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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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محميد احملميد

مبادرة مجلس المناقصات والمزايدات برئاسة 
ــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة، في  ــادة الــشــيــخ نـــايـــف بـ ــعـ سـ
المعرفة«  »تــوطــيــن  مــبــادرة  لتطبيق  دراســـة  إعـــداد 
فــي معيار  الكاملة  الــدرجــة  إلــى منح  تــهــدف  الــتــي 
في  المشاركة  للمؤسسات  الفني  الفريق  توطين 
مناقصات توفير الخدمات، وذلك ضمن حزمة من 
وطنية  خطوة  تعد  والمتميزة،  الرفيعة  المبادرات 
وتؤكد  الوظائف،  بحرنة  دعــم  من  تعزز  نموذجية، 
تنفيذا  المهنية،  واألخــالقــيــة  والــنــزاهــة  الشفافية 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  وتوجيهات  لــرؤى 
المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
ومتابعة صاحب  وجــهــود  ودعــم  ورعـــاه،  اهلل  حفظه 
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ــيـــة إرســـــاء  لـــطـــالـــمـــا كـــــان الـــحـــديـــث عــــن أهـــمـ
المناقصات للشركات والمؤسسات التي تولي ملف 
الــبــحــرنــة اهــتــمــامــا كــبــيــرا، بــشــكــل عــمــلــي وواقــعــي، 
وأبــنــائــه، ويــكــون معيار  الــوطــن  وتسهم فــي خــدمــة 
المناقصات،  إرســـاء  عند  أساسيا  شــرطــا  البحرنة 
وأمــور  مــالــيــة،  ومــالءمــة  مهنية،  اعــتــبــارات  بجانب 

أخرى الزمة.
ذلك أن مشاركة المؤسسات في العمل الوطني، 
وفي مسيرة النهضة والبناء، وتقديم الخدمات لها، 
يقابله  أن  بـــد  ال  والـــنـــشـــاط،  األفــضــلــيــة  ومــنــحــهــا 
عبر  الــواجــبــة،  المجتمعية  والــخــدمــة  للجميل  رد 
توظيف الشباب البحريني في وظائف نوعية، تعود 

بالنفع على المجتمع.
المنطقة،  دول  مــن  الــعــديــد  قــامــت  ولــطــالــمــا 

والــمــشــروعــات  المناقصات  أفضلية  منح  بــمــبــادرة 
توطين  مسألة  تولي  التي  والمؤسسات  للشركات 
الوظائف أهمية قصوى لديها، األمر الذي حققه 
البحرين،  مملكة  فــي  المناقصات  مجلس  الــيــوم 
ويشكر عليه باعتباره نموذجا وطنيا بارزا، يستحق 

أن يشاد به، وأن يحتذى به كذلك. 
الدرجة  المناقصات على منح  حرص مجلس 
المقّدم  عطاؤها  يتضمن  التي  للشركات  الكاملة 
بهدف  بحرينية،  بشرية  عناصر  من  يتكون  فريًقا 
رفع نسبة البحرنة في القطاع الخاص في المهن 
الــتــخــصــصــيــة والـــوظـــائـــف الــمــهــمــة، بــجــانــب زيـــادة 
فرص الحصول على وظائف أمام البحرينيين في 
مختلف التخصصات، وإلى نقل المعرفة والخبرات 
البشري عند  العنصر  إلى  التخصصية  المهن  في 
العمل ضمن فرق متخصصة في الشركات الكبرى.

ولعله من المناسب اليوم، أن نشيد كذلك بما 
وصل إليه مجلس المناقصات والمزايدات برئاسة 
سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، من تطور 
وتقدم مهني، وما ناله من إنجازات ومراكز متقدمة 
وجـــوائـــز عــالــمــيــة رفــيــعــة، كــالــحــصــول عــلــى شــهــادة 
عالمية في األخالقيات المهنية بمجال المشتريات 
أول  بــاعــتــبــاره  الــعــالــمــيــة،  المنظمة  مــن  والــتــوريــد 
على  يحصل  البحرين  مملكة  مستوى  على  جهة 
حــصــول مجلس  وكــذلــك  العالمية،  الــشــهــادة  هــذه 
المناقصات على ثالث جوائز عالمية ضمن جوائز 
الشرق األوسط للمشتريات، تأكيدا لمنهجية تطور 
الممارسات في قطاع المشتريات، وتحقيقا للرؤية 

االقتصادية 2030.

malmahmeed7@gmail.com

مجل�س المناق�صات.. 
مبادرة وطنية نموذجية

رحـــب ســلــمــان بـــن عــيــســى بن 
هندي المناعي محافظ محافظة 
المحرق -بحضور أهالي ورجاالت 
الــمــدن  مختلف  مــن  الــمــحــافــظــة 
طبيب  الفريق  بحضور  والــقــرى- 
ــداهلل آل  ــبــ ــن عــ الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــ
األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  خليفة 
ــبـــوعـــي  لــلــصــحــة لــلــمــجــلــس األسـ
مشيدين  المحرق،  محافظة  إلى 
الــــذي تشهده  والــتــقــدم  بــالــتــطــور 
الصحي  الصعيد  عــلــى  المملكة 
ــيــــهــــات الــمــلــكــيــة  بـــفـــضـــل الــــتــــوجــ
الملك  جــاللــة  لــدن  مــن  السامية 
الــمــعــظــم ودعـــــم صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
األعلى  المجلس  وجهود  الـــوزراء، 

للصحة.
من جانبه قدم الفريق طبيب 
ــداهلل آل  ــبــ ــن عــ الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــ
األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  خليفة 
وتــقــديــره  شــكــره  خــالــص  للصحة 

ــور، مـــؤكـــدا  ــحـــضـ ــلـ لــلــمــحــافــظ ولـ
مــبــدأ  تــــؤكــــد  الــــلــــقــــاءات  هـــــذه  أن 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة الــقــائــمــة  ــراكـ الـــشـ
مقدما  واألهـــالـــي،  المجلس  بين 
شرحا مفصال ألساسيات الرعاية 
ــروع  ــشــ ــمــ ــيــــة األولـــــــيـــــــة ولــ الــــصــــحــ
التسيير الذاتي للمراكز الصحية، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــبــرنــامــج الــرائــد 
ــيـــار الــطــبــيــب  ــتـ الــمــتــمــثــل فــــي اخـ
الــواحــد ألفــرد األســـرة والمعروف 

بـ»اختر طبيبك«.
ــــس الـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ وأوضـــــــــــح رئـ
الحزمة  تلك  أن  للصحة  األعــلــى 
ستسهم  التطويرية  البرامج  مــن 
ــة االكـــــتـــــشـــــاف الـــمـــبـــكـــر  ــ ــيـ ــ ــي آلـ ــ فــ
العالقة  الى  باإلضافة  لألمراض، 
االجتماعية التي ستربط الطبيب 
بأفراد كل عائلة على حدة، األمر 
الذي يسهم في تالفي العديد من 
العمل  وسرعة  الوراثية  األمــراض 
على تقديم العالج المناسب لها، 

وخاصة في ظل استحداث الملف 
والــــذي سيكون  الــمــوحــد  الــطــبــي 
المتاحة  البيانات  قاعدة  بمثابة 
لــطــبــيــب الــعــائــلــة لـــالطـــالع على 

العالجات المقدمة للمريض.
وحـــــــــــــــــول عـــــــــــــدد األطـــــــــبـــــــــاء 
الصحية،  بالمراكز  والمختصين 
أوضــــح رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
األطـــــبـــــاء  أعـــــــــــداد  أن  لـــلـــصـــحـــة 
ستكون مالئمة للكثافة السكانية 
ــلـــى حــــدة،  ــركــــز صـــحـــي عـ ــكـــل مــ لـ
مـــا يــســهــم فـــي ســـرعـــة الــحــصــول 
ــة إلــى  ــافـ عــلــى الـــمـــواعـــيـــد بـــاإلضـ
مطمئنا  االنتظار،  فترات  انعدام 
ــأن خـــدمـــة الــتــطــبــيــب  ــ ــي بـ ــالــ األهــ
استحسان  القــت  والــتــي  بعد  عــن 
ــيـــن ســـتـــظـــل مــســتــمــرة  ــعـ ــراجـ ــمـ الـ
وســـيـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــرهــا 

بشكل دوري.
ــور  ــتــ ــه أكـــــــد الــــدكــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
عــبــدالــوهــاب مــحــمــد عــبــدالــوهــاب 

رئــــيــــس مــــجــــلــــس أمــــنــــاء مــــراكــــز 
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــايــــة الـــصـــحـــيـــة األولـ الــــرعــ
ــبــــحــــريــــن تـــتـــمـــيـــز بـــخـــدمـــاتـــهـــا  الــ
الصحية ذات المستوى المتقدم، 
ــة في  ــيـ والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـ
الــمــمــلــكــة يـــشـــار الــيــهــا بــالــبــنــان، 
وخاصة  األهــالــي  بــتــعــاون  مرحبا 
مــن خــالل الــلــجــان األهــلــيــة التي 
الصحية  المراكز  إدارات  تشكلها 
ودراســة  المالحظات  تعرف  بغية 

المقترحات.
وفـــــــــي مــــداخــــلــــتــــهــــا أشـــــــــارت 
الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة الــســيــد جـــواد 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــراكـــز 
أن  إلــى  األولية  الصحية  الرعاية 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن اســتــثــمــرت في 
أفضل  لتقديم  الصحي  المجال 
مشيرة  لــلــمــواطــنــيــن،  الــخــدمــات 
إلى أن محافظة المحرق ستكون 
نظام  تطبيق  في  الريادة  صاحبة 
التسيير الذاتي للمراكز الصحية 

ــر طــبــيــبــك«، كما  ــتـ وبـــرنـــامـــج »اخـ
ــداث خــدمــة  ــحــ ــتــ ــوهــــت الــــــى اســ نــ
الحاالت المستعجلة، مؤكدة أنها 
الطوارئ  مراكز  عن  بديال  ليست 
للحاالت  إضافية  خــدمــة  هــي  بــل 
الــبــســيــطــة الــتــي يــمــكــن لــلــمــراكــز 

الصحية معالجتها في حينها.
النواخذة  علي  إبراهيم  وركــز 
األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن 
لــلــصــحــة عــلــى أهــمــيــة الــتــوعــيــة، 
مشيرا الى دور المجلس في خلق 
ومؤسسات  األهالي  الشراكات مع 

المجتمع المدني.
وشــــــــهــــــــد الـــــمـــــجـــــلـــــس عــــــدة 
مــداخــالت قـــدم مــن خــاللــهــا عــدد 
مـــن أعـــضـــاء الــمــجــلــس الــنــيــابــي 
والـــــبـــــلـــــدي واألهـــــــالـــــــي شـــكـــرهـــم 
ــلـــى  وتـــقـــديـــرهـــم لــلــمــجــلــس األعـ
تــطــويــر  فـــي  دوره  عــلــى  لــلــصــحــة 
المنظمة الصحية وتقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين.

رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة يلتقي اأهالي المحرق.. وي�ؤكد:

المواطن هو محور الخدمات ال�صحية.. ونعمل على توفير اأف�صل الخدمات

بن  أشاد عبداهلل بن فيصل 
ســفــيــر مملكة  ــري  ــدوســ الــ جــبــر 
بلجيكا  مملكة  لـــدى  الــبــحــريــن 
ــاد األوروبـــــــي بــالــتــجــربــة  واالتــــحــ
الـــــــرائـــــــدة لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــُمــعــظــم، 
التسامح  في  كأنموذج  وتميزها 
والحوار والتعايش السلمي بين 
واألديــان،  والحضارات  الثقافات 
والــــحــــرص عـــلـــى تـــعـــزيـــز األمــــن 
اإلقليمي  والــســالم  واالســتــقــرار 

والعالمي.
ــي مـــداخـــلـــة  ــ جـــــــاء ذلـــــــك فــ
»اإلســــالم  مــؤتــمــر  ــام  أمــ للسفير 
فـــــــي وســــــــــط وشــــــــــــرق أوروبــــــــــــــا« 
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــه مــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــظـ الــــــــــــــذي نـ
لــحــزب الشعب  الــتــابــعــة  الــعــمــل 
بين  بالحوار  المعنية  األوروبـــي 
ــي مــقــر  ــات واألديــــــــــان فــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الــبــرلــمــان األوروبــــــي بــبــروكــســل، 
ــفــــراء  بــــحــــضــــور عـــــــدد مـــــن الــــســ

الخليجيين  والــدبــلــومــاســيــيــن 
وبرلمانيين  ومسؤولين  والعرب 
البروفيسور  بمشاركة  أوروبيين، 
ماريك مورو المحاضر في مركز 
للحضارات  المقارنة  الــدراســات 
فـــي جــامــعــة جــاجــيــلــونــيــان في 
وعــدد  رئــيــس،  بــولــنــدا كمتحدث 
الجامعات  من  المتحدثين  من 

األوروبـــــيـــــة الــــذيــــن اســتــعــرضــوا 
تاريخ اإلســالم في وســط وشرق 
أوروبــــــــــا، وانـــــدمـــــاج الــمــســلــمــيــن 
حضارًيا وثقافًيا في المجتمعات 
الغربية، وإسهاماتهم في رفعتها 
الثقافات  جــانــب  إلـــى  وتــقــدمــهــا 

واألديان األخرى.

آل خليفة  راشـــد  بــن  الشيخ خــالــد  أكــد 
األحــكــام  لتنفيذ  الــعــامــة  اإلدارة  عــام  مــديــر 
والعقوبات والبديلة أن الحصول على شهادة 
اعتماد مطابقة معايير نظام إدارة المخاطر 
الذي تحقق من خالل  )آيزو 31000:2018( 
في  وإدماجهم  المحكومين  تأهيل  برنامج 
ــام( الــمــطــبــق لــتــنــفــيــذ أحــد  ــمـ الــمــجــتــمــع )تـ
العقوبات  بقانون  والتدريب  التأهيل  برامج 
والتدابير البديلة، جاء انعكاسا للتوجيهات 
راشـــــد بن  الــشــيــخ  أول  لــلــفــريــق  الـــســـديـــدة 
الداخلية، لالرتقاء  وزير  آل خليفة  عبداهلل 
بالمنظومة األمنية وتنفيذ قانون العقوبات 
النظم  وفق  فيه  والعمل  البديلة  والتدابير 
العدالة  فــي  المعتمدة  الــدولــيــة  والمعايير 

الجنائية وحقوق اإلنسان.
ــــس،  ــالـــه أمـ ــبـ ــقـ ــتـ جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اسـ
من  الــوقــايــة  إدارة  مدير  أميني  أحمد  علي 
الجريمة والذي قام بدوره بتسليم مدير عام 
والعقوبات  األحــكــام  لتنفيذ  العامة  اإلدارة 
البديلة، شهادة االعتماد وكذلك نسخة من 
المخاطر  إلدارة  الــعــامــة  المنهجية  دلــيــل 
قبل  إعــداده من  تم  والــذي  )تمام(  لبرنامج 
الشيخ  أشــاد  حيث  المختص،  العمل  فريق 
مهنية  مثمنا  اإلنــجــاز،  هــذا  بتحقيق  خالد 

واحترافية القائمين عليه من إدارة الوقاية 
من الجريمة، موجها إلى مواصلة التطوير 
فــي بــرامــج الــعــقــوبــات الــبــديــلــة لــتــكــون وفــق 
االستراتيجية  مــع  تتوافق  عالية  منهجية 
األمنية وتطبيق اآلليات القياسية واألنظمة 
الــعــالــمــيــة الــــالزمــــة لــتــحــقــيــق الــتــنــافــســيــة 

وأهداف التنمية المستدامة.
من  ــايـــة  الـــوقـ إدارة  أن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
الــجــريــمــة، حققت هـــذا اإلنــجــاز مــن خــالل 
ــلـــى تــوفــيــر  ــمـــل عـ ــمـــل مـــخـــتـــص عـ ــريــــق عـ فــ
ــواردة  الــ الــمــعــايــيــر  كــل متطلبات  ومــطــابــقــة 
فـــــي الــــقــــواعــــد اإلرشـــــــاديـــــــة الــــــصــــــادرة فــي 

الدولية  المنظمة  أصــدرتــه  والـــذي  النظام 
دليل  إعـــداد  الــى  بــاإلضــافــة   ،ISO للمعايير 
لبرنامج  المخاطر  العامة إلدارة  المنهجية 
أكــثــر مــن 200 صفحة  والـــذي يبلغ  )تــمــام( 
النظام  في  بها  المعمول  السياسة  يتضمن 
المعتمدة  واالستمارات  الالزمة  والسجالت 
في التنفيذ ومؤشرات قياس األداء من خالل 
المخاطر  حــول  تعريفية  لبطاقات  نــمــاذج 
الــمــتــوازن.  األداء  قــيــاس  بطاقة  نــظــام  وفــق 
المنتظم  الــتــقــيــيــم  إلــــى  الـــشـــهـــادة  وتـــهـــدف 
للمخاطر المرتبطة بطبيعة عمل البرنامج 
ــل الــتــحــكــم لــلــحــد  ــائــ وتـــحـــديـــد أفـــضـــل وســ
لنظام  الفعال  التطبيق  مــن  والتأكد  منها 
المهام  تــحــديــد  خـــالل  مــن  الــمــخــاطــر  إدارة 
الكفاءات  وتحصيل  بتوفير  والمسؤوليات 
التوعية  تــوفــيــر  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــمــطــلــوبــة 
ــورة لــجــمــيــع مــنــســوبــي  ــشــ ــمــ ــدريــــب والــ ــتــ والــ
والتواصل  مستوياتهم  باختالف  البرنامج 
المعنيين  جــمــيــع  مـــع  الــفــعــالــة  والـــمـــشـــورة 
مــن خــالل وســائــل االتــصــال المتاحة بشأن 
التنفيذ  ومراجعة  ومراقبة  المخاطر  إدارة 
وتــوفــيــر  الــمــخــاطــر  إدارة  لعمليات  الــفــعــال 
الموارد المالية والبشرية الالزمة لمراجعة 

وتطوير خطة إدارة المخاطر.

م���دي���ر ع�����ام ت��ن��ف��ي��ذ الأح�����ك�����ام وال���ع���ق���وب���ات ال���ب���دي���ل���ة ي�����ص��ي��د
ب��ت��وج��ي��ه��ات وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ب��ن��ي��ل ب��رن��ام��ج »ت���م���ام« ���ص��ه��ادة اآي���زو

�صفي��ر البحري�ن ف�ي بروك�ص��ل ي�صتع��ر�س التج�رب��ة  
الوطني�ة الرائ�دة ف�ي التعاي��س ال�ص�لمي بي�ن الأدي�ان

االنتهاء  مــن  والتعليم  التربية  وزارة  تقترب 
بمثابة  تعد  التي  الشاملة  التطبيقات  تنفيذ  من 
الــعــام  مــن  الــثــانــي  للفصل  النهائية  االخــتــبــارات 
ظل  فــي  وذلـــك  2022/2021م،  الــجــاري  الـــدراســـي 
بالوزارة  المختصين  من  حثيثة  ومتابعة  إشــراف 
ومــرونــتــهــا  العملية  لــضــمــان ســالســة  والـــمـــدارس، 

لجميع الطلبة.
من  جــاســم  فهد  عبدالرحمن  الــطــالــب  وعــبــر 
مـــدرســـة طــــارق بـــن زيــــاد اإلعــــداديــــة لــلــبــنــيــن عن 
للتطبيقات،  الــمــدرســة  اســتــعــدادات  مــن  ارتــيــاحــه 
حــيــث تــم إرســــال الــمــوضــوعــات الــمــقــررة لجميع 
مشيرًا  كافية،  فترة  قبل  امورهم  وأولياء  الطالب 
للمراجعة  الذهبية  الساعة  لــوجــود  امتنانه  إلــى 
المستمر  التواصل  وكذلك  التطبيق،  دخول  قبل 
بين البيت والمدرسة، عبر عدة قنوات، للرد على 

االستفسارات، وتذليل العقبات التقنية.
وقـــالـــت الــطــالــبــة فــاطــمــة بـــريـــر جـــاســـم من 
المدرسة  »أشكر  للبنات:  اإلعدادية  الدراز  مدرسة 
عــلــى جـــهـــودهـــا فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة الــحــاســمــة لي 
الدراسة  في  كاماًل  أضع مجهودي  كطالبة، حيث 
وأجني  العالية،  الدرجات  أحقق  لكي  والمذاكرة، 
أشيد  كما  الــدراســي،  الــعــام  اجــتــهــادي طيلة  ثمار 
بجعل التطبيقات موحدة لضمان المساواة بيننا 
الــتــنــوع فــي األســئــلــة وتــدرجــهــا  كطلبة، والحــظــت 
التي ساعدتني  األشــيــاء  أهــم  ومــن  الصعوبة،  فــي 
ــيـــة قــبــل  ــبـ ــذه الـــفـــتـــرة هــــي الـــســـاعـــة الـــذهـ ــ فــــي هــ
افتراضيًا،  المعلمات  لنا  تقدمها  التطبيق، حيث 
عن  واإلجــابــة  المناقشة   بــاب  فتح  خاللها  ويتم 
األسئلة المتعلقة بالمنهج، مما يعطينا إحساس 

االطمئنان والثقة بالنفس«.

طلبة يعبرون عن ارتياحهم ل�صير التطبيقات ال�صاملة 
شارك مركز االتصال الوطني ُممّثال بالسيدة زينب 
الــنــشــيــط مــديــر إدارة االتـــصـــال والــعــالقــات  عــبــدالــعــزيــز 
اإلعــالمــيــة فــي االجــتــمــاع الــثــالــث والــثــالثــيــن لمسؤولي 
الخليج  لــدول  التعاون  بــدول مجلس  الخارجي  اإلعــالم 
العربية، الذي ُعقد أمس اإلثنين الموافق 30 مايو 2022 

عبر االتصال المرئي.
التوصيات  تنفيذ  متابعة  االجتماع  خــالل  تــّم  وقــد 
التي تم اعتمادها في االجتماعات السابقة، واستخالص 
ُيــعــّزز الــتــعــاون  مــا يتناسب مــع الــمــرحــلــة الــحــالــيــة ومـــا 

اإلعالمي الخارجي المشترك بين دول المجلس.
كما تّم مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة 
عــلــى جـــدول األعـــمـــال واتـــخـــاذ الــتــوصــيــات بــشــأنــهــا، من 
أهمها إعداد خطة خمسية مستقبلية للتعاون اإلعالمي 
الخارجي المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.

»الت�صال الوطني« ي�صارك في اجتماع م�صوؤولي الإعالم الخارجي بدول »التعاون«

في إطار دعم ومساندة المؤسسات التعليمية 
والــبــرامــج  الــخــبــرات  تــبــادل  الــمــدرســيــة وتشجيع 
والخاصة،  الحكومية  الــمــدارس  بين  المشتركة 
قـــام الــدكــتــور مــحــمــد مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر 
والتعليم،  التربية  بــوزارة  المدارس  لشؤون  العام 
واألســـتـــاذة نـــوال إبــراهــيــم الــخــاطــر وكــيــل الــــوزارة 
إلى  بــزيــارة  واألداء،  واالستراتيجيات  للسياسات 
مدرسة الرفاع فيوز الدولية، حيث شهدا مجريات 
مسابقة االبتكار في التكنولوجيا المالية، والتي 
نظمها مركز االبتكار بالمدرسة ليتنافس فيها 25 
وطالبة مقسمين على خمس مجموعات،  طالبًا 
وذلك بالشراكة مع شركة أيون للخدمات المالية 

الرقمية، وجمعية ابتكار البحرينية.
لشؤون  العام  المدير  التقى  الــزيــارة،  وخــالل 

الــرفــاع  مــدرســة  إدارة  مجلس  بعضوي  الــمــدارس 
عبداهلل  وعيسى  الراعي  عبدالرحمن  ياسر  فيوز 
جراهي،  جو  المدرسة  مديرة  وكذلك  الكوهجي، 
اطلع  ابتكار، كما  رئيس جمعية  الخاجة  وأسامة 
به من  تتمتع  وما  المدرسة،  ومرافق  على مباني 
طاقة استيعابية وتجهيزات عالية المستوى. وقد 
سعادته  عن  الــمــدارس  لشؤون  العام  المدير  عبر 
بالمشاركة في حضور هذه الفعالية التي نفذتها 
الــتــربــيــة  وزارة  أن  مـــؤكـــدًا  فـــيـــوز،  الـــرفـــاع  مـــدرســـة 
ــذه الــفــعــالــيــات  والــتــعــلــيــم تــشــجــع دائـــًمـــا مــثــل هــ
الخبرات  تبادل  تعزيز  إلى  وتسعى  والمسابقات، 
المدارس  بين  المشتركة  والفعاليات  والتجارب 

الحكومية والخاصة.

} الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة لدى لقائه اهالي المحرق.

المدي���ر الع���ام ل�ص���وؤون المدار����س يرع���ى حف���ل   
)FinTech( م�ص���ابقة  ف���ي  الفائزي���ن  تكري���م 

ــر الـــركـــن  ــيـ ــمـــشـ ــبـــل الـ ــقـ ــتـ اسـ
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحــــمــــد آل 
دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد  خليفة 
البحرين، اللواء الركن خالد بن 
العام  الــمــديــر  الــدرويــش  محمد 
لإلدارة العامة للتفتيش بالقوات 
العربية  المملكة  فــي  المسلحة 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، بــحــضــور 
الــفــريــق الـــركـــن ذيــــاب بـــن صقر 
الــنــعــيــمــي رئــيــس هــيــئــة األركــــان، 
وذلـــك صــبــاح أمـــس االثــنــيــن 30 

مايو 2022م.
ــام لــقــوة  ــعـ ــــب الــقــائــد الـ ورحـ
دفــــاع الــبــحــريــن بــالــمــديــر الــعــام 
لــــــــــــــإلدارة الـــــعـــــامـــــة لــلــتــفــتــيــش 
بـــالـــقـــوات الــمــســلــحــة الــســعــوديــة 

والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـــــه، مــشــيــدًا 
بــــعــــمــــق الــــــعــــــالقــــــات األخــــــويــــــة 
تربط  التي  والمتميزة  الوطيدة 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن بــالــمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، 
الحكيمتين  القيادتين  وحــرص 
فـــي الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن على 

تطويرها في كافة المجاالت.
حــضــر الــلــقــاء الــلــواء الــركــن 
ــر  ــديــ حـــــســـــن مــــحــــمــــد ســـــعـــــد مــ
ــوان الــقــيــادة الــعــامــة، والــلــواء  ديــ
الــشــيــخ محمد بن  الــركــن طــيــار 
التعاون  سلمان آل خليفة مدير 
العسكري، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

القائد العام ي�ص�يد بعمق العالقات المتميزة بين البحرين وال�ص�عودية

} القائد العام يستقبل اللواء الركن خالد بن محمد الدرويش.

7العدد )16139( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء ُغرة ذو القعدة 1443هـ - 31 مايو 2022م

نــجــح فــريــق جــراحــي مــن قــســم األورام 
الدكتورة  الطبي بقيادة  السلمانية  بمجمع 
ــاء جــعــفــر عــيــد، اخــتــصــاصــي الــجــراحــة  رجــ
الــثــدي  أورام  والــمــنــاظــيــر وجــراحــة  الــعــامــة 
ــة عـــلـــى الـــزمـــالـــة  ــلــ ــاصــ والــــتــــرمــــيــــم، والــــحــ
ــثـــدي  الـ أورام  تـــخـــصـــص  فــــي  الـــمـــتـــقـــدمـــة 
وبإشراف  المتحدة،  المملكة  والترميم من 
االســـتـــشـــاري الـــدكـــتـــور عــلــي أحــمــد ضــيــف، 
اســـتـــشـــاري الـــجـــراحـــة الــعــامــة والــمــنــاظــيــر 
بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، بــاســتــئــصــال 
العقد  في  مواطنة  ثــدي  من  سرطاني  ورم 
الـــخـــامـــس مـــن الــعــمــر كـــانـــت تــشــتــكــي منه 
المريضة مدة 6 أشهر، كما تم إجراء عملية 
الورم من  جراحية ترميمية بعد استئصال 
باستخدام  العملية  تمت  حيث  المريضة، 
تقنية حديثة ومتقدمة تجرى للمرة األولى 
فــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــاســتــخــدام 
السديلة المثقبة للشريان الوربي الجانبي 
جــراحــي  بــتــدخــل  وذلــــك   ،)Licap flap(

دقيق استغرق قرابة الثالث ساعات.
عيد:  الدكتورة رجاء  قالت  جانبها  من 

المخبرية  الفحوصات  نتائج  بناًء على  إنه 
ــرار اجــــراء الــتــدخــل  ــة، تــم اتــخــاذ قــ ــعـ واألشـ
العالجات  إعــطــاء  ثــم  ومــن  أواًل  الــجــراحــي 
ــق.  ــي وقـــــت الحــ الــتــكــمــيــلــيــة لــلــمــريــضــة فــ

وتضيف أن هذه العملية تعد من التقنيات 
ويتم  الــحــديــثــة،  والــتــرمــيــمــيــة  التجميلية 
الـــجـــراحـــة ألورام  بــعــد عــمــلــيــات  ــا  ــراؤهــ إجــ
ــثــــدي، حــيــث تــعــتــمــد عــلــى تـــدويـــر رقــعــة  الــ

الصدري  القفص  جــدار  من  دهنية  جلدية 
لها  المغذية  الدموية  األوعــيــة  مــع  ورفعها 
المستأصل،  الــجــزء  لترميم  واستخدامها 
مما يمكن من المحافظة على شكل وحجم 

الثدي.
وأضاف الفريق الطبي أن هذه الطريقة 
هي إحدى الخيارات المتاحة بعد استئصال 
االورام التي تشغل أكثر من 30 فالمائة من 
الحجم الكلي للثدي، من دون الحاجة إلى 
الكلي  واالستئصال  أكبر  ترميمية  عمليات 

للثدي.
وقد أثبتت النتيجة النهائية للمختبر 
نــجــاح اســتــئــصــال الــــورم بــشــكــل كــامــل. كما 
تبين من خالل المتابعة الدورية في عيادة 
الجراحة بمجمع السلمانية الطبي، التئام 
الشكل  المحافظة على محيط  الجرح مع 

للثدي.
الجهود  إطار  في  العمليات  وتأتي هذه 
ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــمــســتــشــفــيــات  الـــحـــثـــيـــثـــة الــ
الطبية  بــالــخــدمــات  لــالرتــقــاء  الــحــكــومــيــة 

والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

من  سامية  كريمة  رعــايــة  تحت 
ــة الــمــلــك  حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـ
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  حــمــد 
ــبـــالد الــمــعــظــم، انــطــلــقــت أعــمــال  الـ
مؤتمر »توسعة األفق.. حرية الدين 
ــتـــم تــنــظــيــمــه  ــتـــقـــد« الـــــــذي يـ ــعـ والـــمـ
ــعـــاون بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــتـ ــالـ بـ
واالتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــي والــــمــــعــــرض 
بحضور  أمــس  مساء  لــه  المصاحب 
ــد  ــن راشــ ــتــــور عــبــدالــلــطــيــف بــ الــــدكــ
ــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة وعــــدد  ــانــ ــزيــ الــ
مـــن كــبــار الــمــدعــويــن والــمــســؤولــيــن 

والمشاركين.
وفــــــي كــلــمــتــهــا خــــــالل افـــتـــتـــاح 
مجلس  رئيس  نائب  أكــدت  المؤتمر 
للتعايش  حمد  الملك  مــركــز  إدارة 
السلمي رئيسة )هذه هي البحرين( 
بــيــتــســي مــاثــيــوســن أن الــبــحــريــن ال 
في  بــه  يحتذى  نموذجا  تقدم  تــزال 
الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي بـــيـــن األديـــــــان، 
ــدة  ــيـ ــسـ ــا كـ ــهــ ــتــ ــربــ ــة تــــجــ ــعــــرضــ ــتــ مــــســ
في  للعيش  االنــتــقــال  فــي  مسيحية 

مملكة البحرين منذ 42 عاما. 
انــبــهــرت لمعرفة  »لــقــد  وقــالــت: 
البحرين  فــي  شيدت  كنيسة  أول  أن 
كانت منذ عام 1904، وطوال األعوام 
الــســابــقــة لـــم أجــــد مـــن هــــذه الــبــالد 
ســـوى الــمــحــبــة والــتــرابــط والــتــآلــف 
بين الجميع، وهذا ما جعل البحرين 
دولة رائدة في هذا المجال من دون 

غيرها من الدول«. 
احــــتــــضــــان  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــــارت 
ــن الـــمـــعـــابـــد  ــ الـــبـــحـــريـــن لــلــكــثــيــر مـ
المختلفة  العبادة  وبيوت  والكنائس 
وحرية  التعايش  أن  على  دلــيــل  هــو 

ــتــــقــــدات مـــغـــروســـة  ــعــ االديــــــــــان والــــمــ
ومتأصلة في المجتمع منذ القدم. 

وكـــيـــل وزارة  ــاد  ــ أشـ مـــن جــانــبــه، 
الــذي  بالنهج  المانع  وليد  الصحة 
ــــالل جــائــحــة  اتـــبـــعـــتـــه الـــمـــمـــلـــكـــة خــ
الصور  أجمل  سطرت  حيث  كــورونــا، 
اإلنسانية في التعامل مع الجائحة 

ومواجهتها. 
المملكة  »لــقــد ســـاوت  وأضـــاف: 
فــي الــتــعــامــل خـــالل الــجــائــحــة بين 
الــمــواطــن والــمــقــيــم، حــيــث اســتــفــاد 
الــجــمــيــع مـــن الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
بــــال اســـتـــثـــنـــاء، وكــــذلــــك تــــم تــقــديــم 

ــرت  ــخــ الــــلــــقــــاحــــات لـــلـــجـــمـــيـــع، وســ
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي لـــخـــدمـــة جــمــيــع 
ــان أو  ــ افـــــــراد الــمــجــتــمــع مـــواطـــنـــا كـ
مقيما استفاد الجميع من البرامج 

التوعوية المصاحبة«. 
وتحدث سفير جمهورية فرنسا 
لدى البالد جيروم كوشار عن أهمية 
صناعة  إلــى  والتوجه  الكراهية  نبذ 
السالم التي تحيي األمم وتسهم في 

تنميتها بشكل سليم. 
السالم،  الجهل عدو  »إن  وقــال: 
ــوقــــود الـــــذي قـــد يـــــؤدي إلــى  وهــــو الــ
بد  ال  الشعوب.  بين  الكراهية  نشر 

الــوعــي  نــشــر  فــي  الجميع  يسهم  أن 
الجهل  لمحاربة  والمعرفة  والعلم 
الـــكـــراهـــيـــة وتـــأجـــيـــج الـــنـــفـــوس ضــد 

بعضها البعض«. 
ــا تــنــطــلــق  ــنــ وأضــــــــــــاف: »مـــــــن هــ
أهــمــيــة تــنــظــيــم هــــذا الــمــؤتــمــر، وال 
البحرين  مــن  ينطلق  أن  فــي  عجب 
الــمــحــبــة لـــلـــســـالم، والــــتــــي لــطــالــمــا 
لعبت دورا مهما ورائدا في التعايش 
السلمي بين األديان وحرية التعبير 

والمعتقدات«. 
االتحاد  أشاد سفير  من جهته، 
األوروبــــــــي لــــدى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــكــــة الـ ــلــ ــمــ ــة ومــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
سيموني  بــاتــريــك  عــمــان  وســلــطــنــة 
عالية  درجــة  على  المؤتمر  بتنظيم 
إلــــى أن ملف  الـــحـــضـــور، الفــتــا  مـــن 
األديان ال  السلمي وحرية  التعايش 
تزال من المواضيع المهمة جدا في 

كل مجتمعات العالم. 
»ان هذا المؤتمر يؤسس  وقال: 
لـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون فــــي الــنــطــاق 
ــز الــــعــــالقــــات بــيــن  ــزيــ ــعــ االوســـــــــع وتــ
البحرين،  االوروبي ومملكة  االتحاد 
هذا المؤتمر يعتبر اللبنة االساسية 
التفاهم  وتعزيز  التعاون  لمزيد من 

المشترك ونأمل أن تشهد المرحلة 
المقبلة المزيد من الخطوات ليس 
بل  فحسب،  المؤتمر  مستوى  على 
الفعاليات  مــن  لمزيد  ذلــك  يتعدى 
ــادل بــــيــــن االتــــحــــاد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وبــــــرامــــــج الـ

االوروبي ومملكة البحرين«. 
الــمــؤتــمــر  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
صانعي  مــن  نخبة  بــمــشــاركــة  يعقد 
فـــي مملكة  ــرارات  ــ ــقـ ــ والـ الــســيــاســات 
الــــبــــحــــريــــن واالتــــــــحــــــــاد األوروبـــــــــــي 
بهدف  المدني،  المجتمع  وممثلي 
لتعميق  منظم  حــوار  أســس  ترسيخ 
ــان  ــ الــفــهــم الــمــشــتــرك لــحــريــة األديـ

والــمــعــتــقــدات، واالرتـــقـــاء بــالــتــعــاون 
ــانـــي عــلــى مـــبـــادئ الــتــعــدديــة  ــسـ اإلنـ
والتنوع لتعزيز احترام حرية األديان 
ــقــــدات عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــتــ ــعــ ــمــ والــ

اإلقليمي والعالمي. 
ويـــقـــام عــلــى هـــامـــش الــمــؤتــمــر 
مـــــعـــــرض تــــــشــــــارك فــــيــــه مــخــتــلــف 
إلى  الرسمية  والمؤسسات  الـــوزارات 
ــدد مـــن الــجــهــات  جـــانـــب مــشــاركــة عــ

األهلية. 
ــر، الـــــــذي  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ ــمــ ــ ويـــــســـــعـــــى الــ
البحرين«  »هذه هي  تنظمه جمعية 
بالتعاون مع بعثة االتحاد األوروبي 

في البحرين والسفارة الفرنسية في 
ثالثة  مــدى  على  ويستمر  البحرين 
بــرؤيــة مشتركة  الـــخـــروج  إلـــى  أيــــام، 
لفهم أفضل لتاريخ مملكة البحرين 
ــي نــظــرهــمــا تجاه  ــ ــاد األوروبــ واالتـــحـ
واستكشاف  والمعتقد،  الدين  حرية 
المزيد من الفرص لتعزيز التعاون 
والحوار البناء بين االتحاد األوروبي 
الخليجي،  الــتــعــاون  مــجــلــس  ودول 
التواصل  قنوات  تفعيل  إلــى  إضافة 
وإقامة الروابط مع الجهات الفاعلة 
الــجــانــبــيــن،  كــــال  عـــلـــى  الـــصـــلـــة  ذات 
ــن خـــــــالل مـــجـــمـــوعـــة األنـــشـــطـــة  ــ مــ
الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
وعمل  والــقــرارات  السياسات  بصنع 

المجتمع المدني.
ــة هـــــذا الـــحـــدث  ــامــ ويـــجـــســـد إقــ
ــة الـــبـــحـــريـــن،  ــكـ ــلـ ــمـ ــي مـ ــ الـــكـــبـــيـــر فــ
الطيبة  والسمعة  للمكانة  تكريسا 
الــتــي اكــتــســبــتــهــا الــمــمــلــكــة كــنــمــوذج 
القائمة  للمجتمعات  رائـــد  عالمي 
عــلــى الـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدديـــة الــديــنــيــة 
تمتلكه  وما  والثقافية،  والحضارية 
مـــن تــجــربــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا في 
مـــجـــال حــمــايــة الـــحـــريـــات الــديــنــيــة 
ــتـــرام الــتــنــوع الــديــنــي والــفــكــري  واحـ
الدستور  مبادئ  إطــار  في  والثقافي 
ــادة الــــقــــانــــون، وهـــــو مــــا يــوفــر  ــ ــيـ ــ وسـ
للمشاركين في المؤتمر بيئة مثالية 
إلقامة حوار هادف وبناء حول كيفية 
لتعزيز  مشتركة  رؤى  إلــى  الــوصــول 
ــتـــرام الــمــتــبــادل في  الــتــعــايــش واالحـ
خلفيات  مــن  الــقــادمــة  المجتمعات 
تاريخية ودينية وفلسفية مختلفة. 
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}  د. محمد مبارك يستقبل رئيس وأعضاء البعثة التعليمية السعودية.

ــل الــــدكــــتــــور مــحــمــد  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
التربية  بــــوزارة  الـــمـــدارس  لــشــؤون 
البعثة  وأعــضــاء  رئــيــس  والتعليم 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــســـعـــوديـــة بــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن بــرئــاســة األســتــاذ خالد 
بـــن عــلــي الــقــحــطــانــي، وذلــــك في 
إطار التعاون المستمر بين وزارتي 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي مــمــلــكــة 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  الـــبـــحـــريـــن والـــمـــمـ

السعودية الشقيقة.
ــام  ــعــ وقـــــــد أشــــــــاد الــــمــــديــــر الــ
ــة  ــدايــ ــي بــ ــ ــؤون الـــــــمـــــــدارس فــ ــ ــشــ ــ لــ
ــاع بـــمـــســـتـــوى الــتــنــســيــق  ــمــ ــتــ االجــ
بــيــن الــجــانــبــيــن، ومـــا وصــلــت إليه 
الــعــالقــات الــبــحــريــنــيــة الــســعــوديــة 
من تكامل في مختلف المجاالت 
يتصل  مــا  وخــصــوصــًا  التعليمية، 
بــالــمــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة والـــشـــراء 

ــي الـــوقـــت  ــًدا فــ ــيـ ــشـ ــتـــرك، مـ الـــمـــشـ
نـــفـــســـه بــــاإلســــهــــامــــات والـــجـــهـــود 
البعثة  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  المتميزة 
ــة لــلــمــمــلــكــة  ــعـ ــابـ ــتـ الــتــعــلــيــمــيــة الـ
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــمــلــكــة 
استمرار  أهمية  ومؤكًدا  البحرين، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم ودفــعــه 
ــي الــمــرحــلــة  لــمــســتــويــات أوســـــع فـ
القادمة، لتشمل اإلشراف التربوي 
والــتــربــيــة الـــخـــاصـــة والــســيــاســات 

والتخطيط، وغير ذلك.
من جانبه عبر األستاذ خالد 
البعثة  رئيس  القحطاني  بن علي 
مملكة  لدى  السعودية  التعليمية 
بالتنسيق  اعــتــزازه  عــن  البحرين 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  مـــــع  والـــــتـــــعـــــاون 
والــتــعــلــيــم فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
في  والــتــعــاون  التنسيق  أن  مــؤكــدًا 
الــجــوانــب الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة 

والمملكة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
ــتـــداد  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة هـــو امـ
ــن الــتــنــســيــق  وجــــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــ
البلدين  بين  المشترك  والتعاون 
الــمــجــاالت،  شــتــى  فــي  الشقيقين 
مـــشـــيـــدًا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه بــمــا 
السعودية  التعليمية  البعثة  تلقاه 
لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن دعــم 
ومــســانــدة وتـــعـــاون مــن قــبــل وزارة 

التربية والتعليم.
وقد تم خالل االجتماع بحث 
برامج ومشاريع البعثة التعليمية 
البحرين  مملكة  لــدى  الــســعــوديــة 
ــادم، وخــطــة  ــقــ ــي الــ ــدراســ لــلــعــام الــ
تــطــويــر الـــبـــرامـــج الــمــشــتــركــة مع 

وزارة التربية والتعليم.
ــاذ  ــتــ ــاع األســ ــمــ ــتــ  حـــضـــر االجــ
إدارة  مـــديـــر  زايــــــد  غـــانـــم  مــحــمــد 

الموارد البشرية.

ب�لجه�ود ي�س�يد  المدار��ش  ل�س�وؤون  الع��م  المدي�ر 
ال��م��ت��م��ي��زة ل��ل��ب��ع��ث��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة

شــــاركــــت الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان مـــمـــثـــلـــة فــي 
الــدكــتــور مـــال اهلل الــحــمــادي عضو 
لجنة  ورئــيــس  المفوضين  مجلس 
زيــــارة أمــاكــن االحــتــجــاز والــمــرافــق 
بــالــمــؤســســة، فـــي الـــــــدورة الــعــاديــة 
الــتــاســعــة عـــشـــرة لــلــهــيــئــة الــدائــمــة 
التابعة  اإلنسان  لحقوق  المستقلة 
والتي  اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة 
أقيمت على مدى يومين متتاليين 
ــة لــمــنــظــمــة  ــامـ ــعـ بــمــقــر األمــــانــــة الـ
ــي مــديــنــة  ــ الــــتــــعــــاون اإلســـــالمـــــي فـ
السعودية  العربية  بالمملكة  جــدة 

الشقيقة.
وتم تأكيد -خالل الدورة- الدور 
المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان في الدول األعضاء لمتابعة 
المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ 
فــي  ــا  ــهـ ــاتـ مـــســـاهـــمـ ومــــــــدى   ،2030
وحمايتها،  اإلنــســان  حــقــوق  تعزيز 
دمــج حقوق  بأهمية  الــوعــي  وزيـــادة 
على  السياسات  صنع  فــي  اإلنــســان 
جميع المستويات بما يتماشى مع 
القواعد والمعايير الدولية لحقوق 
آلية  ــدورة  الــ بحثت  كما  اإلنـــســـان.  
ــان  ــسـ ــوق اإلنـ ــقـ ــد انـــتـــهـــاكـــات حـ ــ رصـ
اآلليات  خــالل  من  فيها  والتحقيق 

إلى  باإلضافة  والدولية،  اإلقليمية 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع آلـــيـــات حــقــوق 
المتحدة،  لــأمــم  التابعة  اإلنــســان 
باإلضافة إلى أهمية دور المؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز 
حقوق اإلنسان في الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي.
النقاشية  الجلسة  وشــارك في 
المنظمات  الــخــبــراء مــن  عــدد مــن 
بـــحـــقـــوق  ــة  ــلــ الــــصــ ذات  ــة  ــ ــيـ ــ ـــدولـ الــ
اإلنـــــســـــان، ومــــؤســــســــات الــمــنــظــمــة 

ممثلين  جــانــب  إلــى  المتخصصة، 
الـــدول األعــضــاء التي لها حق  عــن 
الــتــصــويــت، بــاإلضــافــة إلـــى الـــدول 
ـــب فــي  ـــراقــ ــمــ ــ ــة الـ ــفــ ــا صــ ــهــ ــي لــ ــ ــتـ ــ الـ
الــمــنــظــمــة ومــؤســســاتــهــا الــوطــنــيــة 

المعنية بحقوق اإلنسان.
وقـــد أســـفـــرت الــمــنــاقــشــات في 
النتائج  عــدد من  الـــدورة عن  ختام 
انتهى  التي  الرئيسية  والتوصيات 
ستشملها  حيث  المشاركون،  إليها 

الوثيقة الختامية.

الوطني�ة لحق�وق الإن�س��ن ت�س��رك ف�ي دورة الموؤ�س�س�ة 
الهيئة الدائمة لحقوق الإن�س�ن لمنظمة التع�ون الإ�سالمي

} جانب من المشاركة.

ــدت عــمــيــدة كــلــيــة الــعــلــوم  ــ أكـ
جامعة  في  والرياضية  الصحية 
محمد  لينا  الــدكــتــورة  الــبــحــريــن 
مــاجــســتــيــر  بـــرنـــامـــج  أن  خــنــجــي 
يحظى  البالغين  صحة  تمريض 
لتهيئة  إقليمي ومحلي،  باهتمام 
كــــوادر تــلــبــي احــتــيــاجــات الــتــطــور 
الــمــســتــمــر فـــي أنــظــمــة الــرعــايــة 

الصحية.
وتـــــــــطـــــــــرح كـــــلـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــوم 
ــة حـــالـــيـــًا  ــيــ ــاضــ ــريــ الـــصـــحـــيـــة والــ
ــر تـــمـــريـــض  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ بــــرنــــامــــج مـ
الكلية  وكــانــت  الــبــالــغــيــن،  صــحــة 
قــد طــرحــت فــي األعــــوام الثالثة 
ــة بــــرنــــامــــج مــاجــســتــيــر  ــيـ ــاضـ ــمـ الـ
العالج الطبيعي، الذي يوشك أن 
يــخــرج أولـــى دفــعــاتــه خــالل العام 

الجاري.
أن  إلــــى  د. خــنــجــي  وأشـــــــارت 
ــر تـــمـــريـــض  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ بــــرنــــامــــج مـ
صــحــة الــبــالــغــيــن الــــذي تــطــرحــه 
الــكــلــيــة يــتــمــاشــى مــع تــوصــيــات 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
لتخريج  الــصــحــيــة،  والـــخـــدمـــات 
الرعاية  ممرضين مختصين في 
البرنامج  أن  مــؤكــدة  المتقدمة، 
يحرز تقدمًا في مختلف األبعاد، 
الكلية  بفضل الدعم الذي تلقاه 
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــيــــســ مـــــن جــــانــــب رئــ
ــر بــنــت شــاهــيــن  ــواهـ ــورة جـ ــتـ ــدكـ الـ

المضحكي.
وقـــالـــت: »يــســاعــد الــبــرنــامــج 
في  البكالوريوس  درجــة  خريجي 
عــلــوم الــتــمــريــض عــلــى مــواصــلــة 
إلــى  الــلــجــوء  دراســتــهــم مـــن دون 
الدراسة خارج البالد، عالوة على 
ذلك فإنه يزيد من فرص العمل 
ــام مــتــخــصــصــة تــابــعــة  ــ ــسـ ــ ــــي أقـ فـ
للمؤسسات الحكومية والخاصة، 
الـــــتـــــي تـــــرغـــــب فــــــي اســـتـــقـــطـــاب 
الرعاية  ممرضين مختصين في 
تطوير  على  وقادرين  المتقدمة، 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، ومـــواكـــبـــة 
أنه  إلى  مشيرة  العلمي«،  التطور 
»تم تضمين هذه الدرجة العلمية 
ــا الـــوظـــيـــفـــيـــة ضــمــن  ــهـ ــزاتـ ــيـ ــمـ ومـ
مــتــطــلــبــات الـــمـــؤهـــالت الــمــهــنــيــة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
والخدمات الصحية، حيث يمنح 
المهنة  مزاولة  ترخيص  الخريج 
ــــرض مــتــخــصــص  ــمـ ــ ــمـــى مـ ــسـ ــمـ بـ

متقدم«.

نــاحــيــة أخــــرى، لفتت د.  مــن 
خنجي إلى أن »برنامج ماجستير 
تــمــريــض صــحــة الــبــالــغــيــن يــعــزز 
ونشر  الــعــلــمــي،  الــبــحــث  مفاهيم 
ــاث الــعــلــمــيــة فــي مــجــالت  ــحــ األبــ
ــة، مــــــن خــــالل  ــمــ ــكــ عـــلـــمـــيـــة مــــحــ
األطروحات العلمية التي تسلط 
ــيـــق أفـــضـــل  ــبـ ــى تـــطـ ــلــ ــوء عــ ــ ــضــ ــ الــ
الممارسات التمريضية، من أجل 
تقديم أفضل الخدمات الصحية 
وتحقيق  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  فـــي 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
ــبـــحـــريـــن االقـــتـــصـــاديـــة  ورؤيــــــــة الـ
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وعما يميز برنامج ماجستير 
ــن  ــيــ ــغــ ــالــ ــبــ تـــــمـــــريـــــض صـــــحـــــة الــ
ــوم  ــلــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــلــ قــــالــــت عــــمــــيــــدة كــ
ــة: »يــتــمــيــز  ــيـ ــاضـ ــريـ الــصــحــيــة والـ
برنامج ماجستير تمريض صحة 
الـــبـــالـــغـــيـــن بـــتـــخـــريـــج مــمــرضــيــن 
مختصين في الرعاية المتقدمة 
فـــي مــجــال الــتــمــريــض الــبــاطــنــي 
الـــجـــراحـــي، والـــرعـــايـــة الــحــرجــة، 
ــزز الـــبـــرنـــامـــج تــضــمــيــن  ــعــ ــا يــ ــمـ كـ
أحــــدث الــتــقــنــيــات فـــي الــتــدريــس 
والبحث  اإلكلينيكي،  والــتــدريــب 
العلمي، لتطوير مهنة التمريض 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مــــن خـــالل 

الرعاية التمريضية المتقدمة«.
وأفادت د. خنجي بأن الكلية 
برامج  عــدة  تحديث  على  تعكف 
العليا، من  الدراسات  في مرحلة 
للقبالة  الــعــالــي  الــدبــلــوم  بينها: 
ــوم الـــعـــالـــي  ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــد، والـ ــيــ ــولــ ــتــ والــ
ــة الــنــفــســيــة،  لـــتـــمـــريـــض الـــصـــحـ
رعاية  لتمريض  العالي  والدبلوم 

القلب، والدبلوم العالي لتمريض 
الصحة األولية، والدبلوم العالي 
لـــتـــمـــريـــض الـــــــطـــــــوارئ، مـــواكـــبـــًة 
ــلـــمـــعـــايـــيـــر الـــــدولـــــيـــــة، وتـــلـــبـــيـــة  لـ

الحتياجات سوق العمل.
للتوسع  الكلية  خطط  وعــن 
في مرحلة الدراسات العليا ذكرت 

أنـــه بــنــاء عــلــى دراســــة قــامــت بها 
العام  العمل خالل  لسوق  الكلية 
الحاجة  الــنــتــائــج  بينت  الــجــاري 
إلى عدة تخصصات تمريضية في 

مملكة البحرين.
وأشارت إلى أن الكلية تدرس 
بــرامــج جــديــدة ذات طابع  ــداد  إعـ

العالي  الدبلوم  كبرنامج  خــاص، 
ــة،  ــة الـــحـــرجـ ــايــ ــرعــ لـــتـــمـــريـــض الــ
والـــــدبـــــلـــــوم الــــعــــالــــي لــتــمــريــض 
األطــــــفــــــال وحــــديــــثــــي الــــــــــوالدة، 
والـــــدبـــــلـــــوم الــــعــــالــــي لــتــمــريــض 
االستصفاء الدموي والبريتوني.

واإقليمي محلي  ب�هتم�م  يحظى  البحرين  بج�معة  الب�لغين  �سحة  تمري�ش  م�ج�ستير 

} د. لينا خنجي.

»التربية« تت�بع تحقيق الهدف الرابع للتنمية الم�ستدامة
ترأست األستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة 
واألداء  واالستراتيجيات  للسياسات  والتعليم  التربية 
الهدف  لتحقيق  الـــدوري  التوجيهية  اللجنة  اجتماع 
الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتمثل 
وتعزيز  والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  ضمان  في 
بحضور  وذلـــك  للجميع،  الــحــيــاة  مــدى  التعلم  فــرص 

أعضاء اللجنة ومنسقي غايات هذا الهدف.
ويـــأتـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــمــشــَكــلــة مــنــذ انــطــالق 
الهدف  غــايــات  لمتابعة  المستدامة،  التنمية  أهـــداف 
الرابع منها، ضمن حرص الوزارة المستمر على تطوير 
المحرز  التقدم  مستويات  لرصد  مؤشراتها،  وتحليل 

في كل غاية من غايات هذا الهدف.
المشترك  العمل  أهمية  الـــوزارة  وكيل  أكــدت  وقــد 
الجهات  مع  التنسيق  وضـــرورة  الــهــدف،  هــذا  لتحقيق 
ــورش  ــ ــاركـــات فــــي الــ ــلـــمـــشـ ــيــــة، لـــالســـتـــعـــداد لـ الــــخــــارجــ
بــأهــداف  المتعلقة  الــدولــيــة  والــمــؤتــمــرات  والــلــقــاءات 
التنمية المستدامة، بما ُيسهم في تعزيز صورة مملكة 

البحرين إقليميًا ودوليًا.
الوطنية  اللجنة  ودور  الوطنية  بالجهود  وأشــادت 
لــلــمــعــلــومــات والـــســـكـــان وجـــهـــود فــــرق الــعــمــل والــدعــم 

إلى  مشيرًة  الرابع،  الهدف  غايات  لتنفيذ  والمساندة 
التربية  ــوزارة  بــ المعنيين  لكل  المستمر  الــتــعــاون  أن 
البيانات  شمولية  نسبة  ارتفاع  عن  أثمر  قد  والتعليم 
ودقتها كإطار عمل ومحصلة إنجاز مهمة ُتكلل جهود 
البحرين خالل  بالنجاح، حيث أحــرزت مملكة  الــوزارة 
المؤشرات  قيم  في  ملحوظًا  تقدمًا  الماضية  الفترة 

الدولية، وخصوصًا مؤشر رأس المال البشري. 
مدير  مفيز  عبداهلل  شيخة  الدكتورة  أثنت  فيما 
الــوطــنــي  الــمــنــســق  االســتــراتــيــجــي  الــتــخــطــيــط  إدارة 
ــة الــتــقــاريــر  ــعـ ــيــــس لــجــنــة مـــراجـ لـــلـــهـــدف الــــرابــــع ورئــ
التربية  وزارة  بــيــن  الــقــائــم  الــتــعــاون  عــلــى  التعليمية، 
اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات  وهيئة  والتعليم 
مــن خـــالل االجــتــمــاعــات الـــدوريـــة، لــتــحــديــد الــجــهــات 
المعنية باستيفاء االستبانات الدولية، وتنسيق آليات 
الــرابــع، بما يضمن  الــهــدف  احتساب مــؤشــرات غــايــات 
توفير وتعميم المعلومات والبيانات الرسمية الدقيقة، 
آثارها  تنعكس  والتي  العالية،  الجودة  ذات  والمحدثة 
على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتسهم في 

إبراز مملكة البحرين ضمن الدول المتقدمة. 

لــقــوة دفــــاع البحرين  الــعــامــة  الــقــيــادة  أعــلــنــت 
ميادين  في منطقة  الحية  بالذخيرة  رماية  تنفيذ 
الجنوبية  بالمنطقة  البحرين  دفــاع  لقوة  الرماية 
رأس  جنوب  مــن  وذلــك  الغربي،  وساحلها  الغربية 
المّطلة الى رأس البر ولمسافة 5 كيلومترات داخل 

يـــــوم غد  الــمــذكــورة،  المنطقـة  مــن ســاحــل  الــبــحــر 
االربعـاء 1 يونيـو 2022م، خـالل األوقـات مـن السـاعة 

7 صباحًا ولغاية الساعة 3 عصرًا.
ويرجى ممن يهمهم األمر االبتعاد عن منطقة 

الرماية المذكورة حفاظًا على سالمتهم.

»قوة الدف�ع« تعلن اإجراء رم�ية ب�لذخيرة الحية

} جانب من أعمال المؤتمر والمعرض المصاحب له.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16139/pdf/1-Supplime/16139.pdf?fixed818
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296989
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297019
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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تــحــت رعـــايـــة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة رنــا 
األمين  خليفة  آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت 
ــب رئــيــس  ــائـ ــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم نـ ــعــ الــ
العالي،  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
نظمت جامعة العلوم التطبيقية احتفااًل 
الدولي  بمناسبة حصولها على االعتماد 
لـــوكـــالـــة ضـــمـــان جـــــودة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
واحــــدة  لــتــصــبــح   ،))QAA الــبــريــطــانــيــة 
من  مؤسسة   -13- عــشــرة  ثــالث  بين  مــن 
مــؤســســات الــتــعــلــيــٍم الــعــالــي فـــي الــعــالــم، 
البحرين  مملكة  في  الوحيدة  والجامعة 

التي تحصل على هذا االعتماد.
بــنــت عيسى  رنــــا  الــشــيــخــة  د.  اكـــــدت 
اإلنـــجـــاز  هــــذا  ان  آل خــلــيــفــة  ــيـــج  دعـ بـــن 
الــمــبــذول  للجهد  نتيجة  يــأتــي  الــعــالــمــي 
ــى مــســيــرتــهــا  ــ مــــن الـــجـــامـــعـــة ويــــضــــاف الـ
واإلدارية  األكاديمية  باإلنجازات  الحافلة 

في  يسهم  بما  المستويات  مختلف  على 
واالرتــقــاء  العالي،  التعليم  سمعة  تعزيز 
البحرين.  التعليم في مملكة  بمخرجات 
حيث قال رئيس مجلس األمناء األستاذ 
»إن  فــي كلمته:  الــخــاجــة  الــدكــتــور وهــيــب 
التميز  ثقافة  بتعزيز  ملتزمة  الجامعة 
العلمي  والــبــحــث  والتعلم  الــتــدريــس  فــي 
والـــمـــشـــاركـــة الــمــجــتــمــعــيــة«، مـــعـــربـــًا عن 
سعادته بحصول الجامعة على االعتماد 
ــــك فــــي إبـــــــراز مـــدى  الــــدولــــي ألهـــمـــيـــة ذلـ
وتأكيد  الجامعة،  حققته  الــذي  التطور 
بالشكر  متقدمًا  التعليم،  عملية  جـــودة 
إلى الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن 
الــعــام لمجلس  األمــيــن  آل خليفة  دعــيــج 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي عــلــى رعــايــتــهــا 

الكريمة للحفل.

ــيــــس الـــجـــامـــعـــة  ــن جـــانـــبـــه أكــــــد رئــ ــ مـ
ــتـــور غـــســـان عـــــواد أن هــذا  ــاذ الـــدكـ ــتــ األســ
الدولية  السمعة  العالمي يعكس  اإلنجاز 
مكانتها  مــن  ويــعــزز  للجامعة،  المتميزة 
العالمية، مشيرًا إلى أن حصول الجامعة 
ــي يـــأتـــي نــتــيــجــة  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــتــــمــ عـــلـــى االعــ
ــذول مــــن كــل  ــبــ ــمــ ــي الــ ــاعـ ــمـ لــلــجــهــد الـــجـ
في  بمن  الجامعة  في  المعنية  األطــراف 
والخريجون  والــطــالب  الــمــوظــفــون  ذلــك 
بالشكر  متقدمًا  الــخــارجــيــون،  والــشــركــاء 
إلى الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن 
الــعــام لمجلس  األمــيــن  آل خليفة  دعــيــج 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
الدائم  لحرصها  العالي  التعليم  مجلس 
على دعم الجامعات وتعزيز سبل التواصل 
معها بما يسهم في خدمة التعليم العالي 

في البحرين.

كواحدة من بين ثالث ع�سرة جامعة على م�ستوى العالم

»ال���ع���ل���وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة« ت��ح��ت��ف��ل ب��ح�����ص��ول��ه��ا ع���ل���ى االع���ت���م���اد 
ال����دول����ي ل���وك���ال���ة ���ص��م��ان ج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 

} د. الشيخة رنا ترعى الحفل.

} فوزية زينل ت�ستقبل الوفد العماني.

أكــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ راشــــــــــــد بـــن 
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
مـــحـــافـــظـــة الــــعــــاصــــمــــة، حـــرص 
ــد جـــســـور  ــ ــافـــظـــة عـــلـــى مـ الـــمـــحـ
الــتــواصــل والــتــعــاون مــع أعضاء 
مـــجـــلـــس أمــــانــــة الـــعـــاصـــمـــة فــي 
مــجــال االخــتــصــاصــات والــمــهــام 
ــيــــة الــــتــــي يــضــطــلــعــون  الــــخــــدمــ
األهـــداف  بما يصب ضمن  بــهــا، 
المشتركة المتمثلة في تحقيق 
تـــطـــلـــعـــات واحـــتـــيـــاجـــات أهـــالـــي 
الــعــاصــمــة وتــلــبــيــتــهــا فـــي إطـــار 
مشاريع وبرامج خدمية متنوعة 
والمقيمين،  المواطنين  تخدم 
ــا يــتــســق مــــع نـــهـــج الــمــســار  ــمـ وبـ
ــمــــوي الــــشــــامــــل لـــإيـــفـــاء  ــنــ ــتــ الــ
بــتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار والــعــيــش 

الكريم للمواطنين.
استقباله  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
طــرادة  طــاهــر  صــالــح  المهندس 
العاصمة،  أمــانــة  مجلس  رئيس 
والــــــســــــادة أعـــــضـــــاء الـــمـــجـــلـــس، 
بــحــضــور الــســيــد حــســن عــبــداهلل 
الـــــــمـــــــدنـــــــي نــــــــائــــــــب مــــحــــافــــظ 
المسؤولين  من  وعدد  العاصمة 
بــالــمــحــافــظــة، حــيــث هــنــأ رئيس 
وأعضاء مجلس أمانة العاصمة 

الــشــيــخ راشــــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
الملكية  الثقة  على  خليفة  آل 
ــيـــة بــتــعــيــيــنــه مــحــافــظــًا  ــامـ الـــسـ
متمنين  الــعــاصــمــة،  لمحافظة 
في  والــنــجــاح  التوفيق  لمعاليه 

مهامه ومسؤولياته الجديدة.
وأكـــــــــد خـــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، أن 
الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة تــــــضــــــع نـــصـــب 
الــجــهــات  تنفيذ  مــتــابــعــة  عينها 

ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة لـ
بتحسين  الــمــتــصــلــة  الــخــدمــيــة 
ــالـــي  ــيـــشـــي لـــأهـ الـــــوضـــــع الـــمـــعـ
المقدمة  بالخدمات  واالرتــقــاء 
وذلــك  والمقيمين،  للمواطنين 
تـــحـــقـــيـــقـــًا لـــــــــدور الـــمـــحـــافـــظـــة 
بـــوصـــفـــهـــا حـــلـــقـــة الــــوصــــل بــيــن 
العالقة،  ذات  والجهات  األهالي 
إضافة إلى األدوار التي تضطلع 

بها المحافظة في اإلشراف على 
التنموية  والــخــطــط  الــخــدمــات 

التي تقدمها أجهزة الدولة.
ــيــــخ راشــــــــد بــن  وأشــــــــــار الــــشــ
أن  إلــى  خليفة  آل  عبدالرحمن 
الـــلـــقـــاء يـــأتـــي تـــعـــزيـــزًا لــلــتــعــاون 
وأعضاء  المحافظة  بين  القائم 
مــجــلــس األمـــــانـــــة، إيـــمـــانـــًا بـــأن 
ــعـــمـــل الـــتـــكـــامـــلـــي الــمــشــتــرك  الـ

لتحقيق  ــل  ــثـ األمـ الـــطـــريـــق  ــو  هـ
األهــــداف الــمــرجــوة، مــعــربــًا عن 
بالمسؤولية  واعـــتـــزازه  تــقــديــره 
مجلس  بها  يقوم  التي  واألدوار 
كل  معالجة  في  العاصمة  أمانة 
الــقــضــايــا وفــــق الـــطـــمـــوح الـــذي 
يــنــتــظــره الــمــواطــنــيــن مـــن أجــل 
رفعة  شــأنــه  مــن  مــا  كــل  تحقيق 

وازدهار الوطن. 

محافظ العا�صمة يبحث التعاون الم�صترك مع مجل�س اأمانة العا�صمة

البحرين  مــطــار مملكة  إلـــى  اإلثــنــيــن  أمـــس  مــســاء  ــل  وصـ
الـــدولـــي وفـــد بــرلــمــانــي رفــيــع بــرئــاســة الــشــيــخ خــالــد بــن هــالل 
في  الشقيقة،  ُعمان  بسلطنة  الشورى  رئيس مجلس  المعولي 
زيارة رسمية لمجلس النواب، تأتي بدعوة كريمة من فوزية بنت 
تعزيز  سبل  بحث  بهدف  النواب،  مجلس  رئيسة  زينل  عبداهلل 
العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجاالت 

وال سيما البرلمانية منها.
في  الشقيق  العماني  البرلماني  الوفد  استقبال  في  وكــان 
مطار مملكة البحرين الدولي فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب، وكـــل مـــن الــنــائــب عــبــدالــنــبــي ســلــمــان أحــمــد 
النائب األول لرئيسة مجلس النواب، والنائب محمد إبراهيم 
والدفاع  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئيس  البوعينين  السيسي 
واألمن الوطني، والنائب أحمد يوسف األنصاري رئيس لجنة 
والنائب خالد صالح بوعنق  – رئيس بعثة الشرف،  الخدمات 
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد 

بونجمة أمين عام مجلس النواب.
الشيخ  برئاسة  الشقيق  العماني  البرلماني  الوفد  ويتكون 
الشورى من  المعولي رئيس مجلس  خالد بن هالل بن ناصر 
األعضاء: راشد بن سعيد بن نصير المنجي، راشد بن عبداهلل 
بن سالم الغيالني، راشد بن محمد بن ناصر السعدي، سعيد 
بن جمعان بن مسلم المهري، سالم بن علي بن سالم العمري، 
بــن ســالــم بــن سليم  بــن عــلــي كــشــوب، سليم  حــســن بــن سعيد 

العسكري، سالم بن صالح بن سالم السيابي.
ــارة الــشــيــخ خــالــد بــن هـــالل المعولي  ويــتــخــلــل بــرنــامــج زيــ
رئيس مجلس الشورى بسلطنة ُعمان الشقيقة والوفد المرافق 
لمملكة البحرين خالل الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو 2022م 
وتوقيع  النواب،  مجلس  رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  لقاء 
الشورى  ومجلس  الــنــواب  بين مجلس  مشتركة  تــعــاون  مــذكــرة 
العماني، وكذلك لقاء مع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس 
الــشــورى، وإجـــراء عــدة لــقــاءات أخــرى مع كبار المسؤولين في 

مملكة البحرين.

رئ���ي�������س واأع�����������ص�����اء ال�������ص���ورى 
ال��ع��م��ان��ي ي�����ص��ل��ون اإل����ى ال��ب��ح��ري��ن

  أعــلــنــت عـــمـــادة الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل بــجــامــعــة 
الــبــحــريــن عـــن فــتــح فــتــرة تــقــديــم طــلــبــات االلــتــحــاق 
اعتبارًا  الثانية(  )الفترة  األولــى  الجامعية  للمرحلة 
 13 الـــســـبـــت  ــتـــى  وحـ  )2022 ــايـــو  مـ  30( االثـــنـــيـــن  مــــن 

أغسطس 2022م.  
وتــســتــهــدف بـــرامـــج الــفــتــرة الــثــانــيــة - الــمــســمــاة 
ــج الـــمـــســـائـــي - الــطــلــبــة الــقــدامــى  ــامـ ــرنـ ــبـ ــًا »الـ ــقـ ــابـ سـ
البحرين  مملكة  داخــل  من  العامة  الثانوية  خريجي 
وخارجها، والطلبة الذين سبق لهم االلتحاق بجامعة 
أو  الــقــدامــى،  العامة  الثانوية  خريجي  مــن  البحرين 
بجامعة  ــة  الـــدراسـ مــن  نــهــائــيــًا  المنسحبين  الــطــلــبــة 
الــطــلــبــة خــريــجــي  أو  ــرى،  ــ أخــ أو جــامــعــات  الــبــحــريــن 
الجامعة  من  والبكالوريوس  المشارك  الدبلوم  برامج 
أكاديميًا  المفصولين  أو الطلبة  أخـــرى،  جامعات  أو 
لبرامج  التقديم  يكون  أن  بشرط   - تأديبيًا  وليس   -

أكاديمية أخرى غير التي فصلوا منها. 
وتقدم الجامعة ثمانية برامج أكاديمية للمرحلة 
األولى )الفترة الثانية( وهي برامج: البكالوريوس في 
تحليل األعــمــال، والــبــكــالــوريــوس فــي ريـــادة األعــمــال، 
والبكالوريوس  السيبراني،  األمــن  فــي  والبكالوريوس 
في علوم الحياة، والبكالوريوس في اللغة اإلنجليزية 
والبكالوريوس  التمريض،  في  والبكالوريوس  وآدابها، 
فـــي الــحــقــوق، والــبــكــالــوريــوس فـــي عــلــم الــحــاســوب - 

الحوسبة السحابية.  
واســـتـــعـــرضـــت عـــمـــادة الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل أهــم 
الجامعي  للعام  االلتحاق  طلبات  لتقديم  التعليمات 
شهادة  على  حــاصــاًل  المقدم  يكون  أن  منها  المقبل، 
سنة  عن  النظر  يعادلها بغض  ما  أو  العامة  الثانوية 
يــســتــوفــي  وأن   ،%70 عـــن  يــقــل  ال  بــمــعــدل  الـــتـــخـــرج، 

المختصة.  الجهات  تحددها  التي  األخــرى  الــشــروط 
علمًا أن الرسوم الدراسية للساعة المعتمدة في الفترة 
الثانية )80( دينارًا، ورسوم تقديم طلب االلتحاق )50( 

دينارًا غير قابلة لالسترجاع.  
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة، فإن  وبــاإلشــارة إلــى توقيت 
المحاضرات تبدأ في برامج الفترة الثانية من الساعة 
الساعة  تبدأ في  وقد  6.00 مساًء وحتى 9.00 مساًء، 
الــرابــعــة مــســاًء فــي الــمــقــررات الــدراســيــة التي يتطلب 
أو تلك التي  أكــثــر مــن ثــالث ســاعــات،  الــتــدريــس فيها 
تسجيل  نــصــاب  أن  كــمــا  عــمــلــيــة.  مــخــتــبــرات  تتضمن 
يعادل  ما  أي  16 ساعة معتمدة،  إلى   5 المقررات من 
مــقــرريــن إلــــى خــمــســة مـــقـــررات دراســـيـــة فـــي الــفــصــل 

الدراسي الواحد.   
الفترة  برامج  لطلبة  يسمح  ذلك،  إلى  باإلضافة 
األولـــــى )الــصــبــاحــيــة( الــتــحــويــل إلــــى بـــرامـــج الــفــتــرة 
ألحكام  تحويلهم  قبول  حــال  خضوعهم  مــع  الثانية، 
وشروط البرامج المحولين إليها، بما في ذلك الرسوم 
الدراسية المقررة لها. وال يسمح لطلبة الفترة الثانية 

بالتحويل إلى برامج الفترة األولى االعتيادية.  
ولــإحــاطــة بــإجــراءات تــقــديــم طــلــب االلــتــحــاق، 
وشروط القبول، والبرامج الدراسية المطروحة، ولغة 
التدريس في كل برنامج أكاديمي، دعت عمادة القبول 
زيارة موقع الجامعة اإللكتروني على  إلى  والتسجيل 
أي  الرابط www.uob.edu.bh. وفي حال وجود 
»مركز خدمة  التواصل مع  أو مشكلة يمكن  استفسار 
الواتساب،  خدمة  أو  الهاتفي،  االتصال  عبر  الطالب« 
أو خدمة نظام الدردشة الذكي على الرقم 16633366 
studentcc@ اإللكتروني البريد  عبر  أو   )+973(

 .uob.edu.bh

تطرح ثمانية برامج اأكاديمية في �ست كليات 

جامع���ة البحري���ن تب���داأ بتلق���ي طلب���ات االلتحاق 
للفت���رة الثاني���ة م���ن الي���وم حت���ى 13 اأغ�صط����س 

األحمر  الهالل  جمعية  استضافت 
ــا بـــالـــمـــنـــامـــة  الـــبـــحـــريـــنـــي فـــــي مــــقــــرهــ
الهالل  هيئة  نفذته  تدريبيا  برنامجا 
تدريب  خالله  جــرى  السعودي  األحمر 
14 مسعفا من منتسبي الجمعية على 
أحدث المعطيات النظرية والتطبيقية 
في مجال اإلسعافات األولية، وتأهيلهم 
التي  المبدئية  الــُمــســاعــدة  مــجــال  فــي 
ــّدم لـــإنـــســـان الـــُمـــصـــاب بـــمـــرض أو  ــــقــ ُت
ــل الـــِحـــفـــاظ  ــ ــادث ُمـــفـــاجـــئ، مــــن أجـ ــ حــ
عــلــى حــيــاة الــُمــصــاب ومــنــع حـــدوث أي 
ُمضاعفات إلى أن يصل الفريق الطبي 

الُمختص.
أيــــام متواصلة  ثــالثــة  مـــدى  وعــلــى 
قدم فريق متخصص من هيئة الهالل 
الــســعــودي دروســــا وورش عمل  األحــمــر 
وفقا  البحرينيين،  الــمــدربــيــن  إلعـــداد 
لــبــرنــامــج تـــدريـــب عــمــلــي مــمــنــهــج على 
كيفية تدريب وتثقيف المجتمع، وأهم 
التي  المستوى  عالية  التدريب  مبادئ 
التدريبية،  الــحــاجــات  بالتماس  ُتعنى 
ــيــــع وســــائــــل  وطــــــــــرق اســـــتـــــخـــــدام جــــمــ
التعامل  وكيفية  التدريبية،  المعينات 

مع المصابين. 
ــعـــودي كال  وقــــد ضـــم الـــفـــريـــق الـــسـ
مــن مــنــيــر نــاقــرو الــمــديــر الــعــام إلدارة 
المساعدات اإلنسانية في هيئة الهالل 

األحـــمـــر الـــســـعـــودي، والــــمــــدرب حــاتــم 
ــداهلل الــــشــــمــــري، والـــــمـــــدرب خــالــد  ــبــ عــ

الشمري.
وثمن األمين العام لجمعية الهالل 
األحـــمـــر الــبــحــريــنــي مـــبـــارك الـــحـــادي 
السعودي  األحمر  الهالل  هيئة  مبادرة 
بالتواصل مع الجمعية من أجل تنفيذ 

ــات  ــافـ ــعـ ــج الــــتــــدريــــب عـــلـــى اإلسـ ــامـ ــرنـ بـ
األولية، معربا عن الفخر بكون مملكة 
أول دولة خليجية تستضيف  البحرين 
التعاون  إطار  وذلك في  البرنامج،  هذا 
الهالل  جمعية  بين  والمتميز  الوثيق 
األحمر البحريني ونظيرتها السعودية.
وأشار إلى المخرجات النوعية لهذا 

البرنامج التدريبي، وقدرته على تعزيز 
معلومات ومهارات المسعفين منتسبي 
ــر الــبــحــريــنــي،  ــمـ ــهـــالل األحـ جــمــعــيــة الـ
ــي مـــجـــال تــقــديــم  وزيــــــــادة قـــدراتـــهـــم فــ
الدورات التدريبية في مجال اإلسعافات 
إيجابا على  األولية، وهو ما سينعكس 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــــذه الـــــــدورات من 
واألفــراد  والمؤسسات  الشركات  طواقم 

في البحرين.
المدير  ناقرو  قال منير  من جانبه 
في  اإلنسانية  المساعدات  إلدارة  العام 
هيئة الهالل األحمر السعودي إن تطور 
مجال اإلســعــافــات األولــيــة فــي جمعية 
من  ننا  مكَّ البحريني  األحــمــر  الــهــالل 
تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بفاعلية 
الــمــنــشــودة، مشيدا  الــنــتــائــج  وتــحــقــيــق 
بالحضور  المتدربين  الــتــزام  بمستوى 
والــتــفــاعــل مــع الــبــرنــامــج، مــنــوهــا بــدور 
في  البحريني  األحمر  الهالل  جمعية 

تقديم كل التسهيالت والدعم الالزم.
ــح أن هــيــئــة الـــهـــالل األحــمــر  ــ وأوضـ
ــذا الــبــرنــامــج تحت  الــســعــودي تــنــفــذ هـ
ــك لــمــا  ــ ــاة«، وذلــ ــيــ ــنــــوان »ســـفـــيـــر الــــحــ عــ
في  حاسم  دور  من  األولية  لإسعافات 
جــانــب  ــى  إلـ األرواح،  عــلــى  الــمــحــافــظــة 
أهــمــيــة نــشــرهــا فـــي كـــل مــكــان وتــدريــب 

أكبر عدد ممكن من الناس عليها.

تعاون في مجال التدريب بين »الهالل االأحمر« ونظيرتها ال�صعودية

كتب محمد القصاص:
العاصمة  أمــانــة  مجلس  قــام 
بحملة  المعنية  والجهات  مؤخرا 
عــلــى الــشــاحــنــات الــمــتــوقــفــة في 
ــواقــــع الـــتـــي تــحــمــل الفـــتـــات  ــمــ الــ
»مــــمــــنــــوع الـــــــوقـــــــوف« فـــــي بـــاحـــة 
تغريم  تم  حيث  المركزي  السوق 
ال  بــغــرامــة  المخالفة  الشاحنات 
تقل عن 50 دينارا بغية التخلص 
من تكدس الشاحنات في محيط 
ــالـــب عـــدد  ــبـــق أن طـ الــــســــوق. وسـ
مـــــن مــــــرتــــــادي مـــنـــطـــقـــة الــــســــوق 
الـــمـــركـــزي والـــمـــجـــمـــع الـــتـــجـــاري 
المعنية بتنظيم مواقف  الجهات 
الــســيــارات لــكــون الــمــواقــف هناك 
أصـــحـــاب  بـــعـــض  وأن  ــدودة  ــ ــحــ ــ مــ
الشاحنات يشغلون حيز موقفين، 
األمر الذي يربك مرتادي السوق 
للتبضع،  ســيــاراتــهــم  إيــقــاف  عــنــد 
مــوضــحــيــن أن مــهــمــة الــشــاحــنــات 
التفريغ والشحن، ومن المفترض 

معينة  بــأوقــات  محدود  عملها  أن 
بدال من الوقوف العشوائي وشغل 
الــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــة بـــالـــســـوق 
عام  مدير  وبحسب  مــددا طويلة. 
أمانة العاصمة م محمد السهلي 
وصيانة  إلدارة  مشروعا  ثمة  فــإن 
وتـــشـــغـــيـــل مـــــواقـــــف الـــشـــاحـــنـــات 
الخدماتي  االرتــقــاء  فــي  سيسهم 
بــســوق الــمــنــامــة الــمــركــزي حيث 
يقع في الجهة الشمالية من عقار 
على  بالمنامة  الــمــركــزي  الــســوق 

مربع  متر  ألــف   19 تبلغ  مساحة 
وبطاقة استيعابية تبلغ 78 موقفا 
توفير  إلــى  بــاإلضــافــة  للشاحنات 
الــخــاصــة  لــلــســيــارات  200 مــوقــف 
عملية  فــي  التحكم  يتم  أن  على 
مقابل  الشاحنات  وخـــروج  دخــول 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ رســـــــوم مــــحــــددة والــ
الوقوف العشوائي والمخالف من 
خالل وضع األنظمة اإللكترونية 
الحديثة مع ضبط الموقع أمنيًا 

عبر أنظمة التحكم.

اأم�����ان�����ة ال���ع���ا����ص���م���ة ت���ن���ف���ذ ح���م���ل���ة ع��ل��ى 
»ال�����ص��اح��ن��ات ال��م��خ��ال��ف��ة« ب��ال�����ص��وق ال��م��رك��زي

} محمد علي.

»ال��ف��ئ��ة  ع��ل��ى  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ة  م���رك���زا   19 ح�����ص��ول  ال���ق���ائ���د: 
ال��ذه��ب��ي��ة« ي��ع��ك�����س ن��ه��ج ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة وال��ت��م��ي��ز ب��ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي

أكــــد مــحــمــد عــلــي الـــقـــائـــد الــرئــيــس 
والحكومة  المعلومات  لهيئة  التنفيذي 
مراكز  تقييم  لجنة  رئــيــس  اإللــكــتــرونــيــة 
تقييم  برنامج  أن  الحكومية،  الــخــدمــة  
وحــتــى  ــام 2018  ــ عـ فــــي  انـــطـــالقـــتـــه  مـــنـــذ 
يعد   2021 عــام  في  منه  الثالثة  النسخة 
أحـــد أهـــم الــبــرامــج الـــرائـــدة الــتــي تهدف 
بما  الحكومي  األداء  منظومة  لتطوير 
ــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــمــســيــرة  يــســهــم فــ
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، مشيرًا إلى 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  يوليه  ما 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
دعــم ومتابعة  الـــوزراء من  رئيس مجلس 

الــتــطــويــر، الفــتــًا  مـــســـارات عملية  لــكــافــة 
إلـــى أن الــبــرنــامــج جـــاء لــيــكــرس اهــتــمــام 
ــا الـــمـــســـتـــمـــر عــلــى  ــهــ ــة وحــــرصــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
وتقديمها  الحكومية  الخدمات  تحسين 
والــجــودة  الــكــفــاءة  مــن  عالية  بمستويات 

والتميز.
الــنــســخــة  ــاح  نــــجــ أن  ــائــــد  الــــقــ وأكـــــــد 
ــن الـــبـــرنـــامـــج يــعــكــس نــجــاعــة  الــثــالــثــة مـ
االســتــراتــيــجــيــات الــوطــنــيــة الــتــي تعكس 
الرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير 
قــنــوات الــخــدمــة الــعــامــة والــحــرص على 
ــا الـــزبـــائـــن حــيــالــهــا، مــشــيــرًا إلــــى أن  رضــ
النسخة الثالثة من برنامج تقييم مراكز 
شهدت   )3( تقييم   - الحكومية  الخدمة 

زيادة ملحوظة في التنافسية بين مراكز 
الــخــدمــة الــحــكــومــيــة مــمــا يــبــرز مستوى 
ــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه فـــي تــقــديــم  الــتــمــيــز الـ
الـــخـــدمـــة الــحــكــومــيــة إلــــى الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين،  بحصول 19 مركزا حكوميا 
على الفئة الذهبية متجاوًزا ضعف عدد 
المراكز التي حصلت على الدرع الذهبي 

في الدورة السابقة.
وبــمــنــاســبــة تــكــريــم صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الذهبية  الفئة  على  الحاصلة  للمراكز 
ثمن  البرنامج،  من  األولــى  الفئة  ضمن 
القائد، رئيس اللجنة، الدعم الال محدود 
ــن قــبــل  ــامـــج مــ ــرنـ ــبـ ــه الـ الــــــذي يــحــظــى بــ
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

الــوزراء والــذي أسهم في إحداث  مجلس 
مراكز  أداء  في  كبير  وتطور  نوعية  نقلة 
خــدمــة الــعــمــالء الــحــكــومــيــة وخــدمــاتــهــا 
المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار 
وأصــــحــــاب األعــــمــــال، مــثــمــنــًا تــوجــيــهــات 
سموه للجنة التقييم وأعضائها الدائمة 
وحثهم على مواصلة جهودهم المبذولة 
ــة  ــدوريـ ــي إجــــــراء عــمــلــيــات الــتــقــيــيــم الـ فـ
المعايير  وتــحــديــث  الــدائــمــة  والــمــتــابــعــة 
المتطلبات  يـــواكـــب  بــمــا  واالشـــتـــراطـــات 
المتغيرات  مــع  وينسجم  واالحــتــيــاجــات 
ــروف ويــحــقــق اســـتـــدامـــة الــخــدمــة  ــظــ والــ
الحكومية وقنواتها، مسترشدة بالتجارب 
هذا  في  الناجحة  العالمية  والممارسات 

المجال.
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نــجــح فــريــق جــراحــي مــن قــســم األورام 
الدكتورة  الطبي بقيادة  السلمانية  بمجمع 
ــاء جــعــفــر عــيــد، اخــتــصــاصــي الــجــراحــة  رجــ
الــثــدي  أورام  والــمــنــاظــيــر وجــراحــة  الــعــامــة 
ــة عـــلـــى الـــزمـــالـــة  ــلــ ــاصــ والــــتــــرمــــيــــم، والــــحــ
ــثـــدي  الـ أورام  تـــخـــصـــص  فــــي  الـــمـــتـــقـــدمـــة 
وبإشراف  المتحدة،  المملكة  والترميم من 
االســـتـــشـــاري الـــدكـــتـــور عــلــي أحــمــد ضــيــف، 
اســـتـــشـــاري الـــجـــراحـــة الــعــامــة والــمــنــاظــيــر 
بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، بــاســتــئــصــال 
العقد  في  مواطنة  ثــدي  من  سرطاني  ورم 
الـــخـــامـــس مـــن الــعــمــر كـــانـــت تــشــتــكــي منه 
المريضة مدة 6 أشهر، كما تم إجراء عملية 
الورم من  جراحية ترميمية بعد استئصال 
باستخدام  العملية  تمت  حيث  المريضة، 
تقنية حديثة ومتقدمة تجرى للمرة األولى 
فــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــاســتــخــدام 
السديلة المثقبة للشريان الوربي الجانبي 
جــراحــي  بــتــدخــل  وذلــــك   ،)Licap flap(

دقيق استغرق قرابة الثالث ساعات.
عيد:  الدكتورة رجاء  قالت  جانبها  من 

المخبرية  الفحوصات  نتائج  بناًء على  إنه 
ــرار اجــــراء الــتــدخــل  ــة، تــم اتــخــاذ قــ ــعـ واألشـ
العالجات  إعــطــاء  ثــم  ومــن  أواًل  الــجــراحــي 
ــق.  ــي وقـــــت الحــ الــتــكــمــيــلــيــة لــلــمــريــضــة فــ

وتضيف أن هذه العملية تعد من التقنيات 
ويتم  الــحــديــثــة،  والــتــرمــيــمــيــة  التجميلية 
الـــجـــراحـــة ألورام  بــعــد عــمــلــيــات  ــا  ــراؤهــ إجــ
ــثــــدي، حــيــث تــعــتــمــد عــلــى تـــدويـــر رقــعــة  الــ

الصدري  القفص  جــدار  من  دهنية  جلدية 
لها  المغذية  الدموية  األوعــيــة  مــع  ورفعها 
المستأصل،  الــجــزء  لترميم  واستخدامها 
مما يمكن من المحافظة على شكل وحجم 

الثدي.
وأضاف الفريق الطبي أن هذه الطريقة 
هي إحدى الخيارات المتاحة بعد استئصال 
االورام التي تشغل أكثر من 30 فالمائة من 
الحجم الكلي للثدي، من دون الحاجة إلى 
الكلي  واالستئصال  أكبر  ترميمية  عمليات 

للثدي.
وقد أثبتت النتيجة النهائية للمختبر 
نــجــاح اســتــئــصــال الــــورم بــشــكــل كــامــل. كما 
تبين من خالل المتابعة الدورية في عيادة 
الجراحة بمجمع السلمانية الطبي، التئام 
الشكل  المحافظة على محيط  الجرح مع 

للثدي.
الجهود  إطار  في  العمليات  وتأتي هذه 
ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــمــســتــشــفــيــات  الـــحـــثـــيـــثـــة الــ
الطبية  بــالــخــدمــات  لــالرتــقــاء  الــحــكــومــيــة 

والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

من  سامية  كريمة  رعــايــة  تحت 
ــة الــمــلــك  حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـ
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  حــمــد 
ــبـــالد الــمــعــظــم، انــطــلــقــت أعــمــال  الـ
مؤتمر »توسعة األفق.. حرية الدين 
ــتـــم تــنــظــيــمــه  ــتـــقـــد« الـــــــذي يـ ــعـ والـــمـ
ــعـــاون بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــتـ ــالـ بـ
واالتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــي والــــمــــعــــرض 
بحضور  أمــس  مساء  لــه  المصاحب 
ــد  ــن راشــ ــتــــور عــبــدالــلــطــيــف بــ الــــدكــ
ــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة وعــــدد  ــانــ ــزيــ الــ
مـــن كــبــار الــمــدعــويــن والــمــســؤولــيــن 

والمشاركين.
وفــــــي كــلــمــتــهــا خــــــالل افـــتـــتـــاح 
مجلس  رئيس  نائب  أكــدت  المؤتمر 
للتعايش  حمد  الملك  مــركــز  إدارة 
السلمي رئيسة )هذه هي البحرين( 
بــيــتــســي مــاثــيــوســن أن الــبــحــريــن ال 
في  بــه  يحتذى  نموذجا  تقدم  تــزال 
الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي بـــيـــن األديـــــــان، 
ــدة  ــيـ ــسـ ــا كـ ــهــ ــتــ ــربــ ــة تــــجــ ــعــــرضــ ــتــ مــــســ
في  للعيش  االنــتــقــال  فــي  مسيحية 

مملكة البحرين منذ 42 عاما. 
انــبــهــرت لمعرفة  »لــقــد  وقــالــت: 
البحرين  فــي  شيدت  كنيسة  أول  أن 
كانت منذ عام 1904، وطوال األعوام 
الــســابــقــة لـــم أجــــد مـــن هــــذه الــبــالد 
ســـوى الــمــحــبــة والــتــرابــط والــتــآلــف 
بين الجميع، وهذا ما جعل البحرين 
دولة رائدة في هذا المجال من دون 

غيرها من الدول«. 
احــــتــــضــــان  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــــارت 
ــن الـــمـــعـــابـــد  ــ الـــبـــحـــريـــن لــلــكــثــيــر مـ
المختلفة  العبادة  وبيوت  والكنائس 
وحرية  التعايش  أن  على  دلــيــل  هــو 

ــتــــقــــدات مـــغـــروســـة  ــعــ االديــــــــــان والــــمــ
ومتأصلة في المجتمع منذ القدم. 
وكـــيـــل وزارة  ــاد  ــ أشـ مـــن جــانــبــه، 
الــذي  بالنهج  المانع  وليد  الصحة 
ــــالل جــائــحــة  اتـــبـــعـــتـــه الـــمـــمـــلـــكـــة خــ
الصور  أجمل  سطرت  حيث  كــورونــا، 
اإلنسانية في التعامل مع الجائحة 

ومواجهتها. 
المملكة  »لــقــد ســـاوت  وأضـــاف: 
فــي الــتــعــامــل خـــالل الــجــائــحــة بين 
الــمــواطــن والــمــقــيــم، حــيــث اســتــفــاد 
الــجــمــيــع مـــن الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
بــــال اســـتـــثـــنـــاء، وكــــذلــــك تــــم تــقــديــم 

ــرت  ــخــ الــــلــــقــــاحــــات لـــلـــجـــمـــيـــع، وســ
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي لـــخـــدمـــة جــمــيــع 
ــان أو  ــ افـــــــراد الــمــجــتــمــع مـــواطـــنـــا كـ
مقيما استفاد الجميع من البرامج 

التوعوية المصاحبة«. 
وتحدث سفير جمهورية فرنسا 
لدى البالد جيروم كوشار عن أهمية 
صناعة  إلــى  والتوجه  الكراهية  نبذ 
السالم التي تحيي األمم وتسهم في 

تنميتها بشكل سليم. 
السالم،  الجهل عدو  »إن  وقــال: 
ــوقــــود الـــــذي قـــد يـــــؤدي إلــى  وهــــو الــ
بد  ال  الشعوب.  بين  الكراهية  نشر 

الــوعــي  نــشــر  فــي  الجميع  يسهم  أن 
الجهل  لمحاربة  والمعرفة  والعلم 
الـــكـــراهـــيـــة وتـــأجـــيـــج الـــنـــفـــوس ضــد 

بعضها البعض«. 
ــا تــنــطــلــق  ــنــ وأضــــــــــــاف: »مـــــــن هــ
أهــمــيــة تــنــظــيــم هــــذا الــمــؤتــمــر، وال 
البحرين  مــن  ينطلق  أن  فــي  عجب 
الــمــحــبــة لـــلـــســـالم، والــــتــــي لــطــالــمــا 
لعبت دورا مهما ورائدا في التعايش 
السلمي بين األديان وحرية التعبير 

والمعتقدات«. 
االتحاد  أشاد سفير  من جهته، 
األوروبــــــــي لــــدى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــكــــة الـ ــلــ ــمــ ــة ومــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
سيموني  بــاتــريــك  عــمــان  وســلــطــنــة 
عالية  درجــة  على  المؤتمر  بتنظيم 
إلــــى أن ملف  الـــحـــضـــور، الفــتــا  مـــن 
األديان ال  السلمي وحرية  التعايش 
تزال من المواضيع المهمة جدا في 

كل مجتمعات العالم. 
»ان هذا المؤتمر يؤسس  وقال: 
لـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون فــــي الــنــطــاق 
ــز الــــعــــالقــــات بــيــن  ــزيــ ــعــ االوســـــــــع وتــ
البحرين،  االوروبي ومملكة  االتحاد 
هذا المؤتمر يعتبر اللبنة االساسية 
التفاهم  وتعزيز  التعاون  لمزيد من 

المشترك ونأمل أن تشهد المرحلة 
المقبلة المزيد من الخطوات ليس 
بل  فحسب،  المؤتمر  مستوى  على 
الفعاليات  مــن  لمزيد  ذلــك  يتعدى 
ــادل بــــيــــن االتــــحــــاد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وبــــــرامــــــج الـ

االوروبي ومملكة البحرين«. 
الــمــؤتــمــر  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
صانعي  مــن  نخبة  بــمــشــاركــة  يعقد 
فـــي مملكة  ــرارات  ــ ــقـ ــ والـ الــســيــاســات 
الــــبــــحــــريــــن واالتــــــــحــــــــاد األوروبـــــــــــي 
بهدف  المدني،  المجتمع  وممثلي 
لتعميق  منظم  حــوار  أســس  ترسيخ 
ــان  ــ الــفــهــم الــمــشــتــرك لــحــريــة األديـ

والــمــعــتــقــدات، واالرتـــقـــاء بــالــتــعــاون 
ــانـــي عــلــى مـــبـــادئ الــتــعــدديــة  ــسـ اإلنـ
والتنوع لتعزيز احترام حرية األديان 
ــقــــدات عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــتــ ــعــ ــمــ والــ

اإلقليمي والعالمي. 
ويـــقـــام عــلــى هـــامـــش الــمــؤتــمــر 
مـــــعـــــرض تــــــشــــــارك فــــيــــه مــخــتــلــف 
إلى  الرسمية  والمؤسسات  الـــوزارات 
ــدد مـــن الــجــهــات  جـــانـــب مــشــاركــة عــ

األهلية. 
ــر، الـــــــذي  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ ــمــ ــ ويـــــســـــعـــــى الــ
البحرين«  »هذه هي  تنظمه جمعية 
بالتعاون مع بعثة االتحاد األوروبي 

في البحرين والسفارة الفرنسية في 
ثالثة  مــدى  على  ويستمر  البحرين 
بــرؤيــة مشتركة  الـــخـــروج  إلـــى  أيــــام، 
لفهم أفضل لتاريخ مملكة البحرين 
ــي نــظــرهــمــا تجاه  ــ ــاد األوروبــ واالتـــحـ
واستكشاف  والمعتقد،  الدين  حرية 
المزيد من الفرص لتعزيز التعاون 
والحوار البناء بين االتحاد األوروبي 
الخليجي،  الــتــعــاون  مــجــلــس  ودول 
التواصل  قنوات  تفعيل  إلــى  إضافة 
وإقامة الروابط مع الجهات الفاعلة 
الــجــانــبــيــن،  كــــال  عـــلـــى  الـــصـــلـــة  ذات 
ــن خـــــــالل مـــجـــمـــوعـــة األنـــشـــطـــة  ــ مــ
الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
وعمل  والــقــرارات  السياسات  بصنع 

المجتمع المدني.
ــة هـــــذا الـــحـــدث  ــامــ ويـــجـــســـد إقــ
ــة الـــبـــحـــريـــن،  ــكـ ــلـ ــمـ ــي مـ ــ الـــكـــبـــيـــر فــ
الطيبة  والسمعة  للمكانة  تكريسا 
الــتــي اكــتــســبــتــهــا الــمــمــلــكــة كــنــمــوذج 
القائمة  للمجتمعات  رائـــد  عالمي 
عــلــى الـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدديـــة الــديــنــيــة 
تمتلكه  وما  والثقافية،  والحضارية 
مـــن تــجــربــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا في 
مـــجـــال حــمــايــة الـــحـــريـــات الــديــنــيــة 
ــتـــرام الــتــنــوع الــديــنــي والــفــكــري  واحـ
الدستور  مبادئ  إطــار  في  والثقافي 
ــادة الــــقــــانــــون، وهـــــو مــــا يــوفــر  ــ ــيـ ــ وسـ
للمشاركين في المؤتمر بيئة مثالية 
إلقامة حوار هادف وبناء حول كيفية 
لتعزيز  مشتركة  رؤى  إلــى  الــوصــول 
ــتـــرام الــمــتــبــادل في  الــتــعــايــش واالحـ
خلفيات  مــن  الــقــادمــة  المجتمعات 
تاريخية ودينية وفلسفية مختلفة. 
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ــل الــــدكــــتــــور مــحــمــد  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
التربية  بــــوزارة  الـــمـــدارس  لــشــؤون 
البعثة  وأعــضــاء  رئــيــس  والتعليم 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــســـعـــوديـــة بــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن بــرئــاســة األســتــاذ خالد 
بـــن عــلــي الــقــحــطــانــي، وذلــــك في 
إطار التعاون المستمر بين وزارتي 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي مــمــلــكــة 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  الـــبـــحـــريـــن والـــمـــمـ

السعودية الشقيقة.
ــام  ــعــ وقـــــــد أشــــــــاد الــــمــــديــــر الــ
ــة  ــدايــ ــي بــ ــ ــؤون الـــــــمـــــــدارس فــ ــ ــشــ ــ لــ
ــاع بـــمـــســـتـــوى الــتــنــســيــق  ــمــ ــتــ االجــ
بــيــن الــجــانــبــيــن، ومـــا وصــلــت إليه 
الــعــالقــات الــبــحــريــنــيــة الــســعــوديــة 
من تكامل في مختلف المجاالت 
يتصل  مــا  وخــصــوصــًا  التعليمية، 
بــالــمــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة والـــشـــراء 

ــي الـــوقـــت  ــًدا فــ ــيـ ــشـ ــتـــرك، مـ الـــمـــشـ
نـــفـــســـه بــــاإلســــهــــامــــات والـــجـــهـــود 
البعثة  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  المتميزة 
ــة لــلــمــمــلــكــة  ــعـ ــابـ ــتـ الــتــعــلــيــمــيــة الـ
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــمــلــكــة 
استمرار  أهمية  ومؤكًدا  البحرين، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم ودفــعــه 
ــي الــمــرحــلــة  لــمــســتــويــات أوســـــع فـ
القادمة، لتشمل اإلشراف التربوي 
والــتــربــيــة الـــخـــاصـــة والــســيــاســات 

والتخطيط، وغير ذلك.
من جانبه عبر األستاذ خالد 
البعثة  رئيس  القحطاني  بن علي 
مملكة  لدى  السعودية  التعليمية 
بالتنسيق  اعــتــزازه  عــن  البحرين 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  مـــــع  والـــــتـــــعـــــاون 
والــتــعــلــيــم فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
في  والــتــعــاون  التنسيق  أن  مــؤكــدًا 
الــجــوانــب الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة 

والمملكة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
ــتـــداد  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة هـــو امـ
ــن الــتــنــســيــق  وجــــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــ
البلدين  بين  المشترك  والتعاون 
الــمــجــاالت،  شــتــى  فــي  الشقيقين 
مـــشـــيـــدًا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه بــمــا 
السعودية  التعليمية  البعثة  تلقاه 
لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن دعــم 
ومــســانــدة وتـــعـــاون مــن قــبــل وزارة 

التربية والتعليم.
وقد تم خالل االجتماع بحث 
برامج ومشاريع البعثة التعليمية 
البحرين  مملكة  لــدى  الــســعــوديــة 
ــادم، وخــطــة  ــقــ ــي الــ ــدراســ لــلــعــام الــ
تــطــويــر الـــبـــرامـــج الــمــشــتــركــة مع 

وزارة التربية والتعليم.
ــاذ  ــتــ ــاع األســ ــمــ ــتــ  حـــضـــر االجــ
إدارة  مـــديـــر  زايــــــد  غـــانـــم  مــحــمــد 

الموارد البشرية.
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شــــاركــــت الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان مـــمـــثـــلـــة فــي 
الــدكــتــور مـــال اهلل الــحــمــادي عضو 
لجنة  ورئــيــس  المفوضين  مجلس 
زيــــارة أمــاكــن االحــتــجــاز والــمــرافــق 
بــالــمــؤســســة، فـــي الـــــــدورة الــعــاديــة 
الــتــاســعــة عـــشـــرة لــلــهــيــئــة الــدائــمــة 
التابعة  اإلنسان  لحقوق  المستقلة 
والتي  اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة 
أقيمت على مدى يومين متتاليين 
ــة لــمــنــظــمــة  ــامـ ــعـ بــمــقــر األمــــانــــة الـ
ــي مــديــنــة  ــ الــــتــــعــــاون اإلســـــالمـــــي فـ
السعودية  العربية  بالمملكة  جــدة 

الشقيقة.
وتم تأكيد -خالل الدورة- الدور 
المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان في الدول األعضاء لمتابعة 
المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ 
فــي  ــا  ــهـ ــاتـ مـــســـاهـــمـ ومــــــــدى   ،2030
وحمايتها،  اإلنــســان  حــقــوق  تعزيز 
دمــج حقوق  بأهمية  الــوعــي  وزيـــادة 
على  السياسات  صنع  فــي  اإلنــســان 
جميع المستويات بما يتماشى مع 
القواعد والمعايير الدولية لحقوق 
آلية  ــدورة  الــ بحثت  كما  اإلنـــســـان.  
ــان  ــسـ ــوق اإلنـ ــقـ ــد انـــتـــهـــاكـــات حـ ــ رصـ
اآلليات  خــالل  من  فيها  والتحقيق 

إلى  باإلضافة  والدولية،  اإلقليمية 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع آلـــيـــات حــقــوق 
المتحدة،  لــأمــم  التابعة  اإلنــســان 
باإلضافة إلى أهمية دور المؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز 
حقوق اإلنسان في الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي.
النقاشية  الجلسة  وشــارك في 
المنظمات  الــخــبــراء مــن  عــدد مــن 
بـــحـــقـــوق  ــة  ــلــ الــــصــ ذات  ــة  ــ ــيـ ــ ـــدولـ الــ
اإلنـــــســـــان، ومــــؤســــســــات الــمــنــظــمــة 

ممثلين  جــانــب  إلــى  المتخصصة، 
الـــدول األعــضــاء التي لها حق  عــن 
الــتــصــويــت، بــاإلضــافــة إلـــى الـــدول 
ـــب فــي  ـــراقــ ــمــ ــ ــة الـ ــفــ ــا صــ ــهــ ــي لــ ــ ــتـ ــ الـ
الــمــنــظــمــة ومــؤســســاتــهــا الــوطــنــيــة 

المعنية بحقوق اإلنسان.
وقـــد أســـفـــرت الــمــنــاقــشــات في 
النتائج  عــدد من  الـــدورة عن  ختام 
انتهى  التي  الرئيسية  والتوصيات 
ستشملها  حيث  المشاركون،  إليها 

الوثيقة الختامية.

الوطني�ة لحق�وق الإن�س��ن ت�س��رك ف�ي دورة الموؤ�س�س�ة 
الهيئة الدائمة لحقوق الإن�س�ن لمنظمة التع�ون الإ�سالمي

} جانب من المشاركة.

ــدت عــمــيــدة كــلــيــة الــعــلــوم  ــ أكـ
جامعة  في  والرياضية  الصحية 
محمد  لينا  الــدكــتــورة  الــبــحــريــن 
مــاجــســتــيــر  بـــرنـــامـــج  أن  خــنــجــي 
يحظى  البالغين  صحة  تمريض 
لتهيئة  إقليمي ومحلي،  باهتمام 
كــــوادر تــلــبــي احــتــيــاجــات الــتــطــور 
الــمــســتــمــر فـــي أنــظــمــة الــرعــايــة 

الصحية.
وتـــــــــطـــــــــرح كـــــلـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــوم 
ــة حـــالـــيـــًا  ــيــ ــاضــ ــريــ الـــصـــحـــيـــة والــ
ــر تـــمـــريـــض  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ بــــرنــــامــــج مـ
الكلية  وكــانــت  الــبــالــغــيــن،  صــحــة 
قــد طــرحــت فــي األعــــوام الثالثة 
ــة بــــرنــــامــــج مــاجــســتــيــر  ــيـ ــاضـ ــمـ الـ
العالج الطبيعي، الذي يوشك أن 
يــخــرج أولـــى دفــعــاتــه خــالل العام 

الجاري.
أن  إلــــى  د. خــنــجــي  وأشـــــــارت 
ــر تـــمـــريـــض  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ بــــرنــــامــــج مـ
صــحــة الــبــالــغــيــن الــــذي تــطــرحــه 
الــكــلــيــة يــتــمــاشــى مــع تــوصــيــات 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
لتخريج  الــصــحــيــة،  والـــخـــدمـــات 
الرعاية  ممرضين مختصين في 
البرنامج  أن  مــؤكــدة  المتقدمة، 
يحرز تقدمًا في مختلف األبعاد، 
الكلية  بفضل الدعم الذي تلقاه 
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــيــــســ مـــــن جــــانــــب رئــ
ــر بــنــت شــاهــيــن  ــواهـ ــورة جـ ــتـ ــدكـ الـ

المضحكي.
وقـــالـــت: »يــســاعــد الــبــرنــامــج 
في  البكالوريوس  درجــة  خريجي 
عــلــوم الــتــمــريــض عــلــى مــواصــلــة 
إلــى  الــلــجــوء  دراســتــهــم مـــن دون 
الدراسة خارج البالد، عالوة على 
ذلك فإنه يزيد من فرص العمل 
ــام مــتــخــصــصــة تــابــعــة  ــ ــسـ ــ ــــي أقـ فـ
للمؤسسات الحكومية والخاصة، 
الـــــتـــــي تـــــرغـــــب فــــــي اســـتـــقـــطـــاب 
الرعاية  ممرضين مختصين في 
تطوير  على  وقادرين  المتقدمة، 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، ومـــواكـــبـــة 
أنه  إلى  مشيرة  العلمي«،  التطور 
»تم تضمين هذه الدرجة العلمية 
ــا الـــوظـــيـــفـــيـــة ضــمــن  ــهـ ــزاتـ ــيـ ــمـ ومـ
مــتــطــلــبــات الـــمـــؤهـــالت الــمــهــنــيــة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
والخدمات الصحية، حيث يمنح 
المهنة  مزاولة  ترخيص  الخريج 
ــــرض مــتــخــصــص  ــمـ ــ ــمـــى مـ ــسـ ــمـ بـ

متقدم«.

نــاحــيــة أخــــرى، لفتت د.  مــن 
خنجي إلى أن »برنامج ماجستير 
تــمــريــض صــحــة الــبــالــغــيــن يــعــزز 
ونشر  الــعــلــمــي،  الــبــحــث  مفاهيم 
ــاث الــعــلــمــيــة فــي مــجــالت  ــحــ األبــ
ــة، مــــــن خــــالل  ــمــ ــكــ عـــلـــمـــيـــة مــــحــ
األطروحات العلمية التي تسلط 
ــيـــق أفـــضـــل  ــبـ ــى تـــطـ ــلــ ــوء عــ ــ ــضــ ــ الــ
الممارسات التمريضية، من أجل 
تقديم أفضل الخدمات الصحية 
وتحقيق  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  فـــي 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
ــبـــحـــريـــن االقـــتـــصـــاديـــة  ورؤيــــــــة الـ

.»2030
وعما يميز برنامج ماجستير 
ــن  ــيــ ــغــ ــالــ ــبــ تـــــمـــــريـــــض صـــــحـــــة الــ
ــوم  ــلــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــلــ قــــالــــت عــــمــــيــــدة كــ
ــة: »يــتــمــيــز  ــيـ ــاضـ ــريـ الــصــحــيــة والـ
برنامج ماجستير تمريض صحة 
الـــبـــالـــغـــيـــن بـــتـــخـــريـــج مــمــرضــيــن 
مختصين في الرعاية المتقدمة 
فـــي مــجــال الــتــمــريــض الــبــاطــنــي 
الـــجـــراحـــي، والـــرعـــايـــة الــحــرجــة، 
ــزز الـــبـــرنـــامـــج تــضــمــيــن  ــعــ ــا يــ ــمـ كـ
أحــــدث الــتــقــنــيــات فـــي الــتــدريــس 
والبحث  اإلكلينيكي،  والــتــدريــب 
العلمي، لتطوير مهنة التمريض 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مــــن خـــالل 

الرعاية التمريضية المتقدمة«.
وأفادت د. خنجي بأن الكلية 
برامج  عــدة  تحديث  على  تعكف 
العليا، من  الدراسات  في مرحلة 
للقبالة  الــعــالــي  الــدبــلــوم  بينها: 
ــوم الـــعـــالـــي  ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــد، والـ ــيــ ــولــ ــتــ والــ
ــة الــنــفــســيــة،  لـــتـــمـــريـــض الـــصـــحـ
رعاية  لتمريض  العالي  والدبلوم 

القلب، والدبلوم العالي لتمريض 
الصحة األولية، والدبلوم العالي 
لـــتـــمـــريـــض الـــــــطـــــــوارئ، مـــواكـــبـــًة 
ــلـــمـــعـــايـــيـــر الـــــدولـــــيـــــة، وتـــلـــبـــيـــة  لـ

الحتياجات سوق العمل.
للتوسع  الكلية  خطط  وعــن 
في مرحلة الدراسات العليا ذكرت 

أنـــه بــنــاء عــلــى دراســــة قــامــت بها 
العام  العمل خالل  لسوق  الكلية 
الحاجة  الــنــتــائــج  بينت  الــجــاري 
إلى عدة تخصصات تمريضية في 

مملكة البحرين.
وأشارت إلى أن الكلية تدرس 
بــرامــج جــديــدة ذات طابع  ــداد  إعـ

العالي  الدبلوم  كبرنامج  خــاص، 
ــة،  ــة الـــحـــرجـ ــايــ ــرعــ لـــتـــمـــريـــض الــ
والـــــدبـــــلـــــوم الــــعــــالــــي لــتــمــريــض 
األطــــــفــــــال وحــــديــــثــــي الــــــــــوالدة، 
والـــــدبـــــلـــــوم الــــعــــالــــي لــتــمــريــض 
االستصفاء الدموي والبريتوني.

واإقليمي محلي  ب�هتم�م  يحظى  البحرين  بج�معة  الب�لغين  �سحة  تمري�ش  م�ج�ستير 

} د. لينا خنجي.

»التربية« تت�بع تحقيق الهدف الرابع للتنمية الم�ستدامة
ترأست األستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة 
واألداء  واالستراتيجيات  للسياسات  والتعليم  التربية 
الهدف  لتحقيق  الـــدوري  التوجيهية  اللجنة  اجتماع 
الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتمثل 
وتعزيز  والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  ضمان  في 
بحضور  وذلـــك  للجميع،  الــحــيــاة  مــدى  التعلم  فــرص 

أعضاء اللجنة ومنسقي غايات هذا الهدف.
ويـــأتـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــمــشــَكــلــة مــنــذ انــطــالق 
الهدف  غــايــات  لمتابعة  المستدامة،  التنمية  أهـــداف 
الرابع منها، ضمن حرص الوزارة المستمر على تطوير 
المحرز  التقدم  مستويات  لرصد  مؤشراتها،  وتحليل 

في كل غاية من غايات هذا الهدف.
المشترك  العمل  أهمية  الـــوزارة  وكيل  أكــدت  وقــد 
الجهات  مع  التنسيق  وضـــرورة  الــهــدف،  هــذا  لتحقيق 
ــورش  ــ ــاركـــات فــــي الــ ــلـــمـــشـ ــيــــة، لـــالســـتـــعـــداد لـ الــــخــــارجــ
بــأهــداف  المتعلقة  الــدولــيــة  والــمــؤتــمــرات  والــلــقــاءات 
التنمية المستدامة، بما ُيسهم في تعزيز صورة مملكة 

البحرين إقليميًا ودوليًا.
الوطنية  اللجنة  ودور  الوطنية  بالجهود  وأشــادت 
لــلــمــعــلــومــات والـــســـكـــان وجـــهـــود فــــرق الــعــمــل والــدعــم 

إلى  مشيرًة  الرابع،  الهدف  غايات  لتنفيذ  والمساندة 
التربية  ــوزارة  بــ المعنيين  لكل  المستمر  الــتــعــاون  أن 
البيانات  شمولية  نسبة  ارتفاع  عن  أثمر  قد  والتعليم 
ودقتها كإطار عمل ومحصلة إنجاز مهمة ُتكلل جهود 
البحرين خالل  بالنجاح، حيث أحــرزت مملكة  الــوزارة 
المؤشرات  قيم  في  ملحوظًا  تقدمًا  الماضية  الفترة 

الدولية، وخصوصًا مؤشر رأس المال البشري. 
مدير  مفيز  عبداهلل  شيخة  الدكتورة  أثنت  فيما 
الــوطــنــي  الــمــنــســق  االســتــراتــيــجــي  الــتــخــطــيــط  إدارة 
ــة الــتــقــاريــر  ــعـ ــيــــس لــجــنــة مـــراجـ لـــلـــهـــدف الــــرابــــع ورئــ
التربية  وزارة  بــيــن  الــقــائــم  الــتــعــاون  عــلــى  التعليمية، 
اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات  وهيئة  والتعليم 
مــن خـــالل االجــتــمــاعــات الـــدوريـــة، لــتــحــديــد الــجــهــات 
المعنية باستيفاء االستبانات الدولية، وتنسيق آليات 
الــرابــع، بما يضمن  الــهــدف  احتساب مــؤشــرات غــايــات 
توفير وتعميم المعلومات والبيانات الرسمية الدقيقة، 
آثارها  تنعكس  والتي  العالية،  الجودة  ذات  والمحدثة 
على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتسهم في 

إبراز مملكة البحرين ضمن الدول المتقدمة. 

لــقــوة دفــــاع البحرين  الــعــامــة  الــقــيــادة  أعــلــنــت 
ميادين  في منطقة  الحية  بالذخيرة  رماية  تنفيذ 
الجنوبية  بالمنطقة  البحرين  دفــاع  لقوة  الرماية 
رأس  جنوب  مــن  وذلــك  الغربي،  وساحلها  الغربية 
المّطلة الى رأس البر ولمسافة 5 كيلومترات داخل 

يـــــوم غد  الــمــذكــورة،  المنطقـة  مــن ســاحــل  الــبــحــر 
االربعـاء 1 يونيـو 2022م، خـالل األوقـات مـن السـاعة 

7 صباحًا ولغاية الساعة 3 عصرًا.
ويرجى ممن يهمهم األمر االبتعاد عن منطقة 

الرماية المذكورة حفاظًا على سالمتهم.

»قوة الدف�ع« تعلن اإجراء رم�ية ب�لذخيرة الحية

} جانب من أعمال المؤتمر والمعرض المصاحب له.
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297091
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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واالهــتــمــام  صحتنا  على  للحفاظ  الكثير  نفعل 
بحياتنا؛ نمارس التمرينات الرياضية بانتظام ونبذل 
فــيــهــا مــجــهــودا قــاســيــا ونــتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا دقــيــقــا، 
وفــي الــســنــوات األخــيــرة ظــهــرت الكثير مــن الــدراســات 
األمــراض  تجنب  أن  لنا  تؤكد  التي  الطبية  والنشرات 
وتقليل خطر الوفاة المبكرة يكمن في ممارسة المشي 
الوحيدة  الــريــاضــة  هــو  المشي  يــكــون  وربــمــا  بانتظام، 
الــتــي ال تــتــســبــب فـــي آثــــار جــانــبــيــة، فــهــو فـــي الــغــالــب 
الــحــركــي أو ضــغــطــا على  لــلــجــهــاز  ال يــســبــب أضــــــرارا 

المفاصل كما يفعل الركض مثال.
األمريكية  ماساتشوستس  لجامعة  بحث  آخر  في 
من  يقلل  يــومــيــا،  خــطــوة   7000 المشي  أن  فيه  أكـــدوا 

خطر الوفاة المبكرة بنسبة %70.
هل  ولكن  العديدة،  المشي  فوائد  نــدرك  جميعنا 
هناك نوع بعينه أو مدة محددة لنحصد تلك الفوائد؟ 
من  المزيد  إنتاج  إلــى  يــؤدي  السريع  المشي  ان  نعم، 
الــخــاليــا الــطــبــيــعــيــة كــخــط دفــــاع أول ضـــد األجــســام 
الغريبة والفيروسات التي تنفذ الى أجسادنا عبر الفم 
استطعت  فـــإذا  المشي،  أثــنــاء  الغناء  حـــاول  األذن،  أو 
كافية، خالل ممارستك  بسرعة  تمشي  فأنت ال  ذلك، 
لــلــمــشــي الــســريــع قـــد تــســتــطــيــع الــتــحــدث ولــكــنــك لن 

تستطيع الغناء.
األمراض  رفاهية ألصحاب  وليس  المشي ضــرورة 
المزمنة فنصف ساعة يوميا تساعد مريض السكري 
وتحسين عمل  ــدم  الـ فــي  الــســكــري  نسبة  عــلــى ضــبــط 

اإلنسولين وتقوية األعصاب.
الــريــاضــيــة المعتدلة  الــتــمــاريــن  الــمــشــي مــن  يــعــد 
ــة بـــضـــرورة  ــيـ ــكـ ــريـ الـــتـــي أوصــــــت جــمــعــيــة الـــقـــلـــب األمـ
ممارستها، وذلك لقدرته على تنشيط الدورة الدموية 
وضــبــط ضــغــط الــــدم وخــفــض الــكــولــيــســتــرول الــضــار، 
فعالية هذه  األمريكية مدى  السرطان  وأكدت جمعية 
الرياضة في الحد من انتشار ونمو األورام السرطانية 
لـــدى الــمــصــابــيــن، ولــعــالج آالم الــمــفــاصــل عــلــى عكس 
والعظام  المفاصل  التهابات  مريض  يحتاج  الشائع، 
آٍن آلخر، ألن الجلوس فترات طويلة  إلى الحركة من 
قد يتسبب في قلة التروية الدموية الواصلة لألطراف، 

مما يؤدي إلى تورمها والشعور بااللم الشديد.
تمشي  أن  يمكنك  التكنولوجي،  التقدم  وبفضل 
الــذكــي  هــاتــفــك  عــلــى  المختلفة  للتطبيقات  وتــتــرك 
عدد  مــن  برحلتك،  الخاصة  البيانات  تسجيل  مهمة 
السعرات الحرارية التي تحرقها وقياس سرعة ضربات 

القلب إلى مدى انخفاض معدل التوتر.
ال أظن أن نصف ساعة يوميا كثيرة على صحتك 

الغالية، ابدأ اآلن. 

ن�شف �شاعة م�شي 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بالتعاون مع ق�سم جراحة امل�سالك البولية بـ»الع�سكري«.. 

مرك�ز ول�ي العه�د للتدري�ب ينظ�م ور�ش�ة عم�ل لع�اج ت�شخ�م البرو�ش�تات 
نــــظــــم مــــركــــز ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ــبــــحــــوث الــطــبــيــة  لـــلـــتـــدريـــب والــ
بــالــتــعــاون مـــع قــســم الــمــســالــك 
ــفـــى  ــتـــشـ ــمـــسـ ـــة فـــــــي الـ ــيــ ــــولـــ ـــبـ الــ
الــعــســكــري وصــيــدلــيــة الــخــلــيــج 
 Meet( بـــعـــنـــوان  عـــمـــل  ــة  ــ ورشــ

.)the Rezumers
شــارك في الورشة عــدد من 
اســتــشــاريــي الــمــســالــك الــبــولــيــة 
ــلــــف مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــتــ مـــــــن مــــخــ
الورشة  تضمنت  حيث  المملكة 
مــحــاضــرات عــلــمــيــة عـــن أحـــدث 

ــة لــعــالج  ــيـ ــراحـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـ
باستخدام  الــبــروســتــات  تضخم 
ــاء قـــدمـــهـــا الـــدكـــتـــور  ــمــ ــار الــ ــخـ بـ
أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري جراحة 
قسم  رئــيــس  البولية  المسالك 
بالمستشفى  العامة  الــجــراحــة 
ــرهـــاد  ــور فـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــكـــري والـ ــسـ ــعـ الـ
جــنــاحــي اســـتـــشـــاري الــمــســالــك 

البولية من دولة االمارات.
وبـــــــــــــــــاإلضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة إلـــــــــــى 
الـــمـــحـــاضـــرات الـــنـــظـــريـــة، أتــيــح 
للمتدربين العمل والتدرب على 

 )REZUME(الـ عملية  إجـــراء 
عــلــى أحــــدث أجـــهـــزة الــمــحــاكــاة 
التي تتوافر في المركز لجميع 
منتسبي المستشفى العسكري. 
ــة بـــبـــث حــي  ــ ــورشـ ــ واخـــتـــتـــمـــت الـ
البرج  مــن  العمليات  غــرف  مــن 
الشمالي إلى قاعة المحاضرات 
بالمركز حيث قام الدكتور أيمن 
وفريق المسالك البولية بإجراء 
عمليتين جراحيتين باستخدام 
واالجــابــة   )REZUME( جــهــاز 
المباشرة عن أسئلة المتدربين.
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سرطان البروستات هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا عند 
الـــرجـــال، وغـــدة الــبــروســتــات هــي غـــدة تــوجــد عــنــد الـــرجـــال، صغيرة 
صنع  عن  ومسؤولة  المستقيم،  وأمــام  المثانة  أسفل  تقع  الحجم 
الحيوانات  وتحافظ على  تغذي  التي  بنسبة %95  المنوية  السوائل 
الــمــنــويــة وتــدعــم نــقــلــهــا، ولــكــي نــتــعــرف أكــثــر عــلــى أســبــاب ســرطــان 
الــدكــتــور محمد مــطــر العلوي  الــبــروســتــات وطـــرق عــالجــه حــاورنــا 
استشاري جراحة أمراض المسالك البولية بمستشفى ابن النفيس، 
والحاصل على زمالة جراحة أورام المسالك البولية من مستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
ما أسباب سرطان البروستات؟

الــســبــب الــوحــيــد الــمــثــبــت حــالــيــا هــو تــقــدم الــعــمــر، كــلــمــا تقدم 
االنـــســـان فــي الــعــمــر أصــبــحــت اصــابــتــه بــســرطــان الــبــروســتــات أكثر 
احتماال، غالبا يبدأ من عمر 60 او 65 عاما ويكون بنسبة 60% في 
به  اإلصابة  نسبة  ترتفع  عاما   70 إلى  السن  ارتفع  ولو  العمر،  هذا 

إلى 70 أو 75 %.
ــبــــاب االخـــــرى تــخــضــع لــلــنــظــريــة ولــيــس إلثـــبـــات بمعنى  واالســ
ــل الــصــحــي الــخــالــي مـــن الــدهــون  ــ أن نــمــط الــحــيــاة الــصــحــي )االكـ
ولوحظ  كبير،  عامل  عليه  بانتظام(  الرياضة  وممارسة  المشبعة 
قليلة،  البروستات  بسرطان  إصابتهم  آسيا  في شرق  األشخاص  أن 
الذين عاشوا خارج بالدهم في  واليابانيين  الصينيين  أن  في حين 
االصابة  نسبة  عندهم  ترتفع  الغربي  الحياة  نمط  ومارسوا  الغرب 
بــســرطــان الــبــروســتــات، فــهــنــاك اعــتــقــاد بـــان نــمــط الــحــيــاة والبيئة 
الــمــحــيــطــة وطــبــيــعــة الــطــعــام قـــد تــكــون هـــي أحـــد اســـبـــاب االصــابــة 

بسرطان البروستات.
هل له أعراض معينة وواضحة؟

الــورم السرطاني في حد ذاتــه كمرض ليس له أعــراض معينة، 
البروستات االخرى مثل  ولكن تتشابه األعراض مع بعض امراض 
الــتــهــابــات الــبــول والــتــضــخــم الــحــمــيــد، ولــذلــك قــد تــكــون األعـــراض 
ليست مخصصة لسرطان البروستات وحدها. ونعتمد في تشخيص 
سرطان البروستات على الحدس وعلى مهارة الطبيب وخبرته، وهذا 
او  صعبا  كثيرة  أحيان  في  البروستات  سرطان  تشخيص  يجعل  ما 

غير واضح.
مثاًل،  الخمسين  فــوق  الــســن،  فــي  متقدما  الشخص  كــان  فـــإذا 
والبحث في هل هناك  الفحص  البول، يتم  ويشكو من مشاكل في 

أورام في البروستات أوال.
كيف يكون التشخيص؟

يتم عمل تحاليل وفحوصات أساسية بعد أخذ التاريخ المرضي 
والفحص السريري وعمل تحليل دم خاص بالبروستات وهو معروف 
تم  فــإذا  المغناطيسي  بالرنين  فحص  ذلــك  يتبع  ثم   )PSA( باسم 
هذه  من  سرطاني  ورم  وجــود  في  كبيرة  بنسبة  االشتباه  أو  التأكيد 
الــفــحــوصــات يــتــم أخـــذ عــيــنــة مـــن الــبــروســتــات عـــن طــريــق األشــعــة 

التليفزيونية من خالل المستقيم.
هل هو مرض وراثي؟

إلى  وبالنسبة  البروستات  سرطان  في  دورا  الــوراثــة  تلعب  نعم، 
المرضى إذا كان هناك مريض مصاب في العائلة فعلى أقاربه من 
الدرجة األولى أو القريبين عمل الفحص المبكر من فوق سن 45 
عاما، وإذا كانت هناك مشاكل جينية في العائلة ففي بعض األحيان 

نقوم بالفحص من بعد سن األربعين.
هل هناك طرق للوقاية من سرطان البروستات؟

معرفة  هناك  ليس  ألنــه  للوقاية،  طــرق  اآلن  حتى  هناك  ليس 
حقيقية ألســبــاب حـــدوثـــه، ولــكــن نــنــصــح دائــمــا بــمــمــارســة الــحــيــاة 
الــصــحــيــة واالبــتــعــاد عــن الــطــعــام الــعــالــي الـــدهـــون المشبعة الــذي 
في  واالنتظام  الضار،  الكوليسترول  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 
ممارسة الرياضة واإلكثار من الخضار والماء مع الفحص الدوري 
المبكر في حالة وجود أعراض، وهو ما يلعب دورا مهما في تقليل 

مضاعفات المرض.

تجدر اإلشارة هنا الى أن برامج المسح والتشخيص المبكر في 
كاف، فليس  يثبت نجاحه بشكل  لم  اآلن  البروستات حتى  سرطان 
مثل أمراض سرطان الثدي والقولون فهما أكثر شيوعا والتشخيص 
المبكر والعالج في المراحل االولى لهذه األمراض اثبت انه ينقذ 
حياة المرضى. فعلى الرغم من ان سرطان البروستات هو من أكثر 
السرطانات شيوعا عند الرجال فإنه مازالت نسبة الوفاة بسببه غير 
متقدمة  مراحل  في  فعاال  العالج  يكون  كثيرة  أحيان  ففي  كبيرة، 
وحتى المتأخرة، لهذا المسح المبكر لم يتم إعطاء توصيات بشأنه 

من روابط المسالك البولية الدولية.
ما أحدث طرق العالج؟

ــات رئــيــســيــة فـــي ســرطــان  ــعـــالج هـــنـــاك عـــالجـ بــالــنــســبــة لـــطـــرق الـ
البروستات، اذا كان في مرحلة مبكرة أحيانا ال نقوم بالعالج النشط، 
الدورية،  الفحوصات  بعمل  المريض  ومتابعة وضع  بمراقبة  ونكتفي 
وال  قاتل،  غير  بداياته  في  البروستات  سرطان  ان  اكتشف  انــه  وذلــك 
أو ست  ينتشر بشكل سريع وقد يظل في نفس المرحلة مدة خمس 
السن  كبار  مع  وخصوصا  العالجي،  البروتوكول  هــذا  ونجح  سنوات. 
وأصحاب األمراض الخطيرة؛ ألن عالج سرطان البروستات قد يكون 

له اضرار أكثر من نفعه.
الجانب اآلخر من العالج، عندما يتطلب عالج نشط وفعال وهو 
الجراحة وهنا تتم إزالة البروستات بالكامل، ونقوم بذلك إذا كان الورم 
البروستات  عمليات  وحاليا  البروستات،  وداخــل  األولــى  المرحلة  في 
أثبتت فعاليتها  الرجل اآللي وقد  او  الروبوت  تتم عن طريق تقنيات 
بسبب عدم االحتياج الى جروح او شقوق كبيرة لعمل العملية، ورجوع 
المريض إلى نشاطه السابق او عمله بسرعة، هذه الجراحة ال تتم في 
البحرين ويبعث المريض لعمل العملية من خالل لجنة العالج في 
الخارج، ومع ارتفاع مستوى العناية الطبية في البحرين سنشهد إن 

شاء اهلل في القريب عمل هذه العمليات في البحرين. 
العالج اإلشعاعي  رواجــا ونجاحا وهو  وهناك عالج أصبح يالقي 
يستخدم في الحاالت التي ال يناسبها العالج الجراحي أو في حالة 
للجراحة  الموازية  العالجات  من  وهو  العالج  لهذا  المريض  اختيار 

وتعطي نفس النتائج من حيث القضاء على الورم السرطاني.
امــا اذا كــان الـــورم خـــارج الــبــروســتــات وفــي هــذه الــحــالــة قــد يكون 
اإلشعاعي  العالج  يكون  ال  وقد  بالعظام  متعلقة  آالم  لديه  المريض 
هرمونية  تكون  أن  إمــا  عــالجــات  اعــطــاؤه  ويتم  مناسبين،  والــجــراحــي 
الــمــســؤول عــن تنشيط  الـــذكـــورة ألنـــه هــو  يقضي فيها عــلــى هــرمــون 
بشكل  تستخدم  وهــي  كيماوية  ــة  ادويـ اعــطــاء  او  الــبــروســتــات  ســرطــان 
أســاس مهم في عالجات سرطان  الهرمونية هي  األدويــة  أقل شيوعا، 
وتقليل  الــمــرض  وتحجيم  الــعــالج  فــي  فاعليتها  وأثبتت  البروستات 
انتشاره. وختاما، تجدر اإلشارة أن أغلب عالجات سرطان البروستات 
الموجودة  تماثل  وعناية  بفاعلية  وتتم  البحرين  مملكة  في  متوافرة 

في الدول المتقدمة وتشهد نجاحات باهرة في عالجها.

} د. محمد العلوي.

المواقف  من  للعديد  الجلدية  األمــراض  بأحد  المصاب  الشخص  يتعرض 
إلى  المحرجة وخاصة المصحوبة بعالمات واضحة كاالحمرار والحكة، إضافة 
لو  مــاذا  ولكن  جسده،  على  يتركه  الــذي  السلبي  والتأثير  المرض  من  المعاناة 
تأخرنا في تشخيص المرض؟ بالطبع كلما كان التشخيص مبكرا وصحيحا كان 

ذلك أفضل للمريض. 
في الحوار التالي مع الدكتورة أماني حجازي اختصاصية األمراض الجلدية 
والــتــجــمــيــل والــلــيــزر بــمــركــز إيـــف EVE الــطــبــي الــحــاصــلــة عــلــى الـــبـــورد الــســوري 

سنتعرف األمراض الجلدية األكثر شيوعا وكيفية عالجها.
} في رأيك.. هل وسائل التواصل االجتماعي تحل مشاكل البشرة والتجميل؟

- يحاول األشخاص الذين يعانون من مشاكل األمراض الجلدية عادة حلها 
عامة  ويستخدمها  االنترنت  على  يجدونها  دقيقة  غير  معلومات  إلــى  استنادًا 
نوع  يختلف  إذ  بالمخاطر،  ومحفوف  خاطئ  الموقف  هــذا  وبالتأكيد  الــنــاس، 

البشرة والمشكلة واالستجابة للعالج لدى األشخاص.
لذلك فإن تطبيق عالج عن طريق البحث على اإلنترنت أو وسائل التواصل 
األمــراض  طبيب  يقرر  أن  يجب  إيجابية..  نتائج  يعطي  لــن  فقط  االجتماعي 

الجلدية أوال ما هي المشكلة وأسبابها وكيف يمكن عالجها.
متاح  ومعظمها  األســـواق،  فــي  الجلدية  األمـــراض  أدويـــة  مــن  العديد  هناك 
بدون وصفة طبية، ويمكن أن تسبب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية 
الشيخوخة  مــثــل  مــتــعــددة  مــشــاكــل  بــالــبــشــرة  الــعــنــايــة  اســـم  تــحــت  والمستخدمة 
المبكرة وسرطان الجلد، وسيؤدي عالج المشكلة الحالية بالطرق الخاطئة إلى 
الطبي  الفحص  لك  السبب سيتيح  لهذا  أكثر خطورة،  أمــراض محتملة  ظهور 
من قبل طبيب األمراض الجلدية الطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع 

المشكلة، وخاصة المشكالت المزمنة.
} ما هي أكثر األسباب شيوعا ألمراض الجلد؟

الخارجية  بالبيئة  دائــم  اتصال  على  فمثاًل جلدنا  متنوعة،  أسباب  هناك   -
أمراض  والشم، لذلك قد تحدث  واللمس  الهواء  اليومية مثل  أنشطتنا  نتيجة 

جلدية نتيجة عوامل البيئة.
الجلدية كعرض ألمراض  األمــراض  الحاالت األخــرى قد تحدث  في بعض 
أو كأثر جانبي لألدوية. عادة ما تصبح األمــراض الجلدية مزمنة بسبب  أخرى 
العالج المتأخر، وقد تتحول إلى مشاكل تترك أثرا أو ال تزول. استشارة طبيب 
األمراض الجلدية تسهل الحل في الفترة المبكرة وتمنع المرض أن يكون مزمنا.

} ما أشهر مشاكل األمراض الجلدية وعالجها؟

 -تساقط الشعر: قد يكون السبب هو الصلع الوراثي، أو اإلجهاد والتغيرات 
الهرمونية، ويمكن لطبيب األمراض الجلدية تحديد السبب األساسي والمساعدة 

في عالجه. 
بسبب  المفرط  الشعر  نمو  مــن  النساء  تعاني  قــد  الجسم:  شعر  مشاكل   -
الدورة الشهرية أو أسباب خلقية أو مشاكل هرمونية أو إزالة الشعر بشكل خاطئ 
ومتكرر أو باستخدام المنتجات الكيماوية التي تزيد من نمو الشعر، يتم تحديد 
مشكلة النمو المفرط للشعر بشكل واضح بعد إجراء التحليالت، ثم يتم اختيار 

طرق العالج المناسبة.
أن  والطفيليات  والفطريات  والبكتيريا  للفيروسات  يمكن  الجلد:  التهاب   -

تجد طريقها إلى جلدك وتسبب مجموعة متنوعة من االلتهابات الجلدية مثل 
سبب  تحديد  في  المساعدة  المعالج  الطبيب  وبإمكان  والحساسية(،  )االكزيما 

العدوى ووصف العالج.
- مشاكل الجلد: تحدث ألسباب عديدة في جميع الفئات العمرية والجنس 
بشكل عام. يؤدي االستخدام المستمر لمستحضرات التجميل من قبل النساء 
إلى حدوث مشاكل الشيخوخة المبكرة واألمراض الجلدية والترهل والتجاعيد، 

عند ظهور مثل هذه المشاكل ينصح باستشارة طبيب األمراض الجلدية.
عن  كناتج  السوداء  والــرؤوس  الشباب  وحب  البثور  تظهر  المراهقة:  فترة   -
الجلد الدهني بشكل مفرط باإلضافة إلى عدم تنظيف البشرة بشكل كاف أثناء 
النهار واستخدام الكثير من مستحضرات التجميل ما يؤدي إلى انسداد المسام 

وظهور البقع والبثور.
المناسبة  المنتجات  استخدام  عليك  يجب  الجلد  مشاكل  تواجه  ال  حتى 
إذا  وخــاصــًة  الكيميائية  الــمــواد  من  الكثير  على  تحتوي  ال  والتي  بشرتك  لنوع 
المناسب  التنظيف  إلى  إذ عليك أيضا االنتباه  كنت تضعين المكياج باستمرار 

لبشرتك.

مع دخول ف�سل ال�سيف.. 

الدكتورة اأماني حجازي: اأ�شهر م�شاكل االأمرا�ض الجلدية وعاجها

} د. اأماني حجازي.

ابــن  مستشفى  يستضيف 
الـــنـــفـــيـــس خـــــالل شـــهـــر يــونــيــو 
الــقــادم الــجــراح الــزائــر الدكتور 
ايه كيه سينگال - الخبير في 
السفلية  البول  فتحة  عمليات 
البولية  الــمــســالــك  وجـــراحـــات 
لألطفال وذلك ضمن الزيارات 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ الــمــنــتــظــمــة الــ

الطبيب الزائر للمستشفى.
وتــعــتــبــر هــــذه الــــزيــــارة هي 
خــاللــهــا  ســيــتــم  إذ  الــــعــــاشــــرة، 

معاينة مجموعة من المرضى 
ــدد مــــن الــعــمــلــيــات  ــ وإجــــــــراء عـ
مجال  في  المعّقدة  الجراحية 

تخصصه.
أشــار الدكتور محمود  وقــد 
ــاري جــــراحــــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ عـــــبـــــاس، اسـ
األطفال،  الى أن هذا البرنامج 
قــد   2017 عـــــام  إنـــشـــائـــه  ــنـــذ  مـ
عدة  على  بــاهــرًا  نجاحًا  حقق 
ــم فــي  ــاهــ ــيـــث ســ ــات حـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
تعزيز جودة الخدمات الصحية 

الــمــقــدمــة فـــي مــجــال جــراحــة 
الــمــســالــك الــبــولــيــة لــألطــفــال 
مـــن خـــالل إجـــــراء الــكــثــيــر من 
المعقدة  الجراحية  العمليات 
ــذا الــمــجــال، إلـــى جانب  فــي هـ
جميع  خــدمــة  فــي  المهم  دوره 
ــم،  ــ ــاهـ ــ ــب رضـ ــ ــسـ ــ ــــى وكـ ــــرضـ ــمـ ــ الـ
من  التخفيف  في  والمساهمة 
معاناتهم مع المرض، وتجنيب 
المرضى وأهاليهم عناء السفر 

إلى خارج البحرين.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى اب����ن ال��ن��ف��ي�����ض ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ال��خ��ب��ي��ر 
ال���زائ���ر )اي����ه ك��ي��ه ���ش��ي��ن��ك��ال( ل��ل��م��رة ال��ع��ا���ش��رة

واالهــتــمــام  صحتنا  على  للحفاظ  الكثير  نفعل 
بحياتنا؛ نمارس التمرينات الرياضية بانتظام ونبذل 
فــيــهــا مــجــهــودا قــاســيــا ونــتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا دقــيــقــا، 
وفــي الــســنــوات األخــيــرة ظــهــرت الكثير مــن الــدراســات 
األمــراض  تجنب  أن  لنا  تؤكد  التي  الطبية  والنشرات 
وتقليل خطر الوفاة المبكرة يكمن في ممارسة المشي 
الوحيدة  الــريــاضــة  هــو  المشي  يــكــون  وربــمــا  بانتظام، 
الــتــي ال تــتــســبــب فـــي آثــــار جــانــبــيــة، فــهــو فـــي الــغــالــب 
الــحــركــي أو ضــغــطــا على  لــلــجــهــاز  ال يــســبــب أضــــــرارا 

المفاصل كما يفعل الركض مثال.
األمريكية  ماساتشوستس  لجامعة  بحث  آخر  في 
من  يقلل  يــومــيــا،  خــطــوة   7000 المشي  أن  فيه  أكـــدوا 

خطر الوفاة المبكرة بنسبة %70.
هل  ولكن  العديدة،  المشي  فوائد  نــدرك  جميعنا 
هناك نوع بعينه أو مدة محددة لنحصد تلك الفوائد؟ 
من  المزيد  إنتاج  إلــى  يــؤدي  السريع  المشي  ان  نعم، 
الــخــاليــا الــطــبــيــعــيــة كــخــط دفــــاع أول ضـــد األجــســام 
الغريبة والفيروسات التي تنفذ الى أجسادنا عبر الفم 
استطعت  فـــإذا  المشي،  أثــنــاء  الغناء  حـــاول  األذن،  أو 
كافية، خالل ممارستك  بسرعة  تمشي  فأنت ال  ذلك، 
لــلــمــشــي الــســريــع قـــد تــســتــطــيــع الــتــحــدث ولــكــنــك لن 

تستطيع الغناء.
األمراض  رفاهية ألصحاب  وليس  المشي ضــرورة 
المزمنة فنصف ساعة يوميا تساعد مريض السكري 
وتحسين عمل  ــدم  الـ فــي  الــســكــري  نسبة  عــلــى ضــبــط 

اإلنسولين وتقوية األعصاب.
الــريــاضــيــة المعتدلة  الــتــمــاريــن  الــمــشــي مــن  يــعــد 
ــة بـــضـــرورة  ــيـ ــكـ ــريـ الـــتـــي أوصــــــت جــمــعــيــة الـــقـــلـــب األمـ
ممارستها، وذلك لقدرته على تنشيط الدورة الدموية 
وضــبــط ضــغــط الــــدم وخــفــض الــكــولــيــســتــرول الــضــار، 
فعالية هذه  األمريكية مدى  السرطان  وأكدت جمعية 
الرياضة في الحد من انتشار ونمو األورام السرطانية 
لـــدى الــمــصــابــيــن، ولــعــالج آالم الــمــفــاصــل عــلــى عكس 
والعظام  المفاصل  التهابات  مريض  يحتاج  الشائع، 
آٍن آلخر، ألن الجلوس فترات طويلة  إلى الحركة من 
قد يتسبب في قلة التروية الدموية الواصلة لألطراف، 

مما يؤدي إلى تورمها والشعور بااللم الشديد.
تمشي  أن  يمكنك  التكنولوجي،  التقدم  وبفضل 
الــذكــي  هــاتــفــك  عــلــى  المختلفة  للتطبيقات  وتــتــرك 
عدد  مــن  برحلتك،  الخاصة  البيانات  تسجيل  مهمة 
السعرات الحرارية التي تحرقها وقياس سرعة ضربات 

القلب إلى مدى انخفاض معدل التوتر.
ال أظن أن نصف ساعة يوميا كثيرة على صحتك 

الغالية، ابدأ اآلن. 

ن�شف �شاعة م�شي 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بالتعاون مع ق�سم جراحة امل�سالك البولية بـ»الع�سكري«.. 

مرك�ز ول�ي العه�د للتدري�ب ينظ�م ور�ش�ة عم�ل لع�اج ت�شخ�م البرو�ش�تات 
نــــظــــم مــــركــــز ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ــبــــحــــوث الــطــبــيــة  لـــلـــتـــدريـــب والــ
بــالــتــعــاون مـــع قــســم الــمــســالــك 
ــفـــى  ــتـــشـ ــمـــسـ ـــة فـــــــي الـ ــيــ ــــولـــ ـــبـ الــ
الــعــســكــري وصــيــدلــيــة الــخــلــيــج 
 Meet( بـــعـــنـــوان  عـــمـــل  ــة  ــ ورشــ

.)the Rezumers
شــارك في الورشة عــدد من 
اســتــشــاريــي الــمــســالــك الــبــولــيــة 
ــلــــف مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــتــ مـــــــن مــــخــ
الورشة  تضمنت  حيث  المملكة 
مــحــاضــرات عــلــمــيــة عـــن أحـــدث 

ــة لــعــالج  ــيـ ــراحـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـ
باستخدام  الــبــروســتــات  تضخم 
ــاء قـــدمـــهـــا الـــدكـــتـــور  ــمــ ــار الــ ــخـ بـ
أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري جراحة 
قسم  رئــيــس  البولية  المسالك 
بالمستشفى  العامة  الــجــراحــة 
ــرهـــاد  ــور فـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــكـــري والـ ــسـ ــعـ الـ
جــنــاحــي اســـتـــشـــاري الــمــســالــك 

البولية من دولة االمارات.
وبـــــــــــــــــاإلضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة إلـــــــــــى 
الـــمـــحـــاضـــرات الـــنـــظـــريـــة، أتــيــح 
للمتدربين العمل والتدرب على 

 )REZUME(الـ عملية  إجـــراء 
عــلــى أحــــدث أجـــهـــزة الــمــحــاكــاة 
التي تتوافر في المركز لجميع 
منتسبي المستشفى العسكري. 
ــة بـــبـــث حــي  ــ ــورشـ ــ واخـــتـــتـــمـــت الـ
البرج  مــن  العمليات  غــرف  مــن 
الشمالي إلى قاعة المحاضرات 
بالمركز حيث قام الدكتور أيمن 
وفريق المسالك البولية بإجراء 
عمليتين جراحيتين باستخدام 
واالجــابــة   )REZUME( جــهــاز 
المباشرة عن أسئلة المتدربين.
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سرطان البروستات هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا عند 
الـــرجـــال، وغـــدة الــبــروســتــات هــي غـــدة تــوجــد عــنــد الـــرجـــال، صغيرة 
صنع  عن  ومسؤولة  المستقيم،  وأمــام  المثانة  أسفل  تقع  الحجم 
الحيوانات  وتحافظ على  تغذي  التي  بنسبة %95  المنوية  السوائل 
الــمــنــويــة وتــدعــم نــقــلــهــا، ولــكــي نــتــعــرف أكــثــر عــلــى أســبــاب ســرطــان 
الــدكــتــور محمد مــطــر العلوي  الــبــروســتــات وطـــرق عــالجــه حــاورنــا 
استشاري جراحة أمراض المسالك البولية بمستشفى ابن النفيس، 
والحاصل على زمالة جراحة أورام المسالك البولية من مستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
ما أسباب سرطان البروستات؟

الــســبــب الــوحــيــد الــمــثــبــت حــالــيــا هــو تــقــدم الــعــمــر، كــلــمــا تقدم 
االنـــســـان فــي الــعــمــر أصــبــحــت اصــابــتــه بــســرطــان الــبــروســتــات أكثر 
احتماال، غالبا يبدأ من عمر 60 او 65 عاما ويكون بنسبة 60% في 
به  اإلصابة  نسبة  ترتفع  عاما   70 إلى  السن  ارتفع  ولو  العمر،  هذا 

إلى 70 أو 75 %.
ــبــــاب االخـــــرى تــخــضــع لــلــنــظــريــة ولــيــس إلثـــبـــات بمعنى  واالســ
ــل الــصــحــي الــخــالــي مـــن الــدهــون  ــ أن نــمــط الــحــيــاة الــصــحــي )االكـ
ولوحظ  كبير،  عامل  عليه  بانتظام(  الرياضة  وممارسة  المشبعة 
قليلة،  البروستات  بسرطان  إصابتهم  آسيا  في شرق  األشخاص  أن 
الذين عاشوا خارج بالدهم في  واليابانيين  الصينيين  أن  في حين 
االصابة  نسبة  عندهم  ترتفع  الغربي  الحياة  نمط  ومارسوا  الغرب 
بــســرطــان الــبــروســتــات، فــهــنــاك اعــتــقــاد بـــان نــمــط الــحــيــاة والبيئة 
الــمــحــيــطــة وطــبــيــعــة الــطــعــام قـــد تــكــون هـــي أحـــد اســـبـــاب االصــابــة 

بسرطان البروستات.
هل له أعراض معينة وواضحة؟

الــورم السرطاني في حد ذاتــه كمرض ليس له أعــراض معينة، 
البروستات االخرى مثل  ولكن تتشابه األعراض مع بعض امراض 
الــتــهــابــات الــبــول والــتــضــخــم الــحــمــيــد، ولــذلــك قــد تــكــون األعـــراض 
ليست مخصصة لسرطان البروستات وحدها. ونعتمد في تشخيص 
سرطان البروستات على الحدس وعلى مهارة الطبيب وخبرته، وهذا 
او  صعبا  كثيرة  أحيان  في  البروستات  سرطان  تشخيص  يجعل  ما 

غير واضح.
مثاًل،  الخمسين  فــوق  الــســن،  فــي  متقدما  الشخص  كــان  فـــإذا 
والبحث في هل هناك  الفحص  البول، يتم  ويشكو من مشاكل في 

أورام في البروستات أوال.
كيف يكون التشخيص؟

يتم عمل تحاليل وفحوصات أساسية بعد أخذ التاريخ المرضي 
والفحص السريري وعمل تحليل دم خاص بالبروستات وهو معروف 
تم  فــإذا  المغناطيسي  بالرنين  فحص  ذلــك  يتبع  ثم   )PSA( باسم 
هذه  من  سرطاني  ورم  وجــود  في  كبيرة  بنسبة  االشتباه  أو  التأكيد 
الــفــحــوصــات يــتــم أخـــذ عــيــنــة مـــن الــبــروســتــات عـــن طــريــق األشــعــة 

التليفزيونية من خالل المستقيم.
هل هو مرض وراثي؟

إلى  وبالنسبة  البروستات  سرطان  في  دورا  الــوراثــة  تلعب  نعم، 
المرضى إذا كان هناك مريض مصاب في العائلة فعلى أقاربه من 
الدرجة األولى أو القريبين عمل الفحص المبكر من فوق سن 45 
عاما، وإذا كانت هناك مشاكل جينية في العائلة ففي بعض األحيان 

نقوم بالفحص من بعد سن األربعين.
هل هناك طرق للوقاية من سرطان البروستات؟

معرفة  هناك  ليس  ألنــه  للوقاية،  طــرق  اآلن  حتى  هناك  ليس 
حقيقية ألســبــاب حـــدوثـــه، ولــكــن نــنــصــح دائــمــا بــمــمــارســة الــحــيــاة 
الــصــحــيــة واالبــتــعــاد عــن الــطــعــام الــعــالــي الـــدهـــون المشبعة الــذي 
في  واالنتظام  الضار،  الكوليسترول  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 
ممارسة الرياضة واإلكثار من الخضار والماء مع الفحص الدوري 
المبكر في حالة وجود أعراض، وهو ما يلعب دورا مهما في تقليل 

مضاعفات المرض.

تجدر اإلشارة هنا الى أن برامج المسح والتشخيص المبكر في 
كاف، فليس  يثبت نجاحه بشكل  لم  اآلن  البروستات حتى  سرطان 
مثل أمراض سرطان الثدي والقولون فهما أكثر شيوعا والتشخيص 
المبكر والعالج في المراحل االولى لهذه األمراض اثبت انه ينقذ 
حياة المرضى. فعلى الرغم من ان سرطان البروستات هو من أكثر 
السرطانات شيوعا عند الرجال فإنه مازالت نسبة الوفاة بسببه غير 
متقدمة  مراحل  في  فعاال  العالج  يكون  كثيرة  أحيان  ففي  كبيرة، 
وحتى المتأخرة، لهذا المسح المبكر لم يتم إعطاء توصيات بشأنه 

من روابط المسالك البولية الدولية.
ما أحدث طرق العالج؟

ــعـــالج هـــنـــاك عـــالجـــات رئــيــســيــة فـــي ســرطــان  بــالــنــســبــة لـــطـــرق الـ
البروستات، اذا كان في مرحلة مبكرة أحيانا ال نقوم بالعالج النشط، 
الدورية،  الفحوصات  بعمل  المريض  ومتابعة وضع  بمراقبة  ونكتفي 
وال  قاتل،  غير  بداياته  في  البروستات  سرطان  ان  اكتشف  انــه  وذلــك 
أو ست  ينتشر بشكل سريع وقد يظل في نفس المرحلة مدة خمس 
السن  كبار  مع  وخصوصا  العالجي،  البروتوكول  هــذا  ونجح  سنوات. 
وأصحاب األمراض الخطيرة؛ ألن عالج سرطان البروستات قد يكون 

له اضرار أكثر من نفعه.
الجانب اآلخر من العالج، عندما يتطلب عالج نشط وفعال وهو 
الجراحة وهنا تتم إزالة البروستات بالكامل، ونقوم بذلك إذا كان الورم 
البروستات  عمليات  وحاليا  البروستات،  وداخــل  األولــى  المرحلة  في 
أثبتت فعاليتها  الرجل اآللي وقد  او  الروبوت  تتم عن طريق تقنيات 
بسبب عدم االحتياج الى جروح او شقوق كبيرة لعمل العملية، ورجوع 
المريض إلى نشاطه السابق او عمله بسرعة، هذه الجراحة ال تتم في 
البحرين ويبعث المريض لعمل العملية من خالل لجنة العالج في 
الخارج، ومع ارتفاع مستوى العناية الطبية في البحرين سنشهد إن 

شاء اهلل في القريب عمل هذه العمليات في البحرين. 
العالج اإلشعاعي  رواجــا ونجاحا وهو  وهناك عالج أصبح يالقي 
يستخدم في الحاالت التي ال يناسبها العالج الجراحي أو في حالة 
للجراحة  الموازية  العالجات  من  وهو  العالج  لهذا  المريض  اختيار 

وتعطي نفس النتائج من حيث القضاء على الورم السرطاني.
امــا اذا كــان الـــورم خـــارج الــبــروســتــات وفــي هــذه الــحــالــة قــد يكون 
اإلشعاعي  العالج  يكون  ال  وقد  بالعظام  متعلقة  آالم  لديه  المريض 
هرمونية  تكون  أن  إمــا  عــالجــات  اعــطــاؤه  ويتم  مناسبين،  والــجــراحــي 
الــمــســؤول عــن تنشيط  الـــذكـــورة ألنـــه هــو  يقضي فيها عــلــى هــرمــون 
بشكل  تستخدم  وهــي  كيماوية  ــة  ادويـ اعــطــاء  او  الــبــروســتــات  ســرطــان 
أســاس مهم في عالجات سرطان  الهرمونية هي  األدويــة  أقل شيوعا، 
وتقليل  الــمــرض  وتحجيم  الــعــالج  فــي  فاعليتها  وأثبتت  البروستات 
انتشاره. وختاما، تجدر اإلشارة أن أغلب عالجات سرطان البروستات 
الموجودة  تماثل  وعناية  بفاعلية  وتتم  البحرين  مملكة  في  متوافرة 

في الدول المتقدمة وتشهد نجاحات باهرة في عالجها.

} د. محمد العلوي.

المواقف  من  للعديد  الجلدية  األمــراض  بأحد  المصاب  الشخص  يتعرض 
إلى  المحرجة وخاصة المصحوبة بعالمات واضحة كاالحمرار والحكة، إضافة 
لو  مــاذا  ولكن  جسده،  على  يتركه  الــذي  السلبي  والتأثير  المرض  من  المعاناة 
تأخرنا في تشخيص المرض؟ بالطبع كلما كان التشخيص مبكرا وصحيحا كان 

ذلك أفضل للمريض. 
في الحوار التالي مع الدكتورة أماني حجازي اختصاصية األمراض الجلدية 
والــتــجــمــيــل والــلــيــزر بــمــركــز إيـــف EVE الــطــبــي الــحــاصــلــة عــلــى الـــبـــورد الــســوري 

سنتعرف األمراض الجلدية األكثر شيوعا وكيفية عالجها.
} في رأيك.. هل وسائل التواصل االجتماعي تحل مشاكل البشرة والتجميل؟

- يحاول األشخاص الذين يعانون من مشاكل األمراض الجلدية عادة حلها 
عامة  ويستخدمها  االنترنت  على  يجدونها  دقيقة  غير  معلومات  إلــى  استنادًا 
نوع  يختلف  إذ  بالمخاطر،  ومحفوف  خاطئ  الموقف  هــذا  وبالتأكيد  الــنــاس، 

البشرة والمشكلة واالستجابة للعالج لدى األشخاص.
لذلك فإن تطبيق عالج عن طريق البحث على اإلنترنت أو وسائل التواصل 
األمــراض  طبيب  يقرر  أن  يجب  إيجابية..  نتائج  يعطي  لــن  فقط  االجتماعي 

الجلدية أوال ما هي المشكلة وأسبابها وكيف يمكن عالجها.
متاح  ومعظمها  األســـواق،  فــي  الجلدية  األمـــراض  أدويـــة  مــن  العديد  هناك 
بدون وصفة طبية، ويمكن أن تسبب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية 
الشيخوخة  مــثــل  مــتــعــددة  مــشــاكــل  بــالــبــشــرة  الــعــنــايــة  اســـم  تــحــت  والمستخدمة 
المبكرة وسرطان الجلد، وسيؤدي عالج المشكلة الحالية بالطرق الخاطئة إلى 
الطبي  الفحص  لك  السبب سيتيح  لهذا  أكثر خطورة،  أمــراض محتملة  ظهور 
من قبل طبيب األمراض الجلدية الطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع 

المشكلة، وخاصة المشكالت المزمنة.
} ما هي أكثر األسباب شيوعا ألمراض الجلد؟

الخارجية  بالبيئة  دائــم  اتصال  على  فمثاًل جلدنا  متنوعة،  أسباب  هناك   -
أمراض  والشم، لذلك قد تحدث  واللمس  الهواء  اليومية مثل  أنشطتنا  نتيجة 

جلدية نتيجة عوامل البيئة.
الجلدية كعرض ألمراض  األمــراض  الحاالت األخــرى قد تحدث  في بعض 
أو كأثر جانبي لألدوية. عادة ما تصبح األمــراض الجلدية مزمنة بسبب  أخرى 
العالج المتأخر، وقد تتحول إلى مشاكل تترك أثرا أو ال تزول. استشارة طبيب 
األمراض الجلدية تسهل الحل في الفترة المبكرة وتمنع المرض أن يكون مزمنا.

} ما أشهر مشاكل األمراض الجلدية وعالجها؟

 -تساقط الشعر: قد يكون السبب هو الصلع الوراثي، أو اإلجهاد والتغيرات 
الهرمونية، ويمكن لطبيب األمراض الجلدية تحديد السبب األساسي والمساعدة 

في عالجه. 
بسبب  المفرط  الشعر  نمو  مــن  النساء  تعاني  قــد  الجسم:  شعر  مشاكل   -
الدورة الشهرية أو أسباب خلقية أو مشاكل هرمونية أو إزالة الشعر بشكل خاطئ 
ومتكرر أو باستخدام المنتجات الكيماوية التي تزيد من نمو الشعر، يتم تحديد 
مشكلة النمو المفرط للشعر بشكل واضح بعد إجراء التحليالت، ثم يتم اختيار 

طرق العالج المناسبة.
أن  والطفيليات  والفطريات  والبكتيريا  للفيروسات  يمكن  الجلد:  التهاب   -

تجد طريقها إلى جلدك وتسبب مجموعة متنوعة من االلتهابات الجلدية مثل 
سبب  تحديد  في  المساعدة  المعالج  الطبيب  وبإمكان  والحساسية(،  )االكزيما 

العدوى ووصف العالج.
- مشاكل الجلد: تحدث ألسباب عديدة في جميع الفئات العمرية والجنس 
بشكل عام. يؤدي االستخدام المستمر لمستحضرات التجميل من قبل النساء 
إلى حدوث مشاكل الشيخوخة المبكرة واألمراض الجلدية والترهل والتجاعيد، 

عند ظهور مثل هذه المشاكل ينصح باستشارة طبيب األمراض الجلدية.
عن  كناتج  السوداء  والــرؤوس  الشباب  وحب  البثور  تظهر  المراهقة:  فترة   -
الجلد الدهني بشكل مفرط باإلضافة إلى عدم تنظيف البشرة بشكل كاف أثناء 
النهار واستخدام الكثير من مستحضرات التجميل ما يؤدي إلى انسداد المسام 

وظهور البقع والبثور.
المناسبة  المنتجات  استخدام  عليك  يجب  الجلد  مشاكل  تواجه  ال  حتى 
إذا  وخــاصــًة  الكيميائية  الــمــواد  من  الكثير  على  تحتوي  ال  والتي  بشرتك  لنوع 
المناسب  التنظيف  إلى  إذ عليك أيضا االنتباه  كنت تضعين المكياج باستمرار 

لبشرتك.

مع دخول ف�سل ال�سيف.. 

الدكتورة اأماني حجازي: اأ�شهر م�شاكل االأمرا�ض الجلدية وعاجها

} د. اأماني حجازي.

ابــن  مستشفى  يستضيف 
الـــنـــفـــيـــس خـــــالل شـــهـــر يــونــيــو 
الــقــادم الــجــراح الــزائــر الدكتور 
ايه كيه سينگال - الخبير في 
السفلية  البول  فتحة  عمليات 
البولية  الــمــســالــك  وجـــراحـــات 
لألطفال وذلك ضمن الزيارات 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ الــمــنــتــظــمــة الــ

الطبيب الزائر للمستشفى.
وتــعــتــبــر هــــذه الــــزيــــارة هي 
خــاللــهــا  ســيــتــم  إذ  الــــعــــاشــــرة، 

معاينة مجموعة من المرضى 
ــدد مــــن الــعــمــلــيــات  ــ وإجــــــــراء عـ
مجال  في  المعّقدة  الجراحية 

تخصصه.
أشــار الدكتور محمود  وقــد 
ــاري جــــراحــــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ عـــــبـــــاس، اسـ
األطفال،  الى أن هذا البرنامج 
قــد   2017 عـــــام  إنـــشـــائـــه  ــنـــذ  مـ
عدة  على  بــاهــرًا  نجاحًا  حقق 
ــم فــي  ــاهــ ــيـــث ســ ــات حـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
تعزيز جودة الخدمات الصحية 

الــمــقــدمــة فـــي مــجــال جــراحــة 
الــمــســالــك الــبــولــيــة لــألطــفــال 
مـــن خـــالل إجـــــراء الــكــثــيــر من 
المعقدة  الجراحية  العمليات 
ــذا الــمــجــال، إلـــى جانب  فــي هـ
جميع  خــدمــة  فــي  المهم  دوره 
ــم،  ــ ــاهـ ــ ــب رضـ ــ ــسـ ــ ــــى وكـ ــــرضـ ــمـ ــ الـ
من  التخفيف  في  والمساهمة 
معاناتهم مع المرض، وتجنيب 
المرضى وأهاليهم عناء السفر 

إلى خارج البحرين.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى اب����ن ال��ن��ف��ي�����ض ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ال��خ��ب��ي��ر 
ال���زائ���ر )اي����ه ك��ي��ه ���ش��ي��ن��ك��ال( ل��ل��م��رة ال��ع��ا���ش��رة
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
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واالهــتــمــام  صحتنا  على  للحفاظ  الكثير  نفعل 
بحياتنا؛ نمارس التمرينات الرياضية بانتظام ونبذل 
فــيــهــا مــجــهــودا قــاســيــا ونــتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا دقــيــقــا، 
وفــي الــســنــوات األخــيــرة ظــهــرت الكثير مــن الــدراســات 
األمــراض  تجنب  أن  لنا  تؤكد  التي  الطبية  والنشرات 
وتقليل خطر الوفاة المبكرة يكمن في ممارسة المشي 
الوحيدة  الــريــاضــة  هــو  المشي  يــكــون  وربــمــا  بانتظام، 
الــتــي ال تــتــســبــب فـــي آثــــار جــانــبــيــة، فــهــو فـــي الــغــالــب 
الــحــركــي أو ضــغــطــا على  لــلــجــهــاز  ال يــســبــب أضــــــرارا 

المفاصل كما يفعل الركض مثال.
األمريكية  ماساتشوستس  لجامعة  بحث  آخر  في 
من  يقلل  يــومــيــا،  خــطــوة   7000 المشي  أن  فيه  أكـــدوا 

خطر الوفاة المبكرة بنسبة %70.
هل  ولكن  العديدة،  المشي  فوائد  نــدرك  جميعنا 
هناك نوع بعينه أو مدة محددة لنحصد تلك الفوائد؟ 
من  المزيد  إنتاج  إلــى  يــؤدي  السريع  المشي  ان  نعم، 
الــخــاليــا الــطــبــيــعــيــة كــخــط دفــــاع أول ضـــد األجــســام 
الغريبة والفيروسات التي تنفذ الى أجسادنا عبر الفم 
استطعت  فـــإذا  المشي،  أثــنــاء  الغناء  حـــاول  األذن،  أو 
كافية، خالل ممارستك  بسرعة  تمشي  فأنت ال  ذلك، 
لــلــمــشــي الــســريــع قـــد تــســتــطــيــع الــتــحــدث ولــكــنــك لن 

تستطيع الغناء.
األمراض  رفاهية ألصحاب  وليس  المشي ضــرورة 
المزمنة فنصف ساعة يوميا تساعد مريض السكري 
وتحسين عمل  ــدم  الـ فــي  الــســكــري  نسبة  عــلــى ضــبــط 

اإلنسولين وتقوية األعصاب.
الــريــاضــيــة المعتدلة  الــتــمــاريــن  الــمــشــي مــن  يــعــد 
ــة بـــضـــرورة  ــيـ ــكـ ــريـ الـــتـــي أوصــــــت جــمــعــيــة الـــقـــلـــب األمـ
ممارستها، وذلك لقدرته على تنشيط الدورة الدموية 
وضــبــط ضــغــط الــــدم وخــفــض الــكــولــيــســتــرول الــضــار، 
فعالية هذه  األمريكية مدى  السرطان  وأكدت جمعية 
الرياضة في الحد من انتشار ونمو األورام السرطانية 
لـــدى الــمــصــابــيــن، ولــعــالج آالم الــمــفــاصــل عــلــى عكس 
والعظام  المفاصل  التهابات  مريض  يحتاج  الشائع، 
آٍن آلخر، ألن الجلوس فترات طويلة  إلى الحركة من 
قد يتسبب في قلة التروية الدموية الواصلة لألطراف، 

مما يؤدي إلى تورمها والشعور بااللم الشديد.
تمشي  أن  يمكنك  التكنولوجي،  التقدم  وبفضل 
الــذكــي  هــاتــفــك  عــلــى  المختلفة  للتطبيقات  وتــتــرك 
عدد  مــن  برحلتك،  الخاصة  البيانات  تسجيل  مهمة 
السعرات الحرارية التي تحرقها وقياس سرعة ضربات 

القلب إلى مدى انخفاض معدل التوتر.
ال أظن أن نصف ساعة يوميا كثيرة على صحتك 

الغالية، ابدأ اآلن. 

ن�شف �شاعة م�شي 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بالتعاون مع ق�سم جراحة امل�سالك البولية بـ»الع�سكري«.. 

مرك�ز ول�ي العه�د للتدري�ب ينظ�م ور�ش�ة عم�ل لع�اج ت�شخ�م البرو�ش�تات 
نــــظــــم مــــركــــز ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ــبــــحــــوث الــطــبــيــة  لـــلـــتـــدريـــب والــ
بــالــتــعــاون مـــع قــســم الــمــســالــك 
ــفـــى  ــتـــشـ ــمـــسـ ـــة فـــــــي الـ ــيــ ــــولـــ ـــبـ الــ
الــعــســكــري وصــيــدلــيــة الــخــلــيــج 
 Meet( بـــعـــنـــوان  عـــمـــل  ــة  ــ ورشــ

.)the Rezumers
شــارك في الورشة عــدد من 
اســتــشــاريــي الــمــســالــك الــبــولــيــة 
ــلــــف مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــتــ مـــــــن مــــخــ
الورشة  تضمنت  حيث  المملكة 
مــحــاضــرات عــلــمــيــة عـــن أحـــدث 

ــة لــعــالج  ــيـ ــراحـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـ
باستخدام  الــبــروســتــات  تضخم 
ــاء قـــدمـــهـــا الـــدكـــتـــور  ــمــ ــار الــ ــخـ بـ
أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري جراحة 
قسم  رئــيــس  البولية  المسالك 
بالمستشفى  العامة  الــجــراحــة 
ــرهـــاد  ــور فـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــكـــري والـ ــسـ ــعـ الـ
جــنــاحــي اســـتـــشـــاري الــمــســالــك 

البولية من دولة االمارات.
وبـــــــــــــــــاإلضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة إلـــــــــــى 
الـــمـــحـــاضـــرات الـــنـــظـــريـــة، أتــيــح 
للمتدربين العمل والتدرب على 

 )REZUME(الـ عملية  إجـــراء 
عــلــى أحــــدث أجـــهـــزة الــمــحــاكــاة 
التي تتوافر في المركز لجميع 
منتسبي المستشفى العسكري. 
ــة بـــبـــث حــي  ــ ــورشـ ــ واخـــتـــتـــمـــت الـ
البرج  مــن  العمليات  غــرف  مــن 
الشمالي إلى قاعة المحاضرات 
بالمركز حيث قام الدكتور أيمن 
وفريق المسالك البولية بإجراء 
عمليتين جراحيتين باستخدام 
واالجــابــة   )REZUME( جــهــاز 
المباشرة عن أسئلة المتدربين.
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اأ�شبابه غير مكت�شفه اإلى االآن وال اأعرا�ض له في اأكثر الحاالت 
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سرطان البروستات هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا عند 
الـــرجـــال، وغـــدة الــبــروســتــات هــي غـــدة تــوجــد عــنــد الـــرجـــال، صغيرة 
صنع  عن  ومسؤولة  المستقيم،  وأمــام  المثانة  أسفل  تقع  الحجم 
الحيوانات  وتحافظ على  تغذي  التي  بنسبة %95  المنوية  السوائل 
الــمــنــويــة وتــدعــم نــقــلــهــا، ولــكــي نــتــعــرف أكــثــر عــلــى أســبــاب ســرطــان 
الــدكــتــور محمد مــطــر العلوي  الــبــروســتــات وطـــرق عــالجــه حــاورنــا 
استشاري جراحة أمراض المسالك البولية بمستشفى ابن النفيس، 
والحاصل على زمالة جراحة أورام المسالك البولية من مستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
ما أسباب سرطان البروستات؟

الــســبــب الــوحــيــد الــمــثــبــت حــالــيــا هــو تــقــدم الــعــمــر، كــلــمــا تقدم 
االنـــســـان فــي الــعــمــر أصــبــحــت اصــابــتــه بــســرطــان الــبــروســتــات أكثر 
احتماال، غالبا يبدأ من عمر 60 او 65 عاما ويكون بنسبة 60% في 
به  اإلصابة  نسبة  ترتفع  عاما   70 إلى  السن  ارتفع  ولو  العمر،  هذا 

إلى 70 أو 75 %.
ــبــــاب االخـــــرى تــخــضــع لــلــنــظــريــة ولــيــس إلثـــبـــات بمعنى  واالســ
ــل الــصــحــي الــخــالــي مـــن الــدهــون  ــ أن نــمــط الــحــيــاة الــصــحــي )االكـ
ولوحظ  كبير،  عامل  عليه  بانتظام(  الرياضة  وممارسة  المشبعة 
قليلة،  البروستات  بسرطان  إصابتهم  آسيا  في شرق  األشخاص  أن 
الذين عاشوا خارج بالدهم في  واليابانيين  الصينيين  أن  في حين 
االصابة  نسبة  عندهم  ترتفع  الغربي  الحياة  نمط  ومارسوا  الغرب 
بــســرطــان الــبــروســتــات، فــهــنــاك اعــتــقــاد بـــان نــمــط الــحــيــاة والبيئة 
الــمــحــيــطــة وطــبــيــعــة الــطــعــام قـــد تــكــون هـــي أحـــد اســـبـــاب االصــابــة 

بسرطان البروستات.
هل له أعراض معينة وواضحة؟

الــورم السرطاني في حد ذاتــه كمرض ليس له أعــراض معينة، 
البروستات االخرى مثل  ولكن تتشابه األعراض مع بعض امراض 
الــتــهــابــات الــبــول والــتــضــخــم الــحــمــيــد، ولــذلــك قــد تــكــون األعـــراض 
ليست مخصصة لسرطان البروستات وحدها. ونعتمد في تشخيص 
سرطان البروستات على الحدس وعلى مهارة الطبيب وخبرته، وهذا 
او  صعبا  كثيرة  أحيان  في  البروستات  سرطان  تشخيص  يجعل  ما 

غير واضح.
مثاًل،  الخمسين  فــوق  الــســن،  فــي  متقدما  الشخص  كــان  فـــإذا 
والبحث في هل هناك  الفحص  البول، يتم  ويشكو من مشاكل في 

أورام في البروستات أوال.
كيف يكون التشخيص؟

يتم عمل تحاليل وفحوصات أساسية بعد أخذ التاريخ المرضي 
والفحص السريري وعمل تحليل دم خاص بالبروستات وهو معروف 
تم  فــإذا  المغناطيسي  بالرنين  فحص  ذلــك  يتبع  ثم   )PSA( باسم 
هذه  من  سرطاني  ورم  وجــود  في  كبيرة  بنسبة  االشتباه  أو  التأكيد 
الــفــحــوصــات يــتــم أخـــذ عــيــنــة مـــن الــبــروســتــات عـــن طــريــق األشــعــة 

التليفزيونية من خالل المستقيم.
هل هو مرض وراثي؟

إلى  وبالنسبة  البروستات  سرطان  في  دورا  الــوراثــة  تلعب  نعم، 
المرضى إذا كان هناك مريض مصاب في العائلة فعلى أقاربه من 
الدرجة األولى أو القريبين عمل الفحص المبكر من فوق سن 45 
عاما، وإذا كانت هناك مشاكل جينية في العائلة ففي بعض األحيان 

نقوم بالفحص من بعد سن األربعين.
هل هناك طرق للوقاية من سرطان البروستات؟

معرفة  هناك  ليس  ألنــه  للوقاية،  طــرق  اآلن  حتى  هناك  ليس 
حقيقية ألســبــاب حـــدوثـــه، ولــكــن نــنــصــح دائــمــا بــمــمــارســة الــحــيــاة 
الــصــحــيــة واالبــتــعــاد عــن الــطــعــام الــعــالــي الـــدهـــون المشبعة الــذي 
في  واالنتظام  الضار،  الكوليسترول  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 
ممارسة الرياضة واإلكثار من الخضار والماء مع الفحص الدوري 
المبكر في حالة وجود أعراض، وهو ما يلعب دورا مهما في تقليل 

مضاعفات المرض.

تجدر اإلشارة هنا الى أن برامج المسح والتشخيص المبكر في 
كاف، فليس  يثبت نجاحه بشكل  لم  اآلن  البروستات حتى  سرطان 
مثل أمراض سرطان الثدي والقولون فهما أكثر شيوعا والتشخيص 
المبكر والعالج في المراحل االولى لهذه األمراض اثبت انه ينقذ 
حياة المرضى. فعلى الرغم من ان سرطان البروستات هو من أكثر 
السرطانات شيوعا عند الرجال فإنه مازالت نسبة الوفاة بسببه غير 
متقدمة  مراحل  في  فعاال  العالج  يكون  كثيرة  أحيان  ففي  كبيرة، 
وحتى المتأخرة، لهذا المسح المبكر لم يتم إعطاء توصيات بشأنه 

من روابط المسالك البولية الدولية.
ما أحدث طرق العالج؟

ــعـــالج هـــنـــاك عـــالجـــات رئــيــســيــة فـــي ســرطــان  بــالــنــســبــة لـــطـــرق الـ
البروستات، اذا كان في مرحلة مبكرة أحيانا ال نقوم بالعالج النشط، 
الدورية،  الفحوصات  بعمل  المريض  ومتابعة وضع  بمراقبة  ونكتفي 
وال  قاتل،  غير  بداياته  في  البروستات  سرطان  ان  اكتشف  انــه  وذلــك 
أو ست  ينتشر بشكل سريع وقد يظل في نفس المرحلة مدة خمس 
السن  كبار  مع  وخصوصا  العالجي،  البروتوكول  هــذا  ونجح  سنوات. 
وأصحاب األمراض الخطيرة؛ ألن عالج سرطان البروستات قد يكون 

له اضرار أكثر من نفعه.
الجانب اآلخر من العالج، عندما يتطلب عالج نشط وفعال وهو 
الجراحة وهنا تتم إزالة البروستات بالكامل، ونقوم بذلك إذا كان الورم 
البروستات  عمليات  وحاليا  البروستات،  وداخــل  األولــى  المرحلة  في 
أثبتت فعاليتها  الرجل اآللي وقد  او  الروبوت  تتم عن طريق تقنيات 
بسبب عدم االحتياج الى جروح او شقوق كبيرة لعمل العملية، ورجوع 
المريض إلى نشاطه السابق او عمله بسرعة، هذه الجراحة ال تتم في 
البحرين ويبعث المريض لعمل العملية من خالل لجنة العالج في 
الخارج، ومع ارتفاع مستوى العناية الطبية في البحرين سنشهد إن 

شاء اهلل في القريب عمل هذه العمليات في البحرين. 
العالج اإلشعاعي  رواجــا ونجاحا وهو  وهناك عالج أصبح يالقي 
يستخدم في الحاالت التي ال يناسبها العالج الجراحي أو في حالة 
للجراحة  الموازية  العالجات  من  وهو  العالج  لهذا  المريض  اختيار 

وتعطي نفس النتائج من حيث القضاء على الورم السرطاني.
امــا اذا كــان الـــورم خـــارج الــبــروســتــات وفــي هــذه الــحــالــة قــد يكون 
اإلشعاعي  العالج  يكون  ال  وقد  بالعظام  متعلقة  آالم  لديه  المريض 
هرمونية  تكون  أن  إمــا  عــالجــات  اعــطــاؤه  ويتم  مناسبين،  والــجــراحــي 
الــمــســؤول عــن تنشيط  الـــذكـــورة ألنـــه هــو  يقضي فيها عــلــى هــرمــون 
بشكل  تستخدم  وهــي  كيماوية  ــة  ادويـ اعــطــاء  او  الــبــروســتــات  ســرطــان 
أســاس مهم في عالجات سرطان  الهرمونية هي  األدويــة  أقل شيوعا، 
وتقليل  الــمــرض  وتحجيم  الــعــالج  فــي  فاعليتها  وأثبتت  البروستات 
انتشاره. وختاما، تجدر اإلشارة أن أغلب عالجات سرطان البروستات 
الموجودة  تماثل  وعناية  بفاعلية  وتتم  البحرين  مملكة  في  متوافرة 

في الدول المتقدمة وتشهد نجاحات باهرة في عالجها.

} د. محمد العلوي.

المواقف  من  للعديد  الجلدية  األمــراض  بأحد  المصاب  الشخص  يتعرض 
إلى  المحرجة وخاصة المصحوبة بعالمات واضحة كاالحمرار والحكة، إضافة 
لو  مــاذا  ولكن  جسده،  على  يتركه  الــذي  السلبي  والتأثير  المرض  من  المعاناة 
تأخرنا في تشخيص المرض؟ بالطبع كلما كان التشخيص مبكرا وصحيحا كان 

ذلك أفضل للمريض. 
في الحوار التالي مع الدكتورة أماني حجازي اختصاصية األمراض الجلدية 
والــتــجــمــيــل والــلــيــزر بــمــركــز إيـــف EVE الــطــبــي الــحــاصــلــة عــلــى الـــبـــورد الــســوري 

سنتعرف األمراض الجلدية األكثر شيوعا وكيفية عالجها.
} في رأيك.. هل وسائل التواصل االجتماعي تحل مشاكل البشرة والتجميل؟

- يحاول األشخاص الذين يعانون من مشاكل األمراض الجلدية عادة حلها 
عامة  ويستخدمها  االنترنت  على  يجدونها  دقيقة  غير  معلومات  إلــى  استنادًا 
نوع  يختلف  إذ  بالمخاطر،  ومحفوف  خاطئ  الموقف  هــذا  وبالتأكيد  الــنــاس، 

البشرة والمشكلة واالستجابة للعالج لدى األشخاص.
لذلك فإن تطبيق عالج عن طريق البحث على اإلنترنت أو وسائل التواصل 
األمــراض  طبيب  يقرر  أن  يجب  إيجابية..  نتائج  يعطي  لــن  فقط  االجتماعي 

الجلدية أوال ما هي المشكلة وأسبابها وكيف يمكن عالجها.
متاح  ومعظمها  األســـواق،  فــي  الجلدية  األمـــراض  أدويـــة  مــن  العديد  هناك 
بدون وصفة طبية، ويمكن أن تسبب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية 
الشيخوخة  مــثــل  مــتــعــددة  مــشــاكــل  بــالــبــشــرة  الــعــنــايــة  اســـم  تــحــت  والمستخدمة 
المبكرة وسرطان الجلد، وسيؤدي عالج المشكلة الحالية بالطرق الخاطئة إلى 
الطبي  الفحص  لك  السبب سيتيح  لهذا  أكثر خطورة،  أمــراض محتملة  ظهور 
من قبل طبيب األمراض الجلدية الطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع 

المشكلة، وخاصة المشكالت المزمنة.
} ما هي أكثر األسباب شيوعا ألمراض الجلد؟

الخارجية  بالبيئة  دائــم  اتصال  على  فمثاًل جلدنا  متنوعة،  أسباب  هناك   -
أمراض  والشم، لذلك قد تحدث  واللمس  الهواء  اليومية مثل  أنشطتنا  نتيجة 

جلدية نتيجة عوامل البيئة.
الجلدية كعرض ألمراض  األمــراض  الحاالت األخــرى قد تحدث  في بعض 
أو كأثر جانبي لألدوية. عادة ما تصبح األمــراض الجلدية مزمنة بسبب  أخرى 
العالج المتأخر، وقد تتحول إلى مشاكل تترك أثرا أو ال تزول. استشارة طبيب 
األمراض الجلدية تسهل الحل في الفترة المبكرة وتمنع المرض أن يكون مزمنا.

} ما أشهر مشاكل األمراض الجلدية وعالجها؟

 -تساقط الشعر: قد يكون السبب هو الصلع الوراثي، أو اإلجهاد والتغيرات 
الهرمونية، ويمكن لطبيب األمراض الجلدية تحديد السبب األساسي والمساعدة 

في عالجه. 
بسبب  المفرط  الشعر  نمو  مــن  النساء  تعاني  قــد  الجسم:  شعر  مشاكل   -
الدورة الشهرية أو أسباب خلقية أو مشاكل هرمونية أو إزالة الشعر بشكل خاطئ 
ومتكرر أو باستخدام المنتجات الكيماوية التي تزيد من نمو الشعر، يتم تحديد 
مشكلة النمو المفرط للشعر بشكل واضح بعد إجراء التحليالت، ثم يتم اختيار 

طرق العالج المناسبة.
أن  والطفيليات  والفطريات  والبكتيريا  للفيروسات  يمكن  الجلد:  التهاب   -

تجد طريقها إلى جلدك وتسبب مجموعة متنوعة من االلتهابات الجلدية مثل 
سبب  تحديد  في  المساعدة  المعالج  الطبيب  وبإمكان  والحساسية(،  )االكزيما 

العدوى ووصف العالج.
- مشاكل الجلد: تحدث ألسباب عديدة في جميع الفئات العمرية والجنس 
بشكل عام. يؤدي االستخدام المستمر لمستحضرات التجميل من قبل النساء 
إلى حدوث مشاكل الشيخوخة المبكرة واألمراض الجلدية والترهل والتجاعيد، 

عند ظهور مثل هذه المشاكل ينصح باستشارة طبيب األمراض الجلدية.
عن  كناتج  السوداء  والــرؤوس  الشباب  وحب  البثور  تظهر  المراهقة:  فترة   -
الجلد الدهني بشكل مفرط باإلضافة إلى عدم تنظيف البشرة بشكل كاف أثناء 
النهار واستخدام الكثير من مستحضرات التجميل ما يؤدي إلى انسداد المسام 

وظهور البقع والبثور.
المناسبة  المنتجات  استخدام  عليك  يجب  الجلد  مشاكل  تواجه  ال  حتى 
إذا  وخــاصــًة  الكيميائية  الــمــواد  من  الكثير  على  تحتوي  ال  والتي  بشرتك  لنوع 
المناسب  التنظيف  إلى  إذ عليك أيضا االنتباه  كنت تضعين المكياج باستمرار 

لبشرتك.

مع دخول ف�سل ال�سيف.. 

الدكتورة اأماني حجازي: اأ�شهر م�شاكل االأمرا�ض الجلدية وعاجها

} د. اأماني حجازي.

ابــن  مستشفى  يستضيف 
الـــنـــفـــيـــس خـــــالل شـــهـــر يــونــيــو 
الــقــادم الــجــراح الــزائــر الدكتور 
ايه كيه سينگال - الخبير في 
السفلية  البول  فتحة  عمليات 
البولية  الــمــســالــك  وجـــراحـــات 
لألطفال وذلك ضمن الزيارات 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ الــمــنــتــظــمــة الــ

الطبيب الزائر للمستشفى.
وتــعــتــبــر هــــذه الــــزيــــارة هي 
خــاللــهــا  ســيــتــم  إذ  الــــعــــاشــــرة، 

معاينة مجموعة من المرضى 
ــدد مــــن الــعــمــلــيــات  ــ وإجــــــــراء عـ
مجال  في  المعّقدة  الجراحية 

تخصصه.
أشــار الدكتور محمود  وقــد 
ــاري جــــراحــــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ عـــــبـــــاس، اسـ
األطفال،  الى أن هذا البرنامج 
قــد   2017 عـــــام  إنـــشـــائـــه  ــنـــذ  مـ
عدة  على  بــاهــرًا  نجاحًا  حقق 
ــم فــي  ــاهــ ــيـــث ســ ــات حـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
تعزيز جودة الخدمات الصحية 

الــمــقــدمــة فـــي مــجــال جــراحــة 
الــمــســالــك الــبــولــيــة لــألطــفــال 
مـــن خـــالل إجـــــراء الــكــثــيــر من 
المعقدة  الجراحية  العمليات 
ــذا الــمــجــال، إلـــى جانب  فــي هـ
جميع  خــدمــة  فــي  المهم  دوره 
ــم،  ــ ــاهـ ــ ــب رضـ ــ ــسـ ــ ــــى وكـ ــــرضـ ــمـ ــ الـ
من  التخفيف  في  والمساهمة 
معاناتهم مع المرض، وتجنيب 
المرضى وأهاليهم عناء السفر 

إلى خارج البحرين.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى اب����ن ال��ن��ف��ي�����ض ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ال��خ��ب��ي��ر 
ال���زائ���ر )اي����ه ك��ي��ه ���ش��ي��ن��ك��ال( ل��ل��م��رة ال��ع��ا���ش��رة

واالهــتــمــام  صحتنا  على  للحفاظ  الكثير  نفعل 
بحياتنا؛ نمارس التمرينات الرياضية بانتظام ونبذل 
فــيــهــا مــجــهــودا قــاســيــا ونــتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا دقــيــقــا، 
وفــي الــســنــوات األخــيــرة ظــهــرت الكثير مــن الــدراســات 
األمــراض  تجنب  أن  لنا  تؤكد  التي  الطبية  والنشرات 
وتقليل خطر الوفاة المبكرة يكمن في ممارسة المشي 
الوحيدة  الــريــاضــة  هــو  المشي  يــكــون  وربــمــا  بانتظام، 
الــتــي ال تــتــســبــب فـــي آثــــار جــانــبــيــة، فــهــو فـــي الــغــالــب 
الــحــركــي أو ضــغــطــا على  لــلــجــهــاز  ال يــســبــب أضــــــرارا 

المفاصل كما يفعل الركض مثال.
األمريكية  ماساتشوستس  لجامعة  بحث  آخر  في 
من  يقلل  يــومــيــا،  خــطــوة   7000 المشي  أن  فيه  أكـــدوا 

خطر الوفاة المبكرة بنسبة %70.
هل  ولكن  العديدة،  المشي  فوائد  نــدرك  جميعنا 
هناك نوع بعينه أو مدة محددة لنحصد تلك الفوائد؟ 
من  المزيد  إنتاج  إلــى  يــؤدي  السريع  المشي  ان  نعم، 
الــخــاليــا الــطــبــيــعــيــة كــخــط دفــــاع أول ضـــد األجــســام 
الغريبة والفيروسات التي تنفذ الى أجسادنا عبر الفم 
استطعت  فـــإذا  المشي،  أثــنــاء  الغناء  حـــاول  األذن،  أو 
كافية، خالل ممارستك  بسرعة  تمشي  فأنت ال  ذلك، 
لــلــمــشــي الــســريــع قـــد تــســتــطــيــع الــتــحــدث ولــكــنــك لن 

تستطيع الغناء.
األمراض  رفاهية ألصحاب  وليس  المشي ضــرورة 
المزمنة فنصف ساعة يوميا تساعد مريض السكري 
وتحسين عمل  ــدم  الـ فــي  الــســكــري  نسبة  عــلــى ضــبــط 

اإلنسولين وتقوية األعصاب.
الــريــاضــيــة المعتدلة  الــتــمــاريــن  الــمــشــي مــن  يــعــد 
ــة بـــضـــرورة  ــيـ ــكـ ــريـ الـــتـــي أوصــــــت جــمــعــيــة الـــقـــلـــب األمـ
ممارستها، وذلك لقدرته على تنشيط الدورة الدموية 
وضــبــط ضــغــط الــــدم وخــفــض الــكــولــيــســتــرول الــضــار، 
فعالية هذه  األمريكية مدى  السرطان  وأكدت جمعية 
الرياضة في الحد من انتشار ونمو األورام السرطانية 
لـــدى الــمــصــابــيــن، ولــعــالج آالم الــمــفــاصــل عــلــى عكس 
والعظام  المفاصل  التهابات  مريض  يحتاج  الشائع، 
آٍن آلخر، ألن الجلوس فترات طويلة  إلى الحركة من 
قد يتسبب في قلة التروية الدموية الواصلة لألطراف، 

مما يؤدي إلى تورمها والشعور بااللم الشديد.
تمشي  أن  يمكنك  التكنولوجي،  التقدم  وبفضل 
الــذكــي  هــاتــفــك  عــلــى  المختلفة  للتطبيقات  وتــتــرك 
عدد  مــن  برحلتك،  الخاصة  البيانات  تسجيل  مهمة 
السعرات الحرارية التي تحرقها وقياس سرعة ضربات 

القلب إلى مدى انخفاض معدل التوتر.
ال أظن أن نصف ساعة يوميا كثيرة على صحتك 

الغالية، ابدأ اآلن. 

ن�شف �شاعة م�شي 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بالتعاون مع ق�سم جراحة امل�سالك البولية بـ»الع�سكري«.. 

مرك�ز ول�ي العه�د للتدري�ب ينظ�م ور�ش�ة عم�ل لع�اج ت�شخ�م البرو�ش�تات 
نــــظــــم مــــركــــز ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ــبــــحــــوث الــطــبــيــة  لـــلـــتـــدريـــب والــ
بــالــتــعــاون مـــع قــســم الــمــســالــك 
ــفـــى  ــتـــشـ ــمـــسـ ـــة فـــــــي الـ ــيــ ــــولـــ ـــبـ الــ
الــعــســكــري وصــيــدلــيــة الــخــلــيــج 
 Meet( بـــعـــنـــوان  عـــمـــل  ــة  ــ ورشــ

.)the Rezumers
شــارك في الورشة عــدد من 
اســتــشــاريــي الــمــســالــك الــبــولــيــة 
ــلــــف مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــتــ مـــــــن مــــخــ
الورشة  تضمنت  حيث  المملكة 
مــحــاضــرات عــلــمــيــة عـــن أحـــدث 

ــة لــعــالج  ــيـ ــراحـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـ
باستخدام  الــبــروســتــات  تضخم 
ــاء قـــدمـــهـــا الـــدكـــتـــور  ــمــ ــار الــ ــخـ بـ
أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري جراحة 
قسم  رئــيــس  البولية  المسالك 
بالمستشفى  العامة  الــجــراحــة 
ــرهـــاد  ــور فـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــكـــري والـ ــسـ ــعـ الـ
جــنــاحــي اســـتـــشـــاري الــمــســالــك 

البولية من دولة االمارات.
وبـــــــــــــــــاإلضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة إلـــــــــــى 
الـــمـــحـــاضـــرات الـــنـــظـــريـــة، أتــيــح 
للمتدربين العمل والتدرب على 

 )REZUME(الـ عملية  إجـــراء 
عــلــى أحــــدث أجـــهـــزة الــمــحــاكــاة 
التي تتوافر في المركز لجميع 
منتسبي المستشفى العسكري. 
ــة بـــبـــث حــي  ــ ــورشـ ــ واخـــتـــتـــمـــت الـ
البرج  مــن  العمليات  غــرف  مــن 
الشمالي إلى قاعة المحاضرات 
بالمركز حيث قام الدكتور أيمن 
وفريق المسالك البولية بإجراء 
عمليتين جراحيتين باستخدام 
واالجــابــة   )REZUME( جــهــاز 
المباشرة عن أسئلة المتدربين.
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سرطان البروستات هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا عند 
الـــرجـــال، وغـــدة الــبــروســتــات هــي غـــدة تــوجــد عــنــد الـــرجـــال، صغيرة 
صنع  عن  ومسؤولة  المستقيم،  وأمــام  المثانة  أسفل  تقع  الحجم 
الحيوانات  وتحافظ على  تغذي  التي  بنسبة %95  المنوية  السوائل 
الــمــنــويــة وتــدعــم نــقــلــهــا، ولــكــي نــتــعــرف أكــثــر عــلــى أســبــاب ســرطــان 
الــدكــتــور محمد مــطــر العلوي  الــبــروســتــات وطـــرق عــالجــه حــاورنــا 
استشاري جراحة أمراض المسالك البولية بمستشفى ابن النفيس، 
والحاصل على زمالة جراحة أورام المسالك البولية من مستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
ما أسباب سرطان البروستات؟

الــســبــب الــوحــيــد الــمــثــبــت حــالــيــا هــو تــقــدم الــعــمــر، كــلــمــا تقدم 
االنـــســـان فــي الــعــمــر أصــبــحــت اصــابــتــه بــســرطــان الــبــروســتــات أكثر 
احتماال، غالبا يبدأ من عمر 60 او 65 عاما ويكون بنسبة 60% في 
به  اإلصابة  نسبة  ترتفع  عاما   70 إلى  السن  ارتفع  ولو  العمر،  هذا 

إلى 70 أو 75 %.
ــبــــاب االخـــــرى تــخــضــع لــلــنــظــريــة ولــيــس إلثـــبـــات بمعنى  واالســ
ــل الــصــحــي الــخــالــي مـــن الــدهــون  ــ أن نــمــط الــحــيــاة الــصــحــي )االكـ
ولوحظ  كبير،  عامل  عليه  بانتظام(  الرياضة  وممارسة  المشبعة 
قليلة،  البروستات  بسرطان  إصابتهم  آسيا  في شرق  األشخاص  أن 
الذين عاشوا خارج بالدهم في  واليابانيين  الصينيين  أن  في حين 
االصابة  نسبة  عندهم  ترتفع  الغربي  الحياة  نمط  ومارسوا  الغرب 
بــســرطــان الــبــروســتــات، فــهــنــاك اعــتــقــاد بـــان نــمــط الــحــيــاة والبيئة 
الــمــحــيــطــة وطــبــيــعــة الــطــعــام قـــد تــكــون هـــي أحـــد اســـبـــاب االصــابــة 

بسرطان البروستات.
هل له أعراض معينة وواضحة؟

الــورم السرطاني في حد ذاتــه كمرض ليس له أعــراض معينة، 
البروستات االخرى مثل  ولكن تتشابه األعراض مع بعض امراض 
الــتــهــابــات الــبــول والــتــضــخــم الــحــمــيــد، ولــذلــك قــد تــكــون األعـــراض 
ليست مخصصة لسرطان البروستات وحدها. ونعتمد في تشخيص 
سرطان البروستات على الحدس وعلى مهارة الطبيب وخبرته، وهذا 
او  صعبا  كثيرة  أحيان  في  البروستات  سرطان  تشخيص  يجعل  ما 

غير واضح.
مثاًل،  الخمسين  فــوق  الــســن،  فــي  متقدما  الشخص  كــان  فـــإذا 
والبحث في هل هناك  الفحص  البول، يتم  ويشكو من مشاكل في 

أورام في البروستات أوال.
كيف يكون التشخيص؟

يتم عمل تحاليل وفحوصات أساسية بعد أخذ التاريخ المرضي 
والفحص السريري وعمل تحليل دم خاص بالبروستات وهو معروف 
تم  فــإذا  المغناطيسي  بالرنين  فحص  ذلــك  يتبع  ثم   )PSA( باسم 
هذه  من  سرطاني  ورم  وجــود  في  كبيرة  بنسبة  االشتباه  أو  التأكيد 
الــفــحــوصــات يــتــم أخـــذ عــيــنــة مـــن الــبــروســتــات عـــن طــريــق األشــعــة 

التليفزيونية من خالل المستقيم.
هل هو مرض وراثي؟

إلى  وبالنسبة  البروستات  سرطان  في  دورا  الــوراثــة  تلعب  نعم، 
المرضى إذا كان هناك مريض مصاب في العائلة فعلى أقاربه من 
الدرجة األولى أو القريبين عمل الفحص المبكر من فوق سن 45 
عاما، وإذا كانت هناك مشاكل جينية في العائلة ففي بعض األحيان 

نقوم بالفحص من بعد سن األربعين.
هل هناك طرق للوقاية من سرطان البروستات؟

معرفة  هناك  ليس  ألنــه  للوقاية،  طــرق  اآلن  حتى  هناك  ليس 
حقيقية ألســبــاب حـــدوثـــه، ولــكــن نــنــصــح دائــمــا بــمــمــارســة الــحــيــاة 
الــصــحــيــة واالبــتــعــاد عــن الــطــعــام الــعــالــي الـــدهـــون المشبعة الــذي 
في  واالنتظام  الضار،  الكوليسترول  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 
ممارسة الرياضة واإلكثار من الخضار والماء مع الفحص الدوري 
المبكر في حالة وجود أعراض، وهو ما يلعب دورا مهما في تقليل 

مضاعفات المرض.

تجدر اإلشارة هنا الى أن برامج المسح والتشخيص المبكر في 
كاف، فليس  يثبت نجاحه بشكل  لم  اآلن  البروستات حتى  سرطان 
مثل أمراض سرطان الثدي والقولون فهما أكثر شيوعا والتشخيص 
المبكر والعالج في المراحل االولى لهذه األمراض اثبت انه ينقذ 
حياة المرضى. فعلى الرغم من ان سرطان البروستات هو من أكثر 
السرطانات شيوعا عند الرجال فإنه مازالت نسبة الوفاة بسببه غير 
متقدمة  مراحل  في  فعاال  العالج  يكون  كثيرة  أحيان  ففي  كبيرة، 
وحتى المتأخرة، لهذا المسح المبكر لم يتم إعطاء توصيات بشأنه 

من روابط المسالك البولية الدولية.
ما أحدث طرق العالج؟

ــعـــالج هـــنـــاك عـــالجـــات رئــيــســيــة فـــي ســرطــان  بــالــنــســبــة لـــطـــرق الـ
البروستات، اذا كان في مرحلة مبكرة أحيانا ال نقوم بالعالج النشط، 
الدورية،  الفحوصات  بعمل  المريض  ومتابعة وضع  بمراقبة  ونكتفي 
وال  قاتل،  غير  بداياته  في  البروستات  سرطان  ان  اكتشف  انــه  وذلــك 
أو ست  ينتشر بشكل سريع وقد يظل في نفس المرحلة مدة خمس 
السن  كبار  مع  وخصوصا  العالجي،  البروتوكول  هــذا  ونجح  سنوات. 
وأصحاب األمراض الخطيرة؛ ألن عالج سرطان البروستات قد يكون 

له اضرار أكثر من نفعه.
الجانب اآلخر من العالج، عندما يتطلب عالج نشط وفعال وهو 
الجراحة وهنا تتم إزالة البروستات بالكامل، ونقوم بذلك إذا كان الورم 
البروستات  عمليات  وحاليا  البروستات،  وداخــل  األولــى  المرحلة  في 
أثبتت فعاليتها  الرجل اآللي وقد  او  الروبوت  تتم عن طريق تقنيات 
بسبب عدم االحتياج الى جروح او شقوق كبيرة لعمل العملية، ورجوع 
المريض إلى نشاطه السابق او عمله بسرعة، هذه الجراحة ال تتم في 
البحرين ويبعث المريض لعمل العملية من خالل لجنة العالج في 
الخارج، ومع ارتفاع مستوى العناية الطبية في البحرين سنشهد إن 

شاء اهلل في القريب عمل هذه العمليات في البحرين. 
العالج اإلشعاعي  رواجــا ونجاحا وهو  وهناك عالج أصبح يالقي 
يستخدم في الحاالت التي ال يناسبها العالج الجراحي أو في حالة 
للجراحة  الموازية  العالجات  من  وهو  العالج  لهذا  المريض  اختيار 

وتعطي نفس النتائج من حيث القضاء على الورم السرطاني.
امــا اذا كــان الـــورم خـــارج الــبــروســتــات وفــي هــذه الــحــالــة قــد يكون 
اإلشعاعي  العالج  يكون  ال  وقد  بالعظام  متعلقة  آالم  لديه  المريض 
هرمونية  تكون  أن  إمــا  عــالجــات  اعــطــاؤه  ويتم  مناسبين،  والــجــراحــي 
الــمــســؤول عــن تنشيط  الـــذكـــورة ألنـــه هــو  يقضي فيها عــلــى هــرمــون 
بشكل  تستخدم  وهــي  كيماوية  ــة  ادويـ اعــطــاء  او  الــبــروســتــات  ســرطــان 
أســاس مهم في عالجات سرطان  الهرمونية هي  األدويــة  أقل شيوعا، 
وتقليل  الــمــرض  وتحجيم  الــعــالج  فــي  فاعليتها  وأثبتت  البروستات 
انتشاره. وختاما، تجدر اإلشارة أن أغلب عالجات سرطان البروستات 
الموجودة  تماثل  وعناية  بفاعلية  وتتم  البحرين  مملكة  في  متوافرة 

في الدول المتقدمة وتشهد نجاحات باهرة في عالجها.

} د. محمد العلوي.

المواقف  من  للعديد  الجلدية  األمــراض  بأحد  المصاب  الشخص  يتعرض 
إلى  المحرجة وخاصة المصحوبة بعالمات واضحة كاالحمرار والحكة، إضافة 
لو  مــاذا  ولكن  جسده،  على  يتركه  الــذي  السلبي  والتأثير  المرض  من  المعاناة 
تأخرنا في تشخيص المرض؟ بالطبع كلما كان التشخيص مبكرا وصحيحا كان 

ذلك أفضل للمريض. 
في الحوار التالي مع الدكتورة أماني حجازي اختصاصية األمراض الجلدية 
والــتــجــمــيــل والــلــيــزر بــمــركــز إيـــف EVE الــطــبــي الــحــاصــلــة عــلــى الـــبـــورد الــســوري 

سنتعرف األمراض الجلدية األكثر شيوعا وكيفية عالجها.
} في رأيك.. هل وسائل التواصل االجتماعي تحل مشاكل البشرة والتجميل؟

- يحاول األشخاص الذين يعانون من مشاكل األمراض الجلدية عادة حلها 
عامة  ويستخدمها  االنترنت  على  يجدونها  دقيقة  غير  معلومات  إلــى  استنادًا 
نوع  يختلف  إذ  بالمخاطر،  ومحفوف  خاطئ  الموقف  هــذا  وبالتأكيد  الــنــاس، 

البشرة والمشكلة واالستجابة للعالج لدى األشخاص.
لذلك فإن تطبيق عالج عن طريق البحث على اإلنترنت أو وسائل التواصل 
األمــراض  طبيب  يقرر  أن  يجب  إيجابية..  نتائج  يعطي  لــن  فقط  االجتماعي 

الجلدية أوال ما هي المشكلة وأسبابها وكيف يمكن عالجها.
متاح  ومعظمها  األســـواق،  فــي  الجلدية  األمـــراض  أدويـــة  مــن  العديد  هناك 
بدون وصفة طبية، ويمكن أن تسبب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية 
الشيخوخة  مــثــل  مــتــعــددة  مــشــاكــل  بــالــبــشــرة  الــعــنــايــة  اســـم  تــحــت  والمستخدمة 
المبكرة وسرطان الجلد، وسيؤدي عالج المشكلة الحالية بالطرق الخاطئة إلى 
الطبي  الفحص  لك  السبب سيتيح  لهذا  أكثر خطورة،  أمــراض محتملة  ظهور 
من قبل طبيب األمراض الجلدية الطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع 

المشكلة، وخاصة المشكالت المزمنة.
} ما هي أكثر األسباب شيوعا ألمراض الجلد؟

الخارجية  بالبيئة  دائــم  اتصال  على  فمثاًل جلدنا  متنوعة،  أسباب  هناك   -
أمراض  والشم، لذلك قد تحدث  واللمس  الهواء  اليومية مثل  أنشطتنا  نتيجة 

جلدية نتيجة عوامل البيئة.
الجلدية كعرض ألمراض  األمــراض  الحاالت األخــرى قد تحدث  في بعض 
أو كأثر جانبي لألدوية. عادة ما تصبح األمــراض الجلدية مزمنة بسبب  أخرى 
العالج المتأخر، وقد تتحول إلى مشاكل تترك أثرا أو ال تزول. استشارة طبيب 
األمراض الجلدية تسهل الحل في الفترة المبكرة وتمنع المرض أن يكون مزمنا.

} ما أشهر مشاكل األمراض الجلدية وعالجها؟

 -تساقط الشعر: قد يكون السبب هو الصلع الوراثي، أو اإلجهاد والتغيرات 
الهرمونية، ويمكن لطبيب األمراض الجلدية تحديد السبب األساسي والمساعدة 

في عالجه. 
بسبب  المفرط  الشعر  نمو  مــن  النساء  تعاني  قــد  الجسم:  شعر  مشاكل   -
الدورة الشهرية أو أسباب خلقية أو مشاكل هرمونية أو إزالة الشعر بشكل خاطئ 
ومتكرر أو باستخدام المنتجات الكيماوية التي تزيد من نمو الشعر، يتم تحديد 
مشكلة النمو المفرط للشعر بشكل واضح بعد إجراء التحليالت، ثم يتم اختيار 

طرق العالج المناسبة.
أن  والطفيليات  والفطريات  والبكتيريا  للفيروسات  يمكن  الجلد:  التهاب   -

تجد طريقها إلى جلدك وتسبب مجموعة متنوعة من االلتهابات الجلدية مثل 
سبب  تحديد  في  المساعدة  المعالج  الطبيب  وبإمكان  والحساسية(،  )االكزيما 

العدوى ووصف العالج.
- مشاكل الجلد: تحدث ألسباب عديدة في جميع الفئات العمرية والجنس 
بشكل عام. يؤدي االستخدام المستمر لمستحضرات التجميل من قبل النساء 
إلى حدوث مشاكل الشيخوخة المبكرة واألمراض الجلدية والترهل والتجاعيد، 

عند ظهور مثل هذه المشاكل ينصح باستشارة طبيب األمراض الجلدية.
عن  كناتج  السوداء  والــرؤوس  الشباب  وحب  البثور  تظهر  المراهقة:  فترة   -
الجلد الدهني بشكل مفرط باإلضافة إلى عدم تنظيف البشرة بشكل كاف أثناء 
النهار واستخدام الكثير من مستحضرات التجميل ما يؤدي إلى انسداد المسام 

وظهور البقع والبثور.
المناسبة  المنتجات  استخدام  عليك  يجب  الجلد  مشاكل  تواجه  ال  حتى 
إذا  وخــاصــًة  الكيميائية  الــمــواد  من  الكثير  على  تحتوي  ال  والتي  بشرتك  لنوع 
المناسب  التنظيف  إلى  إذ عليك أيضا االنتباه  كنت تضعين المكياج باستمرار 

لبشرتك.

مع دخول ف�سل ال�سيف.. 

الدكتورة اأماني حجازي: اأ�شهر م�شاكل االأمرا�ض الجلدية وعاجها

} د. اأماني حجازي.

ابــن  مستشفى  يستضيف 
الـــنـــفـــيـــس خـــــالل شـــهـــر يــونــيــو 
الــقــادم الــجــراح الــزائــر الدكتور 
ايه كيه سينگال - الخبير في 
السفلية  البول  فتحة  عمليات 
البولية  الــمــســالــك  وجـــراحـــات 
لألطفال وذلك ضمن الزيارات 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ الــمــنــتــظــمــة الــ

الطبيب الزائر للمستشفى.
وتــعــتــبــر هــــذه الــــزيــــارة هي 
خــاللــهــا  ســيــتــم  إذ  الــــعــــاشــــرة، 

معاينة مجموعة من المرضى 
ــدد مــــن الــعــمــلــيــات  ــ وإجــــــــراء عـ
مجال  في  المعّقدة  الجراحية 

تخصصه.
أشــار الدكتور محمود  وقــد 
ــاري جــــراحــــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ عـــــبـــــاس، اسـ
األطفال،  الى أن هذا البرنامج 
قــد   2017 عـــــام  إنـــشـــائـــه  ــنـــذ  مـ
عدة  على  بــاهــرًا  نجاحًا  حقق 
ــم فــي  ــاهــ ــيـــث ســ ــات حـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
تعزيز جودة الخدمات الصحية 

الــمــقــدمــة فـــي مــجــال جــراحــة 
الــمــســالــك الــبــولــيــة لــألطــفــال 
مـــن خـــالل إجـــــراء الــكــثــيــر من 
المعقدة  الجراحية  العمليات 
ــذا الــمــجــال، إلـــى جانب  فــي هـ
جميع  خــدمــة  فــي  المهم  دوره 
ــم،  ــ ــاهـ ــ ــب رضـ ــ ــسـ ــ ــــى وكـ ــــرضـ ــمـ ــ الـ
من  التخفيف  في  والمساهمة 
معاناتهم مع المرض، وتجنيب 
المرضى وأهاليهم عناء السفر 

إلى خارج البحرين.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى اب����ن ال��ن��ف��ي�����ض ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ال��خ��ب��ي��ر 
ال���زائ���ر )اي����ه ك��ي��ه ���ش��ي��ن��ك��ال( ل��ل��م��رة ال��ع��ا���ش��رة
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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Link

واالهــتــمــام  صحتنا  على  للحفاظ  الكثير  نفعل 
بحياتنا؛ نمارس التمرينات الرياضية بانتظام ونبذل 
فــيــهــا مــجــهــودا قــاســيــا ونــتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا دقــيــقــا، 
وفــي الــســنــوات األخــيــرة ظــهــرت الكثير مــن الــدراســات 
األمــراض  تجنب  أن  لنا  تؤكد  التي  الطبية  والنشرات 
وتقليل خطر الوفاة المبكرة يكمن في ممارسة المشي 
الوحيدة  الــريــاضــة  هــو  المشي  يــكــون  وربــمــا  بانتظام، 
الــتــي ال تــتــســبــب فـــي آثــــار جــانــبــيــة، فــهــو فـــي الــغــالــب 
الــحــركــي أو ضــغــطــا على  لــلــجــهــاز  ال يــســبــب أضــــــرارا 

المفاصل كما يفعل الركض مثال.
األمريكية  ماساتشوستس  لجامعة  بحث  آخر  في 
من  يقلل  يــومــيــا،  خــطــوة   7000 المشي  أن  فيه  أكـــدوا 

خطر الوفاة المبكرة بنسبة %70.
هل  ولكن  العديدة،  المشي  فوائد  نــدرك  جميعنا 
هناك نوع بعينه أو مدة محددة لنحصد تلك الفوائد؟ 
من  المزيد  إنتاج  إلــى  يــؤدي  السريع  المشي  ان  نعم، 
الــخــاليــا الــطــبــيــعــيــة كــخــط دفــــاع أول ضـــد األجــســام 
الغريبة والفيروسات التي تنفذ الى أجسادنا عبر الفم 
استطعت  فـــإذا  المشي،  أثــنــاء  الغناء  حـــاول  األذن،  أو 
كافية، خالل ممارستك  بسرعة  تمشي  فأنت ال  ذلك، 
لــلــمــشــي الــســريــع قـــد تــســتــطــيــع الــتــحــدث ولــكــنــك لن 

تستطيع الغناء.
األمراض  رفاهية ألصحاب  وليس  المشي ضــرورة 
المزمنة فنصف ساعة يوميا تساعد مريض السكري 
وتحسين عمل  ــدم  الـ فــي  الــســكــري  نسبة  عــلــى ضــبــط 

اإلنسولين وتقوية األعصاب.
الــريــاضــيــة المعتدلة  الــتــمــاريــن  الــمــشــي مــن  يــعــد 
ــة بـــضـــرورة  ــيـ ــكـ ــريـ الـــتـــي أوصــــــت جــمــعــيــة الـــقـــلـــب األمـ
ممارستها، وذلك لقدرته على تنشيط الدورة الدموية 
وضــبــط ضــغــط الــــدم وخــفــض الــكــولــيــســتــرول الــضــار، 
فعالية هذه  األمريكية مدى  السرطان  وأكدت جمعية 
الرياضة في الحد من انتشار ونمو األورام السرطانية 
لـــدى الــمــصــابــيــن، ولــعــالج آالم الــمــفــاصــل عــلــى عكس 
والعظام  المفاصل  التهابات  مريض  يحتاج  الشائع، 
آٍن آلخر، ألن الجلوس فترات طويلة  إلى الحركة من 
قد يتسبب في قلة التروية الدموية الواصلة لألطراف، 

مما يؤدي إلى تورمها والشعور بااللم الشديد.
تمشي  أن  يمكنك  التكنولوجي،  التقدم  وبفضل 
الــذكــي  هــاتــفــك  عــلــى  المختلفة  للتطبيقات  وتــتــرك 
عدد  مــن  برحلتك،  الخاصة  البيانات  تسجيل  مهمة 
السعرات الحرارية التي تحرقها وقياس سرعة ضربات 

القلب إلى مدى انخفاض معدل التوتر.
ال أظن أن نصف ساعة يوميا كثيرة على صحتك 

الغالية، ابدأ اآلن. 

ن�شف �شاعة م�شي 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

بالتعاون مع ق�سم جراحة امل�سالك البولية بـ»الع�سكري«.. 

مرك�ز ول�ي العه�د للتدري�ب ينظ�م ور�ش�ة عم�ل لع�اج ت�شخ�م البرو�ش�تات 
نــــظــــم مــــركــــز ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ــبــــحــــوث الــطــبــيــة  لـــلـــتـــدريـــب والــ
بــالــتــعــاون مـــع قــســم الــمــســالــك 
ــفـــى  ــتـــشـ ــمـــسـ ـــة فـــــــي الـ ــيــ ــــولـــ ـــبـ الــ
الــعــســكــري وصــيــدلــيــة الــخــلــيــج 
 Meet( بـــعـــنـــوان  عـــمـــل  ــة  ــ ورشــ

.)the Rezumers
شــارك في الورشة عــدد من 
اســتــشــاريــي الــمــســالــك الــبــولــيــة 
ــلــــف مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــتــ مـــــــن مــــخــ
الورشة  تضمنت  حيث  المملكة 
مــحــاضــرات عــلــمــيــة عـــن أحـــدث 

ــة لــعــالج  ــيـ ــراحـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـ
باستخدام  الــبــروســتــات  تضخم 
ــاء قـــدمـــهـــا الـــدكـــتـــور  ــمــ ــار الــ ــخـ بـ
أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري جراحة 
قسم  رئــيــس  البولية  المسالك 
بالمستشفى  العامة  الــجــراحــة 
ــرهـــاد  ــور فـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــكـــري والـ ــسـ ــعـ الـ
جــنــاحــي اســـتـــشـــاري الــمــســالــك 

البولية من دولة االمارات.
وبـــــــــــــــــاإلضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة إلـــــــــــى 
الـــمـــحـــاضـــرات الـــنـــظـــريـــة، أتــيــح 
للمتدربين العمل والتدرب على 

 )REZUME(الـ عملية  إجـــراء 
عــلــى أحــــدث أجـــهـــزة الــمــحــاكــاة 
التي تتوافر في المركز لجميع 
منتسبي المستشفى العسكري. 
ــة بـــبـــث حــي  ــ ــورشـ ــ واخـــتـــتـــمـــت الـ
البرج  مــن  العمليات  غــرف  مــن 
الشمالي إلى قاعة المحاضرات 
بالمركز حيث قام الدكتور أيمن 
وفريق المسالك البولية بإجراء 
عمليتين جراحيتين باستخدام 
واالجــابــة   )REZUME( جــهــاز 
المباشرة عن أسئلة المتدربين.
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البرو�شتات  �شرطان  الطبي«:  ل�»الخليج  العلوي  محمد  الدكتور 
اأ�شبابه غير مكت�شفه اإلى االآن وال اأعرا�ض له في اأكثر الحاالت 

العدد )16139( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء ُغرة ذو القعدة 1443هـ - 31 مايو 2022م

سرطان البروستات هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا عند 
الـــرجـــال، وغـــدة الــبــروســتــات هــي غـــدة تــوجــد عــنــد الـــرجـــال، صغيرة 
صنع  عن  ومسؤولة  المستقيم،  وأمــام  المثانة  أسفل  تقع  الحجم 
الحيوانات  وتحافظ على  تغذي  التي  بنسبة %95  المنوية  السوائل 
الــمــنــويــة وتــدعــم نــقــلــهــا، ولــكــي نــتــعــرف أكــثــر عــلــى أســبــاب ســرطــان 
الــدكــتــور محمد مــطــر العلوي  الــبــروســتــات وطـــرق عــالجــه حــاورنــا 
استشاري جراحة أمراض المسالك البولية بمستشفى ابن النفيس، 
والحاصل على زمالة جراحة أورام المسالك البولية من مستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
ما أسباب سرطان البروستات؟

الــســبــب الــوحــيــد الــمــثــبــت حــالــيــا هــو تــقــدم الــعــمــر، كــلــمــا تقدم 
االنـــســـان فــي الــعــمــر أصــبــحــت اصــابــتــه بــســرطــان الــبــروســتــات أكثر 
احتماال، غالبا يبدأ من عمر 60 او 65 عاما ويكون بنسبة 60% في 
به  اإلصابة  نسبة  ترتفع  عاما   70 إلى  السن  ارتفع  ولو  العمر،  هذا 

إلى 70 أو 75 %.
ــبــــاب االخـــــرى تــخــضــع لــلــنــظــريــة ولــيــس إلثـــبـــات بمعنى  واالســ
ــل الــصــحــي الــخــالــي مـــن الــدهــون  ــ أن نــمــط الــحــيــاة الــصــحــي )االكـ
ولوحظ  كبير،  عامل  عليه  بانتظام(  الرياضة  وممارسة  المشبعة 
قليلة،  البروستات  بسرطان  إصابتهم  آسيا  في شرق  األشخاص  أن 
الذين عاشوا خارج بالدهم في  واليابانيين  الصينيين  أن  في حين 
االصابة  نسبة  عندهم  ترتفع  الغربي  الحياة  نمط  ومارسوا  الغرب 
بــســرطــان الــبــروســتــات، فــهــنــاك اعــتــقــاد بـــان نــمــط الــحــيــاة والبيئة 
الــمــحــيــطــة وطــبــيــعــة الــطــعــام قـــد تــكــون هـــي أحـــد اســـبـــاب االصــابــة 

بسرطان البروستات.
هل له أعراض معينة وواضحة؟

الــورم السرطاني في حد ذاتــه كمرض ليس له أعــراض معينة، 
البروستات االخرى مثل  ولكن تتشابه األعراض مع بعض امراض 
الــتــهــابــات الــبــول والــتــضــخــم الــحــمــيــد، ولــذلــك قــد تــكــون األعـــراض 
ليست مخصصة لسرطان البروستات وحدها. ونعتمد في تشخيص 
سرطان البروستات على الحدس وعلى مهارة الطبيب وخبرته، وهذا 
او  صعبا  كثيرة  أحيان  في  البروستات  سرطان  تشخيص  يجعل  ما 

غير واضح.
مثاًل،  الخمسين  فــوق  الــســن،  فــي  متقدما  الشخص  كــان  فـــإذا 
والبحث في هل هناك  الفحص  البول، يتم  ويشكو من مشاكل في 

أورام في البروستات أوال.
كيف يكون التشخيص؟

يتم عمل تحاليل وفحوصات أساسية بعد أخذ التاريخ المرضي 
والفحص السريري وعمل تحليل دم خاص بالبروستات وهو معروف 
تم  فــإذا  المغناطيسي  بالرنين  فحص  ذلــك  يتبع  ثم   )PSA( باسم 
هذه  من  سرطاني  ورم  وجــود  في  كبيرة  بنسبة  االشتباه  أو  التأكيد 
الــفــحــوصــات يــتــم أخـــذ عــيــنــة مـــن الــبــروســتــات عـــن طــريــق األشــعــة 

التليفزيونية من خالل المستقيم.
هل هو مرض وراثي؟

إلى  وبالنسبة  البروستات  سرطان  في  دورا  الــوراثــة  تلعب  نعم، 
المرضى إذا كان هناك مريض مصاب في العائلة فعلى أقاربه من 
الدرجة األولى أو القريبين عمل الفحص المبكر من فوق سن 45 
عاما، وإذا كانت هناك مشاكل جينية في العائلة ففي بعض األحيان 

نقوم بالفحص من بعد سن األربعين.
هل هناك طرق للوقاية من سرطان البروستات؟

معرفة  هناك  ليس  ألنــه  للوقاية،  طــرق  اآلن  حتى  هناك  ليس 
حقيقية ألســبــاب حـــدوثـــه، ولــكــن نــنــصــح دائــمــا بــمــمــارســة الــحــيــاة 
الــصــحــيــة واالبــتــعــاد عــن الــطــعــام الــعــالــي الـــدهـــون المشبعة الــذي 
في  واالنتظام  الضار،  الكوليسترول  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 
ممارسة الرياضة واإلكثار من الخضار والماء مع الفحص الدوري 
المبكر في حالة وجود أعراض، وهو ما يلعب دورا مهما في تقليل 

مضاعفات المرض.

تجدر اإلشارة هنا الى أن برامج المسح والتشخيص المبكر في 
كاف، فليس  يثبت نجاحه بشكل  لم  اآلن  البروستات حتى  سرطان 
مثل أمراض سرطان الثدي والقولون فهما أكثر شيوعا والتشخيص 
المبكر والعالج في المراحل االولى لهذه األمراض اثبت انه ينقذ 
حياة المرضى. فعلى الرغم من ان سرطان البروستات هو من أكثر 
السرطانات شيوعا عند الرجال فإنه مازالت نسبة الوفاة بسببه غير 
متقدمة  مراحل  في  فعاال  العالج  يكون  كثيرة  أحيان  ففي  كبيرة، 
وحتى المتأخرة، لهذا المسح المبكر لم يتم إعطاء توصيات بشأنه 

من روابط المسالك البولية الدولية.
ما أحدث طرق العالج؟

ــعـــالج هـــنـــاك عـــالجـــات رئــيــســيــة فـــي ســرطــان  بــالــنــســبــة لـــطـــرق الـ
البروستات، اذا كان في مرحلة مبكرة أحيانا ال نقوم بالعالج النشط، 
الدورية،  الفحوصات  بعمل  المريض  ومتابعة وضع  بمراقبة  ونكتفي 
وال  قاتل،  غير  بداياته  في  البروستات  سرطان  ان  اكتشف  انــه  وذلــك 
أو ست  ينتشر بشكل سريع وقد يظل في نفس المرحلة مدة خمس 
السن  كبار  مع  وخصوصا  العالجي،  البروتوكول  هــذا  ونجح  سنوات. 
وأصحاب األمراض الخطيرة؛ ألن عالج سرطان البروستات قد يكون 

له اضرار أكثر من نفعه.
الجانب اآلخر من العالج، عندما يتطلب عالج نشط وفعال وهو 
الجراحة وهنا تتم إزالة البروستات بالكامل، ونقوم بذلك إذا كان الورم 
البروستات  عمليات  وحاليا  البروستات،  وداخــل  األولــى  المرحلة  في 
أثبتت فعاليتها  الرجل اآللي وقد  او  الروبوت  تتم عن طريق تقنيات 
بسبب عدم االحتياج الى جروح او شقوق كبيرة لعمل العملية، ورجوع 
المريض إلى نشاطه السابق او عمله بسرعة، هذه الجراحة ال تتم في 
البحرين ويبعث المريض لعمل العملية من خالل لجنة العالج في 
الخارج، ومع ارتفاع مستوى العناية الطبية في البحرين سنشهد إن 

شاء اهلل في القريب عمل هذه العمليات في البحرين. 
العالج اإلشعاعي  رواجــا ونجاحا وهو  وهناك عالج أصبح يالقي 
يستخدم في الحاالت التي ال يناسبها العالج الجراحي أو في حالة 
للجراحة  الموازية  العالجات  من  وهو  العالج  لهذا  المريض  اختيار 

وتعطي نفس النتائج من حيث القضاء على الورم السرطاني.
امــا اذا كــان الـــورم خـــارج الــبــروســتــات وفــي هــذه الــحــالــة قــد يكون 
اإلشعاعي  العالج  يكون  ال  وقد  بالعظام  متعلقة  آالم  لديه  المريض 
هرمونية  تكون  أن  إمــا  عــالجــات  اعــطــاؤه  ويتم  مناسبين،  والــجــراحــي 
الــمــســؤول عــن تنشيط  الـــذكـــورة ألنـــه هــو  يقضي فيها عــلــى هــرمــون 
بشكل  تستخدم  وهــي  كيماوية  ــة  ادويـ اعــطــاء  او  الــبــروســتــات  ســرطــان 
أســاس مهم في عالجات سرطان  الهرمونية هي  األدويــة  أقل شيوعا، 
وتقليل  الــمــرض  وتحجيم  الــعــالج  فــي  فاعليتها  وأثبتت  البروستات 
انتشاره. وختاما، تجدر اإلشارة أن أغلب عالجات سرطان البروستات 
الموجودة  تماثل  وعناية  بفاعلية  وتتم  البحرين  مملكة  في  متوافرة 

في الدول المتقدمة وتشهد نجاحات باهرة في عالجها.

} د. محمد العلوي.

المواقف  من  للعديد  الجلدية  األمــراض  بأحد  المصاب  الشخص  يتعرض 
إلى  المحرجة وخاصة المصحوبة بعالمات واضحة كاالحمرار والحكة، إضافة 
لو  مــاذا  ولكن  جسده،  على  يتركه  الــذي  السلبي  والتأثير  المرض  من  المعاناة 
تأخرنا في تشخيص المرض؟ بالطبع كلما كان التشخيص مبكرا وصحيحا كان 

ذلك أفضل للمريض. 
في الحوار التالي مع الدكتورة أماني حجازي اختصاصية األمراض الجلدية 
والــتــجــمــيــل والــلــيــزر بــمــركــز إيـــف EVE الــطــبــي الــحــاصــلــة عــلــى الـــبـــورد الــســوري 

سنتعرف األمراض الجلدية األكثر شيوعا وكيفية عالجها.
} في رأيك.. هل وسائل التواصل االجتماعي تحل مشاكل البشرة والتجميل؟

- يحاول األشخاص الذين يعانون من مشاكل األمراض الجلدية عادة حلها 
عامة  ويستخدمها  االنترنت  على  يجدونها  دقيقة  غير  معلومات  إلــى  استنادًا 
نوع  يختلف  إذ  بالمخاطر،  ومحفوف  خاطئ  الموقف  هــذا  وبالتأكيد  الــنــاس، 

البشرة والمشكلة واالستجابة للعالج لدى األشخاص.
لذلك فإن تطبيق عالج عن طريق البحث على اإلنترنت أو وسائل التواصل 
األمــراض  طبيب  يقرر  أن  يجب  إيجابية..  نتائج  يعطي  لــن  فقط  االجتماعي 

الجلدية أوال ما هي المشكلة وأسبابها وكيف يمكن عالجها.
متاح  ومعظمها  األســـواق،  فــي  الجلدية  األمـــراض  أدويـــة  مــن  العديد  هناك 
بدون وصفة طبية، ويمكن أن تسبب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية 
الشيخوخة  مــثــل  مــتــعــددة  مــشــاكــل  بــالــبــشــرة  الــعــنــايــة  اســـم  تــحــت  والمستخدمة 
المبكرة وسرطان الجلد، وسيؤدي عالج المشكلة الحالية بالطرق الخاطئة إلى 
الطبي  الفحص  لك  السبب سيتيح  لهذا  أكثر خطورة،  أمــراض محتملة  ظهور 
من قبل طبيب األمراض الجلدية الطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع 

المشكلة، وخاصة المشكالت المزمنة.
} ما هي أكثر األسباب شيوعا ألمراض الجلد؟

الخارجية  بالبيئة  دائــم  اتصال  على  فمثاًل جلدنا  متنوعة،  أسباب  هناك   -
أمراض  والشم، لذلك قد تحدث  واللمس  الهواء  اليومية مثل  أنشطتنا  نتيجة 

جلدية نتيجة عوامل البيئة.
الجلدية كعرض ألمراض  األمــراض  الحاالت األخــرى قد تحدث  في بعض 
أو كأثر جانبي لألدوية. عادة ما تصبح األمــراض الجلدية مزمنة بسبب  أخرى 
العالج المتأخر، وقد تتحول إلى مشاكل تترك أثرا أو ال تزول. استشارة طبيب 
األمراض الجلدية تسهل الحل في الفترة المبكرة وتمنع المرض أن يكون مزمنا.

} ما أشهر مشاكل األمراض الجلدية وعالجها؟

 -تساقط الشعر: قد يكون السبب هو الصلع الوراثي، أو اإلجهاد والتغيرات 
الهرمونية، ويمكن لطبيب األمراض الجلدية تحديد السبب األساسي والمساعدة 

في عالجه. 
بسبب  المفرط  الشعر  نمو  مــن  النساء  تعاني  قــد  الجسم:  شعر  مشاكل   -
الدورة الشهرية أو أسباب خلقية أو مشاكل هرمونية أو إزالة الشعر بشكل خاطئ 
ومتكرر أو باستخدام المنتجات الكيماوية التي تزيد من نمو الشعر، يتم تحديد 
مشكلة النمو المفرط للشعر بشكل واضح بعد إجراء التحليالت، ثم يتم اختيار 

طرق العالج المناسبة.
أن  والطفيليات  والفطريات  والبكتيريا  للفيروسات  يمكن  الجلد:  التهاب   -

تجد طريقها إلى جلدك وتسبب مجموعة متنوعة من االلتهابات الجلدية مثل 
سبب  تحديد  في  المساعدة  المعالج  الطبيب  وبإمكان  والحساسية(،  )االكزيما 

العدوى ووصف العالج.
- مشاكل الجلد: تحدث ألسباب عديدة في جميع الفئات العمرية والجنس 
بشكل عام. يؤدي االستخدام المستمر لمستحضرات التجميل من قبل النساء 
إلى حدوث مشاكل الشيخوخة المبكرة واألمراض الجلدية والترهل والتجاعيد، 

عند ظهور مثل هذه المشاكل ينصح باستشارة طبيب األمراض الجلدية.
عن  كناتج  السوداء  والــرؤوس  الشباب  وحب  البثور  تظهر  المراهقة:  فترة   -
الجلد الدهني بشكل مفرط باإلضافة إلى عدم تنظيف البشرة بشكل كاف أثناء 
النهار واستخدام الكثير من مستحضرات التجميل ما يؤدي إلى انسداد المسام 

وظهور البقع والبثور.
المناسبة  المنتجات  استخدام  عليك  يجب  الجلد  مشاكل  تواجه  ال  حتى 
إذا  وخــاصــًة  الكيميائية  الــمــواد  من  الكثير  على  تحتوي  ال  والتي  بشرتك  لنوع 
المناسب  التنظيف  إلى  إذ عليك أيضا االنتباه  كنت تضعين المكياج باستمرار 

لبشرتك.

مع دخول ف�سل ال�سيف.. 

الدكتورة اأماني حجازي: اأ�شهر م�شاكل االأمرا�ض الجلدية وعاجها

} د. اأماني حجازي.

ابــن  مستشفى  يستضيف 
الـــنـــفـــيـــس خـــــالل شـــهـــر يــونــيــو 
الــقــادم الــجــراح الــزائــر الدكتور 
ايه كيه سينگال - الخبير في 
السفلية  البول  فتحة  عمليات 
البولية  الــمــســالــك  وجـــراحـــات 
لألطفال وذلك ضمن الزيارات 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ الــمــنــتــظــمــة الــ

الطبيب الزائر للمستشفى.
وتــعــتــبــر هــــذه الــــزيــــارة هي 
خــاللــهــا  ســيــتــم  إذ  الــــعــــاشــــرة، 

معاينة مجموعة من المرضى 
ــدد مــــن الــعــمــلــيــات  ــ وإجــــــــراء عـ
مجال  في  المعّقدة  الجراحية 

تخصصه.
أشــار الدكتور محمود  وقــد 
ــاري جــــراحــــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ عـــــبـــــاس، اسـ
األطفال،  الى أن هذا البرنامج 
قــد   2017 عـــــام  إنـــشـــائـــه  ــنـــذ  مـ
عدة  على  بــاهــرًا  نجاحًا  حقق 
ــم فــي  ــاهــ ــيـــث ســ ــات حـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
تعزيز جودة الخدمات الصحية 

الــمــقــدمــة فـــي مــجــال جــراحــة 
الــمــســالــك الــبــولــيــة لــألطــفــال 
مـــن خـــالل إجـــــراء الــكــثــيــر من 
المعقدة  الجراحية  العمليات 
ــذا الــمــجــال، إلـــى جانب  فــي هـ
جميع  خــدمــة  فــي  المهم  دوره 
ــم،  ــ ــاهـ ــ ــب رضـ ــ ــسـ ــ ــــى وكـ ــــرضـ ــمـ ــ الـ
من  التخفيف  في  والمساهمة 
معاناتهم مع المرض، وتجنيب 
المرضى وأهاليهم عناء السفر 

إلى خارج البحرين.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى اب����ن ال��ن��ف��ي�����ض ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ال��خ��ب��ي��ر 
ال���زائ���ر )اي����ه ك��ي��ه ���ش��ي��ن��ك��ال( ل��ل��م��رة ال��ع��ا���ش��رة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16139/pdf/1-Supplime/16139.pdf?fixed818
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297050
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�شارك يف افتتاح ال�شركة لأربع وجهات مبا�شرة جديدة

عبداهلل بن اأحمد: رحالت »طريان اخلليج« 

اجلديدة تعميق لل�شراكة القت�شادية مع اأوروبا

�شارك الدكتور ال�شيخ عبداللهّ بن اأحمد 

اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون 

»طريان  �شركة  افتتاح  يف  ال�شيا�شية 

جديدة  مبا�شرة  وجهات  لأربع  اخلليج« 

يف  وروما  ميالن  اإىل  العاملية  �شبكتها  يف 

اإيطاليا، وني�س يف فرن�شا، ومان�ش�شرت يف 

احتفالية مبطار  املتحدة، وذلك يف  اململكة 

باأعمال  القائم  بح�شور  الدويل  البحرين 

وليد  القبطان  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

وكبار  ال�شديقة  الدول  و�شفراء  العلوي، 

و�شوؤون  الداخلية  وزارة  يف  امل�شوؤولني 

البحرين،  مطار  و�شركة  املدين  الطريان 

وهيئة  البحرين،  مطار  خدمات  و�شركة 

البحرين لل�شياحة واملعار�س.

اخلارجية  وزارة  وكيل  واأعرب 

بح�شور  اعتزازه  عن  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 

رحالت  ت�شيري  اأن  موؤكًدا  الحتفالية،  هذه 

العوا�شم  من  املزيد  اإىل  مبا�شرة  جوية 

تعميق  يف  �شي�شهم  الأوروبية  واملدن 

ململكة  القت�شادية  ال�شراكة  اأوا�شر 

ال�شديقة،  الأوروبية  الدول  مع  البحرين 

بني  وال�شياحي  التجاري  التبادل  وتنمية 

التنموية  امل�شالح  يحقق  مبا  اجلانبني، 

امل�شرتكة.

م�شيًدا بتجهيزات املدر�شة ومرافقها

بن اأحمد يرعى حفل تكرمي الفائزين يف م�شابقة »FinTech« مبدر�شة الرفاع فيوز

وم�شاندة  دعم  اإطار  يف 

املدر�شية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

وت�شجيع تبادل اخلربات والربامج 

احلكومية  املدار�س  بني  امل�شرتكة 

حممد  الدكتور  قام  واخلا�شة، 

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك 

الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون 

اإبراهيم  نوال  والأ�شتاذة  والتعليم، 

لل�شيا�شات  الوزارة  وكيل  اخلاطر 

وال�شرتاتيجيات والأداء، بزيارة اإىل 

مدر�شة الرفاع فيوز الدولية، حيث 

�شهدا جمريات م�شابقة البتكار يف 

نظمها  والتي  املالية،  التكنولوجيا 

ليتناف�س  باملدر�شة  البتكار  مركز 

مق�شمني  وطالبة  طالباً   25 فيها 

وذلك  جمموعات،  خم�س  على 

بال�شراكة مع �شركة اأيون للخدمات 

ابتكار  وجمعية  الرقمية،  املالية 

البحرينية.

املدير  التقى  الزيارة،  وخالل 

بع�شوي  املدار�س  ل�شوؤون  العام 

الرفاع  مدر�شة  اإدارة  جمل�س 

الراعي  عبدالرحمن  يا�شر  فيوز 

وعي�شى عبدالل الكوهجي، وكذلك 

جراهي،  جو  املدر�شة  مديرة 

جمعية  رئي�س  اخلاجة  واأ�شامة 

مباين  على  اطلع  كما  ابتكار، 

به  تتمتع  وما  املدر�شة،  ومرافق 

وجتهيزات  ا�شتيعابية  طاقة  من 

املدير  عرب  وقد  امل�شتوى.  عالية 

عن  املدار�س  ل�شوؤون  العام 

ح�شور  يف  بامل�شاركة  �شعادته 

هذه الفعالية التي نفذتها مدر�شة 

وزارة  اأن  موؤكًدا  فيوز،  الرفاع 

دائًما  ت�شجع  والتعليم  الرتبية 

وامل�شابقات،  الفعاليات  هذه  مثل 

تبادل  تعزيز  اإىل  وت�شعى 

والفعاليات  والتجارب  اخلربات 

احلكومية  املدار�س  بني  امل�شرتكة 

واخلا�شة.

امل�شابقة  هام�س  وعلى 

املدر�شة،  يف  القائمة  والفعاليات 

قام املدير العام ل�شوؤون املدار�س 

بتكرمي الطلبة الفائزين باملركزين 

الأول والثاين، بالإ�شافة اإىل منح 

جلميع  التقديرية  ال�شهادات 

�شور  التقاط  مت  كما  امل�شاركني، 

جماعية للطلبة وفرق العمل.

لدى لقائه بالأهايل يف املجل�س الأ�شبوعي ملحافظة املحرق.. حممد بن عبداهلل:

املواطن حمور اخلدمات ال�شحية ونعمل لتوفري اأف�شل اخلدمات

عي�شى  بن  �شلمان  املحرق  حمافظ  رحب 

املحافظة من  اأهايل  وبتواجد  املناعي  بن هندي 

طيب  الفريق  بح�شور  والقرى،  املدن  خمتلف 

ال�شيخ حممد بن عبدالل اآل خليفة رئي�س املجل�س 

ملحافظة  الأ�شبوعي  للمجل�س  لل�شحة  الأعلى 

املحرق، م�شيدين بالتطور والتقدم الذي ت�شهده 

اململكة على ال�شعيد ال�شحي بف�شل التوجيهات 

امللكية ال�شامية من لدن جاللة امللك املعظم حفظه 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ودعــم  ورعــاه  الل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه الل، وجهود 

املجل�س الأعلى لل�شحة.

 من جانبه قدم الفريق طبيب ال�شيخ حممد 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالل  بن 

لل�شحة خال�س �شكره وتقديره ملحافظ املحرق 

وللح�شور، موؤكًدا باأن هذه اللقاءات توؤكد على 

املجل�س  بني  القائمة  املجتمعية  ال�شراكة  مبداأ 

والأهايل، مقدًما �شرًحا مف�شالً لأ�شا�شيات الرعاية 

الذاتي  الت�شيري  ومل�شروع  الأولية  ال�شحية 

للمراكز ال�شحية بالإ�شافة اىل الربنامج الرائد 

املتمثل يف اختيار الطبيب الواحد لأفرد الأ�شرة 

واملعروف بـ»اخرت طبيبك«.

 واأو�شح رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة باأن 

تلك احلزمة من الربامج التطويرية �شت�شهم يف 

اإىل  بالإ�شافة  لالأمرا�س،  املبكر  الكت�شاف  اآلية 

العالقة الجتماعية التي �شرتبط الطبيب باأفراد 

كل عائلة على حده، الأمر الذي ي�شهم يف تاليف 

العمل  و�شرعة  الوراثية  الأمرا�س  من  العديد 

على تقدمي العالج املنا�شب لها، خا�شة يف ظل 

�شيكون  والذي  املوحد  الطبي  امللف  ا�شتحداث 

العائلة  لطبيب  املتاحة  البيانات  قاعدة  مبثابة 

لالطالع على العالجات املقدمة للمري�س.

باملراكز  واملخت�شني  الأطباء  عدد  وحول 

ال�شحية، اأو�شح رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

للكثافة  مالئمة  �شتكون  الأطباء  ــداد  اأع بــاأن 

ال�شكانية لكل مركز �شحي على حدة، مما ي�شهم 

بالإ�شافة  املواعيد،  على  احل�شول  �شرعة  يف 

اإىل انعدام فرتات النتظار، مطمئًنا الأهايل باأن 

خدمة التطبيب عن ُبعد والتي لقت ا�شتح�شان 

على  العمل  و�شيتم  م�شتمرة  �شتظل  املراجعني 

تطويرها ب�شكل دوري.

عبدالوهاب حممد  الدكتور  اأكد  من جانبه   

عبدالوهاب رئي�س جمل�س اأمناء مراكز الرعاية 

البحرين تتميز بخدماتها  باأن  الأولية  ال�شحية 

ال�شحية ذات امل�شتوى املتقدم، والرعاية ال�شحية 

مرحًبا  بالبنان،  اليها  ي�شار  اململكة  يف  الأولية 

بتعاون الأهايل خا�شة من خالل اللجان الأهلية 

التي ت�شكلها اإدارات املراكز ال�شحية بغية التعرف 

على املالحظات ودرا�شة املقرتحات.

وفد من اليون�شكو يزور البحرين 

لتقدمي ا�شت�شارات لإن�شاء جامعة »الهداية«

ماجد  الدكتور  اجتمع 

وزيــر  النعيمي  علي  بــن 

مديرة  مع  والتعليم  الرتبية 

والتنمية  التعليم  قطاع 

التابع   2030 امل�شتدامة 

اليون�شكوماكي  ملنظمة 

هايا�شيكاوا  كات�شونو 

بوهالل  اأنــا�ــس  والدكتور 

خبري برنامج التعليم العايل 

العربية  للمنطقة  الإقليمي 

الفرن�شية،  اجلمهورية  يف 

بحث  اللقاء  خــالل  وجــرى 

منظمة  مع  التعاون  اأوجــه 

اليون�شكو يف تقدمي امل�شاعدة 

لإن�شاء  والأكادميية  الفنية 

الكبري-  عي�شى  جامعة 

ملا  نظرا  اخلليفية،  الهداية 

حديثة  برامج  من  به  تتميز 

ا�شتكمال  وذلك  ومتطورة، 

التي  ال�شابقة  لالجتماعات 

العام  املوؤمتر  اثناء  عقدت 

الـ40 ملنظمة اليون�شكو، وقد 

اأو�شح الوزير الدور املطلوب 

مرحلة  يف  املنظمة  ــن  م

التاأ�شي�س، والأهداف املرجوة 

منه وفق جدول زمني، واآلية 

املنا�شبة  واخليارات  العمل 

مرحلة  تخ�ش�شات  لطرح 

واملاج�شتري  البكالوريو�س 

)يف علوم النانو تكنولوجي، 

والذكاء  املتجددة  والطاقة 

ال�شطناعي(.

برعاية �شامية من ملك البالد املعظم ومب�شاركة وا�شعة

بدء موؤمتر »تو�شعة الأفق.. حرية الدين واملعتقد« واملعر�س امل�شاحب له

حتت رعاية كرمية �شامية من ح�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، انطلقت 

واملعتقد«  الدين  حرية  الأفــق..  »تو�شعة  موؤمتر  اأعمال 

الذي يتم تنظيمه بالتعاون بني مملكة البحرين والحتاد 

بح�شور  اأم�س  م�شاء  له  امل�شاحب  واملعر�س  الأوروبي 

اخلارجية  وزير  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

وعدد من كبار املدعوين وامل�شوؤولني و امل�شاركني.

رئي�س  نائب  اأكدت  املوؤمتر  افتتاح  خالل  كلمتها  ويف 

ال�شلمي ورئي�شة  للتعاي�س  امللك حمد  اإدارة مركز  جمل�س 

اأن  على  ماثيو�شن  بيت�شي  ال�شيدة  البحرين«  هي  »هذه 

التعاي�س  يف  به  يحتذى  منوذًجا  تقدم  تزال  ل  البحرين 

ال�شلمي بني الأديان م�شتعر�شة جتربتها ك�شيدة م�شيحية 

يف النتقال للعي�س يف مملكة البحرين منذ 42 عاًما. 

وقالت: »لقد انبهرت ملعرفة اأن اأول كني�شة �شيدت يف 

مل  ال�شابقة  الأعوام  وطوال   ،1904 عام  كانت  البحرين 

بني  والتاآلف  والرتابط  املحبة  �شوى  البالد  هذه  من  اأجد 

هذا  يف  رائدة  دولة  البحرين  من  جعل  ما  وهذا  اجلميع، 

املجال دون غريها من الدول«.

املعابد  من  للكثري  البحرين  احت�شان  اأن  اإىل  واأ�شارت 

اأن  على  دليل  هو  املختلفة  العبادة  وبيوت  والكنائ�س 

واملعتقدات مغرو�شة ومتاأ�شلة  الأديان  التعاي�س وحرية 

يف املجتمع منذ القدم.

املانع  وليد  ال�شحة  وزارة  وكيل  اأ�شاد  جانبه،  من 

حيث  كورونا  جائحة  خالل  اململكة  اتبعته  الذي  بالنهج 

التعامل مع اجلائحة  الإن�شانية يف  ال�شور  اأجمل  �شطرت 

ومواجهتها.

خالل  التعامل  يف  اململكة  �شاوت  »لقد  واأ�ــشــاف: 

اجلائحة ما بني املواطن واملقيم، حيث ا�شتفاد اجلميع من 

اللقاحات  تقدمي  مت  وكذلك  ا�شتثناء  بال  املقدمة  اخلدمات 

اأفراد  جميع  خلدمة  ال�شحي  القطاع  �شخرت  و  للجميع، 

املجتمع مواطًنا كان اأو مقيًما ا�شتفاد اجلميع من الربامج 

امل�شاحبة«.  التوعوية 

ال�شيد  البالد  لدى  فرن�شا  جمهورية  �شفري  وحتدث 

جريوم كو�شار عن اأهمية نبذ الكراهية والتوجه ل�شناعة 

ال�شالم التي حتيي الأمم وت�شاهم يف تنميتها ب�شكل �شليم.

قد  الذي  الوقود  ال�شالم، وهو  »اإن اجلهل عدو  وقال: 

ي�شاهم  واأن  لبد  ال�شعوب.  بني  الكراهية  ن�شر  اإىل  يوؤدي 

اجلهل  ملحاربة  واملعرفة  والعلم  الوعي  لن�شر  اجلميع 

الكراهية وتاأجيج النفو�س �شد بع�شها البع�س«. 

املوؤمتر،  هذا  تنظيم  اأهمية  تنطلق  هنا  »من  واأ�شاف: 

ول عجب يف اأن ينطلق من البحرين املحبة لل�شالم والتي 

بني  ال�شلمي  التعاي�س  يف  ورائًدا  مهًما  دورا  لعبت  لطاملا 

الأديان وحرية التعبري واملعتقدات«. 

اململكة  لدى  الأوروبي  الحتاد  �شفري  اأ�شاد  من جهته، 

عمان  و�شلطنة  البحرين  ومملكة  ال�شعودية  العربية 

عالية  درجة  على  املوؤمتر  بتنظيم  �شيموين  باتريك  ال�شيد 

من احل�شور، لفًتا اإىل اأن ملف التعاي�س ال�شلمي وحرية 

املهمة جًدا يف كل جمتمعات  املوا�شيع  الأديان لتزال من 

التعاون  املوؤمتر يوؤ�ش�س ملزيد من  »اإن هذا  العامل. وقال: 

الحتــاد  بني  العالقات  وتعزيز  الو�ــشــع  النطاق  يف 

الأوروبي ومملكة البحرين، اإذ اإن هذا املوؤمتر يعترب اللبنة 

امل�شرتك،  التفاهم  وتعزيز  التعاون  من  ملزيد  الأ�شا�شية 

املزيد من اخلطوات لي�س  املقبلة  املرحلة  اأن ت�شهد  وناأمل 

من  ملزيد  ذلك  يتعدى  بل  فح�شب  املوؤمتر  م�شتوى  على 

الأوروبي ومملكة  التبادل بني الحتاد  الفعاليات وبرامج 

البحرين«.
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حريق هائل يف 

»�سوق �خليام« بالكويت

عوا�شم- وكاالت:

االإثنني،  الكويتية،  العام  االإطفاء  قوة  اأعلنت 

اندالع حريق هائل يف »�شوق اخليام« يف العا�شمة، 

احلريق  مع  »تتعامل«  االإطفاء  فرق  اأن  اإىل  الفتة 

وتعمل على اإخماده.

الري،  ووقع احلريق يف �شوق اخليام مبنطقة 

و�شاهمت نوعية املواد امل�شتعلة يف تاأخري ال�شيطرة 

عليه، كونها ت�شم اخليام ومواد بال�شتيكية.

 5 اأن  الكويتية،  العام  االإطفاء  قوة  واأو�شحت 

من فرقها تكافح احلريق، مو�شحة اأن م�شاحة موقع 

احلريق تقدر بنحو 4 اآالف مرت مربع.

منظمة �ل�سحة: من غري �ملحتمل 

�أن يوؤدي �نت�سار جدري �لقردة �إىل جائحة

لندن - رويرتز:

قالت م�شوؤولة اأم�س االإثنني، اإن منظمة 

اأن تف�شي مر�س  العاملية ال تعتقد  ال�شحة 

�شيوؤدي  اأفريقيا  خارج  القردة  جدري 

غري  من  يزال  ال  اأنه  م�شيفة  جائحة،  اإىل 

الوا�شح ما اإذا كان امل�شابون الذين ال تظهر 

عليهم اأعرا�س ميكن اأن ينقلوا املر�س.

حالة   300 من  اأكرث  ت�شجيل  ومت 

م�شتبه بها اأو موؤكدة من جدري القردة يف 

مايو اأيار معظمها يف اأوروبا. 

باأعرا�س  مر�س  هو  القردة  وجدري 

االت�شال  خالل  من  عادة  ينت�شر  خفيفة 

اأعرا�س  ت�شبه  اأعرا�شا  م�شببا  الوثيق 

االنفلونزا وطفحا جلديا له �شكل مميز.

ما  العاملية  ال�شحة  منظمة  وتدر�س 

اأنه  على  التف�شي  تقييم  ينبغي  كان  اإذا 

تثري  »حالة طوارئ �شحية عامة حمتملة 

من  اإعالن  �شدور  �شاأن  ومن  دوليا«.  قلقا 

»كوفيد-19«  مع  مثلما حدث  القبيل،  هذا 

جهود  ت�شريع  يف  ي�شاعد  اأن  و»اإيبوال«، 

البحث والتمويل الحتواء املر�س.

رو�سيا ت�ستعد ل�سن هجوم و��سع على »�سلوفيان�سك«.. وبايدن ي�سدم �أوكر�نيا

عوا�شم- وكاالت:

قالت هيئة االأركان العامة االأوكرانية اأم�س 

االإثنني اإن القوات الرو�شية ت�شتعد ل�شن هجوم 

الدفاع  قوات  قاعدة  �شلوفيان�شك،  حول  كبري 

االأوكرانية يف منطقة دونبا�س ب�شرق اأوكرانيا. 

لهيئة  اليومي  املوقف  تقرير  يف  وجاء 

حترك  الرو�شية  القوات  اأن  العامة  االركان 

ا�شتعدادها  مع  بالتزامن  جديدة  وحدات 

للهجوم على �شلوفيان�شك من مدينة اإزيوم التي 

كيلومرتا   50 وتبعد  رو�شيا،  عليها  ت�شيطر 

نحو ال�شمال، وبلدة ليمان التي �شيطرت عليها 

رو�شيا موؤخرا. 

اإىل  الع�شكرية  مواردها  مو�شكو  وتوجه 

من  الرغم  وعلى  اأ�شابيع،  منذ  اأوكرانيا  �شرق 

حترز  االأوكرانية،  القوات  من  القوية  املقاومة 

رو�شيا تقدما ولكن ببطء. 

اللتان  وكراماتور�شك،  �شلوفيان�شك  وتعد 

دونبا�س  يف  منطقة  اأكرب  اجلنوب،  يف  تقعان 

اأن  كما  كييف.  ل�شيطرة  تخ�شع  ومازالت 

امل�شلحة  القوات  قاعدة  تعد  �شلوفيان�شك 

االأوكرانية ب�شرق البالد. وي�شار اإىل اأن �شيطرة 

رو�شيا على املدينتني �شوف ميثل نقطة حتول 

كبرية يف احلرب. 

االأمريكي  الرئي�س  ا�شتبعد  اآخر  من جانب 

اأنظمة  اأوكرانيا  ت�شليم  االإثنني،  بايدن،  جو 

على  قادرة  املدى  بعيدة  �شواريخ  قاذفات 

كييف  من  املتكررة  املطالب  رغم  رو�شيا  بلوغ 

للح�شول على هذه االأ�شلحة.

وقال بايدن لل�شحفيني االإثنني: »لن نر�شل 

بلوغ  على  قادرة  �شواريخ  اأنظمة  الأوكرانيا 

رو�شيا«.

يف  هذه  الت�شليم  م�شاألة  اإىل  التطرق  ومت 

االأ�شابيع املا�شية لكن بدون تاأكيدها.

للح�شول  اأوكرانيون  م�شوؤولون  و�شعى 

اأنظمة  با�شم  تعرف  اأطول  مبدى  اأنظمة  على 

»اإم.اإل.اآر.اإ�س«  االإطالق  متعددة  ال�شواريخ 

ال�شواريخ  من  وابال  تطلق  اأن  ميكنها  التي 

يقطع مئات االأميال.

و�شحيفة  »�شي.اإن.اإن«  �شبكة  وذكرت 

بايدن  اإدارة  اأن  اجلمعة،  بو�شت،  وا�شنطن 

متيل اإىل اإر�شال هذا النظام ونظام اآخر يعرف 

اخت�شارا با�شم »اإت�س.اآي.اإم.اإيه.اآر.اإ�س« �شريع 

اأكرب  اإطار حزمة م�شاعدات ع�شكرية  النقل يف 

الأوكرانيا.

ومل يت�شح ما هو النظام ال�شاروخي الذي 

كان بايدن ي�شري اإليه يف ت�شريحاته.

�إير�ن تقر باحتجاز �سفينتني يونانيتني

»�لطاقة �لذرية«: طهر�ن تو��سل خرق قيود �التفاق �لنووي

عوا�شم- وكاالت:

احلكومي،  االإيراين  التلفزيون  ن�شر 

م�شاء االإثنني، م�شاهد من ا�شتحواذ احلر�س 

الثوري على �شفينتني يونانيتني يف اخلليج 

العربي قبل ثالثة اأيام. 

»قوة  اإن  له  تقرير  التلفزيون يف  وقال 

قامت  الثوري  احلر�س  بحرية  من  خا�شة 

با�شتخدام مروحية ع�شكرية واالإنزال على 

العربي«،  اخلليج  مياه  يف  الناقلتني  منت 

احلر�س  رواية  اإىل  ا�شتنادا  التقرير  وزعم 

قامتا  »ال�شفينتني  اأن  االإيراين  الثوري 

بانتهاكات«، من دون تو�شيح طبيعة هذه 

االنتهاكات.

الناقلتني  على  اال�شتيالء  وجاء 

قامت  بعدما  املا�شي،  اجلمعة  اليونانيتني 

نفطا  حتمل  رو�شية  �شفينة  ب�شبط  اأثينا 

وقامت  املا�شي،  اأبريل   19 يف  اإيرانيا 

املتحدة  الواليات  اإىل  النفط  بت�شليم �شحنة 

البلدين  على  املفرو�شة  العقوبات  ب�شبب 

رو�شيا واإيران. 

يف �شياق منف�شل قالت الوكالة الدولية 

اإيران  اإن  االثنني،  تقرير،  يف  الذرية  للطاقة 

»مل ترد مب�شداقية« على اأ�شئلة الوكالة التي 

تطرحها منذ فرتة طويلة ب�شاأن م�شدر اآثار 

يورانيوم، عرث عليها يف 3 مواقع غري معلنة.

وقد يوؤدي عدم اإحراز تقدم اإىل ن�شوب 

الغرب، عندما  دبلوما�شي جديد مع  خالف 

يجتمع جمل�س حمافظي الوكالة، املوؤلف من 

35 دولة، االأ�شبوع املقبل.

ال�شت�شدار  الغربية  القوى  �شعت  واإذا 

�شربة  ذلك  ف�شي�شكل  طهران،  ينتقد  قرار 

اإ�شافية للجهود املعطلة من االأ�شا�س الإحياء 

االتفاق النووي املربم عام 2015.

عن  ال�شادر  الف�شلي  التقرير  ويزيد 

الذي  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 

يف  امل�شتمر  اإيران  اإخفاق  بالتف�شيل  ي�شرد 

تقدمي »اإجابات مر�شية«، من ال�شغط على 

اإجراء  التخاذ  وحلفائها  املتحدة  الواليات 

املحافظني،  جمل�س  اجتماع  يف  اإيران  �شد 

اإذ اأعلنت طهران والوكالة عن م�شعى جديد 

يف مار�س، لتو�شيح االأمور العالقة بحلول 

الوقت الراهن.

ال�شادر  اجلديد  الف�شلي  التقرير  وقال 

اإي�شاحات  اإيران  تقدم  »مل  الوكالة:  عن 

فيما  التقنية،  بامل�شداقية  تت�شم  وتف�شريات 

تلك  يف  الوكالة  عليه  عرثت  مبا  يتعلق 

الوكالة م�شتعدة للتعامل مع  املواقع. تظل 

امل�شائل«،  هذه  كل  حلل  تاأخري  دون  اإيران 

وفق ما ذكرت وكالة »رويرتز«.

منف�شل  ف�شلي  تقرير  اأي�شا  واأظهر 

الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  �شادر عن 

املخ�شب  اليورانيوم  من  اإيران  اأن خمزون 

لن�شبة نقاء تبلغ 60 باملئة، اأي اأنه يقرتب 

لت�شنيع  املطلوبة  باملئة   90 ن�شبة  من 

بدرجة  تخ�شيبها  ميكن  وبهيئة  اأ�شلحة 

كيلوغرام   9.9 مبقدار  زاد  اأنه  يقدر  اأكرب، 

اإىل 43.1 كيلوغرام.

 زورق تابع للحر�س �لثوري �لإير�ين »�أر�شيفية« 
�لدخان يت�شاعد يف مدينة �شيفريودونت�شك خالل معارك عنيفة بني �لقو�ت �لأوكر�نية و�لرو�شية �شرق �أوكر�نيا

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12106/pdf/INAF_20220531013452782.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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https://www.alayam.com/alayam/world/963538/News.html
https://www.alayam.com/online/local/963499/News.html


العدد:  6016

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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انطــالق أعمــال مؤتمــر »توســعة األفــق.. حريــة الديــن 
والمعتقــد« علــى أرض البحريــن تأكيــد علــى التعايــش 

السلمي والتسامح الديني في المملكة.
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 المدهون يمثل البحرين 
في سمبوزيوم روسيا الدولي لنحت الرخام

يش��ارك رئي��س جمعي��ة البحرين للف��ن المعاصر 
الفنان والنحات البحريني خليل المدهون في الندوة 
الثقافية العالمية »ملتقى روسيا لنحت الرخام« في 

الفترة من 23 مايو - 31 يونيو. 
وتأتي المشاركة بدعوة كريمة من الجهة المنظمة 
للملتقى ف��ي جامعة ش��وخوف بمدين��ة بيلغورود 

الروسية.
ويش��ارك المده��ون هذا الع��ام في ه��ذا الملتقى 
بدعوة استثنائية، باعتباره فنانًا أكاديميًا وممارسًا 
لفن��ون مختلف��ة منه��ا الرس��م والخ��ط العرب��ي 

والتشكيل الفني إلى جانب النحت. 
وبطل��ب م��ن الجامع��ة لالس��تفادة م��ن خب��رات 
المدهون، طلبت منه إقامة معرض شخصي يعرض 
فيه إمكانات الخط العربي ومدى استفادة الفنانين 

والمصممين من هذا الفن العربي المميز. 
وس��يقدم الفنان البحريني محاض��رة عن فن الخط 
العربي لط��الب الجامعة إلى جان��ب إتمامه عمله 
المش��ارك به في ش��هر س��بتمبر الماضي، الذي لم 
يكتم��ل اللتزام��ه بمش��اركة فني��ة أخرى، وس��وف 
يخص��ص وقتًا خاصًا لعمل ملتقى ثنائي يمثل فيه 
المدهون البحرين في هذا الملتقى الثقافي والفني 
العالمي الذي س��يعزف فيه الرخام تحت وقع أزاميل 
النحاتين لصناعة أش��كال فني��ة ثقافية، وكل فنان 
ينقل لنا هويته وثقافته التي ستظل ذكرى حاضرة 

لألجيال.
وتعد مثل هذه الملتقيات خطوة ثقافية وحضارية 
تّتبعها األمم للعمل على تطوير مهارات ش��عوبها 
وتغذي��ة ثقافاتهم بمزي��ج مختلف م��ن الثقافات 

البشرية المتنوعة. 
وبخصوص مش��اركته لهذا العام اخت��ار المدهون 
ش��خصية تاريخية عربي��ة بارزة كان له��ا دور كبير 
في عملية التغيير الثقافي بمنطقة الخليج العربي، 

وسيفصح عنه الحقًا. 

ويق��ول المده��ون ع��ن مش��اركته »تأت��ي ه��ذه 
المش��اركة فرص��ة ثمين��ة لتخليد ش��خصية بارزة 
ظلمه��ا التاري��خ وضاع��ت مالمحه��ا بين س��طور 
األوراق. ففن النح��ت أبلغ لغة بصرية تعرف الناس 
باألش��خاص المميزين عل��ى مر التاري��خ، فكم من 
عالم ورجل لهم مس��اهماته عب��ر التاريخ حفظ لنا 

فن النحت سيرتهم وعرفنا بهم من خالل مرورنا في 
ش��وارع وحدائق تجملت بتماثيلهم.. وكم وكم من 
ضاع أثرهم وال وجود لهم. وأتمنى من المسؤولين 
االلتفات إلى هذه المس��ألة واس��تغالل الفرص في 
عمل تماثيل تذكارية تحفظ آثار العلماء وتكرمهم 

للتاريخ والمستقبل.

نجاة لوحة الموناليزا من عملية تشويه
نج��ت اللوحة األش��هر ف��ي العال��م »الموناليزا« 
لليوناردو دا فينش��ي بمتحف اللوفر في العاصمة 

الفرنسية باريس، من عملية تشوية متعمدة.
وألقى ش��اب كعكة مغطاة بالكريمة على اللوحة، 
ولحس��ن الحظ لم تتعرض ألضرار بفضل الغالف 
الزجاج��ي ال��ذي يحميها، فقط تحطم��ت الكعكة 

ولطخت جزءا من الزجاج الوقي.
وس��رعان ما أوق��ف حراس األمن والش��رطة منفذ 
العملي��ة الت��ي تمت تح��ت أعي��ن ال��زوار الذين 
احتشدوا بقاعات المتحف الباريسي في هذا الوقت، 

وفقًا لصحيفة »كوريرا ديال سيرا« اإليطالية.
ولدخول��ه المتحف تنكر الش��اب في مالبس امرأة 
عج��وز مرتديًا ش��عرًا مس��تعارًا وقبع��ة، وتظاهر 
بأنه زائ��ر للم��كان، وجلس على كرس��ي متحرك 
واختلط مع األشخاص الذين يقتربون من اللوحة 
ف��ي القاع��ة 6 المكتظ��ة ع��ادة بأكبر ع��دد من 
ال��زوار الراغبين في رؤية اللوحة األش��هر بالعالم 
»المونالي��زا« الت��ي رس��مها اإليطال��ي، ليوناردو 

دافنتشي، قبل أكثر من 500 عام.
وفي ه��ذه اللحظ��ة أخ��رج الش��اب المعتدي من 
س��ترته كعكة مغطاة بالكريم��ة ورماها باتجاه 

 »المونالي��زا«، أو المعروف��ة ف��ي إيطاليًا باس��م
 La Gioconda أيض��ا، ناث��رًا بع��ض الورود على 

أرضية القاعة، قبل قبض الشرطة عليه.
يص��رخ  المعتق��ل  كان  علي��ه،  القب��ض  وأثن��اء 

بالفرنس��ية ويق��ول: »هن��اك أش��خاص يحاولون 
تدمي��ر الكوكب.. فكر ب��األرض.. فكر فقط«، في 
مش��هد غريب ُص��ور من قب��ل العديد م��ن الزوار 

الحاضرين وقت الهجوم.

 زرافة من الشوكوالتة 
تحصد 80 مليون مشاهدة

تع��د الزرافة من أط��ول الحيوانات البري��ة بال منازع، حيث يص��ل طولها إلى 
5.5 أمت��ار، ولذلك، في مبارزة حقيقية، ووفقًا لتلك المقاييس، ال تملك زرافة 
بط��ول 2.5 مترين فرصة للفوز، لكن المقايي��س تتغير عندما تكون الزرافة 
مصنوعة بيد فنان محترف، فكيف إذا كانت منحوتة من الشوكوالته بالكامل، 

ال يستطيع كثيرون تمييزها عن زرافة حقيقية!
وفي فيديو حصد 80 مليون مشاهدة على »إنستغرام«، استحوذ الشيف أموري 
جويتشون، الفنان الفرنسي المتخصص في صناعة الحلويات، على الكثير من 

إيماءات اإلعجاب، في أكبر ابتكار له حتى اآلن لمنحوتة واقعية بحوافر.

 سويدية عمرها 103 أعوام تحطم
الرقم القياسي للقفز الثنائي بالمظلة

حطمت جدة س��ويدية في سن الثالثة بعد المئة، الرقم 
القياس��ي العالمي ألكبر ش��خص س��نًا ينجز قفزة ثنائية 
بالمظل��ة، قائلة إنها تعتزم االحتف��ال بهذا اإلنجاز عبر 

قطع »قالب حلوى صغير«.
وقالت روت الرس��ون لوكالة األنباء الس��ويدية »كان من 
الرائ��ع القيام بذل��ك، لقد كنت أفكر ف��ي األمر منذ فترة 
طويلة«، مضيفة »كل شيء سار كما هو مخطط له«. وقد 
أنجزت الرسون القفزة في موتاال على بعد 240 كيلومترًا 
جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم. وكان أفراد 

عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.

 السوبرانو توماسي 
 تحيي حفاًل للموسيقى 
في مركز الشيخ إبراهيم

ينظم مركز الش��يخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث 
غدًا األربعاء، بالتعاون مع السفارة اإليطالية لدى مملكة البحرين، 
حف��اًل موس��يقيًا غنائي��ًا بعنوان«جوزيب��ي أنيدا« مع الس��وبرانو 
ماريا توماس��ي التي س��تعود في رحلة مع الزمن عبر الموسيقى 
اإليطالية الكالس��يكية والفلكلورية، كما ستقدم روائع خالدة من 
موس��يقى مدينة نابول��ي التي جعلتها رمزًا حقيقي��ًا إليطاليا في 
جميع أنحاء العالم. كما س��يتم أيضًا بث األمسية الموسيقية عبر 
رابط صفحة المركز على اليوتيوب. يذكر أن تسمية الحفل تعود 
السم عازف المندولين اإليطالي الشهير »جوزيبي أنيد« الذي أدت 
حفالته الموسيقية وأبحاثه المس��تمرة في المتاحف والمكتبات 

في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم آلة الماندولين.

 66٪ نسبة اإلقالع عن التدخين
في عيادة المستشفى العسكري

أك��دت الخدم��ات الطبي��ة الملكية، 
بمناس��بة اليوم العالم��ي لالمتناع 
عن التدخين، على دعمها لمكافحة 
التدخي��ن بش��تى أش��كاله، بقيادة 
اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي 

آل خليفة.
وف��ي ه��ذا الص��دد تح��دث العقيد 
طبي��ب حس��ن الحمادي استش��اري 
عل��ى  والحاص��ل  العائل��ة  ط��ب 
إدمان  لع��الج  األمريكية  الش��هادة 
التبغ بأنواعه،  ع��ن مضار التدخين 
على العمليات الجراحية بشكل عام 
وعملي��ات الس��منة بش��كل خاص، 
مش��يرًا إل��ى أن الدراس��ات الطبية 
لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة أكدت 
ب��أن المرض��ى الذين توقف��وا عن 
التدخي��ن بأنواع��ه م��ن الس��جائر 
وغيره��ا  واإللكتروني��ة  العادي��ة 
قبل أربعة أس��ابيع عل��ى األقل من 
خط��ر  يواجه��ون  العملي��ة  إج��راء 

أق��ل لمضاعفات لما بع��د العملية 
ويك��ون أق��ل عرض��ة لمضاعف��ات 
التخدير واإلصابة بجلطات الساقين 
والجلطات الرئوية، كما إن التدخين 
بأنواعه يؤدي إل��ى التهاب الجروح 
و تأخ��ر التآمه��ا كج��روح المع��دة 

وغيرها من األعضاء.
األكث��ر  االس��تراتيجية  إن  وق��ال 
فعالية لإلق��الع عن التدخين تكون 
بمس��اعدة الطبي��ب المخت��ص في 
عالج إدم��ان التدخي��ن بأنواعه مع 
بدائل النيكوتين، حيث بلغت نسبة 
التخفي��ف واإلق��الع ع��ن التدخي��ن 
حوال��ي ٦٦٪ في عي��ادة اإلقالع عن 

التدخين بالمستشفى العسكري.
وأش��ار إلى أن الدراسات أظهرت أن 
الس��يجارة العادي��ة فيه��ا أكثر من 
7000 مك��ون منه��ا أكث��ر من 70 
مسرطن ومادة أول أكسيد الكربون 
المس��رطنة باإلضاف��ة إل��ى م��ادة 
اإلدمان  تس��بب  الت��ي  النيكوتي��ن 
التب��غ  أن��واع  كل  ف��ي  وموج��ودة 
والس��يجارة اإللكترونية. كما أكدت 
منظمة الصحة العالمية والدراسات 
الحديث��ة ب��أن التدخي��ن بأنواع��ه 
يعتب��ر عاماًل أساس��يًا ف��ي اإلصابة 

كأم��راض  المزمن��ة  باألم��راض 
القل��ب وتصل��ب األوعي��ة الدموية 
وارتف��اع ضغط الدم، وتزيد نس��بة 
اإلصاب��ة بمرض الس��كري والعديد 
من أن��واع الس��رطانات،  إلى جانب 
التأثير الس��لبي ف��ي الخصوبة لدى 
النساء والرجال وارتفاع خطر حدوث 
مشاكل اإلنجاب والحمل لدى النساء 
الوالدة  المدخنات مثل اإلجه��اض، 
المبكرة، الحمل خارج الرحم، وغيرها 

من المضاعفات.
التدخي��ن  ع��ن  باإلق��الع  ونص��ح 
المخت��ص،  الطبي��ب  بمس��اعدة 
الرياضي��ة  التماري��ن  وممارس��ة 
بانتظام، وتغيير نمط التغذية إلى 
الغذاء الصحي، حيث يؤثر التدخين 
بش��كل س��لبي على جس��م اإلنسان 
وينتج عنه العديد من اآلثار السلبية 
و األضرار للفرد، األس��رة، والمجتمع 

على حٍد سواء.

العقيد طبيب حسن الحمادي

 أول »محمية لألمواج« 
ترى النور في فرنسا

حماي��ة األم��واج الممي��زة لحف��ظ المناظ��ر الطبيعي��ة لألجيال 
المقبلة... هذا باختصار فح��وى قرار صوتت عليه بلدية في غرب 
فرنس��ا أخيرًا ينص على إنش��اء أول »محمية أمواج« في البالد من 
أج��ل الحفاظ على ه��ذا التراث من كل تدخل بش��ري. حيث أقرت 
بلدية مدينة س��ان بي��ار كيبرون في منطق��ة بريتاني في فبراير 
قرارا ينص على إنش��اء »محمية أمواج« تمتد على مساحة تقرب 

من 30 هكتارًا، »للحفاظ على غناها وجودتها وتعزيزها«.
وتح��دث مجل��س بلدي��ة المدينة في إعالن��ه للمنفع��ة العامة، 
عن »موجات اس��تثنائية« تش��كل »تراثًا وموردًا طبيعيًا ورياضيًا 

واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا«.
ورغ��م أنه��ا تبدو غي��ر قابلة للتغيير ف��ي المظهر، ف��إن األمواج 
محكوم عليها بالزوال، وفق جمعية »فرانس إيدرو ديفيرسيتيه« 
الت��ي ترغب ف��ي حمايتها، أس��وة بمنظم��ة »س��ايف ذي ويفز« 

)»أنقذوا الموج«( غير الحكومية في كاليفورنيا.
وحذر الباحث في جامعة بورتس��موث البريطانية غريغوار تورون 
غارديك، المتخصص في إدارة المناطق البحرية المحمية، من أن 
»األم��واج معرضة للخطر ويمكن للتدخل البش��ري أن يهددها أو 

يهدد جودتها أو حتى يجعلها تختفي«.
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فريق من »اليونسكو« يزور 
البحرين لتقديم استشارات 
إلنشاء جامعة عيسى الكبير

اجتم��ع وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
م��ع مديرة قطاع التعليم والتنمية المس��تدامة 2030 التابع 
لمنظمة اليونسكو ماكي كاتسونو هاياشيكاوا وخبير برنامج 
التعليم العال��ي اإلقليمي للمنطقة العربي��ة في الجمهورية 

الفرنسية الدكتور أناس بوهالل.
وجرى خ��الل اللقاء بحث أوجه التعاون مع منظمة اليونس��كو 
في تقدي��م المس��اعدة الفني��ة واألكاديمية إلنش��اء جامعة 
عيس��ى الكبي��ر- الهداية الخليفي��ة، نظرًا لم��ا تتميز به من 
برامج حديثة ومتطورة، وذلك استكمااًل لالجتماعات السابقة 

التي عقدت أثناء المؤتمر العام ال�40 لمنظمة اليونسكو.
وأوض��ح النعيم��ي الدور المطل��وب من المنظم��ة في مرحلة 
التأس��يس، واأله��داف المرج��وة من��ه وف��ق ج��دول زمن��ي، 
وآلية العم��ل والخيارات المناس��بة لط��رح تخصصات مرحلة 
البكالوري��وس والماجس��تير »ف��ي عل��وم النان��و تكنولوجي، 
والطاق��ة المتجددة والذكاء االصطناع��ي« واقتراح الجامعات 
الموصى بها والتي تتمتع بس��معة عالمية مرموقة في تلك 
التخصصات، باإلضافة إلى االحتياجات التدريبية واألكاديمية 

والمواصفات اإلنشائية للحرم الجامعي الذكي.
كما أبدت المنظمة اس��تعدادها للتعاون مع البحرين في هذا 
المش��روع المهم تعليميًا وتدريبيًا حيث من المتوقع أن يقوم 
فريق فني من المنظمة لزيارة البحرين الس��تكمال المواضيع 
التي تمت مناقش��تها وتقديم الدراس��ة المطلوبة على ضوء 

ذلك.
حضر المقابلة نائبة المندوب الدائم لمنظمة اليونسكو دالل 

سعود عواد والمستشارة الثقافية لدى البحرين في فرنسا.

 جائزة يوسف بن أحمد كانو
تكرم 12 فائزًا في دورتها العاشرة

أيمن شكل «

أقام��ت جائزة يوس��ف ب��ن أحمد كان��و أمس حفل 
تكري��م الفائزي��ن بالدورة العاش��رة حيث تس��لم 
الفائ��زون الذين بل��غ عددهم ١٢ فائزًا ش��هادات 
التقدير والمكافآت المالي��ة بحضور نائب محافظ 
وأس��اتذة  األكاديميي��ن  م��ن  ونخب��ة  العاصم��ة 
الجامعات ورؤس��اء مجالس إدارات الصحف المحلية 
والمهتمين بالشأن الثقافي وعدد من أفراد عائلة 
كانو يتقدمه��م كل من الوجي��ه عبداللطيف كانو 

والوجيه خالد كانو والوجيه فوزي كانو.
وأكد الوجيه خالد كان��و رئيس مجلس أمناء جائزة 
يوس��ف ب��ن أحم��د كان��و أن تكري��م الفائزين في 
مج��االت الجائ��زة الثالث وهي المج��ال االقتصادي 
ومج��ال البح��ث العلم��ي ومج��ال الفن��ون يأت��ي 
استكمااًل ألعمال الدورة العاشرة التي انطلقت في 
عام ٢٠١٩ وتتويجًا لجه��ود الباحثين والمبدعين 
في المج��االت العلمية والفني��ة المختلفة والذين 
حرص��وا عل��ى المش��اركة الفعال��ة في مس��ابقات 
الجائزة وقدموا أعمااًل تس��تحق اإلش��ادة والتقدير 
مبين��ًا أن جائ��زة يوس��ف ب��ن أحم��د كان��و دأبت 
من��ذ تأسيس��ها ف��ي ع��ام ١٩٩٨ عل��ى تش��جيع 
المتخصصين الخليجين والع��رب في مجال العلوم 
والبحوث العلمية الرصينة التي تسعى لنشر العلم 

والمعرفة في المجتمع. 
وأض��اف أن مجال الفن التش��كيلي جاء كمس��ابقة 
جدي��دة من ضمن مس��ابقات الجائ��زة في دورتها 
العاشرة س��عيًا لضم المبدعين من الفنانين تحت 
مظل��ة الجائزة وتقديم الدعم له��م وذلك ألهمية 
الفن��ون البالغة في اإلرث اإلنس��اني. ووجه ش��كره 
لمجل��س أمناء الجائزة عل��ى عملهم الدؤوب طوال 
فترة الدورة العاش��رة وحرصهم على اإلشراف على 

لجان التقييم وتقديم الدعم لهم.
وخ��الل الحف��ل، ألقى عض��و مجلس أمن��اء الجائزة 
ناظم الصالح كلمة نيابة عن أعضاء مجلس األمناء 
شكر فيها مبادرة عائلة كانو في االهتمام بالعلوم 
والثقافة والفنون من خالل جائزة يوسف بن أحمد 
كانو وهن��أ الفائزين بالدورة العاش��رة وأثنى على 
جهوده��م في إع��داد البحوث العلمي��ة التي نالت 
درجات متقدمة في التقيي��م. كما تحدث عن مآثر 
المرح��وم أمين عام جائزة يوس��ف ب��ن أحمد كانو 
السابق مبارك العطوي وتطرق للعديد من إنجازاته 
خالل س��نوات عمله. وش��مل الحفل تكريم الصحف 

المحلي��ة وجمعي��ة الصحفيين وجامع��ة البحرين 
وهي الجهات التي ساندت الجائزة وتعاونت معها 
من خالل إب��راز فعالياتها وتس��ليط الضوء عليها 

وساهمت في المشاركة في لجان التقييم.
وفاز بجائزة المركز األول في مجال االقتصاد محمد 
ش��لبي وقيمتها 30 أل��ف دوالر. وفاز رياض محمود 
بجائ��زة المرك��ز األول ف��ي مج��ال البح��ث العلمي 
وقيمته��ا 10 آالف دوالر وف��از أحم��د صالح بجائزة 
المركز األول في مجال الفن التشكيلي وقيمتها 10 
آالف دوالر. وفاز كل من بدر عبداهلل وعادل الذوادي 
وسميرة سعيد وحبيب الخباز وأحمد الوداعي ورضا 
هادي بالمراك��ز التالية وبجوائز مالي��ة تتراوح ما 
بي��ن 5 آالف إلى 7 آالف دوالر. وحول مش��اركته في 
الجائ��زة لدورتها العاش��رة أوضح الفائ��ز بالمركز 
األول بجائزة الفن التشكيلي الفنان أحمد عبدالرضا 
أن مشاركته كانت عبارة عن عمل يهدف إلبراز اسم 
صاحب الجائزة، مش��يرًا إلى أن هذا العمل استغرق 

قرابة شهر من العمل المتواصل.
وق��ال إنه��ا كان��ت تجربة جميل��ة تتيح للش��باب 
البحرين��ي أن يب��رز مهاراته مش��يرًا إل��ى أنه خريج 

بكالوري��وس تصميم داخلي م��ن جامعة الكويت، 
وأعرب عن ش��كره للقائمين عل��ى الجائزة متمنيًا 

لها مزيدًا من التطور في السنوات المقبلة.
من جانبه أوض��ح الفائز بالمرك��ز األول في جائزة 
البح��ث العلم��ي ري��اض محم��ود أن��ه مهن��دس 
ميكانيكي يعمل في ش��ركة تطوي��ر، وكان البحث 
المش��ارك هو ضمن رسالة ماجس��تير حول اإلدارة 
الهندس��ية والعوام��ل التي ت��ؤدي لتأخير إنش��اء 
المش��اريع، مستخدمًا نموذجًا يحسب كلفة التأخير 
الناجم عن توصيل أنابيب النفط والخسائر الناجمة 
عن ذلك. وأعرب عن شكره لرعاة الجائزة من عائلة 
كانو مؤكدًا أنها تمثل حافزًا للشباب على االهتمام 
بالعلم والدراسات التي تسهم في االرتقاء بمملكة 
البحري��ن، ودعا اهلل تعالى أن يجعل هذا الجهد في 

ميزان حسنات صاحب الجائزة.
وأوضح��ت الفائ��زة بالمركز الثان��ي لجائزة البحث 
العلم��ي س��ميرة س��عيد أن بحثه��ا يتمث��ل ف��ي 
تحديد تركيزات معادن المغنيس��يوم والكالسيوم 
والصوديوم والبوتاس��يوم في المي��اه المعبأة في 

البحرين باستخدام آلية االمتصاص الذري.
سفير فلسطين: قرب بدء 
العمل لبناء مجمع طبي 

ومدرسة على نفقة البحرين
أكد الس��فير الفلس��طيني في البحرين طه عبدالق��ادر، أن هنالك 
مش��اريع حديثة يتم العمل واالس��تعداد لها، إلقامة مجمع طبي 
ومدرسة على نفقة مملكة البحرين قريبًا، مشيرًا إلى أن الرئيس 
محم��ود عباس أعطى التوجيهات إليجاد األرض المناس��بة لذلك 

لبدء هذه المشاريع.
وثم��ن، عل��ى هامش حض��وره ملتق��ى »الملك القائد اإلنس��ان 
المعظم« بنس��خته الخامس��ة والذي نظمه مجلس النفيعي في 
فندق الغولدن توليب مس��اء الس��بت الماض��ي، الموقف الثابت 
والدائم لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظم، تج��اه الحق الفلس��طيني، مش��يرًا إلى أن 
جاللته داعم للشعب الفلس��طيني حتى إقامة دولته المستقلة، 
وعاصمته��ا الق��دس. وزاد قائاًل: »كما يؤكد جاللت��ه دومًا على 
قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية التي أطلقها المغفور 
له بإذنه تعالى الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل 

في مؤتمر القمة في بيروت«.
وق��ال عبدالق��ادر »من��ذ ع��ودة الس��لطة الفلس��طينية، كان��ت 
المؤسسة الملكية لالعمال اإلنسانية بتوجيهات وتعليمات من 
جاللة الملك المعظم، بإقامة عدة مش��اريع إنسانية، البداية في 

قطاع غزة وبأكثر من مشروع«.
وأض��اف، »أن هن��اك مدارس ثانوي��ة وتكميلية وعي��ادات، وأهم 
مدرسة ثانوية موجودة وتديرها »األنروا« موجودة في غزة، وهذا 
 بفضل بتوجيهات جاللته، ومتابعة س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، حيث كان المشرف الدائم لذلك األمين العام للمؤسسة 
الدكتور مصطفى السيد، والذي كان يسهر لتنفيذ المشاريع التي 

وجه إليها جاللة الملك المعظم، حتى أثناء الحرب«.

 رئيس األعلى للصحة: أعداد األطباء في المراكز
الصحية مالئمة للكثافة السكانية لكل مركز

أك��د رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عبداهلل آل خليفة أن أع��داد األطباء في المراكز 
الصحي��ة، س��تكون مالئمة للكثافة الس��كانية لكل مركز 
صح��ي على ح��دة، ما يس��هم في س��رعة الحص��ول على 
المواعي��د وانعدام فترات اإلنتظ��ار، مطمئنًا األهالي بأن 
خدمة التطبيب عن بعد التي القت استحسان المراجعين 
س��تظل مس��تمرة وس��يتم العمل على تطويرها بش��كل 

دوري.
جاء ذلك خالل المجلس األسبوعي لمحافظة المحرق، حيث 
أشاد األهالي بالتطور والتقدم الذي تشهده المملكة على 
الصعيد الصحي بفضل التوجيهات الملكية الس��امية من 
لدن جاللة الملك المعظم، ودعم صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود المجلس األعلى 

للصحة.
وأوض��ح أن حزمة البرامج التطويري��ة المتمثلة في نظام 
التس��يير الذاتي للمراك��ز الصحية وبرنام��ج اختر طبيبك 
ستس��هم في آلية االكتش��اف المبكر لألمراض، باإلضافة 
إل��ى العالق��ة االجتماعية التي س��تربط الطبي��ب بأفراد 
كل عائلة على حدة، األمر الذي يس��هم في تالفي العديد 
من األمراض الوراثية وس��رعة العمل على تقديم العالج 
المناس��ب لها، وخاصة ف��ي ظل اس��تحداث الملف الطبي 

الموحد الذي س��يكون بمثاب��ة قاعدة البيان��ات المتاحة 
لطبيب العائلة لالطالع على العالجات المقدمة للمريض.

وقدم الش��يخ محم��د بن عبداهلل ش��كره لمحافظ المحرق 
وللحضور، مؤك��دًا أن هذه اللقاءات تؤكد مبدأ الش��راكة 
المجتمعية القائمة بين المجلس واألهالي، مقدمًا شرحًا 
مفص��اًل ألساس��يات الرعاي��ة الصحية األولية ولمش��روع 

التس��يير الذاتي للمراكز الصحي��ة، باإلضافة إلى البرنامج 
الرائ��د المتمثل في اختيار الطبيب الواحد ألفراد األس��رة 

والمعروف ب�»اختر طبيبك«.
من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية 
األولي��ة الدكت��ور عبدالوه��اب محمد أن البحري��ن تتميز 
بخدماته��ا الصحي��ة ذات المس��توى المتق��دم، والرعاية 

الصحي��ة األولية في المملكة يش��ار إليه��ا بالبنان، مرحبًا 
بتع��اون األهالي وخاص��ة من خالل اللج��ان األهلية التي 
تش��كلها إدارات المراك��ز الصحي��ة بغي��ة التع��رف عل��ى 

المالحظات ودراسة المقترحات.
وفي مداخلتها، أش��ارت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية الدكتورة جليلة الس��يد إل��ى أن البحرين 
اس��تثمرت في المج��ال الصحي لتقديم أفض��ل الخدمات 

للمواطنين.
ولفت��ت إلى أن محافظة المحرق س��تكون صاحبة الريادة 
في تطبيق نظام التسيير الذاتي للمراكز الصحية وبرنامج 
اختر طبيب��ك، كما نوهت إلى اس��تحداث خدم��ة الحاالت 
المستعجلة، مؤكدًة أنها ليست بدياًل عن مراكز الطوارئ، 
ب��ل ه��ي خدمة إضافي��ة للحاالت البس��يطة الت��ي يمكن 

للمراكز الصحية معالجتها في حينه.
ورك��ز األمي��ن الع��ام للمجلس األعل��ى للصح��ة إبراهيم 
النواخذة على أهمية التوعية، مشيرًا إلى دور المجلس في 

خلق الشراكات مع األهالي ومؤسسات المجتمع المدني.
وش��هد المجل��س ع��دة مداخالت ق��دم م��ن خاللها عدد 
م��ن أعضاء المجل��س النيابي والبلدي واألهالي ش��كرهم 
للمجلس األعل��ى للصحة على دوره ف��ي تطوير المنظمة 

الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جليلة السيد: استحداث خدمة الحاالت المستعجلة

خالل حملة تفتيش مشتركة مع الداخلية والتجارة والهيئة

»الثروة الحيوانية«: مصادرة أدوية بيطرية غير مرخصة
قام��ت وكال��ة الث��روة الحيواني��ة بوزارة األش��غال 
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي بحملة 
تفتيش مفاجئ��ة على أحد الس��جالت التجارية غير 
المرخصة والذي يقوم ببي��ع األدوية البيطرية دون 
ترخي��ص وذل��ك بمش��اركة وزارة الداخلي��ة ووزارة 
التجارة والصناعة وهيئة تنظيم س��وق العمل، وقد 
تم خالل الحملة التحرز على جميع األدوية الموجودة 

في الموقع وغلق المنشأة.
وقد تبين خالل الحملة التفتيش��ية المش��تركة أن 
المحل ال يوجد له س��جل تجاري لنشاط بيع األدوية 
البيطري��ة ول��م يحصل ترخيص النش��اط أو مزاولة 
مهن��ة وال��ذي يس��تلزم إص��دار تراخيص بحس��ب 
القانون رقم )17( لس��نة 2014 والئحته التنفيذية 
الص��ادرة بق��رار رق��م )36( لس��نة 2020 لمزاول��ة 

التراخيص الطبية البيطرية.
وح��ذرت وكالة الثروة الحيوانية من منطلق حرصها 
عل��ى المصلحة العامة المواطنين وعلى وجه خاص 
مربي ومالك الثروة الحيوانية ضرورة اإلبالغ عن أي 
مخالف أثناء ممارس��ته للمهنة دون ترخيص وذلك 
حت��ى يتم ضبط األش��خاص المخالفي��ن وإحالتهم 

لجهات التحقيق.
حمالته��ا  أن  الحيواني��ة  الث��روة  وكال��ة  وأك��دت 
التفتيش��ية مس��تمرة وإنه��ا س��تقوم عل��ى الفور 

باتخاذ جمي��ع اإلجراءات القانوني��ة المنصوص في 
حق المخالفين وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك 

مع الجهات المعنية األخرى في المملكة.
وقام الفري��ق المكون من الجه��ات الحكومية ذات 
الصل��ة بالتوجه نح��و المحل المقص��ود حيث كان 
يدير المحل أحد األش��خاص الذي يقوم ببيع األدوية 
والمس��تحضرات البيطري��ة بالمنش��أة المذك��ورة 
حيث تبين ب��أن المحل يعمل دون ترخيص س��جل 

تجاري من إدارة السجالت التجارية كما إنه ال يوجد 
ترخيص من وكالة الثروة الحيوانية لمزاولة النشاط 
وال يمتلك ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية 
كونه ال يملك ش��هادة طبيب بيط��ري أو صيدالني، 
كما قام موظفو هيئة تنظيم س��وق العمل بفحص 
الهوي��ة وصالحي��ة اإلقام��ة والتي تبي��ن من خالل 
النظام بأن إقامة الش��خص في مملكة البحرين غير 

صالحة وملغية لعدم تسديده مبلغ االشتراك.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/31/watan-20220531.pdf?1653976288
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1008399
https://alwatannews.net/article/1008455
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ماثيوسن: البحرين تقدم نموذجًا يحتذى به في التعايش
برعاية سامية من ملك البالد المعظم وبمشاركة واسعة... بدء مؤتمر “توسعة األفق... حرية الدين والمعتقد” والمعرض المصاحب له

تحـــت رعايـــة كريمة ســـامية من حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك البـــالد المعظم، 
انطلقـــت أعمـــال مؤتمـــر )توســـعة األفـــق.. حريـــة الديـــن 
والمعتقد( الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين مملكة البحرين 
واالتحـــاد األوروبي والمعرض المصاحب له مســـاء أمس 
بحضـــور ســـعادة الدكتـــور عبداللطيـــف بن راشـــد الزياني 
وزيـــر الخارجيـــة وعدد من كبـــار المدعوين والمســـؤولين 

والمشاركين.
و فـــي كلمتهـــا خـــالل افتتـــاح المؤتمر أكـــدت نائب رئيس 
مجلس إدارة مركز الملك حمد للتعايش الســـلمي ورئيسة 
)هذه هي البحرين( بيتســـي ماثيوســـن أن البحرين التزال 
تقدم نموذجا يحتذى به في التعايش السلمي بين األديان 
مستعرضة تجربتها كسيدة مسيحية في االنتقال للعيش 

في مملكة البحرين منذ 42 عاما. 
وقالت:”لقـــد انبهـــرت لمعرفة أن أول كنيســـة شـــيدت في 
البحريـــن كانـــت منذ عام 1904، وطوال األعوام الســـابقة 
لم أجد من هذه البالد سوى المحبة والترابط والتآلف بين 
الجميـــع، وهذا مـــا جعل من البحرين دولـــة رائدة في هذا 

المجال دون غيرها من الدول”. 
وأشـــارت إلـــى أن احتضـــان البحريـــن للكثير مـــن المعابد 
والكنائـــس وبيـــوت العبـــادة المختلفـــة هـــو دليـــل على أن 
التعايش وحرية األديان والمعتقدات مغروســـة ومتأصلة 

في المجتمع منذ القدم. 
المانـــع  الصحـــة وليـــد  أشـــاد وكيـــل وزارة  مـــن جانبـــه،   
بالنهـــج الذي اتبعتـــه المملكة خالل جائحـــة كورونا حيث 
ســـطرت أجمل الصور اإلنســـانية في التعامل مع الجائحة 

ومواجهتها. 
خـــالل  التعامـــل  فـــي  المملكـــة  ســـاوت  لقـــد  أضـــاف:”  و 
الجائحـــة مابين المواطن والمقيم، حيث اســـتفاد الجميع 
مـــن الخدمـــات المقدمـــة بـــال اســـتثناء وكذلك تـــم تقديم 
اللقاحات للجميع، وسخرت القطاع الصحي لخدمة جميع 
افـــراد المجتمـــع مواطن كان او مقيم اســـتفاد الجميع من 

البرامج التوعوية المصاحبة”. 
وتحدث سفير جمهورية فرنسا لدى البالد جيروم كوشار 
عـــن أهمية نبـــذ الكراهيـــة والتوجه لصناعة الســـالم التي 

تحيي األمم وتساهم في تنميتها بشكل سليم. 
وقال: “إن الجهل عدو السالم، وهو الوقود الذي قد يؤدي 
إلى نشـــر الكراهية بين الشـــعوب. البد أن يســـاهم الجميع 
لنشـــر الوعي والعلـــم والمعرفة لمحاربة الجهـــل الكراهية 

وتاجيج النفوس ضد بعضها البعض”. 

وأضـــاف: “مـــن هنا تنطلق أهمية تنظيم هـــذا المؤتمر، وال 
عجـــب في أن ينطلـــق من البحرين المحبة للســـالم واالي 
لطالمـــا لعبت دورًا مهمًا ورائدًا في التعايش الســـلمي بين 

األديان وحرية التعبير والمعتقدات”. 
مـــن جهتـــه، أشـــاد ســـفير االتحـــاد األوروبي لـــدى المملكة 
العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان باتريك 
ســـيموني بتنظيم المؤتمر على درجة عالية من الحضور، 
الفتًا إلى أن ملف التعايش السلمي وحرية األديان التزال 

من المواضيع المهمة جدًا في كل مجتمعات العالم. 
وقـــال: “إن هـــذا الموتمـــر يؤســـس لمزيد مـــن التعاون في 
النطاق األوســـع وتعزيـــز العالقات بين االتحـــاد األوروبي 
ومملكـــة البحريـــن، هـــذا المؤتمر يعتبـــر اللبنة االساســـية 
لمزيـــد مـــن التعـــاون وتعزيـــز التفاهم المشـــترك ونأمل أن 
تشـــهد المرحلـــة المقبلة مزيـــدًا من الخطـــوات، ليس على 
مســـتوى الموتمـــر فحســـب، بـــل يتعـــدى ذلـــك لمزيـــد من 
الفعاليـــات وبرامج التبادل بين االتحاد األوروبي ومملكة 

البحرين”. 
يذكـــر أن الموتمـــر يعقـــد بمشـــاركة نخبـــة مـــن صانعـــي 
السياســـات والقـــرارات فـــي مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد 
ترســـيخ  بهـــدف  المدنـــي،  المجتمـــع  األوروبـــي وممثلـــي 
لحريـــة  المشـــترك  الفهـــم  لتعميـــق  منظـــم  حـــوار  أســـس 
األديـــان والمعتقـــدات، واالرتقاء بالتعاون اإلنســـاني على 
مبـــادئ التعدديـــة والتنـــوع لتعزيز احترام حريـــة األديان 

والمعتقدات على الصعيدين اإلقليمي والعالم. 
ويقـــام على هامـــش المؤتمر معرض تشـــارك فيه مختلف 

الوزارات والمؤسســـات الرســـمية إلى جانب مشاركة عدد 
من الجهات األهلية. 

ويســـعى المؤتمر، الذي تنظمه جمعية “هذه هي البحرين” 
البحريـــن  فـــي  األوروبـــي  االتحـــاد  بعثـــة  مـــع  بالتعـــاون 
والســـفارة الفرنســـية في البحرين ويســـتمر علـــى مدى 3 
أيـــام، إلـــى الخـــروج برؤية مشـــتركة لفهم أفضـــل لتاريخ 
مملكـــة البحريـــن واالتحاد األوروبي ولفـــت نظرهما تجاه 
حريـــة الديـــن والمعتقد، واستكشـــاف المزيد مـــن الفرص 
لتعزيـــز التعـــاون والحـــوار البنـــاء بيـــن االتحـــاد األوروبي 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إضافـــة إلـــى تفعيـــل 
قنوات التواصل وإقامة الروابط مع الجهات الفاعلة ذات 
الصلـــة علـــى كال الجانبيـــن، من خالل مجموعة األنشـــطة 
الفردية والجماعية المرتبطة بصنع السياسات والقرارات 

وعمل المجتمع المدني.
 ويجســـد إقامـــة الحـــدث الكبيـــر فـــي مملكـــة البحريـــن، 
تكريســـًا للمكانة والســـمعة الطيبة التي اكتسبتها المملكة 
كنمـــوذج عالمـــي رائـــد للمجتمعـــات القائمـــة علـــى التنوع 
والتعدديـــة الدينيـــة والحضاريـــة والثقافية، ومـــا تمتلكه 
مـــن تجربة فريـــدة من نوعها في مجـــال حماية الحريات 
الدينيـــة واحترام التنـــوع الديني والفكـــري والثقافي في 
إطـــار مبـــادئ الدســـتور وســـيادة القانـــون، وهـــو مـــا يوفر 
للمشـــاركين فـــي المؤتمر بيئة مثاليـــة إلقامة حوار هادف 
وبّنـــاء بشـــأن كيفيـــة الوصول إلـــى رؤى مشـــتركة لتعزيز 
التعايـــش واالحترام المتبادل في المجتمعات القادمة من 

خلفيات تاريخية ودينية وفلسفية مختلفة.

المنامة - بنا

“سوق العمل” تحقق فائضًا نقديًا بقيمة 1.7 مليون دينار
إصدار 143,291 تصريحاً لألجانب في 2021

حققـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل خالل الســـنة 
2021 فائضـــًا نقديـــًا  المنتهيـــة فـــي  31 ديســـمبر 
1,769,696 دينـــار، ناتًجـــا عـــن مجمـــوع  مقـــداره 
إيـــرادات الهيئـــة مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة من قبل 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، وحصة الهيئة 
مـــن رســـوم الرعايـــة الصحيـــة والفوائـــد البنكيـــة 
والرســـوم اإلداريـــة األخرى وقدرهـــا 13,666,039 

دينار.
وبينـــت اإلحصائيـــات التـــي حصلـــت “البـــالد” على 
نســـخة منهـــا أن الميزانية التشـــغيلية للهيئة بلغتت 
8,336 مليـــون دينار، والفوائد البنكية التي حصلت 
الرعايـــة  دينـــار، ورســـوم   538,988 الهيئـــة  عليهـــا 
الصحية 948,765 دينار، والرســـوم اإلدارية 3,730 
مليون دينار، وإيرادات أخرى بلغت 112 ألف دينار، 
بمـــا مجموعه 13,666,039 مليـــون دينار، بينما بلغ 

إنفاق الهيئة 12,500,185 دينار.

بلـــغ   2021 للعـــام  الدفتـــري  الفائـــض  أن  وأفـــادت 
379,498 دينـــار، وقد بذل الجهـــاز التنفيذي الكثير 
مـــن الجهـــود والتـــي بدورهـــا ســـاهمت فـــي تقليـــل 
اإلنفاق والترشـــيد في كثيـــر من المصروفات حيث 
بلـــغ صافي القيمـــة الدفتريـــة لألصـــول الثابتة بعد 
خصـــم االســـتهالكات حتـــى نهايـــة ديســـمبر 2021 
مجمـــوع  بلـــغ  فيمـــا  دينـــار،  مليـــون   2,784 مبلـــغ 

الرســـوم المحصلـــة لصالـــح صندوق العمـــل ووزارة 
المالية واالقتصـــاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة 
مليـــون   148,691  2021 العـــام  خـــالل  الداخليـــة 
دينار، بينما بلغت الرســـوم المستحقة على أصحاب 

األعمال في نهاية العام مبلغ 12,024,810 دينار.
وأوجـــز التقريـــر أبـــرز المهام التـــي أنجزتهـــا الهيئة 
خالل العام 2021، حيث بلغ مجموع تصاريح العمل 
الجديـــدة الصـــادرة )باســـتثناء الملتحقيـــن بالعمالة 
األجنبية( 143,291 تصريح عمل، وموزعة كالتالي: 
68,440 تصريـــح لعمالـــة خارج البحريـــن، 74,851 
تصريـــح لعمالة داخل البحريـــن، و26,653 تصريح 
انتقال داخل البحرين، وتشـــمل اإلحصائيات أعاله 

عدد 4746 تصريحًا لفئة المستثمرين.
العمـــل  تصاريـــح  تجديـــدات  مجمـــوع  أن  وبيـــن 
)باســـتثناء الملتحقين بالعمالـــة األجنبية( 305,053 
تجديـــدًا، منها 298,514 تجديدًا لفئـــة العمالة، إلى 
جانب التجديد لـ 6,539 تصريحًا لفئة المستثمرين.

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

الســـبيعي  ســـلمان  الشـــاب  أعلـــن 
الدائـــرة  عـــن  نيابيـــًا  ترشـــحه 
الخامســـة بالمحافظـــة الجنوبيـــة، 
وهي دائرة رئيسة مجلس النواب 

فوزية زينل.
وقال: كونـــي صاحب مجلس في 
نفـــس الدائرة التمســـت الكثير من 
الهمـــوم التـــي يعانـــي منهـــا أهالي 
الدائرة ومن أبرزها وأكبرها هموم 
فـــي صعوبـــة  وأهاليهـــم  الشـــباب 
المشـــكالت  وأيضـــًا  التوظيـــف 
اإلســـكانية ويعاني الكثير من قلة 
المـــوارد وزيادة المصروفات، فمن 
الممكن ســـن التشـــريع الذي يتيح 
للموظفين بإمكانية مزاولة تجارة 
الوظيفـــة  عـــن  مختلفـــة  أخـــرى 
الحاليـــة لتحقيـــق الرفاهيـــة، ومـــا 
يعانيه كبـــار المواطنين من هموم 

تقاعدية.
وأضاف أن “المرأة والطفل وذوي 
األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  العزيمـــة 
اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر  حققـــوا 
التي ســـاهمت فـــي نهضـــة مملكة 
لتمكينهـــم  فنطمـــح  البحريـــن، 
برنامجنـــا  خـــالل  مـــن  ودعمهـــم 
االنتخابي ونظرًا لخبرتي السابقة 

الســـابق  الرئيـــس  نائـــب  كونـــي 
للمنظمة العالمية لحماية الطفل”.

االنتخابـــي  “برنامجـــي  وتابـــع 
ســـيتناول جوانـــب عديـــدة، ولكن 
ســـيكون تركيزي على األهم ومن 
ثـــم المهـــم وفـــي حـــدود المـــوارد 

المتاحة”.
وواصـــل “نســـعى للعمل مـــن أجل 
المواطـــن  بـــه  مايطمـــح  تحقيـــق 
كإيجاد حلول لتقليل نسبة البطالة 
إلـــى الحـــد الطبيعـــي واالســـتفادة 
مـــن البرامج المطروحة في وزارة 
اإلســـكان باإلضافة إلى طرح بنود 
جديدة يتم تعديلها وإضافتها في 
وزارة اإلســـكان بحيـــث تســـتفيد 

شريحة أكبر”.

^أعربـــت فعاليات أهلية في قرية بوري عن جزيل شـــكرها وتقديرها 
لممثلتهـــا فـــي المجلس البلـــدي عن الدائـــرة الســـابعة بالمحافظة الشـــمالية 
األستاذة المحامية زينة جاسم، مؤكدة أنها كانت واحدة من أكثر الدورات 
البلديـــة نجاحـــا علـــى صعيـــد ما تحقق من مشـــاريع أســـهمت فـــي االرتقاء 

بالواقع الخدماتي للقرية.
مـــن جهتـــه، أكد نائـــب رئيـــس جمعية بـــوري الخيرية الســـابق عضـــو لجنة 
الخدمـــات لشـــئون القرية بالجمعية والمتابع لشـــئون الخدمـــات بالقرية مع 
العضـــو البلـــدي عبـــدهللا كاظم: أن الـــدورة البلدية المنصرمـــة كانت واحدة 
من أكثر الدورات البلدية نجاحا وإنجازا، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها 

المحامية زينة جاسم لالرتقاء بالوضع الخدمي للقرية.
كمـــا أعرب عـــن شـــكره للمهندس محمد الســـاري بوزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي لمـــا بذله من جهـــود كبيرة طـــوال الدورة 
البلديـــة المنصرمـــة بالتعـــاون مـــع عضـــو المجلس البلـــدي والمتابع لشـــئون 

الخدمات بالقرية فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية المتعلقة بالوزارة.
وأكـــد كاظـــم: نحن ال نبخس حق أحد ممن توالوا على هذا المنصب ســـابقا 
لكنهـــا كلمـــة حـــق واجـــب علينـــا قولها، ومـــن ال يشـــكر الناس ال يشـــكر هللا، 
مســـتذكرا بالعرفـــان كل مـــا قامـــت به األســـتاذة زينـــة خالل فتـــرة تمثيلها 
بالمجلس البلدي وتواصلها معه كمتابع لشئون الخدمات بالقرية أوالً بأول، 
ومتابعتها الحثيثة مع الجهات ذات االختصاص للمضي قدًما في المشاريع 
الخدمية مما أسهم في تحسين الوضع الخدمي بشكل مالحظ وملموس.

وفـــي ختـــام دور االنعقاد البلدي األخيـــر من الدورة البلديـــة الحالية، دعت 
بوري الستذكار سجل المحامية زينة جاسم الحافل بالمنجزات والمشاريع 
الخدميـــة التـــي تحققت في الدائرة الســـابعة ومن ضمنهـــا قرية بوري التي 

كان لها حظ وافر من المتابعات.

وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  أعلـــن 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف أن الوزارة ستبدأ خالل 
هذا العام بتنفيذ مشـــروع المرحلة 
األولـــى من توســـعة شـــارع 77 إلى 
مســـارين في كل اتجـــاه في الجزء 
المحصـــور بين شـــارع 47 ومدخل 
إســـكان هورة ســـند بعد اســـتكمال 
أعمال الكهربـــاء، والذي يهدف إلى 
تخفيف االزدحامات المرورية على 
الشـــارع، وكذلـــك زيـــادة انســـيابية 
الحركـــة المروريـــة والقضـــاء علـــى 
مشكلة الدوران العكسي للقادم من 
الشـــمال عبـــر اســـتحداث دوار عند 
مدخل إســـكان هورة سند. وأضاف 
أن أعمال المشروع تتضمن توسعة 
الشارع إلى مسارين في كل اتجاه، 
وذلـــك فـــي الجـــزء المحصـــور بين 
وتقاطعـــه  شـــارع47  مـــع  تقاطعـــه 
واســـتحداث   4558 طريـــق  مـــع 
طريـــق  مـــع  تقاطعـــه  عنـــد  دوار 
العكســـي  للـــدوران  وذلـــك   4558
مشـــروع  إلـــى  الدخـــول  وتســـهيل 
هـــورة ســـند اإلســـكاني كما تشـــمل 
أعمال التطوير على إنشـــاء شـــبكة 

لتصريـــف ميـــاه اإلمطـــار، وتوفيـــر 
مواقـــف جانبيـــة وأرصفـــة للمشـــاة 
ومواقف للســـيارات، ووضع قنوات 
قبـــل  مـــن  الســـتخدامها  أرضيـــة 
الخدمات مستقباًل، كما تشمل على 
أعمـــال اإلنـــارة، وتوفيـــر العالمـــات 
اإلرشـــادية  واللوحـــات  المروريـــة 
الالزمة لتحقيق الســـالمة المطلوبة 

على الشارع.
ولفـــت إلـــى أنـــه يتـــم حالًيـــا إعداد 
التصاميم التفصيلية إلنشـــاء دوار 
آخر شـــماالً على شارع 77 بتقاطعه 
مع طريـــق 4571، لتتمكـــن الحركة 
المروريـــة مـــن االلتفـــاف والدوران 
العكسي باتجاه الجنوب. جاء ذلك 
لـــدى قيـــام وزيـــر األشـــغال بزيـــارة 
تفقدية للدائـــرة الرابعة بالمحافظة 
الجنوبيـــة يرافقه الوكيل المســـاعد 
للطرق كاظـــم عبداللطيف بحضور 
ممثـــل الدائـــرة العضو البلـــدي عمر 
عبدالرحمـــن وعـــدد مـــن مهندســـي 
الوزارة، لمتابعـــة احتياجات أهالي 
المنطقـــة من مشـــاريع بنيـــة تحتية 
مشـــروع  مســـتجدات  آخـــر  أهمهـــا 

تطوير شارع 77.

السبيعي يترشح بدائرة رئيسة البرلمان: أسعى لتقليل البطالة

زينة جاسم... مسيرة حافلة باإلنجازات البلدية

“وزير األشغال” يعلن عن مخطط مشروع توسعة شارع 77
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/497731015748.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/4977#pdf53050
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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1113162320

عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان في 31 مايو من 
كل عام باليوم العالمي لالمتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية 
المرتبطـــة بتعاطـــي التبـــغ والدعـــوة إلى وضع سياســـات فعالـــة للحد من 

استهالكه. 
ويعـــد تعاطـــي التبغ أهم ســـبب منفرد للوفيـــات التي يمكـــن تفاديها على 
الصعيد العالمي علمًا أنه يؤدي حاليًا إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة 

بالغين في شتى أنحاء العالم.
ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي لالمتناع عن التدخين في المساهمة 
فـــي حماية األجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، 
بـــل وأيضًا من المصائـــب االجتماعية والبيئية واالقتصادية لتعاطي التبغ 

والتعرض لدخانه.
تـــم إطالق شـــعار اليوم العالمي للتبغ 2022 هـــذا العام بعنوان “التبغ خطر 

على بيئتنا”.
تهـــدف الحملـــة اإلعالمية لهـــذا العام إلى زيادة الوعي العـــام باألثر البيئي 
لـــدورة التبـــغ بأكملها، مـــن بدايـــة زراعتها وإنتاجهـــا وتوزيعها إلـــى توليد 

النفايات السامة. 
تهتـــم الحملـــة أيضـــًا بهـــذا العالم، حيث تكشـــف عـــن جهود صناعـــة التبغ 
لتنظيـــف ســـمعتها الخضـــراء وجعـــل منتجاتهـــا أكثـــر جاذبيـــة مـــن خالل 

اإلعالن عنها على أنها صديقة للبيئة.
وتم تنظيم اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين لتحقيق األهداف التالية:

- العمل على التوعية بمخاطر التدخين على الفرد والمجتمع.
- الوعي باآلثار الضارة للتدخين الســـلبي على المحيطين بالمدخن وأثره 

على المجتمع ككل.
– التوعية بأخطار التدخين التي تدمر صحة الرئة وتســـبب أمراض الرئة 

وأخطرها سرطان الرئة وااللتهاب الرئوي.
- فضح المخططات االحتيالية لشركات ومصانع التبغ لتصنيف منتجاتها 

على أنها صديقة للبيئة.
- توعية الشباب بالمعلومات الضرورية؛ حتى ال يقعوا في فخ مخططات 

تسويق التبغ التي تستهدفهم.
- العمل على ضمان قدرة مجموعة الشباب على مقاومة التالعب بصناعة 

التدخين.

اليـــوم العالمـــي لمكافحة التبغ هو مناســـبة عالمية يحتفل بها فـــي 31 مايو من كل عام، 
حيث أقرت الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية هذا اليوم العام 1987، للســـعي 
إلى لفت النظر العالمي نحو المخاطر واآلثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين، وتذكير 
الشعوب بالمخاطر التي قد يسببها التدخين سواء على حياة األفراد، أو على النواحي 
االقتصاديـــة لألســـر والمجتمعـــات معـــا، أو علـــى الثـــروات والمحاصيـــل الزراعيـــة التي 
تتعـــرض للحرائـــق، بفعل لفافة تبغ يلقيها عابث. ويســـتهدف هذا اليوم تخفيض نســـبة 

5.4 مليون حالة وفاة سنويًا، جراء أمراض متعلقة بالتبغ، والتدخين بشكل أو بآخر.
ولقـــد دفعـــت جائحة كوفيد 19 بالماليين من متعاطي التبغ، إلى اإلعالن عن نيتهم في 
اإلقـــالع عـــن تعاطي التبغ، وقامـــت منظمة الصحـــة العالمية بإطالق حملة بهذا الشـــأن 
تســـتهدف 100 مليـــون مـــن األشـــخاص الذين يحاولـــون اإلقالع عن تعاطـــي التبغ، من 

خالل االستعانة بمجموعات من المقلعين عن تعاطيه.

وسائل اإلقالع 

ما أهم الوسائل المتبعة لإلقالع عن التبغ؟  «

ما الوســـائل األهم في ســـبيل اإلقالع عـــن التدخين وبدء صفحة جديـــدة بحياة خالية 
من النيكوتين والشوائب واألمراض؟ سؤال مهم تجيب عنه صحيفة “البالد” من خالل 

الخطوات التالية:
1 - العـــاج ببدائل النيكوتين: مثـــل علكة النيكوتين، وأقراص المص، والمرذاذ األنفي، 
والبخاخات، والتي تساعد في التغلب على الرغبة الشديدة بالتدخين، وتعد من األنواع 

ذات المفعـــول القصيـــر األمـــد، وهي آمنة االســـتعمال فـــي حال اســـتخدامها مع لصقات 
النيكوتين، ذات المفعول طويل األمد، أو استخدامها مع دواء خاٍل من النيكوتين.

2 - تجنب المحفزات: وهي العادات اليومية التي تحفز على التدخين، كشرب القهوة، 
أو أثناء الحفالت، وإدخال عادات جديدة لتجنب التدخين.

3 - التأخيـــر: فإذا كنت تشـــعر بأنك على وشـــك االستســـالم، لرغبتك فـــي التدخين، قم 
بإخبار نفســـك بأن عليك االنتظار لمدة 10 دقائق إضافية، ثم قم بعمل شـــيء ما، إللهاء 
نفســـك خـــالل تلك الفتـــرة الزمنية، وجرب الذهـــاب إلى منطقة عمومية ال يســـمح فيها 

بالتدخين.
4 - قـــم بمضـــغ شـــيء ما: امنح فمك شـــيئا معينا، لتتمكـــن من مكافحة اشـــتهاء التبغ، 
فقم بمضغ العلكة الخالية من الســـكر، أو الحلوى الصلبة، أو قم بقرش الجزء النيء، أو 

المكسرات، أو بذور عباد الشمس.
 -5 ال تكتف بواحدة وحسب: ال تخدع نفسك بتصديق إمكانية التوقف عند ذلك، ففي 
كثير من األحيان يؤدي تدخين ســـيجارة واحدة إلى الثانية، وقد يقودك ذلك للتدخين 

مرة أخرى.
-6 كـــن َنِشـــطًا بدنّيًا: يمكـــن أن تفيد األنشـــطة البدنية، في صرف انتباهـــك عن الرغبة 
الشـــديدة في استعمال التبغ، وتقلل من شـــدتها، ويمكن أن تؤدي حتى الفترة القصيرة 
من النشاط البدني، كصعود ونزول الساللم بضع مرات إلى التخلص من الرغبة الشديدة 

في التبغ، قم بنزهة صغيرة للتمشي، أو الهرولة. 
-7 طلـــب التعزيـــزات: اتصـــل بأحد أفراد العائلـــة، أو بصديق، أو أحـــد أفراد مجموعات 

الدعم ليساعدك في سعيك لمقاومة الرغبة في تناول التبغ.

قــال استشــاري األمــراض الصدريــة عــادل بديــوي لـ”البــاد” إن التدخين مــن العادات المنتشــرة بين فئــات كثيرة في 
المجتمع، وذلك بالرغم من أنه يؤثر بشكل سلبي في جسم اإلنسان، حيث ينتج عنه العديد من اآلثار السلبية المؤذية 

للفرد، وقد تؤدي بعضها إلى مضاعفات تهّدد الحياة.

وتابع بديوي “يحتوي دخان السجائر على 
7000 مـــادة كيميائيـــة تقريبـــًا إضافًة إلى 
مـــادة النيكوتيـــن ويتســـبب التدخين في 
قائمة طويلة من الســـرطانات، على رأسها 
ســـرطان الرئة، والمسالك البولية، والكلي، 

وعنق الرحم، والمعدة، والبنكرياس”.

أذى للتنفس

للجهـــاز  األذى  التدخيـــن  “يســـبب  وقـــال 
التنفســـي، حيـــث إّنـــه ُيـــؤدي إلـــى ازديـــاد 
خطر اإلصابة بعـــدوى الرئة، والمعاناة من 

الســـعال والصفيـــر، وتراجـــع أداء وظائف 
الرئة والمعاناة من ضيق التنفس والمخاط 
الزائد، والتأثير الســـلبي على مرض الربو، 
واإلصابة بسرطان الرئة، ومرض االنسداد 

الرئوي المزمن”.
جميـــع  يـــؤذي  التدخيـــن  بديـــوي”  وزاد 
أعضـــاء الجســـم تقريبـــًا، حيـــث إّنـــه يؤثر 
فـــي القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، والجهاز 
العصبـــي، والعظـــام، والعضـــالت، والجهاز 
الهضمـــي، والبولـــي، والقـــدرة اإلنجابيـــة، 
ومشكالت الحمل، وضعف مناعة الجسم، 

بالجلطـــات  اإلصابـــة  احتماليـــة  وتزايـــد 
الدمويـــة، وأمراض العيـــن، واألنف واألذن 
والحنجـــرة، واالضطرابات الهرمونية مثل 

داء السكري من النوع الثاني”.
وأضاف “التدخين الســـلبي هو استنشـــاق 
األفراد غير المدّخنيـــن الدخان الناتج عن 
حـــرق المـــواد الموجـــودة فـــي الســـيجارة 
إضافًة إلـــى الدخان الذي ينفثـــه المدّخن، 
وُيعـــّد هـــذا الدخـــان خطـــرًا حقيقيـــًا على 
صّحة المدّخنين واألفراد المحيطين به ال 

سّيما األطفال”.

كلفة التدخين

وأبـــان بديـــوي “تكلفة التدخيـــن ال تقتصر 
على شـــراء علب الســـجائر اليومية فقط، 

بـــل ُيضـــاف لها التبعـــات الماديـــة المترّتبة 
علـــى  والتأميـــن  الصحـــي  التأميـــن  علـــى 
الحيـــاة، وذلـــك بســـبب ارتفـــاع التكاليـــف 
العالجيـــة لألمـــراض المتعّلقـــة بالتدخين، 
إضافًة إلـــى اآلثار الســـلبية للتدخين على 

صّحة أسرة المدّخن المحيطة به”.
وتابع “يعود اإلقالع عن التدخين بالعديد 
مـــن الفوائـــد الصحية علـــى الفـــرد، وُيقّلل 
مـــن خطر التعّرض لألمراض والمشـــكالت 

المباشـــرة  الفوائـــد  أبـــرز  ومـــن  الصحيـــة، 
لإلقـــالع عـــن التدخيـــن؛ انخفـــاض معّدل 
ضربـــات القلـــب وضغط الـــدم، وانخفاض 
مســـتوى أول أكســـيد الكربـــون وبالتالـــي 
الـــدم،  فـــي  ارتفـــاع مســـتوى األكســـجين 
وتحّســـن الدورة الدموية، وتقليل السعال 
والصفيـــر، وفـــي الحقيقة كّلمـــا أقلع الفرد 
عن التدخين في وقت مبّكر زادت الفوائد 

التي يحصل عليها”.

إبراهيم النهام

عادل بديوي

ارتفاع التكاليف 
العالجية لألمراض 

المتعّلقة 
بالتدخين

يتسبب التدخين 
في قائمة 
طويلة من 
السرطانات

السياسات الصحية

ما أهم السياسات الصحية التي تتبعها مملكة البحرين لمكافحة  «
التدخين؟

- جهـــود توعيـــة كثيـــرة تتبناهـــا وزارة الصحة ســـنويًا لتعريف العامـــة بأضرار 
التدخين بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية، واألهلية والخاصة.

- تقديـــم الدراســـات واألبحاث التي تســـاعد أصحاب القـــرار في الحد من هذه 
المشكلة.

- انضمام البحرين التفاقية منظمة الصحة العالمية بشـــأن مكافحة التبغ العام 
.2007

- صدور المرســـوم الملكي الســـامي بقانون رقم )8( لسنة 2009 بشأن مكافحة 
التدخيـــن والتبـــغ، بأنواعه، شـــكل دفعـــة قوية لجهـــود مكافحـــة التدخين في 

المملكة.
- انتهاج سياسات إعالمية تستهدف توعية المجتمع بإضرار التبغ.

- اقتراح إنشاء مراكز للمساعدة على اإلقالع من التبغ في وزارة الصحة.
- تصميـــم وتنفيـــذ برامـــج فاعلـــة؛ بهدف التشـــجيع علـــى اإلقالع عـــن تعاطي 

منتجات التبغ.
- مراجعة واقتراح الحد األعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغيرها 
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