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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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بـيـن البحرين وال�سعودية  �سـيـا�سـي  تـنـ�سـيـق 

والدولية الإقليمية  والتحديات  الق�سايا  تجاه 
أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، خالل 
مجلس  عــن  المنبثقة  السياسي  التنسيق  للجنة  الثاني  االجــتــمــاع 
التنسيق السعودي البحريني أمس، أن هذا االجتماع يأتي الستعراض 
تحقيقها  سبل  وبحث  السياسي،  التنسيق  لجنة  مــبــادرات  ومتابعة 
على أرض الواقع لزيادة وتيرة التنسيق السياسي بين البلدين تجاه 
القضايا والتحديات اإلقليمية والدولية، وتوحيد المواقف المشتركة 
لكل  الدبلوماسي،  والتدريب  الخبرات  وتبادل  الدولية  المحافل  في 
ثوابتنا  المبنية على  الشقيقين،  بلدينا  ما من شأنه خدمة مصالح 
في  واالســتــقــرار  األمـــن  مــا يحفظ  لكل  المشتركة  ورؤيــتــنــا  الــواحــدة 

المنطقة، ويحقق النماء واالزدهار لشعوبها.
وعــبــر صــاحــب الــســمــو األمــيــر فيصل بــن فــرحــان آل ســعــود وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي عـــن الــتــقــديــر لــمــســتــوى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
مشيًدا  الشقيقين،  البلدين  بين  السياسي  المستوى  على  المشترك 
بالنتائج المثمرة التي تم التوصل إليها من خالل عمل فريق لجنة 
التنسيق السياسي والتي من شأنها تحقيق أهداف مجلس التنسيق 
للقياس  قابلة  مستهدفات  بناء  ضــرورة  مؤكًدا  البحريني،  السعودي 

والعمل على تنفيذها لضمان تحقيق األهداف المرجوة.

ــة الــطــب الــخــا�ــص  ــزاولـ تــنــظــيــم مـ

ــفــيــات الــحــكــومــيــة ــتــ�ــس فـــي الــمــ�ــس
محمد  طبيب  الــفــريــق  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  أصـــدر 
الـــخـــاص في  الــطــب  مـــزاولـــة  ــرارا بتنظيم  ــ قـ عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة  بـــن 
الطب  »فريق  يسمى  فريق  بإنشاء  يقضي  الحكومية،  المستشفيات 

الخاص« برئاسة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.
ــار الــقــرار الــمــنــشــور فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة إلـــى أن التحاق  وأشــ
األطــبــاء االســتــشــاريــيــن بــالــطــب الــخــاص يــكــون عــن طــريــق التعاقد، 
ــر عــلــى أســـاس الــعــمــولــة أو النسبة الــمــئــويــة من  ويــحــدد الــعــقــد األجـ
المبالغ المتحصلة نتيجة الخدمات الطبية اإلضافية المقدمة إلى 

المريض بالطب الخاص.
وبموجب القرار، ال يجوز لألطباء االستشاريين أن يتقاضوا أي 
المرضى نظير ما يقدمونه من خدمات  مبالغ تحت أي مسمى من 
العيادات  إلى  العامة  العيادات  من  المرضى  تحويل  يجوز  وال  طبية، 

الخاصة.

تسلم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم رسالة 
الشريفين  الحرمين  خـــادم  أخــيــه  مــن  خطية 
عاهل  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
الشقيقة، تتضمن  السعودية  العربية  المملكة 
المشتركة  الــقــمــة  إلـــى حــضــور  ــوة جــاللــتــه  دعــ
مجلس  دول  قــادة  والسمو  الجاللة  ألصــحــاب 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، وصــاحــب 
الهاشمية،  األردنـــيـــة  المملكة  مــلــك  الــجــاللــة 
وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة 
رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، وفخامة 
رئــيــس الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، والــتــي 
الشهر  السعودية  العربية  المملكة  تستضيفها 

المقبل.
المعظم  الملك  جاللة  إلــى  الرسالة  سلم 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــطــان بن 
أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة 
العربية السعودية لدى مملكة البحرين خالل 

استقبال جاللته له في قصر الصخير أمس.
وقـــد أعـــرب جــاللــتــه عــن تــقــديــره واعــتــزازه 
توثيق  في  الشريفين  الحرمين  خــادم  بجهود 
ــيـــخ الـــعـــالقـــات الــبــحــريــنــيــة الــســعــوديــة  وتـــرسـ
وتطوير العمل الخليجي المشترك، ومبادراته 
ومساعيه الخيرة في تعميق الترابط والتعاون 
ــاء، وبـــــــدوره الـــقـــيـــادي الــــرائــــد في  ــقــ بــيــن األشــ
ــن واالســـتـــقـــرار والـــســـالم  ــ ــم األمـ ــائـ تــرســيــخ دعـ

القمة  ألعمال  جاللته  متمنيًا  المنطقة،  في 
شأنه  من  ما  لكل  والــســداد  التوفيق  المرتقبة 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية 
ــا وشــعــوبــهــا الــشــقــيــقــة وخــدمــة  ــهـ مــصــالــح دولـ
القضايا العربية ودعم العالقات االستراتيجية 

مع الواليات المتحدة األمريكية.
مـــن جــهــة ثــانــيــة اســتــقــبــل جـــاللـــة الــمــلــك 
فيصل  األمــيــر  السمو  صــاحــب  أمــس  المعظم 
بن فرحان بن عبداهلل آل سعود وزير الخارجية 
للسالم  الشقيقة  السعودية  العربية  بالمملكة 
على جاللته بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة 
السياسي  التنسيق  لجنة  اجــتــمــاع  رئــاســة  فــي 
الــمــنــبــثــقــة عـــن مــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي 
المخلصة  بالجهود  جاللته  ونــوه  البحريني، 
ــي يــبــذلــهــا مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي  ــتـ الـ
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب  الــبــحــريــنــي 
العهد  ولي  آل خليفة  األمير سلمان بن حمد 
السمو  صاحب  وأخيه  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ــوزراء وزيــر  الــ نــائــب رئــيــس مجلس  ولــي العهد 
لتعزيز  السعودية،  العربية  بالمملكة  الــدفــاع 
العالقات األخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل 
ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين.

العقارية  التطوير  أعلنت لجنة تسوية مشاريع 
برئاسة  القضائية,  الصفة  ذات  اللجنة  المتعثرة، 
»تالل  مشروعي  بيع  القطان  احمد  صالح  القاضي 
الـــغـــروب« و»الــمــديــنــة األنــيــقــة« بــنــجــاح فـــي الــمــزاد 
األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  بمبنى  الــعــلــنــي 

للقضاء أمس بمبلغ 9.55 ماليين دينار.
بيع مشروعي  قـــرار  اتــخــذت  قــد  اللجنة  وكــانــت 
»المدينة األنيقة« و»تالل الغروب« في المزاد العلني 
الودية  بالطرق  التسوية  سبل  جميع  استنفاد  بعد 
المحددة في  المتعثرين وفقًا لآلليات  للمشروعين 
لعام 2014 بشأن تسوية   )66( رقم  بقانون  المرسوم 
مــشــاريــع الــتــطــويــر الــعــقــاريــة الــمــتــعــثــرة، وتــبــيــن لها 

عدم كفاءة المطور إلدارة المشروعين وعدم تقديم 
المطورين لخطة مقبولة لحل التعثر خالل الفترة 
أن  إلى  اللجنة  وتوصلت  الموضوع،  المقررة لحسم 
يحول  المشروعين  على  المالية  االلتزامات  حجم 
المشروعين  الستكمال  جديد  مطور  أي  قبول  دون 
المشروع  لحلحلة  األمــثــل  الــحــل  وأن  المتعثرين، 

بيعه في المزاد العلني.
وقامت اللجنة بمباشرة إجراءات المزاد العلني 

لبيع المشروعين بواسطة شركة مزاد.

رفسنجاني،  هاشمي  فائزة  خاطبت  نت:  العربية 
رفسنجاني،  هاشمي  األســبــق  اإليــرانــي  الرئيس  ابــنــة 
المرشد اإليراني، علي خامنئي، على خلفية خطابه 
له:  فقالت  األعـــداء،  الــذي تحدث خالله عن  األخير 
»عدونا هنا«، أي العدو في الداخل وليس وراء الحدود. 
البرلمان  نائبة سابقة في  وانتقدت رفسنجاني، وهي 
اإليراني، مؤسسات النظام وأجهزته التنفيذية وألقت 
عليها الــلــوم بــشــأن الــوضــع الـــراهـــن وقـــالـــت: »عــدونــا 
واآلخر  الحين  بين  يتردد  إلى هتاف  إشــارة  في  هنا«، 
فــي االحــتــجــاجــات ومـــفـــاده: »الــعــدو هــنــا«.. )يــكــذبــون 
عندما يقولون أميركا هي العدو(. في بداية حديثها 
رفسنجاني  فائزة  أشــارت  أمس,  نشر  الــذي  بالفيديو، 

ــا والـــمـــشـــاكـــل  ــايـ ــى مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــقـــضـ ــ إلــ
إيران، بما في ذلك الفساد الممنهج  االقتصادية في 
البالد,  مـــن  األمـــــوال  رؤوس  ــــروب  وهـ الــفــقــر  وانــتــشــار 
لرفسنجاني  ووفــقــا  ســنــويــا.  دوالر  مــلــيــار   18 وبــلــغــت 
تــم اإلبـــالغ عــن 5000 حــالــة اخــتــالس على األقـــل في 
إيــران بنسبة %300.  وزاد حجم االختالس في  البالد، 
أشــارت  االجتماعية  والمشاكل  القضايا  وبخصوص 
فـــائـــزة هــاشــمــي إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد األشـــخـــاص الــذيــن 
يعيشون في العشوائيات في إيران، الذين بلغ عددهم 

13 مليون نسمة، أي سدس إجمالي سكان البالد.

دعوة الملك اإلى ح�سور القمة الخليجية العربية الأمريكية

بيـع م�سـروعي »تـال الغـروب« و»المدينـة الأنيقـة« 
فـي المــزاد الـعـلـنــي بـمـبـلــغ 9.55 ماييـن دينـار

ــد  ــس ــر� ــم ــل ــي ل ــانـ ــجـ ــنـ ــسـ ــ�ـ ــزة رفـ ــ ــائـ ــ فـ
ــل ــداخ ــا فـــي ال ــي: عـــدونـــا هــن ــ ــران ــ الإي

العاه�ل ي�س�يد بجه�ود خ�ادم الحرمين ف�ي توثيق وتر�س�يخ العالقات البحرينية ال�س�عودية

} جاللة الملك يتسلم رسالة خادم الحرمين الشريفين من السفير السعودي.

} جانب من اجتماع لجنة التنسيق السياسي بين البحرين والسعودية.
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غزل النـّسـاج كنظم الشعر.. وكـّل ينسج أنواال
ــرى الـــى صــانــع الــنــســيــج يــخــيــط أنــــــواال.. وإلــى  ــا تـ أمـ

الشاعر ينسج أقواال.
زربيـّة  أو  منقوشا  ثوبا  ينتج  حين  النســّاج  فرحة  إن 
الشاعر  أنفاسها عند  واأللــوان، تتضاعف  النقش  ساحرة 
كــلــمــات حــلــوة عابقة  مــن  قــصــيــدة ينسجها  يــكــمــل  حــيــن 
فيختارها.  تــــذّل..  حــتــى  كلماتها  يــعــالــج  الــكــام،  بسحر 
اســتــوحــى منهم  الـــذيـــن  وادي عــبــقــر  مـــن  الـــجـــّن  أولـــئـــك 

األقدمون ليسوا سوى أنفاس شاعر موهوب.
إلى  يحتاج  نفيس  مــعــدن  خــام  مثل  منحة  الموهبة 
األجــيــال،  مـّر  على  السابقة  والــتــجــارب  وصــقــل،  معالجة 
كذلك  استعمالها..  وفنون  الّلغة  وإتقان  الفنــي  والحس 
الخيال المجــّنح.. هي العوامل التي تتوّلـى ذلك الصقل 
موزونا  فيه  روح  ال  مــيتا  الشعر  يولد  وبدونها  واإلتقان.. 

كان أو غير موزون.
كاسدة..  كسلعة  روح  با  أصبح  اليوم  شعر  من  كثير 
حــيــن اخــتــــــــل مــيــزان الــنــقــد، وضــعــفــت أســالــيــب التعليم، 

وانتبذت لغتنا الجميلة مكانا قصـّيا.
أشــاحــت مــطــابــع الــيــوم بــوجــهــهــا عــن طــبــاعــة دواويـــن 
شاعرا  عــدا  مــا  الــمــال،  ببذل  إال  القارئين..  لقـلة  الشعر 
تهدى  الــشــعــراء  دواويــــن  وأصــبــحــت  ظــهــر،  اشتهر وصيته 

أكثر مما تباع.
لــشــعــراء جيلنا  مــرشــدا  يــكــون  أن  ذكــرتــه  ولــعــل فيما 
الجديد أن يحترق مع الحرف قبل أن ينطق به لسانه أو 

يحـّرك به شفتيه.
وقد قلت في مثل ذلك مع الفارق ما يلي:
ومليحة تهوى القريض.. تريد من يتبــرع
سألت فقـلت لها نعــم إنــي عليه مشــّجع
النـثر وصف للطيـور إلى المــياه تســارع
والـشعر أن شربت وأومت للّسما تتضــّرع
وإذا أتت نحو الصـّغــار تضّمهـن وتـرضع

أو حــّومــت من حوله تحـمي الـذمار وتـمنع
إّن المشاعر وحـــدها.. تمـلي القصيد وتبـدع

الـشعـــر إحســاس وتعـــبيــر ولفــظ طــّيـع
إن جــاء مــوزونا كفى.. أو سارحا يتنطـّع

يا قـاصدا للــشعر، جــّرب.. والتجارب تنفع

نظرات في ال�شعر وفّن القول
ال�شعر غــزل ..ال غــزل

أصـــــــــــدر رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
طبيب  الــفــريــق  للصحة  األعــلــى 
محمد بن عبداهلل آل خليفة قرارا 
الــخــاص  الــطــب  مــزاولــة  بتنظيم 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
ــاء فــــريــــق يــســمــى  ــشــ ــإنــ يـــقـــضـــي بــ
»فـــريـــق الــطــب الـــخـــاص« بــرئــاســة 
للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
خطة  بوضع  يختص  الحكومية، 
شـــــؤون  وتـــنـــظـــيـــم  إلدارة  عــــامــــة 
الـــطـــب الـــخـــاص، وعــرضــهــا على 
مجلس األمناء العتمادها، إعداد 
تــقــاريــر دوريــــة بــشــأن عــمــل الطب 
الخاص والمعوقات التي تواجهه 
ومقترحات حلولها وعرضها على 
مجلس األمــنــاء التــخــاذ مــا يــراه 
العقود  واعــتــمــاد  ــداد  إعــ بــشــأنــهــا، 
ــاء  ــبـ الـــمـــزمـــع تــوقــيــعــهــا مــــع األطـ
الطبية  والــطــواقــم  االستشاريين 
لــلــمــهــن الـــمـــعـــاونـــة والــمــوظــفــيــن 
االلتحاق  في  الراغبين  اإلداريين 

بــــالــــطــــب، ســـــــواء مــــن الــعــامــلــيــن 
بالمستشفيات  الــعــامــلــيــن  وغــيــر 
ــود  ــقــ ــعــ الــــحــــكــــومــــيــــة، إعــــــــــــداد الــ
واالتـــفـــاقـــيـــات الـــمـــزمـــع إبـــرامـــهـــا 
التأمينية  التغطية  ــزودي  مــ مــع 
تحت  الطبية  الخدمات  لتقديم 
ــان الـــصـــحـــي  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــة الـ ــومــ ــنــــظــ مــ
إلــى مجلس األمــنــاء مع  ورفــعــهــا 
اقـــــتـــــراح نـــســـبـــة الــــطــــب الـــخـــاص 
الــخــدمــات الطبية مع  مــن عــقــود 
ورفعها  التأمينية  التغطية  مــزود 
العتمادها،  األمــنــاء  مجلس  إلــى 
ــار كــل  ــ ــعــ ــ ــة أســ ــمــ ــائــ ومـــــراجـــــعـــــة قــ
في  المقدمة  الطبية  الــخــدمــات 
كلما  وتجديدها  الــخــاص  الــطــب 
ــك، مـــراجـــعـــة  ــ ــ ــر ذلـ ــ ــ اســـتـــلـــزم األمـ
ــل كـــل  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ســـــيـــــاســـــة فـــــتـــــح وتـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
بالطب الخاص كالعيادات وغرف 
ــة ســبــل تحسين  الــعــمــلــيــات، دراســ
الخاص  الــطــب  خــدمــات  مستوى 

العاملين  آراء  مشاركة  خال  من 
الطارئة  للحاالت  آلية  ووضع  به، 
بالطب الخاص وتقييمها سنويا، 
وإعــــداد الــتــوصــيــات الــخــاصــة بها 
التخاذ  األمــنــاء  لمجلس  ورفعها 
ــا، الـــتـــنـــســـيـــق  ــهــ ــأنــ ــشــ ــع يـــــــــراه بــ ــ مــ
ــام الــمــســتــشــفــيــات  ــ ــسـ ــ ــل أقـ ــ ــع كـ ــ مـ

الصلة  ذات  والجهات  الحكومية 
في  والتحقيق  الــخــاص،  بالطب 
الــقــرار  هــذا  أي مخالفة ألحــكــام 
التحقيق  نتيجة  الفريق  ويــرفــع 
إلى مجلس  به مقترحاته  مرفقا 
األمــنــاء التــخــاذ مــا يلزم فــي هذا 

الشأن.
ــار الـــقـــرار الــمــنــشــور في  ــ وأشــ
الجريدة الرسمية إلى أن التحاق 
األطــــبــــاء االســتــشــاريــيــن بــالــطــب 
الخاص يكون عن طريق التعاقد، 
أساس  على  األجــر  العقد  ويحدد 
من  المئوية  النسبة  أو  العمولة 
الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــتـــحـــصـــلـــة نــتــيــجــة 
ــة  ــيـ ــافـ ــات الـــطـــبـــيـــة اإلضـ ــدمــ ــخــ الــ
ــة لـــلـــمـــريـــض بـــالـــطـــب  ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
ــاص، كــمــا يـــحـــدد حــقــوقــهــم  ــخــ الــ
يستحقوا  أال  عــلــى  والــتــزامــاتــهــا 
أي مـــزايـــا مــالــيــة أخــــرى بــخــاف 
الــمــئــويــة  الـــنـــســـبـــة  أو  ــة  ــولـ ــمـ ــعـ الـ

المحددة بالعقد.

كــــمــــا يـــــجـــــوز الــــتــــعــــاقــــد مــع 
ــارج  ــن خــ ــاء اســـتـــشـــاريـــيـــن مــ ــبــ أطــ
ــاءة  ــفــ ــكــ الــ ذوي  مـــــن  ــريــــن  ــبــــحــ الــ
فــي مختلف  الــعــالــمــيــة  والــخــبــرة 
الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة، عــلــى أن 
بأجورهم،  الخاص  الطب  يتكفل 
وذلـــــك وفـــقـــا لــبــرنــامــج الــطــبــيــب 
استيفاء  بعد  الــزائــر  االســتــشــاري 
إجـــــــراءات الــتــراخــيــص الــخــاصــة 

بمزاولة المهنة بالمملكة.
الــــقــــرار ال يــجــوز  وبـــمـــوجـــب 
أن  ــن  ــ ــيـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ لـــــأطـــــبـــــاء 
أي  تـــحـــت  مـــبـــالـــغ  أي  يـــتـــقـــاضـــوا 
مــســمــى مـــن الــمــرضــى نــظــيــر ما 
ــات طــبــيــة،  يـــقـــدمـــونـــه مــــن خــــدمــ
وال يــجــوز تــحــويــل الــمــرضــى من 
الــعــيــادات الــعــامــة إلـــى الــعــيــادات 
ــة، ويــــجــــوز إجــــــــراء هـــذا  الــــخــــاصــ
الــتــحــويــل إذا كـــان مــن الــعــيــادات 
الــخــاصــة إلـــى الــعــيــادات الــعــامــة، 
ــام الـــتـــحـــويـــل  ــ ــــظـ مـــــع مــــــراعــــــاة نـ

ــفــــى  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ الـــــمـــــتـــــبـــــع فـــــــــي الــ
التحويل  يــجــوز  كــمــا  الــحــكــومــي، 
إلــــى قــســم الــــحــــوادث والــــطــــوارئ 
ذلك،  المريض  حالة  تطلبت  إذا 
االســتــشــاري  للطبيب  يــحــوز  وال 
ــأحــــد الــمــســتــشــفــيــات  الــــعــــامــــل بــ
يـــجـــري عــمــلــيــات  أن  الــحــكــومــيــة 
جــراحــيــة تــابــعــة لــلــطــب الــخــاص 
فـــي أوقـــــات دوامـــــه الـــرســـمـــي، وال 
ــوز لـــلـــطـــبـــيـــب االســــتــــشــــاري  ــ ــحـ ــ يـ
ــأحــــد الــمــســتــشــفــيــات  الــــعــــامــــل بــ
ــاج الـــمـــرضـــى في  الــحــكــومــيــة عــ
أي من المستشفيات أو العيادات 
األخـــــــرى ســــــواء كـــانـــت عـــامـــة أو 
خاصة وذلــك خــارج أوقــات دوامــه 
الــرســمــي، ويــجــب أال يــزيــد عمل 
العاملين  االستشاريين  األطــبــاء 
على  الحكومية  بالمستشفيات 
ست نوبات عمل في األسبوع مع 
ــام الــجــمــع والــعــطــات  مـــراعـــاة أيــ

الرسيمة.

ــواء طبيب  ــلـ الـ بــذلــك  صــــرح 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن عــطــيــة اهلل 
إدارة  أن  الــى  مشيرا  خليفة،  آل 
ــامــــت بــتــحــســيــن  الــمــســتــشــفــى قــ
ــلــــول الــتــقــنــيــة،  ــدام الــــحــ ــخــ ــتــ اســ
الــازمــة ألعــداد  العناية  وتــوفــيــر 
ــمـــرضـــى بـــاإلضـــافـــة  ــن الـ أكـــبـــر مــ
ودقة  األعمال  سير  تحسين  إلــى 
ضـــرورة  مــن  والــحــد  التشخيص 
إعـــــــــــادة الـــــفـــــحـــــوصـــــات، لـــيـــكـــون 
في مملكة  مستشفى  أول  بذلك 
ــن يـــطـــبـــق نـــظـــامـــا آلــيــا  ــريـ ــبـــحـ الـ
 Auto Cloud ألرشفة سحابية
من   ) )Archiving System

.Amazon AWS خال
الشيخ  طبيب  الــلــواء   وقـــال 
ــه  ــ إنـ اهلل  ــة  ــيــ ــطــ عــ ــن  ــ ــ بـ ــان  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
الملك  مستشفى  بين  بالتعاون 
 ،AWS وفريق الــجــامــعــي  حــمــد 
ــــي ألرشـــفـــة  تــــم تــطــبــيــق نــظــام آلـ
وأرشـــفـــة  إدارة  ســحــابــيــة بــهــدف 

ــور األشــــعــــة الــخــاصــة  ــ جــمــيــع صـ
ــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى  بـــالـــمـــريـــض والــ
دخوله  منذ  كبيرة  تخزين  سعة 
الـــمـــســـتـــشـــفـــى، مـــنـــوهـــا إلــــــى أن 
على  نــشــرت   Amazon شركة
ــن نـــجـــاح  ــ ــي عـ ــمــ ــرســ ــا الــ ــهـ ــعـ ــوقـ مـ
حمد  الــمــلــك  مستشفى  تــجــربــة 
الــجــامــعــي فـــي تــطــبــيــق الــنــظــام 
اآللي لأرشفة السحابية، وكيفية 
إنتاجه وتطبيقه في المستشفى 
ليكون  لــــأورام  البحرين  ومــركــز 
نــمــوذجــا يــضــاهــي أفــضــل النظم 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق األوســــط، 
الـــتـــي تعمل  ــن األنـــظـــمـــة  ــو مـ وهــ
ــــداف  ــرؤى واألهـ ــ عــلــى تــحــقــيــق الـ
االســـتـــراتـــيـــجـــة ورعــــايــــة صــحــيــة 

ممتازة بشكل أكثر كفاءة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار حـــــــــــمـــــــــــد 
إدارة  ســعــيــد عــبــدالــرحــمــن مــديــر 
واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات  تقنية 
بالمستشفى إلى أن اإلدارة أخذت 

على عاتقها إيجاد حلول لترقية 
واألرشفة  الصور  تخزين  أنظمة 
ــدى وإمـــكـــانـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــة الــ ــلــ ــويــ ــطــ الــ
من  التكاليف  بــأقــل  اســتــردادهــا 
ــي لــعــمــلــيــات  ــ خــــال الـــنـــظـــام اآللـ
خال اإللكترونية من  األرشــفــة 

. AWS
آلــيــة عمل  أن  وأضـــاف حمد 
الـــنـــظـــام هـــي أنــــه عــنــد أخــــذ أي 
ــة لـــلـــمـــريـــض ســــواء  ــعــ صـــــــورة أشــ
ــة الــســيــنــيــة، الــمــقــطــعــيــة،  ــعـ األشـ
الموجات  المعناطيسي،  الرنين 
الصبغات  وأشــعــة  الصوتية  فــوق 
الملونة أو غيرها من األشعة، يتم 
إدخال المعلومات الديموغرافية 

ــاريــــخ الـــصـــحـــي لــلــمــريــض،  ــتــ والــ
واسم  الفني  اســم  إلــى  باإلضافة 
ــؤول عـــن قــــراءة  ــسـ ــمـ الــطــبــيــب الـ
ــال  ــ ــنـــد اكـــتـــمـــال إدخـ الــــصــــور، وعـ
المعلومات يتم ربط المعلومات 
والـــصـــور وإرســــــال الــمــلــف الـــذي 
اإلشعاعية  الــصــور  على  يحتوي 
والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــصــاحــبــة إلـــى 
الباكس  بنظام  األرشــيــف  وحـــدة 
PACS، ومن ثم يمكن ألي نقطة 
موصولة بالشبكة الحصول على 
الصور فور إعطاء أمر االسترداد.

وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء الــــــــتــــــــعــــــــاون 
ــق  ــ ــريــ ــ ــن الــــمــــســــتــــشــــفــــى وفــ ــ ــيــ ــ ــ ب
اآللـــي  الــنــظــام  AWS لتطبيق 

لـــأرشـــفـــة الـــســـحـــابـــيـــة لــيــتــمــيــز 
ــور األشــــعــــة بــســّريــة  ــ بـــأرشـــفـــة صـ
ودقــــة عــالــيــتــيــن ولــفــتــرة أطــــول، 
وذلــــــــــك عــــنــــد إجــــــــــــراء األشــــعــــة 
ــتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك  لــــمــــرضــــى مـــسـ
البحرين  ومركز  الجامعي  حمد 
لــــــــأورام، كــمــا يــمــكــن الــحــصــول 
بسرعة  واستردادها  الصور  على 
هائلة وجودة عالية، األمر الذي 
ســيــقــلــل مــــن نــســبــة الــتــكــالــيــف 
لــتــخــزيــن تــلــك الــــصــــور، إضــافــة 
إلـــى ازديـــــاد مــســتــوى اإلنــتــاجــيــة 
وذلك بارتفاع سرعة سير العمل 
الازم للبحث  الوقت  وانخفاض 
ــع مــن  ــ ــرفـ ــ ــا يـ ــ ــف مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي األرشـ ــ فــ

مستوى رضا المريض.
مستشفى  أن  بالذكر  يجدر 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي ومــركــز 
الـــبـــحـــريـــن لــــــــأورام يــســتــقــبــان 
هم  الذين  المرضى  من  العديد 
ــراء األشــعــة، ما  بــحــاجــة إلـــى إجــ
يستلزم تخزين الصور وأرشفتها 
على  بــاســتــردادهــا  يسمح  بنظام 
االستدعاء  فــور  الطويل  الــمــدى 
وبأقل التكاليف، وهو األمر الذي 
ومركز  المستشفى  إدارة  تسعى 
البحرين له بمواجهة التحديات 
تحتية  ببنية  الــبــدء  خـــال  مــن 
التي  الخدمات  واعتماد  هجينة 

توفر رعاية أفضل للمرضى.

محمد  طبيب  الفريق  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  أصــدر 
آل خليفة قرارا بتعديل الئحة نظام امتحانات مزاولة  بن عبداهلل 
الــمــهــن الــصــحــيــة بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 
لم  الذي  البحريني فقط  الترخيص  لطالب  يكون  الصحية، حيث 
يجتز امتحان التقييم أن يحاول اجتيازه مجددا مرتين إضافيتين 
شــريــطــة حــضــوره دورة تــدريــبــيــة ال تــقــل مــدتــهــا عــن ســتــة أشــهــر في 
ما  وتقديمه  الهيئة،  لــدى  المعتمدة  الصحية  المؤسسات  إحـــدى 
يثبت اجتيازه لهذه الدورة التدريبية وعلى أن تكون محاولة اجتيازه 
المتحان التقييم في هاتين المرتين خال سنتين من اجتيازه تلك 

الدورة التدريبية.

هيئة  رئــيــســة  خليفة  آل  مــحــمــد  بــنــت  مـــّي  الــشــيــخــة  استقبلت 
شركة  من  وفــدًا  أمــس  صباح  مكتبها  في  واآلثـــار  للثقافة  البحرين 
البحرين لاستثمار العقاري )إدامة( برئاسة أمين العرّيض الرئيس 

التنفيذي للشركة. 
توّقفت خال االجتماع عند أهّم مشاريع هيئة الثقافة مشيدة 
بالتعاون المثمر مع شركة البحرين لاستثمار العقاري والذي أثمر 
عن عدٍد من المشاريع الحفاظية، كما تطّرق االجتماع إلى تنسيق 
التأكيد  وتــّم  والمنامة،  المحرق  مدينتي  في  المشتركة  المشاريع 
على إيجاد بنية تحتية للسياحة الثقافية والتي تعّزز االستثمارات 
النوعية في المدن التاريخية، باعتبارها ركائز حضارية ذات مردودات 

ثقافية واقتصادية. 
للثقافة  البحرين  العريض بجهود هيئة  أمين  أشاد  من جانبه 
اســتــعــداده  أّكـــد  كما  الثقافية،  التحتية  البنية  مــشــاريــع  إنــجــاز  فــي 
على  المنجزات  من  المزيد  لتحقيق  المستقبلي  للتعاون  الــدائــم 

أرض الواقع.

ــفـــريـــق  تــــحــــت رعـــــايـــــة الـ
طــبــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
رئــيــس  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
للصحة  ــلـــى  األعـ الــمــجــلــس 
يـــــقـــــام مــــؤتــــمــــر الـــبـــحـــريـــن 
الـــــدولـــــي لـــنـــقـــص الــمــنــاعــة 
و23   22 يـــومـــي  الــمــكــتــســبــة 
أكـــدت  وقــــد   ،2022 ســبــتــمــبــر 
السلمان  جميلة  الــدكــتــورة 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  رئــ
دشنت  اللجنة  أن  للمؤتمر 
للمؤتمر  الــرســمــي  الــمــوقــع 
ــام فــــي مــمــلــكــة  ــقـ ــيـ الـــــــذي سـ

البحرين.
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأوضـــــــحـــــــت الـ

جــمــيــلــة الــســلــمــان أن الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة مــاضــيــة فـــي مــواصــلــة 
االستعداد المبكر لتنظيم المؤتمر الدولي الذي سيشهد مشاركة 
مكافحة  مــجــال  فــي  والــدولــيــيــن  العالميين  الــخــبــراء  مــن  نخبة 
الــبــحــريــن يحظى  فــي مملكة  الــطــبــي  الــقــطــاع  أن  مبينة  اإليــــدز، 
بن  الملك حمد  الجالة  لــدن حضرة صاحب  دائــم من  باهتمام 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم ومتابعة مستمرة ومساندة 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
في  المؤتمر  تنظيم  »يأتي  السلمان  جميلة  الدكتورة  وقالت 
على  البحرين  مملكة  عليها  تسير  التي  الــرائــدة  الخطوات  إطــار 
صعيد تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة مرض نقص المناعة 
المكتسب »اإليدز«، حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو مواصلة 
والــرعــايــة من  الــدعــم  الجانب بفضل  هــذا  فــي  واالزدهــــار  التطور 

جالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء«.
فتح باب التسجيل

المنظمة  اللجنة  أن  إلــى  السلمان  جميلة  الدكتورة  وأشــارت 
ــي الــمــؤتــمــر عــبــر الــمــوقــع  فــتــحــت بــــاب الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــة فـ
www.educationplus.( للمؤتمر  الــرســمــي  اإللــكــتــرونــي 
المؤتمر،  تفاصيل  كــافــة  على  الموقع  »يحتوي  وأضــافــت   ،)me
وبإمكان الراغبين المشاركين في المؤتمر التسجيل عبر الموقع 

االلكتروني«.
الستضافة  تحضيراتها  المنظمة  اللجنة  »ستواصل  وتابعت 
لتأمين إخراج  الجهود  اللجنة على بذل  المؤتمر، حيث تحرص 
بــأفــضــل مــســتــوى تنظيمي وتــحــقــيــق كــامــل االســتــفــادة  الــمــؤتــمــر 
العلمية وخصوصًا أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء 

العالميين والدوليين، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح«.

ــام امــتــحــانــات  ــظـ تـــعـــديـــل نـ
مــــزاولــــة الـــمـــهـــن الــ�ــشــحــيــة

رئي�شة هيئة الثقافة ت�شيد بالتعاون المثمر
العقـاري لال�شـتثمار  البحريـن  �شـركة  مـع 

} رئيسة هيئة الثقافة تلتقي وفد شركة إدامة.

قـــرار بتنظيم مزاولـــة الطب الخا�ص فـــي الم�شت�شـــفيات الحكومية
التعاق���د مع الأطباء ال�ست�س���اريين والأج���ر على اأ�سا����س العمولة اأو الن�س���بة المئوية

الخا�شة الــعــيــادات  ــى  ــ اإل ــة  ــام ــع ال الــعــيــادات  مــن  الــمــر�ــشــى  تــحــويــل  ــوز  ــج ي ال 

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

للحد من اإعادة الفحو�سات ولتكلفة اأقل..

»حمـــد الجامعي« يطبق نظاما �شـــحابيا يخزن �شور االأ�شـــعة وغيرها مدة اأطول 
اعتمد مستشفى الملك حمد الجامعي نظاما سحابيا متكاما 
يــقــوم بتخزين وعـــرض الــصــور كــصــور األشــعــة وغــيــرهــا مـــدة أطــول 
نــظــام  بــيــن  ربــطــه  خـــال  مـــن   ،%40 إلـــى  تــصــل  منخفضة  بتكلفة 
وبين  الرقمية  الطبية  المستشفى واألجهزة  في  الطبي  المعلومات 
المعلومات  أنظمة  مــن  جــزءا  ليكون   ،AWS السحابية الــخــدمــات 
إمكانات  توظف  متكاملة  طبية  منظومة  عــن  تعبر  التي  الصحية 

المعلوماتية في المجال الصحي.

فتح باب الت�شجيل لموؤتمر البحرين 
المكت�شبة المناعة  لنق�ص  الدولي 

} د. جميلة السلمان.

أكـــــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل 
أن  الــنــواب  رئــيــســة مجلس  زيــنــل 
حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق اإلنــســان 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  أضحت 
البحرين في ظل  سياسة مملكة 
والتجربة  اإلصــاحــي  الــمــشــروع 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والــــمــــســــيــــرة 
ــة الـــشـــامـــلـــة لــحــضــرة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
ــا تــولــيــه  ــيـــدة بـــمـ الـــمـــعـــظـــم، مـــشـ
الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــبـــرامـــج  الــــــــــــوزراء، فــــي تــنــفــيــذ الـ
قيم  لصيانة  الــرامــيــة  والخطط 
حقوق اإلنسان وجعلها على سلم 

األولويات الوطنية.
تقوم  التي  بالجهود  وأشــادت 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بها 
تعزيز وحماية  أجل  اإلنسان من 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــوق اإلنــــــســــــان فــ ــ ــقـ ــ حـ
الــبــحــريــن مـــن خـــال مــبــادراتــهــا 
المخلصة  وجــهــودهــا  الــمــتــمــيــزة 
مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي ظـــل الــنــهــج 
اإلصـــــــاحـــــــي لــــجــــالــــة الـــمـــلـــك 
السلطة  مؤكدًة حرص  المعظم، 
عاقات  توطيد  على  التشريعية 
التعاون والتنسيق المشترك مع 
بما  الـــعـــاقـــة،  ذات  الــجــهــات  كـــل 
فيها المؤسسة من أجل االرتقاء 
بالجهود المعززة للقيم السامية 
وحـــقـــوق اإلنــــســــان، والـــتـــي تمثل 
سامية  مــنــارة  الــبــحــريــن  مملكة 

لــهــا، خــاصــة فـــي مــجــال الــســام 
والتعايش السلمي.

استقبالها،  خال  ذلك  جاء 
في مكتبها أمس، المهندس علي 
المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد 
الذي  اإلنسان،  الوطنية لحقوق 
قام بتسلم رئيسة مجلس النواب 
ــن الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي  نــســخــة مــ
الـــتـــاســـع لـــلـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لحقوق اإلنسان لعام 2021م، إلى 
الحاصل  التقدم  مناقشة  جانب 
في مجال حقوق اإلنسان، وسبل 
مجلس  بين  والتنسيق  التعاون 
ــواب والـــمـــؤســـســـة مــــن أجـــل  ــ ــنـ ــ الـ
ثقافة حقوق  ونشر  ودعم  تعزيز 
ــان واالرتــــــقــــــاء بــمــســتــوى  ــ ــسـ ــ اإلنـ
الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة في 

اللقاء  وحضر  البحرين،  مملكة 
النائب عمار أحمد البناي رئيس 

لجنة حقوق اإلنسان.
ــد الــمــهــنــدس  مـــن جــانــبــه أكــ
عــلــي الـــــــدرازي أهــمــيــة الــتــعــاون 
مجلس  بين  الــجــاري  والتنسيق 
ــة الــوطــنــيــة  ــمـــؤســـسـ ــواب والـ ــ ــنـ ــ الـ
ــعــــمــــل  لــــحــــقــــوق اإلنــــــــســــــــان، والــ
ــي تــطــويــر  ــ الـــــدائـــــم لـــلـــتـــعـــاون فـ
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  الــنــظــم 
بــمــا يـــخـــدم الـــتـــقـــدم الــحــقــوقــي 
الــمــتــنــامــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وتــعــزيــز مــوقــعــهــا الـــريـــادي على 
ــذا  ــي فــــي هـ ــمـ ــالـ ــعـ ــوى الـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
توسعة  بأهمية  منوها  المجال، 
آفــــاق الــشــراكــة الــفــعــالــة مـــع كل 

الجهات الحقوقية المعنية.

رئي�سة مجل�س النواب: 

ــج  ــه ــة حــــقــــوق االإنـــــ�ـــــشـــــان ن ــ ــاف ــ ــق ــ ــز ث ــ ــزي ــ ــع ــ ت
ــك  ــل ــم ــة ال ــ ــالل ــ ــادة ج ــ ــي ــ ــق ــ را�ــــشــــخ لـــلـــبـــحـــريـــن ب

} رئيسة مجلس النواب تلتقي وفد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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غزل النـّسـاج كنظم الشعر.. وكـّل ينسج أنواال
ــرى الـــى صــانــع الــنــســيــج يــخــيــط أنــــــواال.. وإلــى  ــا تـ أمـ

الشاعر ينسج أقواال.
زربيـّة  أو  منقوشا  ثوبا  ينتج  حين  النســّاج  فرحة  إن 
الشاعر  أنفاسها عند  واأللــوان، تتضاعف  النقش  ساحرة 
كــلــمــات حــلــوة عابقة  مــن  قــصــيــدة ينسجها  يــكــمــل  حــيــن 
فيختارها.  تــــذّل..  حــتــى  كلماتها  يــعــالــج  الــكــام،  بسحر 
اســتــوحــى منهم  الـــذيـــن  وادي عــبــقــر  مـــن  الـــجـــّن  أولـــئـــك 

األقدمون ليسوا سوى أنفاس شاعر موهوب.
إلى  يحتاج  نفيس  مــعــدن  خــام  مثل  منحة  الموهبة 
األجــيــال،  مـّر  على  السابقة  والــتــجــارب  وصــقــل،  معالجة 
كذلك  استعمالها..  وفنون  الّلغة  وإتقان  الفنــي  والحس 
الخيال المجــّنح.. هي العوامل التي تتوّلـى ذلك الصقل 
موزونا  فيه  روح  ال  مــيتا  الشعر  يولد  وبدونها  واإلتقان.. 

كان أو غير موزون.
كاسدة..  كسلعة  روح  با  أصبح  اليوم  شعر  من  كثير 
حــيــن اخــتــــــــل مــيــزان الــنــقــد، وضــعــفــت أســالــيــب التعليم، 

وانتبذت لغتنا الجميلة مكانا قصـّيا.
أشــاحــت مــطــابــع الــيــوم بــوجــهــهــا عــن طــبــاعــة دواويـــن 
شاعرا  عــدا  مــا  الــمــال،  ببذل  إال  القارئين..  لقـلة  الشعر 
تهدى  الــشــعــراء  دواويــــن  وأصــبــحــت  ظــهــر،  اشتهر وصيته 

أكثر مما تباع.
لــشــعــراء جيلنا  مــرشــدا  يــكــون  أن  ذكــرتــه  ولــعــل فيما 
الجديد أن يحترق مع الحرف قبل أن ينطق به لسانه أو 

يحـّرك به شفتيه.
وقد قلت في مثل ذلك مع الفارق ما يلي:
ومليحة تهوى القريض.. تريد من يتبــرع
سألت فقـلت لها نعــم إنــي عليه مشــّجع
النـثر وصف للطيـور إلى المــياه تســارع
والـشعر أن شربت وأومت للّسما تتضــّرع
وإذا أتت نحو الصـّغــار تضّمهـن وتـرضع

أو حــّومــت من حوله تحـمي الـذمار وتـمنع
إّن المشاعر وحـــدها.. تمـلي القصيد وتبـدع

الـشعـــر إحســاس وتعـــبيــر ولفــظ طــّيـع
إن جــاء مــوزونا كفى.. أو سارحا يتنطـّع

يا قـاصدا للــشعر، جــّرب.. والتجارب تنفع

نظرات في ال�شعر وفّن القول
ال�شعر غــزل ..ال غــزل

أصـــــــــــدر رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
طبيب  الــفــريــق  للصحة  األعــلــى 
محمد بن عبداهلل آل خليفة قرارا 
الــخــاص  الــطــب  مــزاولــة  بتنظيم 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
ــاء فــــريــــق يــســمــى  ــشــ ــإنــ يـــقـــضـــي بــ
»فـــريـــق الــطــب الـــخـــاص« بــرئــاســة 
للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
خطة  بوضع  يختص  الحكومية، 
شـــــؤون  وتـــنـــظـــيـــم  إلدارة  عــــامــــة 
الـــطـــب الـــخـــاص، وعــرضــهــا على 
مجلس األمناء العتمادها، إعداد 
تــقــاريــر دوريــــة بــشــأن عــمــل الطب 
الخاص والمعوقات التي تواجهه 
ومقترحات حلولها وعرضها على 
مجلس األمــنــاء التــخــاذ مــا يــراه 
العقود  واعــتــمــاد  ــداد  إعــ بــشــأنــهــا، 
ــاء  ــبـ الـــمـــزمـــع تــوقــيــعــهــا مــــع األطـ
الطبية  والــطــواقــم  االستشاريين 
لــلــمــهــن الـــمـــعـــاونـــة والــمــوظــفــيــن 
االلتحاق  في  الراغبين  اإلداريين 

بــــالــــطــــب، ســـــــواء مــــن الــعــامــلــيــن 
بالمستشفيات  الــعــامــلــيــن  وغــيــر 
ــود  ــقــ ــعــ الــــحــــكــــومــــيــــة، إعــــــــــــداد الــ
واالتـــفـــاقـــيـــات الـــمـــزمـــع إبـــرامـــهـــا 
التأمينية  التغطية  ــزودي  مــ مــع 
تحت  الطبية  الخدمات  لتقديم 
ــان الـــصـــحـــي  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــة الـ ــومــ ــنــــظــ مــ
إلــى مجلس األمــنــاء مع  ورفــعــهــا 
اقـــــتـــــراح نـــســـبـــة الــــطــــب الـــخـــاص 
الــخــدمــات الطبية مع  مــن عــقــود 
ورفعها  التأمينية  التغطية  مــزود 
العتمادها،  األمــنــاء  مجلس  إلــى 
ــار كــل  ــ ــعــ ــ ــة أســ ــمــ ــائــ ومـــــراجـــــعـــــة قــ
في  المقدمة  الطبية  الــخــدمــات 
كلما  وتجديدها  الــخــاص  الــطــب 
ــك، مـــراجـــعـــة  ــ ــ ــر ذلـ ــ ــ اســـتـــلـــزم األمـ
ــل كـــل  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ســـــيـــــاســـــة فـــــتـــــح وتـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
بالطب الخاص كالعيادات وغرف 
ــة ســبــل تحسين  الــعــمــلــيــات، دراســ
الخاص  الــطــب  خــدمــات  مستوى 

العاملين  آراء  مشاركة  خال  من 
الطارئة  للحاالت  آلية  ووضع  به، 
بالطب الخاص وتقييمها سنويا، 
وإعــــداد الــتــوصــيــات الــخــاصــة بها 
التخاذ  األمــنــاء  لمجلس  ورفعها 
ــا، الـــتـــنـــســـيـــق  ــهــ ــأنــ ــشــ ــع يـــــــــراه بــ ــ مــ
ــام الــمــســتــشــفــيــات  ــ ــسـ ــ ــل أقـ ــ ــع كـ ــ مـ

الصلة  ذات  والجهات  الحكومية 
في  والتحقيق  الــخــاص،  بالطب 
الــقــرار  هــذا  أي مخالفة ألحــكــام 
التحقيق  نتيجة  الفريق  ويــرفــع 
إلى مجلس  به مقترحاته  مرفقا 
األمــنــاء التــخــاذ مــا يلزم فــي هذا 

الشأن.
ــار الـــقـــرار الــمــنــشــور في  ــ وأشــ
الجريدة الرسمية إلى أن التحاق 
األطــــبــــاء االســتــشــاريــيــن بــالــطــب 
الخاص يكون عن طريق التعاقد، 
أساس  على  األجــر  العقد  ويحدد 
من  المئوية  النسبة  أو  العمولة 
الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــتـــحـــصـــلـــة نــتــيــجــة 
ــة  ــيـ ــافـ ــات الـــطـــبـــيـــة اإلضـ ــدمــ ــخــ الــ
ــة لـــلـــمـــريـــض بـــالـــطـــب  ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
ــاص، كــمــا يـــحـــدد حــقــوقــهــم  ــخــ الــ
يستحقوا  أال  عــلــى  والــتــزامــاتــهــا 
أي مـــزايـــا مــالــيــة أخــــرى بــخــاف 
الــمــئــويــة  الـــنـــســـبـــة  أو  ــة  ــولـ ــمـ ــعـ الـ

المحددة بالعقد.

كــــمــــا يـــــجـــــوز الــــتــــعــــاقــــد مــع 
ــارج  ــن خــ ــاء اســـتـــشـــاريـــيـــن مــ ــبــ أطــ
ــاءة  ــفــ ــكــ الــ ذوي  مـــــن  ــريــــن  ــبــــحــ الــ
فــي مختلف  الــعــالــمــيــة  والــخــبــرة 
الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة، عــلــى أن 
بأجورهم،  الخاص  الطب  يتكفل 
وذلـــــك وفـــقـــا لــبــرنــامــج الــطــبــيــب 
استيفاء  بعد  الــزائــر  االســتــشــاري 
إجـــــــراءات الــتــراخــيــص الــخــاصــة 

بمزاولة المهنة بالمملكة.
الــــقــــرار ال يــجــوز  وبـــمـــوجـــب 
أن  ــن  ــ ــيـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ لـــــأطـــــبـــــاء 
أي  تـــحـــت  مـــبـــالـــغ  أي  يـــتـــقـــاضـــوا 
مــســمــى مـــن الــمــرضــى نــظــيــر ما 
ــات طــبــيــة،  يـــقـــدمـــونـــه مــــن خــــدمــ
وال يــجــوز تــحــويــل الــمــرضــى من 
الــعــيــادات الــعــامــة إلـــى الــعــيــادات 
ــة، ويــــجــــوز إجــــــــراء هـــذا  الــــخــــاصــ
الــتــحــويــل إذا كـــان مــن الــعــيــادات 
الــخــاصــة إلـــى الــعــيــادات الــعــامــة، 
ــام الـــتـــحـــويـــل  ــ ــــظـ مـــــع مــــــراعــــــاة نـ

ــفــــى  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ الـــــمـــــتـــــبـــــع فـــــــــي الــ
التحويل  يــجــوز  كــمــا  الــحــكــومــي، 
إلــــى قــســم الــــحــــوادث والــــطــــوارئ 
ذلك،  المريض  حالة  تطلبت  إذا 
االســتــشــاري  للطبيب  يــحــوز  وال 
ــأحــــد الــمــســتــشــفــيــات  الــــعــــامــــل بــ
يـــجـــري عــمــلــيــات  أن  الــحــكــومــيــة 
جــراحــيــة تــابــعــة لــلــطــب الــخــاص 
فـــي أوقـــــات دوامـــــه الـــرســـمـــي، وال 
ــوز لـــلـــطـــبـــيـــب االســــتــــشــــاري  ــ ــحـ ــ يـ
ــأحــــد الــمــســتــشــفــيــات  الــــعــــامــــل بــ
ــاج الـــمـــرضـــى في  الــحــكــومــيــة عــ
أي من المستشفيات أو العيادات 
األخـــــــرى ســــــواء كـــانـــت عـــامـــة أو 
خاصة وذلــك خــارج أوقــات دوامــه 
الــرســمــي، ويــجــب أال يــزيــد عمل 
العاملين  االستشاريين  األطــبــاء 
على  الحكومية  بالمستشفيات 
ست نوبات عمل في األسبوع مع 
ــام الــجــمــع والــعــطــات  مـــراعـــاة أيــ

الرسيمة.

ــواء طبيب  ــلـ الـ بــذلــك  صــــرح 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن عــطــيــة اهلل 
إدارة  أن  الــى  مشيرا  خليفة،  آل 
ــامــــت بــتــحــســيــن  الــمــســتــشــفــى قــ
ــلــــول الــتــقــنــيــة،  ــدام الــــحــ ــخــ ــتــ اســ
الــازمــة ألعــداد  العناية  وتــوفــيــر 
ــمـــرضـــى بـــاإلضـــافـــة  ــن الـ أكـــبـــر مــ
ودقة  األعمال  سير  تحسين  إلــى 
ضـــرورة  مــن  والــحــد  التشخيص 
إعـــــــــــادة الـــــفـــــحـــــوصـــــات، لـــيـــكـــون 
في مملكة  مستشفى  أول  بذلك 
ــن يـــطـــبـــق نـــظـــامـــا آلــيــا  ــريـ ــبـــحـ الـ
 Auto Cloud ألرشفة سحابية
من   ) )Archiving System

.Amazon AWS خال
الشيخ  طبيب  الــلــواء   وقـــال 
ــه  ــ إنـ اهلل  ــة  ــيــ ــطــ عــ ــن  ــ ــ بـ ــان  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
الملك  مستشفى  بين  بالتعاون 
 ،AWS وفريق الــجــامــعــي  حــمــد 
ــــي ألرشـــفـــة  تــــم تــطــبــيــق نــظــام آلـ
وأرشـــفـــة  إدارة  ســحــابــيــة بــهــدف 

ــور األشــــعــــة الــخــاصــة  ــ جــمــيــع صـ
ــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى  بـــالـــمـــريـــض والــ
دخوله  منذ  كبيرة  تخزين  سعة 
الـــمـــســـتـــشـــفـــى، مـــنـــوهـــا إلــــــى أن 
على  نــشــرت   Amazon شركة
ــن نـــجـــاح  ــ ــي عـ ــمــ ــرســ ــا الــ ــهـ ــعـ ــوقـ مـ
حمد  الــمــلــك  مستشفى  تــجــربــة 
الــجــامــعــي فـــي تــطــبــيــق الــنــظــام 
اآللي لأرشفة السحابية، وكيفية 
إنتاجه وتطبيقه في المستشفى 
ليكون  لــــأورام  البحرين  ومــركــز 
نــمــوذجــا يــضــاهــي أفــضــل النظم 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق األوســــط، 
الـــتـــي تعمل  ــن األنـــظـــمـــة  ــو مـ وهــ
ــــداف  ــرؤى واألهـ ــ عــلــى تــحــقــيــق الـ
االســـتـــراتـــيـــجـــة ورعــــايــــة صــحــيــة 

ممتازة بشكل أكثر كفاءة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار حـــــــــــمـــــــــــد 
إدارة  ســعــيــد عــبــدالــرحــمــن مــديــر 
واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات  تقنية 
بالمستشفى إلى أن اإلدارة أخذت 

على عاتقها إيجاد حلول لترقية 
واألرشفة  الصور  تخزين  أنظمة 
ــدى وإمـــكـــانـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــة الــ ــلــ ــويــ ــطــ الــ
من  التكاليف  بــأقــل  اســتــردادهــا 
ــي لــعــمــلــيــات  ــ خــــال الـــنـــظـــام اآللـ
خال اإللكترونية من  األرشــفــة 

. AWS
آلــيــة عمل  أن  وأضـــاف حمد 
الـــنـــظـــام هـــي أنــــه عــنــد أخــــذ أي 
ــة لـــلـــمـــريـــض ســــواء  ــعــ صـــــــورة أشــ
ــة الــســيــنــيــة، الــمــقــطــعــيــة،  ــعـ األشـ
الموجات  المعناطيسي،  الرنين 
الصبغات  وأشــعــة  الصوتية  فــوق 
الملونة أو غيرها من األشعة، يتم 
إدخال المعلومات الديموغرافية 

ــاريــــخ الـــصـــحـــي لــلــمــريــض،  ــتــ والــ
واسم  الفني  اســم  إلــى  باإلضافة 
ــؤول عـــن قــــراءة  ــسـ ــمـ الــطــبــيــب الـ
ــال  ــ ــنـــد اكـــتـــمـــال إدخـ الــــصــــور، وعـ
المعلومات يتم ربط المعلومات 
والـــصـــور وإرســــــال الــمــلــف الـــذي 
اإلشعاعية  الــصــور  على  يحتوي 
والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــصــاحــبــة إلـــى 
الباكس  بنظام  األرشــيــف  وحـــدة 
PACS، ومن ثم يمكن ألي نقطة 
موصولة بالشبكة الحصول على 
الصور فور إعطاء أمر االسترداد.

وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء الــــــــتــــــــعــــــــاون 
ــق  ــ ــريــ ــ ــن الــــمــــســــتــــشــــفــــى وفــ ــ ــيــ ــ ــ ب
اآللـــي  الــنــظــام  AWS لتطبيق 

لـــأرشـــفـــة الـــســـحـــابـــيـــة لــيــتــمــيــز 
ــور األشــــعــــة بــســّريــة  ــ بـــأرشـــفـــة صـ
ودقــــة عــالــيــتــيــن ولــفــتــرة أطــــول، 
وذلــــــــــك عــــنــــد إجــــــــــــراء األشــــعــــة 
ــتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك  لــــمــــرضــــى مـــسـ
البحرين  ومركز  الجامعي  حمد 
لــــــــأورام، كــمــا يــمــكــن الــحــصــول 
بسرعة  واستردادها  الصور  على 
هائلة وجودة عالية، األمر الذي 
ســيــقــلــل مــــن نــســبــة الــتــكــالــيــف 
لــتــخــزيــن تــلــك الــــصــــور، إضــافــة 
إلـــى ازديـــــاد مــســتــوى اإلنــتــاجــيــة 
وذلك بارتفاع سرعة سير العمل 
الازم للبحث  الوقت  وانخفاض 
ــع مــن  ــ ــرفـ ــ ــا يـ ــ ــف مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي األرشـ ــ فــ

مستوى رضا المريض.
مستشفى  أن  بالذكر  يجدر 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي ومــركــز 
الـــبـــحـــريـــن لــــــــأورام يــســتــقــبــان 
هم  الذين  المرضى  من  العديد 
ــراء األشــعــة، ما  بــحــاجــة إلـــى إجــ
يستلزم تخزين الصور وأرشفتها 
على  بــاســتــردادهــا  يسمح  بنظام 
االستدعاء  فــور  الطويل  الــمــدى 
وبأقل التكاليف، وهو األمر الذي 
ومركز  المستشفى  إدارة  تسعى 
البحرين له بمواجهة التحديات 
تحتية  ببنية  الــبــدء  خـــال  مــن 
التي  الخدمات  واعتماد  هجينة 

توفر رعاية أفضل للمرضى.

محمد  طبيب  الفريق  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  أصــدر 
آل خليفة قرارا بتعديل الئحة نظام امتحانات مزاولة  بن عبداهلل 
الــمــهــن الــصــحــيــة بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 
لم  الذي  البحريني فقط  الترخيص  لطالب  يكون  الصحية، حيث 
يجتز امتحان التقييم أن يحاول اجتيازه مجددا مرتين إضافيتين 
شــريــطــة حــضــوره دورة تــدريــبــيــة ال تــقــل مــدتــهــا عــن ســتــة أشــهــر في 
ما  وتقديمه  الهيئة،  لــدى  المعتمدة  الصحية  المؤسسات  إحـــدى 
يثبت اجتيازه لهذه الدورة التدريبية وعلى أن تكون محاولة اجتيازه 
المتحان التقييم في هاتين المرتين خال سنتين من اجتيازه تلك 

الدورة التدريبية.

هيئة  رئــيــســة  خليفة  آل  مــحــمــد  بــنــت  مـــّي  الــشــيــخــة  استقبلت 
شركة  من  وفــدًا  أمــس  صباح  مكتبها  في  واآلثـــار  للثقافة  البحرين 
البحرين لاستثمار العقاري )إدامة( برئاسة أمين العرّيض الرئيس 

التنفيذي للشركة. 
توّقفت خال االجتماع عند أهّم مشاريع هيئة الثقافة مشيدة 
بالتعاون المثمر مع شركة البحرين لاستثمار العقاري والذي أثمر 
عن عدٍد من المشاريع الحفاظية، كما تطّرق االجتماع إلى تنسيق 
التأكيد  وتــّم  والمنامة،  المحرق  مدينتي  في  المشتركة  المشاريع 
على إيجاد بنية تحتية للسياحة الثقافية والتي تعّزز االستثمارات 
النوعية في المدن التاريخية، باعتبارها ركائز حضارية ذات مردودات 

ثقافية واقتصادية. 
للثقافة  البحرين  العريض بجهود هيئة  أمين  أشاد  من جانبه 
اســتــعــداده  أّكـــد  كما  الثقافية،  التحتية  البنية  مــشــاريــع  إنــجــاز  فــي 
على  المنجزات  من  المزيد  لتحقيق  المستقبلي  للتعاون  الــدائــم 

أرض الواقع.

ــفـــريـــق  تــــحــــت رعـــــايـــــة الـ
طــبــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
رئــيــس  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
للصحة  ــلـــى  األعـ الــمــجــلــس 
يـــــقـــــام مــــؤتــــمــــر الـــبـــحـــريـــن 
الـــــدولـــــي لـــنـــقـــص الــمــنــاعــة 
و23   22 يـــومـــي  الــمــكــتــســبــة 
أكـــدت  وقــــد   ،2022 ســبــتــمــبــر 
السلمان  جميلة  الــدكــتــورة 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  رئــ
دشنت  اللجنة  أن  للمؤتمر 
للمؤتمر  الــرســمــي  الــمــوقــع 
ــام فــــي مــمــلــكــة  ــقـ ــيـ الـــــــذي سـ

البحرين.
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأوضـــــــحـــــــت الـ

جــمــيــلــة الــســلــمــان أن الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة مــاضــيــة فـــي مــواصــلــة 
االستعداد المبكر لتنظيم المؤتمر الدولي الذي سيشهد مشاركة 
مكافحة  مــجــال  فــي  والــدولــيــيــن  العالميين  الــخــبــراء  مــن  نخبة 
الــبــحــريــن يحظى  فــي مملكة  الــطــبــي  الــقــطــاع  أن  مبينة  اإليــــدز، 
بن  الملك حمد  الجالة  لــدن حضرة صاحب  دائــم من  باهتمام 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم ومتابعة مستمرة ومساندة 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
في  المؤتمر  تنظيم  »يأتي  السلمان  جميلة  الدكتورة  وقالت 
على  البحرين  مملكة  عليها  تسير  التي  الــرائــدة  الخطوات  إطــار 
صعيد تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة مرض نقص المناعة 
المكتسب »اإليدز«، حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو مواصلة 
والــرعــايــة من  الــدعــم  الجانب بفضل  هــذا  فــي  واالزدهــــار  التطور 

جالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء«.
فتح باب التسجيل

المنظمة  اللجنة  أن  إلــى  السلمان  جميلة  الدكتورة  وأشــارت 
ــي الــمــؤتــمــر عــبــر الــمــوقــع  فــتــحــت بــــاب الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــة فـ
www.educationplus.( للمؤتمر  الــرســمــي  اإللــكــتــرونــي 

المؤتمر،  تفاصيل  كــافــة  على  الموقع  »يحتوي  وأضــافــت   ،)me
وبإمكان الراغبين المشاركين في المؤتمر التسجيل عبر الموقع 

االلكتروني«.
الستضافة  تحضيراتها  المنظمة  اللجنة  »ستواصل  وتابعت 
لتأمين إخراج  الجهود  اللجنة على بذل  المؤتمر، حيث تحرص 
بــأفــضــل مــســتــوى تنظيمي وتــحــقــيــق كــامــل االســتــفــادة  الــمــؤتــمــر 
العلمية وخصوصًا أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء 

العالميين والدوليين، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح«.

ــام امــتــحــانــات  ــظـ تـــعـــديـــل نـ
مــــزاولــــة الـــمـــهـــن الــ�ــشــحــيــة

رئي�شة هيئة الثقافة ت�شيد بالتعاون المثمر
العقـاري لال�شـتثمار  البحريـن  �شـركة  مـع 

} رئيسة هيئة الثقافة تلتقي وفد شركة إدامة.

قـــرار بتنظيم مزاولـــة الطب الخا�ص فـــي الم�شت�شـــفيات الحكومية
التعاق���د مع الأطباء ال�ست�س���اريين والأج���ر على اأ�سا����س العمولة اأو الن�س���بة المئوية

الخا�شة الــعــيــادات  ــى  ــ اإل ــة  ــام ــع ال الــعــيــادات  مــن  الــمــر�ــشــى  تــحــويــل  ــوز  ــج ي ال 

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

للحد من اإعادة الفحو�سات ولتكلفة اأقل..

»حمـــد الجامعي« يطبق نظاما �شـــحابيا يخزن �شور االأ�شـــعة وغيرها مدة اأطول 
اعتمد مستشفى الملك حمد الجامعي نظاما سحابيا متكاما 
يــقــوم بتخزين وعـــرض الــصــور كــصــور األشــعــة وغــيــرهــا مـــدة أطــول 
نــظــام  بــيــن  ربــطــه  خـــال  مـــن   ،%40 إلـــى  تــصــل  منخفضة  بتكلفة 
وبين  الرقمية  الطبية  المستشفى واألجهزة  في  الطبي  المعلومات 
المعلومات  أنظمة  مــن  جــزءا  ليكون   ،AWS السحابية الــخــدمــات 
إمكانات  توظف  متكاملة  طبية  منظومة  عــن  تعبر  التي  الصحية 

المعلوماتية في المجال الصحي.

فتح باب الت�شجيل لموؤتمر البحرين 
المكت�شبة المناعة  لنق�ص  الدولي 

} د. جميلة السلمان.

أكـــــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل 
أن  الــنــواب  رئــيــســة مجلس  زيــنــل 
حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق اإلنــســان 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  أضحت 
البحرين في ظل  سياسة مملكة 
والتجربة  اإلصــاحــي  الــمــشــروع 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والــــمــــســــيــــرة 
ــة الـــشـــامـــلـــة لــحــضــرة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
ــا تــولــيــه  ــيـــدة بـــمـ الـــمـــعـــظـــم، مـــشـ
الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــبـــرامـــج  الــــــــــــوزراء، فــــي تــنــفــيــذ الـ
قيم  لصيانة  الــرامــيــة  والخطط 
حقوق اإلنسان وجعلها على سلم 

األولويات الوطنية.
تقوم  التي  بالجهود  وأشــادت 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بها 
تعزيز وحماية  أجل  اإلنسان من 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــوق اإلنــــــســــــان فــ ــ ــقـ ــ حـ
الــبــحــريــن مـــن خـــال مــبــادراتــهــا 
المخلصة  وجــهــودهــا  الــمــتــمــيــزة 
مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي ظـــل الــنــهــج 
اإلصـــــــاحـــــــي لــــجــــالــــة الـــمـــلـــك 
السلطة  مؤكدًة حرص  المعظم، 
عاقات  توطيد  على  التشريعية 
التعاون والتنسيق المشترك مع 
بما  الـــعـــاقـــة،  ذات  الــجــهــات  كـــل 
فيها المؤسسة من أجل االرتقاء 
بالجهود المعززة للقيم السامية 
وحـــقـــوق اإلنــــســــان، والـــتـــي تمثل 
سامية  مــنــارة  الــبــحــريــن  مملكة 

لــهــا، خــاصــة فـــي مــجــال الــســام 
والتعايش السلمي.

استقبالها،  خال  ذلك  جاء 
في مكتبها أمس، المهندس علي 
المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد 
الذي  اإلنسان،  الوطنية لحقوق 
قام بتسلم رئيسة مجلس النواب 
ــن الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي  نــســخــة مــ
الـــتـــاســـع لـــلـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لحقوق اإلنسان لعام 2021م، إلى 
الحاصل  التقدم  مناقشة  جانب 
في مجال حقوق اإلنسان، وسبل 
مجلس  بين  والتنسيق  التعاون 
ــواب والـــمـــؤســـســـة مــــن أجـــل  ــ ــنـ ــ الـ
ثقافة حقوق  ونشر  ودعم  تعزيز 
ــان واالرتــــــقــــــاء بــمــســتــوى  ــ ــسـ ــ اإلنـ
الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة في 

اللقاء  وحضر  البحرين،  مملكة 
النائب عمار أحمد البناي رئيس 

لجنة حقوق اإلنسان.
ــد الــمــهــنــدس  مـــن جــانــبــه أكــ
عــلــي الـــــــدرازي أهــمــيــة الــتــعــاون 
مجلس  بين  الــجــاري  والتنسيق 
ــة الــوطــنــيــة  ــمـــؤســـسـ ــواب والـ ــ ــنـ ــ الـ
ــعــــمــــل  لــــحــــقــــوق اإلنــــــــســــــــان، والــ
ــي تــطــويــر  ــ الـــــدائـــــم لـــلـــتـــعـــاون فـ
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  الــنــظــم 
بــمــا يـــخـــدم الـــتـــقـــدم الــحــقــوقــي 
الــمــتــنــامــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وتــعــزيــز مــوقــعــهــا الـــريـــادي على 
ــذا  ــي فــــي هـ ــمـ ــالـ ــعـ ــوى الـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
توسعة  بأهمية  منوها  المجال، 
آفــــاق الــشــراكــة الــفــعــالــة مـــع كل 

الجهات الحقوقية المعنية.

رئي�سة مجل�س النواب: 

ــج  ــه ــة حــــقــــوق االإنـــــ�ـــــشـــــان ن ــ ــاف ــ ــق ــ ــز ث ــ ــزي ــ ــع ــ ت
ــك  ــل ــم ــة ال ــ ــالل ــ ــادة ج ــ ــي ــ ــق ــ را�ــــشــــخ لـــلـــبـــحـــريـــن ب

} رئيسة مجلس النواب تلتقي وفد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

 بقلم: تقي محمد البحارنة 
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غزل النـّسـاج كنظم الشعر.. وكـّل ينسج أنواال
ــرى الـــى صــانــع الــنــســيــج يــخــيــط أنــــــواال.. وإلــى  ــا تـ أمـ

الشاعر ينسج أقواال.
زربيـّة  أو  منقوشا  ثوبا  ينتج  حين  النســّاج  فرحة  إن 
الشاعر  أنفاسها عند  واأللــوان، تتضاعف  النقش  ساحرة 
كــلــمــات حــلــوة عابقة  مــن  قــصــيــدة ينسجها  يــكــمــل  حــيــن 
فيختارها.  تــــذّل..  حــتــى  كلماتها  يــعــالــج  الــكــام،  بسحر 
اســتــوحــى منهم  الـــذيـــن  وادي عــبــقــر  مـــن  الـــجـــّن  أولـــئـــك 

األقدمون ليسوا سوى أنفاس شاعر موهوب.
إلى  يحتاج  نفيس  مــعــدن  خــام  مثل  منحة  الموهبة 
األجــيــال،  مـّر  على  السابقة  والــتــجــارب  وصــقــل،  معالجة 
كذلك  استعمالها..  وفنون  الّلغة  وإتقان  الفنــي  والحس 
الخيال المجــّنح.. هي العوامل التي تتوّلـى ذلك الصقل 
موزونا  فيه  روح  ال  مــيتا  الشعر  يولد  وبدونها  واإلتقان.. 

كان أو غير موزون.
كاسدة..  كسلعة  روح  با  أصبح  اليوم  شعر  من  كثير 
حــيــن اخــتــــــــل مــيــزان الــنــقــد، وضــعــفــت أســالــيــب التعليم، 

وانتبذت لغتنا الجميلة مكانا قصـّيا.
أشــاحــت مــطــابــع الــيــوم بــوجــهــهــا عــن طــبــاعــة دواويـــن 
شاعرا  عــدا  مــا  الــمــال،  ببذل  إال  القارئين..  لقـلة  الشعر 
تهدى  الــشــعــراء  دواويــــن  وأصــبــحــت  ظــهــر،  اشتهر وصيته 

أكثر مما تباع.
لــشــعــراء جيلنا  مــرشــدا  يــكــون  أن  ذكــرتــه  ولــعــل فيما 
الجديد أن يحترق مع الحرف قبل أن ينطق به لسانه أو 

يحـّرك به شفتيه.
وقد قلت في مثل ذلك مع الفارق ما يلي:
ومليحة تهوى القريض.. تريد من يتبــرع
سألت فقـلت لها نعــم إنــي عليه مشــّجع
النـثر وصف للطيـور إلى المــياه تســارع
والـشعر أن شربت وأومت للّسما تتضــّرع
وإذا أتت نحو الصـّغــار تضّمهـن وتـرضع

أو حــّومــت من حوله تحـمي الـذمار وتـمنع
إّن المشاعر وحـــدها.. تمـلي القصيد وتبـدع

الـشعـــر إحســاس وتعـــبيــر ولفــظ طــّيـع
إن جــاء مــوزونا كفى.. أو سارحا يتنطـّع

يا قـاصدا للــشعر، جــّرب.. والتجارب تنفع

نظرات في ال�شعر وفّن القول
ال�شعر غــزل ..ال غــزل

أصـــــــــــدر رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
طبيب  الــفــريــق  للصحة  األعــلــى 
محمد بن عبداهلل آل خليفة قرارا 
الــخــاص  الــطــب  مــزاولــة  بتنظيم 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
ــاء فــــريــــق يــســمــى  ــشــ ــإنــ يـــقـــضـــي بــ
»فـــريـــق الــطــب الـــخـــاص« بــرئــاســة 
للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
خطة  بوضع  يختص  الحكومية، 
شـــــؤون  وتـــنـــظـــيـــم  إلدارة  عــــامــــة 
الـــطـــب الـــخـــاص، وعــرضــهــا على 
مجلس األمناء العتمادها، إعداد 
تــقــاريــر دوريــــة بــشــأن عــمــل الطب 
الخاص والمعوقات التي تواجهه 
ومقترحات حلولها وعرضها على 
مجلس األمــنــاء التــخــاذ مــا يــراه 
العقود  واعــتــمــاد  ــداد  إعــ بــشــأنــهــا، 
ــاء  ــبـ الـــمـــزمـــع تــوقــيــعــهــا مــــع األطـ
الطبية  والــطــواقــم  االستشاريين 
لــلــمــهــن الـــمـــعـــاونـــة والــمــوظــفــيــن 
االلتحاق  في  الراغبين  اإلداريين 

بــــالــــطــــب، ســـــــواء مــــن الــعــامــلــيــن 
بالمستشفيات  الــعــامــلــيــن  وغــيــر 
ــود  ــقــ ــعــ الــــحــــكــــومــــيــــة، إعــــــــــــداد الــ
واالتـــفـــاقـــيـــات الـــمـــزمـــع إبـــرامـــهـــا 
التأمينية  التغطية  ــزودي  مــ مــع 
تحت  الطبية  الخدمات  لتقديم 
ــان الـــصـــحـــي  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــة الـ ــومــ ــنــــظــ مــ
إلــى مجلس األمــنــاء مع  ورفــعــهــا 
اقـــــتـــــراح نـــســـبـــة الــــطــــب الـــخـــاص 
الــخــدمــات الطبية مع  مــن عــقــود 
ورفعها  التأمينية  التغطية  مــزود 
العتمادها،  األمــنــاء  مجلس  إلــى 
ــار كــل  ــ ــعــ ــ ــة أســ ــمــ ــائــ ومـــــراجـــــعـــــة قــ
في  المقدمة  الطبية  الــخــدمــات 
كلما  وتجديدها  الــخــاص  الــطــب 
ــك، مـــراجـــعـــة  ــ ــ ــر ذلـ ــ ــ اســـتـــلـــزم األمـ
ــل كـــل  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ســـــيـــــاســـــة فـــــتـــــح وتـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
بالطب الخاص كالعيادات وغرف 
ــة ســبــل تحسين  الــعــمــلــيــات، دراســ
الخاص  الــطــب  خــدمــات  مستوى 

العاملين  آراء  مشاركة  خال  من 
الطارئة  للحاالت  آلية  ووضع  به، 
بالطب الخاص وتقييمها سنويا، 
وإعــــداد الــتــوصــيــات الــخــاصــة بها 
التخاذ  األمــنــاء  لمجلس  ورفعها 
ــا، الـــتـــنـــســـيـــق  ــهــ ــأنــ ــشــ ــع يـــــــــراه بــ ــ مــ
ــام الــمــســتــشــفــيــات  ــ ــسـ ــ ــل أقـ ــ ــع كـ ــ مـ

الصلة  ذات  والجهات  الحكومية 
في  والتحقيق  الــخــاص،  بالطب 
الــقــرار  هــذا  أي مخالفة ألحــكــام 
التحقيق  نتيجة  الفريق  ويــرفــع 
إلى مجلس  به مقترحاته  مرفقا 
األمــنــاء التــخــاذ مــا يلزم فــي هذا 

الشأن.
ــار الـــقـــرار الــمــنــشــور في  ــ وأشــ
الجريدة الرسمية إلى أن التحاق 
األطــــبــــاء االســتــشــاريــيــن بــالــطــب 
الخاص يكون عن طريق التعاقد، 
أساس  على  األجــر  العقد  ويحدد 
من  المئوية  النسبة  أو  العمولة 
الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــتـــحـــصـــلـــة نــتــيــجــة 
ــة  ــيـ ــافـ ــات الـــطـــبـــيـــة اإلضـ ــدمــ ــخــ الــ
ــة لـــلـــمـــريـــض بـــالـــطـــب  ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
ــاص، كــمــا يـــحـــدد حــقــوقــهــم  ــخــ الــ
يستحقوا  أال  عــلــى  والــتــزامــاتــهــا 
أي مـــزايـــا مــالــيــة أخــــرى بــخــاف 
الــمــئــويــة  الـــنـــســـبـــة  أو  ــة  ــولـ ــمـ ــعـ الـ

المحددة بالعقد.

كــــمــــا يـــــجـــــوز الــــتــــعــــاقــــد مــع 
ــارج  ــن خــ ــاء اســـتـــشـــاريـــيـــن مــ ــبــ أطــ
ــاءة  ــفــ ــكــ الــ ذوي  مـــــن  ــريــــن  ــبــــحــ الــ
فــي مختلف  الــعــالــمــيــة  والــخــبــرة 
الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة، عــلــى أن 
بأجورهم،  الخاص  الطب  يتكفل 
وذلـــــك وفـــقـــا لــبــرنــامــج الــطــبــيــب 
استيفاء  بعد  الــزائــر  االســتــشــاري 
إجـــــــراءات الــتــراخــيــص الــخــاصــة 

بمزاولة المهنة بالمملكة.
الــــقــــرار ال يــجــوز  وبـــمـــوجـــب 
أن  ــن  ــ ــيـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ لـــــأطـــــبـــــاء 
أي  تـــحـــت  مـــبـــالـــغ  أي  يـــتـــقـــاضـــوا 
مــســمــى مـــن الــمــرضــى نــظــيــر ما 
ــات طــبــيــة،  يـــقـــدمـــونـــه مــــن خــــدمــ
وال يــجــوز تــحــويــل الــمــرضــى من 
الــعــيــادات الــعــامــة إلـــى الــعــيــادات 
ــة، ويــــجــــوز إجــــــــراء هـــذا  الــــخــــاصــ
الــتــحــويــل إذا كـــان مــن الــعــيــادات 
الــخــاصــة إلـــى الــعــيــادات الــعــامــة، 
ــام الـــتـــحـــويـــل  ــ ــــظـ مـــــع مــــــراعــــــاة نـ

ــفــــى  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ الـــــمـــــتـــــبـــــع فـــــــــي الــ
التحويل  يــجــوز  كــمــا  الــحــكــومــي، 
إلــــى قــســم الــــحــــوادث والــــطــــوارئ 
ذلك،  المريض  حالة  تطلبت  إذا 
االســتــشــاري  للطبيب  يــحــوز  وال 
ــأحــــد الــمــســتــشــفــيــات  الــــعــــامــــل بــ
يـــجـــري عــمــلــيــات  أن  الــحــكــومــيــة 
جــراحــيــة تــابــعــة لــلــطــب الــخــاص 
فـــي أوقـــــات دوامـــــه الـــرســـمـــي، وال 
ــوز لـــلـــطـــبـــيـــب االســــتــــشــــاري  ــ ــحـ ــ يـ
ــأحــــد الــمــســتــشــفــيــات  الــــعــــامــــل بــ
ــاج الـــمـــرضـــى في  الــحــكــومــيــة عــ
أي من المستشفيات أو العيادات 
األخـــــــرى ســــــواء كـــانـــت عـــامـــة أو 
خاصة وذلــك خــارج أوقــات دوامــه 
الــرســمــي، ويــجــب أال يــزيــد عمل 
العاملين  االستشاريين  األطــبــاء 
على  الحكومية  بالمستشفيات 
ست نوبات عمل في األسبوع مع 
ــام الــجــمــع والــعــطــات  مـــراعـــاة أيــ

الرسيمة.

ــواء طبيب  ــلـ الـ بــذلــك  صــــرح 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن عــطــيــة اهلل 
إدارة  أن  الــى  مشيرا  خليفة،  آل 
ــامــــت بــتــحــســيــن  الــمــســتــشــفــى قــ
ــلــــول الــتــقــنــيــة،  ــدام الــــحــ ــخــ ــتــ اســ
الــازمــة ألعــداد  العناية  وتــوفــيــر 
ــى بـــاإلضـــافـــة  ــمـــرضـ ــن الـ أكـــبـــر مــ
ودقة  األعمال  سير  تحسين  إلــى 
ضـــرورة  مــن  والــحــد  التشخيص 
إعـــــــــــادة الـــــفـــــحـــــوصـــــات، لـــيـــكـــون 
في مملكة  مستشفى  أول  بذلك 
ــن يـــطـــبـــق نـــظـــامـــا آلــيــا  ــريـ ــبـــحـ الـ
 Auto Cloud ألرشفة سحابية
من   ) )Archiving System

.Amazon AWS خال
الشيخ  طبيب  الــلــواء   وقـــال 
ــه  ــ إنـ اهلل  ــة  ــيــ ــطــ عــ ــن  ــ ــ بـ ــان  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
الملك  مستشفى  بين  بالتعاون 
 ،AWS وفريق الــجــامــعــي  حــمــد 
ــــي ألرشـــفـــة  تــــم تــطــبــيــق نــظــام آلـ
وأرشـــفـــة  إدارة  ســحــابــيــة بــهــدف 

ــور األشــــعــــة الــخــاصــة  ــ جــمــيــع صـ
ــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى  بـــالـــمـــريـــض والــ
دخوله  منذ  كبيرة  تخزين  سعة 
الـــمـــســـتـــشـــفـــى، مـــنـــوهـــا إلــــــى أن 
على  نــشــرت   Amazon شركة
ــن نـــجـــاح  ــ ــي عـ ــمــ ــرســ ــا الــ ــهـ ــعـ ــوقـ مـ
حمد  الــمــلــك  مستشفى  تــجــربــة 
الــجــامــعــي فـــي تــطــبــيــق الــنــظــام 
اآللي لأرشفة السحابية، وكيفية 
إنتاجه وتطبيقه في المستشفى 
ليكون  لــــأورام  البحرين  ومــركــز 
نــمــوذجــا يــضــاهــي أفــضــل النظم 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق األوســــط، 
الـــتـــي تعمل  ــن األنـــظـــمـــة  ــو مـ وهــ
ــــداف  ــرؤى واألهـ ــ عــلــى تــحــقــيــق الـ
االســـتـــراتـــيـــجـــة ورعــــايــــة صــحــيــة 

ممتازة بشكل أكثر كفاءة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار حـــــــــــمـــــــــــد 
إدارة  ســعــيــد عــبــدالــرحــمــن مــديــر 
واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات  تقنية 
بالمستشفى إلى أن اإلدارة أخذت 

على عاتقها إيجاد حلول لترقية 
واألرشفة  الصور  تخزين  أنظمة 
ــدى وإمـــكـــانـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــة الــ ــلــ ــويــ ــطــ الــ
من  التكاليف  بــأقــل  اســتــردادهــا 
ــي لــعــمــلــيــات  ــ خــــال الـــنـــظـــام اآللـ
خال اإللكترونية من  األرشــفــة 

. AWS
آلــيــة عمل  أن  وأضـــاف حمد 
الـــنـــظـــام هـــي أنــــه عــنــد أخــــذ أي 
ــة لـــلـــمـــريـــض ســــواء  ــعــ صـــــــورة أشــ
ــة الــســيــنــيــة، الــمــقــطــعــيــة،  ــعـ األشـ
الموجات  المعناطيسي،  الرنين 
الصبغات  وأشــعــة  الصوتية  فــوق 
الملونة أو غيرها من األشعة، يتم 
إدخال المعلومات الديموغرافية 

ــاريــــخ الـــصـــحـــي لــلــمــريــض،  ــتــ والــ
واسم  الفني  اســم  إلــى  باإلضافة 
ــؤول عـــن قــــراءة  ــسـ ــمـ الــطــبــيــب الـ
ــال  ــ ــنـــد اكـــتـــمـــال إدخـ الــــصــــور، وعـ
المعلومات يتم ربط المعلومات 
والـــصـــور وإرســــــال الــمــلــف الـــذي 
اإلشعاعية  الــصــور  على  يحتوي 
والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــصــاحــبــة إلـــى 
الباكس  بنظام  األرشــيــف  وحـــدة 
PACS، ومن ثم يمكن ألي نقطة 
موصولة بالشبكة الحصول على 
الصور فور إعطاء أمر االسترداد.

وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء الــــــــتــــــــعــــــــاون 
ــق  ــ ــريــ ــ ــن الــــمــــســــتــــشــــفــــى وفــ ــ ــيــ ــ ــ ب
اآللـــي  الــنــظــام  AWS لتطبيق 

لـــأرشـــفـــة الـــســـحـــابـــيـــة لــيــتــمــيــز 
ــور األشــــعــــة بــســّريــة  ــ بـــأرشـــفـــة صـ
ودقــــة عــالــيــتــيــن ولــفــتــرة أطــــول، 
وذلــــــــــك عــــنــــد إجــــــــــــراء األشــــعــــة 
ــتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك  لــــمــــرضــــى مـــسـ
البحرين  ومركز  الجامعي  حمد 
لــــــــأورام، كــمــا يــمــكــن الــحــصــول 
بسرعة  واستردادها  الصور  على 
هائلة وجودة عالية، األمر الذي 
ســيــقــلــل مــــن نــســبــة الــتــكــالــيــف 
لــتــخــزيــن تــلــك الــــصــــور، إضــافــة 
إلـــى ازديـــــاد مــســتــوى اإلنــتــاجــيــة 
وذلك بارتفاع سرعة سير العمل 
الازم للبحث  الوقت  وانخفاض 
ــع مــن  ــ ــرفـ ــ ــا يـ ــ ــف مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي األرشـ ــ فــ

مستوى رضا المريض.
مستشفى  أن  بالذكر  يجدر 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي ومــركــز 
الـــبـــحـــريـــن لــــــــأورام يــســتــقــبــان 
هم  الذين  المرضى  من  العديد 
ــراء األشــعــة، ما  بــحــاجــة إلـــى إجــ
يستلزم تخزين الصور وأرشفتها 
على  بــاســتــردادهــا  يسمح  بنظام 
االستدعاء  فــور  الطويل  الــمــدى 
وبأقل التكاليف، وهو األمر الذي 
ومركز  المستشفى  إدارة  تسعى 
البحرين له بمواجهة التحديات 
تحتية  ببنية  الــبــدء  خـــال  مــن 
التي  الخدمات  واعتماد  هجينة 

توفر رعاية أفضل للمرضى.

محمد  طبيب  الفريق  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  أصــدر 
آل خليفة قرارا بتعديل الئحة نظام امتحانات مزاولة  بن عبداهلل 
الــمــهــن الــصــحــيــة بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 
لم  الذي  البحريني فقط  الترخيص  لطالب  يكون  الصحية، حيث 
يجتز امتحان التقييم أن يحاول اجتيازه مجددا مرتين إضافيتين 
شــريــطــة حــضــوره دورة تــدريــبــيــة ال تــقــل مــدتــهــا عــن ســتــة أشــهــر في 
ما  وتقديمه  الهيئة،  لــدى  المعتمدة  الصحية  المؤسسات  إحـــدى 
يثبت اجتيازه لهذه الدورة التدريبية وعلى أن تكون محاولة اجتيازه 
المتحان التقييم في هاتين المرتين خال سنتين من اجتيازه تلك 

الدورة التدريبية.

هيئة  رئــيــســة  خليفة  آل  مــحــمــد  بــنــت  مـــّي  الــشــيــخــة  استقبلت 
شركة  من  وفــدًا  أمــس  صباح  مكتبها  في  واآلثـــار  للثقافة  البحرين 
البحرين لاستثمار العقاري )إدامة( برئاسة أمين العرّيض الرئيس 

التنفيذي للشركة. 
توّقفت خال االجتماع عند أهّم مشاريع هيئة الثقافة مشيدة 
بالتعاون المثمر مع شركة البحرين لاستثمار العقاري والذي أثمر 
عن عدٍد من المشاريع الحفاظية، كما تطّرق االجتماع إلى تنسيق 
التأكيد  وتــّم  والمنامة،  المحرق  مدينتي  في  المشتركة  المشاريع 
على إيجاد بنية تحتية للسياحة الثقافية والتي تعّزز االستثمارات 
النوعية في المدن التاريخية، باعتبارها ركائز حضارية ذات مردودات 

ثقافية واقتصادية. 
للثقافة  البحرين  العريض بجهود هيئة  أمين  أشاد  من جانبه 
اســتــعــداده  أّكـــد  كما  الثقافية،  التحتية  البنية  مــشــاريــع  إنــجــاز  فــي 
على  المنجزات  من  المزيد  لتحقيق  المستقبلي  للتعاون  الــدائــم 

أرض الواقع.

ــفـــريـــق  تــــحــــت رعـــــايـــــة الـ
طــبــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
رئــيــس  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
للصحة  ــلـــى  األعـ الــمــجــلــس 
يـــــقـــــام مــــؤتــــمــــر الـــبـــحـــريـــن 
الـــــدولـــــي لـــنـــقـــص الــمــنــاعــة 
و23   22 يـــومـــي  الــمــكــتــســبــة 
أكـــدت  وقــــد   ،2022 ســبــتــمــبــر 
السلمان  جميلة  الــدكــتــورة 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  رئــ
دشنت  اللجنة  أن  للمؤتمر 
للمؤتمر  الــرســمــي  الــمــوقــع 
ــام فــــي مــمــلــكــة  ــقـ ــيـ الـــــــذي سـ

البحرين.
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأوضـــــــحـــــــت الـ

جــمــيــلــة الــســلــمــان أن الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة مــاضــيــة فـــي مــواصــلــة 
االستعداد المبكر لتنظيم المؤتمر الدولي الذي سيشهد مشاركة 
مكافحة  مــجــال  فــي  والــدولــيــيــن  العالميين  الــخــبــراء  مــن  نخبة 
الــبــحــريــن يحظى  فــي مملكة  الــطــبــي  الــقــطــاع  أن  مبينة  اإليــــدز، 
بن  الملك حمد  الجالة  لــدن حضرة صاحب  دائــم من  باهتمام 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم ومتابعة مستمرة ومساندة 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
في  المؤتمر  تنظيم  »يأتي  السلمان  جميلة  الدكتورة  وقالت 
على  البحرين  مملكة  عليها  تسير  التي  الــرائــدة  الخطوات  إطــار 
صعيد تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة مرض نقص المناعة 
المكتسب »اإليدز«، حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو مواصلة 
والــرعــايــة من  الــدعــم  الجانب بفضل  هــذا  فــي  واالزدهــــار  التطور 

جالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء«.
فتح باب التسجيل

المنظمة  اللجنة  أن  إلــى  السلمان  جميلة  الدكتورة  وأشــارت 
ــي الــمــؤتــمــر عــبــر الــمــوقــع  فــتــحــت بــــاب الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــة فـ
www.educationplus.( للمؤتمر  الــرســمــي  اإللــكــتــرونــي 
المؤتمر،  تفاصيل  كــافــة  على  الموقع  »يحتوي  وأضــافــت   ،)me
وبإمكان الراغبين المشاركين في المؤتمر التسجيل عبر الموقع 

االلكتروني«.
الستضافة  تحضيراتها  المنظمة  اللجنة  »ستواصل  وتابعت 
لتأمين إخراج  الجهود  اللجنة على بذل  المؤتمر، حيث تحرص 
بــأفــضــل مــســتــوى تنظيمي وتــحــقــيــق كــامــل االســتــفــادة  الــمــؤتــمــر 
العلمية وخصوصًا أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء 

العالميين والدوليين، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح«.

ــام امــتــحــانــات  ــظـ تـــعـــديـــل نـ
مــــزاولــــة الـــمـــهـــن الــ�ــشــحــيــة

رئي�شة هيئة الثقافة ت�شيد بالتعاون المثمر
العقـاري لال�شـتثمار  البحريـن  �شـركة  مـع 

} رئيسة هيئة الثقافة تلتقي وفد شركة إدامة.

قـــرار بتنظيم مزاولـــة الطب الخا�ص فـــي الم�شت�شـــفيات الحكومية
التعاق���د مع الأطباء ال�ست�س���اريين والأج���ر على اأ�سا����س العمولة اأو الن�س���بة المئوية

الخا�شة الــعــيــادات  ــى  ــ اإل ــة  ــام ــع ال الــعــيــادات  مــن  الــمــر�ــشــى  تــحــويــل  ــوز  ــج ي ال 

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

للحد من اإعادة الفحو�سات ولتكلفة اأقل..

»حمـــد الجامعي« يطبق نظاما �شـــحابيا يخزن �شور االأ�شـــعة وغيرها مدة اأطول 
اعتمد مستشفى الملك حمد الجامعي نظاما سحابيا متكاما 
يــقــوم بتخزين وعـــرض الــصــور كــصــور األشــعــة وغــيــرهــا مـــدة أطــول 
نــظــام  بــيــن  ربــطــه  خـــال  مـــن   ،%40 إلـــى  تــصــل  منخفضة  بتكلفة 
وبين  الرقمية  الطبية  المستشفى واألجهزة  في  الطبي  المعلومات 
المعلومات  أنظمة  مــن  جــزءا  ليكون   ،AWS السحابية الــخــدمــات 
إمكانات  توظف  متكاملة  طبية  منظومة  عــن  تعبر  التي  الصحية 

المعلوماتية في المجال الصحي.

فتح باب الت�شجيل لموؤتمر البحرين 
المكت�شبة المناعة  لنق�ص  الدولي 

} د. جميلة السلمان.

أكـــــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل 
أن  الــنــواب  رئــيــســة مجلس  زيــنــل 
حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق اإلنــســان 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  أضحت 
البحرين في ظل  سياسة مملكة 
والتجربة  اإلصــاحــي  الــمــشــروع 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والــــمــــســــيــــرة 
ــة الـــشـــامـــلـــة لــحــضــرة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
ــا تــولــيــه  ــيـــدة بـــمـ الـــمـــعـــظـــم، مـــشـ
الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــبـــرامـــج  الــــــــــــوزراء، فــــي تــنــفــيــذ الـ
قيم  لصيانة  الــرامــيــة  والخطط 
حقوق اإلنسان وجعلها على سلم 

األولويات الوطنية.
تقوم  التي  بالجهود  وأشــادت 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بها 
تعزيز وحماية  أجل  اإلنسان من 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــوق اإلنــــــســــــان فــ ــ ــقـ ــ حـ
الــبــحــريــن مـــن خـــال مــبــادراتــهــا 
المخلصة  وجــهــودهــا  الــمــتــمــيــزة 
مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي ظـــل الــنــهــج 
اإلصـــــــاحـــــــي لــــجــــالــــة الـــمـــلـــك 
السلطة  مؤكدًة حرص  المعظم، 
عاقات  توطيد  على  التشريعية 
التعاون والتنسيق المشترك مع 
بما  الـــعـــاقـــة،  ذات  الــجــهــات  كـــل 
فيها المؤسسة من أجل االرتقاء 
بالجهود المعززة للقيم السامية 
وحـــقـــوق اإلنــــســــان، والـــتـــي تمثل 
سامية  مــنــارة  الــبــحــريــن  مملكة 

لــهــا، خــاصــة فـــي مــجــال الــســام 
والتعايش السلمي.

استقبالها،  خال  ذلك  جاء 
في مكتبها أمس، المهندس علي 
المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد 
الذي  اإلنسان،  الوطنية لحقوق 
قام بتسلم رئيسة مجلس النواب 
ــن الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي  نــســخــة مــ
الـــتـــاســـع لـــلـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لحقوق اإلنسان لعام 2021م، إلى 
الحاصل  التقدم  مناقشة  جانب 
في مجال حقوق اإلنسان، وسبل 
مجلس  بين  والتنسيق  التعاون 
ــواب والـــمـــؤســـســـة مــــن أجـــل  ــ ــنـ ــ الـ
ثقافة حقوق  ونشر  ودعم  تعزيز 
ــان واالرتــــــقــــــاء بــمــســتــوى  ــ ــسـ ــ اإلنـ
الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة في 

اللقاء  وحضر  البحرين،  مملكة 
النائب عمار أحمد البناي رئيس 

لجنة حقوق اإلنسان.
ــد الــمــهــنــدس  مـــن جــانــبــه أكــ
عــلــي الـــــــدرازي أهــمــيــة الــتــعــاون 
مجلس  بين  الــجــاري  والتنسيق 
ــة الــوطــنــيــة  ــمـــؤســـسـ ــواب والـ ــ ــنـ ــ الـ
ــعــــمــــل  لــــحــــقــــوق اإلنــــــــســــــــان، والــ
ــي تــطــويــر  ــ الـــــدائـــــم لـــلـــتـــعـــاون فـ
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  الــنــظــم 
بــمــا يـــخـــدم الـــتـــقـــدم الــحــقــوقــي 
الــمــتــنــامــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وتــعــزيــز مــوقــعــهــا الـــريـــادي على 
ــذا  ــي فــــي هـ ــمـ ــالـ ــعـ ــوى الـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
توسعة  بأهمية  منوها  المجال، 
آفــــاق الــشــراكــة الــفــعــالــة مـــع كل 

الجهات الحقوقية المعنية.

رئي�سة مجل�س النواب: 

ــج  ــه ــة حــــقــــوق االإنـــــ�ـــــشـــــان ن ــ ــاف ــ ــق ــ ــز ث ــ ــزي ــ ــع ــ ت
ــك  ــل ــم ــة ال ــ ــالل ــ ــادة ج ــ ــي ــ ــق ــ را�ــــشــــخ لـــلـــبـــحـــريـــن ب

} رئيسة مجلس النواب تلتقي وفد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

 بقلم: تقي محمد البحارنة 
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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
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غزل النـّسـاج كنظم الشعر.. وكـّل ينسج أنواال
ــرى الـــى صــانــع الــنــســيــج يــخــيــط أنــــــواال.. وإلــى  ــا تـ أمـ

الشاعر ينسج أقواال.
زربيـّة  أو  منقوشا  ثوبا  ينتج  حين  النســّاج  فرحة  إن 
الشاعر  أنفاسها عند  واأللــوان، تتضاعف  النقش  ساحرة 
كــلــمــات حــلــوة عابقة  مــن  قــصــيــدة ينسجها  يــكــمــل  حــيــن 
فيختارها.  تــــذّل..  حــتــى  كلماتها  يــعــالــج  الــكــام،  بسحر 
اســتــوحــى منهم  الـــذيـــن  وادي عــبــقــر  مـــن  الـــجـــّن  أولـــئـــك 

األقدمون ليسوا سوى أنفاس شاعر موهوب.
إلى  يحتاج  نفيس  مــعــدن  خــام  مثل  منحة  الموهبة 
األجــيــال،  مـّر  على  السابقة  والــتــجــارب  وصــقــل،  معالجة 
كذلك  استعمالها..  وفنون  الّلغة  وإتقان  الفنــي  والحس 
الخيال المجــّنح.. هي العوامل التي تتوّلـى ذلك الصقل 
موزونا  فيه  روح  ال  مــيتا  الشعر  يولد  وبدونها  واإلتقان.. 

كان أو غير موزون.
كاسدة..  كسلعة  روح  با  أصبح  اليوم  شعر  من  كثير 
حــيــن اخــتــــــــل مــيــزان الــنــقــد، وضــعــفــت أســالــيــب التعليم، 

وانتبذت لغتنا الجميلة مكانا قصـّيا.
أشــاحــت مــطــابــع الــيــوم بــوجــهــهــا عــن طــبــاعــة دواويـــن 
شاعرا  عــدا  مــا  الــمــال،  ببذل  إال  القارئين..  لقـلة  الشعر 
تهدى  الــشــعــراء  دواويــــن  وأصــبــحــت  ظــهــر،  اشتهر وصيته 

أكثر مما تباع.
لــشــعــراء جيلنا  مــرشــدا  يــكــون  أن  ذكــرتــه  ولــعــل فيما 
الجديد أن يحترق مع الحرف قبل أن ينطق به لسانه أو 

يحـّرك به شفتيه.
وقد قلت في مثل ذلك مع الفارق ما يلي:
ومليحة تهوى القريض.. تريد من يتبــرع
سألت فقـلت لها نعــم إنــي عليه مشــّجع
النـثر وصف للطيـور إلى المــياه تســارع
والـشعر أن شربت وأومت للّسما تتضــّرع
وإذا أتت نحو الصـّغــار تضّمهـن وتـرضع

أو حــّومــت من حوله تحـمي الـذمار وتـمنع
إّن المشاعر وحـــدها.. تمـلي القصيد وتبـدع

الـشعـــر إحســاس وتعـــبيــر ولفــظ طــّيـع
إن جــاء مــوزونا كفى.. أو سارحا يتنطـّع

يا قـاصدا للــشعر، جــّرب.. والتجارب تنفع

نظرات في ال�شعر وفّن القول
ال�شعر غــزل ..ال غــزل

أصـــــــــــدر رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
طبيب  الــفــريــق  للصحة  األعــلــى 
محمد بن عبداهلل آل خليفة قرارا 
الــخــاص  الــطــب  مــزاولــة  بتنظيم 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
ــاء فــــريــــق يــســمــى  ــشــ ــإنــ يـــقـــضـــي بــ
»فـــريـــق الــطــب الـــخـــاص« بــرئــاســة 
للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
خطة  بوضع  يختص  الحكومية، 
شـــــؤون  وتـــنـــظـــيـــم  إلدارة  عــــامــــة 
الـــطـــب الـــخـــاص، وعــرضــهــا على 
مجلس األمناء العتمادها، إعداد 
تــقــاريــر دوريــــة بــشــأن عــمــل الطب 
الخاص والمعوقات التي تواجهه 
ومقترحات حلولها وعرضها على 
مجلس األمــنــاء التــخــاذ مــا يــراه 
العقود  واعــتــمــاد  ــداد  إعــ بــشــأنــهــا، 
ــاء  ــبـ الـــمـــزمـــع تــوقــيــعــهــا مــــع األطـ
الطبية  والــطــواقــم  االستشاريين 
لــلــمــهــن الـــمـــعـــاونـــة والــمــوظــفــيــن 
االلتحاق  في  الراغبين  اإلداريين 

بــــالــــطــــب، ســـــــواء مــــن الــعــامــلــيــن 
بالمستشفيات  الــعــامــلــيــن  وغــيــر 
ــود  ــقــ ــعــ الــــحــــكــــومــــيــــة، إعــــــــــــداد الــ
واالتـــفـــاقـــيـــات الـــمـــزمـــع إبـــرامـــهـــا 
التأمينية  التغطية  ــزودي  مــ مــع 
تحت  الطبية  الخدمات  لتقديم 
ــان الـــصـــحـــي  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــة الـ ــومــ ــنــــظــ مــ
إلــى مجلس األمــنــاء مع  ورفــعــهــا 
اقـــــتـــــراح نـــســـبـــة الــــطــــب الـــخـــاص 
الــخــدمــات الطبية مع  مــن عــقــود 
ورفعها  التأمينية  التغطية  مــزود 
العتمادها،  األمــنــاء  مجلس  إلــى 
ــار كــل  ــ ــعــ ــ ــة أســ ــمــ ــائــ ومـــــراجـــــعـــــة قــ
في  المقدمة  الطبية  الــخــدمــات 
كلما  وتجديدها  الــخــاص  الــطــب 
ــك، مـــراجـــعـــة  ــ ــ ــر ذلـ ــ ــ اســـتـــلـــزم األمـ
ــل كـــل  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ســـــيـــــاســـــة فـــــتـــــح وتـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
بالطب الخاص كالعيادات وغرف 
ــة ســبــل تحسين  الــعــمــلــيــات، دراســ
الخاص  الــطــب  خــدمــات  مستوى 

العاملين  آراء  مشاركة  خال  من 
الطارئة  للحاالت  آلية  ووضع  به، 
بالطب الخاص وتقييمها سنويا، 
وإعــــداد الــتــوصــيــات الــخــاصــة بها 
التخاذ  األمــنــاء  لمجلس  ورفعها 
ــا، الـــتـــنـــســـيـــق  ــهــ ــأنــ ــشــ ــع يـــــــــراه بــ ــ مــ
ــام الــمــســتــشــفــيــات  ــ ــسـ ــ ــل أقـ ــ ــع كـ ــ مـ

الصلة  ذات  والجهات  الحكومية 
في  والتحقيق  الــخــاص،  بالطب 
الــقــرار  هــذا  أي مخالفة ألحــكــام 
التحقيق  نتيجة  الفريق  ويــرفــع 
إلى مجلس  به مقترحاته  مرفقا 
األمــنــاء التــخــاذ مــا يلزم فــي هذا 

الشأن.
ــار الـــقـــرار الــمــنــشــور في  ــ وأشــ
الجريدة الرسمية إلى أن التحاق 
األطــــبــــاء االســتــشــاريــيــن بــالــطــب 
الخاص يكون عن طريق التعاقد، 
أساس  على  األجــر  العقد  ويحدد 
من  المئوية  النسبة  أو  العمولة 
الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــتـــحـــصـــلـــة نــتــيــجــة 
ــة  ــيـ ــافـ ــات الـــطـــبـــيـــة اإلضـ ــدمــ ــخــ الــ
ــة لـــلـــمـــريـــض بـــالـــطـــب  ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
ــاص، كــمــا يـــحـــدد حــقــوقــهــم  ــخــ الــ
يستحقوا  أال  عــلــى  والــتــزامــاتــهــا 
أي مـــزايـــا مــالــيــة أخــــرى بــخــاف 
الــمــئــويــة  الـــنـــســـبـــة  أو  ــة  ــولـ ــمـ ــعـ الـ

المحددة بالعقد.

كــــمــــا يـــــجـــــوز الــــتــــعــــاقــــد مــع 
ــارج  ــن خــ ــاء اســـتـــشـــاريـــيـــن مــ ــبــ أطــ
ــاءة  ــفــ ــكــ الــ ذوي  مـــــن  ــريــــن  ــبــــحــ الــ
فــي مختلف  الــعــالــمــيــة  والــخــبــرة 
الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة، عــلــى أن 
بأجورهم،  الخاص  الطب  يتكفل 
وذلـــــك وفـــقـــا لــبــرنــامــج الــطــبــيــب 
استيفاء  بعد  الــزائــر  االســتــشــاري 
إجـــــــراءات الــتــراخــيــص الــخــاصــة 

بمزاولة المهنة بالمملكة.
الــــقــــرار ال يــجــوز  وبـــمـــوجـــب 
أن  ــن  ــ ــيـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ لـــــأطـــــبـــــاء 
أي  تـــحـــت  مـــبـــالـــغ  أي  يـــتـــقـــاضـــوا 
مــســمــى مـــن الــمــرضــى نــظــيــر ما 
ــات طــبــيــة،  يـــقـــدمـــونـــه مــــن خــــدمــ
وال يــجــوز تــحــويــل الــمــرضــى من 
الــعــيــادات الــعــامــة إلـــى الــعــيــادات 
ــة، ويــــجــــوز إجــــــــراء هـــذا  الــــخــــاصــ
الــتــحــويــل إذا كـــان مــن الــعــيــادات 
الــخــاصــة إلـــى الــعــيــادات الــعــامــة، 
ــام الـــتـــحـــويـــل  ــ ــــظـ مـــــع مــــــراعــــــاة نـ

ــفــــى  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ الـــــمـــــتـــــبـــــع فـــــــــي الــ
التحويل  يــجــوز  كــمــا  الــحــكــومــي، 
إلــــى قــســم الــــحــــوادث والــــطــــوارئ 
ذلك،  المريض  حالة  تطلبت  إذا 
االســتــشــاري  للطبيب  يــحــوز  وال 
ــأحــــد الــمــســتــشــفــيــات  الــــعــــامــــل بــ
يـــجـــري عــمــلــيــات  أن  الــحــكــومــيــة 
جــراحــيــة تــابــعــة لــلــطــب الــخــاص 
فـــي أوقـــــات دوامـــــه الـــرســـمـــي، وال 
ــوز لـــلـــطـــبـــيـــب االســــتــــشــــاري  ــ ــحـ ــ يـ
ــأحــــد الــمــســتــشــفــيــات  الــــعــــامــــل بــ
ــاج الـــمـــرضـــى في  الــحــكــومــيــة عــ
أي من المستشفيات أو العيادات 
األخـــــــرى ســــــواء كـــانـــت عـــامـــة أو 
خاصة وذلــك خــارج أوقــات دوامــه 
الــرســمــي، ويــجــب أال يــزيــد عمل 
العاملين  االستشاريين  األطــبــاء 
على  الحكومية  بالمستشفيات 
ست نوبات عمل في األسبوع مع 
ــام الــجــمــع والــعــطــات  مـــراعـــاة أيــ

الرسيمة.

ــواء طبيب  ــلـ الـ بــذلــك  صــــرح 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن عــطــيــة اهلل 
إدارة  أن  الــى  مشيرا  خليفة،  آل 
ــامــــت بــتــحــســيــن  الــمــســتــشــفــى قــ
ــلــــول الــتــقــنــيــة،  ــدام الــــحــ ــخــ ــتــ اســ
الــازمــة ألعــداد  العناية  وتــوفــيــر 
ــمـــرضـــى بـــاإلضـــافـــة  ــن الـ أكـــبـــر مــ
ودقة  األعمال  سير  تحسين  إلــى 
ضـــرورة  مــن  والــحــد  التشخيص 
إعـــــــــــادة الـــــفـــــحـــــوصـــــات، لـــيـــكـــون 
في مملكة  مستشفى  أول  بذلك 
ــن يـــطـــبـــق نـــظـــامـــا آلــيــا  ــريـ ــبـــحـ الـ
 Auto Cloud ألرشفة سحابية
من   ) )Archiving System

.Amazon AWS خال
الشيخ  طبيب  الــلــواء   وقـــال 
ــه  ــ إنـ اهلل  ــة  ــيــ ــطــ عــ ــن  ــ ــ بـ ــان  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
الملك  مستشفى  بين  بالتعاون 
 ،AWS وفريق الــجــامــعــي  حــمــد 
ــــي ألرشـــفـــة  تــــم تــطــبــيــق نــظــام آلـ
وأرشـــفـــة  إدارة  ســحــابــيــة بــهــدف 

ــور األشــــعــــة الــخــاصــة  ــ جــمــيــع صـ
ــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى  بـــالـــمـــريـــض والــ
دخوله  منذ  كبيرة  تخزين  سعة 
الـــمـــســـتـــشـــفـــى، مـــنـــوهـــا إلــــــى أن 
على  نــشــرت   Amazon شركة
ــن نـــجـــاح  ــ ــي عـ ــمــ ــرســ ــا الــ ــهـ ــعـ ــوقـ مـ
حمد  الــمــلــك  مستشفى  تــجــربــة 
الــجــامــعــي فـــي تــطــبــيــق الــنــظــام 
اآللي لأرشفة السحابية، وكيفية 
إنتاجه وتطبيقه في المستشفى 
ليكون  لــــأورام  البحرين  ومــركــز 
نــمــوذجــا يــضــاهــي أفــضــل النظم 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق األوســــط، 
الـــتـــي تعمل  ــن األنـــظـــمـــة  ــو مـ وهــ
ــــداف  ــرؤى واألهـ ــ عــلــى تــحــقــيــق الـ
االســـتـــراتـــيـــجـــة ورعــــايــــة صــحــيــة 

ممتازة بشكل أكثر كفاءة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار حـــــــــــمـــــــــــد 
إدارة  ســعــيــد عــبــدالــرحــمــن مــديــر 
واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات  تقنية 
بالمستشفى إلى أن اإلدارة أخذت 

على عاتقها إيجاد حلول لترقية 
واألرشفة  الصور  تخزين  أنظمة 
ــدى وإمـــكـــانـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــة الــ ــلــ ــويــ ــطــ الــ
من  التكاليف  بــأقــل  اســتــردادهــا 
ــي لــعــمــلــيــات  ــ خــــال الـــنـــظـــام اآللـ
خال اإللكترونية من  األرشــفــة 

. AWS
آلــيــة عمل  أن  وأضـــاف حمد 
الـــنـــظـــام هـــي أنــــه عــنــد أخــــذ أي 
ــة لـــلـــمـــريـــض ســــواء  ــعــ صـــــــورة أشــ
ــة الــســيــنــيــة، الــمــقــطــعــيــة،  ــعـ األشـ
الموجات  المعناطيسي،  الرنين 
الصبغات  وأشــعــة  الصوتية  فــوق 
الملونة أو غيرها من األشعة، يتم 
إدخال المعلومات الديموغرافية 

ــاريــــخ الـــصـــحـــي لــلــمــريــض،  ــتــ والــ
واسم  الفني  اســم  إلــى  باإلضافة 
ــؤول عـــن قــــراءة  ــسـ ــمـ الــطــبــيــب الـ
ــال  ــ ــنـــد اكـــتـــمـــال إدخـ الــــصــــور، وعـ
المعلومات يتم ربط المعلومات 
والـــصـــور وإرســــــال الــمــلــف الـــذي 
اإلشعاعية  الــصــور  على  يحتوي 
والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــصــاحــبــة إلـــى 
الباكس  بنظام  األرشــيــف  وحـــدة 
PACS، ومن ثم يمكن ألي نقطة 
موصولة بالشبكة الحصول على 
الصور فور إعطاء أمر االسترداد.

وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء الــــــــتــــــــعــــــــاون 
ــق  ــ ــريــ ــ ــن الــــمــــســــتــــشــــفــــى وفــ ــ ــيــ ــ ــ ب
اآللـــي  الــنــظــام  AWS لتطبيق 

لـــأرشـــفـــة الـــســـحـــابـــيـــة لــيــتــمــيــز 
ــور األشــــعــــة بــســّريــة  ــ بـــأرشـــفـــة صـ
ودقــــة عــالــيــتــيــن ولــفــتــرة أطــــول، 
وذلــــــــــك عــــنــــد إجــــــــــــراء األشــــعــــة 
ــتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك  لــــمــــرضــــى مـــسـ
البحرين  ومركز  الجامعي  حمد 
لــــــــأورام، كــمــا يــمــكــن الــحــصــول 
بسرعة  واستردادها  الصور  على 
هائلة وجودة عالية، األمر الذي 
ســيــقــلــل مــــن نــســبــة الــتــكــالــيــف 
لــتــخــزيــن تــلــك الــــصــــور، إضــافــة 
إلـــى ازديـــــاد مــســتــوى اإلنــتــاجــيــة 
وذلك بارتفاع سرعة سير العمل 
الازم للبحث  الوقت  وانخفاض 
ــع مــن  ــ ــرفـ ــ ــا يـ ــ ــف مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي األرشـ ــ فــ

مستوى رضا المريض.
مستشفى  أن  بالذكر  يجدر 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي ومــركــز 
الـــبـــحـــريـــن لــــــــأورام يــســتــقــبــان 
هم  الذين  المرضى  من  العديد 
ــراء األشــعــة، ما  بــحــاجــة إلـــى إجــ
يستلزم تخزين الصور وأرشفتها 
على  بــاســتــردادهــا  يسمح  بنظام 
االستدعاء  فــور  الطويل  الــمــدى 
وبأقل التكاليف، وهو األمر الذي 
ومركز  المستشفى  إدارة  تسعى 
البحرين له بمواجهة التحديات 
تحتية  ببنية  الــبــدء  خـــال  مــن 
التي  الخدمات  واعتماد  هجينة 

توفر رعاية أفضل للمرضى.

محمد  طبيب  الفريق  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  أصــدر 
آل خليفة قرارا بتعديل الئحة نظام امتحانات مزاولة  بن عبداهلل 
الــمــهــن الــصــحــيــة بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 
لم  الذي  البحريني فقط  الترخيص  لطالب  يكون  الصحية، حيث 
يجتز امتحان التقييم أن يحاول اجتيازه مجددا مرتين إضافيتين 
شــريــطــة حــضــوره دورة تــدريــبــيــة ال تــقــل مــدتــهــا عــن ســتــة أشــهــر في 
ما  وتقديمه  الهيئة،  لــدى  المعتمدة  الصحية  المؤسسات  إحـــدى 
يثبت اجتيازه لهذه الدورة التدريبية وعلى أن تكون محاولة اجتيازه 
المتحان التقييم في هاتين المرتين خال سنتين من اجتيازه تلك 

الدورة التدريبية.

هيئة  رئــيــســة  خليفة  آل  مــحــمــد  بــنــت  مـــّي  الــشــيــخــة  استقبلت 
شركة  من  وفــدًا  أمــس  صباح  مكتبها  في  واآلثـــار  للثقافة  البحرين 
البحرين لاستثمار العقاري )إدامة( برئاسة أمين العرّيض الرئيس 

التنفيذي للشركة. 
توّقفت خال االجتماع عند أهّم مشاريع هيئة الثقافة مشيدة 
بالتعاون المثمر مع شركة البحرين لاستثمار العقاري والذي أثمر 
عن عدٍد من المشاريع الحفاظية، كما تطّرق االجتماع إلى تنسيق 
التأكيد  وتــّم  والمنامة،  المحرق  مدينتي  في  المشتركة  المشاريع 
على إيجاد بنية تحتية للسياحة الثقافية والتي تعّزز االستثمارات 
النوعية في المدن التاريخية، باعتبارها ركائز حضارية ذات مردودات 

ثقافية واقتصادية. 
للثقافة  البحرين  العريض بجهود هيئة  أمين  أشاد  من جانبه 
اســتــعــداده  أّكـــد  كما  الثقافية،  التحتية  البنية  مــشــاريــع  إنــجــاز  فــي 
على  المنجزات  من  المزيد  لتحقيق  المستقبلي  للتعاون  الــدائــم 

أرض الواقع.

ــفـــريـــق  تــــحــــت رعـــــايـــــة الـ
طــبــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
رئــيــس  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
للصحة  ــلـــى  األعـ الــمــجــلــس 
يـــــقـــــام مــــؤتــــمــــر الـــبـــحـــريـــن 
الـــــدولـــــي لـــنـــقـــص الــمــنــاعــة 
و23   22 يـــومـــي  الــمــكــتــســبــة 
أكـــدت  وقــــد   ،2022 ســبــتــمــبــر 
السلمان  جميلة  الــدكــتــورة 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  رئــ
دشنت  اللجنة  أن  للمؤتمر 
للمؤتمر  الــرســمــي  الــمــوقــع 
ــام فــــي مــمــلــكــة  ــقـ ــيـ الـــــــذي سـ

البحرين.
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأوضـــــــحـــــــت الـ

جــمــيــلــة الــســلــمــان أن الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة مــاضــيــة فـــي مــواصــلــة 
االستعداد المبكر لتنظيم المؤتمر الدولي الذي سيشهد مشاركة 
مكافحة  مــجــال  فــي  والــدولــيــيــن  العالميين  الــخــبــراء  مــن  نخبة 
الــبــحــريــن يحظى  فــي مملكة  الــطــبــي  الــقــطــاع  أن  مبينة  اإليــــدز، 
بن  الملك حمد  الجالة  لــدن حضرة صاحب  دائــم من  باهتمام 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم ومتابعة مستمرة ومساندة 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
في  المؤتمر  تنظيم  »يأتي  السلمان  جميلة  الدكتورة  وقالت 
على  البحرين  مملكة  عليها  تسير  التي  الــرائــدة  الخطوات  إطــار 
صعيد تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة مرض نقص المناعة 
المكتسب »اإليدز«، حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو مواصلة 
والــرعــايــة من  الــدعــم  الجانب بفضل  هــذا  فــي  واالزدهــــار  التطور 

جالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء«.
فتح باب التسجيل

المنظمة  اللجنة  أن  إلــى  السلمان  جميلة  الدكتورة  وأشــارت 
ــي الــمــؤتــمــر عــبــر الــمــوقــع  فــتــحــت بــــاب الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــة فـ
www.educationplus.( للمؤتمر  الــرســمــي  اإللــكــتــرونــي 

المؤتمر،  تفاصيل  كــافــة  على  الموقع  »يحتوي  وأضــافــت   ،)me
وبإمكان الراغبين المشاركين في المؤتمر التسجيل عبر الموقع 

االلكتروني«.
الستضافة  تحضيراتها  المنظمة  اللجنة  »ستواصل  وتابعت 
لتأمين إخراج  الجهود  اللجنة على بذل  المؤتمر، حيث تحرص 
بــأفــضــل مــســتــوى تنظيمي وتــحــقــيــق كــامــل االســتــفــادة  الــمــؤتــمــر 
العلمية وخصوصًا أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء 

العالميين والدوليين، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح«.

ــام امــتــحــانــات  ــظـ تـــعـــديـــل نـ
مــــزاولــــة الـــمـــهـــن الــ�ــشــحــيــة

رئي�شة هيئة الثقافة ت�شيد بالتعاون المثمر
العقـاري لال�شـتثمار  البحريـن  �شـركة  مـع 

} رئيسة هيئة الثقافة تلتقي وفد شركة إدامة.

قـــرار بتنظيم مزاولـــة الطب الخا�ص فـــي الم�شت�شـــفيات الحكومية
التعاق���د مع الأطباء ال�ست�س���اريين والأج���ر على اأ�سا����س العمولة اأو الن�س���بة المئوية

الخا�شة الــعــيــادات  ــى  ــ اإل ــة  ــام ــع ال الــعــيــادات  مــن  الــمــر�ــشــى  تــحــويــل  ــوز  ــج ي ال 

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

للحد من اإعادة الفحو�سات ولتكلفة اأقل..

»حمـــد الجامعي« يطبق نظاما �شـــحابيا يخزن �شور االأ�شـــعة وغيرها مدة اأطول 
اعتمد مستشفى الملك حمد الجامعي نظاما سحابيا متكاما 
يــقــوم بتخزين وعـــرض الــصــور كــصــور األشــعــة وغــيــرهــا مـــدة أطــول 
نــظــام  بــيــن  ربــطــه  خـــال  مـــن   ،%40 إلـــى  تــصــل  منخفضة  بتكلفة 
وبين  الرقمية  الطبية  المستشفى واألجهزة  في  الطبي  المعلومات 
المعلومات  أنظمة  مــن  جــزءا  ليكون   ،AWS السحابية الــخــدمــات 
إمكانات  توظف  متكاملة  طبية  منظومة  عــن  تعبر  التي  الصحية 

المعلوماتية في المجال الصحي.

فتح باب الت�شجيل لموؤتمر البحرين 
المكت�شبة المناعة  لنق�ص  الدولي 

} د. جميلة السلمان.

أكـــــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل 
أن  الــنــواب  رئــيــســة مجلس  زيــنــل 
حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق اإلنــســان 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  أضحت 
البحرين في ظل  سياسة مملكة 
والتجربة  اإلصــاحــي  الــمــشــروع 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والــــمــــســــيــــرة 
ــة الـــشـــامـــلـــة لــحــضــرة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
ــا تــولــيــه  ــيـــدة بـــمـ الـــمـــعـــظـــم، مـــشـ
الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــبـــرامـــج  الــــــــــــوزراء، فــــي تــنــفــيــذ الـ
قيم  لصيانة  الــرامــيــة  والخطط 
حقوق اإلنسان وجعلها على سلم 

األولويات الوطنية.
تقوم  التي  بالجهود  وأشــادت 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بها 
تعزيز وحماية  أجل  اإلنسان من 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــوق اإلنــــــســــــان فــ ــ ــقـ ــ حـ
الــبــحــريــن مـــن خـــال مــبــادراتــهــا 
المخلصة  وجــهــودهــا  الــمــتــمــيــزة 
مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي ظـــل الــنــهــج 
اإلصـــــــاحـــــــي لــــجــــالــــة الـــمـــلـــك 
السلطة  مؤكدًة حرص  المعظم، 
عاقات  توطيد  على  التشريعية 
التعاون والتنسيق المشترك مع 
بما  الـــعـــاقـــة،  ذات  الــجــهــات  كـــل 
فيها المؤسسة من أجل االرتقاء 
بالجهود المعززة للقيم السامية 
وحـــقـــوق اإلنــــســــان، والـــتـــي تمثل 
سامية  مــنــارة  الــبــحــريــن  مملكة 

لــهــا، خــاصــة فـــي مــجــال الــســام 
والتعايش السلمي.

استقبالها،  خال  ذلك  جاء 
في مكتبها أمس، المهندس علي 
المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد 
الذي  اإلنسان،  الوطنية لحقوق 
قام بتسلم رئيسة مجلس النواب 
ــن الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي  نــســخــة مــ
الـــتـــاســـع لـــلـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لحقوق اإلنسان لعام 2021م، إلى 
الحاصل  التقدم  مناقشة  جانب 
في مجال حقوق اإلنسان، وسبل 
مجلس  بين  والتنسيق  التعاون 
ــواب والـــمـــؤســـســـة مــــن أجـــل  ــ ــنـ ــ الـ
ثقافة حقوق  ونشر  ودعم  تعزيز 
ــان واالرتــــــقــــــاء بــمــســتــوى  ــ ــسـ ــ اإلنـ
الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة في 

اللقاء  وحضر  البحرين،  مملكة 
النائب عمار أحمد البناي رئيس 

لجنة حقوق اإلنسان.
ــد الــمــهــنــدس  مـــن جــانــبــه أكــ
عــلــي الـــــــدرازي أهــمــيــة الــتــعــاون 
مجلس  بين  الــجــاري  والتنسيق 
ــة الــوطــنــيــة  ــمـــؤســـسـ ــواب والـ ــ ــنـ ــ الـ
ــعــــمــــل  لــــحــــقــــوق اإلنــــــــســــــــان، والــ
ــي تــطــويــر  ــ الـــــدائـــــم لـــلـــتـــعـــاون فـ
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  الــنــظــم 
بــمــا يـــخـــدم الـــتـــقـــدم الــحــقــوقــي 
الــمــتــنــامــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وتــعــزيــز مــوقــعــهــا الـــريـــادي على 
ــذا  ــي فــــي هـ ــمـ ــالـ ــعـ ــوى الـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
توسعة  بأهمية  منوها  المجال، 
آفــــاق الــشــراكــة الــفــعــالــة مـــع كل 

الجهات الحقوقية المعنية.

رئي�سة مجل�س النواب: 

ــج  ــه ــة حــــقــــوق االإنـــــ�ـــــشـــــان ن ــ ــاف ــ ــق ــ ــز ث ــ ــزي ــ ــع ــ ت
ــك  ــل ــم ــة ال ــ ــالل ــ ــادة ج ــ ــي ــ ــق ــ را�ــــشــــخ لـــلـــبـــحـــريـــن ب

} رئيسة مجلس النواب تلتقي وفد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

 بقلم: تقي محمد البحارنة 
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صرح سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون 
مجلس الوزراء الرئيس الفخري 
بأنه  الــطــيــبــة،  الــكــلــمــة  لجمعية 
تـــقـــديـــرًا لـــلـــكـــوادر الـــمـــاثـــلـــة فــي 
الــصــفــوف األمـــامـــيـــة لــمــكــافــحــة 
 ،)19 ــيـــد  )كـــوفـ كــــورونــــا  ــيــــروس  فــ
فقد تم تخصيص جائزة العمل 
ــا الــثــانــيــة  ــهــ الــتــطــوعــي فـــي دورتــ
العربية  الـــكـــوادر  لتكريم  عــشــرة 
األمامية،  الصفوف  في  العاملة 
ممن كانت وما تزال لهم بصمات 
واضـــحـــة فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم من 
خالل أعمالهم اإلنسانية النبيلة 
خــــالل جــائــحــة كـــورونـــا )كــوفــيــد 

.)19
الــشــيــخ عيسى  وقـــــال ســمــو 
ــًا بـــعـــطـــاءات  ــ ــانـ ــ ــرفـ ــ ــن عـــلـــي »عـ ــ بـ
هـــذه الــنــخــبــة الــمــتــمــيــزة الــذيــن 
يواصلون العمل لياًل ونهارًا بكل 
شــجــاعــة وبــســالــة مــتــحــديــن كل 
المخاطر، حتى ينعم المجتمع 
مواجهة  في  والسالمة  بالصحة 
الصحية  الــتــحــديــات  أكــبــر  أحـــد 
ــم أجـــمـــع،  ــالــ ــعــ ــه الــ ــ ــواجـ ــ الــــتــــي تـ
المتطوعين،  ألعــمــال  وتــقــديــرًا 

فإن الجائزة تستهدف في المقام 
األعـــمـــال  هـــــذه  تــشــجــيــع  األول 
على  اإليجابية  آثارها  لها  التي 
الــمــجــتــمــع وخـــصـــوصـــًا فـــي ظل 
تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا )كــوفــيــد 
19(، إلى جانب آثارها المباشرة 
من  أنفسهم  المتطوعين  عــلــى 
خــــــالل غــــــرس ثـــقـــافـــة الـــعـــطـــاء 
ــاعـــدة بـــلـــدانـــهـــم،  ــمـــسـ والـــــبـــــذل لـ
ــاجــــات  ــيــ ــتــ والــــــــوقــــــــوف عــــلــــى احــ
مجتمعاتهم في شتى المجاالت.

وأكد سموه أن جائزة العمل 
الــتــطــوعــي تــأتــي فـــي كـــل نسخة 
لــتــتــرجــم الــتــوجــيــهــات الــســديــدة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
والجهود  المفدى،  البالد  عاهل 
من  والمخلصة  البارزة  الوطنية 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
والهادفة إلى تعزيز قيم التطوع 
األساسية  الركائز  أحد  باعتباره 

لتقدم ونهضة المجتمعات. 
ولفت سموه إلى أن الجائزة 
في  انطالقتها  مــنــذ  اســتــطــاعــت 

ــام  ــمـ ــتـ االهـ تــنــمــيــة   ،2011 عــــــام 
التطوعي،  بالعمل  المجتمعي 
ــي إحـــــــــــداث صــــدى  ــ ــحــــت فــ ــجــ ونــ
عربي وإقليمي بما يعكس اإلرث 
ــاري لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــحـــضـ
يعد من  والـــذي  الــوفــي،  وشعبها 
ــعـــوب مــــبــــادرة لــلــبــذل  أكـــثـــر الـــشـ
ــا أســهــمــت  ــهــ ــا أنــ ــمـ ــاء، كـ ــ ــــطـ ــعـ ــ والـ
ــدة  ــرائــ ــي تـــرســـيـــخ الـــمـــكـــانـــة الــ فــ
لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن إقـــلـــيـــمـــيـــًا 
من  ُيعلي  متحضر  كبلد  ودولــيــًا 

الذي  والتعاضد  اإلنسانية  قيم 
يسهم في تحقيق السالم واألمن 
واالستقرار على مستوى العالم.

إلــى أن جائزة  وأشـــار ســمــوه 
الــعــمــل الــتــطــوعــي هـــي انــعــكــاس 
ــات  ــ ــيــ ــ ــالقــ ــ واقـــــــعـــــــي لــــــهــــــذه األخــ
ــي  ــتـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة األصـ
نــتــنــاقــلــهــا عـــبـــر األجـــــيـــــال، وأن 
عــنــصــر قــوتــهــا وتــمــيــزهــا يــرتــكــز 
ومجاالتها  أهــدافــهــا  تــعــدد  على 
رواد  فــتــكــريــم  فــئــاتــهــا،  وكـــذلـــك 
ــتـــطـــوعـــي هــــو تــكــريــم  ــمـــل الـ ــعـ الـ
لــلــعــطــاء اإلنـــســـانـــي الــمــخــلــص، 
ــلــــة لــتــقــديــمــهــم كـــنـــمـــاذج  ــيــ ووســ
تــحــتــذى من  أن  يــجــب  مــضــيــئــة 

قبل الشباب. 
الــشــيــخ عيسى  وثــمــن ســمــو 
ــي الــــجــــهــــود الــمــخــلــصــة  ــلـ بــــن عـ
الـــتـــي يــبــذلــهــا رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
وجميع  الطيبة  الكلمة  جمعية 
ــي خـــدمـــة الــعــمــل  مــنــتــســبــيــهــا، فـ
وتجسيد  واإلنــســانــي،  التطوعي 
ــة  ــاريــ ــضــ ــة حــ ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ صـــــــــــورة بــ
مشرفة، مشيرًا إلى أن منظمات 
دورًا  تــــؤدي  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع 
تلبية  في  الحكومة  مع  تكامليًا 

احتياجات المجتمع، كما تسهم 
إســهــامــًا فــعــااًل فــي خلق الــكــوادر 
ــادرة عــلــى الــقــيــام  ــقــ الــوطــنــيــة الــ
المجتمع  تــجــاه  بــمــســؤولــيــاتــهــا 
مـــن خـــالل غـــرس قــيــم االنــتــمــاء 
والعطاء في نفوس المتطوعين 
وهو ما يصب في األهداف التي 
تــتــطــلــع لــهــا الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة، 
الفتًا سموه إلى أن تعزيز ثقافة 
مــوارد  زيـــادة  فــي  يساعد  التطوع 
ــتـــمـــع وتـــقـــلـــيـــل مــشــاكــلــه  الـــمـــجـ
وإيــجــاد الــحــلــول اإلبــداعــيــة لها 
جـــانـــب  إلــــــى  ظــــــــرف،  أي  تـــحـــت 

تحقيق الترابط المجتمعي.
كـــمـــا نــــــوه ســــمــــوه بــــضــــرورة 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــنــشــر ثــقــافــة 
المجتمع،  أبـــنـــاء  بــيــن  الــتــطــوع 
تكون  أن  الــحــرص على  وكــذلــك 
ــزة مــحــقــقــة  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
وضعت  الــتــي  النبيلة  لــأهــداف 
اختيار  على  مــشــددًا  أجلها،  من 
أفـــضـــل الـــشـــخـــصـــيـــات الــعــربــيــة 
الــــــــرائــــــــدة فــــــي مـــــجـــــال الـــعـــمـــل 
الـــتـــطـــوعـــي وخــــصــــوصــــًا خـــالل 
)كـــوفـــيـــد 19(،  ــا  ــورونــ كــ جـــائـــحـــة 
والتي استطاعت أن تحقق طفرة 

نوعية ملموسة في هذا المجال 
ــنــــي  عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الــــوطــ
ــوا بــشــكــل  ــمــ ــهــ ــلــــيــــمــــي، وأســ واإلقــ
كبير في التخفيف من تداعيات 
وآثار الجائحة، وتسليط الضوء 
المشرفة من  النماذج  على هذه 
أجـــل االســـتـــفـــادة مــنــهــا ودعــمــهــا 
والعطاء  الــبــذل  فــي  لالستمرار 
ــتــــطــــوعــــي  فـــــــي الــــمــــجــــالــــيــــن الــ

والتنموي.
بــالــذكــر أن جــائــزة  الــجــديــر 
ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى بــــن عــلــي 
الــتــطــوعــي  لــلــعــمــل  خــلــيــفــة  آل 
فـــي شــهــر سبتمبر  يــتــم مــنــحــهــا 
ــن مــع  ــزامــ ــتــ ــالــ مـــــن كـــــل عــــــــام، بــ
احتفاالت اليوم العربي للتطوع 
الــذي يــصــادف 15 مــن سبتمبر، 
وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة 
ــاد الــعــربــي  بــالــتــعــاون مـــع االتـــحـ
إلـــى تشجيع  وتـــهـــدف  لــلــتــطــوع، 
حلول  تقديم  على  المتطوعين 
ــرة مــــــن خــــــــالل أعــــمــــال  ــكــ ــتــ ــبــ مــ
ــي مــواجــهــة  تــطــوعــيــة تــســاهــم فـ
المختلفة  واألزمـــات  التحديات 
وتـــفـــعـــيـــل أدوارهـــــــــــم فــــي مــجــال 

العمل التطوعي ونشر ثقافته.

كتب أحمد عبداحلميد:
تصوير روي ماثيوس:

وصف جاسم أبل صاحب حملة »حجاج 
المواسم« موسم الحج لهذا العام بأنه حج 
استثنائي، مؤكدا أن االستعدادات كبيرة من 
وبعثة  السعودية  العربية  المملكة  حكومة 
البحرين الرسمية من أجل تيسير إجراءات 
توفير  تم  أنــه  إلــى  الــعــام، الفتا  الحج لهذا 
نوعين من التأمين على الحجاج األول من 
واإلصــابــات  العالج  لتغطية  البحرين  قبل 
فيروس  يغطي عالجات  وكذلك  الــوفــاة،  أو 

كورونا، إلى جانب التأمين السعودي.
لـ»أخبار  فــي تصريخ خــاص  ذلــك  جــاء 
ــلــــى هــــامــــش لــــقــــاء »حــــجــــاج  ــيــــج« عــ ــلــ الــــخــ
الــمــواســم« الـــذي أقــيــم تحت رعــايــة الشيخ 
ــيـــن  ــم الـــجـــالهـــمـــة األمـ ــيــ ــراهــ يــــاســــر بــــن إبــ
للشئون  األعلى  للمجلس  المساعد  العام 

اإلسالمية، مساء السبت.
تــم توفير جميع اإلجـــراءات  إنــه  وقــال 
غرف  توفير  ومنها  كورونا  ضد  االحترازية 
المصابين  مــســاعــدة  إمــكــانــيــة  مــع  الـــعـــزل، 
أنه  إلــى  الــعــزل، الفتا  أثناء  الشعائر  بــأداء 
السفر  قبل  الفحوصات  جميع  إجـــراء  تــم 

وتوفير شهادات اللقاحات المعتمدة.
الفوج األول من حجاج  أن  وكشف عن 
الحملة الرسمية سوف يغادر البحرين في 
ــرابـــع مـــن شــهــر ذي الــحــجــة الــمــوافــق 3  الـ

القادم، وهو الموعد المعتمد لسفر  يوليو 
هذا  عددهم  يبلغ  الذين  البحرين  حجاج 
العام 2094 حاجا جميعهم من البحرينيين 
يسافرون ضمن 8 حمالت، بمتوسط ما بين 
200 و300 حاج في الحملة الواحدة، منوها 
بقرار بعثة الحج البحرينية باالندماج بين 
الحمالت الذي يساعد في تقديم خدمات 

متميزة لحجاج بيت اهلل الحرام.
العام  هــذا  المواسم  حملة  أن  وأوضـــح 
تضم 115 رجال و90 امرأة ومتوسط األعمار 

بها ما بين 30 و40 عاما.
ــم وفـــــــروا مـــقـــر إقـــامـــة  ــهـ ــى أنـ ــ ــفـــت إلـ ولـ
للحملة قريب من مخيم مملكة البحرين 
في مشعر منى، وقريب من جسر الجمرات، 
ــل  ــ ــد داخــ ــاعــ ــبــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــاك حـــــــرص عــ ــ ــنــ ــ وهــ

المخيمات.
تنسيقا مشتركا  هناك  أن  إلى  وتطرق 
لــنــشــر الــتــوعــيــة الــصــحــيــة بــيــن الــحــجــاج 
لــمــواجــهــة ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة وتوفير 
ــارد والـــمـــظـــالت، مـــع ارشـــادهـــم  ــبــ الـــمـــاء الــ
الشعائر  ألداء  المناسبة  األوقـــات  الختيار 
التعرض  لــعــدم  الــظــهــيــرة  فــتــرة  مــع تجنب 

ألي إنهاك حراري.
وبــشــأن ارتـــفـــاع مــتــوســط أســعــار الحج 
لــهــذا الــعــام، أوضـــح جــاســم أبــل »أن ارتــفــاع 
وهي  رئيسية  أسباب  لثالثة  يعود  األســعــار 
وصلت  والــتــي  لــأســعــار  العالمية  الــطــفــرة 
إلــــى وجـــــود ضــريــبــة  بـــاإلضـــافـــة  إلــــى %35، 
عــلــى جميع  ـــ %20  بـ تـــقـــدر  الــســعــوديــة  فـــي 

ــاع أســعــار  ــفـ الـــخـــدمـــات، وكـــذلـــك هــنــاك ارتـ
ان كلفة  إلى  الفنادق، مشيرا  االقامات في 
الــحــج هـــذا الـــعـــام تـــراوحـــت مـــا بــيــن 2000 
الــغــرفــة، وهـــذه  نـــوع  بــحــســب  ديـــنـــار  و3000 
األســعــار تــعــد األرخــــص عــلــى مــســتــوى دول 
الخليج العربية، حيث أن األعلى هي قطر 

ثم الكويت ثم اإلمارات.
ــر بــن  ــاسـ ــايـــة الـــشـــيـــخ يـ ــل بـــرعـ ــ ونــــــوه أبـ
المساعد  العام  األمين  الجالهمة  إبراهيم 
لهذا  اإلسالمية  للشئون  األعلى  للمجلس 
الشخصي  اهتمامه  عــن  ينم  وهــذا  اللقاء 
ودعــمــه لــمــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات الــتــي تبرز 
دور مملكة البحرين في موسم الحج على 
وتميزها في  واإلقليمي  المحلي  المستوى 

إدارة مواسم الحج بكفاءة واقتدار. 
نــؤكــد كــذلــك أهمية دور  وأضـــاف »كــمــا 
بــعــثــة الــبــحــريــن لــلــحــج لــمــا يــبــذلــونــه من 
جهود حثيثة في سبيل تذليل كل العقبات 
التي تواجه الحمالت، والشكر على الدعم 
المتواصل لنجاح وتميز موسم الحج 2022 
خصوصا بعد انقطاع دام عامين متتاليين، 
ولـــفـــت إلــــى مــــدى كـــفـــاءة واســـتـــعـــداد وزارة 
الــصــحــة لــتــوفــيــر كــل الــمــتــطــلــبــات والــدعــم 
الالزم ألعمال اللجنة الطبية ببعثة مملكة 
البحرين للحج بما يصب في راحة الحجاج 

وتأدية مناسكهم بكل ُيسر«.
محمد  الشيخ  فضيلة  تــحــدث  بعدها 
ــن الــحــج  عـــبـــدالـــوهـــاب ال مــحــمــود عـــن ركــ
والــــــذي يــعــتــبــر مـــن أركــــــان اإلســــــالم وبــيــن 

أهمية اتباع السنة النبوية والهدي الشريف 
منه  والحكمة  الحج  مناسك  أداء  لكيفية 
واألجر العظيم الذي يناله الحاج بعد أداء 
المبرور  الحج  وأجــر  بركة  ونيل  المناسك 

بإذن اهلل. 
عــــرض شــــرح تفصيلي  تـــم  ذلــــك  بــعــد 
لــلــحــجــاج عـــن أهــــم اإلرشـــــــــادات الــصــحــيــة 
الحج من  وأثــنــاء موسم  قبل  واالحــتــرازيــة 
العمادي  رنا  الدكتورة  الحملة  طبيبة  قبل 
وأهـــمـــيـــة بــــذل الــجــمــيــع الـــجـــهـــود الـــالزمـــة 
العام،  هــذا  وأمــانــًا  يــســرًا  أكثر  لتأمين حــج 
وتـــوفـــيـــر كـــل اإلمـــكـــانـــيـــات لــتــقــديــم أفــضــل 
الخدمات الصحية لحجاج بيت اهلل الحرام 
عــبــر الــتــطــعــيــمــات الـــالزمـــة والــفــحــوصــات 
ــاالت الــحــجــاج الــمــرضــى عند  ومــتــابــعــة حــ
الــحــاجــة. كــمــا تـــم تــأكــيــد جــهــوزيــة جميع 
الـــمـــرافـــق الــصــحــيــة مـــن عـــيـــادة لــلــحــجــاج 

وغرف العزل وغيرها.
خــتــم الـــلـــقـــاء بــالــتــأكــيــد عــلــى حــرص 
أفضل  بتقديم  البحرين  مملكة  واهــتــمــام 
احتياجاتهم  وتلبية  للمواطنين  الخدمات 
ــاءة، وذلــــــك بـــمـــا ُيــحــّقــق  ــ ــفـ ــ ــّل جــــــودة وكـ ــكـ بـ
الشاملة، مثمنا  التنموية  المسيرة  أهداف 
تحظى  التي  السامية  الملكية  التوجيهات 
بمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لتسهيل مهمة حجاج 
المقدسة  الــمــشــاعــر  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
اليها  يحتاج  التي  الخدمات  كافة  وتقديم 

الحاج البحريني من عناية ورعاية كاملة.

ماذا يريد المواطن 

من الوزير الجديد..؟؟

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الــوزاري  التعديل  أيــام على  أكثر من 10  الرغم من مــرور  على 
أن  إال  الحكومية،  التشكيلة  ودخــول وجوه وشخصيات جديدة في 
ــوزراء الــجــدد، ونــزولــهــم إلى  الــ الــنــاس لــم تسمع بعد صــوت بعض 
من  البيت  ترتيب  فــي  انشغالهم  كــان  ربما  الــنــاس..  قــرب  الميدان 
ــوزارة، واالطـــالع على مهام  الــداخــل، والــتــعــرف على الــوضــع فــي الــ
العمل للوزارة  أو وضع خطة  الــوزارة بعد الفصل مع وزارة أخــرى، 
الجديدة.. أمور منطقية ومفهومة، ولكن الصمت أكثر من ذلك.. 

غير مفهوم وال مطلوب.
قرب إجازة عيد األضحى، ودخول العطلة الصيفية، واالستعداد 
لالنتخابات القادمة، ليست مبررا ألن يطول صمت وغياب البعض، 
حتى ولو بتغريدة على حساب التويتر، أو صورة في االنستغرام، أو 
لقاء إذاعي وتلفزيوني، أو حوار صحفي محلي أو أجنبي، وغيرها 
استثمارها  يجب  منصات  هذه  الناس..  مع  التواصل  منصات  من 

لتحقيق تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل تفاعلي.
الناس بانتظار تواصل الوزراء معهم، وفي االقتراب منهم، وفي 
الــوزارة وخارجها، وفي عقد لقاءات  القيام بزيارات ميدانية داخل 
مازالت  الـــوزارات  بعض  المفتوح..  الباب  سياسة  وممارسة  دوريــة، 
محكمة اإلغالق عن الناس.. كثير من المواطنين خاطبوا الوزراء 
الــجــدد عــبــر الــصــحــافــة ومــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي.. رفــعــوا 
لم  ولكن  المقترحات..  وأسدوا  المالحظات،  وأوصلوا  المناشدات، 

يتفاعل أحد منهم مع تلك الخطابات الشعبية حتى اللحظة.
هل هي مسؤولية الوزير والوزيرة؟ أم مسؤولية مكتب العالقات 
العامة بالوزارة؟ أو دور اإلعالم الرسمي؟ أو مسؤولية المحافظات 
ــارة المناطق والــمــدن  إلــى زيـ ــوزراء الــجــدد  الــ الــتــي يجب أن تــدعــو 
والقرى، أو حتى الدعوة كضيف شرف في االجتماعات األسبوعية، 

ولو عبر االتصال المرئي »عن بعد«.
ويشغلنا  والتفاعل،  التواصل  ويعنينا  واإلنــجــاز،  األداء  يهمنا 
اإلعالمي  ودور  واجبنا  ومــن  الحكومي..  العمل  منظومة  تطوير 
الوطني المسؤول أن ندعو إلى فتح قنوات جديدة، وإزالة العقبات، 
ومعالجة الملفات العالقة، وأن نشهد نهجنا وعمال وتنفيذا يساوي 

كل الطموحات واآلمال التي قيلت أثناء التعديل الوزاري.
تسيير األعمال في الوزارة أمر طبيعي وأساسي ومتوقع.. ولكن 
الذي يترقبه وينتظره وينشده الوطن والمواطن شيء آخر.. شيء 
استثنائي وجديد ومبتكر.. يجعل المواطن يقول: فعال أن الوزير 
يحقق  وأن  والــمــواطــن..  للوطن  المنشود  الــهــدف  حقق  الجديد 

الوزير ما يريده الوطن والمواطن معا.. وليس أمورا أخرى.
ليس  المدة  بقصر  والتعذر  مستحيل،  من  المسألة  في  ليس 
مبررا ألي مسؤول.. هناك أمور عالقة، وتحديات واضحة، يدركها 
كل من هو داخل أو خارج أي وزارة.. ومن الواجب معالجتها بشكل 
ومضاعفا  ثقيال  حــمــال  الــمــلــفــات يضيف  تــراكــم  وســـريـــع..  عــاجــل 
زمنية هو  وفق خطة عمل  الملفات  وإنجاز  والـــوزارة..  الوزير  على 

المطلوب.
بعض مجالس اإلدارات والشخصيات القيادية في أي مؤسسة، 
لهم  يضعون  والتكليف،  والمسؤولية  المنصب  إلــى  يأتون  حينما 
الــمــســؤول عــارفــا بكل  بـــأن تجعل  خــطــة عــمــل زمــنــيــة، فــهــي كفيلة 
وعناصر  بفرصها  ومــشــكــالتــهــا..  بتحدياتها  الــمــؤســســة..  أعــمــال 
الــنــاس  بــحــاجــات  قــوتــهــا ومــكــامــن ضــعــفــهــا.. بغاياتها وأهــدافــهــا.. 
ومطالبهم.. بوضع الموظفين والعاملين بالمؤسسة وظروفهم.. ال 
نريد مسؤوال »سوبرمان«.. ولكن نتطلع إلى إنجازات »سوبرمان«.. 

ووطننا يستحق ذلك.
في كتب اإلدارة الحديثة، هناك ثالث نصائح تقال ألي مسؤول 
ــق عالقتك بمن حولك.. اعرف ما هو متوقع منك..  جديد: ))وثِّ
دعــم  نــحــو  الــبــحــريــن  تسير مملكة  والــيــوم  الــعــمــل((..  بيئة  افــهــم 
هذا  نجاح  جميعا  مسؤوليتنا  ومن  القيادية..  للمناصب  الشباب 

التوجه الرفيع، ومن أجل حاضر ومستقبل الوطن.

ل��ل��ك��وادر  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ج���ائ���زة  تخ�صي�ص  ع��ل��ي:  ب���ن  ع��ي�����ص��ى 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال�����ص��ف��وف الأم��ام��ي��ة ل��م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا

} سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

أكدت جمعية أصدقاء الصحة 
ــلــــى ســـالمـــة  ــاظ عــ ــفــ ــحــ ــيــــة الــ أهــــمــ
للمرض  تجنبا  الحج  في  األغذية 
شعائر  اســتــكــمــال  يعيق  قــد  الـــذي 
الــحــج، وذلـــك خـــالل لــقــاء تــوعــوي 
ــول »ســالمــة  نــظــمــتــه الــجــمــعــيــة حــ
رئيسة  وأدارتــه  الحج«  في  األغذية 
الــجــمــعــيــة الـــدكـــتـــورة كــوثــر الــعــيــد 
الصحية  الــخــبــيــرة  فــيــه  وتــحــدثــت 

السيدة زهراء المحافظة.
الــلــقــاء ضـــرورة أن يكون  وأكـــد 
كــــادر حــمــلــة الــحــج عــلــى وعـــي تــام 
بــأهــمــيــة ســـالمـــة الــــغــــذاء الــمــقــدم 
لــلــحــجــاج مـــن خــــالل الـــتـــأكـــد من 
نــــظــــافــــتــــه، وحــــفــــظــــه فــــــي درجــــــة 
حــــرارة مــنــاســبــة، واســتــخــدام مياه 
بشكل  وطــهــيــه  غــســلــه،  فــي  نظيفة 
جــيــد، فــصــل األســـطـــح واألطــعــمــة 

المطبوخة عن النيئة.
ــلـــى أهــمــيــة  وشـــــــدد الـــلـــقـــاء عـ
ــة لـــمـــعـــد  ــيــ ــصــ ــخــ ــشــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
أو  أمـــــــراض  مــنــعــا ألي  األطـــعـــمـــة 

ــــذاء، إضـــــافـــــة إلــــى  ــغـ ــ ــلـ ــ ــات لـ ــوثــ ــلــ مــ
نــظــافــة األســطــح وعــــدم اســتــخــدام 
التقطيع  وأدوات  األســطــح  نــفــس 
لأطعمة النيئة واللحوم والخضار 
أو األطعمة الجاهزة، وغسل جميع 
لمنع  جيدا  المستخدمة  األدوات 

التلوث.
ووجه اللقاء نصائح عامة إلى 
الــحــجــاج بــشــأن الــغــذاء مــن بينها 
غسل األيدي باستمرار، وخصوصا 
قــبــل تـــنـــاول األطــعــمــة والــوجــبــات، 

والــتــأكــد مـــن ســالمــة الـــغـــذاء قبل 
ــالل مـــالحـــظـــة أي  ــ ــه مــــن خـ ــاولـ ــنـ تـ
تغيرات مثل الطعم واللون والقوام 
نظيفة  أماكن  واختيار  والــرائــحــة، 
وغــيــر مــكــشــوفــة لــتــنــاول الــوجــبــات 
النظافة  مــن  ذلـــك  تقييم  ويــمــكــن 
فيه،  العاملين  أو  للمحل  العامة 
تــنــاول األغــذيــة بعد فتحها  وعـــدم 
وتجنب التسخين المتكرر للطعام.
وأشــــــــــار الــــلــــقــــاء إلـــــــى اآلثـــــــار 
الــمــتــرتــبــة عـــلـــى الـــصـــحـــة نــتــيــجــة 
عــدم ســالمــة األغــذيــة، ومــن بينها 
ــراض  ــأمــ األعــــــــــراض الـــشـــائـــعـــة لــ
اإلصابة  في  تتمثل  التي  الغذائية 
بـــالـــمـــغـــص واإلســـــــهـــــــال، الـــغـــثـــيـــان 
والترجيع، اإلعياء، آالم في البطن 
وقـــد يــصــاحــبــهــا ارتـــفـــاع فـــي درجـــة 
الحرارة. وقد تستمر األعراض من 
يوم إلى أسبوع على حسب الشدة. 
الــحــاج  ــــراض قــد تعيق  وهـــذه األعـ
مــنــاســك  أداء  عــلــى  مـــقـــدرتـــه  عـــن 

الحج وتضعف الجسم.

»اأ�����ص����دق����اء ال�������ص���ح���ة«: ���ص��ام��ة الأغ���ذي���ة 
ف���ي ال���ح���ج ����ص���روري���ة ل��ت��ج��ن��ب الأم����را�����ص

} د. كوثر العيد.

الــشــيــخــة  د.  ــبـــلـــت  اســـتـــقـ
رنـــا بــنــت عيسى بــن دعــيــج آل 
لمجلس  العام  األمين  خليفة 
رئيس  نــائــب  الــعــالــي  التعليم 
مجلس أمناء مجلس التعليم 
البروفيسور  بمكتبها  الــعــالــي 
نـــاصـــر بـــن مــحــمــد الــعــقــيــلــي، 
للبحث  الــتــعــلــيــم  وزارة  وكــيــل 
العربية  بالمملكة  واالبــتــكــار 

السعودية.
وخــــــــالل الــــلــــقــــاء، رحـــبـــت 
وزارة  بـــوكـــيـــل  ــام  ــعــ الــ ــن  ــيــ األمــ
ــار  ــكـ ــتـ الــتــعــلــيــم لــلــبــحــث واالبـ
السعودية،  العربية  بالمملكة 
مؤكدة اعتزاز مملكة البحرين 
ــن عـــالقـــات  ــ بـــمـــا يـــجـــمـــعـــهـــا مـ
ــيــــة وروابـــــــط  ــة وتــــاريــــخــ ــ ــويـ ــ أخـ
المملكة  مـــع  ووثــيــقــة  مــتــيــنــة 
الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
ــمـــجـــاالت تعكس  الـ فـــي شــتــى 
االولــــويــــة الــكــبــيــرة والــعــنــايــة 
القيادتين  لــدن  مــن  الــخــاصــة 

ــي الـــبـــلـــديـــن  ــ الـــحـــكـــيـــمـــتـــيـــن فـ
بمختلف  للمضي  الشقيقين 
الثنائي ألفــاق  الــتــعــاون  أوجـــه 

مزدهرة ومتميزة.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
محمد  بن  ناصر  البروفيسور 
الــعــقــيــلــي عـــن ســعــادتــه بــلــقــاء 

األمين العام، وخالص تقديره 
كبيرة  جهود  من  به  تقوم  لما 
مملكة  بين  الــتــعــاون  لتطوير 
العربية  والــمــمــلــكــة  الــبــحــريــن 
التعليم  مجال  في  السعودية 
التوفيق  لها  متمنًيا  الــعــالــي، 

والسداد.

الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:

بال�ص���عودية تجمعن���ا  وطي���دة  اأخوي���ة  عاق���ات 

}  د. الشيخة رنا آل خليفة تستقبل وكيل وزارة التعليم السعودي.

اأ�صحاب حمالت الحج: 

متو�ص���ط الأ�ص���عار ما بي���ن 2000 و3000 دين���ار وال�ص���فر 3 يوليو
الإ�ص���ادة بتجهي���زات بعث���ة البحري���ن وتوفي���ر اإمكاني���ة اأداء ال�ص���عائر لم�صاب���ي كورونا

ـــون الـــضـــمـــان  ــانــ ــ يـــكـــفـــل قـ
ــام 2018  عــ الــــصــــادر  الــصــحــي 
الصحية  الــمــتــطــلــبــات  تــوفــيــر 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
الصحية  التغطية  وتــحــقــيــق 
الشاملة في مملكة البحرين، 
وذلــــك بــمــا يــســهــم فـــي تــوفــيــر 
مــنــظــومــة صــحــيــة مــتــكــامــلــة 
تــتــســم  عــــالــــيــــة  جــــــــــودة  ذات 
ــة والــــــــقــــــــدرة عــلــى  ــ ــرونـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
التطور واالستجابة لتطلعات 
الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن، وجــــــاذبــــــة 
ــال  ــمــــجــ ــار فــــــي الــ ــمــ ــثــ ــتــ ــالســ لــ

الصحي.
الضمان  بــرنــامــج  ويــهــدف 
تقديم  إلــى  الوطني  الصحي 
خــــــــدمــــــــات صــــحــــيــــة فــــّعــــالــــة 
وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
لــلــجــمــيــع فـــي اخـــتـــيـــار مــقــدم 
عن  فضاًل  الصحية،  الخدمة 
عادلة  تقديم خدمات صحية 
يحمي  إطــار  ضمن  وتنافسية 

حقوق األطراف كافة.
وقــــــــــد شــــــــــــّرع الـــمـــجـــلـــس 
فـــي تطبيق  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
ــــي  ــذاتـ ــ ــر الـ ــيـ ــيـ ــسـ ــتـ مـــــشـــــروع الـ
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ لـــمـــراكـــز الــ
األولية في محافظة المحرق 
ومن  أولــى،  تجريبية  كمرحلة 
بقية  على  تــبــاعــًا  سُيعّمم  ثــم 
ــات، حـــيـــث يــمــكــن  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ الـ
حاليًا  المراكز  هــذه  لمرتادي 
برنامج  عبر  طبيبهم  اختيار 
ــيـــدًا  ــهـ ــمـ ــر طـــبـــيـــبـــك« تـ ــ ــتــ ــ »اخــ
إلصــــــــــدار وتــــــوزيــــــع بـــطـــاقـــات 
صــحــتــي عـــلـــى مــــرتــــادي هـــذه 

المراكز الصحية.
ــج »اخـــتـــر  ــامـ ــرنـ ويـــعـــتـــبـــر بـ
طـــبـــيـــبـــك« وصـــــــرف بـــطـــاقـــات 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــتــــي أحــــــــد الــ صــــحــ
الوطني  للبرنامج  التنفيذية 
لــتــطــويــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
والــــــــذي يــــهــــدف إلـــــى تــطــويــر 
الــهــيــكــل الــمــؤســســي الــصــحــي 
ليمتاز  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 

بالتنافسية والجودة العالية.
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ وتــ

ــد مـــــن الـــــمـــــزايـــــا، مــن  ــديــ ــعــ الــ
الحصول  تضمن  أنها  أبــرزهــا 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــع الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــى جـ ــ ــلــ ــ عــ
الــصــحــيــة األســاســيــة، وتــمــّكــن 
ــن الـــــدخـــــول عـــلـــى الــمــلــف  ــ مـ
بما  البطاقة  لحامل  الصحي 
ــذا  يــضــمــن خـــصـــوصـــيـــتـــه، وهــ
يـــعـــنـــي اســـتـــثـــمـــار الــتــقــنــيــات 
ــي تــتــضــمــنــهــا  ــتــ الـــحـــديـــثـــة الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــشـــــريـــــحـــــة اإللـ
السجل  إلى  للنفاذ  بالبطاقة 
الــصــحــي لــلــمــريــض مـــن أجــل 
تـــمـــكـــيـــن األطـــــبـــــاء ومـــقـــدمـــي 
ــة مـــن  ــيــ ــحــ ــصــ الــــــخــــــدمــــــات الــ
عالجية  خدمة  أفضل  تقديم 
لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
من  الصحية  الــخــدمــة  مــقــدم 
المرتبطة  للمعلومات  النفاذ 
بـــالـــســـجـــل الـــصـــحـــي لــحــامــل 
الــبــطــاقــة وتــشــخــيــص الــحــالــة 
ومــراجــعــتــهــا التـــخـــاذ الـــقـــرار 

العالجي المناسب.
ــا تــــتــــضــــّمــــن بـــطـــاقـــة  ــ ــمـ ــ كـ
ــي« مــــيــــزة الـــتـــعـــريـــف  ــتــ ــحــ »صــ
ــلــــة الــــخــــاص  ــائــ ــعــ بـــطـــبـــيـــب الــ
ــه  ــلـ ــبــــطــــاقــــة وتـــؤهـ بــــحــــامــــل الــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات 

ــة وهــــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــصـــحـــيـــة األسـ
الــــرزمــــة الــصــحــيــة اإللـــزامـــيـــة 
ــتــــي تــشــمــل  لــلــمــواطــنــيــن، والــ
تقديم خدمات صحية شاملة، 
وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
التعريف  ميزة  وتعتبر  سقف. 
ــلــــة الــــخــــاص  ــائــ ــعــ بـــطـــبـــيـــب الــ
بــحــامــل الــبــطــاقــة مــهــمــة من 
أجـــل تــمــكــيــن مــقــدم الــخــدمــة 
ــوقــــوف على  الــصــحــيــة مـــن الــ
المرتبطة  األساسية  البيانات 
ــة والــــرزمــــة  ــاقـ ــبـــطـ ــل الـ ــامـ بـــحـ
الــــمــــحــــددة لـــتـــلـــقـــيـــه الـــعـــالج 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
ــدار  ــ وحـــــــول خــــطــــوات إصــ
الــبــطــاقــة، فــإنــهــا تــتــمــّثــل في 
ــد  ــه الــــمــــواطــــن إلــــــى أحـ ــوجــ تــ
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة 
لــلــمــنــاطــق الــســكــنــيــة وإبــــــراز 
يقوم  ثــّم  ومــن  هويته،  بطاقة 
»اختر  برنامج  في  بالتسجيل 
تسجيل  وبــإمــكــانــه  طــبــيــبــك« 
إّن  أفــراد عائلته، حيث  جميع 
إصدار البطاقة مجانًا لجميع 
المواطنين، وبعد ذلك يمكنه 
ــة »صــــحــــتــــي«  ــ ــاقـ ــ ــطـ تــــســــلــــم بـــ

واالستفادة من مزاياها.

ب��ط��اق��ة »���ص��ح��ت��ي« ت��ك��ف��ل ال��خ�����ص��و���ص��ي��ة 
ل��ل��م��ري�����ص وت���ح���ف���ظ ���ص��ج��ل��ه ال�����ص��ح��ي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16166/pdf/1-Supplime/16166.pdf?fixed5433
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1300267
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1300192
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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 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
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صرح سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون 
مجلس الوزراء الرئيس الفخري 
بأنه  الــطــيــبــة،  الــكــلــمــة  لجمعية 
تـــقـــديـــرًا لـــلـــكـــوادر الـــمـــاثـــلـــة فــي 
الــصــفــوف األمـــامـــيـــة لــمــكــافــحــة 
 ،)19 ــيـــد  )كـــوفـ كــــورونــــا  ــيــــروس  فــ
فقد تم تخصيص جائزة العمل 
ــا الــثــانــيــة  ــهــ الــتــطــوعــي فـــي دورتــ
العربية  الـــكـــوادر  لتكريم  عــشــرة 
األمامية،  الصفوف  في  العاملة 
ممن كانت وما تزال لهم بصمات 
واضـــحـــة فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم من 
خالل أعمالهم اإلنسانية النبيلة 
خــــالل جــائــحــة كـــورونـــا )كــوفــيــد 

.)19
الــشــيــخ عيسى  وقـــــال ســمــو 
ــًا بـــعـــطـــاءات  ــ ــانـ ــ ــرفـ ــ ــن عـــلـــي »عـ ــ بـ
هـــذه الــنــخــبــة الــمــتــمــيــزة الــذيــن 
يواصلون العمل لياًل ونهارًا بكل 
شــجــاعــة وبــســالــة مــتــحــديــن كل 
المخاطر، حتى ينعم المجتمع 
مواجهة  في  والسالمة  بالصحة 
الصحية  الــتــحــديــات  أكــبــر  أحـــد 
ــم أجـــمـــع،  ــالــ ــعــ ــه الــ ــ ــواجـ ــ الــــتــــي تـ
المتطوعين،  ألعــمــال  وتــقــديــرًا 

فإن الجائزة تستهدف في المقام 
األعـــمـــال  هـــــذه  تــشــجــيــع  األول 
على  اإليجابية  آثارها  لها  التي 
الــمــجــتــمــع وخـــصـــوصـــًا فـــي ظل 
تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا )كــوفــيــد 
19(، إلى جانب آثارها المباشرة 
من  أنفسهم  المتطوعين  عــلــى 
خــــــالل غــــــرس ثـــقـــافـــة الـــعـــطـــاء 
ــاعـــدة بـــلـــدانـــهـــم،  ــمـــسـ والـــــبـــــذل لـ
ــاجــــات  ــيــ ــتــ والــــــــوقــــــــوف عــــلــــى احــ
مجتمعاتهم في شتى المجاالت.
وأكد سموه أن جائزة العمل 
الــتــطــوعــي تــأتــي فـــي كـــل نسخة 
لــتــتــرجــم الــتــوجــيــهــات الــســديــدة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
والجهود  المفدى،  البالد  عاهل 
من  والمخلصة  البارزة  الوطنية 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
والهادفة إلى تعزيز قيم التطوع 
األساسية  الركائز  أحد  باعتباره 

لتقدم ونهضة المجتمعات. 
ولفت سموه إلى أن الجائزة 
في  انطالقتها  مــنــذ  اســتــطــاعــت 

ــام  ــمـ ــتـ االهـ تــنــمــيــة   ،2011 عــــــام 
التطوعي،  بالعمل  المجتمعي 
ــي إحـــــــــــداث صــــدى  ــ ــحــــت فــ ــجــ ونــ
عربي وإقليمي بما يعكس اإلرث 
ــاري لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــحـــضـ
يعد من  والـــذي  الــوفــي،  وشعبها 
ــعـــوب مــــبــــادرة لــلــبــذل  أكـــثـــر الـــشـ
ــا أســهــمــت  ــهــ ــا أنــ ــمـ ــاء، كـ ــ ــــطـ ــعـ ــ والـ
ــدة  ــرائــ ــي تـــرســـيـــخ الـــمـــكـــانـــة الــ فــ
لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن إقـــلـــيـــمـــيـــًا 
من  ُيعلي  متحضر  كبلد  ودولــيــًا 

الذي  والتعاضد  اإلنسانية  قيم 
يسهم في تحقيق السالم واألمن 
واالستقرار على مستوى العالم.

إلــى أن جائزة  وأشـــار ســمــوه 
الــعــمــل الــتــطــوعــي هـــي انــعــكــاس 
ــات  ــ ــيــ ــ ــالقــ ــ واقـــــــعـــــــي لــــــهــــــذه األخــ
ــي  ــتـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة األصـ
نــتــنــاقــلــهــا عـــبـــر األجـــــيـــــال، وأن 
عــنــصــر قــوتــهــا وتــمــيــزهــا يــرتــكــز 
ومجاالتها  أهــدافــهــا  تــعــدد  على 
رواد  فــتــكــريــم  فــئــاتــهــا،  وكـــذلـــك 
ــتـــطـــوعـــي هــــو تــكــريــم  ــمـــل الـ ــعـ الـ
لــلــعــطــاء اإلنـــســـانـــي الــمــخــلــص، 
ــلــــة لــتــقــديــمــهــم كـــنـــمـــاذج  ــيــ ووســ
تــحــتــذى من  أن  يــجــب  مــضــيــئــة 

قبل الشباب. 
الــشــيــخ عيسى  وثــمــن ســمــو 
ــي الــــجــــهــــود الــمــخــلــصــة  ــلـ بــــن عـ
الـــتـــي يــبــذلــهــا رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
وجميع  الطيبة  الكلمة  جمعية 
ــي خـــدمـــة الــعــمــل  مــنــتــســبــيــهــا، فـ
وتجسيد  واإلنــســانــي،  التطوعي 
ــة  ــاريــ ــضــ ــة حــ ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ صـــــــــــورة بــ
مشرفة، مشيرًا إلى أن منظمات 
دورًا  تــــؤدي  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع 
تلبية  في  الحكومة  مع  تكامليًا 

احتياجات المجتمع، كما تسهم 
إســهــامــًا فــعــااًل فــي خلق الــكــوادر 
ــادرة عــلــى الــقــيــام  ــقــ الــوطــنــيــة الــ
المجتمع  تــجــاه  بــمــســؤولــيــاتــهــا 
مـــن خـــالل غـــرس قــيــم االنــتــمــاء 
والعطاء في نفوس المتطوعين 
وهو ما يصب في األهداف التي 
تــتــطــلــع لــهــا الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة، 
الفتًا سموه إلى أن تعزيز ثقافة 
مــوارد  زيـــادة  فــي  يساعد  التطوع 
ــتـــمـــع وتـــقـــلـــيـــل مــشــاكــلــه  الـــمـــجـ
وإيــجــاد الــحــلــول اإلبــداعــيــة لها 
جـــانـــب  إلــــــى  ظــــــــرف،  أي  تـــحـــت 

تحقيق الترابط المجتمعي.
كـــمـــا نــــــوه ســــمــــوه بــــضــــرورة 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــنــشــر ثــقــافــة 
المجتمع،  أبـــنـــاء  بــيــن  الــتــطــوع 
تكون  أن  الــحــرص على  وكــذلــك 
ــزة مــحــقــقــة  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
وضعت  الــتــي  النبيلة  لــأهــداف 
اختيار  على  مــشــددًا  أجلها،  من 
أفـــضـــل الـــشـــخـــصـــيـــات الــعــربــيــة 
الــــــــرائــــــــدة فــــــي مـــــجـــــال الـــعـــمـــل 
الـــتـــطـــوعـــي وخــــصــــوصــــًا خـــالل 
)كـــوفـــيـــد 19(،  ــا  ــورونــ كــ جـــائـــحـــة 
والتي استطاعت أن تحقق طفرة 

نوعية ملموسة في هذا المجال 
ــنــــي  عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الــــوطــ
ــوا بــشــكــل  ــمــ ــهــ ــلــــيــــمــــي، وأســ واإلقــ
كبير في التخفيف من تداعيات 
وآثار الجائحة، وتسليط الضوء 
المشرفة من  النماذج  على هذه 
أجـــل االســـتـــفـــادة مــنــهــا ودعــمــهــا 
والعطاء  الــبــذل  فــي  لالستمرار 
ــتــــطــــوعــــي  فـــــــي الــــمــــجــــالــــيــــن الــ

والتنموي.
بــالــذكــر أن جــائــزة  الــجــديــر 
ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى بــــن عــلــي 
الــتــطــوعــي  لــلــعــمــل  خــلــيــفــة  آل 
فـــي شــهــر سبتمبر  يــتــم مــنــحــهــا 
ــن مــع  ــزامــ ــتــ ــالــ مـــــن كـــــل عــــــــام، بــ
احتفاالت اليوم العربي للتطوع 
الــذي يــصــادف 15 مــن سبتمبر، 
وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة 
ــاد الــعــربــي  بــالــتــعــاون مـــع االتـــحـ
إلـــى تشجيع  وتـــهـــدف  لــلــتــطــوع، 
حلول  تقديم  على  المتطوعين 
ــرة مــــــن خــــــــالل أعــــمــــال  ــكــ ــتــ ــبــ مــ
ــي مــواجــهــة  تــطــوعــيــة تــســاهــم فـ
المختلفة  واألزمـــات  التحديات 
وتـــفـــعـــيـــل أدوارهـــــــــــم فــــي مــجــال 

العمل التطوعي ونشر ثقافته.

كتب أحمد عبداحلميد:
تصوير روي ماثيوس:

وصف جاسم أبل صاحب حملة »حجاج 
المواسم« موسم الحج لهذا العام بأنه حج 
استثنائي، مؤكدا أن االستعدادات كبيرة من 
وبعثة  السعودية  العربية  المملكة  حكومة 
البحرين الرسمية من أجل تيسير إجراءات 
توفير  تم  أنــه  إلــى  الــعــام، الفتا  الحج لهذا 
نوعين من التأمين على الحجاج األول من 
واإلصــابــات  العالج  لتغطية  البحرين  قبل 
فيروس  يغطي عالجات  وكذلك  الــوفــاة،  أو 

كورونا، إلى جانب التأمين السعودي.
لـ»أخبار  فــي تصريخ خــاص  ذلــك  جــاء 
ــلــــى هــــامــــش لــــقــــاء »حــــجــــاج  ــيــــج« عــ ــلــ الــــخــ
الــمــواســم« الـــذي أقــيــم تحت رعــايــة الشيخ 
ــيـــن  ــم الـــجـــالهـــمـــة األمـ ــيــ ــراهــ يــــاســــر بــــن إبــ
للشئون  األعلى  للمجلس  المساعد  العام 

اإلسالمية، مساء السبت.
تــم توفير جميع اإلجـــراءات  إنــه  وقــال 
غرف  توفير  ومنها  كورونا  ضد  االحترازية 
المصابين  مــســاعــدة  إمــكــانــيــة  مــع  الـــعـــزل، 
أنه  إلــى  الــعــزل، الفتا  أثناء  الشعائر  بــأداء 
السفر  قبل  الفحوصات  جميع  إجـــراء  تــم 

وتوفير شهادات اللقاحات المعتمدة.
الفوج األول من حجاج  أن  وكشف عن 
الحملة الرسمية سوف يغادر البحرين في 
ــرابـــع مـــن شــهــر ذي الــحــجــة الــمــوافــق 3  الـ

القادم، وهو الموعد المعتمد لسفر  يوليو 
هذا  عددهم  يبلغ  الذين  البحرين  حجاج 
العام 2094 حاجا جميعهم من البحرينيين 
يسافرون ضمن 8 حمالت، بمتوسط ما بين 
200 و300 حاج في الحملة الواحدة، منوها 
بقرار بعثة الحج البحرينية باالندماج بين 
الحمالت الذي يساعد في تقديم خدمات 

متميزة لحجاج بيت اهلل الحرام.
العام  هــذا  المواسم  حملة  أن  وأوضـــح 
تضم 115 رجال و90 امرأة ومتوسط األعمار 

بها ما بين 30 و40 عاما.
ــم وفـــــــروا مـــقـــر إقـــامـــة  ــهـ ــى أنـ ــ ــفـــت إلـ ولـ
للحملة قريب من مخيم مملكة البحرين 
في مشعر منى، وقريب من جسر الجمرات، 
ــل  ــ ــد داخــ ــاعــ ــبــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــاك حـــــــرص عــ ــ ــنــ ــ وهــ

المخيمات.
تنسيقا مشتركا  هناك  أن  إلى  وتطرق 
لــنــشــر الــتــوعــيــة الــصــحــيــة بــيــن الــحــجــاج 
لــمــواجــهــة ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة وتوفير 
ــارد والـــمـــظـــالت، مـــع ارشـــادهـــم  ــبــ الـــمـــاء الــ
الشعائر  ألداء  المناسبة  األوقـــات  الختيار 
التعرض  لــعــدم  الــظــهــيــرة  فــتــرة  مــع تجنب 

ألي إنهاك حراري.
وبــشــأن ارتـــفـــاع مــتــوســط أســعــار الحج 
لــهــذا الــعــام، أوضـــح جــاســم أبــل »أن ارتــفــاع 
وهي  رئيسية  أسباب  لثالثة  يعود  األســعــار 
وصلت  والــتــي  لــأســعــار  العالمية  الــطــفــرة 
إلــــى وجـــــود ضــريــبــة  بـــاإلضـــافـــة  إلــــى %35، 
عــلــى جميع  ـــ %20  بـ تـــقـــدر  الــســعــوديــة  فـــي 

ــاع أســعــار  ــفـ الـــخـــدمـــات، وكـــذلـــك هــنــاك ارتـ
ان كلفة  إلى  الفنادق، مشيرا  االقامات في 
الــحــج هـــذا الـــعـــام تـــراوحـــت مـــا بــيــن 2000 
الــغــرفــة، وهـــذه  نـــوع  بــحــســب  ديـــنـــار  و3000 
األســعــار تــعــد األرخــــص عــلــى مــســتــوى دول 
الخليج العربية، حيث أن األعلى هي قطر 

ثم الكويت ثم اإلمارات.
ــر بــن  ــاسـ ــايـــة الـــشـــيـــخ يـ ــل بـــرعـ ــ ونــــــوه أبـ
المساعد  العام  األمين  الجالهمة  إبراهيم 
لهذا  اإلسالمية  للشئون  األعلى  للمجلس 
الشخصي  اهتمامه  عــن  ينم  وهــذا  اللقاء 
ودعــمــه لــمــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات الــتــي تبرز 
دور مملكة البحرين في موسم الحج على 
وتميزها في  واإلقليمي  المحلي  المستوى 

إدارة مواسم الحج بكفاءة واقتدار. 
نــؤكــد كــذلــك أهمية دور  وأضـــاف »كــمــا 
بــعــثــة الــبــحــريــن لــلــحــج لــمــا يــبــذلــونــه من 
جهود حثيثة في سبيل تذليل كل العقبات 
التي تواجه الحمالت، والشكر على الدعم 
المتواصل لنجاح وتميز موسم الحج 2022 
خصوصا بعد انقطاع دام عامين متتاليين، 
ولـــفـــت إلــــى مــــدى كـــفـــاءة واســـتـــعـــداد وزارة 
الــصــحــة لــتــوفــيــر كــل الــمــتــطــلــبــات والــدعــم 
الالزم ألعمال اللجنة الطبية ببعثة مملكة 
البحرين للحج بما يصب في راحة الحجاج 

وتأدية مناسكهم بكل ُيسر«.
محمد  الشيخ  فضيلة  تــحــدث  بعدها 
ــن الــحــج  عـــبـــدالـــوهـــاب ال مــحــمــود عـــن ركــ
والــــــذي يــعــتــبــر مـــن أركــــــان اإلســــــالم وبــيــن 

أهمية اتباع السنة النبوية والهدي الشريف 
منه  والحكمة  الحج  مناسك  أداء  لكيفية 
واألجر العظيم الذي يناله الحاج بعد أداء 
المبرور  الحج  وأجــر  بركة  ونيل  المناسك 

بإذن اهلل. 
عــــرض شــــرح تفصيلي  تـــم  ذلــــك  بــعــد 
لــلــحــجــاج عـــن أهــــم اإلرشـــــــــادات الــصــحــيــة 
الحج من  وأثــنــاء موسم  قبل  واالحــتــرازيــة 
العمادي  رنا  الدكتورة  الحملة  طبيبة  قبل 
وأهـــمـــيـــة بــــذل الــجــمــيــع الـــجـــهـــود الـــالزمـــة 
العام،  هــذا  وأمــانــًا  يــســرًا  أكثر  لتأمين حــج 
وتـــوفـــيـــر كـــل اإلمـــكـــانـــيـــات لــتــقــديــم أفــضــل 
الخدمات الصحية لحجاج بيت اهلل الحرام 
عــبــر الــتــطــعــيــمــات الـــالزمـــة والــفــحــوصــات 
ــاالت الــحــجــاج الــمــرضــى عند  ومــتــابــعــة حــ
الــحــاجــة. كــمــا تـــم تــأكــيــد جــهــوزيــة جميع 
الـــمـــرافـــق الــصــحــيــة مـــن عـــيـــادة لــلــحــجــاج 

وغرف العزل وغيرها.
خــتــم الـــلـــقـــاء بــالــتــأكــيــد عــلــى حــرص 
أفضل  بتقديم  البحرين  مملكة  واهــتــمــام 
احتياجاتهم  وتلبية  للمواطنين  الخدمات 
ــاءة، وذلــــــك بـــمـــا ُيــحــّقــق  ــ ــفـ ــ ــّل جــــــودة وكـ ــكـ بـ
الشاملة، مثمنا  التنموية  المسيرة  أهداف 
تحظى  التي  السامية  الملكية  التوجيهات 
بمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لتسهيل مهمة حجاج 
المقدسة  الــمــشــاعــر  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
اليها  يحتاج  التي  الخدمات  كافة  وتقديم 

الحاج البحريني من عناية ورعاية كاملة.

ماذا يريد المواطن 

من الوزير الجديد..؟؟

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الــوزاري  التعديل  أيــام على  أكثر من 10  الرغم من مــرور  على 
أن  إال  الحكومية،  التشكيلة  ودخــول وجوه وشخصيات جديدة في 
ــوزراء الــجــدد، ونــزولــهــم إلى  الــ الــنــاس لــم تسمع بعد صــوت بعض 
من  البيت  ترتيب  فــي  انشغالهم  كــان  ربما  الــنــاس..  قــرب  الميدان 
ــوزارة، واالطـــالع على مهام  الــداخــل، والــتــعــرف على الــوضــع فــي الــ
العمل للوزارة  أو وضع خطة  الــوزارة بعد الفصل مع وزارة أخــرى، 
الجديدة.. أمور منطقية ومفهومة، ولكن الصمت أكثر من ذلك.. 

غير مفهوم وال مطلوب.
قرب إجازة عيد األضحى، ودخول العطلة الصيفية، واالستعداد 
لالنتخابات القادمة، ليست مبررا ألن يطول صمت وغياب البعض، 
حتى ولو بتغريدة على حساب التويتر، أو صورة في االنستغرام، أو 
لقاء إذاعي وتلفزيوني، أو حوار صحفي محلي أو أجنبي، وغيرها 
استثمارها  يجب  منصات  هذه  الناس..  مع  التواصل  منصات  من 

لتحقيق تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل تفاعلي.
الناس بانتظار تواصل الوزراء معهم، وفي االقتراب منهم، وفي 
الــوزارة وخارجها، وفي عقد لقاءات  القيام بزيارات ميدانية داخل 
مازالت  الـــوزارات  بعض  المفتوح..  الباب  سياسة  وممارسة  دوريــة، 
محكمة اإلغالق عن الناس.. كثير من المواطنين خاطبوا الوزراء 
الــجــدد عــبــر الــصــحــافــة ومــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي.. رفــعــوا 
لم  ولكن  المقترحات..  وأسدوا  المالحظات،  وأوصلوا  المناشدات، 

يتفاعل أحد منهم مع تلك الخطابات الشعبية حتى اللحظة.
هل هي مسؤولية الوزير والوزيرة؟ أم مسؤولية مكتب العالقات 
العامة بالوزارة؟ أو دور اإلعالم الرسمي؟ أو مسؤولية المحافظات 
ــارة المناطق والــمــدن  إلــى زيـ ــوزراء الــجــدد  الــ الــتــي يجب أن تــدعــو 
والقرى، أو حتى الدعوة كضيف شرف في االجتماعات األسبوعية، 

ولو عبر االتصال المرئي »عن بعد«.
ويشغلنا  والتفاعل،  التواصل  ويعنينا  واإلنــجــاز،  األداء  يهمنا 
اإلعالمي  ودور  واجبنا  ومــن  الحكومي..  العمل  منظومة  تطوير 
الوطني المسؤول أن ندعو إلى فتح قنوات جديدة، وإزالة العقبات، 
ومعالجة الملفات العالقة، وأن نشهد نهجنا وعمال وتنفيذا يساوي 

كل الطموحات واآلمال التي قيلت أثناء التعديل الوزاري.
تسيير األعمال في الوزارة أمر طبيعي وأساسي ومتوقع.. ولكن 
الذي يترقبه وينتظره وينشده الوطن والمواطن شيء آخر.. شيء 
استثنائي وجديد ومبتكر.. يجعل المواطن يقول: فعال أن الوزير 
يحقق  وأن  والــمــواطــن..  للوطن  المنشود  الــهــدف  حقق  الجديد 

الوزير ما يريده الوطن والمواطن معا.. وليس أمورا أخرى.
ليس  المدة  بقصر  والتعذر  مستحيل،  من  المسألة  في  ليس 
مبررا ألي مسؤول.. هناك أمور عالقة، وتحديات واضحة، يدركها 
كل من هو داخل أو خارج أي وزارة.. ومن الواجب معالجتها بشكل 
ومضاعفا  ثقيال  حــمــال  الــمــلــفــات يضيف  تــراكــم  وســـريـــع..  عــاجــل 
زمنية هو  وفق خطة عمل  الملفات  وإنجاز  والـــوزارة..  الوزير  على 

المطلوب.
بعض مجالس اإلدارات والشخصيات القيادية في أي مؤسسة، 
لهم  يضعون  والتكليف،  والمسؤولية  المنصب  إلــى  يأتون  حينما 
الــمــســؤول عــارفــا بكل  بـــأن تجعل  خــطــة عــمــل زمــنــيــة، فــهــي كفيلة 
وعناصر  بفرصها  ومــشــكــالتــهــا..  بتحدياتها  الــمــؤســســة..  أعــمــال 
الــنــاس  بــحــاجــات  قــوتــهــا ومــكــامــن ضــعــفــهــا.. بغاياتها وأهــدافــهــا.. 
ومطالبهم.. بوضع الموظفين والعاملين بالمؤسسة وظروفهم.. ال 
نريد مسؤوال »سوبرمان«.. ولكن نتطلع إلى إنجازات »سوبرمان«.. 

ووطننا يستحق ذلك.
في كتب اإلدارة الحديثة، هناك ثالث نصائح تقال ألي مسؤول 
ــق عالقتك بمن حولك.. اعرف ما هو متوقع منك..  جديد: ))وثِّ
دعــم  نــحــو  الــبــحــريــن  تسير مملكة  والــيــوم  الــعــمــل((..  بيئة  افــهــم 
هذا  نجاح  جميعا  مسؤوليتنا  ومن  القيادية..  للمناصب  الشباب 

التوجه الرفيع، ومن أجل حاضر ومستقبل الوطن.

ل��ل��ك��وادر  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ج���ائ���زة  تخ�صي�ص  ع��ل��ي:  ب���ن  ع��ي�����ص��ى 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال�����ص��ف��وف الأم��ام��ي��ة ل��م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا

} سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

أكدت جمعية أصدقاء الصحة 
ــلــــى ســـالمـــة  ــاظ عــ ــفــ ــحــ ــيــــة الــ أهــــمــ
للمرض  تجنبا  الحج  في  األغذية 
شعائر  اســتــكــمــال  يعيق  قــد  الـــذي 
الــحــج، وذلـــك خـــالل لــقــاء تــوعــوي 
ــول »ســالمــة  نــظــمــتــه الــجــمــعــيــة حــ
رئيسة  وأدارتــه  الحج«  في  األغذية 
الــجــمــعــيــة الـــدكـــتـــورة كــوثــر الــعــيــد 
الصحية  الــخــبــيــرة  فــيــه  وتــحــدثــت 

السيدة زهراء المحافظة.
الــلــقــاء ضـــرورة أن يكون  وأكـــد 
كــــادر حــمــلــة الــحــج عــلــى وعـــي تــام 
بــأهــمــيــة ســـالمـــة الــــغــــذاء الــمــقــدم 
لــلــحــجــاج مـــن خــــالل الـــتـــأكـــد من 
نــــظــــافــــتــــه، وحــــفــــظــــه فــــــي درجــــــة 
حــــرارة مــنــاســبــة، واســتــخــدام مياه 
بشكل  وطــهــيــه  غــســلــه،  فــي  نظيفة 
جــيــد، فــصــل األســـطـــح واألطــعــمــة 

المطبوخة عن النيئة.
ــلـــى أهــمــيــة  وشـــــــدد الـــلـــقـــاء عـ
ــة لـــمـــعـــد  ــيــ ــصــ ــخــ ــشــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
أو  أمـــــــراض  مــنــعــا ألي  األطـــعـــمـــة 

ــــذاء، إضـــــافـــــة إلــــى  ــغـ ــ ــلـ ــ ــات لـ ــوثــ ــلــ مــ
نــظــافــة األســطــح وعــــدم اســتــخــدام 
التقطيع  وأدوات  األســطــح  نــفــس 
لأطعمة النيئة واللحوم والخضار 
أو األطعمة الجاهزة، وغسل جميع 
لمنع  جيدا  المستخدمة  األدوات 

التلوث.
ووجه اللقاء نصائح عامة إلى 
الــحــجــاج بــشــأن الــغــذاء مــن بينها 
غسل األيدي باستمرار، وخصوصا 
قــبــل تـــنـــاول األطــعــمــة والــوجــبــات، 

والــتــأكــد مـــن ســالمــة الـــغـــذاء قبل 
ــالل مـــالحـــظـــة أي  ــ ــه مــــن خـ ــاولـ ــنـ تـ
تغيرات مثل الطعم واللون والقوام 
نظيفة  أماكن  واختيار  والــرائــحــة، 
وغــيــر مــكــشــوفــة لــتــنــاول الــوجــبــات 
النظافة  مــن  ذلـــك  تقييم  ويــمــكــن 
فيه،  العاملين  أو  للمحل  العامة 
تــنــاول األغــذيــة بعد فتحها  وعـــدم 
وتجنب التسخين المتكرر للطعام.
وأشــــــــــار الــــلــــقــــاء إلـــــــى اآلثـــــــار 
الــمــتــرتــبــة عـــلـــى الـــصـــحـــة نــتــيــجــة 
عــدم ســالمــة األغــذيــة، ومــن بينها 
ــراض  ــأمــ األعــــــــــراض الـــشـــائـــعـــة لــ
اإلصابة  في  تتمثل  التي  الغذائية 
بـــالـــمـــغـــص واإلســـــــهـــــــال، الـــغـــثـــيـــان 
والترجيع، اإلعياء، آالم في البطن 
وقـــد يــصــاحــبــهــا ارتـــفـــاع فـــي درجـــة 
الحرارة. وقد تستمر األعراض من 
يوم إلى أسبوع على حسب الشدة. 
الــحــاج  ــــراض قــد تعيق  وهـــذه األعـ
مــنــاســك  أداء  عــلــى  مـــقـــدرتـــه  عـــن 

الحج وتضعف الجسم.

»اأ�����ص����دق����اء ال�������ص���ح���ة«: ���ص��ام��ة الأغ���ذي���ة 
ف���ي ال���ح���ج ����ص���روري���ة ل��ت��ج��ن��ب الأم����را�����ص

} د. كوثر العيد.

الــشــيــخــة  د.  ــبـــلـــت  اســـتـــقـ
رنـــا بــنــت عيسى بــن دعــيــج آل 
لمجلس  العام  األمين  خليفة 
رئيس  نــائــب  الــعــالــي  التعليم 
مجلس أمناء مجلس التعليم 
البروفيسور  بمكتبها  الــعــالــي 
نـــاصـــر بـــن مــحــمــد الــعــقــيــلــي، 
للبحث  الــتــعــلــيــم  وزارة  وكــيــل 
العربية  بالمملكة  واالبــتــكــار 

السعودية.
وخــــــــالل الــــلــــقــــاء، رحـــبـــت 
وزارة  بـــوكـــيـــل  ــام  ــعــ الــ ــن  ــيــ األمــ
ــار  ــكـ ــتـ الــتــعــلــيــم لــلــبــحــث واالبـ
السعودية،  العربية  بالمملكة 
مؤكدة اعتزاز مملكة البحرين 
ــن عـــالقـــات  ــ بـــمـــا يـــجـــمـــعـــهـــا مـ
ــيــــة وروابـــــــط  ــة وتــــاريــــخــ ــ ــويـ ــ أخـ
المملكة  مـــع  ووثــيــقــة  مــتــيــنــة 
الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
ــمـــجـــاالت تعكس  الـ فـــي شــتــى 
االولــــويــــة الــكــبــيــرة والــعــنــايــة 
القيادتين  لــدن  مــن  الــخــاصــة 

ــي الـــبـــلـــديـــن  ــ الـــحـــكـــيـــمـــتـــيـــن فـ
بمختلف  للمضي  الشقيقين 
الثنائي ألفــاق  الــتــعــاون  أوجـــه 

مزدهرة ومتميزة.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
محمد  بن  ناصر  البروفيسور 
الــعــقــيــلــي عـــن ســعــادتــه بــلــقــاء 

األمين العام، وخالص تقديره 
كبيرة  جهود  من  به  تقوم  لما 
مملكة  بين  الــتــعــاون  لتطوير 
العربية  والــمــمــلــكــة  الــبــحــريــن 
التعليم  مجال  في  السعودية 
التوفيق  لها  متمنًيا  الــعــالــي، 

والسداد.

الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:

بال�ص���عودية تجمعن���ا  وطي���دة  اأخوي���ة  عاق���ات 

}  د. الشيخة رنا آل خليفة تستقبل وكيل وزارة التعليم السعودي.

اأ�صحاب حمالت الحج: 

متو�ص���ط الأ�ص���عار ما بي���ن 2000 و3000 دين���ار وال�ص���فر 3 يوليو
الإ�ص���ادة بتجهي���زات بعث���ة البحري���ن وتوفي���ر اإمكاني���ة اأداء ال�ص���عائر لم�صاب���ي كورونا

ـــون الـــضـــمـــان  ــانــ ــ يـــكـــفـــل قـ
ــام 2018  عــ الــــصــــادر  الــصــحــي 
الصحية  الــمــتــطــلــبــات  تــوفــيــر 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
الصحية  التغطية  وتــحــقــيــق 
الشاملة في مملكة البحرين، 
وذلــــك بــمــا يــســهــم فـــي تــوفــيــر 
مــنــظــومــة صــحــيــة مــتــكــامــلــة 
تــتــســم  عــــالــــيــــة  جــــــــــودة  ذات 
ــة والــــــــقــــــــدرة عــلــى  ــ ــرونـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
التطور واالستجابة لتطلعات 
الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن، وجــــــاذبــــــة 
ــال  ــمــــجــ ــار فــــــي الــ ــمــ ــثــ ــتــ ــالســ لــ

الصحي.
الضمان  بــرنــامــج  ويــهــدف 
تقديم  إلــى  الوطني  الصحي 
خــــــــدمــــــــات صــــحــــيــــة فــــّعــــالــــة 
وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
لــلــجــمــيــع فـــي اخـــتـــيـــار مــقــدم 
عن  فضاًل  الصحية،  الخدمة 
عادلة  تقديم خدمات صحية 
يحمي  إطــار  ضمن  وتنافسية 

حقوق األطراف كافة.
وقــــــــــد شــــــــــــّرع الـــمـــجـــلـــس 
فـــي تطبيق  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
ــــي  ــذاتـ ــ ــر الـ ــيـ ــيـ ــسـ ــتـ مـــــشـــــروع الـ
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ لـــمـــراكـــز الــ
األولية في محافظة المحرق 
ومن  أولــى،  تجريبية  كمرحلة 
بقية  على  تــبــاعــًا  سُيعّمم  ثــم 
ــات، حـــيـــث يــمــكــن  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ الـ
حاليًا  المراكز  هــذه  لمرتادي 
برنامج  عبر  طبيبهم  اختيار 
ــيـــدًا  ــهـ ــمـ ــر طـــبـــيـــبـــك« تـ ــ ــتــ ــ »اخــ
إلصــــــــــدار وتــــــوزيــــــع بـــطـــاقـــات 
صــحــتــي عـــلـــى مــــرتــــادي هـــذه 

المراكز الصحية.
ــج »اخـــتـــر  ــامـ ــرنـ ويـــعـــتـــبـــر بـ
طـــبـــيـــبـــك« وصـــــــرف بـــطـــاقـــات 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــتــــي أحــــــــد الــ صــــحــ
الوطني  للبرنامج  التنفيذية 
لــتــطــويــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
والــــــــذي يــــهــــدف إلـــــى تــطــويــر 
الــهــيــكــل الــمــؤســســي الــصــحــي 
ليمتاز  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 

بالتنافسية والجودة العالية.
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ وتــ

ــد مـــــن الـــــمـــــزايـــــا، مــن  ــديــ ــعــ الــ
الحصول  تضمن  أنها  أبــرزهــا 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــع الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــى جـ ــ ــلــ ــ عــ
الــصــحــيــة األســاســيــة، وتــمــّكــن 
ــن الـــــدخـــــول عـــلـــى الــمــلــف  ــ مـ
بما  البطاقة  لحامل  الصحي 
ــذا  يــضــمــن خـــصـــوصـــيـــتـــه، وهــ
يـــعـــنـــي اســـتـــثـــمـــار الــتــقــنــيــات 
ــي تــتــضــمــنــهــا  ــتــ الـــحـــديـــثـــة الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــشـــــريـــــحـــــة اإللـ
السجل  إلى  للنفاذ  بالبطاقة 
الــصــحــي لــلــمــريــض مـــن أجــل 
تـــمـــكـــيـــن األطـــــبـــــاء ومـــقـــدمـــي 
ــة مـــن  ــيــ ــحــ ــصــ الــــــخــــــدمــــــات الــ
عالجية  خدمة  أفضل  تقديم 
لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
من  الصحية  الــخــدمــة  مــقــدم 
المرتبطة  للمعلومات  النفاذ 
بـــالـــســـجـــل الـــصـــحـــي لــحــامــل 
الــبــطــاقــة وتــشــخــيــص الــحــالــة 
ومــراجــعــتــهــا التـــخـــاذ الـــقـــرار 

العالجي المناسب.
ــا تــــتــــضــــّمــــن بـــطـــاقـــة  ــ ــمـ ــ كـ
ــي« مــــيــــزة الـــتـــعـــريـــف  ــتــ ــحــ »صــ
ــلــــة الــــخــــاص  ــائــ ــعــ بـــطـــبـــيـــب الــ
ــه  ــلـ ــبــــطــــاقــــة وتـــؤهـ بــــحــــامــــل الــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات 

ــة وهــــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــصـــحـــيـــة األسـ
الــــرزمــــة الــصــحــيــة اإللـــزامـــيـــة 
ــتــــي تــشــمــل  لــلــمــواطــنــيــن، والــ
تقديم خدمات صحية شاملة، 
وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
التعريف  ميزة  وتعتبر  سقف. 
ــلــــة الــــخــــاص  ــائــ ــعــ بـــطـــبـــيـــب الــ
بــحــامــل الــبــطــاقــة مــهــمــة من 
أجـــل تــمــكــيــن مــقــدم الــخــدمــة 
ــوقــــوف على  الــصــحــيــة مـــن الــ
المرتبطة  األساسية  البيانات 
ــة والــــرزمــــة  ــاقـ ــبـــطـ ــل الـ ــامـ بـــحـ
الــــمــــحــــددة لـــتـــلـــقـــيـــه الـــعـــالج 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
ــدار  ــ وحـــــــول خــــطــــوات إصــ
الــبــطــاقــة، فــإنــهــا تــتــمــّثــل في 
ــد  ــه الــــمــــواطــــن إلــــــى أحـ ــوجــ تــ
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة 
لــلــمــنــاطــق الــســكــنــيــة وإبــــــراز 
يقوم  ثــّم  ومــن  هويته،  بطاقة 
»اختر  برنامج  في  بالتسجيل 
تسجيل  وبــإمــكــانــه  طــبــيــبــك« 
إّن  أفــراد عائلته، حيث  جميع 
إصدار البطاقة مجانًا لجميع 
المواطنين، وبعد ذلك يمكنه 
ــة »صــــحــــتــــي«  ــ ــاقـ ــ ــطـ تــــســــلــــم بـــ

واالستفادة من مزاياها.

ب��ط��اق��ة »���ص��ح��ت��ي« ت��ك��ف��ل ال��خ�����ص��و���ص��ي��ة 
ل��ل��م��ري�����ص وت���ح���ف���ظ ���ص��ج��ل��ه ال�����ص��ح��ي
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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
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صرح سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون 
مجلس الوزراء الرئيس الفخري 
بأنه  الــطــيــبــة،  الــكــلــمــة  لجمعية 
تـــقـــديـــرًا لـــلـــكـــوادر الـــمـــاثـــلـــة فــي 
الــصــفــوف األمـــامـــيـــة لــمــكــافــحــة 
 ،)19 ــيـــد  )كـــوفـ كــــورونــــا  ــيــــروس  فــ
فقد تم تخصيص جائزة العمل 
ــا الــثــانــيــة  ــهــ الــتــطــوعــي فـــي دورتــ
العربية  الـــكـــوادر  لتكريم  عــشــرة 
األمامية،  الصفوف  في  العاملة 
ممن كانت وما تزال لهم بصمات 
واضـــحـــة فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم من 
خالل أعمالهم اإلنسانية النبيلة 
خــــالل جــائــحــة كـــورونـــا )كــوفــيــد 

.)19
الــشــيــخ عيسى  وقـــــال ســمــو 
ــًا بـــعـــطـــاءات  ــ ــانـ ــ ــرفـ ــ ــن عـــلـــي »عـ ــ بـ
هـــذه الــنــخــبــة الــمــتــمــيــزة الــذيــن 
يواصلون العمل لياًل ونهارًا بكل 
شــجــاعــة وبــســالــة مــتــحــديــن كل 
المخاطر، حتى ينعم المجتمع 
مواجهة  في  والسالمة  بالصحة 
الصحية  الــتــحــديــات  أكــبــر  أحـــد 
ــم أجـــمـــع،  ــالــ ــعــ ــه الــ ــ ــواجـ ــ الــــتــــي تـ
المتطوعين،  ألعــمــال  وتــقــديــرًا 

فإن الجائزة تستهدف في المقام 
األعـــمـــال  هـــــذه  تــشــجــيــع  األول 
على  اإليجابية  آثارها  لها  التي 
الــمــجــتــمــع وخـــصـــوصـــًا فـــي ظل 
تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا )كــوفــيــد 
19(، إلى جانب آثارها المباشرة 
من  أنفسهم  المتطوعين  عــلــى 
خــــــالل غــــــرس ثـــقـــافـــة الـــعـــطـــاء 
ــاعـــدة بـــلـــدانـــهـــم،  ــمـــسـ والـــــبـــــذل لـ
ــاجــــات  ــيــ ــتــ والــــــــوقــــــــوف عــــلــــى احــ
مجتمعاتهم في شتى المجاالت.
وأكد سموه أن جائزة العمل 
الــتــطــوعــي تــأتــي فـــي كـــل نسخة 
لــتــتــرجــم الــتــوجــيــهــات الــســديــدة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
والجهود  المفدى،  البالد  عاهل 
من  والمخلصة  البارزة  الوطنية 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
والهادفة إلى تعزيز قيم التطوع 
األساسية  الركائز  أحد  باعتباره 

لتقدم ونهضة المجتمعات. 
ولفت سموه إلى أن الجائزة 
في  انطالقتها  مــنــذ  اســتــطــاعــت 

ــام  ــمـ ــتـ االهـ تــنــمــيــة   ،2011 عــــــام 
التطوعي،  بالعمل  المجتمعي 
ــي إحـــــــــــداث صــــدى  ــ ــحــــت فــ ــجــ ونــ
عربي وإقليمي بما يعكس اإلرث 
ــاري لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــحـــضـ
يعد من  والـــذي  الــوفــي،  وشعبها 
ــعـــوب مــــبــــادرة لــلــبــذل  أكـــثـــر الـــشـ
ــا أســهــمــت  ــهــ ــا أنــ ــمـ ــاء، كـ ــ ــــطـ ــعـ ــ والـ
ــدة  ــرائــ ــي تـــرســـيـــخ الـــمـــكـــانـــة الــ فــ
لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن إقـــلـــيـــمـــيـــًا 
من  ُيعلي  متحضر  كبلد  ودولــيــًا 

الذي  والتعاضد  اإلنسانية  قيم 
يسهم في تحقيق السالم واألمن 
واالستقرار على مستوى العالم.

إلــى أن جائزة  وأشـــار ســمــوه 
الــعــمــل الــتــطــوعــي هـــي انــعــكــاس 
ــات  ــ ــيــ ــ ــالقــ ــ واقـــــــعـــــــي لــــــهــــــذه األخــ
ــي  ــتـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة األصـ
نــتــنــاقــلــهــا عـــبـــر األجـــــيـــــال، وأن 
عــنــصــر قــوتــهــا وتــمــيــزهــا يــرتــكــز 
ومجاالتها  أهــدافــهــا  تــعــدد  على 
رواد  فــتــكــريــم  فــئــاتــهــا،  وكـــذلـــك 
ــتـــطـــوعـــي هــــو تــكــريــم  ــمـــل الـ ــعـ الـ
لــلــعــطــاء اإلنـــســـانـــي الــمــخــلــص، 
ــلــــة لــتــقــديــمــهــم كـــنـــمـــاذج  ــيــ ووســ
تــحــتــذى من  أن  يــجــب  مــضــيــئــة 

قبل الشباب. 
الــشــيــخ عيسى  وثــمــن ســمــو 
ــي الــــجــــهــــود الــمــخــلــصــة  ــلـ بــــن عـ
الـــتـــي يــبــذلــهــا رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
وجميع  الطيبة  الكلمة  جمعية 
ــي خـــدمـــة الــعــمــل  مــنــتــســبــيــهــا، فـ
وتجسيد  واإلنــســانــي،  التطوعي 
ــة  ــاريــ ــضــ ــة حــ ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ صـــــــــــورة بــ
مشرفة، مشيرًا إلى أن منظمات 
دورًا  تــــؤدي  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع 
تلبية  في  الحكومة  مع  تكامليًا 

احتياجات المجتمع، كما تسهم 
إســهــامــًا فــعــااًل فــي خلق الــكــوادر 
ــادرة عــلــى الــقــيــام  ــقــ الــوطــنــيــة الــ
المجتمع  تــجــاه  بــمــســؤولــيــاتــهــا 
مـــن خـــالل غـــرس قــيــم االنــتــمــاء 
والعطاء في نفوس المتطوعين 
وهو ما يصب في األهداف التي 
تــتــطــلــع لــهــا الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة، 
الفتًا سموه إلى أن تعزيز ثقافة 
مــوارد  زيـــادة  فــي  يساعد  التطوع 
ــتـــمـــع وتـــقـــلـــيـــل مــشــاكــلــه  الـــمـــجـ
وإيــجــاد الــحــلــول اإلبــداعــيــة لها 
جـــانـــب  إلــــــى  ظــــــــرف،  أي  تـــحـــت 

تحقيق الترابط المجتمعي.
كـــمـــا نــــــوه ســــمــــوه بــــضــــرورة 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــنــشــر ثــقــافــة 
المجتمع،  أبـــنـــاء  بــيــن  الــتــطــوع 
تكون  أن  الــحــرص على  وكــذلــك 
ــزة مــحــقــقــة  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
وضعت  الــتــي  النبيلة  لــأهــداف 
اختيار  على  مــشــددًا  أجلها،  من 
أفـــضـــل الـــشـــخـــصـــيـــات الــعــربــيــة 
الــــــــرائــــــــدة فــــــي مـــــجـــــال الـــعـــمـــل 
الـــتـــطـــوعـــي وخــــصــــوصــــًا خـــالل 
)كـــوفـــيـــد 19(،  ــا  ــورونــ كــ جـــائـــحـــة 
والتي استطاعت أن تحقق طفرة 

نوعية ملموسة في هذا المجال 
ــنــــي  عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الــــوطــ
ــوا بــشــكــل  ــمــ ــهــ ــلــــيــــمــــي، وأســ واإلقــ
كبير في التخفيف من تداعيات 
وآثار الجائحة، وتسليط الضوء 
المشرفة من  النماذج  على هذه 
أجـــل االســـتـــفـــادة مــنــهــا ودعــمــهــا 
والعطاء  الــبــذل  فــي  لالستمرار 
ــتــــطــــوعــــي  فـــــــي الــــمــــجــــالــــيــــن الــ

والتنموي.
بــالــذكــر أن جــائــزة  الــجــديــر 
ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى بــــن عــلــي 
الــتــطــوعــي  لــلــعــمــل  خــلــيــفــة  آل 
فـــي شــهــر سبتمبر  يــتــم مــنــحــهــا 
ــن مــع  ــزامــ ــتــ ــالــ مـــــن كـــــل عــــــــام، بــ
احتفاالت اليوم العربي للتطوع 
الــذي يــصــادف 15 مــن سبتمبر، 
وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة 
ــاد الــعــربــي  بــالــتــعــاون مـــع االتـــحـ
إلـــى تشجيع  وتـــهـــدف  لــلــتــطــوع، 
حلول  تقديم  على  المتطوعين 
ــرة مــــــن خــــــــالل أعــــمــــال  ــكــ ــتــ ــبــ مــ
ــي مــواجــهــة  تــطــوعــيــة تــســاهــم فـ
المختلفة  واألزمـــات  التحديات 
وتـــفـــعـــيـــل أدوارهـــــــــــم فــــي مــجــال 

العمل التطوعي ونشر ثقافته.

كتب أحمد عبداحلميد:
تصوير روي ماثيوس:

وصف جاسم أبل صاحب حملة »حجاج 
المواسم« موسم الحج لهذا العام بأنه حج 
استثنائي، مؤكدا أن االستعدادات كبيرة من 
وبعثة  السعودية  العربية  المملكة  حكومة 
البحرين الرسمية من أجل تيسير إجراءات 
توفير  تم  أنــه  إلــى  الــعــام، الفتا  الحج لهذا 
نوعين من التأمين على الحجاج األول من 
واإلصــابــات  العالج  لتغطية  البحرين  قبل 
فيروس  يغطي عالجات  وكذلك  الــوفــاة،  أو 

كورونا، إلى جانب التأمين السعودي.
لـ»أخبار  فــي تصريخ خــاص  ذلــك  جــاء 
ــلــــى هــــامــــش لــــقــــاء »حــــجــــاج  ــيــــج« عــ ــلــ الــــخــ
الــمــواســم« الـــذي أقــيــم تحت رعــايــة الشيخ 
ــيـــن  ــم الـــجـــالهـــمـــة األمـ ــيــ ــراهــ يــــاســــر بــــن إبــ
للشئون  األعلى  للمجلس  المساعد  العام 

اإلسالمية، مساء السبت.
تــم توفير جميع اإلجـــراءات  إنــه  وقــال 
غرف  توفير  ومنها  كورونا  ضد  االحترازية 
المصابين  مــســاعــدة  إمــكــانــيــة  مــع  الـــعـــزل، 
أنه  إلــى  الــعــزل، الفتا  أثناء  الشعائر  بــأداء 
السفر  قبل  الفحوصات  جميع  إجـــراء  تــم 

وتوفير شهادات اللقاحات المعتمدة.
الفوج األول من حجاج  أن  وكشف عن 
الحملة الرسمية سوف يغادر البحرين في 
ــرابـــع مـــن شــهــر ذي الــحــجــة الــمــوافــق 3  الـ

القادم، وهو الموعد المعتمد لسفر  يوليو 
هذا  عددهم  يبلغ  الذين  البحرين  حجاج 
العام 2094 حاجا جميعهم من البحرينيين 
يسافرون ضمن 8 حمالت، بمتوسط ما بين 
200 و300 حاج في الحملة الواحدة، منوها 
بقرار بعثة الحج البحرينية باالندماج بين 
الحمالت الذي يساعد في تقديم خدمات 

متميزة لحجاج بيت اهلل الحرام.
العام  هــذا  المواسم  حملة  أن  وأوضـــح 
تضم 115 رجال و90 امرأة ومتوسط األعمار 

بها ما بين 30 و40 عاما.
ــم وفـــــــروا مـــقـــر إقـــامـــة  ــهـ ــى أنـ ــ ــفـــت إلـ ولـ
للحملة قريب من مخيم مملكة البحرين 
في مشعر منى، وقريب من جسر الجمرات، 
ــل  ــ ــد داخــ ــاعــ ــبــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــاك حـــــــرص عــ ــ ــنــ ــ وهــ

المخيمات.
تنسيقا مشتركا  هناك  أن  إلى  وتطرق 
لــنــشــر الــتــوعــيــة الــصــحــيــة بــيــن الــحــجــاج 
لــمــواجــهــة ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة وتوفير 
ــارد والـــمـــظـــالت، مـــع ارشـــادهـــم  ــبــ الـــمـــاء الــ
الشعائر  ألداء  المناسبة  األوقـــات  الختيار 
التعرض  لــعــدم  الــظــهــيــرة  فــتــرة  مــع تجنب 

ألي إنهاك حراري.
وبــشــأن ارتـــفـــاع مــتــوســط أســعــار الحج 
لــهــذا الــعــام، أوضـــح جــاســم أبــل »أن ارتــفــاع 
وهي  رئيسية  أسباب  لثالثة  يعود  األســعــار 
وصلت  والــتــي  لــأســعــار  العالمية  الــطــفــرة 
إلــــى وجـــــود ضــريــبــة  بـــاإلضـــافـــة  إلــــى %35، 
عــلــى جميع  ـــ %20  بـ تـــقـــدر  الــســعــوديــة  فـــي 

ــاع أســعــار  ــفـ الـــخـــدمـــات، وكـــذلـــك هــنــاك ارتـ
ان كلفة  إلى  الفنادق، مشيرا  االقامات في 
الــحــج هـــذا الـــعـــام تـــراوحـــت مـــا بــيــن 2000 
الــغــرفــة، وهـــذه  نـــوع  بــحــســب  ديـــنـــار  و3000 
األســعــار تــعــد األرخــــص عــلــى مــســتــوى دول 
الخليج العربية، حيث أن األعلى هي قطر 

ثم الكويت ثم اإلمارات.
ــر بــن  ــاسـ ــايـــة الـــشـــيـــخ يـ ــل بـــرعـ ــ ونــــــوه أبـ
المساعد  العام  األمين  الجالهمة  إبراهيم 
لهذا  اإلسالمية  للشئون  األعلى  للمجلس 
الشخصي  اهتمامه  عــن  ينم  وهــذا  اللقاء 
ودعــمــه لــمــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات الــتــي تبرز 
دور مملكة البحرين في موسم الحج على 
وتميزها في  واإلقليمي  المحلي  المستوى 

إدارة مواسم الحج بكفاءة واقتدار. 
نــؤكــد كــذلــك أهمية دور  وأضـــاف »كــمــا 
بــعــثــة الــبــحــريــن لــلــحــج لــمــا يــبــذلــونــه من 
جهود حثيثة في سبيل تذليل كل العقبات 
التي تواجه الحمالت، والشكر على الدعم 
المتواصل لنجاح وتميز موسم الحج 2022 
خصوصا بعد انقطاع دام عامين متتاليين، 
ولـــفـــت إلــــى مــــدى كـــفـــاءة واســـتـــعـــداد وزارة 
الــصــحــة لــتــوفــيــر كــل الــمــتــطــلــبــات والــدعــم 
الالزم ألعمال اللجنة الطبية ببعثة مملكة 
البحرين للحج بما يصب في راحة الحجاج 

وتأدية مناسكهم بكل ُيسر«.
محمد  الشيخ  فضيلة  تــحــدث  بعدها 
ــن الــحــج  عـــبـــدالـــوهـــاب ال مــحــمــود عـــن ركــ
والــــــذي يــعــتــبــر مـــن أركــــــان اإلســــــالم وبــيــن 

أهمية اتباع السنة النبوية والهدي الشريف 
منه  والحكمة  الحج  مناسك  أداء  لكيفية 
واألجر العظيم الذي يناله الحاج بعد أداء 
المبرور  الحج  وأجــر  بركة  ونيل  المناسك 

بإذن اهلل. 
عــــرض شــــرح تفصيلي  تـــم  ذلــــك  بــعــد 
لــلــحــجــاج عـــن أهــــم اإلرشـــــــــادات الــصــحــيــة 
الحج من  وأثــنــاء موسم  قبل  واالحــتــرازيــة 
العمادي  رنا  الدكتورة  الحملة  طبيبة  قبل 
وأهـــمـــيـــة بــــذل الــجــمــيــع الـــجـــهـــود الـــالزمـــة 
العام،  هــذا  وأمــانــًا  يــســرًا  أكثر  لتأمين حــج 
وتـــوفـــيـــر كـــل اإلمـــكـــانـــيـــات لــتــقــديــم أفــضــل 
الخدمات الصحية لحجاج بيت اهلل الحرام 
عــبــر الــتــطــعــيــمــات الـــالزمـــة والــفــحــوصــات 
ــاالت الــحــجــاج الــمــرضــى عند  ومــتــابــعــة حــ
الــحــاجــة. كــمــا تـــم تــأكــيــد جــهــوزيــة جميع 
الـــمـــرافـــق الــصــحــيــة مـــن عـــيـــادة لــلــحــجــاج 

وغرف العزل وغيرها.
خــتــم الـــلـــقـــاء بــالــتــأكــيــد عــلــى حــرص 
أفضل  بتقديم  البحرين  مملكة  واهــتــمــام 
احتياجاتهم  وتلبية  للمواطنين  الخدمات 
ــاءة، وذلــــــك بـــمـــا ُيــحــّقــق  ــ ــفـ ــ ــّل جــــــودة وكـ ــكـ بـ
الشاملة، مثمنا  التنموية  المسيرة  أهداف 
تحظى  التي  السامية  الملكية  التوجيهات 
بمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لتسهيل مهمة حجاج 
المقدسة  الــمــشــاعــر  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
اليها  يحتاج  التي  الخدمات  كافة  وتقديم 

الحاج البحريني من عناية ورعاية كاملة.

ماذا يريد المواطن 

من الوزير الجديد..؟؟

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الــوزاري  التعديل  أيــام على  أكثر من 10  الرغم من مــرور  على 
أن  إال  الحكومية،  التشكيلة  ودخــول وجوه وشخصيات جديدة في 
ــوزراء الــجــدد، ونــزولــهــم إلى  الــ الــنــاس لــم تسمع بعد صــوت بعض 
من  البيت  ترتيب  فــي  انشغالهم  كــان  ربما  الــنــاس..  قــرب  الميدان 
ــوزارة، واالطـــالع على مهام  الــداخــل، والــتــعــرف على الــوضــع فــي الــ
العمل للوزارة  أو وضع خطة  الــوزارة بعد الفصل مع وزارة أخــرى، 
الجديدة.. أمور منطقية ومفهومة، ولكن الصمت أكثر من ذلك.. 

غير مفهوم وال مطلوب.
قرب إجازة عيد األضحى، ودخول العطلة الصيفية، واالستعداد 
لالنتخابات القادمة، ليست مبررا ألن يطول صمت وغياب البعض، 
حتى ولو بتغريدة على حساب التويتر، أو صورة في االنستغرام، أو 
لقاء إذاعي وتلفزيوني، أو حوار صحفي محلي أو أجنبي، وغيرها 
استثمارها  يجب  منصات  هذه  الناس..  مع  التواصل  منصات  من 

لتحقيق تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل تفاعلي.
الناس بانتظار تواصل الوزراء معهم، وفي االقتراب منهم، وفي 
الــوزارة وخارجها، وفي عقد لقاءات  القيام بزيارات ميدانية داخل 
مازالت  الـــوزارات  بعض  المفتوح..  الباب  سياسة  وممارسة  دوريــة، 
محكمة اإلغالق عن الناس.. كثير من المواطنين خاطبوا الوزراء 
الــجــدد عــبــر الــصــحــافــة ومــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي.. رفــعــوا 
لم  ولكن  المقترحات..  وأسدوا  المالحظات،  وأوصلوا  المناشدات، 

يتفاعل أحد منهم مع تلك الخطابات الشعبية حتى اللحظة.
هل هي مسؤولية الوزير والوزيرة؟ أم مسؤولية مكتب العالقات 
العامة بالوزارة؟ أو دور اإلعالم الرسمي؟ أو مسؤولية المحافظات 
ــارة المناطق والــمــدن  إلــى زيـ ــوزراء الــجــدد  الــ الــتــي يجب أن تــدعــو 
والقرى، أو حتى الدعوة كضيف شرف في االجتماعات األسبوعية، 

ولو عبر االتصال المرئي »عن بعد«.
ويشغلنا  والتفاعل،  التواصل  ويعنينا  واإلنــجــاز،  األداء  يهمنا 
اإلعالمي  ودور  واجبنا  ومــن  الحكومي..  العمل  منظومة  تطوير 
الوطني المسؤول أن ندعو إلى فتح قنوات جديدة، وإزالة العقبات، 
ومعالجة الملفات العالقة، وأن نشهد نهجنا وعمال وتنفيذا يساوي 

كل الطموحات واآلمال التي قيلت أثناء التعديل الوزاري.
تسيير األعمال في الوزارة أمر طبيعي وأساسي ومتوقع.. ولكن 
الذي يترقبه وينتظره وينشده الوطن والمواطن شيء آخر.. شيء 
استثنائي وجديد ومبتكر.. يجعل المواطن يقول: فعال أن الوزير 
يحقق  وأن  والــمــواطــن..  للوطن  المنشود  الــهــدف  حقق  الجديد 

الوزير ما يريده الوطن والمواطن معا.. وليس أمورا أخرى.
ليس  المدة  بقصر  والتعذر  مستحيل،  من  المسألة  في  ليس 
مبررا ألي مسؤول.. هناك أمور عالقة، وتحديات واضحة، يدركها 
كل من هو داخل أو خارج أي وزارة.. ومن الواجب معالجتها بشكل 
ومضاعفا  ثقيال  حــمــال  الــمــلــفــات يضيف  تــراكــم  وســـريـــع..  عــاجــل 
زمنية هو  وفق خطة عمل  الملفات  وإنجاز  والـــوزارة..  الوزير  على 

المطلوب.
بعض مجالس اإلدارات والشخصيات القيادية في أي مؤسسة، 
لهم  يضعون  والتكليف،  والمسؤولية  المنصب  إلــى  يأتون  حينما 
الــمــســؤول عــارفــا بكل  بـــأن تجعل  خــطــة عــمــل زمــنــيــة، فــهــي كفيلة 
وعناصر  بفرصها  ومــشــكــالتــهــا..  بتحدياتها  الــمــؤســســة..  أعــمــال 
الــنــاس  بــحــاجــات  قــوتــهــا ومــكــامــن ضــعــفــهــا.. بغاياتها وأهــدافــهــا.. 
ومطالبهم.. بوضع الموظفين والعاملين بالمؤسسة وظروفهم.. ال 
نريد مسؤوال »سوبرمان«.. ولكن نتطلع إلى إنجازات »سوبرمان«.. 

ووطننا يستحق ذلك.
في كتب اإلدارة الحديثة، هناك ثالث نصائح تقال ألي مسؤول 
ــق عالقتك بمن حولك.. اعرف ما هو متوقع منك..  جديد: ))وثِّ
دعــم  نــحــو  الــبــحــريــن  تسير مملكة  والــيــوم  الــعــمــل((..  بيئة  افــهــم 
هذا  نجاح  جميعا  مسؤوليتنا  ومن  القيادية..  للمناصب  الشباب 

التوجه الرفيع، ومن أجل حاضر ومستقبل الوطن.

ل��ل��ك��وادر  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ج���ائ���زة  تخ�صي�ص  ع��ل��ي:  ب���ن  ع��ي�����ص��ى 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال�����ص��ف��وف الأم��ام��ي��ة ل��م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا

} سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

أكدت جمعية أصدقاء الصحة 
ــلــــى ســـالمـــة  ــاظ عــ ــفــ ــحــ ــيــــة الــ أهــــمــ
للمرض  تجنبا  الحج  في  األغذية 
شعائر  اســتــكــمــال  يعيق  قــد  الـــذي 
الــحــج، وذلـــك خـــالل لــقــاء تــوعــوي 
ــول »ســالمــة  نــظــمــتــه الــجــمــعــيــة حــ
رئيسة  وأدارتــه  الحج«  في  األغذية 
الــجــمــعــيــة الـــدكـــتـــورة كــوثــر الــعــيــد 
الصحية  الــخــبــيــرة  فــيــه  وتــحــدثــت 

السيدة زهراء المحافظة.
الــلــقــاء ضـــرورة أن يكون  وأكـــد 
كــــادر حــمــلــة الــحــج عــلــى وعـــي تــام 
بــأهــمــيــة ســـالمـــة الــــغــــذاء الــمــقــدم 
لــلــحــجــاج مـــن خــــالل الـــتـــأكـــد من 
نــــظــــافــــتــــه، وحــــفــــظــــه فــــــي درجــــــة 
حــــرارة مــنــاســبــة، واســتــخــدام مياه 
بشكل  وطــهــيــه  غــســلــه،  فــي  نظيفة 
جــيــد، فــصــل األســـطـــح واألطــعــمــة 

المطبوخة عن النيئة.
ــلـــى أهــمــيــة  وشـــــــدد الـــلـــقـــاء عـ
ــة لـــمـــعـــد  ــيــ ــصــ ــخــ ــشــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
أو  أمـــــــراض  مــنــعــا ألي  األطـــعـــمـــة 

ــــذاء، إضـــــافـــــة إلــــى  ــغـ ــ ــلـ ــ ــات لـ ــوثــ ــلــ مــ
نــظــافــة األســطــح وعــــدم اســتــخــدام 
التقطيع  وأدوات  األســطــح  نــفــس 
لأطعمة النيئة واللحوم والخضار 
أو األطعمة الجاهزة، وغسل جميع 
لمنع  جيدا  المستخدمة  األدوات 

التلوث.
ووجه اللقاء نصائح عامة إلى 
الــحــجــاج بــشــأن الــغــذاء مــن بينها 
غسل األيدي باستمرار، وخصوصا 
قــبــل تـــنـــاول األطــعــمــة والــوجــبــات، 

والــتــأكــد مـــن ســالمــة الـــغـــذاء قبل 
ــالل مـــالحـــظـــة أي  ــ ــه مــــن خـ ــاولـ ــنـ تـ
تغيرات مثل الطعم واللون والقوام 
نظيفة  أماكن  واختيار  والــرائــحــة، 
وغــيــر مــكــشــوفــة لــتــنــاول الــوجــبــات 
النظافة  مــن  ذلـــك  تقييم  ويــمــكــن 
فيه،  العاملين  أو  للمحل  العامة 
تــنــاول األغــذيــة بعد فتحها  وعـــدم 
وتجنب التسخين المتكرر للطعام.
وأشــــــــــار الــــلــــقــــاء إلـــــــى اآلثـــــــار 
الــمــتــرتــبــة عـــلـــى الـــصـــحـــة نــتــيــجــة 
عــدم ســالمــة األغــذيــة، ومــن بينها 
ــراض  ــأمــ األعــــــــــراض الـــشـــائـــعـــة لــ
اإلصابة  في  تتمثل  التي  الغذائية 
بـــالـــمـــغـــص واإلســـــــهـــــــال، الـــغـــثـــيـــان 
والترجيع، اإلعياء، آالم في البطن 
وقـــد يــصــاحــبــهــا ارتـــفـــاع فـــي درجـــة 
الحرارة. وقد تستمر األعراض من 
يوم إلى أسبوع على حسب الشدة. 
الــحــاج  ــــراض قــد تعيق  وهـــذه األعـ
مــنــاســك  أداء  عــلــى  مـــقـــدرتـــه  عـــن 

الحج وتضعف الجسم.

»اأ�����ص����دق����اء ال�������ص���ح���ة«: ���ص��ام��ة الأغ���ذي���ة 
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} د. كوثر العيد.

الــشــيــخــة  د.  ــبـــلـــت  اســـتـــقـ
رنـــا بــنــت عيسى بــن دعــيــج آل 
لمجلس  العام  األمين  خليفة 
رئيس  نــائــب  الــعــالــي  التعليم 
مجلس أمناء مجلس التعليم 
البروفيسور  بمكتبها  الــعــالــي 
نـــاصـــر بـــن مــحــمــد الــعــقــيــلــي، 
للبحث  الــتــعــلــيــم  وزارة  وكــيــل 
العربية  بالمملكة  واالبــتــكــار 

السعودية.
وخــــــــالل الــــلــــقــــاء، رحـــبـــت 
وزارة  بـــوكـــيـــل  ــام  ــعــ الــ ــن  ــيــ األمــ
ــار  ــكـ ــتـ الــتــعــلــيــم لــلــبــحــث واالبـ
السعودية،  العربية  بالمملكة 
مؤكدة اعتزاز مملكة البحرين 
ــن عـــالقـــات  ــ بـــمـــا يـــجـــمـــعـــهـــا مـ
ــيــــة وروابـــــــط  ــة وتــــاريــــخــ ــ ــويـ ــ أخـ
المملكة  مـــع  ووثــيــقــة  مــتــيــنــة 
الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
ــمـــجـــاالت تعكس  الـ فـــي شــتــى 
االولــــويــــة الــكــبــيــرة والــعــنــايــة 
القيادتين  لــدن  مــن  الــخــاصــة 

ــي الـــبـــلـــديـــن  ــ الـــحـــكـــيـــمـــتـــيـــن فـ
بمختلف  للمضي  الشقيقين 
الثنائي ألفــاق  الــتــعــاون  أوجـــه 

مزدهرة ومتميزة.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
محمد  بن  ناصر  البروفيسور 
الــعــقــيــلــي عـــن ســعــادتــه بــلــقــاء 

األمين العام، وخالص تقديره 
كبيرة  جهود  من  به  تقوم  لما 
مملكة  بين  الــتــعــاون  لتطوير 
العربية  والــمــمــلــكــة  الــبــحــريــن 
التعليم  مجال  في  السعودية 
التوفيق  لها  متمنًيا  الــعــالــي، 

والسداد.

الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:

بال�ص���عودية تجمعن���ا  وطي���دة  اأخوي���ة  عاق���ات 

}  د. الشيخة رنا آل خليفة تستقبل وكيل وزارة التعليم السعودي.

اأ�صحاب حمالت الحج: 

متو�ص���ط الأ�ص���عار ما بي���ن 2000 و3000 دين���ار وال�ص���فر 3 يوليو
الإ�ص���ادة بتجهي���زات بعث���ة البحري���ن وتوفي���ر اإمكاني���ة اأداء ال�ص���عائر لم�صاب���ي كورونا

ـــون الـــضـــمـــان  ــانــ ــ يـــكـــفـــل قـ
ــام 2018  عــ الــــصــــادر  الــصــحــي 
الصحية  الــمــتــطــلــبــات  تــوفــيــر 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
الصحية  التغطية  وتــحــقــيــق 
الشاملة في مملكة البحرين، 
وذلــــك بــمــا يــســهــم فـــي تــوفــيــر 
مــنــظــومــة صــحــيــة مــتــكــامــلــة 
تــتــســم  عــــالــــيــــة  جــــــــــودة  ذات 
ــة والــــــــقــــــــدرة عــلــى  ــ ــرونـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
التطور واالستجابة لتطلعات 
الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن، وجــــــاذبــــــة 
ــال  ــمــــجــ ــار فــــــي الــ ــمــ ــثــ ــتــ ــالســ لــ

الصحي.
الضمان  بــرنــامــج  ويــهــدف 
تقديم  إلــى  الوطني  الصحي 
خــــــــدمــــــــات صــــحــــيــــة فــــّعــــالــــة 
وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
لــلــجــمــيــع فـــي اخـــتـــيـــار مــقــدم 
عن  فضاًل  الصحية،  الخدمة 
عادلة  تقديم خدمات صحية 
يحمي  إطــار  ضمن  وتنافسية 

حقوق األطراف كافة.
وقــــــــــد شــــــــــــّرع الـــمـــجـــلـــس 
فـــي تطبيق  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
ــــي  ــذاتـ ــ ــر الـ ــيـ ــيـ ــسـ ــتـ مـــــشـــــروع الـ
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ لـــمـــراكـــز الــ
األولية في محافظة المحرق 
ومن  أولــى،  تجريبية  كمرحلة 
بقية  على  تــبــاعــًا  سُيعّمم  ثــم 
ــات، حـــيـــث يــمــكــن  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ الـ
حاليًا  المراكز  هــذه  لمرتادي 
برنامج  عبر  طبيبهم  اختيار 
ــيـــدًا  ــهـ ــمـ ــر طـــبـــيـــبـــك« تـ ــ ــتــ ــ »اخــ
إلصــــــــــدار وتــــــوزيــــــع بـــطـــاقـــات 
صــحــتــي عـــلـــى مــــرتــــادي هـــذه 

المراكز الصحية.
ــج »اخـــتـــر  ــامـ ــرنـ ويـــعـــتـــبـــر بـ
طـــبـــيـــبـــك« وصـــــــرف بـــطـــاقـــات 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــتــــي أحــــــــد الــ صــــحــ
الوطني  للبرنامج  التنفيذية 
لــتــطــويــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
والــــــــذي يــــهــــدف إلـــــى تــطــويــر 
الــهــيــكــل الــمــؤســســي الــصــحــي 
ليمتاز  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 

بالتنافسية والجودة العالية.
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ وتــ

ــد مـــــن الـــــمـــــزايـــــا، مــن  ــديــ ــعــ الــ
الحصول  تضمن  أنها  أبــرزهــا 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــع الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــى جـ ــ ــلــ ــ عــ
الــصــحــيــة األســاســيــة، وتــمــّكــن 
ــن الـــــدخـــــول عـــلـــى الــمــلــف  ــ مـ
بما  البطاقة  لحامل  الصحي 
ــذا  يــضــمــن خـــصـــوصـــيـــتـــه، وهــ
يـــعـــنـــي اســـتـــثـــمـــار الــتــقــنــيــات 
ــي تــتــضــمــنــهــا  ــتــ الـــحـــديـــثـــة الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــشـــــريـــــحـــــة اإللـ
السجل  إلى  للنفاذ  بالبطاقة 
الــصــحــي لــلــمــريــض مـــن أجــل 
تـــمـــكـــيـــن األطـــــبـــــاء ومـــقـــدمـــي 
ــة مـــن  ــيــ ــحــ ــصــ الــــــخــــــدمــــــات الــ
عالجية  خدمة  أفضل  تقديم 
لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
من  الصحية  الــخــدمــة  مــقــدم 
المرتبطة  للمعلومات  النفاذ 
بـــالـــســـجـــل الـــصـــحـــي لــحــامــل 
الــبــطــاقــة وتــشــخــيــص الــحــالــة 
ومــراجــعــتــهــا التـــخـــاذ الـــقـــرار 

العالجي المناسب.
ــا تــــتــــضــــّمــــن بـــطـــاقـــة  ــ ــمـ ــ كـ
ــي« مــــيــــزة الـــتـــعـــريـــف  ــتــ ــحــ »صــ
ــلــــة الــــخــــاص  ــائــ ــعــ بـــطـــبـــيـــب الــ
ــه  ــلـ ــبــــطــــاقــــة وتـــؤهـ بــــحــــامــــل الــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات 

ــة وهــــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــصـــحـــيـــة األسـ
الــــرزمــــة الــصــحــيــة اإللـــزامـــيـــة 
ــتــــي تــشــمــل  لــلــمــواطــنــيــن، والــ
تقديم خدمات صحية شاملة، 
وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
التعريف  ميزة  وتعتبر  سقف. 
ــلــــة الــــخــــاص  ــائــ ــعــ بـــطـــبـــيـــب الــ
بــحــامــل الــبــطــاقــة مــهــمــة من 
أجـــل تــمــكــيــن مــقــدم الــخــدمــة 
ــوقــــوف على  الــصــحــيــة مـــن الــ
المرتبطة  األساسية  البيانات 
ــة والــــرزمــــة  ــاقـ ــبـــطـ ــل الـ ــامـ بـــحـ
الــــمــــحــــددة لـــتـــلـــقـــيـــه الـــعـــالج 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
ــدار  ــ وحـــــــول خــــطــــوات إصــ
الــبــطــاقــة، فــإنــهــا تــتــمــّثــل في 
ــد  ــه الــــمــــواطــــن إلــــــى أحـ ــوجــ تــ
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة 
لــلــمــنــاطــق الــســكــنــيــة وإبــــــراز 
يقوم  ثــّم  ومــن  هويته،  بطاقة 
»اختر  برنامج  في  بالتسجيل 
تسجيل  وبــإمــكــانــه  طــبــيــبــك« 
إّن  أفــراد عائلته، حيث  جميع 
إصدار البطاقة مجانًا لجميع 
المواطنين، وبعد ذلك يمكنه 
ــة »صــــحــــتــــي«  ــ ــاقـ ــ ــطـ تــــســــلــــم بـــ

واالستفادة من مزاياها.

ب��ط��اق��ة »���ص��ح��ت��ي« ت��ك��ف��ل ال��خ�����ص��و���ص��ي��ة 
ل��ل��م��ري�����ص وت���ح���ف���ظ ���ص��ج��ل��ه ال�����ص��ح��ي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16166/pdf/1-Supplime/16166.pdf?fixed5433
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1300270


العدد:  12133

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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Monday 27th June 2022 - No. 12133

انعقاد االجتماع الثاين للجنة التن�سيق ال�سيا�سي بني البحرين وال�سعودية.. وزير اخلارجية:

 تعميق التعاون على امل�ستويات كافة ويف خمتلف املجاالت

ال�سيا�سي  التن�سيق  للجنة  الثاين  االجتماع  اأم�س  ُعقد 

الذي  البحريني  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  عن  املنبثقة 

بن حمد  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  من �ساحب  كل  يراأ�سه 

بن عي�سى اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، واأخيه 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

وُعقد االجتماع برئا�سة م�سرتكة من الدكتور عبداللطيف 

االأمري  ال�سمو  و�ساحب  اخلارجية،  وزير  الزياين  را�سد  بن 

العربية  اململكة  وزير خارجية  �سعود  اآل  فرحان  بن  في�سل 

ال�سعودية، مب�ساركة اأع�ساء فريق عمل اللجنة من اجلانبني.

ويف بداية االجتماع، اأعرب �ساحب ال�سمو االأمري في�سل 

بن فرحان اآل �سعود عن التقدير واالمتنان لت�سّرفه با�ستقبال 

ملك مملكة  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

من  جاللته  من  اإليه  ا�ستمع  وما  ل�سموه،  املعظم  البحرين 

توجيهات كرمية ب�ساأن تعزيز العالقات االأخوية الوثيقة بني 

البلدين ال�سقيقني و�سبل تطويرها يف خمتلف املجاالت خدمة 

للم�سالح امل�سرتكة.

والتن�سيق  التعاون  مل�ستوى  التقدير  عن  �سموه  وعّب 

ال�سقيقني،  البلدين  بني  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  امل�سرتك 

م�سيًدا بالنتائج املثمرة التي مت التو�سل اإليها من خالل عمل 

حتقيق  �ساأنها  من  والتي  ال�سيا�سي،  التن�سيق  جلنة  فريق 

اأهداف جمل�س التن�سيق ال�سعودي البحريني، موؤكًدا �سرورة 

بناء م�ستهدفات قابلة للقيا�س والعمل على تنفيذها ل�سمان 

حتقيق االأهداف املرجوة.

الزياين  الدكتور عبداللطيف بن را�سد  اأعرب  من جانبه، 

عن اعتزازه بعقد اجتماع جلنة التن�سيق ال�سيا�سي الذي ياأتي 

ا�ستكمااًل جلهود جمل�س التن�سيق ال�سعودي البحريني، والذي 

والتوجيهات  النبيلة  االأهداف  لتحقيق  وعزم  بثقة  مي�سي 

امللك حمد بن  ال�سديدة من ح�سرة �ساحب اجلاللة  ال�سامية 

خادم  واأخيه  املعظم،  البحرين  ملك مملكة  خليفة  اآل  عي�سى 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك 

اململكة العربية ال�سعودية، لكل ما من �ساأنه تعزيز وتدعيم 

عالقات البلدين االأخوية الرا�سخة، وتعميق التعاون الثنائي 

القائم على امل�ستويات كافة ويف خمتلف املجاالت، ومبا يلبي 

تطلعات وطموحات ال�سعبني ال�سقيقني.

ال�سلمان: ما�سون يف تعزيز 

املكا�سب الطبية يف اململكة

حتت رعاية الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة، يقام موؤمتر البحرين 

�سبتمب  و23   22 يومي  املكت�سبة  املناعة  لنق�س  الدويل 

 .2022

اللجنة  رئي�س  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  اأكدت  وقد 

املنظمة للموؤمتر اأن اللجنة د�سنت املوقع الر�سمي للموؤمتر 

الذي �سيقام يف مملكة البحرين.

يف  ما�سية  املنظمة  اللجنة  اأن  ال�سلمان  واأو�سحت  

الذي  الدويل  املوؤمتر  لتنظيم  املبكر  اال�ستعداد  موا�سلة 

�سي�سهد م�ساركة نخبة من اخلباء العامليني والدوليني يف 

مملكة  يف  الطبي  القطاع  اأن  مبينة  االإيدز،  مكافحة  جمال 

�ساحب  ح�سرة  لدن  من  دائم  باهتمام  يحظى  البحرين 

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

حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة م�ستمرة وم�ساندة من �ساحب 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه.

يف  املوؤمتر  تنظيم  »ياأتي  ال�سلمان:  الدكتورة  وقالت 

البحرين  مملكة  عليها  ت�سري  التي  الرائدة  اخلطوات  اإطار 

على �سعيد تنفيذ اخلطط وامل�ساعي ملكافحة مر�س نق�س 

املناعة املكت�سب )االإيدز(، اإذ ت�سري اململكة بخطى ثابتة نحو 

الدعم  بف�سل  اجلانب  هذا  يف  واالزدهار  التطور  موا�سلة 

والرعاية من جاللة امللك املعظم، حفظه اهلل ورعاه، و�سمو 

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

د. 

جميلة 

ال�سلمان

مبنا�سبة اليوم العاملي للموؤ�س�سات املتناهية يف ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة.. الع�سفور:

دعم الوزارة الأ�سحاب امل�ساريع املتناهية اأ�سهم يف متكينها

ت�سارك مملكة البحرين دول العامل يف االحتفال 

ال�سنوي مبنا�سبة يوم املوؤ�س�سات املتناهية ال�سغر 

يونيو   27 ي�سادف  الذي  واملتو�سطة،  وال�سغرية 

من كل عام، اإذ اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

باأهمية  الوعي  زيادة  بهدف   ،2017 العام  منذ 

حت�سني فر�س و�سول امل�ساريع املتناهية يف ال�سغر 

واالئتمان  التمويل  اإىل  واملتو�سطة  وال�سغرية 

هذه  دعم  تعزيز  اإىل  الرامية  االإجراءات  وتي�سري 

التي  العقبات  كل  تذليل  اإىل  باالإ�سافة  امل�ساريع، 

العام  هذا  مو�سوع  متحور  وقد  اأ�سحابها،  تواجه 

اأجل  من  احلكومات  تقدمها  التي  الت�سهيالت  حول 

�سمان ا�ستمرارية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

للحد من االآثار التي جنمت عن تف�سي جائحة كورونا 

خالل العامني الفائتني.

االجتماعية  التنمية  وزير  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

مملكة  حر�س  الع�سفور  خلف  اأحمد  بن  اأ�سامة 

البحرين على االرتقاء مب�ساريع املوؤ�س�سات املتناهية 

يف ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة، لدورها احليوي 

يف  �سيما  ال  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف 

جمال تعزيز االبتكار واالإبداع وتوفري العمل الالئق 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  للجميع، 

من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، وبدعم 

وم�ساندة من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

حفظه اهلل.

 وفيما يتعلق مبو�سوع اليوم العاملي للموؤ�س�سات 

املتناهية يف ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة لهذا العام 

اأجل  من  احلكومات  تقدمها  التي  الت�سهيالت  حول 

�سمان ا�ستمرارية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

جائحة  تف�سي  عن  جنمت  التي  االآثار  من  للحد 

كورونا خالل العامني الفائتني، اأ�سار الع�سفور اإىل 

بقيمة  البحرين  اأطلقتها مملكة  التي  املالية  احلزمة 

االنعكا�سات  ملواجهة  بحريني  دينار  مليار   4.3

االقت�سادية لفريو�س كورونا على امل�ستوى املحلي، 

منذ بدء اجلائحة، مبا يحقق ا�ستدامة �سحة و�سالمة 

املواطنني واملقيمني وا�ستمرار برامج الدولة وم�سرية 

تكفل  ذلك  ومن  امل�ستدامة،  التنمية  عملها يف جمال 

الدولة بدعم العديد من القطاعات، والتي من �سمنها 

دعم العاملني حل�سابهم اخلا�س واأ�سحاب املن�ساآت 

املتو�سطة وال�سغرية واالأ�سر املنتجة.

االجتماعية  التنمية  وزارة  اإن  الع�سفور  وقال   

من خالل  املنتجة  االأ�سر  دعم  م�سريتها يف  وا�سلت 

برنامج خطوة للم�سروعات املنزلية الذي قدم دعمه 

الفر�سة لهم  باإتاحة  الأ�سحاب امل�سروعات املنزلية، 

للعمل من املنزل، مع توفري احتياجاتهم خالل فرتة 

تف�سي اجلائحة، وال يزال البنامج م�ستمًرا يف تقدمي 

العديد من املزايا التي ت�سمن لهم العديد من املزايا 

ريادة  نحو  وتاأهيلهم  اخلا�سة  م�ساريعهم  لتطوير 

االأعمال واالنتقال من دائرة االعتماد على امل�ساعدات 

االجتماعية اإىل دائرة املنتجني واملعتمدين اقت�سادًيا 

املعي�سية،  احتياجاتهم  توفري  م�سروعاتهم يف  على 

االأعمال  رواد  من  اأو  منتجة  اأ�سرة   62 باأن  علًما 

حتولوا اإىل مالك �سجالت جتارية.

ومتثلت اخلدمات املقدمة للمنت�سبني اإىل برنامج 

الغطاء  توفري  يف  املنزلية  للم�سروعات  خطوة 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  وذلك  املجاين،  القانوين 

املنزل  من  العمل  قيد  اإ�سدار  مت  اإذ  العالقة،  ذات 

باالإ�سافة  العام 2010،  الأكرث من 1400 قيد منذ 

املختلفة  »الهايبماركت«  مراكز  يف  الت�سويق  اإىل 

وامل�ساركة يف املعار�س املحلية والدولية، والت�سويق 

االإلكرتوين عب املن�سات التجارية، وتوفري التدريب 

واالبتكار  الت�سميم  مبركز  االحرتايف  التخ�س�سي 

ومركز التميز لتنمية امل�ساريع املتناهية يف ال�سغر 

جانب  اإىل  واالإنتاجي،  االإداري  امل�ستويني  على 

ا�ستفادتهم من برنامج التاأمني االختياري يف الهيئة 

الدورات  اىل  باالإ�سافة  االجتماعي،  للتاأمني  العامة 

االجتماعية  التنمية  مراكز  يف  املقدمة  التدريبية 

التابعة للوزارة ل�سرائح املجتمع كافة طوال العام، 

من  اأكرث  2021م  العام  خالل  منها  ا�ستفاد  والتي 

23000 متدرب.

واأ�سار وزير التنمية االجتماعية اإىل الدور الهام 

الذي يقوم به بيت االأ�سرة للتمويل املتناهي ال�سغر 

ذوي  من  املواطنني  متكني  يف  �سابًقا(  االأ�سرة  )بنك 

املتناهية  امل�سروعات  واأ�سحاب  املحدود  الدخل 

املنت�سبني  �سمنهم  ومن  وال�سغرية،  ال�سغر  يف 

بتمويل  املنزلية،  للم�سروعات  خطوة  برنامج  اإىل 

اإذ  االإ�سالمية،  ال�سريعة  مبادئ  وفق  م�سروعاتهم 

قدم خدماته )منذ بداية تاأ�سي�سه يف العام 2009( 

الأكرث من 6 اآالف فرد واأ�سرة بحرينية، مببلغ يقارب 

الـ15 األف دينار بحريني، وذلك يف دور تكاملي مع 

املوقرة  احلكومة  توفرها  التي  اخلدمات  منظومة 

واجلهات الداعمة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

يف مملكة البحرين.

وزير التنمية

الدفاع املدين يتمّكن من اإخماد

 حريق اندلع يف �سكن للعّمال ب�سرتة

�سكن  يف  اندلع  حريق  اإخماد  من  املدين  الدفاع  متّكن 

اأي  وقوع  عن  ي�سفر  مل  والذي  �سرتة،  مبنطقة  للعمال 

اإ�سابات.

واأو�سحت االإدارة اأن اآليات الدفاع املدين انتقلت للموقع 

مبا�سرًة فور تلقي البالغ بالواقعة، اإذ مت الدفع بـ9 اآليات 

على  ال�سيطرة  من  متكنوا  والذين  وفرًدا،  �سابًطا  و30 

احلريق ومنع امتداده، والقيام بعمليات التبيد بهدف منع 

جتدده. واأ�سارت االإدارة العامة للدفاع املدين اإىل اأن البحث 

جاٍر ملعرفة �سبب اندالع احلريق.

ا�ستثمار التقنيات احلديثة التي تت�سّمنها ال�سريحة االإلكرتونية بالبطاقة

بطاقة »�سحتي« تكفل اخل�سو�سية للمري�ض وحتفظ �سجّله ال�سحي

ال�سحي  ال�سمان  قانون  يكفل 

توفري   2018 بالعام  ال�سادر 

للمواطنني  ال�سحية  املتطلبات 

التغطية  وحتقيق  واملقيمني 

مملكة  يف  ال�ساملة  ال�سحية 

يف  ي�سهم  مبا  وذلك  البحرين، 

متكاملة  �سحية  منظومة  توفري 

باملرونة  تت�سم  عالية  جودة  ذات 

واال�ستجابة  التطور  على  والقدرة 

وجاذبة  امل�ستفيدين،  لتطلعات 

لال�ستثمار يف املجال ال�سحي.

ال�سمان  برنامج  ويهدف 

ال�سحي الوطني اإىل تقدمي خدمات 

جودة،  وباأف�سل  فّعالة  �سحية 

وكفالة احلرية للجميع يف اختيار 

ف�سالً  ال�سحية،  اخلدمة  مقدم 

عادلة  �سحية  خدمات  تقدمي  عن 

يحمي  اإطار  �سمن  وتناف�سية 

حقوق كافة االأطراف.

االأعلى  املجل�س  �سّرع  وقد 

م�سروع  تطبيق  يف  لل�سحة 

الرعاية  ملراكز  الذاتي  الت�سيري 

حمافظة  يف  االأولية  ال�سحية 

اأوىل،  جتريبية  كمرحلة  املحرق 

بقية  على  تباًعا  �سُيعّمم  ثم  ومن 

هذه  ملرتادي  ميكن  اإذ  املحافظات، 

اختيار طبيبهم عب  حالًيا  املراكز 

متهيًدا  طبيبك«؛  »اخرت  برنامج 

�سحتي  بطاقات  وتوزيع  الإ�سدار 

على مرتادي هذه املراكز ال�سحية.

طبيبك«  »اخرت  برنامج  وُيعد 

اإحدى  �سحتي  بطاقات  و�سرف 

للبنامج  التنفيذية  املبادرات 

الوطني لتطوير الرعاية ال�سحية، 

الهيكل  تطوير  اإىل  يهدف  والذي 

مملكة  يف  ال�سحي  املوؤ�س�سي 

بالتناف�سية  ليمتاز  البحرين 

واجلودة العالية.

من  العديد  البطاقة  وتت�سمن 

ت�سمن  اأنها  اأبرزها  ومن  املزايا، 

اخلدمات  جميع  على  احل�سول 

من  ومتّكن  االأ�سا�سية،  ال�سحية 

الدخول على امللف ال�سحي حلامل 

خ�سو�سيته،  ي�سمن  مبا  البطاقة 

التقنيات  ا�ستثمار  يعني  وهذا 

ال�سريحة  تت�سمنها  التي  احلديثة 

اإىل  للنفاذ  بالبطاقة  االإلكرتونية 

ال�سجل ال�سحي للمري�س من اأجل 

اخلدمات  ومقدمي  االأطباء  متكني 

خدمة  اأف�سل  تقدمي  من  ال�سحية 

والتي  البطاقة،  حلامل  عالجية 

ال�سحية  اخلدمة  مقدم  متّكن 

املرتبطة  للمعلومات  النفاذ  من 

البطاقة  حلامل  ال�سحي  بال�سجل 

ومراجعتها  احلالة  وت�سخي�س 

التخاذ القرار العالجي املنا�سب.

»�سحتي«  بطاقة  تت�سّمن  كما 

العائلة  بطبيب  التعريف  ميزة 

وتوؤهله  البطاقة  بحامل  اخلا�س 

ال�سحية  اخلدمات  على  للح�سول 

ال�سحية  الرزمة  وهي  االأ�سا�سية 

االإلزامية للمواطنني، والتي ت�سمل 

�ساملة،  �سحية  خدمات  تقدمي 

اأو  مادي  مقابل  اأي  دون  وذلك 

التعريف  ميزة  وُتعد  �سقف. 

بحامل  اخلا�س  العائلة  بطبيب 

البطاقة مهمة من اأجل متكني مقدم 

الوقوف  من  ال�سحية  اخلدمة 

املرتبطة  االأ�سا�سية  البيانات  على 

املحددة  والرزمة  البطاقة  بحامل 

ال�سحي  و�سجله  العالج  لتلقيه 

بهذا ال�ساأن.

ف�����ي�����������س�����ل ب���������ن ف�����������رح�����������ان: ن������ت������ائ������ج م������ث������م������رة ل�����ع�����م�����ل جل������ن������ة ال�����ت�����ن�����������س�����ي�����ق ال���������س����ي����ا�����س����ي
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جاللته ي�ستقبل وزير اخلارجية ال�سعودي.. امللك املعظم:

تعزيـز العالقـات وتطــوير التعــاون الثنـائي

ل حتويل للمر�سـى مـن الـعيـادات العامة اإىل اخلا�سة.. »الأعلى لل�سحة«:

التعاقد مع الأطّباء ال�ست�ساريني بـ»اخلا�ص«

اأكد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

ال�سعودية  العربية  البحرين واململكة  اعتزازه مبا يربط مملكة  املعظم، 

والتن�سيق  التعاون  ي�سهده  وما  ورا�سخة،  وثيقة  تاريخية  عالقات  من 

االأخوي من تطّور ومناء يف جميع امليادين.

ونّوه جاللته لدى ا�ستقباله، اأم�س، �ساحب ال�سمو االأمري في�سل بن 

فرحان بن عبداهلل اآل �سعود وزير اخلارجية ال�سعودي، باجلهود املخل�سة 

�ساحب  برئا�سة  البحريني  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  يبذلها  التي 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سمو  الوزراء، و�ساحب 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع بال�سعودية، لتعزيز 

خدمة  �ساأنه  من  ما  لكل  الثنائي  التعاون  وتطوير  االأخوية  العالقات 

م�سالح البلدين.

خالد بن علي والبوعينني يوؤّديان اليمني اأمام جاللته.. امللك:

تر�سيـــــــخ ا�ســـــتقالل الق�ســــــــاء

اأكد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم حر�سه 

املوؤهلة  الكوادر  الق�سائية وتوفري  ال�سلطة  الق�ساء ودعم  ا�ستقالل  الدائم على تر�سيخ 

اأمن  وتعزيز  احلقوق  على  احلفاظ  يف  به  ت�سطلع  الذي  املهم  الدور  من  انطالًقا  لها، 

املجتمع وا�ستقراره.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال جاللته، اأم�س، ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة نائب رئي�س 

املجل�س االأعلى للق�ساء رئي�س حمكمة التمييز، وامل�ست�سار عبداهلل بن ح�سن البوعينني 

رئي�س املحكمة الد�ستورية، اإذ اأّديا اليمني القانونية اأمام جاللته، وذلك مبنا�سبة �سدور 

االأمر امللكي ال�سامي بتعيينهما يف من�سبيهما اجلديدين.

يف مزاد علني.. جلنة امل�ساريع املتعّثة:

بيع »تالل الغروب« و»املدينة الأنيقة« بـ9.5 مليون دينار

ب�سبب عدم دقة املعلومات امل�سّجلة

»التاأ�سرية الإلكرتونية« ُتعيد 200 �سعودي من بريطانيا

علي طريف:

اأعلنت جلنة ت�سوية م�ساريع 

املتعرثة،  العقارية  التطوير 

الق�سائية  ال�سفة  ذات  اللجنة 

اأحمد  �سالح  القا�سي  برئا�سة 

»تالل  م�سروعي  بيع  القطان، 

االأنيقة«  و»املدينة  الغروب« 

مببنى  العلني  املزاد  يف  بنجاح 

االأعلى  للمجل�س  العامة  االأمانة 

للق�ساء.

اإىل  امل�سروعني  بيع  ومت 

العقاري،  للتطوير  كناز  �سركة 

بعد  دينار،  مليون   9.5 بقيمة 

مزاد علني. 

التاأ�سرية  اأنظمة  ت�سّببت 

واحلازمة  الدقيقة  االإلكرتونية 

قرار  منذ  املتحدة،  اململكة  لدخول 

اإعفاء مواطني ال�سعودية من اإجراءات 

على  باحل�سول  واالكتفاء  التاأ�سرية 

بريطانيا،  لدخول  اإلكرتوين  اإعفاء 

وابتداًء من �سهر يونيو اجلاري، يف 

م�سافر   200 من  اأكرث  دخول  تعرّث 

�سعودي اإىل اململكة املتحدة.

ويعود اأ�سباب املنع اإىل عدم اإملام 

واأنظمة  بقوانني  امل�سافرين  بع�س 

وجود  على  تن�ّس  التي  التاأ�سرية 

املتحدة،  اململكة  يف  االإقامة  عنوان 

وحتديد تفا�سيل الرحلة.

�سارة جنيب:

اأ�سدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

باالأطباء  يتعلّق  احلكومية،  امل�ست�سفيات  يف  اخلا�س  الطب  مزاولة  تنظيم  ب�ساأن  قراًرا 

اال�ست�ساريني.

طريق  عن  يكون  اخلا�س  بالطب  اال�ست�ساريني  االأطباء  التحاق  اأن  القرار  وجاء يف 

لة  التعاقد، ويحّدد العقد االأجر على اأ�سا�س العمولة اأو الن�سبة املئوية من املبالغ املتح�سّ

نظري اخلدمات الطبية االإ�سافية املقّدمة للمري�س بالطب اخلا�س.

بتحديد  االلتزام  اخلا�س  بالطب  اال�ست�ساريني  االأطباء  على  يجب  القرار،  ومبوجب 

مواعيد اال�ست�سارة وفًقا للنظام املتبع بامل�ست�سفى احلكومي، وال يجوز حتويل املر�سـى 

اإذا كان مـن  التحويل  اإجراء هذا  العيادات اخلا�سة، ويجوز  اإىل  العامة  الـعيـادات  مـن 

العيادات اخلا�سـة اإلـى العيادات العامة.

جاللة امللك 

م�ستقبالً 

وزير 

اخلارجية 

ال�سعودي

عبداهلل البوعينني

ال�سيخ حممد بن عبداهلل

ال�سيخ خالد بن علي

ارتفاع ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية.. »املركزي«: 

�سيولة امل�سارف تتجاوز 15 مليار دينار

ا�ستعر�س جمل�س اإدارة م�سرف البحرين املركزي اأهم التطّورات النقدية وامل�سرفية 

خالل االأ�سهر املا�سية. فعلى �سعيد ال�سيولة املحلية، ارتفعت معدالت ال�سيولة، اإذ بلغ 

عر�س النقد )M3( 15.1 مليار دينار يف نهاية �سهر مايو 2022 بارتفاع بن�سبة %2.9 

مقارنة بنهاية �سهر مايو 2021. وبالن�سبة مل�سارف قطاع التجزئة، فقد ارتفعت ودائع 

القطاع اخلا�س يف نهاية �سهر مايو 2022، اإذ بلغت حوايل 13.0 مليار دينار بارتفاع 

للقرو�س  القائم  الر�سيد  ارتفع  كما   .2021 مايو  �سهر  بنهاية  مقارنة   %1.4 بن�سبة 

والت�سهيالت االئتمانية.

مطار هيرثوم�سروع تالل الغروب
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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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علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  اأعلن 

جمل�س  �سوؤون  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

الكلمة  الفخري جلمعية  الرئي�س  الوزراء 

يف  العاملة  للكوادر  تقديًرا  اأنه  الطيبة 

فريو�س  ملكافحة  االأمامية  ال�سفوف 

كورونا )كوفيد-19(، فقد مت تخ�سي�س 

جائزة العمل التطوعي يف دورتها الثانية 

ع�سرة لتكرمي الكوادر العربية العاملة يف 

تزال  وال  كانت  ممن  االأمامية،  ال�سفوف 

لهم ب�سمات وا�سحة يف جمتمعاتهم من 

خالل  النبيلة  االإن�سانية  اأعمالهم  خالل 

جائحة كورونا )كوفيد-19(.

علي:  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  وقال 

املتميزة  النخبة  هذه  بعطاءات  »عرفاًنا 

بكل  ونهاًرا  ليالً  العمل  يوا�سلون  الذين 

املخاطر،  كل  متحدين  وب�سالة  �سجاعة 

وال�سالمة  بال�سحة  املجتمع  ينعم  حتى 

يف مواجهة اأحد اأكرب التحديات ال�سحية 

التي تواجه العامل اأجمع، وتقديًرا الأعمال 

يف  ت�ستهدف  اجلائزة  فاإن  املتطوعني، 

التي  االأعمال  هذه  ت�سجيع  االأول  املقام 

املجتمع  على  االإيجابية  اآثارها  لها 

كورونا  جائحة  تف�سي  ظل  ا يف  خ�سو�سً

اآثارها املبا�سرة  )كوفيد-19(، اإىل جانب 

غر�س  خالل  من  اأنف�سهم  املتطوعني  على 

بلدانهم،  مل�ساعدة  والبذل  العطاء  ثقافة 

والوقوف على احتياجات جمتمعاتهم يف 

�ستى املجاالت«.

واأكد �سموه اأن جائزة العمل التطوعي 

التوجيهات  لترتجم  ن�سخة  كل  يف  تاأتي 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سديدة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

البارزة  الوطنية  واجلهود  املفدى، 

واملخل�سة من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، والهادفة اإىل تعزيز قيم 

االأ�سا�سية  الركائز  اأحد  باعتباره  التطوع 

لتقدم ونه�سة املجتمعات.

ولفت �سموه اإىل اأن اجلائزة ا�ستطاعت 

تنمية   ،2011 العام  يف  انطالقتها  منذ 

التطوعي،  بالعمل  املجتمعي  االهتمام 

وجنحت يف اإحداث �سدى عربي واإقليمي 

ململكة  احل�ساري  االإرث  يعك�س  مبا 

ُيعد من  الويف، والذي  البحرين و�سعبها 

والعطاء،  للبذل  مبادرة  ال�سعوب  اأكرث 

املكانة  تر�سيخ  يف  اأ�سهمت  اأنها  كما 

ودولًيا  اإقليمًيا  البحرين  ململكة  الرائدة 

االإن�سانية  قيم  من  ُيعلي  متح�سر  كبلد 

والتعا�سد الذي ي�سهم يف حتقيق ال�سالم 

واالأمن واال�ستقرار على م�ستوى العامل.

العمل  جائزة  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 

لهذه  واقعي  انعكا�س  هي  التطوعي 

التي  االأ�سيلة  البحرينية  االأخالقيات 

عن�سر  واأن  االأجيال،  عرب  نتناقلها 

اأهدافها  تعدد  على  يرتكز  قوتها ومتيزها 

رواد  فتكرمي  فئاتها،  وكذلك  وجماالتها 

للعطاء  تكرمي  هو  التطوعي  العمل 

لتقدميهم  وو�سيلة  املخل�س،  االإن�ساين 

كنماذج م�سيئة يجب اأن حتتذى من قبل 

ال�سباب. 

علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  وثّمن 

رئي�س  يبذلها  التي  املخل�سة  اجلهود 

وجميع  الطيبة  الكلمة  جمعية  واأع�ساء 

التطوعي  العمل  خدمة  يف  منت�سبيها، 

بحرينية  �سورة  وجت�سيد  واالإن�ساين، 

ح�سارية م�سرفة، م�سرًيا اإىل اأن منظمات 

مع  تكاملًيا  دوًرا  توؤدي  املدين  املجتمع 

احلكومة يف تلبية احتياجات املجتمع.

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي

م�سيًدا بعطاءات هذه النخبة املتميزة ومواجهتها لكل املخاطر.. عي�سى بن علي: 

تخ�سي�ص جائزة العمل التطوعي للكوادر العربية بال�سفوف الأمامية

املدير العام ل�سوؤون املدار�ص يجتمع مبديري العمليات التعليمية

البدء يف مقابالت 62 متقدًما لـ»رئي�ص مدار�ص« خالل اأ�سبوع

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك  الدكتور حممد  اجتمع 

اإبراهيم  نوال  االأ�ستاذة  بح�سور  املدار�س،  ل�سوؤون 

واال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات  الوزارة  وكيل  اخلاطر 

املناطق  جلميع  العمليات  ومديرات  مبديري  واالأداء، 

تطبيق  م�ستجدات  اآخر  على  للوقوف  وذلك  التعليمية؛ 

الهيكلة  تقت�سيه  ما  وفق  التعليمية  املناطق  نظام 

املدار�س  ل�سوؤون  العامة  االإدارة  املوؤ�س�سية اجلديدة يف 

على  النظام  هذا  يعمل  اإذ  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

توزيع  اإعادة  خالل  من  العمليات  مديري  دور  تعزيز 

متكافئ  ب�سكل  م�ستوياتها  بجميع  احلكومية  املدار�س 

على مديري املناطق االأربع وفق املجمعات ال�سكنية يف 

جميع حمافظات مملكة البحرين، وهو ما يوفر عن�سري 

جودة  وي�سمن  امل�سوؤولني،  بني  والتناف�سية  العدالة 

االأداء ب�سكل اأفقي يف جميع املناطق التعليمية.

اإجنازه  مت  ما  ا�ستعرا�س  االجتماع  خالل  مت  وقد 

من عمل يف توزيع املوظفني وتق�سيم املهام وفق الهيكل 

التنظيمي املعتمد، اإذ اأ�سار املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

اإىل اأن جهاز اخلدمة املدنية م�سكوًرا يعمل على موافاة 

املالحظات  �سوء  يف  النهائية  الت�سكني  بقوائم  الوزارة 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  قّدمتها  التي  واملقرتحات 

املوظفني،  جميع  تثبيت  �ست�سهد  القادمة  املرحلة  واأن 

و�سي�سمل تنفيذ عدد من الرتقيات امل�ستحقة.

اخلطة  مو�سوع  مبارك  الدكتور حممد  ناق�س  كما   

القوى  وتوزيع  القادم،  الدرا�سي  للعام  الدرا�سية 

متابعة  اإىل  باالإ�سافة  احلكومية،  املدار�س  يف  الب�سرية 

الطالبية،  الربامج وامل�ساريع اخلا�سة بقطاع اخلدمات 

ومنها تنفيذ خطة ال�سراكة املجتمعية التي مت اعتمادها 

والتدريب،  التعليم  لتطوير  االأعلى  املجل�س  قبل  من 

التنظيف  وحمالت  بالت�سجري  اخلا�سة  واالأن�سطة 

قدمتها  التي  اخلطة  وفق  بالبيئة  والعناية  الوطنية 

وزارة الرتبية والتعليم، والتي �سيتم تنفيذها بالتن�سيق 

مع املجل�س االأعلى للبيئة، وجميع اجلهات ذات ال�سلة.

البدء  اإىل  املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  تطرق  كما 

�سيعمل  والذي  املدار�س،  اأداء  تطوير  ق�سم  تفعيل  يف 

باأطر ومعايري  املوؤ�س�سات املدر�سية  التزام  على متابعة 

مو�سًحا  القادم،  الدرا�سي  العام  من  ابتداًء  اجلودة 

املتقدمني  مقابالت  البدء يف  �سيتم  ال�سياق  ذات  اأنه يف 

الدرجة  على  امل�سنفة  مدار�س  رئي�س  وظيفة  مل�سابقة 

الثالثة التنفيذية ومتتد الرتقية فيها اإىل الدرجة الرابعة 

التنفيذية اخلا�سة خالل االأ�سبوع القادم، واأن ال�سجالت 

 62 تقدم  اإىل  ت�سري  املدنية  اخلدمة  جهاز  من  الواردة 

مر�سًحا لل�سواغر الثالثة املطروحة للمناف�سة، من بينهم 

موظفون من موؤ�س�سات وهيئات تعليمية حكومية.

وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال  اأ�سارت  جانبها،  من   

واال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات  والتعليم  الرتبية  وزارة 

املن�سات  ا�ستخدام  ا�ستمرار  �سرورة  اإىل  واالأداء 

احلكومية،  املدار�س  يف  الوزارة  عززتها  التي  الرقمية 

جائحة  خالل  فر�س  من  حتقق  مما  اال�ستفادة  بهدف 

بني  التوا�سل  اأهمية  واأكدت  )كوفيد-19(،  كورونا 

هذه  وتوظيف  واملعلمني  واملدار�س  التعليمية  االإدارات 

االأمثل وب�سكل م�ستدام. كما �سددت  املنظومة بال�سورة 

وامل�ساريع  الربامج  جميع  متطلبات  رفع  �سرورة  على 

اخلا�سة بقطاع التعليم حتى تدرج �سمن خطط املوازنة 

للمرحلة القادمة.

يف مزاد علني ُعقد اأم�ص وح�سرته »الأيام«

بيع م�سروعي »تالل الغروب« و»املدينة الأنيقة« بـ9.5 مليون دينار

علي طريف:

�سهد ظهر اأم�س االأحد اإر�ساء م�سروعي 

»تالل الغروب« بـ6 ماليني دينار و»املدينة 

دينار  األف  و550  ماليني  بـ3  االأنيقة« 

مزاد  خالل  من  وذلك  واحدة،  �سركة  على 

علني، بح�سور اللجنة اخلا�سة بامل�ساريع 

القا�سي �سالح  برئا�سة  املتمثلة  املتعرثة، 

حممد  القا�سي  وع�سوية  القطان،  اأحمد 

وامل�ست�سار  طالب  عبداهلل  والدكتور  اأمان 

ح�سام طلعت.

»االأيام«  ح�سرتها  التي  اجلل�سة  ويف 

االأعلى  للمجل�س  العامة  االأمانة  مبنى  يف 

للق�ساء، مت بيع امل�سروعني ل�سالح �سركة 

كناز لال�ستثمار العقاري.

االأوىل بعد 12  املزايدة  وبداأت جل�سة 

مب�سروع  اخلا�س  املزاد  افتتح  اإذ  ظهًرا، 

م�ساحته  يبلغ  الذي  الغروب«  »تالل 

 10 من  ويتكون  مربًعا،  مرًتا   43936

وفيال  منزالً  و51  طوابق  و4  بنايات 

اإذ بلغ معدل  �سكنية، و14 حمالً جتارًيا، 

االإن�سائية  االأعمال  الإكمال  املئوية  الن�سبة 

يف امل�سروع 61.86 يف املئة. 

البدء يف املزايدات ب�سعر  و�سهد املزاد 

زايدت  اإذ  دينار،  األف  و920  ماليني   5

رفعت  ثم  ال�سعر،  بذات  االأوىل  ال�سركة 

ال�سركة الثانية �سعر املزايدة اإىل 5 ماليني 

األفا، بعدها رفعت ال�سركة الثالثة  و950 

املبلغ اإىل 6 ماليني دينار التي ر�سا عليها 

م�سروع »تالل الغروب«. 

وبخ�سو�س م�سروع »املدينة االأنيقة« 

يف  ُطرح  فقد  العرين،  منطقة  يف  الواقع 

فيال،   60 من  ويتكون   2011 العام 

بيعت منها على اخلريطة 44 فيال، وتفيد 

حيثيات الق�سية اأن املطور للم�سروع ت�سلم 

امل�سرتين،  من  دينار  مليون   3.6 مبلغ 

امل�سروع  بتعرث  الرئي�سة  امل�سكلة  وتتمثل 

يف عدم تو�سيل خدمتي الكهرباء واملاء اإىل 

على  املطور  قدرة  عدم  اإىل  نظًرا  وحداته، 

الكهرباء  خلدمات  التو�سيل  كلفة  �سداد 

ل�سالح  دينار  اآالف   309 البالغة  واملاء 

مل�سروع  الرئي�س  واملطور  االأم  ال�سركة 

املقرر  من  وكان  الوقت.  ذلك  منذ  العرين 

االأنيقة  املدينة  م�سروع  تنفيذ  من  االنتهاء 

املطورة  ال�سركة  لكن  واحد،  عام  خالل 

اأن  بعد  املتبقي  اجلزء  اإمتام  عن  تعرثت 

وقررت   ،%85 االإجناز  ن�سبة  جتاوزت 

املتعرثة  العقارية  امل�ساريع  ت�سوية  جلنة 

الق�سائية؛  اللجنة  اإىل  امل�سروع  اإحالة 

واملطورين  اأمالك  حقوق  وتداخل  لتعقد 

فيها.

»املدينة  مب�سروع  املزايدة  وبداأت 

 3 خالل  من  مزايدات  بخم�س  االأنيقة« 

�سركات دخلت يف املزايدة، اإذ بداأ املزاد بـ3 

ماليني و500 األف دينار. 

ماليني  بـ3  االأوىل  ال�سركة  وزايدت 

ال�سركة  زايدت  ثم  دينار،  اآالف  و510 

دينار،  األف  و520  ماليني  بـ3  الثانية 

بـ3 ماليني  الثالثة  ال�سركة  زايدت  ثم  من 

و535 األف دينار، ثم عادت ال�سركة االأوىل 

فعادت  األًفا،  و540  ماليني  بـ3  باملزايدة 

ماليني  بـ3  باملزايدة  الثالثة  ال�سركة 

و550 األًفا، وهي ذات ال�سركة التي فازت 

مب�سروع »تالل الغروب«.

من جانبه اأو�سح القا�سي �سالح اأحمد 

با�ستكمال  تقوم  �سوف  اللجنة  اأن  القطان 

البيع  االإجراءات املتعلقة بتوزيع ح�سيلة 

وفًقا  نهائًيا،  البيع  قرار  �سريورة  بعد 

هذا  يف  بها  املعمول  والقوانني  لل�سوابط 

ال�ساأن.

اأنه يجري حالًيا  وذكر رئي�س اللجنة 

ت�سويتها  ليتم  املتبقية،  امل�ساريع  درا�سة 

اجلزئيات  ا�ستكمال  بعد  تعرثها  وحلحلة 

�سرعة  على  منها  ا  حر�سً بها؛  املتبقية 

لت�سوية  االأمثل  الطريق  اإىل  الو�سول 

االإجراءات  واتخاذ  امل�ساريع،  هذه  اأو�ساع 

الكفيلة باإزالة اأ�سباب تعرثها وت�سويتها.

نحو  م�ستمر  ال�سعي  اأن  اإىل  واأ�سار 

مملكة  تطلعات  لتحقيق  املر�سوم  الهدف 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  البحرين 

اآل خليفة ملك البالد  امللك حمد بن عي�سى 

املعظم، وبجهود احلكومة املوقرة برئا�سة 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

احلري�سة كل احلر�س على حفظ وحماية 

واملوؤ�س�سات  االأفراد  وم�سالح  حقوق 

اأن  وبنّي  كافة،  وبال�سبل  االأحوال  كل  يف 

العقارية  التطوير  م�ساريع  ت�سوية  جلنة 

اللجنة  اأهداف  تنفيذ  يف  ما�سية  املتعرثة 

لالإ�سالحات االقت�سادية ملزيد من الفر�س 

مملكة  يف  العقاري  اال�ستثمار  جمال  يف 

البحرين، وذلك لتحقيق اأهـــداف الروؤيـة 

يف  اال�ستقــرار  من  يعــزز  مبا  الوطنية 

يف  واالأمــان  العقــاري  اال�ستثمار  جمال 

يف  مبا  عامة،  ب�سفـــة  العقاري  القطاع 

ذلك تعزيز التناف�سية اال�ستثمارية.

 51 مليون �سخ�ص ا�ستفادوا من املبادرات 

الفائزة بجائزة اليون�سكو - امللك حمد 

الرتبية  النعيمي وزير  الدكتور ماجد بن علي  اجتمع 

 – اليون�سكو  جائزة  مدير  فانغن�سون  مياو  مع  والتعليم 

تكنولوجيات  ال�ستخدام  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

املعلومات واالت�سال يف جمال التعليم. وخالل االجتماع، 

�سخ�س  مليون   )51( من  اأكرث  اأن  اجلائزة  مدير  اأو�سح 

ا�ستفادوا من املبادرات الفائزة باجلائزة منذ انطالقتها يف 

خمتلف  من  مبادرة   )19( عددها  والبالغ   ،2006 العام 

دول العامل، وذلك بح�سب ما اأفادت به اجلهات املخت�سة يف 

اليون�سكو، ما يوؤكد اأهمية هذه اجلائزة العاملية، وال�سمعة 

الكبرية واالأثر االإيجابي على ال�سعيد التعليمي واالإن�ساين 

ب�سكل عام.

كما مت خالل االجتماع بحث العنوان القادم للجائزة، يف 

�سوء االآثار ال�سلبية التي �سهدها التعليم يف اأثناء جائحة 

اأ�سلوب  وفق  على معاجلتها  العمل  والتي حتّتم  كورونا، 

علمي، ومن ذلك تعوي�س الفاقد من التعليم، والعمل على 

العامل  الطلبة يف دول  املطلوبة من  املهارات  اىل  الو�سول 

م�ستقبالً، والطرائق التعليمية اجلديدة التي ميكن تنفيذها 

يف خمتلف املراحل التعليمية، مع اال�ستفادة من منظومات 

التعليم  ا�ستمرار  لها دور يف  كان  والتي  ُبعد،  التعلم عن 

ا مع عودة الطلبة اإىل  يف الكثري من دول العامل، خ�سو�سً

مدار�سهم، بحيث تراعي الن�سخة القادمة من اجلائزة هذه 

الغايات،  هذه  تخدم  التي  املبادرات  وتكّرم  امل�ستجدات، 

و�سوف تقوم اجلهات املخت�سة يف اليون�سكو باالإعالن عن 

العنوان القادم بعد الت�ساور والتن�سيق املبا�سر مع وزارة 

الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين.  

ح�سر االجتماع دالل �سعود عواد نائب مندوب مملكة 

بامللحقية  الثقايف  امل�ست�سار  اليون�سكو  لدى  البحرين 

الثقافية البحرينية يف اجلمهورية الفرن�سية.

ا�ستقبلت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  االأمني 

اأمناء جمل�س التعليم العايل، مبكتبها، الربوفي�سور نا�سر 

واالبتكار  للبحث  التعليم  وزارة  وكيل  العقيلي  بن حممد 

باململكة العربية ال�سعودية

وخالل اللقاء، رحبت االأمني العام بوكيل وزارة التعليم 

موؤكدة  ال�سعودية،  العربية  باململكة  واالبتكار  للبحث 

اأخوية  عالقات  من  يجمعها  مبا  البحرين  مملكة  اعتزاز 

العربية  اململكة  مع  ووثيقة  متينة  وروابط  وتاريخية 

االولوية  تعك�س  املجاالت  �ستى  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية 

الكبرية والعناية اخلا�سة من لدن القيادتني احلكيمتني يف 

البلدين ال�سقيقني للم�سي مبختلف اأوجه التعاون الثنائي 

الأفاق مزدهرة ومتميزة.

من جانبه، اأعرب الربوف�سور نا�سر بن حممد العقيلي 

العام، وخال�س تقديره ملا تقوم  االأمني  بلقاء  عن �سعادته 

به من جهود كبرية لتطوير التعاون بني مملكة البحرين 

العايل،  التعليم  جمال  يف  ال�سعودية  العربية  واململكة 

متمنًيا لها التوفيق وال�سداد.

رنا بنت عي�سى: عالقات 

اأخوية وطيدة جتمعنا بال�سعودية

العا�سمة،  حمافظ  نائب  املدين  عبداهلل  ح�سن  ا�ستقبل 

مملكة  لدى  ال�سديقة  ماليزيا  �سفري  زهريان  �سازريال 

البحرين.

بال�سفري  العا�سمة  نائب حمافظ  رّحب  اللقاء،  وخالل 

البلدين  بني  الطيبة  الثنائية  بالعالقات  م�سيًدا  املاليزي، 

خمتلف  على  وازدهار  تقّدم  من  ت�سهده  وما  ال�سديقني 

يف  ودوره  لل�سفري  املبذولة  اجلهود  على  مثنًيا  املجاالت، 

تعزيز وتوطيد التعاون امل�سرتك.

عن  زهريان  بن  �سازرايل  ال�سفري  اأعرب  جانبه،  من 

تقديره واعتزازه حلفاوة اال�ستقبال وما ت�سهده العالقات 

الثنائية بني البلدين من تقدم ومناء يف املجاالت كافة.

نائب حمافظ العا�سمة 

يبحث العالقات مع ال�سفري املاليزي

 جانب من املزاد العلني للم�سروعني 

بن اأحمد مرتئ�ًسا االجتماع 
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انعقاد االجتماع الثاين للجنة التن�سيق ال�سيا�سي بني البحرين وال�سعودية.. وزير اخلارجية:

 تعميق التعاون على امل�ستويات كافة ويف خمتلف املجاالت

ال�سيا�سي  التن�سيق  للجنة  الثاين  االجتماع  اأم�س  ُعقد 

الذي  البحريني  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  عن  املنبثقة 

بن حمد  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  من �ساحب  كل  يراأ�سه 

بن عي�سى اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، واأخيه 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

وُعقد االجتماع برئا�سة م�سرتكة من الدكتور عبداللطيف 

االأمري  ال�سمو  و�ساحب  اخلارجية،  وزير  الزياين  را�سد  بن 

العربية  اململكة  وزير خارجية  �سعود  اآل  فرحان  بن  في�سل 

ال�سعودية، مب�ساركة اأع�ساء فريق عمل اللجنة من اجلانبني.

ويف بداية االجتماع، اأعرب �ساحب ال�سمو االأمري في�سل 

بن فرحان اآل �سعود عن التقدير واالمتنان لت�سّرفه با�ستقبال 

ملك مملكة  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

من  جاللته  من  اإليه  ا�ستمع  وما  ل�سموه،  املعظم  البحرين 

توجيهات كرمية ب�ساأن تعزيز العالقات االأخوية الوثيقة بني 

البلدين ال�سقيقني و�سبل تطويرها يف خمتلف املجاالت خدمة 

للم�سالح امل�سرتكة.

والتن�سيق  التعاون  مل�ستوى  التقدير  عن  �سموه  وعّب 

ال�سقيقني،  البلدين  بني  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  امل�سرتك 

م�سيًدا بالنتائج املثمرة التي مت التو�سل اإليها من خالل عمل 

حتقيق  �ساأنها  من  والتي  ال�سيا�سي،  التن�سيق  جلنة  فريق 

اأهداف جمل�س التن�سيق ال�سعودي البحريني، موؤكًدا �سرورة 

بناء م�ستهدفات قابلة للقيا�س والعمل على تنفيذها ل�سمان 

حتقيق االأهداف املرجوة.

الزياين  الدكتور عبداللطيف بن را�سد  اأعرب  من جانبه، 

عن اعتزازه بعقد اجتماع جلنة التن�سيق ال�سيا�سي الذي ياأتي 

ا�ستكمااًل جلهود جمل�س التن�سيق ال�سعودي البحريني، والذي 

والتوجيهات  النبيلة  االأهداف  لتحقيق  وعزم  بثقة  مي�سي 

امللك حمد بن  ال�سديدة من ح�سرة �ساحب اجلاللة  ال�سامية 

خادم  واأخيه  املعظم،  البحرين  ملك مملكة  خليفة  اآل  عي�سى 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك 

اململكة العربية ال�سعودية، لكل ما من �ساأنه تعزيز وتدعيم 

عالقات البلدين االأخوية الرا�سخة، وتعميق التعاون الثنائي 

القائم على امل�ستويات كافة ويف خمتلف املجاالت، ومبا يلبي 

تطلعات وطموحات ال�سعبني ال�سقيقني.

ال�سلمان: ما�سون يف تعزيز 

املكا�سب الطبية يف اململكة

حتت رعاية الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة، يقام موؤمتر البحرين 

�سبتمب  و23   22 يومي  املكت�سبة  املناعة  لنق�س  الدويل 

 .2022

اللجنة  رئي�س  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  اأكدت  وقد 

املنظمة للموؤمتر اأن اللجنة د�سنت املوقع الر�سمي للموؤمتر 

الذي �سيقام يف مملكة البحرين.

يف  ما�سية  املنظمة  اللجنة  اأن  ال�سلمان  واأو�سحت  

الذي  الدويل  املوؤمتر  لتنظيم  املبكر  اال�ستعداد  موا�سلة 

�سي�سهد م�ساركة نخبة من اخلباء العامليني والدوليني يف 

مملكة  يف  الطبي  القطاع  اأن  مبينة  االإيدز،  مكافحة  جمال 

�ساحب  ح�سرة  لدن  من  دائم  باهتمام  يحظى  البحرين 

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

حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة م�ستمرة وم�ساندة من �ساحب 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه.

يف  املوؤمتر  تنظيم  »ياأتي  ال�سلمان:  الدكتورة  وقالت 

البحرين  مملكة  عليها  ت�سري  التي  الرائدة  اخلطوات  اإطار 

على �سعيد تنفيذ اخلطط وامل�ساعي ملكافحة مر�س نق�س 

املناعة املكت�سب )االإيدز(، اإذ ت�سري اململكة بخطى ثابتة نحو 

الدعم  بف�سل  اجلانب  هذا  يف  واالزدهار  التطور  موا�سلة 

والرعاية من جاللة امللك املعظم، حفظه اهلل ورعاه، و�سمو 

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

د. 

جميلة 

ال�سلمان

مبنا�سبة اليوم العاملي للموؤ�س�سات املتناهية يف ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة.. الع�سفور:

دعم الوزارة الأ�سحاب امل�ساريع املتناهية اأ�سهم يف متكينها

ت�سارك مملكة البحرين دول العامل يف االحتفال 

ال�سنوي مبنا�سبة يوم املوؤ�س�سات املتناهية ال�سغر 

يونيو   27 ي�سادف  الذي  واملتو�سطة،  وال�سغرية 

من كل عام، اإذ اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

باأهمية  الوعي  زيادة  بهدف   ،2017 العام  منذ 

حت�سني فر�س و�سول امل�ساريع املتناهية يف ال�سغر 

واالئتمان  التمويل  اإىل  واملتو�سطة  وال�سغرية 

هذه  دعم  تعزيز  اإىل  الرامية  االإجراءات  وتي�سري 

التي  العقبات  كل  تذليل  اإىل  باالإ�سافة  امل�ساريع، 

العام  هذا  مو�سوع  متحور  وقد  اأ�سحابها،  تواجه 

اأجل  من  احلكومات  تقدمها  التي  الت�سهيالت  حول 

�سمان ا�ستمرارية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

للحد من االآثار التي جنمت عن تف�سي جائحة كورونا 

خالل العامني الفائتني.

االجتماعية  التنمية  وزير  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

مملكة  حر�س  الع�سفور  خلف  اأحمد  بن  اأ�سامة 

البحرين على االرتقاء مب�ساريع املوؤ�س�سات املتناهية 

يف ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة، لدورها احليوي 

يف  �سيما  ال  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف 

جمال تعزيز االبتكار واالإبداع وتوفري العمل الالئق 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  للجميع، 

من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، وبدعم 

وم�ساندة من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

حفظه اهلل.

 وفيما يتعلق مبو�سوع اليوم العاملي للموؤ�س�سات 

املتناهية يف ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة لهذا العام 

اأجل  من  احلكومات  تقدمها  التي  الت�سهيالت  حول 

�سمان ا�ستمرارية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

جائحة  تف�سي  عن  جنمت  التي  االآثار  من  للحد 

كورونا خالل العامني الفائتني، اأ�سار الع�سفور اإىل 

بقيمة  البحرين  اأطلقتها مملكة  التي  املالية  احلزمة 

االنعكا�سات  ملواجهة  بحريني  دينار  مليار   4.3

االقت�سادية لفريو�س كورونا على امل�ستوى املحلي، 

منذ بدء اجلائحة، مبا يحقق ا�ستدامة �سحة و�سالمة 

املواطنني واملقيمني وا�ستمرار برامج الدولة وم�سرية 

تكفل  ذلك  ومن  امل�ستدامة،  التنمية  عملها يف جمال 

الدولة بدعم العديد من القطاعات، والتي من �سمنها 

دعم العاملني حل�سابهم اخلا�س واأ�سحاب املن�ساآت 

املتو�سطة وال�سغرية واالأ�سر املنتجة.

االجتماعية  التنمية  وزارة  اإن  الع�سفور  وقال   

من خالل  املنتجة  االأ�سر  دعم  م�سريتها يف  وا�سلت 

برنامج خطوة للم�سروعات املنزلية الذي قدم دعمه 

الفر�سة لهم  باإتاحة  الأ�سحاب امل�سروعات املنزلية، 

للعمل من املنزل، مع توفري احتياجاتهم خالل فرتة 

تف�سي اجلائحة، وال يزال البنامج م�ستمًرا يف تقدمي 

العديد من املزايا التي ت�سمن لهم العديد من املزايا 

ريادة  نحو  وتاأهيلهم  اخلا�سة  م�ساريعهم  لتطوير 

االأعمال واالنتقال من دائرة االعتماد على امل�ساعدات 

االجتماعية اإىل دائرة املنتجني واملعتمدين اقت�سادًيا 

املعي�سية،  احتياجاتهم  توفري  م�سروعاتهم يف  على 

االأعمال  رواد  من  اأو  منتجة  اأ�سرة   62 باأن  علًما 

حتولوا اإىل مالك �سجالت جتارية.

ومتثلت اخلدمات املقدمة للمنت�سبني اإىل برنامج 

الغطاء  توفري  يف  املنزلية  للم�سروعات  خطوة 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  وذلك  املجاين،  القانوين 

املنزل  من  العمل  قيد  اإ�سدار  مت  اإذ  العالقة،  ذات 

باالإ�سافة  العام 2010،  الأكرث من 1400 قيد منذ 

املختلفة  »الهايبماركت«  مراكز  يف  الت�سويق  اإىل 

وامل�ساركة يف املعار�س املحلية والدولية، والت�سويق 

االإلكرتوين عب املن�سات التجارية، وتوفري التدريب 

واالبتكار  الت�سميم  مبركز  االحرتايف  التخ�س�سي 

ومركز التميز لتنمية امل�ساريع املتناهية يف ال�سغر 

جانب  اإىل  واالإنتاجي،  االإداري  امل�ستويني  على 

ا�ستفادتهم من برنامج التاأمني االختياري يف الهيئة 

الدورات  اىل  باالإ�سافة  االجتماعي،  للتاأمني  العامة 

االجتماعية  التنمية  مراكز  يف  املقدمة  التدريبية 

التابعة للوزارة ل�سرائح املجتمع كافة طوال العام، 

من  اأكرث  2021م  العام  خالل  منها  ا�ستفاد  والتي 

23000 متدرب.

واأ�سار وزير التنمية االجتماعية اإىل الدور الهام 

الذي يقوم به بيت االأ�سرة للتمويل املتناهي ال�سغر 

ذوي  من  املواطنني  متكني  يف  �سابًقا(  االأ�سرة  )بنك 

املتناهية  امل�سروعات  واأ�سحاب  املحدود  الدخل 

املنت�سبني  �سمنهم  ومن  وال�سغرية،  ال�سغر  يف 

بتمويل  املنزلية،  للم�سروعات  خطوة  برنامج  اإىل 

اإذ  االإ�سالمية،  ال�سريعة  مبادئ  وفق  م�سروعاتهم 

قدم خدماته )منذ بداية تاأ�سي�سه يف العام 2009( 

الأكرث من 6 اآالف فرد واأ�سرة بحرينية، مببلغ يقارب 

الـ15 األف دينار بحريني، وذلك يف دور تكاملي مع 

املوقرة  احلكومة  توفرها  التي  اخلدمات  منظومة 

واجلهات الداعمة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

يف مملكة البحرين.

وزير التنمية

الدفاع املدين يتمّكن من اإخماد

 حريق اندلع يف �سكن للعّمال ب�سرتة

�سكن  يف  اندلع  حريق  اإخماد  من  املدين  الدفاع  متّكن 

اأي  وقوع  عن  ي�سفر  مل  والذي  �سرتة،  مبنطقة  للعمال 

اإ�سابات.

واأو�سحت االإدارة اأن اآليات الدفاع املدين انتقلت للموقع 

مبا�سرًة فور تلقي البالغ بالواقعة، اإذ مت الدفع بـ9 اآليات 

على  ال�سيطرة  من  متكنوا  والذين  وفرًدا،  �سابًطا  و30 

احلريق ومنع امتداده، والقيام بعمليات التبيد بهدف منع 

جتدده. واأ�سارت االإدارة العامة للدفاع املدين اإىل اأن البحث 

جاٍر ملعرفة �سبب اندالع احلريق.

ا�ستثمار التقنيات احلديثة التي تت�سّمنها ال�سريحة االإلكرتونية بالبطاقة

بطاقة »�سحتي« تكفل اخل�سو�سية للمري�ض وحتفظ �سجّله ال�سحي

ال�سحي  ال�سمان  قانون  يكفل 

توفري   2018 بالعام  ال�سادر 

للمواطنني  ال�سحية  املتطلبات 

التغطية  وحتقيق  واملقيمني 

مملكة  يف  ال�ساملة  ال�سحية 

يف  ي�سهم  مبا  وذلك  البحرين، 

متكاملة  �سحية  منظومة  توفري 

باملرونة  تت�سم  عالية  جودة  ذات 

واال�ستجابة  التطور  على  والقدرة 

وجاذبة  امل�ستفيدين،  لتطلعات 

لال�ستثمار يف املجال ال�سحي.

ال�سمان  برنامج  ويهدف 

ال�سحي الوطني اإىل تقدمي خدمات 

جودة،  وباأف�سل  فّعالة  �سحية 

وكفالة احلرية للجميع يف اختيار 

ف�سالً  ال�سحية،  اخلدمة  مقدم 

عادلة  �سحية  خدمات  تقدمي  عن 

يحمي  اإطار  �سمن  وتناف�سية 

حقوق كافة االأطراف.

االأعلى  املجل�س  �سّرع  وقد 

م�سروع  تطبيق  يف  لل�سحة 

الرعاية  ملراكز  الذاتي  الت�سيري 

حمافظة  يف  االأولية  ال�سحية 

اأوىل،  جتريبية  كمرحلة  املحرق 

بقية  على  تباًعا  �سُيعّمم  ثم  ومن 

هذه  ملرتادي  ميكن  اإذ  املحافظات، 

اختيار طبيبهم عب  حالًيا  املراكز 

متهيًدا  طبيبك«؛  »اخرت  برنامج 

�سحتي  بطاقات  وتوزيع  الإ�سدار 

على مرتادي هذه املراكز ال�سحية.

طبيبك«  »اخرت  برنامج  وُيعد 

اإحدى  �سحتي  بطاقات  و�سرف 

للبنامج  التنفيذية  املبادرات 

الوطني لتطوير الرعاية ال�سحية، 

الهيكل  تطوير  اإىل  يهدف  والذي 

مملكة  يف  ال�سحي  املوؤ�س�سي 

بالتناف�سية  ليمتاز  البحرين 

واجلودة العالية.

من  العديد  البطاقة  وتت�سمن 

ت�سمن  اأنها  اأبرزها  ومن  املزايا، 

اخلدمات  جميع  على  احل�سول 

من  ومتّكن  االأ�سا�سية،  ال�سحية 

الدخول على امللف ال�سحي حلامل 

خ�سو�سيته،  ي�سمن  مبا  البطاقة 

التقنيات  ا�ستثمار  يعني  وهذا 

ال�سريحة  تت�سمنها  التي  احلديثة 

اإىل  للنفاذ  بالبطاقة  االإلكرتونية 

ال�سجل ال�سحي للمري�س من اأجل 

اخلدمات  ومقدمي  االأطباء  متكني 

خدمة  اأف�سل  تقدمي  من  ال�سحية 

والتي  البطاقة،  حلامل  عالجية 

ال�سحية  اخلدمة  مقدم  متّكن 

املرتبطة  للمعلومات  النفاذ  من 

البطاقة  حلامل  ال�سحي  بال�سجل 

ومراجعتها  احلالة  وت�سخي�س 

التخاذ القرار العالجي املنا�سب.

»�سحتي«  بطاقة  تت�سّمن  كما 

العائلة  بطبيب  التعريف  ميزة 

وتوؤهله  البطاقة  بحامل  اخلا�س 

ال�سحية  اخلدمات  على  للح�سول 

ال�سحية  الرزمة  وهي  االأ�سا�سية 

االإلزامية للمواطنني، والتي ت�سمل 

�ساملة،  �سحية  خدمات  تقدمي 

اأو  مادي  مقابل  اأي  دون  وذلك 

التعريف  ميزة  وُتعد  �سقف. 

بحامل  اخلا�س  العائلة  بطبيب 

البطاقة مهمة من اأجل متكني مقدم 

الوقوف  من  ال�سحية  اخلدمة 

املرتبطة  االأ�سا�سية  البيانات  على 

املحددة  والرزمة  البطاقة  بحامل 

ال�سحي  و�سجله  العالج  لتلقيه 

بهذا ال�ساأن.
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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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23 اإعالن ا�ستمالك عقارات 
للمنفعة العامة لـ3 خمططات تف�سيلية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اإعالن   22 الر�شمية  اجلريدة  من  االأخري  العدد  ن�شر 

البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزير  عن  �شادر  ا�شتمالك 

يف  لعقارات  خلف  ع�شام  ال�شابق  العمراين  والتخطيط 

مناطق خمتلفة، مب�جب القان�ن رقم )39( ل�شنة 2009 

ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة.

ا�شتمالك  قرار   11 االإعالنات  �شملت  وتف�شيلًيا، 

لعقارات من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة �شرتة 

اإىل 9 قرارات ا�شتمالك  القرية مبجمع 604، باالإ�شافة   –
لعقارات من اأجل املخطط التف�شيلي ملنطقة غرب دم�شتان 

م�شروع  ا�شتمالك  قرارات  و3   ،1019 مبجمع  وكرزكان 

بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع  غرب  ل�شمال  التف�شيلي  املخطط 

�شلمان ملنطقة القدم 453 واحلجر 465 وال�شاخ�رة 481 

ح�شب طلب هيئة التخطيط والتط�ير العمراين.

وعمالً باأحكام القان�ن امل�شار اإليه، ُتعد تلك االإعالنات 

مبنزلة  اإ�شعارات ر�شمية للمالك، وعلى كل مالك مراجعة 

ال�زارة لالطالع على جميع التفا�شيل املتعلقة بامل��ش�ع.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 

اآل خليفة تعدياًل على الئحة  ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية بالهيئة ال�طنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

الرتخي�س  لطالب  »يك�ن  التعديل،  وبح�شب 

طبًقا  التقييم  امتحان  يجتز  مل  الذي  فقط  البحريني 

مرتني  جمدًدا  اجتيازه  يحاول  اأن  ال�شابق،  للبند 

اإ�شافيتني �شريطة ح�ش�ره دورة تدريبية ال تقل مدتها 

عن �شتة اأ�شهر يف اإحدى امل�ؤ�ش�شات ال�شحية املعتمدة 

الدورة  لهذه  اجتيازه  يثبت  ما  وتقدميه  الهيئة،  لدى 

المتحان  اجتيازه  حماولة  تك�ن  اأن  وعلى  التدريبية، 

التقييم يف هاتني املرتني خالل �شنتني من اجتيازه تلك 

الدورة التدريبية«.

يذكر اأنه بح�شب الالئحة، يجب اأن تت�شمن الدورة 

الرتخي�س  لطالب  بالن�شبة  اإليها  امل�شار  التدريبية 

املمار�شة  على  تدريًبا  الب�شري،  الطب  مهنة  ملزاولة 

االأطفال  وطب  الباطني  وللطب  للجراحة  العمليــة 

وطب الن�شاء وال�الدة ملدة ال تقل عن اأربعة اأ�شهر من 

اإجمايل مدة الدورة.

ق�سر معاودة تقدمي امتحانات مزاولة

 املهنة على الطلبة البحرينيني فقط

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

املبارك  وائل  والزراعة  البلديات  �ش�ؤون  وزير  اأ�شدر 

قراًرا ب�شاأن حظر قطع اأو اقتالع اأو اإتالف االأ�شجار املرزوعة 

يف امليادين واملتنزهات واالأماكن والطرق العامة.

اأو  اقتالع  اأو  قطع  يج�ز  »ال  اأنه  على  القرار  ون�س 

امليادين  يف  مرزوعة  تك�ن  �شجرية  اأو  �شجرة  اأية  اإتالف 

عمل  باأي  القيام  اأو  العامة  والطرق  واالأماكن  واملتنزهات 

ي�ؤدي اإىل االإ�شرار بها«.

اأمانة  من  برتخي�س  يج�ز  فاإنه  القرار،  وبح�شب 

قطع  االأح�ال-  -بح�شب  املخت�شة  البلدية  اأو  العا�شمة 

م�شاحة  اأية  اإتالف  اأو  اقتالعها  اأو  �شجرية  اأو  �شجرة 

اأو  زراعتها  باإعادة  له  املرخ�س  يلتزم  اأن  على  مزروعة، 

غر�شها اأو غر�س بديل عنها يف املكان ذاته اأو اأي مكان اآخر 

وفًقا للم�ا�شفات وال�ش�ابط املحددة يف الرتخي�س.

واأ�شار اإىل اأنه يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار 

قان�ن  من   )41( املادة  يف  عليها  املن�ش��س  بالعق�بة 

ل�شنة   )35( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر  البلديات 

2001، والتي تن�س على اأنه مع »عدم االإخالل باأية عق�بة 

اأ�شد ين�س عليها قان�ن العق�بات اأو اأي قان�ن اآخر يعاقب 

والقرارات  والل�ائح  القان�ن  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل 

امل�شار اإليها يف هذا القان�ن بغرامة ال تزيد على خم�شمائة 

دينار، ويج�ز احلكم باالإ�شافة اإىل الغرامة باإزالة االأعمال 

اجلزاءات  هذه  ببع�س  اأو  والغلق  وامل�شادرة  املخالفة 

بح�شب االأح�ال«.

حظر قطع اأو اإتالف الأ�سجار يف

 امليادين واملتنزهات والطرق العامة

ل حتويل للمر�سـى مـن الـعيـادات العامة اإىل اخلا�سة.. الأعلى لل�سحة:

التحاق الأطباء ال�ست�ساريني بالطب اخلا�ص يف امل�ست�سفيات احلكومية بـ»التعاقد«

�شارة جنيب:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 

تنظيم  ب�شاأن  قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

احلك�مية،  امل�شت�شفيات  يف  اخلا�س  الطب  مزاولة 

احلك�مية  امل�شت�شفيات  جميع  على  اأحكامه  ت�شري 

اخلا�شعة لقان�ن ال�شمان ال�شحي، وامل�ظفني العاملني 

من  اخلا�س  بالطب  املتعاقدين  احلك�مية  بامل�شت�شفيات 

اأطباء ا�شت�شاريني وط�اقم طبية من املهن الطبية املعاونة 

من  اال�شت�شاريني  االأطباء  وكذلك  االإداريني،  وامل�ظفني 

واملتعاقدين  احلك�مية  بامل�شت�شفيات  العاملني  غري 

بالطب اخلا�س.

اال�شت�شاريني  االأطباء  التحاق  اأن  اإىل  القرار  واأ�شار 

بالطب اخلا�س يك�ن عن طريق التعاقد، ويحدد العقد 

االأجر على اأ�شا�س العم�لة اأو الن�شبة املئ�ية من املبالغ 

املقدمة  االإ�شافية  الطبية  اخلدمات  نظري  املتح�شلة 

للمري�س بالطب اخلا�س، كما يحدد حق�قهم والتزاماتهم 

على اأال ي�شتحق�ا اأي مزايا مالية اأخرى بخالف العم�لة 

التعاقد  يج�ز  كما  بالعقد.  املحددة  املئ�ية  الن�شبة  اأو 

من  البحرين  مملكة  خارج  من  ا�شت�شاريني  اأطباء  مع 

ذوي الكفاءة واخلربة العاملية يف خمتلف التخ�ش�شات 

وذلك  باأج�رهم،  اخلا�س  الطب  يتكفل  اأن  على  الطبية، 

ا�شتيفاء  بعد  الزائر  اال�شت�شاري  الطبيب  لربنامج  وفًقا 

اإجراءات الرتاخي�س اخلا�شة مبزاولة املهنة باململكة. كما 

اأ�شحاب املهن الطبية املعاونة وامل�ظفني  يك�ن التحاق 

االإداريني بالطب اخلا�س عن طريق التعاقد.

اال�شت�شاريني  االأطباء  على  القرار، يجب  ومب�جب 

اال�شت�شارة  م�اعيد  بتحديد  االلتزام  اخلا�س  بالطب 

اأال  ب�شرط  احلك�مي،  بامل�شت�شفى  امل�شبع  للنظام  وفًقا 

يقل وقت اال�شت�شارة لكل مري�س عن ع�شر دقائق، وال 

مبالغ  اأي  يتقا�شـ�ا  اأن  اال�شت�شاريني  لالأطباء  يج�ز 

مالية حتت اأي م�شمى من املر�شى، نظري ما يقدم�نها 

مـن  املر�شـى  حت�يل  يج�ز  وال  طبية،  خدمات  من 

ويج�ز  اخلا�شة،  العيادات  اإىل  العامة  الـعيـادات 

اخلا�شـة  العيادات  مـن  كان  اإذا  التح�يل  هذا  اإجراء 

اإلـى العيادات العامة، مع مراعاة نظام التح�يل املتبع 

يف امل�شت�شفى احلك�مي، كما يج�ز اإجراء التح�يل اإىل 

ق�شم احل�ادث والط�ارئ اإذا تطلبت حالة املري�س ذلك، 

على اأن يك�ن هذا التح�يل مب�جب ر�شالة م�قعة من 

الطبيب املخت�س، وطبقا لق�اعد ال�شمان ال�شحي.

و�شدد القرار على اأنه ال يج�ز للطبيب اال�شت�شاري 

العامل باأحد امل�شت�شفيات احلك�مية اأن يجري عمليات 

دوامه  اأوقات  يف  اخلا�س  للطب  تابعة  جراحية 

باأحد  العامل  الر�شمي، وال يج�ز للطبيب اال�شت�شاري 

من  اأي  يف  املر�شى  عالج  احلك�مية  امل�شت�شفيات 

امل�شت�شفيات اأو العيادات االأخرى �ش�اء كانت عامـة اأو 

خا�شة، وذلك خـارج اأوقات دوامه الر�شمي، ويجب اأال 

يزيد عمل االأطباء اال�شت�شاريني العاملني بامل�شت�شفيات 

مع  االأ�شب�ع،  يف  عمل  ن�بات  �شت  على  احلك�مية 

مراعاة اأيام اجلمع والعطالت الر�شمية.

ولفت القرار اإىل اأنه يجب على االأطباء املناوبني يف 

امل�شت�شفيات احلك�مية متابعة عالج املر�شى التابعني 

امل�شت�شفيات  يف  واملن�مني  اخلا�س  الطب  الأطباء 

احلك�مية حتت اإ�شراف ومتابعة طبيب الطب اخلا�س، 

بامل�شت�شفى  به  املعم�ل  اال�شت�شارة  نظام  ح�شب 

ال�شحي  ال�شمان  لنظام  طبقا  كله  وذلك  احلك�مي، 

والرزمة ال�شحية املتمتع بها املري�س.

بالطب  مري�س  لكل  يك�ن  اأن  »يجب  واأ�شاف: 

فيه  ي�شجل  واإلكرتوين،  ورقي  طبي  �شجل  اخلا�س 

ويف  واملر�شية.  ال�شخ�شية  املري�س  بيانات  الطبيب 

يجب  جراحي  اأو  طبي  الإجراء  املري�س  حالة خ�ش�ع 

اإرفاق ن�شخة من ال�شجل الطبي اخلا�س به عن حالته 

الإرفاقها  الالزمة  والتحاليل  الفح��س  نتائج  مت�شمًنا 

ب�شجل املري�س يف امل�شت�شفى احلك�مي«.

اخلا�س،  بالطب  اال�شت�شاري  الطبيب  القرار  ودعا 

يف حال قيامه باإجازة، اإىل اأن ينيب عنه طبيًبا اآخر يف 

اأول، للعمل  ذات التخ�ش�س وبدرجة ال تقل عن نائب 

احل�ش�ل  بعد  وذلك  االإجازة،  فرتة  خالل  عيادته  يف 

على م�افقة رئي�س االأطباء املخت�س، وال يج�ز للطبيب 

عمليات  اإجراء  اأو  ا�شمه  حتت  مر�شى  اإدخال  النائب 

جراحية لهم يف امل�شت�شفى احلك�مي.

فيه  ت�دع  ح�شاب  ين�شاأ  اأن  على  القرار  ون�س 

اإيرادات الطب اخلا�س يف اأحد البن�ك ال�طنية العاملة 

املالية  وزارة  م�افقة  بعد  فتحه  ويتم  اململكة،  يف 

الرئي�س  به  يتقدم  على طلب  بناء  ال�طني  واالقت�شاد 

الغر�س من فتح احل�شاب، واال�شم  التنفيذي مت�شمًنا 

املقرتح له. ويجب اإخطار اإدارة املدف�عات والتح�شيل 

ا�شتثمار  ب�شاأن  ال�طني  واالقت�شاد  املالية  ب�زارة 

البنك  لدى  اخلا�س  الطب  ح�شاب  ر�شيد  من  الفائ�س 

وذلككله مبراعاة  االأمناء،  م�افقة جمل�س  بعد  املعني، 

احلكم ال�ارد يف الفقرة )د( من املادة )69( من قان�ن 

فيما  حما�شبية  ت�ش�ية  عمل  ويتم  ال�شحي،  ال�شمان 

وامل�شت�شفى  اخلا�س  بالطب  اخلا�شة  احل�شابات  بني 

اخلدمات  لتلقي  املر�شى  حت�يل  حال  يف  احلك�مي 

طبقا  وذلك  احلك�مي،  امل�شت�شفى  داخل  ال�شحية 

التنفيذي  الرئي�س  ي�شعها  التي  املحا�شبية  لل�ش�ابط 

بني  املحا�شبية  والق�اعد  ال�شحي  ال�شمان  الإجراءات 

اخلا�س  الطب  ح�شابات  وتخ�شع  ال�شحية،  الرزم 

املالية  الرقابة  املايل واالإداري من قبل دي�ان  للتدقيق 

بنتائج  �شن�ًيا  تقريًرا  الدي�ان  ويرفع  واالإدارية، 

التدقيق اإىل املجل�س االأعلى لل�شحة.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

حر�سنا على تطعيم جميع احلجاج البحرينيني باللقاحات الالزمة.. »ال�سحة«:

الفوج الطّبي الأخري يغادر غًدا لـ»احلج«.. وجتهيز جميع املعّدات والأدوية
خديجة العرادي:

اأكدت وزارة ال�شحة انتهائها من جميع اال�شتعدادات الالزمة 

مل��شم حّج هذا العام، اإذ مت جتهيز املعدات واالأجهزة واالأدوية 

وامل�شتلزمات الطبية مبقر بعثة مملكة البحرين بامل�شاعراملقد�شة، 

كما و�شل الف�ج االأول من اأع�شاء اللجنة الطبية اإىل مكة املكرمة، 

واإداريني  و�شيادلة  من ممر�شني  املك�ن  االإعداد  فريق  غادر  اإذ 

لتجهيز العيادة، وذلك بي�م ال�شبت امل�افق 25 ي�ني� 2022.

وذكرت اأن اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج ت�شم 

19 ع�شً�ا ومنت�شبني من جمعية الهالل االأحمر، وقد غادر فريقها 

االأول اإىل مكة املكرمة ي�م اخلمي�س امل�افق 23 ي�ني� 2022، 

اإذ يتك�ن من 4 اأع�شاء من بينهم منت�شبي جمعية الهالل االأحمر 

وم�شعف و�شائق اإ�شعاف، بينما غادر فريق االإعداد الذي يتك�ن 

ي�ني� 2022،  امل�افق 25  ال�شبت  بي�م  اململكة  اأع�شاء   5 من 

اأما الفريق الطبي -الذي يتكّ�ن من 12 ع�شً�ا- فيغادر اإىل مكة 

خلدمة  وذلك  2022؛  ي�ني�   28 امل�افق  الثالثاء  ي�م  املكرمة 

حتى  لهم  ال�شحية  اخلدمات  وتقدمي  البحرين  مملكة  حجاج 

يع�دوا �شاملني اإىل مملكة البحرين.

تطعيم جميع حجاج  اإنه مت احلر�س على  ال�زارة  وقالت 

لقاح  اأبرزها  ومن  للحج،  الالزمة  باللقاحات  البحرين  مملكة 

من  احلماية  ُي�ؤّمن  الذي  املقرتن  الرباعي  ال�شحائية  املك�رات 

البكترييا  من  االأن�اع  بع�س  ت�شببه  الذي  ال�شحائي  االلتهاب 

الني�شريية، والذي ي��شى باإعطاء جرعة من�شطة من هذا اللقاح 

احلجاج  وي��شى  اأع�ام،   5 قبل  تطعيمهم  مت  الذين  للحجاج 

ا باأخذ لقاح االإنفل�نزا امل��شمية حلمايتهم من بع�س اأن�اع  اأي�شً

فريو�شات االإنفل�نزا امل��شمية االأكرث انت�شاًرا يف امل��شم.

و�شّددت ال�زارة على جميع الراغبني يف اأداء منا�شك احلج 

هذا العام با�شتكمال جرعات التطعيم امل�شاد لفريو�س ك�رونا 

العربية  اململكة  يف  املعتمدة  اللقاحات  وبح�شب  )ك�فيد-19( 

االأخرى  التطعيمات  اإعطاء  يتم  اأنه  مبينة  ال�شقيقة،  ال�شع�دية 

ح�شب جداول التطعيمات الروتينية واالإ�شافية للفئات املختلفة، 

ال�شحية  احلالة  ح�شب  ا�شتكمالها  من  بالتاأكد  ي��شى  والتي 

بعثة  الأعمال  التن�شيقية  اللجنة  اأكدت  اإذ  العمرية،  والفئة 

احلج  اخلا�شة مب��شم  التطعيمات  اأخذ  �شرورة  الطبية  احلج 

لتاأمني  وذلك  االأقل،  على  باأ�شب�عني  املقد�شة  للديار  ال�شفر  قبل 

اخلا�شة  التطعيمات  جميع  ت�فري  مت  اإذ  املن�ش�دة،  احل�شانة 

مراكز  بجميع  امل��شمية  االإنفل�نزا  لقاح  ومنها  احلج  مب��شم 

الرعاية ال�شحية االأولية.

واأ�شارت ال�زارة اإىل اأن اال�شرتاطات ال�شحية اجلديدة هذا 

الأداء  ال�شقيقة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  اإىل  للمت�جهني  العام 

فري�شة احلج تتمّثل يف اإكمال جرعات التطعيم امل�شاد لفريو�س 

ال�شع�دية،  العربية  باململكة  واملعتمدة  )كزفيد-19(  ك�رونا 

ك�رونا  لفح�س فريو�س  ال�شلبية  النتيجة  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة 

قبل الدخ�ل للمملكة العربية ال�شع�دية.

ُي�سهم يف ت�سريع تعايف احلالت القائمة والتقليل من الأعرا�ص

»ال�سحة« توؤكد اأهمية دواء »باك�سلوفيد« امل�ساد لفريو�ص كورونا

اأكدت الدكت�رة اآمال حممد جا�شم طبيب عائلة ورئي�س 

الطبي  ال�طني  الفريق  ،ع�ش�  امل�شادة  االأج�شام  عيادة 

دواء  اأهمية  )ك�فيد-19(،  ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي 

يف  ُي�شهم  والذي  ك�رونا،  لفريو�س  امل�شاد  »باك�شل�فيد« 

ت�شريع تعايف احلاالت القائمة، وتقليل االأعرا�س امل�شاحبة 

مت��شطة،  اإىل  خفيفة  اأعرا�س  من  يعان�ن  ملن  للفريو�س 

وعالج احلاالت القائمة املعر�شة الزدياد االأعرا�س التي قد 

ت�ؤدي اإىل ال�فاة ال �شمح اهلل.

واأ�شارت اإىل اأن الربوت�ك�ل العالجي للحاالت القائمة 

امل�شتجدات  م�اكبة  على  قائم  البحرين  مملكة  يف  املتبع 

اأحدث الدرا�شات  العاملية يف جمال العالجات الطبية وفق 

الدول  اأو  من  ُتعد  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الفتًة  العلمية، 

التي اأجازت ا�شتخدام دواء »باك�شل�فيد« �شمن برت�ك�الت 

العالج للحاالت القائمة؛ والذي ُي�شرف على �شكل اأقرا�س 

فقط،  اأيام  ملدة خم�شة  الفم  ي�مًيا عن طريق  مرتني  ي�ؤخذ 

ال�شحي  ال�شجل  وفق  املعالج  الطبيب  قرار  بح�شب  وذلك 

للحالة القائمة.

واأفادت باأن دواء »باك�شل�فيد« يعطى للحاالت القائمة 

فريو�س  اأعرا�س  بدء  من  اأيام   7 خالل  ك�رونا  لفريو�س 

ك�رونا على اأن يك�ن وزنهم 40 كيل� واأكرث، وملن يبلغ�ن 

18 عاًما فما ف�ق بغ�س النظر عن ع�امل اخلط�رة، بينما 

عامل  وج�د  مع  �شنة   17-12 من  العمرية  للفئة  يعطى 

اأمرا�س  مثل  اخلط�رة  ع�امل  من  اأكرث  اأو  واحد  خط�رة 

اجل�شم  )كتلة  ال�شمنة  ومر�س  الرب�،  مثل  مزمنة  رئ�ية 

ال�شكلر،  وال�شرايني، ومر�س  القلب  اأمرا�س  اأكرث(،  اأو   35

اأدوية  اأو  واأمرا�س  ال�شغط،  ومر�س  ال�شكري،  ومر�س 

نق�س املناعة، واالأمرا�س الع�شبية امل�ؤثرة على النم�.

واأكدت اأن اجله�د ال�طنية م�شتمرة للت�شدي لفريو�س 

�شحة  على  احلفاظ  يف  ُي�شهم  مبا  »ك�فيد-19«  ك�رونا 

من خالل  البحرين  واملقيمني يف مملكة  امل�اطنني  و�شالمة 

ت�فري جميع االإمكانات الت�شخي�شية والعالجية، اإىل جانب 

جلائحة  للت�شدي  التعامل  يف  ال�طنية  الك�ادر  كفاءة 

ك�رونا على اأف�شل امل�شت�يات ال�شحية.

اأحمد: البناء على ما حتّقق من مكت�سبات رفدت قطاع الكهرباء واملاء
التقى كمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة 

اإبراهيم  بن  ن�اف  بال�شيخ  واملاء  الكهرباء 

اآل خليفة؛ وذلك لت�شلّم مهام هيئة الكهرباء 

واملاء.

هيئة  رئي�س  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل 

بذلها  التي  باجله�د  واملاء  الكهرباء 

خالل  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  ن�اف  ال�شيخ 

من  حتقق  مبا  من�ًها  الهيئة،  مهام  ت�ليه 

مكت�شبات رائدة خالل تلك الفرتة وما نتج 

عنها من برامج وا�شرتاتيجيات رفدت قطاع 

بكّل  تقدمه  من  ور�ّشخت  واملاء  الكهرباء 

كفاءة ومهنية.

على  حر�شه  الهيئة  رئي�س  واأكد 

م�ا�شلة ما حتّقق لهذا القطاع النهم، والبناء 

اأهداف  وفق  املقبلة،  الفرتة  خالل  عليه 

ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم� 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

بن  ن�اف  ال�شيخ  اأعرب  جانبه،  من 

التهاين  خال�س  عن  خليفة  اآل  اإبراهيم 

لكمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة الكهرباء 

امللكية  الثقة  واملاء مبنا�شبة ح�ش�له على 

العاملني  لكل  �شكره  عن  معرًبا  ال�شامية، 

يف هيئة الكهرباء واملاء على اجله�د التي 

اأ�شهم  مبا  املا�شية  الفرتة  ط�ال  بذل�ها 

متمنًيا  وا�شتدامته،  القطاع  هذا  تط�ر  يف 

الت�فيق  واملاء  الكهرباء  هيئة  لرئي�س 

والنجاح يف مهامه وم�ش�ؤولياته.
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23 اإعالن ا�ستمالك عقارات 
للمنفعة العامة لـ3 خمططات تف�سيلية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اإعالن   22 الر�شمية  اجلريدة  من  االأخري  العدد  ن�شر 

البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزير  عن  �شادر  ا�شتمالك 

يف  لعقارات  خلف  ع�شام  ال�شابق  العمراين  والتخطيط 

مناطق خمتلفة، مب�جب القان�ن رقم )39( ل�شنة 2009 

ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة.

ا�شتمالك  قرار   11 االإعالنات  �شملت  وتف�شيلًيا، 

لعقارات من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة �شرتة 

اإىل 9 قرارات ا�شتمالك  القرية مبجمع 604، باالإ�شافة   –
لعقارات من اأجل املخطط التف�شيلي ملنطقة غرب دم�شتان 

م�شروع  ا�شتمالك  قرارات  و3   ،1019 مبجمع  وكرزكان 

بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع  غرب  ل�شمال  التف�شيلي  املخطط 

�شلمان ملنطقة القدم 453 واحلجر 465 وال�شاخ�رة 481 

ح�شب طلب هيئة التخطيط والتط�ير العمراين.

وعمالً باأحكام القان�ن امل�شار اإليه، ُتعد تلك االإعالنات 

مبنزلة  اإ�شعارات ر�شمية للمالك، وعلى كل مالك مراجعة 

ال�زارة لالطالع على جميع التفا�شيل املتعلقة بامل��ش�ع.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 

اآل خليفة تعدياًل على الئحة  ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية بالهيئة ال�طنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

الرتخي�س  لطالب  »يك�ن  التعديل،  وبح�شب 

طبًقا  التقييم  امتحان  يجتز  مل  الذي  فقط  البحريني 

مرتني  جمدًدا  اجتيازه  يحاول  اأن  ال�شابق،  للبند 

اإ�شافيتني �شريطة ح�ش�ره دورة تدريبية ال تقل مدتها 

عن �شتة اأ�شهر يف اإحدى امل�ؤ�ش�شات ال�شحية املعتمدة 

الدورة  لهذه  اجتيازه  يثبت  ما  وتقدميه  الهيئة،  لدى 

المتحان  اجتيازه  حماولة  تك�ن  اأن  وعلى  التدريبية، 

التقييم يف هاتني املرتني خالل �شنتني من اجتيازه تلك 

الدورة التدريبية«.

يذكر اأنه بح�شب الالئحة، يجب اأن تت�شمن الدورة 

الرتخي�س  لطالب  بالن�شبة  اإليها  امل�شار  التدريبية 

املمار�شة  على  تدريًبا  الب�شري،  الطب  مهنة  ملزاولة 

االأطفال  وطب  الباطني  وللطب  للجراحة  العمليــة 

وطب الن�شاء وال�الدة ملدة ال تقل عن اأربعة اأ�شهر من 

اإجمايل مدة الدورة.

ق�سر معاودة تقدمي امتحانات مزاولة

 املهنة على الطلبة البحرينيني فقط

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

املبارك  وائل  والزراعة  البلديات  �ش�ؤون  وزير  اأ�شدر 

قراًرا ب�شاأن حظر قطع اأو اقتالع اأو اإتالف االأ�شجار املرزوعة 

يف امليادين واملتنزهات واالأماكن والطرق العامة.

اأو  اقتالع  اأو  قطع  يج�ز  »ال  اأنه  على  القرار  ون�س 

امليادين  يف  مرزوعة  تك�ن  �شجرية  اأو  �شجرة  اأية  اإتالف 

عمل  باأي  القيام  اأو  العامة  والطرق  واالأماكن  واملتنزهات 

ي�ؤدي اإىل االإ�شرار بها«.

اأمانة  من  برتخي�س  يج�ز  فاإنه  القرار،  وبح�شب 

قطع  االأح�ال-  -بح�شب  املخت�شة  البلدية  اأو  العا�شمة 

م�شاحة  اأية  اإتالف  اأو  اقتالعها  اأو  �شجرية  اأو  �شجرة 

اأو  زراعتها  باإعادة  له  املرخ�س  يلتزم  اأن  على  مزروعة، 

غر�شها اأو غر�س بديل عنها يف املكان ذاته اأو اأي مكان اآخر 

وفًقا للم�ا�شفات وال�ش�ابط املحددة يف الرتخي�س.

واأ�شار اإىل اأنه يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار 

قان�ن  من   )41( املادة  يف  عليها  املن�ش��س  بالعق�بة 

ل�شنة   )35( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر  البلديات 

2001، والتي تن�س على اأنه مع »عدم االإخالل باأية عق�بة 

اأ�شد ين�س عليها قان�ن العق�بات اأو اأي قان�ن اآخر يعاقب 

والقرارات  والل�ائح  القان�ن  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل 

امل�شار اإليها يف هذا القان�ن بغرامة ال تزيد على خم�شمائة 

دينار، ويج�ز احلكم باالإ�شافة اإىل الغرامة باإزالة االأعمال 

اجلزاءات  هذه  ببع�س  اأو  والغلق  وامل�شادرة  املخالفة 

بح�شب االأح�ال«.

حظر قطع اأو اإتالف الأ�سجار يف

 امليادين واملتنزهات والطرق العامة

ل حتويل للمر�سـى مـن الـعيـادات العامة اإىل اخلا�سة.. الأعلى لل�سحة:

التحاق الأطباء ال�ست�ساريني بالطب اخلا�ص يف امل�ست�سفيات احلكومية بـ»التعاقد«

�شارة جنيب:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 

تنظيم  ب�شاأن  قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

احلك�مية،  امل�شت�شفيات  يف  اخلا�س  الطب  مزاولة 

احلك�مية  امل�شت�شفيات  جميع  على  اأحكامه  ت�شري 

اخلا�شعة لقان�ن ال�شمان ال�شحي، وامل�ظفني العاملني 

من  اخلا�س  بالطب  املتعاقدين  احلك�مية  بامل�شت�شفيات 

اأطباء ا�شت�شاريني وط�اقم طبية من املهن الطبية املعاونة 

من  اال�شت�شاريني  االأطباء  وكذلك  االإداريني،  وامل�ظفني 

واملتعاقدين  احلك�مية  بامل�شت�شفيات  العاملني  غري 

بالطب اخلا�س.

اال�شت�شاريني  االأطباء  التحاق  اأن  اإىل  القرار  واأ�شار 

بالطب اخلا�س يك�ن عن طريق التعاقد، ويحدد العقد 

االأجر على اأ�شا�س العم�لة اأو الن�شبة املئ�ية من املبالغ 

املقدمة  االإ�شافية  الطبية  اخلدمات  نظري  املتح�شلة 

للمري�س بالطب اخلا�س، كما يحدد حق�قهم والتزاماتهم 

على اأال ي�شتحق�ا اأي مزايا مالية اأخرى بخالف العم�لة 

التعاقد  يج�ز  كما  بالعقد.  املحددة  املئ�ية  الن�شبة  اأو 

من  البحرين  مملكة  خارج  من  ا�شت�شاريني  اأطباء  مع 

ذوي الكفاءة واخلربة العاملية يف خمتلف التخ�ش�شات 

وذلك  باأج�رهم،  اخلا�س  الطب  يتكفل  اأن  على  الطبية، 

ا�شتيفاء  بعد  الزائر  اال�شت�شاري  الطبيب  لربنامج  وفًقا 

اإجراءات الرتاخي�س اخلا�شة مبزاولة املهنة باململكة. كما 

اأ�شحاب املهن الطبية املعاونة وامل�ظفني  يك�ن التحاق 

االإداريني بالطب اخلا�س عن طريق التعاقد.

اال�شت�شاريني  االأطباء  على  القرار، يجب  ومب�جب 

اال�شت�شارة  م�اعيد  بتحديد  االلتزام  اخلا�س  بالطب 

اأال  ب�شرط  احلك�مي،  بامل�شت�شفى  امل�شبع  للنظام  وفًقا 

يقل وقت اال�شت�شارة لكل مري�س عن ع�شر دقائق، وال 

مبالغ  اأي  يتقا�شـ�ا  اأن  اال�شت�شاريني  لالأطباء  يج�ز 

مالية حتت اأي م�شمى من املر�شى، نظري ما يقدم�نها 

مـن  املر�شـى  حت�يل  يج�ز  وال  طبية،  خدمات  من 

ويج�ز  اخلا�شة،  العيادات  اإىل  العامة  الـعيـادات 

اخلا�شـة  العيادات  مـن  كان  اإذا  التح�يل  هذا  اإجراء 

اإلـى العيادات العامة، مع مراعاة نظام التح�يل املتبع 

يف امل�شت�شفى احلك�مي، كما يج�ز اإجراء التح�يل اإىل 

ق�شم احل�ادث والط�ارئ اإذا تطلبت حالة املري�س ذلك، 

على اأن يك�ن هذا التح�يل مب�جب ر�شالة م�قعة من 

الطبيب املخت�س، وطبقا لق�اعد ال�شمان ال�شحي.

و�شدد القرار على اأنه ال يج�ز للطبيب اال�شت�شاري 

العامل باأحد امل�شت�شفيات احلك�مية اأن يجري عمليات 

دوامه  اأوقات  يف  اخلا�س  للطب  تابعة  جراحية 

باأحد  العامل  الر�شمي، وال يج�ز للطبيب اال�شت�شاري 

من  اأي  يف  املر�شى  عالج  احلك�مية  امل�شت�شفيات 

امل�شت�شفيات اأو العيادات االأخرى �ش�اء كانت عامـة اأو 

خا�شة، وذلك خـارج اأوقات دوامه الر�شمي، ويجب اأال 

يزيد عمل االأطباء اال�شت�شاريني العاملني بامل�شت�شفيات 

مع  االأ�شب�ع،  يف  عمل  ن�بات  �شت  على  احلك�مية 

مراعاة اأيام اجلمع والعطالت الر�شمية.

ولفت القرار اإىل اأنه يجب على االأطباء املناوبني يف 

امل�شت�شفيات احلك�مية متابعة عالج املر�شى التابعني 

امل�شت�شفيات  يف  واملن�مني  اخلا�س  الطب  الأطباء 

احلك�مية حتت اإ�شراف ومتابعة طبيب الطب اخلا�س، 

بامل�شت�شفى  به  املعم�ل  اال�شت�شارة  نظام  ح�شب 

ال�شحي  ال�شمان  لنظام  طبقا  كله  وذلك  احلك�مي، 

والرزمة ال�شحية املتمتع بها املري�س.

بالطب  مري�س  لكل  يك�ن  اأن  »يجب  واأ�شاف: 

فيه  ي�شجل  واإلكرتوين،  ورقي  طبي  �شجل  اخلا�س 

ويف  واملر�شية.  ال�شخ�شية  املري�س  بيانات  الطبيب 

يجب  جراحي  اأو  طبي  الإجراء  املري�س  حالة خ�ش�ع 

اإرفاق ن�شخة من ال�شجل الطبي اخلا�س به عن حالته 

الإرفاقها  الالزمة  والتحاليل  الفح��س  نتائج  مت�شمًنا 

ب�شجل املري�س يف امل�شت�شفى احلك�مي«.

اخلا�س،  بالطب  اال�شت�شاري  الطبيب  القرار  ودعا 

يف حال قيامه باإجازة، اإىل اأن ينيب عنه طبيًبا اآخر يف 

اأول، للعمل  ذات التخ�ش�س وبدرجة ال تقل عن نائب 

احل�ش�ل  بعد  وذلك  االإجازة،  فرتة  خالل  عيادته  يف 

على م�افقة رئي�س االأطباء املخت�س، وال يج�ز للطبيب 

عمليات  اإجراء  اأو  ا�شمه  حتت  مر�شى  اإدخال  النائب 

جراحية لهم يف امل�شت�شفى احلك�مي.

فيه  ت�دع  ح�شاب  ين�شاأ  اأن  على  القرار  ون�س 

اإيرادات الطب اخلا�س يف اأحد البن�ك ال�طنية العاملة 

املالية  وزارة  م�افقة  بعد  فتحه  ويتم  اململكة،  يف 

الرئي�س  به  يتقدم  على طلب  بناء  ال�طني  واالقت�شاد 

الغر�س من فتح احل�شاب، واال�شم  التنفيذي مت�شمًنا 

املقرتح له. ويجب اإخطار اإدارة املدف�عات والتح�شيل 

ا�شتثمار  ب�شاأن  ال�طني  واالقت�شاد  املالية  ب�زارة 

البنك  لدى  اخلا�س  الطب  ح�شاب  ر�شيد  من  الفائ�س 

وذلككله مبراعاة  االأمناء،  م�افقة جمل�س  بعد  املعني، 

احلكم ال�ارد يف الفقرة )د( من املادة )69( من قان�ن 

فيما  حما�شبية  ت�ش�ية  عمل  ويتم  ال�شحي،  ال�شمان 

وامل�شت�شفى  اخلا�س  بالطب  اخلا�شة  احل�شابات  بني 

اخلدمات  لتلقي  املر�شى  حت�يل  حال  يف  احلك�مي 

طبقا  وذلك  احلك�مي،  امل�شت�شفى  داخل  ال�شحية 

التنفيذي  الرئي�س  ي�شعها  التي  املحا�شبية  لل�ش�ابط 

بني  املحا�شبية  والق�اعد  ال�شحي  ال�شمان  الإجراءات 

اخلا�س  الطب  ح�شابات  وتخ�شع  ال�شحية،  الرزم 

املالية  الرقابة  املايل واالإداري من قبل دي�ان  للتدقيق 

بنتائج  �شن�ًيا  تقريًرا  الدي�ان  ويرفع  واالإدارية، 

التدقيق اإىل املجل�س االأعلى لل�شحة.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

حر�سنا على تطعيم جميع احلجاج البحرينيني باللقاحات الالزمة.. »ال�سحة«:

الفوج الطّبي الأخري يغادر غًدا لـ»احلج«.. وجتهيز جميع املعّدات والأدوية
خديجة العرادي:

اأكدت وزارة ال�شحة انتهائها من جميع اال�شتعدادات الالزمة 

مل��شم حّج هذا العام، اإذ مت جتهيز املعدات واالأجهزة واالأدوية 

وامل�شتلزمات الطبية مبقر بعثة مملكة البحرين بامل�شاعراملقد�شة، 

كما و�شل الف�ج االأول من اأع�شاء اللجنة الطبية اإىل مكة املكرمة، 

واإداريني  و�شيادلة  من ممر�شني  املك�ن  االإعداد  فريق  غادر  اإذ 

لتجهيز العيادة، وذلك بي�م ال�شبت امل�افق 25 ي�ني� 2022.

وذكرت اأن اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج ت�شم 

19 ع�شً�ا ومنت�شبني من جمعية الهالل االأحمر، وقد غادر فريقها 

االأول اإىل مكة املكرمة ي�م اخلمي�س امل�افق 23 ي�ني� 2022، 

اإذ يتك�ن من 4 اأع�شاء من بينهم منت�شبي جمعية الهالل االأحمر 

وم�شعف و�شائق اإ�شعاف، بينما غادر فريق االإعداد الذي يتك�ن 

ي�ني� 2022،  امل�افق 25  ال�شبت  بي�م  اململكة  اأع�شاء   5 من 

اأما الفريق الطبي -الذي يتكّ�ن من 12 ع�شً�ا- فيغادر اإىل مكة 

خلدمة  وذلك  2022؛  ي�ني�   28 امل�افق  الثالثاء  ي�م  املكرمة 

حتى  لهم  ال�شحية  اخلدمات  وتقدمي  البحرين  مملكة  حجاج 

يع�دوا �شاملني اإىل مملكة البحرين.

تطعيم جميع حجاج  اإنه مت احلر�س على  ال�زارة  وقالت 

لقاح  اأبرزها  ومن  للحج،  الالزمة  باللقاحات  البحرين  مملكة 

من  احلماية  ُي�ؤّمن  الذي  املقرتن  الرباعي  ال�شحائية  املك�رات 

البكترييا  من  االأن�اع  بع�س  ت�شببه  الذي  ال�شحائي  االلتهاب 

الني�شريية، والذي ي��شى باإعطاء جرعة من�شطة من هذا اللقاح 

احلجاج  وي��شى  اأع�ام،   5 قبل  تطعيمهم  مت  الذين  للحجاج 

ا باأخذ لقاح االإنفل�نزا امل��شمية حلمايتهم من بع�س اأن�اع  اأي�شً

فريو�شات االإنفل�نزا امل��شمية االأكرث انت�شاًرا يف امل��شم.

و�شّددت ال�زارة على جميع الراغبني يف اأداء منا�شك احلج 

هذا العام با�شتكمال جرعات التطعيم امل�شاد لفريو�س ك�رونا 

العربية  اململكة  يف  املعتمدة  اللقاحات  وبح�شب  )ك�فيد-19( 

االأخرى  التطعيمات  اإعطاء  يتم  اأنه  مبينة  ال�شقيقة،  ال�شع�دية 

ح�شب جداول التطعيمات الروتينية واالإ�شافية للفئات املختلفة، 

ال�شحية  احلالة  ح�شب  ا�شتكمالها  من  بالتاأكد  ي��شى  والتي 

بعثة  الأعمال  التن�شيقية  اللجنة  اأكدت  اإذ  العمرية،  والفئة 

احلج  اخلا�شة مب��شم  التطعيمات  اأخذ  �شرورة  الطبية  احلج 

لتاأمني  وذلك  االأقل،  على  باأ�شب�عني  املقد�شة  للديار  ال�شفر  قبل 

اخلا�شة  التطعيمات  جميع  ت�فري  مت  اإذ  املن�ش�دة،  احل�شانة 

مراكز  بجميع  امل��شمية  االإنفل�نزا  لقاح  ومنها  احلج  مب��شم 

الرعاية ال�شحية االأولية.

واأ�شارت ال�زارة اإىل اأن اال�شرتاطات ال�شحية اجلديدة هذا 

الأداء  ال�شقيقة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  اإىل  للمت�جهني  العام 

فري�شة احلج تتمّثل يف اإكمال جرعات التطعيم امل�شاد لفريو�س 

ال�شع�دية،  العربية  باململكة  واملعتمدة  )كزفيد-19(  ك�رونا 

ك�رونا  لفح�س فريو�س  ال�شلبية  النتيجة  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة 

قبل الدخ�ل للمملكة العربية ال�شع�دية.

ُي�سهم يف ت�سريع تعايف احلالت القائمة والتقليل من الأعرا�ص

»ال�سحة« توؤكد اأهمية دواء »باك�سلوفيد« امل�ساد لفريو�ص كورونا

اأكدت الدكت�رة اآمال حممد جا�شم طبيب عائلة ورئي�س 

الطبي  ال�طني  الفريق  ،ع�ش�  امل�شادة  االأج�شام  عيادة 

دواء  اأهمية  )ك�فيد-19(،  ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي 

يف  ُي�شهم  والذي  ك�رونا،  لفريو�س  امل�شاد  »باك�شل�فيد« 

ت�شريع تعايف احلاالت القائمة، وتقليل االأعرا�س امل�شاحبة 

مت��شطة،  اإىل  خفيفة  اأعرا�س  من  يعان�ن  ملن  للفريو�س 

وعالج احلاالت القائمة املعر�شة الزدياد االأعرا�س التي قد 

ت�ؤدي اإىل ال�فاة ال �شمح اهلل.

واأ�شارت اإىل اأن الربوت�ك�ل العالجي للحاالت القائمة 

امل�شتجدات  م�اكبة  على  قائم  البحرين  مملكة  يف  املتبع 

اأحدث الدرا�شات  العاملية يف جمال العالجات الطبية وفق 

الدول  اأو  من  ُتعد  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الفتًة  العلمية، 

التي اأجازت ا�شتخدام دواء »باك�شل�فيد« �شمن برت�ك�الت 

العالج للحاالت القائمة؛ والذي ُي�شرف على �شكل اأقرا�س 

فقط،  اأيام  ملدة خم�شة  الفم  ي�مًيا عن طريق  مرتني  ي�ؤخذ 

ال�شحي  ال�شجل  وفق  املعالج  الطبيب  قرار  بح�شب  وذلك 

للحالة القائمة.

واأفادت باأن دواء »باك�شل�فيد« يعطى للحاالت القائمة 

فريو�س  اأعرا�س  بدء  من  اأيام   7 خالل  ك�رونا  لفريو�س 

ك�رونا على اأن يك�ن وزنهم 40 كيل� واأكرث، وملن يبلغ�ن 

18 عاًما فما ف�ق بغ�س النظر عن ع�امل اخلط�رة، بينما 

عامل  وج�د  مع  �شنة   17-12 من  العمرية  للفئة  يعطى 

اأمرا�س  مثل  اخلط�رة  ع�امل  من  اأكرث  اأو  واحد  خط�رة 

اجل�شم  )كتلة  ال�شمنة  ومر�س  الرب�،  مثل  مزمنة  رئ�ية 

ال�شكلر،  وال�شرايني، ومر�س  القلب  اأمرا�س  اأكرث(،  اأو   35

اأدوية  اأو  واأمرا�س  ال�شغط،  ومر�س  ال�شكري،  ومر�س 

نق�س املناعة، واالأمرا�س الع�شبية امل�ؤثرة على النم�.

واأكدت اأن اجله�د ال�طنية م�شتمرة للت�شدي لفريو�س 

�شحة  على  احلفاظ  يف  ُي�شهم  مبا  »ك�فيد-19«  ك�رونا 

من خالل  البحرين  واملقيمني يف مملكة  امل�اطنني  و�شالمة 

ت�فري جميع االإمكانات الت�شخي�شية والعالجية، اإىل جانب 

جلائحة  للت�شدي  التعامل  يف  ال�طنية  الك�ادر  كفاءة 

ك�رونا على اأف�شل امل�شت�يات ال�شحية.

اأحمد: البناء على ما حتّقق من مكت�سبات رفدت قطاع الكهرباء واملاء
التقى كمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة 

اإبراهيم  بن  ن�اف  بال�شيخ  واملاء  الكهرباء 

اآل خليفة؛ وذلك لت�شلّم مهام هيئة الكهرباء 

واملاء.

هيئة  رئي�س  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل 

بذلها  التي  باجله�د  واملاء  الكهرباء 

خالل  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  ن�اف  ال�شيخ 

من  حتقق  مبا  من�ًها  الهيئة،  مهام  ت�ليه 

مكت�شبات رائدة خالل تلك الفرتة وما نتج 

عنها من برامج وا�شرتاتيجيات رفدت قطاع 

بكّل  تقدمه  من  ور�ّشخت  واملاء  الكهرباء 

كفاءة ومهنية.

على  حر�شه  الهيئة  رئي�س  واأكد 

م�ا�شلة ما حتّقق لهذا القطاع النهم، والبناء 

اأهداف  وفق  املقبلة،  الفرتة  خالل  عليه 

ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم� 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

بن  ن�اف  ال�شيخ  اأعرب  جانبه،  من 

التهاين  خال�س  عن  خليفة  اآل  اإبراهيم 

لكمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة الكهرباء 

امللكية  الثقة  واملاء مبنا�شبة ح�ش�له على 

العاملني  لكل  �شكره  عن  معرًبا  ال�شامية، 

يف هيئة الكهرباء واملاء على اجله�د التي 

اأ�شهم  مبا  املا�شية  الفرتة  ط�ال  بذل�ها 

متمنًيا  وا�شتدامته،  القطاع  هذا  تط�ر  يف 

الت�فيق  واملاء  الكهرباء  هيئة  لرئي�س 

والنجاح يف مهامه وم�ش�ؤولياته.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12133/pdf/INAF_20220627005136232.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/local/967378/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/967383/News.html
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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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23 اإعالن ا�ستمالك عقارات 
للمنفعة العامة لـ3 خمططات تف�سيلية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اإعالن   22 الر�شمية  اجلريدة  من  االأخري  العدد  ن�شر 

البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزير  عن  �شادر  ا�شتمالك 

يف  لعقارات  خلف  ع�شام  ال�شابق  العمراين  والتخطيط 

مناطق خمتلفة، مب�جب القان�ن رقم )39( ل�شنة 2009 

ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة.

ا�شتمالك  قرار   11 االإعالنات  �شملت  وتف�شيلًيا، 

لعقارات من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة �شرتة 

اإىل 9 قرارات ا�شتمالك  القرية مبجمع 604، باالإ�شافة   –
لعقارات من اأجل املخطط التف�شيلي ملنطقة غرب دم�شتان 

م�شروع  ا�شتمالك  قرارات  و3   ،1019 مبجمع  وكرزكان 

بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع  غرب  ل�شمال  التف�شيلي  املخطط 

�شلمان ملنطقة القدم 453 واحلجر 465 وال�شاخ�رة 481 

ح�شب طلب هيئة التخطيط والتط�ير العمراين.

وعمالً باأحكام القان�ن امل�شار اإليه، ُتعد تلك االإعالنات 

مبنزلة  اإ�شعارات ر�شمية للمالك، وعلى كل مالك مراجعة 

ال�زارة لالطالع على جميع التفا�شيل املتعلقة بامل��ش�ع.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 

اآل خليفة تعدياًل على الئحة  ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية بالهيئة ال�طنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

الرتخي�س  لطالب  »يك�ن  التعديل،  وبح�شب 

طبًقا  التقييم  امتحان  يجتز  مل  الذي  فقط  البحريني 

مرتني  جمدًدا  اجتيازه  يحاول  اأن  ال�شابق،  للبند 

اإ�شافيتني �شريطة ح�ش�ره دورة تدريبية ال تقل مدتها 

عن �شتة اأ�شهر يف اإحدى امل�ؤ�ش�شات ال�شحية املعتمدة 

الدورة  لهذه  اجتيازه  يثبت  ما  وتقدميه  الهيئة،  لدى 

المتحان  اجتيازه  حماولة  تك�ن  اأن  وعلى  التدريبية، 

التقييم يف هاتني املرتني خالل �شنتني من اجتيازه تلك 

الدورة التدريبية«.

يذكر اأنه بح�شب الالئحة، يجب اأن تت�شمن الدورة 

الرتخي�س  لطالب  بالن�شبة  اإليها  امل�شار  التدريبية 

املمار�شة  على  تدريًبا  الب�شري،  الطب  مهنة  ملزاولة 

االأطفال  وطب  الباطني  وللطب  للجراحة  العمليــة 

وطب الن�شاء وال�الدة ملدة ال تقل عن اأربعة اأ�شهر من 

اإجمايل مدة الدورة.

ق�سر معاودة تقدمي امتحانات مزاولة

 املهنة على الطلبة البحرينيني فقط

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

املبارك  وائل  والزراعة  البلديات  �ش�ؤون  وزير  اأ�شدر 

قراًرا ب�شاأن حظر قطع اأو اقتالع اأو اإتالف االأ�شجار املرزوعة 

يف امليادين واملتنزهات واالأماكن والطرق العامة.

اأو  اقتالع  اأو  قطع  يج�ز  »ال  اأنه  على  القرار  ون�س 

امليادين  يف  مرزوعة  تك�ن  �شجرية  اأو  �شجرة  اأية  اإتالف 

عمل  باأي  القيام  اأو  العامة  والطرق  واالأماكن  واملتنزهات 

ي�ؤدي اإىل االإ�شرار بها«.

اأمانة  من  برتخي�س  يج�ز  فاإنه  القرار،  وبح�شب 

قطع  االأح�ال-  -بح�شب  املخت�شة  البلدية  اأو  العا�شمة 

م�شاحة  اأية  اإتالف  اأو  اقتالعها  اأو  �شجرية  اأو  �شجرة 

اأو  زراعتها  باإعادة  له  املرخ�س  يلتزم  اأن  على  مزروعة، 

غر�شها اأو غر�س بديل عنها يف املكان ذاته اأو اأي مكان اآخر 

وفًقا للم�ا�شفات وال�ش�ابط املحددة يف الرتخي�س.

واأ�شار اإىل اأنه يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار 

قان�ن  من   )41( املادة  يف  عليها  املن�ش��س  بالعق�بة 

ل�شنة   )35( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر  البلديات 

2001، والتي تن�س على اأنه مع »عدم االإخالل باأية عق�بة 

اأ�شد ين�س عليها قان�ن العق�بات اأو اأي قان�ن اآخر يعاقب 

والقرارات  والل�ائح  القان�ن  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل 

امل�شار اإليها يف هذا القان�ن بغرامة ال تزيد على خم�شمائة 

دينار، ويج�ز احلكم باالإ�شافة اإىل الغرامة باإزالة االأعمال 

اجلزاءات  هذه  ببع�س  اأو  والغلق  وامل�شادرة  املخالفة 

بح�شب االأح�ال«.

حظر قطع اأو اإتالف الأ�سجار يف

 امليادين واملتنزهات والطرق العامة

ل حتويل للمر�سـى مـن الـعيـادات العامة اإىل اخلا�سة.. الأعلى لل�سحة:

التحاق الأطباء ال�ست�ساريني بالطب اخلا�ص يف امل�ست�سفيات احلكومية بـ»التعاقد«

�شارة جنيب:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 

تنظيم  ب�شاأن  قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

احلك�مية،  امل�شت�شفيات  يف  اخلا�س  الطب  مزاولة 

احلك�مية  امل�شت�شفيات  جميع  على  اأحكامه  ت�شري 

اخلا�شعة لقان�ن ال�شمان ال�شحي، وامل�ظفني العاملني 

من  اخلا�س  بالطب  املتعاقدين  احلك�مية  بامل�شت�شفيات 

اأطباء ا�شت�شاريني وط�اقم طبية من املهن الطبية املعاونة 

من  اال�شت�شاريني  االأطباء  وكذلك  االإداريني،  وامل�ظفني 

واملتعاقدين  احلك�مية  بامل�شت�شفيات  العاملني  غري 

بالطب اخلا�س.

اال�شت�شاريني  االأطباء  التحاق  اأن  اإىل  القرار  واأ�شار 

بالطب اخلا�س يك�ن عن طريق التعاقد، ويحدد العقد 

االأجر على اأ�شا�س العم�لة اأو الن�شبة املئ�ية من املبالغ 

املقدمة  االإ�شافية  الطبية  اخلدمات  نظري  املتح�شلة 

للمري�س بالطب اخلا�س، كما يحدد حق�قهم والتزاماتهم 

على اأال ي�شتحق�ا اأي مزايا مالية اأخرى بخالف العم�لة 

التعاقد  يج�ز  كما  بالعقد.  املحددة  املئ�ية  الن�شبة  اأو 

من  البحرين  مملكة  خارج  من  ا�شت�شاريني  اأطباء  مع 

ذوي الكفاءة واخلربة العاملية يف خمتلف التخ�ش�شات 

وذلك  باأج�رهم،  اخلا�س  الطب  يتكفل  اأن  على  الطبية، 

ا�شتيفاء  بعد  الزائر  اال�شت�شاري  الطبيب  لربنامج  وفًقا 

اإجراءات الرتاخي�س اخلا�شة مبزاولة املهنة باململكة. كما 

اأ�شحاب املهن الطبية املعاونة وامل�ظفني  يك�ن التحاق 

االإداريني بالطب اخلا�س عن طريق التعاقد.

اال�شت�شاريني  االأطباء  على  القرار، يجب  ومب�جب 

اال�شت�شارة  م�اعيد  بتحديد  االلتزام  اخلا�س  بالطب 

اأال  ب�شرط  احلك�مي،  بامل�شت�شفى  امل�شبع  للنظام  وفًقا 

يقل وقت اال�شت�شارة لكل مري�س عن ع�شر دقائق، وال 

مبالغ  اأي  يتقا�شـ�ا  اأن  اال�شت�شاريني  لالأطباء  يج�ز 

مالية حتت اأي م�شمى من املر�شى، نظري ما يقدم�نها 

مـن  املر�شـى  حت�يل  يج�ز  وال  طبية،  خدمات  من 

ويج�ز  اخلا�شة،  العيادات  اإىل  العامة  الـعيـادات 

اخلا�شـة  العيادات  مـن  كان  اإذا  التح�يل  هذا  اإجراء 

اإلـى العيادات العامة، مع مراعاة نظام التح�يل املتبع 

يف امل�شت�شفى احلك�مي، كما يج�ز اإجراء التح�يل اإىل 

ق�شم احل�ادث والط�ارئ اإذا تطلبت حالة املري�س ذلك، 

على اأن يك�ن هذا التح�يل مب�جب ر�شالة م�قعة من 

الطبيب املخت�س، وطبقا لق�اعد ال�شمان ال�شحي.

و�شدد القرار على اأنه ال يج�ز للطبيب اال�شت�شاري 

العامل باأحد امل�شت�شفيات احلك�مية اأن يجري عمليات 

دوامه  اأوقات  يف  اخلا�س  للطب  تابعة  جراحية 

باأحد  العامل  الر�شمي، وال يج�ز للطبيب اال�شت�شاري 

من  اأي  يف  املر�شى  عالج  احلك�مية  امل�شت�شفيات 

امل�شت�شفيات اأو العيادات االأخرى �ش�اء كانت عامـة اأو 

خا�شة، وذلك خـارج اأوقات دوامه الر�شمي، ويجب اأال 

يزيد عمل االأطباء اال�شت�شاريني العاملني بامل�شت�شفيات 

مع  االأ�شب�ع،  يف  عمل  ن�بات  �شت  على  احلك�مية 

مراعاة اأيام اجلمع والعطالت الر�شمية.

ولفت القرار اإىل اأنه يجب على االأطباء املناوبني يف 

امل�شت�شفيات احلك�مية متابعة عالج املر�شى التابعني 

امل�شت�شفيات  يف  واملن�مني  اخلا�س  الطب  الأطباء 

احلك�مية حتت اإ�شراف ومتابعة طبيب الطب اخلا�س، 

بامل�شت�شفى  به  املعم�ل  اال�شت�شارة  نظام  ح�شب 

ال�شحي  ال�شمان  لنظام  طبقا  كله  وذلك  احلك�مي، 

والرزمة ال�شحية املتمتع بها املري�س.

بالطب  مري�س  لكل  يك�ن  اأن  »يجب  واأ�شاف: 

فيه  ي�شجل  واإلكرتوين،  ورقي  طبي  �شجل  اخلا�س 

ويف  واملر�شية.  ال�شخ�شية  املري�س  بيانات  الطبيب 

يجب  جراحي  اأو  طبي  الإجراء  املري�س  حالة خ�ش�ع 

اإرفاق ن�شخة من ال�شجل الطبي اخلا�س به عن حالته 

الإرفاقها  الالزمة  والتحاليل  الفح��س  نتائج  مت�شمًنا 

ب�شجل املري�س يف امل�شت�شفى احلك�مي«.

اخلا�س،  بالطب  اال�شت�شاري  الطبيب  القرار  ودعا 

يف حال قيامه باإجازة، اإىل اأن ينيب عنه طبيًبا اآخر يف 

اأول، للعمل  ذات التخ�ش�س وبدرجة ال تقل عن نائب 

احل�ش�ل  بعد  وذلك  االإجازة،  فرتة  خالل  عيادته  يف 

على م�افقة رئي�س االأطباء املخت�س، وال يج�ز للطبيب 

عمليات  اإجراء  اأو  ا�شمه  حتت  مر�شى  اإدخال  النائب 

جراحية لهم يف امل�شت�شفى احلك�مي.

فيه  ت�دع  ح�شاب  ين�شاأ  اأن  على  القرار  ون�س 

اإيرادات الطب اخلا�س يف اأحد البن�ك ال�طنية العاملة 

املالية  وزارة  م�افقة  بعد  فتحه  ويتم  اململكة،  يف 

الرئي�س  به  يتقدم  على طلب  بناء  ال�طني  واالقت�شاد 

الغر�س من فتح احل�شاب، واال�شم  التنفيذي مت�شمًنا 

املقرتح له. ويجب اإخطار اإدارة املدف�عات والتح�شيل 

ا�شتثمار  ب�شاأن  ال�طني  واالقت�شاد  املالية  ب�زارة 

البنك  لدى  اخلا�س  الطب  ح�شاب  ر�شيد  من  الفائ�س 

وذلككله مبراعاة  االأمناء،  م�افقة جمل�س  بعد  املعني، 

احلكم ال�ارد يف الفقرة )د( من املادة )69( من قان�ن 

فيما  حما�شبية  ت�ش�ية  عمل  ويتم  ال�شحي،  ال�شمان 

وامل�شت�شفى  اخلا�س  بالطب  اخلا�شة  احل�شابات  بني 

اخلدمات  لتلقي  املر�شى  حت�يل  حال  يف  احلك�مي 

طبقا  وذلك  احلك�مي،  امل�شت�شفى  داخل  ال�شحية 

التنفيذي  الرئي�س  ي�شعها  التي  املحا�شبية  لل�ش�ابط 

بني  املحا�شبية  والق�اعد  ال�شحي  ال�شمان  الإجراءات 

اخلا�س  الطب  ح�شابات  وتخ�شع  ال�شحية،  الرزم 

املالية  الرقابة  املايل واالإداري من قبل دي�ان  للتدقيق 

بنتائج  �شن�ًيا  تقريًرا  الدي�ان  ويرفع  واالإدارية، 

التدقيق اإىل املجل�س االأعلى لل�شحة.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

حر�سنا على تطعيم جميع احلجاج البحرينيني باللقاحات الالزمة.. »ال�سحة«:

الفوج الطّبي الأخري يغادر غًدا لـ»احلج«.. وجتهيز جميع املعّدات والأدوية
خديجة العرادي:

اأكدت وزارة ال�شحة انتهائها من جميع اال�شتعدادات الالزمة 

مل��شم حّج هذا العام، اإذ مت جتهيز املعدات واالأجهزة واالأدوية 

وامل�شتلزمات الطبية مبقر بعثة مملكة البحرين بامل�شاعراملقد�شة، 

كما و�شل الف�ج االأول من اأع�شاء اللجنة الطبية اإىل مكة املكرمة، 

واإداريني  و�شيادلة  من ممر�شني  املك�ن  االإعداد  فريق  غادر  اإذ 

لتجهيز العيادة، وذلك بي�م ال�شبت امل�افق 25 ي�ني� 2022.

وذكرت اأن اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج ت�شم 

19 ع�شً�ا ومنت�شبني من جمعية الهالل االأحمر، وقد غادر فريقها 

االأول اإىل مكة املكرمة ي�م اخلمي�س امل�افق 23 ي�ني� 2022، 

اإذ يتك�ن من 4 اأع�شاء من بينهم منت�شبي جمعية الهالل االأحمر 

وم�شعف و�شائق اإ�شعاف، بينما غادر فريق االإعداد الذي يتك�ن 

ي�ني� 2022،  امل�افق 25  ال�شبت  بي�م  اململكة  اأع�شاء   5 من 

اأما الفريق الطبي -الذي يتكّ�ن من 12 ع�شً�ا- فيغادر اإىل مكة 

خلدمة  وذلك  2022؛  ي�ني�   28 امل�افق  الثالثاء  ي�م  املكرمة 

حتى  لهم  ال�شحية  اخلدمات  وتقدمي  البحرين  مملكة  حجاج 

يع�دوا �شاملني اإىل مملكة البحرين.

تطعيم جميع حجاج  اإنه مت احلر�س على  ال�زارة  وقالت 

لقاح  اأبرزها  ومن  للحج،  الالزمة  باللقاحات  البحرين  مملكة 

من  احلماية  ُي�ؤّمن  الذي  املقرتن  الرباعي  ال�شحائية  املك�رات 

البكترييا  من  االأن�اع  بع�س  ت�شببه  الذي  ال�شحائي  االلتهاب 

الني�شريية، والذي ي��شى باإعطاء جرعة من�شطة من هذا اللقاح 

احلجاج  وي��شى  اأع�ام،   5 قبل  تطعيمهم  مت  الذين  للحجاج 

ا باأخذ لقاح االإنفل�نزا امل��شمية حلمايتهم من بع�س اأن�اع  اأي�شً

فريو�شات االإنفل�نزا امل��شمية االأكرث انت�شاًرا يف امل��شم.

و�شّددت ال�زارة على جميع الراغبني يف اأداء منا�شك احلج 

هذا العام با�شتكمال جرعات التطعيم امل�شاد لفريو�س ك�رونا 

العربية  اململكة  يف  املعتمدة  اللقاحات  وبح�شب  )ك�فيد-19( 

االأخرى  التطعيمات  اإعطاء  يتم  اأنه  مبينة  ال�شقيقة،  ال�شع�دية 

ح�شب جداول التطعيمات الروتينية واالإ�شافية للفئات املختلفة، 

ال�شحية  احلالة  ح�شب  ا�شتكمالها  من  بالتاأكد  ي��شى  والتي 

بعثة  الأعمال  التن�شيقية  اللجنة  اأكدت  اإذ  العمرية،  والفئة 

احلج  اخلا�شة مب��شم  التطعيمات  اأخذ  �شرورة  الطبية  احلج 

لتاأمني  وذلك  االأقل،  على  باأ�شب�عني  املقد�شة  للديار  ال�شفر  قبل 

اخلا�شة  التطعيمات  جميع  ت�فري  مت  اإذ  املن�ش�دة،  احل�شانة 

مراكز  بجميع  امل��شمية  االإنفل�نزا  لقاح  ومنها  احلج  مب��شم 

الرعاية ال�شحية االأولية.

واأ�شارت ال�زارة اإىل اأن اال�شرتاطات ال�شحية اجلديدة هذا 

الأداء  ال�شقيقة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  اإىل  للمت�جهني  العام 

فري�شة احلج تتمّثل يف اإكمال جرعات التطعيم امل�شاد لفريو�س 

ال�شع�دية،  العربية  باململكة  واملعتمدة  )كزفيد-19(  ك�رونا 

ك�رونا  لفح�س فريو�س  ال�شلبية  النتيجة  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة 

قبل الدخ�ل للمملكة العربية ال�شع�دية.

ُي�سهم يف ت�سريع تعايف احلالت القائمة والتقليل من الأعرا�ص

»ال�سحة« توؤكد اأهمية دواء »باك�سلوفيد« امل�ساد لفريو�ص كورونا

اأكدت الدكت�رة اآمال حممد جا�شم طبيب عائلة ورئي�س 

الطبي  ال�طني  الفريق  ،ع�ش�  امل�شادة  االأج�شام  عيادة 

دواء  اأهمية  )ك�فيد-19(،  ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي 

يف  ُي�شهم  والذي  ك�رونا،  لفريو�س  امل�شاد  »باك�شل�فيد« 

ت�شريع تعايف احلاالت القائمة، وتقليل االأعرا�س امل�شاحبة 

مت��شطة،  اإىل  خفيفة  اأعرا�س  من  يعان�ن  ملن  للفريو�س 

وعالج احلاالت القائمة املعر�شة الزدياد االأعرا�س التي قد 

ت�ؤدي اإىل ال�فاة ال �شمح اهلل.

واأ�شارت اإىل اأن الربوت�ك�ل العالجي للحاالت القائمة 

امل�شتجدات  م�اكبة  على  قائم  البحرين  مملكة  يف  املتبع 

اأحدث الدرا�شات  العاملية يف جمال العالجات الطبية وفق 

الدول  اأو  من  ُتعد  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الفتًة  العلمية، 

التي اأجازت ا�شتخدام دواء »باك�شل�فيد« �شمن برت�ك�الت 

العالج للحاالت القائمة؛ والذي ُي�شرف على �شكل اأقرا�س 

فقط،  اأيام  ملدة خم�شة  الفم  ي�مًيا عن طريق  مرتني  ي�ؤخذ 

ال�شحي  ال�شجل  وفق  املعالج  الطبيب  قرار  بح�شب  وذلك 

للحالة القائمة.

واأفادت باأن دواء »باك�شل�فيد« يعطى للحاالت القائمة 

فريو�س  اأعرا�س  بدء  من  اأيام   7 خالل  ك�رونا  لفريو�س 

ك�رونا على اأن يك�ن وزنهم 40 كيل� واأكرث، وملن يبلغ�ن 

18 عاًما فما ف�ق بغ�س النظر عن ع�امل اخلط�رة، بينما 

عامل  وج�د  مع  �شنة   17-12 من  العمرية  للفئة  يعطى 

اأمرا�س  مثل  اخلط�رة  ع�امل  من  اأكرث  اأو  واحد  خط�رة 

اجل�شم  )كتلة  ال�شمنة  ومر�س  الرب�،  مثل  مزمنة  رئ�ية 

ال�شكلر،  وال�شرايني، ومر�س  القلب  اأمرا�س  اأكرث(،  اأو   35

اأدوية  اأو  واأمرا�س  ال�شغط،  ومر�س  ال�شكري،  ومر�س 

نق�س املناعة، واالأمرا�س الع�شبية امل�ؤثرة على النم�.

واأكدت اأن اجله�د ال�طنية م�شتمرة للت�شدي لفريو�س 

�شحة  على  احلفاظ  يف  ُي�شهم  مبا  »ك�فيد-19«  ك�رونا 

من خالل  البحرين  واملقيمني يف مملكة  امل�اطنني  و�شالمة 

ت�فري جميع االإمكانات الت�شخي�شية والعالجية، اإىل جانب 

جلائحة  للت�شدي  التعامل  يف  ال�طنية  الك�ادر  كفاءة 

ك�رونا على اأف�شل امل�شت�يات ال�شحية.

اأحمد: البناء على ما حتّقق من مكت�سبات رفدت قطاع الكهرباء واملاء
التقى كمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة 

اإبراهيم  بن  ن�اف  بال�شيخ  واملاء  الكهرباء 

اآل خليفة؛ وذلك لت�شلّم مهام هيئة الكهرباء 

واملاء.

هيئة  رئي�س  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل 

بذلها  التي  باجله�د  واملاء  الكهرباء 

خالل  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  ن�اف  ال�شيخ 

من  حتقق  مبا  من�ًها  الهيئة،  مهام  ت�ليه 

مكت�شبات رائدة خالل تلك الفرتة وما نتج 

عنها من برامج وا�شرتاتيجيات رفدت قطاع 

بكّل  تقدمه  من  ور�ّشخت  واملاء  الكهرباء 

كفاءة ومهنية.

على  حر�شه  الهيئة  رئي�س  واأكد 

م�ا�شلة ما حتّقق لهذا القطاع النهم، والبناء 

اأهداف  وفق  املقبلة،  الفرتة  خالل  عليه 

ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم� 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

بن  ن�اف  ال�شيخ  اأعرب  جانبه،  من 

التهاين  خال�س  عن  خليفة  اآل  اإبراهيم 

لكمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة الكهرباء 

امللكية  الثقة  واملاء مبنا�شبة ح�ش�له على 

العاملني  لكل  �شكره  عن  معرًبا  ال�شامية، 

يف هيئة الكهرباء واملاء على اجله�د التي 

اأ�شهم  مبا  املا�شية  الفرتة  ط�ال  بذل�ها 

متمنًيا  وا�شتدامته،  القطاع  هذا  تط�ر  يف 

الت�فيق  واملاء  الكهرباء  هيئة  لرئي�س 

والنجاح يف مهامه وم�ش�ؤولياته.
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23 اإعالن ا�ستمالك عقارات 
للمنفعة العامة لـ3 خمططات تف�سيلية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اإعالن   22 الر�شمية  اجلريدة  من  االأخري  العدد  ن�شر 

البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزير  عن  �شادر  ا�شتمالك 

يف  لعقارات  خلف  ع�شام  ال�شابق  العمراين  والتخطيط 

مناطق خمتلفة، مب�جب القان�ن رقم )39( ل�شنة 2009 

ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة.

ا�شتمالك  قرار   11 االإعالنات  �شملت  وتف�شيلًيا، 

لعقارات من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة �شرتة 

اإىل 9 قرارات ا�شتمالك  القرية مبجمع 604، باالإ�شافة   –
لعقارات من اأجل املخطط التف�شيلي ملنطقة غرب دم�شتان 

م�شروع  ا�شتمالك  قرارات  و3   ،1019 مبجمع  وكرزكان 

بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع  غرب  ل�شمال  التف�شيلي  املخطط 

�شلمان ملنطقة القدم 453 واحلجر 465 وال�شاخ�رة 481 

ح�شب طلب هيئة التخطيط والتط�ير العمراين.

وعمالً باأحكام القان�ن امل�شار اإليه، ُتعد تلك االإعالنات 

مبنزلة  اإ�شعارات ر�شمية للمالك، وعلى كل مالك مراجعة 

ال�زارة لالطالع على جميع التفا�شيل املتعلقة بامل��ش�ع.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 

اآل خليفة تعدياًل على الئحة  ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية بالهيئة ال�طنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

الرتخي�س  لطالب  »يك�ن  التعديل،  وبح�شب 

طبًقا  التقييم  امتحان  يجتز  مل  الذي  فقط  البحريني 

مرتني  جمدًدا  اجتيازه  يحاول  اأن  ال�شابق،  للبند 

اإ�شافيتني �شريطة ح�ش�ره دورة تدريبية ال تقل مدتها 

عن �شتة اأ�شهر يف اإحدى امل�ؤ�ش�شات ال�شحية املعتمدة 

الدورة  لهذه  اجتيازه  يثبت  ما  وتقدميه  الهيئة،  لدى 

المتحان  اجتيازه  حماولة  تك�ن  اأن  وعلى  التدريبية، 

التقييم يف هاتني املرتني خالل �شنتني من اجتيازه تلك 

الدورة التدريبية«.

يذكر اأنه بح�شب الالئحة، يجب اأن تت�شمن الدورة 

الرتخي�س  لطالب  بالن�شبة  اإليها  امل�شار  التدريبية 

املمار�شة  على  تدريًبا  الب�شري،  الطب  مهنة  ملزاولة 

االأطفال  وطب  الباطني  وللطب  للجراحة  العمليــة 

وطب الن�شاء وال�الدة ملدة ال تقل عن اأربعة اأ�شهر من 

اإجمايل مدة الدورة.

ق�سر معاودة تقدمي امتحانات مزاولة

 املهنة على الطلبة البحرينيني فقط

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

املبارك  وائل  والزراعة  البلديات  �ش�ؤون  وزير  اأ�شدر 

قراًرا ب�شاأن حظر قطع اأو اقتالع اأو اإتالف االأ�شجار املرزوعة 

يف امليادين واملتنزهات واالأماكن والطرق العامة.

اأو  اقتالع  اأو  قطع  يج�ز  »ال  اأنه  على  القرار  ون�س 

امليادين  يف  مرزوعة  تك�ن  �شجرية  اأو  �شجرة  اأية  اإتالف 

عمل  باأي  القيام  اأو  العامة  والطرق  واالأماكن  واملتنزهات 

ي�ؤدي اإىل االإ�شرار بها«.

اأمانة  من  برتخي�س  يج�ز  فاإنه  القرار،  وبح�شب 

قطع  االأح�ال-  -بح�شب  املخت�شة  البلدية  اأو  العا�شمة 

م�شاحة  اأية  اإتالف  اأو  اقتالعها  اأو  �شجرية  اأو  �شجرة 

اأو  زراعتها  باإعادة  له  املرخ�س  يلتزم  اأن  على  مزروعة، 

غر�شها اأو غر�س بديل عنها يف املكان ذاته اأو اأي مكان اآخر 

وفًقا للم�ا�شفات وال�ش�ابط املحددة يف الرتخي�س.

واأ�شار اإىل اأنه يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار 

قان�ن  من   )41( املادة  يف  عليها  املن�ش��س  بالعق�بة 

ل�شنة   )35( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر  البلديات 

2001، والتي تن�س على اأنه مع »عدم االإخالل باأية عق�بة 

اأ�شد ين�س عليها قان�ن العق�بات اأو اأي قان�ن اآخر يعاقب 

والقرارات  والل�ائح  القان�ن  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل 

امل�شار اإليها يف هذا القان�ن بغرامة ال تزيد على خم�شمائة 

دينار، ويج�ز احلكم باالإ�شافة اإىل الغرامة باإزالة االأعمال 

اجلزاءات  هذه  ببع�س  اأو  والغلق  وامل�شادرة  املخالفة 

بح�شب االأح�ال«.

حظر قطع اأو اإتالف الأ�سجار يف

 امليادين واملتنزهات والطرق العامة

ل حتويل للمر�سـى مـن الـعيـادات العامة اإىل اخلا�سة.. الأعلى لل�سحة:

التحاق الأطباء ال�ست�ساريني بالطب اخلا�ص يف امل�ست�سفيات احلكومية بـ»التعاقد«

�شارة جنيب:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 

تنظيم  ب�شاأن  قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

احلك�مية،  امل�شت�شفيات  يف  اخلا�س  الطب  مزاولة 

احلك�مية  امل�شت�شفيات  جميع  على  اأحكامه  ت�شري 

اخلا�شعة لقان�ن ال�شمان ال�شحي، وامل�ظفني العاملني 

من  اخلا�س  بالطب  املتعاقدين  احلك�مية  بامل�شت�شفيات 

اأطباء ا�شت�شاريني وط�اقم طبية من املهن الطبية املعاونة 

من  اال�شت�شاريني  االأطباء  وكذلك  االإداريني،  وامل�ظفني 

واملتعاقدين  احلك�مية  بامل�شت�شفيات  العاملني  غري 

بالطب اخلا�س.

اال�شت�شاريني  االأطباء  التحاق  اأن  اإىل  القرار  واأ�شار 

بالطب اخلا�س يك�ن عن طريق التعاقد، ويحدد العقد 

االأجر على اأ�شا�س العم�لة اأو الن�شبة املئ�ية من املبالغ 

املقدمة  االإ�شافية  الطبية  اخلدمات  نظري  املتح�شلة 

للمري�س بالطب اخلا�س، كما يحدد حق�قهم والتزاماتهم 

على اأال ي�شتحق�ا اأي مزايا مالية اأخرى بخالف العم�لة 

التعاقد  يج�ز  كما  بالعقد.  املحددة  املئ�ية  الن�شبة  اأو 

من  البحرين  مملكة  خارج  من  ا�شت�شاريني  اأطباء  مع 

ذوي الكفاءة واخلربة العاملية يف خمتلف التخ�ش�شات 

وذلك  باأج�رهم،  اخلا�س  الطب  يتكفل  اأن  على  الطبية، 

ا�شتيفاء  بعد  الزائر  اال�شت�شاري  الطبيب  لربنامج  وفًقا 

اإجراءات الرتاخي�س اخلا�شة مبزاولة املهنة باململكة. كما 

اأ�شحاب املهن الطبية املعاونة وامل�ظفني  يك�ن التحاق 

االإداريني بالطب اخلا�س عن طريق التعاقد.

اال�شت�شاريني  االأطباء  على  القرار، يجب  ومب�جب 

اال�شت�شارة  م�اعيد  بتحديد  االلتزام  اخلا�س  بالطب 

اأال  ب�شرط  احلك�مي،  بامل�شت�شفى  امل�شبع  للنظام  وفًقا 

يقل وقت اال�شت�شارة لكل مري�س عن ع�شر دقائق، وال 

مبالغ  اأي  يتقا�شـ�ا  اأن  اال�شت�شاريني  لالأطباء  يج�ز 

مالية حتت اأي م�شمى من املر�شى، نظري ما يقدم�نها 

مـن  املر�شـى  حت�يل  يج�ز  وال  طبية،  خدمات  من 

ويج�ز  اخلا�شة،  العيادات  اإىل  العامة  الـعيـادات 

اخلا�شـة  العيادات  مـن  كان  اإذا  التح�يل  هذا  اإجراء 

اإلـى العيادات العامة، مع مراعاة نظام التح�يل املتبع 

يف امل�شت�شفى احلك�مي، كما يج�ز اإجراء التح�يل اإىل 

ق�شم احل�ادث والط�ارئ اإذا تطلبت حالة املري�س ذلك، 

على اأن يك�ن هذا التح�يل مب�جب ر�شالة م�قعة من 

الطبيب املخت�س، وطبقا لق�اعد ال�شمان ال�شحي.

و�شدد القرار على اأنه ال يج�ز للطبيب اال�شت�شاري 

العامل باأحد امل�شت�شفيات احلك�مية اأن يجري عمليات 

دوامه  اأوقات  يف  اخلا�س  للطب  تابعة  جراحية 

باأحد  العامل  الر�شمي، وال يج�ز للطبيب اال�شت�شاري 

من  اأي  يف  املر�شى  عالج  احلك�مية  امل�شت�شفيات 

امل�شت�شفيات اأو العيادات االأخرى �ش�اء كانت عامـة اأو 

خا�شة، وذلك خـارج اأوقات دوامه الر�شمي، ويجب اأال 

يزيد عمل االأطباء اال�شت�شاريني العاملني بامل�شت�شفيات 

مع  االأ�شب�ع،  يف  عمل  ن�بات  �شت  على  احلك�مية 

مراعاة اأيام اجلمع والعطالت الر�شمية.

ولفت القرار اإىل اأنه يجب على االأطباء املناوبني يف 

امل�شت�شفيات احلك�مية متابعة عالج املر�شى التابعني 

امل�شت�شفيات  يف  واملن�مني  اخلا�س  الطب  الأطباء 

احلك�مية حتت اإ�شراف ومتابعة طبيب الطب اخلا�س، 

بامل�شت�شفى  به  املعم�ل  اال�شت�شارة  نظام  ح�شب 

ال�شحي  ال�شمان  لنظام  طبقا  كله  وذلك  احلك�مي، 

والرزمة ال�شحية املتمتع بها املري�س.

بالطب  مري�س  لكل  يك�ن  اأن  »يجب  واأ�شاف: 

فيه  ي�شجل  واإلكرتوين،  ورقي  طبي  �شجل  اخلا�س 

ويف  واملر�شية.  ال�شخ�شية  املري�س  بيانات  الطبيب 

يجب  جراحي  اأو  طبي  الإجراء  املري�س  حالة خ�ش�ع 

اإرفاق ن�شخة من ال�شجل الطبي اخلا�س به عن حالته 

الإرفاقها  الالزمة  والتحاليل  الفح��س  نتائج  مت�شمًنا 

ب�شجل املري�س يف امل�شت�شفى احلك�مي«.

اخلا�س،  بالطب  اال�شت�شاري  الطبيب  القرار  ودعا 

يف حال قيامه باإجازة، اإىل اأن ينيب عنه طبيًبا اآخر يف 

اأول، للعمل  ذات التخ�ش�س وبدرجة ال تقل عن نائب 

احل�ش�ل  بعد  وذلك  االإجازة،  فرتة  خالل  عيادته  يف 

على م�افقة رئي�س االأطباء املخت�س، وال يج�ز للطبيب 

عمليات  اإجراء  اأو  ا�شمه  حتت  مر�شى  اإدخال  النائب 

جراحية لهم يف امل�شت�شفى احلك�مي.

فيه  ت�دع  ح�شاب  ين�شاأ  اأن  على  القرار  ون�س 

اإيرادات الطب اخلا�س يف اأحد البن�ك ال�طنية العاملة 

املالية  وزارة  م�افقة  بعد  فتحه  ويتم  اململكة،  يف 

الرئي�س  به  يتقدم  على طلب  بناء  ال�طني  واالقت�شاد 

الغر�س من فتح احل�شاب، واال�شم  التنفيذي مت�شمًنا 

املقرتح له. ويجب اإخطار اإدارة املدف�عات والتح�شيل 

ا�شتثمار  ب�شاأن  ال�طني  واالقت�شاد  املالية  ب�زارة 

البنك  لدى  اخلا�س  الطب  ح�شاب  ر�شيد  من  الفائ�س 

وذلككله مبراعاة  االأمناء،  م�افقة جمل�س  بعد  املعني، 

احلكم ال�ارد يف الفقرة )د( من املادة )69( من قان�ن 

فيما  حما�شبية  ت�ش�ية  عمل  ويتم  ال�شحي،  ال�شمان 

وامل�شت�شفى  اخلا�س  بالطب  اخلا�شة  احل�شابات  بني 

اخلدمات  لتلقي  املر�شى  حت�يل  حال  يف  احلك�مي 

طبقا  وذلك  احلك�مي،  امل�شت�شفى  داخل  ال�شحية 

التنفيذي  الرئي�س  ي�شعها  التي  املحا�شبية  لل�ش�ابط 

بني  املحا�شبية  والق�اعد  ال�شحي  ال�شمان  الإجراءات 

اخلا�س  الطب  ح�شابات  وتخ�شع  ال�شحية،  الرزم 

املالية  الرقابة  املايل واالإداري من قبل دي�ان  للتدقيق 

بنتائج  �شن�ًيا  تقريًرا  الدي�ان  ويرفع  واالإدارية، 

التدقيق اإىل املجل�س االأعلى لل�شحة.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

حر�سنا على تطعيم جميع احلجاج البحرينيني باللقاحات الالزمة.. »ال�سحة«:

الفوج الطّبي الأخري يغادر غًدا لـ»احلج«.. وجتهيز جميع املعّدات والأدوية
خديجة العرادي:

اأكدت وزارة ال�شحة انتهائها من جميع اال�شتعدادات الالزمة 

مل��شم حّج هذا العام، اإذ مت جتهيز املعدات واالأجهزة واالأدوية 

وامل�شتلزمات الطبية مبقر بعثة مملكة البحرين بامل�شاعراملقد�شة، 

كما و�شل الف�ج االأول من اأع�شاء اللجنة الطبية اإىل مكة املكرمة، 

واإداريني  و�شيادلة  من ممر�شني  املك�ن  االإعداد  فريق  غادر  اإذ 

لتجهيز العيادة، وذلك بي�م ال�شبت امل�افق 25 ي�ني� 2022.

وذكرت اأن اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج ت�شم 

19 ع�شً�ا ومنت�شبني من جمعية الهالل االأحمر، وقد غادر فريقها 

االأول اإىل مكة املكرمة ي�م اخلمي�س امل�افق 23 ي�ني� 2022، 

اإذ يتك�ن من 4 اأع�شاء من بينهم منت�شبي جمعية الهالل االأحمر 

وم�شعف و�شائق اإ�شعاف، بينما غادر فريق االإعداد الذي يتك�ن 

ي�ني� 2022،  امل�افق 25  ال�شبت  بي�م  اململكة  اأع�شاء   5 من 

اأما الفريق الطبي -الذي يتكّ�ن من 12 ع�شً�ا- فيغادر اإىل مكة 

خلدمة  وذلك  2022؛  ي�ني�   28 امل�افق  الثالثاء  ي�م  املكرمة 

حتى  لهم  ال�شحية  اخلدمات  وتقدمي  البحرين  مملكة  حجاج 

يع�دوا �شاملني اإىل مملكة البحرين.

تطعيم جميع حجاج  اإنه مت احلر�س على  ال�زارة  وقالت 

لقاح  اأبرزها  ومن  للحج،  الالزمة  باللقاحات  البحرين  مملكة 

من  احلماية  ُي�ؤّمن  الذي  املقرتن  الرباعي  ال�شحائية  املك�رات 

البكترييا  من  االأن�اع  بع�س  ت�شببه  الذي  ال�شحائي  االلتهاب 

الني�شريية، والذي ي��شى باإعطاء جرعة من�شطة من هذا اللقاح 

احلجاج  وي��شى  اأع�ام،   5 قبل  تطعيمهم  مت  الذين  للحجاج 

ا باأخذ لقاح االإنفل�نزا امل��شمية حلمايتهم من بع�س اأن�اع  اأي�شً

فريو�شات االإنفل�نزا امل��شمية االأكرث انت�شاًرا يف امل��شم.

و�شّددت ال�زارة على جميع الراغبني يف اأداء منا�شك احلج 

هذا العام با�شتكمال جرعات التطعيم امل�شاد لفريو�س ك�رونا 

العربية  اململكة  يف  املعتمدة  اللقاحات  وبح�شب  )ك�فيد-19( 

االأخرى  التطعيمات  اإعطاء  يتم  اأنه  مبينة  ال�شقيقة،  ال�شع�دية 

ح�شب جداول التطعيمات الروتينية واالإ�شافية للفئات املختلفة، 

ال�شحية  احلالة  ح�شب  ا�شتكمالها  من  بالتاأكد  ي��شى  والتي 

بعثة  الأعمال  التن�شيقية  اللجنة  اأكدت  اإذ  العمرية،  والفئة 

احلج  اخلا�شة مب��شم  التطعيمات  اأخذ  �شرورة  الطبية  احلج 

لتاأمني  وذلك  االأقل،  على  باأ�شب�عني  املقد�شة  للديار  ال�شفر  قبل 

اخلا�شة  التطعيمات  جميع  ت�فري  مت  اإذ  املن�ش�دة،  احل�شانة 

مراكز  بجميع  امل��شمية  االإنفل�نزا  لقاح  ومنها  احلج  مب��شم 

الرعاية ال�شحية االأولية.

واأ�شارت ال�زارة اإىل اأن اال�شرتاطات ال�شحية اجلديدة هذا 

الأداء  ال�شقيقة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  اإىل  للمت�جهني  العام 

فري�شة احلج تتمّثل يف اإكمال جرعات التطعيم امل�شاد لفريو�س 

ال�شع�دية،  العربية  باململكة  واملعتمدة  )كزفيد-19(  ك�رونا 

ك�رونا  لفح�س فريو�س  ال�شلبية  النتيجة  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة 

قبل الدخ�ل للمملكة العربية ال�شع�دية.

ُي�سهم يف ت�سريع تعايف احلالت القائمة والتقليل من الأعرا�ص

»ال�سحة« توؤكد اأهمية دواء »باك�سلوفيد« امل�ساد لفريو�ص كورونا

اأكدت الدكت�رة اآمال حممد جا�شم طبيب عائلة ورئي�س 

الطبي  ال�طني  الفريق  ،ع�ش�  امل�شادة  االأج�شام  عيادة 

دواء  اأهمية  )ك�فيد-19(،  ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي 

يف  ُي�شهم  والذي  ك�رونا،  لفريو�س  امل�شاد  »باك�شل�فيد« 

ت�شريع تعايف احلاالت القائمة، وتقليل االأعرا�س امل�شاحبة 

مت��شطة،  اإىل  خفيفة  اأعرا�س  من  يعان�ن  ملن  للفريو�س 

وعالج احلاالت القائمة املعر�شة الزدياد االأعرا�س التي قد 

ت�ؤدي اإىل ال�فاة ال �شمح اهلل.

واأ�شارت اإىل اأن الربوت�ك�ل العالجي للحاالت القائمة 

امل�شتجدات  م�اكبة  على  قائم  البحرين  مملكة  يف  املتبع 

اأحدث الدرا�شات  العاملية يف جمال العالجات الطبية وفق 

الدول  اأو  من  ُتعد  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الفتًة  العلمية، 

التي اأجازت ا�شتخدام دواء »باك�شل�فيد« �شمن برت�ك�الت 

العالج للحاالت القائمة؛ والذي ُي�شرف على �شكل اأقرا�س 

فقط،  اأيام  ملدة خم�شة  الفم  ي�مًيا عن طريق  مرتني  ي�ؤخذ 

ال�شحي  ال�شجل  وفق  املعالج  الطبيب  قرار  بح�شب  وذلك 

للحالة القائمة.

واأفادت باأن دواء »باك�شل�فيد« يعطى للحاالت القائمة 

فريو�س  اأعرا�س  بدء  من  اأيام   7 خالل  ك�رونا  لفريو�س 

ك�رونا على اأن يك�ن وزنهم 40 كيل� واأكرث، وملن يبلغ�ن 

18 عاًما فما ف�ق بغ�س النظر عن ع�امل اخلط�رة، بينما 

عامل  وج�د  مع  �شنة   17-12 من  العمرية  للفئة  يعطى 

اأمرا�س  مثل  اخلط�رة  ع�امل  من  اأكرث  اأو  واحد  خط�رة 

اجل�شم  )كتلة  ال�شمنة  ومر�س  الرب�،  مثل  مزمنة  رئ�ية 

ال�شكلر،  وال�شرايني، ومر�س  القلب  اأمرا�س  اأكرث(،  اأو   35

اأدوية  اأو  واأمرا�س  ال�شغط،  ومر�س  ال�شكري،  ومر�س 

نق�س املناعة، واالأمرا�س الع�شبية امل�ؤثرة على النم�.

واأكدت اأن اجله�د ال�طنية م�شتمرة للت�شدي لفريو�س 

�شحة  على  احلفاظ  يف  ُي�شهم  مبا  »ك�فيد-19«  ك�رونا 

من خالل  البحرين  واملقيمني يف مملكة  امل�اطنني  و�شالمة 

ت�فري جميع االإمكانات الت�شخي�شية والعالجية، اإىل جانب 

جلائحة  للت�شدي  التعامل  يف  ال�طنية  الك�ادر  كفاءة 

ك�رونا على اأف�شل امل�شت�يات ال�شحية.

اأحمد: البناء على ما حتّقق من مكت�سبات رفدت قطاع الكهرباء واملاء
التقى كمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة 

اإبراهيم  بن  ن�اف  بال�شيخ  واملاء  الكهرباء 

اآل خليفة؛ وذلك لت�شلّم مهام هيئة الكهرباء 

واملاء.

هيئة  رئي�س  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل 

بذلها  التي  باجله�د  واملاء  الكهرباء 

خالل  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  ن�اف  ال�شيخ 

من  حتقق  مبا  من�ًها  الهيئة،  مهام  ت�ليه 

مكت�شبات رائدة خالل تلك الفرتة وما نتج 

عنها من برامج وا�شرتاتيجيات رفدت قطاع 

بكّل  تقدمه  من  ور�ّشخت  واملاء  الكهرباء 

كفاءة ومهنية.

على  حر�شه  الهيئة  رئي�س  واأكد 

م�ا�شلة ما حتّقق لهذا القطاع النهم، والبناء 

اأهداف  وفق  املقبلة،  الفرتة  خالل  عليه 

ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم� 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

بن  ن�اف  ال�شيخ  اأعرب  جانبه،  من 

التهاين  خال�س  عن  خليفة  اآل  اإبراهيم 

لكمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة الكهرباء 

امللكية  الثقة  واملاء مبنا�شبة ح�ش�له على 

العاملني  لكل  �شكره  عن  معرًبا  ال�شامية، 

يف هيئة الكهرباء واملاء على اجله�د التي 

اأ�شهم  مبا  املا�شية  الفرتة  ط�ال  بذل�ها 

متمنًيا  وا�شتدامته،  القطاع  هذا  تط�ر  يف 

الت�فيق  واملاء  الكهرباء  هيئة  لرئي�س 

والنجاح يف مهامه وم�ش�ؤولياته.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12133/pdf/INAF_20220627005136232.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/local/967380/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/967381/News.html
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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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انقطـــاع ال�سحــف اليوميـــة عن املكتبـــات الوطنيـــة

ال�شباب  من  جمموعة  ا�شتوقفني 

على  داأبوا  الذين  املتقاعدين  من  واأكرثهم 

اأمور  الوطنية ليتفقهوا يف  املكاتب  ارتياد 

دنياهم واكت�شاب العلم واملعرفة، والبحث 

والتطور  للب�شرية  مفيد  هو  عّما  الدوؤوب 

عاملنا  يف  ال�شائد  الو�شع  ملواكبة  العلمي 

فر�شة  ذاته  الوقت  ويف  هذا،  احلا�شر 

يف  اأوقاتهم  ب�شياع  للمتقاعدين  �شانحة 

الذاتية  بالنفع على م�شلحتهم  اأ�شياء تدر 

واكت�شاب االأخبار واكت�شاف اأ�شرار الدنيا 

املوا�شيع  طرح  خالل  من  ومعرفتها 

اأخرى  جمموعة  وثمة  الكتب،  تلك  يف 

اأخبار  افتتاح �شباحها على  اعتادت على 

الوطنية  اليومية  ال�شحف  وقراءة  الدنيا 

اخلليج(؛  اأخبار  البالد،  الوطن،  )االأيام، 

موا�شيع  على  حتتوي  اجلريدة  الأن 

واأخبار  اليوم  كاأخبار  �شاملة  متفرقة 

املال واالأعمال والريا�شة واأعمدة الكتاب، 

وهذه الطريقة املثلى القتناء اجلريدة بني 

الهدوء  ي�شوده  جو  يف  وتت�شفحها  يديك 

واالطمئنان وال�شكينة يف املكتبة.

تكتمل  مل  الفرحة  اأن  املالحظ  ولكن 

الوطنية  اجلرائد  بانقطاع  وفوجئنا  بعد 

اليومية عن املكتبات ودون �شابق اإ�شعار! 

بع�س  قام  تقريًبا  �شهور   8 حوايل  وقبل 

االأ�شخا�س من مرتادي املكتبات باالت�شال 

باأن  فاأفادوا  املكتبات،  باإدارة  باملعنيني 

هنالك  توجد  وال  �شعف  يف  امليزانية 

باجلرائد  املكتبات  لتزويد  ا�شتطاعة 

الريبة  على  يبعث  ا  اأي�شً وهذا  اليومية، 

والت�شاوؤل؛ الأن يف مملكتنا الغالية توجد 

امليزانية؟  تكلف  فكم  فقط،  مكتبات  �شبع 

هذا  ومن  لال�شتغراب،  مده�س ومثري  هذا 

امل�شوؤولني  الكرام  االإخوة  ندعو  املنطلق 

تزويد  على  والقائمني  الرتبية  وزارة  يف 

هذا  ياأخذوا  باأن  باجلرائد  املكتبات 

هذه  يحلوا  واأن  االعتبار،  بعني  اخلطاب 

امل�شكلة باأ�شرع وقت ويتم تزويد املكتبات 

يحرموا  وال  اليومية،  الوطنية  باجلرائد 

جمموعة كبرية من ال�شباب املتقاعدين من 

ريا�شة الفكر والقراءة، واإرجاع االأمل كما 

كان من ذي قبل.

م�سطفى اخلوخي

الإجازة ال�سيفيــة.. وكيفيــة ا�ستثمار الفــراغ 

ال�شيفية  االإجازة  اأبواب  على  نقف  ونحن 

الدرا�شية  الثالث  املراحل  وطالبات  لطلبة 

االبتدائية واالإعدادية والثانوية، باالإ�شافة اإىل 

املرحلة اجلامعية، بعد االنتهاء من االمتحانات 

واالأمهات  االأباء  اأمنيات  وحتقيق  النهائية، 

املرجوة  النتائج  وبناتهم  اأبنائهم  وح�شول 

بالقليل  لي�س  وعددها  االأ�شر  فبع�س  منهم، 

حمكمة  خطة  ر�شموا  قد  الطيب  جمتمعنا  يف 

واختاروا  وبناتهم  اأوالدهم  فراغ  ال�شتثمار 

والتي  تتنا�شب مع ميولهم،  مفيدة  برامج  لهم 

وتك�شبهم  ووعيهم  وفكرهم  ثقافتهم  من  تزيد 

املهارات والقدرة على التفكري ال�شليم وحتليل 

الق�شايا وا�شتنتاج احللول الرزينة، والبع�س 

االآخر من االأ�شر التي اأنعم اهلل عليها مب�شتوى 

�شفر  خطة  مبكًرا  و�شعت  قد  جيد  اقت�شادي 

�شياحية ا�شتجمامية ودينية الأوالدها وبناتها، 

لدى  املتفق عليها  ال�شفر  فوائد  ليح�شلوا على 

العقالء من النا�س، ومنها الرتويح عن النف�س، 

مكان واحد  املقام يف  به  اإذا طال  االإن�شان  الأن 

فاإذا  وال�شجر،  امللل  وي�شيبه  ينزعج  رمبا 

�شافر تطيب نف�شه وي�شتعيد ن�شاطه من جديد، 

وهو اأمر ملمو�س لدى اجلميع.

االأفذاذ  بق�ش�س  مليئة  ال�شرية  وكتب 

التاريخ  عرب  العامل  اأرجاء  يف  �شافروا  الذين 

واملعارف،  العلوم  من  الكثري  اإلينا  ونقلوا 

وهناك �شواهد كثرية على ذلك، رجاالً ون�شاًء 

املعلومات  عن  البحث  يف  �شفرهم  ا�شتثمروا 

واملو�شوعات  القيمة  الكتب  وتاأليف  واملعارف 

عن  الرتويح  اإىل  باالإ�شافة  ال�شخمة،  العلمية 

اأنف�شهم.. 

ال  اأن  لالإن�شان  ينبغي  اإنه  لنا  وقالوا 

تكون  لكي  وال�شفر،  احل�شر  يف  رّبه  ين�شى 

التنقل  تعب  رغم  وموفًقا،  �شعيًدا  �شفره 

ت�شادفه  التي  والتحديات  والعقبات  وم�شقته 

مع  تتعامل  االأ�شف  مع  االأ�شر  من  وق�شم  فيه، 

يرتكون  اإذ  مفرطة،  ب�شلبية  ال�شيفية  االإجازة 

يتقاذفهم  للفراغ،  فري�شة  وبناتهم  اأوالدهم 

مييًنا و�شماالً، ويف بع�س االأحايني يوؤدي بهم 

والفكري  واالأخالقي  ال�شلوكي  االإنحراف  اإىل 

اإىل  يذهب  وبع�شهم  باهلل،  والعياذ  والثقايف 

االنتحار ب�شبب انغما�شه يف العامل االفرتا�شي 

تدمري  اإىل  تهدف  عاملية  دوائر  اأوجدته  الذي 

عليهم  والق�شاء  اأوالً،  والبنات  االأبناء  هوية 

والو�شائل  الطرق  مبختلف  حياتهم  واإنهاء 

اخلبيثة ثانًيا، كل ذلك يحدث لالأوالد والبنات 

ب�شبب غفلة بع�س االأباء واالأمهات عن خطورة 

واملجتمع  الواعية  واالأم  الواعي  االأب  الفراغ، 

الواعية،  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الواعي 

الهادف،  واملقروء  وامل�شموع  املرئي  واالإعالم 

لالأبناء  منيًعا  ح�شًنا  ي�شكلون  جميعهم 

وال�شلوك  لالأخالق  طيًبا  ومرفًدا  والبنات، 

احل�شن والثقافة املفيدة والفكر النري والعالقات 

احلميمة، فاإن االآباء واالأمهات احلري�شني على 

ميكنهم  ال  وبناتهم  اأوالدهم  وم�شتقبل  حا�شر 

تركهم يعي�شون بال هدف، يتالعب بهم الفراغ 

طوال  لل�شهر  ي�شلمهم  تارة  ي�شاء،  ما  كيف 

و�شائل  خمتلف  يف  يغو�شون  وجعلهم  الليل 

�شاعات  اأكرث  يف  والنوم  االجتماعي  التوا�شل 

بنتها  اأو  ابنها  فقدت  االأ�شر  من  كم  النهار.. 

ب�شبب غفلتها وجتاهلها ملخاطر الفراغ، وفهمها 

يرون  اإذ  احلقيقية،  الرتبية  ملفهوم  اخلاطئ 

وكل  وامللب�س  املاأكل  توفري  تعني  الرتيية  اأن 

اأو  نا�شني  وبناتهم،  الأبنائهم  الرتفيه  و�شائل 

متنا�شني اأن الرتبية م�شاحتها اأو�شع واأكرب من 

مبعناها  الرتبية  ال�شاذج..  الب�شيط  الفهم  هذا 

والعلم  وال�شلوك  باالأخالق  تعنى  احلقيقي 

العامة  واالآداب  والوعي  والفكر  والثقافة 

والتميز واالإبداع وك�شب التجارب واملعلومات 

العناية  اإىل  باالإ�شافة  املفيدة،  واملعارف 

الغذاء،  بال�شحة اجل�شدية والنف�شية و�شالمة 

يوؤدي  كليهما  عن  اأو  اأحدهما  عن  فالتغافل 

بكل  والبنات،  لالأوالد  كبرية  كارثة  اإىل  حتًما 

ما حتمله هذه العبارة من ماآ�ٍس قا�شية، �شئنا 

ذلك اأم مل ن�شاأ، ن�شاأل اهلل اأن ميّن علينا بالعلم 

ويجعلنا  النا�شع  والوعي  والفكر  والثقافة 

اأجيالنا ووطننا،  م�شلحة  بجد يف  يعمل  ممن 

معادلة ال يختلف عليها اأحد من النا�س، �شالح 

املجتمع ال ياأتي اإال ب�شالح اأفراده وموؤ�ش�شاته 

االجتاهات  خمتلف  يف  واالأهلية  الر�شمية 

احلياتية والعلمية.

�سلمان عبدالـله

وزارة الإ�سكان والأعذار املكّررة

اإىل  بر�شالة  �شابًقا  تقدمت  بحريني  مواطن  اأنا 

فيها  اأطلب  اعوام،   4 قبل  وحتديًدا  االإ�شكان،  وزارة 

اأن  بحّجة  االإ�شكاين  طلبي  اإلغاء  مو�شوع  يف  النظر 

والدي  من  ورثتها  م�شرتكة  عقارات  يف  ن�شيًبا  يل 

ثالث  بني  م�شرتكة  العقارات  هذه  اأن  علًما  املرحوم، 

فاأخربوين  وغري خمّططة،  م�شّنفة  غري  وهي  عوائل، 

االإ�شكانية  اخلدمات  مدير  اإىل  ر�شالة  تقدمي  ب�شرورة 

تقدمت بها منذ  اأ�شرح فيها تفا�شيل املو�شوع، وفعالً 

الوزارة،  من  رد  على  اأح�شل  ومل   2018 نوفمرب 

الإلغاء  نتيجة  ال�شكن  اأنه مت حرماين من عالوة  علًما 

وكتاباتي  مراجعاتي  ا�شتمرار  ومع  االإ�شكاين،  طلبي 

ما  على  »عطًفا  االآتي:  الرد  جاء  ال�شحف  خالل  من 

االأحد  الغراء بعدد 11320 يوم  ُن�شر يف �شحيفتكم 

اإىل  االإ�شكان  اأبريل 2020 بعنوان »وزارة  املوافق 5 

متى االنتظار«، نود اإفادتكم باأنه بعد الرجوع لقاعدة 

وحدة  طلب  ال�شكوى  ملقدم  اأن  تبنّي  الوزارة  بيانات 

ملغي  وهو   2013     /3     /21 بتاريخ  �شادًرا  �شكنية 

لعدم انطباق ال�شروط، ونود االإفادة بقيام املخت�شني 

يف الوزارة بالتوا�شل مع املذكور وحثه لتزويد الوزارة 

درا�شة  اإعداد  للمعنيني  ليت�شنى  املطلوبة  بامل�شتندات 

اللجنة  على  لعر�شها  متهيًدا  احلالة  عن  تف�شيلية 

املخت�شة للنظر يف اإمكانية م�شاعدته ح�شب النظام«. 

علًما باأن الوزارة عندما توا�شلت معي مل تطلب �شوى 

الر�شائل التي كنت قد قدمتها �شابًقا للمعنيني وقدمتها 

جمدًدا لهم يف نف�س الوقت.

واإن الرد الذي ن�شرتة يف العدد 11364 الثالثاء 

عند  اأ�شمعه  ملا  تكرار  اإال  هو  ما   2020 مايو   19

مراجعاتي للوزارة باأن مو�شوعي ُعر�س على اللجان 

االآن  اإىل  االأخرية، ولكن  مراحلة  املتخ�ش�شة وهو يف 

على  املو�شوع  عر�س  من  ال�شنوات  هذه  كل  وبعد 

اأال  الدرا�شة؟!  من  االنتهاء  يتم  اأمل  املخت�شة؛  اللجان 

ُتعد هذه الفرتة كافية الإنهاء املو�شوع وح�شمه؟! ومع 

القوانني والربامج  امل�شتمر يف  االأعوام والتغري  مرور 

اال�شكانية التي تتطلب �شًنا معيًنا للمتقدم لال�شتفادة 

منها، هل من املعقول اأن مي�شي قطار العمر واأنا انتظر 

على  للح�شول  اأتقدم  اأن  من  اأمتكن  فال  الوزارة،  رد 

اأحد الربامج املقدمة من قبل الوزارة، وتكون فر�شتي 

بني  معلًقا  الأبقى  االنتظار،  من  احرتقت  قد  االأوىل 

اأبنائي  وم�شتقبل  م�شتقبلي  وي�شيع  وال�شماء  االر�س 

اأمام عيني؟!

البيانات لدى املحرر

خريجة ثانوية متفّوقة اأرغب بدرا�سة 

الطب ولي�س لدّي اإمكانات مادية

التعلم  اأحب  اأنا �شابة بحرينية ن�شيطة وطموحة 

بالعمل منذ �شن 16 عاًما يف خمتلف  والتثقف، قمت 

اجلرافيك،  وت�شميم  املعامالت،  كتخلي�س  املجاالت 

واملبيعات، ولدّي موهبة الت�شوير، وقد تخّرجت على 

االبتدائية  املرحلة  من  امتياز  بتقدير  عملي  من  الرغم 

وحتى الثانوية، ولكن اأنا غري قادرة على حتقيق حلمي 

يف الدخول اإىل املرحلة اجلامعية ب�شبب عدم امتالكي 

على  للح�شول  تقدمت  وقد  ووالدي،  اأنا  لالإمكانات 

منحة اإال اأنها قوبلت بالرف�س، واأنا اأطمح اإىل درا�شة 

اأحد التخ�ش�شات الطبية، ويف انتظار احل�شول على 

الغايل  لدرا�شتي الأكون ع�شًوا فعااًل يف وطني  الدعم 

مملكة البحرين واأرفع راأ�س وطني ووالدي. واأنا من 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا 

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

حفظه اهلل ورعاه، مل�شاعدتي يف حتقيق حلمي.

البيانات لدى املحرر

خريجة طب وجراحة الفم: 

طرقت الأبواب كافة منذ 

تخرجي ومل اأجد جواًبا

تخ�ش�س  من  تخرجت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

عجمان،  جامعة  من   2019 العام  يف  االأ�شنان  طب 

واالأ�شنان،  الفم  وجراحة  طب  �شهادة  على  وح�شلت 

تقدمت  الطب،  مهنة  ملزاولة  رخ�شة  على  وح�شلت 

اخلا�شة  اجلهات  خمتلف  يف  اأعوام  ثالثة  مدار  على 

جهة،  اأي  من  اإجابة  اأي  على  اأح�شل  ومل  والعامة، 

اأح�شل  اأن  التغّرب والكفاح حلمي  اأعوام من  وبعد 6 

على وظيفة بتخ�ش�شي الأخدم وطني العزيز. واأنا يف 

االأمامية  ال�شفوف  يف  متطوعة  عملت  اجلائحة  فرتة 

اأحلم  واالآن  تردد،  اأي  دون  من  للجائحة  للت�شدي 

هذا  من  واأنا  تخ�ش�شي،  يف  جديد  من  وطني  بخدمة 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

حفظه اهلل ورعاه، مل�شاعدتي يف حتقيق حلمي خلدمة 

وطني مملكة البحرين.

البيانات لدى املحرر

م�ستقبل ابنتي متوقف ب�سبب الديون
 

واجلهات  املوؤ�ش�شات  من  البي�شاء،  االأيادي  اأ�شحاب  اأنا�شد  بحرينية  مواطنة  اأنا 

املعنية، بالنظر يف مو�شوعي، اإذ اإنني من االأ�شخا�س الذين تاأثر عملهم واأغلقت ال�شركة 

خالل فرتة اجلائحة، وهذا ما اأدى اإىل تراكم االأق�شاط، ومعاناتي تتلخ�س باأنني املتكفلة 

بدفع اأق�شاط املدر�شة اخلا�شة للمرحلتني املتو�شطة والثانوية، وقد تقدمت لعدة جهات 

وموؤ�ش�شات للم�شاعدة، ولكن طال االنتظار من دون رد، وابنتي الكربى وهلل احلمد قد 

تخرجت من مرحلة الثانوية العامة منذ اأيام، ولكن رف�شت املدر�شة ت�شليمها ال�شهادة 

ب�شبب املبالغ املتاأخرة، وهذا ما �شُيعيق انطالقها وموا�شلة الدرا�شة اجلامعية من دون 

االأوراق، لذا اأنا�شدكم الإمتام فرحة ابنتي وجزاكم اهلل خرًيا.

البيانات لدى املحرر
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انقطـــاع ال�سحــف اليوميـــة عن املكتبـــات الوطنيـــة

ال�شباب  من  جمموعة  ا�شتوقفني 

على  داأبوا  الذين  املتقاعدين  من  واأكرثهم 

اأمور  الوطنية ليتفقهوا يف  املكاتب  ارتياد 

دنياهم واكت�شاب العلم واملعرفة، والبحث 

والتطور  للب�شرية  مفيد  هو  عّما  الدوؤوب 

عاملنا  يف  ال�شائد  الو�شع  ملواكبة  العلمي 

فر�شة  ذاته  الوقت  ويف  هذا،  احلا�شر 

يف  اأوقاتهم  ب�شياع  للمتقاعدين  �شانحة 

الذاتية  بالنفع على م�شلحتهم  اأ�شياء تدر 

واكت�شاب االأخبار واكت�شاف اأ�شرار الدنيا 

املوا�شيع  طرح  خالل  من  ومعرفتها 

اأخرى  جمموعة  وثمة  الكتب،  تلك  يف 

اأخبار  افتتاح �شباحها على  اعتادت على 

الوطنية  اليومية  ال�شحف  وقراءة  الدنيا 

اخلليج(؛  اأخبار  البالد،  الوطن،  )االأيام، 

موا�شيع  على  حتتوي  اجلريدة  الأن 

واأخبار  اليوم  كاأخبار  �شاملة  متفرقة 

املال واالأعمال والريا�شة واأعمدة الكتاب، 

وهذه الطريقة املثلى القتناء اجلريدة بني 

الهدوء  ي�شوده  جو  يف  وتت�شفحها  يديك 

واالطمئنان وال�شكينة يف املكتبة.

تكتمل  مل  الفرحة  اأن  املالحظ  ولكن 

الوطنية  اجلرائد  بانقطاع  وفوجئنا  بعد 

اليومية عن املكتبات ودون �شابق اإ�شعار! 

بع�س  قام  تقريًبا  �شهور   8 حوايل  وقبل 

االأ�شخا�س من مرتادي املكتبات باالت�شال 

باأن  فاأفادوا  املكتبات،  باإدارة  باملعنيني 

هنالك  توجد  وال  �شعف  يف  امليزانية 

باجلرائد  املكتبات  لتزويد  ا�شتطاعة 

الريبة  على  يبعث  ا  اأي�شً وهذا  اليومية، 

والت�شاوؤل؛ الأن يف مملكتنا الغالية توجد 

امليزانية؟  تكلف  فكم  فقط،  مكتبات  �شبع 

هذا  ومن  لال�شتغراب،  مده�س ومثري  هذا 

امل�شوؤولني  الكرام  االإخوة  ندعو  املنطلق 

تزويد  على  والقائمني  الرتبية  وزارة  يف 

هذا  ياأخذوا  باأن  باجلرائد  املكتبات 

هذه  يحلوا  واأن  االعتبار،  بعني  اخلطاب 

امل�شكلة باأ�شرع وقت ويتم تزويد املكتبات 

يحرموا  وال  اليومية،  الوطنية  باجلرائد 

جمموعة كبرية من ال�شباب املتقاعدين من 

ريا�شة الفكر والقراءة، واإرجاع االأمل كما 

كان من ذي قبل.

م�سطفى اخلوخي

الإجازة ال�سيفيــة.. وكيفيــة ا�ستثمار الفــراغ 

ال�شيفية  االإجازة  اأبواب  على  نقف  ونحن 

الدرا�شية  الثالث  املراحل  وطالبات  لطلبة 

االبتدائية واالإعدادية والثانوية، باالإ�شافة اإىل 

املرحلة اجلامعية، بعد االنتهاء من االمتحانات 

واالأمهات  االأباء  اأمنيات  وحتقيق  النهائية، 

املرجوة  النتائج  وبناتهم  اأبنائهم  وح�شول 

بالقليل  لي�س  وعددها  االأ�شر  فبع�س  منهم، 

حمكمة  خطة  ر�شموا  قد  الطيب  جمتمعنا  يف 

واختاروا  وبناتهم  اأوالدهم  فراغ  ال�شتثمار 

والتي  تتنا�شب مع ميولهم،  مفيدة  برامج  لهم 

وتك�شبهم  ووعيهم  وفكرهم  ثقافتهم  من  تزيد 

املهارات والقدرة على التفكري ال�شليم وحتليل 

الق�شايا وا�شتنتاج احللول الرزينة، والبع�س 

االآخر من االأ�شر التي اأنعم اهلل عليها مب�شتوى 

�شفر  خطة  مبكًرا  و�شعت  قد  جيد  اقت�شادي 

�شياحية ا�شتجمامية ودينية الأوالدها وبناتها، 

لدى  املتفق عليها  ال�شفر  فوائد  ليح�شلوا على 

العقالء من النا�س، ومنها الرتويح عن النف�س، 

مكان واحد  املقام يف  به  اإذا طال  االإن�شان  الأن 

فاإذا  وال�شجر،  امللل  وي�شيبه  ينزعج  رمبا 

�شافر تطيب نف�شه وي�شتعيد ن�شاطه من جديد، 

وهو اأمر ملمو�س لدى اجلميع.

االأفذاذ  بق�ش�س  مليئة  ال�شرية  وكتب 

التاريخ  عرب  العامل  اأرجاء  يف  �شافروا  الذين 

واملعارف،  العلوم  من  الكثري  اإلينا  ونقلوا 

وهناك �شواهد كثرية على ذلك، رجاالً ون�شاًء 

املعلومات  عن  البحث  يف  �شفرهم  ا�شتثمروا 

واملو�شوعات  القيمة  الكتب  وتاأليف  واملعارف 

عن  الرتويح  اإىل  باالإ�شافة  ال�شخمة،  العلمية 

اأنف�شهم.. 

ال  اأن  لالإن�شان  ينبغي  اإنه  لنا  وقالوا 

تكون  لكي  وال�شفر،  احل�شر  يف  رّبه  ين�شى 

التنقل  تعب  رغم  وموفًقا،  �شعيًدا  �شفره 

ت�شادفه  التي  والتحديات  والعقبات  وم�شقته 

مع  تتعامل  االأ�شف  مع  االأ�شر  من  وق�شم  فيه، 

يرتكون  اإذ  مفرطة،  ب�شلبية  ال�شيفية  االإجازة 

يتقاذفهم  للفراغ،  فري�شة  وبناتهم  اأوالدهم 

مييًنا و�شماالً، ويف بع�س االأحايني يوؤدي بهم 

والفكري  واالأخالقي  ال�شلوكي  االإنحراف  اإىل 

اإىل  يذهب  وبع�شهم  باهلل،  والعياذ  والثقايف 

االنتحار ب�شبب انغما�شه يف العامل االفرتا�شي 

تدمري  اإىل  تهدف  عاملية  دوائر  اأوجدته  الذي 

عليهم  والق�شاء  اأوالً،  والبنات  االأبناء  هوية 

والو�شائل  الطرق  مبختلف  حياتهم  واإنهاء 

اخلبيثة ثانًيا، كل ذلك يحدث لالأوالد والبنات 

ب�شبب غفلة بع�س االأباء واالأمهات عن خطورة 

واملجتمع  الواعية  واالأم  الواعي  االأب  الفراغ، 

الواعية،  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الواعي 

الهادف،  واملقروء  وامل�شموع  املرئي  واالإعالم 

لالأبناء  منيًعا  ح�شًنا  ي�شكلون  جميعهم 

وال�شلوك  لالأخالق  طيًبا  ومرفًدا  والبنات، 

احل�شن والثقافة املفيدة والفكر النري والعالقات 

احلميمة، فاإن االآباء واالأمهات احلري�شني على 

ميكنهم  ال  وبناتهم  اأوالدهم  وم�شتقبل  حا�شر 

تركهم يعي�شون بال هدف، يتالعب بهم الفراغ 

طوال  لل�شهر  ي�شلمهم  تارة  ي�شاء،  ما  كيف 

و�شائل  خمتلف  يف  يغو�شون  وجعلهم  الليل 

�شاعات  اأكرث  يف  والنوم  االجتماعي  التوا�شل 

بنتها  اأو  ابنها  فقدت  االأ�شر  من  كم  النهار.. 

ب�شبب غفلتها وجتاهلها ملخاطر الفراغ، وفهمها 

يرون  اإذ  احلقيقية،  الرتبية  ملفهوم  اخلاطئ 

وكل  وامللب�س  املاأكل  توفري  تعني  الرتيية  اأن 

اأو  نا�شني  وبناتهم،  الأبنائهم  الرتفيه  و�شائل 

متنا�شني اأن الرتبية م�شاحتها اأو�شع واأكرب من 

مبعناها  الرتبية  ال�شاذج..  الب�شيط  الفهم  هذا 

والعلم  وال�شلوك  باالأخالق  تعنى  احلقيقي 

العامة  واالآداب  والوعي  والفكر  والثقافة 

والتميز واالإبداع وك�شب التجارب واملعلومات 

العناية  اإىل  باالإ�شافة  املفيدة،  واملعارف 

الغذاء،  بال�شحة اجل�شدية والنف�شية و�شالمة 

يوؤدي  كليهما  عن  اأو  اأحدهما  عن  فالتغافل 

بكل  والبنات،  لالأوالد  كبرية  كارثة  اإىل  حتًما 

ما حتمله هذه العبارة من ماآ�ٍس قا�شية، �شئنا 

ذلك اأم مل ن�شاأ، ن�شاأل اهلل اأن ميّن علينا بالعلم 

ويجعلنا  النا�شع  والوعي  والفكر  والثقافة 

اأجيالنا ووطننا،  م�شلحة  بجد يف  يعمل  ممن 

معادلة ال يختلف عليها اأحد من النا�س، �شالح 

املجتمع ال ياأتي اإال ب�شالح اأفراده وموؤ�ش�شاته 

االجتاهات  خمتلف  يف  واالأهلية  الر�شمية 

احلياتية والعلمية.

�سلمان عبدالـله

وزارة الإ�سكان والأعذار املكّررة

اإىل  بر�شالة  �شابًقا  تقدمت  بحريني  مواطن  اأنا 

فيها  اأطلب  اعوام،   4 قبل  وحتديًدا  االإ�شكان،  وزارة 

اأن  بحّجة  االإ�شكاين  طلبي  اإلغاء  مو�شوع  يف  النظر 

والدي  من  ورثتها  م�شرتكة  عقارات  يف  ن�شيًبا  يل 

ثالث  بني  م�شرتكة  العقارات  هذه  اأن  علًما  املرحوم، 

فاأخربوين  وغري خمّططة،  م�شّنفة  غري  وهي  عوائل، 

االإ�شكانية  اخلدمات  مدير  اإىل  ر�شالة  تقدمي  ب�شرورة 

تقدمت بها منذ  اأ�شرح فيها تفا�شيل املو�شوع، وفعالً 

الوزارة،  من  رد  على  اأح�شل  ومل   2018 نوفمرب 

الإلغاء  نتيجة  ال�شكن  اأنه مت حرماين من عالوة  علًما 

وكتاباتي  مراجعاتي  ا�شتمرار  ومع  االإ�شكاين،  طلبي 

ما  على  »عطًفا  االآتي:  الرد  جاء  ال�شحف  خالل  من 

االأحد  الغراء بعدد 11320 يوم  ُن�شر يف �شحيفتكم 

اإىل  االإ�شكان  اأبريل 2020 بعنوان »وزارة  املوافق 5 

متى االنتظار«، نود اإفادتكم باأنه بعد الرجوع لقاعدة 

وحدة  طلب  ال�شكوى  ملقدم  اأن  تبنّي  الوزارة  بيانات 

ملغي  وهو   2013     /3     /21 بتاريخ  �شادًرا  �شكنية 

لعدم انطباق ال�شروط، ونود االإفادة بقيام املخت�شني 

يف الوزارة بالتوا�شل مع املذكور وحثه لتزويد الوزارة 

درا�شة  اإعداد  للمعنيني  ليت�شنى  املطلوبة  بامل�شتندات 

اللجنة  على  لعر�شها  متهيًدا  احلالة  عن  تف�شيلية 

املخت�شة للنظر يف اإمكانية م�شاعدته ح�شب النظام«. 

علًما باأن الوزارة عندما توا�شلت معي مل تطلب �شوى 

الر�شائل التي كنت قد قدمتها �شابًقا للمعنيني وقدمتها 

جمدًدا لهم يف نف�س الوقت.

واإن الرد الذي ن�شرتة يف العدد 11364 الثالثاء 

عند  اأ�شمعه  ملا  تكرار  اإال  هو  ما   2020 مايو   19

مراجعاتي للوزارة باأن مو�شوعي ُعر�س على اللجان 

االآن  اإىل  االأخرية، ولكن  مراحلة  املتخ�ش�شة وهو يف 

على  املو�شوع  عر�س  من  ال�شنوات  هذه  كل  وبعد 

اأال  الدرا�شة؟!  من  االنتهاء  يتم  اأمل  املخت�شة؛  اللجان 

ُتعد هذه الفرتة كافية الإنهاء املو�شوع وح�شمه؟! ومع 

القوانني والربامج  امل�شتمر يف  االأعوام والتغري  مرور 

اال�شكانية التي تتطلب �شًنا معيًنا للمتقدم لال�شتفادة 

منها، هل من املعقول اأن مي�شي قطار العمر واأنا انتظر 

على  للح�شول  اأتقدم  اأن  من  اأمتكن  فال  الوزارة،  رد 

اأحد الربامج املقدمة من قبل الوزارة، وتكون فر�شتي 

بني  معلًقا  الأبقى  االنتظار،  من  احرتقت  قد  االأوىل 

اأبنائي  وم�شتقبل  م�شتقبلي  وي�شيع  وال�شماء  االر�س 

اأمام عيني؟!

البيانات لدى املحرر

خريجة ثانوية متفّوقة اأرغب بدرا�سة 

الطب ولي�س لدّي اإمكانات مادية

التعلم  اأحب  اأنا �شابة بحرينية ن�شيطة وطموحة 

بالعمل منذ �شن 16 عاًما يف خمتلف  والتثقف، قمت 

اجلرافيك،  وت�شميم  املعامالت،  كتخلي�س  املجاالت 

واملبيعات، ولدّي موهبة الت�شوير، وقد تخّرجت على 

االبتدائية  املرحلة  من  امتياز  بتقدير  عملي  من  الرغم 

وحتى الثانوية، ولكن اأنا غري قادرة على حتقيق حلمي 

يف الدخول اإىل املرحلة اجلامعية ب�شبب عدم امتالكي 

على  للح�شول  تقدمت  وقد  ووالدي،  اأنا  لالإمكانات 

منحة اإال اأنها قوبلت بالرف�س، واأنا اأطمح اإىل درا�شة 

اأحد التخ�ش�شات الطبية، ويف انتظار احل�شول على 

الغايل  لدرا�شتي الأكون ع�شًوا فعااًل يف وطني  الدعم 

مملكة البحرين واأرفع راأ�س وطني ووالدي. واأنا من 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا 

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

حفظه اهلل ورعاه، مل�شاعدتي يف حتقيق حلمي.

البيانات لدى املحرر

خريجة طب وجراحة الفم: 

طرقت الأبواب كافة منذ 

تخرجي ومل اأجد جواًبا

تخ�ش�س  من  تخرجت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

عجمان،  جامعة  من   2019 العام  يف  االأ�شنان  طب 

واالأ�شنان،  الفم  وجراحة  طب  �شهادة  على  وح�شلت 

تقدمت  الطب،  مهنة  ملزاولة  رخ�شة  على  وح�شلت 

اخلا�شة  اجلهات  خمتلف  يف  اأعوام  ثالثة  مدار  على 

جهة،  اأي  من  اإجابة  اأي  على  اأح�شل  ومل  والعامة، 

اأح�شل  اأن  التغّرب والكفاح حلمي  اأعوام من  وبعد 6 

على وظيفة بتخ�ش�شي الأخدم وطني العزيز. واأنا يف 

االأمامية  ال�شفوف  يف  متطوعة  عملت  اجلائحة  فرتة 

اأحلم  واالآن  تردد،  اأي  دون  من  للجائحة  للت�شدي 

هذا  من  واأنا  تخ�ش�شي،  يف  جديد  من  وطني  بخدمة 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

حفظه اهلل ورعاه، مل�شاعدتي يف حتقيق حلمي خلدمة 

وطني مملكة البحرين.

البيانات لدى املحرر

م�ستقبل ابنتي متوقف ب�سبب الديون
 

واجلهات  املوؤ�ش�شات  من  البي�شاء،  االأيادي  اأ�شحاب  اأنا�شد  بحرينية  مواطنة  اأنا 

املعنية، بالنظر يف مو�شوعي، اإذ اإنني من االأ�شخا�س الذين تاأثر عملهم واأغلقت ال�شركة 

خالل فرتة اجلائحة، وهذا ما اأدى اإىل تراكم االأق�شاط، ومعاناتي تتلخ�س باأنني املتكفلة 

بدفع اأق�شاط املدر�شة اخلا�شة للمرحلتني املتو�شطة والثانوية، وقد تقدمت لعدة جهات 

وموؤ�ش�شات للم�شاعدة، ولكن طال االنتظار من دون رد، وابنتي الكربى وهلل احلمد قد 

تخرجت من مرحلة الثانوية العامة منذ اأيام، ولكن رف�شت املدر�شة ت�شليمها ال�شهادة 

ب�شبب املبالغ املتاأخرة، وهذا ما �شُيعيق انطالقها وموا�شلة الدرا�شة اجلامعية من دون 

االأوراق، لذا اأنا�شدكم الإمتام فرحة ابنتي وجزاكم اهلل خرًيا.

البيانات لدى املحرر
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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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تستضيفه المملكة في سبتمبر المقبل بمشاركة خبراء عالميين

 تدشين الموقع الرسمي لمؤتمر
البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة يقام مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة يومي 22 و23 سبتمبر 

.2022
المنظمة  اللجن��ة  وأعلن��ت رئي��س 
للمؤتمر جميلة السلمان أن اللجنة 
دش��نت الموقع الرس��مي للمؤتمر 
الذي س��يقام في مملك��ة البحرين، 
موضحة أن اللجنة المنظمة ماضية 
ف��ي مواصل��ة االس��تعداد المبك��ر 
لتنظي��م المؤتم��ر الدول��ي ال��ذي 
سيشهد مش��اركة نخبة من الخبراء 
العالميي��ن والدوليي��ن ف��ي مجال 
مكافحة اإليدز، مبينة إلى أن القطاع 
الطبي في مملك��ة البحرين يحظى 
باهتم��ام دائم م��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم ومتابعة 

مس��تمرة ومس��اندة م��ن صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقالت »يأتي تنظي��م المؤتمر في 
إط��ار الخطوات الرائدة التي تس��ير 
عليها مملك��ة البحرين على صعيد 

تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��ب 
»اإلي��دز«، حي��ث تس��ير المملك��ة 
بخطى ثابتة نح��و مواصلة التطور 
واالزده��ار في ه��ذا الجانب بفضل 
الدع��م والرعاية من جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه وس��مو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ارت إل��ى أن اللجن��ة المنظمة 
فتحت باب التسجيل للمشاركة في 
اإللكتروني  الموق��ع  عب��ر  المؤتمر 
www.( للمؤتم��ر  الرس��مي 

وأضاف��ت   ،)  educationplus.me
»يحتوي الموقع على كافة تفاصيل 
الراغبي��ن  وبإم��كان  المؤتم��ر، 
المش��اركين في المؤتمر التسجيل 

عبر الموقع اإللكتروني«.
وتابعت »ستواصل اللجنة المنظمة 
المؤتمر،  الس��تضافة  تحضيراتها 
حي��ث تح��رص اللجن��ة عل��ى ب��ذل 
المؤتمر  إخ��راج  لتأمي��ن  الجه��ود 
بأفضل مس��توى تنظيمي وتحقيق 
كامل االس��تفادة العلمية خصوصًا 
أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة 
والدوليين،  العالميي��ن  الخبراء  من 
التوفي��ق  دوام  للجمي��ع  ونتمن��ى 

والنجاح«.

د. جميلة السلمان الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 مستشفى الملك حمد الجامعي 
يطّبق نظامًا آليًا لألرشفة السحابية

أكد قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة 
أن إدارة المستش��فى قامت بتحس��ين استخدام 
الحل��ول التقنية، وتوفير العناي��ة الالزمة ألعداد 
أكبر من المرضى، يس��اهم في خفض التكاليف، 
وتحسين سير األعمال ودقة التشخيص والحد من 
ضرورة إعادة الفحوصات، ليكون أول مستش��فى 
ف��ي مملك��ة البحرين من خ��الل تطبيقها لنظام 
 Auto Cloud Archiving آلي ألرش��فة س��حابية

.Amazon AWS من خالل System
وقال اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل 
إنه ت��م بالتعاون بي��ن مستش��فى الملك حمد 
الجامعي وفريق AWS، تطبيق نظام آلي ألرشفة 
س��حابية بهدف إدارة وأرشفة جميع صور األشعة 
الخاصة بالمريض منذ دخوله للمستشفى والتي 
تحت��اج إلى س��عة تخزين كبيرة، مش��يرًا إلى أنه 
نظام س��حابي متكام��ل يقوم بتخزي��ن وعرض 
الصور كصور األشعة وغيرها لمدة أطول وبتكلفة 
منخفض��ة تصل إلى 40 %، م��ن خالل ربطه بين 
نظام المعلومات الطبي في المستشفى واألجهزة 
 ،AWS الطبية الرقمية وبين الخدمات السحابية
ليكون جزءًا من أنظمة المعلومات الصحية التي 
تعبر عن منظومة طبية متكاملة توظف إمكانات 

المعلوماتية في المجال الصحي.
وقد نشرت شركة Amazon على موقعها الرسمي 
عن نجاح تجربة مستشفى الملك حمد الجامعي 
ف��ي تطبي��ق النظام اآللي لألرش��فة الس��حابية، 
وكيفية إنتاجه وتطبيقه في المستش��فى ومركز 
البحري��ن لألورام ليكون نموذج��ًا يضاهي أفضل 
النظم على مس��توى الش��رق األوس��ط، وهو من 

األنظمة التي تعمل على تحقيق الرؤى واألهداف 
االس��تراتيجية ورعاية صحية ممتازة بشكل أكثر 

كفاءة.
وق��ال مدير إدارة تقني��ة المعلومات واالتصاالت 
بالمستش��فى حمد س��عيد إن اإلدارة أخذت على 
عاتقها إيجاد حلول لترقية أنظمة تخزين الصور 
واألرش��فة الطويلة المدى وإمكانية اس��تردادها 
بأق��ل التكاليف من خالل النظ��ام اآللي لعمليات 

.AWS األرشفة اإللكترونية من خالل
وتطرق س��عيد إلى آلية عمل النظام، وقال »عند 
أخ��ذ أي صورة أش��عة للمريض س��واء األش��عة 
الس��ينية، والمقطعي��ة، والرنين المغناطيس��ي، 
والموج��ات ف��وق الصوتي��ة وأش��عة الصبغ��ات 
الملون��ة وغيره��ا م��ن األش��عة، س��يتم إدخال 
الصح��ي  والتاري��خ  الديموغرافي��ة  المعلوم��ات 
للمري��ض باإلضاف��ة إلى اس��م الفن��ي والطبيب 
المس��ؤول عن قراءة الصور، وعند اكتمال إدخال 

معلومات سيتم ربط المعلومات والصور وإرسال 
المل��ف ال��ذي يحت��وي على الص��ور اإلش��عاعية 
والمعلوم��ات المصاحب��ة، إل��ى وحدة األرش��يف 
بنظ��ام الباك��س PACS، وم��ن َث��م يمكن ألي 
نقط��ة موصولة بالش��بكة الحص��ول على الصور 
ف��ور إعطاء أم��ر االس��ترداد«. وأك��د أن التعاون 
بين المستش��فى وفري��ق AWS لتطبيق النظام 
اآلل��ي لألرش��فة الس��حابية جاء ليتميز بأرش��فة 
صور األشعة بسرية ودقة عاليتين ولفترة أطول 
وذل��ك عند إج��راء األش��عة لمرضى مستش��فى 
الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام، كما 
يمكن الحصول على الصور واس��تردادها بسرعة 
هائل��ة وج��ودة عالية، األم��ر الذي س��يقلل من 
نس��بة التكاليف لتخزين تل��ك الصور، إضافة إلى 
ازدياد مس��توى اإلنتاجية وذلك بارتفاع س��رعة 
س��ير العمل وانخفاض الوقت ال��الزم للبحث في 

األرشيف مما يرفع من مستوى رضا المريض.

»أصدقاء الصحة«: سالمة 
األغذية في الحج ضرورية 

لتجنب األمراض
أك��دت جمعي��ة أصدقاء الصح��ة أهمية الحفاظ على س��المة 
األغذي��ة في الح��ج تجنبًا للم��رض الذي قد يعيق اس��تكمال 
ش��عائر الحج، وذلك خالل لقاء توع��وي نظمته الجمعية حول 
»سالمة األغذية في الحج« وأدارته رئيسة الجمعية الدكتورة 

كوثر العيد وتحدثت فيه الخبيرة الصحية زهراء المحافظة.
وأك��د اللقاء ض��رورة أن يكون كادر حملة الح��ج على وعي تام 
بأهمي��ة س��المة الغ��ذاء المقدم للحج��اج من خ��الل التأكد 
م��ن نظافت��ه، وحفظه في درجة حرارة مناس��بة، واس��تخدام 
مياه نظيفة في غس��له، وطهيه بش��كل جيد، فصل األس��طح 

واألطعمة المطبوخة عن النيئة.
وش��دد اللقاء على أهمية النظافة الش��خصية لمعد األطعمة 
منع��ًا ألية أم��راض أو ملوث��ات للغ��ذاء، إضافة إل��ى نظافة 
األس��طح وع��دم اس��تخدام نف��س األس��طح وأدوات التقطيع 
لألطعمة النيئة واللحوم والخضار أو األطعمة الجاهزة، وغسل 

جميع األدوات المستخدمة جيدًا لمنع التلوث. 
ووجه اللقاء نصائح عامة للحجاج بشأن الغذاء من بينها غسل 
األي��دي باس��تمرار وخصوصًا قبل تناول األطعم��ة والوجبات، 
والتأكد من س��المة الغذاء قبل تناول��ه من خالل مالحظة أي 
تغيرات مث��ل الطعم واللون والقوام والرائحة، واختيار أماكن 
نظيفة وغير مكشوفة لتناول الوجبات ويمكن تقييم ذلك من 
النظاف��ة العامة للمحل أو العاملين فيه، وعدم تناول األغذية 

بعد فتحها وتجنب التسخين المتكرر للطعام.

»األعلى للصحة«: بطاقة 
 »صحتي« تكفل الخصوصية

للمريض وتحفظ سجله الصحي
يكف��ل قانون الضم��ان الصحي الصادر بالع��ام 2018 توفير 
المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية 
الصحية الش��املة ف��ي البحرين، وذلك بما يس��هم في توفير 
منظومة صحي��ة متكاملة ذات جودة عالية تتس��م بالمرونة 
والقدرة عل��ى التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين، 

وجاذبة لالستثمار في المجال الصحي.
ويه��دف برنام��ج الضمان الصح��ي الوطني بحس��ب ما ذكره 
المجل��س األعل��ى للصحة إل��ى تقديم خدمات صحي��ة فّعالة 
وبأفض��ل ج��ودة، وكفال��ة الحري��ة للجميع في اختي��ار مقدم 
الخدم��ة الصحية، فض��اًل عن تقدي��م خدمات صحي��ة عادلة 

وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة األطراف.
وقد ش��ّرع المجلس في تطبيق مشروع التسيير الذاتي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية في محافظة المحرق كمرحلة تجريبية 
أولى، ومن ثم س��ُيعّمم تباع��ًا على بقي��ة المحافظات، حيث 
يمكن لمرتادي هذه المراكز حاليًا اختيار طبيبهم عبر برنامج 
»اخت��ر طبيبك« تمهيدًا إلصدار وتوزي��ع بطاقات صحتي على 

مرتادي هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج »اختر طبيب��ك« وصرف بطاقات صحتي إحدى 
المب��ادرات التنفيذي��ة للبرنام��ج الوطن��ي لتطوي��ر الرعاي��ة 
الصحية، والذي يهدف إلى تطوير الهيكل المؤسس��ي الصحي 

في البحرين ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
وتتضمن البطاقة العديد من المزايا، ومن أبرزها أنها تضمن 
الحص��ول على جمي��ع الخدم��ات الصحية األساس��ية، وتمّكن 
من الدخول عل��ى الملف الصحي لحام��ل البطاقة بما يضمن 
خصوصيت��ه، وهذا يعن��ي اس��تثمار التقني��ات الحديثة التي 
تتضمنها الش��ريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ إلى السجل 
الصحي للمريض من أجل تمكي��ن األطباء ومقدمي الخدمات 
الصحية م��ن تقديم أفضل خدم��ة عالجية لحام��ل البطاقة، 
والتي تمّك��ن مقدم الخدمة الصحية م��ن النفاذ للمعلومات 
المرتبطة بالس��جل الصحي لحامل البطاقة وتشخيص الحالة 

ومراجعتها التخاذ القرار العالجي المناسب.
كما تتضّمن بطاقة »صحتي« ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخ��اص بحام��ل البطاق��ة وتؤهل��ه للحصول عل��ى الخدمات 
الصحية األساس��ية وهي الرزمة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تش��مل تقديم خدمات صحية ش��املة، وذلك بدون أي 
مقابل مادي أو س��قف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخاص بحامل البطاقة مهمة من أجل تمكين مقدم الخدمة 
الصحية من الوقوف على البيانات األساسية المرتبطة بحامل 
البطاقة والرزمة المحددة لتلقيه العالج وسجله الصحي بهذا 
الشأن. وحول خطوات إصدار البطاقة، فإنها تتمّثل في توجه 
المواطن إلى أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق الس��كنية 
وإب��راز بطاقة هويت��ه، ومن ثّم يقوم بالتس��جيل في برنامج 
»اختر طبيبك« وبإمكانه تس��جيل جميع أفراد عائلته حيث أّن 
إص��دار البطاقة مجان��ًا لجميع المواطني��ن، وبعد ذلك يمكنه 

استالم بطاقة »صحتي« واالستفادة من مزاياها.

 تنظيم مزاولة الطب
 الخاص بالمستشفيات الحكومية

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
محمد بن عبداهلل آل خليف��ة قرار بتنظيم لمزاولة 
الطب الخاص في المستش��فيات الحكومية، والذي 
يح��دد التح��اق األطباء االستش��اريين ع��ن طريق 
التعاقد ويحدد األجر على أساس العمولة والنسبة 
المئوي��ة من المبال��غ المتحصلة نظي��ر الخدمات 

الطبية فقط. 
ووفقًا لقرار يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من 
خارج مملك��ة البحرين من ذوي الكفاءة العالمية« 
الطبي��ب الزائ��ر« عل��ى أن يتكفل الط��ب الخاص 

بأجورهم، وهذه أبرز مواد القرار 
المادة )6(

يكون التحاق األطباء االستشاريين بالطب الخاص 
عن طريق التعاقد، ويحدد العقد األجر على أساس 
العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة 
نظير الخدمات الطبية اإلضافية المقدمة للمريض 
بالطب الخاص، كما يح��دد حقوقهم والتزاماتهم 
عل��ى أال يس��تحقوا أي مزاي��ا مالي��ة أخ��رى بخالف 

العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد. 
كما يجوز التعاقد مع أطباء استش��اريين من خارج 
مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية 
في مختل��ف التخصصات الطبية، عل��ى أن يتكفل 
الط��ب الخ��اص بأجوره��م، وذل��ك وفق��ًا لبرنامج 
الطبيب االستش��اري الزائر بعد اس��تيفاء إجراءات 

التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة. 
كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة 
والموظفي��ن اإلداريين بالط��ب الخاص عن طريق 

التعاقد
المادة )7(

يج��ب على األطب��اء االستش��اريين بالطب الخاص 
االلتزام باآلتي: 

أ- تحدد مواعيد االستش��ارة وفقًا للنظ��ام المّتبع 
بالمستش��فى الحكوم��ي، بش��رط أال يق��ل وق��ت 

االستشارة لكل مريض عن عشر دقائق. 
ب- ال يجوز لألطباء االستش��اريين أن يتقاض�وا أي 
مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما 

يقدمونها من خدمات طبية. 
ج- ال يج���وز ت�ح�وي���ل الم�رض�ى م���ن العي�ادات 
العام��ة إلى العي��ادات الخاصة، ويج��وز إجراء هذا 
التحوي��ل إذا كان م���ن العي���ادات الخاص���ة إل�ى 
العي��ادات العام��ة، م��ع مراع��اة نظ��ام التحويل 
المتبع في المستش��فى الحكومي، كما يجوز إجراء 
التحويل إلى قس��م الحوادث والطواري ء إذا تطلبت 
حال��ة المريض ذلك، على أن يك��ون ه�ذا التحويل 
بموجب رس���الة موقع��ة من الطبي��ب المختص، 

وطبقا لقواعد الضمان الصحي.
 د - ال يج��وز للطبي��ب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية 

تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي. 
ه���- ال يج��وز للطبيب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستش��فيات الحكومي��ة ع��الج المرض��ى في أي 
من المستش��فيات أو العيادات األخرى سواء كانت 
عام�ة أو خاصة، وذلك خ�ارج أوقات دوامه الرسمي.

 و- يج��ب أال يزي��د عم��ل األطب��اء االستش��اريين 
العاملي��ن بالمستش��فيات الحكومي��ة على س��ت 
نوب��ات عمل في األس��بوع، مع مراع��اة أيام الجمع 

والعطالت الرسمية. 
مادة )8( 

يجب عل��ى األطب��اء المناوبين في المستش��فيات 
الحكومية متابعة ع��الج المرضى التابعين ألطباء 
الط��ب الخ��اص والمنومي��ن ف��ي المستش��فيات 
الحكومي��ة تح��ت إش��راف ومتابعة طبي��ب الطب 
الخ��اص، حس��ب نظ��ام االستش��ارة المعمول به 
بالمستش��فى الحكوم��ي، وذلك كله طبق��ًا لنظام 
الضمان الصح��ي والحزمة الصحي��ة المتمتع بها 

المريض.
المادة)9(

يج��ب أن يكون لكل مريض بالطب الخاص س��جل 
طبي ورقي وإلكتروني، يس��جل فيه الطبيب بيانات 

المريض الشخصية والمرضية. 
وفي حالة خضوع المريض إلج��راء طبي أو جراحي 
يجب إرفاق نس��خة من الس��جل الطبي الخاص به 

عن حالت��ه متضمنا نتائ��ج الفح��وص والتحاليل 
الالزمة إلرفاقها بس��جل المريض في المستشفى 

الحكومي. 
مادة )10( 

يجب على الطبيب االستش��اري بالطب الخاص، في 
ح��ال قيامه بإجازة أن ينيب عنه طبيبًا آخر في ذات 
التخص��ص وبدرجة ال تقل عن نائ��ب أول، للعمل 
في عيادته خالل فترة اإلجازة، وذلك بعد الحصول 
عل��ى موافقة رئي��س األطباء المخت��ص، وال يجوز 
للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اس��مه أو إجراء 

عمليات جراحية لهم في المستشفى الحكومي
مادة )11(

ينشأ حس��اب تودع فيه إيرادات الطب الخاص في 
أحد البن��وك الوطنية العاملة ف��ي المملكة، ويتم 
فتحه بعد موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بناء على طلب يتقدم به الرئيس التنفيذي متضمنًا 

الغرض من فتح الحساب، واالسم المقترح له. 
ويج��ب إخطار إدارة المدفوع��ات والتحصيل بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بشأن استثمار الفائض 
من رصيد حساب الطب الخاص لدى البنك المعني، 
بع��د موافقة مجل��س األمناء، وذل��ك كله بمراعاة 
الحك��م الوارد في الفقرة )د( م��ن المادة )69( من 

قانون الضمان الصحي. 
مادة )١٢( 

يتم عمل تس��وية محاس��بية فيما بين الحسابات 
الخاص��ة بالط��ب الخاص والمستش��فى الحكومي 
في حال تحوي��ل المرضى لتلقي الخدمات الصحية 
داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقًا للضوابط 
المحاس��بية الت��ي يضعه��ا الرئي��س التنفي��ذي 
إلج��راءات الضم��ان الصحي والقواعد المحاس��بية 

بين الرزم الصحية.
مادة )13( 

تخضع حس��ابات الط��ب الخاص للتدقي��ق المالي 
واإلداري م��ن قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
ويرف��ع الديوان تقريرًا س��نويًا بنتائج التدقيق إلى 

المجلس األعلى للصحة.

 السماح بمحاولتين 
 للبحريني حال فشله

في تقديم امتحان »نهرا«
محرر الشؤون المحلية «

أج��از تعديل في نظ��ام امتحان��ات مزاولة المه��ن الصحية، 
لطال��ب الترخي��ص البحرين��ي محاولتي��ن لتقدي��م االمتحان 
بش��رط حض��ور دورة تدريبي��ة ال تقل عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتمدة لدى الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
جاء ذلك في تعديل المادة 3 من القرار رقم 29 لس��نة 2020 
بش��أن الئحة نظام امتحانات مزاول��ة المهن الصحية، والذي 
أصدره رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة، والمنشور في الجريدة الرسمية.
وج��اء ن��ص التعدي��ل كالتال��ي: »يك��ون لطال��ب الترخيص 
البحرين��ي فقط ال��ذي لم يجتز امتح��ان التقييم طبق��ًا للبند 
الس��ابق، أن يح��ال اجتيازه مجددًا مرتين إضافيتين ش��ريطة 
حض��وره دورة تدريبي��ة ال تقل مدتها عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتم��دة لدى الهيئ��ة، وتقديمه ما 
يثبت اجتي��ازه لهذه الدورة التدريبية، وعلى أن تكون محاولة 
اجتيازه المتحان التقييم في هاتين المرتين خالل سنتين من 

اجتيازه تلك الدورة التدريبية«.
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تستضيفه المملكة في سبتمبر المقبل بمشاركة خبراء عالميين

 تدشين الموقع الرسمي لمؤتمر
البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة يقام مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة يومي 22 و23 سبتمبر 

.2022
المنظمة  اللجن��ة  وأعلن��ت رئي��س 
للمؤتمر جميلة السلمان أن اللجنة 
دش��نت الموقع الرس��مي للمؤتمر 
الذي س��يقام في مملك��ة البحرين، 
موضحة أن اللجنة المنظمة ماضية 
ف��ي مواصل��ة االس��تعداد المبك��ر 
لتنظي��م المؤتم��ر الدول��ي ال��ذي 
سيشهد مش��اركة نخبة من الخبراء 
العالميي��ن والدوليي��ن ف��ي مجال 
مكافحة اإليدز، مبينة إلى أن القطاع 
الطبي في مملك��ة البحرين يحظى 
باهتم��ام دائم م��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم ومتابعة 

مس��تمرة ومس��اندة م��ن صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقالت »يأتي تنظي��م المؤتمر في 
إط��ار الخطوات الرائدة التي تس��ير 
عليها مملك��ة البحرين على صعيد 

تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��ب 
»اإلي��دز«، حي��ث تس��ير المملك��ة 
بخطى ثابتة نح��و مواصلة التطور 
واالزده��ار في ه��ذا الجانب بفضل 
الدع��م والرعاية من جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه وس��مو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ارت إل��ى أن اللجن��ة المنظمة 
فتحت باب التسجيل للمشاركة في 
اإللكتروني  الموق��ع  عب��ر  المؤتمر 
www.( للمؤتم��ر  الرس��مي 

وأضاف��ت   ،)  educationplus.me
»يحتوي الموقع على كافة تفاصيل 
الراغبي��ن  وبإم��كان  المؤتم��ر، 
المش��اركين في المؤتمر التسجيل 

عبر الموقع اإللكتروني«.
وتابعت »ستواصل اللجنة المنظمة 
المؤتمر،  الس��تضافة  تحضيراتها 
حي��ث تح��رص اللجن��ة عل��ى ب��ذل 
المؤتمر  إخ��راج  لتأمي��ن  الجه��ود 
بأفضل مس��توى تنظيمي وتحقيق 
كامل االس��تفادة العلمية خصوصًا 
أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة 
والدوليين،  العالميي��ن  الخبراء  من 
التوفي��ق  دوام  للجمي��ع  ونتمن��ى 

والنجاح«.

د. جميلة السلمان الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 مستشفى الملك حمد الجامعي 
يطّبق نظامًا آليًا لألرشفة السحابية

أكد قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة 
أن إدارة المستش��فى قامت بتحس��ين استخدام 
الحل��ول التقنية، وتوفير العناي��ة الالزمة ألعداد 
أكبر من المرضى، يس��اهم في خفض التكاليف، 
وتحسين سير األعمال ودقة التشخيص والحد من 
ضرورة إعادة الفحوصات، ليكون أول مستش��فى 
ف��ي مملك��ة البحرين من خ��الل تطبيقها لنظام 
 Auto Cloud Archiving آلي ألرش��فة س��حابية

.Amazon AWS من خالل System
وقال اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل 
إنه ت��م بالتعاون بي��ن مستش��فى الملك حمد 
الجامعي وفريق AWS، تطبيق نظام آلي ألرشفة 
س��حابية بهدف إدارة وأرشفة جميع صور األشعة 
الخاصة بالمريض منذ دخوله للمستشفى والتي 
تحت��اج إلى س��عة تخزين كبيرة، مش��يرًا إلى أنه 
نظام س��حابي متكام��ل يقوم بتخزي��ن وعرض 
الصور كصور األشعة وغيرها لمدة أطول وبتكلفة 
منخفض��ة تصل إلى 40 %، م��ن خالل ربطه بين 
نظام المعلومات الطبي في المستشفى واألجهزة 
 ،AWS الطبية الرقمية وبين الخدمات السحابية
ليكون جزءًا من أنظمة المعلومات الصحية التي 
تعبر عن منظومة طبية متكاملة توظف إمكانات 

المعلوماتية في المجال الصحي.
وقد نشرت شركة Amazon على موقعها الرسمي 
عن نجاح تجربة مستشفى الملك حمد الجامعي 
ف��ي تطبي��ق النظام اآللي لألرش��فة الس��حابية، 
وكيفية إنتاجه وتطبيقه في المستش��فى ومركز 
البحري��ن لألورام ليكون نموذج��ًا يضاهي أفضل 
النظم على مس��توى الش��رق األوس��ط، وهو من 

األنظمة التي تعمل على تحقيق الرؤى واألهداف 
االس��تراتيجية ورعاية صحية ممتازة بشكل أكثر 

كفاءة.
وق��ال مدير إدارة تقني��ة المعلومات واالتصاالت 
بالمستش��فى حمد س��عيد إن اإلدارة أخذت على 
عاتقها إيجاد حلول لترقية أنظمة تخزين الصور 
واألرش��فة الطويلة المدى وإمكانية اس��تردادها 
بأق��ل التكاليف من خالل النظ��ام اآللي لعمليات 

.AWS األرشفة اإللكترونية من خالل
وتطرق س��عيد إلى آلية عمل النظام، وقال »عند 
أخ��ذ أي صورة أش��عة للمريض س��واء األش��عة 
الس��ينية، والمقطعي��ة، والرنين المغناطيس��ي، 
والموج��ات ف��وق الصوتي��ة وأش��عة الصبغ��ات 
الملون��ة وغيره��ا م��ن األش��عة، س��يتم إدخال 
الصح��ي  والتاري��خ  الديموغرافي��ة  المعلوم��ات 
للمري��ض باإلضاف��ة إلى اس��م الفن��ي والطبيب 
المس��ؤول عن قراءة الصور، وعند اكتمال إدخال 

معلومات سيتم ربط المعلومات والصور وإرسال 
المل��ف ال��ذي يحت��وي على الص��ور اإلش��عاعية 
والمعلوم��ات المصاحب��ة، إل��ى وحدة األرش��يف 
بنظ��ام الباك��س PACS، وم��ن َث��م يمكن ألي 
نقط��ة موصولة بالش��بكة الحص��ول على الصور 
ف��ور إعطاء أم��ر االس��ترداد«. وأك��د أن التعاون 
بين المستش��فى وفري��ق AWS لتطبيق النظام 
اآلل��ي لألرش��فة الس��حابية جاء ليتميز بأرش��فة 
صور األشعة بسرية ودقة عاليتين ولفترة أطول 
وذل��ك عند إج��راء األش��عة لمرضى مستش��فى 
الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام، كما 
يمكن الحصول على الصور واس��تردادها بسرعة 
هائل��ة وج��ودة عالية، األم��ر الذي س��يقلل من 
نس��بة التكاليف لتخزين تل��ك الصور، إضافة إلى 
ازدياد مس��توى اإلنتاجية وذلك بارتفاع س��رعة 
س��ير العمل وانخفاض الوقت ال��الزم للبحث في 

األرشيف مما يرفع من مستوى رضا المريض.

»أصدقاء الصحة«: سالمة 
األغذية في الحج ضرورية 

لتجنب األمراض
أك��دت جمعي��ة أصدقاء الصح��ة أهمية الحفاظ على س��المة 
األغذي��ة في الح��ج تجنبًا للم��رض الذي قد يعيق اس��تكمال 
ش��عائر الحج، وذلك خالل لقاء توع��وي نظمته الجمعية حول 
»سالمة األغذية في الحج« وأدارته رئيسة الجمعية الدكتورة 

كوثر العيد وتحدثت فيه الخبيرة الصحية زهراء المحافظة.
وأك��د اللقاء ض��رورة أن يكون كادر حملة الح��ج على وعي تام 
بأهمي��ة س��المة الغ��ذاء المقدم للحج��اج من خ��الل التأكد 
م��ن نظافت��ه، وحفظه في درجة حرارة مناس��بة، واس��تخدام 
مياه نظيفة في غس��له، وطهيه بش��كل جيد، فصل األس��طح 

واألطعمة المطبوخة عن النيئة.
وش��دد اللقاء على أهمية النظافة الش��خصية لمعد األطعمة 
منع��ًا ألية أم��راض أو ملوث��ات للغ��ذاء، إضافة إل��ى نظافة 
األس��طح وع��دم اس��تخدام نف��س األس��طح وأدوات التقطيع 
لألطعمة النيئة واللحوم والخضار أو األطعمة الجاهزة، وغسل 

جميع األدوات المستخدمة جيدًا لمنع التلوث. 
ووجه اللقاء نصائح عامة للحجاج بشأن الغذاء من بينها غسل 
األي��دي باس��تمرار وخصوصًا قبل تناول األطعم��ة والوجبات، 
والتأكد من س��المة الغذاء قبل تناول��ه من خالل مالحظة أي 
تغيرات مث��ل الطعم واللون والقوام والرائحة، واختيار أماكن 
نظيفة وغير مكشوفة لتناول الوجبات ويمكن تقييم ذلك من 
النظاف��ة العامة للمحل أو العاملين فيه، وعدم تناول األغذية 

بعد فتحها وتجنب التسخين المتكرر للطعام.

»األعلى للصحة«: بطاقة 
 »صحتي« تكفل الخصوصية

للمريض وتحفظ سجله الصحي
يكف��ل قانون الضم��ان الصحي الصادر بالع��ام 2018 توفير 
المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية 
الصحية الش��املة ف��ي البحرين، وذلك بما يس��هم في توفير 
منظومة صحي��ة متكاملة ذات جودة عالية تتس��م بالمرونة 
والقدرة عل��ى التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين، 

وجاذبة لالستثمار في المجال الصحي.
ويه��دف برنام��ج الضمان الصح��ي الوطني بحس��ب ما ذكره 
المجل��س األعل��ى للصحة إل��ى تقديم خدمات صحي��ة فّعالة 
وبأفض��ل ج��ودة، وكفال��ة الحري��ة للجميع في اختي��ار مقدم 
الخدم��ة الصحية، فض��اًل عن تقدي��م خدمات صحي��ة عادلة 

وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة األطراف.
وقد ش��ّرع المجلس في تطبيق مشروع التسيير الذاتي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية في محافظة المحرق كمرحلة تجريبية 
أولى، ومن ثم س��ُيعّمم تباع��ًا على بقي��ة المحافظات، حيث 
يمكن لمرتادي هذه المراكز حاليًا اختيار طبيبهم عبر برنامج 
»اخت��ر طبيبك« تمهيدًا إلصدار وتوزي��ع بطاقات صحتي على 

مرتادي هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج »اختر طبيب��ك« وصرف بطاقات صحتي إحدى 
المب��ادرات التنفيذي��ة للبرنام��ج الوطن��ي لتطوي��ر الرعاي��ة 
الصحية، والذي يهدف إلى تطوير الهيكل المؤسس��ي الصحي 

في البحرين ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
وتتضمن البطاقة العديد من المزايا، ومن أبرزها أنها تضمن 
الحص��ول على جمي��ع الخدم��ات الصحية األساس��ية، وتمّكن 
من الدخول عل��ى الملف الصحي لحام��ل البطاقة بما يضمن 
خصوصيت��ه، وهذا يعن��ي اس��تثمار التقني��ات الحديثة التي 
تتضمنها الش��ريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ إلى السجل 
الصحي للمريض من أجل تمكي��ن األطباء ومقدمي الخدمات 
الصحية م��ن تقديم أفضل خدم��ة عالجية لحام��ل البطاقة، 
والتي تمّك��ن مقدم الخدمة الصحية م��ن النفاذ للمعلومات 
المرتبطة بالس��جل الصحي لحامل البطاقة وتشخيص الحالة 

ومراجعتها التخاذ القرار العالجي المناسب.
كما تتضّمن بطاقة »صحتي« ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخ��اص بحام��ل البطاق��ة وتؤهل��ه للحصول عل��ى الخدمات 
الصحية األساس��ية وهي الرزمة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تش��مل تقديم خدمات صحية ش��املة، وذلك بدون أي 
مقابل مادي أو س��قف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخاص بحامل البطاقة مهمة من أجل تمكين مقدم الخدمة 
الصحية من الوقوف على البيانات األساسية المرتبطة بحامل 
البطاقة والرزمة المحددة لتلقيه العالج وسجله الصحي بهذا 
الشأن. وحول خطوات إصدار البطاقة، فإنها تتمّثل في توجه 
المواطن إلى أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق الس��كنية 
وإب��راز بطاقة هويت��ه، ومن ثّم يقوم بالتس��جيل في برنامج 
»اختر طبيبك« وبإمكانه تس��جيل جميع أفراد عائلته حيث أّن 
إص��دار البطاقة مجان��ًا لجميع المواطني��ن، وبعد ذلك يمكنه 

استالم بطاقة »صحتي« واالستفادة من مزاياها.

 تنظيم مزاولة الطب
 الخاص بالمستشفيات الحكومية

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
محمد بن عبداهلل آل خليف��ة قرار بتنظيم لمزاولة 
الطب الخاص في المستش��فيات الحكومية، والذي 
يح��دد التح��اق األطباء االستش��اريين ع��ن طريق 
التعاقد ويحدد األجر على أساس العمولة والنسبة 
المئوي��ة من المبال��غ المتحصلة نظي��ر الخدمات 

الطبية فقط. 
ووفقًا لقرار يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من 
خارج مملك��ة البحرين من ذوي الكفاءة العالمية« 
الطبي��ب الزائ��ر« عل��ى أن يتكفل الط��ب الخاص 

بأجورهم، وهذه أبرز مواد القرار 
المادة )6(

يكون التحاق األطباء االستشاريين بالطب الخاص 
عن طريق التعاقد، ويحدد العقد األجر على أساس 
العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة 
نظير الخدمات الطبية اإلضافية المقدمة للمريض 
بالطب الخاص، كما يح��دد حقوقهم والتزاماتهم 
عل��ى أال يس��تحقوا أي مزاي��ا مالي��ة أخ��رى بخالف 

العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد. 
كما يجوز التعاقد مع أطباء استش��اريين من خارج 
مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية 
في مختل��ف التخصصات الطبية، عل��ى أن يتكفل 
الط��ب الخ��اص بأجوره��م، وذل��ك وفق��ًا لبرنامج 
الطبيب االستش��اري الزائر بعد اس��تيفاء إجراءات 

التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة. 
كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة 
والموظفي��ن اإلداريين بالط��ب الخاص عن طريق 

التعاقد
المادة )7(

يج��ب على األطب��اء االستش��اريين بالطب الخاص 
االلتزام باآلتي: 

أ- تحدد مواعيد االستش��ارة وفقًا للنظ��ام المّتبع 
بالمستش��فى الحكوم��ي، بش��رط أال يق��ل وق��ت 

االستشارة لكل مريض عن عشر دقائق. 
ب- ال يجوز لألطباء االستش��اريين أن يتقاض�وا أي 
مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما 

يقدمونها من خدمات طبية. 
ج- ال يج���وز ت�ح�وي���ل الم�رض�ى م���ن العي�ادات 
العام��ة إلى العي��ادات الخاصة، ويج��وز إجراء هذا 
التحوي��ل إذا كان م���ن العي���ادات الخاص���ة إل�ى 
العي��ادات العام��ة، م��ع مراع��اة نظ��ام التحويل 
المتبع في المستش��فى الحكومي، كما يجوز إجراء 
التحويل إلى قس��م الحوادث والطواري ء إذا تطلبت 
حال��ة المريض ذلك، على أن يك��ون ه�ذا التحويل 
بموجب رس���الة موقع��ة من الطبي��ب المختص، 

وطبقا لقواعد الضمان الصحي.
 د - ال يج��وز للطبي��ب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية 

تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي. 
ه���- ال يج��وز للطبيب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستش��فيات الحكومي��ة ع��الج المرض��ى في أي 
من المستش��فيات أو العيادات األخرى سواء كانت 
عام�ة أو خاصة، وذلك خ�ارج أوقات دوامه الرسمي.

 و- يج��ب أال يزي��د عم��ل األطب��اء االستش��اريين 
العاملي��ن بالمستش��فيات الحكومي��ة على س��ت 
نوب��ات عمل في األس��بوع، مع مراع��اة أيام الجمع 

والعطالت الرسمية. 
مادة )8( 

يجب عل��ى األطب��اء المناوبين في المستش��فيات 
الحكومية متابعة ع��الج المرضى التابعين ألطباء 
الط��ب الخ��اص والمنومي��ن ف��ي المستش��فيات 
الحكومي��ة تح��ت إش��راف ومتابعة طبي��ب الطب 
الخ��اص، حس��ب نظ��ام االستش��ارة المعمول به 
بالمستش��فى الحكوم��ي، وذلك كله طبق��ًا لنظام 
الضمان الصح��ي والحزمة الصحي��ة المتمتع بها 

المريض.
المادة)9(

يج��ب أن يكون لكل مريض بالطب الخاص س��جل 
طبي ورقي وإلكتروني، يس��جل فيه الطبيب بيانات 

المريض الشخصية والمرضية. 
وفي حالة خضوع المريض إلج��راء طبي أو جراحي 
يجب إرفاق نس��خة من الس��جل الطبي الخاص به 

عن حالت��ه متضمنا نتائ��ج الفح��وص والتحاليل 
الالزمة إلرفاقها بس��جل المريض في المستشفى 

الحكومي. 
مادة )10( 

يجب على الطبيب االستش��اري بالطب الخاص، في 
ح��ال قيامه بإجازة أن ينيب عنه طبيبًا آخر في ذات 
التخص��ص وبدرجة ال تقل عن نائ��ب أول، للعمل 
في عيادته خالل فترة اإلجازة، وذلك بعد الحصول 
عل��ى موافقة رئي��س األطباء المخت��ص، وال يجوز 
للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اس��مه أو إجراء 

عمليات جراحية لهم في المستشفى الحكومي
مادة )11(

ينشأ حس��اب تودع فيه إيرادات الطب الخاص في 
أحد البن��وك الوطنية العاملة ف��ي المملكة، ويتم 
فتحه بعد موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بناء على طلب يتقدم به الرئيس التنفيذي متضمنًا 

الغرض من فتح الحساب، واالسم المقترح له. 
ويج��ب إخطار إدارة المدفوع��ات والتحصيل بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بشأن استثمار الفائض 
من رصيد حساب الطب الخاص لدى البنك المعني، 
بع��د موافقة مجل��س األمناء، وذل��ك كله بمراعاة 
الحك��م الوارد في الفقرة )د( م��ن المادة )69( من 

قانون الضمان الصحي. 
مادة )١٢( 

يتم عمل تس��وية محاس��بية فيما بين الحسابات 
الخاص��ة بالط��ب الخاص والمستش��فى الحكومي 
في حال تحوي��ل المرضى لتلقي الخدمات الصحية 
داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقًا للضوابط 
المحاس��بية الت��ي يضعه��ا الرئي��س التنفي��ذي 
إلج��راءات الضم��ان الصحي والقواعد المحاس��بية 

بين الرزم الصحية.
مادة )13( 

تخضع حس��ابات الط��ب الخاص للتدقي��ق المالي 
واإلداري م��ن قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
ويرف��ع الديوان تقريرًا س��نويًا بنتائج التدقيق إلى 

المجلس األعلى للصحة.

 السماح بمحاولتين 
 للبحريني حال فشله

في تقديم امتحان »نهرا«
محرر الشؤون المحلية «

أج��از تعديل في نظ��ام امتحان��ات مزاولة المه��ن الصحية، 
لطال��ب الترخي��ص البحرين��ي محاولتي��ن لتقدي��م االمتحان 
بش��رط حض��ور دورة تدريبي��ة ال تقل عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتمدة لدى الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
جاء ذلك في تعديل المادة 3 من القرار رقم 29 لس��نة 2020 
بش��أن الئحة نظام امتحانات مزاول��ة المهن الصحية، والذي 
أصدره رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة، والمنشور في الجريدة الرسمية.
وج��اء ن��ص التعدي��ل كالتال��ي: »يك��ون لطال��ب الترخيص 
البحرين��ي فقط ال��ذي لم يجتز امتح��ان التقييم طبق��ًا للبند 
الس��ابق، أن يح��ال اجتيازه مجددًا مرتين إضافيتين ش��ريطة 
حض��وره دورة تدريبي��ة ال تقل مدتها عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتم��دة لدى الهيئ��ة، وتقديمه ما 
يثبت اجتي��ازه لهذه الدورة التدريبية، وعلى أن تكون محاولة 
اجتيازه المتحان التقييم في هاتين المرتين خالل سنتين من 

اجتيازه تلك الدورة التدريبية«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/27/watan-20220627.pdf?1656293431
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/27/watan-20220627.pdf?1656293431
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/1012859
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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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تستضيفه المملكة في سبتمبر المقبل بمشاركة خبراء عالميين

 تدشين الموقع الرسمي لمؤتمر
البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة يقام مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة يومي 22 و23 سبتمبر 

.2022
المنظمة  اللجن��ة  وأعلن��ت رئي��س 
للمؤتمر جميلة السلمان أن اللجنة 
دش��نت الموقع الرس��مي للمؤتمر 
الذي س��يقام في مملك��ة البحرين، 
موضحة أن اللجنة المنظمة ماضية 
ف��ي مواصل��ة االس��تعداد المبك��ر 
لتنظي��م المؤتم��ر الدول��ي ال��ذي 
سيشهد مش��اركة نخبة من الخبراء 
العالميي��ن والدوليي��ن ف��ي مجال 
مكافحة اإليدز، مبينة إلى أن القطاع 
الطبي في مملك��ة البحرين يحظى 
باهتم��ام دائم م��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم ومتابعة 

مس��تمرة ومس��اندة م��ن صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقالت »يأتي تنظي��م المؤتمر في 
إط��ار الخطوات الرائدة التي تس��ير 
عليها مملك��ة البحرين على صعيد 

تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��ب 
»اإلي��دز«، حي��ث تس��ير المملك��ة 
بخطى ثابتة نح��و مواصلة التطور 
واالزده��ار في ه��ذا الجانب بفضل 
الدع��م والرعاية من جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه وس��مو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ارت إل��ى أن اللجن��ة المنظمة 
فتحت باب التسجيل للمشاركة في 
اإللكتروني  الموق��ع  عب��ر  المؤتمر 
www.( للمؤتم��ر  الرس��مي 

وأضاف��ت   ،)  educationplus.me
»يحتوي الموقع على كافة تفاصيل 
الراغبي��ن  وبإم��كان  المؤتم��ر، 
المش��اركين في المؤتمر التسجيل 

عبر الموقع اإللكتروني«.
وتابعت »ستواصل اللجنة المنظمة 
المؤتمر،  الس��تضافة  تحضيراتها 
حي��ث تح��رص اللجن��ة عل��ى ب��ذل 
المؤتمر  إخ��راج  لتأمي��ن  الجه��ود 
بأفضل مس��توى تنظيمي وتحقيق 
كامل االس��تفادة العلمية خصوصًا 
أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة 
والدوليين،  العالميي��ن  الخبراء  من 
التوفي��ق  دوام  للجمي��ع  ونتمن��ى 

والنجاح«.

د. جميلة السلمان الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 مستشفى الملك حمد الجامعي 
يطّبق نظامًا آليًا لألرشفة السحابية

أكد قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة 
أن إدارة المستش��فى قامت بتحس��ين استخدام 
الحل��ول التقنية، وتوفير العناي��ة الالزمة ألعداد 
أكبر من المرضى، يس��اهم في خفض التكاليف، 
وتحسين سير األعمال ودقة التشخيص والحد من 
ضرورة إعادة الفحوصات، ليكون أول مستش��فى 
ف��ي مملك��ة البحرين من خ��الل تطبيقها لنظام 
 Auto Cloud Archiving آلي ألرش��فة س��حابية

.Amazon AWS من خالل System
وقال اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل 
إنه ت��م بالتعاون بي��ن مستش��فى الملك حمد 
الجامعي وفريق AWS، تطبيق نظام آلي ألرشفة 
س��حابية بهدف إدارة وأرشفة جميع صور األشعة 
الخاصة بالمريض منذ دخوله للمستشفى والتي 
تحت��اج إلى س��عة تخزين كبيرة، مش��يرًا إلى أنه 
نظام س��حابي متكام��ل يقوم بتخزي��ن وعرض 
الصور كصور األشعة وغيرها لمدة أطول وبتكلفة 
منخفض��ة تصل إلى 40 %، م��ن خالل ربطه بين 
نظام المعلومات الطبي في المستشفى واألجهزة 
 ،AWS الطبية الرقمية وبين الخدمات السحابية
ليكون جزءًا من أنظمة المعلومات الصحية التي 
تعبر عن منظومة طبية متكاملة توظف إمكانات 

المعلوماتية في المجال الصحي.
وقد نشرت شركة Amazon على موقعها الرسمي 
عن نجاح تجربة مستشفى الملك حمد الجامعي 
ف��ي تطبي��ق النظام اآللي لألرش��فة الس��حابية، 
وكيفية إنتاجه وتطبيقه في المستش��فى ومركز 
البحري��ن لألورام ليكون نموذج��ًا يضاهي أفضل 
النظم على مس��توى الش��رق األوس��ط، وهو من 

األنظمة التي تعمل على تحقيق الرؤى واألهداف 
االس��تراتيجية ورعاية صحية ممتازة بشكل أكثر 

كفاءة.
وق��ال مدير إدارة تقني��ة المعلومات واالتصاالت 
بالمستش��فى حمد س��عيد إن اإلدارة أخذت على 
عاتقها إيجاد حلول لترقية أنظمة تخزين الصور 
واألرش��فة الطويلة المدى وإمكانية اس��تردادها 
بأق��ل التكاليف من خالل النظ��ام اآللي لعمليات 

.AWS األرشفة اإللكترونية من خالل
وتطرق س��عيد إلى آلية عمل النظام، وقال »عند 
أخ��ذ أي صورة أش��عة للمريض س��واء األش��عة 
الس��ينية، والمقطعي��ة، والرنين المغناطيس��ي، 
والموج��ات ف��وق الصوتي��ة وأش��عة الصبغ��ات 
الملون��ة وغيره��ا م��ن األش��عة، س��يتم إدخال 
الصح��ي  والتاري��خ  الديموغرافي��ة  المعلوم��ات 
للمري��ض باإلضاف��ة إلى اس��م الفن��ي والطبيب 
المس��ؤول عن قراءة الصور، وعند اكتمال إدخال 

معلومات سيتم ربط المعلومات والصور وإرسال 
المل��ف ال��ذي يحت��وي على الص��ور اإلش��عاعية 
والمعلوم��ات المصاحب��ة، إل��ى وحدة األرش��يف 
بنظ��ام الباك��س PACS، وم��ن َث��م يمكن ألي 
نقط��ة موصولة بالش��بكة الحص��ول على الصور 
ف��ور إعطاء أم��ر االس��ترداد«. وأك��د أن التعاون 
بين المستش��فى وفري��ق AWS لتطبيق النظام 
اآلل��ي لألرش��فة الس��حابية جاء ليتميز بأرش��فة 
صور األشعة بسرية ودقة عاليتين ولفترة أطول 
وذل��ك عند إج��راء األش��عة لمرضى مستش��فى 
الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام، كما 
يمكن الحصول على الصور واس��تردادها بسرعة 
هائل��ة وج��ودة عالية، األم��ر الذي س��يقلل من 
نس��بة التكاليف لتخزين تل��ك الصور، إضافة إلى 
ازدياد مس��توى اإلنتاجية وذلك بارتفاع س��رعة 
س��ير العمل وانخفاض الوقت ال��الزم للبحث في 

األرشيف مما يرفع من مستوى رضا المريض.

»أصدقاء الصحة«: سالمة 
األغذية في الحج ضرورية 

لتجنب األمراض
أك��دت جمعي��ة أصدقاء الصح��ة أهمية الحفاظ على س��المة 
األغذي��ة في الح��ج تجنبًا للم��رض الذي قد يعيق اس��تكمال 
ش��عائر الحج، وذلك خالل لقاء توع��وي نظمته الجمعية حول 
»سالمة األغذية في الحج« وأدارته رئيسة الجمعية الدكتورة 

كوثر العيد وتحدثت فيه الخبيرة الصحية زهراء المحافظة.
وأك��د اللقاء ض��رورة أن يكون كادر حملة الح��ج على وعي تام 
بأهمي��ة س��المة الغ��ذاء المقدم للحج��اج من خ��الل التأكد 
م��ن نظافت��ه، وحفظه في درجة حرارة مناس��بة، واس��تخدام 
مياه نظيفة في غس��له، وطهيه بش��كل جيد، فصل األس��طح 

واألطعمة المطبوخة عن النيئة.
وش��دد اللقاء على أهمية النظافة الش��خصية لمعد األطعمة 
منع��ًا ألية أم��راض أو ملوث��ات للغ��ذاء، إضافة إل��ى نظافة 
األس��طح وع��دم اس��تخدام نف��س األس��طح وأدوات التقطيع 
لألطعمة النيئة واللحوم والخضار أو األطعمة الجاهزة، وغسل 

جميع األدوات المستخدمة جيدًا لمنع التلوث. 
ووجه اللقاء نصائح عامة للحجاج بشأن الغذاء من بينها غسل 
األي��دي باس��تمرار وخصوصًا قبل تناول األطعم��ة والوجبات، 
والتأكد من س��المة الغذاء قبل تناول��ه من خالل مالحظة أي 
تغيرات مث��ل الطعم واللون والقوام والرائحة، واختيار أماكن 
نظيفة وغير مكشوفة لتناول الوجبات ويمكن تقييم ذلك من 
النظاف��ة العامة للمحل أو العاملين فيه، وعدم تناول األغذية 

بعد فتحها وتجنب التسخين المتكرر للطعام.

»األعلى للصحة«: بطاقة 
 »صحتي« تكفل الخصوصية

للمريض وتحفظ سجله الصحي
يكف��ل قانون الضم��ان الصحي الصادر بالع��ام 2018 توفير 
المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية 
الصحية الش��املة ف��ي البحرين، وذلك بما يس��هم في توفير 
منظومة صحي��ة متكاملة ذات جودة عالية تتس��م بالمرونة 
والقدرة عل��ى التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين، 

وجاذبة لالستثمار في المجال الصحي.
ويه��دف برنام��ج الضمان الصح��ي الوطني بحس��ب ما ذكره 
المجل��س األعل��ى للصحة إل��ى تقديم خدمات صحي��ة فّعالة 
وبأفض��ل ج��ودة، وكفال��ة الحري��ة للجميع في اختي��ار مقدم 
الخدم��ة الصحية، فض��اًل عن تقدي��م خدمات صحي��ة عادلة 

وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة األطراف.
وقد ش��ّرع المجلس في تطبيق مشروع التسيير الذاتي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية في محافظة المحرق كمرحلة تجريبية 
أولى، ومن ثم س��ُيعّمم تباع��ًا على بقي��ة المحافظات، حيث 
يمكن لمرتادي هذه المراكز حاليًا اختيار طبيبهم عبر برنامج 
»اخت��ر طبيبك« تمهيدًا إلصدار وتوزي��ع بطاقات صحتي على 

مرتادي هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج »اختر طبيب��ك« وصرف بطاقات صحتي إحدى 
المب��ادرات التنفيذي��ة للبرنام��ج الوطن��ي لتطوي��ر الرعاي��ة 
الصحية، والذي يهدف إلى تطوير الهيكل المؤسس��ي الصحي 

في البحرين ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
وتتضمن البطاقة العديد من المزايا، ومن أبرزها أنها تضمن 
الحص��ول على جمي��ع الخدم��ات الصحية األساس��ية، وتمّكن 
من الدخول عل��ى الملف الصحي لحام��ل البطاقة بما يضمن 
خصوصيت��ه، وهذا يعن��ي اس��تثمار التقني��ات الحديثة التي 
تتضمنها الش��ريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ إلى السجل 
الصحي للمريض من أجل تمكي��ن األطباء ومقدمي الخدمات 
الصحية م��ن تقديم أفضل خدم��ة عالجية لحام��ل البطاقة، 
والتي تمّك��ن مقدم الخدمة الصحية م��ن النفاذ للمعلومات 
المرتبطة بالس��جل الصحي لحامل البطاقة وتشخيص الحالة 

ومراجعتها التخاذ القرار العالجي المناسب.
كما تتضّمن بطاقة »صحتي« ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخ��اص بحام��ل البطاق��ة وتؤهل��ه للحصول عل��ى الخدمات 
الصحية األساس��ية وهي الرزمة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تش��مل تقديم خدمات صحية ش��املة، وذلك بدون أي 
مقابل مادي أو س��قف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخاص بحامل البطاقة مهمة من أجل تمكين مقدم الخدمة 
الصحية من الوقوف على البيانات األساسية المرتبطة بحامل 
البطاقة والرزمة المحددة لتلقيه العالج وسجله الصحي بهذا 
الشأن. وحول خطوات إصدار البطاقة، فإنها تتمّثل في توجه 
المواطن إلى أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق الس��كنية 
وإب��راز بطاقة هويت��ه، ومن ثّم يقوم بالتس��جيل في برنامج 
»اختر طبيبك« وبإمكانه تس��جيل جميع أفراد عائلته حيث أّن 
إص��دار البطاقة مجان��ًا لجميع المواطني��ن، وبعد ذلك يمكنه 

استالم بطاقة »صحتي« واالستفادة من مزاياها.

 تنظيم مزاولة الطب
 الخاص بالمستشفيات الحكومية

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
محمد بن عبداهلل آل خليف��ة قرار بتنظيم لمزاولة 
الطب الخاص في المستش��فيات الحكومية، والذي 
يح��دد التح��اق األطباء االستش��اريين ع��ن طريق 
التعاقد ويحدد األجر على أساس العمولة والنسبة 
المئوي��ة من المبال��غ المتحصلة نظي��ر الخدمات 

الطبية فقط. 
ووفقًا لقرار يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من 
خارج مملك��ة البحرين من ذوي الكفاءة العالمية« 
الطبي��ب الزائ��ر« عل��ى أن يتكفل الط��ب الخاص 

بأجورهم، وهذه أبرز مواد القرار 
المادة )6(

يكون التحاق األطباء االستشاريين بالطب الخاص 
عن طريق التعاقد، ويحدد العقد األجر على أساس 
العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة 
نظير الخدمات الطبية اإلضافية المقدمة للمريض 
بالطب الخاص، كما يح��دد حقوقهم والتزاماتهم 
عل��ى أال يس��تحقوا أي مزاي��ا مالي��ة أخ��رى بخالف 

العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد. 
كما يجوز التعاقد مع أطباء استش��اريين من خارج 
مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية 
في مختل��ف التخصصات الطبية، عل��ى أن يتكفل 
الط��ب الخ��اص بأجوره��م، وذل��ك وفق��ًا لبرنامج 
الطبيب االستش��اري الزائر بعد اس��تيفاء إجراءات 

التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة. 
كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة 
والموظفي��ن اإلداريين بالط��ب الخاص عن طريق 

التعاقد
المادة )7(

يج��ب على األطب��اء االستش��اريين بالطب الخاص 
االلتزام باآلتي: 

أ- تحدد مواعيد االستش��ارة وفقًا للنظ��ام المّتبع 
بالمستش��فى الحكوم��ي، بش��رط أال يق��ل وق��ت 

االستشارة لكل مريض عن عشر دقائق. 
ب- ال يجوز لألطباء االستش��اريين أن يتقاض�وا أي 
مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما 

يقدمونها من خدمات طبية. 
ج- ال يج���وز ت�ح�وي���ل الم�رض�ى م���ن العي�ادات 
العام��ة إلى العي��ادات الخاصة، ويج��وز إجراء هذا 
التحوي��ل إذا كان م���ن العي���ادات الخاص���ة إل�ى 
العي��ادات العام��ة، م��ع مراع��اة نظ��ام التحويل 
المتبع في المستش��فى الحكومي، كما يجوز إجراء 
التحويل إلى قس��م الحوادث والطواري ء إذا تطلبت 
حال��ة المريض ذلك، على أن يك��ون ه�ذا التحويل 
بموجب رس���الة موقع��ة من الطبي��ب المختص، 

وطبقا لقواعد الضمان الصحي.
 د - ال يج��وز للطبي��ب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية 

تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي. 
ه���- ال يج��وز للطبيب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستش��فيات الحكومي��ة ع��الج المرض��ى في أي 
من المستش��فيات أو العيادات األخرى سواء كانت 
عام�ة أو خاصة، وذلك خ�ارج أوقات دوامه الرسمي.
 و- يج��ب أال يزي��د عم��ل األطب��اء االستش��اريين 
العاملي��ن بالمستش��فيات الحكومي��ة على س��ت 
نوب��ات عمل في األس��بوع، مع مراع��اة أيام الجمع 

والعطالت الرسمية. 
مادة )8( 

يجب عل��ى األطب��اء المناوبين في المستش��فيات 
الحكومية متابعة ع��الج المرضى التابعين ألطباء 
الط��ب الخ��اص والمنومي��ن ف��ي المستش��فيات 
الحكومي��ة تح��ت إش��راف ومتابعة طبي��ب الطب 
الخ��اص، حس��ب نظ��ام االستش��ارة المعمول به 
بالمستش��فى الحكوم��ي، وذلك كله طبق��ًا لنظام 
الضمان الصح��ي والحزمة الصحي��ة المتمتع بها 

المريض.
المادة)9(

يج��ب أن يكون لكل مريض بالطب الخاص س��جل 
طبي ورقي وإلكتروني، يس��جل فيه الطبيب بيانات 

المريض الشخصية والمرضية. 
وفي حالة خضوع المريض إلج��راء طبي أو جراحي 
يجب إرفاق نس��خة من الس��جل الطبي الخاص به 

عن حالت��ه متضمنا نتائ��ج الفح��وص والتحاليل 
الالزمة إلرفاقها بس��جل المريض في المستشفى 

الحكومي. 
مادة )10( 

يجب على الطبيب االستش��اري بالطب الخاص، في 
ح��ال قيامه بإجازة أن ينيب عنه طبيبًا آخر في ذات 
التخص��ص وبدرجة ال تقل عن نائ��ب أول، للعمل 
في عيادته خالل فترة اإلجازة، وذلك بعد الحصول 
عل��ى موافقة رئي��س األطباء المخت��ص، وال يجوز 
للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اس��مه أو إجراء 

عمليات جراحية لهم في المستشفى الحكومي
مادة )11(

ينشأ حس��اب تودع فيه إيرادات الطب الخاص في 
أحد البن��وك الوطنية العاملة ف��ي المملكة، ويتم 
فتحه بعد موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بناء على طلب يتقدم به الرئيس التنفيذي متضمنًا 

الغرض من فتح الحساب، واالسم المقترح له. 
ويج��ب إخطار إدارة المدفوع��ات والتحصيل بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بشأن استثمار الفائض 
من رصيد حساب الطب الخاص لدى البنك المعني، 
بع��د موافقة مجل��س األمناء، وذل��ك كله بمراعاة 
الحك��م الوارد في الفقرة )د( م��ن المادة )69( من 

قانون الضمان الصحي. 
مادة )١٢( 

يتم عمل تس��وية محاس��بية فيما بين الحسابات 
الخاص��ة بالط��ب الخاص والمستش��فى الحكومي 
في حال تحوي��ل المرضى لتلقي الخدمات الصحية 
داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقًا للضوابط 
المحاس��بية الت��ي يضعه��ا الرئي��س التنفي��ذي 
إلج��راءات الضم��ان الصحي والقواعد المحاس��بية 

بين الرزم الصحية.
مادة )13( 

تخضع حس��ابات الط��ب الخاص للتدقي��ق المالي 
واإلداري م��ن قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
ويرف��ع الديوان تقريرًا س��نويًا بنتائج التدقيق إلى 

المجلس األعلى للصحة.

 السماح بمحاولتين 
 للبحريني حال فشله

في تقديم امتحان »نهرا«
محرر الشؤون المحلية «

أج��از تعديل في نظ��ام امتحان��ات مزاولة المه��ن الصحية، 
لطال��ب الترخي��ص البحرين��ي محاولتي��ن لتقدي��م االمتحان 
بش��رط حض��ور دورة تدريبي��ة ال تقل عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتمدة لدى الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
جاء ذلك في تعديل المادة 3 من القرار رقم 29 لس��نة 2020 
بش��أن الئحة نظام امتحانات مزاول��ة المهن الصحية، والذي 
أصدره رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة، والمنشور في الجريدة الرسمية.
وج��اء ن��ص التعدي��ل كالتال��ي: »يك��ون لطال��ب الترخيص 
البحرين��ي فقط ال��ذي لم يجتز امتح��ان التقييم طبق��ًا للبند 
الس��ابق، أن يح��ال اجتيازه مجددًا مرتين إضافيتين ش��ريطة 
حض��وره دورة تدريبي��ة ال تقل مدتها عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتم��دة لدى الهيئ��ة، وتقديمه ما 
يثبت اجتي��ازه لهذه الدورة التدريبية، وعلى أن تكون محاولة 
اجتيازه المتحان التقييم في هاتين المرتين خالل سنتين من 

اجتيازه تلك الدورة التدريبية«.
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تستضيفه المملكة في سبتمبر المقبل بمشاركة خبراء عالميين

 تدشين الموقع الرسمي لمؤتمر
البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة يقام مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة يومي 22 و23 سبتمبر 

.2022
المنظمة  اللجن��ة  وأعلن��ت رئي��س 
للمؤتمر جميلة السلمان أن اللجنة 
دش��نت الموقع الرس��مي للمؤتمر 
الذي س��يقام في مملك��ة البحرين، 
موضحة أن اللجنة المنظمة ماضية 
ف��ي مواصل��ة االس��تعداد المبك��ر 
لتنظي��م المؤتم��ر الدول��ي ال��ذي 
سيشهد مش��اركة نخبة من الخبراء 
العالميي��ن والدوليي��ن ف��ي مجال 
مكافحة اإليدز، مبينة إلى أن القطاع 
الطبي في مملك��ة البحرين يحظى 
باهتم��ام دائم م��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم ومتابعة 

مس��تمرة ومس��اندة م��ن صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقالت »يأتي تنظي��م المؤتمر في 
إط��ار الخطوات الرائدة التي تس��ير 
عليها مملك��ة البحرين على صعيد 

تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��ب 
»اإلي��دز«، حي��ث تس��ير المملك��ة 
بخطى ثابتة نح��و مواصلة التطور 
واالزده��ار في ه��ذا الجانب بفضل 
الدع��م والرعاية من جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه وس��مو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ارت إل��ى أن اللجن��ة المنظمة 
فتحت باب التسجيل للمشاركة في 
اإللكتروني  الموق��ع  عب��ر  المؤتمر 
www.( للمؤتم��ر  الرس��مي 

وأضاف��ت   ،)  educationplus.me
»يحتوي الموقع على كافة تفاصيل 
الراغبي��ن  وبإم��كان  المؤتم��ر، 
المش��اركين في المؤتمر التسجيل 

عبر الموقع اإللكتروني«.
وتابعت »ستواصل اللجنة المنظمة 
المؤتمر،  الس��تضافة  تحضيراتها 
حي��ث تح��رص اللجن��ة عل��ى ب��ذل 
المؤتمر  إخ��راج  لتأمي��ن  الجه��ود 
بأفضل مس��توى تنظيمي وتحقيق 
كامل االس��تفادة العلمية خصوصًا 
أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة 
والدوليين،  العالميي��ن  الخبراء  من 
التوفي��ق  دوام  للجمي��ع  ونتمن��ى 

والنجاح«.

د. جميلة السلمان الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 مستشفى الملك حمد الجامعي 
يطّبق نظامًا آليًا لألرشفة السحابية

أكد قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة 
أن إدارة المستش��فى قامت بتحس��ين استخدام 
الحل��ول التقنية، وتوفير العناي��ة الالزمة ألعداد 
أكبر من المرضى، يس��اهم في خفض التكاليف، 
وتحسين سير األعمال ودقة التشخيص والحد من 
ضرورة إعادة الفحوصات، ليكون أول مستش��فى 
ف��ي مملك��ة البحرين من خ��الل تطبيقها لنظام 
 Auto Cloud Archiving آلي ألرش��فة س��حابية

.Amazon AWS من خالل System
وقال اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل 
إنه ت��م بالتعاون بي��ن مستش��فى الملك حمد 
الجامعي وفريق AWS، تطبيق نظام آلي ألرشفة 
س��حابية بهدف إدارة وأرشفة جميع صور األشعة 
الخاصة بالمريض منذ دخوله للمستشفى والتي 
تحت��اج إلى س��عة تخزين كبيرة، مش��يرًا إلى أنه 
نظام س��حابي متكام��ل يقوم بتخزي��ن وعرض 
الصور كصور األشعة وغيرها لمدة أطول وبتكلفة 
منخفض��ة تصل إلى 40 %، م��ن خالل ربطه بين 
نظام المعلومات الطبي في المستشفى واألجهزة 
 ،AWS الطبية الرقمية وبين الخدمات السحابية
ليكون جزءًا من أنظمة المعلومات الصحية التي 
تعبر عن منظومة طبية متكاملة توظف إمكانات 

المعلوماتية في المجال الصحي.
وقد نشرت شركة Amazon على موقعها الرسمي 
عن نجاح تجربة مستشفى الملك حمد الجامعي 
ف��ي تطبي��ق النظام اآللي لألرش��فة الس��حابية، 
وكيفية إنتاجه وتطبيقه في المستش��فى ومركز 
البحري��ن لألورام ليكون نموذج��ًا يضاهي أفضل 
النظم على مس��توى الش��رق األوس��ط، وهو من 

األنظمة التي تعمل على تحقيق الرؤى واألهداف 
االس��تراتيجية ورعاية صحية ممتازة بشكل أكثر 

كفاءة.
وق��ال مدير إدارة تقني��ة المعلومات واالتصاالت 
بالمستش��فى حمد س��عيد إن اإلدارة أخذت على 
عاتقها إيجاد حلول لترقية أنظمة تخزين الصور 
واألرش��فة الطويلة المدى وإمكانية اس��تردادها 
بأق��ل التكاليف من خالل النظ��ام اآللي لعمليات 

.AWS األرشفة اإللكترونية من خالل
وتطرق س��عيد إلى آلية عمل النظام، وقال »عند 
أخ��ذ أي صورة أش��عة للمريض س��واء األش��عة 
الس��ينية، والمقطعي��ة، والرنين المغناطيس��ي، 
والموج��ات ف��وق الصوتي��ة وأش��عة الصبغ��ات 
الملون��ة وغيره��ا م��ن األش��عة، س��يتم إدخال 
الصح��ي  والتاري��خ  الديموغرافي��ة  المعلوم��ات 
للمري��ض باإلضاف��ة إلى اس��م الفن��ي والطبيب 
المس��ؤول عن قراءة الصور، وعند اكتمال إدخال 

معلومات سيتم ربط المعلومات والصور وإرسال 
المل��ف ال��ذي يحت��وي على الص��ور اإلش��عاعية 
والمعلوم��ات المصاحب��ة، إل��ى وحدة األرش��يف 
بنظ��ام الباك��س PACS، وم��ن َث��م يمكن ألي 
نقط��ة موصولة بالش��بكة الحص��ول على الصور 
ف��ور إعطاء أم��ر االس��ترداد«. وأك��د أن التعاون 
بين المستش��فى وفري��ق AWS لتطبيق النظام 
اآلل��ي لألرش��فة الس��حابية جاء ليتميز بأرش��فة 
صور األشعة بسرية ودقة عاليتين ولفترة أطول 
وذل��ك عند إج��راء األش��عة لمرضى مستش��فى 
الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام، كما 
يمكن الحصول على الصور واس��تردادها بسرعة 
هائل��ة وج��ودة عالية، األم��ر الذي س��يقلل من 
نس��بة التكاليف لتخزين تل��ك الصور، إضافة إلى 
ازدياد مس��توى اإلنتاجية وذلك بارتفاع س��رعة 
س��ير العمل وانخفاض الوقت ال��الزم للبحث في 

األرشيف مما يرفع من مستوى رضا المريض.

»أصدقاء الصحة«: سالمة 
األغذية في الحج ضرورية 

لتجنب األمراض
أك��دت جمعي��ة أصدقاء الصح��ة أهمية الحفاظ على س��المة 
األغذي��ة في الح��ج تجنبًا للم��رض الذي قد يعيق اس��تكمال 
ش��عائر الحج، وذلك خالل لقاء توع��وي نظمته الجمعية حول 
»سالمة األغذية في الحج« وأدارته رئيسة الجمعية الدكتورة 

كوثر العيد وتحدثت فيه الخبيرة الصحية زهراء المحافظة.
وأك��د اللقاء ض��رورة أن يكون كادر حملة الح��ج على وعي تام 
بأهمي��ة س��المة الغ��ذاء المقدم للحج��اج من خ��الل التأكد 
م��ن نظافت��ه، وحفظه في درجة حرارة مناس��بة، واس��تخدام 
مياه نظيفة في غس��له، وطهيه بش��كل جيد، فصل األس��طح 

واألطعمة المطبوخة عن النيئة.
وش��دد اللقاء على أهمية النظافة الش��خصية لمعد األطعمة 
منع��ًا ألية أم��راض أو ملوث��ات للغ��ذاء، إضافة إل��ى نظافة 
األس��طح وع��دم اس��تخدام نف��س األس��طح وأدوات التقطيع 
لألطعمة النيئة واللحوم والخضار أو األطعمة الجاهزة، وغسل 

جميع األدوات المستخدمة جيدًا لمنع التلوث. 
ووجه اللقاء نصائح عامة للحجاج بشأن الغذاء من بينها غسل 
األي��دي باس��تمرار وخصوصًا قبل تناول األطعم��ة والوجبات، 
والتأكد من س��المة الغذاء قبل تناول��ه من خالل مالحظة أي 
تغيرات مث��ل الطعم واللون والقوام والرائحة، واختيار أماكن 
نظيفة وغير مكشوفة لتناول الوجبات ويمكن تقييم ذلك من 
النظاف��ة العامة للمحل أو العاملين فيه، وعدم تناول األغذية 

بعد فتحها وتجنب التسخين المتكرر للطعام.

»األعلى للصحة«: بطاقة 
 »صحتي« تكفل الخصوصية

للمريض وتحفظ سجله الصحي
يكف��ل قانون الضم��ان الصحي الصادر بالع��ام 2018 توفير 
المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية 
الصحية الش��املة ف��ي البحرين، وذلك بما يس��هم في توفير 
منظومة صحي��ة متكاملة ذات جودة عالية تتس��م بالمرونة 
والقدرة عل��ى التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين، 

وجاذبة لالستثمار في المجال الصحي.
ويه��دف برنام��ج الضمان الصح��ي الوطني بحس��ب ما ذكره 
المجل��س األعل��ى للصحة إل��ى تقديم خدمات صحي��ة فّعالة 
وبأفض��ل ج��ودة، وكفال��ة الحري��ة للجميع في اختي��ار مقدم 
الخدم��ة الصحية، فض��اًل عن تقدي��م خدمات صحي��ة عادلة 

وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة األطراف.
وقد ش��ّرع المجلس في تطبيق مشروع التسيير الذاتي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية في محافظة المحرق كمرحلة تجريبية 
أولى، ومن ثم س��ُيعّمم تباع��ًا على بقي��ة المحافظات، حيث 
يمكن لمرتادي هذه المراكز حاليًا اختيار طبيبهم عبر برنامج 
»اخت��ر طبيبك« تمهيدًا إلصدار وتوزي��ع بطاقات صحتي على 

مرتادي هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج »اختر طبيب��ك« وصرف بطاقات صحتي إحدى 
المب��ادرات التنفيذي��ة للبرنام��ج الوطن��ي لتطوي��ر الرعاي��ة 
الصحية، والذي يهدف إلى تطوير الهيكل المؤسس��ي الصحي 

في البحرين ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
وتتضمن البطاقة العديد من المزايا، ومن أبرزها أنها تضمن 
الحص��ول على جمي��ع الخدم��ات الصحية األساس��ية، وتمّكن 
من الدخول عل��ى الملف الصحي لحام��ل البطاقة بما يضمن 
خصوصيت��ه، وهذا يعن��ي اس��تثمار التقني��ات الحديثة التي 
تتضمنها الش��ريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ إلى السجل 
الصحي للمريض من أجل تمكي��ن األطباء ومقدمي الخدمات 
الصحية م��ن تقديم أفضل خدم��ة عالجية لحام��ل البطاقة، 
والتي تمّك��ن مقدم الخدمة الصحية م��ن النفاذ للمعلومات 
المرتبطة بالس��جل الصحي لحامل البطاقة وتشخيص الحالة 

ومراجعتها التخاذ القرار العالجي المناسب.
كما تتضّمن بطاقة »صحتي« ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخ��اص بحام��ل البطاق��ة وتؤهل��ه للحصول عل��ى الخدمات 
الصحية األساس��ية وهي الرزمة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تش��مل تقديم خدمات صحية ش��املة، وذلك بدون أي 
مقابل مادي أو س��قف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخاص بحامل البطاقة مهمة من أجل تمكين مقدم الخدمة 
الصحية من الوقوف على البيانات األساسية المرتبطة بحامل 
البطاقة والرزمة المحددة لتلقيه العالج وسجله الصحي بهذا 
الشأن. وحول خطوات إصدار البطاقة، فإنها تتمّثل في توجه 
المواطن إلى أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق الس��كنية 
وإب��راز بطاقة هويت��ه، ومن ثّم يقوم بالتس��جيل في برنامج 
»اختر طبيبك« وبإمكانه تس��جيل جميع أفراد عائلته حيث أّن 
إص��دار البطاقة مجان��ًا لجميع المواطني��ن، وبعد ذلك يمكنه 

استالم بطاقة »صحتي« واالستفادة من مزاياها.

 تنظيم مزاولة الطب
 الخاص بالمستشفيات الحكومية

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
محمد بن عبداهلل آل خليف��ة قرار بتنظيم لمزاولة 
الطب الخاص في المستش��فيات الحكومية، والذي 
يح��دد التح��اق األطباء االستش��اريين ع��ن طريق 
التعاقد ويحدد األجر على أساس العمولة والنسبة 
المئوي��ة من المبال��غ المتحصلة نظي��ر الخدمات 

الطبية فقط. 
ووفقًا لقرار يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من 
خارج مملك��ة البحرين من ذوي الكفاءة العالمية« 
الطبي��ب الزائ��ر« عل��ى أن يتكفل الط��ب الخاص 

بأجورهم، وهذه أبرز مواد القرار 
المادة )6(

يكون التحاق األطباء االستشاريين بالطب الخاص 
عن طريق التعاقد، ويحدد العقد األجر على أساس 
العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة 
نظير الخدمات الطبية اإلضافية المقدمة للمريض 
بالطب الخاص، كما يح��دد حقوقهم والتزاماتهم 
عل��ى أال يس��تحقوا أي مزاي��ا مالي��ة أخ��رى بخالف 

العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد. 
كما يجوز التعاقد مع أطباء استش��اريين من خارج 
مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية 
في مختل��ف التخصصات الطبية، عل��ى أن يتكفل 
الط��ب الخ��اص بأجوره��م، وذل��ك وفق��ًا لبرنامج 
الطبيب االستش��اري الزائر بعد اس��تيفاء إجراءات 

التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة. 
كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة 
والموظفي��ن اإلداريين بالط��ب الخاص عن طريق 

التعاقد
المادة )7(

يج��ب على األطب��اء االستش��اريين بالطب الخاص 
االلتزام باآلتي: 

أ- تحدد مواعيد االستش��ارة وفقًا للنظ��ام المّتبع 
بالمستش��فى الحكوم��ي، بش��رط أال يق��ل وق��ت 

االستشارة لكل مريض عن عشر دقائق. 
ب- ال يجوز لألطباء االستش��اريين أن يتقاض�وا أي 
مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما 

يقدمونها من خدمات طبية. 
ج- ال يج���وز ت�ح�وي���ل الم�رض�ى م���ن العي�ادات 
العام��ة إلى العي��ادات الخاصة، ويج��وز إجراء هذا 
التحوي��ل إذا كان م���ن العي���ادات الخاص���ة إل�ى 
العي��ادات العام��ة، م��ع مراع��اة نظ��ام التحويل 
المتبع في المستش��فى الحكومي، كما يجوز إجراء 
التحويل إلى قس��م الحوادث والطواري ء إذا تطلبت 
حال��ة المريض ذلك، على أن يك��ون ه�ذا التحويل 
بموجب رس���الة موقع��ة من الطبي��ب المختص، 

وطبقا لقواعد الضمان الصحي.
 د - ال يج��وز للطبي��ب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية 

تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي. 
ه���- ال يج��وز للطبيب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستش��فيات الحكومي��ة ع��الج المرض��ى في أي 
من المستش��فيات أو العيادات األخرى سواء كانت 
عام�ة أو خاصة، وذلك خ�ارج أوقات دوامه الرسمي.
 و- يج��ب أال يزي��د عم��ل األطب��اء االستش��اريين 
العاملي��ن بالمستش��فيات الحكومي��ة على س��ت 
نوب��ات عمل في األس��بوع، مع مراع��اة أيام الجمع 

والعطالت الرسمية. 
مادة )8( 

يجب عل��ى األطب��اء المناوبين في المستش��فيات 
الحكومية متابعة ع��الج المرضى التابعين ألطباء 
الط��ب الخ��اص والمنومي��ن ف��ي المستش��فيات 
الحكومي��ة تح��ت إش��راف ومتابعة طبي��ب الطب 
الخ��اص، حس��ب نظ��ام االستش��ارة المعمول به 
بالمستش��فى الحكوم��ي، وذلك كله طبق��ًا لنظام 
الضمان الصح��ي والحزمة الصحي��ة المتمتع بها 

المريض.
المادة)9(

يج��ب أن يكون لكل مريض بالطب الخاص س��جل 
طبي ورقي وإلكتروني، يس��جل فيه الطبيب بيانات 

المريض الشخصية والمرضية. 
وفي حالة خضوع المريض إلج��راء طبي أو جراحي 
يجب إرفاق نس��خة من الس��جل الطبي الخاص به 

عن حالت��ه متضمنا نتائ��ج الفح��وص والتحاليل 
الالزمة إلرفاقها بس��جل المريض في المستشفى 

الحكومي. 
مادة )10( 

يجب على الطبيب االستش��اري بالطب الخاص، في 
ح��ال قيامه بإجازة أن ينيب عنه طبيبًا آخر في ذات 
التخص��ص وبدرجة ال تقل عن نائ��ب أول، للعمل 
في عيادته خالل فترة اإلجازة، وذلك بعد الحصول 
عل��ى موافقة رئي��س األطباء المخت��ص، وال يجوز 
للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اس��مه أو إجراء 

عمليات جراحية لهم في المستشفى الحكومي
مادة )11(

ينشأ حس��اب تودع فيه إيرادات الطب الخاص في 
أحد البن��وك الوطنية العاملة ف��ي المملكة، ويتم 
فتحه بعد موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بناء على طلب يتقدم به الرئيس التنفيذي متضمنًا 

الغرض من فتح الحساب، واالسم المقترح له. 
ويج��ب إخطار إدارة المدفوع��ات والتحصيل بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بشأن استثمار الفائض 
من رصيد حساب الطب الخاص لدى البنك المعني، 
بع��د موافقة مجل��س األمناء، وذل��ك كله بمراعاة 
الحك��م الوارد في الفقرة )د( م��ن المادة )69( من 

قانون الضمان الصحي. 
مادة )١٢( 

يتم عمل تس��وية محاس��بية فيما بين الحسابات 
الخاص��ة بالط��ب الخاص والمستش��فى الحكومي 
في حال تحوي��ل المرضى لتلقي الخدمات الصحية 
داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقًا للضوابط 
المحاس��بية الت��ي يضعه��ا الرئي��س التنفي��ذي 
إلج��راءات الضم��ان الصحي والقواعد المحاس��بية 

بين الرزم الصحية.
مادة )13( 

تخضع حس��ابات الط��ب الخاص للتدقي��ق المالي 
واإلداري م��ن قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
ويرف��ع الديوان تقريرًا س��نويًا بنتائج التدقيق إلى 

المجلس األعلى للصحة.

 السماح بمحاولتين 
 للبحريني حال فشله

في تقديم امتحان »نهرا«
محرر الشؤون المحلية «

أج��از تعديل في نظ��ام امتحان��ات مزاولة المه��ن الصحية، 
لطال��ب الترخي��ص البحرين��ي محاولتي��ن لتقدي��م االمتحان 
بش��رط حض��ور دورة تدريبي��ة ال تقل عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتمدة لدى الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
جاء ذلك في تعديل المادة 3 من القرار رقم 29 لس��نة 2020 
بش��أن الئحة نظام امتحانات مزاول��ة المهن الصحية، والذي 
أصدره رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة، والمنشور في الجريدة الرسمية.
وج��اء ن��ص التعدي��ل كالتال��ي: »يك��ون لطال��ب الترخيص 
البحرين��ي فقط ال��ذي لم يجتز امتح��ان التقييم طبق��ًا للبند 
الس��ابق، أن يح��ال اجتيازه مجددًا مرتين إضافيتين ش��ريطة 
حض��وره دورة تدريبي��ة ال تقل مدتها عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتم��دة لدى الهيئ��ة، وتقديمه ما 
يثبت اجتي��ازه لهذه الدورة التدريبية، وعلى أن تكون محاولة 
اجتيازه المتحان التقييم في هاتين المرتين خالل سنتين من 

اجتيازه تلك الدورة التدريبية«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/27/watan-20220627.pdf?1656293431
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/1012835
https://alwatannews.net/article/1012874
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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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تستضيفه المملكة في سبتمبر المقبل بمشاركة خبراء عالميين

 تدشين الموقع الرسمي لمؤتمر
البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة يقام مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة يومي 22 و23 سبتمبر 

.2022
المنظمة  اللجن��ة  وأعلن��ت رئي��س 
للمؤتمر جميلة السلمان أن اللجنة 
دش��نت الموقع الرس��مي للمؤتمر 
الذي س��يقام في مملك��ة البحرين، 
موضحة أن اللجنة المنظمة ماضية 
ف��ي مواصل��ة االس��تعداد المبك��ر 
لتنظي��م المؤتم��ر الدول��ي ال��ذي 
سيشهد مش��اركة نخبة من الخبراء 
العالميي��ن والدوليي��ن ف��ي مجال 
مكافحة اإليدز، مبينة إلى أن القطاع 
الطبي في مملك��ة البحرين يحظى 
باهتم��ام دائم م��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم ومتابعة 

مس��تمرة ومس��اندة م��ن صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقالت »يأتي تنظي��م المؤتمر في 
إط��ار الخطوات الرائدة التي تس��ير 
عليها مملك��ة البحرين على صعيد 

تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��ب 
»اإلي��دز«، حي��ث تس��ير المملك��ة 
بخطى ثابتة نح��و مواصلة التطور 
واالزده��ار في ه��ذا الجانب بفضل 
الدع��م والرعاية من جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه وس��مو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ارت إل��ى أن اللجن��ة المنظمة 
فتحت باب التسجيل للمشاركة في 
اإللكتروني  الموق��ع  عب��ر  المؤتمر 
www.( للمؤتم��ر  الرس��مي 

وأضاف��ت   ،)  educationplus.me
»يحتوي الموقع على كافة تفاصيل 
الراغبي��ن  وبإم��كان  المؤتم��ر، 
المش��اركين في المؤتمر التسجيل 

عبر الموقع اإللكتروني«.
وتابعت »ستواصل اللجنة المنظمة 
المؤتمر،  الس��تضافة  تحضيراتها 
حي��ث تح��رص اللجن��ة عل��ى ب��ذل 
المؤتمر  إخ��راج  لتأمي��ن  الجه��ود 
بأفضل مس��توى تنظيمي وتحقيق 
كامل االس��تفادة العلمية خصوصًا 
أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة 
والدوليين،  العالميي��ن  الخبراء  من 
التوفي��ق  دوام  للجمي��ع  ونتمن��ى 

والنجاح«.

د. جميلة السلمان الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 مستشفى الملك حمد الجامعي 
يطّبق نظامًا آليًا لألرشفة السحابية

أكد قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة 
أن إدارة المستش��فى قامت بتحس��ين استخدام 
الحل��ول التقنية، وتوفير العناي��ة الالزمة ألعداد 
أكبر من المرضى، يس��اهم في خفض التكاليف، 
وتحسين سير األعمال ودقة التشخيص والحد من 
ضرورة إعادة الفحوصات، ليكون أول مستش��فى 
ف��ي مملك��ة البحرين من خ��الل تطبيقها لنظام 
 Auto Cloud Archiving آلي ألرش��فة س��حابية

.Amazon AWS من خالل System
وقال اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل 
إنه ت��م بالتعاون بي��ن مستش��فى الملك حمد 
الجامعي وفريق AWS، تطبيق نظام آلي ألرشفة 
س��حابية بهدف إدارة وأرشفة جميع صور األشعة 
الخاصة بالمريض منذ دخوله للمستشفى والتي 
تحت��اج إلى س��عة تخزين كبيرة، مش��يرًا إلى أنه 
نظام س��حابي متكام��ل يقوم بتخزي��ن وعرض 
الصور كصور األشعة وغيرها لمدة أطول وبتكلفة 
منخفض��ة تصل إلى 40 %، م��ن خالل ربطه بين 
نظام المعلومات الطبي في المستشفى واألجهزة 
 ،AWS الطبية الرقمية وبين الخدمات السحابية
ليكون جزءًا من أنظمة المعلومات الصحية التي 
تعبر عن منظومة طبية متكاملة توظف إمكانات 

المعلوماتية في المجال الصحي.
وقد نشرت شركة Amazon على موقعها الرسمي 
عن نجاح تجربة مستشفى الملك حمد الجامعي 
ف��ي تطبي��ق النظام اآللي لألرش��فة الس��حابية، 
وكيفية إنتاجه وتطبيقه في المستش��فى ومركز 
البحري��ن لألورام ليكون نموذج��ًا يضاهي أفضل 
النظم على مس��توى الش��رق األوس��ط، وهو من 

األنظمة التي تعمل على تحقيق الرؤى واألهداف 
االس��تراتيجية ورعاية صحية ممتازة بشكل أكثر 

كفاءة.
وق��ال مدير إدارة تقني��ة المعلومات واالتصاالت 
بالمستش��فى حمد س��عيد إن اإلدارة أخذت على 
عاتقها إيجاد حلول لترقية أنظمة تخزين الصور 
واألرش��فة الطويلة المدى وإمكانية اس��تردادها 
بأق��ل التكاليف من خالل النظ��ام اآللي لعمليات 

.AWS األرشفة اإللكترونية من خالل
وتطرق س��عيد إلى آلية عمل النظام، وقال »عند 
أخ��ذ أي صورة أش��عة للمريض س��واء األش��عة 
الس��ينية، والمقطعي��ة، والرنين المغناطيس��ي، 
والموج��ات ف��وق الصوتي��ة وأش��عة الصبغ��ات 
الملون��ة وغيره��ا م��ن األش��عة، س��يتم إدخال 
الصح��ي  والتاري��خ  الديموغرافي��ة  المعلوم��ات 
للمري��ض باإلضاف��ة إلى اس��م الفن��ي والطبيب 
المس��ؤول عن قراءة الصور، وعند اكتمال إدخال 

معلومات سيتم ربط المعلومات والصور وإرسال 
المل��ف ال��ذي يحت��وي على الص��ور اإلش��عاعية 
والمعلوم��ات المصاحب��ة، إل��ى وحدة األرش��يف 
بنظ��ام الباك��س PACS، وم��ن َث��م يمكن ألي 
نقط��ة موصولة بالش��بكة الحص��ول على الصور 
ف��ور إعطاء أم��ر االس��ترداد«. وأك��د أن التعاون 
بين المستش��فى وفري��ق AWS لتطبيق النظام 
اآلل��ي لألرش��فة الس��حابية جاء ليتميز بأرش��فة 
صور األشعة بسرية ودقة عاليتين ولفترة أطول 
وذل��ك عند إج��راء األش��عة لمرضى مستش��فى 
الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام، كما 
يمكن الحصول على الصور واس��تردادها بسرعة 
هائل��ة وج��ودة عالية، األم��ر الذي س��يقلل من 
نس��بة التكاليف لتخزين تل��ك الصور، إضافة إلى 
ازدياد مس��توى اإلنتاجية وذلك بارتفاع س��رعة 
س��ير العمل وانخفاض الوقت ال��الزم للبحث في 

األرشيف مما يرفع من مستوى رضا المريض.

»أصدقاء الصحة«: سالمة 
األغذية في الحج ضرورية 

لتجنب األمراض
أك��دت جمعي��ة أصدقاء الصح��ة أهمية الحفاظ على س��المة 
األغذي��ة في الح��ج تجنبًا للم��رض الذي قد يعيق اس��تكمال 
ش��عائر الحج، وذلك خالل لقاء توع��وي نظمته الجمعية حول 
»سالمة األغذية في الحج« وأدارته رئيسة الجمعية الدكتورة 

كوثر العيد وتحدثت فيه الخبيرة الصحية زهراء المحافظة.
وأك��د اللقاء ض��رورة أن يكون كادر حملة الح��ج على وعي تام 
بأهمي��ة س��المة الغ��ذاء المقدم للحج��اج من خ��الل التأكد 
م��ن نظافت��ه، وحفظه في درجة حرارة مناس��بة، واس��تخدام 
مياه نظيفة في غس��له، وطهيه بش��كل جيد، فصل األس��طح 

واألطعمة المطبوخة عن النيئة.
وش��دد اللقاء على أهمية النظافة الش��خصية لمعد األطعمة 
منع��ًا ألية أم��راض أو ملوث��ات للغ��ذاء، إضافة إل��ى نظافة 
األس��طح وع��دم اس��تخدام نف��س األس��طح وأدوات التقطيع 
لألطعمة النيئة واللحوم والخضار أو األطعمة الجاهزة، وغسل 

جميع األدوات المستخدمة جيدًا لمنع التلوث. 
ووجه اللقاء نصائح عامة للحجاج بشأن الغذاء من بينها غسل 
األي��دي باس��تمرار وخصوصًا قبل تناول األطعم��ة والوجبات، 
والتأكد من س��المة الغذاء قبل تناول��ه من خالل مالحظة أي 
تغيرات مث��ل الطعم واللون والقوام والرائحة، واختيار أماكن 
نظيفة وغير مكشوفة لتناول الوجبات ويمكن تقييم ذلك من 
النظاف��ة العامة للمحل أو العاملين فيه، وعدم تناول األغذية 

بعد فتحها وتجنب التسخين المتكرر للطعام.

»األعلى للصحة«: بطاقة 
 »صحتي« تكفل الخصوصية

للمريض وتحفظ سجله الصحي
يكف��ل قانون الضم��ان الصحي الصادر بالع��ام 2018 توفير 
المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية 
الصحية الش��املة ف��ي البحرين، وذلك بما يس��هم في توفير 
منظومة صحي��ة متكاملة ذات جودة عالية تتس��م بالمرونة 
والقدرة عل��ى التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين، 

وجاذبة لالستثمار في المجال الصحي.
ويه��دف برنام��ج الضمان الصح��ي الوطني بحس��ب ما ذكره 
المجل��س األعل��ى للصحة إل��ى تقديم خدمات صحي��ة فّعالة 
وبأفض��ل ج��ودة، وكفال��ة الحري��ة للجميع في اختي��ار مقدم 
الخدم��ة الصحية، فض��اًل عن تقدي��م خدمات صحي��ة عادلة 

وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة األطراف.
وقد ش��ّرع المجلس في تطبيق مشروع التسيير الذاتي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية في محافظة المحرق كمرحلة تجريبية 
أولى، ومن ثم س��ُيعّمم تباع��ًا على بقي��ة المحافظات، حيث 
يمكن لمرتادي هذه المراكز حاليًا اختيار طبيبهم عبر برنامج 
»اخت��ر طبيبك« تمهيدًا إلصدار وتوزي��ع بطاقات صحتي على 

مرتادي هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج »اختر طبيب��ك« وصرف بطاقات صحتي إحدى 
المب��ادرات التنفيذي��ة للبرنام��ج الوطن��ي لتطوي��ر الرعاي��ة 
الصحية، والذي يهدف إلى تطوير الهيكل المؤسس��ي الصحي 

في البحرين ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
وتتضمن البطاقة العديد من المزايا، ومن أبرزها أنها تضمن 
الحص��ول على جمي��ع الخدم��ات الصحية األساس��ية، وتمّكن 
من الدخول عل��ى الملف الصحي لحام��ل البطاقة بما يضمن 
خصوصيت��ه، وهذا يعن��ي اس��تثمار التقني��ات الحديثة التي 
تتضمنها الش��ريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ إلى السجل 
الصحي للمريض من أجل تمكي��ن األطباء ومقدمي الخدمات 
الصحية م��ن تقديم أفضل خدم��ة عالجية لحام��ل البطاقة، 
والتي تمّك��ن مقدم الخدمة الصحية م��ن النفاذ للمعلومات 
المرتبطة بالس��جل الصحي لحامل البطاقة وتشخيص الحالة 

ومراجعتها التخاذ القرار العالجي المناسب.
كما تتضّمن بطاقة »صحتي« ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخ��اص بحام��ل البطاق��ة وتؤهل��ه للحصول عل��ى الخدمات 
الصحية األساس��ية وهي الرزمة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تش��مل تقديم خدمات صحية ش��املة، وذلك بدون أي 
مقابل مادي أو س��قف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخاص بحامل البطاقة مهمة من أجل تمكين مقدم الخدمة 
الصحية من الوقوف على البيانات األساسية المرتبطة بحامل 
البطاقة والرزمة المحددة لتلقيه العالج وسجله الصحي بهذا 
الشأن. وحول خطوات إصدار البطاقة، فإنها تتمّثل في توجه 
المواطن إلى أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق الس��كنية 
وإب��راز بطاقة هويت��ه، ومن ثّم يقوم بالتس��جيل في برنامج 
»اختر طبيبك« وبإمكانه تس��جيل جميع أفراد عائلته حيث أّن 
إص��دار البطاقة مجان��ًا لجميع المواطني��ن، وبعد ذلك يمكنه 

استالم بطاقة »صحتي« واالستفادة من مزاياها.

 تنظيم مزاولة الطب
 الخاص بالمستشفيات الحكومية

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
محمد بن عبداهلل آل خليف��ة قرار بتنظيم لمزاولة 
الطب الخاص في المستش��فيات الحكومية، والذي 
يح��دد التح��اق األطباء االستش��اريين ع��ن طريق 
التعاقد ويحدد األجر على أساس العمولة والنسبة 
المئوي��ة من المبال��غ المتحصلة نظي��ر الخدمات 

الطبية فقط. 
ووفقًا لقرار يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من 
خارج مملك��ة البحرين من ذوي الكفاءة العالمية« 
الطبي��ب الزائ��ر« عل��ى أن يتكفل الط��ب الخاص 

بأجورهم، وهذه أبرز مواد القرار 
المادة )6(

يكون التحاق األطباء االستشاريين بالطب الخاص 
عن طريق التعاقد، ويحدد العقد األجر على أساس 
العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة 
نظير الخدمات الطبية اإلضافية المقدمة للمريض 
بالطب الخاص، كما يح��دد حقوقهم والتزاماتهم 
عل��ى أال يس��تحقوا أي مزاي��ا مالي��ة أخ��رى بخالف 

العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد. 
كما يجوز التعاقد مع أطباء استش��اريين من خارج 
مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية 
في مختل��ف التخصصات الطبية، عل��ى أن يتكفل 
الط��ب الخ��اص بأجوره��م، وذل��ك وفق��ًا لبرنامج 
الطبيب االستش��اري الزائر بعد اس��تيفاء إجراءات 

التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة. 
كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة 
والموظفي��ن اإلداريين بالط��ب الخاص عن طريق 

التعاقد
المادة )7(

يج��ب على األطب��اء االستش��اريين بالطب الخاص 
االلتزام باآلتي: 

أ- تحدد مواعيد االستش��ارة وفقًا للنظ��ام المّتبع 
بالمستش��فى الحكوم��ي، بش��رط أال يق��ل وق��ت 

االستشارة لكل مريض عن عشر دقائق. 
ب- ال يجوز لألطباء االستش��اريين أن يتقاض�وا أي 
مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما 

يقدمونها من خدمات طبية. 
ج- ال يج���وز ت�ح�وي���ل الم�رض�ى م���ن العي�ادات 
العام��ة إلى العي��ادات الخاصة، ويج��وز إجراء هذا 
التحوي��ل إذا كان م���ن العي���ادات الخاص���ة إل�ى 
العي��ادات العام��ة، م��ع مراع��اة نظ��ام التحويل 
المتبع في المستش��فى الحكومي، كما يجوز إجراء 
التحويل إلى قس��م الحوادث والطواري ء إذا تطلبت 
حال��ة المريض ذلك، على أن يك��ون ه�ذا التحويل 
بموجب رس���الة موقع��ة من الطبي��ب المختص، 

وطبقا لقواعد الضمان الصحي.
 د - ال يج��وز للطبي��ب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية 

تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي. 
ه���- ال يج��وز للطبيب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستش��فيات الحكومي��ة ع��الج المرض��ى في أي 
من المستش��فيات أو العيادات األخرى سواء كانت 
عام�ة أو خاصة، وذلك خ�ارج أوقات دوامه الرسمي.

 و- يج��ب أال يزي��د عم��ل األطب��اء االستش��اريين 
العاملي��ن بالمستش��فيات الحكومي��ة على س��ت 
نوب��ات عمل في األس��بوع، مع مراع��اة أيام الجمع 

والعطالت الرسمية. 
مادة )8( 

يجب عل��ى األطب��اء المناوبين في المستش��فيات 
الحكومية متابعة ع��الج المرضى التابعين ألطباء 
الط��ب الخ��اص والمنومي��ن ف��ي المستش��فيات 
الحكومي��ة تح��ت إش��راف ومتابعة طبي��ب الطب 
الخ��اص، حس��ب نظ��ام االستش��ارة المعمول به 
بالمستش��فى الحكوم��ي، وذلك كله طبق��ًا لنظام 
الضمان الصح��ي والحزمة الصحي��ة المتمتع بها 

المريض.
المادة)9(

يج��ب أن يكون لكل مريض بالطب الخاص س��جل 
طبي ورقي وإلكتروني، يس��جل فيه الطبيب بيانات 

المريض الشخصية والمرضية. 
وفي حالة خضوع المريض إلج��راء طبي أو جراحي 
يجب إرفاق نس��خة من الس��جل الطبي الخاص به 

عن حالت��ه متضمنا نتائ��ج الفح��وص والتحاليل 
الالزمة إلرفاقها بس��جل المريض في المستشفى 

الحكومي. 
مادة )10( 

يجب على الطبيب االستش��اري بالطب الخاص، في 
ح��ال قيامه بإجازة أن ينيب عنه طبيبًا آخر في ذات 
التخص��ص وبدرجة ال تقل عن نائ��ب أول، للعمل 
في عيادته خالل فترة اإلجازة، وذلك بعد الحصول 
عل��ى موافقة رئي��س األطباء المخت��ص، وال يجوز 
للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اس��مه أو إجراء 

عمليات جراحية لهم في المستشفى الحكومي
مادة )11(

ينشأ حس��اب تودع فيه إيرادات الطب الخاص في 
أحد البن��وك الوطنية العاملة ف��ي المملكة، ويتم 
فتحه بعد موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بناء على طلب يتقدم به الرئيس التنفيذي متضمنًا 

الغرض من فتح الحساب، واالسم المقترح له. 
ويج��ب إخطار إدارة المدفوع��ات والتحصيل بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بشأن استثمار الفائض 
من رصيد حساب الطب الخاص لدى البنك المعني، 
بع��د موافقة مجل��س األمناء، وذل��ك كله بمراعاة 
الحك��م الوارد في الفقرة )د( م��ن المادة )69( من 

قانون الضمان الصحي. 
مادة )١٢( 

يتم عمل تس��وية محاس��بية فيما بين الحسابات 
الخاص��ة بالط��ب الخاص والمستش��فى الحكومي 
في حال تحوي��ل المرضى لتلقي الخدمات الصحية 
داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقًا للضوابط 
المحاس��بية الت��ي يضعه��ا الرئي��س التنفي��ذي 
إلج��راءات الضم��ان الصحي والقواعد المحاس��بية 

بين الرزم الصحية.
مادة )13( 

تخضع حس��ابات الط��ب الخاص للتدقي��ق المالي 
واإلداري م��ن قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
ويرف��ع الديوان تقريرًا س��نويًا بنتائج التدقيق إلى 

المجلس األعلى للصحة.

 السماح بمحاولتين 
 للبحريني حال فشله

في تقديم امتحان »نهرا«
محرر الشؤون المحلية «

أج��از تعديل في نظ��ام امتحان��ات مزاولة المه��ن الصحية، 
لطال��ب الترخي��ص البحرين��ي محاولتي��ن لتقدي��م االمتحان 
بش��رط حض��ور دورة تدريبي��ة ال تقل عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتمدة لدى الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
جاء ذلك في تعديل المادة 3 من القرار رقم 29 لس��نة 2020 
بش��أن الئحة نظام امتحانات مزاول��ة المهن الصحية، والذي 
أصدره رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة، والمنشور في الجريدة الرسمية.
وج��اء ن��ص التعدي��ل كالتال��ي: »يك��ون لطال��ب الترخيص 
البحرين��ي فقط ال��ذي لم يجتز امتح��ان التقييم طبق��ًا للبند 
الس��ابق، أن يح��ال اجتيازه مجددًا مرتين إضافيتين ش��ريطة 
حض��وره دورة تدريبي��ة ال تقل مدتها عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتم��دة لدى الهيئ��ة، وتقديمه ما 
يثبت اجتي��ازه لهذه الدورة التدريبية، وعلى أن تكون محاولة 
اجتيازه المتحان التقييم في هاتين المرتين خالل سنتين من 

اجتيازه تلك الدورة التدريبية«.
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تستضيفه المملكة في سبتمبر المقبل بمشاركة خبراء عالميين

 تدشين الموقع الرسمي لمؤتمر
البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة يقام مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة يومي 22 و23 سبتمبر 

.2022
المنظمة  اللجن��ة  وأعلن��ت رئي��س 
للمؤتمر جميلة السلمان أن اللجنة 
دش��نت الموقع الرس��مي للمؤتمر 
الذي س��يقام في مملك��ة البحرين، 
موضحة أن اللجنة المنظمة ماضية 
ف��ي مواصل��ة االس��تعداد المبك��ر 
لتنظي��م المؤتم��ر الدول��ي ال��ذي 
سيشهد مش��اركة نخبة من الخبراء 
العالميي��ن والدوليي��ن ف��ي مجال 
مكافحة اإليدز، مبينة إلى أن القطاع 
الطبي في مملك��ة البحرين يحظى 
باهتم��ام دائم م��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم ومتابعة 

مس��تمرة ومس��اندة م��ن صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقالت »يأتي تنظي��م المؤتمر في 
إط��ار الخطوات الرائدة التي تس��ير 
عليها مملك��ة البحرين على صعيد 

تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��ب 
»اإلي��دز«، حي��ث تس��ير المملك��ة 
بخطى ثابتة نح��و مواصلة التطور 
واالزده��ار في ه��ذا الجانب بفضل 
الدع��م والرعاية من جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه وس��مو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ارت إل��ى أن اللجن��ة المنظمة 
فتحت باب التسجيل للمشاركة في 
اإللكتروني  الموق��ع  عب��ر  المؤتمر 
www.( للمؤتم��ر  الرس��مي 

وأضاف��ت   ،)  educationplus.me
»يحتوي الموقع على كافة تفاصيل 
الراغبي��ن  وبإم��كان  المؤتم��ر، 
المش��اركين في المؤتمر التسجيل 

عبر الموقع اإللكتروني«.
وتابعت »ستواصل اللجنة المنظمة 
المؤتمر،  الس��تضافة  تحضيراتها 
حي��ث تح��رص اللجن��ة عل��ى ب��ذل 
المؤتمر  إخ��راج  لتأمي��ن  الجه��ود 
بأفضل مس��توى تنظيمي وتحقيق 
كامل االس��تفادة العلمية خصوصًا 
أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة 
والدوليين،  العالميي��ن  الخبراء  من 
التوفي��ق  دوام  للجمي��ع  ونتمن��ى 

والنجاح«.

د. جميلة السلمان الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 مستشفى الملك حمد الجامعي 
يطّبق نظامًا آليًا لألرشفة السحابية

أكد قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة 
أن إدارة المستش��فى قامت بتحس��ين استخدام 
الحل��ول التقنية، وتوفير العناي��ة الالزمة ألعداد 
أكبر من المرضى، يس��اهم في خفض التكاليف، 
وتحسين سير األعمال ودقة التشخيص والحد من 
ضرورة إعادة الفحوصات، ليكون أول مستش��فى 
ف��ي مملك��ة البحرين من خ��الل تطبيقها لنظام 
 Auto Cloud Archiving آلي ألرش��فة س��حابية

.Amazon AWS من خالل System
وقال اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل 
إنه ت��م بالتعاون بي��ن مستش��فى الملك حمد 
الجامعي وفريق AWS، تطبيق نظام آلي ألرشفة 
س��حابية بهدف إدارة وأرشفة جميع صور األشعة 
الخاصة بالمريض منذ دخوله للمستشفى والتي 
تحت��اج إلى س��عة تخزين كبيرة، مش��يرًا إلى أنه 
نظام س��حابي متكام��ل يقوم بتخزي��ن وعرض 
الصور كصور األشعة وغيرها لمدة أطول وبتكلفة 
منخفض��ة تصل إلى 40 %، م��ن خالل ربطه بين 
نظام المعلومات الطبي في المستشفى واألجهزة 
 ،AWS الطبية الرقمية وبين الخدمات السحابية
ليكون جزءًا من أنظمة المعلومات الصحية التي 
تعبر عن منظومة طبية متكاملة توظف إمكانات 

المعلوماتية في المجال الصحي.
وقد نشرت شركة Amazon على موقعها الرسمي 
عن نجاح تجربة مستشفى الملك حمد الجامعي 
ف��ي تطبي��ق النظام اآللي لألرش��فة الس��حابية، 
وكيفية إنتاجه وتطبيقه في المستش��فى ومركز 
البحري��ن لألورام ليكون نموذج��ًا يضاهي أفضل 
النظم على مس��توى الش��رق األوس��ط، وهو من 

األنظمة التي تعمل على تحقيق الرؤى واألهداف 
االس��تراتيجية ورعاية صحية ممتازة بشكل أكثر 

كفاءة.
وق��ال مدير إدارة تقني��ة المعلومات واالتصاالت 
بالمستش��فى حمد س��عيد إن اإلدارة أخذت على 
عاتقها إيجاد حلول لترقية أنظمة تخزين الصور 
واألرش��فة الطويلة المدى وإمكانية اس��تردادها 
بأق��ل التكاليف من خالل النظ��ام اآللي لعمليات 

.AWS األرشفة اإللكترونية من خالل
وتطرق س��عيد إلى آلية عمل النظام، وقال »عند 
أخ��ذ أي صورة أش��عة للمريض س��واء األش��عة 
الس��ينية، والمقطعي��ة، والرنين المغناطيس��ي، 
والموج��ات ف��وق الصوتي��ة وأش��عة الصبغ��ات 
الملون��ة وغيره��ا م��ن األش��عة، س��يتم إدخال 
الصح��ي  والتاري��خ  الديموغرافي��ة  المعلوم��ات 
للمري��ض باإلضاف��ة إلى اس��م الفن��ي والطبيب 
المس��ؤول عن قراءة الصور، وعند اكتمال إدخال 

معلومات سيتم ربط المعلومات والصور وإرسال 
المل��ف ال��ذي يحت��وي على الص��ور اإلش��عاعية 
والمعلوم��ات المصاحب��ة، إل��ى وحدة األرش��يف 
بنظ��ام الباك��س PACS، وم��ن َث��م يمكن ألي 
نقط��ة موصولة بالش��بكة الحص��ول على الصور 
ف��ور إعطاء أم��ر االس��ترداد«. وأك��د أن التعاون 
بين المستش��فى وفري��ق AWS لتطبيق النظام 
اآلل��ي لألرش��فة الس��حابية جاء ليتميز بأرش��فة 
صور األشعة بسرية ودقة عاليتين ولفترة أطول 
وذل��ك عند إج��راء األش��عة لمرضى مستش��فى 
الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام، كما 
يمكن الحصول على الصور واس��تردادها بسرعة 
هائل��ة وج��ودة عالية، األم��ر الذي س��يقلل من 
نس��بة التكاليف لتخزين تل��ك الصور، إضافة إلى 
ازدياد مس��توى اإلنتاجية وذلك بارتفاع س��رعة 
س��ير العمل وانخفاض الوقت ال��الزم للبحث في 

األرشيف مما يرفع من مستوى رضا المريض.

»أصدقاء الصحة«: سالمة 
األغذية في الحج ضرورية 

لتجنب األمراض
أك��دت جمعي��ة أصدقاء الصح��ة أهمية الحفاظ على س��المة 
األغذي��ة في الح��ج تجنبًا للم��رض الذي قد يعيق اس��تكمال 
ش��عائر الحج، وذلك خالل لقاء توع��وي نظمته الجمعية حول 
»سالمة األغذية في الحج« وأدارته رئيسة الجمعية الدكتورة 

كوثر العيد وتحدثت فيه الخبيرة الصحية زهراء المحافظة.
وأك��د اللقاء ض��رورة أن يكون كادر حملة الح��ج على وعي تام 
بأهمي��ة س��المة الغ��ذاء المقدم للحج��اج من خ��الل التأكد 
م��ن نظافت��ه، وحفظه في درجة حرارة مناس��بة، واس��تخدام 
مياه نظيفة في غس��له، وطهيه بش��كل جيد، فصل األس��طح 

واألطعمة المطبوخة عن النيئة.
وش��دد اللقاء على أهمية النظافة الش��خصية لمعد األطعمة 
منع��ًا ألية أم��راض أو ملوث��ات للغ��ذاء، إضافة إل��ى نظافة 
األس��طح وع��دم اس��تخدام نف��س األس��طح وأدوات التقطيع 
لألطعمة النيئة واللحوم والخضار أو األطعمة الجاهزة، وغسل 

جميع األدوات المستخدمة جيدًا لمنع التلوث. 
ووجه اللقاء نصائح عامة للحجاج بشأن الغذاء من بينها غسل 
األي��دي باس��تمرار وخصوصًا قبل تناول األطعم��ة والوجبات، 
والتأكد من س��المة الغذاء قبل تناول��ه من خالل مالحظة أي 
تغيرات مث��ل الطعم واللون والقوام والرائحة، واختيار أماكن 
نظيفة وغير مكشوفة لتناول الوجبات ويمكن تقييم ذلك من 
النظاف��ة العامة للمحل أو العاملين فيه، وعدم تناول األغذية 

بعد فتحها وتجنب التسخين المتكرر للطعام.

»األعلى للصحة«: بطاقة 
 »صحتي« تكفل الخصوصية

للمريض وتحفظ سجله الصحي
يكف��ل قانون الضم��ان الصحي الصادر بالع��ام 2018 توفير 
المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية 
الصحية الش��املة ف��ي البحرين، وذلك بما يس��هم في توفير 
منظومة صحي��ة متكاملة ذات جودة عالية تتس��م بالمرونة 
والقدرة عل��ى التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين، 

وجاذبة لالستثمار في المجال الصحي.
ويه��دف برنام��ج الضمان الصح��ي الوطني بحس��ب ما ذكره 
المجل��س األعل��ى للصحة إل��ى تقديم خدمات صحي��ة فّعالة 
وبأفض��ل ج��ودة، وكفال��ة الحري��ة للجميع في اختي��ار مقدم 
الخدم��ة الصحية، فض��اًل عن تقدي��م خدمات صحي��ة عادلة 

وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة األطراف.
وقد ش��ّرع المجلس في تطبيق مشروع التسيير الذاتي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية في محافظة المحرق كمرحلة تجريبية 
أولى، ومن ثم س��ُيعّمم تباع��ًا على بقي��ة المحافظات، حيث 
يمكن لمرتادي هذه المراكز حاليًا اختيار طبيبهم عبر برنامج 
»اخت��ر طبيبك« تمهيدًا إلصدار وتوزي��ع بطاقات صحتي على 

مرتادي هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج »اختر طبيب��ك« وصرف بطاقات صحتي إحدى 
المب��ادرات التنفيذي��ة للبرنام��ج الوطن��ي لتطوي��ر الرعاي��ة 
الصحية، والذي يهدف إلى تطوير الهيكل المؤسس��ي الصحي 

في البحرين ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
وتتضمن البطاقة العديد من المزايا، ومن أبرزها أنها تضمن 
الحص��ول على جمي��ع الخدم��ات الصحية األساس��ية، وتمّكن 
من الدخول عل��ى الملف الصحي لحام��ل البطاقة بما يضمن 
خصوصيت��ه، وهذا يعن��ي اس��تثمار التقني��ات الحديثة التي 
تتضمنها الش��ريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ إلى السجل 
الصحي للمريض من أجل تمكي��ن األطباء ومقدمي الخدمات 
الصحية م��ن تقديم أفضل خدم��ة عالجية لحام��ل البطاقة، 
والتي تمّك��ن مقدم الخدمة الصحية م��ن النفاذ للمعلومات 
المرتبطة بالس��جل الصحي لحامل البطاقة وتشخيص الحالة 

ومراجعتها التخاذ القرار العالجي المناسب.
كما تتضّمن بطاقة »صحتي« ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخ��اص بحام��ل البطاق��ة وتؤهل��ه للحصول عل��ى الخدمات 
الصحية األساس��ية وهي الرزمة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تش��مل تقديم خدمات صحية ش��املة، وذلك بدون أي 
مقابل مادي أو س��قف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب العائلة 
الخاص بحامل البطاقة مهمة من أجل تمكين مقدم الخدمة 
الصحية من الوقوف على البيانات األساسية المرتبطة بحامل 
البطاقة والرزمة المحددة لتلقيه العالج وسجله الصحي بهذا 
الشأن. وحول خطوات إصدار البطاقة، فإنها تتمّثل في توجه 
المواطن إلى أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق الس��كنية 
وإب��راز بطاقة هويت��ه، ومن ثّم يقوم بالتس��جيل في برنامج 
»اختر طبيبك« وبإمكانه تس��جيل جميع أفراد عائلته حيث أّن 
إص��دار البطاقة مجان��ًا لجميع المواطني��ن، وبعد ذلك يمكنه 

استالم بطاقة »صحتي« واالستفادة من مزاياها.

 تنظيم مزاولة الطب
 الخاص بالمستشفيات الحكومية

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
محمد بن عبداهلل آل خليف��ة قرار بتنظيم لمزاولة 
الطب الخاص في المستش��فيات الحكومية، والذي 
يح��دد التح��اق األطباء االستش��اريين ع��ن طريق 
التعاقد ويحدد األجر على أساس العمولة والنسبة 
المئوي��ة من المبال��غ المتحصلة نظي��ر الخدمات 

الطبية فقط. 
ووفقًا لقرار يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من 
خارج مملك��ة البحرين من ذوي الكفاءة العالمية« 
الطبي��ب الزائ��ر« عل��ى أن يتكفل الط��ب الخاص 

بأجورهم، وهذه أبرز مواد القرار 
المادة )6(

يكون التحاق األطباء االستشاريين بالطب الخاص 
عن طريق التعاقد، ويحدد العقد األجر على أساس 
العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة 
نظير الخدمات الطبية اإلضافية المقدمة للمريض 
بالطب الخاص، كما يح��دد حقوقهم والتزاماتهم 
عل��ى أال يس��تحقوا أي مزاي��ا مالي��ة أخ��رى بخالف 

العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد. 
كما يجوز التعاقد مع أطباء استش��اريين من خارج 
مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية 
في مختل��ف التخصصات الطبية، عل��ى أن يتكفل 
الط��ب الخ��اص بأجوره��م، وذل��ك وفق��ًا لبرنامج 
الطبيب االستش��اري الزائر بعد اس��تيفاء إجراءات 

التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة. 
كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة 
والموظفي��ن اإلداريين بالط��ب الخاص عن طريق 

التعاقد
المادة )7(

يج��ب على األطب��اء االستش��اريين بالطب الخاص 
االلتزام باآلتي: 

أ- تحدد مواعيد االستش��ارة وفقًا للنظ��ام المّتبع 
بالمستش��فى الحكوم��ي، بش��رط أال يق��ل وق��ت 

االستشارة لكل مريض عن عشر دقائق. 
ب- ال يجوز لألطباء االستش��اريين أن يتقاض�وا أي 
مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما 

يقدمونها من خدمات طبية. 
ج- ال يج���وز ت�ح�وي���ل الم�رض�ى م���ن العي�ادات 
العام��ة إلى العي��ادات الخاصة، ويج��وز إجراء هذا 
التحوي��ل إذا كان م���ن العي���ادات الخاص���ة إل�ى 
العي��ادات العام��ة، م��ع مراع��اة نظ��ام التحويل 
المتبع في المستش��فى الحكومي، كما يجوز إجراء 
التحويل إلى قس��م الحوادث والطواري ء إذا تطلبت 
حال��ة المريض ذلك، على أن يك��ون ه�ذا التحويل 
بموجب رس���الة موقع��ة من الطبي��ب المختص، 

وطبقا لقواعد الضمان الصحي.
 د - ال يج��وز للطبي��ب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية 

تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي. 
ه���- ال يج��وز للطبيب االستش��اري العام��ل بأحد 
المستش��فيات الحكومي��ة ع��الج المرض��ى في أي 
من المستش��فيات أو العيادات األخرى سواء كانت 
عام�ة أو خاصة، وذلك خ�ارج أوقات دوامه الرسمي.
 و- يج��ب أال يزي��د عم��ل األطب��اء االستش��اريين 
العاملي��ن بالمستش��فيات الحكومي��ة على س��ت 
نوب��ات عمل في األس��بوع، مع مراع��اة أيام الجمع 

والعطالت الرسمية. 
مادة )8( 

يجب عل��ى األطب��اء المناوبين في المستش��فيات 
الحكومية متابعة ع��الج المرضى التابعين ألطباء 
الط��ب الخ��اص والمنومي��ن ف��ي المستش��فيات 
الحكومي��ة تح��ت إش��راف ومتابعة طبي��ب الطب 
الخ��اص، حس��ب نظ��ام االستش��ارة المعمول به 
بالمستش��فى الحكوم��ي، وذلك كله طبق��ًا لنظام 
الضمان الصح��ي والحزمة الصحي��ة المتمتع بها 

المريض.
المادة)9(

يج��ب أن يكون لكل مريض بالطب الخاص س��جل 
طبي ورقي وإلكتروني، يس��جل فيه الطبيب بيانات 

المريض الشخصية والمرضية. 
وفي حالة خضوع المريض إلج��راء طبي أو جراحي 
يجب إرفاق نس��خة من الس��جل الطبي الخاص به 

عن حالت��ه متضمنا نتائ��ج الفح��وص والتحاليل 
الالزمة إلرفاقها بس��جل المريض في المستشفى 

الحكومي. 
مادة )10( 

يجب على الطبيب االستش��اري بالطب الخاص، في 
ح��ال قيامه بإجازة أن ينيب عنه طبيبًا آخر في ذات 
التخص��ص وبدرجة ال تقل عن نائ��ب أول، للعمل 
في عيادته خالل فترة اإلجازة، وذلك بعد الحصول 
عل��ى موافقة رئي��س األطباء المخت��ص، وال يجوز 
للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اس��مه أو إجراء 

عمليات جراحية لهم في المستشفى الحكومي
مادة )11(

ينشأ حس��اب تودع فيه إيرادات الطب الخاص في 
أحد البن��وك الوطنية العاملة ف��ي المملكة، ويتم 
فتحه بعد موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بناء على طلب يتقدم به الرئيس التنفيذي متضمنًا 

الغرض من فتح الحساب، واالسم المقترح له. 
ويج��ب إخطار إدارة المدفوع��ات والتحصيل بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بشأن استثمار الفائض 
من رصيد حساب الطب الخاص لدى البنك المعني، 
بع��د موافقة مجل��س األمناء، وذل��ك كله بمراعاة 
الحك��م الوارد في الفقرة )د( م��ن المادة )69( من 

قانون الضمان الصحي. 
مادة )١٢( 

يتم عمل تس��وية محاس��بية فيما بين الحسابات 
الخاص��ة بالط��ب الخاص والمستش��فى الحكومي 
في حال تحوي��ل المرضى لتلقي الخدمات الصحية 
داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقًا للضوابط 
المحاس��بية الت��ي يضعه��ا الرئي��س التنفي��ذي 
إلج��راءات الضم��ان الصحي والقواعد المحاس��بية 

بين الرزم الصحية.
مادة )13( 

تخضع حس��ابات الط��ب الخاص للتدقي��ق المالي 
واإلداري م��ن قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
ويرف��ع الديوان تقريرًا س��نويًا بنتائج التدقيق إلى 

المجلس األعلى للصحة.

 السماح بمحاولتين 
 للبحريني حال فشله

في تقديم امتحان »نهرا«
محرر الشؤون المحلية «

أج��از تعديل في نظ��ام امتحان��ات مزاولة المه��ن الصحية، 
لطال��ب الترخي��ص البحرين��ي محاولتي��ن لتقدي��م االمتحان 
بش��رط حض��ور دورة تدريبي��ة ال تقل عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتمدة لدى الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
جاء ذلك في تعديل المادة 3 من القرار رقم 29 لس��نة 2020 
بش��أن الئحة نظام امتحانات مزاول��ة المهن الصحية، والذي 
أصدره رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة، والمنشور في الجريدة الرسمية.
وج��اء ن��ص التعدي��ل كالتال��ي: »يك��ون لطال��ب الترخيص 
البحرين��ي فقط ال��ذي لم يجتز امتح��ان التقييم طبق��ًا للبند 
الس��ابق، أن يح��ال اجتيازه مجددًا مرتين إضافيتين ش��ريطة 
حض��وره دورة تدريبي��ة ال تقل مدتها عن 6 أش��هر في إحدى 
المؤسس��ات الصحية المعتم��دة لدى الهيئ��ة، وتقديمه ما 
يثبت اجتي��ازه لهذه الدورة التدريبية، وعلى أن تكون محاولة 
اجتيازه المتحان التقييم في هاتين المرتين خالل سنتين من 

اجتيازه تلك الدورة التدريبية«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/27/watan-20220627.pdf?1656293431
https://alwatannews.net/article/1012914
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1012545
https://alwatannews.net/article/1012462
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»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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 العسيري: مشاريع ومبادرات ناجحة 
لتحقيق األهداف االستراتيجية لهيئة الفضاء

أك��د الرئيس التنفيذي للهيئ��ة الوطنية لعلوم 
الفضاء الدكتور محمد إبراهيم العس��يري نجاح 
الهيئ��ة ف��ي إط��اق وتنفيذ 7 مب��ادرات نفذت 
بنج��اح كبير من��ذ مطلع العام حت��ى اآلن، منها 
مب��ادرات تختص بالطاب والش��باب ومنها ما 
يختص بطلبة وأس��اتذة الجامع��ات إضافة إلى 

المراكز البحثية الطبية والصناعية وغيرها.
وأكد د.العس��يري على نجاح الهيئة في تطبيق 
اس��تراتيجيتها التي بدأت منذ 2019 وتس��تمر 
حتى نهاي��ة 2023، والتي اعتمدت من مجلس 
الوزراء لما تحظى به من اهتمام ودعم مباش��ر 
من حض��رة صاح��ب الجال��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��اد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه، ومتابعة من صاحب الس��مو الملكي 

األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.

ولفت إلى اختاف أه��داف المبادرات، فمنها ما 
يتعل��ق بإطاق برامج ف��ي الفض��اء، ومنها ما 
يتعل��ق بتجرب��ة العمل من المحط��ة الدولية، 
وتجرب��ة أخ��رى على س��طح القم��ر، إضافة إلى 
برنام��ج آخ��ر يق��ام بالتعاون م��ع مكتب األمم 
المتحدة لش��ؤون الفضاء الخارجي »االنوس��ا«، 
وبرنام��ج طب��ق بالتعاون م��ع وكال��ة الفضاء 
األوربي��ة، ومب��ادرة جدي��دة تخت��ص بتصميم 
حمول��ة فضائي��ة طبق��ت بالتعاون م��ع مركز 

محمد بن راشد للفضاء.
وبي��ن العس��يري وج��ود 3 ابت��كارات جدي��دة 
س��تعرض في س��بتمبر القادم في أكبر مؤتمر 

دولي ف��ي قط��اع الفض��اء يق��ام بالجمهورية 
الفرنس��ية، يتعل��ق األول منه��ا بحل مش��كلة 
نق��ل المعلوم��ة م��ن المحط��ة األرضي��ة إلى 
القمر الصناعي والعكس، وضمان تس��ريع نقل 
المعلوم��ة، واالبت��كار الثان��ي يتعل��ق بزيادة 
وترتيب البيانات داخل الحمولة لحمل معلومات 
أكثر، ف��ي حين يختص االبت��كار الثالث بحركة 
القمر الصناعي بحيث ال تؤثر السرعة على قدرة 
التحكم فيه ودون اإلضرار بقدرة الكاميرا. وأشار 
إلى وجود خمس أوراق علمية ستعرض في هذا 
المؤتم��ر، موضحًا أن الهيئ��ة نجحت في إعداد 
12 بح��ث علم��ي خال هذه الس��نة حت��ى اآلن، 
مش��يرًا إل��ى أن الهيئة تطلب من مهندس��يها 

نشر حتى ثاث ورقات علمية بشكل سنوي.

 »المواسم« تقيم لقاًء مع الحجاج إلطالعهم 
على اإلرشادات والخدمات المقدمة لهم

أقامت حملة المواسم لقاء »حجاج المواسم« أمس 
األول تحت رعاية األمين العام المس��اعد للمجلس 

األعلى للشئون اإلسامية الشيخ ياسر الجاهمة.
وُاس��تهل اللق��اء باالفتت��اح بالق��رآن الكري��م، ثم 
َعِقبه كلمة صاحب الحملة جاس��م أب��ل قال فيها: 
»س��عداء برعاية األمين العام المس��اعد للمجلس 
األعلى للشؤون اإلسامية لهذا اللقاء وهذا ينم عن 
اهتمامه الش��خصي ودعمه لمث��ل هذه الفعاليات 
الت��ي تب��رز دور مملك��ة البحرين في موس��م الحج 
عل��ى المس��توى المحل��ي واإلقليم��ي وتميزها في 
إدارة مواس��م الحج بكفاءة واقتدار«. وأضاف »كما 
نؤك��د كذلك أهمي��ة دور بعثة البحري��ن للحج لما 
يبذلون��ه من جه��ود حثيثه في س��بيل تذليل كل 
العقبات التي تواجه الحمات، والش��كر على الدعم 
المتواصل لنجاح وتميز موسم الحج 2022 خصوصًا 

بعد انقطاع دام عامين متتاليين«.
وبين أن هذا اللقاء يعتبر المحطة األولى لموس��م 
الح��ج، وأن الجهود على قدم وس��اق ألداء الفريضة 
وكلنا ش��وق لمكة المكرمة، باإلضافة يهدف اللقاء 

للتأك��د من اس��تكمال كاف��ة اإلجراءات 
الازم��ة لرعاي��ة حجاج بيت اهلل الح��رام وإطاعهم 
على أهم التفاصيل واإلرشادات والخدمات المقدمة 
من الحملة. وخال اللقاء، أشاد ابل بالجهود الكبيرة 
التي تقوم به��ا المملكة العربية الس��عودية وما 
توفره من إمكانيات وتس��هيات وخدمات لضيوف 
الرحم��ن ألداء فريضة الحج ب��كل طمأنينة وأمان، 
داعي��ا اهلل أن يكلل موس��م ه��ذا الع��ام بالتوفيق 

والسداد.
ولف��ت إلى م��دى كف��اءة واس��تعداد وزارة الصحة 
لتوفير كل المتطلبات والدعم الازم ألعمال اللجنة 
الطبية ببعث��ة مملكة البحرين للحج بما يصب في 

راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل ُيسر.
بعدها تحدث الش��يخ محمد عبدالوهاب آل محمود 
عن ركن الحج والذي يعتبر من أركان اإلسام وبين 
أهمية اتباع السنة النبوية والهدي الشريف لكيفية 
أداء مناسك الحج والحكمة منه واألجر العظيم الذي 
يناله الحاج بعد أداء المناسك ونيل بركة وأجر الحج 

المبرور بإذن اهلل. 

بعد ذلك تم عرض شرح تفصيلي للحجاج على أهم 
اإلرش��ادات الصحية واالحترازية قبل وأثناء موس��م 
الح��ج من قبل طبيبة الحملة رن��ا العمادي وأهمية 
بذل الجميع الجهود الازمة لتأمين حج أكثر يس��رًا 
وأمان��ًا هذا العام، وتوفي��ر كل اإلمكانيات لتقديم 
أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت اهلل الحرام عبر 
التطعيم��ات الازمة والفحوص��ات ومتابعة حات 
الحجاج المرضى عن��د الحاجة. كما تم التأكيد على 
جهوزية جمي��ع المرافق الصحية من عيادة للحجاج 

وغرف العزل وغيرها.
واختتم اللقاء بالتأكيد على حرص واهتمام مملكة 
البحري��ن على تقديم أفضل الخدم��ات للمواطنين 
وتلبية احتياجاتهم ب��كّل جودة وكفاءة، وذلك بما 
ُيحّقق أهداف المس��يرة التنموية الش��املة، مثمنًة 
التوجيهات الملكية السامية التي تحظى بمتابعة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء لتس��هيل مهمة حج��اج مملكة البحرين في 
المش��اعر المقدس��ة وتقديم كافة الخدمات التي 

يحتاجها الحاج البحريني من عناية ورعاية كاملة.

»األوقاف السنية«: تجهيز مصّليات 
عيد األضحى بكافة المستلزمات

عقد الش��يخ راش��د الهاجري رئيس مجلس األوقاف 
المنظم��ة إلدارة  العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س  الس��نية 
وتنظيم عمل مصليات العيد اجتماعًا تنس��يقيًا مع 
مدي��ر اإلدارة واألقس��ام المعنية للوق��وف على آخر 
التجهيزات الخاصة بمصليات عيد األضحى المبارك 
له��ذا العام، حيث اطلع على س��ير األمور التجهيزية 
والتنظيمي��ة، وذل��ك لضم��ان إقامة ص��اة العيد 
في يس��ر وطمأنين��ة، وتم خال االجتماع مناقش��ة 
المصليات الرئيس��ة التي س��تقام فيه��ا صاة عيد 
األضحى، إضافة إلى المصلي��ات الخاصة بالجاليات 
الت��ي تم تخصيصه��ا لصاة عي��د األضحى ببعض 
الم��دارس واألندية الرياضة ف��ي أنحاء متفرقة من 

مملكة البحرين.
وأكد الهاجري أن اإلدارة باشرت في تجهيز مصليات 
العي��د بكامل ما تحتاجه من مس��تلزمات، تمهيدًا 

الس��تقبال المصلي��ن، وذلك من خ��ال فرق العمل 
الذي شكلتها اإلدارة من قس��م الصيانة والخدمات 
الهندس��ية. وأع��رب ع��ن ش��كره وتقدي��ره لجميع 
الجهات الحكومية واألهلية التي تتعاون مع اإلدارة 

في تجهيز مصليات العيد منها وزارة الداخلية وهيئة 
البحري��ن للثقاف��ة واآلثار ووزارة التربي��ة والتعليم 
وش��ؤون البلديات ووزارة شؤون الشباب والرياضة، 

وغيرها من المؤسسات الرسمية واألهلية.

رئيس جمعية 
 اإلصالح يثّمن المبادرة 

التفاعلية لمكافحة المخدرات
أشاد رئيس مجلس 
جمعي��ة  إدارة 
الش��يخ  اإلص��اح 
الدكتور عبداللطيف 
بتدش��ين  الش��يخ 
الداخلي��ة  وزي��ر 
اللجن��ة  رئي��س 
لمكافحة  الوطني��ة 
الفريق  المخ��درات 
أول الشيخ راشد بن 
عب��داهلل آل خليفة، 
الثاني من  لإلصدار 
الوطني��ة  الخط��ة 
لمكافحة المخدرات 

العقلي��ة  والمؤث��رات 
»2022 / 2026« والذي يتضمن شراكة أمنية مجتمعية 

للتصدي لمخاطر المخدرات.
وأك��د على دعم جمعية اإلصاح الكام��ل لهذه المبادرة 
الوطني��ة التفاعلي��ة لمكافحة المخدرات مش��يرًا إلى أن 
ه��ذه المب��ادرة تحق��ق مب��دأ المس��ؤولية المجتمعية 
م��ن خال الش��راكة الفاعل��ة بين مختلف المؤسس��ات 
األمني��ة والمجتمعية والتعليمي��ة واإلعامية والدينية 
والمؤسس��ات األهلية والجمعيات الخيري��ة، كما أوضح 
أن ه��ذا الدع��م يأت��ي تحقيق��ًا أله��داف الجمعي��ة من 
خال مؤسس��اتها وف��ي مقدمتها قطاع الش��باب التي 
تعم��ل على دعم كل م��ا يخدم ش��باب البحرين ويعمل 
عل��ى ارتقائه وتنميت��ه وحمايته من مختل��ف األخطار، 
داعي��ًا الجميع إلى التع��اون لتعزيز فرص نجاح المبادرة 
ف��ي حماية المجتمع وش��بابه م��ن أخط��ار المخدرات و 

المؤثرات العقلية.
وثم��ن ما تحق��ق من إنج��ازات في النس��خة األولى من 
الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
التي تم إطاقها عام 2015 وش��ارك في تنفيذ أهدافها 
24 ش��ريكًا تنفيذي��ًا م��ن وزارات وهيئات ومؤسس��ات 

المملكة.

د. عبداللطيف الشيخ

»البيان« تفوز 
بجائزة التعليم المتمّيز

فازت مدرس��ة بي��ان البحرين بجائزة فارس الش��باب عن فئة 
التعلي��م المتميز والتي منحت لها م��ن قبل جمعية الخالدية 

الشبابية.
وس��لم رئيس الجمعية، إبراهي��م النايم الجائ��زة إلى المدير 
األكاديمي للمدرس��ة، مدحت مرعبي، وذلك نيابة عن رئيسة 
مجلس أمناء مدرسة البيان الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان 

العتيبي.
وتتقدم إدارة المدرس��ة وطاقمه��ا اإلداري والتعليمي بجزيل 
الش��كر لجمعي��ة الخالدية الش��بابية على ه��ذا التقدير الذي 

يمنحها فرص أكبر للوصول إلى الغايات.

 500 دينار غرامة قطع واقتالع 
األشجار في األماكن العامة

أصدر وزير ش��ؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، قرارًا يحظر قطع واقتاع األش��جار في 
األماك��ن العام��ة، ومعاقبة كل من يخالف القرار بغرامة ال تزيد عن 500 دينار، اس��تنادًا 

لقانون البلديات. 
وبناء على القرار الصادر، يحظر قطع أو اقتاع أو إتاف أية ش��جرة أو ش��جيرة مزروعة في 
الميادين والمتنزهات واألماكن والطرق العامة أو القيام بأي عمل يؤدي إلى اإلضرار بها.
ويستثني القرار، التراخيص الصادرة من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، الذي يسمح 
بقطع األشجار أو اقتاعها أو إتاف أية مساحة مزروعة، على أن يلتزم المرخص له بإعادة 
زراعتها أو غرس��ها أو غرس بديل عنها في المكان ذاته أو أي مكان آخر وفقًا للمواصفات 

والضوابط التي حددها الترخيص.
فيما يعاقب كل من يخالف القرار الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية، وفق المادة 41 
من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، والتي تنص على الغرامة التي ال تزيد على 500 

دينار، ويجوز باإلضافة للغرامة الحكم بإزالة األعمال المخالفة أو المصادرة.

جمعية العالج الطبيعي
تنظم ندوة علمية

العلمية  اللجن��ة  نظمت 
الع��اج  جمعي��ة  ف��ي 
البحريني��ة  الطبيع��ي 
برئاس��ة الدكتورة سارة 
علمي��ة  ن��دوة  ف��اروق، 
ألخصائي��ي  افتراضي��ة 
العاج الطبيعي، حضرها 
أخصائي��ي  م��ن  ع��دد 
م��ن  الطبيع��ي  الع��اج 
البحرين،  وخ��ارج  داخ��ل 
أدراتها أخصائيتا العاج 
الطبيع��ي جن��ات بوزيد 

وفاطمة المرزوق. وش��مل النش��اط العلم��ي، تقديم 6 
محاض��رات علمي��ة ُمقدم��ة م��ن ُنخبة من استش��اريي 
العاج الطبيعي ف��ي البحرين من ضمنهم الدكتورة آالء 
حس��ن، الدكتور محمد مراغي، الدكتورة أشواق حساني، 
الدكتور يوسف شرف والدكتور سعيد الحليبي، كما شارك 
استشاري جراحة المخ واألعصاب وجراحة العمود الفقري 
الدكتور سامي جودة بإلقاء محاضرٍة تتعلق بميكانيكية 

الظهر وبعض اإلصابات الُمتعلقة به.
الُمختلف��ة  المواضي��ع  م��ن  ع��ددًا  الملتق��ى،  وتن��اول 
المس��تحدثة والُمتعلقة بمهنة العاج الطبيعي، والتي 
تهدف إلى رفع من مس��توى أخصائي��ي العاج الطبيعي 
وتدفعه��م لق��راءة المزيد م��ن البحوث العلمي��ة، مما 

ينعكس إيجابًا على الخدمة الُمقدمة للمريض. 
يذكر أن الندوة ُمرخصة من ِقبل الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحّية بعدد 6 ساعات تطوير مهني 

مستمر.

د. سارة فاروق 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/27/watan-20220627.pdf?1656293431
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/uploads/pdf/2022/06/27/watan-20220627.pdf?1656293431
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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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أصـــدر رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الفريـــق طبيـــب محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة قرار رقم 39 لسنة 2022 بتنظيم 
مزاولة الطب الخاص في المستشفيات 
الحكوميـــة يلغى القرار رقم )18( لســـنة 
2011 بشـــأن فصل خدمات الطب العام 

عن خدمات الطب الخاص.
وتضّمـــن القـــرار المنشـــور فـــي الجريدة 
الرســـمية فـــي عددهـــا الصـــادر فـــي 23 
إنشـــاء فريـــق يســـمى  الجـــاري  يونيـــو 
)فريـــق الطب الخاص( برئاســـة الرئيس 

الحكوميـــة،  للمستشـــفيات  التنفيـــذي 
يشـــكل الفريق بقرار مـــن مجلس أمناء 
المستشـــفيات الحكوميـــة بعـــد موافقة 
المجلـــس األعلـــى للصحة وتكـــون مدة 

العضوية في الفريق 4 سنوات.

سمو الشيخ عيسى بن علي

حسن عبدالرسول حسن عبدالرسول

رئيس “األعلى 
للصحة” يصدر قراًرا 

بفصل خدمات الطب 
العام عن الخاص

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

تسلم ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، رســـالة خطية مـــن أخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود عاهل المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، تتضمـــن دعـــوة جاللتـــه لحضـــور القمـــة 
المشتركة ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيـــة، وصاحب الجاللة ملك المملكة األردنية 
الهاشـــمية، ورئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، ودولـــة رئيـــس 
مجلـــس وزراء جمهوريـــة العـــراق، ورئيس الواليـــات المتحدة 
األميركية، التي تســـتضيفها المملكة العربية الســـعودية الشـــهر 
المقبل. وســـلم الرسالة إلى جاللة الملك المعظم، سفير المملكة 
العربية الســـعودية لدى مملكة البحرين صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود خالل استقبال 

جاللته له في قصر الصخير أمس.
 كما أعرب جاللته عن تقديره واعتزازه بجهود خادم الحرمين 
الشـــريفين في توثيق وترســـيخ العالقات البحرينية السعودية 
ومبادراتـــه ومســـاعيه  المشـــترك،  الخليجـــي  العمـــل  وتطويـــر 
الخيـــرة فـــي تعميـــق الترابـــط والتعاون بيـــن األشـــقاء وبدوره 
القيـــادي الرائد في ترســـيخ دعائم األمن واالســـتقرار والســـالم 

في المنطقة.

الملك المعظم يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة
جاللته: نقدر جهود الملك سلمان في توثيق وترسيخ العالقات البحرينية السعودية

جاللة الملك المعظم يتسلم الرسالة

المنامة - بنا

)03(

ارتفاع سعر الذهب 40 %... وغياب الخبراء يهبط باأللماس

ين بصناديق المجوهرات للتمّتع بالسفر البحرينيات يضحِّ
يقـــول أهـــل لـــّول “الذهب زينـــة وخزينـــة”، وهو مثل شـــعبي عن المعـــدن األصفـــر، حين يكون 
اســـتثماًرا مربًحا مع مرور الزمن وبمثابة دعامة لســـد الحاجة للمال. ويبدو أن موســـم الســـفر 
هذا العام فتح صناديق مجوهرات النســـاء ليبعن الذهب من أجل االســـتعداد لموســـم الســـفر 
خالل إجازة الصيف، حيث تشهد أغلب محالت بيع الذهب إقبااًل متزايًدا من قبل الزبائن لبيع 
ا 19.5  مصوغات الذهب في ظل ارتفاع نســـبة ســـعر الجرام 40 %، حيث بلغ سعر الجرام حاليًّ
دينار. من جهته، قال علي ربيع صاحب متجر ذهب في شـــارع البديع، تشـــهد أســـواق الذهب 
ارتفاًعا في أسعار المصوغات بنسب تصل 40 % بسبب تداعيات األزمة األوكرانية والتضخم 
العالمي لألســـعار، فيما يرغب أغلب الزبائن ببيع المصوغات الذهبية بالتزامن مع موسم السفر 

)09(الذي عاد للناس بعد عامين من تأثير أزمة كورونا على السفر والتنقالت.

أفـــاد عـــدد من أصحاب معارض األثاث والمفروشـــات عن تراجـــع حجم اإلقبال 
على شـــراء األثاث المحلي والمســـتوردة من الصين وتركيا وماليزيا بنســـبة 70 
%؛ بســـبب ارتفاع تكاليف أســـعار الشـــحن البحـــري عبر البواخـــر، إذ بلغت كلفة 
شـــحن الحوايـــات المتنقلـــة “الكونتينر” الواحـــد 7000 دوالر فـــي الوقت الراهن 
مـــا يعـــادل 2639 دينـــارا، بعد ما كانت أســـعار تكاليف شـــحن الحاويات تتراوح 
بيـــن 1700 و3500 دوالر  للحاويـــة الواحـــدة ذات الحجم والســـعة من 33 مترا 
مكعبا لغاية 87 مترا مكعبا، مما أدى لزيادة في أسعار األثاث المستوردة بنسب 

تتراوح بين 90 % و100 %.

تراجع مبيعات األثاث 70 % 
بسبب الشحن البحري

)09(
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ال تحويل للمرضى من 
العيادات العامة إلى الخاصة

)07(

)04(

البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أصـــدر 
والزراعـــة وائـــل المبـــارك قـــرار رقم 
حظـــر  بشـــأن   2022 لســـنة   112
قطـــع أو اقتالع أو إتالف األشـــجار 
المزروعة في الميادين والمتنزهات 

واألماكن والطرق العامة.
وحســـب القـــرار فـــإن غرامـــة قطـــع 
األشـــجار من األماكن العامة ال تزيد 
عـــن 500 دينـــار، كمـــا يجـــوز الحكم 
على المخالفة باإلضافة إلى الغرامة 

بإزله األعمـــال المخالفة والمصادرة 
والغلـــق أو بعـــض هـــذه الجـــزاءات 

بحسب األحول.
وتنـــص المـــادة األولـــى مـــن القـــرار 
رقـــم 112 لينـــة 2022 بأنه“ ال يجوز 
قطع أو اقتالع أو إتالف أية شجرة 
فـــي  مزروعـــة  تكـــون  شـــجيرة  أو 
واألماكـــن  والمتنزهـــات  المياديـــن 
والطـــرق العامة أو القيـــام بأي عمل 

يؤدي إلى اإلضرار بها”.

500 دينار غرامة قطع 
األشجــار بالطــرق العامــة

)04(

عرفاًنا بعطاءاتهم الشجاعة بالعمل لياًل ونهارًا متحدين كل المخاطر ... سمو الشيخ عيسى بن علي:

تخصيص جائزة العمل التطوعي للكوادر 
العربية العاملة في الصفوف األمامية

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

صـــّرح وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء الرئيـــس الفخـــري 
لجمعية الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة، 
بأنـــه تقديـــًرا للكـــوادر الماثلـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، تم تخصيص جائزة العمل التطوعي 
فـــي دورتهـــا الثانيـــة عشـــرة لتكريم الكـــوادر العربيـــة العاملة في 

الصفـــوف األمامية، ممن كانت وما تزال لهم بصمات واضحة في 
مجتمعاتهم عبر أعمالهم اإلنســـانية النبيلـــة خالل جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(؛ عرفاًنـــا بعطاءات النخبة المتميـــزة الذين يواصلون 
العمـــل ليـــاًل ونهاًرا بكل شـــجاعة وبســـالة متحديـــن كل المخاطر، 
حتـــى ينعـــم المجتمـــع بالصحة والســـالمة في مواجهـــة أحد أكبر 

التحديات الصحية التي تواجه العالم أجمع.

عقـــد امـــس االجتمـــاع الثانـــي للجنة 
عـــن  المنبثقـــة  السياســـي  التنســـيق 
مجلس التنسيق السعودي البحريني 
الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، 
وأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وعقد االجتماع برئاســـة مشتركة من 
وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، 
العربيـــة  المملكـــة  خارجيـــة  ووزيـــر 
األميـــر  الســـمو  صاحـــب  الســـعودية 
فيصـــل بـــن فرحـــان آل ســـعود، وزير 
خارجيـــة المملكة العربية الســـعودية، 

وبمشـــاركة أعضاء فريق عمل اللجنة 
من الجانبين.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن االجتماع 
يأتي الســـتعراض ومتابعـــة مبادرات 
وبحـــث  السياســـي،  التنســـيق  لجنـــة 
الواقـــع  أرض  علـــى  تحقيقهـــا  ســـبل 
لزيادة وتيرة التنســـيق السياسي بين 
البلديـــن تجـــاه القضايـــا والتحديـــات 
وتوحيـــد  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
المحافـــل  فـــي  المشـــتركة  المواقـــف 
الدوليـــة وتبادل الخبـــرات والتدريب 
الدبلوماســـي، لكل ما من شأنه خدمة 
مصالح بلدينا الشقيقين، المبنية على 
ثوابتنـــا الواحـــدة ورؤيتنا المشـــتركة 
لكل ما يحفظ األمن واالســـتقرار في 
المنطقـــة، ويحقـــق النمـــاء واالزدهار 

لشعوبها.

الزياني: زيادة وتيرة التنسيق 
السياسي مع السعودية

المنامة - وزارة الخارجية
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فـــي  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
23 يونيـــو  فـــي  الصـــادر  عددهـــا 
الجاري دليل تنظيم الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وتسري 
أحـــكام هـــذا الدليـــل علـــى كافـــة 
مشـــاريع الشـــراكة بيـــن الجهـــات 
الخـــاص.   والقطـــاع  الحكوميـــة 
ويستثنى من أحكام هذا الدليل: 
1 - مشاريع الشراكة بين الجهات 
المملوكة  الحكوميـــة والشـــركات 

بالكامل للدولة.
2 - مشاريع الشراكة ذات الطابع 
العســـكري أو األمنـــي أو الســـري 
بين قوة دفاع البحرين أو قوات 
األمـــن العـــام أو الحرس الوطني 
مشـــاريع  أو  الخـــاص  والقطـــاع 
أو  العســـكرية  الجهـــات  تلـــك 
األمنيـــة التي تتطلـــب المصلحة 
األحـــكام  تطبيـــق  عـــدم  العامـــة 

المنصوص.

“المالية” تنشر دليل تنظيم 
الشراكة بين القطاعين
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ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

أصـــدر رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الفريـــق طبيـــب محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة قرار رقم 39 لسنة 2022 بتنظيم 
مزاولة الطب الخاص في المستشفيات 
الحكوميـــة يلغى القرار رقم )18( لســـنة 
2011 بشـــأن فصل خدمات الطب العام 

عن خدمات الطب الخاص.
وتضّمـــن القـــرار المنشـــور فـــي الجريدة 
الرســـمية فـــي عددهـــا الصـــادر فـــي 23 
إنشـــاء فريـــق يســـمى  الجـــاري  يونيـــو 
)فريـــق الطب الخاص( برئاســـة الرئيس 

الحكوميـــة،  للمستشـــفيات  التنفيـــذي 
يشـــكل الفريق بقرار مـــن مجلس أمناء 
المستشـــفيات الحكوميـــة بعـــد موافقة 
المجلـــس األعلـــى للصحة وتكـــون مدة 

العضوية في الفريق 4 سنوات.

سمو الشيخ عيسى بن علي

حسن عبدالرسول حسن عبدالرسول

رئيس “األعلى 
للصحة” يصدر قراًرا 

بفصل خدمات الطب 
العام عن الخاص

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

تسلم ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، رســـالة خطية مـــن أخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود عاهل المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، تتضمـــن دعـــوة جاللتـــه لحضـــور القمـــة 
المشتركة ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيـــة، وصاحب الجاللة ملك المملكة األردنية 
الهاشـــمية، ورئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، ودولـــة رئيـــس 
مجلـــس وزراء جمهوريـــة العـــراق، ورئيس الواليـــات المتحدة 
األميركية، التي تســـتضيفها المملكة العربية الســـعودية الشـــهر 
المقبل. وســـلم الرسالة إلى جاللة الملك المعظم، سفير المملكة 
العربية الســـعودية لدى مملكة البحرين صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود خالل استقبال 

جاللته له في قصر الصخير أمس.
 كما أعرب جاللته عن تقديره واعتزازه بجهود خادم الحرمين 
الشـــريفين في توثيق وترســـيخ العالقات البحرينية السعودية 
ومبادراتـــه ومســـاعيه  المشـــترك،  الخليجـــي  العمـــل  وتطويـــر 
الخيـــرة فـــي تعميـــق الترابـــط والتعاون بيـــن األشـــقاء وبدوره 
القيـــادي الرائد في ترســـيخ دعائم األمن واالســـتقرار والســـالم 

في المنطقة.

الملك المعظم يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة
جاللته: نقدر جهود الملك سلمان في توثيق وترسيخ العالقات البحرينية السعودية

جاللة الملك المعظم يتسلم الرسالة

المنامة - بنا
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ارتفاع سعر الذهب 40 %... وغياب الخبراء يهبط باأللماس

ين بصناديق المجوهرات للتمّتع بالسفر البحرينيات يضحِّ
يقـــول أهـــل لـــّول “الذهب زينـــة وخزينـــة”، وهو مثل شـــعبي عن المعـــدن األصفـــر، حين يكون 
اســـتثماًرا مربًحا مع مرور الزمن وبمثابة دعامة لســـد الحاجة للمال. ويبدو أن موســـم الســـفر 
هذا العام فتح صناديق مجوهرات النســـاء ليبعن الذهب من أجل االســـتعداد لموســـم الســـفر 
خالل إجازة الصيف، حيث تشهد أغلب محالت بيع الذهب إقبااًل متزايًدا من قبل الزبائن لبيع 
ا 19.5  مصوغات الذهب في ظل ارتفاع نســـبة ســـعر الجرام 40 %، حيث بلغ سعر الجرام حاليًّ
دينار. من جهته، قال علي ربيع صاحب متجر ذهب في شـــارع البديع، تشـــهد أســـواق الذهب 
ارتفاًعا في أسعار المصوغات بنسب تصل 40 % بسبب تداعيات األزمة األوكرانية والتضخم 
العالمي لألســـعار، فيما يرغب أغلب الزبائن ببيع المصوغات الذهبية بالتزامن مع موسم السفر 

)09(الذي عاد للناس بعد عامين من تأثير أزمة كورونا على السفر والتنقالت.

أفـــاد عـــدد من أصحاب معارض األثاث والمفروشـــات عن تراجـــع حجم اإلقبال 
على شـــراء األثاث المحلي والمســـتوردة من الصين وتركيا وماليزيا بنســـبة 70 
%؛ بســـبب ارتفاع تكاليف أســـعار الشـــحن البحـــري عبر البواخـــر، إذ بلغت كلفة 
شـــحن الحوايـــات المتنقلـــة “الكونتينر” الواحـــد 7000 دوالر فـــي الوقت الراهن 
مـــا يعـــادل 2639 دينـــارا، بعد ما كانت أســـعار تكاليف شـــحن الحاويات تتراوح 
بيـــن 1700 و3500 دوالر  للحاويـــة الواحـــدة ذات الحجم والســـعة من 33 مترا 
مكعبا لغاية 87 مترا مكعبا، مما أدى لزيادة في أسعار األثاث المستوردة بنسب 

تتراوح بين 90 % و100 %.

تراجع مبيعات األثاث 70 % 
بسبب الشحن البحري
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ال تحويل للمرضى من 
العيادات العامة إلى الخاصة

)07(
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البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أصـــدر 
والزراعـــة وائـــل المبـــارك قـــرار رقم 
حظـــر  بشـــأن   2022 لســـنة   112
قطـــع أو اقتالع أو إتالف األشـــجار 
المزروعة في الميادين والمتنزهات 

واألماكن والطرق العامة.
وحســـب القـــرار فـــإن غرامـــة قطـــع 
األشـــجار من األماكن العامة ال تزيد 
عـــن 500 دينـــار، كمـــا يجـــوز الحكم 
على المخالفة باإلضافة إلى الغرامة 

بإزله األعمـــال المخالفة والمصادرة 
والغلـــق أو بعـــض هـــذه الجـــزاءات 

بحسب األحول.
وتنـــص المـــادة األولـــى مـــن القـــرار 
رقـــم 112 لينـــة 2022 بأنه“ ال يجوز 
قطع أو اقتالع أو إتالف أية شجرة 
فـــي  مزروعـــة  تكـــون  شـــجيرة  أو 
واألماكـــن  والمتنزهـــات  المياديـــن 
والطـــرق العامة أو القيـــام بأي عمل 

يؤدي إلى اإلضرار بها”.

500 دينار غرامة قطع 
األشجــار بالطــرق العامــة
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عرفاًنا بعطاءاتهم الشجاعة بالعمل لياًل ونهارًا متحدين كل المخاطر ... سمو الشيخ عيسى بن علي:

تخصيص جائزة العمل التطوعي للكوادر 
العربية العاملة في الصفوف األمامية

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

صـــّرح وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء الرئيـــس الفخـــري 
لجمعية الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة، 
بأنـــه تقديـــًرا للكـــوادر الماثلـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، تم تخصيص جائزة العمل التطوعي 
فـــي دورتهـــا الثانيـــة عشـــرة لتكريم الكـــوادر العربيـــة العاملة في 

الصفـــوف األمامية، ممن كانت وما تزال لهم بصمات واضحة في 
مجتمعاتهم عبر أعمالهم اإلنســـانية النبيلـــة خالل جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(؛ عرفاًنـــا بعطاءات النخبة المتميـــزة الذين يواصلون 
العمـــل ليـــاًل ونهاًرا بكل شـــجاعة وبســـالة متحديـــن كل المخاطر، 
حتـــى ينعـــم المجتمـــع بالصحة والســـالمة في مواجهـــة أحد أكبر 

التحديات الصحية التي تواجه العالم أجمع.

عقـــد امـــس االجتمـــاع الثانـــي للجنة 
عـــن  المنبثقـــة  السياســـي  التنســـيق 
مجلس التنسيق السعودي البحريني 
الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، 
وأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وعقد االجتماع برئاســـة مشتركة من 
وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، 
العربيـــة  المملكـــة  خارجيـــة  ووزيـــر 
األميـــر  الســـمو  صاحـــب  الســـعودية 
فيصـــل بـــن فرحـــان آل ســـعود، وزير 
خارجيـــة المملكة العربية الســـعودية، 

وبمشـــاركة أعضاء فريق عمل اللجنة 
من الجانبين.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن االجتماع 
يأتي الســـتعراض ومتابعـــة مبادرات 
وبحـــث  السياســـي،  التنســـيق  لجنـــة 
الواقـــع  أرض  علـــى  تحقيقهـــا  ســـبل 
لزيادة وتيرة التنســـيق السياسي بين 
البلديـــن تجـــاه القضايـــا والتحديـــات 
وتوحيـــد  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
المحافـــل  فـــي  المشـــتركة  المواقـــف 
الدوليـــة وتبادل الخبـــرات والتدريب 
الدبلوماســـي، لكل ما من شأنه خدمة 
مصالح بلدينا الشقيقين، المبنية على 
ثوابتنـــا الواحـــدة ورؤيتنا المشـــتركة 
لكل ما يحفظ األمن واالســـتقرار في 
المنطقـــة، ويحقـــق النمـــاء واالزدهار 

لشعوبها.

الزياني: زيادة وتيرة التنسيق 
السياسي مع السعودية

المنامة - وزارة الخارجية

)05(

فـــي  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
23 يونيـــو  فـــي  الصـــادر  عددهـــا 
الجاري دليل تنظيم الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وتسري 
أحـــكام هـــذا الدليـــل علـــى كافـــة 
مشـــاريع الشـــراكة بيـــن الجهـــات 
الخـــاص.   والقطـــاع  الحكوميـــة 
ويستثنى من أحكام هذا الدليل: 
1 - مشاريع الشراكة بين الجهات 
المملوكة  الحكوميـــة والشـــركات 

بالكامل للدولة.
2 - مشاريع الشراكة ذات الطابع 
العســـكري أو األمنـــي أو الســـري 
بين قوة دفاع البحرين أو قوات 
األمـــن العـــام أو الحرس الوطني 
مشـــاريع  أو  الخـــاص  والقطـــاع 
أو  العســـكرية  الجهـــات  تلـــك 
األمنيـــة التي تتطلـــب المصلحة 
األحـــكام  تطبيـــق  عـــدم  العامـــة 

المنصوص.

“المالية” تنشر دليل تنظيم 
الشراكة بين القطاعين

)04(
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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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بحـث مجـاالت التعـاون مـع المـديـر التنفيـذي لـ “المـوئـل”
عقد وزير شـــئون البلديات والزراعة 
وائـــل المبـــارك، اجتماًعـــا مـــع المدير 
التنفيـــذي لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة 
ميمونـــة  البشـــرية  للمســـتوطنات 
التعـــاون  خاللـــه  بحـــث  شـــريف 
التنميـــة  مجـــاالت  فـــي  المشـــترك 
الحضريـــة وجهـــود حكومـــة مملكـــة 
البحريـــن برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة، لتنفيذ األهداف التنموية.
أعمـــال  هامـــش  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
للمنتـــدى  عشـــرة  الحاديـــة  الـــدورة 
ا  الحضـــري العالمـــي التي تقـــام حاليًّ
فـــي جمهوريـــة بولنـــدا تحـــت رعاية 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
مـــن  المعنييـــن  بمشـــاركة  البشـــرية 

مختلف دول العالم.
وخـــالل اللقـــاء أشـــاد وزيـــر شـــؤون 
البلديـــات بالتعـــاون البنـــاء والمثمـــر 
القائم بيـــن مملكة البحرين وبرنامج 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
البشـــرية، والذي أتـــى بنتائج مثمرة 
مـــن أبرزهـــا إعـــداد التقريـــر الوطني 
األعمـــال  جـــدول  تنفيـــذ  بشـــأن 
الحضـــري الجديد، وإطـــالق الموجز 
التنفيذي لتقرير حالة المدن العربية 
2020 بالتعـــاون مـــع مركـــز البحرين 
للدراســـات اإلســـتراتيجية والدولية 
والطاقة )دراسات(، مؤكًدا أن مملكة 
البحرين تولي اهتماًمـــا خاًصا بمبدأ 

التنمية المستدامة.
كمـــا عقـــد الوزيـــر المبـــارك اجتماًعـــا 
مع مديـــر المكتـــب اإلقليمـــي للدول 

المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  العربيـــة 
للمستوطنات البشرية )الموئل( حيث 
أشـــاد الوزير بالتعاون البناء والمثمر 
القائم بيـــن مملكة البحرين وبرنامج 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
البشـــرية، والـــذي أثمـــر الكثيـــر مـــن 
النتائـــج المهمـــة على صعيـــد تطوير 
المـــدن متطرًقا إلى مجاالت التعاون 

المشترك بين الوزارة وبرنامج األمم 
المتحدة.

وأوضح المبارك “إن مملكة البحرين 
ا بمبـــدأ التنمية  تولـــي اهتماًمـــا خاصًّ
المســـتدامة كونها إحـــدى أهم ركائز 
التنمية الشاملة في مملكة البحرين” 
البحريـــن  مملكـــة  التـــزام  مؤكـــًدا 
بأجنـــدة التنمية الحضريـــة لتحقيق 

أهداف التنمية المســـتدامة والرؤية 
االقتصادية للعام 2030.

كما شـــدد الوزير المبارك على أهمية 
تبادل المعرفة بشـــأن كيفية تحقيق 
مدن أكثـــر اســـتدامة وترجمتها عبر 
وبرامـــج  وخطـــط  إســـتراتيجيات 
تحقـــق األهـــداف المنشـــودة و علـــى 
المســـتوى  علـــى  التعـــاون  أهميـــة 

اإلقليمـــي بيـــن الـــدول العربيـــة مـــن 
خالل الدور الذي يلعبه برنامج األمم 

المتحدة للمستوطنات البشرية.
علـــي  عرفـــان  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
شـــهدته  الـــذي  الملحـــوظ  بالتقـــدم 
مملكة البحرين علـــى صعيد التنمية 
الحضريـــة، مؤكـــًدا حـــرص البرنامج 
علـــى مواصلـــة التعـــاون مع الـــوزارة 
فـــي شـــتى البرامـــج والمجـــاالت بما 
يحقـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

والرفاهية للبشرية.
يشار إلى أن المنتدى هذا العام يقام 
فـــي جمهوريـــة بولنـــدا تحت شـــعار: 
“تحويـــل مدننـــا مـــن أجل مســـتقبل 
أجـــل  مـــن  وذلـــك  أفضـــل”  حضـــري 
بحث أفضل الســـبل لالرتقاء بالواقع 

الحضري للمدن حول العالم.

المنامة - وزارة البلديات والزراعة

صـــّرح وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء 
الرئيـــس الفخـــري لجمعية الكلمة الطيبة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة، بأنه تقديًرا 
للكوادر الماثلة في الصفوف األمامية لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، فقد تم تخصيص 
جائـــزة العمـــل التطوعـــي فـــي دورتهـــا الثانيـــة 
عشـــرة لتكريـــم الكـــوادر العربيـــة العاملـــة فـــي 
الصفـــوف األماميـــة، ممن كانت ومـــا تزال لهم 
بصمـــات واضحـــة فـــي مجتمعاتهم مـــن خالل 
أعمالهم اإلنسانية النبيلة خالل جائحة كورونا 

)كوفيد 19(.
 وقال ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي “عرفاًنا 
بعطاءات هذه النخبة المتميزة الذين يواصلون 
العمل لياًل ونهاًرا بكل شجاعة وبسالة متحدين 
كل المخاطـــر، حتـــى ينعـــم المجتمـــع بالصحـــة 
والســـالمة فـــي مواجهة أحـــد أكبـــر التحديات 
الصحيـــة التـــي تواجه العالـــم أجمـــع، وتقديًرا 
ألعمـــال المتطوعيـــن، فـــإن الجائزة تســـتهدف 

فـــي المقـــام األول تشـــجيع هذه األعمـــال التي 
لهـــا آثارهـــا اإليجابيـــة على المجتمـــع خصوًصا 
فـــي ظل تفشـــي جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، 
إلـــى جانب آثارها المباشـــرة علـــى المتطوعين 
أنفســـهم من خالل غرس ثقافة العطاء والبذل 
لمســـاعدة بلدانهم، والوقـــوف على إحتياجات 

مجتمعاتهم في شتى المجاالت”.
وأكد ســـموه أن جائـــزة العمـــل التطوعي تأتي 
في كل نســـخة لتترجـــم التوجيهات الســـديدة 
لعاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، والجهود الوطنية 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن  البـــارزة والمخلصـــة 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، والهادفة إلى تعزيز 
قيم التطوع بإعتباره إحدى الركائز األساســـية 

لتقدم ونهضة المجتمعات.
 ولفـــت ســـموه إلى أن الجائزة اســـتطاعت منذ 
انطالقتهـــا فـــي العـــام 2011، تنميـــة االهتمـــام 
المجتمعـــي بالعمـــل التطوعـــي، ونجحـــت فـــي 

إحداث صدى عربي وإقليمي بما يعكس اإلرث 
الحضـــاري لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها الوفـــي، 
والـــذي يعـــد مـــن أكثر الشـــعوب مبـــادرة للبذل 
والعطاء، كما أنها أســـهمت في ترسيخ المكانة 
ا كبلد  ـــا ودوليًّ الرائـــدة لمملكة البحريـــن إقليميًّ
متحضـــر ُيعلـــي من قيـــم اإلنســـانية والتعاضد 
واألمـــن  الســـالم  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  الـــذي 

واالستقرار على مستوى العالم.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن جائزة العمـــل التطوعي 
األخالقيـــات  لهـــذه  واقعـــي  انعـــكاس  هـــي 
البحرينيـــة األصيلة التي نتناقلها عبر األجيال، 
وأن عنصـــر قوتهـــا وتميزهـــا يرتكـــز على تعدد 
أهدافها ومجاالتها وكذلك فئاتها، فتكريم رواد 
العمـــل التطوعي هـــو تكريم للعطاء اإلنســـاني 
المخلص، ووســـيلة لتقديمهـــم كنماذج مضيئة 

يجب أن تحتذى من قبل الشباب. 
 وثّمـــن ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي الجهود 
المخلصـــة التي يبذلها رئيـــس وأعضاء جمعية 
الكلمـــة الطيبـــة وجميـــع منتســـبيها، في خدمة 

العمل التطوعي واإلنســـاني، وتجســـيد صورة 
بحرينيـــة حضاريـــة مشـــرفة، مشـــيًرا إلـــى أن 
ا  منظمـــات المجتمع المدني تـــؤدي دوًرا تكامليًّ
مـــع الحكومة فـــي تلبية احتياجـــات المجتمع، 
كمـــا تســـهم إســـهاًما فّعـــااًل فـــي خلـــق الكـــوادر 
القيـــام بمســـؤولياتها  القـــادرة علـــى  الوطنيـــة 
تجـــاه المجتمـــع من خالل غرس قيـــم االنتماء 
والعطاء في نفوس المتطوعين وهو ما يصب 
في األهداف التي تتطلع لها القيادة الرشـــيدة، 
الفًتا سموه إلى أن تعزيز ثقافة التطوع تساعد 
فـــي زيـــادة مـــوارد المجتمـــع وتقليل مشـــاكله 
وإيجاد الحلـــول اإلبداعية لها تحت أي ظرف، 

إلى جانب تحقيق الترابط المجتمعي.
 كما نّوه ســـموه بضرورة تكثيف الجهود لنشـــر 
ثقافـــة التطـــوع بيـــن أبنـــاء المجتمـــع، وكذلـــك 
الحرص على أن تكون فعاليات الجائزة محققة 
لألهـــداف النبيلـــة التـــي وضعـــت مـــن أجلهـــا، 
مشدًدا على اختيار أفضل الشخصيات العربية 
الرائدة في مجال العمـــل التطوعي وخصوًصا 

والتـــي   ،)19 )كوفيـــد  خـــالل جائحـــة كورونـــا 
اســـتطاعت أن تحقـــق طفـــرة نوعية ملموســـة 
فـــي هـــذا المجـــال علـــى الصعيديـــن الوطنـــي 
واإلقليمي، وأسهموا بشكل كبير في التخفيف 
من تداعيات وآثار الجائحة، وتســـليط الضوء 
على هذه النماذج المشرفة من أجل االستفادة 
منها ودعمها لالستمرار في البذل والعطاء في 

المجالين التطوعي والتنموي.
الجدير بالذكر أن جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علي آل خليفة للعمل التطوعي يتم منحها 
فـــي شـــهر ســـبتمبر مـــن كل عـــام، بالتزامن مع 
احتفـــاالت اليوم العربي للتطوع الذي يصادف 
15 من سبتمبر، وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة 
بالتعـــاون مع االتحاد العربـــي للتطوع، وتهدف 
إلـــى تشـــجيع المتطوعيـــن على تقديـــم حلول 
مبتكـــرة مـــن خـــالل أعمـــال تطوعيـــة تســـاهم 
فـــي مواجهـــة التحديـــات واألزمـــات المختلفة 
وتفعيـــل أدوارهـــم في مجال العمـــل التطوعي 

ونشر ثقافته.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

تخصيـــــص جائــــزة العمــــل التطوعـــي 
للكــوادر العربيــة العاملــة في الصفــوف األماميـــة

نشــرت الجريدة الرســمية في عددها الصادر في 23 يونيو الجاري دليل تنظيم الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، وتســري 
أحكام هذا الدليل على كافة مشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 

ويستثنى من أحكام هذا الدليل:
1- مشـــاريع الشـــراكة بين الجهات الحكومية والشـــركات 

المملوكة بالكامل للدولة. 
2- مشـــاريع الشـــراكة ذات الطابع العســـكري أو األمني أو 
الســـري بيـــن قوة دفـــاع البحرين أو قوات األمـــن العام أو 
الحرس الوطني والقطاع الخاص أو مشاريع تلك الجهات 
العســـكرية أو األمنية التي تتطلـــب المصلحة العامة عدم 

تطبيق األحكام المنصوص 
ويهـــدف الدليل الـــى تمكيـــن الدولة من تنفيد مشـــاريعها 
مـــن  واالســـتفادة  وفعاليـــة،  بكفـــاءة  وتشـــغيلها  العامـــة 
إمكانيـــات وخبـــرات القطـــاع الخـــاص فـــي توفيـــر أفضل 
الخدمـــات أو توريـــد الســـلع بأقـــل التكاليـــف، وتخفيـــف 
األعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة فضال عن تعزيز 

الشـــفافية والنزاهـــة فـــي إجراءات الشـــراكة مـــع القطاع 
الخاص. 

ويتضمـــن الدليـــل إجـــراءات التعاقـــد وتشـــمل: إجراءات 
الدعـــوة إلبـــداء الرغبـــة، وإجـــراءات طلـــب االقتراحـــات، 
والتفاوض دون إجراءات تنافســـية، وإجراءات الترسية 

واختيار المتعاقد.
ويشـــمل الدليل تفاصيل احكام عقد الشـــراكة، واالشراف 
علـــى تنفيـــذ المشـــروع وتســـوية المنازعـــات ،فضـــال عـــن 

احكام متفرقة.
وكان قـــد صـــدر عـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة،  
قرار رقم )30( لســـنة 2022 بإصدار دليل تنظيم الشـــراكة 

بين القطاعين العام والخاص.

لتخفيف األعباء عن الموازنة العامة

“المالية” تنشر دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين

عرفاًنا بعطاءاتهم الشجاعة بالعمل ليًل ونهارًا متحدين كل المخاطر... سمو الشيخ عيسى بن علي:

ثقافـــة التطـــوع تســـاعد فـــي زيـــادة مـــوارد المجتمـــع وتقليـــل مشـــاكله وإيجـــاد الحلـــول اإلبداعيـــة لها

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قرار رقم 112 لسنة 2022 بشأن حظر قطع أو اقتالع أو إتالف 
األشجار المزروعة في الميادين والمتنزهات واألماكن والطرق العامة.

وحســـب القـــرار فـــإن غرامـــة قطـــع األشـــجار مـــن 
األماكـــن العامـــة ال تزيد عـــن 500 دينـــار، كما يجوز 
الحكـــم على المخالفـــة باإلضافة إلـــى الغرامة بإزله 
األعمال المخالفة والمصـــادرة والغلق أو بعض هذه 

الجزاءات بحسب األحول.
وتنص المادة األولى من القرار رقم 112 لينة 2022 
بأنه“ ال يجوز قطع أو اقتالع أو إتالف أية شجرة أو 
شـــجيرة تكون مزروعـــة فd الميادين والمتنزهات 
واألماكـــن والطرق العامـــة أو القيام بأي عمل يؤدي 

إلى اإلضرار بها.
واســـتثناء من أحكام الفقـــرة األولى من هذه المادة 

يجـــوز بترخيـــص مـــن أمانـــة العاصمـــة أو البلديـــة 
أو  شـــجرة  قطـــع  األحـــوال-  بحســـب  المختصـــة- 
شـــجيرة أو اقتالعها أو إتالف أية مساحة مزروعة، 
على أن يلتزم المرخص له بإعادة زراعتها أو غرسها 
أو غـــرس بديـــل عنها فـــي المكان ذاتـــه أو أي مكان 
آخـــر وفقـــا للمواصفـــات والضوابـــط المحـــددة فـــي 

الترخيص.
كمـــا تنص المادة الثانية مـــن القرار بأنه “يعاقب كل 
مـــن يخالف أحـــكام هذا القـــرار بالعقوبة المنصوص 
عليهـــا في المـــادة )41( من قانـــون البلديات الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2001

غرامة قد تصل إلى 500 دينار

حظر قطع األشجار في المتنزهات والطرق العامة
ليلى مال اهلل

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/500427020554.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/5004/bahrain/764423.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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ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

أكــدت آمــال جاســم طبيب عائلة ورئيس عيادة األجســام المضــادة وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد19-( 
أهمية دواء “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا، والذي ُيسهم في تسريع تعافي الحاالت القائمة، وتقليل األعراض المصاحبة للفيروس 
لمن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، وعالج الحاالت القائمة المعرضة الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.

وأشارت إلى أن البروتوكول العالجي للحاالت 
القائمـــة المتبع في مملكـــة البحرين قائم على 
فـــي مجـــال  العالميـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
العالجـــات الطبيـــة وفـــق أحـــدث الدراســـات 
العلميـــة، الفتًة إلى أن مملكـــة البحرين تعتبر 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي أجـــازت اســـتخدام 
دواء “باكســـلوفيد” ضمـــن برتوكوالت العالج 
للحـــاالت القائمـــة؛ والـــذي ُيصرف على شـــكل 
ا عـــن طريق الفم  أقراص يؤخـــذ مرتين يوميًّ
لمدة خمســـة أيـــام فقط، وذلك بحســـب قرار 
الطبيب المعالج وفق الســـجل الصحي للحالة 

القائمة.
وأفادت بأن دواء “باكسلوفيد” يعطى للحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا خـــالل 7 أيـــام من 
بـــدء أعـــراض فيروس كورونا علـــى أن يكون 
وزنهـــم 40 كيلو وأكثر، ولمن يبلغون 18 عامًا 
فمـــا فوق بغـــض النظر عن عوامـــل الخطورة، 
بينمـــا يعطـــى للفئة العمرية من 12 17- ســـنة 
مـــع وجـــود عامل خطـــورة واحـــد أو أكثر من 
عوامـــل الخطورة مثل أمـــراض رئوية مزمنة 
مثل الربو، ومرض الســـمنة ) كتلة الجســـم 35 
أو أكثـــر(، أمراض القلب والشـــرايين، ومرض 

الســـكلر، ومـــرض الســـكري، ومـــرض الضغط، 
وأمراض أو أدوية نقـــص المناعة، واألمراض 

العصبية المؤثرة على النمو.
وأكدت أن الجهود الوطنية مستمرة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” بما ُيســـهم في 
المواطنيـــن  علـــى صحـــة وســـالمة  الحفـــاظ 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن خالل 
التشـــخيصية  اإلمكانـــات  جميـــع  توفيـــر 
والعالجية، إلى جانب كفاءة الكوادر الوطنية 
فـــي التعامـــل للتصـــدي لجائحـــة كورونا على 

أفضل المستويات الصحية.

المنامة - بنا

“باكسلوفيد” يسهم في تسريع تعافي الحاالت
يمنع ازدياد األعراض المؤدية للوفاة

ال تحويل للمرضى من العيادات العامة إلى الخاصة
رئيس األعلى للصحة يصدر قرارًا بفصل خدمات الطب العام عن الخاص

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أصـــدر رئيـــس 
الفريـــق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة 
قـــرار رقـــم 39 لســـنة 2022 بتنظيم مزاولة 
الطب الخاص في المستشفيات الحكومية 
يلغـــى القـــرار رقم )18( لســـنة 2011 بشـــأن 
فصـــل خدمـــات الطـــب العـــام عـــن خدمات 

الطب الخاص.
الجريـــدة  فـــي  المنشـــور  القـــرار  وتضّمـــن 
 23 فـــي  الصـــادر  عددهـــا  فـــي  الرســـمية 
يونيو الجاري إنشـــاء فريق يســـمى )فريق 
الطـــب الخاص( برئاســـة الرئيـــس التنفيذي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة، يشـــكل الفريـــق 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مـــن مجلـــس  بقـــرار 
الحكوميـــة بعـــد موافقـــة المجلـــس األعلى 
للصحـــة وتكون مدة العضويـــة في الفريق 

4 سنوات.
يختـــص الفريـــق بـــكل مـــا يتعلـــق بالطـــب 
الخاص، ومن بين مهام التي حددها القرار 

اآلتي:
أ – وضع خطة عامة إلدارة وتنظيم شـــئون 
الطب الخاص، وعرضها على مجلس أمناء 

المستشفيات الحكومية العتمادها.
عمـــل  بشـــأن  دوريـــة  تقاريـــر  إعـــداد   - ب 
الطـــب الخـــاص والمعوقـــات التـــي تواجهه 
ومقترحات حلولهـــا، وعرضها على مجلس 

األمناء التخاذ ما يراه بشأنها.
ج - إعـــداد واعتماد العقود المزمع توقيعها 
مع األطباء االستشاريين والطواقم الطبية 
اإلدارييـــن  والموظفيـــن  المعاونـــة  للمهـــن 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالطـــب الخـــاص، 
العامليـــن  وغيـــر  العامليـــن  مـــن  ســـواء 

بالمستشفيات الحكومية.
و - مراجعـــة قائمة أســـعار كافـــة الخدمات 
الخـــاص،  الطـــب  فـــي  المقدمـــة  الطبيـــة 

وتجديدها كلما استلزم األمر ذلك.
ز- مراجعـــة سياســـة فتـــح وتشـــغيل كافـــة 
الخدمات الصحية المقدمة بالطب الخاص 

كالعيادات وغرف العمليات.
ي - التنســـيق مع كافة أقسام المستشفيات 
الحكوميـــة والجهـــات ذات الصلـــة بالطـــب 

الخاص.
ك - التحقيـــق فـــي أي مخالفـــة ألحكام هذا 
القـــرار، ويرفـــع الفريـــق نتيجـــة التحقيـــق 

مرفًقـــا بـــه مقترحاتـــه إلى مجلـــس األمناء 
التخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ونّصـــت المادة 6 من القـــرار “يكون التحاق 
الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين  األطبـــاء 
عـــن طريـــق التعاقد، ويحـــدد العقـــد األجر 
علـــى أســـاس العمولـــة أو النســـبة المئويـــة 
الخدمـــات  نظيـــر  المتحصلـــة  المبالـــغ  مـــن 
الطبية اإلضافيـــة المقدمة للمريض بالطب 
الخاص، كمـــا يحدد حقوقهـــم والتزاماتهم 
علـــى أال يســـتحقوا أي مزايـــا ماليـــة أخرى 
بخالف العمولة أو النسبة المئوية المحددة 

بالعقد”.
 كما نص القرار أنه يجوز التعاقد مع أطباء 
استشـــاريين مـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 

مـــن ذوي الكفـــاءة والخبـــرة العالميـــة فـــي 
أن  علـــى  الطبيـــة،  التخصصـــات  مختلـــف 
يتكفـــل الطـــب الخـــاص بأجورهـــم، وذلـــك 
وفًقـــا لبرنامج الطبيـــب االستشـــاري الزائر 
بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة 
يكـــون  كمـــا  بالمملكـــة.  المهنـــة  بمزاولـــة 
التحـــاق أصحـــاب المهـــن الطبيـــة المعاونة 
والموظفيـــن اإلدارييـــن بالطب الخاص عن 

طريق التعاقد.
 وحّدد القرار في المادة 7 منه على األطباء 
االلتـــزام  الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين 

باآلتي:
أ- تحـــدد مواعيد االستشـــارة وفًقـــا للنظام 
المتبـــع بالمستشـــفى الحكومي، بشـــرط أال 

يقل وقت االستشـــارة لـــكل مريض عن 10 
دقائق.

أن  - ال يجـــوز لألطبـــاء االستشـــاريين  ب 
يتقاضـــوا أي مبالغ مالية تحت أي مســـمى 
مـــن  يقدمونهـــا  مـــا  نظيـــر  المرضـــى،  مـــن 

خدمات طبية.
ج - ال يجوز تحويل المرضى من العيادات 
العامـــة إلـــى العيـــادات الخاصـــة، ويجـــوز 
إجراء هـــذا التحويل إذا كان من العيادات 
الخاصـــة إلى العيادات العامـــة، مع مراعاة 
نظـــام التحويـــل المتبـــع فـــي المستشـــفى 
الحكومي، كما يجـــوز إجراء التحويل إلى 
قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حالة 
المريض ذلك، على أن يكون هذا التحويل 
الطبيـــب  مـــن  موقعـــة  رســـالة  بموجـــب 
المختص، وطبًقا لقواعد الضمان الصحي.

د - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
بأحـــد المستشـــفيات الحكوميـــة أن يجري 
عمليـــات جراحية تابعة للطب الخاص في 

أوقات دوامه الرسمي.
ه - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
عـــالج  الحكوميـــة  المستشـــفيات  بأحـــد 
أو  المستشـــفيات  مـــن  أي  فـــي  المرضـــى 
العيـــادات األخـــرى ســـواء كانـــت عامـــة أو 
خاصة، وذلك خارج أوقات دوامه الرسمي.
األطبـــاء  عمـــل  يزيـــد  أال  يجـــب   - و 
بالمستشـــفيات  العامليـــن  االستشـــاريين 
فـــي  عمـــل  نوبـــات   6 علـــى  الحكوميـــة 
األسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطالت 

الرسمية.
 ونصـــت المـــادة )12(  مـــن القـــرار على أنه 
يتـــم عمـــل تســـوية محاســـبية فيمـــا بيـــن 
الخـــاص  بالطـــب  الخاصـــة  الحســـابات 
والمستشـــفى الحكومي في حـــال تحويل 
المرضـــى لتلقي الخدمـــات الصحية داخل 
طبًقـــا  وذلـــك  الحكومـــي،  المستشـــفى 
للضوابط المحاســـبية التي يضعها الرئيس 
الصحـــي  الضمـــان  إلجـــراءات  التنفيـــذي 

والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية.
أن  القـــرار  مـــن   13 المـــادة  فـــي  ورد  كمـــا 
حســـابات الطـــب الخاص تخضـــع للتدقيق 
المالـــي واإلداري مـــن قبـــل ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، ويرفع الديـــوان تقريًرا 
المجلـــس  إلـــى  التدقيـــق  بنتائـــج  ا  ســـنويًّ

األعلى للصحة.

يكفل قانـــون الضمان الصحي الصادر 
المتطلبـــات  توفيـــر   2018 بالعـــام 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 
وتحقيـــق التغطيـــة الصحية الشـــاملة 
فـــي مملكة البحرين، وذلك بما يســـهم 
فـــي توفير منظومة صحيـــة متكاملة 
بالمرونـــة  تتســـم  عاليـــة  جـــودة  ذات 
والقـــدرة علـــى التطـــور واالســـتجابة 
وجاذبـــة  المســـتفيدين،  لتطلعـــات 

لالستثمار في المجال الصحي.
الصحـــي  الضمـــان  برنامـــج  ويهـــدف 
الوطنـــي إلـــى تقديم خدمـــات صحية 
فّعالـــة وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
للجميـــع فـــي اختيـــار مقـــدم الخدمـــة 
الصحيـــة، فضـــالً عن تقديـــم خدمات 
صحية عادلـــة وتنافســـية ضمن إطار 

يحمي حقوق جميع األطراف.

وقـــد شـــّرع المجلـــس األعلـــى للصحة 
في تطبيق مشـــروع التســـيير الذاتي 
لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األولية في 
محافظـــة المحرق كمرحلـــة تجريبية 
أولى، ومن ثم سُيعّمم تباًعا على بقية 
المحافظـــات، حيـــث يمكـــن لمرتـــادي 
ا اختيار طبيبهم عبر  هذه المراكز حاليًّ
برنامج “اختر طبيبك” تمهيًدا إلصدار 
وتوزيع بطاقات صحتي على مرتادي 

هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج “اختر طبيبك” وصرف 
بطاقـــات صحتـــي إحـــدى المبـــادرات 
التنفيذيـــة للبرنامج الوطنـــي لتطوير 
الرعايـــة الصحيـــة، والـــذي يهدف إلى 
تطويـــر الهيـــكل المؤسســـي الصحـــي 
في مملكة البحرين ليمتاز بالتنافسية 

والجودة العالية.
وتتضمـــن البطاقة العديـــد من المزايا، 

ومن أبرزها أنها تضمن الحصول على 
جميـــع الخدمات الصحية األساســـية، 
الملـــف  علـــى  الدخـــول  مـــن  وتمّكـــن 
الصحـــي لحامـــل البطاقـــة بمـــا يضمن 
اســـتثمار  يعنـــي  وهـــذا  خصوصيتـــه، 
تتضمنهـــا  التـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
الشـــريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ 
إلى السجل الصحي للمريض من أجل 
تمكيـــن األطبـــاء ومقدمـــي الخدمات 
الصحيـــة مـــن تقديـــم أفضـــل خدمـــة 
عالجيـــة لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
مقـــدم الخدمـــة الصحيـــة مـــن النفـــاذ 
للمعلومات المرتبطة بالسجل الصحي 
لحامـــل البطاقـــة وتشـــخيص الحالـــة 
ومراجعتهـــا التخـــاذ القـــرار العالجـــي 

المناسب.
كمـــا تتضّمـــن بطاقـــة “صحتـــي” ميزة 
الخـــاص  العائلـــة  بطبيـــب  التعريـــف 

بحامل البطاقة وتؤهله للحصول على 
الخدمـــات الصحيـــة األساســـية وهي 

الرزمـــة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تشـــمل تقديـــم خدمات صحية 

شاملة، وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
ســـقف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب 
البطاقـــة  بحامـــل  الخـــاص  العائلـــة 
مهمـــة من أجل تمكيـــن مقدم الخدمة 
الصحيـــة مـــن الوقوف علـــى البيانات 
األساســـية المرتبطة بحامـــل البطاقة 
العـــالج  لتلقيـــه  المحـــددة  والرزمـــة 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
البطاقـــة،  إصـــدار  خطـــوات  وبشـــأن 
فإنهـــا تتمّثل في توجـــه المواطن إلى 
أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق 
الســـكنية وإبـــراز بطاقـــة هويته، ومن 
ثّم يقوم بالتسجيل في برنامج “اختر 
طبيبك” وبإمكانه تسجيل جميع أفراد 
عائلته حيث أّن إصدار البطاقة مجاًنا 
لجميـــع المواطنين، وبعـــد ذلك يمكنه 
اســـتالم بطاقة “صحتي” واالســـتفادة 

من مزاياها.

المنامة - بنا

توزيع بطاقات “صحتي”... وبدء إتاحة اختيار الطبيب في المحرق
شريحة إلكترونية تتسم بالخصوصية للنفاذ إلى السجل الصحي للمريض

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة أن جميع 
مالحظـــات  مـــن  يردهـــا  مـــا 
واقتراحـــات هي محـــط اهتمام 
تثـــري  إنهـــا  حيـــث  وتقديـــر، 
الجهـــود المبذولة فـــي التطوير 
الشـــامل للخدمات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
علـــى  تعقيـــب  فـــي  وقالـــت   
بصحيفـــة  المنشـــور  الخبـــر 
البـــالد فـــي العـــدد رقـــم )4974( 
الصـــادر يـــوم الســـبت الموافـــق 
بعنـــوان   ،2022 يونيـــو   25
بكارثـــة  لـــي  يتســـّبب  “طبيـــب 
لـــم  الطبيـــة  واللجـــان  صحيـــة 
تنصفنـــي”، إنـــه تـــّم التعامل مع 
حالـــة وطلـــب المريض حســـب 
القوانين والتشـــريعات الصحية 
واإلجراءات المّتبعة في اللجان 
العامـــة واالســـتئنافية،  الطبيـــة 
ويحـــق للمريـــض الطعـــن علـــى 
قـــرار اللجنـــة االســـتئنافية أمام 

المحكمة، في حـــال عدم قبوله 
القرار الصادر.

 ولفتـــت الوزارة إلـــى أّن اللجان 
اختصاصييـــن  تضـــم  الطبيـــة 
فـــي  كّل  الخبـــرة،  ذوي  مـــن 
مجـــال تخصصـــه، ويتـــم اتخاذ 
القـــرارات اســـتناًدا إلـــى معايير 
ا  ا ودوليًّ دقيقة معمول بها محليًّ
وبحســـب القوانيـــن والقـــرارات 

المنظمة لعمل اللجان الطبية.
كمـــا أكـــدت متابعتهـــا لجميع ما 
ُينشـــر بمختلف وســـائل اإلعالم 
المواطنيـــن  مالحظـــات  حـــول 
والمقيميـــن فيما يتعلق بالشـــأن 
الصحـــي، وحرصها علـــى النظر 
فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من 
أجـــل تلبية احتياجات المجتمع 
والقوانيـــن  اإلجـــراءات  وفـــق 
يحّقـــق  وبمـــا  التنظيميـــة، 
األهداف المنشودة ويصب في 

صالح الجميع.

“الصحة” لمريض متضّرر: اطعن بقرار “االستئنافية” أمام المحكمة

تحـــت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة يقـــام مؤتمر البحرين 
المناعـــة  لنقـــص  الدولـــي 
22 و23 ســـبتمبر  المكتســـبة 
المقبل. وقالت رئيس اللجنة 
جميلـــة  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
الســـلمان إن اللجنـــة دّشـــنت 
الموقع الرسمي للمؤتمر الذي 

سيقام في مملكة البحرين.
 وأضافت السلمان أن اللجنة 
المنظمة ماضية في مواصلة 
لتنظيـــم  المبكـــر  االســـتعداد 

المؤتمر الدولي الذي سيشهد 
مشـــاركة نخبـــة مـــن الخبراء 
فـــي  والدولييـــن  العالمييـــن 
مجال مكافحة اإليدز، مبينة 
أن القطـــاع الطبي في مملكة 
باهتمـــام  يحظـــى  البحريـــن 
دائـــم مـــن لـــدن ملـــك البـــالد 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مســـتمرة  ومتابعـــة  خليفـــة، 
العهـــد  ولـــي  مـــن  ومســـاندة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

فتح باب التسجيل لـ“مؤتمر نقص المناعة المكتسبة”

ليلى مال اهلل

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
عبـــدهللا آل خليفة قراًرا يجيز لطالب 
الصحيـــة  المهـــن  مزاولـــة  ترخيـــص 
إضافيتيـــن  محاولتيـــن  البحرينـــي 
لتقديـــم االمتحـــان بشـــرط حضـــوره 
دورة تدريبية ال تقل عن 6 أشـــهر في 
إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة 
لـــدى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية.
وتنـــص المادة األولى مـــن القرار رقم 
المـــادة  بتعديـــل   2022 لســـنة   )38(
)3( مـــن القـــرار رقم )29( لســـنة 2020 
بشـــأن الئحة نظام امتحانات مزاولة 
الوطنيـــة  بالهيئـــة  الصحيـــة  المهـــن 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية، 
“يستبدل بنص البند )أ( من المادة )3( 
من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن 
الئحة نظـــام امتحانات مزاولة المهن 
الصحيـــة بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 

المهن والخدمات الصحية:
النص اآلتي:

أ - يكون لطالب الترخيص البحريني 
فقط الذي لم يجتـــز امتحان التقييم 

يحـــاول  أن  الســـابق،  للبنـــد  طبًقـــا 
اجتيـــازه مجـــدًدا مرتيـــن إضافيتيـــن 
شـــريطة حضـــوره دورة تدريبيـــة ال 
تقل مدتها عن ســـتة أشهر في إحدى 
المؤسســـات الصحيـــة المعتمـــدة لدى 
الهيئـــة، وتقديمـــه مـــا يثبـــت اجتيازه 
التدريبيـــة، وعلـــى أن  الـــدورة  لهـــذه 
المتحـــان  اجتيـــازه  محاولـــة  تكـــون 
التقييـــم فـــي هاتيـــن المرتيـــن خالل 
الـــدورة  تلـــك  ســـنتين مـــن اجتيـــازه 

التدريبية.
يذكـــر أن القـــرار األصلـــي يســـمح بــــ4 
محاوالت ثـــم محاولتين للبحرينيين 
بعـــد التدريـــب بينمـــا يقتصـــر على 4 

محاوالت فقط لألجانب.

قراٌر ُيجيز للبحريني محاولتين إضافيتين في حال عدم اجتياز امتحان “نهرا”
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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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ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

أكــدت آمــال جاســم طبيب عائلة ورئيس عيادة األجســام المضــادة وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد19-( 
أهمية دواء “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا، والذي ُيسهم في تسريع تعافي الحاالت القائمة، وتقليل األعراض المصاحبة للفيروس 
لمن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، وعالج الحاالت القائمة المعرضة الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.

وأشارت إلى أن البروتوكول العالجي للحاالت 
القائمـــة المتبع في مملكـــة البحرين قائم على 
فـــي مجـــال  العالميـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
العالجـــات الطبيـــة وفـــق أحـــدث الدراســـات 
العلميـــة، الفتًة إلى أن مملكـــة البحرين تعتبر 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي أجـــازت اســـتخدام 
دواء “باكســـلوفيد” ضمـــن برتوكوالت العالج 
للحـــاالت القائمـــة؛ والـــذي ُيصرف على شـــكل 
ا عـــن طريق الفم  أقراص يؤخـــذ مرتين يوميًّ
لمدة خمســـة أيـــام فقط، وذلك بحســـب قرار 
الطبيب المعالج وفق الســـجل الصحي للحالة 

القائمة.
وأفادت بأن دواء “باكسلوفيد” يعطى للحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا خـــالل 7 أيـــام من 
بـــدء أعـــراض فيروس كورونا علـــى أن يكون 
وزنهـــم 40 كيلو وأكثر، ولمن يبلغون 18 عامًا 
فمـــا فوق بغـــض النظر عن عوامـــل الخطورة، 
بينمـــا يعطـــى للفئة العمرية من 12 17- ســـنة 
مـــع وجـــود عامل خطـــورة واحـــد أو أكثر من 
عوامـــل الخطورة مثل أمـــراض رئوية مزمنة 
مثل الربو، ومرض الســـمنة ) كتلة الجســـم 35 
أو أكثـــر(، أمراض القلب والشـــرايين، ومرض 

الســـكلر، ومـــرض الســـكري، ومـــرض الضغط، 
وأمراض أو أدوية نقـــص المناعة، واألمراض 

العصبية المؤثرة على النمو.
وأكدت أن الجهود الوطنية مستمرة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” بما ُيســـهم في 
المواطنيـــن  علـــى صحـــة وســـالمة  الحفـــاظ 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن خالل 
التشـــخيصية  اإلمكانـــات  جميـــع  توفيـــر 
والعالجية، إلى جانب كفاءة الكوادر الوطنية 
فـــي التعامـــل للتصـــدي لجائحـــة كورونا على 

أفضل المستويات الصحية.

المنامة - بنا

“باكسلوفيد” يسهم في تسريع تعافي الحاالت
يمنع ازدياد األعراض المؤدية للوفاة

ال تحويل للمرضى من العيادات العامة إلى الخاصة
رئيس األعلى للصحة يصدر قرارًا بفصل خدمات الطب العام عن الخاص

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أصـــدر رئيـــس 
الفريـــق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة 
قـــرار رقـــم 39 لســـنة 2022 بتنظيم مزاولة 
الطب الخاص في المستشفيات الحكومية 
يلغـــى القـــرار رقم )18( لســـنة 2011 بشـــأن 
فصـــل خدمـــات الطـــب العـــام عـــن خدمات 

الطب الخاص.
الجريـــدة  فـــي  المنشـــور  القـــرار  وتضّمـــن 
 23 فـــي  الصـــادر  عددهـــا  فـــي  الرســـمية 
يونيو الجاري إنشـــاء فريق يســـمى )فريق 
الطـــب الخاص( برئاســـة الرئيـــس التنفيذي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة، يشـــكل الفريـــق 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مـــن مجلـــس  بقـــرار 
الحكوميـــة بعـــد موافقـــة المجلـــس األعلى 
للصحـــة وتكون مدة العضويـــة في الفريق 

4 سنوات.
يختـــص الفريـــق بـــكل مـــا يتعلـــق بالطـــب 
الخاص، ومن بين مهام التي حددها القرار 

اآلتي:
أ – وضع خطة عامة إلدارة وتنظيم شـــئون 
الطب الخاص، وعرضها على مجلس أمناء 

المستشفيات الحكومية العتمادها.
عمـــل  بشـــأن  دوريـــة  تقاريـــر  إعـــداد   - ب 
الطـــب الخـــاص والمعوقـــات التـــي تواجهه 
ومقترحات حلولهـــا، وعرضها على مجلس 

األمناء التخاذ ما يراه بشأنها.
ج - إعـــداد واعتماد العقود المزمع توقيعها 
مع األطباء االستشاريين والطواقم الطبية 
اإلدارييـــن  والموظفيـــن  المعاونـــة  للمهـــن 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالطـــب الخـــاص، 
العامليـــن  وغيـــر  العامليـــن  مـــن  ســـواء 

بالمستشفيات الحكومية.
و - مراجعـــة قائمة أســـعار كافـــة الخدمات 
الخـــاص،  الطـــب  فـــي  المقدمـــة  الطبيـــة 

وتجديدها كلما استلزم األمر ذلك.
ز- مراجعـــة سياســـة فتـــح وتشـــغيل كافـــة 
الخدمات الصحية المقدمة بالطب الخاص 

كالعيادات وغرف العمليات.
ي - التنســـيق مع كافة أقسام المستشفيات 
الحكوميـــة والجهـــات ذات الصلـــة بالطـــب 

الخاص.
ك - التحقيـــق فـــي أي مخالفـــة ألحكام هذا 
القـــرار، ويرفـــع الفريـــق نتيجـــة التحقيـــق 

مرفًقـــا بـــه مقترحاتـــه إلى مجلـــس األمناء 
التخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ونّصـــت المادة 6 من القـــرار “يكون التحاق 
الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين  األطبـــاء 
عـــن طريـــق التعاقد، ويحـــدد العقـــد األجر 
علـــى أســـاس العمولـــة أو النســـبة المئويـــة 
الخدمـــات  نظيـــر  المتحصلـــة  المبالـــغ  مـــن 
الطبية اإلضافيـــة المقدمة للمريض بالطب 
الخاص، كمـــا يحدد حقوقهـــم والتزاماتهم 
علـــى أال يســـتحقوا أي مزايـــا ماليـــة أخرى 
بخالف العمولة أو النسبة المئوية المحددة 

بالعقد”.
 كما نص القرار أنه يجوز التعاقد مع أطباء 
استشـــاريين مـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 

مـــن ذوي الكفـــاءة والخبـــرة العالميـــة فـــي 
أن  علـــى  الطبيـــة،  التخصصـــات  مختلـــف 
يتكفـــل الطـــب الخـــاص بأجورهـــم، وذلـــك 
وفًقـــا لبرنامج الطبيـــب االستشـــاري الزائر 
بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة 
يكـــون  كمـــا  بالمملكـــة.  المهنـــة  بمزاولـــة 
التحـــاق أصحـــاب المهـــن الطبيـــة المعاونة 
والموظفيـــن اإلدارييـــن بالطب الخاص عن 

طريق التعاقد.
 وحّدد القرار في المادة 7 منه على األطباء 
االلتـــزام  الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين 

باآلتي:
أ- تحـــدد مواعيد االستشـــارة وفًقـــا للنظام 
المتبـــع بالمستشـــفى الحكومي، بشـــرط أال 

يقل وقت االستشـــارة لـــكل مريض عن 10 
دقائق.

أن  - ال يجـــوز لألطبـــاء االستشـــاريين  ب 
يتقاضـــوا أي مبالغ مالية تحت أي مســـمى 
مـــن  يقدمونهـــا  مـــا  نظيـــر  المرضـــى،  مـــن 

خدمات طبية.
ج - ال يجوز تحويل المرضى من العيادات 
العامـــة إلـــى العيـــادات الخاصـــة، ويجـــوز 
إجراء هـــذا التحويل إذا كان من العيادات 
الخاصـــة إلى العيادات العامـــة، مع مراعاة 
نظـــام التحويـــل المتبـــع فـــي المستشـــفى 
الحكومي، كما يجـــوز إجراء التحويل إلى 
قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حالة 
المريض ذلك، على أن يكون هذا التحويل 
الطبيـــب  مـــن  موقعـــة  رســـالة  بموجـــب 
المختص، وطبًقا لقواعد الضمان الصحي.

د - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
بأحـــد المستشـــفيات الحكوميـــة أن يجري 
عمليـــات جراحية تابعة للطب الخاص في 

أوقات دوامه الرسمي.
ه - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
عـــالج  الحكوميـــة  المستشـــفيات  بأحـــد 
أو  المستشـــفيات  مـــن  أي  فـــي  المرضـــى 
العيـــادات األخـــرى ســـواء كانـــت عامـــة أو 
خاصة، وذلك خارج أوقات دوامه الرسمي.
األطبـــاء  عمـــل  يزيـــد  أال  يجـــب   - و 
بالمستشـــفيات  العامليـــن  االستشـــاريين 
فـــي  عمـــل  نوبـــات   6 علـــى  الحكوميـــة 
األسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطالت 

الرسمية.
 ونصـــت المـــادة )12(  مـــن القـــرار على أنه 
يتـــم عمـــل تســـوية محاســـبية فيمـــا بيـــن 
الخـــاص  بالطـــب  الخاصـــة  الحســـابات 
والمستشـــفى الحكومي في حـــال تحويل 
المرضـــى لتلقي الخدمـــات الصحية داخل 
طبًقـــا  وذلـــك  الحكومـــي،  المستشـــفى 
للضوابط المحاســـبية التي يضعها الرئيس 
الصحـــي  الضمـــان  إلجـــراءات  التنفيـــذي 

والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية.
أن  القـــرار  مـــن   13 المـــادة  فـــي  ورد  كمـــا 
حســـابات الطـــب الخاص تخضـــع للتدقيق 
المالـــي واإلداري مـــن قبـــل ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، ويرفع الديـــوان تقريًرا 
المجلـــس  إلـــى  التدقيـــق  بنتائـــج  ا  ســـنويًّ

األعلى للصحة.

يكفل قانـــون الضمان الصحي الصادر 
المتطلبـــات  توفيـــر   2018 بالعـــام 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 
وتحقيـــق التغطيـــة الصحية الشـــاملة 
فـــي مملكة البحرين، وذلك بما يســـهم 
فـــي توفير منظومة صحيـــة متكاملة 
بالمرونـــة  تتســـم  عاليـــة  جـــودة  ذات 
والقـــدرة علـــى التطـــور واالســـتجابة 
وجاذبـــة  المســـتفيدين،  لتطلعـــات 

لالستثمار في المجال الصحي.
الصحـــي  الضمـــان  برنامـــج  ويهـــدف 
الوطنـــي إلـــى تقديم خدمـــات صحية 
فّعالـــة وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
للجميـــع فـــي اختيـــار مقـــدم الخدمـــة 
الصحيـــة، فضـــالً عن تقديـــم خدمات 
صحية عادلـــة وتنافســـية ضمن إطار 

يحمي حقوق جميع األطراف.

وقـــد شـــّرع المجلـــس األعلـــى للصحة 
في تطبيق مشـــروع التســـيير الذاتي 
لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األولية في 
محافظـــة المحرق كمرحلـــة تجريبية 
أولى، ومن ثم سُيعّمم تباًعا على بقية 
المحافظـــات، حيـــث يمكـــن لمرتـــادي 
ا اختيار طبيبهم عبر  هذه المراكز حاليًّ
برنامج “اختر طبيبك” تمهيًدا إلصدار 
وتوزيع بطاقات صحتي على مرتادي 

هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج “اختر طبيبك” وصرف 
بطاقـــات صحتـــي إحـــدى المبـــادرات 
التنفيذيـــة للبرنامج الوطنـــي لتطوير 
الرعايـــة الصحيـــة، والـــذي يهدف إلى 
تطويـــر الهيـــكل المؤسســـي الصحـــي 
في مملكة البحرين ليمتاز بالتنافسية 

والجودة العالية.
وتتضمـــن البطاقة العديـــد من المزايا، 

ومن أبرزها أنها تضمن الحصول على 
جميـــع الخدمات الصحية األساســـية، 
الملـــف  علـــى  الدخـــول  مـــن  وتمّكـــن 
الصحـــي لحامـــل البطاقـــة بمـــا يضمن 
اســـتثمار  يعنـــي  وهـــذا  خصوصيتـــه، 
تتضمنهـــا  التـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
الشـــريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ 
إلى السجل الصحي للمريض من أجل 
تمكيـــن األطبـــاء ومقدمـــي الخدمات 
الصحيـــة مـــن تقديـــم أفضـــل خدمـــة 
عالجيـــة لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
مقـــدم الخدمـــة الصحيـــة مـــن النفـــاذ 
للمعلومات المرتبطة بالسجل الصحي 
لحامـــل البطاقـــة وتشـــخيص الحالـــة 
ومراجعتهـــا التخـــاذ القـــرار العالجـــي 

المناسب.
كمـــا تتضّمـــن بطاقـــة “صحتـــي” ميزة 
الخـــاص  العائلـــة  بطبيـــب  التعريـــف 

بحامل البطاقة وتؤهله للحصول على 
الخدمـــات الصحيـــة األساســـية وهي 

الرزمـــة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تشـــمل تقديـــم خدمات صحية 

شاملة، وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
ســـقف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب 
البطاقـــة  بحامـــل  الخـــاص  العائلـــة 
مهمـــة من أجل تمكيـــن مقدم الخدمة 
الصحيـــة مـــن الوقوف علـــى البيانات 
األساســـية المرتبطة بحامـــل البطاقة 
العـــالج  لتلقيـــه  المحـــددة  والرزمـــة 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
البطاقـــة،  إصـــدار  خطـــوات  وبشـــأن 
فإنهـــا تتمّثل في توجـــه المواطن إلى 
أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق 
الســـكنية وإبـــراز بطاقـــة هويته، ومن 
ثّم يقوم بالتسجيل في برنامج “اختر 
طبيبك” وبإمكانه تسجيل جميع أفراد 
عائلته حيث أّن إصدار البطاقة مجاًنا 
لجميـــع المواطنين، وبعـــد ذلك يمكنه 
اســـتالم بطاقة “صحتي” واالســـتفادة 

من مزاياها.

المنامة - بنا

توزيع بطاقات “صحتي”... وبدء إتاحة اختيار الطبيب في المحرق
شريحة إلكترونية تتسم بالخصوصية للنفاذ إلى السجل الصحي للمريض

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة أن جميع 
مالحظـــات  مـــن  يردهـــا  مـــا 
واقتراحـــات هي محـــط اهتمام 
تثـــري  إنهـــا  حيـــث  وتقديـــر، 
الجهـــود المبذولة فـــي التطوير 
الشـــامل للخدمات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
علـــى  تعقيـــب  فـــي  وقالـــت   
بصحيفـــة  المنشـــور  الخبـــر 
البـــالد فـــي العـــدد رقـــم )4974( 
الصـــادر يـــوم الســـبت الموافـــق 
بعنـــوان   ،2022 يونيـــو   25
بكارثـــة  لـــي  يتســـّبب  “طبيـــب 
لـــم  الطبيـــة  واللجـــان  صحيـــة 
تنصفنـــي”، إنـــه تـــّم التعامل مع 
حالـــة وطلـــب المريض حســـب 
القوانين والتشـــريعات الصحية 
واإلجراءات المّتبعة في اللجان 
العامـــة واالســـتئنافية،  الطبيـــة 
ويحـــق للمريـــض الطعـــن علـــى 
قـــرار اللجنـــة االســـتئنافية أمام 

المحكمة، في حـــال عدم قبوله 
القرار الصادر.

 ولفتـــت الوزارة إلـــى أّن اللجان 
اختصاصييـــن  تضـــم  الطبيـــة 
فـــي  كّل  الخبـــرة،  ذوي  مـــن 
مجـــال تخصصـــه، ويتـــم اتخاذ 
القـــرارات اســـتناًدا إلـــى معايير 
ا  ا ودوليًّ دقيقة معمول بها محليًّ
وبحســـب القوانيـــن والقـــرارات 

المنظمة لعمل اللجان الطبية.
كمـــا أكـــدت متابعتهـــا لجميع ما 
ُينشـــر بمختلف وســـائل اإلعالم 
المواطنيـــن  مالحظـــات  حـــول 
والمقيميـــن فيما يتعلق بالشـــأن 
الصحـــي، وحرصها علـــى النظر 
فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من 
أجـــل تلبية احتياجات المجتمع 
والقوانيـــن  اإلجـــراءات  وفـــق 
يحّقـــق  وبمـــا  التنظيميـــة، 
األهداف المنشودة ويصب في 

صالح الجميع.

“الصحة” لمريض متضّرر: اطعن بقرار “االستئنافية” أمام المحكمة

تحـــت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة يقـــام مؤتمر البحرين 
المناعـــة  لنقـــص  الدولـــي 
22 و23 ســـبتمبر  المكتســـبة 
المقبل. وقالت رئيس اللجنة 
جميلـــة  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
الســـلمان إن اللجنـــة دّشـــنت 
الموقع الرسمي للمؤتمر الذي 

سيقام في مملكة البحرين.
 وأضافت السلمان أن اللجنة 
المنظمة ماضية في مواصلة 
لتنظيـــم  المبكـــر  االســـتعداد 

المؤتمر الدولي الذي سيشهد 
مشـــاركة نخبـــة مـــن الخبراء 
فـــي  والدولييـــن  العالمييـــن 
مجال مكافحة اإليدز، مبينة 
أن القطـــاع الطبي في مملكة 
باهتمـــام  يحظـــى  البحريـــن 
دائـــم مـــن لـــدن ملـــك البـــالد 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مســـتمرة  ومتابعـــة  خليفـــة، 
العهـــد  ولـــي  مـــن  ومســـاندة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

فتح باب التسجيل لـ“مؤتمر نقص المناعة المكتسبة”

ليلى مال اهلل

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
عبـــدهللا آل خليفة قراًرا يجيز لطالب 
الصحيـــة  المهـــن  مزاولـــة  ترخيـــص 
إضافيتيـــن  محاولتيـــن  البحرينـــي 
لتقديـــم االمتحـــان بشـــرط حضـــوره 
دورة تدريبية ال تقل عن 6 أشـــهر في 
إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة 
لـــدى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية.
وتنـــص المادة األولى مـــن القرار رقم 
المـــادة  بتعديـــل   2022 لســـنة   )38(
)3( مـــن القـــرار رقم )29( لســـنة 2020 
بشـــأن الئحة نظام امتحانات مزاولة 
الوطنيـــة  بالهيئـــة  الصحيـــة  المهـــن 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية، 
“يستبدل بنص البند )أ( من المادة )3( 
من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن 
الئحة نظـــام امتحانات مزاولة المهن 
الصحيـــة بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 

المهن والخدمات الصحية:
النص اآلتي:

أ - يكون لطالب الترخيص البحريني 
فقط الذي لم يجتـــز امتحان التقييم 

يحـــاول  أن  الســـابق،  للبنـــد  طبًقـــا 
اجتيـــازه مجـــدًدا مرتيـــن إضافيتيـــن 
شـــريطة حضـــوره دورة تدريبيـــة ال 
تقل مدتها عن ســـتة أشهر في إحدى 
المؤسســـات الصحيـــة المعتمـــدة لدى 
الهيئـــة، وتقديمـــه مـــا يثبـــت اجتيازه 
التدريبيـــة، وعلـــى أن  الـــدورة  لهـــذه 
المتحـــان  اجتيـــازه  محاولـــة  تكـــون 
التقييـــم فـــي هاتيـــن المرتيـــن خالل 
الـــدورة  تلـــك  ســـنتين مـــن اجتيـــازه 

التدريبية.
يذكـــر أن القـــرار األصلـــي يســـمح بــــ4 
محاوالت ثـــم محاولتين للبحرينيين 
بعـــد التدريـــب بينمـــا يقتصـــر على 4 

محاوالت فقط لألجانب.

قراٌر ُيجيز للبحريني محاولتين إضافيتين في حال عدم اجتياز امتحان “نهرا”
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ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

أكــدت آمــال جاســم طبيب عائلة ورئيس عيادة األجســام المضــادة وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد19-( 
أهمية دواء “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا، والذي ُيسهم في تسريع تعافي الحاالت القائمة، وتقليل األعراض المصاحبة للفيروس 
لمن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، وعالج الحاالت القائمة المعرضة الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.

وأشارت إلى أن البروتوكول العالجي للحاالت 
القائمـــة المتبع في مملكـــة البحرين قائم على 
فـــي مجـــال  العالميـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
العالجـــات الطبيـــة وفـــق أحـــدث الدراســـات 
العلميـــة، الفتًة إلى أن مملكـــة البحرين تعتبر 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي أجـــازت اســـتخدام 
دواء “باكســـلوفيد” ضمـــن برتوكوالت العالج 
للحـــاالت القائمـــة؛ والـــذي ُيصرف على شـــكل 
ا عـــن طريق الفم  أقراص يؤخـــذ مرتين يوميًّ
لمدة خمســـة أيـــام فقط، وذلك بحســـب قرار 
الطبيب المعالج وفق الســـجل الصحي للحالة 

القائمة.
وأفادت بأن دواء “باكسلوفيد” يعطى للحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا خـــالل 7 أيـــام من 
بـــدء أعـــراض فيروس كورونا علـــى أن يكون 
وزنهـــم 40 كيلو وأكثر، ولمن يبلغون 18 عامًا 
فمـــا فوق بغـــض النظر عن عوامـــل الخطورة، 
بينمـــا يعطـــى للفئة العمرية من 12 17- ســـنة 
مـــع وجـــود عامل خطـــورة واحـــد أو أكثر من 
عوامـــل الخطورة مثل أمـــراض رئوية مزمنة 
مثل الربو، ومرض الســـمنة ) كتلة الجســـم 35 
أو أكثـــر(، أمراض القلب والشـــرايين، ومرض 

الســـكلر، ومـــرض الســـكري، ومـــرض الضغط، 
وأمراض أو أدوية نقـــص المناعة، واألمراض 

العصبية المؤثرة على النمو.
وأكدت أن الجهود الوطنية مستمرة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” بما ُيســـهم في 
المواطنيـــن  علـــى صحـــة وســـالمة  الحفـــاظ 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن خالل 
التشـــخيصية  اإلمكانـــات  جميـــع  توفيـــر 
والعالجية، إلى جانب كفاءة الكوادر الوطنية 
فـــي التعامـــل للتصـــدي لجائحـــة كورونا على 

أفضل المستويات الصحية.

المنامة - بنا

“باكسلوفيد” يسهم في تسريع تعافي الحاالت
يمنع ازدياد األعراض المؤدية للوفاة

ال تحويل للمرضى من العيادات العامة إلى الخاصة
رئيس األعلى للصحة يصدر قرارًا بفصل خدمات الطب العام عن الخاص

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أصـــدر رئيـــس 
الفريـــق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة 
قـــرار رقـــم 39 لســـنة 2022 بتنظيم مزاولة 
الطب الخاص في المستشفيات الحكومية 
يلغـــى القـــرار رقم )18( لســـنة 2011 بشـــأن 
فصـــل خدمـــات الطـــب العـــام عـــن خدمات 

الطب الخاص.
الجريـــدة  فـــي  المنشـــور  القـــرار  وتضّمـــن 
 23 فـــي  الصـــادر  عددهـــا  فـــي  الرســـمية 
يونيو الجاري إنشـــاء فريق يســـمى )فريق 
الطـــب الخاص( برئاســـة الرئيـــس التنفيذي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة، يشـــكل الفريـــق 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مـــن مجلـــس  بقـــرار 
الحكوميـــة بعـــد موافقـــة المجلـــس األعلى 
للصحـــة وتكون مدة العضويـــة في الفريق 

4 سنوات.
يختـــص الفريـــق بـــكل مـــا يتعلـــق بالطـــب 
الخاص، ومن بين مهام التي حددها القرار 

اآلتي:
أ – وضع خطة عامة إلدارة وتنظيم شـــئون 
الطب الخاص، وعرضها على مجلس أمناء 

المستشفيات الحكومية العتمادها.
عمـــل  بشـــأن  دوريـــة  تقاريـــر  إعـــداد   - ب 
الطـــب الخـــاص والمعوقـــات التـــي تواجهه 
ومقترحات حلولهـــا، وعرضها على مجلس 

األمناء التخاذ ما يراه بشأنها.
ج - إعـــداد واعتماد العقود المزمع توقيعها 
مع األطباء االستشاريين والطواقم الطبية 
اإلدارييـــن  والموظفيـــن  المعاونـــة  للمهـــن 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالطـــب الخـــاص، 
العامليـــن  وغيـــر  العامليـــن  مـــن  ســـواء 

بالمستشفيات الحكومية.
و - مراجعـــة قائمة أســـعار كافـــة الخدمات 
الخـــاص،  الطـــب  فـــي  المقدمـــة  الطبيـــة 

وتجديدها كلما استلزم األمر ذلك.
ز- مراجعـــة سياســـة فتـــح وتشـــغيل كافـــة 
الخدمات الصحية المقدمة بالطب الخاص 

كالعيادات وغرف العمليات.
ي - التنســـيق مع كافة أقسام المستشفيات 
الحكوميـــة والجهـــات ذات الصلـــة بالطـــب 

الخاص.
ك - التحقيـــق فـــي أي مخالفـــة ألحكام هذا 
القـــرار، ويرفـــع الفريـــق نتيجـــة التحقيـــق 

مرفًقـــا بـــه مقترحاتـــه إلى مجلـــس األمناء 
التخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ونّصـــت المادة 6 من القـــرار “يكون التحاق 
الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين  األطبـــاء 
عـــن طريـــق التعاقد، ويحـــدد العقـــد األجر 
علـــى أســـاس العمولـــة أو النســـبة المئويـــة 
الخدمـــات  نظيـــر  المتحصلـــة  المبالـــغ  مـــن 
الطبية اإلضافيـــة المقدمة للمريض بالطب 
الخاص، كمـــا يحدد حقوقهـــم والتزاماتهم 
علـــى أال يســـتحقوا أي مزايـــا ماليـــة أخرى 
بخالف العمولة أو النسبة المئوية المحددة 

بالعقد”.
 كما نص القرار أنه يجوز التعاقد مع أطباء 
استشـــاريين مـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 

مـــن ذوي الكفـــاءة والخبـــرة العالميـــة فـــي 
أن  علـــى  الطبيـــة،  التخصصـــات  مختلـــف 
يتكفـــل الطـــب الخـــاص بأجورهـــم، وذلـــك 
وفًقـــا لبرنامج الطبيـــب االستشـــاري الزائر 
بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة 
يكـــون  كمـــا  بالمملكـــة.  المهنـــة  بمزاولـــة 
التحـــاق أصحـــاب المهـــن الطبيـــة المعاونة 
والموظفيـــن اإلدارييـــن بالطب الخاص عن 

طريق التعاقد.
 وحّدد القرار في المادة 7 منه على األطباء 
االلتـــزام  الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين 

باآلتي:
أ- تحـــدد مواعيد االستشـــارة وفًقـــا للنظام 
المتبـــع بالمستشـــفى الحكومي، بشـــرط أال 

يقل وقت االستشـــارة لـــكل مريض عن 10 
دقائق.

أن  - ال يجـــوز لألطبـــاء االستشـــاريين  ب 
يتقاضـــوا أي مبالغ مالية تحت أي مســـمى 
مـــن  يقدمونهـــا  مـــا  نظيـــر  المرضـــى،  مـــن 

خدمات طبية.
ج - ال يجوز تحويل المرضى من العيادات 
العامـــة إلـــى العيـــادات الخاصـــة، ويجـــوز 
إجراء هـــذا التحويل إذا كان من العيادات 
الخاصـــة إلى العيادات العامـــة، مع مراعاة 
نظـــام التحويـــل المتبـــع فـــي المستشـــفى 
الحكومي، كما يجـــوز إجراء التحويل إلى 
قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حالة 
المريض ذلك، على أن يكون هذا التحويل 
الطبيـــب  مـــن  موقعـــة  رســـالة  بموجـــب 
المختص، وطبًقا لقواعد الضمان الصحي.

د - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
بأحـــد المستشـــفيات الحكوميـــة أن يجري 
عمليـــات جراحية تابعة للطب الخاص في 

أوقات دوامه الرسمي.
ه - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
عـــالج  الحكوميـــة  المستشـــفيات  بأحـــد 
أو  المستشـــفيات  مـــن  أي  فـــي  المرضـــى 
العيـــادات األخـــرى ســـواء كانـــت عامـــة أو 
خاصة، وذلك خارج أوقات دوامه الرسمي.
األطبـــاء  عمـــل  يزيـــد  أال  يجـــب   - و 
بالمستشـــفيات  العامليـــن  االستشـــاريين 
فـــي  عمـــل  نوبـــات   6 علـــى  الحكوميـــة 
األسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطالت 

الرسمية.
 ونصـــت المـــادة )12(  مـــن القـــرار على أنه 
يتـــم عمـــل تســـوية محاســـبية فيمـــا بيـــن 
الخـــاص  بالطـــب  الخاصـــة  الحســـابات 
والمستشـــفى الحكومي في حـــال تحويل 
المرضـــى لتلقي الخدمـــات الصحية داخل 
طبًقـــا  وذلـــك  الحكومـــي،  المستشـــفى 
للضوابط المحاســـبية التي يضعها الرئيس 
الصحـــي  الضمـــان  إلجـــراءات  التنفيـــذي 

والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية.
أن  القـــرار  مـــن   13 المـــادة  فـــي  ورد  كمـــا 
حســـابات الطـــب الخاص تخضـــع للتدقيق 
المالـــي واإلداري مـــن قبـــل ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، ويرفع الديـــوان تقريًرا 
المجلـــس  إلـــى  التدقيـــق  بنتائـــج  ا  ســـنويًّ

األعلى للصحة.

يكفل قانـــون الضمان الصحي الصادر 
المتطلبـــات  توفيـــر   2018 بالعـــام 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 
وتحقيـــق التغطيـــة الصحية الشـــاملة 
فـــي مملكة البحرين، وذلك بما يســـهم 
فـــي توفير منظومة صحيـــة متكاملة 
بالمرونـــة  تتســـم  عاليـــة  جـــودة  ذات 
والقـــدرة علـــى التطـــور واالســـتجابة 
وجاذبـــة  المســـتفيدين،  لتطلعـــات 

لالستثمار في المجال الصحي.
الصحـــي  الضمـــان  برنامـــج  ويهـــدف 
الوطنـــي إلـــى تقديم خدمـــات صحية 
فّعالـــة وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
للجميـــع فـــي اختيـــار مقـــدم الخدمـــة 
الصحيـــة، فضـــالً عن تقديـــم خدمات 
صحية عادلـــة وتنافســـية ضمن إطار 

يحمي حقوق جميع األطراف.

وقـــد شـــّرع المجلـــس األعلـــى للصحة 
في تطبيق مشـــروع التســـيير الذاتي 
لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األولية في 
محافظـــة المحرق كمرحلـــة تجريبية 
أولى، ومن ثم سُيعّمم تباًعا على بقية 
المحافظـــات، حيـــث يمكـــن لمرتـــادي 
ا اختيار طبيبهم عبر  هذه المراكز حاليًّ
برنامج “اختر طبيبك” تمهيًدا إلصدار 
وتوزيع بطاقات صحتي على مرتادي 

هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج “اختر طبيبك” وصرف 
بطاقـــات صحتـــي إحـــدى المبـــادرات 
التنفيذيـــة للبرنامج الوطنـــي لتطوير 
الرعايـــة الصحيـــة، والـــذي يهدف إلى 
تطويـــر الهيـــكل المؤسســـي الصحـــي 
في مملكة البحرين ليمتاز بالتنافسية 

والجودة العالية.
وتتضمـــن البطاقة العديـــد من المزايا، 

ومن أبرزها أنها تضمن الحصول على 
جميـــع الخدمات الصحية األساســـية، 
الملـــف  علـــى  الدخـــول  مـــن  وتمّكـــن 
الصحـــي لحامـــل البطاقـــة بمـــا يضمن 
اســـتثمار  يعنـــي  وهـــذا  خصوصيتـــه، 
تتضمنهـــا  التـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
الشـــريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ 
إلى السجل الصحي للمريض من أجل 
تمكيـــن األطبـــاء ومقدمـــي الخدمات 
الصحيـــة مـــن تقديـــم أفضـــل خدمـــة 
عالجيـــة لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
مقـــدم الخدمـــة الصحيـــة مـــن النفـــاذ 
للمعلومات المرتبطة بالسجل الصحي 
لحامـــل البطاقـــة وتشـــخيص الحالـــة 
ومراجعتهـــا التخـــاذ القـــرار العالجـــي 

المناسب.
كمـــا تتضّمـــن بطاقـــة “صحتـــي” ميزة 
الخـــاص  العائلـــة  بطبيـــب  التعريـــف 

بحامل البطاقة وتؤهله للحصول على 
الخدمـــات الصحيـــة األساســـية وهي 

الرزمـــة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تشـــمل تقديـــم خدمات صحية 

شاملة، وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
ســـقف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب 
البطاقـــة  بحامـــل  الخـــاص  العائلـــة 
مهمـــة من أجل تمكيـــن مقدم الخدمة 
الصحيـــة مـــن الوقوف علـــى البيانات 
األساســـية المرتبطة بحامـــل البطاقة 
العـــالج  لتلقيـــه  المحـــددة  والرزمـــة 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
البطاقـــة،  إصـــدار  خطـــوات  وبشـــأن 
فإنهـــا تتمّثل في توجـــه المواطن إلى 
أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق 
الســـكنية وإبـــراز بطاقـــة هويته، ومن 
ثّم يقوم بالتسجيل في برنامج “اختر 
طبيبك” وبإمكانه تسجيل جميع أفراد 
عائلته حيث أّن إصدار البطاقة مجاًنا 
لجميـــع المواطنين، وبعـــد ذلك يمكنه 
اســـتالم بطاقة “صحتي” واالســـتفادة 

من مزاياها.

المنامة - بنا

توزيع بطاقات “صحتي”... وبدء إتاحة اختيار الطبيب في المحرق
شريحة إلكترونية تتسم بالخصوصية للنفاذ إلى السجل الصحي للمريض

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة أن جميع 
مالحظـــات  مـــن  يردهـــا  مـــا 
واقتراحـــات هي محـــط اهتمام 
تثـــري  إنهـــا  حيـــث  وتقديـــر، 
الجهـــود المبذولة فـــي التطوير 
الشـــامل للخدمات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
علـــى  تعقيـــب  فـــي  وقالـــت   
بصحيفـــة  المنشـــور  الخبـــر 
البـــالد فـــي العـــدد رقـــم )4974( 
الصـــادر يـــوم الســـبت الموافـــق 
بعنـــوان   ،2022 يونيـــو   25
بكارثـــة  لـــي  يتســـّبب  “طبيـــب 
لـــم  الطبيـــة  واللجـــان  صحيـــة 
تنصفنـــي”، إنـــه تـــّم التعامل مع 
حالـــة وطلـــب المريض حســـب 
القوانين والتشـــريعات الصحية 
واإلجراءات المّتبعة في اللجان 
العامـــة واالســـتئنافية،  الطبيـــة 
ويحـــق للمريـــض الطعـــن علـــى 
قـــرار اللجنـــة االســـتئنافية أمام 

المحكمة، في حـــال عدم قبوله 
القرار الصادر.

 ولفتـــت الوزارة إلـــى أّن اللجان 
اختصاصييـــن  تضـــم  الطبيـــة 
فـــي  كّل  الخبـــرة،  ذوي  مـــن 
مجـــال تخصصـــه، ويتـــم اتخاذ 
القـــرارات اســـتناًدا إلـــى معايير 
ا  ا ودوليًّ دقيقة معمول بها محليًّ
وبحســـب القوانيـــن والقـــرارات 

المنظمة لعمل اللجان الطبية.
كمـــا أكـــدت متابعتهـــا لجميع ما 
ُينشـــر بمختلف وســـائل اإلعالم 
المواطنيـــن  مالحظـــات  حـــول 
والمقيميـــن فيما يتعلق بالشـــأن 
الصحـــي، وحرصها علـــى النظر 
فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من 
أجـــل تلبية احتياجات المجتمع 
والقوانيـــن  اإلجـــراءات  وفـــق 
يحّقـــق  وبمـــا  التنظيميـــة، 
األهداف المنشودة ويصب في 

صالح الجميع.

“الصحة” لمريض متضّرر: اطعن بقرار “االستئنافية” أمام المحكمة

تحـــت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة يقـــام مؤتمر البحرين 
المناعـــة  لنقـــص  الدولـــي 
22 و23 ســـبتمبر  المكتســـبة 
المقبل. وقالت رئيس اللجنة 
جميلـــة  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
الســـلمان إن اللجنـــة دّشـــنت 
الموقع الرسمي للمؤتمر الذي 

سيقام في مملكة البحرين.
 وأضافت السلمان أن اللجنة 
المنظمة ماضية في مواصلة 
لتنظيـــم  المبكـــر  االســـتعداد 

المؤتمر الدولي الذي سيشهد 
مشـــاركة نخبـــة مـــن الخبراء 
فـــي  والدولييـــن  العالمييـــن 
مجال مكافحة اإليدز، مبينة 
أن القطـــاع الطبي في مملكة 
باهتمـــام  يحظـــى  البحريـــن 
دائـــم مـــن لـــدن ملـــك البـــالد 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مســـتمرة  ومتابعـــة  خليفـــة، 
العهـــد  ولـــي  مـــن  ومســـاندة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

فتح باب التسجيل لـ“مؤتمر نقص المناعة المكتسبة”

ليلى مال اهلل

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
عبـــدهللا آل خليفة قراًرا يجيز لطالب 
الصحيـــة  المهـــن  مزاولـــة  ترخيـــص 
إضافيتيـــن  محاولتيـــن  البحرينـــي 
لتقديـــم االمتحـــان بشـــرط حضـــوره 
دورة تدريبية ال تقل عن 6 أشـــهر في 
إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة 
لـــدى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية.
وتنـــص المادة األولى مـــن القرار رقم 
المـــادة  بتعديـــل   2022 لســـنة   )38(
)3( مـــن القـــرار رقم )29( لســـنة 2020 
بشـــأن الئحة نظام امتحانات مزاولة 
الوطنيـــة  بالهيئـــة  الصحيـــة  المهـــن 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية، 
“يستبدل بنص البند )أ( من المادة )3( 
من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن 
الئحة نظـــام امتحانات مزاولة المهن 
الصحيـــة بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 

المهن والخدمات الصحية:
النص اآلتي:

أ - يكون لطالب الترخيص البحريني 
فقط الذي لم يجتـــز امتحان التقييم 

يحـــاول  أن  الســـابق،  للبنـــد  طبًقـــا 
اجتيـــازه مجـــدًدا مرتيـــن إضافيتيـــن 
شـــريطة حضـــوره دورة تدريبيـــة ال 
تقل مدتها عن ســـتة أشهر في إحدى 
المؤسســـات الصحيـــة المعتمـــدة لدى 
الهيئـــة، وتقديمـــه مـــا يثبـــت اجتيازه 
التدريبيـــة، وعلـــى أن  الـــدورة  لهـــذه 
المتحـــان  اجتيـــازه  محاولـــة  تكـــون 
التقييـــم فـــي هاتيـــن المرتيـــن خالل 
الـــدورة  تلـــك  ســـنتين مـــن اجتيـــازه 

التدريبية.
يذكـــر أن القـــرار األصلـــي يســـمح بــــ4 
محاوالت ثـــم محاولتين للبحرينيين 
بعـــد التدريـــب بينمـــا يقتصـــر على 4 

محاوالت فقط لألجانب.

قراٌر ُيجيز للبحريني محاولتين إضافيتين في حال عدم اجتياز امتحان “نهرا”

الشيخ محمد بن عبدالله
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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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ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

أكــدت آمــال جاســم طبيب عائلة ورئيس عيادة األجســام المضــادة وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد19-( 
أهمية دواء “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا، والذي ُيسهم في تسريع تعافي الحاالت القائمة، وتقليل األعراض المصاحبة للفيروس 
لمن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، وعالج الحاالت القائمة المعرضة الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.

وأشارت إلى أن البروتوكول العالجي للحاالت 
القائمـــة المتبع في مملكـــة البحرين قائم على 
فـــي مجـــال  العالميـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
العالجـــات الطبيـــة وفـــق أحـــدث الدراســـات 
العلميـــة، الفتًة إلى أن مملكـــة البحرين تعتبر 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي أجـــازت اســـتخدام 
دواء “باكســـلوفيد” ضمـــن برتوكوالت العالج 
للحـــاالت القائمـــة؛ والـــذي ُيصرف على شـــكل 
ا عـــن طريق الفم  أقراص يؤخـــذ مرتين يوميًّ
لمدة خمســـة أيـــام فقط، وذلك بحســـب قرار 
الطبيب المعالج وفق الســـجل الصحي للحالة 

القائمة.
وأفادت بأن دواء “باكسلوفيد” يعطى للحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا خـــالل 7 أيـــام من 
بـــدء أعـــراض فيروس كورونا علـــى أن يكون 
وزنهـــم 40 كيلو وأكثر، ولمن يبلغون 18 عامًا 
فمـــا فوق بغـــض النظر عن عوامـــل الخطورة، 
بينمـــا يعطـــى للفئة العمرية من 12 17- ســـنة 
مـــع وجـــود عامل خطـــورة واحـــد أو أكثر من 
عوامـــل الخطورة مثل أمـــراض رئوية مزمنة 
مثل الربو، ومرض الســـمنة ) كتلة الجســـم 35 
أو أكثـــر(، أمراض القلب والشـــرايين، ومرض 

الســـكلر، ومـــرض الســـكري، ومـــرض الضغط، 
وأمراض أو أدوية نقـــص المناعة، واألمراض 

العصبية المؤثرة على النمو.
وأكدت أن الجهود الوطنية مستمرة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” بما ُيســـهم في 
المواطنيـــن  علـــى صحـــة وســـالمة  الحفـــاظ 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن خالل 
التشـــخيصية  اإلمكانـــات  جميـــع  توفيـــر 
والعالجية، إلى جانب كفاءة الكوادر الوطنية 
فـــي التعامـــل للتصـــدي لجائحـــة كورونا على 

أفضل المستويات الصحية.

المنامة - بنا

“باكسلوفيد” يسهم في تسريع تعافي الحاالت
يمنع ازدياد األعراض المؤدية للوفاة

ال تحويل للمرضى من العيادات العامة إلى الخاصة
رئيس األعلى للصحة يصدر قرارًا بفصل خدمات الطب العام عن الخاص

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أصـــدر رئيـــس 
الفريـــق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة 
قـــرار رقـــم 39 لســـنة 2022 بتنظيم مزاولة 
الطب الخاص في المستشفيات الحكومية 
يلغـــى القـــرار رقم )18( لســـنة 2011 بشـــأن 
فصـــل خدمـــات الطـــب العـــام عـــن خدمات 

الطب الخاص.
الجريـــدة  فـــي  المنشـــور  القـــرار  وتضّمـــن 
 23 فـــي  الصـــادر  عددهـــا  فـــي  الرســـمية 
يونيو الجاري إنشـــاء فريق يســـمى )فريق 
الطـــب الخاص( برئاســـة الرئيـــس التنفيذي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة، يشـــكل الفريـــق 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مـــن مجلـــس  بقـــرار 
الحكوميـــة بعـــد موافقـــة المجلـــس األعلى 
للصحـــة وتكون مدة العضويـــة في الفريق 

4 سنوات.
يختـــص الفريـــق بـــكل مـــا يتعلـــق بالطـــب 
الخاص، ومن بين مهام التي حددها القرار 

اآلتي:
أ – وضع خطة عامة إلدارة وتنظيم شـــئون 
الطب الخاص، وعرضها على مجلس أمناء 

المستشفيات الحكومية العتمادها.
عمـــل  بشـــأن  دوريـــة  تقاريـــر  إعـــداد   - ب 
الطـــب الخـــاص والمعوقـــات التـــي تواجهه 
ومقترحات حلولهـــا، وعرضها على مجلس 

األمناء التخاذ ما يراه بشأنها.
ج - إعـــداد واعتماد العقود المزمع توقيعها 
مع األطباء االستشاريين والطواقم الطبية 
اإلدارييـــن  والموظفيـــن  المعاونـــة  للمهـــن 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالطـــب الخـــاص، 
العامليـــن  وغيـــر  العامليـــن  مـــن  ســـواء 

بالمستشفيات الحكومية.
و - مراجعـــة قائمة أســـعار كافـــة الخدمات 
الخـــاص،  الطـــب  فـــي  المقدمـــة  الطبيـــة 

وتجديدها كلما استلزم األمر ذلك.
ز- مراجعـــة سياســـة فتـــح وتشـــغيل كافـــة 
الخدمات الصحية المقدمة بالطب الخاص 

كالعيادات وغرف العمليات.
ي - التنســـيق مع كافة أقسام المستشفيات 
الحكوميـــة والجهـــات ذات الصلـــة بالطـــب 

الخاص.
ك - التحقيـــق فـــي أي مخالفـــة ألحكام هذا 
القـــرار، ويرفـــع الفريـــق نتيجـــة التحقيـــق 

مرفًقـــا بـــه مقترحاتـــه إلى مجلـــس األمناء 
التخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ونّصـــت المادة 6 من القـــرار “يكون التحاق 
الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين  األطبـــاء 
عـــن طريـــق التعاقد، ويحـــدد العقـــد األجر 
علـــى أســـاس العمولـــة أو النســـبة المئويـــة 
الخدمـــات  نظيـــر  المتحصلـــة  المبالـــغ  مـــن 
الطبية اإلضافيـــة المقدمة للمريض بالطب 
الخاص، كمـــا يحدد حقوقهـــم والتزاماتهم 
علـــى أال يســـتحقوا أي مزايـــا ماليـــة أخرى 
بخالف العمولة أو النسبة المئوية المحددة 

بالعقد”.
 كما نص القرار أنه يجوز التعاقد مع أطباء 
استشـــاريين مـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 

مـــن ذوي الكفـــاءة والخبـــرة العالميـــة فـــي 
أن  علـــى  الطبيـــة،  التخصصـــات  مختلـــف 
يتكفـــل الطـــب الخـــاص بأجورهـــم، وذلـــك 
وفًقـــا لبرنامج الطبيـــب االستشـــاري الزائر 
بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة 
يكـــون  كمـــا  بالمملكـــة.  المهنـــة  بمزاولـــة 
التحـــاق أصحـــاب المهـــن الطبيـــة المعاونة 
والموظفيـــن اإلدارييـــن بالطب الخاص عن 

طريق التعاقد.
 وحّدد القرار في المادة 7 منه على األطباء 
االلتـــزام  الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين 

باآلتي:
أ- تحـــدد مواعيد االستشـــارة وفًقـــا للنظام 
المتبـــع بالمستشـــفى الحكومي، بشـــرط أال 

يقل وقت االستشـــارة لـــكل مريض عن 10 
دقائق.

أن  - ال يجـــوز لألطبـــاء االستشـــاريين  ب 
يتقاضـــوا أي مبالغ مالية تحت أي مســـمى 
مـــن  يقدمونهـــا  مـــا  نظيـــر  المرضـــى،  مـــن 

خدمات طبية.
ج - ال يجوز تحويل المرضى من العيادات 
العامـــة إلـــى العيـــادات الخاصـــة، ويجـــوز 
إجراء هـــذا التحويل إذا كان من العيادات 
الخاصـــة إلى العيادات العامـــة، مع مراعاة 
نظـــام التحويـــل المتبـــع فـــي المستشـــفى 
الحكومي، كما يجـــوز إجراء التحويل إلى 
قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حالة 
المريض ذلك، على أن يكون هذا التحويل 
الطبيـــب  مـــن  موقعـــة  رســـالة  بموجـــب 
المختص، وطبًقا لقواعد الضمان الصحي.

د - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
بأحـــد المستشـــفيات الحكوميـــة أن يجري 
عمليـــات جراحية تابعة للطب الخاص في 

أوقات دوامه الرسمي.
ه - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
عـــالج  الحكوميـــة  المستشـــفيات  بأحـــد 
أو  المستشـــفيات  مـــن  أي  فـــي  المرضـــى 
العيـــادات األخـــرى ســـواء كانـــت عامـــة أو 
خاصة، وذلك خارج أوقات دوامه الرسمي.

األطبـــاء  عمـــل  يزيـــد  أال  يجـــب   - و 
بالمستشـــفيات  العامليـــن  االستشـــاريين 
فـــي  عمـــل  نوبـــات   6 علـــى  الحكوميـــة 
األسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطالت 

الرسمية.
 ونصـــت المـــادة )12(  مـــن القـــرار على أنه 
يتـــم عمـــل تســـوية محاســـبية فيمـــا بيـــن 
الخـــاص  بالطـــب  الخاصـــة  الحســـابات 
والمستشـــفى الحكومي في حـــال تحويل 
المرضـــى لتلقي الخدمـــات الصحية داخل 
طبًقـــا  وذلـــك  الحكومـــي،  المستشـــفى 
للضوابط المحاســـبية التي يضعها الرئيس 
الصحـــي  الضمـــان  إلجـــراءات  التنفيـــذي 

والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية.
أن  القـــرار  مـــن   13 المـــادة  فـــي  ورد  كمـــا 
حســـابات الطـــب الخاص تخضـــع للتدقيق 
المالـــي واإلداري مـــن قبـــل ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، ويرفع الديـــوان تقريًرا 
المجلـــس  إلـــى  التدقيـــق  بنتائـــج  ا  ســـنويًّ

األعلى للصحة.

يكفل قانـــون الضمان الصحي الصادر 
المتطلبـــات  توفيـــر   2018 بالعـــام 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 
وتحقيـــق التغطيـــة الصحية الشـــاملة 
فـــي مملكة البحرين، وذلك بما يســـهم 
فـــي توفير منظومة صحيـــة متكاملة 
بالمرونـــة  تتســـم  عاليـــة  جـــودة  ذات 
والقـــدرة علـــى التطـــور واالســـتجابة 
وجاذبـــة  المســـتفيدين،  لتطلعـــات 

لالستثمار في المجال الصحي.
الصحـــي  الضمـــان  برنامـــج  ويهـــدف 
الوطنـــي إلـــى تقديم خدمـــات صحية 
فّعالـــة وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
للجميـــع فـــي اختيـــار مقـــدم الخدمـــة 
الصحيـــة، فضـــالً عن تقديـــم خدمات 
صحية عادلـــة وتنافســـية ضمن إطار 

يحمي حقوق جميع األطراف.

وقـــد شـــّرع المجلـــس األعلـــى للصحة 
في تطبيق مشـــروع التســـيير الذاتي 
لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األولية في 
محافظـــة المحرق كمرحلـــة تجريبية 
أولى، ومن ثم سُيعّمم تباًعا على بقية 
المحافظـــات، حيـــث يمكـــن لمرتـــادي 
ا اختيار طبيبهم عبر  هذه المراكز حاليًّ
برنامج “اختر طبيبك” تمهيًدا إلصدار 
وتوزيع بطاقات صحتي على مرتادي 

هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج “اختر طبيبك” وصرف 
بطاقـــات صحتـــي إحـــدى المبـــادرات 
التنفيذيـــة للبرنامج الوطنـــي لتطوير 
الرعايـــة الصحيـــة، والـــذي يهدف إلى 
تطويـــر الهيـــكل المؤسســـي الصحـــي 
في مملكة البحرين ليمتاز بالتنافسية 

والجودة العالية.
وتتضمـــن البطاقة العديـــد من المزايا، 

ومن أبرزها أنها تضمن الحصول على 
جميـــع الخدمات الصحية األساســـية، 
الملـــف  علـــى  الدخـــول  مـــن  وتمّكـــن 
الصحـــي لحامـــل البطاقـــة بمـــا يضمن 
اســـتثمار  يعنـــي  وهـــذا  خصوصيتـــه، 
تتضمنهـــا  التـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
الشـــريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ 
إلى السجل الصحي للمريض من أجل 
تمكيـــن األطبـــاء ومقدمـــي الخدمات 
الصحيـــة مـــن تقديـــم أفضـــل خدمـــة 
عالجيـــة لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
مقـــدم الخدمـــة الصحيـــة مـــن النفـــاذ 
للمعلومات المرتبطة بالسجل الصحي 
لحامـــل البطاقـــة وتشـــخيص الحالـــة 
ومراجعتهـــا التخـــاذ القـــرار العالجـــي 

المناسب.
كمـــا تتضّمـــن بطاقـــة “صحتـــي” ميزة 
الخـــاص  العائلـــة  بطبيـــب  التعريـــف 

بحامل البطاقة وتؤهله للحصول على 
الخدمـــات الصحيـــة األساســـية وهي 

الرزمـــة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تشـــمل تقديـــم خدمات صحية 

شاملة، وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
ســـقف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب 
البطاقـــة  بحامـــل  الخـــاص  العائلـــة 
مهمـــة من أجل تمكيـــن مقدم الخدمة 
الصحيـــة مـــن الوقوف علـــى البيانات 
األساســـية المرتبطة بحامـــل البطاقة 
العـــالج  لتلقيـــه  المحـــددة  والرزمـــة 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
البطاقـــة،  إصـــدار  خطـــوات  وبشـــأن 
فإنهـــا تتمّثل في توجـــه المواطن إلى 
أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق 
الســـكنية وإبـــراز بطاقـــة هويته، ومن 
ثّم يقوم بالتسجيل في برنامج “اختر 
طبيبك” وبإمكانه تسجيل جميع أفراد 
عائلته حيث أّن إصدار البطاقة مجاًنا 
لجميـــع المواطنين، وبعـــد ذلك يمكنه 
اســـتالم بطاقة “صحتي” واالســـتفادة 

من مزاياها.

المنامة - بنا

توزيع بطاقات “صحتي”... وبدء إتاحة اختيار الطبيب في المحرق
شريحة إلكترونية تتسم بالخصوصية للنفاذ إلى السجل الصحي للمريض

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة أن جميع 
مالحظـــات  مـــن  يردهـــا  مـــا 
واقتراحـــات هي محـــط اهتمام 
تثـــري  إنهـــا  حيـــث  وتقديـــر، 
الجهـــود المبذولة فـــي التطوير 
الشـــامل للخدمات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
علـــى  تعقيـــب  فـــي  وقالـــت   
بصحيفـــة  المنشـــور  الخبـــر 
البـــالد فـــي العـــدد رقـــم )4974( 
الصـــادر يـــوم الســـبت الموافـــق 
بعنـــوان   ،2022 يونيـــو   25
بكارثـــة  لـــي  يتســـّبب  “طبيـــب 
لـــم  الطبيـــة  واللجـــان  صحيـــة 
تنصفنـــي”، إنـــه تـــّم التعامل مع 
حالـــة وطلـــب المريض حســـب 
القوانين والتشـــريعات الصحية 
واإلجراءات المّتبعة في اللجان 
العامـــة واالســـتئنافية،  الطبيـــة 
ويحـــق للمريـــض الطعـــن علـــى 
قـــرار اللجنـــة االســـتئنافية أمام 

المحكمة، في حـــال عدم قبوله 
القرار الصادر.

 ولفتـــت الوزارة إلـــى أّن اللجان 
اختصاصييـــن  تضـــم  الطبيـــة 
فـــي  كّل  الخبـــرة،  ذوي  مـــن 
مجـــال تخصصـــه، ويتـــم اتخاذ 
القـــرارات اســـتناًدا إلـــى معايير 
ا  ا ودوليًّ دقيقة معمول بها محليًّ
وبحســـب القوانيـــن والقـــرارات 

المنظمة لعمل اللجان الطبية.
كمـــا أكـــدت متابعتهـــا لجميع ما 
ُينشـــر بمختلف وســـائل اإلعالم 
المواطنيـــن  مالحظـــات  حـــول 
والمقيميـــن فيما يتعلق بالشـــأن 
الصحـــي، وحرصها علـــى النظر 
فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من 
أجـــل تلبية احتياجات المجتمع 
والقوانيـــن  اإلجـــراءات  وفـــق 
يحّقـــق  وبمـــا  التنظيميـــة، 
األهداف المنشودة ويصب في 

صالح الجميع.

“الصحة” لمريض متضّرر: اطعن بقرار “االستئنافية” أمام المحكمة

تحـــت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة يقـــام مؤتمر البحرين 
المناعـــة  لنقـــص  الدولـــي 
22 و23 ســـبتمبر  المكتســـبة 
المقبل. وقالت رئيس اللجنة 
جميلـــة  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
الســـلمان إن اللجنـــة دّشـــنت 
الموقع الرسمي للمؤتمر الذي 

سيقام في مملكة البحرين.
 وأضافت السلمان أن اللجنة 
المنظمة ماضية في مواصلة 
لتنظيـــم  المبكـــر  االســـتعداد 

المؤتمر الدولي الذي سيشهد 
مشـــاركة نخبـــة مـــن الخبراء 
فـــي  والدولييـــن  العالمييـــن 
مجال مكافحة اإليدز، مبينة 
أن القطـــاع الطبي في مملكة 
باهتمـــام  يحظـــى  البحريـــن 
دائـــم مـــن لـــدن ملـــك البـــالد 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مســـتمرة  ومتابعـــة  خليفـــة، 
العهـــد  ولـــي  مـــن  ومســـاندة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

فتح باب التسجيل لـ“مؤتمر نقص المناعة المكتسبة”

ليلى مال اهلل

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
عبـــدهللا آل خليفة قراًرا يجيز لطالب 
الصحيـــة  المهـــن  مزاولـــة  ترخيـــص 
إضافيتيـــن  محاولتيـــن  البحرينـــي 
لتقديـــم االمتحـــان بشـــرط حضـــوره 
دورة تدريبية ال تقل عن 6 أشـــهر في 
إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة 
لـــدى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية.
وتنـــص المادة األولى مـــن القرار رقم 
المـــادة  بتعديـــل   2022 لســـنة   )38(
)3( مـــن القـــرار رقم )29( لســـنة 2020 
بشـــأن الئحة نظام امتحانات مزاولة 
الوطنيـــة  بالهيئـــة  الصحيـــة  المهـــن 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية، 
“يستبدل بنص البند )أ( من المادة )3( 
من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن 
الئحة نظـــام امتحانات مزاولة المهن 
الصحيـــة بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 

المهن والخدمات الصحية:
النص اآلتي:

أ - يكون لطالب الترخيص البحريني 
فقط الذي لم يجتـــز امتحان التقييم 

يحـــاول  أن  الســـابق،  للبنـــد  طبًقـــا 
اجتيـــازه مجـــدًدا مرتيـــن إضافيتيـــن 
شـــريطة حضـــوره دورة تدريبيـــة ال 
تقل مدتها عن ســـتة أشهر في إحدى 
المؤسســـات الصحيـــة المعتمـــدة لدى 
الهيئـــة، وتقديمـــه مـــا يثبـــت اجتيازه 
التدريبيـــة، وعلـــى أن  الـــدورة  لهـــذه 
المتحـــان  اجتيـــازه  محاولـــة  تكـــون 
التقييـــم فـــي هاتيـــن المرتيـــن خالل 
الـــدورة  تلـــك  ســـنتين مـــن اجتيـــازه 

التدريبية.
يذكـــر أن القـــرار األصلـــي يســـمح بــــ4 
محاوالت ثـــم محاولتين للبحرينيين 
بعـــد التدريـــب بينمـــا يقتصـــر على 4 

محاوالت فقط لألجانب.

قراٌر ُيجيز للبحريني محاولتين إضافيتين في حال عدم اجتياز امتحان “نهرا”

الشيخ محمد بن عبدالله
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محرر الشؤون المحلية

أكــدت آمــال جاســم طبيب عائلة ورئيس عيادة األجســام المضــادة وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد19-( 
أهمية دواء “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا، والذي ُيسهم في تسريع تعافي الحاالت القائمة، وتقليل األعراض المصاحبة للفيروس 
لمن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، وعالج الحاالت القائمة المعرضة الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.

وأشارت إلى أن البروتوكول العالجي للحاالت 
القائمـــة المتبع في مملكـــة البحرين قائم على 
فـــي مجـــال  العالميـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
العالجـــات الطبيـــة وفـــق أحـــدث الدراســـات 
العلميـــة، الفتًة إلى أن مملكـــة البحرين تعتبر 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي أجـــازت اســـتخدام 
دواء “باكســـلوفيد” ضمـــن برتوكوالت العالج 
للحـــاالت القائمـــة؛ والـــذي ُيصرف على شـــكل 
ا عـــن طريق الفم  أقراص يؤخـــذ مرتين يوميًّ
لمدة خمســـة أيـــام فقط، وذلك بحســـب قرار 
الطبيب المعالج وفق الســـجل الصحي للحالة 

القائمة.
وأفادت بأن دواء “باكسلوفيد” يعطى للحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا خـــالل 7 أيـــام من 
بـــدء أعـــراض فيروس كورونا علـــى أن يكون 
وزنهـــم 40 كيلو وأكثر، ولمن يبلغون 18 عامًا 
فمـــا فوق بغـــض النظر عن عوامـــل الخطورة، 
بينمـــا يعطـــى للفئة العمرية من 12 17- ســـنة 
مـــع وجـــود عامل خطـــورة واحـــد أو أكثر من 
عوامـــل الخطورة مثل أمـــراض رئوية مزمنة 
مثل الربو، ومرض الســـمنة ) كتلة الجســـم 35 
أو أكثـــر(، أمراض القلب والشـــرايين، ومرض 

الســـكلر، ومـــرض الســـكري، ومـــرض الضغط، 
وأمراض أو أدوية نقـــص المناعة، واألمراض 

العصبية المؤثرة على النمو.
وأكدت أن الجهود الوطنية مستمرة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” بما ُيســـهم في 
المواطنيـــن  علـــى صحـــة وســـالمة  الحفـــاظ 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن خالل 
التشـــخيصية  اإلمكانـــات  جميـــع  توفيـــر 
والعالجية، إلى جانب كفاءة الكوادر الوطنية 
فـــي التعامـــل للتصـــدي لجائحـــة كورونا على 

أفضل المستويات الصحية.

المنامة - بنا

“باكسلوفيد” يسهم في تسريع تعافي الحاالت
يمنع ازدياد األعراض المؤدية للوفاة

ال تحويل للمرضى من العيادات العامة إلى الخاصة
رئيس األعلى للصحة يصدر قرارًا بفصل خدمات الطب العام عن الخاص

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أصـــدر رئيـــس 
الفريـــق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة 
قـــرار رقـــم 39 لســـنة 2022 بتنظيم مزاولة 
الطب الخاص في المستشفيات الحكومية 
يلغـــى القـــرار رقم )18( لســـنة 2011 بشـــأن 
فصـــل خدمـــات الطـــب العـــام عـــن خدمات 

الطب الخاص.
الجريـــدة  فـــي  المنشـــور  القـــرار  وتضّمـــن 
 23 فـــي  الصـــادر  عددهـــا  فـــي  الرســـمية 
يونيو الجاري إنشـــاء فريق يســـمى )فريق 
الطـــب الخاص( برئاســـة الرئيـــس التنفيذي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة، يشـــكل الفريـــق 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مـــن مجلـــس  بقـــرار 
الحكوميـــة بعـــد موافقـــة المجلـــس األعلى 
للصحـــة وتكون مدة العضويـــة في الفريق 

4 سنوات.
يختـــص الفريـــق بـــكل مـــا يتعلـــق بالطـــب 
الخاص، ومن بين مهام التي حددها القرار 

اآلتي:
أ – وضع خطة عامة إلدارة وتنظيم شـــئون 
الطب الخاص، وعرضها على مجلس أمناء 

المستشفيات الحكومية العتمادها.
عمـــل  بشـــأن  دوريـــة  تقاريـــر  إعـــداد   - ب 
الطـــب الخـــاص والمعوقـــات التـــي تواجهه 
ومقترحات حلولهـــا، وعرضها على مجلس 

األمناء التخاذ ما يراه بشأنها.
ج - إعـــداد واعتماد العقود المزمع توقيعها 
مع األطباء االستشاريين والطواقم الطبية 
اإلدارييـــن  والموظفيـــن  المعاونـــة  للمهـــن 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالطـــب الخـــاص، 
العامليـــن  وغيـــر  العامليـــن  مـــن  ســـواء 

بالمستشفيات الحكومية.
و - مراجعـــة قائمة أســـعار كافـــة الخدمات 
الخـــاص،  الطـــب  فـــي  المقدمـــة  الطبيـــة 

وتجديدها كلما استلزم األمر ذلك.
ز- مراجعـــة سياســـة فتـــح وتشـــغيل كافـــة 
الخدمات الصحية المقدمة بالطب الخاص 

كالعيادات وغرف العمليات.
ي - التنســـيق مع كافة أقسام المستشفيات 
الحكوميـــة والجهـــات ذات الصلـــة بالطـــب 

الخاص.
ك - التحقيـــق فـــي أي مخالفـــة ألحكام هذا 
القـــرار، ويرفـــع الفريـــق نتيجـــة التحقيـــق 

مرفًقـــا بـــه مقترحاتـــه إلى مجلـــس األمناء 
التخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ونّصـــت المادة 6 من القـــرار “يكون التحاق 
الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين  األطبـــاء 
عـــن طريـــق التعاقد، ويحـــدد العقـــد األجر 
علـــى أســـاس العمولـــة أو النســـبة المئويـــة 
الخدمـــات  نظيـــر  المتحصلـــة  المبالـــغ  مـــن 
الطبية اإلضافيـــة المقدمة للمريض بالطب 
الخاص، كمـــا يحدد حقوقهـــم والتزاماتهم 
علـــى أال يســـتحقوا أي مزايـــا ماليـــة أخرى 
بخالف العمولة أو النسبة المئوية المحددة 

بالعقد”.
 كما نص القرار أنه يجوز التعاقد مع أطباء 
استشـــاريين مـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 

مـــن ذوي الكفـــاءة والخبـــرة العالميـــة فـــي 
أن  علـــى  الطبيـــة،  التخصصـــات  مختلـــف 
يتكفـــل الطـــب الخـــاص بأجورهـــم، وذلـــك 
وفًقـــا لبرنامج الطبيـــب االستشـــاري الزائر 
بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة 
يكـــون  كمـــا  بالمملكـــة.  المهنـــة  بمزاولـــة 
التحـــاق أصحـــاب المهـــن الطبيـــة المعاونة 
والموظفيـــن اإلدارييـــن بالطب الخاص عن 

طريق التعاقد.
 وحّدد القرار في المادة 7 منه على األطباء 
االلتـــزام  الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين 

باآلتي:
أ- تحـــدد مواعيد االستشـــارة وفًقـــا للنظام 
المتبـــع بالمستشـــفى الحكومي، بشـــرط أال 

يقل وقت االستشـــارة لـــكل مريض عن 10 
دقائق.

أن  - ال يجـــوز لألطبـــاء االستشـــاريين  ب 
يتقاضـــوا أي مبالغ مالية تحت أي مســـمى 
مـــن  يقدمونهـــا  مـــا  نظيـــر  المرضـــى،  مـــن 

خدمات طبية.
ج - ال يجوز تحويل المرضى من العيادات 
العامـــة إلـــى العيـــادات الخاصـــة، ويجـــوز 
إجراء هـــذا التحويل إذا كان من العيادات 
الخاصـــة إلى العيادات العامـــة، مع مراعاة 
نظـــام التحويـــل المتبـــع فـــي المستشـــفى 
الحكومي، كما يجـــوز إجراء التحويل إلى 
قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حالة 
المريض ذلك، على أن يكون هذا التحويل 
الطبيـــب  مـــن  موقعـــة  رســـالة  بموجـــب 
المختص، وطبًقا لقواعد الضمان الصحي.

د - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
بأحـــد المستشـــفيات الحكوميـــة أن يجري 
عمليـــات جراحية تابعة للطب الخاص في 

أوقات دوامه الرسمي.
ه - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
عـــالج  الحكوميـــة  المستشـــفيات  بأحـــد 
أو  المستشـــفيات  مـــن  أي  فـــي  المرضـــى 
العيـــادات األخـــرى ســـواء كانـــت عامـــة أو 
خاصة، وذلك خارج أوقات دوامه الرسمي.
األطبـــاء  عمـــل  يزيـــد  أال  يجـــب   - و 
بالمستشـــفيات  العامليـــن  االستشـــاريين 
فـــي  عمـــل  نوبـــات   6 علـــى  الحكوميـــة 
األسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطالت 

الرسمية.
 ونصـــت المـــادة )12(  مـــن القـــرار على أنه 
يتـــم عمـــل تســـوية محاســـبية فيمـــا بيـــن 
الخـــاص  بالطـــب  الخاصـــة  الحســـابات 
والمستشـــفى الحكومي في حـــال تحويل 
المرضـــى لتلقي الخدمـــات الصحية داخل 
طبًقـــا  وذلـــك  الحكومـــي،  المستشـــفى 
للضوابط المحاســـبية التي يضعها الرئيس 
الصحـــي  الضمـــان  إلجـــراءات  التنفيـــذي 

والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية.
أن  القـــرار  مـــن   13 المـــادة  فـــي  ورد  كمـــا 
حســـابات الطـــب الخاص تخضـــع للتدقيق 
المالـــي واإلداري مـــن قبـــل ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، ويرفع الديـــوان تقريًرا 
المجلـــس  إلـــى  التدقيـــق  بنتائـــج  ا  ســـنويًّ

األعلى للصحة.

يكفل قانـــون الضمان الصحي الصادر 
المتطلبـــات  توفيـــر   2018 بالعـــام 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 
وتحقيـــق التغطيـــة الصحية الشـــاملة 
فـــي مملكة البحرين، وذلك بما يســـهم 
فـــي توفير منظومة صحيـــة متكاملة 
بالمرونـــة  تتســـم  عاليـــة  جـــودة  ذات 
والقـــدرة علـــى التطـــور واالســـتجابة 
وجاذبـــة  المســـتفيدين،  لتطلعـــات 

لالستثمار في المجال الصحي.
الصحـــي  الضمـــان  برنامـــج  ويهـــدف 
الوطنـــي إلـــى تقديم خدمـــات صحية 
فّعالـــة وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
للجميـــع فـــي اختيـــار مقـــدم الخدمـــة 
الصحيـــة، فضـــالً عن تقديـــم خدمات 
صحية عادلـــة وتنافســـية ضمن إطار 

يحمي حقوق جميع األطراف.

وقـــد شـــّرع المجلـــس األعلـــى للصحة 
في تطبيق مشـــروع التســـيير الذاتي 
لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األولية في 
محافظـــة المحرق كمرحلـــة تجريبية 
أولى، ومن ثم سُيعّمم تباًعا على بقية 
المحافظـــات، حيـــث يمكـــن لمرتـــادي 
ا اختيار طبيبهم عبر  هذه المراكز حاليًّ
برنامج “اختر طبيبك” تمهيًدا إلصدار 
وتوزيع بطاقات صحتي على مرتادي 

هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج “اختر طبيبك” وصرف 
بطاقـــات صحتـــي إحـــدى المبـــادرات 
التنفيذيـــة للبرنامج الوطنـــي لتطوير 
الرعايـــة الصحيـــة، والـــذي يهدف إلى 
تطويـــر الهيـــكل المؤسســـي الصحـــي 
في مملكة البحرين ليمتاز بالتنافسية 

والجودة العالية.
وتتضمـــن البطاقة العديـــد من المزايا، 

ومن أبرزها أنها تضمن الحصول على 
جميـــع الخدمات الصحية األساســـية، 
الملـــف  علـــى  الدخـــول  مـــن  وتمّكـــن 
الصحـــي لحامـــل البطاقـــة بمـــا يضمن 
اســـتثمار  يعنـــي  وهـــذا  خصوصيتـــه، 
تتضمنهـــا  التـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
الشـــريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ 
إلى السجل الصحي للمريض من أجل 
تمكيـــن األطبـــاء ومقدمـــي الخدمات 
الصحيـــة مـــن تقديـــم أفضـــل خدمـــة 
عالجيـــة لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
مقـــدم الخدمـــة الصحيـــة مـــن النفـــاذ 
للمعلومات المرتبطة بالسجل الصحي 
لحامـــل البطاقـــة وتشـــخيص الحالـــة 
ومراجعتهـــا التخـــاذ القـــرار العالجـــي 

المناسب.
كمـــا تتضّمـــن بطاقـــة “صحتـــي” ميزة 
الخـــاص  العائلـــة  بطبيـــب  التعريـــف 

بحامل البطاقة وتؤهله للحصول على 
الخدمـــات الصحيـــة األساســـية وهي 

الرزمـــة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تشـــمل تقديـــم خدمات صحية 

شاملة، وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
ســـقف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب 
البطاقـــة  بحامـــل  الخـــاص  العائلـــة 
مهمـــة من أجل تمكيـــن مقدم الخدمة 
الصحيـــة مـــن الوقوف علـــى البيانات 
األساســـية المرتبطة بحامـــل البطاقة 
العـــالج  لتلقيـــه  المحـــددة  والرزمـــة 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
البطاقـــة،  إصـــدار  خطـــوات  وبشـــأن 
فإنهـــا تتمّثل في توجـــه المواطن إلى 
أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق 
الســـكنية وإبـــراز بطاقـــة هويته، ومن 
ثّم يقوم بالتسجيل في برنامج “اختر 
طبيبك” وبإمكانه تسجيل جميع أفراد 
عائلته حيث أّن إصدار البطاقة مجاًنا 
لجميـــع المواطنين، وبعـــد ذلك يمكنه 
اســـتالم بطاقة “صحتي” واالســـتفادة 

من مزاياها.

المنامة - بنا

توزيع بطاقات “صحتي”... وبدء إتاحة اختيار الطبيب في المحرق
شريحة إلكترونية تتسم بالخصوصية للنفاذ إلى السجل الصحي للمريض

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة أن جميع 
مالحظـــات  مـــن  يردهـــا  مـــا 
واقتراحـــات هي محـــط اهتمام 
تثـــري  إنهـــا  حيـــث  وتقديـــر، 
الجهـــود المبذولة فـــي التطوير 
الشـــامل للخدمات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
علـــى  تعقيـــب  فـــي  وقالـــت   
بصحيفـــة  المنشـــور  الخبـــر 
البـــالد فـــي العـــدد رقـــم )4974( 
الصـــادر يـــوم الســـبت الموافـــق 
بعنـــوان   ،2022 يونيـــو   25
بكارثـــة  لـــي  يتســـّبب  “طبيـــب 
لـــم  الطبيـــة  واللجـــان  صحيـــة 
تنصفنـــي”، إنـــه تـــّم التعامل مع 
حالـــة وطلـــب المريض حســـب 
القوانين والتشـــريعات الصحية 
واإلجراءات المّتبعة في اللجان 
العامـــة واالســـتئنافية،  الطبيـــة 
ويحـــق للمريـــض الطعـــن علـــى 
قـــرار اللجنـــة االســـتئنافية أمام 

المحكمة، في حـــال عدم قبوله 
القرار الصادر.

 ولفتـــت الوزارة إلـــى أّن اللجان 
اختصاصييـــن  تضـــم  الطبيـــة 
فـــي  كّل  الخبـــرة،  ذوي  مـــن 
مجـــال تخصصـــه، ويتـــم اتخاذ 
القـــرارات اســـتناًدا إلـــى معايير 
ا  ا ودوليًّ دقيقة معمول بها محليًّ
وبحســـب القوانيـــن والقـــرارات 

المنظمة لعمل اللجان الطبية.
كمـــا أكـــدت متابعتهـــا لجميع ما 
ُينشـــر بمختلف وســـائل اإلعالم 
المواطنيـــن  مالحظـــات  حـــول 
والمقيميـــن فيما يتعلق بالشـــأن 
الصحـــي، وحرصها علـــى النظر 
فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من 
أجـــل تلبية احتياجات المجتمع 
والقوانيـــن  اإلجـــراءات  وفـــق 
يحّقـــق  وبمـــا  التنظيميـــة، 
األهداف المنشودة ويصب في 

صالح الجميع.

“الصحة” لمريض متضّرر: اطعن بقرار “االستئنافية” أمام المحكمة

تحـــت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة يقـــام مؤتمر البحرين 
المناعـــة  لنقـــص  الدولـــي 
22 و23 ســـبتمبر  المكتســـبة 
المقبل. وقالت رئيس اللجنة 
جميلـــة  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
الســـلمان إن اللجنـــة دّشـــنت 
الموقع الرسمي للمؤتمر الذي 

سيقام في مملكة البحرين.
 وأضافت السلمان أن اللجنة 
المنظمة ماضية في مواصلة 
لتنظيـــم  المبكـــر  االســـتعداد 

المؤتمر الدولي الذي سيشهد 
مشـــاركة نخبـــة مـــن الخبراء 
فـــي  والدولييـــن  العالمييـــن 
مجال مكافحة اإليدز، مبينة 
أن القطـــاع الطبي في مملكة 
باهتمـــام  يحظـــى  البحريـــن 
دائـــم مـــن لـــدن ملـــك البـــالد 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مســـتمرة  ومتابعـــة  خليفـــة، 
العهـــد  ولـــي  مـــن  ومســـاندة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

فتح باب التسجيل لـ“مؤتمر نقص المناعة المكتسبة”

ليلى مال اهلل

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
عبـــدهللا آل خليفة قراًرا يجيز لطالب 
الصحيـــة  المهـــن  مزاولـــة  ترخيـــص 
إضافيتيـــن  محاولتيـــن  البحرينـــي 
لتقديـــم االمتحـــان بشـــرط حضـــوره 
دورة تدريبية ال تقل عن 6 أشـــهر في 
إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة 
لـــدى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية.
وتنـــص المادة األولى مـــن القرار رقم 
المـــادة  بتعديـــل   2022 لســـنة   )38(
)3( مـــن القـــرار رقم )29( لســـنة 2020 
بشـــأن الئحة نظام امتحانات مزاولة 
الوطنيـــة  بالهيئـــة  الصحيـــة  المهـــن 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية، 
“يستبدل بنص البند )أ( من المادة )3( 
من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن 
الئحة نظـــام امتحانات مزاولة المهن 
الصحيـــة بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 

المهن والخدمات الصحية:
النص اآلتي:

أ - يكون لطالب الترخيص البحريني 
فقط الذي لم يجتـــز امتحان التقييم 

يحـــاول  أن  الســـابق،  للبنـــد  طبًقـــا 
اجتيـــازه مجـــدًدا مرتيـــن إضافيتيـــن 
شـــريطة حضـــوره دورة تدريبيـــة ال 
تقل مدتها عن ســـتة أشهر في إحدى 
المؤسســـات الصحيـــة المعتمـــدة لدى 
الهيئـــة، وتقديمـــه مـــا يثبـــت اجتيازه 
التدريبيـــة، وعلـــى أن  الـــدورة  لهـــذه 
المتحـــان  اجتيـــازه  محاولـــة  تكـــون 
التقييـــم فـــي هاتيـــن المرتيـــن خالل 
الـــدورة  تلـــك  ســـنتين مـــن اجتيـــازه 

التدريبية.
يذكـــر أن القـــرار األصلـــي يســـمح بــــ4 
محاوالت ثـــم محاولتين للبحرينيين 
بعـــد التدريـــب بينمـــا يقتصـــر على 4 

محاوالت فقط لألجانب.

قراٌر ُيجيز للبحريني محاولتين إضافيتين في حال عدم اجتياز امتحان “نهرا”

الشيخ محمد بن عبدالله
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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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حسن عبدالرسول

طارق البحار

انطــالق فعـاليــات األسبــوع الثانــي للمعسـكــر الصيفــي
ضمن مبـــادرات الخطـــة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
“بحريننـــا”، انطلقـــت فعاليـــات األســـبوع 
لألكاديميـــة  الصيفـــي  للمعســـكر  الثانـــي 
الملكية للشرطة والذي يقام بالتعاون مع 
صندوق العمل )تمكين( بنســـخته الثالثة 

عشرة.
وقـــد تضمـــن برنامج المعســـكر عددًا من 
ورشـــة العمـــل التـــي تهـــدف إلـــى تهيئـــة 
للمســـتقبل  لالســـتعداد  المشـــاركين 
ومواجهـــة التحديـــات المختلفـــة، حيث 
شـــارك الطلبـــة فـــي ورشـــة عمـــل “جـــود 
التعريـــف  تضمنـــت  والتـــي  القيـــادي” 

بمفاهيـــم القيـــادة وأبـــرز صفـــات القائد، 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا. كما شـــارك 
الطلبـــة فـــي ورشـــة عمـــل “أول خطـــوة” 
والتـــي تهـــدف إلى إرشـــادهم إلى أهمية 
الحيـــاة،  فـــي  واضحـــة  أهـــداف  وضـــع 

وطرق صياغتها والعمل على تحقيقها.
مـــن جانب آخـــر، شـــارك طلبة المعســـكر 

فـــي عـــدد من ورشـــة العمـــل التـــي تهتم 
حيـــث  والبدنـــي،  الصحـــي  بالجانـــب 
شـــاركوا في ورشـــة عمل “تأثير التغذية 
والنـــوم فـــي ممارســـة الرياضـــة” والتـــي 
التغذيـــة  عـــن  لشـــرح  اســـتمعوا خاللهـــا 
الســـليمة، ومعدل أوقات النوم الصحية، 
وكيفية المحافظة على الجسم، وتوزيع 

المجهود البدني. باإلضافة إلى المشاركة 
في ورشة عمل “المحطات” والتي تهدف 
للتوعية بأخذ احتياطات السالمة خالل 
ممارســـة الرياضـــة، وطـــرق التنويـــع في 
فـــي  التـــدرج  مـــع  الرياضيـــة،  التماريـــن 

شدتها.
يذكـــر أن المعســـكر الصيفـــي لألكاديمية 

تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  للشـــرطة  الملكيـــة 
المواطنة وترسيخ قيم الوالء واالنتماء 
والتســـامح، وغـــرس الهوية اإلســـالمية، 
وتعميـــق  بالماضـــي  الحاضـــر  وربـــط 
بالتاريـــخ الوطنـــي، باإلضافـــة  المعرفـــة 
لترســـيخ وفهم الواجبات والمسؤوليات 

الوطنية.

المنامة - وزارة الداخلية

صوتت سويسرا، أخيًرا، على تعزيز 
مبدأ توافر األعضـــاء المزروعة عبر 
جعـــل الجميـــع متبرًعـــا محتماًل بعد 

الوفاة ما لم يعترضوا على ذلك.
الـــذي  القانونـــي،  التغييـــر  ويمثـــل 
وافـــق عليه 60 % من الناخبين في 
ا في النظام  اســـتفتاء، تحـــواًل جذريًّ

الحالي.
وبموجب القوانين الحالية، ال يمكن 
إجـــراء عمليات الـــزرع، إال إذا وافق 
الشـــخص المتوفى على قيد الحياة 
وغالًبا ما تكون رغباته غير معروفة، 
وفي مثل هذه الحاالت ُيترك القرار 
لألقارب الذين يختارون في معظم 
الحـــاالت عـــدم التبـــرع باألعضـــاء، 
تـــارًكا العديد من الذيـــن يحتاجون 
عبًثـــا  ينتظـــرون  زرع  عمليـــة  إلـــى 

للحصول على عضو!
وفي نهاية العام 2021 كان أكثر من 
1400 مريض ينتظرون زرع عملية 
األعضاء في سويســـرا، الدولة التي 
يبلـــغ عدد ســـكانها نحـــو 8.6 مليون 
نســـمة، وفـــي العـــام الماضـــي تبرع 
ًى بأعضائهم في  166 شـــخًصا متوفَّ
سويســـرا، وتـــم زرع مـــا مجموعـــه 
ين  484 عضـــًوا من متبرعيـــن متوفَّ
لكـــن توفـــي 72 شـــخًصا فـــي العـــام 
2021 وهـــم علـــى قائمـــة االنتظـــار 
لمنظمـــة  وفًقـــا  األعضـــاء،  لزراعـــة 

.”Swisstransplant“
وقـــال مدير “ســـويس ترانســـبانت” 
فرانـــز إيمـــر: “لقـــد أظهـــر الجمهـــور 
فرصـــة  لمنـــح  مســـتعدون  أنهـــم 
علـــى  الموجوديـــن  لألشـــخاص 
محاولـــة  وفـــي  االنتظـــار”،  قائمـــة 
للحـــد من التراكـــم، أرادت الحكومة 
والبرلمان تغيير القانون إلى نموذج 

أمـــر  وهـــو  المفترضـــة(،  )الموافقـــة 
تـــم اعتمـــاده بالفعـــل فـــي عـــدد من 
البلـــدان األوروبيـــة األخـــرى. وفًقـــا 
لهذا النظام، يجب على األشـــخاص 
الذيـــن ال يرغبـــون فـــي أن يصبحوا  
متبرعيـــن باألعضاء بعـــد الموت أن 

يقولوا ذلك صراحة.
يوضحـــوا  لـــم  الذيـــن  أولئـــك  أمـــا 
يكونـــوا  أن  ســـيفترض  رغباتهـــم 
مؤيدين، ومع ذلك ســـيظل األقارب 
القواعـــد  وســـتطبق  رأي،  لهـــم 
فقـــط علـــى األشـــخاص الذيـــن تبلغ 
أعمارهـــم 16 عاًمـــا وأكثـــر بحســـب 
موقـــع en /france24.com، وتظـــل 
الشـــروط الطبيـــة للتبـــرع كمـــا هي: 
فقط األشخاص الذين يموتون في 
وحدة العناية المركزة بالمستشـــفى 
يمكنهـــم التبـــرع بأعضائهم، ويجب 

أن يؤكد طبيبان الوفاة.
بموجـــب القوانيـــن القادمـــة، يمكـــن 

لألقـــارب أن يرفضـــوا إذا علمـــوا أو 
اشـــتبهوا فـــي أن الشـــخص المعني 
بأحـــد  التبـــرع  عـــدم  كان ســـيختار 
األعضـــاء، وفـــي الحـــاالت التـــي ال 
ال  بأقـــارب،  االتصـــال  فيهـــا  يمكـــن 

يجوز استئصال أي عضو.
ــر الــصــحــة الــســوســيــري  ــ ــال وزي ــ وق
“إنها  النتيجة:  بيرسيه” عقب  “آالن 
ــورة، لــكــنــهــا تـــطـــور”، فلم  ــ لــيــســت ثـ
يـــوافـــق الــجــمــيــع عــلــى مــقــتــرحــات 
ــة، وجـــمـــعـــت مــجــمــوعــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
تــرأســهــا قــابــلــة وطــبــيــب بــدعــم من 
بعض علماء الدين ورجال القانون، 
يكفي  مــا  الــديــنــي،  اليمين  وكــذلــك 
من التوقيعات إلجبار القضية على 
االستفتاء، وزعموا أنه من المشكوك 
الشخص  أن  افتراض  ا  أخالقيًّ فيه 
الـــذي لــم يــوضــح رغــبــاتــه سيوافق 
على  ــروا  وأصـ بعضو،  التبرع  على 
موافقة  المرضى  يقدم  أن  ضــرورة 

أي  قــبــل  ومستنيرة  صــريــحــة 
وجميعها”. طبية  إجـــــراءات 
التحول  أن  مــن  حــــذروا  كــمــا 

على  أكــبــر  ضــغــوًطــا  سيضع 
قد  الذين  المتوفى،  أقارب 

ال يجرؤون على الرفض؛ 
خوًفا من أن ينظر إليهم 

عــــلــــى أنـــهـــم 
أنانيون.

بوعنق مباركًاً حملة “حياة جديدة”: لتسجيل المتبرعين ببطاقة الهوية
سويسرا تتحول إلى “الموافقة المفترضة” للتبرع باألعضاء

قـــال الكاتـــب فـــي صحيفـــة البالد 
عـــادل عيســـى المـــرزوق إن تكريم 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة لفريق 
تنفيـــذ األحـــكام بعـــد القبـــض على 
مـــن  عـــدد  فـــي  المطلوبيـــن  أحـــد 
القضايـــا الجنائيـــة له داللـــة كبيرة 
أولـــى بالنســـبة لـــي وهـــي تطبيـــق 
المؤسســـات  دولـــة  ألن  العدالـــة، 
والقانـــون تنمـــو وتتقـــدم فـــي ظل 
ســـيادة القوانيـــن واألنظمة، ونحن 
فـــي مملكـــة البحريـــن وللـــه الحمد 
فـــي  الحكومـــة  تنتهـــج  والمنـــة، 
مجـــاالت العمـــل الشـــرطي مبـــادئ 
ترســـخت على أساســـها المؤسسة 
األمنيـــة وهي الحفـــاظ على األمن 
والنظـــام وتعزيـــز حقوق اإلنســـان 
والحفـــاظ بالتالـــي علـــى اســـتقرار 

المجتمع وسالمة نسيجه.
الكاتـــب  أكـــد  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
الداخليـــة  وزارة  أن  المـــرزوق، 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  اهتمـــت 

القـــدرات  بتطويـــر  الماضيـــة 
المهنيـــة والعلميـــة والعملية لجميع 
منتسبيها من أجل إكسابهم العلوم 
والمعـــارف الحديثة التـــي تمكنهم 
من القيـــام بواجباتهم وفق أحدث 
األساليب المتبعة عالمًيا، والتكريم 
مـــن قبـــل معالـــي وزيـــر الداخليـــة 
لإلنجاز يســـير في اتجاهين: األول 
هـــو تقديـــر الجهـــود المتميـــزة من 
جهـــة والثاني هو تحفيـــز اإلدارات 
ومنتســـبيها للتنافـــس فـــي مجـــال 

األداء المتقدم.

عادل المرزوق: تكريم وزير الداخلية تقدير وتحفيز

تخصيص يوم صحي للمتقاعد البحريني
2000 عضو في جمعية الحكمة... الخياط:

الرقميـــة  المنصـــات  مشـــرف  قـــال 
والبرامج الصيفية بجمعية الحكمة 
للمتقاعدين صادق الخياط إن عدد 
المســـجلين  األعضـــاء  المتقاعديـــن 
لـــدى الجمعيـــة يبلغ أكثـــر من 2000 
عضـــو مـــن الجنســـين، مشـــيرًا إلـــى 
أنه ســـيتم إطـــالق حزمـــة فعاليات 
وبرامـــج للمتقاعدين خالل موســـم 
الصيـــف الجاري منها برنامج “ســـفر 
المتقاعدين” إلى دولة الكويت وأبها 
بالمملكة العربية الســـعودية وزيارة 
األماكـــن التراثيـــة واألثريـــة؛ بهدف 
التنفيـــس عنهم وتوطيـــد العالقات 
األخويـــة بيـــن المتقاعديـــن، إضافة 
إلطالق برامج الرعاية الصحية من 
خـــالل التعـــاون المشـــترك مـــع عدد 

مـــن المستشـــفيات لتخصيص “يوم 
صحـــي للمتقاعد البحريني” ســـيتم 

اإلعالن عن موعده قريبًا.
وذكر الخياط لـ“البالد” بأن الجمعية 
أبرمـــت اتفاقيات ومذكـــرات تفاهم 
مع عدد من المستشـــفيات الخاصة؛ 
بهـــدف تنظيـــم وإقامـــة ورش عمل 
صحـــة  حـــول  تثقيفيـــة  ودورات 
المتقاعـــد البحرينـــي فـــي الفتـــرات 
طبـــي  فحـــص  وإقامـــة  المقبلـــة، 
شـــامل لتجنب ومحاربـــة األمراض 
التثقيـــف  خـــالل  مـــن  المزمنـــة 
برامـــج  وفـــق  والصحـــي  الغذائـــي 
يضعها األطبـــاء للمتقاعديـــن، الفتًا 
بالجانـــب  تهتـــم  الجمعيـــة  أن  إلـــى 
الرياضـــي للمتقاعديـــن مـــن خـــالل 

تنظيـــم وإقامـــة فعاليـــات رياضيـــة 
تحـــت إشـــراف مدربيـــن معتمديـــن 
للجنســـين،  التدريـــب  مجـــال  فـــي 
حيث ســـيتم وضع أجنـــدة فعاليات 
وأبنائهـــم؛  للمتقاعديـــن  رياضيـــة 
بهدف بث روح المنافسة بين أفراد 

عائلة المتقاعد وكســـر نمط الروتين 
في فترة أيام اإلجازة الصيفية.

وأردف أن الجمعيـــة بصـــدد إقامـــة 
الرســـم  مجـــاالت  فـــي  دورات 
ومهـــارات الطبـــخ وأنشـــطة الحرف 
اليدوية ألســـر وعوائـــل المتقاعدين 
وأغســـطس  يوليـــو  شـــهري  خـــالل 
المقبليـــن، كما تعمـــل إدارة الجمعية 
على إطالق وتدشـــين منصة رقمية 
للتواصـــل بيـــن جميـــع المتقاعديـــن 
المقبلـــة،  القليلـــة  الفتـــرات  خـــالل 
إضافـــة للعمـــل علـــى زيـــادة أعـــداد 
المحـــالت التـــي تقـــدم التخفيضات 
بطاقـــة  لحاملـــي  والتســـهيالت 
“تســـتاهل” التي أصدرتهـــا الجمعية 

للمتقاعدين.

صادق الخياط

أكـــد عضو  ^ مـــن جــهــتــه، 
مــجــلــس الـــنـــواب خــالــد صــالــح 
بوعنق بأن التجربة السويسرية 
سياق  في  تأتي  المضمار،  بهذا 
تجاه  االجتماعية  المسؤولية 
ــذيـــن يــعــانــون من  الــمــرضــى الـ
والمعطوبة،  التالفة  األعــضــاء 
ــاج االســـتـــبـــدال  ــتـ والــــتــــي تـــحـ

لالستمرار في الحياة.
تصريحه  فـــي  بــوعــنــق  ــار  ــ وأشـ
لـ“البالد” بأن البحرين قد قطعت 

ثقافة  تعزيز  في  طويالً  شوطًا 
تأهيل  وفــي  باألعضاء،  التبرع 
الــكــفــاءات والــمــهــارات الــالزمــة 
لذلك منذ العام 2001، مبينًا أن 
هنالك أطباء بحرينيين يجرون 
عمليات زراعة في مستشفيات 
ــريـــاض  ــنـــدن والـ مــونــتــريــال ولـ
ــر يــفــخــر به  ــو أمــ وغـــيـــرهـــا، وهــ

الجميع.
وبّين أن تعزيز هذه الثقافة عبر 
الحمالت التوعوية، على رأسها 
حــمــلــة صــحــيــفــة الـــبـــالد “حــيــاة 
جديدة” أمر بالغ األهمية؛ لمنح 
بــاالســتــمــرار  للمرضى  الــفــرصــة 

بالحياة وإنقاذ األرواح.
ــكــثــيــرون يــمــوتــون  وأضــــاف “ال
األعــضــاء  نقص  بسبب  ســنــويــًا 
ــي يـــحـــتـــاجـــون لـــزراعـــتـــهـــا،  ــتـ الـ
يجب أن يكون لنا دور إيجابي 
فــيــمــا يـــحـــدث. مـــن الـــضـــرورة 
بطاقة  في  المتبرعين  تسجيل 
ــا بــعــد  ــ ــة )حـــــــــاالت مـ ــ ــوي ــهــ ــ ال
الـــــوفـــــاة( أســــــوة بـــالـــدول 
ــيــة والــمــتــحــضــرة،  ــغــرب ال
ليسوا  والــبــحــريــنــيــون 
ــن  بــــــعــــــيــــــديــــــن عــ
ــدن  ــمــ ــ ــت ــ هــــــــذا ال
واالهـــــــتـــــــمـــــــام 
بــــــاآلخــــــر، بــل 
سباقون  هــم 
إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا، 
ومتفوقون 

أيضًا”.

بوعنق: لتعزيز الحمالت التوعوية للتبرع باألعضاء

local@albiladpress.com
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حسن عبدالرسول

طارق البحار

انطــالق فعـاليــات األسبــوع الثانــي للمعسـكــر الصيفــي
ضمن مبـــادرات الخطـــة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
“بحريننـــا”، انطلقـــت فعاليـــات األســـبوع 
لألكاديميـــة  الصيفـــي  للمعســـكر  الثانـــي 
الملكية للشرطة والذي يقام بالتعاون مع 
صندوق العمل )تمكين( بنســـخته الثالثة 

عشرة.
وقـــد تضمـــن برنامج المعســـكر عددًا من 
ورشـــة العمـــل التـــي تهـــدف إلـــى تهيئـــة 
للمســـتقبل  لالســـتعداد  المشـــاركين 
ومواجهـــة التحديـــات المختلفـــة، حيث 
شـــارك الطلبـــة فـــي ورشـــة عمـــل “جـــود 
التعريـــف  تضمنـــت  والتـــي  القيـــادي” 

بمفاهيـــم القيـــادة وأبـــرز صفـــات القائد، 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا. كما شـــارك 
الطلبـــة فـــي ورشـــة عمـــل “أول خطـــوة” 
والتـــي تهـــدف إلى إرشـــادهم إلى أهمية 
الحيـــاة،  فـــي  واضحـــة  أهـــداف  وضـــع 

وطرق صياغتها والعمل على تحقيقها.
مـــن جانب آخـــر، شـــارك طلبة المعســـكر 

فـــي عـــدد من ورشـــة العمـــل التـــي تهتم 
حيـــث  والبدنـــي،  الصحـــي  بالجانـــب 
شـــاركوا في ورشـــة عمل “تأثير التغذية 
والنـــوم فـــي ممارســـة الرياضـــة” والتـــي 
التغذيـــة  عـــن  لشـــرح  اســـتمعوا خاللهـــا 
الســـليمة، ومعدل أوقات النوم الصحية، 
وكيفية المحافظة على الجسم، وتوزيع 

المجهود البدني. باإلضافة إلى المشاركة 
في ورشة عمل “المحطات” والتي تهدف 
للتوعية بأخذ احتياطات السالمة خالل 
ممارســـة الرياضـــة، وطـــرق التنويـــع في 
فـــي  التـــدرج  مـــع  الرياضيـــة،  التماريـــن 

شدتها.
يذكـــر أن المعســـكر الصيفـــي لألكاديمية 

تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  للشـــرطة  الملكيـــة 
المواطنة وترسيخ قيم الوالء واالنتماء 
والتســـامح، وغـــرس الهوية اإلســـالمية، 
وتعميـــق  بالماضـــي  الحاضـــر  وربـــط 
بالتاريـــخ الوطنـــي، باإلضافـــة  المعرفـــة 
لترســـيخ وفهم الواجبات والمسؤوليات 

الوطنية.

المنامة - وزارة الداخلية

صوتت سويسرا، أخيًرا، على تعزيز 
مبدأ توافر األعضـــاء المزروعة عبر 
جعـــل الجميـــع متبرًعـــا محتماًل بعد 

الوفاة ما لم يعترضوا على ذلك.
الـــذي  القانونـــي،  التغييـــر  ويمثـــل 
وافـــق عليه 60 % من الناخبين في 
ا في النظام  اســـتفتاء، تحـــواًل جذريًّ

الحالي.
وبموجب القوانين الحالية، ال يمكن 
إجـــراء عمليات الـــزرع، إال إذا وافق 
الشـــخص المتوفى على قيد الحياة 
وغالًبا ما تكون رغباته غير معروفة، 
وفي مثل هذه الحاالت ُيترك القرار 
لألقارب الذين يختارون في معظم 
الحـــاالت عـــدم التبـــرع باألعضـــاء، 
تـــارًكا العديد من الذيـــن يحتاجون 
عبًثـــا  ينتظـــرون  زرع  عمليـــة  إلـــى 

للحصول على عضو!
وفي نهاية العام 2021 كان أكثر من 
1400 مريض ينتظرون زرع عملية 
األعضاء في سويســـرا، الدولة التي 
يبلـــغ عدد ســـكانها نحـــو 8.6 مليون 
نســـمة، وفـــي العـــام الماضـــي تبرع 
ًى بأعضائهم في  166 شـــخًصا متوفَّ
سويســـرا، وتـــم زرع مـــا مجموعـــه 
ين  484 عضـــًوا من متبرعيـــن متوفَّ
لكـــن توفـــي 72 شـــخًصا فـــي العـــام 
2021 وهـــم علـــى قائمـــة االنتظـــار 
لمنظمـــة  وفًقـــا  األعضـــاء،  لزراعـــة 

.”Swisstransplant“
وقـــال مدير “ســـويس ترانســـبانت” 
فرانـــز إيمـــر: “لقـــد أظهـــر الجمهـــور 
فرصـــة  لمنـــح  مســـتعدون  أنهـــم 
علـــى  الموجوديـــن  لألشـــخاص 
محاولـــة  وفـــي  االنتظـــار”،  قائمـــة 
للحـــد من التراكـــم، أرادت الحكومة 
والبرلمان تغيير القانون إلى نموذج 

أمـــر  وهـــو  المفترضـــة(،  )الموافقـــة 
تـــم اعتمـــاده بالفعـــل فـــي عـــدد من 
البلـــدان األوروبيـــة األخـــرى. وفًقـــا 
لهذا النظام، يجب على األشـــخاص 
الذيـــن ال يرغبـــون فـــي أن يصبحوا  
متبرعيـــن باألعضاء بعـــد الموت أن 

يقولوا ذلك صراحة.
يوضحـــوا  لـــم  الذيـــن  أولئـــك  أمـــا 
يكونـــوا  أن  ســـيفترض  رغباتهـــم 
مؤيدين، ومع ذلك ســـيظل األقارب 
القواعـــد  وســـتطبق  رأي،  لهـــم 
فقـــط علـــى األشـــخاص الذيـــن تبلغ 
أعمارهـــم 16 عاًمـــا وأكثـــر بحســـب 
موقـــع en /france24.com، وتظـــل 
الشـــروط الطبيـــة للتبـــرع كمـــا هي: 
فقط األشخاص الذين يموتون في 
وحدة العناية المركزة بالمستشـــفى 
يمكنهـــم التبـــرع بأعضائهم، ويجب 

أن يؤكد طبيبان الوفاة.
بموجـــب القوانيـــن القادمـــة، يمكـــن 

لألقـــارب أن يرفضـــوا إذا علمـــوا أو 
اشـــتبهوا فـــي أن الشـــخص المعني 
بأحـــد  التبـــرع  عـــدم  كان ســـيختار 
األعضـــاء، وفـــي الحـــاالت التـــي ال 
ال  بأقـــارب،  االتصـــال  فيهـــا  يمكـــن 

يجوز استئصال أي عضو.
ــر الــصــحــة الــســوســيــري  ــ ــال وزي ــ وق
“إنها  النتيجة:  بيرسيه” عقب  “آالن 
ــورة، لــكــنــهــا تـــطـــور”، فلم  ــ لــيــســت ثـ
يـــوافـــق الــجــمــيــع عــلــى مــقــتــرحــات 
ــة، وجـــمـــعـــت مــجــمــوعــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
تــرأســهــا قــابــلــة وطــبــيــب بــدعــم من 
بعض علماء الدين ورجال القانون، 
يكفي  مــا  الــديــنــي،  اليمين  وكــذلــك 
من التوقيعات إلجبار القضية على 
االستفتاء، وزعموا أنه من المشكوك 
الشخص  أن  افتراض  ا  أخالقيًّ فيه 
الـــذي لــم يــوضــح رغــبــاتــه سيوافق 
على  ــروا  وأصـ بعضو،  التبرع  على 
موافقة  المرضى  يقدم  أن  ضــرورة 

أي  قــبــل  ومستنيرة  صــريــحــة 
وجميعها”. طبية  إجـــــراءات 
التحول  أن  مــن  حــــذروا  كــمــا 

على  أكــبــر  ضــغــوًطــا  سيضع 
قد  الذين  المتوفى،  أقارب 

ال يجرؤون على الرفض؛ 
خوًفا من أن ينظر إليهم 

عــــلــــى أنـــهـــم 
أنانيون.

بوعنق مباركًاً حملة “حياة جديدة”: لتسجيل المتبرعين ببطاقة الهوية
سويسرا تتحول إلى “الموافقة المفترضة” للتبرع باألعضاء

قـــال الكاتـــب فـــي صحيفـــة البالد 
عـــادل عيســـى المـــرزوق إن تكريم 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة لفريق 
تنفيـــذ األحـــكام بعـــد القبـــض على 
مـــن  عـــدد  فـــي  المطلوبيـــن  أحـــد 
القضايـــا الجنائيـــة له داللـــة كبيرة 
أولـــى بالنســـبة لـــي وهـــي تطبيـــق 
المؤسســـات  دولـــة  ألن  العدالـــة، 
والقانـــون تنمـــو وتتقـــدم فـــي ظل 
ســـيادة القوانيـــن واألنظمة، ونحن 
فـــي مملكـــة البحريـــن وللـــه الحمد 
فـــي  الحكومـــة  تنتهـــج  والمنـــة، 
مجـــاالت العمـــل الشـــرطي مبـــادئ 
ترســـخت على أساســـها المؤسسة 
األمنيـــة وهي الحفـــاظ على األمن 
والنظـــام وتعزيـــز حقوق اإلنســـان 
والحفـــاظ بالتالـــي علـــى اســـتقرار 

المجتمع وسالمة نسيجه.
الكاتـــب  أكـــد  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
الداخليـــة  وزارة  أن  المـــرزوق، 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  اهتمـــت 

القـــدرات  بتطويـــر  الماضيـــة 
المهنيـــة والعلميـــة والعملية لجميع 
منتسبيها من أجل إكسابهم العلوم 
والمعـــارف الحديثة التـــي تمكنهم 
من القيـــام بواجباتهم وفق أحدث 
األساليب المتبعة عالمًيا، والتكريم 
مـــن قبـــل معالـــي وزيـــر الداخليـــة 
لإلنجاز يســـير في اتجاهين: األول 
هـــو تقديـــر الجهـــود المتميـــزة من 
جهـــة والثاني هو تحفيـــز اإلدارات 
ومنتســـبيها للتنافـــس فـــي مجـــال 

األداء المتقدم.

عادل المرزوق: تكريم وزير الداخلية تقدير وتحفيز

تخصيص يوم صحي للمتقاعد البحريني
2000 عضو في جمعية الحكمة... الخياط:

الرقميـــة  المنصـــات  مشـــرف  قـــال 
والبرامج الصيفية بجمعية الحكمة 
للمتقاعدين صادق الخياط إن عدد 
المســـجلين  األعضـــاء  المتقاعديـــن 
لـــدى الجمعيـــة يبلغ أكثـــر من 2000 
عضـــو مـــن الجنســـين، مشـــيرًا إلـــى 
أنه ســـيتم إطـــالق حزمـــة فعاليات 
وبرامـــج للمتقاعدين خالل موســـم 
الصيـــف الجاري منها برنامج “ســـفر 
المتقاعدين” إلى دولة الكويت وأبها 
بالمملكة العربية الســـعودية وزيارة 
األماكـــن التراثيـــة واألثريـــة؛ بهدف 
التنفيـــس عنهم وتوطيـــد العالقات 
األخويـــة بيـــن المتقاعديـــن، إضافة 
إلطالق برامج الرعاية الصحية من 
خـــالل التعـــاون المشـــترك مـــع عدد 

مـــن المستشـــفيات لتخصيص “يوم 
صحـــي للمتقاعد البحريني” ســـيتم 

اإلعالن عن موعده قريبًا.
وذكر الخياط لـ“البالد” بأن الجمعية 
أبرمـــت اتفاقيات ومذكـــرات تفاهم 
مع عدد من المستشـــفيات الخاصة؛ 
بهـــدف تنظيـــم وإقامـــة ورش عمل 
صحـــة  حـــول  تثقيفيـــة  ودورات 
المتقاعـــد البحرينـــي فـــي الفتـــرات 
طبـــي  فحـــص  وإقامـــة  المقبلـــة، 
شـــامل لتجنب ومحاربـــة األمراض 
التثقيـــف  خـــالل  مـــن  المزمنـــة 
برامـــج  وفـــق  والصحـــي  الغذائـــي 
يضعها األطبـــاء للمتقاعديـــن، الفتًا 
بالجانـــب  تهتـــم  الجمعيـــة  أن  إلـــى 
الرياضـــي للمتقاعديـــن مـــن خـــالل 

تنظيـــم وإقامـــة فعاليـــات رياضيـــة 
تحـــت إشـــراف مدربيـــن معتمديـــن 
للجنســـين،  التدريـــب  مجـــال  فـــي 
حيث ســـيتم وضع أجنـــدة فعاليات 
وأبنائهـــم؛  للمتقاعديـــن  رياضيـــة 
بهدف بث روح المنافسة بين أفراد 

عائلة المتقاعد وكســـر نمط الروتين 
في فترة أيام اإلجازة الصيفية.

وأردف أن الجمعيـــة بصـــدد إقامـــة 
الرســـم  مجـــاالت  فـــي  دورات 
ومهـــارات الطبـــخ وأنشـــطة الحرف 
اليدوية ألســـر وعوائـــل المتقاعدين 
وأغســـطس  يوليـــو  شـــهري  خـــالل 
المقبليـــن، كما تعمـــل إدارة الجمعية 
على إطالق وتدشـــين منصة رقمية 
للتواصـــل بيـــن جميـــع المتقاعديـــن 
المقبلـــة،  القليلـــة  الفتـــرات  خـــالل 
إضافـــة للعمـــل علـــى زيـــادة أعـــداد 
المحـــالت التـــي تقـــدم التخفيضات 
بطاقـــة  لحاملـــي  والتســـهيالت 
“تســـتاهل” التي أصدرتهـــا الجمعية 

للمتقاعدين.

صادق الخياط

أكـــد عضو  ^ مـــن جــهــتــه، 
مــجــلــس الـــنـــواب خــالــد صــالــح 
بوعنق بأن التجربة السويسرية 
سياق  في  تأتي  المضمار،  بهذا 
تجاه  االجتماعية  المسؤولية 
ــذيـــن يــعــانــون من  الــمــرضــى الـ
والمعطوبة،  التالفة  األعــضــاء 
ــاج االســـتـــبـــدال  ــتـ والــــتــــي تـــحـ

لالستمرار في الحياة.
تصريحه  فـــي  بــوعــنــق  ــار  ــ وأشـ
لـ“البالد” بأن البحرين قد قطعت 

ثقافة  تعزيز  في  طويالً  شوطًا 
تأهيل  وفــي  باألعضاء،  التبرع 
الــكــفــاءات والــمــهــارات الــالزمــة 
لذلك منذ العام 2001، مبينًا أن 
هنالك أطباء بحرينيين يجرون 
عمليات زراعة في مستشفيات 
ــريـــاض  ــنـــدن والـ مــونــتــريــال ولـ
ــر يــفــخــر به  ــو أمــ وغـــيـــرهـــا، وهــ

الجميع.
وبّين أن تعزيز هذه الثقافة عبر 
الحمالت التوعوية، على رأسها 
حــمــلــة صــحــيــفــة الـــبـــالد “حــيــاة 
جديدة” أمر بالغ األهمية؛ لمنح 
بــاالســتــمــرار  للمرضى  الــفــرصــة 

بالحياة وإنقاذ األرواح.
ــكــثــيــرون يــمــوتــون  وأضــــاف “ال
األعــضــاء  نقص  بسبب  ســنــويــًا 
ــي يـــحـــتـــاجـــون لـــزراعـــتـــهـــا،  ــتـ الـ
يجب أن يكون لنا دور إيجابي 
فــيــمــا يـــحـــدث. مـــن الـــضـــرورة 
بطاقة  في  المتبرعين  تسجيل 
ــا بــعــد  ــ ــة )حـــــــــاالت مـ ــ ــوي ــهــ ــ ال
الـــــوفـــــاة( أســــــوة بـــالـــدول 
ــيــة والــمــتــحــضــرة،  ــغــرب ال
ليسوا  والــبــحــريــنــيــون 
ــن  بــــــعــــــيــــــديــــــن عــ
ــدن  ــمــ ــ ــت ــ هــــــــذا ال
واالهـــــــتـــــــمـــــــام 
بــــــاآلخــــــر، بــل 
سباقون  هــم 
إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا، 
ومتفوقون 

أيضًا”.

بوعنق: لتعزيز الحمالت التوعوية للتبرع باألعضاء

local@albiladpress.com
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حسن عبدالرسول

طارق البحار

انطــالق فعـاليــات األسبــوع الثانــي للمعسـكــر الصيفــي
ضمن مبـــادرات الخطـــة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
“بحريننـــا”، انطلقـــت فعاليـــات األســـبوع 
لألكاديميـــة  الصيفـــي  للمعســـكر  الثانـــي 
الملكية للشرطة والذي يقام بالتعاون مع 
صندوق العمل )تمكين( بنســـخته الثالثة 

عشرة.
وقـــد تضمـــن برنامج المعســـكر عددًا من 
ورشـــة العمـــل التـــي تهـــدف إلـــى تهيئـــة 
للمســـتقبل  لالســـتعداد  المشـــاركين 
ومواجهـــة التحديـــات المختلفـــة، حيث 
شـــارك الطلبـــة فـــي ورشـــة عمـــل “جـــود 
التعريـــف  تضمنـــت  والتـــي  القيـــادي” 

بمفاهيـــم القيـــادة وأبـــرز صفـــات القائد، 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا. كما شـــارك 
الطلبـــة فـــي ورشـــة عمـــل “أول خطـــوة” 
والتـــي تهـــدف إلى إرشـــادهم إلى أهمية 
الحيـــاة،  فـــي  واضحـــة  أهـــداف  وضـــع 

وطرق صياغتها والعمل على تحقيقها.
مـــن جانب آخـــر، شـــارك طلبة المعســـكر 

فـــي عـــدد من ورشـــة العمـــل التـــي تهتم 
حيـــث  والبدنـــي،  الصحـــي  بالجانـــب 
شـــاركوا في ورشـــة عمل “تأثير التغذية 
والنـــوم فـــي ممارســـة الرياضـــة” والتـــي 
التغذيـــة  عـــن  لشـــرح  اســـتمعوا خاللهـــا 
الســـليمة، ومعدل أوقات النوم الصحية، 
وكيفية المحافظة على الجسم، وتوزيع 

المجهود البدني. باإلضافة إلى المشاركة 
في ورشة عمل “المحطات” والتي تهدف 
للتوعية بأخذ احتياطات السالمة خالل 
ممارســـة الرياضـــة، وطـــرق التنويـــع في 
فـــي  التـــدرج  مـــع  الرياضيـــة،  التماريـــن 

شدتها.
يذكـــر أن المعســـكر الصيفـــي لألكاديمية 

تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  للشـــرطة  الملكيـــة 
المواطنة وترسيخ قيم الوالء واالنتماء 
والتســـامح، وغـــرس الهوية اإلســـالمية، 
وتعميـــق  بالماضـــي  الحاضـــر  وربـــط 
بالتاريـــخ الوطنـــي، باإلضافـــة  المعرفـــة 
لترســـيخ وفهم الواجبات والمسؤوليات 

الوطنية.

المنامة - وزارة الداخلية

صوتت سويسرا، أخيًرا، على تعزيز 
مبدأ توافر األعضـــاء المزروعة عبر 
جعـــل الجميـــع متبرًعـــا محتماًل بعد 

الوفاة ما لم يعترضوا على ذلك.
الـــذي  القانونـــي،  التغييـــر  ويمثـــل 
وافـــق عليه 60 % من الناخبين في 
ا في النظام  اســـتفتاء، تحـــواًل جذريًّ

الحالي.
وبموجب القوانين الحالية، ال يمكن 
إجـــراء عمليات الـــزرع، إال إذا وافق 
الشـــخص المتوفى على قيد الحياة 
وغالًبا ما تكون رغباته غير معروفة، 
وفي مثل هذه الحاالت ُيترك القرار 
لألقارب الذين يختارون في معظم 
الحـــاالت عـــدم التبـــرع باألعضـــاء، 
تـــارًكا العديد من الذيـــن يحتاجون 
عبًثـــا  ينتظـــرون  زرع  عمليـــة  إلـــى 

للحصول على عضو!
وفي نهاية العام 2021 كان أكثر من 
1400 مريض ينتظرون زرع عملية 
األعضاء في سويســـرا، الدولة التي 
يبلـــغ عدد ســـكانها نحـــو 8.6 مليون 
نســـمة، وفـــي العـــام الماضـــي تبرع 
ًى بأعضائهم في  166 شـــخًصا متوفَّ
سويســـرا، وتـــم زرع مـــا مجموعـــه 
ين  484 عضـــًوا من متبرعيـــن متوفَّ
لكـــن توفـــي 72 شـــخًصا فـــي العـــام 
2021 وهـــم علـــى قائمـــة االنتظـــار 
لمنظمـــة  وفًقـــا  األعضـــاء،  لزراعـــة 

.”Swisstransplant“
وقـــال مدير “ســـويس ترانســـبانت” 
فرانـــز إيمـــر: “لقـــد أظهـــر الجمهـــور 
فرصـــة  لمنـــح  مســـتعدون  أنهـــم 
علـــى  الموجوديـــن  لألشـــخاص 
محاولـــة  وفـــي  االنتظـــار”،  قائمـــة 
للحـــد من التراكـــم، أرادت الحكومة 
والبرلمان تغيير القانون إلى نموذج 

أمـــر  وهـــو  المفترضـــة(،  )الموافقـــة 
تـــم اعتمـــاده بالفعـــل فـــي عـــدد من 
البلـــدان األوروبيـــة األخـــرى. وفًقـــا 
لهذا النظام، يجب على األشـــخاص 
الذيـــن ال يرغبـــون فـــي أن يصبحوا  
متبرعيـــن باألعضاء بعـــد الموت أن 

يقولوا ذلك صراحة.
يوضحـــوا  لـــم  الذيـــن  أولئـــك  أمـــا 
يكونـــوا  أن  ســـيفترض  رغباتهـــم 
مؤيدين، ومع ذلك ســـيظل األقارب 
القواعـــد  وســـتطبق  رأي،  لهـــم 
فقـــط علـــى األشـــخاص الذيـــن تبلغ 
أعمارهـــم 16 عاًمـــا وأكثـــر بحســـب 
موقـــع en /france24.com، وتظـــل 
الشـــروط الطبيـــة للتبـــرع كمـــا هي: 
فقط األشخاص الذين يموتون في 
وحدة العناية المركزة بالمستشـــفى 
يمكنهـــم التبـــرع بأعضائهم، ويجب 

أن يؤكد طبيبان الوفاة.
بموجـــب القوانيـــن القادمـــة، يمكـــن 

لألقـــارب أن يرفضـــوا إذا علمـــوا أو 
اشـــتبهوا فـــي أن الشـــخص المعني 
بأحـــد  التبـــرع  عـــدم  كان ســـيختار 
األعضـــاء، وفـــي الحـــاالت التـــي ال 
ال  بأقـــارب،  االتصـــال  فيهـــا  يمكـــن 

يجوز استئصال أي عضو.
ــر الــصــحــة الــســوســيــري  ــ ــال وزي ــ وق
“إنها  النتيجة:  بيرسيه” عقب  “آالن 
ــورة، لــكــنــهــا تـــطـــور”، فلم  ــ لــيــســت ثـ
يـــوافـــق الــجــمــيــع عــلــى مــقــتــرحــات 
ــة، وجـــمـــعـــت مــجــمــوعــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
تــرأســهــا قــابــلــة وطــبــيــب بــدعــم من 
بعض علماء الدين ورجال القانون، 
يكفي  مــا  الــديــنــي،  اليمين  وكــذلــك 
من التوقيعات إلجبار القضية على 
االستفتاء، وزعموا أنه من المشكوك 
الشخص  أن  افتراض  ا  أخالقيًّ فيه 
الـــذي لــم يــوضــح رغــبــاتــه سيوافق 
على  ــروا  وأصـ بعضو،  التبرع  على 
موافقة  المرضى  يقدم  أن  ضــرورة 

أي  قــبــل  ومستنيرة  صــريــحــة 
وجميعها”. طبية  إجـــــراءات 
التحول  أن  مــن  حــــذروا  كــمــا 

على  أكــبــر  ضــغــوًطــا  سيضع 
قد  الذين  المتوفى،  أقارب 

ال يجرؤون على الرفض؛ 
خوًفا من أن ينظر إليهم 

عــــلــــى أنـــهـــم 
أنانيون.

بوعنق مباركًاً حملة “حياة جديدة”: لتسجيل المتبرعين ببطاقة الهوية
سويسرا تتحول إلى “الموافقة المفترضة” للتبرع باألعضاء

قـــال الكاتـــب فـــي صحيفـــة البالد 
عـــادل عيســـى المـــرزوق إن تكريم 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة لفريق 
تنفيـــذ األحـــكام بعـــد القبـــض على 
مـــن  عـــدد  فـــي  المطلوبيـــن  أحـــد 
القضايـــا الجنائيـــة له داللـــة كبيرة 
أولـــى بالنســـبة لـــي وهـــي تطبيـــق 
المؤسســـات  دولـــة  ألن  العدالـــة، 
والقانـــون تنمـــو وتتقـــدم فـــي ظل 
ســـيادة القوانيـــن واألنظمة، ونحن 
فـــي مملكـــة البحريـــن وللـــه الحمد 
فـــي  الحكومـــة  تنتهـــج  والمنـــة، 
مجـــاالت العمـــل الشـــرطي مبـــادئ 
ترســـخت على أساســـها المؤسسة 
األمنيـــة وهي الحفـــاظ على األمن 
والنظـــام وتعزيـــز حقوق اإلنســـان 
والحفـــاظ بالتالـــي علـــى اســـتقرار 

المجتمع وسالمة نسيجه.
الكاتـــب  أكـــد  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
الداخليـــة  وزارة  أن  المـــرزوق، 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  اهتمـــت 

القـــدرات  بتطويـــر  الماضيـــة 
المهنيـــة والعلميـــة والعملية لجميع 
منتسبيها من أجل إكسابهم العلوم 
والمعـــارف الحديثة التـــي تمكنهم 
من القيـــام بواجباتهم وفق أحدث 
األساليب المتبعة عالمًيا، والتكريم 
مـــن قبـــل معالـــي وزيـــر الداخليـــة 
لإلنجاز يســـير في اتجاهين: األول 
هـــو تقديـــر الجهـــود المتميـــزة من 
جهـــة والثاني هو تحفيـــز اإلدارات 
ومنتســـبيها للتنافـــس فـــي مجـــال 

األداء المتقدم.

عادل المرزوق: تكريم وزير الداخلية تقدير وتحفيز

تخصيص يوم صحي للمتقاعد البحريني
2000 عضو في جمعية الحكمة... الخياط:

الرقميـــة  المنصـــات  مشـــرف  قـــال 
والبرامج الصيفية بجمعية الحكمة 
للمتقاعدين صادق الخياط إن عدد 
المســـجلين  األعضـــاء  المتقاعديـــن 
لـــدى الجمعيـــة يبلغ أكثـــر من 2000 
عضـــو مـــن الجنســـين، مشـــيرًا إلـــى 
أنه ســـيتم إطـــالق حزمـــة فعاليات 
وبرامـــج للمتقاعدين خالل موســـم 
الصيـــف الجاري منها برنامج “ســـفر 
المتقاعدين” إلى دولة الكويت وأبها 
بالمملكة العربية الســـعودية وزيارة 
األماكـــن التراثيـــة واألثريـــة؛ بهدف 
التنفيـــس عنهم وتوطيـــد العالقات 
األخويـــة بيـــن المتقاعديـــن، إضافة 
إلطالق برامج الرعاية الصحية من 
خـــالل التعـــاون المشـــترك مـــع عدد 

مـــن المستشـــفيات لتخصيص “يوم 
صحـــي للمتقاعد البحريني” ســـيتم 

اإلعالن عن موعده قريبًا.
وذكر الخياط لـ“البالد” بأن الجمعية 
أبرمـــت اتفاقيات ومذكـــرات تفاهم 
مع عدد من المستشـــفيات الخاصة؛ 
بهـــدف تنظيـــم وإقامـــة ورش عمل 
صحـــة  حـــول  تثقيفيـــة  ودورات 
المتقاعـــد البحرينـــي فـــي الفتـــرات 
طبـــي  فحـــص  وإقامـــة  المقبلـــة، 
شـــامل لتجنب ومحاربـــة األمراض 
التثقيـــف  خـــالل  مـــن  المزمنـــة 
برامـــج  وفـــق  والصحـــي  الغذائـــي 
يضعها األطبـــاء للمتقاعديـــن، الفتًا 
بالجانـــب  تهتـــم  الجمعيـــة  أن  إلـــى 
الرياضـــي للمتقاعديـــن مـــن خـــالل 

تنظيـــم وإقامـــة فعاليـــات رياضيـــة 
تحـــت إشـــراف مدربيـــن معتمديـــن 
للجنســـين،  التدريـــب  مجـــال  فـــي 
حيث ســـيتم وضع أجنـــدة فعاليات 
وأبنائهـــم؛  للمتقاعديـــن  رياضيـــة 
بهدف بث روح المنافسة بين أفراد 

عائلة المتقاعد وكســـر نمط الروتين 
في فترة أيام اإلجازة الصيفية.

وأردف أن الجمعيـــة بصـــدد إقامـــة 
الرســـم  مجـــاالت  فـــي  دورات 
ومهـــارات الطبـــخ وأنشـــطة الحرف 
اليدوية ألســـر وعوائـــل المتقاعدين 
وأغســـطس  يوليـــو  شـــهري  خـــالل 
المقبليـــن، كما تعمـــل إدارة الجمعية 
على إطالق وتدشـــين منصة رقمية 
للتواصـــل بيـــن جميـــع المتقاعديـــن 
المقبلـــة،  القليلـــة  الفتـــرات  خـــالل 
إضافـــة للعمـــل علـــى زيـــادة أعـــداد 
المحـــالت التـــي تقـــدم التخفيضات 
بطاقـــة  لحاملـــي  والتســـهيالت 
“تســـتاهل” التي أصدرتهـــا الجمعية 

للمتقاعدين.

صادق الخياط

أكـــد عضو  ^ مـــن جــهــتــه، 
مــجــلــس الـــنـــواب خــالــد صــالــح 
بوعنق بأن التجربة السويسرية 
سياق  في  تأتي  المضمار،  بهذا 
تجاه  االجتماعية  المسؤولية 
ــذيـــن يــعــانــون من  الــمــرضــى الـ
والمعطوبة،  التالفة  األعــضــاء 
ــاج االســـتـــبـــدال  ــتـ والــــتــــي تـــحـ

لالستمرار في الحياة.
تصريحه  فـــي  بــوعــنــق  ــار  ــ وأشـ
لـ“البالد” بأن البحرين قد قطعت 

ثقافة  تعزيز  في  طويالً  شوطًا 
تأهيل  وفــي  باألعضاء،  التبرع 
الــكــفــاءات والــمــهــارات الــالزمــة 
لذلك منذ العام 2001، مبينًا أن 
هنالك أطباء بحرينيين يجرون 
عمليات زراعة في مستشفيات 
ــريـــاض  ــنـــدن والـ مــونــتــريــال ولـ
ــر يــفــخــر به  ــو أمــ وغـــيـــرهـــا، وهــ

الجميع.
وبّين أن تعزيز هذه الثقافة عبر 
الحمالت التوعوية، على رأسها 
حــمــلــة صــحــيــفــة الـــبـــالد “حــيــاة 
جديدة” أمر بالغ األهمية؛ لمنح 
بــاالســتــمــرار  للمرضى  الــفــرصــة 

بالحياة وإنقاذ األرواح.
ــكــثــيــرون يــمــوتــون  وأضــــاف “ال
األعــضــاء  نقص  بسبب  ســنــويــًا 
ــي يـــحـــتـــاجـــون لـــزراعـــتـــهـــا،  ــتـ الـ
يجب أن يكون لنا دور إيجابي 
فــيــمــا يـــحـــدث. مـــن الـــضـــرورة 
بطاقة  في  المتبرعين  تسجيل 
ــا بــعــد  ــ ــة )حـــــــــاالت مـ ــ ــوي ــهــ ــ ال
الـــــوفـــــاة( أســــــوة بـــالـــدول 
ــيــة والــمــتــحــضــرة،  ــغــرب ال
ليسوا  والــبــحــريــنــيــون 
ــن  بــــــعــــــيــــــديــــــن عــ
ــدن  ــمــ ــ ــت ــ هــــــــذا ال
واالهـــــــتـــــــمـــــــام 
بــــــاآلخــــــر، بــل 
سباقون  هــم 
إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا، 
ومتفوقون 

أيضًا”.

بوعنق: لتعزيز الحمالت التوعوية للتبرع باألعضاء
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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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المترشحون.. والتصيد بالطرق القديمة المستهلكة
مـــع قرب موعـــد االنتخابات النيابيـــة والبلدية صار مالحظا 
أمر مشـــاهدة مســـرحيات “بيكيت” أو “يونيسكو” عند بعض 
المترشـــحين الذين بـــدأوا يربطون أنفســـهم بالعمل الخيري 
واإلصالح والصالح ونفع العباد، فمن كان ال يعرف المسجد 
أصبح اليوم ملتصقا به كقطعة أثاث وال يفارقه، حتى صالة 
الفجر ال تفوته، ومن كان ال يعرف دور المســـنين والمعاقين 
أصبح اليوم يزورهم باســـتمرار ويصور معهم وينشر الصور 
في وسائل التواصل االجتماعي على أنه حدث مهم ال يفعله 
إال الخطباء واألباطرة، ومن كان يعيش بدماغ إلكتروني في 
الدائرة وال يطيق أحدا وحياته عبارة عن مســـاحة شاســـعة 
من المشـــاكل والعراك، تحول إلى حمل وديع مسجال أرقاما 
قياسية في السالم “في الطلعة والدخلة”، ومن عرفه الناس 
بالبخل ويتذكر بحســـرة أي دينار ينفقـــه، أصبح اليوم بكرم 

حاتم الطائي ومتخصصا في المنتجات الغذائية.
كل تلـــك الحيـــل أقـــل ما يمكـــن أن نطلق عليها أنهـــا التصيد 

بالطـــرق القديمة المســـتهلكة، والتعلق بالمغامـــرة والمعجزة 
حتـــى الفـــوز بالمقعد، وبعدها يحتجبون عـــن الناس وأهالي 
الدائـــرة ألن التركيـــز ســـيكون زيـــادة الربح وإعطـــاء أهمية 
أعظـــم للراتـــب المغـــري علـــى أوســـع نطـــاق، والمضحك في 
األمر أن البعض أدخل بعض التعديالت على الطرق القديمة 
المســـتهلكة، حيـــث أقـــر بالتبرع بجـــزء من راتبـــه لدعم كذا 
وكذا، شـــارحا األسس العامة لترشـــحه وجوانبها اإليجابية، 
واألدهى من ذلك أن البعض وبحســـب التجربة الرائدة “كما 
يدعـــي” أقـــر خطوطـــا عامـــة جديدة فـــي المجتمـــع تتوافق 
مـــع التطورات، وتطبيق أســـاليب تفيد التخطيـــط واإلنتاج 

والتغلب على العقبات التي برزت مؤخرا.
ارحمونا يا فالسفة عن كل هذا “القرف” واالغتراب والظاهرة 
المرضية التي تدل على أنكم ال تعيشون الواقع وال تحسون 
بمـــا يحدث لآلخرين، وتخلقون عوالم وهمية تصولون فيها 

وتجولون بذاكرة خاملة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عقـــد مـــن الزمان وأكثر شـــهدته أمتنا العربية المســـلمة بشـــرنا باإلصالح 
واالزدهـــار  واالســـتقرار  واألمـــن  والنهـــوض  والتطـــور  والديمقراطيـــة 
وإســـقاط الدكتاتوريـــة ومحاربـــة الفســـاد تحت مســـمى الربيـــع العربي، 
لنكتشـــف الحقـــا أنهـــا مؤامـــرة قـــذرة نتنـــة أرادت تقطيع أوصـــال األمة 
العربية المســـلمة، قادها أقذر ما في الكون من بشـــر ســـيطر عليهم حب 
االنتقـــام من العرب المســـلمين، وســـيطرت على بعضهم شـــهوة الســـلطة 
مقابـــل العمالة وبيع األوطان للهالل الشـــعوبي ماللي إيران والعثمانيين 
الجـــدد، بدأوهـــا بتونـــس الخضراء ليأتـــي اإلخوان وحلفاؤهـــم ويذيقوا 
التونســـيين عقدا من االنهيار وعدم االســـتقرار والفســـاد والسرقات قبل 
أن ينتفض عليهم التونســـيون ويســـقطونهم، فأين أنتهـــم اآلن يا حثالة 
العرب؟ لقد أســـقطناكم ووضعناكم تحت أقدامنا وتخلصنا من جزء من 

مؤامرة الربيع العربي.
ثم أكملوا مســـيرتهم وأرادوا تســـليم البحرين لكســـرى طهـــران، هاتفين 
بشـــعار الجمهورية اإلســـالمية، مقسمين شـــعب البحرين إلى تصنيفات، 
وأرادوا من إسقاط البحرين الولوج إلى كل دول الخليج، فأين أنتم اآلن 

يا حثالة العرب؟ لقد أسقطناكم وكنتم تحت أقدامنا، وتخلصنا من جزء 
من مؤامرة الربيع العربي.

ثـــم جـــاءت مصر وتســـللوا إليهـــا في غفلة مـــن الزمن، واســـتلموا الحكم 
وبـــدأوا رحلـــة تفكيك أســـس الدولـــة، وتســـليمها ألســـيادهم العثمانيين 
والصفويين والليبراليين من اليســـار األميركي، فأين أنتم اآلن يا حثالة 
العرب؟ لقد أســـقطناكم ووضعناكم تحت أقدامنا وتخلصنا من جزء من 

مؤامرة الربيع العربي.
وبعدها جاءت ليبيا واليمن، واســـتمروا بالعبث بالعراق وســـوريا ولبنان، 
واستمروا في مخططهم تحت حجة اإلصالح والديمقراطية، واستمروا 
في رفع راية اإلســـالم اإلخواني واإلســـالم الصفوي واإلســـالم العثماني 
واإلســـالم الليبرالي الشـــاذ، بدعم واضح من اليسار األميركي، باستثناء 
فتـــرة ترامب، وبدعم أوروبي واضح وصريـــح، فأين أنتم اآلن يا حثالة 
العـــرب ومـــن دعمكـــم من حثالـــة الغـــرب والشـــعوبيين؟ لقد أســـقطناكم 
وتخلصنـــا مـــن جزء من مؤامـــرة الربيع العربي. وســـنحتفل في يوم من 

األيام بطرد آخر قذر منكم من بالدنا العربية اإلسالمية.

tariq
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

أين أنتم اآلن؟

ال تعد إرســـالها، هو عنوان مقالي لهـــذا اليوم، والذي أود التحدث فيه عن 
التفكيـــر قبـــل إطـــالق أي محتـــوى أو صـــورة أو خبـــر أو تعليق أو رســـائل 
نصية أو صوتية عبر منصات التواصل االجتماعي، حيث إن الحديث عن 
هـــذا الموضوع مهم جدًا لما نشـــهده هذا الوقت من مـــواد مختلفة تحمل 
الكثيـــر مـــن الفوضـــى واأللفاظ الســـيئة وغيرهـــا من ســـلوكيات مرفوضة 
داخل مجتمعنا. وعندما نسترســـل في الحديث عن االســـتمرار في تمرير 
مثـــل هـــذه الرســـائل والمحتوى غيـــر المقبول من خالل وســـائل التواصل 
المختلفـــة فـــي مجتمعنـــا، فـــإن ذلك يجعـــل مســـألة الفوضـــى تتراكم في 
أوصـــال وممـــرات تلـــك المنصـــات، ما ينذر بوجـــود خطر وخطـــأ كبير، قد 
تتوسع دائرة المضامين والتعليقات غير المرغوبة لدى مجتمعنا على تلك 

المنصات.
ما يهمنا في حديثنا هو أننا عندما نستقبل أية مادة أو محتوى عبر وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي، أو حتى كتابـــة تعليق على موضوع معين ســـواء 
كان اجتماعيا أو سياســـيا أو دينيا أو اقتصاديا أو غيره من الموضوعات، 
يجب علينا التفكير ثم التفكير قبل أن ننطلق بنشر الفكرة مرة أخرى كي 

نتجنـــب الكثيـــر من األخطاء التي من شـــأنها أن تزيد فجوة الفوضى في 
المجتمع، فمن الضروري أن نتعامل مع هذا المحتوى بشكل أذكى للتحكم 
بما ينشر، حيث إن هذا الفضاء اإللكتروني أصبحت السيطرة عليه صعبة 
اليـــوم، خصوصًا أن بعض مســـتخدمي هذه المنصـــات أصبحوا يتعاملون 
فيه وكان الساحة اإللكترونية ملكهم فقط، لذا يجب على الجميع التفكير 
قبـــل نشـــر أي موضـــوع، فالكلمـــة أو الرســـالة اإللكترونيـــة أحيانـــا تصبح 
كالرصاصة تؤذي المجتمع إذا لم تكن بمكانها، فال تطلق مثل هذه الرسائل 

العشوائية لتتجنب االستمرار بالخطأ في عالم التواصل االجتماعي.
رســـالتي للجميع.. بأن نكون إيجابيين في كل ما نطرحه من محتوى عبر 
منصات التواصل االجتماعي، وأن ال نعيد إرســـال الرسائل المرفوضة من 
الجميـــع لكـــي ال نكون من عناصـــر نقل المحتوى العشـــوائي في المجتمع، 
وأن نعمـــل علـــى تغذية أفراد المجتمـــع بالمواضيع اإليجابية التي تســـهم 
فـــي تعزيز الثقة بالنفـــس، وأن نعمل على تبني األفـــكار الجديدة في هذا 
الفضـــاء اإللكتروني لبناء شـــخصيات وطنية ناجحة، تســـتطيع أن تكون 

عنصرًا مؤثرًا في المجتمع يخدم هذا المجال الحيوي.

د. خالد زايد

ال تعد إرسالها

مساكن العمال.. إلى أين؟!
مـــن المؤســـف أن نشـــاهد بعـــض مناطـــق البحريـــن وتحديـــدًا 
مدينـــة العظماء “مدينة عيســـى” تتحول إلـــى مناطق مكتظة 
باآلســـيويين والعـــزاب، ال رقـــي وال نظافـــة وال روائـــح جيدة، 
فنجـــد اليـــوم الكثيـــر مـــن اآلســـيويين وبـــكل أريحيـــة وجرأة 
يلقون مخلفاتهم من مواد بناء وأدوات ومالبس وأوساخ في 
“براحاتها” وشـــوارعها أو في بيوتهم وعلى ســـطوحهم، بعض 
المناطق أصبحت بال هوية، فكل منزل يحتوي على عشـــرات 

من اآلسيويين واألجانب.
مســـبقًا أكد النائب أحمد العامر أنه تم اســـتحداث آلية جديدة 
إلنفـــاذ المواد القانونية الخاصة بـ “مســـاكن العمـــل” في القرار 
منـــح  وتـــم  والمواصفـــات،  باالشـــتراطات  المتعلـــق  الـــوزاري 
صالحيـــة أكبر لـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة للتنفيذ، 
باإلضافـــة إلـــى بعـــض التحـــركات مـــن أجـــل الحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا بيـــن العمالـــة األجنبيـــة وتعديـــل أوضاعهـــا 
بمـــا يتناســـب مع النســـيج االجتماعي، خصوصا فـــي المناطق 
القديمـــة، حيـــث إن مطالبـــات المواطنيـــن أصبحـــت متكـــررة 
وواضحـــة وتدعـــو للحد من تأثيرات مســـاكن العمالـــة العازبة 

على األسر البحرينية.
لألســـف ال تزال المشـــكلة قائمة، حيث بدأ زحف العمال بشكل 
رهيـــب، وهـــا هي األمـــراض والقـــوارض واألوســـاخ والعادات 
الســـيئة والتحرشـــات تزاحـــم المواطـــن فـــي ســـكنه وراحتـــه 
وقائمة طويلة من المساوئ.. اليوم علينا تخطي هذه القضية 
بوضـــع حلول جذريـــة جدية صارمـــة تعيد الهويـــة البحرينية 
لهـــذه المناطـــق العائليـــة الجميلـــة، يجـــب تخصيـــص مناطـــق 
لهـــؤالء العمال والعـــزاب بعيدًا عن المواطنيـــن الذين أصبحوا 
قلقيـــن علـــى أبنائهـــم وبناتهـــم من شـــر أعمالهم، ســـئمنا تكرار 
إعـــادة هذه الشـــكاوى التي باتـــت تؤرق العوائل وتســـبب لهم 

اإلزعاج والخوف والقلق.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

مركز إثراء
يعـــد مركز الملـــك عبدالعزيز الثقافـــي العالمي “إثـــراء” واحدًا من 
المعالـــم المميـــزة والبـــارزة ليـــس في المملكـــة العربية الســـعودية 
وحســـب، بـــل على المســـتوى العالمـــي لما يهـــدف إليه مـــن إثراء 

ألجيال ومستقبل المملكة.
ولـــدى زيارتـــي األولـــى للمركـــز الـــذي تأســـس عـــام )2016( ضمن 
مبـــادرات “أرامكو” الســـعودية، تمنيت لو أننـــا نمتلك في البحرين 
مركـــزًا مماثـــالً يعنـــى بنفس األهـــداف، هذا المركز الذي يســـتحق 
اإلشـــادة للـــدور الكبيـــر المنـــاط بـــه، والمتلخـــص في إثـــراء الفكر 
والثقافـــة والمعرفـــة في المملكـــة العربية الســـعودية.. يبهرك أوالً 
التصميـــم المعماري الراقي، ومن ثم التنوع الموجود في مختلف 
قاعاتـــه وأقســـامه وطوابقـــه التي تتكـــون من 18 طابقـــًا، إلى كل 
الموجودات فيه من مختبر األفكار، مســـرح فنون األداء، معرض 
الطاقـــة، الســـينما، وغيرهـــا مـــن األقســـام، إلـــى جانـــب الفعاليات 

الهادفة والمتنوعة التي تنشط طوال العام.
ويحتـــوي المركـــز على أجمـــل المتاحف المتنوعـــة، ومنها متحف 
الطفـــل الذي يســـتهدف وبشـــكل تعليمي وتفاعلـــي األطفال دون 
عمـــر الـ 12 عامًا، إلى جانب المكتبة الثرية المكونة من 4 طوابق، 
ذات التصميم المميز والهدوء الناجع للقراء والباحثين في شتى 

مجاالتهم واهتماماتهم.
ويشتمل المركز على العديد من األشياء إلى الدرجة التي لم يغفل 
بهـــا جانبـــًا معرفيًا أو فكريـــًا أو ثقافيًا إال وكان له ســـبق االهتمام 
وااللتفـــات، ومحاولـــة أن يكون جزءًا من تقـــدم ونجاح الطاقات 
البشـــرية المفكرة والمجتهدة والموهوبة، وذلك بمسانداته القيمة 
ســـواء بتوفيـــر المـــكان والمعلومـــات أو إحياء مختلف األنشـــطة 
والفعاليات والورش والدورات، وما إلى ذلك من مساندات تدعم 
الكثيـــر من المجاالت على اختالفها وتنوعها، وهو ما يثبت فعليًا 
الســـعي إلـــى تحقيـــق رؤيـــة المركز الواضحـــة “لصناعة مســـتقبل 

تكون فيه المملكة العربية السعودية منارة للمعرفة واإلبداع”.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ
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