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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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قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالشراكة مع 
البحرين وعدد من األهالي بحملة  جمعية كلين أب 
األمطار  مياه  لتصريف  المفتوحة  للقنوات  تنظيف 
فـــي مــديــنــة حــمــد ومــنــطــقــة الـــلـــوزي، وذلــــك بحسب 
البرنامج السنوي ألعمال التنظيف استعدادا لموسم 

االمطار.
وأوضحت الوزارة أن قنوات تصريف مياه االمطار 
النفايات  بتراكم  الــعــام  مـــدار  على  تتأثر  المفتوحة 
والــمــخــلــفــات والــحــشــائــش الــنــبــاتــيــة، مــمــا يــحــد من 
يستدعي  الــذي  األمــر  المياه،  تصريف  في  فاعليتها 
إعادة التنظيف والصيانة لهذه القنوات بشكل دوري.

ودعت الوزارة المواطنين الى عدم رمي مخلفات 
المفتوحة لتصريف  القنوات  البناء والنفايات داخل 
مياه األمطار مما يتسبب في عدم فعاليتها، مشيرة 
التنظيف  العام بحمالت  تقوم طــوال  الـــوزارة  أن  الــى 

وزارة  مــع  بالتنسيق  وذلــك  األمــطــار،  لموسم  تحسبًا 
شؤون االشغال.

على  تعمل  أنها  البلديات  شــؤون  وزارة  وأوضحت 
تنظيف قنوات تصريف مياه األمطار بناء على خطة 
الفعاليات،  مــن  عــدد  عبر  تــوعــوي  وبرنامج  متكاملة 
قدر  أكبر  إشـــراك  على  عملها  فــي  ترتكز  أنها  مــؤكــدة 
ممكن من المؤسسات المجتمعية في هذه األعمال.

المنطقة  بلدية  عــام  مدير  أوضحت  جهتها  من 
الشمالية المهندسة لمياء الفضالة أن الوزارة تدعم 
المبادرات المجتمعية وشراكة المجتمع في الحفاظ 
الوقت  في  ندعم  »إننا  وقالت:  العامة،  النظافة  على 
ثقافة  تعزيز  إلــى  تهدف  مجتمعية  مبادرة  أي  نفسه 
مؤكدين  البيئي  الــواقــع  وتحسين  المشترك  العمل 
أهمية أن يكون القطاع الخاص شريكا في دعم هذه 

المبادرات«.
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عالقاتنا البرلمانية لمواجهة الأزمات والإرهاب

تكاد تكون الصورة الذهنية 
الشعبوية عن األداء البرلماني 
فــــي مــخــتــلــف الــــــــدول بـــاهـــتـــة، 
ــر الــتــشــريــعــيــة  لــكــن فـــي الــــدوائــ
الــعــالــمــيــة تــســتــطــيــع كـــل دولـــة 
ــافــــة مــــن خـــالل  تــحــقــق إضــ أن 
ــا الــبــرلــمــانــي وتــفــعــيــلــهــا  ــهــ أدائــ
وما   ، البرلمانية  للدبلوماسية 
تــزال رغم   يهم أن  البحرين ال 
القصيرة  البرلمانية  تجربتها 
ــعـــمـــر الـــبـــرلـــمـــانـــات  ــة بـ ــارنــ ــقــ مــ
يؤخذ  مــبــادرات  تقدم  المديدة 

ويسمع بها.
وحتى ال يكون الكالم على 
يــا قــارئــي أمــام  عواهنه أضــعــك 
أمثلة واقعية حديثة كي تدرك 

قيمة األداء البرلماني عن وطنك في الخارج قبل 
الداخل.

الجـــتـــمـــاعـــات  الـــبـــحـــريـــن  اســـتـــضـــافـــة  أوال: 
الــجــمــعــيــة الـــــــ146 لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي 
ُتــعــد  قبول  إذ  مـــارس 2023.  فــي  الــمــقــرر عقدها 
والشراكة  التعاون  على  مــؤشــرًا  االستضافة  هــذه 
البحرين   فــي  التشريعية  السلطة  بين  المثمرة 
واالتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، وحـــضـــورًا فــاعــاًل 
لــفــريــق الــبــحــريــن الــنــيــابــي فـــي أجـــهـــزة االتــحــاد 

ولجانه.
وفــي رأيــي أن الــمــردود من هــذه االجتماعات 
ــا يمثله  الـــعـــالقـــات الــبــرلــمــانــيــة ومــ هـــي تــوطــيــد 
لمواجهة  أســاســي  خــيــار  مــن  والتنسيق  الــتــعــاون 
التحديات واألزمات التي تواجه الدول والشعوب، 
فغالب األزمات التي يشهدها العالم تكون أسبابها 
وتنسيقا  جـــهـــودا  تــســتــدعــي  وبــالــتــالــي  مــشــتــركــة 
الممكنة  الخسائر  بأقل  منها  للخروج  مشتركا 

وتحويل تحديات كل أزمة إلى فرص.
ولنا أن نتخيل مدى اإلفادة التي ستحققها 
البرلمانية  الدبلوماسية  مستوى  على  البحرين 
والــتــفــاعــل الــتــشــريــعــي مـــع مــخــتــلــف اهــتــمــامــات 

وقـــــضـــــايـــــا الــــــعــــــالــــــم، عـــنـــدمـــا 
تــســتــضــيــف اجــتــمــاعــا يــحــضــره 
مــن  شـــخـــص   2000 مــــن  ــثــــر  أكــ
ممثلي البرلمانات والمنظمات 
الدولية وأكثر من 190 برلمانًا 

من مختلف دول العالم.
البحريني  رئـــاســـة   : ثــانــيــا 
ــومــــي  ــســ ــعــ ــب عـــــــــــادل الــ ــ ــائــ ــ ــنــ ــ الــ
ما يطرحه  و  العربي  للبرلمان 
خــــالل الـــرئـــاســـة مـــن مـــبـــادرات 
المستوى  عــلــى  ومــهــمــة  هــادفــة 
ــا الــعــمــل على  الــــدولــــي، أبــــرزهــ
استرشادي  عربي  قانون  إعــداد 
لــــــدعــــــم ضـــــحـــــايـــــا اإلرهــــــــــــــاب، 
ــدول الــعــربــيــة  ــ لــتــســتــرشــد بـــه الـ
ــا فـــــــي مــــراجــــعــــة  ــ ــدهــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ويــ
وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بضحايا 
ــي لـــيـــس لــديــهــا  ــتـ ــاعـــد الـــــــدول الـ اإلرهـــــــــاب، ويـــسـ
تشريعات بعد في هذا المجال في وضع قوانين 

وطنية لدعم حقوق ضحايا اإلرهاب. 
ــوع ضــحــايــا  ــ ــوضـ ــ مـ أن  فـــيـــه  ــــك  شـ ال  ومــــمــــا 
اإلرهاب يحظى بأولوية كبيرة على صعيد العمل 
تضييق  ألجــل  تجتهد   الـــدول  فكل   ، التشريعي 
الــفــجــوة بين االلــتــزامــات الــدولــيــة تــجــاه ضحايا 
اإلرهــــــاب، والــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــهــذه االلــتــزامــات 
إطــالق  يستدعي  وهــذا  الوطني.  المستوى  على 
ــادرات جـــديـــة كـــالـــدلـــيـــل الــــــذي يــعــمــل عــلــيــه  ــ ــبـ ــ مـ
البرلمان العربي، ويستدعي أيضا من المؤسسات 
الحقوقية الرسمية  في كل دولة العمل على رفع 
الوعي بحقوق ضحايا اإلرهاب وبحجم المعاناة 

التي ُيلحقها اإلرهاب بهم وبذويهم.
لألمثلة  ذكرته غيض من فيض  ما  ولعمري 
التي أدلل فيها واقعيا على تقدم األداء البرلماني 
البحريني في المجال التشريعي الدولي، بالتالي 
الــمــوســم االنتخابي  قــارئــي فــي خضم  يــا  أريـــدك 
الذي نحن فيه أن تتبين من كل معلومة وال تأخذ 

برأيي وتبني موقفا إال عن قناعة مطلقة.

بقلم:
د. وجدان فهد. 

بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــخــمــســيــن 
ألمانيا  بين  الدبلوماسية  للعالقات 
ومــمــلــكــة الــبــحــريــن ودولـــــة اإلمـــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وســلــطــنــة عــمــان، 
نـــظـــمـــت الـــــســـــفـــــارة األلــــمــــانــــيــــة فــي 
الـــبـــحـــريـــن حــلــقــة نــقــاشــيــة لــتــعــزيــز 
من  الفنانين  بين  الثقافي  الــتــبــادل 
ألمانيا ودول الخليج العربي، بحضور 
خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة  الشيخ 
رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ــاب مــن  ــبـ ــن الـــفـــنـــانـــيـــن الـــشـ وعــــــدد مــ
عمان  وسلطنة  ــارات  ــ واإلمـ البحرين 

إلى جانب ألمانيا.
المناقشة  فــي  الــمــشــاركــون  ركـــز 
الـــشـــامـــلـــة ذات  الـــمـــوضـــوعـــات  عـــلـــى 
االستدامة  مثل  المشترك  االهتمام 
ــويــــات الــمــشــتــركــة فــي  ــهــ والــــفــــن، والــ
عــالــم مــعــقــد، ومــفــهــوم الــحــنــيــن إلــى 
الــمــاضــي والـــواقـــع والــيــوتــوبــيــا، كما 
من  مناقشة  في  المشاركون  انخرط 
الــحــوار  الــفــرص لتعزيز  تــبــادل  أجــل 

الخليج  ودول  ألمانيا  بين  الثقافي 
العربي وأفكار مشاريع ملموسة.

أحمد  بــن  خليفة  الشيخ  وأشـــار 
الــبــحــريــن  آل خــلــيــفــة رئـــيـــس هــيــئــة 
الشراكة  أهمية  إلــى  واآلثــار  للثقافة 
أحد  باعتبارها  الثقافي  الــشــأن  فــي 
نطلق  أن  يمكن  فيما  الــعــوامــل  أهــم 
ــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة«،  ــلـــومـــاسـ عــلــيــه »الـــدبـ

للتواصل  كوسيلة  بها  نــؤمــن  والــتــي 
العالم،  حــول  الثقافات  مختلف  مع 
العديد  لديها  الهيئة  أن  إلــى  الفــتــا 
من  عديد  مع  التعاون  اتفاقيات  من 

الدول.
إلـــى تعريف  إنــنــا نــتــطــلــع  ــال  وقــ
ــنـــي بــمــخــتــلــف  ــريـ ــبـــحـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
إتاحة  الــوقــت نفسه  وفــي  الــثــقــافــات، 

ــم مـــــا تـــتـــمـــيـــز بــه  ــديـ ــقـ ــتـ ــة لـ ــرصــ ــفــ الــ
إلى  وتــنــوع  ثقافي  إرث  مــن  المملكة 
البرامج  مختلف  عبر  وذلــك  العالم، 
ــة،  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــيـــة والـ ــنـ ــارض الـــفـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
بــاإلضــافــة إلـــى بـــرامـــج الــتــعــاون في 
مــــجــــال الــتــنــقــيــب واآلثــــــــــار، مــنــوهــا 
ــارة  ــفــ بــــالــــتــــعــــاون الــــقــــائــــم مـــــع الــــســ
مختلف  في  البحرين  في  األلمانية 

ــى أن الــحــلــقــة  ــاالت، الفـــتـــا إلــ ــجـ ــمـ الـ
ــوف تــســهــم فـــي إيــجــاد  الــنــقــاشــيــة ســ

مجاالت جديدة للتعاون المشترك.
يتعلق  فيما  الثقافة  دور  وبشأن 
االستدامة وتغير المناخ، لفت رئيس 
هــيــئــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــار 
»جــودة  إلــى  يتطلع  الجميع  أن  إلــى 
الثقافة  ــأن  بـ نــؤمــن  ونــحــن  الــحــيــاة« 
ــي هـــذا  أحـــــد الــــعــــوامــــل الـــحـــيـــويـــة فــ
ــأن. وأكــــد كــلــيــمــنــس هــــاخ سفير  ــشـ الـ
جـــمـــهـــوريـــة ألـــمـــانـــيـــا الـــمـــعـــيـــن لـــدى 
مملكة البحرين أهمية هذه الحلقة 
سلسلة  ضمن  تعقد  التي  النقاشية 
تنظمها  ســوف  الــتــي  الفعاليات  مــن 
السفارة األلمانية بالتزامن مع مرور 
50 عاما على إقامة العالقات الذكرى 
الدبلوماسية  لــلــعــالقــات  الخمسين 
ودولة  البحرين  ومملكة  ألمانيا  بين 
وسلطنة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
الفعاليات  هـــذه  أن  مــوضــحــا  عــمــان، 

سوف تمتد على مدار العمل. 

تب���ادل ثقاف���ي بين �لبحري���ن و�لإم���ار�ت وُعم���ان و�ألمانيا

} جانب من تكريم الموظفين.

�ص�ؤون �لبلديات و�لزر�عة تنظم حملة تنظيف لم�صارف مياه �لأمطار

أكدت كريمة محمد العباسي، القائم بأعمال 
تعزيز  أهمية  الــشــورى،  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
لدى  الوظيفي  واالنــضــبــاط  العمل  كــفــاءة  قيم 
لمساندة  بالمجلس،  العامة  األمــانــة  منتسبي 
الـــــدور الــتــشــريــعــي ألعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى، 
وتطوير مخرجات عمل األقسام واإلدارات وفقًا 
في  يسهم  بما  المعتمدة،  والــبــرامــج  للخطط 
تحقيق التطوير المستمر لجودة العمل، ودعم 
وتــحــفــيــز الــمــوظــفــيــن نــحــو مــزيــد مــن االلــتــزام 
بن  علي  لتوجيهات  تنفيًذا  وذلـــك  الــمــؤســســي، 

صالح الصالح رئيس المجلس.
تــكــريــم الموظفين  جـــاء ذلـــك خـــالل حــفــل 
الوظيفي  االنضباط  مكافآت  على  الحاصلين 
الشورى  لمجلس  العامة  األمــانــة  منتسبي  مــن 
للربعين األول والثاني من العام الجاري، وذلك 
أمس )االثنين(، حيث أشارت العباسي إلى الدور 
زيادة  في  الوظيفي  االنضباط  لعنصر  الحيوي 
إنتاجية العمل ورفع مستوى الجودة، وأثره في 
نشر المفاهيم الصحيحة لحسن أداء الموظف، 

وتنظيم، وإدارة الوقت والجهد.
وأوضحت العباسي أن األمانة العامة تحرص 
الموظفين  لـــدى  الــمــنــافــســة  روح  تحفيز  عــلــى 
ــات لـــضـــمـــان ســـيـــر الـــعـــمـــل بــانــتــظــام  ــفـ ــوظـ ــمـ والـ
وكفاءة عالية، وفًقا لمعايير إدارة الجودة، وبما 
والواجبات  الحقوق  بين  التوازن  تحقيق  يكفل 
األداء  لقياس  دقيقة  ويوفر مؤشرات  للموظف، 
واإلنتاجية، مشيرًة إلى أن االنضباط الوظيفي 
واهتمامه وحرصه ووالئه  الموظف  يبرز جدية 
التقييمات  لتطبيق  اإلدارات  ويدفع  المؤسسي، 

المهنية والموضوعية.
وامتنانها  اعــتــزازهــا  عــن  العباسي  وأعــربــت 
التزام  مــن  العامة  األمــانــة  منتسبو  يبديه  لما 
ومهنية في أداء مهامهم الوظيفية، مثنيًة على 
الموظفين،  بين  المستمر  والتفاعل  التواصل 
تتسق  وجــودة  بكفاء  الموكلة  المهام  وإنجازهم 
الــعــامــة للمجلس  مـــع رؤيــــة وأهــــــداف األمـــانـــة 
الــفــعــال للعملية  الــدعــم واإلســـنـــاد  تــقــديــم  فــي 

التشريعية.

تعزيز قيم �لكفاءة و�لن�صباط �ل�ظيفي لم�صاندة

�ل���دور �لت�ص���ريعي لأع�ص���اء مجل����س �ل�ص����رى

} جانب من االجتماع.

فـــي إطــــار الــجــهــود الــتــوعــويــة 
لمجابهة مخاطر األمن السيبراني 
المنظمات  على  آثارها  من  والحد 
األهلية في المملكة، عقد اجتماع 
والــتــثــقــيــف  الــمــتــابــعــة  إدارة  بـــيـــن 
بالمركز الوطني لألمن السيبراني 
مع الجهات المعنية بوزارة التنمية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وذلـــــــك لــمــنــاقــشــة 
البدء في تنفيذ الحملة التوعوية 
األولى للمنظمات المندرجة تحت 
االجتماعية،  التنمية  وزارة  مظلة 
التعاون  آلــيــات  مناقشة  عــن  فضاًل 
والتنسيق لتقديم الورش التوعوية 

لمختلف المنظمات.
وفــــــــــي بــــــــدايــــــــة االجــــــتــــــمــــــاع، 
تــطــرقــت عــائــشــة بــن حــاجــي مدير 
بالمركز  والتثقيف  المتابعة  إدارة 
الـــوطـــنـــي لـــألمـــن الــســيــبــرانــي إلــى 
ــم الــمــخــاطــر الــســيــبــرانــيــة الــتــي  أهـ
تواجهها المنظمات األهلية بشكل 
الـــمـــمـــارســـات للحد  ــل  وأفـــضـ ــام،  ــ عـ

منها وفقا للمعايير العالمية.
مــــن جــهــتــهــا، أعــــربــــت نــجـــــوى 
ــــي مـــديـــر  ـــ ــاحــ ــنــ ــلــــطــــيــــف جــ ــبــــدالــ عــ
األهــلــيــة  الـــمـــنـــظـــمـــات  دعـــــم  إدارة 
المساعد  الوكيـل  بــأعــمــال  الــقــائــم 

التنمية  بـــوزارة  والتأهيـل  للرعاية 
االجــتــمــاعــيــة عــن شــكــرهــا ودعمها 
ــبــــادرة، مــنــوهــة بــأهــمــيــة  لـــهـــذه الــــمــ
هذه الخطوة في تحقيق األهداف 
وتعزيز  لدعم  تأتي  التي  المرجوة 
للمنظمات  السيبرانية  الــحــمــايــة 
االجتماع،  تم خالل  كما  األهلية.  
في  والتنسيق  التعاون  سبل  بحث 
في  تفاعلي  توعوي  برنامج  إعــداد 
يستهدف  السيبراني  األمن  مجال 
التي ترعاها وزارة  الفئات  مختلف 
بينها  ومــن  االجــتــمــاعــيــة،  التنمية 

فئة كبار السن وذوي اإلعاقة.

�ل�صيبر�ني  �لأم��ن  مجال  في  ت�ع�ي  برنامج  �إع��د�د 

�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــهــيــئــة جـــــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
الـــدكـــتـــور طـــــارق مــحــمــد الــســنــدي، 
وعدد من مسؤولي الهيئة، وفًدا من 
الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي 
وضـــمـــان جــــودة الــتــعــلــيــم؛ لــالطــالع 
في  الــبــحــريــن  تــجــربــة مملكة  عــلــى 
ــودة الــتــعــلــيــم والــتــدريــب،  ضــمــان جــ
وذلـــك على مــدى يــومــيــن، فــي مقر 
الــهــيــئــة بــضــاحــيــة الـــســـيـــف. وتــأتــي 
زيارة وفد الهيئة العمانية لالعتماد 
بــرنــامــج تشاركي  األكــاديــمــي ضــمــن 
المهنية بين  الزيارات  متواصل من 
ــبـــرات في  الــهــيــئــتــيــن؛ لـــتـــبـــادل الـــخـ
سلطنة  بين  الــجــودة  ضمان  مجال 
البحرين،  ومملكة  الشقيقة  عمان 
ــتـــعـــراض تــجــربــة الــمــمــلــكــة في  واسـ
مــجــال جــــودة الــتــعــلــيــم والــتــدريــب، 
ــــالت األكــــاديــــمــــيــــة؛  ــؤهـ ــ ــمـ ــ وأطـــــــــر الـ

التجارب  أولـــى  مــن  تجربتها  لــَكــْون 
الخليجية في هذا المجال.

ــال الــرئــيــس  وخــــالل الـــزيـــارة، قـ
طــارق  الــدكــتــور  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
التعليم  جـــودة  هيئة  إن  الــســنــدي: 

والتدريب اليوم، من خالل مسيرتها 
في التطوير النوعي لضمان الجودة 
ومنظومة التعليم والتدريب، تشكل 
ــارب الــنــاجــحــة الــتــي  ــجـ ــتـ إحـــــدى الـ
في  الــشــقــيــقــة  الــــدول  عليها  تــطــلــع 

إطــــار مـــن الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون بين 
مجلس  دول  مستوى  على  الهيئات 
من  يعزز  الــذي  الخليجي،  التعاون 
االستراتيجية،  الخطط  اســتــدامــة 
ويــســهــم فـــي صــيــاغــة فــهــم مشترك 

ألنــظــمــة الــتــعــلــيــم والــــتــــدريــــب، وال 
التعليم  بـــجـــودة  الــمــتــعــلــقــة  ســيــمــا 

وأطر المؤهالت الوطنية.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي أن 
ضمان  مــجــال  -فـــي  الهيئة  تــجــربــة 
أثبتت  والـــتـــدريـــب-  الــتــعــلــيــم  جــــودة 
قــدرتــهــا وجــدارتــهــا فــي دعــم مسيرة 
عــــدد مـــن الـــمـــشـــروعـــات الــمــشــابــهــة 
فــــي خــلــيــجــنــا الـــعـــربـــي، مــــن خـــالل 
عــقــد عــــدد مـــن اتــفــاقــيــات الــتــعــاون 
الهيئة  بين  ــِرَمــت  ُأْب التي  والــشــراكــة 
في  الــجــودة  هــيــئــات  مــن  ومثيالتها 
-خالل  الوفد  اطلع  كما  المنطقة. 
الـــزيـــارة- عــلــى تــجــربــة هــيــئــة جــودة 
التعليم والتدريب -منذ نشأتها في 
عام 2008- كإحدى مبادرات تطوير 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب فــــي مــمــلــكــة 

البحرين. 

بحث زيادة �لتعاون في مجال �صمان �لج�دة بين �لبحرين و�صلطنة عمان

} جانب من ا�ستقبال الوفد العماني.

التدريبي  الــبــرنــامــج  فــي  بحرينيون  معلمون  شـــارك 
زايـــد ألفــضــل معلم، في  بــن  الـــذي نظمته جــائــزة محمد 
حيث  هلنسكي،  جامعة  مــع  بالتعاون  فنلندا،  جمهورية 

اطلعوا على أحدث الممارسات العالمية في التعليم.
وتضمن الوفد معلم نظام الفصل بمدرسة أبوصبيع 
االبتدائية للبنين عيسى حسين، ومعلمة صعوبات التعلم 
بمدرسة القادسية االبتدائية للبنات كوثر حمزة، ومعلمة 
إلى جانب  زينب سعيد،  األهلية  بالمدرسة  العربية  اللغة 
منسقي الجائزة مريم البلوشي وأسمهان معروف من وزارة 

التربية والتعليم.
وورش عمل  تدريبية  البرنامج على حصص  واشتمل 
مــتــخــصــصــة فـــي عـــدة مـــجـــاالت مــنــهــا تــصــمــيــم الــمــنــاهــج، 
والــتــطــويــر الــمــهــنــي لــلــمــعــلــمــيــن، والــبــرمــجــة والـــمـــهـــارات 

علمية  ومــراكــز  لــمــدارس  زيـــارات  تنفيذ  تــم  كما  الرقمية، 
العلمي  والمركز  للتعليم  الوطنية  الوكالة  منها  وبحثية 
بــفــنــلــنــدا، لــالســتــفــادة مـــن الـــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات وأفــضــل 
ووسائل  التعليمية  واالستراتيجيات  التربوية  الممارسات 
المتاحف  ــارة  زيــ جــانــب  إلـــى  فــيــهــا،  المستخدمة  التعلم 
والــمــنــاطــق الــتــاريــخــيــة والــمــكــتــبــات الــوطــنــيــة. وقـــد أعــرب 
المعلمون عن سعادتهم بالتعرف على التجربة الفنلندية 
الـــرائـــدة فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم، مـــن خـــالل هـــذا الــبــرنــامــج 
استفادتهم  وعـــن  بـــأدواتـــه،  والــمــتــنــوع  المكثف  الــتــدريــبــي 
الكبير  وشــعــورهــم  الــثــريــة،  الــبــرنــامــج  فــقــرات  مــن  الكبيرة 
وتفاصيلها  بمعلوماتها  الــتــجــربــة  تــلــك  نــقــل  بمسئولية 
شاكرين  البحرين،  بمملكة  التعليمي  للمجتمع  الغنية 

ومقدرين دعم جائزة محمد بن زايد للتعليم وتطويره.

معلم�ن بحريني�ن ي�صارك�ن في برنامج »جائزة محمد بن ز�يد« بفنلند�

أّكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
أن  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  خليفة  آل 
بالقطاع  بالًغا  اهتماًما  تولي  البحرين  مملكة 
مستمرة  رائـــدة  محطات  يسّجل  الــذي  الصحي 
ــم مـــن حـــضـــرة صــاحــب  لــمــا يــحــظــى بـــه مـــن دعــ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مــن صاحب  ومــتــابــعــة حثيثة  الــمــعــظــم،  الــبــالد 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بأهمية 
بهذا  العاملة  الوطنية  الــكــوادر  وتــأهــيــل  تنمية 
الالزمة  التدريبية  البرامج  توفير  عبر  القطاع 
لتطوير مهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في تعزيز 

البنية التشغيلية للضمان الصحي.
جــاء ذلــك خــالل رعايته صباح أمــس حفل 
الحكومية  المستشفيات  كوادر  تخريج عدد من 
للترميز  مكثف  برنامج  في  إدراجــهــم  تم  الذين 
الــطــبــي بــدعــم مــن الــمــجــلــس األعــلــى للصحة، 
ــاري  وبــحــضــور  الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــحــمــد األنـــصـ
الحكومية  للمستشفيات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 

وعدد من المسؤولين.
المجلس  رئــيــس  نــوه  الحفل  مستهل  وفــي 
ــذي  ــ ــدور الــــمــــحــــوري الـ ــ ــالــ ــ ــى لـــلـــصـــحـــة بــ ــ ـــلـ األعــ

تــضــطــلــع بـــه الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ضمن 
الــبــحــريــن، ال  الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة فــي مملكة 
ســيــمــا مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، الــــذي ُيــعــد 
ــًا لــلــعــالج الــصــحــي فـــي الــمــمــلــكــة  ــيـ ركـــنـــًا أســـاسـ
الصحية  الخدمات  لتقديم  الحافلة  بمسيرته 
إلى  وأشــار  اليوم.  وحتى  افتتاحه  منذ  للجميع 
التطويرية حرص  الــرؤيــة  هــذه  أنــه من منطلق 
وتطوير  تعزيز  على  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الحكومية  بالمستشفيات  الطبي  الترميز  علم 
البحرين  مملكة  احــتــيــاجــات  مــع  يتناسب  بــمــا 
الـــبـــحـــثـــيـــة واإلحــــصــــائــــيــــة وفــــقــــا لــلــخــصــائــص 
المنتشرة  األمـــــراض  وطــبــيــعــة  الــديــمــوغــرافــيــة 
القرار  صناع  يساعد  مما  مجتمعنا،  أفــراد  بين 
مـــن جــمــيــع الــمــســتــويــات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي 
ــرارات الــمــنــاســبــة والــمــبــنــيــة على  ــقـ فــي اتــخــاذ الـ
بيانات وإحصائيات دقيقة، وبالتالي يساهم في 
المقدمة  الصحية  الــرعــايــة  جــودة  مــدى  تقييم 
والمخرجات الصحية بالمستشفيات الحكومية.
ــور أحـــمـــد مــحــمــد األنـــصـــاري  ــتـ وأكـــــد الـــدكـ
الحكومية  للمستشفيات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
تنفيذ  فــي  أســاســيــة  لبنة  تــعــد  الـــكـــوادر  هـــذه  أّن 
 )2025-2016( لـــلـــصـــحـــة  الـــوطـــنـــيـــة  الـــخـــطـــة 

لبرنامج  القادمة  المرحلة  في  أساسية  وركــيــزة 
ــي وتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج الــضــمــان  ــذاتــ الــتــســيــيــر الــ
المستشفيات  فــي  )صــحــتــي(  الــوطــنــي  الصحي 
خطوة  الطبي  الترميز  يعتبر  حيث  الحكومية، 
في  عــدة  خطوات  عليها  تترتب  ومهمة  أساسية 
الوطني  الصحي  الضمان  برنامج  تطبيق  إطــار 

)صحتي(، مشيرًا إلى أن  جميع المتدربين من 
متدربًا   14 وعــددهــم  الحكومية  المستشفيات 
تكلل  مشرف  بنجاح  البرامج  هذه  كافة  اجتازوا 
والتي  الطبي  الترميز  شــهــادة  على  بحصولهم 
كفاءة  بكل  بهم  المنوطة  المهام  ألداء  تؤهلهم 

واقتدار.
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ذياب  الركن  الفريق  حضر 
بن صقر النعيمي رئيس هيئة 
دورة  ــتــــتــــاح  افــ ــل  ــفـ حـ األركــــــــــان 
الـــقـــيـــادة واألركـــــــان الــمــشــتــركــة 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــر فــــي الــكــلــيــة 
ــيـــادة واألركــــــــان  ــلـــقـ الـــمـــلـــكـــيـــة لـ
صباح  وذلك  الوطني،  والدفاع 
ســبــتــمــبــر   12 ــنــــيــــن  االثــ ــــس  أمــ

2022م.
وبــــدأ الــحــفــل بــتــالوة آيــات 
عــــطــــرة مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم، 
ثــم ألــقــى الــلــواء الــركــن بحري 
عــــبــــداهلل ســـعـــيـــد الـــمـــنـــصـــوري 
للقيادة  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة  ــر  آمـ
ــاع الـــوطـــنـــي  ــ ــدفــ ــ واألركـــــــــــان والــ
الشكر  خاللها  مــن  وجــه  كلمة 
ــنـــاء إلــــى الــمــشــيــر الــركــن  ــثـ والـ
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل 
خليفة القائد العام لقوة دفاع 
برئيس  رحـــب  كــمــا  الــبــحــريــن، 
هـــيـــئـــة األركــــــــــان وشــــكــــره عــلــى 
دورة  افــتــتــاح  لــحــضــور  تفضله 
الـــقـــيـــادة واألركـــــــان الــمــشــتــركــة 
وأكــــد أهمية  الــخــامــســة عــشــر، 
هــذه الـــدورة ودورهـــا في تأهيل 
وإعــــــداد الــضــبــاط لــلــعــمــل في 
مــخــتــلــف وظــائــفــهــم الــقــيــاديــة 
ومـــجـــاالتـــهـــم الــعــســكــريــة مــمــا 
جاهزيتهم  رفـــع  فــي  سيساهم 
رحب  كما  القتالية،  وقدراتهم 
بــمــشــاركــة ضـــبـــاط أشـــقـــاء من 
ــوات الــمــســلــحــة مـــن دولـــة  ــقــ الــ
اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
السعودية،  العربية  والمملكة 
وسلطنة ُعمان، ودولة الكويت، 

الهاشمية،  األردنــيــة  والمملكة 
وجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، 

والجمهورية اليمنية.
بــعــدهــا ألــقــى رئــيــس هيئة 
ــة نــــقــــل فــيــهــا  ــمــ ــلــ األركــــــــــــــان كــ
الركن  المشير  وتقدير  تحيات 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل 
ــام لــقــوة  ـــعــ خــلــيــفــة الـــقـــائـــد الـ
ــبــــحــــريــــن، كـــمـــا رحـــب  دفـــــــاع الــ
ــوات  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــيــــن مــ ــاركــ ــالــــمــــشــ بــ
المسلحة بالدول الشقيقة في 

هذه الدورة.

األركــان  هيئة  رئيس  وبــّيــن 
الـــقـــيـــادة  دورة  أن  كــلــمــتــه  فــــي 
واألركان المشتركة هي محطة 
فـــارقـــة يــســتــشــعــر فيها  عــلــمــيــة 
الــضــابــط أهــمــيــة الــمــســؤولــيــة 
خالل  من  الفاعلة  والمشاركة 
ــوث الـــتـــي  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــن والـ ــاريــ ــمــ ــتــ الــ
ــون فــي  ــاركــ ــشــ ــمــ ســـيـــنـــجـــزهـــا الــ
ــى األعـــمـــال  ــة إلــ ــافـ الـــــــدورة إضـ
آفــاق  فــتــح  فــي  الــتــي ستساهم 
ــارف وإثـــــــــراء خــبــراتــهــم  ــعــ ــمــ الــ

وصقلها بكل كفاءة ومقدرة.

رئيس  حــث  كلمته  وخـــالل 
ــئـــة األركـــــــــــان الـــمـــشـــاركـــيـــن  ــيـ هـ
فــــــــي الـــــــــــــــــدورة عـــــلـــــى تـــحـــمـــل 
الـــمـــســـؤولـــيـــات والــــعــــمــــل بــكــل 
ليصبح مصدر  وتفان  إخالص 
ــوق  ــفـ ــتـ ــهــــم تـــحـــقـــيـــق الـ ــامــ ــهــ إلــ
والــتــقــدم والـــتـــطـــور، كــمــا أشـــار 
واألركان  القيادة  كليات  أن  إلى 
في الدول الشقيقة والصديقة 
أضحت كليات حديثة وعصرية 

ونبراسًا للعلم والمعرفة.
ــام كــلــمــتــه أعــــرب  ــتـ ــــي خـ وفـ

األركــان عن شكره  رئيس هيئة 
للقيادة  الملكية  الكلية  آلمــر 
ــاع الـــوطـــنـــي،  ــ ــدفـ ــ واألركـــــــــان والـ
ــره لــجــمــيــع الــقــائــمــيــن  ــقـــديـ وتـ
الــدورة من موجهين  على هذه 
للجميع  مــتــمــنــيــًا  ومــعــلــمــيــن، 
فــي  والـــنـــجـــاح  الـــتـــوفـــيـــق  دوام 
حــيــاتــهــم الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة 
واجتياز مراحل الدورة بنجاح.

عدد  االفتتاح  حفل  حضر 
ــاع  ــ ــاط قــــــوة دفـ ــبــ ــار ضــ ــبــ ــــن كــ مـ

البحرين.

مجل�س الوزراء يوؤكد اأهمية المرحلة المقبلة من الم�سيرة الديمقراطية الوطنية

المجل�ش يهنئ الملك ت�شارلز الثالث باعتالء عر�ش المملكة المتحدة
ا���س��ت��ذك��ار اإ���س��ه��ام��ات ال��م��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة في 
دع����م وت��ع��زي��ز ال���ع���اق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ع ال��ب��ح��ري��ن 

ا�����ش����ت����ع����را�����ش خ����ط����ة ت����ط����وي����ر م����ن����اط����ق ال�����ع�����م�����ارات ال�����ش��ك��ن��ي��ة
نائب  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  خــالــد  الــشــيــخ  رأس 
رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع، وبــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــدولــي 
من  تحقق  بما  ــوزراء  الــ مجلس  أشـــاد  للديمقراطية، 
إنجازات على صعيد التطور الديمقراطي بفضل دعم 
آل  بــن عيسى  الملك حمد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
السمو  صاحب  ومتابعة  المعظم  البالد  ملك  خليفة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
المرحلة  أهمية  على  مــؤكــدًا  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
المقبلة من المسيرة الديمقراطية الوطنية مع قرب 

االنتخابات النيابية والبلدية.
الجاللة  لصاحب  تهانيه  عن  المجلس  أعــرب  ثم 
الــمــلــك تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث، مــلــك الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة رئــيــس  ــنــ ــرلــ لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وإيــ
المملكة  عــرش  جاللته  اعتالء  بمناسبة  الكومنولث، 
مواصلة  في  بالتوفيق  له  تمنياته  وخالص  المتحدة، 
ــتـــطـــور فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة،  مــســيــرة الـــتـــقـــدم والـ
الملكة  مستذكرًا بالتقدير إسهامات صاحبة الجاللة 
ــل تـــقـــدم بــلــدهــا وتــحــقــيــق  إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة مـــن أجــ

ــم وتــعــزيــز الــعــالقــات  تــطــلــعــات شــعــبــهــا ودورهـــــا فـــي دعـ
التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة 

المتحدة.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أاًل: الموافقة على المذكرات التالية:
القانونية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــذكــرة   -1
بتعديل  بــقــانــون  مــرســوم  مــشــروع  بــشــأن  والتشريعية 
المادة )3( من المرسوم بقانون رقم )27( لسنة 2002 

بإنشاء المحكمة الدستورية.
القانونية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــذكــرة   -2
والــتــشــريــعــيــة حـــول مـــشـــروع قـــانـــون بــالــتــصــديــق على 
اتــفــاقــيــة الـــخـــدمـــات الــجــويــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

وجمهورية تشيلي.
القانونية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــذكــرة   -3
والــتــشــريــعــيــة بــشــأن مــشــروع قــانــون بــالــتــصــديــق على 
اتــفــاقــيــة الـــخـــدمـــات الــجــويــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الخدمات  بــشــأن  والــهــرســك  البوسنة  وزراء  ومجلس 

الجوية.
القانونية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــذكــرة   -4
والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة 
مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من 

مجلس الشورى.
ثــم اســتــعــرض الــمــجــلــس مــذكــرة وزيــــرة اإلســكــان 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي بــشــأن خــطــة تــطــويــر مناطق 

العمارات السكنية.
بعد ذلك أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير 
الـــوزاريـــة الــمــرفــوعــة مــن الــــوزراء بــشــأن الــمــشــاركــة في 
العربية  الــدول  )158( لمجلس جامعة  الــدورة  أعمال 
مصر  بــجــمــهــوريــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  مــســتــوى  عــلــى 
المشترك  الــوزاري  االجتماع  في  والمشاركة  العربية، 
خــارجــيــة  وزراء  بــيــن  االســـتـــراتـــيـــجـــي  لـــلـــحـــوار  األول 
وأعــمــال  الــوســطــى،  آســيــا  ودول  الــتــعــاون  دول مجلس 
الــتــعــاون  لمجلس  الـــــوزاري  للمجلس   )153( الــــدورة 
لدول الخليج العربية، وزيارة وزير الرياضة بالمملكة 
لصاحب  الخاص  المكتب  ومدير  السعودية،  العربية 
السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر 
الخاصة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية 
لــوزراء الشباب  الــدورة 5 للمؤتمر اإلسالمي  واجتماع 
الوزراء  والمشاركة في االجتماع 25 للجنة  والرياضة 
الــتــعــاون  مجلس  بـــدول  الــبــلــديــات  بــشــؤون  المعنيين 
وزارة  وزيــارة  تسبقه،  التي  التحضيرية  واالجتماعات 

الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وتقويم 
ولغاية  للفترة من سبتمبر  البحرين  فعاليات مملكة 

ديسمبر 2022.

} الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة.

ــر الــــركــــن  ــيـ ــشـ ــمـ ــل الـ ــقـــبـ ــتـ اسـ
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
القائد العام لقوة دفاع البحرين 
ــيـــم  ــانــــم إبـــراهـ ــواء الــــركــــن غــ ــ ــلـ ــ الـ
رئـــيـــس هيئة  الــفــضــالــة مــســاعــد 
الــذي قدم له  األركــان للعمليات، 
نسخة من رسالة الدكتوراه والتي 
حملت عنوان الرؤية المستقبلية 
فــي  ــوارث  ــ ــكــ ــ والــ األزمــــــــات  إلدارة 
أكــاديــمــيــة  مــن  الــبــحــريــن  مملكة 
ــات  ــدراســ ــلــ ــة لــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ نــــاصــــر الـ
العربية  مصر  بجمهورية  العليا 
ــاح أمـــس  ــبـ ــــك صـ الــشــقــيــقــة، وذلــ

اإلثنين 12 سبتمبر 2022م.
ورحــــب الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 
رئيس  بمساعد  الــبــحــريــن  ــاع  دفـ
وهــنــأه  للعمليات  األركــــان  هيئة 
الدكتوراه  شهادة  على  لحصوله 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف 

األولى، مشيدًا بجهوده الطيبة، 
ــنــــوان الــــرســــالــــة وأهــمــيــتــهــا  وبــــعــ
ــة عـــلـــمـــيـــة  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــد إضـ ــ ــعــ ــ ــ ــــث ُت ــيـ ــ حـ

الدارسين  لجميع  جديدة 
والـــبـــاحـــثـــيـــن، مــتــمــنــيــًا له 

دوام التوفيق والنجاح.

ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ي�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��اع��د 

رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة الأرك��������ان ل��ل��ع��م��ل��ي��ات

} جانب من االستقبال.

الركن  الفريق  استقبل 
ــاب بــــن صـــقـــر الــنــعــيــمــي  ــ ذيــ
رئيس هيئة األركان الفريق 
 Patrick( فــرانــك  باتريك 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــد  ــ ــائـ ــ قـ  )frank
البرية في القيادة المركزية 
المرافق،  والوفد  األمريكية 
أمــس اإلثنين  وذلــك صباح 

12 سبتمبر 2022م.
رئيس  اللقاء رحب  وخالل 
هــيــئــة األركــــــان بــقــائــد الــقــوات 
الــبــريــة فــي الــقــيــادة الــمــركــزيــة 
اللقاء  وتـــم خـــالل  األمــريــكــيــة، 
اســـتـــعـــراض عـــالقـــات الــتــعــاون 
ــق الـــمـــشـــتـــرك بــيــن  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ والـ
ــات  مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــــواليــ

المتحدة األمريكية إلى جانب 
ذات  المواضيع  من  عــدد  بحث 

االهتمام المشترك.
الركن  اللواء  اللقاء  حضر 
غانم إبراهيم الفضالة مساعد 

ــئــــة األركــــــــــان  ــيــ رئـــــيـــــس هــ
الركن  واللواء  للعمليات، 
بن  الــشــيــخ محمد  طــيــار 
مدير  خليفة  آل  سلمان 

التعاون العسكري.

البحرية القوات  قائد  رئي�ش الأركان يبحث مع 

الم�شترك ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  الأم��ري��ك��ي��ة 

} رئيس األركان يستقبل الفريق باتريك فرانك.

استقبل الدكتور عبداللطيف 
الخارجية،  وزير  الزياني  راشد  بن 
ــي مـــقـــر الـــــــــوزارة أمــــــس، الــســيــر  فــ
التنفيذي  المدير  بيكيت  توماس 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ ــعـــهـــد الـــــــدولـــــــي لـ ــلـــمـ لـ
االستراتيجية في الشرق األوسط.

ــاء بــحــث  ــقــ ــلــ جــــــرى خــــــالل الــ
أوجــــــه الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك بــيــن 
الدولي  والمعهد  الخارجية  وزارة 
ــيـــة فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ لــــلــــدراســــات االسـ
ــتــــعــــراض  ــــرق األوســــــــــط، واســ ــــشـ الـ
ــداد  ــ اســــتــــعــــدادات الــجــانــبــيــن إلعـ
وتــنــظــيــم مــؤتــمــر حـــــوار الــمــنــامــة 
وتأكيد  عــشــرة،  الثامنة  دورتـــه  فــي 
الثنائي  التنسيق  استمرار  أهمية 
بين الجانبين بما يحقق األهداف 

المشتركة المرجوة. 

ب��ح��ث ال����ش���ت���ع���دادات ل��م��وؤت��م��ر ح�����وار ال��م��ن��ام��ة

بم�ساركة �سباط من 7 دول عربية
ال��م�����ش��ت��رك��ة والأرك����������ان  ال���ق���ي���ادة  دورة  اف���ت���ت���اح 

} جانب من حفل االفتتاح.

ينظم  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ب��ح��وث  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��ه��د  ول���ي  م��رك��ز 

م��وؤت��م��ر ال��ب��ح��ري��ن ال���دول���ي ل��ل��ج��روح دي�����ش��م��ب��ر ال��ق��ادم
مــركــز ولــــي الــعــهــد لــلــتــدريــب 
مؤتمر  ينظم  الطبية  والــبــحــوث 
ــلــــجــــروح  الــــبــــحــــريــــن الـــــــدولـــــــي لــ
قائد  رعاية  تحت  القادم  ديسمبر 
اللواء  الملكية  الطبية  الخدمات 
البروفيسور الشيخ خالد بن علي 
آل خــلــيــفــة، ســيــنــظــم مـــركـــز ولــي 
العهد للتدريب والبحوث الطبية 
للجروح  الدولي  البحرين  مؤتمر 
بنسخته األولى في شهر ديسمبر 

.2022
وســــــــيــــــــتــــــــشــــــــارك الــــــمــــــركــــــز 
 Wound مــــــــؤســــــــســــــــة  مــــــــــــع 
من  الــدولــيــة   International
المملكة المتحدة في تنظيم هذا 
منطقة  فـــي  مـــرة  ألول  الــمــؤتــمــر 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــرق األوســــــــــط، وبـ ــ ــشـ ــ الـ
سيستضيف  الــــخــــاص.  الـــقـــطـــاع 
المركز فترة 4 أيام، من 1 ديسمبر 
من  نخبة   ،2022 ديسمبر   4 إلــى 
االســتــشــاريــيــن واالخــتــصــاصــيــيــن 

الـــجـــروح مـــن مملكة  فـــي مـــجـــال 
ــات  ــ ــواليــ ــ ــن، أوروبـــــــــــا والــ ــريــ ــبــــحــ الــ

المتحدة األمريكية.
وأعــــــــــــــرب الــــعــــقــــيــــد طـــبـــيـــب 
ــن لـــــــــوري،  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ نــــــايــــــف عـ
بالخدمات  الــحــروق  قسم  رئــيــس 
اللجنة  ورئــيــس  الملكية  الطبية 
التنظيمية، بأن المؤتمر سيشمل 
ــات  ــ ــابـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة إلصـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ
الــجــروح مــن غــرفــة الــطــوارئ إلى 
الرعاية المنزلية. وكذلك أكد ان 
العديد  على  سيشتمل  المؤتمر 
مــن الــتــخــصــصــات الــدقــيــقــة مثل 
الــجــروح، جروح  تصنيف إصــابــات 
الـــقـــدم الــســكــريــة، عـــالج إصــابــات 
الــقــروح، إصــابــات الــحــروق، عالج 
االنسداد  عــالج  الــجــروح،  تنظيف 
اللمفاوي بالقدم وتقديم الرعاية 
ــة، والــــعــــالج  ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ ــة الـ ــيـ الـــصـــحـ
الطبيعي وغيرها من التخصصات 

التي تتعلق بالجروح.

ويذكر بأن المؤتمر سيحتوي 
لكل  العلمية  المحاضرات  على 
ــات  تــخــصــص ويــتــبــعــه ذلــــك ورشــ
تستهدف  وعملية  تدريبية  عمل 
ــلـــي  ــمـ ــعـ لــــتــــوفــــيــــر الــــــتــــــدريــــــب الـ
تقنيات  أحــدث  على  للمشاركين 
والمختبرات  الطبية  الــمــحــاكــاة 
الحية تحت إشراف مجموعة من 

االختصاصيين واالستشاريين.
شريحة  المؤتمر  ويستهدف 
ــيــــن،  ــيــ ــاصــ ــتــــصــ األطــــــــبــــــــاء، االخــ
وقد  الــطــب  وطلبة  الممرضين، 
أكد العقيد طبيب نايف لوري أن 
األولى سيوفر  بنسخته  المؤتمر 
والخبرات لكافة  المهارات  تعزيز 

المستويات في القطاع الطبي.
ــيـــد حــديــثــه  ــعـــقـ ــم الـ ــتــ ــتــ واخــ
بــــــــأن الـــــرعـــــايـــــة الــــســــامــــيــــة مــن 
قـــبـــل قـــائـــد الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
العهد  ولي  مركز  مكنت  الملكية 
من  الطبية  والــبــحــوث  للتدريب 
ريـــادة الــقــطــاع الــتــدريــبــي الطبي 
بــالــمــمــلــكــة ومـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
ــــط. وان  الــعــربــي والـــشـــرق األوســ
ــات  ــورشـ الــمــؤتــمــرات الــطــبــيــة والـ
مختلف  في  ستستمر  التدريبية 
الـــمـــجـــاالت بــأعــلــى الــمــســتــويــات 
الــدولــيــة وبــالــتــعــاون مـــع شــركــاء 

دوليين ومحليين.

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

أول السطر: 
وتعاون  إلعــالن  والتأييد..  الدعم  وكل  والتقدير..  الشكر  كل 
عمل  عن  الباحثين  إدمــاج  إعــالن  في  الصحة  ووزارة  العمل  وزارة 
في القطاع الطبي الخاص من خالل تأهيلهم وتدريبهم بالتعاون 
مع الجهات المختصة، بحيث تضم جميع الباحثين عن عمل في 
هذا القطاع الحيوي.. خريجو وخريجات الطب من أبناء الوطن 

يستحقون التوظيف بجانب التأهيل والتدريب.
للعلم فقط: 

فــي مستشفى  الــطــبــيــعــي  الــعــالج  تتلقى  بــحــريــنــيــة  مــواطــنــة 
الملك حمد، وحينما طلبت التحويل للعالج في المركز الصحي 
في عراد، قيل لها: عليك أن تدفعي 20 دينارا مقابل التحويل...!! 
الدستور،  المواطن مجانا وفق  كان عالج  »إذا  ترى  يا هل  ترى  يا 

فلماذا يتم دفع رسوم التحويل لعالج مجاني...؟؟«.
»منورة بشوفتكم«.. الفنادق واإلعالنات:

حملة  بتدشين  والمعارض  للسياحة  البحرين  هيئة  مــبــادرة 
سياحية تحت شعار »منورة بشوفتكم«، للمشاركة في اليوم الوطني 
البحرين،  لزيارة مملكة  السعوديين  األشقاء  وتشجيع  السعودي، 

خالل المناسبة الكريمة، مبادرة مشكورة ورائعة.
ال شك أن الفعاليات والبرامج التي ستقيمها الهيئة لإلخوة 
المؤسسات،  مــن  العديد  ومــشــاركــة  بتنوعها  الــكــرام،  السعوديين 
تستوجب كذلك وضع عروض وتخفيضات ألسعار الغرف والشقق 
بكل  السياحية،  الحملة  منظومة  تكتمل  وذلك حتى  والفندقية، 
من  تعّد  الفندقية  والشقق  الغرف  أسعار  أن  ذلك  وتميز..  نجاح 
السائح  يجد  فحينما  وبالتالي  ســائــح،  ألي  األساسية  المعايير 
على  تشجعه  فإنها  مخفضة،  هنا  األســعــار  أن  الكريم  السعودي 
بدال  البحرين،  مملكة  في  السعودي  الوطني  اليوم  إجــازة  قضاء 
والبرامج  الفعاليات  مــن  لديها  أخـــرى،  دول  فــي  يقضيها  أن  مــن 

السياحية والترفيهية ما هو أكبر وأضخم، وخيارات عديدة.
السياحة عقد اجتماع  لوزيرة  من األهمية بمكان، وقد سبق 
اشتكت  التي  الفندقية  والمنشآت  الفنادق  أصحاب  مع  مشترك 
قلة الفعاليات التي تستقطب السياح وتحرك السياحة في البالد، 
وترويجية  تنافسية  عـــروض  بتقديم  الــمــؤســســات  هـــذه  تــبــادر  أن 
السعي  أو  األسعار،  بقاء  أما في حال  وعائلته،  السعودي  للسائح 
المعادلة غير سليمة، ولن تدعم نجاح الحملة  لرفعها، فستكون 

السياحية.. وشعار »منورة بشوفتكم«.
ــدا.. وهـــي الــتــرويــج والــتــســويــق  ــ نــقــطــة أخـــيـــرة مــهــمــة جـــدا جـ
بفعالياتها  البحرينية  السياحة  هيئة  لحملة  واإلعــالم  واإلعــالن 
والتي  السعوديين،  لألشقاء  السعودي  الوطني  لليوم  وبرامجها 
الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  داخــل  إلــى  تصل  أن  يجب 
بــمــدنــهــا ومــنــاطــقــهــا، بــإعــالمــهــا ووســائــلــهــا، وحــســابــات الــتــواصــل 
والمؤثرين واإلعالميين هناك، وحتى نحقق الهدف المنشود في 
إيصال المبادرة إلى الجمهور المستهدف.. وإال فإن نشر إعالنات 

الحملة داخل البحرين فقط لن يحقق النتائج المرجوة...!!
مالحظة واجبة: 

والحكومة  المعلومات  هيئة  نظمتها  التي  التدريبية  الورشة 
على  السن  كبار  وتشجع  متميزة  فكرة  السن  لكبار  االلكترونية 
طالما  الذين  االلكترونية،  الحكومة  وخــدمــات  قنوات  استخدام 
اشتكوا من صعوبة تعاملهم مع تلك الخدمات.. نتمنى أن تبادر 
الهيئة  مع  بالتعاون  وغيرهما،  الوالدين  رعاية  ودور  المحافظات 

لتحقيق المشاركة األكثر واألكبر.
آخر السطر: 

الزيارة التفقدية لوزير األشغال للمباني والمنشآت والمرافق 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الــصــحــة بــهــدف الــتــطــويــر والــتــجــديــد، وخــاصــة 
المنشآت المتهالكة.. خطوة طيبة، ونتمنى أن نشهد إنشاء مبان 
اإلنشائية  البنية  تكون  »المتشلخة«، حتى  المباني  وهدم  جديدة 

تعكس التطور الصحي في البالد.

malmahmeed7@gmail.com

»منورة ب�شوفتكم«.. 

الفنادق والإعالنات

الــمــواصــالت  ــوزارة  ــ بــ الــجــويــة  ــاد  ــ إدارة األرصــ ذكــــرت 
واالتصاالت في تقريرها الشهري أن شهر أغسطس 2022 
كان حارا بالنسبة إلى درجات الحرارة مع انخفاض في 

سرعة الرياح مقارنة بالمعدل العام.
وقــــد بــلــغ الــمــتــوســط الـــشـــهـــري لــــدرجــــات الـــحـــرارة 
36.3°م وذلك بزيادة قدرها 1.2°م قياسًا بالمعدل العام 
لشهر أغسطس. ويعتبر هذا خامس أعلى معدل لدرجات 
الحرارة لشهر أغسطس منذ عام 1902.. علمًا بأن أعلى 
بلغ  أغسطس  لشهر  الــحــرارة  لــدرجــات  شــهــري  متوسط 

36.8°م وهو المسجل في سنة 2021.
ــات الـــحـــرارة  كــمــا بــلــغ الــمــتــوســط الـــشـــهـــري لــــدرجــ
قــيــاســًا  0.9°م  قـــدرهـــا  ــادة  ــزيـ بـ وذلــــك  40.5°م  الــعــظــمــى 
لدرجات  أعلى معدل  ثامن  هذا  ويعتبر  العام.  بالمعدل 
الحرارة العظمى لشهر أغسطس منذ عام 1946.. علمًا 
بـــأن أعــلــى مــتــوســط شــهــري لــدرجــات الـــحـــرارة العظمى 

لشهر أغسطس بلغ 41.8°م المسجل في سنة 2021. 
مــن 40°م  أكــثــر  العظمى  الــحــرارة  درجـــة  بلغت  وقــد 
درجــة  أعلى  وبلغت  أغسطس.  شهر  مــن  يوما   18 خــالل 
في  أغسطس   15 بــتــاريــخ  سجلت  والــتــي  43.7°م  حـــرارة 
أعــلــى درجـــة حــرارة  بــأن  الــدولــي.. علمًا  مــطــار البحرين 
لشهر أغسطس في مطار البحرين الدولي بلغت 45.7°م 

والمسجلة في 9 أغسطس 1993.
أعلى درجة حرارة لشهر أغسطس في حلبة  وبلغت 
بــتــاريــخــي 9  الــدولــيــة 46.1°م والــتــي ســجــلــت  الــبــحــريــن 
44.6°م  فــبــلــغــت  الــبــحــريــن  درة  فـــي  أمـــا  أغــســطــس.  و15 
المتوسط الشهري  أما  وقد سجلت بتاريخ 9 أغسطس. 
لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 33.4°م وذلك بزيادة 
أعلى  هــذا  ويعتبر  الــعــام.  بالمعدل  قياسًا  1.9°م  قدرها 
منذ  أغسطس  لشهر  الصغرى  الــحــرارة  لــدرجــات  معدل 
عام 1946. وقد تم تسجيل مثل هذا المعدل في أغسطس 
أغسطس  لــشــهــر  ــرارة  ــ حـ درجــــة  أدنــــى  بــلــغــت  كــمــا   .2021
البحرين  مــطــار  فــي  أغسطس  و30   1 بتاريخي  31.7°م 
الدولي ولكن تم تسجيل 26.7°م بتاريخ 1 أغسطس في 

درة البحرين.

وبــلــغ الــمــتــوســط الــشــهــري لــلــرطــوبــة الــنــســبــيــة في 
الشهري  المتوسط  بلغ  حين  فــي  أغسطس%57،  شهر 
الــمــتــوســط  وبـــلـــغ  الــعــظــمــى %74،  الــنــســبــيــة  لــلــرطــوبــة 
النسبية الصغرى 36%. وبلغت أعلى  الشهري للرطوبة 
قيمة للرطوبة النسبية المسجلة 88% بتاريخي 12 و13 
أغسطس، أما أدنى قيمة للرطوبة النسبية فبلغت %11 

وسجلت بتاريخ 27 أغسطس.
والجدير بالذكر أن مجموع ساعات سطوع الشمس 
سابع  يعتبر  وهو  ساعة.   355.0 أغسطس  لشهر  بلغ  قد 
أغسطس  الشمسي لشهر  للسطوع  أكبر مجموع ساعات 
منذ بداية التسجيل سنة 1968.. علمًا بأن أكبر مجموع 
 364.7 بلغ  أغسطس  لشهر  الشمسي  السطوع  لساعات 
ســاعــة وســجــل فــي ســنــة 2021. تــم رصـــد ســقــوط أمــطــار 
غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في درة البحرين بتاريخ 
اليوم  هــذا  فــي  الهطول  مجموع  بلغ  حيث  أغسطس،   1
30.8 ملم. كما سجل شهر أغسطس سقوط كمية قليلة 
أغسطس   10 بتاريخ  ملم   0.05 تتجاوز  لم  األمطار  من 
فــي مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي.  ويــعــزى ســبــب حــالــة عــدم 
االستقرار التي حدثت خالل شهر أغسطس إلى اقتراب 
خط تشكل المنخفضات الجوية المدارية على المناطق 
مما  الــعــرب  وبحر  العربية  الجزيرة  شبه  مــن  الجنوبية 
تــســبــب بــطــقــس غـــيـــر مــســتــقــر وهــــطــــول أمــــطــــار رعـــديـــة 
المناطق.  بعض  على  السرعة  شديدة  بهبات  مصحوبة 
وهذه الظاهرة الجوية مماثلة تقريبًا لما حدث في شهر 
الرياح لشهر أغسطس  يوليو 2022. بلغ متوسط سرعة 
7 عقد. وبلغت نسبة سيطرة الرياح الشرقية خالل شهر 
أغسطس 37%. وبلغت أعلى هبة للرياح 31 عقدة بتاريخ 
1 أغسطس في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 
38 عقدة بدرة البحرين و32 عقدة بجسر الملك فهد في 
الشمالية  الــريــاح  سيطرة  نسبة  بلغت  كما  الــيــوم.  نفس 

الغربية خالل شهر أغسطس %11. 
أغسطس،   11 بتاريخ  بالغبار  المملكة  تــأثــرت  كما 
وقد تدنت الرؤية األفقية إلى 2000 متر بمطار البحرين 

الدولي.

�لأر�ساد: طق�س �سهر �أغ�سط�س كان غير م�ستقر

أكــــد الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــالتــصــاالت 
والعالقات الدولية بالجامعة األهلية عمار 
الـــحـــواج الـــعـــزم عــلــى الــتــوســع فـــي بــرنــامــج 
عبر  بالجامعة  الــدولــي  الــطــالبــي  الــتــبــادل 
تشجيع عدد أكبر من طلبة الجامعة على 
الــتــبــادل الطالبي  بــرنــامــج  االنـــخـــراط فــي 
أثــر إيجابي فــي صقل  الــدولــي لما لــه مــن 
شخصية الطالب الجامعي وتعزيز مهاراته 
الــحــيــاتــيــة واالرتـــــقـــــاء بـــقـــدراتـــه الــعــلــمــيــة 

والمهنية في مجال تخصصه.
األهلية  الجامعة  أن  الــحــواج  وأوضـــح 
تـــتـــيـــح لـــمـــن يــــرغــــب مــــن جـــمـــيـــع طــلــبــتــهــا 
ضمن  الــبــكــالــوريــوس  بــبــرامــج  الملتحقين 
ــادة مــــن خـــدمـــات  ــفــ ــتــ ـــروط مــعــيــنــة االســ ــ شـ
الدولي بالدراسة  التبادل الطالبي  برنامج 
ــــدى جــامــعــات الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  فـــي إحـ

أو جــمــهــوريــة فــرنــســا مـــدة فــصــل دراســــي أو 
فــصــلــيــن ثـــم الـــعـــودة واســتــكــمــال دراســتــهــم 
الـــجـــامـــعـــيـــة لـــشـــهـــادة الــــبــــكــــالــــوريــــوس فــي 

الجامعة األهلية.
الجامعة تستقبل بشكل  أن  إلى  وأشار 
أو  دراســـي  فصل  لمدة  زائــريــن  طلبة  دوري 
فصلين دراسيين من أوروبا وبلدان متعددة 
ضــمــن بــرنــامــج الــتــبــادل الــطــالبــي الــدولــي 
حيث يعزز ذلك من مكانة مملكة البحرين 
العالمية كمركز رائد للتعليم في المنطقة.

الــجــامــعــة األهــلــيــة قـــد أعلنت  وكـــانـــت 
مؤخرا فتح باب القبول في برامجها بدرجة 
الــبــكــالــوريــوس والــمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه 
المخصصة  الدراسية  المقاعد  نفاد  حتى 
من  األول  للفصل  الــمــســتــجــديــن  للطلبة 
طبقا   2023/2022 الجديد  الدراسي  العام 

للوائح األكاديمية لألمانة العامة لمجلس 
حيث  الــجــودة،  ومتطلبات  العالي  التعليم 
لأليتام   %50 بنسبة  منحا  الجامعة  تقدم 
جزئية  منحا  تقدم  كما  الهمم،  وأصــحــاب 
فتقدم  الثانوية،  المرحلة  في  للمتفوقين 
نسبة  على  الحاصلين  الثانوية  لخريجي 
ولخريجي   ،%20 تــعــادل  جزئية  منحا   %80
90% منحا  نسبة  الحاصلين على  الثانوية 
الــثــانــويــة  تــعــادل 25%، ولــخــريــجــي  جــزئــيــة 
جزئية  منحة   %95 نسبة  على  الحاصلين 
أمــام  متاحة  الــفــرصــة  أن  كما   ،%50 تــعــادل 
الــطــلــبــة اآلخــــريــــن لـــالســـتـــفـــادة مــــن مــنــح 
دراستهم  أثــنــاء  تميزهم  أثبتوا  إذا  جزئية 
الجامعية، وكل ذلك ضمن حرص الجامعة 
عــلــى االلـــتـــزام بــمــســؤولــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة 

تجاه هذا الوطن العزيز.

»�لأهلية« تتجه �إلى �لتو�سع في برنامج �لتبادل �لطالبي �لدولي

} عمار الحواج.

17 حالة زواج يوميا و5 حاالت طالق في 2021

�نخفا����س زو�ج �لبحرينيي���ن م���ن �لأجنبيات خ���الل �لجائحة
كتبت: زينب إسماعيل

كشفت اإلحصائيات الرسمية 
ــادرة مـــن الــجــهــاز الــمــركــزي  الــــصــ
لــلــمــعــلــومــات عــن انــخــفــاض زواج 
البحرينيين من األجنبيات خالل 
 2020 )عــــامــــي  ــة  ــائـــحـ الـــجـ ــت  ــ وقــ
تـــراجـــع  بــســبــب  وذلــــــك  و2021(؛ 
الــخــارج، حيث  إلــى  السفر  حركة 
بلغ متوسط نسبة الزيجات نحو 
الــزيــجــات،  إجــمــالــي  مــن   %17.3
بــعــد أن كــانــت الــنــســبــة تــصــل إلــى 

.%25
ــة زيـــــجـــــات  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ووصــــــــلــــــــت نـ
البحرينيين من األجنبيات خالل 
عام 2021 إلى نحو 22.6%، وكان 
إلــــى 1120 حــالــة.  يــصــل  ــا  عـــددهـ
من  البحرينيين  زواج  نسبة  أمــا 
األجنبيات في عام 2020 فوصلت 
من  حــالــة   654 بــعــدد   ،%12 إلـــى 

أصل 5486 زواجا.
وفي ذات السياق، بلغت نسبة 
زواج البحرينيين من مواطناتهم 
 ،%77.45 نحو   2021 عــام  خــالل 
ــى 4244  ــ إلـ ــا  ــل عــــددهــ ــ حـــيـــث وصـ

حالة من أصل 5067.
بلغت نسبة  ذلــك،  إلى جانب 
األجــانــب  مــن  الــبــحــريــنــيــات  زواج 
زيجات  إجمالي  مــن   %8.6 نحو 
المواطنات خالل عام 2021، حيث 
مـــن غير  بــحــريــنــيــة  تـــزوجـــت 398 
جنسيتهن، مقابل 4244 بحرينية 
تزوجت من بحريني بنسبة تصل 

إلى 91.4%. وتصدرت الجنسيات 
غير الخليجية والعربية المشهد 
المواطنات، حيث  زواج  من حيث 
بلغ عددها 168 حالة مقابل 115 
حالة  و81  عــربــي  مــن  زواج  حــالــة 
زواج من خليجي. أما المواطنون 
ــور فــتــصــدرت زيــجــاتــهــم من  الـــذكـ
عــربــيــات الــمــشــهــد بــــــ609 حـــاالت 
جنسيات  مــن  حــالــة   430 مــقــابــل 
فيما  عربية،  وغير  خليجية  غير 
كان عدد الخليجيات المتزوجات 
ــاوز 81  ــتـــجـ يـ بــحــريــنــيــيــن ال  ــن  مــ

زيجة.

ــي زيــــجــــات  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وبــــلــــغــــت إجـ
ــنــــات مــن  ــمــــواطــ الـــمـــواطـــنـــيـــن والــ
ومــــن   185 نــــحــــو  الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن 
جــنــســيــات عــربــيــة نــحــو 724 ومــن 
جــنــســيــات أجــنــبــيــة غــيــر مــحــددة 

نحو 409 حاالت.
إلى جانب ذلك، ذكرت األرقام 
وقعت  زواج  حــالــة   17 أن  نفسها 
العام  خــالل  البحرين  فــي  يوميا 

الماضي مقابل 5 حاالت طالق.
فئات السن

البحرينيات  زواج  عــدد  وكــان 
)أقل من 15 سنة( بمعدل حالتين 

ــه لم  خــــالل نــفــس الـــعـــام، بــيــد أنــ
تسجل حاالت طالق خالل نفس 

الفئة العمرية للجنسين. 
ــدد حـــــــاالت الـــــــزواج  ــ وكـــــــان عــ
 19-15 ســــن  مــــن  لــلــبــحــريــنــيــات 
حالة   43 مــقــابــل   494 نــحــو  ســنــة 
طالق خالل نفس الفئة العمرية. 
ــور الــذيــن  ــذكـ فــيــمــا وصــــل عــــدد الـ
تزوجوا لنفس الفئة العمرية من 
مقابل  فــردا   78 إلــى  البحرينيين 
4 تـــطـــلـــقـــوا خـــــالل نـــفـــس الــفــئــة 
الــعــمــريــة. وتـــركـــزت أكــثــر حـــاالت 
الزواج للفئة العمرية 25-29 سنة 

الفئة  تــلــيــهــا  حـــالـــة،   4313 بــعــدد 
 4117 بعدد  سنة   24-20 العمرية 

حالة. 
ــدد الـــزيـــجـــات ضمن  ــان عــ ــ وكـ
فوق  ومــا  سنة   50 العمرية  الفئة 
للبحرينيين نحو 208 مقابل 57 
وكــان  حــالــة.   265 بإجمالي  أنــثــى 
عدد اإلناث )15-19 سنة( اللواتي 
بـ10  يكبرونهن  رجــال  تزوجن من 

سنوات وأكثر نحو 133 حالة. 
اللواتي  المطلقات  عــدد  أمــا 
تــزوجــن مــجــددا فــوصــل إلـــى 974 
فــقــط  أرمــــلــــة  مـــقـــابـــل 25  امــــــــرأة 

تزوجت بعد وفاة زوجها.
 تكرار الزواج

وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى الــــــذكــــــور 
البحرينيين فإن عدد من تزوجوا 
نـــحـــو 916،  ــلـــغ  بـ ــرة  ــ ــثــــر مــــن مــ أكــ
الثانية  الزيجات  عــدد  كــان  حيث 
 739 نــحــو  الـــرجـــال  إلـــى  بالنسبة 
ــة  ــعـ ــرابـ والـ  174 ــثـــة  ــالـ ــثـ والـ حـــالـــة 
البحرينيات  عدد  وبلغ   .50 وأكثر 
اللواتي تزوجن أكثر من مرة نحو 
الــزيــجــات  ــدد  عــ ــان  كــ حــيــث   ،906
والرابعة  الثانية 360 والثالثة 45 

وأكثر 33.
سن  فـــي  األزواج  عــــدد  وكـــــان 
عــصــمــتــهــم  ــي  ــ فـ ــن  ــ ــذيـ ــ الـ  24-20
زوجتين يصل إلى 3، أما في سن 
في  مـــن  عــــدد  فــكــان  ســنــة   29-25
ومــن   47 نــحــو  اثــنــتــان  عصمتهم 
كان في عصمتهم 3 زوجات فكان 

عددهم واحد فقط. 

تصوير: عبداألمير السالطنة

أعلن المستشار نواف عبداهلل 
حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــديــ ــمــ ــونــــي الــ ــانــ ــقــ الــ
جــداول  عــرض   2022 لالنتخابات 
اإلشــرافــيــة  الــلــجــان  فــي  الناخبين 
الخميس  الفترة من  األربع خالل 
إلى  الــجــاري  سبتمبر   15 الموافق 
الشهر  مــن   21 الــمــوافــق  األربـــعـــاء 

نفسه.
وقـــال: »فــي إطــار االلــتــزام بما 
نصت عليه أحكام المرسوم بقانون 
رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة 
الــحــقــوق الــســيــاســيــة، حـــول عــرض 
جــــــداول الــنــاخــبــيــن لـــمـــدة أســبــوع 
ــًا عـــلـــى األقــــــل مــن  ــومــ وقـــبـــل 45 يــ
الميعاد المحدد إلجراء االنتخاب، 
التنفيذية لالنتخابات  فإن اإلدارة 
قد أتمت كافة استعداداتها الفنية 
الستقبال  ــة  واإلداريــ واللوجستية 
اإلشــرافــيــة  الــلــجــان  فــي  الناخبين 
عــلــى محافظات  الــمــوزعــة  األربــــع 
ــي لــجــنــة مــحــافــظــة  الــمــمــلــكــة، وهــ
الــعــاصــمــة ومــقــرهــا مــدرســة خولة 

محافظة  ولجنة  للبنات،  الثانوية 
الهداية  مدرسة  ومقرها  المحرق 
الخليفية الثانوية للبنين، ولجنة 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة ومــقــرهــا 
للبنات،  اإلعـــداديـــة  يــثــرب  مــدرســة 
ــة الـــمـــحـــافـــظـــة الــجــنــوبــيــة  ــنـ ــجـ ولـ

ــا مــــــدرســــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــرهـ ــ ــقـ ــ ومـ
االبــتــدائــيــة لــلــبــنــات، وذلــــك خــالل 
من  اعــتــبــارًا  عنها  المعلن  الــفــتــرة 
ولغاية  الــخــامــســة عــصــرًا  الــســاعــة 

التاسعة مساء«.
ــزة أنـــه  ــمـ ــد الــمــســتــشــار حـ ــ وأكــ

انـــطـــالقـــًا مـــن تــوظــيــف الــتــقــنــيــات 
جداول  مراجعة  لتيسير  الحديثة 
ــإنـــه تـــقـــرر مــواصــلــة  الــنــاخــبــيــن، فـ
ــة عــــــرض جــــــداول  ــاحــ ــإتــ الـــعـــمـــل بــ
الــنــاخــبــيــن بــشــكــل إلــكــتــرونــي على 
الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــالنـــتـــخـــابـــات 

تـــمـــكـــيـــن  بــــــهــــــدف   ،vote.bh
ــــن االســــتــــعــــالم عــن  ــيـــن مـ ــبـ ــنـــاخـ الـ
دوائـــــرهـــــم االنـــتـــخـــابـــيـــة، وتــقــديــم 
بياناتهم  وتصحيح  تغيير  طلبات 
عـــلـــى نـــحـــو ال يــتــطــلــب الــحــضــور 
الــشــخــصــي إلــــى الـــمـــراكـــز، وذلـــك 

ــرارًا لـــآلـــيـــة الــــتــــي أثــبــتــت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
مرة  ألول  تفعيلها  عند  فاعليتها 

في انتخابات الدورة الماضية.
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ونـــــــــوه الـ
أن  إلـــــــــى   2022 لـــــالنـــــتـــــخـــــابـــــات 
اســــتــــعــــراض جـــــــــداول الــنــاخــبــيــن 
ســيــكــون عــلــى شـــاشـــات إلــكــتــرونــيــة 
في كافة اللجان اإلشرافية بجانب 

وجود النسخة الورقية.
خـــــيـــــارات  إتــــــاحــــــة  إن  وقــــــــــال 
هــذه  فــي  الــنــاخــبــيــن  أمـــام  متنوعة 
الــمــرحــلــة تــأتــي فــي الــمــقــام األول 
ــهـــدف تـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى شــفــافــيــة  بـ
ــذلـــك  الـــعـــمـــلـــيـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، وكـ
الناخبين  عــلــى  الــتــيــســيــر  بــغــرض 
وتسهيل أول خطوة بالنسبة إليهم 
في العملية االنتخابية، حيث تبدأ 
ــــالل فــتــرة  ــيــــة خـ الـــلـــجـــان اإلشــــرافــ
األسبوع المحددة بموجب القانون 
ــــرض جـــــــداول  ــعـ ــ والــــمــــخــــصــــصــــة لـ
طلبات  تلقي  وكــذلــك  الــنــاخــبــيــن، 
ــات تــغــيــيــر عـــنـــوان  ــانـ ــيـ تــصــحــيــح بـ
غير  كانت  في حال  الناخب  إقامة 

صحيحة.
ــمـــزة  ــتــــشــــار حـ وأهـــــــــــاب الــــمــــســ
ــتـــأكـــد مــن  بــالــنــاخــبــيــن ضـــــــرورة الـ
تحديث بياناتهم الواردة في بطاقة 
الهوية الذكية، بما في ذلك تاريخ 
ــددًا في  ــشــ انـــتـــهـــاء الـــصـــالحـــيـــة، مــ
االلتزام  نفسه على ضرورة  الوقت 
التصحيح  أو  القيد  بتقديم طلب 
خالل مدة عرض الجداول، وذلك 
قبل مرحلة االعتماد النهائية من 
قــبــل الــســادة الــقــضــاة، مــمــا يجعل 
ــيـــر قــابــلــة  ــلـــك الـــــجـــــداول غـ مــــن تـ

لالعتراض عليها.

اإتاحة مراجعتها عبر الموقع االإلكتروني..
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التي  واألخــطــار  العربية  الهوية  عن  الحديث 
تتعرض لها وكيفية حمايتها والدفاع عنها حديث 

قديم جدا وال ينقطع على مستويات كثيرة.
هل هناك بالفعل أخطار تهدد الهوية العربية 
وتــســتــوجــب هــــذا الـــجـــدل والــــحــــديــــث؟. اإلجـــابـــة 
األمــــر ال يقتصر  أن  والــحــقــيــقــة  نــعــم.  بــالــتــأكــيــد، 
هذا  العربية.  وهويتنا  العربي  الــوطــن  فــي  علينا 
حديث مثار في العالم كله. في العالم كله هناك 
تــوجــه عـــام إلحــيــاء الــهــويــات الــقــومــيــة وتــعــزيــزهــا 
التي حملتها  األخطار  في مواجهة  عنها  والدفاع 
الــعــولــمــة ويــحــمــلــهــا عـــالـــم االنـــتـــرنـــت واالنـــفـــتـــاح 
العالمي واختراق الحدود القومية ثقافيا وفكريا 

واجتماعيا وعلى كل المستويات.
الــمــشــكــلــة أن الــحــديــث عـــن الــهــويــة الــعــربــيــة 
ــا يــخــتــلــط فـــيـــه اإليـــجـــابـــي  وحـــمـــايـــتـــهـــا كـــثـــيـــرا مــ
بــالــســلــبــي. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، الــبــعــض يتخذ 
الحديث عن الهوية ذريعة للترويج لمواقف دينية 

متطرفة ولرفض أي انفتاح على العالم وهكذا.
عـــمـــومـــا مـــنـــاســـبـــة الـــحـــديـــث عــــن الـــمـــوضـــوع 
الدكتور  أدلى بها مؤخرا اإلمام األكبر  تصريحات 
أحمد الطيب شيخ األزهر خالل استقباله للمدير 
والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم  لمنظمة  العام 
في  تطرق  األكــبــر  اإلمـــام  »اإليسيسكو«.  والثقافة 
حديثه إلى قضية الهوية تحديدا وما تتعرض له 
من أخطار وكيفية حمايتها والدفاع عنها، وطرح 
التوقف  تستحق  التي  المهمة  األفــكــار  من  بعضا 

عندها.
قال اإلمام األكبر: »إن محاوالت القضاء على 
الـــشـــرق ثــقــافــًيــا تــبــدأ مـــن زعـــزعـــة الــلــغــة الــعــربــيــة 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا؛ وبــخــاصــة بــيــن فــئــات الــشــبــاب، 
ومصطلحات  دخيلة  أجنبية  بلغات  واستبدالها 
وكلمات يقاس بها موقع اإلنسان الشرقي ومستوى 
ثقافته بين أقرانه، يليها إدخال أمراض مجتمعية 
الحريات  مظلة  تحت  جــديــدة  ثقافات  أنــهــا  على 
ذلك  وكل  الشذوذ،  لنشر  كالدعوة  اآلخــر  واحترام 
يدفع  إعــالمــيــة  ومــنــصــات  أدوات  بــاســتــخــدام  يــتــم 
اشــتــراكــهــا وتــمــويــلــهــا اإلنـــســـان الــشــرقــي والــعــربــي 

نفسه«. 
أما عن المطلوب منا دفاعا عن الهوية العربية 
ــام األكــبــر: إنــنــا مــطــالــبــون بالثبات  فــقــد قـــال اإلمــ
عــلــى مــســتــويــيــن؛ مــســتــوى الــمــحــافــظــة، ومــســتــوى 
هذه  كــل  تحمله  مــا  قبول  يمكننا  فــال  المواجهة، 
الــغــيــوم الـــســـوداء الــتــي تأتينا تــحــت الفــتــة »تــعــدد 
على  المحافظة  علينا  يجب  وأضـــاف:  الثقافات. 
قائمة  وصناعة  وتعزيزها،  ونشرها  قوتنا،  مصادر 

القادرة على  العربية  والــقــدوات  العرب  الــرواد  من 
إلهام الشباب، والتضامن والتكاتف من أجل إعداد 
اســتــراتــيــجــيــة عــربــيــة وبــرنــامــج عــربــي متخصص 
التمسك  وتــعــزيــز  العربية  الــهــويــة  على  للحفاظ 

بالقيم الدينية«. 
كما أكد اإلمام األكبر »أن المؤسسات التربوية 
والثقافية في وطننا العربي مطالبة بالنزول إلى 
أرض الـــواقـــع والــمــشــاركــة فــي إطــفــاء الــصــراعــات 
والـــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة، وتــعــزيــز الــهــويــة الــعــربــيــة، 
واالســتــمــرار فــي االضــطــالع بــدورهــا فــي الحفاظ 
على الشباب والنشء العربي، وتعزيز انتشار اللغة 
العربية، ومواجهة طوفان الثقافة الغربية ودعوات 
ــفــــالت األخــــالقــــي، وتــنــحــيــة الــقــيــم الــديــنــيــة  االنــ

واألخالقية«. 
هــذا الحديث لــإمــام األكــبــر شيخ األزهـــر في 
جوانب  ثالثة  إلى  النظر  يلفت  إذ  األهمية،  غاية 
أساسية عند أي حديث عن الهوية العربية وكيفية 

حمايتها.
مـــطـــالـــبـــون  ــا  ــنــ أنــ صـــحـــيـــح  األول:  ــانــــب  الــــجــ
محاوالت  وأي  لهويتنا  تــهــديــدات  ألي  بالتصدي 
بالنقد  العربية  للهوية  األساسية  القيم  لتدمير 
والرفض. لكن األمر الذي يجب أن يكون واضحا 

أنه ليس بهذا النقد فقط سنحمي هويتنا.
ــانـــب الـــثـــانـــي: أنـــنـــا مـــطـــالـــبـــون قـــبـــل كــل  الـــجـ
مــــؤامــــرات تستهدف  عـــن  أي حــديــث  وقــبــل  شــــيء 
داخل  في  العربية  الهوية  على  بالحفاظ  هويتنا 
مــجــتــمــعــاتــنــا. وهـــــذه مــســئــولــيــة كـــل الــمــؤســســات 

الرسمية والمدنية في كل المجاالت.
اإلمام األكبر أشار هنا مثال إلى مسألة إنهاء 
أركان  أكبر  كأحد  الداخلية  والنزاعات  الصراعات 
حماية الهوية. وهذا صحيح. فال يمكن الحديث 
إذا ظلت المسألة  مثال عن الحفاظ على هويتنا 
ومــعــالــجــة..  حــل  دون  مــن  مستحكمة  الــطــائــفــيــة 

وهكذا.
الــجــانــب الـــثـــالـــث: أنــنــا فـــي تــجــاربــنــا للحكم 
يجب  التي  اإلنجازات  وفي  السياسية،  والممارسة 
نقدمها،  الــتــي  الــمــشــرفــة  والــنــمــاذج  نحققها،  ان 
يجب أن نقدم القدوة للشباب واألجيال الجديد.. 
التي  والــقــيــادات  التجارب واإلنــجــازات  الــقــدوة في 
ومستعدين  العربية  بهويتهم  فخورين  تجعلهم 

لحمايتها والتمسك بها والدفاع عنها.
ــي غـــايـــة األهــمــيــة.  هــــذه كــمــا نــــرى جـــوانـــب فـ
نــثــيــرهــا عند  أن  يــجــب  وغـــيـــرهـــا جـــوانـــب أخـــــرى 

الحديث عن الهوية العربية.

كيف نحمي الهوية العربية؟

السيد زهره

)رويــــــــتــــــــرز(:   - أثــــيــــنــــا 
السفن  بـــحـــارة  اتـــحـــاد  قـــال 
التجارية اليوناني ان ايران 
وافـــقـــت عــلــى االفـــــــراج عن 
يونانيتين  ناقلتين  طواقم 
احــتــجــزتــهــمــا فـــي مــايــو في 
ردا عــلــى مــصــادرة  الــخــلــيــج 
النفط  المتحدة  الــواليــات 
ــع الـــعـــلـــم  ــ ــرفـ ــ ــة تـ ــلــ ــاقــ مـــــن نــ
ــي الــــيــــونــــان.  ــ االيـــــــرانـــــــي فــ
توتر  فــي  القضية  وتسببت 
العالقات بين أثينا وطهران 
مــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــيــن 

طهران وواشنطن.
بيان  في  االتحاد  وقــال 
االنترنت  على  موقعه  على 
يوم االحد ان طهران وافقت 
عــــلــــى اســـــتـــــبـــــدال طــــواقــــم 
لهم  يسمح  مما  الناقلتين 
قريبا.  بالدهم  الى  بالعودة 
ــاد أنـــــه لــم  ــ ــحـ ــ وأضــــــــاف االتـ
يتضح بعد ما اذا كان سيتم 
االفـــــــــــراج عـــــن الــنــاقــلــتــيــن 
برودانت  ام.تي  اليونانيتين 
ولم  بوسيدون.  ودلتا  ووريــر 

االيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  تــؤكــد 
تلك المعلومات. وقال المتحدث 
االيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
تأكيد  لدينا  »ليس  كنعاني  ناصر 
حــالــيــا عـــن افـــــــراج« وأضــــــاف أنــه 
يــأمــل فــي »تـــطـــورات ايــجــابــيــة في 

المستقبل«.
وقال مصدر في وزارة الشحن 
اليونانية أمس االثنين ان »جهودا 
ــــري إلعـــــــادة  ــجـ ــ جـــــــــادة لـــلـــغـــايـــة تـ
الطواقم اليونانية في أسرع وقت 
ممكن« دون االفصاح عن تفاصيل 
ناقلة  اليونان  واحتجزت  أخـــرى. 
ــتـــي تـــرفـــع الــعــلــم  الــنــفــط النــــا الـ
ــعـــرف  ــت تـ ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ االيـــــــرانـــــــي الـ
ســابــقــا بــاســم بــيــجــاس فــي أبــريــل 
لشهور.  محتجزة  وظــلــت  نيسان 
وصادرت الواليات المتحدة جزءا 
مــــن شــحــنــتــهــا الــنــفــطــيــة بــســبــب 

العقوبات. 
ــزء  ــ وتــــســــبــــبــــت مــــــــصــــــــادرة جـ
ــن الـــنـــاقـــلـــة النـــا  ــ ــن الـــنـــفـــط مـ ــ مـ
ــوات االيـــرانـــيـــة  ــقــ فـــي احـــتـــجـــاز الــ
مايو  في  اليونانيتين  للناقلتين 
الشرق  في  الخليج  مياه  في  أيــار 

بعد  اليـــران  واقتيادهما  االوســـط 
أن حذرت طهرات أثينا من »اجراء 

عقابي«. 
ــا عــن  ــيــ ــمــ وتـــــــم االفــــــــــــراج رســ
الناقلة النا وكانت هناك مشكالت 
في محركها في يوليو. وهي راسية 
اليوناني  بــيــرايــوس  ميناء  قبالة 
استعادت  وقــد  الحين  ذلــك  منذ 
شــحــنــة الـــنـــفـــط الـــتـــي صـــادرتـــهـــا 
المتوقع  ومن  المتحدة  الواليات 

أن تبحر عائدة الى إيران.
ــة بـــولـــمـــبـــروس  ــركــ ــــت شــ ــالـ ــ وقـ
لـــلـــشـــحـــن الــــتــــي تــــديــــر الـــنـــاقـــلـــة 
ام.تـــــي بــــرودانــــت ووريـــــر فـــي بــيــان 
الطاقم  ــراد  أفــ ان  االثــنــيــن  الــيــوم 
يــتــواصــلــون مــع عــائــالتــهــم بشكل 
يــومــي تــقــريــبــا وانــهــم »فـــي صحة 
وأضــاف  جــيــدا«.  ويعاملون  جيدة 
كــل  ـــذل  ـــبـ تـ ــة  ــركــ ــشــ الــ أن  ــان  ــيــ ــبــ الــ
عنهم.  لالفراج  الممكنة  الجهود 
وذكــــرت الــشــركــة فــي الــبــيــان »لقد 
أبــريــاء علقنا وســط  كــنــا ضــحــايــا 
أن  في  نأمل  سياسية...  مواجهة 
التطورات االحدث ستكون سبيال 

لالفراج عن ناقلتنا وطاقمها«.

بغداد - د.حميد عبداهلل
المذهبي في  رادود حسيني حالة من االحتقان  أحدث 
العراق بسبب إساءة صارخة لصحابة الرسول محمد صلى 

اهلل عليه وسلم
ــم الـــكـــربـــالئـــي تــــجــــاوزا صـــارخـــا  ــاسـ وتــــجــــاوز الـــــــــرادود بـ
المواكب  جمهور  كبير  لــعــدد  تجمع  وســط  الصحابة  على 
الحسينية ما دفع لجنة األوقاف في البرلمان إلى المطالبة 

باتخاذ اإلجراءات القانونية ضده.
ــدار أمــــر قــبــض بحق  ــإصــ ــادة بــ ــيـ وطـــالـــب تــحــالــف الـــسـ
الدهلكي  رعــد  ديالى  في  التحالف  رئيس  وقــال  الكربالئي 
إن جهاز األمن الوطني أعلن قبل أيام القبض على شخص 
وقد  الشيعة  ألئمة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  أســاء 
رحبت األوساط السنية ترحيبا كبيرا بهذا اإلجراء السريع 
الذي يحمي الرموز الدينية من التطاول، وفي الوقت نفسه 
من  انزعاجها  عن  عبرت  العراق  في  الدينية  األوســاط  فإن 

ورددهـــا  الصحابة  ضــد  حسيني  رادود  ساقها  بالغة  إســـاءة 
في  المسلمين  لجموع  صريح  اســتــفــزاز  فــي  المئات  خلفه 

العراق وخارجه.
وقــــالــــت رابــــطــــة خـــطـــبـــاء األعـــظـــمـــيـــة إن اإلســــــــاءة إلـــى 
الصحابة ال تختلف كثيرا عن تصرفات تنظيم داعش، وإن 
أن تتخذ اإلجــراءات الصارمة ضد  على الجهات القضائية 

المسيء.
ودعت الرابطة األوساط اإلسالمية في العراق والوطن 
العربي والعالم اإلسالمي إلى اتخاذ موقف صارم ومحاسبة 
الرادود الحسيني الذي خرج عن دالالت القصائد الحسينية 
وأشهر طائفيته بنحو يغذي التطرف ضد طائفة كبيرة في 

العراق.
الــنــواب  فــي مجلس  والــشــعــائــر  األوقــــاف  ــددت لجنة  ونــ
العراقي بما صدر عن الكربالئي ودعت ديوان الوقف الشيعي 

الى اتخاذ اإلجراء المناسب بحقه. 

كبيرة  ثــروة  وجمع  اغتنى  أنــه  الكربالئي  عــن  ومــعــروف 
الماليين من  أن يجمع عشرات  كــرادود نجح في  من عمله 

الدوالت حتى أنتج عطرا بماركة خاصة به وتحمل اسمه.
وترفض األحزاب الشيعية محاسبة الكربالئي وتحميه 
البرلمانية  األوقـــاف  لجنة  وأن  كثيرة  وحجج  أغطية  تحت 
دفاع  بسبب  الكربائي  قرار ضد  أي  تفعل  أن  بإمكانها  ليس 

النواب الشيعة عنه.
إنــه سيرفع دعــوى قضائية  السني  الــوقــف  ديـــوان  وقــال 
أمام المحاكم العراقية ضد باسم الكربالئي بتهمة الطعن 
بقرار  أســـوة  رمــوزهــم  إلــى  واإلســــاءة  المسلمين  بمعتقدات 
أصدرته إحدى محاكم النجف بحق مواطن سعودي مقيم 
في العراق أساء للسيستاني عبر صفحته على الفيسبوك، 
المواطن  إال  الشخصي  حقه  عــن  السيستاني  تــنــازل  ورغــم 
السعودي أمضى فترة سجنه استنادا إلى قرار قضائي صدر 

ضده.

رو�����ش����ي����ا ت���ق�������ش���ف �����ش����رق اأوك�����ران�����ي�����ا.. 

كييف م���ع  ال���ت���ف���او����ض  اح���ت���م���االت  وت�����ش��ت��ب��ع��د 
– الوكاالت: أكدت روسيا أمس  موسكو 
أن قــواتــهــا تــقــصــف مــنــاطــق فـــي خــاركــيــف 
اســتــعــادتــهــا أوكـــرانـــيـــا فـــي األيــــــام الــقــلــيــلــة 

الماضية. 
تــــــرى مـــجـــاال  وقـــــالـــــت أيــــضــــا إنــــهــــا ال 
ــدة أي  ــعـ ــبـ ــتـ ــسـ لــــمــــحــــادثــــات مـــــع كـــيـــيـــف مـ

مفاوضات. 
إيـــجـــازهـــا  فــــي  الــــدفــــاع  وزارة  ــلـــنـــت  وأعـ
الــروســيــة  ــوات  ــقــ الــ الـــيـــومـــي إن  الــصــحــفــي 
الــجــويــة والــصــاروخــيــة والــمــدفــعــيــة »تــوجــه 
واحتياطيي  ــدات  وحــ عــلــى  دقــيــقــة  ضــربــات 
بلدتي  األوكرانية« تشمل  المسلحة  القوات 

كوبيانسك وإيزيوم. 
اليومين  أعلنت في  أوكرانيا قد  وكانت 
الــمــاضــيــيــن تــحــقــيــق مــكــاســب واســـعـــة في 
الروسية في الجنوب  المعارك ضد القوات 
والشرق، بما فيها بلدات إيزيوم وكوبيانسك 

وباالكليا. 
وأكــــــد الـــجـــيـــش األوكـــــرانـــــي أيـــضـــا أنـــه 
المتواصل  المضاد  هجومه  خــالل  استعاد 
كــيــلــومــتــر مــربــع من  مــنــذ أســبــوعــيــن، 500 
في  خيرسون  منطقة  في  الروسية  الــقــوات 
جنوب البالد، في أول تقييم رسمي باألرقام 

للمكاسب األوكرانية. 
وأعلنت روسيا السبت إنها بصدد سحب 
جنودها من منطقة خاركيف في إطار قرار 

بـ»إعادة تجميع« قواتها. 
الـــتـــدخـــل  أن  أمـــــس  الـــكـــرمـــلـــيـــن  وأكـــــــد 
الــعــســكــري الــروســي فــي أوكــرانــيــا سيستمر 

رغم أي انتكاسات. 
ــم الــكــرمــلــيــن  ــاســ وقـــــــال الـــمـــتـــحـــدث بــ
دميتري بيسكوف للصحفيين إن »العملية 
تتحقق  الخاصة ستستمر حتى  العسكرية 

األهداف المحددة في البداية«. 
ــاالت  ــمـ ــتـ احـ ــأن  ــشــ بــ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ وردا 
محادثات سالم مع كييف، رأى بيسكوف إنه 

»ال يوجد أي احتمال للتفاوض«. 
إن  أمس  الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
قواتها نفذت ضربات على منطقة خيرسون 
ــقــــوات  ــيـــث تـــحـــقـــق الــ ــة جـــنـــوبـــا، حـ ــعــ ــواقــ الــ

األوكرانية تقدما أيضا. 
وقالت إن أكثر من 300 جندي أوكراني 
ــر 24 ســـاعـــة.  ــ ونـــحـــو ألـــــف جــــرحــــوا فــــي آخـ
األعـــداد من مصادر  من  التأكد  يتسن  ولــم 

مستقلة. 

مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
إيجابية  أمس عن مؤشرات  الذرية  للطاقة 
إلقامة  وكييف  موسكو  مــع  مــشــاوراتــهــا  فــي 
مــنــطــقــة أمــنــيــة حــــول مــحــطــة زابــوريــجــيــا 

النووية. 
ــام لــلــوكــالــة رافـــايـــل  ــعـ ــال الــمــديــر الـ ــ وقـ
فيينا، في  روسي خالل مؤتمر صحفي في 
المحافظين  مجلس  اجتماع  مــن  يــوم  أول 
»رأيت  المتحدة  لألمم  التابعة  الوكالة  في 
ــرات تــــدل إلــــى اهــتــمــام لــديــهــم بمثل  ــؤشـ مـ
»نناقش الخصائص  االتفاق«. وأضاف  هذا 
الــتــقــنــيــة الــمــخــتــلــفــة«، مــثــل مــســاحــة هــذه 

بــخــبــيــَري  الـــمـــنـــوط  الـــعـــمـــل  أو  الــمــنــطــقــة 
الوكالة الموجوَدين في الموقع. 

وتــــــابــــــع جــــــروســــــي قـــــائـــــال »وبــــحــــســــب 
ــان مــعــنــا  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــي، يــــتــــعــــاون الـ ــاتــ ــظــ مــــالحــ

ويطرحان الكثير من األسئلة«. 
وفي تقرير ُنشر األسبوع الماضي ُبعيد 
ــال بعثة إلـــى الــمــوقــع، أوصـــت الــوكــالــة  إرســ
بــإقــامــة منطقة  الـــذريـــة  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 

محمية في محطة زابوريجيا. 
في  كثيرة  لــغــارات  المحطة  وتــعــرضــت 
األسابيع الماضية، وسط تبادل لالتهامات 

عن المسؤولية عنها بين موسكو وكييف.

} آثار قصف في خاركيف. )رويترز(

اإي����������ران ت�����واف�����ق ع���ل���ى االإف������������راج ع��ن 

ط���واق���م ن��اق��ل��ت��ي��ن ي��ون��ان��ي��ت��ي��ن م��ح��ت��ج��زت��ي��ن 

ال�����ش��ح��اب��ة  اإل�����ى  ي�����ش��يء  ح�����ش��ي��ن��ي  رادود  ال����ع����راق: 

وال�����ق�����وى ال�����ش��ي��ع��ي��ة ت��ح��م��ي��ه م����ن ال��م��ح��ا���ش��ب��ة

تقري�ر: »العبودية الحديثة« تو�ش�عت في كل اأنحاء العالم
أعلنت  الوكاالت:   – جنيف 
األمم المتحدة في تقرير نشر 
الحديثة«  »الــعــبــوديــة  أن  أمـــس 
توّسعت في جميع أنحاء العالم 
مدفوعة  األخــيــرة  السنوات  في 
وُفـــرض  بــالــوبــاء،  بشكل خـــاص 
50 مليون شخص  على حوالي 
ــالل الــــعــــام الــــمــــاضــــي عــمــل  ــ خــ

قسري أو زواج قسري. 
ــل األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــأمـ ــ وتـ
ــــى هـــــــــذه اآلفـــــــة  ــلـ ــ الـــــقـــــضـــــاء عـ
عشرة  ولكن   ،2030 عام  بحلول 
وجدوا  إضافي  ماليين شخص 
ــام الـــمـــاضـــي فــي  ــعــ أنــفــســهــم الــ
ــوديـــة حــديــثــة  ــبـ ــعـ ــن الـ حـــالـــة مــ
العالمية  بــالــتــقــديــرات  مــقــارنــة 
ــاد  ــ أفــ ــا  ــ مــ وفـــــــق   ،2016 ــام  ــ ــعـ ــ لـ
الـــذي نشرته  الــتــقــريــر األخــيــر 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــ ــنــــظــ مــ
والــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
الـــتـــابـــعـــتـــان لـــألمـــم الــمــتــحــدة 
»ووك  مــنــظــمــة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
 Walk( ــــن«  ــشـ ــ ــديـ ــ ــاونـ ــ فـ فـــــــري 
غير   )Free Foundation

الحكومية. 
ومن بين 50 مليون شخص 
يــعــيــشــون الــعــبــوديــة الــحــديــثــة، 
ماليين   27.6 حــوالــي  يــخــضــع 
بينما  القسري،  للعمل  شخص 
رغمًا  شخص  مليون   22 تـــزّوج 

عنهم. 
أّن  إلــــــى  الـــتـــقـــريـــر  وأشـــــــــار 
أكثر  يمّثلن  والــفــتــيــات  الــنــســاء 
من ثلثي األشخاص المجبرين 
الــزواج، وحوالي أربعة من  على 
يخضعون  أشخاص  كل خمسة 
التجاري.  الجنسي  لالستغالل 
في   54 يمّثلن  المجموع،  وفــي 
ــن حـــــاالت الــعــبــوديــة  الـــمـــائـــة مـ

الحديثة. 
تسّبب  -الـــذي  الــوبــاء  وأدى 
في تدهور ظروف العمل وزيادة 
إلـــى تعزيز  الــعــّمــال-  مــديــونــيــة 
بكل  الحديثة  العبودية  مصادر 

أشكالها. 
أن  ــر  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ ويــــــــوضــــــــح 
السنوات  فــي  األزمـــات  تضاعف 
ــزاعـــات  ــنـ ــرة -الــــوبــــاء والـ ــيــ األخــ
المسّلحة وتغّير المناخ- تسّبب 
غــيــر مسبوقة  اضـــطـــرابـــات  فـــي 
والتعليم وتفاُقم  التوظيف  في 

الهجرة  وتكاثر  المدقع  الفقر 
الــقــســريــة والــخــطــيــرة وانــفــجــار 
حاالت العنف القائم على النوع 
االجتماعي. وكلها عوامل تزيد 
من مخاطر العبودية الحديثة. 
العالم،  أنــحــاء  جميع  وفــي 
ُيعتبر واحد من كل 150 شخصًا 

خاضعًا للعبودية الحديثة. 
ــات  ــانــ ــيــ ــبــ وتــــشــــيــــر هــــــــذه الــ
أسرية  ــات  دراســ على  -المبنية 
ــتــــوى  ــى الــــمــــســ ــ ــلـ ــ تـــمـــثـــيـــلـــيـــة عـ
أن حــاالت  إلــى  أيــضــًا  الوطني- 
العبودية الحديثة ليست عابرة 
بــــــأّي حـــــال مــــن األحــــــــــوال، بــل 

تستمر سنوات. 
منظمة  عــــام  مـــديـــر  وقـــــال 
في  رايـــدر  غــاي  الدولية  العمل 
أّن وضــع  هـــو  »الــــصــــادم  بـــيـــان: 
العبودية الحديثة ال يتحّسن«، 
داعـــيـــًا الــحــكــومــات والــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة ومــنــظــمــات أصــحــاب 
ــعـــمـــل والـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي  الـ
مكافحة  إلى  العاديين  والناس 
هــــــــذا »االنــــــتــــــهــــــاك األســـــاســـــي 

لحقوق اإلنسان«. 
من  عـــددًا  التقرير  ويقترح 
اإلجــراءات، من أبرزها تحسين 
وإنفاذ قوانين وعمليات تفتيش 
ــمــــل، ووضـــــــع حــــــّد لــلــعــمــل  ــعــ الــ
الدولة  تفرضه  الــذي  القسري 
االجتماعية  الحماية  وتوسيع 
وتعزيز الحماية القانونية، بما 
السن  رفــع  ذلــك عن طريق  في 
عاما   18 إلــى  لــلــزواج  القانوني 

من دون استثناء. 
وتــبــقــى الــنــســاء واألطـــفـــال 
مـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن بــــشــــكــــل غـــيـــر 
كل  مــن  واحـــدًا  إّن  إذ  متناسب، 
عّمال قسريًا هو طفل،  ثمانية 
وأكــــثــــر مــــن نــصــفــهــم ضــحــايــا 
لالستغالل الجنسي التجاري. 
ويـــــــــخـــــــــضـــــــــع الـــــــــعـــــــــّمـــــــــال 
الـــمـــهـــاجـــرون لــلــعــمــل الــقــســري 
أكــثــر بــثــالث مـــّرات مــن العمال 

البالغين غير المهاجرين. 
ــام  ــ ــعـ ــ ــد الـــــمـــــديـــــر الـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ونـ
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
تــكــون  أن  فــيــتــوريــنــو  أنــطــونــيــو 
جميع الهجرات »آمنة ومنّظمة 

ومنتظمة«. 
وقــال إن »الحد من تعّرض 

الــمــهــاجــريــن لــلــعــمــل الــقــســري 
قبل  يعتمد  بــالــبــشــر  واالتـــجـــار 
كّل شيء على األطر السياسية 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــنـ ــوطـ والـــقـــانـــونـــيـــة الـ
حقوق  وتطّبق  وتحمي  تحترم 
اإلنــســان والــحــريــات األســاســيــة 

لكّل المهاجرين«. 
في  حديثة  عبودية  وتوجد 
وتوجد  تقريبًا.  العالم  دول  كّل 
أكثر من نصف )52 في المائة( 
حــــاالت الــعــمــل الــقــســري وربـــع 
حــــــاالت الـــــــــزواج الـــقـــســـري فــي 
المتوّسط  الدخل  ذات  البلدان 

أو البلدان المرتفعة الدخل. 
في  الــقــســري  الــــــزواج  وزاد 
 6.6 بمقدار  األخــيــرة  السنوات 
التقديرات  منذ  حالة  ماليين 

العالمية لعام 2016. 
عـــدد  أّن  الـــتـــقـــريـــر  وكـــشـــف 
الــذيــن يعملون في  األشــخــاص 
الـــســـخـــرة ارتـــفـــع بـــمـــقـــدار 2.7 
مليون بين عامي 2016 و2021، 
وهــــي زيـــــادة ُتـــعـــزى إلــــى الــعــمــل 
القسري في االقتصاد الخاص، 
الجنسي  االستغالل  عبر  سواء 
الـــقـــطـــاعـــات  ــي  فــ أو  ــتــــجــــاري  الــ

األخرى. 

} األطفال يمثلون شريحة واسعة من حاالت العبودية الحديثة.

جهود مكافحة االإيدز وال�شل والمالريا اأنقذت 50 مليون �شخ�ض خالل عقدين 
جنيف- )أ ف ب(: نجحت الحرب ضد 
اي  )اتــش  البشرية  المناعة  نقص  فيروس 
بــإنــقــاذ 50 مليون  والــمــالريــا  والــســل  فـــي( 
الماضيين،  الــعــقــديــن  ــدار  مـ عــلــى  شــخــص 
هذه  لمكافحة  العالمي  الصندوق  بحسب 
ــا إلــــى تــخــصــيــص 18  ــــذي دعــ األمــــــراض الـ

مليار دوالر إلنقاذ 20 مليونًا آخرين. 
لمكافحة  الــعــالــمــي  الــصــنــدوق  ــال  وقــ
ــي شـــراكـــة  ــ ــا، وهـ ــالريــ ــمــ اإليـــــــدز والــــســــل والــ
هذه  لمكافحة   2002 عــام  ُأنشئت  عالمية 
األمراض الثالثة، في تقريره السنوي »لقد 
معدل  انخفض  إذ  هــائــاًل«،  تقدمًا  أحــرزنــا 
إلى النصف  الوفيات جراء هذه األمــراض 
حّذر  التقرير  لكّن  الصندوق.  إنشاء  منذ 
مــن أّن »مــعــركــتــنــا لــم تــنــتــه بــعــد«، مــشــيــرًا 
تغير  األزمــات، من  اقتران سلسلة من  إلى 
المناخ إلى الصراعات وجائحة كوفيد -19، 

ما »يهدد بإعادتنا إلى الوراء«. 
ويــــطــــلــــق الـــــصـــــنـــــدوق نــــــــــداء لــجــمــع 
نيويورك،  فــي  المقبل  األســبــوع  التبرعات 
حــيــث يــأمــل فــي حــشــد مــا ال يــقــل عــن 18 
ما  للفترة  بــرامــجــه  لتغطية  دوالر  مــلــيــار 
الذي  الصندوق  ويقّدر  و2026.   2024 بين 

األطــراف  ووكــاالت متعددة  يضّم حكومات 
المجتمع  من  وجماعات  ثنائيين  وشركاء 
وجهات  األمــراض  ومتضررين من  المدني 
من القطاع الخاص، بأن التمويل سيساعد 
بــفــيــروس  الــمــرتــبــطــة  الــوفــيــات  تقليل  فــي 
بنحو  والـــمـــالريـــا  والـــســـل  فــــي«  أي  »اتـــــش 
الثلثين، ما يعني إنقاذ 20 مليون شخص. 
الــعــام الماضي من  الــصــنــدوق  ــّذر   وحـ
تأثير  لها خصوصًا  كان  كوفيد  أن جائحة 
بتراجع  تسبب  مــا  جـــهـــوده،  عــلــى  »مـــدمـــر« 
لكنه  تاريخه.  فــي  مــرة  ألول  مشاريعه  فــي 
قال أمس االثنين إن الموارد الهائلة التي 
آخذ  »الــمــســار  وإن  ثــمــارهــا،  تــؤتــي  حشدها 
قــال  ــارس 2020،  مــ فــمــنــذ  الــتــحــّســن«.  فـــي 
الصندوق العالمي إنه استثمر أكثر من 4,4 
مليارات دوالر لمكافحة الجائحة وتخفيف 

تأثيرها على برامجه. 
بيتر  الصندوق  رئيس  شــدد  ذلــك،  مع 
ساندز على أنه »رغم أن معظم البلدان التي 
تكافح الـ+اتش اي في+ والسل والمالريا قد 
بـــدأت فــي التعافي مــن ويـــالت كــوفــيــد-19، 
اســتــعــادة  ــا  أردنــ إذا  جــهــودنــا  تــســريــع  علينا 
إلى  وإعادتنا  بالكامل  المفقودة  مكاسبنا 

األمـــراض  هــذه  الصحيح، إلنــهــاء  الــمــســار 
بحلول عام 2030«. 

وأّكد أن إنقاذ أرواح 50 مليون شخص 
االلتزام  أن  »دلياًل على  كان  خالل عقدين 
األمـــراض  أكــثــر  يــدفــع  أن  الــعــالــمــي يمكن 
الــتــراجــع«.  إلــى  العالم  فــي  فتكًا  المعدية 
ــال الــصــنــدوق الــعــالــمــي الـــذي يــقــدم ما  وقـ
لمكافحة  الدولي  التمويل  ثلث  يقرب من 
الــذيــن تلقوا  اإليــــدز، إن عـــدد األشــخــاص 
القهقرية  الــفــيــروســات  بــمــضــادات  الــعــالج 
الــعــام الــمــاضــي ارتــفــع إلـــى 23,3 مــلــيــونــًا، 
بعدما كان 21,9 مليون شخص قبل عام.  

وأشـــار إلــى أن عــدد األشــخــاص الذين 
اســتــفــادوا مــن خــدمــات الوقاية ارتــفــع مرة 
إذ  ــام 2020،  فـــي عـ انــخــفــاضــه  بــعــد  ــرى  أخــ
وصل إلى 12,5 مليون شخص على مستوى 
أن حــوالــي عشرة  مــن  حـــذر  لكنه  الــعــالــم. 
بالفيروس  المصابين  ماليين شخص من 
ــة.  ــ ــذه األدويــ ــى هــ ال يــمــكــنــهــم الـــوصـــول إلــ
ــات الــمــرتــبــطــة  ــيـ ــوفـ وبــيــنــمــا انــخــفــضــت الـ
إلى   2010 عــام  منذ   %50 بنسبة  بــاإليــدز 
650 ألفًا العام الماضي، إال أن هذا الرقم 
بــعــيــد عـــن الـــهـــدف الــمــتــمــثــل فـــي خفض 

ــل مـــن 500 ألــــف ســنــويــًا  ــى أقــ الـــوفـــيـــات إلــ
بحلول عام 2020. 

بشكل  خــطــيــر  تــأثــيــر  للجائحة  وكــــان 
السل،  مــرض  مكافحة  جــهــود  على  خــاص 
كــثــيــرة  مـــــــــوارد  ــة  ــهــ تـــحـــويـــل وجــ إذ جــــــرى 
الستخدامها في مكافحة كوفيد-19. وفي 
مــلــيــون شــخــص من  تــوفــي 1,5  عـــام 2020، 
مرض السل، ما جعله ثاني أكثر األمراض 
الصندوق  لكن  كوفيد.  بعد  فتكًا  المعدية 
الــعــالــمــي الــــذي يــوفــر 76% مـــن إجــمــالــي 
يسجل  السل،  لمكافحة  الــدولــي  التمويل 
إن عــدد األشــخــاص  قــال  إذ  بـــوادر تحسن، 
 2021 عام  في  العالج  يتلقون  كانوا  الذين 
بلغ 5,3 ماليين شخص، بينهم 110 آالف 
شخص عولجوا من مرض السل المقاوم. 
مكافحة  على  أيــضــًا  الجائحة  وأّثـــرت 
المالريا، إذ أدى انقطاع الخدمة إلى ارتفاع 
الوفيات بنسبة 12% في عام 2020، لتصل 
إلى حوالي 627 ألف حالة. لكن الصندوق 
تم فحص  إذ  برامجه،  في  انتعاشًا  الحظ 
حوالي 280 مليون حالة مشتبه بها وعالج 
وفي  الماضي.  العام  في  حالة  مليون   148
الوقت نفسه، ُوزعت 133 مليون ناموسية. 
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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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الدماغية موضوعا متشعبا وله  قد يكون موضوع السكتة 
العديد من األبواب لطرقها والبحث فيها ألنه يعتبر من أكثر 
وال  الــحــدوث  لكونه مفاجئ  تعقيدا  واألعــصــاب  المخ  أمــراض 
لتفادي  للجسم  مسبقة  ــذارات  إنــ تعطي  أن  لــأعــراض  يمكن 
الــحــاالت فــي اآلونــة  حــدوثــه ومضاعفاته، وبسبب اطـــراد عــدد 
األخيرة يجب أن يفسح المجال للبحث فيه أكثر والوقوف عند 

مسبباته الحقيقية بشكل جدي.
الــتــأهــيــل بعد  اعــــادة  الــطــبــيــعــي فــي  الــعــاج  عــاقــة او دور 
االصابة بالسكتات الدماغية، هذا ما سوف توضحه اخصائية 

العاج الطبيعي زينب الهدار في المقال التالي:
السكتة الدماغية تعتبر األكثر شيوعا بالنسبة إلى جميع 
أمراض المخ واألعصاب األخرى وتعرف بأنها نقص أو توقف 
مفاجئ فــي إمـــداد أحــد أجـــزاء الــدمــاغ بــالــدم الـــازم مــا يحرم 
الجزء  في  عطا  يسبب  والتغذية  األكسجين  من  الجزء  هــذا 
المسؤول عنه وال بد أن يمر عليه 24 ساعة ليطلق عليه اسم 
أهم األعراض  وواحــدة من  سكتة دماغية فعليا بعد اإلصابة. 
اغلب  وفــي  الجسم  أطــراف  أحــد  الحركة في  الكثيرة هي فقد 

الحاالت هو يؤثر على أحد نصفي الجسم.
وبحسب الدراسات فلم تبين أي منها سبب السكتة الرئيسي 
فهو مازال غير واضح وفي طور التدقيق، ولكن أشارت بعضها 
لذلك،  المحفز  هــي  تــكــون  قــد  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك  أن  إلــى 
والتفكير  الــقــلــق  اضــطــراب  أن  الـــدراســـات  بــعــض  بينت  فــقــدت 
أهم  أحــد  واالكــتــئــاب هــي  النفسية  والــضــغــوط  والكبت  الــزائــد 
اذا  الدماغية  السكتة  إلــى  تــؤدي  قــد  التي  الحياتية  األســبــاب 

استمرت فترات طويلة.
ــي جــامــعــة  وقــــد أجـــــرى قــســم عـــلـــوم الــصــحــة والـــتـــأهـــيـــل فـ
بيتسبرغ األمريكية دراسة في هذا الموضوع وقد توصلوا إلى 
القلق واالكتئاب هم  الذين يعانون من أعراض  أن األشخاص 
أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم الذين 
نسبة  احتمال  أن  الباحثون  بين  وقــد  طبيعية،  حياة  يعيشون 
تصل  القلق  من  يعانون  الذين  لأشخاص  بالسكتة  اإلصابة 

إلى %33.
ويأتي دور العاج الطبيعي لأشخاص المصابين بالسكتة 
الدماغية إلعادة تأهيلهم حركيا إلنجاز وظائفهم بأقصى مدى 
من االستقالية واالعتماد على النفس، ومن خال تجاربنا مع 
هؤالء المرضى فالعديد منهم يشيرون أثناء العاج التأهيلي 
وتــجــارب  اجتماعية  وضــغــوطــات  نفسية  بــأزمــات  مــرورهــم  إلــى 
السبب في  كان  كبير  لتحملهم عبئ  أدت  سيئة خال حياتهم 

إصابتهم بالسكتة الدماغية، وأكثر ما يعيق االختصاصين في 
المريض  استفادة  أحيانا من  ويقنن  الحاالت  مثل هذه  عاج 
من البرنامج العاجي هو الجانب النفسي للمريض والصراع 
تركتها  الــتــي  واآلثـــار  الماضي  ضغوطات  تــذكــر  بين  الــداخــلــي 
السكتة الدماغية، وال سيما أن المريض قد يحتاج إلى برنامج 
عاجي قد يستغرق سنوات للتعافي ألن العديد منهم يعانون 

من إعاقات طويلة األمد.
العاج لمثل هذي الحاالت يحتاج إلى برنامج تأهيلي ال 
يضم التأهيل الحركي فقط وإن كان من األولويات، ولكن يجب 
العديد  من  له  لما  األهمية  بــذات  النفسي  الجانب  يراعى  أن 
من اآلثار على تقبل المريض لنفسه وتقبله وتهيئته للبرنامج 
المجتمع،  فــي  واالنــخــراط  للعودة  الــوقــت  نفس  فــي  الحركي 
كيفية  على  الحاالت  العاملون مع هذه  يؤهل  أن  لذلك يجب 
البرنامج  يكون  حتى  للمريض  النفسي  الجانب  مع  التعامل 

التأهيلي ناجحا وفعاال في مثل هذه الحاالت.

ترافقنا  الطبيعية فهي  البشر  ردود فعل  أحد  الدموع 
منذ والدتنا وتستمر مع تقدمنا في العمر. تذرف الدموع 
يــكــون بعضها يستحق  قــد  عـــدة،  ومــواقــف  كثيرة  ألســبــاب 

البكاء والبعض اآلخر ألهون سبب. 
أكثر من  البكاء  إلى  يميل  الناس  أن بعض   ومعروف 
بما  البكاء  إلى  الرجال  أكثر من  النساء  تميل  إذ  غيرهم، 
يقارب الخمس أضعاف، بسبب وجود هرمون البروالكتين 

لديهم بكميات أكبر عن الرجال.
وأثبتت إحدى الدراسات أن الحزن هو المسؤول عما 
يــزيــد عــن نــصــف مــعــدالت الـــدمـــوع الــتــي يــذرفــهــا الــبــشــر، 
ومشاعر الفرح مسؤولة عن حوالي 20% منها فقط، وتعتبُر 

مشاعر الغضب العامل الثالث لذرف الدموع.
أنها  أهمها  نتخيلها،  أو  نعرفها  ال  قد  فوائد  للدموع 
تــحــافــظ عــلــى رطــوبــة الــعــيــن وإبــقــائــهــا فــي صــحــة جــيــدة، 
يــســاعــد على  إرادي مــمــا  الــــا  الــعــصــبــي  الــجــهــاز  تــنــشــط 
االسترخاء والتخلص من التوتر والتحكم في االنفعاالت 
األلم  تخفيف  في  يساهم  الحزن  من  الشعور  من  والحد 
ــراز االنـــدورفـــيـــنـــات  ــ ألن الــبــكــاء يــســاعــد الــجــســم عــلــى إفــ

واالكستوسين ويحسن الحالة المزاجية. 
وينصح بعض األطباء بعدم كبت الدموع لما لها من 
من  يعد  الــدمــوع  شحنة  فتفريغ  اإلنــســان  على  سيئ  أثــر 
مر  على  األمــــراض  مــن  الكثير  لتجنب  المهمة  الــعــوامــل 

السنين.
قد تكون الدموع بمثابة طلب المساعدة، إذ إنها ُتظِهر 
ما  غالًبا  الــدعــم،  إلــى  ونحتاج  بخير  لسنا  أننا  لآلخرين 
تولد الدموع مشاعر التعاطف عند اآلخرين، ما يساعدنا 
عندما  أيًضا  دموعنا  تتساقط  قد  معهم.  التواصل  على 
نشعر بتعاطف عميق مع شخص آخر فنبكي معه، ما يعزز 

الروابط االجتماعية.
ــة مــع  ــاصـ ــان، خـ ــ ــسـ ــ ــــيء طــبــيــعــي عـــنـــد اإلنـ الــــدمــــوع شـ
الضغوط التي جلبتها السنوات القليلة الماضية وأحياًنا 
ال يوجد شيء أفضل من البكاء لتخفيف المشاعر، لكن 
إذا وجد الشخص نفسه يبكي كثيًرا، فقد يكون التحدث 

إلى الطبيب مفيًدا.
وببراعة وصف األديب واشنطن إيرفينج البكاء وقال: 
»فــي الــدمــوع قــداســة، فــالــدمــوع ليست عــامــة ضــعــف، بل 
والدموع  مجتمعة،  لغة  آالف  عشرة  من  أبلغ  البكاء  قــّوة، 
هــي رســـل الــحــزن الـــعـــارم، والــتــوبــة الــنــصــوح، والــحــب غير 

المنطوق«.

تاأثير البكاء.. مفيد
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

جراح المسالك البولية الشهير من النمسا 
البروفيسور الدكتور بوب دجافان في زيارة للبحرين

يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن الــبــروفــيــســور 
ــتـــشـــاري جـــراحـــة الــمــســالــك  ــتـــور بــــوب دجــــافــــان، اسـ الـــدكـ
البولية، في زيارة لتقديم خدماته المتخصصة في مملكة 

البحرين، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2022.
ــان هـــو أســـتـــاذ جــراحــة  ــافـ  الــبــروفــيــســور الـــدكـــتـــور دجـ
نيويورك  وجــامــعــة  فيينا  جامعة  فــي  البولية  المسالك 
باإلضافة إلى كونه رئيس قسم جراحة المسالك البولية 

في مستشفى مؤسسة رودولفينرهاوس، فيينا النمسا.
المسالك   وحــاصــل على درجـــات علمية فــي جــراحــة 
جراحة  قسم  وزمــالــة  الطبية  فيينا  جامعة  مــن  البولية 

المسالك البولية من جامعة تكساس.
اإلنجليزية  ويــتــحــدث  لــغــات  عـــدة  جــافــان  د.  يجيد   

واأللمانية والفرنسية واإليطالية.
جراحة  مجال  فــي  الخبرة  مــن  بسنوات  يتمتع  كما   
الــمــســالــك الــبــولــيــة ولــديــه خــبــرة جــيــدة فــي إدارة وعــاج 
المسالك  وأورام  البروستاتا  وأمراض  البروستاتا  سرطان 
الــبــولــيــة وســـرطـــان الــكــلــى، والــمــثــانــة وســـرطـــان الخصية 
ــة الـــروبـــوتـــيـــة  ــراحــ وأمــــــــراض الـــحـــصـــوات الـــبـــولـــيـــة والــــجــ
البولية  المسالك  وجــراحــة  الــتــوغــل،  طفيفة  والــجــراحــة 

لأنثى وتنظير البطن وجراحة الليزر والجهاز البولي.
اتصل بمستشفى  والمواعيد  المعلومات   لمزيد من 
رويال البحرين على 17246800 أو على الواتساب 3218180.

يمكنك أيًضا حجز موعدك عبر اإلنترنت من خال 
.www.royalbahrainhospital.com
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اللويحي المتعدد )MS( هو مرض مزمن  التصلب 
يؤثر على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى حدوث بعض 
بمرور  وحركته  وقوته  المريض  أفعال  ردود  في  التغيير 
ينقذ  ما  البداية هو  منذ  الصحيح  التشخيص  الوقت. 
الـــمـــريـــض ووضـــــع الــخــطــة الــعــاجــيــة الــمــنــاســبــة. في 
استشاري  عــبــداهلل  فاطمة  الــدكــتــورة  مــع  التالي  الــحــوار 
أمراض المخ واألعصاب ورئيس رابطة العلوم العصبية 
الــبــحــريــنــيــة ســنــتــعــرف كـــل مـــا يــخــص مــــرض التصلب 

اللويحي المتعدد.
ما هو مرض التصلب المتعدد؟ ومن هم األشخاص 

األكثر عرضة؟
مناعي يصيب  مــرض  هو  المتعدد  التصلب  مــرض 
الشوكي)،  والنخاع  )المخ  المركزية  العصبية  الخايا 
ويـــــؤدي الــــى ضـــمـــور الــخــايــا الــعــصــبــيــة وإصـــابـــة مـــادة 

المايلين )المادة البيضاء(.
المعروف عن مرض تصلب أنه يصيب الفئة العمرية 
بــيــن 20 و40 ســنــة والــنــســاء أكــثــر عــرضــة مـــن الــرجــال 
لإلصابة بمرض التصلب المتعدد للنوع االنتكاسي، اما 
النوع االول فالرجال بعمر الـ40 اكثر عرضة لإلصابة به.

ما هي أعراض مرض التصلب المتعدد؟ 
وتعتمد  عــديــدة  التصلب المتعدد  مــرض  أعـــراض 
على المنطقة التي تأثرت في الجهاز العصبي المركزي 

من أهمها 
من أكثر األعراض العصبية مشاكل بصرية حركية 
ضعف  فــي  فتتمثل  البصرية  المشاكل  وحساسية، أمــا 
في اإلبصار وازدواجية في النظر بسبب مشاكل حركية 
تتمثل في ضعف في األطراف، إما على شكل ضعف أو 
إما  ضعفا  يكون  أن  ويمكن  نصفي  شلل  أو  رباعي  شلل 
في اليد أو القدم، كما يتعرض المريض لتشنجات في 

العضات.
كما  األمــاكــن  نفس  في  الحسية  األعـــراض  وتتمثل 

ذكر لأعراض الحركية.
كثرة  الــبــول  سلس  مــن  يعاني  أن  للمريض  ويمكن 

التبول أو قلته.
ومــن األعــراض األخــرى اضطراب في الكام وعدم 

االتزان وصعوبة البلع وأعراض أخرى مثل االكتئاب.
كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص المريض عن طريق:
أوال: وجود االعراض الموجودة السابقة ذكرها لدى 

الشخص المصاب.
ثــانــيــا: الــفــحــص اإلكــلــيــنــيــكــي والـــتـــأكـــد مـــن وجـــود 

العامات المتوقعة للمرض.
ثالثا: أشعة الرنين المغناطيسي.

داعــمــة  وفــســيــولــوجــيــة  فــحــوصــات مختبرية  رابـــعـــا: 
أخذ  أو  العين  أعصاب  تخطيط  مثل  المرضى  لبعض 
عينات من السائل الشوكي وتحاليل دم أخرى الستبعاد 

الحاالت الشبيهة والتأكد من التشخيص.
ــه يــتــم عــمــل أشـــعـــة الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي  كــمــا أنــ
ألعــــــراض غــيــر مــــحــــددة، ويـــتـــم اكـــتـــشـــاف وجـــــود بعض 
التغيرات او آفات الدماغ في أشعة الرنين المغناطيسي 

الشبيهة بمرض التصلب.
بــمــرض التصلب  الــمــريــض  يــمــكــن تــشــخــيــص  فـــا 
الــمــتــعــدد عــنــد عــــدم وجـــــود عـــامـــات وأعـــــــراض مــرض 

التصلب المتعدد التي تم ذكرها أعاه.
وفي بعض الحاالت ال توجد أعراض غير محددة، 
ولكن توجد عامات التصلب المتعدد في أشعة الرنين 
المغناطيسي.. في هذه الحالة ال يمكن كذلك تشخيص 
أعــراض  أي  وجــود  عــدم  عند  التصلب  بمرض  المريض 

تدل على المرض.
كما يجب وجود انتشار زمني ومكاني آلفات الدماغ 

تظهرها األشعة المغناطيسية لتشخيص المرض.
ما هي أسبابه؟

دراســات  هناك  ولكن  معروفة  غير  الــمــرض  أســبــاب 
تــبــيــن بــعــض الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مـــن قــابــلــيــة االفــــراد 

لإلصابة بالمرض مثل العوامل البيئية والوراثية.
مرض التصلب ال يعتبر مرضا وراثيا ولكن ترتفع 
إمكانية اإلصابة بين األقارب بنسبة اقل من 1% وترتفع 
الــعــوامــل  ومـــن   ..%30 الـــى  المتماثلة  لــلــتــوائــم  الــنــســبــة 
المسكن  بعد  الجغرافي لأفراد فكلما  التوزيع  المهمة 
عن الخط االستوائي زادت نسبة اإلصابة ويرجع السبب 
فيتامين  للشمس ونقص  األفــراد  الــى تعرض  ذلــك  في 
تــعــرض األشــخــاص لبعض  دال.. وعــوامــل أخـــرى مــثــل 

الميكروبات، التدخين، السمنة، الغذاء.
هل لمرض التصلب المتعدد أنواع؟

هناك أنواع من مرض التصلب المتعدد:
1- االنتكاسي وهو من أكثر األنواع انتشارا ويتميز 
بــوجــود انــتــكــاســات وعـــامـــات جــديــدة لــنــشــاط الــمــرض 

وتراجع حالة العجز بين الهجمات.
2- الـــثـــانـــوي الـــمـــتـــرقـــي: فـــي هــــذا الـــنـــوع يــتــعــرض 
المريض النتكاسات او هجمات ولكن ال يرجع مستوى 

العجز إلى ما قبل االنتكاسة.
بتطور  يتميز  الــنــوع  هــذا  المترقي: فــي  االولـــي   -3
التحسن أحيانا  بــعــض  ــود  الــبــدايــة مــع وجـ الــعــجــز مــن 
ولكن يتطور العكس مع مرور الوقت وهو يؤثر على فئة 

الرجال في عمر 40 سنة. 
وتــــم مـــؤخـــرا تــقــســيــم الــتــصــلــب الــمــتــعــدد مـــن قبل 
أخــصــائــي مـــرض الــتــصــلــب عــالــمــيــا بــحــيــث تـــم تقسيم 
واستخدام  المرض  وتطور  نشاط  حسب  على  المرض 

األدوية المناسبة لكل نوع لمنع تطور المرض.
ما هو أحدث عاجات التصلب المتعدد؟

عاج مرض التصلب يعتمد على استخدام األدوية 
الدماغ  وكفاءة  االنتكاسات  لتقليل  للمناعة  الضابطة 
الــتــي تــظــهــر فـــي أشــعــة الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي. وتــطــور 
العاج في السنوات االخيرة بوجود أدوية عالية الكفاءة 
خاصة  ــات  دراسـ هناك  أن  كما  الــمــرض،  على  للسيطرة 
في  استخدامها  يتم  الــتــي  الجذعية  بالخايا  للعاج 

مراكز متخصصة.
تستمر  ان  يــجــب  بانتكاسة  الــمــريــض  إصــابــة  عــنــد 
االعراض على االقل 24 الى 48 ساعة ليتسنى لنا إثبات 
إصــابــتــه، النـــه فــي بــعــض الـــحـــاالت يــكــون لـــدى مريض 
غير  انتكاسة  تسمى  وقتية  اعـــراض  المتعدد  التصلب 
الدماغ  في  تأثرت  التي  االماكن  على  وتعتمد  حقيقية 
والنخاع الشوكي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وباألخص 
اقـــل مــن 24  مـــدة  الــصــيــف ولكنها تستمر  فــصــل  خـــال 

ساعة وبعدها تقل ثم تختفي.

الجديد لعام 2022-2023 وكلنا  الدراسي  الموسم  أيام  انطلق قبل 
فرح بعودة المدارس حضوريًا بعد سنوات التعليم عن بعد الذي تسببت 
به جائحة كورونا ومع بدء انحسار الجائحة التي أثرت سابقا وبشكل 
كبير في نظام التعليم والحياة العامة خال السنتين السابقتين وما 
اإللكتروني  والتعليم  بعد  عــن  التعليم  نــظــام  إلــى  تــحــول  مــن  سببته 
والقيود التي فرضتها الجائحة على التنقل والحرية والحركة وغيرها 
الدكتور محمد سلمان أخصائي  آثار صحية واقتصادية هكذا بدأ  من 
الدراسي  العام  الطبي عن  لمركز جنان  الطبي  والمدير  األطفال  طب 

الجديد واستكمل قائا:
مقاعد  إلــى  الطلبة  وعــودة  الجديد  الــدراســي  للعام  نستعد  ونحن 
الدراسة علينا االنتباه والعمل سويا على نجاح هذا الموسم الدراسي 
كورونا  جائحة  إن  الوقائية حيث  الصحية  اإلرشـــادات  اتباع  خــال  من 
أذكر  أن  أود  وهنا  تأثيرها  قل  وإن  مازالت موجودة  الفيروس  متحورات 
ببعض العادات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من األمراض والحد 

من انتشارها.
أواًل: النظافة الشخصية: فإن االهتمام بالنظافة الشخصية وغسل 
الــيــديــن بــاســتــمــرار خــصــوصــًا بــعــد اســتــعــمــال الــحــمــام أو بــعــد مامسة 

األسطح.
ثــانــيــًا: عــنــد الــشــعــور بــأعــراض األنــفــلــونــزا والـــزكـــام الــمــبــاشــرة أواًل 
بارتداء قناع الوجه تجنب مصافحة الزماء واألصدقاء وعدم حضنهم 
حالة  وفي  الصحي  والكادر  الطبيب  استشارة  من  والتأكد  تقبيلهم  أو 
والبقاء في  الطلبة  باقي  األعــراض يجب عدم االختاط مع  استمرار 

البيت لمنع انتشار المرض بين طلبة الصف وفي المدرسة.
األفضل أخذ لقاح األنفلونزا الموسمي والذي يأخذ جرعة سنوية 

لضمان تقليل خطورة اإلصابة باألنفلونزا.
كــورونــا  فــيــروس  )الــقــنــاع( ال يقتصر فقط لمنع  ارتـــداء  إن  ثــالــثــًا: 
للزكام  المسببة  الفيروسات  من  العديد  انتشار  لمنع  وقاية  هو  وإنما 
دليل  ولو بسيطة  أعــراض  ارتــداءه من قبل من لديهم  وأن  واألنفلونزا 

على حرصهم على سامة اآلخرين ولمنع انتقال العدوى.
رابعًا: استعمال المطهرات لتعقيم اليد ولكن من دون إفراط حيث 
إن استعمال المطهرات قد يكون له آثار جانبية على الجلد ولكن من 
الضروري وجود علبة سائل تعقيم في شنطة الطالب الستخدامها عند 

الضرورة.
خامسًا: عند إصابة أحد أفراد العائلة بأعراض الزكام واألنفلونزا 
الوقائية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  فعليك  المخالطين  من  وكنت  )كــورونــا(   –
واألفضل  القناع  وارتـــداء  الصف  فــي  الــزمــاء  وعــدم مخالطة  الــازمــة 

إخبار الجهات المعنية بالصحة في المدرسة بذلك.
وما  الكتب  مع  وزنها  يكون  أن  يجب  المدرسية  الحقيبة  ســادســًا: 
في  يؤثر  بشكل  ثقيلة  تكون  أن  ال  لحمله  الطالب  قــدرة  مــع  يتناسب 

صحة وسامة العمود الفقري للطفل.
سابعا: االهتمام بالغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات السريعة 
وأخــذ  الــريــاضــة  ممارسة  يشمل  الــذي  الصحي  الحياة  نمط  واخــتــيــار 
قــســط كـــاف مــن الــنــوم وتـــنـــاول الــوجــبــات الــصــحــيــة الــتــي تــعــزز مناعة 

الشخص وتمنع اإلصابة باألمراض.
إلى  بــاألخــص بحاجة  األولـــى  الــمــراحــل  الــطــاب وصــفــوف  ثامنا: 
التهيئة النفسية حيث إنهم بدأوا أعوامهم الدراسية سابقا من البيت 
باقي  مع  الطبيعي  بالشكل  يختلطوا  ولــم  بعد  عن  التعلم  طريق  عن 
األطــفــال والـــزمـــاء فــي الــصــف فــمــن الـــضـــروري أن نعلمهم أســاســيــات 
العاقة بين الطاب وكيفية التواصل مع بعض بما يحفظ سامتهم 

الجسدية والنفسية.
في األخير 

للمحافظة على  الوقت  نفس  في  ومهم  ذكرته هو جزء بسيط  ما 
سامة وصحة الطاب والكادر التدريسي له دور كبير في متابعة وتعليم 
بالشكل  التعليم  ومــواصــلــة  الصحة  على  المحافظة  كيفية  الــطــاب 
السليم بما يضمن استمرار وديمومة الدراسة وتمنياتي لجميع الطلبة 

بالصحة والسامة والتفوق في دراستهم.

التخصصي  البحرين  نهاية شهر سبتمبر تحتفل مستشفى  مع 
بمرور عشرين عاما على تأسيسه ويأتي االحتفال هذا العام بافتتاح 
بتطور  االهــتــمــام  على  الــضــوء  ليسلط  الــعــريــق  الطبي  الــصــرح  هــذا 
للمواطن  المقدمة  الطبية  بالخدمات  واالرتــقــاء  الصحي  القطاع 

والمقيم.

البحرين التخصصي يسعى دائما إلى رفع جودة وكفاءة الخدمة 
الصحية للمستشفى واالرتقاء بالكوادر الطبية واستقطاب الكفاءات 
للحفاظ على المكانة والسمعة الطيبة وحتى بات المستشفى واحدا 
من المستشفيات المتميزة على مستوى المنطقة في تقديم خدمات 

الرعاية الصحة. ولتستمر قصة النجاح.

Happiness is

»البحرين التخصصي« تقترب من الذكرى السنوية العشرين 

النساء أكثر عرضة لإلصابة بالتصلب المتعدد من الرجال.. الدكتورة فاطمة عبداهلل لـ»الخليج الطبي«: 

اأ�سباب المر�ض غير معروفة.. وال يعتبر وراثيا

مع موسم العودة إلى المدارس...

الدكتور محمد �صلمان: اتباع الإر�صادات ال�صحية 

الـوقـائيـة �صـرورة للحـد من انت�صــار الأمـرا�ض

زينب الهدار ت�سرح دور العالج الطبيعي بعد 

االإ�سابة بال�سكتة الدماغية
الدماغية موضوعا متشعبا وله  قد يكون موضوع السكتة 
العديد من األبواب لطرقها والبحث فيها ألنه يعتبر من أكثر 
وال  الــحــدوث  لكونه مفاجئ  تعقيدا  واألعــصــاب  المخ  أمــراض 
لتفادي  للجسم  مسبقة  ــذارات  إنــ تعطي  أن  لــأعــراض  يمكن 
الــحــاالت فــي اآلونــة  حــدوثــه ومضاعفاته، وبسبب اطـــراد عــدد 
األخيرة يجب أن يفسح المجال للبحث فيه أكثر والوقوف عند 

مسبباته الحقيقية بشكل جدي.
الــتــأهــيــل بعد  اعــــادة  الــطــبــيــعــي فــي  الــعــاج  عــاقــة او دور 
االصابة بالسكتات الدماغية، هذا ما سوف توضحه اخصائية 

العاج الطبيعي زينب الهدار في المقال التالي:
السكتة الدماغية تعتبر األكثر شيوعا بالنسبة إلى جميع 
أمراض المخ واألعصاب األخرى وتعرف بأنها نقص أو توقف 
مفاجئ فــي إمـــداد أحــد أجـــزاء الــدمــاغ بــالــدم الـــازم مــا يحرم 
الجزء  في  عطا  يسبب  والتغذية  األكسجين  من  الجزء  هــذا 
المسؤول عنه وال بد أن يمر عليه 24 ساعة ليطلق عليه اسم 
أهم األعراض  وواحــدة من  سكتة دماغية فعليا بعد اإلصابة. 
اغلب  وفــي  الجسم  أطــراف  أحــد  الحركة في  الكثيرة هي فقد 

الحاالت هو يؤثر على أحد نصفي الجسم.
وبحسب الدراسات فلم تبين أي منها سبب السكتة الرئيسي 
فهو مازال غير واضح وفي طور التدقيق، ولكن أشارت بعضها 
لذلك،  المحفز  هــي  تــكــون  قــد  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك  أن  إلــى 
والتفكير  الــقــلــق  اضــطــراب  أن  الـــدراســـات  بــعــض  بينت  فــقــدت 
أهم  أحــد  واالكــتــئــاب هــي  النفسية  والــضــغــوط  والكبت  الــزائــد 
اذا  الدماغية  السكتة  إلــى  تــؤدي  قــد  التي  الحياتية  األســبــاب 

استمرت فترات طويلة.
ــي جــامــعــة  وقــــد أجـــــرى قــســم عـــلـــوم الــصــحــة والـــتـــأهـــيـــل فـ
بيتسبرغ األمريكية دراسة في هذا الموضوع وقد توصلوا إلى 
القلق واالكتئاب هم  الذين يعانون من أعراض  أن األشخاص 
أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم الذين 
نسبة  احتمال  أن  الباحثون  بين  وقــد  طبيعية،  حياة  يعيشون 
تصل  القلق  من  يعانون  الذين  لأشخاص  بالسكتة  اإلصابة 

إلى %33.
ويأتي دور العاج الطبيعي لأشخاص المصابين بالسكتة 
الدماغية إلعادة تأهيلهم حركيا إلنجاز وظائفهم بأقصى مدى 
من االستقالية واالعتماد على النفس، ومن خال تجاربنا مع 
هؤالء المرضى فالعديد منهم يشيرون أثناء العاج التأهيلي 
وتــجــارب  اجتماعية  وضــغــوطــات  نفسية  بــأزمــات  مــرورهــم  إلــى 
السبب في  كان  كبير  لتحملهم عبئ  أدت  سيئة خال حياتهم 

إصابتهم بالسكتة الدماغية، وأكثر ما يعيق االختصاصين في 
المريض  استفادة  أحيانا من  ويقنن  الحاالت  مثل هذه  عاج 
من البرنامج العاجي هو الجانب النفسي للمريض والصراع 
تركتها  الــتــي  واآلثـــار  الماضي  ضغوطات  تــذكــر  بين  الــداخــلــي 
السكتة الدماغية، وال سيما أن المريض قد يحتاج إلى برنامج 
عاجي قد يستغرق سنوات للتعافي ألن العديد منهم يعانون 

من إعاقات طويلة األمد.
العاج لمثل هذي الحاالت يحتاج إلى برنامج تأهيلي ال 
يضم التأهيل الحركي فقط وإن كان من األولويات، ولكن يجب 
العديد  من  له  لما  األهمية  بــذات  النفسي  الجانب  يراعى  أن 
من اآلثار على تقبل المريض لنفسه وتقبله وتهيئته للبرنامج 
المجتمع،  فــي  واالنــخــراط  للعودة  الــوقــت  نفس  فــي  الحركي 
كيفية  على  الحاالت  العاملون مع هذه  يؤهل  أن  لذلك يجب 
البرنامج  يكون  حتى  للمريض  النفسي  الجانب  مع  التعامل 

التأهيلي ناجحا وفعاال في مثل هذه الحاالت.

ترافقنا  الطبيعية فهي  البشر  ردود فعل  أحد  الدموع 
منذ والدتنا وتستمر مع تقدمنا في العمر. تذرف الدموع 
يــكــون بعضها يستحق  قــد  عـــدة،  ومــواقــف  كثيرة  ألســبــاب 

البكاء والبعض اآلخر ألهون سبب. 
أكثر من  البكاء  إلى  يميل  الناس  أن بعض   ومعروف 
بما  البكاء  إلى  الرجال  أكثر من  النساء  تميل  إذ  غيرهم، 
يقارب الخمس أضعاف، بسبب وجود هرمون البروالكتين 

لديهم بكميات أكبر عن الرجال.
وأثبتت إحدى الدراسات أن الحزن هو المسؤول عما 
يــزيــد عــن نــصــف مــعــدالت الـــدمـــوع الــتــي يــذرفــهــا الــبــشــر، 
ومشاعر الفرح مسؤولة عن حوالي 20% منها فقط، وتعتبُر 

مشاعر الغضب العامل الثالث لذرف الدموع.
أنها  أهمها  نتخيلها،  أو  نعرفها  ال  قد  فوائد  للدموع 
تــحــافــظ عــلــى رطــوبــة الــعــيــن وإبــقــائــهــا فــي صــحــة جــيــدة، 
يــســاعــد على  إرادي مــمــا  الــــا  الــعــصــبــي  الــجــهــاز  تــنــشــط 
االسترخاء والتخلص من التوتر والتحكم في االنفعاالت 
األلم  تخفيف  في  يساهم  الحزن  من  الشعور  من  والحد 
ــراز االنـــدورفـــيـــنـــات  ــ ألن الــبــكــاء يــســاعــد الــجــســم عــلــى إفــ

واالكستوسين ويحسن الحالة المزاجية. 
وينصح بعض األطباء بعدم كبت الدموع لما لها من 
من  يعد  الــدمــوع  شحنة  فتفريغ  اإلنــســان  على  سيئ  أثــر 
مر  على  األمــــراض  مــن  الكثير  لتجنب  المهمة  الــعــوامــل 

السنين.
قد تكون الدموع بمثابة طلب المساعدة، إذ إنها ُتظِهر 
ما  غالًبا  الــدعــم،  إلــى  ونحتاج  بخير  لسنا  أننا  لآلخرين 
تولد الدموع مشاعر التعاطف عند اآلخرين، ما يساعدنا 
عندما  أيًضا  دموعنا  تتساقط  قد  معهم.  التواصل  على 
نشعر بتعاطف عميق مع شخص آخر فنبكي معه، ما يعزز 

الروابط االجتماعية.
ــة مــع  ــاصـ ــان، خـ ــ ــسـ ــ ــــيء طــبــيــعــي عـــنـــد اإلنـ الــــدمــــوع شـ
الضغوط التي جلبتها السنوات القليلة الماضية وأحياًنا 
ال يوجد شيء أفضل من البكاء لتخفيف المشاعر، لكن 
إذا وجد الشخص نفسه يبكي كثيًرا، فقد يكون التحدث 

إلى الطبيب مفيًدا.
وببراعة وصف األديب واشنطن إيرفينج البكاء وقال: 
»فــي الــدمــوع قــداســة، فــالــدمــوع ليست عــامــة ضــعــف، بل 
والدموع  مجتمعة،  لغة  آالف  عشرة  من  أبلغ  البكاء  قــّوة، 
هــي رســـل الــحــزن الـــعـــارم، والــتــوبــة الــنــصــوح، والــحــب غير 

المنطوق«.

تاأثير البكاء.. مفيد
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

جراح المسالك البولية الشهير من النمسا 
البروفيسور الدكتور بوب دجافان في زيارة للبحرين

يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن الــبــروفــيــســور 
ــتـــشـــاري جـــراحـــة الــمــســالــك  ــتـــور بــــوب دجــــافــــان، اسـ الـــدكـ
البولية، في زيارة لتقديم خدماته المتخصصة في مملكة 

البحرين، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2022.
ــان هـــو أســـتـــاذ جــراحــة  ــافـ  الــبــروفــيــســور الـــدكـــتـــور دجـ
نيويورك  وجــامــعــة  فيينا  جامعة  فــي  البولية  المسالك 
باإلضافة إلى كونه رئيس قسم جراحة المسالك البولية 

في مستشفى مؤسسة رودولفينرهاوس، فيينا النمسا.
المسالك   وحــاصــل على درجـــات علمية فــي جــراحــة 
جراحة  قسم  وزمــالــة  الطبية  فيينا  جامعة  مــن  البولية 

المسالك البولية من جامعة تكساس.
اإلنجليزية  ويــتــحــدث  لــغــات  عـــدة  جــافــان  د.  يجيد   

واأللمانية والفرنسية واإليطالية.
جراحة  مجال  فــي  الخبرة  مــن  بسنوات  يتمتع  كما   
الــمــســالــك الــبــولــيــة ولــديــه خــبــرة جــيــدة فــي إدارة وعــاج 
المسالك  وأورام  البروستاتا  وأمراض  البروستاتا  سرطان 
الــبــولــيــة وســـرطـــان الــكــلــى، والــمــثــانــة وســـرطـــان الخصية 
ــة الـــروبـــوتـــيـــة  ــراحــ وأمــــــــراض الـــحـــصـــوات الـــبـــولـــيـــة والــــجــ
البولية  المسالك  وجــراحــة  الــتــوغــل،  طفيفة  والــجــراحــة 

لأنثى وتنظير البطن وجراحة الليزر والجهاز البولي.
اتصل بمستشفى  والمواعيد  المعلومات   لمزيد من 
رويال البحرين على 17246800 أو على الواتساب 3218180.

يمكنك أيًضا حجز موعدك عبر اإلنترنت من خال 
.www.royalbahrainhospital.com
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اللويحي المتعدد )MS( هو مرض مزمن  التصلب 
يؤثر على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى حدوث بعض 
بمرور  وحركته  وقوته  المريض  أفعال  ردود  في  التغيير 
ينقذ  ما  البداية هو  منذ  الصحيح  التشخيص  الوقت. 
الـــمـــريـــض ووضـــــع الــخــطــة الــعــاجــيــة الــمــنــاســبــة. في 
استشاري  عــبــداهلل  فاطمة  الــدكــتــورة  مــع  التالي  الــحــوار 
أمراض المخ واألعصاب ورئيس رابطة العلوم العصبية 
الــبــحــريــنــيــة ســنــتــعــرف كـــل مـــا يــخــص مــــرض التصلب 

اللويحي المتعدد.
ما هو مرض التصلب المتعدد؟ ومن هم األشخاص 

األكثر عرضة؟
مناعي يصيب  مــرض  هو  المتعدد  التصلب  مــرض 
الشوكي)،  والنخاع  )المخ  المركزية  العصبية  الخايا 
ويـــــؤدي الــــى ضـــمـــور الــخــايــا الــعــصــبــيــة وإصـــابـــة مـــادة 

المايلين )المادة البيضاء(.
المعروف عن مرض تصلب أنه يصيب الفئة العمرية 
بــيــن 20 و40 ســنــة والــنــســاء أكــثــر عــرضــة مـــن الــرجــال 
لإلصابة بمرض التصلب المتعدد للنوع االنتكاسي، اما 
النوع االول فالرجال بعمر الـ40 اكثر عرضة لإلصابة به.

ما هي أعراض مرض التصلب المتعدد؟ 
وتعتمد  عــديــدة  التصلب المتعدد  مــرض  أعـــراض 
على المنطقة التي تأثرت في الجهاز العصبي المركزي 

من أهمها 
من أكثر األعراض العصبية مشاكل بصرية حركية 
ضعف  فــي  فتتمثل  البصرية  المشاكل  وحساسية، أمــا 
في اإلبصار وازدواجية في النظر بسبب مشاكل حركية 
تتمثل في ضعف في األطراف، إما على شكل ضعف أو 
إما  ضعفا  يكون  أن  ويمكن  نصفي  شلل  أو  رباعي  شلل 
في اليد أو القدم، كما يتعرض المريض لتشنجات في 

العضات.
كما  األمــاكــن  نفس  في  الحسية  األعـــراض  وتتمثل 

ذكر لأعراض الحركية.
كثرة  الــبــول  سلس  مــن  يعاني  أن  للمريض  ويمكن 

التبول أو قلته.
ومــن األعــراض األخــرى اضطراب في الكام وعدم 

االتزان وصعوبة البلع وأعراض أخرى مثل االكتئاب.
كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص المريض عن طريق:
أوال: وجود االعراض الموجودة السابقة ذكرها لدى 

الشخص المصاب.
ثــانــيــا: الــفــحــص اإلكــلــيــنــيــكــي والـــتـــأكـــد مـــن وجـــود 

العامات المتوقعة للمرض.
ثالثا: أشعة الرنين المغناطيسي.

داعــمــة  وفــســيــولــوجــيــة  فــحــوصــات مختبرية  رابـــعـــا: 
أخذ  أو  العين  أعصاب  تخطيط  مثل  المرضى  لبعض 
عينات من السائل الشوكي وتحاليل دم أخرى الستبعاد 

الحاالت الشبيهة والتأكد من التشخيص.
ــه يــتــم عــمــل أشـــعـــة الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي  كــمــا أنــ
ألعــــــراض غــيــر مــــحــــددة، ويـــتـــم اكـــتـــشـــاف وجـــــود بعض 
التغيرات او آفات الدماغ في أشعة الرنين المغناطيسي 

الشبيهة بمرض التصلب.
بــمــرض التصلب  الــمــريــض  يــمــكــن تــشــخــيــص  فـــا 
الــمــتــعــدد عــنــد عــــدم وجـــــود عـــامـــات وأعـــــــراض مــرض 

التصلب المتعدد التي تم ذكرها أعاه.
وفي بعض الحاالت ال توجد أعراض غير محددة، 
ولكن توجد عامات التصلب المتعدد في أشعة الرنين 
المغناطيسي.. في هذه الحالة ال يمكن كذلك تشخيص 
أعــراض  أي  وجــود  عــدم  عند  التصلب  بمرض  المريض 

تدل على المرض.
كما يجب وجود انتشار زمني ومكاني آلفات الدماغ 

تظهرها األشعة المغناطيسية لتشخيص المرض.
ما هي أسبابه؟

دراســات  هناك  ولكن  معروفة  غير  الــمــرض  أســبــاب 
تــبــيــن بــعــض الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مـــن قــابــلــيــة االفــــراد 

لإلصابة بالمرض مثل العوامل البيئية والوراثية.
مرض التصلب ال يعتبر مرضا وراثيا ولكن ترتفع 
إمكانية اإلصابة بين األقارب بنسبة اقل من 1% وترتفع 
الــعــوامــل  ومـــن   ..%30 الـــى  المتماثلة  لــلــتــوائــم  الــنــســبــة 
المسكن  بعد  الجغرافي لأفراد فكلما  التوزيع  المهمة 
عن الخط االستوائي زادت نسبة اإلصابة ويرجع السبب 
فيتامين  للشمس ونقص  األفــراد  الــى تعرض  ذلــك  في 
تــعــرض األشــخــاص لبعض  دال.. وعــوامــل أخـــرى مــثــل 

الميكروبات، التدخين، السمنة، الغذاء.
هل لمرض التصلب المتعدد أنواع؟

هناك أنواع من مرض التصلب المتعدد:
1- االنتكاسي وهو من أكثر األنواع انتشارا ويتميز 
بــوجــود انــتــكــاســات وعـــامـــات جــديــدة لــنــشــاط الــمــرض 

وتراجع حالة العجز بين الهجمات.
2- الـــثـــانـــوي الـــمـــتـــرقـــي: فـــي هــــذا الـــنـــوع يــتــعــرض 
المريض النتكاسات او هجمات ولكن ال يرجع مستوى 

العجز إلى ما قبل االنتكاسة.
بتطور  يتميز  الــنــوع  هــذا  المترقي: فــي  االولـــي   -3
التحسن أحيانا  بــعــض  ــود  الــبــدايــة مــع وجـ الــعــجــز مــن 
ولكن يتطور العكس مع مرور الوقت وهو يؤثر على فئة 

الرجال في عمر 40 سنة. 
وتــــم مـــؤخـــرا تــقــســيــم الــتــصــلــب الــمــتــعــدد مـــن قبل 
أخــصــائــي مـــرض الــتــصــلــب عــالــمــيــا بــحــيــث تـــم تقسيم 
واستخدام  المرض  وتطور  نشاط  حسب  على  المرض 

األدوية المناسبة لكل نوع لمنع تطور المرض.
ما هو أحدث عاجات التصلب المتعدد؟

عاج مرض التصلب يعتمد على استخدام األدوية 
الدماغ  وكفاءة  االنتكاسات  لتقليل  للمناعة  الضابطة 
الــتــي تــظــهــر فـــي أشــعــة الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي. وتــطــور 
العاج في السنوات االخيرة بوجود أدوية عالية الكفاءة 
خاصة  ــات  دراسـ هناك  أن  كما  الــمــرض،  على  للسيطرة 
في  استخدامها  يتم  الــتــي  الجذعية  بالخايا  للعاج 

مراكز متخصصة.
تستمر  ان  يــجــب  بانتكاسة  الــمــريــض  إصــابــة  عــنــد 
االعراض على االقل 24 الى 48 ساعة ليتسنى لنا إثبات 
إصــابــتــه، النـــه فــي بــعــض الـــحـــاالت يــكــون لـــدى مريض 
غير  انتكاسة  تسمى  وقتية  اعـــراض  المتعدد  التصلب 
الدماغ  في  تأثرت  التي  االماكن  على  وتعتمد  حقيقية 
والنخاع الشوكي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وباألخص 
اقـــل مــن 24  مـــدة  الــصــيــف ولكنها تستمر  فــصــل  خـــال 

ساعة وبعدها تقل ثم تختفي.

الجديد لعام 2022-2023 وكلنا  الدراسي  الموسم  أيام  انطلق قبل 
فرح بعودة المدارس حضوريًا بعد سنوات التعليم عن بعد الذي تسببت 
به جائحة كورونا ومع بدء انحسار الجائحة التي أثرت سابقا وبشكل 
كبير في نظام التعليم والحياة العامة خال السنتين السابقتين وما 
اإللكتروني  والتعليم  بعد  عــن  التعليم  نــظــام  إلــى  تــحــول  مــن  سببته 
والقيود التي فرضتها الجائحة على التنقل والحرية والحركة وغيرها 
الدكتور محمد سلمان أخصائي  آثار صحية واقتصادية هكذا بدأ  من 
الدراسي  العام  الطبي عن  لمركز جنان  الطبي  والمدير  األطفال  طب 

الجديد واستكمل قائا:
مقاعد  إلــى  الطلبة  وعــودة  الجديد  الــدراســي  للعام  نستعد  ونحن 
الدراسة علينا االنتباه والعمل سويا على نجاح هذا الموسم الدراسي 
كورونا  جائحة  إن  الوقائية حيث  الصحية  اإلرشـــادات  اتباع  خــال  من 
أذكر  أن  أود  وهنا  تأثيرها  قل  وإن  مازالت موجودة  الفيروس  متحورات 
ببعض العادات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من األمراض والحد 

من انتشارها.
أواًل: النظافة الشخصية: فإن االهتمام بالنظافة الشخصية وغسل 
الــيــديــن بــاســتــمــرار خــصــوصــًا بــعــد اســتــعــمــال الــحــمــام أو بــعــد مامسة 

األسطح.
ثــانــيــًا: عــنــد الــشــعــور بــأعــراض األنــفــلــونــزا والـــزكـــام الــمــبــاشــرة أواًل 
بارتداء قناع الوجه تجنب مصافحة الزماء واألصدقاء وعدم حضنهم 
حالة  وفي  الصحي  والكادر  الطبيب  استشارة  من  والتأكد  تقبيلهم  أو 
والبقاء في  الطلبة  باقي  األعــراض يجب عدم االختاط مع  استمرار 

البيت لمنع انتشار المرض بين طلبة الصف وفي المدرسة.
األفضل أخذ لقاح األنفلونزا الموسمي والذي يأخذ جرعة سنوية 

لضمان تقليل خطورة اإلصابة باألنفلونزا.
كــورونــا  فــيــروس  )الــقــنــاع( ال يقتصر فقط لمنع  ارتـــداء  إن  ثــالــثــًا: 
للزكام  المسببة  الفيروسات  من  العديد  انتشار  لمنع  وقاية  هو  وإنما 
دليل  ولو بسيطة  أعــراض  ارتــداءه من قبل من لديهم  وأن  واألنفلونزا 

على حرصهم على سامة اآلخرين ولمنع انتقال العدوى.
رابعًا: استعمال المطهرات لتعقيم اليد ولكن من دون إفراط حيث 
إن استعمال المطهرات قد يكون له آثار جانبية على الجلد ولكن من 
الضروري وجود علبة سائل تعقيم في شنطة الطالب الستخدامها عند 

الضرورة.
خامسًا: عند إصابة أحد أفراد العائلة بأعراض الزكام واألنفلونزا 
الوقائية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  فعليك  المخالطين  من  وكنت  )كــورونــا(   –
واألفضل  القناع  وارتـــداء  الصف  فــي  الــزمــاء  وعــدم مخالطة  الــازمــة 

إخبار الجهات المعنية بالصحة في المدرسة بذلك.
وما  الكتب  مع  وزنها  يكون  أن  يجب  المدرسية  الحقيبة  ســادســًا: 
في  يؤثر  بشكل  ثقيلة  تكون  أن  ال  لحمله  الطالب  قــدرة  مــع  يتناسب 

صحة وسامة العمود الفقري للطفل.
سابعا: االهتمام بالغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات السريعة 
وأخــذ  الــريــاضــة  ممارسة  يشمل  الــذي  الصحي  الحياة  نمط  واخــتــيــار 
قــســط كـــاف مــن الــنــوم وتـــنـــاول الــوجــبــات الــصــحــيــة الــتــي تــعــزز مناعة 

الشخص وتمنع اإلصابة باألمراض.
إلى  بــاألخــص بحاجة  األولـــى  الــمــراحــل  الــطــاب وصــفــوف  ثامنا: 
التهيئة النفسية حيث إنهم بدأوا أعوامهم الدراسية سابقا من البيت 
باقي  مع  الطبيعي  بالشكل  يختلطوا  ولــم  بعد  عن  التعلم  طريق  عن 
األطــفــال والـــزمـــاء فــي الــصــف فــمــن الـــضـــروري أن نعلمهم أســاســيــات 
العاقة بين الطاب وكيفية التواصل مع بعض بما يحفظ سامتهم 

الجسدية والنفسية.
في األخير 

للمحافظة على  الوقت  نفس  في  ومهم  ذكرته هو جزء بسيط  ما 
سامة وصحة الطاب والكادر التدريسي له دور كبير في متابعة وتعليم 
بالشكل  التعليم  ومــواصــلــة  الصحة  على  المحافظة  كيفية  الــطــاب 
السليم بما يضمن استمرار وديمومة الدراسة وتمنياتي لجميع الطلبة 

بالصحة والسامة والتفوق في دراستهم.

التخصصي  البحرين  نهاية شهر سبتمبر تحتفل مستشفى  مع 
بمرور عشرين عاما على تأسيسه ويأتي االحتفال هذا العام بافتتاح 
بتطور  االهــتــمــام  على  الــضــوء  ليسلط  الــعــريــق  الطبي  الــصــرح  هــذا 
للمواطن  المقدمة  الطبية  بالخدمات  واالرتــقــاء  الصحي  القطاع 

والمقيم.

البحرين التخصصي يسعى دائما إلى رفع جودة وكفاءة الخدمة 
الصحية للمستشفى واالرتقاء بالكوادر الطبية واستقطاب الكفاءات 
للحفاظ على المكانة والسمعة الطيبة وحتى بات المستشفى واحدا 
من المستشفيات المتميزة على مستوى المنطقة في تقديم خدمات 

الرعاية الصحة. ولتستمر قصة النجاح.

Happiness is

»البحرين التخصصي« تقترب من الذكرى السنوية العشرين 

النساء أكثر عرضة لإلصابة بالتصلب المتعدد من الرجال.. الدكتورة فاطمة عبداهلل لـ»الخليج الطبي«: 

اأ�سباب المر�ض غير معروفة.. وال يعتبر وراثيا

مع موسم العودة إلى المدارس...

الدكتور محمد �صلمان: اتباع الإر�صادات ال�صحية 

الـوقـائيـة �صـرورة للحـد من انت�صــار الأمـرا�ض

زينب الهدار ت�سرح دور العالج الطبيعي بعد 

االإ�سابة بال�سكتة الدماغية

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16244/pdf/1-Supplime/16244.pdf?fixed4079
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/1308410
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308407


العدد:  16244

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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الدماغية موضوعا متشعبا وله  قد يكون موضوع السكتة 
العديد من األبواب لطرقها والبحث فيها ألنه يعتبر من أكثر 
وال  الــحــدوث  لكونه مفاجئ  تعقيدا  واألعــصــاب  المخ  أمــراض 
لتفادي  للجسم  مسبقة  ــذارات  إنــ تعطي  أن  لــأعــراض  يمكن 
الــحــاالت فــي اآلونــة  حــدوثــه ومضاعفاته، وبسبب اطـــراد عــدد 
األخيرة يجب أن يفسح المجال للبحث فيه أكثر والوقوف عند 

مسبباته الحقيقية بشكل جدي.
الــتــأهــيــل بعد  اعــــادة  الــطــبــيــعــي فــي  الــعــاج  عــاقــة او دور 
االصابة بالسكتات الدماغية، هذا ما سوف توضحه اخصائية 

العاج الطبيعي زينب الهدار في المقال التالي:
السكتة الدماغية تعتبر األكثر شيوعا بالنسبة إلى جميع 
أمراض المخ واألعصاب األخرى وتعرف بأنها نقص أو توقف 
مفاجئ فــي إمـــداد أحــد أجـــزاء الــدمــاغ بــالــدم الـــازم مــا يحرم 
الجزء  في  عطا  يسبب  والتغذية  األكسجين  من  الجزء  هــذا 
المسؤول عنه وال بد أن يمر عليه 24 ساعة ليطلق عليه اسم 
أهم األعراض  وواحــدة من  سكتة دماغية فعليا بعد اإلصابة. 
اغلب  وفــي  الجسم  أطــراف  أحــد  الحركة في  الكثيرة هي فقد 

الحاالت هو يؤثر على أحد نصفي الجسم.
وبحسب الدراسات فلم تبين أي منها سبب السكتة الرئيسي 
فهو مازال غير واضح وفي طور التدقيق، ولكن أشارت بعضها 
لذلك،  المحفز  هــي  تــكــون  قــد  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك  أن  إلــى 
والتفكير  الــقــلــق  اضــطــراب  أن  الـــدراســـات  بــعــض  بينت  فــقــدت 
أهم  أحــد  واالكــتــئــاب هــي  النفسية  والــضــغــوط  والكبت  الــزائــد 
اذا  الدماغية  السكتة  إلــى  تــؤدي  قــد  التي  الحياتية  األســبــاب 

استمرت فترات طويلة.
ــي جــامــعــة  وقــــد أجـــــرى قــســم عـــلـــوم الــصــحــة والـــتـــأهـــيـــل فـ
بيتسبرغ األمريكية دراسة في هذا الموضوع وقد توصلوا إلى 
القلق واالكتئاب هم  الذين يعانون من أعراض  أن األشخاص 
أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم الذين 
نسبة  احتمال  أن  الباحثون  بين  وقــد  طبيعية،  حياة  يعيشون 
تصل  القلق  من  يعانون  الذين  لأشخاص  بالسكتة  اإلصابة 

إلى %33.
ويأتي دور العاج الطبيعي لأشخاص المصابين بالسكتة 
الدماغية إلعادة تأهيلهم حركيا إلنجاز وظائفهم بأقصى مدى 
من االستقالية واالعتماد على النفس، ومن خال تجاربنا مع 
هؤالء المرضى فالعديد منهم يشيرون أثناء العاج التأهيلي 
وتــجــارب  اجتماعية  وضــغــوطــات  نفسية  بــأزمــات  مــرورهــم  إلــى 
السبب في  كان  كبير  لتحملهم عبئ  أدت  سيئة خال حياتهم 

إصابتهم بالسكتة الدماغية، وأكثر ما يعيق االختصاصين في 
المريض  استفادة  أحيانا من  ويقنن  الحاالت  مثل هذه  عاج 
من البرنامج العاجي هو الجانب النفسي للمريض والصراع 
تركتها  الــتــي  واآلثـــار  الماضي  ضغوطات  تــذكــر  بين  الــداخــلــي 
السكتة الدماغية، وال سيما أن المريض قد يحتاج إلى برنامج 
عاجي قد يستغرق سنوات للتعافي ألن العديد منهم يعانون 

من إعاقات طويلة األمد.
العاج لمثل هذي الحاالت يحتاج إلى برنامج تأهيلي ال 
يضم التأهيل الحركي فقط وإن كان من األولويات، ولكن يجب 
العديد  من  له  لما  األهمية  بــذات  النفسي  الجانب  يراعى  أن 
من اآلثار على تقبل المريض لنفسه وتقبله وتهيئته للبرنامج 
المجتمع،  فــي  واالنــخــراط  للعودة  الــوقــت  نفس  فــي  الحركي 
كيفية  على  الحاالت  العاملون مع هذه  يؤهل  أن  لذلك يجب 
البرنامج  يكون  حتى  للمريض  النفسي  الجانب  مع  التعامل 

التأهيلي ناجحا وفعاال في مثل هذه الحاالت.

ترافقنا  الطبيعية فهي  البشر  ردود فعل  أحد  الدموع 
منذ والدتنا وتستمر مع تقدمنا في العمر. تذرف الدموع 
يــكــون بعضها يستحق  قــد  عـــدة،  ومــواقــف  كثيرة  ألســبــاب 

البكاء والبعض اآلخر ألهون سبب. 
أكثر من  البكاء  إلى  يميل  الناس  أن بعض   ومعروف 
بما  البكاء  إلى  الرجال  أكثر من  النساء  تميل  إذ  غيرهم، 
يقارب الخمس أضعاف، بسبب وجود هرمون البروالكتين 

لديهم بكميات أكبر عن الرجال.
وأثبتت إحدى الدراسات أن الحزن هو المسؤول عما 
يــزيــد عــن نــصــف مــعــدالت الـــدمـــوع الــتــي يــذرفــهــا الــبــشــر، 
ومشاعر الفرح مسؤولة عن حوالي 20% منها فقط، وتعتبُر 

مشاعر الغضب العامل الثالث لذرف الدموع.
أنها  أهمها  نتخيلها،  أو  نعرفها  ال  قد  فوائد  للدموع 
تــحــافــظ عــلــى رطــوبــة الــعــيــن وإبــقــائــهــا فــي صــحــة جــيــدة، 
يــســاعــد على  إرادي مــمــا  الــــا  الــعــصــبــي  الــجــهــاز  تــنــشــط 
االسترخاء والتخلص من التوتر والتحكم في االنفعاالت 
األلم  تخفيف  في  يساهم  الحزن  من  الشعور  من  والحد 
ــراز االنـــدورفـــيـــنـــات  ــ ألن الــبــكــاء يــســاعــد الــجــســم عــلــى إفــ

واالكستوسين ويحسن الحالة المزاجية. 
وينصح بعض األطباء بعدم كبت الدموع لما لها من 
من  يعد  الــدمــوع  شحنة  فتفريغ  اإلنــســان  على  سيئ  أثــر 
مر  على  األمــــراض  مــن  الكثير  لتجنب  المهمة  الــعــوامــل 

السنين.
قد تكون الدموع بمثابة طلب المساعدة، إذ إنها ُتظِهر 
ما  غالًبا  الــدعــم،  إلــى  ونحتاج  بخير  لسنا  أننا  لآلخرين 
تولد الدموع مشاعر التعاطف عند اآلخرين، ما يساعدنا 
عندما  أيًضا  دموعنا  تتساقط  قد  معهم.  التواصل  على 
نشعر بتعاطف عميق مع شخص آخر فنبكي معه، ما يعزز 

الروابط االجتماعية.
ــة مــع  ــاصـ ــان، خـ ــ ــسـ ــ ــــيء طــبــيــعــي عـــنـــد اإلنـ الــــدمــــوع شـ
الضغوط التي جلبتها السنوات القليلة الماضية وأحياًنا 
ال يوجد شيء أفضل من البكاء لتخفيف المشاعر، لكن 
إذا وجد الشخص نفسه يبكي كثيًرا، فقد يكون التحدث 

إلى الطبيب مفيًدا.
وببراعة وصف األديب واشنطن إيرفينج البكاء وقال: 
»فــي الــدمــوع قــداســة، فــالــدمــوع ليست عــامــة ضــعــف، بل 
والدموع  مجتمعة،  لغة  آالف  عشرة  من  أبلغ  البكاء  قــّوة، 
هــي رســـل الــحــزن الـــعـــارم، والــتــوبــة الــنــصــوح، والــحــب غير 

المنطوق«.

تاأثير البكاء.. مفيد
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كالم 
في الصحة

جراح المسالك البولية الشهير من النمسا 
البروفيسور الدكتور بوب دجافان في زيارة للبحرين

يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن الــبــروفــيــســور 
ــتـــشـــاري جـــراحـــة الــمــســالــك  ــتـــور بــــوب دجــــافــــان، اسـ الـــدكـ
البولية، في زيارة لتقديم خدماته المتخصصة في مملكة 

البحرين، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2022.
ــان هـــو أســـتـــاذ جــراحــة  ــافـ  الــبــروفــيــســور الـــدكـــتـــور دجـ
نيويورك  وجــامــعــة  فيينا  جامعة  فــي  البولية  المسالك 
باإلضافة إلى كونه رئيس قسم جراحة المسالك البولية 

في مستشفى مؤسسة رودولفينرهاوس، فيينا النمسا.
المسالك   وحــاصــل على درجـــات علمية فــي جــراحــة 
جراحة  قسم  وزمــالــة  الطبية  فيينا  جامعة  مــن  البولية 

المسالك البولية من جامعة تكساس.
اإلنجليزية  ويــتــحــدث  لــغــات  عـــدة  جــافــان  د.  يجيد   

واأللمانية والفرنسية واإليطالية.
جراحة  مجال  فــي  الخبرة  مــن  بسنوات  يتمتع  كما   
الــمــســالــك الــبــولــيــة ولــديــه خــبــرة جــيــدة فــي إدارة وعــاج 
المسالك  وأورام  البروستاتا  وأمراض  البروستاتا  سرطان 
الــبــولــيــة وســـرطـــان الــكــلــى، والــمــثــانــة وســـرطـــان الخصية 
ــة الـــروبـــوتـــيـــة  ــراحــ وأمــــــــراض الـــحـــصـــوات الـــبـــولـــيـــة والــــجــ
البولية  المسالك  وجــراحــة  الــتــوغــل،  طفيفة  والــجــراحــة 

لأنثى وتنظير البطن وجراحة الليزر والجهاز البولي.
اتصل بمستشفى  والمواعيد  المعلومات   لمزيد من 
رويال البحرين على 17246800 أو على الواتساب 3218180.
يمكنك أيًضا حجز موعدك عبر اإلنترنت من خال 
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اللويحي المتعدد )MS( هو مرض مزمن  التصلب 
يؤثر على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى حدوث بعض 
بمرور  وحركته  وقوته  المريض  أفعال  ردود  في  التغيير 
ينقذ  ما  البداية هو  منذ  الصحيح  التشخيص  الوقت. 
الـــمـــريـــض ووضـــــع الــخــطــة الــعــاجــيــة الــمــنــاســبــة. في 
استشاري  عــبــداهلل  فاطمة  الــدكــتــورة  مــع  التالي  الــحــوار 
أمراض المخ واألعصاب ورئيس رابطة العلوم العصبية 
الــبــحــريــنــيــة ســنــتــعــرف كـــل مـــا يــخــص مــــرض التصلب 

اللويحي المتعدد.
ما هو مرض التصلب المتعدد؟ ومن هم األشخاص 

األكثر عرضة؟
مناعي يصيب  مــرض  هو  المتعدد  التصلب  مــرض 
الشوكي)،  والنخاع  )المخ  المركزية  العصبية  الخايا 
ويـــــؤدي الــــى ضـــمـــور الــخــايــا الــعــصــبــيــة وإصـــابـــة مـــادة 

المايلين )المادة البيضاء(.
المعروف عن مرض تصلب أنه يصيب الفئة العمرية 
بــيــن 20 و40 ســنــة والــنــســاء أكــثــر عــرضــة مـــن الــرجــال 
لإلصابة بمرض التصلب المتعدد للنوع االنتكاسي، اما 
النوع االول فالرجال بعمر الـ40 اكثر عرضة لإلصابة به.

ما هي أعراض مرض التصلب المتعدد؟ 
وتعتمد  عــديــدة  التصلب المتعدد  مــرض  أعـــراض 
على المنطقة التي تأثرت في الجهاز العصبي المركزي 

من أهمها 
من أكثر األعراض العصبية مشاكل بصرية حركية 
ضعف  فــي  فتتمثل  البصرية  المشاكل  وحساسية، أمــا 
في اإلبصار وازدواجية في النظر بسبب مشاكل حركية 
تتمثل في ضعف في األطراف، إما على شكل ضعف أو 
إما  ضعفا  يكون  أن  ويمكن  نصفي  شلل  أو  رباعي  شلل 
في اليد أو القدم، كما يتعرض المريض لتشنجات في 

العضات.
كما  األمــاكــن  نفس  في  الحسية  األعـــراض  وتتمثل 

ذكر لأعراض الحركية.
كثرة  الــبــول  سلس  مــن  يعاني  أن  للمريض  ويمكن 

التبول أو قلته.
ومــن األعــراض األخــرى اضطراب في الكام وعدم 

االتزان وصعوبة البلع وأعراض أخرى مثل االكتئاب.
كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص المريض عن طريق:
أوال: وجود االعراض الموجودة السابقة ذكرها لدى 

الشخص المصاب.
ثــانــيــا: الــفــحــص اإلكــلــيــنــيــكــي والـــتـــأكـــد مـــن وجـــود 

العامات المتوقعة للمرض.
ثالثا: أشعة الرنين المغناطيسي.

داعــمــة  وفــســيــولــوجــيــة  فــحــوصــات مختبرية  رابـــعـــا: 
أخذ  أو  العين  أعصاب  تخطيط  مثل  المرضى  لبعض 
عينات من السائل الشوكي وتحاليل دم أخرى الستبعاد 

الحاالت الشبيهة والتأكد من التشخيص.
ــه يــتــم عــمــل أشـــعـــة الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي  كــمــا أنــ
ألعــــــراض غــيــر مــــحــــددة، ويـــتـــم اكـــتـــشـــاف وجـــــود بعض 
التغيرات او آفات الدماغ في أشعة الرنين المغناطيسي 

الشبيهة بمرض التصلب.
بــمــرض التصلب  الــمــريــض  يــمــكــن تــشــخــيــص  فـــا 
الــمــتــعــدد عــنــد عــــدم وجـــــود عـــامـــات وأعـــــــراض مــرض 

التصلب المتعدد التي تم ذكرها أعاه.
وفي بعض الحاالت ال توجد أعراض غير محددة، 
ولكن توجد عامات التصلب المتعدد في أشعة الرنين 
المغناطيسي.. في هذه الحالة ال يمكن كذلك تشخيص 
أعــراض  أي  وجــود  عــدم  عند  التصلب  بمرض  المريض 

تدل على المرض.
كما يجب وجود انتشار زمني ومكاني آلفات الدماغ 

تظهرها األشعة المغناطيسية لتشخيص المرض.
ما هي أسبابه؟

دراســات  هناك  ولكن  معروفة  غير  الــمــرض  أســبــاب 
تــبــيــن بــعــض الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مـــن قــابــلــيــة االفــــراد 

لإلصابة بالمرض مثل العوامل البيئية والوراثية.
مرض التصلب ال يعتبر مرضا وراثيا ولكن ترتفع 
إمكانية اإلصابة بين األقارب بنسبة اقل من 1% وترتفع 
الــعــوامــل  ومـــن   ..%30 الـــى  المتماثلة  لــلــتــوائــم  الــنــســبــة 
المسكن  بعد  الجغرافي لأفراد فكلما  التوزيع  المهمة 
عن الخط االستوائي زادت نسبة اإلصابة ويرجع السبب 
فيتامين  للشمس ونقص  األفــراد  الــى تعرض  ذلــك  في 
تــعــرض األشــخــاص لبعض  دال.. وعــوامــل أخـــرى مــثــل 

الميكروبات، التدخين، السمنة، الغذاء.
هل لمرض التصلب المتعدد أنواع؟

هناك أنواع من مرض التصلب المتعدد:
1- االنتكاسي وهو من أكثر األنواع انتشارا ويتميز 
بــوجــود انــتــكــاســات وعـــامـــات جــديــدة لــنــشــاط الــمــرض 

وتراجع حالة العجز بين الهجمات.
2- الـــثـــانـــوي الـــمـــتـــرقـــي: فـــي هــــذا الـــنـــوع يــتــعــرض 
المريض النتكاسات او هجمات ولكن ال يرجع مستوى 

العجز إلى ما قبل االنتكاسة.
بتطور  يتميز  الــنــوع  هــذا  المترقي: فــي  االولـــي   -3
التحسن أحيانا  بــعــض  ــود  الــبــدايــة مــع وجـ الــعــجــز مــن 
ولكن يتطور العكس مع مرور الوقت وهو يؤثر على فئة 

الرجال في عمر 40 سنة. 
وتــــم مـــؤخـــرا تــقــســيــم الــتــصــلــب الــمــتــعــدد مـــن قبل 
أخــصــائــي مـــرض الــتــصــلــب عــالــمــيــا بــحــيــث تـــم تقسيم 
واستخدام  المرض  وتطور  نشاط  حسب  على  المرض 

األدوية المناسبة لكل نوع لمنع تطور المرض.
ما هو أحدث عاجات التصلب المتعدد؟

عاج مرض التصلب يعتمد على استخدام األدوية 
الدماغ  وكفاءة  االنتكاسات  لتقليل  للمناعة  الضابطة 
الــتــي تــظــهــر فـــي أشــعــة الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي. وتــطــور 
العاج في السنوات االخيرة بوجود أدوية عالية الكفاءة 
خاصة  ــات  دراسـ هناك  أن  كما  الــمــرض،  على  للسيطرة 
في  استخدامها  يتم  الــتــي  الجذعية  بالخايا  للعاج 

مراكز متخصصة.
تستمر  ان  يــجــب  بانتكاسة  الــمــريــض  إصــابــة  عــنــد 
االعراض على االقل 24 الى 48 ساعة ليتسنى لنا إثبات 
إصــابــتــه، النـــه فــي بــعــض الـــحـــاالت يــكــون لـــدى مريض 
غير  انتكاسة  تسمى  وقتية  اعـــراض  المتعدد  التصلب 
الدماغ  في  تأثرت  التي  االماكن  على  وتعتمد  حقيقية 
والنخاع الشوكي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وباألخص 
اقـــل مــن 24  مـــدة  الــصــيــف ولكنها تستمر  فــصــل  خـــال 

ساعة وبعدها تقل ثم تختفي.

الجديد لعام 2022-2023 وكلنا  الدراسي  الموسم  أيام  انطلق قبل 
فرح بعودة المدارس حضوريًا بعد سنوات التعليم عن بعد الذي تسببت 
به جائحة كورونا ومع بدء انحسار الجائحة التي أثرت سابقا وبشكل 
كبير في نظام التعليم والحياة العامة خال السنتين السابقتين وما 
اإللكتروني  والتعليم  بعد  عــن  التعليم  نــظــام  إلــى  تــحــول  مــن  سببته 
والقيود التي فرضتها الجائحة على التنقل والحرية والحركة وغيرها 
الدكتور محمد سلمان أخصائي  آثار صحية واقتصادية هكذا بدأ  من 
الدراسي  العام  الطبي عن  لمركز جنان  الطبي  والمدير  األطفال  طب 

الجديد واستكمل قائا:
مقاعد  إلــى  الطلبة  وعــودة  الجديد  الــدراســي  للعام  نستعد  ونحن 
الدراسة علينا االنتباه والعمل سويا على نجاح هذا الموسم الدراسي 
كورونا  جائحة  إن  الوقائية حيث  الصحية  اإلرشـــادات  اتباع  خــال  من 
أذكر  أن  أود  وهنا  تأثيرها  قل  وإن  مازالت موجودة  الفيروس  متحورات 
ببعض العادات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من األمراض والحد 

من انتشارها.
أواًل: النظافة الشخصية: فإن االهتمام بالنظافة الشخصية وغسل 
الــيــديــن بــاســتــمــرار خــصــوصــًا بــعــد اســتــعــمــال الــحــمــام أو بــعــد مامسة 

األسطح.
ثــانــيــًا: عــنــد الــشــعــور بــأعــراض األنــفــلــونــزا والـــزكـــام الــمــبــاشــرة أواًل 
بارتداء قناع الوجه تجنب مصافحة الزماء واألصدقاء وعدم حضنهم 
حالة  وفي  الصحي  والكادر  الطبيب  استشارة  من  والتأكد  تقبيلهم  أو 
والبقاء في  الطلبة  باقي  األعــراض يجب عدم االختاط مع  استمرار 

البيت لمنع انتشار المرض بين طلبة الصف وفي المدرسة.
األفضل أخذ لقاح األنفلونزا الموسمي والذي يأخذ جرعة سنوية 

لضمان تقليل خطورة اإلصابة باألنفلونزا.
كــورونــا  فــيــروس  )الــقــنــاع( ال يقتصر فقط لمنع  ارتـــداء  إن  ثــالــثــًا: 
للزكام  المسببة  الفيروسات  من  العديد  انتشار  لمنع  وقاية  هو  وإنما 
دليل  ولو بسيطة  أعــراض  ارتــداءه من قبل من لديهم  وأن  واألنفلونزا 

على حرصهم على سامة اآلخرين ولمنع انتقال العدوى.
رابعًا: استعمال المطهرات لتعقيم اليد ولكن من دون إفراط حيث 
إن استعمال المطهرات قد يكون له آثار جانبية على الجلد ولكن من 
الضروري وجود علبة سائل تعقيم في شنطة الطالب الستخدامها عند 

الضرورة.
خامسًا: عند إصابة أحد أفراد العائلة بأعراض الزكام واألنفلونزا 
الوقائية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  فعليك  المخالطين  من  وكنت  )كــورونــا(   –
واألفضل  القناع  وارتـــداء  الصف  فــي  الــزمــاء  وعــدم مخالطة  الــازمــة 

إخبار الجهات المعنية بالصحة في المدرسة بذلك.
وما  الكتب  مع  وزنها  يكون  أن  يجب  المدرسية  الحقيبة  ســادســًا: 
في  يؤثر  بشكل  ثقيلة  تكون  أن  ال  لحمله  الطالب  قــدرة  مــع  يتناسب 

صحة وسامة العمود الفقري للطفل.
سابعا: االهتمام بالغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات السريعة 
وأخــذ  الــريــاضــة  ممارسة  يشمل  الــذي  الصحي  الحياة  نمط  واخــتــيــار 
قــســط كـــاف مــن الــنــوم وتـــنـــاول الــوجــبــات الــصــحــيــة الــتــي تــعــزز مناعة 

الشخص وتمنع اإلصابة باألمراض.
إلى  بــاألخــص بحاجة  األولـــى  الــمــراحــل  الــطــاب وصــفــوف  ثامنا: 
التهيئة النفسية حيث إنهم بدأوا أعوامهم الدراسية سابقا من البيت 
باقي  مع  الطبيعي  بالشكل  يختلطوا  ولــم  بعد  عن  التعلم  طريق  عن 
األطــفــال والـــزمـــاء فــي الــصــف فــمــن الـــضـــروري أن نعلمهم أســاســيــات 
العاقة بين الطاب وكيفية التواصل مع بعض بما يحفظ سامتهم 

الجسدية والنفسية.
في األخير 

للمحافظة على  الوقت  نفس  في  ومهم  ذكرته هو جزء بسيط  ما 
سامة وصحة الطاب والكادر التدريسي له دور كبير في متابعة وتعليم 
بالشكل  التعليم  ومــواصــلــة  الصحة  على  المحافظة  كيفية  الــطــاب 
السليم بما يضمن استمرار وديمومة الدراسة وتمنياتي لجميع الطلبة 

بالصحة والسامة والتفوق في دراستهم.

التخصصي  البحرين  نهاية شهر سبتمبر تحتفل مستشفى  مع 
بمرور عشرين عاما على تأسيسه ويأتي االحتفال هذا العام بافتتاح 
بتطور  االهــتــمــام  على  الــضــوء  ليسلط  الــعــريــق  الطبي  الــصــرح  هــذا 
للمواطن  المقدمة  الطبية  بالخدمات  واالرتــقــاء  الصحي  القطاع 

والمقيم.

البحرين التخصصي يسعى دائما إلى رفع جودة وكفاءة الخدمة 
الصحية للمستشفى واالرتقاء بالكوادر الطبية واستقطاب الكفاءات 
للحفاظ على المكانة والسمعة الطيبة وحتى بات المستشفى واحدا 
من المستشفيات المتميزة على مستوى المنطقة في تقديم خدمات 

الرعاية الصحة. ولتستمر قصة النجاح.

Happiness is

»البحرين التخصصي« تقترب من الذكرى السنوية العشرين 

النساء أكثر عرضة لإلصابة بالتصلب المتعدد من الرجال.. الدكتورة فاطمة عبداهلل لـ»الخليج الطبي«: 

اأ�سباب المر�ض غير معروفة.. وال يعتبر وراثيا

مع موسم العودة إلى المدارس...

الدكتور محمد �صلمان: اتباع الإر�صادات ال�صحية 

الـوقـائيـة �صـرورة للحـد من انت�صــار الأمـرا�ض

زينب الهدار ت�سرح دور العالج الطبيعي بعد 

االإ�سابة بال�سكتة الدماغية

الدماغية موضوعا متشعبا وله  قد يكون موضوع السكتة 
العديد من األبواب لطرقها والبحث فيها ألنه يعتبر من أكثر 
وال  الــحــدوث  لكونه مفاجئ  تعقيدا  واألعــصــاب  المخ  أمــراض 
لتفادي  للجسم  مسبقة  ــذارات  إنــ تعطي  أن  لــأعــراض  يمكن 
الــحــاالت فــي اآلونــة  حــدوثــه ومضاعفاته، وبسبب اطـــراد عــدد 
األخيرة يجب أن يفسح المجال للبحث فيه أكثر والوقوف عند 

مسبباته الحقيقية بشكل جدي.
الــتــأهــيــل بعد  اعــــادة  الــطــبــيــعــي فــي  الــعــاج  عــاقــة او دور 
االصابة بالسكتات الدماغية، هذا ما سوف توضحه اخصائية 

العاج الطبيعي زينب الهدار في المقال التالي:
السكتة الدماغية تعتبر األكثر شيوعا بالنسبة إلى جميع 
أمراض المخ واألعصاب األخرى وتعرف بأنها نقص أو توقف 
مفاجئ فــي إمـــداد أحــد أجـــزاء الــدمــاغ بــالــدم الـــازم مــا يحرم 
الجزء  في  عطا  يسبب  والتغذية  األكسجين  من  الجزء  هــذا 
المسؤول عنه وال بد أن يمر عليه 24 ساعة ليطلق عليه اسم 
أهم األعراض  وواحــدة من  سكتة دماغية فعليا بعد اإلصابة. 
اغلب  وفــي  الجسم  أطــراف  أحــد  الحركة في  الكثيرة هي فقد 

الحاالت هو يؤثر على أحد نصفي الجسم.
وبحسب الدراسات فلم تبين أي منها سبب السكتة الرئيسي 
فهو مازال غير واضح وفي طور التدقيق، ولكن أشارت بعضها 
لذلك،  المحفز  هــي  تــكــون  قــد  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك  أن  إلــى 
والتفكير  الــقــلــق  اضــطــراب  أن  الـــدراســـات  بــعــض  بينت  فــقــدت 
أهم  أحــد  واالكــتــئــاب هــي  النفسية  والــضــغــوط  والكبت  الــزائــد 
اذا  الدماغية  السكتة  إلــى  تــؤدي  قــد  التي  الحياتية  األســبــاب 

استمرت فترات طويلة.
ــي جــامــعــة  وقــــد أجـــــرى قــســم عـــلـــوم الــصــحــة والـــتـــأهـــيـــل فـ
بيتسبرغ األمريكية دراسة في هذا الموضوع وقد توصلوا إلى 
القلق واالكتئاب هم  الذين يعانون من أعراض  أن األشخاص 
أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم الذين 
نسبة  احتمال  أن  الباحثون  بين  وقــد  طبيعية،  حياة  يعيشون 
تصل  القلق  من  يعانون  الذين  لأشخاص  بالسكتة  اإلصابة 

إلى %33.
ويأتي دور العاج الطبيعي لأشخاص المصابين بالسكتة 
الدماغية إلعادة تأهيلهم حركيا إلنجاز وظائفهم بأقصى مدى 
من االستقالية واالعتماد على النفس، ومن خال تجاربنا مع 
هؤالء المرضى فالعديد منهم يشيرون أثناء العاج التأهيلي 
وتــجــارب  اجتماعية  وضــغــوطــات  نفسية  بــأزمــات  مــرورهــم  إلــى 
السبب في  كان  كبير  لتحملهم عبئ  أدت  سيئة خال حياتهم 

إصابتهم بالسكتة الدماغية، وأكثر ما يعيق االختصاصين في 
المريض  استفادة  أحيانا من  ويقنن  الحاالت  مثل هذه  عاج 
من البرنامج العاجي هو الجانب النفسي للمريض والصراع 
تركتها  الــتــي  واآلثـــار  الماضي  ضغوطات  تــذكــر  بين  الــداخــلــي 
السكتة الدماغية، وال سيما أن المريض قد يحتاج إلى برنامج 
عاجي قد يستغرق سنوات للتعافي ألن العديد منهم يعانون 

من إعاقات طويلة األمد.
العاج لمثل هذي الحاالت يحتاج إلى برنامج تأهيلي ال 
يضم التأهيل الحركي فقط وإن كان من األولويات، ولكن يجب 
العديد  من  له  لما  األهمية  بــذات  النفسي  الجانب  يراعى  أن 
من اآلثار على تقبل المريض لنفسه وتقبله وتهيئته للبرنامج 
المجتمع،  فــي  واالنــخــراط  للعودة  الــوقــت  نفس  فــي  الحركي 
كيفية  على  الحاالت  العاملون مع هذه  يؤهل  أن  لذلك يجب 
البرنامج  يكون  حتى  للمريض  النفسي  الجانب  مع  التعامل 

التأهيلي ناجحا وفعاال في مثل هذه الحاالت.

ترافقنا  الطبيعية فهي  البشر  ردود فعل  أحد  الدموع 
منذ والدتنا وتستمر مع تقدمنا في العمر. تذرف الدموع 
يــكــون بعضها يستحق  قــد  عـــدة،  ومــواقــف  كثيرة  ألســبــاب 

البكاء والبعض اآلخر ألهون سبب. 
أكثر من  البكاء  إلى  يميل  الناس  أن بعض   ومعروف 
بما  البكاء  إلى  الرجال  أكثر من  النساء  تميل  إذ  غيرهم، 
يقارب الخمس أضعاف، بسبب وجود هرمون البروالكتين 

لديهم بكميات أكبر عن الرجال.
وأثبتت إحدى الدراسات أن الحزن هو المسؤول عما 
يــزيــد عــن نــصــف مــعــدالت الـــدمـــوع الــتــي يــذرفــهــا الــبــشــر، 
ومشاعر الفرح مسؤولة عن حوالي 20% منها فقط، وتعتبُر 

مشاعر الغضب العامل الثالث لذرف الدموع.
أنها  أهمها  نتخيلها،  أو  نعرفها  ال  قد  فوائد  للدموع 
تــحــافــظ عــلــى رطــوبــة الــعــيــن وإبــقــائــهــا فــي صــحــة جــيــدة، 
يــســاعــد على  إرادي مــمــا  الــــا  الــعــصــبــي  الــجــهــاز  تــنــشــط 
االسترخاء والتخلص من التوتر والتحكم في االنفعاالت 
األلم  تخفيف  في  يساهم  الحزن  من  الشعور  من  والحد 
ــراز االنـــدورفـــيـــنـــات  ــ ألن الــبــكــاء يــســاعــد الــجــســم عــلــى إفــ

واالكستوسين ويحسن الحالة المزاجية. 
وينصح بعض األطباء بعدم كبت الدموع لما لها من 
من  يعد  الــدمــوع  شحنة  فتفريغ  اإلنــســان  على  سيئ  أثــر 
مر  على  األمــــراض  مــن  الكثير  لتجنب  المهمة  الــعــوامــل 

السنين.
قد تكون الدموع بمثابة طلب المساعدة، إذ إنها ُتظِهر 
ما  غالًبا  الــدعــم،  إلــى  ونحتاج  بخير  لسنا  أننا  لآلخرين 
تولد الدموع مشاعر التعاطف عند اآلخرين، ما يساعدنا 
عندما  أيًضا  دموعنا  تتساقط  قد  معهم.  التواصل  على 
نشعر بتعاطف عميق مع شخص آخر فنبكي معه، ما يعزز 

الروابط االجتماعية.
ــة مــع  ــاصـ ــان، خـ ــ ــسـ ــ ــــيء طــبــيــعــي عـــنـــد اإلنـ الــــدمــــوع شـ
الضغوط التي جلبتها السنوات القليلة الماضية وأحياًنا 
ال يوجد شيء أفضل من البكاء لتخفيف المشاعر، لكن 
إذا وجد الشخص نفسه يبكي كثيًرا، فقد يكون التحدث 

إلى الطبيب مفيًدا.
وببراعة وصف األديب واشنطن إيرفينج البكاء وقال: 
»فــي الــدمــوع قــداســة، فــالــدمــوع ليست عــامــة ضــعــف، بل 
والدموع  مجتمعة،  لغة  آالف  عشرة  من  أبلغ  البكاء  قــّوة، 
هــي رســـل الــحــزن الـــعـــارم، والــتــوبــة الــنــصــوح، والــحــب غير 

المنطوق«.

تاأثير البكاء.. مفيد
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

جراح المسالك البولية الشهير من النمسا 
البروفيسور الدكتور بوب دجافان في زيارة للبحرين

يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن الــبــروفــيــســور 
ــتـــشـــاري جـــراحـــة الــمــســالــك  ــتـــور بــــوب دجــــافــــان، اسـ الـــدكـ
البولية، في زيارة لتقديم خدماته المتخصصة في مملكة 

البحرين، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2022.
ــان هـــو أســـتـــاذ جــراحــة  ــافـ  الــبــروفــيــســور الـــدكـــتـــور دجـ
نيويورك  وجــامــعــة  فيينا  جامعة  فــي  البولية  المسالك 
باإلضافة إلى كونه رئيس قسم جراحة المسالك البولية 

في مستشفى مؤسسة رودولفينرهاوس، فيينا النمسا.
المسالك   وحــاصــل على درجـــات علمية فــي جــراحــة 
جراحة  قسم  وزمــالــة  الطبية  فيينا  جامعة  مــن  البولية 

المسالك البولية من جامعة تكساس.
اإلنجليزية  ويــتــحــدث  لــغــات  عـــدة  جــافــان  د.  يجيد   

واأللمانية والفرنسية واإليطالية.
جراحة  مجال  فــي  الخبرة  مــن  بسنوات  يتمتع  كما   
الــمــســالــك الــبــولــيــة ولــديــه خــبــرة جــيــدة فــي إدارة وعــاج 
المسالك  وأورام  البروستاتا  وأمراض  البروستاتا  سرطان 
الــبــولــيــة وســـرطـــان الــكــلــى، والــمــثــانــة وســـرطـــان الخصية 
ــة الـــروبـــوتـــيـــة  ــراحــ وأمــــــــراض الـــحـــصـــوات الـــبـــولـــيـــة والــــجــ
البولية  المسالك  وجــراحــة  الــتــوغــل،  طفيفة  والــجــراحــة 

لأنثى وتنظير البطن وجراحة الليزر والجهاز البولي.
اتصل بمستشفى  والمواعيد  المعلومات   لمزيد من 
رويال البحرين على 17246800 أو على الواتساب 3218180.

يمكنك أيًضا حجز موعدك عبر اإلنترنت من خال 
.www.royalbahrainhospital.com
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اللويحي المتعدد )MS( هو مرض مزمن  التصلب 
يؤثر على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى حدوث بعض 
بمرور  وحركته  وقوته  المريض  أفعال  ردود  في  التغيير 
ينقذ  ما  البداية هو  منذ  الصحيح  التشخيص  الوقت. 
الـــمـــريـــض ووضـــــع الــخــطــة الــعــاجــيــة الــمــنــاســبــة. في 
استشاري  عــبــداهلل  فاطمة  الــدكــتــورة  مــع  التالي  الــحــوار 
أمراض المخ واألعصاب ورئيس رابطة العلوم العصبية 
الــبــحــريــنــيــة ســنــتــعــرف كـــل مـــا يــخــص مــــرض التصلب 

اللويحي المتعدد.
ما هو مرض التصلب المتعدد؟ ومن هم األشخاص 

األكثر عرضة؟
مناعي يصيب  مــرض  هو  المتعدد  التصلب  مــرض 
الشوكي)،  والنخاع  )المخ  المركزية  العصبية  الخايا 
ويـــــؤدي الــــى ضـــمـــور الــخــايــا الــعــصــبــيــة وإصـــابـــة مـــادة 

المايلين )المادة البيضاء(.
المعروف عن مرض تصلب أنه يصيب الفئة العمرية 
بــيــن 20 و40 ســنــة والــنــســاء أكــثــر عــرضــة مـــن الــرجــال 
لإلصابة بمرض التصلب المتعدد للنوع االنتكاسي، اما 
النوع االول فالرجال بعمر الـ40 اكثر عرضة لإلصابة به.

ما هي أعراض مرض التصلب المتعدد؟ 
وتعتمد  عــديــدة  التصلب المتعدد  مــرض  أعـــراض 
على المنطقة التي تأثرت في الجهاز العصبي المركزي 

من أهمها 
من أكثر األعراض العصبية مشاكل بصرية حركية 
ضعف  فــي  فتتمثل  البصرية  المشاكل  وحساسية، أمــا 
في اإلبصار وازدواجية في النظر بسبب مشاكل حركية 
تتمثل في ضعف في األطراف، إما على شكل ضعف أو 
إما  ضعفا  يكون  أن  ويمكن  نصفي  شلل  أو  رباعي  شلل 
في اليد أو القدم، كما يتعرض المريض لتشنجات في 

العضات.
كما  األمــاكــن  نفس  في  الحسية  األعـــراض  وتتمثل 

ذكر لأعراض الحركية.
كثرة  الــبــول  سلس  مــن  يعاني  أن  للمريض  ويمكن 

التبول أو قلته.
ومــن األعــراض األخــرى اضطراب في الكام وعدم 

االتزان وصعوبة البلع وأعراض أخرى مثل االكتئاب.
كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص المريض عن طريق:
أوال: وجود االعراض الموجودة السابقة ذكرها لدى 

الشخص المصاب.
ثــانــيــا: الــفــحــص اإلكــلــيــنــيــكــي والـــتـــأكـــد مـــن وجـــود 

العامات المتوقعة للمرض.
ثالثا: أشعة الرنين المغناطيسي.

داعــمــة  وفــســيــولــوجــيــة  فــحــوصــات مختبرية  رابـــعـــا: 
أخذ  أو  العين  أعصاب  تخطيط  مثل  المرضى  لبعض 
عينات من السائل الشوكي وتحاليل دم أخرى الستبعاد 

الحاالت الشبيهة والتأكد من التشخيص.
ــه يــتــم عــمــل أشـــعـــة الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي  كــمــا أنــ
ألعــــــراض غــيــر مــــحــــددة، ويـــتـــم اكـــتـــشـــاف وجـــــود بعض 
التغيرات او آفات الدماغ في أشعة الرنين المغناطيسي 

الشبيهة بمرض التصلب.
بــمــرض التصلب  الــمــريــض  يــمــكــن تــشــخــيــص  فـــا 
الــمــتــعــدد عــنــد عــــدم وجـــــود عـــامـــات وأعـــــــراض مــرض 

التصلب المتعدد التي تم ذكرها أعاه.
وفي بعض الحاالت ال توجد أعراض غير محددة، 
ولكن توجد عامات التصلب المتعدد في أشعة الرنين 
المغناطيسي.. في هذه الحالة ال يمكن كذلك تشخيص 
أعــراض  أي  وجــود  عــدم  عند  التصلب  بمرض  المريض 

تدل على المرض.
كما يجب وجود انتشار زمني ومكاني آلفات الدماغ 

تظهرها األشعة المغناطيسية لتشخيص المرض.
ما هي أسبابه؟

دراســات  هناك  ولكن  معروفة  غير  الــمــرض  أســبــاب 
تــبــيــن بــعــض الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مـــن قــابــلــيــة االفــــراد 

لإلصابة بالمرض مثل العوامل البيئية والوراثية.
مرض التصلب ال يعتبر مرضا وراثيا ولكن ترتفع 
إمكانية اإلصابة بين األقارب بنسبة اقل من 1% وترتفع 
الــعــوامــل  ومـــن   ..%30 الـــى  المتماثلة  لــلــتــوائــم  الــنــســبــة 
المسكن  بعد  الجغرافي لأفراد فكلما  التوزيع  المهمة 
عن الخط االستوائي زادت نسبة اإلصابة ويرجع السبب 
فيتامين  للشمس ونقص  األفــراد  الــى تعرض  ذلــك  في 
تــعــرض األشــخــاص لبعض  دال.. وعــوامــل أخـــرى مــثــل 

الميكروبات، التدخين، السمنة، الغذاء.
هل لمرض التصلب المتعدد أنواع؟

هناك أنواع من مرض التصلب المتعدد:
1- االنتكاسي وهو من أكثر األنواع انتشارا ويتميز 
بــوجــود انــتــكــاســات وعـــامـــات جــديــدة لــنــشــاط الــمــرض 

وتراجع حالة العجز بين الهجمات.
2- الـــثـــانـــوي الـــمـــتـــرقـــي: فـــي هــــذا الـــنـــوع يــتــعــرض 
المريض النتكاسات او هجمات ولكن ال يرجع مستوى 

العجز إلى ما قبل االنتكاسة.
بتطور  يتميز  الــنــوع  هــذا  المترقي: فــي  االولـــي   -3
التحسن أحيانا  بــعــض  ــود  الــبــدايــة مــع وجـ الــعــجــز مــن 
ولكن يتطور العكس مع مرور الوقت وهو يؤثر على فئة 

الرجال في عمر 40 سنة. 
وتــــم مـــؤخـــرا تــقــســيــم الــتــصــلــب الــمــتــعــدد مـــن قبل 
أخــصــائــي مـــرض الــتــصــلــب عــالــمــيــا بــحــيــث تـــم تقسيم 
واستخدام  المرض  وتطور  نشاط  حسب  على  المرض 

األدوية المناسبة لكل نوع لمنع تطور المرض.
ما هو أحدث عاجات التصلب المتعدد؟

عاج مرض التصلب يعتمد على استخدام األدوية 
الدماغ  وكفاءة  االنتكاسات  لتقليل  للمناعة  الضابطة 
الــتــي تــظــهــر فـــي أشــعــة الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي. وتــطــور 
العاج في السنوات االخيرة بوجود أدوية عالية الكفاءة 
خاصة  ــات  دراسـ هناك  أن  كما  الــمــرض،  على  للسيطرة 
في  استخدامها  يتم  الــتــي  الجذعية  بالخايا  للعاج 

مراكز متخصصة.
تستمر  ان  يــجــب  بانتكاسة  الــمــريــض  إصــابــة  عــنــد 
االعراض على االقل 24 الى 48 ساعة ليتسنى لنا إثبات 
إصــابــتــه، النـــه فــي بــعــض الـــحـــاالت يــكــون لـــدى مريض 
غير  انتكاسة  تسمى  وقتية  اعـــراض  المتعدد  التصلب 
الدماغ  في  تأثرت  التي  االماكن  على  وتعتمد  حقيقية 
والنخاع الشوكي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وباألخص 
اقـــل مــن 24  مـــدة  الــصــيــف ولكنها تستمر  فــصــل  خـــال 

ساعة وبعدها تقل ثم تختفي.

الجديد لعام 2022-2023 وكلنا  الدراسي  الموسم  أيام  انطلق قبل 
فرح بعودة المدارس حضوريًا بعد سنوات التعليم عن بعد الذي تسببت 
به جائحة كورونا ومع بدء انحسار الجائحة التي أثرت سابقا وبشكل 
كبير في نظام التعليم والحياة العامة خال السنتين السابقتين وما 
اإللكتروني  والتعليم  بعد  عــن  التعليم  نــظــام  إلــى  تــحــول  مــن  سببته 
والقيود التي فرضتها الجائحة على التنقل والحرية والحركة وغيرها 
الدكتور محمد سلمان أخصائي  آثار صحية واقتصادية هكذا بدأ  من 
الدراسي  العام  الطبي عن  لمركز جنان  الطبي  والمدير  األطفال  طب 

الجديد واستكمل قائا:
مقاعد  إلــى  الطلبة  وعــودة  الجديد  الــدراســي  للعام  نستعد  ونحن 
الدراسة علينا االنتباه والعمل سويا على نجاح هذا الموسم الدراسي 
كورونا  جائحة  إن  الوقائية حيث  الصحية  اإلرشـــادات  اتباع  خــال  من 
أذكر  أن  أود  وهنا  تأثيرها  قل  وإن  مازالت موجودة  الفيروس  متحورات 
ببعض العادات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من األمراض والحد 

من انتشارها.
أواًل: النظافة الشخصية: فإن االهتمام بالنظافة الشخصية وغسل 
الــيــديــن بــاســتــمــرار خــصــوصــًا بــعــد اســتــعــمــال الــحــمــام أو بــعــد مامسة 

األسطح.
ثــانــيــًا: عــنــد الــشــعــور بــأعــراض األنــفــلــونــزا والـــزكـــام الــمــبــاشــرة أواًل 
بارتداء قناع الوجه تجنب مصافحة الزماء واألصدقاء وعدم حضنهم 
حالة  وفي  الصحي  والكادر  الطبيب  استشارة  من  والتأكد  تقبيلهم  أو 
والبقاء في  الطلبة  باقي  األعــراض يجب عدم االختاط مع  استمرار 

البيت لمنع انتشار المرض بين طلبة الصف وفي المدرسة.
األفضل أخذ لقاح األنفلونزا الموسمي والذي يأخذ جرعة سنوية 

لضمان تقليل خطورة اإلصابة باألنفلونزا.
كــورونــا  فــيــروس  )الــقــنــاع( ال يقتصر فقط لمنع  ارتـــداء  إن  ثــالــثــًا: 
للزكام  المسببة  الفيروسات  من  العديد  انتشار  لمنع  وقاية  هو  وإنما 
دليل  ولو بسيطة  أعــراض  ارتــداءه من قبل من لديهم  وأن  واألنفلونزا 

على حرصهم على سامة اآلخرين ولمنع انتقال العدوى.
رابعًا: استعمال المطهرات لتعقيم اليد ولكن من دون إفراط حيث 
إن استعمال المطهرات قد يكون له آثار جانبية على الجلد ولكن من 
الضروري وجود علبة سائل تعقيم في شنطة الطالب الستخدامها عند 

الضرورة.
خامسًا: عند إصابة أحد أفراد العائلة بأعراض الزكام واألنفلونزا 
الوقائية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  فعليك  المخالطين  من  وكنت  )كــورونــا(   –
واألفضل  القناع  وارتـــداء  الصف  فــي  الــزمــاء  وعــدم مخالطة  الــازمــة 

إخبار الجهات المعنية بالصحة في المدرسة بذلك.
وما  الكتب  مع  وزنها  يكون  أن  يجب  المدرسية  الحقيبة  ســادســًا: 
في  يؤثر  بشكل  ثقيلة  تكون  أن  ال  لحمله  الطالب  قــدرة  مــع  يتناسب 

صحة وسامة العمود الفقري للطفل.
سابعا: االهتمام بالغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات السريعة 
وأخــذ  الــريــاضــة  ممارسة  يشمل  الــذي  الصحي  الحياة  نمط  واخــتــيــار 
قــســط كـــاف مــن الــنــوم وتـــنـــاول الــوجــبــات الــصــحــيــة الــتــي تــعــزز مناعة 

الشخص وتمنع اإلصابة باألمراض.
إلى  بــاألخــص بحاجة  األولـــى  الــمــراحــل  الــطــاب وصــفــوف  ثامنا: 
التهيئة النفسية حيث إنهم بدأوا أعوامهم الدراسية سابقا من البيت 
باقي  مع  الطبيعي  بالشكل  يختلطوا  ولــم  بعد  عن  التعلم  طريق  عن 
األطــفــال والـــزمـــاء فــي الــصــف فــمــن الـــضـــروري أن نعلمهم أســاســيــات 
العاقة بين الطاب وكيفية التواصل مع بعض بما يحفظ سامتهم 

الجسدية والنفسية.
في األخير 

للمحافظة على  الوقت  نفس  في  ومهم  ذكرته هو جزء بسيط  ما 
سامة وصحة الطاب والكادر التدريسي له دور كبير في متابعة وتعليم 
بالشكل  التعليم  ومــواصــلــة  الصحة  على  المحافظة  كيفية  الــطــاب 
السليم بما يضمن استمرار وديمومة الدراسة وتمنياتي لجميع الطلبة 

بالصحة والسامة والتفوق في دراستهم.

التخصصي  البحرين  نهاية شهر سبتمبر تحتفل مستشفى  مع 
بمرور عشرين عاما على تأسيسه ويأتي االحتفال هذا العام بافتتاح 
بتطور  االهــتــمــام  على  الــضــوء  ليسلط  الــعــريــق  الطبي  الــصــرح  هــذا 
للمواطن  المقدمة  الطبية  بالخدمات  واالرتــقــاء  الصحي  القطاع 

والمقيم.

البحرين التخصصي يسعى دائما إلى رفع جودة وكفاءة الخدمة 
الصحية للمستشفى واالرتقاء بالكوادر الطبية واستقطاب الكفاءات 
للحفاظ على المكانة والسمعة الطيبة وحتى بات المستشفى واحدا 
من المستشفيات المتميزة على مستوى المنطقة في تقديم خدمات 

الرعاية الصحة. ولتستمر قصة النجاح.

Happiness is

»البحرين التخصصي« تقترب من الذكرى السنوية العشرين 

النساء أكثر عرضة لإلصابة بالتصلب المتعدد من الرجال.. الدكتورة فاطمة عبداهلل لـ»الخليج الطبي«: 

اأ�سباب المر�ض غير معروفة.. وال يعتبر وراثيا

مع موسم العودة إلى المدارس...

الدكتور محمد �صلمان: اتباع الإر�صادات ال�صحية 

الـوقـائيـة �صـرورة للحـد من انت�صــار الأمـرا�ض

زينب الهدار ت�سرح دور العالج الطبيعي بعد 

االإ�سابة بال�سكتة الدماغية
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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
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 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
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 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG
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.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)
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الدماغية موضوعا متشعبا وله  قد يكون موضوع السكتة 
العديد من األبواب لطرقها والبحث فيها ألنه يعتبر من أكثر 
وال  الــحــدوث  لكونه مفاجئ  تعقيدا  واألعــصــاب  المخ  أمــراض 
لتفادي  للجسم  مسبقة  ــذارات  إنــ تعطي  أن  لــأعــراض  يمكن 
الــحــاالت فــي اآلونــة  حــدوثــه ومضاعفاته، وبسبب اطـــراد عــدد 
األخيرة يجب أن يفسح المجال للبحث فيه أكثر والوقوف عند 

مسبباته الحقيقية بشكل جدي.
الــتــأهــيــل بعد  اعــــادة  الــطــبــيــعــي فــي  الــعــاج  عــاقــة او دور 
االصابة بالسكتات الدماغية، هذا ما سوف توضحه اخصائية 

العاج الطبيعي زينب الهدار في المقال التالي:
السكتة الدماغية تعتبر األكثر شيوعا بالنسبة إلى جميع 
أمراض المخ واألعصاب األخرى وتعرف بأنها نقص أو توقف 
مفاجئ فــي إمـــداد أحــد أجـــزاء الــدمــاغ بــالــدم الـــازم مــا يحرم 
الجزء  في  عطا  يسبب  والتغذية  األكسجين  من  الجزء  هــذا 
المسؤول عنه وال بد أن يمر عليه 24 ساعة ليطلق عليه اسم 
أهم األعراض  وواحــدة من  سكتة دماغية فعليا بعد اإلصابة. 
اغلب  وفــي  الجسم  أطــراف  أحــد  الحركة في  الكثيرة هي فقد 

الحاالت هو يؤثر على أحد نصفي الجسم.
وبحسب الدراسات فلم تبين أي منها سبب السكتة الرئيسي 
فهو مازال غير واضح وفي طور التدقيق، ولكن أشارت بعضها 
لذلك،  المحفز  هــي  تــكــون  قــد  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك  أن  إلــى 
والتفكير  الــقــلــق  اضــطــراب  أن  الـــدراســـات  بــعــض  بينت  فــقــدت 
أهم  أحــد  واالكــتــئــاب هــي  النفسية  والــضــغــوط  والكبت  الــزائــد 
اذا  الدماغية  السكتة  إلــى  تــؤدي  قــد  التي  الحياتية  األســبــاب 

استمرت فترات طويلة.
ــي جــامــعــة  وقــــد أجـــــرى قــســم عـــلـــوم الــصــحــة والـــتـــأهـــيـــل فـ
بيتسبرغ األمريكية دراسة في هذا الموضوع وقد توصلوا إلى 
القلق واالكتئاب هم  الذين يعانون من أعراض  أن األشخاص 
أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم الذين 
نسبة  احتمال  أن  الباحثون  بين  وقــد  طبيعية،  حياة  يعيشون 
تصل  القلق  من  يعانون  الذين  لأشخاص  بالسكتة  اإلصابة 

إلى %33.
ويأتي دور العاج الطبيعي لأشخاص المصابين بالسكتة 
الدماغية إلعادة تأهيلهم حركيا إلنجاز وظائفهم بأقصى مدى 
من االستقالية واالعتماد على النفس، ومن خال تجاربنا مع 
هؤالء المرضى فالعديد منهم يشيرون أثناء العاج التأهيلي 
وتــجــارب  اجتماعية  وضــغــوطــات  نفسية  بــأزمــات  مــرورهــم  إلــى 
السبب في  كان  كبير  لتحملهم عبئ  أدت  سيئة خال حياتهم 

إصابتهم بالسكتة الدماغية، وأكثر ما يعيق االختصاصين في 
المريض  استفادة  أحيانا من  ويقنن  الحاالت  مثل هذه  عاج 
من البرنامج العاجي هو الجانب النفسي للمريض والصراع 
تركتها  الــتــي  واآلثـــار  الماضي  ضغوطات  تــذكــر  بين  الــداخــلــي 
السكتة الدماغية، وال سيما أن المريض قد يحتاج إلى برنامج 
عاجي قد يستغرق سنوات للتعافي ألن العديد منهم يعانون 

من إعاقات طويلة األمد.
العاج لمثل هذي الحاالت يحتاج إلى برنامج تأهيلي ال 
يضم التأهيل الحركي فقط وإن كان من األولويات، ولكن يجب 
العديد  من  له  لما  األهمية  بــذات  النفسي  الجانب  يراعى  أن 
من اآلثار على تقبل المريض لنفسه وتقبله وتهيئته للبرنامج 
المجتمع،  فــي  واالنــخــراط  للعودة  الــوقــت  نفس  فــي  الحركي 
كيفية  على  الحاالت  العاملون مع هذه  يؤهل  أن  لذلك يجب 
البرنامج  يكون  حتى  للمريض  النفسي  الجانب  مع  التعامل 

التأهيلي ناجحا وفعاال في مثل هذه الحاالت.

ترافقنا  الطبيعية فهي  البشر  ردود فعل  أحد  الدموع 
منذ والدتنا وتستمر مع تقدمنا في العمر. تذرف الدموع 
يــكــون بعضها يستحق  قــد  عـــدة،  ومــواقــف  كثيرة  ألســبــاب 

البكاء والبعض اآلخر ألهون سبب. 
أكثر من  البكاء  إلى  يميل  الناس  أن بعض   ومعروف 
بما  البكاء  إلى  الرجال  أكثر من  النساء  تميل  إذ  غيرهم، 
يقارب الخمس أضعاف، بسبب وجود هرمون البروالكتين 

لديهم بكميات أكبر عن الرجال.
وأثبتت إحدى الدراسات أن الحزن هو المسؤول عما 
يــزيــد عــن نــصــف مــعــدالت الـــدمـــوع الــتــي يــذرفــهــا الــبــشــر، 
ومشاعر الفرح مسؤولة عن حوالي 20% منها فقط، وتعتبُر 

مشاعر الغضب العامل الثالث لذرف الدموع.
أنها  أهمها  نتخيلها،  أو  نعرفها  ال  قد  فوائد  للدموع 
تــحــافــظ عــلــى رطــوبــة الــعــيــن وإبــقــائــهــا فــي صــحــة جــيــدة، 
يــســاعــد على  إرادي مــمــا  الــــا  الــعــصــبــي  الــجــهــاز  تــنــشــط 
االسترخاء والتخلص من التوتر والتحكم في االنفعاالت 
األلم  تخفيف  في  يساهم  الحزن  من  الشعور  من  والحد 
ــراز االنـــدورفـــيـــنـــات  ــ ألن الــبــكــاء يــســاعــد الــجــســم عــلــى إفــ

واالكستوسين ويحسن الحالة المزاجية. 
وينصح بعض األطباء بعدم كبت الدموع لما لها من 
من  يعد  الــدمــوع  شحنة  فتفريغ  اإلنــســان  على  سيئ  أثــر 
مر  على  األمــــراض  مــن  الكثير  لتجنب  المهمة  الــعــوامــل 

السنين.
قد تكون الدموع بمثابة طلب المساعدة، إذ إنها ُتظِهر 
ما  غالًبا  الــدعــم،  إلــى  ونحتاج  بخير  لسنا  أننا  لآلخرين 
تولد الدموع مشاعر التعاطف عند اآلخرين، ما يساعدنا 
عندما  أيًضا  دموعنا  تتساقط  قد  معهم.  التواصل  على 
نشعر بتعاطف عميق مع شخص آخر فنبكي معه، ما يعزز 

الروابط االجتماعية.
ــة مــع  ــاصـ ــان، خـ ــ ــسـ ــ ــــيء طــبــيــعــي عـــنـــد اإلنـ الــــدمــــوع شـ
الضغوط التي جلبتها السنوات القليلة الماضية وأحياًنا 
ال يوجد شيء أفضل من البكاء لتخفيف المشاعر، لكن 
إذا وجد الشخص نفسه يبكي كثيًرا، فقد يكون التحدث 

إلى الطبيب مفيًدا.
وببراعة وصف األديب واشنطن إيرفينج البكاء وقال: 
»فــي الــدمــوع قــداســة، فــالــدمــوع ليست عــامــة ضــعــف، بل 
والدموع  مجتمعة،  لغة  آالف  عشرة  من  أبلغ  البكاء  قــّوة، 
هــي رســـل الــحــزن الـــعـــارم، والــتــوبــة الــنــصــوح، والــحــب غير 

المنطوق«.

تاأثير البكاء.. مفيد
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

جراح المسالك البولية الشهير من النمسا 
البروفيسور الدكتور بوب دجافان في زيارة للبحرين

يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن الــبــروفــيــســور 
ــتـــشـــاري جـــراحـــة الــمــســالــك  ــتـــور بــــوب دجــــافــــان، اسـ الـــدكـ
البولية، في زيارة لتقديم خدماته المتخصصة في مملكة 

البحرين، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2022.
ــان هـــو أســـتـــاذ جــراحــة  ــافـ  الــبــروفــيــســور الـــدكـــتـــور دجـ
نيويورك  وجــامــعــة  فيينا  جامعة  فــي  البولية  المسالك 
باإلضافة إلى كونه رئيس قسم جراحة المسالك البولية 

في مستشفى مؤسسة رودولفينرهاوس، فيينا النمسا.
المسالك   وحــاصــل على درجـــات علمية فــي جــراحــة 
جراحة  قسم  وزمــالــة  الطبية  فيينا  جامعة  مــن  البولية 

المسالك البولية من جامعة تكساس.
اإلنجليزية  ويــتــحــدث  لــغــات  عـــدة  جــافــان  د.  يجيد   

واأللمانية والفرنسية واإليطالية.
جراحة  مجال  فــي  الخبرة  مــن  بسنوات  يتمتع  كما   
الــمــســالــك الــبــولــيــة ولــديــه خــبــرة جــيــدة فــي إدارة وعــاج 
المسالك  وأورام  البروستاتا  وأمراض  البروستاتا  سرطان 
الــبــولــيــة وســـرطـــان الــكــلــى، والــمــثــانــة وســـرطـــان الخصية 
ــة الـــروبـــوتـــيـــة  ــراحــ وأمــــــــراض الـــحـــصـــوات الـــبـــولـــيـــة والــــجــ
البولية  المسالك  وجــراحــة  الــتــوغــل،  طفيفة  والــجــراحــة 

لأنثى وتنظير البطن وجراحة الليزر والجهاز البولي.
اتصل بمستشفى  والمواعيد  المعلومات   لمزيد من 
رويال البحرين على 17246800 أو على الواتساب 3218180.
يمكنك أيًضا حجز موعدك عبر اإلنترنت من خال 
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اللويحي المتعدد )MS( هو مرض مزمن  التصلب 
يؤثر على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى حدوث بعض 
بمرور  وحركته  وقوته  المريض  أفعال  ردود  في  التغيير 
ينقذ  ما  البداية هو  منذ  الصحيح  التشخيص  الوقت. 
الـــمـــريـــض ووضـــــع الــخــطــة الــعــاجــيــة الــمــنــاســبــة. في 
استشاري  عــبــداهلل  فاطمة  الــدكــتــورة  مــع  التالي  الــحــوار 
أمراض المخ واألعصاب ورئيس رابطة العلوم العصبية 
الــبــحــريــنــيــة ســنــتــعــرف كـــل مـــا يــخــص مــــرض التصلب 

اللويحي المتعدد.
ما هو مرض التصلب المتعدد؟ ومن هم األشخاص 

األكثر عرضة؟
مناعي يصيب  مــرض  هو  المتعدد  التصلب  مــرض 
الشوكي)،  والنخاع  )المخ  المركزية  العصبية  الخايا 
ويـــــؤدي الــــى ضـــمـــور الــخــايــا الــعــصــبــيــة وإصـــابـــة مـــادة 

المايلين )المادة البيضاء(.
المعروف عن مرض تصلب أنه يصيب الفئة العمرية 
بــيــن 20 و40 ســنــة والــنــســاء أكــثــر عــرضــة مـــن الــرجــال 
لإلصابة بمرض التصلب المتعدد للنوع االنتكاسي، اما 
النوع االول فالرجال بعمر الـ40 اكثر عرضة لإلصابة به.

ما هي أعراض مرض التصلب المتعدد؟ 
وتعتمد  عــديــدة  التصلب المتعدد  مــرض  أعـــراض 
على المنطقة التي تأثرت في الجهاز العصبي المركزي 

من أهمها 
من أكثر األعراض العصبية مشاكل بصرية حركية 
ضعف  فــي  فتتمثل  البصرية  المشاكل  وحساسية، أمــا 
في اإلبصار وازدواجية في النظر بسبب مشاكل حركية 
تتمثل في ضعف في األطراف، إما على شكل ضعف أو 
إما  ضعفا  يكون  أن  ويمكن  نصفي  شلل  أو  رباعي  شلل 
في اليد أو القدم، كما يتعرض المريض لتشنجات في 

العضات.
كما  األمــاكــن  نفس  في  الحسية  األعـــراض  وتتمثل 

ذكر لأعراض الحركية.
كثرة  الــبــول  سلس  مــن  يعاني  أن  للمريض  ويمكن 

التبول أو قلته.
ومــن األعــراض األخــرى اضطراب في الكام وعدم 

االتزان وصعوبة البلع وأعراض أخرى مثل االكتئاب.
كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص المريض عن طريق:
أوال: وجود االعراض الموجودة السابقة ذكرها لدى 

الشخص المصاب.
ثــانــيــا: الــفــحــص اإلكــلــيــنــيــكــي والـــتـــأكـــد مـــن وجـــود 

العامات المتوقعة للمرض.
ثالثا: أشعة الرنين المغناطيسي.

داعــمــة  وفــســيــولــوجــيــة  فــحــوصــات مختبرية  رابـــعـــا: 
أخذ  أو  العين  أعصاب  تخطيط  مثل  المرضى  لبعض 
عينات من السائل الشوكي وتحاليل دم أخرى الستبعاد 

الحاالت الشبيهة والتأكد من التشخيص.
ــه يــتــم عــمــل أشـــعـــة الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي  كــمــا أنــ
ألعــــــراض غــيــر مــــحــــددة، ويـــتـــم اكـــتـــشـــاف وجـــــود بعض 
التغيرات او آفات الدماغ في أشعة الرنين المغناطيسي 

الشبيهة بمرض التصلب.
بــمــرض التصلب  الــمــريــض  يــمــكــن تــشــخــيــص  فـــا 
الــمــتــعــدد عــنــد عــــدم وجـــــود عـــامـــات وأعـــــــراض مــرض 

التصلب المتعدد التي تم ذكرها أعاه.
وفي بعض الحاالت ال توجد أعراض غير محددة، 
ولكن توجد عامات التصلب المتعدد في أشعة الرنين 
المغناطيسي.. في هذه الحالة ال يمكن كذلك تشخيص 
أعــراض  أي  وجــود  عــدم  عند  التصلب  بمرض  المريض 

تدل على المرض.
كما يجب وجود انتشار زمني ومكاني آلفات الدماغ 

تظهرها األشعة المغناطيسية لتشخيص المرض.
ما هي أسبابه؟

دراســات  هناك  ولكن  معروفة  غير  الــمــرض  أســبــاب 
تــبــيــن بــعــض الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مـــن قــابــلــيــة االفــــراد 

لإلصابة بالمرض مثل العوامل البيئية والوراثية.
مرض التصلب ال يعتبر مرضا وراثيا ولكن ترتفع 
إمكانية اإلصابة بين األقارب بنسبة اقل من 1% وترتفع 
الــعــوامــل  ومـــن   ..%30 الـــى  المتماثلة  لــلــتــوائــم  الــنــســبــة 
المسكن  بعد  الجغرافي لأفراد فكلما  التوزيع  المهمة 
عن الخط االستوائي زادت نسبة اإلصابة ويرجع السبب 
فيتامين  للشمس ونقص  األفــراد  الــى تعرض  ذلــك  في 
تــعــرض األشــخــاص لبعض  دال.. وعــوامــل أخـــرى مــثــل 

الميكروبات، التدخين، السمنة، الغذاء.
هل لمرض التصلب المتعدد أنواع؟

هناك أنواع من مرض التصلب المتعدد:
1- االنتكاسي وهو من أكثر األنواع انتشارا ويتميز 
بــوجــود انــتــكــاســات وعـــامـــات جــديــدة لــنــشــاط الــمــرض 

وتراجع حالة العجز بين الهجمات.
2- الـــثـــانـــوي الـــمـــتـــرقـــي: فـــي هــــذا الـــنـــوع يــتــعــرض 
المريض النتكاسات او هجمات ولكن ال يرجع مستوى 

العجز إلى ما قبل االنتكاسة.
بتطور  يتميز  الــنــوع  هــذا  المترقي: فــي  االولـــي   -3
التحسن أحيانا  بــعــض  ــود  الــبــدايــة مــع وجـ الــعــجــز مــن 
ولكن يتطور العكس مع مرور الوقت وهو يؤثر على فئة 

الرجال في عمر 40 سنة. 
وتــــم مـــؤخـــرا تــقــســيــم الــتــصــلــب الــمــتــعــدد مـــن قبل 
أخــصــائــي مـــرض الــتــصــلــب عــالــمــيــا بــحــيــث تـــم تقسيم 
واستخدام  المرض  وتطور  نشاط  حسب  على  المرض 

األدوية المناسبة لكل نوع لمنع تطور المرض.
ما هو أحدث عاجات التصلب المتعدد؟

عاج مرض التصلب يعتمد على استخدام األدوية 
الدماغ  وكفاءة  االنتكاسات  لتقليل  للمناعة  الضابطة 
الــتــي تــظــهــر فـــي أشــعــة الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي. وتــطــور 
العاج في السنوات االخيرة بوجود أدوية عالية الكفاءة 
خاصة  ــات  دراسـ هناك  أن  كما  الــمــرض،  على  للسيطرة 
في  استخدامها  يتم  الــتــي  الجذعية  بالخايا  للعاج 

مراكز متخصصة.
تستمر  ان  يــجــب  بانتكاسة  الــمــريــض  إصــابــة  عــنــد 
االعراض على االقل 24 الى 48 ساعة ليتسنى لنا إثبات 
إصــابــتــه، النـــه فــي بــعــض الـــحـــاالت يــكــون لـــدى مريض 
غير  انتكاسة  تسمى  وقتية  اعـــراض  المتعدد  التصلب 
الدماغ  في  تأثرت  التي  االماكن  على  وتعتمد  حقيقية 
والنخاع الشوكي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وباألخص 
اقـــل مــن 24  مـــدة  الــصــيــف ولكنها تستمر  فــصــل  خـــال 

ساعة وبعدها تقل ثم تختفي.

الجديد لعام 2022-2023 وكلنا  الدراسي  الموسم  أيام  انطلق قبل 
فرح بعودة المدارس حضوريًا بعد سنوات التعليم عن بعد الذي تسببت 
به جائحة كورونا ومع بدء انحسار الجائحة التي أثرت سابقا وبشكل 
كبير في نظام التعليم والحياة العامة خال السنتين السابقتين وما 
اإللكتروني  والتعليم  بعد  عــن  التعليم  نــظــام  إلــى  تــحــول  مــن  سببته 
والقيود التي فرضتها الجائحة على التنقل والحرية والحركة وغيرها 
الدكتور محمد سلمان أخصائي  آثار صحية واقتصادية هكذا بدأ  من 
الدراسي  العام  الطبي عن  لمركز جنان  الطبي  والمدير  األطفال  طب 

الجديد واستكمل قائا:
مقاعد  إلــى  الطلبة  وعــودة  الجديد  الــدراســي  للعام  نستعد  ونحن 
الدراسة علينا االنتباه والعمل سويا على نجاح هذا الموسم الدراسي 
كورونا  جائحة  إن  الوقائية حيث  الصحية  اإلرشـــادات  اتباع  خــال  من 
أذكر  أن  أود  وهنا  تأثيرها  قل  وإن  مازالت موجودة  الفيروس  متحورات 
ببعض العادات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من األمراض والحد 

من انتشارها.
أواًل: النظافة الشخصية: فإن االهتمام بالنظافة الشخصية وغسل 
الــيــديــن بــاســتــمــرار خــصــوصــًا بــعــد اســتــعــمــال الــحــمــام أو بــعــد مامسة 

األسطح.
ثــانــيــًا: عــنــد الــشــعــور بــأعــراض األنــفــلــونــزا والـــزكـــام الــمــبــاشــرة أواًل 
بارتداء قناع الوجه تجنب مصافحة الزماء واألصدقاء وعدم حضنهم 
حالة  وفي  الصحي  والكادر  الطبيب  استشارة  من  والتأكد  تقبيلهم  أو 
والبقاء في  الطلبة  باقي  األعــراض يجب عدم االختاط مع  استمرار 

البيت لمنع انتشار المرض بين طلبة الصف وفي المدرسة.
األفضل أخذ لقاح األنفلونزا الموسمي والذي يأخذ جرعة سنوية 

لضمان تقليل خطورة اإلصابة باألنفلونزا.
كــورونــا  فــيــروس  )الــقــنــاع( ال يقتصر فقط لمنع  ارتـــداء  إن  ثــالــثــًا: 
للزكام  المسببة  الفيروسات  من  العديد  انتشار  لمنع  وقاية  هو  وإنما 
دليل  ولو بسيطة  أعــراض  ارتــداءه من قبل من لديهم  وأن  واألنفلونزا 

على حرصهم على سامة اآلخرين ولمنع انتقال العدوى.
رابعًا: استعمال المطهرات لتعقيم اليد ولكن من دون إفراط حيث 
إن استعمال المطهرات قد يكون له آثار جانبية على الجلد ولكن من 
الضروري وجود علبة سائل تعقيم في شنطة الطالب الستخدامها عند 

الضرورة.
خامسًا: عند إصابة أحد أفراد العائلة بأعراض الزكام واألنفلونزا 
الوقائية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  فعليك  المخالطين  من  وكنت  )كــورونــا(   –
واألفضل  القناع  وارتـــداء  الصف  فــي  الــزمــاء  وعــدم مخالطة  الــازمــة 

إخبار الجهات المعنية بالصحة في المدرسة بذلك.
وما  الكتب  مع  وزنها  يكون  أن  يجب  المدرسية  الحقيبة  ســادســًا: 
في  يؤثر  بشكل  ثقيلة  تكون  أن  ال  لحمله  الطالب  قــدرة  مــع  يتناسب 

صحة وسامة العمود الفقري للطفل.
سابعا: االهتمام بالغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات السريعة 
وأخــذ  الــريــاضــة  ممارسة  يشمل  الــذي  الصحي  الحياة  نمط  واخــتــيــار 
قــســط كـــاف مــن الــنــوم وتـــنـــاول الــوجــبــات الــصــحــيــة الــتــي تــعــزز مناعة 

الشخص وتمنع اإلصابة باألمراض.
إلى  بــاألخــص بحاجة  األولـــى  الــمــراحــل  الــطــاب وصــفــوف  ثامنا: 
التهيئة النفسية حيث إنهم بدأوا أعوامهم الدراسية سابقا من البيت 
باقي  مع  الطبيعي  بالشكل  يختلطوا  ولــم  بعد  عن  التعلم  طريق  عن 
األطــفــال والـــزمـــاء فــي الــصــف فــمــن الـــضـــروري أن نعلمهم أســاســيــات 
العاقة بين الطاب وكيفية التواصل مع بعض بما يحفظ سامتهم 

الجسدية والنفسية.
في األخير 

للمحافظة على  الوقت  نفس  في  ومهم  ذكرته هو جزء بسيط  ما 
سامة وصحة الطاب والكادر التدريسي له دور كبير في متابعة وتعليم 
بالشكل  التعليم  ومــواصــلــة  الصحة  على  المحافظة  كيفية  الــطــاب 
السليم بما يضمن استمرار وديمومة الدراسة وتمنياتي لجميع الطلبة 

بالصحة والسامة والتفوق في دراستهم.

التخصصي  البحرين  نهاية شهر سبتمبر تحتفل مستشفى  مع 
بمرور عشرين عاما على تأسيسه ويأتي االحتفال هذا العام بافتتاح 
بتطور  االهــتــمــام  على  الــضــوء  ليسلط  الــعــريــق  الطبي  الــصــرح  هــذا 
للمواطن  المقدمة  الطبية  بالخدمات  واالرتــقــاء  الصحي  القطاع 

والمقيم.

البحرين التخصصي يسعى دائما إلى رفع جودة وكفاءة الخدمة 
الصحية للمستشفى واالرتقاء بالكوادر الطبية واستقطاب الكفاءات 
للحفاظ على المكانة والسمعة الطيبة وحتى بات المستشفى واحدا 
من المستشفيات المتميزة على مستوى المنطقة في تقديم خدمات 

الرعاية الصحة. ولتستمر قصة النجاح.

Happiness is

»البحرين التخصصي« تقترب من الذكرى السنوية العشرين 

النساء أكثر عرضة لإلصابة بالتصلب المتعدد من الرجال.. الدكتورة فاطمة عبداهلل لـ»الخليج الطبي«: 

اأ�سباب المر�ض غير معروفة.. وال يعتبر وراثيا

مع موسم العودة إلى المدارس...

الدكتور محمد �صلمان: اتباع الإر�صادات ال�صحية 

الـوقـائيـة �صـرورة للحـد من انت�صــار الأمـرا�ض

زينب الهدار ت�سرح دور العالج الطبيعي بعد 

االإ�سابة بال�سكتة الدماغية
الدماغية موضوعا متشعبا وله  قد يكون موضوع السكتة 
العديد من األبواب لطرقها والبحث فيها ألنه يعتبر من أكثر 
وال  الــحــدوث  لكونه مفاجئ  تعقيدا  واألعــصــاب  المخ  أمــراض 
لتفادي  للجسم  مسبقة  ــذارات  إنــ تعطي  أن  لــأعــراض  يمكن 
الــحــاالت فــي اآلونــة  حــدوثــه ومضاعفاته، وبسبب اطـــراد عــدد 
األخيرة يجب أن يفسح المجال للبحث فيه أكثر والوقوف عند 

مسبباته الحقيقية بشكل جدي.
الــتــأهــيــل بعد  اعــــادة  الــطــبــيــعــي فــي  الــعــاج  عــاقــة او دور 
االصابة بالسكتات الدماغية، هذا ما سوف توضحه اخصائية 

العاج الطبيعي زينب الهدار في المقال التالي:
السكتة الدماغية تعتبر األكثر شيوعا بالنسبة إلى جميع 
أمراض المخ واألعصاب األخرى وتعرف بأنها نقص أو توقف 
مفاجئ فــي إمـــداد أحــد أجـــزاء الــدمــاغ بــالــدم الـــازم مــا يحرم 
الجزء  في  عطا  يسبب  والتغذية  األكسجين  من  الجزء  هــذا 
المسؤول عنه وال بد أن يمر عليه 24 ساعة ليطلق عليه اسم 
أهم األعراض  وواحــدة من  سكتة دماغية فعليا بعد اإلصابة. 
اغلب  وفــي  الجسم  أطــراف  أحــد  الحركة في  الكثيرة هي فقد 

الحاالت هو يؤثر على أحد نصفي الجسم.
وبحسب الدراسات فلم تبين أي منها سبب السكتة الرئيسي 
فهو مازال غير واضح وفي طور التدقيق، ولكن أشارت بعضها 
لذلك،  المحفز  هــي  تــكــون  قــد  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك  أن  إلــى 
والتفكير  الــقــلــق  اضــطــراب  أن  الـــدراســـات  بــعــض  بينت  فــقــدت 
أهم  أحــد  واالكــتــئــاب هــي  النفسية  والــضــغــوط  والكبت  الــزائــد 
اذا  الدماغية  السكتة  إلــى  تــؤدي  قــد  التي  الحياتية  األســبــاب 

استمرت فترات طويلة.
ــي جــامــعــة  وقــــد أجـــــرى قــســم عـــلـــوم الــصــحــة والـــتـــأهـــيـــل فـ
بيتسبرغ األمريكية دراسة في هذا الموضوع وقد توصلوا إلى 
القلق واالكتئاب هم  الذين يعانون من أعراض  أن األشخاص 
أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم الذين 
نسبة  احتمال  أن  الباحثون  بين  وقــد  طبيعية،  حياة  يعيشون 
تصل  القلق  من  يعانون  الذين  لأشخاص  بالسكتة  اإلصابة 

إلى %33.
ويأتي دور العاج الطبيعي لأشخاص المصابين بالسكتة 
الدماغية إلعادة تأهيلهم حركيا إلنجاز وظائفهم بأقصى مدى 
من االستقالية واالعتماد على النفس، ومن خال تجاربنا مع 
هؤالء المرضى فالعديد منهم يشيرون أثناء العاج التأهيلي 
وتــجــارب  اجتماعية  وضــغــوطــات  نفسية  بــأزمــات  مــرورهــم  إلــى 
السبب في  كان  كبير  لتحملهم عبئ  أدت  سيئة خال حياتهم 

إصابتهم بالسكتة الدماغية، وأكثر ما يعيق االختصاصين في 
المريض  استفادة  أحيانا من  ويقنن  الحاالت  مثل هذه  عاج 
من البرنامج العاجي هو الجانب النفسي للمريض والصراع 
تركتها  الــتــي  واآلثـــار  الماضي  ضغوطات  تــذكــر  بين  الــداخــلــي 
السكتة الدماغية، وال سيما أن المريض قد يحتاج إلى برنامج 
عاجي قد يستغرق سنوات للتعافي ألن العديد منهم يعانون 

من إعاقات طويلة األمد.
العاج لمثل هذي الحاالت يحتاج إلى برنامج تأهيلي ال 
يضم التأهيل الحركي فقط وإن كان من األولويات، ولكن يجب 
العديد  من  له  لما  األهمية  بــذات  النفسي  الجانب  يراعى  أن 
من اآلثار على تقبل المريض لنفسه وتقبله وتهيئته للبرنامج 
المجتمع،  فــي  واالنــخــراط  للعودة  الــوقــت  نفس  فــي  الحركي 
كيفية  على  الحاالت  العاملون مع هذه  يؤهل  أن  لذلك يجب 
البرنامج  يكون  حتى  للمريض  النفسي  الجانب  مع  التعامل 

التأهيلي ناجحا وفعاال في مثل هذه الحاالت.

ترافقنا  الطبيعية فهي  البشر  ردود فعل  أحد  الدموع 
منذ والدتنا وتستمر مع تقدمنا في العمر. تذرف الدموع 
يــكــون بعضها يستحق  قــد  عـــدة،  ومــواقــف  كثيرة  ألســبــاب 

البكاء والبعض اآلخر ألهون سبب. 
أكثر من  البكاء  إلى  يميل  الناس  أن بعض   ومعروف 
بما  البكاء  إلى  الرجال  أكثر من  النساء  تميل  إذ  غيرهم، 
يقارب الخمس أضعاف، بسبب وجود هرمون البروالكتين 

لديهم بكميات أكبر عن الرجال.
وأثبتت إحدى الدراسات أن الحزن هو المسؤول عما 
يــزيــد عــن نــصــف مــعــدالت الـــدمـــوع الــتــي يــذرفــهــا الــبــشــر، 
ومشاعر الفرح مسؤولة عن حوالي 20% منها فقط، وتعتبُر 

مشاعر الغضب العامل الثالث لذرف الدموع.
أنها  أهمها  نتخيلها،  أو  نعرفها  ال  قد  فوائد  للدموع 
تــحــافــظ عــلــى رطــوبــة الــعــيــن وإبــقــائــهــا فــي صــحــة جــيــدة، 
يــســاعــد على  إرادي مــمــا  الــــا  الــعــصــبــي  الــجــهــاز  تــنــشــط 
االسترخاء والتخلص من التوتر والتحكم في االنفعاالت 
األلم  تخفيف  في  يساهم  الحزن  من  الشعور  من  والحد 
ــراز االنـــدورفـــيـــنـــات  ــ ألن الــبــكــاء يــســاعــد الــجــســم عــلــى إفــ

واالكستوسين ويحسن الحالة المزاجية. 
وينصح بعض األطباء بعدم كبت الدموع لما لها من 
من  يعد  الــدمــوع  شحنة  فتفريغ  اإلنــســان  على  سيئ  أثــر 
مر  على  األمــــراض  مــن  الكثير  لتجنب  المهمة  الــعــوامــل 

السنين.
قد تكون الدموع بمثابة طلب المساعدة، إذ إنها ُتظِهر 
ما  غالًبا  الــدعــم،  إلــى  ونحتاج  بخير  لسنا  أننا  لآلخرين 
تولد الدموع مشاعر التعاطف عند اآلخرين، ما يساعدنا 
عندما  أيًضا  دموعنا  تتساقط  قد  معهم.  التواصل  على 
نشعر بتعاطف عميق مع شخص آخر فنبكي معه، ما يعزز 

الروابط االجتماعية.
ــة مــع  ــاصـ ــان، خـ ــ ــسـ ــ ــــيء طــبــيــعــي عـــنـــد اإلنـ الــــدمــــوع شـ
الضغوط التي جلبتها السنوات القليلة الماضية وأحياًنا 
ال يوجد شيء أفضل من البكاء لتخفيف المشاعر، لكن 
إذا وجد الشخص نفسه يبكي كثيًرا، فقد يكون التحدث 

إلى الطبيب مفيًدا.
وببراعة وصف األديب واشنطن إيرفينج البكاء وقال: 
»فــي الــدمــوع قــداســة، فــالــدمــوع ليست عــامــة ضــعــف، بل 
والدموع  مجتمعة،  لغة  آالف  عشرة  من  أبلغ  البكاء  قــّوة، 
هــي رســـل الــحــزن الـــعـــارم، والــتــوبــة الــنــصــوح، والــحــب غير 

المنطوق«.

تاأثير البكاء.. مفيد
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

جراح المسالك البولية الشهير من النمسا 
البروفيسور الدكتور بوب دجافان في زيارة للبحرين

يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى رويـــــال الــبــحــريــن الــبــروفــيــســور 
ــتـــشـــاري جـــراحـــة الــمــســالــك  ــتـــور بــــوب دجــــافــــان، اسـ الـــدكـ
البولية، في زيارة لتقديم خدماته المتخصصة في مملكة 

البحرين، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2022.
ــان هـــو أســـتـــاذ جــراحــة  ــافـ  الــبــروفــيــســور الـــدكـــتـــور دجـ
نيويورك  وجــامــعــة  فيينا  جامعة  فــي  البولية  المسالك 
باإلضافة إلى كونه رئيس قسم جراحة المسالك البولية 

في مستشفى مؤسسة رودولفينرهاوس، فيينا النمسا.
المسالك   وحــاصــل على درجـــات علمية فــي جــراحــة 
جراحة  قسم  وزمــالــة  الطبية  فيينا  جامعة  مــن  البولية 

المسالك البولية من جامعة تكساس.
اإلنجليزية  ويــتــحــدث  لــغــات  عـــدة  جــافــان  د.  يجيد   

واأللمانية والفرنسية واإليطالية.
جراحة  مجال  فــي  الخبرة  مــن  بسنوات  يتمتع  كما   
الــمــســالــك الــبــولــيــة ولــديــه خــبــرة جــيــدة فــي إدارة وعــاج 
المسالك  وأورام  البروستاتا  وأمراض  البروستاتا  سرطان 
الــبــولــيــة وســـرطـــان الــكــلــى، والــمــثــانــة وســـرطـــان الخصية 
ــة الـــروبـــوتـــيـــة  ــراحــ وأمــــــــراض الـــحـــصـــوات الـــبـــولـــيـــة والــــجــ
البولية  المسالك  وجــراحــة  الــتــوغــل،  طفيفة  والــجــراحــة 

لأنثى وتنظير البطن وجراحة الليزر والجهاز البولي.
اتصل بمستشفى  والمواعيد  المعلومات   لمزيد من 
رويال البحرين على 17246800 أو على الواتساب 3218180.

يمكنك أيًضا حجز موعدك عبر اإلنترنت من خال 
.www.royalbahrainhospital.com
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اللويحي المتعدد )MS( هو مرض مزمن  التصلب 
يؤثر على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى حدوث بعض 
بمرور  وحركته  وقوته  المريض  أفعال  ردود  في  التغيير 
ينقذ  ما  البداية هو  منذ  الصحيح  التشخيص  الوقت. 
الـــمـــريـــض ووضـــــع الــخــطــة الــعــاجــيــة الــمــنــاســبــة. في 
استشاري  عــبــداهلل  فاطمة  الــدكــتــورة  مــع  التالي  الــحــوار 
أمراض المخ واألعصاب ورئيس رابطة العلوم العصبية 
الــبــحــريــنــيــة ســنــتــعــرف كـــل مـــا يــخــص مــــرض التصلب 

اللويحي المتعدد.
ما هو مرض التصلب المتعدد؟ ومن هم األشخاص 

األكثر عرضة؟
مناعي يصيب  مــرض  هو  المتعدد  التصلب  مــرض 
الشوكي)،  والنخاع  )المخ  المركزية  العصبية  الخايا 
ويـــــؤدي الــــى ضـــمـــور الــخــايــا الــعــصــبــيــة وإصـــابـــة مـــادة 

المايلين )المادة البيضاء(.
المعروف عن مرض تصلب أنه يصيب الفئة العمرية 
بــيــن 20 و40 ســنــة والــنــســاء أكــثــر عــرضــة مـــن الــرجــال 
لإلصابة بمرض التصلب المتعدد للنوع االنتكاسي، اما 
النوع االول فالرجال بعمر الـ40 اكثر عرضة لإلصابة به.

ما هي أعراض مرض التصلب المتعدد؟ 
وتعتمد  عــديــدة  التصلب المتعدد  مــرض  أعـــراض 
على المنطقة التي تأثرت في الجهاز العصبي المركزي 

من أهمها 
من أكثر األعراض العصبية مشاكل بصرية حركية 
ضعف  فــي  فتتمثل  البصرية  المشاكل  وحساسية، أمــا 
في اإلبصار وازدواجية في النظر بسبب مشاكل حركية 
تتمثل في ضعف في األطراف، إما على شكل ضعف أو 
إما  ضعفا  يكون  أن  ويمكن  نصفي  شلل  أو  رباعي  شلل 
في اليد أو القدم، كما يتعرض المريض لتشنجات في 

العضات.
كما  األمــاكــن  نفس  في  الحسية  األعـــراض  وتتمثل 

ذكر لأعراض الحركية.
كثرة  الــبــول  سلس  مــن  يعاني  أن  للمريض  ويمكن 

التبول أو قلته.
ومــن األعــراض األخــرى اضطراب في الكام وعدم 

االتزان وصعوبة البلع وأعراض أخرى مثل االكتئاب.
كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص المريض عن طريق:
أوال: وجود االعراض الموجودة السابقة ذكرها لدى 

الشخص المصاب.
ثــانــيــا: الــفــحــص اإلكــلــيــنــيــكــي والـــتـــأكـــد مـــن وجـــود 

العامات المتوقعة للمرض.
ثالثا: أشعة الرنين المغناطيسي.

داعــمــة  وفــســيــولــوجــيــة  فــحــوصــات مختبرية  رابـــعـــا: 
أخذ  أو  العين  أعصاب  تخطيط  مثل  المرضى  لبعض 
عينات من السائل الشوكي وتحاليل دم أخرى الستبعاد 

الحاالت الشبيهة والتأكد من التشخيص.
ــه يــتــم عــمــل أشـــعـــة الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي  كــمــا أنــ
ألعــــــراض غــيــر مــــحــــددة، ويـــتـــم اكـــتـــشـــاف وجـــــود بعض 
التغيرات او آفات الدماغ في أشعة الرنين المغناطيسي 

الشبيهة بمرض التصلب.
بــمــرض التصلب  الــمــريــض  يــمــكــن تــشــخــيــص  فـــا 
الــمــتــعــدد عــنــد عــــدم وجـــــود عـــامـــات وأعـــــــراض مــرض 

التصلب المتعدد التي تم ذكرها أعاه.
وفي بعض الحاالت ال توجد أعراض غير محددة، 
ولكن توجد عامات التصلب المتعدد في أشعة الرنين 
المغناطيسي.. في هذه الحالة ال يمكن كذلك تشخيص 
أعــراض  أي  وجــود  عــدم  عند  التصلب  بمرض  المريض 

تدل على المرض.
كما يجب وجود انتشار زمني ومكاني آلفات الدماغ 

تظهرها األشعة المغناطيسية لتشخيص المرض.
ما هي أسبابه؟

دراســات  هناك  ولكن  معروفة  غير  الــمــرض  أســبــاب 
تــبــيــن بــعــض الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مـــن قــابــلــيــة االفــــراد 

لإلصابة بالمرض مثل العوامل البيئية والوراثية.
مرض التصلب ال يعتبر مرضا وراثيا ولكن ترتفع 
إمكانية اإلصابة بين األقارب بنسبة اقل من 1% وترتفع 
الــعــوامــل  ومـــن   ..%30 الـــى  المتماثلة  لــلــتــوائــم  الــنــســبــة 
المسكن  بعد  الجغرافي لأفراد فكلما  التوزيع  المهمة 
عن الخط االستوائي زادت نسبة اإلصابة ويرجع السبب 
فيتامين  للشمس ونقص  األفــراد  الــى تعرض  ذلــك  في 
تــعــرض األشــخــاص لبعض  دال.. وعــوامــل أخـــرى مــثــل 

الميكروبات، التدخين، السمنة، الغذاء.
هل لمرض التصلب المتعدد أنواع؟

هناك أنواع من مرض التصلب المتعدد:
1- االنتكاسي وهو من أكثر األنواع انتشارا ويتميز 
بــوجــود انــتــكــاســات وعـــامـــات جــديــدة لــنــشــاط الــمــرض 

وتراجع حالة العجز بين الهجمات.
2- الـــثـــانـــوي الـــمـــتـــرقـــي: فـــي هــــذا الـــنـــوع يــتــعــرض 
المريض النتكاسات او هجمات ولكن ال يرجع مستوى 

العجز إلى ما قبل االنتكاسة.
بتطور  يتميز  الــنــوع  هــذا  المترقي: فــي  االولـــي   -3
التحسن أحيانا  بــعــض  ــود  الــبــدايــة مــع وجـ الــعــجــز مــن 
ولكن يتطور العكس مع مرور الوقت وهو يؤثر على فئة 

الرجال في عمر 40 سنة. 
وتــــم مـــؤخـــرا تــقــســيــم الــتــصــلــب الــمــتــعــدد مـــن قبل 
أخــصــائــي مـــرض الــتــصــلــب عــالــمــيــا بــحــيــث تـــم تقسيم 
واستخدام  المرض  وتطور  نشاط  حسب  على  المرض 

األدوية المناسبة لكل نوع لمنع تطور المرض.
ما هو أحدث عاجات التصلب المتعدد؟

عاج مرض التصلب يعتمد على استخدام األدوية 
الدماغ  وكفاءة  االنتكاسات  لتقليل  للمناعة  الضابطة 
الــتــي تــظــهــر فـــي أشــعــة الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي. وتــطــور 
العاج في السنوات االخيرة بوجود أدوية عالية الكفاءة 
خاصة  ــات  دراسـ هناك  أن  كما  الــمــرض،  على  للسيطرة 
في  استخدامها  يتم  الــتــي  الجذعية  بالخايا  للعاج 

مراكز متخصصة.
تستمر  ان  يــجــب  بانتكاسة  الــمــريــض  إصــابــة  عــنــد 
االعراض على االقل 24 الى 48 ساعة ليتسنى لنا إثبات 
إصــابــتــه، النـــه فــي بــعــض الـــحـــاالت يــكــون لـــدى مريض 
غير  انتكاسة  تسمى  وقتية  اعـــراض  المتعدد  التصلب 
الدماغ  في  تأثرت  التي  االماكن  على  وتعتمد  حقيقية 
والنخاع الشوكي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وباألخص 
اقـــل مــن 24  مـــدة  الــصــيــف ولكنها تستمر  فــصــل  خـــال 

ساعة وبعدها تقل ثم تختفي.

الجديد لعام 2022-2023 وكلنا  الدراسي  الموسم  أيام  انطلق قبل 
فرح بعودة المدارس حضوريًا بعد سنوات التعليم عن بعد الذي تسببت 
به جائحة كورونا ومع بدء انحسار الجائحة التي أثرت سابقا وبشكل 
كبير في نظام التعليم والحياة العامة خال السنتين السابقتين وما 
اإللكتروني  والتعليم  بعد  عــن  التعليم  نــظــام  إلــى  تــحــول  مــن  سببته 
والقيود التي فرضتها الجائحة على التنقل والحرية والحركة وغيرها 
الدكتور محمد سلمان أخصائي  آثار صحية واقتصادية هكذا بدأ  من 
الدراسي  العام  الطبي عن  لمركز جنان  الطبي  والمدير  األطفال  طب 

الجديد واستكمل قائا:
مقاعد  إلــى  الطلبة  وعــودة  الجديد  الــدراســي  للعام  نستعد  ونحن 
الدراسة علينا االنتباه والعمل سويا على نجاح هذا الموسم الدراسي 
كورونا  جائحة  إن  الوقائية حيث  الصحية  اإلرشـــادات  اتباع  خــال  من 
أذكر  أن  أود  وهنا  تأثيرها  قل  وإن  مازالت موجودة  الفيروس  متحورات 
ببعض العادات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من األمراض والحد 

من انتشارها.
أواًل: النظافة الشخصية: فإن االهتمام بالنظافة الشخصية وغسل 
الــيــديــن بــاســتــمــرار خــصــوصــًا بــعــد اســتــعــمــال الــحــمــام أو بــعــد مامسة 

األسطح.
ثــانــيــًا: عــنــد الــشــعــور بــأعــراض األنــفــلــونــزا والـــزكـــام الــمــبــاشــرة أواًل 
بارتداء قناع الوجه تجنب مصافحة الزماء واألصدقاء وعدم حضنهم 
حالة  وفي  الصحي  والكادر  الطبيب  استشارة  من  والتأكد  تقبيلهم  أو 
والبقاء في  الطلبة  باقي  األعــراض يجب عدم االختاط مع  استمرار 

البيت لمنع انتشار المرض بين طلبة الصف وفي المدرسة.
األفضل أخذ لقاح األنفلونزا الموسمي والذي يأخذ جرعة سنوية 

لضمان تقليل خطورة اإلصابة باألنفلونزا.
كــورونــا  فــيــروس  )الــقــنــاع( ال يقتصر فقط لمنع  ارتـــداء  إن  ثــالــثــًا: 
للزكام  المسببة  الفيروسات  من  العديد  انتشار  لمنع  وقاية  هو  وإنما 
دليل  ولو بسيطة  أعــراض  ارتــداءه من قبل من لديهم  وأن  واألنفلونزا 

على حرصهم على سامة اآلخرين ولمنع انتقال العدوى.
رابعًا: استعمال المطهرات لتعقيم اليد ولكن من دون إفراط حيث 
إن استعمال المطهرات قد يكون له آثار جانبية على الجلد ولكن من 
الضروري وجود علبة سائل تعقيم في شنطة الطالب الستخدامها عند 

الضرورة.
خامسًا: عند إصابة أحد أفراد العائلة بأعراض الزكام واألنفلونزا 
الوقائية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  فعليك  المخالطين  من  وكنت  )كــورونــا(   –
واألفضل  القناع  وارتـــداء  الصف  فــي  الــزمــاء  وعــدم مخالطة  الــازمــة 

إخبار الجهات المعنية بالصحة في المدرسة بذلك.
وما  الكتب  مع  وزنها  يكون  أن  يجب  المدرسية  الحقيبة  ســادســًا: 
في  يؤثر  بشكل  ثقيلة  تكون  أن  ال  لحمله  الطالب  قــدرة  مــع  يتناسب 

صحة وسامة العمود الفقري للطفل.
سابعا: االهتمام بالغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات السريعة 
وأخــذ  الــريــاضــة  ممارسة  يشمل  الــذي  الصحي  الحياة  نمط  واخــتــيــار 
قــســط كـــاف مــن الــنــوم وتـــنـــاول الــوجــبــات الــصــحــيــة الــتــي تــعــزز مناعة 

الشخص وتمنع اإلصابة باألمراض.
إلى  بــاألخــص بحاجة  األولـــى  الــمــراحــل  الــطــاب وصــفــوف  ثامنا: 
التهيئة النفسية حيث إنهم بدأوا أعوامهم الدراسية سابقا من البيت 
باقي  مع  الطبيعي  بالشكل  يختلطوا  ولــم  بعد  عن  التعلم  طريق  عن 
األطــفــال والـــزمـــاء فــي الــصــف فــمــن الـــضـــروري أن نعلمهم أســاســيــات 
العاقة بين الطاب وكيفية التواصل مع بعض بما يحفظ سامتهم 

الجسدية والنفسية.
في األخير 

للمحافظة على  الوقت  نفس  في  ومهم  ذكرته هو جزء بسيط  ما 
سامة وصحة الطاب والكادر التدريسي له دور كبير في متابعة وتعليم 
بالشكل  التعليم  ومــواصــلــة  الصحة  على  المحافظة  كيفية  الــطــاب 
السليم بما يضمن استمرار وديمومة الدراسة وتمنياتي لجميع الطلبة 

بالصحة والسامة والتفوق في دراستهم.

التخصصي  البحرين  نهاية شهر سبتمبر تحتفل مستشفى  مع 
بمرور عشرين عاما على تأسيسه ويأتي االحتفال هذا العام بافتتاح 
بتطور  االهــتــمــام  على  الــضــوء  ليسلط  الــعــريــق  الطبي  الــصــرح  هــذا 
للمواطن  المقدمة  الطبية  بالخدمات  واالرتــقــاء  الصحي  القطاع 

والمقيم.

البحرين التخصصي يسعى دائما إلى رفع جودة وكفاءة الخدمة 
الصحية للمستشفى واالرتقاء بالكوادر الطبية واستقطاب الكفاءات 
للحفاظ على المكانة والسمعة الطيبة وحتى بات المستشفى واحدا 
من المستشفيات المتميزة على مستوى المنطقة في تقديم خدمات 

الرعاية الصحة. ولتستمر قصة النجاح.

Happiness is

»البحرين التخصصي« تقترب من الذكرى السنوية العشرين 

النساء أكثر عرضة لإلصابة بالتصلب المتعدد من الرجال.. الدكتورة فاطمة عبداهلل لـ»الخليج الطبي«: 

اأ�سباب المر�ض غير معروفة.. وال يعتبر وراثيا

مع موسم العودة إلى المدارس...

الدكتور محمد �صلمان: اتباع الإر�صادات ال�صحية 

الـوقـائيـة �صـرورة للحـد من انت�صــار الأمـرا�ض

زينب الهدار ت�سرح دور العالج الطبيعي بعد 

االإ�سابة بال�سكتة الدماغية

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16244/pdf/1-Supplime/16244.pdf?fixed4079
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/1308408
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308405


العدد:  12211

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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لأول مرة بال�سرق الأو�سط.. »مركز ويل العهد للتدريب«:

تنظيم م�ؤمتر البحرين الدويل للجروح الأول دي�سمرب املقبل

اململكة حققت منجزات كبرية يف جمال رعاية مر�سى ال�سكلر.. الكاظم:

6 م�اليد مر�سى بال�سكلر فقط لكل 10 اآلف م�ل�د بالبحرين

ال�صيخ خالد  اللواء  امللكية  الطبية  قائد اخلدمات  حتت رعاية 

بن علي اآل خليفة، �صينظم مركز ويل العهد

للجروح  الدويل  البحرين  موؤمتر  الطبية  والبحوث  للتدريب 

بن�صخته الأوىل يف �صهر دي�صمرب 2022.

 Wound International موؤ�ص�صة  مع  املركز  و�صيت�صارك 

الدولية من اململكة املتحدة يف تنظيم هذا املوؤمتر لأول مرة يف

اخلا�ص.  القطاع  من  وبدعم  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة 

دي�صمرب   4 اإىل  دي�صمرب   1 من  اأيام،   4 لفرتة  املركز  �صي�صت�صيف 

،2022

نخبة من ال�صت�صاريني والخت�صا�صيني يف جمال اجلروح من 

مملكة البحرين، اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية.

ق�صم  رئي�ص  لوري،  عبدالرحمن  نايف  طبيب  العقيد  واأعرب 

باأن  التنظيمية،  اللجنة  امللكية ورئي�ص  الطبية  احلروق باخلدمات 

غرفة  من  اجلروح  لإ�صابات  ال�صحية  الرعاية  �صي�صمل  املوؤمتر 

الطوارئ اإىل الرعاية املنزلية. وكذلك اأكد اإن املوؤمتر �صي�صمل على 

اجلروح،  اإ�صابات  ت�صنيف  مثل  الدقيقة  التخ�ص�صات  من  العديد 

جروح القدم ال�صكرية، عالج اإ�صابات القروح، اإ�صابات

اللمفاوي  الأن�صداد  عالج  اجلروح،  تنظيف  عالج  احلروق، 

الطبيعي  والعالج  النف�صية،  ال�صحية  الرعاية  وتقدمي  بالقدم 

وغريها من التخ�ص�صات التي تتعلق باجلروح.

للحراك  البحريني  املركز  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  اأكد 

حتقيق  دور  ا�صتمرار  املطوع  �صلطان  عادل  الدويل 

ال�صراكة امل�صرتكة مع منظمات املجتمع املدين واجلهات 

وذلك  الت�صريعية،  وال�صلطة  واخلا�صة  احلكومية 

بهدف حتقيق اأهداف املركز الذي يرعى �صريحة كبرية 

وعموم  املركز  اأع�صاء  من  واأ�صرهم  الإعاقة  ذوي  من 

جمعية  ا�صت�صاف  املركز  اإن  اإىل  لفًتا  امل�صاركني، 

ج�صور  ملد  وذلك  ال�صكلر،  مر�صى  لرعاية  البحرين 

على  والرتكيز  ال�صحي  الوعي  رفع  اأجل  من  التعاون 

مبر�ص  يتعلق  فيما  املركز  لأع�صاء  التثقيفي  اجلانب 

ال�صكلر وطرق التعامل معه، وذلك من خالل ا�صت�صافة 

املنظمة  رئي�ص  للجمعية  العام  الأمني  الكاظم  زكريا 

الدولية لت�صخيم �صوت اخلاليا املنجلية يف اأ�صرتاليا.

يتطلب  ال�صكلر  مر�ص  مع  التعامل  اإن  اإىل  واأ�صار 

ينتج  ما  مع  التعامل  طرق  يف  الوعي  امل�صتوى  رفع 

�صديدة ونوبات متكررة، وخا�صة  اآلم  املر�ص من  عن 

الدرا�صي  وم�صتواهم  الأطفال  على  الكبري  التاأثري 

املهني،  اجلانب  يف  وم�صتقبالً  الجتماعي،  وو�صعهم 

م�صددا ًعلى اإن ذوي الإعاقة يف مملكة البحرين متكنوا 

منذ عقود من ك�صر احلاجز مع املجتمع واأ�صبح ذوي 

اأ�صحاب  ومن  جمتمعاتهم،  يف  فاعلني  اليوم  الإعاقة 

بعد  املجالت  خمتلف  يف  والجناز  واملعرفة  الفكر 

منهم  �صرائح  لإخراج  كبرية  جهود  هناك  كانت  اأن 

الظروف  ب�صبب  عزلة  يف  كانوا  اأن  بعد  املجتمع  اإىل 

وغياب  الثقافة،  م�صتوى  وتدين  املختلفة  الجتماعية 

يقوم  لذلك  بهم  املعنية  واملراكز  بهم  املتعلقة  الأن�صطة 

�صنة   40 من  لأكرث  الدويل  للحراك  البحريني  املركز 

بدور مهم يف هذا اجلانب.

دائرة  تو�صيع  على  يعمل  املركز  اإن  املطوع  وقال 

على  بالنفع  يعود  كي  اجلهات  خمتلف  مع  تعاونه 

ال�صكلر  ملر�صى  البحرين  جمعية  دور  مثمناً  املجتمع، 

�صرًحا  تقدمي  يف  الكاظم  زكريا  العام  اأمينها  وتعاون 

الطبية  والدرا�صات  وتعريفه  املر�ص  عن  متكامالً 

املتعلقة مبحاولت اإيجاد عالج لل�صكلر.

خريطة  باإن  الندوة  خالل  الكاظم  زكريا  واأ�صار 

الزراعية،  باملناطق  ترتبط  العامل  يف  ال�صكلر  مر�ص 

البحرين  مثل  العامل  من  كثرية  دول  يف  موجود  فهو 

وال�صعودية وم�صر وال�صودان وتون�ص والهند وغريها 

اآلف  البحرين 9  املر�صى يف  اأن عدد  اإىل  الكثري. لفًتا 

مري�ص من بني 27 مليوًنا حول العامل.

البحرين  جمعية  تاأ�صي�ص  اأ�صباب  عن  حتدث  كما 

على  فعل  ردة  اأنها  وقال  ال�صكلر  مر�صى  لرعاية 

دون  تويف  الذي  ال�صغار  طالبه  لأحد  املفاجئ  فقده 

للم�صي  دفعه  مما  الالزمة،  الرعاية  على  يح�صل  اأن 

العام  يف  اأُ�صهرت  التي  اجلمعية  تاأ�صي�ص  م�صروع  يف 

يف  قائًما  كان  اجلمعية  عمل  اأن  اإىل  واأ�صار  2006م. 

البداية على التوعية واملحا�صرات ثم بداأ يكرب امل�صروع 

وياأخذ دوًرا اأكرب �صنًة بعد اأخرى.

وك�صف عن اأن البحرين حققت منجزات كبرية جدًّا 

يف جمال رعاية مر�صى ال�صكلر؛ اإذ ارتفع متو�صط عمر 

املري�ص من 18 �صنة اإىل 42 �صنة، وقد و�صل الآن اإىل 

اإىل  ارتفاعه  اإىل  جمعيته  تطلعات  اإىل  لفًتا  �صنة،   65

البحرين 7 مواطنني  الآن يف  75 �صنة. م�صيًفا: لدينا 

يف  مواطًنا  و16  عاًما،  الـ90  فوق  اأعمارهم  مر�صى 

كان  وتابع:  �صبعينيًّا.  و26  العمر،  من  الثمانينيات 

البحرين،  يف  �صنويًّا  وفاة  حالة   50 الوفيات  معدل 

وو�صلنا به اإىل 18 حالة وفاة يف العام 2015.

املواليد  عدد  قل  التوعية  بف�صل  الكاظم:  واأردف 

امل�صابني بال�صكلر من 4 يف كل 100 مولود يف العام 

2010 اإىل 4 يف الألف يف العام 2014، واإىل 6 مواليد 

من بني كل 10 اآلف مولود الآن.

ت�سغيل مبنيني مبدر�سة حممد بن خليفة 

للبنني واإعدادية الرفاع الغربي للبنات

امل�صرية  ت�صهدها  التي  التطويرية  للم�صاريع  ا�صتمراًرا 

التعليمية املباركة يف ظل امل�صرية التنموية ال�صاملة بقيادة 

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

من  ومتابعة  وبدعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

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

العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، ويف اإطار اخلطة الإن�صائية 

العام 2030م،  التي متتد حتى  والتعليم  الرتبية  لوزارة 

والبنات  للبنني  جديدة  مدر�صة   )18( اإن�صاء  وتت�صمن 

يف  اأكادميًيا  مبنى  و)24(  الدرا�صية،  املراحل  مبختلف 

ماجد  الدكتور  قام  املحافظات،  مبختلف  القائمة  املدار�ص 

بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم بزيارة اإىل مبنيني 

احلايل  الدرا�صي  العام  خالل  ت�صغيلهما  مت  اأكادمييني 

ال�صيخ  �صمو  مدر�صة  من  كل  يف  وذلك  2022/ 2023م، 

للبنني يف  الإعدادية  البتدائية  اآل خليفة  بن خليفة  حممد 

الإعدادية  الغربي  الرفاع  ومدر�صة  ال�صمالية،  املحافظة 

للبنات يف املحافظة اجلنوبية.

الأكادمييني  املبنيني  يف  بجولة  الوزير  قام  وقد 

درا�صية  �صفوف  من  مرافقهما  على  واطلع  باملدر�صتني، 

ومعامل  علمية  وطالبة، وخمتربات  طالب  األف  اإىل  تت�صع 

الهيئات  لأع�صاء  التعلم وغرف  ل�صعوبات  وف�صول  ر�صم 

الإدارية والتعليمية، علًما باأنه قد مت �صابًقا ت�صغيل مبنيني 

اأكادمييني يف مدار�ص اأخرى.

ال�سندي: جدارة لـ»ج�دة التعليم«

 يف دعم امل�ساريع اخلليجية امل�سابهة

التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  ا�صتقبل 

من  وعدد  ال�صندي،  حممد  طارق  الدكتور  والتدريب 

لالعتماد  العمانية  الهيئة  من  وفًدا  الهيئة،  م�صوؤويل 

جتربة  على  لالطالع  التعليم؛  جودة  و�صمان  الأكادميي 

مملكة البحرين يف �صمان جودة التعليم والتدريب، وذلك 

خالل يومي الثنني 12، والثالثاء 13 �صبتمرب 2022، يف 

مقر الهيئة ب�صاحية ال�صيف.

لالعتماد  العمانية  الهيئة  وفد  زيارة  وتاأتي  هذا، 

الزيارات  من  متوا�صل  ت�صاركي  برنامج  �صمن  الأكادميي 

�صمان  جمال  يف  اخلربات  لتبادل  الهيئتني؛  بني  املهنية 

البحرين،  ومملكة  ال�صقيقة  عمان  �صلطنة  بني  اجلودة 

التعليم  جودة  جمال  يف  اململكة  جتربة  وا�صتعرا�ص 

من  جتربتها  َكْوَن  الأكادميية؛  املوؤهالت  واأطر  والتدريب، 

اأوىل التجارب اخلليجية يف هذا املجال.

»البلديات«: تنظيف قن�ات ت�سريف 

الأمطار مبدينة حمد والل�زي

قامت وزارة �صوؤون البلديات والزراعة وبال�صراكة مع 

جمعية كلني اأب البحرين وعدد من الأهايل بحملة تنظيف 

حمد  مدينة  يف  الأمطار  مياه  لت�صريف  املفتوحة  للقنوات 

لأعمال  ال�صنوي  الربنامج  ح�صب  وذلك  اللوزي،  ومنطقة 

التنظيف ا�صتعداداً ملو�صم المطار.

المطار  مياه  ت�صريف  قنوات  اأن  الوزارة  واأو�صحت   

املفتوحة تتاأثر على مدار العام برتاكم النفايات واملخلفات 

ت�صريف  يف  فاعليتها  من  يحد  مما  النباتية،  واحل�صائ�ص 

املياه، الأمر الذي ي�صتدعي اإعادة التنظيف وال�صيانة لهذه 

القنوات ب�صكل دوري.

 ودعت الوزارة املواطنني اىل عدم رمي خملفات البناء 

والنفايات داخل القنوات املفتوحة لت�صريف مياه الأمطار 

مما يت�صبب يف عدم فعالياتها، م�صرية اىل اأن الوزارة تقوم 

طوال العام بحمالت التنظيف حت�صًبا ملو�صم الأمطار وذلك 

بالتن�صيق مع وزارة �صوؤون ال�صغال.

على  تعمل  اأنها  البلديات  �صوؤون  وزارة  واأو�صحت 

خطة  على  بناًء  الأمطار  مياه  ت�صريف  قنوات  تنظيف 

متكاملة وبرنامج توعوي عرب عدد من الفعاليات، موؤكدة 

من  ممكن  قدر  اأكرب  اإ�صراك  على  عملها  يف  ترتكز  اأنها 

املوؤ�ص�صات املجتمعية يف هذه الأعمال.

اإعادة تاأهيل اإحدى اأهم املدار�س التاريخية يف البحرين

ت�سغيل مدر�سة املنامة الثان�ية للبنات بعد جه�د حك�مية م�سرتكة

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  قام 

اآل  ال�صيخ م�صعل بن حممد  ل�صوؤون املدار�ص، وبح�صور 

خليفة وكيل وزارة الأ�صغال، ونوال اإبراهيم اخلاطر وكيل 

وال�صرتاتيجيات  لل�صيا�صات  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اإدارة  اآل خليفة مدير  والأداء، وال�صيخ حممد بن خليفة 

بزيارة  والآثار،  للثقافة  البحرين  بهيئة  الوطني  الرتاث 

انتهاء  بعد  وذلك  للبنات،  الثانوية  املنامة  مدر�صة  اإىل 

ت�صغيلها  واإعادة  فيها  الالزمة  التاأهيلية  ال�صيانة  اأعمال 

على  احلفاظ  مع  اجلاري  الدرا�صي  العام  من  اعتباًرا 

طرازها املعماري القدمي كما هو منذ تاأ�صي�صها عام 1951 

من  العديد  املدر�صة  هذه  من  تخّرجت  حيث  ميالدية، 

الكبرية  الب�صمة  وذات  البارزة  البحرينية  ال�صخ�صيات 

يف املجتمع البحريني.

وقد مت خالل الزيارة الطالع على ما اأجنز من �صيانة 

 23 عددها  البالغ  املدر�صة  وف�صول  ومرافق  مباين  يف 

ف�صالً درا�صًيا وبطاقة ا�صتيعابية ت�صل اإىل اأكرث من 800 

التعليمية  العملية  �صري  على  الطمئنان  مت  كما  طالبة، 

املدر�صة جنية  مديرة  بح�صور  الدرا�صية  الف�صول  داخل 

مال اهلل واأع�صاء الهيئتني التعليمية والإدارية. 

وقد �صمل اإعادة تاأهيل مدر�صة املنامة الثانوية للبنات 

خمتلف الأعمال الإن�صائية والتطويرية وفق اأرقى املعايري 

والتاريخية مع  الأثرية  املباين  الدولية يف احلفاظ على 

جتهيز املدر�صة بالأثاث واملعدات التعليمية والتجهيزات 

الالزمة لت�صيري العملية التعليمية ب�صكل منتظم.

اأحمد  وبهذه املنا�صبة، قال الدكتور حممد مبارك بن 

مدر�صة  ت�صغيل  اإعادة  اإن  املدار�ص  ل�صوؤون  العام  املدير 

تراثية  اأهمية  من  ت�صكله  مبا  للبنات،  الثانوية  املنامة 

التعليمية،  خدماتها  ا�صتدامة  �صمان  مع  وتاريخية، 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  احلكومة  خطة  �صمن  ياأتي 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

جمل�ص الوزراء لتعزيز ا�صتدامة البنى التحتية التعليمية 

ال�صتيعابية  الطاقات  من  يزيد  مبا  من�صاآتها  وتطوير 

ويخفف  املنا�صبة  التعليمية  البيئة  ويوفر  للمدار�ص 

الواقعة يف  احلكومية  املدار�ص  الطالبية يف  الكثافة  من 

املجمعات ال�صكنية املجاورة.

خليفة  اآل  حممد  بن  م�صعل  ال�صيخ  قال  جانبه  من   

يف  م�صتمرة  الأ�صغال  وزارة  اإن  الأ�صغال  وزارة  وكيل 

تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية املدر�صية بالتن�صيق 

الطابع  ذات  املدار�ص  واأن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع 

اإجراء عمليات �صيانتها واإعادة  التاريخي والرتاثي يتم 

اإىل  م�صرًيا  والآثار،  الثقافة  هيئة  مع  بالتن�صيق  تاأهيلها 

�صيانة  من  النتهاء  على  �صارفت  قد  الأ�صغال  وزارة  اأن 

واإعادة تاأهيل مدر�صة مرمي بنت عمران البتدائية للبنات، 

وهي اإحدى املدار�ص التاريخية مع احلفاظ على طرازها 

�صيانة  من  النتهاء  على  الوزارة  تعمل  كما  املعماري. 

العديد من  عن  للبنني، ف�صالً  البتدائية  املعامري  مدر�صة 

خطة  �صمن  تاأتي  التي  والتاأهيلية  الإن�صائية  امل�صاريع 

احلكومة املوقرة لتعزيز البنى التعليمية.

اإبراهيم اخلاطر وكيل وزارة  من جانبها قالت نوال 

الرتبية والتعليم لل�صيا�صات وال�صرتاتيجيات والأداء اإن 

مدر�صة املنامة الثانوية للبنات تعد اأول مدر�صة ثانوية 

للبنات يف مملكة البحرين، حيث تخرج منها العديد من 

ال�صخ�صيات الن�صائية البارزة يف املجتمع، والتي اأ�صهمت 

يف م�صرية النه�صة التنموية، اإذ تخرج من هذه املدر�صة 

اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة 

الأعلى  املجل�ص  رئي�صة  املعظم  البالد  ملك  قرينة  خليفة 

للمراأة، وقد مت احلر�ص على اإعادة تاأهيل املدر�صة بتنفيذ 

اأعمال ال�صيانة والرتميم من قبل وزارة الأ�صغال  جميع 

كما  والآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  مع  وبالتن�صيق 

على  للحفاظ  مماثلة  م�صاريع  اإجناز  على  العمل  يجري 

الهوية الرتاثية لعدد من املدار�ص احلكومية يف خمتلف 

املحافظات.

والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  دور  لأهمية  ونظًرا   

الرتاثية  املباين  على  للحفاظ  الالزمة  املعايري  يف و�صع 

بن  حممد  ال�صيخ  اأكد  فقد  دورها،  واإحياء  والتاريخية 

الهيئة  اإن  الوطني  الرتاث  اإدارة  مدير  خليفة  اآل  خليفة 

تعترب املدار�ص احلكومية التي اأن�صئت قبل عقود، ومتثل 

جزًءا من الذاكرة التعليمية يف مملكة البحرين، من اأهم 

اإعادة  التاريخية، حيث مت  املباين  م�صاريع احلفاظ على 

معايري  وفق  للبنات  الثانوية  املنامة  مدر�صة  تاأهيل 

خمتلف  مع  التن�صيق  ويتم  الهيئة،  قبل  من  معتمدة 

التاريخية  واملن�صاآت  املباين  حل�صر  احلكومية  اجلهات 

والتاأهيل  الرتميم  م�صاريع  �صمن  واإدراجها  والرتاثية 

ا�صتدامتها  وت�صمن  بنيانها  اأ�صالة  على  حتافظ  التي 

وا�صتخدامها يف نف�ص الوقت.

بـــن اأحمـــد: حفـــظ الطابـــع املعمـــاري للمدر�ســـة وتعزيـــز ُبنيتهـــا التحتيـــة

�ل�شيخ خالد بن علي �آل خليفة
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اإتاحة مراجعتها عرب املوقع الإلكرتوين.. امل�شت�شار حمزة: 

عـر�ض جـداول الناخبيـن ملدة اأ�شبـوع بــدًءا من 15 �شبتمــرب

توظيف  من  وانطالًقا  اأنه  حمزة  امل�صت�صار  واأكد 

الناخبني،  مراجعة جداول  لتي�صري  احلديثة  التقنيات 

جداول  عر�ض  باإتاحة  العمل  موا�صلة  تقرر  فاإنه 

الر�صمي  املوقع  على  اإلــكــروين  ب�صكل  الناخبني 

من  الناخبني  متكني  بهدف   ،vote.bh لالنتخابات 

طلبات  وتقدمي  االنتخابية،  دوائرهم  عن  اال�صتعالم 

تغيري وت�صحيح بياناتهم على نحو ال يتطلب احل�صور 

التي  لالآلية  ا�صتمراًرا  وذلك  املراكز،  اإىل  ال�صخ�صي 

انتخابات  يف  مرة  الأول  تفعيلها  عند  فاعليتها  اأثبتت 

الدورة املا�صية.

اأن  اإىل  لالنتخابات 2022  التنفيذي  املدير  ونّوه 

�صا�صات  على  �صيكون  الناخبني  جداول  ا�صتعرا�ض 

وجود  بجانب  االإ�صرافية  اللجان  كافة  يف  اإلكرونية 

الن�صخة الورقية.

وقال اإن اإتاحة خيارات متنوعة اأمام الناخبني يف 

هذه املرحلة تاأتي يف املقام االأول بهدف تعزيز م�صتوى 

التي�صري  بغر�ض  وكذلك  االنتخابية،  العملية  �صفافية 

يف  لهم  بالن�صبة  خطوة  اأول  وت�صهيل  الناخبني  على 

العملية االنتخابية، حيث تبداأ اللجان االإ�صرافية خالل 

واملخ�ص�صة  القانون  مبوجب  املحددة  االأ�صبوع  فرة 

لعر�ض جداول الناخبني، وكذلك تلقي طلبات ت�صحيح 

بيانات تغيري عنوان اإقامة الناخب يف حال كانت غري 

�صحيحة.

�صرورة  اإىل  بالناخبني  حمزة  امل�صت�صار  واأهاب 

التاأكد من حتديث بياناتهم الواردة يف بطاقة الهوية 

الذكية، مبا يف ذلك تاريخ انتهاء ال�صالحية، م�صدًدا يف 

الوقت نف�صه على �صرورة االلتزام بتقدمي طلب القيد 

قبل  وذلك  اجلداول،  عر�ض  مدة  خالل  الت�صحيح  اأو 

مرحلة االعتماد النهائية من قبل ال�صادة الق�صاة، مما 

يجعل من تلك اجلداول غري قابلة لالعرا�ض عليها.

املجل�ض القادم يحمل حتديات اقت�شادية تتطلب خربات

النائب القا�شي يعلن تر�شحه نيابًيا يف خام�شة املحرق

الكوادر الوطنية اأثبتت كفاءتها يف اجلائحة.. النائب علي زايد:

 حلحلة توظيف البحرينيني يف القطاع الطبي خطوة يجب تعميمها

اأعلن النائب عي�صى القا�صي اإعادة 

القادمة  النيابية  لالنتخابات  تر�ّصحه 

اخلام�صة  الدائرة  عن  وذلك   ،2022

مبحافظة املحرق، وذلك ملوا�صلة دوره 

يف العمل الت�صريعي والرقابي من خالل 

جمل�ض النواب بعد فوزه بدورتني يف 

املجل�ض  ودورتني يف  النواب،  جمل�ض 

يف  خرباته  لتوظيف  وذلك  البلدي؛ 

امل�صاركة يف النهج االإ�صالحي حل�صرة 

امللك حمد بن عي�صى  �صاحب اجلاللة 

اآل خليفة ملك البالد املعظم الذي اأتاح 

املواطنني  جلميع  الد�صتوري  احلق 

التي تنطبق عليهم �صروط االنتخابات 

خدمة  اأجل  من  والر�صح  بالتقدم 

الوطن واملواطن.

واأ�صار اإىل اأن جمل�ض النواب احلايل 

قطع �صوط كبري يف كثري من الق�صايا 

معي�صة  بتطوير  تتعلق  التي  الهامة 

اخلدمات  بتقدمي  واالرتقاء  املواطنني 

احلكومة،  اأداء  على  والرقابة  لهم، 

والتعاون معها ب�صكل اإيجابي حللحة 

ملفات االإ�صكان والتوظيف والبحرنة، 

التي  االقت�صادية  االآثار  ومعاجلة 

على  كورونا  جائحة  بها  ت�صببت 

وملفات  العاملي،  االقت�صاد  امل�صتوى 

التعليم وال�صياحة وحقوق املتقاعدين.

باأن  القا�صي  النائب عي�صى  وذكر 

حتدًيا  ميثل  �صوف  القادم  املجل�ض 

ويتطلب  النيابي  العمل  يف  كبرًيا 

عمل  برنامج  مع  التعامل  يف  خربات 

احلكومة، وخطة التعايف االقت�صادي، 

املرحلة  يواجه  وما  املايل،  والتوازن 

بالن�صبة  كبرية  حتديات  من  القادمة 

لالقت�صاد الوطني.

جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب  اأكد 

وزارتي  بني  امل�صرك  العمل  اأن  النواب 

الباحثني  اإدماج  بهدف  وال�صحة  العمل 

عن عمل يف القطاع الطبي اخلا�ض خطوة 

النواب  مهمة وترجمة ملطالبات جمل�ض 

الوظائف  بحرنة  ملف  يف  امل�صتمرة 

املناق�صة  من  كبرًيا  حيًزا  اأخذ  والــذي 

ال�صلطة  مع  امل�صركة  واالجتماعات 

التنفيذية، م�صرًيا اإىل اإن اإيجاد مبادرات 

عن  الباحثني  وتوظيف  لتاأهيل  نوعية 

�صوف  والطبية  ال�صحية  املهن  عمل يف 

ي�صهم يف حلحلة ملف البطالة خلريجي 

ذات  والتخ�ص�صات  والطب  التمري�ض 

العالقة بالقطاع الطبي.

الوطنية  الـــكـــوادر  اأن  ـــر  وذك

واملتطوعني من اخلريجني اأ�صهموا خالل 

اجلهود  دعم  يف  كورونا  جائحة  فرة 

كورونا،  لفريو�ض  للت�صدي  الوطنية 

تقدمي  يف  ال�صاعة  مــدار  على  وعملوا 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني، واأ�صهموا 

اإيجابي  ب�صكل  البحرين  فريق  �صمن 

وفاعل مما يوؤكد باأن ال�صباب البحريني 

جميع  يف  العطاء  تقدمي  على  ــادر  ق

املجاالت وما يحتاجه حالًيا هو فر�صة 

حقيقة الإثبات دوره املهم يف بناء املجتمع 

يف خمتلف املجاالت.

وطالب النائب علي زايد باأن يكون 

�صبيل  يف  العمل  لوزارة  اأ�صرع  احلراك 

اجلهات  باقي  مع  التعاون  ج�صور  مّد 

احلكومية من اأجل تفعيل ملف البحرنة 

ال�صباب  وتدريب  وتاأهيل  اأف�صل،  ب�صكل 

مع اجلهات املخت�صة بدًءا من ال�صركات 

بــالــوزارات  مــروًرا  الكربى  الوطنية 

والهيئات احلكومية،

يكتبها: عيل طريفمـــحــاكــم

علي زايدعي�ضى القا�ضي

اعتاد على �شربها و�شتمها لنحو 30 �شنة ولديه عالقات غري �شرعية 

رف�ض دعوى رجوع ملنزل الزوجية لعدم اأمانة الزوج على زوجته

اأفادت املحامية اإميان اأحمد الع�صار باأن املحكمة اال�صتئناف العليا 

ال�صرعية رف�صت دعوة زوج باأن ترجع زوجته مل�صكن الزوجية، لكون 

االأخري امل�صتاأنف عليه »الزوج« يعامل امل�صتاأنفة الزوجة معاملة �صيئة 

بال�صكل الذي ال يليق باأمثالها، من ال�صرب املتكرر يف غري جمال التاأديب 

امل�صموح به �صرعاً، م�صافاً لل�صب وال�صتم باألفاظ بذيئة، مبا يك�صف عن 

عدم اأمانته على زوجته امل�صتاأنفة نف�صاً وماالً. 

وذكرت الع�صار باأن الزوج ك�صب حكم اأول درجة باأن تعود الزوجة 

مل�صكن الزوجية، اإال اأن حمكمة اال�صتئناف األغت حكم اأول درجة وق�صت 

برف�ض الدعوى. 

يف  الف�صل  وقبل  املحكمة  اأن  الع�صار  وبّينت 

�صهد  اإذ  الطرفني،  ل�صهود  ا�صتمعت  اال�صتئناف 

ال�صاهد االأول باأن الزوج اعتاد على �صرب الزوجة 

 ب�صكل متكرر منذ 30 عاًما، كما �صهد بذلك 

اأكرث من مرة وكانت اإحدى هذه املرات اأمام 

اأهلها من �صمنهم والدها واأخوها، كما 

يوّجه لها واإىل اأهلها ال�صب 

�صاهد  اأنه  كما  البيت،  يف 

املجمعات  اأحـــد  يف  ـــزوج  ال

اأجنبيات  فتيات  مع  التجارية 

�صاهد  �صهد  كما  مترّبجات، 

لديه  والده  باأن  ابنه  اآخر، وهو 

اأجنبيات،  مع  حمّرمة  عالقات 

يتكلّم  الهاتف  يف  ي�صمعه  وكان 

معهن باأحاديث جن�صية، وعالقات 

كما  متزوجات،  ومعظمهن  حب، 

لديه عالقة مع عامالت املنزل. 

واجهته  عندما  ال�صاهد  وذكــر 

والدته باإحدى تلك العالقات املحّرمة 

من خالل �صوتيات قام بطردها من 

املنزل، وعندما تو�ّصط لدى اأفراد االأ�صرة وعادت ووعدهم بعدم التعّر�ض 

لوالدته، اإال اأن والده تعّر�ض لوالدته بخ�صو�ض ذات املو�صوع وقد اأّدى 

ذلك اإىل تعّر�ض والدته لالإغماء، ثم قام بطردها واأخذها اإىل منزل والدها، 

وو�صع مالب�صها يف اأكيا�ض القمامة، وبعد طردها جلب ن�صاء اإىل املنزل، 

وي�صتم  ي�صب  وكان  االأخريات،  اأ�صوات  و�صمع  منهن،  واحدة  وراأى 

والدته، كما �صهد �صاهدان اخران بذات امل�صمون 

وقالت الع�صار بان املحكمة ذكرت يف حيثيات حكمها ان الثابت من 

خالل اأقوال ال�صهود الذين تطمئن املحكمة اإىل �صدق �صهادتهم و�صالمة 

اأن  من   - ميموري  فال�ض   - الومي�صية  الذاكرة  يف  ورد  وما  اأقوالهم، 

يليق  ال  الذي  بال�صكل  �صيئة  معاملة  امل�صتاأنفة  يعامل  عليه  امل�صتاأنف 

باأمثالها، من ال�صرب املتكرر يف غري جمال التاأديب امل�صموح به �صرًعا، 

بذيئة،  باألفاظ  وال�صتم  لل�صب  م�صاًفا 

وقيامه بطردها من منزل الزوجية 

مع  بعالقاته  واجهته  عندما 

يف  للثابت  وفــًقــا  ــات  ــري اأخ

وتوجيه  الومي�صية،  الذاكرة 

اإليها  البذيئة  وال�صتائم  االألفاظ 

النا�ض، مبا  على م�صمع ومراأى من 

زوجته  على  اأمانته  عدم  عن  يك�صف 

النحو  وذلك  ومــاالً،  نف�ًصا  امل�صتاأنفة 

لها  ويتوافر  ال�صهود،  ب�صهادة  الثابت 

احلق يف عدم طاعته والقرار معه مبنزل 

الزوجية. 

حيثيات  �صمن  من  املحكمة  ووا�صلت 

وهم  النفي  �صهود  ــوال  اأق ب�صاأن  حكمها 

العلم  يعني  ال  العلم  عدم  اأن  الزوج  �صهود 

مع  �صاكنني  غري  واأنهم  خا�صة  بالعلم، 

الطرفني مب�صكن واحد، ومن ثم فاإن املحكمة 

تلتفت عن اأقوال �صهود النفي.

تاأييد ال�شجن 3 �شنوات ل�شاب يرّوج احل�شي�ض بحجة �شعف راتبه

اأّيدت حمكمة اال�صتئناف العليا اجلنائية عقوبة ال�صجن 3 �صنوات 

لثالثيني اأدين برويج املواد املخدرة، وتغرميه 3 اآالف دينار. 

»احل�صي�ض«  خمدرة  مادة  مبقابل  قدم  الأنه  املتهم  املحكمة  واأدانت 

واأحرز  حاز  انه  كما  قانوًنا،  بها  املرخ�ض  االحوال  غري  يف  للتعاطي 

مادة احل�صي�ض املخدرة بق�صد التعاطي وذلك يف غري االحوال امل�صرح 

املخدرات  مكافحة  اإدارة  تلقي  اإىل  الق�صيه  تفا�صيل  قانوناً. وت�صري  بها 

معلومات تفيد حيازة املتهم االأول للمواد املخدرة بق�صد الرويج، ومت 

املخدرة  ل�صراء بع�ض من مادة احل�صي�ض  ال�صرية  امل�صادر  اأحد  تكليف 

وما لبث اأن ات�صل باملتهم االأول هاتفًيا حتت م�صمع ال�صرطي اتفق معه 

على �صراء ما قيمته 100 دينار وعلى اأثر ذلك انتقل امل�صدر رفقة �صرطي 

اإىل حيث املكان املتفق عليه، والتقيا وقام املتهم بت�صليم امل�صدر قطعة 

ملادة داكنة اللون ثبت معملًيا اأنها ملادة احل�صي�ض املخدرة ومتت عملية 

مداهمة املتهم الذي حاول الهرب فتمكنت قوة ال�صبط من القب�ض عليه.

للمادة  بحيازته  العامة  النيابة  بتحقيقات  االأول  املتهم  واعرف 

امل�صبوطة بق�صد اإعادة بيعها بوا�صطة املتهم الثاين واآخر لزيادة دخله، 

اإذ اأن راتبة �صعيف ال يكفي متطلباته.

رف�ض دعوى �شركة مطاعم عاملية طالبت باإلغاء 

عالمة جتارية ملجموعة مطاعم خليجية

املدنية  العليا  اال�صتئناف  حمكمة  اأّيدت 

طالبت  عاملية  مطاعم  �صركة  دعوى  رف�ض 

ملجموعة  جتارية  عالمة  ت�صجيل  باإلغاء 

مطاعم خليجية لها فروع يف البحرين، حيث 

اّدعت اأن املطاعم اخلليجية عالمتها التجارية 

تقليًدا لعالمتها التجارية. 

وطلبت  دعوتها  اأقامت  املدعية  وكانت 

العالمة  ت�صجيل  اإجـــراءات  بوقف  احلكم 

اأنها  اإىل  واأ�صارت  عليها،  للمدعى  التجارية 

جمال  يف  تعمل  عاملية  فروع  لديها  �صركة 

تطوير وت�صغيل ومنح االمتياز للمطاعم حول 

املدعى  بتقدم  املّدعية  فوجئت  وقد  العامل، 

ت�صجيل عالمة جتارية  بطلب  الثانية  عليها 

ارتاأت اأنه م�صابه لعالمته وهو ما دفعها اإىل 

التقدم باعرا�ض على ت�صجيل عالمة املدعى 

عليها اإال اأن اعرا�صها قوبل بالرف�ض فرفعت 

دعواها، فيما مت�ّصكت وزارة ال�صناعة املدعى 

وجود  لعدم  قرارها  ب�صحة  االأوىل  عليها 

واجلر�ض  والكتابة  العام  ال�صكل  يف  ت�صابه 

باملدعية  اخلا�صة  العالمة  بني  ال�صوتي 

والعالمة اخلا�صة باملدعى عليها الثانية. 

اإن  حكمها  حيثيات  يف  قالت  املحكمة 

حماية العالمة التجارية اأو ال�صناعية لي�صت 

اأهم  من  باعتبارها  واإمنا  الت�صابه  رفع  يف 

واأ�صحاب  التجار  اإليها  يلجاأ  التي  االأ�صاليب 

م�صتهلكيها  اإىل  �صلعهم  لتعريف  امل�صانع 

املنتج وامل�صتهلك على  فتعد حماية لكل من 

ا  فر�صً احلماية  هذه  اأ�صحت  وبذلك  ال�صواء، 

املنتج  ي�صتطيع  بوا�صطتها  اإذ  امل�صرع،  على 

على  مناف�صيه  منتجات  عن  منتجاته  متييز 

مناف�ض  منتج  يف  عيب  من  يحميها  نحو 

القدرة  تفقده  اأو  منه  التربوؤ  ي�صتطيع  ال  قد 

حتقق  اأن  اأو  م�صتهلكيه  لدى  ت�صريفه  على 

قدرتهم  تزيد  ي�صتحقونها  ال  ميزة  ملناف�صيه 

على مناف�صته، وبوا�صطة هذه العالمة املميزة 

يكون للم�صتهلك اأن يتعرف على ال�صلعة التي 

يريد �صراءها فال تلتب�ض عليه ذاتيتها اأو يفقد 

اجلودة التي اعتاد عليها، وعليه فاإنه يتعني 

ال�صناعية  اأو  التجارية  العالمة  تكون  اأن 

يف  ينبئ  مبا  وم�صمونها  �صكلها  يف  تت�صم 

ظاهرها عن االختالف الذي ي�صتع�صى على 

الت�صابه والتطابق ويتنزه عن اخللط وال�صك 

بل يت�صمن تفرًدا ومتيًزا. 

الت�صابه بني  اأن   واأو�صحت املحكمة اىل 

العالمة التجارية امل�صجلة والعالمة التجارية 

املطلوب ت�صجيلها، والذى يتعني معه رف�ض 

�صرورة  يعني  ال  الثانية،  العالمة  ت�صجيل 

يكون  اأن  يكفي  بل  العالمتني،  بني  التطابق 

على  االأمــر  يختلط  اأن  �صاأنه  من  الت�صابه 

امل�صتهلك العادي يف ظروف ال�صراء العادية، 

حيث ال توجد اأمامه ال�صلعتان وما مييزهما 

املقارنة  ي�صتطيع  من عالمات جتارية حتى 

العالمة  ت�صجيل  لرف�ض  اإذاً  فيكفي  بينهما، 

الثانية اأن ُينبئ ال�صكل العام للعالمتني عن 

االأمر  اختالط  عليه  يرتب  ت�صابه  وجود 

ال  االأمر  كان  اإذا  اأما  العادي،  امل�صتهلك  على 

فيجوز  امل�صتهلك،  لدى  لب�ًصا  اأو  خلًطا  يثري 

وجود  وتقدير  الثانية.  العالمة  ت�صجيل 

الت�صابه اخلادع بني عالمتني اأو عدم وجوده 

حمكمة  بها  ت�صتقل  التي  الواقع  م�صائل  من 

املو�صوع من دون تعقيب عليها من حمكمة 

التمييز متى كان تقديرها مقبوالً.

العالمات  بيانات  اأن  املحكمة  وبينت 

كلمة  عن  عبارة  للمدعية  اململوكة  التجارية 

االخرى  العالمة  بينما  االإجنليزية،  باللغة 

للمدعى  اململوكة  عليها  املعر�ض  التجارية 

عليها الثانية عبارة عن كلمة باللغة العربية 

تكون  اأن  هو  التجارية  العالمة  غر�ض  واأن 

و�صيلة لتمييز املنتجات وال�صلع، حيث يرتفع 

اللب�ض بينها وال يقع جمهور امل�صتهلكني يف 

اخللط والت�صليل واأن العربة هي بال�صورة 

العامة التي تنطبع يف الذهن نتيجة لركيب 

�صور ورموز العالمة التجارية وال�صكل الذى 

تربز به، مو�صحة اأنه لكل عالمة من املدعية 

عن  متيزها  ذاتية  خا�صية  عليها  واملدعى 

االأخرى من حيث ال�صكل والكتابة، وال يوجد 

ثمة ارتباط بينها البع�ض، ومن ثم ال يت�صور 

يف  العادي  امل�صتهلك  على  االأمر  يختلط  ان 

ظروف ال�صراء العادية، حيث ال توجد اأمامه 

ال�صلعتان وما مييزهما من عالمات جتارية، 

برف�ض  املحكمة  حكمت  االأ�صباب  فلهذه 

الدعوى واألزمت املدعية امل�صروفات.

اأعلن امل�ضت�ضار نواف عبداهلل حمزة، رئي�ض هيئة الت�ضريع والراأي القانوين املدير التنفيذي لالنتخابات 2022، عن عر�ض جداول 

الناخبني يف اللجان الإ�ضرافية الأربع خالل الفرتة من اخلمي�ض املوافق 15 �ضبتمرب اجلاري ولغاية الأربعاء املوافق 21 من ال�ضهر 

نف�ضه.

 وقال: »يف اإطار اللتزام مبا ن�ضت عليه اأحكام املر�ضوم بقانون رقم )14( ل�ضنة 2002 ب�ضاأن مبا�ضرة احلقوق ال�ضيا�ضية، حول 

عر�ض جداول الناخبني ملدة اأ�ضبوع وقبل 45 يوًما على الأقل من امليعاد املحدد لإجراء النتخاب، فاإن الإدارة التنفيذية لالنتخابات 

املوزعة على حمافظات  الأربع  الإ�ضرافية  اللجان  الناخبني يف  الفنية واللوج�ضتية والإدارية ل�ضتقبال  ا�ضتعداداتها  اأمتت كافة  قد 

اململكة، وهي جلنة حمافظة العا�ضمة ومقرها مدر�ضة خولة الثانوية للبنات، وجلنة حمافظة املحرق ومقرها مدر�ضة الهداية اخلليفية 

الثانوية للبنني، وجلنة املحافظة ال�ضمالية ومقرها مدر�ضة يرثب الإعدادية للبنات، وجلنة املحافظة اجلنوبية ومقرها مدر�ضة امل�ضتقبل 

البتدائية للبنات، وذلك خالل الفرتة املعلن عنها اعتباًرا من ال�ضاعة اخلام�ضة ع�ضًرا ولغاية التا�ضعة م�ضاًء«.
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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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الأمية  ملحو  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 

وملعرفتنا اليقينة ولإمياننا باأن الأمية عدو 

وا�صع  وميدان  البلدان  وتطور  لالإن�صان 

واملجتمعية  اجل�صمي  الأمرا�ض  لنت�صار 

والطائفية  املناطقية  النعرات  وزيادة 

جمعية  اأقامت  والفقر،  احلروب  وانت�صار 

اقراأ(  )فعالية  الوالدين  لرعاية  املنار  دار 

بهذه املنا�صبة، حيث األقت املديرة التنفيذية 

اأهمية  على  فيها  ركزت  كلمة  نا�ض  موزة 

هذه املنا�صبة ودور احلكومة واجلمعيات 

الوالدين يف  رعاية  ودور  واأندية  الهلية 

خالل  من  املعرفة  وزيادة  الأمية  حمو 

برامج وم�صاريع متعددة ومتنوعة. 

وقد ت�صمن العديد من الفقرات ومنها 

التعليم  اأهمية  املنت�صبات عن  اإحدى  كلمة 

وحمو الأمية وبعدها مت فتح باب النقا�ض 

حول التعليم يف املا�صي واحلا�صر.. 

الرجال  من  املنت�صبون  و�صارك 

والن�صاء باآرائهم واأفكارهم الرائعة وتبادل 

اخلربات يف هذا املجال، واأقامت اجلمعية 

التعليم يف مملكة  م�صابقة حول مو�صوع 

البحرين وتوزيع اجلوائز لهم.

م�صرحية  ا  اأي�صً الفقرات  �صمن  ومن 

الدرا�صة  واإن  والعلم  التعلم  اأهمية  عن 

منت�صبات  قدمتها  عمر  لهما  لي�ض  والعلم 

م�صغرة  مكتبة  ان�صاأت  كما  اجلمعية، 

للقراءة يف �صالة اجلمعية ومت تخ�صي�ض 

ركن لقراءة الكتب، واأهدت اجلمعية كتًبا 

وق�ص�ض  �صعر  من  العناوين  مبختلف 

وروايات للمنت�صبني حتت عنوان »الكتاب 

عقل بني يديك احر�ض على ال�صتفادة منه 

ملحبي  ت�صجيًعا  وذلك  لأحبتك«  وتقدميه 

القراءة..

التقنية  الأجهزة  حتب  كنت  اإذا 

الرائعة، وخا�صة الهواتف الذكية الأنيقة، 

اأعلنت  متحم�صا!  يجعلك  �صيئا  فاإليك 

هواتفها  اأحدث  اإطالق  عن  اليوم  هواوي 

اإنه   .HUAWEI nova Y90 الذكية، 

الذين  ال�صباب  للم�صتخدمني  مثايل  هاتف 

غامرة،  م�صاهدة  جتربة  عن  يبحثون 

 HUAWEI مع  حم�صن  بطارية  وعمر 

واط   40 بقوة   SuperCharge1

وبطارية كبرية ب�صعة 5000 مللي اأمبري 

جاذبية  اأكرث  يجعله  وما  ال�صاعة2.  يف 

�صعة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت 

 50 بدقة  الثالثية  الكامريا  ونظام 

الذكاء  بتقنيات  تعمل  والتي  ميجابك�صل 

ال�صطناعي، وهو اأمر مثري لالإعجاب.

 HUAWEI nova على  ويطلق 

مع  ياأتي  حيث  القوي،  النجم  ا�صم   Y90

الأخ�صر  باللون  ويتوفر  �صخمة،  �صا�صة 

 Pearl والأبي�ض   ،Emerald Green
 Midnight Black والأ�صود،   ،White
والأزرق Crystal Blue، و�صيكون متاحا 

من  بدءا  البحرين  يف  امل�صبقة  للطلبات 

يبداأ من 87.9 دينار  15 �صبتمرب ب�صعر 

الر�صمي  هواوي  موقع  على  بحريني 

و�صيتي �صنرت البحرين.

اأخ�شائية التغذية بامل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي 

ت�ؤكد على تزويد الطلبة بالعنا�شر الغذائية الالزمة

مع بدء العام الدرا�صي اجلديد وعودة 

الدرا�صية  مقاعدهم  اىل  الطلبة  جميع 

التغذية  اأخ�صائيي  يدعو  ح�صورًيا، 

ل�صرورة اللتفات لأهمية حت�صري الوجبة 

ومراعاة  للطالب  ال�صحية  املدر�صية 

العنا�صر  من  العديد  على  احتوائها 

الغذائية الالزمة للن�صاط والرتكيز، وذلك 

وتقوية  العقلية  قدراته  حت�صني  اأجل  من 

جهازه املناعي.

اأخ�صائية  اأو�صت  ال�صدد،  هذا  ويف 

اخلليجي  بامل�صت�صفى  العالجية  التغذية 

على  احلا�صلة  اإ�صماعيل،  اأنفال  الأمريكي 

واملتخ�ص�صة  عالجية  تغذية  ماج�صتري 

ال�صماء،  والغدد  ال�صكري  امرا�ض  يف 

�صحية  لوجبة  الطفل  تناول  ب�صرورة 

متكاملة ومتوازنة حتتوي على الربوتني 

والفاكهة  واخل�صار  والكربوهيدرات 

ل�صمان  وذلك  الألبان،  اىل  بالإ�صافة 

يحتاجه  الذي  والن�صاط  بالطاقة  تزويده 

خالل دوامه املدر�صي.

�صرورة  الأخ�صائية  واأكدت  كما 

كافية  لكميات  الأطفال  �صرب  من  التاأكد 

من املاء نظًرا لطبيعة تطور منوهم خالل 

الن�صاط  على  تعتمد  التي  املرحلة  هذه 

�صرب  يف  النق�ض  لأن  وذلك  واحلركة، 

املاء قد يوؤدي اىل الت�صبب بحدوث جفاف 

داخلي وخارجي للطفل مما قد ترتتب عليه 

العديد من امل�صاكل ال�صحية، م�صيفة باأنه 

لعلبة  التوتيات  اأو  الليمون  اإ�صافة  ميكن 

ماء الطفل وال�صماح له باختيار �صكل علبة 

املاء املحببة له لت�صجيعه على �صرب املاء 

بكميات اأكرب خالل اليوم الدرا�صي.

د. �أنفال �إ�سماعيل

»املنار لرعاية ال�الدين«

 تنظـــــم »فعالـــــية اقـــــــراأ«

5 اأ�شباب جتعلنا نحب هاتف
»HUAWEI nova Y90« اجلديد

فريق الرفاع لكرة القـدم يكرم فندق هيلتـ�ن البحـرين

قام فريق الرفاع البحريني لكرة القدم بتكرمي فندق هيلتون البحرين باجلفري وتقدمي درع التقدير لإدارة الفندق، وذلك للرعاية املتميزة التي حظي 

بها لعبو الفريق واجلهاز الفني والإداري املرافق لهم خالل املع�صكر املغلق ا�صتعداًدا ملباراة ن�صف كاأ�ض الحتاد الآ�صيوي لالأندية.

»�شريي Tiggo 7 Pro« .. اخليار العائلي الأمثل

ح�صني املرزوق: 

اخلام�ض  للعام  �صريي  �صركة  ح�صلت 

تتمتع  التي  »املن�صاآت  التوايل على جائزة  على 

 Tiggo طراز  عن  العاملية«  الروؤى  باأف�صل 

مقاعد   5 من  املكون  اوفر  الكرو�ض   Pro  7

باأحدث  ومزودة  عالية  بجودة  ت�صميمها  مت 

التقنيات املتطورة.

بت�صميمها   Pro  7  Tiggo �صريي  تتميز 

بو�صوح  يظهر  الذي  الع�صري  الريا�صي 

 Sunshine املميز  الأمامي  �صبكها  خالل  من 

Galaxy، وكذلك م�صابيحها الأمامية والنهارية 
وعجالت   ،LED بتقنية  ال�صباب  وم�صابيح 

الألومنيوم ذات اللونني والتي تاأتي بقيا�ض 18 

بو�صة. تاأتي pro 7 tiggo مبحرك وقود مكون 

تقويته  اأ�صطوانات ب�صعة 1.5 لرت متت  من 4 

ب�صاحن توربيني وبذلك ينتج قوة قدرها 145 

بناقل حركة  املحرك  هذا  تو�صيل  ح�صاًنا، ومت 

يتميز بالتع�صيق امل�صتمر وبت�صع �صرعات. 

زودت pro tiggo7 باأنظمة �صالمة حديثة 

توزيع   ،)ABS( لالنغالق  املانعة  الفرامل  مثل 

الثبات  نظام   ،)EBD( اإلكرتونًيا  الفرملة  قوة 

الفرامل الإلكرتوين  الإلكرتوين )ESP(، م�صاعد 

نظام   ،)TCS( باجلر  التحكم  نظام   ،)EBA(

نظام   ،)HAC( املنحدرات  على  امل�صاعدة 

واأربطة   ،)HDC( املنحدر  نزول  يف  التحكم 

اإىل  بالإ�صافة  هذا   .ISOFIX الأطفال  ملقاعد 

ال�صالمة  تعزيز  ل�صمان  الطوارئ  اإ�صارة  نظام 

اأ�صواء اخلطر؛  ت�صغيل  الطريق من خالل  على 

القيادة  اأثناء  يف  املفاجئ  التوقف  حال  ففي 

وتنبيه  النظام  ت�صغيل  يتم  عالية،  ب�صرعات 

ال�صائق الذي خلفك على الفور.

 Pro  7  Tiggo مبق�صورة  يتعلق  وفيما 

التي تتميز مبظهر اأنيق وجذاب وجمهز باأحدث 

والرتفيه  املعلومات  عر�ض  ك�صا�صة  التقنيات 

اأجهزة  وجمموعة  بو�صة،   10.25 مبقا�ض 

القيا�ض مبقا�ض 7 بو�صات، وكذلك لوحة حتكم 

تعمل  بو�صات   8 مقا�ض  الهوائي  بالتكييف 

 360 بانورامية  بكامريا  زودت  كما  باللم�ض. 

بزاوية  لل�صيارة  حميطية  روؤية  توفر  درجة 

اآمنة  قيادة  جتربة  على  للح�صول  وا�صعة 

بالفر�ض  مق�صورتها  لت�صميم  اإ�صافة  ومريحة، 

يتيح  بنظام  املزود  مقودها  يتميز  كما  اجللدي 

احلركة باأربعة اجتاهات قابلة للتعديل لتوفري 

جتربة قيادة مريحة وع�صرية.

ت�ش�ير: �شيد ه�شام عدنان

مب�شاركة 100 طالبة.. نادي الفتيات ينظم ن�شاطه ال�شيفي 
اأقام نادي الفتيات بجمعية الإ�صالح 

»ِمراآة«  عنوان  حتت  ال�صيفي  ن�صاطه 

من  طالبة   100 من  وا�صعة  مب�صاركة 

خمتلف مناطق اململكة.

مواهب  �صقل  اإىل  الربنامج  يهدف 

امل�صاركات من خالل الور�صات املتنّوعة 

التطريز،  ور�صة  الر�صم،  ور�صة  مثل؛ 

ور�صة  مو�صن،  ال�صتوب  ور�صة 

تقدمي  من  املكرمّية،  ور�صة  الكور�صيه، 

ُمدّربات متمّيزات يف جمالتهّن.

اأهمّية  مفهوم  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة 

امل�صابقات  من خالل  ال�صاحلة  ال�صحبة 

والرحالت  التناف�صّية  احلركّية 

الرتفيهّية.

»الحتاد احلر« يختتم الن�شخة العا�شرة من حملة ال�شيف 

جلنة  اختتمت  التوايل  على  العا�صر  للعام 

ال�صحة وال�صالمة املهنية بالحتاد احلر لنقابات 

تطلقها  التي  ال�صنوية  حملتها  البحرين  عمال 

الظهرية  وقت  العمل  حظر  قرار  مع  بالتزامن 

عام،  كل  من  واأغ�صط�ض  يوليو  �صهري  خالل 

وذلك بهدف توعية العمال يف كافة مواقع العمل 

مبخاطر العمل حتت اأ�صعة ال�صم�ض وما ميكن اأن 

يتعر�صوا له وما يجب القيام به حلماية اأنف�صهم 

من خماطر �صربات ال�صم�ض. 

يعقوب  اأو�صح  العام  هذا  حملة  وحول 

يو�صف حممد رئي�ض الحتاد احلر لنقابات عمال 

البحرين اأن الحتاد احلر ومنذ ن�صاأته قد حر�ض 

على اأن ت�صتمر احلملة يف تقدمي التوعية ال�صحية 

�صاعات  يف  العمل  حظر  مو�صم  خالل  للعمال 

الظهرية و�صعى لتمديد تلك الفرتة لت�صمل �صهري 

لتحقيق  بذلك  ينادي  ومازال  و�صبتمرب  يونيو 

اأعلى معايري ال�صحة وال�صالمة للعمال.  واأ�صار 

يو�صف اإىل اأن الحتاد احلر ل يقت�صر حملته على 

العمال فقط، ولكن يقوم بالتن�صيق مع ال�صركات 

يف  املبا�صرة  ال�صم�ض  اأ�صعة  عمالها  يواجه  التي 

انتهجت  البحرين  اإن مملكة  مواقع عملهم، وقال 

ومن  املجالت  كافة  يف  الإن�صان  حقوق  مبادئ 

�صمنها حق العامل يف رعاية �صحية وبيئة عمل 

حتافظ على �صحته وت�صعها اأولوية ق�صوى. 
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مناق�صة ل�صيانة التوربينات البخارية يف »بابكو« بـ1.3 مليون دينار

3.2 مليون دينار لإدارة وت�صغيل خمازن مركزية للأدوية الطبية

عبا�س ر�صي:

املناق�صات  جمل�س  بيانات  اأظهرت 

على  �صركتني  تناف�س  الإثنني  اأم�س  واملزايدات 

مناق�صة طرحها املجل�س الأعلى لل�صحة لإدارة 

وت�صغيل املخازن املركزية لالأدوية وامل�صتلزمات 

�صم�صا  �صركة  العطاءات  باأقل  وتقدم  الطبية، 

 SMSA Express( املحدودة  ال�صريع  للنقل 

الـ3.2  قيمته  جتاوزت  بعطاء   )Transport
مليون دينار بحريني.

من  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  وي�صتهدف 

طرح املناق�صة احل�صول على مورد موؤهل لأداء 

والقيام  املركزية،  املخازن  وت�صغيل  اإدارة  مهام 

املخزون  واإدارة  والتخزين  ال�صتالم  مبهام 

على  الطبية  وامل�صتلزمات  لالأدوية  والتوزيع 

مقدمي اخلدمات ال�صحية وبالإ�صافة اىل تطبيق 

نظام اإدارة خمازن حديث ومتطور ي�صمل جميع 

احتياجات املخازن املركزية.

لالأدوية  مركزية  خمازن  تاأ�صي�س  ويهدف 

�صرف  مراقبة  لتنظيم  حكومي  توجه  �صمن 

وتطبيق  ال�صيدلية،  وامل�صتح�صرات  الأدوية 

اآليات �صبط �صرف وتخزين الأدوية، اإىل جانب 

وتخزين  �صرف  لإدارة  متكامل  نظام  تفعيل 

الأدوية.

و�صتناط بهام املخازن املركزية تفعيل نظام 

املخازن  موظفي  لدى  امل�صرتيات  لتتبع  فّعال 

املركزية لت�صجيل بيانات املخزون، وو�صع نظام 

لإدارة املخزون و�صرف الدواء لدى ال�صيدليات 

التابعة ملجمع ال�صلمانية الطبي، والتدقيق على 

عمليات املخزن املركزي وال�صيدليات والأق�صام 

الأخرى املعنية، وكذلك التدقيق على �صيدليات 

املراكز ال�صحية من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�صحية.

من جانب اآخر، تظهر بيانات اجلل�صة طرح 

لتوفري  مناق�صة  »بابكو«  البحرين  نفط  �صركة 

البخارية  التوربينات  ملولدي  ال�صيانة  خدمات 

�صركة  للمناق�صة  وتقدم  اإلكرتيك،  جرنال  من 

بعطائها   )DE PRETTO INDUSTRIE(

مليون  الـ1.3  قيمته  جتاوزت  والذي  الوحيد 

دينار بحريني.

توفري  تت�صمن  املناق�صة  لوثائق  ووفقاً 

والدعم  وال�صت�صارات  ال�صيانة  اأعمال  خدمات 

 )1( رقم  البخارية  التوربينات  ملولدات  الفني 

وت�صمل  البحرين،  »بابكو«  م�صفاة  يف  و)2( 

الآلت  الغيار  قطع  جميع  املناق�صة  اأعمال 

املرتبطة بها. 

وت�صمل املناق�صة اأعمال التفتي�س وال�صيانة 

للخدمة،  الوحدات  الإرجاع  اإ�صالح،  املقررة، 

الدعم  الفني،  الدعم  زيارات  التقني،  التحقيق 

مهند�صني  توفري  خدمة  الفني،  ال�صت�صاري 

الأخطاء  وا�صتك�صاف  البخارية،  التوربينات 

واإ�صالحها، وكذلك اأعمال ال�صيانة غري املتوقع 

يف حالت الطوارئ.

املناق�صات،  جل�صة  بيانات  تظهر  ذلك  اإىل 

فتح 18 عطاًء تقدمت اإىل 7 مناق�صات، تتبع 6 

جهات حكومية، وجتاوز اإجمايل قيمة العطاءات 

امل�صتلمة 6.8 مليون دينار بحريني.

 ISIN(  257 رقم  الإ�صدار  تغطية  متت  باأنه  املركزي  البحرين  م�صرف  اأعلن 

التي  الأجل  ق�صرية  احلكومية  الإ�صالمية  ال�صلم  �صكوك  من   )BH00058S0125

ي�صدرها م�صرف البحرين املركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإ�صدار 43 مليون دينار بحريني لفرتة ا�صتحقاق 91 يوًما تبداأ يف 14 

العائد املتوقع لهذه ال�صكوك %3.79  اإىل 14 دي�صمرب 2022. ويبلغ  �صبتمرب 2022 

مقارنة ب�صعر العائد 3.80% لالإ�صدار ال�صابق بتاريخ 17 اأغ�صط�س 2022، علًما باأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة %100.

»املركزي«: اإ�صدار �صكوك 

حكوميــــة بقيمـــة 43 مليــــون ديـــنــــار

التمويلت الإ�صكانية ت�صمل برناجمي ت�صهيل ومزايا امل�صتحدث

»ال�صلم« و»بنك الإ�صكان« يتعاونان لتقدمي حلول متويلية اإ�صكانية 

خالد  الدكتور  اأ�صاد  وقد 

الإ�صكان  لبنك  العام  املدير  عبداهلل 

جتمع  التي  املثمرة  بال�صراكة 

البنوك  من  »كوننا  قائاًل:  البنكني 

التمويالت  توفري  يف  الرائدة 

مملكة  يف  الإ�صكانية  العقارية 

البحرين، فاإننا نلتزم بدعم القطاع 

التعاون  طريق  عن  الإ�صكاين 

اخلا�س  القطاع  يف  �صركائنا  مع 

الذي ي�صمل امل�صرفيني واملطورين 

فاإننا  وعليه،  وغريهم.  العقارين 

لبنك  ال�صريعة  ال�صتجابة  نثمن 

ال�صالم لهذه املبادرة.

التمويالت  برامج  وتاأتي 

لتلبية  اجلديدة  الإ�صكانية 

املدرجة  املواطنني  احتياجات 

وزارة  لدى  الإ�صكانية  طلباتهم 

العمراين  والتخطيط  الإ�صكان 

منوعة  خدمات  تقدمي  خالل  من 

وفورية«.

اأنور  �صّرح  املنا�صبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  مراد 

بنك  يف  امل�صرفية  للخدمات 

�صعداء  »نحن  بقوله:  ال�صالم 

بكوننا من اأوائل البنوك امل�صاركة 

�صمن برامج التمويالت الإ�صكانية 

اجلديدة، حيث تندرج هذه اخلطوة 

حتت مظلة �صراكتنا املثمرة مع كٍل 

والتخطيط  الإ�صكان  وزارة  من: 

ونحن  الإ�صكان.  وبنك  العمراين، 

باإثراء  لال�صتمرار  ُقدًما  نتطلع 

على  عالوة  �صراكاتنا  حمفظة 

احتياجات  ٌتلبي  منتجات  تقدمي 

ال�صوق«.

واأ�صاف مراد: »لطاملا حر�س 

مبادرات  طرح  على  ال�صالم  بنك 

بتعزيز  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من 

ال�صعيد  على  الرائدة  مكانته 

عن  نعلن  اأن  ي�صرنا  لذا،  املحلي. 

للمواطنني  متويلية  حلول  طرح 

برنامج  من  بالنتفاع  الراغبني 

تي�صري  بغية  وذلك  )ت�صهيل( 

م�صاعيهم لتوفري م�صكن عن طريق 

قطعة  اأو  �صكنية  وحدة  �صراء 

وبنائها  اأر�س  �صراء  اأو  اأر�س 

فاإننا  وعليه،  م�صكن.  بناء  اأو 

بتقدمي  للم�صارعة  اجلميع  ندعو 

طلباتهم التمويلية وال�صتفادة من 

عرو�صنا احل�صرية«.

 وت�صمل التمويالت الإ�صكانية 

»ت�صهيل«  برنامج  على  اجلديدة 

ت�صهيل  من:  بدوره  يتاألف  والذي 

من  لالنتفاع  املخ�ص�س  عقاري، 

وت�صهيل  الفردي.  التمويل  ميزة 

لالنتفاع  املخ�ص�س  العود،  البيت 

وت�صهيل  الأقرباء.  اأحد  عقار  من 

من  لالنتفاع  املخ�ص�س  تعاون، 

ميزة التمويل اجلماعي. بالإ�صافة 

اإىل برنامج مزايا الذي ي�صم الفئة 

احلالية والفئة امل�صتحدثة، والتي 

بناء    / �صراء  لغر�س  منحها  يتم 

اأو  اأر�س  بناء    / �صراء  اأو  م�صكن 

�صراء اأر�س اأو �صراء اأر�س وبنائها 

اأو �صراء مبنى والإ�صافة عليه.

برنامج  مميزات  اأهم  ومن 

�صن  رفع  امل�صتحدث:  مزايا 

توفري  مع  �صنة   40 اإىل  النتفاع 

الأق�صى  احلد  ن�صبة  رفع  خيار 

لال�صتقطاع اإىل 30%، اأما لربنامج 

الأدنى  احلد  رفع  مت  فقد  ت�صهيل 

 19،000 من  التمويل  لقيمة 

 40،000 اإىل  بحريني  دينار 

دينار بحريني، بالإ�صافة اإىل رفع 

من  التمويل  لقيمة  الأق�صى  احلد 

اإىل  بحريني  دينار   60،0000

ا�صتنادا  70،000 دينار بحريني 

ف�صالً  ال�صهري،  الدخل  لقيمة 

التمويل  زيادة  خيار  توفري  عن 

ال�صتقطاع  ن�صبة  رفع  مقابل 

اأن  على   ،%35 اأو   %30 اإىل 

لالنتفاع  ال�صهري  الدخل  يرتاوح 

اإىل  بربنامج ت�صهيل ما بني 320 

ومن  بحريني.  دينار   1،200

الواجب  واملعايري  ال�صروط  بني 

الأ�صرة  رب  يكون  اأن  توفرها: 

�صـرورة  مع  اجلن�صية  بحريني 

البحرين،  الأ�صرة يف مملكة  اإقامة 

اأو  لعقار  متلكه  لعدم  بالإ�صافة 

انتفاعه بخدمة �صكنية مقدمة من 

احلكومة اأو اأّي جهة اأخرى.

للمنتفعني من  ُمي�صرة  لتقدمي حلول متويلية  االإ�صكان  بنك  تعاون م�صرتك مع  اتفاقية  ال�صالم  بنك  وّقع 

برامج التمويالت االإ�صكانية اجلديدة والذي اأعلنت عنها وزارة االإ�صكان والتخطيط العمراين، مما ي�صب يف 

دعم اأهداف امل�صرية التنموية ال�صاملة واأهداف التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة، مبا يتما�صى مع روؤية البحرين 

االقت�صادية 2030. 

 وُيعد بنك ال�صالم اأول بنك يف مملكة البحرين يتخذ هذه اخلطوة، حيث متت مرا�صم توقيع االتفاقية يف 

بنك االإ�صكان بح�صور كل من: الدكتور خالد عبداهلل املدير العام لبنك االإ�صكان، واأنور مراد نائب الرئي�س 

التنفيذي للخدمات امل�صرفية يف بنك ال�صالم، وعدد من امل�صوؤولني من الطرفني. 

بنك البحرين الوطني يح�صد جائزة 

اأف�صل فريق ل�صتمرارية ومرونة الأعمال

بنك  جمموعة  حازت 

يف  املتمثلة  الوطني،  البحرين 

 )NBB( بنك البحرين الوطني

الإ�صالمي  البحرين  وبنك 

»اأف�صل  جائزة  على   ،)BisB(

ومرونة  ل�صتمرارية  فريق 

معهد  ِقبل  من  وذلك  الأعمال«، 

 )BCI( الأعمال  ا�صتمرارية 

الأو�صط. وتاأتي  ال�صرق  ملنطقة 

للم�صتوى  تقديًرا  اجلائزة  هذه 

اأظهره  العايل من املرونة الذي 

ومدى  املجموعة،  عمل  فريق 

والتعاون �صمن  التكاتف  عمق 

املوظفني من كال البنكني.

على  الإجناز  هذا  وي�صهد 

حيث  اجلماعي،  العمل  فاعلية 

التي  الثانية  اجلائزة  هذه  تعد 

معهد  من  املجموعة  حت�صدها 

 )BCI( الأعمال  ا�صتمرارية 

الأو�صط.  ال�صرق  ملنطقة 

وذلك عرب  املوؤ�ص�صية«،  واملرونة  »التعاون  على جائزة  املا�صي  العام  املجموعة خالل  وح�صلت 

تعزيز منهجية العمل لتقدمي منوذج مثايل للمرونة والتعاون الفّعال، باإ�صراف فريق خمت�س من 

املهنيني.

ويف حديثه حول هذا الإجناز، �صرح عي�صى ح�صن م�صيح، رئي�س تنفيذي لإدارة املخاطر لدى 

جمموعة بنك البحرين الوطني قائاًل: »ت�صهد هذه اجلائزة على تفاين منت�صبي املجموعة وعملهم 

اجلاد على مدار العام. ونحن نعتز بح�صولنا على جائزتي تقدير على التوايل من جهة معتمدة 

ومرموقة كمعهد ا�صتمرارية الأعمال )BCI( ملنطقة ال�صرق الأو�صط. واإمنا يوؤكد هذا الإجناز على 

التزامنا امل�صتمر واملتوا�صل بتعزيز اأوا�صر التعاون واملرونة بني البنكني، وذلك مبا يتوافق مع 

اأف�صل املمار�صات العاملية يف املجال. وقد تكلل هذا التعاون بتحقيقنا اأهداف ا�صرتاتيجيتنا املوجهة 

نحو النمو والتو�صع، وجعلنا يف طليعة املوؤ�ص�صات الرائدة يف القطاع امل�صريف«.

ومن جهته، �صّرح رازي اأمني، رئي�س تنفيذي لتقنية املعلومات لدى جمموعة بنك البحرين 

تب�صيط  يف  اأ�صهم  قد  املجموعة  كياين  بني  والتاآزر  اجلماعي  العمل  باأن  »نوؤمن  قائاًل:  الوطني 

الأعمال  حت�صني  يف  اجلماعي  عملنا  اإطار  اأثمر  كما  العمل.  و�صري  املرونة  وتعزيز  العمليات، 

والعمليات يف كال البنكني، وهو ما يعك�س التزامنا بالوعد الذي قطعناه لعمالئنا باعتماد اأف�صل 

املمار�صات العاملية يف جمال املرونة وا�صتمرارية الأعمال«.

بالتعاون  البحرين  جامعة  طّبقت 

فاي  الواي  خدمة  حلول  اأحد  بتلكو  مع 

من  كامل  ب�صكل  واملدارة  تقدًما،  الأكرث 

خالل ال�صحابة والتي توفر تغطية �صاملة 

لطالب واأع�صاء هيئة التدري�س يف احلرم 

وتعد  �صلماباد،  يف  الكائن  اجلامعي 

اجلامعة اأول معهد يف اململكة يتبنى خدمة 

للعام  ا�صتعداًدا  املتقدمة  فاي(  )الواي 

الدرا�صي اجلديد.

يتم تقدمي واإدارة خدمة ال�صبكة املدارة 

�صحابًيا عن طريق �صركة بتلكو بال�صراكة 

يف  كبري  ب�صكل  ي�صهم  مما  هواوي،  مع 

خف�س تكاليف الرتكيب والعمليات، والتي 

ميكن اإدارتها من خالل من�صة خا�صة على 

املحمول  الهاتف  تطبيق  عرب  اأو  الإنرتنت 

مبجرد اإمتام عملية الإعداد.

رئي�س  املال،  ح�صن  الدكتور  واأعرب 

جامعة البحرين للتكنولوجيا عن �صعادته 

بهذا التعاون: لقد كان من دواعي �صروري 

العمل عن قرب مع بتلكو لتقدمي حل واي 

باأن  نفخر  ونحن  لطالبنا،  متطور  فاي 

نكون اأول جامعة يف اململكة تقوم بتزويد 

طلبتها واأع�صاء التدري�س باخلدمة املدارة 

خدمات  من  وال�صتفادة  ال�صحابة  عرب 

بتلكو )واي فاي( املتطورة. 

 ومن جانبه، قال عبداهلل دان�س، مدير 

بتلكو:  �صركة  يف  التجاري  القطاع  عام 

ي�صعدنا اأن نكون اأول من يقدم اأحدث حلول 

اململكة  يف  اجلودة  فائقة  فاي(  )الواي 

ومع بداية العام الدرا�صي اجلديد، ونظًرا 

للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  لرتكيز 

على  الأ�صا�صية  التعليمية  مناهجها  يف 

التكنولوجيا فاإن ذلك يجعلها املكان الأمثل 

الواي  حلول  اأحدث  لتقدمي  الإطالق  على 

وبدعم  بتلكو  يف  ح�صرًيا  واملتوفرة  فاي 

م�صتمر من �صريكنا املعتمد هواوي.

جامعة البحرين للتكنولوجيا تتعاون مع 

»بتلكـــو« لتقديـــم حلـــول ل�صبكــة »الـواي فاي« 

د. خالد عبداهلل واأنور مراد يوّقعان االتفاقية

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12211/pdf/INAF_20220913005023387.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/economic/978208/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/978183/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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اجت��از 14 متدرب��ًا م��ن المستش��فيات الحكومي��ة 
برنامج��ًا مكثفًا للترميز الطب��ي، حيث يعتبر خطوة 
أساسية ومهمة تترتب عليها خطوات عدة في إطار 
تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني »صحتي«. 
ويعتب��ر الترميز الطبي أو الس��ريري، عملية تحويل 
األسماء أو المصطلحات الطبية لألمراض واإلجراءات 
الجراحي��ة أو الطبية التي يخضع له��ا المرضى إلى 
رموز رقمية وحرفية وذلك من خالل مراجعة وتحليل 
السجل الطبي للمريض من قبل مختصين في إدارة 

المعلومات الصحية.
وأّكد رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليف��ة، أهمية تنمية 
وتأهيل الكوادر الوطني��ة العاملة بالقطاع الصحي 
عب��ر توفي��ر البرام��ج التدريبي��ة الالزم��ة لتطوي��ر 
ومهاراتهم وخبراتهم بما يس��هم في تعزيز البنية 

التشغيلية للضمان الصحي.
ج��اء ذلك، خالل رعايته أم��س حفل تخريج عدد من 
كوادر المستش��فيات الحكومية الذين تم إدراجهم 
ف��ي برنام��ج مكث��ف للترمي��ز الطب��ي بدع��م من 
المجلس األعلى للصحة، وبحضور الرئيس التنفيذي 

للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد األنصاري.
وأش��ار رئي��س المجل��س، إل��ى أن البحري��ن تولي 
اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي الذي يسّجل محطات 
رائدة مس��تمرة لما يحظى ب��ه من دعم من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، ومتابعة حثيثة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء. 
ونوه بالدور المحوري الذي تضطلع به المستشفيات 
الحكومي��ة ضمن المنظومة الصحي��ة في البحرين، 
الس��يما مجمع الس��لمانية الطبي، ال��ذي ُيعد ركنًا 
أساس��يًا للع��الج الصحي ف��ي المملكة بمس��يرته 

الحافل��ة لتقدي��م الخدم��ات الصحي��ة للجميع منذ 
افتتاح��ه وحتى اليوم. وأش��ار إلى أن��ه من منطلق 
هذه الرؤي��ة التطويري��ة، حرص المجل��س األعلى 
للصح��ة على تعزي��ز و تطوير عل��م الترميز الطبي 
بالمستشفيات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات 
البحري��ن البحثي��ة واإلحصائي��ة وفق��ًا للخصائص 
الديموغرافي��ة وطبيع��ة األمراض المنتش��رة بين 
أفراد مجتمعنا، مما يس��اعد صناع القرار من جميع 
المس��تويات في القطاع الصحي من اتخاذ القرارات 
وإحصائي��ات  بيان��ات  عل��ى  والمبني��ة  المناس��بة 
دقيق��ة، وبالتال��ي يس��اهم في تقييم م��دى جودة 
الرعاي��ة الصحي��ة المقدم��ة والمخرج��ات الصحية 

بالمستشفيات الحكومية.
فيم��ا أعرب األنصاري، عن ش��كره لرئيس المجلس 
األعلى للصحة، ورئيس مجلس أمناء المستش��فيات 
الحكومية الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة، 

على دعمهما المس��تمر لتأهيل الكوادر الطبية في 
كافة التخصصات بم��ا يلبي احتياجات المملكة في 

العديد من المجاالت الطبية والمساندة.
وأك��د أن هذه الكوادر تعد لبنة أساس��ية في تنفيذ 
2016-2025 وركي��زة  الوطني��ة للصح��ة  الخط��ة 
أساس��ية ف��ي المرحلة القادم��ة لبرنامج التس��يير 
الذاتي وتطبي��ق برنامج الضم��ان الصحي الوطني 
»صحتي« في المستشفيات الحكومية، حيث يعتبر 
الترميز الطبي خطوة أساسية ومهمة تترتب عليها 
خط��وات ع��دة في إط��ار تطبي��ق برنام��ج الضمان 

الصحي الوطني »صحتي«.
ولفت إل��ى أن جميع المتدربين من المستش��فيات 
الحكومية، اجتازوا كافة هذه البرامج بنجاح مش��رف 
تكلل بحصولهم على ش��هادة الترميز الطبي والتي 
تؤهله��م ألداء المه��ام المنوطة به��م بكل كفاءة 

واقتدار.
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المبارك يبحث مع وزيرة 
الشؤون البلدية الكويتية 

الحفاظ على الغطاء النباتي

اجتم��ع وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراعة المهن��دس وائل بن 
ناصر المبارك مع وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لش��ؤون االتصاالت وتكنولوجي��ا المعلومات ووزي��رة الدولة 
لش��ؤون اإلس��كان بدولة الكوي��ت الدكتورة رن��ا عبدالرحمن 
الفارس، وذلك على هامش مش��اركته ف��ي اجتماعات الدورة 
الخامس��ة والعش��رين لوزراء البلديات ب��دول مجلس التعاون 

المقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأك��د الوزير المبارك خالل اللق��اء على عمق العالقات األخوية 
التاريخي��ة بين البلدين، و ما تش��هده من تق��دم ونماء على 

مختلف المستويات.
وبحث الجانبان عددًا من المواضيع المشتركة من بينها تظافر 
الجه��ود الخليجي��ة المش��تركة للحفاظ على الغط��اء النباتي 
وتنميته وتطوير الخدمات البلدية وغيرها من المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.
كما بحث الجانب��ان تبادل الخبرات والتج��ارب ونقل المعرفة 

والتعاون في بناء القدرات في مجال العمل البلدي.
 م��ن جانبه��ا أك��دت الوزيرة الكويتي��ة على عم��ق العالقات 
الراسخة بين البلدين الشقيقتين متطلعة إلى تبادل الخبرات 
والتج��ارب بي��ن الجانبين بما يس��هم في االرتق��اء بمنظومة 

العمل البلدي في مملكة البحرين ودولة الكويت.

»مفوضي حقوق اإلنسان« 
يعتمد تشكيل عضوية 
اللجان النوعية الدائمة

عق��د مجل��س مفوضي المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان 
اجتماعه االعتيادي الس��ادس برئاس��ة المهندس علي أحمد 
ال��درازي، وحضور جميع أعض��اء مجل��س المفوضين واألمين 

العام.
وقدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة، نبذة عن أعمال لجانهم 
وانجازاته��ا خ��الل الثالثة أش��هر الماضية، ومن ث��م اعتمد 
المجلس التش��كيل الجديد لعضوية اللجان النوعية الدائمة، 
واله��ادف إل��ى االس��تفادة من الخب��رات المتوف��رة، لالرتقاء 
بالعم��ل الحقوقي في جميع المج��االت والمهام التي تختص 

بها المؤسسة.
وف��ازت روض��ة الع��رادي برئاس��ة لجن��ة الش��كاوى والرصد 
والمتابعة، والتي تضم في عضويتها كل من خالد الش��اعر، 
أحمد السلوم، المحامية دينا اللظي. كما فازت الدكتورة فوزية 
الصالح برئاس��ة لجنة الحقوق والحريات العامة، والتي تضم 
في عضويته��ا كال من الدكت��ور بدر عادل وداني��ال كوهين، 
أما زيارة أماكن االحتج��از والمرافق، فقد فاز الدكتور مال اهلل 
الحمادي برئاس��تها، وضمت في عضويتها كال من األستاذة 

هالة رمزي، والدكتورة حورية حسن.
م��ن جانب آخر، ق��دم رئيس المؤسس��ة موجزًا ح��ول مقترح 
المؤسسة لعقد مؤتمر دولي حول قانون العقوبات والتدابير 
البديلة باعتب��اره تجربة نوعية في التش��ريع الجنائي، والذي 
م��ن المقترح إقامته في نهاية الش��هر الج��اري، وأضاف بأنه 
سيش��ارك فيه عدد من المؤسس��ات الوطنية لحقوق اإلنسان 
العربية واألجنبية الستعراض تجارب دولهم في هذا المجال، 
بمشاركة واسعة من الوزارات والجهات الرسمية ذات العالقة 
ف��ي المملك��ة، إضافة إلى مش��اركة خب��راء ومتخصصين من 

الخارج.
كم��ا ناق��ش مجل��س المفوضين مقت��رح الخط��ة اإلعالمية 
للمؤسس��ة الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان، وكيف تعزي��ز الجانب 
اإلعالمي لعملها م��ن خالل تطوير اس��تراتيجيتها اإلعالمية 
إلب��راز جهود وإنج��ازات المؤسس��ة خاصة في مج��ال حماية 

حقوق اإلنسان بشكل أوسع.
وفي نهاية االجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير األمانة 
العام��ة للرب��ع الثاني لألش��هر أبريل ومايو ويوني��و من عام 
2022، وت��م تقديم الش��كر لعمل األمان��ة العامة خالل تلك 

الفترة.

»شؤون البلديات« تنّظم حملة نظافة لمصارف مياه األمطار
والزراع��ة  البلدي��ات  ش��ؤون  وزارة  قام��ت 
وبالش��راكة مع جمعية »كلي��ن أب البحرين« 
وع��دد من األهال��ي بحملة تنظي��ف للقنوات 
المفتوحة لتصريف مي��اه األمطار في مدينة 
حمد ومنطقة اللوزي، وذلك حس��ب البرنامج 
الس��نوي ألعمال التنظيف اس��تعدادًا لموسم 

األمطار.
وأوضح��ت ال��وزارة أن قن��وات تصري��ف مياه 
األمط��ار المفتوح��ة تتأث��ر على م��دار العام 
بتراك��م النفاي��ات والمخلف��ات والحش��ائش 
النباتية، مما يحد م��ن فاعليتها في تصريف 
المياه، األمر الذي يس��تدعي إع��ادة التنظيف 

والصيانة لهذه القنوات بشكل دوري.
ودعت المواطنين إلى عدم رمي مخلفات البناء 
والنفايات داخ��ل القنوات المفتوحة لتصريف 
مياه األمطار مما يتسبب في عدم فعالياتها، 

مش��يرة إل��ى أن ال��وزارة تقوم ط��وال العام 
بحم��الت التنظيف تحس��بًا لموس��م األمطار 

وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون األشغال.
وأوضحت وزارة ش��ؤون البلدي��ات أنها تعمل 
عل��ى تنظيف قنوات تصريف مياه األمطار بناًء 
على خطة متكاملة وبرنامج توعوي عبر عدد 
من الفعاليات، مؤكدة أنها ترتكز في عملها 
على إش��راك أكبر قدر ممكن من المؤسسات 

المجتمعية في هذه األعمال.
من جهتها أوضحت مدير عام بلدية المنطقة 
المهندس��ة لمي��اء الفضال��ة أن  الش��مالية 
الوزارة تدعم المبادرات المجتمعية وش��راكة 
المجتمع ف��ي الحفاظ عل��ى النظافة العامة، 
وقال��ت »إنن��ا ندع��م ف��ي الوقت نفس��ه أي 
مبادرة مجتمعية تهدف لتعزيز ثقافة العمل 
المش��ترك وتحس��ين الواقع البيئي مؤكدين 

على أهمية أن يكون القطاع الخاص ش��ريكًا 
في دعم هذه المبادرات«.

من جهته، أش��اد علي محم��د القصير، عضو 
مؤس��س ورئيس مجلس إدارة جمعية كلين 
أب البحرين«بال��دور المتمي��ز لوزارة ش��ؤون 
البلديات والزراع��ة في تنظيم حمالت تنظيف 
وتوعوية بالش��راكة مع مؤسس��ات المجتمع 
لزيادة الوعي والجه��ود المجتمعية للحفاظ 

على البيئة«.
وق��ال القصير نس��عى في جمعي��ة كلين أب 
البحري��ن عل��ى تعزيز مش��اركة المجتمع في 
الحف��اظ عل��ى البيئة الفت��ًا إلى نج��اح حملة 
تنظيف قنوات الصرف الصحي في مدينة حمد 
وتحديدا في منطقة اللوزي حيث شارك فريق 
م��ن المتطوعين ف��ي تنظيف مج��رى قنوات 

تصريف مياه األمطار.

تنظيم مؤتمر البحرين الدولي للجروح ديسمبر المقبل
تحت رعاية قائ��د الخدمات الطبية 
الملكية اللواء البروفيس��ور الش��يخ 
خال��د بن عل��ي آل خليفة، س��ينظم 
مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الدولي  البحري��ن  الطبي��ة مؤتم��ر 
للج��روح بنس��خته األولى في ش��هر 

ديسمبر المقبل.
وسيتش��ارك المرك��ز مع مؤسس��ة 
الدولي��ة   Wound International
م��ن المملكة المتح��دة في تنظيم 
هذا المؤتم��ر ألول مرة في منطقة 
الشرق األوسط، وبدعم من القطاع 

الخاص. 
وسيس��تضيف المركز لفترة 4 أيام، 
من 1 إلى 4 ديس��مبر 2022، نخبة 
واالختصاصيين  االستش��اريين  من 
ف��ي مج��ال الج��روح م��ن مملك��ة 
البحري��ن، أوروبا والواليات المتحدة 

األمريكية.

الح��روق  قس��م  رئي��س  وأع��رب 
بالخدمات الطبي��ة الملكية ورئيس 
اللجن��ة التنظيمي��ة العقي��د طبيب 
ب��أن  ل��وري،  عبدالرحم��ن  ناي��ف 
المؤتمر سيش��مل الرعاية الصحية 
إلصابات الجروح من غرفة الطوارئ 

إلى الرعاية المنزلية.
كما أكد لوري إن المؤتمر سيشمل 
التخصص��ات  م��ن  العدي��د  عل��ى 
إصاب��ات  الدقيق��ة مث��ل تصني��ف 
الجروح، جروح القدم السكرية، عالج 
إصاب��ات القروح، إصاب��ات الحروق، 
عالج تنظيف الجروح، عالج االنسداد 
الرعاية  بالق��دم وتقديم  اللمفاوي 
الصحية النفسية، والعالج الطبيعي 
الت��ي  التخصص��ات  م��ن  وغيره��ا 

تتعلق بالجروح.
س��يحتوي  المؤتم��ر  ب��أن  يذك��ر 
عل��ى المحاض��رات العلمي��ة ل��كل 
تخص��ص ويتبع��ه ذل��ك ورش��ات 
عم��ل تدريبي��ة وعملية تس��تهدف 
لتوفير التدريب العملي للمشاركين 
المح��اكاة  تقني��ات  أح��دث  عل��ى 
الطبي��ة والمختب��رات الحي��ة تحت 
إش��راف مجموعة م��ن األخصائيين 

واالستشاريين.
ش��ريحة  المؤتم��ر  وسيس��تهدف 
الممرضين،  األخصائيي��ن،  األطباء، 
وطلبة الطب حيث أكد العقيد طبيب 
ناي��ف لوري بأن المؤتمر بنس��خته 
األول��ى س��يوفر تعزي��ز المه��ارات 
والخب��رات لكاف��ة المس��تويات في 

القطاع الطبي.
وق��ال ل��وري إن الرعاي��ة م��ن قبل 
قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة 
مكنت مرك��ز ولي العه��د للتدريب 
والبحوث الطبية م��ن ريادة القطاع 
التدريبي الطبي بالمملكة ومنطقة 
األوس��ط.  والش��رق  العربي  الخليج 
وإن المؤتمرات الطبية والورش��ات 
ف��ي مختلف  التدريبي��ة ستس��تمر 
المس��تويات  بأعل��ى  المج��االت 
ش��ركاء  م��ع  وبالتع��اون  الدولي��ة 

دوليين ومحليين.

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

»األعلى للصحة«: تعزيز البنية التشغيلية للضمان الصحي

 14 متدربًا من المستشفيات 
الحكومية يجتازون الترميز الطبي

 »جودة التعليم والتدريب« 
تتبادل الخبرات مع نظيرتها العمانية

اس��تقبل الرئي��س التنفيذي لهيئة 
ج��ودة التعلي��م والتدري��ب ط��ارق 
مس��ؤولي  م��ن  وع��دد  الس��ندي، 
الهيئة، وفدًا م��ن الهيئة العمانية 
لالعتم��اد األكاديمي وضمان جودة 
تجرب��ة  عل��ى  لالط��الع  التعلي��م؛ 
مملك��ة البحرين ف��ي ضمان جودة 
التعليم والتدريب، وذلك على مدى 
يومي 12 و 13 س��بتمبر 2022، في 

مقر الهيئة.
وتأت��ي زيارة وفد الهيئ��ة العمانية 
لالعتماد األكاديم��ي ضمن برنامج 
تش��اركي متواص��ل م��ن الزي��ارات 
لتبادل  الهيئتي��ن؛  بي��ن  المهني��ة 
الخبرات ف��ي مجال ضم��ان الجودة 

بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، 
واس��تعراض تجرب��ة المملك��ة في 
مج��ال ج��ودة التعلي��م والتدري��ب، 

وأط��ر المؤهالت األكاديمي��ة؛ َكْوَن 
تجربتها من أولى التجارب الخليجية 
في ه��ذا المجال. وخالل الزيارة، قال 

التنفي��ذي للهيئة الدكتور  الرئيس 
ط��ارق الس��ندي: إن هيئ��ة ج��ودة 
الي��وم، وم��ن  التعلي��م والتدري��ب 
خالل مس��يرتها في التطوير النوعي 
لضمان الج��ودة ومنظومة التعليم 
والتدري��ب، تش��كل إح��دى التجارب 
الناجح��ة الت��ي تطلع عليه��ا الدول 
الش��قيقة ف��ي إط��ار من الش��راكة 
والتعاون بين الهيئات على مستوى 
الخليج��ي،  التع��اون  مجل��س  دول 
ال��ذي يعزز م��ن اس��تدامة الخطط 
في صياغة  ويس��هم  اإلستراتيجية، 
فه��م مش��ترك ألنظم��ة التعلي��م 
والتدريب، والسيما المتعلقة بجودة 

التعليم وأطر المؤهالت الوطنية.

اجت��از 14 متدرب��ًا م��ن المستش��فيات الحكومي��ة 
برنامج��ًا مكثفًا للترميز الطب��ي، حيث يعتبر خطوة 
أساسية ومهمة تترتب عليها خطوات عدة في إطار 
تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني »صحتي«. 
ويعتب��ر الترميز الطبي أو الس��ريري، عملية تحويل 
األسماء أو المصطلحات الطبية لألمراض واإلجراءات 
الجراحي��ة أو الطبية التي يخضع له��ا المرضى إلى 
رموز رقمية وحرفية وذلك من خالل مراجعة وتحليل 
السجل الطبي للمريض من قبل مختصين في إدارة 

المعلومات الصحية.
وأّكد رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليف��ة، أهمية تنمية 
وتأهيل الكوادر الوطني��ة العاملة بالقطاع الصحي 
عب��ر توفي��ر البرام��ج التدريبي��ة الالزم��ة لتطوي��ر 
ومهاراتهم وخبراتهم بما يس��هم في تعزيز البنية 

التشغيلية للضمان الصحي.
ج��اء ذلك، خالل رعايته أم��س حفل تخريج عدد من 
كوادر المستش��فيات الحكومية الذين تم إدراجهم 
ف��ي برنام��ج مكث��ف للترمي��ز الطب��ي بدع��م من 
المجلس األعلى للصحة، وبحضور الرئيس التنفيذي 

للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد األنصاري.
وأش��ار رئي��س المجل��س، إل��ى أن البحري��ن تولي 
اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي الذي يسّجل محطات 
رائدة مس��تمرة لما يحظى ب��ه من دعم من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، ومتابعة حثيثة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء. 
ونوه بالدور المحوري الذي تضطلع به المستشفيات 
الحكومي��ة ضمن المنظومة الصحي��ة في البحرين، 
الس��يما مجمع الس��لمانية الطبي، ال��ذي ُيعد ركنًا 
أساس��يًا للع��الج الصحي ف��ي المملكة بمس��يرته 

الحافل��ة لتقدي��م الخدم��ات الصحي��ة للجميع منذ 
افتتاح��ه وحتى اليوم. وأش��ار إلى أن��ه من منطلق 
هذه الرؤي��ة التطويري��ة، حرص المجل��س األعلى 
للصح��ة على تعزي��ز و تطوير عل��م الترميز الطبي 
بالمستشفيات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات 
البحري��ن البحثي��ة واإلحصائي��ة وفق��ًا للخصائص 
الديموغرافي��ة وطبيع��ة األمراض المنتش��رة بين 
أفراد مجتمعنا، مما يس��اعد صناع القرار من جميع 
المس��تويات في القطاع الصحي من اتخاذ القرارات 
وإحصائي��ات  بيان��ات  عل��ى  والمبني��ة  المناس��بة 
دقيق��ة، وبالتال��ي يس��اهم في تقييم م��دى جودة 
الرعاي��ة الصحي��ة المقدم��ة والمخرج��ات الصحية 

بالمستشفيات الحكومية.
فيم��ا أعرب األنصاري، عن ش��كره لرئيس المجلس 
األعلى للصحة، ورئيس مجلس أمناء المستش��فيات 
الحكومية الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة، 

على دعمهما المس��تمر لتأهيل الكوادر الطبية في 
كافة التخصصات بم��ا يلبي احتياجات المملكة في 

العديد من المجاالت الطبية والمساندة.
وأك��د أن هذه الكوادر تعد لبنة أساس��ية في تنفيذ 
2016-2025 وركي��زة  الوطني��ة للصح��ة  الخط��ة 
أساس��ية ف��ي المرحلة القادم��ة لبرنامج التس��يير 
الذاتي وتطبي��ق برنامج الضم��ان الصحي الوطني 
»صحتي« في المستشفيات الحكومية، حيث يعتبر 
الترميز الطبي خطوة أساسية ومهمة تترتب عليها 
خط��وات ع��دة في إط��ار تطبي��ق برنام��ج الضمان 

الصحي الوطني »صحتي«.
ولفت إل��ى أن جميع المتدربين من المستش��فيات 
الحكومية، اجتازوا كافة هذه البرامج بنجاح مش��رف 
تكلل بحصولهم على ش��هادة الترميز الطبي والتي 
تؤهله��م ألداء المه��ام المنوطة به��م بكل كفاءة 

واقتدار.
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المبارك يبحث مع وزيرة 
الشؤون البلدية الكويتية 

الحفاظ على الغطاء النباتي

اجتم��ع وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراعة المهن��دس وائل بن 
ناصر المبارك مع وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لش��ؤون االتصاالت وتكنولوجي��ا المعلومات ووزي��رة الدولة 
لش��ؤون اإلس��كان بدولة الكوي��ت الدكتورة رن��ا عبدالرحمن 
الفارس، وذلك على هامش مش��اركته ف��ي اجتماعات الدورة 
الخامس��ة والعش��رين لوزراء البلديات ب��دول مجلس التعاون 

المقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأك��د الوزير المبارك خالل اللق��اء على عمق العالقات األخوية 
التاريخي��ة بين البلدين، و ما تش��هده من تق��دم ونماء على 

مختلف المستويات.
وبحث الجانبان عددًا من المواضيع المشتركة من بينها تظافر 
الجه��ود الخليجي��ة المش��تركة للحفاظ على الغط��اء النباتي 
وتنميته وتطوير الخدمات البلدية وغيرها من المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.
كما بحث الجانب��ان تبادل الخبرات والتج��ارب ونقل المعرفة 

والتعاون في بناء القدرات في مجال العمل البلدي.
 م��ن جانبه��ا أك��دت الوزيرة الكويتي��ة على عم��ق العالقات 
الراسخة بين البلدين الشقيقتين متطلعة إلى تبادل الخبرات 
والتج��ارب بي��ن الجانبين بما يس��هم في االرتق��اء بمنظومة 

العمل البلدي في مملكة البحرين ودولة الكويت.

»مفوضي حقوق اإلنسان« 
يعتمد تشكيل عضوية 
اللجان النوعية الدائمة

عق��د مجل��س مفوضي المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان 
اجتماعه االعتيادي الس��ادس برئاس��ة المهندس علي أحمد 
ال��درازي، وحضور جميع أعض��اء مجل��س المفوضين واألمين 

العام.
وقدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة، نبذة عن أعمال لجانهم 
وانجازاته��ا خ��الل الثالثة أش��هر الماضية، ومن ث��م اعتمد 
المجلس التش��كيل الجديد لعضوية اللجان النوعية الدائمة، 
واله��ادف إل��ى االس��تفادة من الخب��رات المتوف��رة، لالرتقاء 
بالعم��ل الحقوقي في جميع المج��االت والمهام التي تختص 

بها المؤسسة.
وف��ازت روض��ة الع��رادي برئاس��ة لجن��ة الش��كاوى والرصد 
والمتابعة، والتي تضم في عضويتها كل من خالد الش��اعر، 
أحمد السلوم، المحامية دينا اللظي. كما فازت الدكتورة فوزية 
الصالح برئاس��ة لجنة الحقوق والحريات العامة، والتي تضم 
في عضويته��ا كال من الدكت��ور بدر عادل وداني��ال كوهين، 
أما زيارة أماكن االحتج��از والمرافق، فقد فاز الدكتور مال اهلل 
الحمادي برئاس��تها، وضمت في عضويتها كال من األستاذة 

هالة رمزي، والدكتورة حورية حسن.
م��ن جانب آخر، ق��دم رئيس المؤسس��ة موجزًا ح��ول مقترح 
المؤسسة لعقد مؤتمر دولي حول قانون العقوبات والتدابير 
البديلة باعتب��اره تجربة نوعية في التش��ريع الجنائي، والذي 
م��ن المقترح إقامته في نهاية الش��هر الج��اري، وأضاف بأنه 
سيش��ارك فيه عدد من المؤسس��ات الوطنية لحقوق اإلنسان 
العربية واألجنبية الستعراض تجارب دولهم في هذا المجال، 
بمشاركة واسعة من الوزارات والجهات الرسمية ذات العالقة 
ف��ي المملك��ة، إضافة إلى مش��اركة خب��راء ومتخصصين من 

الخارج.
كم��ا ناق��ش مجل��س المفوضين مقت��رح الخط��ة اإلعالمية 
للمؤسس��ة الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان، وكيف تعزي��ز الجانب 
اإلعالمي لعملها م��ن خالل تطوير اس��تراتيجيتها اإلعالمية 
إلب��راز جهود وإنج��ازات المؤسس��ة خاصة في مج��ال حماية 

حقوق اإلنسان بشكل أوسع.
وفي نهاية االجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير األمانة 
العام��ة للرب��ع الثاني لألش��هر أبريل ومايو ويوني��و من عام 
2022، وت��م تقديم الش��كر لعمل األمان��ة العامة خالل تلك 

الفترة.

»شؤون البلديات« تنّظم حملة نظافة لمصارف مياه األمطار
والزراع��ة  البلدي��ات  ش��ؤون  وزارة  قام��ت 
وبالش��راكة مع جمعية »كلي��ن أب البحرين« 
وع��دد من األهال��ي بحملة تنظي��ف للقنوات 
المفتوحة لتصريف مي��اه األمطار في مدينة 
حمد ومنطقة اللوزي، وذلك حس��ب البرنامج 
الس��نوي ألعمال التنظيف اس��تعدادًا لموسم 

األمطار.
وأوضح��ت ال��وزارة أن قن��وات تصري��ف مياه 
األمط��ار المفتوح��ة تتأث��ر على م��دار العام 
بتراك��م النفاي��ات والمخلف��ات والحش��ائش 
النباتية، مما يحد م��ن فاعليتها في تصريف 
المياه، األمر الذي يس��تدعي إع��ادة التنظيف 

والصيانة لهذه القنوات بشكل دوري.
ودعت المواطنين إلى عدم رمي مخلفات البناء 
والنفايات داخ��ل القنوات المفتوحة لتصريف 
مياه األمطار مما يتسبب في عدم فعالياتها، 

مش��يرة إل��ى أن ال��وزارة تقوم ط��وال العام 
بحم��الت التنظيف تحس��بًا لموس��م األمطار 

وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون األشغال.
وأوضحت وزارة ش��ؤون البلدي��ات أنها تعمل 
عل��ى تنظيف قنوات تصريف مياه األمطار بناًء 
على خطة متكاملة وبرنامج توعوي عبر عدد 
من الفعاليات، مؤكدة أنها ترتكز في عملها 
على إش��راك أكبر قدر ممكن من المؤسسات 

المجتمعية في هذه األعمال.
من جهتها أوضحت مدير عام بلدية المنطقة 
المهندس��ة لمي��اء الفضال��ة أن  الش��مالية 
الوزارة تدعم المبادرات المجتمعية وش��راكة 
المجتمع ف��ي الحفاظ عل��ى النظافة العامة، 
وقال��ت »إنن��ا ندع��م ف��ي الوقت نفس��ه أي 
مبادرة مجتمعية تهدف لتعزيز ثقافة العمل 
المش��ترك وتحس��ين الواقع البيئي مؤكدين 

على أهمية أن يكون القطاع الخاص ش��ريكًا 
في دعم هذه المبادرات«.

من جهته، أش��اد علي محم��د القصير، عضو 
مؤس��س ورئيس مجلس إدارة جمعية كلين 
أب البحرين«بال��دور المتمي��ز لوزارة ش��ؤون 
البلديات والزراع��ة في تنظيم حمالت تنظيف 
وتوعوية بالش��راكة مع مؤسس��ات المجتمع 
لزيادة الوعي والجه��ود المجتمعية للحفاظ 

على البيئة«.
وق��ال القصير نس��عى في جمعي��ة كلين أب 
البحري��ن عل��ى تعزيز مش��اركة المجتمع في 
الحف��اظ عل��ى البيئة الفت��ًا إلى نج��اح حملة 
تنظيف قنوات الصرف الصحي في مدينة حمد 
وتحديدا في منطقة اللوزي حيث شارك فريق 
م��ن المتطوعين ف��ي تنظيف مج��رى قنوات 

تصريف مياه األمطار.

تنظيم مؤتمر البحرين الدولي للجروح ديسمبر المقبل
تحت رعاية قائ��د الخدمات الطبية 
الملكية اللواء البروفيس��ور الش��يخ 
خال��د بن عل��ي آل خليفة، س��ينظم 
مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الدولي  البحري��ن  الطبي��ة مؤتم��ر 
للج��روح بنس��خته األولى في ش��هر 

ديسمبر المقبل.
وسيتش��ارك المرك��ز مع مؤسس��ة 
الدولي��ة   Wound International
م��ن المملكة المتح��دة في تنظيم 
هذا المؤتم��ر ألول مرة في منطقة 
الشرق األوسط، وبدعم من القطاع 

الخاص. 
وسيس��تضيف المركز لفترة 4 أيام، 
من 1 إلى 4 ديس��مبر 2022، نخبة 
واالختصاصيين  االستش��اريين  من 
ف��ي مج��ال الج��روح م��ن مملك��ة 
البحري��ن، أوروبا والواليات المتحدة 

األمريكية.

الح��روق  قس��م  رئي��س  وأع��رب 
بالخدمات الطبي��ة الملكية ورئيس 
اللجن��ة التنظيمي��ة العقي��د طبيب 
ب��أن  ل��وري،  عبدالرحم��ن  ناي��ف 
المؤتمر سيش��مل الرعاية الصحية 
إلصابات الجروح من غرفة الطوارئ 

إلى الرعاية المنزلية.
كما أكد لوري إن المؤتمر سيشمل 
التخصص��ات  م��ن  العدي��د  عل��ى 
إصاب��ات  الدقيق��ة مث��ل تصني��ف 
الجروح، جروح القدم السكرية، عالج 
إصاب��ات القروح، إصاب��ات الحروق، 
عالج تنظيف الجروح، عالج االنسداد 
الرعاية  بالق��دم وتقديم  اللمفاوي 
الصحية النفسية، والعالج الطبيعي 
الت��ي  التخصص��ات  م��ن  وغيره��ا 

تتعلق بالجروح.
س��يحتوي  المؤتم��ر  ب��أن  يذك��ر 
عل��ى المحاض��رات العلمي��ة ل��كل 
تخص��ص ويتبع��ه ذل��ك ورش��ات 
عم��ل تدريبي��ة وعملية تس��تهدف 
لتوفير التدريب العملي للمشاركين 
المح��اكاة  تقني��ات  أح��دث  عل��ى 
الطبي��ة والمختب��رات الحي��ة تحت 
إش��راف مجموعة م��ن األخصائيين 

واالستشاريين.
ش��ريحة  المؤتم��ر  وسيس��تهدف 
الممرضين،  األخصائيي��ن،  األطباء، 
وطلبة الطب حيث أكد العقيد طبيب 
ناي��ف لوري بأن المؤتمر بنس��خته 
األول��ى س��يوفر تعزي��ز المه��ارات 
والخب��رات لكاف��ة المس��تويات في 

القطاع الطبي.
وق��ال ل��وري إن الرعاي��ة م��ن قبل 
قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة 
مكنت مرك��ز ولي العه��د للتدريب 
والبحوث الطبية م��ن ريادة القطاع 
التدريبي الطبي بالمملكة ومنطقة 
األوس��ط.  والش��رق  العربي  الخليج 
وإن المؤتمرات الطبية والورش��ات 
ف��ي مختلف  التدريبي��ة ستس��تمر 
المس��تويات  بأعل��ى  المج��االت 
ش��ركاء  م��ع  وبالتع��اون  الدولي��ة 

دوليين ومحليين.

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

»األعلى للصحة«: تعزيز البنية التشغيلية للضمان الصحي

 14 متدربًا من المستشفيات 
الحكومية يجتازون الترميز الطبي

 »جودة التعليم والتدريب« 
تتبادل الخبرات مع نظيرتها العمانية

اس��تقبل الرئي��س التنفيذي لهيئة 
ج��ودة التعلي��م والتدري��ب ط��ارق 
مس��ؤولي  م��ن  وع��دد  الس��ندي، 
الهيئة، وفدًا م��ن الهيئة العمانية 
لالعتم��اد األكاديمي وضمان جودة 
تجرب��ة  عل��ى  لالط��الع  التعلي��م؛ 
مملك��ة البحرين ف��ي ضمان جودة 
التعليم والتدريب، وذلك على مدى 
يومي 12 و 13 س��بتمبر 2022، في 

مقر الهيئة.
وتأت��ي زيارة وفد الهيئ��ة العمانية 
لالعتماد األكاديم��ي ضمن برنامج 
تش��اركي متواص��ل م��ن الزي��ارات 
لتبادل  الهيئتي��ن؛  بي��ن  المهني��ة 
الخبرات ف��ي مجال ضم��ان الجودة 

بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، 
واس��تعراض تجرب��ة المملك��ة في 
مج��ال ج��ودة التعلي��م والتدري��ب، 

وأط��ر المؤهالت األكاديمي��ة؛ َكْوَن 
تجربتها من أولى التجارب الخليجية 
في ه��ذا المجال. وخالل الزيارة، قال 

التنفي��ذي للهيئة الدكتور  الرئيس 
ط��ارق الس��ندي: إن هيئ��ة ج��ودة 
الي��وم، وم��ن  التعلي��م والتدري��ب 
خالل مس��يرتها في التطوير النوعي 
لضمان الج��ودة ومنظومة التعليم 
والتدري��ب، تش��كل إح��دى التجارب 
الناجح��ة الت��ي تطلع عليه��ا الدول 
الش��قيقة ف��ي إط��ار من الش��راكة 
والتعاون بين الهيئات على مستوى 
الخليج��ي،  التع��اون  مجل��س  دول 
ال��ذي يعزز م��ن اس��تدامة الخطط 
في صياغة  ويس��هم  اإلستراتيجية، 
فه��م مش��ترك ألنظم��ة التعلي��م 
والتدريب، والسيما المتعلقة بجودة 

التعليم وأطر المؤهالت الوطنية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/13/watan-20220913.pdf?1663044554
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1025891
https://alwatannews.net/article/1025993
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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

Link
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أعضاء بجمعية كلين أب البحرين يشاركون في حملة تنظيف مصارف مياه األمطار التي نظمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة في مدينة حمد ومنطقة اللوزي

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

انتش��ار التس��ول تح��ول إل��ى ظاه��رة تس��تدعي عملي��ة 
مراجعة شاملة للحد من تفاقمها.

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رق�����م 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالن�ات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشك�اوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
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ش�رك��ة ال�وط����ن 
للصحافة والنشر

م�ب�ن����ى دار - أم الحص���م
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األمير أندرو يتبنى كلبي الملكة إليزابيث
بعد ش��كوك حول مصيرهما، وجد كلبا 
الملك��ة إليزابي��ث الثانية م��ن يهتم 
بهم��ا بعد وفاة العاهل��ة البريطانية، 
إذ س��يكونان في عهدة نجله��ا األمير 

أندرو.
وقال��ت ناطق��ة باس��م األمي��ر أندرو، 
ثال��ث أبن��اء الملك��ة، وباس��م زوجته 
السابقة دوقة يورك ساره، إن الزوجين 
السابقين سيهتمان بالكلبين »مويك« 

و»ساندي«، وهما من نوع كورجي.
ولطالما كان يوَصف أندرو بأنه »االبن 
الثاني��ة، لكنه  المفض��ل« إلليزابي��ث 
اضطر لالنكف��اء عن مس��ؤولياته في 
العائل��ة الملكية إث��ر اتهامات ُوجهت 
إلي��ه بارت��كاب اعتداءات جنس��ية في 
الوالي��ات المتحدة، ما اضُطّره إلى دفع 

ماليين الدوالرات لتسوية القضية.
وأندرو ه��و من أهدى والدت��ه الملكة 
هذين الكلبين الصغيرين بفارق أشهر 

بينهما.
وقد كان للكلبين »مويك« و»ساندي«، 
آخر ممثلين عن ساللة تفوق الثالثين 
كلب »كورج��ي« امتلكتها الملكة، دور 
كبير في تس��لية إليزابيث الثانية خالل 
الجائحة، وفق أنجيال كيلي المس��ؤولة 

عن مالبسها.
وانضم »مويك« إلى العائلة مطلع عام 
2021 لمرافق��ة الملك��ة في يومياتها 
أثناء الحجر الذي كانت تخضع له، على 
غرار س��ائر س��كان المملكة المتحدة، 
في ويندس��ور، مع جرو آخر يحمل اسم 

»فيرجوس«.

دراسات تحذر: حرق اللحم 
والبرجر يسبب السرطان

دع��ا أس��تاذ أبحاث المس��رطنات فهد الخضيري، إل��ى عدم حرق 
اللحم وجعله ش��واًء فقط دون حرق؛ محذًرا من وجود مسرطنات 

عديدة في اللحوم والدهون المحترقة.
وأوضح »الخضيري« عبر حس��ابه على »تويتر«: »ال تحرق اللحم! 
بل اجعله: )شواء بال حرق(، فقد أشارت دراسات لوجود مسرطنات 
عدي��دة ف��ي اللح��وم والده��ون المحترق��ة، )هيدروكربون��ات 
ونايتروارينات(«. وأضاف: »دراس��ات كثي��رة عن البرجر المحترق 
والس��تيك المستوى بش��دة فيها تحذيرات من الهيدروكربونات 
المس��رطنة والنايتروارين��ات؛ تتك��ون في اللح��م والدهن حين 

يحترق«.

  »واتساب« تسهل 
البحث عن رسائل محددة

تعم��ل منصة التراس��ل الفوري »واتس��اب«، على مي��زة جديدة 
تس��تهدف تس��هيل عمليات البحث للمس��تخدمين عن الرسائل 

داخل الدردشات.
ويق��ول موقع »اليف من��ت« التقني إن ميزة »واتس��اب« الجديدة 
تقوم على تحديد تاريخ توجيه الرس��ائل الت��ي يرغبون بالعودة 
إليها. وبحسب الموقع، فبمجرد إصدار الميزة، سيرى المستخدمون 
رمزا للتقويم، وبالنقر عليه س��يتمكنون م��ن االنتقال إلى تاريخ 
معين، مما يس��مح لهم بإعادة جميع الرس��ائل المرتبطة بذلك 

التاريخ تحديدًا.
وفي سياق س��عيها الدائم للتطوير، تعمل »واتساب« أيضًا على 
طرح ميزة جديدة، تتيح للمس��تخدمين المش��اركة باستطالعات 
داخ��ل التطبيق. ويمكن للمس��تخدمين فيها إب��داء مالحظاتهم 
ح��ول المي��زات والخدم��ات المطروحة، علم��ًا أنه س��يكون لدى 

المستخدمين خيار رفض دعوات المشاركة بتلك االستطالعات.

 تجربة نووية 
تولد 100 مليون درجة حرارة مئوية

حقق فيزيائي��ون كوريون طفرة في البحث عن الطاق��ة النووية النظيفة، 
عندم��ا تمكنوا من خلق »ش��مس اصطناعية« عن طريق إش��عال تفاعل 

نووي قوي لدرجة أنه حقق درجات حرارة أعلى بسبع مرات من نجمنا.
وأف��اد فري��ق العلماء من جامعة س��يئول أن المفاعل ف��ي مركز األبحاث 
الكوري��ة فائقة التوصي��ل »توكاماك« وصل إلى درج��ات حرارة تزيد على 
100 ملي��ون درجة مئوية لمدة 30 ثانية، وهي المرة األولى التي يتحقق 

فيها هذا اإلنجاز.
ويأمل الباحثون تطوير هذه التقنية لتس��خير طاق��ة االندماج النووي في 

الكهرباء، وفقًا ل�»نيو ساينتست«.

 حرارة أوروبا تكشف عن درب 
صخري في سويسرا منذ 2000 عام

أدى ارتفاع درجات الحرارة في أس��خن صيف مس��جل تشهده أوروبا هذا العام إلى 
ظهور درب صخري بين نهرين جليديين في جبال األلب بسويسرا، فيما قال منتجع 

تزلج محلي إن ذلك يحدث للمرة األولى منذ 2000 عام في األقل.
وقال منتجع )غالسير 3000( في غرب سويسرا إن ذوبان الجليد هذا العام كان نحو 
ثالثة أمثال متوسط عشر سنوات، وهو ما يعني أن الصخور العارية يمكن رؤيتها 
اآلن بين النهرين الجليديين س��يكس روج وتس��انفلورون على ارتفاع 2800 متر، 

وأن الدرب سيكون مكشوفًا بالكامل بحلول نهاية الشهر الحالي.
ويقول ماورو فيش��ر عالم األنهار الجليدية في معهد الجغرافيا بجامعة برن »منذ 
عش��ر سنوات قست )ما ارتفاعه( 15 مترًا من الجليد هنا وكل هذا الجليد ذاب منذ 

ذلك الوقت«.
وأش��ار إلى الس��رعة الت��ي ذاب بها الجليد قائ��اًل »ما رأيناه هذا العام اس��تثنائي 

بالفعل، وهو في الحقيقة يتجاوز أي شيء قسناه من قبل«.
ومنذ الش��تاء الماضي الذي س��قطت خالله ثلوج قليلة نس��بيًا اكتوت جبال األلب 
بموجت��ي حر كبيرتين في أوائل الصي��ف. وُتظهر البيانات أن األنهار الجليدية في 

جبال األلب في طريقها اآلن ألكبر خسارة في كتلها في 60 عامًا في األقل.

5 دقائق فقط لالستحمام في هولندا
أطلق��ت الحكوم��ة الهولندي��ة مؤخ��ًرا، حمل��ة 
لتقلي��ص المدة الت��ي يقضيه��ا المواطنون في 

االستحمام.
وتسعى الحكومة في هولندا، إلى عدم تجاوز مدة 
االس��تحمام حاجز ال�5 دقائق، في توجه لم يحظ 

بتأييد شعبي بحسب »وول ستريت جورنال«.
كما تخط��ط الحكومة خالل حملته��ا، إلى إقناع 
الهولنديي��ن بضرورة تقليص مدة االس��تحمام، 
لتوفير الطاق��ة المهدرة، خاصة حال اس��تخدام 

الماء الساخن.

نوه��ت الصحيف��ة ب��أن الجه��ات المعني��ة في 
المقاطعات الشمالية الشرقية من البالد، شرعت 
ف��ي توزيع أجه��زة توقي��ت رملية على الس��كان 
مدتها 5 دقائق، تشجيًعا لهم على توفير المياه 

الساخنة والطاقة المستخدمة.
م��ن جانبه، أوضح مستش��ار الحكومة الهولندية 
المش��ارك ف��ي الحملة، رين��ت ج��ان رينيس، أن 
واالهتم��ام  الم��ال  توفي��ر  يفضل��ون  الس��كان 
بالبيئة، إال أن الطلبات واإلرشادات التي يتلقوها 
يتعاملون معها بارتياب، وال يقدمون أي تضحية 

في سبيل إنفاذ التوجيهات.
وفي هذا الصدد، قالت سيدة ُتدعى كارال جنراالل، 
إنها معتادة على االستحمام بالماء الساخن ل�15 
دقيقة، بعكس صديقها ال��ذي ينجز مهمته في 
غضون دقيقة ونصف الدقيقة بالماء البارد، حتى 

أحضر لها جهاز التوقيت الرملي.
وكشفت »كارال«، 37 عاًما، أنها لجأت إلى تقليص 
مدة استحمامها نتيجة غالء قيمة فواتير الطاقة 
والنقص المحتمل لها، حت��ى باتت تواظب على 

هذه العادة مرة في الشهر، ولمدة 5 دقائق.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أّكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، أن مملكة البحرين تولي اهتماًما بالًغا بالقطاع 
الصحي الذي يسّجل محطات رائدة مستمرة لما يحظى به من دعم من ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ومتابعة حثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، منوهًا بأهمية 
تنمية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بهذا القطاع عبر توفير البرامج التدريبية الالزمة لتطوير ومهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في 

تعزيز البنية التشغيلية للضمان الصحي.

صباح  رعايته،  خالل  ذلك  جاء 
أمــــس، حــفــل تــخــريــج عـــدد من 
الحكومية  المستشفيات  كــوادر 
برنامج  في  إدراجهم  تم  الذين 
مــكــثــف لــلــتــرمــيــز الــطــبــي بــدعــم 
للصحة،  األعــلــى  الــمــجــلــس  مــن 
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ وبــحــضــور ال
أحمد  الحكومية   للمستشفيات 
األنصاري وعدد من المسؤولين.

وفــــــي مـــســـتـــهـــل الـــحـــفـــل نـــوه 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
تضطلع  الــذي  المحوري  بــالــدور 
بـــه الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
في  الصحية  المنظومة  ضمن 
ال سيما مجمع  البحرين،  مملكة 
ــذي ُيعد  ــ ال الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، 
لــلــعــالج الصحي  ركــنــا أســاســيــا 
الحافلة  بمسيرته  المملكة  فــي 
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ ــتــقــديــم الـ ل
وحتى  افــتــتــاحــه  مــنــذ  للجميع 

اليوم.
أنه من منطلق هذه  إلى  وأشــار 
الــــرؤيــــة الـــتـــطـــويـــريـــة، حـــرص 
على  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الترميز  عــلــم  تــطــويــر  و  تــعــزيــز 
الطبي بالمستشفيات الحكومية 

ــع احــتــيــاجــات  بــمــا يــتــنــاســب مـ
ــبــحــثــيــة  ــن ال ــريـ ــحـ ــبـ مـــمـــلـــكـــة الـ
للخصائص  وفــقــا  واإلحــصــائــيــة 
الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة وطـــبـــيـــعـــة 
أفــراد  بين  المنتشرة  األمـــراض 
مــجــتــمــعــنــا، مــمــا يــســاعــد صــنــاع 
المستويات  جميع  مــن  الـــقـــرار 
اتخاذ  من  الصحي  القطاع  في 
القرارات المناسبة والمبنية على 
ــيــات دقــيــقــة،  بــيــانــات وإحــصــائ
تقييم  فـــي  يــســاهــم  ــي  ــال ــت ــال وب
الصحية  الــرعــايــة  مـــدى جـــودة 
الصحية  والمخرجات  المقدمة 

بالمستشفيات الحكومية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي 
للمستشفيات الحكومية أّن هذه 
في  أساسية  لبنة  تعد  الــكــوادر 
للصحة  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
)2016 - 2025( وركيزة أساسية 
لبرنامج  الــقــادمــة  المرحلة  فــي 
التسيير الذاتي وتطبيق برنامج 
ــان الـــصـــحـــي الـــوطـــنـــي  ــمــ ــــضــ ال
ــي الــمــســتــشــفــيــات  )صـــحـــتـــي( فـ
الترميز  الحكومية، حيث يعتبر 
ومهمة  أساسية  خطوة  الطبي 
تترتب عليها خطوات عدة في 

الضمان  بــرنــامــج  تطبيق  ــار  إطـ
ــصــحــي الـــوطـــنـــي )صــحــتــي(،  ال
مشيرا إلى أن  جميع المتدربين 
الحكومية  الــمــســتــشــفــيــات  مــن 
وعــددهــم 14 مــتــدربــًا اجــتــازوا 
ــذه الـــبـــرامـــج بــنــجــاح  ــ ــة هـ ــافـ كـ
على  بحصولهم  تكلل  مــشــرف 
شــهــادة الــتــرمــيــز الــطــبــي والــتــي 
المنوطة  المهام  ألداء  تؤهلهم 

بهم بكل كفاءة واقتدار.
أو  الــطــبــي  الــتــرمــيــز  أن  ــر  يـــذكـ
ــو عــمــلــيــة تــحــويــل  الـــســـريـــري هـ
الطبية  المصطلحات  أو  األسماء 
لألمراض واإلجراءات الجراحية 
أو الطبية التي يخضع لها المرضى 
إلى رمـوز رقمية وحرفية وذلك 
ــعـــة وتــحــلــيــل  ــالل مـــراجـ ــ مــــن خـ
قبل  للمريض من  الطبي  السجل 
المعلومات  إدارة  في  مختصين 
الترميز  عملية  وتــتــم  الصحية، 
عــن طــريــق اســتــخــدام تصانيف 
دولــيــة لــألمــراض بــرمــوز خاصة 
لتسهيل استعمالها في المجاالت 
الـــتـــالـــيـــة: تــخــطــيــط الـــخـــدمـــات 
ــوارد،  ــمـ الــصــحــيــة، تــخــصــيــص الـ
وضع  الصحية،  الــحــاالت  إدارة 

الــمــعــايــيــر الــســريــريــة فــضــالً عن 
اإلحصائيات الصحية، الدراسات 
الوبائية، التعليم والبحث العلمي، 
والتمويل  الــســريــريــة،  ــحــاث  األب

والسداد ومراجعة الحسابات.
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قـــام محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
ووكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 
سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة، بزيارة إلى ســـفير المملكة 
المتحدة لـــدى مملكـــة البحرين رودي 
درامونـــد، وذلك لتقديم واجب العزاء 
الملكـــة  الجاللـــة  وفـــاة صاحبـــة  فـــي 

اليزابيث الثانية.
خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  أعـــرب  وقـــد 

بـــن علـــي آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علي آل خليفة عن خالص 
تعازيهمـــا ومواســـاتهما إلـــى صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك تشـــارلز الثالـــث ملـــك 
المملكـــة المتحدة لبريطانيـــا وايرلندا 
الشـــمالية رئيـــس الكومنولـــث، وإلـــى 
كافـــة أفـــراد العائلـــة المالكـــة الكريمة، 
والمملكـــة المتحدة وشـــعبها الصديق، 

وإلى السفير بهذا المصاب األليم.
وأشاد ســـموهما بمناقب جاللة الملكة 

الراحلة وإسهاماتها الرائدة في تعزيز 
وتنمية العالقات التاريخية والشراكة 
الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة والتي شـــكلت إرًثا 
للعالقـــات المتميـــزة بيـــن المملكتيـــن 
الصديقتين والتـــي امتدت على مدى 
بالمواقـــف  مدعومـــة  طويلـــة  عقـــود 
المشـــتركة، حيـــث أكـــد ســـموهما بأن 
العالـــم فقـــد رمزًا للســـالم وشـــخصية 

بارزة على كافة المستويات.

المنامة - وزارة الداخلية

العالم برحيـــل الملكة 
إليزابيث فقد رمزا للسالم

سمو محافظ الجنوبية وسمو وكيل “شؤون مجلس الوزراء” :

الثالثاء  13 سبتمبر 2022 - 17 صفر 1444 - العدد 5082

»جائحة كورونا والتعافي االقتصادي«

جائزة  تبنت  واالفراد،  االعمال  قطاع  على  كورونا  جائحة  تأثيرات  دراسة  أهمية  من   
ً
انطالقا

يوسف بن أحمد كانو موضوع )جائحة الكورونا COVID19 والتعافي االقتصادي وتجربة مملكة 
وتدعو  للجائزة  عشرة  الحادية  للدورة  للمسابقة  كموضوع  الجائحة(  مكافحة  في  البحرين 
 للمحاور التالية:

ً
الباحثين من أبناء الدول العربية لتقديم مساهماتهم في هذا المجال طبقا

المحاور:
• نبذة تاريخية عن االمراض المعدية واالوبئة التي شهدها العالم في العصور الحديثة.

)االقتصادية والصحية واالجتماعية  الحياة المختلفة  الجائحة على قطاعات  التي خلفتها  • اآلثار 
والنفسية....الخ(.

• تقييم دور منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الجائحة.
• التسابق العلمي في انتاج اللقاحات لمقاومة الفيروس وتحدي المتحورات.

• تجارب عالمية مختارة في مقاومة الفيروس.
• التعافي االقتصادي ومالمح العالم الجديد ما بعد كورونا.
• تناول وتقييم تجربة مملكة البحرين في التصدي للجائحة.

• نتائج الدراسة والتوصيات والدروس المستفادة.
• الخالصة.

المزايا
فإن  عمل  من  أكثر  يتساوى  وعندما  أمريكي  دوالر  ألف  ثالثون  قدرها  نقدية  جائزة  الفائز  يمنح   .1

الجائزة تقسم بينهم بالتساوي.
2. يمنح الفائز/ الفائزين شهادة تقديرية.

جهات الترشيح:
الجائزة مباشرة مع االلتزام  الذاتية إلى عنوان  1. يجوز للفرد ترشيح نفسه بإرسال أعماله وسيرته 

بكافة الشروط.
2. تقبل الترشيحات من الجامعات ومراكز األبحاث والهيئات العلمية في عموم الدول العربية.

3. ال تقبل الترشيحات من االحزاب والجمعيات السياسية.

لإلطالع على شروط وتعليمات الجائزة، الرجاء زيارة موقعنا على الرابط:

Tel: (973) 17226153
Fax: (973) 17226154 www.ybakanooaward.com

مرحبا بكم في موقعنا على اإلنترنت

kanoo.award@kanoo.com

البريد اإللكتروني

ص.ب:  1170 - المنامة – مملكة البحرين

الرجاء إرسال جميع المكاتبات واالستفسارات بإسم األمين العام لجائزة يوسف بن أحمد كانو وعلى العنوان اآلتي:

آخر موعد الستالم المشاركات 31 مارس 2023مـ

المنامة - وزارة الداخلية

التوعويـــة  الجهـــود  فـــي إطـــار 
األمـــن  مخاطـــر  لمجابهـــة 
الســـيبراني والحـــد مـــن آثارهـــا 
فـــي  المنظمـــات األهليـــة  علـــى 
المملكة، عقد اجتماع بين إدارة 
بالمركـــز  والتثقيـــف  المتابعـــة 
الوطنـــي لألمـــن الســـيبراني مع 
الجهات المعنية بوزارة التنمية 
لمناقشـــة  وذلـــك  االجتماعيـــة، 
الحملـــة  تنفيـــذ  فـــي  البـــدء 
للمنظمـــات  األولـــى  التوعويـــة 
المندرجـــة تحـــت مظلـــة وزارة 
فضـــاًل  االجتماعيـــة،  التنميـــة 
التعـــاون  آليـــات  مناقشـــة  عـــن 
الـــورش  لتقديـــم  والتنســـيق 

التوعوية لمختلف المنظمات.
وفي بدايـــة االجتماع، تطرقت 
مديـــر إدارة المتابعة والتثقيف 
لألمـــن  الوطنـــي  بالمركـــز 
الســـيبراني عائشـــة بـــن حاجي 
إلـــى أهـــم المخاطر الســـيبرانية 
التي تواجهها المنظمات األهلية 
الممارســـات  وأفضـــل  عمومـــا، 
للمعاييـــر  وفقـــا  منهـــا  للحـــد 

العالميـــة. مـــن جهتهـــا، أعربـــت 
المنظمـــات  دعـــم  إدارة  مديـــر 
األهليـــة القائم بأعمـــال الوكيل 
والتأهيـــل  للرعايـــة  المســـاعد 
االجتماعيـــة  التنميـــة  بـــوزارة 
نجوى عبداللطيف جناحي عن 
شـــكرها ودعمها لهـــذه المبادرة، 
منوهـــة بأهميـــة هـــذه الخطوة 
في تحقيق األهـــداف المرجوة 
وتعزيـــز  لدعـــم  تأتـــي  التـــي 

الحماية الســـيبرانية للمنظمات 
األهلية.

كمـــا تم خالل االجتمـــاع، بحث 
ســـبل التعـــاون والتنســـيق فـــي 
إعـــداد برنامج توعـــوي تفاعلي 
فـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني 
الفئـــات  مختلـــف  يســـتهدف 
التنميـــة  وزارة  ترعاهـــا  التـــي 
االجتماعيـــة، ومـــن بينهـــا فئـــة 

كبار السن وذوي اإلعاقة.

في إطار التعاون بين “المركز الوطني” و”التنمية االجتماعية”

برنامج توعـوي بمجال األمـن السيبرانـي

المنامة - بنا

الترميز الطبي ركيزة أساس لبرنامج التسيير الذاتي ... رئيس “األعلى للصحة”:

تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز البنية التشغيلية للضمان الصحي

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

تشارلز الثالث يتعهد بالحفاظ على تقاليد بريطانيا
لندن ـ وكاالت

تلقـــى الملك تشـــارلز الثالث أمـــس اإلثنين 
تعـــازي أعضـــاء البرلمان بمجلســـيه برفقة 
زوجتـــه كاميـــا. وألقـــى ألول مـــرة أمـــام 
أعضـــاء مجلس العموم ومجلس اللوردات 
شـــعوره  عـــن  أعـــرب  إذ  مقتضبـــة،  كلمـــة 
بالتقاليـــد  يذكـــره  الـــذي  التاريـــخ”  “بثقـــل 
البرلمانيـــة الحيويـــة التي يكـــرس أعضاء 
كا المجلســـين أنفســـهم لها. وتعهد تشارلز 
الراحلـــة،  الملكـــة  باتبـــاع مســـيرة  الثالـــث 
بالمحافظـــة على تقاليد بريطانيا. كما لفت 
إلـــى أن اجتماع اليوم يأتـــي إحياء لذكرى 

)13(الملكة اليزابيث الثانية.

 رئيس “الرقابة المالية”: إنجاز 11 تقريرا 
استقصائيا حتى منتصف العام الجاري

المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

أكـــد رئيس ديـــوان الرقابـــة المالية واإلدارية الشـــيخ 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أن األصـــل فـــي عمـــل 
األجهـــزة الرقابية هو حماية المال العام والتحقق من 
ُحسن إدارته، مشـــيرًا إلى أهمية التطوير والتحديث 
ومواكبـــة كل جديد بهدف االرتقاء بمســـتوى النتائج 

والخدمات المقدمة.  
وبّيـــن فـــي كلمـــة العـــدد بمجلة الرقابـــة الماليـــة التي 
تصـــدر عن المنظمـــة العربيـــة لألجهزة العليـــا للرقابة 
التدقيـــق  أن  )األرابوســـاي(،  والمحاســـبة  الماليـــة 

االستقصائي )Forensic Audit(، وهو إحدى األدوات 
الرقابيـــة الفّعالة والمتجددة، أثبتت بالتجربة العملية 
أنهـــا ذات جدوى ويمكـــن االعتماد عليهـــا في تطوير 
أســـاليب الرقابة، وإعطائهـــا بعدًا فنيـــًا أكثر تخصصًا 

وعمقًا ينعكس على النتائج.
وعّرف رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية التدقيق 
االستقصائي بأنه ممارســـة رقابية متخصصة تهدف 
إلى كشـــف حـــاالت الفســـاد واالحتيـــال ذات الطبيعة 
المالية واإلدارية، حيث يتضمن تقديم تقارير بنتائج 

تلـــك المهام إلى الســـلطات القضائيـــة وأجهزة الدولة 
والجهـــات المختصـــة، مع وضع الحلـــول والتوصيات 

التي تكفل تافي وقوع التجاوزات.
وأظهرت أحـــدث اإلحصاءات أن الديوان أنجز حتى 
منتصف العام الجاري 11 تقريرًا اســـتقصائيًا، شملت 
العديـــد مـــن الجهـــات المشـــمولة برقابته، فيمـــا ينفذ 
حاليـــًا ثاث مهمـــات جديـــدة. وُأعدت هـــذه التقارير 
بالتوازي مع المهام والتقارير االعتيادية التي ينفذها 

)05(الديوان.

“السالم” يقدم حلواًل تمويلية إسكانية ميسرة
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رأس نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ خالد 
االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
لمجلـــس  األســـبوعي  االعتيـــادي 
بقصـــر  أمـــس،  عقـــد  الـــذي  الـــوزراء 

القضيبية.
 في بداية االجتماع، وبمناسبة اليوم 
الدولـــي للديمقراطية، أشـــاد مجلس 
الـــوزراء بما تحقق من إنجازات على 
صعيـــد التطـــور الديمقراطـــي بفضل 
دعـــم ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، مؤكًدا أهمية المرحلة المقبلة 
من المســـيرة الديمقراطيـــة الوطنية 
النيابيـــة  االنتخابـــات  قـــرب  مـــع 

والبلدية.
و أعـــرب المجلـــس عـــن تهانيـــه إلـــى 
لبريطانيـــا  المتحـــدة  المملكـــة  ملـــك 
العظمـــى وإيرلنـــدا الشـــمالية رئيـــس 
الكومنولـــث صاحـــب الجالـــة الملك 
اعتـــاء  بمناســـبة  الثالـــث،  تشـــارلز 
المتحـــدة،  المملكـــة  عـــرش  جالتـــه 
وخالـــص تمنياتـــه لـــه بالتوفيـــق في 
مواصلة مسيرة التقدم والتطور في 
المملكة المتحدة، مستذكًرا بالتقدير 

إســـهامات صاحبـــة الجالـــة الملكـــة 
إليزابيث الثانية من أجل تقدم بلدها 
وتحقيق تطلعات شعبها ودورها في 

دعـــم وتعزيـــز العاقـــات التاريخيـــة 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  التـــي تربـــط 

والمملكة المتحدة.
مذكـــرة  المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا  
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني 
بشـــأن خطة تطوير مناطق العمارات 

السكنية.
كذلـــك وافـــق علـــى مذكـــرة اللجنة 
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة 
مشـــروع  بشـــأن  والتشـــريعية 
مرســـوم بقانون بتعديل المادة )3( 
 )27( مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم 
المحكمـــة  بإنشـــاء   2002 لســـنة 

الدستورية.

المنامة - بنا
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التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
والـــرأي القانونـــي المديـــر التنفيـــذي 
لانتخابات 2022، المستشـــار نواف 
حمـــزة، عن عرض جـــداول الناخبين 
في اللجـــان اإلشـــرافية األربع خال 
الفتـــرة مـــن الخميـــس الموافـــق 15 
األربعـــاء  ولغايـــة  الجـــاري  ســـبتمبر 

الموافق 21 من الشهر نفسه.
وقـــال المستشـــار حمـــزة: “فـــي إطار 
أحـــكام  عليـــه  نصـــت  بمـــا  االلتـــزام 
)14( لســـنة  بقانـــون رقـــم  المرســـوم 
الحقـــوق  مباشـــرة  بشـــأن   2002
جـــداول  عـــرض  حـــول  السياســـية، 
 45 وقبـــل  أســـبوع  لمـــدة  الناخبيـــن 
يوًما على األقـــل من الميعاد المحدد 
اإلدارة  فـــإن  االنتخـــاب،  إلجـــراء 
التنفيذية لانتخابات قد أتمت كافة 
واللوجســـتية  الفنيـــة  اســـتعداداتها 
واإلداريـــة الســـتقبال الناخبيـــن فـــي 
اللجـــان اإلشـــرافية األربـــع الموزعـــة 
علـــى محافظات المملكة، وهي لجنة 
محافظـــة العاصمة ومقرها مدرســـة 
ولجنـــة  للبنـــات،  الثانويـــة  خولـــة 
محافظـــة المحـــرق ومقرها مدرســـة 
الهدايـــة الخليفيـــة الثانويـــة للبنيـــن، 
ولجنـــة المحافظة الشـــمالية ومقرها 
للبنـــات،  يثـــرب اإلعداديـــة  مدرســـة 
ولجنة المحافظـــة الجنوبية ومقرها 

مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات، 
وذلـــك خـــال الفتـــرة المعلـــن عنهـــا 
اعتباًرا من الســـاعة الخامســـة عصًرا 

ولغاية التاسعة مساء”.
مـــن توظيـــف  أنـــه وانطاًقـــا  وأكـــد 
التقنيـــات الحديثة لتيســـير مراجعة 
جداول الناخبين، فإنه تقرر مواصلة 
جـــداول  عـــرض  بإتاحـــة  العمـــل 
علـــى  إلكترونـــي  بشـــكل  الناخبيـــن 
vote. الموقـــع الرســـمي لانتخابـــات

مـــن  الناخبيـــن  تمكيـــن  بهـــدف   ،bh
االســـتعام عن دوائرهم االنتخابية، 
وتقديـــم طلبـــات تغييـــر وتصحيـــح 
يتطلـــب  ال  نحـــو  علـــى  بياناتهـــم 
المراكـــز،  إلـــى  الشـــخصي  الحضـــور 
وذلـــك اســـتمراًرا لآللية التـــي أثبتت 
فاعليتها عنـــد تفعيلها ألول مرة في 

انتخابات الدورة الماضية.

عرض جداول الناخبين لمدة أسبوع 
بدًءا من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني
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خطة لتطوير مناطق العمارات السكنية
أهمية  المرحلة المقبلة من المسيرة الديمقراطية مع اقتراب االنتخابات ...مجلس الوزراء:

لتشغيل المخازن المركزية لألدوية والمستلزمات الطبية

تنافســـت شـــركتان فـــي جلســـة مجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات علـــى مناقصة 
للمجلس األعلى للصحة إلدارة وتشـــغيل 
المخازن المركزية لألدوية والمستلزمات 
الطبيـــة، وكان أقل عطاء لشـــركة سمســـا 
 3.3 بنحـــو  المحـــدودة  الســـريع  للنقـــل 

مليـــون دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 
6 مايين دينار.

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  ويســـعى 
للحصـــول علـــى مـــورد مؤهل قـــادر على 
المخـــازن  وتشـــغيل  إدارة  مهـــام  أداء 
االســـتام  بمهـــام  والقيـــام  المركزيـــة 
والتوزيـــع  المخـــزون  وإدارة  والتخزيـــن 
علـــى  الطبيـــة  والمســـتلزمات  لألدويـــة 

مقدمـــي الخدمـــات الصحيـــة وباإلضافة 
إلـــى تطبيق نظـــام إدارة مخـــازن حديث 
احتياجـــات  جميـــع  يشـــمل  ومتطـــور 

المخازن المركزية.
وفتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
3 مناقصـــات للشـــركة العامـــة للدواجـــن، 
أولهـــا لتوريـــد 8,368 طـــن علـــف دجـــاج 
6 أشـــهر تنافســـت  لمـــدة  بيـــاض وذلـــك 

عليها شـــركتان، وكان أقل عطاء للشركة 
العربيـــة للخدمـــات المتكاملـــة بنحو 1.7 
مليـــون دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 
1.9 مليـــون دينار، والثانيـــة لتوريد علف 
صيصـــان )بّياضـــة( وذلـــك لمدة 6 أشـــهر 
تنافست عليها شركتان، وكان أقل عطاء 
المتكاملـــة  للخدمـــات  العربيـــة  للشـــركة 

)18(بنحو 295.7 ألف دينار.

بلـــغ عدد المســـافرين عبـــر مطار البحريـــن الدولي خال النصـــف األول من 
العـــام 2022 ثاثـــة ماييـــن مســـافر، ومـــن المتوقـــع أن يصل العـــدد إلى ما 

يقارب من 6.5 مايين مسافر بحلول نهاية العام الجاري 2022.
جـــاء ذلـــك خـــال أول اجتمـــاع ُيعقـــد بحضور شـــخصي للجنة التنســـيقية 
المعنيـــة بشـــؤون المطـــار التابعة لشـــركة مطـــار البحرين وذلك منـــذ بداية 
الجائحـــة، إذ اســـتعرضت اللجنة خالـــه نتائج أداء مطـــار البحرين الدولي 

خال النصف األول من العام 2022 .

3 ماليين مسافر عبر مطار 
البحرين بالنصف األول 2022

)16(

شـــهدت معظم صيدليات المملكة 
كولـــد  “أدفيـــل  دواء  علـــب  شـــح 
شـــركة  إنتـــاج  مـــن  ســـاينس” 
تصنيـــع األدويـــة العالميـــة فايزر، 
ويســـتخدم الدواء لعاج احتقان 
وألـــم الجيـــوب األنفيـــة والصداع 
والعطس وانسداد وسيان األنف 
وآالم الجســـم والحمـــى وارتفـــاع 
ولتخفيـــف  الحـــرارة  درجـــات 

أعراض البرد واألنفلونزا.
ورصدت “الباد” عدم توافر دواء 
“أدفيـــل كولد ســـاينس” فـــي أكثر 
مـــن 10 صيدليـــات تجاريـــة فـــي 
مناطق مختلفة منها مدينة حمد، 

سلماباد، الهملة، العدلية.

شح مضادات 
الهيستامين 

لألطفال والكبار

)05(

الشيخ خالد بن عبدالله

مليون دينار
3.3

أمل الحامد

نواف حمزة

حسن عبدالرسول

الملك تشالز يخاطب النواب واللوردات
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/5082#pdf55383
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https://www.albiladpress.com/news/2022/5082/finance/775063.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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إنجاز 11 تقريًرا استقصائًيا حتى منتصف العام الجاري
مواكبة كل جديد لالرتقاء بمستوى الخدمات... رئيس “الرقابة المالية”:

أكد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أن 
األصـــل فـــي عمـــل األجهـــزة الرقابيـــة هو 
حمايـــة المـــال العـــام والتحقق من ُحســـن 
التطويـــر  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًا  إدارتـــه، 
والتحديـــث ومواكبـــة كل جديـــد بهـــدف 
والخدمـــات  النتائـــج  بمســـتوى  االرتقـــاء 

المقدمة.  
وبّيـــن فـــي كلمـــة العـــدد بمجلـــة الرقابـــة 
المالية التـــي تصدر عن المنظمـــة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـبة 
)األرابوســـاي(، أن التدقيـــق االســـتقصائي 
)Forensic Audit(، وهـــو إحـــدى األدوات 
أثبتـــت  والمتجـــددة،  الفّعالـــة  الرقابيـــة 
بالتجربـــة العملية أنها ذات جدوى ويمكن 
أســـاليب  تطويـــر  فـــي  عليهـــا  االعتمـــاد 
الرقابة، وإعطائها بعدًا فنيًا أكثر تخصصًا 

وعمقًا ينعكس على النتائج.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  وعـــّرف 
بأنـــه  االســـتقصائي  التدقيـــق  واإلداريـــة 
ممارســـة رقابيـــة متخصصـــة تهـــدف إلى 
الفســـاد واالحتيـــال ذات  كشـــف حـــاالت 
الطبيعة الماليـــة واإلدارية، حيث يتضمن 
تقديـــم تقاريـــر بنتائـــج تلـــك المهـــام إلـــى 
الدولـــة  وأجهـــزة  القضائيـــة  الســـلطات 
والجهـــات المختصـــة، مـــع وضـــع الحلول 
والتوصيـــات التـــي تكفـــل تالفـــي وقـــوع 

التجاوزات.
 وأشـــار إلـــى أن ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة بمملكة البحريـــن، عزز مهارات 
وقـــدرات موظفيـــه فـــي مجـــال التدقيق 
مؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون  االســـتقصائي 
عالميـــة مرموقـــة، فضـــالً عـــن تشـــجيعم 
ودعمهـــم للحصول على مؤهـــالت مهنية 

فـــي هـــذا المجـــال، ليكونـــوا قادرين على 
المشـــمولة  للجهـــات  توصيـــات  تقديـــم 
بالرقابـــة تهدف إلى ســـد الثغرات وتعزيز 

األنظمة.
وبّيـــن الشـــيخ أحمد بن محمـــد آل خليفة 
أن الديـــوان أنجـــز مجموعة مـــن التقارير 

االســـتقصائية خـــالل العاميـــن الماضيين 
القـــت استحســـانًا وصـــدى إيجابيـــًا مـــن 
قبـــل المعنييـــن فـــي المملكة وعلـــى أعلى 
المســـتويات، مؤكـــدًا تطلـــع الديـــوان إلى 
التوســـع بشـــكل أكبر فـــي مهـــام التدقيق 
االستقصائي مع االهتمام بتعزيز القدرات 
مـــن خـــالل مراجعـــة السياســـة والدليـــل 
اللذيـــن يحكمان هـــذا النوع مـــن التقارير 
وبشكل دوري، وتحديث األدوات التقنية 

لتواكب هذا التطور.
وأظهرت أحـــدث اإلحصاءات أن الديوان 
أنجـــز حتـــى منتصـــف العـــام الجـــاري 11 
تقريـــرًا اســـتقصائيًا، شـــملت العديـــد مـــن 
الجهـــات المشـــمولة برقابتـــه، فيمـــا ينفـــذ 
حاليًا ثـــالث مهمات جديدة. وُأعدت هذه 
التقاريـــر بالتـــوازي مـــع المهـــام والتقاريـــر 

االعتيادية التي ينفذها الديوان. 

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الشيخ أحمد بن محمد

الثالثاء  13 سبتمبر 2022 - 17 صفر 1444 - العدد 5082

مؤتمر دولي عن العقوبات البديلة نهاية الشهر
العرادي رئيًسا لـ “الشكاوى” والصالح لـ “الحقوق” والحمادي لـ “المرافق”

المؤسســـة  مفوضـــي  مجلـــس  عقـــد 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان اجتماعـــه 
علـــي  برئاســـة  الســـادس  االعتيـــادي 
أعضـــاء  جميـــع  وحضـــور  الـــدرازي، 
العـــام،  المفوضيـــن واألميـــن  مجلـــس 
حيـــث قـــدم رؤســـاء اللجـــان النوعية 
الدائمـــة، فـــي بدايـــة االجتمـــاع، نبـــذة 
عـــن أعمـــال لجانهـــم وإنجازاتها خالل 
الثالثة أشـــهر الماضية، ومن ثم اعتمد 
المجلـــس التشـــكيل الجديـــد لعضوية 
اللجان النوعيـــة الدائمة، والهادف إلى 
المتوفـــرة،  الخبـــرات  مـــن  االســـتفادة 
لالرتقـــاء بالعمل الحقوقـــي في جميع 
المجـــاالت والمهـــام التـــي تختـــص بها 
المؤسسة، حيث فازت روضة العرادي 
والرصـــد  الشـــكاوى  لجنـــة  برئاســـة 
والمتابعة، والتـــي تضم في عضويتها 

كل مـــن خالد الشـــاعر، أحمد الســـلوم، 
المحامية دينا اللظي.

 كما فازت فوزية الصالح برئاسة لجنة 
والتـــي  العامـــة،  والحريـــات  الحقـــوق 
تضم فـــي عضويتها كال من بدر عادل 
ودانيـــال كوهيـــن، أمـــا زيـــارة أماكـــن 
االحتجـــاز والمرافـــق، فقـــد فـــاز مـــال 
هللا الحمـــادي برئاســـتها، وضمـــت في 
عضويتها كال مـــن هالة رمزي، حورية 

حسن.

من جانب آخر، قدم رئيس المؤسســـة 
موجـــزا حـــول مقترح المؤسســـة لعقد 
مؤتمـــر دولي حـــول قانـــون العقوبات 
تجربـــة  باعتبـــاره  البديلـــة  والتدابيـــر 
نوعيـــة في التشـــريع الجنائـــي، والذي 
مـــن المقتـــرح إقامته في نهاية الشـــهر 
سيشـــارك  أنـــه  وأضـــاف  الجـــاري، 
فيـــه عـــدد مـــن المؤسســـات الوطنيـــة 
لحقـــوق االنســـان العربيـــة واألجنبيـــة 
الســـتعراض تجـــارب دولهـــم فـــي هذا 

المجال، بمشاركة واسعة من الوزارات 
والجهـــات الرســـمية ذات العالقـــة في 
المملكـــة، إضافـــة الى مشـــاركة خبراء 

ومتخصصين من الخارج.
كما ناقش مجلـــس المفوضين مقترح 
الخطـــة اإلعالمية للمؤسســـة الوطنية 
تعزيـــز  وكيفيـــة  االنســـان،  لحقـــوق 
الجانـــب اإلعالمـــي لعملهـــا مـــن خالل 
تطوير استراتيجيتها اإلعالمية إلبراز 
جهـــود وإنجـــازات المؤسســـة خاصـــة 
فـــي مجـــال حمايـــة حقـــوق االنســـان 
بشـــكل أوســـع. وفـــي نهايـــة االجتماع 
تقريـــر  المفوضيـــن  مجلـــس  اعتمـــد 
األمانـــة العامـــة للربـــع الثانـــي لألشـــهر 
أبريـــل ومايو ويونيو من عـــام 2022، 
وتم تقديم الشكر لعمل األمانة العامة 

خالل تلك الفترة.

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

انطالقة العام الدراسي تتسم بأجواء من اإليجابية
في ظل جهود مدرسية وحماس طالبي... تربويون في الميدان:

أكـــد تربويـــون بالمـــدارس الحكوميـــة أنها 
شـــهدت انتظامًا دراسيًا سريعًا وسلسًا مع 
بداية العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، 
الكـــوادر  بذلتهـــا  كبيـــرة  جهـــود  نتيجـــة 
بإشـــراف  والفنيـــة،  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
مباشـــر من وزارة التربيـــة والتعليم، وفي 
ظـــل حماس طالبي منقطع النظير ســـاهم 

في إنجاح اإلجراءات التنظيمية.
وقالت المديرة المســـاعدة بمدرســـة عراد 
إن  المقهـــوي  فاطمـــة  للبنـــات  االبتدائيـــة 
انطالقـــة العام الدراســـي اتســـمت بأجواء 

من الحماس واإليجابية من قبل الجميع.
وســـردت معلمة التربية اإلســـالمية سمية 
إحـــدى  مـــع  لهـــا  جميـــالً  موقفـــًا  ياقـــوت 
الطالبـــات التـــي قالـــت لها ببـــراءة: “معلمة 
كنت خائفة من المدرســـة، واآلن ذهب كل 
الخـــوف عني، وأنا ســـعيدة جدًا”، مشـــيرًة 
إلى أن جـــودة التنظيم، وتهيئة المدرســـة 
المختلفـــة  لمرافقهـــا  عاليـــة  بجاهزيـــة 
وصفوفهـــا، وروح األســـرة الواحـــدة، قـــد 
ســـاهمت جميعهـــا فـــي انســـيابية العـــودة 

المدرسية.

وزارة التربية والتعليم

بنك اإلسكان يعقد جلسة عمل مع البنوك والمصارف التجارية
تنويع الخيارات المتاحة للمواطنين في الحصول على المسكن المالئم

عقد بنك اإلســـكان بالتعاون مع وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمراني جلســـة عمل موســـعة مع 
ممثلـــي البنـــوك والمصـــارف التجاريـــة لمتابعـــة 
خطة العمل المشتركة لتنفيذ برامج التمويالت 
اإلســـكانية الجديدة والتي تـــم إطالقها مؤخًرا 
لتحدث نقلة نوعية على صعيد تنويع الخيارات 
المتاحة للمواطنين في الحصول على المســـكن 
المالئم، إلى جانب الخدمات اإلسكانية األخرى 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  مـــن  المقدمـــة 

العمراني.
والبرامـــج  التمويـــالت  طـــرح  أن  البنـــك  وأكـــد 
مـــن حكومـــة مملكـــة  يأتـــي حرصـــًا  الجديـــدة 
البحريـــن علـــى تقديم أفضـــل أنـــواع الخدمات 
اإلســـكانية لألســـر البحرينيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز 
المستوى المعيشـــي وجودة الخدمة الحكومية 
المقدمـــة، إلـــى جانب توفير المزيـــد من الفرص 
للمواطنين المتالك مسكن مناسب في مختلف 
أنحـــاء المملكـــة، عمـــالً بـــرؤى حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
لتوجيهـــات صاحـــب  المعظـــم وتنفيـــًذا  البـــالد 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء، وذلك عبر 
تقديـــم حلـــول مبتكـــرة لإلســـكان بالشـــراكة مع 
القطاع الخاص تراعي في المقام األول تحقيق 

مـــع  وتتناســـب  الكـــرام  المواطنيـــن  تطلعـــات 
إمكانتهم.

كمـــا حرص البنـــك علـــى مواصلة النجـــاح الذي 
باكـــورة  مثـــل  والـــذي  مزايـــا،  برنامـــج  حققـــه 
الشـــراكة مع القطاع الخاص من خالل مساهمة 
الحكومـــة بتقديم الدعم المالي على التمويالت 
التـــي قدمتهـــا البنوك مـــن خالل مشـــاركتها في 
البرنامج، حيث شجع نجاح البرنامج على مزيد 
مـــن االبتـــكار والعمل على التوســـع فـــي الفئات 
العمريـــة المؤهلـــة لالســـتفادة مـــن مزايـــا للفئـــة 
المســـتحدثة بحـــد أقصى 40 ســـنة، إلـــى جانب 
إضافـــة أغـــراض جديـــدة للتمويل تمثل شـــراء 

أرض وشراء أرض وبنائها أو بناء مسكن.

ونـــوه البنك إلى توفير حلـــول تمويلية إضافية 
ميسرة يجسدها برنامج “تسهيل” والذي يطرح 
المزيـــد مـــن الخيـــارات المتنوعـــة، حيـــث أطلق 
البرنامـــج امتيازات جديدة ومســـتحدثة يمكن 
االســـتفادة منهـــا مـــن خـــالل التمويـــل مـــن بنك 

اإلسكان أو البنوك الممولة.
ثالثة خيارات تمويلية جديدة 

التمويـــالت  حزمـــة  أن  إلـــى  البنـــك  وتطـــرق 
والبرامـــج اإلســـكانية الجديـــدة المتمثلـــة فـــي 
تمويـــالت “تســـهيل” تضمنـــت ثالثـــة خيـــارات 
تمويليـــة جديدة هي تســـهيل عقاري، وتســـهيل 
البيـــت العـــود، وتســـهيل تعـــاون والتـــي يندرج 
تحتهـــا العديـــد مـــن األغـــراض التمويليـــة التي 

تتناســـب مع متطلبات المواطـــن البحريني، كما 
وضـــح البنـــك أبرز مـــا يميز هـــذه التمويالت أنه 
تـــم رفع الحد األدنى لقيمة التمويل من 19 ألف 
دينـــار بحرينـــي إلـــى 40 ألف دينار، كمـــا تم رفع 
الحـــد األقصـــى لهـــا مـــن 60 ألـــف دينـــار إلى 70 
ألـــف دينار بحرينـــي، وذلك تحت مظلـــة الدعم 
الحكومـــي للمواطـــن بحيـــث ال يتعدى القســـط 
الشـــهري للخدمة نســـبة 25 % مـــن الدخل. كما 
تـــم أيضًا إتاحة خيار زيـــادة قيمة مبلغ التمويل 
بزيادة نسبة االســـتقطاع الشهري إلى 30 % أو 
35 %، وذلـــك بناء علـــى رغبة المنتفع ومقدرته 

المالية. 
وأشـــار البنك إلـــى أهمية الدور المحـــوري الذي 
تقـــوم به البنـــوك والمصارف التجارية كشـــريك 
أساســـي مع بنك اإلســـكان وتحت رعاية وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي بما يســـهم في 
التمويليـــة ويضمـــن تحقيـــق  البرامـــج  إنجـــاح 
األهداف المشـــتركة للبرامـــج التمويلية ويحقق 
اســـتدامتها بمـــا يخـــدم المواطنين الكـــرام. هذا 
وتشـــهد البرامج التمويلية الجديدة إقباال كبيرا 
مـــن المواطنيـــن المؤهليـــن لالنتفـــاع بالخدمـــة 
الفتـــرة  تشـــهد  أن  المتوقـــع  ومـــن  اإلســـكانية 
القادمة طفرة في عدد المستفيدين من البرامج 

التمويلية من خالل البنوك الممولة.

شـــهدت معظـــم صيدليـــات المملكة 
كولـــد  “أدفيـــل  دواء  علـــب  شـــح 
ســـاينس” مـــن إنتاج شـــركة تصنيع 
األدوية العالمية فايزر، ويســـتخدم 
الدواء لعالج احتقان وألم الجيوب 
والعطـــس  والصـــداع  األنفيـــة 
وآالم  األنـــف  وســـيالن  وانســـداد 
الجســـم والحمى وارتفـــاع درجات 
الحـــرارة ولتخفيـــف أعـــراض البرد 
واألنفلونزا. ورصـــدت “البالد” عدم 
توافر دواء “أدفيل كولد ســـاينس” 
فـــي أكثر من 10 صيدليات تجارية 
فـــي مناطـــق مختلفـــة منهـــا مدينة 

حمد، سلماباد، الهملة، العدلية.
وعلل عدد من موظفي الصيدليات 
الخاصـــة ســـبب شـــح الـــدواء نظرا 
لقلـــة تزويده من قبـــل وكيل توزيع 
الدواء في المملكـــة وارتفاع حجم 
الطلـــب في اآلونة األخيرة من قبل 

الزبائن.
“البـــالد”  لــــ  هاتفـــي  اتصـــال  وفـــي 
وتوزيـــع  اســـتيراد  وكيـــل  مـــع 

دواء “أدفيـــل كولـــد ســـاينس” فـــي 
البحريـــن، قـــال إن الـــدواء متوافر 
في الصيدليات التجارية التي تتبع 
الوكيل في مختلـــف المناطق التي 

تتوافر فيها الصيدليات.
وفـــي ذات الســـياق، تشـــهد معظـــم 
الصيدليـــات التجارية فـــي المملكة 
اختفـــاء عـــدد مـــن األدويـــة مثـــل، 
مضاد الهيستامين يونيفيد اكسترا 
الذي يســـتخدم لعـــالج حمى القش 
والســـعال وحكمـــة  البـــرد  ونـــزالت 
إضافـــة  األنـــف،  وســـيالن  العيـــون 
لغيـــاب شـــراب األطفـــال “لورينليز” 
مزيـــل احتقـــان وحساســـية األنـــف 
لألطفال، ودواء أقراص “ســـالينال” 
تخفيـــف  لعـــالج  تســـتخدم  التـــي 

الضغط المؤلم الناجم.
يذكر أن “البالد” رصدت في الشهور 
الماضيـــة شـــح عـــدد مـــن األدويـــة 
المســـتوردة  األنـــف  وبخاخـــات 
مـــن الـــدول األوروبيـــة فـــي معظم 

الصيدليات.

شح مضادات الهيستامين لألطفال 
والكبار وأقراص حساسية الجيوب األنفية

مدينة عيسى - وزارة العمل

التقى وزير العمل، جميل حميدان، 
رئيس مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم 
المقيـــم  المنســـق  العمـــل،  ســـوق 
ألنشطة األمم المتحدة لدى مملكة 
البحريـــن، خالـــد المقـــود وذلك في 

مكتبه بالوزارة.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
وزارة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
المتحـــدة  األمـــم  ومكتـــب  العمـــل 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومـــا تقدمه 
المنظمـــة مـــن دعـــم فنـــي لمملكـــة 
البحريـــن فـــي المجـــاالت العماليـــة 
وتنميـــة المـــوارد البشـــرية، مؤكـــدًا 
أهمية االستفادة من الخبرات التي 
تقدمها في مجال تنفيذ السياسات 
مـــع  المتواءمـــة  االســـتراتيجية 

الوطنيـــة  والقوانيـــن  التشـــريعات 
ذات الصلة. 

أبـــرز  حميـــدان  اســـتعرض  كمـــا 
المشـــاريع والمبـــادرات التي قامت 
بهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
التوظيف وتنمية الموارد البشـــرية 
واإلنجـــازات المتحققـــة فـــي ضوء 
تنفيـــذ خطـــة التعافـــي االقتصادي 

والخطة الوطنية لسوق العمل.
وفـــي هذا الســـياق، أثنـــى حميدان 
علـــى جهود مكتب المنســـق المقيم 
ألنشطة األمم المتحدة في البحرين 
في تعزيز األنشطة اإلنمائية والذي 
يجســـد الشـــراكة الفعالة بين األمم 
المتحـــدة والمملكـــة خصوصا فيما 

يتعلق بالقضايا العمالية.

حميدان: شراكة فاعلة بين البحرين واألمم المتحدة

حسن عبدالرسول

local@albiladpress.com 06

وفاة أبي خّلفت ظروًفا صعبة...وتركت الدراسة طمًعا في “بابكو”

تشغيل مبنيين في مدرسَتي سمو الشيخ محمد بن خليفة للبنين والرفاع الغربي للبنات

“حكاية المنامة” توثق قصة كفاحه وصوًل للنجاح الباهر... السيد:

تتسع أللف طالب مع مختبرات وفصول لصعوبات التعلم

تحـــت رعاية ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، عرضت مبادرة 
حكايـــة المنامة يوم أمس العرض الخاص 
واألول للفيلـــم الوثائقي “مصطفى الســـيد 
أيقونـــة العمـــل واألمـــل” في قاعة ســـينما 
السيف وســـط حضور كبير من المدعوين 
ألقـــى  الفيلـــم،  عـــرض  قبـــل  والمهتميـــن. 
مؤســـس مبادرة حكاية المنامة فاضل آل 
شـــرف كلمة شكر فيها ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، علـــى تفضله بالرعاية 
الكريمة لهذا الحفل إيماًنا دائًما من سموه 
بأهمية صناعة القدوة الحســـنة والنموذج 

األمثل لألجيال والشباب. 
وأضـــاف “إننـــا نحتفـــي باســـم المـــع ربمـــا 
تتشـــابه قصـــة كفاحه ومعطيـــات صعابها 
مـــع الكثيريـــن، إال أن البحـــث فـــي جـــوف 
ليـــل حالـــك عـــن خيـــط نـــور رفيـــع مهمـــة 
ليســـت ســـهلة، وال يتقنهـــا الكثيـــرون وال 
يطيق تحديهـــا إال القليلون، نحتفي بقلب 
إنســـان حي ال يالمس انطفـــاء إال أضاءه، 
وقلما يشـــبه عزمه عزم، قطع سنين العمر 
باجتهاد متميز.. الدكتور مصطفى السيد.. 

شكًرا لك ولتفانيك ولكل عطائك المثمر.
كمـــا ألقـــى الشـــيخ عدنـــان القطـــان عضـــو 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء نائـــب رئيـــس 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية، كلمة بالمناسبة أثنى فيها على 
الدكتور مصطفى السيد واصفا إياه بأحد 
رجال البحرين الذين شـــقوا طريقهم بجد 

وإخـــالص وتعب من أجل خدمة البحرين 
والمجتمع. 

وأضـــاف أن رحلـــة الســـيد تعـــد عصاميـــة 
ليثبت للجميع بأن ال يوجد مســـتحيل في 
حيـــاة اإلنســـان، وأنه متى مـــا وضع هدفه 
نصـــب عينيه وصـــل إلى هدفـــه وحقق ما 
يصبو إليه، وشـــهادتنا في الســـيد شـــهادة 
مجروحـــة، فهو أخ ورفيق درب في العمل 
الخيري، وعرفناه رجل صناعة وإداري من 
الطراز األول، وفاجأنا جميعا بأنه استعمل 
خبرتـــه اإلدارية والصناعية في إدارة أكبر 
مؤسســـة خيريـــة في البحرين واســـتطاع 
أن يصل بها مع العاملين فيها إلى العالمية 
الرشـــيدة  القيـــادة  بدعـــم  يحقـــق  وأن 

وتشجيعها الكثير من اإلنجازات. 
 - “القطـــان  بحســـب  الفيلـــم  هـــذا  إن 

القادمـــة  لألجيـــال  فرصـــة  ســـيكون 
والشـــباب وخصوصـــا األيتـــام ألن يعملـــوا 
بجـــد وإخـــالص ولمـــا وصـــل إليـــه الســـيد 
واالســـتفادة مـــن خبراتـــه فـــي مســـيرتهم 

العملية والعملية واإلدارية والتطوعية.
الدكتـــور  بـــه  المحتفـــى  تقـــدم  وبـــدوره، 
مصطفى السيد في كلمة ألقاها بالمناسبة 
بجزيـــل الشـــكر إلـــى راعـــي الحفـــل ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
القطـــان،  عدنـــان  نائبـــه  وإلـــى  الشـــباب، 
مســـتعرضا وشـــارحا فكـــرة الفيلـــم والذي 

جاء من غير إعداد مسبق.

رجل عصامي 

الفيلـــم  مـــدة  طـــوال  الســـيد  تحـــدث 

ســـاعة تقريبـــا عـــن أدق تفاصيـــل حياتـــه 
جميـــل  شـــيق  بأســـلوب  ومنعطفاتهـــا 
ومحفز، فقد تحدث عن طفولته وكفاحه 
منـــذ أن كان فـــي عمـــره 13 عامـــا ووفـــاة 
والده تاركا خلفه زوجة وأبناء يخوضون 
معتـــرك الحياة وســـط ظـــروف صعبة، إال 
أن تلـــك الظـــروف كانـــت بمثابـــة العنصـــر 
المحـــرك فـــي قصـــة الكفـــاح والنجاح في 
مختلـــف محطـــات حياته. فحســـه الكبير 
بالمســـؤولية دفعـــه لترك مقاعد الدراســـة 
ليلتحق بالعمل في “بابكو” كعامل بســـيط 
ليدعـــم أســـرته، ثـــم أتاحـــت لـــه الفرصـــة 
للتدريـــب المهنـــي الـــذي تمثـــل فـــي تعلم 
البســـيطة،  الميكانيكيـــة  األعمـــال  بعـــض 
وبعدهـــا حصـــل علـــى الفرصة الســـتكمال 
دراسته النظامية ونجح بامتياز فابتعثته 
الشـــركة على نفقتها الســـتكمال الدراســـة 
في انجلتـــرا، وبعد حصوله علـــى الدبلوم 
والبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، 
حصل على الماجستير وتوالت االنجازات 
التي يحققها حتى أصبح فيما بعد رئيسا 
تنفيذيا لشـــركة ميدال للكابالت، ومن ثم 
رئيســـا تنفيذيـــا لشـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويـــات “جيبك” وكذلك حصوله 
المشـــاريع  إدارة  فـــي  الدكتـــوراه  علـــى 
الصناعيـــة، وعضوا في مجلس الشـــورى، 
وبعدها رئيسا تنفيذيا لبابكو، وأمينا عاما 
اإلنســـانية،  الملكيـــة لألعمـــال  للمؤسســـة 
وغيرهـــا من قصـــص الكفاح التي رســـمها 

ونحتها على جدران الزمن.

التـــي  التطويريـــة  للمشـــاريع  اســـتمرارًا 
تشـــهدها المســـيرة التعليمية المباركة في 
ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 
ومتابعـــة مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وفـــي إطار 
الخطة اإلنشـــائية لوزارة التربية والتعليم 
التي تمتـــد حتى العـــام 2030م، وتتضمن 
إنشاء )18( مدرسة جديدة للبنين والبنات 
بمختلف المراحل الدراســـية، و)24( مبنى 
أكاديميـــًا في المـــدارس القائمـــة بمختلف 
المحافظـــات، قـــام وزير التربيـــة والتعليم 
مبنييـــن  إلـــى  بزيـــارة  النعيمـــي  ماجـــد 
العـــام  خـــالل  تشـــغيلهما  تـــم  أكاديمييـــن 
الدراســـي الحالـــي 2022 / 2023م، وذلـــك 
فـــي كل من مدرســـة ســـمو الشـــيخ محمد 

بن خليفـــة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية 
للبنين في المحافظة الشـــمالية، ومدرســـة 
فـــي  للبنـــات  اإلعداديـــة  الغربـــي  الرفـــاع 

المحافظة الجنوبية.
وقـــد قـــام الوزيـــر بجولـــة فـــي المبنييـــن 
األكاديمييـــن بالمدرســـتين، واطلـــع علـــى 

تتســـع  دراســـية  صفـــوف  مـــن  مرافقهمـــا 
ومختبـــرات  وطالبـــة،  طالـــب  ألـــف  إلـــى 
علمية ومعامل رســـم وفصـــول لصعوبات 
التعلـــم وغرف ألعضـــاء الهيئـــات اإلدارية 
والتعليمية، علمًا بأنه قد تم سابقًا تشغيل 

مبنيين أكاديميين في مدارس أخرى.

وبهذه المناســـبة، أوضح الوزير أن الخطة 
 )24( إنشـــاء  للـــوزارة تتضمـــن  اإلنشـــائية 
مبنـــى أكاديميـــًا تضـــم نحـــو )400( فصـــل 
األشـــغال؛  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  دراســـي، 
بهـــدف توفيـــر الخدمة التعليميـــة للجميع 
بالشـــكل الذي ينســـجم مع جهـــود الوزارة 
وبرامجها التطويرية، مشيرًا إلى أن العام 
الدراســـي الحالي قد شهد تشغيل مدرسة 
االزدهار االبتدائية للبنات في مدينة حمد، 
وإعادة تشـــغيل مدرســـة المنامة الثانوية 
للبنـــات، موضحًا بـــأن المبانـــي األكاديمية 
مـــواد  باســـتخدام  تتميـــز  بالمـــدارس 
صديقـــة للبيئـــة في إنشـــائها، واســـتخدام 
المنظومـــات اإللكترونيـــة المتطـــورة فـــي 
العمـــل ال  أن  التعليميـــة، مؤكـــدًا  العمليـــة 
يزال مســـتمرًا إلنشاء المزيد من المدارس 
والمبانـــي األكاديميـــة؛ لمواكبـــة النمـــو في 
أعـــداد الطلبة، وتلبية احتياجات المناطق 

السكانية الجديدة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم خالل جولته في المباني األكاديمية الجديدة
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المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني، في مقـــر الوزارة، أمس، المدير 
للدراســـات  الدولـــي  للمعهـــد  التنفيـــذي 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  االســـتراتيجية 

توماس بيكيت.
جـــرى خالل اللقاء، بحث أوجه التعاون 
المشـــترك بين وزارة الخارجية والمعهد 

االســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
واســـتعراض  األوســـط،  الشـــرق  فـــي 
اســـتعدادات الجانبيـــن إلعـــداد وتنظيم 
مؤتمر حـــوار المنامة في دورته الثامنة 
عشـــرة، والتأكيـــد على أهمية اســـتمرار 
بمـــا  الجانبيـــن  بيـــن  الثنائـــي  التنســـيق 

يحقق األهداف المشتركة المرجوة.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، بمقر الـــوزارة، أمـــس، الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة ميراكل للنشر خالد 
جمعـــان، والـــذي أهدى الوزيـــر عدًدا من 
منشـــورات المؤسســـة المتعلقـــة بمملكة 

البحرين.
وقـــد أعرب وزيـــر الخارجية عن خالص 

شـــكره وتقديره لخالد جمعان على هذه 
المجموعـــة المتميـــزة مـــن اإلصـــدارات، 
مشـــيًدا بالجهـــود الطيبـــة التـــي يبذلهـــا 
من خالل مؤسســـة ميراكل للنشـــر، في 
إصـــدار عـــدد مـــن الكتـــب المهمـــة التي 
تعـــد إضافـــة ثريـــة للمكتبـــة البحرينيـــة 

والعربية، متمنًيا له دوام التوفيق.

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفة على ما يشـــكله القطـــاع العقاري 
الداعمـــة  المهمـــة  القطاعـــات  ضمـــن 
للمسيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، لمواصلة تطوير القطاع 
وبرامجـــه لتعزيز األنشـــطة والمشـــاريع 

والمهن العقارية.
لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعـــرب 
التنظيـــم العقـــاري عـــن خالـــص شـــكره 
وتقديـــره إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء على 
رعايـــة ســـموه لمعرض ســـيتي ســـكيب 
البحريـــن العقـــاري الـــذي ســـيقام خالل 
الفترة من 22 ـ 24 نوفمبر المقبل بمركز 
البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات 

الجديد في منطقة الصخير.
وقال إنـــه وبناًء على توجيهات مجلس 
إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري برئاسة 
والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس 
العقـــاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتنفيـــذ 
بنـــود الخطـــة الوطنية للقطـــاع العقاري 

ووضعهـــا موضـــع التنفيـــذ، فقـــد عملنـــا 
وبنـــاًء علـــى الركيزة الثانيـــة من الخطة 
والتـــي تتضمن مبادرة تســـويق القطاع 
العقـــاري في مملكـــة البحرين من خالل 
ســـيتي  ومؤتمـــر  معـــرض  اســـتقطاب 

سكيب البحرين 2022.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
أن العمل متواصل لإلعداد والتنظيم مع 
الشـــركة المنظمة وهي شـــركة “إنفورما 
ماركتـــس” العالميـــة، لتســـهيل مشـــاركة 
الشـــركات العقاريـــة مـــن داخـــل وخارج 
مملكة البحرين، ويتم التنسيق في ذلك 
مع الجهات المعنية المختلفة من خالل 
اللجنـــة المنظمـــة العليـــا برئاســـة رئيس 
العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز 
رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة التنظيم 
العقاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا آل 

خليفة.

تنسيق ثنائي بين “الخارجية” و”معهد الدراسات االستراتيجية”

منشورات “ميراكل” إضافة ثرية للمكتبة البحرينية

محمد بن خليفة: نعمل على مبادرة تسويق القطاع العقاري
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اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة؛ بمناســـبة زيارته الرســـمية إلى 
اليابـــان، مع محافـــظ محافظة طوكيو 
يوريكو كويكي، وذلك بمقر المحافظة.
وتم خالل االجتماع، اســـتعراض سبل 
تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات 
المجـــاالت االقتصاديـــة  فـــي مختلـــف 
والتعليميـــة  والصحيـــة  واالجتماعيـــة 

والثقافيـــة، بما يعود بالخيـــر والمنفعة 
على كال البلدين والشعبين الصديقين، 
إلـــى جانـــب مناقشـــة عـــدد مـــن  هـــذا 
االهتمـــام  ذات  والمواضيـــع  القضايـــا 

المشترك.
حضر االجتماع أحمد الدوســـري سفير 
مملكـــة البحرين في طوكيو، الســـفيرة 
فاطمة الظاعن رئيســـة قطاع الشؤون 

األفروآسيوية بوزارة الخارجية.

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد 
آل خليفـــة مـــع وزيـــر الدولـــة الياباني 
للشـــؤون الخارجيـــة يامـــادا كينجـــي، 
وذلـــك بمقـــر الـــوزارة بمناســـبة زيارته 

الرسمية إلى طوكيو.
وخـــالل االجتمـــاع، أكـــد وكيـــل وزارة 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيز 
مـــع  والصداقـــة  التعـــاون  عالقـــات 
اليابـــان، وتوطيـــد عالقـــات الشـــراكة 
االســـتراتيجية وتنميتهـــا في مختلف 

واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 
والثقافيـــة والعلميـــة والتقنية، متمنًيا 
لوزيـــر الدولـــة اليابانـــي التوفيـــق في 
يدعـــم  بمـــا  الجديـــد  منصبـــه  مهـــام 
البلديـــن  بيـــن  الوديـــة  العالقـــات 

والشعبين الصديقين.
من جانبه، رحب وزير الدولة الياباني 
للشـــؤون الخارجيـــة بالشـــيخ عبدهللا 
بن أحمـــد آل خليفة والوفـــد المرافق، 
مؤكـــًدا حـــرص بـــالده علـــى مواصلـــة 
مـــع  السياســـي  والتشـــاور  التنســـيق 

مملكة البحرين.

أشـــاد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
الصداقـــة  جمعيـــة  بجهـــود  خليفـــة  آل 
البحرينيـــة  اليابانيـــة  البرلمانيـــة 
وإســـهاماتها في تعزيز عالقات التعاون 
والصداقـــة بيـــن البلديـــن، الســـيما فـــي 
المجـــال البرلماني والتشـــريعي، مؤكًدا 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز 
واالقتصـــادي  السياســـي  التعـــاون 
الشـــراكة  وتوطيـــد  والبرلمانـــي 
االستراتيجية مع اليابان.  وأعرب وكيل 

وزارة الخارجيـــة، لـــدى التقائـــه رئيـــس 
جمعيـــة الصداقـــة البرلمانيـــة اليابانيـــة 
كازونـــوري  تانـــاكا  النائـــب  البحرينيـــة 
بمقـــر مجلـــس النواب فـــي طوكيو، عن 
ـــاء بيـــن البلديـــن  تقديـــره للتعـــاون البنَّ
وتقارب وجهات النظـــر إزاء التطورات 
السياســـية اإلقليمية والدولية، في ظل 
حرصهمـــا على إحالل الســـالم الشـــامل 
والعـــادل والدائـــم فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط، وترســـيخ التســـامح والحوار 

بين الحضارات والثقافات واألديان.

تبادل الخبرات االقتصادية واالجتماعية مع طوكيو

عبداهلل بن أحمد: تعزيز التعاون مع اليابان بمختلف المجاالت

عبداهلل بن أحمد: توطيد الشراكة االستراتيجية مع اليابان

الشيخ محمد بن خليفة
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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3.3
دينار مليــون 

تنافســـت شـــركتان في جلسة مجلس 
المناقصات والمزايدات على مناقصة 
إلدارة  للصحـــة  األعلـــى  للمجلـــس 
وتشـــغيل المخازن المركزيـــة لألدوية 
أقـــل  وكان  الطبيـــة،  والمســـتلزمات 
عطـــاء لشـــركة سمســـا للنقـــل الســـريع 
المحدودة بنحو 3.3 مليون دينار، في 
حين بلغ أكبرها قرابة 6 ماليين دينار.
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  ويســـعى 
للحصـــول على مورد مؤهل قادر على 
أداء مهـــام إدارة وتشـــغيل المخـــازن 
االســـتالم  بمهـــام  والقيـــام  المركزيـــة 
والتخزيـــن وإدارة المخزون والتوزيع 
لألدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة على 
مقدمي الخدمات الصحية وباإلضافة 
إلى تطبيق نظام إدارة مخازن حديث 
احتياجـــات  جميـــع  يشـــمل  ومتطـــور 

المخازن المركزية.
وفتح مجلس المناقصات والمزايدات 
3 مناقصات للشـــركة العامة للدواجن، 
أولهـــا لتوريد 8,368 طـــن علف دجاج 
بيـــاض وذلك لمدة 6 أشـــهر تنافســـت 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركتان،  عليهـــا 
للشـــركة العربية للخدمـــات المتكاملة 
بنحـــو 1.7 مليـــون دينـــار، فـــي حيـــن 
بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 1.9 مليـــون دينار، 
صيصـــان  علـــف  لتوريـــد  والثانيـــة 
)بّياضة( وذلك لمدة 6 أشـــهر تنافست 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركتان،  عليهـــا 
للشـــركة العربية للخدمـــات المتكاملة 
بنحـــو 295.7 ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن 
بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 325.4 ألـــف دينار، 
واألخيـــرة لتوريـــد 231 ألـــف صـــوص 
بياض عمر يوم واحد تنافســـت عليها 
لشـــركة  أقـــل عطـــاء  شـــركتان، وكان 
مزارع البيـــاض المحدودة بنحو 91.3 
ألف دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 

98.2 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتح 7 مناقصات تابعة لـ 
5 جهات حكومية بإجمالي 18 عطاء، 
وبلغ مجمـــوع أقل العطاءات المقدمة 

نحو 6.9 دينار.
وفتـــح المجلس مناقصة لشـــركة نفط 
خدمـــات  لتوفيـــر  )بابكـــو(  البحريـــن 
الصيانة لمولـــدي التوربينات البخارية 
مـــن جنرال إلكتريك في مصفاة بابكو 

البحرين وجميع إكسســـوارات اآلالت 
المرتبطـــة بهـــا تقدمـــت إليهـــا شـــركة 
DE PRETTO INDUS� )وحيدة هـــي 
TRIE S.R.L.( بنحو 1.3 مليون دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئـــة 

البحرين للســـياحة والمعارض لتعيين 
شركة إلعداد وتصميم وتصنيع وبناء 
العـــرض  منصـــة  وتفكيـــك  وتســـليم 
فـــي ســـوق الســـفر العالمـــي فـــي لندن 
و)IBTM World( في برشـــلونة 2022 

تنافســـت عليها 4 شـــركات، وكان أقل 
عطاء لشـــركة )Clavis Events( بنحو 

145.5 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
لمجلـــس النـــواب لتوفيرخدمات دعم 

تقنيـــة المعلومـــات تنافســـت عليهـــا 5 
شـــركات، وكان أقل عطـــاء لمجموعة 
المؤيد بقيمـــة 35.2 ألف دينار، ووفق 
وصـــف المناقصة، فإنهـــا لتوفير اثنين 
من الفنيين البحرينيين لدعم خدمات 

تقنيـــة المعلومات لمـــدة عامين لهدف 
وجـــودة  وســـرعة  مســـتوى  تحســـين 
الدعـــم  وتوفيـــر  للقســـم  الخدمـــات 
الفني لألعمـــال اليومية بـــإدارة تقنية 

المعلومات.

لتشغيل المخازن المركزية لألدوية والمستلزمات الطبية
تطبيق نظام إدارة مخازن حديث ومتطور ... “األعلى للصحة”:

ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  1.7 ـــ  بـ بـــيـــاض  ــاج  ــ دجـ ــف  ــل ع ــن  طـ  8,368 ــد  ــوريـ تـ
ــواب” ــن “ال ـــ  ب المعلومات  تقنية  لــدعــم  فنيين  لتوفير  ــار  ــن دي ألــف   35.2
ــة” ــ ــاض ــ ــّي ــ “ب ــان  ــصـ ــيـ صـ ــف  ــلـ عـ ــد  ــ ــوري ــ ــت ــ ل ديــــنــــار  ــف  ــ ــ أل  295.7
دينار مليون   1.3 بـــ  “بابكو”  بمصفاة  البخارية  التوربينات  مــولــدي  صيانة 
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السياحة وقوة جذب جديدة

كثرة الكتابة عن الســـياحة هذه األيام، خاصة بعد إنشاء 
االهتمـــام  زاد  وأيضـــًا  القطـــاع  لهـــذا  متخصصـــة  وزارة 
بالســـياحة ومرافقهـــا لكونها رافـــدًا مهمـــًا للناتج الوطني 
وبعد نشـــر المعلومة بأن القطاع الســـياحي ساهم بمعدل 

26.6 % أخيرًا خالل 6 أشهر من السنة.
إن القطـــاع الســـياحي في حاجة إلـــى العناية واالهتمام، 
بـــل منـــذ قرابـــة 20 عامـــًا لم يطـــرأ أي جديد أو مســـتجد 
فـــي هـــذا المضمـــار إال ما هوتقليـــدي وهو إنشـــاء المزيد 
من الفنادق وأيضًا إنشـــاء المزيد من المطاعم. الشك أن 
إنشـــاء وزارة متخصصـــة ترعى هذا القطاع ومســـؤولية 
تطويره واستحداث عناصر جذابة لنشاطات هذا القطاع 
سوف تكون قوة جذب وقوة لزيادة النشاط وزيادة عدد 

السياح وبالتالي زيادة النشاط بالسوق.
يجـــب أن ننظـــر لمـــا حبانـــا هللا ســـبحانه وتعالـــى به من 
مناظـــر وعناصـــر ومميزات حتـــى نقوم باســـتغاللها على 
أحسن وأكمل وجه بل تكون قوة وميزة لما نقوم به في 

هذا السبيل من مشاريع مستقبلية.
إن هللا ســـبحانه وتعالـــى أعطـــى بلدنـــا مملكـــة البحريـــن 
قـــوة جذب طبيعيـــة؛ وذلك ألنهـــا تتكون من عـــدة جزر، 
والســـؤال هنا: لماذا لم نستغل هذه الميزة، وقوة الجذب 
هـــذه؟! ولماذا لـــم نفكر كيف يمكن أن تكون هذه العالمة 
المميـــزة فـــي صالح وخيـــر مملكة البحريـــن ونبني عليها 
الكثير من المشـــروعات الســـياحية التي تؤدي إلى زيادة 

في الناتج الوطني.
وبنـــاًء علـــى هـــذه المقدمـــة الموجـــزة، أضـــع محوريـــن 

رئيســـيين للمناقشـــة والدراســـة لتطوير وتقدم السياحة 
في البالد.

  

المحور األول:

إن النشاط التقليدي للسياحة من بناء الفنادق والمطاعم 
قـــد أخـــذ وقتـــًا طويـــالً، بل إنه ســـاهم فـــي تكويـــن بنية 
تحتية لهذا القطاع، وساهم واليزال يساهم في النشاط 

السياحي.
ولقـــد آن األوان ألن ننتقـــل إلـــى نقلـــة نوعيـــة للتجديـــد 
وزيادة النشـــاط الســـياحي لهذا القطاع وذلك باســـتغالل 
هذا التميز والميزة من تكوين الجزر إلى واقع عملي حي 
ينبـــض بالحيـــاة واالنتعاش واالزدهار وذلـــك على النحو 

التالي:
المنامـــة  بيـــن  الرائعـــة  الجميلـــة  البحيـــرة  اســـتغالل  إن 
والمحـــرق، هـــذه البحيـــرة التي كلهـــا حيويـــة وانبهار لما 
تحويـــه من مبـــاٍن وفنادق وأنوار وشـــوارع وغيرها على 

الجانبين.
إن الميزة األساســـية أنها محصورة بيـــن جزيرتين وبين 
عدة جســـور وما فيها من حركة دائمة لتعطي داللة على 

ميزة هذه البالد التي تتكون من العديد من الجزر.
علينـــا أن نقـــوم بعمـــل دراســـة معمقـــة ودراســـة ميدانية 
عـــن إمكانية جعل هذه البحيرة منطقة ســـياحية جذابة 
للســـياح عامـــة ولإلخـــوة الخليجييـــن خاصـــة من خالل 
إنشـــاء مقاٍه مائيـــة ومطاعم مائية وغيرهـــا من العناصر 

الســـياحية التـــي تبهر الســـياح واألهالي وتشـــّع إشـــعاعًا 
جميالً وتكون دائمة الحركة والحيوية.

إن هذه البحيرة تمتد من مستشفى الملك حمد الجامعي 
إلـــى مينـــاء ســـلمان عبـــر الجســـور الممتـــدة والعمـــارات 
الشـــاهقة واألنـــوار الزاهية التي تحتاج إلـــى ازدهار أكثر 

وتلوينها حسب المتطلبات. 
  

المحور الثاني:

الً  إن هـــذا المحـــور ليس بعيدًا عن المحـــور األول بل مكمِّ
لـــه مع اتســـاع اســـتغالل البحـــر والمـــدن المنتشـــرة على 
ســـواحل البحريـــن. كمـــا كان فـــي المحـــور األول، لم يتم 
اســـتغالل الميزة التي حبانا هللا بها حول البقعة الواقعة 
بين المنامة والمحرق، فإن المحور الثاني يكمل ويوســـع 
رقعة النشـــاط الســـياحي من حيث إعداد أســـطول سفن 
بحريـــة يلبـــي حاجيـــات ومتطلبـــات وراحة الســـياح من 
حيث اتســـاع المكان والكراســـي المريحة وغيرها الكثير 

من مستلزمات السياحة.
تقوم هذه الســـفن باإلبحار مساًء حول المنامة والمحرق 
مع عشـــاء فاخر وعلى وقع موســـيقى وغنـــاء مميز وبها 

كل المقومات وخاصة األمن والسالمة.
وتبحر هذه السفن قريبًا من الساحل مع شرح موجز عن 

كل موقع مهم على الساحل.
ومما الشـــك فيه أن السياحة الليلية بهذا النمط والشكل 
ســـوف يكـــون مطلبـــًا ليس للســـياح فقـــط بـــل لكثير من 

البحرينييـــن الـــذي يـــوّدون قضاء وقت ممتع مع عشـــاء 
طيب يصحب كل ذلك الموسيقى والغناء. 

إن نجاح هذا المشروع سوف يؤدي مستقبالً إلى اتساع 
رقعة المشـــروع وزيادة الســـفن والبرامج وســـوف تعتبر 
نقلـــة نوعيـــة كبيـــرة أخرى حيث تكـــون الزيـــارات للجزر 
األخـــرى غيـــر اآلهلـــة بالســـكان ) وهـــذه فـــي حاجـــة إلى 

دراسة أخرى(.
إننـــا بهذه الفكرة األولية الموجـــزة نكون قد غيرنا النمط 
االعتيادي للسياحة إلى نمط آخر يلبي متطلبات المرحلة 
المســـتقبلية مـــن ســـياحة جديدة وأســـلوب مغايـــر كلية 
للسياحة وتحقيق وإشباع رغبات السياح. إن هذه النقلة 
النوعية سوف تخلق وظائف عديدة ومتنوعة في البالد 
وتجعل من السواحل والمدن والقرى تتألأل بأنوار زاهية 
وتصبح مملكة البحرين حية تضاهي الدول األخرى في 

العالم.
قد يتســـاءل البعض كيـــف نمّول هذه المشـــروعات ألنها 
تحتـــاج إلـــى رأس مـــال كبيـــر فـــي حالـــة الموافقـــة بعـــد 
الخطوات األولى وأنها أي هذه المشروعات سوف تؤدي 

إلى تنشيط وزيادة السياحة في البالد.
إننـــا إزاء هـــذا الوضع وبعد إجراء الدراســـة الالزمة، فإن 
توفير رأس المال يكون عن طريق إنشاء شركة مساهمة 
عامة تطرح األســـهم في مملكـــة البحرين وبالتالي نكون 
قد وجدنا الحل المناســـب بإنشـــاء شـــركة مساهمة عامة 

وطرح أسهم في بورصة البحرين.
وهللا من وراء القصد.

حسن محمد زين العابدين

عدد وصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة
أقل عطاء اسم الشركة المتقدمةالعطاءات

)بالدينار(

الشركة العامة 
للدواجن

الشركة العربية للخدمات 2توفير الخدمات الهندسية
1,700,817.82المتكاملة

الشركة العربية للخدمات 2توريد علف صيصان )بياّضة(
295,661.80المتكاملة

توريد 231 ألف صوص بياض عمر 
91,332.28شركة مزارع البياض المحدودة2يوم واحد

إدارة وتشغيل المخازن المركزية هيئة الكهرباء والماء
شركة سمسا للنقل السريع 2لألدوية والمستلزمات الطبية

3,281,740المحدودة

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

توفير خدمات الصيانة لمولدي 
التوربينات      البخارية من جنرال 

إلكتريك
1 DE PRETTO INDUSTRIE

S.R.L1,348,131.63

هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض

إعداد وتصميم وتصنيع وبناء 
وتسليم وتفكيك منصة العرض 
في سوق السفر العالمي في لندن 

و)IBTM World( في برشلونة 2022

4Clavis Events145,524.50

توفير خدمات دعم تقنية مجلس النواب
5Almoayed Group35,200المعلومات
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أصحاب الفكر المتحجر... أعداء السالم والتعايش
الفكـــر المتحجـــر هـــو وليـــد تعليـــم تلقينـــي ال يبعـــث علـــى الخلق 
واإلبداع، وكم مرة نشعر بخيبة أمل ومرارة جراء عقليات مصابة 
بعقـــم مزمن ترفـــض التالؤم مع العصر والمنطـــق واالندماج فيه، 
والشـــيء الغريـــب هو تخلف أســـماء كنا نعتقد أنهـــا من أصحاب 
الفكر المســـتنير، ليس تخلفا فحســـب، إنما قد غشي على أعينهم 
الهوى فأصبحوا يرون األشـــياء مقنًّعة ال يســـتطيعون النفاذ إليها 
إال مـــن زاوية نظرتهـــم الضبابيـــة “اإلخوانية وغيرهـــا” وما تمليه 

عليهم من تعصب وتحجر.
األديـــان  بيـــن  التعايـــش  أرض  البحريـــن  مملكـــة  كانـــت  لطالمـــا 
والتســـامح واألخوة والمحبة، والجميـــع يعيش على هذه األرض 
الطيبة كأســـرة واحدة متحابة متعاضدة، وكما ذكرنا من قبل “ان 
جوهـــر الســـالم هو التنوع الـــذي ال يحدد لغة أو لونـــا أو ثقافة أو 
عرقا أو طائفة أو دينا، فكل اإلنســـانية تنصهر في بوتقة واحدة، 
وهـــي القاعدة األولى واألهم في ازدهار واحة الشـــعوب قاطبة”، 
لكن كيف يقتنع أصحاب الفكر المتحجر بهذه الحقيقة وهم كمن 

يســـافر فـــي بحار الحيـــاة الهائجة من دون نـــور أو بوصلة.. كيف 
نقنعهـــم أن القـــوة الخالقـــة والرابطة في الكون هي قوة الســـالم 
التـــي تقود إلـــى الخير والحق والمحبة، وما لـــم تتوفر هذه القوة 

فلن تتحقق نهضة حقيقية في أي مجتمع كان.
لألســـف هناك شـــخصيات تثرثر بكالم غبي في وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، تخالـــف المحبـــة والرحمة والســـالم، تعليقات فارغة 
ممزقة، تائهة ومشـــوهة وتفتقد أبســـط قواعد اإلنسانية، وكل ما 
ينشـــر يجعلنا ندور حول نقطة معينة ونطرح ســـؤاال مهما وهو.. 
مـــاذا يريد هؤالء وتحـــت أي منظور تدخل آراؤهـــم وتوجهاتهم، 
لماذا يســـيرون في االتجاه المعاكس ويتخذون طابع االبتعاد عن 

الواقع، بل حتى العداء لهذا الواقع؟!
كلمة أخيرة.. مجتمعنا المتحاب والمنفتح على اآلخر مســـلح بما 
فيـــه الكفاية لمواجهة كل أصحاب الفكـــر المتحجر ووضعهم في 
حجمهم الحقيقي باعتبارهم يمثلون كل ما هو متخلف وانعزالي 

في واقعنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يحدث بسبب االنتخابات 
 حراك اجتماعي قوي، تشهده البحرين هذه األيام، بسبب قرب 
االســـتحقاق االنتخابـــي “النيابـــي والبلـــدي”، حراك َحـــّوَل الكبير 
والصغيـــر إلى مفت بكل شـــيء، وعارف بكل شـــيء، وملم بكل 
شيء، وحول المواطن إلى قبلة الجميع، فالكل يبحث اآلن عن 

رضاه، وعن أولوياته واحتياجاته، وأوجاعه.
هـــذا الحـــال لم يكن موجودًا قبل عدة شـــهور، لكنه يحدث اآلن 
بســـبب االنتخابات، وسيســـتمر حتى انتهاء التصويت، وإعالن 
النتائج، ليعود البعض “فائزا أو خاسرا” إلى منزله، ويبدأ ممارسة 
حياته السابقة كما هي، “دون أي وجع راس”، ال بالناس، وال بما 

يهمهم.
أستغرب كثيرًا، من ضرورة وجود حدث ما، أو مناسبة ما، حتى 
يستشعر البعض مسؤولياته األخالقية تجاه اآلخرين، خصوصا 
أبنـــاء بلده أصحاب الدخل المحـــدود، والذين يحتاجون اللفتة، 
والوقفـــة، والمســـاعدة، والســـؤال، والســـعي فـــي الحصول على 

الخدمة.
حال اليوم يدفعنا للتساؤل: لماذا يربط البعض القيم والمواقف 
بالمصالح الشخصية؟ ولماذا تنتهي مع انتفائها؟ ولماذا ال تكون 
هنـــاك قناعـــة بـــأن مـــا يعطى لوجـــه هللا، ولـــو بخدمة، ســـيرجع 

لصاحبه أرتاال مرتلة؟
في المواسم االنتخابية الماضية، رأينا أسماء رنانة في المجلس 
النيابي، لكنها فور خروجها من المجلس، اختفت وذابت كقطعة 
ســـكر فـــي كوب من الشـــاي الثقيـــل، ال حضور لها فـــي المجتمع، 
وال بيـــن النـــاس، ولـــو بكلمة صالحـــة، وكأن دورهـــم ال يكون إال 
والراتب الضخم يزج في حســـاباتهم بنهاية كل شـــهر، وهو أمر 

مؤسف، ومؤلم، وال يعكس هوية البلد الطيبة وال بشعرة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فرقُد المهارة
عندمـــا يرتبط حديث الكفـــاءة بالكفاءات فإننا نقف في مفترق الطريق 
بيـــن مفهوم ونتيجة، وقد تتم ترجمتها بطريقة وأخرى تختلُف كما في 
تطبيقهـــا يختلـــف اآلخرون، وعلـــى اعتبـــار أن الكفاءة تتطلـــب المهارة 
بالدرجـــة األولى كمؤشـــر على ما يمتلكه صانعوها من قـــدرات، بإمكاننا 
أن نتحـــدث عـــن الجهد الـــذي يبذله الفـــرد لتحقيق إنجاز معين ونســـبة 
التفـــاوت في سلســـلة الخطوات ذاتها التي يتطلبهـــا ذات اإلنجاز، حيث 
يســـتطيع الفرد أن يكتشـــف مرونة التحقق من كل خطوة ومدى إتقانه 
لهـــا، كمـــا يكون ذلـــك بالتكرار أوضـــح وأعمـــق، كما في سلســـلة كفايات 
التعلـــم تماًمـــا التي تســـتند على كفايات ســـابقة اإلتقـــان لتحقيق معدل 

تراكمي محدد، يعلو ويرتفع بحسب قوة البدايات ودرجاتها.
كذلـــك الحال في مرحلة تطبيق المهارة التي تتطلب سلســـلة إجراءات 
مهاريـــة تصغر وتكبر حســـب المهمـــة وطبيعة الموقف، لكننـــي هنا أعزز 
موقـــف المهـــارة التـــي تتطلـــب المعرفـــة التـــي تكســـب المهـــارة قيمتهـــا 
ومكانتها، كما في حال ذاك الرجل العجوز الذي استطاع - بعد محاوالت 
فاشلة من قبل الكثير من العاملين إلصالح محرك سفينة ما - أن يخرج 
مطرقـــة صغيـــرة طرق بهـــا على جـــزء من المحـــرك طرقة خفيفـــة أعاد 
بهـــا المحرك إلى العمل، وحيث إنه أثار اســـتغراب الجميع بســـبب المبلغ 
الكبيـــر الذي احتـــوت عليه فاتورته إذ طلب عشـــرة آالف دوالر، وحيث 
إنـــه أوضـــح أن قيمة الطرق بالمطرقـــة تبلغ دوالًرا واحـــًدا، بينما معرفة 
أيـــن تطـــرق فتبلغ ٩٩٩٩ دوالًرا، وقد أثار اســـتغرابهم أكثـــر وأكثر، فأكد 
أن عمليـــة بذل الجهـــد مهمة إلتقان العمل واكتســـاب المهارة، لكن تبقى 

معرفة “أين؟ ومتى؟” هي من تصنع الفرقد الساطع.
لذلـــك نجـــد أن قيمة مـــا يمتلك الرجـــل العجوز بدأت بمعارف وسلســـلة 
مهـــارات أكســـبته الخبـــرة التامـــة فـــي عمليـــات اإلصـــالح والتقويـــم.. 
والمغزى من ذلك عميق جًدا يدركه من تواكبت عليه المعرفة والخبرة، 
وقـــد يكون أكبر فائدة لمن يســـتعجل أمره في بلـــوغ ما يريد ويتخطى 
الوقـــوف فـــي أهم المحطات التي تكســـبه الكفاية الالزمـــة حتى يمتلك 
الكفـــاءة التي يمكن قياســـها فـــي مضمار الكفاءات البشـــرية التي تتقن 
مهارة التشخيص والعالج بمكانه وتوقيته.. ومن هنا تبقى المعرفة هي 

الفرقد.

د. حورية الديري

 الدكتـــور علي محمد أحمد مطر رائدنـــا اليوم من رواد التنمية الصحية في 
مملكـــة البحريـــن من مواليد المحرق “أم المدن” فـــي العام )1946م(، بجانب 
كوكبـــة من األطباء والممرضين: الدكتور راشـــد فليفـــل )1931م(، والدكتور 
علـــي فخـــرو )1932م(، والدكتـــور إبراهيـــم يعقـــوب )1935م(، والممرضـــة 
البحرينيـــة األولـــى فاطمـــة الزيانـــي )1918م(، والممرضـــة الثانيـــة عائشـــة 

الزياني، والدكتور نبيل الشيراوي )1942م(.
مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة بالمحرق ومدرســـة عمر بن الخطاب )المدرســـة 
الشـــمالية للبنين( كانتا بدايته في التحصيل الدراسي في )1956 - 1958م(، 
بعدهـــا دخل المدرســـة الثانويـــة بالمنامـــة خـــالل )1958 - 1963م(. “التحق 
بكليـــة الطب بالجامعة األميركيـــة ببيروت في )1963 - 1974( حتى مرحلة 
الدكتـــوراه في الطب، وحصل على تخصص وزمالة في الطب النفســـي من 
جامعـــة واشـــنطن بالواليـــات المتحدة األميركيـــة فـــي )1974 - 1978(، ولم 
يكتِف طموحه بهذا الحد من التحصيل العلمي، بل واصل ليلتحق بالجامعة 
األميركية المشـــهورة “جونز هوبكنز للطب” بوالية ميريالند، ســـنة )1980 - 

1981م( ليحصل على ماجستير في الصحة العامة.
أمـــا مســـاهماته ونشـــاطاته العلميـــة واالجتماعيـــة: “زميـــل الطـــب النفســـي 
بجامعـــة واشـــنطن )1977 - 1978م(، واستشـــاري الطـــب النفســـي بـــوزارة 

الصحـــة )1978م(، ومديـــر مكتـــب القياســـات المهنية وتحليـــل األنظمة بها، 
واستشـــاري الطـــب النفســـي فـــي المستشـــفى العســـكري )1979م(، وأســـتاذ 
مســـاعد في كليـــة العلوم الصحية بالجامعة األميركيـــة في بيروت )1981 - 
1987م(، وأســـتاذ مســـاعد في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج 
العربـــي )1980 - 1987م(، وأســـتاذ مشـــارك في كلية العلـــوم الطبية جامعة 
الخليج العربي )1987 - 1995م(، وكان عضوًا بمجلس الشورى، وعضوا في 
جمعيـــة األطباء البحرينية )1978م(، ثم رئيســـًا لهـــذه الجمعية منذ )1987 - 
1994م(، ورئيـــس تحرير مجلة جمعية األطباء البحرينية )1989م(، وعضو 
مجلـــس الصحة العامة األميركيـــة )1994م(، وعضو جمعية الطب الرياضي 
البحرينـــي )1981م(، وعضـــو األكاديمية األميركية لألطبـــاء االختصاصيين 
منـــذ )1984م( حتى وفاته، وعضو المجلس االستشـــاري لألكاديمية الدولية 
للعالج النفســـي واإلرشـــادي )1984م(، وعضو األكاديمية األميركية لألطباء 
النفســـانيين )1986م(، كمـــا وكانـــت لـــه مســـاهمات فـــي العديـــد مـــن اللجان 
الوزارية والوطنية خالل مسيرته الطويلة، وله إصدارات ومؤلفات علمية”.
في نوفمبر )2002م(، افتتحت مكتبة الدكتور مطر في الطب النفسي، “بعد 

مرور )11( شهرًا على وفاته”، رحمه هللا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الدكتور علي محمد أحمد مطر )7( 

 كان لي شـــرف حضور اللقاء المفتوح الذي عقده وزير الخارجية البحريني 
الدكتـــور عبداللطيف بن راشـــد الزياني مع كتاب الـــرأي بالصحف البحرينية 
ضمـــن تقليد محتـــرم ومثمر لـــوزارة الخارجية، حيث يتم طـــرح الكثير من 
القضايـــا المهمـــة لمملكـــة البحريـــن، والحديـــث عـــن التحـــرك الدبلوماســـي 
البحريني الخارجي الذي نجح باقتدار في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة في رسم صورة طيبة لمملكة البحرين لدى الشعوب والحكومات.

وكمـــا أشـــار وزيـــر الخارجية في كلمته أمـــام كتاب الرأي، فـــإن جاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة هو قائد وموجه وقدوة الدبلوماسية البحرينية، 
فدبلوماســـية القمـــة التي يقوم بها جاللة الملك بحكمة واقتدار تيســـر عمل 
الدبلوماســـية البحرينيـــة في أنحـــاء العالم، وتضمن لهـــا النجاح في تحقيق 
أهدافها نظرا للصورة الذهنية الطيبة التي ترسمها دبلوماسية القمة لجاللة 

الملك المعظم.
وال شـــك أن حـــرص جاللة الملك على التعامـــل بحكمة وتوازن مع كل دوائر 

السياســـة الخارجيـــة البحرينية يعد مـــن األدوات المهمة فـــي صنع الصورة 
الذهنية المشرقة لمملكة البحرين كدولة ال تتدخل في شؤون الغير وتدعم 
كل قضايا األمن والســـالم في العالم، وكما أشـــار وزيـــر الخارجية في اللقاء 
فقـــد كان التحـــرك الدبلوماســـي الحيـــوي جـــدا لجاللـــة الملك خـــالل الفترة 
الماضيـــة أكبـــر تأكيد علـــى النهج المتـــوازن واحترام جميع الدوائـــر العربية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، وقـــد تجلـــى ذلك خالل كلمـــة جاللته فـــي قمة جدة 
ولقاءات جاللته مع أشـــقائه العرب واللقاء التشـــاوري مع القادة العرب في 

العلمين المصرية، ثم لقاء جاللته مع الرئيس الفرنسي في باريس.
زبـــدة القـــول.. إن دبلوماســـية القمة أو الدبلوماســـية التي يمارســـها الملوك 
والرؤساء يكون لها بالغ األثر في نجاح الدبلوماسية العامة للدولة، خصوصا 
إذا كان نهجهـــا كنهـــج جاللـــة الملك في عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 

للدول ودعم القضايا اإلنسانية والعادلة في العالم.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

لقاء وزير الخارجية بكتاب الرأي 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/09/508213022924.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5082/finance/775063.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5082/columns/775055.html



