيء ميكن اأن يقتلك. ل يزال يدمر العامل من ح�لنا 

بينما نتحدث«.

واأ�شافت اأميك: »من جتربتنا، نعرف اأكرث من �شعبنا من املحافظني واجلمه�ريني الذين يق�ل�ن 

اإن احلك�مة تكذب واأن امل�اطنني لي�ش�ا بحاجة اإىل اللقاح، من وجهة نظرنا التطعيم ل ي�ؤذي، ول 

ي�ؤذي اأي �شخ�ص اآخر، اإنه مفيد للجميع فقط«.

كيت ميدلتون تدخل احلجر 

ال�صحي بعد خمالطة م�صاب بكورونا

وزوجة  كمربدج  دوقة  ميدلت�ن،  كيت  دخلت 

واألغت  ذاتي  عزل  يف  وليام  الربيطاين  الأمري 

خالطته  �شخ�ص  اإ�شابة  ثبتت  اأن  بعد  ارتباطاتها 

بفريو�ص ك�رونا امل�شتجد.

وقال متحدث با�شم ق�شر كينزنغت�ن: »اإن دوقة 

ا ات�شح بعد  كمربدج خالطت الأ�شب�ع املا�شي �شخ�شً

ذلك بالفح�ص اإ�شابته بك�فيد 19«.

لكنها  اأعرا�ص  باأي  ت�شعر  ل  »اإنها  اأ�شاف:  كما 

تتبع كل الإر�شادات احلك�مية ذات ال�شلة ودخلت يف 

عزل ذاتي باملنزل«.

بريطانيا  ملكة  حفيد  زوجة  كيت،  اأن  اإىل  ي�شار 

الفعاليات  الثانية، كانت ح�شرت عدًدا من  اإليزابيث 

الأ�شب�ع املا�شي، اأهمها بط�لة وميبلدون للتن�ص ي�م 

اجلمعة.

مبنا�شبة  حفالً  حت�شر  اأن  املقرر  من  كان  فيما 

مرور 73 عاًما على تاأ�شي�ص خدمة ال�شحة ال�طنية 

الربيطانية اأم�ص مع الأمري وليام، الذي مل يطلب منه 

الأطباء عزل نف�شه.

اأبريل  يف  باملر�ص  اأ�شيب  نف�شه  وليام  وكان 

فيه  اأ�شيب  الذي  تقريًبا  ذاته  ال�قت  يف  املا�شي، 

والده ويل العهد الأمري ت�شارلز. وكانت حالته حينها 

الإعالم  و�شائل  اآنذاك  نقلت  ما  بح�شب  جًدا،  �شيئة 

الربيطانية.

البحرين ت�صجل اأقل عدد اإ�صابات بكورونا 

يف هذا العام.. 131 اإ�صابة و3 حاالت وفاة

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

11188 يف ي�م 5 ي�لي� 2021، اأظهرت ت�شجيل 131 

حالة قائمة جديدة منها 61 حالة لعمالة وافدة، و 58 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 12 حالة قادمة من اخلارج، كما 

تعافت 559 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت 

املتعافية اإىل 263373.

حالة،   73 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج 43  تلقي  ال�شحي  التي يتطلب و�شعها  واحلالت 

العدد  اأن 1748 حالة و�شعها م�شتقر من  حالة يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1821 حالة قائمة.
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اإلسراع في مستويات إنجازها فنيًا وإنشائيًا وتنفيذها في الوقت المحدد

 مجلس الوزراء: أهمية المشاريع 
التنموية في تعزيز البيئة التنافسية للمملكة

أكد مجلس الوزراء على أهمية المش��اريع التنموية 
التي يتم العمل عليها في تعزيز البيئة التنافس��ية 
للمملك��ة، مش��يرًا إل��ى أن م��ا يقتضي��ه تنفي��ذ 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء، هو اإلس��راع في مس��تويات اإلنجاز 
في هذه المش��اريع على الصعيد الفني واإلنش��ائي 
بما يضم��ن التنفيذ وف��ق اإلطار الزمن��ي المحدد، 
وذلك ف��ي معرض اس��تعراض المجل��س العتماد 
المخطط العام لمش��روع المدين��ة الرياضية، حيث 
تحت��وي المدين��ة على عناص��ر رياضي��ة وترفيهية 
متع��ددة ومتكاملة تضم ملعب��ًا رياضيًا، وصاالت 
متع��ددة االس��تخدامات، ومجمعًا رياضي��ًا متعدد 
المراف��ق، ومراف��ق تجارية متعددة، واس��تعراضه 
كذلك لمش��روع مرك��ز البحرين الدول��ي للمعارض 
والمؤتم��رات الجدي��د بمنطق��ة الصخي��ر، وال��ذي 
سيضم 10 قاعات للمعارض بمساحة إجمالية تبلغ 
95,000 متر مربع مجهزة بأحدث الخدمات الالزمة 
الحتضان الفعاليات والمع��ارض العالمية، ومركز 
المؤتم��رات الرئيس الذي يتس��ع لما يقارب 4000 

شخص.
جاء ذلك خالل ترؤس صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، عن ُبعد.
وأعرب مجلس الوزراء عن أصدق التهاني والتبريكات 
إلى المقام الس��امي لحض��رة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��الد المفدى، 
بمناسبة قرار مجلس أمناء جامعة موسكو الحكومية 
للعالق��ات الدولية بمنح جاللته الدكتوراه الفخرية، 
تقدي��رًا ل��دور جاللته الب��ارز في تعزي��ز التعايش 
الس��لمي والحوار بين األديان والثقافات المختلفة، 
مش��يرًا المجلس بأن هذا التقدي��ر الدولي يعكس 
االعت��زاز العالمي بإنجازات البحري��ن بقيادة جاللة 
المل��ك المف��دى وتجربتها الرائدة كنم��وذٍج دولٍي 

يحتذى به في التنمية والسالم.
بعدها أشاد المجلس بإطالق األمم المتحدة الدورة 
الثاني��ة ل�»جائزة األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليفة العالمي��ة لتمكين الم��رأة«، وأكد المجلس 
أن الجائزة امتداٌد لمس��يرة وطني��ة حافلة تحققت 

بتق��دم الم��رأة البحرينية، ف��ي ظل العه��د الزاهر 
لجاللة المل��ك المفدى وبدعم من صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
كما أثنى المجلس على ما أرساه المشروع اإلصالحي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، من مرتكزات 
لتعزي��ز دولة المؤسس��ات والقان��ون القائمة على 
العدالة والمساواة وتوفير الحماية لحقوق الجميع، 
مش��يدًا المجلس ب��دور الجه��ود الوطني��ة بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء في تعزيز البيئة التش��ريعية ووضع اآلليات 
التي تدعم مكافحة االتجار باألش��خاص، وذلك في 
سياق تنويه المجلس باإلنجاز الذي تحقق للمملكة 
دولي��ًا للمرة الرابع��ة على التوال��ي، حيث حافظت 
المملك��ة على تصنيفه��ا ضمن الفئ��ة األولى في 
تقري��ر وزارة الخارجية األمريكي��ة المعني بتصنيف 
الدول بمجال مكافحة االتجار باألشخاص وهو أعلى 
تصنيف دولي س��نوي في ه��ذا المجال، مما يعكس 
التقدي��ر الدولي الرفيع لسياس��ات المملكة، منوهًا 
بالجهود الت��ي بذلتها كافة الجه��ات المعنية في 

هذا اإلنجاز.
ثم أكد المجلس على أهمية مواصلة جهود التعامل 
م��ع في��روس كورونا )كوفي��د19(، مش��يرًا إلى آلية 

»اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا« 
وم��ا تضمنته من مس��تويات مختلف��ة هدفها في 
المقام األول الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين بتعاون الجميع.
بعد ذلك استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذك��رة بش��أن متابعة أداء الجه��ات الحكومية 
ف��ي 3 أنظم��ة ودورها في تحقيق مس��تويات أعلى 
م��ن الكفاءة واإلنتاجية بما ُيعزز من جودة الخدمة 
الحكومي��ة المقدم��ة للمواطنين ويدعم النش��اط 

التجاري واالستثماري في المملكة وهي كالتالي:
- أداء الجهات الحكومية في نظام »تواصل« والذي 
أظهر وجود 44 جه��ة حكومية على المنصة، والتي 
ورد إليها 247,060 ش��كوى ومقترح منذ تدش��ين 
النظام، كما بين بأن نس��بة تج��اوز الفترة الزمنية 
للرد على المقترحات والش��كاوى وصلت إلى 3% في 

عام 2021 بينما كانت 59% في عام 2014.
- أداء الجه��ات الحكومية في نظام إصدار تراخيص 
البن��اء »بنايات«، والذي أظهر بأنه خالل الفترة من 
يناي��ر إلى يوني��و 2021 بلغ إجمالي ع��دد الطلبات 
المقدم��ة 22,432 طل��ب، ت��م ال��رد عل��ى جمي��ع 

الطلبات.
- أداء الجهات الحكومية في نظام السجالت التجارية 
»سجالت« للفترة من يناير 2020 إلى يونيو 2021، 

والذي أظهر أن الطلبات المقدمة خالل هذه الفترة 
بلغت 433,683 طلب، تم إنجاز ما نس��بته %99.8 
منه��ا فيما ت��م الرد على 97% م��ن الطلبات ضمن 

اتفاقية مستوى الخدمة.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على 

جدول أعماله وقرر مايلي:
الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة وزي��ر المالية واالقتصاد الوطني بش��أن 
التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب 
احتياطي األجيال القادمة للس��نة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2020.
2. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 
والتش��ريعية بش��أن ردي الحكومة عل��ى اقتراحين 

بقانون مقّدَمين من مجلس النواب.
ثم أخذ المجل��س علمًا من خ��الل التقارير الوزارية 
ألصح��اب الس��عادة ال��وزراء بنتائج المش��اركة في 
ملتق��ى جائزة محمد بن زايد ألفضل معلم خليجي، 
وزي��ارة الجمهوري��ة اإليطالي��ة وروس��يا االتحادية 
ولقاءات المسؤولين فيهما، والمشاركات الخارجية 
لل��وزراء وزي��ارات المس��ؤولين بال��دول الش��قيقة 
والصديق��ة لمملك��ة البحري��ن، ونتائ��ج االجتماع 
الثان��ي للجن��ة الوزاري��ة لش��ؤون التقيي��س لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

»اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار كورونا« هدفها الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين

متابعة أداء الجهات الحكومية في 3 أنظمة ودورها في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة واإلنتاجية 

منح الملك الدكتوراه الفخرية يعكس االعتزاز العالمي بإنجازات البحرين

استعراض اعتماد المخطط العام »المدينة الرياضية« ومركز المعارض الجديد بمنطقة الصخير

 الرد على 22,4 ألف طلب في »بنايات« خالل 6 أشهر

الموافقة على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي األجيال القادمة 2020

 247 ألف شكوى ومقترح لـ44 جهة حكومية منذ تدشين »تواصل«



وليد صبري «

كش��ف قائد مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي اللواء طبيب الش��يخ سلمان 
بن عطية اهلل آل خليفة عن »تدش��ين 
أح��دث جهاز إش��عاعي لع��اج األورام 
الس��رطانية«، مش��يرًا إل��ى أنه »يعد 
الجه��از األحدث في الش��رق األوس��ط 
وإفريقي��ا، وال س��يما أن��ه يمثل نقلة 
نوعية في عاج األورام الس��رطانية«، 
موضح��ًا أن »تكلف��ة الجه��از مليونا 
دينار وتشمل الصيانة لمدة 5 سنوات 
وتدريب الطواق��م الفنية«، فيما ذكر 
في رد على سؤال ل� »الوطن« أنه »من 
المخطط زيادة الطاقة االس��تيعابية 
وعدد األس��رة لعاج مرضى السرطان 

خال السنوات الثاث المقبلة«.
وأض��اف ف��ي مؤتم��ر صحف��ي عقده 
بمرك��ز البحرين لألورام بمستش��فى 
بحض��ور  الجامع��ي،  حم��د  المل��ك 
مدي��ر مركز البحرين ل��ألورام ورئيس 
مجل��س البحري��ن الوطن��ي ل��ألورام، 
واستشاري  فاضل،  إلياس  البروفيسور 
 ورئيس قسم عاج األورام اإلشعاعي، 
د. أشيش رس��توجي أنه »من منطلق 
التزامنا وسعينا لتقديم رعاية صحية 
حديث��ة وش��املة لمرضى الس��رطان 
م��ن مواطن��ي مملك��ة البحري��ن، تم 
مؤخرًا تدش��ين جهاز المسّرع الخطي 
المغناطيس��ي بالرني��ن   المدم��ج 
مرك��ز  ف��ي   ،»MR - Linac Unity«
البحري��ن لألورام بع��د أن تم االتفاق 
 ،»ELEKTA« فيما س��بق مع ش��ركة
عل��ى ش��رائه وتوريده للمرك��ز كأول 
جه��از من ه��ذا النوع على المس��توى 
اإلقليمي، وهو يع��د ثورة تكنولوجية 
ونقل��ة نوعية في مجال ع��اج األورام 
الس��رطانية وس��يلبي حاجات مرضى 

األورام في منطقة الخليج العربي«.
وأضاف: »نظرًا إل��ى أن تموضع الورم 
الس��رطاني يختل��ف من مري��ض إلى 
آخر، فإن متطلبات العاج اإلش��عاعي 
المس��تخدمة  والتقني��ة  الدقي��ق 
لتقديم��ه تختلف أيض��ًا، بحيث يجب 
أن يت��م تفصيله��ا لمري��ض معي��ن 
وصواًل إلى ما يمكن تسميته »العاج 
المخّص��ص«. فمن خال  اإلش��عاعي 
عالي��ة  اإلش��عاعي  الع��اج  أجه��زة 
الدق��ة المتوافرة في ط��ب األورام في 
البحري��ن، يمك��ن تطبي��ق التقني��ات 
الحديث��ة مث��ل التعدي��ل الحجمي، و
IMRT، والعاج اإلشعاعي التجسيمي، 
والعاج اإلش��عاعي الموجه بالسطح، 
المتقدم��ة،  الكثبي��ة  والمعالج��ة 
للجس��م،  الكلي  اإلش��عاعي  والع��اج 
وغيرها الكثير، والتي تستخدم لعاج 
واس��تهداف أورام صغي��رة ج��دًا »في 
الدماغ مثًا« وصواًل إلى أهداف كبيرة 
ج��دًا، مث��ل إش��عاع الجس��م بالكامل 
»يس��تخدم ف��ي عملي��ات زرع النخاع  

العظمي««.
وأوضح أنه »م��ن المعلوم أن تقنية 
الرني��ن المغناطيس��ي، م��ن أفضل 
الط��رق التش��خيصية لكش��ف الورم 
الس��رطاني وتحدي��د مدى انتش��اره 
في الجس��م، وعندما يت��م دمج هذه 
التقني��ة م��ع المس��رع الخط��ي في 
جهاز واح��د، فإن أكبر مي��زة نحصل 

عليها هي إمكانية مراقبة أو تصوير 
القريبة  المهم��ة  ال��ورم واألعض��اء 
م��ن الورم باس��تمرار خال الجلس��ة 
العاجي��ة. ويمك��ن إج��راء التصوير 
بش��كل  المغناطيس��ي  بالرني��ن 
متواص��ل ف��ي أثن��اء الع��اج لعدم 
وجود انبعاثات إشعاعية »من جهاز 
الرنين المغناطيسي«، ما يمكن من 
اس��تهداف الورم بدقة عالية بأصغر 
هوام��ش م��ن أج��ل تحقي��ق نتائج 
أفض��ل في بع��ض األورام والحّد من 

اآلثار الجانبية للعاج«.
وذكر أنه »من المميزات األخرى فإنه  
في حالة تغير ش��كل الورم أو حجمه 
في أثناء العاج، يمكن رؤية ذلك في 
نف��س الوقت والتكي��ف ووضع خطة 
جدي��دة لتغطية الورم بش��كل أدق، 
وهذا ما يس��مى بالعاج اإلش��عاعي 

التكيفي«. 
وأشار إلى أنه »يتم حاليًا تنفيذ هذه 
التقنية لس��رطان البط��ن والحوض 
واألورام األصغ��ر في أج��زاء مختلفة 
م��ن الجس��م، وخاصًة عندم��ا يمكن 
لألورام أو األعضاء الحساسة التحرك 

وتغيي��ر موضعه��ا »خ��ال عملي��ة 
تك��ون  عندم��ا  أو  مث��ًا«  التنف��س 
قريبة جدًا من األعضاء الحيوية التي 
تحتاج إلى مراقبة مستمرة في أثناء 

العاج«. 
وفيما يتعلق بالعاج اإلش��عاعي في 
القسم، أفاد بأنه »يخضع حوالي 60-

70% من مرضى الس��رطان للجلسات 
اإلش��عاعة العاجي��ة أو الُملّطف��ة. 
وما يميز قس��م العاج اإلشعاعي في 
مركز البحرين لألورام الدقة والتوافر 
في الوقت المناس��ب، حي��ث إنه منذ 
بدء العمل في القسم خال السنوات 
الث��اث والنص��ف الماضي��ة، نجحن��ا 
في ع��اج مرض��ى الس��رطان الذين 
يحتاج��ون إلى عاج إش��عاعي ضمن 
دون  المطلوب��ة  الزمني��ة  الفت��رات 
وجود قوائم انتظار. ونعالج حاليًا ما 
يقرب من 50 إل��ى 60 مريضًا يوميًا 

في مركز البحرين لألورام«.
 MR -« وح��ول ب��دء العم��ل بجه��از
Linac Unity«، قال قائد مستش��فى 
»ناق��ش  الجامع��ي:  حم��د  المل��ك 
الفري��ق الطبي المخت��ص في مركز 

البحرين لألورام حالة مريض ثاثيني 
في المجلس الوطني لألورام من أجل 
وض��ع الخط��ة العاجي��ة المناس��بة 
 MR - Linac« جه��از  باس��تخدام 
Unity«، ألول مرة في مركز البحرين 
لألورام كجهاز تشخيصي وعاجي في 

نفس الوقت«.
وأوضح أنه »أشرف على تنفيذ العاج 
فري��ق طب��ي وتقني متميز بإش��راف 
الدكتور أشيش رس��توجي استشاري 
ورئيس قسم عاج األورام اإلشعاعي 
مع مجموعة من الكفاءات البحرينية 

الشابة«.
وتحدث اللواء طبيب الش��يخ س��لمان 
بن عطي��ة اهلل آل خليفة، عن »زيادة 
مطردة في أع��داد اإلصابة بأمراض 
البحري��ن س��نويًا«،  ف��ي  الس��رطان 
منوه��ًا إل��ى أن »تلك الزي��ادة تؤثر 
على الميزاني��ة المخصصة للعاج«، 
حي��ث إن��ه وفق��ًا إلحصائي��ات وزارة 
الصح��ة، كانت الزيادة الس��نوية في 
ع��دد المصابين بمرضى الس��رطان 
نح��و 464 حال��ة قبل ع��ام 2018«، 
لك��ن بع��د ذل��ك اكتش��فنا الزيادة 

المطردة في اإلصاب��ة منذ 2018«، 
مؤك��دًا ف��ي الوقت ذات��ه أن »مركز 
البحري��ن ل��ألورام يقدم مس��تويات 
متقدمة من العاج تعد من االفضل 
في العالم، وال سيما أن المبالغ التي 
تصرفه��ا الدولة على ع��اج مرضى 
الس��رطان كبيرة؛ ألنن��ا نقدم خدمة 
نوعي��ة، فعلى س��بيل المث��ال كلفة 
ع��اج دواء واحدة لمريض واحد تبلغ 
نح��و 160 أل��ف دين��ار، ويأت��ي ذلك 
تنفي��ذًا لتوجيه��ات حض��رة صاحب 
الجالة عاه��ل الباد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، الذي يأم��ر بتوفير أحدث 
للمري��ض  والعاج��ات  األجه��زة 

البحريني«.
إل��ى أن »ل��دى المستش��فى  ون��وه 
أحدث األجهزة في تش��خيص مرض 
السرطان، وأحدث األجهزة في العاج 
أيضًا«، مبينًا أن »المبنى المخصص 
للجه��از تبلغ تكلفته 400 ألف دينار، 
والسيما أنه جهاز معقد من الناحية 
الفني��ة، حي��ث تم حف��ر المبنى على 
عم��ق 3.5 أمت��ار تح��ت األرض كما 
يحت��وي على 15 دعامة بس��بب وزن 

الجهاز، في حي��ن تبلغ تكلفة الجهاز 
مليوني دينار تش��مل الصيانة لمدة 

5 سنوات وتدريب الطواقم الفنية«.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول الخطط 
اإلس��تراتيجية للمستش��فى لزي��ادة 
أعداد األسرة، خال المرحلة المقبلة، 
أف��اد قائد مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي بأن »مركز البحرين لألورام 
تم بناؤه على طاقة استيعابية تبلغ 
120 س��ريرًا وقمن��ا بزي��ادة الطاقة 
االستيعابية إلى 160 س��ريرًا لكنها 
ازدي��اد  نتيج��ة  مش��غولة،  دائم��ًا 
وتضاعف عدد مرضى السرطان، على 
غير التوقع��ات، ولذل��ك، فإننا لدينا 
خط��ة لزي��ادة الطاقة االس��تيعابية 
وزيادة عدد األس��رة خال الس��نوات 
الث��اث المقبلة، وال س��يما أن هناك 
مبن��ى يتم تش��ييده خال الس��نوات 
الث��اث المقبل��ة، وفي ه��ذه الحالة 

سوف نزيد من عدد األسرة«.
ونوه إلى أنه »بالمقارنة ما بين مركز 
العالمية  والمراكز  ل��ألورام  البحرين 
لعاج السرطان نجد أن نسب النجاح 

متقاربة وهذا هو الهدف«.
من جهته، ق��ال مدير مركز البحرين 
ل��ألورام ورئي��س مجل��س البحري��ن 
إلياس  البروفيس��ور  الوطني لألورام، 
فاض��ل: »إن اإلدارة تس��عى دائم��ًا 
لتوطي��ن أحدث التقني��ات في مجال 
تش��خيص وع��اج األورام، باإلضافة 
إلى فتح المجال أمام الكوادر الوطنية 
الكفؤة للتخصص والتدرب على هذه 
التقني��ات والمش��اركة الفّعال��ة في 
الوص��ول بالرعاي��ة الصحية في هذا 
المجال إلى أعلى المراتب«، مش��ددًا 
على »اس��تمرار العمل نح��و تطوير 
ج��ودة الخدمات ف��ي جميع أقس��ام 

مركز البحرين لألورام«.
ولفت إلى أن��ه »وفق��ًا لإلحصائيات 
الوطن��ي  المجل��س  ع��ن  الص��ادرة 
لألورام، فإن سرطان الثدي هو األكثر 

انتشارًا في البحرين بنسبة %40«.
م��ن   %95 »ع��اج  أن  إل��ى  ون��وه 
مرضى الس��رطان ف��ي البحرين يتم 
ف��ي المملك��ة اآلن«. وأوض��ح أن��ه 
بالنس��بة لألطب��اء البحرينيي��ن فإن 
لدين��ا مبتعثين في أمريكا وفرنس��ا 
والس��عودية«،  المتحدة  والمملك��ة 
مضيفًا أنه »أكثر من 10 استشاريين 
بحرينيي��ن لعاج أمراض الس��رطان 

مبتعثون في الخارج«.
ولفت إلى أن »مركز البحرين لألورام 
يع��د الثان��ي عربي��ًا الذي يت��م فيه 
اس��تخدام ه��ذه التقني��ة واألول في 
الش��رق األوس��ط والس��ابع عالمي��ًا 
 MR - Linac« الذي يس��تخدم جهاز
Unity«، إل��ى جانب اثنين من أحدث 
المسرعات الخطية التي تعتمد على 
واللذين  المقطعي  التصوي��ر  تقنية 

تم  تدشينهما سابقًا«.
أش��يش  د.  أوض��ح  جانب��ه،  م��ن 
رس��توجي أن »الجلس��ات اإلش��عاعية 
س��واء التش��خيصية أو العاجية التي 
يخض��ع له��ا المري��ض تعتم��د على 
حالته وتس��تند إل��ى الخطة العاجية 
المجل��س  ف��ي  المق��ررة  المناس��بة 

الوطني لألورام«.

 قائد »حمد الجامعي«: مليونا دينار كلفة 
الجهاز تشمل الصيانة وتدريب الطواقم

 عالج 50 إلى 60 مريضًا في مركز
 األورام يوميًا وزيادة األسرة إلى 160

 العالج متقارب بين مركز البحرين 
لألورام والمراكز العالمية لعالج السرطان

 فاضل: سرطان الثدي األكثر 
انتشارًا في البحرين ويشكل 40٪ من األورام

 عالج 95٪ من مرضى
 السرطان يتم في البحرين

 »الخليج العربي« تدشن 
 دبلومًا أكاديميًا مبتكرًا لألبحاث 

اإلكلينيكية والسريرية سبتمبر المقبل
أعلن��ت جامع��ة الخليج العربي عن تدش��ينها الدبل��وم األكاديمي في األبح��اث اإلكلينيكية 
والسريرية في سبتمبر المقبل مع بداية العام األكاديمي 2021 � 2022، وذلك بعد موافقة 
مجل��س أمناء على طرح الدبلوم تحت مظلة مركز البحوث اإلكلينيكية والس��ريرية بالتعاون 

مع جامعة مارياند األمريكية، بناء على توصية كلية الطب والعلوم الطبية بالجامعة.
وق��ال رئيس جامعة الخلي��ج العربي الدكتور خالد العوهلي إن مجل��س أمناء الجامعة وافق 
مش��كورًا خال جلس��ته رق��م )288( على طرح الدبل��وم األكاديمي في األبح��اث اإلكلينيكية 
والس��ريرية بهدف بناء الق��درات في مجال البحوث الس��ريرية في منطق��ة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي للمس��اعدة في دعم تصميم وتنفيذ وإدارة مش��اريع البحوث السريرية 

والتجارب في مستشفيات ومراكز البحوث الطبية في دول الخليج.
وأك��د أن طرح ه��ذا البرنامج األكاديم��ي المبتكر جاء ف��ي توقيت في غاي��ة األهمية ليلبي 
احتياجات دول المنطقة من لألبحاث الصحية الساعية إلى الوصول لحلول ابتكارية للقضايا 
والمشكات الصحية، موضحًا أن هذا البرنامج هو امتداد يؤكد مسيرة الجامعة التي عكفت 
منذ تأسيها منذ أكثر من 40 عامًا على تبني التخصصات ذات األصالة والتي تختص بكونها 
جديدة على مستوى العالم، وأن تكون نادرة ومبتكرة وإبداعية على مستوى منطقة الخليج 

العربي تقدم أضافة نوعية لمجتمع دول مجلس التعاون.
وأض��اف قائ��ًا: »برامج الدراس��ات العليا في جامع��ة الخليج العربي تمتاز عل��ى أنها تمثل 
انموذج��ًا لاقتداء والتقدم مبني على تطلعات اس��تراتيجية لحاجة المنطقة المس��تقبلية، 
حيث ال تتطابق مع التخصصات الش��ائعة في الجامعات الوطنية في دول مجلس التعاون«، 
مش��يرًا إلى أن الجامعة دش��نت في الس��نوات القليلة الماضية عددًا من برامج الماجس��تير 
الدكت��وراه في مج��االت مبتكرة كإدارة االبتكار، والطب الش��خصي، والطب التجديدي، وهي 
جميعه��ا تأتي في إطار االس��تجابة لتطلعات وطموحات أصح��اب الجالة قادة دول مجلس 

التعاون. 

جدول يوضح تفاصيل العالج »الكيماوي واإلشعاعي« لمرضى السرطان سنويًا

2018
2019
2020

 أعداد السنة
المرضى في السنة

 عدد 
المرضى اليومي

كلفة العالج الكيماوي 
السنوية / دينار

كلفة العالج باإلشعاع 
السنوية / دينار

1165
2212
3164

20 مريضًا
35 مريضًا
50 مريضًا

5.808.000
10.164.000
15.720.000

792.000
1.386.000
1.980.000
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سلمان بن عطية اهلل لـ                : زيادة الطاقة االستيعابية واألسرة السنوات المقبلة

 »حمد الجامعي« يدشن أحدث جهاز إشعاعي
لعالج أورام السرطان في الشرق األوسط

قائد مستشفى »حمد الجامعي« في المؤتمر الصحفي  »تصوير: سهيل وزير« اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة

 رئيسة النواب: البحرين نموذج عالمي 
في مكافحة االتجار باألشخاص

النواب  أكدت رئيس��ة مجلس 
فوزية زينل أن حفاظ البحرين 
عل��ى موقعه��ا ضم��ن الفئة 
الراب��ع عل��ى  األول��ى للع��ام 
التوال��ي ف��ي مج��ال مكافحة 
وفق��ًا  باألش��خاص  االتج��ار 
عن  الصادر  الس��نوي  للتقرير 
األمريكي��ة،  الخارجي��ة  وزارة 
يأتي اس��تمرارًا للنهج الثابت 
والراس��خ، للمملكة في تعزيز 
اإلنس��ان،  حق��وق  ثقاف��ة 
ونش��ر قيم ومبادئ التس��امح 
والتعايش الس��لمي، في ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل 

خليفة عاهل الباد المفدى.
بجه��ود  زين��ل  وأش��ادت 
صاح��ب  برئاس��ة  الحكوم��ة 
الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، وبما 
أس��هم في ترجمة توجيهات 
المفدى  المل��ك  ورؤية جالة 
نموذج��ًا  المملك��ة  لجع��ل 

مج��ال  ف��ي  ملهم��ًا  عالمي��ًا 
والحري��ات  الحق��وق  احت��رام 
العام��ة لجمي��ع المواطني��ن 
والمقيمين وخاصة في مجال 
مكافح��ة االتجار باألش��خاص 
الممارس��ات  م��ن  وغيره��ا 
غي��ر القانوني��ة، مش��يرة إلى 
حرص مجل��س النواب للعمل 
المستمر والمتواصل لتطوير 
التش��ريعية  المنظوم��ة 
الحقوقي��ة، منوه��ة لما تزخر 
ب��ه المملك��ة م��ن قواني��ن 
ومبادرات  وبرام��ج  وإجراءات، 
ومش��اريع حضاري��ة وعصرية 
ف��ي مجال حق��وق اإلنس��ان، 
ومكافحة االتجار باألشخاص.

ج��اء ذلك خ��ال لقائها صباح 
باألعم��ال  القائ��م  أم��س، 
الوالي��ات  بس��فارة  بالنياب��ة 
المتحدة األمريكية لدى مملكة 
قولدريتش،  إيث��ان  البحري��ن 
بحضور النائب األول لرئيس��ة 
عبدالنب��ي  الن��واب  مجل��س 
س��لمان، حيث أش��ادت بعمق 
األمريكية  البحرينية  العاقات 
المتمي��زة، وم��ا تش��هده من 
تع��اون ب��ارز وتق��دم وتطور 
المج��االت،  العديد م��ن  ف��ي 
مؤكدة ح��رص مجلس النواب 
على تعزيز التعاون البرلماني 
المش��تركة  المش��اريع  ودعم 
الت��ي تصب في صالح البلدين 

والشعبين الصديقين.
إيث��ان  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
العاقات  قولدريت��ش عم��ق 
الت��ي  المتمي��زة  الثنائي��ة 
تربط بين البحرين والواليات 
وم��ا  األمريكي��ة،  المتح��دة 
وصلت إليه م��ن تقدم ونماء 
في مختلف المجاالت، مش��يدًا 
بإنجازات المملكة المتواصلة 
ف��ي مج��ال مكافح��ة االتجار 
باألش��خاص، والذي يعكسها 
ما جاء ف��ي التقرير الس��نوي 
الخارجية  وزارة  ع��ن  الص��ادر 
األمريكية، األمر الذي ينم عن 
ح��رص البحري��ن عل��ى رعاية 
ومكافح��ة  اإلنس��ان  حق��وق 
الفت��ًا  باألش��خاص،  االتج��ار 
إل��ى ح��رص باده عل��ى دعم 
مس��ارات الش��راكة والتعاون 
المج��االت  ف��ي  والتنس��يق 
وبما  والبرلمانية،  التنموي��ة 
يدع��م الحف��اظ عل��ى األمن 
المنطق��ة،  ف��ي  واالس��تقرار 
البلدي��ن  مصلح��ة  ويحق��ق 

الصديقين.



إعداد: هدى عبدالحميد

3 3 2 0 2 1 0 0

كشف مدير مركز العناية بمتالزمة داون أحمد العلي، أن اإلحصائيات تشير إلى أنه يوجد 
ما ال يقل عن 850 حالة من فئة متالزمة داون في البحرين، حيث يزداد العدد بوالدة 20 

إلى 25 حالة سنويًا. 

وأض��اف في لقاء مع »الوطن«، أن الجمعية تحضن حوالي 600 حالة منذ تأس��يس مركز 
العناية بمتالزمة داون في 2001، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية بحاجة إلى تحديث، 
كزيادة المخصص المالي وتفعيل قوانين التقاعد المبكر لولي األمر.. وفيما يلي اللقاء:  

 دراسة تبحث العالقة بين الذكاء 
االنفعالي والتواصل اللفظي لألطفال التوحديين

بحثت طالب��ة الدراس��ات العليا بقس��م صعوبات 
التعلم واإلعاقات النمائية بجامعة الخليج العربي 
هن��وف العتيب��ي العالقة بي��ن ال��ذكاء االنفعالي 
والتواصل اللفظي وغي��ر اللفظي لدى أطفال ذوي 
اضطراب��ات طي��ف التوحد، للتعرف على مس��توى 
الذكاء االنفعال��ي والتواصل اللفظي وغير اللفظي 
وم��دى االرتب��اط ببعضهم بعض ل��دى عينة من 
»أطف��ال التوح��د«. وتوصل��ت الباحث��ة العتيب��ي 
م��ن خ��الل دراس��ة ميداني��ة قدمتها لني��ل درجة 
الماجس��تير في تخصص التوحد إلى أن مس��توى 
الذكاء االنفعال��ي والتواصل اللفظي وغير اللفظي 
متوس��ط، إذ لم تجد عالقة ارتباطي��ة بين الذكاء 
االنفعال��ي والتواصل اللفظي وغي��ر اللفظي لدى 

عينة من أطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد كان 
قوامها 88 طفاًل، 46 منه��م من الذكور، و42 من 

اإلناث، تراوحت أعمارهم منا بين 6 و12 سنة.
وقال��ت خالل المناقش��ة التي عقدت ع��ن ُبعد أن 
اضط��راب طيف التوح��د يعتبر أح��د االضطرابات 
النمائية التي تظه��ر في الطفولة المبكرة وتؤثر 
عل��ى نم��و وتط��ور الطفل ف��ي عملي��ة التواصل 
بشكل أساس��ي، وهنا يلعب الذكاء االنفعالي دورًا 
كبيرًا في عملية التفاعل االجتماعي ويس��اعد في 
التغلب على مش��اكل وصعوبات التواصل ويحسن 
المهارات اإليجابية. وأوصت الباحثة بضرورة تركيز 
المعلمين على تطوير وتحس��ين أساليب التواصل 
اللفظ��ي وغي��ر اللفظي لديه��م، مؤك��دة أهمية 

ال��ذكاء االنفعال��ي، داعية المعلمي��ن على العمل 
على تنمية المه��ارات االنفعالية لدى أطفال ذوي 
اضطرابات طيف التوحد، وعقد المزيد من الدورات 
وورش العم��ل التي يقوده��ا المختصون لتعريف 
المعلمي��ن بكيفية تنمية ال��ذكاء االنفعالي لدى 
األطفال. تكونت لجنة المناقشة من أستاذ التربية 
الخاصة بقس��م صعوبات التعلم األستاذ الدكتور 
مريم الش��يراوي كمشرف رئيس، واس��تاذ التربية 
الخاصة المساعد الدكتورة ود داغستاني كمشرف 
مش��ارك، فيما كانت أستاذ علم النفس االجتماعي 
المعرفي المش��ارك الدكتورة نادية التازي ممكن 
داخل��ي، واس��تاذ التربي��ة الخاص��ة بجامعة جدة 

األستاذ الدكتور نايف الزراع كممتحن خارجي.

 »متالزمة داون« لـ                : 850 شخصًا 
مصابًا في البحرين و25 حالة والدة سنويًا

م��ا ه��ي الرعاي��ة المقدمة م��ن قبل 
الحكومة وتلك الت��ي يقدمها المركز 

لفئة متالزمة داون؟ 
- الدولة تب��ذل الكثير في رعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة من جميع النواحي 
الصحي��ة، والتعليمي��ة، واالجتماعية، 
وال س��يما االندم��اج ف��ي المجتم��ع، 
وبالتالي انعكس ذلك على ما تقدمه 
الجمعي��ة ف��ي العديد م��ن خدماتها 

ألفراد فئة متالزمة داون ومنها:
خدمات التربية الخاصة، حيث تعتمد 
األس��اليب  م��ن  مجموع��ة  تطبي��ق 
التربوي��ة والتعليمي��ة المنظم��ة مع 
فئة متالزمة داون بمختلف أعمارهم، 
الحركي��ة،  المه��ارات  ف��ي  وتتمث��ل 
الرعاي��ة  االجتماعي��ة،  اإلدراكي��ة، 
األكاديمي��ة  والمه��ارات  الذاتي��ة، 
»الق��راءة والكتابة والحس��اب« والتي 
تش��مل: التدخل المبك��ر، وهو نظام 
متكام��ل م��ن الخدم��ات التربوي��ة، 
م لألطفال  العالجية، والوقائي��ة، تقدَّ
م��ن ذوي متالزمة داون من��ذ الوالدة 
وحت��ى 6 س��نوات؛ يهدف إل��ى وقاية 
األطف��ال م��ن ذوي متالزمة داون من 
تفاق��م اإلعاق��ة لديه��م والح��د من 

آثارها السلبية عليهم.
كما تشمل الجلسات الفردية للتربية 
الخاص��ة، حيث تعتم��د تنمية قدرات 
األش��خاص م��ن ذوي متالزم��ة داون 
طبقا لبرامج خاصة لكلِّ شخص حسب 
الق��درات الذهنية والعم��ر الزمني في 

كافة مجاالت النمو.
النط��ق  ع��الج  كذل��ك،  وتش��مل 
والتخاط��ب، حي��ث يت��مُّ م��ن خ��الل 
ه��ذه الوحدة عالج جمي��ع اضطرابات 
التخاط��ب لجمي��ع األف��راد م��ن ذوي 
أعماره��م،  متالزم��ة داون بمختل��ف 
ومن ه��ذه االضطراب��ات، اضطرابات 
اللغ��ة مث��ل تأخ��ر نم��و اللغ��ة عند 
األطف��ال، واضطراب��ات الصوت، وهي 
كلُّ م��ا يصي��ب وظيف��ة الص��وت من 
خل��ل ومتاعب، إلى جان��ب اضطرابات 
ال��كالم والنط��ق، وهي م��ا ُتؤثر على 
وظيف��ة إخ��راج األص��وات اللغوي��ة - 
مخارج األلفاظ. وهناك أيضًا، الفصول 
الدراسية لإلناث والذكور تضم فصواًل 
دراسية للصغار، من عمر 3 سنوات إلى 
9 سنوات، وفصواًل دراسية للراشدين، 
من 12 سنة فما فوق، حيث يتمُّ تنمية 
قدرات الط��الب ممن لديهم متالزمة 
داون في مختلف المج��االت الحركية، 
اإلدراكي��ة، الرعاية الذاتية، التنش��ئة 
االجتماعي��ة، والمه��ارات األكاديمية 

والتأهيلية. 
وهناك عي��ادة صحة الفم واألس��نان، 
والتي تمَّ إنش��اؤها وتزويدها بأحدث 
األجهزة الطبي��ة للعناية بصحة الفم 
إجراء  وتش��مل خدماتها:  واألس��نان، 
الفح��ص، تنظيف نخر األس��نان، عالج 
العصب، خلع األسنان، وعالج التهابات 
اللث��ة باإلضاف��ة إلى برامج إرش��ادية 

ووقائية لكيفية العناية باألسنان.
كم��ا أن هن��اك تكنولوجي��ا التعليم، 

حيث ترتكز تكنولوجي��ا التعليم على 
توظيف التقني��ة الحديثة في االرتقاء 
اإلدراكي��ة،  المعرفي��ة،  بالق��درات 
اللغوي��ة، واألكاديمي��ة لم��ن لديهم 
متالزم��ة داون، وكذلك تدريبهم على 
اس��تخدام الحاس��ب اآللي واس��تخدام 
برامجه بش��كٍل صحيح بما يتماش��ى 
إل��ى  باإلضاف��ة  ف��رد،  كلِّ  وق��درات 
توظيف الوسائل التعليمية السمعية 
والبصري��ة الت��ي تعمل على توس��يع 
مجال الحواس وتس��هل على المتعلم 

التفاعل مع البيئة.
وهناك، برنامج التوظيف، حيث يهدف 
هذا البرنامج إلى تدريب الكفاءات من 
ذوي متالزم��ة داون عل��ى المه��ارات 
الت��ي تؤهله��م إل��ى س��وق العم��ل 

بكفاءة وتميز.
المالي��ة  المخصص��ات  تع��د  ه��ل 
»مخص��ص اإلعاقة« كافي��ة لتغطية 
مصروف الش��خص المصاب بمتالزمة 

داون؟
ال���100  مبل��غ  يك��ون  أن  يمك��ن   -
دين��ار بالنس��بة لألطف��ال م��ن ذوي 
االحتياج��ات الخاص��ة كافي��ًا، ولك��ن 
للش��باب منهم ف��ال، فله��م التزامات 
كثي��رة وبش��كل ش��هري فالمخصص 
كان  إذا  خصوص��ًا  له��م  كاف  غي��ر 
يحتاج إلى ع��الج طبيعي وعالج نطق، 
فه��ي مكلفة على الوالدين. وبس��بب 
الظ��روف وغالء المعيش��ه بعض من 
أولي��اء األمور، يقوم��ون بتوفير األكل 
واألدوية  الصحي��ة  واألدوات  الصح��ي 
م��ن كريم��ات أكزيم��ا والمعقم��ات 
وأيض��ا  يوم��ي  بش��كل  والكمام��ات 
يحتاجون لفحص النظر وتوفير نظارة 
بس��بب م��ا يعاني��ه من قص��ر وطول 
نظ��ر ف��ي كال العينين وه��ذا يتطلب 
مبالغ مرتفعة في ظل عمل ولي األمر 
البسيط أو التقاعد مما جعل ميزانية 
األسرة ضعيفة لكونهم يتلقون عناية 

خاصة ومتعبة في نفس الوقت. 
ونظ��رًا ألن المخص��ص قليل نس��بيًا 
بالنس��بة الحتياجات ذوي االحتياجات 
الخاص��ة، ف��ال يس��تطيع ول��ي األم��ر 
توفي��ر م��كان أو حج��رة خاص��ة ل��ه 
كون��ه ف��ي غرف��ه صغيرة مش��تركة 
م��ع إخوان��ه. وخصوصًا ف��ي األوضاع 
مثل فت��رة جائحة كورونا. وال ننس��ى 

أيض��ًا حاجتهم إل��ى تدري��ب الطفل 
في مراك��ز متخصصة تش��مل النطق 
والتربية الخاصة واألنشطة الرياضية 
المختلفة، وجميعها تتطلب رس��ومًا 
المخص��ص  ف��إن  مرتفع��ة  خاص��ة 
ال يكف��ي لتغطي��ة تل��ك االلتزام��ات 
ويتحمل ولي األم��ر تكلفتها في حال 
رغبت��ه لخض��وع الطف��ل لمث��ل هذه 

الجلسات أو المدراس.
� ه��ل التش��ريعات المتعلقة بحقوق 
المع��اق كافية أم م��ازال هناك حاجة 

لمزيد من التشريعات؟
وإذا كان هن��اك  التش��ريعات جي��دة 
تش��ريعات أفض��ل م��ن الحالي��ة فال 
ب��أس بذل��ك، مثل زي��ادة المخصص 
المالي والتس��هيل عل��ى أولياء األمور 
من تخليص األمور الرسمية ألوالدهم 
ولذويه��م وتفعي��ل قواني��ن التقاعد 
المبك��ر لولي األمر ال��ذي يرعى االبن 
من ذوي االحتياجات الخاصة، وتعديل 
دوام ولي األمر إل��ى أقل من المعتاد 

بساعتين. 
للعالج،  المستش��فيات  زي��ارة  أيض��ًا 
فلألس��ف ال يوج��د أي اس��تثناء لذوي 
االحتياج��ات الخاص��ة للدخ��ول عل��ى 
الطبيب ويجب على ول��ي األمرانتظار 
دوره مثل األشخاص العاديين. وأيضا 
أغلب البنوك تصر عل��ى ولي األمر إذا 
أراد فتح حساب البنه أن يحضر بعض 
األوراق م��ن إدارة أموال القاصرين إذا 
كان��ت األم مطلق��ة. القائم��ون على 
الجمعي��ة، لديه��م طم��وح بتعدي��ل 
ال��دول  تواك��ب  لك��ي  التش��ريعات 
المتقدم��ة م��ن تطوير ف��ي مدارس 
الدمج والمراك��ز االجتماعية، لضمان 
حص��ول الطفل م��ن ذوي االحتياجات 
ف��ي  حقوق��ه  كاف��ة  عل��ى  الخاص��ة 

البحرين.
هل حقق��ت بطاق��ة المع��اق الهدف 

المرجو منها؟
- ال شك في أن بطاقة المعاق، حققت 
بعض��ًا م��ن األه��داف المرج��و منها، 

ولكن يجب أن يأخذ م��ا يتم التعامل 
به مع المعاق في الدول األكثر تحضرًا 
بعية االعتبار، والتي تقدم تسهيالت 
أكب��ر للمعاقين وتعطيه��م األولوية 
ف��ي كل مج��ال، ولكن فمثلم��ا هناك 
مس��ار خاص في جس��ر المل��ك فهد، 
يجب أن يكون في المطار أيضًا مس��ار 
خ��اص ل��ذوي االحتياج��ات الخاص��ة، 
مما س��ينعكس عل��ى المملك��ة لدى 
الزائ��ر بأنها بلد متحضر فكرت بذوي 
االحتياجات الخاصة بتسهيل أمورهم.
ال ش��ك في أن بطاقه ذي االحتياجات 
الخاص��ة يج��ب أن تخ��دم أوالدنا في 
كالمستش��فيات.  المهمة  المج��االت 
مما الحظنا أنه ال يتم تخصيص غرفة 
خاص��ة كون األم تن��ام معه في فترة 
عالجه بالمستشفى أو حتى تخفيض 
في الغرف الخاصة، كذلك إذا تم طلب 
تقرير من المستشفى يأخذون رسوما 
م��ن ذوي االحتياج��ات الخاص��ة وهذا 
طبع��ًا ف��ي المستش��فيات الحكومية 
والخاصة. وأيضًا تسهيل في الدخول، 
بحيث يقتصر االنتظ��ار لفترة طويلة 
وحتى في اإلج��ازات المرضية يقتصر 
عل��ى ي��وم واحد إج��ازة فق��ط، كونه 
يحت��اج إل��ى أكثر م��ن ي��وم ألنه من 
ذوي االحتياج��ات الخاصة ويعاني من 

أمراض القلب وضيق تنفس.
وبما أننا في الجمعية بدأنا في مشروع 
تشغيل األبناء فأصبحوا موظفين في 
بيئ��ات عمل فأولي��اء األم��ور يجدون 
صعوب��ة ف��ي إيج��اد موق��ف قري��ب 
الستالم األبناء وذلك لعدم استطاعة 
ولي األم��ر الوقوف في مواقف أصحاب 
ذوي االحتياجات الخاصة مع كون ولي 
األم��ر يملك بطاق��ة ذوي االحتياجات 

الخاصة مع ذلك ال تخدمه أحيانًا.
م��ا هو تقييمكم آللي��ة التعليم »آلية 

الدمج« هل تحتاج لتعديل؟
- آلي��ة التعلي��م ال ب��أس به��ا ولكن 
تحتاج إلى تعدي��ل، يمكن االضطالع 
عل��ى التج��ارب الموج��ودة في بعض 
الخليج��ي،  التع��اون  مجل��س  دول 

مث��ل التجرب��ة الس��عودية والتجربة 
اإلماراتي��ة وذل��ك للوص��ول ألبنائن��ا 
لمس��تويات أعلى. فاألبن��اء باإلضافة 
األكاديمي  والتدري��ب  التعلي��م  إل��ى 
يحتاج��ون للتعليم المهن��ي واليدوي 
الي��دوي  العم��ل  لس��هولة  وذل��ك 

الروتيني لهم.
وبالنس��بة آللية الدمج ف��ي المدارس 
إل��ى  تحت��اج  والمناه��ج،  الحكومي��ة 
تعديل من ناحية المنهج المتخصص 
له��م وبالتالي يضطر ول��ي األمر إلى 
إخض��اع الطفل لجلس��ات ف��ي مراكز 
متخصص��ة حي��ث الحظ��وا الفرق في 
مس��توى الطف��ل وهذا يع��د تكاليف 
عليه��م. وأيض��ًا الحاج��ة إل��ى وجود 
كف��اءات وخب��رة البحرينيي��ن إلعطاء 
كذل��ك  والتعلي��م  للنط��ق  برنام��ج 
التركيز في نقاط ضعفهم من القراءة 

والكتابة. 
في اآلونة األخيرة اس��تحدثت جمعية 
التعلي��م والتدري��ب االفتراض��ي عن 
طريق برنامج »زوم« بشكل مباشر مع 
ولي األمر والطفل مما جعلنا نتواصل 
وال ننقط��ع ع��ن التعلي��م والتدريب، 
فه��ذا الجه��د ملم��وس ل��دى أولياء 
األمور بسبب توجيهات القائمين على 
الجمعية بمواصلة ومس��اندة الطلبة 

وأولياء األمور.
م��ا ه��ي الصعوب��ات الت��ي يواجهها 
األشخاص من فئة داون في التوظيف؟
- ال ش��ك في أن هناك صعوبة كبيرة 
في توظيف األبناء من ذوي االحتياجات 
الخاصة بش��كل ع��ام ومتالزمة داون 
بش��كل خاص، ولك��ن القائمين على 
الجمعي��ة اتخذوا خط��وات جريئة في 
هذا المجال من خالل مشروع توظيف 
الش��باب ه��و األول م��ن نوع��ه م��ن 
حيث التطبيق، حي��ث قامت الجمعية 
بتوظيف 19 من الشباب والشابات في 
المرحلة األولى التي بدأناها في العام 

 .2018
والتميز في المش��روع ه��و من ناحية 
أنن��ا ف��ي الجمعي��ة وفرن��ا »موظ��ف 

ظ��ل« )Staff Shadow( يالزم موظف 
متالزم��ة داون في بيئ��ة العمل بعد 
أن يجتاز التدريب الالزم لمدة 6 أشهر 
وحتى س��نة في بيئة مماثل��ة للبيئة 
الحقيقية. كم��ا أنه هناك معايير يتم 
النظر لها قبل اختيار الشاب أو الشابة 

للوظيفة.
يعد هذا المش��روع الرائد من أس��مى 
المش��اريع التي تصبو إليها سياس��ة 
الجمعي��ة، وهي دمج هؤالء الش��باب 
مهني��ًا، وج��اء ذل��ك بفض��ل الدع��م 
المق��دم إلينا م��ن قبل المؤسس��ات 
والبن��وك، بع��د أن أثبت��ت التجرب��ة 
جدواه��ا لما حققته م��ن فوائد جمة 

تجاه هؤالء الشباب وأسرهم. 
ونح��ن بص��دد الب��دء ف��ي المرحل��ة 
الثاني��ة، فور إعطائن��ا الضوء األخضر 
م��ن الجه��ات الرس��مية مث��ل وزارة 
والتنمي��ة  العم��ل  ووزارة  الصح��ة 
االجتماعية وتمكي��ن الداعم الرئيس 
للمش��روع الذي توقف بس��بب جائحة 

كورونا )كوفيد19(. 
وال ننس��ى التفاع��ل الكبي��ر للمجتمع 
البحريني مع موضوع التوظيف، حينما 
ي��رون أوالدنا ف��ي هذه البيئ��ات مما 
يعطيه��م دفع��ة إيجابية له��م ولنا، 
وكذلك الدور الذي تلعبه مؤسس��ات 
المجتمع المدني ف��ي فتح باب األمل 
لتوظي��ف ه��ذه الفئ��ة كبي��ر، وعليه 
المؤسس��ات  لجمي��ع  الش��كر  نق��دم 
الداعم��ة لمش��روع التوظي��ف وه��ي 
مطاعم مكدونالدز، مجموعة الراش��د 
– سنتر بوينت، بنك البحرين الوطني، 
مجموع��ة ماج��د الفطي��م – كارفور، 
وزارة  ونناش��د  روي��ال.  ومستش��فى 
العمل والتنمي��ة االجتماعية بإعطاء 
أبنائن��ا م��ن متالزم��ة داون الفرصة 
لدمجهم في القطاع العام في وظائف 
أو مس��اعد  مراس��ل  مث��ل  بس��يطة، 
خدماتية، حت��ى ال يقتصر عملهم في 
القطاع الخ��اص فقط. وهذا أبس��ط 
حق يحصل علي��ه كونه يمتلك قدرات 

إدراكية وحركية للوظيفة.

أحمد العلي 

 أولياء األمور يعانون إليجاد موقف قريب الستالم األبناء الموظفين

نحجنا بالمرحلة األولى في توظيف 19 شابا والبدء بالثانية قريبًا
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برامج الزمن الجميل.. بين جمال الصورة وكآبة الموقف
ال ننك��ر أننا بين الفين��ة واألخرى يأخذن��ا الحنين إلى أن 
نتغ��زل بأمجاد الزم��ن الجميل، زمٌن يتمثل بالبس��اطة 
وخاٍل بنظر البعض من كثرة الفدلكة والتعقيد وبالتالي 

ليس له مثيل. 
ومن ضم��ن األمثلة التي تضرب وأفع��ال المقارنة التي 
ُتسرد فتكون بمسلسالت األطفال، وأنا شخصيًا كنت من 

المؤيدين لهذه النظرية المعطوبة وبقوة.
فخالل مشاهدتي مع أبنائي هذه اآلونة ألكثر من برنامج 
ينتم��ي إلى قائم��ة الزمن الجميل.. الحظت نفس��ي فأنا 
باألمس كما اْلَيْوم أتابع تلك الحلقات بشغف كبير، ولكن 
بفارق صغير إنني أرمي بعض العبارات الالسعة من باب 
التفاخر بهذه الحلقات وما تحمله من معاني اإلنس��انية 
إضافة إلى أنها بنظري خالية من مشاهد العنف المتمثل 

بالرص��اص الكهربائ��ي أو األص��وات المزعج��ة والعراك 
الدام��ي، ولكن ما لفتن��ي أن أبنائي تخيم على مالمحهم 
عالمات ذعر وقلق واستياء، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة 
والحظ��ت أعذارًا متكررة لهم ورفضهم للمتابعة.وعندما 

تقصيت عن السبب جاء الرد الصادم:
»ماما، كونك ال ترين عنف��ًا متمثاًل بقتال أو حرب ولكن 
العن��ف النفس��ي أكب��ر. كل الحلق��ات ولعل��ه معظمها، 
فالبط��ل فاقد لوالدته فهي أما متوفاة أو تائه عنها منذ 
الصغ��ر وحلم��ه أن يرتمي بحضنه��ا. وكل ليلة والدموع 
تغسل خديه أما من تعنيف ُيمارس عليه من والده الذي 
يعي��ش معظم وقته بين الحانات أو م��ن عصابة تجبره 
للقيام بالّسخرة كي يجني قوت يومه. حتى قصص البنات 
فسندريال المعذبة من زوجة أبيها وبناتها، وبياض الثلج 

تعي��ش عذاب��ًا آخر م��ن زوجة أبيه��ا، واألمي��رة النائمة 
تعيش حياة كئيبة والقائمة تطول«.

مام��ا؛ حقيقة نحن ال نعل��م ما هو س��ّر انجذابك لبرامج 
مقيتة وتسبب كل هذا الحزن في قلبنا نحن أطفالك، وال 
ننس��ى كيف تتابعين نش��رات األخبار وآخ��ر ما يحدث في 
العالم من تطورات بائسة ودمار حقيقي وليس تمثياًل؟!

تأمل��ت كالم أطفالي وَلم أتمكن من الدفاع عن برامجي 
م��ن الزم��ن الجميل غي��ر أنني غي��رت معه��م المحطة.  
المحزن األكبر أنهم إلى اليوم لم يتابعوا الدراما العربية 
القائم��ة حلقاتها على خ��راب البيوت وتس��ويق ثقافات 
ال تش��بهنا من قريب أو بعي��د لكانوا اعتزلوا مش��اهدة 
التلفاز.. لذا ألم يحن الوقت للجهات المعنية أن تعي كل 

ما تقوم على نشره وبثه وتسويقه؟!!

معلومة عن »حكومتي« قطر
ردود وزارة الداخلية على اإلس��اءات التي تقترفها قناة »الجزيرة« 
القطري��ة ف��ي الفترة األخي��رة على وجه الخص��وص هي بغرض 
التوثي��ق ولتوضي��ح حقيقة م��ا تقوم به ه��ذه القناة المس��يئة 
للقي��م واألخالق واألعراف ولتوفير الدليل على س��وء أولئك الذين 
يعتبرون أنفس��هم »معارضة« و»مناضلين«، فالعالم كله يعرف 
مملكة البحرين وعلى اطالع بما وصلت إليه من تقدم وما حققته 
من مكتسبات وطنية وإنجازات حضارية خصوصًا في مجال حقوق 
اإلنس��ان الذي يعل��م العاملون في تلك القناة جي��دًا أنه ال مثيل 
له وال مقارب في البالد التي تس��تأجرها وتستعبدهم فيتجرؤون 

على الحق واألخالق.
»حم��الت التش��ويه والتضلي��ل الت��ي تطلقها قطر عب��ر منبرها 
التحريضي هذا امتداد لنهجها العدائي الممنهج ضد البحرين«. 
ه��ذا هو ملخ��ص رد الداخلية على الجرم المتك��رر الذي تقوم به 
»الدولة والقناة الدولة« وهذه هي الحقيقة التي صار العالم كله 

يلمسها بكل حواسه وال يشكك فيها.  
من األمور التي تعرف حكومتا قطر و »الجزيرة« أنها غير متوفرة 
في قط��ر ولكنه��ا متوفرة ف��ي البحرين كثي��رًا س��يادة القانون 
والتزام منتسبي وزارة الداخلية واحترامهم لحقوق اإلنسان وتوفر 
الضمان��ات التي تمن��ع التجرؤ على القانون. وم��ن األمور التي ال 
يمك��ن للعال��م أن يش��كك فيها أن »الن��دوة المس��يئة للبحرين 
والت��ي بثتها »الجزي��رة« التحريضية القطري��ة، ونظمتها إحدى 
المنظمات المشبوهة التي تدعي العمل في مجال حقوق اإلنسان، 
واس��تضافت فيها عددًا من الوجوه التي يتم تمويلها من جهات 
خارجي��ة لتعمد اإلس��اءة للبحرين« تأتي في إط��ار عمل ممنهج 
وتضمن��ت الكثير م��ن المغالطات. ما يؤك��د أن حكومتي قطر و 
»الجزيرة« تعمالن على تسييس المواد اإلعالمية وتحشدان لكل 
م��ا يس��يء للبحرين. وهذا م��ا ينبغي أن تنتبه ل��ه أمانة مجلس 

التعاون والموقعون على قرارات »العال«.
اس��تهداف مملكة البحرين من خالل نش��ر افت��راءات ومعلومات 
مغلوط��ة من أجل نش��ر الفوض��ى وزعزعة االس��تقرار، من دون 
مراعاة لمبادئ حس��ن الج��وار والروح اإليجابية التي س��ادت بعد 
بيان قمة »العال« اس��تخفاف بتوقيعات القادة وبالقيم واألعراف 

واألخالق.

مليكنا فخر وطن.. وقائد عالمي بامتياز
لم يكن ق��رار جامعة موس��كو للعالق��ات الدولية بمنح 
جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه الدكتوراه الفخرية 
تقديرًا لدور جاللته في تعزيز التعايش السلمي والحوار 
بي��ن األدي��ان والثقاف��ات، أول تكري��م يحظ��ى به ملك 

اإلنسانية والسالم، وبالتأكيد لن يكون األخير.
فمس��يرة جاللة الملك المفدى الحافلة، غنية بالمحطات 
التي تؤكد ما يوليه جاللته من أهمية وحرص لترس��يخ 
قيم التعايش الس��لمي والحوار بي��ن األديان والثقافات، 
وم��ا يبذله من جه��ود صادقة ومخلص��ة لتعزيز مبادئ 

السالم لكافة شعوب العالم.
ومن هذا الفكر المستنير لجاللته؛ انبثقت رؤية البحرين 
الريادي��ة التي لفتت انتباه العالم بأس��ره، وتمثلت في 
العدي��د من المب��ادرات الخالقة والواقعي��ة، مثل؛ مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي، وكرسي الملك 
حمد للحوار بين األديان والتعايش الس��لمي في جامعة 

سابينزا اإليطالية، وإعالن البحرين. 
كما أن مبادرات جاللته عكس��ت بكل دقة ووضوح ثقافة 

ش��عب مملكة البحري��ن، والممتدة إلى س��نوات طويلة 
من القيم اإلنس��انية المبنية على تقبل اآلخر والتعايش 
الس��لمي بي��ن جمي��ع المكون��ات، ما جعل م��ن مملكة 
البحرين وش��عبها النموذج األبرز في المنطقة والعالم، 
بل وأصبحت الس��مة المميزة ألبن��اء البحرين أينما حلوا 

وارتحلوا حول العالم.  
قيم وطنية نفخر ونفاخر بها العالم، كما نفاخر بمليكنا 
وقائدنا وربان س��فينة البحرين ال��ذي يقودها بكل عزم 
وثق��ة، حتى غ��دت البحري��ن وعلى رأس��ها جاللة الملك 
المفدى العنوان األبرز في أكبر وسائل اإلعالم العالمية، 
ليس فقط بما تحقق من إنجازات في كل القطاعات؛ بل 

أيضًا لما تميزت به من قيم وثقافة عربية أصيلة.
مكانة البحرين الي��وم، برعاية جاللة الملك المفدى، لم 
ولن ينالها الحاقدون والطامعون، والذين فقدوا أبسط 
مقومات اإلنسانية وانشغلوا بالمكايد والدسائس، فيما 
كانت مملك��ة البحرين تعم��ل على البن��اء وتعزيز أهم 
مكونات بناء الوطن، وهو اإلنس��ان، والذي كان وال يزال 

وسيبقى على رأس أولويات جاللة الملك.

* إضاءة..
للع��ام الرابع على التوالي، تتب��وأ مملكة البحرين الفئة 
األول��ى ف��ي تقري��ر وزارة الخارجي��ة األمريكي��ة الخاص 

بتصنيف الدول في مجال مكافحة االتجار باألشخاص.
إنجاز عالمي مس��تحق يعكس اإليم��ان المطلق بأهمية 
كفالة حقوق اإلنس��ان من خالل تعزي��ز منظومة األمن 
واالستقرار، وإضافة جديدة لمس��يرة اإلنجازات الوطنية 
واحت��رام حقوق اإلنس��ان الت��ي تحققت ل��كل من يقيم 
على هذه األرض م��ن مواطنين ومقيمين، في ظل دولة 
المؤسس��ات والقانون، التي جعل منه��ا جاللة المفدى 

نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم.
وتبقى البحري��ن، بقيادة جاللة المل��ك المفدى، مفخرة 
ل��كل أبنائه��ا وأش��قائها وأصدقائها م��ن مختلف بقاع 

األرض.

اإلنجنير يوسف عبداهلل مبارك 
الدوسري.. يرحمك اهلل تعالى

هو من موالي��د عام 1923 تقريبًا، وأثن��اء تلك الحقبة من 
الزم��ن، لم ينالوا من العل��م إال حفظ قليل من القرآن، هذا 
إذا وال��ده ضمه إلى أح��د المطاوعة، والمط��وع أما حافظ 
أج��زاء من الق��رآن الكريم والقلي��ل منهم الحاف��ظ للقرآن 
كاماًل، وهؤالء المطاوعة األغلبية منهم ال يكتبون، رحمهم 

اهلل تعالى.
الطف��ل في ذلك الزمان إذا بلغ الس��ابعة م��ن عمره، وأبوه 
يعمل س��يبًا أو غواصًا مع أحد نواخ��ذة الغوص، يحاول قدر 
اإلمكان ويتوس��ل النوخ��ذة أن يقبله تباب��ًا، ويا فرحة األم 
والج��دة واألخ��وة بأن ابنه��م أصب��ح تبابًا، وه��ذه الفرحة 
ممزوج��ة بالح��زن على فرق��اه والخوف عليه م��ن الغرق أو 

أهوال البحر وفراغ أخوته الصغار له.
وال��ده كان نوخ��ذة غ��وص قب��ل أف��ول نجم الغ��وص، ثم 
القطاع��ة »س��فن حمل البضائ��ع«، ما بين موان��ئ الخليج 
العربي، وبم��ا أن والده جذوره من الجزي��رة العربية، وهم 
الذين نزحوا من بطن الجزيرة، واس��توطنوا واحة األحساء، 

ثم انتقلوا إلى البحرين.
فكانت سفرات والده ما بين فرضة المنامة، وميناء األحساء 
البحري المش��هور بالعقير »العجير«، هذا قبل فرضة الخبر، 
والس��فن في ذلك الزمان تبحر بالصاري والشراع قبل دخول 
المكائن الت��ي تعمل بالديزل إلى البحري��ن، وبحارة الخال 
عب��داهلل الدوس��ري هم أبن��اؤه، ومعهم رجال من س��لطنة 
ُعم��ان، المهم أن يتعلم األبناء مهن��ة والدهم، وهذا متبع 
في جميع األعم��ال والحرف األخرى، ليكس��بوا رزقهم بعرق 

جبينهم ويكونوا اأُلسر.
في األربعينيات من القرن الماضي، استورد التاجر المعروف 
بالكرم يوس��ف انجنير، وله أياٍد بيض��اء بالجود والكرم على 
مس��توى البحرين، وُأش��ير إل��ى أهم الش��واهد، وهما جامع 
س��بيكة األنصاري، ومركز يوس��ف انجني��ر، الموجودان في 

مدينة عيسى العامرة.
التاج��ر يوس��ف انجني��ر ه��ذا، وأظن أن��ه أول من اس��تورد 
المكائن لس��تر وكلفن ديزل التي تثبت في بطن الس��فن 
»الخن«، ولها عمود من النحاس يمتد من مؤخرة الماكينة 
حتى مؤخرة الس��فينة »الشافت«، وتثبت في رأس الشافت 

من خارج السفينة المروحة »الرفاس«.
وشدت هذه المكائن الشاب يوسف عبداهلل مبارك الدوسري، 
وترك العم��ل مع والده، وتعلم كي��ف يتعامل مع المكائن 
الجدي��دة على أيدي من س��بقه، تركيبًا وصيانًة، واش��تهر 
اس��مه عند النواخذة قاطبة وأصحاب السفن، وأصبح اسمه 
المعروف به يوسف انجنير حتى وفاته، ويماثله في المحرق 

االنجنير بو راشد.
واب��ن الخ��ال هذا فت��ح له متج��رًا ف��ي المنامة الس��تيراد 
مكائ��ن مضخات المي��اه وأجزائها ومكائن الس��فن ينمار، 
واش��تهر متجره وكانت ل��ه معامالت في المدن الش��رقية 
من الس��عودية الش��قيقة، خاصًة القطيف وت��اروت ودارين 
والجبي��ل، لكثرة البس��اتين ف��ي تلك المدن حاض��رة البحر 
لحاجتهم إلى المكائن لضخ المياه من اآلبار وري البساتين 

باإلضافة إلى شراء مكائن السفن وتركيبها.
ت��زوج ثالثًا، األول��ى عمتي وهي ابنة أخت وال��ده، والثانية 
كريمة من كريمات أسرة أجور، والثالثة كريمة من كريمات 
أس��رة الشتر، رحلة طويلة مكللة بالنجاح والسيرة الحميدة، 
وانتقل إلى جوار ربه بتاريخ 21-6-2021 رحمه اهلل تعالى 

رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

جامعة موسكو تنسف ادعاءات »الجزيرة«
في ذروة تقارير قناة الجزيرة القطرية المس��يئة والمغلوطة على مملكة البحرين، تأتي 
جامع��ة عريقة مثل جامعة موس��كو لتمنح جالل��ة الملك المفدى الدكت��وراه الفخرية 
تقدي��رًا منها ل��دور جاللته النبيل ف��ي تعزيز التعايش الس��لمي والح��وار بين األديان 

والثقافات المختلفة.
هذه الشهادة لجاللة الملك المفدى حفظه ورعاه والتي هي بالتأكيد لمملكة البحرين، 
تنس��ف كل ادعاءات وأباطيل قناة الجزيرة وتنظيم الحمدين بش��أن انتهاكات المملكة 
لحقوق اإلنس��ان، والت��ي رفعت الجزي��رة من وتيرة تقاريرها المس��يئة ض��د المملكة 
مؤخ��رًا، فهذا التقدير الروس��ي يؤكد أن بالدنا بقيادة مليكن��ا المفدى ماضية بنهجها 
الراس��خ والثابت في صون الحقوق وتعزيز مبادئ السالم والحوار والتعايش بين األديان 
والش��عوب، ليس محليًا فقط بل خارجيًا أيضًا، وقد الحظت دولة كبرى مثل روس��يا تلك 
الجهود الجبارة، فأعجبت بها وقدرتها ثم قررت تحويل هذا اإلعجاب إلى فعل وأمر واقع،  
فكانت تلك الدكتوراه الفخرية لرمز بالدنا ومليكنا، وهذا التقدير بال ش��ك يتمناه قادة 
آخ��رون. أما ادعاءات قن��اة الجزيرة القطرية وكذبها وتدليس��ها على البحرين ما هي إال 
زبد بحر يذهب جفاء، ولعل نظام الحمدين سيرتفع عنده »ترمومتر« الحقد والغل على 
المملكة بس��بب ذلك التقدير الروسي، وال أستغرب أن يوجه أداته »الجزيرة« ليسلطها 
مثاًل على بث تقارير تتعلق بالتعايش السلمي في البحرين، وجعله عنوانًا جديدًا يسيء 

من خاللها لمملكة البحرين.
وبما أننا تطرقنا إلى موضوع التس��امح واحترام اآلخر والتعايش، فهل لقناة »الجزيرة« 
أن تطلعن��ا عل��ى حقوق مكون��ات المجتمع ف��ي قطر؟ فمث��اًل نحن لدينا ف��ي البحرين 
موس��م عاشوراء الذي اعتبره من أهم المناس��بات التي رسخت التعايش واالحترام بين 
البحرينيين، وهي مناس��بة يتشارك فيها الجميع قيادة وش��عبًا، ولكن ماذا بشأن قطر؟ 
هل توجد فيها مثاًل مواكب حس��ينية خالل موسم عاشوراء؟ هل توجد إجازة رسمية من 
الدولة لتلك المناس��بة؟ هل هناك مكرمة أميرية سنوية تخص هذه المناسبة؟ وكذلك 
بالنس��بة لمكونات المجتمع األخرى كالمس��يحية واليهودي��ة والبوذية التي وجدت في 
البحرين ارض��ًا تصون حقوقهم ومعتقداتهم، فحبذا ل��و تطلعنا »الجزيرة« على جهود 

قطر في حفظ وصيانة حقوق اإلخرين، وال أظنهم يفعلون ففاقد الشيء ال يعطيه.
إن قناة الجزيرة ونظام الحمدين، - وكما أش��رنا مرارًا وتكرارًا - ال يجيدون إال النيل من 
منج��زات الدول األخرى، خاصة إذا كانت البحرين إحداها، بدليل أن »الجزيرة« في الفترة 
الماضية بثت تقارير مس��يئة ع��ن أوضاع المرأة البحرينية التي يش��هد لها العالم بما 
حققت��ه من إنجازات كبيرة، ولكنها »الجزيرة«، تس��ير دائمًا عك��س تيار الحقيقة، وهي 
بذلك تترجم عقد النقص الحقيقية للنظام القطري الذي ال يستطيع مجاراة إنجازات دول 

الجوار خاصة مملكة البحرين.

مليون شخص.. مليونا جرعة
نجح��ت مملك��ة البحرين في الوصول إل��ى رقم كبير جدًا على صعيد عدد الس��كان، 
وذلك في شأن التطعيم ضد وباء فيروس كورونا، إذ بحسب ما أعلنته وزارة الصحة 
فقد تجاوز عدد المتطعمين حاجز المليون ش��خص، بمعنى أننا كبلد قمنا بتقديم 
مليوني جرعة على األقل لهذا العدد، وإذا ما أضيفت إليها أعداد الجرعة المنش��طة 

فإننا سنصل إلى رقم أكبر. 
وهنا ال بد من التذكير حتى ال ينسى البعض، إذ هذه الجرعات من التطعيم تقدمها 
مملكة البحرين بش��كل مجان��ي تمامًا لكل مواطن ومقيم عل��ى أرضها، بل بفضل 
توجيه��ات جاللة المل��ك حفظه اهلل تم توفي��ر اللقاح للمواطني��ن الموجودين في 
الخ��ارج بالمجان، ناهيكم عن أن كافة الفحوص��ات التي تقوم بها الحكومة وجميع 

الرعايات الطبية للمصابين كلها تقدم بالمجان. 
ولماذا نتطرق إلى هذا األمر دائمًا؟! لس��بب بس��يط جدًا، إذ هناك من يحاول جاهدًا 
عقد المقارن��ات من زاوية نظره الضيقة بهدف التقليل من جهود البحرين وبهدف 
االنتق��اص من تضحيات وعمل وجهد الكوادر الطبي��ة، وعليه فإن الواجب في عقد 
المقارن��ات بي��ان ما تقدم��ه الدولة بش��كل مجاني من منطلق مس��ؤولية وحرص 

واهتمام، وهي مسألة تتفوق فيها البحرين على كثير من الدول. 
لسنا في مجال استعراض ما أنجزته البحرين ولمعت فيه في هذا الجانب، إذ المهم 
اليوم بالنس��بة إلينا كدولة وش��عب ومن يقيم على أرضنا ه��و الوصول إلى مرحلة 
آمنة مجتمعيًا من هذا الوباء، وخاصة بعد تصاعد األرقام في األشهر الماضية وما 
تطلبه من اتخاذ إجراءات عديدة الحتواء االنتش��ار وتسطيح منحنى اإلصابات، وهو 
الهدف الذي وصلنا إليه وهلل الحمد، إذ على امتداد األسابيع الماضية رأينا كيف قلت 
األرق��ام المعنية باإلصابات وكذلك الوفيات، وهو ما دفع باتخاذ قرارات إلعادة فتح 
عديد من القطاعات بسبب دخولنا مؤشر الضوء األصفر، وما نراه يحصل هذه األيام 

يقود بتفاؤل لدخول مؤشر الضوء األخضر في القريب العاجل بإذن اهلل. 
وس��ط كل هذا، ال بد للمواطن من أن يس��توعب أهمية تضافر جهوده مع الجهود 
الرسمية، إذ المسؤولية الش��خصية إن وصلت إلى مداها األعلى لدى كل فرد، فإننا 
بالتالي س��نكون عناصر فاعلة في إنجاح جهود الحكومة، وس��نكون سببًا الستعادة 

حياتنا الطبيعية شيئًا فشيئًا. 
أرقام التطعيم تبين أنه تم الحصول عليه من قبل 98% ممن يحق لهم التس��جيل 
ألخذ اللقاحات، وهذا رقم عاٍل جدًا، وبأمل أن نصل إلى نس��بة ال�100%، إضافة إلى 
فت��ح الباب أمام تلقيح الصغ��ار وهو ما يعني تحصين المجتم��ع ضد هذا المرض، 
وهي مس��ألة ال بد من أن يدركها من مازال متوجس��ًا من أخذ اللقاح، إذ أليس من 
األفضل التحصن به وتقليل نس��بة األعراض في حال اإلصابة ال سمح اهلل، بداًل من 
المجازف��ة باإلصابة وبعدها بدء رحلة العالج دون وجود أجس��ام مضادة س��لفًا في 

جسد اإلنسان؟!
صحت��ك هي أهم ما تملك، فإن ذهبت فال ش��يء بعدها ل��ه قيمة أو وزن، ومن هذا 
المنطلق قدمت البحرين كل شيء، ووفرت كل العالجات واللقاحات بالمجان وقدمت 
التسهيالت تلو التسهيالت، كل هذا من أجل »صحة اإلنسان« ومن أجل »حمايته«، 
وحينم��ا نرى األرقام المعنية بالتطعيم نحمد اهلل عل��ى تفاعل الكثيرين وإدراكهم 

أن الوقاية خير من العالج. 
نأم��ل في األيام القادمة أن تقل اإلصابات أكثر، بأن تنحس��ر األرقام، وبأن يتعافى 
كل الموجودي��ن تح��ت العناية، نجحنا في الس��ابق في تعاملنا م��ع هذا الفيروس، 
ورغ��م ما حصل مؤخرًا نجحنا مجددًا بفضل خط��وات الحكومة في العودة إلى أرقام 
أقل بكثير، واألمل معقود عبر التعاضد الحكومي والمجتمعي لنقي أنفسنا ونحمي 

بالدنا من شر هذا الوباء.

12o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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تـــرأس ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيـــادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 
اإلثنيـــن، عن ُبعـــد. وأعرب مجلـــس الوزراء 
فـــي بدايـــة االجتمـــاع عـــن أصـــدق التهاني 
والتبريكات إلى المقام السامي لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة؛ بمناســـبة قرار مجلس أمناء جامعة 
موســـكو الحكومية للعالقات الدولية بمنح 
جاللتـــه الدكتـــوراه الفخريـــة؛ تقديـــًرا لدور 
جاللتـــه البـــارز في تعزيز التعايش الســـلمي 
والحوار بين األديـــان والثقافات المختلفة، 
مشيرا المجلس إلى أن هذا التقدير الدولي 
يعكـــس االعتـــزاز العالمي بإنجـــازات مملكة 
البحريـــن بقيـــادة جاللـــة الملـــك وتجربتهـــا 
الرائـــدة كنمـــوذٍج دولـــٍي يحتـــذى بـــه فـــي 
التنميـــة والســـالم. بعدهـــا أشـــاد المجلـــس 
الثانيـــة  الـــدورة  المتحـــدة  األمـــم  بإطـــالق 
لــــ “جائـــزة األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم 
آل خليفـــة العالميـــة لتمكيـــن المـــرأة”، وأكد 
المجلس أن الجائزة امتداٌد لمسيرة وطنية 
حافلة تميـــزت بتقدم المرأة البحرينية، في 
ظـــل العهد الزاهر لجاللـــة الملك وبدعم من  
قرينة عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة. كما أثنى المجلس 
على ما أرســـاه المشـــروع اإلصالحي لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك، من مرتكزات 
لتعزيـــز دولة المؤسســـات والقانـــون القائمة 
علـــى العدالـــة والمســـاواة وتوفيـــر الحماية 
لحقـــوق الجميـــع، مشـــيدا المجلـــس بـــدور 
الجهـــود الوطنيـــة بقيـــادة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
في تعزيز البيئة التشـــريعية ووضع اآلليات 
التـــي تدعـــم مكافحة اإلتجار باألشـــخاص، 
وذلـــك في ســـياق تنويه المجلـــس  باإلنجاز 
الـــذي تحقـــق لمملكـــة البحرين دوليـــا للمرة 
حافظـــت  حيـــث  التوالـــي،  علـــى  الرابعـــة 
المملكـــة علـــى تصنيفها ضمـــن الفئة األولى 
األمريكيـــة  الخارجيـــة  وزارة  تقريـــر  فـــي 
المعنـــي بتصنيـــف الـــدول بمجـــال مكافحة 
اإلتجـــار باألشـــخاص وهـــو أعلـــى تصنيـــف 
دولي ســـنوي فـــي هذا المجـــال، مما يعكس 
التقديـــر الدولي الرفيع لسياســـات المملكة، 
منوهـــا بالجهـــود التي بذلتها كافـــة الجهات 

المعنية في هذا اإلنجاز.
ثم أكد المجلس على أهمية مواصلة جهود 
التعامـــل مع فيـــروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
مشـــيرا إلى آلية “اإلشارة الضوئية لمستوى 

انتشـــار فيـــروس كورونا” ومـــا تضمنته من 
مســـتويات مختلفة هدفها في المقام األول 
الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 

والمقيمين بتعاون الجميع.
بعدهـــا أكـــد المجلس على أهمية المشـــاريع 
التنمويـــة التـــي يتم العمل عليهـــا في تعزيز 
البيئة التنافســـية للمملكة، مشيرا إلى أن ما 
يقتضيـــه تنفيـــذ توجيهات صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
هو اإلسراع في مستويات اإلنجاز في هذه 
المشـــاريع علـــى الصعيـــد الفني واإلنشـــائي 
بمـــا يضمـــن التنفيـــذ وفـــق اإلطـــار الزمنـــي 
اســـتعراض  معـــرض  فـــي  وذلـــك  المحـــدد، 
المجلس العتمـــاد المخطط العام لمشـــروع 
المدينـــة الرياضيـــة، حيث تحتـــوي المدينة 
علـــى  عناصـــر رياضيـــة وترفيهيـــة متعددة 
ومتكاملـــة تضـــم ملعـــب رياضـــي، وصاالت 
متعـــددة االســـتخدامات، ومجمـــع رياضـــي 
متعـــدد المرافق، ومرافـــق تجارية متعددة، 
واســـتعراضه كذلك لمشروع مركز البحرين 
الجديـــد  والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
بمنطقة الصخير، والذي ســـيضم 10 قاعات 
للمعـــارض بمســـاحة إجمالية تبلـــغ 95,000 
متر مربع مجهزة بأحدث الخدمات الالزمة 
الحتضـــان الفعاليـــات والمعـــارض العالمية، 
ومركـــز المؤتمـــرات الرئيس الذي يتســـع لما 

يقارب 4000 شـــخص. بعد ذلك اســـتعرض 
المجلس الموضوع التالي:

الجهـــات  أداء  متابعـــة  بشـــأن  مذكـــرة   .1
الحكومية في 3 أنظمة ودورها في تحقيق 
مستويات أعلى من الكفاءة واإلنتاجية بما 
ُيعزز من جودة الخدمة الحكومية المقدمة 
التجـــاري  النشـــاط  ويدعـــم  للمواطنيـــن 

واالستثماري في المملكة، وهي كالتالي:
نظـــام  فـــي  الحكوميـــة  الجهـــات  أداء   -
44 جهـــة  أظهـــر وجـــود  والـــذي  “تواصـــل” 
حكوميـــة علـــى المنصـــة، والتـــي ورد إليهـــا 
تدشـــين  منـــذ  شـــكوى ومقتـــرح   247,060
النظـــام، كمـــا بيـــن بأن نســـبة تجـــاوز الفترة 
الزمنيـــة للـــرد علـــى المقترحات والشـــكاوى 
وصلـــت إلـــى 3 % فـــي العـــام 2021، بينمـــا 

كانت 59 % في العام 2014.
- أداء الجهـــات الحكومية في نظام إصدار 
تراخيص البنـــاء “بنايات”، والذي أظهر بأنه 
فـــي الفترة مـــن يناير إلى يونيـــو 2021 بلغ 
إجمالـــي عـــدد الطلبـــات المقدمـــة 22,432 

طلبا، تم الرد على جميع الطلبات.
نظـــام  فـــي  الحكوميـــة  الجهـــات  أداء   -
الســـجالت التجاريـــة “ســـجالت” للفترة من 
ينايـــر 2020 إلى يونيـــو 2021، والذي أظهر 
أن الطلبـــات المقدمـــة خـــالل هـــذه الفتـــرة 
بلغـــت 433,683 طلب، تم إنجاز ما نســـبته 
99.8 % منهـــا فيما تـــم الرد على 97 % من 

الطلبات ضمن اتفاقية مستوى الخدمة.
الموضوعـــات  فـــي  المجلـــس  نظـــر  بعدهـــا 

المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
بشـــأن التقريـــر الســـنوي والبيانـــات الماليـــة 
األجيـــال  احتياطـــي  لحســـاب  المدققـــة 
القادمـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 

ديسمبر 2020.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
القانونية والتشـــريعية بشأن ردي الحكومة 
على اقتراحين بقانون مقّدَمين من مجلس 

النواب.
ثم أخـــذ المجلس علمـــا من خـــالل التقارير 
للـــوزراء بنتائـــج المشـــاركة فـــي  الوزاريـــة 
ملتقـــى جائزة محمد بـــن زايد ألفضل معلم 
اإليطاليـــة  الجمهوريـــة  وزيـــارة  خليجـــي، 
وروســـيا االتحاديـــة ولقـــاءات المســـؤولين 
للـــوزراء  الخارجيـــة  والمشـــاركات  فيهمـــا، 
الشـــقيقة  بالـــدول  المســـؤولين  وزيـــارات 
ونتائـــج  البحريـــن،  لمملكـــة  والصديقـــة 
االجتمـــاع الثانـــي للجنـــة الوزارية لشـــؤون 
لـــدول  التعـــاون  لـــدول مجلـــس  التقييـــس 

الخليج العربية.

المنامة - بنا

433 ألف طلب لـ “سجالت” و22 ألفا لـ “بنايات” 
السالم ــي  ف ــد  رائـ ــي  دولـ ــوذج  ــم ن الملك  جــاللــة  بــقــيــادة  البحرين  الـــــوزراء:  مجلس 

البحرينيـــة المـــرأة  بتقـــدم  تميـــزت  حافلـــة  وطنيـــة  لمســـيرة  امتـــداٌد  ســـبيكة  األميـــرة  جائـــزة 
ــال الــقــادمــة ــي الــمــوافــقــة عــلــى الــتــقــريــر الــســنــوي والــبــيــانــات الــمــالــيــة لــحــســاب احــتــيــاطــي األج

نسبة تجاوز الفترة الزمنية 
للرد على شكاوى “تواصل” 
وصلت إلى 3 % في 2021

مستويات اإلشارة الضوئية 
هدفها الحفاظ على صحة 

المجتمع بتعاون الجميع

تعزيز البيئة التشريعية 
ووضع اآلليات الداعمة 

لمكافحة االتجار باألشخاص

 اإلسراع في إنجاز 
مشروعي المدينة الرياضية 

ومركز المعارض بالصخير

local@albiladpress.com
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 5 يوليو 2021:

التنويـــه بمحافظـــة المملكة على تصنيفها ضمـــن الفئة األولى في 
تقرير وزارة الخارجية األمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة 

االتجار باألشخاص.

اإلشادة بإطالق األمم المتحدة الدورة الثانية لـ "جائزة األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة".

تهنئـــة جاللة الملـــك المفدى حفظه الله ورعاه بمناســـبة قرار مجلس 
أمنـــاء جامعـــة موســـكو الحكوميـــة للعالقـــات الدولية بمنـــح جاللته 

الدكتوراه الفخرية.

التأكيـــد على أهمية المشـــاريع التنموية التي يتـــم العمل عليها في 
تعزيز البيئة التنافسية للبحرين.

التأكيـــد على مواصلة جهود التعامل مـــع فيروس كورونا (كوفيد-19) 
وآليـــة "اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونا" وما 

تضمنته من مستويات مختلفة.

 Moscow State
 University for
 International

 Relations

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:
التقرير السنوي والبيانات المالية 
احتياطـــي  لحســـاب  المدققـــة 
األجيـــال القادمة للســـنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ردي الحكومـــة علـــى اقتراحيـــن 
بقانـــون مقًدمين مـــن مجلس 

النواب.

متابعـــة أداء الجهـــات الحكوميـــة فـــي 3 أنظمـــة ودورها فـــي تحقيق 
مستويات أعلى من الكفاءة واإلنتاجية.

أداء الجهـــات الحكومية فـــي نظام "تواصل" والذي أظهر بأن نســـبة 
تجاوز الفترة الزمنية للرد على المقترحات والشكاوى وصلت إلى 3% 

في عام 2021 بينما كانت %59 في عام 2014.

أداء الجهـــات الحكوميـــة في نظام إصـــدار تراخيص البنـــاء "بنايات"، 
والـــذي أظهر بأنه خالل الفترة مـــن يناير إلى يونيو 2021 بلغ إجمالي 

عدد الطلبات المقدمة 22,432 طلب، تم الرد على جميع الطلبات.

أداء الجهات الحكومية في نظام الســـجالت التجارية "سجالت" ، حيث 
تـــم إنجاز %99.8 من الطلبـــات المقدمة للفترة مـــن يناير 2020 إلى 

يونيو 2021.

استعرض
المجلس

أخذ المجلس علمًا التقارير الوزارية 
ألصحاب السعادة الوزراء.

1052741



أكد قائد مستشفى الملك حمد الجامعي 
اللـــواء طبيب الشـــيخ ســـلمان بن عطية 
هللا آل خليفة أن مملكة البحرين شهدت 
بمـــرض  المصابيـــن  أعـــداد  فـــي  زيـــادة 
األخيـــرة،  الســـنوات  خـــال  الســـرطان 
مشـــيًرا إلـــى أن إجمالـــي عـــدد المرضى 
المصابيـــن فـــي العـــام 2020 بلـــغ 3164 

مريضا.
وقال: “نشهد تسارًعا في وتيرة اإلصابة 
بمـــرض الســـرطان في مملكـــة البحرين، 
إذ فـــي الســـابق عـــدد الحـــاالت ســـنويا 
يكـــون قرابـــة 446 حالة جديـــدة، إال أنه 
فـــي العـــام 2018 ارتفـــع إجمالـــي عـــدد 
بعـــد   ،1165 إلـــى  المصابيـــن  المرضـــى 
تسجيل 699 حالة جديدة، أما في العام 
2019 فشهدنا قفزة في إجمالي األعداد 
ليبلـــغ إجمالي العـــدد 2212 مريًضا، بعد 
تســـجيل 1047 حالة جديـــدة، في حين 
تم تسجيل أكثر من 1300 حالة جديدة 
في 2020 ليكون إجمالي عدد المصابين 

في العام نفسه 3164 مريضا”.
وأضـــاف أن “عدد المرضـــى اليومي في 
العام 2018 بلغ 20 مريضا، أما في العام 
2019 فقـــد بلـــغ عـــدد المرضـــى اليومي 
35 مريضـــا، وفـــي العـــام 2020 بلـــغ 50 

مريضا”.
وتوقع اللواء طبيب الشـــيخ ســـلمان بن 
زيـــادة إجمالـــي  عطيـــة هللا آل خليفـــة 
عدد المرضى المصابين في سنة 2021، 
موضًحـــا أن أســـباب الزيـــادة فـــي أعداد 
اإلصابـــة مازالت غير معروفـــة، ومؤكًدا 
أن هنـــاك ســـعي إلجراء األبحـــاث والتي 
تســـتغرق وقتـــًا مـــن أجل الوقـــوف على 

أسباب الزيادة.
جـــاء ذلك فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقـــد أمـــس في مستشـــفى الملـــك حمد 
الجامعي بمناسبة تدشين جهاز المسّرع 
الخطـــي المدمـــج بالرنين المغناطيســـي 
)MR – Linac Unity( في مركز البحرين 

لألورام.
ســـلمان  الشـــيخ  طبيـــب  اللـــواء  وقـــال 
بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة “مـــن منطلـــق 
التزامنا وســـعينا لتقديـــم رعاية صحية 
حديثـــة وشـــاملة لمرضى الســـرطان من 
مواطنـــي مملكـــة البحريـــن، تـــم مؤخرا 
تدشـــين جهاز المســـّرع الخطي المدمج 
 MR – Linac( المغناطيســـي  بالرنيـــن 
Unity( فـــي مركز البحرين لـــألورام بعد 
أن تـــم االتفـــاق فيمـــا ســـبق مـــع شـــركة 
)ELEKTA على شـــراءه وتوريده للمركز 
كأول جهاز من هذا النوع على المستوى 
اإلقليمـــي، وهو يعتبر ثـــورة تكنولوجية 
ونقلـــة نوعية فـــي مجال عـــاج األورام 
الســـرطانية وســـيلبي حاجـــات مرضـــى 

األورام في منطقة الخليج العربي”.
وأضاف “تم تخصيص مبنى إلى الجهاز 
بتكلفـــة 400 ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن أن 
الجهاز الذي هو فعليا مكون من جهازين 

بلغت كلفته مليوني دينار”.
وأكد أن مركز البحرين لألورام 

يعتبر الثاني عربيا الذي يتم 
فيه اســـتخدام هـــذه التقنية 

واألول فـــي الشـــرق األوســـط والســـابع 
MR – Lin� )عالميًا الذي يستخدم جهاز 
ac Unity(، إلـــى جانب اثنين من أحدث 
المســـرعات الخطيـــة التـــي تعتمـــد على 
تقنيـــة التصويـــر المقطعـــي واللذيـــن تم 

تدشينهما سابقا.
وتابـــع “حرصنـــا علـــى تدريـــب الطواقم 
الفنيـــة من البحرينيين على هذا الجهاز، 
حتى يتمكنوا من العمل عليه، وقد قمنا 
لمريـــض  باســـتخدامه علـــى أول حالـــة 

سرطان في نهاية يونيو الماضي”.
المغناطيسي،  الرنين  أن تقنية  وأوضح 
لكشف  التشخيصية  الطرق  أفضل  من 

الـــــورم الــســرطــانــي وتــحــديــد مــدى 
يتم  وعندما  الجسم،  في  انتشاره 
دمـــج هـــذه الــتــقــنــيــة مـــع الــمــســرع 
الــخــطــي فـــي جــهــاز واحـــــد، فــإن 
أكبر ميزة هي إمكانية مراقبة أو 
المهمة  واألعــضــاء  الــورم  تصوير 
القريبة من الورم باستمرار خال 
الجلسة العاجية، إذ يمكن إجراء 
المغناطيسي  بالرنين  التصوير 

العاج  أثناء  متواصل  بشكل 
لعدم وجود انبعاثات إشعاعية 
من جهاز الرنين المغناطيسي 

اســتــهــداف  مــن  يمكن  مــمــا 
ــيــة  ــــدقــــة عــال الــــــــورم ب

ــش  ــوامــ ــر هــ ــ ــغ ــأصــ ــ ب
تحقيق  أجـــل  مــن 

نـــتـــائـــج أفــضــل 
فـــــــــي بـــعـــض 
م  ا ر و أل ا

للعاج. ومن  الجانبية  والحّد من اآلثار 
المميزات األخرى للجهاز فإنه في حالة 
تغير شكل الورم أو حجمه أثناء العاج، 
الــوقــت  نــفــس  ــك فــي  ــة ذلـ ــ فيمكن رؤي
لتغطية  جديدة  خطة  ووضع  والتكيف 
يسمى  مـــا  وهــــذا  أدق،  بــشــكــل  الـــــورم 

بالعاج اإلشعاعي التكيفي. 
وأعلن اللواء طبيب الشـــيخ ســـلمان بن 
عطيـــة هللا آل خليفـــة عن وجـــود خطة 
خال الســـنوات المقبلة فـــي زيادة عدد 
األسرة في مركز البحرين لألورام وذلك 

بعـــد االنتهاء من المركز الذي يعد حالًيا، 
ليتم توســـعة العمل خصوصًا مع الزيادة 
فـــي عـــدد المصابين، إضافـــة إلى أنه تم 
ابتعاث 10 أطباء إلى فرنســـا وبريطانيا 
وأمريـــكا والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وذلـــك بهـــدف تطويـــر العمـــل فـــي مركز 

األورام.
لـــألورام  البحريـــن  مركـــز  مديـــر  وذكـــر 
الوطنـــي  البحريـــن  مجلـــس  ورئيـــس 
لألورام البروفيسور إلياس فاضل أن 40 
% من إصابات الســـرطان هي لســـرطان 
الثـــدي، إذ تشـــهد مملكة البحريـــن حالًيا 
تزايـــد فـــي عـــدد الحـــاالت 

المصابة به.
وأوضح أن هناك تزايدا 
الحـــاالت،  عـــدد  فـــي 
أحـــد  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
قـــد  الزيـــادة  أســـباب 
تكـــون لجـــوء العديـــد 
إلـــى  المرضـــى  مـــن 
مملكـــة  فـــي  العـــاج 
مـــن  بـــدال  البحريـــن 
العـــاج في الخارج، 
وذلك بســـبب توافر 
فعـــال وذات  عاج 
جودة في المملكة، 

مبينـــًا أن الثقـــة الموجـــودة فـــي العاج 
المتوافرة محلًيا كانت ســـبًبا في عزوف 

المرضى عن العاج في الخارج.
وقـــال: “مـــا يقـــارب مـــن 90 إلـــى 95 % 
مـــن الحـــاالت يتـــم عاجهـــا فـــي مملكة 
البحريـــن، وذلك لســـعينا إلـــى توفير كل 
ما هو جديد من أدوية وأجهزة ولتوفير 
جميع احتياجات مرضى السرطان، كما 
أن عـــددا محـــدودا مـــن الحـــاالت نقـــوم 

بإرسالها للعاج في الخارج”.
العـــاج بجهـــاز  تنفيـــذ  علـــى   وأشـــرف 
بالرنيـــن  المدمـــج  الخطـــي  المســـّرع 
المغناطيســـي فريق طبي وتقني متميز 
بإشـــراف أشـــيش رســـتوجي استشاري 
ورئيس قســـم عاج األورام اإلشـــعاعي 
مـــع مجموعة مـــن الكفـــاءات البحرينية 

الشابة.
 وذكر أشـــيش أن الجلســـات اإلشعاعية 
ســـواء التشـــخيصية أو العاجيـــة التي 
يخضـــع لهـــا كل المريـــض يعتمـــد علـــى 
حالتـــه ويســـتند إلـــى الخطـــة العاجية 
المناســـبة المقررة في المجلس الوطني 

لألورام. 
مـــن   %  60�70 حوالـــي  بـــأن  ويذكـــر 
مرضى الســـرطان يخضعون للجلســـات 
اإلشـــعاعية العاجية أو الُملّطفة، ونجح 
مركـــز  فـــي  اإلشـــعاعي  العـــاج  قســـم 
البحريـــن لألورام منذ بـــدء العمل خال 
الماضيـــة  والنصـــف  الثـــاث  الســـنوات 
فـــي عـــاج مرضـــى الســـرطان الذيـــن 
يحتاجـــون إلـــى عاج إشـــعاعي ضمن 
دون  المطلوبـــة  الزمنيـــة  الفتـــرات 
وجـــود قوائـــم انتظـــار، إذ يعالـــج 
حاليًا ما يقـــرب من 50 إلى 
60 مريًضا يومًيا في مركز 

البحرين لألورام.

3164 إجمالـي عدد المصابين بالسرطان في 2020
ــا إشــعــاعــيــا تــخــصــصــيــا لــلــمــرضــى ــن عـــاجـ ــز الــبــحــريــن لـــــــأورام يـــدشـ ــركـ مـ
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الجفير - جهاز الخدمة المدنية

عقدت اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية 
فـــي األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
اجتماعهـــا )14(  عبـــر تقنية االتصال المرئي برئاســـة  مستشـــار  
رئيـــس  جهاز الخدمة المدنية  منســـق شـــؤون مجلس التعاون 
والشـــؤون اإلقليمية بمملكة البحرين ســـند الحّماد، وبمشـــاركة 
سعد النفيعي مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح ممثاً عن 

جهاز الخدمة المدنية في مملكة البحرين.
وأوضح مستشـــار رئيس جهاز الخدمة المدنية منســـق شـــؤون 
مجلـــس التعـــاون والشـــؤون اإلقليميـــة أنه تم خـــال االجتماع 
اســـتعراض قـــرارات المجلـــس األعلـــى لـــدول الخليـــج العربية 
فـــي المســـاواة الوظيفيـــة ومعاملـــة مواطنـــي دول المجلـــس 
العامليـــن بالخدمة المدنية معاملـــة مواطني الدولة مقر العمل، 
واســـتراتيجية مجلـــس التعـــاون فـــي مجـــال الخدمـــة المدنية 

وتنمية الموارد البشـــرية )2025�2021(، وإعـــداد خطة تنفيذية 
مزمنـــة للدورتيـــن القادمتيـــن للجنـــة الفنيـــة لتنفيـــذ مبـــادرات 
االســـتراتيجية. وبيـــن الحمـــاد أنه تـــم التطرق خـــال االجتماع 
إلـــى قـــرار وزراء الخدمـــة المدنيـــة بشـــأن تكليف اللجنـــة الفنية 
بإعـــداد دليل خليجي استرشـــادي للعمل في القطـــاع الحكومي 
فـــي حاالت األزمات والطوارئ، وما يتصل بعملية التفاوض  مع  

شـــركة أوراكل العالميـــة للوصول إلى إتفاقيـــة خليجية موحده 
مع الشـــركة بشأن توحيد أسعار شـــراء تراخيص أنظمة الموارد 
البشـــرية بدول المجلس )HR Systems (، ومشروع نقل وإعارة 
الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون. كما تداول االجتماع 
اإلجـــراءات  وتبســـيط  لتطويـــر  خليجـــي  دليـــل  وضـــع  آليـــات 

والخدمات الحكومية.

توحيد أســعار شــراء تراخيــص أنظمــة الموارد البشــرية
استعراض قرارات “األعلى للخليج” حول المساواة الوظيفية

المنامة- هيئة الثقافة واآلثار

حضـــر مستشـــار المركز اإلقليمـــي العربي 
للتـــراث العالمـــي منيـــر بوشـــناقي، ممثاً 
لرئيســـة مجلـــس إدارة المركـــز الشـــيخة 
مي بنـــت محمد آل خليفـــة، االجتماعات 
التي عقدتهـــا الجهات الثقافيـــة العراقية 
اليونيســـكو،  مطلـــع  بإشـــراف منظمـــة   
األســـبوع الجـــاري، بهـــدف متابعـــة آخـــر 
إعـــادة  مشـــروع  علـــى  العمـــل  تطـــورات 
إحيـــاء المواقـــع التاريخيـــة فـــي مدينـــة 

الموصل بالعراق.
وتنـــاول االجتمـــاع ســـبل إعـــادة ترميـــم 
العديـــد من المواقـــع التاريخية والتراثية 
فـــي المدينـــة مـــن دور عبـــادة وأســـواق 
وبيـــوت قديمـــة، حيـــث تتمّتـــع المدينـــة 

بتاريخ ثقافي وحضاري عريق. 
كمـــا وتطـــرق المجتمعون إلـــى إمكانيات 
وســـبل تحضير ملـــف إدراج المدينة على 
قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

 وتضم مدينة الموصل جامع النوري وهو 

األثـــر الـــذي يرجع تاريخـــه للقـــرن الثاني 
عشر، والذي اشتهر بمئذنته الحدباء. 

وكانت منظمة اليونيســـكو قد أعلنت عن 
مبادرة العـــام 2018 إلعادة إحياء العراق 
على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، 
باإلضافـــة إلـــى المســـاهمة فـــي التنميـــة 

بيـــن  المصالحـــة  وتحقيـــق  لمســـتدامة  ا
المجتمعـــات المحلّيـــة مـــن خـــال صـــون 
وتعزيز التراث الثقافي. وتهدف المبادرة 
إلـــى بـــذل الجهـــود الازمة إلعـــادة إعمار 
التـــراث وإنعـــاش المؤسســـات التعليمّيـــة 

والثقافية في الموصل.

تحضيرات إلدراج المدينة على قائمة التراث العالمي لليونيســكو
البحرين تدعم جهود استعادة التراث الثقافي للموصل

جانب من المؤتمر الصحافي

نشهد تسارًعا في 
وتيرة اإلصابة بمرض 
السرطان في البحرين

أسباب الزيادة في 
أعداد اإلصابة مازالت 

غير معروفة

عالج ما يقارب 95 
% من الحاالت في 

البحرين

الرنين المغناطيسي 
من أفضل الطرق 

التشخيصية للكشف
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“الصحفيين” تستنكر تشويه صورة الصحافة الوطنية
محـــــاوالت اإلســـاءة للمنجـــزات وصــــــل صداهــــــا لخــــــارج البحريـــن

أكــد مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينية عن بالغ االعتزاز والتقدير للدور الكبير الذي تلعبه الصحافة البحرينية 
واإلعــام الوطنــي فــي النهــوض بالمجتمع فــي جميع القطاعات ودفع عجلة التنمية المســتدامة، باإلضافــة إلى ما تمثله 
مــن خــط دفــاع أول علــى مر تاريخها المشــرف في مواجهة مختلف التحديات بروح وطنية مســؤولة رســختها وعززتها 

المسيرة التنموية الشاملة لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقـــد تابـــع مجلـــس إدارة جمعيـــة 
الصحفييـــن البحرينيـــة بقلـــق بالغ 
ما تم تداوله خالل األيام الماضية 
في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
مـــن ادعـــاءات جوفـــاء واتهامات 
باطلة ال تســـتند إلى أدلـــة واقعية 
يقبلها العقل والمنطق، ومحاوالت 
الجميـــع  علـــى  مغزاهـــا  يخفـــى  ال 
البحرينيين  لتخويـــن الصحفييـــن 
وتشـــويه ســـمعتهم واإلســـاءة إلى 
مرجعيتهـــم  وضـــرب  منجزاتهـــم 
بلـــغ صداهـــا  الخالصـــة،  الوطنيـــة 
ليصل إلى وســـائل إعالمية خارج 

مملكة البحرين.
عـــن  اإلدارة  مجلـــس  يعـــرب  وإذ 

الشـــديدين  واســـتنكاره  شـــجبه 
لمحاوالت ضرب الجسم الصحفي 
لتحقيـــق أهداف بعيـــدة عن عملنا 
المهني وتشـــويه صورة صحافتنا 
الداخـــل والخـــارج  فـــي  الوطنيـــة 
بصوتهـــا  تميـــزت  لطالمـــا  والتـــي 
المســـموع وقلمها النزيـــه، ليوضح 
المجلـــس بـــأن ما يجـــري حالًيا هو 
اســـتحقاق انتخابـــي معتاد يجري 
انتخـــاب  خـــالل  مـــن  عاميـــن  كل 
إدارة  لمجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس 
النظـــام  إلـــى  اســـتناًدا  الجمعيـــة 
األساســـي، وال دخـــل لـــه بمـــا يتـــم 
الترويج له من محاوالت إلســـقاط 

المجلس أو التآمر عليه.

ويوضح مجلس اإلدارة أن الدورة 
الحاليـــة للمجلـــس قـــد انتهت في 
شـــهر يناير العام 2021، وقد تأجل 
ســـتة  لمـــدة  االنتخابـــات  انعقـــاد 
أشـــهر؛ نظًرا للظروف االســـتثنائية 
البحريـــن  مملكـــة  بهـــا  تمـــر  التـــي 
والعالم بأســـره والمتمثلة بانتشـــار 
انقضـــاء  وبعـــد  كورونـــا،  جائحـــة 
المدة المحددة للتأجيل وهي ستة 
أشـــهر، قام مجلس إدارة الجمعية 
بمخاطبـــة وزارة شـــؤون اإلعـــالم 
الجمعيـــة  علـــى  المشـــرفة  الجهـــة 
إمـــكان  مـــدى  حـــول  لالستفســـار 
عدمهـــا،  مـــن  االنتخابـــات  إقامـــة 
وقـــد جـــاء الـــرد بالموافقـــة علـــى 

االلتـــزام  مـــع  االنتخابـــات  إجـــراء 
وبالفعل  االحترازيـــة،  باإلجراءات 
باشـــر مجلس اإلدارة باتخاذ كافة 
الالزمـــة  والترتيبـــات  اإلجـــراءات 
حســـب النظام األساســـي للجمعية 
لعقد اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 
النتخـــاب مجلـــس اإلدارة الجديد 

خالل الشهر الجاري.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  ويأســـف 
الصحفييـــن البحرينيـــة لما يجري 
للجســـم  إســـاءات  مـــن  حالًيـــا 
الصحفي وتسييس لعمل الجمعية 
المهنـــي، ليهيب بأعضـــاء الجمعية 
نشـــر  بعـــدم  اإلعـــالم  ووســـائل 
وتداول مثل هذه الشـــائعات التي 
ال تريد خيـــًرا للجمعية والصحافة 
البحرينية وتاريخهـــا العريق الذي 
يقـــف شـــاهًدا علـــى مواقـــف أبناء 
البحريـــن الوطنيـــة المخلصـــة في 

جميع المحطات.

المنامة - جمعية الصحفيين

شيعة قطر يهربون من اضطهاد نظام بالدهم ويمارسون شعائرهم في البحرين
ممثلون عن المآتم: الدوحة بحاجة لسنوات لتحقيق الجزء اليسير من التعايش الديني البحريني

أكــد عــدد من األكاديميين وممثلي المآتم والحســينيات لـ “الباد” رفضهم 
التــام للمحــاوالت القطريــة المســتمرة لتزييــف الواقــع الديني فــي مملكة 
البحريــن، مطالبيــن قطــر أن تمنــح األقليــة الشــيعية حقوقهــا السياســية 
والدينيــة، بــدال مــن رمــي التهــم الجــزاف علــى البحريــن، والتــي كرســت 
قطــر  ســتحتاج  والمذهبــي،  الدينــي  التعايــش  فــي  متقدمــة  ممارســات 

لسنوات ضوئية إلنجاز الجزء اليسير منه. 

وشدد محمد العالي على أهمية أن 
تمنـــح الحكومـــة القطريـــة للطائفة 
حقوقهـــا  ممارســـة  فـــي  الشـــيعية 
الطوائـــف  ببقيـــة  أســـوة  الدينيـــة 
حيـــث  مـــن  األخـــرى  واألقليـــات 
بيـــن  التعـــاون  ونـــوع  التســـهيالت 
أطراف المجتمـــع الواحد؛ للوصول 

إلى اللحمة المطلوبة.
وأضـــاف العالي “ندعو إلى الســـالم 
والـــوالء  الطوائـــف،  جميـــع  بيـــن 
السياســـي هو للدولة، ولكن التنوع 
فـــي المعتقـــدات هـــو أمـــر مختلف 
يجـــب  كمـــا  ومطلـــوب،  وأساســـي 
أن يكـــون هنالـــك تقبـــل للمكونـــات 
األخرى، والســـير بخـــالف ذلك، هو 
خطـــأ كبيـــر، وعليـــه فـــإن الحكومة 
القطريـــة مدعـــوة قبـــل أن توجـــه 
أن  لغيرهـــا،  الفـــارغ  اللـــوم والنقـــد 
تنظـــر لممارســـاتها هـــي فـــي العمق 

القطري نفسه”.
وقال “البحرين على ســـبيل نموذج 
رائـــد وعالمـــي ومتقـــدم فـــي قبول 
اآلخر، وفي دمج مكونات المجتمع 
بكافـــة عرقياتهـــا وطوائفهـــا، وفي 
الوقـــوف على مســـاحة واحدة من 
الجميـــع، ولـــك أن تنظـــر للمســـجد 
والمأتـــم والكنيســـة والمعبـــد وهـــم 
علـــى مســـافة متقاربـــة جـــدا فـــي 
المنامـــة، كصـــورة حيـــة  العاصمـــة 
للشوط الكبير الذي قطعته المملكة 
التعايـــش  مفاهيـــم  تكريـــس  فـــي 
الديني والمذهبـــي، خالفا للمدعية 

قطر”.
بـــذات االتجاه، قـــال مجيد عبدهللا 

البحريـــن  إن  الحســـين  مأتـــم  مـــن 
بالكامـــل  الدينيـــة  الحقـــوق  تمنـــح 
للطائفة الشيعية الكريمة، خصوصا 
فـــي المناســـبات الدينيـــة كمحـــرم، 
حيث ال يضيق على الشيعة في أي 

أمر ممارسة لشعائرهم”.
ويكمل مجيد “حتى في استخدام 
الميكروفونـــات، فإننا ُنمنح الحرية 
الكاملـــة فـــي اســـتخدامها، يضـــاف 
إليهـــا يومان إجازة )تاســـع وعاشـــر 
الكبيـــر  الدعـــم  وأيضـــا  محـــرم(، 
والمشـــكور الـــذي تقـــوم بـــه وزارة 
الداخلية لتسهيل ممارسة الشعائر، 
المـــروري،  الســـير  كتنظيـــم حركـــة 
للبلديـــات  المســـتمر  والتوجيـــه 
بالقيـــام بواجبهـــم على أكبـــر وجه، 

وأوال بأول”.
وتابـــع “هـــذه الـــدروس المســـتفادة 
التاريـــخ  عنهـــا  يتحـــدث  والتـــي 
األول  التأســـيس  منـــذ  البحرينـــي 
للدولة، يقطع أي مزايدات من قطر 
أو غيرها، والتي تحاول استهداف 
وتشـــوه  اإلصالحـــي،  المشـــروع 
صـــورة البحرين فـــي الخارج، وفي 
أدنـــى  بـــه  تقـــدم  ال  الـــذي  الوقـــت 
مبـــادرات تذكـــر فـــي هـــذا الجانب، 

أسوة بقصة النجاح البحرينية”.
وقال خليل المنصور من مأتم مدن 
إن البحرين مدرسة كبرى وعالمية 
األطيـــاف  كافـــة  احتضـــان  فـــي 
واألديـــان، مزيـــدا “هنالـــك تعايـــش 
مميـــز للطائفتيـــن الكريمتيـــن، وهو 
قائم وموجود ومتصاعد في أغلب 
الفرجان واألحياء والمدن والقرى، 

ويعكس نقاء المواطـــن البحريني، 
وجدية الدولة في العبور للمستقبل 

مع الجميع”.
“وتقـــدم  المنصـــور  ويضيـــف 
فرجـــان المنامة العريقـــة، كالفاضل 
والحطب والعوضية، نماذج ريادية 
ومتحضـــرة، تؤكـــد حـــرص الدولـــة 
والمواطن على حد سواء، لتحقيق 
االنصهـــار والتمـــازج بيـــن مكونات 
إن هنالـــك  بـــل  الواحـــد،  المجتمـــع 
التعايـــش  هـــذا  تزاوجـــات تجســـد 

الجميل والمميز”.
التـــي  القطريـــة  “األبـــواق  وأردف 
تحاول أن تســـتهدف البحرين عبر 
تســـييس وفبركة الملفـــات الدينية 
والتـــي  المختلفـــة،  والحقوقيـــة 
تعودنا عليـــه من الجـــارة العدائية، 
لـــن تؤتي فـــي كذبهـــا وافترائها أي 

نتيجة”.
“البحرينيـــون  المنصـــور  وأضـــاف 
والمقيمون هنا والزائرون بمختلف 
أديانهم وجنسياتهم، يعرفون جيدا 
مســـتويات التعايش التـــي حققتها 
المملكـــة والتـــي تعتبـــر اســـتثنائية 
فـــي المنطقة العربية والعالم، وهي 
إنجـــازات ســـتحتاج قطر لســـنوات 
ضوئيـــة لكي تحقق الجزء اليســـير 

منها”.
يمكـــن  ال  النتائـــج  “هـــذه  ويتابـــع 
تشـــويه  أو  مســـحها  أو  طمســـها 
صورتهـــا من قبل تقريـــر تلفزيوني 
لقنـــاة الجزيـــرة المأجـــورة، والتـــي 
تـــدأب بالفبركـــة والتزييـــف، لخلق 
والنزاعـــات،  والمشـــكالت  الفتـــن 
وتزييـــف الحقائق وحرف مســـارها 
لـــدى الرأي العام، واالعـــالم الدولي 

معا”.
بذات الســـياق، قال نادر بردستاني 
إنـــه “منـــذ أكثر مـــن 14 عامـــا وفي 
كل ســـنة )بالكريسمس( أقوم باسم 
المواكب الحسينية بزيارة الكنائس 

وأقـــدم لهـــم الـــورد بمناســـبة عيـــد 
المســـيح عليـــه الســـالم، كمـــا أقوم 
بإلقاء كلمة في هذه المناسبة، وفي 
كلمـــة مـــن كلمات قلـــت بأننا نعيش 
في البحرين منذ عقود طويلة، ولم 
نـــر قـــط أي تمييـــز ألي فـــرد من أي 

طائفة أو دين أو مذهب”.
وأردف بردستاني “ألم تجد قطر إال 
هذا الملف الذي تفوقت به البحرين 
بخالفهـــا لكـــي يتاجـــر به، مـــن قبل 
مرتزقـــة قناة الجزيرة، وأشـــير هنا 
إلـــى أن القطرييـــن الشـــيعة يأتـــون 
للبحريـــن فـــي المناســـبات الدينيـــة 
تحديـــدا؛ لكي يمارســـوا شـــعائرهم 
الدينيـــة التي هم محرومـــون منها 

بقطر”.
وزاد بردســـتاني “بـــل إن المســـافة 
ما بين كل مأتم ومســـجد وكنيســـة 
تتجـــاوز  ال  المنامـــة،  فـــي  ومعبـــد 
فالتعايـــش  فقـــط،  متـــرا  الثالثيـــن 
فـــي  وموجـــودة  قائمـــة  والتـــزاور 
البحرين منذ زمن اآلباء واألجداد، 
وهي نعمة نحن محســـودون عليها 

من قبل الجميع”.
ويكمـــل “فـــي المناســـبات نـــرى كل 
التعـــاون الممكن من الدولة، ســـواء 
أو  المحـــرق،  محافظـــة  قبـــل  مـــن 
وزارة الداخلية، أو البلديات، والتي 
تهتم لخدمـــة المصليـــن والمواكب 
الحســـينية والعزاء، بصورة تعكس 
نعيشـــها  التـــي  الجميلـــة  القيـــم 
بالبحريـــن والتـــي رســـخ مفاهيمها 

جاللة الملك حفظه هللا ورعاه”.
وفـــي حديـــث عـــن حالـــة الشـــيعة 
بقطـــر، قـــال “زرت قطـــر مـــن قبـــل، 
ووقفت على حالة الشـــيعة هنالك، 
ومـــا يحـــدث من ممارســـات ســـيئة 
هنالـــك من تضييـــق يعكس إفالس 
ألبنـــاء  القطريـــة، وخنقهـــا  الدولـــة 
الطائفة هنالك وهو أمر غير مقبول 

ال أخالقا وال ديًنا”.

250 متطوعا من “اإلعالم” يشاركون في “الجينوم الوطني”
موظفـــا   250 مـــن  أكثـــر  تطـــوع 
مـــن منتســـبي وزارة اإلعـــالم في 
الحملـــة الوطنية إلنجاز 10 آالف 
فحص “الجينوم”، والتي يشـــرف 
عليهـــا مركـــز الجينـــوم الوطنـــي 
بوزارة الصحة، وذلك من منطلق 
الوطنية  بالمســـؤولية  اإلحساس 
للمســـاهمة في تطويـــر الخدمات 

الصحية في المملكة. 
وزارة  اســـتضافة  وتأتـــي 
شـــؤون اإلعـــالم للحملـــة وتطوع 
لالســـتجابة  كدأبهـــا  منتســـبيها 
ودعمـــا  الوطنيـــة  للمبـــادرات 

للجهـــود للمســـاهمة فـــي الوقاية 
مـــن األمـــراض الوراثيـــة وتطوير 
أدوية فعالة لعالجها، مما يساعد 
على توفير حياة صحية ووقاية 

مـــن األمـــراض لألجيـــال الحالية 
والقادمة. 

الجينـــوم  مشـــروع  أن  يذكـــر 
الوطني يســـعى إلى توفير فرص 

حيـــاة صحيـــة أفضـــل لألجيـــال 
فـــرص  وتحســـين  القادمـــة، 
العـــالج ورفـــع جـــودة الخدمـــات 
الصحيـــة والوقاية مـــن األمراض 

لألجيـــال الحالية، وذلـــك بتوفير 
قاعـــدة بيانـــات للحمـــض النووي 
للمواطنين والمواطنات، وتســـهم 
قـــراءة هـــذه البيانـــات وتحليلهـــا 

تحســـين  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
واالكتشاف  األمراض  تشـــخيص 
قابليـــة  ومـــدى  بـــل  لهـــا،  المبكـــر 

األشخاص لإلصابة بها.

المنامة-بنا

الشائعات وأثرها على المجتمع البحريني 
في ظل تحديات جائحة “كورونا”

تكمـــن أهميـــة هـــذا المقـــال فـــي تناولـــه موضوعـــا حساســـا ومهما يمـــس أمن 
المجتمـــع واســـتقراره، فبث الشـــائعات وإذاعة األخبار الكاذبـــة جريمة يعاقُب 
عليهـــا القانـــون، وقـــد تزايد ارتكابها خـــالل فترة جائحة كورونـــا، وهي متغير 
جديد على المجتمع والدولة أدى إلى ظهور ممارســـات وأفعال يتســـم بعضها 

باإليجابي كالتطوع والتضامن االجتماعي.
ويتســـم البعـــض اآلخـــر منهـــا بالســـلبية، كبـــث الشـــائعات واألخبـــار الكاذبـــة - 
فلألســـف الشديد - شاهدنا العديد من الصور المفبركة، والفيديوهات القديمة 
التي يعاد نشرها على أنها جديدة، وساهمت وسائل التواصل االجتماعي في 
وصولها عددا كبيرا من الناس بضغطة زر من أشخاص ال تبالي لضررها الكبير 

على المجتمع بأسره.
وشهدنا كذلك تحريفا للمعلومات واإلحصاءات، وممارسة ألساليب االجتذاب 
والتضليل عبر تزييف الواقع وإعادة تشـــكيله من خالل إعادة تشكيل األفكار 
والمفاهيـــم والتصورات في ذهن المتلقي على أنها حقيقة، في حين أنها على 
العكس من ذلك تماما، ما يؤدي إلى شعور الناس بعدم االستقرار واالطمئنان.
ولمـــا كان األمن ُيعرف بأنه الشـــعور باالطمئنان والهدوء والســـكينة والســـالم 
علـــى النفـــس والمال واألعراض. ولمـــا كان تداول الشـــائعات واألخبار الكاذبة 
وخصوصا المتعلقة بجائحة كورونا يســـبب الهلع والخوف والضغط النفســـي 
وتناقـــص الشـــعور باألمـــن لدى أفـــراد المجتمـــع، وال أبالغ إن قلـــت إنها تنقص 
المناعـــة، فتزيـــد فرصة اإلصابـــة بالعدوى ال قدر هللا، وهذا الفعل كما أســـلفت 
يعـــد من الجرائم التـــي يعاقب عليها القانون، بل هي جريمة من الجرائم التي 
تهدد أمن الدولة الداخلي والتي تتعلق بمصير األوطان ال األشخاص فحسب، 
والتي أوالها المشـــرع أهمية كبيرة؛ ألن ارتـــكاب مثل هذه الجرائم يؤثر على 
األمـــن الداخلي واالســـتقرار في البالد، ويؤدي إلى نشـــر الخـــوف والذعر بين 

الناس.
وبفضـــل قيـــادة وتوجيه ورؤية وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة تقـــوم الوزارة من خـــالل الواجبات المنوطة بها بحفـــظ األمن والنظام 
العـــام في البالد ومكافحـــة الجرائم باتخاذ التدابيـــر الالزمة التي تحول دون 
ارتكابهـــا، بالمتابعـــة عـــن كثـــب لـــكل ما ينشـــر عبر منصـــات وســـائل التواصل 
االجتماعـــي ووســـائل اإلعـــالم المرئيـــة والمســـموعة ســـواء كانـــت محلية أو 
خارجيـــة ويتم التصدي أوالً بأول لألكاذيب أو الشـــائعات التي تتعلق بالوضع 
األمنـــي أو تتعلـــق بواجب الـــوزارة بالمحافظـــة على األمن والنظـــام العام في 

البالد ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد من يخالف القانون.
وكمـــا يتـــم بفضـــل توجيهـــات وزيـــر الداخلية في هـــذه الظروف االســـتثنائية 
المتمثلـــة فـــي تحديـــات جائحة كورونـــا تكثيف التوعيـــة القانونيـــة واألمنية 
للمواطنيـــن والمقيميـــن بمختلـــف اللغـــات لتصل الرســـالة للجميـــع؛ األمر الذي 
يوجب تضافر الجهود وتعزيز المسؤولية الفردية لنصل إلى بر األمان المتمثل 
فـــي عودة الحياة إلى ســـابق عهدها وأفضل بـــإذن هللا. األمر الذي ُيحتم على 
المواطنيـــن والمقيميـــن أن يتحـــروا الدقـــة فـــي نشـــر المعلومـــات وأخذها من 
مصادرهـــا الموثوقـــة والرســـمية. وخصوصـــا فـــي ظل نهـــج القيـــادة الحكيمة 
فـــي الشـــفافية بتوجيه الفريق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا على 

إطالع الرأي العام على كافة المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي.
َها الَِّذيَن آَمُنوا  وذلك تطبيًقا لقول لله ســـبحانه وتعالى في القرآن الكريم )َيا َأيُّ
ُنـــوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًمـــا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحـــوا َعَلى َما  ِإْن َجاَءُكـــْم َفاِســـٌق ِبَنَبـــٍإ َفَتَبيَّ

َفَعْلُتْم َناِدِميَن(.
فعندما تصل الشـــائعة لك دعها تقف عندك وال تســـاهم في ترويجها وتوســـيع 
دائرة انتشـــارها، واعلم بأن نشـــر األخبار ليس من واجباتك، وذلك دعما منك 
للجهـــود المبذولة لحفـــظ األمن والصحة العامة في البـــالد من فريق البحرين 
الـــذي يضمنـــا جميعا بقيادة ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبـــال ريب يجرم المشـــرع البحريني إذاعـــة أخبار كاذبة تمـــس األمن الوطني 
أو النظـــام العـــام أو الصحـــة العامـــة وذلـــك فـــي قانـــون العقوبـــات طبقا لنص 
المادة )168(. والغاية من التجريم هي حماية االســـتقرار االجتماعي للمجتمع 

البحريني والحفاظ على األمن والنظام العام في البالد.
وتعـــرف اإلذاعة بأنها تداول خبر وبثـــه بين الناس، بحيث يكون معلوما لعدد 
غير محدود من األفراد. كما تعرف األخبار الكاذبة بأنها تلك المغايرة للحقيقة.
واألخبـــار هـــي معلومـــات تتعلـــق بحـــدث معيـــن، واألخبار قـــد تكـــون متعلقة 
بأحداث أو وقائع ماضية أو مســـتقبلية، وقد تكون صادقة، وقد تكون كاذبة، 
وأبلـــغ مثـــال على الخبر الكاذب هو إســـناد قول أو فعل أو حدث إلى شـــخص 

دون أن يصدر ذلك منه في الحقيقة.
ولم يشـــترط المشـــرع أن تتم إذاعة هذه األخبار بطرق العالنية، فيســـتوي أن 
تتم بأي وسيلة. والبد أن يكون الجاني على علم بارتكابه الجريمة وانصراف 

إرادته إلى إذاعة تلك األخبار الكاذبة.
وقـــد أفرد المشـــرع لذلك عقوبـــة الحبس الذي قد يصل إلى ســـنتين والغرامة 

التي قد تصل إلى 200 دينار.
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