
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 6  سبتمبر 2022 

 اليوم :     الثالثاء



العدد:  16237

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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بــــمــــنــــاســــبــــة نــــــجــــــاح الـــــيـــــوم 
الــــتــــعــــريــــفــــي ألولــــــــيــــــــاء األمـــــــــور 
بــالــمــدارس الــحــكــومــيــة، واعـــتـــزازًا 
بـــدعـــم حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وتوجيهاته  المعظم،  البالد  ملك 
المسيرة  وإثــراء  بتعزيز  السامية 
ــلـــة االرتـــقـــاء  الــتــعــلــيــمــيــة ومـــواصـ
تحقق  ومـــا  التعليم،  بــمــخــرجــات 
من نجاح هذه الفعالية المتميزة 
الـــتـــي وّجــــــه بــتــنــفــيــذهــا صــاحــب 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ

العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، أشــــاد  رئــ
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــالــدعــم 
التعليمية  المسيرة  تجده  الــذي 
مــن جاللة  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
الملك المعظم وسمو ولي العهد 
يؤكد  مــا  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس 
االهتمام الذي توليه قيادة بلدنا 
التعليمية،  لــلــمــنــظــومــة  الــعــزيــز 
ورعـــايـــتـــهـــا لـــأبـــنـــاء الــطــلــبــة فــي 

مختلف المراحل الدراسية.

كــــمــــا عـــــّبـــــر وزيــــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
ــزازه بــالــشــكــر  ــتــ ــن اعــ والــتــعــلــيــم عـ
ــّص بــهــمــا  ــ والـــتـــقـــديـــر الـــلـــذيـــن خـ
جـــاللـــة الــمــلــك الــمــعــظــم وســمــو 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
هذا  أن  مــؤكــدًا  ــوزارة،  ــ الـ منتسبي 
ـــر لـــدى  ــ ــر األثـ ــبـ ــتـــرك أكـ الــــدعــــم يـ
دافــعــًا  ويــشــّكــل  الــــــوزارة،  منتسبي 

أساسيًا لمزيد من العطاء.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، شــكــر 
والــتــعــلــيــم جميع  الــتــربــيــة  ــر  ــ وزيـ
ــوزارة والــعــامــلــيــن في  ــ مــســؤولــي الـ

الهيئات  وأعــضــاء  قطاعاتها،  كــل 
اإلدارية والتعليمية في المدارس، 
تـــفـــاٍن وأداء  ــا بـــذلـــوه مـــن  عــلــى مـ
ــاء تــنــفــيــذهــم الـــيـــوم  ــنــ مــتــمــيــز أثــ

الجيدة  واالنطباعات  التعريفي، 
األمور  أولياء  لدى  اتضحت  التي 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  منوهًا  والطلبة، 
مـــع مختلف  الــمــثــمــر  بــالــتــعــاون 
ــوزارة في  الــ الــتــي دعــمــت  الجهات 
التعريفية  الفعالية  هــذه  تنفيذ 
الــمــالــيــة  وزارة  مــثــل  الــمــتــمــيــزة، 
شؤون  ووزارة  الوطني،  واالقتصاد 
الـــــــــوزراء، ومــكــتــب سمو  مــجــلــس 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، مــشــيــرًا 
تــســتــمــر  الــــــــــوزارة ســـــوف  أن  إلـــــى 
المجتمعية  الــشــراكــة  تــعــزيــز  فــي 
مــع أولــيــاء األمـــور والــجــهــات ذات 
الـــعـــالقـــة بــالــتــعــلــيــم، وإطــالعــهــم 
التطويرية  الـــوزارة  مشاريع  على 
التي تنفذها دائمًا، بهدف خدمة 

األبناء الطلبة.

المدير العام ل�ش�ؤون المدار�س: 

الهيئات  اأع�ضاء  بجهود  الوزراء  رئي�س  العهد  ولي  اإ�ضادة 

التعليمية والإدارية كان لها بالغ الأثر في نفو�س الكوادر
ــع الـــدكـــتـــور مــحــمــد  ــ رفـ
مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر 
الــــعــــام لــــشــــؤون الــــمــــدارس 
بـــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــكــــر وعـــظـــيـــم  خــــالــــص الــــشــ
ــرة  االمــــــتــــــنــــــان إلـــــــــى حــــضــ
ــة الــمــلــك  صـــاحـــب الـــجـــاللـ
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
مــــلــــك الــــــبــــــالد الـــمـــعـــظـــم، 
وصــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
آل  بن حمد  سلمان  األمير 
خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء على الدعم 
ــرة  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ والــــمــــتــــابــــعــــة الـ
في  التعليمية  للمنظومة 

مملكة البحرين. 
ــر الـــعـــام  ــديــ ــمــ وأكــــــــد الــ
لــشــؤون الــمــدارس أن إشــادة 
ــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــاحــ صــ
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 

الهيئات  أعــضــاء  بــجــهــود  الـــــوزراء 
واإلداريــة من منتسبي  التعليمية 
المدارس الحكومية كان لها بالغ 
األثــــر فــي نــفــوس جــمــيــع الــكــوادر 
الــتــعــلــيــمــيــة الــعــامــلــة بــالــمــيــدان 
الــتــربــوي، والـــذيـــن بــذلــوا جــهــوًدا 
ــاذا لــلــتــوجــيــهــات  ــ ــفــ ــ مـــخـــلـــصـــة إنــ

صاحب  وأمـــر  الــســامــيــة،  الملكية 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
التعليم  لتطوير  الــوزراء،  مجلس 
ودعم مسيرته واالرتقاء بمستوى 
الـــتـــحـــصـــيـــل الـــعـــلـــمـــي واإلعـــــــــداد 
الــدراســي  الــعــام  الـــالزم الستقبال 

الجديد.
ــار الــمــديــر الــعــام لــشــؤون  وأشــ
يلقاه جميع  ما  أن  إلى  المدارس 
مــنــتــســبــي الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة 
التعليم من  والعاملين في قطاع 
والــمــســانــدة  التعليمية  اإلدارات 
ــام يـــســـهـــم فــي  ــمــ ـــتــ مــــن دعـــــــٍم واهـ
العمل بكل عزم حتى  مواصلتهم 
حتى  التعريفية  األيــام  استكمال 
ــاري،  ــجــ ــن الـــشـــهـــر الــ الــــســــادس مــ
مشيًرا إلى أن المدارس الحكومية 
الستقبال  كــامــل  بشكل  مستعدة 
العام الدراسي الجديد من جميع 
النواحي التعليمية واللوجستية.

} د. محمد مبارك.

بمنا�شبة النتائج المثمرة للي�م التعريفي بالمدار�س

وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة ي�����ش��ي��د ب����دع����م ال���م���ل���ك وول����ي 
ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة

منت�شبي  ل��دى  الأث��ر  اأكبر  يترك  الدعم  ه��ذا 

العطاء من  لمزيد  اأ�شا�شيا  دافعا  وي�شكل  ال�زارة 

} وزير التربية.

} جانب من اليوم التعريفي.

اإ�شادة وا�شعة بالجه�د التنظيمية

الي���وم التعريف���ي ي�ش���تقطب مزي���دا م���ن اأولي���اء الأم���ور ف���ي يوم���ه الثاني
ــوم الــتــعــريــفــي  ــيــ ــلــــت فـــعـــالـــيـــات الــ واصــ
بـــالـــمـــدارس الــحــكــومــيــة اســتــقــطــاب عــدد 
ــاء األمـــــــور، لــلــيــوم الــثــانــي  ــيــ كــبــيــر مـــن أولــ
عــبــروا عــن إشادتهم  الــذيــن  الــتــوالــي،  على 
بجهود وزارة التربية والتعليم في التنظيم 
حتى  يستمر  الـــذي  الــيــوم  لــهــذا  المتميز 

الثامنة  الــســاعــة  سبتمبر من   6 الــثــالثــاء 
صباحًا حتى الثامنة مساًء.

ــــدت الـــــــمـــــــدارس بــمــخــتــلــف  ــهـ ــ وقـــــــد شـ
الــمــحــافــظــات مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر إقــبــااًل 
واســــعــــًا، حــيــث تــســلــم كـــل ولــــي أمــــر مــلــفــًا 
والتعليمات  الــمــعــلــومــات  يــحــوي  متكامال 

التعليمية،  واإلرشادات المتعّلقة بالعملية 
في  لإلسهام  شـــراء  إلــى قسيمة  بــاإلضــافــة 
ومستلزماتها  المدرسية  الحقيبة  توفير 
ــرق مـــن أعــضــاء  ــة، كــمــا نـــفـــذت فــ ــيـ ــاسـ األسـ
الــهــيــئــات اإلداريــــــــة والــتــعــلــيــمــيــة والــفــنــيــة 
بما  للتعريف  ومــعــارض  ولـــقـــاءات  جـــوالت 

تقدمه المدارس من خدمات وأنشطة.
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  حــرصــت  وقـــد 
الــمــخــصــصــة  الــــســــاعــــات  تـــمـــتـــد  أن  عـــلـــى 
الستقبال أولياء األمور إلى ما بعد ساعات 
ــاًة  ــراعـ الــــــدوام الــرســمــي حــتــى الـــمـــســـاء، مـ
لظروفهم، وحرصًا على استقبال أكبر عدد 

مــنــهــم فــي أوقــــات مــنــاســبــة لــلــجــمــيــع، وفــي 
أمـــر مــن حضور  ولـــي  حـــال عـــدم تمكن أي 
المعلنة  الــفــتــرات  خــالل  التعريفي  الــيــوم 
فترات  في  المدرسة  مراجعة  بإمكانه  فإنه 
الحقة للحصول على ملف الطالب وطلب 

أي دعم من اإلدارة المدرسية.

ــيـــاق مــد  ــذه الـــخـــطـــوة فــــي سـ ــ وتــــأتــــي هـ
الــــجــــســــور بـــيـــن الــــمــــؤســــســــات الـــمـــدرســـيـــة 
اســتــعــدادًا لعودة  أمــورهــم  وأولــيــاء  والطلبة 
ــدارس حــضــوريــًا  ــمــ ــى الــ جــمــيــع الــطــلــبــة إلــ
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ــت هـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــاركـ ــ شـ
بعائشة  ممثلة  واآلثــار  للثقافة 
البرامج  رئيسة  الــســادة  يــوســف 
حفل  في  الهيئة  لدى  الثقافية 
افتتاح ملتقى السرد الخليجي 
ُعــقــد فـــي مدينة  الــــذي  الـــرابـــع 
صاللة بسلطنة عمان بمشاركة 
األمانة  عن  ممثلين  مسؤولين 
الــتــعــاون  لـــدول مجلس  الــعــامــة 
والــمــهــتــمــيــن  الــثــقــافــة  ووزارات 

بالشأن الثقافي الخليجي.
وشارك من مملكة البحرين 
ــيــــة  ــنــــقــــاشــ ــات الــ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ فـــــــي الـ
ــلٌّ مــــن الـــدكـــتـــورة  ــ لــلــمــلــتــقــى كــ
ضياء الكعبي رئيسة قسم اللغة 
اإلسالمية  والــدراســات  العربية 
والمستشار  البحرين  بجامعة 
اإلعــــالمــــي الـــكـــاتـــب حــمــد علي 
الشهابي، حيث تضمن الملتقى 
جــــلــــســــات لـــــعـــــرض الــــتــــجــــارب 
ــة لــلــمــشــاركــيــن وحــلــقــة  ــيـ الـــروائـ
باإلضافة  الخليجي  السرد  عن 
إلى أوراق نقدية متخصصة في 

السرد الخليجي والعربي.
خالل  مــن  الملتقى  وســعــى 

ــى تــحــقــيــق  ــ جـــــــدول أعـــمـــالـــه إلــ
بينها  مــن  األهــــداف  مــن  جملة 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــز الـــــتـــــواصـــــل الـ ــزيــ ــعــ تــ
الثقافة  في  السرد  فن  وتأصيل 
العربية، وتعميق الشعور بمكانة 
الــثــقــافــة  فـــي  ودوره  الـــســـرد  فـــن 
ــة، وتــأكــيــد  ــيـ ــومـ ــقـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
الفصحى  العربية  اللغة  أهمية 
وتعزيز التوجه للتعبير بها من 
أحد  باعتباره  السرد  فن  خــالل 
الثقافة  فــي  الرئيسية  الــفــنــون 

الــعــربــيــة، عــــالوة عــلــى الــتــعــرف 
عــلــى ظــواهــر حــركــة فــن الــســرد 
المشاركة  الـــدول  فــي  المعاصر 
الــدراســات  وتعميق  واتجاهاتها 
التحليلية والنقدية حول حركة 

فن السرد في الوطن العربي. 
ــتــــورة ضــيــاء  وقــــدمــــت الــــدكــ
عــــبــــداهلل الـــكـــعـــبـــي ورقـــــــة عــمــل 
ــيـــل  ــتـــخـ بـــــعـــــنـــــوان »خــــــطــــــاب الـ
ــي فـــــــــي الـــــــــروايـــــــــة  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الجديدة:  النسائية  الخليجية 

ــة ثــــقــــافــــيــــة لــــنــــمــــاذج  ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ مــ
ــــت خـــاللـــهـــا  ــــرضـ مـــــخـــــتـــــارة«، عـ
في  التاريخي  التخيل  خــطــاب 
النسائية  الــخــلــيــجــيــة  الـــروايـــة 
الــــجــــديــــدة مــــن خـــــالل مـــدونـــة 
الــكــعــبــي  رأت  مــنــتــقــاة  روائــــيــــة 
ــن اشـــتـــغـــاالت  ــ ــا صـــــــــادرة عـ ــهــ أنــ
شــــّكــــلــــت خـــــطـــــابـــــات الـــتـــخـــيـــل 
هن:  الــروائــيــات  عند  التاريخي 
ــة الــبــحــريــنــيــة فـــوزيـــة  ــيــ ــروائــ الــ
ريم  اإلماراتية  الروائية  رشيد، 
الــكــمــالــي، الــروائــيــة الــســعــوديــة 
ــيـــس، الـــروائـــيـــة  ــمـ ــة الـــخـ ــمـ ــيـ أمـ
العمانية بشرى خلفان، وتنتمي 
الخليجيات  الــروائــيــات  هـــؤالء 
ــيــــال روائــــيــــة مــخــتــلــفــة  ــــى أجــ إلـ
من جيل التأسيس وصواًل إلى 
قاربت  حيث  الجديدة،  الــروايــة 
الـــكـــعـــبـــي مــــن خـــــالل مــضــمــون 
وعوالمهن  مرجعياتهن  ورقتها 
الروائية وهن يتناولن خطابات 
ثقافية كبرى. من جانبه تحدث 
الكاتب حمد علي الشهابي عن 
تــجــربــتــه الـــخـــاصـــة فـــي مــجــال 

الكتابة والسرد األدبي.

ه���ي���ئ���ة ال����ث����ق����اف����ة ت�����������ش�����ارك ف������ي م��ل��ت��ق��ى 
ال�������ش���رد ال��خ��ل��ي��ج��ي ال�����راب�����ع ب�����ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان

ــت مــــــــبــــــــادرة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ اخــ
»ابتسامة«؛ التابعة لجمعية 
ــيــــة  ــابــ ــبــ ــل الــــشــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
الــمــعــنــيــة بــتــقــديــم الـــدعـــم 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــنــــفــــســــي واالجـ
السرطان  مرضى  لأطفال 
وأهـــــالـــــيـــــهـــــم؛ بـــرنـــامـــجـــهـــا 
تنمية  إلى  الرامي  الصيفي 
ــهـــارات ومـــواهـــب أبــطــالــهــا  مـ
الـــصـــغـــار، والــتــرفــيــه عــنــهــم، 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــطــويــر 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ مــــهــــاراتــــهــــم االجـ

والنفسية.
حــضــر الــبــرنــامــج الــذي 
في مقرها  المبادرة  نظمته 
بـــــــــأم الـــــحـــــصـــــم األبــــــطــــــال 
ــراوح  ــ ــتـ ــ الــــصــــغــــار الـــــذيـــــن تـ
عاما  و15   4 بــيــن  أعــمــارهــم 
مـــــن مـــنـــتـــســـبـــي الــــمــــبــــادرة، 
خالله  أنشطتهم  وتـــوزعـــت 
عـــــلـــــى حـــــصـــــص تـــتـــضـــمـــن 
أعماال يدوية وفنية وتلوين 
الـــفـــخـــار وقـــــــراءة الــقــصــص 
والــطــبــخ والــســيــنــمــا إضــافــة 

إلى رحالت ترفيهية خارجية.
وقــــد أشـــــرف عــلــى الــبــرنــامــج 
عدد  »ابتسامة«  لمبادرة  الصيفي 
ــن تـــولـــوا  ــذيــ ــن مــتــطــوعــيــهــا، الــ مــ
وتجهيز  األطــفــال  استقبال  مهام 
والترفيهية  التعليمية  األنشطة 
لهم. وقد أقيم البرنامج هذا العام 

بدعم من شركة »إنوفست«.
مقرها  فــي  الــمــبــادرة  ونظمت 
حـــفـــل تـــكـــريـــم لـــأطـــفـــال الـــذيـــن 
ولأساتذة  البرنامج،  فــي  شــاركــوا 
ـــن. وقــــــــــال مــحــمــد  ـــيـ ـــوعـ ــطـ ــتــ ــمــ الــ
إدارة  ــلـــس  مـــجـ عـــضـــو  ــري  ــكــ ــســ الــ

التي  الشبابية  المستقبل  جمعية 
تتبع لها المبادرة، المشرف العام 
عــلــى الــنــشــاط الــصــيــفــي، إن هــذا 
الــبــرنــامــج الــــذي تــحــرص مــبــادرة 
وتطويره  تنظيمه  على  »ابتسامة« 
فترة  استثمار  إلــى  يــهــدف  سنويا 
أوقات  ملء  في  الصيفية  العطلة 
ــال الــمــنــتــســبــيــن إلــى  ــفـ فــــراع األطـ
ــة الــفــكــريــة  ــاألنـــشـــطـ الــــمــــبــــادرة بـ
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة الــمــفــيــدة، 
معارفهم  تــعــزيــز  فــي  يسهم  وبــمــا 
ــى صــقــل  ــ ــة إلـ ــافــ ومـــهـــاراتـــهـــم، إضــ
مــجــاالت مختلفة  فــي  مــواهــبــهــم 

مثل الرسم والفنون وغيرها.
وأشار السكري إلى أن حضور 
عــدد كبير مــن األطــفــال منتسبي 
هذا  مختلفة  أعمار  من  المبادرة 
الـــبـــرنـــامـــج يـــوفـــر انـــدمـــاجـــًا أكــبــر 
لتعزيز  الــمــجــال  ويــتــيــح  بــيــنــهــم، 
عــبــر  الــــجــــمــــاعــــي  الــــعــــمــــل  روح 
تــوزيــعــهــم عــلــى فـــرق بــمــا يتناسب 
مـــع أعـــمـــارهـــم ومـــيـــولـــهـــم، مــعــربــا 
»ابــتــســامــة«  لمتطوعي  شــكــره  عــن 
الــمــشــرفــيــن، ولــشــركــة »إنــوفــســت« 
عـــلـــى رعـــايـــتـــهـــا الـــكـــريـــمـــة لـــهـــذا 

النشاط. 

»ابت�ش���امة« تختت���م برنامجه���ا ال�شيفي لأطفاله���ا »مر�شى ال�ش���رطان«

قام نائب محافظ المحافظة 
ربيعة  خــالــد  العميد  الشمالية 
رئـــيـــس لجنة  ــري  ــدوســ الــ ســـنـــان 
عــــاشــــوراء بــالــمــحــافــظــة بـــزيـــارة 
مأتم الطويلة في منطقة بوري 
الــتــقــى خــاللــهــا أعــضــاء مجلس 
فضيلة  بــحــضــور  الــمــأتــم  إدارة 
أحمد  الشيخ  ابــن  ناصر  الشيخ 
محكمة  رئــيــس  العصفور  خلف 
ــنـــاف الــعــلــيــا الــشــرعــيــة  ــئـ ــتـ االسـ
ــار  ــ ــــي إطـ ــة، وذلـــــــك فـ ــريـ ــفـ ــعـ ــجـ الـ
واالجتماعية  الميدانية  زياراته 
في  العبادة  ودور  المآتم  لتفقد 

قرى ومناطق المحافظة.
نائب  استمع  الزيارة  وخالل 
الــمــحــافــظ إلــــى الـــجـــهـــود الــتــي 
قــــام بــهــا الـــمـــأتـــم خــــالل مــوســم 
عاشوراء، وتقييم الجهود البيئية 
المأتم  بها  قــام  التي  والصحية 
االستراتيجي  الشريك  بصفته 

فــــي جــــائــــزة الـــمـــآتـــم الــنــظــيــفــة 
المنطقة  بــلــديــة  تــقــدمــهــا  الــتــي 
على  الــثــالــثــة  للسنة  الــشــمــالــيــة 
البيئية  ومــســاهــمــاتــه  الـــتـــوالـــي، 
خــالل  المخلفات  مــن  للتقليل 
مــــوســــم عــــــــاشــــــــوراء، وتـــكـــريـــســـه 
بالنفع  يعود  مجتمعي  كمفهوم 

طوال العام وخاصة خالل إقامة 
وتأدية المناسبات في القرية.

ــافــــظ  وأشـــــــــــــــاد نــــــائــــــب مــــحــ
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة بـــالـــدور 
بـــه مــجــلــس االدارة  يــقــوم  الــــذي 
ــن خـــــالل دعـــمـــهـــم لــلــحــمــالت  مــ
والــبــرامــج الــهــادفــة الــتــي تسهم 

فـــي تــرســيــخ صــحــة الــفــرد 
والــمــجــتــمــع والــمــحــافــظــة 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة بـــمـــا يــدعــم 
ــات  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الـــــبـــــرامـــــج والــ
المحافظة  تقيمها  الــتــي 
ــام،  ــعـ ــوال الـ ــ الــشــمــالــيــة طــ
متمنيا لهم دوام التوفيق. 

محافظ الجنوبية: حر�س حثيث على متابعة وتلبية احتياجات الأهالين���ائ���ب ال��م��ح��اف��ظ��ة ال�����ش��م��ال��ي��ة ي�����زور م���اأت���م ال��ط��وي��ل��ة
اســتــقــبــل ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عــلــي 
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة مــحــافــظ الــمــحــافــظــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــحـــضـــور الـــعـــمـــيـــد عــيــســى ثــامــر 
عاصم  المهندس  المحافظ،  نــائــب  الــدوســري 
ــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف مــــديــــر عـــــام بـ
مركز  رئيس  مسامح  فهد  والعقيد  الجنوبية، 
حضور  إلــى  باإلضافة  الشرقي،  الــرفــاع  شرطة 
بالمحافظة،  والمسؤولين  الضباط  مــن  عــدد 
وذلك ضمن إطار التنسيق والتعاون المشترك، 
مختلف  فــي  المواطنين  احــتــيــاجــات  لمتابعة 
ــدم الـــــــرؤى والــتــطــلــعــات  ــخـ ــمــــجــــاالت، بـــمـــا يـ الــ
والشراكة  بالتنسيق  والمستدامة  المستقبلية 

المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية.
ــد ســمــو مــحــافــظ  فـــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، أكــ
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــــرص الــمــحــافــظــة 
الـــحـــثـــيـــث عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
األهالي في شتى المجاالت الخدمية واألمنية 
الــســديــدة  الـــرؤيـــة  ضــمــن  وذلـــك  والمجتمعية، 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
ودعم  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من 
خالل توفير كافة الخدمات األساسية، بما من 
شأنه تحقيق المزيد من الخدمات والتطلعات. 
إلى  الجنوبية  المحافظة  وأشار سمو محافظ 
بلدية  مــع  المسبق  بالتنسيق  المحافظة  دور 
ذات  الــخــدمــيــة  والــجــهــات  الجنوبية  المنطقة 
الــعــالقــة، فـــي اســتــقــبــال مــوســم األمـــطـــار لــهــذا 

الــعــام مــن خـــالل وضـــع خــطــة شــامــلــة يــتــم من 
خـــاللـــهـــا وضـــــع آلـــيـــة لــتــصــريــف تــجــمــع مــيــاه 
المياه  ومــضــخــات  الصهاريج  وتــوفــيــر  األمــطــار 
إلــى إجــراء  بــاإلضــافــة  الــالزمــة،  المعايير  وفــق 
والمصبات  الصرف  لشبكات  الالزمة  الصيانة 
ــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــمــحــافــظــة  الـــمـــائـــيـــة فــ
أهمية  إلى  المحافظ  نوه سمو  كما  الجنوبية، 
وضع خطة تنظيمية مشتركة من قبل مختلف 
وذلك  المختصة،  والخدمية  األمنية  الجهات 
المجيد  الوطني  العيد  الحتفاالت  اســتــعــدادًا 
وعــيــد جــلــوس جــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم خــالل 
ــة والــــتــــي ســـتـــقـــام فــــي نــطــاق  ــادمــ ــقــ الـــفـــتـــرة الــ
بن  خليفة  الشيخ  سمو  بين  كما  المحافظة. 
علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 

المحافظة  جــهــود  االجــتــمــاع  خــالل  الجنوبية 
الــمــســتــمــرة فـــي مــتــابــعــة خــطــط تــطــويــر أبـــرز 
مــشــروع  مــثــل  والــخــدمــيــة  التنموية  الــمــشــاريــع 
تطوير )سوق الرفاع المركزي(، ومشروع إنشاء 
إلى  المركزي(، باإلضافة  )سوق مدينة خليفة 
متابعة سموه خطة بلدية المحافظة الجنوبية 
فيما يخص تنفيذ وتطوير المماشي والمرافق 
تندرج  حيث  الــخــضــراء،  الرقعة  وزيـــادة  العامة 
ــالـــي  هــــذه الـــمـــشـــاريـــع ضــمــن احـــتـــيـــاجـــات األهـ
والمقيمين في نطاق المحافظة، مبينًا سموه 
دور المحافظة الجنوبية في االرتقاء بمستوى 
الــخــدمــات الــمــقــدمــة وجــودتــهــا، والــتــي تعكس 
تشهدها  التي  والمستدامة  التنموية  الــصــورة 

كافة مناطق المحافظة الجنوبية.

ــــس الـــــــــــــــوزراء  ــلـ ــ ــجـ ــ أكــــــــــد مـ
تــتــبــنــى  ــبـــحـــريـــن  الـ مــمــلــكــة  أن 
ــتـــي تــعــزز  ــادرات الـ ــبــ ــمــ ــا الــ دائــــمــ
الـــتـــضـــامـــن اإلنـــســـانـــي وتــجــعــل 
الــعــمــل الــخــيــري ثــقــافــة عــامــة 
بالمجتمعات ما جعلها نموذجا 
ــه عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــ يـــحـــتـــذى بـ
الدولي في هذا الجانب، وذلك 
ــي مـــعـــرض الـــتـــنـــويـــه بــالــيــوم  فــ
الــخــيــري. جــاء  للعمل  الــدولــي 
ذلــــــــك خــــــــال تــــــــــرؤس الـــشـــيـــخ 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ ــن  بـ خـــالـــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
االجتماع  التحتية  البنية  وزير 
لمجلس  األسبوعي  االعتيادي 

الوزراء الذي عقد أمس.
وأكـــــــــد الـــمـــجـــلـــس أهـــمـــيـــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــمـ ــات الـــرسـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــمـ الـ
أجراها حضرة صاحب الجالة 
ــد بــــن عـــيـــســـى آل  ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الـ
المعظم  الـــبـــاد  مــلــك  خــلــيــفــة 

ماكرون  إيمانويل  الرئيس  وفخامة 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــصــديــقــة بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
بــدورهــا  المجلس  مــشــيــدا  بــاريــس، 
فــي تــعــزيــز عــاقــات الــصــداقــة بين 
ــيـــن عـــلـــى كــل  ــقـ ــديـ الـــبـــلـــديـــن الـــصـ
ــدة واالنـــتـــقـــال بــمــســتــويــات  ــعــ األصــ

التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

مجل��س ال�وزراء: البحرين تت�ب�ن��ى 
مب�ادرات تع�زز الت�سام�ن الإن�س�اني

أعرب حضرة صاحب الجالة 
الــــمــــلــــك حــــمــــد بــــــن عـــيـــســـى آل 
عن  المعظم  الباد  ملك  خليفة 
للسلطة  الفاعل  بالدور  االعتزاز 
ــيـــة فـــــي دعــــــم مــســيــرة  ــتـــشـــريـــعـ الـ
عن  والــدفــاع  الحضارية  التنمية 
وتوثيق  الــعــلــيــا،  الــوطــن  مــصــالــح 
ــع مــخــتــلــف  ــات الـــتـــعـــاون مــ عــــاقــ
والصديقة.  الشقيقة  العالم  دول 
وأضاف جالته أن البحرين أسرة 
أهل  أهلها  وأن  مترابطة،  واحـــدة 
خير وطيبة ويشهد بكرم خلقهم 
مــســيــرة  وأن  والــــدانــــي،  الـــقـــاصـــي 
البحرين تتطور باستمرار في كل 
فيه  لما  األفضل  نحو  المجاالت 
خير ومصلحة الوطن والمواطن.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال تـــســـلـــم 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة مــلــك 
السنوي  التقرير  المعظم  الباد 
ألعمال مجلسي الشورى والنواب 
الفصل  من  الرابع  االنعقاد  لدور 
ــــس، خــــال  ــامـ ــ ــخـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــي الـ
قصر  في  أمــس  جالته  استقبال 

الـــصـــخـــيـــر فــــوزيــــة بـــنـــت عـــبـــداهلل 
ــنــــل رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب،  زيــ
وعــلــي بــن صــالــح الــصــالــح رئيس 
رئيسي  ــواب  ونــ الـــشـــورى،  مجلس 
ــوا إلــى  ــعـ ــذيـــن رفـ الــمــجــلــســيــن، الـ
جــالــتــه الــتــقــريــر الــســنــوي، وقــد 
أعرب جالة الملك المعظم عن 
مجلسي  لرئيسي  وتقديره  شكره 
والـــنـــواب عــلــى جهودهم  الــشــورى 
أدوار  خــال  والموفقة  المخلصة 
االنــعــقــاد األربــعــة ومــا تحقق من 
إنــــجــــازات مــهــمــة لــتــعــزيــز الــنــهــج 
ــيــــه خــيــر  ــا فــ ــي لــــمــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

ومصلحة الوطن والمواطن.
وقال جالته إن البحرين لها 
في  وحــاضــر متطور  تــاريــخ عريق 
العديد  وحققت  الميادين  جميع 
الــكــبــيــرة، ونسعى  مــن اإلنـــجـــازات 
معا بعون اهلل دائما إلى مستقبل 
مشرق أفضل، كما نوه جالته بما 
الشورى  مجلسي  تقريرا  تضمنه 
ــن إنـــــجـــــازات وأفـــكـــار  والـــــنـــــواب مــ
التشريعي  األداء  لتطوير  بــنــاءة 

ــي، وبـــمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون  ــابــ ــرقــ والــ
بين  والمثمر  المتقدم  والتنسيق 
بما  البناء  وعملهما  السلطتين 

يخدم المسيرة المباركة.
ــى  ــه إلــ ــتــ ــالــ ــا تـــــطـــــرق جــ ــمــ كــ
االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
الـــمـــقـــبـــلـــة، مــتــطــلــعــا إلـــــى فــصــل 
تشريعي سادس يتم فيه مواصلة 
المكتسبات  مــن  المزيد  تحقيق 
ــدم مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة  ــخــ ــي تــ ــتــ الــ
وتــعــزز االقــتــصــاد الــوطــنــي، مثنيا 
جالته على عطاء أبناء البحرين 
الــمــخــلــص وتــكــاتــفــهــم فــي خدمة 
ــي كــل  ــ ـــه فــ ــ ــتـ ــ ــم ورفـــــــــع رايــ ــهــ ــنــ وطــ

الميادين والمحافل الدولية.
وأكـــــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل 
زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أن 
المبارك  والدعم  السامية  الــرؤى 
المعظم  الملك  لــدن جــالــة  مــن 
ــمـــى  يـــمـــثـــل دائــــمــــا الـــــدافـــــع األسـ
تحقيق  أجل  من  الوطني  للعمل 
الــطــمــوحــات الــتــنــمــويــة الــرفــيــعــة، 
واإلنـــجـــازات الــثــريــة، الــتــي شكلت 

الــــــوجــــــه الـــــحـــــضـــــاري والــــتــــقــــدم 
ــات  ــؤســـسـ ــمـ ــري لـــــدولـــــة الـ ــصــ ــعــ الــ
الذي  النهج  أن  مؤكدة  والقانون، 
رســـمـــه جـــالـــتـــه يــمــثــل مــنــطــلــقــا 
لمسار خطى التطوير والتحديث 
التي  وتناميا لإلنجازات  الشامل، 

يحفل بها السجل الوطني الغني 
بالتميز والتقدم.

ــه، أكــــــد عـــلـــي بــن  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
رئـــيـــس مجلس  الـــصـــالـــح  صـــالـــح 
الشورى أن ما تحظى به السلطة 
ــم ومــســانــدة  الــتــشــريــعــيــة مـــن دعــ

مشهودة من لدن المقام السامي 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــــن  ــد  ــمــ حــ
ركيزة  يعد  المعظم  الــبــاد  ملك 
رئــيــســيــة لــمــواصــلــة الــعــمــل وبــذل 
الــجــهــود لــلــبــنــاء عــلــى مـــا تحقق 

مـــــن إنـــــــجـــــــازات ونـــــجـــــاحـــــات فــي 
خــال  التشريعي  الــعــمــل  مــســيــرة 
الــفــصــول الــتــشــريــعــيــة الــمــاضــيــة، 
تــوجــيــهــات جالة  إلـــى أن  مــشــيــرا 
العاهل المعظم وخطبه السامية 
تعتبر  جالته  بها  يتفضل  التي 

السلطة  لعمل  الــطــريــق  خــارطــة 
التشريعية، ودافعا وطنيا لترسيخ 
الــمــمــارســات الــديــمــقــراطــيــة عبر 
العريقة  الــدســتــوريــة  المؤسسات 

في مملكة البحرين.

الملكي  الــســمــو  رفـــع صــاحــب 
األمــــــيــــــر ســــلــــمــــان بــــــن حــــمــــد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الــــــــوزراء خـــالـــص الــشــكــر وعــظــيــم 
ــرة صـــاحـــب  االمــــتــــنــــان إلــــــى حــــضــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
المعظم  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل 
ــه الـــمـــتـــواصـــل  ــتـ ــم جـــالـ ــ ــلـــى دعــ عـ
لـــلـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي ولــــمــــبــــادرات 
الـــمـــؤســـســـات  فــــي  األداء  تـــطـــويـــر 
النحو  إلى  الحكومية للوصول به 
ــات جــالــتــه  ــوحـ ــمـ الــــــذي يــلــبــي طـ
ألبناء  دائــمــًا  األفــضــل  تقديم  فــي 
الــوطــن فــي كــل مــســارات الخدمة 
هذا  في  سموه  مثمًنا  الحكومية، 
صاحب  حضرة  توجيهات  الــصــدد 
ــبــــاد الــمــعــظــم  الـــجـــالـــة مـــلـــك الــ
بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية 
ــاء بــمــخــرجــات  ــ ــقـ ــ ومـــواصـــلـــة االرتـ
الــتــعــلــيــم، الــتــي إنـــفـــاذًا لــهــا أصــدر 
ــوم تعريفي  يـ بــإقــامــة  أمــــًرا  ســمــوه 
ألولياء  الحكومية  الــمــدارس  بكل 
الهيئات  أعضاء  فيه  يقدم  األمــور 
الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريـــــــة بــالــمــدارس 
ــام  ــعــ الـــحـــكـــومـــيـــة شـــــرًحـــــا عـــــن الــ
واالســتــعــدادات  الجديد،  الــدراســي 
على  تحفز  تعليمية  بيئة  لتوفير 
الـــتـــفـــوق والــتــمــيــز فـــي الـــمـــدارس 

الحكومية.

وأعــــــــــــرب ســـــمـــــوه عــــــن شـــكـــره 
التي  الــمــوفــقــة  للجهود  وتــقــديــره 
والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  بــذلــتــهــا 
واإلداري  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي  ــا  ــ ــ ــادرهـ ــ ــ وكـ
بالمدارس  والمعلمات  والمعلمون 
ــن أجــــــل تــحــقــيــق  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، مـ
ــوم  ــيـ ــــن الـ األهــــــــــداف الــــمــــرجــــوة مـ
التعريفي، مقدًرا سموه دور أولياء 
األمــــــــور فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــربـــويـــة 
على  الكبير  وإقبالهم  التعليمية 
المشاركة في اليوم التعريفي الذي 
يعكس متانة الشراكة مع الهيئات 
التعليمية في المدارس الحكومية 
ما  لكل  التعليمية  العملية  إلثراء 

فيه خير وصالح الطلبة.
وأكد سموه استمرار الحكومة 
اســــــتــــــرشــــــادا بـــــــالـــــــرؤى الـــمـــلـــكـــيـــة 
ــادرات تــطــويــر  ــ ــبــ ــ ــة فــــي مــ ــيـ ــامـ الـــسـ
ــالـــشـــكـــل الــــــــذي يـــعـــزز  الـــتـــعـــلـــيـــم بـ
قــــدرة مــخــرجــاتــه عــلــى تلبية  مـــن 
ويجعلها  الــعــمــل  ســـوق  متطلبات 
مواكبة لاتجاه التنموي للمملكة 
ويجعل أبناء الوطن خياًرا أول في 

سوق العمل.

لت�سهيل اإل�ك�ت�روني  ن�ظ�ام  ا�س�ت�ح�داث 

ت�سجيل الأدوية والم�ستح�سرات ال�سيدلنية
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  أعلنت 
تسجيل  ومواعيد  طلبات  لتقديم  جديد  إلكتروني  نظام  إطــاق 
الطب  ومنتجات  الصيدالنية  والمستحضرات  األدويـــة  وتصنيف 
مريم  الــدكــتــورة  للهيئة  التنفيذية  الرئيسة  وأوضــحــت  الــبــديــل. 
لحجز  للوكاء  الفرصة  تتيح  الخطوة  هذه  أن  الجاهمة  عذبي 
الموعد عبر النظام اإللكتروني واختيار الوقت المناسب وتقديم 
كل  لتقديم  الموعد  تحديد  خالها  مــن  يمكن  والــتــي  الطلبات، 
طلبات التسجيل وتصنيف المستحضرات الصيدالنية، ما يسهم 
اإليميل  عبر  اإلرســال  بدال من  الطلب  تقديم  تسهيل عملية  في 
وكــاء  لــكــل  تسهيا  للهيئة،  الشخصي  الــحــضــور  أو  اإللــكــتــرونــي 

األدوية في مملكة البحرين.
والساعة  الــيــوم  اختيار  البحرين  مملكة  فــي  للوكيل  ويمكن 
المستحضرات  وتصنيف  التسجيل  طلبات  كل  لتقديم  المناسبة 
الصيدالنية بما فيها األدوية والمستحضرات الصحية والمكمات 

الغذائية وأدوية الطب البديل.

المل�ك: ن�س�عى مع�ا اإلى م�س�تقبل م�س�رق اأف�سل

ولي العهد رئي�س الوزراء يثمن توجيهات الملك بتعزيز الم�سيرة التعليمية
موا�سل�ة االرتق�اء بمخرج�ات التعلي�م.. وجع�ل اأبن�اء الوط�ن خي�ارا اأول ف�ي �س�وق العم�ل

وطيبة خ��ي��ر  اأه����ل  واأه��ل��ه��ا  م��ت��راب��ط��ة  واح�����دة  اأ����س���رة  ال��ب��ح��ري��ن 

ن��ت��ط��ل��ع اإل������ى ف�����س��ل ت�����س��ري��ع��ي ���س��اد���س 
ل��م��وا���س��ل��ة ال��م��ك��ت�����س��ب��ات وت��ع��زي��ز الق��ت�����س��اد

} جالة الملك المعظم خال استقباله رئيسي مجلسي الشورى والنواب.

ص4 أخبار البحرين

ص٦ أخبار البحرين

24www.akhbar-alkhaleej.com )GAKH103( Akhbar Alkhaleej - Tue 6 Sep 2022 - No. (16237) العدد (1٦237) - السنة السابعة واألربعون - الثاثاء 10 صفر 1444هـ - ٦ سبتمبر 2022م }  220 فلسا

} جالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء واهتمام كبير بالمسيرة التعليمية.

»ال��م��ل��ك��ي��ة ل���أع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة« 
م��ت��ف��وق��ا ط���ال���ب���ا   ٧٣٦ ت����ك����رم 

ص٩ أخبار البحرين

ليز  فـــــازت  ــاالت:  ــ ــوكـ ــ الـ  – لـــنـــدن 
تـــراس أمــس فــي الــســبــاق إلــى رئاسة 
لتخلف  الــمــتــحــدة  الــمــمــلــكــة  وزراء 
بذلك بوريس جونسون بعد شهرين 
مـــن اســتــقــالــتــه، وســــط تـــحـــدٍّ فـــوري 
يــتــمــّثــل فـــي مــعــالــجــة أزمـــــة ارتـــفـــاع 
الباد.  تضرب  التي  المعيشة  كلفة 
تـــراس بخفض  فــوزهــا تعهدت  وبــعــد 
الـــضـــرائـــب ومـــواجـــهـــة أزمــــة الــطــاقــة 

المتنامية.
ــراس الـــبـــالـــغـــة 47  ــ وســتــصــبــح تــ
عـــامـــا ثـــالـــث امـــــرأة تـــديـــر الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة، بــعــد مــارجــريــت تاتشر 

وتيريزا ماي. 
وزيــرة  فـــازت  كــان متوقعا،  وكــمــا 
المالية  وزير  زميلها  الخارجية على 
تصويت  بعد  ســونــاك  ريشي  السابق 
بــالــبــريــد مــخــّصــص ألعـــضـــاء حــزب 
يوليو،  ــل  أوائــ فــي  بـــدأ  المحافظين 

ــــس جـــونـــســـون  ــوريـ ــ إثــــــر اســـتـــقـــالـــة بـ
المتكّررة.  بالفضائح  حوصر  الــذي 
8132٦ صوتا  عــلــى  تـــراس  وحــصــلــت 
 ٦03٩٩ مقابل  فــي  الــمــائــة)  فــي   57)
الــمــائــة)،  فــي   43) لمنافسها  صــوتــا 
جــراهــام  أعلنها  الــتــي  للنتائج  وفــقــا 

ــؤول عــــــن تــنــظــيــم  ــ ــســ ــ ــمــ ــ بــــــايــــــدي الــ
التصويت. 

ــيـــمـــة لــلــحــزب  وبـــانـــتـــخـــابـــهـــا زعـ
ــاء الـــذيـــن شـــاركـــوا  مـــن قــبــل األعــــضــ
الحكم  تـــراس  تتولى  التصويت  فــي 
بــســبــب األغــلــبــيــة الـــتـــي يــتــمــّتــع بها 

العموم،  مجلس  فــي  »المحافظون« 
البريطاني.   البرلماني  للنظام  وفقا 
شمالي  طفولتها  أمضت  تــراس  ليز 
ــرا، ودرســـــــــــت فــــــي مــــدرســــة  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ إنـ
أبوين  مــن  وهــي  لــيــدز،  فــي  حكومية 
وتوجهاتهما  العمال،  حــزب  يــؤيــدان 
واالقتصاد  السياسة  درســت  يسارية، 

والفلسفة في جامعة أكسفورد.
ليز  تميز  السياسية  التقلبات 
ــــى الـــحـــزب  ــانـــت تــنــتــمــي إلـ ــراس، كـ ــ ــ تـ
انتقلت  ثم  الديمقراطي  الليبرالي 
ــاَم 1٩٩٦  إلـــى حـــزب الــمــحــافــظــيــن عــ
ــر الــــســــنــــواِت مــنــاصــب  ــبـ لـــتـــتـــولـــى عـ
كاميرون  ديفيد  وزاريــًة في حكومات 
ــوريــــس جــونــســون،  ــيـــريـــزا مــــاي وبــ وتـ
أحدَث  البريطانية  الخارجيُة  لتكون 

الحقائِب الوزارية.

ص14 عربية ودولية
ص10 أخبار البحرين

} الشيخ خالد بن عبداهلل.

الزلزالية  المحطة  رصــدت 
الجوية  األرصــاد  إلدارة  التابعة 
واالتصاالت  المواصات  بــوزارة 
ظـــهـــرا   12:14 الـــــســـــاعـــــة  فــــــي 

هــزة  الــبــحــريــن  مملكة  بتوقيت 
إيــران، وقد بلغت  أرضية جنوب 
مقياس  على   5.4 الــزلــزال  قــوة 

ريختر وبعمق 10 كم.

المحطة الزلزالية: ر�سدنا هزة اأر�سية
ريختر  5.4 ب��ق��وة  اإي����ران  ج��ن��وب 

ص2و3 أخبار البحرين

لي�ز ترا��س رئي�س�ة ل�وزراء بريطاني�ا بع�د فوزه�ا بزعام�ة ح�زب المحافظي�ن

} ليز تراس.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16237/pdf/1-Supplime/16237.pdf?fixed4390
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/1307636
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307607
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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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الــــــــتــــــــقــــــــى الــــــــدكــــــــتــــــــور 
ــيــــف بــــــن راشــــــد  ــلــــطــ ــدالــ ــبــ عــ
في  الخارجية،  وزير  الزياني 
بجمهورية  الــقــاهــرة  مــديــنــة 
مــــــصــــــر الــــــعــــــربــــــيــــــة أمــــــــس، 
ــَخ الـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
ــبـــاح  ــد الـــصـ ــمـ ــمـــحـ نــــاصــــر الـ

وزيـــر خــارجــيــة دولـــة الكويت 
الـــشـــقـــيـــقـــة. وجــــــــرى خــــال 
العاقات  اللقاء بحث مسار 
الوثيقة  التاريخية  األخوية 
ــيـــن مــمــلــكــة  ــتــــي تـــجـــمـــع بـ الــ
ــريـــن ودولــــــــة الـــكـــويـــت  ــبـــحـ الـ
الــشــقــيــقــة، ومـــا وصــلــت إليه 

ــن تـــطـــور ونـــمـــو فــــي شــتــى  مــ
الــــــــمــــــــجــــــــاالت، بـــــاإلضـــــافـــــة 
والقضايا  إلى الموضوعات 
ــلــــى جـــــدول  الــــمــــعــــروضــــة عــ
ــال اجــــتــــمــــاع مــجــلــس  ــ ــمــ ــ أعــ
على  العربية  الــدول  جامعة 

المستوى الوزاري.
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محميد احملميد

ــامــــة حـــفـــل غـــنـــائـــي فــي  تــــم نـــشـــر إعــــــان إقــ
المقبل،  الــعــام  يناير   24 فــي  البحرين  مملكة 
إنه  قيل  أجنبي«..  »مطرب  فيه  سيشارك  الــذي 
وقــام  الجنسي..  والــشــذوذ  المثلية  داعــمــي  مــن 
الكثير من أبناء الوطن الغيورين بنشر اإلعان 
والتحذير منه، والمناشدة بوقف الحفل وإلغاء 
الــتــرخــيــص، والــمــطــالــبــة بــاحــتــرام قــيــم وثــوابــت 

الوطن والمجتمع.
حــتــى الــلــحــظــة لـــم يـــصـــدر أي مـــوقـــف من 
ــى الــلــحــظــة فـــإن  ــتـ ــهـــات الـــمـــخـــتـــصـــة.. وحـ الـــجـ
الجمعيات  هــي  الــرافــض  الــمــوقــف  يتصدر  مــن 
ــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة،  اإلســامــيــة وعــ
بين حين  تعلن  التي  الرسمية  الجهات  وبعض 
لنشر  وبــرامــج  فعاليات  أي  إقــامــة  رفــض  وآخـــر 
في  »الفني«  الثقافي  والــغــزو  الجنسي  الــشــذوذ 

ديارنا.. والمطلوب موقف ثابت ودائم.
كـــم ســيــجــلــب الــحــفــل الــمــزمــع إقــامــتــه من 
إيـــــرادات ومــكــاســب، وحــتــى مــن ســيــاح وأجــانــب، 
وكذلك بعض المعجبين بأغاني ذلك المطرب 
األجنبي..؟؟ وفي المقابل كم سنخسر من تأثير 
على شبابنا وأبنائنا، وعلى سمعة مجتمعنا..؟؟ 
ال تقولوا إن المسجد موجود والحفل موجود.. 
نفسه  يحفظ  أن  أراد  ومــن  منفتح،  بلد  ونحن 
فا يذهب إلى الحفل..!! تلك دعاوى ومبررات 
ضــعــيــفــة.. فــا يــوجــد أحـــد »يــبــط عينه بــيــده«، 
الــداخــل  الـــواجـــب أن نحفظ شــبــابــنــا مــن  ومـــن 
قدر المستطاع، ال أن نجلب لهم أصحاب الفكر 

الشاذ..!!
المنبر اإلسامي،  جمعية األصالة وكذلك 
واليوم تجمع الوحدة الوطنية وغيرهم، أعلنوا 
ــــض تــلــك  ــنـــيـــة رفـ ــانــــة ومـــســـؤولـــيـــة ووطـ بـــكـــل أمــ
الوحدة  تجمع  أعلن  كما  والبرامج،  الفعاليات 
الوطنية إطاق مبادرة بعنوان )فطرة البحرين( 

الثقافي،  الغزو  من  والناشئة  األطفال  لحماية 
الجنسي  الشذوذ  تسويق  لمحاوالت  والتصدي 

في مجتمعاتنا الخليجية والعربية.
الــهــدف  أن  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  وأكـــد تجمع 
ــرة الــبــحــريــن( هو  الــرئــيــســي مـــن مـــبـــادرة )فـــطـ
حــمــايــة الـــنـــشء مـــن الــثــقــافــة الــدخــيــلــة على 
وجه  وعــلــى  اإلســامــي،  الــعــربــي  المجتمع  قيم 
الــخــصــوص فــكــر انــتــشــار الـــشـــواذ تــحــت مسمى 
وذلــك  الــجــنــس،  تغيير  فكر  وكــذلــك  المثليين، 
من خال نشر الوعي بين الناشئة حول قضية 
الشواذ وتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع 

المدني من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
لسنا بحاجة إلى استضافة حفات وبرامج 
ندرك خطورتها وتداعياتها.. ولسنا بحاجة إلى 
موقف  أي  تترصد  حقوقية  منظمة  من  تقرير 
وطني وإنساني طبيعي، يرفض أي أمر يخالف 
ال  وتــقــاريــر  منظمات  تلك  السليمة..  الــفــطــرة 
تقل خطورة ودعما لألفكار الهابطة والساقطة، 
تحت مبرر ومسوغ حماية حقوق االنسان، برؤية 

ومنهجية مزدوجة ومغلوطة ومعروفة.
طبيعية..  إنسانية  فطرة  البحرين..  فطرة 
والمتجذرة،  الراسخة  الوطنية،  الثوابت  ومــن 
الــتــي ال نــقــبــل الــمــســاس بــهــا أو تــشــويــهــهــا، أو 
ــــال بـــرامـــج  ــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــا، مــــن خـ مـــحـ
المجتمع  ثقافة  إلــى  بصلة  تمت  ال  وفعاليات 

األصيل.
مملكة البحرين، كانت وال تزال، وبإمكانها 
والبرامج  الفعاليات  العديد من  تقيم  أن  دائما 
ــا، الـــتـــي تـــزيـــد من  ــيـــرهـ الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة وغـ
من  وتــضــاعــف  الــســيــاح،  وتستقطب  ــرادات،  ــ اإليــ
الــســمــعــة الــطــيــبــة.. فــلــمــاذا يــصــر الــبــعــض على 

البرامج المضرة..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

»فطرة البحرين«..

 من الثوابت الوطنية
أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
الصحية إطاق نظام إلكتروني 
جديد لتقديم طلبات ومواعيد 
تـــســـجـــيـــل وتـــصـــنـــيـــف األدويـــــــة 
الصيدالنية  والــمــســتــحــضــرات 

ومنتجات الطب البديل.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــــرئــــــيــــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــدكــتــورة 
أّن  الـــجـــاهـــمـــة  مـــريـــم عـــذبـــي 
مــن شــأن هــذه الــخــطــوة إتاحة 
الـــــفـــــرصـــــة لـــــلـــــوكـــــاء لــحــجــز 
الموعد عبر النظام اإللكتروني 

ــت الـــمـــنـــاســـب  ــ ــوقـ ــ واخــــتــــيــــار الـ
يمكن  والتي  الطلبات  وتقديم 
مـــن خــالــهــا تــحــديــد الــمــوعــد 
لتقديم كافة طلبات التسجيل 
ــرات  ــحـــضـ ــتـ ــسـ ــمـ ــيــــف الـ ــنــ وتــــصــ
الــصــيــدالنــيــة، مــمــا يــســهــم في 
الطلب  تقديم  عملية  تسهيل 
بداًل من اإلرسال عبر اإليميل 
ــور  ــحــــضــ الــ أو  ــي  ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ اإللــ
الــشــخــصــي لــلــهــيــئــة، تــســهــيــًا 
لكافة وكاء األدوية في مملكة 

البحرين.
مملكة  في  للوكيل  ويمكن 

البحرين اختيار اليوم والساعة 
الــمــنــاســبــة لــــه لــتــقــديــم كــافــة 
طــلــبــات الــتــســجــيــل وتــصــنــيــف 
المستحضرات الصيدالنية بما 
والمستحضرات  األدويـــة  فيها 
الغذائية  والمكمات  الصحية 
الــبــديــل، علًما  الــطــب  ــة  ــ وأدويــ
ــعــــت نــظــامــا  ــأن الـــهـــيـــئـــة وضــ ــ بــ
لتسهيل عملية إنهاء إجراءات 
الــتــســجــيــل كــتــصــنــيــف الـــــدواء 
وتــســجــيــل بــعــض الــمــتــطــلــبــات 
ــة الـــجـــنـــيـــســـة وأدويــــــــة  ــ ــألدويــ ــ لــ
الـــطـــوارئ والـــحـــاالت الــطــارئــة. 

وفـــــــــي هـــــــــذا اإلطــــــــــــــــار، أكـــــــدت 
الدكتورة الجاهمة أن التحول 
تطوير  إلى  يهدف  اإللكتروني 
مــنــظــومــة تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الــــــمــــــقــــــدمــــــة لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن 
ــودة وفــعــالــيــة  ــجــ ــات بــ ــركــ ــشــ والــ
وتيسير  اإلجـــــــراءات  وتــســهــيــل 
بما  الخدمات،  على  الحصول 
ينسجم مع المبادرات الوطنية 
فــــــي الـــــتـــــحـــــول اإللــــكــــتــــرونــــي 
الحكومية  المعامات  لتقديم 
بـــأعـــلـــى مـــســـتـــويـــات الـــســـرعـــة 

والجودة والكفاءة.

»ال����م����ه����ن ال�������س���ح���ي���ة« ت�������س���ت���ح���دث ن���ظ���ام���ا 

اإل��ك��ت��رون��ي��ا ل��ت�����س��ه��ي��ل ط��ل��ب��ات ت�����س��ج��ي��ل الأدوي�����ة

} د. مريم عذبي الجاهمة.

كتبت فاطمة علي:

األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  بــدأت 
ــات صــــحــــتــــي( عــلــى  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ فــــــي صــــــــرف )بــ
 6 صحية  مراكز   8 لـ  التابعين  المواطنين 
بالشمالية  و2  المحرق  محافظة  في  منها 
في  التسجيل  عملية  استكمال  بعد  وذلــك 
ــتـــر طــبــيــبــك« بـــهـــذه الــمــراكــز؛  بــرنــامــج »اخـ
المبادرات  الخطوة كإحدى  تأتي هذه  فيما 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــرنــامــج الـــوطـــنـــي لــتــطــويــر 
الرعاية الصحية الهادفة إلى تطوير الهيكل 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــي  الــمــؤســســي 

ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
المزايا،  العديد من  البطاقة  وتتضمن 
ــا أنــهــا تــضــمــن الــحــصــول على  ــرزهـ ومــــن أبـ
ــة،  ــيـ ــاسـ جــمــيــع الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة األسـ
الصحي  الملف  على  الــدخــول  مــن  وتمّكن 
خصوصيته،  يضمن  بما  البطاقة  لحامل 
الحديثة  الــتــقــنــيــات  اســتــثــمــار  يــعــنــي  وهــــذا 
ــتـــي تــتــضــمــنــهــا الــشــريــحــة اإللــكــتــرونــيــة  الـ
ــى الــســجــل الــصــحــي  بــالــبــطــاقــة لــلــنــفــاذ إلــ
للمريض من أجل تمكين األطباء ومقدمي 
الخدمات الصحية من تقديم أفضل خدمة 
عاجية لحامل البطاقة، والتي تمّكن مقدم 
الخدمة الصحية من النفاذ إلى المعلومات 

المرتبطة بالسجل الصحي لحامل البطاقة 
وتــشــخــيــص الـــحـــالـــة ومــراجــعــتــهــا التــخــاذ 
القرار العاجي المناسب. كما توفر بطاقة 
العائلة  بطبيب  التعريف  مــيــزة  »صــحــتــي« 
الخاص بحامل البطاقة وتؤهله للحصول 
عــلــى الــخــدمــات الــصــحــيــة األســاســيــة وهــي 
للمواطنين،  اإللــزامــيــة  الــصــحــيــة  الـــرزمـــة 
والتي تشمل تقديم خدمات صحية شاملة، 
أو سقف،  مـــادي  أي مقابل  دون  مــن  وذلـــك 
وتــعــتــبــر مـــيـــزة الــتــعــريــف بــطــبــيــب الــعــائــلــة 
أجل  مــن  مهمة  البطاقة  بحامل  الــخــاص 
تمكين مقدم الخدمة الصحية من الوقوف 
بحامل  المرتبطة  األساسية  البيانات  على 
العاج  لتلقيه  المحددة  والــرزمــة  البطاقة 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
فإنها  البطاقة،  إصــدار  وحــول خطوات 
تتمّثل في توجه المواطن إلى أحد المراكز 
وإبراز  السكنية  للمناطق  التابعة  الصحية 
بطاقة هويته، ومن ثّم يقوم بالتسجيل في 
تسجيل  وبإمكانه  طبيبك«  »اخــتــر  برنامج 
جميع أفراد عائلته حيث إّن إصدار البطاقة 
مــجــانــًا لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن، وبـــعـــد ذلــك 
واالستفادة  »صحتي«  بطاقة  تسلم  يمكنه 

من مزاياها.

بعد ا�ستكمال الت�سجيل في »اختر طبيبك«

م����راك����ز   8 ف�����ي  ����س���ح���ت���ي  ب����ط����اق����ة  ������س�����رف 

���س��ح��ي��ة و���س��ُت��ع��ّم��م ت��ب��اع��ا ع��ل��ى ب��ق��ي��ة ال��م��راك��ز

ــدة كـــريـــمـــة مــحــمــد  ــيــ ــســ أشـــــــــادت الــ
العام  األمين  بأعمال  القائم  العباسي 
لــمــجــلــس الـــشـــورى بــمــســتــوى الــتــطــويــر 
ــم الـــكـــبـــيـــريـــن الـــلـــذيـــن يـــبـــذالن  ــ ــــدعـ والـ
للبرلمانات  الــعــامــة  األمــانــات  قبل  مــن 
ــّد مــــؤشــــرا عــلــى  ــعـ ــا يـ ــو مــ ــ الـــعـــربـــيـــة، وهـ
ــام والـــــحـــــرص إلبــــــــراز الــعــمــل  ــمــ ــتــ االهــ
الخبرات  تبادل  أن  معتبرة  التشريعي، 
التطوير  مــن  الــمــزيــد  دومـــا  عــنــه  ينتج 
واالرتـــــقـــــاء بــالــعــمــل بــيــن الــبــرلــمــانــات 

العربية.
جــــاء ذلــــك لــــدى مــشــاركــتــهــا صــبــاح 
ــنـــوان  ــمـــل تـــحـــت عـ ــــس فــــي ورشـــــــة عـ أمــ
الــدول  فــي  الــعــام  األمــيــن  »اختصاصات 
الــعــربــيــة« ضــمــن أعـــمـــال الـــيـــوم الــثــانــي 
لجمعية  الـــتـــاســـع  الـــســـنـــوي  لــلــمــؤتــمــر 
العربية،  للبرلمانات  العامين  األمــنــاء 
الــنــواب  مجلس  مقر  فــي  يعقد  والـــذي 
القاهرة  المصرية  بالعاصمة  المصري 
الــجــاري،  5 سبتمبر   - الــفــتــرة 4  خــال 
حيث جرى مناقشة اختصاصات ومهام 
من  يلعبها  التي  واألدوار  العام  األمين 

عمل  وتسيير  توجيه  في  موقعه  خــال 
األمانة العامة لمساندة أعضاء السلطة 
الــتــشــريــعــيــة، كــمــا تـــم اســـتـــعـــراض عــدد 
في  تصّب  التي  التطويرية  االقتراحات 

التشريعي  بالعمل  واالرتــقــاء  النهوض 
على مختلف األصعدة.

ــى أن ورشــــة  ــ إلـ الـــعـــبـــاســـي  وأشــــــــارت 
الــعــمــل شــهــدت مــنــاقــشــات ُمــكــثــفــة بين 

العربية  للبرلمانات  العامين  األمــنــاء 
الـــرؤى والــخــبــرات واالقــتــراحــات  لتبادل 
ــريـــة، ومـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل تــعــزيــز  ــويـ ــتـــطـ الـ
الــعــاقــات الــتــعــاونــيــة والــتــكــامــلــيــة بما 
ــدم االرتــــــقــــــاء بـــمـــنـــظـــومـــة الــعــمــل  ــخــ يــ
واإلداري  الـــفـــنـــي  بــشــقــيــه  الـــبـــرلـــمـــانـــي 
لتحقيق المساندة االحترافية ألعضاء 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الــمــلــفــات 
والقضايا الوطنية على األصعدة كافة.

األمناء  جمعية  أن  بالذكر  الجدير 
الــعــربــيــة تمثل  لــلــبــرلــمــانــات  الــعــامــيــن 
ــوة عــلــى  ــ ــطـ ــ بـــيـــت خـــبـــرة بـــرلـــمـــانـــيـــا وُخـ
األمانات  بين  والتكامل  التعاون  طريق 
الــعــامــة لــلــبــرلــمــانــات الــعــربــيــة وتــبــادل 
ــة في  الـــرؤى والــخــبــرات الفنية واإلداريــ
والبحث في أفضل  البرلماني،  المجال 
دعم  تضمن  التي  والسبل  الممارسات 
أداء  فــــي  الـــعـــربـــيـــة  الـــبـــرلـــمـــانـــات  عـــمـــل 

أعمالها.

بم�س�توى  ت�س�يد  ال�س�ورى  لمجل��س  الع�ام  الأمي�ن  باأعم�ال  القائ�م 
العربي�ة للبرلمان�ات  ال�ع�ام��ة  ل�لأم�ان��ات  وال�دع��م  ال�ت�ط�وي��ر 

} كريمة محمد العباسي.

ــام  ــ ــعـ ــ أكـــــــــــدت الــــمــــســــجــــل الـ
ــلــــيــــة األســــتــــاذة  لـــلـــجـــامـــعـــة األهــ
ــتــــزاز الــجــامــعــة  فـــاتـــن ضــيــف اعــ
بــمــا تــحــظــى بـــه مـــن ثــقــة لــدى 
ــنـــي والـــتـــي  ــبـــحـــريـ الـــجـــمـــهـــور الـ
يؤكدها تشكيل المتفوقين نحو 
المقبولين  الطلبة  أعداد  نصف 
الــــذي  ــت  ــوقــ الــ ــي  فــ اآلن،  حـــتـــى 
تــســتــقــبــل  ــعــــة  ــامــ الــــجــ تــــــــزال  ال 
الــجــديــدة في  االلــتــحــاق  طلبات 
البكالوريوس  بــدرجــة  برامجها 
ــوراه في  ــتــ ــدكــ والــمــاجــســتــيــر والــ
شهر سبتمبر الجاري حتى نفاد 

المقاعد الدراسية.
ــنــــجــــاح  ونــــــــوهــــــــت ضـــــيـــــف بــ
الـــــجـــــامـــــعـــــة فــــــــي اســــتــــقــــطــــاب 

المتميزين  الطلبة  من  العديد 
ــن الــمــواطــنــيــن  والـــمـــبـــدعـــيـــن مــ
ــيــــن مــــــن جـــنـــســـيـــات  ــمــ ــيــ ــقــ ــمــ والــ
المتميز  نجاحها  عبر  مــتــعــددة 
فـــــــي مــــــــؤشــــــــرات الــــــــجــــــــودة فـــي 
جــمــيــع بـــرامـــجـــهـــا األكـــاديـــمـــيـــة 
الــتــي تــمــت مــراجــعــتــهــا، وكــذلــك 
ــى الـــعـــديـــد  ــلـ ــر حـــصـــولـــهـــا عـ ــبـ عـ
مــــن الــــشــــهــــادات الـــدولـــيـــة الــتــي 
الجامعة  بــرامــج  عــصــريــة  تــؤكــد 
وتــلــبــيــتــهــا لــلــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، 
الــجــامــعــة تمنح  أن  إلـــى  مــنــوهــة 
ــيــــن فــــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــوقــ ــفــ ــتــ ــمــ الــ
الـــثـــانـــويـــة مــنــحــا جــزئــيــة تصل 
الدراسية،  الرسوم  من   %50 إلــى 
يثبتون  لمن  الفرصة  تتيح  كما 

الجامعية  المرحلة  في  تفوقهم 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــنـــح جــزئــيــة 

أيضا.
وقــالــت إن بــرامــج الــدراســات 
الـــعـــلـــيـــا لـــــدى الـــجـــامـــعـــة أيــضــا 
استقطبت وال تزال عددا مميزا 
مــن قــيــادات األعــمــال وأصــحــاب 
الــمــواقــع الــحــيــويــة فــي مختلف 
ــعــــمــــل الـــحـــكـــومـــي  قــــطــــاعــــات الــ
واألهلي، منوهة إلى أن الجامعة 
ــبـــول  ــع فـــــي الـــقـ ــوســ ــتــ تـــعـــتـــزم الــ
ــات الــعــلــيــا  ــ ــدراســ ــ ــج الــ ــرامــ ــي بــ فــ
وخصوصا أنها دشنت برنامجين 
جــديــديــن بـــدرجـــة الــمــاجــســتــيــر 
ــا: بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر في  ــمـ وهـ
العلوم في المحاسبة الجنائية، 
وبــــرنــــامــــج مـــاجـــســـتـــيـــر الـــعـــلـــوم 
ــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات  فـ

ــدى  ــ ــبــــح لـ ــيــــصــ )الــــــفــــــنــــــتــــــك(، لــ
الجامعة 8 برامج دراسات عليا، 
اثـــنـــان مــنــهــا بـــدرجـــة الـــدكـــتـــوراه 
الماجستير.  بــدرجــة  بــرامــج  و6 
ودعت المسجل العام بالجامعة 
الــطــلــبــة الــمــتــقــدمــيــن بــطــلــبــات 
األول  ــل  ــصــ ــفــ ــلــ لــ االلـــــــتـــــــحـــــــاق 
ــام الـــــدراســـــي الــجــديــد  ــعــ ــن الــ مــ
الـــمـــســـارعـــة  ــى  ــ إلــ  2023  /2022
القبول  تثبيت  إجـــراءات  بإنهاء 
إلى  منوهة  المقبلة،  الفترة  في 
مرنة  خدمة  تقدم  الجامعة  أن 
جــدا فــي دفــع الــرســوم الدراسية 
أمورهم  وأولياء  لطلبتها  وتتيح 
تــقــســيــط الـــرســـوم عــلــى امــتــداد 

العام الدراسي.

ا����س���ت���م���رار ف���ت���ح ب�����اب ال���ق���ب���ول ح���ت���ى ن��ف��اد 
ال��م��ق��اع��د ال���درا����س���ي���ة ب��ال��ج��ام��ع��ة الأه��ل��ي��ة

} فاتن ضيف.

وزي����������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ي��ل��ت��ق��ي 
ن���ظ���ي���ره ال���ك���وي���ت���ي ف����ي ال���ق���اه���رة

اأمين عام مجل�س النواب: 

ج���ه���ود ح��ث��ي��ث��ة ت���ق���وده���ا ال��ب��ح��ري��ن 
ل���دع���م ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي ال��م�����س��ت��رك

بونجمة  محمد  راشــد  المستشار  أكــد 
مملكة  أن  الــنــواب  لمجلس  العام  األمين 
دعم  أولوياتها  رأس  على  تضع  البحرين 
العمل العربي المشترك، وتوجيه الجهود 
العربية،  الـــدول  أجــل خدمة مصالح  مــن 
وذلك تماشيا مع النهج الحكيم لحضرة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
مشيرا  المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
الــنــواب  الــعــامــة لمجلس  األمــانــة  أن  إلـــى 
حــريــصــة عــلــى تــوظــيــف جــهــودهــا ورؤاهــــا 
ــادة الــتــعــاون والــتــنــســيــق  ــ والــعــمــل عــلــى زيـ
المشترك مع األمانات العامة بالمجالس 
وتسعى  العربية،  والبرلمانات  التشريعية 
جاهدة لتبادل التجارب والخبرات وتطوير 
الكفاءات بما يصب في النهوض بالعملية 
الديمقراطية والتشريعية في المنطقة. 

جاء ذلك خال مشاركة األمين العام 
السنوي  االجــتــمــاع  فــي  الــنــواب  لمجلس 
ــاء الـــعـــامـــيـــن  ــ ــنــ ــ ــع لـــجـــمـــعـــيـــة األمــ ــاســ ــتــ الــ
للبرلمانات العربية، والمنعقد بجمهورية 
ــة الـــشـــقـــيـــقـــة فــــي الـــفـــتـــرة  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ مـــصـ

4-5 سبتمبر الجاري.
ــنـــاء الــعــامــون  وقـــد بــحــث الـــســـادة األمـ
ــن الـــمـــوضـــوعـــات  ــ الــــمــــشــــاركــــون عــــــــددا مـ

ــدول االعـــمـــال أهــمــهــا  ــ الـــمـــدرجـــة عــلــى جـ
األمانات  في  العام  األمين  »اختصاصات 
الــعــامــة لــلــبــرلــمــانــيــة الــعــربــيــة«، حــيــث تم 
ــداث تــطــورات  خـــال االجــتــمــاع تــأكــيــد إحــ
المشترك  العمل  منظومة  فــي  مستمرة 
ــالــــس  ــمــــجــ لــــــألمــــــانــــــات الـــــعـــــامـــــة فـــــــي الــ
لتعزيز  والــســعــي  الــعــربــيــة،  والــبــرلــمــانــات 
مــتــانــة جــســور الــتــواصــل وتــبــادل الــوثــائــق 
والنشرات،  اإلصـــدارات  وآلية  التشريعية، 
المتعلقة  الــخــبــرات  لتبادل  رؤيــة  وإيــجــاد 
الخطط  الــبــرلــمــانــي، ووضــــع  بــالــتــدريــب 

واالستراتيجيات التطويرية المختلفة.
كــمــا تــضــمــنــت اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة 
عرض تقرير اللجنة التنفيذية المنعقدة 
ــالــــي بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا مــــارس  ــة بــ ــنـ فــــي مـــديـ
على  األعــمــال  جـــدول  اشتمل  كما   ،2022
لجمعية  الـــداخـــلـــيـــة  الـــائـــحـــة  مـــراجـــعـــة 
األمناء العامين للبرلمانات العربية، وتم 
الشعب  مجلس  انضمام  طلب  في  النظر 
بــجــمــهــوريــة الــصــومــال، ومــجــلــس الــنــواب 
الــى  الجمعية،  إلـــى  جيبوتي  بجمهورية 
ــة طــلــب انــضــمــام الــبــرلــمــان  ــ جـــانـــب دراســ

العربي إلى جمعية األمناء العامين.

الــــــــتــــــــقــــــــى الــــــــدكــــــــتــــــــور 
ــيــــف بــــــن راشــــــد  ــلــــطــ ــدالــ ــبــ عــ
في  الخارجية،  وزير  الزياني 
بجمهورية  الــقــاهــرة  مــديــنــة 
مــــــصــــــر الــــــعــــــربــــــيــــــة أمــــــــس، 
ــَخ الـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
ــبـــاح  ــد الـــصـ ــمـ ــمـــحـ نــــاصــــر الـ

وزيـــر خــارجــيــة دولـــة الكويت 
الـــشـــقـــيـــقـــة. وجــــــــرى خــــال 
العاقات  اللقاء بحث مسار 
الوثيقة  التاريخية  األخوية 
ــيـــن مــمــلــكــة  ــتــــي تـــجـــمـــع بـ الــ
ــريـــن ودولــــــــة الـــكـــويـــت  ــبـــحـ الـ
الــشــقــيــقــة، ومـــا وصــلــت إليه 

ــن تـــطـــور ونـــمـــو فــــي شــتــى  مــ
الــــــــمــــــــجــــــــاالت، بـــــاإلضـــــافـــــة 
والقضايا  إلى الموضوعات 
ــلــــى جـــــدول  الــــمــــعــــروضــــة عــ
ــال اجــــتــــمــــاع مــجــلــس  ــ ــمــ ــ أعــ
على  العربية  الــدول  جامعة 

المستوى الوزاري.
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محميد احملميد

ــامــــة حـــفـــل غـــنـــائـــي فــي  تــــم نـــشـــر إعــــــان إقــ
المقبل،  الــعــام  يناير   24 فــي  البحرين  مملكة 
إنه  قيل  أجنبي«..  »مطرب  فيه  سيشارك  الــذي 
وقــام  الجنسي..  والــشــذوذ  المثلية  داعــمــي  مــن 
الكثير من أبناء الوطن الغيورين بنشر اإلعان 
والتحذير منه، والمناشدة بوقف الحفل وإلغاء 
الــتــرخــيــص، والــمــطــالــبــة بــاحــتــرام قــيــم وثــوابــت 

الوطن والمجتمع.
حــتــى الــلــحــظــة لـــم يـــصـــدر أي مـــوقـــف من 
ــى الــلــحــظــة فـــإن  ــتـ ــهـــات الـــمـــخـــتـــصـــة.. وحـ الـــجـ
الجمعيات  هــي  الــرافــض  الــمــوقــف  يتصدر  مــن 
ــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة،  اإلســامــيــة وعــ
بين حين  تعلن  التي  الرسمية  الجهات  وبعض 
لنشر  وبــرامــج  فعاليات  أي  إقــامــة  رفــض  وآخـــر 
في  »الفني«  الثقافي  والــغــزو  الجنسي  الــشــذوذ 

ديارنا.. والمطلوب موقف ثابت ودائم.
كـــم ســيــجــلــب الــحــفــل الــمــزمــع إقــامــتــه من 
إيـــــرادات ومــكــاســب، وحــتــى مــن ســيــاح وأجــانــب، 
وكذلك بعض المعجبين بأغاني ذلك المطرب 
األجنبي..؟؟ وفي المقابل كم سنخسر من تأثير 
على شبابنا وأبنائنا، وعلى سمعة مجتمعنا..؟؟ 
ال تقولوا إن المسجد موجود والحفل موجود.. 
نفسه  يحفظ  أن  أراد  ومــن  منفتح،  بلد  ونحن 
فا يذهب إلى الحفل..!! تلك دعاوى ومبررات 
ضــعــيــفــة.. فــا يــوجــد أحـــد »يــبــط عينه بــيــده«، 
الــداخــل  الـــواجـــب أن نحفظ شــبــابــنــا مــن  ومـــن 
قدر المستطاع، ال أن نجلب لهم أصحاب الفكر 

الشاذ..!!
المنبر اإلسامي،  جمعية األصالة وكذلك 
واليوم تجمع الوحدة الوطنية وغيرهم، أعلنوا 
ــــض تــلــك  ــنـــيـــة رفـ ــانــــة ومـــســـؤولـــيـــة ووطـ بـــكـــل أمــ
الوحدة  تجمع  أعلن  كما  والبرامج،  الفعاليات 
الوطنية إطاق مبادرة بعنوان )فطرة البحرين( 

الثقافي،  الغزو  من  والناشئة  األطفال  لحماية 
الجنسي  الشذوذ  تسويق  لمحاوالت  والتصدي 

في مجتمعاتنا الخليجية والعربية.
الــهــدف  أن  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  وأكـــد تجمع 
ــرة الــبــحــريــن( هو  الــرئــيــســي مـــن مـــبـــادرة )فـــطـ
حــمــايــة الـــنـــشء مـــن الــثــقــافــة الــدخــيــلــة على 
وجه  وعــلــى  اإلســامــي،  الــعــربــي  المجتمع  قيم 
الــخــصــوص فــكــر انــتــشــار الـــشـــواذ تــحــت مسمى 
وذلــك  الــجــنــس،  تغيير  فكر  وكــذلــك  المثليين، 
من خال نشر الوعي بين الناشئة حول قضية 
الشواذ وتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع 

المدني من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
لسنا بحاجة إلى استضافة حفات وبرامج 
ندرك خطورتها وتداعياتها.. ولسنا بحاجة إلى 
موقف  أي  تترصد  حقوقية  منظمة  من  تقرير 
وطني وإنساني طبيعي، يرفض أي أمر يخالف 
ال  وتــقــاريــر  منظمات  تلك  السليمة..  الــفــطــرة 
تقل خطورة ودعما لألفكار الهابطة والساقطة، 
تحت مبرر ومسوغ حماية حقوق االنسان، برؤية 

ومنهجية مزدوجة ومغلوطة ومعروفة.
طبيعية..  إنسانية  فطرة  البحرين..  فطرة 
والمتجذرة،  الراسخة  الوطنية،  الثوابت  ومــن 
الــتــي ال نــقــبــل الــمــســاس بــهــا أو تــشــويــهــهــا، أو 
ــــال بـــرامـــج  ــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــا، مــــن خـ مـــحـ
المجتمع  ثقافة  إلــى  بصلة  تمت  ال  وفعاليات 

األصيل.
مملكة البحرين، كانت وال تزال، وبإمكانها 
والبرامج  الفعاليات  العديد من  تقيم  أن  دائما 
ــا، الـــتـــي تـــزيـــد من  ــيـــرهـ الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة وغـ
من  وتــضــاعــف  الــســيــاح،  وتستقطب  ــرادات،  ــ اإليــ
الــســمــعــة الــطــيــبــة.. فــلــمــاذا يــصــر الــبــعــض على 

البرامج المضرة..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

»فطرة البحرين«..

 من الثوابت الوطنية
أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
الصحية إطاق نظام إلكتروني 
جديد لتقديم طلبات ومواعيد 
تـــســـجـــيـــل وتـــصـــنـــيـــف األدويـــــــة 
الصيدالنية  والــمــســتــحــضــرات 

ومنتجات الطب البديل.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــــرئــــــيــــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــدكــتــورة 
أّن  الـــجـــاهـــمـــة  مـــريـــم عـــذبـــي 
مــن شــأن هــذه الــخــطــوة إتاحة 
الـــــفـــــرصـــــة لـــــلـــــوكـــــاء لــحــجــز 
الموعد عبر النظام اإللكتروني 

ــت الـــمـــنـــاســـب  ــ ــوقـ ــ واخــــتــــيــــار الـ
يمكن  والتي  الطلبات  وتقديم 
مـــن خــالــهــا تــحــديــد الــمــوعــد 
لتقديم كافة طلبات التسجيل 
ــرات  ــحـــضـ ــتـ ــسـ ــمـ ــيــــف الـ ــنــ وتــــصــ
الــصــيــدالنــيــة، مــمــا يــســهــم في 
الطلب  تقديم  عملية  تسهيل 
بداًل من اإلرسال عبر اإليميل 
ــور  ــحــــضــ الــ أو  ــي  ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ اإللــ
الــشــخــصــي لــلــهــيــئــة، تــســهــيــًا 
لكافة وكاء األدوية في مملكة 

البحرين.
مملكة  في  للوكيل  ويمكن 

البحرين اختيار اليوم والساعة 
الــمــنــاســبــة لــــه لــتــقــديــم كــافــة 
طــلــبــات الــتــســجــيــل وتــصــنــيــف 
المستحضرات الصيدالنية بما 
والمستحضرات  األدويـــة  فيها 
الغذائية  والمكمات  الصحية 
الــبــديــل، علًما  الــطــب  ــة  ــ وأدويــ
ــعــــت نــظــامــا  ــأن الـــهـــيـــئـــة وضــ ــ بــ
لتسهيل عملية إنهاء إجراءات 
الــتــســجــيــل كــتــصــنــيــف الـــــدواء 
وتــســجــيــل بــعــض الــمــتــطــلــبــات 
ــة الـــجـــنـــيـــســـة وأدويــــــــة  ــ ــألدويــ ــ لــ
الـــطـــوارئ والـــحـــاالت الــطــارئــة. 

وفـــــــــي هـــــــــذا اإلطــــــــــــــــار، أكـــــــدت 
الدكتورة الجاهمة أن التحول 
تطوير  إلى  يهدف  اإللكتروني 
مــنــظــومــة تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الــــــمــــــقــــــدمــــــة لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن 
ــودة وفــعــالــيــة  ــجــ ــات بــ ــركــ ــشــ والــ
وتيسير  اإلجـــــــراءات  وتــســهــيــل 
بما  الخدمات،  على  الحصول 
ينسجم مع المبادرات الوطنية 
فــــــي الـــــتـــــحـــــول اإللــــكــــتــــرونــــي 
الحكومية  المعامات  لتقديم 
بـــأعـــلـــى مـــســـتـــويـــات الـــســـرعـــة 

والجودة والكفاءة.

»ال����م����ه����ن ال�������س���ح���ي���ة« ت�������س���ت���ح���دث ن���ظ���ام���ا 

اإل��ك��ت��رون��ي��ا ل��ت�����س��ه��ي��ل ط��ل��ب��ات ت�����س��ج��ي��ل الأدوي�����ة

} د. مريم عذبي الجاهمة.

كتبت فاطمة علي:

األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  بــدأت 
ــات صــــحــــتــــي( عــلــى  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ فــــــي صــــــــرف )بــ
 6 صحية  مراكز   8 لـ  التابعين  المواطنين 
بالشمالية  و2  المحرق  محافظة  في  منها 
في  التسجيل  عملية  استكمال  بعد  وذلــك 
ــتـــر طــبــيــبــك« بـــهـــذه الــمــراكــز؛  بــرنــامــج »اخـ
المبادرات  الخطوة كإحدى  تأتي هذه  فيما 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــرنــامــج الـــوطـــنـــي لــتــطــويــر 
الرعاية الصحية الهادفة إلى تطوير الهيكل 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــي  الــمــؤســســي 

ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
المزايا،  العديد من  البطاقة  وتتضمن 
ــا أنــهــا تــضــمــن الــحــصــول على  ــرزهـ ومــــن أبـ
ــة،  ــيـ ــاسـ جــمــيــع الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة األسـ
الصحي  الملف  على  الــدخــول  مــن  وتمّكن 
خصوصيته،  يضمن  بما  البطاقة  لحامل 
الحديثة  الــتــقــنــيــات  اســتــثــمــار  يــعــنــي  وهــــذا 
ــتـــي تــتــضــمــنــهــا الــشــريــحــة اإللــكــتــرونــيــة  الـ
ــى الــســجــل الــصــحــي  بــالــبــطــاقــة لــلــنــفــاذ إلــ
للمريض من أجل تمكين األطباء ومقدمي 
الخدمات الصحية من تقديم أفضل خدمة 
عاجية لحامل البطاقة، والتي تمّكن مقدم 
الخدمة الصحية من النفاذ إلى المعلومات 

المرتبطة بالسجل الصحي لحامل البطاقة 
وتــشــخــيــص الـــحـــالـــة ومــراجــعــتــهــا التــخــاذ 
القرار العاجي المناسب. كما توفر بطاقة 
العائلة  بطبيب  التعريف  مــيــزة  »صــحــتــي« 
الخاص بحامل البطاقة وتؤهله للحصول 
عــلــى الــخــدمــات الــصــحــيــة األســاســيــة وهــي 
للمواطنين،  اإللــزامــيــة  الــصــحــيــة  الـــرزمـــة 
والتي تشمل تقديم خدمات صحية شاملة، 
أو سقف،  مـــادي  أي مقابل  دون  مــن  وذلـــك 
وتــعــتــبــر مـــيـــزة الــتــعــريــف بــطــبــيــب الــعــائــلــة 
أجل  مــن  مهمة  البطاقة  بحامل  الــخــاص 
تمكين مقدم الخدمة الصحية من الوقوف 
بحامل  المرتبطة  األساسية  البيانات  على 
العاج  لتلقيه  المحددة  والــرزمــة  البطاقة 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
فإنها  البطاقة،  إصــدار  وحــول خطوات 
تتمّثل في توجه المواطن إلى أحد المراكز 
وإبراز  السكنية  للمناطق  التابعة  الصحية 
بطاقة هويته، ومن ثّم يقوم بالتسجيل في 
تسجيل  وبإمكانه  طبيبك«  »اخــتــر  برنامج 
جميع أفراد عائلته حيث إّن إصدار البطاقة 
مــجــانــًا لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن، وبـــعـــد ذلــك 
واالستفادة  »صحتي«  بطاقة  تسلم  يمكنه 

من مزاياها.

بعد ا�ستكمال الت�سجيل في »اختر طبيبك«

م����راك����ز   8 ف�����ي  ����س���ح���ت���ي  ب����ط����اق����ة  ������س�����رف 

���س��ح��ي��ة و���س��ُت��ع��ّم��م ت��ب��اع��ا ع��ل��ى ب��ق��ي��ة ال��م��راك��ز

ــدة كـــريـــمـــة مــحــمــد  ــيــ ــســ أشـــــــــادت الــ
العام  األمين  بأعمال  القائم  العباسي 
لــمــجــلــس الـــشـــورى بــمــســتــوى الــتــطــويــر 
ــم الـــكـــبـــيـــريـــن الـــلـــذيـــن يـــبـــذالن  ــ ــــدعـ والـ
للبرلمانات  الــعــامــة  األمــانــات  قبل  مــن 
ــّد مــــؤشــــرا عــلــى  ــعـ ــا يـ ــو مــ ــ الـــعـــربـــيـــة، وهـ
ــام والـــــحـــــرص إلبــــــــراز الــعــمــل  ــمــ ــتــ االهــ
الخبرات  تبادل  أن  معتبرة  التشريعي، 
التطوير  مــن  الــمــزيــد  دومـــا  عــنــه  ينتج 
واالرتـــــقـــــاء بــالــعــمــل بــيــن الــبــرلــمــانــات 

العربية.
جــــاء ذلــــك لــــدى مــشــاركــتــهــا صــبــاح 
ــنـــوان  ــمـــل تـــحـــت عـ ــــس فــــي ورشـــــــة عـ أمــ
الــدول  فــي  الــعــام  األمــيــن  »اختصاصات 
الــعــربــيــة« ضــمــن أعـــمـــال الـــيـــوم الــثــانــي 
لجمعية  الـــتـــاســـع  الـــســـنـــوي  لــلــمــؤتــمــر 
العربية،  للبرلمانات  العامين  األمــنــاء 
الــنــواب  مجلس  مقر  فــي  يعقد  والـــذي 
القاهرة  المصرية  بالعاصمة  المصري 
الــجــاري،  5 سبتمبر   - الــفــتــرة 4  خــال 
حيث جرى مناقشة اختصاصات ومهام 
من  يلعبها  التي  واألدوار  العام  األمين 

عمل  وتسيير  توجيه  في  موقعه  خــال 
األمانة العامة لمساندة أعضاء السلطة 
الــتــشــريــعــيــة، كــمــا تـــم اســـتـــعـــراض عــدد 
في  تصّب  التي  التطويرية  االقتراحات 

التشريعي  بالعمل  واالرتــقــاء  النهوض 
على مختلف األصعدة.

ــى أن ورشــــة  ــ إلـ الـــعـــبـــاســـي  وأشــــــــارت 
الــعــمــل شــهــدت مــنــاقــشــات ُمــكــثــفــة بين 

العربية  للبرلمانات  العامين  األمــنــاء 
الـــرؤى والــخــبــرات واالقــتــراحــات  لتبادل 
ــريـــة، ومـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل تــعــزيــز  ــويـ ــتـــطـ الـ
الــعــاقــات الــتــعــاونــيــة والــتــكــامــلــيــة بما 
ــدم االرتــــــقــــــاء بـــمـــنـــظـــومـــة الــعــمــل  ــخــ يــ
واإلداري  الـــفـــنـــي  بــشــقــيــه  الـــبـــرلـــمـــانـــي 
لتحقيق المساندة االحترافية ألعضاء 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الــمــلــفــات 
والقضايا الوطنية على األصعدة كافة.

األمناء  جمعية  أن  بالذكر  الجدير 
الــعــربــيــة تمثل  لــلــبــرلــمــانــات  الــعــامــيــن 
ــوة عــلــى  ــ ــطـ ــ بـــيـــت خـــبـــرة بـــرلـــمـــانـــيـــا وُخـ
األمانات  بين  والتكامل  التعاون  طريق 
الــعــامــة لــلــبــرلــمــانــات الــعــربــيــة وتــبــادل 
ــة في  الـــرؤى والــخــبــرات الفنية واإلداريــ
والبحث في أفضل  البرلماني،  المجال 
دعم  تضمن  التي  والسبل  الممارسات 
أداء  فــــي  الـــعـــربـــيـــة  الـــبـــرلـــمـــانـــات  عـــمـــل 

أعمالها.

بم�س�توى  ت�س�يد  ال�س�ورى  لمجل��س  الع�ام  الأمي�ن  باأعم�ال  القائ�م 
العربي�ة للبرلمان�ات  ال�ع�ام��ة  ل�لأم�ان��ات  وال�دع��م  ال�ت�ط�وي��ر 

} كريمة محمد العباسي.

ــام  ــ ــعـ ــ أكـــــــــــدت الــــمــــســــجــــل الـ
ــلــــيــــة األســــتــــاذة  لـــلـــجـــامـــعـــة األهــ
ــتــــزاز الــجــامــعــة  فـــاتـــن ضــيــف اعــ
بــمــا تــحــظــى بـــه مـــن ثــقــة لــدى 
ــنـــي والـــتـــي  ــبـــحـــريـ الـــجـــمـــهـــور الـ
يؤكدها تشكيل المتفوقين نحو 
المقبولين  الطلبة  أعداد  نصف 
الــــذي  ــت  ــوقــ الــ ــي  فــ اآلن،  حـــتـــى 
تــســتــقــبــل  ــعــــة  ــامــ الــــجــ تــــــــزال  ال 
الــجــديــدة في  االلــتــحــاق  طلبات 
البكالوريوس  بــدرجــة  برامجها 
ــوراه في  ــتــ ــدكــ والــمــاجــســتــيــر والــ
شهر سبتمبر الجاري حتى نفاد 

المقاعد الدراسية.
ــنــــجــــاح  ونــــــــوهــــــــت ضـــــيـــــف بــ
الـــــجـــــامـــــعـــــة فــــــــي اســــتــــقــــطــــاب 

المتميزين  الطلبة  من  العديد 
ــن الــمــواطــنــيــن  والـــمـــبـــدعـــيـــن مــ
ــيــــن مــــــن جـــنـــســـيـــات  ــمــ ــيــ ــقــ ــمــ والــ
المتميز  نجاحها  عبر  مــتــعــددة 
فـــــــي مــــــــؤشــــــــرات الــــــــجــــــــودة فـــي 
جــمــيــع بـــرامـــجـــهـــا األكـــاديـــمـــيـــة 
الــتــي تــمــت مــراجــعــتــهــا، وكــذلــك 
ــى الـــعـــديـــد  ــلـ ــر حـــصـــولـــهـــا عـ ــبـ عـ
مــــن الــــشــــهــــادات الـــدولـــيـــة الــتــي 
الجامعة  بــرامــج  عــصــريــة  تــؤكــد 
وتــلــبــيــتــهــا لــلــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، 
الــجــامــعــة تمنح  أن  إلـــى  مــنــوهــة 
ــيــــن فــــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــوقــ ــفــ ــتــ ــمــ الــ
الـــثـــانـــويـــة مــنــحــا جــزئــيــة تصل 
الدراسية،  الرسوم  من   %50 إلــى 
يثبتون  لمن  الفرصة  تتيح  كما 

الجامعية  المرحلة  في  تفوقهم 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــنـــح جــزئــيــة 

أيضا.
وقــالــت إن بــرامــج الــدراســات 
الـــعـــلـــيـــا لـــــدى الـــجـــامـــعـــة أيــضــا 
استقطبت وال تزال عددا مميزا 
مــن قــيــادات األعــمــال وأصــحــاب 
الــمــواقــع الــحــيــويــة فــي مختلف 
ــعــــمــــل الـــحـــكـــومـــي  قــــطــــاعــــات الــ
واألهلي، منوهة إلى أن الجامعة 
ــبـــول  ــع فـــــي الـــقـ ــوســ ــتــ تـــعـــتـــزم الــ
ــات الــعــلــيــا  ــ ــدراســ ــ ــج الــ ــرامــ ــي بــ فــ
وخصوصا أنها دشنت برنامجين 
جــديــديــن بـــدرجـــة الــمــاجــســتــيــر 
ــا: بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر في  ــمـ وهـ
العلوم في المحاسبة الجنائية، 
وبــــرنــــامــــج مـــاجـــســـتـــيـــر الـــعـــلـــوم 
ــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات  فـ

ــدى  ــ ــبــــح لـ ــيــــصــ )الــــــفــــــنــــــتــــــك(، لــ
الجامعة 8 برامج دراسات عليا، 
اثـــنـــان مــنــهــا بـــدرجـــة الـــدكـــتـــوراه 
الماجستير.  بــدرجــة  بــرامــج  و6 
ودعت المسجل العام بالجامعة 
الــطــلــبــة الــمــتــقــدمــيــن بــطــلــبــات 
األول  ــل  ــصــ ــفــ ــلــ لــ االلـــــــتـــــــحـــــــاق 
ــام الـــــدراســـــي الــجــديــد  ــعــ ــن الــ مــ
الـــمـــســـارعـــة  ــى  ــ إلــ  2023  /2022
القبول  تثبيت  إجـــراءات  بإنهاء 
إلى  منوهة  المقبلة،  الفترة  في 
مرنة  خدمة  تقدم  الجامعة  أن 
جــدا فــي دفــع الــرســوم الدراسية 
أمورهم  وأولياء  لطلبتها  وتتيح 
تــقــســيــط الـــرســـوم عــلــى امــتــداد 

العام الدراسي.

ا����س���ت���م���رار ف���ت���ح ب�����اب ال���ق���ب���ول ح���ت���ى ن��ف��اد 
ال��م��ق��اع��د ال���درا����س���ي���ة ب��ال��ج��ام��ع��ة الأه��ل��ي��ة

} فاتن ضيف.

وزي����������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ي��ل��ت��ق��ي 
ن���ظ���ي���ره ال���ك���وي���ت���ي ف����ي ال���ق���اه���رة

اأمين عام مجل�س النواب: 

ج���ه���ود ح��ث��ي��ث��ة ت���ق���وده���ا ال��ب��ح��ري��ن 
ل���دع���م ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي ال��م�����س��ت��رك

بونجمة  محمد  راشــد  المستشار  أكــد 
مملكة  أن  الــنــواب  لمجلس  العام  األمين 
دعم  أولوياتها  رأس  على  تضع  البحرين 
العمل العربي المشترك، وتوجيه الجهود 
العربية،  الـــدول  أجــل خدمة مصالح  مــن 
وذلك تماشيا مع النهج الحكيم لحضرة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
مشيرا  المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
الــنــواب  الــعــامــة لمجلس  األمــانــة  أن  إلـــى 
حــريــصــة عــلــى تــوظــيــف جــهــودهــا ورؤاهــــا 
ــادة الــتــعــاون والــتــنــســيــق  ــ والــعــمــل عــلــى زيـ
المشترك مع األمانات العامة بالمجالس 
وتسعى  العربية،  والبرلمانات  التشريعية 
جاهدة لتبادل التجارب والخبرات وتطوير 
الكفاءات بما يصب في النهوض بالعملية 
الديمقراطية والتشريعية في المنطقة. 

جاء ذلك خال مشاركة األمين العام 
السنوي  االجــتــمــاع  فــي  الــنــواب  لمجلس 
ــاء الـــعـــامـــيـــن  ــ ــنــ ــ ــع لـــجـــمـــعـــيـــة األمــ ــاســ ــتــ الــ
للبرلمانات العربية، والمنعقد بجمهورية 
ــة الـــشـــقـــيـــقـــة فــــي الـــفـــتـــرة  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ مـــصـ

4-5 سبتمبر الجاري.
ــنـــاء الــعــامــون  وقـــد بــحــث الـــســـادة األمـ
ــن الـــمـــوضـــوعـــات  ــ الــــمــــشــــاركــــون عــــــــددا مـ

ــدول االعـــمـــال أهــمــهــا  ــ الـــمـــدرجـــة عــلــى جـ
األمانات  في  العام  األمين  »اختصاصات 
الــعــامــة لــلــبــرلــمــانــيــة الــعــربــيــة«، حــيــث تم 
ــداث تــطــورات  خـــال االجــتــمــاع تــأكــيــد إحــ
المشترك  العمل  منظومة  فــي  مستمرة 
ــالــــس  ــمــــجــ لــــــألمــــــانــــــات الـــــعـــــامـــــة فـــــــي الــ
لتعزيز  والــســعــي  الــعــربــيــة،  والــبــرلــمــانــات 
مــتــانــة جــســور الــتــواصــل وتــبــادل الــوثــائــق 
والنشرات،  اإلصـــدارات  وآلية  التشريعية، 
المتعلقة  الــخــبــرات  لتبادل  رؤيــة  وإيــجــاد 
الخطط  الــبــرلــمــانــي، ووضــــع  بــالــتــدريــب 

واالستراتيجيات التطويرية المختلفة.
كــمــا تــضــمــنــت اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة 
عرض تقرير اللجنة التنفيذية المنعقدة 
ــالــــي بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا مــــارس  ــة بــ ــنـ فــــي مـــديـ
على  األعــمــال  جـــدول  اشتمل  كما   ،2022
لجمعية  الـــداخـــلـــيـــة  الـــائـــحـــة  مـــراجـــعـــة 
األمناء العامين للبرلمانات العربية، وتم 
الشعب  مجلس  انضمام  طلب  في  النظر 
بــجــمــهــوريــة الــصــومــال، ومــجــلــس الــنــواب 
الــى  الجمعية،  إلـــى  جيبوتي  بجمهورية 
ــة طــلــب انــضــمــام الــبــرلــمــان  ــ جـــانـــب دراســ

العربي إلى جمعية األمناء العامين.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16237/pdf/1-Supplime/16237.pdf?fixed4390
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/1307643
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307607
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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
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يبدأ التفكير اإليجابي دائًما بالحديث مع النفس 
بل  الــمــزعــجــة،  الــحــيــاة  مــواقــف  تتجاهل  أن  يعني  وال 
إيجابية  أكثر  بطريقة  معها  نتعامل  أن  به  المقصود 

وإنتاجية. 
 of  power  The[ اإليــجــابــي  التفكير  قــوة  كــتــاب  فــي 
بيل،  فينسينت  نـــورمـــان  للكاتبة   ]thinking  positive
والذي أخذ عنوانه ألكثر من كتاب لتطوير الذات، كان 
كانت  ُمتفائاًل،  كنت  كلما  وهي  أساسية  مبادئ  للكتاب 
صحتك أفــضــل وحــيــاتــك أكــثــر ســعــادة وبــالــتــالــي زادت 
قدرتك على تحقيق النجاح.. ويعتبر الكتاب من أمهات 

الكتب التحفيزية المؤثرة.
الكتاب مجموعة من الخطوات المؤثرة التي  قدم 
تعمل على نفسية المتلقي وبدأ بشرح مبسط للتفكير 
في  المهمة  العوامل  مــن  التفكير  يعتبر  اذ  اإليجابي 
حــيــاة اإلنـــســـان فــهــو يــســاعــد عــلــى تــخــطــي الــكــثــيــر من 
الــعــقــبــات، ويــســاعــده فـــي الــســيــطــرة عــلــى أمــــور كثيرة 
وتسييرها لصالحه وال يقتصر التفكير اإليجابي على 
الــشــعــور الــــذي يــنــتــابــك عــنــد حــــدوث أمــــور طــيــبــة في 
حياتك؛ أي عندما يكون من السهل أن تشعر بالتفاؤل، 
وإنـــمـــا يــعــنــي أيــضــا الـــقـــدرة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى ذلــك 

الشعور باألمل والحافز.
التفكير  هــذا  نجعل  أن  لنا  فكيف  نفكر،  جميعنا 
إيــجــابــيــا خــصــوصــا إذا كــنــا نــمــر بــمــرحــلــة صــعــبــة في 
والرغبة  النزعة  لدينا  يكون  بأن  حياتنا! يتحقق ذلك 

لممارسة سلوك إيجابي يقود لحياة ناجحة. 
كيف ذلك؟

يمكن  والــتــي  لدينا  الذهنية  الحالة  نستثمر  بــأن 
إرادتـــه،  بكامل  ذلــك  قــرر  إذا  يكتسبها،  أن  ألي شخص 
واثق مفتوح مستعد لتقبل  التركيز، وعقل  بقليل من 
في  ما  أفضل  استخراج  لكيفية  واالحتماالت  الفرص 

الحياة.
ــــرق لــتــعــزيــز الــتــفــكــيــر اإليــجــابــي  هـــنـــاك أنـــــواع وطـ
بمساعدة  االســتــعــانــة  طــريــق  عــن  ــا  أمـ فهمها  يمكننا 

المتخصصين أو كتب التنمية البشرية. 
ومهما كان عمر اإلنسان، ومكانه فإنه دائما يسعى 
مجاالت  مختلف  في  والسعادة  بالنجاح  مليئة  لحياة 
الــحــيــاة، مــن أجـــل ذلـــك يــبــذل الــجــهــد لتحقيق ذلــك 
لنفسه ولآلخرين، وإن مما يعين اإلنسان للوصول إلى 
غاياته أن يقوم بتحسين مستواه الفكري حتى لو كلفه 

البحث طوال حياته.

قوة التفكير الإيجابي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي والسكر يعلن عروضا
 جديدة بمناسبة موسم عودة المدارس

أعلن مركز الخليج الطبي 
والسكر تقديم عروض حصرية 
عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
بمناسبة  الصحية  الــخــدمــات 

موسم عودة المدارس.
ومــنــهــا عــيــادة الــرومــاتــيــزم 

وتشمل قياس هشاشة العظام 
ــات تــصــحــيــح الــنــظــر  ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
والفحوصات  األبيض  والماء 
قــــبــــل الــــعــــمــــلــــيــــات. لــلــحــجــز 
واالســـتـــعـــالم يــرجــى االتــصــال 

على رقم 17239239.
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جرثومة المعدة واحدة من أكثر المشاكل الصحية 
شــيــوعــا والــتــي يــعــانــي منها الــكــثــيــرون، وهـــي عــبــارة عن 
بكتيريا تعيش في الجهاز الهضمي، قد تكون سببا في 
قرحة المعدة وااللتهابات الشديدة وتسبب ألما شديدا 
الــتــعــايــش بشكل صــحــي، سنتعرف  عــلــى  الــقــدرة  وعـــدم 
وعالجها  تشخيصها  وطرق  أعراضها  وعلى  عليها  أكثر 
الدكتور ياسر الصواف استشاري  التالي مع  في الحوار 
األمــــراض الــبــاطــنــيــة الــمــركــز الــطــبــي الــجــامــعــي مدينة 

الملك عبداهلل.
ما جرثومة المعدة؟

البكتيريا الحلزونية أو جرثومة المعدة، هي بكتيريا 
توجد بشكل شائع في المعدة وانتشارها واسع جدا حتى 

إنها موجودة فيما يقرب من نصف سكان العالم.
ما أعراض اإلصابة بالبكتيريا الحلزونية؟ ومن هم 

األشخاص األكثر عرضة؟
المزمن  المعدة  بالتهاب  المصابين  األفــراد  معظم 
أو التهاب االثني عشر ليس لديهم أعراض. ومع ذلك، 
يعاني بعض األشخاص من مشاكل أكثر خطورة، بما في 

ذلك قرحة المعدة أو االثني عشر.
يــمــكــن أن تــســبــب الــقــرحــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
األعراض أو ال تظهر أي أعراض على اإلطالق، وتشمل 

أعراض القرحة األكثر شيوعا ما يلي:
ألما أو إزعاجا )عادة في الجزء العلوي من البطن(

االنتفاخ
الشعور باالمتالء بعد تناول كمية قليلة من الطعام

قلة الشهية
الغثيان أو القيء

براز داكن أو لونه قطراني
القرحة التي تنزف يمكن أن تسبب األنيميا الحادة 

واإلرهاق
األعــــــراض األقــــل شــيــوعــا، يــســبــب الــتــهــاب الــمــعــدة 
المزمن تغيرات غير طبيعية في بطانة المعدة، مما قد 
يؤدي إلى أشكال معينة من السرطان. من غير المألوف 
اإلصابة بالسرطان نتيجة لعدوى الملوية البوابية. ومع 
ذلك، نظرا إلى أن الكثير من الناس في العالم مصابون 
مهما  سببا  يعتبر  فإنه  البوابية،  الحلزونية  بالبكتيريا 
لسرطان المعدة. األشخاص الذين يعيشون في البلدان 

التي تحدث فيها عدوى الملوية البوابية في سن مبكرة 
هم األكثر عرضة لإلصابة بسرطان المعدة.

ما عوامل خطر اإلصابة بالبكتيريا الحلزونية؟
عن  الحلزونية  البكتيريا  تنتشر  أن  المحتمل  من 
طريق تناول طعام أو ماء ملوث بالبراز، تسبب البكتريا 

الحلزونية تغييرات في المعدة واالثنى عشر
تــصــيــب  ــة(،  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ األمــــعــــاء  مــــن  األول  )الــــجــــزء 
وهــذا  المعدة  تبطن  التي  الــواقــيــة  األنسجة  البكتيريا 
يؤدي إلى إفراز بعض اإلنزيمات والسموم وتفعيل جهاز 

المناعة.
إصابة خاليا  إلى  العوامل مجتمعة  تــؤدي هذه  قد 
غــيــر مباشر،  أو  مــبــاشــر  عــشــر بشكل  االثــنــى  أو  الــمــعــدة 
)التهاب  المعدة  جـــدران  فــي  مزمنا  التهابا  هــذا  يسبب 

المعدة( أو االثنى عشر )التهاب االثنى عشر(.
واالثنى عشر  المعدة  تكون  التغييرات،  نتيجة هذه 
الهضمي، مثل  الجهاز  للتلف من عصارات  أكثر عرضة 

حمض المعدة.
األخــرى،  المتقدمة  والــدول  المتحدة  الواليات  في 
غير  أمــرا  البوابية  الحلزونية  بالبكتيريا  اإلصــابــة  تعد 
معتاد أثناء الطفولة، ولكنها تصبح أكثر شيوعا خالل 
مــرحــلــة الــبــلــوغ ومــــع ذلــــك، فـــي الـــبـــلـــدان ذات الـــمـــوارد 
المحدودة، يصاب معظم األطفال بالبكتيريا الحلزونية 

قبل سن العاشرة.
كيف تنتقل العدوى بالبكتيريا الحلزونية البوابية؟

ــعــــدوى غير  ال يـــــزال الـــطـــريـــق الـــــذي تـــحـــدث بـــه الــ
مـــعـــروف. لــكــن يــبــدو أن انــتــقــال الــمــلــويــة الــبــوابــيــة من 
شخص إلى آخر من خالل التلوث عن طريق الفم يبدو 

مرجحا.
ذلك،  ومــع  للعدوى  الرئيسي  المستودع  هم  البشر 
في  الرئيسيات  مــن  الــبــوابــيــة  الحلزونية  عــزل  تــم  فقد 
كيف  الــواضــح  غير  مــن  المنزلية،  القطط  ومــن  األســـر 
البوابية.  الملوية  الحيوانات أصاًل بعدوى  أصيبت هذه 
إمكانية  فــإن  القطط،  فــي حالة  األقــل  ذلــك، على  ومــع 

انتقال العدوى إلى البشر تبدو محتملة.
الفم  عــن طــريــق  البكتيريا  انــتــقــال  تــأكــيــد  يــتــم  لــم 
/ الــفــم. أطــبــاء األســنــان وأخــصــائــي صحة الــفــم الذين 
لديهم تعرض مهني مستمر للوحة األسنان ليس لديهم 

معدل انتشار أعلى لجرثومة المعدة.
كيف يكون التشخيص؟

بالبكتيريا  اإلصــابــة  لتشخيص  طـــرق  عـــدة  هــنــاك 
الحلزونية، تشمل االختبارات األكثر استخداما ما يلي:
التنفس  اخــتــبــارات  تتطلب   - الــتــنــفــس  اخــتــبــارات 
أن تشرب  الــيــوريــا(  اخــتــبــارات تنفس  بــاســم  )الــمــعــروفــة 
تكسيرها  يــتــم  مـــادة  عــلــى  يــحــتــوي  مــحــلــوال متخصصا 
عن  الكشف  يمكن  البوابية.  الملوية  بكتيريا  بواسطة 

منتجات التحلل في أنفاسك.
عن  للكشف  متاحة  االختبارات   - الــبــراز  اختبارات 

وجود بروتينات الحلزونية البوابية في البراز.
اختبارات الدم - يمكن أن تكشف اختبارات الدم عن 
أجسام مضادة معينة )بروتينات( يطورها جهاز المناعة 

في الجسم استجابة لبكتيريا الملوية البوابية.
بــإجــراء اختبار  أعـــراض - يــوصــى  لــديــك  كــانــت  إذا 
تعاني  كنت  إذا  الحلزونية  البكتيريا  لعدوى  تشخيصي 

من قرح نشطة في المعدة أو االثني عشر أو إذا
كان لديك تاريخ سابق لإلصابة بالقرحة.

ــدوى الــبــكــتــيــريــا الــحــلــزونــيــة  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــ
المرضى  كل  فليس  للقرحة،  شيوعا  األكثر  السبب  هي 
الحلزونية  بالبكتيريا  مــصــابــون  بــالــقــرحــة  المصابين 

البوابية.
يــمــكــن أن تــســبــب بــعــض األدويـــــة )مــثــل األســبــريــن، 

اإليبوبروفين، نابروكسين( القرحة الهضمية.
إذا لم تكن لديك أعراض - ال ينصح بإجراء اختبار 
بكتيريا الملوية البوابية عادة إذا لم تكن لديك أعراض 
القرحة الهضمية.  تاريخ سابق لمرض  ولم يكن لديك 
ومـــع ذلــــك، يــمــكــن اعــتــبــاره ألشــخــاص مــخــتــاريــن، مثل 
أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي أو قلق بشأن سرطان 
ــوري أو  ــ ــراد مــن أصـــل صــيــنــي أوكـ ــ الــمــعــدة، وخــاصــة األفـ
المجموعات  هذه  الوسطى؛  أمريكا  أصل  من  أو  ياباني 

لديها نسبة أعلى من اإلصابة بسرطان المعدة.
عالج البكتيريا الحلزونية

ماذا عن العالج؟
يــجــب عـــالج األشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم تـــاريـــخ من 
أو  النشطة  المعدة  قرحة  أو  الهضمية  القرحة  مــرض 
الملوية  بعدوى  المرتبطة  النشطة  عشر  االثني  قرحة 

البوابية.
يمكن أن يساعد العالج الناجح للبكتيريا الحلزونية 
وتقليل  العودة،  من  القرحة  ومنع  القرحة،  التئام  على 
خطر حدوث مضاعفات القرحة )مثل النزيف(. توصي 
ــات الــمــتــحــدة والــــدول  ــواليـ الــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة فـــي الـ
األخرى بأن المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية مضادة 
واأليبوبروفين  األسبرين  مثل  األمد  لاللتهابات طويلة 
والنابروكسين واألدوية المماثلة لعالج التهاب المفاصل 
اختبارهم من  يتم  أن  األخــرى يجب  الطبية  والــحــاالت 
أجل الملوية البوابية وإذا أصيبوا بالعدوى للقضاء على 
عدوى الملوية البوابية ال يوجد دواء واحد يعالج عدوى 
تناول  العالج  أنظمة  معظم  تتضمن  البوابية.  الملوية 

العديد من األدوية مدة 14 يوما.
دواء يسمى  عــلــى  الـــعـــالج  أنــظــمــة  مــعــظــم  تــشــتــمــل 
إنتاج  مــن  الــــدواء  هــذا  يقلل  الــبــروتــون.  مثبط مضخة 
من  المتضررة  لألنسجة  يسمح  مما  للحمض،  المعدة 
العدوى بالشفاء. تشمل أمثلة مثبطات مضخة البروتون 
ــرازول وأومـــيـــبـــرازول وبــانــتــوبــرازول ورابـــيـــبـــرازول  ــزوبــ النــ

ودککسالنسوبرازول وايزوميبرازول.
- بشكل عــام يــوصــى أيــضــا بــمــضــادات حــيــويــة؛ هذا 
ــة الـــمـــضـــادات  ــاومـ ــقـ يــقــلــل مـــن خــطــر فــشــل الـــعـــالج ومـ

الحيوية.
هـــنـــاك أعـــــداد مـــتـــزايـــدة مـــن الــمــرضــى الــمــصــابــيــن 
الحيوية،  المقاومة للمضادات  البوابية  الملوية  بعدوى 
لذلك من المهم تناول جميع األدوية الموصوفة وإجراء 

اختبار يؤكد إزالة العدوى.
فــعــااًل،  البوابية  الملوية  بكتيريا  عــالج  يــكــون  لكي 
تستمر  والــتــي  كاملة  الــدوائــيــة  المجموعة  تــنــاول  يجب 
في الغالب أسبوعين واآلثار الجانبية - يعاني ما يصل 
إلى 50 بالمائة من المرضى من آثار جانبية أثناء تناول 
الجانبية  اآلثــار  تكون  ما  عــادة  البوابية.  الملوية  عــالج 
خفيفة، وأقل من عشرة في المائة من المرضى يتوقفون 
أولئك  إلى  بالنسبة  الجانبية.  اآلثــار  العالج بسبب  عن 
الممكن  مــن  يكون  قــد  آثــار جانبية،  مــن  يعانون  الــذيــن 
إجراء تعديالت في جرعة أو توقيت الدواء. بعض اآلثار 

الجانبية األكثر شيوعا.
يــســمــى  دواء  الـــــعـــــالج  أنـــظـــمـــة  بـــعـــض  ــدم  ــتـــخـ ــسـ تـ

هذه  تسبب  أن  يمكن  أوكالريثروميسين.  ميترونيدازول 
األدوية طعما معدنيا في الفم.

البيرة  )مــثــل  الكحولية  الــمــشــروبــات  تجنب  يــجــب 
والنبيذ( أثناء تناول الميترونيدازول؛ يمكن أن يتسبب 
هذا المزيج في احمرار الجلد والصداع والغثيان والقيء 

والتعرق وسرعة دقات القلب.
العالجية،  األنظمة  بعض  فــي  الموجود  الــبــزمــوت، 
ــود وقــد  يتسبب فــي تــحــول لـــون الــبــراز إلـــى الــلــون األســ

يسبب اإلمساك.
الــعــديــد مـــن األنــظــمــة الــعــالجــيــة تــســبــب اإلســهــال 

وتشنجات في المعدة.
فشل العالج - ما يصل إلى عشرين في المائة من 
يتم  ال  الــبــوابــيــة  الملوية  بــعــدوى  المصابين  الــمــرضــى 
عــادة  يــوصــى  األولـــى.  الــعــالج  دورة  إكــمــال  شفاؤهم بعد 
المعالجة  إعــادة  الحالة. لب  ثــان في هــذه  بنظام عــالج 
مــن مثبط مضخة  يــومــا   14 الــمــريــض  يــأخــذ  أن  عـــادة 

البروتون ومضادات حيوية.
عن  األقـــل  على  الحيوية  الــمــضــادات  أحــد  يختلف 

تلك المستخدمة في دورة العالج األولى.
المتابعة - بعد االنتهاء من عالج الملوية البوابية، 
ــا يــتــم إجـــــراء اخــتــبــار مــتــكــرر لــلــتــأكــد مـــن حل  ــادة مـ ــ عـ
أو  التنفس  اختبار  عــادة عن طريق  ذلــك  يتم  الــعــدوى. 
الفحوصات.  لمتابعة  الدم  باختبارات  ينصح  ال  البراز. 
غالبا ما يظل الجسم المضاد الذي تم اكتشافه بواسطة 
فحص الدم في الدم مدة أربعة أشهر أو أكثر بعد العالج، 

حتى بعد القضاء على العدوى.

عندما ينتقل الورم من منبعه األول إلى أي عضو 
آخر، تقل فرص مريض السرطان في البقاء على قيد 

الحياة بشكل كبير نتيجة انتشار المرض.
ومع  البروستاتا.  أورام  على  أيًضا  ينطبق  وهــذا 
ذلك، هناك أساليب عالجية جديدة واعدة للمرضى 

في المراحل المتقدمة من المرض.
السرطان،  مــرض  مــن  الخاصة  الحالة  هــذه  فــي 
يمتلك األطباء »بوابة« يمكنهم من خاللها استهداف 
الورم والقضاء عليه في الجسم بشكل فعال ودقيق. 
ارتباط محتملة معينة  تراكيب  التركيز على  ينصب 
 - الــنــوعــي«  البروستاتا  »مستضد  ــورم:  الـ سطح  على 
 ،PSMA) Prostate-Specific Membrane Antigen)
أورام  كثيًرا على سطح  يتواجد  بروتيني  وهو جــزيء 

البروستاتا.
هذا  الــنــووي  الطب  في  المتخصصون  يستخدم 
السرطانية  الــخــلــيــة  إلـــى  الــمــشــعــة  الـــمـــواد  لــتــوصــيــل 

وبالتالي تدمير الخاليا الخبيثة من الداخل.
إشعاعي جديد  دواء  هو   PSMA  177  - لوتيتيوم 
ووسيلة واعدة لعالج سرطان البروستاتا النقيلي، إذ 
الفعال  الباعث  أن  حقيقة  على  العالج  مبدأ  يعتمد 
عالجًيا )لوتيتيوم -177( مرتبط بمادة تتبع خاصية 
الخاليا  إلــى  التحديد  وجــه  على  الباعث  هــذا  تنقل 

السرطانية لسرطان البروستاتا، وتلتصق هناك ويتم 
امتصاصها في الخاليا. ثم يقوم التشعيع الموضعي 
بتدمير الخاليا السرطانية بشكل انتقائي مع تجنيب 

التأثير على األنسجة المحيطة إلى حد كبير.
وقد تم بالفعل استخدام آلية ربط طريقة التتبع 
أو  )الــغــالــيــوم-68(  تشخيصات  فــي  كبير  بنجاح  هــذه 
PSMA PET-CT 18-F. على غرار إجراء التشخيص، 
حيث ثبت أيضًا فعالية استخدام هذه اآللية للعالج.

عالج - Ligand لوتيتيوم - PSMA 177 هو طريقة 
المرض،  من  المتقدمة  للمراحل  مخصصة  جديدة 
على سبيل المثال عندما تكون طرق العالج األخرى 

مستنفدة أو لم تعد فعالة.
يتم استخدام رابط لوتيتيوم - PSMA 177 كجزء 
مــن إجـــراء عــالجــي فـــردي خــالل فــتــرة إقــامــة قصيرة 
غالًبا  السابقة،  للتجربة  وفًقا  الداخليين.  للمرضى 
ــؤدي إعـــطـــاء جــرعــة إشــعــاعــيــة مــوجــهــة ومــركــزة  مـــا يــ
مع  إيجابية  تأثيرات  إلــى  السرطانية  الخاليا  على 
بهذه  االستعانة  يتطلب  نسبًيا.  طفيفة  جانبية  آثــار 
الــوســيــلــة لـــعـــالج اســـتـــشـــارات مــتــعــددة الــتــخــصــصــات 

المختلفة.
البروستاتا  »مستضد  وجــود  مــن  التأكد  تــم  لقد 
خـــاص  غـــشـــاء  مــســتــضــد  وهـــــو   ،)PSMA( الـــنـــوعـــي« 

السليمة،  البروستاتا  بالبروستاتا، على سطح خاليا 
بكثير على خاليا  ذلك  أكثر من  يوجد بصورة  ولكن 
ــادًرا مــا يــوجــد البروتين في  الــبــروســتــاتــا. ونــ ســرطــان 
بــاقــي أجـــزاء الــجــســم. لــذلــك، فــإن PSMA هــو عامل 
مثالي للتشخيص وفي الوقت نفسه أيًضا للعالجات 

المستهدفة لسرطان البروستاتا.
صغيرة  جــزيــئــات  عــن  عــبــارة   PSMA مستقبالت 
يمكن أن تلتصق على وجه التحديد بخاليا سرطان 
المشعة«  بـــ»الــنــويــدات  تسميته  يــمــكــن  الــبــروســتــاتــا؛ 
لــلــعــالج،  وكــذلــك  التشخيصي  لــلــتــصــويــر  الــمــنــاســبــة 
ومن هنا جاء المصطلح »العالج بالعالج«. المسمى 
تجعل  أن  للروابط  يمكن   -  PSMA بـ)الغاليوم-68(، 
حتى أصغر تراكمات خاليا سرطان البروستاتا مرئية 
باستخدام فحوصات PET / CT )التصوير المقطعي 
بـــــاإلصـــــدار الـــبـــوزيـــتـــرونـــي / الـــتـــصـــويـــر الــمــقــطــعــي 
الــمــحــوســب(. وبــالــتــالــي، مـــن الــمــمــكــن الــكــشــف عن 
أو  أخـــرى  أعــضــاء  فــي  صغيرة  سرطانية  مستوطنات 
إذا كان العالج يعمل بدقة شديدة. يعتبر  مراقبة ما 
هذا اإلجراء التشخيصي الحديث أكثر حساسية من 

طرق التصوير التقليدية.
النويدات  ربط  أيًضا  يمكن  ذلــك،  إلى  باإلضافة 
الــمــشــعــة الــنــشــطــة عــالجــًيــا مــثــل )لــوتــيــتــيــوم -177( 

بمستقبالت )PSMA(، إذ يتم امتصاص هذه األدوية 
التي تحمل  السرطانية  الخاليا  بواسطة  اإلشعاعية 
الجزء المستهدف PSMA وتدمرها داخلًيا. يمثل هذا 
المصابين  للمرضى  وخــاصــًة  واعـــًدا،  عالجًيا  بــديــاًل 
بــســرطــان الــبــروســتــاتــا الــمــقــاوم لــلــهــرمــونــات والــذيــن 

يصعب عالجهم.
في مستشفانا في برلين - ألمانيا، عالج الفريق 
البروفيسور  الــنــووي  الــطــب  اســتــشــاري  يــقــوده  الـــذي 
الــدكــتــور ســتــيــفــان دريــســل بــالــفــعــل لــلــمــرضــى الــذيــن 
باستخدام  المتقدم  البروستاتا  سرطان  من  يعانون 
بــاإلشــعــاع ســنــوات عديدة  الــمــوصــوفــة   PMSA روابـــط 
ــة. اســتــخــدم  ــرديـ ــفـ ــن مــــحــــاوالت الـــشـــفـــاء الـ كـــجـــزء مـ
)لــوتــيــتــيــوم -177(  الــعــالجــيــة  الـــنـــويـــدات  ــاء  ــبــ األطــ

و)أكتينيوم – 225(.
العالج  بعد  اإلكلينيكية  الـــدراســـات  أثبتت  وقــد 
ــة الــمــشــعــة الــتــي تــحــمــل عــالمــة الــلــوتــيــتــيــوم،  بـــاألدويـ
بشكل   PMSA البروستاتا  ســرطــان  مــؤشــر  انــخــفــاض 
ملحوظ على غالبية المرضى الذين تلقوا هذا النوع 

من العالج.
أيــًضــا أن  الــالحــقــة   PET / CT أكــــدت صـــور  كــمــا 
ــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن  الــنــقــائــل أصــبــحــت أصـــغـــر أو لـ

اكتشافها.

الدكتور ياسر الصواف لـ»الخليج الطبي«: 

لي�س كل الم�صابين بالقرحة م�صابين بالبكتريا الحلزونية

اأحدث تقنية في عالج البرو�صتاتا المتقدم اأو المنت�صر

البروفيسور
د. ستيفان دريسل

استشاري الطب النووي

يبدأ التفكير اإليجابي دائًما بالحديث مع النفس 
بل  الــمــزعــجــة،  الــحــيــاة  مــواقــف  تتجاهل  أن  يعني  وال 
إيجابية  أكثر  بطريقة  معها  نتعامل  أن  به  المقصود 

وإنتاجية. 
 of  power  The[ اإليــجــابــي  التفكير  قــوة  كــتــاب  فــي 
بيل،  فينسينت  نـــورمـــان  للكاتبة   ]thinking  positive
والذي أخذ عنوانه ألكثر من كتاب لتطوير الذات، كان 
كانت  ُمتفائاًل،  كنت  كلما  وهي  أساسية  مبادئ  للكتاب 
صحتك أفــضــل وحــيــاتــك أكــثــر ســعــادة وبــالــتــالــي زادت 
قدرتك على تحقيق النجاح.. ويعتبر الكتاب من أمهات 

الكتب التحفيزية المؤثرة.
الكتاب مجموعة من الخطوات المؤثرة التي  قدم 
تعمل على نفسية المتلقي وبدأ بشرح مبسط للتفكير 
في  المهمة  العوامل  مــن  التفكير  يعتبر  اذ  اإليجابي 
حــيــاة اإلنـــســـان فــهــو يــســاعــد عــلــى تــخــطــي الــكــثــيــر من 
الــعــقــبــات، ويــســاعــده فـــي الــســيــطــرة عــلــى أمــــور كثيرة 
وتسييرها لصالحه وال يقتصر التفكير اإليجابي على 
الــشــعــور الــــذي يــنــتــابــك عــنــد حــــدوث أمــــور طــيــبــة في 
حياتك؛ أي عندما يكون من السهل أن تشعر بالتفاؤل، 
وإنـــمـــا يــعــنــي أيــضــا الـــقـــدرة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى ذلــك 

الشعور باألمل والحافز.
التفكير  هــذا  نجعل  أن  لنا  فكيف  نفكر،  جميعنا 
إيــجــابــيــا خــصــوصــا إذا كــنــا نــمــر بــمــرحــلــة صــعــبــة في 
والرغبة  النزعة  لدينا  يكون  بأن  حياتنا! يتحقق ذلك 

لممارسة سلوك إيجابي يقود لحياة ناجحة. 
كيف ذلك؟

يمكن  والــتــي  لدينا  الذهنية  الحالة  نستثمر  بــأن 
إرادتـــه،  بكامل  ذلــك  قــرر  إذا  يكتسبها،  أن  ألي شخص 
واثق مفتوح مستعد لتقبل  التركيز، وعقل  بقليل من 
في  ما  أفضل  استخراج  لكيفية  واالحتماالت  الفرص 

الحياة.
ــــرق لــتــعــزيــز الــتــفــكــيــر اإليــجــابــي  هـــنـــاك أنـــــواع وطـ
بمساعدة  االســتــعــانــة  طــريــق  عــن  ــا  أمـ فهمها  يمكننا 

المتخصصين أو كتب التنمية البشرية. 
ومهما كان عمر اإلنسان، ومكانه فإنه دائما يسعى 
مجاالت  مختلف  في  والسعادة  بالنجاح  مليئة  لحياة 
الــحــيــاة، مــن أجـــل ذلـــك يــبــذل الــجــهــد لتحقيق ذلــك 
لنفسه ولآلخرين، وإن مما يعين اإلنسان للوصول إلى 
غاياته أن يقوم بتحسين مستواه الفكري حتى لو كلفه 

البحث طوال حياته.

قوة التفكير الإيجابي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي والسكر يعلن عروضا
 جديدة بمناسبة موسم عودة المدارس

أعلن مركز الخليج الطبي 
والسكر تقديم عروض حصرية 
عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
بمناسبة  الصحية  الــخــدمــات 

موسم عودة المدارس.
ومــنــهــا عــيــادة الــرومــاتــيــزم 

وتشمل قياس هشاشة العظام 
ــات تــصــحــيــح الــنــظــر  ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
والفحوصات  األبيض  والماء 
قــــبــــل الــــعــــمــــلــــيــــات. لــلــحــجــز 
واالســـتـــعـــالم يــرجــى االتــصــال 

على رقم 17239239.
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جرثومة المعدة واحدة من أكثر المشاكل الصحية 
شــيــوعــا والــتــي يــعــانــي منها الــكــثــيــرون، وهـــي عــبــارة عن 
بكتيريا تعيش في الجهاز الهضمي، قد تكون سببا في 
قرحة المعدة وااللتهابات الشديدة وتسبب ألما شديدا 
الــتــعــايــش بشكل صــحــي، سنتعرف  عــلــى  الــقــدرة  وعـــدم 
وعالجها  تشخيصها  وطرق  أعراضها  وعلى  عليها  أكثر 
الدكتور ياسر الصواف استشاري  التالي مع  في الحوار 
األمــــراض الــبــاطــنــيــة الــمــركــز الــطــبــي الــجــامــعــي مدينة 

الملك عبداهلل.
ما جرثومة المعدة؟

البكتيريا الحلزونية أو جرثومة المعدة، هي بكتيريا 
توجد بشكل شائع في المعدة وانتشارها واسع جدا حتى 

إنها موجودة فيما يقرب من نصف سكان العالم.
ما أعراض اإلصابة بالبكتيريا الحلزونية؟ ومن هم 

األشخاص األكثر عرضة؟
المزمن  المعدة  بالتهاب  المصابين  األفــراد  معظم 
أو التهاب االثني عشر ليس لديهم أعراض. ومع ذلك، 
يعاني بعض األشخاص من مشاكل أكثر خطورة، بما في 

ذلك قرحة المعدة أو االثني عشر.
يــمــكــن أن تــســبــب الــقــرحــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
األعراض أو ال تظهر أي أعراض على اإلطالق، وتشمل 

أعراض القرحة األكثر شيوعا ما يلي:
ألما أو إزعاجا )عادة في الجزء العلوي من البطن(

االنتفاخ
الشعور باالمتالء بعد تناول كمية قليلة من الطعام

قلة الشهية
الغثيان أو القيء

براز داكن أو لونه قطراني
القرحة التي تنزف يمكن أن تسبب األنيميا الحادة 

واإلرهاق
األعــــــراض األقــــل شــيــوعــا، يــســبــب الــتــهــاب الــمــعــدة 
المزمن تغيرات غير طبيعية في بطانة المعدة، مما قد 
يؤدي إلى أشكال معينة من السرطان. من غير المألوف 
اإلصابة بالسرطان نتيجة لعدوى الملوية البوابية. ومع 
ذلك، نظرا إلى أن الكثير من الناس في العالم مصابون 
مهما  سببا  يعتبر  فإنه  البوابية،  الحلزونية  بالبكتيريا 
لسرطان المعدة. األشخاص الذين يعيشون في البلدان 

التي تحدث فيها عدوى الملوية البوابية في سن مبكرة 
هم األكثر عرضة لإلصابة بسرطان المعدة.

ما عوامل خطر اإلصابة بالبكتيريا الحلزونية؟
عن  الحلزونية  البكتيريا  تنتشر  أن  المحتمل  من 
طريق تناول طعام أو ماء ملوث بالبراز، تسبب البكتريا 

الحلزونية تغييرات في المعدة واالثنى عشر
تــصــيــب  ــة(،  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ األمــــعــــاء  مــــن  األول  )الــــجــــزء 
وهــذا  المعدة  تبطن  التي  الــواقــيــة  األنسجة  البكتيريا 
يؤدي إلى إفراز بعض اإلنزيمات والسموم وتفعيل جهاز 

المناعة.
إصابة خاليا  إلى  العوامل مجتمعة  تــؤدي هذه  قد 
غــيــر مباشر،  أو  مــبــاشــر  عــشــر بشكل  االثــنــى  أو  الــمــعــدة 
)التهاب  المعدة  جـــدران  فــي  مزمنا  التهابا  هــذا  يسبب 

المعدة( أو االثنى عشر )التهاب االثنى عشر(.
واالثنى عشر  المعدة  تكون  التغييرات،  نتيجة هذه 
الهضمي، مثل  الجهاز  للتلف من عصارات  أكثر عرضة 

حمض المعدة.
األخــرى،  المتقدمة  والــدول  المتحدة  الواليات  في 
غير  أمــرا  البوابية  الحلزونية  بالبكتيريا  اإلصــابــة  تعد 
معتاد أثناء الطفولة، ولكنها تصبح أكثر شيوعا خالل 
مــرحــلــة الــبــلــوغ ومــــع ذلــــك، فـــي الـــبـــلـــدان ذات الـــمـــوارد 
المحدودة، يصاب معظم األطفال بالبكتيريا الحلزونية 

قبل سن العاشرة.
كيف تنتقل العدوى بالبكتيريا الحلزونية البوابية؟

ــعــــدوى غير  ال يـــــزال الـــطـــريـــق الـــــذي تـــحـــدث بـــه الــ
مـــعـــروف. لــكــن يــبــدو أن انــتــقــال الــمــلــويــة الــبــوابــيــة من 
شخص إلى آخر من خالل التلوث عن طريق الفم يبدو 

مرجحا.
ذلك،  ومــع  للعدوى  الرئيسي  المستودع  هم  البشر 
في  الرئيسيات  مــن  الــبــوابــيــة  الحلزونية  عــزل  تــم  فقد 
كيف  الــواضــح  غير  مــن  المنزلية،  القطط  ومــن  األســـر 
البوابية.  الملوية  الحيوانات أصاًل بعدوى  أصيبت هذه 
إمكانية  فــإن  القطط،  فــي حالة  األقــل  ذلــك، على  ومــع 

انتقال العدوى إلى البشر تبدو محتملة.
الفم  عــن طــريــق  البكتيريا  انــتــقــال  تــأكــيــد  يــتــم  لــم 
/ الــفــم. أطــبــاء األســنــان وأخــصــائــي صحة الــفــم الذين 
لديهم تعرض مهني مستمر للوحة األسنان ليس لديهم 

معدل انتشار أعلى لجرثومة المعدة.
كيف يكون التشخيص؟

بالبكتيريا  اإلصــابــة  لتشخيص  طـــرق  عـــدة  هــنــاك 
الحلزونية، تشمل االختبارات األكثر استخداما ما يلي:

التنفس  اخــتــبــارات  تتطلب   - الــتــنــفــس  اخــتــبــارات 
أن تشرب  الــيــوريــا(  اخــتــبــارات تنفس  بــاســم  )الــمــعــروفــة 
تكسيرها  يــتــم  مـــادة  عــلــى  يــحــتــوي  مــحــلــوال متخصصا 
عن  الكشف  يمكن  البوابية.  الملوية  بكتيريا  بواسطة 

منتجات التحلل في أنفاسك.
عن  للكشف  متاحة  االختبارات   - الــبــراز  اختبارات 

وجود بروتينات الحلزونية البوابية في البراز.
اختبارات الدم - يمكن أن تكشف اختبارات الدم عن 
أجسام مضادة معينة )بروتينات( يطورها جهاز المناعة 

في الجسم استجابة لبكتيريا الملوية البوابية.
بــإجــراء اختبار  أعـــراض - يــوصــى  لــديــك  كــانــت  إذا 
تعاني  كنت  إذا  الحلزونية  البكتيريا  لعدوى  تشخيصي 

من قرح نشطة في المعدة أو االثني عشر أو إذا
كان لديك تاريخ سابق لإلصابة بالقرحة.

ــدوى الــبــكــتــيــريــا الــحــلــزونــيــة  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــ
المرضى  كل  فليس  للقرحة،  شيوعا  األكثر  السبب  هي 
الحلزونية  بالبكتيريا  مــصــابــون  بــالــقــرحــة  المصابين 

البوابية.
يــمــكــن أن تــســبــب بــعــض األدويـــــة )مــثــل األســبــريــن، 

اإليبوبروفين، نابروكسين( القرحة الهضمية.
إذا لم تكن لديك أعراض - ال ينصح بإجراء اختبار 
بكتيريا الملوية البوابية عادة إذا لم تكن لديك أعراض 
القرحة الهضمية.  تاريخ سابق لمرض  ولم يكن لديك 
ومـــع ذلــــك، يــمــكــن اعــتــبــاره ألشــخــاص مــخــتــاريــن، مثل 
أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي أو قلق بشأن سرطان 
ــوري أو  ــ ــراد مــن أصـــل صــيــنــي أوكـ ــ الــمــعــدة، وخــاصــة األفـ
المجموعات  هذه  الوسطى؛  أمريكا  أصل  من  أو  ياباني 

لديها نسبة أعلى من اإلصابة بسرطان المعدة.
عالج البكتيريا الحلزونية

ماذا عن العالج؟
يــجــب عـــالج األشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم تـــاريـــخ من 
أو  النشطة  المعدة  قرحة  أو  الهضمية  القرحة  مــرض 
الملوية  بعدوى  المرتبطة  النشطة  عشر  االثني  قرحة 

البوابية.
يمكن أن يساعد العالج الناجح للبكتيريا الحلزونية 
وتقليل  العودة،  من  القرحة  ومنع  القرحة،  التئام  على 
خطر حدوث مضاعفات القرحة )مثل النزيف(. توصي 
ــات الــمــتــحــدة والــــدول  ــواليـ الــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة فـــي الـ
األخرى بأن المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية مضادة 
واأليبوبروفين  األسبرين  مثل  األمد  لاللتهابات طويلة 
والنابروكسين واألدوية المماثلة لعالج التهاب المفاصل 
اختبارهم من  يتم  أن  األخــرى يجب  الطبية  والــحــاالت 
أجل الملوية البوابية وإذا أصيبوا بالعدوى للقضاء على 
عدوى الملوية البوابية ال يوجد دواء واحد يعالج عدوى 
تناول  العالج  أنظمة  معظم  تتضمن  البوابية.  الملوية 

العديد من األدوية مدة 14 يوما.
دواء يسمى  عــلــى  الـــعـــالج  أنــظــمــة  مــعــظــم  تــشــتــمــل 
إنتاج  مــن  الــــدواء  هــذا  يقلل  الــبــروتــون.  مثبط مضخة 
من  المتضررة  لألنسجة  يسمح  مما  للحمض،  المعدة 
العدوى بالشفاء. تشمل أمثلة مثبطات مضخة البروتون 
ــرازول وأومـــيـــبـــرازول وبــانــتــوبــرازول ورابـــيـــبـــرازول  ــزوبــ النــ

ودککسالنسوبرازول وايزوميبرازول.
- بشكل عــام يــوصــى أيــضــا بــمــضــادات حــيــويــة؛ هذا 
ــة الـــمـــضـــادات  ــاومـ ــقـ يــقــلــل مـــن خــطــر فــشــل الـــعـــالج ومـ

الحيوية.
هـــنـــاك أعـــــداد مـــتـــزايـــدة مـــن الــمــرضــى الــمــصــابــيــن 
الحيوية،  المقاومة للمضادات  البوابية  الملوية  بعدوى 
لذلك من المهم تناول جميع األدوية الموصوفة وإجراء 

اختبار يؤكد إزالة العدوى.
فــعــااًل،  البوابية  الملوية  بكتيريا  عــالج  يــكــون  لكي 
تستمر  والــتــي  كاملة  الــدوائــيــة  المجموعة  تــنــاول  يجب 
في الغالب أسبوعين واآلثار الجانبية - يعاني ما يصل 
إلى 50 بالمائة من المرضى من آثار جانبية أثناء تناول 
الجانبية  اآلثــار  تكون  ما  عــادة  البوابية.  الملوية  عــالج 
خفيفة، وأقل من عشرة في المائة من المرضى يتوقفون 
أولئك  إلى  بالنسبة  الجانبية.  اآلثــار  العالج بسبب  عن 
الممكن  مــن  يكون  قــد  آثــار جانبية،  مــن  يعانون  الــذيــن 
إجراء تعديالت في جرعة أو توقيت الدواء. بعض اآلثار 

الجانبية األكثر شيوعا.
يــســمــى  دواء  الـــــعـــــالج  أنـــظـــمـــة  بـــعـــض  ــدم  ــتـــخـ ــسـ تـ

هذه  تسبب  أن  يمكن  أوكالريثروميسين.  ميترونيدازول 
األدوية طعما معدنيا في الفم.

البيرة  )مــثــل  الكحولية  الــمــشــروبــات  تجنب  يــجــب 
والنبيذ( أثناء تناول الميترونيدازول؛ يمكن أن يتسبب 
هذا المزيج في احمرار الجلد والصداع والغثيان والقيء 

والتعرق وسرعة دقات القلب.
العالجية،  األنظمة  بعض  فــي  الموجود  الــبــزمــوت، 
ــود وقــد  يتسبب فــي تــحــول لـــون الــبــراز إلـــى الــلــون األســ

يسبب اإلمساك.
الــعــديــد مـــن األنــظــمــة الــعــالجــيــة تــســبــب اإلســهــال 

وتشنجات في المعدة.
فشل العالج - ما يصل إلى عشرين في المائة من 
يتم  ال  الــبــوابــيــة  الملوية  بــعــدوى  المصابين  الــمــرضــى 
عــادة  يــوصــى  األولـــى.  الــعــالج  دورة  إكــمــال  شفاؤهم بعد 
المعالجة  إعــادة  الحالة. لب  ثــان في هــذه  بنظام عــالج 
مــن مثبط مضخة  يــومــا   14 الــمــريــض  يــأخــذ  أن  عـــادة 

البروتون ومضادات حيوية.
عن  األقـــل  على  الحيوية  الــمــضــادات  أحــد  يختلف 

تلك المستخدمة في دورة العالج األولى.
المتابعة - بعد االنتهاء من عالج الملوية البوابية، 
ــا يــتــم إجـــــراء اخــتــبــار مــتــكــرر لــلــتــأكــد مـــن حل  ــادة مـ ــ عـ
أو  التنفس  اختبار  عــادة عن طريق  ذلــك  يتم  الــعــدوى. 
الفحوصات.  لمتابعة  الدم  باختبارات  ينصح  ال  البراز. 
غالبا ما يظل الجسم المضاد الذي تم اكتشافه بواسطة 
فحص الدم في الدم مدة أربعة أشهر أو أكثر بعد العالج، 

حتى بعد القضاء على العدوى.

عندما ينتقل الورم من منبعه األول إلى أي عضو 
آخر، تقل فرص مريض السرطان في البقاء على قيد 

الحياة بشكل كبير نتيجة انتشار المرض.
ومع  البروستاتا.  أورام  على  أيًضا  ينطبق  وهــذا 
ذلك، هناك أساليب عالجية جديدة واعدة للمرضى 

في المراحل المتقدمة من المرض.
السرطان،  مــرض  مــن  الخاصة  الحالة  هــذه  فــي 
يمتلك األطباء »بوابة« يمكنهم من خاللها استهداف 
الورم والقضاء عليه في الجسم بشكل فعال ودقيق. 
ارتباط محتملة معينة  تراكيب  التركيز على  ينصب 
 - الــنــوعــي«  البروستاتا  »مستضد  ــورم:  الـ سطح  على 
 ،PSMA) Prostate-Specific Membrane Antigen)
أورام  كثيًرا على سطح  يتواجد  بروتيني  وهو جــزيء 

البروستاتا.
هذا  الــنــووي  الطب  في  المتخصصون  يستخدم 
السرطانية  الــخــلــيــة  إلـــى  الــمــشــعــة  الـــمـــواد  لــتــوصــيــل 

وبالتالي تدمير الخاليا الخبيثة من الداخل.
إشعاعي جديد  دواء  هو   PSMA  177  - لوتيتيوم 
ووسيلة واعدة لعالج سرطان البروستاتا النقيلي، إذ 
الفعال  الباعث  أن  حقيقة  على  العالج  مبدأ  يعتمد 
عالجًيا )لوتيتيوم -177( مرتبط بمادة تتبع خاصية 
الخاليا  إلــى  التحديد  وجــه  على  الباعث  هــذا  تنقل 

السرطانية لسرطان البروستاتا، وتلتصق هناك ويتم 
امتصاصها في الخاليا. ثم يقوم التشعيع الموضعي 
بتدمير الخاليا السرطانية بشكل انتقائي مع تجنيب 

التأثير على األنسجة المحيطة إلى حد كبير.
وقد تم بالفعل استخدام آلية ربط طريقة التتبع 
أو  )الــغــالــيــوم-68(  تشخيصات  فــي  كبير  بنجاح  هــذه 
PSMA PET-CT 18-F. على غرار إجراء التشخيص، 
حيث ثبت أيضًا فعالية استخدام هذه اآللية للعالج.

عالج - Ligand لوتيتيوم - PSMA 177 هو طريقة 
المرض،  من  المتقدمة  للمراحل  مخصصة  جديدة 
على سبيل المثال عندما تكون طرق العالج األخرى 

مستنفدة أو لم تعد فعالة.
يتم استخدام رابط لوتيتيوم - PSMA 177 كجزء 
مــن إجـــراء عــالجــي فـــردي خــالل فــتــرة إقــامــة قصيرة 
غالًبا  السابقة،  للتجربة  وفًقا  الداخليين.  للمرضى 
ــؤدي إعـــطـــاء جــرعــة إشــعــاعــيــة مــوجــهــة ومــركــزة  مـــا يــ
مع  إيجابية  تأثيرات  إلــى  السرطانية  الخاليا  على 
بهذه  االستعانة  يتطلب  نسبًيا.  طفيفة  جانبية  آثــار 
الــوســيــلــة لـــعـــالج اســـتـــشـــارات مــتــعــددة الــتــخــصــصــات 

المختلفة.
البروستاتا  »مستضد  وجــود  مــن  التأكد  تــم  لقد 
خـــاص  غـــشـــاء  مــســتــضــد  وهـــــو   ،)PSMA( الـــنـــوعـــي« 

السليمة،  البروستاتا  بالبروستاتا، على سطح خاليا 
بكثير على خاليا  ذلك  أكثر من  يوجد بصورة  ولكن 
ــادًرا مــا يــوجــد البروتين في  الــبــروســتــاتــا. ونــ ســرطــان 
بــاقــي أجـــزاء الــجــســم. لــذلــك، فــإن PSMA هــو عامل 
مثالي للتشخيص وفي الوقت نفسه أيًضا للعالجات 

المستهدفة لسرطان البروستاتا.
صغيرة  جــزيــئــات  عــن  عــبــارة   PSMA مستقبالت 
يمكن أن تلتصق على وجه التحديد بخاليا سرطان 
المشعة«  بـــ»الــنــويــدات  تسميته  يــمــكــن  الــبــروســتــاتــا؛ 
لــلــعــالج،  وكــذلــك  التشخيصي  لــلــتــصــويــر  الــمــنــاســبــة 
ومن هنا جاء المصطلح »العالج بالعالج«. المسمى 
تجعل  أن  للروابط  يمكن   -  PSMA بـ)الغاليوم-68(، 
حتى أصغر تراكمات خاليا سرطان البروستاتا مرئية 
باستخدام فحوصات PET / CT )التصوير المقطعي 
بـــــاإلصـــــدار الـــبـــوزيـــتـــرونـــي / الـــتـــصـــويـــر الــمــقــطــعــي 
الــمــحــوســب(. وبــالــتــالــي، مـــن الــمــمــكــن الــكــشــف عن 
أو  أخـــرى  أعــضــاء  فــي  صغيرة  سرطانية  مستوطنات 
إذا كان العالج يعمل بدقة شديدة. يعتبر  مراقبة ما 
هذا اإلجراء التشخيصي الحديث أكثر حساسية من 

طرق التصوير التقليدية.
النويدات  ربط  أيًضا  يمكن  ذلــك،  إلى  باإلضافة 
الــمــشــعــة الــنــشــطــة عــالجــًيــا مــثــل )لــوتــيــتــيــوم -177( 

بمستقبالت )PSMA(، إذ يتم امتصاص هذه األدوية 
التي تحمل  السرطانية  الخاليا  بواسطة  اإلشعاعية 
الجزء المستهدف PSMA وتدمرها داخلًيا. يمثل هذا 
المصابين  للمرضى  وخــاصــًة  واعـــًدا،  عالجًيا  بــديــاًل 
بــســرطــان الــبــروســتــاتــا الــمــقــاوم لــلــهــرمــونــات والــذيــن 

يصعب عالجهم.
في مستشفانا في برلين - ألمانيا، عالج الفريق 
البروفيسور  الــنــووي  الــطــب  اســتــشــاري  يــقــوده  الـــذي 
الــدكــتــور ســتــيــفــان دريــســل بــالــفــعــل لــلــمــرضــى الــذيــن 
باستخدام  المتقدم  البروستاتا  سرطان  من  يعانون 
بــاإلشــعــاع ســنــوات عديدة  الــمــوصــوفــة   PMSA روابـــط 
ــة. اســتــخــدم  ــرديـ ــفـ ــن مــــحــــاوالت الـــشـــفـــاء الـ كـــجـــزء مـ
)لــوتــيــتــيــوم -177(  الــعــالجــيــة  الـــنـــويـــدات  ــاء  ــبــ األطــ

و)أكتينيوم – 225(.
العالج  بعد  اإلكلينيكية  الـــدراســـات  أثبتت  وقــد 
ــة الــمــشــعــة الــتــي تــحــمــل عــالمــة الــلــوتــيــتــيــوم،  بـــاألدويـ
بشكل   PMSA البروستاتا  ســرطــان  مــؤشــر  انــخــفــاض 
ملحوظ على غالبية المرضى الذين تلقوا هذا النوع 

من العالج.
أيــًضــا أن  الــالحــقــة   PET / CT أكــــدت صـــور  كــمــا 
ــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن  الــنــقــائــل أصــبــحــت أصـــغـــر أو لـ

اكتشافها.

الدكتور ياسر الصواف لـ»الخليج الطبي«: 

لي�س كل الم�صابين بالقرحة م�صابين بالبكتريا الحلزونية

اأحدث تقنية في عالج البرو�صتاتا المتقدم اأو المنت�صر

البروفيسور
د. ستيفان دريسل

استشاري الطب النووي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16237/pdf/1-Supplime/16237.pdf?fixed4390
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/1307673
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307674
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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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يبدأ التفكير اإليجابي دائًما بالحديث مع النفس 
بل  الــمــزعــجــة،  الــحــيــاة  مــواقــف  تتجاهل  أن  يعني  وال 
إيجابية  أكثر  بطريقة  معها  نتعامل  أن  به  المقصود 

وإنتاجية. 
 of  power  The[ اإليــجــابــي  التفكير  قــوة  كــتــاب  فــي 
بيل،  فينسينت  نـــورمـــان  للكاتبة   ]thinking  positive
والذي أخذ عنوانه ألكثر من كتاب لتطوير الذات، كان 
كانت  ُمتفائاًل،  كنت  كلما  وهي  أساسية  مبادئ  للكتاب 
صحتك أفــضــل وحــيــاتــك أكــثــر ســعــادة وبــالــتــالــي زادت 
قدرتك على تحقيق النجاح.. ويعتبر الكتاب من أمهات 

الكتب التحفيزية المؤثرة.
الكتاب مجموعة من الخطوات المؤثرة التي  قدم 
تعمل على نفسية المتلقي وبدأ بشرح مبسط للتفكير 
في  المهمة  العوامل  مــن  التفكير  يعتبر  اذ  اإليجابي 
حــيــاة اإلنـــســـان فــهــو يــســاعــد عــلــى تــخــطــي الــكــثــيــر من 
الــعــقــبــات، ويــســاعــده فـــي الــســيــطــرة عــلــى أمــــور كثيرة 
وتسييرها لصالحه وال يقتصر التفكير اإليجابي على 
الــشــعــور الــــذي يــنــتــابــك عــنــد حــــدوث أمــــور طــيــبــة في 
حياتك؛ أي عندما يكون من السهل أن تشعر بالتفاؤل، 
وإنـــمـــا يــعــنــي أيــضــا الـــقـــدرة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى ذلــك 

الشعور باألمل والحافز.
التفكير  هــذا  نجعل  أن  لنا  فكيف  نفكر،  جميعنا 
إيــجــابــيــا خــصــوصــا إذا كــنــا نــمــر بــمــرحــلــة صــعــبــة في 
والرغبة  النزعة  لدينا  يكون  بأن  حياتنا! يتحقق ذلك 

لممارسة سلوك إيجابي يقود لحياة ناجحة. 
كيف ذلك؟

يمكن  والــتــي  لدينا  الذهنية  الحالة  نستثمر  بــأن 
إرادتـــه،  بكامل  ذلــك  قــرر  إذا  يكتسبها،  أن  ألي شخص 
واثق مفتوح مستعد لتقبل  التركيز، وعقل  بقليل من 
في  ما  أفضل  استخراج  لكيفية  واالحتماالت  الفرص 

الحياة.
ــــرق لــتــعــزيــز الــتــفــكــيــر اإليــجــابــي  هـــنـــاك أنـــــواع وطـ
بمساعدة  االســتــعــانــة  طــريــق  عــن  ــا  أمـ فهمها  يمكننا 

المتخصصين أو كتب التنمية البشرية. 
ومهما كان عمر اإلنسان، ومكانه فإنه دائما يسعى 
مجاالت  مختلف  في  والسعادة  بالنجاح  مليئة  لحياة 
الــحــيــاة، مــن أجـــل ذلـــك يــبــذل الــجــهــد لتحقيق ذلــك 
لنفسه ولآلخرين، وإن مما يعين اإلنسان للوصول إلى 
غاياته أن يقوم بتحسين مستواه الفكري حتى لو كلفه 

البحث طوال حياته.

قوة التفكير الإيجابي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي والسكر يعلن عروضا
 جديدة بمناسبة موسم عودة المدارس

أعلن مركز الخليج الطبي 
والسكر تقديم عروض حصرية 
عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
بمناسبة  الصحية  الــخــدمــات 

موسم عودة المدارس.
ومــنــهــا عــيــادة الــرومــاتــيــزم 

وتشمل قياس هشاشة العظام 
ــات تــصــحــيــح الــنــظــر  ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
والفحوصات  األبيض  والماء 
قــــبــــل الــــعــــمــــلــــيــــات. لــلــحــجــز 
واالســـتـــعـــالم يــرجــى االتــصــال 

على رقم 17239239.
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جرثومة المعدة واحدة من أكثر المشاكل الصحية 
شــيــوعــا والــتــي يــعــانــي منها الــكــثــيــرون، وهـــي عــبــارة عن 
بكتيريا تعيش في الجهاز الهضمي، قد تكون سببا في 
قرحة المعدة وااللتهابات الشديدة وتسبب ألما شديدا 
الــتــعــايــش بشكل صــحــي، سنتعرف  عــلــى  الــقــدرة  وعـــدم 
وعالجها  تشخيصها  وطرق  أعراضها  وعلى  عليها  أكثر 
الدكتور ياسر الصواف استشاري  التالي مع  في الحوار 
األمــــراض الــبــاطــنــيــة الــمــركــز الــطــبــي الــجــامــعــي مدينة 

الملك عبداهلل.
ما جرثومة المعدة؟

البكتيريا الحلزونية أو جرثومة المعدة، هي بكتيريا 
توجد بشكل شائع في المعدة وانتشارها واسع جدا حتى 

إنها موجودة فيما يقرب من نصف سكان العالم.
ما أعراض اإلصابة بالبكتيريا الحلزونية؟ ومن هم 

األشخاص األكثر عرضة؟
المزمن  المعدة  بالتهاب  المصابين  األفــراد  معظم 
أو التهاب االثني عشر ليس لديهم أعراض. ومع ذلك، 
يعاني بعض األشخاص من مشاكل أكثر خطورة، بما في 

ذلك قرحة المعدة أو االثني عشر.
يــمــكــن أن تــســبــب الــقــرحــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
األعراض أو ال تظهر أي أعراض على اإلطالق، وتشمل 

أعراض القرحة األكثر شيوعا ما يلي:
ألما أو إزعاجا )عادة في الجزء العلوي من البطن(

االنتفاخ
الشعور باالمتالء بعد تناول كمية قليلة من الطعام

قلة الشهية
الغثيان أو القيء

براز داكن أو لونه قطراني
القرحة التي تنزف يمكن أن تسبب األنيميا الحادة 

واإلرهاق
األعــــــراض األقــــل شــيــوعــا، يــســبــب الــتــهــاب الــمــعــدة 
المزمن تغيرات غير طبيعية في بطانة المعدة، مما قد 
يؤدي إلى أشكال معينة من السرطان. من غير المألوف 
اإلصابة بالسرطان نتيجة لعدوى الملوية البوابية. ومع 
ذلك، نظرا إلى أن الكثير من الناس في العالم مصابون 
مهما  سببا  يعتبر  فإنه  البوابية،  الحلزونية  بالبكتيريا 
لسرطان المعدة. األشخاص الذين يعيشون في البلدان 

التي تحدث فيها عدوى الملوية البوابية في سن مبكرة 
هم األكثر عرضة لإلصابة بسرطان المعدة.

ما عوامل خطر اإلصابة بالبكتيريا الحلزونية؟
عن  الحلزونية  البكتيريا  تنتشر  أن  المحتمل  من 
طريق تناول طعام أو ماء ملوث بالبراز، تسبب البكتريا 

الحلزونية تغييرات في المعدة واالثنى عشر
تــصــيــب  ــة(،  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ األمــــعــــاء  مــــن  األول  )الــــجــــزء 
وهــذا  المعدة  تبطن  التي  الــواقــيــة  األنسجة  البكتيريا 
يؤدي إلى إفراز بعض اإلنزيمات والسموم وتفعيل جهاز 

المناعة.
إصابة خاليا  إلى  العوامل مجتمعة  تــؤدي هذه  قد 
غــيــر مباشر،  أو  مــبــاشــر  عــشــر بشكل  االثــنــى  أو  الــمــعــدة 
)التهاب  المعدة  جـــدران  فــي  مزمنا  التهابا  هــذا  يسبب 

المعدة( أو االثنى عشر )التهاب االثنى عشر(.
واالثنى عشر  المعدة  تكون  التغييرات،  نتيجة هذه 
الهضمي، مثل  الجهاز  للتلف من عصارات  أكثر عرضة 

حمض المعدة.
األخــرى،  المتقدمة  والــدول  المتحدة  الواليات  في 
غير  أمــرا  البوابية  الحلزونية  بالبكتيريا  اإلصــابــة  تعد 
معتاد أثناء الطفولة، ولكنها تصبح أكثر شيوعا خالل 
مــرحــلــة الــبــلــوغ ومــــع ذلــــك، فـــي الـــبـــلـــدان ذات الـــمـــوارد 
المحدودة، يصاب معظم األطفال بالبكتيريا الحلزونية 

قبل سن العاشرة.
كيف تنتقل العدوى بالبكتيريا الحلزونية البوابية؟

ــعــــدوى غير  ال يـــــزال الـــطـــريـــق الـــــذي تـــحـــدث بـــه الــ
مـــعـــروف. لــكــن يــبــدو أن انــتــقــال الــمــلــويــة الــبــوابــيــة من 
شخص إلى آخر من خالل التلوث عن طريق الفم يبدو 

مرجحا.
ذلك،  ومــع  للعدوى  الرئيسي  المستودع  هم  البشر 
في  الرئيسيات  مــن  الــبــوابــيــة  الحلزونية  عــزل  تــم  فقد 
كيف  الــواضــح  غير  مــن  المنزلية،  القطط  ومــن  األســـر 
البوابية.  الملوية  الحيوانات أصاًل بعدوى  أصيبت هذه 
إمكانية  فــإن  القطط،  فــي حالة  األقــل  ذلــك، على  ومــع 

انتقال العدوى إلى البشر تبدو محتملة.
الفم  عــن طــريــق  البكتيريا  انــتــقــال  تــأكــيــد  يــتــم  لــم 
/ الــفــم. أطــبــاء األســنــان وأخــصــائــي صحة الــفــم الذين 
لديهم تعرض مهني مستمر للوحة األسنان ليس لديهم 

معدل انتشار أعلى لجرثومة المعدة.
كيف يكون التشخيص؟

بالبكتيريا  اإلصــابــة  لتشخيص  طـــرق  عـــدة  هــنــاك 
الحلزونية، تشمل االختبارات األكثر استخداما ما يلي:

التنفس  اخــتــبــارات  تتطلب   - الــتــنــفــس  اخــتــبــارات 
أن تشرب  الــيــوريــا(  اخــتــبــارات تنفس  بــاســم  )الــمــعــروفــة 
تكسيرها  يــتــم  مـــادة  عــلــى  يــحــتــوي  مــحــلــوال متخصصا 
عن  الكشف  يمكن  البوابية.  الملوية  بكتيريا  بواسطة 

منتجات التحلل في أنفاسك.
عن  للكشف  متاحة  االختبارات   - الــبــراز  اختبارات 

وجود بروتينات الحلزونية البوابية في البراز.
اختبارات الدم - يمكن أن تكشف اختبارات الدم عن 
أجسام مضادة معينة )بروتينات( يطورها جهاز المناعة 

في الجسم استجابة لبكتيريا الملوية البوابية.
بــإجــراء اختبار  أعـــراض - يــوصــى  لــديــك  كــانــت  إذا 
تعاني  كنت  إذا  الحلزونية  البكتيريا  لعدوى  تشخيصي 

من قرح نشطة في المعدة أو االثني عشر أو إذا
كان لديك تاريخ سابق لإلصابة بالقرحة.

ــدوى الــبــكــتــيــريــا الــحــلــزونــيــة  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــ
المرضى  كل  فليس  للقرحة،  شيوعا  األكثر  السبب  هي 
الحلزونية  بالبكتيريا  مــصــابــون  بــالــقــرحــة  المصابين 

البوابية.
يــمــكــن أن تــســبــب بــعــض األدويـــــة )مــثــل األســبــريــن، 

اإليبوبروفين، نابروكسين( القرحة الهضمية.
إذا لم تكن لديك أعراض - ال ينصح بإجراء اختبار 
بكتيريا الملوية البوابية عادة إذا لم تكن لديك أعراض 
القرحة الهضمية.  تاريخ سابق لمرض  ولم يكن لديك 
ومـــع ذلــــك، يــمــكــن اعــتــبــاره ألشــخــاص مــخــتــاريــن، مثل 
أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي أو قلق بشأن سرطان 
ــوري أو  ــ ــراد مــن أصـــل صــيــنــي أوكـ ــ الــمــعــدة، وخــاصــة األفـ
المجموعات  هذه  الوسطى؛  أمريكا  أصل  من  أو  ياباني 

لديها نسبة أعلى من اإلصابة بسرطان المعدة.
عالج البكتيريا الحلزونية

ماذا عن العالج؟
يــجــب عـــالج األشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم تـــاريـــخ من 
أو  النشطة  المعدة  قرحة  أو  الهضمية  القرحة  مــرض 
الملوية  بعدوى  المرتبطة  النشطة  عشر  االثني  قرحة 

البوابية.
يمكن أن يساعد العالج الناجح للبكتيريا الحلزونية 
وتقليل  العودة،  من  القرحة  ومنع  القرحة،  التئام  على 
خطر حدوث مضاعفات القرحة )مثل النزيف(. توصي 
ــات الــمــتــحــدة والــــدول  ــواليـ الــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة فـــي الـ
األخرى بأن المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية مضادة 
واأليبوبروفين  األسبرين  مثل  األمد  لاللتهابات طويلة 
والنابروكسين واألدوية المماثلة لعالج التهاب المفاصل 
اختبارهم من  يتم  أن  األخــرى يجب  الطبية  والــحــاالت 
أجل الملوية البوابية وإذا أصيبوا بالعدوى للقضاء على 
عدوى الملوية البوابية ال يوجد دواء واحد يعالج عدوى 
تناول  العالج  أنظمة  معظم  تتضمن  البوابية.  الملوية 

العديد من األدوية مدة 14 يوما.
دواء يسمى  عــلــى  الـــعـــالج  أنــظــمــة  مــعــظــم  تــشــتــمــل 
إنتاج  مــن  الــــدواء  هــذا  يقلل  الــبــروتــون.  مثبط مضخة 
من  المتضررة  لألنسجة  يسمح  مما  للحمض،  المعدة 
العدوى بالشفاء. تشمل أمثلة مثبطات مضخة البروتون 
ــرازول وأومـــيـــبـــرازول وبــانــتــوبــرازول ورابـــيـــبـــرازول  ــزوبــ النــ

ودککسالنسوبرازول وايزوميبرازول.
- بشكل عــام يــوصــى أيــضــا بــمــضــادات حــيــويــة؛ هذا 
ــة الـــمـــضـــادات  ــاومـ ــقـ يــقــلــل مـــن خــطــر فــشــل الـــعـــالج ومـ

الحيوية.
هـــنـــاك أعـــــداد مـــتـــزايـــدة مـــن الــمــرضــى الــمــصــابــيــن 
الحيوية،  المقاومة للمضادات  البوابية  الملوية  بعدوى 
لذلك من المهم تناول جميع األدوية الموصوفة وإجراء 

اختبار يؤكد إزالة العدوى.
فــعــااًل،  البوابية  الملوية  بكتيريا  عــالج  يــكــون  لكي 
تستمر  والــتــي  كاملة  الــدوائــيــة  المجموعة  تــنــاول  يجب 
في الغالب أسبوعين واآلثار الجانبية - يعاني ما يصل 
إلى 50 بالمائة من المرضى من آثار جانبية أثناء تناول 
الجانبية  اآلثــار  تكون  ما  عــادة  البوابية.  الملوية  عــالج 
خفيفة، وأقل من عشرة في المائة من المرضى يتوقفون 
أولئك  إلى  بالنسبة  الجانبية.  اآلثــار  العالج بسبب  عن 
الممكن  مــن  يكون  قــد  آثــار جانبية،  مــن  يعانون  الــذيــن 
إجراء تعديالت في جرعة أو توقيت الدواء. بعض اآلثار 

الجانبية األكثر شيوعا.
يــســمــى  دواء  الـــــعـــــالج  أنـــظـــمـــة  بـــعـــض  ــدم  ــتـــخـ ــسـ تـ

هذه  تسبب  أن  يمكن  أوكالريثروميسين.  ميترونيدازول 
األدوية طعما معدنيا في الفم.

البيرة  )مــثــل  الكحولية  الــمــشــروبــات  تجنب  يــجــب 
والنبيذ( أثناء تناول الميترونيدازول؛ يمكن أن يتسبب 
هذا المزيج في احمرار الجلد والصداع والغثيان والقيء 

والتعرق وسرعة دقات القلب.
العالجية،  األنظمة  بعض  فــي  الموجود  الــبــزمــوت، 
ــود وقــد  يتسبب فــي تــحــول لـــون الــبــراز إلـــى الــلــون األســ

يسبب اإلمساك.
الــعــديــد مـــن األنــظــمــة الــعــالجــيــة تــســبــب اإلســهــال 

وتشنجات في المعدة.
فشل العالج - ما يصل إلى عشرين في المائة من 
يتم  ال  الــبــوابــيــة  الملوية  بــعــدوى  المصابين  الــمــرضــى 
عــادة  يــوصــى  األولـــى.  الــعــالج  دورة  إكــمــال  شفاؤهم بعد 
المعالجة  إعــادة  الحالة. لب  ثــان في هــذه  بنظام عــالج 
مــن مثبط مضخة  يــومــا   14 الــمــريــض  يــأخــذ  أن  عـــادة 

البروتون ومضادات حيوية.
عن  األقـــل  على  الحيوية  الــمــضــادات  أحــد  يختلف 

تلك المستخدمة في دورة العالج األولى.
المتابعة - بعد االنتهاء من عالج الملوية البوابية، 
ــا يــتــم إجـــــراء اخــتــبــار مــتــكــرر لــلــتــأكــد مـــن حل  ــادة مـ ــ عـ
أو  التنفس  اختبار  عــادة عن طريق  ذلــك  يتم  الــعــدوى. 
الفحوصات.  لمتابعة  الدم  باختبارات  ينصح  ال  البراز. 
غالبا ما يظل الجسم المضاد الذي تم اكتشافه بواسطة 
فحص الدم في الدم مدة أربعة أشهر أو أكثر بعد العالج، 

حتى بعد القضاء على العدوى.

عندما ينتقل الورم من منبعه األول إلى أي عضو 
آخر، تقل فرص مريض السرطان في البقاء على قيد 

الحياة بشكل كبير نتيجة انتشار المرض.
ومع  البروستاتا.  أورام  على  أيًضا  ينطبق  وهــذا 
ذلك، هناك أساليب عالجية جديدة واعدة للمرضى 

في المراحل المتقدمة من المرض.
السرطان،  مــرض  مــن  الخاصة  الحالة  هــذه  فــي 
يمتلك األطباء »بوابة« يمكنهم من خاللها استهداف 
الورم والقضاء عليه في الجسم بشكل فعال ودقيق. 
ارتباط محتملة معينة  تراكيب  التركيز على  ينصب 
 - الــنــوعــي«  البروستاتا  »مستضد  ــورم:  الـ سطح  على 
 ،PSMA) Prostate-Specific Membrane Antigen)
أورام  كثيًرا على سطح  يتواجد  بروتيني  وهو جــزيء 

البروستاتا.
هذا  الــنــووي  الطب  في  المتخصصون  يستخدم 
السرطانية  الــخــلــيــة  إلـــى  الــمــشــعــة  الـــمـــواد  لــتــوصــيــل 

وبالتالي تدمير الخاليا الخبيثة من الداخل.
إشعاعي جديد  دواء  هو   PSMA  177  - لوتيتيوم 
ووسيلة واعدة لعالج سرطان البروستاتا النقيلي، إذ 
الفعال  الباعث  أن  حقيقة  على  العالج  مبدأ  يعتمد 
عالجًيا )لوتيتيوم -177( مرتبط بمادة تتبع خاصية 
الخاليا  إلــى  التحديد  وجــه  على  الباعث  هــذا  تنقل 

السرطانية لسرطان البروستاتا، وتلتصق هناك ويتم 
امتصاصها في الخاليا. ثم يقوم التشعيع الموضعي 
بتدمير الخاليا السرطانية بشكل انتقائي مع تجنيب 

التأثير على األنسجة المحيطة إلى حد كبير.
وقد تم بالفعل استخدام آلية ربط طريقة التتبع 
أو  )الــغــالــيــوم-68(  تشخيصات  فــي  كبير  بنجاح  هــذه 
PSMA PET-CT 18-F. على غرار إجراء التشخيص، 
حيث ثبت أيضًا فعالية استخدام هذه اآللية للعالج.

عالج - Ligand لوتيتيوم - PSMA 177 هو طريقة 
المرض،  من  المتقدمة  للمراحل  مخصصة  جديدة 
على سبيل المثال عندما تكون طرق العالج األخرى 

مستنفدة أو لم تعد فعالة.
يتم استخدام رابط لوتيتيوم - PSMA 177 كجزء 
مــن إجـــراء عــالجــي فـــردي خــالل فــتــرة إقــامــة قصيرة 
غالًبا  السابقة،  للتجربة  وفًقا  الداخليين.  للمرضى 
ــؤدي إعـــطـــاء جــرعــة إشــعــاعــيــة مــوجــهــة ومــركــزة  مـــا يــ
مع  إيجابية  تأثيرات  إلــى  السرطانية  الخاليا  على 
بهذه  االستعانة  يتطلب  نسبًيا.  طفيفة  جانبية  آثــار 
الــوســيــلــة لـــعـــالج اســـتـــشـــارات مــتــعــددة الــتــخــصــصــات 

المختلفة.
البروستاتا  »مستضد  وجــود  مــن  التأكد  تــم  لقد 
خـــاص  غـــشـــاء  مــســتــضــد  وهـــــو   ،)PSMA( الـــنـــوعـــي« 

السليمة،  البروستاتا  بالبروستاتا، على سطح خاليا 
بكثير على خاليا  ذلك  أكثر من  يوجد بصورة  ولكن 
ــادًرا مــا يــوجــد البروتين في  الــبــروســتــاتــا. ونــ ســرطــان 
بــاقــي أجـــزاء الــجــســم. لــذلــك، فــإن PSMA هــو عامل 
مثالي للتشخيص وفي الوقت نفسه أيًضا للعالجات 

المستهدفة لسرطان البروستاتا.
صغيرة  جــزيــئــات  عــن  عــبــارة   PSMA مستقبالت 
يمكن أن تلتصق على وجه التحديد بخاليا سرطان 
المشعة«  بـــ»الــنــويــدات  تسميته  يــمــكــن  الــبــروســتــاتــا؛ 
لــلــعــالج،  وكــذلــك  التشخيصي  لــلــتــصــويــر  الــمــنــاســبــة 
ومن هنا جاء المصطلح »العالج بالعالج«. المسمى 
تجعل  أن  للروابط  يمكن   -  PSMA بـ)الغاليوم-68(، 
حتى أصغر تراكمات خاليا سرطان البروستاتا مرئية 
باستخدام فحوصات PET / CT )التصوير المقطعي 
بـــــاإلصـــــدار الـــبـــوزيـــتـــرونـــي / الـــتـــصـــويـــر الــمــقــطــعــي 
الــمــحــوســب(. وبــالــتــالــي، مـــن الــمــمــكــن الــكــشــف عن 
أو  أخـــرى  أعــضــاء  فــي  صغيرة  سرطانية  مستوطنات 
إذا كان العالج يعمل بدقة شديدة. يعتبر  مراقبة ما 
هذا اإلجراء التشخيصي الحديث أكثر حساسية من 

طرق التصوير التقليدية.
النويدات  ربط  أيًضا  يمكن  ذلــك،  إلى  باإلضافة 
الــمــشــعــة الــنــشــطــة عــالجــًيــا مــثــل )لــوتــيــتــيــوم -177( 

بمستقبالت )PSMA(، إذ يتم امتصاص هذه األدوية 
التي تحمل  السرطانية  الخاليا  بواسطة  اإلشعاعية 
الجزء المستهدف PSMA وتدمرها داخلًيا. يمثل هذا 
المصابين  للمرضى  وخــاصــًة  واعـــًدا،  عالجًيا  بــديــاًل 
بــســرطــان الــبــروســتــاتــا الــمــقــاوم لــلــهــرمــونــات والــذيــن 

يصعب عالجهم.
في مستشفانا في برلين - ألمانيا، عالج الفريق 
البروفيسور  الــنــووي  الــطــب  اســتــشــاري  يــقــوده  الـــذي 
الــدكــتــور ســتــيــفــان دريــســل بــالــفــعــل لــلــمــرضــى الــذيــن 
باستخدام  المتقدم  البروستاتا  سرطان  من  يعانون 
بــاإلشــعــاع ســنــوات عديدة  الــمــوصــوفــة   PMSA روابـــط 
ــة. اســتــخــدم  ــرديـ ــفـ ــن مــــحــــاوالت الـــشـــفـــاء الـ كـــجـــزء مـ
)لــوتــيــتــيــوم -177(  الــعــالجــيــة  الـــنـــويـــدات  ــاء  ــبــ األطــ

و)أكتينيوم – 225(.
العالج  بعد  اإلكلينيكية  الـــدراســـات  أثبتت  وقــد 
ــة الــمــشــعــة الــتــي تــحــمــل عــالمــة الــلــوتــيــتــيــوم،  بـــاألدويـ
بشكل   PMSA البروستاتا  ســرطــان  مــؤشــر  انــخــفــاض 
ملحوظ على غالبية المرضى الذين تلقوا هذا النوع 

من العالج.
أيــًضــا أن  الــالحــقــة   PET / CT أكــــدت صـــور  كــمــا 
ــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن  الــنــقــائــل أصــبــحــت أصـــغـــر أو لـ

اكتشافها.

الدكتور ياسر الصواف لـ»الخليج الطبي«: 

لي�س كل الم�صابين بالقرحة م�صابين بالبكتريا الحلزونية

اأحدث تقنية في عالج البرو�صتاتا المتقدم اأو المنت�صر

البروفيسور
د. ستيفان دريسل

استشاري الطب النووي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16237/pdf/1-Supplime/16237.pdf?fixed4390
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307677
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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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ال�صناعة  وزير  الزياين  زايد  اأكد 

مع  ال�صراكة  تعزيز  اأهمية  والتجارة 

امل�صارات  دعم  يف  اخلا�ص  القطاع 

رئي�ص  حمرك  باعتباره  التنموية 

اإىل  ا�صتناًدا  وذلك  الوطني،  لالقت�صاد 

االقت�صادية  البحرين  روؤية  مبادئ 

ي�صهم يف موا�صلة م�صرية  2030، ومبا 

اأبنائه.  لتطلعات  حتقيقاً  الوطن  بناء 

برئي�ص  الوزير  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

�صمري  البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة 

ومناق�صة  ا�صتعرا�ص  مت  حيث  نا�ص، 

ال�صلة بال�صاأن  عدد من املو�صوعات ذات 

التطورات  واأهم  والتجاري،  ال�صناعي 

والتجارة  ال�صناعة  قطاع  ي�صهدها  التي 

يف مملكة البحرين.

بدور  الوزير  نّوه  االجتماع،  وخالل 

دعم  يف  البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة 

حكومة  مع  امل�صرتك  والعمل  التعاون 

املزيد  حتقيق  اأجل  من  البحرين  مملكة 

والتجارة  ال�صناعة  بقطاع  التطلعات  من 

ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  يرفد  ومبا 

مبنجزات نوعية على خمتلف االأ�صعدة. 

الغرفة،  رئي�ص  اأعرب  جانبه،  ومن 

وزارة  تبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن 

يف  الوزير  بقيادة  والتجارة  ال�صناعة 

موؤّكًدا  والتجارة،  ال�صناعة  قطاع  دعم 

البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة  حر�ص 

من  البحرين  حكومة  مع  التعاون  على 

مبا  القطاع  هذا  تطوير  �صبل  تعزيز  اأجل 

ي�صب يف الوطن واملواطن.

خالل اجتماعه برئي�س غرفة البحرين

الزياين ي�ؤكد اأهمية تعزيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�س 

اجلهاز ال�طني لالإيرادات: تطبيق نظام 

»الط�ابع الرقمية« اعتباًرا من 16 اأكت�بر املقبل

الوطني  اجلهاز  اأكد 

اعتباًرا  اأنه  لالإيرادات 

اأكتوبر   16 تاريخ  من 

تطبيق  �صيتم   2022

من  االأخرية  املرحلة 

املميزة  العالمة  نظام 

على  الرقمية(  )الطوابع 

الرئي�ص  لقرار  تطبيًقا  ال�صجائر  منتجات 

رقم  لالإيرادات  الوطني  للجهاز  التنفيذي 

حتمل  اأن  يجب  حيث   ،2022 ل�صنة   )3(

للبيع،  املتوفرة  ال�صجائر  منتجات  جميع 

يف  احليازة  اأو  التوريد،  اأو  التداول،  اأو 

االأ�صواق املحلية على الطوابع الرقمية.

ودعا اجلهاز كافة امل�صتوردين والتجار 

باالأ�صواق املحلية للتعامل بكميات منا�صبة 

ال�صجائر  من  كبرية  كميات  تخزين  وعدم 

التي ال حتمل الطوابع الرقمية ليتم ت�صفية 

يف  االأخرية  املرحلة  حلول  قبل  املخزون 

تاريخ 16 اأكتوبر 2022، وذلك ا�صتعداًدا 

حيازة  اأو  تداول  اأو  بيع  بحظر  لاللتزام 

الطوابع  التي ال حتمل  ال�صجائر  توريد  اأو 

فاإن  بالتايل  املحلية،  االأ�صواق  يف  الرقمية 

�صيتطلب  التوريد  �صل�صلة  يف  منتج  اأي 

مملكة  اإقليم  خارج  اإىل  نقله  اأو  اإتالفه  اإما 

البحرين يف حال مل يحمل الطابع الرقمي 

التخاذ  تفادًيا  التاريخ؛  هذا  من  بدًءا 

غري  املن�صاآت  حيال  القانونية  االإجراءات 

امللتزمة بالنظام وذلك اإما عن طريق فر�ص 

النيابة  اإىل  االإحالة  اأو  االإدارية  الغرامات 

العامة.

املرحلة  هذه  وتاأتي 

زمنية  خطة  �صمن 

حمددة دخلت حيز النفاذ 

على  االأوىل  مبرحلتها 

منتجات ال�صجائر اعتباًرا 

مار�ص   11 تاريخ  من 

للم�صجلني  النظام  اإتاحة  2022، حيث مت 

وامل�صنعني  ال�صجائر  م�صتوردي  من 

الطوابع  �صراء  طلبات  لتقدمي  املحليني 

ا�صترياد  حظر  مرحلة  ذلك  ويلي  الرقمية، 

منتجات ال�صجائر اإىل مملكة البحرين التي 

ومفعلة  �صاحلة  رقمية  طوابع  حتمل  ال 

وذلك اعتباًرا من تاريخ 17 يوليو املا�صي.

وجّدد اجلهاز الوطني لالإيرادات دعوة 

على  للتوا�صل  االأعمال  وقطاع  امل�صتهلكني 

اأحد  مع  والتحدث   80008001 الرقم 

على  املتواجدين  العمالء  خدمة  موظفي 

لطرح  االأ�صبوع  اأيام  وطوال  ال�صاعة  مدار 

بنظام  يتعلق  ما  كل  حول  اال�صتف�صارات 

الطوابع الرقمية اأو عرب الربيد االإلكرتوين 

اال�صتفادة  اإىل  اإ�صافة   ،ds@nbr.gov.bh
من املعلومات املف�صلة املتاحة على املوقع 

لالإيرادات  الوطني  للجهاز  االإلكرتوين 

اأنه  اإىل  م�صرياً   ،www.nbr.gov.bh
املعلومات  على  االطالع  كذلك  باالإمكان 

خالل  من  با�صتمرار  اجلهاز  ين�صرها  التي 

التوا�صل االجتماعي  ح�صاباته على مواقع 

»تويرت واإن�صتغرام ويوتيوب«

عبا�ص ر�صي:

املناق�صات  جمل�ص  بيانات  اأظهرت 

تطوير  �صركة  طرح  االإثنني،  اأم�ص  واملزايدات 

للبرتول مناق�صة لتوفري اخلدمات الهند�صية يف 

اإذ تناف�صت على املناق�صة 4 �صركات،  ال�صركة، 

 Petrofac( �صركة  العطاءات  باأقل  وتقدمت 

International( بعطاء بلغت قيمته نحو 5.2 
مليون دينار.

لعطاءات  املتقدمني  على  ال�صركة  وت�صرتط 

طوال  املنا�صبة  املوارد  توافر  �صمان  املناق�صة 

والدولية  االإقليمية  املكاتب  يف  العقد  فرتة 

الت�صميمي  الهند�صي  الدعم  وتقدمي  للمقاول، 

لربامج التطوير.

اأداء  املقاول  على  املناق�صة  ت�صرتط  كما 

واملعايري،  والرموز  للموا�صفات  وفًقا  اخلدمة 

التوجيهية،  واملبادئ  ال�صركة،  وموا�صفات 

واملعايري، والنماذج، ومتطلبات امل�صتندات التي 

يجب اأن تكون متوافقة مع املمار�صات البرتولية 

الدولية.

من جانب اآخر، طرح املجل�ص االأعلى لل�صحة 

اقت�صاديات  يف  اأخ�صائيني  تعيني  مناق�صة 

 Milliman( �صركة  للمناق�صة  وتقدم  ال�صحة 

قيمته  بلغت  والذي  الوحيد،  بعطائها   )LLC
850 األف دينار.

وي�صتهدف املجل�ص االأعلى لل�صحة احل�صول 

التي  الب�صرية  املوارد  لتوفري  عرو�ص  على 

متكنها من اأداء الوظائف املطلوبة وبناء القدرات 

داخل اإدارة اقت�صاديات ال�صحة باملجل�ص والتي 

املالية  اجلوانب  ومراقبة  اإدارة  يف  �صت�صهم 

املتعلقة بتطبيق برنامج ال�صمان ال�صحي.

اأن  التاأمني  بقطاع  معنية  م�صادر  وتتوقع 

االأجانب  على  ال�صحي  التاأمني  م�صروع  يدخل 

حيز التنفيذ خالل نهاية العام اجلاري 2022، 

اإذ يجري املجل�ص االأعلى لل�صحة - املعني بر�صم 

اجتماعات   - ال�صحي  القطاع  ا�صرتاتيجيات 

�صتتوىل  التي  التاأمني  �صركات  مع  ماراثونية 

االأجانب  على  االإلزامي  ال�صحي  التاأمني  اإدارة 

لل�صحة  االأعلى  املجل�ص  واملقيمني. وعنّي مطلع 

البحرين«  »اأيون  �صركة  املا�صي  مايو  مطلع 

ال�صمان  تطبيق  من  االأوىل  املرحلة  مهام  اإدارة 

وزارة  وبداأت  االأجانب،  على  االإلزامي  ال�صحي 

التطبيق  مرحلة  اجلاري  العام  مطلع  ال�صحة 

التجريبي للت�صيري الذاتي للم�صت�صفيات ومراكز 

املجل�ص  دور  �صيكون  اإذ  االأولية،  الرعاية 

تطبيق  على  االإ�صرافية  اجلهة  لل�صحة  االأعلى 

االإجراءات  وا�صتكمال  ال�صحي  ال�صمان  نظام 

احل�صول  �صهولة  ل�صمان  الالزمة؛  والتدابري 

على اخلدمات ال�صحية.

االإلكرتوين  املوقع  بيانات  تظهر  ذلك  اإىل 

للمجل�ص، فتح 47 عطاًء مقدًما اإىل 9 مناق�صات 

حكومية،  جهات   6 تتبع  واحدة،  ومزايدة 

امل�صتلمة 7.9  العطاءات  قيمة  اإجمايل  وجتاوز 

مليون دينار بحريني.

 امجهح امىٌةكصح ًوغهة امػطةءات )د.ب(امأكل غطةءً  امشركح امىذلدوح

Petrofac International 5,164,847.420 4 دوفٌر امخدوةت امهٌدشٌح غةوح 

 دوفٌر ادفةكٌح وةًكروشوفخ اًذرثراز غةوح Computer World 1,707,921.930 3 دطوًر منجذرول

 امذأهٌل مصىةوةت امذحكه وصىةوةت امخٌق ووٌظىةت امػىل امذادي غةوح 13 - -

Gulf Fencing 63,360.000 9 صٌةًح ودشغٌل امىصطحةت امخضراء وأًظىح امري ثذلةطع امفةروق غةوح 
 وزارة امأشغةل

Al Ansari Engineering Services 53,710.000 4 دػٌٌي اشذشةري منذصىٌه وامةشراف مىشروع شةطئ ووىشى كرزكةن غةوح 

Amiri Stores 15,500.000 3 شراء كواطع كهرثةاٌح غةوح 
 هٌبح امكهرثةء وامىةء

Taqi Albahrana Trading 711280.224 7 شراء كةثنةت أرضٌح غةوح 
Milliman LLC 0081888.888 2 امىجنس امأغنى منصحح وٌةكصح دػٌٌي أخصةاٌٌي في اكذصةدًةت امصحح غةوح 

THE DE PADEL 17 081888.888 1 ثندًح امىٌطلح امجٌوثٌح مإًشةء ونةغت وورافق 007وجىع  80800000اشذثىةر غلةر ركه  وزاًدة 

Gerry s Group 71888.888 4 طٌران امخنٌج وكٌل وجٌػةت امركةب امػةوح )غجر امإًذرًخ( في ثةكصذةن غةوح 
 

 

850 األف دينار لالإدارة املالية مل�شروع ال�شمان ال�شحي

5.2 ملي�ن دينار لت�فري اخلدمات الهند�شية يف »تط�ير للبرتول«

�شدور رخ�شة البناء لربج »اأوركيد ال�شاطئ« ال�شكني يف واتر جاردن �شيتي

العقارية  البالد  �صركة  اأعلنت 

�صركات  اأكرب  اإحدى  لال�صتثمار، 

مملكة  يف  العقاري  التطوير 

الرئي�صي  واملطور  البحرين 

�صيتي  جاردن  الواتر  مل�صروع 

البحرية  الواجهة  على  الواقع 

اأوركيد  و�صركة  ال�صيف  ب�صاحية 

املطور   - واالن�صاء  للتطوير 

اليوم  ال�صاطئ«  »اأوركيد  مل�صروع 

عن �صدور رخ�صة البناء النهائية 

من قبل امانة العا�صمة. ياأتي ذلك 

بعد اأن مت ا�صتيفاء كافة املتطلبات 

ومتطلبات  واملعمارية  االإن�صائية 

املن�صو�ص عليها من قبل  ال�صالمة 

يتمهد  وبذلك  املخت�صة.  اجلهات 

بدء  يف  ال�صروع  اأمام  الطريق 

االإعداد للم�صروع اجلديد يف الواتر 

جاردن �صيتي. 

امل�صروع  هذا  اإطالق  ياأتي 

حققه  الذي  النجاح  بعد  املتميز 

الطرفان يف م�صروع برج �صبايرال 

اأوركيد والذي �صارف على االنتهاء. 

»اأوركيد  م�صروع  ويقع 

�صاحل  على  ال�صكني  ال�صاطئ« 

وتبلغ  ال�صكني  جاردن  الواتر 

مرت  األف   25 االجمالية  م�صاحته 

بت�صميمه  الربج  ويتميز  مربع، 

الفريد وموا�صفاته العاملية ليجمع 

وبني  والهدوء  الرفاهية  بني 

يتكون  واخل�صو�صية.  الفخامة 

الربج من 15 طابًقا و104 �صقق 

وغرفة  ا�صتوديو  بني  ما  موزعة 

وغرفتني وثالث غرف نوم، ترتاوح 

م�صاحاتها من 70 مرًتا اإىل ما يزيد 

على 300 مرت مربع، وي�صم �صقًقا 

�صكنية فاخرة ومتنوعة ومتميزة.

احلدث،  هذا  على  وتعليًقا 

العام  املدير  جناحي،  زياد  قال 

ل�صركة البالد العقارية لال�صتثمار: 

والفخر  بال�صعادة  »ن�صعر 

التجهيزات  انطالق  ن�صهد  ونحن 

جديد  معماري  الإبداع  اال�صا�صية 

من اإبداعات �صركة اأوركيد للتطوير 

هذا  �صي�صكل  حيث  واالن�صاء، 

للم�صاريع  م�صافة  قيمة  الربج 

نوعية  واإ�صافة  احلديثة  ال�صكنية 

واتر  يف  املعمارية  لالإبداعات 

البحرين  ومملكة  �صيتي  جاردن 

يف قلب املنامة، كما �صيعزز مفهوم 

ت�صعى  والتي  الع�صرية،  احلياة 

خالل  من  لتحقيقها  البالد  �صركة 

وح�صري  �صكني  ملركز  تطويرها 

يوفر  باحليوية،  وناب�ص  م�صتدام 

للمعي�صة  فريدة  بيئة  و  وجهة 

واال�صرتخاء«.  والرتفيه  والعمل 

وختم ت�صريحه قائالً: »اإننا �صعداء 

اأوركيد  �صركة  مع  بتعاوننا  جًدا 

العقارية نظًرا ملا متتلكه من اأفكار 

التطويرية  م�صاريعها  يف  متميزة 

�صرعة  من  ا  اأي�صً مييزها  وما 

االإجناز وجودة املنتج«.

الدكتور  اأعرب  جانبه،  ومن 

ب�صار اأحمدي، املدير االإداري ل�صركة 

عن  واالإن�صاء  للتطوير  اأوركيد 

قائالً:  االأ�صا�صات  بتجهيز  �صعادته 

الذي �صهدناه  الكبري  النجاح  »بعد 

منذ اإطالق م�صروعنا االأول يف واتر 

اأوركيد  �صبايرل  �صيتي  جاردن 

ال�صكني، قررنا اإن�صاء م�صروع اآخر 

نوعية،  معمارية  اإ�صافة  ي�صكل 

اجلديد  الربج  هذا  ميتاز  حيث 

على  فريد  وبت�صميم  مميز  مبوقع 

كل  العامل، حيث حتتوي  م�صتوى 

خارجي  �صباحة  حمام  على  �صقة 

ومن  خا�صة.  وحديقة  خا�ص 

و�صائل  املبنى  يقدم  اآخر،  جانب 

راحة وخدمات مميزة للم�صتفيدين 

الدخول  منها  فيه  وال�صاكنني  منه 

واتر  �صاطئ  اإىل  واملبا�صر  املجاين 

جاردن �صيتي«.

ا لفئة ال�شباب لتقدمي جتربة م�شرفية  بنك ال�شالم يطرح برناجًما خا�شً

طرح  عن  ال�صالم  بنك  اأعلن 

ت�صتهدف  خا�صة  مبميزات  برنامج 

كن ال�صباب  فئة ال�صباب والنا�صئة، متمُ

الذين ترتاوح اأعمارهم من 10 اإىل اأقل 

توفري  فتح ح�صاب  من  عاًما   18 من 

وح�صاب دانات للتوفري، كما ميكنهم 

الرقمية  املنتجات  من  اال�صتفادة 

مثل  البنك،  تطبيق  عرب  املتوفرة 

وخدمة  الفل�ص  حتدي  يف  امل�صاركة 

االأهداف للتوفري واإر�صال هدايا دانات 

جوائز  تخ�صي�ص  مت  وقد  الرقمية. 

برنامج  �صمن  خا�صة  اأ�صبوعية 

ت�صجيع  بهدف  للتوفري«  »دانات 

كل  اإن  حيث  االدخار،  على  ال�صباب 

ا�صتثمارها  يتم  بحريني  دنانري   5

اأ�صبوعية  بجوائز  للفوز  توؤهلهم 

عبارة عن 5 غرام من الذهب.

املخ�ص�ص  الربنامج  يت�صمن 

من  كبرية  جمموعة  على  لل�صباب 

منح  اأبرزها:  احل�صرية  املميزات 

لكل  لل�صباب  الوالء  مكافاآت  نقاط 

ح�صاب  ا�صتخدام  �صهري،  ر�صيد 

التاأهل  بي،  بنفت  تطبيق  يف  م�صتقل 

برنامج  يف  خا�صة  بجوائز  للفوز 

بحريني  دنانري   5 كل  مع  دانات 

معفية  منتظمة  مدفوعات  واإجراء 

االأمر،  ويل  ح�صاب  من  الر�صوم  من 

امل�صتقل  اال�صتخدام  اإىل  باالإ�صافة 

�صيتم  كما  ال�صالم.  بنك  لتطبيق 

منوعة  وفعاليات  م�صابقات  طرح 

خمتلف  من  احل�صابات  الأ�صحاب 

ب�صكل  ال�صبابية  العمرية  الفئات 

دوري. وبهذه املنا�صبة، �صّرح حممد 

امل�صرفية  اخلدمات  رئي�ص  بوحجي 

»اإن  قائالً:  ال�صالم  بنك  يف  لالأفراد 

ال�صباب هم قادة امل�صتقبل. لذا يتعني 

على  ال�صغر  منذ  نمُهيئهم  اأن  علينا 

حول  وتوعيتهم  امل�صوؤولية  حتمل 

اإمكانية  ومنحهم  االدخار  اأهمية 

�صمن  امل�صرفية  بح�صاباتهم  التحكم 

احلد املعقول بهدف تثقيفهم. 

وعليه، قررنا طرح هذا الربنامج 

يف   – ال�صباب  فئة  ي�صتهدف  الذي 

مميزات  تقدمي  عرب   – االأول  املقام 

ومن  لهم.  منا�صبة  خا�صة وح�صرية 

الهادفة  جهودنا  يدعم  اأن  ذلك  �صاأن 

نحو تلبية احتياجات الزبائن وتقدمي 

اأولياء  وندعو  لهم.  اخلدمات  اأف�صل 

يمُ�صارعوا  اأن  اأبنائهم  لت�صجيع  االأمور 

ح�صاب  اأو  التوفري  ح�صاب  بفتح 

هذا  من  لال�صتفادة  للتوفري  دانات 

الربنامج«.

حممد بوحجي

»األ�اين البحرين« تنظم امل�شاركة البحرينية 

يف معر�س اإ�شطنب�ل لالأقم�شة واملن�ش�جات

اأعلنت جمعية األواين البحرين عزمها تنظيم امل�صاركة البحرينية يف 

يف  يقام  والذي   ،»Texhib« واملن�صوجات  لالأقم�صة  اإ�صطنبول  معر�ص 

�صبتمرب   23  -21 من  الفرتة  خالل  للمعار�ص  الدويل  اإ�صطنبول  مركز 

.2022

يف  البحرينية  يف  امل�صاركة  اإن  عواجي  عمار  اجلمعية  رئي�ص  وقال 

هذا املعر�ص تهدف اإىل فتح املزيد من فر�ص العمل والتو�صع اأمام رائدات 

واإنتاج  ت�صميم  جمال  يف  خا�ص  ب�صكل  البحرينيات  االأعمال  و�صيدات 

وجتارة االأقم�صة واملالب�ص واالأزياء وغريها، واال�صتفادة من فر�ص النمو 

التي يحققها هذا املجال يف البحرين ومنطقة ال�صرق االأو�صط ككل.

بناء عالقات جتارية  يوفر فر�صة  املعر�ص  اأن هذا  واأ�صاف عواجي 

مثمرة مع م�صنعي املالب�ص الكبار، ومديري امل�صرتيات يف املتاجر الكربى، 

جمموعات  لديها  التي  وال�صال�صل  الدولية  التجارية  العالمات  ومديري 

عرب  البيع  من�صات  ومديري  اخلا�صة،  التجارية  لعالمتها  م�صنوعة 

وامل�صممني  واملوزعني  باجلملة  البيع  و�صركات  وامل�صتوردين  االإنرتنت، 

واأولئك الذين ينتجون حتت عالمتهم التجارية اخلا�صة.
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»املرّبة اخلليفية« تطلق برناجمها التدريبي ال�شيفي لطلبة »اإثراء ال�شباب«

اأعلنت م�ؤ�ص�صة املرّبة اخلليفية عن اإطالق برناجمها التدريبي ال�صيفي 

مل�صاركي نادي خريجني »اإثراء ال�صباب«، وذلك مب�صاركة ما يقارب 13 

طالًبا وطالبة، بالتعاون مع �صركة زين البحرين لالت�صاالت. 

ويف اإطار هذا الربنامج، �صيتم ت�زيع الطلبة امل�صاركني على عدد من 

االأق�صام املختلفة يف �صركة زين لالت�صاالت ملدة اأ�صب�ع.

بث  بهدف  وذلك  وظيفية  مهام  بعدة  للقيام  الطلبة  ت�كيل  و�صيتم   

الثقة يف نف��س امل�صاركني، وتعزيز روح التعاون والعمل �صمن الفريق 

ال�احد، باالإ�صافة اإىل تعليمهم اكت�صاب املهارات والتعامل مع ال�صغ�ط، 

وتاأهيلهم من اأجل اإتقان العمل بالطريقة التي تتنا�صب مع متطلبات العمل 

يف ال�ص�ق املحلي.

�شركة اخلدمات املالية العربية تختم 

 »AFS iSuites« برنامج التدريب ال�شيفي

العربية  املالية  اخلدمات  �صركة  اختتمت 

ال�صيفي.  التدريب  برنامج  بنجاح    )AFS(

ُدرب  ال�صيفي  التدريب  برنامج   )iSuites(

م�ؤ�ص�صات  من  واعدون  جامعي�ن  طالب  فيه 

والذي  وعاملية  واإقليمية  حملية  اأكادميية 

ا�صتمر ط�ال �صهري ي�لي� واأغ�صط�س 2022، 

وه� دليل على التزام AFS بدعم ال�صباب من 

ركز  والتقنية.  املهنية  مهاراتهم  تط�ير  خالل 

الطالب  منح  على  ال�صيفي  التدريب  برنامج 

اأكادميية  تخ�ص�صات  عــدة  من  امل�صرتكني 

نطاق  ت��صيع  على  قائًما  ق�ًيا  اأ�صا�ًصا  خمتلفة 

فهمهم بتكن�ل�جيا املدف�عات والذي �صيخدمهم 

م�صتقبالً.

تذكارًيا  AFS حفالً  اإدارة  ا�صت�صاف فريق 

حيث �صارك فيه املتدرب�ن اآراءهم وتبادل�ا ما 

  .iSuites تعلم�ه من خالل برنامج

الرئي�س  �صليمان،  �صامر  ال�صيد  التقى   

مع  االإدارة  وفريق   AFS ل�صركة  التنفيذي 

برنامج  يف  امل�صاركني  البحرينيني  املتدربني 

اأقيم  تــذكــاري  حفل  خــالل   AFS iSuites
مبنا�صبة ختام الربنامج التدريبي ال�صيفي.

»بي نت« تعلن عن ان�شمام نخبة من الكوادر املتميزة اإىل فريقها التنفيذي

الرئي�س التنفيذي لـ»بيت التمويل الكويتي – البحرين« 

يهنئ نورة الرميحي حل�شولها على املاج�شتري

املنتدب  الع�ص�  ا�صتقبل 

لبيت  التنفيذي  والرئي�س 

التم�يل الك�يتي – البحرين 

امل�ظفة  اخلياط  عبداحلكيم 

الرميحي  ــد  ــم اأح نــــ�رة 

الرقابة   – اأول  اأخ�صائي 

امل�ظفات  من  وهي  الداخلية 

التم�يل  بيت  يف  املتميزات 

وذلك  البحرين،   – الك�يتي 

ح�ص�لها  مبنا�صبة  لتهنئتها 

يف  املاج�صتري  درجــة  على 

اإدارة االأعمال. 

باملبنى  اللقاء  ُعقد  وقد 

البحرين   - لبيتك  الرئي�صي 

اأغ�صط�س   25 بــتــاريــخ 

ا�صتقبل  حيث  2022م، 

والرئي�س  املنتدب  الع�ص� 

الرميحي  ــ�رة  ن التنفيذي 

زين  �صارة  من  كل  بح�ص�ر 

املــ�ارد  رئي�س  العابدين 

اإ�صماعيل  وكلثم  الب�صرية 

الــرقــابــة  اإدارة  رئــيــ�ــس 

الداخلية. وخالل اللقاء، اأ�صاد 

بذلته  مبا  التنفيذي  الرئي�س 

ن�رة الرميحي من جه�د من 

اأجل ا�صتكمال درا�صتها العليا 

املاج�صتري،  �صهادة  ونيل 

وعن  نف�صه  عن  لها  معرًبا 

جميع منت�صبي بيت التم�يل 

الك�يتي – البحرين، بالتهنئة 

ــاز  االإجن هــذا  حتقيق  على 

�صعادته  عن  وعرب  املُ�صّرف، 

حققته  الــذي  ــاز  االإجن بهذا 

لها  متمنًيا  الرميحي،  ن�رة 

املزيد من النجاح والتف�ق. 

اأعــربــت  جهتها،  ــن  م

رئي�س  العابدين  زين  �صارة 

�صكرها  عن  الب�صرية  امل�ارد 

امل�ظفة  حققته  ملا  وثنائها 

املثابرة ن�رة الرميحي وعلى 

لتحقيق  امل�صتمر  طم�حها 

املزيد من االإجنازات.

ت كلثم اإ�صماعيل،  كما عربرَّ

رئي�س اإدارة الرقابة الداخلية 

الك�يتي-  التم�يل  بيت  يف 

فخ�رون  »اإننا  البحرين: 

الرميحي  نــ�رة  بــاإجنــازات 

على  ت�صر  مــا  دائــًمــا  فهي 

التعلم والتط�ر امل�صتمر، كما 

حر�صت يف ال�صن�ات ال�صابقة 

على اكت�صاب العلم واملعرفة 

مبختلف  العملية  واخلــربة 

متعددة  م�صادر  ومن  ال�صبل 

حيث اأمتت الكثري من الربامج 

التدريبية ودائًما ما حتر�س 

تكت�صبه  مما  اال�صتفادة  على 

من معرفة وخربة من خالل 

التط�يرية  املبادرات  تنفيذ 

حت�صني  على  ينعك�س  مبا 

�صري العمل لها ولزمالئها يف 

اأعربت  البنك«. ومن جانبها، 

الرميحي عن �صعادتها  ن�رة 

العلمي  االإجناز  هذا  لتحقيق 

التم�يل  لبيت  تقديرها  وعن 

على  البحرين   - الك�يتي 

دعمه املادي واملعن�ي وعلى 

م�ظفيه،  اإمكانات  يف  ثقته 

ــاز  ــذا االإجن ــاأن ه مــ�ؤكــدة ب

من  املزيد  نح�  �صيدفعها 

جزيل  عن  معربًة  التط�ر، 

العزيزين  ل�الديها  �صكرها 

وكذلك  امل�صتمر  دعمهما  على 

والرئي�س  املنتدب  للع�ص� 

بيتك  واإدارة  التنفيذي 

البحرين.

البحرين  �صبكة  �صركة  اأعلنت 

)بي نت(، ال�صركة ال�طنية امل�ص�ؤولة 

النطاق  �صبكة  خدمات  تزويد  عن 

عن  البحرين،  مملكة  يف  العري�س 

اجلديدة  التعيينات  من  جمم�عة 

والتي �صملت تقلد ال�صيدة الآلئ ر�صتم 

والدعم  امل�صرتيات  مدير  ملن�صب 

ملن�صب  خلف  واأحمد  الل�ج�صتي، 

مدير اإدارة الطاقة واملباين، وي��صف 

بطي ملن�صب مدير االأمن امل�ؤ�ص�صي.

ويف تعليقه على ذلك، قال اأحمد 

التنفيذي  الرئي�س  الدو�صري  جابر 

اأن ُنرحب  ل�صركة بي نت: »ي�صعدنا 

االإدارية  الك�ادر  بان�صمام نخبة من 

التنفيذي  نت  بي  فريق  اإىل  املتميزة 

وت�صلمهم مهامهم اجلديدة، حيث ُتعد 

املمتدة ل�صن�ات ط�يلة يف  خرباتهم 

بي  ل�صركة  م�صافة  قيمة  جماالتهم 

نت، مبا ُيعزز جه�د بي نت الرامية 

اإىل حتقيق املزيد من النم� والنجاح 

اال�صرتاتيجية  روؤيتها  حتقيق  يف 

مزدهر  جمتمع  اإن�صاء  يف  املتمثلة 

حيث الكل مت�صل«. 

ال�صيدة  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

مهنية  بخربة  تتمتع  ر�صتم  الآلــئ 

اإدارة  عاًما يف جمال  على 15  تزيد 

االأ�ص�ل، حيث �صغلت من�صب رئي�س 

ورئي�س  والعق�د،  املناق�صات  ق�صم 

من  والعديد  املـــ�ارد  اإدارة  ق�صم 

هيئة  يف  االأخرى  االإدارية  املنا�صب 

على  حا�صلة  وهي  واملاء،  الكهرباء 

درجة املاج�صتري مع مرتبة ال�صرف. 

تزيد  خربة  خلف  اأحمد  ميتلك  كما 

املدنية،  الهند�صة  يف  عاًما   16 على 

من  منا�صب  عدة  خاللها  �صغل  وقد 

اأبرزها من�صب رئي�س م�صاريع الطاقة 

ورئي�س  نت،  بي  �صركة  يف  والبناء 

�صركة  يف  الطاقة  وتنمية  املباين 

املنا�صب  من  العديد  وغريها  بتلك� 

االأخرى.  وميتلك ال�صيد ي��صف بطي 

خربة تتجاوز 21 عاًما يف ال�ص�ؤون 

التقنية، كما اأنه قائد فريق متمر�س، 

عديدة  قيادية  منا�صب  �صغل  حيث 

املنتدب  الع�ص�  من�صب  اأبرزها  من 

املرفاأ  دار  يف  التنفيذي  والرئي�س 

لال�صت�صارات.

�أحمد خلف يو�سف بطي لآلئ ر�ستم

»الجونا بيت�س« ي�شت�شيف يوم التوعية ال�شحية 

للموظفني بالتعاون مع »البحرين التخ�ش�شي«

بيت�س  الج�نا  منتجع  اإدارة  نظمت 

الفاخر بالتعاون مع عيادة الرفاع بالتعاون 

ي�ًما  التخ�ص�صي،  البحرين  م�صت�صفى  مع 

اأ�صل�ب  اأهمية  ح�ل  �صامالً  �صحًيا  ت�ع�ًيا 

احلياة ال�صحي بني م�ظفي الفندق وزواره، 

تعتمدها  التي  الفعاليات  اإطار  �صمن  وذلك 

يقدمها  والتي  العاملية،  ال�صحة  منظمة 

الفنادق  جلميع  دوري  ب�صكل  امل�صت�صفى 

واملنتجعات وال�صركات احلك�مية واخلا�صة 

يف اململكة.

م�ظف�  ح�صل  الفعالية  اأثــنــاء  ويف 

�صحية  فح��صات  على  وزواره  املنتجع 

جمانية منها اختبارات قيا�س معدالت ال�صكر 

و�صغط الدم وقيا�س الط�ل وال�زن وغريها 

اإىل جانب فح�س فيتامني )د(، كذلك ح�صل 

متابعة  فح��صات  ق�صائم  على  امل�صارك�ن 

خمف�صة لدى امل�صت�صفى. من جهته، قال املدير 

مل�صت�صفى  التابعة  الرفاع  لعيادة  االإداري 

اإنهم  الها�صمي  نا�صر  التخ�ص�صي  البحرين 

هذه  مثل  واإقامة  لعمل  تام  ا�صتعداد  على 

خمتلف  يف  والت�ع�ية  ال�صحية  الفعاليات 

فيها  مبا  واخلا�صة  احلك�مية  العمل  م�اقع 

املدار�س واجلامعات وال�صركات واجلمعيات 

يف اململكة.

معهد اخلليج لتدريب فنون

 الطهي يعنّي منال الفائز مديًرا عاًما

اأعلن معهد اخلليج لتدريب 

اأحد   ،)GICA( الطهي  لفن�ن 

جمال  يف  املتخ�ص�صة  املعاهد 

فن�ن الطهي، عن تعيني ال�صيف 

منال الفائز كمدير عام للمعهد.

منال  ال�صيف  وتتمتع 

بخربة ثرية يف جمال ال�صيافة 

ــا.  ــًي ودول حملًيا  واالإدارة 

درجة  �صهادة  ال�صيف  وحتمل 

فن�ن  اإدارة  يف  البكال�ري��س 

 )BHMS( جامعة  من  الطهي 

 The Grand(و ال�ص�ي�صرية 

 Le( جامعة  من   )Diploma
يف  العاملية   )Cordon Bleu
واملعجنات،  املطبخ  من  كل 

اأرقى  من  الدبل�م  هذه  وُتعد 

 Le م�ؤهالت الطهي يف جامعة

Cordon Bleu، حيث جتمع 
 Diplôme de( درا�صة  بني 

 Diplôme de(و  )Cuisine
جانبها  ومن   .)Pâtisserie
الفائز  منال  ال�صيف  ت�جهت 

على  املعهد  اإدارة  اإىل  بال�صكر 

ثقتهم يف تكليفها الإدارة املعهد 

الفائز  البحرين، كما علقت  يف 

اإىل  االن�صمام  »ي�صرين  قائلة: 

اخلليج  معهد  اإدارة  فريق 

الذي  الطهي،  لفن�ن  لتدريب 

يف  ق�صرية  فرتة  خالل  جنح 

ت�فري برامج متن�عة ومعتمدة 

للذين  مهني  م�صتقبل  الإعــداد 

كمهنة.  الطهي  تبني  يــ�ّدون 

مع  العمل  اإىل  قدًما  واأتطلع 

االإدارة  وفريق  االإدارة  جمل�س 

بهدف  للمعهد،  التنفيذية 

حتقيق اأف�صل قيمة ممكنة من 

برامج  وت�فري  تط�ير  خالل 

لدخ�ل  للمتطلعني  متن�عة 

للمطاعم  املحلي  الــ�ــصــ�ق 

بقطاع  واملعنيني  وال�صيافة 

وع�صاق  والفندقة  ال�صيافة 

الطعام الراغبني يف التخ�ص�س 

معتمد  دويل  ك�صيف  والتمييز 

والــهــ�اة  الطهي  فــنــ�ن  يف 

االأطباق  خمتلف  اإعـــداد  يف 

وال��صفات«.

 منال �لفائز 

»البحرين والكويت« يتبنى 14 بحرينًيا بربنامج املتدربني االإداريني
والك�يت،  البحرين  بنك  اأطلق 

البنك الرائد يف جمال اخلدمات املالية 

وامل�ؤ�ص�صات  لــالأفــراد  وامل�صرفية 

من  التا�صعة  الن�صخة  البحرين،  يف 

االإداريــني،  املتدربني  تط�ير  برنامج 

وللمرة  خا�س  ب�صكل  الرتكيز  مع 

الثانية على جمال التكن�ل�جيا املالية 

»فنتك«، ومبا يتما�صى مع ا�صرتاتيجية 

البنك ورحلة التح�ل الرقمي.

ويت�ىل بنك البحرين والك�يت يف 

ت�زيع  الربنامج  من  الثانية  املرحلة 

االأق�صام  من  العديد  على  املتدربني 

لديه، وباالأخ�س ذات ال�صلة بالتح�ل 

الرقمي، ودجمهم يف امل�صروعات ذات 

ال�صلة باإ�صرتاتيجية البنك.

وبهذه املنا�صبة، اأقام بنك البحرين 

من  االأول  يف  غداء  ماأدبة  والك�يت 

�صبتمرب على �صرف االأع�صاء اجلدد يف 

الربنامج، وقد مت الرتحيب بهم ب�صكل 

التنفيذي  الرئي�س  قبل  من  خا�س 

للمجم�عة الدكت�ر عبدالرحمن �صيف 

واأع�صاء االإدارة التنفيذية الذين متن�ا 

التط�يرية  رحلتهم  يف  النجاح  لهم 

القادمة.

الدكت�ر �صيف يف ت�صريح  وقال 

له بهذه املنا�صبة اإن برنامج املتدربني 

عام  يف  ا�صتحدث  ــذي  ال ـــني  االإداري

البارزة  العالمة  له  كانت   2003

البنك  تط�ر  تاريخ  يف  وامل�صيئة 

ب�صكل خا�س والقطاع امل�صريف ب�صكل 

عام، ومبا ي�ؤكد مرة اأخرى مكانة بنك 

البحرين والك�يت كم�ؤ�ص�صة م�صرفية 

رائدة اأثرت القطاع امل�صريف يف مملكة 

البحرين بالكفاءات ال�طنية املتميزة 

عرب تاأهيلها وتدريبها من خالل برامج 

اململكة  ــارج  وخ داخــل  متخ�ص�صة 

البحرين.

ح�صان  ال�صيد  قــال  جانبه  من 

ب�ر�صيد، الرئي�س التنفيذي ملجم�عة 

االإدارية  وال�ص�ؤون  الب�صرية  امل�ارد 

اإعداد  اإن  والك�يت  البحرين  بنك  يف 

البحرينية  املــ�اهــب  من  جمم�عة 

باملهارات الالزمة للنجاح يف االقت�صاد 

يف  اأ�صا�صًيا  عن�صًرا  مُيثل  الرقمي 

ا�صرتاتيجية البنك لت�صريع وتر�صيخ 

عملية التح�ل واالبتكار الرقمي.

ح�سان بور�سيد د٫ عبد�لرحمن �سيف

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12204/pdf/INAF_20220906004741371.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/events/977231/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/977197/News.html
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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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 المؤيد يستعرض 
مع منسق أنشطة األمم 
المتحدة التعاون الشبابي

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد أن 
الوزارة تسعى دائمًا للتعاون المباشر والمشترك مع منظمة 
األمم المتحدة لتقديم وتنفيذ عدد من المبادرات تجاه قطاع 
الشباب بالمملكة، وهو األمر الذي يتوافق مع توجيهات سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الشباب، مش��يرًا إلى أهمية الشراكة بين 
الجانبين التي تعب��ر بجالء عن حرصهما على تأطير التعاون 
وزيادة حجمه وصواًل إلى تحقيق األهداف المشتركة في دعم 

الشباب.
جاء ذلك خالل اس��تقبال وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
بن توفيق المؤيد المنس��ق المقيم ألنش��طة األمم المتحدة 

في المملكة خالد المقود.
واس��تعرض المؤيد البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة 
للقط��اع الش��بابي بما في ذل��ك مرتكزات العمل الش��بابي، 
باإلضاف��ة إلى مش��روعات ري��ادة األعم��ال وف��رص تدريب 

الشباب.
كما بحث وزير شؤون الش��باب والرياضة مع المنسق المقيم 
ألنش��طة األمم المتحدة س��بل تعزيز العمل المش��ترك بين 
الجانبي��ن، باإلضافة إل��ى المبادرات المش��تركة في الجانب 
الش��بابي، عالوًة على بحث عدد من الموضوعات المش��تركة 
التي تس��اهم في االستفادة من خبرات كوادر األمم المتحدة 

لالرتقاء بمهارات وابتكارات الشباب البحريني.
وم��ن جانبه أش��اد المق��ود بما تش��هده الحركة الش��بابية 
ف��ي البحرين م��ن تطور ونماء ف��ي مختلف أركانها، مش��يدًا 
بمخرجات القطاع الش��بابي البحريني وما حققه الش��باب من 
إنجازات في مختلف المجاالت، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين 
الجانبي��ن في تنفيذ مزيد من البرامج الش��بابية المش��تركة 
التي تنهض بهمم الش��باب البحرين��ي وتزودهم بالمهارات 

والخبرات في مختلف المجاالت.

»المهن الصحية«: إطالق نظام إلكتروني  
لتسهيل طلبات تسجيل وتصنيف األدوية

أعلنت الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحي��ة عن إطالق نظام إلكترون��ي جديد لتقديم 
األدوي��ة  وتصني��ف  تس��جيل  ومواعي��د  طلب��ات 
والمستحضرات الصيدالنية ومنتجات الطب البديل.

وأوضح��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة الدكتورة 
مري��م عذبي الجالهمة أّن من ش��أن ه��ذه الخطوة 
إتاح��ة الفرصة لل��وكالء لحجز الموعد عب��ر النظام 
اإللكترون��ي واختي��ار الوق��ت المناس��ب وتقدي��م 
تحدي��د  خالله��ا  م��ن  يمك��ن  والت��ي  الطلب��ات 
الموع��د لتقديم كاف��ة طلبات التس��جيل وتصنيف 

المستحضرات الصيدالنية، مما يسهم في تسهيل 
عملية تقديم الطلب بداًل من اإلرس��ال عبر اإليميل 
اإللكتروني أو الحضور الش��خصي للهيئة، تس��هياًل 

لكافة وكالء األدوية في البحرين.
وبينت انه يمكن للوكيل ف��ي البحرين اختيار اليوم 
والس��اعة المناس��بة له��م لتقدي��م كاف��ة طلبات 
التسجيل وتصنيف المس��تحضرات الصيدالنية بما 
فيها األدوية والمس��تحضرات الصحية والمكمالت 
الغذائية وأدوي��ة الطب البديل، علم��ًا بأن الهيئة 
ق��د وضعت نظامًا لتس��هيل عملية إنه��اء إجراءات 

بع��ض  وتس��جيل  ال��دواء  كتصني��ف  و  التس��جيل 
المتطلب��ات لألدوي��ة الجنيس��ة وأدوي��ة الط��وارئ 

والحاالت الطارئة.
وأكدت الدكتورة الجالهم��ة أن التحول اإللكتروني 
يه��دف إل��ى تطوي��ر منظوم��ة تقدي��م الخدم��ات 
المقدم��ة للمواطنين والش��ركات بج��ودة وفعالية 
وتسهيل اإلجراءات وتيسير الحصول على الخدمات، 
بم��ا ينس��جم م��ع المب��ادرات الوطنية ف��ي التحول 
اإللكترون��ي لتقدي��م المعام��الت الحكومية بأعلى 

مستويات السرعة والجودة والكفاءة.

مباحثات الملك والرئيس الفرنسي تعزز العالقات على كافة األصعدة 

 مجلس الوزراء: البحرين نموذج يحتذى 
به دوليًا بتبني مبادرات العمل الخيري

ال��وزراء  رئي��س مجل��س  نائ��ب  رأس 
ووزي��ر البنية التحتية الش��يخ خالد بن 
عب��داهلل آل خليفة، االجتماع االعتيادي 
األس��بوعي لمجلس ال��وزراء الذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.
ف��ي بداي��ة االجتم��اع أك��د المجلس 
على أهمية المباحثات الرس��مية التي 
أجراه��ا حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المعظم، والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، بالعاصمة الفرنسية باريس، 
مش��يدًا المجل��س بدورها ف��ي تعزيز 
عالق��ات الصداق��ة بي��ن البلدين على 
كافة األصعدة واالنتقال بمس��تويات 

التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
ث��م رفع المجلس أس��مى آيات الش��كر 
وعظي��م االمتنان إلى حض��رة صاحب 
الجالل��ة مل��ك الب��الد المعظ��م على 
وإث��راء  بتعزي��ز  جاللت��ه  توجيه��ات 
المس��يرة التعليمية ومواصلة االرتقاء 
صاح��ب  وإل��ى  التعلي��م،  بمخرج��ات 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء الذي أم��ر إنف��اذًا للتوجيهات 
الملكية السامية بإقامة يوم تعريفي 
بكاف��ة الم��دارس الحكومي��ة ألولي��اء 
األم��ور يق��دم في��ه أعض��اء الهيئ��ات 
بالم��دارس  واإلداري��ة  التعليمي��ة 
الحكومية ش��رحًا عن العام الدراس��ي 
الجدي��د، واالس��تعدادات لتوفير بيئة 
تعليمي��ة تحفز على التف��وق والتميز 
وتس��ليم  الحكومي��ة  الم��دارس  ف��ي 

أولي��اء األمور لملف يحت��وي على كافة 
المعلوم��ات والتعليمات واإلرش��ادات 
بم��ا يس��هم ف��ي تس��هيل انس��يابية 
العملي��ة التعليمية مع ع��ودة الطلبة 
إلى الم��دارس خ��الل العام الدراس��ي 
الجديد، حيث عكس��ت اس��تجابة أولياء 
األم��ور لهذه المب��ادرة الح��رص على 
تقوية التعاون مع المدارس الحكومية 
بم��ا يحق��ق مصال��ح الطلبة، مش��يدًا 
المجلس بجهود وزارة التربية والتعليم 
والهيئتي��ن التعليمي��ة واألكاديمي��ة 
بالم��دارس الحكومي��ة التي عكس��ها 
التعريفي،  للي��وم  الموف��ق  التنظي��م 
معربًا ع��ن أمنياته للطلبة والهيئتين 
التعليمي��ة واإلدارية بمختلف المراحل 
الدراس��ية بالتوفيق والنجاح في العام 
الدراس��ي الجدي��د، واطل��ع المجل��س 
ف��ي هذا الصدد على مذك��رة من وزير 
التربي��ة والتعلي��م بش��أن اإلج��راءات 
التنفيذية لليوم التعريفي في مدارس 

مملكة البحرين.
بعدها أكد المجلس أن مملكة البحرين 
تتبن��ى دائم��ًا المب��ادرات الت��ي تعزز 
التضام��ن اإلنس��اني وتجع��ل العمل 
الخي��ري ثقاف��ة عام��ة بالمجتمع��ات 
مما جعله��ا نموذجًا يحت��ذى به على 
المس��توى الدول��ي في ه��ذا الجانب، 
وذل��ك ف��ي مع��رض التنوي��ه باليوم 

الدولي للعمل الخيري.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية بش��أن اتفاق 
بين حكوم��ة مملكة البحرين وحكومة 
جمهورية طاجيكس��تان بشأن اإلعفاء 
من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات 
السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
2. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
رد  ح��ول  والتش��ريعية  القانوني��ة 
الحكوم��ة عل��ى 4 اقتراح��ات برغب��ة 
واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس 

النواب.
بعد ذلك استعرض المجلس الموضوع 

التالي:
1. مذك��رة وزي��ر العمل بش��أن نتائج 
تطبيق قرار حظر العمل فترة الظهيرة 
2022 ومنه��ا  الصي��ف  خ��الل فص��ل 
انخف��اض الحوادث المهني��ة، وارتفاع 

مستوى اإلنتاجية.
ثم أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير 
الوزاري��ة المرفوعة من الوزراء بش��أن 
نتائ��ج اجتماع��ات اللجن��ة التنفيذية 
لمكتب التربية الدولي التابع لمنظمة 
اليونسكو وزيارة الجمهورية الفرنسية، 
والمش��اركة في منت��دى النفط والغاز 
التترستاني والزيارة إلى وزارة الشؤون 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

العربية السعودية.

تنظيم موفق لليوم التعريفي بالمدارس الحكومية

بحضور أكثر من 250 مشاركًا

 »علوم الفضاء« متحدث 
رئيس في برنامج قائد المستقبل

ش��اركت الهيئ��ة الوطنية لعل��وم الفض��اء ممثلة 
ف��ي مهندس��ة الفض��اء عائش��ة الح��رم بتقدي��م 
ورش��ة تفاعلي��ة ح��ول عل��وم الفضاء ف��ي برنامج 
قائ��د المس��تقبل الذي نظمت��ه منظم��ة آي ليرن 
التعليمية، حيث يس��تضيف هذا البرنامج متحدثين 
من مختلف القطاعات بهدف توسيع نطاق المعرفة 
لدى الط��الب والطالبات وتحفيزهم على اكتس��اب 

المهارات العلمية والعملية المعاصرة.
وتطرق��ت الحرم خ��الل الورش��ة إلى أهمي��ة علوم 
وتقني��ات الفضاء في مختل��ف القطاعات كونه أحد 
علوم المس��تقبل، باإلضافة إلى تعريف المشاركين 
بأهمية تطبيقات علوم الفضاء في حياتنا اليومية، 
ومنها على س��بيل المثال األقمار الصناعية الخاصة 
بنظ��ام تحديد المواقع، ومراقبة التغيرات المناخية 
والبيئية، وحماية المحميات الطبيعية، ودعم جهود 

مواجهة الكوارث، وغيرها.
كما اس��تعرضت عددًا من األجهزة التي تس��تخدم 
بش��كل يوم��ي والتي ت��م اختراعها نتيج��ة لجهود 
العلم��اء للتحضير للمهم��ات الفضائي��ة ومن ثم 
أصبحت ج��زءًا من حياتنا اليومي��ة، إضافًة إلى ذلك 
تم التطرق إلى تكنولوجيا تطوير األقمار الصناعية 
وأنظمة القمر الصناعي واستعراض معلومات حول 

القمر الصناعي ضوء1.
وقال��ت مهندس��ة الفضاء الح��رم: »بداي��ة أتوجه 
بالش��كر الجزي��ل لمنظم��ة آي ليرن عل��ى إيمانها 

بأهمي��ة نش��ر الوع��ي بعل��وم المس��تقبل لفئتي 
األطفال والناش��ئة، حيث يعتبر ذلك اس��تثمارًا في 
إعداد أجيال المستقبل الذين يشكلون ركيزته، فهم 
ق��ادة الغد، ولذلك فإنه من الضروري أن يتم إعداد 
هذه األجيال لالنخراط في مجاالت علوم المستقبل 
واالبتكار واإلب��داع من أجل رفعة هذا الوطن، وهذا 
يأت��ي من خالل تنمي��ة المه��ارات العلمية لديهم 
ناهيك عن أهمية تنمية وصقل مهاراتهم الناعمة 
الالزمة، مث��ل العمل الجماع��ي وإدارة الوقت وحل 
المش��كالت«. وأضافت الحرم: لقد بهرني التفاعل 

الكبير من قبل المش��اركين وش��غفهم نحو معرفة 
المزيد حول علوم الفضاء وتطلعهم إلى المشاركة 
في الفعاليات والمس��ابقات الدولي��ة ذات العالقة 

بعلوم وتقنيات الفضاء.
يذك��ر أن ع��دد الحض��ور في ه��ذه الورش��ة تجاوز 
250 مش��اركًا، وهذه هي المشاركة الثانية للهيئة 
كمتحدث رئيس��ي ف��ي برنام��ج قائد المس��تقبل، 
باإلضافة إل��ى العديد من ال��ورش التعليمية التي 
نفذتها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات ومنها 

وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي.

»الدراسات القضائية« يطلق الشهادة 
المهنية لممارسة القانون باللغة اإلنجليزية

القضائي��ة  الدراس��ات  معه��د  أعل��ن 
والقانوني��ة أم��س، عن إطالق النس��خة 
الثاني��ة م��ن برنامج التدريب األساس��ي 
القانون  لممارس��ة  المهني��ة  للش��هادة 
باللغة اإلنجليزية »PLPC«، والذي بدأت 
فعالياته مساء أمس وتستمر حتى األول 

من مارس 2023.
وأك��د رئيس المعهد الدكتور خالد صيام 
على أهمية مخرجات هذا البرنامج، والذي 

يس��تهدف دعم ق��درات وصق��ل مهارات 
خريج��ي القان��ون ألجل ممارس��ة العمل 
القانوني العام بكفاءة وتميز، مع التركيز 
على متطلبات استخدام اللغة اإلنجليزية 
وخاص��ة ف��ي مج��االت قواني��ن التجارة 

والمال واألعمال. 
ون��وه بأهمية ه��ذا النمط م��ن البرامج 
ودوره ف��ي تنفيذ ق��رارات مجل��س أمناء 
المعه��د، وال��ذي طالم��ا وضع التوس��ع 

ف��ي تنفي��ذ برام��ج تدري��ب القانونيين 
والمحامين الجدد في صدارة أولوياته.

ون��وه رئيس المعهد إلى م��ا يمثله هذا 
البرنام��ج من نم��وذج للتع��اون المهني 
المشترك وللممارسة في إطار المسؤولية 
المجتمعية بمشاركة العديد من الجهات 
تحت رعاية جمعية المحامين البحرينية. 
وقدم الشكر التقدير لمكاتب االستشارات 
القانوني��ة األجنبي��ة ومكات��ب المحاماة 

البحرينية، المش��اركة للع��ام الثاني على 
التوالي، سواء بالرعاية والدعم المادي أو 
بالدع��م الفني والخبرات التدريبية، وعلى 
األخص مكاتب حس��ن رضي ومشاركوه، 
والمحامية زينات المنصوري ومشاركوها، 
والتميم��ي ومش��اركوه، ونيوت��ن ليجال، 

ودي إل إيه بايبر، ومينا شامبر.
ويش��ارك في هذه النس��خة من البرنامج 
25 متدرب��ًا، تم قبوله��م واختيارهم بناء 
عل��ى تقييمات ومعايي��ر موضوعية، من 
بين العش��رات مم��ن تقدم��وا لاللتحاق 

بالبرنامج.
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دبلوماسية الملك الحكيم
المعلومات التي وفرها وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راش��د 
الزيان��ي خ��ال لقائه مع ع��دد من كت��اب الرأي عن نتائج النش��اط 
الدبلوماس��ي لصاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
الب��اد الُمعظم، حفظه اهلل ورع��اه خال الفترة القصي��رة الماضية 
»وتحركات��ه الفاعلة على مختلف األصعدة اإلقليمية والدولية والتي 
عززت من مكانة مملكة البحرين كأنموذج رائد في ترس��يخ التسامح 
واالعت��دال والتع��اون البن��اء والش��راكة الوطيدة ف��ي تحقيق األمن 
والس��ام والرخاء والتنمية المس��تدامة وخدمة اإلنسانية« ليست إال 
مث��ااًل من بين أمثلة كثيرة من ش��أنها أن تلقي الض��وء على النهج 
الحكيم لحضرة صاحب الجالة الملك المعظم، فجالته مدرس��ة في 
هذا المجال، ودبلوماسيو العالم يتعلمون منه الكثير مما ال يجدونه 
في الكتب المتخصصة. ولوال نهج الملك الحكيم لما تمكنت مملكة 
البحري��ن من تحقي��ق كل هذا الذي حققته خ��ال عقدين من الزمن 
فق��ط ولما احتلت الموق��ع الذي تحتل��ه اليوم ويظهره��ا مثااًل في 

ترسيخ المبادئ اإلنسانية وحكمًا موثوقًا به عالميًا.
ما ذكره الوزير عن »النتائج المثمرة للتحركات الدبلوماسية األخيرة 
لجال��ة الملك المعظ��م، حفظه اهلل ورعاه، ل��دى زياراته ومباحثاته 
ف��ي قمة جدة لألم��ن والتنمية واللقاء التش��اوري األخوي في مدينة 
العلمين والقمة البحرينية الفرنسية في باريس« لخص ما يتمتع به 
صاحب الجالة من مكانة دولية ومن قدرة على اإلس��هام في خدمة 
اإلنسانية ومن حكمة نتاجها ترسيخ األمن والسلم اإلقليمي والدولي 
وتس��وية المنازعات. يكف��ي تأكيدًا على ذلك دع��وة صاحب الجالة 
»النظر بتفكير متزن وعميق لكيفية الخروج من األزمات والصراعات 
الدائ��رة في المنطقة وف��ي مقدمتها حل القضية الفلس��طينية عبر 
تسوية سلمية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة« 
ففي هذه الدعوة م��ا يكفي ليتبين كل موضوعي الخطوات الحكيمة 
التي اتخذتها البحرين لحل هذه القضية عبر المشاركة في االتفاقية 

اإلبراهيمية.
كثي��رة هي األمثلة على النهج الدبلوماس��ي لصاح��ب الجالة الملك 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه، وكثيرة هي التفاصي��ل التي تحتاج إلى 

مساحات الستيعابها.

المدارس ما بعد الجائحة.. تحديات نفسية وتعليمية
تمثل العودة إلى المدارس، بعد عامين من االنقطاع 
بس��بب جائحة كورونا، تحديًا ماديًا ونفسيًا للطلبة 
وأولياء األمور على حد س��واء، وهو ما أش��رت له في 
مقالة س��ابقة، حيث تولت الحكومة وبتوجيه كريم 
من جال��ة الملك المعظ��م تحمل جزء م��ن األعباء 

المالية عن أسر الطلبة في المدارس الحكومية.
أم��ا من الناحية النفس��ية؛ فقد تول��د لدى كثير من 
الطلب��ة على م��دى العامي��ن الماضيي��ن مجموعة 
من الضغوط النفس��ية لم يكونوا مس��تعدين لها، 
تمثل��ت في الخوف من المرض والقلق على س��امة 
األه��ل واألصدقاء، وصعوبات التكي��ف مع اإلجراءات 
واالحت��رازات، وصواًل إلى التكيف مع التحول للتعليم 

اإللكتروني والتعلم عن ُبعد.
لمكافح��ة  األمريك��ي  للمرك��ز  إحصائي��ة  وتش��ير 
األم��راض والوقاية، حول عودة الطلبة إلى المدارس 
بعد الجائحة، إل��ى ارتفاع معدالت حجز األطفال في 
المستش��فيات ألس��باب متعلقة بالصحة النفس��ية 
بأكثر من 25%، كما أفاد أكثر من نصف المراهقين 
بي��ن 11 إلى 17 عامًا عن اختبارهم ألفكار مؤذية أو 

انتحارية في سياقات متصلة بظروف الجائحة.
وال ش��ك أن أمر صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء بإقامة ي��وم تعريفي بكافة 
المدارس الحكومية ألولياء األمور سيساهم في خلق 
و تعزيز بيئة تعليمية مش��جعة للطلبة، والتخفيف 
م��ن وقع وآث��ار االنعكاس��ات النفس��ية عليهم، إلى 
جانب المس��اهمة ف��ي تحفيز الطلبة عل��ى التفوق 

والتميز في مسيرتهم الدراسية.
وانعك��س حج��م االهتمام ف��ي توفير ه��ذه البيئة 
اآلمنة للطلبة خال العام الدراسي الجديد من خال 
الحض��ور الكثيف ألولياء األمور ف��ي اليوم التعريفي 
األول، يوم األح��د الماضي، والذي تجاوز ما نس��بته 
86% م��ن إجمال��ي أولياء أم��ور الطلبة المس��جلين 
في المدارس الحكومية، حس��ب تصريح رس��مي من 
وزارة التربي��ة والتعليم، وهو ما يؤكد متانة وعمق 

الشراكة بين المدارس الحكومية وأولياء األمور.
وبالتأكيد ف��إن توفير البيئة تعليمية آمنة حق لكل 
أبنائن��ا الطلبة ال يمكن التن��ازل عنه أو التهاون به، 
وم��ن أجل ذل��ك يج��ب أن تتضافر جه��ود الجميع؛ 

م��دارس ومعلمي��ن وأولي��اء أم��ور، وأخ��ص بالذكر 
الكوادر التعليمية ف��ي المدارس، الذين يقع عليهم 
الع��بء األكبر فيما يطل��ق عليه التربوي��ون الفاقد 
التعليم��ي، وه��و م��ا يفق��ده الطاب م��ن مهارات 
ومعلومات بس��بب حدوث خلل أو انقطاع في عملية 
التعلي��م والتعلم، حيث خس��ر الطلبة خال الجائحة 
اثني��ن م��ن أه��م أركان العملية التعليمي��ة، وهما 
التواصل المباشر بين الطاب والمعلمين، والتفاعل 

الصفي والاصفي مع أقرانهم.

إضاءة
»كنت��م أيها األبناء في مقدم��ة أولوياتنا لحمايتكم 
والمحافظ��ة عل��ى س��امتكم منذ اللحظ��ات األولى 
الحتواء هذه الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم الستكمال 
عامكم الدراس��ي بساس��ة وأمان ونجاح، ولمواصلة 
القيام بواجبكم بجد واجتهاد، وأني على يقين أنكم 

ستحققون النتائج المرجوة كما العهد بكم«.
جالة الملك المعظم

هل ستتجاوب لبنان مع الطلب السعودي؟
مواصلة لمقالنا األس��بوع الماضي بش��أن تهديد السفارة السعودية في لبنان، 
فلقد شهدت هذه القضية تطورات، خاصة من جانب الشقيقة الكبرى المملكة 
العربية الس��عودية التي وجهت عبر سفيرها في بيروت رسالة شديدة الوضوح 
بش��أن مطالبتها لبنان بتس��ليم ذلك اإلرهابي المطلوب أمنيًا للمملكة والذي 

وجه »تهديدات إرهابية« للسفارة السعودية في بيروت قبل نحو أسبوع.
هذا التصريح أو الرسالة الواضحة قد تحمل في أبعادها إمكانية تدهور العاقات 
الس��عودية اللبنانية مجددًا، فالمملكة ال تس��اوم على أمنها واس��تقرارها، ولن 
تقبل بتهديدات إرهابية من المنتمين لما يسمى بحزب اهلل اإلرهابي اللبناني، 
والطل��ب الس��عودي الواضح من ش��أنه أن يض��ع الحكومة اللبناني��ة في مأزق 
كبي��ر، فالك��رة اآلن في ملعبها، وهي إما أن تك��ون دولة متحضرة تحرص على 
تعزيز عاقاتها بأش��قائها، خاصة السعودية، أو أن تطأطئ رأسها خجًا وعجزًا 
أم��ام تمادي حزب اهلل وعماء النظام اإليران��ي الذين يتخذون من لبنان موقعًا 
لمهاجمة أش��قائه، وهذا ما قد يس��بب توترات مع محيطه��ا العربي والخليجي 

تحديدًا.
وحتى ُنبدي حسن النوايا في األشقاء اللبنانيين، فهناك سؤال حول المستجدات 
المتعلق��ة بتصريح وزير الداخلية اللبناني الذي وجه األس��بوع الماضي الجهات 
األمنية بالتحقيق واتخاذ اإلجراءات الازمة بعد انتش��ار مقطع صوتي لش��خص 

يتوعد ب�»إبادة« موظفي الس��فارة السعودية في لبنان، فما الذي توصلت إليه 
وزارة الداخلية بهذا الش��أن بعد مضي أكثر من عش��رة أيام على توجيه الوزير 

اللبناني؟
الحكوم��ة اللبنانية مطالبة اآلن بالكثير، فالس��كوت عن مث��ل هذه التهديدات 
اإلرهابي��ة يحم��ل احتماالت منه��ا العجز، أو القب��ول، فإما أن تك��ون الحكومة 
اللبناني��ة عاجزة عن منع مثل هذه التهديدات فتلجأ إل��ى لغة الصمت، أو أنها 
تقب��ل بها وتس��تخدم ذات اللغة أيضًا، وال أعني بالقب��ول هو الرضا بمثل هذه 
التهدي��دات، فنحن نعل��م أن الحكومة اللبنانية لن ترض��ى، ولكن ما أعنيه هو 

»التصرف« في مواجهة تلك التهديدات وليس االكتفاء بالتصريحات الرنانة.
وبعيدًا عن التش��اؤم، ولكن عندما تعجز الحكوم��ة اللبنانية عن التصدي لمثل 
تل��ك التهديدات اإلرهابي��ة الصادرة من إرهابيين يعيش��ون ف��ي لبنان، فهذا 
يعن��ي احتمالي��ة أن يطال هذا اإلره��اب بعض س��فارات دول مجلس التعاون، 
خاص��ة وأن النظ��ام اإليراني له س��وابق -كما أش��رنا في المقال الس��ابق- في 
اس��تهداف السفارات، وعليه فإن الحكومة اللبنانية مطالبة بالتصدي والتعامل 
الج��دي مع مث��ل تلك التهديدات اإلرهابية، والس��ؤال هل س��تتجاوب لبنان مع 
طلب الس��عودية بش��أن تس��ليم ذلك المطلوب أمنيًا لديها الذي هدد السفارة 

السعودية في بيروت؟

صديقتي إنس��انة مهني��ة بامتياز، محترم��ة لعملها 
واآلخري��ن. تعمل كل ما يتوج��ب عليها بدّقة وإتقان. 
تحب الس��فر والمطالعة إلى أبعد الحدود، وهما سبب 
تجددها الدائم. ولكن بعكس المعتاد فإحدى الرحات 

التي قامت بها، وجدت أنها حافز لضيق نفسها عوضًا 
عن س��عادتها. ليس بس��بب ما تكبدته من مصاريف 
أو ما اعترضتها من مواقف غير مريحة خال س��فرها، 
أو بس��بب أنه عليها قضاء بعض االلتزامات العائلية، 

االجتماعي��ة أو المهني��ة الت��ي تراكم��ت عليها خال 
رحلتها، أبدًا..

فكلما كان موعد اإلجازة يش��ارف على االنتهاء وعليها 
االلتح��اق بالعم��ل مج��ددًا، كانت تش��عر بضيق في 
النفس وانقباض بالقلب وس��رعان ما تتقتم عضات 
وجهها. وليس بسر َيُس��ر، فالسبب يعود أن صديقتي 
كانت غير مرتاح��ة ومتأذية من الم��كان التي تعمل 

فيه.
حقيقة، كنت أعتقد بأن ما حصل معها هو بمثابة حالة 
عرضية ش��خصية بحتة. إاّل أن المفاجأة تجّلت، عندما 
علمت أن��ه بالفعل يوجد تعريف علم��ي »باكتئاب ما 
بعد اإلجازة« تمامًا كما سمعنا يومًا بأنه يوجد اكتئاب 
ما بع��د الوالدة، وما بع��د التخرج، وم��ا بعد الطاق، 
وما بعد الصدمة... وغيره��ا من أنواع االكتئاب. فهل 

ُيعقل أن يكون من جانب مظلم لإلجازة؟ لألسف نعم، 
ك��ون اإلجازة تعتبر فس��حة أو عطلة إل��ى المخ كي ال 
يفكر بما يؤذيه من أش��خاص محيطين به سواء على 
المس��توى المهن��ي أو األكاديم��ي، أو على المس��توى 
األس��ري واالجتماعي. وكلما اقتربت المسافة الزمنية 
التي تجمعه بمن كان س��بب االنزعاج والمضايقة له 
ما قبل الس��فر، سوف يواجه مجموعة من االضطرابات 

النفسية والجسدية غير المحمودة.
عل��ى بال��ي أن أقدم نصيح��ة لها وله ول��ك ولكل من 
ه��و بموقع صديقتي وذلك بع��دم االكتراث لما يجري 
حوله��م. ولك��ن حقيق��ة فالنصيحة وحده��ا ال تكفي، 
في حال أن العامل األساس��ي النزعاجهم وضيقهم لم 
يعالج... ومع كل المنغصات نأمل للجميع عودًا حميدًا 

وسعيدًا في جميع طرق الحياة التي يسلكونها.

اكتئاب ما بعد اإلجازة... معقول!

أين الخلل؟
لم أدخل إلى عالم الصحافة في »عصرها الذهبي« لكنني أدركت 
منذ نعوم��ة أظفاري أنها واحدة من أهم الوس��ائل اإلعامية، 
حي��ث كن��ت قارئة للصحف حينه��ا رغم أنه لم يك��ن هناك أحد 
من جيلي يقب��ل على الصحف أو يقرأها لكنني رأيت الجيل الذي 
يكبرني يس��تمد معلوماته وأخباره وأب��رز أحداث المجتمع من 

الصحافة.
الزال ه��ذا ه��و جوه��ر عم��ل الصحفيي��ن والصح��ف المحلية، 
ه��ي مرآة المجتم��ع، فرغم تحدي��ات »اإلعام الجدي��د« إال أن 
المعلوم��ة إن خرجت كعنوان على إحدى الصحف المحلية فهي 
تصبح معلومة رس��مية، ويت��م تداولها فيما بعد على منصات 
وس��ائل التواصل االجتماعي وانتشارها، ما يعني أن الصحافة 

هي األصل واألساس.
يتحدث الكثير من أعمدة العاملين في قطاع اإلعام والصحافة 
ع��ن التحدي��ات الت��ي تواج��ه القط��اع، أبرزها الوص��ول إلى 
المعلومة، أذكر قبل 5 س��نوات من اآلن عندما كانت تسند إلي 
مهمة تغطية حدث معين، كان من السهل الوصول للمسؤول 
أيًا كان خال التغطية وس��ؤاله بشكل مباش��ر والحصول على 
معلوم��ة ته��م المجتمع، لكن مؤخ��رًا بتُّ أصط��دم بأمور لم 
أعهده��ا من قبل، وأذكر أحدها وه��و أنه تم تكليفي بمتابعة 
أح��د المواضيع البارزة على الس��احة المحلي��ة من ضمن مهام 
عمل��ي واتصلت بأحد المعنيين ضمن قس��م العاقات العامة 
واإلعام في تلك المؤسس��ة )دون تس��مية الجهة أو القطاع(، 
وبعد التعري��ف بالهدف الذي اتصلت م��ن أجله ومكان عملي 
كصحفي��ة، تفاج��أت بالرد عل��ى عجالة بهدف إغ��اق الهاتف 
والتهرب من الرد على السؤال: »أمم.. نحن مشغولون باجتماع 

إلى اللقاء«، أغلقت الخط وسط حالة من الذهول!
على النقيض، س��ّرني اهتمام وزارة التربية والتعليم األس��بوع 
الماض��ي بعق��د مؤتمر صحف��ي بالتعاون مع مرك��ز االتصال 
الوطني يخص ممثلي الجرائد المحلية دون سواهم إلطاعهم 
على أبرز المستجدات المتعلقة بالعودة إلى المدارس وشهدت 
ش��خصيًا التجاوب مع األسئلة الصحفية التي طرحتها وزمائي 

خال المؤتمر.
إن كان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
قبل ذلك كله اهتم ابتداًء بالقطاع الصحفي واإلعامي وحرص 
على إش��راك الصحافة المحلية في أب��رز األحداث المحلية وأكد 
عل��ى دور الصحفيي��ن في نق��ل المعلومة بكل تف��اٍن ومهنية 
ووطنية وإخاص، والحرص على التقاء أعضاء الحكومة برؤساء 
التحرير في أكثر من مناسبة وحدث محلي إلطاعهم وإشراكهم 
ف��ي عملية اتخاذ الق��رار .. فأين الخلل في باق��ي الجهات عند 

التعاطي مع الصحفيين؟

maryamb@alwatannews.net

مريم بوجيري

مرام

نهج دبلوماسي لـ»ملك محنك«
حديث مس��هب متش��عب الجوانب، ونقاش مفتوح 
وذو ش��فافية عالي��ة، مع ص��دور مفتوح��ة وتبادل 
لآلراء، والمحور لكل هذا كان اس��م رجل عظيم كلنا 
نحب��ه ونعش��قه ونوالي��ه وال نحيد ع��ن دربه، هو 
 صاح��ب الجال��ة المل��ك المعظم حمد بن عيس��ى 

آل خليفة ملكنا الغالي حفظه اهلل وأيده. 
الم��كان كان مجل��س وزارة الخارجي��ة بدع��وة من 
وزيرها الدكت��ور عبداللطيف الزيان��ي ولقاء جمعه 
مع عدد من كتاب البحرين الوطنيين، وكما أش��رت 
أع��اه، محور الكام كان ع��ن قائدنا العظيم جالة 
الملك وعن نهجه الدبلوماس��ي وأسلوبه »الحكيم« 
في التعامل مع الملفات الخارجية والدول الشقيقة 
والصديق��ة والقضاي��ا العالمي��ة وم��ا يه��م أمتنا 
العربية واإلس��امية، والذي هو نهج ُيدّرس وُيعّلم، 
عرابه ومؤسس��ه قائ��ٌد نهجه الس��ام والتعايش 
الش��عوب  مصلح��ة  واأله��م  الحكي��م،  والتعام��ل 

وحمايتها وتحقيق األمن والرفاه والسعادة لها. 
خ��ال أكثر م��ن س��اعتين، أفادن��ا وزي��ر الخارجية 
بإس��هاب موس��ع عن ث��اث محطات دبلوماس��ية 
لجال��ة المل��ك، فيه��ا قدم قائدن��ا الكبير دروس��ًا 
بالغ��ة في الحكمة والقيادة الذكية والدبلوماس��ية 
الرفيع��ة، وكيف تك��ون الدول��ة التي ترفع ش��عار 
اإلنس��انية أواًل، وتهتم بالبشر ومصالحهم، وتدعو 
للس��ام والتعايش وتغليب الحوار ف��ي كل األمور. 
محط��ات تجعلك تفخ��ر أيما فخ��ر ب�»فك��ر قائد« 
و»إنس��انية والد« و»حكمة حكيم« و»صابة جبل«  

و»جزالة بليغ«، هو قائد لك وأب لك وحاٍم لك، رجل 
يكفي اس��مه ليجعل العالم يع��رف من هو وما هو 
فك��ره وما هو نهجه وكيف صنع بلدًا جديدًا ش��عاره 
اإلصاح واإلنس��انية والتسامح، نعم هو ملكنا الذي 

نفخر به حمد بن عيسى.
اس��تذكرنا مواق��ف جالته وكلمته ف��ي قمة جدة، 
وي��ا لها من كلمة بليغة جامع��ة، كتبنا حينها عدة 
مق��االت نحل��ل الجوان��ب والمح��اور المختلفة لها، 
وكي��ف كان خطاب ملكنا صريحًا وواضحًا بش��أن ما 
يهم الش��عوب ويحفظ حقوقهم وأمنهم وسامهم 
ويوفر الحي��اة الكريم��ة لهم، وكيف نمض��ي قدمًا 
لتحقي��ق الس��ام العالم��ي وتغلي��ب لغ��ة الحوار. 
كلم��ة يجب أن تدرس لعمقها وش��موليتها، تمثل 
مادة غنية لمن يريد دراس��ة فك��ر القادة والملوك، 
ولمن يريد أن يفهم السياس��ة والدبلوماس��ية في 
أرق��ى صورها، ولمن يريد أن يحلل كيف تدار ملفات 
الدول الخارجية، وكيف تتحول الدبلوماسية الهادئة 

والذكية ألمضى ساح يحفظ الدول وشعوبها. 
وعرجن��ا عل��ى لق��اء جالته بأش��قائه ف��ي مدينة 
العلمي��ن المصري��ة، أصح��اب الجال��ة والفخام��ة 
والس��مو الرئي��س المصري ورئيس دول��ة اإلمارات 
وملك األردن، ورأينا كيف يعمل ملكنا المعظم بكل 
جدية وثبات ألجل تعزيز تماس��ك ولحمة الشعوب 
العربية، وكيف يضع مصلحتهم في مقدمة أولويات 
العم��ل العرب��ي المش��ترك، وكيف يؤم��ن قائدنا 
بالسام وضرورة تغليب لغة الحوار وحشد الصفوف 

وتعزيز التاحم بين األشقاء. 
وعالمي��ًا، ج��اءت القم��ة البحرينية الفرنس��ية في 
باريس، بين جالة ملكنا والرئيس الفرنس��ي لتعزز 
م��ن عاقات التعاون الخارجية م��ع الدول األجنبية، 
ولتؤكد على أهمية الطرق الدبلوماسية في ترسيخ 
ثقافة الحوار والتفاهم، وهو لقاء يكش��ف لنا توجه 
ملكنا العزيز في توطيد وش��ائج التعاون والصداقة 
مع الدول المختلفة تأكيدًا ألهمية التحالفات والتي 
قد تحس��م كثيرًا من الملفات الهام��ة التي تمس 

اإلنسانية جمعاء. 
ل��و أردنا الحديث عن نهج »ع��راب« نهضتنا وقائد 
مس��يرتنا عل��ى المس��توى الدبلوماس��ي الحتجن��ا 
مجل��دات، فالملك حمد يقدم ف��ي كل مرة نموذجًا 
فريدًا من نوع��ه، هو مادة تدرس وبكل قوة، يدرك 
معانيها ومضامينها من يتبحر في كامه وفي جوامع 
مفردات��ه ومغزى معانيه، وهن��ا نتمنى لو تحركت 
جامعاتنا الوطنية، ومراكزنا البحثية والدبلوماسية 
إلع��داد مناهج دراس��ية عل��ى مختلف المس��تويات 
تتن��اول هذا الفك��ر المتقدم لجالت��ه، وتهيئ من 
خال دراسة سياس��ته وتحليل استراتيجيات حكمه 
وعمل��ه أجيالنا مس��تنيرة ومتش��ربة لفنون العمل 
الدبلوماس��ي الرفيع، وهنا ستجدون أننا نبني أجيااًل 
على خطى ملكهم، بل س��نجد جيش��ًا غايته وهدفه 

البحرين ورفعتها ونهضتها. 
حفظ اهلل الملك المعظم وأدامه ذخرًا وسندًا وقائدًا 

ووالدًا.
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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الــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  ترأس 
عبدهللا  بن  خالد  الشيخ  التحتية  البنية 
آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي 
الــذي عقد أمــس، بقصر  الـــوزراء  لمجلس 

القضيبية.
وفي بداية االجتماع، أكد المجلس أهمية 
ملك  أجــراهــا  الــتــي  الرسمية  المباحثات 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ورئيس الجمهورية 
بالعاصمة  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسية 
الفرنسية باريس، مشيًدا المجلس بدورها 
البلدين  بين  الصداقة  عالقات  تعزيز  في 
الصديقين على جميع األصعدة واالنتقال 
آفــاق  نحو  الثنائي  الــتــعــاون  بمستويات 

أرحب.
 ثم رفع المجلس أسمى آيات الشكر وعظيم 
البالد  ملك  الجاللة  صاحب  إلى  االمتنان 
بتعزيز  جاللته  توجيهات  على  المعظم 
ومــواصــلــة  التعليمية  الــمــســيــرة  ــراء  ــ وإثـ

ولي  وإلــى  التعليم،  بمخرجات  االرتــقــاء 
ــوزراء صاحب  ــ ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس ال
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة الذي أمر إنفاًذا للتوجيهات الملكية 
ــوم تــعــريــفــي بجميع  بــإقــامــة يـ الــســامــيــة 
يقدم  األمور  ألولياء  الحكومية  المدارس 
واإلداريــة  التعليمية  الهيئات  أعضاء  فيه 
الــعــام  عــن  شــرًحــا  الحكومية  بــالــمــدارس 
لتوفير  واالستعدادات  الجديد،  الدراسي 
والتميز  التفوق  على  تحّفز  تعليمية  بيئة 
أولياء  وتسليم  الحكومية  المدارس  في 
األمور ملًفا يحتوي على جميع المعلومات 
في  يسهم  بما  واإلرشــــادات  والتعليمات 
مع  التعليمية  العملية  انسيابية  تسهيل 
العام  الــمــدارس خــالل  إلــى  عــودة الطلبة 
الدراسي الجديد، حيث عكست استجابة 
أولياء األمور لهذه المبادرة الحرص على 
تقوية التعاون مع المدارس الحكومية بما 
المجلس  مشيًدا  الطلبة،  مصالح  يحقق 

بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئتين 
ــدارس  ــمـ ــالـ الــتــعــلــيــمــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة بـ
الموفق  التنظيم  عكسها  التي  الحكومية 
لليوم التعريفي، معرًبا عن أمنياته للطلبة 
بمختلف  واإلداريـــة  التعليمية  والهيئتين 
في  والنجاح  التوفيق  الدراسية  المراحل 
المجلس  واطلع  الجديد،  الدراسي  العام 
ــصــدد عــلــى مــذكــرة مــن وزيــر  فــي هـــذا ال
ــتــعــلــيــم بـــشـــأن اإلجـــــــراءات  ــيــة وال ــتــرب ال
مــدارس  فــي  التعريفي  لليوم  التنفيذية 

مملكة البحرين.
البحرين  مملكة  أن  المجلس  أكــد  بعدها، 
تتبنى دائًما المبادرات التي تعزز التضامن 
ثقافة  الخيري  العمل  وتجعل  اإلنــســانــي 
نــمــوذًجــا  جعلها  مــا  بالمجتمعات،  عــامــة 
يحتذى به على المستوى الدولي في هذا 
الجانب، وذلك في معرض التنويه باليوم 

الدولي للعمل الخيري.

المنامة - بنا

تطبيق حظر عمل الظهيرة خفض الحوادث المهنية وزاد اإلنتاجية
البحرين تتبنى تعزيز التضامن وتكريس العمل الخيري بالمجتمعات... مجلس الوزراء:

المنامة - بنا

تــلــقــى مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم 
ــب الــــجــــاللــــة الـــمـــلـــك  ــ ــاحـ ــ صـ
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ــر جـــوابـــيـــة مــن  ــكـ ــة شـ ــيـ ــرقـ بـ
الجابونية  الجمهورية  رئيس 

الصديقة علي بونغو أونديمبا، 
التهنئة  برقية  على  ردًا  وذلك 
التي بعث بها جاللته بمناسبة 
الجمهورية  اســتــقــالل  ذكـــرى 

الجابونية.

الملك المعظم يتلقى 
شكر الرئيس الجابوني

الملك المعظم يولي اهتماما دائما بجميع األيتام البحرينيين
ــأعــمــال  ــة الـــمـــلـــك ل ــاللـ ثـــمـــن مــمــثــل جـ
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة االهتمام الكبير 
المعظم صاحب  البالد  الذي يوليه ملك 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الملكية  لــلــمــؤســســة  الــفــخــري  الــرئــيــس 
المؤسسة  بــأبــنــاء  اإلنــســانــيــة،  لــأعــمــال 
وحــرص  اإلنــســانــيــة،  لــأعــمــال  الملكية 
الرعايات  مختلف  توفير  على  جاللته 
التي هم بحاجة إليها خصوًصا االهتمام 
العلمي  بمستواهم  واالرتقاء  بتعليمهم 
نجاح  لضمان  التعليم  جـــودة  وتقديم 

األيتام البحرينيين.
الحفل  رعاية سموه  بمناسبة  ذلك  جاء 
المتفوقين،  الطلبة  لتكريم  الثامن عشر 
الذي نظمته المؤسسة الملكية اإلنسانية، 
وطالبة،  طالًبا   736 تكريم  خالله  وتــم 
إلى جانب تكريم الطلبة الحاصلين على 
جائزة ريادة وتميز من الحاصلين على 
أعــلــى الــمــعــدالت الــدراســيــة، الــذيــن بلغ 

عددهم 19 طالًبا وطالبة.
آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  ورفـــع 
إلى  والتبريكات  التهاني  أسمى  خليفة 
المعظم،  الملك  الجاللة  صاحب  مقام 
وبناته  أبــنــائــه  ونــجــاح  تــفــوق  بمناسبة 
األمر  الــدرجــات،  أعلى  على  وحصولهم 
الذي جاء نتيجة حرص جاللته األبوية 

الـــدائـــم بجميع  واهــتــمــامــه  ومــتــابــعــتــه 
البحرينيين، وتوجيهات جاللته  األيتام 
التعليم،  بــجــودة  بــاالهــتــمــام  الــكــريــمــة 
ســائــاًل الــمــولــى عــز وجــل أن يــبــارك في 
الصحة  بموفور  عليه  يمن  وأن  جاللته 
الكبير  بالدعم  سموه  مشيًدا  والعافية، 
الملكية  الــمــؤســســة  بـــه  تــحــظــى  الــــذي 
الحكومة  قبل  مــن  اإلنسانية  لأعمال 
بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
البارز  األثــر  له  كــان  ما  آل خليفة،  حمد 
في تمكين المؤسسة من القيام بمهامها 
اإلنسانية في مختلف القطاعات وعلى 

أكمل وجه.
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  هنأ سمو  كما 
ــيــاء  وأول المتفوقين  الــطــالب  خليفة، 
أمــورهــم بــهــذا الــتــفــوق والــنــجــاح الــذي 
ــروف  ــظــ ــ ــدوه رغــــــم مـــخـــتـــلـــف ال ــ ــصـ ــ حـ
الفترة  فــي  العالم  دول  بها  مــرت  التي 

ورغم  كــورونــا،  جائحة  بسبب  السابقة 
ابتعادهم عن مقاعد الدارسة ومواصلة 
المنصات  عبر  بعد  عن  للتعليم  تلقيهم 
أثــبــتــوا قدرتهم  أنــهــم  إال  اإللــكــتــرونــيــة، 
على التميز، مشيًدا سموه بتعاون وزارة 

البحرين  وجــامــعــة  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية 
ــيــة مــع الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة في  واألهــل
تقديم الرعاية التعليمية المتميزة ألبناء 
المؤسسة من خالل الشراكة المجتمعية 
وتوفرها  المؤسسة  عليها  تحرص  التي 
بأيديهم  األخــذ  في  ساهم  مما  لطالبها، 
وتوفير  التعليمي  بمستواهم  واالرتقاء 
للنجاح  لهم  المناسبة  التعليمية  البيئة 
والتفوق، تحقيًقا لرؤى وتطلعات جاللة 
متكافل،  مجتمع  لبناء  المعظم  الملك 
ودعــــم مــســيــرة الــعــمــل اإلنـــســـانـــي في 

مملكة البحرين.
 وبدأ الحفل الثامن عشر لتكريم الطلبة 
ثم  الملكي،  الــســالم  بــعــزف  المتفوقين 
بعدها  الكريم،  الــقــرآن  من  آيــات  تــالوة 
قصص  يحكي  قصير  فيلم  عــرض  تــم 

النجاح والتفوق.
ثم ألقى األمين العام للمؤسسة الملكية 
لأعمال اإلنسانية مصطفى السيد كلمة 
توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى 
على  المعظم  الــمــلــك  الــجــاللــة  صــاحــب 
بأسر  الكبير  واهتمامه  األبوية  رعايته 
وأبناء المؤسسة، وعلى ما يوليه جاللته 
أفــراد شعبه  لجميع  ورعــايــة  محبة  من 
بقيادة  الحكومة  دعــم  مثمًنا  الــكــريــم، 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  باهتمام  مشيًدا 
حمد آل خليفة بالتحصيل العلمي ألبناء 
الــمــؤســســة واعــتــالئــهــم أعــلــى الــمــراتــب 
العلم  العلمية إيماًنا منه بأن  والدرجات 

هو عماد هذا البلد وأساس قوته.
كما تقدم السيد بخالص الشكر والتهنئة 
األعـــزاء،  الطلبة  أمـــور  ألولــيــاء  القلبية 

في  والــســداد  التوفيق  للجميع  متمنًيا 
التنشئة  وتــنــشــئــتــهــم  تــربــيــتــهــم  حــســن 
صالحين  مواطنين  ليكونوا  الصحيحة 
يساهموا بشكل فعال في خدمة وبناء 
الذين  المتفوقين  جميع  مهنًئا  وطنهم، 
يــحــصــدون ثــمــرة تــعــبــهــم وإخــالصــهــم 
ــم تــمــنــعــهــم  ــ ــث لـ ــيـ ــة، حـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــي الـ ــ فـ
االهتمام  بعد من  الــدراســة عن  ظــروف 
على  والمحافظة  العلمي  بتحصيلهم 

تفوقهم الدراسي ومواصلة النجاح.
بــعــدهــا قــــام الــســيــد بــتــكــريــم الــطــلــبــة 
الحاصلين على جائزة ريادة الموجودين 
في الحفل، كما تم تكريم جميع الطالب 
الدراسية  المراحل  كل  من  المتفوقين 
شاركوا  والــذيــن  الحفل  حضروا  الذين 

فيه من خالل المنصة اإللكترونية.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر الـبنية التحـتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 5 سبتمبر 2022:

:

التأكيد على أهمية المباحثات الرســـمية التي أجراها حضرة 
صاحـــب الجاللـــة ملك الـــبالد المعظم، حفظه اللـــه ورعاه، 

وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.

المجلس يرفع أســـمى آيات الشـــكر وعظيم االمتنان إلى 
حضـــرة صاحـــب الجاللة ملك الـــبالد المعظـــم حفظه الله 
ورعـــاه علـــى توجيهـــات جاللتـــه بتعزيـــز وإثـــراء المســـيرة 
التعليميـــة ومواصلـــة االرتقـــاء بمخرجـــات التعليم، وإلى 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه الله الذي أمـــر إنفاذًا للتوجيهات الملكية الســـامية 
بإقامة يوم تعريفي، وتســـليم أوليـــاء األمور ملفًا يحتوي 
على كافة اإلرشـــادات بما يسهم في تســـهيل انسيابية 

العملية التعليمية.

التأكيد  أن مملكة البحرين تتبنى دائمًا المبادرات التي تعزز 
التضامن اإلنســـاني وتجعـــل العمل الخيـــري ثقافة عامة 

بالمجتمعات.

اليوم الدولي
للعمل الخيري 

نتائج تطبيق قرار حظر العمل فترة الظهيرة خالل فصل الصيف 2022.

اتفـــاق بيـــن حكومة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهورية 
طاجيكســـتان بشـــأن اإلعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة 

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

سمو الشيخ ناصر 
بن حمد رعى 

تكريم 755 من 
الطلبة المتفوقين

ــودة ــع عـ ــة الــتــعــلــيــمــيــة مـ ــي ــعــمــل ــة ال ــي ــاب ــي ــس تــســهــيــل ان
الــطــلــبــة إلـــى الـــمـــدارس خـــال الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ ليز تراس 
لفوزها برئاسة حزب المحافظين

مشيدا سموه بالعاقات التاريخية بين البلدين

ــعــهــد رئـــيـــس مجلس  ــي ال ــ ــعــث ول ب
الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
برقية تهنئة إلى ليز تراس بمناسبة 

فوزها برئاسة حزب المحافظين.
ــرقــيــة عن  ــب ــي ال وأعــــــرب ســـمـــوه فـ

خـــالـــص تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة فــوزهــا 
متمنًيا  المحافظين،  حــزب  برئاسة 
ســمــوه لــهــا الــتــوفــيــق والــنــجــاح عند 
في  الـــوزراء  رئــاســة  منصب  توليها 
لتحقيق  العمل  لمواصلة  بريطانيا 
للمملكة  والــنــمــاء  التقدم  مــن  مــزيــد 

المتحدة وشعبها الصديق.
التاريخية  بالعالقات  سموه  وأشــاد 
مملكة  تجمع  الــتــي  االستراتيجية 
ــن والـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــحــدة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
مختلف  فــي  الصديقين  وشعبيهما 

المجاالت.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
للشؤون  ــة  ــوزاريـ الـ اللجنة  مــذكــرة   .1
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة بــشــأن اتــفــاق 
وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين 
اإلعفاء  بشأن  طاجيكستان  جمهورية 
لحملة جوازات  التأشيرة  من متطلبات 
السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

للشؤون  ــة  ــوزاريـ الـ اللجنة  مــذكــرة   .2
القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة 

واقتراحين  برغبة  اقــتــراحــات   4 على 
بقانون مقدمة من مجلس النواب.

 بعد ذلك، استعرض المجلس الموضوع 
التالي:

نتائج  بــشــأن  الــعــمــل  ــر  ــ وزي مــذكــرة   .1
الظهيرة  العمل فترة  تطبيق قرار حظر 
ومــنــهــا   2022 الــصــيــف  فــصــل  خــــالل 
وارتــفــاع  المهنية،  الــحــوادث  انخفاض 

مستوى اإلنتاجية.

ثم أخذ المجلس علًما من خالل التقارير 
بشأن  الـــوزراء  من  المرفوعة  الــوزاريــة 
التنفيذية  الــلــجــنــة  اجــتــمــاعــات  نــتــائــج 
لمنظمة  التابع  الــدولــي  التربية  لمكتب 
اليونسكو وزيارة الجمهورية الفرنسية، 
والــغــاز  النفط  منتدى  فــي  والــمــشــاركــة 
التترستاني والزيارة إلى وزارة الشؤون 
بالمملكة  واإلرشــاد  والدعوة  اإلسالمية 

العربية السعودية الشقيقة.

بعد ذلك قّرر المجلس ما يلي:
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عفا اهلل عما سلف
مـــن أهـــم النتائـــج والعبر التي توصلنا إليها بعد سلســـلة المقاالت الســـابقة حول 
أنـــواع الشـــخصيات، هـــي تلـــك العبـــارة الشـــهيرة “عفـــا هللا عمـــا ســـلف”، والتي 
كان يرددهـــا نيلســـون مانديال حينمـــا كان يجتمع مع قيـــادات التمييز العنصري 

وسجانيه.
وقـــد أحببـــت البدء بهـــذه العبارة في مقـــال اليوم، لكي نؤطر بهـــا مواقفنا تجاه 
أنـــواع الشـــخصيات التـــي تصيغ عـــدة مواقف خيرة أو ســـيئة فـــي حياتنا، وقد 
اقتربنـــا أكثر من المقصود ونحن نتابع مًعا وقفاتنا الموضوعية خالل األســـابيع 
الماضية في عمود عالم متغير، إذ أراها قريبة من الواقع بشـــكل كبير طالما أنها 
المســـت عدة شـــخصيات من قريب أو بعيد. هنا سأحمل الموضوع على محمل 
آخـــر، وســـأعيد قولبتـــه كما لو أننـــا نتعلم في مدرســـة مانديال للقيـــادة، فما هي 
إال نظـــرة أخـــرى متعمقة، في تحويل اآلالم إلى طاقـــة إيجابية وإنهاك المواقف 
السيئة التي تعترضنا بوجود من نراهم صانعيها ألسباب ترتبط بواقعية طبيعة 
اإلنســـان الـــذي يعمل دائًما مـــن أجل مصلحتـــه الخاصة، فخطـــورة ذلك تتجلى 
فيما يتركونه من أثر ســـلبي في نفوس من حولهم، بهذا اإلدراك نكون في عمق 

الواقعية واالستعداد للنهوض بعيًدا عنهم.
أعزائـــي القراء.. تمعنـــوا معي في منهجية مانديال الرائعـــة للتأثير في الخصوم 

والمنافسين واحتوائهم، إذ كان يتفنن في معانقتهم والتعاطف معهم،
فمـــا أعظـــم ذلك التحليـــل الذي يؤكد أن خطورة المنافســـين تـــزداد في عزلتهم 
وتخـــف فـــي دخولهم دائرة االحتـــواء والتأثير، فقد تعلمُت هذه االســـتراتيجية 
مـــن المؤثريـــن اإليجابيين مـــن حولي وأحـــاول إتقانها قدر اإلمـــكان، ومن هذه 
المنهجية الرائعة، التي قد تسهم في شفاء مرضى النفوس، أضيف استراتيجية 
تنموية ذات تأثير أعمق من االحتواء، تلك التي تحتضن االحتواء، وتصل نحو 
اســـتراتيجية القيـــادة الالواعيـــة، وهي منهجيـــة عالجية إصالحيـــة من وجهة 
نظري، حيث تحقق االســـتقرار التام في العالقات البشـــرية بأنواعها، ألنها تؤكد 

أهمية المجاراة الواعية التي ترمي لإلصالح السليم.
أعزائـــي القـــراء، تخيلـــوا معـــي عالًمـــا ال يوجد بـــه أذى وال مريض يحـــب األذى 
ويتفنـــن بـــه، تخيلوا معـــي عالًما يطبق فعلًيا عبارة “عفا هللا عما ســـلف، لننســـى 

الماضي”، حينها لن نضجر، لن نحزن، لن نتألم، بل سننشرح ونفرح ونسمو.

د. حورية الديري

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

بعض المترشحين وتقمص دور األم تريزا
ليس شيئا عسيرا على المختصين وحدهم كشف األعمال التي 
يقوم بها عدد من المترشحين هذه األيام، فالجميع أصبح “األم 
تريزا” وأخذ ينشـــر عبر وسائل التواصل االجتماعي مناشدات 
لمســـاعدة هذا المواطـــن أو العائلة، ويلعـــب بالمنطق واألفكار، 
لكـــن الحقيقـــة باطنـــة إلـــى الحد المكشـــوف، فهـــؤالء يريدون 
الظهور بوجه فاعل الخير بكل الدالالت والقواعد، وحساباتهم 
هي المجرى األصيل لحل مشاكل المعوزين والمحتاجين، لهذا 
فهـــم يروجون ألنفســـهم مبكرا عبـــر الخدمات التـــي يقدمونها 
في وسائل التواصل االجتماعي، وهذا المبدأ له أهمية قصوى 
فـــي المجتمع، حيث يعتقد الناس أن صاحب الحســـاب يمتلك 
أدوات التأثيـــر وأيـــة مشـــكلة يطرحهـــا تحـــل في أســـرع وقت 

ممكن.
الغبـــي وحـــده من يعتقد أن من يتبنى مشـــكلته وينشـــرها في 
حسابه بوسائل التواصل االجتماعي، يكون مؤهال ليصبح نائبا 
أو عضـــوا بلديـــا، حتى لو افترضنا أن مشـــكلته قد حلت، وقام 

صاحب الحســـاب بأحســـن دور، لكن هذا ال يعني أن ما ينشـــره 
في حســـابه هو الطريق الرئيســـي للبرلمان، القضية كلها أن ما 
يقوم به هؤالء خطة مؤقتة لتيسير العمل ولفت انتباه الناس، 
وبالتالي فالمسألة ليست “النشر لوجه هللا”، إنما ألغراض أخرى 
واضحة المعالم، وإال أين هؤالء من قبل.. بمعنى لماذا نشـــطوا 
هـــذه األيام بصورة ملحوظة وأصبحت نظرتهم عريضة، بينما 
كانت حســـاباتهم من قبل تعاني من القحط والجفاف، وكل ما 

فيها مجرد صور زهور وبساتين وأذكار الصباح والمساء.
إن هذه الظاهرة التي برزت بكل سماتها وقسماتها ومالمحها، 
دوافعهـــم  أعظـــم  المترشـــحين  مـــن  كبيـــرة  نســـبة  أن  تؤكـــد 
لالنتخابـــات المـــادة والميزانيـــة، وليســـت مصلحـــة المواطـــن 
والدفـــاع عن قضايـــاه.. إطالقا. أكتب هـــذا الكالم دون تحفظ 
مســـتندا علـــى افتقـــار الكثيـــر منهـــم إلـــى الثقافـــة البرلمانيـــة 
والمحـــور الـــذي تـــدور حولـــه، بحيـــث مـــن الســـهل بالمالحظة 

والتجربة والمقاييس والموازين معرفة ذلك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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  ملك الدبلوماسية 
والسياسات المرنة والحاسمة

 لقـــاء ســـعادة وزيـــر الخارجيـــة الدكتـــور عبداللطيـــف الزيانـــي مع كتـــاب الرأي 
وبحديث مســـتمر عن العاهل المعظم، كان درســـًا من دروس الوطنية، والوالء، 
والوفـــاء لجاللتـــه، الـــذي يتفانـــى ألن يدفع بالبحريـــن لتكون بصـــدارة الممالك 

الزاهرة والعظيمة.
3 مشـــاركات دوليـــة وإقليمية بالغـــة األهمية، كان صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظم، أحـــد أهم الشـــخصيات الرئيســـية 
والمؤثـــرة بهـــا، عبر التأكيد على أهمية عدم التدخل بالشـــؤون الداخلية للدول، 
وعلى اســـتقرار الطاقة وتصدير الحبوب للدول الُمتضررة، وعلى وحدة البيت 

الخليجي والعربي، وبفترة متقاربة وقياسية.
األولـــى قمة جـــدة لألمن والتنمية، والثانية لقاء قـــادة اإلمارات ومصر واألردن 
والعراق في العلمين بالســـاحل الشـــمالي بمصر، والثالثة لقاء الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون، بإســـهامات ملكيـــة مهمـــة، عززت مكانـــة مملكـــة البحرين، 
وتقديـــر الجميع لها. هذا النهج العظيـــم، والوفي، هو لقائد حكيم يضع مصلحة 
بالده وشعبه دومًا على رأس األولويات، بحراك دبلوماسي وسياسي ال ينضب، 
صباحا ومســـاء، وهو المســـار الخيـــر الذي نخطو خالله، كجـــزء أصيل من إرث 

هذا الوطن، ومن قيم أبنائه.
نهج السياســـة الخارجية لجاللة الملك المُعظم، وحرص صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، يهدف، 
ويكمل، ويســـاعد على تعزيز العالقـــات الثنائية والجماعية بين البحرين ودول 
المنطقة والعالم، ويرســـخ مكانتها المســـتحقة اآلن، وبعد، كما أن قوة البحرين 
ومكانتهـــا ترتكـــز على الثبـــات على المواقف، بما يتماشـــى مع قـــرارات البيتين 
العربـــي والخليجـــي، والشـــرعية الدولية واألمميـــة، والتي تبنـــي الثقة مع بقية 
الـــدول، وتســـاعد على تحريك وتنشـــيط القضايـــا الحيوية فـــي المنطقة، وفي 

الدفع بها نحو الحل، ونحو السالم الذي هو أساس االزدهار والنماء.
ســـيدي جاللـــة الملـــك المُعظـــم، هـــو قائـــد الدبلوماســـية الخارجيـــة البحرينيـــة 
الرصينـــة والهادئـــة، والواضحة للجميع، وهـــو روحها الُملهمـــة، والعارف والملم 

بخفايا األمور، ودهاليزها، ونواياها، واتجاهاتها.
سيدي جاللة الملك المعظم، هو من يبني مستقبل البحرين بحراك جيش كامل، 
وبركيـــزة تقـــوم على القيـــم البحرينية األصيلة التي تصل إلـــى العالم، عبر قائد 

ملهم، همه الوحيد سعادة شعبه، ورضاه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

 نتابع ِســـير الرعيل األول ممن حملوا راية التنمية الصحية بمملكة البحرين لحوالي 
)104( أعـــوام، مـــن مواليـــد المحـــرق “أم المـــدن”: الدكتـــور راشـــد فليفـــل )1931م(، 
والدكتـــور علـــي فخـــرو )1932م(، والدكتـــور إبراهيـــم يعقـــوب )1935م(، والممرضة 
األولى فاطمة الزياني )1918م(، والثانية عائشـــة الزياني، والدكتور نبيل الشـــيراوي 

المولود في العاشر من نوفمبر )1942م(، رائدنا اليوم.
بدأ مشواره الدراسي بمدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، “وأكمل دراسته االبتدائية 
بها، وانتقل إلى مدرســـة المنامة الثانوية )1955م(، وحصل على الشهادة التوجيهية 
)1960م( مـــن المدرســـة الســـعيدية بالقاهرة بجمهوريـــة مصر العربيـــة، والتي أهلته 
لاللتحـــاق بكليـــة طـــب االســـكندرية حاصـــاًل منها على درجـــة البكالوريـــوس بالطب 
والجراحـــة )1967م(، عـــاد إلـــى البالد بعـــد مرحلة االمتيـــاز والتحق بـــوزارة الصحة 
)1968م( بقســـم الجراحـــة العامـــة، وبعدها بقســـم العيون، وواصـــل تحصيله المهني 
بالتـــدرب، مبتعثًا إلى قســـم العيـــون بجامعة االســـكندرية للفتـــرة )1970 - 1972م(، 
وحصـــل علـــى دبلـــوم التخصـــص في أمـــراض وجراحـــة العيـــون بتقدير جيـــد جدا. 
وابتعث ثانية إلى اسكتلندا للفترة )1974 - 1975م( للتدريب بقسم العيون بجامعة 
أدنبـــرة بالمملكـــة المتحدة على جراحة الشـــبكية واســـتعمال صبغة الفلورســـين في 

تشـــخيص أمراض الشبكية، واستعمال أشـــعة الليزر في التعامل مع مشكالت العين 
المختلفة، وبعد اتمامه فترة التدريب، تقلد الدكتور الشيراوي، مناصب كنائب أول، 
واستشـــاري، ومن رئيس بالوكالة إلى رئيس دائرة العيون، ورئيس وحدة الشـــبكية 
والمســـؤول عـــن وحـــدة التشـــخيص بواســـطة صبغة الفلورســـين وعالج مشـــكالت 

الشبكية بواسطة أشعة الليزر”.
للدكتور الشـــيراوي مســـاهمات، مثل “حمالت مكافحة التراخوما والتطعيم لألطفال 
وتأســـيس معهـــد النـــور للمكفوفين، وتأســـيس جمعيـــة األطباء البحرينيـــة، وأصبح 
رئيســـها، وبعضويته بجمعية الهالل األحمر البحريني درس اإلســـعافات األولية بها، 
وقـــدم محاضـــرات وكَتب مقاالت صحيـــة تثقيفية بالصحف المحليـــة. ّمثل المملكة 
بالعديد من االجتماعات والمؤتمرات الطبية والصحية محليا وإقليميا ودوليا، وكان 
عضوا ســـابقا بلجنة الشرق األوسط للمكفوفين ولجنة العيون التابعة لألمانة العامة 

الصحية لدول الخليج العربية.
انتقل إلى رحمة هللا تعالى في )2017م( عن عمر يناهز 75 عاما، قضى منها 38 عاما 

في خدمة طب العيون.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق.. الدكتور نبيل محمد قاسم الشيراوي )6( 

المتمعن في زيارات ومشاركات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ملك البالد الُمعظم، حفظه هللا ورعاه، مؤخًرا يخرج بنتائج وحقائق مهمة 
عـــن الدور الذي يقوم به جاللته من أجل دول وشـــعوب المنطقة والعالم وطبيعة 

السياسة الخارجية لمملكة البحرين وثوابتها والقيم التي تستند عليها.
أولـــى هـــذه الحقائق النجـــاح الكبير لمملكـــة البحرين في ظل قيـــادة جاللة الملك 
المعظـــم في نســـج شـــبكة قويـــة ومتينة مـــن العالقـــات والتفاعالت مع األشـــقاء 
واألصدقـــاء، وذلـــك بفضل ما تتمســـك به مملكة البحرين مـــن مبادئ وثوابت في 
سياستها الخارجية وتعامالتها مع كل الدول، السيما احترام حسن الجوار وسيادة 
الدول وعدم التدخل في شـــؤونها واإليمان بأن الحوار واالنفتاح والتعاون البناء 
هـــو مـــا يحقق الخير والنفع للجميع، وهو ما مكـــن مملكة البحرين من التعامل مع 

جميع الدول بكل فاعلية وبما يحقق المصالح المشتركة.
من هذه الحقائق أيًضا القراءة الدقيقة للبيئتين اإلقليمية والعالمية وما بهما من 
معطيـــات ومـــا تفرضانه من متطلبـــات للتعامل الناجح معها، لهـــذا وجدنا جاللته 
أمـــام “قمـــة جدة لألمـــن والتنميـــة” في يوليـــو الماضي، بمشـــاركة قادة ورؤســـاء 
وفـــود دول مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة، واألردن، ومصـــر، والعراق، 
مـــع الرئيـــس األميركي جو بايدن، يدعـــو إلى النظر بتفكير متـــزن وعميق لكيفية 
الخـــروج مـــن األزمات والصراعـــات الدائرة فـــي المنطقة، وفـــي مقدمتها القضية 

الفلســـطينية، إضافـــة إلى قضايا وموضوعات أســـلحة الدمار الشـــامل، والتطرف 
واإلرهاب كتحديات ومعضالت أمام تطلعات شعوب المنطقة والعالم نحو األمن 

واالستقرار.
إضافـــة إلـــى ذلك، وبالنظر إلى التحديات العالميـــة الراهنة التي فرضتها تطورات 
األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة والتـــي جاءت فـــي وقت لـــم يخرج ولم يســـلم فيه 
العالـــم بعد من تداعيات جائحة كورونـــا كوفيد 19، فقد أكد جاللة الملك المعظم 
أهمية دعم الجهود الرامية الستقرار أسعار الطاقة العالمية، وزيادة االستثمارات 
لتوســـعة االستكشـــاف والتكريـــر وإدخال تقنيـــات جديدة، وتشـــجيعها لمبادرات 
تصديـــر الحبـــوب والقمـــح وتأميـــن وصولهـــا لألســـواق العالميـــة، تحقيًقـــا لألمـــن 

الغذائي، والذي بات تهديًدا خطيًرا على استقرار الدول والشعوب. 
مـــن الحقائـــق المهمة فـــي زيارات ومشـــاركات جاللة الملك المعظـــم، ذلك اإليمان 
الراســـخ بأهمية واســـتراتيجية الـــدور العربي فـــي معالجة ومواجهـــة التحديات 
اإلقليميـــة، وأهميـــة التكاتـــف العربي في معالجتها، وهو ما تجســـد في مشـــاركة 
جاللتـــه في اللقاء التشـــاوري األخوي بمدينة العلمين المصرية في 23 أغســـطس 
الماضـــي، مـــع رؤســـاء مصـــر واإلمـــارات واألردن، والـــذي عكـــس حـــرص وســـعي 
هـــذه الـــدول لتعزيز العمل العربـــي المشـــترك، وتوحيد المواقف تجـــاه التحديات 

اإلقليمية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.
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