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فائقة  ــاذة  ــتـ األسـ اســتــقــبــلــت 
ــد الــــصــــالــــح وزيـــــــرة  ــيـ ــعـ ــنــــت سـ بــ
الــصــحــة صــبــاح أمـــس األربـــعـــاء 
2021م  يــــولــــيــــو   7 ــق  ــ ــوافــ ــ ــمــ ــ الــ
بأبراج  الـــوزارة  بــديــوان  بمكتبها 
ــر بـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـنـــابـــس  ــيــ الــــخــ
سفيرة  تشاكيل،  ايــســن  السيدة 
المعينة  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة 

لدى مملكة البحرين.
وفــــــــــــي بـــــــــدايـــــــــة الــــــلــــــقــــــاء، 
الــصــحــة بسفيرة  وزيــــرة  رّحــبــت 
المعينة  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة 
مشيًدة  البحرين،  مملكة  لــدى 
بــمــســار عــاقــات الــصــداقــة التي 
تــجــمــع بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الصديقة،  التركية  والجمهورية 
وتقديرها  اعتزازها  ومعرًبة عن 
من  الــعــاقــات  تلك  تشهده  لما 

تطور ونماء في كل المجاالت.
السفير  أعربت  جانبها  من 
لوجودها  ســرورهــا  عــن  التركية 
واعــتــزازهــا  الــبــحــريــن،  بمملكة 
تجمع  التي  الطيبة  بالعاقات 
ــيـــن،  ــقـ ــديـ ــلــــديــــن الـــصـ ــبــ ــيــــن الــ بــ
مـــشـــيـــدة بـــمـــا يـــشـــهـــده الــقــطــاع 
الصحي في مملكة البحرين من 
تطور من حيث جودة الخدمات 
واإلمكانيات  المقدمة  الصحية 
الطبية  والـــكـــفـــاءات  الــمــتــوافــرة 

والــتــمــريــضــيــة بــالــمــســتــشــفــيــات 
والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــمــنــتــشــرة 
وما تشهده  المملكة،  أنحاء  في 
مراحل  مــع  التعامل  فــي  حاليا 
جــائــحــة كــورونــا كــوفــيــد-19 ومــا 
الفيروس  منذ ظهور  إنجازه  تم 
اليوم  إلى  استباقية  من خطط 
لــلــتــشــخــيــص والــــعــــاج وحــمــلــة 
الــتــطــعــيــم الـــوطـــنـــيـــة، مــتــمــنــيــة 
ــدًا مــن  ــ ــزيــ ــ لــــهــــذه الــــعــــاقــــات مــ

التقدم واالزدهار.
وتـــــــم اســـــتـــــعـــــراض مـــســـيـــرة 

الــصــحــة  وزارة  ــيـــن  بـ ــاون  ــعــ ــتــ الــ
ــة تــــركــــيــــا فــــــي مـــجـــال  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ جـ
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، وســـبـــل 
لاستفادة  األواصــر  هــذه  تعزيز 
مــن الــمــجــاالت الــتــي تــهــتــم بها 
الحالية  الفترة  البحرين خال 
لاستثمار في المجال الصحي 
الدوائية  الصناعات  يخص  وما 
والسياحة العاجية، إلى جانب 
الزيارات لألطباء واالستشاريين 
والـــــــكـــــــوادر الـــصـــحـــيـــة األخــــــرى 
ــبـــيـــة،  ــرات الـــطـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وتــــــبــــــادل الـ

أهـــم متطلبات  تــعــد مــن  والــتــي 
االستثمار خال الفترة الحالية 
أدرجــت من ضمن أهداف  حيث 

الخطة الوطنية للصحة.
ــا أعــــــربــــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومــــــــــــن جـ
وتقديرها  شكرها  عن  السفيرة 
ــادت  ــ ــة، كـــمـــا أشـ لــــوزيــــرة الـــصـــحـ
بــمــســتــوى الـــعـــاقـــات الــمــتــمــيــزة 
بين البلدين الصديقين، مؤكدة 
واالرتــقــاء  التطور  مستوى  على 
المتنامي الذي يحققه القطاع 
الـــصـــحـــي بـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

ــه ســيــســهــم  ــأنـ والـــــــذي ال شــــك بـ
فــي تــعــزيــز كــل خــطــط الــتــعــاون 
والشراكة الفعلية بين الجانبين 
فــــي الــــمــــجــــال الـــصـــحـــي خـــال 

المراحل القادمة.
ــي خـــتـــام الــلــقــاء أعــربــت  وفــ
للسفيرة  تمنياتها  عــن  الــوزيــرة 
كل التوفيق والسداد في مهامها 
الــدبــلــومــاســيــة، مـــؤكـــدة تــقــديــم 
ــم لــســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون  ــدعـ الـ
الــمــشــتــرك بــيــن الــجــانــبــيــن في 

المجال الصحي.

وزي�����رة ال�����س��ح��ة ت�����س��ت��ع��ر���ض م���ع ال�����س��ف��ي��رة ال��ت��رك��ي��ة 

���ص��ب��ل ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون ف����ي ال���خ���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة

} وزيرة الصحة خال لقاء السفيرة التركية.

سعيد  بنت  فائقة  األســتــاذة  استقبلت 
الصالح وزيرة الصحة ظهر أمس بمكتبها 
الــخــيــر بمنطقة  ــراج  ــأبـ بـ الـــــــوزارة  ــوان  ــديـ بـ
إسرائيل  لــدى  المعين  السفير  السنابس 
حــديــثــا الــســيــد خــالــد يــوســف الــجــاهــمــة، 
حيث قدمت له خالص التهنئة والتبريكات 

بمناسبة تعيينه في دولة إسرائيل.
في بداية اللقاء الذي حضرة الدكتور 
ولــيــد الــمــانــع وكــيــل وزارة الــصــحــة، أشــادت 
بناء عاقات  بدء  بخطوات  الصحة  وزيــرة 
البحرين  مملكة  ستربط  الــتــي  الــصــداقــة 
ــيـــل الـــصـــديـــقـــة، مــعــربــة عن  ــرائـ ودولــــــة إسـ
اعــــتــــزازهــــا وتـــقـــديـــرهـــا لـــمـــســـاعـــي تــعــزيــز 
العاقات في المستقبل القريب استكماال 
ــي جــمــيــع  ــنــــمــــاء فــ لــعــمــلــيــة الـــتـــطـــويـــر والــ

المجاالت وخصوصا المجال الصحي.
االجتماع  خــال  المجتمعون  وتــنــاول 
ــة فـــــي مـــجـــال  ــنـ ــكـ ــمـ ــمـ ــاون الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أوجـــــــــه الـ
ــات الــصــحــيــة، وســـبـــل االســـتـــفـــادة  الـــخـــدمـ
مــنــهــا والـــتـــي تــهــتــم بــهــا الــبــحــريــن خــال 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة مـــثـــل تــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
ــارات لــلــخــبــراء  ــ ــزيـ ــ ــدريـــب والـ ــتـ الــطــبــيــة والـ
واالستشاريين  األطــبــاء  من  والمختصين 
الصحية األخــرى، وخبراتهم في  والــكــوادر 

االســتــعــداد والــجــاهــزيــة لــلــكــوارث، وكذلك 
الطبي،  المجال  فــي  والـــدراســـات  البحوث 
الدوائية  الصناعات  يخص  ما  جانب  إلــى 
التقنيات  عن  فضا  العاجية،  والسياحة 
في  اإللكتروني  والربط  الحديثة  الرقمية 

األنظمة الصحية للسجات الصحية.
»الجاهمة«  السفير  أعــرب  جهته  من 
عن شكره وتقديره لوزيرة الصحة واإلدارة 
العليا بوزارة الصحة وما يتم تقديمه من 

ــل الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســـامـــة من  أجــ
مؤكدا  الغالية،  المملكة  أرض  على  يسكن 
ــه الــتــعــاون  ــ اســـتـــعـــداده لــتــقــديــم كـــافـــة أوجـ
بين  فــيــه مصلحة  بــمــا  الــعــاقــات  وتــعــزيــز 
الجانبين لمزيد من التطور واالرتقاء في 
القطاع الصحي بمملكة البحرين، والذي 
ال شك أنه سيسهم في تعزيز كافة خطط 
ــاون والـــشـــراكـــة الــفــعــلــيــة مـــن خــال  ــعـ ــتـ الـ
الــمــجــال الصحي  الــتــفــاهــم فـــي  مـــذكـــرات 

مستقبا بين الجانبين للمرحلة القادمة.
ــتــــام الـــلـــقـــاء تـــقـــدمـــت وزيـــــرة  وفـــــي خــ
ــر لــلــســفــيــر  ــقــــديــ ــتــ ــالـــشـــكـــر والــ الـــصـــحـــة بـ
له  الــمــرافــق، متمنية  والــوفــد  الــجــاهــمــة 
الــدبــلــومــاســيــة  مــهــامــه  أداء  فـــي  الــتــوفــيــق 
البحرين  مملكة  نــهــج  مــؤكــدة  الــجــديــدة، 
والتسامح،  السام  أسس  لتعزيز  الساعي 
في  واالستقرار  التنمية  ركائز  يرسخ  مما 

المنطقة والعالم. 

اإ���ص��رائ��ي��ل ل����دى  ال�����م�����ع�����ي��ن  ال�����ص��ف��ي�����ر  وت�����ل��ت�����ق��ي   ..

} وزيرة الصحة تلتقي سفير البحرين المعين لدى إسرائيل.

للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجاهمة  الدكتورة مريم عذبي  شاركت 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في أعمال »منتدى الشراكة 
الطبية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا 2021« التي نظمتها سفارة 
جمهورية كوريا لدى المملكة بالتعاون مع كل من وزارة الصحة وجمعية 
الطبية  الصناعة  لتطوير  الكوري  والمعهد  البحرينية  األعمال  رجــال 
وذلك أمس األربعاء 7 يوليو 2021 عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد.

وخال مشاركتها رفعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
آيــات  أســمــى  الــجــاهــمــة،  مــريــم  الــدكــتــورة  والــخــدمــات الصحية،  المهن 
بن  الملك حمد  الــجــالــة  حــضــرة صــاحــب  مــقــام  إلــى  والتقدير  الشكر 
الملكي  السمو  صاحب  وإلــى  المفدى،  الباد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى 
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  بن حمد  سلمان  األمير 

للدعم الامحدود للقطاع الصحي في المملكة وتعزيز ريادته وتميزه.
التواصل في  المنتدى في مّد جسور  بأهمية  الجاهمة  د.  ونوهت 

المتاحة  االستثمارية  الــفــرص  استكشاف  سبيل  فــي  الصحي  القطاع 
المستويين  على  الصديقين  البلدين  بين  والمتنامي  البناء  والتعاون 
الصحي  القطاع  في  التحول  مبادرات  بالتزامن مع  والخاص،  الرسمي 
كما  »صــحــتــي«.  الصحي  الضمان  برنامج  تطبيق  إلــى  السعي  ظــل  فــي 
مملكة  فــي  الصحي  الــقــطــاع  لتنظيم  الــرقــابــي  الهيئة  دور  استعرضت 

البحرين وأوجه االستثمارات المطلوبة في المملكة.
وأكــــــدت الـــدكـــتـــورة مـــريـــم الــجــاهــمــة حــــرص الــهــيــئــة عــلــى جــذب 
خارطة  على  التنافسي  البحرين  موقع  وتعزيز  الصحية  االستثمارات 
الــخــدمــات الــصــحــيــة، مــشــيــرة إلـــى أّن الــهــيــئــة تــقــدم كـــل أوجــــه الــدعــم 
مستعرضة  الــصــحــي،  الــقــطــاع  مــجــال  فــي  للمستثمرين  والــتــســهــيــات 
الفرص المتاحة في القطاع الصحي، حيث تشير اإلحصائيات إلى نمو 
الخدمات الصحية بالرغم من التحديات العالمية الناشئة عن جائحة 

»كورونا«.

دور  ت�������ص���ت���ع���ر����ض  ال���ج���اه���م���ة  ال�����دك�����ت�����ورة 

»ت���ن���ظ���ي���م ال����م����ه����ن ال�������ص���ح���ي���ة« ال����رق����اب����ي

} د. مريم الجاهمة.

المستحق  الــتــكــريــم  إن 
لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
المفدى  الباد  ملك  خليفة 
من جامعة موسكو الحكومية 
ــة بــمــنــح  ــيــ ــدولــ ــعـــاقـــات الــ ــلـ لـ
الفخرية  الــدكــتــوراه  جالته 
تقديرًا لدور الملك المفدى 
التعايش  تــعــزيــز  فــي  النبيل 
السلمي والحوار بين األديان 
له  المختلفة كان  والثقافات 
وقـــع طــيــب فــي نــفــوس أبــنــاء 
هذا الوطن وكان مبعث فخر 

واعتزاز .
تــمــنــح  الــــجــــامــــعــــات  إن 

الدكتوراه الفخرية تعبيرًا عن الشكر والعرفان 
والتقدير لإلنجازات وتمنحها كتكريم مميز من 
الدرجة  تمنح هذه  التي  الجامعة للشخصية 
التي يشترط لمنحها أن يتمتع المرشح لنيل 
استثنائية  بخصوصيات  الفخرية  الــدكــتــوراه 
اإلنسانية  أو  العملية  العطاءات  مجاالت  في 
له  مــشــهــودًا  يــكــون شــخــصــاَ  وأن  الــوطــنــيــة  أو 
ويجب  الرفيعة  وإنجازاته  النوعية  بعطاءاته 
الكبير  السياسي  الــدور  منحها  في  يراعى  أن 
للبلد الذي يمثله المرشح لنيل هذه الشهادة 

)في حال الملوك ورؤساء الدول(.
إن حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه 
في  بعطائه  واستثنائي  جــدًا  ورعــاه مميز  اهلل 
تعزيز التعايش السلمي وتكريس الحوار بين 
جالته  إن  بل  المختلفة،  والثقافات  األديــان 
مشرفًا  أنــمــوذجــًا  البحرين  مملكة  مــن  جعل 
وتقبله،  اآلخــــر  ــرام  ــتـ واحـ الــســلــمــي  لــلــتــعــايــش 
البحرين  مملكة  سجل  المفدى  الملك  وعزز 
الــعــريــق الــحــافــل بــالــتــعــايــش والــتــســامــح بين 
األديان وبنى عليه ليزداد الوئام والتعايش في 
البحرين  جالته  وقدم  البحريني،  المجتمع 
إلـــى الــعــالــم كــنــمــوذج إيــجــابــي فـــي الــتــعــايــش 
جالته  تبناها  التي  الــمــبــادرات  عبر  السلمي 

وبــــالــــمــــبــــادرات والــــخــــطــــوات 
بالتوجيه  اتــخــاذهــا  تــم  التي 
الــمــلــكــي الـــســـامـــي، فــحــظــى 
جالته بمكانة دولية وتمتع 
بــاعــتــراف وتــقــديــر واســـع من 
قبل األوساط الدولية بدولها 
ومنظماتها وجامعاتها، بدور 
النبيل  جــالــتــه  وإســـهـــامـــات 
مركز  ولعل  الصدد.  هــذا  في 
حـــمـــد لـــلـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
ــال عــمــلــي عـــلـــى اهــتــمــام  ــثـ مـ
جـــــالـــــة الــــمــــلــــك الــــمــــفــــدى 
السلمي  التعايش  بتكريس 
من خال ما يجسده المركز 
الــمــذكــور فــي رؤيــتــه ورسالته 
تاريخ  المبادئ المستخلصة من  وأهدافه من 
على  االنفتاح  فــي  البحرين  مملكة  وحــضــارة 
وتعزيز  والثقافات  واألديان  الحضارات  جميع 

قيم التعايش والتسامح والسام.
لـــقـــد حـــــرص حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة 
الــعــاهــل الــمــفــدى فـــي خــطــابــاتــه ومــقــابــاتــه 
وعبر مبادرات جالته على نشر قيم التسامح 
والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع 
وفي نشر ثقافة السام في العالم، فأصبحت 
البحرين في عهد الملك المفدى أمد اهلل في 
عمره منارة في ترسيخ ثقافة التعددية وقبول 
ــزًا مــضــيــئــًا لــلــتــعــايــش الــســلــمــي ،  اآلخــــر ومـــركـ
التاريخ وحتى هذه  وتحت سمائها عاش عبر 
اللحظة كل مكونات مجتمعها في وئام وسام 
البحرين  على  يديمها  أن  اهلل  نسأل  ومحبة 
في ظل قيادة حضرة صاحب الجالة العاهل 
المفدى، وما هذا التكريم من جامعة موسكو 
يــســتــحــقــه جــالــة ملكنا  كــثــيــر  مـــن  قــلــيــل  إال 
المفدى لما حققه وطنيًا وعربيًا وعالميًا في 
الحوار  مجال  وفــي  السلمي  التعايش  تعزيز 
بين األديان والثقافات، لقد ازدانت يا صاحب 
فخرًا  وزادنـــا  بكم  تشريفًا  الــدكــتــوراه  الجالة 
واعتزازًا هذا التقدير من األوساط الجامعية 

الدولية لجالتكم رعاكم اهلل.

هنيئا لملك الإن�صانية هذا التكريم الدولي

بقلم: الدكتور 
ياسر بن عيسى الناصر

بروفيسور  اللواء  استقبل 
ــلـــي آل  ــد بــــن عـ ــالــ ــيـــخ خــ الـــشـ
ــات  ــدمــ ــد الــــخــ ــ ــائـ ــ خـــلـــيـــفـــة، قـ
الـــطـــبـــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة بــمــكــتــبــه 
صـــبـــاح الـــثـــاثـــاء الـــمـــوافـــق 6 
منيرة  الطبيبة   2021 يوليو 
طبيبة  خــلــيــفــة،  آل  ــبـــداهلل  عـ
مــقــيــمــة فـــي تــخــصــص األنـــف 
وذلــــك  ــنــــجــــرة،  والــــحــ واألذن 
طبيب  أفــضــل  جــائــزة  لنيلها 
الشرقية  المنطقة  في  معلم 
السعودية  العربية  بالمملكة 
ضــمــن بــرنــامــجــهــا الــتــدريــبــي 
ــــة  ــوديـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ فـــــــي الـ
ــيـــة .  لـــلـــتـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـ
وقد حضر االجتماع العقيد 
طــبــيــب نـــايـــف عــبــدالــرحــمــن 

لـــــــــــــــوري، رئــــــيــــــس الـــتـــعـــلـــيـــم 
ــاء فـــي  ــ ــبــ ــ ــألطــ ــ الــــمــــســــتــــمــــر لــ

الخدمات الطبية الملكية.
وهــــنــــأ الـــطـــبـــيـــبـــة مــنــيــرة 
بــــمــــنــــاســــبــــة  خـــــلـــــيـــــفـــــة  آل 
الدبلوما  امــتــحــان  اجــتــيــازهــا 
األنــف  طــب  فــي  التخصصية 
الكلية  من  والحنجرة  واألذن 
الملكية لألطباء والجراحين 
فـــــــي غــــــاســــــغــــــو، الـــمـــمـــلـــكـــة 

المتحدة.
بروفيسور  الــلــواء  وأعـــرب 

ــلـــي آل  ــد بــــن عـ ــالــ ــيـــخ خــ الـــشـ
ــة  بـــــمـــــدى اعــــــتــــــزازه  ــفــ ــيــ ــلــ خــ
باإلنجازات المحلية والدولية 
الـــــتـــــي يـــحـــقـــقـــهـــا مــنــتــســبــو 
الملكية  الــطــبــيــة  الـــخـــدمـــات 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف الــــمــــحــــافــــل 
وأكــد  األكــاديــمــيــة.  أو  الطبية 
أهــمــيــة الــعــمــلــيــة الــتــدريــبــيــة 
الصحية  الــرعــايــة  لــمــقــدمــي 
ــي تـــتـــرجـــم إلـــــى تــقــديــم  ــتــ والــ
خدمات صحية عالية الجودة 

للمرضى والمراجعين.

} قائـد الـخـدمات الـطـبية الـمـلكـيـة يسلم الطبيبة منيرة عبداهلل الجائزة.

قائ��د ال�خ��دمات ال�ط��بية ال�م�لك�ي��ة ي�ص�يد

ب���اإن���ج�����������ازات م�����ن�����ت�����ص��ب��ي ال��خ��دم��ات

من  السامي  الملكي  للتوجيه  تنفيذا 
الملك حمد  الجالة  لــدن حضرة صاحب 
بن عيسى آل خليفة، عاهل الباد المفدى، 
المواطنين  تطعيم  على  العمل  بمباشرة 
ضد  الـــخـــارج  فــي  المقيمين  البحرينيين 
ــا مـــمـــن لــــم يــتــمــكــنــوا مــن  ــ ــورونـ ــ فــــيــــروس كـ
الحصول على التطعيم، وذلك حفاًظا على 
صحة المواطنين وسامتهم، وحرًصا على 
دعم الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، في 
التصدي لفيروس كورونا، وفي إطار حرص 
ورعاية وزارة الخارجية لمصالح المواطنين 
كأولوية  بتطعيمهم  واالهتمام  الخارج  في 
قامت  المرحلة،  هــذه  خــال  ــوزارة  الــ لعمل 
ــاد  ــام آبـ ــ ــارة مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي إسـ ــفـ سـ
بالتواصل  الخارجية،  وزارة  مع  وبالتنسيق 
الموجودين  البحرينيين  المواطنين  مــع 

للتأكد  اإلســامــيــة  باكستان  جمهورية  فــي 
لفيروس  المضادة  التطعيمات  أخذهم  من 
بــاآللــيــات  كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(، وإرشـــادهـــم 
منوهة  التطعيم،  للتسجيل ألخذ  المتبعة 
ــأن مــعــظــم الــمــواطــنــيــن الــمــســجــلــيــن في  بــ
جمهورية  في  حاليا  والموجودين  السفارة 

باكستان اإلسامية قد باشروا بأخذه.  
وفي سياق متصل، تؤكد سفارة مملكة 
البدء في هذه  أن  آبــاد  إســام  البحرين في 
لـــحـــرص مملكة  تــتــويــًجــا  ــأتـــي  يـ الــعــمــلــيــة 
الــبــحــريــن عــلــى عــــدم ادخـــــار أي جــهــد في 
سبيل الحفاظ على سامة المواطنين من 
خال توفير التطعيمات اآلمنة لهم، مشيرة 
بــالــتــعــاون  قــامــت  الــخــارجــيــة  وزارة  أن  إلـــى 
والتنسيق مع وزارة الصحة وبعثات مملكة 
البحرين الدبلوماسية في الخارج بمواصلة 
اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بسير عملية 

التطعيم في الخارج على أكمل وجه.

�ص�فارة البحري�ن ف�ي اإ�ص�ام اآب�اد: معظ�م المواطني�ن الم�ص�جلين ف�ي 

التطعي�م باأخ�ذ  با�ص�روا  باك�ص�تان  ف�ي  حالي�ا  والموجودي�ن  ال�ص�فارة 

} سفارة البحرين في إسام آباد.
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ــفـــت الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة  ــشـ وكـ
الــصــحــيــة  ــز  ــراكــ ــمــ الــ أّن  ــــد  ــّي الــــســ
نحو  الماضي  العام  خالل  قدمت 
 %10 طبيا،  مــوعــدًا   2.170.693
و%78  إلكترونية،  مــواعــيــد  منها 
و%12  الـــشـــخـــصـــي،  بـــالـــحـــضـــور 
أّن  موضحة  االتــصــال،  مركز  عبر 
مجموع التحاليل المخبرية التي 
أجريت في مختبرات المراكز بلغ 
بلغت  فيما  تحلياًل،   12.331.739
الطبيعي 87.534  العالج  مواعيد 
 172.769 ــــى  الـ ــافــــة  إضــ ــدًا،  ــ ــوعـ ــ مـ
ــادات صــحــة الــفــم  ــيـ مـــوعـــدا فـــي عـ
مـــــوعـــــدًا،   172.769 ــان  ــ ــ ــنـ ــ ــ واألسـ
مــشــيــرة الــــى ان قــســم الــخــدمــات 
االجتماعية قدم  24.923 موعدًا، 
121.384 موعدًا في قسم األشعة.

الــرعــايــة  مــراكــز  أّن  وأضـــافـــت 
خدماتها  تــقــّدم  األولــيــة  الصحية 
مــــن خـــــالل طـــاقـــم مـــؤهـــل يــعــمــل 
ــــة مـــــراكـــــز الــــرعــــايــــة  ــّل تــــحــــت مــــظــ
العدد  بلغ  وقــد  األولــيــة،  الصحية 
الــطــاقــم 2.231،  لــهــذا  اإلجــمــالــي 
ممرضًا،  و566  طبيبًا   465 منهم 
بــالــخــدمــات  الــعــامــلــيــن  مـــن  و813 
المساندة، و292 إداريًا، فيما يقّدم 

95 فردًا خدمات الدعم. 
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اإليــــجــــاز 
االفــتــراضــي  الحكومي  اإلعــالمــي 
ــال  ــ ــــصـ ــز االتـ ــ ــركـ ــ ــه مـ ــمـ ــظـ الـــــــــذي نـ
اإلدارة  ــع  مــ ــعـــاون  ــتـ ــالـ بـ ــي  ــنـ ــوطـ الـ
التنفيذية لمراكز الرعاية األولّية 
صباح أمس عبر االتصال المرئي.
مــنــظــومــة  إّن  الــســيــد  ــالـــت  وقـ

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة تــعــّد 
حجر األساس للخدمات الصحية 
ــريـــن، وتــعــتــبــر  ــبـــحـ ــي مــمــلــكــة الـ فــ
نــقــطــة االتــــصــــال األولـــــــى لــلــفــرد 
بــمــا يــتــعــّلــق بــالــرعــايــة الــصــحــيــة، 
ــذه الــمــنــظــومــة  ــ حـــيـــث تــشــتــمــل هـ
عــلــى جــمــلــة مـــن الــخــدمــات الــتــي 
تهدف إلى أن يتمتع الفرد بصحة 
ــع تــعــزيــز  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ســـلـــيـــمـــة، بـ
واالكتشاف  الصحية  السلوكيات 
الــمــبــكــر لـــأمـــراض والــتــشــخــيــص 
والعالج وإعادة التأهيل، موضحة 
التسيير  استراتيجية  مــشــروع  أّن 
الذاتي في مراكز الرعاية الصحية 
األولية يهدف إلى تعزيز المبادئ 
ــكـــويـــن مــنــظــومــة  ــتـ ــة بـ ــبـــطـ ــرتـ ــمـ الـ
ذاتي  بشكل  ُتــدار  األولية  للصحة 
وإدارة  قــبــل مــجــلــس األمـــنـــاء  مـــن 
الــــصــــحــــة األولـــــــيـــــــة، إلـــــــى جـــانـــب 
متكاملة  صحية  خــدمــات  تقديم 
ومستدامة، وتعمل بعدالة وكفاءة 

وجودة عالية. 
 وبــــشــــأن أهــــــــداف الـــمـــشـــروع 
لمراكز  التنفيذي  الرئيس  أكــدت 
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة األولـ ــايــ ــرعــ الــ
االســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلــــى دعــم 
الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي الـــقـــائـــم عــلــى 
ــة، وزيـــــــادة حــريــة  ــيــ الـــرعـــايـــة األولــ
االخــتــيــار، واالســتــفــادة مــن فوائد 
الشمولي،  ونهجه  ــرة«  األســ »طــب 
قاعدة  بتطبيق  الــبــدء  عــن  فضاًل 

صــلــبــة لــالســتــقــاللــيــة الــنــهــائــيــة 
ــيــــة األولــــــيــــــة،  لــــلــــرعــــايــــة الــــصــــحــ
ــل الــــمــــيــــزان نـــحـــو تــعــزيــز  ــويـ ــحـ وتـ
األداء  وتحسين  والوقاية  الصحة 
والجودة، وذلك من خالل تحويل 
ــى مـــقـــدمـــي خـــدمـــات  ــ الـــمـــراكـــز إلـ
صــحــيــة ذاتــــيــــة، وإنــــشــــاء شــبــكــات 
تــحــت مظلة  الــصــحــيــة  ــايـــة  الـــرعـ
برنامج التأمين الصحي الوطني 

»صحتي«.
ــورة جــلــيــلــة  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــت الــ ــ ــالــ ــ وقــ
الــســيــد إّنــــه تــمــت دراســـــة الــوضــع 
ووضع  الصحية  للمراكز  الحالي 
للتسيير  متكاملة  اســتــراتــيــجــيــة 
الخطة  مــع  يتماشى  بما  الــذاتــي 
ــا  ــّرهـ ــتـــي أقـ الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة الـ

مــجــلــس الــــــوزراء، مــنــّوهــة إلـــى أّن 
خطة  إلــى  تتطرق  االستراتيجية 
ــتــــي تــهــدف  ــي الــ ــ ــذاتـ ــ الــتــســيــيــر الـ
ــة  ــايـ ــة الـــوقـ ــى تــحــســيــن أنـــشـــطـ ــ إلــ
والــــحــــمــــايــــة وتــــعــــزيــــز الـــصـــحـــة، 
ــن تـــخـــصـــيـــص الـــــمـــــوارد  ــيـ ــسـ وتـــحـ
الـــمـــالـــيـــة والــــبــــشــــريــــة، وتــمــكــيــن 
من  الصحية  الــخــدمــات  مــقــدمــي 
ــاء بــجــودة الــخــدمــات  ــقـ أجـــل االرتـ

المقّدمة.
اختر  ببرنامج  يتعّلق  وفيما 
السّيد  الــدكــتــورة  أفـــادت  طبيبك، 
البرنامج  بتطبيق  البدء  تم  بأنه 
ــد حــقــق  ــ فــــي بـــعـــض الــــمــــراكــــز، وقـ
ذلــك جملة مــن األهـــداف، أهمها 
زيــــادة نــســبــة الــكــشــف الــمــبــكــر عن 
الحفاظ  مــع  المزمنة  األمــــراض 
ــودة الــخــدمــات الــمــقــدمــة  عــلــى جــ
تماشيًا مع  الــعــمــالء  وزيــــادة رضــا 
مشروع الضمان الصحي والتسيير 

الذاتي للمراكز الصحية.
وبـــهـــذا الــخــصــوص أوضــحــت 
ــيــــذي لـــمـــراكـــز  ــنــــفــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ الـ
أّن  ــة  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ ــة  ــايــ الــــرعــ
ــى تـــعـــزيـــز  ــ ــ ــج يــــهــــدف إلـ ــامــ ــرنــ ــبــ الــ

ــات الــصــحــيــة )الــوقــائــيــة  الـــخـــدمـ
والعالجية( المقّدمة في الصحة 
األولــيــة مــن خــالل تطبيق منهاج 
استمرارية العالج من قبل طبيب 
الــعــائــلــة لــلــمــريــض وعــائــلــتــه، مع 
تأكيد حرية اختيار مقّدم الخدمة 

للمريض.
البرنامج  نــتــاجــات  أبـــرز  وعــن 
بّينت الدكتورة جليلة السّيد بأّنه 
البرنامج،  تطبيق  مــن  عــام  وبــعــد 
اكتشاف  زيــادة في نسب  تم رصــد 
وتــشــخــيــص األمــــــراض الــمــزمــنــة، 
التالي: مرض  النحو  على  وكانت 
داء   ،%17 الـــــدم  ضــغــط  ــاع  ــفــ ارتــ
الــثــدي  ســـرطـــان   ،%10 الــســكــري 
 ،%15 الــبــروســتــات  ســرطــان   ،%3
الدهون 5%، أمراض الكلى %5، 

أمراض الشبكية %13.
المؤشرات  ملف  أّن  وأضــافــت 
ــكـــشـــف الــمــبــكــر  االكــلــيــنــيــكــيــة والـ
عــن األمـــراض فــي مــراكــز الرعاية 
ــورًا  الــصــحــيــة األولــــيــــة شـــهـــد تـــطـ

كبيرًا، حيث وصلت نسبة الكشف 
المبكر للكوليسترول لدى اإلناث 
إلى 58%، كما زادت نسبة الكشف 
الــمــبــكــر عــن ســرطــان الــبــروســتــات 
وارتفعت  الرجال،  من   %16 لدى 
مرض  عــن  المبكر  الكشف  نسبة 
انتظم  كــمــا   ،%28 إلـــى  الــســكــري 
ــاس مـــســـتـــوى الـــســـكـــري لــثــلــث  ــيـ قـ
مــرضــى الــســكــري، فــيــمــا تــجــاوزت 
ــعــــدالت الــتــغــطــيــة بــتــطــعــيــمــات  مــ

الطفولة الروتينية نسبة %97.
وحــــــــــول خـــــدمـــــة الـــتـــطـــبـــيـــب 
ــا تــشــمــل  ــهــ ــ ــأّن عـــــن ُبــــعــــد ذكــــــــرت بــ
تـــقـــديـــم االســـــتـــــشـــــارات الـــطـــبـــّيـــة 
واالستفسارات الصحية البسيطة 
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو واالتـــصـــال، 
ــلــــب الـــتـــحـــالـــيـــل الـــمـــخـــبـــريـــة،  وطــ
ــد الــــوصــــفــــات الـــطـــبـــيـــة،  ــديــ ــجــ وتــ
التحاليل  نتائج  مراجعة  وكذلك 
وغــيــرهــا،  أو األشـــعـــة  الــمــخــبــريــة 
ــًا بــــأّنــــه يـــمـــكـــن لـــأشـــخـــاص  ــلـــمـ عـ
المنزلي  الحجر  في  الموجودين 

االستفادة من هذه الخدمة.
العمل  توحيد ساعات  وبشأن 
ــز الـــحـــاالت  ــراكـ لــلــمــراكــز وفـــتـــح مـ
ــورة  ــتـ ــدكـ الــمــســتــعــجــلــة، أّكـــــــدت الـ
جـــلـــيـــلـــة الــــســــّيــــد أّنــــــــه وتـــنـــفـــيـــذًا 
لتوجيهات صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
فقد تم فتح 9 مراكز صحية على 
التغطية  لــتــوفــيــر  الــســاعــة،  مــــدار 
ــلـــة فــــي جــمــيــع  الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـ
تعمل  حيث  المملكة،  محافظات 
ــز الـــــحـــــاالت الــمــســتــعــجــلــة  ــ ــراكـ ــ مـ
في  الــطــوارئ  أقسام  مع  بالتعاون 
الخدمات  لتقديم  المستشفيات 
العمل  ســاعــات  بعد  المستعجلة 
صباحًا   7 مــن  للمراكز  الرسمية 
إلى 7 مساًء  باإلضافة إلى نظام 
اإلحــــالــــة، عــلــمــًا بـــــأّن الــمــراجــعــة 
الـــــدوريـــــة مــســتــمــرة لـــلـــتـــأّكـــد مــن 
ــة الــــشــــامــــلــــة  لــجــمــيــع  ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ الـ

المتطّلبات الصحّية.

الرئي�س التنفيذي لمراكز الرعاية ال�صحية الأولية: 

ت��ط��ب��ي��ق ت��ج��ري��ب��ي ل��ل��ت�����س��ي��ي��ر ال����ذات����ي ف����ي اإح�������دى ال��م��ح��اف��ظ��ات

واإع�������ادة ت���وزي���ع ال��م��ن��اط��ق ال�����س��ح��ي��ة ب��ح�����س��ب ال���ت���وزي���ع ال�����س��ك��ان��ي 
ال��م��ا���ض��ي  ب���ال���ع���ام  م���ق���ارن���ة   %36 ب��ن�����س��ب��ة  ارت���ف���ع���ت  ال�����س��ح��ي��ة  ال����م����راك����ز  خ����دم����ات  م����ن  اال����س���ت���ف���ادة 

كتبت: فاطمة علي
األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  لمراكز  التنفيذي  الرئيس  ذكـــرت 
مراكز  مــن  المستفيدين  عــدد  نسبة  أّن  الــســّيــد  جليلة  الــدكــتــورة 
بنسبة %36  ارتــفــعــت  عـــام 2021  فــي  األولـــيـــة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 
الرعاية  لمراكز  المستقبلية  الخطوات  وأّن   ،2020 بعام  مقارنة 
في  الــذاتــي  للتسيير  تجريبي  بتطبيق  تتمّثل  األولــيــة  الصحية 
إحــــدى مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة، وإعـــــادة تــوزيــع الــمــنــاطــق الصحية 
بحسب التوزيع السكاني والحاجة الى الخدمات الصحية، إضافة 
الى االنتهاء من وضع النموذج التشغيلي وتطبيقه على كل مراكز 

الرعاية الصحية األولية.

} د. جليلة السيد.

الــتــقــى ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن علي 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل  خليفة  بن 
ــال الــمــرئــي  الــجــنــوبــيــة، عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـ
مــن خـــالل »الــمــجــلــس االفـــتـــراضـــي«، بعدد 
العميد  بحضور  والمواطنين،  األهالي  من 
ــري نــائــب الــمــحــافــظ،  ــدوسـ عــيــســى ثــامــر الـ
والــمــهــنــدس عــاصــم عــبــدالــلــطــيــف عــبــداهلل 
مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعدد 
مــن الــضــبــاط والــمــســؤولــيــن. وفـــي مستهل 
ــاء، رفــــع ســمــو مــحــافــظ الــمــحــافــظــة  ــقـ ــلـ الـ
عن  ونيابة  نفسه  عــن  بــاألصــالــة  الجنوبية 
آيــات  أصــدق  الجنوبية،  المحافظة  أهــالــي 
السامي  الــمــقــام  إلــى  والــتــبــريــكــات  التهاني 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
بمناسبة إقرار مجلس أمناء جامعة موسكو 
الحكومية للعالقات الدولية بمنح جاللته 
جاللته  لــدور  تقديرًا  الفخرية،  الــدكــتــوراه 
األديان  بين  والحوار  السلمي  التعايش  في 
والثقافات المختلفة، منوهًا سموه أن رؤية 
جاللته حفظه اهلل ورعاه نبراسًا في مسيرة 
الــتــي تشهدها  ــار والــنــمــاء  ــ الــتــقــدم واالزدهــ
تاريخية  مكتسبات  مــن  الــبــحــريــن  مملكة 
وحـــضـــاريـــة رفــيــعــة فـــي ظـــل قـــيـــادة جــاللــتــه 
الــحــكــيــمــة. كــمــا أكــــد ســمــو الــمــحــافــظ أن 
المحافظة تسخر جهودها في التواصل مع 
اإللكتروني  القنوات  مختلف  عبر  األهالي 
والــــلــــقــــاءات الـــمـــســـتـــمـــرة عـــبـــر »الــمــجــلــس 
الميدانية،  الــزيــارات  وسلسلة  االفــتــراضــي« 
مؤكدًا سموه متابعة تطوير مشاريع البنية 
ــي مــنــاطــق )الــــرفــــاع، الــبــحــيــر،  الــتــحــتــيــة فـ
المشاريع  تطوير  الــى  باإلضافة  والـــزالق(، 
الـــعـــامـــة والـــتـــي تــشــمــل تــطــويــر الــمــمــاشــي 
أجل  من  المناطق،  مختلف  في  والحدائق 
ــاء بــالــخــدمــات الــمــقــدمــة والــحــرص  ــقـ االرتـ
يعود  بما  العالية  بــالــجــودة  تنفيذها  على 
بالنفع على المواطنين والمقيمين، وذلك 
الجنوبية  المنطقة  بلدية  مــع  بالتنسيق 
ضمن اطار التنسيق المشترك مع مختلف 

الــعــالقــة. وأشـــار  الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 
الى  الجنوبية،  المحافظة  محافظ  سمو 
من  سلسلة  لتبني  تستعد  المحافظة  أن 
المبادرات والبرامج الهادفة تزامنًا مع فصل 
المبذولة  الجهود  إطــار  وذلــك في  الصيف، 
في ترسيخ الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم 
الجهات  مختلف  مــع  والمواطنة  االنتماء 

في  المجتمع  ــراك  وإشــ واألهــلــيــة،  األمــنــيــة 
العديد من البرامج االفتراضية التي تعود 
بالنفع على كل شرائح المجتمع. وفي ختام 
الــمــجــلــس االفـــتـــراضـــي، عــبــر الــحــضــور من 
وتقديرهم  شكرهم  عــن  المحافظة  أهــالــي 
عــلــى الــتــواصــل الـــدائـــم الــــذي يــولــيــه سمو 
األهالي  مع  الجنوبية  المحافظة  محافظ 

المواطنين من خالل المجلس االفتراضي 
والوقوف  المختلفة  اإللكترونية  والقنوات 
في  تطلعاتهم  وتحقيق  احتياجاتهم  على 
المجاالت األمنية واالجتماعية والتنموية، 
في  الــمــســتــمــر  الــمــحــافــظــة  ســعــي  مثمنين 
ــي تنفيذ  فـ الــمــجــتــمــعــيــة  الـــشـــراكـــة  تــعــزيــز 

العديد من البرامج والمبادرات الرائدة.

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة: ا����س���ت���م���رار ال��م��ح��اف��ظ��ة ف����ي ت���ع���زي���ز ال�����س��راك��ة

ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��خ��دم��ة ال��م��واط��ن

} محافظ الجنوبية خالل اللقاء .

موع�د  مليون�ي  م�ن  �أكث�ر  قدم�ت  �ل�صحي�ة  �لمر�ك�ز 

مخب�ري  تحلي�ل  ملي�ون   12 م�ن  �أكث�ر  و�أج�رت  طب�ي 
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اإن الكلمة م�س�ؤولية.. 

وال�س�رة كذلك
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

دخول  ومــع  الصحفي،  والقطاع  اإلعــامــي  المجال  تطور  مع 
وسائل التواصل االجتماعي في المجال اإلعامي.. لم تعد الكلمة 
فــقــط هــي الــتــي تــســتــوجــب األمـــانـــة والــمــســؤولــيــة والــمــهــنــيــة، فقد 
غدت الصورة كذلك، والفيديو، والبوستات، واالنستغرام والتويتر، 
والتيك توك، وكل صنوف وبرامج التواصل االجتماعي، تستوجب 

وتستلزم األمانة والمسؤولية والمهنية.  
وبقدر  المسؤولة،  والتعبير  الــرأي  حرية  سقف  ارتــفــاع  وبقدر 
اإلعامي،  األداء  في  والمهنية  الوطنية  بالثوابت  االلــتــزام  هو  ما 
للقانون  واحــتــرامــه  وتــحــضــره،  المجتمع  لتقدم  مـــرآة  ذلــك  يــكــون 
والمؤسسات، وممارسة الدور المطلوب، دون تجاوز الحدود العامة، 

وال الخصوصيات.
واألســـرة  الصحفي  الجسم  يشهد  البحريني  المجتمع  وفــي 
واالهتمام  والرعاية  الدعم  كل  ووسائلها،  بمؤسساتها  اإلعامية، 
من لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الملكية  الــرعــايــة  وهـــذه  ورعـــاه،  اهلل  المفدى حفظه  الــبــاد  عــاهــل 
العاملين  لكافة  واألمــانــة  المسؤولية  من  تضاعف  التي  السامية 

والمنتسبين للمجال اإلعامي والقطاع الصحفي. 
الـــوزراء  رئــيــس  جــائــزة  حفل  فــي  بالمشاركة  تشرفنا  بــاألمــس 
السمو  الخامسة، برعاية كريمة من صاحب  دورتها  للصحافة في 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
بــن خليفة آل  الــشــيــخ عــلــي  ــوزراء حــفــظــه اهلل، وبــحــضــور ســمــو  ــ الــ
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة السيد علي بن محمد 
والمدعوين من  الشخصيات،  وكبار  اإلعــام،  وزير شؤون  الرميحي 

الصحافة واإلعام البحريني.
كل  باستذكار  أشــاروا  المشاركين  أن جميع  حقا،  الجميل  من 
بــن سلمان طيب  الــوطــن األمــيــر خليفة  والــعــرفــان، لفقيد  الــوفــاء 
والكتاب  البحريني عموما، والصحفيين  اهلل ثراه، ودعمه لإلعام 
دائما يحث على ممارسة  كان سموه  والمصورين خصوصا، وكيف 

الدور اإلعامي والصحفي من منطلق وطني.
الجميل كذلك، ما جاء في كلمة وزير شؤون اإلعام من تأكيد 
على دور الصحافة واإلعام، في دعم المسيرة التنموية الشاملة، 
وفـــي مــواجــهــة كـــل الــحــمــات الــمــغــرضــة ضـــد الـــوطـــن، وفـــي بــيــان 

الحقائق وتنوير الرأي العام، محليا ودوليا. 
حاجة  لبيان  سانحة  فــرصــة  الــكــريــمــة،  المناسبة  كــانــت  ربــمــا 
المؤسسات الصحفية لمن يبحث همومها واحتياجاتها، مطالبها 
وتطلعاته، ومن يوفر لها الدعم المأمول، في ظل تداعيات جائحة 
فالصحف  الصحفية،  المؤسسات  أوضـــاع  على  وتأثيرها  كــورونــا، 
الــوطــنــيــة تــحــدثــت ونــقــلــت احــتــيــاجــات كـــل قــطــاعــات ومــؤســســات 
تتحدث  لم  ولكنها  الشعب،  إيصال صوت  المجتمع، وساهمت في 
وهذه مسـألة ضرورية  تواجهها،  التي  والتحديات  احتياجاتها  عن 

أثق بأن سعادة وزير شؤون اإلعام يوليها اهتمامه ومساندته.
وربما من الجميل كذلك، أن نشهد في الدورات القادمة زيادة 
فئات الجائزة، وزيادة في أعداد الفائزين والمكرمين، وأن نشهد في 
كل احتفالية إعامية ومناسبة صحفية، مشروعا أو مبادرة تسهم 

في دعم وتطوير الصحافة واإلعام. 
رئيس  بجائزة  الفائزين  للزماء  والتبريكات  التهاني  خالص 
الـــــوزراء فــي دورتـــهـــا الــخــامــســة، وكـــل األمــنــيــات بـــأن تتحقق آمــال 
وتطلعات األسرة الصحفية واإلعامية، وفق قانون عصري متطور، 
لتمضي مسيرة حرية الرأي والتعبير المسؤولة في مملكة البحرين 

نحو آفاق رحبة من العمل واإلنجاز.

كتبت: زينب إسماعيل
ذكـــــــرت إحـــصـــائـــيـــات الــهــيــئــة 
أن  االجــتــمــاعــي  للتأمين  الــعــامــة 
 %24 يشكلون  اإلنـــشـــاءات  عــمــال 
القطاع  في  العمالة  إجمالي  من 
الخاص، إذ يبلغ عددهم 120 ألفا 
القطاع  فــي  أصــل 505 عمال  مــن 

نفسه.
وفــــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة، حل 
والتجزئة  الجملة  تــجــارة  عــمــال 
إجـــمـــالـــي  ــن  ــ مـ  %23.4 بـــنـــســـبـــة 
عمالة القطاع، وبلغ عددهم 118 

ألفا و521 عاما.
جاءت  الثالثة،  المرتبة  وفــي 
التي  التحويلية  الصناعة  عمالة 
بلغ عددها 54 ألفا و820، وتشكل 
الــرابــعــة،  الــمــرتــبــة  وفـــي   .%10.8
العقارية  األنشطة  عمالة  تربعت 
التجارية  والمشاريع  واإليجارية 

التي بلغ عددها 37 ألفا.
ومــــــــــــن بــــــيــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
ــيـــرا مــن  ــبـ ــتــــي تـــســـجـــل عـــــــددا كـ الــ
والتخزين  النقل  قطاع  العمالة، 

واالتــــــصــــــاالت الـــــــذي يـــبـــلـــغ عـــدد 
موظفا،  و797  ألــفــا   30 موظفيه 

والفنادق 30 ألفا و797.
ــوذ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ إلــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك، يـ
ألــــف   19 عــــلــــى  ــون  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
التجزئة  وظيفة في قطاع تجارة 
والــجــمــلــة، وهــــي الــوظــيــفــة الــتــي 
 %20.7 نسبته  ما  على  تستحوذ 
ــي عـــــدد الــمــوظــفــيــن  ــالـ ــمـ ــن إجـ مــ
البحرينيين في القطاع الخاص، 

لتتصدر قائمة البحرينيين.
وفـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة، تحل 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة بــنــســبــة 
الـــعـــمـــال  عــــــدد  يـــصـــل  إذ   ،%14
ألــف.   13 إلـــى  فيها  البحرينيين 
قطاع  يأتي  الثالثة  المرتبة  وفــي 
و691  آالف   10 بــعــدد  ــاءات  اإلنـــشـ

وظيفة.
البحرينيات،  الموظفات  أمــا 
وظيفة  آالف   6 على  فيستحوذن 
ألــفــا وظيفة  فــقــط مــن أصـــل 35 
بنسبة  وذلـــك  لــلــذكــور،  غالبيتها 

.%18.4

ــات  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــصــ ــ وأشـــــــــــــــــــارت اإلحــ
الرسمية إلى أن 18% من العمالة 
الــتــي تــتــراوح رواتــبــهــا بين األلــف 
فــوق هن نساء - سواء  ومــا  دينار 
يبلغ  إذ  أجــنــبــيــات،  أو  بحرينيات 
ألفا  أصــل 37  مــن  عــددهــن 6744 
نفس  عــلــى  يــحــصــل  فـــــردا  و346 

الراتب الشهري.
مـــن   %9 أن  أكــــــــــــدت  كـــــمـــــا 
العمالة المسجلة ضمن التأمين 
االجــتــمــاعــي تــشــتــغــل فـــي الــمــهــن 
الــحــرفــيــة واإلنـــتـــاجـــيـــة بـــعـــدد 44 
 %7.7 مقابل  موظف  و602  ألفا 
والعلمية بعدد  الفنية  المهن  في 

39 ألفا و292.
ــي الــمــهــن  ــا الــمــوظــفــون فـ أمــ
ــا،  ــفــ ألــ  15 ــــم  ــــددهـ ــعـ ــ فـ اإلداريــــــــــــــة 
ألفا،   18 والتجارة  البيع  وأعمال 
فــي   .1593 والـــصـــيـــد  والــــــزراعــــــة 
الــمــشــتــغــلــيــن فــي  ــــدد  حـــيـــن أن عـ
الـــنـــقـــل والــــمــــواصــــات يــبــلــغ 14 
الخدمات  قطاعات  وعاملو  ألفا، 

والرياضة والترفيه 36 ألفا.

شـــــــاركـــــــت الــــشــــيــــخــــة هـــا 
مدير  خليفة  آل  مــحــمــد  بــنــت 
بهيئة  والـــفـــنـــون  الــثــقــافــة  ــام  عــ
البحرين للثقافة واآلثار صباح 
أمــــــس عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــــصــــال 
ـــ51  ــ ــاع الـ ــمـ ــتـ الـــمـــرئـــي فــــي االجـ
للجنة الثقافية العامة، ممثلة 
ومملكة  الــثــقــافــة  هيئة  بــذلــك 
في  الــرئــاســة(  )دولـــة  البحرين 
ــاع الـــــــذي دعــــــت إلــيــه  ــمــ ــتــ االجــ
ــدول مجلس  األمــانــة الــعــامــة لـ
العربية  الخليج  لدول  التعاون 
ــذ قـــــــــــرارات  ــيــ ــفــ ــنــ ــة تــ ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ لــ
الثقافة  لــوزراء   )24( االجتماع 

بدول المجلس.
ــا خـــــــال  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــــــي كـ
ــبــــت الــشــيــخــة  ــاع، رحــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

بـــنـــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة  ــا  هــ
بــــالــــمــــشــــاركــــيــــن، مــــعــــربــــة عــن 
ســعــادتــهــا بـــهـــذا الـــلـــقـــاء الـــذي 
ــه لـــمـــنـــاقـــشـــة  ــيــــصــ تـــــــم تــــخــــصــ
ــرارات  قـ لتنفيذ  الــســبــل  أفــضــل 
الثقافة  لــوزراء   )24( االجتماع 
بـــــدول الــمــجــلــس والـــتـــي يــأتــي 
الختامي  البيان  مقدمتها  في 
الصادرين عن  الرياض  وإعان 
ــه  ــ ــلــــى فــــي دورتـ الــمــجــلــس األعــ
مجلس  دول  وجـــهـــود  الـــــــــ)40( 
التعاون لمواجهة جائحة كورونا 
الثقافي  القطاع  في  وتأثيرها 
بـــــــدول الـــمـــجـــلـــس إلـــــى جــانــب 
لــدول  الثقافية  االستراتيجية 
2020-2030م.  التعاون  مجلس 
كما تناول االجتماع المواضيع 

الــمــتــعــلــقــة بـــمـــركـــز الــتــرجــمــة 
باللغة  واالهـــتـــمـــام  والــتــعــريــب 
الهوية  تــعــزيــز  وفــيــلــم  الــعــربــيــة 
باإلضافة  الخليجية  الوطنية 
الثقافية  األنــشــطــة  خــطــة  إلـــى 
الـــمـــشـــتـــركـــة ولــــــوائــــــح الـــعـــمـــل 
تطرق  كما  المشترك،  الثقافي 
في  الــدولــي  للتعاون  االجتماع 
الــمــجــال الــثــقــافــي واالجــتــمــاع 
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الــمــســؤولــيــن 
عــن الــثــقــافــة والــســيــاحــة بــدول 
في  الكتاب  ومعارض  المجلس 
دول مجلس التعاون. في ختام 
العام  االجتماع، شكرت المدير 
المشاركين  والــفــنــون  للثقافة 
فـــي االجـــتـــمـــاع مـــؤكـــدة أهــمــيــة 
تــعــزيــز قــنــوات الــتــواصــل لــدول 

الخليج  لــدول  التعاون  مجلس 
ــع بــجــهــود  ــدفــ ــا يــ ــمـ ــة بـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

الـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاع الــثــقــافــي 
لمنطقة الخليج العربية.

ترأس السفير عبداهلل عبداللطيف عبداهلل سفير 
االتحادية  ألمانيا  جمهورية  لــدى  البحرين  مملكة 
مجلس  دول  لــســفــراء  ــدوري  الــ التنسيقي  االجــتــمــاع 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الــمــعــتــمــديــن لــدى 
مقر  فــي  عقد  والـــذي  االتــحــاديــة،  ألمانيا  جمهورية 
المدير  اكـــرمـــان،  فيليب  السفير  بــحــضــور  الــســفــارة، 
العام بإدارة الشرق األدنى واألوسط وإفريقيا وأمريكا 
الاتينية بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية. 
ــــال االجـــتـــمـــاع بـــحـــث تـــعـــزيـــز الــعــمــل  ــرى خـ ــ وجــ
وجمهورية  الخليج  دول  بــيــن  الــمــشــتــرك  الخليجي 
ألمانيا االتحادية في شتى المجاالت، وذلك في إطار 
تبادل اآلراء وتنسيق المواقف التي تصب في القضايا 

والــمــصــالــح الــمــشــتــركــة بــيــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
واستعراض  الصديقة،  االتحادية  ألمانيا  وجمهورية 
والـــقـــضـــايـــا ذات االهـــتـــمـــام  ــمـــوضـــوعـــات  الـ ــــدد مــــن  عـ

المشترك.
وقد شارك في االجتماع كل من: السفير نجيب 
برلين،  فــي  الــكــويــت  دولـــة  سفير  الــبــدر  عبدالرحمن 
والــســفــيــرة حــفــصــة إبـــراهـــيـــم الــعــلــمــاء ســفــيــرة دولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة في برلين، والسفير عصام 
إبراهيم بيت المال سفير المملكة العربية السعودية 
في برلين، والسفير يوسف بن سعيد العامري سفير 
سلطنة عــمــان فــي بــرلــيــن، والــســيــد شــافــي الــهــاجــري 

القائم بأعمال سفارة دولة قطر في برلين.

ــد اســــتــــعــــرض الــمــجــلــس  ــ وقــ
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني 
المبادرات  خال  من  )بحريننا(، 
ــبـــرامـــج الـــتـــي تـــعـــزز االنــتــمــاء  والـ
والوالء، منوها بدعم كل األعضاء 
التنسيقي  بالمجلس  الممثلين 
ــراز  مــن خـــال الــمــســاهــمــة فــي ابـ
الــــشــــعــــور الــــــفــــــردي بـــاالنـــتـــمـــاء 
الوطني من خال تفاعل جميع 

مكونات المجتمع والشركاء.
إلــى  المجلس  أعــضــاء  ــا  ودعـ
الــمــشــاركــة فـــي بــرنــامــج »الـــرابـــح 
ــبـــحـــريـــن«  ــي صـــيـــف الـ ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ األكـ
للفئات العمرية من 12-17 سنة، 
ــى اســتــقــطــاب  ــ ــهـــدف إلـ والـــــــذي يـ
ــيـــف  ــرة الـــصـ ــ ــتــ ــ ــي فــ ــ ــ الـــــشـــــبـــــاب فـ
ــة وتــــعــــزيــــز  ــنــ ــمــ ومــــكــــافــــحــــة الــــســ
ممارسة أنماط الحياة الصحية، 
ال سيما في ظل تفشي تداعيات 

جائحة كورونا.

ــد بـــحـــث الــمــجــلــس دعـــم  ــ وقـ
كبار  لتطعيم  الوطنية  الحملة 
وذوي  ــيـــن  ــنـ الـــمـــواطـ مــــن  الــــســــن 
ــة لــتــشــمــل الــجــمــعــيــات  ــزيـــمـ ــعـ الـ
الغربية  المنطقة  فــي  الــخــيــريــة 
ــة عــــلــــى غــــــرار  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ مــــــن الــ
نظمتها  التي  السابقة  الحمات 
وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــمــحــافــظــة 
وعالي،  مدينة حمد  في  الصحة 
الــمــجــلــس نتائج  كــمــا اســتــعــرض 
ــة لــلــحــاالت  ــيـ ــانـ ــكـ الـــحـــلـــول االسـ
اإلنــســانــيــة بــحــضــور الــمــســتــشــارة 
الــقــانــونــيــة بــــوزارة اإلســكــان نــوال 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف والــــتــــي بــــدورهــــا 
الــحــلــول لبعض  نــتــائــج  عــرضــت 
الـــحـــاالت االســكــانــيــة اإلنــســانــيــة 
ــدت اســتــمــراريــة  ــ الـــمـــرفـــوعـــة، واكــ

الدراسة للحاالت األخرى.
وفــــــي الــــخــــتــــام، قــــــدم عــضــو 
الوطنية  الهيئة  ممثل  المجلس 
لاتصاالت والمواصات مخطط 

إنشاء 14 برجا دائما لاتصاالت 
فــي مــديــنــة ســلــمــان، مــوضــحــا ان 
الــهــيــئــة تــقــوم بــتــوفــيــر اتــصــاالت 
ــن طـــريـــق  ــ لـــشـــبـــكـــة االنــــتــــرنــــت عـ
األبــــــــراج الــمــتــنــقــلــة، لــلــحــيــلــولــة 
الشبكة  فـــي  ضــعــف  حــــدوث  دون 
الــمــفــاجــئــة، كما  أو االنــقــطــاعــات 
استعرض الدكتور عصام العلوي 
وتــطــويــر  ــدريـــب  ــتـ الـ إدارة  مـــديـــر 
الـــقـــوى الــعــامــلــة بـــــــوزارة الــعــمــل 
النتائج  االجــتــمــاعــيــة  والــتــنــمــيــة 
الــمــتــحــقــقــة لــلــمــشــروع الــوطــنــي 

للتوظيف في نسخته الثانية.

أكدت الهيئة العامة للمواكب 
مملكة  أن  بالمنامة  الحسينية 
ــر  ــزاهــ ــــي الـــعـــهـــد الــ الـــبـــحـــريـــن فـ
الملك  الجالة  لحضرة صاحب 
آل خــلــيــفــة،  عـــيـــســـى  ــــن  بـ حـــمـــد 
ــفـــدى، تشهد  ــمـ الـ الـــبـــاد  عـــاهـــل 
أســمــى صـــور الـــدولـــة الــحــضــاريــة 
ــي تـــتـــرجـــم  ــ ــتــ ــ واإلنـــــســـــانـــــيـــــة، والــ
ــة  ــيـ ــيــــم اإلســـامـ ــقــ ــي والــ ــانـ ــعـ ــمـ الـ
ــًا  ــنــــهــــجــ ــة مــــنــــطــــقــــًا ومــ ــلــ ــيــ ــبــ ــنــ الــ
وفـــعـــا. مــعــربــًة عـــن اســتــنــكــارهــا 
كل  إزاء  الشديدين  واستهجانها 
القطرية  الجزيرة  قناة  تبثه  مــا 
وموجهة  مغلوطة  ــاءات  ــ ادعـ مــن 
باللحمة  ــرار  واإلضـ الصف  لشق 
الوطنية ألغراض باتت مكشوفة، 
ــــال الـــعـــبـــث بـــالـــمـــقـــدرات  مــــن خـ
الراسخة  والوطنية  االجتماعية 

في مملكة البحرين.
ــامــــة  ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ  وتــــعــــبــــر الــ
للمواكب الحسينية عن تأييدها 
الملك  لجالة  المطلق  ووالئها 

ــم  ــ ــداعــ ــ الـــــمـــــفـــــدى، الــــــراعــــــي والــ
وممارسة  التعبير  لحرية  األول 
ــر الـــديـــنـــيـــة. مـــوضـــحـــًة  ــائـ ــعـ ــشـ الـ
الــمــخــلــص  الـــبـــحـــريـــن  شـــعـــب  أن 
الوعي  من  عــاٍل  بمستوى  يتمتع 
مــلــتــفــًا  يــجــعــلــه  ــــذي  الـ واإلدراك 
حــول قــيــادتــه الــرشــيــدة ومــدافــعــًا 
عن  الغالي  بوطننا  وينأى  عنها، 

كل الشرور والفتن.
ــة  ــامــ ــعــ ــن الــــهــــيــــئــــة الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـ
المزاعم  أن  الحسينية  للمواكب 
ــاة الـــجـــزيـــرة  ــنــ ــي تـــثـــيـــرهـــا قــ ــتــ الــ
خالها  من  وتستهدف  القطرية 
ــارة الــنــعــرة الــطــائــفــيــة لــضــرب  ــ إثـ
االستقرار االجتماعي في مملكة 
بدستور  عليها  مـــردوٌد  البحرين 
عـــصـــري وحــــضــــاري كـــفـــل حــريــة 
الـــديـــانـــة والــمــعــتــقــد ومـــمـــارســـة 
ــا بــقــوانــيــن  ــهـ ــمـ ــّظـ الـــشـــعـــائـــر، ونـ
باهتمام  وتوسمت  نافذة،  حديثة 
ورعاية كريمتين من لدن حضرة 

صاحب الجالة.

ــح الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــ ــوضــ ــ وتــ
أســـرة  أن  الــحــســيــنــيــة  لــلــمــواكــب 
تـــوارثـــت حب  الـــكـــرام  آل خــلــيــفــة 
أمنهم  على  والسهر  المواطنين 
ــم، وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم  ــهـ ــانـ وأمـ
من  مكتسباتهم،  على  والحفاظ 
خال الحكم العادل القائم على 

دولة المؤسسة والقانون، ورسالة 
واضــحــة قــوامــهــا إحــــال الــســام 
ونــشــر الــمــحــبــة فـــي الـــعـــالـــم، وال 
السمعة  لتغيير  نــهــائــيــًا  مــجــال 
التي  الرائدة  والمكانة  المشرفة 
تتبوأها مملكة البحرين، محليًا 
ــًا، بــإنــجــازاتــهــا  ــ ــيـ ــ وإقــلــيــمــيــًا ودولـ

وبصماتها المشهودة.
وتــســتــشــهــد الــهــيــئــة الــعــامــة 
مملكة  بــأن  الحسينية  للمواكب 
ــثـــر مـــن 618  الــبــحــريــن تــضــم أكـ
موزعين  والنساء  للرجال  مأتمًا 
على جميع المحافظات، وتحظى 
والتسهيات  الــخــدمــات  بجميع 

الموقرة  الحكومة  تقدمها  التي 
كافة  تسخر  حيث  العبادة،  لــدور 
ــئـــات الــرســمــيــة  ــيـ ــهـ الــــــــــوزارات والـ
الشعائر  إقامة  لتسهيل  جهودها 
مــدار  على  الدينية  والمناسبات 
الــعــام، والســيــمــا عـــاشـــوراء الــذي 
ومعنوي  شخصي  بدعم  يحظى 
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــالــ ــ ومـــــــــــــادي مـــــــن جــ
وتـــعـــطـــل  اهلل،  وفــــقــــه  ــدى  ــفــ ــمــ الــ
ــة  ــافـ ــة كـ ــيــ ــمــ ــرســ الــــمــــؤســــســــات الــ
عطلة  ضمن  وأنشطتها  أعمالها 
رســمــيــة يــومــي الــتــاســع والــعــاشــر 

من شهر محرم الحرام.
ــامــــة  ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ وتــــــجــــــدد الــ
للمواكب الحسينية تأكيدها على 
الــراســخ  الشيعية  الطائفة  والء 
لــجــالــة الــمــلــك الــمــفــدى وولـــي 
الشديد  والرفض  األمين،  عهده 
لكل ما ُيبث من سموم تستهدف 

االخال باألمن واالستقرار.

رداً على ما تثيره قناة الجزيرة القطرية من فتن ومزاعم مغلوطة
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تابعت جمعية الصحفيين البحرينية 
ــه فـــــي وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل  ــ ــداولــ ــ مـــــا تـــــم تــ
االجتماعي بشأن تأجيل موعد انتخابات 
تــؤكــد  الـــصـــدد  هـــذا  وفـــي  اإلدارة،  مــجــلــس 
جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة إجـــراء 
الــمــوعــد  ــي  فـ اإلدارة  مــجــلــس  انـــتـــخـــابـــات 
الــمــحــدد لــهــا بــتــاريــخ 17 يــولــيــو فــي مقر 
جمعية المهندسين، كما تم إعانه مسبًقا 
من دون تغيير، مع االلتزام بكل اإلجراءات 
الــتــي تضمن صــحــة وســامــة  االحــتــرازيــة 

المشاركين في االنتخابات.
في  الراغبين  جميع  الجمعية  ودعــت 
ممن  اإلدارة،  مجلس  النتخابات  الترشح 
تــنــطــبــق عــلــيــهــم الــــشــــروط، الـــتـــواصـــل مع 
المعنيين في الجمعية إلكمال اإلجراءات 
باب  غلق  للترشح، حيث سيتم  المطلوبة 
تسلم طلبات الترشح يوم األربعاء الموافق 
14 يوليو 2021 في تمام الساعة السادسة 

مساًء.
البحرينية  الصحفيين  وتؤكد جمعية 
أن مـــا يـــجـــري خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة الــتــي 

ــو أمــر  تــســبــق االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي هـ
اعــتــيــادي يــجــري كــل عامين اســتــنــاًدا إلى 
ــام األســــاســــي لــلــجــمــعــيــة، مـــجـــددًة  ــظـ ــنـ الـ
قد  للمجلس  الــحــالــيــة  ــدورة  ــ الـ أن  تــأكــيــد 
وتأجل   ،2021 عــام  يناير  شهر  فــي  انتهت 
نظًرا  أشهر  ستة  مــدة  االنتخابات  انعقاد 
بها  تمر  الــتــي  االستثنائية  الــظــروف  إلــى 
مملكة البحرين والعالم بأسره والمتمثلة 
بــانــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا، وبــعــد انــقــضــاء 
المدة المحددة للتأجيل وهي ستة أشهر، 
بــمــخــاطــبــة  الــجــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  ــام  قــ
المشرفة على  الجهة  وزارة شؤون اإلعام 
إمكانية  مدى  حول  لاستفسار  الجمعية 
إقــامــة االنــتــخــابــات مــن عــدمــهــا، وقــد جاء 
االنتخابات  إجـــراء  على  بالموافقة  الـــرد 
مـــع االلــــتــــزام بـــــاإلجـــــراءات االحـــتـــرازيـــة، 
كل  باتخاذ  اإلدارة  مجلس  باشر  وبالفعل 
اإلجــــــــراءات والــتــرتــيــبــات الـــازمـــة حسب 
اجتماع  لعقد  للجمعية  األساسي  النظام 
الــعــمــومــيــة النـــتـــخـــاب مجلس  الــجــمــعــيــة 

اإلدارة الجديد خال الشهر الجاري.

يتراأ����س اجتماع  األماني���ا  ل���دى  المملك���ة  �س���فير 

برلي���ن ل���دى  المعتمدي���ن  »التع���اون«  �س���فراء 

} سفيرنا في ألمانيا خال لقاء سفراء التعاون الخليجي لدى برلين.

مدي�ر ع�ام الثقاف�ة والفن�ن ت�س�ارك في اجتم�اع اللجن�ة الثقافية العامة

} الشيخة ها آل خليفة خال االجتماع .

تن�س��يقي ال�س��مالية يبح��ث تفعي��ل برام��ج ال���لء والنتم��اء ال�طن��ي

أكد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة 
تضافر  ضــرورة  للمحافظة  التنسيقي  االجتماع  خــال  الشمالية 
الــجــهــود لــدعــم فــريــق الــبــحــريــن بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ضوء  في  اإليجابية  الصحية  المؤشرات  من  مزيد  إلــى  للوصول 
الخضراء  اإلشـــارة  إلــى  لانتقال  الضوئية  اإلشـــارة  نظام  اعتماد 

والعودة إلى الحياة الطبيعية.

} محافظ الشمالية 

البحري�ن تت�س�در م�ؤ�س�ر الخلي�ج ف�ي ن�س�ر البيان�ات

بالتطعي��م الم�س��اد لفيرو���س ك�رون��ا المتعلق��ة 
بــيــانــات  بــنــشــر  المتعلقة  الــرصــد  تــقــاريــر  كــشــفــت 
»كــوفــيــد-19« في  كــورونــا  لــفــيــروس  الــمــضــاد  التطعيم 
تــصــدر مملكة  الــخــلــيــجــي عــن  الــتــعــاون  دول مــجــلــس 
الــبــحــريــن قــائــمــة دول الــمــجــلــس فـــي نــشــر الــبــيــانــات 
هذه  عــرض  يتيح  الـــذي  األمـــر  بالتطعيم،  المتعلقة 
والتقييم  الــحــالــة  حــيــث  مــن  وتصنيفها  الــمــعــلــومــات 

للتطعيم المعطى في كل بلد.
وأشــــــارت الــبــيــانــات إلــــى تــقــدم مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
إجمالي  التطعيم من حيث  بيانات  نشر  في  خليجًيا 
فقط،  األولــى  بالجرعة  المطعمين  وعــدد  الجرعات، 
وعدد المطعمين بجرعتين، وعدد الجرعات المنشطة، 
العمرية، وتأتي هذه  الفئة  ونسبة المطعمين بحسب 
المتبعة  العمل  آلية  فاعلية  مــدى  لتعكس  البيانات 
والــخــطــط االحـــتـــرازيـــة، إلــــى جـــانـــب االســتــراتــيــجــيــة 
ومراحل  مستجدات  مــع  للتعامل  تطبيقها  تــم  التي 
ــيـــروس. كــمــا أوضـــحـــت نـــجـــاح الــحــمــلــة الــوطــنــيــة  ــفـ الـ
ووقايته  المجتمع  تحصين  فــي  وإسهامها  للتطعيم 
ــرة الــجــائــحــة. وكــانــت  مــن الــفــيــروس لــلــخــروج مــن دائــ
مملكة الــبــحــريــن مــن بــيــن أوائــــل الــــدول فــي الــعــالــم 
ضمن  كورونا،  لفيروس  المضاد  التطعيم  وفرت  التي 
ــداول زمــنــيــة مـــحـــددة، ووصــلــت  ــ خــطــط اســتــبــاقــيــة وجـ

للمواطنين  التطعيمات  تقديم  فــي  كبيرة  أرقـــام  إلــى 
والمقيمين والتي يتم إعانها بشكل يومي ومنتظم. 
الـــمـــجـــازة بمملكة  الــتــطــعــيــمــات  أثــبــتــت جــمــيــع  ــد  وقــ
البحرين فاعليتها في تكوين المناعة التي تسهم في 
هذه  مــن  للخروج  المجتمع  وتحصين  الــفــرد  حماية 
آمنة وفّعالة وتساعد في  أنها جميعها  الجائحة، كما 
تقليل احتمالية اإلصابة، وتخفيف شدة األعراض في 
حال اإلصابة.  وبحسب البيانات الصادرة فقد تجاوزت 
البحرين  مملكة  فــي  بالجرعتين  المطعمين  نسبة 
80% من إجمالي عدد السكان المؤهلين ممن أكملوا 
إجمالي  من   %67 يعادل  بما  التطعيم  من  جرعتين 
السكان في المملكة، كما تصدرت مملكة البحرين دول 
الخليج إذ بلغ إجمالي جرعات التطعيم في المملكة 
2.154.011 وبلغ عدد الجرعات لكل 100 نسمة 143، 
وتعتبر بذلك البحرين في المرتبة الثالثة عالميًا، في 
حين بلغت في المملكة العربية السعودية 18326022، 
بــــ16 مليون  الماضي  مــايــو  فــي  الــجــرعــات  تقدير  وتــم 
أمــا في  السكان،  عــدد  يعادل 40% من  بما  أي  جرعة 
وفي   2375455 الجرعات  عــدد  بلغ  فقد  الكويت  دولــة 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  وفــي   1064804 عمان  سلطنة 

المتحدة 15534207 وفي دولة قطر 3008822.

أطلقت مكتبة األطفال بمركز عيسى الثقافي 
لألطفال  الصيفية  للعطلة  السنوي  برنامجها 
في  والـــنـــشء  األطـــفـــال  ويــســتــهــدف   ،2021 لـــعـــام 
عاما،   15 إلى  الخامسة  العمرية من سن  الفئات 
االتصال  تقنية  عبر  أسبوعًيا  العمل  ورش  وتقام 
المرئي. يتضمن البرنامج، الذي يمتد على مدى 
شهري يوليو وأغسطس هذا العام، سبع ورش عمل 
والعملية،  اإلبداعية  المهارات  تنمية  تعتمد على 
على  الرسم  تقنيات  األولــى  الورشة  تتناول  حيث 
 ،sketchbook أجهزة اآليباد باستخدام تطبيق
الثانية »صناعة الشموع من  فيما تتناول الورشة 
من  األخير  األســبــوع  في  تقام  كما  النحل«،  شمع 
ــن الــمــكــرمــيــة«. ويــتــضــمــن  ــة »فــ ــ شــهــر يــولــيــو ورشـ

أربــع ورش لألطفال، األولــى حول  شهر أغسطس 
ــورق«، والـــورشـــة الثانية  ــ »صــنــاعــة األشــكــال مــن الـ
الورشتان  تكون  فيما  الرايزن«،  »فن صناعة  حول 
األخـــيـــرتـــان حــــول »تــشــكــيــل الـــصـــابـــون« و»لـــوحـــة 
االسماك«. ويمكن لألطفال المشاركة والتسجيل 
ــارة مــنــصــات مــركــز عيسى  ــ فـــي الــبــرنــامــج عــبــر زيـ
الــثــقــافــي فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة في 
برامج  وتساعد  والفيسبوك.  وتوتير  االنستغرام 
الــعــنــان لألطفال  إطـــاق  الــيــدويــة على  األشــغــال 
في مجال األشغال اليدوية لما تحمله من مزايا 
كتحسين ملكاتهم التخيلية ومعارفهم وتطورهم 
اكتشاف  على  آبــاءهــم  تساعد  وأيضا  االجتماعي 

وتطوير قدراتهم اإلبداعية.

مكتبة الأطفال ب�»عي�سى الثقافي« تطلق برنامجها للعطلة ال�سيفية 

ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن ت�����ؤك����د ان��ع��ق��اد 

ال���ج���اري  17 م����ع���ده���ا  ف���ي  الن���ت���خ���اب���ات 
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»الأيام« تفوز بجائزة رئي�س جمل�س الوزراء لل�صحافة.. علي بن خليفة:

 ال�صحافة داعم اأ�صا�صي لربنامج عمل احلكومة و�صريك يف التنمية

 كما نقل لهم حتيات �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اإ�سهام  من  ال�سحفيون  به  يقوم  مبا  �سموه  واعتزاز  اهلل، 

الفاعل يف  لدورهم  البحرين، وتقديره  فريق  متميز �سمن 

دعم اجلهود الوطنية التي يقودها �سموه يف كل املجالت.

وا�ستذكر �سموه دور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

ن�سخها  يف  اجلائزة  هذه  رعاية  يف  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

ال�سابقة، ودعمه، طيب اهلل ثراه، للكلمة احلرة وامل�سوؤولة 

والراأي امل�ستنري والوقفات امل�سرفة لل�سحافة والإعالم يف 

خدمة الوطن و�سون مكت�سباته.

ال�سحافة  اأن  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  �سمو  واأكد 

�سادقة  حرة  اأقالم  من  مييزها  مبا  امل�سوؤولة  الوطنية 

عمل  لربنامج  اأ�سا�سي  داعم  متميزة  اإبداعية  وطاقات 

احلكومة، و�سريك يف م�سرية التنمية امل�ستدامة من خالل 

التزامها الواعي باملحافظة على الوحدة الوطنية وتر�سيخ 

والو�سطية  الت�سامح  وقيم  العربية  الثقافية  الهوية 

والعتدال.

ويف كلمته، رفع علي بن حممد الرميحي وزير الإعالم 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 

ويل العهد  رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، على تف�سله 

برعاية هذه اجلائزة، ودعمه الدائم حلرية الراأي والتعبري 

امل�سوؤولة والكلمة النزيهة وال�سحافة الوطنية امل�ستنرية، 

بن  علي  ال�سيخ  �سمو  احلفل  راعي  لنائب  ومقدًرا  �ساكًرا 

ح�سوره  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  خليفة 

الكرمي.

ال�سحفية  الأ�سرة  اإىل  واعتزاز  تقدير  بتحية  وتوجه 

والإعالمية على التزامها بالتعبري ب�سدق واأمانة و�سفافية 

العربية،  الثقافية  وهويته  ووحدته  الوطن  �سمري  عن 

واإبراز اإجنازاته الرائدة يف ظل امل�سرية التنموية ال�ساملة 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفّدى، الداعم الأول حلرية 

ال�سحافة والإعالم، اأيده اهلل.

التحكيم يف مناق�سة  واأعرب عن تقديره جلهود جلنة 

اأكرث من ثالثمائة عمل �سحفي، واختيار اأف�سل الأعمال وفق 

مبادئ قائمة على التزام  امل�سداقية والنزاهة واملو�سوعية 

املجتمع،  واآداب  القانون  احرتام  ظل  يف  وامل�سوؤولية، 

اأ�سا�س العمل الإعالمي املهني، معرًبا  ووحدته، باعتبارها 

اإعالمي  الأوائل، وتقديره لكل  الرواد  باإ�سهامات  عن فخره 

وطني خمل�س ي�سارك بوعي وم�سوؤولية يف م�سرية البناء 

والتحديث.

بف�سل  البحرينية،  ال�سحافة  اأن  الإعالم  وزير  واأكد   

يف  ما�سية  املفدى،  امللك  جاللة  من  الالحمدود  الدعم 

دورها احليوي ك�سريٍك فاعل يف احلفاظ على اأمن الوطن 

�سمن  واجباتها  واأداء  مكت�سباته،  وتدعيم  وا�ستقراره، 

العهد، والوقوف �سًفا  البحرين« بقيادة �سمو ويل  »فريق 

واحًدا يف مواجهة احلمالت امل�سبوهة واملعادية، والت�سدي 

باأمننا وهويتنا  امل�سا�س  له نف�سه حماولة  لكِلّ من ت�سول 

وعقيدتنا، والعمل على توطيد مكانة اململكة كاأمنوذج يف 

ظل  يف  امل�سوؤولة  الإعالمية  واحلريات  والإبداع  الت�سامح 

مناخ ت�سريعي وتنظيمي ع�سري.

اإدارة  اأحمد رئي�سة جمل�س  اأعربت عهدية  من جانبها، 

جمعية ال�سحفيني البحرينية عن اعتزاز اجل�سم ال�سحفي 

بالرعاية الكرمية من لدن �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

ور  رئي�س جمل�س الوزراء لهذه اجلائزة، بو�سفها »اأبلغ �سُ

التكرمي للمبدعني من ال�سحفيني  والُكتاب«، وترجمة فعلية 

الداعمة لل�سحافة والإعالم يف  كل املواقف  لوقفات �سموه 

يف  ومقدًرا  فاعالً  اإ�سهاًما  ت�سهم  اأن  �ساأنها  ومن  الوطنية، 

والزمالء  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  ال�سحافة  وت�سجيع  تطور 

ال�سحفيني على املناف�سة ال�سريفة. 

على  الإعالم  لوزير   بال�سكر  كلمتها  ختام  وتقدمت يف 

جهوده املثمرة يف تنظيم اجلائزة، واأطيب التهاين جلميع 

التي  م�ساركتهم  على  ال�سحفية  واملوؤ�س�سات  الفائزين 

اأ�سهمت يف تعزيز مكانة هذه  اجلائزة املرموقة.

الفائزين  التحكيم عن  اأعلنت جلنة  ويف ختام احلفل، 

دورتها  يف  لل�سحافة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  بجائزة 

اخلام�سة، حيث فاز الكاتب اأ�سامة املاجد من �سحيفة البالد 

بجائزة اأف�سل عمود راأي، وفاز ال�سحفي �سعيد حممد �سعيد 

من �سحيفة البالد بجائزة  اأف�سل حتقيق �سحايف، وفازت 

ال�سحفية متام اأبو�سايف من �سحيفة الأيام بجائزة اأف�سل 

حوار �سحايف، وفاز امل�سور �سلطان احلداد من وكالة اأنباء 

البحرين بجائزة اأف�سل �سورة �سحافية، وتوجهت بال�سكر 

الوطن  البناء يف خدمة  دورهم  على  امل�ساركني  اإىل جميع 

والنهو�س بالر�سالة النبيلة ملهنة ال�سحافة.

د. منرية اآل خليفة تفوز بجائزة اأف�صل طبيب معلم.. خالد بن علي:

نعتز باإجنازات منت�صبي اخلدمات الطبية امللكية حملًيا ودولًيا 

تخريج اإحدى الدورات املتخ�ص�صة لل�صباط بقوة الدفاع 

بروفي�سور  اللواء  ا�ستقبل 

خليفة،  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ 

امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد 

مبكتبه �سباح يوم الثالثاء املوافق 

منرية  الطبيبة   2021 يوليو   6

عبداهلل اآل خليفة، طبيبة مقيمة يف 

تخ�س�س الأنف والأذن واحلنجرة، 

طبيب  اأف�سل  جائزة  لنيلها  وذلك 

معلم يف املنطقة ال�سرقية باململكة 

العربية ال�سعودية �سمن برناجمها 

ال�سعودية  الهيئة  يف  التدريبي 

للتخ�س�سات ال�سحية. وقد ح�سر 

نايف  طبيب  العقيد  الجتماع 

عبدالرحمن لوري، رئي�س التعليم 

اخلدمات  يف  لالأطباء  امل�ستمر 

الطبية امللكية.

اآل  منرية  الطبيبة  هناأ  وكذلك 

امتحان  اجتيازها  خليفة مبنا�سبة 

طب  يف  التخ�س�سية  الدبلوما 

الأنف والأذن واحلنجرة من الكلية 

يف  واجلراحني  لالأطباء  امللكية 

غال�سغو باململكة املتحدة.

وبذلك اأعرب اللواء بروفي�سور 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ 

املحلية  بالإجنازات  اعتزازه  مبدى 

منت�سبو  يحققها  التي  والدولية 

اخلدمات الطبية امللكية يف خمتلف 

املحافل الطبية اأو الأكادميية، واأكد 

ملقدمي  التدريبية  العملية  اأهمية 

ترتجم  والتي  ال�سحية  الرعاية 

عالية  �سحية  خدمات  تقدمي  اإىل 

اجلودة للمر�سى واملراجعني.

اأم�س  اأقيم بقوة دفاع البحرين �سباح 

يوليو 2021م، حفل تخريج   7 الأربعاء 

لل�سباط،  املتخ�س�سة  الدورات  اإحدى 

بن  علي  ال�سيخ  الركن  اللواء  بح�سور 

هيئة  رئي�س  م�ساعد  خليفة  اآل  را�سد 

الأركان للقوى الب�سرية.

احلكيم،  الذكر  من  اآيات  تالوة  وبعد 

التدريب  ومراحل  الدورة  عن  اإيجاز  ُقدم 

نظرية  مواد  من  عليها  ا�ستملت  التي 

فيها عدد  �سارك  والتي  وتطبيقات عملية، 

احلر�س  و  الداخلية  وزارة  �سباط  من 

هيئة  رئي�س  م�ساعد  قام  حيث  الوطني، 

الأركان للقوى الب�سرية بتوزيع ال�سهادات 

على  التقديرية  واجلوائز  اخلريجني  على 

من  عدد  التخريج  حفل  ح�سر  املتفوقني. 

كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

وهويته  ووحدته  الوطن  �صمري  عن  ب�صدق  بالتعبري  ملتزمة  ال�صحفية  الأ���ص��رة  الإع���ام:  وزي��ر 

بالإنابة عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد  رئي�س جمل�س الوزراء، ح�شر �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء حفل »جائزة 

رئي�س جمل�س الوزراء لل�شحافة« يف ن�شختها اخلام�شة عرب تقنية الت�شال املرئي، حيث مت تكرمي الفائزين باجلائزة يف فئات اأعمدة الراأي والتحقيقات واحلوارات وال�شور ال�شحفية.

ويف بداية احلفل، األقى �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء نائب راعي احلفل كلمة تقدم خاللها بال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد  رئي�س جمل�س الوزراء على رعايته لهذه اجلائزة، ودعمه لل�شحافة الوطنية ور�شالتها التنويرية، وتقديره لدورها البناء يف تعزيز م�شرية الإجنازات التنموية ال�شاملة 

بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.



حمليات 04www.alayam.com

اخلمي�س 28 ذو القعدة  1442 ـ العدد 11779

Thursday 8th July 2021 - No. 11779

لدى تروؤ�ّسه اجتماع وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي.. عي�سى بن �سلمان بن حمد:

توفري ال�سبل كافة لتحقيق تطلعات الطلبة املن�سودة يف التفّوق العلمي

»النيابة« تطلق حلقة حول »امل�سالح الف�سلى للطفل والعقوبات البديلة« 

تعزيز قدرات موؤ�س�سات الدولة يف اإنفاذ القانون وحتقيق م�سلحة الطفل 

»تن�سيقي ال�سمالية« يبحث تفعيل برامج الوالء واالنتماء الوطني

ا�ستعرا�ض خطة الإن�ساء 14 برًجا دائًما لالت�ساالت مبدينة �سلمان

�سمن اإبداعات العام الدرا�سي..

3 طالبات ثانوي ي�سّممن موقًعا اإلكرتونًيا لدرو�ض العلوم

�سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن 

وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي 

على ما تلقاه امل�سرية التعليمية يف مملكة 

ح�سرة  من  واهتمام  دعم  من  البحرين 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ومتابعة  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  من �ساحب  م�ستمرة 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

البحرين  مملكة  مّكن  ما  الوزراء،  جمل�س 

بكل  التعامل  من  التعليمي  ال�سعيد  على 

الذي  ال�ستثنائية  الأو�ساع  مع  جدارة 

فر�سها النت�سار العاملي جلائحة فريو�س 

تقدمي  وا�ستمرار  )كوفيد-19(،  كورونا 

املراحل  جميع  يف  للطلبة  اخلدمات  كل 

التعليمية.

ال�سيخ  �سمو  تروؤ�س  لدى  ذلك  جاء 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  بن  عي�سى 

بن  عي�سى  وقف  اأمناء  جمل�س  اجتماع 

اأم�س عن ُبعد،  �سلمان التعليمي اخلريي، 

اخلريجني  الطلبة  جميع  �سموه  هناأ  اإذ 

مبنا�سبة اإنهائهم العام الدرا�سي وحتقيقهم 

جائحة  حتديات  رغم  امل�سرفة  النتائج 

فريو�س كورونا، كما هناأ �سموه منت�سبي 

وزارة الرتبية والتعليم واأع�ساء الهيئات 

باملدار�س  والفنية  والتعليمية  الإدارية 

والطلبة واأولياء اأمورهم، متمنًيا للجميع 

دوام التوفيق.

العملية  م�سار  على  �سموه  واطلع 

التعليمية للطلبة الدار�سني �سمن م�سروع 

وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي، 

�ساكًرا لهم جهودهم التي يبذلونها لإنهاء 

لهم  متنياته  عن  �سموه  معرًبا  درا�ستهم، 

حر�سه  موؤكًدا  والنجاح،  التوفيق  بدوام 

�ساأنها  من  التي  ال�سبل  كل  توفري  على 

التفوق  يف  املن�سودة  تطلعاتهم  حتقيقهم 

الوقف  يف  امل�سوؤولني  موجًها  العلمي، 

لتنفيذ كل ما من �ساأنه حتقيق ذلك.

علي  بن  ماجد  الدكتور  نقل  وقد 

نائب  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي 

بن  عي�سى  وقف  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

الطلبة  امتنان  اخلريي  التعليمي  �سلمان 

بن  عي�سى  م�سروع وقف  الدرا�سني �سمن 

�سلمان التعليمي اخلريي واأولياء اأمورهم 

بن  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  اإىل 

العميق  بتقديرهم  منوًها  خليفة،  اآل  حمد 

التعليم  فر�س  دعم  على  �سموه  حلر�س 

يحقق  مبا  عليه،  والت�سجيع  اجلامعي 

الأهداف التنموية املن�سودة. 

وناق�س جمل�س اأمناء وقف عي�سى بن 

خطة  ذلك  بعد  اخلريي  التعليمي  �سلمان 

اعتمد  اإذ  القادم،  الدرا�سي  للعام  البعثات 

الثامنة  للدفعة  البعثات  خطة  �سموه 

 2021 /2022 الأكادميي  العام  من 

اجلامعات  من  لعدد  وذلك  الوقف،  لطلبة 

مملكة  داخل  واخلا�سة  احلكومية 

البحرين، معرًبا �سموه عن �سكره جلميع 

اجلهات التي تتعاون مع املجل�س لتحقيق 

م�ساريعه التعليمية. 

يو�سح  تقرير  على  �سموه  اطلع  كما 

عدد بعثات الوقف خالل الفرتة من 2013 

الطلبة  عدد  ت�سمن  والذي   ،2021 اإىل 

البالغ  الوقف  بعثات  على  احلا�سلني 

عددهم 246 طالًبا يف 15 جامعة حملية 

اإىل  �سموه  و4 جامعات خارجية، ووجه 

�سرورة متابعة الطلبة ورعايتهم بال�سكل 

درا�ستهم  موا�سلة  من  ميّكنهم  الذي 

اجلامعية.

امل�سروع  م�ستجدات  املجل�س  وبحث 

والذي  بالوقف،  اخلا�س  ال�ستثماري 

املعد  الزمني  الربنامج  ح�سب  ي�سري 

موارده  ت�سهم  اأن  املتوقع  من  اإذ  لذلك، 

فور  الوقف  برامج  دعم  يف  ال�ستثمارية 

النتهاء من تنفيذه.

رعاية  حتت  اأم�س،  يوم  انطلقت 

النائب  البوعينني  ف�سل  بن  علي  الدكتور 

العام، اأعمال احللقة النقا�سية الفرتا�سية 

حتقيق  يف  املدين  املجتمع  اإ�سهامات  حول 

والعقوبات  للطفل  الف�سلى  امل�سالح 

العدالة  قانون  �سوء  يف  لالأطفال  البديلة 

�سوء  من  وحمايتهم  لالأطفال  الإ�سالحية 

املعاملة، بح�سور ال�سيخ خالد بن علي اآل 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  خليفة 

العدل  وزارة  وم�ساركة  والأوقاف، 

بالتعاون  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

مع معهد الدرا�سات الق�سائية والقانونية، 

وممثلني  العامة  النيابة  اأع�ساء  من  وعدد 

العمل  ووزارة  الداخلية  وزارة  عن 

الرتبية  ووزارة  الجتماعية  والتنمية 

حلقوق  الوطنية  واملوؤ�س�سة  والتعليم 

الإن�سان، وعدد من منظمات املجتمع املدين.

قدرات  تعزيز  امل�ساركون  وبحث 

هذا  اأحكام  اإنفاذ  يف  الدولة  موؤ�س�سات 

اإر�ساء البنية القانونية  القانون من خالل 

والفنية التي تكفل حتقيق م�سلحة الطفل 

الدعوى اجلنائية  الف�سلى، خالل مبا�سرة 

القانونية  احلماية  تدابري  فر�س  عند  اأو 

اأو  للخطر  التعر�س  من  حلمايته  املقررة 

�سوء املعاملة.

افتتاحية  كلمة  العام  النائب  واألقى 

التي  الت�سريعية  بالتعديالت  فيها  اأ�ساد 

الأخرية  ال�سنوات  خالل  امل�سرع  انتهجها 

القوانني  لتلك  �سديًدا  تطبيًقا  لت�سمن 

اأجل  من  لأحكامها؛  وجمدًيا  فعالً  واإعمالً 

حتقيق امل�ستهدف الأ�سا�سي منها ول�سمان 

الأثر الجتماعي املنظور منها.

مهمة  كانت  »اإن  كلمته:  يف  وقال 

التنمية تقع يف م�سوؤولية الدولة مبختلف 

اأن  اإل  الر�سمية،  وموؤ�س�ساتها  �سلطاتها 

ا�ستكمال تلك املهمة مرتبط بالدور الفاعل 

يف  وم�ساهمتها  املدين  املجتمع  ملوؤ�س�سات 

بني  تف�سل  التي  املجازية  امل�ساحة  �سغل 

من  تطبيقه  على  والقائم  القرار  م�سدر 

جانب وبني املجتمع من جانب اآخر، وهي 

�سلوك  تقوم  اأن  �ساأنها  من  �سامية  ر�سالة 

توعيته  خالل  من  باأدائه،  وترقى  الفرد 

حتقيق  �ساأنه  من  نحو  على  وتثقيفه 

اأن  مو�سًحا  الوطنية«،  واملرامي  الأهداف 

�سريًكا  ومازالت  كانت  املوؤ�س�سات  تلك 

اأ�سا�سًيا للدولة يف اإر�ساء منظومة العدالة 

العامة  النيابة  دور  اإىل  واأ�سار  اجلنائية. 

خالل  من  القانون  تطبيق  يف  الطموح 

ا�ست�سراف مناحي تطبيق اأحكامه والتغلب 

مبا  بذلك،  املرتبطة  التحديات  جميع  على 

ويكفل  العدالة  مرئيات  تعزيز  يف  ي�سهم 

الرعاية الالحقة للطفل؛ كي يكون التطبيق 

حمقًقا ملقا�سد القانون.

الوطن مي�سي  »اأن  العام  النائب  واأكد 

بعزمية وطنية نحو تر�سيخ مظلة قانونية 

وحماة  الوطن  �سواعد  حلماية  متكاملة 

الإ�سالحية  العدالة  بتحقيق  امل�ستقبل، 

�سوء  من  وحمايتهم  ورعايتهم  لالأطفال، 

يف  فيه،  مراء  ل  اأ�سمى  كهدف  املعاملة 

ظل م�ساركة واعية وفاعلة من موؤ�س�سات 

عرب  اأحكامه؛  تطبيق  يف  املدين  املجتمع 

جهات  مع  وثيق  وتعاون  وطنية  روؤية 

وفًقا  ياأتي  اإجناز  وهو  الر�سمية.  الدولة 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  لأهداف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

باإجراءات  للنهو�س  ورعـاه،  اهلل  حفظه 

ا�سرتاتيجية  عرب  وتطويرها،  العدالة 

وا�سحة حتفــظ ململكــة البحــرين ال�سبق 

امل�ستويني  على  الت�سريعــية  والريادة 

الإقليمي والدويل«.

اأكد علي بن ال�سيخ عبداحل�سني 

املحافظة  حمــافــظ  الع�سفور 

الــ�ــســمــالــيــة، خـــالل الجــتــمــاع 

�سرورة  للمحافظة،  التن�سيقي 

تظافر اجلهود لدعم فريق البحرين 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

للو�سول  الــوزراء،  جمل�س  رئي�س 

ال�سحية  املوؤ�سرات  من  مزيد  اإىل 

نظام  اعتماد  �سوء  يف  الإيجابية 

اإىل  لالنتقال  ال�سوئية  الإ�ــســارة 

الإ�سارة اخل�سراء والعودة للحياة 

الطبيعية.

املجل�س اخلطة  ا�ستعر�س  وقد 

الوطني  النتماء  لتعزيز  الوطنية 

)بحريننا(،  املواطنة  قيم  وتر�سيخ 

التي  والربامج  املبادرات  من خالل 

تعزز النتماء والولء، منوها بدعم 

باملجل�س  املمثلني  الأع�ساء  جميع 

يف  الإ�سهام  خالل  من  التن�سيقي، 

بالنتماء  الفردي  ال�سعور  اإبــراز 

جميع  تفاعل  خــالل  من  الوطني 

مكونات املجتمع وال�سركاء.

اإىل  املجل�س  اأع�ساء  ودعــا 

امل�ساركة يف برنامج »الرابح الأكرب 

يف �سيف البحرين« للفئات العمرية 

اإىل  يهدف  والذي  �سنة،   17-12

ا�ستقطاب ال�سباب يف فرتة ال�سيف 

ال�سمنة وتعزيز ممار�سة  ومكافحة 

يف  �سيما  ال�سحية،  احلياة  اأمناط 

ظل تف�سي تداعيات جائحة كورونا.

وقد بحث املجل�س دعم احلملة 

من  ال�سن  كبار  لتطعيم  الوطنية 

لت�سمل  العزمية  وذوي  املواطنني 

املنطقة  يف  اخلريية  اجلمعيات 

غرار  على  املحافظة،  من  الغربية 

نظمتها  التي  ال�سابقة  احلمالت 

وزارة  مع  بالتعاون  املحافظة 

ال�سحة يف مدينة حمد وعايل، كما 

احللول  نتائج  املجل�س  ا�ستعر�س 

الإن�سانية  للحالت  الإ�سكانية 

القانونية  امل�ست�سارة  بح�سور 

عبداللطيف  نوال  الإ�سكان  بوزارة 

نتائج  عر�ست  ــا  ــدوره ب الــتــي 

ال�سكانية  احللول لبع�س احلالت 

واأكــدت  املــرفــوعــة،  الإن�سانية 

للحالت  الــدرا�ــســة  ا�ستمرارية 

الأخرى.

�سمن اإبداعات العام الدرا�سي املن�سرم التي اأثبت خاللها طلبة مملكة 

البحرين علو كعبهم يف مواجهة التحديات، �سّممت 3 طالبات مبدر�سة 

العلوم  مواد  لدرو�س  اإلكرتونًيا  موقًعا  للبنات  الثانوية  ال�ستقالل 

للجهود  ورفًدا  ُبعد،  عن  للتعلّم  تعزيًزا  والأحياء،  والفيزياء  الكيمياء 

املنفذات للم�سروع  التعليم رغم اجلائحة، والطالبات  املبذولة ل�ستدامة 

رباب  املعلمة  باإ�سراف  الدين،  ال�سيماء عالء  اأحمد،  اآلء  فدك جعفر،  هن 

�سيد. وا�ستغرق ت�سميم املوقع 3 �سهور، لي�ساعد طلبة املرحلة الثانوية 

على الو�سول اإىل �سل�سلة �ساملة من الدرو�س املميزة كًما ونوًعا.

وزير الداخلية ي�ستقبل

 �سفري البحرين لدى دولة اإ�سرائيل

وزير الكهرباء ي�ستقبل ال�سفري اجلالهمة

وزيرة ال�سحة ت�سيد ببدء

 بناء عالقات ال�سداقة مع اإ�سرائيل

ا�ستقبل الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

�سفري  اجلالهمة  يو�سف  خالد  اأم�س،  يوم  الداخلية،  وزير 

مملكة البحرين لدى دولة اإ�سرائيل، وذلك مبنا�سبة تعيينه.

التوفيق  له  متمنًيا  اجلالهمة،  بخالد  الوزير  ورّحب 

والنجاح يف اأداء مهامه الدبلوما�سية.

املبارك وزير �سوؤون  املهند�س وائل بن نا�سر  ا�ستقبل 

اجلالهمة، مبنا�سبة  يو�سف  خالد  ال�سفري  واملاء،  الكهرباء 

�سدور املر�سوم امللكي بتعيينه رئي�ًسا للبعثة الدبلوما�سية 

ململكة البحرين لدى دولة اإ�سرائيل.

ويف بداية اللقاء رّحب الوزير بال�سفري واأعرب عن اأطيب 

متنياته بالتوفيق والنجاح يف اأداء مهامه، كما اطلع ال�سفري 

التطويرية،  واملاء  الكهرباء  هيئة  وبرامج  م�ساريع  على 

بجودة  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  الهيئة يف  روؤية  يحقق  مبا 

وموثوقية عاليتني للفرد واملجتمع.

ال�سالح،  �سعيد  بنت  فائقة  ال�سحة  وزيرة  ا�ستقبلت 

اخلري  باأبراج  الوزارة  بديوان  مبكتبها  الأربعاء  اأم�س 

حديًثا  اإ�سرائيل  لدى  املعنّي  ال�سفري  ال�سناب�س،  مبنطقة 

التهنئة  خال�س  له  قّدمت  حيث  اجلالهمة،  يو�سف  خالد 

والتربيكات مبنا�سبة تعيينه يف دولة اإ�سرائيل.

املانع  وليد  الدكتور  ح�سرة  الذي  اللقاء  بداية  ويف 

وكيل وزارة ال�سحة، اأ�سادت وزيرة ال�سحة بخطوات بدء 

بناء عالقات ال�سداقة التي �سرتبط مملكة البحرين ودولة 

اإ�سرائيل ال�سديقة، معربة عن اعتزازها وتقديرها مب�ساعي 

لعملية  ا�ستكمالً  القريب  امل�ستقبل  يف  العالقات  تعزيز 

املجال  ا  خ�سو�سً املجالت،  جميع  يف  والنماء  التطوير 

ال�سحي.

التعاون  اأوجه  الجتماع  خالل  املجتمعون  وتناول 

املمكنة يف جمال اخلدمات ال�سحية، و�سبل ال�ستفادة منها 

تبادل  مثل  احلالية،  الفرتة  البحرين خالل  بها  تهتم  التي 

اخلربات الطبية والتدريب والزيارات للخرباء واملخت�سني 

الأخرى،  ال�سحية  والكوادر  وال�ست�ساريني  الأطباء  من 

وكذلك  للكوارث،  واجلاهزية  ال�ستعداد  يف  وخرباتهم 

ما يخ�س  اإىل جانب  الطبي،  باملجال  والدرا�سات  البحوث 

ال�سناعات الدوائية وال�سياحة العالجية.

15 جامعة حملية و4 خارجية 246 طالًبا يح�سلون على بعثات الوقف يف   

حمافظ املحافظة ال�شمالية

علي البوعينني
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التقى عدًدا من الأهايل.. حمافظ »اجلنوبية«:

 متابعة م�شاريع الرفاع والبحري والزلق

اجلالهمة ت�شارك يف منتدى ال�شراكة الطّبية مع كوريا

جــذب ال�شتثمــارات ال�شّحيــة اإلـى البحريـن

اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة  �شاركت 

الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحية يف اأعمال »منتدى ال�شراكة 

كوريا  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  الطبية 

كوريا  جمهورية  �شفارة  من  بتنظيم   ،»2021

لدى اململكة بالتعاون مع كل من وزارة ال�شحة 

واملعهد  البحرينية  الأعمال  رجال  وجمعية 

اأم�س  يوم  الطبية،  ال�شناعة  لتطوير  الكوري 

الت�شال  الأربعاء 7 يوليو 2021، عرب تقنية 

املرئي عن ُبعد.

وخالل م�شاركتها، رفعت الرئي�س التنفيذي 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

اآيات  اأ�شمى  الدكتورة مرمي اجلالهمة  ال�شحية 

�شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل  والتقدير  ال�شكر 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

�شاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

اآل خليفة  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

اململكة  يف  ال�شحي  للقطاع  الالحمدود  للدعم 

وتعزيز ريادته ومتيزه.

يف  املنتدى  باأهمية  اجلالهمة  د.  ونوهت 

يف  ال�شحي  القطاع  يف  التوا�شل  ج�شور  مّد 

املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�س  ا�شتك�شاف  �شبيل 

والتعاون البناء واملتنامي بني البلدين ال�شديقني 

بالتزامن  واخلا�س،  الر�شمي  امل�شتوين  على 

يف  ال�شحي،  القطاع  يف  التحول  مبادرات  مع 

ال�شحي  ال�شمان  برنامج  لتطبيق  ال�شعي  ظل 

»�شحتي«. كما ا�شتعر�شت دور الهيئة الرقابي 

البحرين  مملكة  يف  ال�شحي  القطاع  لتنظيم 

واأوجه ال�شتثمارات املطلوبة يف اململكة.

حر�س  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  واأكــدت 

ال�شحية  ال�شتثمارات  جذب  على  الهيئة 

وتعزيز موقـع البحرين التناف�شي على خريطة 

اخلدمات ال�شحية.

د. مرمي اجلالهمة

جمعية ال�شحفيني تنفي اأنباء تاأجيل انتخابات جمل�س الإدارة

و�شع ا�شرتاتيجية متكاملة للت�شيري الذاتي للمراكز بعد درا�شة اأو�شاعها.. د. ال�شيد:

ارتفاع ن�شبة امل�شتفيدين من املراكز ال�شّحية بن�شبة %36 

حميدان: النتهاء من املرحلة الأوىل

 لتكثيف املزروعات يف �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان

البحرينية  ال�شحفيني  جمعية  قالت 

و�شائل  يف  تداوله  مت  ما  تابعت  اإنها 

تاأجيل  ب�شاأن  الجتماعي  التوا�شل 

الإدارة،  جمل�س  انتخابات  موعد 

جمعية  اأكدت  ال�شدد،  هذا  ويف 

اإجراء  البحرينية  ال�شحفيني 

الإدارة يف املوعد  انتخابات جمل�س 

املحدد لها بتاريخ 17 يوليو يف مقر 

الإعالن  مت  كما  املهند�شني،  جمعية 

عنه م�شبًقا دون تغيري، مع اللتزام 

بجميع الإجراءات الحرتازية التي 

امل�شاركني  و�شالمة  �شحة  ت�شمن 

يف النتخابات.

يف  الراغبني  جميع  اجلمعية  ودعت 

ممن  الإدارة،  جمل�س  لنتخابات  الرت�شح 

مع  التوا�شل  ال�شروط،  عليهم  تنطبق 

املعنيني يف اجلمعية لإكمال الإجراءات 

غلق  �شيتم  اإذ  للرت�شح،  املطلوبة 

يوم  الرت�شح  طلبات  ا�شتالم  باب 

الأربعاء املوافق 14 يوليو 2021 

يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء.

ال�شحفيني  جمعية  واأكدت 

هذه  يجري خالل  ما  اأن  البحرينية 

ال�شتحقاق  ت�شبق  التي  الفرتة 

اعتيادي  اأمر  هو  النتخابي 

اإىل  ا�شتناًدا  عامني  كل  يجري 

للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام 

احلالية  الدورة  اأن  على  التاأكيد  جمددًة 

عام  يناير  �شهر  يف  انتهت  قد  للمجل�س 

ملدة  النتخابات  انعقاد  وتاأجل   ،2021

التي  ال�شتثنائية  للظروف  نظًرا  اأ�شهر  �شتة 

باأكمله  والعامل  البحرين  مملكة  بها  متر 

وبعد  كورونا،  جائحة  بانت�شار  املتمثلة 

�شتة  وهي  للتاأجيل،  املحددة  املدة  انق�شاء 

اجلمعية مبخاطبة  اإدارة  قام جمل�س  اأ�شهر، 

على  امل�شرفة  اجلهة  الإعالم  �شوؤون  وزارة 

اإمكانية  مدى  حول  لال�شتف�شار  اجلمعية 

الرد  جاء  وقد  عدمها،  من  النتخابات  اإقامة 

اإجراء النتخابات مع اللتزام  باملوافقة على 

با�شر  وبالفعل  الحرتازية،  بالإجراءات 

الإجراءات  جميع  اتخاذ  الإدارة  جمل�س 

الأ�شا�شي  النظام  ح�شب  الالزمة  والرتتيبات 

العمومية  اجلمعية  اجتماع  لعقد  للجمعية 

لنتخاب جمل�س الإدارة اجلديد خالل ال�شهر 

اجلاري.

خديجة العرادي:

التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  ملراكز 

ارتفاع  ال�شيد  جليلة  الدكتورة 

مراكز  من  امل�شتفيدين  عدد  ن�شبة 

الأولية يف عام  الرعاية ال�شحية 

 2020 بعام  مقارنة   2021

بن�شبة 36%، مبينة اأن اخلطوات 

الرعاية  ملراكز  امل�شتقبلية 

ال�شحية الأولية تتمثل يف تطبيق 

يف  الذاتي  للت�شيري  جتريبي 

واإعادة  اململكة،  حمافظات  اإحدى 

بح�شب  ال�شحية  املناطق  توزيع 

واحلاجة  ال�شكاين  التوزيع 

اإىل  اإ�شافة  ال�شحية،  للخدمات 

النموذج  و�شع  من  النتهاء 

مراكز  على  وتطبيقه  الت�شغيلي 

الرعاية ال�شحية الأولية كافة.

مت  اأنه  اإىل  ال�شيد  واأ�شارت 

للمراكز  احلايل  الو�شع  درا�شة 

ا�شرتاتيجية  وو�شع  ال�شحية 

مبا  الذاتي،  للت�شيري  متكاملة 

الوطنية  اخلطة  مع  يتما�شى 

جمل�س  اأقرها  التي  لل�شحة 

اأن  مو�شحة  املوقر،  الوزراء 

خطة  اإىل  تتطرق  ال�شرتاتيجية 

تهدف  التي  الذاتي  الت�شيري 

الوقاية  اأن�شطة  حت�شني  اإىل 

ال�شحة،  وتعزيز  واحلماية 

املوارد  تخ�شي�س  وحت�شني 

املالية والب�شرية، ومتكني مقدمي 

اأجل  من  ال�شحية  اخلدمات 

الرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة.

وك�شفت ال�شيد عن اإح�شاءات 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز 

اأنها  اإىل  م�شرية   ،2020 لعام 

املواعيد  جمموع  اأن  اأظهرت 

نحو  بلغ  العامة  العيادات  يف 

 %10 منها  موعًدا،   2170693

و%78  اإلكرتونية،  مواعيد 

و%12  ال�شخ�شي،  باحل�شور 

اأن  واأ�شافت  الت�شال.  عرب مركز 

بلغ  املخربية  التحاليل  جمموع 

ومواعيد  حتليالً،   12331739

 87534 الطبيعي  العالج 

�شحة  عيادات  ومواعيد  موعًدا، 

الفم والأ�شنان 172769 موعًدا، 

الجتماعية  اخلدمات  وق�شم 

الأ�شعة  وق�شم  موعًدا،   24923

121384 موعًدا.

الإيجاز  خالل  واأ�شافت 

الذي  احلكومي  الإعالمي 

الوطني،  الت�شال  مركز  نظمه 

التنفيذية  الإدارة  مع  بالتعاون 

اأن مراكز  الأولية،  الرعاية  ملراكز 

تقدم  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

موؤهل  طاقم  خالل  من  خدماتها 

الرعاية  مراكز  مظلة  يعمل حتت 

العدد  بلغ  وقد  الأولية  ال�شحية 

 ،2231 الطاقم  لهذا  الإجمايل 

ا،  منهم 465 طبيًبا و566 ممر�شً

باخلدمات  العاملني  من  و813 

بينما  اإدارًيا،  و292  امل�شاندة، 

يقدم 95 فرًدا خدمات الدعم.

الرعاية  منظومة  اأن  واأكدت 

حجر  ُتعد  الأولية  ال�شحية 

يف  ال�شحية  للخدمات  الأ�شا�س 

نقطة  وُتعد  البحرين،  مملكة 

يتعلق  للفرد مبا  الأوىل  الت�شال 

ت�شتمل  اإذ  ال�شحية،  بالرعاية 

من  جملة  على  املنظومة  هذه 

اأن  اإىل  تهدف  التي  اخلدمات 

�شليمة،  ب�شحة  الفرد  يتمتع 

ال�شلوكيات  تعزيز  مع  بالتوازي 

املبكر  والكت�شاف  ال�شحية 

والعالج  والت�شخي�س  لالأمرا�س 

واإعادة التاأهيل.

جليلة  الدكتورة  واأ�شافت 

ا�شرتاتيجية  م�شروع  اأن  ال�شيد 

الت�شيري الذاتي يف مراكز الرعاية 

اإىل  يهدف  الأولية  ال�شحية 

بتكوين  املرتبطة  املبادئ  تعزيز 

تدار  الأولية  لل�شحة  منظومة 

جمل�س  قبل  من  ذاتي  ب�شكل 

الأولية،  ال�شحة  واإدارة  الأمناء 

�شحية  خدمات  تقدمي  جانب  اإىل 

وتعمل  وم�شتدامة،  متكاملة 

بعدالة وكفاءة وجودة عالية.

قالت  امل�شروع،  اأهداف  وعن 

اإىل  تهدف  ال�شرتاتيجية  اإن 

على  القائم  ال�شحي  النظام  دعم 

حرية  وزيادة  الأولية،  الرعاية 

فوائد  من  وال�شتفادة  الختيار، 

ال�شمويل،  ونهجه  الأ�شرة«  »طب 

قاعدة  بتطبيق  البدء  عن  ف�شالً 

النهائية  لال�شتقاللية  �شلبة 

الأولية،  ال�شحية  للرعاية 

تعزيز  نحو  امليزان  وحتويل 

وحت�شني  والوقاية  ال�شحة 

خالل  من  وذلك  واجلودة،  الأداء 

حتويل املراكز اإىل مقدمي خدمات 

�شبكات  واإن�شاء  ذاتية،  �شحية 

مظلة  حتت  ال�شحية  الرعاية 

الوطني  ال�شحي  التاأمني  برنامج 

»�شحتي«.

وفيما يتعلق بربنامج »اخرت 

ال�شيد  الدكتورة  اأفادت  طبيبك«، 

الربنامج  بتطبيق  البدء  مت  باأنه 

املراكز، وقد حقق ذلك  يف بع�س 

زيادة  اأهمها  الأهداف،  من  جملة 

ن�شبة الك�شف املبكر عن الأمرا�س 

جودة  على  احلفاظ  مع  املزمنة 

ر�شا  وزيادة  املقدمة  اخلدمات 

م�شروع  مع  متا�شًيا  العمالء، 

والت�شيري  ال�شحي  ال�شمان 

الذاتي للمراكز ال�شحية.

اأو�شحت  اخل�شو�س،  وبهذا 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س 

الربنامج  اأن  الأولية  ال�شحية 

اخلدمات  تعزيز  اإىل  يهدف 

والعالجية(  )الوقائية  ال�شحية 

من  الأولية،  ال�شحة  يف  املقدمة 

ا�شتمرارية  منهاج  تطبيق  خالل 

العائلة  طبيب  قبل  من  العالج 

تاأكيد  مع  وعائلته،  للمري�س 

اخلدمة  مقدم  اختيار  حرية 

للمري�س.

وعن اأبرز نتاجات الربنامج، 

اأنه  ال�شيد  الدكتورة جليلة  بّينت 

بعد عام من تطبيق الربنامج، مت 

اكت�شاف  ن�شب  يف  زيادة  ر�شد 

املزمنة،  الأمرا�س  وت�شخي�س 

مر�س  الآتي:  النحو  على  وكانت 

داء   ،%17 الدم  �شغط  ارتفاع 

الثدي  �شرطان   ،%10 ال�شكري 

 ،%15 الربو�شتات  �شرطان   ،%3

 ،%5 الكلى  اأمرا�س   ،%5 الدهون 

اأمرا�س ال�شبكية %13.

املوؤ�شرات  ملف  اأن  واأ�شافت 

عن  املبكر  والك�شف  الإكلينيكية 

الرعاية  مراكز  يف  الأمرا�س 

تطوًرا  �شهد  الأولية  ال�شحية 

الك�شف  ن�شبة  و�شلت  اإذ  كبرًيا، 

الإناث  لدى  للكولي�شرتول  املبكر 

اإىل 58%، كما زادت ن�شبة الك�شف 

الربو�شتات  �شرطان  عن  املبكر 

الرجال، وارتفعت  لدى 16% من 

مر�س  عن  املبكر  الك�شف  ن�شبة 

انتظم  كما   ،%28 اإىل  ال�شكري 

لثلث  ال�شكري  م�شتوى  قيا�س 

جتاوزت  بينما  ال�شكري،  مر�شى 

بتطعيمات  التغطية  معدلت 

الطفولة الروتينية ن�شبة %97.

التطبيب  خدمة  وحول 

ت�شمل  اأنها  ذكرت  ُبعد،  عن 

الطبية  ال�شت�شارات  تقدمي 

ال�شحية  وال�شتف�شارات 

الفيديو  تقنية  عرب  الب�شيطة 

التحاليل  وطلب  والت�شال، 

الو�شفات  وجتديد  املخربية، 

الطبية.

امل�شاعد  الوكيل  ك�شفت 

يف  امل�شرتكة  البلدية  للخدمات 

وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

املهند�شة  العمراين  والتخطيط 

من  النتهاء  عن  حميدان  �شوقية 

لتكثيف  الأوىل  املرحلة  اأعمال 

�شارع  على  املزروعات  وزيادة 

على  �شلمان،  بن  عي�شى  ال�شيخ 

م�شافة 2600 مرت بامتداد جانبي 

الوزارة  اأن  اىل  م�شرية  ال�شارع، 

م�شروع  يف  مهًما  �شوًطا  »قطعت 

لهذا  املزروعات  وتكثيف  جتميل 

ال�شارع احليوي واملهم«.

من  البالغ  الهتمام  واأكدت 

مبتابعة  ة،  املوقر  احلكومة  قبل 

و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  قبل  من 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

عبداهلل خلف،  بن  املهند�س ع�شام 

والتجميل  الت�شجري  باأعمال 

اأجل  من  الرئي�شة  ال�شوارع  يف 

وزيادة  البيئة  على  احلفاظ 

�شي�شهم يف  ما  اخل�شراء،  الرقعة 

التنمية امل�شتدامة للمملكة.

اأن  اإىل  حميدان  واأ�شارت 

الأ�شغال  وزارة  ا�شرتاتيجية 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

الهتمام  على  »تركز  العمراين 

والتقاطعات  ال�شوارع  بتجميل 

من  باملزروعات  الرئي�شة 

للبيئة  وال�شديقة  الظل  الأ�شجار 

مبختلف  اخل�شراء  وامل�شطحات 

البحرين«،  مملكة  حمافظات 

وتعاون  تن�شيق  وجود  موؤكدة 

ب�شاأن  للبيئة  الأعلى  املجل�س  مع 

والأ�شجار  املزروعات  اأنواع 

مملكة  وبيئة  ملناخ  املالئمة 

يف  ت�شهم  والتي  البحرين، 

درجات  وتخفي�س  املناخ  حت�شني 

التنوع  على  واملحافظة  احلرارة 

البيولوجي من النباتات املحلية.

املزروعات  تكثيف  اإن  وقالت 

بن  عي�شى  ال�شيخ  �شارع  على 

املهمة  املبادرات  اأحد  �شلمان »هي 

والت�شجري  التجميل  لعمليات 

الرقعة  وزيادة  والتح�شري 

العام،  هذا  للوزارة  اخل�شراء 

يف  خطتها  �شمن  ياأتي  والذي 

تكثيف عمليات الت�شجري وجتميل 

ال�شوارع والتقاطعات الرئي�شة«.

تطوير  خطة  »اإن  واأ�شافت 

وت�شجري هذا ال�شارع تنق�شم على 

اأعمال  مع  متزامنة  مراحل،  ثالث 

قبل  من  ال�شارع  لهذا  التطوير 

النتهاء  املتوقع  ومن  )الأ�شغال(، 

 2023 يف  الالحقة  املراحل  من 

تو�شعة  م�شروع  مع  بالتزامن 

ال�شارع«.

م�شاحة  »اإن  واأو�شحت 

تبلغ  املبادرة  من  الوىل  املرحلة 

2520 مرًتا مربًعا وبطول 2600 

مرت«، لفتة اإىل اأن املبادرة عبارة 

املزروعات  وتكثيف  »ت�شجري  عن 

جانبي  امتداد  على  ال�شارع  على 

ال�شيخ  ب�شارع  املحيطة  املنطقة 

التمديدات  اأعمال  مع  عي�شى 

اإىل  بالإ�شافة  الري،  ل�شبكات 

زراعة خمتلف الأنواع من اأ�شجار 

حيث  للبيئة،  وال�شديقة  الظل 

متت زراعة اأعداد تقّدر بـ320 من 

امل�شطحات  مع  املزهرة  الأ�شجار 

اخل�شراء«.

»مبادرة  اأن  حميدان  واأكدت 

م�شاريع  اإحدى  تعترب  التكثيف 

�شمن  البلديات  �شوؤون 

للت�شجري،  الوطنية  ال�شرتاتيجية 

مبا�شرة  مبتابعة  حتظى  والتي 

من الإدارة العليا يف الوزارة«.

د. جليلة ال�سيد

�سوقية حميدان

بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  التقى 

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

عرب تقنية الت�شال املرئي من خالل »املجل�س 

واملواطنني،  الأهايل  من  بعدد  الفرتا�شي«، 

نائب  الدو�شري  ثامر  عي�شى  العميد  بح�شور 

املحافظ، واملهند�س عا�شم عبداللطيف عبداهلل 

من  وعدد  اجلنوبية،  املنطقة  بلدية  عام  مدير 

ال�شباط وامل�شوؤولني.

حمافظ  �شمو  رفع  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

املحافظة اجلنوبية بالأ�شالة عن نف�شه ونيابة 

اآيات  اأ�شدق  اجلنوبية  املحافظة  اأهايل  عن 

التهاين والتربيكات اإىل املقام ال�شامي حل�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، مبنا�شبة اإقرار جمل�س اأمناء 

الدولية  للعالقات  احلكومية  مو�شكو  جامعة 

مبنح جاللته الدكتوراه الفخرية، تقديًرا لدور 

بني  واحلوار  ال�شلمي  التعاي�س  يف  جاللته 

�شموه  مو�شًحا  املختلفة،  والثقافات  الأديان 

التقدم  م�شرية  يف  نربا�ًشا  جاللته  روؤية  اأن 

والزدهار والنماء التي ت�شهدها مملكة البحرين 

رفيعة يف  وح�شارية  تاريخية  مكت�شبات  من 

ظل قيادة جاللته احلكيمة.

كما اأكد �شمو املحافظ اأن املحافظة ت�شخر 

جهودها يف التوا�شل مع الأهايل عرب خمتلف 

عرب  امل�شتمرة  واللقاءات  الإلكرتوين  القنوات 

الزيارات  و�شل�شلة  الفرتا�شي«  »املجل�س 

امليدانية، موؤكًدا �شموه متابعة تطوير م�شاريع 

البحري،  )الرفاع،  مناطق  يف  التحتية  البنية 

امل�شاريع  تطوير  اإىل  بالإ�شافة  والزلق(، 

واحلدائق  املما�شي  تطوير  ت�شمل  التي  العامة 

يف خمتلف املناطق، من اأجل الرتقاء باخلدمات 

املقدمة واحلر�س على تنفيذها باجلودة العالية 

وذلك  واملقيمني،  للمواطنني  بالنفع  يعود  مبا 

بالتن�شيق مع بلدية املنطقة اجلنوبية.



�أن موكلها  و�أو�ضحت �حلد�د 

�أ�ضدر �ضجالً م�ضابًها لال�ضم دون 

عام  منذ  �ل�ضريك  من  �عرت��ض 

فردية  موؤ�ض�ضة  ب�ضجل   2005

و�ل�ضهري  �لقدمي  �مل�ضمى  حتت 

�مل�ضابهة  �ل�ضجالت  و�أن  نف�ضه، 

مالك  و�أقارب  لعائلة  ملك  كانت 

�ملدعى عليه.

و�أ�ضافت: يف عام 2018 بعد 

�حل�ض�ض  نقل  مت  �ل�ضريك  وفاة 

ومن  �أبناءه  وي�ضملهم  للورثة، 

�ضمنهم �ملدعى عليه يف �لق�ضية، 

و�لده  من�ضب  بتويل  قام  و�لذي 

من  برغبة  �ل�ضجل  وت�ضفية 

بفتح  قام  ثم  �الثنني،  �ل�ضركاء 

�ضجل جديد با�ضم ون�ضاط مماثل 

�أن  �أجل  ومن  �لقدمي،  للمحل 

ي�ضجله طلب خطاب عدم ممانعة 

قيده  ليتمكن من  قبل موكلي  من 

وعلى  �لتجاري،  �ل�ضجل  يف 

بتزويده  موكلي  قام  ذلك  �ضوء 

وكان  نية،  بح�ضن  باخلطاب 

فتح �ل�ضجل مبو�فقة �ضفوية بني 

�الثنني.

�أن  على  �التفاق  مت  وتابعت: 

ي�ضرتي �أحدهما �لعالمة �لتجارية 

�الثنان  يقوم  باأن  �أو  وي�ضجلها، 

�ال�ضم  م�ضتخدمني  بالتعاي�ض 

��ضم  زيادة  مع  نف�ضه  �ل�ضهري 

توقع،  �التفاقية مل  لكن  للعالمة، 

�إال �أن �ملدعى عليه مل يكرتث وقام 

دون  �لتجارية  �لعالمة  بت�ضجيل 

بدوره  و�لذي  ملوكلي،  �لرجوع 

�لعالمة  ت�ضجيل  على  �عرت�ض 

ي�ضتاأثر  �أن  من  خ�ضية  �لتجارية 

بها �ملدعى عليه.

�ملدعي  �أن  �إىل  �حلد�د  ولفتت 

�لتجارية  �لعالمة  ��ضتعمل  عليه 

�إال  �لنز�ع منذ عام 2019،  حمل 

�أنه مت ت�ضجيلها يف يونيو 2020 

موكلي  قبل  من  خطية  مبو�فقة 

ليتم ت�ضجيل �ملوؤ�ض�ضة يف وز�رة 

�ل�ضناعة و�لتجارة �ل�ضياحة.

جرى  �أنه  �حلد�د  و�أكدت 

عليه  �ملدعى  مبخالفة  �لدفاع 

عن  �لتجارية  �لعالمة  بت�ضجيله 

�ملو�فقة  باأخذه  �لغ�ض  طريق 

لت�ضجيل  موكلي  من  �خلطية 

ت�ضجيله  ثم  �لتجاري،  �ال�ضم 

عليه،  للت�ضييق  كعالمة جتارية 

غري  مناف�ضة  عنه  نتج  مما 

م�ضروعة بني �الأطر�ف.
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بدء ت�صليم اإفادات املعادلت امل�صروطة لأ�صحابها.. جلنة »امل�ؤهالت«:

معادلة 37 م�ؤهاًل واإدراج 11 جامعة �صمن الق�ائم امل��صى بها
لتقومي  �لوطنية  �للجنة  عقدت 

�لدوري  �جتماعها  �لعلمية  �ملوؤهالت 

�أحمد  بن  مبارك  حممد  �لدكتور  برئا�ضة 

وبح�ضور  �ملد�ر�ض،  ل�ضوؤون  �لعام  �ملدير 

جميع �أع�ضاء �للجنة وممثلي هيئة جودة 

�لتعليم  وجمل�ض  و�لتدريب  �لتعليم 

طلبات  در��ضة  ال�ضتكمال  وذلك  �لعايل، 

�للجنة  �إىل  �ملقدمة  �لعلمية  �ملعادلة 

و�لبت فيها باالإ�ضافة �إىل مناق�ضة طلبات 

�ال�ضت�ضارة �لدر��ضية.

رئي�ض  رحب  �الجتماع،  بد�ية  ويف 

�أحمد  �لدكتور  بان�ضمام  �للجنة  و�أع�ضاء 

�لتنفيذي  �لرئي�ض  �الأن�ضاري  حممد 

خلًفا  �للجنة  ع�ضوية  �إىل  للم�ضت�ضفيات 

��ضت�ضاري  �لعو�ضي  �أمني  حممد  للدكتور 

طب وجر�حة �الأطفال مب�ضت�ضفى �مللك حمد 

�للجنة  و�أع�ضاء  رئي�ض  وتقدم  �جلامعي. 

حممد  للدكتور  و�لتقدير  �ل�ضكر  بخال�ض 

كبرية  من جهود  قدمه  ما  على  �لعو�ضي 

كما  �للجنة،  عمل  يف  متميزة  و�إ�ضهامات 

عرب رئي�ض و�أع�ضاء �للجنة عن �ضعادتهم 

�الأن�ضاري،  �أحمد  �لدكتور  بع�ضوية 

�إ�ضافة نوعية  ذلك من  ما ميثله  موؤكدين 

لعمل �للجنة يف �ملرحلة �ملقبلة.

وقد بني رئي�ض �للجنة �لدكتور حممد 

�لنقا�ضات  �ضوء  يف  �أنه  �أحمد  بن  مبارك 

�آليات  وتطوير  مر�جعة  ب�ضاأن  �لتي متت 

عنه  �الإعالن  مت  ما  وبعد  �للجنة،  عمل 

�ملعادلة  نظام  وتفعيل  ��ضتحد�ث  من 

�لوزر�ء  جمل�ض  لقر�ر  تنفيًذ�  �مل�ضروطة 

�الأمري  �مللكي  �ل�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة 

�ضلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�ض 

جمل�ض �لوزر�ء، فقد �ضرع �لق�ضم �ملخت�ض 

�مل�ضروطة  �ملعادلة  �إفاد�ت  ت�ضليم  يف 

جلميع مقدمي �لطلبات �لذين مت ��ضتيفاء 

موؤهالتهم، موؤكًد� �أن تطبيق هذ� �لنظام قد 

�أ�ضهم ب�ضكل كبري لي�ض يف ت�ضهيل �ضوؤون 

فقط،  �ملعادلة  بعملية  �ملرتبطة  �ملو�طنني 

وتب�ضيط  ت�ضهيل  على  �ضاعد  ا  �أي�ضً و�إمنا 

�لزمنية  �ملدد  و�خت�ضار  �للجنة  �إجر�ء�ت 

�ملطلوبة،  �الإفاد�ت  �إ�ضد�ر  يف  �مل�ضتغرقة 

لتقومي  �لوطنية  �للجنة  ��ضتمر�ر  موؤكًد� 

من  �ملزيد  مر�جعة  يف  �لعلمية  �ملوؤهالت 

�آليات عملها وتطويرها.

�الأعمال،  جدول  �عتماد  وبعد 

�الجتماع  حم�ضر  على  و�لت�ضديق 

طلبات  تد�ر�ض  يف  �للجنة  بد�أت  �ل�ضابق، 

�ملخت�ضة  �للجان  ح�ضب  �لعلمية  �ملعادلة 

لكل تخ�ض�ض علمي، و�نتهت �إىل ��ضتيفاء 

تقومي ومعادلة 37 موؤهالً علمًيا و�إحالتها 

�إفاد�ت  ال�ضت�ضد�ر  �ملخت�ض  �لق�ضم  �إىل 

�ملعادلة حلاملي هذه �ملوؤهالت، كما قررت 

علمية  موؤهالت   3 ��ضتيفاء  عدم  �للجنة 

لال�ضرت�طات و�ملعايري �خلا�ضة باملعادلة، 

تعليم عاٍل  موؤ�ض�ضة  �إدر�ج 11  و�عتمدت 

�ضمن قو�ئم �ملوؤ�ض�ضات و�لرب�مج �ملو�ضى 

بالدر��ضة فيها على �ملوقع �الإلكرتوين.

رئي�ش اأمناء »حمد العاملي للتعاي�ش ال�صلمي« 

يبحث العالقات مع ال�صفري الي�ناين

خليفة  �آل  خليفة  بن  خالد  �ل�ضيخ  �لدكتور  ��ضتقبل 

للتعاي�ض  �لعاملي  حمد  �مللك  مركز  �أمناء  جمل�ض  رئي�ض 

جمهورية  �ضفري  بيربيجو�ض  كون�ضتانتينو�ض  �ل�ضلمي، 

دولة  يف  و�ملقيم  �لبحرين  مملكة  لدى  �ملعني  �ليونان 

�لكويت.

�مل�ضرتك  �لتعاون  تعزيز  �ضبل  �جلانبان  وبحث 

و�لتعاي�ض  �الأديان  حو�ر  جمال  يف  �ل�ضر�كات  وتفعيل 

�ال�ضتفادة  خالل  من  وذلك  �لعامل،  �ضعوب  بني  �ل�ضلمي 

من مبادر�ت وبر�مج �ملركز ومن بينها برنامج �مللك حمد 

لالإميان يف �لقيادة، ومبا يخدم �أهد�ف �لبلدين و�ل�ضعبني 

�ل�ضديقني.

�لديني  �لت�ضامح  تاريخ  عن  نبذة  �لرئي�ض  وقدم 

حكام  وجهود  �لبحرين،  مبملكة  �ل�ضلمي  و�لتعاي�ض 

�لت�ضامح  م�ضرية  تعزيز  يف  �لتاريخ  مر  على  �لبحرين 

�ضفارة  بجهود  م�ضيًد�  �لرثي،  �ملجتمع  �أطياف  كافة  بني 

�ليونان يف تعزيز �لعالقات بني �لبلدين.

عي�ضى  بن  �ضلمان  �ملحرق  حمافظة  حمافظ  ��ضتقبل 

بن هندي �ملناعي مبكتبه يف مبنى �ملحافظة هاي كو�ن 

ت�ضونغ �ضفري كوريا �جلنوبية لدى مملكة �لبحرين. 

وقد رّحب �ملحافظ بال�ضفري �لكوري �جلنوبي، متمنًيا 

مهام  و�لتوفيق يف  �لبحرين  �الإقامة يف مملكة  له طيب 

عمله �لدبلوما�ضي، كما ��ضتعر�ض �جلانبني خالل �للقاء 

�لعالقات �لودية بني �لبلدين و�ضبل دعمها وتطويرها ملا 

فيه خري و�ضالح �لبلدين و�ل�ضعبني �ل�ضديقني.

حمافظ املحرق ي�صتعر�ش

 العالقات مع �صفري ك�ريا اجلن�بية

مكافحة املخدرات: القب�ش على

 رجل وامراأة بح�زتهما م�اد خمدرة

يف �إطار تنفيذ �لقانون ومكافحة �جلرمية، متكنت 

�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت باالإد�رة �لعامة �ملباحث و�الأدلة 

و27   29( و�مر�أة  رجل  على  �لقب�ض  من  �جلنائية 

عاًما(، حليازتهما مو�د خمدرة.

بهذ�  معلومات  تلقيها  بعد  �أنه  �الإد�رة  و�أو�ضحت 

�ل�ضاأن، مت �إجر�ء عمليات �لبحث و�لتحري �لتي �أ�ضفرت 

عن حتديد هوية �ملذكورين، و�لقب�ض عليهما وحتريز 

�تخاذ  مت  �إذ  بحوزتهما،  كانت  �لتي  �مل�ضبوطة  �ملو�د 

�إىل  �لق�ضية  الإحالة  �لقانونية متهيًد�  �الإجر�ء�ت  جميع 

�لنيابة �لعامة.

املالك الأ�صلي اأ�ص�صه يف »ال�صبعينات« واملدعى عليه ا�صتغل ح�صن نيته

�صطب ا�صم حمل األعاب م�صه�ر بعد ت�صجيل عالمته التجارية بـ»الغ�ش«

ال�شيخة هال بنت حممد

بحث تعزيز ال�صرتاتيجية والأن�صطة الثقافية لدول »التعاون«

ت�صجيل ن�صبة %100 خروج من امل�صت�صفى ول اأعرا�ش جانبية 

 دواء »�ص�تروفيماب« عالج اآمن يتميز بكفاءته العالية

�ضاركت �ل�ضيخة هال بنت حممد �آل خليفة مدير عام �لثقافة 

عرب  �الأربعاء  �أم�ض  و�الآثار  للثقافة  �لبحرين  بهيئة  و�لفنون 

تقنية �الت�ضال �ملرئي يف �الجتماع �لـ51 للجنة �لثقافية �لعامة، 

ممثلة بذلك هيئة �لثقافة ومملكة �لبحرين )دولة �لرئا�ضة( يف 

�إليه �الأمانة �لعامة لدول جمل�ض �لتعاون  �الجتماع �لذي دعت 

 )24( �الجتماع  قر�ر�ت  تنفيذ  ملتابعة  �لعربية  �خلليج  لدول 

لوزر�ء �لثقافة بدول �ملجل�ض.

ويف كلمتها خالل �الجتماع، رحبت �ل�ضيخة هال بنت حممد 

�لذي  �للقاء  بهذ�  �ضعادتها  عن  معربة  بامل�ضاركني،  خليفة  �آل 

�الجتماع  قر�ر�ت  لتنفيذ  �ل�ضبل  �أف�ضل  ملناق�ضة  تخ�ضي�ضه  مت 

مقدمتها  يف  ياأتي  و�لتي  �ملجل�ض  بدول  �لثقافة  لوزر�ء   )24(

�لبيان �خلتامي و�إعالن �لريا�ض �ل�ضادر�ن عن �ملجل�ض �الأعلى 

يف دورته )40( وجهود دول جمل�ض �لتعاون ملو�جهة جائحة 

كورونا وتاأثريها على �لقطاع �لثقايف بدول �ملجل�ض �إىل جانب 

�ال�ضرت�تيجية �لثقافية لدول �ملجل�ض �لتعاون 2020-2030م.

�لرتجمة  مبركز  �ملتعلقة  �ملو��ضيع  �الجتماع  وتناول 

�لهوية  تعزيز  وفيلم  �لعربية  باللغة  و�الهتمام  و�لتعريب 

�لثقافية  �الأن�ضطة  خطة  �إىل  باالإ�ضافة  �خلليجية  �لوطنية 

�مل�ضرتكة ولو�ئح �لعمل �لثقايف �مل�ضرتك، كما وتطرق �الجتماع 

بني  �مل�ضرتك  و�الجتماع  �لثقايف  �ملجال  يف  �لدويل  للتعاون 

ومعار�ض  �ملجل�ض  بدول  و�ل�ضياحة  �لثقافة  عن  �مل�ضوؤولني 

�لكتاب يف دول جمل�ض �لتعاون.

عائلة  طبيبة  جا�ضم  حممد  �آمال  د.  �أكدت 

�ل�ضامل  مبركز  �مل�ضادة  �الأج�ضام  عيادة  ورئي�ض 

»�ضوتروفيماب«  دو�ء  �عتماد  جدوى  �مليد�ين 

�لقائمة  للحاالت  �لعالجي  �لربوتوكول  �ضمن 

مو�ضحة  �لبحرين،  مملكة  يف  كورونا  لفريو�ض 

ت�ضجيل 100% ن�ضبة خروج من �مل�ضت�ضفى و%95 

معدل ت�ضايف و0% �أعر��ض جانبية للحاالت �لتي 

�لبحرين  مملكة  �عتماد  �أن  وبينت  �لدو�ء،  �أخذت 

و�أحدث  �أف�ضل  لتقدمي  ��ضتكماالً  ياأتي  �لدو�ء  لهذ� 

لفريو�ض  �لقائمة  للحاالت  �ملعتمدة  �لعالجات 

��ضتمر�ر  ظل  يف  تد�عياته،  من  و�حلماية  كورونا 

�الأدوية  وتوفري  ��ضتقطاب  يف  �لوطنية  �جلهود 

�ضمن �لربوتوكول �لعالجي، و�لتي ثبتت فاعليتها 

وكفاءتها للحد من م�ضاعفات �الإ�ضابة.

و�أو�ضحت د. �آمال حر�ض مملكة �لبحرين على 

�لعالجات  جمال  يف  �لعاملية  �مل�ضتجد�ت  مو�كبة 

فريو�ض  بجائحة  يتعلق  فيما  ا  خ�ضو�ضً �لطبية، 

كورونا، �إذ ياأتي �عتماد دو�ء »�ضوتروفيماب« بعد 

كورونا  لفريو�ض  �لفعالة  ��ضتجابته  من  �لتاأكد 

و�إجازته �ضمن برتوكوالت �لعالج لت�ضريع تعايف 

و�فقت  حيث  �لوفيات،  وخف�ض  �لقائمة  �حلاالت 

�لهيئة �لوطنية لتنظيم �ملهن و�خلدمات �ل�ضحية 

�ضمن  �جلديد  للدو�ء  �لطارئ  �ال�ضتخد�م  على 

�لربوتوكول �لعالجي للحاالت �لقائمة بعد ت�ضديق 

 )FDA( �الأمريكية  و�لدو�ء  �لغذ�ء  هيئة  ومو�فقة 

على �ال�ضتخد�م �لطارئ له، ودر��ضة وثائق �لدو�ء 

�لدر��ضات  ونتائج  �لت�ضنيع  جودة  خالل  من 

�ل�ضريرية.

و�أو�ضحت د. �آمال �حتو�ء دو�ء »�ضوتروفيماب« 

على �الأج�ضام �مل�ضادة وحيدة �لن�ضيلة، وهي عبارة 

على  �ملناعي  �جلهاز  قدرة  حتاكي  بروتينات  عن 

حماربة �لفريو�ضات، و�لذي يتميز باآلية عمله فهو 

�لن�ضيلة موجه ب�ضكل خا�ض  �أحادي  ج�ضم م�ضاد 

ت�ضميمه  مت  للفريو�ض،  �ل�ضائك  �لربوتني  �ضد 

خمتربًيا ملنع �رتباطه ودخوله �إىل �خلاليا �لب�ضرية، 

ما ي�ضكل حماية للج�ضم ويزيد من مناعته.

املحامية فاتن احلداد

�شارة جنيب:

اأفادت املحامية فاتن احلداد باأن املحكمة الكربى التجارية حكمت ب�شطب عالمة جتارية ملحل األعاب اأطفال م�شهور، 

واإلزام )املدعى عليه( بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 

وتعود تفا�شيل الق�شية بح�شب املحامية احلداد اإىل اأن حمل املدعي ميلك اال�شم التجاري منذ عام 1979 وقد ا�شتهر 

بامتالكه هذه العالمة وباأن�شطته التجارية املختلفة ال�شيما األعاب االأطفال، واأن والد )املدعى عليه( قد ا�شرتك مع موكلي 

)املدعي( يف ال�شجل التجاري، حيث امتلك ن�شبة %50 منها، وقد اأقر باأن )املدعي( هو ال�شاحب االأ�شلي، واأن اال�شم 

التجاري مت ت�شجيله كعالمة جتارية با�شم )املدعي( و�شريكه املتوفى اإال اأنه مل يجدد فتم �شطبه نهائيًا.
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توزيع  �إىل  متيل  �خلريية  �جلمعيات  من  كثري 

�أ�سر متعففة  �لبحرين، فيما هناك  م�ساعد�تها خارج 

حتتاج يد �مل�ساعدة.

-
#مملكة من  مفرحة  و�أرقام  جميل  خرب 

و��سحة  عمل  خطة  عندك  تكون  ملا  �لبحرين.. 

وُبعد  مدرو�سة  و��سرت�تيجية  �سليمة  و�أولويات 

نظر وح�سن �إد�رة تكون هذه نتيجتك..

بر�فو #�لبحرين وخطاكم �ل�سوء
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املوت يغّيب اأ�سطورة ال�سينما الهندية »ديليب كومار«

�شّيع جثمان الأ�شط�رة الهندية النجم الكبري ديليب ك�مار، وذلك بح�ش�ر 

اأميتاب بات�شان و�شاروخان وعدد من جن�م ب�لي�ود يف م�مباي.

التاريخية  امللحمة  منها  اجلادة،  الأدوار  من  العديد  ك�مار  ديليب  قّدم 

Mughal-E-Azam عام 1960، وامتدت حياته املهنية لأكرث من �شتة عق�د 
التذاكر كانت من خالل فيلم  اأكرثمن 60 فيلًما، واأول جناحاته يف �شباك  مع 

Jugnu، اأو »Firefly«، يف عام 1947م، حيث لعب دور البط�لة اإىل جانب 
ن�ر جيهان، وفيلم ال�شهيد عام 1948م. وقالت التقارير اإن ديليب ك�مار دخل 

اإىل امل�شت�شفى وخرج منه خالل ال�شهر املا�شى بعد دخ�له لأول مرة وه� يعانى 

خارج  الأغ�شية  بني  ال�ش�ائل  برتاكم  ت�شخي�شه  مت  ثم  التنف�ص  فى  �شيق  من 

الرئتني.  ولعب ديليب ك�مار دور البط�لة فى العديد من الأفالم الكال�شيكية 

لل�شينما الهندية، وح�شل على جائزة Filmfare لأف�شل ممثل فى عام 1954.

 ثروة بيزو�س تناطح ال�سحاب 

بـ211 مليار دوالر

 211 العامل  يف  رجل  اأغنى  ثروة  �شايف  بلغ 

مليار دولر الثالثاء، بعد اأن ارتفعت اأ�شهم �شركة 

اأمازون 4.7%، عقب اإعالن وزارة الدفاع الأمريكية 

مع  ال�شحابية  احل��شبة  عقد  اإلغاء  »البنتاغ�ن« 

�شركة مايكرو�ش�فت املناف�شة.

يف  �شخ�ص  اأي  فيها  اقرتب  مرة  اآخر  كانت 

الرقم  هذا  من  للمليارديرات  »بل�مربغ«  ت�شنيف 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  و�شل  عندما  يناير،  يف 

ت�شال، اإيل�ن ما�شك لفرتة وجيزة اإىل 210 مليارات 

دولر.

وق�شى الرجالن اجلزء الأول من العام يتداولن 

املركز الأول كاأغنى �شخ�ص يف العامل، لكن بيزو�ص 

منت�شف  منذ  الأوىل  املرتبة  على  قب�شته  عزز 

بن�شبة %20  اأمازون  اأ�شهم  ارتفعت  مار�ص، حيث 

تقريًبا خالل تلك الفرتة، وفًقا ملا ذكرته »بل�مربغ«.

بيتـــزا فرن�سيــــة بلم�ســــات »روبوتيـــة«

مطاعم  من  جديد  ن�ع  افتتح 

بي�ب�رغ  منطقة  يف  البيتزا 

بالعا�شمة  الرابعة  الدائرة  يف 

الفرن�شية باري�ص، بلم�شات واأفكار 

خمتلفة.

من  الفريد  »بازي«  مطعم  يف 

جميع  الروب�تات  ت�فر  ن�عه، 

اخلدمات لكل من يق�شد املكان.

اإىل  الطلبات  تدوين  من 

ثم  ومن  البيتزا،  وخبز  حت�شري 

تقدميها  اإىل  وتغليفها  تقطيعها 

بها  تق�م  متكاملة  عملية  للزب�ن، 

هذا  يف  تعمل  التي  الروب�تات 

املكان بدلً من امل�ظفني العاديني.

اآي�سلندا تعتمد نظام عمل قائما على 4 اأيام اأ�سبوعًيا.. والنتائج مبهرة 

قال باحث�ن اإن جتربة نظام العمل لأربعة اأيام اأ�شب�عًيا 

يف اآي�شلندا »حققت جناًحا �شاحًقا« واأدت اإىل انتقال العديد من 

العمال اإىل �شاعات عمل اأق�شر.

وجرت التجربة، التي ح�شل فيها العمال على نف�ص الأجر 

ل�شاعات عمل اأقل، بني عامي 2015 و2019، وفقاً ملا ذكرته 

»BBC«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

حت�شنت  اأو  هي  كما  ظلت  الإنتاجية  اإن  الباحث�ن  وقال 

يف غالبية اأماكن العمل.كما يتم الآن اإجراء عدد من التجارب 

اإ�شبانيا  يف  ذلك  يف  مبا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الأخرى 

و�شركة ي�نيليفر يف ني�زيلندا. و�شملت التجارب التي جرت 

يف اآي�شلندا، �شملت اأكرث من 2500 عامل، وه� ما ميثل ح�ايل 

1% من ال�شكان العاملني يف اآي�شلندا.

و�شاركت جمم�عة من اأماكن العمل، مبا يف ذلك احل�شانات 

واملكاتب ومقدمي اخلدمات الجتماعية وامل�شت�شفيات.

ال�سورة الفائزة بجائزة رئي�س الوزراء لل�سحافة، وهي من ت�سوير الزميل �سلطان  احلداد امل�سور يف وكالة اأنباء البحرين.

 وتوثق ال�سورة ا�ستعدادات ال�سفوف االأمامية يف مواجهة جائحة كورونا.

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

عددها 11016 ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 112 حالة 

قائمة جديدة منها 65 حالة لعمالة وافدة، و38 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و9 حالت قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   233 تعافت  كما 

للحالت املتعافية اإىل 263893.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 62 حالة، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي 11 حالة 

العدد  من  م�شتقر  و�شعها  حالة   1475 اأن  حني  يف 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1537 حالة قائمة.

»ال�سحة«: ت�سجيل 112

 اإ�سابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
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يمنح لشخصيات ومنظمات تدعم القيم اإلنسانية.. »مركز حمد العالمي«: 

إطالق وسام الملك حمد للتعايش السلمي
اعتم��د مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
الس��لمي خالل اجتماعه، برئاس��ة رئي��س مجلس األمناء 
الدكت��ور الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة، إطالق وس��ام 
المل��ك حمد للتعايش الس��لمي، والذي س��يكون بمثابة 
وسام اس��تثنائي لتكريم خيرة الش��خصيات والمنظمات 
العالمي��ة الداعمة للقيم اإلنس��انية النبيلة التي تتبناها 
البحرين منذ مئات السنين ووصلت ذروتها في ظل العهد 
الزاه��ر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى. وقال الش��يخ خالد بن خليفة 
آل خليفة: »إن الوسام سيسهم في زيادة الوعي اإلقليمي 
والعالم��ي بأهمية احترام األديان وتقب��ل اآلخر لتحقيق 

السالم والوئام بين مختلف الشعوب والمجتمعات«.
كم��ا بح��ث المجل��س، مس��تجدات برنام��ج الملك حمد 
لإليمان ف��ي القيادة مع جامعتي أكس��فورد وكامبريدج 

العريقتي��ن، إل��ى جان��ب برام��ج ودورات كرس��ي الملك 
حمد للحوار بين األديان والتعايش الس��لمي في جامعة 
س��ابينزا اإليطالي��ة بالعاصمة روما، وإط��الق أكاديمية 
الملك حمد للسالم السيبراني، مؤكدًا نجاح هذه البرامج 
والمب��ادرات في تأهيل جي��ل جديد من القادة الش��باب 
والباحثين الطامحين لنش��ر الس��الم والمحبة بين كافة 

الشعوب. عاهل البالد المفدى

نيابة عن ولي العهد رئيس 
الوزراء.. علي بن خليفة يكرم 

الفائزين بجائزة الصحافة
باإلنابة عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد  رئيس مجلس الوزراء، حضر سمو الشيخ علي 
بن خليفة آل خليفة نائ��ب رئيس مجلس الوزراء، حفل جائزة 
رئيس مجل��س الوزراء للصحافة في نس��ختها الخامس��ة عبر 
تقنية االتصال المرئي، حيث تم تكريم الفائزين بالجائزة في 

فئات أعمدة الرأي والتحقيقات والحوارات والصور الصحفية.
وأكد س��مو الش��يخ عل��ي بن خليف��ة آل خليف��ة، أن الصحافة 
الوطنية المسؤولة بما يميزها من أقالم حرة صادقة وطاقات 
إبداعية متميزة داعم أس��اس لبرنامج عمل الحكومة، وشريك 
في مس��يرة التنمية المس��تدامة من خ��الل التزامها الواعي 
بالمحافظ��ة على الوح��دة الوطنية وترس��يخ الهوية الثقافية 

العربية وقيم التسامح والوسطية واالعتدال.

 246 طالبًا جامعيًا يحصلون 
على بعثات وقف عيسى بن سلمان الخيري

بل��غ عدد الطلبة الحاصلي��ن على بعثات 
وق��ف عيس��ى ب��ن س��لمان التعليم��ي 
الخيري، 246 طالبًا في 15 جامعة محلية 
و4 جامع��ات خارجية، وذلك خالل الفترة 
من 2013 إل��ى 2021، فيما وجه رئيس 
مجلس أمناء الوقف س��مو الش��يخ عيسى 
بن س��لمان بن حم��د آل خليفة بضرورة 
بالش��كل  الطلب��ة ورعايته��م  متابع��ة 
ال��ذي يمكنهم م��ن مواصلة دراس��تهم 

الجامعية.
واعتم��د س��موه ل��دى ترؤس��ه اجتماع 
مجل��س أمن��اء الوق��ف أمس ع��ن بعد، 
خطة البعثات للدفعة الثامنة من العام 
األكاديم��ي 2022/2021 لطلب��ة الوقف 

لعدٍد من الجامعات الحكومية والخاصة 
داخل البحرين.

وأكد س��موه عل��ى م��ا تلقاه المس��يرة 
دع��م  م��ن  البحري��ن  ف��ي  التعليمي��ة 
واهتمام من لدن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى، ومتابعة مس��تمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، ما مكن البحري��ن على الصعيد 
التعليم��ي م��ن التعام��ل ب��كل ج��دارة 
مع األوضاع االس��تثنائية ال��ذي فرضها 
االنتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا 

)كوفيد19(.

َم  مصدر لـ                 : »النواب« َتسلَّ
»قانون الصحافة« ومناقشته الدور المقبل

حسن الستري «

أكد مص��در برلماني ل�»الوطن«، تس��لم مجلس 
الن��واب مش��روع قان��ون تعديل قان��ون تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشر بداية األسبوع الحالي، 

متوقعًا أن يناقش��ه المجلس خالل دور االنعقاد 
القادم بعد إقرار لجنة الخدمات له.

وبحسب المصدر، فإن المشروع يتضمن تعديل 
مس��مى القانون النافذ ليصبح »تنظيم الصحافة 
واإلع��الم اإللكتروني«، وألغى عقوبة الحبس من 

القانون الناف��ذ، وأورد ضمان��ة مهمة من خالل 
الن��ص على أن ممارس��ة حرية التعبي��ر في إطار 

الميثاق والدستور يعد عذراًَ يعفي من العقاب.
ون��ص المش��روع على العدي��د م��ن الضمانات 

للصحفيين. 

 معادلة37 مؤهاًل.. وإدراج
11جامعة بقائمة »الموصى بها«

انتهت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية إلى اس��تيفاء 
تقويم ومعادلة 37 مؤهاًل علميًا وإحالتها إلى القسم المختص 
الس��تصدار إفادات المعادلة لحامليها، كما قررت عدم استيفاء 
3 مؤهالت علمية لالش��تراطات والمعايير الخاصة بالمعادلة، 
واعتم��دت إدراج 11 مؤسس��ة تعلي��م ع��اٍل ضم��ن قائم��ات 
المؤسس��ات والبرام��ج الموصى بالدراس��ة فيها عل��ى الموقع 
اإللكترون��ي. وأوضح��ت اللجنة أن القس��م المختص ش��رع في 
تس��ليم إفادات المعادلة المش��روطة لجمي��ع مقدمي الطلبات 
الذي��ن تم اس��تيفاء مؤهالته��م، بعد ما تم اإلع��الن عنه من 
اس��تحداث وتفعي��ل نظام المعادلة المش��روطة تنفي��ذًا لقرار 
مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

النائب العام لـ                 : حصر المحكومين 
استعدادًا لتطبيق »العدالة اإلصالحية لألطفال«

أيمن شكل «

أكد النائب الع��ام الدكتور علي البوعينين أن النيابة عملت على حصر المحكومين قبل 
سريان قانون العدالة اإلصالحية لألطفال، لتشملهم مواده عند بدء سريانه، وقال في 
رده عل��ى س��ؤال ل�»الوطن«: »إن النيابة العامة توس��عت أكثر في ه��ذا المجال بحيث 
سيش��مل الحصر المحكومين الذين ينفذون عقوبات، وكانوا وقت ارتكاب الجريمة في 

مرحلة الطفولة التي نص عليها القانون«.
وأض��اف خالل الحلق��ة النقاش��ية االفتراضية التي نظمته��ا النيابة، حول مس��اهمات 
المجتم��ع المدني في تحقيق المصالح الفضلى للطفل، أن القانون نص على تش��كيل 
لجنة اس��تبدال للعقوبة تختص بتلقي طلبات االستبدال قبل فرض القانون، بناًء على 
تقرير مركز اإلصالح والتأهيل الذي يقدم للنيابة العامة، مش��ددًا على أن النيابة تهتم 

بتفعيل روح القانون أكثر من تطبيق نصوصه.

 »آركابيتا« تتخارج من استثمار 
في »ستراتوس« بـ640 مليون دوالر

العالمية  ال��ش��رك��ة  أعلنت 
ل��الس��ت��ث��م��ارات ال��ب��دي��ل��ة 
هولدنغز«،  غ��روب  »آركابيتا 
شركة  ب��ي��ع  اس��ت��ك��م��ال  ع��ن 
المتخصصة  »س��ت��رات��وس« 
التجارية  العالمات  إدارة  في 
ب����ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة، 
كابيتال  »فيستار  لشركة 
موقع  أك��د  فيما  ب��ارت��ن��رز«، 
مصدر  عن  نقاًل  نت  العربية 

دوالر. مليون   640 تبلغ  الصفقة  قيمة  أن  يسمه   ل��م 
عاطف  »آركابيتا«  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وق��ال 
عبدالملك: »إن ستراتوس تختصر بوضوح قصة نجاح آركابيتا 
كشركة استثمار رائدة في األسهم الخاصة، حيث أدركنا أنها 
الكفيلة  االستراتيجية  وضع  على  وساعدناها  جيدة  شركة 

بتسريع نموها«.

عاطف عبدالملك

 جليلة السيد: افتتاح مركز 
غسيل الكلى بالرفاع العام الحالي

هدى عبدالحميد  «

أك��دت الرئي��س التنفيذي لمراكز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، الدكتورة جليلة 
الس��يد، أن عدد المس��تفيدين من مراكز الرعاية الصحي��ة األولية في 2021 
مقارنة بع��ام 2020 ارتفعت 36%، متوقعة افتتاح مركز الش��يخ عبداهلل بن 

خالد لغسيل الكلى بالرفاع خالل العام الحالي.
وأضافت، خالل اإليج��از اإلعالمي الحكومي الذي نظمه مركز االتصال الوطني 
بالتعاون م��ع اإلدارة التنفيذية لمراكز الرعاية األولي��ة، أن إحصائيات مراكز 
الرعاية الصحية األولية لعام 2020، أظهرت أّن مجموع المواعيد في العيادات 
العامة بلغ نح��و 2.170.693 موعدًا، منه��ا 10% إلكترونية، و78% بالحضور 

الشخصي، و12% عبر مركز االتصال.
وأوضحت أن ملف المؤش��رات اإلكلينيكية والكش��ف المبك��ر عن األمراض في 

مراكز الرعاية الصحية األولية شهد تطورًا كبيرًا.

Health + 
  2000 جراحة بدانة 

في »حمد الجامعي« منذ 2013
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 اعتماد خطة البعثات للدفعة الثامنة 
لطلبة وقف عيسى بن سلمان الخيري

اعتمد س��مو الش��يخ عيس��ى بن س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة رئي��س مجل��س أمن��اء وقف 
عيس��ى بن س��لمان التعليمي الخي��ري، خطة 
البعث��ات للدفعة الثامنة من العام األكاديمي 
م��ن  لع��دٍد  الوق��ف  لطلب��ة   2021/2022

الجامعات الحكومية والخاصة داخل البحرين.
وأكد س��موه على ما تلقاه المسيرة التعليمية 
في البحرين من دعم واهتمام من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى، ومتابعة مس��تمرة من 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
ما مكن البحرين عل��ى الصعيد التعليمي من 
التعامل بكل جدارة مع األوضاع االس��تثنائية 
الذي فرضها االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
كورون��ا )كوفيد-19(، واس��تمرار تقديم كافة 
الخدمات للطلبة في جميع المراحل التعليمية.
جاء ذل��ك لدى ترؤس س��موه، اجتماع مجلس 
أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري 
أمس عن بعد، حيث هنأ س��موه جميع الطلبة 
الخريجين بمناس��بة إنهائهم العام الدراس��ي 
وتحقيقه��م النتائج المش��ّرفة على الرغم من 
تحديات جائحة فيروس كورون��ا )كوفيد�19(، 
كما هنأ سموه منتسبي وزارة التربية والتعليم 
وأعضاء الهيئ��ات اإلدارية والتعليمية والفنية 
بالم��دارس والطلبة وأولياء أموره��م، متمنيًا 

للجميع دوام التوفيق.
واطلع س��موه على مس��ار العملية التعليمية 
للطلبة الدارس��ين ضمن مش��روع وقف عيسى 

ب��ن س��لمان التعليم��ي الخيري، ش��اكرًا لهم 
جهوده��م الت��ي يبذلونها إلنهاء دراس��تهم، 
معربًا سموه عن تمنياته لهم بدوام التوفيق 
والنج��اح، مؤك��دًا حرص��ه عل��ى توفي��ر كافة 
السبل التي من ش��أنها تحقيقهم تطلعاتهم 
موجه��ًا  العلم��ي،  التف��وق  ف��ي  المنش��ودة 
المسؤولين في الوقف لتنفيذ كل ما من شأنه 

تحقيق ذلك.
ونق��ل وزي��ر التربي��ة والتعليم نائ��ب رئيس 
مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي 
الخيري الدكتور ماجد النعيمي، امتنان الطلبة 
الدراسين ضمن مشروع الوقف وأولياء أمورهم 
إلى س��مو الش��يخ عيسى بن س��لمان بن حمد 

آل خليف��ة، منوهًا بتقديره��م العميق لحرص 
س��موه على دع��م ف��رص التعلي��م الجامعي 
والتش��جيع عليه بما يحق��ق األهداف التنموية 

المنشودة. 
وناقش مجل��س األمناء خط��ة البعثات للعام 
الدراس��ي القادم، حيث أعرب سموه عن شكره 
لجمي��ع الجه��ات الت��ي تتعاون م��ع المجلس 

لتحقيق مشاريعه التعليمية. 
كما اطلع سموه على تقرير يوضح عدد بعثات 
الوق��ف خ��الل الفترة م��ن 2013 إل��ى 2021 
وال��ذي تضمن ع��دد الطلب��ة الحاصلين على 
بعث��ات الوقف والبالغ عدده��م 246 طالبا في 
15 جامعة محلي��ة و4 جامعات خارجية، ووجه 

س��موه بض��رورة متابع��ة الطلب��ة ورعايتهم 
وبالشكل الذي يمكنهم من مواصلة دراستهم 

الجامعية.
المش��روع  مس��تجدات  المجل��س  وبح��ث 

االس��تثماري الخ��اص بالوق��ف، والذي يس��ير 
حس��ب البرنامج الزمني المعد لذلك، حيث من 
المتوق��ع أن تس��هم موارده االس��تثمارية في 

دعم برامج الوقف فور االنتهاء من تنفيذه.

 سفراء الخليج ببرلين 
يبحثون الموضوعات المشتركة

لدى  البحرين  سفير  ت��رأس 
االتحادية  ألمانيا  جمهورية 
االجتماع  عبداللطيف  عبداهلل 
التنسيقي الدوري لسفراء دول 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
لدى  المعتمدين  العربية 
االتحادية،  ألمانيا  جمهورية 
السفارة،  والذي عقد في مقر 
بإدارة  العام  المدير  بحضور 
ال��ش��رق األدن����ى واألوس���ط 
الالتينية  وأمريكا  وإفريقيا 
جمهورية  خارجية  ب���وزارة 
السفير  االت��ح��ادي��ة  ألمانيا 
خالل  وجرى  أكرمان.  فيليب 
العمل  تعزيز  بحث  االجتماع 
دول  بين  المشترك  الخليجي 
ألمانيا  وجمهورية  الخليج 
االتحادية في شتى المجاالت، 
اآلراء  تبادل  إط��ار  في  وذل��ك 

التي  ال��م��واق��ف  وت��ن��س��ي��ق 
والمصالح  القضايا  تصب في 
مجلس  دول  بين  المشتركة 
ألمانيا  وجمهورية  التعاون 
االت���ح���ادي���ة ال��ص��دي��ق��ة، 
من  ع����دد  واس���ت���ع���راض 
ذات  والقضايا  الموضوعات 
االهتمام المشترك، بمشاركة 

سفير دولة الكويت في برلين 
دولة  وسفيرة  البدر،  نجيب 
اإلمارات العربية المتحدة في 
برلين حفصة العلماء، وسفير 
السعودية  العربية  المملكة 
بيت  ع��ص��ام  ب��رل��ي��ن  ف���ي 
عمان  سلطنة  وسفير  المال، 
يوسف  السفير  برلين  ف��ي 

بأعمال  والقائم  العامري، 
برلين  في  قطر  دولة  سفارة 
كل  بحضور  الهاجري،  شافي 
بسفارة  ثالث  سكرتير  من 
أمينة  برلين  ف��ي  البحرين 
خارجية  وزارة  ومن  العباسي، 
االتحادية  ألمانيا  جمهورية 

ميركو فون ستوتش.

ردًا على ما تثيره »الجزيرة« القطرية من فتن ومزاعم مغلوطة

 »المواكب الحسينية«: المآتم والشعائر مكفولة 
دستورًا وتحظى بدعم ورعاية ملكية سامية مستمرة

أكدت الهيئ��ة العام��ة للمواكب الحس��ينية بالمنامة، 
أن البحري��ن وفي العهد الزاه��ر لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
تش��هد أسمى صور الدولة الحضارية واإلنسانية، والتي 
تترج��م المعان��ي والقي��م اإلس��المية النبيل��ة منطقًا 
ومنهجًا وفع��اًل، معربًة عن اس��تنكارها واس��تهجانها 
الش��ديدين إزاء كل م��ا تبث��ه قن��اة الجزي��رة القطرية 
م��ن ادعاءات مغلوطة وموجهة لش��ق الص��ف واإلضرار 
باللحم��ة الوطني��ة ألغراض باتت مكش��وفة، من خالل 
العبث بالمق��درات االجتماعية والوطنية الراس��خة في 

المملكة.

وعب��رت الهيئة ع��ن تأييدها ووالئه��ا المطلق لجاللة 
المل��ك المفدى، الراع��ي والداع��م األول لحرية التعبير 
وممارسة الش��عائر الدينية، موضحًة أن شعب البحرين 
المخلص يتمتع بمستوى عاٍل من الوعي واإلدراك الذي 
يجعل��ه ملتفًا ح��ول قيادته الرش��يدة ومدافع��ًا عنها، 

وينأى بالوطن الغالي عن كل الشرور والفتن.
وبين��ت أن المزاعم التي تثيرها قن��اة الجزيرة القطرية 
وتس��تهدف من خاللها إثارة النع��رة الطائفية لضرب 
االستقرار االجتماعي في مملكة البحرين، مردوٌد عليها 
بدس��تور عصري وحضاري كفل حرية الديانة والمعتقد 
وممارس��ة الش��عائر، ونّظمها بقواني��ن حديثة نافذة، 

وتوس��مت باهتمام ورعاية كريمتي��ن من لدن حضرة 
صاح��ب الجالل��ة، موضحة أن أس��رة آل خليف��ة الكرام 
توارث��ت حب المواطنين والس��هر على أمنهم وأمانهم، 
وتحقي��ق تطلعاته��م والحف��اظ عل��ى مكتس��باتهم، 
م��ن خالل الحكم الع��ادل القائم على دولة المؤسس��ة 
والقانون، ورس��الة واضحة قوامها إحالل الس��الم ونشر 
المحب��ة في العال��م، وال مجال نهائيًا لتغيير الس��معة 
المش��رفة والمكان��ة الرائ��دة الت��ي تتبوأه��ا مملكة 
البحرين، محلي��ًا وإقليميًا ودوليًا، بإنجازاتها وبصماتها 
المش��هودة. واستش��هدت الهيئة ب��أن البحرين تضم 
أكثر من 618 مأتمًا للرجال والنساء موزعين على جميع 

المحافظ��ات، وتحظ��ى بكاف��ة الخدمات والتس��هيالت 
التي تقدمها الحكومة لدور العبادة، حيث تس��خر كافة 
الوزارات والهيئات الرس��مية جهودها لتس��هيل إقامة 
الش��عائر والمناسبات الدينية على مدار العام، والسيما 
عاشوراء الذي يحظى بدعم شخصي ومعنوي ومادي من 
جالل��ة الملك المفدى، وتعطل المؤسس��ات الرس��مية 
كاف��ة أعمالها وأنش��طتها ضمن عطلة رس��مية يومي 
التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام، مجددة تأكيدها 
عل��ى والء الطائف��ة الش��يعية الراس��خ لجالل��ة الملك 
المف��دى وولي عهده األمين، والرفض الش��ديد لكل ما 

ُيبث من سموم تستهدف اإلخالل باألمن واالستقرار.

سفارة البحرين بإسالم آباد: معظم 
المواطنين المسجلين باشروا أخذ التطعيم

قالت س��فارة البحرين في إسالم آباد بالتنس��يق مع وزارة الخارجية إنها قامت بالتواصل مع 
المواطني��ن البحرينيين المتواجدين في جمهورية باكس��تان اإلس��المية للتأكد من أخذهم 
التطعيمات المضادة لفيروس كورونا )كوفيد 19(، وإرش��ادهم باآلليات المتبعة للتس��جيل 
ألخ��ذ التطعيم، وذل��ك تنفيذًا للتوجيه الملكي الس��امي من حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بمباش��رة العمل عل��ى تطعيم المواطنين 
البحرينيي��ن المقيمين في الخ��ارج ضد فيروس كورونا، ممن ل��م يتمكنوا من الحصول على 
التطعيم، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وسالمتهم، وحرصًا على دعم الجهود الوطنية 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، ف��ي التصدي لفي��روس كورونا، وفي إط��ار ح��رص ورعاي��ة وزارة الخارجية مصالح 
المواطنين ف��ي الخارج واالهتمام بتطعيمه��م كأولوية لعمل الوزارة خ��الل هذه المرحلة، 
منوهًة إلى أن معظم المواطنين المس��جلين في الس��فارة والمتواجدين حاليًا في جمهورية 
باكس��تان اإلسالمية قد باش��روا بأخذه. وفي سياق متصل، أكدت  السفارة أن البدء في هذه 
العملية يأتي تتويجًا لحرص المملكة على عدم ادخار أي جهد في سبيل الحفاظ على سالمة 
المواطني��ن م��ن خالل توفير التطعيمات اآلمنة لهم، مش��يرًة إل��ى أن وزارة الخارجية قامت 
بالتعاون والتنس��يق مع وزارة الصحة وبعثات المملكة الدبلوماس��ية ف��ي الخارج بمواصلة 

اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بسير عملية التطعيم في الخارج على أكمل وجه.

 البناي: قطر تحرم الطائفة الشيعية  
من ممارسة حقوقهم كاملة

أك��د النائب عم��ار البن��اي أن قطر تنتهك 
حقوق اإلنس��ان والحريات الدينية بش��كل 
واض��ح ومس��تمر من خالل حرم��ان اإلخوة 
القطريي��ن م��ن الطائف��ة الش��يعية من 
ممارس��ة حقوقهم كاملة، وعدم الس��ماح 
له��م بكافة مظاهر االحتفاء بالمناس��بات 
الديني��ة ومنه��ا ذكرى عاش��وراء من خالل 
فت��ح المآت��م والس��ماح لإلخ��وة المعزين 
بالخ��روج للتعزي��ة والتعبير عن قدس��ية 
مثل هذه المناس��بات، مؤك��دًا أن الواجب 
الحقوقي واإلنس��اني الخليج��ي يحتم علينا 
دعم مطال��ب وحقوق اإلخوة الش��يعة في 
قطر. وأش��ار إل��ى أن ه��ذه القضية وردت 
ف��ي تقري��ر المنظم��ة العربي��ة لحق��وق 
اإلنس��ان في بيان سابق لها، أكدت فيه أن 
الحس��ينيات الشيعية في قطر ممنوع عنها 
الع��زاء العلني، بجانب أن األج��واء الدينية 
والروحانية خالل ش��هر محرم منتشرة في 
العال��م إال قطر. كما يوجد هن��اك التمييز 
الفاض��ح ضد ش��يعة قطر، ومنع ممارس��ة 

الشعائر الدينية بحّرية للشيعة وحرمانهم 
من المناص��ب العليا، وممارس��ة التعتيم 

التام ضدهم.
وأض��اف أن الكثي��ر من الش��يعة في قطر 
محروم��ون م��ن حقوقه��م الت��ي كفله��ا 
له��م القان��ون الدول��ي والقي��م والمبادئ 

اإلنس��انية، وأن الواجب الحقوقي اإلنساني 
الخليج��ي يحت��م علين��ا أن ندع��م مطالب 
وحقوق اإلخوة الش��يعة ف��ي قطر، والدفاع 
عن مطالبهم والدعوة لتحقيق تطلعاتهم 
المتعلق��ة  خاص��ة  حقوقه��م  وأبس��ط 
بالحري��ات الديني��ة على الرغم م��ن ادعاء 
الس��لطات القطري��ة بعك��س ذل��ك ف��ي 
الخطاب اإلعالمي الخارجي، ولكن الحقيقة 
تكش��ف التجاه��ل المس��تمر واالنته��اك 
المس��تقر كممارس��ة راس��خة عل��ى أرض 
الواق��ع القطري، في تجاه��ل صارخ وتجاوز 

واضح لجميع مبادئ حقوق اإلنسان.
ولف��ت البناي إل��ى أن النظ��ام الحاكم في 
الدوح��ة يعي��ش أب��رز تناق��ض سياس��ي 
واجتماعي على وج��ه األرض، حيث يطالب 
وين��ادي ويتغن��ى بالديمقراطي��ة وحقوق 
اإلنس��ان ظاهري��ا، وعن��د رفع الس��تار عن 
المجتمع القطري، نالحظ تناقض النظام، 
وظلمه وانتهاكه ألبس��ط حقوق الش��عب 

القطري والوافدين والعمال.

عمار البناي

 »المرصد لحقوق اإلنسان«: القطريون يعانون 
ألبسط حقوقهم في التعبير عن انتماءاتهم

قال��ت عضو جمعي��ة المرصد 
لحقوق اإلنسان تغريد العلوي: 
»إن الدس��تور البحرين��ي كفل 
الدينية،  لنا ممارس��ة حرياتنا 
وممارس��ة الش��عائر بمختلف 
أدياننا ومذاهبن��ا، وهو ما جاء 
ب��ه بن��ص صري��ح وواضح في 
الدس��تور بم��ا ف��ي ذل��ك من 
كحض��ور  ديني��ة،  اجتماع��ات 
والمس��اجد  المآت��م  وزي��ارة 
والكنائ��س وغيره��ا، والقبول 
أطياف  بي��ن جمي��ع  الثقاف��ي 
المواكب  وتش��كيل  المجتمع، 
الحسينية في موسم عاشوراء«.

أيامنا  وأضافت »نعيش أجمل 
تح��ت في ظل مش��روع حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، ال��ذي دائمًا ما يؤكد 
على احترام التنوع والتعددية 
واحترام  والمذهبي��ة  الفكرية 

الخصوصية والرأي اآلخر وصون 
وحري��ة  العب��ادة  ُدور  حرم��ة 
القي��ام بالش��عائر الدينية، إذ 
صدر تعديل قرار رقم 2 لس��نة 
2009 بإص��دار ضوابط وآداب 
الديني بما يتناس��ب  الخطاب 
م��ع الجمي��ع ولتعزي��ز مكانة 
وحقوق اإلنسان في البحرين«.

مكانتن��ا  ننس��ى  »ال  وقال��ت 
كنس��اء بم��ا نحظ��ى ب��ه من 
حري��ة التعبي��ر ع��ن أفكارن��ا 
الفكري��ة  ومعتقداتن��ا 
وبم��ا  والديني��ة،  والثقافي��ة 
نمارسه من ش��عائر بمختلف 
مذاهبن��ا ف��ي حي��ن أن الكثير 
م��ن ال��دول تفتقر إل��ى تنوع 
تعددي، ووضع قيود على الحق 
في اختياره أو نش��ر معتقداته 

كما في دولة قطر«.  
وأك��دت العل��وي، أنه ال يمكن 
المقارن��ة بما نحظ��ى به من 
اس��تقرار وأم��ن وأم��ان وم��ا 
تقدمه الحكومة وتعاون وزارة 
الداخلية ووزارة الصحة وشؤون 
البلدي��ات ف��ي المحافظة على 
تقدي��م جمي��ع س��بل الراح��ة 
لكافة  والتسهيالت  والخدمات 
أطي��اف المجتم��ع ف��ي إقامة 

شعائرهم.

تغريد العلوي
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الجالهمة: تعزيز موقع 
 البحرين التنافسي على 
خارطة الخدمات الصحية

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدمات الصحي��ة الدكتورة مريم الجالهم��ة، حرص الهيئة 
عل��ى ج��ذب االس��تثمارات الصحي��ة وتعزي��ز موق��ع البحرين 
التنافسي على خارطة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أّن الهيئة 
تقدم كافة أوجه الدعم والتس��هيالت للمس��تثمرين في مجال 
القط��اع الصح��ي، مس��تعرضة الف��رص المتاحة ف��ي القطاع 
الصحي، حيث تش��ير اإلحصائي��ات إلى نمو الخدم��ات الصحية 

بالرغم من التحديات العالمية الناشئة عن جائحة كورونا.
جاء ذلك خالل مش��اركتها في أعمال »منتدى الش��راكة الطبية 
بي��ن البحري��ن وجمهورية كوري��ا 2021« بتنظيم من س��فارة 
جمهوري��ة كوري��ا ل��دى المملكة بالتع��اون مع كل م��ن وزارة 
الصح��ة وجمعية رج��ال األعم��ال البحرينية والمعه��د الكوري 
لتطوي��ر الصناعة الطبية أمس عبر تقنية االتصال المرئي عن 

ُبعد.

 الصالح: تعزيز التعاون 
الصحي بين البحرين وتركيا

أكدت وزير الصحة فائقة الصالح على مس��ار عالقات الصداقة 
الت��ي تجم��ع بي��ن مملك��ة البحري��ن والجمهوري��ة التركي��ة 
الصديق��ة، مؤك��دة أهمي��ة تعزي��ز التع��اون بي��ن الجانبين 
في الجان��ب الصحي.جاء ذلك خالل اس��تقبالها أمس س��فيرة 
الجمهوري��ة التركي��ة المعين��ة ل��دى مملكة البحرين إيس��ن 
تشاكيل، حيث أعربت عن اعتزازها وتقديرها لما تشهده تلك 
العالق��ات من تطور ونماء في كل المجاالت.من جانبها أعربت 
السفيرة التركية عن سرورها لوجودها في البحرين، واعتزازها 
بالعالقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيدة 
بما يش��هده القطاع الصحي في المملك��ة من تطور من حيث 
ج��ودة الخدم��ات الصحي��ة المقدم��ة واإلمكاني��ات المتوافرة 
والكف��اءات الطبي��ة والتمريضي��ة بالمستش��فيات والمراك��ز 
الصحية المنتش��رة في أنحاء المملكة، وما تش��هده حاليا في 
التعام��ل مع مراحل جائح��ة كورونا وما تم إنج��ازه منذ ظهور 
الفيروس من خطط اس��تباقية إلى اليوم للتش��خيص والعالج 
وحملة التطعي��م الوطنية، متمنيًا له��ذه العالقات مزيدًا من 

التقدم واالزدهار.

 وزيرة الصحة تبحث مع الجالهمة أوجه 
التعاون مع إسرائيل بالمجال الصحي

بحثت وزيرة الصحة فائقة الصالح، خالل استقبالها 
ظه��ر أمس بمكتبه��ا بديوان ال��وزارة بأبراج الخير 
بمنطقة الس��نابس الس��فير المعين لدى إسرائيل 
حديث��ا خال��د الجالهم��ة، حي��ث قدمت ل��ه خالص 
التهنئ��ة والتبري��كات بمناس��بة تعيين��ه س��فيرا 
ف��ي دولة إس��رائيل، أوج��ه التع��اون الممكنة في 
مج��ال الخدمات الصحية، وس��بل االس��تفادة منها 
والت��ي تهتم به��ا البحرين خ��الل الفت��رة الحالية 
مثل تب��ادل الخبرات الطبي��ة والتدري��ب والزيارات 
للخب��راء والمختصي��ن م��ن األطباء واالستش��اريين 
والكوادر الصحية األخرى، وخبراتهم في االس��تعداد 
والجاهزي��ة للك��وارث، وكذلك البحوث والدراس��ات 
بالمج��ال الطب��ي، إل��ى جانب ما يخ��ص الصناعات 
الدوائية والس��ياحة العالجية، فض��ال عن التقنيات 
الرقمي��ة الحديثة والرب��ط اإللكتروني في األنظمة 

الصحية للسجالت الصحية.
وأش��ادت وزيرة الصحة، خ��الل اللقاء ال��ذي حضره 
وكي��ل وزارة الصحة الدكتور ولي��د المانع، بخطوات 

ب��دء بناء عالق��ات الصداقة التي س��تربط البحرين 
ودول��ة إس��رائيل الصديق��ة، معربة ع��ن اعتزازها 
وتقديرها بمس��اعي تعزيز العالقات في المستقبل 
القريب استكماال لعملية التطوير والنماء في جميع 

المجاالت وخصوصا المجال الصحي.
من جهت��ه، أع��رب الس��فير الجالهمة عن ش��كره 
وتقدي��ره لوزي��رة الصح��ة واإلدارة العلي��ا ب��وزارة 
الصحة وما يتم تقديمه من أجل الحفاظ على صحة 

وس��المة من يس��كن على أرض المملك��ة الغالية، 
مؤك��دا االس��تعداد لتقدي��م كافة أوج��ه التعاون 
وتعزيز العالقات بما في��ه المصلحة بين الجانبين 
لمزي��د م��ن التطور واالرتق��اء في القط��اع الصحي 
بالمملكة والذي ال شك في أنه سيساهم في تعزيز 
كاف��ة خطط التعاون والش��راكة الفعلية من خالل 
مذكرات التفاهم في المجال الصحي مس��تقبال بين 

الجانبين للمرحلة القادمة.

افتتاح مركز عبداهلل بن خالد للكلى العام الجاري.. جليلة السيد: 

زيادة الكشف المبكر عن سرطان البروستات لدى الرجال ٪16
هدى عبدالحميد  «

لمراك��ز  التنفي��ذي  الرئي��س  أك��دت 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة، الدكتورة 
جليل��ة الس��يد، أن مل��ف المؤش��رات 
ع��ن  المبك��ر  والكش��ف  اإلكلينيكي��ة 
األم��راض في مراك��ز الرعاية الصحية 
األولية شهد تطورًا كبيرًا، حيث وصلت 
نس��بة الكش��ف المبكر للكوليسترول 
لدى اإلناث إلى 58%، كما زادت نسبة 
الكشف المبكر عن سرطان البروستات 

لدى 16% من الرجال.
وذكرت أن نس��بة عدد المس��تفيدين 
من مراكز الرعاية الصحية األولية في 
2021 مقارن��ة بع��ام 2020 ارتفعت 
المس��تقبلية  الخط��وات  وأّن   ،%36
لمراكز الرعاية الصحية األولية تتمثل 
بتطبي��ق تجريب��ي للتس��يير الذات��ي 
في إحدى المحافظ��ات، وإعادة توزيع 
المناط��ق الصحي��ة بحس��ب التوزي��ع 
الس��كاني والحاجة للخدمات الصحية، 
إضاف��ة لالنته��اء من وض��ع النموذج 
التش��غيلي وتطبيقه على كافة مراكز 

الرعاية الصحية األولية.
اإلعالم��ي  اإليج��از  خ��الل  وأضاف��ت، 
الحكومي الذي نظم��ه مركز االتصال 
اإلدارة  م��ع  بالتع��اون  الوطن��ي 
التنفيذي��ة لمراك��ز الرعاي��ة األولية، 
أن نس��بة الكش��ف المبكر عن مرض 
السكري ارتفعت إلى 28%، كما انتظم 
قياس مستوى الس��كري لثلث مرضى 
مع��دالت  تج��اوزت  فيم��ا  الس��كري، 
الطفول��ة  بتطعيم��ات  التغطي��ة 

الروتينية نسبة %97.
وأوضحت أن منظومة الرعاية الصحية 
األولي��ة تعّد حجر األس��اس للخدمات 
الصحية في البحري��ن، وتعتبر نقطة 
االتص��ال األول��ى للف��رد بم��ا يتعلق 
الصحي��ة، حي��ث تش��تمل  بالرعاي��ة 
ه��ذه المنظوم��ة عل��ى جمل��ة م��ن 
الخدم��ات التي تهدف إل��ى أن يتمتع 
الف��رد بصحة س��ليمة، بالت��وازي مع 
تعزيز الس��لوكات الصحية واالكتشاف 
المبكر لألمراض والتشخيص والعالج 
وإعادة التأهيل. وأضافت أن مش��روع 
إستراتيجية التسيير الذاتي في مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة يهدف إلى 
تعزي��ز المب��ادئ المرتبط��ة بتكوين 
منظوم��ة للصحة األولية تدار بش��كل 

ذاتي م��ن قبل مجلس األمن��اء وإدارة 
الصح��ة األولي��ة، إل��ى جان��ب تقديم 
خدمات صحية متكاملة ومس��تدامة، 
وتعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية. 
وبش��أن أه��داف المش��روع، ش��ددت 
عل��ى أن االس��تراتيجية ته��دف إل��ى 
دع��م النظ��ام الصح��ي القائ��م على 
الرعاية األولية، وزيادة حرية االختيار، 
واالس��تفادة من فوائد »طب األسرة« 
ونهج��ه الش��مولي، فضاًل ع��ن البدء 
بتطبي��ق قاع��دة صلبة لالس��تقاللية 
النهائي��ة للرعاي��ة الصحي��ة األولية، 
وتحوي��ل الميزان نح��و تعزيز الصحة 
والوقاي��ة وتحس��ين األداء والج��ودة، 
من خ��الل تحويل المراكز إلى مقدمي 
خدمات صحية ذاتية، وإنش��اء شبكات 
الرعاي��ة الصحية تح��ت مظلة برنامج 

التأمين الصحي الوطني »صحتي«.
وقالت الس��يد: »إنه تم دراسة الوضع 
ووض��ع  الصحي��ة  للمراك��ز  الحال��ي 
الذاتي  للتسيير  استراتيجية متكاملة 
بم��ا يتماش��ى م��ع الخط��ة الوطنية 
للصح��ة التي أقّرها مجل��س الوزراء«، 
منّوهة إلى أّن االس��تراتيجية تتطرق 
إلى خطة التسيير الذاتي التي تهدف 
إلى تحسين أنشطة الوقاية والحماية 
وتعزي��ز الصحة، وتحس��ين تخصيص 
الم��وارد المالية والبش��رية، وتمكين 
مقدم��ي الخدم��ات الصحي��ة من أجل 

االرتقاء بجودة الخدمات المقّدمة.
وأضاف��ت أن مراكز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة تق��ّدم خدماته��ا م��ن خالل 
طاقم مؤهل يعمل تحت مظلة مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة، حيث بلغ 
العدد اإلجمال��ي لهذا الطاقم 2231، 

ممرض��ًا،  و566  طبيب��ًا   465 منه��م 
بالخدم��ات  العاملي��ن  م��ن  و813 
المس��اندة، و292 إداري��ًا، فيما يقّدم 
95 فردًا خدمات الدعم. وفيما يتعلق 
ببرنام��ج اختر طبيبك، أف��ادت أنه تم 
الب��دء بتطبي��ق البرنام��ج في بعض 
المراك��ز، وحقق جملة م��ن األهداف، 
أهمها زيادة نسبة الكشف المبكر عن 
األم��راض المزمن��ة مع الحف��اظ على 
جودة الخدم��ات المقدمة وزيادة رضا 
العمالء تماش��يًا مع مشروع الضمان 
الصح��ي والتس��يير الذات��ي للمراك��ز 
الصحية. وأوضحت أن البرنامج يهدف 
لتعزي��ز الخدمات الصحي��ة »الوقائية 
والعالجي��ة« المقّدم��ة ف��ي الصح��ة 
األولي��ة م��ن خ��الل تطبي��ق منه��اج 
اس��تمرارية الع��الج من قب��ل طبيب 
العائل��ة للمريض وعائلته، مع تأكيد 

حرية اختيار مقّدم الخدمة للمريض.
وعن أبرز نتاجات البرنامج بينت السيد، 
أن��ه وبعد عام من تطبي��ق البرنامج، 
ت��م رص��د زيادة في نس��ب اكتش��اف 

وتش��خيص األم��راض المزمنة، حيث 
زاد م��رض ارتفاع ضغ��ط الدم %17، 
داء الس��كري 10%، سرطان الثدي %3، 
سرطان البروستات 15%، الدهون %5، 
أمراض الكلى 5%، وأمراض الش��بكية 
13%. وكش��فت أن إحصائي��ات مراكز 
الرعاية الصحي��ة األولية لعام 2020، 
أظه��رت أّن مجم��وع المواعي��د ف��ي 
العيادات العامة بلغ نحو 2,170,693 
موعدًا، منه��ا 10% إلكترونية، و%78 
بالحضور الش��خصي، و12% عبر مركز 

االتصال.
التحالي��ل  مجم��وع  أن  وأضاف��ت 
المخبري��ة بل��غ 12,331,739 تحلياًل، 
 87,534 الطبيع��ي  الع��الج  ومواعيد 
موع��دًا، ومواعيد عي��ادات صحة الفم 
واألس��نان 172,769 موع��دًا، وقس��م 
الخدمات االجتماعية 24,923 موعدًا، 

وقسم األشعة 121,384 موعدًا.
وح��ول خدم��ة التطبي��ب ع��ن بع��د، 
ذكرت أنها تشمل تقديم االستشارات 
الصحي��ة  واالستفس��ارات  الطبي��ة 

الفيدي��و  تقني��ة  عب��ر  البس��يطة 
المخبرية،  التحاليل  وطلب  واالتصال، 
وتجدي��د الوصف��ات الطبي��ة، وكذلك 
مراجع��ة نتائ��ج التحالي��ل المخبرية 
أو األش��عة وغيرها، علم��ًا بأنه يمكن 
لألش��خاص الموجودي��ن ف��ي الحج��ر 

المنزلي االستفادة من هذه الخدمة.
وبشأن توحيد ساعات العمل للمراكز 
المس��تعجلة،  الح��االت  وفت��ح مراكز 
أكدت الس��يد أنه، وتنفيذًا لتوجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، فقد ت��م فتح 9 مراكز 
صحي��ة عل��ى م��دار الس��اعة، لتوفير 
التغطي��ة الصحية الش��املة في كافة 
محافظ��ات المملك��ة، حي��ث تعم��ل 
مراكز الحاالت المس��تعجلة بالتعاون 
مع أقس��ام الطوارئ في المستشفيات 
المس��تعجلة بعد  الخدمات  لتقدي��م 
ساعات العمل الرس��مية للمراكز من 
7 صباح��ًا إلى 7 مس��اًء باإلضافة إلى 
نظ��ام اإلحال��ة، علمًا ب��أن المراجعة 

الدورية مستمرة للتأكد من التغطية 
الشاملة لكافة المتطلبات الصحية.

وحول مدى الحاج��ة إلى زيادة الكوادر 
الطبي��ة، أوضح��ت أن مراك��ز الرعاية 
األولية تس��ير وف��ق الخط��ة الوطنية 
واالس��تراتيجية الموضوع��ة من قبل 
المجل��س األعل��ى للصح��ة المتعلقة 
والخط��ة  البش��رية  الك��وادر  ب��إدارة 
بم��ا  الخدم��ات  بتقدي��م  الخاص��ة 

يتماشى مع االحتياج السكاني.
ولفتت إلى أن التوجيه لدراسة بعض 
التخصص��ات التي يج��ب توفرها في 
المنظومة الصحية للمملكة من أطباء 
وأطباء عائلة وممرضين، يتم في ضوء 
ما تقره لجنة تخطيط االس��تراتيجية 
الم��دى  عل��ى  األعل��ى  بالمجل��س 
القصي��ر والمتوس��ط والبعي��د ويتم 
وفق��ا الحتياجات  التخصصات  تحديد 
المنظومة الصحية في البحرين ككل.

وأك��دت أن برنام��ج التيس��ير الذاتي 
التجريبي، بدأ من خ��الل برنامج اختْر 
طبيب��ك والتطبي��ب عن بع��ض، وأن 
العمل ج��اٍر على اللوائح وإقرارها وفي 
حال إقرار الموازنات الموضوع س��يتم 
عم��ل البرنام��ج المتكام��ل وس��يتم 
اختي��ار مرك��ز للتطبي��ق التجريب��ي و 

نأمل أن يتم هذا العام.
وحول ميزانية المركز بعد فصلها عن 
وزارة الصحة، أش��ارت إل��ى أن العمل 
يجري على اللوائ��ح المالية المتعلقة 
بالتسيير الذاتي بعد فصل الميزانيات 
ويت��م رص��د الميزانية بما يتماش��ى 
م��ع ما يتوافر من الم��وارد والخدمات 
المقدمة ونس��بتها وت��م العمل على 
إعداد الموازنات ولكن لم يتم الفصل 
فيها بشكل نهائيا فلم تقر حتى اآلن. 
وحول زي��ادة أعداد المراك��ز الصحية، 
أكدت أن قرار زيادة أو توسعة المركز 
يتم على ضوء احتياج المنطقة حسب 
أعداد المرضى وهناك دراسة مستمرة 
لمراعاة االحتي��اج ومتطلبات المرحلة 
س��واء توس��عة المراكز الحالية حسب 
تقييم الوضع وق��د يكون هناك حاجة 
إلنشاء مراكز جديدة مثل مركز الشيخ 
عب��داهلل بن خالد وال��ذي من المؤمل 
افتتاحه ه��ذا العام، إذا ت��م االنتهاء 
من جميع الخطط المتعلقة بتشغيل 
المركز وكذلك جار العمل على إنش��اء 

مركز مدينة خليفة.

تجاوز معدالت التغطية بتطعيمات الطفولة الروتينية ٪97

ارتفاع الكشف المبكر للكوليسترول عند اإلناث إلى ٪58

استراتيجية التسيير الذاتي تهدف لتقديم خدمات صحية متكاملة

د. جليلة السيد

 »الشامل الميداني«: »سوتروفيماب« عالج آمن 
لـ»كورونا«.. وتسجيل 100٪ خروج من المستشفى

أك��دت طبيب��ة العائل��ة ورئيس��ة عيادة األجس��ام 
المضادة بمركز الش��امل الميدان��ي الدكتورة آمال 
جاس��م، جدوى اعتماد دواء »سوتروفيماب« ضمن 
البروتوك��ول العالج��ي للحاالت القائم��ة لفيروس 
كورون��ا )كوفيد�19( في البحرين، موضحة تس��جيل 
100% نس��بة خروج من المستش��فى و95% معدل 
تش��افي و0% أع��راض جانبية للح��االت التي أخذت 

الدواء.
وبينت أن اعتماد البحرين لهذا الدواء يأتي استكماال 
لتقديم أفضل وأحدث العالجات المعتمدة للحاالت 
القائم��ة للفيروس والحماية من تداعياته، في ظل 
اس��تمرار الجه��ود الوطنية في اس��تقطاب وتوفير 
األدوية ضم��ن البروتوكول العالج��ي، والتي ثبتت 

فاعليتها وكفاءتها للحد من مضاعفات اإلصابة.
وأك��دت ح��رص البحرين على مواكبة المس��تجدات 
العالمية ف��ي مجال العالجات الطبية وخصوصا في 
ما يتعلق بالجائحة، إذ يأتي اعتماد »سوتروفيماب« 
بعد التأكد من استجابته الفعالة لفيروس كورونا 
)كوفي��د�19( وإجازت��ه ضمن بروتوك��والت العالج 
لتس��ريع تعافي الحاالت القائمة وخفض الوفيات، 
حي��ث وافق��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن 

والخدم��ات الصحية على االس��تخدام الطارئ للدواء 
الجديد ضمن البروتوكول العالجي للحاالت القائمة 
بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية 
)FDA( على االس��تخدام الطارئ له، ودراسة وثائق 
الدواء من خالل ج��ودة التصنيع ونتائج الدراس��ات 
الس��ريرية.وأكدت احت��واء »س��وتروفيماب« عل��ى 
األجس��ام المض��ادة وحيدة النس��يلة، وه��ي عبارة 
ع��ن بروتينات تحاكي ق��درة الجه��از المناعي على 
محاربة الفيروس��ات، والذي يتميز بآلية عمله فهو 
جس��م مضاد أحادي النس��يلة موجة بش��كل خاص 
ض��د البروتي��ن الش��ائك للفيروس، ت��م تصميمه 
مختبريا لمنع ارتباطه ودخوله إلى الخاليا البش��رية 
ما يش��كل حماية للجسم ويزيد من مناعته.وبينت، 
أنه مع بدء استخدام هذا الدواء في البحرين منذ 18 
يونيو الماضي، اس��تفاد منه أكثر من 230 ش��خصًا 
من كبار السن دون تسجيل أعراض جانبية أو دخول 
إل��ى العناية المركزة أو الوف��اة، مؤكدة أن متابعة 
الحاالت بشكل مستمر لمدة عشرة أيام بدًءا باليوم 
األول ث��م اليوم الخامس وصوال إلى اليوم العاش��ر، 

أظهرت نتائج إيجابية ومبشرة جدًا.
وأكدت عل��ى جه��ود البحرين في تأمين الس��المة 

والحماي��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن، إذ يتم صرفه 
مجان��ًا كجرع��ة واحدة للح��االت القائم��ة لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د�19( وإدخاله عن طري��ق المحلول 
الوري��دي تحت إش��راف طبي في عي��ادة متخصصة 
بمركز الشامل الميداني، ويتم إدخال العالج للحاالت 
الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين واألطفال )12 
عاما فما فوق( الذين يِزنون 40 كجم على األقل.من 
جانب آخر، قال ياس��ين يوسف أحمد، أحد كبار السن 
ال��ذي خضع له��ذا الع��الج بعد حصوله على ش��رح 
مفص��ل عن المصل: »إنه خاض تجربة طبية عالية 
المس��توى األمر الذي جعله مطمئن��ا لكل القرارات 
التي يتخذها ال��كادر الطبي، فعلى الرغم من وجود 
أع��راض خفيفة وعابرة إال أن المص��ل كان بمثابة 
العالج الش��افي والتام«. فيما قالت بدرية حس��ن: 
»إن تجربتها مع اإلصابة بالفيروس كانت ش��ديدة 
وقاس��ية جًدا، إذ عانت من ضيق شديد في النفس، 
والته��اب حاد، ارتأى األطب��اء أخذها العالج الجديد، 
الذي س��رعان ما أثب��ت فاعليت��ه، إذ زالت األعراض 
تمام��ا في أول 24 س��اعة، ولم تحت��ج إلى المكوث 
في المستش��فى، حي��ث كانت نتيجتها س��لبية في 

الفحص الطبي بعد مضي 10 أيام«.



كش��ف استش��اري الجراحة العام��ة وجراح��ة المناظير 
والس��منة، ورئيس قس��م الجراحة، بمستش��فى الملك 
حم��د الجامع��ي، د. عبد المنعم أبو الس��ل، عن »إجراء 
م��ا يق��ارب 2000 عملية لجراح��ة البدان��ة منذ 2013 
وحتى اآلن«، مش��يرًا إل��ى أن »عملي��ات جراحة البدانة 
تكمي��م  تتضم��ن،  المستش��فى  ف��ي  تج��رى  الت��ي 
المعدة، وتحويل مس��ار المعدة »المصغر«، والتحويل 
الكالس��يكي، وتحوي��ل المس��ار اآلخ��ر، »س��كابينارو«، 
وتحوي��ل المس��ار بق��ص المعدة م��ع تحويل المس��ار 
»عملية س��ادي«، وتصليح مضاعفات عمليات التكميم 
وتحويل المسار، خاصة ما يتعلق بالمرضى الذين يتم 
إجراء الجراحة لهم في مستش��فيات أخرى، وتتم عملية 
تصحيح المس��ار في مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
على إثرها، وحاالت تس��رب للمرضى الت��ي تأتي أيضًا 
من مستش��فيات أخرى، كما وقد تم اس��تحداث جراحة 
جديدة، نطلق عليها التكميم مع تطويق أعلى المعدة، 
وهي »تح��ت االختبار«، ويتم إجراؤه��ا للمرضى الذين 
يعان��ون م��ن االرتج��اع ورفض��وا عملي��ة التكمي��م أو 
للمرضى الذين لديهم ارتجاع حامضي مع وجود مرض 
التهاب معوي مثل داء »كرون«، ففي هذه الحالة نقوم 

بعملية التكميم مع تطويق أعلى المعدة«.
وأضاف أبو الس��ل في لقاء مع »الوطن«، أن »مستشفى 
الملك حمد الجامعي حاصل على ش��هادة االعتماد من 
االتح��اد األوروب��ي لجراحة البدانة كمركز ومستش��فى 

معتمد لعالج البدانة«.
وكش��ف أبو الس��ل أن��ه »تم إج��راء ما يرب��و على 300 
عملية تحويل مس��ار مصغر، في مستشفى الملك حمد 
الجامع��ي، إضافة إل��ى 100 عملية تتعل��ق بالتحويل 
الكالس��يكي، و1500 عملي��ة جراحية تتعل��ق بتكميم 
المع��دة، وعملي��ة جراحي��ة واح��دة لرب��ط المع��دة، 
فضاًل عن عمليات تحويل المس��ار اآلخر »س��كابينارو«، 
وغيرها«، منوهًا إلى أنه »ألول مرة في الشرق األوسط، 
يجري مستش��فى الملك حم��د الجامعي نحو 30 عملية 
تكميم مع تطويق أعلى المعدة«، الفتًا إلى أن »نس��بة 
نج��اح عمليات البدان��ة بتخصصاته��ا المختلفة تصل 
إل��ى 98 % وهي في تزايد بش��كل ملح��وظ منذ افتتاح 

القسم«.
وفيم��ا يتعلق باختيار العملية المناس��بة لكل مريض، 
فقد أفاد بأنها »تعتمد على الوضع الصحي والس��ريري 

للمريض وتحاليله وفحوصاته الطبية، فمثاًل في حالة 
المرضى الذين يعانون من مرض الس��كري والضغط، 
وارتفاع الكوليسترول، وتش��حم في الكبد، والمتالزمة 

االستقالبية، فهؤالء يمثلون مرضى نموذجيين إلجراء 
عملية تحويل مس��ار له، حيث تصل نس��بة الشفاء من 
الس��كري نهائيًا خاص��ة للمرضى ف��ي المراحل األولى 

م��ن اإلصابة، واألمراض األخرى تص��ل إلى 85 %، وفي 
أغلب األحيان يتم توقيفه عن أخذ األنس��ولين وحبوب 
السكري وكذلك حبوب ارتفاع الضغط والكولسترول«.

وذكر أنه »يتوقف الشفاء الكامل من السكري على فترة 
إج��راء جراحة البدان��ة منذ إصابة المريض بالس��كري، 
وهن��اك عوامل توضع في االعتب��ار، خاصة لدى مرضى 
السكري، مثل كتلة الجسم، والعمر، وقياس اإلنسولين 
المري��ض  الزمني��ة إلصاب��ة  والفت��رة  الجس��م،  ف��ي 

بالسكري«.
وق��ال إن »هن��اك تط��ورًا ملحوظ��ًا في إج��راء جراحات 
البدانة، السيما ما يتعلق باكتساب المهارات في إجراء 
الجراح��ة، إضافة إلى األجهزة المتط��ورة والحديثة في 
هذا المجال، خاصة المنظار، والذي س��اهم في تقصير 
فترة التنويم بالمستش��فى خالل 48 س��اعة من إجراء 
الجراحة، وتقلي��ل فترة إجراء جراح��ات تكميم المعدة 
من 6 س��اعات إلى 45 دقيقة، وعمليات تحويل المسار 

من 9 ساعات إلى ساعة واحدة فقط«.
وتطرق د. أبو الس��ل إلى المضاعفات الناتجة عن إجراء 
عمليات جراح��ة البدانة، موضحًا أن��ه »ال توجد عملية 
جراحي��ة دون مضاعف��ات، لكن نس��تطيع أن نقول إن 
تلك المضاعفات شبيهة بمضاعفات عملية استئصال 
المرارة«. وفي رد على س��ؤال حول نسبة نجاح عمليات 
جراح��ات البدانة، أفاد د. أبو الس��ل بأن »س��بب إجراء 
الجراحة يختلف من مريض آلخر، وتتنوع األس��باب بين 
خفض الوزن، والش��فاء من مرض السكري، والرشاقة، 
وفي جميع األحوال، تصل نس��بة نجاح عمليات جراحات 

البدانة والسمنة إلى نحو 98 %«.
وش��دد على أن »ممارس��ة الرياضة بع��د العملية من 
األمور المهمة المتعلقة باستكمال المتابعة والعالج، 
حيث يج��ب على المري��ض أن يمارس رياضة المش��ي 
نحو س��اعة يوميًا، لمكافحة خط��ر الترهل، مع ضرورة 
تجنب تن��اول الحلويات، الس��كريات، العصائر المعلبة 

والمشروبات الغازية«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال حول مؤش��ر كتلة الجس��م الذي 
يستوفي شروط إجراء جراحة البدانة، أفاد بأنه »بداية 
م��ن 35 فما فما فوق«، مش��يرًا إلى أن »مؤش��ر كتلة 
الجس��م ليس النم��وذج األمثل لتحدي��د البدانة لكن ال 
يوجد غيره حتى اآلن«، مش��يرًا إل��ى أنه »األقل من 35 

نسعى إلى تجنيبه إجراء جراحات البدانة والسمنة«.
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نسبة النجاح 98٪.. والمريض يغادر المستشفى بعد 48 ساعة 

 أبو السل لـ                 : إجراء 2000 جراحة 
بدانة في »حمد الجامعي« منذ 2013

تكميم المعدة تحويل مسار كالسيكي تحويل مسار مصغر

 إجراء 30 عملية تكميم 
مع تطويق أعلى المعدة ألول مرة بالشرق األوسط

 »حمد الجامعي« حاصل على شهادة 
االعتماد من االتحاد األوروبي لجراحة البدانة

  الشفاء من السكري نهائيًا خاصة في المراحل 
األولى من اإلصابة واألمراض األخرى بنسبة ٪85

 ممارسة المشي ساعة يوميًا 
وتجنب السكريات أبرز المتابعات بعد الجراحة

 مضاعفات جراحات البدانة 
والسمنة شبيهة بمضاعفات استئصال المرارة

النوبة القلبية الصامتة: هي نوبة قلبية تحدث دون التس��بب في أعراض ملحوظة، أو على األقل دون التس��بب في أعراض ش��ديدة بحيث ال يس��تطيع الش��خص تجاهلها. وعادة ما يتم التشخيص عندما يتوجه المريض الستشارة 
الطبيب لسبب غير ذي صلة على اإلطالق. وتحدث النوبة القلبية عادًة عندما تتمزق لوحة تصلب الشرايين في أحد الشرايين التاجية، وهو ما يتسبب في تكوين جلطة دموية في الشريان، ما يؤدي إلى انسداد حاد. وتفتقر عضلة 
القلب التي يغذيها الش��ريان المس��دود لألكس��جين، ما يؤدي عادًة إلى ألم في الصدر أو أعراض مقلقة أخرى، وقد تموت عضلة القلب، ما لم يتم تخفيف االنس��داد في غضون س��اعات قليلة، وموت جزء من عضلة القلب هو الذي 

يشكل نوبة قلبية.

أيمن شكل «

أكد استش��اري وزميل الكلية الملكية 
البريطاني��ة لألطب��اء وعض��و جمعية 
الس��كري والغ��دد الص��م البريطانية 
د. أس��عد الدفتر، أن »البحرين وفرت 
لمرضى  إنس��ولين حديث��ة  نوعي��ات 
الس��كر م��ن الن��وع األول، تقل��ل من 
احتمالي��ة هبوط مس��تويات الس��كر 
أثناء الليل«، فيما أوضح أن »اللقاحات 
الت��ي أعلن عنها بش��أن إيج��اد عالج 
نهائ��ي للم��رض، م��ا زالت ف��ي طور 
التجارب، وبحاجة من 5 إلى 8 سنوات 

للتجربة واالختبار«. 
وأش��ار د. الدفت��ر ف��ي تصريح��ات ل� 
»الوط��ن«، إل��ى أن »مرض الس��كري 
األول  الن��وع  نوعي��ن،  م��ن  مؤل��ف 
وال��ذي  األنس��ولين  عل��ى  المعتم��د 
يكون عادة ف��ي الصغار والنوع الثاني 
غير المعتمد على األنس��ولين ويكون 
عادة في الكب��ار«، وقال إن »الباحثين 
حرص��وا على إيجاد لقاح يمنع اإلصابة 

من السكري أو على األقل يحافظ على 
م��ا تبقى م��ن خاليا إفراز اإلنس��ولين 
»بيت��ا« والت��ي له��ا دور كبي��ر ف��ي 
المحافظة على مس��توى جيد للس��كر 
في الدم، ولكون مرض السكري مناعي 
  HLA compatibility ويرتب��ط بنظام
حيث يك��ون بعض الناس أكثر عرضة 
لإلصابة بالس��كري، حسب خارطتهم 

المناعية«.

بش��أن  المتداول��ة  األخب��ار  وح��ول 
اكتش��اف لقاح لعالج مرض الس��كري 
م��ن الن��وع األول، أوض��ح الدفت��ر أن 
»هذه البحوث ليس��ت األولى فقد قام 
باحثون من هولندا في 2020 بعرض 
بحوثه��م ف��ي مجلة االنس��ت الطبية 
وذلك بس��حب خاليا م��ن البنكرياس 
وإع��ادة معاملته��ا بالمختبر وإضافة 
فيتامين »د« وبذلك يتم إعادة توجيه 

المناعة بدل تحفيزها«.
وأش��ار إلى أن »باحثين في أس��تراليا 

تبعهم فريق في فنلندا قاموا بالربط 
بين فكرة عالقة الفايروسات المعوية 
بالس��كري،  األطفال  وإصاب��ة  »روتا« 
وصار التوجه ف��ي مراكز علمية كبرى 
يس��عى لتقلي��ل المناعة ض��د الجين 
المتواج��د ف��ي س��طح الخالي��ا وذلك 

بإشغال المناعة عن هذا الجزء«.
وكش��ف الدفتر أنه »تم اختبار اللقاح 
ف��ي المرحل��ة األول��ى م��ن التج��ارب 
الس��ريرية البش��رية التي أجريت في 
المركز الطب��ي لجامع��ة »ليدن« في 

هولن��دا، حي��ث يمث��ل نهج��ًا جدي��دًا 
لمرض المناع��ة الذاتي��ة االلتهابي، 
ويهدف الباحثون من خالله إلى إشراك 
الجه��از المناعي بداًل من قمعه، وهي 
الطريقة الشائعة حاليًا لعالج أمراض 
المناعة الذاتية مثل مرض السكري«.

لكنه أك��د أن »التجارب ف��ي مراحلها 
األول��ى ويتطلب نجاحه��ا فترة من 5 
إل��ى 8 س��نوات لتجربتها ف��ي مجال 
أكبر وأوس��ع على الرغم من أن النتائج 
األولية أوضحت اس��تقرارًا في مستوى 
السكر في الدم وعدم وجود مضاعفات 
المرض��ى  او خط��ورة عل��ى  ش��ديدة 
الملقحي��ن«، الفت��ًا إل��ى أن »منطقة 
الخلي��ج العربي تب��دي اهتمامًا بتلك 
النجاح��ات العلمية لب��اس قد تقضي 
على مرض الس��كري، باعتب��اره حلمًا 
يراود الجمي��ع للتخلص من مرض إذا 

لم يتم عالج��ه بالش��كل الصحيح قد 
يؤدي للعمى والفشل الكلوي«.

ف��ي  الس��كري  »ع��الج  أن  وأوض��ح 
تط��ور مس��تمر باس��تخدام مضخات 
انسولين  أنواع  واكتش��اف  اإلنسولين 
جدي��دة ذات فعالية ممي��زة وتفادي 
األع��راض الجانبي��ة ألنواع انس��ولين 
»يت��م  أن��ه  إل��ى  مش��يرًا  س��ابقة«، 
تش��خيص 80000 حال��ة س��نويًا من 
الس��كري من الن��وع األول وذلك بعد 
هجوم الخاليا المناعية على خاليا بيتا 
وتدميرها حيث تفشل في إنتاج كمية 
كافي��ة من االنس��ولين تلبي الحاجات 
اليومية للس��كري وتفادي االستقالب 
االيضي الشديد والحموضة الكيتونية 
كما يجب أن يكون االنس��ولين العالج 
الرئيس��ي لمرضى الس��كر م��ن النوع 

األول«.

 البحرين وفرت نوعيات 
إنسولين حديثة لمرضى السكري

الدفتر: لقاحات السكري تحت االختبار وتحتاج 8 سنوات

د. أسعد الدفتر

د. عبدالمنعم أبو السل خالل لقائه مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«
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صحافتنا وتقدير جاللة الملك وولي العهد
للصحاف��ة الوطنية في هذا الوطن موقع أثير لدى جاللة الملك حمد 
حفظه اهلل، ومواقفها في الدفاع عن البحرين الغالية تظل محفورة 
في س��جالت التاري��خ، ولذلك ف��إن تكريمها وتقديرها عرف س��ائد 

ودائم لدى رموزنا الكرام. 
أمس أقيم حفل تس��ليم جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
للصحافة في نس��ختها الخامسة برعاية األمير سلمان بن حمد ولي 
العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل، في امتداد الستمرارية هذه الجائزة 
تقديرًا من سموه للدور الوطني الذي يضطلع به بمسؤولية الجسم 

الصحفي في مملكة البحرين. 
هنا الشكر الزم وواجب وموصول لألمير سلمان بن حمد، هذا الرجل 
الذي يعزز المس��ؤولية الوطنية لدى الجميع من خالل عمله ودعمه 
وتش��جيعه لكل الجهود المخلصة، وله منا أهل الصحافة كل التحية 
واالحت��رام لالس��تمرار في هذه الجائزة التي دش��نت عل��ى يد فقيد 
الوطن الغالي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان رحمه 

اهلل وأسكنه فسيح جناته. 
وبس��بب ظروف جائحة كورونا أقيم الحفل للمرة األولى عبر تطبيق 
»زووم« وأناب صاحب السمو الملكي األمير سلمان سمو الشيخ علي 
بن خليفة نائ��ب رئيس الوزراء حفظه اهلل، هذا الرجل الفاضل الذي 
يذكرنا دائمًا بوالده الخالد في القلوب، ونش��كره جزيل الش��كر على 
إيص��ال تحيات جاللة الملك وس��مو ولي العهد رئي��س الوزراء لكل 
صحف��ي وإعالم��ي مخلص للبحري��ن، وكذلك نقدر لس��موه كلماته 
المحفزة لبذل الجهود المخلصة ألجل هذا الوطن والدور الهام الذي 

تلعبه صحافته في الذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته. 

ال��دول القوية تق��اس دائمًا بق��وة قطاعاتها المختلف��ة، واإلعالم 
والصحاف��ة العبان كبيران ومؤثران في مس��يرة أي أمة، وخط دفاع 
قوي لصد أي استهداف وإساءات وانتقاص من مكتسبات أية مسيرة، 
وصحافتنا مش��هود لها بلعب دور مؤثر في هذا الجانب، وش��واهد 
التاري��خ تثبت بأن هذا الوطن يضم نخبة م��ن أبنائه وبناته الذين 
آمنوا بقوة القلم وسخروه ألجل الوطن، بالتالي تقديرهم وتكريمهم 
واستذكارهم بأيام معنية بالصحافة الوطنية نهج دأبت عليه قيادة 
البلد ورس��خته رئاس��ة الوزراء على الدوام، فالسلطة الرابعة شريك 
وفي وصادق لكل الجهود الرس��مية المبذولة في س��بيل دفاعنا عن 

قضيتنا األولى أال وهي »البحرين«. 
صحاف��ة البحرين عاصرت حقب��ًا عديدة، وكان له��ا موقع مميز في 
العمل الوطني، وكان ومايزال لها الدعم واالحتضان القوي من قبل 
رم��وز الوطن، فجاللة الملك حفظه اهلل دائمًا ما يؤكد على مكانتها 
ودوره��ا الرائد في بناء البحرين، وس��مو ولي العه��د رئيس الوزراء 
حريص دائمًا على فتح أوس��ع اآلفاق لها لتعمل بحرية ومس��ؤولية 
ألجل الوطن وخدمة لش��عبه الذي يوص��ل صوته من خاللها ويلقى 

في المقابل التفاعل اإليجابي من قبل الحكومة. 
ه��ذه المكانة وهذا التقدير وهذا االحترام كلها أمور تدفع صحافتنا 
لبذل المزيد من أجل هذا الوطن، تذكرها دائمًا بدورها المس��ؤول 
والمهم في مش��روع جاللة الملك اإلصالح��ي، وتجعلها على الدوام 
تعم��ل ألجل أه��ل البلد ودفاعًا عن��ه فهنيئًا لكل الزم��الء الفائزين 
ولكل الزمالء العاملين في ب��الط صاحبة الجاللة على هذه المكانة 

األثيرة.

 جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة.. 
وتكريم للكلمة المسؤولة

ش��كلت الرعاي��ة الكريمة من لدن س��مو ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل لحفل توزيع جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، 
أم��س األربع��اء، رس��الة واضحة لم��ا تولي��ه الدولة ب��كل أجهزتها 
ومؤسساتها للرسالة الصحافية، ودورها في تعزيز المنجزات والدفاع 

عن مكتسبات الوطن والمواطن.
وال شك أن حرص سموه على رعاية هذا الحدث الوطني الكبير يبرهن 
مدى التقدير للصحافة الحرة والمس��ؤولة ورسالتها التنويرية، وبما 
يواكب مس��يرة اإلنجازات التنموية الشاملة والمتواصلة خالل العهد 

الزاهر لجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
ويأتي تكريم س��مو ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء للمبدعين من 
الصحافيين والكتاب، تعبيرًا عن مدى التقدير لما يقدمونه من خدمة 
للوطن وتعزيزًا لرس��الة البحرين العالمي��ة المبنية على تعزيز حرية 
الرأي والكلمة المس��ؤولة، وهي الرسالة التي أطلقها صاحب الجاللة 
أيده اهلل، كجزء من رؤية البحرين القائمة على أسس وقواعد إنسانية 

عنوانها الرئيس؛ السالم والتعايش وقبول الرأي والرأي اآلخر.
وتؤك��د هذه الجائزة مرة أخ��رى اعتزازها بأصحاب الكلمة والرأي من 

أبن��اء البحرين، والذي أك��دوا تميزهم والتزامهم بالرس��الة الوطنية 
والنبيل��ة للصحافة والدور الذي تقوم به في التنوير، إلى جانب كونها 
أح��د المحفزات الرئيس��ة لإلبداع والتميز، ووس��يلة تش��جيع لألجيال 
الجديدة م��ن الصحافيين والكتاب ليبذلوا مزي��دًا من الجهد والعمل 

لتطوير الصحافة الوطنية الحرة واالرتقاء بها.
وال ب��د لي هنا أن أش��يد بال��دور الكبير الذي تقوم ب��ه وزارة اإلعالم، 
بقيادة س��عادة الوزير علي بن محم��د الرميحي، وما تقدمه من دعم 
ال محدود لقطاع الصحافة واإلعالم وللصحافيين في مملكة البحرين، 
وم��ا يبذله من حرص عل��ى متابعة إصدار قان��ون الصحافة الجديد، 
والذي من المؤمل أن يكون نقلة كبيرة في مس��يرة العمل اإلعالمي 
في المملكة ومحققًا ألماني وتطلعات جميع الصحافيين في المملكة.
وأخيرًا.. شكرًا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الرعاية 
الكريمة، ونعاهدك��م أن تبقى الصحافة الوطني��ة صف الدفاع األول 
عن الوطن ومكتس��باته، وأن تبقى أقالمنا الس��الح الذي نلجم به كل 
م��ن يحاول أن يعتدي أو يتطاول على وطنن��ا ومنجزاته. وألف مبروك 

للزمالء الصحفيين والكتاب الفائزين..

التجديد والتنوير والتحرر من سلطة الحرفية
ال يمك��ن ألي بل��د، مهم��ا كان��ت درجة 
تطوره االقتصادي واالجتماعي، وحضوره 
السياس��ي ف��ي العالم، أن يك��ون مؤثرًا 
ومش��عًا، وق��ادرًا على تحقي��ق اإلضافة 
النوعي��ة ف��ي عال��م اليوم، م��ن دون أن 
يك��ون ل��ه حض��ور ثقافي كبي��ر ومؤثر، 
بمق��دار نموه وتطوره االقتصادي وثقله 
السياس��ي، وم��ن دون أن يمتلك القدرة 
على تفجي��ر الطاقات الفكري��ة الخالقة، 
المنتج��ة،  اإلبداعي��ة  ال��رؤى  وامت��الك 
وم��ن دون أن يك��ون ق��ادرًا على كش��ف 
العوائق والعراقي��ل الذهنية والتاريخية 
واالجتماعي��ة الت��ي تع��وق التقدم في 
مواجه��ة أس��ئلة العق��ل ف��ي ش��رطيه 
المعرف��ي والتاريخ��ي، م��ن أج��ل تجاوز 
الواق��ع واالنخ��راط ف��ي دورة  مكب��الت 
الحداث��ة ومقاوم��ة النس��يان والتغييب 
ومواجه��ة التحديات التاريخية والفكرية 

والعلمية التي ال تتوقف عند حد. 
ه��ذه الحقيق��ة، الت��ي قد تب��دو للوهلة 
األول��ى بديهي��ة، هي ليس��ت كذلك في 
عالمنا العربي، لعجزنا عن َكْس��ر األغالل 
والعقالني��ة،  العلمي��ة  المناه��ج  عب��ر 
وتأخرن��ا ف��ي اس��تخدم أدوات المعرفة 
العصرية للوصول إلى الحرية. وتهميشنا 
للفك��ر عام��ة وللفلس��فة خاص��ة، حتى 
أمس��ينا نهت��م فق��ط بم��ا ورثن��اه مما 
يسمى بالعلوم النقلية، وأهملنا الجوانب 

اإلبداعية إهم��ااًل مفجعًا، جعلنا نتدحرج 
إل��ى متاهات من الصع��ب الخروج منها. 
بالفك��ر  الحض��ارة تنه��ض  وذل��ك ألن 
وباإلب��داع، وبالحض��ور المتواص��ل ف��ي 
والتنوي��ر  التجدي��د  مالم��ح  تأس��يس 
والتحرير لإلنسان من القيود والمكبالت، 
ومن سلطة الحرفية واالتباعية التكرارية 
الت��ي تجع��ل المجتم��ع يدور ف��ي حلقة 
مفرغ��ة، ال ف��كاك منه��ا، عل��ى حس��اب 
سلطة الفكر الحر في مختلف أوجه الفكر 

والثقافة.
إن الثقافة لم تعد مرتكزة على النظريات 
الكبرى الموح��دة للمواقف األيديولوجية 
وللنضاالت السياسية، كما لم يعد هنالك 
كل��ي يؤطر الفك��ر واإلبداع ف��ي العالم، 
ولذلك فإن الثقافة تحولت إلى بديل عن 
تلك األيديولوجي��ات الكليانية، بما مهد 
وس��هل تعزيز االس��تثمار ف��ي الثقافة، 
وحماي��ة  الجدي��دة  األجي��ال  وتحصي��ن 
شخصيتها من االس��تالب والضياع، من 
خالل نش��ر الثقافة ودمقرطتها وجعلها 
حق��ًا مش��اعًا للجمي��ع، وجع��ل ثقاف��ة 
النخب��ة ثقاف��ة للجمه��ور ف��ي مواجهة 
ثقاف��ة الدجل والتهريج. وتج��اوز التأخر 
النات��ج ع��ن العالقة القائم��ة حاليًا بين 
المثق��ف والجمهور، وبي��ن الثقافة وهذا 
الجمهور، بطرح منتجات ثقافية مختلفة 
عما يجري ترويجه م��ن خالل الجمعيات 

الت��ي قد تك��ون مجرد واجه��ات للعمل 
السياس��ي والت��ي تجع��ل م��ن الثقافة 
إعالم��ًا تابعًا له��ا. ولذلك عل��ى الدولة 
أن تضع كل اإلمكاني��ات الالزمة لتعزيز 
الوع��ي الثقافي، وامتالك ثقافة ش��املة 
بأدواته��ا الحضارية، من متاحف ومراكز 
ثقافية ووسائل التواصل الحديثة لعلها 
تبع��ث روح التجديد والتفتح والتس��امح 
والحداثة، من أجل وضع األجيال الجديدة 
على الطريق الصحيح بعيدًا عن التعصب 

والتكرارية.
* همس:

حصاُر اللحظِة،
والشوُق مسافاٌت،

ونهايات ال تنتهي،
تخيط سحرها،

كرغبة أنهت للتوِّ 
نوبَتها األخيرة،

وسافرت 
إلى خندِق الّسحرة. 

الذاكرُة مرهقٌة، 
والنسيان وحشٌة.

كرى معجونٌة بماء الحزِن. والذِّ
وصمُت الموِت 
يسرُق الصخَب،
في سماٍء غارقٍة

في صمٍت مكتمٍل.

الثالثي الشرس
تعليقًا على قرار المرش��د اإليراني علي خامنئي تعيين محس��ني 
إيجئي رئيس��ًا للس��لطة القضائية خلفًا إلبراهيم رئيس��ي الذي 
سيس��لمه بعد قليل رئاس��ة إي��ران قال��ت مريم رج��وي زعيمة 
»مجاه��دي خل��ق« »بتعيين إيجئي أكمل خامنئي مش��روع جعل 
سلطات نظامه بلون واحد وتأسيس حكومة متشددة والذي كان 
قد بدأه قبل عامين من خالل إقصاء الزمر المنافس��ة. بالسيطرة 
الكاملة على السلطات الثالث يحاول خامنئي عبثًا تأخير اإلطاحة 
الحتمية بنظامه، ولكنه يزيد فقط من غضب اإليرانيين«، داعية 
إلى تقديم رؤس��اء السلطات الثالث »رئيس��ي، إيجئي، قاليباف« 

إلى العدالة بتهمة اإلبادة البشرية والجريمة ضد اإلنسانية«.
تفس��ير رجوي والمعارضة اإليرانية واإليرانيين إجمااًل لما يحدث 
من تعيينات في إيران هو أن النظام متخوف من حصول انتفاضة 
ش��عبية تطيح به، وأنه ترجمة لمش��روع إيجاد سلطة متشددة 
والذي ت��م التلويح به قبل عامين إلى واقع. فأن يكون على رأس 
الس��لطات الثالث متش��ددون يدين��ون بالوالء والطاع��ة التامة 
لخامنئ��ي يعن��ي أن األمر كل��ه صار في يده، وصار على الش��عب 
اإليران��ي أن يؤم��ن بأن األلوان كلها لون واح��د وأنها ينبغي أن 

تكون كذلك.
لي��س معلومًا كي��ف وافق أقط��اب النظام اإليران��ي على قرارات 
خامنئي ش��غل متش��ددين ومتورطين في عمليات إعدام أبرياء 
ومعاقبين دوليًا هذه المناصب الحساسة لكن الواضح أن أمرًا ما 
يحص��ل في إيران جعلهم يعتقدون أن م��ا يقوم به هو الصحيح 

والمطلوب وأنه الطريق األضمن لمنع سقوط النظام سريعًا.   
م��ن األقوال المدون��ة في س��جل إيجئي قوله خ��الل االنتفاضة 
الطالبي��ة في ديس��مير 2009 »اعتب��ارًا من اليوم ل��ن نمنح أي 
فترة راحة ألولئ��ك الذين يعّطلون نظام وأمن المجتمع«.. »من 
الي��وم فصاع��دًا ال نمنح مهلة وال نتس��امح«، وكذل��ك تهديده 

»المتظاهرين الذين لم يتوبوا بعقوبة اإلعدام«.
لي��س معلومًا بعد كي��ف يمكن ل��دول المنطقة إجم��ااًل، ودول 
مجل��س التعاون على وج��ه الخصوص التعامل م��ع هكذا نظام 
يصر في كل حين على أن يظل متش��ددًا وال ي��رى في الدائرة إال 

نفسه.

لن نعود للوراء..

نعم لن نعود للوراء بإذنه تعالى وسنصل إلى »الضوء األخضر«، 
وس��نعود إلى حياتنا الطبيعية في ظ��ل ما نراه من التزام ووعي 
كبيري��ن انعكس ذلك ف��ي عدد اإلصابات التي ن��راه مؤخرًا في 
انخف��اض حتى ف��ي الوفيات بع��د أن كنا نصل إل��ى اآلالف قبل 
أكثر من ش��هر كنا في »الض��وء األحمر«، وحقيق��ة هذا التطور 
النوعي واالس��تراتيجي الذي انتهجته مملكة البحرين في نظام 
اإلشارة الضوئية من خالل مستوياتها األربعة التي تعتمد على 
متوس��ط نسبة الحاالت القائمة من إجمالي الفحوصات وكذلك 
اإلش��غال في العناي��ة المركزة، يعكس حج��م الجهود المبذولة 
وطني��ًا الحت��واء الجائحة وص��واًل إلى بر األمان وف��ق هذه اآللية 
الموضوعي��ة التي يمكن م��ن خاللها تقييم الحال��ة من الناس 
وبالتالي هم من سيس��اندون الجه��ود المبذولة من الدولة في 

الحد من انتشار الفيروس.
ه��ذا النموذج الفريد في نظام اإلش��ارة الضوئي��ة الذي تميزت 
ب��ه المملك��ة كان مح��ط أنظ��ار الجمي��ع بش��هادة المراقبين 
في المنطقة واإلش��ادات الت��ي أكدت أن البحرين تس��ير بثبات 
وبعزيمة وهذا كان بفضل من اهلل تعالى ثم بقيادة وتوجيهات 
جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه وبتنفيذ وإدارة سمو ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء الذي بوجوده وإدارته لملف جائحة 
كورون��ا يجعل المواطن والمقيم يطمئن بأننا في أيٍد أمينة لما 
يقوم به فري��ق البحرين من جهود كبي��رة هدفها الحفاظ على 
صحة الجميع في التصدي لجائح��ة فيروس كورونا منذ بدايتها 
والس��عي الحتوائها، وأرقام اليوم تؤكد بأننا نس��ير في االتجاه 
الصحي��ح بكل ثبات وق��وة وأن البحرين س��ّباقة وف��ي الطليعة 

بسواعد أبنائها.
ما يميز اآللية الجديدة بأنها تقوم على أسس علمية ومؤشرات 
دقيق��ة تح��دد كل مرحل��ة، فضاًل عن أنه��ا تتميز بالش��فافية 
والوض��وح في االنتقال من مس��توى آلخر وفق نس��ب اإلصابات 
اليومي��ة من إجمال��ي الفحوص��ات والم��دة الزمني��ة، والهدف 
المنش��ود من هذا النظام وهو الوصول إلى نس��ب تشافي تصل 
في النهاي��ة إلى عودة الحياة إلى طبيعته��ا الذي لن يتحقق إال 
بااللتزام باالش��تراطات واإلجراءات االحترازي��ة التي يحثنا دومًا 
الفريق الطبي في السير عليها، فهدف هذه اإلشارات في المقام 
األول ه��و الحفاظ على صحة وس��المة المواطني��ن والمقيمين 
الذين أثبتوا حتى اآلن الوعي من تبعات هذه الجائحة، والرهان 
ف��ي الفت��رة المقبلة م��ع قرب عي��د األضحى المب��ارك على هذا 
الوعي في استمراره بحس المسؤولية الوطنية التي كانت سببًا 
ف��ي خفض معدالت الحاالت القائمة التي يتم تس��جيلها يوميًا 

وتراجع حاالت الوفاة وكذلك الحاالت في العناية المركزة.

* همسة:
جه��ود جبارة وقصص نج��اح كبيرة للفريق الوطن��ي الطبي في 
تصديه لجائحة فيروس كورونا مع الطواقم الطبية والتمريضية 
واإلدارية ف��ي تصدرهم الصفوف األمامي��ة والذين ضربوا أروع 
األمثلة في التضحية بأرواحهم في الدفاع عن البحرين وشعبها 
من هذه الجائحة حتى ننعم بالصحة ونصل إلى تصفير الحاالت.
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تبادل الخبرات الطبية والكوادر الصحية مع إسرائيل
ـــن البلديـــن ـــرام مذكـــرات التفاهـــم بي الجالهمـــة: اســـتعداد للتعـــاون فـــي إب

اســـتقبلت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
بأبـــراج  الـــوزارة  بديـــوان  أمـــس بمكتبهـــا 
الخيـــر بمنطقة الســـنابس الســـفير المعين 
حيـــث  الجالهمـــة،  خالـــد  إســـرائيل  لـــدى 
قدمـــت لـــه خالـــص التهنئـــة والتبريـــكات 

بمناسبة تعيينه في دولة إسرائيل.
وفي بداية اللقاء الذي حضره وكيل وزارة 
الصحة وليد المانع، أشادت وزيرة الصحة 
بخطـــوات بـــدء بنـــاء عالقـــات الصداقـــة 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  ســـتربط  التـــي 
إســـرائيل، معرًبة عن اعتزازهـــا وتقديرها 
بمســـاعي تعزيـــز العالقات في المســـتقبل 
التطويـــر  لعمليـــة  اســـتكماال  القريـــب 
والنمـــاء في جميـــع المجـــاالت وخصوصا 
المجتمعـــون  وتنـــاول  الصحـــي.  المجـــال 
خـــالل االجتمـــاع أوجـــه التعـــاون الممكنة 
فـــي مجـــال الخدمـــات الصحيـــة، وســـبل 

االســـتفادة منها والتي تهتم بهـــا البحرين 
فـــي الفترة الحاليـــة مثل تبـــادل الخبرات 
للخبـــراء  والزيـــارات  والتدريـــب  الطبيـــة 
والمختصيـــن من األطباء واالستشـــاريين 
والكـــوادر الصحية األخرى، وخبراتهم في 
االســـتعداد والجاهزيـــة للكـــوارث، وكذلك 
الطبـــي،  بالمجـــال  والدراســـات  البحـــوث 

إلـــى جانب ما يخص الصناعـــات الدوائية 
والســـياحة العالجية، فضـــال عن التقنيات 
الرقمية الحديثة والربـــط اإللكتروني في 

األنظمة الصحية للسجالت الصحية.
ومـــن جهته، أعـــرب الجالهمة عن شـــكره 
وتقديـــره لوزيـــرة الصحـــة واإلدارة العليا 
بـــوزارة الصحـــة ومـــا يتـــم تقديمـــه؛ مـــن 

أجـــل الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة من 
يســـكن على أرض المملكـــة الغالية، مؤكدا 
اســـتعداده لتقديـــم كافـــة أوجـــه التعـــاون 
وتعزيـــز العالقـــات بمـــا فيه مصلحـــة بين 
الجانبيـــن لمزيـــد مـــن التطـــور واالرتقـــاء 
فـــي القطـــاع الصحـــي بمملكـــة البحريـــن 
والـــذي الشـــك بأنـــه سيســـاهم فـــي تعزيز 
كافـــة خطـــط التعـــاون والشـــراكة الفعلية 
من خـــالل مذكـــرات التفاهم فـــي المجال 
الصحي مســـتقبال بين الجانبيـــن للمرحلة 

القادمة.
وفـــي ختام اللقاء تقدمـــت وزيرة الصحة 
بالشكر والتقدير للسفير الجالهمة والوفد 
المرافـــق، متمنيـــة لهـــم التوفيق فـــي أداء 
مؤكـــدة  الجديـــدة،  الدبلوماســـية  مهامـــه 
على نهج مملكة البحرين الســـاعي لتعزيز 
أسس السالم والتسامح، مما يرسخ ركائز 

التنمية واالستقرار في المنطقة والعالم.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــاركت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة مريـــم الجالهمـــة فـــي أعمـــال 
“منتـــدى الشـــراكة الطبيـــة بيـــن مملكـــة 
 ”2021 كوريـــا  وجمهوريـــة  البحريـــن 
بتنظيـــم مـــن ســـفارة جمهوريـــة كوريـــا 
مـــن  كل  مـــع  بالتعـــاون  المملكـــة  لـــدى 
وزارة الصحـــة وجمعية رجـــال األعمال 
لتطويـــر  الكـــوري  والمعهـــد  البحرينيـــة 
الصناعة الطبيـــة وذلك أمس عبر تقنية 

االتصال المرئي عن ُبعد.
الرئيـــس  رفعـــت  مشـــاركتها  وخـــالل 
التنفيـــذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية أســـمى آيات الشكر 
البـــالد صاحـــب  عاهـــل  إلـــى  والتقديـــر 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، وإلـــى ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة للدعـــم الالمحـــدود للقطـــاع 
الصحـــي فـــي المملكـــة وتعزيـــز ريادتـــه 

وتميزه.
ونوهت بأهمية المنتدى في مّد جســـور 
التواصل في القطاع الصحي في سبيل 
استكشاف الفرص االستثمارية المتاحة 
والتعـــاون البناء والمتنامي بين البلدين 
الرســـمي  المســـتوين  علـــى  الصديقيـــن 
مبـــادرات  مـــع  بالتزامـــن  والخـــاص، 
التحـــول فـــي القطاع الصحـــي في ظل 
السعي لتطبيق برنامج الضمان الصحي 

“صحتي”. 

تعزيز موقع البحرين على خارطة الخدمات الصحية

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلدارية، الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة، اســـتمرار الديوان في تعزيز 
ورفـــع مســـتوى الشـــراكة والتعاون 
مع الجهات المشـــمولة برقابته وفق 

معايير الرقابة العالمية المعتمدة.
وزيـــر  اســـتقباله  خـــالل  ونـــوه   
اإلســـكان، باســـم الحمر، فـــي مكتبه 
أمـــس األربعاء، إلـــى أهمية التعاون 
برقابـــة  المشـــمولة  الجهـــات  مـــع 
فـــي تحقيـــق  بمـــا يســـهم  الديـــوان 
أهداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 

ومتابعـــة ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
 وأشـــار إلـــى مهنية وزارة اإلســـكان 
الديـــوان  كـــوادر  مـــع  وتعاونهـــا 
إلـــى  متطلعـــا  مهماتهـــا،  وتســـهيل 
مزيد من العمل المشـــترك والبرامج 
لتنفيـــذ  والتنســـيق  التطويريـــة 
المالحظات ومعالجتها وفق أحدث 

الممارسات المهنية. 
 وبحـــث اللقاء مجـــاالت العمل بين 
وُســـبل  اإلســـكان  ووزارة  الديـــوان 
تطويرهـــا والنهوض بهـــا، بما يصب 

في مصلحة الوطن والمواطن. 

أمـــس  البحريـــن  دفـــاع  بقـــوة  أقيـــم 
األربعاء، حفل تخريـــج إحدى الدورات 
المتخصصـــة للضبـــاط، بحضـــور اللـــواء 
الركن الشـــيخ علي بن راشـــد آل خليفة 
للقـــوى  األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد 

البشرية.
وبعـــد تالوة آيـــات مـــن الذكـــر الحكيم، 
ومراحـــل  الـــدورة  عـــن  إيجـــاز  ُقـــدم 
التدريب التي اشـــتملت عليها من مواد 

نظرية وتطبيقات عملية، والتي شـــارك 
فيهـــا عدد من ضبـــاط وزارة الداخلية و 

الحرس الوطني.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  وقـــام 
للقوى البشـــرية بتوزيع الشـــهادات على 
الخريجيـــن والجوائـــز التقديريـــة علـــى 

المتفوقين.
حضـــر حفـــل التخريـــج عـــدد مـــن كبـــار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

“الرقابة المالية”: تطوير مجاالت العمل مع “اإلسكان”

تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط

إطالق “وسام الملك حمد للتعايش السلمي”
تكريـــم الشـــخصيات والمنظمـــات العالميـــة الداعمـــة للقيـــم اإلنســـانية

عقـــد مجلـــس أمناء مركـــز الملـــك حمد 
اجتماعـــه  الســـلمي  للتعايـــش  العالمـــي 
رئيـــس  برئاســـة   العـــام،  لهـــذا  الـــدوري 
مجلـــس األمناء الشـــيخ خالد بن خليفة 
الرئيـــس  نائبـــي  آل خليفـــة، وبحضـــور 
وأعضاء المجلس واألمين العام ســـمية 

المير.
آيـــات  أســـمى  المجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
البـــالد  لعاهـــل  والتبريـــكات  التهانـــي 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة؛ بمناســـبة صدور قرار مجلس 
الحكوميـــة  موســـكو  جامعـــة  أمنـــاء 
للعالقـــات الدولية بمنح جاللته شـــهادة 
الدكتوراه الفخرية؛ تقديرا لدور جاللته 
فـــي تعزيـــز التعايـــش الســـلمي والحوار 

بين األديان والثقافات المختلفة.
وأقر المجلس إطالق وســـام الملك حمد 
للتعايـــش الســـلمي، حيث صـــرح رئيس 
المجلـــس بـــأن “المركـــز يفخـــر بإطـــالق 
وســـام الملـــك حمـــد للتعايـــش الســـلمي 
الذي ســـيكون بمثابة وســـام اســـتثنائي 
لتكريـــم خيرة الشـــخصيات والمنظمات 
العالمية الداعمة للقيم اإلنسانية النبيلة 
التي تتبناهـــا مملكة البحرين منذ مئات 
الســـنين ووصلت ذروتها في ظل العهد 
الزاهـــر لجاللـــة الملـــك المفـــدى”، الفتـــا 
زيـــادة  فـــي  الوســـام سيســـهم  أن  إلـــى 
بأهميـــة  والعالمـــي  اإلقليمـــي  الوعـــي 
احتـــرام األديـــان وتقبل اآلخـــر لتحقيق 
الســـالم والوئـــام بين مختلف الشـــعوب 

والمجتمعات.

وناقـــش المجلـــس مـــا تـــم إنجـــازه فـــي 
الفتـــرة الماضيـــة من فعاليات وأنشـــطة 
الماضيـــة،  الفتـــرة  فـــي  أقامهـــا  التـــي 
حيـــث ناقـــش األعضـــاء نتائـــج الزيـــارة 

الرسمية لجمهورية البرازيل االتحادية، 
ومـــا حققتـــه هـــذه الزيـــارة مـــن أصداء 
ناجحة على مســـتوى القـــارة األمريكية 
الجنوبيـــة والعالـــم. كما بحـــث المجلس 
في اجتماعه مســـتجدات برنامج الملك 
حمـــد لإليمـــان في القيادة مـــع جامعتي 
أكســـفورد وكامبريـــدج العريقتيـــن، إلى 
جانـــب برامـــج ودورات كرســـي الملـــك 
حمـــد للحـــوار بيـــن األديـــان والتعايـــش 
الســـلمي فـــي جامعة ســـابينزا اإليطالية 
أكاديميـــة  وإطـــالق  رومـــا،  بالعاصمـــة 
الملك حمد للسالم السيبراني، مؤكدين 
نجـــاح هـــذه البرامـــج والمبـــادرات فـــي 
تأهيـــل جيل جديـــد من القادة الشـــباب 
الســـالم  لنشـــر  الطامحيـــن  والباحثيـــن 

والمحبة بين كافة الشعوب.

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

الشيخ خالد بن خليفة

إزاحة الستار عن اللوحة اإلرشادية لشارع بن سالمين
تــــــنــــــفــــــيــــــًذا لـــــــأمـــــــر الـــــمـــــلـــــكـــــي الـــــســـــامـــــي

تنفيًذا لألمر الملكي السامي من عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، بإطالق اسم أحمد 
بـــن ســـالمين رحمـــه هللا على الشـــارع 
المحـــاذي لنادي المحـــرق، أزاح رئيس 
مجلـــس إدارة نـــادي المحرق الشـــيخ 
أحمـــد بـــن علي بن عبـــدهللا آل خليفة 
الســـتار عـــن اللوحـــة اإلرشـــادية التي 
تحمل اسم الفقيد على الشارع، وذلك 
بحضـــور محافظ المحرق ســـلمان بن 

هندي وأنجال الفقيد الراحل.
نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
والتقديـــر  الشـــكر  خالـــص  المحـــرق 
وعظيـــم االمتنـــان لصاحـــب الجاللـــة 
الكريمـــة  اللفتـــة  هـــذه  علـــى  الملـــك، 
واإلنســـانية بإطـــالق اســـم أحمـــد بـــن 
ســـالمين على الشـــارع المحاذي لنادي 

المحـــرق تقديرًا لعطـــاء الفقيد ودوره 
فـــي  الرياضـــة  فـــي خدمـــة  وعطائـــه 
مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل مســـيرة 
مليئـــة بالنجاحـــات كالعـــب ومـــدرب، 
مؤكـــدًا بأن هذه اللفتـــة الكريمة تأتي 

في إطار الرعاية الكريمة التي يحظى 
بهـــا القطـــاع الرياضـــي والشـــبابي في 
مملكة البحرين مـــن لدن جاللة الملك 
المفـــدى، وتعكـــس إنســـانيته الرفيعة 

ودعمه السخي لكافة الرياضيين.

وأشـــاد رئيس نادي المحـــرق بالرعاية 
األبويـــة من لدن جاللـــة الملك المفدى 
بأســـرة  جاللتـــه  واهتمـــام  هللا  رعـــاه 

الفقيد الراحل.
مـــن جانبه، رفع محمد أحمد ســـالمين 
نجـــل الفقيـــد نيابـــة عن األســـرة بهذه 
المناسبة أسمى آيات الشكر واالمتنان 
لمقـــام صاحـــب الجاللـــة الملـــك علـــى 
أمره الســـامي بإطالق اســـم أحمد بن 
ســـالمين على الشـــارع المحاذي لنادي 
المحـــرق، كمـــا أعـــرب عن بالـــغ فخره 
واعتزازه وعظيم شكره وامتنانه على 
اهتمام ورعاية جاللته بأســـرة الفقيد، 
مؤكدًا بأن هذه اللفتة السامية تعكس 
اهتمـــام جاللتـــه ورعايتـــه لـــكل أبناء 
الوطـــن المخلصيـــن، داعيـــًا هللا العلي 
القدير أن يحفظ جاللة الملك المفدى 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، موريـــن بانرمـــان 
وهـــي المديـــر التنفيـــذي لشـــركة إي بي 
إم تيرمينالز البحرين، الشـــركة المشغلة 
بمناســـبة  ســـلمان؛  بـــن  خليفـــة  لمينـــاء 
الجديـــد. وفـــي  فـــي منصبهـــا  تعيينهـــا 
مســـتهل اللقـــاء، رحب رئيـــس الجمارك 
بموريـــن بانرمـــان، معربا لهـــا عن خالص 
التهاني بمناســـبة تعيينها مديًرا تنفيذًيا 
لشـــركة “إي بي إم تيرمينالـــز” البحرين، 
متمنًيا لها التوفيق والنجاح في مهامها 
الجديدة. وتم خالل اللقاء، بحث آليات 

تعزيـــز التعـــاون بيـــن شـــؤون الجمـــارك 
وشـــركة إي بـــي إم تيرمينالـــز البحريـــن 
كفـــاءة  برفـــع  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا 
العمـــل وســـبل دعـــم الحركـــة التجاريـــة 
والسياحية. من جانبها، أعربت بانرمان 
عن شـــكرها وتقديرهـــا لرئيس الجمارك 
علـــى  الدائـــم وحرصـــه  تواصلـــه  علـــى 

تطوير التعاون المشترك.
حضـــر اللقـــاء عيســـى محمـــد القطامي 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــؤون الحكومية 
واألمنيـــة بشـــركة إي بـــي إم تيرمينالـــز 

البحرين.

تعزيز آليات التعاون بين “الجمارك” و “إي بي إم تيرمينالز” ناس: تنظيم مزاولة المهن يعزز فرص النمو والتنافسية
ــال ــم ــع ــاقـــش مـــع جــمــعــيــة الــمــقــاولــيــن قــضــايــا ســكــن ال نـ

أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحرين سمير ناس أن عملية تطوير 
لألنشـــطة  األجنبـــي  مزاولـــة  نظـــام 
المهنيـــة في ســـوق العمل أحـــد أبرز 
المعالجات التـــي تحقق الجودة في 
األعمال المقدمة، وتعزز فرص النمو 
والتنافسية في االقتصاد البحريني، 
باإلضافـــة إلـــى كونهـــا تدعـــم جهود 

التنمية المستدامة.
نائـــب  اســـتقباله  خـــالل  وأشـــاد 
رئيـــس وأعضـــاء جمعيـــة المقاولين 
األربعـــاء  أمـــس  البحرينيـــة صبـــاح 
الفّعـــال  بالـــدور  التجـــار  بيـــت  فـــي 
والخطوات الملموسة التي تقوم بها 

الجمعيـــة مـــن أجل خدمـــة وتطوير 
قطاع المقاوالت في المملكة، مؤكدا 
الـــدور التوعوي والمهني الذي لعبته 
تحديـــات  مواجهـــة  فـــي  الجمعيـــة 

المرحلة.
وأوضـــح أن غرفة البحرين ســـتتابع 
التحديـــات  معالجـــة  كثـــب  عـــن 
ســـكن  تواجـــه  التـــي  والمشـــكالت 

الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون  العمـــال 
المعنيـــة، والخروج بحلـــول مرضية 
االقتصاديـــة،  القطاعـــات  تخـــدم 
مؤكـــدا في الوقـــت ذاتـــه أن الغرفة 
سوف تسخر كل جهودها وطاقاتها 
فـــي  األعمـــال  قطاعـــات  لمســـاندة 
مملكة البحرين، ومســـاعدة شركات 
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص علـــى 

النمـــو وتجـــاوز تداعيـــات الظـــروف 
االقتصادية المستجدة.

بـــدوره أكـــد نائـــب رئيـــس جمعيـــة 
المقاوليـــن البحرينيـــة خلف حجير، 
الـــدور الـــذي تلعبـــه غرفـــة البحرين 
كمظلة لجميع التجار في الدفاع عن 
مصالـــح األعضاء والقطـــاع الخاص 
لدى الجهات الرســـمية، ومســـاهمتها 
فـــي تقديـــم التوجيهـــات للمنشـــآت 
الصغيرة والمتوســـطة ومســـاعدتها 
علـــى التوســـع والنمـــو والتغلب على 
لتطويـــر  تعترضهـــا  التـــي  الصعـــاب 
إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافســـية 
لديهـــا، منوهـــا بأهميـــة تعزيـــز أطـــر 
الهمـــوم  لبحـــث  المشـــترك  التعـــاون 

والتحديات وآلية حلحلتها.

المنامة - غرفة البحرين



كشـــفت الرئيس التنفيذي لمراكـــز الرعاية الصحية 
األولية جليلة السيد عن أن هنالك 27 مركزا صحيا 
في البحرين، ويوجد بها 2231 طاقما طبيا مؤهلين 
يعملـــون تحت مظلـــة مراكز الرعايـــة األولية، منهم 
456 طبيبا و566 ممرضا و813 خدمة مساندة و95 
لخدمات الدعم، مشيرة إلى أن العمل جار على قدم 
وســـاق لتحويل المراكز الصحية ذاتية تحت مظلة 

برنامج التأمين الصحي الوطني.
وأعلنت أن عدد المواعيد في العام الماضي للمراكز 
مليـــون  و12  موعـــدا،   2,170,693 بلـــغ  الصحيـــة 
تحليـــل مختبري و87 ألف موعد للعـــاج الطبيعي، 
و172 ألـــف مواعيد لعاج الفم واألســـنان، موضًحة 
أنه خال األشـــهر الســـتة الماضية من العام الجاري 
بلغ عـــدد المســـتفيدين من مراكـــز الرعاية الصحية 

األولية 1,766,624 فردا. 
وذكـــرت أن مراكـــز الرعايـــة الصحية األولية تســـير 

وفـــق الخطـــة المتعلقـــة بـــإدارة الكـــوادر البشـــرية، 
مؤكـــدة أن هنالـــك خطة تضمن عملية تســـيير عمل 
هذه المراكز بكل إتقان، ويتم من خال هذه اللجنة 
وضع دراســـات إســـتراتيجية معمقة ويتـــم تحديد 
المـــوارد البشـــرية التي تحتاجهـــا المراكز من خال 
دراســـات تفصيليـــة تقـــوم بها هـــذه اللجنـــة وتأخذ 

عمليات التطوير بشكل مستمر.
وأكـــدت أن منظومـــة الرعاية الصحيـــة األولية تعد 
فـــي مملكـــة  الصحيـــة  للخدمـــات  األســـاس  حجـــر 
البحريـــن، وتعتبـــر نقطـــة االتصـــال األولـــى للفـــرد 
بمـــا يتعلـــق بالرعاية الصحيـــة، حيث تشـــتمل هذه 

المنظومة على جملة من الخدمات التي تهدف إلى 
أن يتمتـــع الفرد بصحة ســـليمة، بالتـــوازي مع تعزيز 
الســـلوكيات الصحية واالكتشـــاف المبكر لألمراض 

والتشخيص والعاج وإعادة التأهيل.
وخـــال اإليجـــاز اإلعامـــي الحكومـــي الـــذي نظمه 
اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون  الوطنـــي  االتصـــال  مركـــز 
التنفيذيـــة لمراكـــز الرعايـــة األوليـــة، أضافت جليلة 
الســـيد أن مشروع إستراتيجية التسيير الذاتي في 
مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األولية يهـــدف إلى تعزيز 
المبادئ المرتبطـــة بتكوين منظومة للصحة األولية 
ُتدار بشـــكل ذاتي مـــن قبل مجلس األمنـــاء وإدارة 
الصحـــة األولية، إلى جانـــب تقديم خدمات صحية 
متكاملة ومستدامة، وتعمل بعدالة وكفاءة وجودة 

عالية. 

األهداف

الرئيـــس  شـــددت  المشـــروع،  أهـــداف  وبشـــأن 
التنفيـــذي لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية على أن 
اإلســـتراتيجية تهـــدف إلـــى دعـــم النظـــام الصحـــي 
القائـــم على الرعاية األولية، وزيادة حرية االختيار، 
ونهجـــه  األســـرة”  “طـــب  فوائـــد  مـــن  واالســـتفادة 
الشـــمولي، فضـــا عن البـــدء بتطبيق قاعـــدة صلبة 
للرعايـــة الصحيـــة األوليـــة،  النهائيـــة  لاســـتقالية 
وتحويـــل الميـــزان نحـــو تعزيـــز الصحـــة والوقايـــة 
وتحســـين األداء والجودة، وذلك من خال تحويل 
المراكز إلى مقدمي خدمات صحية ذاتية، وإنشـــاء 
شـــبكات الرعايـــة الصحيـــة تحـــت مظلـــة برنامـــج 

التأمين الصحي الوطني “صحتي”.
وقالت الســـيد إنه تم دراسة الوضع الحالي للمراكز 
الصحيـــة ووضـــع إســـتراتيجية متكاملـــة للتســـيير 
الذاتـــي بمـــا يتماشـــى مع الخطـــة الوطنيـــة للصحة 
أن  إلـــى  منوهـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  أقرهـــا  التـــي 
اإلســـتراتيجية تتطرق إلـــى خطة التســـيير الذاتي 
التي تهدف إلى تحســـين أنشطة الوقاية والحماية 
وتعزيز الصحة، وتحسين تخصيص الموارد المالية 
والبشـــرية، وتمكين مقدمي الخدمات الصحية؛ من 

أجل االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

خدمات

وأضافـــت أن مراكز الرعاية الصحيـــة األولية تقدم 
خدماتهـــا من خال طاقم مؤهل يعمل تحت مظلة 

مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة وقـــد بلـــغ العـــدد 
اإلجمالـــي لهـــذا الطاقـــم 2,231، منهـــم 465 طبيبـــا 
بالخدمـــات  العامليـــن  مـــن  و813  ممرضـــا،  و566 
المساندة، و292 إداريا، فيما يقدم 95 فردا خدمات 

الدعم. 
وفيمـــا يتعلق ببرنامج اختر طبيبك، أفادت الســـيد 
بأنـــه تم البدء بتطبيق البرنامـــج في بعض المراكز، 
وقـــد حقـــق ذلك جملـــة من األهـــداف، أهمهـــا زيادة 
نســـبة الكشـــف المبكـــر عـــن األمـــراض المزمنـــة مـــع 
الحفـــاظ علـــى جـــودة الخدمـــات المقدمـــة وزيـــادة 
رضـــا العماء تماشـــيا مع مشـــروع الضمان الصحي 

والتسيير الذاتي للمراكز الصحية.
وبهذا الخصوص أوضحت الرئيس التنفيذي لمراكز 
الرعايـــة الصحية األولية أن البرنامج يهدف لتعزيز 
الخدمـــات الصحيـــة )الوقائية والعاجيـــة( المقدمة 
فـــي الصحـــة األوليـــة مـــن خـــال تطبيـــق منهـــاج 
اســـتمرارية العاج من قبل طبيـــب العائلة للمريض 
وعائلتـــه، مـــع تأكيـــد حرية اختيـــار مقـــدم الخدمة 

للمريض.

رصد 

وعـــن أبـــرز نتاجـــات البرنامج بينـــت جليلة الســـيد 
أنـــه وبعد عام من تطبيـــق البرنامج، تم رصد زيادة 
في نســـب اكتشـــاف وتشـــخيص األمراض المزمنة، 
وكانت على النحو التالي: مرض ارتفاع ضغط الدم 
17 %، داء الســـكري 10 %، ســـرطان الثـــدي 3 %، 
ســـرطان البروستات  15 %، الدهون 5 %، أمراض 

الكلى 5 %، أمراض الشبكية 13 %.
وأضافت أن ملف المؤشـــرات اإلكلينيكية والكشف 
المبكـــر عن األمـــراض في مراكـــز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة شـــهد تطـــورا كبيـــرا، حيـــث وصلت نســـبة 
الكشـــف المبكـــر للكوليســـترول لدى اإلنـــاث إلى 58 
%، كمـــا زادت نســـبة الكشـــف المبكـــر عن ســـرطان 
الرجـــال، وارتفعـــت  16 % مـــن  لـــدى  البروســـتات 
نســـبة الكشـــف المبكـــر عن مـــرض الســـكري إلى 28 
لثلـــث  الســـكري  قيـــاس مســـتوى  انتظـــم  كمـــا   ،%
مرضى الســـكري، فيمـــا تجاوزت معـــدالت التغطية 

بتطعيمات الطفولة الروتينية نسبة 97 %.

إحصاءات

وكشـــفت جليلـــة الســـيد عـــن أن إحصـــاءات مراكز 

الرعايـــة الصحية األوليـــة للعـــام 2020، أظهرت أن 
مجمـــوع المواعيـــد فـــي العيـــادات العامـــة بلغ نحو 
2,170,693 موعدًا، منها 10 % مواعيد إلكترونية، 
و78 % بالحضـــور الشـــخصي، و12 % عبـــر مركـــز 
االتصال، وأضافـــت أن مجموع التحاليل المخبرية 
بلغ 12,331,739 تحلياً، ومواعيد العاج الطبيعي 
87,534 موعـــدا، ومواعيـــد عيـــادات صحـــة الفـــم 
الخدمـــات  وقســـم  موعـــدا،   172,769 واألســـنان 
األشـــعة  وقســـم  موعـــدا،   24,923 االجتماعيـــة 

121,384 موعدا.
وحـــول خدمـــة التطبيب عن ُبعد ذكرت أنها تشـــمل 
واالستفســـارات  الطبيـــة  االستشـــارات  تقديـــم 
الصحيـــة البســـيطة عبر تقنيـــة الفيديـــو واالتصال، 
وطلـــب التحاليـــل المخبريـــة، وتجديـــد الوصفـــات 
الطبيـــة، وكذلك مراجعة نتائـــج التحاليل المخبرية 
أو األشـــعة وغيرهـــا، علمـــا بأنـــه يمكـــن لألشـــخاص 
الموجودين في الحجر المنزلي االســـتفادة من هذه 

الخدمة.
وفتـــح  للمراكـــز  العمـــل  ســـاعات  توحيـــد  وبشـــأن 
مراكـــز الحـــاالت المســـتعجلة، أكـــدت جليلة الســـيد 
أنـــه وتنفيذًا لتوجيهـــات ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، فقد تـــم فتح 9 مراكز صحية على 
مـــدار الســـاعة، لتوفيـــر التغطيـــة الصحية الشـــاملة 
فـــي جميع محافظـــات المملكة، حيـــث تعمل مراكز 
الحاالت المســـتعجلة بالتعاون مع أقســـام الطوارئ 
فـــي المستشـــفيات لتقديـــم الخدمات المســـتعجلة 
بعد ســـاعات العمل الرســـمية للمراكز مـــن 7 صباحا 
إلى 7 مســـاًء باإلضافـــة إلى نظام اإلحالـــة، علما أن 
المراجعـــة الدوريـــة مســـتمرة للتأكـــد مـــن التغطيـــة 

الشاملة لجميع المتطلبات الصحية.
الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  واختتمـــت 
الصحيـــة األوليـــة بأن نســـبة عدد المســـتفيدين من 
مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة في العـــام 2021 
مقارنـــة بالعـــام 2020 ارتفعـــت بنســـبة 36 %، وأن 
الخطـــوات المســـتقبلية لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
األولية تتمثل بتطبيق تجريبي للتسيير الذاتي في 
إحـــدى محافظات المملكة، وإعـــادة توزيع المناطق 
والحاجـــة  الســـكاني  التوزيـــع  بحســـب  الصحيـــة 
للخدمـــات الصحيـــة، إضافـــة لانتهـــاء مـــن وضـــع 
النمـــوذج التشـــغيلي وتطبيقـــه علـــى جميـــع مراكـــز 

الرعاية الصحية األولية.

2231 طاقما طبيا مؤهليـن يشغلـون 27 مركـزا صحيـا
ــى اآلن ــام إلـ ــع العـ ــذ مطلـ ــي 2020... و1.7 منـ ــد فـ ــون موعـ 2.1 مليـ
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