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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

P  12

Link

P  4

Link

Link

P  1

Link

�أح�م��د ب��ن ح�م��د �آل خليف�ة رئي�س�ا 

�لعالمي�ة  �لجم�ارك  منظم�ة  لمجل��س 
ــنـــظـــمـــة  ــــس مـ ــلـ ــ ــجـ ــ صـــــــــــــادق مـ
ــارك الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي دورتـــــه  ــمــ الــــجــ
أعمالها  اختتمت  الــتــي   140/139
مساء أمس السبت 25 يونيو 2022م 
تزكية  على  بروكسل  العاصمة  في 
خليفة  آل  حمد  بــن  أحمد  الشيخ 
رئــيــســا لمجلس  الــجــمــارك  رئــيــس 
العالمية، لفترة  منظمة الجمارك 
-2022 لــــعــــام  ثـــالـــثـــة  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
فــي  ســـابـــقـــة  تـــعـــد  ــي  ــتــ والــ 2023م، 
السنوات األخيرة إذ يسمح النظام 
لوالية  المجلس  رئــيــس  بانتخاب 
إلى  بــاإلضــافــة  واحـــدة  مدتها سنة 
إمكانية إعادة انتخابه لفترة ثانية 

مدتها سنة واحدة.. وفي حاالت استثنائية، يمكن أن يعيد المجلس انتخاب 
شاغل المنصب لفترة ثالثة مدتها سنة واحدة.

وتأتي تزكيته بطلب من الدول التي أجمعت على أهمية استمراره فترة 
جائحة  خــال  والحكيمة  الفعالة  لقيادته  تقديرًا  وذلــك  ثالثة،  استثنائية 
كورونا ونجاحه في ضمان استقرار سير األعمال من دون حدوث أي اختال 
العالمية واألمانة  التي تشرف عليها منظمة الجمارك  والبرامج  للمشاريع 

العامة في بروكسل. 
البحرين  مملكة  علم  رفــع  إن  خليفة  آل  حمد  بــن  أحمد  الشيخ  وقــال 
للسنة الثالثة على التوالي هو أقل ما يمكن تقديمه للوطن وقيادته، معربا 
عن اعتزازه بهذه الثقة واإلنجاز البحريني المتواصل الذي يعكس المكانة 

الدولية التي تتبّوأها مملكة البحرين.

أكـــــد مــحــمــد عـــلـــي الــقــائــد 
ــيــــذي لــهــيــئــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات والــ
اإللــكــتــرونــيــة تــحــقــيــق مــؤشــرات 
ــامـــي  نـــظـ فــــــي  إيــــجــــابــــيــــة  أداء 
»تـــــــواصـــــــل« و»بــــــنــــــايــــــات« خــــال 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 2022، 
انــعــكــاســًا حقيقيًا  والــتــي جـــاءت 
لــلــجــهــود الـــمـــبـــذولـــة والـــحـــرص 
الحكومية  الجهات  أبدته  الــذي 
واإليجابي  الفعال  التواصل  في 
مـــع الــمــســتــخــدمــيــن مـــن خــال 
الــــــــــــرد عـــــلـــــى اســــتــــفــــســــاراتــــهــــم 
وماحظاتهم بجانب مواصلتها 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا اإللــكــتــرونــيــة 
بكفاءة  الخدمية  األنظمة  عبر 
بتعزيز  أســهــم  مــا  عالية  وجـــودة 
ثــقــة الــمــســتــخــدمــيــن وتــحــســيــن 
ــل الـــتـــوجـــه  ــ ــي ظــ ــ تـــجـــربـــتـــهـــم فــ
نــحــو الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتــبــنــي 
ــا الـــحـــديـــثـــة فــي  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ

القطاع الحكومي.
ــار إلـــى أن اإلحـــصـــاءات  وأشــ
ــنـــظـــام الـــوطـــنـــي  ــالـ الــمــتــعــلــقــة بـ
تواصل  والــشــكــاوى  للمقترحات 

خـــــال الــــربــــع الـــثـــانـــي أظــــهــــرت أن 
إجمالي عدد المقترحات والشكاوى 
الواردة  والماحظات  واالستفسارات 
وتطبيقه  اإللــكــتــرونــي  الــنــظــام  عــبــر 
خـــال الــفــتــرة مــن األول مــن إبــريــل 
بلغت   2022 الجاري  يونيو   22 حتى 
نسبة  بــــأن  مــوضــحــًا  طــلــبــا،   47526
ــام بــاتــفــاقــيــة مــســتــوى  ــعـ ــزام الـ ــتــ االلــ
الخدمة المسجلة في النظام بلغت 

.%99
األداء  ــرات  ــ ــؤشـ ــ مـ ــرز  ــ ــ أبـ ــول  ــ ــ وحـ
فــي نــظــام »بــنــايــات«، أوضـــح أن عــدد 
المقدمة  الــبــنــاء  تــراخــيــص  طــلــبــات 
عــبــر الـــنـــظـــام خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 1 
إبريل وحتى 22 يونيو 2022 بلغ 625 
ضمن  جميعًا  عليها  الــرد  تم  طلبًا، 
اتفاقية مستوى  في  المحدد  الوقت 
الخدمة وبنسبة بلغت 100%، مشيرًا 
ــام الــتــي  ــ إلـــى أن مــتــوســط عـــدد األيـ
تطلبت إلصدار الرخص ذات الصلة 
مقارنة  يومًا  تتجاوز2.3  لم  بالبناء 
الخدمة  لمستوى  األقــصــى  بــالــحــد 

البالغ 5 أيام.

الشباب  البحرين  دراسة في جامعة  أوصت 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  استخدام  بتقليل 
وإقامة األنشطة التي تتماشى مع فطرة اإلنسان 
إلى  الوصول  من  محذرة  الفعلي،  التواصل  في 

إدمان وسائل التواصل االجتماعي.
الــتــي قدمها الــطــالــب في  الـــدراســـة،  ودعـــت 
خالد  اآلداب  بكلية  اإلعـــام  ماجستير  برنامج 
ــهـــات الــمــهــتــمــة بــســلــوك  ــيــــادي، الـــجـ عـــلـــي الــــصــ
متخصصة  ودورات  نــدوات  تنظيم  إلــى  الشباب، 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــي كــيــفــيــة جــعــل اســـتـــخـــدام مـ فـ
االجــتــمــاعــي شــيــئــًا ثـــانـــويـــًا ال يــلــغــي الــتــواصــل 

المباشر الذي يعد تفاعًا حميمًا.

ــوان:  ــنــ ــتــــي حـــمـــلـــت عــ ــدفــــت الــــــدراســــــة الــ هــ
ــتـــواصـــل  ــدام مــــواقــــع الـ ــخــ ــتــ ــيـــن اســ ــة بـ ــاقــ ــعــ »الــ
الشباب  لدى  االجتماعي  والتفاعل  االجتماعي 
تــعــرف واقـــع اســتــخــدام  إلـــى  الــبــحــريــن«  بمملكة 
ــبـــاب لـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي فــي  الـــشـ
مواقع  استخدام  تأثير  عن  والكشف  البحرين، 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي فــــي أنــــمــــاط الــتــفــاعــل 
الــعــائــلــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى قـــيـــاس الــعــاقــة بين 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي والتفاعل 

االجتماعي لدى الشباب في البحرين«. 
وأظهرت نتائج الدراسة أن مواقع التواصل 
ــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة  االجـــتـــمـــاعـــي أصــبــحــت مـ

االعتماد  وأن  الــشــبــاب،  إلــى  بالنسبة  األســاســيــة 
عليها كبير جدا ال سيما في ظل جائحة كورونا، 
كــمــا وجـــدت أن الــشــبــاب يــعــتــمــدون عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــواصــل كــبــديــل عن 
المواقع من  الفعلي، لذا تحولت هذه  التواصل 
شيء ثانوي في حياة الشباب، إلى شيء أساسي.

ــإن الــشــبــاب  ــ وبـــحـــســـب نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة، فـ
أفراد  وجــود  أثناء  التواصل  مواقع  يستخدمون 
العائلة واألصدقاء، ويجدون صعوبة في االبتعاد 

عن هذه المواقع.

أجرى احلوار: أنور عبدالرحمن

الشعبية  الــصــيــن  جــمــهــوريــة  سفير  أشـــاد 
اهلل  أنــور حبيب  السيد  البحرين  لــدى مملكة 
بين  الثنائية  العاقات  في  التطور  بمستوى 
الــبــحــريــن والــصــيــن، وأكـــد أنــهــا تشهد تــطــورا 
مستمرا في ظل التشاور والتنسيق المتواصل 
المعظم  الملك  جالة  البلدين  قيادتي  بين 
حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الصيني 

شي جين بينج.
مهّما  شريكا  تعتبر  البحرين  أن  وأضــاف 
لــجــمــهــوريــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة فــــي مــنــطــقــة 
التعاون  عــاقــات  أن  مــؤكــدا  الــعــربــي،  الخليج 
عام  خــال  الدفع  قــوة  استعادت  البلدين  بين 
ــا، وارتـــفـــع الــتــبــادل  2021 رغـــم جــائــحــة كـــورونـ
إلى 2,189 مليار دوالر  البلدين  بين  التجاري 

أمريكي بنسبة زيادة بلغت %16,24.
أكد  أوكــرانــيــا،  فــي  بالحرب  يتعلق  وفيما 
الــســفــيــر الــصــيــنــي أن حــكــومــتــه تـــســـانـــد كــل 
الحرب  إنهاء  إلى  الرامية  الدولية  المبادرات 

بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة، وتــخــفــيــف حــــدة األزمــــة 
اإلنسانية الناجمة عن الحرب، مؤكدا موقف 
ــوة إلــــى الـــحـــوار  ــدعــ حــكــومــتــه الـــثـــابـــت فـــي الــ

والتفاوض إلنهاء الحرب في أوكرانيا.
وعـــن أســبــاب انــــدالع األزمــــة والــحــرب في 
اســتــمــرار  أن  الصيني  السفير  أكـــد  أوكــرانــيــا، 
تــوســع حــلــف »الــنــاتــو« شــرقــا بــاتــجــاه الــحــدود 
تفّجر  إلــى  المطاف  نهاية  في  قــاد  روسيا  مع 
األزمة واندالع الحرب، مشيرا إلى أن الواليات 
المتحدة تواصل تقديم األسلحة إلى أوكرانيا، 
وال تــبــذل جـــهـــودا إلنـــهـــاء الـــحـــرب، داعـــيـــا كل 
األطـــــراف الــدولــيــة إلـــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
والتحرك سريعا إلنهاء الحرب في أسرع وقت 

ممكن.
أن  الصيني  السفير  أكــد  آخــر  مــن جــانــب 
المتوازن على  األمن  إلى تحقيق  تدعو  باده 
التعاون  عبر  والــدولــي  اإلقليمي  المستويين 
رافضا  الدولية،  األطـــراف  كل  بين  المشترك 
فكرة األمن المطلق أو الحصري لطرف على 

حساب األطراف األخرى.
وعن سياسات الصين في مواجهة كورونا، 

أكد أن باده ملتزمة بسياسة »صفر كوفيد« في 
األمان  الذي يحقق  األمر  الجائحة،  مواجهة 
للمجتمع الصيني وحماية حياة الناس، وفي 
نمو  الــظــروف الســتــمــرار  تهيئة  نفسه  الــوقــت 

االقتصاد الصيني.
وفي هذا السياق أكد أن االقتصاد الصيني 
يواصل تصدره لكل اقتصادات العالم في أعلى 
التوالي، مؤكدا  الـ15 على  للعام  معدل للنمو 
بنسبة %8,1  نموا  الصيني حقق  االقتصاد  أن 

عام 2021 رغم تداعيات جائحة كورونا.
اقتصاد  أن  إلـــى  الصيني  السفير  وأشــــار 
ــادل 6  ــعـ ــا يـ ــوره مــحــقــقــا مـ ــطـ ــل تـ ــواصـ بـــــاده يـ
المبادالت  حجم  في  سنويا  دوالر  تريليونات 
دور  العالم األخــرى، مؤكدا  دول  التجارية مع 
بـــاده وإســهــامــاتــهــا الــمــتــواصــلــة فــي الحفاظ 
ــاج واالمــــــدادات  ــتـ عــلــى اســتــقــرار ســاســل اإلنـ
أن  يمكن  غذائية  أزمــات  تفاديا ألي  العالمية 

تواجهها دول العالم.

در��س��ة ف��ي ج�ام�ع��ة �لب�ح�ري��ن: مو�ق�ع �ل�ت��و��سل �الجتماع�ي

�أ�سبح�ت بدي�ا ل�لك�ث�ي��ر م��ن �ل��س�ب��اب ع��ن �ل�ت��و��سل �لفعل�ي

�لبحري�ن �س�ريك مه�م لل�سي�ن في منطق�ة �لخليج

ال�صفير ال�صيني في البحرين في حوار مع »اأخبار الخليج«:
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} السفير الصيني في البحرين.

} خال افتتاح وحدة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة.

ثاجبة  الشيخة  افتتحت سمو 
آل خليفة  بــن حــمــد  بــنــت ســلــمــان 
سلمان  بنت  مريم  الشيخة  وسمو 
بن حمد آل خليفة ِوحــدة صاحبة 
ــوزة بــنــت حمد  الــســمــو الــشــيــخــة مــ
أمراض  وجراحة  لعاج  خليفة  آل 
محمد  مركز  فــي  لألطفال  القلب 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة  بــن 
التخصصي للقلب بمنطقة عوالي 

يوم الخميس الماضي. 
الــوحــدة  هـــذه  تــم تجهيز  وقـــد 
صندوق  مــن  ُمــقــّدم  بتبرع  الطبية 
آل  حمد  بنت  مـــوزة  الشيخة  سمو 
خليفة، الذي تتولى إدارته مؤسسة 

المبّرة الخليفية.
سمو  أعربت  المناسبة،  وبهذه 
الــشــيــخــة ثــاجــبــة بــنــت ســلــمــان بن 
الشيخة  وســمــو  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 

مـــريـــم بــنــت ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خليفة عن مدى سعادتهما بافتتاح 
ِوحدة صاحبة السمو الشيخة موزة 
بنت حمد آل خليفة لعاج وجراحة 
أمراض القلب لألطفال، التي تعد 
الطبية  لــلــخــدمــات  نــوعــيــة  إضــافــة 
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  الــمــقــدمــة فـ
إنـــشـــاء صــنــدوق  مـــن  الـــفـــكـــرة  وأن 
آل  حمد  بنت  مـــوزة  الشيخة  سمو 
خليفة أن يتولى القيام بالمبادرات 
الــنــوعــيــة الـــتـــي تــمــس احــتــيــاجــات 
في  سيما  ال  البحريني،  المواطن 
لألجر  واحتسابًا  الصحي،  القطاع 
فـــي ثـــــواب الــمــغــفــور لــهــا صــاحــبــة 
ــوزة بــنــت حمد  الــســمــو الــشــيــخــة مــ
نــود  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه  خليفة،  آل 
والتقدير  الشكر  بجزيل  نتقدم  أن 
بن  مــحــمــد  مــركــز  عــلــى  للقائمين 

خــلــيــفــة  آل  ســـلـــمـــان  ــن  ــ بـ خـــلـــيـــفـــة 
لهم  ونــتــمــنــى  للقلب  التخصصي 

دوام التوفيق والنجاح«.
ــــت ســمــو  ــّرحـ ــ ــن جـــانـــبـــهـــا صـ ــ مـ
الشيخة زين بنت خالد آل خليفة 
ــاء مــؤســســة  ــ ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمـ
ورئيس  مؤسس  الخليفية  الــمــبــّرة 
مجلس إدارة »إم كيه أف للخدمات 
ــا: »نـــحـــن  ــهــ ــقــــولــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة« بــ
ــورون بــافــتــتــاح وحــدة  ســعــداء وفـــخـ
بنت  موزة  الشيخة  السمو  صاحبة 
حــمــد آل خــلــيــفــة لــعــاج وجــراحــة 
فــي هذا  لــألطــفــال  القلب  أمـــراض 
أن  الــذي مــن شأنه  الــصــرح الطبي 
الصحية  الخدمات  بتعزيز  ُيسهم 
الــبــحــريــن،  فــي مملكة  والــعــاجــيــة 
هذه  وتأتي  األطــفــال.  فئة  وخاصة 
لدعم  سعينا  منطلق  من  الخطوة 

وأهــداف   2030 االقتصادية  الــرؤيــة 
فيما  وذلـــك  الــمــســتــدامــة،  التنمية 

يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. 

�فتت�اح وح�دة �ل�س�يخة م�وزة بن�ت حم�د �آل خليف�ة لع�اج وجر�ح�ة �أمر���س �لقل�ب لاأطفال

ص4 أخبار البحرين

} الشيخ أحمد بن حمد.

�لت�ر�خي���س �إنج��از  ن�س�ب��ة   %100

»ب��ن��اي�����ات«  ن���ظ������ام  ع���ب����ر 

أكد وزير األشغال المهندس إبراهيم بن حسن 
الحواج أن الوزارة ماضية في تطوير مشاريع البنية 
الــتــحــتــيــة فـــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات بــمــا يــتــواكــب 
تشهده  الــذي  واالســتــثــمــاري  العمراني  التطور  مــع 
ــي تــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات  الــمــمــلــكــة، ويــســهــم فـ
للمواطنين والمقيمين، بما يتماشى مع األولويات 
الــوطــنــيــة وتــحــقــيــق االســـتـــدامـــة وتــشــجــيــع وجـــذب 

االستثمار.
جاء ذلك خال زيارة تفقدية ألعمال مشروع 
تــطــويــر شــــارع الـــفـــاتـــح، وذلــــك لـــاطـــاع عــلــى آخــر 
أن  إلــى  مشيرا  الــمــشــروع،  أعــمــال  سير  مستجدات 
لدعم  رئيسيًا  داعمًا  تمثل  الطرق  تطوير  مشاريع 
الحركة االقتصادية واالستثمارية، وذلك من خال 
وتسهيل  لاستثمار،  ومــائــمــة  جــاذبــة  بيئة  توفير 
حركة وتنقل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة.

وخـــال الـــزيـــارة اســتــمــع الــوزيــر إلـــى شـــرح عن 
الــمــســتــجــدات وآخـــر مــا وصــلــت إلــيــه وتــيــرة العمل 
في المشروع الذي يسير بوتيرة جيدة، حيث بلغت 

نسبة اإلنجاز حاليا ما يقارب %27. 
ووجه وزير األشغال إلى ضرورة المحافظة على 
إنجازه بحسب  المشروع، ولضمان  األداء في  وتيرة 
الخطة الزمنية الموضوعة له مع التركيز على عدم 
أثناء  اإلمــكــان  قــدر  المرورية  الحركة  على  التأثير 

عملية اإلنشاء لحيوية الشارع. 
وأضاف الوزير: إن الوزارة قد انتهت من إنشاء 
لــلــدوران  الــعــلــوي  الجسر  وأعــمــدة  أســاســات  جميع 
ومن   ،%39 فيه  اإلنــجــاز  نسبة  بلغت  الــذي  العكسي 
الربع  في  المرورية  الحركة  أمــام  افتتاحه  المقرر 
العمل  الحالي 2022، كما يجري  العام  األخير من 

على إنشاء أساسات الجسر العلوي األحادي االتجاه 
والــذي بلغت نسبة  عند تقاطع شارع الشيخ دعيج 
اإلنجاز فيه 18% على أن يتم افتتاحه أمام الحركة 

المرورية في أواخر الربع األول من عام 2023.

�فتت�اح ج�س�ر �ل�دور�ن �لعك�س�ي ب�س�ارع �لفات�ح نهاي�ة �لع�ام

} وزير األشغال خال الزيارة التفقدية لمشروع تطوير شارع الفاتح.
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القراء األعزاء 
أن  الحــــــظــــــتــــــم  هـــــــــل 
الهاتفية  الرسائل  حضور 
الــقــصــيــرة قـــد تـــراجـــع في 
وســائــل  ودور  حــضــور  ظـــل 

التواصل االجتماعي؟! 
نعم، اعتبرت الرسائل 
وسيلة  القصيرة  الهاتفية 
تــواصــل هــامــة فــي مرحلة 
المتسارعة  الــمــراحــل  مــن 
ــاالت الــاســلــكــيــة  ــصــ ــاتــ لــ
والـــشـــبـــكـــة الــمــعــلــومــاتــيــة، 
حــتــى اقــتــصــرت الــرســائــل 
المستلمة على االشعارات 
ــيــــة والـــبـــنـــكـــيـــة،  الــــحــــكــــومــ
ــًا مـــا تــنــطــوي هــذه  ــبـ ــالـ وغـ

رسائل  أو  ســداد  ايصاالت  أو  فواتير  تنبيه بصدور  الرسائل على 
رقم  تــســرب  كيف  ُيــعــرف  ال  الخصوصية  تنتهك  ثقيلة  دعــائــيــة 

االتصال إليها دون حسيب أو رقيب.
ــد أســعــدتــنــي فـــي شــهــر يــونــيــو الـــجـــاري رســـالـــة مـــن هيئة  وقـ
الــكــهــربــاء تــشــكــرنــي فــيــهــا عــلــى تــرشــيــد االســتــهــاك فــي حساب 
العام  استهاك  نصف  بمعدل  الفاتورة  انخفضت  حيث  منزلي 
ذلـــك ألولــئــك  رســائــل بعكس  بينما وصــلــت آلخــريــن  الــمــاضــي، 
األخــرى  الــرســائــل  أمــا  لديهم،  االســتــهــاك  نسبة  ازدادت  الــذيــن 
قيمة  عليهم  تراكمت  الذين  للمواطنين  التي وصلت  تلك  فهي 
بإشعار بقطع  واقترنت  االستهاك وعجزوا عن سدادها  فواتير 
للسداد  المبادرة  عدم  في حال  السكنية  وحداتهم  الكهرباء عن 
خال المدة الزمنية المحددة، مما أثار قلقا وخوفا ولغطا على 

وسائل التواصل االجتماعي. 
والمواطن(  )الهيئة  طرفيه  على  صعب  الموضوع  أن  أعلم 
تسيير  الستمرار  ســداده  وتنتظر  بمقابل  خدمة  تقدم  فالهيئة 
أجهزتها واداراتها فيما يستفيد البعض من الخدمة دون االلتزام 
بسداد قيمتها ُكّل بحسب أسبابه، ولكني أعلم أيضا وبشكل مؤكد 
أن قطع الكهرباء على المواطن أمر ال يرضى به أولي األمر في 

المملكة.
ونظرًا ألهمية الموضوع فإنه يستحق وقفة والتفاتة، ألننا 
نعلم أهمية الكهرباء في حياة المواطن وارتباطها بأسس هامة 
في يومياته من نواح مختلفة، ونعلم أيضًا األثر الذي قد يترتب 
على قطع الكهرباء وبحجم الخسائر التي قد تلحق بالمواطن.

بــجــانــب مجموعة من  الــمــوضــوع  هـــذا  ألبــعــاد  مــعــًا  ولننظر 
المواضيع التي شغلت المواطن طوال األشهر الماضية، في ظل 
األول(  )الهدف  أهمها  ُيعد  والــذي  المستدامة،  التنمية  أهــداف 
القضاء  بعنوان  المحور  هذا  بدأ  حيث  الفقر  على  القضاء  هو 
على الفقر المدقع وفق وثيقة األهداف اإلنمائية لأللفية التي 
صدرت عام 2000، ثم تعّدل مع تحّقق أهدافه عند توقيع أجندة  
الفقر  والقضاء على  المستدامة في عام 2015،  للتنمية    2030
 - األجــور  مشكلة  وأهمها  مسبباته،  كل  مكافحة  بداية  يقتضي 
باعتبارها المورد المالي الوحيد لشريحة عظمى في المجتمع 
- والتي ُتعد عقبة حقيقية أمام هذه الشريحة من المواطنين، 
وتنهض - على الرغم من تحديد الحد األدنى لألجور -  كعقبة 
الوطنية في مقابل  للعملة  الشرائية  القيمة  انخفاض  في ظل 

ارتفاع قيمة السلع والخدمات.
الــذي سيترتب على قطع  األثــر  االعتبار  أخذنا في  ما  وإذا 
الكهرباء على المواطن كإجراء إداري، استخدامًا لسلطة اإلدارة 
كسلطة  والـــذي  اإلداري  لــلــقــرار  المباشر  الــجــبــري  التنفيذ  فــي 
يكون  أن  تفرض  التي  العامة  للقاعدة  استثناًء  لـــإدارة  ُمنحت 
العامة وحسن  للمصلحة  تحقيقًا  القضاء،  التنفيذ عن طريق 
أضــرارًا  سيلحق  الكهرباء  قطع  أن  لوجدنا  العام،  المرفق  سير 
الدستور  أحكام  تخالف  قد  الحسابات  ونفسية ألصحاب  مادية 

وتعيق تحقيق أهم األهداف. 
وألن الدولة قد آلت على نفسها وبصريح نص الدستور أن 
تعمل على حماية المواطنين من براثن الجهل والخوف والفاقة 
وأن تحفظ لهم كرامتهم اإلنسانية على قدم المساواة، لذا ومع 
ثقتي بأنه لدى الهيئة حلول أخرى سوى قطع الكهرباء، فإنني 
تــكــون مائمة  كــحــلــول لعلها  الــمــقــتــرحــات  بــعــض  ســأطــرح هــنــا 

ألصحاب القرار:
-1 إجراء دراسة فورية توضح أساسيات االستهاك المعقولة 
وتحديدها بقيمة معينة قد تكون 10 دنانير مثًا، ومن ثم اعفاء 
وبــدء  القيمة  هـــذه  مــن  الــمــحــدود  الــدخــل  ذوي  مــن  المعسرين 
احتساب ما يتجاوزها أسوة باآللية المعتمدة الحتساب التعرفة 

المتعلقة بالدعم الحكومي للكهرباء.
-2 التحقق من وجود بعض الحسابات المعفاة من استهاك 
الكهرباء، وال سيما ذوي الماءة المالية وإدراجهم ضمن قوائم 

الفواتير الكهربائية.
ــداد فــواتــيــر  -3 إنــشــاء صــنــدوق خـــاص بــالــمــعــســريــن عــن ســ
الكهرباء أسوة بصندوق الضمان االجتماعي التابع لوزارة التنمية 
االجتماعية، على أن تكون موارده من تبرعات الشركات الكبرى 
كصورة  حكمهم  في  ومن  البحرين  مملكة  في  العاملة  والبنوك 

من صور الشراكة المجتمعية واالسهام في دعم المجتمع. 

Hanadi_aljowder@hotmail.com

المواطن وهيئة الكهرباء 

بين المطرقة وال�سندان

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

الجهات  البحير  وبــوادي  بالبيئة  المهتمين  ناشد مجموعة من 
كمنتزه  تأهيله  وإعــادة  البيئي،  التدمير  من  الــوادي  إنقاذ  الرسمية 

ومحمية طبيعية لألجيال القادمة.
وقالوا في بيان تلقت »أخبار الخليج« نسخة منه: ال يزال الوادي 
محتفظا بجماله الطبيعي، ومازال الملجأ اآلمن للطيور المهاجرة 
النادرة، وادي البحير الذي استخدم تارة مكبا للنفايات، وتارة أخرى 

مصبا للمجاري.
وادي البحير العريق البلغ عمره 45 مليون سنة ويمتاز بتفرده 
البحرين،  ــان  وديـ مــن  المتبقي  الــوحــيــد  الــــوادي  وهــو  الجيولوجي، 
من  لصالح حفنة  الجبرية  ــة  واإلزالــ بــاالنــدثــار  مــهــددًا  اآلن  أصــبــح 
على  إال  تقومان  ال  والــحــضــارة  المدنية  وكــأن  التجارية،  المشاريع 
هدم المعالم الطبيعية والحياة الفطرية التي تتميز بها البحرين. 
الــمــوافــقــة على  تــمــت  ــي ديــســمــبــر 2020  ــه فـ أنــ الـــمـــعـــروف  ــن  مـ
بلدي  قبل مجلس  من  البحير محمية طبيعية  وادي  تأهيل  إعــادة 
صالح  في  يصب  إيجابيًا  تــطــورًا  اعتبر  وقــد  الجنوبية،  المحافظة 
في  الشديد  لألسف  أنــه  إال  البحرين،  في  الفطرية  الحياة  حماية 
مارس 2021 رفضت الجهات المختصة الفكرة تمامًا بحجة التكلفة 

العالية للمشروع. 
إقامة  على  المختصة  الجهات  وافــقــت  المقترح،  سحب  وبعد 
المشروع على أن يتحول الوادي إلى وحدات سكنية ومنشآت تجارية.
أجــزاء  شملت  والــتــي  والحفر  الـــردم  عمليات  بــدأت  فقد  وعليه 

كبيرة من أرض الوادي ودمرت معالمه المميزة.
وال يزال مقترح إعادة تأهيل وادي البحير وتحويله إلى محمية 
3800 شخص على  قرابة  وقع  كبيرة حيث  بشعبية  طبيعية يحظى 

عريضة تطالب بإنقاذ وادي البحير.

ت�أهيل  ب�إع�دة  يط�لبون  ب�لبيئة  مهتمون 

و�دي �لبحير وتحويله �إلى محمية طبيعية

ــلــــمــــي  حـــــقـــــق الــــــمــــــركــــــز الــــعــ
الـــبـــحـــريـــنـــي لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة الـــتـــابـــع 
ــوزارة شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة  لــ
للتغيير   2030  Catalyst جائزة 
المنهجي في فئة الحكومات التي 
االجتماعية  األعمال  ريادة  تدعم 
التنمية  أهداف  لتحقيق  كوسيلة 
الــمــســتــدامــة وذلـــــك عـــن مـــبـــادرة 

المركز »غاية«. 
ــارة  ــ وتــــســــلــــمــــت الـــــجـــــائـــــزة ســ
ــائـــم بـــأعـــمـــال وكــيــل  إســــحــــاق الـــقـ
والــريــاضــة  الــشــبــاب  شــــؤون  وزارة 
فــــــــي الـــــحـــــفـــــل الــــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه 
بتقنية  وأقــيــم   2030  Catalyst
وشهد  بعد  عــن  المرئي  االتــصــال 
حــضــور الــعــديــد مـــن الــمــشــاركــيــن 
المنظمة  ومــســؤولــي  والمهتمين 
ــذيـــن أشـــــــادوا بــــاألهــــداف الــتــي  الـ
في  ــا  ودورهـ غاية  مــبــادرة  تحملها 
دعم ريادة األعمال وخلق الحلول 
الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي دعـــــم أهـــــداف 

التنمية المستدامة.
 2030  Catalyst ــــت  ــانـ ــ وكـ
ــهـــدف  ــت الـــــجـــــائـــــزة بـ ــقــ ــلــ ــد أطــ ــ قــ
والمؤسسات  المنظمات  تحفيز 
على  رائـــدة  مــبــادرات  تقديم  على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي تــســاهــم في 
دول  فــي  إيــجــابــي  تغيير  تحقيق 
العالم وتسريع تطوير األفكار الى 
أنظمة وحلول تعاونية من خال 
والمنظمات  بـــاألفـــراد  االحــتــفــال 

التي تقدم مثل هذه المبادرات.
ــة«  ــ ــايــ ــ وتــــعــــتــــبــــر مــــــــبــــــــادرة »غــ
بـــــمـــــثـــــابـــــة مـــــنـــــظـــــومـــــة لـــــــريـــــــادة 
األعـــمـــال االجــتــمــاعــيــة واالبــتــكــار 
االجتماعي، حيث تعمل على دعم 
في  االجتماعي  االبتكار  مجتمع 
ونشر  وتحفيز  الــبــحــريــن  مملكة 
ثــقــافــة الـــتـــعـــاون بــيــن الــمــجــتــمــع 
من  المحلية  الفاعلة  والــجــهــات 
والخاص  العام  القطاعات  جميع 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق أهـــداف 
ــتـــدامـــة وتـــعـــزيـــز  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــسـ

المشاركة المجتمعية.
ــايــــة  ــع مــــنــــظــــومــــة غــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن  ــال  ــ ــمــ ــ األعــ رواد 

والــــــمــــــبــــــتــــــكــــــريــــــن والــــــعــــــلــــــمــــــاء 
التغيير من  واألكاديميين وصناع 
جميًعا  يشتركون  الذين  الشباب 
في هدف واحد هو إنشاء مجتمع 
ــتــــدام يــقــود  ريــــــــادي شــــامــــل ومــــســ
الــحــلــول الــمــجــتــمــعــيــة والــبــيــئــيــة 
جميع  على  بالفائدة  تــعــود  الــتــي 
المجتمعات في مملكة البحرين. 
العلمي  الــمــركــز  أطــلــق  وقــــد 
ــددا مـــن الـــمـــبـــادرات والــبــرامــج  ــ عـ
المتعلقة  غــايــة  مــنــظــومــة  تــحــت 
باالبتكار االجتماعي بهدف زيادة 
الوعي وبناء ثقافة ريادة األعمال 
في  االبتكار  وتحفيز  االجتماعية 

المملكة.

 2030  Catalyst ج�ئزة  يحقق  �لعلمي  �لمركز 

للتغيير �لمنهجي لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة

�فتت�ح وحدة �س�حبة �ل�سمو �ل�سيخة موزة بنت حمد �آل خليفة لعالج وجر�حة �أمر��ض 

�لقلب لالأطف�ل في مركز محمد بن خليفة بن �سلم�ن �آل خليفة �لتخ�س�سي للقلب

وتـــــمـــــت مــــــراســــــم االفــــتــــتــــاح 
بنت  زيــن  الشيخة  سمو  بحضور 
مجلس  رئــيــس  خليفة  آل  خــالــد 
الخليفية  المبرة  مؤسسة  أمــنــاء 
مؤسس ورئيس مجلس إدارة إم كيه 
اإللكترونية، وسمو  للخدمات  أف 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة 
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
ــؤاد عــبــدالــقــادر  والـــلـــواء طــبــيــب فــ
لمركز  التنفيذي  الــمــديــر  سعيد 

ــن ســلــمــان  ــن خــلــيــفــة بــ مــحــمــد بــ
للقلب،  الــتــخــصــصــي  خــلــيــفــة  آل 
والــدكــتــور ريــســان حــمــود الــبــدران 
خليفة  بن  محمد  مركز  مستشار 
بن سلمان آل خليفة التخصصي 
ــم تـــجـــهـــيـــز هـــذه  ــ لـــلـــقـــلـــب. وقــــــد تـ
ُمــقــّدم من  بتبرع  الطبية  الــوحــدة 
بنت  مــوزة  الشيخة  سمو  صندوق 
تــتــولــى  الـــــذي  حــمــد آل خــلــيــفــة، 

إدارته مؤسسة المبّرة الخليفية.

وبهذه المناسبة، أعربت سمو 
بن  ســلــمــان  بــنــت  ثــاجــبــة  الشيخة 
الشيخة  وســمــو  خليفة  آل  حــمــد 
مــريــم بــنــت ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة عـــــن مـــــــدى ســـعـــادتـــهـــمـــا 
ــدة صــاحــبــة الــســمــو  ــ بــافــتــتــاح ِوحــ
ــة مــــــــوزة بـــنـــت حـــمـــد آل  ــيـــخـ الـــشـ
خــلــيــفــة لــعــاج وجـــراحـــة أمـــراض 
ــال، والــــتــــي تــعــد  ــفــ ــألطــ ــلـــب لــ ــقـ الـ
الطبية  للخدمات  نوعية  إضــافــة 

المقدمة في مملكة البحرين، وأن 
الــفــكــرة مــن إنــشــاء صــنــدوق سمو 
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة 
ــادرات  ــبـ ــمـ ــالـ بـ ــام  ــيـ ــقـ الـ يـــتـــولـــى  أن 
الــنــوعــيــة الــتــي تــمــس احــتــيــاجــات 
المواطن البحريني، وال سيما في 
القطاع الصحي، واحتسابًا لألجر 
فـــي ثــــواب الــمــغــفــور لــهــا صــاحــبــة 
حمد  بنت  مـــوزة  الشيخة  السمو 
نود  المناسبة،  وبهذه  خليفة.  آل 
أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
بن  محمد  مــركــز  على  للقائمين 
ــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة  بــ خــلــيــفــة 
لهم  ونتمنى  للقلب  التخصصي 

دوام التوفيق والنجاح.
ــّرحـــت سمو   مـــن جــانــبــهــا صـ
الشيخة زين بنت خالد آل خليفة 
رئـــيـــس مــجــلــس أمــــنــــاء مــؤســســة 
ورئيس  مؤسس  الخليفية  المبّرة 
مجلس إدارة إم كيه أف للخدمات 
اإللكترونية بقولها: »نحن سعداء 
وحــدة صاحبة  بافتتاح  وفــخــورون 
حمد  بنت  مـــوزة  الشيخة  السمو 
آل خليفة لعاج وجراحة أمراض 
الصرح  هــذا  فــي  لألطفال  القلب 
ُيسهم  أن  شأنه  مــن  الــذي  الطبي 
بـــتـــعـــزيـــز الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة 
البحرين  مملكة  فــي  والــعــاجــيــة 
وخاصة فئة األطفال. وتأتي هذه 
الخطوة من منطلق سعينا لدعم 
الرؤية االقتصادية 2030 وأهداف 
فيما  وذلــك  المستدامة،  التنمية 
والرفاه،  الجيدة  بالصحة  يتعلق 
ــبــــات الــســمــو  ــاحــ ــرة ثـــقـــة صــ ــ ــاكـ ــ شـ
بن  ســلــمــان  بــنــت  ثــاجــبــة  الشيخة 
مريم  والشيخة  خليفة،  آل  حمد 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  بنت 
نجح  وقــــد  ــنـــدوق.  الـــصـ إدارة  فـــي 
بنت  مــوزة  الشيخة  سمو  صندوق 
حمد آل خليفة في دعم مبادرات 
ــــي الـــمـــجـــال  ــدة فـ ــ ــديـ ــ إنـــســـانـــيـــة عـ
والتعليمي واالجتماعي،  الصحي 
ــي مـــؤســـســـة الـــمـــبـــرة  ــ ــلـــع فـ ــتـــطـ ونـ
صــنــاديــق  إدارة  إلـــــى  الــخــلــيــفــيــة 
لتحقيق  المستقبل  فــي  مماثلة 
تخدم  التي  المجتمعية  الشراكة 

المجتمع البحريني«.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، رفـــع سمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة 
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
أســـمـــى آيــــــات الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
ــان إلـــــى ســـمـــو الــشــيــخــة  ــنــ ــتــ واالمــ
ثــاجــبــة بــنــت ســلــمــان بــن حــمــد آل 

خليفة، وسمو الشيخة مريم بنت 
على  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
بــافــتــتــاح وحــــدة طبية  تــفــضــلــهــّن 
باسم المغفور لها بإذن اهلل تعالى 
صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو الــشــيــخــة مــــوزة 
بــنــت حــمــد آل خــلــيــفــة -رحــمــهــا 
ــراض  ــ أمــ وجـــــراحـــــة  ــعــــاج  لــ اهلل- 
القلب لألطفال في مركز محمد 
خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  بــن 
الـــتـــخـــصـــصـــي لـــلـــقـــلـــب بــمــنــطــقــة 

العوالي.
وأكـــــــــــــــــــد ســــــــمــــــــو مـــــحـــــافـــــظ 
افتتاح  أن  الجنوبية  المحافظة 
الوحدة يعّد شاهدًا على مبادرات 
ــو الــشــيــخــة  ــمـ ودعـــــــم صــــنــــدوق سـ
الــذي  آل خليفة  بنت حمد  مــوزة 
تـــتـــولـــى إدارتــــــــه مـــؤســـســـة الـــمـــبـــّرة 
المهم  الــوحــدة  لـــدور  الخليفية، 
فــــي الــــعــــود بــالــمــنــفــعــة والـــخـــيـــر 
مــن خــال  المنطقة  أهــالــي  عــلــى 
تــشــخــيــص وعــــاج الــمــرضــى وفــق 
أعــلــى األنــظــمــة الــطــبــيــة، مــنــوهــًا 
ســمــوه بــجــهــود الــمــركــز فــي توفير 
البحريني  الــمــواطــن  احــتــيــاجــات 
مـــــن الـــــعـــــاج الـــمـــتـــقـــدم وســعــيــه 
متطلبات  تحقيق  نــحــو  ــدؤوب  ــ الـ

الجودة في الخدمات العاجية.
كـــمـــا نــــــوه ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ 
بــمــســتــوى الــتــعــاون الــوثــيــق الــذي 
زين  الشيخة  سمو  إدارتــــه  تتولى 
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  خــــالــــد  بـــنـــت 
مــجــلــس أمـــنـــاء مــؤســســة الــمــبــرة 
ــــس  ــيـ ــ ــة مــــــؤســــــس ورئـ ــيــ ــفــ ــيــ ــلــ الــــخــ
مجلس إدارة إم كيه أف للخدمات 
اإللكترونية من خال رعاية وتبني 
المبادرات التي تخدم المواطنين 
إلقامة  المتواصل  سموها  ودعـــم 
هذه الوحدة التي تجسد تطلعات 

عموم األهالي.
من جانبه، قال اللواء طبيب 
فــــؤاد عــبــدالــقــادر ســعــيــد الــمــديــر 
ــركـــز مـــحـــمـــد بــن  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـ
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة  خــلــيــفــة 
ــيـــد  ــشـ ــقـــلـــب: »ُنـ الـــتـــخـــصـــصـــي لـــلـ
سمو  صــنــدوق  ودعـــم  بمساهمات 
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة 
طــبــيــة مختصة  وحـــــدة  الفـــتـــتـــاح 
القلب  أمـــــراض  ــة  ــراحـ وجـ بــعــاج 
ــه  لـــألطـــفـــال فــــي الـــمـــركـــز. وُنـــوجـ
الـــثـــنـــاء والـــتـــقـــديـــر لـــهـــذا الــتــبــّرع 
الــســخــي الــــذي يــصــب فــي خدمة 
المجتمع المحلي بالمملكة، كما 
المبّرة  لمؤسسة  بالشكر  نتقدم 

الــخــلــيــفــيــة عــلــى دورهـــــا الــوطــنــي 
مجاالت  يغطي  والـــذي  المتمّيز 
ومبادرات متنوعة. ونتطلع بدورنا 
عاجية  رعاية  أفضل  توفير  إلــى 
بـــالـــمـــركـــز، بما  لــكــافــة الـــمـــرضـــى 
فــي ذلـــك الــمــرضــى األطــفــال في 
المخصصة  الطبية  الوحدة  هذه 
لـــهـــم. ونـــؤكـــد الـــتـــزامـــنـــا بــالــعــمــل 
ــة  ــة وســــامــ ــحــ ــة صــ ــايــ ــمــ ــى حــ ــلــ عــ
بكل  وخدمتهم  المجتمع،  أفـــراد 

إخاص وعلى أكمل وجه«. 
كما أضاف المدير التنفيذي 
أنه قد تم مؤخرا إجراء 21 عملية 
ــتــــراوح  ــتـــوح ألطــــفــــال تــ ــفـ ــلـــب مـ قـ
سنة  و12  يوما   15 بين  أعــمــارهــم 
ألول مرة في البحرين على ايادي 
فريق طبي متمكن من اجراء هذا 
تكللت  وقــد  العمليات  مــن  الــنــوع 

جميعها بالنجاح.
كـــمـــا تـــقـــدم مـــســـتـــشـــار مــركــز 
مــحــمــد بــــن خــلــيــفــة بــــن ســلــمــان 
للقلب  الــتــخــصــصــي  خــلــيــفــة  آل 
الــدكــتــور ريـــســـان حــمــود الـــبـــدران 
الشيخة  لسمو  الــجــزيــل  بالشكر 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــنــت  ثــاجــبــة 
وسمو الشيخة مريم بنت سلمان 
آل خليفة وسمو الشيخة زين بنت 
المبادرات  خالد آل خليفة لدعم 

اإلنسانية للمواطن البحريني.
يجدر بالذكر أن مركز محمد 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  بن 
التخصصي للقلب قد تم افتتاحه 
بتاريخ 4 فبراير 2021 في منطقة 
عوالي، بإشراف وتنفيذ قوة دفاع 
الــبــحــريــن. ويـــتـــكـــّون الــمــركــز من 
مبنى رئيسي وسبعة مبان داعمة، 
ــيـــســـي،  ــبـــخ الـــرئـ ــل: الـــمـــطـ ــمــ ــشــ وتــ
ومبنيين  الــرئــيــســي،  والــمــســتــودع 
لــلــخــدمــات الــرئــيــســيــة األمــنــيــة، 
ومـــبـــنـــى لـــلـــخـــدمـــات الـــمـــســـانـــدة، 
ــز الــــمــــعــــلــــومــــات.  ــركــ ــمــ ــى لــ ــنــ ــبــ ومــ
ويحتوي المركز على 148 سريًرا 
مستقبًا،  الــتــوســع  إمــكــانــيــة  مــع 
كما أنه مجّهز بخمسة مختبرات 
لــلــقــســطــرة، وغــرفــتــيــن لــجــراحــة 
بأحدث  القلب، وجميعها مجهزة 
ــاشـــى مــع  ــمـ ــتـ ــــدات الــــتــــي تـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الــتــقــنــيــة الــمــتــطــورة بــمــا يــتــوافــق 
مع مفهوم المستشفيات الذكية. 
إلى تقديم رعاية  المركز  ويهدف 
والمستوى  الجودة  فائقة  صحية 
وبـــشـــكـــل يــنــســجــم مــــع الــمــعــايــيــر 

الدولية والعالمية.

سلمان  بنت  مريم  الشيخة  وسمو  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  بنت  ثاجبة  الشيخة  سمو  افتتحت 
أمراض  آل خليفة لعاج وجراحة  بنت حمد  مــوزة  الشيخة  السمو  ِوحــدة صاحبة  آل خليفة  بن حمد 
للقلب بمنطقة عوالي  التخصصي  آل خليفة  القلب لألطفال في مركز محمد بن خليفة بن سلمان 

يوم الخميس الماضي. 

أشــــاد الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بــن راشــــد الــزيــانــي 
ــر الــخــارجــيــة بـــإنـــجـــازات الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة في  وزيــ
العمل الدبلوماسي، ومشاركتها الفاعلة في المسيرة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة الــتــي يــقــودهــا حــضــرة صــاحــب 
آل خليفة ملك  عــيــســى  بــن  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 
السمو  صاحب  من  ومساندة  بدعم  الُمعظم،  الباد 
ــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي  الــمــلــكــي األمــيـــ
الخارجية  وزيــر  وأكــد  الـــوزراء.  رئيس مجلس  العهد 
العامة  الجمعية  بــإقــرار  الــبــحــريــن  مملكة  تــرحــيــب 
لألمم المتحدة يوم الرابع والعشرين من يونيو من 
عرفاًنا  الدبلوماسية،  للمرأة  عالمًيا  يــوًمــا  عــام  كــل 
لترسيخ  الدولي  التعاون  تعزيز  في  الحيوي  بدورها 
واعــتــزاًزا  المستدامة،  التنمية  ودعــم  والسام  األمــن 
العريق  الوطني  وتاريخها  البحرينية  المرأة  بعطاء 
فـــي مـــجـــال الــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي مــنــذ عــــام 1972، 
ودورها المشرف في دعم أهداف السياسة الخارجية 
الــوطــنــيــة، مــوضــًحــا أن الــبــحــريــن كــانــت ســبــاقــة في 
»العمل  مجال  في  البحرينية  المرأة  بيوم  االحتفاء 

الدبلوماسي« لعام 2020.
وتقدم الوزير بأطيب التهاني والتبريكات للمرأة 
العالمية،  المناسبة  بهذه  البحرينية  الدبلوماسية 
مـــعـــرًبـــا عـــن فـــخـــره واعــــتــــزازه بـــالـــمـــبـــادرات الــمــلــكــيــة 

السامية، بدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب 
ــوزراء،  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
صاحبة  بــرئــاســة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  ومتابعة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينة جالة الملك المعظم، والتي عززت من تقدم 
الدبلوماسي  المجال  في  الفاعلة  ومشاركتها  المرأة 
مع  بالتوافق  الشاملة،  التنمية  ودعــم  القرار  وصنع 
-2013( البحرينية  المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 

2022(، والرؤية االقتصادية 2030.
الــقــيــادي  لــلــدور  الــبــحــريــن  مملكة  تثمين  وأكـــد 
والـــــريـــــادي لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة فـــي مـــجـــال الــعــمــل 
ــاصـــب  ــنـ ــمـ الـ مــــــن   %33 بـــتـــولـــيـــهـــا  ــي،  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
المناصب  مــن  الــعــديــد  فــي  وتعيينها  الدبلوماسية، 
التنفيذية العليا، وعضويتها الفاعلة في المنظمات 
واللجان اإلقليمية والدولية، كان أبرزها تولي رئاسة 
كــأول   2006 عــام  المتحدة  لــألمــم  الــعــامــة  الجمعية 
وعضوية  الــعــالــم،  فــي  امـــرأة  وثــالــث  ومسلمة  عربية 
ــرأة والــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة األمـــم  ــمـ لــجــنــة الـ
»جائزة  العالمي إلطاق  والتقدير  للمرأة،  المتحدة 
إبراهيم  بنت  األميرة سبيكة  الملكي  السمو  صاحبة 
مع  بــالــتــعــاون  الــمــرأة«  لتمكين  العالمية  خليفة  آل 

هيئة األمم المتحدة للمرأة.

جاللة  ب��ق��ي���دة  �ل��ب��ح��ري��ن  �ل��خ���رج��ي��ة:  وزي���ر 

�لدبلوم��س�ية �لم�ر�أة  تقدي�ر  ف�ي  �س�ب�قة  �لمل�ك 
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 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

P  12

Link

P  6

Link

Link

P  6

Link
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اأخالقيات المجتمع.. 

وال�شركات العالمية

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

 أول السطر:
ــادة مــســتــحــقــة، وتــقــديــر الزم.. إلـــى »فــريــق  ــ ــب، وإشــ ــ شــكــر واجـ
البحرين« على تجاوبهم السريع، وتفاعلهم الكريم، حول ما نشرناه 
االستجابة  تمت  فقد  الــدولــي،  المستشفى  بشأن   - األول  -أمــس 
المسؤولة مع ما ذكرناه من مالحظات المواطنين، وأصبح الوضع 

أكثر تنظيما، من أجل خدمة ورعاية وعالج المراجعين.
 للعلم فقط:

بنايات  نظام  عبر  بناء  تصريح  على  حصل  بحريني  مــواطــن 
والمكتب الهندسي، وحينما شرع في البناء بعد أخذ القرض من 
البناء غير مسموح به وفقا لالشتراطات  إن  البنوك، قيل له  أحد 
القانونية، وقد رفع المواطن تظلما لدى الوزارة والمجلس البلدي 
يــدري مــاذا يفعل اآلن بعد  بالشمالية ولكن من دون جــدوى.. وال 
أخذ القرض الذي بدأ يسدد أقساطه من دون أي فائدة..؟؟ ومنا 

إلى من يعنيه األمر.
أخالقيات املجتمع.. والشركات العاملية:

 »االعـــتـــراف بــالــخــطــأ فــضــيــلــة«.. هـــذا مــا أكــدتــه إحــــدى أقــدم 
المؤسسات المصرفية العاملة في البالد، حينما تسلم موظفوها 
لــأخــالق  المنافية  المثلية،  دعـــم  عــلــى  يشجع  إلــكــتــرونــيــا  بــريــدا 
والثوابت، بسبب خطأ »غير مقصود« من إدارة المصرف المركزي 
تكرار  بعدم  هنا  المصرفية  المؤسسة  تعهد  مع  آسيوية،  دولــة  في 
المساس  عــدم  على  وحرصها  المجتمع،  ثقافة  واحــتــرام  الخطأ، 
بسمعتها، والتزامها الراسخ باألعراف والتقاليد المعمول بها في 

البالد.
واالنتباه  منه،  والتحذير  عنده،  الوقوف  الواجب  األمــر  أن  إال 
إلــيــه، هــو أن بــعــض الــمــؤســســات الــعــامــلــة فــي بــالدنــا فــي مختلف 
ودولية،  عالمية  لشركات  فــروع  مجرد  هي  والقطاعات،  المجاالت 
البالد وثقافة  التي لها توجهات وخطط، ربما ال تتفق مع قانون 

المجتمع، وينبغي هنا تأكيد مراعاة ذلك، وعدم التجاوز فيه.
ال نريد أن يتكرر األمر في مؤسسة أخرى، وال نريد أن نفاجأ 
بـــدعـــوات مــمــاثــلــة تــحــت حــجــة أن الــشــركــة »عــالــمــيــة«، وأن الــشــأن 
االقتصاد،  قــوة  إن  بل  المجتمع،  بثقافة  له  عالقة  ال  االقتصادي 
وازدهار الشركات، وزيادة الربحية لها، تكون أكثر فاعلية كلما كانت 
تحترم ثقافة أي مجتمع منحها تصريح العمل وفتح الفروع، وال 
يخالف  مــا  على  وتشجع  تــقــوم  بــأن  تسمح ألي جهة  دولـــة  يــوجــد 

ثوابتها وأخالقيات مجتمعها.
الشركات  فــروع  قيام  إلى ضــرورة  أن نشير  األهمية  ويبقى من 
الــعــالــمــيــة بــتــقــديــم الــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة هــنــا بــشــكــل مــضــاعــف، 
وتوظيف الكوادر الوطنية والباحثين عن العمل، تماما كما تقدمه 
الرئيسي  المقر  دولة  الشركات في مساهمات في دول أخرى، وفي 

هناك.
مالحظة واجبة:

بــلــديــة..  ومــجــالــس  ومـــحـــافـــظـــات..  ــال..  ــغـ لـــأشـ وزارة  لــديــنــا 
وجــمــعــيــات فــي الــعــمــل الــتــطــوعــي.. وجــهــات أخــــرى.. وعــلــى الــرغــم 
من كل ذلك ال تزال بعض الطرق والشوارع تعاني من عدم وجود 
بحاجة  نحن  هــل  وغــيــرهــا..  والمطبات  الحفر  مــن  وكثير  اإلنـــارة، 
في  واإلنـــارة  الطرق  مبادرة مجتمعية شعبية إلصــالح  تفعيل  إلــى 
المناطق والقرى.. أم ننتظر شروع الجهات الرسمية في اإلصالح، 
تعالج  أن  يجب  أمــور  هناك  المطلوبة..؟  الميزانية  وصــول  لحين 

فورا بأساليب غير تقليدية. 
آخر السطر:

عــنــد الــريــاضــي الــمــخــضــرم األســـتـــاذ »نــاصــر مــحــمــد« مــشــروع 
الــريــاضــة البحرينية  تــاريــخ شــيــخ  مــتــحــف ريــاضــي وطــنــي، يــوثــق 
الدولية  المشاركات  وكــذلــك  اهلل،  رحمه  راشـــد،  بــن  عيسى  الشيخ 
السابق  الــدولــي  الحكم  متحف  غـــرار  على  البحرينية،  للرياضة 
الــدوي«.. نتمنى أن تجد مثل هذه المبادرات الدعم من  »إبراهيم 

الجهات المختصة. 

كتبت: فاطمة علي
تغيير  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  أعــلــنــت 
نــظــام وســـاعـــات الــعــمــل فــي مــركــزي الــمــحــرق وحــالــة 
بوماهر الصحيين بشكل رسمي اعتبارا من األول من 
يوليو القادم، إذ سيتم تشغيل مركز المحرق الصحي 
من الساعة السابعة صباحا لغاية السابعة مساء من 
األحد إلى يوم الخميس، في حين سيقدم مركز حالة 
بوماهر الصحي خدماته الصحية على مدار الساعة 

طوال ايام األسبوع.
الرسمية  حساباتها  عبر  الــرعــايــة  مــراكــز  وذكـــرت 
الرعاية  خدمة  أن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
ستقدم  ماهر  بــو  حالة  مركز  فــي  المقدمة  العاجلة 
مباشرتهم  وستتم  معتمد  دولــي  تصنيف  نظام  وفــق 

بحسب الوضع الصحي والمؤشرات الحيوية.
صحية  خــدمــات  الصحي  المحرق  مركز  ويــقــدم 
تشمل عيادات عامة وعيادة األسنان، مختبر وخدمات 
إلى  إضــافــة  أشــعــة،  وأمــومــة، صيدلية،  رعــايــة طفولة 
بــحــث اجــتــمــاعــي وتــمــريــض وتــثــقــيــف صــحــي كــذلــك 
المزمنة،  األمـــراض  وعــيــادة  المركزية  السكر  عــيــادة 
في  سكنية  مــجــمــعــات   9 قــاطــنــو  مــنــهــا  يستفد  فــيــمــا 

المحرق.
ــة أنــهــا  ــيــ ــايـــة الــصــحــيــة األولــ أكـــــدت مـــراكـــز الـــرعـ
الــخــدمــات الصحية  كــل  كــل االهــتــمــام لتقديم  تــولــي 
وبأعلى  بالتساوي  الصحية  المراكز  مرتادي  لجميع 
مــســتــويــات الـــجـــودة، مــنــوهــة بــأنــه يــتــم اعــتــمــاد إنــشــاء 
وفق  البحرين  وتوزيعها في مملكة  الصحية  المراكز 

معايير معتمدة.

أن كل  األولــيــة  الــرعــايــة الصحية  مــراكــز  وبــيــنــت 
مركز صحي يقدم كل الخدمات ضمن إطار الرعاية 
األولية، بحيث يتم توزيع المراكز في كل محافظات 
مملكة البحرين مع األخذ باالعتبار التعداد السكاني 
المركز،  إلــى  للوصول  المستغرق  والوقت  والمسافة 
أطباء وممرضين  العاملة من  القوى  توزيع  يتم  كما 

وصيادلة وفنيين وغيرهم من اختصاصيي الخدمات 
لتقديم  اإلداريـــــــة  والـــخـــدمـــات  الــمــســانــدة  الــصــحــيــة 

الخدمات للمرتادين التابعين لكل مركز صحي.
تتم  أنــه  األولــيــة  الصحية  الرعاية  مراكز  وبينت 
مــراجــعــة وتــحــديــث الــخــطــط الــتــنــفــيــذيــة عــلــى ضــوء 
الــمــســتــجــدات الــصــحــيــة فـــي إطــــار مـــشـــروع الــضــمــان 

الصحي بالشراكة مع األجهزة ذات العالقة.

األنصاري  محمد  أحمد  الدكتور  استقبل 
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
السلمانية  مــجــمــع  أطـــبـــاء  مـــن  جـــديـــدة  دفــعــة 
الـــطـــبـــي البـــتـــعـــاثـــهـــم لــلــحــصــول عـــلـــى شـــهـــادة 
الزمالة الدقيقة في تخصصات مختلفة وذلك 

ضمن خطة تدريبية مدروسة.
ــاء ومــنــتــســبــي  ــبــ ــدريــــب أطــ ــأتــــي خـــطـــة تــ وتــ
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة تــمــاشــيــا مـــع رؤيـــة 
وتـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ودعــــمــــه ألهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة 

الرامية  والــبــرامــج  الخطط  دعــم  على  العمل 
وتطوير  البشري  العنصر  فــي  االستثمار  إلــى 
الــشــابــة وصــقــل مــهــاراتــهــم وترسيخ  الــكــفــاءات 
مــفــهــوم الــقــيــادة واالبــتــكــار لــديــهــم بــمــا يخدم 

أهداف التنمية المستدامة المنشودة. 
ــبــــاء الــمــســتــفــيــديــن من  ــدد االطــ ويــبــلــغ عــ
برنامج االبتعاث للحصول على شهادات الزمالة 
 49 الطبية  التخصصات  مختلف  في  الطبية 

طبيبا وطبيبة خالل عام واحد. 
وستضم الدفعة الجديدة د. بشرى شوقي 
أمــراض  فــي  الزمالة  برنامج   – العلوي  حمزة 

ــال بــإيــرلــنــدا، ود.حــســيــن عــبــداهلل  ــفـ كــلــى األطـ
الشهابي – برنامج الزمالة في طوارئ األطفال 
بإيرلندا، ود.حسين العرادي – برنامج الزمالة 
فــــي الـــمـــســـالـــك الـــبـــولـــيـــة بـــكـــنـــدا، ود.مـــحـــمـــد 
إبــراهــيــم الــعــلــوي – بــرنــامــج الــزمــالــة فــي طب 
عوض  ود.ســامــح  الــمــتــحــدة،  بالمملكة  القلب 
الجراحة  فــي  الــزمــالــة  برنامج   – عبدالعظيم 
التجميلية بإيرلندا، ود.خرم سرفراز مختار –

برنامج الزمالة في طب الطوارئ بكندا.
هذا وتتمنى إدارة المستشفيات الحكومية 

التوفيق والنجاح لهم في فترة تدريبهم.

أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة 
مؤشرات  تحقيق  اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 
و»بــنــايــات« خالل  »تــواصــل«  نظامي  في  إيجابية  أداء 
انعكاسًا  جــاءت  والــتــي   ،2022 عــام  مــن  الثاني  الــربــع 
أبدته  الـــذي  والــحــرص  الــمــبــذولــة  للجهود  حقيقيا 
واإليجابي  الفعال  التواصل  في  الحكومية  الجهات 
مع المستخدمين من خالل الرد على استفساراتهم 
خدماتها  تقديم  مواصلتها  بجانب  ومالحظاتهم 
وجــودة  بكفاءة  الخدمية  األنظمة  عبر  اإللكترونية 
ــهـــم فــــي تـــعـــزيـــز ثـــقـــة الــمــســتــخــدمــيــن  عـــالـــيـــة مــــا أسـ
التحول  نحو  الــتــوجــه  ظــل  فــي  تجربتهم  وتحسين 
القطاع  فــي  الحديثة  التكنولوجيا  وتبني  الــرقــمــي 

الحكومي.
وأوضح محمد علي القائد أن توجيهات صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خلفية ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء كانت الدافع للهيئة نحو 
وتعزيز  الحكومية  األنظمة  تطوير  في  االستمرارية 
فــاعــلــيــتــهــا وتــقــديــم الــخــدمــات لــلــمــواطــن والــمــقــيــم 
بأعلى مستويات الجودة واإلنتاجية وبكفاءة وسرعة 
ــاز وفــــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الــتــمــيــز، بــجــانــب  فـــي اإلنــــجــ
تواصل  نظام  تطوير  على  العمل  فــي  الهيئة  مضي 
ورفــــده بــمــزيــد مــن الــمــيــزات والــخــدمــات بــمــا يسهم 
رغبة  مــع  يتماشى  بما  وفعاليته  كفاءته  تعزيز  فــي 
الــجــمــهــور ويــســهــم فـــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــحــكــومــة 
وتعزيز  األداء  فــي  والــتــمــيــز  الــتــواصــل  نــهــج  ويــكــرس 
اإلحــصــاءات  أن  إلــى  مشيرًا  المجتمعية..  الــشــراكــة 
والشكاوى  للمقترحات  الوطني  بالنظام  المتعلقة 
إجمالي عدد  أن  أظهرت  الثاني  الربع  تواصل خالل 
والمالحظات  واالستفسارات  والشكاوى  المقترحات 
الــــــواردة عــبــر الــنــظــام اإللــكــتــرونــي وتــطــبــيــقــه خــالل 
الجاري  يونيو   22 حتى  أبريل  من  األول  من  الفترة 

االلتزام  أن نسبة  بلغت 47526 طلبا، موضحًا   2022
العام باتفاقية مستوى الخدمة المسجلة في النظام 
زيــادة  إلــى تحقيق  اإلطــار  هــذا  بلغت 99%، الفتًا في 
في عدد الطلبات الواردة مقارنة بالربع األول بنسبة 
بالنظام  الجمهور  ثقة  إلى  ذلك  مرجعًا   %29 قدرها 
في ظل ما يوفره من حلول دائمة بجانب التنافسية 
والحرص على االستمرارية  الحكومية  الجهات  بين 
في تطوير الخدمات والوقوف على مكامن الخلل من 
خالل الحاالت الواردة بشكل متكرر، وانضمام جهات 
العديدة  المميزات  جانب  إلــى  النظام،  إلــى  جديدة 
نسبة  رفــع  في  ساهمت  والتي  النظام  يقدمها  التي 
االستخدام وزيادة اإلقبال، مشيرًا إلى أن العمل جاٍر 
على تطوير الخدمات وانضمام المزيد من الجهات 

إلى النظام إذ بلغ عددها 49 جهة حكومية. 
ــد مـــا يــشــكــلــه جــوهــر عــمــل الــنــظــام الــوطــنــي  وأكــ
للمقترحات والشكاوى )تواصل( باالرتكاز على تعزيز 
الجهات  بــيــن  واإليــجــابــي  الــفــاعــل  الــتــواصــل  عملية 
منصة  باعتباره  والمقيمين  والمواطنين  الحكومية 
يرد  ما  بناء مع  للتفاعل بشكل  تدشينها  تم  وطنية 
الخدمات  بشأن  المستخدمين  واقتراحات  آراء  من 
الحكومية المقدمة، بغية المساهمة في رفع مستوى 

أدائها وتطوير مستوى جودة الخدمة الحكومية.
»بــنــايــات«،  أبــرز مــؤشــرات األداء فــي نظام  وحــول 
أوضـــــح الـــقـــائـــد أن عــــدد طــلــبــات تـــراخـــيـــص الــبــنــاء 
الــمــقــدمــة عــبــر الــنــظــام خـــالل الــفــتــرة مـــن 1 إبــريــل 
حتى 22 يونيو 2022 بلغت 625 طلبًا، تم الرد عليها 
مستوى  اتفاقية  فــي  المحدد  الــوقــت  ضمن  جميعًا 
الخدمة وبنسبة بلغت 100%، مشيرًا إلى أن متوسط 
الرخص ذات الصلة  التي تطلبت إصدار  عدد األيام 
األقصى  بالحد  مقارنة  يوم   2.3 تتجاوز  لم  بالبناء 

لمستوى الخدمة البالغ 5 أيام.

الــنــدوة  تنظيم  عــن  السياسية  للتنمية  الــبــحــريــن  معهد  أعــلــن 
الحوارية الجماهيرية »الريادة الوطنية في الدبلوماسية البرلمانية«، 
عبر  األحد،  اليوم  والتي ستقام  المجتمعية،  التنمية  برنامج  ضمن 
تقنية االتصال عن بعد، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل 

.)www.bipd.org( عبر موقع المعهد
األول  النائب  سلمان  عبدالنبي  مــن؛  كــل  الــنــدوة  فــي  وسيشارك 
النائب األول لرئيس  النواب، وجمال محمد فخرو،  لرئيسة مجلس 
المندوب  بــوجــيــري،  عبدالكريم  يــوســف  والــدكــتــور  الــشــورى،  مجلس 

الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في جنيف.
البرلماني  العمل  وتاريخ  مسيرة  إلى استعراض  الندوة  وتهدف 
في مملكة البحرين، وتسليط الضوء على اإلنجازات الوطنية على 
المستوى الخليجي والعربي والدولي، والتعريف بأهمية الدبلوماسية 
البرلمانية وأهميتها المتنامية في ترسيخ جسور السياسة الخارجية، 
وتوسيع التعاون الوثيق والتقارب بين البرلمانات الدولية، وإسهامات 
السلطة التشريعية في تعزيز مكانة المملكة في العمل الدبلوماسي 
البرلماني، إضافة إلى التعريف بأهمية نجاح البحرين في استضافة 

الدورة 146 لالتحاد البرلماني الدولي في مارس 2023.
وتأتي الندوة انطالقًا من أهداف ورسالة المعهد في دعم العمل 
بدور  والمعرفة  الوعي  وتنمية  الديمقراطية  ثقافة  ونشر  البرلماني 
لليوم  السنوية  الــذكــرى  مــع  تــزامــنــًا  وأهميتها،  التشريعية  السلطة 
الــدولــي للعمل الــبــرلــمــانــي، والــــذي يــأتــي تــأكــيــدًا عــلــى أهــمــيــة ودور 
البرلمانات في عملية صنع القرار والتشريع وما تمثله كأحد ركائز 

الديمقراطية وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اعتبارا من 1 يوليو القادم وب�سكل ر�سمي

ت�ش���غيل مرك���ز حال���ة بوماه���ر 24 �ش���اعة والمح���رق ال�شح���ي 12 �ش���اعة

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ي�����ش��ت��ق��ب��ل دف��ع��ة 

ج����دي����دة م����ن اأط����ب����اء م��ج��م��ع ال�����ش��ل��م��ان��ي��ة ال���ط���ب���ي ال��م��ب��ت��ع��ث��ي��ن

الحكوم�ة الإلكتروني�ة: ارت�ف��اع ن�ش�بة الطلب�ات المنج�زة �شم���ن الوق���ت المح�دد ف�ي 

2022 الثان�ي  الرب�ع  خ�ال   %100 اإل�ى  و»ب��نايات«   ..%99 اإل��ى  »ت�وا�ش���ل«  ن�ظ��ام 

»التنمية ال�شيا�شية« ينظم ندوة حول »الريادة 

اليوم البرلمانية«  الدبلوما�شية  في  الوطنية 

أوصـــــــــــــــــــــــــت دراســــــــــــــــــــــــــــــة فـــــي 
ــن الــــشــــبــــاب  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
بتقليل استخدام مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، وإقـــامـــة األنــشــطــة، 
اإلنسان  فطرة  مع  تتماشى  التي 
ــتـــواصـــل الــفــعــلــي، مــحــذرة  فـــي الـ
مــن الـــوصـــول إلـــى إدمــــان وســائــل 

التواصل االجتماعي.
ودعت الدراسة - التي قدمها 
ماجستير  بــرنــامــج  فـــي  الــطــالــب 
علي  خالد  اآلداب  بكلية  اإلعــالم 
الـــصـــيـــادي - الـــجـــهـــات الــمــهــتــمــة 
ــبــــاب، إلـــــى تــنــظــيــم  بـــســـلـــوك الــــشــ
في  مــتــخــصــصــة  ودورات  نــــــدوات 
كــيــفــيــة جـــعـــل اســـتـــخـــدام مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي شيئًا ثانويًا 
الذي  المباشر  التواصل  يلغي  ال 

يعد تفاعاًل حميمًا.
ــة -الـــتـــي  ــ ــروحـ ــ ووســــمــــت األطـ
ــاذ اإلعــــــالم  ــ ــتـ ــ أشــــــــرف عـــلـــيـــهـــا أسـ
ــم اإلعــــــــالم  ــســ الـــــمـــــشـــــارك فــــــي قــ
والسياحة والفنون الدكتور أشرف 
أحـــمـــد عـــبـــدالـــمـــغـــيـــث- بـــعـــنـــوان: 
»الــعــالقــة بــيــن اســتــخــدام مــواقــع 

والتفاعل  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
االجتماعي لدى الشباب بمملكة 

البحرين«.
وقـــــــال الـــبـــاحـــث الـــصـــيـــادي: 
ــعــــرف  »هـــــدفـــــت الـــــــدراســـــــة إلــــى تــ
الــشــبــاب لمواقع  اســتــخــدام  ــع  واقـ
التواصل االجتماعي في البحرين، 
والـــكـــشـــف عـــن تـــأثـــيـــر اســـتـــخـــدام 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ مــــواقــــع الــ
فــــي أنــــمــــاط الـــتـــفـــاعـــل الــعــائــلــي، 
ــاس الــعــالقــة  ــيـ ــى قـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
بــيــن اســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي والتفاعل االجتماعي 
ــبـــحـــريـــن«.  ــدى الـــشـــبـــاب فــــي الـ ــ لــ
الوصفي  المنهج  الباحث  ووظف 
المقننة  أداة المقابلة  مستخدمًا 
الشباب  من  ثالث مجموعات  مع 

والشابات.
ــت لــجــنــة امـــتـــحـــان قــد  ــانــ وكــ
ــيـــادي في  نــاقــشــت الـــبـــاحـــث الـــصـ
أطـــروحـــتـــه، وتــكــونــت مـــن: أســتــاذ 
ــامــــة  ــعــ اإلعــــــــــــالم والــــــعــــــالقــــــات الــ
ــم اإلعــــــــالم  ــســ الـــــمـــــشـــــارك فــــــي قــ
والسياحة والفنون الدكتور أشرف 

ــتــــاذ  ــًا، وأســ ــرفــ عـــبـــدالـــمـــغـــيـــث مــــشــ
ــي الــقــســم  اإلعـــــــالم الــــمــــشــــارك فــ
نفسه الدكتور شعيب عبدالمنعم 
الغباشي ممتحنًا داخليًا، وأستاذ 
الـــقـــرى  أم  فــــي جـــامـــعـــة  اإلعـــــــالم 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ــتـــاذ الــدكــتــور مــحــمــد غــريــب  األسـ

ممتحنًا خارجيًا.
وأظـــهـــرت نــتــائــج الـــدراســـة أن 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ مــــواقــــع الــ
أصــبــحــت مـــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
الشباب،  إلــى  بالنسبة  األساسية 
كبير جــدًا ال  االعتماد عليها  وأن 

سيما في ظل جائحة كورونا.
أن الشباب  الــدراســة  ووجـــدت 
يــعــتــمــدون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
عن  كبديل  للتواصل  االجتماعي 
الـــتـــواصـــل الــفــعــلــي، لــــذا تــحــولــت 
هذه المواقع من شيء ثانوي في 

حياة الشباب إلى شيء أساسي.
أن مواقع  الــدراســة  وأظــهــرت 
التواصل االجتماعي باتت وسيلة 
تعريفية للشخص، فعندما يعرف 
عـــن نــفــســه يــذكــر اســــم حــســابــاتــه 

التواصل االجتماعي  على مواقع 
للتعرف عليه أكثر، كما أنها مكان 
ــبـــحـــث عــــن الــعــمــل  لـــلـــتـــســـوق، والـ

بالنسبة إلى الشباب.
وبــــحــــســــب نــــتــــائــــج الـــــدراســـــة 
مواقع  يستخدمون  الشباب  فــإن 

التواصل أثناء وجود أفراد العائلة 
في  صعوبة  ويجدون  واألصدقاء، 

االبتعاد عن هذه المواقع.

جائحة كورونا زادت من اعتمادهم عليها... درا�سة في جامعة البحرين:

مواقع التوا�شل الجتماعي اأ�شبحت بديا للكثير من ال�شباب عن التوا�شل الفعلي

} الباحث خالد الصيادي خالل مناقشة الدراسة.

لمجلس  الــعــام  األمــيــن  بــأعــمــال  الــقــائــم  العباسي  كريمة  أكـــدت 
الــــشــــورى، عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة مـــع مختلف 
المؤسسات والجهات الرسمية واألهلية في مملكة البحرين، والسعي 
به  يضطلع  الــذي  بــالــدور  التعريف  عبر  التشريعية،  الثقافة  لنشر 

مجلس الشورى ضمن العملية الديمقراطية في المملكة.
الشورى  لمجلس  العامة  األمــانــة  استقبال  إطــار  فــي  ذلــك  جــاء 
الــذي  الصيفي  المعسكر  فــي  المشاركين  الطلبة  مــن  األول  الــفــوج 
أن  إلــى  العباسي  أشــارت  حيث  للشرطة،  الملكية  األكاديمية  تنظمه 
الصالح  صالح  بن  علي  من  وبتوجيهات  للمجلس،  العامة  األمــانــة 
والشباب،  الناشئة  بفئة  كبيًرا  اهتمامًا  تولي  الشورى،  رئيس مجلس 
وتــعــزيــز الـــوعـــي لــديــهــم بــالــعــمــل الــتــشــريــعــي، بــمــا يــســهــم فـــي تعزيز 

انتمائهم الوطني.
يأتي ذلك فيما قدمت الدكتورة ميادة معارج المستشار القانوني 
بالمجلس، خالل الزيارة شرًحا تفصيلًيا حول المهام التي يضطلع 
الــنــواب  وبــيــن مجلس  بينه  الــقــائــم  والــتــعــاون  الـــشـــورى،  بــهــا مجلس 
بها  تــقــوم  الــتــي  بالجهود  التعريف  جــانــب  إلــى  الــمــوقــرة،  والحكومة 
مهامهم  ألداء  األعضاء  ومساندة  دعم  في  للمجلس  العامة  األمانة 
من  الجلسات،  انعقاد  آلية  على  المشاركون  تعرف  كما  التشريعية، 

خالل زياتهم للقاعة الرئيسية بالمجلس.

»اأمان�ة ال�ش�ورى« ت�ش�تقبل وف�دا م�ن �ش�باب 

المع�شكر ال�شيفي لاأكاديمية الملكية لل�شرطة
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اأخالقيات المجتمع.. 

وال�شركات العالمية

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

 أول السطر:
ــادة مــســتــحــقــة، وتــقــديــر الزم.. إلـــى »فــريــق  ــ ــب، وإشــ ــ شــكــر واجـ
البحرين« على تجاوبهم السريع، وتفاعلهم الكريم، حول ما نشرناه 
االستجابة  تمت  فقد  الــدولــي،  المستشفى  بشأن   - األول  -أمــس 
المسؤولة مع ما ذكرناه من مالحظات المواطنين، وأصبح الوضع 

أكثر تنظيما، من أجل خدمة ورعاية وعالج المراجعين.
 للعلم فقط:

بنايات  نظام  عبر  بناء  تصريح  على  حصل  بحريني  مــواطــن 
والمكتب الهندسي، وحينما شرع في البناء بعد أخذ القرض من 
البناء غير مسموح به وفقا لالشتراطات  إن  البنوك، قيل له  أحد 
القانونية، وقد رفع المواطن تظلما لدى الوزارة والمجلس البلدي 
يــدري مــاذا يفعل اآلن بعد  بالشمالية ولكن من دون جــدوى.. وال 
أخذ القرض الذي بدأ يسدد أقساطه من دون أي فائدة..؟؟ ومنا 

إلى من يعنيه األمر.
أخالقيات املجتمع.. والشركات العاملية:

 »االعـــتـــراف بــالــخــطــأ فــضــيــلــة«.. هـــذا مــا أكــدتــه إحــــدى أقــدم 
المؤسسات المصرفية العاملة في البالد، حينما تسلم موظفوها 
لــأخــالق  المنافية  المثلية،  دعـــم  عــلــى  يشجع  إلــكــتــرونــيــا  بــريــدا 
والثوابت، بسبب خطأ »غير مقصود« من إدارة المصرف المركزي 
تكرار  بعدم  هنا  المصرفية  المؤسسة  تعهد  مع  آسيوية،  دولــة  في 
المساس  عــدم  على  وحرصها  المجتمع،  ثقافة  واحــتــرام  الخطأ، 
بسمعتها، والتزامها الراسخ باألعراف والتقاليد المعمول بها في 

البالد.
واالنتباه  منه،  والتحذير  عنده،  الوقوف  الواجب  األمــر  أن  إال 
إلــيــه، هــو أن بــعــض الــمــؤســســات الــعــامــلــة فــي بــالدنــا فــي مختلف 
ودولية،  عالمية  لشركات  فــروع  مجرد  هي  والقطاعات،  المجاالت 
البالد وثقافة  التي لها توجهات وخطط، ربما ال تتفق مع قانون 

المجتمع، وينبغي هنا تأكيد مراعاة ذلك، وعدم التجاوز فيه.
ال نريد أن يتكرر األمر في مؤسسة أخرى، وال نريد أن نفاجأ 
بـــدعـــوات مــمــاثــلــة تــحــت حــجــة أن الــشــركــة »عــالــمــيــة«، وأن الــشــأن 
االقتصاد،  قــوة  إن  بل  المجتمع،  بثقافة  له  عالقة  ال  االقتصادي 
وازدهار الشركات، وزيادة الربحية لها، تكون أكثر فاعلية كلما كانت 
تحترم ثقافة أي مجتمع منحها تصريح العمل وفتح الفروع، وال 
يخالف  مــا  على  وتشجع  تــقــوم  بــأن  تسمح ألي جهة  دولـــة  يــوجــد 

ثوابتها وأخالقيات مجتمعها.
الشركات  فــروع  قيام  إلى ضــرورة  أن نشير  األهمية  ويبقى من 
الــعــالــمــيــة بــتــقــديــم الــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة هــنــا بــشــكــل مــضــاعــف، 
وتوظيف الكوادر الوطنية والباحثين عن العمل، تماما كما تقدمه 
الرئيسي  المقر  دولة  الشركات في مساهمات في دول أخرى، وفي 

هناك.
مالحظة واجبة:

بــلــديــة..  ومــجــالــس  ومـــحـــافـــظـــات..  ــال..  ــغـ لـــأشـ وزارة  لــديــنــا 
وجــمــعــيــات فــي الــعــمــل الــتــطــوعــي.. وجــهــات أخــــرى.. وعــلــى الــرغــم 
من كل ذلك ال تزال بعض الطرق والشوارع تعاني من عدم وجود 
بحاجة  نحن  هــل  وغــيــرهــا..  والمطبات  الحفر  مــن  وكثير  اإلنـــارة، 
في  واإلنـــارة  الطرق  مبادرة مجتمعية شعبية إلصــالح  تفعيل  إلــى 
المناطق والقرى.. أم ننتظر شروع الجهات الرسمية في اإلصالح، 
تعالج  أن  يجب  أمــور  هناك  المطلوبة..؟  الميزانية  وصــول  لحين 

فورا بأساليب غير تقليدية. 
آخر السطر:

عــنــد الــريــاضــي الــمــخــضــرم األســـتـــاذ »نــاصــر مــحــمــد« مــشــروع 
الــريــاضــة البحرينية  تــاريــخ شــيــخ  مــتــحــف ريــاضــي وطــنــي، يــوثــق 
الدولية  المشاركات  وكــذلــك  اهلل،  رحمه  راشـــد،  بــن  عيسى  الشيخ 
السابق  الــدولــي  الحكم  متحف  غـــرار  على  البحرينية،  للرياضة 
الــدوي«.. نتمنى أن تجد مثل هذه المبادرات الدعم من  »إبراهيم 

الجهات المختصة. 

كتبت: فاطمة علي
تغيير  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  أعــلــنــت 
نــظــام وســـاعـــات الــعــمــل فــي مــركــزي الــمــحــرق وحــالــة 
بوماهر الصحيين بشكل رسمي اعتبارا من األول من 
يوليو القادم، إذ سيتم تشغيل مركز المحرق الصحي 
من الساعة السابعة صباحا لغاية السابعة مساء من 
األحد إلى يوم الخميس، في حين سيقدم مركز حالة 
بوماهر الصحي خدماته الصحية على مدار الساعة 

طوال ايام األسبوع.
الرسمية  حساباتها  عبر  الــرعــايــة  مــراكــز  وذكـــرت 
الرعاية  خدمة  أن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
ستقدم  ماهر  بــو  حالة  مركز  فــي  المقدمة  العاجلة 
مباشرتهم  وستتم  معتمد  دولــي  تصنيف  نظام  وفــق 

بحسب الوضع الصحي والمؤشرات الحيوية.
صحية  خــدمــات  الصحي  المحرق  مركز  ويــقــدم 
تشمل عيادات عامة وعيادة األسنان، مختبر وخدمات 
إلى  إضــافــة  أشــعــة،  وأمــومــة، صيدلية،  رعــايــة طفولة 
بــحــث اجــتــمــاعــي وتــمــريــض وتــثــقــيــف صــحــي كــذلــك 
المزمنة،  األمـــراض  وعــيــادة  المركزية  السكر  عــيــادة 
في  سكنية  مــجــمــعــات   9 قــاطــنــو  مــنــهــا  يستفد  فــيــمــا 

المحرق.
ــة أنــهــا  ــيــ ــايـــة الــصــحــيــة األولــ أكـــــدت مـــراكـــز الـــرعـ
الــخــدمــات الصحية  كــل  كــل االهــتــمــام لتقديم  تــولــي 
وبأعلى  بالتساوي  الصحية  المراكز  مرتادي  لجميع 
مــســتــويــات الـــجـــودة، مــنــوهــة بــأنــه يــتــم اعــتــمــاد إنــشــاء 
وفق  البحرين  وتوزيعها في مملكة  الصحية  المراكز 

معايير معتمدة.

أن كل  األولــيــة  الــرعــايــة الصحية  مــراكــز  وبــيــنــت 
مركز صحي يقدم كل الخدمات ضمن إطار الرعاية 
األولية، بحيث يتم توزيع المراكز في كل محافظات 
مملكة البحرين مع األخذ باالعتبار التعداد السكاني 
المركز،  إلــى  للوصول  المستغرق  والوقت  والمسافة 
أطباء وممرضين  العاملة من  القوى  توزيع  يتم  كما 

وصيادلة وفنيين وغيرهم من اختصاصيي الخدمات 
لتقديم  اإلداريـــــــة  والـــخـــدمـــات  الــمــســانــدة  الــصــحــيــة 

الخدمات للمرتادين التابعين لكل مركز صحي.
تتم  أنــه  األولــيــة  الصحية  الرعاية  مراكز  وبينت 
مــراجــعــة وتــحــديــث الــخــطــط الــتــنــفــيــذيــة عــلــى ضــوء 
الــمــســتــجــدات الــصــحــيــة فـــي إطــــار مـــشـــروع الــضــمــان 

الصحي بالشراكة مع األجهزة ذات العالقة.

األنصاري  محمد  أحمد  الدكتور  استقبل 
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
السلمانية  مــجــمــع  أطـــبـــاء  مـــن  جـــديـــدة  دفــعــة 
الـــطـــبـــي البـــتـــعـــاثـــهـــم لــلــحــصــول عـــلـــى شـــهـــادة 
الزمالة الدقيقة في تخصصات مختلفة وذلك 

ضمن خطة تدريبية مدروسة.
ــاء ومــنــتــســبــي  ــبــ ــدريــــب أطــ ــأتــــي خـــطـــة تــ وتــ
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة تــمــاشــيــا مـــع رؤيـــة 
وتـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ودعــــمــــه ألهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة 

الرامية  والــبــرامــج  الخطط  دعــم  على  العمل 
وتطوير  البشري  العنصر  فــي  االستثمار  إلــى 
الــشــابــة وصــقــل مــهــاراتــهــم وترسيخ  الــكــفــاءات 
مــفــهــوم الــقــيــادة واالبــتــكــار لــديــهــم بــمــا يخدم 

أهداف التنمية المستدامة المنشودة. 
ــبــــاء الــمــســتــفــيــديــن من  ــدد االطــ ويــبــلــغ عــ
برنامج االبتعاث للحصول على شهادات الزمالة 
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طبيبا وطبيبة خالل عام واحد. 
وستضم الدفعة الجديدة د. بشرى شوقي 
أمــراض  فــي  الزمالة  برنامج   – العلوي  حمزة 

ــال بــإيــرلــنــدا، ود.حــســيــن عــبــداهلل  ــفـ كــلــى األطـ
الشهابي – برنامج الزمالة في طوارئ األطفال 
بإيرلندا، ود.حسين العرادي – برنامج الزمالة 
فــــي الـــمـــســـالـــك الـــبـــولـــيـــة بـــكـــنـــدا، ود.مـــحـــمـــد 
إبــراهــيــم الــعــلــوي – بــرنــامــج الــزمــالــة فــي طب 
عوض  ود.ســامــح  الــمــتــحــدة،  بالمملكة  القلب 
الجراحة  فــي  الــزمــالــة  برنامج   – عبدالعظيم 
التجميلية بإيرلندا، ود.خرم سرفراز مختار –

برنامج الزمالة في طب الطوارئ بكندا.
هذا وتتمنى إدارة المستشفيات الحكومية 

التوفيق والنجاح لهم في فترة تدريبهم.

أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة 
مؤشرات  تحقيق  اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 
و»بــنــايــات« خالل  »تــواصــل«  نظامي  في  إيجابية  أداء 
انعكاسًا  جــاءت  والــتــي   ،2022 عــام  مــن  الثاني  الــربــع 
أبدته  الـــذي  والــحــرص  الــمــبــذولــة  للجهود  حقيقيا 
واإليجابي  الفعال  التواصل  في  الحكومية  الجهات 
مع المستخدمين من خالل الرد على استفساراتهم 
خدماتها  تقديم  مواصلتها  بجانب  ومالحظاتهم 
وجــودة  بكفاءة  الخدمية  األنظمة  عبر  اإللكترونية 
ــهـــم فــــي تـــعـــزيـــز ثـــقـــة الــمــســتــخــدمــيــن  عـــالـــيـــة مــــا أسـ
التحول  نحو  الــتــوجــه  ظــل  فــي  تجربتهم  وتحسين 
القطاع  فــي  الحديثة  التكنولوجيا  وتبني  الــرقــمــي 

الحكومي.
وأوضح محمد علي القائد أن توجيهات صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خلفية ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء كانت الدافع للهيئة نحو 
وتعزيز  الحكومية  األنظمة  تطوير  في  االستمرارية 
فــاعــلــيــتــهــا وتــقــديــم الــخــدمــات لــلــمــواطــن والــمــقــيــم 
بأعلى مستويات الجودة واإلنتاجية وبكفاءة وسرعة 
ــاز وفــــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الــتــمــيــز، بــجــانــب  فـــي اإلنــــجــ
تواصل  نظام  تطوير  على  العمل  فــي  الهيئة  مضي 
ورفــــده بــمــزيــد مــن الــمــيــزات والــخــدمــات بــمــا يسهم 
رغبة  مــع  يتماشى  بما  وفعاليته  كفاءته  تعزيز  فــي 
الــجــمــهــور ويــســهــم فـــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــحــكــومــة 
وتعزيز  األداء  فــي  والــتــمــيــز  الــتــواصــل  نــهــج  ويــكــرس 
اإلحــصــاءات  أن  إلــى  مشيرًا  المجتمعية..  الــشــراكــة 
والشكاوى  للمقترحات  الوطني  بالنظام  المتعلقة 
إجمالي عدد  أن  أظهرت  الثاني  الربع  تواصل خالل 
والمالحظات  واالستفسارات  والشكاوى  المقترحات 
الــــــواردة عــبــر الــنــظــام اإللــكــتــرونــي وتــطــبــيــقــه خــالل 
الجاري  يونيو   22 حتى  أبريل  من  األول  من  الفترة 

االلتزام  أن نسبة  بلغت 47526 طلبا، موضحًا   2022
العام باتفاقية مستوى الخدمة المسجلة في النظام 
زيــادة  إلــى تحقيق  اإلطــار  هــذا  بلغت 99%، الفتًا في 
في عدد الطلبات الواردة مقارنة بالربع األول بنسبة 
بالنظام  الجمهور  ثقة  إلى  ذلك  مرجعًا   %29 قدرها 
في ظل ما يوفره من حلول دائمة بجانب التنافسية 
والحرص على االستمرارية  الحكومية  الجهات  بين 
في تطوير الخدمات والوقوف على مكامن الخلل من 
خالل الحاالت الواردة بشكل متكرر، وانضمام جهات 
العديدة  المميزات  جانب  إلــى  النظام،  إلــى  جديدة 
نسبة  رفــع  في  ساهمت  والتي  النظام  يقدمها  التي 
االستخدام وزيادة اإلقبال، مشيرًا إلى أن العمل جاٍر 
على تطوير الخدمات وانضمام المزيد من الجهات 

إلى النظام إذ بلغ عددها 49 جهة حكومية. 
ــد مـــا يــشــكــلــه جــوهــر عــمــل الــنــظــام الــوطــنــي  وأكــ
للمقترحات والشكاوى )تواصل( باالرتكاز على تعزيز 
الجهات  بــيــن  واإليــجــابــي  الــفــاعــل  الــتــواصــل  عملية 
منصة  باعتباره  والمقيمين  والمواطنين  الحكومية 
يرد  ما  بناء مع  للتفاعل بشكل  تدشينها  تم  وطنية 
الخدمات  بشأن  المستخدمين  واقتراحات  آراء  من 
الحكومية المقدمة، بغية المساهمة في رفع مستوى 

أدائها وتطوير مستوى جودة الخدمة الحكومية.
»بــنــايــات«،  أبــرز مــؤشــرات األداء فــي نظام  وحــول 
أوضـــــح الـــقـــائـــد أن عــــدد طــلــبــات تـــراخـــيـــص الــبــنــاء 
الــمــقــدمــة عــبــر الــنــظــام خـــالل الــفــتــرة مـــن 1 إبــريــل 
حتى 22 يونيو 2022 بلغت 625 طلبًا، تم الرد عليها 
مستوى  اتفاقية  فــي  المحدد  الــوقــت  ضمن  جميعًا 
الخدمة وبنسبة بلغت 100%، مشيرًا إلى أن متوسط 
الرخص ذات الصلة  التي تطلبت إصدار  عدد األيام 
األقصى  بالحد  مقارنة  يوم   2.3 تتجاوز  لم  بالبناء 

لمستوى الخدمة البالغ 5 أيام.

الــنــدوة  تنظيم  عــن  السياسية  للتنمية  الــبــحــريــن  معهد  أعــلــن 
الحوارية الجماهيرية »الريادة الوطنية في الدبلوماسية البرلمانية«، 
عبر  األحد،  اليوم  والتي ستقام  المجتمعية،  التنمية  برنامج  ضمن 
تقنية االتصال عن بعد، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل 

.)www.bipd.org( عبر موقع المعهد
األول  النائب  سلمان  عبدالنبي  مــن؛  كــل  الــنــدوة  فــي  وسيشارك 
النائب األول لرئيس  النواب، وجمال محمد فخرو،  لرئيسة مجلس 
المندوب  بــوجــيــري،  عبدالكريم  يــوســف  والــدكــتــور  الــشــورى،  مجلس 

الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في جنيف.
البرلماني  العمل  وتاريخ  مسيرة  إلى استعراض  الندوة  وتهدف 
في مملكة البحرين، وتسليط الضوء على اإلنجازات الوطنية على 
المستوى الخليجي والعربي والدولي، والتعريف بأهمية الدبلوماسية 
البرلمانية وأهميتها المتنامية في ترسيخ جسور السياسة الخارجية، 
وتوسيع التعاون الوثيق والتقارب بين البرلمانات الدولية، وإسهامات 
السلطة التشريعية في تعزيز مكانة المملكة في العمل الدبلوماسي 
البرلماني، إضافة إلى التعريف بأهمية نجاح البحرين في استضافة 

الدورة 146 لالتحاد البرلماني الدولي في مارس 2023.
وتأتي الندوة انطالقًا من أهداف ورسالة المعهد في دعم العمل 
بدور  والمعرفة  الوعي  وتنمية  الديمقراطية  ثقافة  ونشر  البرلماني 
لليوم  السنوية  الــذكــرى  مــع  تــزامــنــًا  وأهميتها،  التشريعية  السلطة 
الــدولــي للعمل الــبــرلــمــانــي، والــــذي يــأتــي تــأكــيــدًا عــلــى أهــمــيــة ودور 
البرلمانات في عملية صنع القرار والتشريع وما تمثله كأحد ركائز 

الديمقراطية وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اعتبارا من 1 يوليو القادم وب�سكل ر�سمي

ت�ش���غيل مرك���ز حال���ة بوماه���ر 24 �ش���اعة والمح���رق ال�شح���ي 12 �ش���اعة

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ي�����ش��ت��ق��ب��ل دف��ع��ة 

ج����دي����دة م����ن اأط����ب����اء م��ج��م��ع ال�����ش��ل��م��ان��ي��ة ال���ط���ب���ي ال��م��ب��ت��ع��ث��ي��ن

الحكوم�ة الإلكتروني�ة: ارت�ف��اع ن�ش�بة الطلب�ات المنج�زة �شم���ن الوق���ت المح�دد ف�ي 

2022 الثان�ي  الرب�ع  خ�ال   %100 اإل�ى  و»ب��نايات«   ..%99 اإل��ى  »ت�وا�ش���ل«  ن�ظ��ام 

»التنمية ال�شيا�شية« ينظم ندوة حول »الريادة 

اليوم البرلمانية«  الدبلوما�شية  في  الوطنية 

أوصـــــــــــــــــــــــــت دراســــــــــــــــــــــــــــــة فـــــي 
ــن الــــشــــبــــاب  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
بتقليل استخدام مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، وإقـــامـــة األنــشــطــة، 
اإلنسان  فطرة  مع  تتماشى  التي 
ــتـــواصـــل الــفــعــلــي، مــحــذرة  فـــي الـ
مــن الـــوصـــول إلـــى إدمــــان وســائــل 

التواصل االجتماعي.
ودعت الدراسة - التي قدمها 
ماجستير  بــرنــامــج  فـــي  الــطــالــب 
علي  خالد  اآلداب  بكلية  اإلعــالم 
الـــصـــيـــادي - الـــجـــهـــات الــمــهــتــمــة 
ــبــــاب، إلـــــى تــنــظــيــم  بـــســـلـــوك الــــشــ
في  مــتــخــصــصــة  ودورات  نــــــدوات 
كــيــفــيــة جـــعـــل اســـتـــخـــدام مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي شيئًا ثانويًا 
الذي  المباشر  التواصل  يلغي  ال 

يعد تفاعاًل حميمًا.
ــة -الـــتـــي  ــ ــروحـ ــ ووســــمــــت األطـ
ــاذ اإلعــــــالم  ــ ــتـ ــ أشــــــــرف عـــلـــيـــهـــا أسـ
ــم اإلعــــــــالم  ــســ الـــــمـــــشـــــارك فــــــي قــ
والسياحة والفنون الدكتور أشرف 
أحـــمـــد عـــبـــدالـــمـــغـــيـــث- بـــعـــنـــوان: 
»الــعــالقــة بــيــن اســتــخــدام مــواقــع 

والتفاعل  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
االجتماعي لدى الشباب بمملكة 

البحرين«.
وقـــــــال الـــبـــاحـــث الـــصـــيـــادي: 
ــعــــرف  »هـــــدفـــــت الـــــــدراســـــــة إلــــى تــ
الــشــبــاب لمواقع  اســتــخــدام  ــع  واقـ
التواصل االجتماعي في البحرين، 
والـــكـــشـــف عـــن تـــأثـــيـــر اســـتـــخـــدام 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ مــــواقــــع الــ
فــــي أنــــمــــاط الـــتـــفـــاعـــل الــعــائــلــي، 
ــاس الــعــالقــة  ــيـ ــى قـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
بــيــن اســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي والتفاعل االجتماعي 
ــبـــحـــريـــن«.  ــدى الـــشـــبـــاب فــــي الـ ــ لــ
الوصفي  المنهج  الباحث  ووظف 
المقننة  أداة المقابلة  مستخدمًا 
الشباب  من  ثالث مجموعات  مع 

والشابات.
ــت لــجــنــة امـــتـــحـــان قــد  ــانــ وكــ
ــيـــادي في  نــاقــشــت الـــبـــاحـــث الـــصـ
أطـــروحـــتـــه، وتــكــونــت مـــن: أســتــاذ 
ــامــــة  ــعــ اإلعــــــــــــالم والــــــعــــــالقــــــات الــ
ــم اإلعــــــــالم  ــســ الـــــمـــــشـــــارك فــــــي قــ
والسياحة والفنون الدكتور أشرف 

ــتــــاذ  ــًا، وأســ ــرفــ عـــبـــدالـــمـــغـــيـــث مــــشــ
ــي الــقــســم  اإلعـــــــالم الــــمــــشــــارك فــ
نفسه الدكتور شعيب عبدالمنعم 
الغباشي ممتحنًا داخليًا، وأستاذ 
الـــقـــرى  أم  فــــي جـــامـــعـــة  اإلعـــــــالم 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ــتـــاذ الــدكــتــور مــحــمــد غــريــب  األسـ

ممتحنًا خارجيًا.
وأظـــهـــرت نــتــائــج الـــدراســـة أن 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ مــــواقــــع الــ
أصــبــحــت مـــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
الشباب،  إلــى  بالنسبة  األساسية 
كبير جــدًا ال  االعتماد عليها  وأن 

سيما في ظل جائحة كورونا.
أن الشباب  الــدراســة  ووجـــدت 
يــعــتــمــدون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
عن  كبديل  للتواصل  االجتماعي 
الـــتـــواصـــل الــفــعــلــي، لــــذا تــحــولــت 
هذه المواقع من شيء ثانوي في 

حياة الشباب إلى شيء أساسي.
أن مواقع  الــدراســة  وأظــهــرت 
التواصل االجتماعي باتت وسيلة 
تعريفية للشخص، فعندما يعرف 
عـــن نــفــســه يــذكــر اســــم حــســابــاتــه 

التواصل االجتماعي  على مواقع 
للتعرف عليه أكثر، كما أنها مكان 
ــبـــحـــث عــــن الــعــمــل  لـــلـــتـــســـوق، والـ

بالنسبة إلى الشباب.
وبــــحــــســــب نــــتــــائــــج الـــــدراســـــة 
مواقع  يستخدمون  الشباب  فــإن 

التواصل أثناء وجود أفراد العائلة 
في  صعوبة  ويجدون  واألصدقاء، 

االبتعاد عن هذه المواقع.

جائحة كورونا زادت من اعتمادهم عليها... درا�سة في جامعة البحرين:

مواقع التوا�شل الجتماعي اأ�شبحت بديا للكثير من ال�شباب عن التوا�شل الفعلي

} الباحث خالد الصيادي خالل مناقشة الدراسة.

لمجلس  الــعــام  األمــيــن  بــأعــمــال  الــقــائــم  العباسي  كريمة  أكـــدت 
الــــشــــورى، عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة مـــع مختلف 
المؤسسات والجهات الرسمية واألهلية في مملكة البحرين، والسعي 
به  يضطلع  الــذي  بــالــدور  التعريف  عبر  التشريعية،  الثقافة  لنشر 

مجلس الشورى ضمن العملية الديمقراطية في المملكة.
الشورى  لمجلس  العامة  األمــانــة  استقبال  إطــار  فــي  ذلــك  جــاء 
الــذي  الصيفي  المعسكر  فــي  المشاركين  الطلبة  مــن  األول  الــفــوج 
أن  إلــى  العباسي  أشــارت  حيث  للشرطة،  الملكية  األكاديمية  تنظمه 
الصالح  صالح  بن  علي  من  وبتوجيهات  للمجلس،  العامة  األمــانــة 
والشباب،  الناشئة  بفئة  كبيًرا  اهتمامًا  تولي  الشورى،  رئيس مجلس 
وتــعــزيــز الـــوعـــي لــديــهــم بــالــعــمــل الــتــشــريــعــي، بــمــا يــســهــم فـــي تعزيز 

انتمائهم الوطني.
يأتي ذلك فيما قدمت الدكتورة ميادة معارج المستشار القانوني 
بالمجلس، خالل الزيارة شرًحا تفصيلًيا حول المهام التي يضطلع 
الــنــواب  وبــيــن مجلس  بينه  الــقــائــم  والــتــعــاون  الـــشـــورى،  بــهــا مجلس 
بها  تــقــوم  الــتــي  بالجهود  التعريف  جــانــب  إلــى  الــمــوقــرة،  والحكومة 
مهامهم  ألداء  األعضاء  ومساندة  دعم  في  للمجلس  العامة  األمانة 
من  الجلسات،  انعقاد  آلية  على  المشاركون  تعرف  كما  التشريعية، 

خالل زياتهم للقاعة الرئيسية بالمجلس.

»اأمان�ة ال�ش�ورى« ت�ش�تقبل وف�دا م�ن �ش�باب 

المع�شكر ال�شيفي لاأكاديمية الملكية لل�شرطة
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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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اأمانة العا�شمة تنظم ور�شة 

زراعية مع جمعية اأمور املعاقني

الوطنية  املبادرة  اأهداف  اإطار موا�صلة جهود تعزيز  يف 

العا�صمة  اأمانة  نظمت  اخل�صراء،  الرقعة  وزيادة  للت�صجري 

ور�صة تدريبية لتعزيز ال�صلوكيات ال�صديقة للبيئة واملحفزة 

املعاقني  اأمور  لأولياء  البحرينية  اجلمعية  مع  الزراعة  على 

واأ�صدقائهم يف م�صتل حديقة ال�صلمانية.

 واأ�صار مدير عام اأمانة العا�صمة حممد �صعد ال�صهلي اإىل 

دور هذه الور�ش التدريبية يف حتفيز الن�شء على امل�صاركة 

يف الزراعة ون�صر ثقافة الت�صجري لالهتمام بغر�ش الأ�صجار؛ 

الرتبية  اأهمية �صحية وبيئية وتر�صيخ مبادئ  ملا متثله من 

املواطنني  ت�صجيع  جانب  اإىل  ال�صغار،  نفو�ش  يف  البيئية 

واملقيمني للحفاظ على املزروعات واملبادرة يف تبني الزراعة 

املنزلية التي تعزز التنمية الزراعية.

حمالت  لتنظيم  العا�صمة  اأمانة  حر�ش  ال�صهلي  واأكد   

التوعية لأفراد املجتمع، من منطلق اأهمية ال�صراكة املجتمعية 

من  كنوع  والبيئي،  الزراعي  املجال  يف  روؤيتها  حتقيق  يف 

التخ�صري  ا�صرتاتيجية  حتقيق  يف  ت�صب  التي  املبادرات 

والتجميل وزيادة الرقعة اخل�صراء.

الأطفال  بها  �صارك  التي  التدريبية  الور�صة  وت�صمنت 

واأولياء اأمورهم من اجلمعية البحرينية لأولياء اأمور املعاقني 

ال�صتماع  العا�صمة  باأمانة  واملتنزهات  احلدائق  وق�صم 

تفاعلية،  وم�صابقات  تطبيقية  وور�صة  مب�صطة  ملحا�صرة 

على  واأثرهما  املنزلية  الزراعة  واأ�صاليب  بالت�صجري  تتعلق 

البيئة.

مبا ل يتعار�ض مع احلركة املرورية.. وزير الأ�شغال:

ت���ن���ف���ي���ذ �������ش������ارع ال������ف������احت وف�������ق اخل�����ط�����ة ال���زم���ن���ي���ة

اأن  اإبراهيم بن ح�صن احلواج  اأكد وزير الأ�صغال املهند�ش 

اأهمية  التحتية  البنية  تطوير  م�صاريع  تويل  البحرين  مملكة 

وال�صتثماري وي�صهم يف  العمراين  التطور  يواكب  بالغة، مبا 

روؤى وتطلعات  امل�صتدامة، وذلك وفق  التنمية  اأهداف  حتقيق 

ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، وتوجيهات احلكومة برئا�صة 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ش الوزراء، حفظه اهلل.

جاء ذلك خالل زيارة وزير الأ�صغال التفقدية لأعمال م�صروع 

اأحمد بن  املهند�ش  الوزارة  الفاحت، يرافقه وكيل  تطوير �صارع 

كاظم  املهند�ش  للطرق  امل�صاعد  والوكيل  اخلياط،  عبدالعزيز 

املهند�ش  الطرق  و�صيانة  م�صاريع  اإدارة  ومدير  عبداللطيف، 

�صيد بدر علوي، ومدير اإدارة تخطيط وت�صميم الطرق املهند�صة 

مها حمادة، و�صوقي الها�صمي ممثالً عن ائتالف �صركتي نا�ش 

للمقاولت البحرينية وهوتا هيجرفيلد ال�صعودية، وا�صت�صاري 

امل�صروع �صركة بار�صونز، وعدد من املهند�صني، وذلك لالطالع 

على اآخر م�صتجدات �صري اأعمال امل�صروع.

م�صاريع  تطوير  يف  ما�صية  الوزارة  اأن  احلواج  واأو�صح 

البنية التحتية يف خمتلف املحافظات، مبا يتواكب مع التطور 

العمراين وال�صتثماري الذي ت�صهده اململكة، وي�صهم يف تقدمي 

اأف�صل اخلدمات للمواطنني واملقيمني، مبا يتما�صى مع الأولويات 

الوطنية وحتقيق ال�صتدامة وت�صجيع وجذب ال�صتثمار.

واأ�صار وزير الأ�صغال اإىل اأن م�صاريع تطوير الطرق متثل 

داعًما رئي�ًصا لدعم احلركة القت�صادية وال�صتثمارية، وذلك من 

خالل توفري بيئة جاذبة ومالئمة لال�صتثمار، وت�صهيل حركة 

وتنقل املواطنني واملقيمني وزوار اململكة.

م�صتجدات  عن  �صرح  اإىل  الوزير  ا�صتمع  الزيارة،  وخالل 

ي�صري  الذي  امل�صروع  يف  العمل  وتريه  اإليه  و�صلت  ما  واآخر 

بوترية جيدة، اإذ بلغت ن�صبة الإجناز حالًيا ما يقارب %27.

وترية  على  املحافظة  �صرورة  اإىل  الأ�صغال  وزير  ووجه 

الزمنية  اخلطة  ح�صب  اإجنازه  ل�صمان  امل�صروع  يف  الأداء 

احلركة  على  التاأثري  عدم  على  الرتكيز  مع  له،  املو�صوعة 

املرورية قدر الإمكان يف اأثناء عملية الن�صاء؛ حليوية ال�صارع.

امل�صاريع  اأهم  اأحد  ُيعد  امل�صروع  اأن  الوزير  واأو�صح 

ال�صرتاتيجية، م�صرًيا اإىل اأن الوزارة با�صرت موؤخًرا اأعمال �صب 

اخلر�صانة جل�صر الدوران العك�صي الواقع عند مدخل كورني�ش 

تقاطع  عند  النفق  باأعمال  للبدء  احلفر متهيًدا  واأعمال  الفاحت، 

الفاحت2 كما  الفاحت، وذلك �صمن م�صروع تطوير �صارع  مركز 

يجري العمل حالًيا على اإن�صاء العمدة وقواعد اجل�صر الأحادي 

الجتاه من �صارع الفاحت باجتاه �صارع الأمري �صعود الفي�صل، 

اإ�صافة لأعمال الطرق يف اجلزيرة الو�صطى ل�صارع الفاحت يف 

اجلزء املحاذي للكورني�ش.

وقال الوزير اإن الأعمال الرئي�صة للم�صروع تت�صمن تو�صعة 

وتطوير �صارع الفاحت اإىل اأربعة م�صارات يف كل اجتاه بامتداد ما 

يقارب 3 كيلومرتات، واإن�صاء نفق بثالثة م�صارات بالجتاهني 

احلركة  لنقل  اخلليج  فندق  تقاطع  عند  مرًتا   595 بطول 

املرورية بني ال�صمال واجلنوب، ويعلو هذا النفق تقاطع يدار 

باإ�صارات �صوئية على امل�صتوى الأر�صي. كما يت�صمن امل�صروع 

كذلك اإن�صاء ج�صر علوي اأحادي الجتاه مب�صارين لالنعطاف 

ي�صاًرا للقادمني من املنامة �صمالً على �صارع الفاحت باجتاه �صارع 

الأمري �صعود الفي�صل، مع اإلغاء الإ�صارة ال�صوئية احلالية عند 

لتحرير  احلايل  دعيج  ال�صيخ  �صارع  مع  الفاحت  �صارع  تقاطع 

احلركة املرورية وجعلها حركة دون توقف.

للدوران  مب�صارين  علوي  ج�صر  اإن�صاء  على  ي�صتمل  كما 

العك�صي بالقرب من مدخل كورني�ش الفاحت للحركة املرورية 

املتجهة �صماًل.

بتجهيز  �صابق  وقت  يف  قامت  قد  الوزارة  اأن  واأو�صح 

دون  العك�صي  الدوران  ج�صر  لإن�صاء  الالزمة  املوؤقتة  الأعمال 

التاأثري على عدد امل�صارات واحلركة املرورية على هذا ال�صارع 

احليوي، كما قامت بنقل م�صارات احلركة املرورية عند تقاطع 

فندق اخلليج ب�صارع الفاحت يف كال الجتاهني �صمالً وجنوًبا 

على جانبي الطريق، وذلك لتوفري م�صاحة للعمل على اإن�صاء 

النفق بدًءا من اأعمال الدعامات والبدء باأعمال احلفر ا�صتعداًدا 

اإن اأعمال امل�صروع تتطلب تنفيذ  اإذ  لالأعمال الن�صائية للنفق، 

على  التاأثري  لتقليل  مراحل  عدة  على  املرورية  التحويالت 

احلركة املرورية؛ ملا لهذا ال�صارع من اأهمية وتاأثري على �صبكة 

طرق اململكة.

جميع  اإن�صاء  من  انتهت  قد  الوزارة  اأن  الوزير  واأ�صاف 

اأ�صا�صات واأعمدة اجل�صر العلوي للدوران العك�صي الذي بلغت 

احلركة  اأمام  افتتاحه  املقرر  ومن   ،%39 فيه  الإجناز  ن�صبة 

املرورية يف الربع الأخري من العام احلايل 2022. كما يجري 

العمل على اإن�صاء اأ�صا�صات اجل�صر العلوي اأحادي الجتاه عند 

فيه  الإجناز  ن�صبة  بلغت  والذي  دعيج  ال�صيخ  �صارع  تقاطع 

اأواخر  املرورية يف  اأمام احلركة  افتتاحه  يتم  اأن  على   ،%18

الربع الأول من العام 2023.

كجزء من اجلهود امل�شتمرة يف متابعة عمل املوؤ�ش�شات امل�شتفيدة من برامج الدعم

»متكني« توا�شل لقاءاتها مع املوؤ�ش�شات للتعرف اإىل خططها امل�شتقبلية

�صل�صلة  عقد  »متكني«  العمل  �صندوق  يوا�صل 

املوؤ�ص�صات  من  متنوعة  جمموعة  مع  الدورية  اللقاءات 

طرحها  مت  التي  الدعم  برامج  حزمة  من  امل�صتفيدة 

القت�صاد  يف  اأكرب  تاأثري  لإحداث  تهدف  والتي  موؤخًرا، 

الوطني، وذلك متا�صًيا مع الأولويات الوطنية املطروحة 

ال�صعي  اإىل  بالإ�صافة  القت�صادي،  التعايف  خطة  �صمن 

وت�صمل  ال�صوق.  واحتياجات  متغريات  ملواكبة  امل�صتمر 

تطوير  مثل  خمتلفة  قطاعات  يف  اأعمال  رواد  املجموعة 

واملحا�صبة  واملجوهرات  ال�صيرباين  والأمن  التكنولوجيا 

ال�صخ�صية. واخلدمات  واملطاعم  والتدقيق 

للتوا�صل  املبادرة كجزء من جهود متكني  هذه  تاأتي 

برامج  من  امل�صتفيدة  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  مع  امل�صتمر 

لت�صمل  الأحجام  وخمتلف  القطاعات  خمتلف  من  الدعم 

والكبرية،  واملتو�صطة  وال�صغرية  النا�صئة  املوؤ�ص�صات 

ت�صعى  التي  امل�صتقبلية  اخلطط  اإىل  قرب  عن  والتعرف 

على  ت�صجيعها  اإىل  اإ�صافة  حتقيقها،  اإىل  املوؤ�ص�صات 

والتدريب  والتوظيف  ال�صتثمار  دعم متكني يف  توظيف 

والتو�صع. النمو  من  املزيد  لتحقيق 

التنفيذي  الرئي�ش  رجب  حممد  ح�صني  التقى  اإذ 

من  متنوعة  مبجموعة  »متكني«  العمل  ل�صندوق 

التوا�صل  هذا  اأهمية  موؤكًدا  امل�صتفيدة،  املوؤ�ص�صات 

اإيجاد  اإىل  الأعمال  ورواد  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  لت�صجيع 

املقدم  الدعم  وتوظيف  ال�صوق  يف  اجلديدة  الفر�ش 

املن�صود  التحول  عملية  من  متكن  ب�صورة  الربامج  من 

ال�صوء  ت�صليط  اإىل  اإ�صافة  ال�صوق،  متغريات  ملواكبة 

القطاعات، وحث  النمو يف  وفر�ش  املوؤ�صرات  اأبرز  على 

امل�صتدامة  التطوير  فر�ش  نحو  التوجه  على  املوؤ�ص�صات 

وال�صتغالل  النجاح  عوامل  على  والرتكيز  اأعمالها  يف 

الأثر  حتقيق  ي�صمن  مبا  املقدم  والدعم  للموارد  الأمثل 

برامج متكني. من 

اأ�صحاب  من  احل�صور  اأثنى  ذلك،  على  وتعقيًبا 

عمل  فريق  من  ال�صتباقية  املبادرة  هذه  على  املوؤ�ص�صات 

فر�ش  خلق  يف  الجتماع  هذا  اأهمية  موؤكدين  متكني، 

الإ�صرتاتيجية. الأهداف  ت�صهم يف حتقيق  التي  التعاون 

اإذ اأعرب حممود الأدرج موؤ�ص�ش �صركة فريتو ثينكو 

راأ�صهم  وعلى  متكني،  عمل  فريق  لأع�صاء  امتنانه  عن 

يف  املبادرات  هذه  اأهمية  موؤكًدا  رجب،  حممد  ح�صني 

ما  املعنية،  الأطراف  جميع  بني  التعاون  ج�صور  خلق 

�صيما  ل  الأعمال  رواد  حاجات  اإىل  التعرف  يف  ي�صهم 

ال�صوق،  يف  وجودهم  تعزيز  على  والعمل  منهم،  اجلدد 

الجتماع يف �صهولة تو�صيل  »اأ�صهم هذا  قائالً:  واأ�صاف 

دعم  كربامج  املقدمة  الدعم  لربامج  الأعمال  رواد  تقييم 

فر�ش  اإىل  التعرف  اإىل  اإ�صافة  والتدريب،  املوؤ�ص�صات 

الدعم الأخرى التي ت�صهم يف تطوير امل�صاريع وتو�صعها 

لتمكني  والتقدير  ال�صكر  كل  البحرين.  مملكة  خارج 

رواد  لدعم  املا�صية  الفرتة  املبذولة خالل  على جهودها 

حملًيا  وتو�صعها  تنميتها  على  بحر�ش  والعمل  الأعمال 

وخارجًيا«.

اأوبجيت�ش  �صركة  موؤ�ص�ش  قناطي  حممود  اأ�صاد  كما 

اآردت ب�صيا�صة التحول امللحوظة التي تبنتها متكني  دي 

للتوا�صل  متكني  عمل  فريق  جهود  على  موؤكًدا  موؤخًرا، 

العملية  يف  وادراجهم  الأعمال  رواد  مع  امل�صتمر 

التطويرية.

وكيل الرثوة احليوانية: تعزيز ال�شراكة دعًما مللف الأمن الغذائي 

اأكد بوزارة �صوؤون البلديات والزراعة 

والرثوة  الزراعة  وكيل  باأعمال  القائم 

حممد  اأحمد  خالد  الدكتور  البحرية 

وزير  من  بتوجيهات  الوكالة،  اأن  ح�صن 

املهند�ش وائل  البلديات والزراعة  �صوؤون 

تعزيز  على  منفتحة  املبارك،  نا�صر  بن 

ي�صهم  مبا  الدول،  خمتلف  مع  �صراكاتها 

ملف  لرفد  والتجارب  اخلربات  تبادل  يف 

الأمن الغذائي يف مملكة البحرين.

الدكتور  اجتماع عقده  جاء ذلك خالل 

بالبديع، مع  اأحمد ح�صن، يف مكتبه  خالد 

�صفري اأ�صرتاليا املعتمد يف مملكة البحرين 

واملقيم يف الريا�ش ال�صفري مارك دونوفان، 

الزراعة  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  بح�صور 

عبدالكرمي،  حممد  عبدالعزيز  الدكتور 

املهند�ش  النباتية  الرثوة  اإدارة  ومدير 

الرقابة  اإدارة  ومدير  الليث،  جواد  ح�صني 

احليوانية الدكتور اإبراهيم يو�صف، ومدير 

ح�صني  املهند�ش  ال�صمكية  الرثوة  اإدارة 

رحب  الجتماع،  بداية  ويف  مكي.  جعفر 

ال�صفري  بزيارة  اأحمد ح�صن  الدكتور خالد 

بني  القائم  بالتعاون  م�صيًدا  الأ�صرتايل، 

خمتلف  يف  واأ�صرتاليا  البحرين  مملكة 

املجالت  يخ�ش  ما  ا  خ�صو�صً املجالت، 

الزراعية واحليوانية.

ووفًقا  ت�صعى  الوكالة  »اإن  وقال: 

لتعزيز  املوقرة  احلكومة  لتوجيهات 

القطاعات  يف  اأ�صرتاليا  مع  التعاون 

مملكة  يف  الغذائي  الأمن  مللف  الداعمة 

البحرين، واإن الأمل يحذونا لالنتقال اإىل 

مرحلة اأخرى من التعاون عرب ال�صتفادة 

ال�صرتالية  والتجارب  اخلربات  من 

والإنتاج  احلديثة  الزراعة  نظم  يف 

اأن  اإىل  واأ�صار  واحليواين«.  الزراعي 

ناجحة  جتارب  متتلك  البحرين  مملكة 

وال�صمكي  الزراعي  الإنتاج  جمالت  يف 

متت  التي  النجاحات  وهي  واحليواين، 

اأن  اأيدي طاقات بحرينية، لفًتا اإىل  على 

الوكالة حري�صة على اإدماج هذه الطاقات 

للنهو�ش  وبرامج  دورات  البحرينية يف 

بقدراتها، عالوة على تعريفهم بالتقنيات 

احلديثة يف جمالت الإنتاج.

البلدية اجلنوبية تزرع اأ�شجاًرا 

حملية بالتعاون مع »الداخلية« 

وزارة  مع  بالتعاون  اجلنوبية،  املنطقة  بلدية  قامت 

اأ�صجار  اإ�صكان مدينة خليفة، بزراعة 307  الداخلية واأهايل 

من الأ�صجار املحلية، وذلك متا�صًيا مع ال�صرتاتيجية الوطنية 

املناطق  يف  الزراعة  تكثيف  ملبادرة  وا�صتكمالً  للت�صجري 

ال�صكنية.

بلدية  للت�صجري �صمن جهود  احلملة  هذه  تنظيم  وياأتي 

مع  والتن�صيق  التعاون  اأوجه  لتعزيز  اجلنوبية  املنطقة 

املدين،  املجتمع  وموؤ�ص�صات  والأهلية  احلكومية  اجلهات 

لتغطية جميع امل�صاحات غري امل�صتغلة يف ال�صوارع واملما�صي 

والت�صجري  الزراعة  اأعمال  يف  ال�صكنية،  والأحياء  واحلدائق 

عن  ف�صالً  العمراين،  الطابع  على  جمالية  مل�صات  واإ�صفاء 

تعزيز البيئة واحلفاظ عليها وزيادة الرقعة اخل�صراء.

بخال�ش  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  توجهت  جانبها،  من 

ال�صكر اإىل وزارة الداخلية واأهايل مدينة خليفة، على اإ�صهامهم 

يف دعم جهودها لت�صجري املنطقة وزيادة امل�صاحات اخل�صراء 

فيها، م�صريًة اإىل اأن هذه احلملة �صت�صتمر يف مواقع اأخرى من 

املدينة خالل الأيام القادمة.

و�صبق للبلدية اأن قامت بزراعة عدد من املراكز ال�صحية، 

ومن �صمنها مركز ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة ال�صحي 

ال�صحي،  اإجننري  يو�صف  ومركز  ال�صحي  كانو  حمد  ومركز 

وذلك يف اإطار التعاون مع مراكز الرعاية ال�صحية الأولية.

 وزير الأ�شغال خالل زيارته اإىل م�شروع �شارع الفاحت

الأن�شاري ي�شتقبل دفعة جديدة 

من اأطباء جممع ال�شلمانية املبتعثني

التنفيذي  الرئي�ش  الأن�صاري  اأحمد  د.  ا�صتقبل 

جممع  اأطباء  من  جديدة  دفعة  احلكومية،  للم�صت�صفيات 

الزمالة  ال�صلمانية الطبي لإبتعاثهم للح�صول على �صهادة 

الدقيقة يف تخ�ص�صات خمتلفة وذلك �صمن خطة تدريبية 

مدرو�صة.

امل�صت�صفيات  ومنت�صبي  اأطباء  تدريب  خطة  وتاأتي 

احلكومية متا�صياأ مع روؤية و توجيهات �صاحب ال�صمو امللكي 

العهد رئي�ش جمل�ش  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري 

اخلطط  دعم  على  العمل  موا�صلة  لأهمية  ودعمه  الوزراء 

والربامج الرامية اإىل ال�صتثمار يف العن�صر الب�صري وتطوير 

القيادة  مفهوم  وتر�صيخ  مهاراتهم  و�صقل  ال�صابة  الكفاءات 

والبتكار لديهم مبا يخدم اأهداف التنمية امل�صتدامة املن�صودة. 

البتعاث  برنامج  من  امل�صتفيدين  الطباء  عدد  ويبلغ 

خمتلف  يف  الطبية  الزمالة  �صهادات  على  للح�صول 

التخ�ص�صات الطبية 49 طبيبا وطبيبة خالل عام واحد. 

حمزة  �صوقي  ب�صرى  د.  اجلديدة  الدفعة  و�صت�صم 

العلوي – برنامج الزمالة يف اأمرا�ش كلى الأطفال باإيرلندا، 

طوارئ  يف  الزمالة  برنامج   – ال�صهابي  عبداهلل  ود.ح�صني 

الأطفال باإيرلندا، ود.ح�صني العرادي – برنامج الزمالة يف 

امل�صالك البولية بكندا، ود.حممد اإبراهيم العلوي – برنامج 

عو�ش  ود.�صامح  املتحدة،  باململكة  القلب  طب  الزمالة يف 

التجميلية  اجلراحة  يف  الزمالة  برنامج   – عبدالعظيم 

باإيرلندا، ود.خرم �صرفراز خمتار – برنامج الزمالة يف طب 

الطوارئ بكندا.
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تقديًرا لقيادته الناجحة خالل جائحة كورونا 

تزكية اأحمد بن حمد رئي�ًسا ملنظمة اجلمارك العاملية لفرتة ثالثة

على  اأجمعت  التي  الدول  من  بطلب  تزكية  وت�أتي 

تقديًرا  وذلك  ث�لثة،  ا�ستثن�ئية  لفرتة  ا�ستمراره  اأهمية 

لقي�دته الفع�لة واحلكيمة خالل ج�ئحة كورون� وجن�حه 

يف �سم�ن ا�ستقرار �سري الأعم�ل دون حدوث اأي اختالل 

اجلم�رك  منظمة  عليه�  ت�سرف  التي  والربامج  للم�س�ريع 

الع�ملية والأم�نة الع�مة يف بروك�سل.

اآل خليفة  اأحمد بن حمد  ال�سيخ  املن��سبة رفع  وبهذه 

اأ�سمى اآي�ت الته�ين والتربيك�ت اإىل مق�م ح�سرة �س�حب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم 

حفظه اهلل ورع�ه، واإىل �س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن 

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

اهلل. 

لل�سنة  البحرين  علم مملكة  رفع  اأن  مع�ليه  واأ�س�ف 

للوطن  تقدميه  ميكن  م�  اأقل  هو  التوايل  على  الث�لثة 

وقي�دته، معرًب� عن اعتزازه بهذه الثقة والإجن�ز البحريني 

املتوا�سل الذي يعك�س املك�نة الدولية التي تتبواأه� مملكة 

البحرين بف�سل م� حتظى به �سوؤون اجلم�رك من رع�ية 

البالد  ملك  اجلاللة  �س�حب  ح�سرة  لدن  من  واهتم�م 

املعظم حفظه اهلل ورع�ه، و�س�حب ال�سمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، م�سيًدا بتوجيه�ت ودعم 

اأق�سى  ببذل  مع�هًدا  امل�ستوي�ت،  كل  على  الداخلية  وزير 

وت�سريف  املكت�سب�ت  هذه  على  للحف�ظ  والعط�ء  اجلهد 

ا�سم اململكة يف هذه املح�فل الدولية. 

لدور  منه�  وتقديًرا  البحرين  مملكة  اأن  اىل  واأ�س�ر 

�سوف  الع�ملي  اجلمركي  املجتمع  دعم  يف  املنظمة 

الع�مة  ال�سي��س�ت  للجنة  الق�دمة  الدورة 87  ت�ست�سيف 

مبنظمة اجلم�رك الع�ملية يف املن�مة يف دي�سمرب 2022.

م�سوؤولو التعليم الإلكرتوين يف دول »التعاون« 

يدعون حلفظ مكت�سبات التعلم عن ُبعد

دع� م�سوؤولو التعليم الإلكرتوين بج�مع�ت وموؤ�س�س�ت 

التعليم الع�يل بدول جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية 

اإىل ال�ستف�دة من منظوم�ت التعليم الإلكرتوين، واملح�فظة 

والأدوات  التحتية،  البنية  حيث  من  املكت�سب�ت  على 

والتقني�ت املتوافرة يف املن�سة التعليمية، ورفع الوعي لدى 

اأع�س�ء هيئة التدري�س والطلبة ب�أهمية التعليم الإلكرتوين 

والتعليم عن ُبعد.

و�سدد الجتم�ع -الذي �س�ركت فيه مديرة مركز التعلم 

الإلكرتوين يف ج�معة البحرين الدكتورة ال�سيخة يّف بنت 

الطلبة  فهم  من  التحقق  اأهمية  على  خليفة-  اآل  عبداهلل 

التفكري  متطلب�ت  تعزيز  عرب  وذلك  الرقمي،  للمحتوى 

الن�قد، وتفعيل �سي��س�ت وجل�ن الن�سب�ط يف الختب�رات 

الإلكرتونية، عالوة على ا�ستخدام منط التعليم املدمج يف 

املقررات التي تتطلب تدريًب� عملًي� كمعزز لتجربة املتعلم.

يف  اجل�ري  يونيو  و16   15 يومي  الجتم�ع  وانعقد 

ن�ق�س  اإذ  ال�سعودية،  العربية  ب�ململكة  خ�لد  امللك  ج�معة 

املن�س�ت  مقررات  مع�دلة  اأهمه�:  من  عدة،  مو�سوع�ت 

ال�سرت�س�دي،  والدليل  اجل�معي،  التعليم  يف  املفتوحة 

الدول  ج�مع�ت  تواجه  التي  وال�سعوب�ت  والتحدي�ت 

الأع�س�ء يف املن�هج التي حتت�ج اإىل تدريب عملي.

واأو�سى امل�س�ركون بتب�دل اخلربات واأف�سل املم�ر�س�ت 

يف عالج نق�ط ال�سعف يف املن�س�ت التعليمية امل�ستخدمة 

التطويرية  للتحدي�ت  نظًرا  الأع�س�ء،  الدول  ج�مع�ت  يف 

جل�مع�ت  موحد  تعلم  اإدارة  نظ�م  لبن�ء  والت�سغيلية 

لدول  التع�ون  جمل�س  بدول  الع�يل  التعليم  وموؤ�س�س�ت 

اجل�مع�ت  وجت�رب  خربات  �سيم�  ل  العربية،  اخلليج 

ال�سعودية الإلكرتونية يف هذا اجل�نب.

والبنى  املُمكِّن�ت  بن�ء  على  الرتكيز  الأع�س�ء  وراأى 

بن�ء  من  بدًل  التعليمية،  املن�س�ت  لعمل  املن��سبة  التحتية 

نظ�م اإدارة تعلم موحد، م� ي�سهم يف توحيد اجلهود.

� لعدة جت�رب يف جم�ل التعليم  و�سهد الجتم�ع عر�سً

الإلكرتوين بج�مع�ت الدول الأع�س�ء، مثل: جتربة ج�معة 

الأمري  ج�معة  جتربة  وكذلك  ال�سعودية،  يف  في�سل  امللك 

اإىل  اإ�س�فة  الأك�دميي،  الإر�س�د  يف  عبدالعزيز  بن  �سط�م 

جتربة ج�معة جدة للجيل الرابع من التعليم.

ال�سيخة ثاجبة وال�سيخة مرمي تفتتحان وحدة ال�سيخة موزة لعالج اأمرا�ض القلب لالأطفال

 اإجراء 21 عملية قلب مفتوح لالأطفال لأول مرة يف البحرين
اآل  افتتحت �سمو ال�سيخة ث�جبة بنت �سلم�ن بن حمد 

خليفة و�سمو ال�سيخة مرمي بنت �سلم�ن بن حمد اآل خليفة 

اآل خليفة  ال�سيخة موزة بنت حمد  ال�سمو  ِوحدة �س�حبة 

حممد  مركز  يف  لالأطف�ل  القلب  اأمرا�س  وجراحة  لعالج 

بن خليفة بن �سلم�ن اآل خليفة التخ�س�سي للقلب مبنطقة 

عوايل. 

زين  ال�سيخة  �سمو  بح�سور  الفتت�ح  مرا�سم  ومتت 

املربة  اأمن�ء موؤ�س�سة  اآل خليفة، رئي�س جمل�س  بنت خ�لد 

اأف  كيه  اإم  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�س�س  اخلليفية 

اآل  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  و�سمو  الإلكرتونية،  للخدم�ت 

فوؤاد  طبيب  واللواء  اجلنوبية،  املح�فظة  حم�فظ  خليفة 

خليفة  بن  حممد  ملركز  التنفيذي  املدير  �سعيد  عبدالق�در 

بن �سلم�ن اآل خليفة التخ�س�سي للقلب، والدكتور ري�س�ن 

حمود البدران م�ست�س�ر مركز حممد بن خليفة بن �سلم�ن 

اآل خليفة التخ�س�سي للقلب.

من  ُمقّدم  بتربع  الطبية  الوحدة  هذه  جتهيز  مت  وقد 

الذي  خليفة،  اآل  حمد  بنت  موزة  ال�سيخة  �سمو  �سندوق 

تتوىل اإدارته موؤ�س�سة املرّبة اخلليفية.

بنت  ث�جبة  ال�سيخة  �سمو  اأعربت  املن��سبة،  وبهذه 

�سلم�ن بن حمد اآل خليفة و�سمو ال�سيخة مرمي بنت �سلم�ن 

ِوحدة  ب�فتت�ح  �سع�دتهم�  مدى  عن  خليفة  اآل  حمد  بن 

اآل خليفة لعالج  �س�حبة ال�سمو ال�سيخة موزة بنت حمد 

وجراحة اأمرا�س القلب لالأطف�ل والتي تعد اإ�س�فة نوعية 

الفكرة  واإن  البحرين.  مملكة  يف  املقدمة  الطبية  للخدم�ت 

من اإن�س�ء �سندوق �سمو ال�سيخة موزة بنت حمد اآل خليفة 

اأن يتوىل القي�م ب�ملب�درات النوعية التي مت�س احتي�ج�ت 

املواطن البحريني، ل �سيم� يف القط�ع ال�سحي، واحت�س�ًب� 

لالأجر يف ثواب املغفور له� �س�حبة ال�سمو ال�سيخة موزة 

بنت حمد اآل خليفة، مقدمني جزيل ال�سكر والتقدير للق�ئمني 

على مركز حممد بن خليفة بن �سلم�ن اآل خليفة التخ�س�سي 

للقلب متمنني لهم دوام التوفيق والنج�ح.

ومن ج�نبه� �سّرحت �سمو ال�سيخة زين بنت خ�لد اآل 

خليفة رئي�س جمل�س اأمن�ء موؤ�س�سة املرّبة اخلليفية موؤ�س�س 

الإلكرتونية  للخدم�ت  اأف  كيه  اإم  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

�س�حبة  وحدة  ب�فتت�ح  وفخورون  �سعداء  »نحن  بقوله�: 

ال�سمو ال�سيخة موزة بنت حمد اآل خليفة لعالج وجراحة 

اأمرا�س القلب لالأطف�ل يف هذا ال�سرح الطبي الذي من �س�أنه 

اأن ُي�س�هم بتعزيز اخلدم�ت ال�سحية والعالجية يف مملكة 

من  اخلطوة  هذه  وت�أتي  الأطف�ل.  فئة  وخ��سة  البحرين 

واأهداف   2030 القت�س�دية  الروؤية  لدعم  �سعين�  منطلق 

اجليدة  ب�ل�سحة  يتعلق  فيم�  وذلك  امل�ستدامة  التنمية 

والرف�ه. �س�كرة ثقة �س�حب�ت ال�سمو ال�سيخة ث�جبة بنت 

�سلم�ن بن حمد اآل خليفة و ال�سيخة مرمي بنت �سلم�ن بن 

�سندوق  جنح  وقد  ال�سندوق.  اإدارة  يف  خليفة  اآل  حمد 

�سمو ال�سيخة موزة بنت حمد اآل خليفة يف دعم مب�درات 

اإن�س�نية عديدة يف املج�ل ال�سحي والتعليمي والجتم�عي 

�سن�ديق  اإدارة  اإىل  اخلليفية  املربة  موؤ�س�سة  يف  ونتطلع 

مم�ثلة يف امل�ستقبل لتحقيق ال�سراكة املجتمعية التي تخدم 

املجتمع البحريني«.

علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  رفع  املن��سبة،  وبهذه 

ال�سكر  اآي�ت  اأ�سمى  اجلنوبية  املح�فظة  حم�فظ  خليفة  اآل 

والتقدير والمتن�ن اإىل �سمو ال�سيخة ث�جبة بنت �سلم�ن بن 

ال�سيخة مرمي بنت �سلم�ن بن حمد  اآل خليفة و�سمو  حمد 

اآل خليفة على تف�سلهّن ب�فتت�ح وحدة طبية ب��سم املغفور 

له� ب�إذن اهلل تع�ىل �س�حبة ال�سمو ال�سيخة موزة بنت حمد 

القلب  اأمرا�س  وجراحة  لعالج  اهلل-  -رحمه�  خليفة  اآل 

خليفة  اآل  �سلم�ن  بن  خليفة  بن  حممد  مركز  يف  لالأطف�ل 

التخ�س�سي للقلب مبنطقة العوايل.

الوحدة يعد  افتت�ح  ب�أن  واأكد �سمو حم�فظ اجلنوبية 

موزة  ال�سيخة  �سمو  �سندوق  ودعم  مب�درات  على  �س�هًدا 

املرّبة  موؤ�س�سة  اإدارته  تتوىل  الذي  خليفة  اآل  حمد  بنت 

واخلري  ب�ملنفعة  العود  يف  اله�م  الوحدة  لدور  اخلليفية، 

على اأه�يل املنطقة من خالل ت�سخي�س وعالج املر�سى وفق 

اأعلى الأنظمة الطبية، منوًه� �سموه بجهود املركز يف توفري 

و�سعيه  املتقدم  العالج  من  البحريني  املواطن  احتي�ج�ت 

اخلدم�ت  يف  اجلودة  متطلب�ت  حتقيق  نحو  الدوؤوب 

العالجية.

كم� نوه �سمو املح�فظ مب�ستوى التع�ون الوثيق الذي 

خليفة،  اآل  خ�لد  بنت  زين  ال�سيخة  �سمو  اإدارته  تتوىل 

موؤ�س�س  اخلليفية  املربة  موؤ�س�سة  اأمن�ء  جمل�س  رئي�س 

ورئي�س جمل�س اإدارة اإم كيه اأف للخدم�ت الإلكرتونية من 

املواطنني ودعم  التي تخدم  املب�درات  خالل رع�ية وتبني 

�سموه� املتوا�سل لإق�مة هذه الوحدة التي جت�سد تطلع�ت 

عموم الأه�يل.

�سعيد  عبدالق�در  فوؤاد  طبيب  اللواء  ق�ل  ج�نبه،  ومن 

املدير التنفيذي ملركز حممد بن خليفة بن �سلم�ن اآل خليفة 

التخ�س�سي للقلب: »ُن�سيد مب�س�هم�ت ودعم �سندوق �سمو 

طبية  وحدة  لفتت�ح  خليفة  اآل  حمد  بنت  موزة  ال�سيخة 

خمت�سة بعالج وجراحة اأمرا�س القلب لالأطف�ل يف املركز. 

وُنوجه الثن�ء والتقدير لهذا الترّبع ال�سخي الذي ي�سب يف 

خدمة املجتمع املحلي ب�ململكة، كم� نتقدم ب�ل�سكر ملوؤ�س�سة 

املتمّيز والذي يغطي  املرّبة اخلليفية على دوره� الوطني 

توفري  اإىل  بدورن�  ونتطلع  متنوعة.  ومب�درات  جم�لت 

ذلك  يف  مب�  ب�ملركز،  املر�سى  لكل  عالجية  رع�ية  اأف�سل 

لهم.  املخ�س�سة  الطبية  الوحدة  هذه  يف  الأطف�ل  املر�سى 

اأفراد  و�سالمة  �سحة  حم�ية  على  ب�لعمل  التزامن�  ونوؤكد 

املجتمع، وخدمتهم بكل اإخال�س وعلى اأكمل وجه«. 

اإجراء  موؤخًرا  مت  قد  ب�نه  التنفيذي  املدير  اأ�س�ف  كم� 

بني 15  اأعم�رهم  ترتاوح  لأطف�ل  مفتوح  قلب  عملية   21

يوًم� اإىل 12 �سنة لأول مرة يف البحرين على اأي�دي فريق 

طبي متمكن من اإجراء هذا النوع من العملي�ت والتي تكللت 

جميعه� ب�لنج�ح.

كم� تقدم م�ست�س�ر مركز حممد بن خليفة بن �سلم�ن اآل 

البدران  حمود  ري�س�ن  الدكتور  للقلب  التخ�س�سي  خليفة 

اآل  �سلم�ن  بنت  ث�جبة  ال�سيخة  ل�سمو  اجلزيل  ب�ل�سكر 

خليفة، و�سمو ال�سيخة مرمي بنت �سلم�ن اآل خليفة، و�سمو 

ال�سيخة زين بنت خ�لد اآل خليفة، لدعم املب�درات الإن�س�نية 

للمواطن البحريني.

�سلم�ن  بن  بن خليفة  مركز حممد  اأن  ب�لذكر  ويجدر 

 4 بت�ريخ  افتت�حه  مت  قد  للقلب  التخ�س�سي  خليفة  اآل 

قوة  وتنفيذ  ب�إ�سراف  عوايل،  منطقة  يف   2021 فرباير 

دف�ع البحرين. ويتكّون املركز من مبنى رئي�سي و�سبعة 

وامل�ستودع  الرئي�سي،  املطبخ  وت�سمل:  داعمة،  مب�ين 

ومبنى  الأمنية،  الرئي�سية  للخدم�ت  ومبنيني  الرئي�سي، 

ويحتوي  املعلوم�ت.  ملركز  ومبنى  امل�س�ندة،  للخدم�ت 

م�ستقباًل،  التو�سع  اإمك�نية  مع  �سريًرا   148 على  املركز 

وغرفتني  للق�سطرة،  خمتربات  بخم�س  جمّهز  اأنه  كم� 

التي  املعدات  ب�أحدث  جمهزة  وجميعه�  القلب  جلراحة 

مفهوم  مع  يتوافق  مب�  املتطورة  التقنية  مع  تتم��سى 

امل�ست�سفي�ت الذكية. ويهدف املركز لتقدمي رع�ية �سحية 

املع�يري  مع  ين�سجم  وب�سكل  وامل�ستوى  اجلودة  ف�ئقة 

الدولية والع�ملية.

�سادق جمل�س منظمة اجلمارك العاملية يف دورته 139/ 140 التي اختتمت اأعمالها م�ساء اأم�س ال�سبت 25 يونيو 2022 يف 

العا�سمة بروك�سل بتزكية ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك رئي�ًسا ملجل�س منظمة اجلمارك العاملية، لفرتة ا�ستثنائية 

ثالثة للعام 2023-2022 والتي تعد �سابقة يف ال�سنوات االأخرية، حيث ي�سمح النظام بانتخاب رئي�س املجل�س لوالية مدتها �سنة 

واحدة باالإ�سافة اإىل اإمكانية اإعادة انتخابه لفرتة ثانية مدتها �سنة واحدة، ويف حاالت ا�ستثنائية ميكن اأن يعيد املجل�س انتخاب 

�ساغل املن�سب لفرتة ثالثة مدتها �سنة واحدة.
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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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الإدمان قد ي�ضل كلَّ حي وبيت.. ع�ضو زمالة املدمنني املجهولني:

اجلن�ضني م��ن  امل��ئ��ات  و���ض��اع��دن��ا  م��دم��ن  لكل  ال��و���ض��ول  هدفنا 

الزمالة  ر�سالة  عن  حّدثنا  العيد..  حممد  اأ�ستاذ  بداية،   ]

وبراجمها؟

من  مب�ساعدة  الأ�سخا�ص  من  عدد  بادر   1985 عام  يف 

وزارة الداخلية ووزارة ال�سحة باإطالق الزمالة الهادفة ملد اليد 

والو�سول لأي مدمن يحتاج ملن ي�ساعده يف اخذ خطوات نحو 

التعايف، وكانت احلاجة لتخ�سي�ص مقر اآمن وغري مراقب ول 

اإذ خ�س�ست  اأذى،  ي�سعر فيه الراغب يف التوا�سل معنا باأي 

للمرة الأوىل مكتب للزمالة وهو مقر �سغري يف مبنى الطب 

اجتماعاتها،  املقر  هذا  تعقد يف  الزمالة  كانت  النف�سي، حيث 

وتلتقي باملدمنني الراغبني يف التعايف.

واأوؤكد اأن هذه الزمالة كانت الأوىل من نوعها يف الوطن 

العربي، وهو ما تفتخر به اململكة، حيث ان�سم للزمالة حينها 

بينها  ومن  العربية،  الدول  خمتلف  من  الأع�ساء  من  العديد 

انتقلت  وهكذا  وغريها،  والكويت  وال�سعودية  وعمان  م�سر 

الر�سالة للدول املجاورة كم�سر وعمان وال�سعودية والكويت 

الزمالة ر�سميا، ول نن�سى  وموؤخرا قطر، واليوم مت ت�سجيل 

ف�سل وزارة الداخلية ووزارة ال�سحة ودعمهم امل�ستمر يف هذا 

املجال.

[ ماذا عن برامج الزمالة وطرق توا�سلها مع املدمنني؟

تهدف الزمالة ل�ستقطاب اكرث عدد من املدمنني الراغبني 

يف التعايف والوقوف معهم يف رحلة المتناع عن التعاطي.

فالدمان ممكن ان ي�سل لي بيت ويف كل منطقة وواجبنا 

ان نن�سر هذه الر�سالة »ر�سالة المل« لكل بيت ومنطقة بحاجة 

اىل هذه الر�سالة، والعالج يجب ان ي�سل لكل من يحتاجه دون 

خوف ودون تردد.

 

ماذا عن طريقة التوا�سل مع املدمنني؟

ال�سو�سيل  يف  موجودة  و�سائل  كل  يف  موجودون  نحن 

مع  دوري  ب�سكل  نتوا�سل  اأننا  كما  الر�سمي،  واملوقع  ميديا 

التوا�سل  وارقام  الر�سمية،  واملطبوعات  واملجالت  ال�سحف 

لالت�سال والوت�ساب موجودة يف كل �سفحاتنا الر�سمية، كما 

اننا نتواجد يف املحافل الر�سمية التي كنا ول زلنا حا�سرين 

املخدرات  مكافحة  كيوم  املجتمع  يف  املوجودة  وهي  بها 

حمرم  كمو�سم  اململكة  يف  تنعقد  التي  الر�سمية  والتجمعات 

واملوا�سم العبادية حيث نقوم بتوزيع برو�سورات ومطبوعات 

توعوية بهدف الو�سول لكرب عدد من افراد املجتمع.

فيه  وجند  نتوا�سل  الذي  الرئي�سي  املكان  وبخ�سو�ص 

املدمنني فهي املراكز العالجية بالدرجة الوىل كالطب النف�سي 

وق�سم وحدة املوؤيد والذي نذهب له مرتني ا�سبوعيا، ونتوا�سل 

فيه مع املدمنني ب�سكل م�ستمر.

[ ماذا عن عدد اأع�ساء اجلمعية؟

يعادل 200 ع�سو يف الزمالة، وبخ�سو�ص من توا�سلنا 

لدينا ت�سجيل  باملئات وعدد كبري جدا، ول يوجد  معهم فهم 

لننا نتحرك لهدف �ساٍم قيمي ولي�ص من اجل اح�ساء اعداد. 

مذهبه  كان  مهما  �سخ�ص  لي  وقت  اي  يف  امل�ساعدة  هدفنا 

وا�سله وم�ستواه املادي والجتماعي.

بر�سالتنا  نوؤمن  املجهولني  املدمنني  زمالة  يف  نحن 

الر�سالة  هذه  نحمل  اننا  برناجمنا  طيات  ويف  الجتماعية، 

يف التطوع وار�سالها لكرب عدد من املدمنني الذين ل يزالون 

يعانون.

على  يحملكم  الذي  فما  التطوع،  يف  جميلة  ر�سالة  هذه 

اإعطاء املجتمع كل هذا من وقتكم وجهدكم وقد تكون اأموالكم.. 

م�ستوى  وعلى  العائلة  ح�ساب  على  هذا  �سيكون  وبالتاأكيد 

ال�سخ�ص نف�سه؟ امياننا بالربنامج الذي �ساعدنا على تخطي 

التعاطي، وامياننا بان الدمان مر�ص  الدمان والمتناع عن 

ينبغي ان يتم عالجه وم�ساعدة من يعانون منه، ولأننا عانينا 

اىل  بحاجة  يعاين  من  ان  فنعرف  املر�ص  هذا  من  يوم  ذات 

من ميد له يد المل.. وهذا من �سلب الربنامج ان نحمل هذه 

الر�سالة، حيث يوؤكد الربنامج انه ليتحقق يجب ان تر�سلها 

اىل اكرب عدد من املدمنني وان تو�سلها اىل كل بيت يعاين من 

الدمان.

[ على �سعيد �سخ�سي.. متى بداأت العمل مع الزمالة؟

بداأت يف 2009 حيث كانت حلظة تغيري مف�سلي كبري 

يف حياتي، وهو انتقال من مكان اىل مكان اآخر ومن م�ستوى 

ونظرة اىل احلياة اىل م�ستوى ونظرة اخرى تقع على طرف 

النقي�ص من الوىل ومن نظرة جمتمع اىل نظرة خمتلفة ومن 

منط تعامل ا�سري وعائلي اىل منط اخر خمتلف متاما، وامور 

كثرية ل تعد ول حت�سى.. انها رحلة حياة عزيزي م�سطفى ل 

ميكن ان نعرب عنها بالكلمات، وبكل �سراحة هذه الرحلة كانت 

كما ا�سبه باحلرب.. حرب مع مر�ص الدمان واآثار املخدرات 

التي ادت اىل فقدان امور كثرية.. فقدان العقل.. وفقدان المل.. 

و�سرر يف الروح واجل�سد والعقل وهذه ال�سرار الثالثة كانت 

توؤكد انه ل فائدة من ال�ستمرار يف هذا الطريق.. لتبداأ رحلة 

البحث عن الأمل.. فكان دخويل للزمالة وخ�سوعي لربنامج 

العالج من التعايف وجلو�سي مع الع�ساء ا�سبه بثمر جديد 

حلياتي وا�سبه بعودة الروح اىل اجل�ص مرة اخر. ويف 2009 

كان عمري 26 �سنه فقط، كنت يف عز طاقتي و�سبابي.. علما 

باين بداأت الدمان وانا بعمر 14 عاما تقريبا.

[ وكيف توا�سلت مع الزمالة يف اأول مرة؟

فيها خط  الزمالة يوجد  ال�ساخن، هذه  عن طريق اخلط 

بالزمالة،  بالت�سال  عائلتي  قامت  حيث  �ساعة   24 �ساخن 

الزمالة  اع�ساء  فقام  املنزل،  يف  مدمن  بوجود  واخربوهم 

بالرتحيب واخربوا ا�سرتي مبوعد الجتماعات.. الجتماعات 

يف  الراغبني  املدمنني  او  الزمالة  باع�ساء  اخلا�سة  املغلقة 

المتناع عن التعاطي، فقمت بالدخول لوحدي للزمالة ورحبوا 

بي واعطوين الهتمام الكبري وا�سعروين ب�سعور مل اكن لن 

ا�سعر به يوما.. �سعور ان يل قيمة يف املجتمع وهذا ما ولد 

لدي امال يف انه بعد كل هذه الرحلة مع اآفة املخدرات والتي 

كانت تقول يل انه ل ميكنني ان اعي�ص وان انتج و ان احقق ما 

يخطر ومال يخطر على بايل، فاآمنت بالر�سالة وانا اليوم من 

اع�ساء جمل�ص الدارة مع الخوة العزاء... واحاول بكل وقتي 

وم�ساعري وفكري ان او�سل هذه الر�سالة ملن يحتاجها يف كل 

وقت ويف كل مكان.

تاكيد  هذا  عار..  ولي�ص  مر�ص  الدمان  ان  ور�سالتنا 

للمجتمع وللمدمن وللجميع.. كما انه ر�سالة بوجود المل ملن 

فقدوا المل.

[ كم تق�سي من وقتك كل يوم يف �سبيل تاأدية هذه الر�سالة 

التطوعية؟

لن ت�سدق اأخي م�سطفى لو انني قلت لك باأّنه كل يومي 

وكل ايامي، انا ما مل اكن يف املبنى او مل اكن يف توا�سل مع احد 

املدمنني او ات�سال معه، فانا يف كل وقت اتوا�سل مع النا�ص 

ومع كل من يحتاج ومن يريد.. وقبل فرتة حاولنا ر�سد عملنا 

من اجل تقييمه ووجدنا اننا يف اليوم الواحد نقوم باكرث من 

80 مكاملة من وت�ساب وات�سال وغريه من اجل الو�سول لكل 

رين و�سنطور من عملنا كل يوم  من يحتاجنا.. ول زلنا مق�سّ

ون�سعى للمزيد.

ا  موؤّكد باأن هذا التعا�سد يعطي املدمن اأمالً ودفعة خ�سو�سً

مع وجود اأمثلة ناجحة يف التعايف.. اأمثلة يراها ماثلة اأمامه؟

نعم بالتاكيد، ونحن كمتجمع عربي و�سرقي كنا ن�سافر 

اىل الدول التي توجد بها الزمالة وراأينا ان كما تتكلم الوراق 

اللتحاق  ي�ستطيعون  ون�ساء  رجال  هنالك  بان  نقراأها  التي 

بالزمالة، ويف الآونة الخرية هذا كان اجلهد الذي اثبت لنا انه 

يوجد حل واأمل، ففي اخر 5�سنوات اأ�س�سنا جمموعة للن�ساء 

�سابقا يف جمتمع  للرجال.. وهذا كان م�ستحيال  فقط ولي�ص 

�سرقي حمافظ.. ولكننا حققناه لننا وجدنا احلاجة، ولأّننا 

ان نقف  الواجب  بالتغا�سي..  كنا جند م�سكلة ول نتخطاها 

امام امل�سكلة ونعاجلها، فر�سالتنا للمجتمع ان ل ن�سيع المل 

ونبني  نظهر  ان  باننا ميكن  املو�سوع  بالتفكري يف  نبداأ  واأن 

عاتقها هذه  اخذت على  والزمالة  امل�سكلة ون�ساعد يف حلها، 

الر�سالة برتتيب اجتماعات للرجال والن�ساء، فكل من يحتاج 

الينا عليه ان يت�سل و�سيجد ان هنالك امراة تتكلم مع امراة 

لو ارادوا ذلك ب�سرية تامة وبدون اي رقابة او خوف.. واكرر 

ان الدمان مر�ص ولي�ص عار، واملري�ص له حق طلب امل�ساعدة 

مر�ص  وهكذا  عالجه..  يف  ي�ساعد  ان  املجتمع  واجب  ومن 

الدمان فانه مر�ص بحاجة لعالج وتنتهي امل�سكلة.

املخدرات لأول  تعاطي  بداأت  الوراء.. متى  اإىل  لو رجعنا   ]

مرة؟

وكان  الدمان،  من  عانيت  حياتي  من  مبكرة  فرتة  يف 

حتديدا يف �سن 14 عاما.. ودخول ومعرفتي للزمالة كانت يف 

�سنة 97 وكنت ابلغ من العمر 19 عاما، ومل يكن لدي وعي 

دخلت  التي  الثانية  والفرتة  الدمان،  م�سكلة  من  اعاين  باين 

ونا�سي وجمتمعي  واهلي  اعاين،  بانني  لنف�سي  واكدت  فيها 

اخربوين مبعاناتي.. فلم�سته وعرفت باين فعال اعاين.. 

بـ»احلفلة«  ا�سبه  التعاطي  كان  ال�سنوات  هذه  وخالل 

حيث كنت �سغريا يف ال�سن ومل يكن املو�سوع م�ستمرا وامنا 

اتعاطى بني فرتة واخرى ولي�ص كل يوم حيث كنت حينها 

ل ازال �سغريا وحتت رقابة الهل ولي�ص لدي احلرية ولكن 

ا�سق طريق ودرب املخدرات حيث بدا  الفرتة بدات  بعد هذه 

وبدا  تتغري  احلياة  وبدات  ملادة  مادة  من  يتغري  التعاطي 

ج�سديا  جدا  وتاثرت  كثرية  م�ساكل  يف  يدخلني  التعاطي 

ونف�سيا وعقليا وروحيا.. والثر ال�سلبي الذي كنت ا�سعر به 

بداية  فكانت  للبحث عن حل،  اآثاره يف حياتي دفعني  واأجد 

البحث عن الزمالة ب�سبب الثار ال�سلبية يف حياتي التي عانيت 

ب�سببها من الدمان، ثم كانت الرغبة يف احل�سول على حل، 

فعليا يف  بهم  التحقت  ولكن  عن حل  ابحث  انني  يل  واكدت 

2009 واليوم انا عندي 13 عاما.

[ ماهي الن�سيحة التي توجهها للمدمنني؟

يف  ونحن  ن�سيحة..  ولي�ست  مقرتح  باأنها  اأقول  دعني 

الزمالة ل ن�ستخدم م�سطلح ن�سيحة، ولكن نعطي مقرتحات.. 

فاأنا �سخ�سيا »ن�سحت« كثريا وكنت اأتاأثر من كلمة »ن�سيحة« 

يعاند  ال�سخ�ص  جتعل  وقد  بالو�ساية،  توحي  كانت  والتي 

ويكابر ول يتقبل، فمر�ص الإدمان من عيوبه العناد.

مقرتحات،  بانها  اخربوين  بالزمالة  التحقت  حني  ولكن 

وكان املقرتح الول والب�سيط هو ان ل اتعاطى بني اجلل�سة 

يف  الزمالة  مع  وا�ستمر  فر�سة  نف�سي  اعطي  وان  والخرى، 

ذلك.. وكان الكالم الذي ا�سمعه من اع�ساء الزمالة جميال، باأن 

يعطي الن�سان فر�سة لنف�سه بحرية وقناعة ولي�ص بو�ساية 

او جرب.. وكانت املقرتحات ثالثة، وهي:

1. ابتعد عن الأماكن التي اعتدت التعاطي فيها والرتدد 

عليها.

2. ابتعد عن الأ�سخا�ص الذين كنت تتعاطى معهم.

3. ارِم وغرّي كل ما يرتبط باملخدرات اأو يخت�ص بها

[ ماذا عن الأماكن التي يتم التعاطي فيها؟

فيها  التي يتعاطى  الماكن  بان  �ست�ستغرب حني اخربك 

النا�ص هي كل مكان، وكل زاوية من زوايا احلي والفريج.. يف 

كل منطقة ميكن ان يكون هنالك مكان يتعاطى فيه �سخ�ص 

او عدد من النا�ص املخدرات، ول يوجد اماكن حمددة وامنا اي 

مكان به مدمن.

[ هل بقيت على توا�سل مع مدمنني؟

انا احب املدمنني ومل اتخل عنهم، ولكن يف البداية مل اكن 

ا�ستطيع ان اتوا�سل معهم او اذهب اليهم او اكلمهم بنف�سي، 

كان  بل  معهم  احلديث  ا�ستطيع  اكن  مل  التعايف  بداية  ففي 

من  املتعافون  املدمنون  وهم  »الفائزون«  مع  فقط  تواجدي 

املخدرات، وبعد فرتة قدمت نف�سي مع جلنة حمل الر�سالة.. 

وهي اللجنة التي تلتقي باملدمنني يف امل�سحات، كوحدة املوؤيد 

مثال، فكنت األتقي ببع�ص املدمنني وكانوا يرونني وهم اأ�سدقاء 

اأن  اأ�سبحت تو�سل ر�سالة بعد  الآن  اإنك  يل وهم يقولون يل 

كنت مدمنا، فاأبت�سم واأقول لهم نعم وباإمكانكم التغيري.. فهذه 

كانت ال�سلة بيني وبينهم ول يوجد اأي �سيء اآخر.

[ بخ�سو�ص مالمح ال�سخ�سية بالتاأكيد هي جتربة �سعبة 

وقد ل يدخل فيها اإل عدد قليل من النا�ص، ول يخرج منها اإل عدد 

اأقل.. فما هي خال�سة هذه التجربة؟

خال�سة التجربة كلمتان، »هنالك اأمل لفاقدي الأمل« وهذه 

اأمل يف  لأي  فاقدا  كنت  فاأنا  ترتدد يف حياتي،  بقيت  اجلملة 

وعائلتي  واأهلي  الكثري  اأعطاين  املجتمع  اأن  مع  احلياة،  هذه 

�ساعدوين كثريا.

 والأمل اليوم اأراه يف كل ظرف ويف كل حلظة من حلظات 

احلياة، فاأنا اأعي�ص الأمل واأراه موجودا يف كل اأمور حياتي، 

حتى لو كنت اأعاين من اأي م�سكلة اأو اأي ظرف اأو اأمر باأي �سيء 

اإيجابيات  اأحد  كبريا او �سغريا، �سعبا او �سهال.. ولعل هذا 

اأي �سخ�ص فاإن  اأي م�سكلة حياتية مير بها  اأنه يف  التعايف، 

املتعايف يكون اأكرث اإيجابية واأكرث تفاوؤل واأمال جتاهها، لأنه 

مر مبا هو اأ�سعب وا�ستطاع اأن يتخطاه.

فم�ستقبلي ل ح�سر له.. وفر�سي يف التغيري واحلياة ل 

اأجل  باأنه من  اأن برناجمنا يوؤكد  ح�سر لها.. هذا بالرغم من 

اليوم فقط.. وحتى يف احلياة فاأنا اأعي�ص يومي وفقط.. دون 

خوف من الغد وكون التفكري يف اأ�سى املا�سي.. فاأنا تعلمت اأن 

ل اأ�سغل تفكريي يف اأ�سى املا�سي اأو قلق امل�ستقبل، واإمنا اأن 

اأعي�ص اللحظة.

ال������ت������ع������ايف ال���������راغ���������ب���������ني يف  وال��������������رج��������������ال  ل������ل������ن�������������ض������اء  اأي���������دي���������ه���������ا  ت������ف������ت������ح  ال���������زم���������ال���������ة 

اجل���ن�������ض���ي���ات  ج����م����ي����ع  م������ن  واأع�������������ض������اوؤن������ا  ب����امل����ن����ط����ق����ة  ن����وع����ه����ا  م������ن  الأوىل  ال����ب����ح����ري����ن  زم������ال������ة 

م�سطفى ال�ساخوري:

قبل 35 عاًما د�ّسنت الأمم املتحدة يوًما دوليًا ملكافحة تعاطي املخدرات والجتار غري امل�سروع 

به، والهادف لتوثيق التعاون من اأجل كوكب خال من الإدمان، حيث ي�سعى اليوم العاملي ملكافحة 

املخدرات، والذي ي�سادف 26 يونيو من كل عام، لتعزيز العمل الدويل والتعاون لتحقيق الهدف 

الأ�سمى خللق عامل خاٍل من تعاطي املخدرات.

للتوا�سل  باملبادرة   1985 العام  ومنذ  املجهولني  املدمنني  زمالة  ت�سعى  البحرين،  مملكة  ويف 

وال�ستماع ملن يعاين من الإدمان يف مملكتنا الغالية، حيث �ساعدت الزمالة -التي مت العرتاف بها 

كزمالة ر�سمية قبل �سهرين- مئات املدمنني من اجلن�سني، واأخذت باأيديهم نحو رحلة التعايف من 

الإدمان، كما تعمل الزمالة على اإقامة العديد من املبادرات وامللتقيات واجلل�سات طيلة العام بالتعاون 

من  التعايف، وغريها  وم�سحات  الداخلية،  ووزارة  ال�سحة،  وزارة  بينها  ومن  املعنية  اجلهات  مع 

اجلهات الر�سمية و�سبه الر�سمية. 

»الأيام« التقت ع�سو جمل�ص الإدارة رئي�ص اللجنة الإعالمية بالزمالة حممد اأحمد، للتعرف على 

جتربة اجلمعية، وبراجمها وروؤيتها وطرق التوا�سل معها، اإ�سافة لعر�ص جتربة التعايف من مر�ص 

الإدمان والذي قد يطرق باب كل منزل وحي وقرية ومدينة ومنطقة من مناطق مملكتنا الغالية.. 

وفيما يلي ن�ص اللقاء:

مبنا�ضبة اليوم الدويل ملكافحة املخدرات.. »ال�ضحة«: 

خطط وبرامج توعوية للحّد من ا�ضتعمال املخدرات والجتار بها
ت�سارك مملكة البحرين دول العامل اليوم الدويل ملكافحة 

اإ�ساءة ا�ستعمال املخدرات والجتار غري امل�سروع بها، امل�سادف 

هذا  ويقام  عام،  بكل  يونيو  �سهر  من  والع�سرين  ال�ساد�ص 

اأنقذوا  العام حتت �سعار »�ساركوا احلقائق حول املخدرات.. 

الأرواح«، اإذ حتر�ص خمتلف اجلهات على تنظيم العديد من 

هذا  مع  بالتزامن  والتوعوية  التثقيفية  والأن�سطة  الفعاليات 

اليوم، وذلك من خالل اإقامة املحا�سرات والفعاليات التي تهدف 

اإىل رفع ن�سبة وعي ال�سباب مبخاطر هذه الآفة، وذلك يف اإطار 

الأ�سرة واملوؤ�س�سات التعليمية والجتماعية.

وو�سع  نوعية  جهود  بذل  اإىل  ال�سحة  وزارة  وت�سعى 

ا�ستعمال  ا�ستباقية و�سياغة برامج توعوية للحد من  خطط 

املخدرات، وقد اتخذت الوزارة تدابري للرقابة على تداول املواد 

املخدرة واملوؤثرات العقلية داخل املوؤ�س�سات ال�سحية، وتنفيذ 

املخدرات  ا�ستعمال  اإ�ساءة  من  للحد  ووقائية  توعوية  برامج 

والجتار بها، والتعريف باأ�سرارها لطلبة املدار�ص واجلامعات 

والأندية ال�سبابية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة 

الرتبية والتعليم ووزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة وغريها 

من اجلهات ذات العالقة.

للمراهقني،  )اإرادة(  عيادة  مبادرة  الوزارة  اأطلقت  كما 

التي تهدف اإىل التعامل مع حالت التدخني والإدمان الب�سيطة 

لتقدمي  �ساخن  خط  تد�سني  ومت  الإدمانية،  وال�سلوكيات 

ال�ست�سارات والدعم النف�سي ملر�سى الإدمان وذويهم، اإىل جانب 

�سة مبجال عالج متعاطي املخدرات يف  توفري الكوادر املتخ�سّ

وحدة املوؤيد لعالج وتاأهيل مر�سى اإدمان الكحول واملخدرات 

النف�سيني  املعاجلني  كفاءة  ورفع  النف�سي،  الطب  مب�ست�سفى 

والجتماعيني والخت�سا�سيني يف برامج العالج والتاأهيل.

والإجراءات  ال�سيا�سات  مبراجعة  دورًيا  الوزارة  وتقوم 

لعالج  النف�سي  الطب  م�ست�سفى  يف  املوؤيد  بوحدة  اخلا�سة 

حالت الإدمان عرب تطوير ق�سم التاأهيل الداخلي واخلارجي، 

وتوفري اأدوية حديثة لعالج الإدمان، وذلك �سمن جهود الوزارة 

لتقدمي اأف�سل خدمات الرعاية ال�سحية ال�ساملة واملبتكرة وبناء 

اأنظمة اجلودة وال�سالمة العالجية وال�سحية والدوائية وفًقا 

لأف�سل املعايري العاملية. وتقوم الوزارة بالتعاون مع ال�سركاء 

العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  الأدوية  جداول  ومراجعة  بر�سد 

والأدوية  املخدرة  الأدوية  الرقابة على  لزيادة  بدور حموري 

املخدرة  املواد  واآفات  خماطر  من  املجتمع  حلماية  النف�سية، 

التي ت�سبب اأعباء �سحية واقت�سادية على املجتمع، اإىل جانب 

تعزيزها العمل والتعاون بني الأفراد واملجتمعات واملنظمات 

املختلفة يف جميع اأنحاء العامل. 
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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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�صفحة الأمن من اإعداد اإدارة الثقافة الأمنية بالإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية

مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.. مدير اإدارة مكافحة املخدرات: 

اتباع اإ�سرتاتيجية اأمنية ترتكز على مكافحة العر�ض والطلب للمخدرات

الإجنازات  عن  دثنا  تحُ اأن  لك  هل   ]

ملكافحة  الوطنية  اخلطة  حققتها  التي 

املخدرات واملوؤثرات العقلية؟

- تعترب اخلطة الوطنية ملكافحة املخدرات 

مملكة  منجزات  اأهم  من  العقلية  واملوؤثرات 

البحرين يف جمال مكافحة املخدرات، وهدفها 

يف املقام الأول مواجهة كل ما يتعلق بق�صايا 

وب�صهادة  البحرين  مملكة  وُتعترب  املخدرات، 

مبكافحة  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  خرباء 

ُتّعد  عربية  دولة  اأول  واجلرمية  املخدرات 

وُت�صدر خطة وطنية �صاملة ملكافحة املخدرات 

واملوؤثرات العقلية.

الداخلية  وزير  من  اخلطة  تد�صني  ومنذ   

حتت مظلة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات 

جهة   24 ومب�صاركة   2015 يونيو   25 يف 

حكومية وموؤ�ص�صة وطنية، حققت يف مرحلتها 

الأوىل جناًحا بلغت ن�صبته 97% عرب حتقيق 

مدى  ُيظهر  مما  مبادراتها،  من  مبادرة   257

عدة  على  للمخدرات  الت�صدي  يف  جناحها 

وعالجية،  ووقائية  وت�صريعية  اأمنية  حماور 

املخدرات  مكافحة  اإدارة  جهود  خالل  من 

اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  بالإدارة 

املعنية،  الأمنية  الأجهزة  مع  بالتعاون 

وال�صراكة املجتمعية.

 ويجرى العمل حالًيا من اأجل النتهاء من 

ملكافحة  الوطنية  اخلطة  من  الثانية  الن�صخة 

و�صواعد  بعقول  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 

بحرينية خال�صة من اأجل اأن تاأتي ُمعربة عن 

واقع املخدرات يف مملكة البحرين، حيث جرى 

تنظيم ور�صة عمل حتت رعاية �صعادة الفريق 

العام،  الأمن  رئي�س  احل�صن  ح�صن  بن  طارق 

من  التنفيذ  �صركاء  عن  ممثالً   35 ومب�صاركة 

وزارات وهيئات وموؤ�ص�صات اململكة، بالإ�صافة 

ا�صتناًدا  الداخلية  بوزارة  املعنية  الإدارات  اإىل 

اإىل ما حققته الن�صخة الأوىل من ذات اخلطة، 

النهائي  التد�صني  انتظار  الثانية يف  والن�صخة 

الحتفال  خالل  املوقر  الوزير  معايل  ِقبل  من 

باليوم العاملي ملكافحة املخدرات.

 

امل�ستقبلية  الإدارة  خطط  هي  ما   ]

ملكافحة هذه الآفة؟

اأمنية  اإ�صرتاتيجية  باتباع  الإدارة  تقوم   -

املخدرات  من  العر�س  مكافحة  على  ترتكز 

والطلب عليها، وتتم مكافحة العر�س من خالل 

ت�صتهدف  التي  الإجرامية  الع�صابات  تتبع 

ومراجعة  باملخدرات،  البحرين  مملكة  اإغراق 

م�صتمرة،  ب�صورة  املكافحة  واأ�صاليب  طرق 

التهريب،  اأ�صاليب  يف  امل�صتجدات  ملواكبة 

والتعاون الإقليمي والدويل.

اإجراءات  املخدرات  مكافحة  اإدارة  وتتخذ 

لتاأمني  الدولية  املعايري  اأف�صل  لتطبيق  قوية 

كافة املنافذ، با�صتخدام اأحدث التقنيات لتوفري 

تهريب  عمليات  وك�صف  وال�صالمة  الأمن 

التاأمينية  اخلطط  مراجعة  وتتم  املخدرات، 

با�صتمرار، وهذه الإجراءات املتخذة بالتعاون 

مع اأجهزة وزارة الداخلية الأخرى مثل �صوؤون 

اأ�صفرت  ال�صواحل،  خفر  وقيادة  اجلمارك 

املخدرات  املواد  من  كبرية  كميات  �صبط  عن 

اأجهزة  اأحدث التقنيات العاملية من  با�صتخدام 

العنا�صر  اأف�صل  اختيار  يتم  كذلك  ومعدات، 

منافذ  يف  للعمل  عالًيا  تدريًبا  املدربة  الأمنية 

اململكة.

بالإدارة  اجلنائي  الإعالم  �صعبة  تدخر  ل 

يف  جهداً  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة 

وباأ�صاليب  الهادفة  التوعوية  الر�صائل  تقدمي 

القطاعات  من  الفئات  كافة  اإىل  لت�صل  متميزة 

التوعوية  الربامج  تنفيذ  خالل  من  املختلفة 

ال�صوارع  واإعالنات  من حما�صرات ومعار�س 

وذلك يف خمتلف حمافظات اململكة ويف اأماكن 

عديدة ومتنوعة كاملدار�س واجلامعات واأماكن 

والجتماعية  الريا�صية  والنوادي  العمل 

تنفيذ  خالل  من  وذلك  العالقة  ذات  واجلهات 

دورات تدريبية ل�صقل املهارات وزيادة وعيهم 

تكون  اأن  دائًما  ونحر�س  الآفة،  تلك  باأ�صرار 

حت�صني  برامج  مت�صمنة  التوعوية  حمالتنا 

و�صول  دون  للحيلولة  للمجتمع  ووقاية 

املواطنني  م�صتوى  ورفع  لأفراده  املخدرات 

من  عدد  اكرب  اإىل  التوعية  بر�صالة  والو�صول 

باأخطار  الثقايف  الوعي  ون�صر  املجتمع.  اأفراد 

اآفة املخدرات للفرد واملجتمع وتعريف الن�سء 

من  وحتذريهم  املحدقة  بالأخطار  وال�صباب 

الن�سء  اإك�صاب  جانب  اإىل  بهم  التغرير  مغبة 

وال�صباب مهارات الرف�س وعدم قبول تعاطي 

الأ�صاليب  اإىل  املتعاطي  واإر�صاد  املخدرات 

ومد  والتعايف  للعالج  وال�صحية  العملية 

واإدارة  واملقيم  املواطن  بني  التعاون  ج�صور 

مكافحة املخدرات وتعريف الأ�صرة بالعالمات 

الدالة على التعاطي وتعريفهم بطرق الحتواء 

املبكر والعالج، وهناك تعاون وثيق مع وزارة 

تعاون  وهو  املجال  هذا  يف  والتعليم  الرتبية 

نوعي ومثمر.

 

للتوعية  الإدارة  خطة  هي  ما   ]

والوقاية من اآفة املخدرات؟

 - تفعيالً ل�صعار ال�صراكة املجتمعية نفذت 

الإدارة العديد من الربامج الوقائية والتوعوية 

والعالجية التي اأ�صهمت يف انخفا�س معدلت 

تعاطي وترويج املخدرات واملوؤثرات العقلية، 

ومن اأبرزها ا�صتحداث برنامج "تعايف" مل�صاعدة 

الراغبني يف الإقالع عن تعاطي املواد املخدرة، 

مع توفري اأق�صى درجات الأمان واخل�صو�صية 

احتياجات  وتلبية  واإ�صالحهم  وال�صرية، 

املر�صى الطبية والنف�صية والجتماعية واإعادة 

املجتمع،  يف  �صاحلني  كاأع�صاء  اإدماجهم 

وتوفري فر�س عمل للمتعافني، وتد�صني اخلط 

ال�صاخن لإدارة مكافحة املخدرات 996 لالإبالغ 

اأو املتعاطني مع �صمان ال�صرية  عن املروجني 

نحو  والتوجه  ال�صخ�صية،  للبيانات  الكاملة 

لعالج  متخ�ص�س  م�صت�صفى  م�صروع  تنفيذ 

وت�صجيع  املخدرات،  مدمني  تاأهيل  واإعادة 

القطاع اخلا�س على امل�صاهمة يف اإن�صاء مراكز 

واملوؤ�ص�صات  الإعالم  دور  جانب  اإىل  عالجية، 

التعليمية والرتبوية والأ�صرة واملجتمع املدين 

والقطاع اخلا�س يف تنمية الإح�صا�س الوطني 

بالنتماء وامل�صوؤولية، والتوعية مبنع انت�صار 

املخدرات والإدمان.

 ويف العام املا�صي 2021م قامت �صعبة 

للمباحث  العامة  بالإدارة  اجلنائي  الإعالم 

العديد من احلمالت  والأدلة اجلنائية بتنظيم 

ف�صالً  اململكة  حمافظات  كافة  يف  التوعوية 

عن املعار�س املتنقلة وامل�صاركة يف الفعاليات 

اإقامة ركن توعوي  باململكة من خالل  الكربى 

�صباقات  فعاليات  يف  امل�صاركة  مثل  للجمهور 

والتن�صيق  التعاون  عن  ف�صالً  مول،  الفور 

على  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  امل�صتمر 

املحا�صرات  تنظيم  عرب  الأكادميي  العام  مدار 

و�ُصبل  املخدرة  املواد  اأ�صرار  عن  التوعوية 

احلكومية  املدار�س  لطلبة  منها  الوقاية 

يف  التوعوية  املحا�صرات  وتنظيم  واخلا�صة، 

ال�صبابية  والتجمعات  الريا�صية  النوادي 

العام  وخالل  العبادة،  واأماكن  وال�صركات 

املا�صي بلغ عدد املحا�صرات التي مت تنظيمها 

109 حما�صرة ا�صتفاد منها 5997 م�صتفيًدا.

 

مع  وتن�سيق  تعاون  هناك  هل   ]

من  للتوعية  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

خماطر املواد املخدرة؟

- بالطبع هناك تعاون وتن�صيق مع كافة 

باأ�صرار  للتوعية  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات 

ال�صراكة  فاإن  القول  �صبق  وكما  املخدرات، 

وزارة  عمل  مبادئ  من  هام  مبداأ  املجتمعية 

معايل  �صيدي  يوليه  مبداأ  وهو  الداخلية، 

اأ�صد  ا، ويحر�س  وزير الداخلية اهتماًما خا�صً

احلر�س على تفعيله يف منظومة العمل داخل 

الوزارة، وتوؤكد الإدارة العامة للمباحث والأدلة 

اجلنائية دائماً على اأهمية ال�صراكة املجتمعية 

املواطنني  وبني  اأولً  املجتمع  فئات  كافة  مع 

يكون  اأن  �صرورة  فهناك  ثانياً،  واملقيمني 

للمواطن واملقيم دور يف مكافحة اجلرمية من 

خالل اليقظة والإبالغ عن امل�صتبه فيهم، حيث 

ويف  املواطنني  و�صط  يتواجدون  املجرمني  اإن 

الق�صايا  العديد من  املزدحمة، وهناك  الأماكن 

املجرمني  على  فيها  القب�س  مت  التي  الكربى 

قبل تنفيذ جرميتهم ب�صبب تعاون املواطن مع 

اجلهات الأمنية والإبالغ عن هوؤلء املجرمني.

�صيا�صتها  يف  العامة  الإدارة  وحتر�س 

مبداأ  بتفعيل  عملها  مهام  تنفيذ  يف  الداخلية 

احلكومية  اجلهات  مع  املجتمعية  ال�صراكة 

والأهلية واملجتمع املدين لتنمية ح�صهم الأمني 

وم�صاركتهم يف حفظ الأمن وذلك من خالل:

اململكة  موؤ�ص�صات  مع  التن�صيق   -1

ال�صناعية  وال�صركات  اخلا�صة  واجلهات 

املراكز  رواد  كذلك  اململكة  يف  الكربى 

حما�صرات  لتقدمي  العبادة  ودور  الجتماعية 

توعوية تثقيفية اأمنية لتلك اجلهات.

التوعوية  العديد من احلمالت  اإطالق   -2

من  العديد  يف  اململكة  حمافظات  كافة  يف 

املنا�صبات مثل اليوم العاملي ملكافحة املخدرات، 

مطبوعات  توزيع  احلمالت  تلك  وتت�صمن 

توعوية وهدايا تذكارية على اجلمهور.

 

الأمم  مكتب  مع  تعاونكم  مدى  ما   ]

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لدول 

جمل�س التعاون اخلليجي؟

وم�صتمر  دائم  تعاون  هناك  نعم   -

باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  مع 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  واجلرمية 

ملذكرة  تفعيالً  املخدرات،  مكافحة  جمال  يف 

التفاهم التي ُوقعت بني وزير الداخلية ومدير 

النم�صاوية »فيينا« حول  العا�صمة  املكتب يف 

منظمة  بني  امل�صرتك  التعاون  جمالت  تعزيز 

ملكافحة  الوطنية  واللجنة  املتحدة  الأمم 

التي  الوطنية  اخلطة  بنود  كذلك  املخدرات، 

د�صنها وزير الداخلية يف عام 2015 وال�صبل 

الواقع  اأر�س  على  الكفيلة مبوا�صلة حتقيقها 

وفق الأهداف التي و�صعتها املنظمة للحد من 

انت�صار املخدرات ومكافحة اجلرمية ومن اأجل 

اإبراز جهود مملكة البحرين يف جمال مكافحة 

من  العديد  تنظيم  ويتم  واجلرمية،  املخدرات 

ذات  حول  العمل  وور�س  التدريبية  الدورات 

املو�صوع واآخرها دورة )اإعداد املدربني( التي 

مت تنظيمها من اأجل تخريج مدربني معتمدين 

من املكتب املذكور يف جمال مكافحة املخدرات 

جمالت  يف  اخلريجني  بهوؤلء  وال�صتعانة 

التوعية باأ�صرار املواد املخدرة.

ت����ع����ري����ف االأ��������س�������رة ب����ال����ع����ام����ات ال�������دال�������ة ع����ل����ى ال����ت����ع����اط����ي وط���������رق االح�������ت�������واء امل����ب����ك����ر وال�����ع�����اج

اإط��������������اق ب������رن������ام������ج »ت��������ع��������ايف« ل����ل����م���������س����اع����دة يف االإق����������������اع ع�������ن ت�����ع�����اط�����ي امل��������������واد امل������خ������درة

ال���������س����ري����ة �������س������م������ان  م��������ع  وامل������ت������ع������اط������ن  امل���������روج���������ن  ع��������ن  ل���������اإب���������اغ   996 �������س������اخ������ن  خ��������ط 

لقاء اأجراه/  بدر ال�سعيد 

العامل  تعانيها دول  التي  امل�سكالت  اأكرب  املخدرات من  اآفة  تعد 

وت�سعى جاهدة ملحاربتها، ملا لها من اأ�سرار ج�سيمة على النواحي 

ال�سحية والجتماعية والقت�سادية والأمنية، ومل تعد هذه امل�سكلة 

طبقة  اأو  معني  بلد  على  اأو  املخدرات  من  واحد  نوع  على  قا�سرة 

حمددة من املجتمع، بل �سملت جميع الأنواع والطبقات، كما ظهرت 

الع�سبي  اجلهاز  على  وا�سح  تاأثري  لها  جديدة  عديدة  مركبات 

والدماغ.

ومبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات والذي تتفل به مملكة 

البحرين بامل�ساركة مع جميع دول العامل يف 26 يونيو من كل عام، 

كان لنا هذا اللقاء مع العقيد حممد علي النعيمي، مدير اإدارة مكافحة 

على  للوقوف  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  بالإدارة  املخدرات 

اآخر املنجزات والنجاحات يف مكافحة تلك الآفة اخلطرية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12132/pdf/INAF_20220626011926830.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.alayam.com/alayam/first/967198/News.html?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
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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

سعد النفيعي
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 »الصحة«: خطط استباقية 
وبرامج توعوية للحد من 

استعمال المخدرات واالتجار بها

ُتشارك مملكة البحرين دول العالم اليوم الدولي لمكافحة إساءة 
استعمال المخدرات واالتجار غير المشروع بها، والذي ُيصادف 26 
يونيو بكل عام، وُيقام هذا العام تحت ش��عار: »ش��اركوا الحقائق 
حول المخدرات.. أنقذوا األرواح«، حيث تحرص مختلف الجهات على 
تنظي��م العديد م��ن الفعاليات واألنش��طة التثقيفية والتوعوية 
بالتزامن مع هذا اليوم، م��ن خالل إقامة المحاضرات والفعاليات 
التي تهدف إلى رفع نسبة وعي الشباب بمخاطر هذه اآلفة، وذلك 

في إطار األسرة والمؤسسات التعليمية واالجتماعية.
وتس��عى ال��وزارة لب��ذل جه��ود نوعية ووض��ع خطط اس��تباقية 
وصياغة برامج توعوية للحد من استعمال المخدرات، وقد اتخذت 
تدابير للرقابة عل��ى تداول المواد المخ��درة والمؤثرات العقلية 
داخل المؤسس��ات الصحية، وتنفيذ برامج توعوية ووقائية للحد 
من إس��اءة استعمال المخدرات واالتجار بها، والتعريف بأضرارها 
لطلبة المدارس والجامعات واألندية الش��بابية، وذلك بالتعاون 
مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة وغيرها من الجهات ذات العالق��ة. كما أطلقت الوزارة 
مب��ادرة عي��ادة »إرادة« للمراهقين التي تهدف إل��ى التعامل مع 
ح��االت التدخين واإلدمان البس��يطة والس��لوكات اإلدمانية، وتم 
تدشين خط ساخن لتقديم االستشارات والدعم النفسي لمرضى 
اإلدم��ان وذويهم، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة في مجال 
ع��الج متعاطي المخدرات في وحدة المؤيد لعالج وتأهيل مرضى 
إدمان الكحول والمخدرات بمستش��فى الطب النفسي ورفع كفاءة 
المعالجين النفس��يين واالجتماعيي��ن واالختصاصيين في برامج 
الع��الج والتأهي��ل. وتقوم ال��وزارة دوري��ًا بمراجعة السياس��ات 
واإلجراءات الخاصة بوحدة المؤيد في مستش��فى الطب النفس��ي 
لعالج حاالت اإلدمان عبر تطوير قسم التأهيل الداخلي والخارجي، 
وتوفي��ر أدوية حديثة لعالج اإلدمان، وذل��ك ضمن جهود الوزارة 
لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الش��املة والمبتكرة وبناء 
أنظمة الج��ودة والس��المة العالجي��ة والصحية والدوائي��ة وفقًا 

ألفضل المعايير العالمية.
وتقوم ال��وزارة بالتع��اون مع الش��ركاء برص��د ومراجعة جداول 
األدوية المخ��درة والمؤثرات العقلية بدور محوري لزيادة الرقابة 
عل��ى األدوية المخدرة واألدوية النفس��ية، لحماي��ة المجتمع من 
مخاطر وآفات المواد المخدرة التي تسبب أعباء صحية واقتصادية 
عل��ى المجتمع، إلى جانب تعزيزها العم��ل والتعاون بين األفراد 

والمجتمعات والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم.
وته��دف مش��اركة المملكة العالم ه��ذا اليوم إلى زي��ادة الوعي 
المجتمع��ي بأهمي��ة مكافح��ة المخ��درات والمؤث��رات العقلية 
والتص��ّدي له��ا م��ن أجل تحقي��ق مجتمع خ��اٍل من ه��ذه اآلفة، 
وتعزي��ز المس��ؤولية المجتمعية، حي��ث إن مكافح��ة المخدرات 
تتطّل��ب تكاتف الجميع في إطار منظومة متكاملة من الش��راكة 

المجتمعية.

 المبارك: »الخاص« شريك أساسي 
مع »العام« في التنمية والتطوير

أكد وزير ش��ؤون البلديات والزراع��ة وائل المبارك، 
عل��ى أهمي��ة ال��دور ال��ذي يق��وم ب��ه المط��ورون 
العقاريون، مش��يرًا في الوقت ذات��ه إلى أن القطاع 
الخاص يعتبر شريكًا أساس��يًا مع القطاع العام في 

عملية التنمية والتطوير.
جاء ذلك، خالل اس��تقباله لرئي��س وأعضاء جمعية 
المطورين العقاريين، حيث أكد على ضرورة تفعيل 
مب��دأ الش��راكة واالس��تثمار م��ع القط��اع الخاص 
بص��ورة أكبر، الفت��ًا إلى أن القطاع الخاص ش��ريكًا 
ومحركًا أساسيًا لعملية التنمية المستدامة وتنفيذ 
المش��اريع البلدية بما يسهم في االرتقاء بمستوى 

جودة ونوعية الخدمات المقدمة للفرد والمجتمع.
وأوض��ح أن تعزي��ز مش��اركة القط��اع الخ��اص في 
تنفيذ المشاريع التنموية باعتباره المحرك لعملية 
التنمي��ة المس��تدامة يأت��ي تنفي��ذًا لتوجيه��ات 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بتعزيز مش��اركة هذا القطاع 

في تنفيذ المشاريع التنموية.
ولفت المبارك، إلى أنه تم بحث عدد من المواضيع 
ذات االهتمام المش��ترك مع المستثمرين، كنظام 
تراخيص البناء »بنايات« والش��راكة في االس��تثمار 
مع القط��اع الخاص، وموضوع التش��جير والتخضير 

في الشوارع العامة والميادين والتقاطعات.
كما ت��م بحث موض��وع التح��ول الرقم��ي وتطوير 
الخدم��ات البلدية الرقمية بما يس��هم في س��رعة 
إنج��از المعام��الت ورف��ع الكف��اءة والج��ودة ف��ي 
جمي��ع الخدمات الت��ي تقدمها ال��وزارة للمواطنين 

والمقيمين والمس��تثمرين، مشيرًا إلى أن المرحلة 
المقبلة ستش��هد تعاون��ًا أكبر م��ع المطورين في 
المش��اريع البلدي��ة والخدمي��ة. من جانب��ه، أعرب 
رئي��س جمعية التطوي��ر العق��اري البحرينية عارف 
هج��رس عن ش��كره للوزير عل��ى مبادرت��ه القيمة 
بدعوته رئيس وأعضاء الجمعية للتباحث والتشاور 
حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في 
المرحل��ة الحالية والتي تتطلب ش��راكة بين جميع 

القطاعات لتحفيز القطاع العقاري وزيادة وتيرته.
وأك��د هج��رس عل��ى اهتمام الوزي��ر، بكاف��ة اآلراء 
والتحدي��ات الت��ي طرحه��ا المط��ورون العقاريون 
حيث ستس��هم في تطوي��ر العمل البل��دي وتؤدي 
إلى ش��راكة فاعلة بين القطاع الخاص والعام. كما 
وستسهم في زيادة االستثمارات واالرتقاء بالقطاع 

العقاري وتسريع وتيرته.
وأثن��ى عل��ى تواص��ل ش��ؤون البلدي��ات والزراع��ة 
وجهوده��م المبذول��ة خاص��ة ف��ي ظ��ل التوس��ع 
العمراني وزيادة المش��اريع اإلس��كانية والتنموية، 
والتي وضعتها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة 
ضمن أولوياتها لرؤية البحرين االقتصادية 2030.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة، وكيل شؤون البلديات 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد 
للخدم��ات البلدي��ة المش��تركة ش��وقية حمي��دان، 
ومدير عام أمانة العاصمة محمد الس��هلي، ومدير 
ع��ام بلدي��ة المحرق إبراهي��م الج��ودر، ومدير عام 
بلدية المنطقة الش��مالية لمي��اء الفضالة، ومدير 
عام بلدي��ة الجنوبية عاصم عبداللطي��ف، والوكيل 

المساعد للموارد والمعلومات محمد بوحسان.

وزير خارجية قيرغيزستان: 
االستفادة من تجربة البحرين 

في خلق مناخ أعمال مالئم

أكد وزي��ر خارجية جمهورية قيرغيزس��تان جينبيك قولوبايف، أن 
مملك��ة البحرين تلع��ب دورًا مهمًا في قضايا األم��ن اإلقليمي، 
مش��يرًا إلى أن قيرغيزس��تان تس��عى إلى االس��تفادة من تجربة 

البحرين في خلق مناخ أعمال مالئم وجذب االستثمار.
وأض��اف في لقاء مع »بن��ا«، في أول زيارة ل��ه للبحرين في تاريخ 
العالقات الثنائية، على نجاح وأهمية الزيارة، مش��يدا بما توليه 
البحري��ن من أهمي��ة كبيرة للتنمية االقتصادي��ة كون ذلك أمرا 

مهما للغاية في العالم الحديث.
ون��وه قولوبايف، بما لمس��ه م��ن تطلع نحو فتح آف��اق للتعاون 
الثنائي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى سعي بالده نحو تطوير 
عالقاتها مع جميع الدول وخاصة الدول العربية وفي القلب منها 

مملكة البحرين.
ولف��ت إل��ى أن العالقات بي��ن جمهورية قيرغيزس��تان ومملكة 
البحري��ن اليوم ف��ي المرحلة األول��ى من تطوره��ا، ولكن بلدانا 
يبدي��ان اهتمامًا كبيرًا بتطوي��ر التعاون المتبادل، مش��يرًا إلى 
أن اجتماعاتن��ا كانت جي��دة للغاية، وحددن��ا خاللها االتجاهات 

الرئيسية لتعاوننا. 
وبي��ن قولوبايف، أنه ت��م التوصل إلى عدد م��ن االتفاقيات في 
مجال التج��ارة واالقتص��اد وإقامة فعاليات مش��تركة في مجال 
الثقاف��ة والس��ياحة واألعمال واالس��تثمار. باإلضاف��ة إلى ذلك، 
وقعنا مذكرتي تفاهم حول المش��اورات السياس��ية بين وزارتي 
خارجية البلدين، واتفاقية اإلعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي 

جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية/الخاصة.
واالقتص��ادي  التج��اري  التع��اون  لمس��توى  تقييم��ه  وح��ول 
واالس��تثماري الثنائ��ي، أكد أن التع��اون التج��اري واالقتصادي 
واالس��تثماري الثنائي في مرحلة التنمية، مشيرا إلى أن البحرين 
تزخر بتجربة ناجحة في خلق مناخ أعمال مالئم وجذب االستثمار 
وأن البحري��ن والجمهوري��ة القيرغيزي��ة، تتمتع��ان بإمكانيات 

سياحية كبيرة وفرص كبيرة لتطوير السياحة الدولية.

تستهدف كافة أفراد األسرة بشراكات مجتمعية متنوعة
 »المؤسسة الملكية« تدشن برنامجها 
الصيفي بحزمة أنشطة وبرامج متنوعة

دش��نت المؤسس��ة الملكية لألعمال 
لهذا  الصيفي  برنامجه��ا  اإلنس��انية 
الع��ام ألكثر م��ن 1000 يتيم وأرملة 
م��ن منتس��بيها، ويتضمن سلس��لة 
م��ن البرامج المتنوعة ف��ي المجاالت 
التعليمي��ة والتربوي��ة والترفيهي��ة، 
حرص��ًا م��ن المؤسس��ة عل��ى تنمية 
مه��ارات أس��رها في الجوان��ب كافة، 
ف��ي  فراغه��م  أوق��ات  واس��تغالل 
الناف��ع والمفيد. وبي��ن األمين العام 
السيد  الدكتور مصطفى  للمؤسس��ة 
أن المؤسس��ة تح��رص س��نويًا على 
إقامة النشاط الصيفي، ضمن الرعاية 
الت��ي تقدمها  الش��املة  االجتماعية 
ألس��رها، وأنها تحرص على التواصل 
معهم في العديد من الجوانب، وهذا 
النش��اط الصيفي يس��عى لملء وقت 
اإلج��ازة الصيفي��ة بكل ما ه��و مفيد 

وممتع لكافة أفراد األسرة.
وأكد أن المؤسس��ة تؤم��ن بأهمية 
توفي��ر البيئ��ة الخصبة لجمي��ع أفراد 
م��ن  العدي��د  وإكس��ابهم  العائل��ة 
المه��ارات من أجل صقل الش��خصية 
وتطوير الذات، حيث يحتوي البرنامج 
الصيفي هذا العام عل��ى العديد من 
البرامج واألنش��طة لألطفال والشباب 
واألمهات، ويستمر ش��هرين، ويضم 
دورات وورش��ًا منوع��ة ت��م اختيارها 
المش��اركين م��ن خ��الل  قب��ل  م��ن 
دراسة اس��تطالعية لمعرفة رغباتهم 

والمجاالت المفضلة لديهم.
من جانب��ه، أك��د مدي��ر إدارة تنمية 
الم��وارد الخيري��ة والمنس��ق الع��ام 
للش��ؤون الحكومية والرسمية الشيخ 
عل��ي ب��ن خليف��ة آل خليف��ة أنه مع 
عودة الحياة الطبيعية بعد اإلجراءات 
الجائحة،  التي فرضته��ا  االحترازي��ة 
تعود المؤسس��ة بباق��ة منوعة من 
الفعالي��ات الت��ي تثري ش��غف عقول 

األبن��اء وتله��ب حماس��تهم وتعمق 
العالق��ات االجتماعية من جديد بعد 
التباعد. ولفت إلى حرص المؤسس��ة 
على إثراء البرنامج الصيفي بعدد من 
الدورات العملية والصحية والترفيهية 
به��دف  الثقافي��ة،  والمس��ابقات 
دع��م ش��خصيات األيت��ام وتطويرها 
وبنائها عن طري��ق التدريب العملي 
وتدريبهم على قيم االبتكار، بإشراف 

متخصصين في مجاالت مختلفة. 
وقال: »للبرنام��ج الصيفي هذا العام 
أهمية خاصة بسبب العودة إلى الحياة 
لمنس��بينا  العنان  وإطالق  الطبيعية، 
لتفري��غ طاقاته��م في بيئ��ة خصبة 
تثي��ر أفكاره��م وتس��تثمر أوقاتهم 
بم��ا هو مفي��د ونافع، ومس��اعدتهم 
في الكش��ف عن مواهبهم وقدراتهم 
وإتاح��ة الفرص��ة المناس��بة أمامهم 
اس��تثمار  لتنظي��م طرائق ووس��ائل 
الوقت وتغيير نم��ط وتفكير وثقافة 
األطف��ال وصواًل إل��ى تنمية الموهبة 

واإلبداع واالبتكار«.
 وأوض��ح أن البرنام��ج الصيفي لهذا 
الع��ام ليس مج��رد أنش��طة لقضاء 
وق��ت الف��راغ، ب��ل أنش��طة هادفة 

تصقل ش��خصية األطفال وتكسبهم 
والخبرات وتشبع حاجاتهم  المهارات 
العقلية واالجتماعية بطريقة تربوية 
س��ليمة تس��هم في بناء الش��خصية 
تحم��ل  عل��ى  الق��ادرة  اإليجابي��ة 
االجتماعية  والمش��اركة  المسؤولية 

الفعالة. 
من جانبه، أكد رئيس قس��م البرامج 
واألنش��طة بالمؤسسة عالء بودالمة 
حرص المؤسس��ة على توفير البرامج 
اإلبداعية والتنموية لتطوير المواهب 
والمهارات لألطفال وإشباع رغباتهم 
في ح��ب التعلم واالس��تطالع ودعم 
المهارات الفردية والقدرات اإلبداعية 
وفقًا  مواهبهم  واستكش��اف  لديهم، 
لمنه��ج حيوي يتس��م ف��ي كثير من 
جوانب��ه بالمرح والتس��لية، في إطار 
للمؤسس��ة  الفاعل��ة  المس��اهمة 
ف��ي تنمية ثقاف��ة الطف��ل والنشء 
البحريني من جمي��ع النواحي البدنية 
والفكرية والفنية والعلمية، وتحقيق 

التواصل والتكامل مع المجتمع.
ويقام النشاط الصيفي 2022 بشراكة 
مجتمعية مع أكاديمية األطفال التي 
امتدت طيلة 4 س��نوات، وتستضيف 

األكاديمي��ة 100 يتي��م ف��ي برنامج 
ش��امل وهادف يع��زز القي��م وينمي 
المواهب، ويدار م��ن قبل متطوعين 
متخصصي��ن من ذوي الكف��اءة، إلى 
جان��ب النش��اط ال��ذي يق��ام للمرة 
العاش��رة بالتعاون م��ع اللولو هايبر 
ماركت تحت شعار »ألوان السعادة« 
ف��ي مجم��ع الدان��ة ويحتض��ن أيضًا 
100 يتي��م، ويتضمن فقرات ممتعة 
ورحالت  خارجي��ة  وزي��ارات  ومفي��دة 
تعليمي��ة وترفيهي��ة، باإلضافة إلى 
برام��ج منوعة خاص��ة لألمهات منها 
التعليم��ي والتثقيف��ي والترفيه��ي. 
كم��ا تم التع��اون مع جه��ات كثيرة 
مث��ل األكاديمي��ة الملكية للش��رطة 
ومبادرة »ملهمون صغار« وأكاديمية 
ريال مدري��د والكثير من الش��راكات 
النش��اط  ويتزام��ن  المجتمعي��ة. 
الصيفي مع مجموعة مناس��بات مثل 
عي��د األضح��ى المبارك والحي��ة بية، 
لذا حرصت المؤسس��ة على أن توجه 
جانبًا من برنامجها الصيفي لالحتفاء 
بهذه المناس��بات من خ��الل فعالية 
الحنة ومس��ابقة الحية بية ومهرجان 

عيد األضحى.

 عالء بودالمةالشيخ علي بن خليفة آل خليفةد. مصطفى السيد

رحب بإقرار األمم المتحدة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي

 وزير الخارجية: البحرين بقيادة الملك 
سباقة في تقدير المرأة الدبلوماسية

الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  أش��اد 
عبداللطي��ف الزياني بإنجازات المرأة 
البحريني��ة في العمل الدبلوماس��ي، 
ومش��اركتها الفاعل��ة في المس��يرة 
التنموي��ة الش��املة الت��ي يقوده��ا 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك البالد 
الُمعظم، بدعم ومساندة من صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي�ر س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 

مجلس الوزراء.
وأك��د وزير الخارجي��ة ترحيب مملكة 
البحري��ن بإق��رار الجمعي��ة العام��ة 
يوني��و   24 ي��وم  المتح��دة  لألم��م 
م��ن كل ع��ام يوًم��ا عالمًي��ا للمرأة 
الدبلوماسية، عرفاًنا بدورها الحيوي 
ف��ي تعزيز التعاون الدولي لترس��يخ 
التنمي��ة  ودع��م  والس��الم  األم��ن 
المرأة  واعتزازًا بعطاء  المس��تدامة، 

البحريني��ة وتاريخها الوطني العريق 
في مج��ال العمل الدبلوماس��ي منذ 
عام 1972، ودورها المشرف في دعم 
أهداف السياس��ة الخارجية الوطنية، 
موضحًا أن البحرين كانت سباقة في 

االحتف��اء بيوم الم��رأة البحرينية في 
مج��ال »العمل الدبلوماس��ي« لعام 

.2020
وتقدم بأطي��ب التهاني والتبريكات 
للمرأة الدبلوماسية البحرينية بهذه 
ع��ن  العالمي��ة، معرب��ًا  المناس��بة 
فخ��ره واعتزازه بالمب��ادرات الملكية 
السامية، بدعم من الحكومة برئاسة 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء، ومتابع��ة 
المجل��س األعل��ى للم��رأة برئاس��ة 
األمي��رة  الملك��ي  الس��مو  صاحب��ة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
جاللة الملك المعظ��م، والتي عززت 
من تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة 
في المجال الدبلوماسي وصنع القرار 
بالتوافق  الش��املة،  التنمي��ة  ودعم 
م��ع الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة 
والرؤية   ،)2022-2013( البحريني��ة 

االقتصادية 2030.
وأك��د تثمين مملك��ة البحرين للدور 
القيادي والريادي للمرأة البحرينية في 
مج��ال العمل الدبلوماس��ي، بتوليها 
33% م��ن المناص��ب الدبلوماس��ية، 
وتعيينها في العدي��د من المناصب 
التنفيذية العليا، وعضويتها الفاعلة 
ف��ي المنظم��ات واللج��ان اإلقليمية 
والدولي��ة، كان أبرزها تولي رئاس��ة 
الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
2006 كأول عربية ومس��لمة وثالث 
ام��رأة ف��ي العال��م، وعضوي��ة لجنة 
الم��رأة والمجل��س التنفي��ذي لهيئة 
األم��م المتح��دة للم��رأة، والتقدي��ر 
العالم��ي إلط��الق »جائ��زة صاحب��ة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة العالمية لتمكين 
الم��رأة« بالتع��اون مع هيئ��ة األمم 

المتحدة للمرأة.

وزير الخارجية

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/26/watan-20220626.pdf?1656218696
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/1012635
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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

سعد النفيعي
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خالل ندوة تعريفية بمقر المنظمة عن المبادرات الفائزة

 الفائزون بجائزة اليونسكو- الملك حمد 
يثمنون مبادرة الملك وأبعادها اإلنسانية

بمناسبة حفل تس��ليم جائزة اليونسكو- 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام 
في  واالتصال  المعلوم��ات  تكنولوجي��ات 
مجال التعليم، والذي حظي برعاية كريمة 
م��ن حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
وأقامت��ه منظمة األم��م المتحدة للتربية 
والعل��م والثقافة »اليونس��كو« بالتعاون 
م��ع وزارة التربية والتعلي��م، ُعقدت ندوة 
تعريفية عن المبادرات الفائزة بالجائزة، 
دوراته��ا  ف��ي  الفائ��زون  فيه��ا  تح��ّدث 
الحادي��ة عش��رة والثانية عش��رة والثالثة 
عش��رة، وذلك في مقّر المنظمة بباريس، 
بحضور لجنة التحكي��م الدولية وعدد من 

الدبلوماسيين والمختصين واإلعالميين.
وفي البداية، قّدم وزي��ر التربية والتعليم 
ماج��د النعيم��ي عرضًا حول م��ا قامت به 
المملكة من جهود للتعامل مع آثار جائحة 
كورونا، وخصوصًا في مجال التعليم، ومن 
ضمنه��ا اس��تخدام البواب��ة التعليمي��ة، 
وتدشين القناة التلفزيونية لبث الدروس 
على تلفزيون البحرين بالتعاون مع وزارة 
ش��ؤون اإلعالم، وتخصيص 14 قناة على 
اليوتيوب لبث الدروس، ومن ضمنها قناة 
ل��ذوي االحتياجات الخاصة وقن��اة للمواد 
العملية في التعليم الفني والمهني، كما 
تط��رق إلى أهمي��ة التعامل م��ع التعليم 

ومستجداته بعد الجائحة.
ثم قّدم��ت إنجه مولين��ار وإبراهيما جيما 
س��ايغو رئيسا لجنة التحكيم الدولية نبذًة 
عن أهمي��ة الجائزة، والجانب المهم الذي 
تعمل على تكريسه لدعم انتشار التعليم 

ووصول��ه إلى جمي��ع الفئات باس��تخدام 
المتط��ّورة،  التكنولوجي��ة  الوس��ائل 
مش��يدين بالدعم المقّدر الذي تلقاه هذه 
الجائزة س��نويًا من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، مش��يرين إلى أّن الدورات الثالث 
الماضية قد ش��هدت تنافسًا محتدمًا بين 
الكثير من األعمال المميزة، وذلك بسبب 
السمعة الكبيرة التي حظيت بها الجائزة.

ومن جانبهم، أثنى الفائزون على الجائزة 
وتخصصها في مجال استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتص��ال في مجال التعليم، 
والس��معة التي نالتها منذ انطالقها إلى 
اليوم، مثمنين لجاللة الملك المعظم هذه 

المبادرة التعليمية وأبعادها اإلنسانية.
ثّم ق��دم لوي��س جونكي��را م��ن البرازيل 

عرض��ًا عن عمل��ه الفائز بالجائ��زة، وهو 
برنامج »ِلت��روس« لمهارات الكتابة الذي 
اس��تحدثته ش��ركة »لتروس« البرازيلية، 
والذي يعتمد على الذكاء االصطناعي في 
إبداء مالحظات بصورة آلية على اإلنش��اء 
ال��ذي يكتبه الط��الب، ويهدف إل��ى الحّد 
م��ن األمية الوظيفية باللغ��ة البرتغالية، 
من خالل تحس��ين فرص التمّرن المتاحة 
الم��دارس  ف��ي  والمعلمي��ن  للط��الب 

الثانوية.  
بعده��ا، قّدم��ت ماري��ا لوز ريلو سانش��يز 
م��ن إس��بانيا عرضًا ع��ن عمله��ا الفائز، 
وه��و أداة »دايتكتيف« التي اس��تحدثتها 
اإلس��بانية،   )Change Dylexia( ش��ركة 
وهي مصممة للكش��ف عن عس��ر القراءة 
لدى الناطقين باللغة اإلس��بانية خالل 15 

دقيقة تقريب��ًا، وتوفر تماري��ن ترفيهية 
للمتعلمي��ن الذي��ن يعان��ون من عس��ر 
الق��راءة للتغل��ب عل��ى الصعوب��ات التي 

يواجهونها في الكتابة والقراءة.
ثم قّدم ميكو جوس��ي الكس��و من فنلندا 
عرض��ًا ع��ن عمل��ه الفائ��ز، وه��و منصة 
للتعليم التعاون��ي )ViLLE( طّورها مركز 
تحليالت التعلم بجامع��ة توركو بفنلندا، 
تقّدم مجموعة متخصص��ة من التمارين 
بن��اء على أداء الط��الب، وتوّفر للمعلمين 

تقارير مفصلة عن تقّدم طلبتهم.
بعدها، قّدمت فان ش��يانروي من الصين 
عرضًا عن ُبعد، ح��ول عملها الفائز، وهو 
مخطط »طال��ب جامعي لكل قرية« الذي 
لتزوي��د  االصطناع��ي  ال��ذكاء  يس��تخدم 
المتعلمين من المناطق الريفية والنائية 

بفرص تعليمية جيدة.
ثّم قّدم أماريندرابيهي��را من الهند عرضًا 
عن عمل��ه الفائز، وهو »مبادرات من أجل 
تعليم شامل متوفر للجميع« المقّدم من 
المعه��د المرك��زي لتكنولوجي��ا التعليم 
التاب��ع للمجلس الوطني للبحوث التربوية 

والتدريب.
بعده��ا، قّدمت كليودنا ري��ان من تنزانيا 
عرضًا ع��ن عمله��ا الفائز، وهو مش��روع 
»أوبونج��و: أكبر فصل دراس��ي رقمي في 

أفريقيا« المقدم من مؤسسة أوبونجو.
وفي الخت��ام قّدمت وكي��ل وزارة التعليم 
للتعليم العام بالسعودية عهود الفارس 
عرض��ًا حول منصة »مدرس��تي«، التي تّم 
استخدامها بشكل فاعل ومؤثر خالل فترة 

الجائحة بالمملكة.

مسؤولو التعليم اإللكتروني 
بدول التعاون: حفظ 

مكتسبات التعلم عن ُبعد

دع��ا مس��ؤولو التعلي��م اإللكترون��ي بجامع��ات 
ومؤسس��ات التعلي��م العال��ي ف��ي دول مجل��س 
التعاون لدول الخليج العربية، إلى االستفادة من 
منظومات التعليم اإللكترون��ي، والمحافظة على 
المكتس��بات من حي��ث البنية التحتي��ة، واألدوات 
والتقني��ات المتوف��رة ف��ي المنص��ة التعليمية، 
ورفع الوعي لدى أعضاء هيئ��ة التدريس والطلبة 

بأهمية التعليم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد.
وشدد االجتماع - الذي ش��اركت فيه مديرة مركز 
التعلم اإللكترون��ي في جامعة البحرين الدكتورة 
الش��يخة فّي بنت عب��داهلل آل خليفة - على أهمية 
التحقق من فه��م الطلبة للمحتوى الرقمي وذلك 
عب��ر تعزي��ز متطلب��ات التفكير الناق��د، وتفعيل 
االختب��ارات  ف��ي  االنضب��اط  ولج��ان  سياس��ات 
اإللكتروني��ة، عالوة على اس��تخدام نمط التعليم 
المدمج في المقررات الت��ي تتطلب تدريبًا عمليًا 

كمعزز لتجربة المتعلم.
وناق��ش االجتم��اع، ال��ذي عق��د يوم��ي 15 و16 
يونيو الج��اري في جامعة المل��ك خالد بالمملكة 
العربية الس��عودية، موضوعات عدة، من أهمها: 
معادل��ة مقررات المنصات المفتوحة في التعليم 
والتحدي��ات  االسترش��ادي،  والدلي��ل  الجامع��ي، 
والصعوبات الت��ي تواجه جامعات الدول األعضاء 

في المناهج التي تحتاج إلى تدريب عملي.
وأوص��ى المش��اركون بتب��ادل الخب��رات وأفضل 
الممارس��ات في عالج نقاط الضعف في المنصات 
التعليمي��ة المس��تخدمة ف��ي جامع��ات ال��دول 
األعضاء، نظرًا للتحديات التطويرية والتش��غيلية 
لبناء نظام إدارة تعلم موحد لجامعات ومؤسسات 
التعلي��م العال��ي ب��دول مجل��س التع��اون لدول 
الخليج العربية، ال سيما خبرات وتجارب الجامعات 
الس��عودية اإللكتروني��ة ف��ي هذا الجان��ب. ورأى 
ن��ات والبنى  األعض��اء التركي��ز عل��ى بن��اء الُمَمكِّ
التحتي��ة المناس��بة لعمل المنص��ات التعليمية، 
بداًل من بناء نظام إدارة تعلم موحد، مما يس��هم 
في توحيد الجهود. وش��هد االجتماع عرضًا لعدة 
تجارب في مج��ال التعلي��م اإللكتروني بجامعات 
الدول األعضاء، مثل: تجربة جامعة الملك فيصل 
ف��ي الس��عودية، وكذل��ك تجربة جامع��ة األمير 
س��طام ب��ن عبدالعزيز ف��ي اإلرش��اد األكاديمي، 
باإلضافة إلى تجربة جامعة جدة للجيل الرابع من 

التعليم.
الدلي��ل  مقت��رح  عل��ى  المش��اركون  وتواف��ق 
االسترشادي الموحد لكفايات التعليم اإللكتروني 
للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 
ومؤسس��ات  بجامع��ات  المس��اندة  األكاديمي��ة 
التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة، الذي أعدته جامع��ة اإلمام عبدالرحمن 

بن فيصل في السعودية.

ارتفاع الطلبات المنجزة بالوقت المحدد في »تواصل« لـ٪99

القائد: 2.3 يوم متوسط إصدار الرخص عبر »بناء«
لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د 
اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
محمد القائد، ارتفاع نس��بة الطلبات 
الوطن��ي  النظ��ام  ضم��ن  المنج��زة 
إلى  »تواصل«  والشكاوى  للمقترحات 
99% فيما زادت عب��ر نظام »بنايات« 
100% خ��الل الربع الثان��ي من العام 
الحالي، مش��يرًا إلى أن متوس��ط عدد 
األي��ام التي تطلبت إلص��دار الرخص 
ذات الصل��ة بالبن��اء لم تتج��اوز 2.3 
يوم مقارنة بالحد األقصى لمس��توى 

الخدمة البالغ 5 أيام.
وأوضح، أنه تم تحقيق مؤش��رات أداء 
إيجابي��ة ف��ي »تواص��ل« و»بنايات«، 
والتي جاءت انعكاس��ًا حقيقًا للجهود 
أبدت��ه  ال��ذي  والح��رص  المبذول��ة 
الجهات الحكومية في التواصل الفعال 
واإليجابي مع المستخدمين من خالل 
الرد على استفساراتهم ومالحظاتهم 
بجان��ب مواصلتها تقدي��م خدماتها 
اإللكتروني��ة عب��ر األنظم��ة الخدمية 
بكف��اءة وج��ودة عالي��ة م��ا أس��هم 
بتعزيز ثقة المس��تخدمين وتحسين 
تجربتهم في ظل التوجه نحو التحول 
الحديثة  التكنولوجيا  وتبن��ي  الرقمي 

في القطاع الحكومي.
وأضاف القائ��د، أن توجيهات صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان بن 
حم��د آل خلفي��ة، ولي العه��د رئيس 
مجلس ال��وزراء، كانت دافع��ًا للهيئة 
األنظمة  االس��تمرارية بتطوي��ر  نحو 
الحكومية وتعزي��ز فاعليتها وتقديم 
الخدم��ات للمواطن والمقي��م بأعلى 
مستويات الجودة واإلنتاجية وبكفاءة 

وس��رعة في اإلنجاز وفق أعلى معايير 
التميز، بجانب مضي الهيئة بالعمل 
عل��ى تطوي��ر نظ��ام تواص��ل ورفده 
بمزي��د من المي��زات والخدم��ات بما 
يس��هم بتعزيز كفاءته وفعالية وبما 
يتماش��ى مع رغبة الجمهور ويس��هم 
في تحقيق تطلعات الحكومة ويكرس 
م��ن نهج التواص��ل والتميز في األداء 

وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وأش��ار إلى أن اإلحص��اءات المتعلقة 
ب��� »تواص��ل« خ��الل الرب��ع الثان��ي 

أظه��رت بأن إجمالي عدد المقترحات 
والشكاوىواالستفسارات والمالحظات 
اإللكترون��ي  النظ��ام  عب��ر  ال��واردة 
وتطبيقه خالل الفت��رة من األول من 
أبري��ل وحتى 22 يوني��و الجاري بلغت 

47526 ألف طلب.
الع��ام  االلت��زام  نس��بة  أن  وأوض��ح 
باتفاقية مس��توى الخدمة المس��جلة 
ف��ي النظ��ام بلغ��ت 99%، الفت��ًا في 
هذا اإلط��ار إلى تحقيق زيادة في عدد 
الطلبات ال��واردة مقارنة بالربع األول 

بنسبة %29.
وعزى ذلك لثقة الجمهور بالنظام في 
ظل ما يوفره من حلول دائمة بجانب 
التنافس��ية بي��ن الجه��ات الحكومية 
بتطوي��ر  باالس��تمرارية  والح��رص 
الخدمات والوقف عل��ى مكامن الخلل 
من خ��الل الح��االت ال��واردة بش��كل 
جدي��دة  وانضم��ام جه��ات  متك��رر، 
للنظام، إلى جانب المميزات العديدة 
التي يقدمها النظام والتي س��اهمت 
ف��ي رف��ع نس��بة االس��تخدام وزيادة 
اإلقبال، مشيرًا إلى أن العمل جاٍر على 
تطوير الخدمات وانضمام المزيد من 
الجه��ات للنظام والتي بلغ عددها 49 

جهة حكومية.
وش��دد على ما يش��كله جوه��ر عمل 
»تواص��ل«، باالرت��كاز عل��ى تعزي��ز 
عملي��ة التواص��ل الفاع��ل واإليجابي 
بي��ن الجهات الحكومي��ة والمواطنين 
والمقيمين باعتباره منصة وطنية تم 
تدشينها للتفاعل بش��كل بناء مع ما 
يرد من آراء واقتراحات المستخدمين 
بش��أن الخدمات الحكومية المقدمة، 
بغي��ة المس��اهمة في رفع مس��توى 
أدائها وتطوير مستوى جودة الخدمة 

الحكومية..
ف��ي  األداء  مؤش��رات  أب��رز  وح��ول 
»بناي��ات«، أوض��ح القائ��د ب��أن عدد 
طلبات تراخيص البن��اء المقدمة عبر 
النظ��ام خ��الل الفت��رة م��ن 1 أبريل 
وحت��ى 22 يوني��و بلغ��ت 625 طلبًا، 
تم ال��رد عليها جميع��ًا ضمن الوقت 
المحدد في اتفاقية مس��توى الخدمة 

وبنسبة بلغت %100.

49 طبيبًا وطبيبة استفادوا من برنامج االبتعاث خالل عام واحد

األنصاري يستقبل دفعة جديدة من أطباء 
السلمانية المبتعثين لنيل الزمالة الدقيقة

اس��تق����بل الرئي��س التنفي�����ذي 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحمد األنص��اري، دفعة جديدة من 
أطب��اء مجم��ع الس��لمانية الطب��ي 
البتعاثه��م للحصول على ش��هادة 
الزمال��ة الدقيق��ة ف��ي تخصصات 
مختلفة وذلك ضمن خطة تدريبية 

مدروسة.
وتأتي خطة تدريب أطباء ومنتسبي 
المستش��فيات الحكومية تماش��يًا 
مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو 
 الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء ودعم��ه ألهمي��ة مواصلة 
العمل على دع��م الخطط والبرامج 
الرامية إلى االس��تثمار في العنصر 
البش��ري وتطوير الكفاءات الشابة 

وصقل مهاراتهم وترس��يخ مفهوم 
بم��ا  لديه��م  واالبت��كار  القي��ادة 
المس��تدامة  التنمية  أهداف  يخدم 

المنشودة.
ويبل��غ ع��دد األطباء المس��تفيدين 

من برنامج االبتعاث للحصول على 
شهادات الزمالة الطبية في مختلف 
طبيب��ًا   49 الطبي��ة  التخصص��ات 

وطبيبة خالل عام واحد.
وستضم الدفعة الجديدة د. بشرى 

ش��وقي حم��زة العل��وي – برنام��ج 
الزمالة ف��ي أمراض كل��ى األطفال 
عب��داهلل  ود.حس��ين  بإيرلن��دا، 
الش��هابي – برنام��ج الزمال��ة ف��ي 
طوارئ األطفال بإيرلندا، ود.حسين 
الع��رادي – برنام��ج الزمال��ة ف��ي 
المس��الك البولية بكندا، ود.محمد 
إبراهي��م العل��وي – برنامج الزمالة 
في طب القلب بالمملكة المتحدة، 
عبدالعظي��م  ع��وض  ود.س��امح 
الجراح��ة  الزمال��ة ف��ي  – برنام��ج 
التجميلية بإيرلندا، ود.خرم سرفراز 
مخت��ار – برنام��ج الزمال��ة في طب 

الطوارئ بكندا.
المستش��فيات  إدارة  وأعرب��ت 
الحكومي��ة عن تمنياته��ا بالتوفيق 

والنجاح لهم في فترة تدريبهم.
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إجراء 21 عملية قلب مفتوح ألطفال بين 15 يومًا و 12 سنة ألول مرة

 افتتاح وحدة موزة بنت حمد لعالج وجراحة 
أمراض القلب لألطفال بـ»مركز محمد بن خليفة«

افتتحت س��مو الش��يخة ثاجبة بنت سلمان 
بن حمد آل خليفة وسمو الشيخة مريم بنت 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ِوح��دة صاحبة 
الس��مو الش��يخة موزة بنت حم��د آل خليفة 
لع��اج وجراحة أمراض القل��ب لألطفال في 
مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة 
التخصص��ي للقل��ب بمنطق��ة عوال��ي يوم 

الخميس الماضي.  
وتمت مراسم االفتتاح بحضور سمو الشيخة 
زي��ن بن��ت خال��د آل خليفة، رئي��س مجلس 
أمناء مؤسس��ة المب��رة الخليفية مؤس��س 
ورئيس مجل��س إدارة إم كي��ه أف للخدمات 
اإللكترونية، وس��مو الش��يخ خليفة بن علي 
الجنوبي��ة  المحافظ��ة  آل خليف��ة محاف��ظ 
واللواء طبيب فؤاد عبدالقادر س��عيد المدير 
التنفيذي لمركز محمد بن خليفة بن سلمان 
آل خليفة التخصصي للقلب و الدكتور ريسان 
البدران مستش��ار مركز محمد بن خليفة بن 
س��لمان آل خليفة التخصص��ي للقلب. وقد 
ت��م تجهيز هذه الوحدة الطبية بتبرع ُمقّدم 
 من صندوق س��مو الش��يخة موزة بنت حمد 
آل خليف��ة، ال��ذي تتول��ى إدارته مؤسس��ة 

المبّرة الخليفية.
وبه��ذه المناس��بة، أعربت س��مو الش��يخة 
ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة وسمو 
الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة 
عن مدى س��عادتهما بافتتاح ِوحدة صاحبة 
الس��مو الش��يخة موزة بنت حم��د آل خليفة 
لعاج وجراحة أمراض القلب لألطفال والتي 
تعد إضافة نوعية للخدمات الطبية المقدمة 
في مملكة البحرين. وأن الفكرة من إنش��اء 
 صن��دوق س��مو الش��يخة م��وزة بن��ت حمد 
آل خليف��ة أن يتول��ى القي��ام بالمب��ادرات 
النوعي��ة التي تم��س احتياج��ات المواطن 
البحرين��ي، ال س��يما ف��ي القط��اع الصحي، 
واحتس��ابًا لألج��ر في ث��واب المغف��ور لها 
صاحبة الس��مو الش��يخة موزة بنت حمد آل 
خليف��ة. وتقدم��ا س��موهما بجزيل الش��كر 
والتقدي��ر للقائمي��ن على مرك��ز محمد بن 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة التخصصي 
للقلب متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح«.
ومن جانبها صّرحت س��مو الشيخة زين بنت 

خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
المب��ّرة الخليفية مؤس��س ورئيس مجلس 
اإللكتروني��ة  للخدم��ات  أف  كي��ه  إم  إدارة 
بقوله��ا: »نحن س��عداء وفخ��ورون بافتتاح 
وح��دة صاحبة الس��مو الش��يخة م��وزة بنت 
حمد آل خليفة لعاج وجراحة أمراض القلب 
لألطف��ال في ه��ذا الصرح الطب��ي الذي من 
شأنه أن ُيس��اهم بتعزيز الخدمات الصحية 
والعاجي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن وخاصة 
فئ��ة األطف��ال. وتأت��ي ه��ذه الخط��وة من 
منطلق س��عينا لدع��م الرؤي��ة االقتصادية 
2030 وأه��داف التنمية المس��تدامة وذلك 
فيم��ا يتعل��ق بالصح��ة الجي��دة والرفاه«. 
ش��اكرة ثقة صاحبات السمو الشيخة ثاجبة 
بنت س��لمان ب��ن حمد آل خليفة و الش��يخة 
مري��م بنت س��لمان بن حم��د آل خليفة في 
إدارة الصن��دوق. وق��د نج��ح صندوق س��مو 
الش��يخة موزة بنت حم��د آل خليفة في دعم 
مبادرات إنسانية عديدة في المجال الصحي 
والتعليمي واالجتماعي ونتطلع في مؤسسة 
المبرة الخليفية إل��ى إدارة صناديق مماثلة 
في المستقبل لتحقيق الشراكة المجتمعية 

التي تخدم المجتمع البحريني.
وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ خليفة بن 
علي آل خليفة محاف��ظ المحافظة الجنوبية 
أس��مى آيات الش��كر والتقدير واالمتنان إلى 

سمو الش��يخة ثاجبة بنت س��لمان بن حمد 
آل خليفة وس��مو الشيخة مريم بنت سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة عل��ى تفضلهّن بافتتاح 
وحدة طبية باس��م صاحبة الس��مو الشيخة 
م��وزة بن��ت حم��د آل خليف��ة -رحمها اهلل- 
لع��اج وجراحة أمراض القل��ب لألطفال في 
مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة 

التخصصي للقلب بمنطقة العوالي.
وأكد س��موه أن افتتاح الوحدة يعد ش��اهدًا 
على مبادرات ودعم صندوق س��مو الش��يخة 
موزة بنت حمد آل خليفة الذي تتولى إدارته 
مؤسس��ة المب��ّرة الخليفي��ة، ل��دور الوحدة 
الهام في العود بالمنفعة والخير على أهالي 
المنطقة من خال تشخيص وعاج المرضى 
وفق اعل��ى األنظمة الطبية، منوهًا س��موه 
بجهود المركز في توفير احتياجات المواطن 
البحرين��ي م��ن الع��اج المتق��دم وس��عيه 
الدؤوب نح��و تحقيق متطلب��ات الجودة في 

الخدمات العاجية.
كما ن��وه بمس��توى التعاون الوثي��ق الذي 
تتولى إدارته س��مو الش��يخة زين بنت خالد 
آل خليف��ة، رئي��س مجلس أمناء مؤسس��ة 
المب��رة الخليفية مؤس��س ورئيس مجلس 
إدارة إم كي��ه أف للخدم��ات اإللكترونية من 
خ��ال رعاية وتبن��ي المب��ادرات التي تخدم 
المواطنين ودعم سموها المتواصل إلقامة 

ه��ذه الوحدة التي تجس��د تطلع��ات عموم 
األهالي.

وم��ن جانبه، ق��ال المدير التنفي��ذي لمركز 
محمد ب��ن خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليفة 
ف��ؤاد  طبي��ب  الل��واء  للقل��ب  التخصص��ي 
بمس��اهمات  »ُنش��يد  س��عيد:  عبدالق��ادر 
 ودعم صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد 
آل خليفة الفتتاح وحدة طبية مختصة بعاج 
وجراح��ة أمراض القلب لألطفال في المركز. 
وُنوجه الثناء والتقدير لهذا التبّرع الس��خي 
ال��ذي يص��ب في خدم��ة المجتم��ع المحلي 
بالمملكة، كما نتقدم بالش��كر لمؤسس��ة 
المبّرة الخليفية على دورها الوطني المتمّيز 
والذي يغطي مج��االت ومب��ادرات متنوعة. 
ونتطل��ع بدورن��ا إل��ى توفير أفض��ل رعاية 
عاجي��ة لكاف��ة المرضى بالمرك��ز، بما في 
ذل��ك المرض��ى األطف��ال في ه��ذه الوحدة 
الطبي��ة المخصص��ة لهم. ونؤك��د التزامنا 
بالعم��ل على حماي��ة صحة وس��امة أفراد 
المجتم��ع، وخدمته��م بكل إخ��اص وعلى 

أكمل وجه«. 
وأضاف بأنه قد ت��م مؤخرًا إجراء 21 عملية 
قلب مفت��وح ألطفال تت��راوح أعمارهم من 
15 يومًا إلى 12 س��نة ألول مرة في البحرين 
على أيادي فريق طبي متمكن من إجراء هذا 
النوع من العمليات والت��ي تكللت جميعها 

بالنجاح.
كما تقدم مستش��ار مركز محمد بن خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة التخصص��ي للقلب 
الدكت��ور ريس��ان الب��دران بالش��كر الجزيل 
لس��مو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة 
وسمو الش��يخة مريم بنت سلمان آل خليفة 
وسمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة لدعم 

المبادرات اإلنسانية للمواطن البحريني.
وجدي��ر بالذك��ر أن مركز محمد ب��ن خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة التخصص��ي للقلب 
ق��د ت��م افتتاح��ه بتاري��خ 4 فبراي��ر 2021 
في منطق��ة عوال��ي، بإش��راف وتنفيذ قوة 
دفاع البحري��ن. ويتكّون من مبنى رئيس��ي 
وس��بعة مب��اٍن داعم��ة، وتش��مل: المطبخ 
الرئيس��ي، والمستودع الرئيس��ي، ومبنيين 
للخدمات الرئيسية األمنية، ومبنى للخدمات 
المعلوم��ات.  لمرك��ز  ومبن��ى  المس��اندة، 
ويحتوي المركز على 148 سريرًا مع إمكانية 
التوس��ع مس��تقبًا، كما أن��ه مجّهز بخمس 
مختبرات للقسطرة، وغرفتين لجراحة القلب 
وجميعه��ا مجه��زة بأحدث المع��دات التي 
تتماش��ى مع التقنية المتطورة بما يتوافق 
م��ع مفهوم المستش��فيات الذكية. ويهدف 
المركز لتقدي��م رعاية صحية فائقة الجودة 
والمس��توى وبش��كل ينس��جم مع المعايير 

الدولية والعالمية.

 جامعة العلوم التطبيقية تهنئ
 الطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية

العل��وم  جامع��ة  رئي��س  هن��أ 
التطبيقي��ة الدكت��ور غس��ان ع��واد 
كافة الطلب��ة الناجحين في الثانوية 
نجاحهم  بمناس��بة  وذويهم  العامة 
وتخرجه��م وتحقيقهم ه��ذا اإلنجاز 
في ظل ظروف صعبة عاشها الطلبة 
جائح��ة  فرضته��ا  األم��ور  وأولي��اء 
كورون��ا، مش��يرًا إل��ى أن الجامع��ة 
فخ��ورة ب��كل طال��ب كان عل��ى قدر 
المس��ؤولية وتمكن من النجاح وبدأ 
مرحلة جديدة من حياته الدراس��ية 
بثب��ات وعزيمة لبناء مس��تقبله في 
المرحلة الجامعية. وأش��اد بالجهود 
الت��ي بذلتها وزارة التربية والتعليم 
الس��تدامة التعليم والتعلم بالرغم 
الت��ي  االس��تثنائية  الظ��روف  م��ن 
عاش��تها البحري��ن والعال��م خ��ال 
األع��وام الماضي��ة، ونج��اح ال��وزارة 
ف��ي تخطي ه��ذه الظ��روف باعتماد 
نتائج الطلبة الخريجين من المرحلة 
الثانوي��ة، مقدمًا التهنئ��ة إلى وزير 
التربي��ة والتعلي��م الدكت��ور ماج��د 
النعيمي، وكافة منتسبي الوزارة على 
هذا النجاح ال��ذي يؤكد قدرة الوزارة 
عل��ى التعام��ل مع مختل��ف الظروف 
لضمان استمرار العملية التعليمية. 
وأعرب عن س��عادته بطرح الجامعة 
4 برامج جديدة بالتعاون مع جامعة 
لندن ساوث بانك البريطانية تتمثل 
في البكالوريوس في القانون، وإدارة 
الميكانيكية،  والهندس��ة  األعم��ال، 

والهندسة الكهربائية واإللكترونية، 
الهندس��ة  إلى تخصصات  باإلضافة 
التي  المعمارية  والهندسة  المدنية 
خرجت الجامع��ة الدفعة األولى من 

طلبتها هذا العام.
وأوضح أن التس��جيل مستمر للفصل 
ف��ي   ،2023/2022 األول  الدراس��ي 
وتخصصات  البريطانية  التخصصات 
البكالوري��وس ف��ي الحق��وق، وإدارة 
اولعل��وم  والمحاس��بة،  األعم��ال، 
والعل��وم  والمحاس��بة،  المالي��ة 
المعلوم��ات  ونظ��م  السياس��ية، 
اإلدارية، وعلم الحاسوب، والتصميم 
الداخل��ي،  والتصمي��م  الجرافيك��ي، 
وتخصصات الماجستير في القانون، 
والقان��ون التج��اري، وإدارة الم��وارد 
البشرية، وإدارة األعمال، والمحاسبة 

والتمويل.
تق��دم  الجامع��ة  أن  إل��ى  ولف��ت 
لطلبته��ا مجموعة من التس��هيات 
والخصومات على الرس��وم الدراسية 
التي من ش��أنها أن تس��اعد الطلبة 
ف��ي اس��تكمال تحصيله��م العلمي 
بالمتفوقين  الخاص��ة  كالخصومات 
والرياضيين، والدارس��ين بالجامعة، 
وصن��دوق دعم الطال��ب الذي يقدم 
منح��ًا دراس��ية للطلب��ة المتفوقين 
والطلب��ة المتعثرين، هذا باإلضافة 
إلى الس��ماح للطلبة بدفع الرس��وم 
الدراس��ية على ثاثة أقساط ميسرة 

في الفصل الدراسي الواحد.
وأش��ار إلى أن الطلب��ة الراغبين في 
التع��رف أكث��ر على برام��ج الجامعة 
الجامع��ة  م��ع  التواص��ل  يمكنه��م 
عل��ى رق��م الوات��س أب المخصص 
لقب��ول الطلب��ة الجدد ف��ي الجامعة 
إل��ى  الطلب��ة  داعي��ًا   ،66633770
اإللكتروني  الجامع��ة  زي��ارة موق��ع 
الخاص��ة عبر ش��بكات  وحس��اباتها 
التواصل االجتماعي في اإلنستغرام 
والفيس��بوك،  والسنابش��ات، 
واليوتي��وب أو االتص��ال عل��ى أرقام 
-16036395 الس��اخن  الخ��ط 

 16036397  -16036396
 16036399  -  16036398  -
لاطاع على مزيد من المعلومات 
الدراس��ي  للفصل  التس��جيل  ع��ن 

األول 2023/2022.

د. غسان عواد

 »التنمية السياسية« ينظم ندوة 
»الريادة الوطنية في الدبلوماسية البرلمانية«

أعلن معه��د البحرين للتنمية السياس��ية عن تنظيم 
الن��دوة الحوارية الجماهيري��ة »الري��ادة الوطنية في 
الدبلوماس��ية البرلماني��ة«، ضم��ن برنام��ج التنمية 
المجتمعية، والتي س��تقام اليوم، عبر تقنية االتصال 
عن بعد، حيث يمكن للراغبين بالمش��اركة التس��جيل 

.)www.bipd.org( عبر موقع المعهد
وسيش��ارك في الندوة كل من؛ النائب األول لرئيس��ة 
مجلس النواب عبدالنبي سلمان، والنائب األول لرئيس 
مجلس الشورى جمال فخرو، والمندوب الدائم لمملكة 
البحرين لدى األمم المتحدة في جنيف الدكتور يوس��ف 

بوجيري.
وتهدف الندوة إلى اس��تعراض مس��يرة وتاريخ العمل 
البرلماني في البحرين، وتسليط الضوء على اإلنجازات 
الوطني��ة على المس��توى الخليجي والعرب��ي والدولي، 
والتعريف بأهمية الدبلوماس��ية البرلمانية وأهميتها 

المتنامي��ة ف��ي ترس��يخ جس��ور السياس��ة الخارجية، 
وتوس��يع التعاون الوثي��ق والتقارب بي��ن البرلمانات 
الدولية، وإس��هامات الس��لطة التش��ريعية في تعزيز 
مكانة المملكة ف��ي العمل الدبلوماس��ي البرلماني، 
إضاف��ة إل��ى التعري��ف بأهمي��ة نج��اح البحري��ن في 
اس��تضافة الدورة 146 لاتحاد البرلماني الدولي في 

مارس 2023.
وتأت��ي الندوة، انطاق��ًا من أهداف ورس��الة المعهد 
في دعم العمل البرلماني ونش��ر ثقافة الديمقراطية 
وتنمي��ة الوعي والمعرفة بدور الس��لطة التش��ريعية 
وأهميته��ا، تزامنًا مع الذكرى الس��نوية لليوم الدولي 
للعمل البرلماني، والذي يأتي تأكيدًا على أهمية ودور 
البرلمانات في عملية صنع القرار والتشريع وما تمثله 
كأحد ركائ��ز الديمقراطي��ة وإس��هاماتها في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/26/watan-20220626.pdf?1656218696
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/1012718
https://alwatannews.net/article/1012668
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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
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المنامة - وزارة العمل

صرح مديـــر إدارة التفتيش 
والســـامة المهنيـــة بـــوزارة 
الشـــيخ،  مصطفـــى  العمـــل 
بـــأن القـــرار رقـــم )8( لســـنة 
2013 بشأن تنظيم السامة 
فـــي  المهنيـــة  والصحـــة 
المنشـــآت قد ألزم المنشـــآت 
المنشـــآت  المنضويـــة ضمن 
والمنشـــآت  الخطورة  عالية 
متوســـطة الخطـــورة والتي 
أنشـــطتها  علـــى  النـــص  تـــم 
والتـــي  القـــرار  فـــي  حصـــرا 
تســـتخدم 50 عامـــا فأكثر، 
لجـــان  أو  لجنـــة  بإنشـــاء 
المهنية  للســـامة والصحـــة 
ظـــروف  ببحـــث  تختـــص 
الحـــوادث  العمـــل وأســـباب 
واألمـــراض  واالصابـــات 
كمـــا  وغيرهـــا.  المهنيـــة 
أشـــار الشـــيخ إلـــى األهمية 
للجـــان  االســـتراتيجية 
المهنية  الســـامة والصحـــة 
في منشآت القطاع الخاص.

الشيخ: دور فاعل 
للجان السالمة 

والصحة المهنية 
بالمنشآت

local@albiladpress.com
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افتتاح وحدة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت 
حمد لعالج وجراحة أمراض القلب لألطفال

سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان وسمو الشيخة مريم بنت سلمان: إضافة نوعية للخدمات الطبية في البحرين

سمو الشيخة زين بنت خالد: صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد نجح في دعم مبادرات إنسانية عديدة
سمو الشيخ خليفة بن علي: افتتاح الوحدة شاهد على مبادرات ودعم صندوق سمو الشيخة موزة

افتتحت ســـمو الشـــيخة ثاجبـــة بنت 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وســـمو 
الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل 
خليفة ِوحدة صاحبة الســـمو الشيخة 
مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة لعـــاج 
وجراحة أمراض القلـــب لألطفال في 
مركـــز محمد بن خليفة بن ســـلمان آل 
للقلـــب بمنطقـــة  خليفـــة التخصصـــي 

عوالي الخميس الماضي. 
وتمت مراسم االفتتاح بحضور رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية 
إم  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  مؤســـس 
كيـــه أف للخدمات اإللكترونية ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة، 
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  ومحافـــظ 
خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة، والمدير 
التنفيـــذي لمركز محمد بـــن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة التخصصـــي للقلب 
اللواء طبيب فؤاد ســـعيد، ومستشـــار 
مركـــز محمـــد بـــن خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة التخصصي للقلب ريســـان 

البدران. 
وتـــم تجهيـــز الوحـــدة الطبيـــة بتبـــرع 
ُمقّدم من صندوق سمو الشيخة موزة 
بنـــت حمـــد آل خليفـــة، الـــذي تتولـــى 

إدارته مؤسسة المبّرة الخليفية.
وبهذه المناسبة، أعربت سمو الشيخة 
ثاجبة بنت ســـلمان بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخة مريم بنت سلمان بن 
حمـــد آل خليفة عـــن مدى ســـعادتهما 
بافتتاح ِوحدة صاحبة السمو الشيخة 
مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة لعـــاج 
وجراحة أمراض القلب لألطفال، التي 
تعد إضافـــة نوعية للخدمـــات الطبية 
المقدمـــة في مملكة البحرين، مضيفة 
أن: الفكـــرة من إنشـــاء صندوق ســـمو 
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة أن 
يتولى القيام بالمبادرات النوعية التي 
تمـــس احتياجـــات المواطن، ال ســـيما 
في القطاع الصحي، واحتســـاًبا لألجر 
فـــي ثواب المغفور لها صاحبة الســـمو 
الشـــيخة مـــوزة بنت حمـــد آل خليفة. 
وبهذه المناسبة، نود أن نتقدم بجزيل 
الشـــكر والتقديـــر للقائميـــن على مركز 
محمد بن خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
التخصصـــي للقلب ونتمنـــى لهم دوام 

التوفيق والنجاح. 
مـــن جانبهـــا، صّرحت رئيـــس مجلس 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة  أمنـــاء 

إم  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  مؤســـس 
كيـــه أف للخدمات اإللكترونية ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة 
وفخـــورون  ســـعداء  “نحـــن  بقولهـــا 
الســـمو  صاحبـــة  وحـــدة  بافتتـــاح 
الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفة 
القلـــب  أمـــراض  وجراحـــة  لعـــاج 
الطبـــي،  الصـــرح  هـــذا  فـــي  لألطفـــال 
الـــذي مـــن شـــأنه أن ُيســـاهم بتعزيـــز 
الخدمـــات الصحيـــة والعاجيـــة فـــي 
فئـــة  خصوصـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
األطفـــال. وتأتي الخطـــوة من منطلق 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  لدعـــم  ســـعينا 
2030 وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
فيما يتعلق بالصحـــة الجيدة والرفاه، 
شـــاكرة ثقة صاحبات الســـمو الشيخة 
ثاجبة بنت ســـلمان بن حمد آل خليفة 
والشـــيخة مريم بنت ســـلمان بن حمد 
آل خليفة في إدارة الصندوق. ونجح 
صنـــدوق ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنـــت 
حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم مبـــادرات 
إنســـانية عديدة فـــي المجال الصحي 
ونتطلـــع  واإلجتماعـــي  والتعليمـــي 
فـــي مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة إلـــى 
إدارة صناديـــق مماثلة في المســـتقبل 

لتحقيـــق الشـــراكة المجتمعيـــة التـــي 
تخدم المجتمع البحريني. 

محافـــظ  رفـــع  المناســـبة،  وبهـــذه 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن 
علـــي آل خليفـــة أســـمى آيات الشـــكر 
والتقدير واالمتنان إلى سمو الشيخة 
ثاجبة بنت ســـلمان بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخة مريم بنت سلمان بن 
حمد آل خليفة على تفضلهما بافتتاح 
وحـــدة طبية باســـم المغفـــور لها بإذن 
هللا تعالـــى صاحبـــة الســـمو الشـــيخة 
مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة )رحمهـــا 
هللا( لعـــاج وجراحـــة أمـــراض القلب 
لألطفـــال فـــي مركز محمد بـــن خليفة 
التخصصـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 

للقلب بمنطقة العوالي.
أن  الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  وأكـــد 
علـــى  شـــاهًدا  يعـــد  الوحـــدة  افتتـــاح 
مبادرات ودعم صندوق سمو الشيخة 
موزة بنت حمد آل خليفة الذي تتولى 
إدارته مؤسسة المبّرة الخليفية، لدور 
الوحـــدة المهـــم فـــي العـــود بالمنفعـــة 
والخير على أهالي المنطقة من خال 
تشـــخيص وعاج المرضى وفق أعلى 
األنظمة الطبية، منوًها ســـموه بجهود 

المركز في توفير احتياجات المواطن 
من العـــاج المتقدم وســـعيه الدؤوب 
نحـــو تحقيـــق متطلبـــات الجـــودة في 

الخدمات العاجية.
بمســـتوى  المحافـــظ  نـــوه ســـمو  كمـــا 
التعـــاون الوثيـــق الذي تتولـــى إدارته 
مؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
ورئيـــس  مؤســـس  الخليفيـــة  المبـــرة 
مجلـــس إدارة إم كيـــه أف للخدمـــات 
زيـــن  الشـــيخة  ســـمو  اإللكترونيـــة 
خـــال  مـــن  خليفـــة،  آل  خالـــد  بنـــت 
رعايـــة وتبنـــي المبـــادرات التي تخدم 
المواطنيـــن ودعم ســـموها المتواصل 
التـــي تجســـد  الوحـــدة  إلقامـــة هـــذه 

تطلعات عموم األهالي.
التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لمركـــز محمـــد بـــن خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب اللواء 
طبيب فؤاد ســـعيد “ُنشيد بمساهمات 
ودعـــم صندوق ســـمو الشـــيخة موزة 
بنـــت حمـــد آل خليفة الفتتـــاح وحدة 
وجراحـــة  بعـــاج  مختصـــة  طبيـــة 
أمـــراض القلـــب لألطفال فـــي المركز. 
وُنوجـــه الثنـــاء والتقدير لهـــذا التبّرع 
خدمـــة  فـــي  يصـــب  الـــذي  الســـخي 

المجتمـــع المحلي بالمملكة، كما نتقدم 
بالشكر لمؤسسة المبّرة الخليفية على 
دورها الوطنـــي المتمّيز والذي يغطي 
مجاالت ومبـــادرات متنوعة. ونتطلع 
رعايـــة  أفضـــل  توفيـــر  إلـــى  بدورنـــا 
بالمركـــز،  المرضـــى  لجميـــع  عاجيـــة 
بمـــا في ذلـــك المرضـــى األطفـــال في 
هـــذه الوحدة الطبيـــة المخصصة لهم. 
ونؤكـــد التزامنـــا بالعمـــل علـــى حماية 
المجتمـــع،  أفـــراد  وســـامة  صحـــة 
وخدمتهـــم بكل إخـــاص وعلى أكمل 

وجه”. 
كما أضاف المدير التنفيذي أنه قد تم 
حديثا إجـــراء 21 عملية قلب مفتوح 
ألطفال تتراوح أعمارهم بين 15 يوما 
و12 سنة ألول مرة في البحرين على 
أيـــادي فريق طبي متمكـــن من إجراء 
هـــذا النوع من العمليات والتي تكللت 

جميعها بالنجاح.
محمـــد  مركـــز  مستشـــار  تقـــدم  كمـــا 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  بـــن 
التخصصـــي للقلـــب ريســـان البـــدران 
بالشكر الجزيل لســـمو الشيخة ثاجبة 
بنت ســـلمان آل خليفة وسمو الشيخة 
مريـــم بنت ســـلمان آل خليفة وســـمو 

الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة 
لدعـــم المبـــادرات اإلنســـانية للمواطن 

البحريني.
يذكـــر أن مركـــز محمـــد بـــن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة التخصصـــي للقلب 
تـــم افتتاحـــه بتاريـــخ 4 فبراير 2021 
فـــي منطقـــة عوالي، بإشـــراف وتنفيذ 
قوة دفـــاع البحرين. ويتكـــّون المركز 
مـــن مبنـــى رئيـــس و7 مبانـــي داعمة، 
وتشمل: المطبخ الرئيس، والمستودع 
الرئيس، ومبنيين للخدمات الرئيســـة 
األمنيـــة، ومبنى للخدمات المســـاندة، 
ومبنـــى لمركـــز المعلومـــات. ويحتوي 
المركـــز علـــى 148 ســـريًرا مـــع إمـــكان 
التوســـع مســـتقبًا، كمـــا أنـــه مجّهـــز بـ 
وغرفتيـــن  للقســـطرة،  مختبـــرات   5
مجهـــزة  وجميعهـــا  القلـــب  لجراحـــة 
بأحـــدث المعـــدات التـــي تتماشـــى مع 
التقنيـــة المتطـــورة بمـــا يتوافـــق مـــع 
مفهوم المستشـــفيات الذكية. ويهدف 
المركـــز لتقديـــم رعاية صحيـــة فائقة 
الجودة والمســـتوى وبشـــكل ينســـجم 

مع المعايير الدولية والعالمية.
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افتتاح وحدة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت 
حمد لعالج وجراحة أمراض القلب لألطفال

المنامة - بنا

افتتحـــت ســـمو الشـــيخة ثاجبة بنت ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، وســـمو 
الشـــيخة مريـــم بنت ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، ِوحدة صاحبة الســـمو 
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة لعالج وجراحة أمراض القلب لألطفال 
في مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب بمنطقة 
عوالي الخميس الماضي. وتمت مراسم االفتتاح بحضور رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة المبرة الخليفية مؤسس ورئيس مجلس إدارة إم كيه إف 
للخدمات اإللكترونية ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد آل خليفة، ومحافظ 
الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، والمدير التنفيذي لمركز 
محمـــد بـــن خليفة بن ســـلمان آل خليفة التخصصي للقلـــب اللواء طبيب 

)02(فؤاد سعيد، ومستشار المركز ريسان البدران.

يواصـــل صنـــدوق العمل )تمكيـــن( عقد سلســـلة اللقاءات الدوريـــة مع مجموعة 
متنوعـــة من المؤسســـات المســـتفيدة من حزمـــة برامج الدعم التـــي تم طرحها 
حديًثا، والتي تهدف إلحداث تأثير أكبر في االقتصاد الوطني، وذلك تماشًيا مع 
األولويـــات الوطنيـــة المطروحة ضمن خطة التعافـــي االقتصادي، باإلضافة إلى 

السعي المستمر لمواكبة متغيرات واحتياجات السوق.

“تمكين” يواصل التعرف على 
الخطط المستقبلية للمؤسسات
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￼ ￼ اكتشف￼آفاق￼االستثمار￼في￼التعليم...
فـــي الوقـــت الـــذي تشـــهد فيـــه األســـواق العالميـــة موجـــات متالحقـــة مـــن الـدورات االقتصاديـة المختلفـة، هنـاك مبادئ ثابتة وواضحة ال جـدال فيها، وأحدها أن التعليـم يعتبـر حجـر 
ــا مـــن خـــالل اســـتمرار ارتفـاع معـدل الطلـب علـــى التعليـم علــى الرغــم مــن حالــة عــدم االســــتقرار والتيقــن التــي تســود  األســـاس لالزدهـــار فـــي المســـتقبل. ولعـــل ذلـــك يبـــدو جليـً
األســواق. لهــذا الســبب فإننــا نؤمــن باالســتثمار فــي التعليــم - ليــس فقــط فــي المؤسسـات الرائدة التـي تعـد طـالب اليـوم ليصبحـوا قـادة الغـد، ولكـن أيضـا االسـتثمار فـي 

البنيـــة التحتيـــة التـــي تحتضنهـــم والقطاعات التـــي تعـــزز قدراتهـــم وتعلمهـــم. تواصـــل معنـا اليـوم الكتشـاف فـــرص االستثمار المتنوعة فـي قطاع التعليـم.

 iservice@gfh.com لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على 17549599  973+ أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني

اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  كشـــف 
الوطنيـــة لزراعـــة األعضـــاء وممثـــل 
المستشـــفيات الحكومية استشـــاري 
جراحة األوعيـــة الدموية راني اآلغا 
إلكترونيـــة  منصـــة  إطـــالق  أن  عـــن 
للَّجنـــة المركزيـــة للتبـــرع باألعضـــاء 

سيكون قريًبا.
األخـــذ  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
بمخرجـــات نـــدوة “البـــالد” لتشـــجيع 
المجتمـــع للتبـــرع باألعضـــاء ونتائج 
حملة “حياة جديدة” ورفعها مباشرة 

في اجتماعات اللجنة المركزية.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ودعـــا   
الطبيـــب أحمـــد العريض إلى إنشـــاء 
ا  مركـــز زراعة أعضـــاء مســـتقل ماديًّ
ـــا فـــي وزارة الصحة، وأن تتم  وإداريًّ

االســـتعانة بالكـــوادر الطبية الوطنية 
المؤهلـــة في زراعـــة األعضاء أمثال: 

صادق عبـــدهللا، حمد الحلـــو، اللذين 
لهـــم بـــاع طويل فـــي مجـــال الزراعة 

خصوًصا في مجال زراعة الكلى منذ 
التسعينات.

منصة إلكترونية للجنة المركزية للتبرع باألعضاء
رفع مخرجات حملة “حياة جديدة”... اآلغا في ندوة “^”:

المشاركون في ندوة “البالد”

)07 - 06(
)23 - 22(

)09(

)١٩(

ليلى مال اهلل

“^” تواصل رصد أكبر المشروعات 
التنموية في مملكة البحرين

المبارك: تعاون أكبر بين “البلديات” 
رون العقاريون” و“المطوِّ

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج 
منتخب الناشئين والناشئات بلقب 

بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/500326013856.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/news/2022/5003/bahrain/764269.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5003/bahrain/764269.html
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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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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
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وممثــل  األعضــاء  لزراعــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب  ^كشــف 
المستشــفيات الحكوميــة استشــاري جراحــة األوعية الدمويــة راني اآلغا 
عــن أن إطــاق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء ســيكون 

قريبًا.
ولفـــت إلـــى أنه ســـيتم األخـــذ بمخرجات 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
باألعضـــاء ونتائـــج حملة “حيـــاة جديدة” 
ورفعها مباشـــرة فـــي اجتماعـــات اللجنة 
المركزيـــة. وأضـــاف اآلغـــا “تواصلنـــا مـــع 
اللقـــاء بفتـــرة  الكـــوادر البحرينيـــة قبـــل 
بسيطة إلعادة تفعيل دورهم والمشاركة 

في األمور المطروحة فيما يخص برنامج 
التبرع باألعضاء، حيـــث تم التواصل مع 
صـــادق عبـــدهللا ومحمد الحلـــو لالطالع 

على آرائهم.
وفيمـــا يخـــص الجانـــب التوعيـــة ونشـــر 
ثقافة التبرع باألعضاء أشار اآلغا إلى أنه 
ســـوف يتم تدشين منصة إعالمية للجنة 

المركزية الوطنية وذلك لنشـــر ومشاركة 
المجتمـــع باآلراء الفعالة ونشـــر إجراءات 

التبرع.
وأوضـــح فيما يخص زراعة األعضاء في 
المستشـــفيات الحكوميـــة، أنهـــا شـــهدت 
صعودًا وانخفاضًا، وزاد انخفاضها خالل 
يتـــراوح  19(، حيـــث   - جائحـــة )كوفيـــد 
معدل زراعـــة الكلى من 8 إلى 10 حاالت 
في الســـنة، مؤكـــدة وجود نـــدرة للمتبرع 

المناسب.
أضاف “إن اللجنة المركزية ســـتعمل على 
تقنين وتشـــجيع االســـتفادة من الخبرات 
المحليـــة إلى جانب الخبرات في المملكة 

العربيـــة الســـعودية باعتبارها المســـاهمة 
األكبر في هذا المجال”.

وأوضح اآلغا أن أعداد المتوفين دماغيًا 
قليلـــة وخاصـــة الصالـــح لنقـــل األعضـــاء 
منهـــم، وأن هـــذه األعـــداد المحـــدودة ال 
يمكن أن تحّل مشـــكلة الحاجة الحقيقية 
للتبـــرع باألعضـــاء. وأكمل “حتى إنشـــاء 
مركـــز متخصـــص لنقل وزراعـــة األعضاء 
يحتـــاج وقتـــًا، وحاليـــًا مجمع الســـلمانية 
الطبي هو المستشفى الوحيد الذي يقبل 
زراعة األعضاء، مشـــيرًا إلى تقدم طلبين 
من مستشفيات خاصة إلجراء مثل هذه 

العمليات وأنهما تحت الدراسة”.

إطالق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء
رفع مخرجات حملة “حياة جديدة” ألعضاء اللجنة... اآلغا:

راني اآلغا

^ بالتزامـــن مـــع حملتهـــا “حيـــاة 
البـــالد  صحيفـــة  نظمـــت   ،“ جديـــدة 
ندوة عن بعد بشـــأن تشجيع المجتمع 
الحملـــة  باألعضـــاء، وتهـــدف  للتبـــرع 
إلـــى إشـــاعة ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
مـــن  ذلـــك  علـــى  المجتمـــع  وتشـــجيع 
خـــالل القنـــوات الرســـمية والقانونية، 
وشـــارك في الندوة عدد من المهتمين 
مـــن  الشـــأن  وذوي  والمتخصصيـــن 
مـــن  والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 

وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
القانونيـــة  األبعـــاد  النـــدوة  وتناولـــت 
والتشـــريعية والدينيـــة واالجتماعيـــة 

للتبرع باألعضاء.
الزميلـــة  النـــدوة  مديـــرة  وأشـــارت 
صحيفـــة  أن  إلـــى  هللا  مـــال  ليلـــى 
البـــالد أطلقـــت حملتها بعنـــوان “حياة 
جديدة” اســـتجابة لمقترحات وردتها 
من القـــراء واتصاالت مـــن المتابعين، 
حيـــث لوحـــظ انتشـــار ثقافـــة التبـــرع 

باألعضاء عالميًا بشـــكل واســـع، بينما 
يخطـــو المجتمـــع البحرينـــي خطوات 

متواضعة في هذا المجال.
وبّينـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن التقدم 
التشـــريعي الوطنـــي فـــي تقنيـــن مثل 
هـــذا النوع، مـــن خالل صـــدور قانون 
ينظـــم عمليات نقـــل وزراعة األعضاء 
أنـــه  إال   ،1998 العـــام  منـــذ  البشـــرية 
ووفقًا إلحصاءات رسمية سابقة فإن 
المستشـــفيات البحرينيـــة تجـــري 10 

عمليات زراعة سنويًا، بينما االحتياج 
الفعلي يصل إلى 50 حالة.

أبـــرز  مـــن  أنـــه  مـــال هللا  وأوضحـــت 
أهداف: الحملة التشـــجيع على ثقافة 
التبـــرع باألعضـــاء بين األحيـــاء وفي 
حالـــة الوفاة الدماغية، وشـــرح أهمية 
وأبعاد إشـــاعة ثقافة التبرع باألعضاء 
الموقـــف  واســـتعراض  الوفـــاة،  بعـــد 
التبـــرع  مـــن  والقانونـــي  الشـــرعي 

باألعضاء بعد الوفاة.

ين ندوة “^” تناقش فرص التبرع باألعضاء عند المتوفَّ
قانون متقدم وخطوات بطيئة وقوائم انتظار

الزميلة ليلى مال الله خالل تقديمها الندوة

جراحـــة  استشـــاري  ^قـــال 
األوعية الدمويـــة وزراعة األعضاء 
“إن  البشـــير  مأمـــون  األردن  فـــي 
التجربة األردنية طويلة في مجال 
زراعة األعضـــاء ولها نجاحات، كما 
اعتبر شـــخصيًا أننا فشلنا في جزء 
منها، وكانـــت أول زراعة للكلى في 
األردن فـــي 1973 وهـــي األول من 
نوعها فـــي المنطقة، أما أول زراعة 
قلب كانـــت في 1985 وكانت أيضًا 
األولـــى بالمنطقـــة والخامســـة فـــي 

العالم”.
وبّيـــن فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة 
“البـــالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
مشـــوار  إلـــى  “نحتـــاج  باألعضـــاء 
طويـــل للتقدم فيمـــا يخص تطوير 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  موضـــوع 
المنطقـــة العربيـــة، رغـــم أن ثقافـــة 
التبرع موجودة في مجتمعنا، وإن 
قلنا باألردن فشلنا في شيء فألننا 
لم نطـــور كثافة التبـــرع من حاالت 
الموت الدماغيـــة بالصورة الالزمة، 
رغـــم أن الثقافة موجودة، القوانين 
موجـــودة، واألعـــداد فـــي البدايات 

كانت ممتازة جدًا”.
وضمـــن  البحريـــن  “فـــي  وأضـــاف 
البرنامـــج بالتعـــاون مع مستشـــفى 
السلمانية الذي وصل سنته الرابعة 
يعتبر التعاون مثمـــرًا مع الكفاءات 
فـــي البحريـــن، وقـــد أســـفرت هذه 

حتـــى  زراعـــة   26 عـــن  التجربـــة 
مـــع  التعـــاون  أن  موضحـــًا  اآلن، 
الخبـــرات في البحريـــن كان الهدف 
األساسي واألول هو تطوير الخبرة 
الكفـــاءات  أن  فرغـــم  البحرينيـــة، 
إال  ومؤهلـــة  متوافـــرة  البحرينيـــة 
أن النظـــام التعاونـــي يفيد المريض 
ويفيد أيضًا الخبرة المحلية خاصة 
بإدخـــال التكنولوجيا كنقـــل الكلية 
التقنيـــات  مـــن  وغيرهـــا  بالمنظـــار 

المتطورة الحديثة”.
وأشـــار إلـــى أن “زراعـــة األعضاء ال 
تقتصر على زراعة الكلى، بل نتطلع 
إلى تطوير نظام الزراعة بشكل عام 
كزراعـــة الكبـــد وزراعـــة البنكرياس 
ونتجـــه إن شـــاء هللا بالتعـــاون مع 
المختصيـــن فـــي البحريـــن للتعاون 

مع مجال زراعة الكبد”.

طبيب من األردن مشاركا بندوة 
أطباء يقفون حجر عثرة أمام عدم الحصول على أعضاء المتوفين“^”: الكفاءات البحرينية مؤهلة

الستثمار كلى المّيتين دماغياً في الحوادث... مستشار منظمة الصحة العالمية لزراعة األعضاء:

^أكد الرئيس الســابق لجمعية الشــرق األوسط لزراعة األعضاء 
ومستشــار منظمــة الصحــة العالميــة للتبرع وزراعــة األعضاء فيصل 
شــاهين، أنــه باإلمــكان القضــاء علــى قوائــم انتظــار المرضــى للتبــرع 

باألعضاء.
وأفـــاد فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة البالد 
بشـــأن تشـــجيع المجتمـــع علـــى التبـــرع 
باألعضـــاء أنهـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية يســـعون إلى تحفيز برنامج 
الزراعة من المتوفيـــن دماغيًا، باعتباره 
من أهم أهداف البرنامج الحيوية إنقاذ 
كثير مـــن المرضى من الفشـــل العضوي 

النهائي.
وأكد “ال شـــك أن دول مجلـــس التعاون 
بيانـــات  قاعـــدة  بإنشـــاء  قامـــت  ســـويًا 
كبيـــرة لمرضـــى قصـــور الكلـــوي خاصة 
الكلى منذ أوائل التسعينات وكان هناك 
لجنة زراعة األعضـــاء قامت بعمل كبير 
جدًا من أجل أن تتكامل سويًا والتعاون 
فـــي مجال زراعة األعضـــاء، والذي كان 
مـــن نتائجـــه تبـــادل األعضاء بيـــن دول 
مجلـــس التعاون والمســـاعدة في الفرق 

الطبية”.
وأوضح شاهين “هناك نقص في التبرع 
باألعضـــاء عالميـــًا إال أنـــه فـــي منطقتنا 
يعتبـــر كبيـــرًا جـــدًا، حيـــث ال نحصل إال 
علـــى أعـــداد قليلـــة جـــدًا مـــن المتوفين 
دماغيـــًا رغـــم أنهـــم ُكُثـــر، وذلـــك نتيجة 
لعـــدم الخبرة في التعامـــل مع مثل هذه 

الحـــاالت، والـــذي أفضـــى بعـــدم القدرة 
علـــى الحصـــول علـــى أعضـــاء الصالحة 

للنقل والزراعة من المتوفين دماغيًا”.
وتابـــع “رغم أن الشـــرع أباح ذلك، فضالً 
عـــن توافـــر الفرق الطبيـــة المؤهلة لزرع 
األعضـــاء والمستشـــفيات المؤهلـــة في 
التعامـــل مـــع نقـــل األعضـــاء وزراعتهـــا 
إال أنـــه لألســـف ال يتـــم الحصـــول علـــى 

األعضاء من كل المتوفين دماغيًا” .
وأرجـــع ذلـــك لعـــدة أســـباب منهـــا عـــدم 
قناعة بعض األطبـــاء بالوفاة الدماغية، 
خطيـــر  موضـــوع  هـــذا  أن  ومعتبـــرًا 
بهـــذا  األطبـــاء  تثقيـــف  ويجـــب  جـــدًا 
الموضـــوع، كمـــا اعتبـــر أن عـــدم كفايـــة 
المتعامليـــن مع حـــاالت الوفاة الدماغية 
في المستشفيات بســـبب قلة كفاءاتهم 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى تشـــخيص هـــذه 
علـــى  المحافظـــة  وطـــرق  الحـــاالت 
األعضاء ســـليمة لتتمكن من استئصالها 
هـــو ســـبب آخـــر لعـــدم االســـتفادة مـــن 

المتوفين دماغيًا”.
وأكمـــل أن مـــن ضمـــن األســـباب “عـــدم 
ذوي  مـــع  للتعامـــل  منســـقين  وجـــود 
المتوفيـــن دماغيـــًا وإقناعهـــم بموضوع 

التبـــرع، فضـــالً عـــدم وجـــود دعـــم مـــن 
بعـــض الحكومـــات لبرامج نقـــل وزراعة 
األعضـــاء رغـــم أهميتها، والـــذي يعكس 
وجـــود برامـــج زراعـــة األعضـــاء في أي 

رها في الخدمات الصحية”. دولة تطوُّ
وأوضح “أن المملكة العربية الســـعودية 
بدأت مشـــوارها منذ العـــام 1979، وفي 
للكلـــى  الوطنـــي  المركـــز  أنشـــئ   1984
والـــذي تحـــول اســـمه للمركز الســـعودي 
لزراعـــة األعضـــاء، مضيفـــًا “إن مملكـــة 
البحريـــن مـــن أوائل الـــدول التي زرعت 
األعضاء، كان لديه برامج إال أنه يتراوح 
الزيـــادة والنقصـــان”،  بيـــن  عملـــه فيهـــا 
مشددًا على ضرورة ديمومية مثل هذه 

البرامج ألهميتها.
وأكمل “ســـعت دولـــة اإلمـــارات العربية 
وتغييـــر  برامجهـــا  لتغييـــر  المتحـــدة 
بهـــا،  تقـــوم  التـــي  اإلســـتراتيجيات 
التـــي تحصـــل  الـــدول  مـــن  وأصبحـــت 
األيـــام،  هـــذه  بكثـــرة  األعضـــاء  علـــى 
مضيفـــًا “أعتقد أن البرنامج المطبق في 
اإلمـــارات يمكـــن أن يطبق فـــي أي دولة 
الكويـــت لديهـــم برنامـــج،  أخـــرى، فـــي 
وكذلك دولة قطر لديها برنامج للزراعة 

نسبة ال بأس بها”.
تكثيـــف  إلـــى ضـــرورة  شـــاهين  ولفـــت 
الجهـــود لتدريـــب وتأهيل أكثـــر ألطباء 
اإلعـــالم  ومعاونـــة  المركـــزة  العنايـــات 
وعلمـــاء الديـــن لدعـــم زراعـــة األعضاء، 
مؤكـــدًا أنـــه يمكن إلغاء قوائـــم االنتظار 
إذا مـــا توافـــرت لدينـــا هـــذه المقومـــات 
المهمـــة ألخذ أكبـــر عدد مـــن الموافقات 
من العنايات المركـــزة، وتنظيم البرامج 
بشـــكل أكبـــر حتـــى ال يحتـــاج المرضـــى 
للســـفر للخارج للبحث عن أعضاء أو أن 
يموت أحدهم وهو على قائمة االنتظار.
الغســـيل  نلغـــي  أن  “نســـتطيع  وأكمـــل 
الكلـــوي البريتونـــي والغســـيل الدمـــوي 
إذا توافـــرت هذه االشـــتراطات”، مؤكدًا 
توافرًا كبيرًا للكلى وذلك لكثرة حوادث 
الطريق المؤســـفة، ووجود أعداد كبيرة 
مـــن المرضـــى المتوفين دماغيـــًا بصحة 

جيدة لصغر سنهم”.

فيصل شاهين

مأمون البشير
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وممثــل  األعضــاء  لزراعــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب  ^كشــف 
المستشــفيات الحكوميــة استشــاري جراحــة األوعية الدمويــة راني اآلغا 
عــن أن إطــاق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء ســيكون 

قريبًا.
ولفـــت إلـــى أنه ســـيتم األخـــذ بمخرجات 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
باألعضـــاء ونتائـــج حملة “حيـــاة جديدة” 
ورفعها مباشـــرة فـــي اجتماعـــات اللجنة 
المركزيـــة. وأضـــاف اآلغـــا “تواصلنـــا مـــع 
اللقـــاء بفتـــرة  الكـــوادر البحرينيـــة قبـــل 
بسيطة إلعادة تفعيل دورهم والمشاركة 

في األمور المطروحة فيما يخص برنامج 
التبرع باألعضاء، حيـــث تم التواصل مع 
صـــادق عبـــدهللا ومحمد الحلـــو لالطالع 

على آرائهم.
وفيمـــا يخـــص الجانـــب التوعيـــة ونشـــر 
ثقافة التبرع باألعضاء أشار اآلغا إلى أنه 
ســـوف يتم تدشين منصة إعالمية للجنة 

المركزية الوطنية وذلك لنشـــر ومشاركة 
المجتمـــع باآلراء الفعالة ونشـــر إجراءات 

التبرع.
وأوضـــح فيما يخص زراعة األعضاء في 
المستشـــفيات الحكوميـــة، أنهـــا شـــهدت 
صعودًا وانخفاضًا، وزاد انخفاضها خالل 
يتـــراوح  19(، حيـــث   - جائحـــة )كوفيـــد 
معدل زراعـــة الكلى من 8 إلى 10 حاالت 
في الســـنة، مؤكـــدة وجود نـــدرة للمتبرع 

المناسب.
أضاف “إن اللجنة المركزية ســـتعمل على 
تقنين وتشـــجيع االســـتفادة من الخبرات 
المحليـــة إلى جانب الخبرات في المملكة 

العربيـــة الســـعودية باعتبارها المســـاهمة 
األكبر في هذا المجال”.

وأوضح اآلغا أن أعداد المتوفين دماغيًا 
قليلـــة وخاصـــة الصالـــح لنقـــل األعضـــاء 
منهـــم، وأن هـــذه األعـــداد المحـــدودة ال 
يمكن أن تحّل مشـــكلة الحاجة الحقيقية 
للتبـــرع باألعضـــاء. وأكمل “حتى إنشـــاء 
مركـــز متخصـــص لنقل وزراعـــة األعضاء 
يحتـــاج وقتـــًا، وحاليـــًا مجمع الســـلمانية 
الطبي هو المستشفى الوحيد الذي يقبل 
زراعة األعضاء، مشـــيرًا إلى تقدم طلبين 
من مستشفيات خاصة إلجراء مثل هذه 

العمليات وأنهما تحت الدراسة”.

إطالق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء
رفع مخرجات حملة “حياة جديدة” ألعضاء اللجنة... اآلغا:

راني اآلغا

^ بالتزامـــن مـــع حملتهـــا “حيـــاة 
البـــالد  صحيفـــة  نظمـــت   ،“ جديـــدة 
ندوة عن بعد بشـــأن تشجيع المجتمع 
الحملـــة  باألعضـــاء، وتهـــدف  للتبـــرع 
إلـــى إشـــاعة ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
مـــن  ذلـــك  علـــى  المجتمـــع  وتشـــجيع 
خـــالل القنـــوات الرســـمية والقانونية، 
وشـــارك في الندوة عدد من المهتمين 
مـــن  الشـــأن  وذوي  والمتخصصيـــن 
مـــن  والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 

وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
القانونيـــة  األبعـــاد  النـــدوة  وتناولـــت 
والتشـــريعية والدينيـــة واالجتماعيـــة 

للتبرع باألعضاء.
الزميلـــة  النـــدوة  مديـــرة  وأشـــارت 
صحيفـــة  أن  إلـــى  هللا  مـــال  ليلـــى 
البـــالد أطلقـــت حملتها بعنـــوان “حياة 
جديدة” اســـتجابة لمقترحات وردتها 
من القـــراء واتصاالت مـــن المتابعين، 
حيـــث لوحـــظ انتشـــار ثقافـــة التبـــرع 

باألعضاء عالميًا بشـــكل واســـع، بينما 
يخطـــو المجتمـــع البحرينـــي خطوات 

متواضعة في هذا المجال.
وبّينـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن التقدم 
التشـــريعي الوطنـــي فـــي تقنيـــن مثل 
هـــذا النوع، مـــن خالل صـــدور قانون 
ينظـــم عمليات نقـــل وزراعة األعضاء 
أنـــه  إال   ،1998 العـــام  منـــذ  البشـــرية 
ووفقًا إلحصاءات رسمية سابقة فإن 
المستشـــفيات البحرينيـــة تجـــري 10 

عمليات زراعة سنويًا، بينما االحتياج 
الفعلي يصل إلى 50 حالة.

أبـــرز  مـــن  أنـــه  مـــال هللا  وأوضحـــت 
أهداف: الحملة التشـــجيع على ثقافة 
التبـــرع باألعضـــاء بين األحيـــاء وفي 
حالـــة الوفاة الدماغية، وشـــرح أهمية 
وأبعاد إشـــاعة ثقافة التبرع باألعضاء 
الموقـــف  واســـتعراض  الوفـــاة،  بعـــد 
التبـــرع  مـــن  والقانونـــي  الشـــرعي 

باألعضاء بعد الوفاة.

ين ندوة “^” تناقش فرص التبرع باألعضاء عند المتوفَّ
قانون متقدم وخطوات بطيئة وقوائم انتظار

الزميلة ليلى مال الله خالل تقديمها الندوة

جراحـــة  استشـــاري  ^قـــال 
األوعية الدمويـــة وزراعة األعضاء 
“إن  البشـــير  مأمـــون  األردن  فـــي 
التجربة األردنية طويلة في مجال 
زراعة األعضـــاء ولها نجاحات، كما 
اعتبر شـــخصيًا أننا فشلنا في جزء 
منها، وكانـــت أول زراعة للكلى في 
األردن فـــي 1973 وهـــي األول من 
نوعها فـــي المنطقة، أما أول زراعة 
قلب كانـــت في 1985 وكانت أيضًا 
األولـــى بالمنطقـــة والخامســـة فـــي 

العالم”.
وبّيـــن فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة 
“البـــالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
مشـــوار  إلـــى  “نحتـــاج  باألعضـــاء 
طويـــل للتقدم فيمـــا يخص تطوير 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  موضـــوع 
المنطقـــة العربيـــة، رغـــم أن ثقافـــة 
التبرع موجودة في مجتمعنا، وإن 
قلنا باألردن فشلنا في شيء فألننا 
لم نطـــور كثافة التبـــرع من حاالت 
الموت الدماغيـــة بالصورة الالزمة، 
رغـــم أن الثقافة موجودة، القوانين 
موجـــودة، واألعـــداد فـــي البدايات 

كانت ممتازة جدًا”.
وضمـــن  البحريـــن  “فـــي  وأضـــاف 
البرنامـــج بالتعـــاون مع مستشـــفى 
السلمانية الذي وصل سنته الرابعة 
يعتبر التعاون مثمـــرًا مع الكفاءات 
فـــي البحريـــن، وقـــد أســـفرت هذه 

حتـــى  زراعـــة   26 عـــن  التجربـــة 
مـــع  التعـــاون  أن  موضحـــًا  اآلن، 
الخبـــرات في البحريـــن كان الهدف 
األساسي واألول هو تطوير الخبرة 
الكفـــاءات  أن  فرغـــم  البحرينيـــة، 
إال  ومؤهلـــة  متوافـــرة  البحرينيـــة 
أن النظـــام التعاونـــي يفيد المريض 
ويفيد أيضًا الخبرة المحلية خاصة 
بإدخـــال التكنولوجيا كنقـــل الكلية 
التقنيـــات  مـــن  وغيرهـــا  بالمنظـــار 

المتطورة الحديثة”.
وأشـــار إلـــى أن “زراعـــة األعضاء ال 
تقتصر على زراعة الكلى، بل نتطلع 
إلى تطوير نظام الزراعة بشكل عام 
كزراعـــة الكبـــد وزراعـــة البنكرياس 
ونتجـــه إن شـــاء هللا بالتعـــاون مع 
المختصيـــن فـــي البحريـــن للتعاون 

مع مجال زراعة الكبد”.

طبيب من األردن مشاركا بندوة 
أطباء يقفون حجر عثرة أمام عدم الحصول على أعضاء المتوفين“^”: الكفاءات البحرينية مؤهلة

الستثمار كلى المّيتين دماغياً في الحوادث... مستشار منظمة الصحة العالمية لزراعة األعضاء:

^أكد الرئيس الســابق لجمعية الشــرق األوسط لزراعة األعضاء 
ومستشــار منظمــة الصحــة العالميــة للتبرع وزراعــة األعضاء فيصل 
شــاهين، أنــه باإلمــكان القضــاء علــى قوائــم انتظــار المرضــى للتبــرع 

باألعضاء.
وأفـــاد فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة البالد 
بشـــأن تشـــجيع المجتمـــع علـــى التبـــرع 
باألعضـــاء أنهـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية يســـعون إلى تحفيز برنامج 
الزراعة من المتوفيـــن دماغيًا، باعتباره 
من أهم أهداف البرنامج الحيوية إنقاذ 
كثير مـــن المرضى من الفشـــل العضوي 

النهائي.
وأكد “ال شـــك أن دول مجلـــس التعاون 
بيانـــات  قاعـــدة  بإنشـــاء  قامـــت  ســـويًا 
كبيـــرة لمرضـــى قصـــور الكلـــوي خاصة 
الكلى منذ أوائل التسعينات وكان هناك 
لجنة زراعة األعضـــاء قامت بعمل كبير 
جدًا من أجل أن تتكامل سويًا والتعاون 
فـــي مجال زراعة األعضـــاء، والذي كان 
مـــن نتائجـــه تبـــادل األعضاء بيـــن دول 
مجلـــس التعاون والمســـاعدة في الفرق 

الطبية”.
وأوضح شاهين “هناك نقص في التبرع 
باألعضـــاء عالميـــًا إال أنـــه فـــي منطقتنا 
يعتبـــر كبيـــرًا جـــدًا، حيـــث ال نحصل إال 
علـــى أعـــداد قليلـــة جـــدًا مـــن المتوفين 
دماغيـــًا رغـــم أنهـــم ُكُثـــر، وذلـــك نتيجة 
لعـــدم الخبرة في التعامـــل مع مثل هذه 

الحـــاالت، والـــذي أفضـــى بعـــدم القدرة 
علـــى الحصـــول علـــى أعضـــاء الصالحة 

للنقل والزراعة من المتوفين دماغيًا”.
وتابـــع “رغم أن الشـــرع أباح ذلك، فضالً 
عـــن توافـــر الفرق الطبيـــة المؤهلة لزرع 
األعضـــاء والمستشـــفيات المؤهلـــة في 
التعامـــل مـــع نقـــل األعضـــاء وزراعتهـــا 
إال أنـــه لألســـف ال يتـــم الحصـــول علـــى 

األعضاء من كل المتوفين دماغيًا” .
وأرجـــع ذلـــك لعـــدة أســـباب منهـــا عـــدم 
قناعة بعض األطبـــاء بالوفاة الدماغية، 
خطيـــر  موضـــوع  هـــذا  أن  ومعتبـــرًا 
بهـــذا  األطبـــاء  تثقيـــف  ويجـــب  جـــدًا 
الموضـــوع، كمـــا اعتبـــر أن عـــدم كفايـــة 
المتعامليـــن مع حـــاالت الوفاة الدماغية 
في المستشفيات بســـبب قلة كفاءاتهم 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى تشـــخيص هـــذه 
علـــى  المحافظـــة  وطـــرق  الحـــاالت 
األعضاء ســـليمة لتتمكن من استئصالها 
هـــو ســـبب آخـــر لعـــدم االســـتفادة مـــن 

المتوفين دماغيًا”.
وأكمـــل أن مـــن ضمـــن األســـباب “عـــدم 
ذوي  مـــع  للتعامـــل  منســـقين  وجـــود 
المتوفيـــن دماغيـــًا وإقناعهـــم بموضوع 

التبـــرع، فضـــالً عـــدم وجـــود دعـــم مـــن 
بعـــض الحكومـــات لبرامج نقـــل وزراعة 
األعضـــاء رغـــم أهميتها، والـــذي يعكس 
وجـــود برامـــج زراعـــة األعضـــاء في أي 

رها في الخدمات الصحية”. دولة تطوُّ
وأوضح “أن المملكة العربية الســـعودية 
بدأت مشـــوارها منذ العـــام 1979، وفي 
للكلـــى  الوطنـــي  المركـــز  أنشـــئ   1984
والـــذي تحـــول اســـمه للمركز الســـعودي 
لزراعـــة األعضـــاء، مضيفـــًا “إن مملكـــة 
البحريـــن مـــن أوائل الـــدول التي زرعت 
األعضاء، كان لديه برامج إال أنه يتراوح 
الزيـــادة والنقصـــان”،  بيـــن  عملـــه فيهـــا 
مشددًا على ضرورة ديمومية مثل هذه 

البرامج ألهميتها.
وأكمل “ســـعت دولـــة اإلمـــارات العربية 
وتغييـــر  برامجهـــا  لتغييـــر  المتحـــدة 
بهـــا،  تقـــوم  التـــي  اإلســـتراتيجيات 
التـــي تحصـــل  الـــدول  مـــن  وأصبحـــت 
األيـــام،  هـــذه  بكثـــرة  األعضـــاء  علـــى 
مضيفـــًا “أعتقد أن البرنامج المطبق في 
اإلمـــارات يمكـــن أن يطبق فـــي أي دولة 
الكويـــت لديهـــم برنامـــج،  أخـــرى، فـــي 
وكذلك دولة قطر لديها برنامج للزراعة 

نسبة ال بأس بها”.
تكثيـــف  إلـــى ضـــرورة  شـــاهين  ولفـــت 
الجهـــود لتدريـــب وتأهيل أكثـــر ألطباء 
اإلعـــالم  ومعاونـــة  المركـــزة  العنايـــات 
وعلمـــاء الديـــن لدعـــم زراعـــة األعضاء، 
مؤكـــدًا أنـــه يمكن إلغاء قوائـــم االنتظار 
إذا مـــا توافـــرت لدينـــا هـــذه المقومـــات 
المهمـــة ألخذ أكبـــر عدد مـــن الموافقات 
من العنايات المركـــزة، وتنظيم البرامج 
بشـــكل أكبـــر حتـــى ال يحتـــاج المرضـــى 
للســـفر للخارج للبحث عن أعضاء أو أن 
يموت أحدهم وهو على قائمة االنتظار.
الغســـيل  نلغـــي  أن  “نســـتطيع  وأكمـــل 
الكلـــوي البريتونـــي والغســـيل الدمـــوي 
إذا توافـــرت هذه االشـــتراطات”، مؤكدًا 
توافرًا كبيرًا للكلى وذلك لكثرة حوادث 
الطريق المؤســـفة، ووجود أعداد كبيرة 
مـــن المرضـــى المتوفين دماغيـــًا بصحة 

جيدة لصغر سنهم”.

فيصل شاهين

مأمون البشير

ندوة  »زراعة األعضاء... حياة جديدة«
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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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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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وممثــل  األعضــاء  لزراعــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب  ^كشــف 
المستشــفيات الحكوميــة استشــاري جراحــة األوعية الدمويــة راني اآلغا 
عــن أن إطــاق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء ســيكون 

قريبًا.
ولفـــت إلـــى أنه ســـيتم األخـــذ بمخرجات 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
باألعضـــاء ونتائـــج حملة “حيـــاة جديدة” 
ورفعها مباشـــرة فـــي اجتماعـــات اللجنة 
المركزيـــة. وأضـــاف اآلغـــا “تواصلنـــا مـــع 
اللقـــاء بفتـــرة  الكـــوادر البحرينيـــة قبـــل 
بسيطة إلعادة تفعيل دورهم والمشاركة 

في األمور المطروحة فيما يخص برنامج 
التبرع باألعضاء، حيـــث تم التواصل مع 
صـــادق عبـــدهللا ومحمد الحلـــو لالطالع 

على آرائهم.
وفيمـــا يخـــص الجانـــب التوعيـــة ونشـــر 
ثقافة التبرع باألعضاء أشار اآلغا إلى أنه 
ســـوف يتم تدشين منصة إعالمية للجنة 

المركزية الوطنية وذلك لنشـــر ومشاركة 
المجتمـــع باآلراء الفعالة ونشـــر إجراءات 

التبرع.
وأوضـــح فيما يخص زراعة األعضاء في 
المستشـــفيات الحكوميـــة، أنهـــا شـــهدت 
صعودًا وانخفاضًا، وزاد انخفاضها خالل 
يتـــراوح  19(، حيـــث   - جائحـــة )كوفيـــد 
معدل زراعـــة الكلى من 8 إلى 10 حاالت 
في الســـنة، مؤكـــدة وجود نـــدرة للمتبرع 

المناسب.
أضاف “إن اللجنة المركزية ســـتعمل على 
تقنين وتشـــجيع االســـتفادة من الخبرات 
المحليـــة إلى جانب الخبرات في المملكة 

العربيـــة الســـعودية باعتبارها المســـاهمة 
األكبر في هذا المجال”.

وأوضح اآلغا أن أعداد المتوفين دماغيًا 
قليلـــة وخاصـــة الصالـــح لنقـــل األعضـــاء 
منهـــم، وأن هـــذه األعـــداد المحـــدودة ال 
يمكن أن تحّل مشـــكلة الحاجة الحقيقية 
للتبـــرع باألعضـــاء. وأكمل “حتى إنشـــاء 
مركـــز متخصـــص لنقل وزراعـــة األعضاء 
يحتـــاج وقتـــًا، وحاليـــًا مجمع الســـلمانية 
الطبي هو المستشفى الوحيد الذي يقبل 
زراعة األعضاء، مشـــيرًا إلى تقدم طلبين 
من مستشفيات خاصة إلجراء مثل هذه 

العمليات وأنهما تحت الدراسة”.

إطالق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء
رفع مخرجات حملة “حياة جديدة” ألعضاء اللجنة... اآلغا:

راني اآلغا

^ بالتزامـــن مـــع حملتهـــا “حيـــاة 
البـــالد  صحيفـــة  نظمـــت   ،“ جديـــدة 
ندوة عن بعد بشـــأن تشجيع المجتمع 
الحملـــة  باألعضـــاء، وتهـــدف  للتبـــرع 
إلـــى إشـــاعة ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
مـــن  ذلـــك  علـــى  المجتمـــع  وتشـــجيع 
خـــالل القنـــوات الرســـمية والقانونية، 
وشـــارك في الندوة عدد من المهتمين 
مـــن  الشـــأن  وذوي  والمتخصصيـــن 
مـــن  والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 

وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
القانونيـــة  األبعـــاد  النـــدوة  وتناولـــت 
والتشـــريعية والدينيـــة واالجتماعيـــة 

للتبرع باألعضاء.
الزميلـــة  النـــدوة  مديـــرة  وأشـــارت 
صحيفـــة  أن  إلـــى  هللا  مـــال  ليلـــى 
البـــالد أطلقـــت حملتها بعنـــوان “حياة 
جديدة” اســـتجابة لمقترحات وردتها 
من القـــراء واتصاالت مـــن المتابعين، 
حيـــث لوحـــظ انتشـــار ثقافـــة التبـــرع 

باألعضاء عالميًا بشـــكل واســـع، بينما 
يخطـــو المجتمـــع البحرينـــي خطوات 

متواضعة في هذا المجال.
وبّينـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن التقدم 
التشـــريعي الوطنـــي فـــي تقنيـــن مثل 
هـــذا النوع، مـــن خالل صـــدور قانون 
ينظـــم عمليات نقـــل وزراعة األعضاء 
أنـــه  إال   ،1998 العـــام  منـــذ  البشـــرية 
ووفقًا إلحصاءات رسمية سابقة فإن 
المستشـــفيات البحرينيـــة تجـــري 10 

عمليات زراعة سنويًا، بينما االحتياج 
الفعلي يصل إلى 50 حالة.

أبـــرز  مـــن  أنـــه  مـــال هللا  وأوضحـــت 
أهداف: الحملة التشـــجيع على ثقافة 
التبـــرع باألعضـــاء بين األحيـــاء وفي 
حالـــة الوفاة الدماغية، وشـــرح أهمية 
وأبعاد إشـــاعة ثقافة التبرع باألعضاء 
الموقـــف  واســـتعراض  الوفـــاة،  بعـــد 
التبـــرع  مـــن  والقانونـــي  الشـــرعي 

باألعضاء بعد الوفاة.

ين ندوة “^” تناقش فرص التبرع باألعضاء عند المتوفَّ
قانون متقدم وخطوات بطيئة وقوائم انتظار

الزميلة ليلى مال الله خالل تقديمها الندوة

جراحـــة  استشـــاري  ^قـــال 
األوعية الدمويـــة وزراعة األعضاء 
“إن  البشـــير  مأمـــون  األردن  فـــي 
التجربة األردنية طويلة في مجال 
زراعة األعضـــاء ولها نجاحات، كما 
اعتبر شـــخصيًا أننا فشلنا في جزء 
منها، وكانـــت أول زراعة للكلى في 
األردن فـــي 1973 وهـــي األول من 
نوعها فـــي المنطقة، أما أول زراعة 
قلب كانـــت في 1985 وكانت أيضًا 
األولـــى بالمنطقـــة والخامســـة فـــي 

العالم”.
وبّيـــن فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة 
“البـــالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
مشـــوار  إلـــى  “نحتـــاج  باألعضـــاء 
طويـــل للتقدم فيمـــا يخص تطوير 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  موضـــوع 
المنطقـــة العربيـــة، رغـــم أن ثقافـــة 
التبرع موجودة في مجتمعنا، وإن 
قلنا باألردن فشلنا في شيء فألننا 
لم نطـــور كثافة التبـــرع من حاالت 
الموت الدماغيـــة بالصورة الالزمة، 
رغـــم أن الثقافة موجودة، القوانين 
موجـــودة، واألعـــداد فـــي البدايات 

كانت ممتازة جدًا”.
وضمـــن  البحريـــن  “فـــي  وأضـــاف 
البرنامـــج بالتعـــاون مع مستشـــفى 
السلمانية الذي وصل سنته الرابعة 
يعتبر التعاون مثمـــرًا مع الكفاءات 
فـــي البحريـــن، وقـــد أســـفرت هذه 

حتـــى  زراعـــة   26 عـــن  التجربـــة 
مـــع  التعـــاون  أن  موضحـــًا  اآلن، 
الخبـــرات في البحريـــن كان الهدف 
األساسي واألول هو تطوير الخبرة 
الكفـــاءات  أن  فرغـــم  البحرينيـــة، 
إال  ومؤهلـــة  متوافـــرة  البحرينيـــة 
أن النظـــام التعاونـــي يفيد المريض 
ويفيد أيضًا الخبرة المحلية خاصة 
بإدخـــال التكنولوجيا كنقـــل الكلية 
التقنيـــات  مـــن  وغيرهـــا  بالمنظـــار 

المتطورة الحديثة”.
وأشـــار إلـــى أن “زراعـــة األعضاء ال 
تقتصر على زراعة الكلى، بل نتطلع 
إلى تطوير نظام الزراعة بشكل عام 
كزراعـــة الكبـــد وزراعـــة البنكرياس 
ونتجـــه إن شـــاء هللا بالتعـــاون مع 
المختصيـــن فـــي البحريـــن للتعاون 

مع مجال زراعة الكبد”.

طبيب من األردن مشاركا بندوة 
أطباء يقفون حجر عثرة أمام عدم الحصول على أعضاء المتوفين“^”: الكفاءات البحرينية مؤهلة

الستثمار كلى المّيتين دماغياً في الحوادث... مستشار منظمة الصحة العالمية لزراعة األعضاء:

^أكد الرئيس الســابق لجمعية الشــرق األوسط لزراعة األعضاء 
ومستشــار منظمــة الصحــة العالميــة للتبرع وزراعــة األعضاء فيصل 
شــاهين، أنــه باإلمــكان القضــاء علــى قوائــم انتظــار المرضــى للتبــرع 

باألعضاء.
وأفـــاد فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة البالد 
بشـــأن تشـــجيع المجتمـــع علـــى التبـــرع 
باألعضـــاء أنهـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية يســـعون إلى تحفيز برنامج 
الزراعة من المتوفيـــن دماغيًا، باعتباره 
من أهم أهداف البرنامج الحيوية إنقاذ 
كثير مـــن المرضى من الفشـــل العضوي 

النهائي.
وأكد “ال شـــك أن دول مجلـــس التعاون 
بيانـــات  قاعـــدة  بإنشـــاء  قامـــت  ســـويًا 
كبيـــرة لمرضـــى قصـــور الكلـــوي خاصة 
الكلى منذ أوائل التسعينات وكان هناك 
لجنة زراعة األعضـــاء قامت بعمل كبير 
جدًا من أجل أن تتكامل سويًا والتعاون 
فـــي مجال زراعة األعضـــاء، والذي كان 
مـــن نتائجـــه تبـــادل األعضاء بيـــن دول 
مجلـــس التعاون والمســـاعدة في الفرق 

الطبية”.
وأوضح شاهين “هناك نقص في التبرع 
باألعضـــاء عالميـــًا إال أنـــه فـــي منطقتنا 
يعتبـــر كبيـــرًا جـــدًا، حيـــث ال نحصل إال 
علـــى أعـــداد قليلـــة جـــدًا مـــن المتوفين 
دماغيـــًا رغـــم أنهـــم ُكُثـــر، وذلـــك نتيجة 
لعـــدم الخبرة في التعامـــل مع مثل هذه 

الحـــاالت، والـــذي أفضـــى بعـــدم القدرة 
علـــى الحصـــول علـــى أعضـــاء الصالحة 

للنقل والزراعة من المتوفين دماغيًا”.
وتابـــع “رغم أن الشـــرع أباح ذلك، فضالً 
عـــن توافـــر الفرق الطبيـــة المؤهلة لزرع 
األعضـــاء والمستشـــفيات المؤهلـــة في 
التعامـــل مـــع نقـــل األعضـــاء وزراعتهـــا 
إال أنـــه لألســـف ال يتـــم الحصـــول علـــى 

األعضاء من كل المتوفين دماغيًا” .
وأرجـــع ذلـــك لعـــدة أســـباب منهـــا عـــدم 
قناعة بعض األطبـــاء بالوفاة الدماغية، 
خطيـــر  موضـــوع  هـــذا  أن  ومعتبـــرًا 
بهـــذا  األطبـــاء  تثقيـــف  ويجـــب  جـــدًا 
الموضـــوع، كمـــا اعتبـــر أن عـــدم كفايـــة 
المتعامليـــن مع حـــاالت الوفاة الدماغية 
في المستشفيات بســـبب قلة كفاءاتهم 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى تشـــخيص هـــذه 
علـــى  المحافظـــة  وطـــرق  الحـــاالت 
األعضاء ســـليمة لتتمكن من استئصالها 
هـــو ســـبب آخـــر لعـــدم االســـتفادة مـــن 

المتوفين دماغيًا”.
وأكمـــل أن مـــن ضمـــن األســـباب “عـــدم 
ذوي  مـــع  للتعامـــل  منســـقين  وجـــود 
المتوفيـــن دماغيـــًا وإقناعهـــم بموضوع 

التبـــرع، فضـــالً عـــدم وجـــود دعـــم مـــن 
بعـــض الحكومـــات لبرامج نقـــل وزراعة 
األعضـــاء رغـــم أهميتها، والـــذي يعكس 
وجـــود برامـــج زراعـــة األعضـــاء في أي 

رها في الخدمات الصحية”. دولة تطوُّ
وأوضح “أن المملكة العربية الســـعودية 
بدأت مشـــوارها منذ العـــام 1979، وفي 
للكلـــى  الوطنـــي  المركـــز  أنشـــئ   1984
والـــذي تحـــول اســـمه للمركز الســـعودي 
لزراعـــة األعضـــاء، مضيفـــًا “إن مملكـــة 
البحريـــن مـــن أوائل الـــدول التي زرعت 
األعضاء، كان لديه برامج إال أنه يتراوح 
الزيـــادة والنقصـــان”،  بيـــن  عملـــه فيهـــا 
مشددًا على ضرورة ديمومية مثل هذه 

البرامج ألهميتها.
وأكمل “ســـعت دولـــة اإلمـــارات العربية 
وتغييـــر  برامجهـــا  لتغييـــر  المتحـــدة 
بهـــا،  تقـــوم  التـــي  اإلســـتراتيجيات 
التـــي تحصـــل  الـــدول  مـــن  وأصبحـــت 
األيـــام،  هـــذه  بكثـــرة  األعضـــاء  علـــى 
مضيفـــًا “أعتقد أن البرنامج المطبق في 
اإلمـــارات يمكـــن أن يطبق فـــي أي دولة 
الكويـــت لديهـــم برنامـــج،  أخـــرى، فـــي 
وكذلك دولة قطر لديها برنامج للزراعة 

نسبة ال بأس بها”.
تكثيـــف  إلـــى ضـــرورة  شـــاهين  ولفـــت 
الجهـــود لتدريـــب وتأهيل أكثـــر ألطباء 
اإلعـــالم  ومعاونـــة  المركـــزة  العنايـــات 
وعلمـــاء الديـــن لدعـــم زراعـــة األعضاء، 
مؤكـــدًا أنـــه يمكن إلغاء قوائـــم االنتظار 
إذا مـــا توافـــرت لدينـــا هـــذه المقومـــات 
المهمـــة ألخذ أكبـــر عدد مـــن الموافقات 
من العنايات المركـــزة، وتنظيم البرامج 
بشـــكل أكبـــر حتـــى ال يحتـــاج المرضـــى 
للســـفر للخارج للبحث عن أعضاء أو أن 
يموت أحدهم وهو على قائمة االنتظار.

الغســـيل  نلغـــي  أن  “نســـتطيع  وأكمـــل 
الكلـــوي البريتونـــي والغســـيل الدمـــوي 
إذا توافـــرت هذه االشـــتراطات”، مؤكدًا 
توافرًا كبيرًا للكلى وذلك لكثرة حوادث 
الطريق المؤســـفة، ووجود أعداد كبيرة 
مـــن المرضـــى المتوفين دماغيـــًا بصحة 

جيدة لصغر سنهم”.

فيصل شاهين

مأمون البشير

ندوة  »زراعة األعضاء... حياة جديدة«
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وممثــل  األعضــاء  لزراعــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب  ^كشــف 
المستشــفيات الحكوميــة استشــاري جراحــة األوعية الدمويــة راني اآلغا 
عــن أن إطــاق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء ســيكون 

قريبًا.
ولفـــت إلـــى أنه ســـيتم األخـــذ بمخرجات 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
باألعضـــاء ونتائـــج حملة “حيـــاة جديدة” 
ورفعها مباشـــرة فـــي اجتماعـــات اللجنة 
المركزيـــة. وأضـــاف اآلغـــا “تواصلنـــا مـــع 
اللقـــاء بفتـــرة  الكـــوادر البحرينيـــة قبـــل 
بسيطة إلعادة تفعيل دورهم والمشاركة 

في األمور المطروحة فيما يخص برنامج 
التبرع باألعضاء، حيـــث تم التواصل مع 
صـــادق عبـــدهللا ومحمد الحلـــو لالطالع 

على آرائهم.
وفيمـــا يخـــص الجانـــب التوعيـــة ونشـــر 
ثقافة التبرع باألعضاء أشار اآلغا إلى أنه 
ســـوف يتم تدشين منصة إعالمية للجنة 

المركزية الوطنية وذلك لنشـــر ومشاركة 
المجتمـــع باآلراء الفعالة ونشـــر إجراءات 

التبرع.
وأوضـــح فيما يخص زراعة األعضاء في 
المستشـــفيات الحكوميـــة، أنهـــا شـــهدت 
صعودًا وانخفاضًا، وزاد انخفاضها خالل 
يتـــراوح  19(، حيـــث   - جائحـــة )كوفيـــد 
معدل زراعـــة الكلى من 8 إلى 10 حاالت 
في الســـنة، مؤكـــدة وجود نـــدرة للمتبرع 

المناسب.
أضاف “إن اللجنة المركزية ســـتعمل على 
تقنين وتشـــجيع االســـتفادة من الخبرات 
المحليـــة إلى جانب الخبرات في المملكة 

العربيـــة الســـعودية باعتبارها المســـاهمة 
األكبر في هذا المجال”.

وأوضح اآلغا أن أعداد المتوفين دماغيًا 
قليلـــة وخاصـــة الصالـــح لنقـــل األعضـــاء 
منهـــم، وأن هـــذه األعـــداد المحـــدودة ال 
يمكن أن تحّل مشـــكلة الحاجة الحقيقية 
للتبـــرع باألعضـــاء. وأكمل “حتى إنشـــاء 
مركـــز متخصـــص لنقل وزراعـــة األعضاء 
يحتـــاج وقتـــًا، وحاليـــًا مجمع الســـلمانية 
الطبي هو المستشفى الوحيد الذي يقبل 
زراعة األعضاء، مشـــيرًا إلى تقدم طلبين 
من مستشفيات خاصة إلجراء مثل هذه 

العمليات وأنهما تحت الدراسة”.

إطالق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء
رفع مخرجات حملة “حياة جديدة” ألعضاء اللجنة... اآلغا:

راني اآلغا

^ بالتزامـــن مـــع حملتهـــا “حيـــاة 
البـــالد  صحيفـــة  نظمـــت   ،“ جديـــدة 
ندوة عن بعد بشـــأن تشجيع المجتمع 
الحملـــة  باألعضـــاء، وتهـــدف  للتبـــرع 
إلـــى إشـــاعة ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
مـــن  ذلـــك  علـــى  المجتمـــع  وتشـــجيع 
خـــالل القنـــوات الرســـمية والقانونية، 
وشـــارك في الندوة عدد من المهتمين 
مـــن  الشـــأن  وذوي  والمتخصصيـــن 
مـــن  والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 

وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
القانونيـــة  األبعـــاد  النـــدوة  وتناولـــت 
والتشـــريعية والدينيـــة واالجتماعيـــة 

للتبرع باألعضاء.
الزميلـــة  النـــدوة  مديـــرة  وأشـــارت 
صحيفـــة  أن  إلـــى  هللا  مـــال  ليلـــى 
البـــالد أطلقـــت حملتها بعنـــوان “حياة 
جديدة” اســـتجابة لمقترحات وردتها 
من القـــراء واتصاالت مـــن المتابعين، 
حيـــث لوحـــظ انتشـــار ثقافـــة التبـــرع 

باألعضاء عالميًا بشـــكل واســـع، بينما 
يخطـــو المجتمـــع البحرينـــي خطوات 

متواضعة في هذا المجال.
وبّينـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن التقدم 
التشـــريعي الوطنـــي فـــي تقنيـــن مثل 
هـــذا النوع، مـــن خالل صـــدور قانون 
ينظـــم عمليات نقـــل وزراعة األعضاء 
أنـــه  إال   ،1998 العـــام  منـــذ  البشـــرية 
ووفقًا إلحصاءات رسمية سابقة فإن 
المستشـــفيات البحرينيـــة تجـــري 10 

عمليات زراعة سنويًا، بينما االحتياج 
الفعلي يصل إلى 50 حالة.

أبـــرز  مـــن  أنـــه  مـــال هللا  وأوضحـــت 
أهداف: الحملة التشـــجيع على ثقافة 
التبـــرع باألعضـــاء بين األحيـــاء وفي 
حالـــة الوفاة الدماغية، وشـــرح أهمية 
وأبعاد إشـــاعة ثقافة التبرع باألعضاء 
الموقـــف  واســـتعراض  الوفـــاة،  بعـــد 
التبـــرع  مـــن  والقانونـــي  الشـــرعي 

باألعضاء بعد الوفاة.

ين ندوة “^” تناقش فرص التبرع باألعضاء عند المتوفَّ
قانون متقدم وخطوات بطيئة وقوائم انتظار

الزميلة ليلى مال الله خالل تقديمها الندوة

جراحـــة  استشـــاري  ^قـــال 
األوعية الدمويـــة وزراعة األعضاء 
“إن  البشـــير  مأمـــون  األردن  فـــي 
التجربة األردنية طويلة في مجال 
زراعة األعضـــاء ولها نجاحات، كما 
اعتبر شـــخصيًا أننا فشلنا في جزء 
منها، وكانـــت أول زراعة للكلى في 
األردن فـــي 1973 وهـــي األول من 
نوعها فـــي المنطقة، أما أول زراعة 
قلب كانـــت في 1985 وكانت أيضًا 
األولـــى بالمنطقـــة والخامســـة فـــي 

العالم”.
وبّيـــن فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة 
“البـــالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
مشـــوار  إلـــى  “نحتـــاج  باألعضـــاء 
طويـــل للتقدم فيمـــا يخص تطوير 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  موضـــوع 
المنطقـــة العربيـــة، رغـــم أن ثقافـــة 
التبرع موجودة في مجتمعنا، وإن 
قلنا باألردن فشلنا في شيء فألننا 
لم نطـــور كثافة التبـــرع من حاالت 
الموت الدماغيـــة بالصورة الالزمة، 
رغـــم أن الثقافة موجودة، القوانين 
موجـــودة، واألعـــداد فـــي البدايات 

كانت ممتازة جدًا”.
وضمـــن  البحريـــن  “فـــي  وأضـــاف 
البرنامـــج بالتعـــاون مع مستشـــفى 
السلمانية الذي وصل سنته الرابعة 
يعتبر التعاون مثمـــرًا مع الكفاءات 
فـــي البحريـــن، وقـــد أســـفرت هذه 

حتـــى  زراعـــة   26 عـــن  التجربـــة 
مـــع  التعـــاون  أن  موضحـــًا  اآلن، 
الخبـــرات في البحريـــن كان الهدف 
األساسي واألول هو تطوير الخبرة 
الكفـــاءات  أن  فرغـــم  البحرينيـــة، 
إال  ومؤهلـــة  متوافـــرة  البحرينيـــة 
أن النظـــام التعاونـــي يفيد المريض 
ويفيد أيضًا الخبرة المحلية خاصة 
بإدخـــال التكنولوجيا كنقـــل الكلية 
التقنيـــات  مـــن  وغيرهـــا  بالمنظـــار 

المتطورة الحديثة”.
وأشـــار إلـــى أن “زراعـــة األعضاء ال 
تقتصر على زراعة الكلى، بل نتطلع 
إلى تطوير نظام الزراعة بشكل عام 
كزراعـــة الكبـــد وزراعـــة البنكرياس 
ونتجـــه إن شـــاء هللا بالتعـــاون مع 
المختصيـــن فـــي البحريـــن للتعاون 

مع مجال زراعة الكبد”.

طبيب من األردن مشاركا بندوة 
أطباء يقفون حجر عثرة أمام عدم الحصول على أعضاء المتوفين“^”: الكفاءات البحرينية مؤهلة

الستثمار كلى المّيتين دماغياً في الحوادث... مستشار منظمة الصحة العالمية لزراعة األعضاء:

^أكد الرئيس الســابق لجمعية الشــرق األوسط لزراعة األعضاء 
ومستشــار منظمــة الصحــة العالميــة للتبرع وزراعــة األعضاء فيصل 
شــاهين، أنــه باإلمــكان القضــاء علــى قوائــم انتظــار المرضــى للتبــرع 

باألعضاء.
وأفـــاد فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة البالد 
بشـــأن تشـــجيع المجتمـــع علـــى التبـــرع 
باألعضـــاء أنهـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية يســـعون إلى تحفيز برنامج 
الزراعة من المتوفيـــن دماغيًا، باعتباره 
من أهم أهداف البرنامج الحيوية إنقاذ 
كثير مـــن المرضى من الفشـــل العضوي 

النهائي.
وأكد “ال شـــك أن دول مجلـــس التعاون 
بيانـــات  قاعـــدة  بإنشـــاء  قامـــت  ســـويًا 
كبيـــرة لمرضـــى قصـــور الكلـــوي خاصة 
الكلى منذ أوائل التسعينات وكان هناك 
لجنة زراعة األعضـــاء قامت بعمل كبير 
جدًا من أجل أن تتكامل سويًا والتعاون 
فـــي مجال زراعة األعضـــاء، والذي كان 
مـــن نتائجـــه تبـــادل األعضاء بيـــن دول 
مجلـــس التعاون والمســـاعدة في الفرق 

الطبية”.
وأوضح شاهين “هناك نقص في التبرع 
باألعضـــاء عالميـــًا إال أنـــه فـــي منطقتنا 
يعتبـــر كبيـــرًا جـــدًا، حيـــث ال نحصل إال 
علـــى أعـــداد قليلـــة جـــدًا مـــن المتوفين 
دماغيـــًا رغـــم أنهـــم ُكُثـــر، وذلـــك نتيجة 
لعـــدم الخبرة في التعامـــل مع مثل هذه 

الحـــاالت، والـــذي أفضـــى بعـــدم القدرة 
علـــى الحصـــول علـــى أعضـــاء الصالحة 

للنقل والزراعة من المتوفين دماغيًا”.
وتابـــع “رغم أن الشـــرع أباح ذلك، فضالً 
عـــن توافـــر الفرق الطبيـــة المؤهلة لزرع 
األعضـــاء والمستشـــفيات المؤهلـــة في 
التعامـــل مـــع نقـــل األعضـــاء وزراعتهـــا 
إال أنـــه لألســـف ال يتـــم الحصـــول علـــى 

األعضاء من كل المتوفين دماغيًا” .
وأرجـــع ذلـــك لعـــدة أســـباب منهـــا عـــدم 
قناعة بعض األطبـــاء بالوفاة الدماغية، 
خطيـــر  موضـــوع  هـــذا  أن  ومعتبـــرًا 
بهـــذا  األطبـــاء  تثقيـــف  ويجـــب  جـــدًا 
الموضـــوع، كمـــا اعتبـــر أن عـــدم كفايـــة 
المتعامليـــن مع حـــاالت الوفاة الدماغية 
في المستشفيات بســـبب قلة كفاءاتهم 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى تشـــخيص هـــذه 
علـــى  المحافظـــة  وطـــرق  الحـــاالت 
األعضاء ســـليمة لتتمكن من استئصالها 
هـــو ســـبب آخـــر لعـــدم االســـتفادة مـــن 

المتوفين دماغيًا”.
وأكمـــل أن مـــن ضمـــن األســـباب “عـــدم 
ذوي  مـــع  للتعامـــل  منســـقين  وجـــود 
المتوفيـــن دماغيـــًا وإقناعهـــم بموضوع 

التبـــرع، فضـــالً عـــدم وجـــود دعـــم مـــن 
بعـــض الحكومـــات لبرامج نقـــل وزراعة 
األعضـــاء رغـــم أهميتها، والـــذي يعكس 
وجـــود برامـــج زراعـــة األعضـــاء في أي 

رها في الخدمات الصحية”. دولة تطوُّ
وأوضح “أن المملكة العربية الســـعودية 
بدأت مشـــوارها منذ العـــام 1979، وفي 
للكلـــى  الوطنـــي  المركـــز  أنشـــئ   1984
والـــذي تحـــول اســـمه للمركز الســـعودي 
لزراعـــة األعضـــاء، مضيفـــًا “إن مملكـــة 
البحريـــن مـــن أوائل الـــدول التي زرعت 
األعضاء، كان لديه برامج إال أنه يتراوح 
الزيـــادة والنقصـــان”،  بيـــن  عملـــه فيهـــا 
مشددًا على ضرورة ديمومية مثل هذه 

البرامج ألهميتها.
وأكمل “ســـعت دولـــة اإلمـــارات العربية 
وتغييـــر  برامجهـــا  لتغييـــر  المتحـــدة 
بهـــا،  تقـــوم  التـــي  اإلســـتراتيجيات 
التـــي تحصـــل  الـــدول  مـــن  وأصبحـــت 
األيـــام،  هـــذه  بكثـــرة  األعضـــاء  علـــى 
مضيفـــًا “أعتقد أن البرنامج المطبق في 
اإلمـــارات يمكـــن أن يطبق فـــي أي دولة 
الكويـــت لديهـــم برنامـــج،  أخـــرى، فـــي 
وكذلك دولة قطر لديها برنامج للزراعة 

نسبة ال بأس بها”.
تكثيـــف  إلـــى ضـــرورة  شـــاهين  ولفـــت 
الجهـــود لتدريـــب وتأهيل أكثـــر ألطباء 
اإلعـــالم  ومعاونـــة  المركـــزة  العنايـــات 
وعلمـــاء الديـــن لدعـــم زراعـــة األعضاء، 
مؤكـــدًا أنـــه يمكن إلغاء قوائـــم االنتظار 
إذا مـــا توافـــرت لدينـــا هـــذه المقومـــات 
المهمـــة ألخذ أكبـــر عدد مـــن الموافقات 
من العنايات المركـــزة، وتنظيم البرامج 
بشـــكل أكبـــر حتـــى ال يحتـــاج المرضـــى 
للســـفر للخارج للبحث عن أعضاء أو أن 
يموت أحدهم وهو على قائمة االنتظار.
الغســـيل  نلغـــي  أن  “نســـتطيع  وأكمـــل 
الكلـــوي البريتونـــي والغســـيل الدمـــوي 
إذا توافـــرت هذه االشـــتراطات”، مؤكدًا 
توافرًا كبيرًا للكلى وذلك لكثرة حوادث 
الطريق المؤســـفة، ووجود أعداد كبيرة 
مـــن المرضـــى المتوفين دماغيـــًا بصحة 

جيدة لصغر سنهم”.

فيصل شاهين

مأمون البشير

ندوة  »زراعة األعضاء... حياة جديدة«
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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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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
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ندوة  »زراعة األعضاء... حياة جديدة«

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ^دعـــا 
والطبيـــب المعـــروف أحمـــد العريض إلى 
مســـتقل  أعضـــاء  زراعـــة  مركـــز  إنشـــاء 
ماديـــًا وإداريـــًا فـــي وزارة الصحـــة، وأن 
تتم االســـتعانة بالكـــوادر الطبية الوطنية 
أمثـــال:  األعضـــاء  زراعـــة  فـــي  المؤهلـــة 
صـــادق عبدهللا، حمـــد الحلـــو، اللذين لهم 
بـــاع طويل فـــي مجال الزراعـــة خصوصًا 

في مجال زراعة الكلى منذ التسعينات.
وقـــال فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة البالد 
للتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء 
“أشـــكر صحيفـــة البالد على حملـــة )حياة 
لدفـــع  أثلجـــت صدورنـــا،  التـــي  جديـــدة( 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  إعـــادة  ببرنامـــج 

البحرين”.

فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرين واكبت زراعة األعضاء في دول 
الخليـــج منذ التســـعينات، بدأتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي وضـــع القوانيـــن 
المنظمة لزراعة األعضـــاء في الثمانينات 

من المتوفين دماغيًا.
وتابع “طبقـــت البحرين القوانين المنظمة 
منتصـــف  فـــي  األعضـــاء  وزراعـــة  لنقـــل 
التســـعينات، كما تم وضع إســـتراتيجيات 
لنقل األعضاء فـــي مراكز زراعة األعضاء 
بين دول الخليج، حيث اســـتفدنا من هذا 
البرنامج وبخاصة أن المركز الرئيســـي له 
كان في السعودية، ومن حينها تمكنوا من 
إيجاد تواصل مـــع مراكز العناية القصوى 

في دول الخليج منها مركز السلمانية”.
وأكمل “أتذكـــر في بداية األلفية الجديدة 
مـــن  طبـــي  بطاقـــم  الطائـــرات  تمكنـــت 

الســـعودية مـــن نقـــل أعضـــاء المتوفيـــن 
زراعـــة  مراكـــز  بيـــن  نقلهـــا  تـــم  دماغيـــًا، 

األعضاء واستفادت البحرين فيما يخص 
الكـــوادر الطبيـــة  الكلـــى، لوجـــود  زراعـــة 
عـــدة  البرنامـــج  اســـتمر  لذلـــك،  المؤهلـــة 

سنوات”.
وقـــال “أتمنى أن تتبـــع وزارة الصحة هذا 
البرنامـــج، خاصة مع تولي الوزيرة جليلة 
ســـيدجواد زمـــام الـــوزارة، وأن تدفع بهذا 
البرنامـــج وإعـــادة التعـــاون مـــع المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وبقيـــة دول الخليج، 

وإنعاش برنامج زراعة األعضاء”.
دول  ســـكان  “عـــدد  العريـــض  وأوضـــح 
الخليـــج العربيـــة يتجـــاوز 60 مليونًا، ولو 
وضعنـــا التعـــاون فـــي هـــذا الموضوع من 
جديد ســـنحصل على أكثـــر بكثير من 50 
زراعة سنويًا في البحرين، كما هو معمول 

بـــه في الـــدول األوروبية التـــي تعمل في 
نفس برنامجنـــا وتمكنت من زراعة الكلى 

والقلب والرئة”.
وشـــدد علـــى أن ضـــرورة أن يكـــون هناك 
مركز مستقل لزراعة ونقل األعضاء يضم 
الكـــوادر البحرينيـــة ذات الخبـــرة في هذا 
المجال منذ التسعينات، موضحًا “أخبرني 
الوجيه فاروق المؤيد أن مســـاهمة عائلة 
لزراعـــة  مســـتقل  مركـــز  بإنشـــاء  المؤيـــد 
األعضـــاء مســـتمرة منـــذ 20 ســـنة، وهـــي 
صدقـــة جارية مـــن هذه العائلـــة التجارية 

الكبيرة”.
وتابع “وجود المركز المستقل واستقطاب 
الطواقم المؤهلة من جديد سيساهم في 
إعادة برنامج زراعة األعضاء من جديد”.

النـــواب ســـيد  ^أكـــد عضـــو مجلـــس 
فـــالح هاشـــم أن حاالت مرضـــى الكلى في 
البحريـــن يصل عددهم إلـــى ألف حالة، في 
حين أن عمليـــات زراعة تتراوح بين 8 إلى 
10 عمليات ســـنويًا، وقال في مداخلته في 
نـــدوة “البالد” للتشـــجيع بالتبـــرع باألعضاء 
“نشـــكر صحيفة البـــالد لتبني حملـــة )حياة 
التبـــرع  علـــى  المجتمـــع  لتشـــجيع  جيـــدة( 
باألعضـــاء، ونأمـــل أن تواصـــل الصحيفـــة 
هذه الحملـــة ومتابعتها للوصول إلى نتائج 

إيجابية في هذا الشأن”.
وأفـــاد بأنـــه تقدم لوزيـــرة الصحة الســـابقة 
فائقـــة الصالح بســـؤال برلماني عن برنامج 
زراعة األعضاء بعد شـــكاوى مرضى الكلى 
وما يعانون منه في عمليات غســـيل الكلى، 
موضحـــًا “تضّمـــن الســـؤال جانب التشـــريع 
والتطـــورات التـــي طـــرأت عليهـــا، وحينهـــا 

أوضحت الوزيرة أن العمل جاٍر على إصدار 
الئحـــة تنفيذيـــة ووعـــدت بإصدارهـــا فـــي 
2020، وقـــد تـــم إصدار الالئحـــة التنفيذية 

التي تأخرت ربع قرن تقريبًا”.
وأضـــاف “إن القانون المنظـــم لعمليات نقل 
وزراعـــة األعضـــاء صدر فـــي 1998، وهناك 
عمليات جراحيـــة ناجحة على أيدي كوادر 
بحرينيـــة ُيشـــهد لهـــا، إال أن هـــذه البرامـــج 
توقفـــت وأصبحنا نعتمد علـــى الزراعة في 
الخـــارج أو نســـتقدم خبـــرات مـــن الخـــارج 
إلجـــراء العمليات في البحرين في حين أن 

كوادرنا الوطنية موجودة”،
وأوضـــح “إن مجلـــس الوزراء في جلســـته 
بتاريخ 5 أغســـطس 2019 برئاسة المغفور 
لـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة وبحضـــور ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وجـــه وزارة 
البحرينيـــة  بالكـــوادر  باالســـتعانة  الصحـــة 
بشـــأن زراعة األعضاء والتي كانت تشرف 

على عمليات الزراعة وباألخص الكلى”.
وبّيـــن “أشـــارت وزيـــرة الصحـــة فـــي ردهـــا 
إلـــى أن الـــوزارة تتعاون لنقـــل األعضاء مع 

إحـــدى المستشـــفيات في المملكـــة العربية 
الســـعودية”، مســـتدركًا “نحن مـــن مناصري 
هـــذا  فـــي  والتكامـــل  الخليجـــي  التعـــاون 
الجانب، إال أن في هذا المستشـــفى طبيب 
بحرينـــي يجـــري مثـــل هـــذه العمليـــات، أي 
أننـــا نســـتعين بكوادرنا من الخـــارج، وهناك 
طبيـــب آخر لكـــي يحافـــظ علـــى اعتمادية 
شـــهادته يتجه لدولـــة أوروبية ليجري مثل 

هذه العمليات الجراحية”.
وأكمـــل “تتراوح عمليات الزراعة من 8 إلى 
10 عمليـــات فـــي الســـنة فـــي البحرين، في 
حيـــن أن مرضـــى الكلـــى يتـــراوح عددهـــم 
بيـــن 800 إلى 1000 مريـــض، ويمكن إنهاء 
معانـــاة هـــؤالء وبرنامج غســـيل الكلى عبر 
برنامج زراعة ونقل أعضاء متكامل ووضع 
الخطة المســـتقبلية والتصورات لالستفادة 
المحليـــة والخليجيـــة  مـــن كل اإلمكانـــات 

حتى العربية والتركيز على المحلية أوالً”.
وأضاف “أعتقد أن تراكم الخبرات وتناقلها 
مـــا بيـــن الكـــوادر الطبيـــة المحليـــة أســـرع 
وأســـهل وأكثـــر فاعليـــة، مؤكـــدًا أن إجراء 
عمليـــات مـــن 8 إلـــى 10 حـــاالت ســـنويًا لن 
يغطـــي العـــدد المطلـــوب من المرضـــى، كما 
أنـــه ال يمنـــح االعتماديـــة للكـــوادر من قبل 
المؤسســـات  باعتمـــاد  المختصـــة  الجهـــات 

الصحية.
وأكمـــل “مواطنـــون ُكُثـــر يســـافرون خـــارج 
البحريـــن للزراعة األعضاء، ويمكن تقليص 
هذه األعداد باالســـتعانة بأعضاء المتوفين 
دماغيًا عبر توعية المجتمع، بأهمية التبرع 
بأعضاء هؤالء، وفي 2007 ُتوفي شـــخص 
دماغيـــًا وطلـــب ذووه مـــن علمـــاء الديـــن 
إعطاءهـــم رأيـــًا شـــرعيًا، والذين أكـــدوا أن 

التبرع باألعضاء هي صدقة جارية”.

^ أكـــد رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات 
الصحيـــة الخاصة حســـين المير أن نتائج 
بحـــث أجـــري مـــن قبـــل طلبة الطـــب في 
جامعة الخليج في 2017 أظهرت أن “71 
% مـــن شـــملهم هذا االســـتبيان موافقون 
علـــى التبـــرع بأعضائهـــم فـــي حياتهـــم أو 
بعـــد مماتهم، وهنـــاك 27 % رفضوا فكرة 
مـــن  كانـــوا   % 2 أن  فـــي حيـــن  التبـــرع، 
المتبرعيـــن في األســـاس، وهذا مـــا يؤكد 
أن فكـــرة التبـــرع مقبولـــة لـــدى أكثـــر من 
ثالثـــة أرباع المجتمع، ونحن فعليًا تعّدينا 
مرحلـــة نشـــر الثقافـــة، ونحن فـــي مرحلة 
التشـــجيع وتثبيت الحالة مرحلة التقنين 

والتكريم”.
أوضـــح الميـــر فـــي مداخلتـــه فـــي منتدى 
أن  باألعضـــاء  التبـــرع  بشـــأن  “البـــالد” 

التبـــرع أثناء الحيـــاة بالخاليـــا المتجددة 
كالدم والشـــعر والمشـــيمة وهنـــاك أعضاء 
ال تعـــوض كالكبـــد والكلى وغيرهـــا ولكل 
حالـــة خصوصيتها أما التبـــرع بعد الوفاة 
هنـــاك أعضاء يتبـــرع بها ماعـــدا األعضاء 

التناسلية بعد الوفاة.
وقـــال “نحـــن كمؤسســـات طبيـــة خاصـــة 
نســـعى ألن نكـــون داعميـــن للمؤسســـات 
زراعـــة  عمليـــة  تديـــر  التـــي  الحكوميـــة 

األعضاء”.
يحتـــاج  األعضـــاء  زرع  بعـــد  أن   وأفـــاد 
ومـــن  للمتابعـــة،  والمتبـــرع  المريـــض 
المؤسســـات  دور  يكـــون  أن  الممكـــن 
الصحيـــة الخاصـــة تخفيـــف الضغط على 
المستشـــفيات الحكومية فـــي المتابعة أو 
غســـيل الكلـــى إذا كان المريـــض يحتـــاج 

تحاليل أو أشعة أو غيرها.
وأضـــاف أن المتبرعيـــن “هـــم فئـــة كريمة 
تبرعـــوا بجـــزء مـــن جســـمهم ويجـــب أن 

عنايـــة  يتلقـــوا  وأن  قدمـــوه،  لمـــا  تكـــرم 
ورعايـــة خاصـــة تختلـــف عن باقـــي أفراد 
الصحيـــة  المؤسســـات  ودور  المجتمـــع، 

الخاصـــة بـــأن يكـــون للمتبرعيـــن خدمات 
أن  كمـــا  مخفضـــة،  أســـعار  أو  مجانيـــة 
وزارة التنميـــة يجب أن تشـــرف على هذا 
العمـــل بحيـــث تكون هناك قائمة بأســـماء 
المتبرعيـــن، وأن يتـــم تحديـــد ذلـــك فـــي 

بطاقاتهم الشخصية”.
يحصلـــون  البطاقـــة  هـــذه  “عبـــر  وأكمـــل 
على امتيـــازات معينة في المستشـــفيات 
الخاصـــة أو خـــارج المؤسســـات الطبيـــة، 
كأن يكون لهم تأمين أو تذاكر سفر أو أي 
نـــوع آخر مـــن االهتمام والتكريـــم لهؤالء 
والمعاملة الخاصـــة لرد الجميل لهم وهذا 

حق لهم وواجب علينا”.
وأوضـــح “فـــي الثمانينـــات كان هنـــاك 10 
% كان متقبـــالً للتبرع بالـــدم، نحن اليوم 
أكثر من 75 % متقبلون لفكرة التبرع بعد 

الموت واالســـتفادة من أعضائهم، وإن ما 
يحتاجـــه المجتمع هـــو معرفة اإلجراءات 
والشـــروط والخطوات المتبعة في وحدة 

الكلى ليكون ضمن قائمة المتبرعين”.
واقتـــرح الميـــر أن تكـــون هنـــاك معاملـــة 
خاصة للمتبرعيـــن والواهبين كمن يتبرع 
بكليتـــه، وأن ال يتم معاملته كأي شـــخص 
م شـــيئًا غاليًا  آخـــر، فهو شـــخص كريم قدَّ
وثمينـــًا وأنقـــذ نفســـًا، مـــن حقـــه التكريـــم 
ليس بدرع أو شـــهادة بـــل بمعاملة خاصة 
في حالـــة العـــالج، ومن واجـــب المجتمع 
تكـــون  وأن  يعّوضـــه،  عليـــه  يحافـــظ  أن 
لـــه األولويـــة ولـــه معاملـــة خاصـــة، وهذا 
اإلجـــراء متبـــع فـــي كثيـــر من الـــدول بأن 
يكـــون هـــؤالء مواطنيـــن تتـــم معاملتهـــم 

معاملة خاصة.

إلنشاء مركز زراعة مستقل واستقطاب “الطيور المهاجرة”

طبيب بحريني يجري عمليات زراعة األعضاء بمستشفى سعودي

75 % من المجتمع يتقبلون فكرة التبرع باألعضاء

مبادرة “حياة جديدة” أثلجت صدورنا... الشوري العريض:

ألف مريض كلى في البحرين والتبرع باألعضاء “صدقة جارية”... هاشم:

لمنح المتبرعين خدمات مجانية أو أسعارا مخفَّضة... رئيس جمعية المؤسسات الصحية الخاصة:

أحمد العريض

النائب فالح هاشم

حسين المير

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

تصحيح وتحرير: أحمد السعيد

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

ى دماغًيا أنقذ شقيقي و7 آخرين... ولمنح خصوصية للمتبرعين متوفَّ
ــة الــمــؤيــد: ــوري ــش ــوي... ال ــلـ ــه بــفــشــل كـ ــت ــي بــعــد إصــاب ــوف والــــدي ُت

^شددت عضو مجلس الشورى منى 
المؤيـــد على ضـــرورة تشـــجيع المتبرعين 
المتوفيـــن  وذوي  وتشـــجيع  باألعضـــاء 
دماغيـــًا للمســـاهمة بأعضائهـــم فـــي إنقـــاذ 

المرضى وإحياء األنفس.
وفي مداخلتها في ندوة “البالد” لتشـــجيع 
قالـــت  األعضـــاء،  زراعـــة  علـــى  المجتمـــع 
المؤيـــد “ُتوفـــي والدي بعد إصابته بفشـــل 
كلـــوي، كمـــا أصيب شـــقيقي بفشـــل كلوي 
أيضـــًا، وتـــم زراعـــة كلـــى لـــه فـــي المملكة 

العربية السعودية”.

وتابعت “أنقذ الُمتوفى دماغيًا، الذي تبرع 
ذووه بالكلى لشـــقيقي، 7 أشخاص آخرين 
حصلـــوا على أعضاء منـــه، كصدقة جارية 

عنه”.
وبّينت أن من شـــأن التشجيع على التبرع 
باألعضـــاء إنقـــاذ الكثيـــر مـــن المرضى من 
ينتظـــرون  مـــن  وغيرهـــم  الكلـــى  غســـيل 
التجربـــة  إلـــى  كالقلـــب، مشـــيرة  أعضـــاء 
الناجحة للرجل األعمـــال نبيل الزين الذي 
ُمِنـــح حياة جديدة بعد زراعة الرئة له بعد 
أن كان يعانـــي من المرض، واســـتطاع أن 

يعيش إنسانًا طبيعيًا بعد الزراعة.
وأضافـــت “أتمنـــى أن يكـــون هنـــاك مزيـــد 
مـــن التشـــجيع للمتبرعيـــن بأعضائهم عبر 
تخصيـــص بطاقات تعريفية لهـــم، كما هو 
المعمـــول به في الدول األوروبية تمنحهم 
خصوصيـــة، كما أن ذوي المتوفين دماغيًا 
للتبـــرع  تشـــجيع  إلـــى  يحتاجـــون  أيضـــًا 
بأعضـــاء ذويهـــم المتوفين دماغيـــًا إلنقاذ 

آخرين”.
وأضافت: أتمنى أن تســـتمر حملة “البالد” 

الشورية منى المؤيد)حياة جديدة(”.
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ندوة  »زراعة األعضاء... حياة جديدة«

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ^دعـــا 
والطبيـــب المعـــروف أحمـــد العريض إلى 
مســـتقل  أعضـــاء  زراعـــة  مركـــز  إنشـــاء 
ماديـــًا وإداريـــًا فـــي وزارة الصحـــة، وأن 
تتم االســـتعانة بالكـــوادر الطبية الوطنية 
أمثـــال:  األعضـــاء  زراعـــة  فـــي  المؤهلـــة 
صـــادق عبدهللا، حمـــد الحلـــو، اللذين لهم 
بـــاع طويل فـــي مجال الزراعـــة خصوصًا 

في مجال زراعة الكلى منذ التسعينات.
وقـــال فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة البالد 
للتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء 
“أشـــكر صحيفـــة البالد على حملـــة )حياة 
لدفـــع  أثلجـــت صدورنـــا،  التـــي  جديـــدة( 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  إعـــادة  ببرنامـــج 

البحرين”.

فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرين واكبت زراعة األعضاء في دول 
الخليـــج منذ التســـعينات، بدأتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي وضـــع القوانيـــن 
المنظمة لزراعة األعضـــاء في الثمانينات 

من المتوفين دماغيًا.
وتابع “طبقـــت البحرين القوانين المنظمة 
منتصـــف  فـــي  األعضـــاء  وزراعـــة  لنقـــل 
التســـعينات، كما تم وضع إســـتراتيجيات 
لنقل األعضاء فـــي مراكز زراعة األعضاء 
بين دول الخليج، حيث اســـتفدنا من هذا 
البرنامج وبخاصة أن المركز الرئيســـي له 
كان في السعودية، ومن حينها تمكنوا من 
إيجاد تواصل مـــع مراكز العناية القصوى 

في دول الخليج منها مركز السلمانية”.
وأكمل “أتذكـــر في بداية األلفية الجديدة 
مـــن  طبـــي  بطاقـــم  الطائـــرات  تمكنـــت 

الســـعودية مـــن نقـــل أعضـــاء المتوفيـــن 
زراعـــة  مراكـــز  بيـــن  نقلهـــا  تـــم  دماغيـــًا، 

األعضاء واستفادت البحرين فيما يخص 
الكـــوادر الطبيـــة  الكلـــى، لوجـــود  زراعـــة 
عـــدة  البرنامـــج  اســـتمر  لذلـــك،  المؤهلـــة 

سنوات”.
وقـــال “أتمنى أن تتبـــع وزارة الصحة هذا 
البرنامـــج، خاصة مع تولي الوزيرة جليلة 
ســـيدجواد زمـــام الـــوزارة، وأن تدفع بهذا 
البرنامـــج وإعـــادة التعـــاون مـــع المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وبقيـــة دول الخليج، 

وإنعاش برنامج زراعة األعضاء”.
دول  ســـكان  “عـــدد  العريـــض  وأوضـــح 
الخليـــج العربيـــة يتجـــاوز 60 مليونًا، ولو 
وضعنـــا التعـــاون فـــي هـــذا الموضوع من 
جديد ســـنحصل على أكثـــر بكثير من 50 
زراعة سنويًا في البحرين، كما هو معمول 

بـــه في الـــدول األوروبية التـــي تعمل في 
نفس برنامجنـــا وتمكنت من زراعة الكلى 

والقلب والرئة”.
وشـــدد علـــى أن ضـــرورة أن يكـــون هناك 
مركز مستقل لزراعة ونقل األعضاء يضم 
الكـــوادر البحرينيـــة ذات الخبـــرة في هذا 
المجال منذ التسعينات، موضحًا “أخبرني 
الوجيه فاروق المؤيد أن مســـاهمة عائلة 
لزراعـــة  مســـتقل  مركـــز  بإنشـــاء  المؤيـــد 
األعضـــاء مســـتمرة منـــذ 20 ســـنة، وهـــي 
صدقـــة جارية مـــن هذه العائلـــة التجارية 

الكبيرة”.
وتابع “وجود المركز المستقل واستقطاب 
الطواقم المؤهلة من جديد سيساهم في 
إعادة برنامج زراعة األعضاء من جديد”.

النـــواب ســـيد  ^أكـــد عضـــو مجلـــس 
فـــالح هاشـــم أن حاالت مرضـــى الكلى في 
البحريـــن يصل عددهم إلـــى ألف حالة، في 
حين أن عمليـــات زراعة تتراوح بين 8 إلى 
10 عمليات ســـنويًا، وقال في مداخلته في 
نـــدوة “البالد” للتشـــجيع بالتبـــرع باألعضاء 
“نشـــكر صحيفة البـــالد لتبني حملـــة )حياة 
التبـــرع  علـــى  المجتمـــع  لتشـــجيع  جيـــدة( 
باألعضـــاء، ونأمـــل أن تواصـــل الصحيفـــة 
هذه الحملـــة ومتابعتها للوصول إلى نتائج 

إيجابية في هذا الشأن”.
وأفـــاد بأنـــه تقدم لوزيـــرة الصحة الســـابقة 
فائقـــة الصالح بســـؤال برلماني عن برنامج 
زراعة األعضاء بعد شـــكاوى مرضى الكلى 
وما يعانون منه في عمليات غســـيل الكلى، 
موضحـــًا “تضّمـــن الســـؤال جانب التشـــريع 
والتطـــورات التـــي طـــرأت عليهـــا، وحينهـــا 

أوضحت الوزيرة أن العمل جاٍر على إصدار 
الئحـــة تنفيذيـــة ووعـــدت بإصدارهـــا فـــي 
2020، وقـــد تـــم إصدار الالئحـــة التنفيذية 

التي تأخرت ربع قرن تقريبًا”.
وأضـــاف “إن القانون المنظـــم لعمليات نقل 
وزراعـــة األعضـــاء صدر فـــي 1998، وهناك 
عمليات جراحيـــة ناجحة على أيدي كوادر 
بحرينيـــة ُيشـــهد لهـــا، إال أن هـــذه البرامـــج 
توقفـــت وأصبحنا نعتمد علـــى الزراعة في 
الخـــارج أو نســـتقدم خبـــرات مـــن الخـــارج 
إلجـــراء العمليات في البحرين في حين أن 

كوادرنا الوطنية موجودة”،
وأوضـــح “إن مجلـــس الوزراء في جلســـته 
بتاريخ 5 أغســـطس 2019 برئاسة المغفور 
لـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة وبحضـــور ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وجـــه وزارة 
البحرينيـــة  بالكـــوادر  باالســـتعانة  الصحـــة 
بشـــأن زراعة األعضاء والتي كانت تشرف 

على عمليات الزراعة وباألخص الكلى”.
وبّيـــن “أشـــارت وزيـــرة الصحـــة فـــي ردهـــا 
إلـــى أن الـــوزارة تتعاون لنقـــل األعضاء مع 

إحـــدى المستشـــفيات في المملكـــة العربية 
الســـعودية”، مســـتدركًا “نحن مـــن مناصري 
هـــذا  فـــي  والتكامـــل  الخليجـــي  التعـــاون 
الجانب، إال أن في هذا المستشـــفى طبيب 
بحرينـــي يجـــري مثـــل هـــذه العمليـــات، أي 
أننـــا نســـتعين بكوادرنا من الخـــارج، وهناك 
طبيـــب آخر لكـــي يحافـــظ علـــى اعتمادية 
شـــهادته يتجه لدولـــة أوروبية ليجري مثل 

هذه العمليات الجراحية”.
وأكمـــل “تتراوح عمليات الزراعة من 8 إلى 
10 عمليـــات فـــي الســـنة فـــي البحرين، في 
حيـــن أن مرضـــى الكلـــى يتـــراوح عددهـــم 
بيـــن 800 إلى 1000 مريـــض، ويمكن إنهاء 
معانـــاة هـــؤالء وبرنامج غســـيل الكلى عبر 
برنامج زراعة ونقل أعضاء متكامل ووضع 
الخطة المســـتقبلية والتصورات لالستفادة 
المحليـــة والخليجيـــة  مـــن كل اإلمكانـــات 

حتى العربية والتركيز على المحلية أوالً”.
وأضاف “أعتقد أن تراكم الخبرات وتناقلها 
مـــا بيـــن الكـــوادر الطبيـــة المحليـــة أســـرع 
وأســـهل وأكثـــر فاعليـــة، مؤكـــدًا أن إجراء 
عمليـــات مـــن 8 إلـــى 10 حـــاالت ســـنويًا لن 
يغطـــي العـــدد المطلـــوب من المرضـــى، كما 
أنـــه ال يمنـــح االعتماديـــة للكـــوادر من قبل 
المؤسســـات  باعتمـــاد  المختصـــة  الجهـــات 

الصحية.
وأكمـــل “مواطنـــون ُكُثـــر يســـافرون خـــارج 
البحريـــن للزراعة األعضاء، ويمكن تقليص 
هذه األعداد باالســـتعانة بأعضاء المتوفين 
دماغيًا عبر توعية المجتمع، بأهمية التبرع 
بأعضاء هؤالء، وفي 2007 ُتوفي شـــخص 
دماغيـــًا وطلـــب ذووه مـــن علمـــاء الديـــن 
إعطاءهـــم رأيـــًا شـــرعيًا، والذين أكـــدوا أن 

التبرع باألعضاء هي صدقة جارية”.

^ أكـــد رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات 
الصحيـــة الخاصة حســـين المير أن نتائج 
بحـــث أجـــري مـــن قبـــل طلبة الطـــب في 
جامعة الخليج في 2017 أظهرت أن “71 
% مـــن شـــملهم هذا االســـتبيان موافقون 
علـــى التبـــرع بأعضائهـــم فـــي حياتهـــم أو 
بعـــد مماتهم، وهنـــاك 27 % رفضوا فكرة 
مـــن  كانـــوا   % 2 أن  فـــي حيـــن  التبـــرع، 
المتبرعيـــن في األســـاس، وهذا مـــا يؤكد 
أن فكـــرة التبـــرع مقبولـــة لـــدى أكثـــر من 
ثالثـــة أرباع المجتمع، ونحن فعليًا تعّدينا 
مرحلـــة نشـــر الثقافـــة، ونحن فـــي مرحلة 
التشـــجيع وتثبيت الحالة مرحلة التقنين 

والتكريم”.
أوضـــح الميـــر فـــي مداخلتـــه فـــي منتدى 
أن  باألعضـــاء  التبـــرع  بشـــأن  “البـــالد” 

التبـــرع أثناء الحيـــاة بالخاليـــا المتجددة 
كالدم والشـــعر والمشـــيمة وهنـــاك أعضاء 
ال تعـــوض كالكبـــد والكلى وغيرهـــا ولكل 
حالـــة خصوصيتها أما التبـــرع بعد الوفاة 
هنـــاك أعضاء يتبـــرع بها ماعـــدا األعضاء 

التناسلية بعد الوفاة.
وقـــال “نحـــن كمؤسســـات طبيـــة خاصـــة 
نســـعى ألن نكـــون داعميـــن للمؤسســـات 
زراعـــة  عمليـــة  تديـــر  التـــي  الحكوميـــة 

األعضاء”.
يحتـــاج  األعضـــاء  زرع  بعـــد  أن   وأفـــاد 
ومـــن  للمتابعـــة،  والمتبـــرع  المريـــض 
المؤسســـات  دور  يكـــون  أن  الممكـــن 
الصحيـــة الخاصـــة تخفيـــف الضغط على 
المستشـــفيات الحكومية فـــي المتابعة أو 
غســـيل الكلـــى إذا كان المريـــض يحتـــاج 

تحاليل أو أشعة أو غيرها.
وأضـــاف أن المتبرعيـــن “هـــم فئـــة كريمة 
تبرعـــوا بجـــزء مـــن جســـمهم ويجـــب أن 

عنايـــة  يتلقـــوا  وأن  قدمـــوه،  لمـــا  تكـــرم 
ورعايـــة خاصـــة تختلـــف عن باقـــي أفراد 
الصحيـــة  المؤسســـات  ودور  المجتمـــع، 

الخاصـــة بـــأن يكـــون للمتبرعيـــن خدمات 
أن  كمـــا  مخفضـــة،  أســـعار  أو  مجانيـــة 
وزارة التنميـــة يجب أن تشـــرف على هذا 
العمـــل بحيـــث تكون هناك قائمة بأســـماء 
المتبرعيـــن، وأن يتـــم تحديـــد ذلـــك فـــي 

بطاقاتهم الشخصية”.
يحصلـــون  البطاقـــة  هـــذه  “عبـــر  وأكمـــل 
على امتيـــازات معينة في المستشـــفيات 
الخاصـــة أو خـــارج المؤسســـات الطبيـــة، 
كأن يكون لهم تأمين أو تذاكر سفر أو أي 
نـــوع آخر مـــن االهتمام والتكريـــم لهؤالء 
والمعاملة الخاصـــة لرد الجميل لهم وهذا 

حق لهم وواجب علينا”.
وأوضـــح “فـــي الثمانينـــات كان هنـــاك 10 
% كان متقبـــالً للتبرع بالـــدم، نحن اليوم 
أكثر من 75 % متقبلون لفكرة التبرع بعد 

الموت واالســـتفادة من أعضائهم، وإن ما 
يحتاجـــه المجتمع هـــو معرفة اإلجراءات 
والشـــروط والخطوات المتبعة في وحدة 

الكلى ليكون ضمن قائمة المتبرعين”.
واقتـــرح الميـــر أن تكـــون هنـــاك معاملـــة 
خاصة للمتبرعيـــن والواهبين كمن يتبرع 
بكليتـــه، وأن ال يتم معاملته كأي شـــخص 
م شـــيئًا غاليًا  آخـــر، فهو شـــخص كريم قدَّ
وثمينـــًا وأنقـــذ نفســـًا، مـــن حقـــه التكريـــم 
ليس بدرع أو شـــهادة بـــل بمعاملة خاصة 
في حالـــة العـــالج، ومن واجـــب المجتمع 
تكـــون  وأن  يعّوضـــه،  عليـــه  يحافـــظ  أن 
لـــه األولويـــة ولـــه معاملـــة خاصـــة، وهذا 
اإلجـــراء متبـــع فـــي كثيـــر من الـــدول بأن 
يكـــون هـــؤالء مواطنيـــن تتـــم معاملتهـــم 

معاملة خاصة.

إلنشاء مركز زراعة مستقل واستقطاب “الطيور المهاجرة”

طبيب بحريني يجري عمليات زراعة األعضاء بمستشفى سعودي

75 % من المجتمع يتقبلون فكرة التبرع باألعضاء

مبادرة “حياة جديدة” أثلجت صدورنا... الشوري العريض:

ألف مريض كلى في البحرين والتبرع باألعضاء “صدقة جارية”... هاشم:

لمنح المتبرعين خدمات مجانية أو أسعارا مخفَّضة... رئيس جمعية المؤسسات الصحية الخاصة:

أحمد العريض

النائب فالح هاشم

حسين المير

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

تصحيح وتحرير: أحمد السعيد

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

ى دماغًيا أنقذ شقيقي و7 آخرين... ولمنح خصوصية للمتبرعين متوفَّ
ــة الــمــؤيــد: ــوري ــش ــوي... ال ــلـ ــه بــفــشــل كـ ــت ــي بــعــد إصــاب ــوف والــــدي ُت

^شددت عضو مجلس الشورى منى 
المؤيـــد على ضـــرورة تشـــجيع المتبرعين 
المتوفيـــن  وذوي  وتشـــجيع  باألعضـــاء 
دماغيـــًا للمســـاهمة بأعضائهـــم فـــي إنقـــاذ 

المرضى وإحياء األنفس.
وفي مداخلتها في ندوة “البالد” لتشـــجيع 
قالـــت  األعضـــاء،  زراعـــة  علـــى  المجتمـــع 
المؤيـــد “ُتوفـــي والدي بعد إصابته بفشـــل 
كلـــوي، كمـــا أصيب شـــقيقي بفشـــل كلوي 
أيضـــًا، وتـــم زراعـــة كلـــى لـــه فـــي المملكة 

العربية السعودية”.

وتابعت “أنقذ الُمتوفى دماغيًا، الذي تبرع 
ذووه بالكلى لشـــقيقي، 7 أشخاص آخرين 
حصلـــوا على أعضاء منـــه، كصدقة جارية 

عنه”.
وبّينت أن من شـــأن التشجيع على التبرع 
باألعضـــاء إنقـــاذ الكثيـــر مـــن المرضى من 
ينتظـــرون  مـــن  وغيرهـــم  الكلـــى  غســـيل 
التجربـــة  إلـــى  كالقلـــب، مشـــيرة  أعضـــاء 
الناجحة للرجل األعمـــال نبيل الزين الذي 
ُمِنـــح حياة جديدة بعد زراعة الرئة له بعد 
أن كان يعانـــي من المرض، واســـتطاع أن 

يعيش إنسانًا طبيعيًا بعد الزراعة.
وأضافـــت “أتمنـــى أن يكـــون هنـــاك مزيـــد 
مـــن التشـــجيع للمتبرعيـــن بأعضائهم عبر 
تخصيـــص بطاقات تعريفية لهـــم، كما هو 
المعمـــول به في الدول األوروبية تمنحهم 
خصوصيـــة، كما أن ذوي المتوفين دماغيًا 
للتبـــرع  تشـــجيع  إلـــى  يحتاجـــون  أيضـــًا 
بأعضـــاء ذويهـــم المتوفين دماغيـــًا إلنقاذ 

آخرين”.
وأضافت: أتمنى أن تســـتمر حملة “البالد” 

الشورية منى المؤيد)حياة جديدة(”.

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/500326013856.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/news/2022/5003/bahrain/764317.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5003/bahrain/764316.html
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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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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
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ندوة  »زراعة األعضاء... حياة جديدة«

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ^دعـــا 
والطبيـــب المعـــروف أحمـــد العريض إلى 
مســـتقل  أعضـــاء  زراعـــة  مركـــز  إنشـــاء 
ماديـــًا وإداريـــًا فـــي وزارة الصحـــة، وأن 
تتم االســـتعانة بالكـــوادر الطبية الوطنية 
أمثـــال:  األعضـــاء  زراعـــة  فـــي  المؤهلـــة 
صـــادق عبدهللا، حمـــد الحلـــو، اللذين لهم 
بـــاع طويل فـــي مجال الزراعـــة خصوصًا 

في مجال زراعة الكلى منذ التسعينات.
وقـــال فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة البالد 
للتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء 
“أشـــكر صحيفـــة البالد على حملـــة )حياة 
لدفـــع  أثلجـــت صدورنـــا،  التـــي  جديـــدة( 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  إعـــادة  ببرنامـــج 

البحرين”.

فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرين واكبت زراعة األعضاء في دول 
الخليـــج منذ التســـعينات، بدأتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي وضـــع القوانيـــن 
المنظمة لزراعة األعضـــاء في الثمانينات 

من المتوفين دماغيًا.
وتابع “طبقـــت البحرين القوانين المنظمة 
منتصـــف  فـــي  األعضـــاء  وزراعـــة  لنقـــل 
التســـعينات، كما تم وضع إســـتراتيجيات 
لنقل األعضاء فـــي مراكز زراعة األعضاء 
بين دول الخليج، حيث اســـتفدنا من هذا 
البرنامج وبخاصة أن المركز الرئيســـي له 
كان في السعودية، ومن حينها تمكنوا من 
إيجاد تواصل مـــع مراكز العناية القصوى 

في دول الخليج منها مركز السلمانية”.
وأكمل “أتذكـــر في بداية األلفية الجديدة 
مـــن  طبـــي  بطاقـــم  الطائـــرات  تمكنـــت 

الســـعودية مـــن نقـــل أعضـــاء المتوفيـــن 
زراعـــة  مراكـــز  بيـــن  نقلهـــا  تـــم  دماغيـــًا، 

األعضاء واستفادت البحرين فيما يخص 
الكـــوادر الطبيـــة  الكلـــى، لوجـــود  زراعـــة 
عـــدة  البرنامـــج  اســـتمر  لذلـــك،  المؤهلـــة 

سنوات”.
وقـــال “أتمنى أن تتبـــع وزارة الصحة هذا 
البرنامـــج، خاصة مع تولي الوزيرة جليلة 
ســـيدجواد زمـــام الـــوزارة، وأن تدفع بهذا 
البرنامـــج وإعـــادة التعـــاون مـــع المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وبقيـــة دول الخليج، 

وإنعاش برنامج زراعة األعضاء”.
دول  ســـكان  “عـــدد  العريـــض  وأوضـــح 
الخليـــج العربيـــة يتجـــاوز 60 مليونًا، ولو 
وضعنـــا التعـــاون فـــي هـــذا الموضوع من 
جديد ســـنحصل على أكثـــر بكثير من 50 
زراعة سنويًا في البحرين، كما هو معمول 

بـــه في الـــدول األوروبية التـــي تعمل في 
نفس برنامجنـــا وتمكنت من زراعة الكلى 

والقلب والرئة”.
وشـــدد علـــى أن ضـــرورة أن يكـــون هناك 
مركز مستقل لزراعة ونقل األعضاء يضم 
الكـــوادر البحرينيـــة ذات الخبـــرة في هذا 
المجال منذ التسعينات، موضحًا “أخبرني 
الوجيه فاروق المؤيد أن مســـاهمة عائلة 
لزراعـــة  مســـتقل  مركـــز  بإنشـــاء  المؤيـــد 
األعضـــاء مســـتمرة منـــذ 20 ســـنة، وهـــي 
صدقـــة جارية مـــن هذه العائلـــة التجارية 

الكبيرة”.
وتابع “وجود المركز المستقل واستقطاب 
الطواقم المؤهلة من جديد سيساهم في 
إعادة برنامج زراعة األعضاء من جديد”.

النـــواب ســـيد  ^أكـــد عضـــو مجلـــس 
فـــالح هاشـــم أن حاالت مرضـــى الكلى في 
البحريـــن يصل عددهم إلـــى ألف حالة، في 
حين أن عمليـــات زراعة تتراوح بين 8 إلى 
10 عمليات ســـنويًا، وقال في مداخلته في 
نـــدوة “البالد” للتشـــجيع بالتبـــرع باألعضاء 
“نشـــكر صحيفة البـــالد لتبني حملـــة )حياة 
التبـــرع  علـــى  المجتمـــع  لتشـــجيع  جيـــدة( 
باألعضـــاء، ونأمـــل أن تواصـــل الصحيفـــة 
هذه الحملـــة ومتابعتها للوصول إلى نتائج 

إيجابية في هذا الشأن”.
وأفـــاد بأنـــه تقدم لوزيـــرة الصحة الســـابقة 
فائقـــة الصالح بســـؤال برلماني عن برنامج 
زراعة األعضاء بعد شـــكاوى مرضى الكلى 
وما يعانون منه في عمليات غســـيل الكلى، 
موضحـــًا “تضّمـــن الســـؤال جانب التشـــريع 
والتطـــورات التـــي طـــرأت عليهـــا، وحينهـــا 

أوضحت الوزيرة أن العمل جاٍر على إصدار 
الئحـــة تنفيذيـــة ووعـــدت بإصدارهـــا فـــي 
2020، وقـــد تـــم إصدار الالئحـــة التنفيذية 

التي تأخرت ربع قرن تقريبًا”.
وأضـــاف “إن القانون المنظـــم لعمليات نقل 
وزراعـــة األعضـــاء صدر فـــي 1998، وهناك 
عمليات جراحيـــة ناجحة على أيدي كوادر 
بحرينيـــة ُيشـــهد لهـــا، إال أن هـــذه البرامـــج 
توقفـــت وأصبحنا نعتمد علـــى الزراعة في 
الخـــارج أو نســـتقدم خبـــرات مـــن الخـــارج 
إلجـــراء العمليات في البحرين في حين أن 

كوادرنا الوطنية موجودة”،
وأوضـــح “إن مجلـــس الوزراء في جلســـته 
بتاريخ 5 أغســـطس 2019 برئاسة المغفور 
لـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة وبحضـــور ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وجـــه وزارة 
البحرينيـــة  بالكـــوادر  باالســـتعانة  الصحـــة 
بشـــأن زراعة األعضاء والتي كانت تشرف 

على عمليات الزراعة وباألخص الكلى”.
وبّيـــن “أشـــارت وزيـــرة الصحـــة فـــي ردهـــا 
إلـــى أن الـــوزارة تتعاون لنقـــل األعضاء مع 

إحـــدى المستشـــفيات في المملكـــة العربية 
الســـعودية”، مســـتدركًا “نحن مـــن مناصري 
هـــذا  فـــي  والتكامـــل  الخليجـــي  التعـــاون 
الجانب، إال أن في هذا المستشـــفى طبيب 
بحرينـــي يجـــري مثـــل هـــذه العمليـــات، أي 
أننـــا نســـتعين بكوادرنا من الخـــارج، وهناك 
طبيـــب آخر لكـــي يحافـــظ علـــى اعتمادية 
شـــهادته يتجه لدولـــة أوروبية ليجري مثل 

هذه العمليات الجراحية”.
وأكمـــل “تتراوح عمليات الزراعة من 8 إلى 
10 عمليـــات فـــي الســـنة فـــي البحرين، في 
حيـــن أن مرضـــى الكلـــى يتـــراوح عددهـــم 
بيـــن 800 إلى 1000 مريـــض، ويمكن إنهاء 
معانـــاة هـــؤالء وبرنامج غســـيل الكلى عبر 
برنامج زراعة ونقل أعضاء متكامل ووضع 
الخطة المســـتقبلية والتصورات لالستفادة 
المحليـــة والخليجيـــة  مـــن كل اإلمكانـــات 

حتى العربية والتركيز على المحلية أوالً”.
وأضاف “أعتقد أن تراكم الخبرات وتناقلها 
مـــا بيـــن الكـــوادر الطبيـــة المحليـــة أســـرع 
وأســـهل وأكثـــر فاعليـــة، مؤكـــدًا أن إجراء 
عمليـــات مـــن 8 إلـــى 10 حـــاالت ســـنويًا لن 
يغطـــي العـــدد المطلـــوب من المرضـــى، كما 
أنـــه ال يمنـــح االعتماديـــة للكـــوادر من قبل 
المؤسســـات  باعتمـــاد  المختصـــة  الجهـــات 

الصحية.
وأكمـــل “مواطنـــون ُكُثـــر يســـافرون خـــارج 
البحريـــن للزراعة األعضاء، ويمكن تقليص 
هذه األعداد باالســـتعانة بأعضاء المتوفين 
دماغيًا عبر توعية المجتمع، بأهمية التبرع 
بأعضاء هؤالء، وفي 2007 ُتوفي شـــخص 
دماغيـــًا وطلـــب ذووه مـــن علمـــاء الديـــن 
إعطاءهـــم رأيـــًا شـــرعيًا، والذين أكـــدوا أن 

التبرع باألعضاء هي صدقة جارية”.

^ أكـــد رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات 
الصحيـــة الخاصة حســـين المير أن نتائج 
بحـــث أجـــري مـــن قبـــل طلبة الطـــب في 
جامعة الخليج في 2017 أظهرت أن “71 
% مـــن شـــملهم هذا االســـتبيان موافقون 
علـــى التبـــرع بأعضائهـــم فـــي حياتهـــم أو 
بعـــد مماتهم، وهنـــاك 27 % رفضوا فكرة 
مـــن  كانـــوا   % 2 أن  فـــي حيـــن  التبـــرع، 
المتبرعيـــن في األســـاس، وهذا مـــا يؤكد 
أن فكـــرة التبـــرع مقبولـــة لـــدى أكثـــر من 
ثالثـــة أرباع المجتمع، ونحن فعليًا تعّدينا 
مرحلـــة نشـــر الثقافـــة، ونحن فـــي مرحلة 
التشـــجيع وتثبيت الحالة مرحلة التقنين 

والتكريم”.
أوضـــح الميـــر فـــي مداخلتـــه فـــي منتدى 
أن  باألعضـــاء  التبـــرع  بشـــأن  “البـــالد” 

التبـــرع أثناء الحيـــاة بالخاليـــا المتجددة 
كالدم والشـــعر والمشـــيمة وهنـــاك أعضاء 
ال تعـــوض كالكبـــد والكلى وغيرهـــا ولكل 
حالـــة خصوصيتها أما التبـــرع بعد الوفاة 
هنـــاك أعضاء يتبـــرع بها ماعـــدا األعضاء 

التناسلية بعد الوفاة.
وقـــال “نحـــن كمؤسســـات طبيـــة خاصـــة 
نســـعى ألن نكـــون داعميـــن للمؤسســـات 
زراعـــة  عمليـــة  تديـــر  التـــي  الحكوميـــة 

األعضاء”.
يحتـــاج  األعضـــاء  زرع  بعـــد  أن   وأفـــاد 
ومـــن  للمتابعـــة،  والمتبـــرع  المريـــض 
المؤسســـات  دور  يكـــون  أن  الممكـــن 
الصحيـــة الخاصـــة تخفيـــف الضغط على 
المستشـــفيات الحكومية فـــي المتابعة أو 
غســـيل الكلـــى إذا كان المريـــض يحتـــاج 

تحاليل أو أشعة أو غيرها.
وأضـــاف أن المتبرعيـــن “هـــم فئـــة كريمة 
تبرعـــوا بجـــزء مـــن جســـمهم ويجـــب أن 

عنايـــة  يتلقـــوا  وأن  قدمـــوه،  لمـــا  تكـــرم 
ورعايـــة خاصـــة تختلـــف عن باقـــي أفراد 
الصحيـــة  المؤسســـات  ودور  المجتمـــع، 

الخاصـــة بـــأن يكـــون للمتبرعيـــن خدمات 
أن  كمـــا  مخفضـــة،  أســـعار  أو  مجانيـــة 
وزارة التنميـــة يجب أن تشـــرف على هذا 
العمـــل بحيـــث تكون هناك قائمة بأســـماء 
المتبرعيـــن، وأن يتـــم تحديـــد ذلـــك فـــي 

بطاقاتهم الشخصية”.
يحصلـــون  البطاقـــة  هـــذه  “عبـــر  وأكمـــل 
على امتيـــازات معينة في المستشـــفيات 
الخاصـــة أو خـــارج المؤسســـات الطبيـــة، 
كأن يكون لهم تأمين أو تذاكر سفر أو أي 
نـــوع آخر مـــن االهتمام والتكريـــم لهؤالء 
والمعاملة الخاصـــة لرد الجميل لهم وهذا 

حق لهم وواجب علينا”.
وأوضـــح “فـــي الثمانينـــات كان هنـــاك 10 
% كان متقبـــالً للتبرع بالـــدم، نحن اليوم 
أكثر من 75 % متقبلون لفكرة التبرع بعد 

الموت واالســـتفادة من أعضائهم، وإن ما 
يحتاجـــه المجتمع هـــو معرفة اإلجراءات 
والشـــروط والخطوات المتبعة في وحدة 

الكلى ليكون ضمن قائمة المتبرعين”.
واقتـــرح الميـــر أن تكـــون هنـــاك معاملـــة 
خاصة للمتبرعيـــن والواهبين كمن يتبرع 
بكليتـــه، وأن ال يتم معاملته كأي شـــخص 
م شـــيئًا غاليًا  آخـــر، فهو شـــخص كريم قدَّ
وثمينـــًا وأنقـــذ نفســـًا، مـــن حقـــه التكريـــم 
ليس بدرع أو شـــهادة بـــل بمعاملة خاصة 
في حالـــة العـــالج، ومن واجـــب المجتمع 
تكـــون  وأن  يعّوضـــه،  عليـــه  يحافـــظ  أن 
لـــه األولويـــة ولـــه معاملـــة خاصـــة، وهذا 
اإلجـــراء متبـــع فـــي كثيـــر من الـــدول بأن 
يكـــون هـــؤالء مواطنيـــن تتـــم معاملتهـــم 

معاملة خاصة.

إلنشاء مركز زراعة مستقل واستقطاب “الطيور المهاجرة”

طبيب بحريني يجري عمليات زراعة األعضاء بمستشفى سعودي

75 % من المجتمع يتقبلون فكرة التبرع باألعضاء

مبادرة “حياة جديدة” أثلجت صدورنا... الشوري العريض:

ألف مريض كلى في البحرين والتبرع باألعضاء “صدقة جارية”... هاشم:

لمنح المتبرعين خدمات مجانية أو أسعارا مخفَّضة... رئيس جمعية المؤسسات الصحية الخاصة:

أحمد العريض

النائب فالح هاشم

حسين المير

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

تصحيح وتحرير: أحمد السعيد

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

ى دماغًيا أنقذ شقيقي و7 آخرين... ولمنح خصوصية للمتبرعين متوفَّ
ــة الــمــؤيــد: ــوري ــش ــوي... ال ــلـ ــه بــفــشــل كـ ــت ــي بــعــد إصــاب ــوف والــــدي ُت

^شددت عضو مجلس الشورى منى 
المؤيـــد على ضـــرورة تشـــجيع المتبرعين 
المتوفيـــن  وذوي  وتشـــجيع  باألعضـــاء 
دماغيـــًا للمســـاهمة بأعضائهـــم فـــي إنقـــاذ 

المرضى وإحياء األنفس.
وفي مداخلتها في ندوة “البالد” لتشـــجيع 
قالـــت  األعضـــاء،  زراعـــة  علـــى  المجتمـــع 
المؤيـــد “ُتوفـــي والدي بعد إصابته بفشـــل 
كلـــوي، كمـــا أصيب شـــقيقي بفشـــل كلوي 
أيضـــًا، وتـــم زراعـــة كلـــى لـــه فـــي المملكة 

العربية السعودية”.

وتابعت “أنقذ الُمتوفى دماغيًا، الذي تبرع 
ذووه بالكلى لشـــقيقي، 7 أشخاص آخرين 
حصلـــوا على أعضاء منـــه، كصدقة جارية 

عنه”.
وبّينت أن من شـــأن التشجيع على التبرع 
باألعضـــاء إنقـــاذ الكثيـــر مـــن المرضى من 
ينتظـــرون  مـــن  وغيرهـــم  الكلـــى  غســـيل 
التجربـــة  إلـــى  كالقلـــب، مشـــيرة  أعضـــاء 
الناجحة للرجل األعمـــال نبيل الزين الذي 
ُمِنـــح حياة جديدة بعد زراعة الرئة له بعد 
أن كان يعانـــي من المرض، واســـتطاع أن 

يعيش إنسانًا طبيعيًا بعد الزراعة.
وأضافـــت “أتمنـــى أن يكـــون هنـــاك مزيـــد 
مـــن التشـــجيع للمتبرعيـــن بأعضائهم عبر 
تخصيـــص بطاقات تعريفية لهـــم، كما هو 
المعمـــول به في الدول األوروبية تمنحهم 
خصوصيـــة، كما أن ذوي المتوفين دماغيًا 
للتبـــرع  تشـــجيع  إلـــى  يحتاجـــون  أيضـــًا 
بأعضـــاء ذويهـــم المتوفين دماغيـــًا إلنقاذ 

آخرين”.
وأضافت: أتمنى أن تســـتمر حملة “البالد” 

الشورية منى المؤيد)حياة جديدة(”.
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ندوة  »زراعة األعضاء... حياة جديدة«

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ^دعـــا 
والطبيـــب المعـــروف أحمـــد العريض إلى 
مســـتقل  أعضـــاء  زراعـــة  مركـــز  إنشـــاء 
ماديـــًا وإداريـــًا فـــي وزارة الصحـــة، وأن 
تتم االســـتعانة بالكـــوادر الطبية الوطنية 
أمثـــال:  األعضـــاء  زراعـــة  فـــي  المؤهلـــة 
صـــادق عبدهللا، حمـــد الحلـــو، اللذين لهم 
بـــاع طويل فـــي مجال الزراعـــة خصوصًا 

في مجال زراعة الكلى منذ التسعينات.
وقـــال فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة البالد 
للتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء 
“أشـــكر صحيفـــة البالد على حملـــة )حياة 
لدفـــع  أثلجـــت صدورنـــا،  التـــي  جديـــدة( 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  إعـــادة  ببرنامـــج 

البحرين”.

فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرين واكبت زراعة األعضاء في دول 
الخليـــج منذ التســـعينات، بدأتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي وضـــع القوانيـــن 
المنظمة لزراعة األعضـــاء في الثمانينات 

من المتوفين دماغيًا.
وتابع “طبقـــت البحرين القوانين المنظمة 
منتصـــف  فـــي  األعضـــاء  وزراعـــة  لنقـــل 
التســـعينات، كما تم وضع إســـتراتيجيات 
لنقل األعضاء فـــي مراكز زراعة األعضاء 
بين دول الخليج، حيث اســـتفدنا من هذا 
البرنامج وبخاصة أن المركز الرئيســـي له 
كان في السعودية، ومن حينها تمكنوا من 
إيجاد تواصل مـــع مراكز العناية القصوى 

في دول الخليج منها مركز السلمانية”.
وأكمل “أتذكـــر في بداية األلفية الجديدة 
مـــن  طبـــي  بطاقـــم  الطائـــرات  تمكنـــت 

الســـعودية مـــن نقـــل أعضـــاء المتوفيـــن 
زراعـــة  مراكـــز  بيـــن  نقلهـــا  تـــم  دماغيـــًا، 

األعضاء واستفادت البحرين فيما يخص 
الكـــوادر الطبيـــة  الكلـــى، لوجـــود  زراعـــة 
عـــدة  البرنامـــج  اســـتمر  لذلـــك،  المؤهلـــة 

سنوات”.
وقـــال “أتمنى أن تتبـــع وزارة الصحة هذا 
البرنامـــج، خاصة مع تولي الوزيرة جليلة 
ســـيدجواد زمـــام الـــوزارة، وأن تدفع بهذا 
البرنامـــج وإعـــادة التعـــاون مـــع المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وبقيـــة دول الخليج، 

وإنعاش برنامج زراعة األعضاء”.
دول  ســـكان  “عـــدد  العريـــض  وأوضـــح 
الخليـــج العربيـــة يتجـــاوز 60 مليونًا، ولو 
وضعنـــا التعـــاون فـــي هـــذا الموضوع من 
جديد ســـنحصل على أكثـــر بكثير من 50 
زراعة سنويًا في البحرين، كما هو معمول 

بـــه في الـــدول األوروبية التـــي تعمل في 
نفس برنامجنـــا وتمكنت من زراعة الكلى 

والقلب والرئة”.
وشـــدد علـــى أن ضـــرورة أن يكـــون هناك 
مركز مستقل لزراعة ونقل األعضاء يضم 
الكـــوادر البحرينيـــة ذات الخبـــرة في هذا 
المجال منذ التسعينات، موضحًا “أخبرني 
الوجيه فاروق المؤيد أن مســـاهمة عائلة 
لزراعـــة  مســـتقل  مركـــز  بإنشـــاء  المؤيـــد 
األعضـــاء مســـتمرة منـــذ 20 ســـنة، وهـــي 
صدقـــة جارية مـــن هذه العائلـــة التجارية 

الكبيرة”.
وتابع “وجود المركز المستقل واستقطاب 
الطواقم المؤهلة من جديد سيساهم في 
إعادة برنامج زراعة األعضاء من جديد”.

النـــواب ســـيد  ^أكـــد عضـــو مجلـــس 
فـــالح هاشـــم أن حاالت مرضـــى الكلى في 
البحريـــن يصل عددهم إلـــى ألف حالة، في 
حين أن عمليـــات زراعة تتراوح بين 8 إلى 
10 عمليات ســـنويًا، وقال في مداخلته في 
نـــدوة “البالد” للتشـــجيع بالتبـــرع باألعضاء 
“نشـــكر صحيفة البـــالد لتبني حملـــة )حياة 
التبـــرع  علـــى  المجتمـــع  لتشـــجيع  جيـــدة( 
باألعضـــاء، ونأمـــل أن تواصـــل الصحيفـــة 
هذه الحملـــة ومتابعتها للوصول إلى نتائج 

إيجابية في هذا الشأن”.
وأفـــاد بأنـــه تقدم لوزيـــرة الصحة الســـابقة 
فائقـــة الصالح بســـؤال برلماني عن برنامج 
زراعة األعضاء بعد شـــكاوى مرضى الكلى 
وما يعانون منه في عمليات غســـيل الكلى، 
موضحـــًا “تضّمـــن الســـؤال جانب التشـــريع 
والتطـــورات التـــي طـــرأت عليهـــا، وحينهـــا 

أوضحت الوزيرة أن العمل جاٍر على إصدار 
الئحـــة تنفيذيـــة ووعـــدت بإصدارهـــا فـــي 
2020، وقـــد تـــم إصدار الالئحـــة التنفيذية 

التي تأخرت ربع قرن تقريبًا”.
وأضـــاف “إن القانون المنظـــم لعمليات نقل 
وزراعـــة األعضـــاء صدر فـــي 1998، وهناك 
عمليات جراحيـــة ناجحة على أيدي كوادر 
بحرينيـــة ُيشـــهد لهـــا، إال أن هـــذه البرامـــج 
توقفـــت وأصبحنا نعتمد علـــى الزراعة في 
الخـــارج أو نســـتقدم خبـــرات مـــن الخـــارج 
إلجـــراء العمليات في البحرين في حين أن 

كوادرنا الوطنية موجودة”،
وأوضـــح “إن مجلـــس الوزراء في جلســـته 
بتاريخ 5 أغســـطس 2019 برئاسة المغفور 
لـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة وبحضـــور ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وجـــه وزارة 
البحرينيـــة  بالكـــوادر  باالســـتعانة  الصحـــة 
بشـــأن زراعة األعضاء والتي كانت تشرف 

على عمليات الزراعة وباألخص الكلى”.
وبّيـــن “أشـــارت وزيـــرة الصحـــة فـــي ردهـــا 
إلـــى أن الـــوزارة تتعاون لنقـــل األعضاء مع 

إحـــدى المستشـــفيات في المملكـــة العربية 
الســـعودية”، مســـتدركًا “نحن مـــن مناصري 
هـــذا  فـــي  والتكامـــل  الخليجـــي  التعـــاون 
الجانب، إال أن في هذا المستشـــفى طبيب 
بحرينـــي يجـــري مثـــل هـــذه العمليـــات، أي 
أننـــا نســـتعين بكوادرنا من الخـــارج، وهناك 
طبيـــب آخر لكـــي يحافـــظ علـــى اعتمادية 
شـــهادته يتجه لدولـــة أوروبية ليجري مثل 

هذه العمليات الجراحية”.
وأكمـــل “تتراوح عمليات الزراعة من 8 إلى 
10 عمليـــات فـــي الســـنة فـــي البحرين، في 
حيـــن أن مرضـــى الكلـــى يتـــراوح عددهـــم 
بيـــن 800 إلى 1000 مريـــض، ويمكن إنهاء 
معانـــاة هـــؤالء وبرنامج غســـيل الكلى عبر 
برنامج زراعة ونقل أعضاء متكامل ووضع 
الخطة المســـتقبلية والتصورات لالستفادة 
المحليـــة والخليجيـــة  مـــن كل اإلمكانـــات 

حتى العربية والتركيز على المحلية أوالً”.
وأضاف “أعتقد أن تراكم الخبرات وتناقلها 
مـــا بيـــن الكـــوادر الطبيـــة المحليـــة أســـرع 
وأســـهل وأكثـــر فاعليـــة، مؤكـــدًا أن إجراء 
عمليـــات مـــن 8 إلـــى 10 حـــاالت ســـنويًا لن 
يغطـــي العـــدد المطلـــوب من المرضـــى، كما 
أنـــه ال يمنـــح االعتماديـــة للكـــوادر من قبل 
المؤسســـات  باعتمـــاد  المختصـــة  الجهـــات 

الصحية.
وأكمـــل “مواطنـــون ُكُثـــر يســـافرون خـــارج 
البحريـــن للزراعة األعضاء، ويمكن تقليص 
هذه األعداد باالســـتعانة بأعضاء المتوفين 
دماغيًا عبر توعية المجتمع، بأهمية التبرع 
بأعضاء هؤالء، وفي 2007 ُتوفي شـــخص 
دماغيـــًا وطلـــب ذووه مـــن علمـــاء الديـــن 
إعطاءهـــم رأيـــًا شـــرعيًا، والذين أكـــدوا أن 

التبرع باألعضاء هي صدقة جارية”.

^ أكـــد رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات 
الصحيـــة الخاصة حســـين المير أن نتائج 
بحـــث أجـــري مـــن قبـــل طلبة الطـــب في 
جامعة الخليج في 2017 أظهرت أن “71 
% مـــن شـــملهم هذا االســـتبيان موافقون 
علـــى التبـــرع بأعضائهـــم فـــي حياتهـــم أو 
بعـــد مماتهم، وهنـــاك 27 % رفضوا فكرة 
مـــن  كانـــوا   % 2 أن  فـــي حيـــن  التبـــرع، 
المتبرعيـــن في األســـاس، وهذا مـــا يؤكد 
أن فكـــرة التبـــرع مقبولـــة لـــدى أكثـــر من 
ثالثـــة أرباع المجتمع، ونحن فعليًا تعّدينا 
مرحلـــة نشـــر الثقافـــة، ونحن فـــي مرحلة 
التشـــجيع وتثبيت الحالة مرحلة التقنين 

والتكريم”.
أوضـــح الميـــر فـــي مداخلتـــه فـــي منتدى 
أن  باألعضـــاء  التبـــرع  بشـــأن  “البـــالد” 

التبـــرع أثناء الحيـــاة بالخاليـــا المتجددة 
كالدم والشـــعر والمشـــيمة وهنـــاك أعضاء 
ال تعـــوض كالكبـــد والكلى وغيرهـــا ولكل 
حالـــة خصوصيتها أما التبـــرع بعد الوفاة 
هنـــاك أعضاء يتبـــرع بها ماعـــدا األعضاء 

التناسلية بعد الوفاة.
وقـــال “نحـــن كمؤسســـات طبيـــة خاصـــة 
نســـعى ألن نكـــون داعميـــن للمؤسســـات 
زراعـــة  عمليـــة  تديـــر  التـــي  الحكوميـــة 

األعضاء”.
يحتـــاج  األعضـــاء  زرع  بعـــد  أن   وأفـــاد 
ومـــن  للمتابعـــة،  والمتبـــرع  المريـــض 
المؤسســـات  دور  يكـــون  أن  الممكـــن 
الصحيـــة الخاصـــة تخفيـــف الضغط على 
المستشـــفيات الحكومية فـــي المتابعة أو 
غســـيل الكلـــى إذا كان المريـــض يحتـــاج 

تحاليل أو أشعة أو غيرها.
وأضـــاف أن المتبرعيـــن “هـــم فئـــة كريمة 
تبرعـــوا بجـــزء مـــن جســـمهم ويجـــب أن 

عنايـــة  يتلقـــوا  وأن  قدمـــوه،  لمـــا  تكـــرم 
ورعايـــة خاصـــة تختلـــف عن باقـــي أفراد 
الصحيـــة  المؤسســـات  ودور  المجتمـــع، 

الخاصـــة بـــأن يكـــون للمتبرعيـــن خدمات 
أن  كمـــا  مخفضـــة،  أســـعار  أو  مجانيـــة 
وزارة التنميـــة يجب أن تشـــرف على هذا 
العمـــل بحيـــث تكون هناك قائمة بأســـماء 
المتبرعيـــن، وأن يتـــم تحديـــد ذلـــك فـــي 

بطاقاتهم الشخصية”.
يحصلـــون  البطاقـــة  هـــذه  “عبـــر  وأكمـــل 
على امتيـــازات معينة في المستشـــفيات 
الخاصـــة أو خـــارج المؤسســـات الطبيـــة، 
كأن يكون لهم تأمين أو تذاكر سفر أو أي 
نـــوع آخر مـــن االهتمام والتكريـــم لهؤالء 
والمعاملة الخاصـــة لرد الجميل لهم وهذا 

حق لهم وواجب علينا”.
وأوضـــح “فـــي الثمانينـــات كان هنـــاك 10 
% كان متقبـــالً للتبرع بالـــدم، نحن اليوم 
أكثر من 75 % متقبلون لفكرة التبرع بعد 

الموت واالســـتفادة من أعضائهم، وإن ما 
يحتاجـــه المجتمع هـــو معرفة اإلجراءات 
والشـــروط والخطوات المتبعة في وحدة 

الكلى ليكون ضمن قائمة المتبرعين”.
واقتـــرح الميـــر أن تكـــون هنـــاك معاملـــة 
خاصة للمتبرعيـــن والواهبين كمن يتبرع 
بكليتـــه، وأن ال يتم معاملته كأي شـــخص 
م شـــيئًا غاليًا  آخـــر، فهو شـــخص كريم قدَّ
وثمينـــًا وأنقـــذ نفســـًا، مـــن حقـــه التكريـــم 
ليس بدرع أو شـــهادة بـــل بمعاملة خاصة 
في حالـــة العـــالج، ومن واجـــب المجتمع 
تكـــون  وأن  يعّوضـــه،  عليـــه  يحافـــظ  أن 
لـــه األولويـــة ولـــه معاملـــة خاصـــة، وهذا 
اإلجـــراء متبـــع فـــي كثيـــر من الـــدول بأن 
يكـــون هـــؤالء مواطنيـــن تتـــم معاملتهـــم 

معاملة خاصة.

إلنشاء مركز زراعة مستقل واستقطاب “الطيور المهاجرة”

طبيب بحريني يجري عمليات زراعة األعضاء بمستشفى سعودي

75 % من المجتمع يتقبلون فكرة التبرع باألعضاء

مبادرة “حياة جديدة” أثلجت صدورنا... الشوري العريض:

ألف مريض كلى في البحرين والتبرع باألعضاء “صدقة جارية”... هاشم:

لمنح المتبرعين خدمات مجانية أو أسعارا مخفَّضة... رئيس جمعية المؤسسات الصحية الخاصة:

أحمد العريض

النائب فالح هاشم

حسين المير

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

تصحيح وتحرير: أحمد السعيد

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

ى دماغًيا أنقذ شقيقي و7 آخرين... ولمنح خصوصية للمتبرعين متوفَّ
ــة الــمــؤيــد: ــوري ــش ــوي... ال ــلـ ــه بــفــشــل كـ ــت ــي بــعــد إصــاب ــوف والــــدي ُت

^شددت عضو مجلس الشورى منى 
المؤيـــد على ضـــرورة تشـــجيع المتبرعين 
المتوفيـــن  وذوي  وتشـــجيع  باألعضـــاء 
دماغيـــًا للمســـاهمة بأعضائهـــم فـــي إنقـــاذ 

المرضى وإحياء األنفس.
وفي مداخلتها في ندوة “البالد” لتشـــجيع 
قالـــت  األعضـــاء،  زراعـــة  علـــى  المجتمـــع 
المؤيـــد “ُتوفـــي والدي بعد إصابته بفشـــل 
كلـــوي، كمـــا أصيب شـــقيقي بفشـــل كلوي 
أيضـــًا، وتـــم زراعـــة كلـــى لـــه فـــي المملكة 

العربية السعودية”.

وتابعت “أنقذ الُمتوفى دماغيًا، الذي تبرع 
ذووه بالكلى لشـــقيقي، 7 أشخاص آخرين 
حصلـــوا على أعضاء منـــه، كصدقة جارية 

عنه”.
وبّينت أن من شـــأن التشجيع على التبرع 
باألعضـــاء إنقـــاذ الكثيـــر مـــن المرضى من 
ينتظـــرون  مـــن  وغيرهـــم  الكلـــى  غســـيل 
التجربـــة  إلـــى  كالقلـــب، مشـــيرة  أعضـــاء 
الناجحة للرجل األعمـــال نبيل الزين الذي 
ُمِنـــح حياة جديدة بعد زراعة الرئة له بعد 
أن كان يعانـــي من المرض، واســـتطاع أن 

يعيش إنسانًا طبيعيًا بعد الزراعة.
وأضافـــت “أتمنـــى أن يكـــون هنـــاك مزيـــد 
مـــن التشـــجيع للمتبرعيـــن بأعضائهم عبر 
تخصيـــص بطاقات تعريفية لهـــم، كما هو 
المعمـــول به في الدول األوروبية تمنحهم 
خصوصيـــة، كما أن ذوي المتوفين دماغيًا 
للتبـــرع  تشـــجيع  إلـــى  يحتاجـــون  أيضـــًا 
بأعضـــاء ذويهـــم المتوفين دماغيـــًا إلنقاذ 

آخرين”.
وأضافت: أتمنى أن تســـتمر حملة “البالد” 

الشورية منى المؤيد)حياة جديدة(”.

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/500326013856.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/news/2022/5003/bahrain/764319.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5003/bahrain/764318.html
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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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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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حسن عبدالرسول

سيدعلي المحافظة

مساٍع لتثبيت أسعار اللحوم الكينية طوال العام والبحرين األرخص خليجيا

شغفه الكبير وعشقه للعمل في مجال 
اللحوم، وحرصه على المســـاهمة في 
القيـــام بدور فعـــال في دعـــم تحقيق 
األمـــن الغذائـــي لمملكـــة البحرين، قاد 
الشـــاب حســـين الحليبي ليشد رحال 
الســـفر إلـــى مســـالخ اللحـــوم الكينية، 
لالطالع عن قرب على تلك المســـالخ 
التي تعد أحد أبرز مصادر اللحوم في 
البحريـــن البديلـــة للحوم األســـترالية 
التي كانت تحظـــى بالدعم الحكومي 
ألســـعارها. يقول الشاب الحليبي في 
حديثه الذي خص به “البالد” إن رحلته 
التي اســـتغرقت نحو 8 أيام شملت 3 
مســـالخ تعد هي األبرز على مســـتوى 

كينيا، أكبرها مسلخ )كيو إم بي( الذي 
يمتـــد عمـــره إلى 77 عامـــًا ويربو عدد 
عمالـــه على 600 عامل، وهو المســـلخ 
األبرز الـــذي تســـتورد البحرين ودول 
الخليـــج العربي منه اللحـــوم الكينية، 
مشـــيرًا إلـــى أن المســـلخين اآلخريـــن 
أحدهمـــا خاص واآلخر حكومي وهما 
عبارة عن مسالخ فقط تقوم بوظيفة 
الذبـــح على غـــرار المســـلخ الحكومي 
في البحرين. وقال إن الرحلة كشفت 
عن السبب وراء ارتفاع أسعار اللحوم 
الكينية خالل موســـمي شـــهر رمضان 
المبـــارك والحـــج، حيـــث تقـــف خلفـــه 
شركة الطيران التي تعد األرخص في 
الشـــحن على مســـتوى الخليج طوال 

العـــام، إال أنها تعمد إلى رفع أســـعارها 
خالل مواســـم خاصة كشـــهر رمضان 
والحـــج مما يؤدي إلى ارتفاع أســـعار 
اللحـــوم فـــي تلـــك المواســـم. وهو ما 
تم خالل الرحلـــة معالجته، من خالل 
التنسيق مع شـــركة طيران أخرى من 
شـــأنها أن تســـاهم فـــي ثبـــات نســـبي 

لألسعار طوال العام.
وأشار الحليبي إلى أن عمليات الذبح 
فـــي المســـالخ الكينيـــة تتميـــز بكونها 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وأن 
عمليـــة شـــحن اللحـــوم إلـــى البحرين 
يومـــًا  تتجـــاوز  ال  فتـــرة  تســـتغرق 
واحـــدًا بين الذبـــح ووصولهـــا للتاجر 

البحريني.

وقـــال إن اللحـــوم الكينية تعـــد اليوم 
هـــي أبـــرز اللحـــوم التـــي تســـتوردها 
مملكـــة البحرين بعد توقف اســـتيراد 
اللحـــوم األســـترالية، وذلـــك لتميزهـــا 
بالجـــودة المناســـبة والســـعر المالئـــم 
للقدرة الشرائية للمستهلك البحريني.

وأكـــد أن البحريـــن هـــي مـــن أرخـــص 
الكينيـــة  للحـــوم  المســـتوردة  الـــدول 
بفضـــل انخفـــاض قيمة الشـــحن فيما 
عدا فترة المواســـم والتي من المؤمل 
أن يتـــم معالجتها مع شـــركة الطيران 
الجديـــدة، كمـــا سيســـاهم ذلـــك فـــي 
توافـــر اللحـــوم الكينيـــة بهـــذا الســـعر 
المناسب طوال الســـنة، وهو ما جرى 

الترتيب له خالل الرحلة.

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة 
الفضائيـــة  “القـــوة  إن  الفضـــاء  لعلـــوم 
أصبحـــت مكونـــًا أساســـيًا فـــي الجيـــوش 
لمواكبـــة متطلبـــات مســـتقبلية  الحديثـــة 
متنوعـــة من أبرزها الجهوزية للقتال وفق 
معايير جديدة وبيئات قتالية تعتمد على 

التطور التقني والذكاء االصطناعي. 
بشـــأن  لـ”البـــالد”  تصريحـــه  فـــي  وأشـــار 
مشـــاركته في النـــدوة الخاصـــة بالتعريف 
بقـــوة الفضـــاء األميركيـــة والتـــي انعقدت 
تحـــت عنـــوان “حديـــث مقاتلـــي الفضاء”، 

إلـــى أن بيئـــات القتـــال المتعـــارف عليهـــا 
مـــن  شـــيئًا  باتـــت  التقليديـــة  بأســـلحتها 
الماضـــي، وفاعليتهـــا آخـــذة فـــي االنحدار 
بشكل متســـارع وهذا واضح فيما يشهده 

العالم حاليًا. 
وقـــال عن مشـــاركته في النـــدوة: “أتاحت 
علـــى  كثـــب  عـــن  التعـــرف  النـــدوة  هـــذه 
الـــدور المهـــم والمتصاعـــد لقـــوات الفضاء 
األميركيـــة من خالل تســـليط الضوء على 
أحـــد أفرعهـــا، حيـــث توفر “دلتـــا 6” قوات 
تشـــغيل  عبـــر  للقتـــال  وجاهـــزة  مؤهلـــة 
وصيانة شـــبكة مراقبة األقمـــار الصناعية 
البالغة تكلفتها 6.8 مليار دوالر، كما تتولى 

إجراء عمليات سيبرانية دفاعية لشبكات 
المهام الفضائية الخاصة. 

ولفـــت إلى أن قـــوة “دلتـــا 6” تتولى كذلك 
الفضـــاء  إلـــى  اآلمـــن  الوصـــول  تنســـيق 
الفضائيـــة  المركبـــات  قيـــادة  لتمكيـــن 
والتحكم فيها، وضمان اإلطالق اآلمن في 
الفضـــاء، وحمايـــة العمليـــات المدارية من 
خـــالل إجراء عمليـــات ســـيبرانية دفاعية 
ســـلبية ونشـــطة لتمكين مؤسســـة الفضاء 
األميركية على اختالف أنواعها من القيام 

بمهامها”.
وذكر أن من حســـن االســـتعداد للمستقبل 
التميـــز  اســـتدامة  ضمـــان  علـــى  العمـــل 

التكنولوجي في ســـاحة المعركة المتغيرة 
باستمرار”.

واختتم العسيري: “الفضاء يشهد اهتمامًا 
الـــدور  النـــدوة  أوضحـــت  وقـــد  متزايـــدًا 
الحـــروب  فـــي  الفضـــاء  ألمـــن  المحـــوري 
الحاليـــة، مع تأكيدها علـــى ضرورة وجود 
أنظمة حماية سيبرانية تدعم المنظومات 

األمنية والعسكرية على الدوام”.
يذكـــر أن الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
مختلـــف  لتوعيـــة  الـــدوام  علـــى  تســـعى 
الفضـــاء  بأهميـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات 
وتطبيقاتـــه المتنوعـــة مـــن خـــالل عقدها 
والنـــدوات  العمـــل  ورش  مـــن  العديـــد 

الجهـــات  لـــكل  المتخصصـــة  التثقيفيـــة 
يضمـــن  بمـــا  يخصـــه  فيمـــا  كل  المعنيـــة 
التطـــورات  بآخـــر  اإللمـــام  مـــن  تمكينهـــم 
المتغيـــرات  لمواكبـــة  والفنيـــة  التقنيـــة 

المتسارعة في مختلف المجاالت.
وتأتـــي مشـــاركة الهيئـــة في النـــدوة تلبية 
للدعـــوة التـــي تلقتهـــا الهيئـــة مـــن الجهـــة 
قيادة قوة الفضـــاء األميركية، حيث مّثل 
الهيئـــة  محمد إبراهيم العســـيري الرئيس 
روي  العقيـــد  النـــدوة  وقـــدم  التنفيـــذي، 
روكويـــل، قائد قوات الفضاء “دلتا 6” وهو 
أحد خبراء الفضاء العسكريين في قيادة 

الفضاء األميركية.

القوة الفضائية أصبحت مكونا أساسيا في الجيوش الحديثة
قوة “دلتا 6” تتولى تنسيق الوصول اآلمن إلى الفضاء... العسيري:

سيبرانية حــمــايــة  أنــظــمــة  ــود  ــ وج ضــــرورة  مــع  ــدا  ــزاي ــت م اهــتــمــامــا  يــشــهــد  ــاع  ــط ــق ال

محمد العسيري 

عيد األضحى 9 يوليو واإلجازة 6 أيام
غرة ذي الحجة 30 يونيو الجاري .. الحجري:

قال الفلكي علي الحجري إن غرة شهر ذي 
الحجة ســـتكون يوم الخميـــس 30 يونيو 
الجـــاري، فيما ســـتكون وقفـــة عرفة بيوم 
الجمعة 8 يوليو المقبل ويليه يوم الســـبت 
األضحـــى  عيـــد  يـــوم  يوليـــو   9 الموافـــق 
المبـــارك، وذلـــك وفقـــًا للحســـابات الفلكية 
اإلســـالمي  والتقويـــم  القـــرى  أم  لتقويـــم 

الموحد للعام 1443 هجري.
وذكـــر الحجـــري أن آخر رؤية لهالل شـــهر 
شـــوال ذي القعدة لهذا العام ســـتكون في 
فجر يوم اإلثنين 27 يونيو الجاري، ليعلن 
بعـــد ذلـــك قمر شـــهر ذي الحجـــة واقترانه 
مع الشـــمس بعـــد يومين فـــي الموافق 29 
يونيو الجاري بتمام الساعة 4:09 صباحًا، 
ألفـــق  الســـطحية  الحســـابات  بحســـب 

البحريـــن، فيمـــا يعاود الهـــالل الظهور بعد 
يوم آخر بســـهولة في صفـــاء األجواء في 
مســـاء يـــوم الخميـــس 30 يونيـــو الجاري، 

ليختم االستهالل العام الهجري الجاري.

ولفـــت إلـــى أن معتمـــدي الرؤيـــة العينيـــة 
ســـيكون االســـتهالل لهم ســـهالً في مساء 
يـــوم الخميـــس 30 يونيـــو الجـــاري، بعـــد 
غـــروب الشـــمس في تمـــام الســـاعة 6.35 

مســـاء ليكون القمر على ارتفاع 14 درجة 
و 39 دقيقـــة فـــي فترة مكث ســـاعة و19 
دقيقة وبزاوية استطالة لـ 16 درجة و 26 
دقيقـــة وعمر القمر االقتراني 38 ســـاعة و 
24 دقيقة وبزاوية استطالة لـ 16 درجة و 
26 دقيقة، حيـــث عمر القمر االقتراني 38 

ساعة و 24 دقيقة.
وأشـــار إلـــى أن شـــهر ذي الحجـــة المقبـــل 
سيكون أطول شهر اقتراني سطحي للعام 
الهجري 1443 بطول 29 يوما و17 ســـاعة 
و 22 دقيقـــة، حيث الوقت المتبقي إلنهاء 
الســـنة الهجريـــة 324 يوما و 9 ســـاعات و 
59 دقيقـــة، وفـــي نهايـــة شـــهر ذي الحجة 
المقبل ســـيكون طول العـــام الهجري 354 

و3 ساعات و21 دقيقة.

علي الحجري

حسين الحليبي من داخل أكبر المسالخ الكينية

الرجاليـــة  الخياطـــة  محـــالت  بـــدأت 
فـــي  الخليجـــي  الثـــوب  لتفصيـــل 
لخياطـــة  الزبائـــن  طلبـــات  اســـتقبال 
وتطريـــز األثـــواب اســـتعدادًا لموســـم 
عيد األضحـــى المبـــارك، حيث قدرت 
هـــذا  خـــالل  الزبائـــن  إقبـــال  نســـبة 
الموســـم 80 % مقارنة بموســـم شـــهر 
رمضـــان المبارك وعيد الفطر الســـابق 
الـــذي شـــهد إقبـــاال الفتـــا بنســـبة 100 
%، بعـــد ركـــود حاد فـــي اإلقبال على 
تفصيـــل المالبـــس دام لمـــدة عاميـــن؛ 
كورونـــا،  جائحـــة  تداعيـــات  بســـبب 
فيمـــا تشـــهد أغلب محـــالت الخياطة 
ارتفاعـــا في متوســـط أســـعار تفصيل 
الثوب بســـبب ارتفاع أســـعار الشـــحن 
البري بنســـبة 100 %، وارتفاع أسعار 
القماش الياباني المستورد عبر وكالء 
التوزيـــع فـــي دولـــة الكويـــت، حيـــث 
“الطاقـــة”  األقمشـــة  أســـعار  تتـــراوح 
حسب متوسط األســـعار األكثر إقباالً 
لدى الزبائن في البحرين من 40 و 50 

و 60 دينارا حسب نوع الخامة.
مـــن جهتـــه، قـــال راشـــد عيســـى وهو 
صاحـــب محـــل خياطـــة فـــي شـــارع 
البديـــع، إن محالت الخياطة الرجالية 
تســـتقبل  الخليجـــي  الـــزي  لتفصيـــل 
األيـــام  الزبائـــن خـــالل هـــذه  طلبـــات 
لتجهيز مالبس عيد األضحى المبارك 
قبـــل إغـــالق بـــاب اســـتقبال الطلبات، 
مشـــيرًا إلى وجـــود تراجع طفيف في 
اإلقبال بنسبة 20 % مقارنة بالموسم 
أبـــواب  فيـــه  أغلقـــت  الـــذي  الســـابق 
اســـتقبال الطلبات منذ ثاني أيام شهر 
رمضـــان، وذلك بســـبب رغبـــة البعض 

للسفر خالل إجازة الصيف.
وذكـــر عيســـى أن هنـــاك ارتفاعـــا فـــي 
أسعار مستلزمات التفصيل والتطريز 
المالبـــس  وأزرة  الخيـــوط  مثـــل 
وحشـــوات الثوب، حيث وصل ســـعر 
حشـــوه الثـــوب 75 دينارا بعـــد ما كان 
متوســـط الســـعر الســـابق 50 دينـــارا، 
فيما تتراوح أســـعار علب أزرة الثوب 
ما بين 22 إلى 23 دينارا بعد ما كانت 
األســـعار فـــي وقـــت ســـابق 13 دينارا 
للعلبة الواحدة، إال أن أغلب المحالت 
مازالـــت ثابتـــة علـــى متوســـط ســـعر 

تفصيـــل الثـــوب الواحـــدة مـــا بين 20 
إلى 25 دينارا، بالرغم من قلة األرباح 
في الوقت الراهن، حيث ال تســـتطيع 
متوســـط  رفـــع  الخياطـــة  محـــالت 
األســـعار وذلك لمراعاة حركة الســـوق 
التي تعافت بنسبة 50 % بعد عامين 

من تأثيرات كوفيد 19.
وعـــن متوســـط أســـعار متر األقمشـــة 
األكثر اســـتهالكًا في أسواق البحرين 
اليـــوم، قال عيســـى إن أســـعار األمتار 
تتراوح بحسب نوع وجودة القماش، 
حيـــث تبـــدأ األســـعار من 2 دينـــار إلى 
5 دنانيـــر، وهناك أقمـــاش ذات جودة 
جيـــدة لالســـتهالك اليومـــي، تتـــراوح 
أســـعار المتـــر الواحد ما بيـــن 6 إلى 8 
دنانير، ولكن في الغالب تقف األسعار 
عنـــد ســـعر المتر الذي يتـــراوح ما بين 
3.5 إلـــى 4 دنانير، مشـــيرًا إلى اعتماد 
الســـوق البحرينية بدرجة كبيرة على 
وكالء التوزيع وبيع األقمشة اليابانية 
دولـــة  مـــن  واالنجليزيـــة،  والهنديـــة 

الكويت.
اليـــوم  الشـــباب  إلـــى أن فئـــة  ولفـــت 
تهتم بدقة كبيـــرة لتفاصيل الخياطة 
الثـــوب  ومســـتلزمات  والتطريـــز 
الرجالي، حيث يختار الشـــباب بعناية 
ألوان وماركات األزرة، مما أدخل ذلك 

ثقافة “الفاشن” على الثوب.

زيادة 80 % على تفصيل الثوب 
واألسعار تقفز 100 %

التخفيضات ومسلتزمات “األضحى” في انتظار رواتب يونيو
مسجات الحر ترفع التبضع 60 % وسط خصومات تصل لغاية 75 %

تلقـــى غالبية ســـكان البحريـــن والمقيمين 
الماضيـــن  اليوميـــن  المملكـــة خـــالل  فـــي 
رسائل نصية باللغات العربية واالنجليزية 
عن بـــدء موســـم العـــروض والتخفيضات 
وقـــرب  الصيـــف  فصـــل  حلـــول  بمناســـبة 
االحتفال بمناســـبة عيد األضحى المبارك، 
حيث تشهد المجمعات والمحال التجارية 
تتـــراوح  بنســـب  وتخفيضـــات  عروضـــا 
مـــا بيـــن 25 % ولغايـــة 75 % علـــى ســـلع 
المالبـــس واألحذية والعطـــور والكماليات 
والمســـتلزمات... إلخ؛ استعدادًا الستقبال 
موســـم عيـــد األضحـــى المبـــارك في شـــهر 
الحركـــة  تعتبـــر  حيـــث  المقبـــل،  يوليـــو 
الشـــرائية نشـــطة خـــالل هـــذه األيـــام مـــع 
موعـــد نزول رواتب شـــهر يونيـــو الجاري، 
إضافـــة لعـــروض تصفيات مخـــزون بعض 

السلع لدى بعض المحالت التجارية.
ووصـــف العاملـــون فـــي متاجـــر عـــدد من 
التبضـــع  حركـــة  التجاريـــة  المجمعـــات 

الكماليـــات  شـــراء  علـــى  واإلقبـــال 
والمســـتلزمات بالجيدة جدًا خصوصًا في 
ظـــل العـــروض الترويجيـــة التـــي تجـــذب 
المســـتهلكين مـــن داخل وخـــارج البحرين 
قبيـــل عيد األضحى المبـــارك، حيث تعتبر 
نســـبة اإلقبال لشـــراء الســـلع حاليًا مقارنة 
بموســـم عيد الفطر الســـابق مرتفعة بواقع 
60 % “بحسب تقدير العاملين”، حيث إن 
هناك عددا من الزبائن بدأ فعال في شـــراء 

مالبس الصيف ومستلزمات السفر.
ولفـــت عـــدد مـــن العامليـــن فـــي األســـواق 
وموســـم  العـــروض  أن  إلـــى  التجاريـــة 
التخفيضـــات علـــى بعض ســـلع المـــاركات 
المعروفـــة تســـتقطب عـــددا مـــن الزبائـــن 
الخليجيين وذلك بسبب استقرار متوسط 
األسعار في الوقت الحالي، مقارنة بأسعار 
بعض سلع الكماليات في الدول المجاورة، 
حيث إن أغلب الســـلع التي تجذب الزبائن 

خالل فصل الصيف وقبل مواســـم األعياد 
هي العطور واألحذية والمالبس الرياضية 
الصيفية والحقائب النسائية ومستلزمات 

التجميل للسيدات.
حركـــة  نســـبة  ارتفـــاع  العاملـــون  وتوقـــع 
التســـوق واإلقبـــال علـــى شـــراء المالبـــس 
الصيفيـــة الجاهـــزة فـــي نهايـــة األســـبوع 
المقبل، والســـيما مع إعالن العروض التي 
تعتبر جاذبة للزبائن، ومنها شراء سلعتين 
بقيمـــة ســـعلة واحدة، أو شـــراء ســـلعتين 
والثالثة مجانًا، مما يعتبرها البعض فرصة 
القتنـــاء أكثـــر مـــن ســـلعة بســـعر منخفض 
فـــي الوقـــت الحالـــي، خصوصـــًا فـــي ظل 
العـــروض الترويجية التـــي طرحتها بعض 
المحـــالت مؤخـــرًا مـــن خـــالل جمـــع نقاط 
للتخفيضـــات أو الدخـــول فـــي ســـحوبات 
على جوائز عينية، حيث ذلك يســـاهم في 
تنشـــيط الحركة الشرائية من خالل جذب 

المستهلكين من داخل وخارج المملكة.

أحد المجمعات التجارية في المملكة

سيدعلي المحافظة

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

راشد عيسى

محالت الخياطة 
تعافت 50 % بعد 
عامين من الركود
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للتواصل: 17111483

نعتلي المنصات لتشريف الوطن.. والجائزة مسؤولية
في الوقت الذي كان حزني على أستاذي ومعلمي سعيد الحمد 
رحمه هللا، لم يفارق عقلي، أحسه ورائي، ومن يساري ويميني، 
ويرصـــد خطواتي، جاءني إحســـاس غامض وأنا أســـتلم جائزة 
الشـــراع الذهبـــي عن مسلســـل “يوميات أم ســـحنون” بمهرجان 
الخليـــج لإلذاعة والتلفزيون يـــوم الخميس الماضي، بأن روحه 
الطاهـــرة تحـــدق بي مـــن كل زاوية بمســـرح البحريـــن الوطني، 
وتـــزداد شـــوقا إلى الظهور أمامي لتقول لـــي.. اليوم تطوف من 
حولـــك أقمار ونجـــوم النجـــاح بتحقيقك الجائـــزة الذهبية عدة 
مـــرات عـــن هذا العمل الـــذي أعرف كل جزئياتـــه وتفاصيله منذ 
والدتـــه وهـــو مـــن األعمال التـــي تحمـــل المقومات الفنيـــة التي 
تؤهلـــه للبقاء طويال. حينها شـــعرت بأن روحـــا من الحياة تهب 
إلـــى جســـدي النحيل وصوتـــا كطيف ســـحابة ال بل كنـــور البدر 
يقول.. انطلق ألجلي واعتلي المنصات لتشـــريف الوطن ووسع 
خطـــاك واجري بســـرعة جنونية نحو هدفك، اســـند ظهرك بقوة 

وأكمل الرواية.

تغربـــت فـــي األعمـــاق للحظـــات وأدركـــت أن الفـــوز بالجوائـــز 
الرفيعة التي تشرف الوطن ال يزيدنا مسؤولية واجتهادا وعمال 
مضاعفا فحســـب، بل يشـــعر به كل غال وعزيز غادرنا إلى األبد، 
ألنهـــم من حولنـــا كاألزهار المضيئة وألحـــان الصباح التي تفجر 
روح الحياة، والدروب التي ترشـــدنا إلى التألق ومواصلة العمل 

بكل اندفاع. 
أجـــل.. هـــذا الفـــوز الثالـــث بالذهبية وهـــو أول مسلســـل إذاعي 
محلـــي يحقق هذا اإلنجاز في تاريخ اإلذاعة، يحتم علي البقاء 
قبالـــة منارة النجاح والتميز وااللتـــزام من أجل البحرين الغالية 
التي تستحق منا أكثر من ذلك، ويا لها من لحظة تجعلك تسافر 
فرحـــا من الشـــرق إلى الغرب عندما تســـمع عريف الحفل ينطق 
اســـم وطنـــك بالفـــوز في محفـــل دولـــي والتصفيق الحـــاد الذي 
يزلزل نخاع العظم.. ليس هناك أجمل وأحلى من اسم البحرين، 
وبهـــذه المناســـبة أيضا أهنئ كل فريق المسلســـل والمســـؤولين 

في اإلذاعة على رحلة النجاح هذه والقادم أفضل بإذن هللا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

التعليم البحريني بقناة الحرة األميركية
استضافتني مؤخرًا قناة الحرة األميركية، في برنامج “حديث الخليج”، والذي 
تطـــرق لمســـتقبل التعليـــم عن بعد فـــي دول الخليج، وقـــرارات وزارات التربية 
والتعليـــم أثناء فترة الجائحة، وآليات الرقابة على االختبارات. اللقاء المفتوح 
الذي اســـتمر قرابة ســـاعة، وشـــارك به عـــدد مـــن الباحثين التربوييـــن من دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، كان ســـاخنا من حيث اختالف وجهـــات النظر عن 

التعليم عن بعد، والظروف التدريسية خالل فترة الجائحة.
وأكـــدت أثناء المشـــاركة أن تقييم الطالب التراكمي فـــي مملكة البحرين وعلى 
مـــدار العام بفتـــرة الجائحة، كان عبـــر اختبارات متعددة، حيـــث عملت الوزارة 
بأكثـــر من موقـــع للتصحيح المركـــزي، وكان عدد زيـــارات بوابـــة وزارة التربية 
والتعليم التعليمية اإللكترونية أكثر من 137 مليون زيارة خالل فترة الجائحة، 
نظـــرًا لغزارتها بالمواد اإلثرائية، والحلقات النقاشـــية، والدروس المركزية، وهو 
عـــدد كبيـــر من الزيارات مقارنة بعدد الســـكان، ما يعنـــي أن الطالب وولي األمر 
والمعلم زاروا هذه البوابة واعتبروها وســـيلة مهمة من وســـائل التعلم، وحسب 
المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، فإن منظومة التعلم عن بعد لن تلغى، 

وال يمكن التراجع عنها، ألنها منظومة إلكترونية أثبتت نجاحها وبشكل كبير.
كمـــا طبقـــت البحريـــن مـــادة “تعزيـــز التعليـــم” لتعليم الطـــالب مهـــارات الكتابة 
والقـــراءة والتفاعـــل، وال تـــزال منظمـــة اليونســـكو والمنظمـــات الدوليـــة تعقـــد 
اجتماعات في هذا الصعيد. والملفت للنظر أن البحرين، وفي كل محور نوقش 
على مستوى “اليونسكو”، بأنها من الدول المتميزة بتوفير التعليم ذي المحتوى 

العالي، رغم الظروف الصعبة للجائحة.
يضـــاف إليهـــا الجهود الكبيرة التي قام بها وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد 
بـــن علـــي النعيمي، والتي ترجمت الـــرؤى الملكية بهذا الشـــأن، وحققت قصص 
نجاح كبيرة، نجدها اليوم بكل بيت بحريني. منها االستفادة من قناة البحرين 
الفضائية الرياضية، لتبث خاللها الدروس لكل المراحل، صباحا ومســـاء، ومنذ 
األســـبوع األول لتفشـــي الجائحة واإلغالقـــات التي حصلت، وتدشـــين الوزارة 
14 قنـــاة في اليوتيـــوب للتعليم، وواحدة لذوي االحتياجـــات الخاصة، وأخرى 
لـــذوي التعلـــم المهني، ما يؤكد أن دور اإلعالم واالتصـــال اليوم في التعليم، لم 
يعـــد يقتصـــر على بـــث األخبار، إنما بإقامة الدروس والمناقشـــة بهـــا، وتحليلها، 

والتعليق على تفاصيلها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

جرائم ما بعد كورونا
تابعنـــا وقرأنـــا بقلـــق شـــديد عـــدة جرائـــم وحـــوادث ال يســـتوعبها عقل 
وتثيـــر فـــي النفس أقصـــى درجات االشـــمئزاز والنفور، وتـــدق بتكرارها 
ناقـــوس خطر عظيم على األســـر والمجتمعات والعالقـــات بين أفرادها، 
مـــا بيـــن إقدام طالب جامعي على نحر زميلتـــه نهاًرا جهاًرا، إلى قيام أم 
بقتـــل أوالدها، إلى تخلص أكثر من شـــاب في مقتبـــل العمر من حياتهم 
باالنتحـــار، وغيرها مما وصف بالمذابح البشـــعة والحوادث التي تؤشـــر 

لتغيرات قوية عقلية ونفسية وشخصية.
عشـــنا أكثر مـــن عامين خالل مراحـــل وتبعات جائحة فيـــروس كورونا 
كوفيد 19 نمًطا حياتًيا مختلفا عن المألوف،  فهل تسبب البعد واالبتعاد 
االجتماعـــي خالل هذه الفترة في جفاء المشـــاعر وقســـوة القلوب لهذه 
الدرجـــة التـــي تســـترخص الدمـــاء وتســـتهين بالحيـــاة؟ أم مـــا صاحبها 
مـــن اإلقبـــال المفـــرط علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي والعيش في 
العوالـــم االفتراضية وما بها مـــن موبقات وانحرافات وأكاذيب وإباحية 
وغمـــوض، وعـــدم القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع العوالـــم الحقيقيـــة بقيمها 
وأخالقياتهـــا وضوابطهـــا، أم الغيـــاب عن المســـاجد وصلـــوات الجماعة 
التي تولد التقارب وتؤلف بين الناس وخطب الجمعة وضعف او غياب 
الوازع الديني وافتقاد الشـــباب هذه األجـــواء اإليمانية االجتماعية في 
اهـــم واخطـــر فترة مـــن حياتهم، ما دفـــع لعدم التورع عـــن ارتكاب هذه 
الجرائـــم “النكـــراء”، أو ما يقـــدم في األفالم والمسلســـالت من دفاع عن 
عالقات محرمة وغير مقبولة باسم “الحب” حتى لو كانت تنتهك القيم 
واألعـــراف والتقاليـــد، أو من تمجيـــد للعنف وإعالء “للبلطجـــة” وجعلها 
ســـبيال مختصًرا وســـهالً الســـتعادة حق مغتصب وتعداد من يقوم بمثل 
هـــذه األدوار ضمن نجوم المجتمع ونخبته، أم التفكك األســـري وضعف 
الرقابـــة والســـيطرة مـــن اآلبـــاء واألمهـــات علـــى أبنـــاء اليـــوم والفجوة 
الواضحـــة بيـــن االهتمامـــات واألولويـــات وقلـــة أو ربمـــا غيـــاب أوقات 
اجتمـــاع افراد األســـرة مع بعضهم البعض، والســـيما مع انشـــغال وتعب 

الوالدين في العمل وتزايد أعباء الحياة وضغوطها عليهم.
ال يمكن االدعاء بوجود سبب واحد كاف لمثل هذه السلوكيات والجرائم 
البشعة، والتي توجب حوارا صادقا وكاشفا بين خبراء الجريمة وعلماء 
االجتمـــاع ومشـــايخ الدين وصانعي اإلعـــالم للوقوف فيمـــا بينهم على 

األسباب وتقديم خطوات العالج والتصدي لها قبل فوات األوان.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

منـــذ انتشـــار هـــذا الفايـــروس التاجـــي المســـمى بفيـــروس كورونـــا، والذي 
تســـبب في نشـــأة مرض يصيب الجهاز التنفسي لإلنسان ويعرف بـ “كوفيد 
19” وحيـــاة النـــاس غير مســـتقرة على حـــال، ذلك أن األخبـــار التي ترد إلى 
مسامعهم غير مطمئنة والمحاذير تتوالى حيال هذه المتحورات التي باتت 
تؤرق الناس في معيشـــتهم وتأخذ أســـماء ومصطلحات مختلفة تسترضع 
مـــن المصـــدر األم “كورونـــا”، فأصبحت دورة حياة الفرد مـــن تحٍد إلى آخر، 
ناهيـــك عن تأثيرها على مختلف مناحي الحيـــاة االقتصادية واالجتماعية 

وغيرها.
فـــي مملكتنـــا الغاليـــة، نرى بـــكل وضوح وجـــالء الجهود الوطنيـــة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، فـــي توعيـــة 
النـــاس مـــن خالل الحمـــالت اإلعالمية المكثفـــة وكذلك توفيـــر التطعيمات 
المضادة للفيـــروس والمعتمدة دوليًا بكميات مدروســـة، وتوفير اإلمكانات 
التشـــخيصية والعالجية، ناهيـــك عن تلبية الطاقة االســـتيعابية في مراكز 

الفحـــص والعالج حفاظًا على صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين على 
حـــد ســـواء، وكذلك تجييـــش الكـــوادر الوطنية بـــكل أطيافهـــا للتعامل مع 
مختلـــف مراحل الجائحة، ومواكبة كل جديد من شـــأنه التصدي للفيروس 
والحد من انتشـــاره، حتى أصبحت مملكة البحرين وبكل فخر في مصاف 
الـــدول التـــي يحتذى بها فـــي آلية التصدي لهـــذا الفيـــروس والتعامل معه، 
فاإلجـــراءات المتبعـــة حفـــزت دوال أخـــرى علـــى االقتـــداء بتجربـــة مملكة 

البحرين في هذا المضمار.
كل ما ُذكر ســـابقًا هو قليل من كثير، ولســـت هنا بصدد تسليط الضوء على 
كل الجهـــود الجبـــارة التـــي بذلـــت ومازالت تبذل، الشـــاهد مما ذكرنـــاه آنفًا 
هـــو أننا في نعمة توجب الشـــكر وتســـتدعي التوقف مليـــًا والنظر في حال 
مـــن حولنـــا من بعـــض الدول التـــي يضطر فيهـــا الفرد لشـــراء جرعة ألبويه 
مضحيًا بقوته وقوت أبنائه وربما ال يجد، أو في تكدس الناس على المراكز 
العالجيـــة طمعًا في العالج أو قنينة دواء وال يجدون، والشـــواهد في ذلك 

كثيرة ال تخفى على منصف. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عصام عبداهلل

السيدة كورونا وأخواتها

غالبـــا مـــا أربـــط ما بين واقع الـــدول وما تقدمه مـــن إعالم، وال أتعجـــب أبدا من 
أن يلعـــب اإلعـــالم دورا مهما في تقدم أو تأخـــر المجتمعات قاطبة، ولنلق نظرة 
ســـريعة علـــى اإلعـــالم فـــي جمهورية مصر الشـــقيقة، ومـــا يقدمه مـــن فن رفيع 
المســـتوى ودرامـــا تلعـــب دورا مهمـــا فـــي الترابـــط األســـري والعالقـــات، وأيضا 
الوطنيـــة فـــي كثير من األحيـــان، ناهيك عـــن األغاني الطربية رفيعة المســـتوى 
وأيضـــا أوبريتات تمجيد الوطـــن والوالء وغيرها، والبرامـــج الهادفة التي تعزز 
الثقافـــة المجتمعيـــة والحمـــالت التوعويـــة المدروســـة، وهذا كلـــه يندرج تحت 
نظريـــات اإلعـــالم التنموي الذي يخـــدم األوطان ويبنيها ويلعـــب دورا مهما في 
النتـــاج الثقافـــي والوعـــي الفكـــري والســـمو بأخالق المجتمـــع، وتلـــك النظريات 
قـــد يمارســـها المهتمون في هذا الســـياق أو الدارســـون أو واضعـــو خطط البناء 

والتنمية.
مـــا حـــدث حقيقة في الفتـــرة األخيرة وفي جزء منه أن بعض ذلك تم تهميشـــه 
وتمت االستعاضة عنه باإلعالم التجاري البحت الذي يقوم على زيادة اإليرادات 
فقـــط ال غيـــر، فال يصبـــح مضمون ما يقدم مهمـــا، أو بمعنى آخر أمـــام أن يكون 
ســـببا فـــي رفـــع قيمة العمـــل الماليـــة ال غير، وانقلبـــت اآلية فال اهتمام باألســـرة 
أو الفـــن الراقـــي أو الوعـــي أو الثقافـــة، إنمـــا الكثير مـــن الجرائم التـــي تقدم في 

الدرامـــا، وســـياق القصص واألبطـــال المجرمون، حتى األغاني لم تســـلم من أن 
يكون مغنوها بنفس تلك الصفات، حتى أصبح هذا الفن واإلعالم المقدم يروق 

للشارع العام ويدر الكثير من اإليرادات واألموال !
الصاعقـــة هنـــا فيمـــا تجنيـــه مصـــر الحبيبة مـــن ارتفاع فـــي معـــدالت الجريمة، 
والمشـــكلة الحقيقيـــة أن تلـــك الجرائم يرتكبها أشـــخاص متعلمـــون من مرتادي 
الجامعـــات، ومـــن المفتـــرض أن يكونـــوا في حالة وعـــي تبعدهم تمامـــا عن هذا 
المســـار! لكـــن اإلعـــالم التجاري هناك لعـــب دورا حقيقيا في أن تصـــل األمور لما 
وصلـــت إليـــه اآلن، فالكل يعتقد أنه بطل زمانه ومـــن حقه أن يتعامل “بالذراع”، 
لألســـف أنا أطالب جميـــع مجتمعاتنا العربية أن تراجـــع محتواها اإلعالمي وأن 
تربطـــه بنظريـــات اإلعـــالم التنمـــوي الذي يعمل علـــى رفعة الشـــعوب، المضحك 
المبكـــي فـــي الموضـــوع أن أميـــركا وطـــن الحريـــات تربـــط إعالمها ربطـــا وثيقا 
باإلعالم التنموي، فكل الشخصيات الخيرة هي التي تفوز، وعلم أميركا يرفرف 
في كل األفالم، واالهتمام بالقومية والوطن ال يضاهيه اهتمام وإن كنا نختلف 
عمـــا يتـــم تســـويقه حاليـــا للعالم بأســـره وليـــس لمجتمعهـــم الداخلـــي عن بعض 
األخالقيـــات التـــي تنافي ديننـــا وعاداتنا، إال أن اإلعالم هنـــاك من برامج ودراما 

وفن يعمل ضمن فكرة ونظريات اإلعالم التنموي، فهل من مستجيب؟!.

سمر األبيوكي

عندما يعلو اإلعالم التجاري على اإلعالم التنموي
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